
Visiškai nedaug, tik .160 
milijonu dolerių tereikalauja
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Indo-Kinijos karalius iš mū
sų. Lai Amerika suteikia jam 
tokią sumą, o jis visus Indo- 
Kinijos komunistus suvarysiąs 
i ožio ragą tik per vienus 
trumpus šešis mėnesius!

Ar pasikartos čiang Kai- 
šeko istorija? Kai tik čian- 
gui prisireikdavo pinigų, tuo
jau pažadėdavo visus komu
nistus suvaryti i jūras per še
šis mėnesius. Ir gaudavo! 
Tame ir tragedija. Taip jam 
buvo sušerta paramos už pen
kis bilijonus dolerių.

Dabar ten pat Azijoje atsi
rado kitas panašus sutvėri
mas. Jis irgi bėdoje. Jam ir
gi kailis rūpi. Jis irgi nori tą 
kailį gelbėti Amerikos žmonių 
kaštais.

Nors labai keista, bet su 
faktu reikia skaitytis. Kaip 
dabar dalykai stovi, tai nuo 
“raudonųjų” toli niekam ne
galima nubėgti. Tai turėtų 
įsitikinti darbo unijų biuro
kratai.

Štai užvirė smarkios kovos 
anglies pramonėje. Tuojau 
mainierius užtarti pasiskubino 
“raudoniausi” iš “raudonų
jų,” Eugene Dennis ir Willi
am Z. Fosterir, Komunistų 
Partijos vadai. Jie išleido pa
reiškimą, kuriame ragina vi
sus organizuotus darbininkus 
skubintis mainieriams talkon.

SPĖJAMA, KAD BAIGSIS 
MAINIERIŲ STREIKAS

J. Tautos raportuoja, kad Amerikoj darbai TYDINGS VĖL RAGINA 
sumažėjo, o Sovietuose gamyba pakilo TARTIS SU SOVIETAIS

Praeina kelios dienos, ko
mercinė spauda praneša ir 
stebisi, kad už rėmimą mai
nierių kovos prieš samdyto
jus ir valdžios indžionkšinus 
pasisakė ir CIO lyderiai, Phi
lip Murray ir James Carey!

Kaip čia gali būti? Jie taip 
neapkenčia “raudonųjų,” o 
seka jų pėdomis! Komerci
nė spauda sakosi ‘ nesupran
tanti. Juk šis mainierių strei
kas yra “sukilimas” prieš val
džią. Nejaugi Murray klau
so Fosterio ir kovoja valdžią?

Bet dalykas nėra taip pai
nus. kaip atrodo. Kas tik už 
darbininkus, tas jau “raudo
nasis” arba jų “sankeleivis.” 
Buvo taip pirmiau, yra da
bar ir bus ateityje. Beakci- 
jai geras tik tas, kuris tyli 
ir duodasi paskutinį kailį nu
lupti.

Vienas klerikalinis poetas 
žiūri į platųjį Atlantą ir šau
kia: “Jei kada užšaltų šitos 
marios gilios, bėgčiau į tėvy
nę stikliniu keliu...”

žmogelis tikrai kliedą. Juk 
šitos marios niekuomet neuž
šals. Ir jeigu poetas lauks 
stiklinio kelio per Atlantą, tai 
tėvynės niekuomet nebepama
tys.

Bet, iš kitos pusės, šioje 
poeto aimanoje labai daug ir 
šventos tiesos. Reikia su
prasti, kokios tėvynės jis 
trokšta. Jis yra išsiilgęs kle
rikalinės - smetoninės . tėvy
nės. Tokios gi tėvynės 
nebėra. Kaip beviltiška ir 
kvaila laukti marių užša
limo ir stiklinio kelio per 
jas, taip kvaila ilgėtis kleri
kalų ir smetonininkų viešpa
tavimo sugrįžtant Lietuvon. 
Lietuvių žinių poetas Andrie- 
kus veikiausia tai supranta.

Bet tik vieno dalyko jis ne
supranta, būtent, kad net ir 
Amerikoje palaiminti tik tie, 
kurie viešai savo kvailybių 
nedemonstruoja.

Klerikalų Darbininke skai
tau : “Pertraukos metu įvyko 
rinkliava Lietuvos reikalams.” 
Vadinasi, kas nors apgaudi
nėjo susirinkusią publiką ir 
prašė aukų “Lietuvos reika- 

(Tąsa 6-me pusi.)

Unija reikalauja pakelt algą ir 
sutrumpini darbo dieną

Washington. — Įžiūrima, 
kad gal neužilgo pasibaigs 
400,000 minkštosios anglies 
mainierių streikas. Ketvir
tadienį ne tik dieną, bet ir 
naktį ėjo derybos tarp Mai
nierių Unijos pirmininko 
Johno Lewiso, anglies kom
panijų atstovų ir valdžios 
tarpininkų.

Pranešama, jog buvo pa
daryta žingsnių link susita
rimo.

Kompanijų atstovai kiek 
[pirmiau sakė, • kad Lewis 
j stato sekančius reikalavi- 
; mus: I

Užtikrinti algą mainie
riams už 200 darbo dienų 
per metus.

Sutrumpinti darbo dieną 
nuo buvusių 8 valandų iki 
7 ir pusės vai., įskaitant ir 
laiką “nuo kasyklos vartų 
iki vartų.”

Mokėti $15.50 už darbo 
dieną vieton buvusių $14.05.

Duoti angliakasiams 8

Rumunijos Darbininkų 
Partija išravėjo 
priešu agentus

PARYŽIUS. — Komin- 
formo laikraštis pranešė, 
kad Rumunijos Darbininkų 
Partija išbraukė 18 procen
tų savo narių — įsiskverbu
sius darbininkų klasės prie- 

Išus, Jugoslavijos Tito agen
tus, anglų-amerikonų impe- 

jrialistų pakalikus, provoka
torius, buržuazinius politi
kierius, oportunistus, anar
chistinius elementus ir biu
rokratus.

Rumunijos Darbininku 
Partija pirm dvejų metų 
susidarė iš Komunistų ir 
Socialistų Partijų susijun
gimo. Naujoji, sudėtinė 
partija tuomet turėjo mi- 
lioną narių.

HONG KONGO KINAI 
REMIA KINIJOS SU
TARTĮ SU SOVIETAIS
HONG KONG. — Keturi 

čionaitiniai kinų laikraščiai 
giria sutartį tarp Kinų 
Liaudies Respublikos ir So
vietų Sąjungos, o du čian- 
giniai laikraščiai peikia.

Tai yra tarpsavinio apsi
gynimo ir draugiškumo su
tartis.

PATARIA NUMUšT LĖ
ŠAS JUNGT. TAUTOMS
Washington. — Senato 

komisija dėl išlaidų patarė 
numušti Amerikos įmokėji- 
mus Jungtinių Tautų rei
kalams. Sako, ši šalis per
nai išleido $145,000,000 
Jungtinių Tautų organiza
cijai ir jos įstaigoms palai
kyti. Amerika moka 47 
nuošimčius visų tokių lėšų.

DUNDEE, Pietų Afrika. 
— Susikirtimuose tarp an
glų pakalikų ir negrų pa- 
trijotų čia užmušta 10 neg

erų.

apmokamas šventes per 
metus.

Padidinti kompanijų įmo- 
kėjimus į mainierių senat
vės - sveikatos fondą nuo 
kiekvieno iškasamo anglies 
tono.

Korespondentai lėmė, kad 
jeigu mainieriai greitai ne
grįš darban, tai unija bus 
patraukta teisman už teis
mo indžionkšino - įsakymo 
paniekinimą.

Jungt.kTauhi komisija matė 
mūšius pietinėje Korėjoje

SEOUL, Korėja. — Jun
gtinių Tautų komisija pietų 
Korėjai nukeliavo į kalnus 
ir iš aukšto stebėjo žiau
rius mūšius • tarp liaudies 
partizanų ir valdžios ka
riuomenės pietinėje to kraš
to dalyje.

Komisijos nariai apklau
sinė jo kelis suimtus partiza
nus, jų tarpe ir dvi mergi
nas.

Pietinėje Korėjoje veikia 
dešiniųjų valdžia, . kurią 
amerikonai globoja.

Atvyks Amerikon įžymūs 
delegatai dėl taikos

Paryžius. — Iš čia kovo 
3 d. išvyks Amerikon pa
saulinio Taikos Komiteto 
pasiuntiniai, įžymūs moks
lininkai, rašytojai, artistai 
ir demokratiniai politikai. 
Jie kreipsis į Jungtinių 
Valstijų Kongresą, kad da
rytų žingsnius taikai palai
kyti.

Panaši taikos delegacija 
tokiu pat reikalu keliaus 
Maskvon ir atsišauks j 
Aukščiausiąją Sovietų Są
jungos Tarybą.

Pasaulinio Taikos Komi
teto pirmininkas yra Fre
deric Joliot-Curie, Franci- 
jos atominės jėgos direkto
rius.

Anglas ir jankis prisipažino 
šnipavę prieš Vengriją

Budapest, Vengrija. — A- 
merikietis Robertas A. Vo- 
geler ir anglas Edgar San
ders teisme prisipažino, 
kad jie per kelerius pasta
ruosius metus šnipavo prieš 
vengrų Liaudies Respubli
ką.

Vogeler ir Sanders buvo 
tarptautinės Telefonų - Te
legrafo kompanijos parei
gūnai.

LONDON. —"Beveik ly
giomis eina ‘betai,” ar dar- 
biečiai ar konservatai (to
riai) laimės Anglijos seimo 
rinkimus.

HAGA, Holandija. —z 
Amerikos ir Sovietų Sąjun
gos atstovai Tarptautinia
me Teisme išvien priešino
si Argentinos siūlymui, sa
kančiam priimti naujus na
rius į Jungtines Tautas be 
Saugumo Tarybos pritari
mo, o tiktai pagal Jungt. 
Tautų seimo nubalsavimą.

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų ekonomi
niai žinovai vasario 16 d. 
raportavo, kad darbai A- 
merikosf fabrikuose ir kasy
klose pernai 11 procentų 
nupuolė, lyginti su 1948 
metais. Kartu pasunkėjo 
krizė vakarų Europos kraš
tuose, kuriuos Amerika re
mia pagal savo Marshallo
plana.

Tuo 
myba 
pakilo 
čiau,

tarpu pramonės ga- 
So vietų Sąjungoje 
20 procentų aukš- 
ne'gu 1948 metais;

Bevin pranašavo naują 
pasaulinį karą

Kairo, Egiptas. — Egip- 
tinių arabų laikraštis Al 
Mussawar rašo, kad Angli
jos užsienio reikalų minis
tras Bevinas, atsilankęs čia 
praeitą mėnesį, sakė Egip
to politikams, kad neužilgo 
galįs įvykti trečias pasau
linis karas.

Prancūzai streikavo 
prieš ginklu gabenimą

Paryžius. — Penktadienį 
Francijos geležinkeliečiai ir 
laivakroviai streikavo dvi 
valandas, protestuodami 
prieš ginklų įgabenimą iš 
Amerikos ir prieš jų siunti
mą į Indo-Kiną, karui prieš 
Vietnamo Demokratinę 

j Respubliką. O šiaurinės 
Francijos mainieriai strei
kavo 24 valandas.

Katalikiškų ir socialisti
nių unijų vadai šaukė savo 
narius nestreikuoti.

įvairios Žinios
SEATTLE, Wash. — 

Dar nesurasti penki ameri
kiečiai lakūnai susprogusio 
ir nuskendusio bombanešio 
B-36. Buvo pranešta, kad 
jie kartu su 12 savo bendrų 
iššokę su parašiutais iš 
bombanešio ir basiekę Ka
nados salą Royal Island. 
Kol kas - rasta ir išgelbėta 
tik tie 12.

ROMA. — Italijos polici
ja uždraudė amerikiečiams 
Kristaus Bažnyčios protes
tantams laikyti susirinki
mą, nors pirm dviejų savai
čių buvo policijos duotas 
leidimas tam susirinkimui.

Protestantai siunčia skun
dą Amerikos valdžiai prieš 
religinės laisvės varžymą 
Italijoje.

YUKON. — Keli tūks
tančiai jankių ir kanadie
čių kareivių ir oficierių tę
sia manevrus kalnuose, šal
čiuose, snieguose ir ledy
nuose kanadinėje Yukon te
ritorijoje, arti Alaskos sie
nos. Daro pratimus karui 
su Sovietais šaltojoj šiaurėj.

VARŠAVA. — Lenkų 
valdžia uždraudė katalikų 
vyskupui Kaz. Kowalskiui 
išeiti iš palociaus. Jis grū
modavo bažnytiniai bausti 
tuos kunigus, kurie remia 
Lenkijos liaudies valdžią.

Lenkijos gamyba padidėjo 
24 nuošimčiais, o Čechoslo- 
vakijos — 12 procentų, sa
ko tas Jungtinių Tautų ra
portas.

MASKVA. — Sovietų vy
riausybė pranešė, , jog so
vietinė pramonė 1949 me
tais davė 24 procentus dau
giau produktų, negu 1i940
metais, o darbininkų algos 
tiek pakilo, kad dabar jie 
gali pirkti 30 procentų 
daugiau reikmenų, negu 
tada.

Fabriko eksplozija 
užmušė 9 darbininkus

Midland, Mich. <— Sprogi
mas suardė didelį Dow che
mikalų fabriką, užmušė 8 
darbininkus ir sužeidė 26. 
O vienas darbininkas be ži
nios dingo.

10 darbininkų pavojingai 
apdeginti. Keturiem jų 
gręsia mirtis.

Skebai pašovė penkis 
kasyklos pikietininkus

Pittsburgh. — Penki gin
kluoti streiklaužiai apšaudė 
šimto mainierių pikietą 
prie Junior, W.»Va., anglia- 
kasyklos. Sužeidė penkis pi- 
kietuotojus.

Elkins’e patys kompani
jos viršininkai šūviais blaš
kė pikietuotojus.

BROOKLYN. — Darbie- 
čiai pasiuntė 1,000 kepalų 
duonos streikuojantiems 
mainieriams.

BROOKLYN, N. Y. — 
Mainierių Unijos pirminin
kas John Lewis atsiuntė pa
dėkos laišką Amerikinei 
Darbo Partijai -už maisto 
siuntinius streikuojantiems 
Pennsylvanijos angliaka
siams.

Lewis kartu priminė, kad 
Tafto-Hartley’o įstatymas 
indžionkšinais uždraudžia 
unijos viršininkams priim
ti paramą streikieriams. 
Vadinasi, tiktai tiesiogi
niais siuntiniais jiems gali
ma tuos manierius pašelpti.

PRAGA, Čechoslovakija. 
— Valdžia suėmė tam tik
rą skaičių turtingesnių ūki
ninkų, kurie slėpė nuo val
džios grūdus ir slaptai šmu- 
geliavo jais.

BERLIN. — Kardinolas 
von Preysing vakariniame 
Berlyne užgynė savo para
pijiečiams bendradarbiauti 
su Socialistinės Vienybes 
(komunistų - socialistų) 
partija ir su demokratiniu 
Vokiečių Tautos Frontu.

FRANKFURT, Vokieti
ja. — Karinis jankių teis
mas nubaudė du kareivius 
po $50 ir pažemino tarny
boje už tai, kad jie atsisa
kė paduoti “kečupą” sar- 
žentui.

Įspėja Ameriką nepasitikėti 
būsimomis hydrogeno bombomis
Washington. — Demokra

tas senatorius Millard Ty- 
dings kritikavo prezidento 
Trumano ir valstybės sek
retoriaus Achesono atsisa
kymą daryti žingsnius dėl 
susitaikymo su Rusija. Jis 
vėl ragino tartis su Sovie
tais.

