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Brangsta, brangsta!
Apie Rašytojų Suvažiavimą.
Kas Skaitys?
Žemaitė ukrainietiškai.
Boulininkai-svečiai.

Rašo R. MIZARA

Ligi šiol Niujorko vidur- 
miestyj žmogus galėjai tele
fonu paskambinti kitam žmo
gui už vieną penktuką.

Niūjorkiškė telefonu kom
panija pasakė, jog jai to ne
užtenka: kompanija turinti 
gauti daugiau pajamų nei ga
vo ligi šiol!

Valdinė įstaiga kompanijos 
reikalavimą užgyrė: vietoj 
penkių centų, žmonės turės 
mokėti po dešimt centų už 
vieną pašaukimą, atliktą mies
te.

Rimtai kalbama ir apie tai, 
jog važiuotos fėras ir vėl bus 
pakeltas.— dabar požeminiais 
traukiniais važiuodami žmo
nės moka po 10 c.

Viskas, vadinasi, brangsta, 
brangsta!

Darbo žmonių gyvenimas 
ne lengvėja, o sunkėja.

Kas bus?!

“Keleivis” rašo:
“Lietuvių rašytojų iš trem

ties ir iš J. A. Valstybių jung
tinis suvažiavimas Įvyko ge
gužės G d. So. Bostone. Ne
gausus buvo šis suvažiavi
mas. . .

“Daugiausiai laiko diskusi
jai atėmė kultūrinės veiklos 
organizavimo klausimas... Su
stota ties kultūros fondo or
ganizavimu. nors visi gerai 
nusimano, kad visiems opiems 
lietuvių tautos reikalams 
tremtyje tos organizacijos ne
užteks, nes ji visų mūsų pro
blemų neapims...”

Išrinkta rašytojų d-jos val
dyba. Esą, “naujoji Lietuvių 
Rašytojų Draugija čia jungia 
62 nariu.” ,

62 nariai rašytojai — ge
rokas skaičius.

Jeigu kiekvienas, sakysime, 
rašytojas parašytų per viene
rius metus po vieną knygą, tai 
jų būtų 62!

Bet ar tie rašytojai pagal
vojo, kas jų raštus išleis ir 
skaitys?

šiandien pas mus knyga 
išleisti nėra juokas.

Daugiausiai knygą skaito 
pažangioji Amerikos lietuvių 
visuomenė.

Daugiausiai knygų išlei
džia Lietuvių Literatūros 
Draugija ir dienraščiai Laisvė 
ir Vilnis.

štai raidžių rinkėjai jau 
renka Povilo Pakarkiio istori
nį veikalą: “Popiežiai ir Lie
tuva.” Ji bus duodama vi
siems nariams dar šiemet.

★
Jei Lietuvių Rašytojų Drau

gijos nariai iš tikrųjų nori 
“pasirodyti,” jie privalo žmo
niškai sugyventi su pažangią
ja Amerikos lietuvių visuo
mene.

Visų pirmiausiai: jie turėtų 
pasmerkti kryžiokus, puolan
čius tas įstaigas, kurios dau*- 
ginusiai knygų išleidžia.

Jie turėtų susiartinti su tais, 
kurie lietuvišką knygą skaito 
ir gerbia.

Kitaip, visokios kalbos apie 
knygą ir kultūrą tik kalbomis 
ir tepasiliks.

. Visai neseniai T. Ukrainoje 
tapo išleistas lietuvių rašyto
jos Žemaitės apysakų rinki
nys ukrainietiškai.

Vertimą atliko ir knygai 
įžangą parašė Jurijus Naza
renko.

Dabar apie mūsų sportinin
kus.

Gegužes 20 ir 21 dcL mes 
turėsime nemažai jaunų sve
čių. Minėtomis dienomis įvyks 
5-tas iŠ eilės LDS boulininkų 
tumamentas, kuriame daly
vaus apie 90 tos srities spor
tininkų, rinktinių vyrų ir mo
terų.

