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Šiemet Gegužės Pirmoji 
Niujorke pripuolė darbo die
ną, todėl ir niūjorkiškis dar
bininku paradas arba eisena 
gal būt buvo mažesnė nei 
praėjusiais metais.

O visgi, Daily Workerio 
korespon d ento apsk ai č i a vi m u, 
eisenoje dalyvavo apie 75,000 
žmonių: darbininku moksli
ninką. profesionalu, biznierių, 
studentą, šeimininkių.

Geltonlapis Daily News 
sako: maršavo tik... 13,400.

Well, ant popieriaus gali
ma viskas parašyti.

Kurie matė, tie žino, jog 
tai melas.

Vyriausias šių metą eisenos 
šūkis buvo: taika.

Šiemet nebuvo organizuotos 
paskyros tautinės grupės.

Bet lietuviai visvien susibū
rė į lietuviška koloną; ma
čiau lietuvių darbininku m ar
puojant su kriaučiais, su mais
to darbininkais unijistais ir 
kitu profesiją darbo žmonė
mis.

Praėjusį savaitgalį teko bū
ti Worcesteryj ir New Ravė
ti e.

Trejetą valandą mudu su 
Eva praleidome pas draugus 
Dvareckus, kur gyvena rimtai 
sergantis mano brolis Bernar
das.

Padėtis ten tokia: abu Dva
reckai serga, serga ir ją įna
mis. Juos pridaboja atvykusi 
iš Lawrencaus maloni draugė 
Petrukevičienė, Dvareckienės 
seselė.

Teko kalbėtis su Simonu 
Januliu, taipgi visa eile kitą ! 
veikėjų draugų.

Visi sutinka, jog kryžiokai, 
ruošė pikietą Worcesteryj ir 
South Bostone, smarkiai “nu- 
sinakino.”

Be kitko, jie sukėlė prieš 
save amerikonišką visuomenę.

Pikietuoti koncertą bei Li
teratūros Draugijos vakarienę 
tai ne tik nekultūriška, bet ir 
nežmoniška.

Na, tegu jie ieško galo — 
susilauks!

New Havene sutikau dauge
lį draugu ir draugių. Nebu
vo užtenkamai laiko su visais 
pasikalbėti.

Mūsų draugai gerai įver
tina dabartinę padėtį ir mū- > 
sų spaudos rolę.

štai, draugė Elena Kalvai- 
tienė (iš Higganum) sako:

—Priimkite dešimtinę nuo 
užpuolikų apsiginti.

Kiiti draugai dovanojo po 
mažesnę sumą: vieni Laisvei, 
kiti Vilnies šėrininkų suvažia
vimui pasveikinti.

Vilnies bendrovės šėrininkų 
suvažiavimas įvyks gegužės 7 
dieną.

Jis bus reikšmingas tuo, 
kad jame bus oficialiai pra
dėtas Vilnies 30 metų sukak
ties jubiliejus.

30 metų—lietuviškam dar
bininkiškam laikraščiui dide
lis laiko tarpas .

Atsiminkime ir tai. jog Vil
nis jau per apie 25 metus 
eina dienraščiu mieste, kur 
gyvuoja kiti du lietuviški 
dienraščiai, aitrūs progresy
vių žmonių judėjimo priešai.

Va. kodėl kiekvienas turi
me Vilnį ir jos šėrininkų su
važiavimą sveikinti, linkint 
dienraščiui pasekmingos bui
ties ir ilgiausio amžiaus.

Mažai nusimanau apie 
Amerikos farmerių gyvenimą.

Bet man vienas dalykas 
metasi akin: kur tik sutinki 
lietuvį farm&rį, jis linksmes
nis už miestietį.

Jis kažin kaip ūpingesnis, 
geriau nusiteikęs.

O gal taip yra tik su Con-
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PASAULINIS RAUDONASIS 
KRYŽIUS ŠAUKIA UŽ
GINI ATOMU BOMBAS

Geneva, šveic. — Pasau
linis Raudonasis Kryžius 
atsišaukė per savo valdybą 
į visas jam priklausančias 
šalis, kad susitartų už
draust atominius ginklus 
ir visas iš tolo laidomas 
lėktuvines rakietas.

Pasaulinio Raudonojo 
Kryžiaus komitetas prime
na, jog tokius aklo, urmi
nio žudymo įrankius už
draudė tarptautinės sutar
tys, Genevoje padarytos.

Pasauliniam .Raudona

Atimta Hissui 
Teise advokatauti

New York. — Valstijinis 
apskrities teismas atėmė iš 
Algerio Hisso teisę advo
katauti šioje valstijoje.

Šių metų pradžioje fede- 
ralis apskrities teismas nu
teisė Hissą 5 metus kalėti 
už tai, kad Hiss po prie
saika užginčijo šnipo Whit- 
takerio Chamberso pasa
kas. Tas šnipas pasakojo, 
kad Hiss, tarnaudamas 
valstybės departmente Wa
shingtone, girdi, vogęs 
slaptus valdžios dokumen
tus dėl perdavimo Sovie
tams.

Atidėtas kalėjimas 
komunistų advokatam

New York. — Federalis 
apeliacijų teismas atidėjo 
porai savaičių kalėjimo 
bausmę penkiems komunis
tų vadų advokatams ir Eu
gene Dennisui, Komunistų 
Partijos sekretoriui, kuris 
gynėsi kaip pats savo ad
vokatas.

Pagal apskrities teisėjo 
Medinos sprendimą, ^jie bū
tų turėję pradėt bausmę 
gegužės 2 d. Medina sura
do, kad jie “paniekinę” jo 
teismą; už tai jis paskyrė 
dviem advokatam ir Denni
sui po pusę m-etų kalėjimo, 
dviem kitiem po 4' mėnesius, 
o vienam 30 dienų.

Kalėjimas jiems atidė
tas, iki apeliacijų teismas 
nuspręs, ar svarstyti ar at
mesti naują jų apeliaciją.

WASHINGTON. — Fi
nansinė Senato komisija 
užgyrė siūlymą pakelti se
natvės pensiją vidutiniai 
iki 49 dolerių per mėnesį.

Philadelphia, Pa.
Ligonis Frank Shimkus 

tapo perkeltas iš South 
Manton Hospital į Jeffer
son Memorial Hospital, 
738 So. Broad St., Room 
201, Philadelphijoj.

Giminės ir draugai pra
šomi aplankyt jį naujoj 
vietoj. Rep.

necticuto lietuviais farme- 
riais.

jam Kryžiui priklauso 62 
valstybės, kurios pasirašė 
tokias sutartis. Tarp pasi
rašiusių valstybių yra Jun
gtinės Valstijos ir Sovietų 
Sąjunga.

To Raudonojo Kryžiaus 
komitetas savo atsišauki
me nurodo, kad jeigu būtų 
vartojamos atominės bom
bos, tai negalima būtų net 
prieiti su pagalba prie su
žeistų civilinių žmonių. Nes 
paskleisti atominiai nuo
dai gręstų mirtinai sužalo
ti pačius gelbėtojus.

Aukščiausias Teismas 
atsisako sulaikyti 
įkalinimą Denniso

Washington. — 
Aukščiausio Teismo 
jas Sherman Minton
tė Komunistų Partijos sek
retoriaus Eugene Denniso 
prašymą sulaikyti jam ka
lėjimo bausmę. Vadinasi, 
jau šią savaitę Dennis turė
tų būti įkalintas vieniems 
metams, pagal federalio ap
skritis teismo sprendimą.

Apskrities teismas sura
do Dennisą kaltu už tai, 
kad Dennis paniekinęs Kon
gresą. Mat, Dennis neatvy
ko, kuomet Neamerikinė's 
Kongresmanų Veiklos Ko
mitetas antru kartu šaukė 
jį i kvotimus, i

Aukščiausias Teismas pa
liko tam pačiam apskrities 
teismui spręsti, ar tuojau 
įmest Dennisą kalėjiman ar 
dar palaukt.

Sovietai pasiūlė 
derybas dėl Austrijos

London. — Georgas Za
rubinas, Sovietų - ambasa
dorius Anglijai, siūlė vėl 
sušaukti keturių didžiųjų 
valstybių užsieninių minist
rų ’ pavaduotojų pasitari
mus dėl taikos sutarties 
darymo su Austrija.

Jungtinės Valstijos, An
glija ir Francija priėmė 
Zarubino pasiūlymą panau
jinti derybas su Sovietais 
dėl taikos sutarties su 
Austrija.

Amerikonai, anglai ir 
francūzai primesdavo So
vietams tos sutarties ati
dėliojimą.

Generalis streikas Italijoj 
prieš kruviną policiją

Roma. — Trečiadienį į- 
vyko visuotinas Italijos 
darbininkų streikas per 
pusę valandos. Tai buvo 
protestas dėl to, kad polici
ja Celano miestelyj nušovė 
du padorius žemės ūkio 
darbininkus ir sužeidė ke
turis kitus.

Visuotinąjį protestą pas
kelbė Generalė Darbo Kon
federacija, darbo unijų są
junga.

ORAS. — Lietus ir nešilta, ta ginkluoto susikirtimo, ro prietaisus.
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Karinis lobininkas Mai agon PROF. LATTIMORE SAKO,
nuteistas kalėjimai!

Washington. — Federa
lis apskrities teisėjas Jen
nings Bailey nuteisė Joh- 
ną Maragoną, buvusį kari
nių kontraktorių agentą, 
kalėti 8 mėnesius iki dve
jų metų. Bet Maragon 
baudžiamas ne dėl to, kad 
už kontraktorių kyšius iš
gaudavo jiems karinius 
valdžios užsakymus arba 
žadėdavo išgauti. Jis siun
čiamas kalėjiman už tai, 
kad po priesaika melavo 
tyrinėjančiai Senato komi
sijai apie savo pinigus ban
kuose ir apie agentavimą 
kontraktoriams.

Bet niekas nekliudo ge
nerolą Vaughaną, asmeni
nį prezidento Trumano pa
tarėją. Vaughanas buvo 
kaltinamas, kad išvien su 

§aiies FBI seklių vadas Hoover perša 
sunaikint Komunistų Partijų

New York. — Slaptosios 
FBI policijos galva Edgar 
Hoover ragino sunaikinti 
Amerikos Komunistų Par
tiją. Kalbėdamas masonų 
bankiete Astor Kotelyje, 
Hooveris apšaukė Staliną 
“raudonuoju Hitleriu” ir 
plūdo komunistus kaip be
dievius — “kirmėles,” ku
rie, girdi, siekia sugraužti 
amerikine santvarka iš vi
daus. O dar blogiau, — sa
kė Hooveris:

“Komunistai su savo be
dieviško materializmo sta-

Japonų valdžia pasižada 
uždaryt Komunistų Partiją

Tokio. —Japonijos prem
jeras Šigeru Yošida ir kiti 
ministrai sutinka su gene
rolo MacArthuro paragini
mu uždaryt Komunistų 
Partiją. Jie ruošiasi įnešt 
japonų seimui pasiūlymą, 
kuris baustinai uždraustų 
komunistines organizaci
jas. Sako, užtat Amerika 
turėtų ūžtikrint, kad jinai 
apgins Japoniją nuo Rusi
jos... .

MacArthuras, karinis 
amerikonu komandierius 
Japonijai, išleido pareiški
mą Pirmojoj Gegužės, ap
šaukdamas japonus komu
nistus “Sovietų įrankiais.” 
MacArthuras gąsdino Ja
ponijos valdžią, kad jeigu 
ji pripažins komunistams 
lygias pilietines teises, tai 
patys saviškiai komums- i 
tai, girdi, sunaikins ją.

Rytinio Berlyno policija 
nesidavė išprovokuoti

Washington. — Čionaiti- 
nis New York World Tele- 
gramo bendradarbis pripa
žįsta, kad tūli vokiečiai 
Pirmo jo/j Gegužės iš vaka
rinio Berlyno bandė išpro
vokuoti mūšį su rytinės, 
sovietinės miesto dalies po
licija ir kariuomene. Bet 
rytinio Berlyno policija 
šaltai ir gabiai tvarkė da
lykus; todėl ir buvo išveng-

savo bičiuliu Maragonu 
darbavosi karinių kontrak- 

' torių naudai. Viena kompa
nija per gen. Vaughaną 
apdovanojo kelis aukštus 
valdininkus brangiais šal
dytuvais.

Maragonas kadaise už
darbiavo, čeverykus valy
damas Trumano mieste 
Kansas City, Missouri. Bet 
kai Trumanas tapo prezi
dentu, tai Maragon su “Mi
ssouri genge” persikraustė 
į Washingtona, kur jam 
buvo jau atviros durys j 
prezidento Baltuosius Rū
mus.

Dabar Maragonas duoda 
apeliaciją aukštesniam teis
mui. Tuo tarpu jis paleis ' 
tas už $5,000 užstatą.

bu nori sunaikint patį mū
sų Dieva.” v v

Jisai skaičiavo, kad Ko
munistų Partija turinti 
55,000 narių, bet ją remia 
500,000 kitų amerikiečių. 
O rėmėjai esą pavojingiau-j 
si.

New Yorko valstijos ma
sonai apdovanojo Hooverį 
aukso medaliu. New Yorko 
katalikų kardinolas seniau 
suteikė Edgarui Hooveriui 
medalį kaip pavyzdingam 
katalikui.

Japonai studentai nubaubė 
amerikoną profesorių

---------------

Tokio.—Amerikietis pro
fesorius W. C. Eels atvyko 
į japonų Tohoku Universi
tetą ir mėgino duoti stu
dentams pamoką apie ko
munizmo pavojų. Bet paki
lo daugiau kaip 1,000 stu
dentų, ėmė ' niekinančiai 
baubti ir šaukti; taip ir 
nuvijo prof. Eelsą nuo pag
rindu. C > A
Eels yra narys okupacinės 

amerikonų valdybos Japo
nijoj.

Didžiausią triukšmą stu
dentai prieš Eelsą sukėlė, 
kuomet jis reikalavo pava- 
ryt visus komunistinius 
profesorius iš universitetų.

Rakieta pati surasianti 
priešo lėktuvą

Washington. — Jungti
nių Valstijų laivyno kari
ninkai skelbia, kad jie turį 
jau tokią naują rakietą, 
kuri pati savaime suras 
priešo lėktuvą ore, ir lėk
tuvas negalės ištrukti nuo 
jos. Nors lėktuvas kraipy
tus! į visas puses ir aukš- 
tyn-žemvn, vis tiek rakie
ta pataikysianti į jį. /

Bet naujoji rakieta dar 
turės būti patobulinta, kad! 
galėtų visa tai padaryti, 
sako Washington© karinin
kai.

Ta rakieta turi vadina
mus slaptus .radijo ir rada-

BUDENZ, PARSIDAVĘS 
UŽ PINIGUS, MELUOJA

Washington. — Profeso
rius Owen Lattimore po 
priesaika pareiškė tyrinė
jančiai Senato komisijai, 
kad parsidavėlis šnipas 
Louis Budenz “šlykščiai, 
purvinai, be jokių įrody
mu” melavo šiai komisijai.

Budenz, pirmiau liudy
damas tai pačiai komisijai, 
tauškė, kad Lattimore esąs 
komunistas; ir, pasak Bu- 
denzo, Lattimore, andai 
tarnaudamas Amerikos 
valstybės departmentui, 
kartu veikęs kaip Sovietų

Marshallo plano vadas 
Hoffmanas laukia 
Stalino mirties

Washington. — Paulius 
G. Hoffmanas, Marshallo 
plano administratorius 
prieš komunizmą, pranaša
vo, kad jeigu mirtų prem
jeras Stalinas, tai įvairios 
tautos rytinėje Europoje, 
girdi, sukiltų ir atsimestų 
nuo Sovietų Sąjungos.

Kalbėdamas bankiete 
Jungtinių Valstijų Verslo 
Rūmų, Hoffmanas svajojo, 
kad jei Stalinas mirtų, tai 
artimieji Sovietų kaimynai, 
esą, išstotų prieš Sovietus 
panašiai, kaip išstojo Jugo
slavijos valdovas Tito.

Hoffmanas spėliojo, kad 
Stalino mirtis suardytų va
dinamą “komunistų impe
riją” ir privestų pasaulį 
prie “pastovios taikos.”

(Panašūs pranašai ka
daise laukė Lenino mirties, 
tikėdamiesi, kad dėl to “su
grius Sovietų Sąjunga.)

Piety Afrikos baltieji 
nužudė 18 negry

Johannesburg, Pietų Af
rika. — Negrai darbininkai 
Pirmojoj Gegužės streika
vo ir demonstravo, protes
tuodami, kad premjero Ma- 
lano valdžia taip aršiai 
juos niekina ir skriaudžia. 
Tad anglų-holandų policija 
užpuolė negrus demons
trantus, nušovė 18 ir sun
kiai sužeidė 30.

Valdžia skelbia, kad neg
rai, keršydami, padegė tū
lus įstaigų rūmus, į kuriuos 
buvo uždrausta negrams 
koją įkelti.

Amerika užtrenkė duris 
anglu kunigui H. Johnsonui

Washington. — Ameri
kos valdžia uždraudė gar
siajam anglų kunigui Hew- 
lettui Johnsonui bet kada 
atvykti į šią šalį.

Kun. Johnson, Anglijos 
Canterbury'© katedros kle
bonas, pastaruoju laiku da
lyvavo Australijos konfe
rencijoj dėl pasaulinės tai
kos. Jis ragina Jungtines 
Valstijas ir Angliją susi
tarti su Sovietų Sąjunga ir 
uždrausti atomines-hydro- 
genines bombas. 

agentas. Budenz plepėjo, 
būk valstybės departmen- 
tas, pagal profesoriaus La
ttimore planus, leidęs Ki
nijos komunistams sumuš
ti Čiang Kai-šeko tautinin
kus.