Kalbėdamas Senate, Ty- 
dings, ginkluotų jėgų komi
sijos pirmininkas, pareiškė, 
jog Trumano - Achesono

Francijos žandarai telkiami 
prieš demonstrantus

Paryžius. — Francijos 
ministrų kabinetas nutarė 
sumobilizuoti ž a n d a r u s, 
kad triuškintų darbininkų 
demonstracijas prieš .ginklų 
krovimą į laivus, prieš iš
krovimą ir prieš ginklų ga
benimą geležinkeliais.

Praeita sekmadieni Nice 
uoste laivakroviai sumetė 
vandenin ginklus, kuriuos 
valdžia, siuntė karui prieš 

‘ Vietnamo respubliką. Susi
dūrimuose su policija buvo 
sužeista 50 'asmenų.

Įvairių uostų darbininkai 
nusitarė neiškrauti atsiun
čiamų iš Amerikos ginklų.

Pietą Korėjos prezidentas 
nori sąjungos su Japonija

TOKIO, Japonija. — At- 
vykęš dešinysis pietinės Ko
rėjos prezidentas Syngman 
Rhe-e ragino Japoniją išvien 
su pietine Korėja po gene
rolo MacArthuro komanda 
kovoti prieš komunistus.

Jis siūlėsi užmiršti japo
nų padarytas Korėjai 
skriaudas ir kvietė Japoni
ją į kariniai-politinę sąjun- 

jgą prieš komunizmą.

CIO dešinieji išbraukė 
dar vieną uniją

Washington. — Dešinieji 
CIO centro vadai pašalino 
iš savo organizacijos pro- 
gresyvę Jungtine Valdinių 
Darbininkų - Tarnautojų 
Uniją, įtardami, kad jinai 
rėmus komunistinę politi
ką.

Tai jau ketvirta dešinių
jų išbraukta progresyvė u- 
nija iš CIO per dvi dienas.

Motina Nebaudžiama už 
Sergančio Sūnaus

Nužudymą
KOPENHAGEN, ^Danija. 

—• Agnete Soendergaard’ie- 
nė nužudė savo 17 metų sū
nų todėl, kad jis sunkiai 
sirgo nuomario liga. Teis
mas už tai skyrė jai 2 me
tus kalėti, bet be bausmės 
paleido pasitaisymui.

NEW HAVEN, Conn. — 
Naujasis Yale Universiteto 
prezidentas Alf. Griswold, 
43 metų amžiaus, skundėsi', 
kad rūpesčiai per savaitę 
nupuldė jį nuo 135 iki 115 
svarų iš viso.

valdžia “ramiai sau sėdi ir 
laukia pragaištingos nelai
mės — visuotino karo, ku
ris galėtų viską pelenais pa
versti.”

Kartu Tydings atsišaukė 
j prez. Trumaną, kad su
šauktų pasaulinę nusigin
klavimo konferenciją.

Kas liečia tuos, kurie pa
sitiki busimąja hydrogeni- 
ne Amerikos bomba, Ty
dings įspėjo: “Gali pasiro
dyti padangėje ir dar pra- 
žūtingesnis karo įrankis, 
gal dar kokia X-bomba.”

Jis tvirtino, jog Sovietų 
Sąjunga yra “nepalygina
mai galingiausia pasaulyje 
karinė jėga sausumoje, ore 
gi Sovietai beveik taip stip
rūs, kaip ir Amerika.”

Tydingsui karštai pritarė 
demokratas senatorius Ed. 
C. Johnson.

Kruvinos riaušės tarp 
baltųjų ir negrų 
Pietinėj Afrikoj

I

Capetown, P. Afrika. —■ 
Čia per dvi dienas siautėjo 
kruvinos riaušės tarp bal
tųjų ir negrų. Sumobilizuo
ta baltųjų policija vargais- 
negalais sustabdė riauši
ninkus.

Pietų Afrikos premjeras 
Daniel F. Malan apgailes
tavo, jog padaryta klaida, 
kad negrai buvo imami ar- 
mijon Antrajame pasauli
niame kare. Esą, tatai davė 
negrams tokį supratimą: 
“Jeigu mes buvome, geri ko
voti baltųjų kare, tai esa
me gana geri ir lygias tei
ses su baltaisiais gauti.”

Pietų Afrikoje, savivaldi- 
nėje Anglijos imperijos da
lyje, yra keturis kartus 
daugiau negrų negu baltų
jų. Bet negrai laikomi poli
tiniais beteisiais, niekinami 
ir išnaudojami kaip pigaus 
darbo vergai.

Japonai žada karinę 
talką Amerikai

WASHINGTON. — Čia 
lankosi 14 Japonijos seimo 
narių, esą, tėmyti, kaip vei
kia amerikinė demokratija. 
Jie buvo pakviesti ir į Na- 
cionalės Spaudos Klubo 
bankietą. Savo kalbose jie 
sakė, kad Japonija kariau
tų išvien su Jungtinėmis 
Valstijomis ir kitais vaka
rų kraštais prieš Sovietų 
Sąjungą ir jos talkininkus.

Komunistų Įtaka
Vienas tų japonų, kalbė

damas visų vardų, dejavo, 
kad komunistai turi daug 
įtakos Japonijoj; sakė, nors 
Komunistų Partija turi tik 
180,000 narių, bet seimo 
rinkimuose gavo 2 milionus 
balsų ir buvo išrinkta 43 
komunistai seimo nariai.

ORAS. — Nešalta giedra.
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Vincas Mickevičius-Kapsukas
Vakar sukako lygiai penkiolika metu nuo mirties 

Vinco Mickevičiaus-Kapsuko. Jis mirė Maskvoje 1935 
metų vasario 17 d. Nereikia nė sakyti, kad ši liūdna su
kaktis bus plačiai atžymėta visoje Tarybų Lietuvoje.

Jurgį Washingtoną amerikiečiai vadina Jungtinių 
Valstybių tėvu. Vincas Mickevičius-Kapsukas buvo Ta
rybinės Lietuvos tėvu. Jis buvo vadu tos partijos, kuri 
1918 Jis
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United States, per 6 months $3.751 Canada 
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Queens Co., per six mos.......... $4.00 1 Foreign

SUBSCRIPTION RATES
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and Brazil, 6 months 
countries, per year 
countries, 6 months

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. *Y., 
under the Act of March 3, 1879. \

Eiliniai Marininkai Gins Savo Unijas
Eiliniuose marininkuose sklinda viena mintis ir pra

sidėjo veikla išsaugoti samdymą per uniją—union hiring 
halls.

Jie priėjo išvados, jog tik vieningu, stipriu pasiprie
šinimu bus galima apginti unijos gyvybę nuo mirtingų 
Taft-Hartley Akto smūgių. Tokia išvada gavosi po to, 
kai J. V. Aukščiausias Teismas patvirtino žemesniojo 
teismo nuosprendį uždrausti samdymą per uniją.

Marininkai dar nepamiršo, kaip buvo jiems patiems, 
kol neturėjo samdos per uniją. Ir kas dieną tebemato, 
kaip vergiškai tebetraktuojami laivakroviai, kurių par- 
davikiški viršininkai dar neprileido išsikovoti unijines 
samdos sąlygas.

Kaip vergiškos tebėra Atlantiko uostuose laivakrovių 
sąlygos, sunku žodžiais apsakyti ir iš žodžių suprasti. 
Pilnai supras tiktai tas, kuris namie turi alkaną šeimą, 
o kišeniuose bešvilpauja tik vėjas. Supras tik tas, kuris 
eina ieškoti sunkaus, gyvybei ir sveikatai pavojingo lai- 
vakrovio darbo. Kuris prieplaukose prastovėjo šaltyje, 
lietuje pusdienius, ištisas savaites ar mėnesius pusdienių 
laukdamas dienelę padirbėti. Kurie matė, kaip kompa- 
nas, tarsi perkupčius atėjęs į turgų, apžvelginėjo savo 
pirkinį, tūlo jausmuose dar pasiknaisė neigiančiais 
klausimais, paskui keliems iš minios pamojo eiti jam 
dirbti, gal valandą, gal dieną — be jokio užtikrinimo, be 
saugumo.

Marininkai tariasi žūt būt į tas sąlygas nebegrįžti. 
Nors National Maritime viršininkas Joseph Curran pa
siūlė nieko neveikti, laukti, kol kada Taft-Hartley Ak
tas bus atšauktas, eiliniai marininkai sako:

— Vidurio kelio nėra: arba mes nukovosime Taft- 
Hartley Aktą, arba aktas nužudys mūsų Uniją, mus. Tu
rime laimėti mes!

Štai ką siūlo eiliniai mūrininkai, kaip tą aiškiai išdėstė 
laivo New,Rochelle Trails įgula savo reikalavimuose uni
jos viršininkams:

1. Įkurti samdai per uniją ginti komitetus visuose uos
tuose, kad bendrai veiktų su visomis marininkystės uni
jomis; lapeliais prašyti visuomenės paramos; prirengti 
veiklai visus atplaukiančius laivus.

2. Sušaukti visų marininkystės unijų konferenciją tik
tai vienu tikslu—bendrai kovai apginti samdą per uniją.

3. Sustabdyti pravardžiavimus, raudonbaubizmą, už
gauliojimus pastangose apvienyti narius būsimai kovai.

Greta, to laivo įgula pareiškia, kad tuo klausimu jie 
nenusileis; yra pasiryžę streikuoti; neįsileis įgulon jokio 
marininko, kuris’neturės samdos per uniją liudymo; ir 
kad joks unijistas nežengs nuo prieplaukos laivan be tų 
sąlygų. i •

Prisiruošti veiklai, eiliniai marininkai susirinks į vi
sos šalies plotme šaukiamą konferenciją New Yorke va
sario 19-tą. Tikimasi, kad iš jos išplauks vieningas ir ga
lingas pašaukimas ginti uniją.

metais paskelbė Lietuvą tarybine respublika.

VINCAS MICKEVIČIUS-KAPSUKAS
buvo pirmuoju Tarybų Lietuvos prezidentu. Joks kitas 
lietuvių tautos sūnus taip drąsiai ir atsidavusiai iki tol 
nebuvo kovojęs už lietuvių tautos nepriklausomybę ir

Mainieriams Reikalinga Visų Darbininkų
Parama

West Virginijos mainierių delegacija lankėsi Clevelan- 
de, atsimokėdama vižitu clevelandiečiams po to, kai to 
miesto Fisher Body šapos darbininkai pasiuntė mainie- 
riams dviejų tūkstančių dolerių vertės groserių.

Mainierių delegacijos vardu, Wheeling lokalo virši
ninkas George Kavanas pareiškė, jog mainieriai nesi
trauks nuo savo reikalavimų; jie turi būti laimėti. Ta
čiau, sakė jis, mainieriams reikalinga skubi pagalba pa
matiniais maisto produktais ir pinigais.

Pinigai būtini palaikyti streikierių namuose šviesąf 
kurą gamintis valgiui ir apsaugoti pastogę, atsiginti 
evikcijų.

Paramos kritiškai reikia dabar ir dar ilgai reikės po 
streikų, nes:

“Jeigu streikas būtų baigtas rytoj, daugelis mainierių 
dar negautų algos net per trejetą mėnesių. Taip daug jie 
yra prasiskolinę komįaniškoms krautuvėms,” pareiškė 
Kavanas.

Karavanai sunkvežimių su maistu, čeverykais ir šiltais 
drabužiais mainierių vaikams, greta medžiaginės para
mos, dar teikia magiškos draugingumo šilimos, pajėgu
mo nugalėti sunkumus.

Tuose sunkumuose mainieriai pajuto turį draugų net 
tokiose vietose, kur, tikriausia, jie nesitikėjo. Tą gerai 
pavaizduoja ir didysis New Yorkas. Pirmiausieji pasvei
kino mainierius darbiečiai, politinė partija. Ruošia ka
ravaną vadovaujančioji darbininkų partija-komunistai 
Ir laikraštis Daily Worker.

Šviesomis nuskaidrinta New Yorko Broadwe, akto- 
riais-žvaigždėmis žybčiojančios scenos atrodė nepap
rastai tolimomis nuo tamsių, suodinų kasyklų. Tačiau

Kapsukas nebuvo svetimas ir mums, Amerikos lietu
viams. Daugelis senosios kartos lietuvių asmeniškai jį 
pažino ir kartu su juo dalyvavo darbininkiškoje veikloje. 
Jis buvo pirmutinis paskelbti griežtą kovą lietuviškam 
menševizmui. Jis buvo nepailstamas veikėjas pažangio
siose organizacijose ir spaudoje.

Mickevičiaus-Kapsuko revoliucinę veiklą geriausiai 
i apibudino savo pranešime apie jo mirtį Lietuvos Komu- į 
nistų Partija, kurios vadu jis buvo. Tame pranešime ! 
skaitome:

“1935 metų vasario 17 dieną po ilgos ir sunkios ligos- 
mirė Lietuvos Komunistų Partijos Centralinio Komiteto 
Politinio Biuro narys draugas ,Vincas Mickevičius-Kap
sukas.

“Drg. Kapsukas priklauso prie seniausių Lietuvos re
voliucionierių, prie pirmųjų Lietuvos Komunistų Partijos 
kūrėjų ir organizatorių, prie geriausių mūsų partijos va
dų. Virš trisdešimt metų atgal d. Kapsukas stojo į kovą 
prieš carizmą, dėl Lietuvos darbo masių laisvės. Drg. 
Kapsukas buvo pirmose revoliucinių kovotojų eilėse 1905- 
1906 metų revoliucijoje Lietuvoje. Drg. Kapsukas 1905 
metais stovėjo priešakyje visuotino žemės ūkio darbinin
kų streiko Lietuvoje. Drg. Kapsukas neišsigando ir žiau
riausios caro laikų reakcijos ir tęsė savo revoliucini dar
bą, ir tik 1907 metų areštas atitraukė jį nuo tiesioginio 
revoliucinio darbo. Atbuvęs katorgą ir ištrėmimą Sibi
ran d. Kapsukas 1914 metais bėga užsienin, kur vėl sto
ja į kovotojų eiles. Būdamas Škotijoje ir Amerikoje jis 
veda kovą ne tik su vietiniais lietuviškais socialpatriotais, 
bet kartu ieško kelių, kad perkelt tą kovą į Lietuvą, kur 
tuo metu lietuviški socialpatriotai rėmė lietuvišką buržu- 

-aziją, parsidavusią vokiečiams okupantams.
“1918 m. d. Kapsukas aktingai dalyvauja komunisti

nių organizacijų kūrime Lietuvoje. 1918 metais praside
da Lietuvoje proletarinė revoliucija. Revoliuciniam ju
dėjimui vadovauja komunistų partija. Drg. Kapsukas 
priklauso prie aktingiausių Komunistų Partijos Centro 
Komiteto narių. 1918 metų gruodžio mėnesio pradžioje 
Vilniuje slaptai buvo sudaryta laikinoji revoliucinė clar- 

Tnninkų ir darbo valstiečių valdžia. Drg. Kapsukas buvo 
^vienbalsiai išrinktas tos valdžios pirmininku. Kada buvo 
užkariauta tarybų valdžia Lietuvoje ir įsteigta Socialisti
nė Tarybų Respublika, d. Mickevičius-Kapsukas budo pa
skirtas Liaudies Komisarų Tarybos pirmininku.

“Jauna Tarybų Lietuvos Respublika pergyveno tuo
met sunkias dienas. Visa Lietuva buvo vokiečių okupan
tų sunaikinta. Reikėjo atstatyt Tarybų Lietuvos ūkį, ir 
čia pat prieš Tarybų Lietuvą išstojo lenkų legijonai ir 
vokiečių imperialistų gaujos, kurie nešė Lietuvai naują 
okupaciją, kurie nešė Lietuvos „darbo žmonėms naują 
jungą. Drg. Kapsukas stovi priešakyje gynimo tarybi
nės tėvynės nuo naujų okupantų. Stipresnės ir geriau 
ginkluotos imperialistų jėgos, paskui kuriuos vilkosi lie
tuviška buržuazija, nuvertė tarybų valdžią Lietuvoje ir 
paskandino visą šalį darbininkų ir valstiečių kraujuose. 
Lietuvos vakaruos, imperialistams padedant, buvo suda
ryta buržuazinė Lietuva; kitą Lietuvos dalį (Vilniją) 
užgrobė Lenkija. Kova dėl proletarinės revoliucijos tę
sėsi. Drg. Kapsukas buvo tos kovos priešakyje. 1920-1921 
m. mūsų partija pergyveno gilią politinę ir organizacinę

I jungų darbu ir streikų kovos plėtimu, kad, išplėtus par
tijos įtaką masėse, turėt didesnę jėgą atrėmimui fašistų, 
besiruošiančių prie fašistinio perversmo.

