
Cukraus Plantacijose.
Gyvuliams Netinkama Vieta.
Jurgis Lukoševičius.
Brooklyne ir New Havene.

Rašo R. M1ZARA

Louisiana valsti.jon pakliuvo 
keliolika lietuviu dipuku, at-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 

KOPIJA 5c

Kun. Končius nuvyko ten) 
ją gelbėti.

Apsidairęs, Končius pasa
kė: Dipuku gyvenimo sąly
gos yrą tokios prastos, kad 
jos netinka net gyvuliams.

Gi farmu savininkai teigia, 
kad jie dipukams algas mo
ką tokias, kokias nustatė vy
riausybė.

Po to viso Končius sako 
skusiąs cukriniu plantacijų sa
vininkus valdžiai.

Kam gi jis juos skųs, jei 
pati valdžia tąsias sąlygas 
už gyrė ?.’...

★ ★ ★
Įdomu būtų žinoti, kokius 

žmonės į Louisianos farmas 
lietuviški “tautos vadai” pa
siuntė ?

Veikiausiai ten buvo pasiųs
ti darbininkai ir valstiečiai, 
nes poniškieji dipukai, viso
kie buvę ministrai, buvę ge
nerolai, visokie “daktarai” ir 
daktarai, “profesoriai” ir pro
fesoriai tų sąlygų nebūtų to
leravę.

Bendrai, ponai visuomeni
niai naudingo darbo dirbti ne
nori. Jie dar vis gauna iš 
kažin kur algas bei algeles...

Na, bet kurie pakliuvo pe- 
kliškosna Louisianos plantaci- 
josna. tie pamatys, ką reiškia 
Amerika L . .

Tenka manyti, kad tai pa
dės jiems greičiau akis pra
plėšti.

★ ★ ★
Praėjusį sekmadienį Phila- 

delphijoj mirė senas, geras, 
teisingas ir darbštus žmogus 
—Jurgis Lukoševičius.

Jis buvo kilęs iš Dzūkijos 
(liškiaviškis), tačiau progresy
viame lietuvių darbininkų ju
dėjime pradėjo dalyvauti jau 
labai senai.

Velionis buvo 77 metų am- 
*žiaus.

Kaip aš atmenu, Jurgis Lu
koševičius jau .dalyvavo vi
suomeniniame judėjime, drau
gijose, klubuose, kultūros or
ganizacijose. Jis ten pirmi
ninkaudavo arba kitokias par
eigas atlikdavo.

Jurgis visuomet buvo op
timistiškas, gerai nusiteikęs, 
linksmas ir labai kuklus žmo
gus. Kaskada, net jei tu esi 
ir prastame ūpe, tai, žiūrėk, 
ateis senelis Lukoševičius su 
šypsą veide, draugiškai pa
spaus ranką ir tave maloniai 
pralinksmins, padrąsins, pri
duos rtau energijos.

Tokie žmonės, koks buvo 
Jurgis Lukoševičius, — reti 
žmonės, reti draugai, reti dar
bininkiški visuomenininkai.

Jis buvo ilgametis, nuolati
nis Laisvės skaitytojas ir jos 
rėmėjas. Laisvę jis prenume
ravo ligi pat savo mirties. .Jo 
palaikai,’ jam pačiam prašant 
buvo sukrematuoti.

šlovė tau, Jurgi Lukoševi
čiau ! Mes tavęs nepamirši
me !

Draugai * pbiladelphiečiai 
prašomi išsamiau apie velionį 
parašyti.

★ ★ ★
Sekamą sekmadienį, gegu

žės 29 dieną, atrodo, pas mus, 
rytuose, įvyks du ir paskuti
niai šiame sezone parengimai 
salėap. '

Lietuviu Kultūros Centre 
(Brooklyne) įvyks dienraščio 
Laisvės naudai koncertas ir 
balius.

Čia dainuos ligi šiol Brook- 
lyno visuomenei negirdėta 

..jauna lietuvaitė dainininkė 
Biruta Senkus (Senkiūtė).

Be to, dainuos Suzaria Ka-

No. 123 ★ ★ ★ Metai XXXIX. Dienraščio XXXI.
vykusiu iš Vokietijos. Jie ten 
buvo pastatyti dirbti cukrinė
se farmose.

Jų buitis buvo sunki ir di- 
! pūkai šaukėsi pagalbos.

J.

Sovietai Siūlo 4 Didžiųjų 
Valdybų Visai Vokietijai

Paryžius. — Sovietų už
sienio reikalų ministras 
Andrius Višinskis siūlė at
gaivinti buvusiąją keturių 
didžiųjų talkininkų valdy
bą ištisai Vokietijai ir įve
sti ' bendra Ruhr krašto *■ > 
kontrolę^ kurioj turėtų da
lyvauti ir Sovietų Sąjunga. 
Dabar tik amerikonai, ang
lai ir francūzai kontroliuo
ja Ruhr, pramoningiausią 
sritį vakarinėje Vokietijo
je-

Višinskis nurodė, jog 
Potsdamo konferencija nu
tarė įsteigt visų keturių di
džiųjų talkininkų kontrolę 
Ruhr- kraštui ir visai Vo
kietijai. Tokį nutarimą 
Potsdame 1945 m. padarė 
prezidentas Trumanas, 
premjeras Stalinas ir Ang
lijos ministras, pirmininkas 
Attlee.

ATMETA SOVIETŲ 
PASIŪLYMUS

Amerikos valstybės sek
retorius Dean Acheson ir 
Anglijos ir Francijos atsto
vai dabartinėje keturių di- 
džiųjų užsieninių ministrų 
konferencijoje - atmetė Vi
šinskio pasiūlymą. Jie vien
balsiai užreiškė, kad ne
vykdys Potsdamo sutarties 
dėl politiniai-ūkinio Vokie
tijos tvarkymo.

Višinskis taip pat sakė, 
jog svarbiausios fabrikinės 
Ruhr srities kontroliavime 
privalo dalyvauti pataria
muoju balsu ir mažieji Vo
kietijos-' kaimynai — Belgi
ja, Holandija, Luksembur- 
gas, Danija, Čechoslovakija 
ir Lenkija.

Višinskis davė dar tokius 
pasiūlymus:

Atsteigti bendrą keturių 
didžiųjų talkininkų kontro
lę Berlynui;

Įkurti Vokietijos valsty
bės tarybą, susidedančią iš 
rytinės ir vakarinės Vokie
tijos ekonominių (ūkinių) 
organizacijų atstovų;

Virš 100,000 Bedarbių 
Connecticut Valstijoje 

f »
Hartford, Conn. — Gu

bernatorius Chester Bowles 
pranešė valstijos seimeliui, 
jog dabar šioje valstijoje 
yra daugiau kaip 100,000 
bedarbių.

78,000 gauna nedarbo 
pensijas; 15,000 jau išbai
gė pensijas; dar keli tūks
tančiai neturėjo bedarbiškų 
pensijų teisės.

zokytė ir St. Kuzmickas, taip
gi mūsų chorai.

Brooklyniečiai! Būkite šioje 
savo dienraščio jubiliejaus mi
nėjimo pramogoje.

Na, o tą pačią dieną New 
Havene (Conn.) brooklyniš- 
kiai LMS IlI-čiosios Apskri
ties aktoriai suvaidins naują, 
lietuvių gyvenimą vaizduojan
čią keturių veiksmų dramą 
“Mūsų Gyvenamo Žaizdos.”

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Gegužes - May 26, 1949

Atšaukti anglų - ameri
konų ir francūzų planą, 
kuris steigia atskirą vaka
rų Vokietijos valstybę. ■

— Tas planas mojasi su
skaidyt Vokietiją į dvi da
lis ir mindžioja Potsdamo 
sutartį, kuri įpareigoja su
daryti vieną demokratinę 
valdžią ištisai Vokietijai,— 
pareiškė Višinskis.

Amerikos, Anglijos ir 
Francijos užsieniniai mini
strai atsakė, kad jų šalys 
vis tiek steigs atskirą va
karinės Vokietijos respubli
ką; o jeigu Sovietai norės, 
tai galės, girdi, privienyti 
savo užimtą rytinę Vokie
tiją prie vakarinės vokie
čių valstybės, pagal tos val
stybės konstituciją. •

50 Unijiniu Vadų 
Smerkia Mundto Biliy

New York. — 50 CIO ir 
Darbo Federacijos unijų 
vadų pasiuntė telegramą į 
Washingtoną, reikalauda
mi, kad Senatb komisija at
mestų fašistuojantį Mund- 
to' - Nixono bilių. -

Tas bilius, tarp kitko, 
perša suregistrūot Komuni
stų Partijos ir kitų vadina
mų “raudonųjų” organiza
cijų vadus ir narius. •

Po telegrama pasirašo 
James McLeish, CIO Elek- 
trininkų Unijos apskrities 
pirmininkas; Hyman Gor
don, Darbo Federacijos 
Sulfatų Darbininkų sky
riaus pirmininkas; Joseph 
Winogradsky, CIO Kailia- 
siuvių Unijos bendrosios 
tarybos vedėjas,, ir kt.'

Gumos Darb. Unija 
Pašalino Buckmasterį

Akron, Ohio. — CIO Gu
mos (Robo) Darbininkų U- 
nijos vykdomasis komitetas 
7 balsais prieš 5 pašalino 
unijos pirmininką Lz S. 
Buckmasterį.

Komitetas atrado Buck
masterį kaltu už unijinių 
teisių mindžiojimą, už mu
štynių kėlimą prieš gerus 
unijistus ir už suokalbius 
su tūlais asmenimis prieš 
kitus unijos pareigūnus.

Kaltinimas taipgi sako, 
kad Buckmasteris, dešinio
jo sparno politikierius, ven
gė kovos už darbininkų rei
kalus.

KINŲ LIAUDININKAI 
, ŠTURMUOJA WOO-

SUNGĄ
Šanghai, Kinija. — Kinų 

liaudininkų - komunistų ar
tilerija audringai bombar
duoja tautininkus Woosun- 
ge prie Whangpoo upės žio
čių į jūrą; liaudininkai 
stengiasi užkirsti ištruku
siems iš Šanghajaus tauti
ninkams i pabėgimą laivais

\ Sovietų Policija Apleido Vakarų 
Berlyno Geležinkelių Stotis

Berlin. — Anglų - ame
rikonų komandieriai parei
kalavo, kad Sovietų vyriau
sybe atšauktų savo polici
ninkus nuo iškeltųjų gele
žinkelių vakarinėje Berly
no dalyje, užimtoje ameri-
konų, anglų ir francūzų. 
Tad sovietinė komanda iš
traukė savo policiją iš tų 
geležinkelių stočių. Tuomet 
anglų-amerikonų policija 
perėmė stotis į savo žiny
bą, nors, pagal . pirmesnę 
sutartį, visi iškeltieji mie
sto geležinkeliai buvo pri
pažinti sovietinei kontrolei.

" Amerikonai ir anglai rei
kalavo ištraukt Sovietų po
liciją iš tų geležinkelių sto
čių vakariniame Berlyne 
todėl, kad kilo kruvinos 
riaušės per socialdemokra
tų iššauktą geležinkeliečių 
streiką.

Sovietinis kom’andierius, 
generolas A. Kotikov savo 
laiške amerikonų koman- 
dieriui gen. Howley’ui pa
reiškė :

TRUMANO SENATORIAI 
ATIDEDA SVARBIUOSIUS 
BILIUS KITIEM METAM

Washington. ' — Dertio- 
kratų senatorių politinis 
komitetas nutarė uždaryti 
Kongresą liepos (July) 31 
d., paliekant kitiems me
tams tokius visuomenei 
naudingus - socialius su
manymus, kaip valdinė 
sveikatos apdrauda, pilieti
nių teisių bilius, būtinosios 
algos pakėlimas darbinin
kams iki 75 centų valandai, 
•vieton dabartinių 40 centų; 
senatvės pensijų pagerini
mas ir tt.

Trumanas ir jo demo
kratai prezidentiniame rin
kimų vajuje buvo pasižadė
ję tuos reikalus pirmojon 
vieton statyti. *

— Dabar jie atvirai iš
duoda demokratų platfor
mos prižadus, — pareiškė
Joseph L. Rauh, pirminiu- džiai užgrobti 
kas Demokratinio Ameri-’tas pramones.

užstreikuo-

40,000 Nacių Tarnaują 
Francijos Legione

Berlin. >— Liuteriu baž
nyčios taryba Hamburge 
paskelbė, ‘ jog Užsieniniame 
Francijos Legione dabar 
tarnauja 40,000 buvusių 
Hitlerio kareivių ’ ir oficie- 
rių. Franci ja juos naudoja 
ypač karui prieš . Vietnamo 
respubliką.** *

Dauguma tų nacių karių 
buvo jankių suimti. Iš ame
rikinių karo belaisvių stovy
klų jie persikraustė į Už
sieninį Francūzų Legioną.

pro Woosungą.
Liaudininkų ugnis taip 

pat kerta tautininkų ka
riuomenei pabėgimo korido
rių ' tarp Šanghajaus ir 
Woošungo. /

— Tą streiką iššaukė pro
vokatoriai, o riaušes kelia 
padaužos-chuliganai.

Pagal anglų - amerikonų 
reikalavimą, pasitraukė iš 
minimų geležinkelių stočių 
ir kairiosios unijos nariai 
(kuriuos amerikinė, koman
da ’ apšaukė streiklau
žiais).

Riaušininkai atakavo so
vietinius policininkus - ak
menimis ir geležiniais brū
kliais; policininkai ginda
miesi nušovė porą užpuoli
kų ir sužeidė kelis tuzinus.

Vokiečiu socialdemokra
tai, padedant anglam - a- 
merikonam, sukurstė strei
ką neva tamr kad priverst 
sovietinę vyriausybę mokė
ti geležinkeliečiams -algas 
vakarinėmis markėmis, o, 
ne sovietinėmis.

Tikrasis gi streiko tiks
las politinis — daryti ne
smagumus Sovietams ir sti 
printi vakariniusz-talkinin 
kus prieš juos, lwp sakė so
vietinė spauda.

kiečių Veikimo (Af)A) or
ganizacijos.

Demokratų senatorių va
das Scott W. Lucas, pasi
taręs su prez. Trumanu, 
pranešė, jog dabartinėje 
Kongreso sesijoje reikėsią 
būtinai priimti tiktai tris 
tokius sumanymus:

Užgirti karinį Šiaurės 
Atlanto paktą; atšaukti 
Tafto-Hartlėy’o įstatymą 
ir pratęsti programą dėl 
abipusiškos prekybos su 
užsieniais.