Darbo Žmonių 
Dienrašti* 

Kaina $7.00 Metami 
Užsieniuose $9.00 
Queens Apskrity $R.OO 

KOPIJA 5c 
. PKICE 5c
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PROTEST. BAŽNYČIOS 
RAGINA UŽDRAUSTI 
ATOMINES BOMBAS

I

Smerkia A-bombų panaudojimų 
prieš Japonijos miestus

NEW YORK. — 150-me- 
tinė New Yorko methodis- 
tų bažnyčios konferencija 
atsišaukė į Jungtines Vals
tijas, kad susitartų su 'So
vietų Sąjunga uždraust 
atomines bombas naudoti ir 
gaminti. Konferencija pa
reiškė :

“Ant mūsų gula morali
nis pasmerkimas, kaip ant 
tautos, kuri pirmutinė pa
leido atomų bombas (į Ja
ponijos miestus Hirošimą 
ir Nagasakį), be atodairos 
žudant' civilinius gyvento
jus.”

Metho distų bažnyčios 
konferencija ragino Jung
tines Valstijas per ramias 
derybas susitaikyti su So
vietų Sąjunga, paplatinti 
prekybą su ja ir su kitais 
rytų Europos kraštais ir iš
vien su Sovietais planuoti 
taikos sutartis su Vokieti
ja, Japonija ir Kinija.

DETROIT. — Suvažiavi
mas septyniolikos protes
tantiškų bažnyčių atstovų 
iš visų Jungtinių Valstijų 
nutarė darbuotis ,kad būtų 
uždrausta vartoti kare ato
mines ir hydrogenines bom
bas ar kitus masinio žudy
mo ginklus.

500 suvažiavimo delega
tų vienbalsiai užgyrė atsL

K. Mueller suimtas rytų 
Vokietijoj kaip šnipas

BERLIN. — Sovietų kon
troliuojamoje rytinėje Vo
kietijoje tapo areštuotas 
Kurt Mueller, kuris nese
niai išmestas iš Komunistų 
Partijos vakarinėje Vokie
tijoje, kaipo šnipas ir prie
šų agentas. Muelleris buvo 
vakarų Vokietijos seimo 
narys ir dėjosi “komunistų 
vadu.”

Nežinia, kokiais tikslais 
jis atvyko į rytinę Vokieti
ja. Spėjama, jog norėjo pa
siteisinti rytinių komunistų 
vadovams, kad “neteisin
gai” esąs išbrauktas iš va
karų Vokietijos Komunistų 
Partijos.

ANKARA, Turkija. — 
Turkų seimo rinkimus 
laimėjo demokratų partija 
prieš prezidento Išmėto 
Inonu reakcininkus.

ORAS. — Giedra, viduti
niai šilta.

Tik iš vieno Detrojto žada 
atvykti 20; bus iš Čikagos ir 
net iš Rockfordo, III.

Sekmadieni, 6 v. vak., Kul
tūriniame Centre (Richmond 
Hill’yj) įvyks šaunus bankfe- 
tas svečiams pagerbti.

Įsigykite tikietus iš anksto 
ir dalyvaukite bankiete. Su
sipažinkite su talentingais 
sportininkais - svečiais.

Tos rūšies pramogų ligi šiol 
mes dar nesame turėję!
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Sovietai protestuoja, kad gen. 
MacArthur atleidžia bausmes 
kariniams japonų piktadariams

šaukimą į viso pasaulio 
bažnyčias, kad paveiktų 
atitinkamas savo valdžias 
užginti per Jungtines Tau
tas • atominius karo įran
kius.

Suvažiavime dalyvavo 
baptistų, kveikerių, evange
likų - reformatų, liuterių 
ir trylikos kitų protestan
tų religijų atstovai.

Kinijos mokslininkai 
sveikina Joliot-Curie

PEKING, Kinija. — Ki
nų mokslininkų sąjunga 
pasiuntė sveikinimą atomi
niam Francijos mokslinin
kui Fre. Joliot-Curie už jo 
veiklą dėl taikos palaiky
mo.

Kinai mokslininkai kar
tu smerkė francūzų val
džią, kad ji neseniai paša
lino atominį mokslininką 
Joliot-Curie kaipo vyriau
sią direktorių Francijos 
atomų jogos komisijos.