Tokiomis pasakomis Bu
denz mėgino patvirtinti 
republikono senatoriaus* 
Joe McCarthy'© įtarimus 
kad Lattimore buvęs vy
riausias Sovietų agentas 
Amerikos valdžioje.

Prof. Lattimore parodė 
nešvarią Budenzo praeitį 
ir pareiškė, jog po to, kai 
Budenz perbėgo iš Komu
nistų Partijos pas kunigus, 
tai jis virto pigiu šnipu ir 
už pinigus meluoja.

Kas liečia senatorių Mc
Carthy, tai prof. Lattimo
re priminė, kad McCarthy 
buvo tardomas už taksų 
suktybes ir už tai, kad su
naikino vienos bylos rekor
dus, kuomet McCarthy bu
vo teisėju Michigan© vals
tijoje.

Kartu Lattimore parodė, 
kaip Čiang Kai-šekas svei
kino jį už patarimus kare 
prieš kinų komunistus-liau- 
dininkus. Už tai Čiangas 
siūlė Lattimore'ui ir $5,000 
dovanu, bet Lattimore ne- 
priėmė.

Lattimore įtarė MacCar- 
thy kaip Čiang Kai-šeko 
lobės vadą Washingtone.

Filipinų sukilėliai 
užpuolė 4 miestus

Manila. — Filipinų vals
tiečiai sukilėliai - hukbala- 
hapai užpuolė keturis mies
tus netoli Manilos, Filipinų 
sostinės; pasigrobė ginklų 
iš kareivių ir policijos sto
čių, taipgi pasiėmė maisto 
ir kitų reikmenų ir pasi
traukė atgal į karines sa
vo pozicijas.

Vienas valstiečių užpul
tas miestas yra tik 15 my
liu nuo Manilos.

Mūšiuose su policija val
stiečiai nukovė 6 policinin
kus; suėmė ir išsivedė vie
no miesto majorą ir polici
jos viršininką.

(O Filipinų valdžia nese
niai gyrėsi, kad jau nušla
vus sukilėlius - hukbalaha- 
pus Manilos apygardoje.)

Senatorius Pepper 
pralaimėjo rinkimus

Miami, Florida. — Repu- 
blikonu kandidatas į Jung
tinių Valstijų Senatą nuo 
Floridos valstijos, George 
A. Smathers didele daugu
ma balsų laimėjo nominacr 
jas prieš demokratą senato
rių Claude Pepperį,' kuris 
vėl kandidatavo. Nominavi- 
mas Floridos valstijoj reiš
kia ir išrinkimą.

Pepper yra jau 14 metų 
išbuvęs Senate. Prie prezi
dento Roosevelto jis rodėsi 
progresyvis, bet pastaruo
ju laiku visai sutrumanėjo.
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Ir Ko Jie Nesugalvoja!
Nedideliame Mosinee (Wisconsin valstijoje) miestely

je Amerikos Legionas parodė žmonėms, kaip komunistai 
valdo!

Bet legioninkai negalėjo pravesti “komunistinio pučo” 
patys vieni: jie talkon pasikvietė kadaise komunistinėje 
partijoje buvusius, o dabar tapusius šnipais, Gitlowa ir 
tūlą Kornfederį.

Na, ir jie praėjusį pirmadienį įvykdė minėtame mies
telyj “pučą:” per dieną ten buvo “komunizmas,” o vaka
re ir vėl tapo grąžintas kapitalizmas.^/

Koks juokas!
Bet Wisconsino komunistai taipgi nesnaudė: jie iš 

karo išplatino žmonėse savo literatūros, aiškinant, 
šis legioninkų ir šnipų mostas neturi nieko bendra
komunizmu. Komunistinėje santvarkoje, skelbė jų litera
tūra, darbininkai konfiskuotų iš kapitalistų fabrikus, pa
darydami juos visuomenine nuosavybe. Jei komunistai visam krikščioniškam 
valdytų, nereikėtų leisti bilijonai dolerių karo reikalams.

Prie komunizmo patys darbininkai būtų viešpačiai, 
valdytojai visų turtų.

Vadinasi, šis komunistų žygis sumaišė planus šnipams 
ir tiems, kurie sugalvojo tokį kvailą dalyką.

va- 
jog 
su

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
KLERIKALUS MOKO
KOVOTI KOMUNIZMĄ

Dar atsirado vienas i
daktaras ir mokytojas.

I valyvu, sukalbamu, švariu 
| žmogumi.

Kaip ten nebūtų, bet 
____ mums atrodo — kad šios 

Juomi yra koks M. Kirki- šio daktaro pastangos bus 
las. Jis tituluojasi “dr.” | veltui. Jeigu krikščionis- 
Tai, matyt, menševikiško | kasis pasaulis nieko nepa- 
plauko gydytojas, nes jis’simoke nuo komunistų tai 
pasinio jo per 
visą svietą išmokyti, kaip 

i reikia kovoti prieš komu-?
’ nistus ir komunizmą. ) | -------------------
i Vienam savo straipsnyje | JAU PAKVAIŠO?

Naujienas Į mažiau palinkimo jis 
turės mokytis nuo Kirki-'

dr. Kirkilas smarkiai išba
ra visus krikščionis, kad 
jie beveik nieko nedarę per 
visus 32 metus sudoroji
mui komunizmo. Aišku, 
jog tas labai nepatiks mū
sų klerikalams. Jie šiam 
daktarui gali ant balto juo
du įrodyti, kaip jie nė nak
timis per visus 32 metus 
nemiegojo, bekovodami ko
munistus ir komunizmą. 
Davatkos :
Jei ne kuo kitu, tai nors 
liežuviu jos juk baisiausią 
kovą veda prieš tą “izmą.”

Štai Kirkilo pamokslas
pa

So. Bostono Darbininko 
editorialų rašėjas’ prelatas 
Urbonavičius daug rašo 
apie “Fatimos stebuklus.” 
Skaitai žmogus ir negali 
suprasti: kas čia pasidarė, 
ar Darbininko skaitytojai 
bus toki tamsūnai, jog ši
tokį nonsensą paims už 
gryną pinigą, ar straipsnio 
autoriui kas nors susimaišė

stebuklas, kuris sudaro įs
pūdį pasaulio pabaigai. 
Saulė krinta žemyn. ’ Visa 
minia jaučiasi pritrenkta. 
Žmonės — tikintieji ir be
dieviai — vienu balsu šau
kia: “Dieve pasigailėk mū
sų”!... c

Ot ir stebuklas, “saulė 
krito ant Fatimos.” Tik 
pagalvokite, kokia bepro
tystė. Dievo Motina užka- 
mandavo saulę kristi že
myn ir saulė jos klausė, 
kad pateisinti piemenukus!

Nejaugi prelatas Urbo
navičius nežino, kad jeigu 
mūsų saulė (o juk Portuga
lija neturi atskiros saulės), 
būtų kritus ant Fatimos, 
tai būtų kritus ir kitur? O 
ar kas nors kur kitur tą

PASTABOS

pačią dieną matė tą baisią'Pems rengia.

“Draugas” turi Paryžiu
je “nepaprastą” korespon
dentą, Vyt. Arūną. Jis, sė
dėdamas Paryžiuje, sužino 
visas Stalino paslaptis ir 
“Draugui” praneša. Štai 
“Draugo” Nr 62-me jau jis 
piešia trečiojo karo eigą ir 
sako, kad iš pradžių rusai 
užduosiu Amerikai smūgį, 
paimsią Alaska, bet paskui 
ve kaip būsią:

“Amerikos karo mašina 
ir jos ekonominė • galybė 
bus suorganizuota ir galu
tinėje sąskaitoje sulaikys 
sovietišką karo mašiną, o 
paskui ją sutriuškins.”

Vadinasi, Arūnas jau iš
kepė karinį blyną ir dipu
kai, kurie taip trokšta tre
čiojo karo, turi rengtis 
prie puotos, kurią Arūnas

prieš komunistus. Apie tai 
“Naujienos” nieko nesako. 4

O gal “Naujienų” redak
toriai paseno, apspango, 
patys anglų spaudos nes
kaito, o rašo tik tą, ką di
pukai papasakoja ir talpi
na tą, ka jie parašo? Jeigu 
taip, tai jiems reikia atleis
ti, nes jie nežino ką daro.

“Naujienų” redaktoriui 
j pradėjo darytis visi “idio- 

Laidoje 22 d. kovo, 
iš “Vilnies” L. 

apie 
užpuldinėjančius 

sušunka:

Dennis Turės Kalėti.
Aukščiausias šalies teismas antru kartu atmetė komu

nistų partijos generalinio sekretoriaus Eugene Denniso 
apeliaciją, reikalaujant persvarstyti žemesniojo teismo 
sprendimą, pagal kurį Dennis turįs eiti vieneriems me-1 
tams kalėti už Ne-Amerikinio Komiteto paniekinimą.

Gal, kai šiuos žodžius skaitytojas skaitys, Dennis jau 
bus kalėjime.

Bet tai ne viskas: Dennis yra nusmerktas penkeriems 
metams kalėti drauge su kitais dešimčių komunistų va
dovų. Jų byla yra apeliavimo į aukštesnį teismą procese.

Be abejojimo, Denniso įkalinimas pakenks jam ruošti

galvoje, jog taip begediš- Sotinę katastrofą? u f5 . U n* °. 1 !• -• Pnn’nhnn Irnn r
irgi protestuos, kai blofina ir apgaudinėja 

'savo skaitytojus?
Fatima randasi Portuga

lijoje. Ten 1917 metais vie
ną dieną ėmus ir pasiro
džius Dievo Motina. Ir štai 
kaip, sako, atsitiko:

“Piemenukai paskelbė 
žmonėms, kad • Dangiškoji 
Ponia prižadėjo padaryti 
stebuklą. Paskirtą dieną 
apsireiškimo vietoj susirin
ko milžiniška minia —apie 
70,000 žmonių. Diena buvo 
lytinga. Stebuklas turėjo į- 
vykt dvyliktą valandą. Jau 
arti dvyliktos. Tebelyja. 
Žmonės nekantrauja. Žiūri 
į laikrodžius, skaičiuoja 

nuo minutes, sekundes — nieko 
pats nesimato. Pradeda kolioti 

pirmiausia turėtų mokytis piemenėlius sukčiais, apga- 
nuo komunistų. Gal dar ne vikais. Ir štai dangus išsi- 
per vėlu, gal šiek tiek nuo blaivo ir pasirodo Dangiš- 
jų pasimovęs ir jis taptų'koji Karalienė. 7

saulini. Jis rašo:
Krikščioniškas pasaulis 

gali išsigelbėti ir galėjo iš
gelbėti komunizme ken
čiančius, jei rodytu ir būtų 
parodęs daugiau aktyvišku- 
mo, kadangi artimo meilės 
uždavinio vien pamaldžiais 
sielvartavimais neatliko ir 
neatliks. Aktyviškumo dva
sios ir ugnies šiuo atveju tu-' 
ri ir privalo pasimokyti iŠ 
paties priešo — komunizmo.

Bet pradėti reiktų 
saves. Dr. Kirkilas v

Pagaliau, kas atsitiko 
su ta Fatimos saule? Ar ji 
visiškai nukrito, ar Dievo 
Motina, išgirdus tikinčiųjų 
ir bedievių šauksmą, stai
ga ją vienoje vietoje sulai
kė, nebeleido nukristi?

“Draugas,” rašydamas 
apie Washingtono adminis
tracijos paskelbtus septy- 
nius taikai punktus, dar 
reikalauja aštunto. Jis sa
ko:

“Mes, lietuviai, iš savo 
pusės reikalaujame,
Jungtinių Valstybių vy
riausybė nepasirašytų su 
Maskva u

kad

Aukščiausias mūsų šalies teismas šiandien susidaro iš 
dešiniųjų teisėjų, todėl komunistui rasti jame užtarimo 
žodį yra labai sunku.

Mūsų teismai, atsiminkime, beveik visuomet “ėjo pa- j 
vėjuje.” Abraomas Lincolnas kadaise vedė griežtą kovą 
prieš aukščiausi šalies teisrpą, kai jis užgynė vergiją.

Kovoje su komunizmu, reakcija pradeda nuo pačių i 
viršūnių. Dennisas, yra vienas žymiausių vadovų, — jis,;

JEI TAI PRIKLAUSYTŲ 
NUO EILINIŲ ŽMONIŲ

Dienraštis Vilnis teigia, 
kad jeigu šiandien padėtis 
priklausytų nuo Amerikos 
ir viso pasaulio eilinių 
žmonių, tai nebūtų nei šal
tojo karo, nei karštojo ka- 

I ro pavojaus. Net ir Ame
rikos eiliniai kariai nenori 
karo. Berlyne Amerikos 
kariai susieina su rusais
kariais ir vieni kitiems jo- i Į "

tais.” 
pacitavęs 
Pruseikos straipsnį 
dipukus, 
progresyvius, 
“Idijotas!” Kaip kunigas, 
užbaigdamas maldą, pasa
ko “Amen,” taip Grigai
tis, pacitavęs Pruseikos sa
kinį, prideda “Idijotas!”

“Naujienų” Nr. 54-me, ci
tuodamas A. Bimbos kelius 
sakinius, net antraštę už
dėjo: “Melagius ir idijo
tas.”

Kažin, ar tik P. Grigai
tis nesijaučia Gogolio “Ši- 
nieliaus” karžygiu Akakiju 
Akakijevičiu Bašmačkinu? 
Iš jo raštų tono išrodo, kad 
jis seka Bašmačkiną. Bet 
turi neužmiršti, kad Baš- 
mačkinas beprotnamyje at
sidūrė...sutarties . baigti 

šaltąjį karą,” kol nebus 
atsteigta laisva, nepriklau
soma ir demokratinė vals
tybė.”

Man rodosi, dabar Lietu
va laisva ir nepriklausoma. 
Juk ji išsilaisvino ne tik iš 
po Smetonos jungo, bet ir 
iš po Hitlerio. O po Mari
jonų jungu ji niekad nepa- 
___ Todėl bereikalingai 
“Draugas” šiuo klausimu 
sielojasi.

perskaitau 
redakcinius 

kuriuos rašo

Kada tik aš 
“Naujienų” 
straipsnius, 
išsieikvojęs daktaras Gri
gaitis, tai visuomet pamis- 
liju, kad jam numirus, ku
nigai marijonai, už jo nuo
pelnus, jį labai iškilmingai 
palaidos ir ekzekvijas už jo 
biedną vėlę atlaikys. O 
“Draugas” parašys nekro
logą apie “paklydusios ave
lės sugrįžimą į savo būrį.”

klos neapykantos neparo
do. Vilnis rašo:

“Tai]), jei tas priklausy- 
‘ ; kariavo, 

kraują liejo ir laimėjo ka
rą prieš fašistinę ašį, šian
dien nebūtų tokio zologiš- 
ko įsiutimo prieš buvusius 

j mūsų talkininkus.
Nebūtų nei “šaltojo ka

ro,” nei ruošimosi karštam 
karui, jei tas priklausytų 
nuo valios tų, kurie priren
giami kariauti ir kraują 
lieti. Jų ir didžiumos pa
saulio žmonijos nusistaty
mą teisingai perstatė mū
sų eilinis kareivis Berlyne 
minint penktąją metinę 
sukaktį nuo “Susitikimo 
Prie Elbės.”

Įvyksta nL1° kurie

sevelto pasekėjais, dviveidžiauja: kalba vienaip, o 
kitaip. Jų darbai supuola su Hooverio pažiūromis.

Visų jų tikslas: sunaikinti Tarybų Sąjungą.

daro

Broliška pagalba Lietuvai
Lietuvos spaudoje užeiname skaitlinių, kurios parodo, 

kokią didelę pagalbą Lietuva gauna iš kitų tarybinių res- 
kaip sakėme, generalinis komunistų partijos sekretorius.’ publikų savo pramonės atkūrimui Jr tolimesniam. vysty-

Jei Wm.* Z. Fosteris butų sveikas, veikiausiai, jis taip
gi jau būtų kalėjime.

Reakcija visuomet pradeda kovą pirmiausiai prieš 
komunistus, o paskui “ima nagan” ir kitus darbininkų 
veikėjus. Kas nežino, kaip buvo hitlerinėje Vokietijoje!

Taigi ir Denniso įkalinimas nežada nieko gero Ameri
kos darbo žmonėms. Tačiau vilties pamesti nereikia.

Kadaise Eugene V. Debsas sakė, kad jo tylėjimas ka
lėjime reiškė kur kas daugiau nei žodžiai, pasakyti lais
vėje.

mui. Štai ką rašo Lietuvos valstybės plano komisijos me
džiaginių fondų skyriaus viršininkas Jonas Andžius:

Pokarinio penkmečio laikotarpiu Tarybų Lietuvos dar
bo žmonės pasiekė žyjnius laimėjimus, atkurdami ir iš- 
vystydami liaudies ūkį ir kultūrą. Šių žymių laimėjimų 
respublikos darbo žmonės galėjo pasiekti tiktai nuolat di
dėjančios broliškų tarybinių respublikų visokeriopos pa
ramos dėka.

