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buvo atstovauta visa 
i Kanada — nuo At- 
iki Ramiojo Vandeny- 

čia buvo girdimas balsas 
far-

Aukščiausias Teismas užgyrė
priesaikas unijų vadams 
prieš komunistus

Sovietai siūlo atsaukt armijas 
iš Berlyno ir surengt bendrus 
rinkimus visam miestui

Nežiūrint visko, Kongrese 
dalyvavo ir Kanterburio dia
konas, Dr. Hewlett Johnson. 
Jis atskrido iš Australijos.

J Jungtines Valstijas šiam 
vyrui durys yra uždarytos. 
Jis pas mus jau» skaitomas 
subversyviu, tokiu ir kitokiu.

Wall atrytas nebegali šito 
seno amžiumi, bet labai ener
gingo dvasiškio toleruoti, kam 
jis kalba ir rašo' už ilgametės 
taikos išlaikymą.

mėnesio pabaigoje či- 
mieste įvyks svarbi kon-

Šio 
kagos 
ferencija — amerikinė konfe
rencija — taikos išlaikymo 
reikalais.

šioje konferencijoje Kan
terburio diakonas asmeniškai 
būti negalės, bet dvasiniai jis 
ten bus.

O gal būt atsiras priemo
nės, kuriomis Dr. Johnson iš 
toli galės pasakyti savo žodį 
konferencijos dalyviams.

Sekamą rudenį, kaip žinia, 
Italijoje įvyks Visapasaulinis 
Taikos Kongresas,— didžiau
sias, koks ligi šiol yra buvęs.

Taigi žmonių balsas už tai
kos išlaikymą vis didėja ir di- 
d ė j a !

Krikor Arabian — armėnu 
tautos sūnus. Jis gyvena mū
siškės .Queens’es rajone, vadi- 
namameGSynnyside.-

•• Krikoras' Arabianas jau yra 
117 metų amžiaus. Tai se- 
biadsU’s Queehsts4 pilietis, 
skelbia g/yop^ojų%4 sųrašinėto- 
ai. .

* • ■ -' .Jis* gyvena pas sa^^šunų 
ledlbk ii• jo šeimą. Visi pro-l 
rresyvūs’ žmonės, '.tik senelis! 
Krikoras jau nebemato 
begali skaityti. •

: P’ ne-| 
< ■ i

i
Amerikon Krikoras Afabia- 

nas atvyko 1910 metais.
1912 metais Turkijos bu7 

(lėliai išskerdė Armėnijoje 
dvi Arabiano dukteris ir tris 
sūnus.

Sunku buvo jam išgyventi I 
tasai sielvartas.

šiandien senelis Arabianas 
džiaugiasi, kad nors dalis jo 
tėvų žemės yra laisva ir kuria 
laimingą gyvenimą — Tary
binė Armėnijos Respublika. 
Bet kita Armėnijos dalis dar 
vis tebevaitoja po turkų jun
gu.

šis 117 metų amžiaus 
menas niekad nerūkė ir 
daug tegeria — tik kai 
da pažmoniuose ištraukia 
no taurelę.

Su amerikinių gyvenimu jis 
sutapti niekad pilnai negalė
jo.

Angliškai senelis lengvai te
supranta tik tokius žodžius, 
kaip “How are you feeling?”

Į tai jis lengvai moka at
sakyti: “Okei!”

ar- 
ne- 
ka- 
vy-

šiemet

Teisėjas Black sako, jog tos 
priesaikos laužo Konstituciją

Aukš-Washington, 
čiausias Jungtinių Valstijų 
Teismas užgyrė Tafto- 
Hartley’o įstatymo posmą, 
kuris reikalauja, kad visi 
unijų vadai prisiektų, jog 
jie ne komunistai ir nieko 
bendro neturi su jokiomis 
artimomis komunistams 
organizacijomis.

Teismas penkiais balsais 
prieš vieną atmetė CIO 
Plieno Darbininkų Unijos 
ir Amerikinės Susisiekimų 
Sąjungos (unijos) prašy
mus, kad panaikintų prie
saikas prieš komunistus. 
Prašymai nurodė, jog to
kios priesaikos laužo Kons
titucijos teisių bilių, kuris 
užtikrina žodžio, susirin
kimų ir įsitikinimų laisvę.

Teisėjas Hugo L. Black 
pasmerkė daugumos teis
mo nuomonę, pareikšda
mas:

“Religinės ir politinės 
priesaikos yra įžūlūs lais
vos minties priešai. Šis 
teismas, užgirdamas to
kias priesaikas,, darko Pir
mąjį Konstitucijos patai
symą.”

Teisėjai Wm. Douglas, 
Tom C. Clark ir Sherman 
Minton nedalyvavo spren
dime.

Vyriausias teisėjas Fred 
Vinson parašė daugumos 
nuomonę, kur tarp 
sako, kad:

Kongresas gali įstaty- 
tnaisT‘(takiais kaip Tafto- 
Hartleyfb^į aprėžti Komu
nistų Parfljb^. JĮįeises, nes 
“komunistai, girdi, naudo- 
ja arbagalį panaūįplį>po- 
litinius streikus, siekiant

nuversti šios šalies valdžią.
“Komunistų partijos tik

slas esąs prievarta užgrob
ti valdžią. Amerikos Komu
nistų Partija veikianti pa
gal svetimos valdžios įsa
kymus.”

Teisėjas Black perspėjo, 
kad šis teismo sprendimas 
galės būti pavartotas ir 
prieš kitas partijas, nesu
tinkančiais su esamąja val
džia, nors teismo dauguma 
sako, kad nebus 
mos Demokratu, c z 
konu ir Socialistu 
Juk valdančiosios
agentas gali paskųsti, kad 
skirtingos partijos žmogus 
vadovauja ‘“politiniam 
streikui.” Tuomet streiko 
vadas ir gali būti persekio
jamas pagal Tafto-Hart- 
ley’o įstatymą, kaip kad 
Aukščiausio Teismo daugu
ma aiškina šį įstatymą.

kiečių komitetą; panaikin
ti Berlyno padalinimą Į ke* 
turis atskirus ruožtus; pri
pažinti 1946 metų konsti
tuciją Berlynui ir teisę vi
soms partijoms statyti sa
vo kandidatus rinkimuose;

Achesonas žada Amerikos 
paramą Francijos karui 
prieš Vietnamo respubliką
Prez. Trumanas greitai duosiąs 
ginklų ir pinigų tam karui

kitko

Kiek Marsfialb planas 
i davė graikų fašistams

paliečia- 
Republi- 
partijos. 
partijos

Sušaudyti keturi 
Francijos išdavikai

Paryžius.—Teismo spren
dimu, tapo sušaudyti ketu
ri francūzai, kurie karo 
metu suiminėjo, kankino ir 
išdavinėjo naciams Franci- 
jos patrijotus.

Vienas nusmerktųjų iš
davimų buvo užrašęs savo 
akis ligoninei. Pirm sušau
dymo jis prašė nešauti gal
von, kad akių nepagadintų. 
Taigi jis krūtinėn nušau
tas.

Paskui gydytojas išėmė 
jo akis. Akių dalys bus per 
operacijas dedamos apakti- 
siems regėjimą atgauti.

Athenai, Graikija.—Grai
kų monarcho - fašistų val
džia per dvejus pastaruo
sius metus gavo 301 milio- 
ną, 400 tūkstančių dolerių 
paramos iš Amerikos Mar- 
shallo plano prieš komuniz-j 
mą. •

O jau pirmiau Amerika 
davės kelis šimtus milionų 
dolerių Graikijos reakci
ninkams pagal Trumano 
mokymą prieš komunizmą.

RIO DE JANElftO, Bra
zilija. — Tvaniškos liūtys 
čia nuskandino 17 žmonių 
ir sugriovė 18 namų.'

zide'ntas Elpidio Quirino 
šaukia pietiniai - rytinės 
Azijos šaliųjzadovų konfe
renciją prieš;> komunizmą 
gegužės 26 d. '•*

Dar bilionas dolerių 
atominėm bombom

ruošia pikniką Lindene (N.

Berlin. — Sovietų Sąjun
ga pasiūlė, kad anglai, 
amerikonai, Sovietai ir 
francūzai ištrauktų savo 
kariumenę iš Berlyno ir 
kad tada būtų suruošti' lais- 

•vi rinkimai visam miestui.
Rinkimai turėtų įvykti ben- suspenduoti 1949 m. išleis- 
droje priežiūroje visų ke- tus okupacinius įstatymus, 
turiu minimų talkininkų. j

Taip Sovietų vyriausybė 
atsiliepė į aukštojo Ameri
kos komandieriaus Johno 
McCloy pirmesni siūlymą

Anglai-amerikonai krei- 
| vai žiūri į šį sovietinį pa
siūlymą, ypač nesutinka 
savo kariuomenę atšaukti 
iš vakarinio Berlyno ruož- 

• i • • to. O amerikonu globoja-del bendru rinkimu visam , • • n i_ . . * * mas vakarinio Berlyno ma-Berlynui. -__
Sovietai siūlo:
Sudaryti rinkiminį vo-

joras Ernst Reuter vadina
Sovietų pasiūlymą tiktai

Kongresas skiria daugiau kaip 
3 kiliomis dolerių Marshallo 
planui, Čiangui ir kt.

Washington. — Senatas ’ 
praeitą savaitę 60 balsų 
prieš ,8 užgyrė 3 bilionus, 
122 milionus, 450 tūkstan
čių doleriu Marshallo pla
nui ir kitiems valdžios su
manymams prieš komuniz
mą užsieniuose per 12 mė
nesių, pradedant nuo liepos 
1 d. š. m.

Kongreso Atstovų Rūmas 
jau pirmiau skyrė panašią 
pinigų sumą šaltajam ka- i 
rui Europoj ir Azijoj pagal1 viršminėtoms lėšoms, 
valdžios planus.

Senatorių ir kongresma- 
nų įgaliotiniai dabar išly
gins kai kuriuos skirtumė
lius tarp tųdviejų nutari
mų. Tuomet visas Kongre
sas priims vieną bendrą bi- 
liu dėl tu išlaidu.

Senatas skyrė?: •
Marshallo planui vakari

nei Europai $2,850,000,000.

Čiang Kai-šėko kinams 
tautininkams ir pietinei A- 
zijai 100 milionų dolerių, 
karui prieš komunistus ir 
liaudies partizanus.

Amerikonų kontroliuoja
mai pietinei Korėjai taip 
pat $100,000,000.

Palestinos arabams pabė
gėliams $27,450,000. v

Tiek pat ir Kongreso At
stovų Rūmas yra nutaręs 
Marshallo planui ir kitoms

Paryžius. — Amerikos 
valstybės sekretorius Dean 
Acheson pažadėjo Franci- 
jai karinę ir piniginę Jung
tinių Valstijų paramą ka
rui prieš demokratinę Viet
namo respubliką Indo-Ki- 
noje. Achesonas tarėsi su 
Francijos užsienio reikalų 
ministru Robertu Schuma
nn ir paskui viešai pareiš
kė, kaip Amerika rems tą 
karą. ,

Francijos valdžia prašė 
šimtų milionų dolerių kari
nės pagalbos prieš liaudiš
ką Vietnamo respubliką, 
vadovaujamą prezidento 
Ho Či Minho.

Tas karas lėšuoja Fran- 
cijai 500 milionų ' dolerių 
per metus.

Suprantama, jog prez. 
Trumanas greitu laiku 
paskirs Franci j ai desėtkus 
milionų dolerių iš $75,000,-

53 fašistai vakarų 
Vokietijos seime

Pas mus pavasaris 
labai vėlyvas, vėsus.

Dažnai lija ir žmonės nebe
gali išaiškinti, ar šis lietus yra 
“Dievo duotas” ar to vyro, 
kurį miestas pasisamdė lietui 
gaminti.

Gal abu yra u«ž tai atsakin
gi.

Nežiūrint visko, jau žmonės 
kalba apie piknikus.

štai, mūsų ALDLD II-roji 
apskritis sekamą sekmadienį

Tai bus pirmas vasariškas 
parengimas šiemet.

Gerai būtų, kad jis gražiai 
nusisektų, nes gera pradžia, 
sako žmonės, lyginasi pusei 
darbo. * f

Į Newarko kryžiokai pikic- 
tąyo Sietyno Choro statomą 
operetę “Sylvia.’’

Ir v<51 jie parodė hitlerinės 
kultūros iltis!. ..

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas pradi
niai nutarė paskirti bilio- 
ną dolerių naujiems atomi
niams įrengimams statyti 
ir tolesniems atominiams 
bandymams daryti per 12 
mėnesiu nuo šių metų lie> 
pos 1 d.

Suprantama, jog kongres
manai ir galutinai užgirs tą 
pinigų sumą kariniai-ato- 
miniams darbams.
Kanados seimas svarsto 
pasiūlymą prieš komunistus

Ottawa, Kanada. — Tę
siasi ginčai Kanados seime 
dėl Geo. Drew .pasiūlymo 
griežtai suvaržyti Komu
nistų Partijos veiklą. Libe
ralai seimo nariai sako, jog 
tam užtenka jau ir esamų
jų įstatymų prieš komunis
tus.

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos seime 
vra 53 buvusieji hitlerinin
kai bei nacių slaptosios po
licijos nariai. 43 jų dabar 
veikia išvien su katalikų, ir 
socialdemokratų partijo
mis, remdami klerikalo 
premjero Adenauerio val
džią. Kitas desėtkas hitle
riniu atstovu seime ir da
bar palaiko nacišką politi
ka.

Buvusieji nacių partijos 
nariai sudaro daugiau kaip 
aštuntadalį visų vakarinės 
Vokietijos seimo narių. 
Daugiausia jų yra iš anglų 
užimto Vokietijos kampo, 
kiti iš amerikinio ir fran- 
cūziško vakarinės Vokieti
jos ruožtų.

Angli-! amžiaus. Ji buvo daug me- 
Malajos tų praleidus Kinijoje ir tė- 
Bevinas mijo karą tarp komunįstų- 

vadino tiktai komunistais. 
Ketvirtadienį Londone 

prasidės bendri Achesono 
pokalbiai su užsieniniais 
Francijos ir Anglijos mi
nistrais. Jie svarstys ir 
apie vakarinės Vokietijos 
įtraukimą į karinį Atlanto 
paktą prieš Sovietų Sąjun-

Skirtumas tik tame, kad 
Senatas užgyrė 45,000,000 
doleriu Trumano Ketvirto 
punkto'' programai, kaip 
prezidentas reikalavo, o 
kongresmanai numušė $25,- 
000,000 nuo tos sumos. 
Trumanas perša savo “Ket
virtąjį punktą” pramonei 
ir ūkiui kelti atsilikusiuose 
kraštuose.

000 fondo. Pernai Jungti
nių Valstijų Kongresas pa
vedė prezidento valiai iš
leisti šiuos pinigus, kur 
Trumanas matys reikalin
ga kovai prieš komunizmą.

Francija yra paskyrus 
savo pastumdėlį Bao Dai 
Vietnamo karalium. Bet 
Achesonas tvirtino, būk 
Vietnamas ir visa Indo-Ki- 
na “džiaugiasi nepriklauso
mybe valstybinėje 
jos sąjungoje.”

Demokratinė Ho 
ho respublika yra 
džius 90 procentų 
mo ploto, kuris 
trečdalį Indo-Kinos pussa- 
lio. Francija laiko visą tą 
pussalį savo kolonija.

Prieš Vietnamo respub
liką kariauja 150,QOO Fran
cijos armijos, tame skai
čiuje apie 60,000 vokiečių 
naciu. €

Vietnamo respublikie- 
čiai šiemet sumušė francū- 
zųs dideliuose mūšiuose 
Quangtri, Folu, ir Travinh 
srityse.

Tame kare žuvo jau'de- 
sėtkai tūkstančių francūzų 
ir vokiečių.

Achesonas pasakojo, kad 
Vietnamo respublikai “vieš
pataująs Sovietų imperia
lizmas,” nors niekas ten ne
matė nė vieno Sovietų ka
reivio ar civilinio jų pilie
čio. .