Vieton siūlomo atšaukti 
Taftę-Hartley’o įstatymo, 
Trumano demokratai perša 
savo bilių su tokiais pos
mais iš ano įstatymo, kaip 
teismų drausmių maudoji- 
mas prieš streikus didžiose 
pramonėse ir unijų teisių 
aprėžimas; ir dar siūlo vai-

Italą Socialistų Partija
Prieš Atlanto Paktą
'Florencija, Italija. — Ita

lijos Socialistų Partijos su
važiavimas, vadovaujant 
Pietro’ui Nenniui, nutarė 
vis bendradarbiauti su ko
munistais prieš klerikalo 
premjero de Gasperio val
džią, prieš Marshallo planą 
ir prieš karinį Atlanto pak
tą.

Dešinieji piršo atsisakyt 
nuo bendradarbiavimo su 
komunistais. Piršimas at
mestas.

Nenni pareiškė, jog ben
dras veikimas su komunis
tais' būtinai reikalingas sė
kmingai kovai už darbinin
kų reikalus.

Dešinsparniai tegavo tik 
10 nuošimčių suvažiavimo 
balsų.

Washington. — Su viso
mis karinėmis - valdinėmis 
pagarbomis tapo palaidotas 
Nacionaliuose Arlingtono 
Kapuose nusižudęs apsigy
nimo sekretorius Forrestal.

Praga^ — Atsidarė di
džiulis Čechoslovakijos Ko
munistų Partijos suvažia
vimas. Dalyvauja 1,000 de
legatų. ( ,
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Liaudies Armija Užvaldė 
6,000,000 Žmonių Miestą

Šanghai, Kinija. — Kinų 
liaudininkų - komunistų ar
mija trečiadienį ' užėmė 
Šanghajų, 6 milionų žmo
nių miestą, svarbų uostą ir 
didį fabrikinį ir finansinį 
centrą.

Amerikiniai koresponden
tai sako, kad dauguma tau
tininkų kariuomenės pabė
go vakariniais Whangpoo 
upės -pakraščiais į Woo- 
sungą.

Ties Woosungu, prie 
Whangpoo - Yangtze upių 
žiočių į jūrą, stovėję tauti
ninkų laivai, kurie plukdy
sią tą kariuomenę į Kanto
ną ar kur kitur į pietų va
karus.

Taip subliūško tautinin
kų pagyrai, kad jie apgin-

Amerika Žada Atkurt 
Japonijos Armiją

Washington. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė 
planuoja atkurti Japonijos 
ūkį ir pramonę ir sudaryti 
naują japonų, armiją, esą, 
kaip “apsigynimo jėgą.”

Teigiama, kad toje armi
joje būtų iki 150,000 vyrų. 
Jie būtų ginkluoti “leng
vais ginklais” ir vadintųsi 
“milicija” arba “pastiprin
ta policija.”

Generolas Robertas L. 
Ęichelberger, siūlydamas 
atsteigti > japonų armiją, 
užtikrina Australiją ir Fi
lipinus, kad jiems nebūtų 
pavojaus iš Japonijos pu
ses.’

(Japonų kariuomenė bū
tų nukreipta prieš Sovietų 
Sąjungą ir jos draugus To
limuose Rytuose.)

Bus Brooklyno-Staten 
Islando Tiltas

Washington. — Karinė 
vyriausybė .galutinai .užgy- 
rė New Yorko miesto val
dybos planą statyti tiltą 
tarp Brooklyno, N. Y., ir 
Staten Islando. Tai bus di
džiausias kabamasis (sus
pension )' tiltas pasaulyje. 
Vidurinė kabamoji tilto 
dalis bus 4,620 pėdų ilgio ir 
237 pėdų aukščio.

Per tą tiltą galima bus 
važiuoti tiesiog iš Naujo
sios Anglijos ir Long Islan
do į pietus ir vakarus, ne
kliudant Manhattano-New 
Yorko.

šią Šanghajų nuo komunis
tų taip, kaip rusai apgynė 
Stalingradą nuo nacių arba 
dar geriau.

Vos Liaudies Armijai 
įmaršavus į Šanghajų, stu
dentai, vaikai ir verslinin
kai nuplėšė tautininkų vė
liavas ir plakatus, šaukian
čius ginti miestą iki pasku
tinio kraujo lašo.

Bažnyčios urmu skambi
no varpus, sveikindamos 
atvykusius komunistus- 
liaudininkus. •

Liaudies Armija manda
giai elgiasi su Šanghajaūs 
žmonėmis ir iškabinėjo 
plakatus, raginant gyven
tojus ramiai laikytis ir nie
ko nebijoti.

Liaudininkai įvedė savo 
.policiją, prie kurios, prisidė
jo ir daugelis buvusios tau
tininkų policijos. Kiti tau
tininkų ' policininkai pabė- 
.go su savo armija.

Bet mieste liko dikčiai ir 
tautininkų kareivių, kurie 
pasidavė liaudininkams.

— Kųmunistų. kareiviai 
nešėsi amerikinius šautu
vus (atimtus iš tautinin
kų), — rašo Associated 
Press, amerikinė žinių a- 
gentūra. — Jie atrodė pa
valgę nuo smarkių kauty
nių, bet tvarkiai ir man
dagiai elgėsi.

Aplink atvykusią komu
nistų - liaudininkų kariuo
menę spietėsi būriai mies
tiečių, nieko nebijodami.

Grupė tautinm^ų iškėlė 
didžiulę iškabą ties įėjimu 
į miesto valdybos rūmus; 
iškaba sako:

— Sveikiname Liaudies 
Laisvinimo Armiją!

Nacis Schacht .Būsiąs 
Čilės Patarėjas

Santiago, Čilė. — ALN 
žinių agentūra praneša, jog 
Čilėn atvyksta Hjalmar 
Schacht, buvęs nacių finan
sų direktorius karo metu.

Teigiama, kad Schachtas’ 
dabar veiks kaip Čilės val
džios patarėjas finansiniais 
reikalais.

Pašautas Valterio 
Reutherio Brolis

Detroit. — Nežinia kas 
šūviu pro langą pavojingai 
sužeidė Viktorą Reutherį 
jo'paties namie. Viktoras 
yra CIO Auto. Darbininkų 
Unijos švietimo direkto
rius.

Jo brolis Walter is Reu- 
theris, tos unijos pirminin
kas, pernai buvo pašautas 
namie pro langą.

Bogota, Kolombija.—Pa
sitraukė liberalai Kolombi- 
jos ministrų kabineto na
riai. ’

ORAS. — Būsią šilčiau.
»
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Didžiųjų Keturių Susirinkimas
Pirmutiniai pranešimai iš Paryžiaus apie Jungtinių 

Valstijų, Tarybų Sąjungos, Anglijos ir Francūzijos už
sienio reikalų ministrų susirinkimą labai džiugūs. Susi
rinkimui darbotvarkė priimta be jokių ginčų. Apart Vo
kietijos, Austrijos klausimas taip pat bus apsvarstytas. 
Višinskis buvo pasiūlęs šiame susirinkime kalbėti ir apie 
taiką su Japonija, bet kiti trys ministrai tam pasiprieši
no ir Višinskis savo pasiūlymą ištraukė. Komercinė spau
da rašo apie labai prietelišką nuotaiką susirinkime.

Tas daug pasako, bet nepasakų visko. Tas dar nereiš-! 
^ia, jog susitarimas yra užtikrintas. Tikras darbas pra
sidės ir tikri sunkumai iškils, kai bus prieita prie kon
krečių klausimų.' Pavyzdžiui, tasai garsus tvirtinimas, 
kad Sovietai turės priimti jau priimtą dėl Vakarų Eu
ropos konstituciją, kaipo konstituciją visai, suvienytai 
Vokietijai, arba kad Lenkija turėsianti pasitraukti iš tų 
kraštų, kurie buvo iš Vokietijos atimti ir sugrąžinti len
kams, — gali iššaukti aštrų susikirtimą ir net privesti 
prie pakrikimo.

Pasaulio žmonijos troškimas aiškus: nėra tokio sąžiniš
ko žmogaus, kuris netrokštų susitarimo Paryžiuje. Susi
tarimas dėl Vokietijos, išsprendimas Vokietijos proble
mos, atidarytų kelią į visą eilę kitų susitarimų. Austri
jos problema beveik automatiškai išsispręstų. Tarp Rytų 
ir Vakarti užsimegstų draugiški santykiai. Būtų išmuš
tas iš šaltojo karo pamatų pats storiausias akmuo.

Didžiųjų Keturių susitarimo bijo naujo karo kurstyto
jai. Bijo ir toki sutvėrimai, kaip lietuviški krupavičiai, 
Grigaičiai, šimučiai ir tysliavos. Jie visas savo viltis turį 
sudėję ant naujo karo. Naujo karo laukia ir trokšta vi- 

• sokios politinės išmatos, visokį fašistiniai išsigimėliai, vi-1 
si fašizmo ir nacizmo likučiai. 1

' • Keturių Didžiųjų susitarimas dėl Vokietijos galimas 
tiktai kompromisų keliu. Nei Rytai, nei Vakarai negali 
tikėtis laimėt viską, ką norėtų laimėti. Reikia tikėtis, kad, 
tą tiesą šiandien jau aiškiai supranta Paryžiaus susirin-Į 
kimo dalyviai.

Vienas dalykas turėtų lygiai rūpėti visiems, būtent tas, 
jog niekados daugiau nebebus suteikta proga Vokietijai 
militariškai atsisteigti ir vėl pasauliui grūmoti. Užteko 
jos sukurtų dviejų karų.
• JKas labiausia gąsdina taikos ir žmoniškumo mylėtojus, 
tai mūsų šalieš reakcinių ratelių vedama vakarinėje Vo- 
-kiėtijoje ekonominė politika. Surasta ir pripažinta, jog 
iki šiol anglų, amerikiečių ir francūzų okupacijos zonose 
nieko nepadaryta, kad pakirsti nacizmui ekonomines šak
nis, tai yra, kad sunaikinti pramoninius trustus. Faktas 
yra, kad milžiniškos Ruhro srities industrijos iš naujo 
pavestos kaip tik tiems kapitalistiniams magnatams, ku
rie finansavo nacizmą ir Hitlerio karą.

Šitam nacizmo atsteigimo procesui turi būti padarytas 
galas. Tai vyriausias reikalas šiame Didžiųjų Keturių 
susirinkime. Ar bus #šis reikalas sėkmingai išspręstas? 
Nuo to dideliam laipsnyje priklausys visos žmonijos atei- 

' tis.
Iš to, kas aukščiau pasakytą, aišku, kokios milžiniškos 

svarbos yra šis Paryžiaus susirinkimas. Iš to aišku, ko
dėl jis turi į save atkreipęs viso pasaulio dėmesį. Jo eigą 
seka tiek taigos mylėtojai, tiek naujo karo kurstytojai.

Reakciniai Lenkai
Didžiųjų Ketųrįų susirinkime kils Vokietijos rubežįų 

klausimas. Tuo susirūpino ir reakciniai lenkai, kurie taip 
baisiai neapkenčia šių dienų Lenkijos ir Tarybų S-gos. 
jie irgi pasiuntė Paryžiaus susirinkimui reikalavimą. Jie 
irgi reikąįauja, kad jokiu būdu nebūtų iš Lenkijos atim
ti tie plotai kurie po karo buvo sugrąžinti Lenkijai.

Tokį pareiškimą priėmė Lenkų Amerikiečių Kongre
sas, kurio prezidentu yra užkietėjęs reakcijonierius 
Charles Rozmarek. Tie plotai Lenkijai priklausą ir nie
kas neturįs įęisės juos iš Lenkijos atimti. '

Rozmarek ^Fxjo klika atsidūrė keblioje padėtyje. Kaip 
tik už tas Lenkijos sienas kovoja Lenkijos valdžia. Matyt, 
šis reikalavimas Paryžiaus susirinkimui buvo Lenkų 
Amerikiečių Kongreso lyderiams kartus pipiras praryti. 
Jie tupmi kaip tik sustiprina ranką komunistų vadovau- 
jąipps Lenkijos valdžios, kurią norėtų šaukšte vandens 
pąskanclintij Bet ką daugiau darys? Jįe nenori būti ge
nerolais be armijos. Jie nenori nustoti pasitikėjimo lenkų 
ipąs,ės.e Amerikoje.

Svarbios Bylos, Didelės Išlaidos
Civilinių Teisių Kongresas turi ant rankų dvi istori

nės svarbos bylas. Jis gina vienuolika komunistų vadų 
ir šešis mirtin nuteistus negrus Treji tone. Ypatingai ko
munistų byla kaštuoja milžiniška^ sumas pinigų. Ap
skaitoma, kad per savaitę ši byla Kongresui atsieina ma
žiausia šešis tūkstančius dolerių.

Yra susiorganizavęs Civilinių Teisių Kongreso Lietu
vių Komitetas. Lietuviai savo aukas siunčia per tą ko
mitetą.

. Civiliniu Teisiu •esąs šiandien atlieka tokį pat
svarĮby darbą, kokį prieškariniais' laikais atlikti 
tautinis Darbininkų Apsigynimas.

KAS KA RAŠO IR SAKO
JUBILIEJAUS ATŽYMEJIMAS

AR ŽILOJOJE SENOVĖJ 
LIETUVIAI TURĖJO 
SAYQ RAŠTĄ?

Vaclovas Biržiška prisi
mygęs teigia, kad visi iki 
šiol pateikti “įrodymai”, 
jog senovėje lietuviai, kaip 
ir kiti žmonės, turėję, savo 
raštą, nesą joki įrodymai. 
Jo tyrinėjimai privedę jį 
prie išvados, kad senovėje 
lietuviai apsėję ir lengvai 
galėję apseiti be jokio raš
to. Biržiška rašo:

Tuo būdu tenka prieiti iš
vadą, kad ligi šiol nesurasta 
nei vieno patikimo įrodymo, 
kad senovės lietuviai turėjo 
savo raštą, ir šiuo laiku, ka
da dar naujų faktų nesuras
ta, galima priešingai tvirtin
ti, kad jie tokio rašto visai 
neturėjo. Nes apskritai ar 
jis jiems buvo reikalingas? 
Prieš'susidarant XI a. pabai
goje—XII a. 
tu vos 
sritis, 
viams

pradžioje Lie- 
valstybei, vienintelė 

kur ir senovės lietu- 
galėjo būti reikalingi 
nors rašto ženklai, bu

vo reikalas žymėti metus, 
mėnesius, dienas. Bet ir tam 
nereikėjo jokio specialinio 

' kalendoriaus, nes galima bu
vo pasitenkinti paprastais 
brūkšnių įpjovimais medyje, 
kaip tat, pavyzdžiui, dar ir 
XX a. daug kur Lietuvoje 
buvo daroma .kaimuose ‘ ii' 
dvaruose, apskaičiuojant at
liktas dienas. Valstybei su
sikūlus, krašto viduje išsi- 

kokių nors susira- 
įsakymai buvo 

žodžiu ar krivulė-

versta be 
šin ėjimų ; 
siunčiami 
mis.

stambieji didiką! Gedavo sa
vo antspaudus sų savo asme
niniais, individual,ipiąis žen
klais; lą.d to antspaudo iš
galima būtų vėliau klastuoti 
ir, juo pasirėmus, gaminti 
naujų dokumentų be jo savi
ninko žinios, jo savininkui 
mirštant, antspaudas buvo 
sudaužomas ar laidojamas 
kartu su mirusiuoju. Dėl tos 
priežasties tarp kito taip ma
ža iš senovės laikų teišliko 
autentiškų antspaudų.