“Drg. Kapsukui visuomet rūpėjo kova su socialdemo
kratinėmis įtakomis mūsų partijoje, kova su nukrypi
mais. Kada po fašistinio perversmo vieni partijos nariai 
(dešinieji) pradėjo šaukt, kad Lietuva mažiukė, Lietu
voje proletariatas esąs neskaitlingas, silpnas ir jis ne
pajėgsiąs vesti revoliucinės kovos prieš fašizmą, todėl 
esą reikia laukt geresnių laikų; o kiti, prisidengę kairia 
fraze, aplamai vengė masinio darbo, d. Kapsukas stojo 
į kovą su vienais ir kitais.

“Kada paskutiniu metu prieš mūsų partiją visu griež
tumu stojo klausimas apie bendro fronto taktikos vykdy
mą, kad jos pagalba užkariaut platesnes mases fašistų 
valdžios nuvertimui, d. Kapsukas visu griežtumu reika
lavo, kad bendro fronto taktika nepaliktų vien kalbose 
apie bendrą frontą, reikalavo, kad ji būtų vykdoma gy
venimam rodė, kad reikia nuolat ieškot kelių jos pra- 

j vedimui gyvenimam Drg. Kapsukas nuolat kreipė parti
jos domę į darbo unijų darbą, į darbą kaime, į darbą 
tarpe kareivių. Be išplėtimo mūsų įtakos darbininkų ma
sėse, be vadovavimo jų kasdieninei kovai, be plataus dar
bo kaime ir kariuomenėje, be kovos su visokiais nukrypi-’ 
maiS p"! i 11 rl o noi «~i i o l- i»n 11 l.-1i mneno i itavnlilinino Vnwa no.

I gali būti tikros kovos dėl fašistu diktatūros nuvertimo.
“Drg. Kapsukas nuolat rūpinosi mūsų partijos darbo 

gerinimu, jis aktingai dirbo ir bendrame Kominterno 
darbe. Drg. Kapsukas buvo ne tik mūsų partijos Centro 
Komiteto narys, bet taipgi Kominterno Pildomojo Ko
miteto narys... •

“Sunkios palėpiųio darbo sąlygos, kalėjimai, katorga, 
trėmimas Sibiran, emigracija pakerta d. Kapsuko svei
katą, bet nepakerta jo revoliucinės energijos. Drg. Kap
sukas nesigailėdamas jėgų ir sveikatos revoliucinės ko
vos reikalus, proletarinės revoliucijos reikalus visuomet 
statė aukščiau savo asmeninių reikalų. Jis buvo pavyz
džiu proletarinio revoliucionieriaus, kuris visą savo gy
venimą paaukojo proletarinės revoliucijos laimėjimui.

“Drg. Kapsukui mirus mūsų pareiga dar labiau su
glaust savo eiles ir dar didesne revoliucine energija dirb
ti plačiose masėse, kad užkariaut ir užgrūdint tas mases 
kovai dėl tarybų valdžios Lietuvoje.

“Drg. Kapsuko vardas pasiliks Lietuvos darbo žmonių 
širdyse kai]) amžina atmintis apie vieną geriausių Lie
tuvos proletarinių revoliucionierių, kaip apie vieną ge- 

i riaušių Lietuvos darbo žmonių vadų. .

ŽINIOS IS LIETUVOS
Plečiamas Sveikatos 
Apsaugos Įstaigų Tinklas

KURŠĖNAI, sausio 4 d. — j 
Buržuazinės valdžios metais 
dabartinėse Kuršėnų apskri-1 
ties ribose nebuvo nei vienos 
ligoninės ir gimdymo namų.

Tarybinė vyriausybė pir
maisiais pokariniais metais 
čia įsteigė ligoninę, gimdymo 
namus ir kitas gydymo įstai
gas. Apskrities sveikatos ap
saugos tinklas sparčiai plečia
mas. Neseniai Kuršėnuose 
buvo pastatyta nauja, erdvi, 
25 vietų ligoninė, kur šiuo 
metu jau gydomi ligoniai. 
Įsteigti gimdymo namai Papi
lėje, apskrities valsčiuose pa
pildomai įsteigtos 2 ambulato
rijos. o taip pat dantų gydy- 

’ mo kabinetai.
Apskrities darbo žmones 

kliudančiais traukti mases į revoliucinę kovą, ne- aptarnauja 85 žmonių sveika
tos apsaugos darbuotojų per
sonalas. Tai keletą kartų vir
šija smetoninio režimo laikų 
gydymo darbuotojų skaičių. 
Kuršėniškiai su pagarba atsi
liepia apie gydytojus Bagdo
ną, Akelienę ir kitus, kurie 
atsidavusiai dirba apskrities 
darbo žmonių sveikatingumo 
priežiūroje. P. Bajoriūnas.

A. KNYVA

Taryby Lietuvos Mokyklose
Šiuos mokslo metus Tarybų ( Tarybų valstybės skiriamų 

Lietuvos darbo žmonių švieti
mui. 1949 metais tos lėšos su
darė milžininšką sumą — 287 
milijonus rublių. Čia neįeina 
stambūs asignavimai kitoms 
kultūrinėms priemonėms: bib
liotekoms, teatrams, muzie
jams, konservatorijoms, muzi
kos ir meno mokykloms, kul
tūros namams ir pan. išlaiky
ti. Tai įgalino padidinti ne tik 
pradinių, bet ii* septynmečių, 
ir dešimtmečių, ir aukštų mo
kyklų skaičių 
mokslo metais 
veikė 3243 
mokyklos, 
si vaikai, ; 
metus.

idėtu vos mokyklos pradėjo 
naujo, ligi šiol dar nematyto 
pakilimo sąlygomis. Respubli
koje, kaip ir visoje Tarybų 
šalyje, sėkmingai įgyvendin
tas perėjimas į visuotinį pri
valomą septynmetį mokymą. 
'Toji priemonė Lietuvos TSR 
turi milžinišką reikšmę. Mes 
gerai pamename niūrius lai
kus, kuomet mokyklų skaičius 
ne augo, o mažėjo, o valdan
tieji kapitalistai pateisinimui 
tos gėdos teigė, kad esą ša
liai gresia inteligentijos per-

Buržuazines vyriausybes 
pažiūrą į liaudies švietimą 
apibudino ir biudžetinių lėšų 
paskirstymas. 1936 metų 
asignavimai švietimui, mokslui 
ir visoms Lietuvos kultūrinėms
priemonėms tesudarė iš viso 1 buvo
tik 13 procentų bendrų

valsčiai 
didelių

anksčiau Lietuvos 
nen u imdavo tokių 
derlių, kokius jie nuima da- • 
bar. Niekuomet anksčiau ga
myklos ir fabrikai negaminda
vo tokio didelio kiekio pramo
ninės produkcijos,' kokį jie iš
leidžia dabar.

Nen u k r y psta m a s 
Lietuvos liaudies

1 mas, vis naujų ir

scena ir kinas sveikina kovojantį mainierį. šiomis dieno- krizę. k>rg. Kapsukas veda kova su ta knze, kad sustip
tais po .visus miesto teatrus unijistai teatrininkai rinko r‘int partiją ir surist ją su masėmis, sėkmingai vado-

į . dovanas streikuojantiems mainieriams paremti.
Visa tai rodo į darbo žmonėms viltingesnį rytojų, ne

žiūrint visų dabartinių atakų.

vaut tų 'masių kovai dėl jų kasdieninių reikalų ir vest 
tas mases į kovą prieš buržuazinę diktatūrą. 1926 m. d. 
Kapsukas gyvai rūpinosi mūsų partijos profesinių są-

Praeitaisiais 
respublikoje 

vien tik pradinės 
kuriose mokėsi vi- 
sukakę septynerius

su mokslo įstaigų

dėmesio 
kategorijų 
kadrų pa- 

pasakyti,

Ryšium 
tinklo ii’ moksleivių skaičiaus 
padidėjimu, daug 

skirta visų
mokyklų mokytojų 
ruošimui. Užtenka 
kad pokariniais metais Lietu
vos mokyklos gavo per du 
tūkstančius jaunų pedagogų, 
baigusių respublikos pedagogi
nius ir mokytojų institutus.

Didelis darbas buvo atlik
tas sudarant ir išleidžiant va
dovėlius ir kitas mokslines 
priemones. Iš viso per metus, 
praėjusius po karo, respubli
koje vien tik vadovėlių buvo 
išleista daugiau kaip šeši mi
lijonai egzempliorių.

Visų šių priemonių išdavo
je buvo sukurtos palankios są
lygos pereiti į visuotinį priva
lomą septynmetį apmokymą 
ne tik Tarybų Lietuvos mies
tuose, bet ir kaimuose, ši nau
ja stambi pergalė liaudies 
švietimo srityje byloja apie 

milžinišką ekonominį ir 
kultūrinį respublikos augimą, 

kos išvadavimo iš vokiškųjų kurį ji pasiekė dėka nuolati- 
fašistinių grobikų Lietuvoje 
veikė apie trys tūkstančiai 
įvairių bendrojo mokslinimo 

Sėkmingai . vyk- 
pokarinio penkme- 

planą, respublika 
vis naujus ir 

galim u mus 
visa liaudies €

l’o Lietuvos išvadavimo iš 
kapitalistinio jungo respubli
koje išsiplėtojo naujų mokyk
linių pastatų statyba. Bet fa
šistiniai okupantai sutrukdė 
ši darbą. Jie išgrobstė mokyk- 

ir 
įs

linius įrengimus, sudegino 
sugriovė daugumą mokslo 
taigų.

Kuomet fašistus išvijo 
Lietuvos teritorijos, teko 
dėti
švietimo 
išplėsti, 
reorganizuoti visų mokslo įs
taigų
gi n ius institutus bei seminari-

pa- 
nemaža darbo liaudies 

tinklui atkurti ir 
Reikėjo iš, pašaknių

darbą, sukurti pedago-

jas mokytoju kadrams pa
ruošti.

Pergalės įkvėpta lietuvių 
liaudis ėmė dirbti kūrybinį, 
kuriamąjį ylarbą. Jau
maišiais lygtais po respubli-

pir- tą

d y d am a 
čio 
d avo 
jus 
ti 
tinklą. Metai po metų auga 
asignavimai biudžetinių lėšų,

gau- 
nau- 

toliau plės- 
š vietinio

nio komunistų partijos rūpi
nimosi darbo žmonių reikmė
mis. Tarybų valdžios metais 
neregėtą užmojį įgavo mūsų 
pramonė ir kolūkinė žemdir
bystė. .Gaminamos produkci
jos kiekybės ir kokybės at
žvilgiu jos žymiai prašoko 
prieškarinį lygį. Niekuomet

Tarybų 
ūkio augi
nau jų, la

biausiai tobulų industrijų bei
žemdirbystės darbo metodų 
įdiegimas, reikalauja, kad 
gyventojai būtų aukštai raš
tingi ir kultūringi. Tarybų 
Sąjunga nebijo inteligentijos 
perviršio todėl, kad jis socia
lizmo šalyje neįmanomas. 
Kiekvieno 'TSR Sąjungos pi
liečio vispusiškas išsilavinimas 
— viena būtinų sąlygų komu
nizmui sukurti, ką Tarybų 
valstybė sėkmingai įgyvendi
na.

Visuotinio privalomo septyn
mečio mokslo įvedimas parei
kalavo, kad būtų žymiai pa
didintas nepilnų vidurinių ir 
vidurinių mokyklų skaičius. 
Su tuo uždaviniu Lietuvos res
publika, kaip ir visa Tarybų 
šalis, laiku ir pilnutinai susi
dorojo. šiemet Lietuvos sep
tynmečių ir dešimtmečių mo
kyklų skaičius išaugo ligi vie
no tūkstančio, o jose besimo
kančių skaičius — ligi pusės 

.milijono žmonių. Iki prasidė
jus užsiėmimams respublikos 
mokslo įstaigos gavo apie sep
tynis šimtus jaunų pedagogų, 
o mokiniams buvo išleista 
daugiau kaip 1,300 tūkstan
čių egzempliorių naujų vado
vėlių.

Visiškas mokyklų aprūpini
mas visu būtinu normaliam 
mokymui įgalino žymiai pa
gerinti visų mokomąjį - au
klėjamąjį darbą ir kiekvieno 
atskiro dalyko dėstymą. Di
delis moksleivių aktyvumas 
per teorijos bei praktikos pa
mokas, pakilo jų pažangu
mas. Apie tvirtas ir gilias 
mokinių žinias ryškiai byloja 
brandos atestatui gauti egza
minų, įvykdytų šių metų pa
vasarį, išdavos. Vilkijos gim
nazijoje, pavyzdžiui, 80% 
moksleivių išlaikė egzaminus 
iš gimtosios kalbos ir litera
tūros su pažymiais “labai ge
rai’’ i)* “gerai,” o iš TSR Są
jungos istorijos ir Konstituci
jos gerus pažymius gavo( visi 
moksleiviai. Aukštą įvertini
mą šiemet gavo Lietuvos vi
durinių mokyklų abiturientai, 
laikydami stojamuosius egza
minus į institutus bei univer
sitetus, kurių durys respubli
kos jaunimui yra plačiai at
viros.

Lietuvos mokyklos užtikrin
tai pradėjo įgyvendinti visuo
tinį privalomą septynmetį ap
mokymą.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—šešt., Vas. 1S, 1950
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Kaip bus pravedama jubiliejine Dainų 
Šventė Tarybų Lietuvoje *

VILNIUS. — Ryšium su artėjančiu 
tarybinės santvarkos Lietuvoje įkūrimo 
dešimtmečiu, Tarybų Lietuvos vyriausy
bė nutarė 1950 metais respublikos sosti
nėje — Vilniuje suorganizuoti jubilieji
nę Dainų Šventę. Tuo tikslu sudarytas 
organizacinis komitetas, su Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos pirmininku M. 
Gedvilu priešaky. Į šį komitetą įeina Lie
tuvos vyriausybės atstovai, įžymiausieji 
kompozitoriai, muzikai ir meno veikėjai. 
Be to, šventei organizuoti ir pravesti 
respublikos sostinėje ir atskiruose jos 
miestuose sudarytos komisijos ir pako- 
misijos.

Jubiliejaus dienomis iš visų Tarybų 
Lietuvos kampų i Vilnių susirinks šven
tės dalyviai, apsirengę, tautiniais lietu
viškais rūbais. Šalia mokyklinių chorų 
šventėje pasirodys darbininkų ir kolūkie
čių chorai.

Jubiliejinėie Dainų šventėje dalyvaus 
apie 30,000 žmonių. Viename tik mišria
me chore dalyvaus 20,000 dainininkų. 
Be to, skyrium pasirodys 8,000 vyrų 
choras ir 12 tūkstančiu moterų choras. 
Pirmą kartą* Dainų šventės istorijoje 
Lietuvoje pasirodys septynių tūkstančių 
vaikų choras. Be dainininkų ir šokėjų 
šventėje dalyvaus 600 skudutininkų ir 
trimitininkų (skudutis — dūdelės rūšis; 
trimitas — piemens rago rūšis — tauti
niai lietuviški muzikos instrumentai).