Fra nei -

Či M in-, 
užval- 

Vietna- 
sudaro

Vėliausios Žinios
London. —Amerikos vai-1 ir apleido komisijos posėdį, 

stybės sekretorius Dean --------
Acheson tarėsi su Angli
jos užsienio reikalų minist- kietė laikraštininke rašyto- 
ru Bevinu anie amerikinės ja Agnes Smedley, 56 metų 
paramos “reikalą” 
jos karui prieš 
partizanus. Juos

London. •— Mirė ame r i -

liaudininkų ir Čiang Kai- 
šeko tautininku.v

Jinai, tarp kitko, parašė 
knygą apie gyvenimą 
munisto generolo 
vyriausio liaudies 
komandieriaus.

Albanija nuteisė 6 
Jugoslavijos šnipus

ko-
Ču Teh, 

armijų

Aukšč. Teismas užgyrė 
bausmę Franko priešam

Athenai, Graikija. —Ju
goslavijos Tito valdžia su
mezgė jau pilnus diploma
tinius ryšius su Graikija. e

: Bangkok, Thailand. — 
Sovietų Sąjungos atstovas 
reikalavo pašalint Čiang 
Kai-šeko kinų tautininkų 
delegatą, o priimt Kinijos 
Liaudies Respublikos ats
tovą. į susirinkusią čia ūki
nę Jungtinių Tautų komi
siją dėl Azijos.

Anglų-amerikonų blokas 
atmetė sovietinį reikalavi
mą; tad Sovietų atstovas

Philadelphia. — 
mus architektas
Kelsey, 80 metų amžiaus.

Mirė žy- 
A1 bertas

Woods reikalauja 
palaikyt rendu kontrolę

Tirana, Albania. — 
rinis Albanijos teismas 
smerkė sušaudyti du Jugo
slavijos Tito fašistų agen
tus, o keturis kitus pasiun
tė kalėjiman trejiems iki 
15 metų. Visi jie buvo at
rasti kaltais kaip šnipai ir 
sabotažuotojai - kenkėjai.

Teismo prokuroras tvir
tino, kad, amerikonai ir an
glai nakties laiku iš Jugo
slavijos lėkdina šnipus į 
Albaniją ir nuleidžia juos 
parašiutais žemyn.

Ka- 
nu-

direk- 
ragino 
užgirti 

dar

Washington. — Valdinis 
gyvenamųjų namu 
torius Tighe Woods 
Senato komisiją 
bilių, reikalaujantį
vieniems metams pratęsti 
rendų kontrolės įstatymą.

Jis(pabrėžė, jog kur bu
vo panaikintas valdinis 
rendų tvarkymas, tai namų 
savininkai tuojau nežmo
niškai pakėlė rendas.

$100,000 dovanų Japonijos 
karalaitei -

Tokio. — Japonijos val
džia paskyrė 100 tūkstan
čių dolehių vedybinę dova
ną japonų karaliaus Hiro
hito dukteriai Takai.

Washington. — Aukš
čiausias Teismas 5 balsais 
prieš 2 užgyrė federalio 
apskrities teismo skirtą 
bausmę Helenai Bryan ir 
Ernestinai Fleischman, na
rėms Bendrojo Priešfašis- 
tinių Pabėgėlių Komiteto.

Jos andai atsisakė pris
tatyti priešfašistinio komi
teto knygas ir kitus doku
mentus Neamerikinės Kon- 
gresmanų Veiklos Komite
tui. Apskrities teismas su
rado, kad tuomi jos “panie
kino kongresą”; ir už tai 
jos buvo nuteistos 3 mėne
sius kalėti ir po $500 pini
ginės baudos sumokėti.

Federalinis apeliacijos 
teismas paskui panaikino 
šį sprendimą. Tad valdžia 
kreipėsi į Aukščiausią Tei
smą, kuris dabar ir patvir
tino pradinio teismo skirtą 
bausmę.

Minimas priešfašistinis 
komitetas rūpinasi reika
lais pabėgusiųjų nuo fašis
tinio Ispanijos diktatoriaus 
Franko.

ORAS. — Dalinai, apsi
niaukę, vidutiniai šilta.

PHILADELPHIA. — Po 
operacijos Hahnemann ligo
ninėje čia mirė Nikaraguos 
prezidentas Victor Manuel 
R. y Reyes, 77-metų am
žiaus.
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Po Penkerių Metų.
Šiomis dienomis (gegužės 8 dieną) suėjo lygiai penke- 

ri metai, kai Raudonosios Armijos štabe Berlyne sumuš
tos nacių Vokietijos armijos generolai formaliai pasira
šė po pasidavimo aktu. Prieš dvi dieni jie tą patį padarę 
Reimse, Vakarinių Sąjungininkų vyriausiame karo šta
be buvo atlikta panaši ceremonija, dalyvaujant ir sovie
tinės armijos atstovams.

Ligi to laiko niekad pirmiau žmonijos istorijoje nebu
vo tokia didelė ir galinga armija, kaip hitlerinė, taip ne-1 
garbingai, taip žiauriai sumušta, priversta taip nešlo- 
vingai kapituliuoti, pasiduoti! i

Ir Už tai, kad Vokietijos armija buvo taip palaužta, 
šiandien kiekvienas, turįs kiek šiek*tiek apdairumo as
muo, pripažins, jog vyriausias nuopelnas už tai priklausė 
sovietinei (Raudonajai) armijai. Ji atlaikė didžiausius 
nacių armijos smūgius, ji iš defensyvo išvystė tokį ofen- 
syvą, kokio pasaulis ligi tol nebuvo matęs.

Stalingradas, atsiminkime, Rusijos miestas!
Tuomet, kai vokiečiai formaliai pasidavė, karas, aiš

ku, dar nebuvo baigtas: jis dar tęsėsi, nes kitas fašis
tinės ašies galas, — Japonija — dar nebuvo sulaužytas.

Tačiau, jau 1945 metų gegužės mėnesio pradžioje 
kiekvienam buvo aišku, jog fašistinės ašies likimas yra 
išspręstas, karo likimas ir jo pasekmės jau buvo žino
mos.

Žmonija lengviau atsikvėpė, tikėdamosi ilgametės tai
kos, tikėdamosi demokratijos užviešpatavimo pasaulyje.

Deja, kai vokiečių pasidavimo aktas buvo Berlyne 
pasirašytas, prezidentas Rooseveltas jau buvo miręs. 
Tai rūpino kiekvieną taikos mylėtoją, nes daugeliui jau 
tuomet atrodė, kad, Rooseveltui mirus, jo įpėdinis ar 
įpėdiniai Washingtone pasuks diselį skirtinga kryptimi,
— skirtinga nuo tos krypties, nuo tų gairių, kurias 
Rooseveltas buvo bestatąs, kurios buvę nustatytos Tehe
rane ir Jaltoje.

Ir tie žmonės, tie, kurie rūpinosi, neklydo!
Šiandien, po penkerių metų, vyksta kas nors baisaus, 

ko Rooseveltas niekad nenorėjo, ko taiką mylįs pasaulis 
nenorėjo ir nenori.

Tiesa, įvyko Potsdamo konferencija, kurioje pasaulis 
dar mate vilties, bet nereikėjo ilgai laukti, kol Tehera
nas, Jalta ir Postdamas pasiliko tik ant popieriaus.

Wall strytas ir jo pakalikai pasiryžo sunaikinti visą, 
kas buvo sukurta, tiesiant pasaulinei taikai pagrindus.

Su Austrija taika dar nepadaryta, Vokietija suskal
dyta, Jungtinės Tautos baisiai šlubuoja, — tai tik trys 
tos visos negarbingos politikos, trumaniškos politikos, 
požymiai.

Šiandien, po penkerių metų, Europoje vyksta Ameri
kos, Francūzijos ir Anglijos užsieninių reikalų ministrų 
pasitarimai, kuriuose bus, be abejojimo, kalbama ne apie 
taiką, bet apie karą, apie šaltojo karo “pašildymą.”

Šiandien Amerikos kapitalistinė spauda tik ir šūkalo
ja apie karą.

Šiandien rimtai galvojama apie Vakarų Vokietijos 
apginklavimą, apie kūrimą naujos armijos su naciais 
generolais ir maršalais priešakyje, — armijos, nukreip
tos prieš Tarybų Sąjungą, armijos, paruoštos naujam 
karui.

Pas mus šiandien naciškiausia kalba skaitoma geriau
sia kalba. Tiesą aną dieną pasakė vienas dienraštis: šian
dien Goebbelsas galėtų sakyti savo kalbą Jungtinių Vals
tijų kongrese ir ji tik vienu ar kitu žodžiu tesiskirtų nuo 

' Achesono kalbos.
, Atsiminkime, Goebbelsas sielojosi “prieš komunizmą,”
— ar ne tą patį daro ir musų dienų valdovai? Hitleris ir 
Goebbelsas ruošė Vokietiją karui “prieš komunizmą,”— 
mūsieji valdovai daro tą patį ir daro tai atvirai. Žodis

., “komunizmas” tarnavo ir tebetarnauja tik tamsiems 
žmonėms sumulkinti; po tuo slepiasi tai, kad kapitalistai 
ruošiasi kariauti prieš liaudį, prieš darbo žmones, prieš 
viską, kas pažangu ir kas tiek daug lėšavo liaudžiai pa-

* siekti.
Butų, tačiau, klaida manyti, kad pasaulis yra neviltė- 

je, kad nėra galima taika išlaikyti.
Atsiminkime, jog, nežiūrint į visokią bjauriausią pro- 

pagagdą, liaudis, kaipo tokia, karo nenori, juo šlykštis.
Atsiminkime, jog taikos pusėje šiandien yra apie 800,- 

000,000 žmonių, ko nebuvo 193i9 metais.
Atsiminkime, kad net ir tie, kurie rėkia už karą, ku

rie didžiuojasi atominių bombų galybe, nemano, kad jie 
W karą laimėtų, jei jį pradėtų.

Atsiminkime, jog yra mokslininką, žymių pasaulyj
• žtfionių, kurie atvirai sako, jog, jei imperialistai naują 

f karą pradėtų, tai po jo kapitalizmui nebeliktų pasaulyj 
vietos. Tik šitie mokslininkai ir politikai prideda: neno- 

> rėkime tokiomis priemonėmis kapitalizmą sunaikinti, 
{ nes jos labai daug lėšuotų visai žmonijai. Karas nėra 
. priemonė socialinėm sistemom, santvarkom pakeisti.

‘ Kapitalistai, norėdami išgelbėti savo santvarką nuo 
^ krizių, nuo ekonominių sukrėtimų, siekiasi tai daryti 
iįk&ro pagalba.
fc Liaudis, darbo žmonės, kad ir neapkenčia žiaurios ka-s■ r ‘

Kas Ką Rašo ir Sako
AUGA IR STIPRĖJA 
TAIKOS ŠALININKŲ 
FRONTAS

Tokią nuomonę išreiškia 
Maskvos “Pravda.” Dien
raštis labai patenkintas ne
seniai Stokholme įvykusio 
Pasaulinio Taikos Šalinin
kų Kongreso Nuolatinio 
Komiteto susirinkimo atsi
šaukimu. “Pravda” rašo:

Pasibaigė Stokholme vy
kusi Pasaulinio taikos šali
ninkų kongreso Nuolatinio 
komiteto trečioji sesija. Se
sija turėjo didelius ir svar
bius uždavinius. Ji suvedė 
jau nuveikto darbo rezulta
tus ir užbrėžė tolesnių 
veiksmų programą pasiekti 
tiems aukštiems ir kilniems 
tikslams, kurie iškilo taikos 
šalininkams kovoje prieš 
imperialistinius karo kursty
tojus. ' 1

.Taikos judėjimo veiksmų 
programą apibrėžia tie ne- 
tarpiški uždaviniai, kurie 
tiksliai ir aiškiai suformu
luoti dviejuose atsišauki
muose, vienbalsiai priim

tu o s e Pasauliinio taikos 
šalininkų kongreso N u o - 
latinio komiteto trečiojoje 
sesijoje . Pirmas atsišauki
mas reikalauja besąlygiškai 
uždrausti atominį ginklą, 
kaip agresijos ir masinio 
žmonių naikinimo ginklą, 
ir įvesti ’griežtą tarptautinę 
kontrolę to nutarimo vykdy
mui. Atsišaukime pasakyta:

—Mes laikysime kariniu 
nusikaltėliu tą vyriausybę, 
kuri pirmoji panaudos ato
minį ginklą prieš kurią nors 
šalį.

—Mes kviečiame visus ge
ros valios žmones visame 
pasaulyje pasirašyti šį atsi
šaukimą.

A n tra j a m e atsi šau k i m e, 
skirtame antrajam Pasauli
nio taikos šalininkų . kongre
so sušaukimui, kreipiamasi į 
visus geros valios žmones su 
pasiūlymu paskirti atstovus 
antrajam kongresui, kuris 
įvyks 1950 metų ketvirtaja
me ketvirtyje Romoje.

Nuolatinio komiteto sesi
jos rezultatai, gausūs fak
tai, pateikti sesijos dalyvių 
pranešimuose ir kalbose, ir, 
pagaliau, iš visų šalių nuo
lat plaukiantieji pranešimai 
duoda visišką pagrindą teig
ti, kad visuotinis taikos ju
dėjimas darosi vis galinges
nis ir veiksmingesnis dabar
ties veiksnys.

Taikos frontas stiprėja ii’ 
plečiasi. Taikos ir demokra
tijos stovyklos priešakyje 
stovi didžioji Tarybų Sąjun
ga. . . .

Už taiką yra liaudies de
mokratijos šalių tautos, sėk
mingai statančios socializmo 
pamatus. .Už tvirtą taiką 
yra didžioji kinų tauta, nu
simetusi feodalinės ir impe
rialistinės vergovės pančius 
ir pačiu pašalinusi galimy
bę paversti jos šalį placdar^ 
mu imperialistinėms kari
nėms avantiūroms. Sutartis 
dėl broliškos sąjungos tarp 
TSRS ir Kinijos liaudies res
publikos paverčia Tarybų 
Sąjungos - Kinijos draugys
tę tokia didžia ir galinga 
jėga stiprinant taiką visame 
pasaulyje, kuriai lygios nė
ra ir nebuvo žmonijos istori
joje.

Taikos frontas nepažįsta 
geografinių sienų. Visuoti
nis taikos judėjimas apėmė 
visas šalis ir žemynus. ,Už 
kiekvieno nacionalinio komi
teto, už kiekvienos naciona
linės taikos judėjimo orga
nizacijos stovi milijonai 
žmonių, pasirengusių ryž

tingai kovai prieš karo kurs
tytojus.

Nuolatinio komiteto sesi
jos rezultatai parodė, kad 
taikos šalininkų aktyvumas 

, auga, kad kova dėl taikos 
įžengė į naują etapą, kad ji 
įgauna naujas, veiksminges
nes formas.

“Taikos šalininkai, — pa
sakyta Nuolatinio komiteto 
ataskaitiniame pranešime, —- 
visose šalyse sustiprino savo 
veiklą prieš karą. Kova dėl 
taikos įgavo dabar naujas 
formas. Lemiamą indėlį į tą 
kovą įneša darbininkų kla
sė. ! Prancūzijoje, Italijoje, 
Balgijoje ir Olandijoje doki
ninkai, atsisakę iškrauti gin
klus, pademonstravo naują 
kovos prieš ginklavimosi 
varžybas formą. Drąsus jų 
pavyzdys susilaukė pasekė
jų taip pat ir kitų darbinin
kų tarpe. Geležinkelininkai 
atsisako gabenti ginklus, ga
myklų darbininkai atsisako 
juos gaminti, ■ o gyventojai 
remia šį judėjimą.

KAM GI TAIP NEGRA
ŽIAI MELUOTI

So Bostono Darbininke 
koks ten K. Mockus bando 
pamokyti senuosius lietu
vius amerikiečius, kaip 
apsieiti su labai mokytais 
dipukais. Jų esą daug, su 
visokiais laipsniais ir titu
lais. i

Prieš tai nieko nesakysi
me, nes senieji amerikiečiai 
mokytis nesibijo, ypatingai 
tie, kurie tiki į progresą. 
Bet savo ilgo straipsnio pa
baigoje Mockus bando at
sakyti į daugelio senųjų 
amerikiečių statomą klau
simą, “o kodėl jūs bėgote 
iš Lietuvos?” Arba, “kodėl 
šitie mokyti ir diplomuoti 
vyrai bei moterys nepasili- 
kote Lietuvoje naudingą 
darbą dirbti savo kraštui?” 
,Ot, čia Mockus ir negražiai 
suklumpa, arba tiesiog ap- 
simeluoja. Jis rašo:

“Bolševikai m o k y t u s 
žmones paverčia vergais ir 
siunčia į tolimą Sibirą 
Ne vienas jų nenorėjo iš
vykti iš savo krašto ir ne
būtų išvykęs, jei būtų ti
kėjęs, kad kaip nors galės 
dirbti darbą savo krašte. 
Kadangi tokios vilties ne
buvo, todėl teko pavirsti 
pasaulio klajūnais” (Darb., 
bal. 28 d,).