Pagaliau, jei tarsime, kad 
koks dokumentas buvo ir 
lietuviškai parašytas, tai ir 
čia, greičiausia, pats rašti
ninkas ji rašė vieninteliu M ’ V *
jam* žinomu lotyniškai goti- 
niu, o ne kokiu specialiai 
tam reikalui sugalvotu lietu
višku raštu. Bet ir tokių 
raštų mes apskritai nežino
me, nors vienas kitas mūsų 
laikų falsifikatęrius ir bandė 
sukurti, pavyzdžiui, Gedimi
no lietuvišką aktą apie Vil
niaus įkūrimą, bet ir jį pa
rašė lotynų raidėmis. Taip 
pat neišliko žinių, kad pir
miesiems Lietuvos kunigaikš
čiams būtų atėjusi galvon 
mintis savo žygius ir valdy
mą aprašyti kokioje ,(nors 
kronikoje.* Tiktai D. L. K. 
Vytauto laikais, matyti, jo 
užsakymu, buvo gudiškai 
surašytos pirmos Lietuvos 
kronikos, rašytos ne pasirė
mus kokiomis senesnėmis s •
kronikomis, bot pasak o j i- 
rnais, tradicija, iš dalies gry
ną fantazija.

Senovės lietuvių
taip pat nebuvo reikalinga 
jokio rašto. Visas painusis 
senovės lietuvių tikybos san
tykių sutvarkymas, kuriuo » r |
vertėsi senesnieji istorikai, 
buvo tik grynas jų vaizduo
tės padaras, XVI a. rašyto
jų nukopijuotas iš katalikų 
bažnyčios organizacijos ir 
paskiau XVI-XV1I a. kitų iš 
jų pakartotas. Bet tikrie
siems žyniams, krivęms ir k i-* 
tiems senovės lietuvių tiky
bos atstovams, kurie veikė ai' 
buvo žinomi tik vieno kaimo 
ar nedidelės apygardos ribo
se, nebuvo jokio reikalo su
sirašinėti nei savo tarpe, nei 
jm tikinčiaisiais. Jei krikš
čionių tautoms rašto reikalą 
iškėlė paprotys bažnyčiose 
skaityti atskiras šventraščio 
dalis, tai nekrikščioniškoje 
Lietuvoje panašaus reikalo 
nebuvo.

tikyba• I

'Raštas tebuvo reikalingas 
vien tik diplomatiniams san
tykiams su kitomis valstybė
mis palaikyti. Tokių susira
šinėjimų nemaža buvo jau 
nuo Mindaugo laikų, bet ra
šyta ne lietuvių raumenimis 
ii- ne lietuviškai. Prie didžio
jo kunigaikščio kiemo laiko
mi tam reikalui raštininkai 
kitataučiai, kurie ii1 pąrašy-1 
davo visus raštus, tačiau ir
gi ne lietuviškai, bet ta kal
ba, kuri buvo suprantama | 
tam, kam raštas buvo ra
šomas, taigi rusams buvo ra
šoma bažnytine slavų kalbą, 
vokiečiams lotyniškai, vokiš
kai, kartais ir ta pačia baž
nytine slavų kalba, lenkams i 
ir Vakarų Europai, tame j 
skaičiuje ir popiežiams, Jo- į 
tyniškąi, o Konstantinopolio i
patriarchui net graikiškai i 
(yra išsilikęs toks Algirdo 
laiškas iš 1370 m.)t jau ne
kalbant apie, tai, kad žymi 
tu raštu < 
kaimynų 
vyzdžiui, 
Mindaugo 
užrašiusius 
žemes, 
be Gedimino žinios jo vardu 
rašė raštus popiežiui). .0 
kada, pąinėjant vidaus val
dymui, atsirado ręikalas vie
ną kitą dokumentą ir sayo 
žmonėms .paskelbti, tai ne
kurta jokio savo rašto, bet 
pasinaudota tuo, kuris jau 
buvo dvasininkų vartojamas 
Lietuvos rytų žemėse — sla
vų bažnytiniu, ii juo rašyta 
daugumas raštų, čia jokios 
reikšmes neturėjo tai, kad 
absoliutinis daugumas žmo
nių, • kurjems tie raštai buvo 
skiriami, visiškai jų kalbos 
nesuprato ir tų raštų teksto 
negalėjo paskaityti senovės 
Lietuvoje, kąip anuo metu ir 
visuose kituose kraštuose, 
raštingi tebuvo raštininkai ir 
dvasininkai — katalikų ir 
pravoslavų kunigai ir vie
nuoliai, kurie dažniausią ir 
ėjo raštininkų pareigas. Jie 
patys tuos dokumentus ir ki
tus raštus rašė., prireikus pa
tys juos ir skaitė, o nei vals
tiečiai, fiei bajorai, nei pa
galiau patys valdovai nemo
kėjo nei skaityti, nei rašyti; 
jų įrankis.buvo žagrė ar kar- 
rTaci hnf no nhinksna. Para-

dalis buvo tiesiog 
falsifikuojami (pa- 
ordinas falsifikavo

• raštus, tariamai 
ordinui Lietuvos 

ar Rygos vienuoliai

mes neturime parapijų sve
tingumo namų (skiriamų

. vai’gšąms).

Ir nuo savęs Prunskis 
priduria:

Taigi Petras Maurin ir pra
dėjo sąjūdį — steigti svetin
gumo namus. Jisai suprato, 
kad neužtenka vien skleisti 
gerą Evangelijos žodį per 
laikraščius ir knygutes, rei
kia ir praktiško darbo, reikia 
—alkaną papenėti, nuogą 
pridengti, benamį priglausti,- 
kad galima pamokyti neži
nantį, patarti abejojančiam, 
paguosti prislėgtą. Neturtė
lius Maurinas vadino Dievo 
ambasadoriais.
Petro Maurino pavyzdį 

turėtų tuojau pasekti pats 
Prunskis, o paskui visi kiti 
lietuviški kunigai. Bet ar 
paseks? Labai abejotina. 
Tiek Pr-unskiui, tiek ki
tiems musų kunigams su 
neturtėliais skaitytis neap
simoka. “Dievo ambasado
riais” jie skaito pe'parapi
jomis, kurie turi’ duoną už-1 
sidirbti sau ir uždirbti į 
jięms, bet save ir savo prie- 
teliųs iš turtingųjų luomo.

Auga Moterų
Delegačių Skaičius

ROKIŠKIS,^ vas. 5 d.—Ro
kiškio apskrityje moterų de
legačių skaičius per paskuti
niuosius metus išaugo nuo 300 
iki 700. Be. to, apskrities 
centre, įvairiuose valsčiuose ir 
apylinkėse yra daugiau kaip 
200 moterų aktyvisčių. Darbe 
tarpe moterų aktyviai . daly
vauja mokytojos, gydytojos ir 
kitos inteligentijos atstovės. 
Miesto ir kaimo moterų dele
gatės sistemingai ruošia mo
terų 'susirinkimus kolektyvi
niuose ūkiuose. "Čia žemės 

I

ūkio artelio valstietes pasida
lina sayo .darbo patyrimu. 
Valsčiuose ir apylinkėse suor
ganizuota 14 moterųi delega
čių tarybų, . •

prooklyno Moterų Apšvietos Klubas gražiai apdovano
jo savo dienraštį jubiliejaus proga. Ona Čepulienė pir
madienį užėjo į Laisvės raštinę ir įteikė penkiasdešimt 
dolerių dovaną dienraščiui nuo Moterų Apšvietos Klubo.

Brooklyn©'Mot. Apšv. Klubas yra labiausia dienraštį 
Laisvę remianti organizacija. To Klubo narės dirba Lais
vės bankietuose, bazaruose ir kituose parengimuose per 
eilę metų. Jos Laisvės bazarus apdovanoja .gražiomis ir 
vertingomis dovanomis. Jos pačios bazaruose išleidžia tas 
dovanas ir padaro dienraščiui šimtus dolerių pelno. Per 
ketvertą dienų bazaruose jos ateina organizuotai, pasi- 
skyrusios dienas ir darbus ir dirba, kaip bitės: virtuvė
je ir prie visokių darbų, kur tik yra reikalas. O dabar, 
jubiliejaus proga, jos vėl^ pasirodė tikromis Laisvės pa- 
trijo'tėmis.

Mateušas Simonavičius retai kur dabar matomas. Jis 
turi taverno biznį amerikoniškoje sekcijoje, toliau nuo 
lietuvių apgyventų vietų, 437 7th Ave., Brooklyn. Tačiau 
su dienraščiu Laisve jis matosi ir kalbasi kasdien. Jis 
atydžiai seka pranešimus apie jubiliejaus atžymėjimą. 
Prisiminus jam apie pasveikinimą dienraščio sukaktuvių 
proga, jis tuojau siekė į kišenę, atskaitė $30 ir padavė, 
tardamas: “atsiprašau, kad tiek šiuom-kartu teišgaliu, 
mažai pinigų teturiu ant rankų. Vėliau duosiu daugiau.’/

Daugiau dovanų aplaikėme nuo šių asmenų:
L. Tilvikas, Easton, Pa.................
Adelė Ziksienė, Chicago, Ill. . . 
Stanislovas Deikus, Chicago, Ill. . 
Mikolina Savukaitienė, Muse, Pa 
Antanas Medeika, Muse, Pa. . .

j LDS 9-toji Apskritis, Springfield, Ill. .
K. Galiūnas, Rhinebeck, N. Y. . . .
Julija Yovis, Pittsfield, Mass.................
S. Skirages ir šeima, Detroit, Mich. . .
Antanas Zazas, Ashburnham, Mass. .
<Ona Antanavičienė, Brooklyn, N. Y...
John Laemy, Brooklyn, N. Y.................
A. Baronas, San Francisco, Calif. .' .
Antanas Ūsas, Easton, Pa.....................
A. ir M. Šmagoriai, Maspeth, L. L, N. Y. 1.00

Kaip matote, į jubiliejų atsiliepimai gražūs. Organi
zacijos ir asmenys teikia dienraščiui puikią finansinę pa
ramą. Tai labai džiuginantis dalykas, kad visuomenė taip 
aukštai įvertina savo dienraštį.

Vien tik finansine parama jubiliejaus atžymėsimas ne
būtų pilnas. ‘Daug vilties turime dėti ir į gavimą naujų 
skaitytojų. Šiuom kartu gavo naujų skaitytojų: C. K. 
Urbonas, Hudson, Mass, ir P. Valantienė iš Philadelphia, 
Pa. Puiku! Stengiantis, viskas galima. Jei tik pasisteng
tų, tai kiekvienas esantysis skaitytojas galėtų gauti nors 
po vieną naują skaitytoją.

Jau sulaukėme vasaros. Piknikai banguoja. Visur su
eigose pasidarbuokime dienraščiui. ,t. Turėkime mintyje 
jubiliejinę laidą, rugsėjo (Sept.) 16-tą, rinkime jai skel
bimus ir asmenų pasveikinimus. Tinkamai atžymėkime 

' jubiliejų. P. Ruknys.

JONAS KAŠKAITIS

Už Taiką ir Saugumą!
(Tąsa) j vystymo naujų ir gėrės-

Tarybų Sąjungos žmonės! nių žmogaus, kokybių. Jis 
išvarė; išdulkino iš savo 
kraštų visas rasistines 
kvailybes ir tvirtai suglau
dė krūvon pilną visų tauty
bių draugiškumą, visų savo 
i 1 1 • • 1 T • 1 1
bę ir broliškumą. Ir kaip
.tautybinių respublikų lygy
bę ir broliškumą. Ir kaip 

“The todėl Tarybų Sąjungos
muzikinę kultūrą galėtum 
prilygint didžiuliam sodui 
pilnam savo žydėjime. Jis 
klesti ir auga didyn ir gra
žyn kiekvieną mielą dieną...

Tarybų menas privalo 
būt turiningas, brandus ir 
gilus. Jis privalo būt realis- 

i tinįs, tikrovinis, liaudiškas, 
tautinis” (“nąrodnyj’’), 

tai yra — jis priyalofpąeiti 
atviri ‘trems?kui ■iš žmonių ir privalo tąrnau- 

prįėglaudps itį žiponęms. Tarybinis 'me- 
; nąs privalo susirast gy- 

Mes turime parapijų na-1 viaųsįą priėjau tą ir są jaus
mus kunigams, mes turime ; tarpe plačiųjų masių., 
pąrapijų namus auklėjimo Į Jis privalo praturtint jų pro- 
reikąlui, mes turime pavapi-. tuš ir sielas. Jis privalo 
jų namus pramogoms, bet ^prisidėt prie i š-

“DIĘVO AMBASA
DORIAI...”

Neseniai pasimirė
Catholic Worker” leidėjau
Petras Maurin. Apie tai ra
šo kun. Prunskis. Maurin ‘ . 11 ■ r » • • «
buvęs' nepaprastas žmogus, 
kilęs iš vargšų ir už varg
šus dirbęs visą gyvenimą.

Kun. Prunskis cituoja 
Maurino sekamus pareiški 
mus: H

Turtingųjų namuose šian
dien yra svečių kambariai, i 
bet jie nėra : 
rie labiausiai 
būtų reikalingi.

Philadelphia ir Apylinkė
Dienraščio Laisvės jubiliejaus atžymėjimųi buvb- 

ipe surengę pikniką gegužės (May) 22 d. Bet iš 
prieš.priežasties lietaus piknikas neįvyko . >

Dabar tas piknikas yrą perkeltas į geg.-May 30 d., 
įvyl^s DeKorącįjų Dienoje.

Vietą, Crescent Picnic Grounds, 56 ^Cornell Ave., x 
Gloucester Heights, <N. J. Pradžia 10 vai. ryto. Ge
ra muzika šokiams.