Per ketverius pokarinio penkmečio metus iš broliškųjų Į REAKCIJONIERIAI 
respublikų gauta Tarybų Lietuvoje tūkstančiai automa-l SUSIKALBĖJO

Dėl Hooverio Siūlymo.
Dienraštis Vilnis rašo:
“Herbert Hoover, “tituliaris republikonų lyderis,” ku

ris daugeliui Amerikos žmonių žinomas tik dėlto, kad 
laike jo prezidentystės buvo šimtai “Hoovervillių,” šėtrų, 
būdų, kuriose gyveno tūkstančiai bedarbių, negalėdami 
namų pasirenduoti ir neturėdami iš ko gyventi.

“Pradžioje savo prezidentystės tarnybos Hooveris ža
dėjo visiem po dvi vištas puode ir po du automobilius ga
raže, bet vieton to davė “Hoovervilles.”

“Hooveris vėl pasireiškia. Šį sykį jis siūlo Jungtines 
Tautas be Tarybų Sąjungos.

“Jungtinės Tautos be Tarybų Sąjungos reikštų Jung
tines Tautas ir be Kinijos ir be rytinės ir centrinės Eu
ropos šalių, taipgi ir be visos Azijos šalių.

“Tokios “Jungtinės Tautos” būtų Anglo-Amerikos mi- 
litarinis blokas.

“Hooverio pasiūlymas taigi reiškia ne vien Jungtinių 
Tautų likvidavimą, bet ir naują karą.

“Hooveriui jau neliko kažin kiek gyventi. Antra, jam
negi reiktų eiti karam Jis gal ir nepaiso, bet milionai 

os žmonių, milionai jaunų vyrų ir moterų paiso, 
karas būtų didžiausia nelaimė, pragaištis.

“Milionams viso pasaulio žmonių karas — ypatingai 
atominis — reikštų pražūtį, pabaigą.
, “Veikiausia, Hooverio pasiūlymas bus atmestas. Er
nest Gross, Amerikos atstovas Jungtinėms Tautoms, sa
ko, jog Amerika palaikys Jungtines Tautas kaip jos da- 

yra, nes bile pakaita dabar reikštų pabaigą šiai pa
saulinei organizacijai.

“Mūsų atstovai tačiau turėtii stoti už prašalinimą Ki- 
naciotfmistų režimo atstovų iš Jungtinių Tautų, 

jie ni^ko neatstovauja. Palaikymas jų ardo Jungti- 
Tautas, menkina šios organizacijos reikšmę ir rolę.” 

Tiek Hooveriui, tiek jo šalininkams rūpi sugriauti vis
ką padarė Rooseveltas.

Su Hooveriu gera tai, kad jis atviras: aiškiai pasako, 
jis nori. Na, o tūli demokratai, net ir besivadiną Roo-

šinų, 2,500 įvairių metalo apdirbimo staklių, 8.5 tūkstan
čio įvairių elektros įrengimų, daugiau kaip 2,000 įvairių 
tekstilės ir trikotažo mašinų, apie 800 statybos mechaniz
mų, apie 1,200 įvairių žemės ūkio mašinų, išskyrus trak
torius. Tarybų Lietuvos statyboms ir pramonės įmonėms 
per šį laikotarpį broliškos respublikos davė 75 tūkstan
čius tonų metalo, 78 tūkstančius tonų cemento, daugiau 
kaip 10,000 tonų bitumeno. Tekstilės pramonės įmonės 
gavo 4,600 tonų įvairių verpalų, daugiau kaip 3,000 tonų 
medvilnės ir 1,700 tonų vilnų. Be to, per ketverius pas
kutiniuosius metus atvežta iš broliškųjų respublikų apie 
120 tūkstančių tonų benzino, 850 tūkstančių tonų akmens 
anglies ir 250 tūkstančių tonų mineralinių trąšų.

Broliškųjų respublikų pagalba- Tarybų Lietuvai nuo
lat auga. Atskirų gaminių įvežimas 1949 metais palyginti 
su 1945 metais išaugo: automašinų — keliolika kartų, 
metalo apdirbimo staklių — 5 kartus, elektros įrengimų 
— 12 kartų, statybos mechanizmų — 15 kartų, žemės 
ūkio mašinų — 30 kartų, metalo — 4 kartus, cemento — 
10 kartų, benzino — 8 kartus, akmens anglies — 4 kar
tus, mineralinių trąšų — 10 kartų ir t.t.

Naujai pastatytosios ir iš griuvėsių atstatytosios res
publikos gamyklos, kaip “Žalgirio” staklių gamykla, “EI-- 
fos” elektromotorų gamykla, “Kaitros” sanitarinių įren
gimų fabrikas, “Drobės” ir “Trinyčių” tekstilės fabri
kai, “Lelijos” siuvimo fabrikas, Kauno autoremonto fab
rikas, “Pergalės” ir “Metalo” įmonės, Šiaulių alebastro 
fabrikas, dažymo aparatų gamykla ir daugelis kitų įmo
nių broliškųjų respublikų pagalbos dėka aprūpintos mo
derniškais, aukščiausius technikos reikalavimus atitin
kančiais įrengimais.

Broliškųjų respublikų pagalbos dėka respublikos sta
tybininkai aprūpinti geriausių konstrukcijų mechaniz
mais, kurie suteikė galimybę žymiai mechanizuoti sun
kiausius statybos darbų procesus. Pirmą kartą respubli
koje gauti eksk’avatoriai, elektriniai kilnojamieji kranai, 
buldozeriai, galingos akmenskaldės, automatiškai 'išsi
kraunantieji sunkvežimiai, dideli kiekiai elektrinių įran
kių ir kt. • • Grigaitis.

yra 
re-

Profesorius K. Pakštas, 
kalbėdamas Pittsburghe 
dipukų draugijai, pasakė, 
kad svarbiausia esą lietu
vybės išlaikymui ir sugrįži
mui į nepriklausomą Lie
tuva, tai suradimas Pacifi- 
ko salose vietos lietuvių 
kolonizacijai.

Tai vienas protingiausių 
Pakšto sumanymų. Visus 
tuos dipukus, kurie dabar 
čia dūksta ir užpuldinėja 
lietuvių mitingus ir kalbė
tojus daužo, iškraustyti į 
kokią nors tuščią salą ir 
lai ten laukia “nepriklauso
mos” Lietuvos.

Nors sykį ir Pakštas 
kaip ką naudingą sugalvo
jo-Herbert Hooveris 

pripažintas Amerikos 
akcijonierių lyderiu. Nėra 
tokio klausimo, kuriame 
tas buvęs prezidentas ne
užimtų pačios kraštutiniau- 
sios reakcinės pozicijos. 
Amerikos žmonės tiek jau 
gerai jį pažįsta, taip pui
kiai jo prezidentavimo lai
kus atsimena, jog per aš - 
tuonioliką metų nebeprilei- 
džia fepublikonų prie vals
tybės lovio pirmoje vietoje 
tik todėl, kad toje partijo
je viešpatauja hoo vėrinė 
ideologija.

Taip ir šiomis dienomis 
Hooveris išstojo su pasiū
lymu sugriauti . Jungtines 
Tautas. Ir pataikė tiesiai į 
širdį Naujienų redaktoriui 
Grigaičiui. Jo pasiūlymas, 
Grigaitis šaukia, “yra tei
singas” (N., bal. 29 d.)

Betgi Hooverio pasiūly
mas yra teisingas tik pa
saulinės taikos priešams, 
tik naujo karo kurstyto
jams, tik fašistiniams liku
čiams ir neo-fašistams. Vi
si jie vienu balsu sveikina 
Hooveri už “drąsą.” Visi 
jie seniai reikalauja pa
džiauti Jungtines Tautas 
ir pradėti atominį karą. 
Prie to nenaudėlių choro 
dabar viešai prisidėjo ir

“Drauge” skaitau: ”A. a. 
kun. Pranas Petraitis, kaip 
visiems jau žinoma, buvo 
sovietų komunistų kanki
namas kalėjimuose ir šau
domas Červenėje, dėl to bu
vo visai nustojęs sveikatos 
ir gavo širdies ligą. Būda
mas tremtyje jis numirė 
1948 m. Konstancoj.”

Pasirodo, kunigas Pet
raitis buvo neapsakomai 
gajus. Jį kalėjimuose kan
kino, šaudė, veikiausiai 
kulkos visą širdį suvarstė, 
skylėtą, kaip sietą, padarė 
ir tremtyje atsidūrė tik su 
širdies liga! Ne be reikalo 
dabar per “Draugą” renka
mos aukos jam paminklo 
statymui.

“Naujienos” rašo: “Ge
rai ’ informuoti asmenys 
tvirtina, kad Sovietų Są
junga jau pradėjo siųsti 
Raudonosios Ąrmijos ka
rius. į Kiniją.”
Na, o ką daro mūsų šalis, 

ponai socialistai iš “Naujie
nų”? “Miami Herald,” lai
doje 19 d. balandžio, pra
neša, kad virš 4,000 Ameri
kos karių ir karininkų 
liuosnoriai kovoja bendrai 
su Kinijos nacionalistais

“Vienybės” redaktorius 
Tysliava, nei iš šio, nei iš 
to, praneša pasauliui, kad 
senovės Japonijos impera
toriai eiles rašę, ir dabar
tinis imperatorius eiles ra
šąs. Ir mūsų prezidentas 
esąs didelis eilių mylėtojas. 
Kuomet pradedąs eiles 
skaityti, tai užmirštus net 
kiaušinienę valgyti.

Mat, supraskite, Tyslia
va irgi poetas. Jis atsisto
ja tarpe Japonijos impera
toriaus ir mūsų prez. Tru- 
mano, kuris kiaušinienę iš
mainąs ant eilių. Bet už 
Tysliavos eiles nei Japonų 
imperatorius, nei preziden
tas Trumanas, neduos Tys- 
liavai nei supuvusį kiauši
nį.

Dabar komercinė spauda 
labai daug rašo apie tai, 
kuri šalis turi daugiau ato
minių bombų — Amerika, 
ar Sovietų Sąjunga, ir ku
rios šalies geresnės, galin
gesnės.

“Miami Herald” tilpo nu
pieštas paveikslas redakci
niame skyriuje, • kur ant 
svarstyklių uždėta ant vie
nos lėkštės Amerikos bom
ba ir biblija, o ant kitos — 
Sovietų Sąjungos bomba. 
Ir Amerikos bomba nusve
ria Sovietų Sąjungos bom
bą.

Labai gera kombinacija 
— atominė bomba ir šven
ta biblija daikte, žadanti 
Amerikai pergalę. Bet juk 
biblijoje yra pasakyta —- 
“Neužmušk.” Sujungus ją 
su atomine bomba, pasta
roji gali nesprogti.

Išrodo, greitu laiku ir 
biblijoje bus nupiešti kari
niai ginklai, vietoje šventų
jų paveikslų ir atominė 
bomba,vietoje švento kry
žiaus.

“Dirva” patalpino ve ko- 
(T«sa 3-čiame pitsL)

| 2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketvirt., Geg. 4, 1950



Poetas-patriotas
(Antanas Venclova)

1910 metu pavasarj alma
nache “Prošvaistė” buvo iš
spausdintas Kauno gimnazi
jos mokytojo Antano Venclo
vos antifašistinis eilėraštis. 
Prezidentas Smetona pareika
lavo iš švietimo ministro, kad 
jis nedelsdamas atleistų poe
tą iš gimnazijos, uždraustų 
jam dėstyti.

Smetoniškasis ministras tą 
načia dieną pakvietė A. 
Venclovą ir pranešė jam tą 
nutarimą. Garsus pažangus 
rašytojas, literatūros žinovas, 
visuomeninis veikėjas buvo iš
mestas lauk už tai, kad jis iš
drįso viešai pakelti teisybės 
balsą gindamas paprastuosius 
žmones prieš fašistinį režimą.

—Tikiuosi, po šios dienos 
pasikalbėjimo. — balers mi
nistras, — aš asmeniškai ir 
mano kolegos būsime apsau
goti nuo nemalonių susitikimų 
su jumis. Tokia vyriausybės 
valia. .

Tos viltys neišsipildė. Po 
kelių mėnesių vėl teko susi
tikti. 1940 metu birželio mė
nesi Antanas Venclova, pa
skirtas Lietuvos liaudies vy- 
riausvbės švietimo ministru, 
priiminėio bylas iš buvusio 
smetoniškojo ministro, paba
lusio iš pykčio ir baimės.

—Tikiuosi, po šios dienos 
susitikimo. -— pasakė Venc
lova, gerai jsidėmėies tame 
pat kabinete neseniai įvyku
sį pasikalbėjima. — nei jūs 
asmeniškai, nei iūsu artimiau
sieji kolegos niekuomet dau
giau nebenuodysite laisvojo 
lietuviškojo iaunimo sąmonės 
fašizmo nuodais. Tokia liau
dies valia.

Taip prasidėjo naujasis An
tano Venclovos gyvenimas. 
Visas savo jėgas bei žinias jis 
atidavė liaudžiai, kuri, komu 
nistu partijos vadovaujama, 
naėmė valdžia i savo rankas. 
Jungdamas vaisingą visuome
nini darbą su daugiašale li
teratūrine veikla. A. Venclo
va kovojo dėl pilnutinio liau
dies švietimo reformos įgy
vendinimo. dėl sukūrimo nau
jos literatūros, pirma kartą 
Lietuvos istorijoje pašauktos 
tarnauti darbo žmonių intere
sams.

Nepamirštamas dienas per
gyveno poetas, kuomet jis 
1940 metu liepos mėnesi Lie
tuvos Liaudies Seimo įgalio
tosios delegacijos sudėtyje įė
jo j Kremliaus rūmus, i salę, 
kur posėdžiavo TSR Sąjungos 
Aukščiausioji Taryba. Lietu
viu tauta pavedė delegacijai 
perduoti Tarybinei Vyriausy
bei. didžiajam Stalinui prašv- 
mą priimti Lietuvą j broliš
kąją’tarybinių respublikų šei
mą. Tą dieną Venclova pir
mą kartą pamatė J. V. Stali- 
ną/žmogų, įkvėpusi Lietuvos 
darbo žmones kovai dėl išsi
laisvinimo, genialųjį vadą, ve
dantį Tarybų valstybę nuo 
pergalės į pergalę. Džiaugs
mingai plakė poeto širdis 
greta stovėjusių draugų — 
Petro Cvirkos ir Salomėjos

Nėries, o po salės skliautų vis 
augo ir augo ovacijų jėga.

1925 m. baigęs Marijam
polės gimnaziją, A. Venclova 
įstoja į Kauno universitetą. 
1926 metais išėjo pirmas jo 
eilėraščių rinkinys “Sutemų 
skersgatviuose,” po metų — 
naujas- rinkinys “Gatvės švin
ta.”

Būdamas studentu, Venclo
va sueina su revoliucingai nu
siteikusia lietuviškojo jauni
mo dalimi, tampa vienu vado
vų naujos literatūrinės kryp
ties, vienijančios pažangiuo
sius rašytojus. Venclova su
sitinka su komunistais, veiku
siais tuomet pogrindyje, nu
stato su jais ryšį. Revoliuci
nė liaudies kova, kuriai vado
vavo komunistų partija, pa
dėjo pažangiajai lietuviškajai 
inteligentijai, pažangiesiems 
rašytojams teisingai susirasti 
savo vietą gyvenime. Tuo 
metu, kaip parsblavėliški 
buržuaziniai rašeivos atvirai 
prisidėjo prie fašizmo stovy
klos, reikalavo represijų 
prieš darbininkus ir valstie
čius, šmeižė didžiąją Tarybų 
Sąjungą, rašytojai A. Venc
lova, P. Cvirka, S. Nėris, V. 
Montvila ir kiti, darbo žmo
nių revoliucinės kovos veikia
mi, komunistų partijos politi
kos veikiami, visiems laikams 
surišo savo likimą su darbo 
liaudies likimu, jai paskyrė 
savo kūrybą.

Ypatingą reikšmę Venclo
vos pasaulėžiūros susiforma
vime turėjo kelionė į TSR 
Sąjungą, kurią jis 1936 me
tais atliko drauge su P. Cvir
ka. Maskvoje bičiuliai ap
lankė muziejus, bibliotekas, 
gamyklas, sostinės teatrus, 
pabuvojo Leningrade. Tarp 
lietuvių ir tarybinių rašytojų 
užsimezgė glaudi draugystė. 
Įkvėpti socializmo šalies lai
mėjimų, Venclova ir Cvirka 
grįžo į gimtąją Lietuvą. Jie 
išnaudodavo kiekvieną pro
gą, kad papasakojus miesto ir 
kaimo darbo žmonėms apie 
tai, ką jie . savo akimis yra 
matę Tarybų šalyje. Slapta 
A. Venclovos svajonė buvo 
pamatyti Lietuvą laisvą, tary
binę.

Toji svajonė išsipildė 1940 
metais. Socialistinės santvar
kos sąlygomis suklestėjo dau
giašalis Venclovos literatūri
nis talentas. Jo eilės, seniau 
skambėjusios siaurame bičiu
lių, vienminčių ratelyje, tapo 
liaudies turtu. O kuomet pir
mos fašistų bombos nukrito 
ant taikaus Kauno, ant žydin
čių Tarybų Lietuvos laukų, 
nešdamos mirtį ir sunaikini
mą, poetas visą savo kūrybą 
atidavė apginkluoti liaudžiai.

Venclovos eilėraščiai, lygiai 
kaip L. Giros ir S. Nėries ei
lėraščiai, P. Cvirkos apsaky
mai, įkvėpė lietuvių tautą ko
vai su hitleriniais grobikais. 
Karo metais Maskvoje lietu
vių kalba išėjo keletas1 Venc
lovos eilėraščių, apsakymų bei

apybraižų rinkinių. Rusų 
kalba buvo' išleistas eilėraš
čių rinkinys, “Gimtasis dan
gus.”