Juk taip per akis meluo
ti negražu. Faktas yra, kad 
Lietuvoje mokyti žmonės 
yra labai gerbiami, kad 
jiems suteikiamos geriau
sios sąlygos jų darbui ir 
kūrybai. Už atsižymėjimą 
savO‘ profesijose jie apdo
vanojami premijomis, gar
sinami spaudoje, tiesiog 
keliami į padanges.

Kodėl nepripažinti, kad 
profesijonalai, kurie pabė
go su vokiečiais iš savo 
krašto, padarė baisių klai
dą? Juk daug geriau ir 
sveikiau būtų, kad jie tą 
savo klaidą nors dabar pa
matytų ir bandytų skintis 
kelią dėl sugrįžimo į Lietu
vą. Gaila, kad daugelis tų 
profesijonalų elgiasi kaip 
tik priešingai: Jie tiesiog 
lenktyniuojasi, kuris paro
dys aršesniu ir • didesniu 
Tarybų Lietuvos priešu. 
Tūli parsiduoda už dolerį 
klerikajafns ir tampa ka
nonais Lietuvos niekinto
jais. Tokiais savo poelgiais 
jie kietai uždaro sugrįži
mui vartus, tampa amži
nais “pasaulio klajūnais.”

pitalizmo santvarkos, atsisako ją kovoti karo priemonė
mis.

Taigi, nežiūrint Visko, liaudis vis labiau įsijungia į 
kovą už taikos išlaikymą.

Tenka dėti didžiausių pastangų, kad kova už taiką vis 
plėstųsi, vis augtų, vis didėtų!

Lai kiekvienas gyvas žmogus pakels balsą
prieš naujo karo šalininkus

šių metų kovo 18 dieną Švedijos sostinėje Stokholme®
įv^ko Pasaulinio Taikos šalininkų Kongreso Nuolatinio vai, tautų, kurios nenori
Komiteto susirinkimas. Jame kalbėjo visų kraštų taikos kariauti ir nekariaus. Mes
šalininkų atstovai. Nepaprastai jausmingą prakalbą pa
sakė Tarybų Sąjungos atstovas Uja Erenburgas, žy
musis žurnalistas ir rašytojas, žemiau patiekiame iš jo 
kalbos ištraukas. Erenburgas kalbėjo:

Brangūs bičiuliai! Kiek
vienas jūsų, eidamas Stok
holmo — vieno puikiausių 
Europos miestų — gatvė
mis, tikriausia ne kartą pa
galvojo apie tai, kaip taika 
padeda kūrybiniam tautos 
genijui. Jau seniai švedai 
paąirinko vietoje Karolio 
XII kardo kirstuvą, kastu- 
va, skriestuvą. Miestas, ku
riame mes esame, žmogaus 
yra iškovotas iš gamtos, iš 
rūsčių, neprieinamų uolų. 
Tai — puiki pergalė. Ir to
kių nekruvinų pergalių jnes 
galime palinkėti visoms tau
toms.

Lengva suprasti, kad Šve-< 
dijoje nėra karo šalininkų, 
bet aš bijau, kad kai kurie 
svečiai, būdami neabejotini 
taikos vertintojai, dar nega
li būti priskirti prie taikos 
šalininkų: mes gerai su
prantame, kad maža trokšti 
taikos, reikia mokėti ją gin
ti. Oslo ir Kopenhagos gy
ventojai mylėjo taiką ne 
mažiau, kaip Stokholmo gy
ventojai, ir toji meilė buvo 
tokia pat pasyvi, kaip ir 
kai kurių Stokholmo gyven
tojų meilė taikai. Jeigu žiū
rėti į istoriją, kaip i be
prasmišką jomarkinę lote
riją, galima pasakyti, kad 
Švedija du kartus ištraukė 
laimingą bilietą, o Norvegi
ja ir Danija po atsitiktinio! 
laimėjimo patyrė tokį pat 
atsitiktinį pralaimėjimą. 
Tačiau aš nemanau-, kad 
Švedijos architektai ir plie
no lydytojai, ' kad jos moti
nos galėtų pasitenkinti to
kia pažiūra į istoriją, į atei
tį, į jų miestus, į jų vaikus. 
Juk po dviejų laimėjimų ga
li sekti trečias, juodos spal
vos, — apie tai dabai neno
romis galvoja taikingieji ir 
darbštieji švedai. Taiką ma
ža vertinti. Taiką reikia ap
ginti.

Mūsų jėgos išaugo
Po mūsų kongreso Pary

žiuje praslinko metai. Tai
kos šalininkų jėgos išaugo. 
Jos išaugo tiek, kad verčia 
karo šalininkus padvigubin
ti apgaulę, dešimteriopai 
padidinti smurtą. Tačiau 
taikos šalininkų jėgos dar 
nėra tiek išaugusios, kad 
priverstų karo šalininkus 
atsisakyti nuo jų nusikals
tamų sumanymų. Mes įžen
giame į lemiamą stadiją 
mūsų didžiojo mūšio už tai
ką. Kovos už taiką rezulta
tas dabar priklauso nuo 
mūsų. Didis yra įpročio, 
lengvaširdiškumo, nerūpes
tingumo pavojus ... Pavo
jus yra tas, kad žmonės, 
kasdien skaitydami apie 
bombas ir super bombas, 
ima priprasti prie to žmog
ėdrų staugimo, kaip prie 
neišvengiamo gyvenimo ak
ompanimento. Gimsta stru
čio optimizmas, miesčio
nis sako: “Jie jau nebe pir
mus, metus rašo apie karą, 
o karo nėra. Reiškia, jo ir 
nebus.”

Gimsta taip pat pesimiz
mas, toks pat nereikalingas, 
kaip mano nurodytas stru
čio optimizmas. Niūraus pa
linkimo miesčionis galvoja: 
“Jeigu apie' karą tiek daug 
kalbama, reiškia karas ne
išvengiamas — metais ank
sčiau, metais vėliau. Ką ga
liu padaryti aš, menkas 
Diuranas ar Smitsas? Ge

riau ramiai pagyventi me
tus - dvejus, o paskui — te
būnie kas bus.”

Jie apkvaišina žmones
Karo šalininkų jėga yra 

ta, kad nepaliaujamomis 
kalbomis apie karą jie ap
kvaišina žmones, verčia pa
prastą žmogų arba netikėti 
pavojum ar laikyti jį neiš
vengiamu. Mūsų pareiga — 
pašalinti naivų lengvašir- 
diškumą, įveikti niūrų fa
talizmą. Mes turime įtikin
ti paprastuosius viso pasau
lio žmones, kad nuo jų, ir 
tik nuo jų, priklauso, ar bus 
karas ar nebus.

Pasakysiu ti
ja ne diplomatai, net ne ge
nerolai. Kariauja papras
tieji žmonės. Jeigu surinkti 
įvairius džentelmenus, sa
kančius karingas kalbas ar 
kuriančius karingus veika
lus, tai vargu ar pavyks su
lipdyti iš jų vi-eną žygio 
kuopą.

Mes žinome, brangūs bi
čiuliai, kad mes — ne vien
minčių sektos susirinkimas, 
ne mąstytojų klubas, ne, | 
mes, aš kartoju, kaip tik 
mes, esame tikrieji penkių 
pasaulio dalių tautų atsto-

turime tvirtai pareikšti vi
siems: “Ar bus karas, ar 
nebus — tai ne loterija, ne 
azartinis žaidimas. Tai net 
nėra klausimas apie tai, 
kiek psichiškai sergančių 
užima atsakingus postus to
je ar kitoje šalyje. Bus ka
dras ar nebus — tai pri
klauso nuo mūsų, nuo tų 
milijonų žmonių, kuriems 
mes čia atstovaujame.”

Balso teisė visiems
Balso teisę turi kiekvie

nas gyvas žmogus: Missis
sippi negras ir Indijos pa
rijus, Sicilijos kumetis ir 
Marselio krovikas. Tenubal- 
suoja pasaulis, ne pagal suk-
čių įsakymą, tenubalsuoja 
dorai. Kiekvienas gyvas tu
ri balso teisę, ir mes žino
me, kad kiekvienas gyvas 

Smakels savo balsą prieš nau-
jo karo šalininkus. Turi bal
so teisę ir negyvieji — Sta
lingrado didvyriai, Europos 
partizanai, Lidicos ir Ora- 
cluro kankiniai, vaikai, be 
kaltės žuvę Londone, ir Ro
terdame, ir daug kančių pa- 

j kėlusioje Varšuvoje. Mes 
atmename kapus. Ir miru
sieji kelia savo balsą prieš 
naujus žmogėdras, prieš 
tuos supermenus (“antžmo
gius” — Red.) su jų niek
šiško m i s superbombomis
(antbombėmis — Red.).

(Daugiau bus)

Dienraščio Laisves Reikalai
Balandžio 15 d. dienraščio Laisvės laidoje, paduodant 

vardus asmenų, kurie suteikė finansinės paramos dien
raščiui, per klaidą buvo pasakyta, kad A. Kasperavičius 
iš'Ansonia, Conn, aukavo Laisvei $2.00. Turėjo būti: P. 
V. Kasperavičius iš Grand Rapids, Mich.

A. Kasperavičius iš Ansonijos rašo, kad jis esąs priešin
gos mintjes dienraščio Laisvės idealogijai ir atkreipė 
L. Adm. atidą, kad įvykusią klaidą atitaisytume. Gerai, 
mes jo prašymh išpildome.

Šiuom kartu finansiniai dienraštį parėmė šie priete-
liai:

M. ir O. Dobiniai, Brooklyn, N. Y....... .$5.00
P. B. (populiarus brooklynietis).................... 5.00
Pažangus BLiznierius, Brooklynietis:. 5.00
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn......... -....5.00
K. B. Karosienė, San Leandro, Calif...................5.00
F. Balčiūnas, San. Leandro, Calif........ ’ 3.00
M. Mikšienė, (Vaitonaitė), Waterbury, Conn... 2.00 
V. Venckūnas, Richmond Hill, N. į Y................... 2.00
Juozas Uloza, Waterbury, Conn.. .2.00
P. Grabauskas, Richmond Hill, N. Y....... ........... 2.00
A. Butkauskas, Woodhaven, N. Y.. . .1.00
Bal. 30 d. New Haven, Conn, buvo perstatytas Rojaus 

Mizaros naujas veikalas “Nesusipratimas.” Ten buvo 
nuvykęs ir pats autorius su brooklyniečiais vaidinto
jais. Iš ten Rojus Mizara parvežė dienraščiui Laisvei
dovanų nuo sekamų asmenų:

Joe ir Helen Kalweitis, Higganum, Conn.. • $10.00
K. Maziliauskas, Bayonne, N. J...--................. 6.00
Steponas Thompson, Bridgeport, Conn. - •••..• -1.00
Antanai Bimba, per bazarą bal. 30 d. dienraščiui fi

nansinės paramos gavo nuo:
Biznierius (vardo prašė neskelbti) • •......... • •. .$5.00
Ant. Globičius, Harrison, N. J. •....... .  - •.......... 3.00
Alex Buck, Brooklyn, N. Y.............. • •........... • -1.00
Dar turime pluoštuką gražių dovanų, kurias paduosi

me už dienos-kitos. Yra gražių linkėjimų pasisekimo ko
voje su kryžiokais ir gausios finansinės ' paramos. Pa
duosime ištisus laiškus, prašome skaitytojų tėmyti se
kamą Administracijos pranešimą.

Dėkojame visiems, kurių vardai aukščiau paduoti už 
taip gausias dovanas dienraščiui šiuo laikotarpiu, kada 
finansinė parama yra labai reikalinga.

Dažnai primename svarbą parengimų dienraščiui dėl 
finansinės pagelbos. Primename todėl, kad tais . būdais 
daugiau galima sukelti finansų. Supraskite, kad persi
kraustymas mūsų įstaigą taip suvargino finansiniai, jog 
mums ims keletu metų atsisteigti į normalę finansinę 
padėtį. Ypač gegužės ir birželio mėnesiais sunkiai ver- 
čiames, nes daug darbų parengimams reikia padaryti, 
už kurių apmokėjimą gausime tik apie liepos mėnesį, 
kada parengimai pradės įvykti. Todėl prašome primes
ti dolerį kitą aukų dabar, kurie tik išgalite, nes labai 
reikia.

Laisves Administracija.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Treč., Ceg. 10, 1950



Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga* 
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso* 
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Motina, Laikas Keltis!.. Kinietei Atėjo Laisvė
Motinos Dienos Proga Pri
keltieji atsiminimai
Ne šimtus, bet tūkstančius 

metų pasaulis su panieka 
žiūrėjo j motiną. Ir kaip 
čia seniai mūs šalies kon
gresas perleido, prezidentas 
Wilsonas patvirtino, jog 
motiną reikia pagerbti. Nuo 
to laiko kas metai gegužės 
mėnesį mes apvaikščiojam 
Motinos Dieną. Bet, kaip 
minėtą šventę mes turime 
suprasti? Norint suprasti 
minėtą šventę, turime pa
žinti motiną, o kad pažinti 
motiną, reikia pažinti gam
tą, ką ji davė motinai.

Kartą Alpų medžiotojas 
pailso, atsisėdo pailsėti. Nu
leidęs akis, jis pamatė, kaip 
Alpų buželis, padėjęs kiau
šinėlį pradėjo risti jį žemyn 
ir suvoliojęs dešimt kartų 
didesnį už save, iškėlė kojy
tes į viršų ir negyvas. Reiš
kia, buželio motina aukau
ja savo gyvybę dėl nauja
gimio.

Astronomas per naktį 
braižė dangaus kūnus. Pa
vargęs, paryčiu nusileido 
prie upės atsigerti. Ir — 
stebuklas! Mėlynoji musė at
skridus nusileido į vandenį, 
padėjo kiaušinėlį, apžarstė 
ir kaip iškilo į viršų, jau 
buvo nebegyva.

Paimkime paukščius, ko
kius meniškus lizdus susu
ka dėl savo mažyčių; kiti 
net pakabina ant valų, kad 
jie suptųsi iki motinėlė su
ras jiems maisto. Juk ne 
kartą -esame girdėję, kad ki
lus gaisrui paukštyčių mo
tinėlė, norėdama išgelbėti 
mažyčius, pati krinta lieps- 
non ir žūva.

Kovo mėnesį šaltis gana 
aštriai purto, bet zuikelio 
motinėlė nupeša savo kaili
niukus, padaro lopšinę ir 
patalynę mažyčiams užklo
ti, o pati visai neboja, kad 
ją šaltis purto.

Keli desėtkai metų tam 
atgal, Nieholsone, ūkinin
kas, įėjo į gardą, kur buvo 
karvė su jaunu veršeliu. 
Jis paėmęs, veršelį papiovė 
bematant jo motinai. Karvė 
smogė ragais ūkininką ir 
prispaudus laikė prie sienos 
iki subėgę kaimynai atlupo 
nuo jos, bet veltui, ūkinin
kas jau buvo negyvas.

Kas aukščiau pasakyta, 
atrodo, jog tai nevietoj prie 
šios temos, bet gamtoj vis
kas vietoj. Kur mes peržen- 
giam įstatymus, nėapken- 
čiam žmogaus, kad jo spal
va juoda arba geltona, bet 

. gamta nei akia nemirktelė- 
ja, jai visi lygūs. Ne veltui 
ir sakome, jog gamta yra 
motina visu motinu.

Dabar pažvelkime, kaip 
gamta apdovanojo žmonijos 
motiną. Kokią ištvermę, 
meilę ir prisirišamą prie 
šeimos paveldi iš gamtos? 
Kasgi motinos meilę gali 
aprašyti? Niekas! Vargiai 
ji pati tai galėtų padaryti.

