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Komunistų Vaclovų Teisme. 
Kaltinamieji.
Teisėjas Gerai Nusiteikęs.
Ko Advokatai Reikalauja?

Rašo R. MIZARA

Penktadienio rytmetis.
12-kos komunistu vadovu

teismas tebesitęsia, tik šian
dien šis teismas, sakyčiau, 
įžengė į naują laipsni.

Ketvirtadienį, atsiminkime, 
valdžios liudininkai, kurių 
daugumą sudarė šnipai, “už
baigė savo darbą,’’ užbaigė, 
“būdyti.”

Tai buvo netikėtas kaltina
mųjų gynėjams dalykas, nes 
jiems pirmiau buvo sakyta, 
jog valdžia su savo liudinin
kais užims dar apie porą sa
vaičių.

Netikėtumo pagauti, kalti
namųjų advokatai prašė tei
sėjo Medinos padaryti bent 
vienai savaitei teismo per
trauką, kad per ją jie galėtų 
pasiruošti 
giams.

Teisėjas 
padaryti.

šiandien

tolimesniems

vakar atsisakė tai

teisėjas paleidžia 
pirmadienio ir su

teikia baisa advokatams daly
ti pasiūlymus.

Teismo salė pilna publikos.
Į paskirtas publikai vietas 

žmonės netelpa, — laukia už 
durų, ar neatsiras vietelė dar 
kuriam vienam įsisprausti.

Džiūrė sėdasi savo vietos- 
na: prokuratūra taipgi jau 
Čia.

įeina kaltinamieji, bando
mi “kriminalistais” padaryti.

Jie eina per salę, į jos prieš
akį, į jiems paskirtas vietas, 
kaip žmogus prie kasdieniško 
Įkyraus, nekenčiamo darbo.

Jie nelinksmi, bet ir nenu-
, atrodo, yra nu

sistatė viską iškentėti drąsiai 
ir ryžtingai.

Jie supranta savo paskirtį, 
supranta bylos 
isisąmonėję 
tu, kad šis 
kreiptas ne 
tai teismas 
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darbininkų
krašto žmonių laisvės likimą.

Pasirodo ir teisiamųjų ad
vokatai: Gladsteinas, 
ett, Sacher, . McCabe, 
man, Sugar.

Staiga užviešpatauja
salėje ramybė: teisėjas 
įžengė.

siminę, — jie

prasmę; jie 
tuo. būtent, fak- 
teismas yra at
tik prieš juos, — 
lemiąs Amerikos 
judėjimo ir viso

Crock-
Isser-

teismo
jau

Teisėjas Medina sėdi supa
moj kėdėj.

Apsidairo jis akylai per vi
sa sale. Kalba lėtai, bet au- 
to ritet ingai, nuduotu tėvišku 
tonu.

Šį rytą atrodo jis gerai 
nusiteikęs, neblogame ūpe, 
tarytum pamiršęs viską, ką 
jis turėjo ir tebeturi prieš 
teisiamuosius ir jų gynėjus.

Protarpiais jis sumoja vieną 
kitą pokštelį, juokelį, aišku, 
teisiamųjų nenaudai.

Duoda jis žodį teisiamųjų 
advokatams. Tegu gi jie pa
sisako, ką turi “ant širdies”; 
jis norįs jų išklausyti bešališ
kai, netgi žmoniškai, — moka 
jis vaidinti!

Vienas advokatas reikaląu-
• ja šią bylą likviduoti, kaip 

neturinčią jokio pagrindo, kaip 
prieštaraujančią p a g r i n d i- 
niams mūsų krašto konstitu
cijos dėsniams ir visai eilei 
šalies aukščiausiojo teismo 
sprendimų, padarytų ryšium 
su laisvės žodžio teisėmis.

Kitas advokatas reikalauja 
iš teismo eigos išmesti visus 
“liudijimus” šnipų — asmenų, 
tarnaujančių FBI.

Abu advokatai pažada sa
vo kalbas papildyti raštiškais 
dokumentais, kuriuos įteiks 
teisėjui pirmadienį. ,

Kiti advokatai reikalauja, 
kad teisėjas suteiktų daugiau 
laiko jiems pasiruošti, — rim-

* tai pasiruošti.
Tuo reikalu teisėjas žada

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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Ugnies-PIieno Lankas Aplink 
Tautininkus Šanghajuje

200 Tūkstančių Liaudies Kovūny 
Atakuoja Priemiesčius

Šanghai, Kinija.— Tauti
ninkų komandieriai pripa
žino, jog Liaudies Armija 
užėmė eilę Šanghajaus prie
miesčiu ir kiečiau užveržė 
plieno ir ugnies lanką ap
link Šanghajų.

Tautininkai sakosi at
griebę kai kurias pozicijas.

Tą didmiestį visomis pu
sėmis surakino 200 tūks
tančių liaudies kovūnų. Pa
ruošta mūšiams dar pusė 
miliono liaudininkų. Jie at-

sargoje laikomi. Jeigu per 
tirštai pultų miestą, tai a- 
merikinė tautininkų artile
rija ir kulkosvaidžiai galė
tų per daug jų išskinti. 
Reikia apdairumo gyvy
bėms taupyti, ne aklai į ug
nį lįsti.

Dar labiau supliuško po
pieriniai tautininkų pini
gai Šanghajuje. Laikraštis 
lėšuoja 2 milionu chiniškų 
dolerių; kavos puodukas — 
4 milionai tokių dolerių.

Reikalauja Pašalint Atomų 
Jėgos Komisijos Pirmininką

Washington. — Republi- 
konas senatorius Bourke 
Hickenlooper reikalauja iš
mest iš tarnybos Davidą 
Lilienthalį, valdinės Ato
mų Jėgos Komisijos pirmi
ninką. Hickenlooperis nusi
gandęs, kad dingo uncija su 
biskeliu uraniumo 235,

Philadelphia, Pa.
MIRĖ JURGIS LUKO

ŠEVIČIUS
Pirmadienį telefonu Lai

svei pranešė Rožė E. Luko- 
ševiciūtė (Lucas), kad ge
gužės 22 dieną Philadelphi- 
joj mirė Jurgis Lukoševi
čius. Jis buvo 77 metų am
žiaus. Pašarvotas Seckin- 
ger and Maguire Funeral 
šermeninėje, — pietrytinia- 
jne kampe 51-mos ir Chest
nut gaviu.

Bus palaidotas trečiadie
nį, gegužės 25 d. 2 valandą.

sprogstamosios atominės 
medžiagos, iš Argonne la
boratorijų, netoli Chicagos.

(Beveik visas tas uraniu- 
mas atrastas šiukšlėse.)

Sen. Hickenlooperis taip 
pat nuogąstauja, kad Ato
minė Komisija davė pinigų 
dviem “raudoniem” atomi
niam studentam toliau la
vintis.

Teigiama, kad Hipkenloo- 
perio plauko politikieriai 
stengėsi “išėsti” Davidą 
Lilienthalį todėl, kad jis y- 
ra žydų kilmės.

■ (Oppenheimer’is, taip pat 
žydų kilmės, labai daug 
prisidėjo atominei bombai 
išvystyti.)

Nusižudė Forrestal, 
Buvęs Ginkluotų 
Jėgų Sekretorius

Washington. James,
Jo kūnas bus sukrematuo-1 Forrestal, buvęs ginkluotų 
tas Laurel kapinių krema- 
torijoje. Jis pats prašė, kad 
taip būtų padaryta.

Laidotuvės kremą tori jo j e 
bus privatiškos, tik arti
miesiems ir giminėms da
lyvaujant. Bet šermenysna 
kviečiami dalyvauti visi jo 
draugai ir pažįstami.

Velionis paliko liūdesyje 
žmoną Agotą, dukteris Ro
žę ir Frances E. Bušsard.

Amerikos jėgų sekretorius, 
nusižudė sekmadienį, iššok
damas pro langą nuo 16-to 
valdinės ligoninės aukšto 
Bethesdoj, Md. Jis, Wall 
Stryto bankininkas, 57 me
tų amžiaus, sirgo nervų su
irimu. Sakoma, politiniai- 
protinis persidirbimas su
ardęs jam nervus.

Metai XXXIX. Dienraščio XXXI.

Jurgis Lukoševičius bu
vo ilgametis progresyvių ' 
lietuvių veikėjas- Philadel- 
phijoj ir nuolatinis Laisvės 
skaitytojas ir jos rėmėjas.

Šioje liūdesio valandoje 
mes reiškiame nuoširdžią 
užuojautą jo žmonai, duk
relėms, žentui, taipgi vi
siems giminėms ir drau
gams. — REDAKCIJA.

savo galutiną žodį tarti pir
madienį.

Wm. Z. Fosteris sunkiai su
sirgo.

Jo advokatas 
teisėjui.

Prokuroras ir 
sako, jog, girdi, 
liudijimai būsią

prie ligonio esant

tai praneša

teigėjas 1 at- 
iš Fosterio 
imami “at-

sargiai,
gydytojui. . .

šitaip baigėsi gegužės 20 d. 
komunistų vadovų teismo se
sija.

Worcester, Mass
Mirė Fr. Skeltienė

Pirmadienio ryte telefo
nu iš Worcesterio pranešė, 
kad geg. 23 d., mirė Fran
ces Skeltienė, Šv. Vincento 
ligoninėj.

Jos kūnas pašarvotas Ca- 
rroll’s Funeral Home. Lai
dotuvių deina dar nenusta
tyta, nes laukia daugiau gi
minių atvykstant.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Joną, sesutę Eleną 
Kalvaitierię, gyvena nčią 
Higganum, Conn., ir dau
giau giminių. Ji priklausė 
prie ALDLD 155 kp. irprie 
Liet. Sūnų ir Dukterų Bro
liškos Dr-jos. *

Plačiau apie velionės gy
venimą ir laidotuves bus 
pranešta kitose laidose. Šią 
liūdną žinią telefonu prane
šė Juozas No'rvaiša, wor- 
cesterietis.
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LA1SVE--LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States..
427 Lorimer Street, 
Brooklyn fl, N. Y.

Telephone: Stagg 2-8878

moterų susirinko i ILGWU orga- 
Lurye šermenis prie Manhattan

Apie 10,000 vyrų ir 
nizatoriaus William 
Centei. Unijos viršininkų Įsakymu pusei dienos buvo 
sustabdytas darbas unijinėse šapose, kuriose dirba 
apie 65,000 moteriškų drabužių siuvėjų. Lurye buvo 
mirtinai persmeigtas peiliu jam Įėjus telefonų būdu- 
kėn telefonuoti.. Iš amato preseris, jis laikinai dirbo 
organizavime unijon neorganizuotų šapų. Viršutinėje 
paveikslo dalyje matosi raudanti jo žmona, Mrs. Bea
trice Lurye. Iš kairės stovi jos sūnus, Leonardas, 14- 
kos, ir Bernardas, 16 metų. Kairėje jos draugė, Mrs. 

Charlotte Zimmerman.

Iš Komunistų Teisino
New York. —1 Federalis 

teisėjas Medina svarsto vie
nuolikos komunistų vadų 
advokatų reikalavimą pa
naikint bylą prieš juos.

Liudytojai prieš juos bu
vo tik slaptosios policijos 
šnipai bei savanaudiški pa
bėgėliai iš Komunistų Par
tijos j klerikalų - reakci
ninkų abazą.

Komunistų Partijos pir
mininkas William Z. Foster 
Išleido platų pareiškimą. 
Jįs sako, jog byla prieš ko
munistų vadus yra* tik re
akcininkų sąmokslas—prie-

das prie Marshallo plano ir 
karinės Atlanto -sąjungos 
(pakto) prieš Sovietų Są
jungą ir kitas rytines de
mokratijas.

Fosteris užginčija kalti
nimą, būk komunistų vadai 
padarę sąmokslą skelbti, 
kad reikią “jėgą ir prievar
ta nuversti” Jungtinių Val
stijų valdžią.

— Ši byla prieš komunis
tus mojasi sutrempti šalies 
Konstitucijos Teisių bilių— 
žodžio, spaudos ir susirin- 
kimųMaisvę, — sako Foste-

Valdiniai Tarpininkai 
Palaiko Fordo Pusę

ZIMOS B UETUVOS

Anglai-Amerikonai Sukurstė 
Berlyno Gdžkel iečių Streiką
Vakariniu Talkininku Remiamos 
Govėdos Puolė Sovietinius Oficierius

Berlin. — Anglai-ameri- 
konai, francūzai ir social
demokratinė valdyba vaka
rinėje Berlyno dalyje iššau
kė elektrinių miesto gele
žinkelių - eleveiterių trau
kinių streiką prieš sovieti
nes, markes, kuriomis mo
kama alga tų geležinkelių 
darbininkams.

Jankiai, anglai ir fran
cūzai karininkai ir vokiečių 
socialdemokratai padiktavo 
streikieriams reikalavimą,

Lenkija Neužleis
♦

Vokiečiams Zemiy
vy-Varšava.— Lenkijos 

riausybė supranta; kad 
Jungtinės Valstijos ir Ang
lija pirš sugrąžinti vokie
čiams žemes, kurias Sovie
tų Sąjunga pripažino Len
kijai, ' iki Oderio - Neisse 
upių linijos. Tai yra seno
vinės lenkų žemės, kurias 
vokiečiai buvo užgrobę.

— Lenkija neužleis tų 
žemių, — pareiškė lenkų 
Valstiečių Partija.

TYRINĖJA HAGUE’O 
SUKTYBES

Jersey City. — Naujoji 
miesto valdyba, Kenny’ui 
vadovaujant, tyrinėja nu
žiūrimas buvusios Hague’o 
valdybos suktybes: Hague’-, 
iečiai sudegino kai kurias 
apyskaitas.

kad alga miesto geležinke
liečiams būtų mokama va
karinėmis (angliškai - ame- • 
rikinėmis), o ne sovietinė
mis markėmis.

Socialdemokratu vado
vaujami ir vakarinių talki
ninkų siundomi streikieriai 
buvo užėmę kelias Berlyno 
geležinkelių stotis.