Tai bus tikrai visos liaudies šventė; 
kokios nežinojo ir negalėjo žinoti bur
žuazinė Lietuva, kur niekam nerūpėjo 
vystyti nacionalinę muzikinę kultūrą; 
džiaugsminga darbo žmonių, radusių są- 
vo laimę Tarybų Sąjungos broliškoje 
tautų'šeimoje, šventė.

Dainų šventės metu įvyks didžiulis te
atralizuotas vaidinimas, kuriame bus at
vaizduotas šlovingas praeitas respubli
kos per paskutinį dešimtmetį kelias. Šia
me vaidini me dalyvaus Tarybų Lietu
vos teatrai, Filharmonija, Liaudies An
samblis, konservatorijos ir muzikos mo
kyklos.

Šventės dienomis taip pat įvyks atski
rų choru bei tautiniu šokių ratelių rung
tynės. Kolektyvai, užėmę pirmąsias vie
tas, gaus premijas.

Dainų šventės repertuaras sudarytas 
iš populiariškiausių lietuvių tautos dai
nų ir garsiųjų rusu bei tarybinių kom
pozitorių dainų. Repertuaran įeis St. 
Šimkaus “Apyniai,” Stalininės premijos 
laureato J. Tallat-Kelpšos “Trys dienos,” 
J. Gruodžio “Šiltas, gražus rudenėlis,” 
Lietuvos TSR nusipelniusio meno veikė
jo L Bendoriaus “Už jūrų marių,” J. 
Karoso “Tikus vakaras” ir kitos1 dainos. 
Bus taip pat atliktos naujos tarybinės 
dainos: Lietuvos nusipelniusio rileno vei
kėjo I. Švedo “Talkininkų maršas,” (tal
kininkas — atstatomųjų darbų dalyvis), 
“Ei, į darbą,” “Palydėjimas,” Stalininės 
premijos laureato B. Dvariono “Sesuo, 
žydrioji Vilija,” K. Kavecko “Išeikim į 
darbą, draugai,” A. Budriūno “Nemu
nas” — ir broliškųjų tarybinių respubli
kų liaudies dainos.

Dainų šventei kompozitorius J. Šve
das specialiai parašė pagal poeto VI. Mo
zūriūno žodžius kantatą, skirtą Tarybų 
Lietuvos dešimtmečiui. Kantatą atliks 
mišrus 30,000 žmonių choras, skuduti
ninkai ir jungtinis dūdų orkestras.

Vyriausiais šventės dirigentais bus 
garsūs lietuvių kompozitoriai B. Dvario
nas, K. Kaveckas, J. Motiekaitis, J. Šve
das ir J. Karosas.

Visa Lietuva ruošiasi dabar jubilie
jinei Dainų šventei. Pereitų metų vasarą 
Kaune, Klaipėdoje, Šilutėje, Alytuje ir 
kitose vietose pravestos rajoninės dainų 
šventės, kuriose dalyvavo didelis skaičius 
atlikėjų. Taip, pavyzdžiui, Kaune pasi
rodė api-e 6,000 žmonių.

Vietinės dainų šventės bus pravestos 

1950 metų pavasarį visose respublikos 
apskrityse. Jos bus lyg generalinė res
publikinės Šventės repeticija.

Dainų šventė, kuriai ruošiasi visa 
respublika, ryškiai pademonstruos tary
binės vyriausybės ir komunistų partijos 
rūpinimąsi lietuvių tautos nacionalinės 
kultūros išvystymu. Ji papasakos apie 
džiaugsmingą Tarybų Lietuvos darbo 
žmonių gyvenimą, kurie broliškųjų tary
binių tautų šeimoje tvirtai žengia į ko
munizmą.

LMS veikla
L. JONIKAS

Naujas žurnalas
Kada skaitysite šiuos žodžius, naujas 

LMS žurnalas bus jau kelyje ar gal ir 
skaitytojų rankose. Šiandien (vasario 11 
d.) pirmasis numeris išsiunčiamas vi
soms LMS vienetoms, pavieniams na
riams ir prenumeratoriams.

Ko Centro Komitetas geidžia, tai vi
su meno mėgėjų pasisakyti, ką manote 
apie pirmą numerį pastovaus LMS or
gano ir kaip sekami numeriai būtų ga
lima pagerinti.

Šiame numeryje telpa:
“MŪSŲ NORAI, MŪSŲ PLANAI,” 

editorialas;
“STANISLAVSKIO SISTEMA” (ak

toriaus savi ruoša);
“LIAUDIES DAINIUI JOVARUI 

70 METŲ” (biografiniai bruožai);
“MINTYS APIE MENĄ”;
“LMS YOUNGSTERS”; *

“MŪSŲ DAINIAMS, —MŪSŲ DAI- 
NOMS” (eilėraštis);

“IEŠKOK, SURASK” (eilėraštis)-
“KO LIŪDI, BERŽELI” (eilėraštis);
“SUTELKSIME TALKĄ” (eilėraš

tis) :
“PAŠTO DĖŽUTĖ” (ištraukos iš laiš

kų) ; ■
“WHAT’S IN A NAME?” (kaip už

vardinsime savo organa);
“CONTENT WITH CONTENTS?” 

(ar patinka turinys):
Korespondencijos iš vienetų veiklos, 

trumpi straipsniai iš įvairių meno sri
čių ir t.t. v

Kokios galimybes pagerinti žurnalą?
Galimybių pagerinti menininkų orga

ną yra daug ir nevisos priklauso nuo 
Centro Komiteto gerų norų. Kiekvienas 
narys, kiekvienas liaudies meno mėgėjas 
gali ir privalo prie to prisidėti sekamai:

PRENUMERATOM ($2 metams);
PLATINIMU PAVIENIŲ KOPIJŲ 

(25 centai);
RAŠTAIS (straipsniais, koresponden

cijom, kritika, recenzija, poezija, bele
tristika, biografiniais bruožais apie įžy
miuosius mūsų menininkus ir t.t.);

GAVIMU NAUJŲ NARIŲ Į LMS 
($5 metinė duoklė, už kurią narys — 
organizacija ar pavienis — gauna visus 
tų metu LMS leidinius).

Pradžia labai kukli. Žurnalas ne tik 
be “vardo” (ištikrųjų su daug vardų), 
bet tik 32 puslapių. Jei mūsų meninin
kuose pasireikš rimtas susidomėjimas 
nuolatiniu savo organu, ateityje bus ga
lima išleisti didesnį, daugiau puslapių. 
Kaip iš pradžių atrodo, susidomėjimo 
nestokuos. Dar neišleidus pirmo/ nume
rio, o jau gavome didelį pluoštą prenu
meratų. Nekurie vienetai jau užsisakė 
pundus platinimui. Taigi, už mėnesio-ki- 
to tas viskas susikristalizuos ir galėsime 
“atsistoti ant tvirtų kojų.”

O kas viršuje pasakyta apie pareigą 
kiekvieno liaudies meno mėgėjo, tai dar 
kartą perskaitykite ir tuojau praneški
te Centrui savo nuosprendį.

ANTANAS VENCLOVA

Atnaujinta žeme
Sunku rasti Tarybų Lietuvoje moks

leivį. darbininką, kolūkieti, kuris nebū
tų skaitęs įžymaus Petro Cvirkos roma
no “Žemė maitintoja,” parašyto jo dar 
1935 metais. Dėkingoji lietuvių tauta 
nutarė įamžinti mylimojo rašytojo-bol-
ševiko atmintį, ir šiemet Kaune, namuo
se, kur Cvirka pradėjo rašyti “Žemę 
maitintoją,” atidaromas memorialinis 
muziejus.

“žemės maitintojos” herojus Tarutis, 
praėjės nėr dvarininkiško bei buožinio 
išnaudojimo kančias, romano pabaigoje 
prieina išvados: “Neteisingai žemę pa
dalino .. . Nereikėjo pjaustyti ruoželius, 
o gyventi!be ežių ir gairelių, ranka ran
kon, siela sielon .. . Viena komuna, su
pranti? O kitaip — vienas viršuje sėdi, 
o šimtai po juo nugarą riečia...”

Kapitalistinė santvarka, kuri varė 
Lietuvos valstiečius iš aprašytų ir iš per 
varžytines parduotų ūkių į Braziliją ir 
Argentiną, daugino bedarbių eiles mies
te. laužė ir žalojo valstiečio gyvenimą, — 
toji santvarka nuėjo praeitin. Į lietu
višką kaimą, kuriame viešpatavo dvari
ninkas ir buožė ir sunkų jungą vilko 
šimtai bežemių ir mažažemių valstiečių, 
įžengė naujas, socialistinis gyvenimas.

Daugiau kaip pusė Lietuvos valstiečių 
jau susijungė į kolūkius. Sunaikinę ežias, 
valstiečiai suvisuomenina savo žemes, 
pertvarko kaimą. Šis procesas apima vis 
didesnį ir didesnį valstiečių skaičių, ir 
tas, kas pažinojo seną mūsų kaimą, nu
stemba jo pakitimais.

Išnyksta primityvūs žemės ūkio pa
dargai, pasenę žemės įdirbimo būdai. 
Septyniasdešimt septynių MTS.priešaki
nė technika, gauta iš broliškųjų tarybi
nių respublikų, veikia dabar lietuviškų
jų kolūkių laukuose. Traktoriai, kombai
nai, kertamosios ir kuliamosios mašinos 
išstumia senuosius padargus — plūgą, 
dalgį ir spragilą. Iš tamsiųjų viensėdijų 
valstiečiai persikrausto į naujus kaimus 
su gerai įrengtais gyvenamais namais, 
mokyklomis, klubais ir parduotuvėmis. 
Šimtuose kolūkių sužibo elektros lempu
tės. Radijas iš Maskvos ir Vilniaus at
neša į kaimą naują galingą mūsų socia
listinės valstybės gyvenimo ritmą.

Lietuvos valstietis pasijuto esąs pil
nateisis žemės šeimininkas. Gausėja 
darbo pirmūnų, gausių derlių meistrų 
skaičius. Visa respublika žino Socialisti
nio Darbo Didvyrių P. Žmiejausko, A. 
Miklušio ir kitų vardus. Pačiuose nu
tolusiuose Lietuvos kampeliuose valstie
čiui ir jo vaikams tapo prieinama knyga, 
mokykla, kursai. Į kolūkius atvažiuoja 
mokslininkai, rašytojai, dailininkai, 

įprastu reiškiniu pasidarė Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos išvažiuojamo
sios sesijos į respublikos valsčius. Per tas 
sesijas mokslininkai drauge su kolūkie
čiais nagrinėja priešakinės agrotechni
kos klausimus.

Neseniai esu buvęs Klangių kaime, 
esančiame Nemuno pakrantėje, apie ku
rį kadaise savo romane yra rašęs Petras 
Cvirka. Dabar čia — kolūkis “Gedimino 
pilis.” Rašytojo brolis Julius Cvirka su 
pasididžiavimu rodė man kolūkio gyvu
lininkystės fermas, vedžiojo po klojimą, 
pripildytą puikiais grūdais, demonstra
vo mašinų darbą.

Po to jis mane nuvedė į tą vietą, kur 
vietoje- viensėdijų buvo pastatytas nau
jas kaimas.

— Čia gera žemė, — tarė jis, rodyda
mas Nemuno link, — čia< įveisime didelį 
sodą. Taip pat įtaisysime ir bityną. Mū
sų žmonės mėgsta medžius ir bites. O 
štai ten bus naujos fermos.

Valstiečių namuose mačiau daug laik
raščių ir knygų, — ne tik lietuvių rašy
tojų kūrinius, bet ir Puškino, Levo Tols
tojaus, Gorkio, Šolochovo, Fadiejevo vei
kalus.

Kuomet Petras mokėsi, — pasakojo* 
Julius Cvirka, — jis kasdien basas vaik
ščiodavo per aštuonis kilometrus į Ve
liuoną. O štai pirkia, kur gimė ir išaugo 
Petras Cvirka...

Mes įėjome į pakrypusią, šiaudais 
dengtą pirkią. Pajuodėjusios sienos, mo
lio grindys, iš kiekvieno kampo į’ mus 
žiūri skurdas. Mažas kreivas stalelis.

— Čia jis mokėsi, čia rašydavo, — ta
rė kolūkio pirmininkas Ramonas. — 
Greit pasistatysim-e naują kaimą, o seną 
nugriausime. Bet namą, kur gyveno “Že
mės maitintojos” autorius, paliksime: 

lai mato mūsų vaikai, kaip mes kadaise 
gyvenome.

Įžymusis lietuvių rašytojas Petras 
Cvirka svajojo apie savo šalies laimę ir 
kovojo dėl jos. Toji laimė gimsta ne tik 
jo gimtajame kaime.

Dešimtaisiais respublikos gyvavimo 
metais Tarybų Lietuvos darbo žmonės 
džiaugsmingai sutiko Didžiojo Spalio 32- 
sias metines. Jie baigia statyti šviesųjį 
socializmo pastatą ir aiškiai mato komu
nistinio rytojaus aušrą.

Tau Tėvynėn keliai
atviri

JUOZAS MACEVIČIUS
Per Tėvynės miestus ir per kaimus 
Nulingavo turtingas ruduo.
Kvepia gryčios medum. Žydi laimė
Tavo brolių ir sesių veiduos. _______

**■ '‘'jwvwwi

Auga šviesios ir erdvios mokyklos 
Mūs mažiesiems klusni ateitis. 
Vakaruos kaimo klubuos, skaitykloj 
Neužgęsta ilgai žiburys.

Čia prie knygų, susėdę kaimynai 
Tarias, kalbas 'ir svarsto ilgai.
Pro akis jų prabėga žemynai 
Mūsų priešai ir brangūs draugai.

Praeity liko kančios ir vargas.
Nebaisi mums rytojaus diena. 
Nesuldikomai aidi po darbo 
Mūsų, žemėj jaunystės daina.

Tu tokios Lietuvos nežinojai, 
Nors Tėvyne šaukei ją kadais.
O dabar dar svetur vis klajoji
Ir iŠ ilgesio gęsta veidai.
'(j ,»

O sunkus tavo valkatos kelias!
D P lagerio vaizdas baugus.
Ten bijai tu kiekvieno šunelio, 
Atsisakęs Tėvynės draugą.

Išdaviku skaudžiai suviliotas 
Ten blaškais ir prakeiki visus. 
Tau lyg laivui audros sužalotam 
Vis vaidenasi uostas šviesus.

Gal todėl taip greitai pasiduodi 
Tu niekšingiems tarnams praeities.
Ir iš skausmo ir alkio pajuodęs 
Svetur vyksti kasti anglies.

Ir galvoji, lead laimė tikroji 
Tau sušvis ir ‘išplauksi krantan. 
Sau galvoji į “rojų,” važiuojąs, 
O juodžiausiai! žengi pragaran.

O tuo tarpu šie “rojai” nemaža
Iki šiol jau surijo aukų
Ir į agentų pažadą gražų 
Štai tau draugo pundelis Idiškų.

“Aš kasyklose dirbau Veinažo.
(Gal ir tu ten važiuoti ruošies) 
Pasakyti, kad dirbau — per maža, 
Kai buvau taip arti pražūties.

Šitas vaizdas ilgai slėgs krūtinę, 
Jei kartu su mirtim gyvenai.
Man pavyko sugrįžt į Tėvynę, 
O kai kas liko ten... amžinai.

Daug raukšlių išvagojo man veidą
Nuo beprasmiško darbo klaikaus 
Ir dienas, kur tenai aš praleidau, 
Iš gyvenimo reikia išbraukt.

Ten už duonos menkutį kąsnelį
Ir už penketą frankų skursti
O matai — tau niekur nėra kelio — 
Tik rūsti ir šalta ateitis.

Aš Jurgis Deksnys. Pandėlietis.
Vėl į gimtąjį kraštą grįžau.
Čia radau sau ir darbą ir vietą 
Ir teises pilnaverčio žmogaus.

Brangūs mano draugai, kurie likot, 
Kuūiuos dar tebeblaško audra.
Netikėkit tautos išdavikams, 
Kurie Šūkauja: kelio nėra.”