Venclova dažnai lankydavo
si Tarybinės Armijos Lietu
viškojo junginio dalyse, kal
bėjosi su kareiviais ir kari
ninkais, skaitė jiems savo ei
lėraščius. Kaip TSR Sąjungos 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatas, jis įvykdydavo gau
singus karių pavedimus, suži
nodavo apie pasilikusių šei
mų likimą, padėdavo evakuo
tiesiems, įtaisydavo vaikus i 
vaikų darželius.

Pokariniuose A. Venclovos 
eilėraščiuose didele jėga bei 
giluma atsispindi kūrimo pa
tosas, įkvėptasis liaudies dar
bas. Poetas rašo apie stalini
nio penkmečio didvyrius, at
kuriančius respubliką.

Pokarinėje Venclovos kūry
boje ypatingą vietą užima 
tautų draugystės tema. Su 
dėkingumu rašo jis apie di
džiąją rusų tautą, padedan
čią Lietuvai pakilti ant kojų, 
apie galingąją tarybinių res
publikų šeimą. Daugelis 
Venclovos eilių skirtos 
socialistiniam žemės ūkio 
pertvarkymui. 1947 metais 
poetas užbaigia savo daugelio 
metų darbą — A. S. Puškino 
“Eugenijaus Oniegino” verti
mą į lietuvių kalbą.

1948 metais Venclova TSR 
Sąjungos delegacijos sudėty
je dalyvauja kultūros veikė
jų Vroclavo kongrese taikai 
ginti, kelis kartus aplanko 
liaudies demokratijos šalis. 
Pernai jie išleido “Keliones 
įspūdžių” rinkinį, demaskuo
jantį agresorius, parodantį 
liaudies demokratijos šalių 
suklestėjimą.

Lietuvių tauta pažįsta ir 
myli poetą Venclovą. Tre
čią kartą Lietuvos darbo 
žmonės išrinko Antaną Venc
lovą savo deputatu į šalies 
aukščiausiąjį valstybinės val
džios organą — į TSR Sąjun
gos Aukščiausiąją Tarybą.

Pastabos
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

kį pranešimą: “Lietuviai 
miškininkai, esantieji Ame
rikoje, Chicagos mieste' 
ruošia 30 metų sukakties 
paminėjimą nuo savos miš
kų administracijos įvedi
mo Lietuvoje.”

Išrodo, kad Amerikoje 
ne tik Lietuvos “ambasada” 
randasi, ne tik “konsula
tai” veikia, bet ir “miškų 
administracija” įsikūrus. 
Ir nieko tame stebėtino. 
Kuomet Francijo§ impera
torius Napoleonas buvo iš
vežtas Elenos salon, tai jis 
per visą laiką save skaitė 
Francijos imperatorium . ir 
reikalavo, kad jį taip va
dintų. Bet jis buvo pami
šęs... V. Paukštys.

Washington. — Praneša
ma, kad Jungtinės Valsti
jos duos dar $15,000,000 
paskolos Brazilijai.

Apie Tarybų Lietuvos Literatūrą
-------- -—---- m

Rašytojams Tarybų Są
jungoje sudarytos visos są-

A Ibinas Žukauskas

rašytojai, kaip ir visa lie
tuvių* tauta, prisimena niū
rius buržuazinės smetonin. 
Lietuvos laikus, kai pažan
gūs, demokratiniai rašyto
jai buvo žiauriai persekioja
mi, kai pažangioji literatū
ra neprieidavo iki plačiųjų 
liaudies masių. Pažangių
jų lietuvių rašytojų knygas 
— liaudžiai reikalingas 
knygas fašistinė cenzūra 
arba iškraipydavo ir atim
davo joms jų kūrybinį turi
nį arba neleisdavo jas spau
sdinti. Taip, cenzūros buvo 
iškraipyta Petro Cvirkos 
knyga “Žemė maitintoja,” 
o jo eilėraščių rinkinio 
“Pirmosios mišios” skaity
tojas aplamai nėra matęs; 
tuoj rinkiniui pasirodžius iš 
spaudos, jis buvo sudegin
tas. Tokio pat likimo susi
laukė V. Montvilos eilėraš
čiai, A. Guzevičiaus-Gudai- 
čio apysakos ir kiti Lietu
vos pažangiųjų rašytojų kū
riniai. Daugelis rašytojų 
už teisybės žodį buvo įkiša
mi daugeliui metų į kalėji-

Jų tarpe buvo tokie 
rašytojai, kaip J.

pilnutinai parodyti savo ta
lentus, laisvai išreikšti sa
vo mintis, aktyviai dalyvau
ti šalies visuomeniniame gy
venime, savo tautos gyveni
me.

Socialistinės santvarkos 
sąlygomis ryškiai suklestėjo 
lietuvių rašytojų kūryba; 
jų eiles papildė jauni ir ta
lentingi literatai. Greta se
nesnės kartos rašytojų, ak
tyviai' įsijungusių į tarybi
nės literatūros sukūrimo 
darbą, tokių, kaip A. Vie
nuolis, T. Tilvytis, J. Šim
kus, A. Venclova, J.. Baltu
šis, J. Banaitis, P. Vaičiū
nas, E. Simonaitytė, K. Jan
kauskas, J. Paukštelis ir ki
ti — į tarybinę literatūrą 
įsiliejo ištisa plejada naujų 
talentingų rašytojų, per 
palyginti trumpą laiką pa
siekusių žymius kūrybinius 
laimėjimus. Iš jų ypatingai 
populiarūs tarybinių skai
tytojų tarpe yra A. Gudai- 
tis-Guzevičius, V. Vaisiū- 
nienėį J. Dovydaitis, V. 
Reimeris, V. Mozūriūnas, 
E. Mieželaitis, E. Matuzevi- 
čius, !A. Churginas ir grupė 
jaunį rašytojų — A. Jony
nas, J. Avižius, V. Grybas, 
J. Macevičius. Toks galin
gas naujų literatūros jėgų 
augimas yra galimas tik 
Tarybų Sąjungoje, kur su
kurtos visos sąlygos liaudy
je stypintiems talentams pa
sireikšti.

Lietuvių tarybiniai rašy
tojai turi savo organizaciją 
— respublikinę tarybinių 
rašytojų sąjungą, kuri su
teikia pagalbą poetams, pro
zaikams ir dramaturgams 
politiškai ir kūrybiškai aug
ti. Sąjungos įstatuose nuro
doma, kad pagrindinis lie
tuvių rašytojų meninis me
todas yra socialistinio rea
lizmo 
plačius galimumus kūrybi
nei iniciatyvai pasireikšti, 
padedąs išsivystyti literatū
roje įvairiems stiliams bei 
žanrams.

Prie Rašytojų sąjungos 
yra literatūros fondas, ku
ris teikia materialinę pa
galbą rašytojams, dirbau-'gyvenimą, 
tiems su dideliais, reikalin-1 Įžymus poetas 
gaiš daug laiko parašymui, 
kūriniais. Kasmet Sąjunga 
iš literatūros fondo išmoka 
dideles sumas tarybiniams 
rašytojams kūrybinėms ko
mandiruotėms, pašalpoms 
bei paskoloms. Rašytojų są
junga turi dvejus Kūrybos 
Namus Palangoje ir Pane
riuose, kuriuose dirba ir il
sisi rašytojai.

Su neapykanta lietuvių

metodas, užtikrinąs
7 C

m a. 
garsūs 
Paleckis, A. Guzevičius-Gu- 
daitis, V. Montvila, K. Kor
sakas.

Tuo pačiu metu skaityto
jui buvo primetami šlykš
tūs fašistiniai knygpalai- 
kiai. Rinka buvo pilna ma
kulatūros. Parsidavėliški 
buržuaziniai rašeivos — lie
tuvių tautos interesų išdavi
kai, stengėsi kvaišinti pa
prastus žmones kosmopoli
tiniais plepalais. Tačiau 
skaitytojas mokėjo atskirti 
grūdą nuo pelų, ir plunks
nos pakalikų knygpalaikiai 
neturėjo pasisekimo liaudies 
tarpe.

Tarybinė santvarka atne
šė lietuvių rašytojams pil
nutinę kūrybos laisvę, su
teikė jiems visus galimu
mus teisingai atvaizduoti 
Tarybų Lietuvos gyveni
mą. Naują gyvenimą beku- 
riančios liaudies didžiajame, 
kuriamajame darbe rašyto
jai surado galingą įkvėpi
mą. Jame jie semiasi kūry
binių jėgų. Apie tai byloja 
jų nauji kūriniai, giliai nu
šviečia tarybinės liaudies

Teofilis 
Tilvytis savo poemose “Us- 
ninė” ir “Artojėliai” talen
tingai parodo lietuvio vals
tiečio kelią nuo skurdaus 
gyvavimo po buožės ir dva
rininko jungu į laimingą 
bei pasiturimą gyvenimą 
kolūkiniame kaime. Savo 
eilėraščiuose Tilvytis apima 
svarbiausius dabartinio gy
venimo įvykius. Kitas gar
sus lietuvių rašytojas A.

Of

Kovingasis CIO International Longshoremen’s & Warehousemen’s Unijos prezidentas 
Harry Bridges pareiškė spaudos atstovams, kad jis “kovos iki galo” prieš sufrė- 
muotą nuteisimą penkeriems metams j kalėjimą ir gal dar deportuoti po atbuvimo 
tuos metus kalėjime. Ji kaltino, kad jis, ateivis iš, Australijos, imdamasis pilietybę 
kreivai prisiekęs. Kiti Čia esantieji unijos viršininkai atėjo pas komisijonierių F. J.

Fox išlaisvinti Bridges’ą po kaucija iki apeliacinio teismo.

'/'./z,B

Iknygai, kaip Šiandien. Ko* 
munistų partija ir Tarybi
nė Vyriausybė daro visa 
tam, kad patenkintų darbo 
žmonių dvasinius poreikius. 
Lietuvos leidyklos kasdien 
išleidžia dešimtis tūkstančių 
[egzempliorių knygų. Jų ti
ražai, palyginti su buržua
ziniais laikais, padidėjo vi
dutiniškai 5 — 10 kartų, o 
atskirais atvejais ir 20 kar
tų. Dabar vidutinis knygos 
tiražas 8 — 10 tūkstančių 
egzempliorių, tuo tarpu, kai 
buržuazinės Lietuvos lai
kais knygų tiražai svyravo 
Itarp 500 ir 1,000 egzemplio
rių.

Lietuvos skaitytojas ypač 
mėgsta įžymaus rašytojo 
[Petro Cvirkos raštus. Poka
riniu laikotarpiu jo kūriniai 
buvo leidžiami per 20 kar
tų; jų bendras tiražas 150,- 
000 egzempliorių. Masiniais

Guzevičius - Gudaitis ro
mane “Kalvio Ignoto teisy
bė” ir to paties pavadini
mo pjesėje meistriškai at
vaizduoja lietuvių tautos 
kovą dėl Tarybų valdžios 
1918 - 1919 metais. Jau ta
rybiniais laikais iškilęs ra
šytojas J. Dovydaitis roma
ne “Po audros” ir eilėje ap
sakymų parodo didžiąsias 
lietuvių tautos pergales so
cialistinės statybos srityje. 
Skaitytojai mėgsta taip pat 
patriotinius A. Venclovos 
eilėraščius. Senesnės kartos 
rašytojas A. Vienuolis-Žu- 
kauskas baigė spausdinti 
“Pergalės” žurnale romaną 
“Puodžiūnkiemis,” pasako
jantį apie tai, kaip buožės 
ir dvarininkai iki įsikūrus 
Tarybų valdžiai žiauriai iš
naudojo lietuvių valstiečius.'tiražais taip pat leidžiami 
Verti dėmesio nauji V. Pu-[Salomėjos 
tino-Mykolaičio 
ir, ypatingai,

Nėries raštai, 
•eilėraščiai daugelio kitų rašytojų kny- 

jo “Kantata gos. Iš viso Tarybų Lietu- 
Tarybų Lietuvos dešimtine- voje pokariniais metais iš
eini.” Reikia pažymėti ta- leista 27 milijonai egzemp- 
lentingos poetės V. Vaisiu- liorių knygų. Tas skaičius 
nienės kūrinius, K. Kerša- prašoka skaičių knygų, iš- 

Literatūra leistų per visą buržuazinės
Baltušio pjesę Lietuvos gyvavimo laiką.

Tarybinės santvarkos są- 
i rašytojai

ko tyrinėjimus “ 
ir kritika, 
“Gieda gaideliai.”

Nauji lietuvių rašytojų lygomis lietuvių 
kūriniai aukštai meniški, gavo plačiausią auditoriją, 
jie pasižymi giliu gyveni-1 Daugelis jų kūrinių išver- 
mišku turiniu, koviniu idė-|čiam'as į rusų kalbą ir kitų 
jiškumu. Tarybų Lietuvos.broliškų TSR Sąjungos tau- 
rašytojai stengiasi savo kū- ' 
rinius padaryti vertais di
džiosios stalininės epochos.

Dėka to, kad literatūra 
Tarybų Sąjungoje paskirta 
tarnauti liaudžiai — teisiu- lininės premijos, 
gai atvaizduoja jos gyveni
mą, jos laimėjimus kuria
majame darbe, kovą dėl tai
kos visame pasaulyje, ji pa
sidarė nepaprastai populia
ri masinio skaitytojo tarpe. 
Niekad Lietuvos istorijoje 
nebuvo tokios paklausos 'komunizmas.

tų kalbas. Geriausieji lietu
vių rašytojų kūriniai pažy
mėti aukščiausiuoju tarybi
nės šalies apdovanojimu— 
jų autoriams paskirtos Sta-

Tarybų Lietuvos litera
tams atskleisti platūs hori
zontai. Tuo metu, kai bur
žuazinė kultūra išsigimsta, 
pūva, tarybiniai rašytojai 
drąsiai ir tvirtai žiūri į at
eiti. Tos ateities vardas — I *-

Laiškas iš Pietų Amerikos
Montevideo, i aktus prieš mūsų judėjimą, 

baland. 26 d. 1950 m. j Tuo tarpu, mūsų pažangu
sis judėjimas neturi nieko 
panašaus į tas išsišokėlių 
gaujas. Mūsų pusėje masės, 
ištisos minios - išmintingo
ji, doroji darbo liaudis! Dėl 
to prieš mūsų masines orga
nizacijas turės sudužti visi 
'banditiški

Clevelando jgovėdų bei

pašto 
visa

Antanui Bimbai 
New York, SA.
Mielas Drauge:

Vakar, paėmęs iš 
“Laisvę,” sužinojau
teisybę apie fašistinių chu
liganų pasikėsinimą prieš 
Jūsų gyvybę L„.--------
mieste. Bent kiek padores- [sinimai! 
nio žmogaus sąžinė negali Atsiginti 
nesukilti prie# tų lietuviš- 'trokštančių 
kų gengsterių niekšingus ^reikalinga 
puolimus ant pažangiojo | bes, ' * 
judėjimo. Negaliu nutylėti jįtemptos kovos už taiką, už 
nepasakęs, kad tie tariamie- laisvę ir gerbūvį. Žudikų 
ji “tremtiniai” kaskart vis | kruvinoji ranka neprivalo 
ryškiau save persistato: be- [pasiekti mūsų brangiųjų 
ginklių, taikių žmonių, žu- [draugų vadovų! Daugiau 
dikai jie buvo Lietuvoj lai-[budrumo! Kiečiau suglaus- 
ke vokiečių okupacijos; šito kime gretas ir gengsterių

puolimai, visi

nuo kraujo 
piktadarių —• 

daugiau vieny- 
akylesnio budrumo,

kruvinojo amato jie nema
no atsisakyti ir svetimoje 
šalyje! Už savo teroro orga
nizavimą ir įvykdymą, prieš 
nieką jie neturi atsakyti; 
juos saugo amerikietiškos 
“demokratijos” immunite- 
tas!

Tačiau tokioms padūku- mės dar vieną sunkią kovą 
su lietuvių tautos , atmato
mis, dar šildomais naujojo 
karo ginklų žvangintojų 
globos.

Visomis savo pajėgomis 
smerkdamas 
žmogžudžių 
prieš Jūsų gyvybę, 
proga reiškiu Jums, mielas 
drauge Antanai, gi Ii ausį sa
vo solidarumo bei užuojau
tos jausmą. Tuo pačiu, 
sveikinu už Jūsų vyrišku
mą laike niekšingo užpuoli
mo ir po jo, drąsiai žen
giant prakilniuoju kovos 
kel i u! A n tanas Vaivuskas.

sioms gaujoms nebus lemta 
savo tikslo atsiekti! Juos 
suvaldys žmonės, paprasti 
žmonės — darbo liaudis, 
kuri vis pajėgiau išstoja 
prieš naujo karo kurstyto
jus, prieš tuos pačius, kurie 
palaiko ir skatina kruvi
niems žygiams ir lietuviš
kąsias išsigimėlių gaujas.

Juos' suvaldys ir lietuvių 
pažangioji visuomenė Ame
rikoje. Iš Lietuvos pabėgu
sieji nusikaltėliai tik gau
jas tegali suorganizuoti ir 
iš pasalų bei tvarkos “dabo
tojų” akyse papildyti teroro

gaujos nedrįs kartoti savo 
kruvinųjų siekių!