Sovietams pritariantieji 
darbininkai išmušė juos iš 
visų stočių, apart vienos:

40 sovietiniu karininkų 
keliavo po miestą, stengda
miesi tvarka atkurti.

Revolveriais ir geleži
niais brūkliais ginkluoti, 
naciški vokiečiai, daugiau
siai jaunuoliai, puolė So
vietų karininkus. Anglų ka
riuomenė, sakoma, “gynė” 
sovietinius oficierius. ,

Susidūrimuose buvęs nu
šautas vienas vokietys ber
niukas ir sužeista keletas 
šimtų asmenų.

Suprantama, jog streikas 
sukurstytas tam, kad pa
stiprintų vakarinių talki
ninkų “kozyrę” išvakarėse 
Keturių Didžiųjų konferen
cijos.

Amerikos, Anglijos, So
vietų ir Francijos užsieni
nių ministrų konferencija 
visos Vokietijos klausimais 
atsidarė Paryžiuje pirma-
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Viesulai Pražudė 
44 Žmones x 
Vienuolikoje Valstijų

Amerikonu komandierius 
gen. Howley pasišaukė an
glų ir francūzų komandie- 
Hus tartis apie, esą, “nepa- 
k.epčiamą padėtį”, išsivys
čiusią iš to streiko.

Trijų Talkininkų' 
Sąmokslas prieš Sovietus

■

. Detroit. — Valdiniai tar
pininkai Arthur Viat ir 
Sylvester Petz mėgina su- 
taikyt 65,000 Fordo auto, 
darbininkų streiką su kom
panija. Streikas eina prieš 
padidintą paskubą. Fordas 
bando užginčyti paskubą. 
Tarpininkai taravo ja For
dui.

CIO Automobilių Darbi
ninkų Unija skaitmenimis 
parodo, jog darbininkai per 
paskutinius 12 mėnesių bu
vo verčiami 25 nuošimčiais 
daugiau automobilių pasta
tyti už tą pačią algą. Kom
panija paleidinėjo iš darbo 
tuos, kurie priešinosi pa
skubos didinimui.

TAI KARO SUTARTIS
New Yorko Times kari

nis rašytojas Hanson W. 
Baldwin pripažino, jog At? 
lanto paktas yra sutartis a- 
tominiam karui prieš So
vietų Sąjungą’ ir geruosius 
jos kaimynus.

orasTZ
šiai giedra.

Šilta, daugiau-

ŽODĮ IŠTESĖJO
Vilnius, vas. 2d. — Vil

niaus “Raudonojo kepėjo” 
gamybinės artelės nariai į- 
sipareigojo li948 m. duoti 
150 tūkstančių\ rublių vir- 
šumplaninių sankaupų.

Per socialistinį lenkty
niavimą tarp cechų ir tarp 
atskirų narių pasižymėjo 
dešrų cecho meistras V. 
■Skromovas, biskvitų cecho 
meistras J. Kazlauskas ir 
kiti. Jie nuolat įvykdo po 
pusantros išdirbio normos.

Prisiimtas socialistinis į- 
sipar eigoj imas su kaupu į- 
vykdytas: viršumplaninių 
sankaupų duota 210 tūks
tančių rublių. Dabar arte
lės kolektyvas aptaria savo 
galimybes, paspartinti apy
vartinių lėšų apyvartą.

Paskutinėmis praeitos sa
vaitės. dienomis šėlo viesu
lai vienuolikoje valstijų 7— 
Missouri, Kentucky, lowoj, 
Illinojuj, W. Virginijoj, 
Pennsylvanijoj ir k t. Pra
žudė 44 žmones, sužeidė a- 
pie 220. Medžiaginiai nuos
toliai skaičiuojami milionais 
dolerių.

Katalikų Kunigai 
Bijo Valdiškos 
Paramos Mokslui

Maskva. — Sovietų ko
munistų laikraštis Pravda 
pakartojo, kad Amerikos, 
Anglijos ir Francijos atsto
vai padarė suokalbį prieš 
Sovietus, pirm atsidarąnt 
Keturių Didžiųjų užsieni
nių ministrų konferencijai 
pirmadienį Paryžiuje.

Užuot kartu svarstyti 
Vokietijos klausimus, tie 
trys vakariniai talkininkai • 
iš anksto pagamino ultima
tumą (griežtą reikalavi
mą), sako

Sovietai 
mokratinę 
Vokietijai
ir Jaltos konferencijų nu-| 
tarimus.. Anglai-ameriko- 
nai steigia- vakarinės Vo- * 
kietijos “respubliką”, at- , 
skirai nuo Sovietų užimtos 
rytinės Vokietijos.

EI

Spaudos Konferencijos 
Apskrityse

ŠAKIAI, vas. 4 d.—Neseniai 
įvyko šakių apskrities laikraš
čio “Tikruoju keliu” kores
pondentų susirinkimas. Re
daktorius Junevičius padarė 
pranešimą apie apskrities

Washington. — Jungtim 
Valstijų vyriausybė šiemet 
paskyrė $3,400,000,000 kole
gijoms, universitetams ir 
kitoms mokykloms įvairio
se valstijose. Tai virš trijų 
bilionų daugiau, negu 1940 
metais. ,

Katalikų kunigai prieši
nasi federalės valdžios lė
šų skyrimui apšvietai. Bijo 
valdinės “diktatūros” mo
kyklom, nes didžioji dau
guma Amerikos gyventojų, 
valdininkų ir Kongreso na
rių yra protestantai.

laikraščio/darbą ir uždavinius. 
Buvo apsvarstytas ir priimtas 
darbo planas. Nutarta pana
šius susirinkimus rengti kas 
mėnesį. A. Naujokaitis.

'.Hi

Pravda.
siūlo bendrą de- 
valdžią 'ištisai

pagal Potsdamo

Šanghajus Būsiąs * 
Greit Užimtas

KoŠanghai, Kinija. — 
munistai*- liaudininkai ata
kuoja tautininkus pačiame 
Šanghajuje. Tautininkai gi
riasi sustatytais ant stogų 
kulkosvaidžiais.

Amerikiniai radijo kores
pondentai lemia, kad Liau
dies Armija greitai užims 
miestą.
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Neištuštino Nei Valizų
Čiang kai-šekininkų valdžia, formaliai vadovaujama 

Li Tsung-jen’o, šiuo metu yra Kantone (Canton). Bet 
ji čia laikosi nežinystėje, abejojime, nežinodama, ką 
veikti ir ko ieškoti.

Apie tai smulkiau rašo New Yorko “Herald Tribune” 
korespondentas, A. T. Steele, jau bene trečią savaitę gy
venąs Kantone.

• • Jei Li Tsung-jenas jaustųsi savistovus, gal jis ir dau
giau ką nors darytų, bet jis toks nėra. Už jo nugaros 
kur nors stovi “pats” Čiang Kai-šekas, didžiausias bu
delis. Jis dar vis yra tikras čiang kai-šekininkų vadas. 
•Svarbiausia Čiango rankose kazyrė yra — auksas, kurį 
jis išgabeno iš Šanghajaus Formozon.

Kita: jei su Li Tsung-jeno valdžia į Kantoną būtų bė
gęs ir Amerikos ambasadorius, tai dar vis būtų šiokia 
tokia atrama, bet ambasadorius J. Leighton Stuart ne
bėgo, jis pasiliko Nankinge.

Na, o liaudies laisvinimo armijos vis artėja linkui Kan
tono. Miestas po miesto, distriktas po distrikto kasdien 
ir kasdien pereina liaudininkų rankosna. Šanghajus ap
suptas, — vilties, būk jis ilgai išsilaikys ir būsiąs Čiang- 
.kai-šekininkų Stalingradas, nėra.
/ .Vadinasi, čiang kai-šekininkų valdžiai teks tuoj bėgti 
iš Kantono. Bėgti, bet kur? Formozon ar Čiunkingan?

-. Formoza — apie 150 mylių atstume sala, kur Čiangas 
įsitvirtino ir kur jis mano laikytis net iki “trečiojo pa
saulinio karo”, su kurio pagalba žada atgauti Kiniją 
(panašiai, kaip lietuviškieji smetonininkai, socialistai ir 
klerikalai tikisi su trečiojo pasaulinio karo pagalba grą
žinti Lietuvon fašistinį-smetonizmą).

(Šiuo metu yra rimtų gandų, būk Washingtono valdžia 
veda dėl Formozo derybas su Čiang Kai-šeku: Washing- 
tonas duosiąs Čiangui dolerių, o šis pasirašysiąs doku
mentą, atiduodantį Formozos kontrolę amerikiečiams! 
Formozoje karo metu, japonai imperialistai buvo įsteigę 
milžiniškus aerodromus, kuriuos dabar Amerika nori 
valdyti, kad iš jų galėtų nuolat grasinti liaudiškai Kini
jai.)

Čiunkingo miestas buvo Čiango sostine laike antrojo 
pasaulinio karo, kuomet japonai buvo užkariavę didžiu
lę Kinijos dalį. Čiunkingas yra Szechwan provincijos 
kalnuose. Kinijos gilumoje.

Korespondentas Steele rašo, jog nemažai čiang kai- 
šekininkų valdžios valdininkų atbėgę iš Nankingo į 
Kantoną ,neiškrovė nei savo valizų, baksų. Jie tebestovi 
sukrauti raštinių koridoriuose. Jų savininkai, matyt, pa
siryžę bėgti strimagalviais.

Atbėgusieji į Kantoną valdininkai nebegali su vietos 
žmonėmis nei susikalbėti. Kantoniečiu kalba skiriasi nuo 
nankingiečių kinų. Visur jie jaučia svetimumą. Kores
pondentas nepažymi vieno dalyko: Kantone yra labai 
daug anti-fašistų, anti-čianginių; komunistų įtaka ten 
didelė. Kantono darbininkai ir visa biednuomenė Čiango 
neapkenčia dar nuo 1927 metų, kada jis suruošė masines 
žmonių skerdynes šio miesto gatvėse.

Kitais žodžiais, čiang kai-šekininkuose ir visuose Ki
nijos ponuose šiandien jaučiamas baisus nusiminimas ir 
nevilto.

Tuo pačiu kartu liaudis, darbo žmonės kovoja ir kovo
ja labai smarkiai, kad juo greičiau visa Kinija būtų lais
va, kad juo greičiau ji pradėtų šalies atstatymo darbą, 
kūfrybinį darbą, kurį komunistai jau nubrėžė.

Kas Ką Rašo ir Sako
KUR LINK EINAME 
EKONOMINIAI?

Kapitalistų klasės propa
gandos organai ramina A- 
merikos žmones, kad jie ne
sisielotų, nes viskas būsią 
gerai. “National Business” 
rašo:

“Tos aukštumos, kurios 
buvo pasiektos 1948 metais, 
vargiai bebus pakartotos 
1949 metais, bet prekyba ir 
pramonė nusileido į realis
tiškesnes lygumas... Imant 
dėmesin normališką sezoni
nį atslūgimą per vasario ir 
kovo mėnesius, atslūgimas 
nebuvo toks gilus, koks at
rodė... Labai lengva per
dėti tą atslūgimą, kuris ap
sireiškė ...”

“Industrial News 
view” komentuoja:

“Viską sudėjus į daiktą, 
tdi reiškia, kad aukštas pa
kilimas jau gana išsisėmė, 
bet nėra nieko, kas būtų 
galima vadinti depresija. 
Tiesa, yra, šioks toks dir
bančiųjų skaičiaus sumažė
jimas, bet iš dalies tai par
eina nuo prašalinimo neti
kusių darbininkų, kas yra 

: visiškai natūralu pramonei, 
kuomet ji stengiasi suma
žinti išlaidas, idant galėtų 
numušti kainas...”

Šitaip kapitalo organai 
aiškina atsiradimą penkių 
milijonų bedarbių.

metais, atėmus taksus, gry
no pelno anglies kompani
jos pasidarė tik $125,000,- 
000.” Ir priduria: “Anglis 
yra svarbi Amerikos eko
nomikos dalis ir tą uždavi
nį anglis atlieka už visiškai 
menką atlyginimą savo sa
vininkams...”

ŽVILGSNIS I NETOLIMĄ PRAEITĮ
Rašo L. RŪTĖNAS w

Re-
smarkiai bara tuos,

“TIK MAŽAS
ATLYGINIMAS”I

“Industrial b 
view

; kurie šneka apie nesvietiš
kus Amerikos kapitalo pel-

; nūs. Tai esąs didelis Ameri- 
Į V

j kos bizniui įžeidimas. Mū- 
jsų kapitalo savininkai gau
ną tik menkutėlį atlygini
mą. Ir už pavyzdį paima 
anglies pramonę. Žiūrėkite, 
sako, “net geriausiais 1947

KURIE NENORITE BŪTI 
PASMAUGTAIS, VISKĄ 
ATIDUOKIT KUNIGAMS

Savo propagandiniame 
atsišaukime kunigo Balkū- 
no Lietuvių Katalikų Akci
jos Fondas grūmoja tikin
tiesiems, kurie savo kišenių 
neiškratys į kunigų kiše
nes. Pasiklausykite:

O gyvi mes norime būti, 
nors ir daug mums visokių 
pavojų graso ir iš svetimųjų 
pusės ir iš savųjų tarpo. Bet 
mes ncsiduosime kitiems 
mus pasmaugti, nei leisimės 
patiems smaugti, save nai- 
kintis, patiems savo bude
liais būti. Mes žinome, kad, 
leisdami save, naikinti, arba 
p aty s sa ve n a i k i n d a m i, 
skaudžiai nusižengtume Die
vui, kuris į pasaulį lietuvių 
tautą leido ir jai atitinka
mą uždavinį atlikti skyrė. 
Tai būtų didelis nusižengi
mas ir pačiai lietuvių tautai, 
kurios dvasia, kalba, daino
mis, muzika, rankų darbais 
ir bendrai nuostabia kūryba, 
žavisi net platusis pasaulis. 
Ir mes, Dieve saugok, neno
rėtume susilaukti tokio sto
vio, kad pav. Amerikos vy
riausybei tektų ruošti rezer
vatą, į kurį surinkę lietuvių 
tautos likučius, bandytų iš
laikyti paskutinę lietuvių 
tautos gyvybę. Ta* būtų gė* 
da, nepakeliama gėda.