Francūzijoj viena jaunuo
lė turėjo miego ligą. Kuo
met užmigdavo, tai nei ka- 
nuolės trenksmas negalėjo 
ją išbudinti. Vėliau ji pa
tapo motina. Ir — stebuk
las! Mažytis vos kirktelėda- 
vo, ji šokdavo iš miego ir 
motiniškai apramindavo 
savo kūdikį.

Šiame surėdyme tūkstan

čiai motinų badauja, bet jos 
yra patenkintos, jeigu tik 
jų kūdikiai sotūs. Nesvar
bu, kaip motina besitrūsda- 
ma namuose būtų užsimąs- 
čius, tegu tik vėptelėja jos 
kūdikis gatvėje, it perkū
nas trenks į jos širdį, ji vis
ką mes ir šaus prie kūdikio.

Ar nors kartą pagalvojo
me, kiek mes gavome buč
kiu nuo motinėlės? Bučkiai 
neapgavingi, neklastingi, ne 
Judošiaus, bet šventi, tei
singi iš pačios gelmės — 
motiniški.

Nuo pat gimimo dienos 
motina visuomet svajoja, 
kas bus, kaip užaugs jos sū
nelis: gal gydytojas, me
chanikas, mokytojas, o gal 
dainininkas, kurio balsas 
skris per visą pasaulį. Taip 
besvajojant ir motina nei 
nepasijuto, kaip į jos ausis 
atsimušė tas baisus žodis, 
už kurį nėra nieko baises
nio, tai KARAS!

Sūnus pasirengęs žengti 
į karą, motina prieina ir 
duoda paskutinį bučkį: ko
kia scena, tragedija. Plyš
ta motinos širdis, gyslos iš
sitempia it stygos, akys de
ga, visa virpa iš gailesčio. 
“O, sūneli, sugrįžkie!”

Nuo dabar jau nebe tos 
svajonės, kad sūnelis bus 
gydytojas, mokytojas ar 
kas kitaą^ Dabar, tarsi te
atro filmdk kaspinas, slen
ka per motnios vaidentuvę. 
Ji “mato,” f ką jos sūnelis 
veikia, valgo ir kokį vargą 
vargsta. ^Ji “girdi,” kaip 
kanuolė^sužalotas jos sū
nelis maųupsi savo kraujuo
se ir keikia šį supuvusį su
rėdymą. Ji “mato,” kaip 
tankas laužo jos sūnaus 
kaulus. Ji “mato” tą varną, 
kuris neša paskutinį gabalą 
jos sūnaus kūng. Taip, tas 
kaspinas slenka per moti
nos vaidentuvę iki gauna 
oficialį pranešimą, jog iš- 
tikrųjų jos sūnus žuvo.

Milijonams motinų plyšo 
širdis, milionai motinų išė
jo iš proto ir tiek pat be 
laiko nuėjo į kapus.

O, motina! kelkis iš letar
go miego, iškelki-e sugniauž
tą kumštį, ir p’ašakykie: “Į 
peklą su aukso maišais, aš 
neleisiu į karą sūnaus, nes 
man šiandie šventė!”

J aztnu ti s.

Detroit. Mich.
MOTERŲ KLUBO ATYDAI

Balandžio 19 dieną Lietu
viu Moterų Pažangos Klubo 
susirinkime buvo nutarta tu
rėti Motinų Dienos pagerbi-! 
mui parengimą nedelioj, 14 
d. gegužės. Bet susidarė tam 
tikros sąlygos ir tada paren
gimas neįvyks. Bet mes tu
rėsime didelį koncertą nedė- 
liioj, 21 d. gegužės, Hispanų 
Svetainėje, 25th St. ir Vemor 
Highway.

Prašau įsitėmyti ir visas 
ruoštis prie šio koncerto. Tai 
bus jau paskutinis šį sezoną, 
kitaip — uždarymas parengi
mų svetainėse. Prasidės pa
rengimai parkuose.

Koncertą bendrai rengia 
trys organizacijos, tai LDS 21 
k p., LLD 52 k p. ir Moterų 
Klubas. Todėl visų narių par
eiga energingai, darbuotis, 
kad koncertas būtų pilnai pa
sekmingas. Marytė.

Mr. ir Mrs. Garrett Barry ir jų penki vaikai vakarie
niauja ant šaligatvio Chicagoje po to, kai jie tapo 
išmesti iš buto. Už ką? Jie neišgalėjo mokėti pa
keltos rendos, kaip to reikalava namo savininkas. Ki

ti to namo gyventojai irgi skundžiasi užkeltomis, 
neišgalimomis išsimokėti rendomis.

Motinos Diena Reikėtų 
Atžymėti Kitaip

Motinos Diena yra svarbi. 
Kiekvienas, be skirtumo 
tautos, politinių pažiūrų ar 
religinių įsitikinimų turėjo
me arba turim motiną.

Išreikšti pagarbą moti
noms, mirusioms ir gyvoms, 
yra perkamos gėlės. Gyvo
sioms perkamos dovanėlės, 
specialės atvirutės su gra
žiais linkėjimais. Viskas 
gražiai prirengta, visko 
yra, bet pelnagrobiai iškėlę 
kainas, biedniems darbinin
kams sunku tas dovanas 
pasiekti. Rodos, pelnagro
biai irgi kiekvienas gimęs 
iš motinos, bet tas nekliudo 
jiems apiplėšti kitus var
dan motinos.

Motinos Dieną turėtų bū
ti keliamas obalsis numušti 
kainas ant gėlių, saldainių, 
tų gražių atviručių ir ben
drai visko, kas tik perka
ma motinai. Tuomet tas 
viskas būtų galima skaityt 
tikru pagerbimu motinų.

Mothers Day yra iškovo
ta. Velionė Anna Jarvis 
daug laiko ir energijos pa
dėjo iki J. V. 63-sis Kongre
sas priėmė rezoliuciją 1913 
m. ir prezidentas 'Wilsonas 
ją užgyrė 8 d. gegužės .1914 
m., kad antrą sekmadienį 
gegužės mėnesio visoje ša
lyje būtų atžymėta Motinos 
Diena.

Jeigu kongresas matė rei
kalo tą dieną pripažinti ofi
cialiai, tai kodėl negalima 
kreiptis prie tų įstatymų 
leidėjų, kad Motinos Diena 
būtų vartojama tikrai, nuo
širdžiai pagerbti motiną, o 
ne bizniui, ne apiplėšti pu
bliką.

Šių metų? Motinos Diena 
lai bus skirtingesnė nuo ki
tų švenčių. Taigi, brangios 
draugės, rengiant pramogė
les jose reikia priimti re
zoliucijas, reikalaujančias 
numažinti kainas ant tų I 
reikmenų, kurie prirengti' 
Motinos Dienai, taipgi visų 
tų, kurie reikalingi šeimos 
gerovei. Nepadarysim nie
ko blogo reikalaudamos tei
singo įvertinimo motinos, 
joms lengvatų iš įstatymų 
leidėjų.

Svarbiausiuoju, tačiau, 
yra reikalavimas pastovios 
taikos. Dėl to neužtenka

susiėjus mirusias pagerbti, 
gyvąsias pagirti. Taika, tai 
apsauga milijonų žmonių 
gyvybės ir visos civilizaci
jos. Būkime sargyboje tai
kos, kol dar nevėlu.

Reikalavimas taikos nė
ra prasižengimu prieš ša
lies įstatymus, nes kiekvie
nas sveiko proto žmogus ge
rai supranta, jog karas at-’ 
neš mirtį jos neieškant. Ko
dėl nepagalvoti rimtai, kad 
taikos išlaikymas labai bran
gus dalykas ir kad bendru 
darbu to galima atsiekti.

Kaip būtų ramu gyventi, 
kad nereikėtų bijoti karo! 
Atsisukus radijo nereikėtų 
klausytis gązdinimų ir ka
ro kurstytojų isteriško rik
smo. Kodėl reikia ieškoti 
žiaurių karinių pabūklų’ 
sunaikinti gražų, civil ižu ff-’ 
tą pasaulį? Darbo žmonės, 
sudėjo daug protinio ir-Ti- 
zinio darbo pagaminti,* išto
bulinti visokiuspagerini
mus. Viskas gražu, visko 
yra. Tuo viskuo reikia nau
dotis, ne^unaikint.

MotijpT' Dieną sueigose 
turėtųmūti pagamintos re
zoliucijos prieš karo kurs
tytojus, nes kilus 3-jam ka
rui moterys turės daugiau
sia nukentėt širdies skaus
mo atiduodamos savo sūnus, 
vyrus, brolius ir sužadėti
nius.

Taigi, brangios draugės, 
14-ji gegužės, šių metų, Mo
tinos Diena, turėtų būti at
žymėta masiniai, n-e tik pa
prastomis pramogėlėmis. 
Turi būt keliamas obalsis 
apginti taiką mūsų šalyje ir 
visame pasaulyje. Reikala
vimas taikos ir ramybės 
yra gelbėjimu savo šalies 
nuo baisau pavojaus.

Mes mokėjome laimėti 
antrąjį karą, mokėkim lai
mėti ir pastovią taiką. Mes 
dirbome karo prieš fašizmą 
pastangose labai nuošir
džiai, vykdėm valdžios įsa
kus, motinosmoterys atli
kome daug naudingo darbo 
mūsų šalies gerovei. Taigi 
dabar mes, tos pačios, dė- 
kim pastangas laimėti pas
tovią taiką.

Dirbdamos karui laimėti 
mes susitikdavome daug 
blogos valios žmonių, kurie

Ją Atnešė Komunistą ir 
Liaudies Pergalė.

Tūkstančiai metų praėjo 
Kinijos valstybės gyvenime. 
Keitėsi galingos dinastijos. 
Vienus despotus pavaduo
davo kiti, bet moters var
gas, beteisė, sunkiausieji 
darbai ir kančios vis likda- 
vosi jai. Atėjo Čiang Kai- 
šeko “demokratija,” pa
remta Amerikos dolerio. ir 
ginklo galia, tačiau moterį 
tebepančiojo tie patys ver
govės ir papročių nukalti 
retežiai.
Kinietei naujoji diena pil

nai išaušo tik dabar, su ko
munistų vadovaujamų liau
dies armijų pergalės diena. 
Išlaivinusi Kiniją, liaudies 
vyriausybė nedelsdama ė- 
mėsi išlaisvinti vergų ver
gę Kinijos moterį.

Balandžio 13-tą Centrali- 
nės Liaudies Vyriausybės 
Tarybos paskelbtame nuo
sprendyje, Peipinge, mote
ris gauna pilniausią lygybę 
su vyru. Priedams, bus ap
saugoma kaipo motina.
NEBEPARDUOS MOTE

RIS IR VAIKUS
Štai, tokie yra vyriausie

ji kinietės moters išlaisvi
nimo dėsniai:

Moterys ir vyrai, galės 
vestis pagal savo pasirinki
mą, be tėvu-uošviu kontro- C 7 V C
lės.
Uždraudė parduoti ar pa

žadėti mažametes mergai
tes į marčias ar pažadėti 
ar parduoti bile amžiaus
moterį. Susižadėjimas, su- 
sivedimas — jos pačios as
mens reikalas. Vedusi gali 
pasilaikyti savo , ,pavardę,- 
pasirinkti profesiją ąr ąa-" 
vi veiklą. :■' ; ? //

Uždraustąįvesti pd kėlias 
pačias. Lig šiol vesdavo, 
kiek kaš išmauk,; jų darbu 
ir uždarbiu ij haudodamiesi, 
kaip kjąrn patiko. Uždraus
ta pirktis ar samdytis su
guloves;

Panaikino draudimą atsi
skyrusioms apsivesti, reiš
kiant, kad buvusiosios par
duotos ąr prievarta išleis
tos už yyro gali tuojau nuo 
jo skirtis ir tuoktis su sa
vo pasirinktuoju.

Tradiciniai įsigyvenusios 
piršlybos nedraudžiamos, 
tačiau uždrausta už piršly
bas imti atpildo, tad tiki
masi, kad mažai kas beno
rės piršliauti’ir mažai kam 
tokio patarnavimo bereikės. 
Santuoka padaryta prieina
ma. Nuein’a porelė į vieti
nės valdžios raštinę, užre
gistruoja savo pasiryžimą 
susituokti ir baigta.

Tai nereiškia, kad jauni
mas ar bile kas vesis be ato
dairos. Ištuoka, nors len
gvai gaunama abiem to pa
geidaujant, nepaliuosuos 
nei vieno nuo prievolių ve
dybose prigyventiems vai
kams,- kadangi, pirm visko, 
atsižvelgiama į vaiko gero
vę.
VYRIAUSIOS SĄLYGOS 

IŠTUOKAI:
Abiem arba vienam ku

riam pageidaujant.

kliudė mūsų dirbamą karo 
pastangoms naudingą dar
bą. Dabar tos pačios rūšies 
žmonės provokuoja 3-jį ka
rą. Mūsų pareiga darbuotis 
išvengti karo.

E. K. Sliekienė.

Moteris gali prašyti iš
tuokos bilo kada.

Vyras negali gauti ištuo
kos žmonai esant nėščia ir 
iki kūdikiui sueis vieneri 
metai.

Ištuoką gaunančiai žmo
nai pasilieka jos turėtas 
pirm vedybų turtas, o po 
vedybų prigyventasis pasi
dalinamas susitarimu ar 
pagal teismo nuosprendį.

Ištuoką gavusi žmona te- 
bepasilieka atsakinga už sa
vo asmens skolas, bet vy
ras atsakingas už skolas 
namams.

Abu tebepasilieka atsa
kingais už priežiūrą ir iš
laikymą vaikų.

Abu pasilieka atsakingi 
pagelbėti vienas kitam, jei
gu dėl rimtų priežasčių vie
nas katras liktųsi neišga

Paguoda
Žiede narcizo, kvietkeli gražiausias, 
Ledai ir akmens, kai griuvo nuo kalnų, 
Sutrėškė tave lyg bangos pikčiausios, 
Sužeistas kentėjai nuo anų audrų.

Per dienas naktis, per desėtkus metų 
Užgriūtas skeveldromis ledų drebėjai, 
Tau dvasią ir širdį pasriuvus krauju, 
Kas jaus sielvartą, kokį iškentėjai.

Ledams pratirpus, išvydai saulutę, 
Laukus, medžius, pievas, žmones ir upelį, 
Džiaugsmu sveikinai dobilo galvutę, 
Dvelkimu glostei našlaitį vaikelį.

Žiede narcizo, kvietkeli gražiausias, 
Ledai ir akmens, kai griuvo nuo kalnų, 
Sutrėškė tave lyg bangos pikčiausios, 
Siunčiu savo širdį aš tau dovanų.

K. Sinkevičiūtė.

Šeimininkėms
Si Skyrių 

sVarty fruit punch

Į-Yi, puoduko cukraus
1 y2 puoduko vandens 
puodukas oranžių sunkos 

puoduko lemono sunkos
I 2 puodukai vynuogių sun

kos
3 puodukai vidutinio sti

prumo arbatos
1 .kvorta ginger ale.
Pavirink vandenį su cu

krum ir biskeliu lemono žie
vės penkias minutes. Supilk 
arbatą, atvėsink ir dabar su
maišyk viską kartu.

Jei nori paduoti labai šal
tą, palaikyk šaldytuve ar 
pilstyk į stiklus, įdedant ledo 
šmotelių. Gali pagražinti už
dedant ant viršaus mėtų la
pų ar kokių vaisių.

Bus 12 iki 16 stiklų. Yra 
sveikas ir skanus gėrimas. \

E. V.

“DĖL KO GASPADINĖS 
LAIŽO PIRŠTUS?”

Tokį klausimą atsiuntė tū
las geras prietelius, kuris ti
krina pastebėjęs pas gaspadi- 
nes įprotį laižyti pirštus gami
nant ar paduodant valgius. 
Ir pastebėjęs ne pas bile 
kokias, bet ir pas mūsų mo
teris, kartais net visuomeniš
koms pramogoms, ne vien 
šeimoms gaminančias valgius.

—Ką tas,—klausė jis,—liu
dija, skūpų taupumą, ar 
manoma, kad tuo pirštai ap
švarinama ?