Kviečiame philądęlphiečius ir iš tolimesnių kolo
nijų dalyvauti šiąme piknike ir tųomi paremti dien
raštį ^Laisvę. Dabąr pąts gerasis laikas piknikąm, • 
pati grasiausia gamtą, tąij pąsįnaudokite pjoga pa
sigėrėti gamta jr pasirųątytį su retai susitinkamais

RENGĖJAI
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nieko tikrovinio. Ji netei
kia jokio idėjiškumo, jo
kio dvasinio peno... Forma
listai įžūliai pareiškia, net 
ir didžiuojasi, jog jų muzi
ka visiškai bereikšmė ir ne
turi jokio turinio, ir tuo bū
du jie grėsmingai ir naiki
namai pasmerkia ir pačią 
tą savo muziką ir visą de
kadentišką (nykstantį, že
myn puolantį) meną...

Kai dėl mano muzikinių 
polinkių, tai aš galiu pasa
kyt, kad, jeigu aš susilau
kiau kokio pripažinimo ir 
pasisekimo, tai taip įvyko 
dėlto, kad savo kūriniuose 
aš ieškojau- gludaųs kon
takto su mano žmonių gy
venimų. Bet kuriuo atveju, 
aš stengiaus savo kompozi
cijose įkūnyt ženklingas, 
žmoniškas, pažangias, gy
venimiškas idėjas. Aš sten
giaus surast kalbą, kurios 
reikšmę būtų galima su
prast ...

Žmonės laukia iš savo ar
tistų ko tokio daiktiško, 
apčiuopiamo, gaivingo. Jie 
pareiškia savo pasipiktini
mą tiems artistams, kurie 
nutolo nuo gyvenimo ir į- 
smego į savo vidujinį į- 
žvalginį pasaulį, į pasaulį 
menkučių asmeninių intro
spekcijų, į formalizmo tuš-

privalo suteikt estetinį pa
sitenkinimą, grožinį džiaugi 
smą su savo turinio grože, 
skaidrumu ir ryškumu...

Dabartinio meno —taigi 
ir muzikos — srityje vyks
ta griežta ir nesutaikoma 
kova tarpe dviejų artistinių 
ideologijų. Viena tų ideolo
gijų yra realistinė — išla- 
vėjusi iš harmoningo, tei
singo-ir optimistinio supra
timo pasaulinių dalykų. Ši
ta ideologija yra pažangi ir 
jį patui-tina žmoniją su sa
vo didžiulėmis dvasinėmis 
vertybėmis.

Kita ideologija yra for
malistinė. Forma listiniu 
mes skaitom tokį meną, 
kurs neturi žmonių meilės, 
kurs yra priešliaudiškas, 
antidemokratinis. Toks me
nas ieško vien tik formos ir 
atmeta turinį. Jis paeina iš 
liguisto išnirimo ir pesimi
stinio (beviltiško) suprati
mo apie gyvenimą, —' jis 
neturi pasitikėjimo žmo
gaus pajėgumais, gabu
mais ir idealais. Šita ideo
logija yra reakcinė (ato- tybes. Visai natūralu, \ kad 
veiksninė) — 1 nihilistinė žmonės reikalauja iš 
(viską atmetanti, nieko ne- kompozįtorių ko tokių žmo- 
pripažįstanti). Ji išskiria 
muziką iš žmonijos dvasi
nio aptiekime ir iš tikrųjų 
veda į išsigimimą (degene
raciją) ir mirtį muzikos, 
kaipo estetinės formos, kai
po grožinės šakos...

savo

niško, realistin., tikroviško, 
turtingo turiniu, liaudišku
mu, tautiškumu; garsiniu 
ryškumu ir spalvingumu...

(Daugiau bus)

Kurie aplaikėte blankas 
Formalistinė muzika — rinkimui dienraščiui aukų 

tuščias barškalas. Jį ne- jubiliejaus atžymėjimųi, 
pareiškia nieko realistinio; prašome darbuotis tuojau.

J
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Nauja Lietuvos Kaime
Rašo KAZYS LIAUDIS

Per tuos metus, kurie 
praslinko nuo Tarybų Lie
tuvos išvadavimo iš vokiš
kųjų grobikų, respublikoje 
įvyko didžiuliai pasikeiti-

darbo našumo, žymiai padi
dint savo laukų derlingumo 
ir gyvulininkystės produk
tyvumo, pagrindiniai page
rinti savo materialinės ir 
kultūrinės gerovės negalės.

Tai, kad kolektyvinių 
ūkių kelias — vienintelis 
teisingas darbo valstiečiams 
kelias, ima suprasti ir įsisą- 
monininti tūkstančiai Lie
tuvos kaimo dirbančiųjų, 
jie stoja į kolektyvinius 
ūkius.

Apie vis didėjantį kolek
tyvinių ūkių skaičių rodo 
šie duomenys: jei 1948 me
tų pabaigoje respublikoje 
buvo 524 kolektyviniai ū- 
kiai, tai dabar jų yra 1200.

Pavyzdys visiems
Jaunieji mūsų respubli

kos kolektyviniai ūkiai jau 
suspėjo akivaizdžiai įrody
ti savo pirmenybes prieš 
individualinių valstiečių ū- 

Kolektyviniai ūkiai iš
plėtė pasėlių plotus, pakėlė 
laukų derlingumą ir aprū
pino kolektyvinių ūkių val
stiečius aukštomis pajamo
mis. 1948 metų ūkiniai

viškame kaime.
Stambūs tarybiniai ūkiai, 

mašinų - traktorių stotys, 
žemės ūkio draugijos, šim
tai kolektyvinių ūkių, kul
tūros namai, klubai - skai
tyklos, bibliotekos, elektra, 
didžiulis ir nuolatinis par
tijos ir vyriausybės rūpini
masis darbo valstiečiais iš 
pamatų keičia lietuviškojo 
kaimo išvaizdą.

Valstybės parama
Į praeitį nuslinko senasis 

Lietuvos kaimas su savo 
tamsumu ir nemokšiškumu, 
kyla naujas, tarybinis Lie
tuvos kaimas su priešakine 
tarybine agrotechnika, su
dėtingomis žemės ūkio ma
šinomis, knyga ir radiju, ki- kį. 
nu ir klubu.

Tik Tarybų valdžia, dar
bo žmonių valdžia, įgyven
dino darbo valstiečiu lūkes
čius: atidavė žemę tikrie
siems jos šeimininkams —Į duomenys parodė, kad pa- 
darbo valstiečiams.

Įvykdytos žemės refor
mos dėka žeme buvo aprū
pinta 96.330 buvusių sam
dinių ir mažažemių valstie
čių. Darbo valstiečiai iš Ta
rybų valdžios gavo 688.446 
hektarų žemės neatlyginti
nai ir amžinai naudotis.

Darbo valstiečiai iš Tary
bų valdžios gavo ne tik že
mę, bet ir didelę materiali
nę pagalbą. Naujakuriams 
išskirta 148 milijonų rub
lių kreditų, didelis kiekis 
arklių ir stambiųjų raguo
čių, statybinės medžiagos, 
sėklų, trąšų ir pan. Tary
bų Lietuvoje yra dešimtys 
mašinų - traktorių stočių. 
Šiais metais organizuojamai 
dar 15 naujų MTS. Iš bro
liškųjų respublikų nenu
trūkstamai plaukia įvairios 
žemės ūkio mašinos: galin
gi traktoriai, kombainai, 
sudėtingos sėjamosios ma
šinos, kuliamosios ir 1.1.

Pernai Lietuvoje gauti 
pirmieji savaeigiai kombai
nai. Dabartiniu metu gau
sime dar daug tokių kom
bainų. Jaunieji respublikos 
kolektyviniai ūkiai, be ma
šinų, aprūpinti pakankamu 
kiekiu gyvos traukį. Be to, 
jie gauna savo autotrans
portą. Neseniai Taiybų Lie
tuvos kolektyviniam ūkiam 
buvo gauta šimtai pirmaei
lių automašinų.

Elektra Lietuvos, kaime 
tampa buities reiškiniu. 
Pernai buvo pastatyta kele
tas hidroelektrinių. 6,000 

valstiečių namuose sužibo 
elektros šviesa. Šiais metais 
kaimuose bus pastatyta dar 
50 naujų elektrinių.

Dėka" šių priemonių, dar
bo valstiečių materialinė 
būklė žymiai pagerėjo.
Kolektyvinių ūkių kilimas

Tačiau smulkus individu
alinis ūkis visada yra ma
žiau produktyvus, kaip 
stambus. Jame žymiai ma
žiau galimumų, kaip stam
biame ūkyje, pritaikyti prie
šakinį mokslą ir techniką. 
Komunistų partija, vykdy
dama visokeriopos pagalbos 
darbo valstiečiams politiką, 
sako jiems, kad, jei smul
kūs individualiniai ūkiai 
nesusijungs į stambius ko
lektyvinius ūkius, besire
miančius naująja technika, 
valstiečiai neįstengs pakelti

sėlių plotas vidutiniškai 
kiekvienam kolektyvinio ū- 
kio kiemui padidėjo 20 
procentų, palyginti su indi
vidualinių valstiečių ūkiais. 
Beveik prie kiekvieno ko
lektyvinio ūkio sukurta gy-i 
vulininkystės ferma.

Kolektyviniai ūkiai išau
gino derlių, kuris žymiai 
prašoka individualinių val
stiečių ūkių derlių. Viduti
niškai iš vieno hektaro ko
lektyviniai ūkiai gavo po 16 
— 18 centnerių rugių.

Geras derlius kolektyvi
niuose ūkiuose aprūpino 
aukštas kolektyvinio ūkio 
visuomenines pajamas ir as- 

j menines kolektyvinių ūkių 
valstiečių pajamas, pakėlė 
jų materialinį gyvenimo ly
gį. Taip, pavyzdžiui, Klai
pėdos apskrities Stalino 
vardo žemės ūkio artelės 
kolektyvi ninkai pasidalin
dami derlių, kiekvienas kie
mas vidutiniškai gavo po 
34 centnerius grūdų ir. po 
2.000 rublių pinigais, ne
skaitant daržovių, pašari
nių ir kitų žemės ūkio pro
duktų. Be to, padidęjo ne-

dalijamieji žemes ūkio ar
telės fondai, padaugėjo gy
vulių skaičius gyvulininkys
tės fermose, išskirtos žy
mios lėšos naujų namų sta
tybai kolektyvinių ūkių val
stiečiams. Tokiu būdu že
mės ūkio artelės narių ben
dros pajamos dar labiau pa
didėja ir žymiai viršija in
dividualinių ūkių pajamas.

Šitų laimėjimų kolektyvi- 
ninkai pasiekė atkakliu dar
bu kolektyvinių ūkių lau
kuose, teisingu agrotechni
kos pritaikymu, artelės ū- 
kio sutvirtinimu.

Patys valstiečiai kalba
Gausūs kolektyvinių ūkių 

derliai ir kolektyvinių ūkių 
valstiečių pajamos yrū ge
riausieji agitatoriai už ko
lektyvinių ūkių santvarką. 
Štai ką pasakoja vidutiny
sis valstietis Juozas Mike- 
laitis, turįs 12 hektarų že
mės, apie savo atsilankymą 
Šakių apskrities Lukšių 
valsčiaus “Pergalės” kolek
tyviniame ūkyje. Kada ši
to kolektyvinio ūkio melžė
ja, Mikelaičio sena pažįsta
ma — Martišienė jam pa
rodė savo kolektyvinio ūkio 
uždarbį, savo gyvulius — 
dvi karves, tris paršiukus ir 
dvi avis, Mikelaitis pasakė: 
— Žinai, Marcele, ko - ko, 
bet *to ir aš pats nesitikė
jau: Tu dirbi viena, mes — 
šešetas, o gyveni tu geriau 
kaip mes.

Dabar respublikos kolek
tyviniai ūkiai veikliai ruo
šiasi pavasariui, sėjai ko
lektyvinių ūkių laukuose. 
Išaugęs MTS traktorių par
kas įgalins įdirbti 5 kartus 
daugiau žemės, negu per
nai. Kolektyvinių ūkių lau
kuose bus pritaikoma ne tik 
priešakinė technika, bet pla
čiai įdiegiamas ir priešaki
nis tarybinis žemės ūkio 
mokslas. Visam tam reika
lingi kadrai, žmonės, įsisa
vinę mokslą bei techniką. 
Todėl partija ir tarybinė 
vyriausybė ypatingą dėme
sį skiria’kolektyvinių ūkių 
ir mechanizatorių kadrų 
paruošimui: traktoristų,
kolektyvinių ūkių laukinin
kų ir gyvuli ninku.

Lietuvos darbo valstiečiai 
tikrovėje įsitikinę kolektyvi
nių ūkių santvarkos pirme
nybėmis, organizuoja savo 
ūkius kolektyvinės socialis
tinės nuosavybės pagrindu.

KUO ŽYMUS SAO PAULIS?
Brazilijos S. Paulio vals

tybė apima 247.223 kv. km. 
su 8,5 milijonais gyventojų. 
Yra 268.240 ūkių ir fazen
dų, jų kavynuose priskai- 
toma 1 bil? 15 mil. kavos 
medeliu - krūmų. Kava dar 
vis tebėra visos ekonomijos 
pagrindu. S. Paulio mies
tas, sostinė, užima tik 124 
kv. km. su 1,800,000 gyven
tojų. Savo didumu yra ant
ras miestas Brazilijoje, tre
čias Pietų Amerikoje (Bu
enos Aires, Rio de Janęiro, 
S. Paulo), ir dvidešimtas 
pasaulyje, bet, kaip pramo
nės centras, su savo 12,- 
000 fabrikų ir dirbtuvių, 
Pietų Amerikoje jis stovi 
pirmoje vietoje. 

f

Per pastaruosius 50 me
tų miestas augo šuoliais. Iš 
paprasto miestelio virto 
didmiesčiu, su šimtais dan
goraižių, kurių dešimtys tu
ri po daugiau negu po 20 
aukštų. Įsteigtas 1554 me
tais sausio 25 d., dabar jau 
rengiasi savo 400 metų su
kaktuvėms, kurias švęs — 
1954 metais. Sostinėje kas
diena vidutiniškai priside-

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Geguž. 26, 1949

da po 20 naujų žmonių ir 
kasdiėn pastatoma po tre
jus naujus. Yra 2.500 kilo
metrų grįstų gatvių ir per 
300.000 įvairių šio miesto 
pastatų.