Grįžk pas brangius ir artimus žmones* 
Tu juk šviesią Tėvynę turi, 
Kur surasi sau darbo ir duonos 
Ir į ją tau keliai atviri.

(Iš “Tėvynės Balso”)
* PARYŽIUS. — Francijos 

valdžia mobilizuoja polici
ją prieš laivakrovių de
monstracijas.

ŽINIOS IS LIETUVOS
V

Nauji Inžinieriai-Mechanikai
KAUNAS, sausio 4d. — 

Kauno Valstybinio universite
to mechanikos fakulteto penki 
studentai - diplomantai apgy
nė diplominius darbus. Diplo
mantai savo darbams pasirin
ko aktualias, susietas su /es- 
publikos ūkiniu gyvenimu te
mas. J. Gamziuko diplominis 
darbas skirtas “Metalo” fa
briko liejyklos rekonstrukci
jai, Aleksandro čebanovo dar
bo tema — “Mašinų - trakto
rių dirbtuvės,” Vyt. Motiejū
no - Valevičiaus — “Petra
šiūnų elektrinės garvežys.” K. 
Trečioko diplominis darbas 
pavadintas “Pergalės fabri
ko šiluminis ūkis.” Apie stan
dartinių baldų gaihybą “Liet- 
medyje” rašo savo diplomi
niame darbo A. žėčius.

J. Gamziuko ir A. čebano
vo diplominiai darbai univer
siteto egzaminų komisijos bu
vo Įvertinti “labai gerai.” Vi
siems diplomantams suteiktas 
inžinieriaus- mechaniko var
das. A. Ivanauskas.

Kolūkių Meno Saviveiklos 
Ratelių Varžybos Valsčiuje.

PANEVĖŽYS, sausio 4 d.— 
Smilgių valsčiaus kultūros na
muose Įvyko minėto valsčiaus 
kolūkių klubų - skaityklų me
no saviveiklos ratelių varžy
bos.

Varžybų komisija pirmą 
vietą pripažino “Laisvojo ke
lio” kolūkio klubui-skaityklai. 
Skaityklai vadovauja O. Šu
kienė .

Antrą vietą užėmė “Nau
jos vagos” kolūkio klubas- 
skaitykla, kuriai vadovauja 
St. Ulkytė.

Apžiūroje dalyvavo daugiau 
kaip 250 žmonių.

B. Ragažius.

Profesinių Sąjungų Kultūros 
Rūmuose

sa Daug lankytojų turi Profesi- 
I nių Sąjungų Kultūros Rūmai. 
Kauniečiai čia gali susitikti su 
žinomais kompozitoriais, rašy
tojais, menininkais.

Kiekvieną savaitę Rūmuose 
Įvyksta muzikinio universiteto 
vakaras. Jo programa sudaro
ma šitaip: sakysime, vakaras 
paskirtas Italų operai. Skaito
ma paskaita, kuri čia pat ilius
truojama arijomis, rečitatyvais 
ir kitomis ištraukomis iš italų 
operų. Paskaitas skaito muzi
kas Gaudrinias, kompozitorius 
Račiūnas ir kiti, o muzikinę 
programos dalį atlieka Vilniaus 
operos ir Kauno operetės solis
tai. «

Rašytojai K. Vairas-Račkaus- 
kas, Ričardas Mironas, Augus
tinas Gricius, o taip pat atvy
kę vilniečiai Teofilis Tilvytis, 
Antanas Venclova, Kostas Kor
sakas ir kiti dalyvauja litera
tūros vakaruose, kurie čia ren
giami du kartus per mėnesį.

Įvyksta vakarai, skirti dailei. 
Ta proga rengiamos kurio nors 
dailininko parodos ,kviečiamas 
pats autorius, daromas prane
šimas apie jo kūrybos kelią ir 
būdingus jos bruožus.

Taip šviečiami Įmonių darbi
ninkai — profsąjungų nariai.-

—
Docentas Laucevičius Pakvies
tas Bendradarbiauti Sportines

Medicinos Centre
Praėjusiais metais Vilniuje 

buvo Įkurtas Lietuvos sportinės 
medicinos centras su skyriais 
visoje respublikoje. Centrui va
dovauja gydytojas Preisas, bu
vęs savo laiku garsiu trumpųjų 
distancijų bėgiku, Kauno sky
riui vadovauja gydytojas Ivaš
kevičius.

Šiomis dienomis bendradar
biauti sportinės medicinos cen
tre buvo pakviestas vyriausias 
respublikos terapeutas docentas 
Laucevičius. Numatyta Į šį dar
bą pakviesti ir eilę kitų žinomų 
medicinos specialistų.

Sportinės medicinos centro 
uždavinys — padėti sportinin-' 
kams teisingai pasirinkti treni
ruočių ciklą, sekti sportininkų 
sveikatingumą, ir tuo padėti 
jiems fiziškai vystytis.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Li th. Daily)—šešt., Vas. 18,, 1950
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Kelias į Laimę
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(Tąsa)
— Tu, ppponas Mykolai, andai žadėjai man sko

linti pinigų. Varžytinės artėja... Aš pražūsiu ...
— nepakeldamas akių, skundėsi jis.

— Kada? — klausiau jo, tarytum pamiršęs.
— Kai tik parvykai iš Amerikos.
— Kiek aš tau žadėjau?
— Keletą šimtelių ...
Stebėdamas šią keistą, veik drebančią, būtybę, 

kuriuo buvo mano tikrasis dėdė ir patėvis, pradė
jau pykti.

— Kaip tu drįsti ateiti čia ir manęs tokių ma
lonių prašyti! Ar tu nematai?! — rodžiau jam į 
darbininkus, dirbančius prie rūmų.

— Tu, Mykolai, žadėjai, ar ne? Aš skęstu! — 
Gelbėk!

Neturėdamas ką kitą sakyti, aš surikau:
— Na, tegu bus tavo teisybė: žadėjau. Bet žadė

jau pirmiau nei sužinojau, kad tu mano motiną 
nuvarei Į kapus; tu jos žudytojas... Tu ir mane 
kadaise mojaisi nudaigoti. .. Atsimeni?!

Senis ėmė drebėti. Apatinė jo lūpa krutėjo auto
matiškai, tarsi jos suvaldyti nebepajėgė. Jis laikė 
nuleidęs savo mažytes akis, žybčiojančias iš po di
delių, žilų antakių. Pagaliau patėvis žiauriai suri
ko:

— O tu, ar mylėjai savo motiną? Ar parašei jai 
nors laišką, ką? Ar aplankei jos kapą? Tu su savo 
motina, ar neprašėte Dievo, kad mane angliakasyk- 
la užgriūtu, kad aš negrįžčiau iš Šenadorio žemės, 
ką?!....

— Niekad to netroškau.
— O ji?
— Meluoji!
— Jei meluoju, tai duok, Dieve, kad šventoji žemė 

čia pat prasivertų ir mane prarytų!
Susijaudinęs senis nubraukė akis. Iš sodo atvyko 

Lujiza. Pamačiusi mane su seniu barantis, ji greit 
pribėgo, suėnlė man už parankės, it protektuodama.

— Kas čia darosi ?!
— Nieko, — atsakiau.
— Kas šis senis — elgetauja?
— Tai mano ... patėvis, — aiškinau.'
— Iš muziejaus bene ištrūkęs, — nusijuokė Lu

jiza.
Patėvis piktai suvarstė ją savo akimis.
— Tai, sakai, Mikai, neskolinsi?

?—-Ne!
— Tau Dievas už tai niekad nedovanos ir nepa

dės!
— Tegu jis tau padeda!
— Nepadės; Mikai, nepadės! — kartojo jis savo.

— Atsimink mano žodį!
— Ar tu nematai, — šaltai ii* tyliau dėsčiau jam,

— kad man kiekvienas litas reikia čia dėti, — štai, 
rūmus turiu pasitaisyti, vestuvės tuoj bus, — va, 
panelė Lujiza tuoj bus mano žmona. Man dabar pi
nigai reikalingesni nei tau!

Patėvis pratrynė atgalia ranka ašarotas akis ir 
akyliau stebėjo palocių, paskui Lujizą, tarytum viso 
to jis būtų ligi šios akimirkos nematęs.

— Palocius ne tau, Mikai, priklauso. Tu jo ne
valdei ir n e valdysi.

— Mano!
— Ne, jis tavo nebuvo ir nebus!
— Aš jam-e gyvenu! — atkirtau rūsčiau.
— Nėra pasaulyje teisybės! — garsiai šaukė jis.

— Dievas jus visus pabaus, kad skriaudžiate vargo 
žmones. Pabaus! Pabaus! Tu, Mikai, taipgi neiš
sisuksi ! Pabaus!. ..

Tai kartodamas, senis palengva sopulingai šluba
vo atgal pro kampą sodo. Šunys ėmė piktai loti ir 
jį vytis, bet Lujiza apgynė. Aš keletą minučių sto- 

. vėjau nejudėdamas ir akimis lydėjau savo tikrąjį 
dėdę ir patėvį — tokį godų, tokį žiaurų, tokį keistą! 
“Atkeršinau!” pagalvojau sau. O Lujiza nusijuokė:

— Pirmiau aš maniau, jog šis dvikojis iš muzie
jaus ištrūko,-bet paaiškėjo, kad jis iš psichopatų 
ligoninės pabėgęs.

— Poor fish! — ištariau aš, jausdamas kaž kokį 
išvidinį sukrėtimą.

— Cha, cha, cha! — nusikvatojo Lujiza, glaus- 
damosi prie manęs.

IV. . ..
Rūmų atremontavimo darbas baigėsi. Išorinės 

sienos baltavo tarp žalių, ilgaamžių kaštanų, o rau
donų čerpių stogas žėrėjo saulėkaitoje. Visa tai su
darė žavėjančio įspūdžio.

Vidus buvo išpopieriuotas — kiekvienas kamba
rys skirtingos spalvos popierių, Lujizos parinktu; 
išvaškuotos parketo grindys žvilgėjo, kaip naujas, 
neseniai išėjęs iš kalvės, metalo pinigas.

— Ugniškiai atstatyti į tradicinę savo padėtį!
— didžiavosi mano uošvis, kai jis, Lujiza ir aš 

r vaikščiojome, patikrindami meistrų darbą. ~ Tik
gaila, kad nesuspėta nupiešti ant saliono sienos pa
langiškis peizažas su Birutės kalnu!... Bet tai at
liksime !...

Lujiza čiupinėjo savo ilgais, baltais piršteliais 
sienas, popierių ir kitokius panaujintus rūmuose 
daiktus.

— Puiku, tikrai puiku, — kartojo jinai. — Ži
nai, Mykolai, klaidą padarei, besirūpindamas re

montu: dabar aš nebenorėsiu vykti į Ameriką.
Ji nusijuokė, baksteldama man alkūne pašonėn 

ir akimirka rodydama į savo tėvą, tarytum, saky
dama: tik žiūrėk, ką jis pasakys!

Tarsi nustelbtas tokiu savo dukters abejojimu, 
senis atšovė:

— Dukrele, taip nekalbėk! Važiuosi! Davei žodį
— davei viską. Mes esame garbingos giminės vai
kai !

— Aš tik juokauju, papa, — kvatojosi mergina.
— Nėra žemiškos pajėgos, galinčios mane sulaikyti 
nuo vykimo pas Mykolą į Ameriką.

Taip ir reikia, dukrele! Žodis — viskas. Mū- ) 
sukiniai didžiuosis, skaitydami tautos istorijoje 
apie\savo prosenolius... Naje, Lujiza, kaipgi jūs 
ten sutvarkėte vestuvių pokylio reikalus? Tau bu
vo pavesta tuo darbu rūpintis.

— Rūpinuosi, papa! Naktimis apie tai sapnuoju.
Kokia našta! Jei būčiau žinojusi... 1

— Nesirūpinkit! — raminau aš. — Visur reikia 
kantrybės.

— Mudu su Mykolu važiuosim į Kauną supirk
ti kai kurių mažmožių, — aiškino mergina.

Supratau, ką reiškia mažmožiai. Atsisėdęs, aš ir 
vėl parašiau telegramą Šlitzui: “Prisiųskit man dar 
penkis tūkstančius dolerių į Ugniškius.”

Lujiza parodė man sąrašą svečiij, kurie bus kvie
čiami vestuvių pokylin. Jis buvo ilgas ir pačioje są
rašo pradžioje žėrėjo vardas: “Anicetas Žalys su 
ponia ir dukrele Saulute.”

— Kas tas Žalys?
— Nežinai? Apskrities viršininkas.
Paskaitė ji man kvietimą, atspaustą ant bran

gaus popieriaus:
“Garmus iš Ugniškių su ponia, jų dukrelės Lu

jizos sutuoktuvių su p. Mykolu Kilpa proga, pra
šo ..

— Ką gi kviesime iš tavo pusės, jei iš viso ką 
kviesime? — teiravosi Lujiza.

Ką? Patėvį negi kviesi. Kitų giminių aš neturė
jau, — gal jų kur nors ir buvo, bet neprisiminiau. 
Su vaikystės draugais nesusitikau, apart Balnienės, 
bet Garniai ją skaito komuniste, tautos pagrindų 
rausė j a. • ’

— Jei šis pokylis įvyktų Amerikoje, Vandenmies- 
tyje, — turėčiau' daug ką kviesti, — aiškinau Lu- 
jizai.

Pagalvojusi, mergina atsakė:
— Gerai, kai aš atvyksiu į Vandenmiestį, tuo

met atliksime kitą sutuoktuvių pokylį, — ten bus 
tik tavo draugai. Sutinki?

Stebėjausi jos išmintimi!
Mudu skubėjome Kaunan supirkti vestuvėms 

mažmožių. Pirmiausiai aš jai nupirkau šliūbinį kos
tiumą, batelius, skrybėlę; suknelę medaus mėnesiui 
praleisti, rudeninį palitą, žiedus, retikelį, na, ir« 
kitokius daiktelius, kurie ponioms yra būtini, bet 
kurių vyrai dažnai net pavadinimų nežino.

Ėjome iš krautuvės į krautuvę pirkti kitokių maž
možių: francūziško konjako, škotiškos degtinės, 
šveicariškų sūrių, turkiškų figų, graikiškų alyvų, 
braziliškos kavos, kiniškos arbatos, kaliforniškų 
orindžių, amerikietiškų cigaretų, kiūbiškų cigarų, 
vestpalinio kumpio ir kitokių vokiškų produktų — 
saldainių, šnapso, pareininio vyno.

Ligi tol aš nebuvau net pagalvojęs, jog tiek ge
rybių Lietuvoj galima gauti. Visko pilna, tik turėk 
pinigų!

Lujiza atsargiai man priminė, kokį malonumą ir 
staigmeną padaryčiau jos motinai, parveždamas jai 
suknelę, batukus ir skrybėlę — Lujiza žino mierą, 
tik tenka nueitii į krautuvę ir nupirkti.

— Ar dar ko nors nepamiršai? — klausiau jos, 
kai motinai staigmena jau buvo atlikta.

— Rodosi, ne! Beje, Vytautas! Jis gi brolis, 
vestuvių proga ...

— Negaliu aš jūsų tvarkos suprasti, — sudeja
vau. — Amerikoje tėvai ir giminės perka jaunave
džiams dovanas, o pas jus.. .

— Nesirūstink, Mykolai! Ir Lietuvoj taip esti, 
bet čia kas tokio gilesnio vyksta: ponas amerikonas 
veda Lujizą iš Ugniškių!... Jums tenka reta gar
bė!

— Ko Vytautas nori?
— Gal riešinį laikroduką, —- šveicarišką? Jo 

toks senas, nudėvėtas.
— Gerai! — atsakiau šaltesniu tonu.
Lujiza matė manyje bekylantį aštresnį pasiprie

šinimą jos užmojams.
— Mykolai, tu turbūt nesijauti gerai? — klausė 

ji kaprizniškai.
’ — Kodėl? '

— Turbūt manai, jog aš per didele ekstravagan- 
tė, išlaiduolė? Prisipažink, Mykolai, ar manai taip?