Esu tikras, jog 
kos lietuviai darbo 
mokės organizuotai 
ti tiems “ 
“Naujienų,” “Draugo, 
“Vienybės” pastogės ir lai-

Ameri- 
žmonės 
atsaky- 

pikietininkams” iš

lietuviškųjų 
pasikėsinimą 

šiąja

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) —Ketvirt., Geg. 4, 1950
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Parašė A. GUDAITIS—GUZEVIČIUS

(Tasa)
— Va, žmogus! Pusę svieto apkelia

vęs !
Kajetonas, įsikandęs papirosą, lingavo 

koją, aukštai užmetęs ją ant kitos kelio, 
ir lėtai, lyg nenorom, su dideliu savo ver
tės supratimu pasakojo, kaip grįžęs iš 
ano, tolimo Kaukazijos krašto, kokie ten 
aukšti ir baisūs kalnai, kokie ten žmonės 
juodi, koks ten turtingas gyvenimas; 
kaip jį tenai kas rytas vakaras puikiau
siu vynu girdė ir kaip jam tenai pasiu
tusiai gerai sekėsi “tarnysta štaby”:

— Visoki dukumentai. Pilnas fortfe- 
lis, net ir nepareina. Skaitai skaitai, duo
di duodi po tuos popierius, kol pripasuo- 
ji, kam koks faragrafas pritaikyt... O 
pulkinykas su panom po restoranus ūžia. 
Šaukia kamindantas vieną vakarą: uNu
jok, pažiūrėk, ar ne jūsų ten pulko!... 
Ir kad man nebūt šito daugiau! ■— Te 
būrys kareiviu!” Nujoju, — agi, mat, 
pliekia, šaudo karinykai, neprisileidžia 
nieko! Na, kad jau pažino man,’ kaip 
savą, tai priėmė. Iateinu zalan — nagi, 
apstoję šokikes - balerinas šauna, duoda 
lubos,’ “Giedokit!” — šaukia. Kas gi 
tom daryt? Jos ir gieda “Bože caria . . .” 
(“Dieve, carą gink”). Agi, išrengtos vi
sai, kad nė siūlelio ant jų nebėr! Visas 
rūbas — karoliai ant kaklo! Chė-chė-chė! 
Zerkolai, langai, lempos, — visa sudau
žyta, sušaudyta — sklindžiom!

nebeskaito, ale aršinom mieruoja, kaip 
audeklą... Tų kerenkų — tai arkužais, 
lapais prispausta.

— Nemeluok!
— Ko jam meluot? — užstojo Besąs

paris: — Ar pas mum ostmarkių maišais 
neskaito?

— Kiek gi maišų prisikimšai? — pa
klausė Deksnys, bet jo klausimą visi pra
leido negirdomis.

— Tai, mat, tenai visa kitaip: ir že
mė, ir augalai. A, kaipgi tenai gyveni
mas dabar? — pakreipė kalbą Palionis: 
— Koks tenai padėjimas?

Į tuos klausimus Graužinis nerado no
ro atsakinėti.

— Koks pastatymas, toks ir padėji
mas, — pašaipiai atsake jis.

— Nagi, taigi, negi jau nežinai, koks 
tenai gyvenimas? — pasipiktinęs užklau
sė Gendvilis. — Jėg tikrai tenai buvęs, 
tai vis turi žinot, kaip gyvena!

Kalbėdamas jis tik varste akimis Ka
mšę ir daug ką taikė tiesiog jai.

,— Moteros tai tenai gražios, tik juodos 
labai. Mūsų’dailesnės. Kad palyginsi, tai 
musu — kaip gulbė prieš varną... Alia, 
teisvbė! Moteros tenai visus darbus dir
ba. Vyras — tik kindžalais apsikarstęs 
vaikštinėja, nė piršto nepakrutina. Ma
tai, mergyt, ir aria, ir sėja, ir akėja mo
teros !...

—Lyg tai, — trumpai ir nepagarbiai 
atsiliepė Karusė.

— Mat, dar netiki! Tokiai gulbelei tai 
nė nepasirodyt be maišo ant galvos! — 
akiplėšiškai žiūrėdamas į Karusę, tęsė 
svečias: — Vot taip! Maišas juodas, ašu
tinis ant galvos, tik akim skyle praplau
ta, kad nepargriūtu eidama. O, kad tokia 
mergytė pasirodytų tenai, tuoj — ant ar
klio, per balną persimestų totorius ir “ai- 
da” in kalnus! Vagia moteriškus — vog
tinai !

— Tai jau, lyg tai aukso šmotą, —■ 
taip jau ir vagia ... — pašaipiai pareiš
kė Karusė, apsidairė, ir tik dabar paste
bėjusi Deksnį, staiga pašokusi, per visą 
kamšalynę ištiesė jam ranką: — Pra
šom, dėde Gervazai, prašom gi spraustis. 
Prašom čia!

Viena mergaičių tuoj pasitraukė nuo 
lovos galo, ir Deksnys, su dideliu pasi
tenkinimu prasispraudęs, atsisėdo “'mo
terų pusėj.” Prie stalo spietėsi Palionis, 
Besąsparis, Gendvilis ir kiti gaspadoriai, 
nelygūs jam žmonės.

Besąsparis vėl išvedė kalbą į kelią:
— Na, tai kaipgi tuos gramylus išvai

kei? Užbaik jau...
— Na, tai ką — išvaikiau... žiūriu, 

nebėr jokios rodos, tai kad suriksiu: “Va
sa blagarodije! Niemci!” (Jūsų Kilnybe! 
Vokiečiai!—Rus.). Tuoj — ša! Nuštilo, 
kaip vandeniu perpilti.

— Tai ir tenai niemčius? — paklausė 
Palionis.

— A kaipgi, buvo . ..
— Būt buvo, tik nebėr, — numetė 

Stočkus.
— Tai su niemčium skutei iš to Kap- 

kazo? Ką? — vėl paklausė Palionis.
Svečias ėmė aiškintis:
— Ale ne. Pats. Kur kaip: kur pėsčias, 

kur važiuotas ... Užeini kur pavalgyt. 
Ko prašai, to nėr. Na, tai atsisėdi kam
pely, mazgelytį druskos sau išsiimi, at
sirisi. Gaspadoriai valgo nesūdę, o tu tik 
vieną bulvelytę* pasiprašai ir kremti/ 
druskon pasidažydamas... Na, tai pa
matę, tuoj ir to, ir šio atneša. Sykį jau 
taip, tada jau didesnį ryšuliuką išsiimi. 
Tuoj kita kalba. Prisimainai, ko reikia, 
arklius nusisamdai, druskos nupili, kiek 
suderi, ir važiuoji švilpaudamas.

— Tai kaipgi tenai? Be pinigų? — 
suabejojo Stočkus.

— Kodėl? Yra pinigų davaliai. Tik jų

— Tai toks ir gyvenimas, — permetęs 
jį akimis, dar įžūliau pasakė Graužinis:
— Gyvena katė, gyvena ir šuva: katė un 
pečia, o šuva — un šalčia.

— Bepiga mažas mušt, senas apjuokt,
— atsiliepė į tai Deksnys. — Nejau visai 
ir nežinai, kas kaip? Ag, žemė gi vis jau 
išdalyta Kaukazijoj?

— Kadgi tenai nėr žemės: vieni kal
nai'akmeniniai, — perkirto jo kalbą Be
sąsparis ir pats pirmas nusijuokė.

Išjuoktas ir nutildytas, Deksnys turė
jo klausytis pamokslų.

Varkalienė net ėmė debčioti į Deks- 
nio kampą, laukdama, kad tuoj pratrūks 
susikaupę debesys. Ir kaimynai tą supra
to. Palionis pasinešė pasakoti. Stengda
masis kuo tirščiau išspausti balsą, išdi
džiai, tartum visi būtinai turėtų jo klau
syti, kaip niekad neklystančio, visa iš
manančio žmogaus, jis pasakė:

— Aleksandravėlės melnikas pargrįžo, 
Miglinas... Esą, ar Kijeve, ar kur to
liau buvęs. Ėjęs keliu, pamatęs tokį senį 
pargriuvusį. “Padek man paskelt, — sa
kąs jam tas senis: — Aš tavęs nepamir
šiu...” Taip tas Miglinas ir pakėlęs jį 
už pažastų, pastatęs ant kojų ir pavedė
jęs dar šalin, kad jo tekiniai nesumal
tų . . . Eisiąs jau Miglinas savais keliais, 
tik tas senis šaukiąs jį vėl: “Nepažinai?”
— '“Ne!” — “Tai įsižiūrėk, girdi, kam 
padėjai.” Tas vėl kratos: “Ne, nematy
tas. .— “Na, tai te, paimk. Te tau 
mano galva.” Ir jam — sidabrinį rublį 
saujon. “Kad ateis tasai laikas, atnešęs 
jį parodyk man, aš tave atpažinsiu ir at
sidėkosiu.” Žvilgt tas Miglinas in se
nį ir in rublį, — kaip iš akies trauktas
— Mikalojus patsai!...

— Ką čia! Meluoja, kaip pasamdytas,
— suprunkštė Besąsparis.

Suūžė daug balsų. Palionis kirtosi su 
Basąspariu, o Kajetonas sau klausėsi, 
ramiai pūsdamas dūmą.

— Meluoja ar ne, — niekas nepaliu
dys, — įtikinėjo Palionis. — O dėlto da
bar rublis vis aukštai ... Kad ir nesida- 
br.inis, o geriau už markę eina. Dėl ko?.. 
Ar neperpranti? Kad pargrįš, tai ir nu- 
silipdysi ostmarkėm sienas, pamatysi!

O Besąsparis širdo:
— Kad nusilipdysiu aš, nusilipdysi ir 

tu! — Ne kur, ne peklon dėsi... Ne vie
ną maišą prisikimšai!

Čia ir Deksnys nebeiškentė:
— Susipiovė, brač, puodas su katilu! 

Piauna, rieja spekuliantas samagonči- 
ką!

Priemenėje kažkas akiplėšiškai gar
džiai nusikvatojo. Ginčas prie stalo 
smarkėjo, pagaliau įsikišo .Kajetonus ir 
sutaikė abi šalis, pasisakydamas “per 
vidurį,” kad nė vienam nebūtų skriau
dos:

— Na, pinigas, kaip sakoma, be kva
po: ar jisai šioks, ar jisai toks.. . O 
germanas dėlto daug turi apglėbęs. Ak- 
gi jisai dabar visur sėdi: ir Ukraine, ir 
Gudijoj, ir Kaukazijoj, net ligi pačių 
naftos žemių, ir visur nuo marių ligi 
marių kelius tiesia.

— O keliai jų kokie? Kaip stalas! — 
parėmė jį Besąsparis.

— Ką čia sakyt! Kad da pabus čia, tai 
ir čia kelius nuties, nulygins. Kaip cac- 
ka plentai bus.

Tada jau Deksnys praplyšo:
(Bus Daugiau)

Linksmai prezidentas Trumanas pradeda 6-sius pre
zidentystes metus balandžio 12-tą, penkerių metų 
sukaktyje nuo velionies prezidento Roosevelto mirties.

TITO PASMERKIA JUGOSLAVIJOS 
DARBO ŽMONES SKURDUI IR ALKIUI

Rašo P. Z.

Sunkų vargą vargsta da
bar Jugoslavijos tautos. Fa
šistinė Tito-Rankovičiaus gru
pė likvidavo liaudies demo
kratinę santvarką šalyje ir 
įvedė žiaurų, teroristinį anti
liaudinį režimą. Išdavę naci
onalinius Jugoslavijos intere
sus, titininkai faktiškai pa
vertė šalį kapitalistinių mo
nopolijų kolonija. Vis didė
jantis vergiškas Jugoslavijos 
priklausomumas nuo Wall 
stryto ir Siti magnatų veda į 
darbininkų klasės išnaudojimo 
sustiprinimą. Ta politika pa
smerkia liaudies mases skur
dui ir badui.

Jugoslavijos ekonomika at- 
įsidūrė padėtyje be išeities. 
Titininkų atlikti įvairūs avan- 

i tiūristiniai manevrai, kaip 
smulkiosios pramonės ir pre
kybos nacionalizavimas, dar 
labiau rablogino ekonominę 
šalies būklę. Smulkiosios 
pramonės ir prekybos nacio
nalizavimo manevras tuČtuo- 

i jau privedė prie to, kad buvę 
smulkių įmonių sav-.Jukai ir 
smulkūs prekybininkai, perė
ję valstybinėn tarnybon, par- 

| davė visa, kas buvo jų sande-' 
i liuese bei parduotuvėse, ir da
bar gauna . algą iš. valstybės, 
dykinėdami tuščiose parduo- 

į tuvėse ir įmonėse.
Titininkai tiesiog sudarė 

j sandėrį su imperialistais, ir, 
baisiai išnaudodami šalies 
darbo žmones, išmoka užsie
nio koncernams stambias su
mas.

Kaip yra žinoma, Tito gru
pe įsipareigojo išmokėti an
glų monopolijoms 900 milijo
nų dinarų, švedų kapitalis
tams — per 500 milijonų di
narų, kaip nacionalizuoto 
turto vertę. 1949 metų gruo
džio 26 dieną Belgrado va
deivos jau įmokėjo pirmą 
įnašą anglams—250 tūkstan
čių svarų sterlingų. Jugosla
vijos vadai įsipareigojo su
mokėti daugelį senų ikikari
nės Jugoslavijos skolų. Visa 
tai Jugoslavijos darbo ma
sėms savaime bus nauja naš
ta.

Neseniai Anglija primetė 
Jugoslavijai tipingą imperia
listinę prekybos sutartį, to
kią pat, kokias ji primeta sa
vo kolonijoms. Pagrindinė 
Anglijos - Jugoslavijos sutar
ties sąlyga yra tai, kad Ju
goslavija paverčiama žaliavi
niu priedėliu;, t. y. ji tiekia 
Anglijai žaliavą: rūdą, meta
lus,- mišką, kviečius ir kitus 
žemės ūkio produktus, kurių 
reikalinga Jugoslavija.

Dėl katastrofinės finansinės 
būklės šalyje ir dėl reikalo 
konkuruoti su kitais žemės 
ūkio produktų eksporteriais, 
Tito klika pardavinėja užsie
nio kapitalistams žemės ūkio

džiausio prasilaikymo, Tito 
klika visaip pataikauja savo 
ištikimiems pakai ikams —• 
udbovininkams (saugumo or
ganų bendradarbiams). Apie

produktus 20-30 kartų žemes
nėmis kainomis už tas, kurio
mis tuos pačius produktus 
liaudies masės perka pačioje 
Jugoslavijoje.

Pavertę Jugoslaviją agrari
niu - žaliaviniu imperialisti
nių valstybių priedėliu, titi
ninkai varo politiką, kuri ve
da į darbininkų klasės jėgų 
išsekimą, šalia nepaliaujamo 
didinimo darbo dienos, daž
nai siekiančios 12 ir net 16 
valandų per parą, Tito - Ran- 
kovičiaus klika plačiai naudo
jasi priverčiamu milžiniško 
žmonių skaičiaus darbu. Taip, 
pavyzdžiui, ligi 1949 metų 
spalio mėnesio miško darbuo
se ir rūdynuose nemokamai 
dirbo per 450 tūkstančių 
žmonių.

šię metų pradžioje Jugo
slavijos išdavikai pradėjo 
naują žygį prieš darbininkų 
klasę. Siekdami išspausti iš 
darbininkų visus syvus, titi
ninkai išleido’ įstatymą apie 
vadinamą išdirbio normų per
žiūrėjimą ir apie naujų ta
rifų įvedimą remiantis tomis 
normomis. Per dirbtinį išdir
bio normų pakėlimą jie sten
giasi pasiekti tokio darbo in
tensyvumo, kuris išeina už 
darbininkų ištvermės ribų. 
Kartu be paliovos smunka 
tiek realusis, tiek ir nomina
linis darbininkų darbo atlygi
nimas. Taip pat įvesta ir 
nauja darbininkų .aprūpinimo 
sistema, pagal kurią darbinin
kai gauna maisto korteles tuo 
atveju, jei jie įvykdo nusta
tytas normas. Ir tam, kad 
įmonių administracija galėtų 
dar daugiau spausti darbinin
kus, Tito klika perdavė mais
to korteles įmonių direktorių 
dispozicijon, įgaliojusi juos 
kaip išdavinėti korteles, taip 
ir neduoti darbininkams tų 
kortelių tais atvejais, kai jie 
neįvykdo nustatytų normų.

Įdomu taip pat susipažinti, 
kaip išduodamos kortelės pra
moninėms prekėms. Siekiant 
bent kiek sumažinti darbo jė
gos judėjimą, . tiksliau pasa
kius — darbininkų pabėgimą 
iš įmonių, įmonių direkto
riams įsakyta išdavinėti dar
bininkams korteles pramoni
nėms prekėms. Siekiant bent 
kiek sumažinti darbo jėgos 
judėjimą, tiksliau pasakius— 
darbininkų pabėgimą iš įmo
nių, įmonių direktoriams įsa
kyta išdavinėti darbininkams 
korteles pramoninėms pre
kėmis- tik praėjus trims mėne- 

į siams darbininkui stojus ton 
įmonėn dirbti. Jei darbinin
kas neatitinka visų reikalavi
mų, titininkai atima korteles 
ne tik iš paties darbininko, 
bet ir iš jo šeimos.

Tuo metu, kai darbo masių 
likimas yra neregėto kapita
listinio išnaudojimo ir skur-

Udbovininkai
Malkų—12 kubinių metrų 

ir 6 tonas anglių.
Baltų m/iltų 240 kg.
Tamsių miltų—neribotą kiekį.