Ir kaip dabar iš šitos ne
laimės išsigelbėti? Tėra vie
nas kelias: paskutinį savo 
dolerį paaukokite kunigo 
Balkūno Akcijos Fondui.

Vilnius, Lietuva. — Kai 
šiandien prisimename hitle
rinius laikus — juodąją 
svastiką ir esesinę kauko
lę, Ostlando dvasią ir Pane
rių kraują, kolonizavimo 
biurus, ir užrašus “tik vo
kiečiams”, vergų medžiok
les ir uždarytus universite
tus; sutriuškintas kūdikiu 7 C-

galvutes ir gyvas užkastas 
moteris, — nesinori tikėti, 
kad ne dešimtmečiai, o tik 
ketveri metai praslinko nuo 
tos dienos, kai paskutinis 
svastikūotas žmogžudys bu
vo išvytas iš Lietuvos že
mės. Hitlerinė okupacija 
mums atrodo tolima praei
timi, nes mes stengiamės 
jos baisenybes nustumti to
liau nuo 'savo atminties. Ji 
mums atrodo tolima praei
timi ne mažesniu laipsniu ir 
dėl to, kad mus nuo jos 
skiria šviesios kūrybos ir 
didingų darbų kupini me
tai, , kurie nuplovė kraujo 
žymes ir užgydė gilias žaiz
das.

kiečių krauju”: Esesininkų 
organas “Das Švarce kor” 
papildė Rozenbergo žo
džius: “Pabaltijį reikia vo
kietinti ne senoviškai, o iš 
dalies iškeliant, iš dalies iš- 
naikinant žemes
niosios rasės g y- 
ventojus.” Šios programos 
skelbėjus sveikino, kaip “iš
vaduotojus” buržuaziniai 
nacionalistai ir bažnyčios 
tarnai — krikščionis demo
kratas Ambrazevičius, sme
toninės armijos šulas Pun
dzevičius. ir arkivyskupas 
,Skvireckas, generolas Na
gevičius ir vyskupas Briz- 
gys.

Profesionalus žudikai, 
svajoję paversti pasaulį sa
vo vergvaldiška imperija, 
atsidūrė teisme. Niurnber
ge Rozenbergui buvo pri
minta jo instrukcija Ost
lando oberžudikui Ložei: 
“Turi būti, numatytas gy
ventojų iškėlimas platesniu 
mastu. Reikės griebtis žy
mios vokiečių imigracijos

Bet mes negalime ir ne- įam, i<ad būtu galima įvyk- 
turime užmiršti tos “ilgojo dyti intensyvų

Skaitytojų Balsai
MIAMI, FLA.

Nauji Žabangai
‘ Jungtinių Valstijų senate yra pagaminti projektai- (bi
riai) naujiems įstatymams, naujiems darbininkų organi
zacijų varžymams. Tai Mundto ir Fergusono biliai, be 
kitko, reikalaują, kad kiekvienas komunistas susiregis- 
truotų valdinėse įstaigose! Kitais žodžiais, tai fašistiniai 
pasimojimai.

Dėl viso ko buvo paskirtas laikas apklausinėjimams— 
tai atlikdinėjo senato juridinis komitetas.

CIO advokatas Tom Harris teisingai pasakė, jog šitie 
fbiliai yra griežtai priešingi mūsų krašto konstitucijai. 

Einant šiais biliais, kiekviena darbininkų organizacija 
gali būti apšaukta komunistine ir persekiota; tai biliai, 

• varžą žmonių mintis, idėjas, be kurių negali progresuoti 
jokia visuomenė .

Mūsų nuomone, Tom Harris teisingai pasakė.
Kalbėjo ten ir Jungt. Valstijų komunistinės partijos 

atstovas, Arnold Johnson. Jis atviriau pasmerkė šiuos 
reakcininkų pasimojimus kaip bandymus supančioti visą 
darbininkų judėjimą ir visą tautą. O kiek tai liečia ko
munistus, Johnsonas pridėjo: jeigu šitie biliai pataptų 
įstatymais, tai komunistai visvien nesiregistruotų, —jie 
eitų pogrindin.

Buvo čia atstovai ir nuo Civilinėms Žmonių Teisėms 
Ginti Kongreso, taipgi nuo Young Progressives of Ame
rica, — jaunimo organizacijos. Bet šitiem atstovam re
akciniai klausinetojai atsisakė 
atsisakė senatoriams pasakyti, 
ne.

Kaip matome, reakcininkai
'tis”, kiek drūti, kad sudarius naujus žabangus Amerikos 
liaudžiai.

suteikti žodžio, nės jie 
ar jie yra komunistai ar

senate siekias! “darbuo-

birkštis per mūsų širdis per
ėjo žinia, kada išgirdome, kad 
mirė Auna Balčiūnienė!

Velionę A. Balčiūnienę pa
žinome per suvirs dvidešimti 
metų. Brooklyne ją susitik
davome didesniuose mūsų pa
rengimuose ir visuomet drau
giškai pasisveikindavome ii 
pas i k a 1 be d a v o m e. N i e k u o m et 
drg. Anna nepraėjo pro šąli 
neištarus keleto žodžių. jei 
nebuvo laiko ilgiau pasikalbė
ti. I

Prisimenam kokia Auna 
buvo draugiška ir linksma sa
vo bekernej - kepykloj, kaip 
maloniai patarnaudavo kostu- 
meriams. Visur buvo drau
giška, maloni ir linksma mo- z 
tevis.

Vėliau jau mes taip nesima
tėme tankiai, nes apleidome 
brooklyną. Bet po keliolikos 
metų ir vėl susitikome su drg. 
Anna. Apie vidurį vasario š. 
m. ji atvažiuoja pas mus i 
Floridą. Taip pat linksma, 
draugiška, gražiai atrodanti, 
kaip ir prieš kelioliką metų. 
Bet persistato ir nusiskundžia, 
kad nesijaučia gerai — pras
ta sveikata. Gydytojas pa
tarė važiuot į Floridą, gal čia 
pasilsėsiu, 
sveikata, tai 
operacijos.

tūs, akys, kaip žibuoklės, .ma
loniai spindi, juokauja, pasa
koja apie Brooklyną ir pažįs
tamus ten draugus. Bet kar
tais ir vėl atsidūsta ir sako: 
Ot, kad aš būčiau sveika, ga
lėčiau miegot ir turėčiau ape
titą valgyt, tai būtų man pa
saulis malonus ir mylėčiau ji 
matyt.

Laukė tos dienos, kada ga
lės važiuoti atgal į namus, nes 
gydytojas turės patikrint svei
katą ir “gal darys vėl opera
ciją. Tankiai turėdami laiko 
užsiimdavome kalbėtis apie 
šių dienų mūsų valdančiosios 
klasės politiką. Kartais 
kokių politinių diskusijų 
pe pas mus susirinkusių, 
na visuomet palaikydavo
bininkų nusistatymo mintis ir 
tuos kritikuodavo, kurie pa
laiko buržuazijos puse.

Visuomet sakydavo. kad 
kaip parvažiuos į Brooklyną, 
tai gydytojas gal pavelys jai 
valgyti tą, ką ji nori, nes bu
vo gydytojų įsakyta valgyti 
sulyg jų išduotu receptu.

Po dviejų menesių taip ir iš
siskyrėme su Auna, turėdami 
vilties sekančią žiemą 
pasimatyti. Paliko 
kovo . 31 d., o 
gavome žinią, 
Onelės gyvybės 
vėsi plakti jos
Išgyveno trumpą ji gyvenimą.

peilio nakties”, kuri trejus 
metus gaubė mūsų žemę. 
M'es turime ją atminti, kad 
pilnutinai įsisąmonintume,’ 
nuo ko mus išvadavo Tary
binė Armija, broliškoji sta
lininė tautų šeima. Mes tu
rime ją atminti, kad ryš
kiau matytume mūsų nau
josios tarybinės tikrovės di
dingumą.

Žvėriškumo šaknys
Hitlerininkų žvėriškumus 

organizavo žmogėdros, bet 
tuos žmogėdras pagimdė ir 
išauklėjo imperialistinė' sis
tema. Ar amerikiečiai Grai
kijoje, anglai Malajoje, 
prancūzai Vietname, olan
dai Indonezijoje sėja vergo
vę ir mirtį kitaip, negu tai 
darė hitlerininkai Lietuvo- 
J'e?

Vokiškieji fašistai per 
Lietuvą pradėjo savo “žygį 
į Rytus”, kuris turėjo pa
sibaigti Urale, o pasibaigė 
prie Elbos. Kelią per Lietu
vą jiems ilgus metus skynė 
Vakarų imperialistai, kurie 
stengėsi hitlerinę agresiją 
nukreipti į Rytus. Kai ant
rasis pasaulinis karas po 
Čekoslo.vakijos likvidavimo 
jau buvo pakibęs ore, Vaka
rų valstybių emisarai per 
savo derybas Maskvoje dar 
dė Hitleriui pirštu į Pabal-

vokietini-
mą”.
’ Prieš keletą metų tarybi
nis teismas Rygoje teisė 
Pabaltijo tautų budelį, Him
lerio įgaliotinį Oštlandui 
Jekelną. Gestapinis niekšas 
teisme papasakojo: “Him
leris mums aiškino, kad 
Pabaltijis — sena vokiška 
žemė. Tik labai maža dalis 
lietuviu, latviu ir estu buvo 
verta priimti į vokiečių ben
druomenę. Visi kiti turėjo 
būti išsiųsti”. Ar nepreten
davo Skvireckas ir Ambra
zevičius su Himlerio malo
ne patekti į tą “mažą da-

sustiprės' mano 
ir vėl eisiu ant 
Strėnas skauda,

tar- 
An- 
dar-

ir vėl 
Miamę 

gegužės 2-rą 
kad užgeso 
žiburys, bo
ta u ri širdis!

jau turėjau - buvau operuota, Į Ji mirę, nusinešė j kapą svei-
bet negelbėjo; dabar reikia ir 
vėl pasiduoti, bet 

Taip išdėstė 
Anna, 
du mėnesiu 
sunku buvo

esu. 
laimę

persilpna
savo ne-

gyvenant 
su prastikartu

ant išvaizdos, kad draugė An
na būtų ligonė. Taip gražiai 
atrodė, veidukai pilni-skais-

kas mintis ir viltis, kuriomis 
vylėsi atgauti pilną sveikatą. 
Buvo kupina sveikų minčių ir 
linkėjimų dėl visų darbininkų 
šviesesnio rytojaus.

Lai būna Annai lengva il
sėtis šios šalies žemelėj, ku
rioj- Anna gimė ir augo! 
Mums gaila jos, nematysime

Neseniai Miunchene įvy
ko buvusio hitlerinės Vo
kietijos generalinio štabo 
viršininko Halderio byla. 
Ją besvarstant iškilo aikš
tėn, kad, hitlerinei kariuo
menei užgrobus Lenkiją, 
Halderį oficialiai pasveiki
no sm pergale Jungtinių 
Amerikos Valstybių karo j 
atašė Berlyne pulkininkas 
Patonas. Mes nežinome, ar. 
Patonas pasveikino Halderį 
taip pat, kai hitlerinės gau
jos okupavo Lietuvą. Bet 
galima neabejoti, kad ame
rikinio pulkininko 'Širdis ta
da buvo taip pat kupina 
džiaugsmo.
Vokiečių žygis j Pabaltijį

Hitlerininkai neslėpė sa
vo planų Lietuvos atžvilgiu, 
lygiai kaip -neslėpė savo 
planų užgrobti visą pasaulį.

1941 m. rugpjūčio, mėn. 
Rozenbergas pareiškė: “Pa
baltijis yra vokiečių rei
chu forpostas Rytuose ir 
turi būti sustiprintas vo-

Nacių Lietuviškieji Tarnai
Nei Rozenbergo instruk

cijos ir nei Jekelno atsimi
nimai neatskleidė nežino
mų paslapčių. Kas nežinojo 
1941 m. birželio 22 d., ko 
hitlerininkai ateina i Lietu
vą? Buržuaziniai naciona
listai ir dievo tarnai, api
bėrę gėlėmis tautų naikin
tojus, neslėpė savo lūkesčių: 
jie svajojo tapti didžiųjų 
budelių mažais liokajais. 
1941 metų gale jie rašė Hit
leriui, jie plepėjo apie 
“Naująją Europą”. “Nau* 
joji Europa” — tai buvo 
Maidanekas ir Osvencimas, 
“dykumos zonos” tarybinė
je žemėje ir krauju ap
laistyta Prancūzija, Himle
rio mirties batalionai ir 
Zaukelio vergų stovyklos. 
Kuo ambrazevičiai ir briz
giai norėjo tapti “nusipel
niusiais nariais”, Himlerio 
Europoje? Jų bendražygiai

draskė gyvus kūdikius IX 
forte *ir vyko savanoriais 
budelių darbui į Maidane
ku, v

Aviškam žvėrynui 
Sukurti Erdve

Paneriai buvo pirmasis 
hitlerininkų g a 1 v ažudžių 
mėginimas. Kiek tokių Pa
nerių būtų atsiradę Lietu
voje, jeigu Hitleris būtų 
laimėjęs karą? Pilnutinis 
Lietuvos apvalymas nuo 
“žemesniosios rasės” būtų 
buvęs įvykdytas be svyra
vimų ir be gailesčio. Himle
riui ir Rozenbergui reikėjo 
Lietuvoje “erdvės” naujam 
ariškam žvėrynui sukurti.