-p Ne!
— Labai supykčiau, jei pradėtum širsti! Už kele

to dienų bus, kas tavo —.mano, ir atbulai. Ar su
pranti? •

— Aš jau šiandien taip galvoju.
(Bus daugiau)

Užsiprenumeravo “Kelias Į Laimę”
Peter Cox; per J. Daujotą: Agota Motuzienė, Eva 

Petraitienė, J. Daujotas; per J. Matuzą: Antanas Jakšto- 
nis, John Matuza, Barbora Janusevičienė; per S. Senkų: 
A. Večkys (2 knygas) ; per A. Dambrauską.: R. Šiaulie
nė, J. Kamarauskas;* per J. Žilinską: J. Krapavickas, 
R. Šileikienė, K.' Steponaitis, A. Kaulakis ($.1 aukojo, pir
miau nebuvo paskelbta) ; per V, J. Valley: O. Mickevičie
nė.

Jaunieji Liaudines-Demokra- 
tines Bulgarijos Statytojai

Rašo A. F.

Ii savo tautą ir jaučia švenBulgarų tauta su darbinin
kų klase priešakyje sėkmin
gai stato socializmą. Su en
tuziazmu ji pradėjo vykdyti 
penkmečio planą liaudies 
„ūkiui išvystyti, kurį Didysis 
Liaudies Susirinkimas priėmė 
1949 metų pradžioje.

Didžiulį vaidmenį liaudinės- 
demokratinės Bulgarijos sta
tyboje vaidina jaunoji kaita. 
Darbo jaunimui užtikrinta tei
sė į darbą, į mokslą, į poilsį. 
Jauniems patriotams plačiai 
atsivėrė mokyklų, institutų, 
universitetų durys, jų dispozi
cijoje—geriausieji poilsio na
mai, sanatorijos, stadionai.

1947 metais priešakiniai 
jaunuoliai ir merginos pažan
gaus Bulgarijos jaunimo stei
giamajame suvažiavime susi
jungė į Liaudies Jaunimo Są
jungą. Bulgarų tautos vadas ■ stovai 
Georgijus Dimitrovas savo iš
lydimoje kalboje suvažiavimo 
delegatams pasakė: “Siekda
mi tapti stipriais, ekonomiškai 
galingais, mes turime mobili? 
zuoti visas sveikas, kūrybines 
mūsų nacijos jėgas ir išnau
doti visus- gamtinius, morali
nius bei kitokius resursus. Ir 
čia mūsų liaudies jaunimas 
su savo šlovinguoju brigadi
ninkų sąjūdžiu turi suvaidin
ti nepaprastai svarbų ir mil
žinišką vaidmenį.”

Mirus Dimitrovui — didžia
jam bulgarų jaunimo bičiu
liui ir mokytojui, Sąjunga pa
siėmė jo vardą-ir nuo šiolei 
vadinasi Dimitrovo .Liaudies 
Jaunimo Sąjunga. Pionierių 
organ i z ac i j a ‘ ‘Se p te m b ra iže” 
(rugsėjukai) taip pat pava
dinta Dimitrovo vardu.

Dimitrovo Liaudies Jauni
mo Sąjunga auklėja sveiką, 
žvalią, kultūringą kartą jau
nų žmonių, kurie karštai my-

tą neapykantą savo Tėvynės 
išdavikams bei priešams. Są
junga moko jaunus patriotus 
saugoti bulgarų tautos teises 
ir laisvę, užkariautas 1944 
metų rugsėjo 9 diena: tvirtai 
ginti Liaudies respublikos na
cionalinę nepriklausomybę ir 
valstybinį suverenumą, būti 
nasirengusiais, jei reikės, ate 
duoti gyvybę savo Tėvynei 
apginti.

Dimitrovo Sąjunga, vieni
janti 700 tūkstančių jaunuo
liu ir merginų, — aktyvus so
cializmo pastatymo dalyvis. 
Jos nuopelnus liaudies vy
riausybė jau pažymėjo aukš
čiausiuoju apdovanojimu — 
Auksiniu darbo ordinu.

Jaunoji karta įsijungia į 
šalies valdymą. Jaunimo at-1 

išrinkti į Didįjį Liau
dies Susirinkimą. Nemaža 
jaunų • patriotų dirba kaip 
okolinių ir vietinių liaudies 
tarybų deputatai. *

Dimitrovo Sąjungos inicia
tyva Bulgarijoje suorganizuo
ti šimtai jauniminių gamybi
nių brigadų. Jaunieji dirban
tieji nutiesė geležinkelių ma
gistrales Lovečas - Trojanas, 
Pernikas - Dolujakas, užbaigė 
kalnų perėjos “Respublika” 
statybą. Statomas jaunimi- 
nis miestas “Dimitrovgradas.” 
Jauniems statytojams daly
vaujant pastatyta stambiau
sioji Bulgarijoje elektrinė 
“Viltis.” Sekdami Tarybų Są
jungos komjaunuolių pavyz
džiu, jaunieji darbininkai ko
voja dėl produkcijos puikios 
kokybės, dėl taupaus žaliavos 
bei medžiagų naudojimo. 
Jaunuoliai ir merginos, kurie 
dalyvavo statant vandeiis re
zervuarą “Rosica,” sutaupė 
liaudies ūkiui 6 milijonus 370

tūkstančių levų.
Dimitrovo Liaudies Jaunimo 

Sąjunga yra kovinė komunis
tų partijos padėjėja socialis- 
tiškai pertvarkant kaimą. 
Jaunuoliai ir merginos kaime.. 
—pirmūnai darbo kooperati-Į 
niuose žemdirbystės ūkiuose. * 
Jie iniciatoriai valstiečių dar
bo lenktyniavimo kovoje dėl 
gausaus derliaus.

Bulgarijoje labai išsiplėtojo 
darbai miško apsauginiu ruo
žu sudarymo srityje. Visur 
organizuojamos jauniminės 
brigados miškui želdinti.

Didelį dėmesį kreipia Są
junga į jaunosios kartos idė
jini - politini anklėji^a. Bul
garu jaunimas auklėjamas 
proletarinio internacionalizmo 
bei tarptautinio solidarumo 
dvasia, meilės visoms taiką 
mylinčioms tautoms. Sąjun
gą turi savo kasdienini laik- 
r a š t i “Narodna mladež” 
(“Liaudies Jaunimas”), lei
džia knvgas. žurnalus, šalv
ie veikia daugiau kaip 5 
tūkstančiai politiniu rateliu.

Dimitrovo Sąjunga stiprina 
broliškus ryšius su liaudies 
demokratijos šalių jaunimu. 
Bulgarijos jauniminės darbo 
brigados aplankė Lenkiją, Al
baniją ir Čekoslovakiją.

PER BRANGIOS REN- 
DOS NAUJUOSE VAL
DINIUOSE NAMUOSE 
Washington. — Senato 

komisija atrado, jog per 
aukštos rendos imamos už 
apartmentus namuose, pas
tatytuose valdžios lėšomis 
arba su jos pagalba.

Tokių rendų negali mo
kėti net šeimos, gaunan
čios po $3,200 iki .$5,000 pa
jamų per metus, nekalbant 
apie vidutinius darbinin
kus, sako senatorių komisi
ja. _________

WASHINGTON. — Ame
rika siųs trečių didžiulį ka
rinį laivą — lėktuvų nešio
toją į jūras Japonijos - Ki
nijos srityje.
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Šeštadienį prasidės 6-tą vai. vakare

Sekmadienį nuo 2-ros vai. po pietų

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiam
Kasdieną bus margumynų programa ir šokiai

LIBERTY AUDITORIUM
(Lietuvių Kultūriniame Centre)

110 - 06 ATLANTIC AVE., RICHMOND HILL, N. Y.

Įžanga 40c asmeniui (valdžiai taksai įskaityti) t <
Geri valgiai, pilni pietūs dienom ir vakarais

Laukiame dovanų iš visos Amerikos daiktais ir pinigais! 
Visi ir visur rūpinkimės sustiprinimu savo dienraščio 
finansiniai!
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Kaip Japonai Ruošėsi Pavojingiausiomis 
Bakterijomis Sunaikinti Talkininkų 
Armijas

(Pabaiga)
KARASAVA: Tai buvo kaip 

tik taip. Buvo numatomas.
Toliau teisiamasis papasa

kojo apie asmenišką savo da
lyvavimą bandymuose juodli
gės veikimui išaiškinti. Ban
dymai buvo atliekami su gy
vais žmonėmis poligonč prie 
Andos stoties. Prie stulpo 
pririštiems gyviems žmonėms 
užkrėsti ten buvo pritaikyta 
skeveldrinė bomba, susprog
dinta elektros srove. Šio 
“bandymo” išdavoje žymi 
žmonių dalis buvo užkrėsta 
juodlige ir nugabenta atgal i 
būrio Nr. 731 kalėjimą, kur 
beveik visi užkrėstieji žmonės 
mirė. Be to, jis papasakojo 
taip pat apie bandymus maro 
bakterijų veikimui nustatyti. 
Šios bakterijos buvo taip pat 
auginamos jo vadovautame 
poskyryje.
Jamada Otozoo 
Apklausimas

Jamada Otozoo užėmė eilę 
labai svarbių postų Japonijos 
armijoje. Nuo 1938 metų pa
baigos iki 1939 metų spalio 
mėnesio jis vadovavo Japoni
jos okupacinei armijai Centri
nėje Kinijoje. Šios armijos 
štabas buvo Nankine. Paskui, 
iki 1944 metų jis buvo Japo
nijos armijos apmokymo vy
riausios inspekcijos viršinin
kas, būdamas kartu Aukš
čiausiosios karo tarybos na
riu ir kai kuri laiką Japoni
jos gynybos vadu, o nuo 1944 
metų liepos mėnesio iki ka
pituliacijos prieš tarybinę ka
riuomenę — vadovavo Japo
nijos Kvantuno armijai.

Būdamas Kvantuno armijos 
vyriausiasis vadas, Jamada 
asmeniškai ir per štabo kari
ninkus vadovavo pasirengi
mui bakteriologiniam karui. 
Jis pakartotinai išklausydavo 
specialių būrių Nr. 731 ir Nr. 
100 vadovų pranešimus, im
damasis visų .priemonių, kad 
šie būriai būtų kariškai pasi
rengę, kad jie galėtu paga
minti ir pritaikyti bakteriolo
ginį ginklą dideliu mastu.

—Aš įsitikinau,—sako tei
siamasis, — kad būrio Nr. 
731 gamybinis pajėgumas 
yra pakankamas bakteriolo
giniam ginklui plačiu mastu 
pritaikyti.
Karinis Planas

Atsakydamas į valstybinio 
kaltintojo klausimus, Jamada 
pripažįsta, kad bakteriologi
nis ginklas buvo skiriamas vi
sų pirma prieš Tarybų Sąjun
gą, Mongolijos. Liaudies Res
publiką ir Kiniją, bet buvo 
turėta galvoje taikyti jį ir 
prieš JAV ir Didžiąją Brita
niją.

Toliau Jamada parodo, kad 
1945 neretų kovo mėnesį Kvan
tuno armijos štabas gavo Ja
ponijos \ karo ministerijos nu
rodymą padidinti bakteriolo
ginio ginklo gamybą. Vykdy
damas šį nurodymą, jis ėmėsi 
priemonių būriui Nr. 731 
specialistais sukomplektuoti ir 
įrengimų kiekiui padidinti, j 
Be to, jis davė nurodymą bū
rio Nr. 100 vadovybei susti
printi bakteriologinę žvalgy
bą rajonuose, besiribojančiuo
se su. Tarybų Sąjunga.

Teisiamajam Jamadai paro
doma fotokopija ataskaitos 
apie būrio Nr. 100 atskiros 
grupės darbą, ši grupė dir
bo žvalgybinį bakteriologinį 
darbą rajonuose, besiribojan
čiuose su TSRS. Jamada pa
tvirtino. kad šie ir panašūs 
žvalgybiniai darbai buvo vyk
domi rengiant karą prieš Ta
rybų Sąjungą.

Toliau teisminio tardymo ei
goje teisiamasis Jamada pa
rodė, kad Kvantuno armijoje 
buvo 'tyrinėjami efektyviau
sieji būdai bakteriologiniam 
ginklui pritaikyti. šiuos bū
dus svarstė specialioji komi
sija, į kurią įėjo štabo virši
ninkas, štabo karinio - strate

ginio skyriaus viršininkas, 
atitinkamo bakteriologinio bū
rio viršininkas ir kiti. Apie 
bakteriologinio ginklo rūšis ir 
io pritaikymo metodus, kurie 
buvo pripažinti labiausiai 
efektyvūs, buvo pranešama 
Japonijos armijos generali
niam štabui.
Siaubingų Sumanymų Vaizdas 
«, Teismo tardymo eigoje 
kiekvieną dieną vis daugiau 
ir daugiau atsiskleidžia Japo
nijos militaristų siaubingų 
nusikalstamų sumanymų vaiz
das. Valstybiniam kaltinto
jui prašant, perskaitomos va
dinamosios “instrukcijos di
versinių grupių mūšiui,” ku
rias 1944 metų sausio mėnesį 
išleido Japonijos armijos ge
neralinis štabas ir karinio ap
mokymo inspekcija, šiai in
spekcijai tuomet vadovavo 
teisiamasis Jamada. Viename 
šių “instrukcijų” skyrių duo
dami nurodymai apie bakte
riologinių priemonių pritaiky
mo metodus diversijos tiks
lams.

Jamada toliau parodė, kad 
jis asmeniškai patvirtino, kaip 
labiausiai efektyvius bakteri
ologinio ginklo pritaikymo 
metodus, Tsii sistemos bombas, 
bakterijų išdulkinimą iš lėk
tuvų, o taip pat bakteriologi
nes diversijas žemėje.
Įsakas Kankinti

Teismo proceso eigoje pa
skelbiama daug dokumentų, 
įrodančių siaubingą Japonijos 
militaristų nusikaltimą —bak
teriologinio karo rengimą. 
Teisme buvo taip pat paskelb
ti vadinamieji “Pagrindiniai 
belaisvių tardymo nuostatai.” 
Prie belaisvių priskiriami ne 
tik kariai, bet ir taikieji pi
liečiai. šame dokumente, ku
rį išleido Japonijos armijos 
generalinis štabas, pasakyta:

“Tardant kartais naudinga 
kankinti. Drauge su tuo, 
kankinimas turi būti toks, 
kad mums nebūtų blogų pa
darinių. . . kad po jo nebūtų* 
nei žaizdų, nei randų.”

Toliau pateikiami “papras
tieji” kankinimų metodai: 
įdėti tarpupirščiuose pieštu
kus ir surišti pirštų galus vir
ve, paguldyti tardomąjį ant 
nugaros (kojas patariama pa
dėti kiek aukščiau) ir lašinti 
vandenį kartu į nosį ir į bur
ną, paguldyti tardomąjį ir 
minti jam išorinę kulkšnį ir 
kiti metodai.