Yra vienintelis 'didmies
tis pasaulyje, išaugęs 
800 metrų aukštumoje. Tar
pe kitų Brazilijos Federa
cijos narių, S. Paulo užima 
šias .pazicijas: pagamina 
70% šalyje gaminamos ka
vos, 70% medvilnės, 50% 
ryžių, 35 nuoš. kukurūzų, 
56 nūoš. mėsos ’produktų; 
jo įnašas į Federacijos ba
lansą saldo pajamose —91 
nuoš.! Audimo fabrikai pa
gamina 50% visų audinių,, 
o 666 jo bankai daro 48 
nuoš. visos šalies bankų a- 
pyvartos. Ir šitame didelia
me ir turtingame mieste 
daug vargšų, gyvenančių 
šėtrose, būdose, daug bena
mių, miegančių gatvėse, 
daug pavojingų ligonių, 
prašančių išmaldos, daug 
sukčių gyvenančių iš ap
gaulės. Čia kasdien karto
jasi nelaimės ir nelaimingi. 
atsitikimai, beveik kasdien 
įvyksta žmogžudystės ir 
nusikaltimai.

Laisves
Komitetas

i Mėnraščio
Minėjimui

ĮVYKS 
c-

Sekmadienį, Gegužės 29 May, 1949

Jubiliejaus

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

A

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

S. KAZOKYTĖ
Mezzo-Soprano, žymi dainininkė, 
taipgi dalyvauja šioje programoje.

DAINININKAMS AKOMPANUOJA B. ŠALINAITĖ-SUKASKIENĖ 
z > ’

Koncerto pradžia 3:30 vai. popiet Šokiai nuo 6:30 vai. vakare
Įžanga $1.20 — taksai įskaityti šokiams įžanga 75c.—taksai įskaityti

-4^

Sietyno Choras iš Newark, N. J., vad. Walter Žuko duos įdomią operetišką programą. 
Bus sotu, duetą ir visas choras.

TRYS ASMENYS, KURIE
George Kazakevičius rūpestingai mokina Aido 

reiškė, jog jis paruoš Sietyno Chorą su operetišku 
Sukaskienė (Šalinaitė) akompanuos solistams. — 
gražų koncertą.

SUSIRŪPINĘ PROGRAMA
Chorą šio koncerto programai. Walter Žukas pa
akiu, kuris bus nepaprastai įspūdingas. Bronė 
Būtinai pamatykite ir išgirskite šį nepaprastai

LIBERTY AUDITORIUM
I j *

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

DAUGIAU PROGRAMOJ DALYVAUJA

AIDO CHORAS Frank Balevičius . Geo. Kazakevičiaus
vad. Geo. Kazakevičius duos piano solų Orkestras gros šokiams

Šis koncertas yra rengiamas sukėlimui fon
do išleisti dienraščio Laisvės jubiliejinės laidos. $ 
Dalyvaukite visi, paremkite savo dienraštį, 
padėkite tinkamai atžymėti jo 3Q-ties metų 
jubiliejų.

Bus daug svečių iš kitų miestų. Kultūrinio 
Centro restauracija bus. atdara per visą dieną. 
Ant rytojaus po parengimo bus dekoracijų die
nos šventė. Tai bus proga iš toliau atvyku- \ 
siems. pasilsėti.



GRYNOS SĄŽINES ŽMONES
Parašė P. VERŠIGORA Vertė N. ZIBERTAITĖ

5-26-49 —1—

DETROIT, MICH.

Ką jūs, gerbiamas/ skaitytojau, žinote, 
apie T. Sąjungos zfartizaninį karą, vykusį 
antrojo pasaulinio karo metu? Galima atsa
kyti : labai m^zai. O mažai žinote todėl, 
kad mūsų^paudoje niekad nebuvo plačiau 
ir esmingiau nušviesti partizanų, didvyriš
kai musbsių fašistinius vokiečius, žygiai.

Tiesa, tilpo Laisvėje vienas kitas apsa
kymas, viena kita apybraiža apie partizanų 
karą, bet niekad nepasirodė išsamus raš
tas, bylojąs apie jų atliktus veiksmus, vaiz
duojąs jų gyvenimą užfrontėje.

Dėl to mes spausdiname P. Verši go ros 
gražų, išsamų, nepaprastai parašytą vei- 

s kalą “Grynos Sąžinės žmonės.“ Jame jūs 
rasite tai, kas kiekvienam, trokštančiam 
pažinti vykusius užfrontėje žmonių sąjū
džius prieš vokiečius, reikia pažinti, žino
ti. Kas yra P. Veršigora, šios įdomios apy
sakos autorius? Jūs rasite apie tai skaity
dami. čia priminsime tik tiek: šiuo metu 
ukrainietis Veršigora yra majoras genero
las. Jis tą laipsnį išsikovojo savo drąsa, 
sumanumu, pasiaukojimu savo kraštui.

Dabar pradėkime skaityti!
La is v ės R c d a k c iju.

PIRMOJI DALIS
I

Karas mane užtiko ant stogų Kijevo 
kinostudijos, kurioje Ukrainos kino mei
strai sukūlė eilę žymių filmų. Studijai 
priklausė keliasdešimt hektarų žemės 
plotas, apsodintas vaismedžiais — nuo
stabios alėjos, o jo vidury — originalus 
raudonų ir geltonų plytų pastatas su ke
turiais kampiniais bokštais. Šioje studi
joje aš buvau režisierium.

Ketvirtą karo dieną, man budint vie
name bokšte, virš studijos praskrido dvi
dešimt juodų lėktuvų.

Tai buvo trečiadienį, birželio mėnesio 
25 dieną, 9 valandą ryto. Lėktuvai skri
do bombarduoti aviacijos įmonės, buvu
sios netoli studijos. Mano karinė patir
tis tada buvo dar labai menka, ir aš ne
žinojau, kad jei bombos išmetamos iš 
lėktuvo virš tavo galvos, tai jos tavęs 
jau nepasieks. O kaip tik bombos, kurio
mis hitleriniai lakūnai taikė į aviacijos 
įmonę, buvo išmetamos tiesiai virš ma
no galvos. Telefonu, kuris buvo pravestas 
į mano sargybos vietą, aš šūktelėjau į 
vadybos punktą kažkaip iškilmingai, 
maždaug taip: “Žūstu, sakau, bet nepa
siduodu,” — ir kritau veidu ant žemės, 
laukdamas mirties.

Matyt, aš tada tikrai tikėjau, — kaip 
ir daugelis kitų keistuolių, — kad kari
nių veiksmų eigoje daug kas priklauso 
kaip tik nuo mano osoaviachiminio pos
to ant stogo.

Toliau mano kariniai nuotykiai vyko 
Poltavoje, stadiono futbolo aikštėje, kur 
skubiai buvo formuojama 264-toji sau-, 
lių papildomoji divizija. Paskutinėmis 
liepos mėnesio dienomis kažkoks padū
kęs traukinys ištisas dešimt valandų ne
šė mus iš Poltayos ir auštant atvežė prie 
Dniepro, prie kairiojo kranto Liepliavos 
stoties, skęstančios smiltyse.

Mes buvome naujutėlaitėmis palaidi
nėmis. Čia pat stotyje mums išdavė bliz
gėjusius nuo šviežio dažymo bei tepalo 
pusautomatinius šautuvus. Išlipus iš 
traukinio, aš pirmą kartą pajutau fron- . 
to artumą: aukštai virš mūsų sukiojosi 
tada man visiškai nežinomi, o vėliau ge
rokai įkyrėjusieji vokiečių žirgeliai. Pa
rai praslinkus, apkrauti vielų ritiniais, 
granatomis, katilėliais, mes persikėlėme 
per Dnieprą ir, paėję dar apie dvidešimt 
kilometrų į vakarus, per Stėpancų kai
mą išėjome į priekinę liniją. Mes ėjome • 
skubia žygiuote, kartais pabėgdami net 
tekini. Kareiviškos kelnės, prilaikomos 
brezentinio diržiuko, nesilaikė ant pilvo 
ir vis nusmukdavo, ritinys atsirišdavo ir 
trynė kaklą, katilėlis daužėsi į šautuvą, 
veidu tekėjo prakaitas. Priešaky aiškiai 
Viauksėjo artilerija, sproginėjo minos, 
Šnekučiavosi kulkosvaidžiai. Nutrintos 
kojos skaudėjo, ir iš kažkur, gal būt, iš 
tos vietos, nuo kur smuko kelnės, prie 
gerklės slinkdavo apmaudo bei pykčio 
jausmas. Užpakaly buvo evakuacijos 
vaizdai Kijevo ir kitų Ukrainos miestų, 
į kuriuos hitlerininkai buvo nukreipę 
Aviacijos ir mechanizuotų divizijų smū
gius. '

Mūsų divizija užėmė apie šešis fron- 
■ to kilometrus, dengdama svarbųjį kelią. 
Savo kovinę karjerą aš pradėjau kaip bū
rio vado padėjėjas. Tiksliau kalbant, pra
džioje aš ėjau garbingesnes pareigas — 
pulko intendanto. Tačiau Tokioje aukšto
je vietoje aš išsilaikiau iš viso tik dvi va
landas. Tai įvyko dar Poltavos stadione.

Šaunusis karys, pulkininkas leitenan
tas Makarovas, greitai ir karštai for
muodamas savo pulką, išrikiavo vado
vaujamąjį sąstatą ir žaibiškai paskirstė: 
tu vadovausi tokiai kuopai, tu — tokiai 
ir t.t.; tačiau jis atsidūrė keblioje padė
tyje, kai reikėjo surasti pulko intendan
tą. Jis kažkodėl buvo įsitikinęs, kad va
dovauti galįs kiekvienas žmogus, bet in
tendantu būti galįs tik išsilavinęs.

i’askirstęs visiems pareigas, jis dar 
kartą išrikiavo vadų šerengą ir ėmė tei
rautis apie jų išsilavinimą.. Sužinojęs, 
kad aš esu baigęs teatro institutą, o po 
to kino akademiją, jis, nė kiek nesivaržy
damas tuo, kad abi tos mokslo įstaigos 
neturėjo nieko bendro nei su kariniais, 
nei su ūkio reikalais, tučtuojau nuspren
dė, kad aš esąs pulkui tikras lobis ir ga
lįs būti piukiu intendantu.

Pulkininkas leitenantas iš karto pave
dė man parūpinti visam pulkui silkių. 
Vienam kovotojui buvo skirta 82 gramai 
silkių, o iš viso buvo 983 kovotojai. Aš 
gavau 685 silkes. Nuplėšę nuo kažkokios 
tvoros, lentas, mes išdėliojome ant jų sil
kes. Prieš mane, lyg kareiviai rikiuotėje, 
išsirikiavo blizgančios piktos žuvystos, o 
aš stovėjau prieš*jas ir sukau sau galvą, 
kaip čia jas teisingai padalinus. Pasiro
dė, kad, besverdami po 82 gramus šių 
prakeiktų silkių, mes susidūrėme su gal
vų bei uodegų-padalinimo problema. Nuo 
kiekvienos porcijos teko nupiauti arba 
galvą, arba uodegą. Vieniems atiteko pa
ti skaniausia dalis, kitiems gi — vien 
uodegos bei galvos, žodžiu, iš ūkio vedė
jo pareigų aš buvau bematant pašalin
tas. Pulko vadas, didžiai nusiminęs dėl 
mano nesugebėjimo eiti intendanto pa
reigų, norėjo mane išsiųsti. į’gilų užnu
garį.

— Na, kur aš_ tave dėsiu? Ar karinį 
apmokymą išėjęs? Aktyviojoj tarnyboj 
buvai?

— Buvau, būgnininku, — niūriai at
sakiau.

Vadas beviltiškai mostelėjo rankomis^ 
Dienai praslinkus, kiek varžydamasis ir 
nepatenkintai murmėdamas sau po no
sim, jis paskyrė mane būrio vado padė
jėjo pareigoms.

Po trejų metų, vadovaudamas partiza
nų divizijai, kartą per atsiminimų vaka
rą aš papasakojau partizanams apie ma
no pirmąją karinę problemą — silkių 
dalinimą; ūkio dalies seniūnas Saša Zi- 
bergleitas priekaištingai tarė: >

— Ai, ai, ai, drauge generole, kaip 
galima buvo taip nuspręsti? Reikėjo 
duoti kiekvienam po pusę silkės, paskui 
pridėti po galvą arba po uodegą, ir jums 
dar būtų likę šimtas porcijų’ rezerve ...

Tik tuomet aš suprątau, kad negimiau 
intendantu.

Bet grįžkime į Stėpancų kaimą, nuo 
kurio už trijų šimtų metrų — burokų 
lauke — buvo užėmusi gynybos poziciją 
niekuo dar nepagarsėjusi 264-toji divizi
ja.

Tai buvo auštant, 1941 metų rugpjū
čio mėnesio 2 dieną. Mes išsikasėme ap- 
kasėlius. Kai kurie iš jų buvo pradėti 
kažkokių mūsų pirmatakų. Mes atvykome 
į Stepancus iš vakaro, ir, kaip tai dera 
prieš mūšį, mus mažomis grupelėmis nu
siuntė į sodelį, kur politvadovas nuvar
gusiu balsu skaitė mums priesaiką, o 
mes, pridėdami prie teksto savo ranką, 
prisiekinėjome.

Atsimenu, baisiai susidrovėjau, kai 
prisiekdamas, mechaniškai pakėliau ran
ką prie kepurės pagarbai, pamiršęs, kad 
kairėje rankoje turėjaū šautuvu ir kad 
taip gerbti negalima. Politvadovas prie
kaištingai palingavo galva: ,

— E-ech, drauge būrio vado padėjė
ja! '

Pirmomis dienomis man dažnai tek
davo rausti dėl visų šių civilio apsiriki
mų. (Daugiau bus)

FESTIVALIS
Negaliu lygintis L. Jonikui 

aprašyme to mūsų praėjusio 
istorinio Festivalio “Laisvėje“ 
ir “Vilnyje.“ Mat, neturiu 
tiek gabumų. Turiu tik tiek 
pasakyti, kad jeigu ne užsi
spyrimas d-go Andrulio, kuris 
buvo atkeliavęs praeitais me
tais į Detroitą vien tik su tuo 
tikslu, kad mes jį rengtumėm, 
tai ir nebūtumėm jo turėję.

Bet kada d-gas Andrulis 
padrąsino mus, prižadėdamas 
visą pagalbą iš LMS Centro, 
ir užtikrino, kad Centras su
organizuos chorus ir kitus be 
jokių išlaidų iš mūsų puses, 
galų gale buvo sutikta tą Fes
tivalį surengti. Mat, mūsų, 
detroitiečii/, spėkos senosios 
jau perdaug pasenusios, ma
žai beliko norinčių padirbėti 
prie tokio didelio parengimo, 
o jaunesnės mūsų gentkartės 
eilėse nelabai daug randasi 
tokių, kurie pasišvęstų tokiam 
darbui.
Jaunimas Išsigimsta, 
Senesni Išmiršta

Būtų labai gerai, kad ką 
tokio panašaus detroitiečiai 
vėl surengtų .po kokių metų, 
kitų, Abėjęnės apie turėjimą 
publikos tokiuose parengimuo
se negali būti. Duok publi
kai ką gero, visados jos turė
si tiek, kiek ir dabar buvo, 
nes pasirodė, kad didžiausia 
svetainė, kokią galėjo gauti 
Detroite, vieną vakarą pasi
rodė permaža, nes mūsų mies
to ugnies sargai buvo priversti 
daugiau publikos nebeleisti į 
svetainę.