Lietuviškųjų nacionalisti
nių išgamų išdavystė pasi
reiškė tuo, kad jie padėjo 
naikinti lietuvių tautą, kad 
jie teikė gausius kadrus 
hitlerininkų žvėriškumams 
vykdyti, kadrus, kuriuos 
išugdė ir išauklėjo “nepri
klausomybės” apaštalai dar 
tais laikais, kai jie buvo 
valdžioje. Jų juodoji išda
vystė lygiu mastu pasireiš
kė ir tuo, kad jie stengėsi 
nuslėpti nuo lietuvių tautos 
jai gresiantį mirtiną pavo
jų ir ■ tuo pačiu nužudyti 
jos dvasią ir širdį anksčiau, 
negu hitlerininkai galėjo 
ją išžudyti fiziškai. Kai 
hitlerininkai įžengė į Lietu
vą? jie organizavo “vyriau
sybę.” Jos pirmas 
“žygis” buvo pa
skelbti Hitlerį “Euro
pos kultūros išgelbėtoju.” 
Ambrazevičiai ir prapuole
niai patys netikėjo savo 
“vyriausybe.” Jos vieninte
lis tikslas buvo, kaip jie pa
tys pareiškė Hitlerio feld
maršalui Keiteliui, atlikti 
“organizacinius uždavinius, 
be kurių įgyvendinimo vo
kiečių kariuomenės žygis 
per Lietuvą būtų buvęs žy
miai sunkesnis.” Mes gerai 
prisimename šių “organiza
cinių uždavinių” įvykdy
mą : dešimčių tūkstančių 
tarybinių aktyvistų, darbi
ninkų, valstiečių, inteligen
tijos atstovų skerdynes,1 
naujakurių apiplėšimą ruo
šiant dirva vokiškiesiems 
kolonistams, įvedimą 
“Niurnbergo įstatymų,” pa
gal kuriuos ir lietuvių- tau
ta, kaip “rasiškai nepilna
vertė”, turėjo būti išnaikin
ta.

Kai vokiečiai uždraudė 
žaisti “vyriausybe”, išdavi
kai raminosi tuo, jog bude
liams ir toliau bus reikalin
gi liokajai.

Lietuvių Tauta Išgelbėta
Maskva ir Stalingradas

(Tąsa 4-me pusi.)

Žmonės 
jaut, kad 
Judiciary

turėtų siųsti laiškus ir telegramas, reikalau- 
abu biliai būtų atmesti. Siųsti reikia Senate 
Committee, Washington, D. C.

daugiau. Ilsėkis, Onele, ra
miai !

Reiškiame , mūsų giliausią 
užuojautos žodį drg. Antanui 
Balčiūnui ir jo šeimai,- nete
kus mylimos gyvenimo drau
gės !

Anthony ir Sophia Mason.

Naujojč Jersey City majoro John V. Kenny šalininkai, 
džiaugdamiesi jo išrinkimu, neša (karstą, reiškiantį 
mirti per 36 metus valdžiusio miestą Frank Hague 
politikai. AFL, CIO ir nepriklausomos unijos rėmė 

Kenny prieš Hague.

tftE LIESI
<R£M*l»S0f J)
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Jubiliejaus Minėjimui

<

DAINININKAMS AKOMPANUOJA B. šALINAITe-SUKASKIENė

TRYS ASMENYS, KURIE SUSIRŪPINĘ

darbo

pae-

110 - 06 Atlantic Avė

DAUGIAU PROGRAMOJ DALYVAUJA

A

Praga. — Čechoslovaki- 
jos katalikų vyskupai užda
rė priešvaldišką savo suei-

k 
F

Šis koncertas yra rengiamas sukėlimui fo 
do išleisti dienraščio Laisvės jubiliejinės laidos. 
Dalyvaukite visi, paremkite savo dienraštį, 
padėkite tinkamai atžymėti jo 30-ties metų 
jubiliejų.

Geo. Kazakevičiaus
Orkestras gros šokiams

Šokiai nuo 6:30 vai. vakare 
šokiams įžanga 75c.—taksai įskaityti

GEO. KAZAKEVIČIUS
Aido Choro mokytojas.

AIDO CHORAS 
vad. Geo. Kazakevičius

Rašo JUOZAS LEKAVIČIUS, 
išauginęs 180 pūdų ingių iš hektaro

Buvusio Lietuvos berno balsas apie darbą 
kolektyviniam ūkyje ir ateitį

šiūnas. Pradžioje paskaitos 
buvo skaitomos nesistemin- 
gai, dabar, * suorganizavus 
kolektyviniame ūkyje rate
lį agrotechnikai mokytis, 
mūsų užsiėmimai vyksta 
reguliariai. Einame agro-,
minimumų.
tiek mano grandies nariai, 
tiek kiti ratelį lanka vals
tiečiai laikys egzaminus pa
gal bilietus — lygiai taip, 
kaip tai yra daroma Kirovo 
srities “Raudonojo Spalio” 
kolektyviniame ūkyje. To
kia kontrolė mums padės 
geriau įsidėti į galva ži
nias. Aš manau, kad agro
technikos mokymasis turė
tų būti ir kitų naujai susi
organizavusių grandžių 
pats pirmasis uždavinys. 
Tik mokslas ir dar karta 
mokslas padarys mus kul
tūringais, gerai savo darbų 
suprantančiais valstiečiais. 
Gi valstiečiams sąlygos mo
kytis yra neblogos. Visų 
pirma į pagalbų gali ir pri
valo ateiti platus tinklas 
agronomų ir kitų žemės ū- 
kio specialistų apskrityse ir 
valsčiuose.
Sėklos Parinkimas

Kiek aš įsitikinau, labai 
svarbų vaidmenį kovoje dėl 
gausių derlių vaidina tinka
ma sėkla. Jei tuoj po karo 
iš tikrųjų buvo labai sunku 
gauti gera veislinę medžia
gų, tai dabar, metai iš metų 
apskrityse vykdant pasėlių 
aprobavimų, išskiriant veis
linių pasėlių sklypus, to
kios sėklos yra visur pa
kankamai. Pavyzdžiui, mū
sų kolektyvinis ūkis pava
sario sėjai yra pilnutinai 
apsirūpinęs veisline me
džiaga.

Žemdirbystės įrankių re
montas mūsų kolektyvinia
me ūkyje jau visiškai bai
giamas. Aukšto derliaus 
grandys, kurios augins va
sarines kultūras, jau dabar 
yra ramios, kad jos galės 
išeiti į laukus ir pradėti sa
vo darbų, vos išėjus iš že
mės pašalui.

Daugelyje kolektyvinių 
ūl^ių pavasarį žemė bus į- 
dirbama traktoriais ir kito
mis moderniomis žemės ū- 
kio mašinomis. Atvažiuos 
traktoriai ir į mūsų laukus. 
Traktorių darbų aš jau šiek 
tiek pažįstu. Tačiau noriu 
pabrėžti, kad f MTS vaid
muo kovoje dėl gausių deiv- 
lių yra nei kiek nemažes
nis, negu ir mūsų, gran
džių darbo.

Praėjusiais metais mūsų 
respublikoje visa eilė, žemės 
ūkio pirmūnų buvo apdova
noti ordinais ir medaliais 
už gerus pasiektus rodik-' 
liūs. Tai parodo, kaip Tary
bų šalyje yra gerbiamas 
žemdirbių darbas. 1948 me
tais aukštaderlininkų būrys 
dar labiau padidėjo. Aš e- 
su tvirtai įsitikinęs, kad 
1949 metus mes galime 
baigti dar įžymesniais lai
mėjimais. Man atrodo, kad 
yra visos sųlygos mūsų tar
pe išaugti ir Socialistinio 
Darbo Didvyriams. Pirmoji 
to sųlyga — šiemet žymiai 
platesniu mastu, organi
zuojant grandis, išvystyti 
kovų dėl gausių derlių. So
cialistinio Darbo Didvyrio 
vardo suteikimas kuriam 
nors mūsų grandininkui — 
tai bus ne tik aukštas as
meniškas apdovanojimas, 
bet ir didelė garbė visam 
mūsų kraštui. Gi nieko nė
ra kilnesnio, kaip nenuilsta
mai kovoti, savo darbu pa
rodyti, kaip mes mylime sa
vo tėvynę — Tarybų Lietu
vą..

žieminių rugių iš kiekvieno 
hektaro. Mano manvmu, tai 
pasiekimas toks, kuriuo aš, 
kolektyvinio ūkio valstietis, 
ne tik užčiaupiau burnas 
aplinkiniams buožėms, vi
saip juodinusiems darbų 
kolektyvuose, bet tai toks 
derlius, kuris mūsų kampe 
iš viso buvo negirdėtas da
lykas. Taip’, daugiau kaip 
po 180 pūdų iš hektaro!
Su Mokslo Pagalba 
žygiuosime Pirmyn

Tačiau, kai aš šiandien 
ramiai apgalvojau savo 
darbo vaisius, pažiūriu, 
kaip aš dirbau, vis dėlto į šį 
savo pasiekimų anaiptol ne
žiūriu, kaip į ribų, kurios 
negalima toliau peršokti. 
Ne! Kaip jau minėjau, ilgus 
metus, nesurasdamas kito 
pragyvenimo šaltinio, aš 
bernavau buožėms, dau
giausia kaimyninėje Biržų 
apskrityje. Pasibaigus Tė
vynės karui, gavau iš tary
bų valdžios žemės. Nors 
prie žemės aš esu praleidęs 
stipriausius savo gyvenimo 
metus, tačiau, pasakysiu 
atvirai, ir stojęs naujaku- 
riauti ūkininkavau taip, 
kaip aš pats išmaniau. Ma
ža ką aš anksčiau išmaniau 
apie agrotechnikų. Su šiuo 
mokslu aš susipažinau tik 
nužengęs kolektyvinio dar
bo keliu, kur mus vis daž
niau ir dažniau aplanko a- 
gronomai ir kiti žemės ū- 
kio specialistai. Bet tai, ka 
aš sužinojau pirmaisiais 
kolektyvinio darbo metais 
iš žemės ūkio specialistų ir 
kurių nurodymais mūsų 
grandis tvarkė visa savo 
darbų — vis dėlto mums la
bai daug padėjo. Tiesa, 
gautos žinios — tai tik dai
geliai, bet aš nei kiek neabe
joju, kad toliau mokantis 
agrotechnikos, giliau susi
pažįstant su kitų patyrimu, 
šie daigeliai išaugs į didelį, 
medį, ir tada— mes pasiek
sime nepaprastus laimėji
mus !

Taip, mūsų visų rankose 
yra didelės galimybės dar 
šiais metais pakelti laukų 
derlingumų. Ir man atrodo, 
kad šio garbingo žygio 
priešakyje turime būti mes, 
kolektyvinių ūkių valstie- ’ 
čiai ir tarybinių ūkių dar
bininkai. O tam yra didelės, 
galimybės visų pirma todėl, 
kad mes dirbame dideliuose 
žemės masyvuose, kur gali
ma visu platumu panaudo
ti mechanizuotųjų traukia
mąją jėgų, įvesti taisyklin
ga sėjomainų bei taikyti 
kitas agrotechnines prie
mones. ne to, tik dirbant 
kolektyviniuose ūkiuose 
mes turime visas galimybes 
įsigyti kiek tik laukams 
reikia mineralinių trųšų, 
geresnių veislinių sėklų, 
kas individualiai dirbant 
dažnai buvo sunkiai pasie
kiama dėl neturto ir kitų 
kliūčių.
Mano Nauji Uždaviniai

Šiais metais aš vėl suor
ganizavau grandį auginti 
žiemkenčiams. Patenkinti 
pirmaisiais savo darbo vai
siais, mes pasiryžę išaugin
ti dar didesnį derlių, šiuos 
žiemos mėnesius mes kaip 
tik išnaudojom mokydamie
si agrotechnikos. Nuolati
nis ■ svečias pas mus yra 
Žeimelio rajono . agrono
mas Vizgirda. Be to, jau 
kelis kartus apsilankė iš 
apskrities agronomai Didž-, 
petris, Gecevičius ir Tarno- gą,1 kada pastebėjo, jog 
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Rengia Dienraščio Laisves
Komitetas

ĮVYKS

Sekmadienį, Gegužes 29 May, 1949

U

VILNIUS, vas. 9 d. — 
Dideli laimėjimai lydi mū
sų žemdirbių žingsnius at
kuriant ir toliau vystant 
žemės ūkį Tarybų Lietuvo
je. Vien praėjusiais metais 
pasėlių plotas mūsų respub
likoje padidėjo daugiau 
kaip 100 tūkstančių hekta
rų. Ilgus metus dirvonavu
sios žemės vėl tapo derlin
gomis, jose auga brandūs 
javai ir kitos kultūros. Ge
rokai per paskutiniuosius 
metus pakilo ir laukų der
lingumas. Jau 1947 metais, 
nors prieškariniai pasėlių 
plotai dar nebuvo pilnuti
nai atstatyti, bendra grūdi
nių kultūrų gamyba Tary
bų Lietuvoje žymiai viršijo 
prieškarinį lygį.
Mūsų Darbas Yra 
Gerbiamas

Aš manau, jog išreikšiu 
visų respublikos žemdirbių 
mintį, jei pamėginsiu nors 
keliais žodžiais paaiškinti, 
kas mus, valstiečius, skati
na negailėti nei jėgų, nei 
sveikatos, kad kuo greičiau 
dar aukščiau pakiltų res
publikos žemės ūkis. Visų 
pirma mes, valstiečiai, da
bar esame ne tik pilnatei
siai savo gimtosios žemės 
šeimininkai, bet matome, 
kad mūsų darbas yra ger
biamas, kaip niekada anks
čiau. Mes jaučiame ir su
prantame, kad dirbame 
svarbų valstybinį darbą. 
Štai Karolio Požėlos vardo 
kolektyvinio ūkio valstiečių 
aš buvau išrinktas delegatu 
į Respublikinį kolektyvinių 
ūkiu valstiečiu suvažiavi
mą.