Užtikrinu, negalėjau atsa
kyti. Galvojau:

Katė tuo būdu švari naši: 
prausiasi, vaikus prausia. Bet 
žmogaus burna, liežuvis ne
skaitoma antiseptiku. Prie
šingai, skaitoma bakterijų 
gūšta, tad, tikriausia, pirštų 
nelaižome švaros sumetimais. 
Daleistina, kad tai darome ir 
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linčiu išsilaikyti.
žodžiu, niekam nebus pa

gundos vestis ar skirtis dėl 
pelno — jis visai prašalina
mas iš porinio gyvenimo 
pakaitų.

Mergautiniai vaikai vis
kame turi lygias teises, už
drausta diskriminuoti. Tė
vas skaitomas lygiai atsa
kingu už mergautinį vaiką, 
kaip kad ir prigyventą ve
dybų ribose.

Jauna, ką tik iš atsili
kusios valstybės atgimusi 
liaudiška Kinija pastato 
prie gėdos stulpo mus su 
mūsų turtais mieruojamo- 
mis vedybomis, su senieniš- 
kais ištuokos įstatais, su 
perkamais ir parduodamais 
kūdikiais. Kada gi atgimsi- 
me mes? Kada sugrįšime ti
kro jon demokratijon ir do- 
rovėn, kokiomis dabar di
džiuojasi “atsitikusioji,” 
“raudonoji” Kinija? A-a.

Veda E. V.
ne iš skūpumo, nes lietuviai 
jau ir patarlę turi: “jeigu iš 
bliūdo ’neprivalgei, tai iš 
kraštų nebeprilaižysi.” Juo 
mažiau ko bepatenka ant 
pirštų. Gal tik nuo vaikystės 
likęs paprotys pirštus čiulpti 
nejučiomis sugrįžta pirštais 
palietus ką nors skanaus.

Atsiuntėjas to klausimo 
sako, jog to matymas sugadi
na jam apetitą visai dienai.

Jeigu tuo tarpu mūsų bur
noje būtų kokios ligos bak
terijų, palaižytais pirštais lie
čiant maistą dar galėtume jį 
ir užkrėsti, kaip kad užkre
čiamas kosėjant, čiaudant ant 
maisto ar į saują, kuria, ne
plauta, vėl liestume maistą.

Atrodo, labai praktiškas 
priminimas atsikratyti papro
čio pirštus “plauti” liežuviu.

Z.

Darant drebučius (gelati- 
na), kuriuos norime paska
ninti su ananasu (pine
apple), ananasą reikia iš
virti pirm maišymo su gėla-, 
tina. Nevirtas trukdo dre
bučius formuotis. .

Veršiena, dažniausia, bū
na liesa. Tai dėl to kepamą 
gabalą apdėsčius rieželiais 
lašinių nebus per riebu ir 
pagerins mėsos kvapsnį ir 
skonį.

Išvogdami iš ponios Thel
ma Friede buto, Hotel Be
verly, 15 tūkstančių dolerių 
vertės brangumynų, vagys 
pražiūrėję dar $10,000 ver
tės turto.

Trylika mokinių ir buso 
vairuotojas tapo užgauti bu- 
sui susidūrus su Edison fir
mos sunkvežimiu Astorijoye.

Geg. 10, 1950



i

I

KALVIO IGNOTO TEISYBE
3-21-50 APYSAKA

Parašė A. GUDAITIS—GUZEVIČIUS

(Tąsa)

Gatvių kampuose visur dar tebebuvo 
prismaigstyta, prilipdyta mūsų kelei
viams neįskaitomų gotiškų užrašų, skel
bimų, draudimų, įsakymų. Jurgio gatvės

-37—

iš pikto mes, nuo širdies! Kaipgi vardas 
tavo?

— Aldona, — atsakė mergaitė, bet jos 
drąsa kažkur dingo. Ji nebe taip kalbėjo, 
nebežiūrėjo į Ignotą, didelėmis, vaikiš
kai naiviomis akimis. Paaiškinusi, kad 
ieškomojo draugo šiame bute nėra, ji nu
sivedė rokiškėnus į Mažąją Pohulianką, 
jau nebežirgliuodama kuo plačiausiai ir 
nebemėgdžiodama berniuką.

Mažojoje Pohuliankoje didžiulio kam
pinio namo pusrūsyje, su giliu įėjimu iš 
kiemo, lyg į dvaro ledainę — tamsią ir 
šaltą, jie buvo pakviesti pasilsėti. To pus
rūsio butukas buvo gana švarus, ant pa
langės stovėjo gėlių vazonėliai. Langai į 
gatvę tik per pusę buvo išlindę iš žemės.

Žalia, sudomėta ir sutrinta pliušine 
sofkutė nakčiai, matyt, buvo atitraukia
ma nuo sienos, ir, parėjęs po sunkaus 
dienos darbo “liokatorius” nuvirsdavo 
ant jos ir tįsodavo ligi ryto, nejausdamas 
nei kietų spyruoklių, nei blakių, tįsoda-

vachmeisteris su kuoduotu, pilka drobule 
aptrauktu šalmu ir griozdiškom tūbi
nėm šliurėm ant batų, — nejudrus ir 
grasus, nors iš visų ginklų jam tebuvo 
parabelis ir prie diržo prisegtos dvi ka
muolinės granatos...

Pilies gatvėje, ties senuoju universite
tu, palydovo paraginti, jie išlipo iš tram
vajaus ir nužingsniavo siaurais ir krei
vais skersgatviais.

Linksmas, akiai mielas berniukas gra
žiai lietuviškai paaiškino visa, ko tik jie 
klausė.

“Pamokytas!” pagalvojo Kirstukienė, 
spręsdama iš jo atsakymų.

Apvalūs, mergiški, papurę skruostai. 
Didelės, taip pat mergiškos šviesios akys
ir tokia kukli šypsena, kaip vaikiuko. ležinkelio depo ir fabrikų švilpukų stau- 
Į tarusi, kad čia kažkas ne taip, Kirstu
kienė permetė akimis jo krūtinę ir klu
bus. Krūtinė buvo standžiai aptraukta 
karišku švarkeliu, o kojas slėpė ilgaau- 
liai batai ir pūstos kelnės, ir Kirstukie7 
nė sudvejojo: “Gal ir tikrai bernio
kas ...”

Išsukęs iš didžiųjų gatvių, jis vedė 
juos į namų tirštumą. Siauri ir kreivi 
skersgatviai netikėtai prasmegdavo kie
muose arba suskildavo tarp namų, kaip 
upokšniai, į dvi ar tris šakas. Vienu gat
vės šonu ilgai traukėsi vienuolyno mū
ras, virš kurio kyšojo margi, kryžiais nu
sagstyti bokštai. Juodais drabužiais, ligi 
pat akių apsiraišiojusios, pro šalį ėjo mo
terys su kunigišku išdidumu — tiesiai ir 
drąsiai, lyg laukdamos, kad joms užleis
tų kelią.

Kirstukienė, atsigrįždama, dairėsi į 
jas, o Ignotas šaipėsi:

— Minyškos — kaip kareiviai!
Vilnietis aiškino:
— Prūsokės. Per karą privažiavo. Da

bar čia ir jėzuitų, ir bernardinų, ir do
mininkonų, ir kokių tik nėra...
— Neišmanau, ar čia miestas, ar klioš- 

torius koksai. Ne tiek tų sodų, ne tiek 
tų namų, klek kryžių, koplyčių, bažnyčių,
— kraipė pečius Ignotas.

Vėlyvas rudeniškas rytas tik dar žie
bėsi. Dūmai ir šaiži lapkričio drėgmė, vė
jo pučiama, kamuoliais raitėsi pažemiu 
tarp storų ir kreivų sienų ir vienaaukš
čių namų su senoviškomis medinėmis 
langinėmis, lyg valsčiaus miestely. Ties 
atdaromis dirbtuvės durimis, tiesiog ant 
šaligatvio, juodas barzdotas skardininkas 
mediniu kūju tvatijo lopomą kibirą, ir ■ 
žvangantis aidas riedėjo tolyn, kartoda- 
masis aukštame ir siaurame tarpusieny
je. Toliau traukėsi dar niūresnis geto 
kvartalas: skersgatviai su aklinomis ne
byliomis sienomis, skliautai, lyg kiemų 
vartuose, — tiesiog per gatvę. Susikūpri
nę žmonės išblyškusiais, bekraujais vei
dais.

Pagaliau palydovas įsivedė juos į siau
rą kiemą, kurio viduje ant storų medi
nių stulpų kabojo galerija visais ketu
riais kiemo pasieniais.

— Prašom palaukti, aš tuoj paklausiu,
— pasakė jis ir vikriai nubėgo aukštyn 
mediniais dundančiais laiptais.

Čia. Kirstukienė, pamačiusi tuos smul-

gi m o ...
Čia vienur, čia kitur stebėdamas dar

bininkų gyvenimą, Ignotas matė tas pa
čias pastangas apsišvarinti, iššokti ko
kiu nors būdu iš skurdo ir purvo. Visur 
tuose pusrūsių “suterenuose” ir pasto
gių “mansardose” tokios pat žmonų ir 
motinų rankos skalbė, lopė, šveitė, o vis
kas aplinkui kas kartą menkėjo, bluko: 
baldai lūžo, trupėjo, sienos pelijo, blakių 
nutupėti apmušalai drėko, plyšo. Visuo
se miestuose, tur būt, visame pasaulyje 
buvo taip pat. •

Palikusi rokiškėnus kambaryje, mer
gaitė išėjo į koridorių ir ten ilgai kažin 
ko klausinėjo buto šęimininką. Kai ji su
grįžo į kambarį, jos veidas buvo rimtas 
ir liūdnas.

— Nėra to draugo... Vokiečiai paė
mė ... naktį.. . Reikia dabar paskubėti, 
kad komitetas greičiau sužinotų... Ei
sim ...

Ji pirmutinė išbėgo į kiemą, vartuose pa
sidairė vienan ir kitan šonan, paskui pa
davė Ignotui ranką ir nusakė, kaip jam

nu.L. -

— Mes toliau eisim, o jūs turit su-

Ir Ignotas paniuręs nužingsniavo Jur
gio prospekto kryptimi.

J. Jurginis.

VILNIUS

ir

savo
savo

no: “Jau taip berniūkščiai tai nebėga!
Čia jau aišku!”

— Na, kaip tau mūsų vadovas? — 
paklausė ji Ignoto, tiriamai prisimerk
dama.

/. . — A ką gi, baika bernėkas.
Palydovas tuo metu jau bėgo žemyn.

Jo keliai buvo aiškiai apvalūs ir judė- 
’siai — pilni paslėpto mergiško žavesio. 

/■ Ignotas išsišiepė, o Kirstukienė, pama
čiusi jį atidžiai sekant palydovą, pasisa
kė nesivaržydama:

— Bernėkas, sakai? Ne mergiotė?
- Toks gi pumpurėlis! Ir nebijo, — eina!

— A kaipgi, — lygybė! — tarstelėjo
Ignotas, mergaitei priėjus, ir ta, supra-

■ tusi, kas jų kalbama, nukaito.
Kirstukienei pagailo jos ir, motiniškai 

? ją apkabinusi, lyg savo dukterį, ji ėmė 
kuždėti mergaitei į ausį:

> — Nesigėdyk, mergyt, nesigėdyk! Ne.

Kas vargą mūs prašalins, 
Tas priespaudas skriaudas?
Kas bus tas visagalis, 
Kurs svietui laimę ras?
(Iš revoliuciniu darbininką dainos.)

v Mintyje keikdamas viską — ir vokie
čius, ir tokį miestą, ir draugus, kurie, jo 
išmanymu, “tik tupinėjo vietoj,” — Ig
notas niūriai nužingsniavo iš Mažosios 
Pohuliankos į Varnų gatvę. “Kaip taip 
gali imt ir areštuot, uždaryt? Kaizerio gi 
nebėr. Eee! Matyt, skystos blauzdos 
mum čionai. .. Argi taip Pitery valdžią 
ėmė? Ir ką čia, ar palyginsi? Vienas 
Putilovas ko vertas!...”

Pylimo gatvėje už raudonų plytų sie
nos dūzgė mašinos. Jis spėjo, kad tai 
spaustuvė. Žvilgterėjęs pro langą, pama
tė besivartančius dažais išmarginto po
pieriaus lapus ir tuoj išgirdo sargybinio 
šauksmą. Ginkluotas kareivis ėjo prie jo, 
modamas ranka pasitraukti nuo šaligat
vio. Kažkokie pundai buvo nešiojami iš 
spaustuvės prieangio ir kraunami į sunk
vežimį. -

Dar labiau paniuręs Ignotas nužings
niavo pro sunkvežimį gatvės grindiniu. 
“Vis tiek jie dar čia ponai, jie dar ir 
spausdinasi, ir kraunasi, ir vežasi, ir ką 
čia, — kol jiem padų nepasvilins, jie čia 
ir bus.”

Į klubą jis atėjo visai įpykęs ir puolė 
ieškoti Karolio, kad galėtų viską jam iš
dėti. Gal būt, kokį paaiškinimą jam su
rastų Karolis. “Juk taip, taigi — visai 
velnias! Vokietis ponavoja, kaip tik no
ri! O mes? Ką gi mes? ...”

Niekur nerasdamas Karolio, jis nuėjo 
pasižiūrėti į didžiąją salę ir čia pamatė 
paskutiniuose suoluose, prie durų, susė
dusius žmones. Kažkoks juodai apsiren
gęs miestietis šaukė iš sąrašo keistas pa
vardes :

(Tąsa)
1917 metų pabaigoje ir 

1918 metais įvairiuose Ta
rybų Rusijos miestuose prie 
vietinių bolševikų partijos 
organizacijų susikūrė lietu- 

; vių bolševikų sekcijos, ku
rių veikimą koordinavo Lie
tuvių Sekcijų Centro Biu
ras prie Rusijos KP (b) 
CK. Tuo pačiu metu Spalio 
revoliucijos įtakoje vyko 
spartus darbininkų pakai- 
rėjimas pačioje Lietuvoje. 
1918 m. balandžio mėnesį 
tarp Lietuvių Sekcijų Cen
tro Biuro ir Vilniaus revo
liucinių darbininkų buvo 
užmegztas ryšys. 1918 m. 

I rugpiūčio 14 dieną bendro
mis jų pastangomis Vilniu
je buvo sušauktas pasitari
mas. Pasitarimas pasiva
dino Lietuvos ir Baltarusi
jos Komunistų Partijos Ta
ryba, kuri ėmėsi iki suva
žiavimo vadovauti partijos 
veikimui. '
Vilniaus darbininkai, kaip 

matome, liko ištikimi 
klasės interesams ir
revoliucinėms tradicijoms. 
Jų kova buvo aukštai įver
tinta pirmojo Lietuvos ir 
Baltarusijos Komunistų 
Partijos suvažiavimo, įvy
kusio nelegaliai Vilniuje 
1918 metų spalio 1-3 die
nomis. Suvažiavimo rezo
liucijoje sakoma: “Pirmu
tinis ... Lietuvos ir Balta
rusijos Komunistų Partijos 
suvažiavimas, išklausęs 
Centro Biuro pranešimą, iš
reiškia karščiausius drau
giškumo jausmus Vilniaus 
proletariatui už tai, kad 
jis, nežiūrint kuo sunkiau
sio darbininkų klasei laiko, 
tamsios reakcijos, organiza
cijos suirimo ir buvusių 
parsidavėlių vadų, tvirtai 
stovėjo tarptautinio prole
tariato reikalų sargyboje ir 
ėjo didžiųjų socializmo mo
kytojų nurodytu keliu. Sa
varankiškai organizuodami 
savo eiles, draugai vilnie
čiai mokėjo nusivalyti so- 

j ciališdavikų elementų ir 
| aukštai iškelti tikrosios pro
letarų komunistų partijos 
vėliavą. Suvažiavimas yra 
įsitikinęs, jog Lietuvos ir 
Baltarusijos proletariatas 
nenukrypdamas eis keliu, 
kurį pasirinko. Vilniaus 
draugai ir neš nesuteptą 
vėliavą iki pilnos proletaria
to pergalės.”