Taip, dėl mūsų senatvės ir 
nerangumo ir stokos jaunes
nių spėkų patarnavimui, tu
riu atsiprašyti labiausiai chi- 
cagiečių (kur Illinois valstijos 
taisyklės kitokios), kad už 
mūsų buvusius trūkumus jūs

mums atleistumėt.
Taipgi labai esam dėkingi 

jums už tas paskolas iš Illi
nois, kurias suteikėte, ir ’ti
kiuosi, kad komitetas atsily
gins jums už jas.

Taip viską darėm, kaip su
pratom ir galėjom.

Beje, turiu priminti tik 
tiek kaslink tų prizų. Ame
rikoniška patarlė sako: “The 
best man wins.” Taip lygiai ir 
su tais išlaimėtojais. Teisėjai 
buvo grynai bešališki, kurie 
nieko bendro neturi su lietu
vių gyvenimu, ir tokiu būdu 
jų išneštas nuosprendis lieka
si tokiu, kaip ta amerikoniš
ka patarle sako.

žinoma, kaip detroitiečiui, 
mano noras buvo, kad Detroi
tas pasirodytų pirmuoju, bet 
ką padarysi, kad teisėjai nu
svėrė kitaip? Su pilnu užsi- 
ganėdinimu priimam tą nuo
sprendį, kas abelnai pasirodė 
ir publikoje, nes ir LKM Cho
ro narys iš Chicagos tą patį 

1 pasakė. Nors būdamas sve
čiu ir dalyvavęs programoje, 

• bet vistick išreiškė savo mintį, 
kad nuosprendis buvo teisin
gas.

Viskas, ką tas reiškia, ' tai 
kad ateityje tie, kurie negavo 
pirmos vietos, turėtų dėti di
desnes pastangas geriau pri
sirengti.

Kada bus sutraukta visi da
viniai. tai manau, kad ir LMS 
Centras gaus savo grašį už sa
vo pasidarbavimą šiam Festi
valiui, be kurio pasidarbavi
mo tas Festivalis nebūtų bu
vęs taip pasekmingas.

Kita, šis Festivalis irgi buvo 
kaip kokia sueiga “reunion” 
visų tų, kurie per ilgą laiką 
nebuvo matęsi. Tas buvo ly
giai tarp detroitiečių, kaip ir 
tarp iš kitų miestų atkeliavu
siu. ' S€

Dar prieš Festivalį Rose- 
lando Petronis pasiskelbė 
per “Vilnį,“ kad jis bus De
troite ir kad norįs sueiti vi
sus savo parapijonus, kurie 
gyvena Detroite Tai buvo la
bai geras pasielgimas.

Taipgi iškalno buvo pra
nešta “Vilnyje,“ kad ‘Ponas’ 
Vegela atvažiuos, atgal į De
troitą pamatyti visus savo se
nuosius Detroito pažįstamus, 
ką jis ištikro ir padarė, dar 
ir kitus su savim atsiVeždamas. 
Tai tikras Detroito patriotas! 
Mes, detroitiečiai, pavydim, 
Kad Včgėla dabai* chicagietis.

Dabar dar apie kitus. Kai
po žagarietis ir joniškietis, tu
rėjau progą sueiti labai daug 
iš Chicagos ir aš savo senų 
parapijonų.

Bet kas man stuktelėjo į 
galvą, tai kad mūsų dailės ko
mitetas ne taip suprato suda
rymą scenerijos. Nuėjus į

svetaine, žiūriu, kad dirba du 
sušilę prie estrados, viską 
perkeisdami. Užklausiau, ka
me dalykas? Taipgi, ką at
stovaujate ?

Nugi kl-gas Misevičius sa
ko, save persistatąs, kad “va, 
čia d-gas Senko ir va, Ned- 
varas, ir dabar mes turime 
viską perdirbti, nors, rodos, 
L. Jonikas buvo rašęs ir kny
gutę prisiuntęs, kaip sceną 
sudaryti.“

Pateisinau savuosius saky
damas, kad jie gana daug 
dirbo dėl scenos - sutaisymo, 
bet kiekvienas skirtingai apie 
tai supranta. Tai buvo gerai, 
kad jie anksti atkeliavo, nes 
turėjo kelias valandas gerokai 
padirbėti d-gas Misevičius su 
Senko, o Nedvaras tai kaip 
gaidys tik sau spacieravojo 
diriguodamas. \

Vieną dalyką geri lošėjai
(Tą.sa 5-rae pusi.)
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i 30-TAS METINIS |

PIKNIKAS
į Rengia Lietuvių Tautiškojeamo Draugovė !
• Įvyks Sekmadienį ir Pirmadienį

j Gegužes - May 29 ir 30 . !
j Savame Parke Į
• Keswick Rd., nuo Winter St., Montello, Mass. !
J Gegužes 29, Pradžia 1 vai. po pietų
i Muzikalę programą duos: 1
! LIUOSYBĖS CHORAS, iš Montello ir 1 
! ' VYRŲ CHORAS iš Norwoodo. 1
į Programa prasidės 5-tą valandą po pietų.
j ART MASON?S ORCHESTRA |
j » Gros šokiams abi dienas !
1 Gegužes 30-tą, Pradžia 10 vai. ryto. į
1 Orkestras nuo 4-tos vai. dieną. • Piknikas tęsis iki vėlumos. ?

New Haveno ir Visos Connecticut Lietuviai, Tėmykite!

ADELI: RAlNlENfc
fTeklės rolėje

ALDLD 32-ra Kuopa
■; stato scenon

R. MIZAROS
Keturių veiksmų dramą

"MŪSŲ
GYVENIMO
ŽAIZDOS”

Režisierius Jonas Valentis
JONAS RUČINSKAS 
Juozo Avižos rolėje 

1949SEKMADIENĮ, GEGUŽES 29 MAY,

LILIJA KAVALIAUSKAITE
Luėės šilkienės rolėje;

Vaidinimas — lygiai 3 vai. popiet 
Vaidinime dalyvauja Brooklyno 

rinktiniai aktoiiai - mėgėjai 
Įžanga 75 c., įskaitant taksus

Po vaidinimo šokiai
Muzika 

KUNCOS IR PETKAUS

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—K et v., Gcguž. 26, 1949

, JONAS VALENTIS 
Taino Gulbio rolėje

LIETI VII.
SVETAINĖJE 

243 N. Front Street v 
New Haven, Conn.

POVILAS ALEKNA
Igno rolėje

šis veikalas sukultas iš įvykių Brbbklįnftd lietuvių tarpt, prohibičijos laiku, todėl New Haveno ir 
apylinkės lietuviai kutinai ątsifahkykite pdmatyti, kaip mūsų gabūs artistai, vadovybėje visiems žino
mo Jono Valėjicio; atvaizduos tuos laikds sii įvykusiomis tragedijomis. — NEVĖLUOKITE — 
PRADŽIA LYGIAI 3 VALANDĄ PO PIET.



Detroit, Mich.
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

žino, tai kad veikalas gerai 
išeity, ir lošėjai gerai prieš 
publiką atsirekomenduoty, tai 
scenos išvaizda tą 50% nu
stato. Lošėjai jaučiasi natū
raliai ir visas veikimas išei
na geriau, nes jie tada ištikro 
gyvena tame lošime.

Pasirodė vėliau ir L. Joni
kas Pasisveikinus užklausiau, 
kur kiti lošėjai? “Čia randa
si keli su manim, bet kitus 
pralenkėm prie Michigan Ci
ty,” pasakė jis.

Po poros valandų pasirodė 
ir paskutiniai, tai man gerai 
pažįstami, kaip tai: d-gas 
Kirka, Stulgaitis ir mano se
nas prietelius iš Cicero A. 
Staškus.

Kinija Žengia 
Į Laisvę

Parašė I). M. ŠOLOMSKAS .
Susipažinkite su šiaja milžiniška valstybe. 

Įsigykite tik dabar išleistą brošiūrą, užvardytą:
KINIJA ŽENGIA Į LAISVĘ

32 puslapių. Kaina 20c.

Draugijos ir asmenys tuojaus užsisakykite 
tos brošiūros platinimui. Platintojams, kurie 
ims nemažiau 10 kopijų, kaina 15c už kopiją.

Kurie užsisakysite po vieną kopiją, prašome 
prisiųsti 25c vertės po 10c ar po 5c. U. S. paštų 
stampomis, nes kainuoja persiuntimas.

Užsakymus prašome siųsti:

LAISVĖ
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

CHARLES J. ROMAN

August Gustas 
BEITA IR E I I.ORIS I

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH A VE., BROOKLYN 20j JJf, Y.

(Kampas 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 

telefonuokite:
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką,
• ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui
Šermenims, Vestuvėms ir Bankie^ams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. 

_________________ ________________________________ :______
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Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y! 
Skersai gatvės nuo 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.
* I ’»

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

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

“Kas* čia per jūsų miestas... 
paklydom ir negalėjom su
rasti tos jūsų svetainės. Ką 
tik neatsidūrėm į Hamtram- 
cką. žiūrim visą programą, 
o antrašo kaip nerandam, taip 
nerandam.”

Tai čia kaltė buvo, rodos, 
d-go L. Joniko, nes, rodos, jis 
turėjo ją tvarkyti. Bet dėl 
didelio darbo, kurį jis turi at
likti, tai jam atleistina.

Gerai, kad d-gas Kirka bu
vo pasiėmęs ketvirtadienio 
“Vilnį,” tai jie surado ant-
rašą ir surado svetainę.

Mat, ką reiškia “Vilnis”! 
Jeigu .ne “Vilnis,” tai nei 
“Laimės” nebūtumėm matę 
penktadienio vakare.

Kaipo penktadienio vakare 
reikėjo nusistebėti, kad publi
kos buvo daug ir tai ne chi-

Laidotuvių 
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 

cagiečiy, kaip musu V. bando 
nurodyti. Svetainėj, kurioj 
telpa 900 žmonių, du trečda
liai sėdynių .buvo užimtų. Tai 
penktadienio vakare buvo 
daugiau negu buvome manę 
turėti, nes pusė ' Detroito dir
ba iki vėlumos vakaro.

“Laime” buvo gerai sulošta, 
nes, mat, geri lošėjai ir ne 
pirmą syk jie lošė tą veikalą.

Sekančią dieną, tai šeštadie
nį, turėjome kuriozą. žino
dami, kad Mainierių Choras iš 
Chicagos išvažiuos anksti iš
ryto ir pagal davinius turės 
būti Detroite apie 10-tą vai. 
ryto, tai svetainės darbinin
kai sutarė sueiti apie 9-tą 
vai. ryto, kad priėmus su pus
ryčiais. Kur tau! Jiems įėjo 
į galvą iškeliauti vidurnaktyje 
ir kada atsidūrėm prie sve
tainės, tai kaip “picket line” 
apstota. Mat, jie pribuvo 7- 
tą vai. iš ryto, vietoj 10-tos.

Ką padarysi? Būtumėm ži- 
J noję, kad jie keis laiką iš- 
| keliavimo, būtumėm ir mes 
pakeitę' savo priėmimo laiką.

Na, tai “mainieriečiai” nors 
turėjo progą per visą dieną 
ir Detroitą pamatyti, o kiti iš 
jų tai ir vietiniams biznie
riams gero sueikė pasipilda
mi sau dalykų, kurių gal ne
matė Chicagoje. Tik jie liko
si nuskriaustais. Jeigu būtų 
žinoję, kad nupirkai ką iš tų 
krautuvių, tai galėjai parei
kalauti, kad pasiųstų į Chi
cago. tada nebūtų reikėję mo
kėti 3 centų “sales tax” nuo 
dolerio. O 'dar ir už pasiunti
mą tų prekių nėra reikalo mo
kėti. Tą viską pasiima sau 
ant sprando vietiniai biznie
riai.

Jau penktadienį popiet pa
sirodo su visu šturmu visos 
Chicagos spėkos. Turėjau pro-i 
gą sueiti su. nekuriais labai 
senais pažįstamais.

Pirmutinis, ką pamačiau, tai 
“tėvas” Laisvės Mišraus Kan
klių Choro (kurių beliko tik 
■)) J. Bendokaitis. Nagi, ir 
buvęs kada tai Detroitietis 
Ainys. Po pabaigos tos kon
kursines programos teko su
sipažinti su vedėja Roselando 
Aido Choro, kuris nusinešė 
pirmą dovaną.

Ji man sako: “Aš, mat, 
esu Pcnnsylvanijos mainier- 
ka, dirbu iš peties.” Tai 
nėra ko stebėtis, kad Aido 
Choras nusinešė tą dovaną.

Sekmadienį sueita ir dau
giau senų pažįstamų. Einant 
per svetainę žiūriu sėdi T. 
'Ziksienė. Pasisveikinom po 
senovės ir ji man sako: “Jo- ♦ 
nai, žinai, kad aš dabar esu 
‘grandma”? To, mat, aš dar 
nežinojau.

Nagi, pasisveikinus su K. 
Abekiene ir vėliau su ja pasi
kalbėjus, gavau, užtikrinimą 
nuo jos, kad ji pilnai sutiks 
su d-ge Kenstavičiene mums, 
detroitiečiams, patarnauti su 
man žinomomis geromis sąly
gomis. Reikės tą būtinai pa
daryti artimame rudenyje dėl 
savo organizacijos.

Tiek turiu pasakyti, kad 
daugelio, kurių nemačiau jau 
per kokius 20-25 metus laiko, 
nebepažinau, nors ir esu bu
vęs ilgą laiką ęhieagiečiu. 
Už tai visi man turės atleisti.

Taip buvo mažų-mažiukų 
trūkumų, bet tai svečiąi už 
tai turi mums atleisti. ' Mes 
nesam taip skaitlingi Detroite 
lietuviais, kaip Chicaga.

Tas mūsų “Milioninis Festi
valis,kaip išsireiškė vienas- 
korespondentas B., kuris apie 
jį daugiausiai rašė, paliks il
gą laiką atmintyje detraitie- 
čių, sykiu ir svečių.

Jis buvo geras, šaunus, įvai
rus ir gerai suplanuotas. Gar
bė visiems, kurie dirbo jo įkū
rimui. Su juo mes parodėm 
mūsų Detroito opozicijai ir 
paklydėliams, kad progresy
viai gali ir atlieka naudingą 
ir didelį darbą! Rep.