Aš didžiuojuos, kad ma
ne, buvusį berną, Tarybų 
valdžia, davusi žemės, pa
statė ant kojų ir aš dabar 
priklausau tai didžiajai ar
mijai, kuri šaliai augina 
duoną — pagrindinį 
žmonių maistą.
180 Pūdų iš 
Vieno Hektaro

Įstojęs į kolektyvinį 
praėjusiais metais aš 
miau vadovauti sudarytai 
grandžiai gausiam derliui 
gauti. 15 ha plote išaugino
me po 30 dvigubų centnerių

Skylėtas rendų “kontrolės” 
įstatymas, išleistas šio 81-jo 
kongreso, paliko visą galią 
ekspediteriui T. E. Woods, o 
jis, nieko nelaukęs, nukėlė 
paskutines kontrolės “lubas.” 
Dabar gyvenamų namų fir
moms leista iš rendų pelnyti 
net iki 25 procentų už savo 
investmentus, o mažiesiems 
iki 30 procentų. Rendaunin- 
kams tas reikš pakėlimą ren
dų iki 50 procentų, visai nei 
nepaklausus, ar jiems lieka 
nors grašis pelno už jų in- 
vestmentus-^—parduodamą ran

kų ir smegenų darbą.

BIRUTA SENKUS
Soprano iš Minersville, Pa., kuri 
dabar New Yorke lanko konserva
toriją ir yra puikiai išsilavinusi 
dainininkė.

ST. KUZMICKAS
baritonas iš Shenandoah, Pa., 
dalyvaus programoje. Puikus 
dainininkas ir geras Laisvės 
patriotas.

Koncerto pradžia 3:30 vai. popiet
Įžanga $1.20 — taksai įskaityti

B. SUKASKIENĖ
(šalinaitė) akompanistė.
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S. KAZOKYTĖ
Mezzo-Soprano, žymi dainininkė, 
taipgi dalyvauja šioje programoje.

PROGRAMA

WALTER ŽUKAS
Sietyno Choro mokytojas.

George Kazakevičiuj rūpestingai mokina Aido Chorų šio koncerto programai. Walter Žukas pa
reiškė, jog jis paruoš Sietyno Chorų su operetišku aktu, kuris bus nepaprastai įspūdingas. Bronė 
Sukaskienė (Šalinaitė) akompanuos solistams. — Būtinai pamatykite ir išgirskite šį nepaprastai 
gražų koncertų.

LIBERTY AUDITORIUM
Richmond Hill, N. Y.

Frank Balevičius
duos piano solų

Bus daug svečių iš kitų miestų. Kultūrinio 
Centro restauracija bus atdara per visų dienų. 
Ant rytojaus po parengimo bus dekoracijų die
nos šventė. Tai bus proga iš 'toliau atvyku
sioms pasilsėti



Lietuvos Pavasaris Šiemet
* Rašo Povilas Giedraitis

Kai sėdau rašyti šį ______________ ;_________
straipsnį apie priešgeguži- 
nę Lietuvą, saulės spindu
lys prasiskverbė pro langą 
ir pradėjo žaisti popieriaus 
lape. Kaip džiugios tos sau
lėtos pavasario dienos po 
lietingos, drėgnos žiemos!
Atbunda gamta /
ir žmonės

Ankstyvo pavasario ir 
artimos vasaros žymės 
'juntamos visur. Ištisą die
ną saulėtose gatvėse ir par
kuose nenutyla skambus 
vaikų balsų choras. Aikštė
se ir skveruose, kurių( skai
čius Vilniuje padidėjo apie 
5 kartus, pasirodė įvairiau
si vežimėliai su mažiausiais 
miesto piliečiais.

Sodininkai pastatė laip
telius po ūksmingomis lie
pomis, kurios praeitą rude
nį tūkstančiais persikėlė iš 
priemiesčių miškų į Vil-
niaus gatves. Jas apkarpo 
pagal tam tikrų matą, kad 
kiekvienas medis būtų vie
nodai žalias ir garbanotas. 
Žiūrėdamas į sodininkų 
darbą, prisimenu kitą pa
vasarį — 1945 metų pava
sarį, pirmąjį po Lietuvos 
išvadavimo iš vokiškųjų- 
fašistinių grobikų. Pamenu 
juodus išdegintus laukus, 
kuriuose nebuvo nė žolelės. 
Tik kur ne kur žydėjo per 
stebuklą išlikusios vienišos 
obelys.
Pakilo naujasis 
gyvenimas

Ir štai atėjo 1949 metų 
pąvasaris. Ten, kur įsiutę 
fašistai atsitraukdami pali
ko dykumos zoną, dabar žy
di sodai. Gamyklų ir namų 

60 Mėty Sukakčiai Pirmo Lietuviško Spektaklio Pastatymui Paminėti

ALDONA ALEKNIENĖ
Alenos ir Mležienčs rolėse

griuvėsių vietoje atsirado 
naujų pastatų, korpusai. 
Jeigu dar prieš naujus me
tus Vilniaus ir kitų miestų 
gatvėse kiekviename žings
nyje pasitaikydavo statybi
niai pastoliai, tai dabar 
daugelis pastatų nuo jų ap
valomi. Prieš džiūgaujan
čius .miesto gyventojų 
žvilgsnius kyla atnaujinti 
didingi pastatai.

Prieš metus TSR Sąjun
gos Ministrų Tarybos Pir
mininkas Josifas Stalinas 
pasirašė nutarimų “Dėl 
priemonių Vilniaus miestui 
atkurti”. Kas Vilnių matė 
prieš karų, tas prisimena jo 
siauras, kreivas gatveles, 
skersgatvius i r grįžtgat- 
vius. Atsistatydamas mies
tas keičia savo išvaizdų. 
Centre išsiplečia magis
tralės. Liūdo Giros gatvė, 
viena siauriausių, tampa
pačia erdviausia. Jos plotis 
sieks 30 metrų. Taip pat 
pasikeitė ir Jogailos, Petro 
Cvirkos, Komjaunimo, Ko- 
munarų gatvės. Artimiau
siu laiku jomis eis pirmas 
Lietuvoje troleibusas. Re
konstruojama ir Neries u- 
pės pakrantė. Čia bus į- 
rengtas didžiulis sporto 
stadionas, didelis parkas, 
baigiami statyti mokslinin
ku namai, c
Visur keitimasis

Savo išvaizdą keičia ir 
priemiesčiai. Čia — nauji 
Vilniaus pramoniniai pa
statai.

Pavasaris sutiko Lietu
vos miestų gatvėse ir dau
gelį kitų permainų. Šiau
liuose ir Šakiuose, Kaune ir 

ALDLD 32-ra Kuopa
stato scenon

R. MIZAROS
Keturių veiksmų dramą'

"mūsū
GYVENIMO
ŽAIZDOS“

Režisierius Jonas Valentis

Klaipėdoje — visur yra 
tūkstančiai kvadratinių me
trų naujo, jau atiduoto 
naudotis gyvenamo ir pra
moninio ploto.

Pavasaris — tai lyriškas 
metų laikas. Aprašydami 
pavasarį, poetai klausosi 
paukščių čiulbėjimo, gėrisi 
pirmųjų gėlių kvapu. Taip, 
visa tai tiesa, bet mums ži
nomas ir kitoks pavasaris 
— darbo ir kūrimo pavasa
ris. Apie jį ir norisi pasa
kyti, nes jis apibūdina jau
nų Tarybų Lietuvą.
Lietuva Pasitinka 
Darbo žmonių šventę

Kaip ir pernai, respubli
kos darbo žmonės, ruošda
miesi sutikti .Gegužės Pir- 
mųjų, išplėtojo socialistinį 
lenktyniavimų. Bet ir čia 
yra vienas ypatumas. Per
nai Klaipėdos tekstilės 
kombinatas “Trinyčiai” dar
pergyveno darbo pradžios 
sunkumus, o dabar jis pasi
rodė priešgegužinių lenkty
nių iniciatorium. Tokia 
garbinga teisę galima išsi
kovoti tik per aukštai našų 
stachanovinį darbų. Ir Klai
pėdos kombinatas išsikovo
jo ta teisę. Taip pat žymiai 
pasitempė ir kitos įmonės. 
Pernai darbo našumas vi
dutiniškai padidėjo beveik 
13 procentų, o daugelyje 
pramonės šakų produkcija 
išaugo du ir net tris kar
tus. Respublikos pramonė 
viršijo prieškarinę produk
cijos gamyba.
Ir Valstietis 
žengia Pirmyn

1949 metų pavasaris ta
po Lietuvoje istorine riba 

ir istorikai jų laikys masi
nės kolektyvinių ūkių sta
tybos respublikoje pradžia. 
Jeigu pernai iki sėjos pra
džios buvo iš viso 50 kolek
tyvinių ūkių, tai dabar jų 
skaičius siekia beveik pus
antro tūkstančio.

Kolektyvinių ūkių staty
bos augimas ne tiktai padi
dina valstiečių pajamas, 
'bet taip pat įgalina Lietu
vos žemės ūkį nuo primity
vių žemės ūkio apdirbimo 
priemonių pereiti prie prie
šakinės technikos. Respub
likoje steigiama dar 15 
naujų MTS. Traktorinis 
parkas šiemet, palyginti su 
pernykščiais metais, padi
dėjo 4 kartus.

Ir Lietuvos kaimuose šis 
pavasaris mato kitą vaizdą, 
negu praėjusiais metais. 
Ne tas peizažas, kurį visuo
met tapė mūsų dailininkai, 
dabar yra būdingas Lietu
vai. Vis dažniau ir dažniau 
mes matome ne atraižų 
laukus su nesuskaitoma 
daugybe ežių, bet plačius 
kolektyvinių ūkių masyvus. 
Ne arklys, velkąs plūgų ir 
nusiminusiai žengiąs pas
kui jį valstietis šiandien 
sutinkamas laukuose, bet 
šimtai traktorių kelia ko
lektyvinių ūkių velėną.
Mokslas Eina 
Kaimui Talkon

, Šių metų priėšgegužinis 
Lietuvos kaimas tai nau
jas socialistinis kaimas. To
dėl nebekeista, kad (buvęs 
paprastas valstietis — Kė
dainių apskrities Karolio 
Požėlos vardo kolektyvinio 
ūkio pirmininkas daro pra
nešimą Dotnuvos Žemės 
Ūkio Akademijoje, o Lietu
vos TSR Mokslų Akademi
ja numato pravesti savo ei
linę sesiją Šiaulių apskri

PRANAS YAKŠTIS
Antano šilko rolėje l

ties kolektyviniuose ūkiuo
se. Taip stiprėja mokslo ir 
darbo sąjunga. Taip laip
sniškai ima nykti riba tarp 
fizinio ir protinio darbo.
Kultūrininkai
Pasitinka Pavasarį

Gegužės Pirmajai savo 
raportų ruošia ir kultūros 
darbuotojai. Jie su pasidi
džiavimu pažymi, kad Lie
tuvoje dabar kasdien išlei
džiamos dvi knygos dau
giatūkstantiniu tiražu. Ra
šytojai kuria naujus vei
kalus. Lietuvoje ypatingai 
populiarūs romanai: “Po 
audros” — Dovydaičio ir 
“Kalvio Ignoto teisybė” — 
Gudaičio, nauji Venclovos 
eilėraščiai ir Tilvyčio poe
ma “Usnyne”. Teatrai ruo
šia paštatyti naujų pjesių: 
bTaip prasideda gyveni
mas” ir “Obelys žydi”, .ku
riose pasakojama, kaip Lie
tuvos kaime vyksta kolek
tyvinių ūkių statyba.

Gegužės Pirmosios šven
tė — darbo žmonių darbo 
ir tarptautinio solidarumo 
šventė — dar kitaip vadi
nama pavasario šventė. 
Jeigu čia pasinaudoti ana
logija, tai nūdienį Tarybų 
Lietuvos gyvenimą galima 
pavadinti respublikos pa
vasariu, lietuvių tautos pa
vasariu. Naujas džiaugs
mingas gyvenimas žydi, sti
prėja klesti lietuviškoje že
mėje.

ŽVILGSNIS Į NETOLIMĄ 
PRAEITĮ

(TiĮsa nuo 2-ro pusi.) 

sulaikė tų ranka, kuri buvo 
pakėlusi išnaikinimo kardų 
prieš lietuvių tautą. Did
vyriškosios Tarybinės Ar
mijos triuškinami, hitleri
ninkai negalėjo vykdyti sa
vo planų lietuvių tautai ir 
kitoms tautoms išnaikinti. 
“Nepilnavertės rasės” žmo
nės tapo jiems reikalingi, 
kaip maisto gamintojai ir 
pabūklų mėsa. Buržuaziniai 
nacionalistai sušaukė savo 
“lietuvių konferencijų”, ku
rioje biržiškos ir brizgiai 
skelbė Lietuvai hitlerinės 
“totalinės mobilizacijos” 
programų.

Komunistų partijos va
dovaujama, lietuvių tauta 
stojo į kovų, įkvėpta visos 
tarybinės liaudies didvyriš
kumo ir pergalių. Partiza
ninė kova Lietuvoje ir akty
vus liaudies masių pasi
priešinimas visoms okupan
tų priemonėms buvo ryš
kus atsakymas ne tik hitle
riniams žudikams, bet ir jų 
lietuviškiesiems samdi
niams.

pėdos galutinis išvadavi
mas tokiu pat ryškumu pa
rodė, kad Tarybų valdžia 
yra vienintelė lietuvių tau
tos laisvo valstybingumo 
saugotoja.

Tarybinė Armija išgelbė
jo lietuvių tautų ne tik nuo 
visiško jos išnaikinimo, ku
rį ruošė hitleriniai barba
rai. Ji toli nuo Lietuvos ri
bų pastatė galingų sienų, 
apsaugojančių mūsų kraštų 
nuo visų nelaimių, kurias 
pokariniame pasaulyje ne
ša tautoms imperialistiniai 
grobuonys. Kapitalistinėmis 
sąlygomis Lietuva šandien 
būtų buvusi skurdi koloni
ja, pasmerkta neįveikiamam 
atsilikimui. Broliškoje' ta
rybinėje šeimoje mes nu- 
šluojame nuo gimtojo kraš

Dienraščio

LAISVES
Didieji Piknikai

Iš anksto rengkites dalyvauti didžiuosiuose 
savo dienraščio paramai piknikuose

® ® ®
PHILADELPHIA, PA.