Didžiosios Spalio Socialis
tinės revoliucijos laimėji
mas. Rusijoje pakėlė revo
liucines nuotaikas ir susti
prino revoliucinę kovą Lie
tuvoje. 1918 metų antroje 
pusėje revoliucinis judėji
mas visose okupuotose sri
tyse sparčiai augo. Raudo
noji Armija tuo metu pa
siekė pirmųjų pergalių ko
voje su baltagvardiečiais ir 
užsienio interventais, ji lik
vidavo kontrrevoliucinį ese
rų ir baltagvardiečių maiš
tą. 'Pirmasis Antantės im
perialistų bandymas pa
smaugti tarybų valdžią vi
daus kontrrevoliucijos jė
gomis, sužlugo.

Dėl šių laimėjimų Tary
binė vyriausybė sugebėjo 
iš dalies pakeisti 
Brastos

valstiečių sėkminga kova, 
Tarybų valdžios pastangos 
kaip galima greičiau išlais
vinti vokiškojo imperializ
mo pavergtas tautas, sukė
lė platų revoliucinį judėji
mą Lietuvoje. Lietuvos 
darbo žmonės, komunistų 
partijos vadovaujami, vis 
plačiau stojo į kovą dėl ta
rybų valdžios, kuri vienin
telė galėjo išvaduoti kraštą 
iš imperialistinių grobikų 
ir “savosios” išdavikiškos 
buržuazijos jungo.

Spalio revoliucijos laimė
jimų Rusijoje įkvėptas Vil
niaus proletariatas, visą 
laiką ėjęs Lietuvos darbi
ninkų klasės revoliucinės 
kovos priešakyje, pirmasis 
ėmė kurti Tarybų valdžią 
savam krašte.

Tarybų valdžios 
paskelbimas

Įsikūrusi Lietuvos
Baltarusijos Komunistų 
Partija ėmė burti aplink 
save Vilniaus darbininkus 
ir vadovauti sunkiose oku
pacijos sąlygose jų ekono
minei ir politinei kovai.

1918 m. lapkričio 10 die
ną atėjusi iš Berlyno į Vil
nių žinia apie kaizerio nu
vertimą smarkiai pakirto 
okupacinės kariuomenės 
drausmę. Vokiečių karei
viai, sužinoję apie įvykusią 
jų tėvynėje revoliuciją, 
metė kareivines ir išėjo į 
miestą. Lapkričio 10 dieną 
apie 11 valąndą didžiulis jų 
būrys su Raudona vėliava 
demonstravo centrinėse v*
Vilniaus gatvėse. Demons
tracijos metu vokiečių ka
reiviai nuo Gedimino pilies 
bokšto, nuo karo valdybos 
ir kitų okupacinių. įstaigų 
nuėmė kaizerines vokiečių

vėliavas ir iškabino raudo
nas, revoliucines.

Okupacinės kariuomenės 
kareiviai savo mitinge nu
tarė išrinkti nuo kiekvieno 
dalinio arba karinės įstai
gos po tris atstovus ir iš jų 
sudaryti Kareivių Tarybą 
(Soldatenrat), kuri būtų 
aukščiausia jų įgulos val
džia. Renkant įstaigomis be 
skirtumo, kiek jose yra 
žmonių, į Kareivių Tarybą 
pakliuvo daugiausia rašti
ninkai, karo valdininkai, 
puskarininkiai, o taip pat 
karininkai. Kareivių Tary
ba tokiu būdu atsidūrė re
akcinių gaivalų rankose. 
Jos veidas paaiškėjo iš pir
mųjų jos žingsnių.

Sekančią po rinkimų die
ną Kareivių Taryba išleido 
atsišaukimą, kviečiantį mie
sto gyventojus prie tvarkos 
ir ramybės. Raudonosios vė
liavos nuo viešųjų pastatų 
buvo nuimtos, į gatves buvo 
pasiųstos ginkluotos sargy
bos tvarkai prižiūrėti. Oku
paciniai žandarai tęsė to
liau savo kasdieninį darbą: 
saugojo suimtuosius, vykdė 
areštus, rinko mokesčius ir 
pabaudas. Po vienos dienos 
suirutės miesto gyvenimas 
pasiliko toks pat, koks buvo. 
Tik ankstyvesnė tvarka ir 
drausmė kariuomenėje ne
bebuvo atstatyta. Kareiviai 
ėmė ’ 
jams savo ginklus ir apran
gą, pirktis sau maisto pro
duktų ir nieko nesiklausę 
grįžti namo į Vokietiją. Ka
ras jiems jau buvo baigtas. 
Tik visai nežymi kareivių 
dalis bandė ieškoti ryšių su 
miesto darbininkais ir drau
ge su jais stoti į revoliuci
nės kovos kelią.

Okupacinio režimo pakri
kimas palengvino darbinin
kų kovos sąlygas. Darbovie
tėse, klubuose ir salėse be
veik kasdien vyko legalūs ir 
pusiau legalūs susirinkimai

ir posėdžiai, buvo skaitomos 
paskaitos, vedamos diskusi
jos, varoma propaganda už 
Tarybų valdžią. Viena po 
kitos būrėsi darbininkų pro
fesinės sąjungos, ir dažnė
jo įmonėse streikai, kuriuo
se buvo reikalaujama pa
kelti atlyginimą ir įvesti 8 
valandų darbo dieną. Kūrė
si pirmieji darbininkų mili
cijos būriai, ir tuo pačiu 
metu komunistų iniciatyva 
prasidėjo rinkimai į Vil
niaus Darbininkų Atstovų 
Tarybą.

Komunistų Partija, tuo 
tarpu dar būdama nelegali, 
nuolat plėtė savo įtaką 
miesto darbininkų tarpe, 
vadovavo jų kovai ir buvo 
nuolat stiprėjančio revoliu
cinio sąjūdžio centrine ašim. 
Lapkričio gale atvykęs iš 
emigracijos į Vilnių Vincas 
Mickevičius-Kapsukas ėmė
si vadovauti Lietuvos ir 
Baltarusijos Komunistų 
Partijos Centro Komitetui, 
kurio posėdyje gruodžio 9 
dieną buvo nutarta sudary
ti Laikinąją Revoliucinę 
Lietuvos vyriausybę ir buvo 
paruoštas tos vyriausybės 
manifestas.

Vilniaus Darbininkų At
stovų Tarybos rinkimams 
vykdyti buvo sudaryta ko
misija, kurioje, be komu
nistų, dalyvavo ir oportu-

pai davinėti gyvento- nįs^nįų partijų atstovai.
Nors oportunistiniai social
demokratų partijos vadovai 
rinkimus visaip trukdė, ta
čiau, bolševikams spiriant 
ir vadovaujant, gruodžio 
mėn. pradėti rinkimai vyko 
esant dideliam darbo žmo
nių nuotaikos pakilimui.

(Daugiau bus)

Washington. — Senato
rius McCarthy karščiuojasi, 
kad Trumanas neparodo 
visų dokumentų apie taria- 
hius “komunistus val
džioj.” '

\

(Daugiau bus)

sunkias 
taikos sąlygas. 

1918 m. rugpiūčio mėn. jos 
buvo pasirašyta papildoma 
sutartis su Vokietija, kuri 
įsipareigojo iki 1918 m. 
.spalio mėn. atitraukti savo 
kariuomenę iš didžiosios da
lies Ukrainos, Baltarusijos 
ir Lietuvos teritorijų. Bol
ševikų partijos vadovauja
mų Rusijos darbininkų ir
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Brooklyno Aido Choras, diriguojant Gco. Kazakevičiui duos gražią 
dainų programą. Būtinai išgirskite jį.
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LAISVES PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį Bus Klaščiaus

LIEPOS 2 JULY CLINTON PARK
1950 Betts ir Maspeth Avės.

Prasidės 1-mą valandą po pietų Maspeth, L. L, N. Y.

Kadangi tuom tarpu įvyksta LDS seimas Brooklyne, tai 
bus daug svečių iš kitų miestų. Suvažiuos viršaus 200 de
legatų iš daugelio miestų. Būkite piknike ir susipažinki
te su jais.

George Kazakevičiaus Orkestras
gros įvairius muzikos kavalkus šokiams

I

Programa 
prasidės 

5 valandų 
po pietų

Įžanga 
75 centai, 

taksai 
įskaityti

Muzika 
nuo 6-tos 
valandos 
po pietų

Kvieskite į Laisvės pikniką savo draugus iš visur. Parašykite jiems laiš
kelius ir paprašykite atvažiuoti j tą gražų pikniką, kur bus tiek daug sve
čių iš toliau. Visi rūpinkimės, kad piknikas pavyktų. Parodykime fašisti
niams gaivalams, kad jų boikotavimas Laisvės parengimų tiek tereiškia, 
kiek šuns lojimas prieš mėnulį. Neužsisakykite tuom laiku vakacijom vie
tas, žinokite, jog jūs turite būti savo dienraščio piknike.



CHICAGOS ŽINIOS rikos amuniciją, siunčiamą 
prieš Viet-Nam, sumėtė į

Apie 3,000 Demonstravo
| už Taiką

. Didelis ir entuziastiškas bu- 
' vo Pirmos Gegužės apvaikš- 

čiojimas, rengtas Illinois 
Valstijos Komunistų Partijos, 
Ashland Auditorijoj sekma
dienį, balandžio 30 d. Nuė
jus skelbtu laiku pasimatė 
pilnutėlė žemutinė svetainė. 
Publika jau laukia susirinki
mo atidarymo. Kiek vėliau ir 
balkonas gerokai užsipildė. 
Susirinkę draugai ii- draugės, 
kartu ir partijos simpatikai, 
sveikina vienas kitą šiąja Pir
mos Gegužės proga.

Programa prasidėjo rodant 
judžius iš Sovietų Sąjungos 
1949 metų Pirmos Gegužės 
demonstracijų. Matant tankus 
ir kitus karo įrengimus de
monstracijoj, tuoj gauni jaus
mą, kad tos Sovietų šalies 
niekas negali nugalėti, ypač 
kada matai marguojant eiles 
jaunų, tvirtų kareivių ir ofi- 
cierių. Jų išraiška rimta, pil
na pasirįžimo ginti sav0 šąli 
nuo imperialistinių grobikų.

Tam filmui užsibaigus, 
* Claude Lightfoot, Illinois 

Valstijos Komunistų Partijos 
sekretorius atidaro susirinki
mą ir pareiškia, kad Chicagos 
liaudis, prisiminus Haymarke- 
to kankinius, šiandien tęsia 
jų pradėtą kovą ir organi
zuoja spėkas šių dienų svar
biausiam tikslui, būtent : tai
kos išlaikymui. Komunistų 
Partija stovį pačiose pirmose 
eilėse tos kovos. Skaitlinga 
publika pritaria garsiu ploji
mu.

Baigęs įžanginę kalbą, pir
mininkas perstatų James

Ford, negrą, kuris Chicagoje 
apie 30 metų atgal pradėjo 
savo pažangų veikimą ir prieš 
25 metus stojo į Komunistų 
Partiją, kuri pralaužė kelius 
negrų kovoms už pilną pasi- 
liuosavimą, statant jį kandi
datu į vice-prezidentus 1932 
metais.

James Ford kalba vyriau
siai apie negrą reikalus ir jų 
pasiryžimą kovoti už savo tei
ses ir už taiką. Jis užtikri
na, kad imperialistam nepa
siseks mobilizuoti negrų liau
dį užkariavimui kitų šalių ir 
ypatingai Sovietų Sąjungos, 
nes jie kasdien vis aiškiau 
mato, kad tai vienatinė šalis, 
kurioje nėra jokios diskrimi
nacijos prieš rases bei tautas.

Fordui užbaigus, pirminin
kas, vėl taręs keletą žodžių, 
atsikreipia į publiką finansi
nės paramos tolesnei parti
jos darbuotei. Aukauja pa
vieniai, aukauja organizaci
jos. Aukų nesuspėta ’suskai- 

j tyti, kad paskelbus ant vie- 
į tos, bet atrodo, kad bus ke

letas tūkstančių suaukota.
Pabaigoj perstatyta vyriau

sia vakaro kalbėtoja, Eliza
beth Gurley Flynn. Jos kal- 

Į ba ugninga, jį pilna entuzi
azmo. Mat, ji ką tik grįžus iŠ 
Francūzijos Komunistų Parti
jos Kongreso ir patyrus, kaip 
sparčiai auga Komunistų Par- 

Į tija ir abelnai taikos spėkos, 
i Jį nupiešė Francūzijos darbi- 
j ninku kovas už taiką. Sakė, 
kad dokų darbininkai, paėmę 

, pavyzdį iš Amerikos anksty- 
' vų kovų už pasiliuosavimą, 
ypač iš “Boston Tea Party,” 
vietoj iškrauti iš laivų Ame-

okeaną. Jau milijonas Fran
cūzijos darbininkų dalyvavo 
streikuose.

Kalbėtoja palietė ir kitų 
šalių kovas, kadangi jos bu-, 
vo raportuojamos kongrese 
kitų šalių delegatų. Ji ypač 
paminėjo, kad Italijoj Komu
nistų Partija turinti 2 ir pusę 
milijono narių, primindama, 
kad tai katalikiška šalis ir 
daugelis iš tų narių esą ka
talikai.

Daug. įdomių dalykų kalbė
toja nupasakojo, kurių nega
lima visų suminėti, bet baigė 
ji savo kalbą primenant, kad 
visų europinių šalių darbinin
kai ir visi taikos mylėtojai 
šiandien laiko atkreipę akis 
į mūsų šalį ir mūsų šalies Ko
munistų Partiją, nes karo pa
vojus kaip tik iš čia kyla ir 
Europos žmonės žiūri su ne
kantrumu, ką veikia Ameri
kos liaudis, kad sulaikius im- 

; perialistų užmačias sukurti 
karštąjį karą.

Elizabeth Gurley Flynn, 
užbaigus savo ugningą kalbą, 
publika skirstėsi, įgavus di
desnio ūpo organizuoti taikos 
veiklą, organizuoti taikos ko
mitetus kiekvienoj apylinkėj, 
kiekvienoj darbo liaudies or
ganizacijoj. Rep.

New York. — General 
Motors automobilių korpo
racija pranešė, jog per 
tris pirmuosius šių metų 
mėnesius gavo $212,387,765 
gryno pelno, likusio po tak
sų išmokėjimo. Tai 55 nuo
šimčiais daugiau, negu Ge
neral Motors pernai pelnė 
per tuos pačius mėnesius.

“Ar ne tas pats ponas, kuris sakė, jog padauginta 
produkcija yra atsakymu viskam?”

New Haven, Conn..

Paskola nuo kunigo i

DIDYSIS MAYNARDO

PIKNIKAS
Paramai Dienraščio

LAISVES
Visi rytai rengkitės j savo dienraščio 

didįjį pikniką, kuris įvyks

Liepos-July 2Sekma

i

Puiki dainų programa, daug visokių pamarginimų bei įvai
rumų, dalyvaus chorai, mažesnės grupės ir paskiri asmenys. Iš 
anksto rengkitės jame dalyvautu Turėsite malonumo pasima
tyti su daugeliu seniai matytų ir įsigysite naujų pažinčių.

ši didžioji iškilmė bus

ARARAT CAMP
Vose Pond Pavilion 

Maynard, Mass.

Maynardo pikniko bilietai yra iš anksto platinami, pasisteng- 
kite įsigyti jų arba pasirūpinkite jų platinimu savo kolonijose

Maynardo piknikai yra pagarsėję gerais valgiais. Nes iš dau
gelio kolonijų gaspadinės pasirūpina prigaminti ir atvežti į 
piknikų kuo gerinsiu valgių. Taipgi bus ir gėrimų.

Massachusetts valstijos pažangiosios lietuvių or
ganizacijos kviečia visų rytų lietuvius dalyvauti 

šioje gražioje iškilmėje ir tuomi finansiniai 
paremti dienraštį Laisvę.

S

Balandžio 30 d. Brooklyno 
Liaudies Teatro aktoriai su
vaidino veikalą “Nesusiprati
mas,” kurį parašė Rojus M i- 
žara. Vaidinimas atliktas ge
rai, kad jau geriau ir nega
lima tikėtis—artistiškai.