Riebalų .................. 42 kg
Cukraus ............  48 kg
Ryžių ....................... 24 kg
Pupų ...................... 48 kg
Makaronų .......... 48 kg
Bulvių — neribotą kiekį 
šviežios mėsos........ 96 kg
Džiovintos mėsos — 24 kg
Pieno .............. 365 litrus
Šokolado ................ 6 kg
Muilo ....................... 24 kg

Be to, udbovininkai papil
domai gauną maistą iš vals
tybinių žemės ūkio dvarų ir 
kainomis, kurios 8-10 kartų 
yra mažesnės, negu rinkoje. 
Reikia pabrėžti, kad darbi
ninkai per ištisus mėnesius 
negauna net tų menkų nor
mų, kurias jie turi gauti pa
gal korteles. Ypatingai retai 
išduodama mėsa ir riebalai.

Maisto tiekimo būklė šaly
je vis blogėja. Kaip yra ži
noma, rudens sėja sužlugo. 
Tatai buvo išdava to, kad 
Jugoslavijos valstiečiai prie
šinasi grobikiškai titininkų 
politikai kaime, pasireiškian
čiai, atskirai imant, tuo, kad 
mokesčiai, kurie imami, iš 
vargingųjų bei vidutiniųjų 
valstiečių, yra nepaprastai di
deli. Net be abejojimo per
dėtais duomenimis, kuriuos 
pateikia įsimelavusieji fašisti
niai laikraščiai “Borba,” “Po
litika,” “Glas,” “Nova Make
donija” ir kiti, — rudens sė
jos plano teįvykdyta iš viso

tai gana iškalbingai byloja 
udbovininkų ir darbininkų 
metinės aprūpinimo normos.

štai keletas skaitmenų.
Gauna per metus:

Darbininkai
] kubinį metrą ir

0.5 tonos anglių.
Tamsių miltų 96 kg
Kukurūzos miltų 24 kg

12 kg
12 kg
Negauna
Negauna
Negauna
Negauna
8 kg
Negauna
Negauna
Negauna
1 kg

20-22 procentai. Tie skait
menys įtikinamai byloja apie 
tai, kad darbo valstiečiai ne
nori gaminti grūdų ir kitų že
mės ūkio produktų jiems eks
portuoti į kapitalistines šalis, 
kad iš to pralobtų Tito grupė 
ir jos šeimininkai — imperia
listiniai magnatai.

Fašistinis Tito klikos šeimi
ninkavimas vis daugiau kelia 
liaudies nepasitenkinimą. Ma
sinis darbininkų pasitrauki
mas iš įmonių bei rūdynų, 
streikų didėjimas, vis glau
desnis darbo masių susitelki
mas apie Jugoslavijos mark
sistines pogrindžio organiza
cijas, atkuriamos kovos prieš 
Tito kliką procese, — visa tai 
byloja apie tai, jog Jugosla
vijos darbininkų klasė vis 
ryžtingiau ir aktyviau paky
la į kovą už Tito klikos paša
linimą, už darbo žmonių ma
sių kolonialinio išnaudojimo 
panaikinimą ir už Jugoslavi
jos sugrįžimą į galingąją de
mokratinę stovyklą.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Naujas Uždavinys

VILNIUS, kovo 19 d.—Vil
niaus “Elfos” elęktromotorų 
gamyklos kolektyvas gavo 
naują uždavinį — gaminti 
patefoninius elektromotorus. 
Laikinai buvo paleistos į dar
bą trejos revolverinės stak
lės štiftams gaminti. Iš re
volverinių staklių (schemoje 
Nr. 1 pažymėtos skaitline 2), 
štiftai buvo nugabenami į su
rinkimo stalus (skaitlinė 1). 
Iš čia surinktos motorų dalys 
patekdavo į tolesnį gamybos 
procesą.

Surinkimo cecho meistras 
Petras Morkūnas pagamino 
specialų įrengimą šiems štif
tams gaminti (schemoje Nr. 
2, skaitlinė 3). Su šiuo Pe
tro Morkūno sukonstruotu 
įrengimu per 8 valandas pa
gaminama beveik tiek štiftų, 
kiek anksčiau pagamindavo 
visos trejos revolverinės stak
lės . žymiai sumažėjo štiftų 
tiekimo kelias į surinkimo sta
lus, pašalintas priešpriešinis 
detalių judėjimas. Be to, ga
minant štiftų s,' dabar per pa
mainą sutaupoma vario ir ki
to brangaus metalo tiek, kad 
iš jo pagaminama papildomai 
iki 260 štiftų. Be to, sutau
poma apie 10 kilovatų elek
tros energijos.

Mokslininkų Darbai

VILNIUS, kovo 19 d. —- 
Mokslų akademijos Geografi
jos ir geologijos instituto 
moksliniai bendradarbiai ne
seniai sugrįžo iš dvi savaites 
trukusios mokslinės ekspedi
cijos. Akademijos tikrajam 
nariui prof. Bieliukui vado
vaujant, buvo vykdomas Vil
niaus apskrities Riešės basei
no ežerų tyrinėjimas, “žaliuo- 
siuose,” “Didžiajame” ir ki
tuose ežeruose atlikti gilumo 
matavimo ir kiti tiriamieji 
darbai. Vykdomieji tyrimai 
turi reikšmę mažų kaimo 
hidroelektrinių statybai, žuvi
ninkystės išvystymui ir kt. 
Vasarą tiriamieji darbai šiuo
se ežeruose bus tęsiami to
liau.

žemės ūkio instituto moks
liniai darbuotojai paruošė 
leidinį, skirtą respublikos gy

vulininkystės tolesniam išvys
tymui, pavadintą “Kolūkių ii 
tarybinių ūkių melžiamoms 
karvėms racionai.” Remiantis 
atliktais tyrimais Radviliškio 
apskrities kolūkių galvijų 
fermose, leidinyje duodami 
smulkūs nurodymai kaip šer
ti melžiamas karves, kokius 
pašarus geriau' naudoti ke
liant karvių pieningumą ir 
kt. Visa tai pavaizduota 
gausiose lentelėse.

Leidinys šiomis dienomis iš
eina iš spaudos.

Žemes Ūkio Darbuotojų 
Mokslinė Konferencija

KĖDAINIAI, kovo 19 d.— 
Dotnuvos laukų bandymų sto
tyje .įvyko mokslinė konferen
cija, skirta žalieninės žem
dirbystės sistemos įdiegimo 
kolūkiuose klausimams. Pra
nešimą tema “Svarbiausios 
mokslinių tyrimų problemos 
ryšium su žalieninės žemdir- 
'bystės sistemos įgyvendinimu 
respublikoje” padarė Dotnu
vos laukų bandymų stoties 
direktorius docentas Vasi
liauskas.

K o n f ere n c i j o j e daly va vo 
Mokslų akademijos žemės 
ūkio instituto direktorius Va- 
zalinskas, direktoriaus pava
duotojas žebenka, žemės ūkio 
ministerijos ir laukų bandy
mų stočių darbuotojai.

Elektra Tarybiniam Kaimui
PLUNGĖ, kovo 19 d. — 

Praėjo dar tik du mėnesiai, 
kai Kulių miestelyje pirmą 
kartą buvo paleista darban 
elektrinė.

Aprūpinus miestelio įstai
gas šviesa, pradėta elektrifi
kuoti artimesniuosius kolū
kius. Elektros laidai tiesiami 
į “Aušros” ir “Atlanto” kol
ūkius. Ateityje numatyta 
elektrifikuoti dar keletas kol
ūkių.

Pirmą kartą elektros lem
putės sužibo ir Platelių vals
čiaus šalyno tarybinio ūkio 
darbininkų butuose. Ta
rybinio • ūkio elektrine tei
kia šviesą taip pat Šateikių 
septynmetei mokyklai. Numa
tyta elektrifikuoti kaimyninį 
“Blendžiavos” kolūkį.

Pr. Simaitis,
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44American Immigration 
Policy — A Reappraisal”

pritaikin 
Amerikos 
siu dienų

National Committee on lm-1 
migration Policy isleidc* svar- į 
bia nau ją knygų, kuri ana- į 
lizuoja mūsų imigracijos įsta 
tymus ir kaip jie liečia mūsų 
tautinį gerbūvį. Knyga sure-i 
dagavo William S. Bernard,! 
komiteto egzekutyvis direkto 
•Mis su pagalba Dr. Caroline 
Zeleny ir Prof. Henry Miller. 
Knyga yra apžvalga mūsų 
’migracijos nuo 1789 m., ka
da Konstitucija buvo priimta, 
ligi 1948 m., kada buvo pra
vestas Displaced Persons 
įstatymas, ir rekomenduoja 
aiškius pakeitimus 
ti tų įstatymų prie 
tradicijų, idealų ir 
pasaulio realybių.

Knygos pradžioje aprašyta 
mūsų kvotos sistema, pagal 
kulių tik 150,000 kvotinių 
imigrantų gali atvažiuoti kas 
met. Kvotos sistema pradėjo 
veikti. 1920 metais ir užbaigė 
“atdarų durų” imigracija. — 
38 milijonai imigrantų įva
žiavo į Jungtines Valstybes 
per šimtų metų.

Nors redaktoriai pripažįsta 
kad reikia kaip nors kontro
liuoti imigraciją, jie kritikuo
ja nekurtuos kvotos įstatymo 
punktus, ypač nedemokratiš
kų diskriminaciją prieš' imi
grantus iš rytų ir pietų Eu
ropos ir neįleidimų tų azia- 
tiškų žmonių, kuriems piliety
bė atsakyta pagal mūsų na
tūralizacijos įstatymus. (Jau 
antrojo pasaulinio karo pra
džioje buvo stengiamasi mo
difikuoti imigracijos suvaržy
mus prieš Azijos ir Pacifiko 
gyventojus.)

Knygos redaktoriai išstudi
javo, kaip imigracija liečia 
mūsų tautinį turtų, darbus, 
algas ir gyvenimo standartus.

Visų pripažinta, kad imi
grantai žymiai prisidėjo prie 
šios šalies išsivystymo.

Knygoje suminėti argumen
tai dėl suvaržymo imigraci
jos ir kaip tie argumentai ‘pri
sidėjo prie pravedimo įstaty
mo
grantai darbininkai 
darbo progoms vietinių darbi
ninkų; (2) kad imigrantai 
darbininkai sumažino algų 
skalę, ir galutinai Amerikos I 
gyvenimo standartas puolė; 
(3) kad imigrantai iš pietų ir 
rytų Europos ne taip prisi
dėjo prie mūsų tautinio gyve
nimo, kaip žmonės iš šiaurės 
ir vakarų Europos. Faktai 
aiškiai parodo, kad taip vi
siškai nebuvo.

įvairūs naturalizavimo, 
mokslumo, dalyvavimo dvie
juose karuose, nusikalstamu
mo, pauperizmo, sveikatos

pav., kad ) imi- 
grąsino
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MONTELLO, MASS.

LIUOSYBĖS CHORO
METINIS

KONCERTAS
Įvyks šeštadienį

Gegužes 6 May 
Lietuvių Tautiško Namo 

Apatinėje Salėje
8 Vine St., kampas N. Main St.
Pradžia 7:30 vai. vakare

Įžanga 75c asmeniui
- Programoje Dalyvauja:— 
LIUOSYBĖS CHORAS, 

vad. Alb. Potsius.
Choras yra susimokinęs “Rau
donųjų Dainų” ir keletu kitų 
naujų dainų. Taipgi bus vieti

niai solistai ir bus duetų 
ir oktetų.

Kvartetas: Rožė Stripinis, 
Aldona Wallan, Paulina Kun
drotas ir W. Yudeikis.
Piano solo duos:

Vincas Kundrotas, Jr.
Kiti talentai: Vera Balkus 
(Putvinskaitė) iš Hull, Mass.; 
William Petrukevičius iš Law
rence, Mass.
Akompanistė: Olga Lalcon 

(Breivytė)
Šokiams gros:

Art Masonis Orkestrą.

rekordai buvo išstudijuoti. 
Aišku, kad tautinė ar rasinė 
kilmė neturėjo nieko bendro 
su prisitaikinimu prie naujo 
krašto sąlygų. *

Svetimų kalbų laikraščiai 
svarbiausias faktorius 

imigrantą su 
jos tradicijomis, 
organizacijos irgi

buvo 
supažindinti 
Amerika ir 
Fraternalės 
prisidėjo.

Knyga pranašauja sumažė
jimų mūsų gyventojų skai
čiaus sekamais keliais de
šimtmečiais, jeigu nebus to
lesnės imigracijos. Aprašo, 
kas atsitiko kituose svarbiuo
se kraštuose, kada imigracija 
buvo sulaikyta. šiandien vi
sos šalys, apart Jungtinių 
Amerikos Valstybių, pertvar
kė savo imigracijos suvaržy
mus.

Pasiremdami 
moksliškomis 
daktoriai

faktais ir 
studijomis, ne

priėjo prie^ išvados, 
reikia padauginti 

imigrantų skaičius; 
nesuvartotas kvotas 

šešių mėnesių

duo- 
kaip 
kvo- 
žmo-

neįleidžiami dėl

kvotinių
(2) visas 
po pirmų 
įtraukti į vienų bendra skai
čių, kad galėtų suvartoti ša
lys, kurių kvotos išsibaigu
sios, arba tokias kvotas 
ti specialėms grupėms 
tremtiniams: (3) įsteigti 
tas Azijos ir Pacifiko 
nėms, kurie
rasinių priežasčių; (4) mes 
turėtume skaitytis su tarptau
tinėmis agentūromis, kurios 
imigracija rūpinasi,, ir pritai
kinti savo imigracijos nusi
statymų su savo atsakomybė
mis.

Knyga “American Immi
gration Policy” turi daug sta
tistinių informacijų ir svar
bių rekomendacijų, padėti 
viešajai opinijai, kaip ir ofi
cialiai, apie dalykų, kurs vėl 
visus gyventojus domina.

Comnion Council.

Newark, N. J
Sietyniečiai Kviečia
Matyti Gražiąją Sylvia

Gerai įsitikinau iš sietynie- 
čių pamokų, kur turėjau pro
gos matyti jų rengiamą ope
retę Sylvia, sekmadienį, ge
gužės (May) 7. dienų, 3:30 
po pietų, Lietuvių Svetainėj, 
180 New York Ave., Newar- 
kc.

Visos apylinkės keliai šią 
dieną turi vesti į viena tašką 
—Newarka. Naudokis šia ne
paprasta proga, kuri įvyksta 
tik vieną kartų į 25 metus ar 
dar rečiau.

Ms tankiai einame į kru
tumus paveikslus, mokėdami, 
kartais, virš dolerio įžangos, 
o išėję iš salės spiaudome ne- 
pasiganėdinę, nei moralės, 
nei materialės naudos nema
tydami. Tad, kodėl neaplan
kyti tokį meno grožio šede
vrą, kaip melodingoji Sylvia?

Ko čia nematysim: Visas 
apie meilę, 

kalbos, 
kaimie-

sukasi 
šienapiūte, 
tarp jaunų

veikalas ; 
gamtą, 
kalbelės 
čių. •

Sietyno 
trisdešimt 
tik visoje 
joje ir 
dainos vaidyboj operečių, kur 
jis yra suvaidinęs kelioliką jų 
artimose ir tolimose kolonijo
se. Praėjusį sietyniečių kon
certų dipukai pikietavo. 
nieko mums nepakenkė, 
dar jie ir dabar pikietuos, 
visai nekreipkime į juos 
kios atydos.

Visi urmu m.atykim Sylvia, 
sekmadienį, gegužės 7 dienų, 
3:30 po pietų.

Choro Simpatikas.

choras gyvuoja jau 
šeštus metelius, ne 
New Jersey valsti- 

garsiai skamba jo

Jie 
Jei 
tai 
jo-

SIŪLO ARABAMS IEŠ
KOTI SOVIETŲ PARA
MOS

Damaskas, Syrija. — 
Mustafa Sebai, Mahome
tonų Brolijos atstovas Sy- 
rijos seime, siūlė arabams

Dizzy Dean pasirašo kontraktą transliuoti sportinius 
komentarus New Yorko televizijos stotyje. Jo darbas 

jam neš $20,000 metines algos.

BROCKTON, MASS
APIE LIETUVIUS

Šiaurinė šio miesto dalis 
vadinasi Montello. Rytinė jos 
pusė yra apgyventa lietuviais. 
Didelė didžiuma mūsų tautos 
žmonių randasi toje miesto 
dalyje. Brocktoniečiams ta 
vieta yra žinoma kaipo “Vill
age,” 
vardas 
mui.

prie darbininkų judėjimo 
paremia kiekvieną atsišauki
mą. Suvienytomis spėkomis 
eina politiniai ekonominiu ir 
kultūriniu keliu.

tačiau yra pramanytas
didesniam pažemini-

nuo seniai pirmieji lie- 
imigrantai čia apsigy-

Ką Socialistinis Mokslas 
Suranda

Rašo DYSON CARTER

grįžimų 
siautusių

metais

Jau 
tuviai 
veno ir vedė pavyzdingą gy
venimą. 
veno 
kėši 
Iš jų

liko 
įsigijo 

arba

lietu-

Tais laikais jie gy- 
labai ekonomiškai: mo- 

amatų ir taupė pinigus, 
tarpo radosi gerų daily- 

bei namų statytojų. Jie
pasistatė“ gyvenimui namus 
sau ir kitiems lietuviams. Ki
ti užsidėjo krautuves ir 
vertelgomis. Dalis jų 
nemažai turto pinigais 
nejudoma nuosavybe.