Įvyks Sekmadienį

GEGUŽES 22 MAY 
Crescent Picnic t .rounds 
56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N. J.

$ ® ®
BALTIMORE, MI). 
Įvyks Sekmadienį

GEGUŽES 29 MAY
Slovak National Park 

6526 Holabird Ave.

> ®
CLIFFSIDE PARK, N. J.

Piknikas įvyks sekmadienį

BIRŽELIO 5 JUNE 
Budari’s Park

207 Walker St., Cliffside Park, N. J.

to veido Šiurpius griuvėsius 
ir ryžtingai žygiuojame 
priekin neįveikiamose tary
binių tautų gretose į laimę, 
į suklestėjimų.

ANYKŠČIAI, vasš 4 d. — 
Šiomis dienomis čia įvyko 
laikraščio “Kolektyvinis dar
bas” aktyvo ir sieninių laik
raščių redaktorių konferenci
ja. Pranešimą padarė “Ko
lektyvinio darbo” redaktorius 
J. Karosas. Diskusijose buvo 
pažymėta, kad tiek sieninėje 
spaudoje, tiek apskrities laik
raštyje dar per maža kritikos 
ir savikritikos.

Po diskusijų partijos ap
skrities komiteto sekretorius 
Gintautas padarė pranešimą 
apie tarptautinę padėtį.

A. Punšicnė.

SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS 29 MAY, 1949 •

JONAS LAZAUSKAS 
Jurgio šilko rolėje

Vaidinimas — lygiai 3 vai. popiet 
Vaidinime dalyvauja Brooklyno 

rinktiniai aktoriai - mėgėjai 
Įžanga 75 c., įskaitant taksus

JONAS VALENTIS 
Tarno Gulbio rolėje

Po vaidinimo šokiai

Muzika

LIETUVIU 
SVETAINĖJE 

243 N. Front Street 
New Haven, Conn.

LILIJA KAVALIAUSKAITĖ
Lueės Šilkienės rolėje

Šis veikalas sukurtas iš įvykių Brooklyno lietuvių tarpe, prohibicijos laiku, todėl New Haveno ir 
apylinkes lietuviai būtinai atsilankykite pamatyti, kaip mūšų gabūs artistai, vadovybėje visiems žino
mo Jono Valenčio, atvaizduos tuos laikus su įvykusiomis tragedijomis. — NE VĖLUOKITE — 
PRADŽIA LYGIĄ! 3 VALANDĄ PO PIET.

Kai pirmieji tarybiniai 
kariai, broliškųjų tautų pa
siuntiniai, įžengė į Lietuvos 
žemę, lietuvių tauta žinojo: 
tai grįžta gyvenimas. Pa
neria netapo pradžia visos 
lietuvių ' tautos išnaikini
mui: jie tapo amžinu gėdos 
paminklu hitleriniams tau
tų žydytojams ir visiems 
tiems, kurie savo rankomis 
ir savo vilkiška sąžine padė
jo laistyti Lietuvos žemę 
motinų ir vaikų krauju.
Nuo Vilniaus iki Klaipėdos

Gili istorinė prasmė glū
dėjo tame fakte, kad Tary
binė Armija pradėjo savo 
išvaduojamąjį žygį Lietu
voje prie Vilniaus ir baigė 
jį Klaipėdoje. Tame fakte 
puikiai pasireiškė didžioji 
tiesa', kad ųiūsų laikais tik 
tarybinė santvarka gali į- 
vykdyti nacionalinius tau
tų lūkesčius, gali jas suvie
nyti ir vieningas vesti į pa
žangų. Vilniaus ir Klaipė
dos bylos ryškiausiu būdu 
parodė visų buržuazinės 
Lietuvos “nepriklausomy
bės” fiktyvigkumu ir impe
rialistų politikos Lietuvoje 
šlykštumų. Vilniaus ir Klai-

® ® €
. DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKĖ 

Piknikas įvyks sekmadienį

LIEPOS 3 JULY
Klaščiaus Clinton Park

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. L, N. Y.

BOSTONO APYLINKĖ 
Piknikas įvyks sekmadienį

LIEPOS 3 JULY
Vose Pavilion Park

Maynard, Mass.

® e'# .
HARTFORD, CONN.

Įvyks sekmadienį

RUGPJŪČIO 14 AUGUST 
Light House Grove

East- Hartford, Conn.

...........: , ' .... . , , .,.................................................................. .. ____________________ ____________ _ '
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prieš

Ci ty,

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. ¥.

Tel. EVergreen 8-9770

LDS 79 k uo- 
ir J. Kazlaus- 

ir Dukterų
A. Klimas ir 
LLD Moterų

Manager

JOHN A. PAULEY
i Licensed Undertaker

CHICAGOS ŽINIOS

tuos loka- 
jiems dik-

vadovybę United
Workers, kaipo 

rūšies klastuoto-

Illinois Komunistų Partija 
iškėlė į aikštę ir numaskavo 
Reuth orio 
Automobile 
žemiausios 
jus.

Illinois Edition The Worker į 
patalpino n u f o t o g ratuotus 
Reutherio klastuotus laiškus, 
kur UAW vadovybė Chicago- j 
je ir Charles City, la., ūkio Pa
dargų darbininkams siuntinė
jo Komunistų Partijos vardu.

Rcutheriečiai išleistuose Ko
munistu Partijos vardu laiš
kuose klastingai ir provokato
riškai norėjo International 
Harvester McCormick Works 
Chicagoje ir Oliver Plow įmo-

nes Charles City, la., sukelti 
darbininkus prieš ūkio Padar
gų unijos pažangią vadovys
tę, “įrodant,” kad 
lūs kontroliuoja ir 
tuoj a komunistai.

“Tai žemiausios 
gesys, koks Amerikos darbi
ninkų istorijoje galėjo pasi
reikšti, jeigu Reutherio vado
vystė dasileidžia iki to, kad 
klastuoti ir fabrikuoti laiškus 
žemiausio ir provokatoriškiau- 
sio pobūdžio, tai vadovybei 
mažiausia terūpi darbininkų 
reikalai, jei ji elgiasi, kaip 
darbdavių agentai,” sako savo 
pareiškime Illinois Komunistų 
Partija.

“Tokių dalykų tik galima 
laukti iš šnipų, provokatorių ir 
kompanijų apmokamų agen
tų, bet ne iš unijos vadų, ku
rie sakosi ątstovauja ir gina 
darbininkų interesus,’’ pareiš
kime pabrėžiama. Ir ten dar 
priduriama:

“Tai tikrai liūdnas apsireiš
kimas, kad tokie vadai kalba 
varde vieno miliono United 
Auto Workers eilinių narių, 
kurie turi puikų kovos rekor
dą su savo išnaudotojais, nė
ra atsakomingi ir neužgiria 
šnipų taktikos, betgi jie turi 
žinoti, kad už jų pinigus tas 
daroma.”

Ūkio Padargų Chicagoje ir 
Charles City, la., unijų vadai 
sakė, kad jie tuojau pažino 
tuos klastingus ir provokato- 
riškus laiškus, nes kaip Chi
cagoje McCormick Works, 

(taip ir Oliver Plow įmonių 
darbininkams abiejose vietose 
buvo išsiuntinėti dieną 
balsavimus.

Ūkio Padargų unijos 
tam lapelyje, Charles
la., nurodoma, kaip žemai nu
puolė ir kokioje desperacijo
je yra Reutherio provokato
rių gengė, kuriai neturėtų 
rastis vietos visam darbininkų 
judėjime, nekalbant apie 
Charles City.

“Charles City darbininkai 
buvo taip užsidegę kerštu, 
kad Reutherio ‘korpusas or
ganizatorių,’ kurie darė inva
ziją šiame miestelyje, turėjo 
maldauti policijos apsaugos, 
kad juos iš Charles City iš
leistų sveikus savam kailyje’,” 
sako lapelyje.

Aišku kai UAW darbiniu- 
kai patirs ir jie turės pa
tirti, kokia yra Reutherio va
dovystė, ir tuomet visur jiems 
patieks vilko bilietą. '

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

• • (Kampas 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 
telefonuokite:

Slloreroad 8-9330 
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Pūul Gustas Funeral Rome,
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN,6, N. Y.
Skersai gatvės nub Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
X • i

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

Cleveland, Ohio
Tragiška Veterano Mirtis

po- 
N.

skaudų smūgį 
taip ir jo drau- 
jis sulaukęs tik

gyvastį, tai 
uždavė skau-

toks: kadan-

partijos
Ir dabar Progre

su organizuota, 
atstovauja dir- 
kadangi seno- 
rūpinasi tik

Partiją ir buvo tos 
prezidentu, 
šyvių Partija 
ir tik ji tikrai 
bančią liaudį, 
sios partijos
Wallstryto interesais ir pila 
pinigus, kaip iš kokio maišo, 
gelbėjimui fašistinių 
Graikijoj, Turkijoj il
su Marshallo Planu ir 
no Doktrina.

valdžių 
Kinijoj 
Truma-

įrodyti,Opozicija bandė 
kad Amerikoj yra dvi-partinė 
sistema ir tik tokia sistema 
'tegalinti pasilaikyti čia. O 
tie, kurie nesutinka su dviejų 
parti j ii sistema, yra tik “crack
pots.”

Progresyvių Partijos atsto
vai atsakė, J<ad ir anų laikų 

demo
nai! j as 
visaip

Nors nau- 
tik vieną

Hartford, Conn.
Spaudos Paramai 
Pikniko Reikalai

Sekmadienį, 14 d. rugpjū
čio, Lietuviu 
House Grove 

y 

atsibus spaudos 
nik as. Jį rengia 
3-ji ir LDS 5-ji 
misija išrinkta 
nizacijų. Nuo 
pos įeina E. J.
Brazauskas ir V. Staugaitis. 
Nuo Laisvės Choro—O. Bra
zauskienė, nuo 
pos—P. Giraitis 
kas, nuo Sūnų

E. Hartforde, 
paramai pik- 
bendrai LLD 

apskritis. Ko- 
įvairių orga- 
LLD 68 kuo- 
Repšys, W.

Gegužės 7" d., 2-rą vai. 
piet, palaidojome John 
Captino, antrojo pasaulinio 
karo veteraną, kurio tragiška 
mirtis davė 
kaip šeimai, 
gams. Mirė 
34 metų.

Velionis buvo Parmos gy
ventojas. Jis buvo paimtas į 
karo tarnybą kartu su mūsų 
sūnum. Jiedu kartu dalyva
vo manevruose šioje šalyje ir 
kartu vyko į Naująją Gvinėją 
ir visur kartu ėjo karines par
eigas. Gal tas nebus svarbu 
.skaitytojams, bet kadangi 
John Captino išgelbėjo mūsų 
sūnaus A. D. 
mums jo mirtis 
dų smūgį.

Dalykas buvo
gi A. D. buvo technikos sky
riuje, jam prisiėjo įtaisyti te
lefonus, tiesti violas ir elek
tros šviesas. Kada Amerikos 
aktoriai nuvažiavo kareiviams 
lošti teatrą. A. D. vedžiojo 
vielas, kad apšvietus apylin
kę. Pasitaikė taip, kad A. D. 
buvo pagautas vielos (700 
voltų) ir Captino pirmutinis 
patėmijo A. D. kabantį ant 
vielų ir skubiai veikė, kad 
elektra būtų sulaikyta. A. D. 
šiandien yra gyvas, bet nete
ko savo geriausio draugo, ku
ris jo gyvastį išgelbėjo.

Kariuomenėj būdamas Cap
tino dirbo kaipo virėjas. Jis 
gamino kareiviams maistą. 
Grįžęs iš karo jis stojo prie 
savo seno amato kaipo elek- 
tristas (electrician). Dirbo 
Harris - Seybold kompanijai, 
Cuyahoga Heights.

Dirbdamas 40 pėdų nuo že
mės, Captino viena koja pa
slydo ir jis pagriebė už nuo
go drato, kad susilaikius nuo 
puolimo. Antra koja taipgi 
atsirėmė į kitą vielą ir John 
N. Captino taip sudegė, kad 
teko kūną sulopyti, kad atro
dytų į žmogų.

Tai apgailėtina tragedija. 
John N. Captino buvo pavie
nis ir gyveno su našle motina. 
Tik mėnesis 'atgal .jo patėvis 
mirė nuo vėžio. Tad galima 
įsivaizduoti, kokia buvo mo- 

širdgėla neseniai palai- 
savo gyvenimo draugą 
už mėnesio netekus sū- 
tokioj baisioj nelaimėj..

vyrai, kurie stojo už 
kratiją ir organizavo 
partijas, taipgi buvo 
pravardžiuodami, 
joji partija gavo
nuošimtį balsų, bet ji bus iš- 
budavota, ir kada Amerikos 
liaudis susipažins su jos tiks^ 
Jais, ji bus laimėtoja. P. P. 
diskusantai nurodė, kaip Ohio 
valstijoj statoma keblumai tai 
partijai. Kada iš republikonų 
reikalauja tik 15,000 parašų, 
iš demokratų 17,000, tai iš 
Progresyvių Partijos reikalau
ja 400,000 parašų, kad padė
jus ant baloto. Jie sakė rei
kalaus iš Ohio valstijos seime
lio sumažinti parašų skaitlių 
ir Progr. Partijai.

Opozicija klausė, ar jie su
tinka su Komunistų Partija. 
Jaunieji progresistai atsakė, 
kad jie neturi nieko prieš Ko
munistų Partiją, kada ji stoja 
už žmonių reikalus. Ameri
koj visi turi teisę sulyg Tei
sių Biliaus protauti ir veikti, 
kaip kas išmano.

Diskusijos buvo iabai inte
resingos ir visiems verta jų 
pasiklausyti. V. M. D.

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Medina 
sako dar svarstąs, ar pa
naikint bylą prieš Komuni
stų Partijos vadus ar ne.

Z. Juška, nuo
Kliubo taipgi bus delegatai.

Komisija jau veikia. Ti- 
kietai atspausdinti ir išdalinti 
platinimui. Dovanos supirk
tos. Komisiją, ragina visus, 
kas turite pikniko reikale bi
lietus, tai platinti juos. Taip
gi komisija atsikreipia į vi
sus lietuvius Connecticut vals
tijoj prašant, kad tą dieną 
nieko nerengtų, o dalyvautų 
šiame piknike.