Paskui teismo tardymas vėl 
pradeda nagrinėti veiklą bū
rio Nr. 731, kur “mokslinin
kai’ - bakteriologai nukanki
no tūkstančius žmonių. Jama
da parodė, kad, išmėginant 
būryje Nr. 731 gaminto bak
teriologinio ginklo efektyvu
mą, buvo atliekami bandy
mai pritaikant jį gyviems 
žmonėms tiek laboratorijos, 
tiek ir lauko, sąlygomis, pana
šiomis į karo aplinkybes, apie 
ką jis žinojo iš savo pavaldi
nių. Tačiau1 teisiamasis ja
mada mėgina sušvelninti sa
vo kaltę, norėdamas įtikinti 
teismą, kad žmonės, pasmerk
ti mirti baisiose kančiose bū
rio Nr. 731 kalėjime, tai—nu
teisti mirti. Bet gausūs doku
mentai, kurie pateko į tarybi
nės kariuomenės rankas'1945 
metais Mandžiurijoje sutriuš- 
kinUs Kvantuno armiją, aiš
kiausiai įrodo nusikaltimą! Iš 
teisme paskelbtų dokumentų 
matyti, kad, pačiam Kvantu
no armijos vyriausiajam va
dui žinant, iš žandarmerijų ir 
karo misijų į būrio Nr. 731 
kalėjimą buvo gabenami žmo
nės, pasmerkti nužudymui be 
teismo ir tardymo, tame tar
pe žmonės, nepadarę jokių 
nusikaltimų, bet dėl vienų ar 
kitų priežasčių nepatinkantie
ji japoniškiesiems okupan
tams.

Toliau Jamada parodė, kad 
tik veržlus tarybinės kariuo
menės puolimas neleido 
Kvantuno armijos būriams 

Nr. 731 ir Nr. 100 pritaikyti 
bakteriologinį ginklą.
Šaltakraujis Kriminalistas

Apklausinėjamas kaltina
masis Nisi Tosichide, kuris 
nuo 1943 metų sausio mėnesio 
iki 1945 metų užėmė būrio 
Nr. 731 filialo Nr. 673 virši
ninko postą. Nuo 1944 metų 
liepos mėnesio Nisi ėjo kartu 
ir kitas pareigas — jis buvo 
būrio Nr. 731 vadinamojo mo
kymo - švietimo skyriaus vir
šininkas, vadovaudamas ka
drų parengimui specialiesiems 
poskyriams, kurie turėjo vesti 
bakteriologinį karą.

Nisi prisipažįsta kaltas tuo, 
kad jis netarpiškai, kaip filia
lo vadovas, aktyviai dalyvavo 
rengiant bakteriologini gin
klą. Jo vadovaujami dešim
tys žmonių augin0 blusas, 
ruošė graužikus.

Teismo tardymo eigoje pa
aiškėjo, kad Nisi, kaip jis pri
sipažįsta, pats apmokydavo 
naujai įstojusius į būrį Nr. 
731 laisvai samdomuosius, 
puskarininkius ii’ kitus.

Toliau Nisi su cinišku šal
takraujiškumu pasakoja apie 
mirtį, nešančių bakterijų masi
nį paruošimą, apie priversti
nius bandymus su gyvais žmo
nėmis, kuriuose jis pats daly
vavo. Nisi parodymai dar la
biau iškelia aikštėn siaubingą 
būrio Nr. 731. veiklą: inžinie
rius, Tanaka sukonstruav© di
versijos tikslams specialią laz
dą, kurioje buvo maro blu
sos; pulkininkas Goto paga
minu “šokoladą” su juodli
gės bakterijų įdaru, šis “šo
koladas” buvo taip pat skir
tas diversijoms.

Iš Nisi parodymų aiškėja, 
kad kovinis bakteriologinio 
ginklo pritaikymas Kinijoje 
1940 metais buvo užfiksuotas 
kino filmą. Nisi parodo, kad 
tarp “mokslinių” filmų, ro
domų būryje Nr. 731, buvo 
kino filmas, skirtas bandy
mams su gyvais žmonėmis, 
uždarytais barokameroje. Na
tūralinės nuotraukos šiam fil
mui buvo padarytos su “ban
dymams skirtais” kaliniais.

Žmonių Apšaldymas
Teisiamasis Nisi, vadovavęs 

kadrų parengimui bakteriolo
giniam karui, toliau papasa
kojo apie bandymus gyviems 
žmonėms apšaldyti . Sukaus
tyti pančiais, jie buvo išveda
mi iš kalėjimo su nuogomis 
rankomis. Rankoms greičiau 
užšaldyti buvo pritaikomas 
dirbtinis vėjas. žmonės bu
vo priverčiami įkišti apšaldy- 
tas rankas į šiltą vandenį. 
Šios procedūros rezultatus 
“studijavo” būrio filialo ben
dradarbiai.

Iš Nisi parodymų taip pat 
aiškėja, kad būrys Nr. 731 
pritaikė bakteriologinį ginklą 
incidento prie Chalchin-Golo 
metu.

—1945 metų balandžio mė
nesį, kai aš buvau perkeltas 
iš filialo į būrio Nr. 731 mo
kymo švietimo skyriaus vir
šininko postą, aš radau savo 
pirmtako seife dokumentus, 
liudijančius apie bakteriologi
nio ginklo pritaikymą Chal- 
chin-Gole. Tarp dokumentų 
buvo nuotraukų negatyvai ir 
sąrašai pasmerktųjų mirti, 
kuriems buvo pritaikyta ši 
operacija.

Visi kiti kaltinamieji tik 
patvirtin0 tai, ką teisme pri
sipažino ir papasakojo šie 
kriminalistai. įTaip pat buvo 
išstatyta visa eilė liudininkų, 
kurie įrodė kaltinamųjų bai
siuosius darbus.
Medicinos Specialistų 
Komisijos ‘ Parodymai 
Ir Išvados

Prie teismo buvo sudaryta 
•medicinos specialistų komisija 
ištyrimui japonų kriminalistų 
žygio pavojingumui.

Skaitome:
Tarybų Sąjungos Medicinos 

mokslų akademijos tikrasis 
narys N. N. Žukovas speci
alistų - ekspertų V. D. Kras- 
novo, N. N. Kosarevo, E. G. 
Livkinos, N. A. Aleksandrovo 
ir O. L. Kozlovskos vardu pa
skelbė teisminės medicinos 
ekspertizės rašytinę išvadą.

Japonijos armijos bakterio
loginių būrių eksperimentinės 
bei gamybinės veiklos klausi
mu ekspertizė padarė šią iš
vadą: “Būrių Nr. Nr. 731, 
100 ir 1644 eksperimentinė 
bei gamybinė veikla specifi
niu savo pobūdžiu ir ypatin
gu turiniu buvo skirta bakte
riologiniam ginklui tirti ir ga
minti, o taip pat jo pritaikymo 
metodams nagrinėti.” Šią iš
vadą ekspertizė patvirtino bū
rių veiklos specialiojo turinio 
moksline analize.

Teismo salėje esantiesiems 
atkuriamas vaizdas žvėriško 
turinio “tiriamojo” darbo, tie
siog priešingo humaniško 
mokslo uždaviniams. “Moks
linė epidemiologija, — pasa
kyta išvadoje, — per šimt
mečius studijuoja ir rengia 
metodus, siekiant nutraukti 
epidemijas ir užkirsti joms 
kelią, o būriai nagrinėjo šių 
epidemijų dirbtinio skleidimo 
metodus, žemės ūkio ir vete
rinarijos mokslais įdėdami 
milžinišką darbą, siekia padi
dinti naudingųjų augalų der
lius ir naudingųjų gyvulių 
skaičių, o būriai nagrinėjo 
metodus rugių bei kviečių pa
sėliams, o taip pat karvėms, 
arkliams ir avims sunaikinti, 
ir net buvo užsibrėžę uždavi
nį — tvirtai užkrėsti dirvą 
juodlige, siekdami pačią žemę 
padaryti sunkiai prieinamą 
žmogui naudotis.”

Atsakydama į klausimus dėl 
būrių gamybinių galimumų, 
ekspertizė praneša apie rezul
tatus savo darbo įvertinant 
gamybinį pajėgumą įvairių 
agregatų, kurie buvo skiria
mi milžiniškoms pavojingiau
sių, ligas sukeliančių, mikro
bų masėms gaminti.

Pereidama prie klausimo, 
kiek buvo pavojingi bakteri
ologiniai puolimai, kuriuos bū
rys 731 padarė prieš Centri
nės Kinijos rajonus, eksperti
zė paberžė, kad bakteriologi
nė ataka prieš Nimbo rajo
ną, padarytą Isii Siro vado
vaujant, “buvo labai pavojin
ga ne tik Nimbo rajono, bet 
ir daugelio kaimyninių Ki
nijos rajonų gyventojams”. 
Toliau ekspertizės išvadoje 
pasakyta: “Šios ekspedicijos 
organizavimo ir veiksmų tech
nikiniai ypatumai parodo 
vykdytų masinių žmonių už
krėtimų platų mastą”.

Ekspertizė nurodo taip 
pat, kad “japoniškieji bakte
riologiniai būriai Nr. Nr. 731, 
100 ir 1644, rengdami bakte
riologinį ginklą, tikėjosi, kad 
šio ginklo pritaikymas atves 
į nusiaubiančių epidemijų 
paplitimą ir į masinį žmonių 
žuvimą. Jeigu šie ketinimai 
būtų realizuoti, kiltų grėsmė 
taip pat ir neutralioms ša
lims, kas išplaukia iš pačios 
epideminių, ligų prigimties ir 
būrių vykdomų dirbtinio jų 
skleidimo pobūdžio.”

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami 
sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, 
į krautuves ir j pavienius namus; taipgi siunčiame 

ir j kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreen 4-8802

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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Skaitykite Apysakas!
Skaitykite apysakas!

Apysakos ir romanai, tai nėra pasakos. Apysakoj ir romane yra vaizduojamas tik
ras žmonių gyvenimas, klasių santykiai, istorija, teikiamas mokslas, tik jis perduoda
mas vaizduojant pasirinktų asmenų (charakterių) gyvenimą. Apysakoj, tartum Ru
džiuose, veidrodyje autorius rodo žmonių gyvenimą ir tuo jis padeda skaitytojui su
prasti savo reikalus.

Maksimas Gorkis savo veikale “Motina,” tartum veidrodyje parodė caristines Rusi
jos santvarką ir 1905 metų revoliuciją, kurios liepšha bangavo ir Lietuvoj. Mes tu
rime gerų apysakų ir skelbiame didelį nupigintą jų išpardavimą. Skaitykite!

(1) ALIEJUS. Parašė Upton Sinclair. Knyga turi 800 puslapių. Vienas iš labiau
siai įdomių jo romanų. Kietais viršais. Kaina $1.50.

(2) SPALIS ir KITOS APYSAKOS. Apysakos iš revoliucijos laikų Rusijoj. Para
šė eilė autorių. Knyga turi 288 puslapių. Atspausta ant geros popieros. Kaina 50 centų.

(3) POVILAS JURKA. Parašė M. Rasoda — Mizara. Apysaka iš Amerikos žmo
nių ir Amerikoj gyvenančių liętuvių gyvenimo. Knyga turi 318 puslapių. Kaina 50c.

(4) ŪKANOS. Parašė M. Rasoda — Mizara. Apysaka iš Amerikos lietuvių gyveni
mo. Knyga turi 342 puslapių, ant geros popieros. Kaina kietais viršais $1; minkštais 
viršais 50 centų.

(5) MOTINA. Parašė Maksimas Gorkis. Viena iš įdomiausių apysakų. Turi 500 
puslapių. Kaina kietais viršais $1.

(6) KARAS LIETUVOJ. Paraše M. Gromovas. Apysaka iš 1914-1918 metų karo 
laikų. Knyga turi 224 puslapių. Kaina 35 centai.

(7) SAULĖTOJ ISPANIJOJ. Parašė Ed. Zdanauskas. ‘ Jo atsiminimai iš karo 
prieš fašistus. Knyga turi 156 puslapių. Kaina 50 centų.

(8) PAVASARIO GODOS. Eilių rinkinys. Parašė Stasys Jasilionis, vienas iš žy
miausių Amerikos lietuvių poetų. Knyga turi 256 puslapių. Įtalpina apie 300 eilių 
ir dainų. Kaina 50 centu.

(9) SENO VINCO RAŠTAI. Knyga turi 450 puslapių. Telpa 10 apysakų iš Ame
rikos žmonių gyvenimo. Gražiai atspausdinta ir kietais viršais. Kaina 75 centų.

Mes turime platų knygų pasirinkimą, kaip tai, iš įviarių mokslo šakų, apie Lie
tuvą, Jungtines Amerikos Valstijas ir kitas šalis. Klauskite informacijų.

Šiemet ALDLD sukanka 35 metai gyvavimo. Naujus narius priimame už $1 me
tinių duoklių. Kas mokės pilną duoklę — $2, tai tas gali pasirinkti bile tris knygas 
iš mūsų sąrašo ir gaus veltui.

Čekius ir money orderius išrašykite Draugijos iždininko vardu:
J. J. KASHKEVICH. Siuskite kartu su užsakymu sekamu antrašu:

A.L.D.L.D.
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

skelbkitės laisvoje ;

PRANEŠIMAI
Philadelphia 
ir APYLINKĖ

Visų šios apiclinkės organizacijų 
prašome nieko nerengti vasario-Feb.; 
18 d. ir kviečiame jų narius pama-! 
tyti labai įspūdingą komediją “TRI-! 
LYPE PORA,” "kurią parašė Jonas’ 
Juška. Tą komediją Brooklyno Liau-' 
dies Teatro artistai • suvaidins Phi-Į 
ladelphijoje vasario-Fcb. 18 d., ren-l 
gia Lietuvių Moterų Klubas, vietai 
414 Green St. Pradžia 7:30 vai. vak. į 
Rengėjos. * (30-31)

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-796

1
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Tel. AV. 2-4026 g
DR. JOHN REPSH1S |

(REPŠYS) g

LIETUVIS GYDYTOJAS |

Valandos: ,2-4 ir 6-8 • g

Nedėliomis ir šventadieniais: g 
nuo 10 iki 12 ryto. g

495 Columbia Rd. g
DORCHESTER, MASS. |

Joseph Garszva
Undertaker & EmbalmerI I

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker
i __

Ml

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergrcen 8-9770

egza'minuojam akis
RAŠOME RECEPTUS 

DAROMU IR PRITAIKOME
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

I JOSEPH BALTAITIS
H BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

Telefonas TFT FVTSTON
EVergreen 4-9407 

SHUFFLE BOARD

Į 4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS
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žmonės davė, many- 
jų doleriai teį>s

gijos.
Štai Kazio laiškas LLD se

kretoriui šolomskui:

Niujorkas — 
Skersai-Tšilgai

V. Tauro Prelekcija 
Rytoj

Nusižudė Laird Shields 
Goldsborough

Mainieriams Tebeina 
Aukų Rinkimas

lams.
darni, kad
Lietuvai.

Tai baisi
tų aukų nė

apgavystė. Juk
Vienas centas ne

* I '
bus pasiųstas Lietuvon jokiam Mat,' 
reikalui.

LDS 1-mos kuopos bankie- 
to rengėjai prašo visus, kurie 

bankiete, nesivė- 
Liberty Ali
x’. šis meti- 
kaip žinia,

žada būti 
luoti, o atvykti 
ditorijon 7 :30 v. 
nis bankietas,
įvyks šeštadieni, vasario

Ketvirtadienj 
viii Moterų 
susirinkimas.

įvyko 
mėnesinis

Lietu- 
narių

Editės Coploniūtės ir Valen
tino Gubičevo teismas dar 
vis tebesitęsia; sakoma, Co- 
ploniūtė turės naują advoka
tą .

Rytoj, sekmadienį, vasario 
19 d., 3 vai. po pietų, Lietu
vių Kultūriniam Centre, 110- 
06 Atlantic Avė., Richmond 
Hill, N. Y., įvyks ta ilgai lauk
ta mūsų kalbininko V. Tauro 
prelekcija.

Kalbės ii- Lietuvių Kalbos 
Mokyklėlės vadovas Juozas 
Byronas.

Tokių prelekcijų labai retai 
mes girdime ir ne bile kas jas 
gali paruošti, 
kvietimo visi, 
girdėti daug 
kalbą,
pasakykite ateiti ir išgirsti 
labai svarbią prelekcija.

Komisija.

Tad be didelio 
kurie norite 

ką apie mūsų 
dalyvaukite ir kitiem 

tą

Kardinolas Spellmanas pa
skyrė k u n. 
Niujorko Catholic 
įstaigos 
Lynch užims 
Christopher < 
kovo mėn. 
įšventintas I 
kupu.