Antroje pertraukoje pirmi
ninkas J. Kuncas pakvietė 
veikalo autorių Mizarą pakal
bėti. Kalbėtojas, tarpe kitko, 
sakė, kad ne visi dipukai yra 
blogi. Jų tarpe yra ir gerų, 
ką matome ir veikale. Publi
ka karštai aplodismentais pa
sveikino veikalo autorių, už
ginant jo darbus.

★
LDS 16 kuopa laikė savo 

susirinkimą. Buvo ir balsavi
mai Veikiančios Tarybos. De
legatų rinkimas į LDS Seimą 
paliktas birželio susirinkimui. 
Delegatai iš LDS 5-tos .Ap
skrities konferencijos išdavė 
rapęrtą. Suvažiavimas atsi
buvo 16 d. balandžio. Ra
portas priimtas.

Balandžio 23 d. SLA 142 
kuopa turėjo parengimą. Vei
kalą vaidino dipukai iš Hart
fordo. čia tai ir patyriau, 
kas per vieni yra tie .dipu
kai, kurie puola progresyvius.

Jie pasakė, kad aš esu “ru
sas,” o iki šiolei dar nežino
jau. Antra, jie sake, kad to
kius, kaip aš, jie “greitoje at
eityje visus išnainkins.” Tai 
koki jie yra! Nespėjo atvyk
ti į mūsų šalį ir jau1 ketina 
mus išnaikinti! Ne pirmas 
esu, kurį jie puola. Bet jie 
apsiriks. , Mes, Amerikos pi
liečiai, 'mokėsime tuos suval
dyti, kuriuos reikės. Jiems 
čia ne smetoniška Lietuva ir 
ne hitleriška Vokietija.

Joseph Kuncas.

Cleveland, Ohio
Nepamirškime PP Lietuvių 
Klubo Susirinkimo

Sekančiame Progresyvių 
Partijos Lietuvių Klubo susi
rinkimo turėsime daug ko ap
kalbėti apie Progresyvių Par
tijos bėgančius reikalus. Šie
met reikia surinkti ganėtinai 
parašų, kad uždėti Partiją 
ant pastovaus baloto Ohio 
valstijoje. Reikia pasirūpinti, 
kad partija turėtų pakanka
mai finansų, kad nors pasto
vūs darbininkai neprivalėtų 
badauti, nes netekus tokių 
nuoširdžių veikėjų būtų dide
lis nuostolis. Partijai yra rei
kalinga išleisti daug propa
gandinės literatūros, valstijos 
direktoriui prisieina dažnai 
važinėti į kitus miestus. Par
tija rengiasi prie prakalbų 
per radiją. Tiems visiems 
darbams atlikti yra reikalingi 
pinigai. '

Jersey City, N. J.
Yočiams Pagerbti Pokilis
Balandžio 29-tą pobažnyti- 

nėj svetainėj įvyko pagerbti 
pokilis 35-kių metų vedybinio 
gyvenimo sukakties Yočiams. 
Yočiai yra ilgamečiai Jersey 
City gyventojai, priklausanti 
vietos parapijai ir yra akty
vūs parapijos darbuotojai, 
tykūs ir su visais taikoje- su
gyveną.

Pokilyje dalyvavo du šim
tai ar biskį daugiau svečių. 
Tai rotas toks atsitikimas ir 
toks skaitlingas parengimas 
Jersey City. Aišku, kad vie
tos lietuviai vieni tokio skait
lingo- parengimo nebūtų tu-, 
rėję, bet dalyvavo iš apylin
kės, didžiuma svečių ir Yočių 
giminių ir draugų.

Yočiai yra išauginę sūnų ir 
dukterį. Yočiai buvo netikė
tai jiems 'sutikti. Programos 
laiku kalbėjo kunigas Čer
nius, A. žalkauskas, Yotautie- 
nė, Šeibutas ii’ patys jubilie- 
jantai Yočiai. Vakarienė pra
dėta su kun, Černiaus mal
da. Tačiau svečiai užsilaikė 
neramiai ir mažai ką buvo 
galima girdėti kalbos. Yočiai 
aplaikė daug ir gražių, ver
tingų dovanų, ir tai ne visiem 
toks įvyksta miotikis.

Piršys buvo A. žalkauskas. 
Svočia Yotautienė iš Hillside. 
Svotas susirinkusius vaišino 
gėrimais. Svočia parūpino di
delį ir gražų keiką. Dirbo: 

I W. Yočius, Yočiūtė, Lisajienė, 
Gudelienė, Yanušiūtė, žvir
blienė, žimkuvienė, Yasiulio- 
nienė ir Yanušienė. Pokilį 
suruošė žvirblienė ir Yočiūtė. 
Pokilis tęsėsi iki vėlai nak
ties prie geros muzikos.

Kitos Naujienos
K. Maziliauskas, išdirbęs 

kirs 20 metų, likosi paleistas 
iš darbo. Sako, nėra darbo. 
J. Kreivėnas vis dar yra ser
gantis, randasi namuose, 26 
Cator Ave. ALDLD 16-tos 
kuopos visi nariai jau pasi- 
mokėjo mokestis už šiuos me
tus. Gautas vienas naujas 
narys. Reiškia, nors lėtai, 
bet vis Po biskį einame ' pir
myn. Drg. Juozas Kąčergius 
pirmu kartu nuo savo susir
gimo, pereitų metų gegužės 
mėnesio, buvo atsilankęs į 

1 LDS kuopos susirinkimą. Laz
dele pasiremdamas, bet links
mas ir savo prigimtu gabumu 
juokus krečia. ALDLD 16- 
tos kuopos naujas iždininkas 
yra drg. M. Sabaliauskas. 
Kuopiečiai drg. J. Kreivėną, 
buvusį iždininkų per daugelį 
metų, paliuosavo. Jisai yra 
sūnijai sergantis. Draugas.

Lietuvių Klubo susirinkimas 
įvyks sekantį ketvirtadienį, 
gegužės 11, paprastoje vieto
je. Pradžia 7:30 vai. vak.

J. N. S.

Kunigas poteriaudamas 
lietuviškai “Tėve mūsų,” 
nepakelia savęs aukščiau 
parapijonų, nes ir jie tą mo
ka ir supranta. Bet mišias 
laikant parapijonam nesu
prantamoj kalboj, jie mano, 
kad kunigas labai mokytas.

Ir Tysliava pasiskolinęs 
tą priemonę, prisirinki žo
džių iš žodyno, kurie nė pu
sei Vienybės skaitytojų ne
suprantami, prikamšioja 
savo rašinio sakinius, kad 
pasirodyti, būk jis moky
čiausias.

Pavyzdžiui: “liaupsino,” 
“isterikai,” “homoseksua
listų,” “šantažuojami,” “ha
liucinacijos,” “anachroniz
mu,” “akrobatus,” “aist
ros,” “strategija” ir 11.

Iy nejaugi poetas nesu
pranta, jog visi žodžiai gra
žūs, jeigu tinkamoj vietoj 
padėti? 0 jo parinktieji 

. kaikurie nevietoj, o kurie 
i nors ir vietoje, bet ir be 
'jų aiškesniais, visiem su- 
I prantam'ais žodžiais galėjo 
;tą patį išreikšti. Dar kiti 
1 lietuviškai susiu taksuojant 
| susidarkę ir niekur nebetin
kami.

Ir tas garbės jam neduo
sią. Man rodos, jis būda- 
įvo protingesnis!?

Atleiskite, kad maža- 
i mokslis drįsau daryti pas
tabą mokytam. Juk ir visai 
nemokąs duonos kepti-, val
gydamas suranda, kuri ge
resnė. Vaikų Tėvas.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Ateinanti sekmadienį, 14 d .ge
gužės, įvyks bendras organizacijų 
susirinkimas, 735 Fairmount Ave., 
5-tą vai. po pietų. Šiame susirinki
me bus renkama komisija tradiciji- 
nio “Laisvės” pikniko ir prisirenki- 
mas prie LLD 6-to Apskričio pikni
ko, kuris įvyks 21-mą gegužės. 
Taipgi rengiamas busas vykti j 
Baltimorės “L.” pikniką. Daug rei- 

j kalų esti ir mūsų judėjimo žmonės 
atlikim garbingas pareigas. LLD 10 
kp. susirinkimas įvyks vėlesniu lai
ku tą pačią dieną. — Veik. Kom. 
Sekr. (87-88)

ELIZABETH, N. J.
L.D.P. klubo mėnesinis susirin

kimas įvyks penktadienį, gegužės 
12 d., Klubo patalpoje, 408 Court 
St., pradžia 8-tą vai. vakare. Visi 
klubicčiai malonėkite -pribūti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarimui. 
Kai kurie iš mūsų jau perdaug ap
sileido, nelanko susirinkimų, turime 
susitvarkyti. — K. N. (87-88)

DOLERIS IŠTIRPDĖ MEILĘ

Mrs. Ernestine Lowe skun
dėsi teisme, kad kol ji ir jos 
vyras buvo biedni, jinai už
darbiavo jam padėti pakilti, 
jie mylėjosi, bet kuomet jam 
pasisekė su “Brigadoon,” 
“doleriai susuko jam galvą ir 
meilė dingo.” Ji reikalauja 
Po $3,000 pragyventi per mė
nesį. Vyras, sakė ji, dabar 
pelnąs po $100,000 bėgiu vie- 
nerių metų.

Port Washington namų pro
jekte per pralaužtą dūdą pri
sisunkęs gasas eksplodavo, 
sunaikino stubą ir apdaužė 
kitas, šeima spėjo apleisti 
namą pirm pat eksplozijos.

Ralph Edington, Royale 
Teatro scenos vedėjas, ras
tas pridusęs gasu savo bute.

Apsirūpinkite 
Vakaci jomis

Išsirandavoja kambarys vienam 
ar dviem asmenims su valgiu (turi 
būt be vaikų). Valgis tikrai lietu
viškas —■ geras. Dėl platesnių in
formacijų rašykite ar telefonuokite: 
Barnegat 8-4091.

BUNGALOW ŠEIMAI
Išsirandavoja puikus bungalow 

šeimai iš keletos asmenų. Išnuomuo- 
jame savaitei, menesiui ar visam se
zonui.

PUIKIOS MAUDYNĖS
Bay maudynės už pusės mailės ir 

atviros jūros maudynė už 8 mailių 
nuo šios vietos. Netoli nuo Atlantic 
City.

A. Z A VIS H 
Barnegat, N. J. 

Lower Shore Road,

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, PK G., 

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

HARTFORD, CONN.
ALDLD motorų kliubo susirinki

mas įvyks pirmadienį, geg. (May) 
15 d., pradžia 7:30 vai. vakare, j 
Laisvės Choro saloje, 155 Hunger-' 
ford St. Visas nares kviečiame da-' 
lyvauti ir prašome naujų atsivesti. 
V. K. sekr. (87-88)

____________ i
DETROIT, MICH. i

Moterų Choro narės yra kviečia
mos dalyvauti Moterų Pažangos 
Klubo • susirinkime, kuris įvyks 
penktadienį, gegužės (May) 19 d., 
Draugijų svetainėje. Susirinkimą , 
pradėsime anksti, nes po susirin
kimo turėsime vaišių. Draugės, ku
rios išgalite ką tokio biskį dėl už
kandžių atsineškite, jei neišgalite, 
nereikia. Bet būkite visos kliubo ir 
Choro narės. Užbaigus Choro pa
mokas turime visos pasitarti apie 
vasarinius parengimus. — Užprašo 
Klubo Valdyba.

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

1 , 
i 4 CHARLES J. ROMAN 
i . ;•

LAIDOTUVIŲ :: 
DIREKTORIUS :Į

® :i 

Liūdėsio valandoj kreipki- ! ■ 
tės prie manęs dieną ar !! 
naktį, greit suteiksime ! I 
modernišką patarnavimą. «• 
Patogiai ir gražiai mo- < > 
derniškai įruošta mūsų ■; 
šermeninė. Mūsų patama- j 
vimu ir. kainomis būsite ;; 
patenkinti. ; 1

• • 
® ::

1113 Mt. Vernon St. R 
Philadelphia, Pa. !!

Tel. Poplar 4110 :i

5 gusi.—Laisvė jLiberty, Lith. Daily) —Tree., Geg. 10, 1950
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Lietuvių Kriaučių 
Atydai

Lietuvių Kriaučių Neprigul- 
mingo Klubo yra tarimas, 
kad kiekvienas kriaučius, ku
ris yra išbuvęs A. C. W. of A. 
unijoj 5 metus, gali būti na
riu Lietuvių Kriaučių Nepri- 
gulmingo Klubo.

Tiems kriaučiams, kurie 
priklauso prie A. C. W. of A. 
5 4-to skyriaus pirm liepos 1 
d., 1919, reikia turėti klubo 
knygelę ir priduoti komisijai 
antrašą.

O kurie įstojo į uniją po lie
pos 1 d., 1919, tiems reikia 
mokėti įstojimo į klubą $1.

Tame patarnauti kriau- 
čiams komisija jau laukė 
kriaučių tris vakarus, bet dar 
turi tam paskyrus du vaka
rus, gegužės 12 ir 26-tą die
nas, Lietuvių Amerikos Pilie
čių Klubo name, 280 Union 
Avė. Komisija ten bus nuo 
1 :30 iki 8 vakaro.

Taigi, gerbiami kriaučiai, 
nepatingėkite atlikti savo 
priedermę, kad paskui nebū
tų vėlu, nes šis klubas yra 
kriaučių širdis, ir kai kas lai
žosi apie jo nuosavybę.

Penktadienių vakarai yra 
labai patogus laikas atvykti. 
Kurie dirbate, atvykite tiesiai 
iš darbo ,o mes, komisija, jū
sų lauksime iki 8 vai.

Komisija J.

So. Brooklyn, N. Y.
Ketvirtadienį, gegužės 4 d., 

White Eagle svetainėje, įvyko 
LDS 50 kuopos susirinkimas. 
Nariai šį sykį skaitlingai at
silankė, gal dėl to, kad buvo 
atvirutėmis šauktas. Finansų 
raštininkas raportavo, kad 
nariai pasimoka duokles lai
ku, susispendavusių hera. 
Gauta vienas naujas narys. 
Kuopos iždas pusėtinai ap
džiūvęs. . •?-■’ ' " /■.-•A

Komisija metinio parengi*, 
mo, kuris įvyko* 
d., pranešė, jfcad v<p^r§ngimaš' 
vidutiniai pavyko,".kuopai- liks 
keli desėtkai 1- dolerių pelno. 
Pilno raporto negalėjo duot, 
nes dar yra tikietų negrąžin
ta.

Balsuota LDS Centro valdy
ba sekančiam terminui. Dau
giausia balsų gavo tie kandi
datai, kurie arčiau Brookly
no.

Išrinkta trys delegatai į 
LDS seimą, kuris įvyks lie
pos pradžioje, Kultūriniame 
Centre, Richmond Hill. De
legatais yra: C. Bready, K. 
MilenkeviČius ir M. Kulikie- 
nė.

Kad LDS Lėšų Fondą su
tvirtinti finansiniai, didžiuma 
narių pageidauja, kad sekan
tis seimas, vieton pakelti duo
kles į Lėšų Fondą, suretintų 
organo “Tiesos” leidimą, tai 
yra, kad vieton dviejų J<artų 
į mėnesį, būtų išleista tik vie
ną kartą.

Dar vis tebeserga draugai 
Stepanauskas ir Reiv.Vdas. Pa
starasis serga jau treji me
tai, paralyžiuotas ir, kaip at
rodo, kažin ar kada nors pa- 

’ sveiks taip, kad galėtų vėl 
dirbti. Kol sveikas buvo, tai 
veik kiekviename kuopos mi
tinge jį matydavai. Dalyvau
davo ir įvairiuose mūsų pa
rengimuose ir gana dažnai 
paremdavo progresyvį veiki
mą finansiniai. Kuriem drau
gam galima, turėtumėte Cha-

- lį aplankyti.
Praeitą savaitę susirgo mū

sų gera kuopietė draugė Ba
cal (židžiūnienė), randasi li
goninėj, turės pasiduot opera
cijai. Kuriem, laikas pavėli
na, atlankykite, nes, kai jinai 
sveika buvo, tai kitus dažnai 
lankydavo. Ligoninės vardą 
ir vietą, taipgi lankymo va
landas galite sužinoti susi
siekdami su M. Kulikiene,

Kaip Važiuoti j LLD 2 Apskrities 
Pikniką Gegužės 14-tą Dieną

Brooklyniečiai - newyorkie- 
čiai vis dar neįgauna pilnos 
drąsos vartoti Pennsylvanijos 
gelžkelio važiavimui į mūsų 
parengimus - piknikus Linde- 
ne. O tai yra be galo leng
vas ir prieinamas važiavimas. 
Viso labo ko reikia, tai nu
vykti į Pennsylvania stotį, 
33rd St. ir 8th Ave., N e w 
Yorke, ir traukiniai ten pat 
važiavimui į Lindeną. Ir, kas 
geriausia, traukiniai sustoja 
beveik prie pat mūsų pikniko 
vietos, reikia paėjėti tik apie 
trejetas - ketvertas blokų link 
Mitchell Ave. Ir traukinių 
užtenkamai, gana užtenka
mai vykimui į Lindeną — net 
šeši patogūs traukiniai, tai 
jau vargiai kur geriau galima 
rasti geresnę važiuotę - ko
munikaciją.