Pereitoje LDS 5-tos apskri
ties konferencijoj buvo pasi
kalbėta su jaunuoliu J. Na-; 
vieku iš Oakville. Jis pasiža
dėjo, kad iš jų kolonijos di
delė grupė lietuvių dalyvaus.

Programa bus pritaikinta 
šiam piknikui tinkamai. Sve
čių ketina dalyvauti iš visos 
plačios apylinkės. Vieni ruo
šiasi atvykti automobiliais, ki
ti nusisamdys busus. Nuo pik
niko visas pelnąs bus skiria
mas paramai liaudies dien
raščio Laisvės. Todėl, visi ir 
visos ruoškitės dalyvauti.

F. J. Repšys.

tinai 
do jus 
ii- tik 
naus

Mes reiškiame giliausią už
uojautą likusiai motinai Mary 
Marion, kuri gyvena Parma, 
O., ir kitiem giminėm.

John N. Captino buvo lais
vų minčių ir geras unijistas. 
Jis buvo rumunų tautos ir 
simpatizavo dabartinei Rumu
nijos valdžiai. Buvo geras 
komedijantas ir kariuomenėj 
būdamas savo juokavimu iš
blaškydavo liūdesį. Kiti ir su
pykdavo, bet jis visuomet lai
kėsi geroj nuotaikoj ir už tai 
šiandien daugelis jo draugų, 
kartu tarnavusių, liūdi nete
kę gero humoristo ir gero 
draugo. Visi veteranai, ku
rie pažino Captino, liko nuliū-

PRANEŠIMAI
, HARTFORD, CONN.
Dienraščio Laisvės paramai pikni

ko komisijos susirinkimas įvyks 
penktadienį, gcg. (May) 27, pradžia 
7:30 v. vakare, 155 Hungerford St, 
Prašome visų organizacijų, išrinktų 
atstovų susirinkti, nes turėsime pla
čiai aptarti visus pikniko reikalus. 
Nuo mūsų prisirengimo priklausys 
pikniko pasisekimas. ... F. J. Rep
šys. (121-3)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks antradienį, geguž. (May) 
24 d., 7:30 
St.

Gerbiamos 
te dalyvauti 
svarbių reikalų aptarimui. — V. K. 
seki’. (120-1)

v. v., 155 Hungerford

narės! Visos maloneki-
susirinkime, nes yra

taip tragingai mirė.

BOSTON, MASS., IR 
APIELINKEI

ALDLD 2 kuopa prašo visų gerų 
mūsų spaudos patriotų dalyvauti 
susirinkime gegužės 27 dieną, 8 
valandą vakare, 318 Broadway, So. 
Bostone. Varf jau čia pat netoli 
tradicinis dienraščio Laisvės pikni
kas, sekmadienį, liepos 3. Ypatingai 
šiais metais reikia bostoniškiams 
ruoštis rimtai. Nes 3 d. liepos, 
Maynard, Mass, ''mes turėsime pa
rūpinti maistą keliolikai tūkstančių 
žmonių. Todėl. gerbiamieji, sujung
iam visas savo jėgas krūvon, ir at
liksim mums pavestą darbą. Visi 
dalyvaukite susirinkime. — ALDLD 
2 kuopos sekr. M. Kalauskas.

(120-1)
6 :30 
stotį 
Pro-

per radijo
Gegužes 7 d.

Partijos jaunųjų 
nariai diskusavo tos

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

“You Are The Jury”
Tokia tema (“You Are The 

Jury’’) yra duodama progra
ma kas šeštadienį, kaip 
popiet, 
WJMO. 
gresyvių 
riaus du
partijos tikslus.

Išklausius diskusijų, mano 
nuosprendis yra stoti už Pro
gresyvių Partiją, nes labai ge
rai perstatė dalykus. Jie pri
minė klausytojams JJncolno, 
Jeffersono ir Roosevelto ir 
dabartinio Henry Wallace ge
rus darbus.

Iš opozicijos buvo statomi 
klausimai. Jų klausė, ar bu
vo Amerikos istorijoj toks at
sitikimas, kad kandidatas į 
prezidentus būtų organizavęs 
naują partiją prieš rinkimus? 
P. P. kalbėtojai atsakė, kad 
kiekvienas Amerikos istoriją 
studijavęs žino, kad Lincolnas 
suorganizavo R e p u b 1 ikonų

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

F. W. Shalins 
(SHALĮNSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

Norėčiau gauti tokią, kuri būtų panašesnė j velionį 
mano vyrą.’’

m RO1S

Waterbury, Conn
MŪ5U KALENDORIUS

Ir vėl gamta pasipuošė pa
vasario grožybėmis. Sužalia
vo laukai ir medžiai, pražy
do gėlės ir skleidžia malonų 
kvapą. Visa tai vilioja žmo
nes' išeiti ir gamta pasigrožė
ti ir pakvėpuoti maloniu kva
pu. Tad visi žmonės, turėda
mi bent valandžiukę laisvo 
laiko, skuba į užmiestį. Lie
tuvių parko bendrovė, Water- 
buryj, taip pat yra gražiai 
pasipuošus ir laukia visų lie
tuvių sekmadieniais atsilan
kant, kur visi galėtų linksmai 
praleisti laiką savame parke, 
tarp didžiulių žaliuojančių 
medžių, prie pat Lakewood 
ežero, kur galima pasimaudy
ti. Parkas gražiai atrodo, vis
kas gražiai pataisyta.

Pirmas piknikas įvyksta 29 
d. gegužės, kurį rengia Lie
tuvių Laisvas Kapinynas. Ka
dangi 30 d. gegužės pripuola 
pirmadienį, taigi už tatai 
įvyks 29, kaipo paminėjimas 
mirusių draugų. Kas atliks 
nuo pikniko, viskas eis dėl 
pagražinimo kapinių. Taipgi 
turiu pasakyti, kad kas sek
madienis ir subatos vakaras 
yra parkas išrendavotas.

Mūsų piknikai įvyks:
Birželio 12 d. rengia 

ALDLD 28 kuopa;
Liepos 17 — LDS ir LLD 

apskričių piknikas;
Liepos .31 d.—LMS apskri

čių piknikas. Buvo paimta 
ant 7 d. rugpjūčio, bet pa
mainyta ant 31 d. liepos, 
kadangi Hartforde yra ren
giamas spaudos naudai pikni- t 
kas 14 d. rugpjūčio, tai pa
sirodė per arti vienas kito.

J. Strižauskas.

’V

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Hewes St.

BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW A.
BUYUS

(BUYAUSKAŠ)

Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAL

MAX PEIST. Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G 

Tel. EVergreen 7-6238

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2‘5172

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Geri Valgiai laukia jūsų visada • ■ 

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 4
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

mminnninniininiiniinūiiinniiiiiiinnnim

inm^HiiHiiiHniiwiiiDinnmnnnRmnmni

TELEPHONE
STAGG 2-5043

oniflinnHiiinMiiHHimffiiiHBiiuuinBnH

KwnmmmoffifflinnRiww

RES. TEL.
DY. 7-3631

•>:

>:

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRAB0MU8

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsam uoto jas)
Liūdęsio valandoje kreipkitės pas mus

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
• Puikiai (rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

į?
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Neh'Yorko^/^WZlnfov
Surijęs Piknikus, 
Oras Prasiblaivė

t

w-

Gegužės 22-rą šaltas lietus 
per visą dieną krapnojęs, o 
protarpiais ir smarkiai pylęs, 
New Yorke ir artimose apy
linkėse sulijo vjsus piknikus. 
LLD 2-ros apskrities piknikas 
Lindene taipgi buvo komisijos 
oficialiai atšauktas.

Vakarą didmiestyje smar
kiai žaibavo ir lijo, stiprus 
vėjas trankėsi. Tačiau die*?ą 
buvusi nupuolusi iki 50 laips
nių temperatūra po žaibų au 
droš pakilo. Pirmadienio ry
tą sugrįžo giedra.

Padaugėjo Prašymai 
Pašalpos

Penktą iš eilės mėnesį pa
daugėjo prašantieji ir gavu
sieji šiokios tokios miestąvo- 
sios pašalpos, kaip skelbia 
valdinio labdarybės komisio
nieriaus Raymond M. Hilliard 
"raportas už balandžio mėnesį.

Balandžio mėnesį miestas 
turėjo 150,672 šeimas ar at
skirus asmenis ant pašalpos, 
2,871 daugiau, negu turėjo 
kovo mėnesį.

Pinigais per kovo mėnesį 
buvo išmokėta $12,006,612, o 
balandžio mėnesį jau išmokė
ta $12,173,327.

Šį mėnesį taipgi tikimasi 
padaugėjimo šelpiamųjų, nes 
prašymai pašalpos kas savaitė 
tebedaugėja.

Kas prašo pašalpos?
Tarpe prisidėjusių praėjusį 

mėnesį buvo 523 veteranai, 
104 seni, 6 neregiai, 556 vai
kai, kurie geresniais laikais 
išsiversdavo savo ar tėvų už
darbiais. Visi kiti šelpiamieji 
yra asmenys, kurie neteko 
darbo ir jau išbaigė nedarbo 
apdraudą arba jos visai ne
turėjo, kurie išbaigė savo 
menkus taupmenis. O kiti vėl 
nukamuoti nesveikatų, nesant 
visuomeniško sveikatos drau
dimo, tapo suelgėtinti, pri
versti prašyti pašalpos.

Galas Savaitės 
Pasižymėjo 
Saužudystėmis?

Orten J. Davis Jr., 42 metų, 
NBC viršininkas, New Yorke, 
kažkaip neišaiškintai žuvo 
nuo Harold V. 'Anderson’o 
jachtos Barada, plaukiojusios 
ant Long Island Sound. Jį 
paskui rado prigėrusį. Kūną 
paėmė ištirti.

Jachtos savininkas Ander
son pasakojo, kad juodu abu 
penktadienio vakarą po kar- 
čiamas pasitrankę ir gerai pa- 
ulioję. Nuėjus jachton, jis 
pats huėjęs žemyn kambarin 
atsigulti, *o Davis likęsis ant 
dėnio. ’ Atsikėlęs, Davis’o ne
beradęs jachtoje, raportavo jį 
dingusiu.

Davis, vienas firmos virši
ninkų, buvo aktorius, taipgi 
rašė firmos televizijai progra
mas, jas priruošdinėjo, buvo 
prodiuseriu. Andersonas taip
gi yra prodiuseriu.

Gi sekmadienio rytą kitas 
tos pat NBC firmos žymus as
muo Arthur H. Ross, 36 metų, 
televizijai scenų paruošėjas, 
rastas pasikoręs ar pakartas 
firmos sklepiniame kambary
je, 19 W. 50th St., Rockefell
er Center, New Yorke. Poli
cija sakę, kad viskas rodo į 
saužudystę. Tačiau supuoli
mas dviejų panašių mirčių 
vienu laikotarpiu sukėlė įvai
rių nuomonių. Abi mirtys 
nuodugniai tyrinėjamos.

William J. McNulty, 60 me
tų, tapo užmuštas taksiko ties 
York Avė. ir 82nd St., New 
Yorke;

Pasigrožėkit Dainomis - Muzika 
Ir Pabuvokite Su Svečiais!

Namiškiams vertės pabūti 
didmiestyje ir svečiams bus ko 
keliauti i Richmond Hill- 

(Brooklyną šį sekmadienį, nes 
čia įvyks Laisvės 30 Metų 
Dienraščiu Jubiliejui pradėti 
koncertas.

šaunusis pavasarinis Lais
vės koncertas įvyks jaii šį sek
madienį, gegužės 29-tą, Li
berty Auditorijoje, kampas 
Atlantic Avė. ir 11 Oth Street, 
Richmond Hill.

Koncerto pradžia 3:30 va
landą po pietų. Auditorijos 
durys, kaip’ jau žinia, būna 
atdaros anksti, o auditorijos 
valgykla priima svečius jau 
su gatavais pietumis nuo 12 
dieną. Po koncerto bus šo
kiai prie Jurgio Kazakevičiaus 
orkestro, šokių pradžia 6 :30. 
Įžanga koncertui ir šokiams 
$1.20 (taksai įskaityti), vien 
tik šokiams 75 c.

Laisvės koncerto programo
je dalyvaus:

Biruta Senkus iš Miners
ville, Pa., lankanti konserva
toriją New Yorke, žymi dai
nininkė.

Stasys Kuzmickas iš She
nandoah, Pa.

Primityviškos Laivakrovių 
Darbo Sąlygos

Gal būt jokia kita unija ne
turi prilygstamo savo aišku
mu paveikslo tarp vadovybės 
reakcinių viršininkų ir vado
vybės pažangiųjų viršininkų, 
kokį paveikslą turi laivakro- 
vių unija. •

New Yorko-Brooklyno ir 
apylinkių laivakroviai virši
ninku turi Joseph Ryaną, ku
ris valdydamas su geležine 
ranka unijistus pasistatydino 
save “karaliumi,” išsirinkdino 
save prezidentu' visam am
žiui.

Prie Ryano laivakroviai tu
ri po du kartu kas dieną ra- 
portuotis darbui — kas dieną, 
metai po metų, be jokio už
tikrinimo, kad jie darbo gaus. 
Kartais ties prieplaukomis su
sirenka iki 500 darbininkų, 
kuomet bosui reikia tik šimto 
ar mažiau. Bosas neima iš 
eilės, nesiskaito net su biznio 
priimta taisykle “first come, 
first served.”

Ne. čia to nėra. Eidamas 
pagal išsidriekusias darbinin
kų ilgas linijas, tarsi pirklys 
pro eilę galvijų, išsitraukia iš 
eilės patinkamąjį. Vidutinis 
uždarbis $900 metams.