Vėliau atvažiavusieji
viai, nežiūrint, ar jie būtų at
vykę iš Lietuvos ar iš kitų 
Amerikos miestų, čia rado ti
krą lietuvišką koloniją. Dau
gelyje vietų galėjo susikal
bėti savo gimtine kalba. Dar 
ir dabar yra tokių lietuvių, 
kurie, išgyvenę po tris, ar ke
turias dešimtis metų šioje vie
toje, labai prastai vartbja an
glų kalbą. Iš dalies, ‘jie ne
matė reikalo ją gerai išmokti. 
Visų pirma jie stengėsi įsigy
ti sau turto, 
darė jokios 
būtų pinigai 
nejudinamą
skaitosi turtu.

ir tuo reikalu ne- 
klaidos.
banke, ar įdėti į 
nuosavybę, visgi

Ar tai

Šios kolonijos gyventojai 
dabar jau turi savus mokytus 
žmones. Pakankamai yra lie
tuvių gydytojų, advokatų, 
farmacistų, kunigų, mokyto
jų, slaugių ir graborių. Ne
mokant gerai angliškai, išti
kus reikalui, galima susikal
bėti savo kalba. Daug geriau 
su reikalu kreiptis pas savus 
žmones, negu pas svetimus.

Organizatyvis jų gyvenimas 
irgi nebuvo apleistas. Vietos 
lietuviai turi šešias pašelpi- 
nes draugijas, keturias susi
vienijimą kuopas ir keletą 
klubų. Tie klubai, kurie tu
ri įsisteigę karčiamas, gerokai 
pralobo. Užsiėmimas, žino
ma, nebūtų labai padorus, bet 
pinigai yra geri. Mūsų žmo
nės tur būt žino, ką daro'

Apart draugijų ir klubų, 
čia randasi visiems gerai ži
nomos dvi įstaigos, kurios pa
dalina vietinius lietuvius į 
dvi skirtingas sroves, tai yra, 
Lietuvių Tautiško Namo 
Draugovė ir šv. Roko para
pija. Draugijos, klubai ir kuo-' 
pos, kurios skaitosi progresy- 
viškomis, prisideda prie už
laikymo Liet. Taut. Namo. Jų 
didžiuma narių esti pažan
giais ir apsišvietusiais žmo
nėmis. Visuomet prisideda

kreiptis į Sovietų Sąjungą 
dėl diplomatinės paramos 
prieš Jungtines Valstijas ir 
Angliją, kas liečia Palesti
nos klausimus.

Mokslas Eina
Farmeriams i Pagalbą

Dažnai siaučia baisios dul
kiu audros javų laukuose 
Jungtinėse Valstijose. Mūsų 
pačių prerijų farmeriai su rū
pesčiu skaito ženklus, kurie 
pranašauja apie 
“juodųjų audrų,” 
1930 metais.

Bet kitoj pasaulio pusėj, 
Tarybų Sąjungoj, farmeriai 
žiūrj į ateitį su pasitikėjimu. 
Jų toks pasitikėjimas paeina, 
dalinai, iš to, kad Stalinas 
paskelbė praėjusiais
didžiulį miškų sodinimo pla
ną. Skaitytojai atsiminsite 
mano straipsnį apie tą pro
gramą. Kita tos istorijos pu
sė yra mažai žinoma. Išsky
rus mokslinę spaudą, beveik 
niekas nei neminėjo to.

šiandien tarybiniai farme-j 
riai apart sodinimo plačių 
girių ir sodų, ūkininkauja ra
dikaliai nauju moksliniu bū
du. Per 25 mettus jų moksli
ninkai darbavosi ir surado, 
kad daugelio kapitalistinių 
mokslininkų attradimai yra 
klaidingi. Štai trys dalykai, 
kuriuos socialistiniai moksli-j 
ninkai surado apie dirvą:

Pirma, taip vadinama “išsi
sėmusi” dirva galį būti greitai 
atitaisyta. Antra, dirva, kuri 
visuomet buvo laikoma netin
kama dėl javų auginimo, ga
li būti padaryta labai derlin
ga. Trečia, nauja ūkininka
vimo sistema gali palaikyti 
dirvą derlinga visuomet.

Nors kiekviena žemės rū
šis turi savo ypatingas pro-

se, kolektyvai 
liūs.

Tuo pačiu būdu tie farme
riai gerina savo
Jeigu žolė auginama tokioj 
žemėj bent kokius septynius 
metus, tai išdirbama sudėtin- 

i ga pamainų sistema. Vieni 
metai ganykla bus užsėta in
dustrinėmis daržovėmis, kaip 
kad cukriniai runkeliai, arba 
“gumos dandelionais,” sekan
čiais metais saulėgrąžomis ar 
linais. Po to — kietais kvie
čiais. Vėliau — ropėmis ar 
kokiomis kitomis kietomis 
daržovėmis. Tokiu būdu pie- 
vožemis pasitaiso visai. < Jis 
gali vėl būti laikomas pievo- 
žemiu bent septynius metus.

augina gyvu-

; k avimas, moksliniai suplanuo- 
i tas, kelia žemę kiekvieni me- 
■ tai. Kartu kyla ir ūkininkų 
gerovė. Balandžio 5 dienų 
CBC School Broadcast, paim
tas iš BBC, davė puikų pra
nešima apie Tarybų Ukrainos 
farmerių gerovės augimą. Re
porteris papasakojo apie go
rus ūkio įrankius, naujus na
mus ir aukštų gyvenimo stan-

ganyklas, dartą farmerių, kurių prote-
viai gyveno didžiausiame 
skurde.

So. Boston, Mass

dideliuose plo- 
kad farmeriai 

žemę be išlai- 
pavyzdžiui, ga- 

industri-

Bandymai 
tuose parode, 
gali pataisyti 
dų. Kuomet,
nykios utžsėjamos 
niais javais, mokslininkai su
randa, kokios trąšos geriau
siai tinka. Paprastai, tinka
mos trąšos ir atatinkama kul
ti vaci ja 
aukštą 
dažnai 
pačiais

suteikia farmeriams 
derlių. Sena ganykla 
duoda didelį derlių 
pirmais metais, kada

ji būna užsėta, 
prie naujų būdų 
atlieka pagal planą.
ganykla atitaisoma, tuojaus ji 
užsėjama žole.

Tas pats su javiniais lau- 
Volgos srityje kiek lai- 

p radę jo 
užsėdami

Perėjimą 
farmeriai

Kai tik

kais.
ko atgal farmeriai 
taisyti javų laukus 
pamainomis kokiais nors in
dustriniais augalais, 
rė.jd didelius derlius.

Jie tū
lu kuo-

Šiomis dienomis atvyko į 
Bostoną d. K. Karosienė iš 
Kalifornijos. Ji daly v a u s 
svarbiame susirinkime, kurį 
šaukia LLD moterys šį ketvir
tadienį (šiandien), 
4 d., 7:30 vakaro, 
way.

Kviečiame visus 
gražiai susitikti 
viešnią.

gegužės
318 Broad-

dalyvauti ir 
šia tolima 

Turėsime ir arbatė- 
Rengėjos.

LEBANON, Ill. — Bom- 
banešis B-29 atsimušė į me
dį, nukrito, sudegė ir sude
gino vieną namą, o kitą pa
degą. Žuvo visi 6 lakūnai.

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

Teatras “NEVYKUSI MEILE”
Gegužės (May) 7-tą, sekmadienį) 

Hartfordo Laisvės choras suvaidins 
veikalą “Nevykusi Meilė.” Tai ne
paprastai įdomi komedija, verta 
kiekvienam pamatyti, šj perstatymą 
rengia Vilijos Choras, Venta Hali, 
103 Green St., Waterbury, Conn.

Prasidės 2:30 vai. po pietų, įžan
ga 75c, taksai įskaityti. Tad Watcr- 
buriečius ir iš apylinkės visuomenę 
kviečiame ateiti ir pamatyti šį nau
jutėlį veikalą, kuris čia bus vaidina
mas. — Rengėjai. (83-84)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadieni, gegužės (May) 8 d., 
pradžia 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Svetainėje, 29 Endicott St. Visos 
narės malonėkite dalyvauti ir atsi
veskite naujų narių. — A. W.

(83-84)

blemas, tačiau yra dvi vyriau- Į mcį žeme buvo atitaisyta, at
gaivinta, jie grįžo prie javų. 
Šis būdas davė netikėtus re
zultatus 1946 metais. Atgai
vinta žemė davė gerą derlių, 
nežiūrint baisios sausros.

Trąšos lošė labaį svarbią 
rolę šioj programoj. Kapi
talistiniuose kraštuose, jei kur 
yra vartojamos trąšos, tai 
farm erių s dominuoja didelės 
trąšų firmos. Aplamai, tos 
pačios trąšos, ant tų pačių ja
vų, bus naudojamos 10, 20 ir 
net 40 metų. Tarybų Sąjun
goj trąšos keičiamos kiekvie
ni metai. Kiekvienas laukas 
gauna skirtingas trąšas ir te
kiui būdu ištiriama, kokios 
trąšos ir kokiems javams ge
riausiai tinka.

sios priežastys, kodėl žemė Į 
arba dirva nustoja derlingu
mo. Dirva, kurioj nuolatos 

susitrins ir ne- 
! tenka savo “struktūros.” Iš 
kitos pusės, laikymas per ii-j 
gą laiką ganykla padaro d ir-Į 
va perdaug skylėta, pilna 
puvenų. Ekspertai sutinka 
ant to jau seniai. Nekurie iš 
jų, pavyzdžiui, Kanadoje, 
pataria imtis griežtų priemo
nių. Kai kurie .reikalauja su
laikyti javų 
laikui < 
n ados plotuose, 
pasėti žolės.
mo sistemą. Dirva niekad nė
gei iu i farmerių.
cializmo tokie 
imtini, 
liški.

dažnai I sėjami javai

šiais 
eina 
Visa 
į du

,i auginimų ilgam 
dideliuose Vakarų Ka-!

o vietoj to
Prie kapitaliz-

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAU- 

RAUMENŲ GĖLIMO. 
STRĖNŲ SKAUSMŲ,

ir kur

įtrauk-

Prie Šv. Roko parapijos 
glaudžiasi tos draugijos ir 
kuopos, kurios^susidaro iš tų 
parapijom! ir jiems pritarian
čių lietuvių. Tos draugijos ir 
kuopos paprastai būna įtek
mėje ir vadovystėje Romos 
katalikų kunigų, kurie save 
Vadina dvasios vadais. Jų ti
kėjimo sektos bažnyčių vy
riausybė nustato jiems visą 
veikimo programą. Tų drau
gijų bei kuopų kai kurie na
riai norėtų nusitarti taip, kaip 
būna geriau visiem darbinin
kam, bet ateina dvasios va
das ir jiems pasako, kad to 
daugiau nedarytų, nes tai esąs 
iškrypimas iš teisingo kelio. 
Paprasti parapijonai
užsimiršta, jog jie priklauso 
Romos katalikų parapijai, o 
tas parapijas valdo aukštoji 
hierarchija.

Toks pasidalinimas seniau 
buvo žinomas tiktai tarpe lie
tuvių, o dabar žino visas pa
saulis. Kadangi abi srovės li
ko įtrauktos į organizuotą 
tar pta u ti n į j u d ė j imą.
laikais visame pasaulyje 
griežta klasių kova, 
žmonijd- yra pasidalinusi

1 frontu — išnaudotojai ir iš
naudojamieji. šiandien, dar
bo žmonės ypatingai turi ži
noti, kur jie priklauso 
jie stovi!

I vieną frontą esti 
tos ir įtraukiamos visti
ninku organizuotos jėgos ii' 
visi žmonės, mylinti apšvietą, 
kultūrą ir abclną progresą. 
Tame fronte randasi visos jė
gos, kovojančios už geresnį i 
gyvenimą, už laisvę ir už tai
ka Todėl ir lietuviai, bilda-
mi klasiniai susipratusiais
žmonėmis, negali būt nuoša
lyje.

Į kitą frontą sueina visos 
reakcijonieriškos draugijos ir! 
kuopos. » Ir tie susivienijimai! 
yra reakcijonicrių valdomi. 
Galimas daiktas, kad didžiu
ma narių tuose susivienijimuo
se ir tose draugijose esti že
mos rūšies darbininkais, ir 
be pasigailėjimo išnaudoja
mais. Ne tame čia yra svar
bumas, kad jie ten priklauso; 
bet svarbiausia tai, kas tas 
organizacijas valdo! Papras
ti darbininkai, priklausydami 
prie tos rūšies organizacijų 
bei draugijų, dažnai esti pri
versti nusitarti prieš savo no
rą.

Dalis jų yra nepataisomai 
suklaidinti, o dalis — tiktai 
laikinai. Neišmintinga būtų 
jie už tai kaltinti, kad, kai 
kada, keistai pasielgia. Ne
suprasdami dalyko aiškiai, jie 
mano, jog labai teisingai pa
sielgia. O jųjų vadai, turėda
mi geras pozicijas ir algas, 
visai nepaiso jų. Nustato 
juos1 kovoti prieš jų pačių 
kalus..
mediją, 
žmonių, 
daro.

žiūrint į tą visą 
tenka pasigailėti 
nes jie, nežino,

S.

rei
kė
tų 
ką

B*

Net prie so- 
planai nepri- 

kadangi jie nėra moks-

Jeigu 
DĖJIMO. RAUMENŲ GĖLIMO. SCIATI- 
KOS, STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGI- 
JOS. SĄNARIŲ SUSTINGIMO. NEURITIS. 
PODAGROS. ‘ .........................—--------
TABLETS dėl Kerų pasekmių, 
kad jūs 
(BANDOMĄJĮ KIEKJ) Re jokių lėžų jums. 
Nesiųskite pinigų, o tiktai savo vardą ir 
adresą, 
tolių, 
juintj nelėšuos.

NORTHWAY PHARMATICAL (X).
489 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK 
Dept. 35 ■

ir tt.. PABANDYKITE RADĘ 
Mes norime, 

pamėgintumėte RADĘ TABLETS
pinigų, o 

tad i.:es jums tuoj pasiųsime table- 
VL-si nuiod;.niai ant pakelio. Nieko 

jei nepatiks.

mokslas išdirbo 
radikaliai naują javų mainy
mo sistemą. Dirba niekad ne
paliekama tuščia (pūdymui). 
Ji verčiama duoti naudingus 
javus ir tuo metu, kada gam
tai pavedama sugrąžinti jai 
derlingumą.

Paimkime grūdų žemę. Di
deli plotai Tarybų Sąjungoje 
buvo virtę “dulkių plotais.” 
Šiandien farmeriai sugrąžina 
jiems atatinkamą struktūrų. 
Jie tai padaro kaitaliodami 
įvairius javus su žole (kaip 
alfalfa) ir pievinėmis žolėmis. 
Labai nusidėvėjusi dirva gali 
būti užleista pieva keletai 
metų. Tokiuose atsitikim.uo-

Tarybinis

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

NEWARK 4, N. JT.
- HUmboldt 2-7964

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G. 
Tel. EVergreen 7-6868

Kiekviena sritis laikosi pla
no, kuris atsižvelgia į visas ; 
kitas sritis, 
todėl, kad 
farmeriai

žmonės 
priklauso 

Jų vaikai, 
paveldės

Ji niekad nepateks

Tas yra galima 
prie socializmo 

dirba ir planuoja 
taip, kad visam kraštui būtų
nauda, kad visi farmeriai ga
lėtų kartu pakilti, 
žino, kad žemė 
jiems ant visados, 
ii’ tiktai jų vaikai, 
tą žemę.
į bankierių ai- morgičių trustų 
rankas.

Tokiu būdu, tenai nėra no
ro “grobti, kol grobimas yra 
geras.” Socialistinis ūkinin-

4 CHARLES

Matthew A
BUYIS

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dienų ar 

greit suteiksime

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
moderniškų patarnavimų.
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

4.********4»i’*«i»i******Ii**4M!»!*4»*4’<i«i’*+**+**+***W,*+**+*******’'
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Sveikina Vilnį

Per mane Vilnį sveikina 
Elzbieta Bekampienė iš Mer
chantville, N. J. Ji aukoja 
penkis dolerius.

Pirmiau per mane Vilnį 
sveikino su vienu doleriu ži- 
gaitienė, iš Brooklyno, 
per neapsižiūrėjimą jos
d as nebuvo paskelbtas. Atsi
prašau.

MOKYKLĖLES PRAMOGA BUS 
VIENA ĮDOMIAUSIŲJŲ

bet
var-

K. Petrikienč.

Lojalumo Kapitalizmui 
Parade Maršavo 
Tik 16 Unijisty

Lietuvių Kalbos Mokyklėlės 
(LKM) pavasarinėje pramo
goje šį sekmadienį, gegužės 7 
d., Liberty Auditorijoje, pro
ga kiekvienam dalyvauti ir 
kuo nors pasigrožėti.

Vienas mes mėgstame dai
nas labiau už viską, kitas šo
kius, trečias vaidybą. Mūsų 
jauniausieji lietuviukai, mo
kyklėlės mokiniai, demons
truodami visą tai, ką per žie
mą išmoko, savo spektaklyje 
“Proga Kiekvienam” suteiks 
dainų, liaudies šokių, muzi
kos, vaidybos.

Mūsų jauniausieji mokosi ne 
vien tiktai meno. Jie moko
si ir organizacinio darbo. Jie 
patys darbuojasi, rūpinasi, 
kad ši pramoga pavyktų gro
žiniai ir medžiaginiai, kad

mokyklėlė galėtų pasilaikyti 
ir toliau.