Parvykimui irgi tas pat — 
traukinių kiek reikia ir kada 
reikia. O su kaštais — na, 
kur tui nuo jų pabėgsi. Ne
žiūrint. kaip tu nevažiuotum, 
kaštuoja tas pat, tik kitaip 
važiuojant reikia daug dau
giau laiko praleisti kelionėje. 
O čia, įsėdai ir už pusvalan

UŽBAIGUS BOLINIMO SEZONĄ
Richmond Hill, N. Y.—LDS 

bolininkai užbaigė 35 savai
čių bolinimo sezoną, gegužės 
6 d. turėjo užbaigtuvių ban-
kietą. Jo surengimą rūpes
tingai atliko J. Katinas kaipo 
bankietui skanaus valgio pa
gamintojas. Tai yra reteny
bė, kad jaunas vyras galėtų 
taip puikiai pagaminti vl- 
gius. Katinas turėjo, nema
žai ir savo pagelbininkų. Už 
tą visą jo triūsą susirinkusie
ji atsimokėjo aplodismentais.

Payąlgįrs ir ^atsigėrus, ei
ta prie tolimesnio tikslo/ Al 
Dobinis, kaipo bolininkų pir
mininkas, susirinkusiems pa

skelbė, jog geriausieji tymai 
ii?“ jų žaidėjai gaus atitinka
mas dovanas. Ir pristatė Gene. 
Sadauską, kaipo sekre^ortų/' 
įteikti dovanas tiems tymams.

Pirmą prizą gavo tymas
Hot-Shots,- kuriame priklauso 
Al Sherry, M. Grigas," V. Go
gas, D. Wetzler, Al Dobinis. 
Minėto tymo kožnam nariui 
įteikta po trofę ir piniginė 
dovana.

Antrą prizą laimėjo Gau-

ALDLD 2 Apskrities 
Kuopy Atydai

ALDLD 2 Apskrities kuo
poms buvo išsiuntinėta arba 
priduota Apskrities tikietai- 
knygelės, surišti su mūsų Ap
skrities pikniku, kuris įvyksta 
šį sekmadienį, gegužės (May) 
14 d., Lithuanian Liberty 
Parke, 340 Mitchell Ave., 
Linden, N. J. Tie tikietai da
tuoti dėl gegužės 28 d. pik
niko, bet parko savininkams 
atsisakius duoti parką naudo
ti tą dieną Apskričiai, tos 
dienos tikietai tampa paskir
ti naudojimui dėl mūsų ap
skrities pikniko 14 d. gegu
žės.

Kurie turite kalbamus ti- 
kietus, meldžiu įsitėmyti ge
rai, jog visi tie tikietai turi 
būti grąžinti žemiau pasira
šiusiai pikniko dieną, gegužės 
14-tą. Tačiau iki pikniko 
įvykimo dėkite geriausias sa
vo pastangas kuodaugiausi 
jų paskleisti - išparduoti.

A. Lideikienė,
ALDLD 2 Apskr. Sekr.

415 — 36th St., Brooklyne. 
Tel. STerling 8-5466.

Sekantis kuopos mitingas 
įvyks birželio 1 d., toj pačioj 
vietoj. Koresp.

džio jau esi vietoje.
Jeigu kuriems patogiau at

vykti į Penu stotį 7th Avė. 
traukiniais - subve, tai taip 
pat gerai, nes. Rcnn gelžkelio 
stotis stovi tarp 7th ir 8th 
Avenues. Lindeno traukiniai 
išeina arčiau 8th Avė., pa
prastai su< užrašu Trenton.

Taigi, atvykite visi šį sek
madienį į mūsų pikniką, Lith
uanian Liberty Park, 340 
Mitchell Ave., Linden, N. J. 
Ir atvykite laiku — piknikas 
prasideda 1 vai. dieną.

Pilnas kelrodis: Automo
biliais iš Brooklyno Highway 
1 į Linden, N. J., iki Woods 
Ave., po dešinei ir ja važiuo
ti iki Simson Avė., ir no kai
rei vieną bloką iki Mitchell 
Ave. Iš Elizabeth o ar New- 
arko busti 44 iki Woods ‘Ave., 
ir paeiti apje 3 blokus iki 
Simson Avė., kur bus po kai
rei ir Mitchell Ave.

Traukiniais nuo Penn sto
ties iš New Yorko, 7th Avė. 
ir 33rd St., galima važiuoti 
sekamomis valandomis: 11:- 
40, 1:05, 2:10, 3:35, 4:08, 

' 4:50. A. Gilmanas.

chos tymas. Jiems irgi pa
duotos trofės ir piniginė do
vana. Jo žaidėjai: J. Ne
vins, S. Nevins,. C. Simon, A.
Nevins, R. Feiferis.

Trečias tymas — Liberty 
Lemons, ketvirtas—Ten Pins, 
penktas — Super-Dupers,

Įteikus dovanas, sekė kal
bos nuo tymų ir kitų susirin
kusių. Visi išsireiškė, kad 
laike bolinimo buvo labai ge
ra tvarka, nustatyta sekreto
riaus Sadausko ir pirmininko 
Dobinio. į

/P.o.„visų kalbų, susidarė ir 
meniška programa iš 'pačių 
bolininkų. Charles. Simon su
dainavo keletą dainelių ispa
nų kalba. Jisai ilgą,laiką gy
venęs 'Pietą ^'Amerikojb, thi 
jhm Išnahu kalba gerai žino
ma. O vadovystėje J. Paltan 
sudainuota lietuviškų dainų.

Bolininkai, o su jais buvu
sieji ir ne bolininkai, linksmi
nosi ii1 baliavojo iki vėlaus 
laiko.

Reikalas priminti, kad turė
sime bolinimo ir vasarinį se
zoną, pradedant su birželio 
(June) pradžia. Tai bus 
maišyti tymai, sykiu su mo
terimis.

Bolininkai prisiminė, kad 
turės turnamentą New Yor
ke gegužės (May) 19-20-21 
dienomis. Menama, kad bus 
daug bolininkų iš kitų miestų, 
tai sparčiai rengiasi svečius 
gerai pavaišinti ir patys su 
jais pasivaišinti. Yra rengia
ma vakarienė gegužės 21 d., 
Liberty Auditorijoje, kampas 
Atlantic Avė. ir 110th Street, 
Richmond Hill, N. Y.

C. J.

“Nesusipratimo” 
Aktoriams

Ketvirtadienį, gegužės 11 
dieną, vakare, įvyks pjesės 
“Nesusipratimo” pratimai - 
repeticijos.

Visi aktoriai prašomi daly
vauti. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Vieta: Lietuvių Kultūrinis
Centras. Pirm.

“Gieda Gaideliai” 
Aktoriams

šios dramos aktoriai esate 
prašomi nevilkinant sugrąžint 
knygutes. Jos yra renduotos 
ir turėsime sugrąžint LMS 
Čentrui. V.

Unija Gina Savo 
Narius Mokytojus

Mokytojų Unijos lokalų su
sirinkimo, Įvykusiame gale 
praėjusios savaitės, vienbal
siai nutarta savo narius ginti.

Unija reikalauja, k a d 
švietimo Taryba atmestų vir
šininko Jansono kaltinimus 
astuoniems suspenduotiems, 
juos atspenduotų ir sugrąžin
tų pareigosna.

Bylos už atsteigimą jų į 
darbus laikotarpiu unija mo
kės reguliarią suspenduotiems 
algą. Ten pat 250 atstovų 
sudėjo $900 bylos fondui ir ti
kisi suverbuoti 1,000 mokyto
jų, kurie sutiktų mokėti po 
$10 tan fondan kas mėnuo 
visu bylos laiku.

Tie 8 tapo suspenduoti už 
atsisakymą viršininkui Janso
nui atlikti ausinę — atsakinė
ti apie savo politines pažiū
ras.

Mokytojai taipgi šaukia 
masinę demonstraciją prie 
City Hali gegužės 16-tą. Rei
kalaus majoro O’Dwyer per
svarstyti budžetą ir skirti 
daugiau pinigų mokytojų al
goms.

Bazarui Dovanos
Buvo atsiųstos ar atneštos 

dovanoti bazarui, bet dar li
kusios nepaskelbtomis seka
mos dovanos:

Daiktais:

Ona Labašauskienė iš Har
rison — rankdarbių.

Petronėlė Jakimavičienė iš 
Hillside — pocketbook.

Tilvikai iš Easton, Pa., di
delį kėką ir 10 bandukių duo
nos.

Mrs. Paulina Rimkienė iš 
Englishtown, N. J., didelį sū
rį.

Varpo Kepyklos savininkas 
B a 1 č jū na s d a u g, p yra gų.. r

Eniily Krupski (Klimaitė) 
10 dėžiukių cookies. (Girdė
jome, kad buvo dovanota 
■daugiau namie keptų skanė
sių, bet neturime sąrašo, ke- 
no,' Prašome pranešti, pa
skelbsime.)

P, Višniauskas žolyną 
(snake plant).

F .Varaška 3 bonkas gry
bų.

Linkų šeima 7 sve d ėriukus.
Mary Misevičienė, jakutę.
H. Jeskevičiūtė 2 vazukes.
Mrs. Vaznienė (ridgewoo- 

dietė) rankdarbių.
Pinigais:

O. L. $5.
J. Dainius $2.
A. Verk utis $1.
Rengėjai nuoširdžiai dė

kingi visiems už dovanas. Ir 
prašo nepykti, jei kurio do
vana likosi neužrašyta, nepa
skelbta. Kiekvienas žmogus 
yra lygiai brangus, ir kiek
vieno dovana, maža ar dide
lė, buvo vertinga. Pranešus, 
mielai ji bus paskelbta.

Komisija.

REIKALAVIMAI
Reikalinga namų ruošos darbinin

ke, patyrusi prie vaikų, guolis ant 
vietos, atskiras kambarys, alga $100 
j mėnesf Telefonuokite: Flushing 
8-3909. (86-87)

PARDAVIMAI
Parsiduoda farma su įrengimais 

vakacijoms 11 kambarių, 2 maudy
nės, šiltas ir šaltas vanduo ir visi 
kiti patogumai atostogautojams.

90 akrų žemės, ’ gera ^erniė vai
siams, daržovėms ir javų auginimui. 
Vieta ant kranto East Branch De
livery upės, upstate, N. Y., kuri tin
ka maudynėms ir gausinga žuvavi- 
mui. Parduodame su • traktorium ir 
kitais žemdirbystės įrankiais. Kai
na $10,000. Parduodame be agento. 
Dėl platesnių informacijų kreipki
tės pas Frank Reinhardt, 60-11 70th 
Ave., Brooklyn, N.'Y. (86-90)

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

(86-90)

Iš LDS 103 ir 14-tos 
Kuopy Sujungtuviy 
Susirinkimo

Gegužės 2 d., šapolo-Vaigi- 
nio svetainėje, įvyko Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 103 
ir 14 kuopų sujungtu vi ų su
sirinkimas. Kadangi Ridge- 
woodas ir Maspethąs yra ar
timos kolonijos, tai nėra rei
kalo eikvoti laiką dviejų kuo
pų susirinkimams. Susiėjus di
desniam skaitliui narių, bus 
didesnis veikimas, bus gali
ma gauti daugiau naujų na
rių.

Perskaičius praėjusio susi
rinkimo tarimus, valdyboms 
pranešus, kas yra nuveikta ir 
finansų atskaitą, visi buvo pri
imti vienbalsiai. Po to buvo 
perrenkama valdyba, kadan
gi susiėjus dviem kuopom 
suėjo ir dvi valdybos. Pasi
kalbėjus, palikta 103-čips 
kuopos visa sena valdyba: 
organizatorius P. Kukonis, jo 
pagelbininkė M. Kalvaitienė, 
užrašų sekretorius P. Babars- 
kas, finansų sekretorius P. 
Grabauskas, iždininkas J. 
Kįairys.

Skaitytas laiškas iš Centro 
dėl balsavimo kandidatų į 
centro valdybą, kas ir buvo 
atlikta. Antras laiškas kvie
tė išrinkti delegatus j seimą, 
kuris įvyks liepos 3-6 dieno
mis, Richmond Hill, N. Y. 
Delegatais išrinkti ,P. Gra
bauskas, Julius Kalvaitis, P. 
Kukonis.

Svarstyta apie organą Tie
są, ar kelti nariams mokestis 
5 centais ir leisti Tiesą, kaip

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAU ESTATE
Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON
111-15 JAMAICA AVE.
Richmond Hill 18, N. Y.

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

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 4-0205

PALAIKO

Bar & Grill
EGZAMINI7OJAM AKIS 

RAŠOME RECEPTUS 
DAROME IR PRITAIKOME 

AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842 '

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave.

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

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

’L/dson tics 166th St. iš
trauktas u; Lirisltės kūnas, iŠ 
korčiukės kišene., a ž in tas 
esant naujos imigrantes 7 •• 
thos Belzner, 17' m., išRidge*f 
wood, N. J. Dar neišaiškinta, „ 
kaip ji ten pateko. n

žydų Veteranų sušaukton 
demonstracijon Madison Sq. 
Parke atvyko apie 2,000 as
menų protestuoti atgimdymą 
nacizmo Vokietijoje.

pajieškojimaT-
Aš esu 45 melų amžiaus ir paieš

kai! ištekėjimui pasiturinčio vyro, 
patogiam gyvenimui, amžiaus nuo 
50 ar viršau metų. Prašau rašyti 
anglų kalba, nes aš lietuviškai ne
moku skaityti. Rašydami adresuo
kite: T. S... 110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill 19, N. Y. (86-96) 

SUSIRINKIMAI
LIET. KULT.
KLUBO NARIAMS

Svarbus susirinkimas įvyks 
gegužės 11-tos vakarą, pa- 

’ prastu laiku ir vietoj.

eina, du kartus per mėnesį, ar 
taupant Lėšų Fondą leisti 
Tiesą tik vieną sykį per mė
nesį. Po apsvarstymo, vien
balsiai nutarta Tiesą išleisti 
tik vieną sykį į mėnesį.

Kadangi iki seimo dar yra 
virš mėnuo laiko, tai dar yra 
proga įrašyti į LDS naujus 
narius nemokant įstojimo mo- 
kesties. O mes visi supran
tame, kad mes savo nelaimių 
nežinome. Tad įstokite sa
višalpos organizacijon, būkite I 
apsidraudė! LDS 103-čios 
kuopos susirinkimai įvyksta 
kas mėnuo pirmą antradienį, 
Šapolo - Vaiginio svetainėje. 
Sekantis kuopos susirinkimas 
įvyks birželio 6-tą.

J. Kairys.

Gerai įsigėręs ir užsirūkęs 
narkotikų, Horace Pedro Ga- 
lindez taip įsismagino, jog 
padegęs net 14 gaisrų. Pa
gautas, išsipagiriojęs, jis nie
ko neatsiminė.

y.

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
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

JOSEPH BALTALUS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

T E E E VISIO N
SHUFFLE tibĄRŲ

9

TONY’S

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager

(Lalsnluotas Baisamuotojas)
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

TELEPHONE
3TAGG 2-5043

e/3G'®

I ’ii rrt

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas ,

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Dr. A. Petriką

Petras Kapiskas

RES. TEL.
I •>

HY. 7-3631

*06*

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

, v—j
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