“40, 50, 60 m. Senas”?
—Klajoji, Žmogau

Pamirškite savo amžių! /Pūkštančiai yra 
gaivūs i>o <70 m. Pabandykite “gaivinimų” 
su Ostrex. Turi tonikų dėl silpnų, nuvar
gintų jausmų* iš priežasties vien tjk kūnui 
trūkumo geležies, kų daugelis vyrų ir mo
terų vadina "senumu.” Pabandykite Ostrex 
Tonic Tablets del gaivumo, jautimosi' jau
nesniu, šiandien put. Naujas "susipažin
kite” size tik 5ūc. Parsiduoda visose vais

tinėse, visur.

Rochester, N, Y.
IŠ GEDEMINO 
DRAUGYSTĖS VEIKIMO

Gegužės 1.4 d. atsibuvo Ge
dern ino Draugystės metinis 
piknikas, savoje svetainėje. 
Pavyko gerai. Visi linksmai 
laiką praleido ir pasišoki 
prie’ J. žemaičio geros muzi
kos.

G e domino Draugystė rengia 
didelį balių minėti 45 metų 
sukaktį nuo draugystės susi- 
tvėrimo. Rengiasi partraukti 
menininkus vaidintojus net iš 
Detroit, Mich. Parengimas 
atidėtas iki ankstybo rudens.

Gcdemino Draugystė per 45 
metus išaugo j didelę organi
zaciją. Turi jau išmokėtą sa- 

.vo.svetainę, kurią dabar daug 
pagražino, naujoviškiausia 
įrengė virtuvę, supirko naujus 
stalus ir krėslus. Svetainė vi
sada/užimta vestuvėms ir ba
liams. Viso progresyvio ju
dėjimo užeiga pasilinksminti,

Mūsų Miesto Ligoniai
W. B. černauskas turėjo 

operaciją gegužės 17-tą, Ka
dangi operaciją didelė, tai ne
galėjo vienu sykiu pabaigti. 
Girdėjau, kad gegužės 25-tą 
turės kitą operaciją daryti. 
Randasi St. Mary’s ligoninėje.

Draugas V. Bachiulis turėjo 
operaciją gegužės 4-tą. Da
bar randasi namie. Labai gai
la draugo Bachiulio, nes jis 
jau pirmiau turėjo sunkią 
operaciją.

★
Sophie Ucanavičienė supa

ralyžiuota jau 5 savaites, g’tr 
li County ligoninėje.

Draugas Baltakis yra daug 
sveikesnis, jau gali pavaikš
čioti. Randasi Batavia, N. Y., 
Veteranų ligoninėje. Draugai, 
atlankykite draugą Baltakį. 
Jam labai ilgu nuo visų atsi
skyrus.

Juozas Velykis jau sveikes
nis, mačiau jau sėdintį lauke.

Visiems ligoniams linkiu 
pasveikti ir sykiu dalyvauti 
su mumis.

Korespondente L. B.

Waterbury, Conn.
VISKO PO BISKI

Pradėjo algas kapoti. Wa
terbury Clock, kompanija nu
kapojo algas 20 centų į va
landą ir atėmė šventadienius, 
kaip tai Kalėdas ir kitas šven
tes, ir vakacijas, kurios buvo 
mokamos. Nežinia, kaip dar
bininkai atsilieps — ar' skelbs 
streiką, ar sutiks dirbti; tą 
ateitis parodys. Per porą me
tų kompanijoms su unijų va
dais pavyko darbininkus ap
gauti, išvaikė teisingesnius 
žmones iš vadovybės, tiktai 
pasiliko toki, kuriems darbi
ninkų reikalai visiškai nerūpi. 
Jiems tiktai rūpi raudonuosius 
gaudyti.

★
Teko būti besiędoj. Kal

basi dvi dipukės; viena labai 
nusiskundė, kad Amerikoj bė
da — negalima nė tarnaitės 
pasisamdyti, reikia užsidirbti 
pragyvenimą, stubos ruoša ir 
kiti dalykai. Vis viena be 
tarnaitės man bėda, kadangi 
aš taip pripratus visą laiką 
su tarnaite. Antroji sako: 
Ne, nenusimink, poniute, pa
dirbėsime, susitaupysime ir 
čia galėsime tarnaites pasiim
ti, 6 gal paprasime prie tokių 
aplinkybių. /

★
Parengimai

Gegužės 29 įvyksta -Lietuvių 
Laisvo Kapinyno piknikas, 
Lietuvių parke, Waterburyj.

Birželio 12 d, įvyks draugiš
kas piknikas, taipgi Lietuvių 
parke. Įžanga $2.50 ypatai. 
Gėrimas, ir valgis už tikietą.

Reporteris. .

J. J. Kaškiaučius, M. D. 
53Q Summer Ąvenuę, 

Newark 4, N. 
HŲmboldt 2-7964

So. Boston, Mass.
AMBERLANDO 

RADIJO PROGRAMA
WKOX, 1190 Kilocyąles, 
Sekmadienį, Gegužės 29, 
9 Vai. Ryto.

Gintaro Radijo Programoj 
šį sekmadienį, gegužės 29-tą, 
9 vai. ryte, girdėsite dainuo
jant So. Bostono Broadways 
Kvartetą ir Qnutę Mineikytę. 
Kalbelę pasakys Marė Zavis, 
temoj : Atminties Diena ir ką 
ji mums reiškia.

Visais reikalais kreipkitės 
pas sekantį: B. F. Kubilius, 
P. O. Box 23, So. Boston, 
Mass. K. .

Philadelphia, Pa.
Piknikas dienraščio Laisvės 

30-ties metų jubiliejaus, kurį 
rengė ALDLD 6 apskritis 22 
d. gegužės, neįvyko — lietus 
sugadino. Bet labai džiugu, 
linksma visuomenei pranešti, 
kad tas piknikas, tam pačiam 
tikslui rengiamas įvyks pane- 
dėlyje, 30 d. gegužės. Kadan
gi tą dieną pripuola šventė, 
tai yra, Decoration Day, tai 
piknikas prasidės 10 vai. iš 
ryto, nes paprastomis dieno
mis gėrimus valia pardavinė
ti nuo 9 vai. iš ryto. Todėl, 
visi ir visos susirinkite anksti, 
kur galėsime praleisti links
mai laiką labai gražioj vietoj, 
kur viskas taip žaliuoja, gam
ta taip graži ir maloni. Bus, 
šalo visokių užkandžių, ir lie-

PRANEŠIMAI
SHENANDOAH, PA.

LDS '34-ta kuopa rengia pikniką 
gegužės 29 dieną, prieš "Decoration 
Day” už Laisvų Kapinių, vieta vi
siems gerai žinoma. Prašom vieli
nių ir apylinkes lietuvių dalyvauti 
šiame piknike.

Jei lytų sekmadienį, tai piknikas' 
įvyks pirmadienį, gegužes 30 dieną.

Kviečia visus LDS 34-ta kuopa. 
(123-4)

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Kapinių Draugijos kapų 

lankymo diena paskirta sekmadienį, 
gcg. (May) 29-tą, 12 vai. dieną.

Visi lotų savininkai ir kapinių 
draugijos nariai malonėkite daly
vauti, nes yra svarbių dalykų, su 
kuriais turite susipažinti. Komitetas 
jau nutarė pravesti naują kelią, ku
ris kainuos $4,500. Todėl komitetas 
kviečia visus dalyvauti ir susipažin
ti su visais reikalais. — L. K. D. 
Komitetas. (123-4)

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)

PHILADELPHIA, PA.
Draugės ir draugai, kurie esate 

apsiėmė dirbt LLD 6 Apskričio pik
nike, meldžiam visus būkit panedė- 
lio rte, 9 vai. prie Rusų Kliubo. 
Piknikas perkeltas j 80 <1. gegužės. 
Piknikas prasidės 10 valandą ryto. 
Toj pačioj vietoj. Tad būkim visi 
nevėliau kaip 9 valandą prie Rusų 
Kliubo. — Rengimo Komisija.

(122-3)

WORCESTER, MASS.
Svarbus Pranešimas.

LPBK ekstra ' susirinkimas įvyks 
gegužės 29 d., 10:30 vai. iš ryto, 
29 Endicott St. Kadangi reguliaria
me susirinkime (kurie įvyksta 
kiekvieno mčn. trečiam sekmadienį), 
praeitam susirinnkime liko praleista 
apsvarstymas ir rinkimas delegatų 
į Antrą Mass. Valstijos Progresy
vių Partijos metinę konvenciją, ku
ri įvyks birželio 5 d., 13 Hunting
ton Avenue, Bostdn, Mass. Todėl šis 
nepaprastas susirinkimas LPBK 
yra šaukiamas. Malonėkite visi 
draugijų atstovai ir pavieniai P. P. 
nariai dalyvauti. — Kliubo pirm.

X . (122-3)

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

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 

tuviškų dėšrų su kopūstais, 
taip pat visokios rūšies gėri
mų.

Piknikas įvyks Crescent Pic
nic Grounds, Gloucester 
Heights,, N. J.

Rengimo Komisija.

Cleveland, Ohio
VIRŠ 300 SUVAŽIAVO J 

COLUMBUS
Progresyvių Partijos pastan

gomis, kad pastoti kelią Bar-, 
nato juridiniame komitete, 
tupek’o profašistiniam biliui, 
kprio svarstymas prasidėjo se- 
gegužės 18 d., 8-tą valandą 
vakare, suvažiavo j Columbus 
virš 300 žmonių, pasiryžusių 
liudyti prieš tą bilių, kaipo 
pavojingą Ohio valstijos žmo
nių laisvėms.

žmonės suvažiavo iš Cin
cinnati, Dayton, Toledo, Lo
rain, Cleveland, Akron, 
Youngstown, Warren, net.iš 
Steubenville ir kitų miestų. 
Ta minia žmonių, kuri suva
žiavo tą pavakarį į valstijos 
kapitelių, buvo pilna entuzi
azmo ir pasiryžimo ginti Ohio 
valstijos žmonių pilietines tei
ses ir. jų demokratines tradi
cijas, laisvai išsirinkti satr val
džią iš tokių žmonių, kurie 
jiems geriau patarnautų. Tas 
bilius daugiausiai yra taiko
mas, kad Progresyvių Partija 
negalėtų įsiregistruoti Ohio 
valstijoje kaipo pastovi parti
ja.

Argumentai už Bartuneko 
bilių prasidėjo 8-tą valandą 
vakaro, nes senato komitetas 
iššaukinėjo tik tuos, kurie liu
dijo už Bartuneko bilių. O 
tais liudininkais buvo Ameri
kos Legijono ir kelių kitų ve
teranų grupių viršininkai. Jų 
liudijimai už bilių buvo visai 
silpni. Net to biliaus auto
rius sen-. Bartunek užklaustas, 
ant kiek tas bilius palies dar
bo unijas, pasisakė dar nega
lįs pilnai Į tai atsakyti. O ku
rie buvo atvažiavę liudyti 
prieš bilių, nors jiems ir buvo 
sakyta, kad jie bus pakviesti 
už kokioj savaitės vėliau liu-

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.
!! Visokiausi vaisthi, kosmetikai kū

dikiam reikmenys, Įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST. Ph. G., 
: EDWIN LANE, Ph. G. 
% Tel. EVergreen 7-6288
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JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

Te,fonas • . TELEVISION
EVergreen 4-9407 SHUFFLE BOARD

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Geguž. ^6, 1949

dyti prieš bilių, tie žmones 
laukė iki senato sesija užsida
rė 11-tą valandą nakties.

Nors demokratijos gynė
jams ir nedavė progos liudyti 
prieš tą bilių, bet Progresyvių 
Partijos, Ohio valstijos direk
torius Hugh DeLacy sakė 
esąs pilnai patenkintas žmo
nių pasiryžimu ginti demokra
tiją savo valstijoj. Tas ma
sinis išstojimas prieš bilių pa
veiks daug į valstijos seimelį. 
DeLacy taipgi pageidauja, 
kad kada jie bus vėliau pa
kviesti liudyti prieš bilių, 
kad vėl pasirodytų masiniai.

Komercinė spąuda visai nu
tyli tą bilių, tik du valstijos 
laikraščiai išstojo prieš Bar
tuneko bilių, sakė DeLacy; 
jais yra Toledo Blade ir 
Akron Beacon. J. N. S.

TAURAGĖ, vas. 5 d. - 
Miesto moterų delegatės veda 
politinį-masinį darbą Taura
gės valsčiuje.

Moterų delegatės dažnai 
išvyksta į kaimus, kur aiški
na valstiečiams Respublikinio 
kolektyvinių ūkių valstiečių 
suvažiavimo kreipimąsi, že- *
mės ūkio artelės įstatus, pa
sakoja apie respublikos ko
lektyvinių ūkių pasiektus lai
mėjimus.

Moterų delegačių iniciatyva, 
Tauragės valsčiaus, Dauglau- 
kio apylinkės, Kuizių kaime 
buvo sušauktas valstiečių su
sirinkimas, guriame 27 vals
tiečiai padavė pareiškimus 
stoti į kolektyvinį ūkį. šian
dien tie valstiečiai jau dirba 
suorganizuotame “Raudono- 
sičs žvaigždės” kolektyvinia
me ūkyje.

Toks pat susirinkimas buvo 
moterų delegačių suorganizuo
tas Tarailių apylinkėje. Čia 
30 valstiečių pareiškė savo 
norą jungtis į kolektyvinį ūkį. 
Kolektyvinis ūkis pavadintas 
Dainavos vardu.

Dirbęs su prie kasamo skie
po ant York Ave., New Yor
ke, John Gollino apvirto su 
sunkvežimiu. z Tapo pavojin
gai sužeistas. x

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

□ 
Laidotuvių Direktorius 

□ □ □ 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172
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Svarbi Brooklyno 
Organizacijų 
Konferencija

Šį sekmadienį, geg. 29 d., 
Kultūriniame Centre įvyks 
Brooklyno pažangiųjų organi
zacijų bei draugijų ir kuopų 
konferencija. Visi išrinkti at
stovai privalote dalyvauti. Ga
li dalyvauti ir nedelegatai, 
šiaip svečiai.

Konferencijos tikslas: pla
čiai pasikalbėti dienraščio 
Laisvės trijų dešimtų metų 
sukakties atžymėjimo ir mūsų 
pažangiosios visuomenės vei
klos reikalais.

Konferencija prasidės 10 
vai. ryte. Po konferencijos, 
ten pat restaurante pasivalgę 
pietus, galėsime dalyvauti 
Laisvės jubiliejiniame kon
certe. Komitetas.