Gražu buvo matyti dvi jau
nuoles mokines, Elenorą Sta- 
kovaitę ir Natalie Yankus at
vykusias LDS I-ją kuopą už
kviesti į šią pramogą. Eleno- 
ra gražiai pakalbėjo užkvies- 
dama. Galėjimas pakalbėti 
susirinkimuose, mok ė j i m a s 
gražiai pakviesti į organizaci
jas, į pramogas — vienas 
svarbiausių j ų veiksmų.

Mergaitės prašė įsigyti iš 
anksto tikietus ir tūli įsigijo. 
Tai geras priminimas visiems 
padaryti tą patį. Kaina tik
tai $1.25.

Programą prasidės 4 :30. 
Po programos, vadovaujant 
patiems mokiniams, seks visų 
bendras dainavimas ii’ masi
niai liaudies šokiai.

Aidiečiams
Aido Choro pamokos įvyk« 

ši penktadienį, gegužes (May) 
5-tą, 8 vai. vakaro, Liberty 
Auditorijoje . Visi choristai 
raginami atvykti, nes turime 
daug kvietimų dainuoti pikni
kuose šia vasara . Tam pri
valome mokytis dainų.

Prez. A. Burba.

Mokinių Demonstraci
jos ‘‘Pajudino Žemę”

Po ištisos savaitės demons
tracijų (balandžio 24-28) 
prie City Hali ir prie viduri
nių mokyklų susiedijose, mo
kiniai laimėjo tiek, kad majo
ras sutiko tartis su mokinių 
atstovąis.

PrivedUsi prie demonstraci
jų padėtis buvo maždaug to-

gegužinėje vis 
desėtkai unijų, 
tūkstančių na-

Tiktai 16 uniįistų maršavo 
taip vadinamame “lojalumo 
parade” praėjusį šeštadienį, 
ruoštame tikslu pasigrobti ar 
'bent nuneigti darbininkų ir 
liaudies gegužinę, įvykusią 
sekamą pirmadienį, gegužės 
pirmą dieną.

Darbininkų 
viena maršavo 
su* desėtkais
rių. Ne taip lengva atimti 
nuo darbininkų ju dieną.

Tie šešiolika buvo iš Hotel 
Front Service Workers Loka- 
lo 144-to, AFL. Tai tie, ku
rie, uodegotomis sermėgomis 
apsivilkę, pasitinka atvyks
tančius didžius ponus ir 
jiems dar žemiau nusilenkia. 
Tačiau to lankstymosi, kaip 
jau matėme, didelė didžiuma 
ir šių darbininkų nemėgsta, 
tai daro negaudami geresnio 
darbo, nes reikia užsidirbti 
pragyvenimą. Bet kad norė
tų dar ir liuosą nuo darbo 
dieną tursintis ponams, atsi
rado tik 16, nors tokį darbą 
dirbančių žmonių yra daug.

Kita 16,000 publikos suda
rė vaikai, atvaryti iš katalikų 
mokyklų, dipukai, karo nema
čiusieji T-jo karo veteranai 
ir panašūs “patrijotai.”

Sugrįžo iš Floridos
s.

Sukackienė (Šalinai- 
sūneliu Dmitriuku 

sekmadienį sugrįžo 
tostogavo

IŠ AIDO CHORO NARIU SUSIRINKIMO
Praėjusios savaitės penkta-, 

dienį, t. y. balandžio 28 d., | 
Kultūriniame Centre įvyko vi
suotinas Aido Choro narių 
susirinkimas. Susirinkimą ati
darė choro pirmininkė A. 
Burbaitė, kartu pakviesdama 
sekretorę E. Stakovaitę per
skaityti praėjusio susirinkimo 
protokolą, kuris buvo priim
tas su pagyrimu.

Iš įvykusios LMS 3-čios Ap
skrities konferencijos, kovo 
mėn. 12 d., raportavo ten da
lyvavę delegatai A. Burbaitė 
ir J. Kazakevičius, iš kurių 
buvo suprasta, kad minėtojo 
konferencijoje svarbiausiu 
klausimu buvo, apart kitų, 
susijusių su meno veikla rei
kalų,— vasariniai meno kur
sai.

H. Jeskevičiūtė raportavo 
apie įvykusį pavasarinį Aido1 
Choro parengimą. Jinai pra
nešė, kad dar visos sąskaitos 
nepilnai suvestos, bet apyti
kriai jau žinoma, kad atliks 
gražaus pelno. Daug prisidė
jo prie įplaukų padidinimo, 
Aido Choro rėmėjų finansinė 
parama, kurių pavardės buvo 
pažymėtos programoje bei K.

Jeskevičiūtė.
Aido Choro mokytojas J. 

Kazakevičius kalbėjo apie ai
diečių didesnį susidomėjimą 
choro pamokų metu; ypatin
gai mūsų jaunuoliai turėtų 
rimčiau žiūrėti į mūsų; veiki
mą. Aido Choras labai pa
tenkintas jų dalyvavirhiu, jie 
visi turi gerus balsus — ener-

dos mokinanties dainų melo-
M

MARCANTONIJUS RAGINO SPRĘSTI 
MOKYKLŲ PROBLEMĄ KITAIS BODAIS

O kad tokia programa būtų 
vykdoma, 
taria:

M arc an ton i.j us pa*

Bronė 
tė) su 
praėjusį 
iš Floridos, kur jie a 
keletą savaičių. Svečiavosi i Menkeliūnaitės dovanotos 
pas jos tėvus šalinius, taipgi j skarelės pajamos. Be to, bu
rn atėsi ir 
lietuviais.

Tuojau 
geri savo 
Sukackai 
Auditoriją ten pasimatyti su j bilietų pardavime (kaip ir vi- 
visais, pabuvoti bazare. R. i suomet) P. Grabauskas ir H.

su kitais floridanais Į vo duota pastaba“ visiems

Po sugrįžimo, kaip 
kolonijos patrijotai, 
atvyko į Liberty

diečiams dėl mažo intereso 
mūsų parengimų bilietų iš 
anksto pardavinėjimo. Go
riausiai pasižymėjo iš anksto

ALDLD 2-ROS APSKRITIES 
PIKNIKAS IR KUOPOS

Jau iš ankstesnių praneši- > 
mų Laisvėje žinote, jog An
tros Apskrities piknikas įvyks 
14 d. gegužės. Linden, N. J. 
Tai bus ne vien apskrities 
piknikas. Mat, apskritis iš
siuntinėjo gan daug šio pik
niko įžangos tikietų ir kuo
poms. Visi gauti pinigai už 
tuos tikietus pasilieka tai 
kuopai, kuri juos paskleidė- 
pardavė, tai jos nuosavybė, 
apart 9 centų, kuriuos reikės 
sumokėti valdiškais taksais.

Būnant šitaip, kiekviena 
mūsų kuopa turėti] naudotis 
tąja proga ir išpardavinėti 
visus* gautus tikietus, kuri 
kuopa daugiau jų turi, ta 
gali turėti didesnę naudą sau 
iš šio pikniko. Taigi, mūsų 
apskrities kuopos neturėtų 
numoti ranka ir sakyti, būk 

. čia vien apskrities reikalas. 
Juo daugiau įžangos tikietų 
ji išplatins, tuo daugiau 
naudos turės dėl 
klos, 
aišku.

Dar 
kaip
mūs pikniko tikietų skleidi-

sau 
savo vei- 

čia tai jau savaime

laiko yra. Dabar kaip 
tik laikas rūpintis šio

mu. Nuo šios dienos ik,i pik
niko, nereikia praleisti nei 
vienos progos nepaminėjus 
bile pažįstamui, kada jį ar ją 
sutiksi, jog 14 d. gegužės 
mūs piknikas įvyksta, ir pa
raginti jį įsigyti pikniko ti
ki etą. žodžiu paminėjimas 
šio fakto daugiau reikš, ne
gu skelbimai laikrašty, arba 
lapeliuose: ten jis jų gal skai
tyti nenorės, bet čia jis turės 
išklausyti gero patarimo-pra- 
nešimo.

Dar ir kiti tikietai randa
si mūs apskrities kuopose. Jie 
datuoti dėl gegužės 18 d., 
bet bus naudoti 14 d. • mūs 
pikniką Tuos tikietus taip
gi būtinai reikia paskutinė
mis dienomis skleisti kuo 
daugiausiai, nes nuo jų daug 
priklausys šio • mūs pikniko 
pelningumas.

Manau, jog kuopos apskri
ties pageidavimą supras ir at
eis su pastangomis padaryti šį 
vienatinį mūs šių metų pik
niką pasekmingu 
materialiai. Tai 
pareiga dėl visų 
apšvietos labo. s

A. Gilmanas. Į visuomenė,

E. Stakovaitė priminė, kad 
būtų pravartu laikytis metinio 
Aido Choro susirinkimo nu
tarimo, t. y. į mūsų ' dainų 
repertuarą įtraukti ir porą 
angliškų dainų. Visi nariai su 
tuo sutiko. ‘ •

Skaitytas laiškas nuo LLD 
2 - ros Apskrities, įkuriame 
kviečiamas Aido Choras dai
nuoti jų įvykstančiame pikni
ke gegužės 14 d., Lindene 
Buvo išreikštas noras daly
vauti, bot pradėjus plačiau šį 
reikalą svarstyti, pasirodė, 
kad daugelis aidiečių negalės 
dalyvauti dėl vienokių bei ki
tokių priežasčių ir aplinky
bių. Tad, Aido Choras atsi
prašo LLD 2-ros Apskrities 
valdybą už negalėjimą daly
vauti pikniko programoje ir 
nuoširdžiai dėkoja už pakvie
timą.

Skaitytas kitas laiškas nuo 
LDS 3-čios Apskrities, kuria
me kviečiamas Aido Choras 
dainuoti jų rengiamam pikni
ke Lindene, š. m. birželio 11 
d., ir taip pat žada kiek pri
sidėti prie kelionės išlaidų. 
Kadangi dar turime mėnesį 
laiko prisiruošimui, tai visi 
nariai sutiko važiuoti. Tam 
pačiam laiške minima ir apie 
nacionalinį 
(liepos
kur, apart 
rengiamas ir koncertas, į kurį 
taip pat kviečiamas Aido 
Choras dainiuoti. Aidiečiai 
vienbalsiai sutiko.

Vėliau sekė 
liečiąs rudeninį
parengimą, kuriame 
mas aidiečių išreiškė 
simokinti kokią nors 
Tuo pat metu buvęs
kas J. Klimas pasiūlė Aido 
Chorui susimokinti operetę 
“Birutę,” kurią jis norėtų vė
liau nufilmuoti. Nors ir nie
ko konkretaus nenutarta, bet 
liko išrinkta komisija iš P. 
Grabausko ir E. Brazauskie
nės, kurie, kooperuojant visai 
valdybai, šį reikalą netolimoj 
ateityj galutinai sutvarkys.

Susirinkimo pabaigoje kal
bėjo pirmininkė A. Burbaitė, 
kiuri pabrėžė mūsų choro pa
darytą pažangą, tiek dainoje, 
tiek narių skaičiumi. Taipgi 
priminė, kad daugelis buvusių 
aidiečių sakęsi su grįšią cho
ram. Tai tikrai džiugus ir 
sveikintinas reiškinys.

Ištikrųjų, mūsų pažangioji 
, ypatingai tie.

Mokytojaj reikalauja pa
kelti algas, pagerinti darbo 
sąlygas. Majoras O’Dwyer 
patenkinančio priedo nedavė. 
Netgi atsisakė su unija derė
tis.

Negaudami patenkinančio 
algos priedo, mokytojai atsi
sakė vadovauti studentijos sa
viveiklai. Viršenybė tikėjosi 
studentus atsukti prieš moky
tojus, juos priversti nusilenk
ti įgrisusioms sąlygoms. Bet 
įvyko kitaip. Matomai, mo
kinių tėvai, kurie didelėje di
džiumoje yra darbo žmonės, 
pritaria mokytoji] reikalavi
mams. Kitaip vaikai negalė
tų dalyvauti tose demonstra
cijose.

Ketvirtadienį prie City Hali 
buvo suvykę apie 15,000 mo- 
kinių, 
tiek 
savo 
ma, 
anie
klu mokiniu. V v

Kongresmanas Vito Marc- 
antonio kritikavo majoro O,- 
Dwyerio atsinešimą į moki
nius ir mokytojus. Reikėjo 
ne policiją siųsti, bet rinki
muose savo duotus pažadus 
vykdyti, prieteliškai su mo
kytojais ir mokiniais tartis, i 
surasti mokyklų reikalams 
pinigų, sakė kongresmanas.

Marcantonio pasiūlė tokią 
programą:

Atmesti Tim.one rezoliuciją, 
dabar esančią Švietimo Tary
boje. Toji rezoliucija už
draustų Mokytojų Unijai tu
rėti atstovus svarstyme mo
kyklų ir mokytojų reikalų 
miesto ribose.

Atsteigti švietimo budžetan 
tuos 8 milijonus dolerių, gau
tus iš valstijos švietimo reika
lams, kuriuos majoras O’
Dwyer pasuko kitiems tiks
lams.

Sušaukti trejopą konferen
ciją, kurioje dalyvautų ma-

j oras, jo budžeto taryba ir 
atstovai visų mokytojų orga
nizacijų.

Kongresmanas sako, kad tie 
trys pasiūlymai, jeigu jie bū
tų vykdomi, padėtų sugrąžin
ti mūsų vaiku tėvu ir mo
kytojų pasitikėjimą adminis
travimu mūsų mokyklų siste
mos. *

“Visos 
unijos ir 
o taip pat ir mūsų m< 
sistema suinteresuoti asmenys 
turėtų užgirti tą trijų punk
tų programą ir apie tai infor
muoti majorą ir 
tarybą (Board of 
Turėtų parodyti 
atsteigti protingą 
suomenės reikalų 
te.”

pilietinės, darluį 
kitos organizacijos,

okyklų C
smenys i

jo budžeto 
Estimates). 
savo ryžtą 
vedimą vi
nį ūsų mies-

Su/ndlcdl
a
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JOHN YUSKA
107 - 13 Jamaica Ave.

Richmond Hill 18, N. Y.
Mes laikom vyram, moterim ir vaikam tikrai skūri- 
nius, madaunus ir nebrangius batukus. Taigi prašom 
užeiti.

LDS suvažiavimą 
3, 4, 5 dienomis), 

suvažiavimo, bus

pasitarimas, 
Aido Choro 

daugu
li orą su- 
operetę. 

filminin-

dvasiniai ir 
visų didelė 
darbininkų

0‘ daugiau nei kita 
demonstravo po gatves 
susi ed i j ose. A proku o j a- 
kad viso demonstravo 
50,000 vidurinių moky-

draugai ir draugės, kurie tu
ri gabumus vokaliniame me
ne, turėtų daug daugiau do
mėtis mūsų Aido Choro kles
tėjimu . Gal kai kas paklaus, 
“kaip domėtis?” Ogi visai pa
prastai : įstokite į mūsų Ai
do Chorą nariais - choristais. 
Tada, ne vien naudingai pra
leisite laiką, bet ii’ kartu pri
sidėsite prie pažangaus me
no bujojimo, ir jo skleidimo 
mūsų visuomenėje.

Po susirinkimo, aidiečiai 
dar turėjo draugiškas vaišes, 
kur jaukioje ir nuoširdžioje 
nuotaikoje praleido smagiai 
laiką. Džiugu pastebėti tą 
faktą, kad entuziazmas vėl 
sugrįžo aidiečių tarpe, ir esu 
tikra, kad dar daug didesniu 
baru mesis mūsų aidiečiai į 
tolimesnį meninį veikimą, kad 
patenkinus mūsų publiką pil
na to žodžio prasme.

H. F.

S. S. Lockett, M. D.
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom: 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

Išsimokykite Angliškai 
Del Pilietybės

Specialis 10 Savaičių Kursas 
Pradiniams ar Prasisiekusiems 

Suaugusiems
Privatiniai ar Mažom Grupėm In

strukcijos, Individualiai Instrukci
jos. Draugiški Instruktoriai. Dabar 
steigiasi klasės. Prieinamos kainos.

FLATBUSH INSTITUTE 
850 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

BU 4-0202

PARDAVIMAI
Naudokitės Proga! Pigiai parsi

duoda 8-nių šeimų namas, labai ge
rose sąlygose, Williamsburgo apylin
kėje. Prašome šaukti: LA 5-3638 

(80-85)

PAMOJIMAI
Aš esu 45 metų amžiaus ir paieš

kai! ištekėjimui pasiturinčio vyro, 
patogiam gyvenimui, amžiaus nuo 50 
ar viršaus metų. Prašau rašyti an
glų kalba, nes aš lietuviškai nemo
ku skaitytį. Rašydami adresuokite: 
T. S., 110-12 Atlantic Ave., Rich
mond Hill 19, N. Y.

(77-86)

EGZAMINUI) J AM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

(Shalinskas) 
FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave.

s (at Forest Parkway Station)
Woodhaven, N. Y.

5 Suteikiam garbingas laidotuves 
: Koplyčias suteikiam nemokamai 
5 visose dalyse miesto.
> Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins-J. B. Shalins
Tel. Virginia 7-4499

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

> Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
į 492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
I Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeirpoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6868

Valandos:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

GREENWOOD
WINE & LIQUOR STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken

(Rutkunai) Savininkai

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

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

arba Telefonuokite Virginia 7-0700
ir Rutkunai pristatys jums į namus.

Vestuvėms, krikštynoms, gimtadienių pokiliams ir viso
kioms parems į namus ar į svetaines, Rutkunai atveža 
jums likerius.

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

•OG^

TELEPHONE

STAG G 2-5048

RES. TEL.

MY. 7-8681

•'30*

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager

(Laisnluotas 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.

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketvirt Geg. 4, 1950.