James J. Lynch 
Charities 

direktorium; kiln. 
į vietą ' prelato 
J. Weldon, kuris 

28 dieną bus 
Spring field o vys-

Samuels, 28 metų 
tapo pripažintas 
Sessions teisme)

Theodor 
amžiaus, 
(General 
kaltu pirmo laipsnio žmogžu
dystėje ir dabar jam gręsia 
elektros kėdė. Jis 1918 me
tais nužudė tūlą išvietintąją 
moteriškę Mrs. Frieda Frank. 
Pirm nužudymo, Samuels, 
sakoma, buvo atlikęs apie 14- 
ką visokių smulkesnių vagys
čių. Nusmerktasis buvo tei
siamas teisėjo Francis L. Va
lente.

žydų organizacija B’nai 
B’rith apdovanojo Mrs. Eleo- 
nore Roosevelt “Laisvės Do
vana” už josios gerus darbus. 
Be medalijono, ji gavo $1,- 
000, bet gautus pinigus Roo- 
seveltienė atidavė United 
Jewish Appeal organizacijai.

Children’s A i d Society 
(Draugija Vaikams Padėti) 
praėjusiais metais turėjo $45,- 
175 nuostolių.

CIO Brewery Workers Uni
jos draiveriai (alaus išvežio- 
tojai) nusitarė paaukoti visą 
savaitę rinkimui maisto ir 
drabužių streikuojantiems 
Pennsylvanijos angliakasiams. 
Iš viso išvežiotoji] yra 1,500. 
Jie ragina ii’ visus kitus 6,000 
šios unijos narių (alaus ga-1 
mintoji]) daryti tą patį. Su-1
rinktas maistas tuojau bus pa-! džiaugėsi 
siųstas streikuojantiems mai
nieriams.

Lietuviu Liaudies Teatro 
Popietis Kita Sekmadienį

Brooklyn© Lietuvių Liaudies 
Teatras nusitarė retkarčiais 

mėgėjų bei rė- 
sueigėles. 
teatrinių 
paskaity- 
teatrinė-

Laird Shields Goldsborough, 
gyvenęs po num. 1200 Fifth 
Avenue, Manhattane, iššoko 
pro langą (iš savo ofiso 9- 
me aukšte) ir užsimušė. Tai 
įvyko Time and Life pastate, 
9 Rockefeller Plaza, Manhat
tan o.

Goldborough yra buvęs sa
vaitraščio Time redaktorium 
— užsieniniu redaktorium. 
Su juo drauge kadaise dirbo 
ir Whittaker Chambers, pasi
skelbęs šnipu, kuris vėliau 
liudijo teisme prieš Alger 
Hiss’ą.

Li k usi o j i n u si ž u d ž i u s i o j o
našlė Florence sako, jog 
Goldsborough neturėjęs nieko 
bendra slaptuose dalykuose 
su Chambersu ir jo, Goldsbo
rough, ligi šiol jokie valdžios 
organai , neklausinėįo.

Kodėl' jis nusižudė,
nusižudė, kol kas nieks neži
no. žinoma tik tai, kad jo 
raštinės durys buvo užrakytos 
iš vidaus. Aišku, jeigu kas 
norėjo jį nužudyti, tai galėjo 
išstumti
užrašyti, tūli sako. Bet polici
ja abejoja, ar čia buvo taip 
padaryta.

Goldsborough rastas negy
vas apsivilkęs overk otų, taip
gi šalę jo buvo jo paties laz
delė. Kai jis puolė žemyn, 
pataikė ant kito žmogaus, 
tuo metu einančio gatve; pas
tarasis buvo nugabentas ligo
ninėn gydyti.

Sakoma, rastas pusiau 
perplėštas raštelis, kuriame 
Goldsborough liepia pranešti 
jo švogeriui Maconaughy, ku
ri© ofisas yra 14 Wall stryt.

Tik prieš koletą dienų 
Brooklyn© Amerikos Darbo 
Partijos organizacija pasiuntė 
į Pennslvaniją streikuojan
tiems mainieriams ir jų šei
moms du milžiniškus tuokus 
maišto.

Alaus išvežiotoji! ii’ dirbė
jų unijos nariai stoja darban 
maistui ir drabužiams rinkti.

Visa eilė adatos darbinin
kų daro tą patį: renka mais
tą ir jį siunčia i Pennsylvani- 
ją.

pats: renkamas 
drabužiai ir jis

Turimc du draugu, kurie 
turėtų būti kiekvienam mūsų 
gražiausiu įkvėpimu, paskati
nimu daugiau ir geriau veik
ti. Aš turiu mintyje lovelie- 
ti Joną Karsoną ir klifsaidietį 
Kazį Steponavičių. Abudu 
draugai yra bekojai. Juk tai 
neįsivaizduojamas fizinis ap
sunkinimas. Bet ar tas sulai
ko juos nuo veikimo, nuo 
d a r b įninki šk os ats ako m y b ė s 
didžiajam idealui? No, nesu
laiko. Abudu yra veikėjai or
ganizacijose, abudu yra mūsų 
spaudos bendradarbiai. Abu
du kupini iniciatyvos ir ener-

“Rasite čekį už šių motų 
21 nario duokles. Buvau ma
nęs prisiųsti už visus kuopos 
ųarius duokles, bot ūmu lai
ku iškolektuoti nesuspėjau.

ne pasi mok ė j u si u s narius 
ypatiškai aplankyti ir iškolek
tuoti duokles man, kaipo be- 
kojui, galima tiktai prie pa
sitaikiusios progos. Tikiu,

kad netrukus galėsiu prisiųsti 
ir už atsilikusius.

“Gyvuokite ii- nenusigąskit© 
hitlerinių gončų. Tų inkvizi
torių lorinavimai dar labiau 
paskatins pažangiuosius žmo
nes prie aktyviškumo ir vie
nybės ...”

Taip, Kazy, kol pažangie
čių gretose randasi Stepona
vičių ir Karsonų, tol jų tvir
tovė saugi nuo hitlerinių kry-

WW

Jurgio Draugystes

55-tas METINIS BALIUS
ŠEŠTADIENĮ

Vasario 18 February

jeigu
nusitarė 

teatro 
draugiškas 

bus patiekta 
deklamacijų, 

kalbu v

rengt 
mėjų 
Jose 
scenų,
mų, trumpų 
mis temomis, ir tt.

Pirmas toks popietis yra 
rengiamas kitą sekmadienį, 
vasario 26, Kultūriniame Cen
tre. Pradžia — 3 vai. Bus 
parūpinta užkandžių ir gėri
mų.

šiam pirmam popiečiui Jo
nas Valentis ir Adelė Rainie
ne pasižadėjo duot sceną iš 
tūlo klasikinio veikalo. Drg. 
Mizara trumpai pakalbės apie 
tai, kas jam nepatinka vaidy
boj. Vienas iš teatrininkų 
trumpai pakalbės apie mūsų 
teatro praktikinius dalykus. 
Pasikalbėsime, pad iskusu oši
me, pasivaišinsime.

Prašome nepamiršti!
LT Valdyba.

liutero- 
Jis bu-

Norve-

Niujorką buvo aplankę 
grupė Japonijos valdininkų, 
keliaujančių po Jungtines 
Valstijas ii- tyrinėjančių padė
tį. Jie nori Amerikoje gauti 
“demokratinio įkvėpimo” ir 
jo parvežti namo.

Pasquale Grasso, 68 m. am
žiaus, tapo suimtas ir laiko
mas kalėjime už nušovimą tū
los Lorettos Avigliano, 61 m. 
amžiaus. Grasso, sakoma, nu
šovęs moteriškę už tai, 
lankydamosi pas savo 
gus, gyvenančius 
Grasso, padarė daug 
mo. Grasso gyveno po num. 
238 Van Brunt St., Brookly
ne.

kad ji, 
drau- 

viršuje 
triukš-

pro langą ir duris

Serga
Elzbieta Kasmočienč jau 

virš pora savaičių nesveikuo
ju. Randasi namie, 282 Hewes 
St., Williamsburge. Jinai yra 
narė Moterų Apšvietos Klubo 
ir LDS 1-sios kuopos. Būtų 
gerai, kad d. aplankytų.

Linkime draugei greit 
stiprėti.

Juozas Kasmočius, nuo
dens nesveikavęs dėl sužeidi
mo, jau yra pakilęs iš lovos, 
tačiau- buvusios sužeidimo pa
sekmės vis dar tebepasiskel- 
bia. Geriems mūsų piete
liams Kasmočiams ši besibai
giančioji žiema buvo nedrau
ginga.

su-

ru-

“Džiaugsmas” 
Paskubino Jiem Mirtį

š. m. sausio 11 d. Brookly
ne Kings County ligoninėje 
mirė nuo širdies ligos 
nų kunigas Karl Teel.
v o dipukas iš Estijos.

Praėjusį pirmadienį
gų Jūreivių Name, mirė kitas 
liuteronų kunigas. Peter Ze- 
mitis, 46 m. amžiaus, taipgi 
nuo širdies ligos., šis buvo di
pukas iš Latvijos.

Kunigas Kirsch mirtis aiš
kina šitaip: abu kunigai labai 

atvykę į šią šalį,
na, ii- iš džiaugsmo, girdi, jie 
gavo širdies ligą ir iš džiau
gsmo mirė.

FILMOS-TEATRAI
Paramount Teatre pradėta 

rodyti filmą “Paid in Full”. 
Geras Boyd Raeuburn orkes
tras, taipgi Lina Romay su 
Johnnie Johnston, taipgi Ge
orge DeWitt ir May© Bro
thers. /

Teatre teberodoma
didžiojo moksli-

Stanley 
biografinė 
ninko gyvenimą vaizduojanti 
filmą “Ivan Pavlov”.

kaipNewsreel Teatruose, 
paprastai, rodomos žinių kro
nikos filmos: iš šanghajaus, 
iš Berlyno, iš Francūzijos, iš 
Japonijos; taipgi iš Ameri
kos: Washington©, NiujorkoRockaway byciaus žaisla-

vietė (Playland) pradedama ir kitų vietų. Prie kronikų fil- 
gražinti, dailinti. Iš viso šis mų — teikiamos ir įdomios 
darbas lėšuos apie $175,000. 'mokslinės.

“Viena 1.4 geriausių Sovietinė filmą pastaraisiais metais!"
—HERALD-TRIBUNE.

Artkino Perstato
Žavinčią, Virpančią Žmogišką Istorija, Laimėjusią Nobelio Dovaną

IVAN PAVLOV”
EXTRA: Pirmosios Filmos iš Išlaisvintos Kinijos ir 

Budapešto Taikos Kongresas.
0T A NT 17 V 7th Avė. tarp 42 ir 41 Sts.
01 I Teh: WI 7-9686

Kitose pramonėse, Niujorke, 
vyksta tas 
maistas ir 
tuojau bus siunčiamas mainie
riams, kurie, bekovodami 
prieš samdytojus ii’ indžionk- 
šinus, neteko šutaupų, neturi 
ko valgyti.

International Workers Or
der organizacijos nariai da
ro tą patį.

Abejojama, ar buvo kada 
nors Niujorke toks didelis 
tarp darbininkų pasiryžimas 
padėti savo broliams, kovo
jantiems, aišku, ne tik už sa
vo reikalus, o ir už reikalus 
visos darbininkų klasės!

Mainieriai ryžtingai laikosi 
kovos lauke, tai jiems kitų 
miestų ii- miestelių darbinin
kai privalo visais galimais bū
dais ryžtingai padėti jų sun
kioje kovoje ją laimėti.

Reikalauja Nekapoti 
Pašalpų

Majoras O’Dwyer pasiuntė 
Niujorko valstijos seimelio na
riams demokratams reikalavi
mą, kad jie kovotų, kiek tik 
išgali, prieš kai kurių žmo
nių mojimąsi nukapoti pašal
pas, mokamas miestų bied- 
n u omen ei.

Miesto komisijonierius 
Hilliard, kaip žinia, reikalau
ja seimelio paskirti $205,- 
000,000 finansavimui Niujor
ko miesto .pašalpinio iždo, iš 
kurio mokamos biednuomenei 
pašalpos.

Tūli asmenys tiek seimelyj, 
tiek pačiame Niujorke ryžtasi 
dar kartą nukapoti pašalpga- 
viams teikiamas šalpas, ku
rios neseniai jau buvo nuka
potos.
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MIRE
Katherine Gaveda, 55 m. 

amžiaus. Gyveno 683 Knick
erbocker Ave., Brooklyne. 
Mirė vasario 16 d., Wyckoff 
Hts. ligoninėje. Kūnas pa
šarvotas F. W. Shalins-Šalins- 
ko koplyčioje, 8402 Jamaica 
Ave., Woodhavene.

Laidotuvės įvyks vasario 20, 
šv. Jono kapinėse. Velionė 
paliko nuliūdime vyrą John, 
dvi dukteris, Oną ir Jadvygą, 
žentą Klemensą Bakevičiu ir 
tris anūkus.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi šalinsko įstaiga.

Stanley Kender, 65 m. am-
Gyveno 130 So. 9th 

vasario 
ligoninėje.

žiaus.
St., Brooklyne. Mirė 
17 d., Adelpįii
Kūnas pašarvotas J. Garšvos
koplyčioje, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
vasario 20 d., Kalvarijos ka
pinėse. Velionis paliko nuliū
dime žmoną Mary, du sūnus, 
dvi dukteris ir penkis anū
kus.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi J. Garšvos įstaiga.

Pranešimas
RIDGEWOOD-BROOKLYN,

Lietuvių Literatūros Draugijos 55. 
kuopos susirinkimas įvyks vasario- 
Feb. 21 d., pradžia 8-tą vai. vakare,1 
Šapolo-Vaiginio salėje, 147 Thames 
St. Visi nariai dalyvaukite šiame su
sirinkime, nes turime daug svarbių 
dalykų aptarimui.
P. Babarskas, seki (31-32)

Vėl Vežimas Medaus

Tik šiom dienom bitininkas Kimčius pristatė 
Laisves įstaigai vežimą medaus.

PUSGALIONIS $2, KVORTA $1.10.
PANTĖ 65c., PUSĖ PANTĖS 40c.

ĮCada tik atsilankysite į Kultūrinį Centrą, užei
kite į Laisvės raštinę ir gausite medaus.
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TELEPHONE
8TAGG 2-5048

RES. TEL.
HY. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

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

GRAND PARADISE
Grand ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

ĮŽANGA TIK 75 CENTAI

Kviečia KOMITETAS.

GREENWOOD
WINE & LIQUOR STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken

(Rutkunai) .Savininkai

Kokių tik likerių jums reikia, Amerikos išdirbimo ar im
portuotų, kreipkitės pas Rutkunus—

■'8707 lllth St., Richmond Hill, N. Y.
(Prie BMT Jamaica Line lllth Stoteis)

arba Telef^nuokite Virginia 7-0700
ir Rutkuiidi pristatys jums i namus.

j
Vestuvėms, krikštynoms, gimtadienių pokiliams ir viso- 
kiom$ parems į namus ar į svetaines, Rutkunai atveža 
jums likerius.

t

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5/N. J.

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME

Dr. A. Petriką 
x DANTŲ GYDYTOJAS* 

221 South 4 th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

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 mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street ’
Cor. Hewes St.

BROOKLYN, N. Y.
Visoki vaistai, , kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvaifūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G. 
Tel. EVergreen 7-6238

MArket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

B 
t*

84-02 Jamaica Ave. 
(at Forest Parkway Station) 

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shaiins-J. B. Shalins
'Tel. Virginia 7-4499 l

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

. Valandos:
1—2 dienom; 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergrcen 4-0203

TDD^C D A D 411 grand street TilJI I O D Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
Telefonas
EVergreen 4-7729 TELEVISION

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: F.Vergreen 4-8174

1950

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— šešt., Vas.