Žuvininkyste 
Baigėsi Mirtimi

Louis Cruz, 34 metų, sykiu 
su 8 jaunukais, nežiūrint au
dringo oro praėjusį sekmadie
nį, dviemis valtimis išplaukė 
žuvauti į Eastchester Bay ties 
City Island.

Ne ilgai jie žuvavo. Ne 
už ilgo viesulą apvertė vieną 
valtį ir joje buvusieji, tarpe tų 
ir patsai tokio žuva'vimo su
manytojas, viso penki asme
nys, suvirto į vandenį. Jo se
sutė Gladys Cruz, 12 metų, 
tuojau dingo iš akių. Du vai- 
kiniukai, 14 ir 17 metų, geri 
plaukikai, laimingai išplaukė 
į krantą į City Island, iš kur 
jie buvo \pasisamdę valtis. O 
patsai Louis ir jo kita sesuo 
Daisy, 16 metų, išsilaikė įsi
kabinę kraštų apvirtusios val
ties, . kurią bangos pristūmė 
netoli kranto ties Orchard 
Beach. Išgirdę jų šauksmą 
ant kranto buvusieji žmonės 
juos ištraukė.

Antroji valtis sugrįžo kran- 
ton tuojau, per miglas z visai 
nematę to, kas atsitiko su jų 
draugais pirmoje valtyje. ,

Plaukiojimo mažosiomis 
valtimis nuostatai draudžia

Suzanna Kazokytė, mums 
jau pažįstama ir pamylėta 
dainininkė.

Frank Balevičius, kompozi
torius, piano solistas.

Bronė Sukackienė (šalinai- 
tė) akompanuos daininin
kams.

Sietyno Choras iš Newarko, 
vadovaujamas Walterio Žuko, 
pasiruošęs šauniai pasirodyti.

Aido Choras, brooklynietis, 
vadovybėje .Jurgio Kazakevi
čiaus.- taipgi energingai ruo
šiasi naudingai Laisvei ir jos 
svečiams ir garbingai sau pa
sitarnauti šioje Laisvės šven
tėje, kąip kad garbingai pa
sirodydavo visose Laisvės 
šventėse per ilgą jos gyveni
mą.

Kadangi po koncerto seka
mą dieną pripuola šventė — 
Decoration Day, tad visi sve
čiai iš toliau, o taip pat ir 
vietiniai galės ilgiau pasilinks- 
'minti be rūpesties skubėti 
namo ir darban pirmadienio 
rytą.

Ruoškitės toje iškilmėje da
lyvauti patys, kvieskite dran
ga !

Ir niekur kitur prieplau
kose neišsivysto tiek daug vi
sokių raketų, kaip New Yor
ke.

Visai kitą paveikslą gauni 
pažvelgus į vakarinio (Pacifi- 
ko) pajūrio laivakrovius, prie
plaukų darbininkus, kur vadu 
yra Harry Bridges, kur visa 
viršenybė pažangi. Jie išsiko
vojo samdymą-per uniją. Uni
ja iš anksto žino, kiek maž
daug ateis tą dieną laivų, kiek 
reiks darbininkų. Pirmieji 
pabaigę darbą, pirmiausia pa
šaukiami kitam darbui. Ne
reikia be reikalo važinėti, 
gali ramiai ilsėtis.

Kartą pašauktas darban, 
laivakrovis žino, kad jis dirbs. 
Tačiau ir to užtikrinto darbo 
nereikia bile kur stovėti eilė
je laukti. Jie laukimo laivo 
laiką praleidžia patogioje uni
jos salėje — ilsisi, skaito, ra
šo, diskusuoja, mokosi ko 
nors. Ir jų uždarbiai per me
tus susidaro apie tūkstančiu 
dolerių didesni už rytiečių.

Neapsimokėjo karaliai vals
tybėms, juo labiau jie neapsi
moka darbo unijoms.

jomis plaukioti daugiau 3 as
menų. Valčių suvininkas ti
krina, kad kuomet grupė pa- 
sirendavojo iš ją valtis, jomis 
išplaukę tik po 'tris asmenis. 
Jis manąs, kad perviršį plau
kiotojų jie pasiėmė priplaukę 
į krantą kur nors nematomo
je vietoje.

Bing Crosby Parartiount fir
mos technispalveje filmoje 
“A Connecticut Yankee in 
King Arthur’s Court,” dabar 
Brooklyno Paramėunt Teatre, 

prie Flatbush ir DeKalb 
Avenues. i

Kriaučiams Pastatė 
Ultimatumą

Socialistas Jonas Buivydas. 
Keleivyje gegužės 18 d. pa
statė ultimatumą Brooklyno 
lietuvių kriaučių lokalo pildo
ma j ai tarybai su delegatu 
priešakyje. Sako, taryba tu
rėtų iš pareigų pasitraukti ir 
užleisti tinkamesniems žmo
nėms lokalą tvarkyti. Girdi, 
kitaip lokalo nariai būsią pri
vesti prie pakrikimo, nes ne
są kam jų reikalais rūpintis.

čia pasakysiu socialistams: 
Tas ultimatumas geriau pri
klauso ir pritinka jums, soci
alistų klikai, kad daugiau Į lo
kalo vaiią kivirčų neneštu- 
mėt ir kriaučių nekrikdytu- 
mėt.

Ar jau pamiršote, kad iš 
jūsų valdymo laikų ’ Laba- 
šausko dirbtuvė paguldyta ka
puose ir nėra jai nei pamin
klo pastatyto, o tos dirbtu- 
tuvės darbininkai pakrikdyti.

Atkočaičio dirbtuvė dirbo 
Riplio firmos darbą. Bet ka
da Riplip firma atidarė savo 
dirbtuvę, tai Buivydas parin
kęs geriausius lietuviškos 
dirbtuvės kriaučius pasiuntė 
pas Riplį, o Atkočaičio dirbtu
vė liko be darbo ir be dar
bininkų. Tik sezonui užėjus 
vargais negalais atsigriebė At
kočaičio dirbtuvė.

O kaip su šalaviejaus, Ar- 
makausko, MiČiulio dirbtuvė
mis, dirbusiomis Levio darbą? 
Kokiais išrokavimais firma iš
vežė savo darbą į svetimtaučių 
dirbtuvę, o minėtų trijų dirb
tuvių netoli 200 darbininkų 
pasiliko bedarbiais.

Būdamas delegatu Buivydas 
lokalo susirinkime raportuoda
mas iš minėtų dirbtuvių saky
davo, kad lietuviški bosai ne
moką bizniavote Jie esą jau 
pasenę, negalį atlikti darbo, 
tai dėl to firma buvusi pri
versta išduoti darbą į svetim
taučių dirbtuvę. Tai tau ir 
lietuvybė! Tai tau “Lietuvos 
patrijotas”! Jam tik doleris, 
doleris. Už dolerį jis “Lietu
vą vaduoja”! Už dolerį jis 
lietuvius parduotų.

• Dėka kriaučiams, kad pra
ėjusiais metais jie susiprato ir 
tą visą socialistų kliką iš loka
lo vairo išvalė, nes kitaip, to
kiame dideliame dabartiniame 
nedarbe, būtų nelikę nei vie
nos lietuviškos dirbtuvės.

Dabartinei lokalo valdybai, 
susidedančiai iš tautininkų ir 
katalikų, patartina nebijoti 
socialistų ultimatumų,' tačiau 
būti apdairiais, nesiduoti ap
gavikams lokalo vadeles atim
ti, kad atiduoti jas tai socialis
tų klikai. Buivydas su savo 
klika dar vis .tikisi kriaučius 
nubovyti su Marshallo planu 
ir sykiu su savo socialistais 
tapti kriaučių generolu.

J. Stakvilevičius*

įdomaujantiems 
Įrengimu Buto

Naujame valdiniame pigio
mis rendomis namų projekte 
— Lillian Wald Houses — 
miesto valdžios tarimu įreng
tas parodai vienas penkių 
kambarių butas. Jis bus at
daras visuomenei pažiūrėti 
darbo dienomis nuo 2 iki 5, 
pradedant gegužės 24-ta iki 
rugpjūčio 1-mos.

Projektas randasi prie East 
River Drive ir East Houston 
St. Parodai butas 2A, 13-me 
pastate.

Valdžios pageidavimas buvo 
suplanuoti įrengimą tokį, kad 
butas atrodytų jaukiai, bet 
kad įrengimas būtų praktiš
kas ir nebrangiai kainuotų, 
tiktų vidutinei ir biednesnei 
už vidutinę šeimai. Darb,e 
kooperavo x studentai.

Šunims Apdraskius 
Kūdikį, Savininkę 
Siunčia Ligoninėn

Mrs. Evelyn Shannon, 59 
metų, gyvenusi su kalnais vi
sokių liekanų ir keturiais šu
nimis 84-43—57th Ave., East 
Elmhurst, Queens, tapo pa
siųsta į Kings County proto 
ligonių skyrių ištyrimui.

Priežastimi jos ten pateki
mo buvo jos šunų gauja. Jie 
užpuolė ir apdraskė 3 metų 
amžiaus Diana Morgan, kai
mynų dukrytę. Jos kūne pa
daryta 25 žaizdos. Gal būtų 
mirtinai sudraskę, jeigu kita 
kaiminka nebūtų laiku pama
čiusi. Ji drąsiai, akmenimis, 
šunis atmušė.

Greta žaizdų, mergaitė tu
ri kęsti skausmingus įčirški- 
mus nuo pasiutimo ligos.

Kuomet tai moteriškei val
dinis sveikatos departmentas 
įsakė pristatyti šunis ištyri
mui, ji pristatė tik vieną. 
Tuomet pasiuntė pasius į na
mus suimti kitus tris šunis. 
Namuose atrado “raistą,” 
tad nusprendė, kad jos 
ta nepaprasta “meilė” šu
nims tapo pavojinga žmo
nėms, ką.d tas raistas gali 
tapti priežastimi ligų susiedi- 
jai.

Mechaniškam kastuvui nu
kabinus “kepurę” nuo centra- 
linio vandens įvado (main) 
ties Montague St., Brooklyno 
Heights gyventojai devynių 
blokų plote išbuvo veik visą 
dieną be vandens praėjus) 
trečiadienį, i

PARDAVIMAI
Parsiduoda 8 šeimynų mūrinis 

namas ir vienas garadžius, 20 metų 
senumo, steam heat, geros • Įplau
kos, $400 random j mėnesi, geras 
investmentas. Namas randasi Cy-< 
press Hills, 101-103 Arlington Ave., 
cor. Hendrix St., Brooklyn, N. Y. 
Phone TA. 7-6731.

Private. (121-3)

PRANEŠIMAS
VAŽIUOKITE BUSAIS Į 

KLUBO PIKNIKĄ
Liet, Am. Pil. Klubas turės bu- 

sais išvažiavimą į Lithuanian Liber
ty Park, Linden, N. J., birželio 
June 19 d. Kelionė j abi pusi ir 
kartie įžanga į parką $2.00.

Ten yra graži šokiam salė ir 
daug stalų pietavimui. John Nevins 
Orkestras gros šokiams., Tuojau įsi
gykite bilietus važiavimui į pikni
ką. Bušai išeis nuo Kliubo, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y., 10-tą 
vai. ryto. (120-1)

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D
223 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom 
6—8 vakaraisValandos:

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

: Egzaminuojant Akis,
: Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius:

; Drs. Stenger & Stenger :
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342
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GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Į Komisionierius Šiuo 
Klausimu Teisus

šiomis dienomis kilo gin
čas tarp New York o parkų 
komijįH'Onieriaus Moses ir City 
Planning Komisijos dėl pri- 
vatiškų lėktuvams stočių ir 
dėl aplink tas stotis gyvenan
čių ar nuosavybę turinčių 
žmonių teisių.

Ta komisija nutarė pusės 
mylios plote aplink privatiš- 
kasias stotis uždrausti lotų 
savininkams statytis aukštes
nius 30 pėdų pastatus.

Komisijos posėdyje ({aly
vavęs komisionieriaus Moses 
pavaduotojas Arthur S. Hodg- 
kiss užprotestavo . Jis balsavo 
prieš ir pareiškė, kad tokiu 
tarimu komisija “tarnauja pri- 
vatiškam bizniui lėšomis lotų 
savininkų.” Toks tarimas gal 
yra net “nekonstitucingas,” 
sakė jis. ,

Komisionieriaus pavaduoto
jo mintis priimtina. Komisi
jos patvarkymas varžys gy-

ŠIRDINGA UŽUOJAUTA

Aldonai Šertyietytei 
(Savičiūnienei) 
dėl jos tėvo 

Frano Šertviečio 
mirties

BROOKLYNO LIETUVIŲ 
LIAUDIES TEATRAS

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI 

A
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Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
Telefonas
EVergreen 4-7729

BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

• RHEINGOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck St
Tel. EVergreen 4-8174

Peter 
KAPISKAS

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS 
a

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.

Peter Kapzskas

Tel. EVergreen 4-9612
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ventojų daugelį naudai vieno. 
Pagaliau, pridaigstymas pri- 
vatiškų lėktuvams stočių gy
venamuose distriktuose nė
ra reikalingas nei bus tai su- 
siedijai naudingas.

Miestiečiai, o taip pat ir kai
miečiai, kurie gyvena arti 
miestavųjų lėktuvams stočių 
arba lėktuvų kelio ruožte, 
pakankamai prisiklauso lėk
tuvų zirzimo. Kasgi būtų, jei
gu tų stočių privistų kas ke
liolika ar keli blokai ir lėktu
vai pradėtų “jodinėti” sto
gais, o po smagių balių ir per 
lubas ?

Miestavosios stotys yra ne
išvengiamos m o d e r n iš k o 
transporto gadynėje ir jos 
tarnauja visuomenei, taipgi 
jų niekad nebus perdaug. Ne
galintiems pakęsti lėktuvų 
zirzimo šiaip taip galima jų 
išvengti, apsigyventi kiek to
liau nuo stočių, nuo kelių. 
Bet leidus po visą miestą pri
statinėti stočių, nekantriam 
piliečiui ištikro nebeliktų ant 
žemės vietos. T—a.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
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Penktadieniais uždaryta

TELEVISION