Lietuvių Kalbos 
Mokyklėlės Draugams

LKM sekretorė- Elena Kru
čas visiems organizacijų pa
skirtiems mokyklėlės globė
jams ir artimai su mokyklėle 
surištiems rėmėjams ir priete- 
liams išsiuntinėjo tokį atviru
ką:

“Gerb. Drauge:—
‘‘LKM susirinkimas įvyks 

gegužės mėn. 28 d., 7 vai. va
karo, Liberty Auditorijoje, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y.

‘‘Šiame susirinkime, tarp ki
tų reikalų, dar reikės aptarti: 
ar palaikyti mokyklėlę, išrink
ti valdybą, mokytojus, ir tt.”

Prašymas rimtas, darbai 
svarbūs. Linkėtina, kad visi 
tą prašymą išgirstų. Kad at
eitų ne vien tik gavusieji at- 

‘virlaiškį, bet ir visi susidomė
jusieji mokyklėlės reikalais. 
Tam darbui reikia ii verta 
duoti daugiau talkos, negu 
mes iki šiol davėm.

“Mūsų Gyvenimo 
Žaizdų” Aktoriams

Visi dramos ‘‘Mūsų Gyveni
mo žaizdos” aktoriai privalo 
būti repeticijose (pratimuose) 
penktadieni, gegužės 27 d. 
Pratimai Įvyks Lietuvių Kultū
rinio Centro patalpose lygiai 
7:30 v. v.

Atsiminkite, kad gegužės 29 
d. (sekmadienį) mes turėsime 
šią dramą suvaidinti New Ha
ven, Conn., lietuviams.

K—jos Narė.

Civilinėms Teisėms 
Ginti Aukos

George Waresonas aukojo 
$5. ‘ A.

Iškilmingai. Pradėkime 
Laisvės Jubiliejų!
Visi į koncertą gegužės 29-tą! Programos žiūrėkite skelbi
me. Jubiliejinio Komiteto nariai prašomi būti susirinkime 

26-tos vakarą ir visi susidomėję jubiliejumi kviečiami 
konferencijon Ž9-tos ryta.

Dienraščio Laisvės 30 metų 
jubiliejaus atžymėjimo orga
nizacijų atstovų komiteto su
sirinkimas įvyks šį ketvirta
dienį, vakare, gegužės 26 d., 
Liberty Auditorium, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill.

Prašome visus narius daly
vauti, nes turime konferenci
jos ir koncerto reikalus ap
tarti.

Jeigu kuri kuopa neturi iš
rinkus atstovo, prašomas 
kuopos pirmininkas arba se
kretorius dalyvauti.

Būtinai dalyvaukite visi. 
Laikinojo Komiteto 

Pirmininkas,
V. Čepulis.

KELRODIS:

Iš bile kur atvykę, klaus
kit^ kelio Į RICHMOND HILL. 

Vieningume—Galybė
Bronxe nesenai gimę Coll- 

ins’ų ketveriukai, “susitarę” 
gimti vienu kartu, kur kas 
geriau gyvens negu bile ku
rie kiti eilinių žmonių keturi 
vaikai, kurie gimė po vieną. 
Kiek dabar yra Bronxe kartų 
po keturis vaikus, kurie netu
ri kambario, neturi vežimėlio, 
neturi kitko? Niekas to ne- 
rokavo ir nepaiso, apart jų tė
vų. O kas čia tų paprastų, 
tik po vieną ar du iš karto 
tegalinčių gimdyti, tėvų pai
so !

Collins’ų vaikai, “susipratę” 
gimti ketveriukais, kas kita.

Artinantis laikui ketveriu- 
kus atsiimti iš Lebanon ligo
ninės, tūlas advokatas užleido 
Collins’ams butą gražiame na
melyje, 1972 - Clinton Ave. 
Prekybininkai, matydami pro
gą pasigaršinti, atvežė lovy
tes, du dubeltavus vežimė
lius, gerą šaldytuvą, 32 bon- 
kutėms vienu kartu sterilizuo
ti mechanišką indą, daug ki
tų dalykėlių — viską dova
nai.

Net patsai apskrities prezi
dentas Lyons, kaipo ženklą 
linkėjimo laimės, atsiuntė 

'šluotą, 7 centus (šeimoje, da< 
bar yra 7 asmenys, Collins 
pirmiau turėjo 1 sūnelį) ir 
dėželę druskos. 

I _■ ■ — __
Penkių metų mergytė tapo 

užmušta skiepe savo namų, 
Rego Park. Ant jos užkrito 
didelė vonia, nusiritusi nuo 
pakojų.

Scena iš filmos “My Dream Is Yours.”

J. Arthur Rank perstoto “ALL OVER THE TOWN”

Iš New Jersey Įvažiuojan
tiems automobiliais geriausia 
klausti kelio Į Brooklyn 
Bridge, o nuo ten klauskite 
kelio i Atlantic Avė. ir ja šau
kite iki 110th St., Richmond 
Hill.

Iš Connecticut Įvažiuoti Į 
Queens apskritį per White
stone Bridge ir ten klausti ke
lio Į Richmond Hill.

Traukiniais iš New Yorko:
BMT Jamaica traukiniu iki 

111th St. stoties. Eiti 111-ja 
du blokai iki Atlantic Avė.

Independent Jamaica trau
kiniais iki Union Turnpike- 
Kew Gardens stoties, stotyje 
nusipirkti transfėrą ir sekti 
rodyklę į Q-37 busą. Išlipti 
prie Atlantic Avė. Skersai 
gatvę matosi auditorija.

Konferencija-Klasė 
Moterų Klausimu

Amerikos Moterų Kongreso 
komisija moterų reikalams 
bendrai su Jefferson School 
of Social Science rengia vie
nos- dienos konferenciją, ku
rią, tačiau, geriau tiktų pa
vadinti kursais - pamokomis 
moterų klausimu.

Tikslas - priežastys tokios 
konferencijos aišku — ji svar
bu vyrams ir moterims, vi
siems, kam rūpi išlaikyti uni
jas, teises, taiką.

Dar b i n i n k a m s, bendra i
liaudžiai reikia didžiausio 
vieningumo, bet toks vienin
gumas negalimas be moterų. 
Kaip sudaryti sąlygas, kad 
moterys, didesnė pusė mūsų 
šalies gyventojų, dalyvautų 
politikoje, unijų, susiedijų 
veiksmuose? Jeigu nedaly
vauja, kas tam pastoja kelią? 
Kokios tame yra vyrų ir mo
terų problemos?

Ši konferencija pasistatė 
nagrinėti du punktus:

1. šeima.
2. Moterys industrijoje ir 

profesijose.
Įvadus diskusijoms ir su

traukas pateiks žymūs švie
tėjai, teisininkai, vadai, eks
pertai mokslo ir darbo srityse.

Konferencija Įvyks birželio 
4-tą, Jefferson School patal
pose, 575 Avenue ęf the A- 
mericaš, New Yorke. Sesijos 
tarp 10:30 iki 12, nuo 1 iki 
2:30, nuo 2:40 iki 5. Pra
sidės laiku, kaip ir visos pa
mokos mokykloje. Registruo
tis reikia iš anksto.

Esant tokiems kursams nie
kam negali būti pasiteisinimo: 
“nemoku veikti.” K—tė.

Nuo Lango į Ligoninę
Pamatę ant palangės Hotel 

Plymouth 14-to aukšto, New 
Yorke, moteriškę, stebėtojai 
pašaukė policiją, kuri moterį 
suėmė ir nugabeno Į ligoninę 
tirti protą.

Moteris pasisakė esanti 
Evelyn Gates, iš New Hyde 
Park, tikrino visai nesiruoši!- 
si žudytis, tačiau negalinčiai 
įrodyti rimtos priežasties bu
vimui ant palangės, jai neti
kėjo.

Nuo tos palangės, tiesa,-dar 
ne bile kas ir nušoktų, nes 
yra užtverta kelių pėdų aukš
čio geležine tvora.

žvaigždžiuoja
SARAH CHURCHILL—Premjero duktė
NORMAN WOLLAND —tiesiog iš 

pasekmingos “Hamlet” filmos.
Pagamino Muir Mathieson 

su Royal Philharmonic Orchestra.

LaGuardijos Pagarbai 
Pavadino Laivą 
Jo Vardu

18 tūkstančių tonų laivas, 
buvęs armijos transportas W. 
P. Richardson, pastaruoju lai
ku tapo perdirbtas Į taikos 
laiko keleivinį laivą ir pava
dintas Fiorello II. LaGuardia, 
pagarbai velionies majoro.

Vieton, kaip paprastai, dau
žyti bonką šampano krikštui, 
velionies našlė Mrs. LaGuar
dia atidengė '12-kos pėdų pla- 
ketą, kuris kabos vairo i$lau- 
kyje. Apeigose dalyvavo Mies
to Tarybos prezidentas Impel- 
litteri, taipgi Italijos amba
sadorius. Laivas, mat, plau
kios tarp New Yorko uosto ir 
Italijos.- Pirmon kelionėn iš
plauks šį penktadieni, Ameri
can Export Lines kontrolėje.

Banko Tarnautojas 
Prisipažino Kaltu

Buvęs banko viršininko pa
vaduotoju National City Bank 
skyriuje, New Yorke, Richard 
IT. Crowe praėjusį antradienį 
fe'deraliame teisme prisipaži
no kaltu. Iki šiol Crowe vis 
gynėsi nekaltu. ,

Prisipažinimu, menama, jis 
tikisi gauti numažintą baus
mę, nes faktai, kad jis buvo 
prasišalinęs su banko pini
gais, jau žinomi.

Crowe, dirbęs viršininko pa
vaduotoju, su $6,500 algos 
metams, buvo prasišalinęs su 
$883,660 banke sudėto turto 
įvairiais bondsąis ir pinigais. 
Bondsus visus atgavo, kuo
met jisai, pagautas Floridoje, 
pasakė, kur juos padėjęs. O 
pinigais dar trūkstą $6,171.70 
iš $193,000 buvusių dingusių. 
Ir tuos gal atmokėsiąs.

Turčiaus gyvenimu Crowe 
neilgai džiaugėsi — kovo 25- 
tą prasišalino,. balandžio 4-tą 
buvo pagautas . Daytona 
Beach.

Crowe, gyvenęs Staten Is
lande su žmona ir trimis ma
žais vaikais, figūravęs visokių 
“labdarybių” vajuose, bendrai 
nepaprastai greit prasigyveno. 
Laike arešto turėjo dvejus 
namus, vasarnamį, porą auto, 
ir kitų dalykėlių, žodžiu, bu
vo pirmo laipsnio amerikietis, 
kas dieną kopiąs aukštyn, 
aukštyn, aukštyn turtu ir 
“auk št o j o j e draugi j oje.”

PARDAVIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

Visuose namuose tušti kambariai, 
visi su šiluma ir prie visų gara- 
džiai. , I

6 kambarių atskirai statytas na
mas $6,000.

Dviejų šeimų, 9 kambarių, atski
rai statytas namas $8,950.

Dviejų šeimų, mūrinis, atskirai 
statytas namas, 2 metų senumo 
$14,950.

Trim šeimom, mūrinis namas, 17 
kambarių, 6 metų senumo.

šešiolikai šdimų mūrinis namas, 
50xlOQ, randų neša $7,000.

Turime visokių namų, visose da
lyse miestę ir užmiesčiuose. Prašo
me kreiptis: Zinis, RE. • 9-1506.

(123-5)

Parsi.duoda 8 šeimynų mūrinis 
į namas ir vienas garadžius, 20 metų 
senumo, steam heat, geros įplau
kos, $400 random į mėnesį, geras 
investmentas. Namas randasi Cy
press Hills, 101-103 Arlington Ave., 
cor. Hendrix St., Brooklyn, N. Y. 
Phone TA. 7-6731.

Private. (121-3)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

I

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. T.i

Tel. EVergreen 8-9770

Įkalintieji meilužių žudyme 
Raymond Fernandez ir Mar
tha Beck atgabenti teisti New 
Yorke. Jų byla prasidės bir
želio 6-tą.

CRITICALLY ILL AT BIRTH be- 
cause ..of RH-antibodie$ in her 
blood stream, Mary Rose Tryborn 
is shown above receiving Red 
Cross blood through scalp veins. 
Right (above) Mary Rose Is today 
a healthy, happy 27-pound one- 
year old. With her is her mother, 
Mary Catherine Tryborn, 2734 
Snyder Avenue, Brooklyn.

MOTHER’S LIFE WAS SAVED - Mrs. 
Leonard Blanks needed b'Ood before, 
during and after her baby, Leonard, Jr., 
was born in May 1948. Picture, left, was 
token al prerise moment of Leonard’s 
birth. Right, Mrs. Blanks says she feels 
fine as she goes on a neighborhood 
shopping four.

YOUR BLOOD DONATION to the Greater New York Red 
Cross Blood Program may have helped save the life of one 
of the persons shown here, who were among the first Io 
receive blood after the Red Cross started civilian collections 
in MaV 1948.

SEVERE BLOOD LOSS through nasal 
hemorrhages endangered the life ot 
Herbert Cohen (above), 37year old 
Brooklyn Postal Worker. He was the 
first Post Office employee to receive 
blood under the Red Cross Program s 
credit system. Today, he is well ond 
husky.

New York Central prašo 
leisti kelti fėrą nuolat važinė- 
jantiems gelžkeliu tarp New 
Yorko ir artimųjų apylinkės 
miestų.

Lemonai ilgiau išsilaikys 
laikomi šaldytuve sandariai 
uždaromoje stiklinėje.

★ ★ ★
Pamirkytame acte merliu- 

je (cheesecloth) įvyniotas 
sūris liepelės ir nedžius.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys su šiluma, šiltu vandeniu ir 
su dviem langais. Pageidaujama pa
vienio vyro ar moteriškes. 228 So. 
1st St., apartment 18, Brooklyn. 
Arti restauracijų ir geras susisieki
mas su miestu. (122-4)

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.'

.T , , |1—2 dienomValandos: jg-g vakaral8

Ir Pagal Pašitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

■ hM**********************^ ' 
Egzaminuojant Akis, 

Rašome Receptus
■■ Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger, & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842
aRa ^L^^a *9» r9» *9* aSa aSa m&i••r ’X* ~

GERI PIETOS!
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.

SKELBKITES LAISVĖJE
TONY’S

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĖ BAR13ERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y. *

Tel. EVergreen 7-6868 
9—12 ryte 

L— 8 vakare
Penktadieniais uždaryto

Valandos:

’7TTOIFQ DID 411 GRAND STREET 
ZAJB 1 O 8 J Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

. DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

>

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEING0LD
BEER & ALES

32 Ten Eyck St
Tel. EVergreen 4-8174

ooooooooęoo222222222222222222222222222222222222222222

LITUANICA SQUARERESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE ‘

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
I

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Geguž. 26, 1949