Liaudininkai nušovė 
amerikinį bombanešį

LONDON. — Sovietu ra- 
dijas pranešė, jog kinai 
liaudininkai-komunistai nu
šovė amerikinį bombanešį 
B-24 ir šalin nuvijo tris ki
tus tokius bombanešius, at
lėkusius bombarduot Šan- 
ghajų. Tai Jungtinių Vals
tijų duoti kinam tautinin
kam bombanešiai.

Anglų imperijos konferen
cija prieš komunizmą

SYDNEY, Australija. — 
Čia susirinkę anglų imperi
jos delegatai planuoia žy
gius, kuriais tikisi užkirsti 
kelią komunizmui pietiniai- 
rytinėje Azijoje. Dalyvauja 
70 delegatų nuo Anglijos, 
Australijos, Kanados, Nau
josios Zelandijos, Pakista
no, Indijos ir Ceilono.

Tibeto delegatai tarsis 
su Kinijos atstovais

HONG KONG. — Tibe- 
tas atsiunčia 8 savo dele
gatus į Hong Kongą tartis 
su atvykstančiais liaudiš
kos Kinijos atstovais. Tibe
tiečiai kalbėsis su kinų 
liaudininkais - komunistais 
apie santykius tarp Kinijos 
ir Tibeto.

Tibetas nuo seniai laiko
mas savivaldine Kinijos 
provincija. Naujosios Kini
jos konstitucija sako, jog 
Tibetas privalo būti sudėti
nė kinų respublikos dalis.

Naujosios Kinijos val
džia kaltino anglus - ame
rikonus, kad jie mojasi už- 
viešpataut Tibetą ir pa
verst jį karine stovykla 
prieš Kinijos Liaudies Res
publiką.

WASHINGTON. — So- 
vietų Sąjunga užprotesta
vo, kad amerikinis koman- 
dierius Japonijai, genero
las MacArthuras savivališ
kai paleidinėja karinius Ja
ponijos kriminalistus iš ka
lėjimų bei mažina jiems 
bausme, c

Sovietų protestas sako, 
kad gen. MacArthur tuom 
laužo tarptautinio talkinin
kų teismo sprendimus ir 
Tolimųjų Rytų Komisijos 
patvarkymus.

Amerikos valstybės de- 
partmentas, atsiliepdamas 
į Sovietų protestą, pareiš
kė, kad generolas MacAr
thur sykiu yra ir vyriau
sias talkininkų komandie- 
rius Japonijai; todėl jis tiir 
ris teisę dovanoti bei ma

Amerika, Anglija ir Francija įjungia 
vakarij Vokietiją frontan prieš Sovietus

LONDON. — Amerikos, 
Anglijos ii1 ktrancijos už
sienių reikalų ministrai už
baigė savo slapią konferen
ciją ir išleido paviršutinius 
pranešimus, ką jie ten nu
tarė, būtent:

Medžiaginiai, politiniai ir 
kariniai remti pietiniai-ry- 
tinės Azijos kraštus prieš 
komunizmą, kaip kad jie 
vadina liaudies - pąrtizanų 
kovas dėl naminės laisvės| 
ir dėl pasiliuosavimo nuo 
svetimųjų imperialistų.

Vis glaudžiau bendradar
biauti su vakarine Vokieti
ja, bet vis dar laikyti ten 
amerikonu, anglų ir fran- 
cūzu armijas.

Minis trų pareiškimas 
priminė, kad vakaru Vokie
tija jau pakviesta į karinę 
vakarų Europos tarybą. Jie 
pasakojo, kad Sovietai, gir-'
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AMERIKIETE RAŠYTOJA AGNES SMEDLEY PALIKO 
VISA NUOSAVYBĘ KINŲ LIAUDIES VADUI ČU TEH

HONG KONG. — Kini-j 
jos komunistų - liaudinin
kų radijas pranešė, jog 
amerikietė rašytoja Agnes 
Smedley paliko visą savo 
nuosavybę generolui Ču 
TehTii, vyriausiam kinų
Liaudies Armijos koman-Į MacArthur 1949 m. buvo
dieriui. Į

Agnes Smedley, 56 metų, 
mirė praeita savaitę Ox- 
forde. Anglijoj. Pirm mir
ties jinai rašė knygą apie 
generolo Ču Teh gyvenimą 
ir karinius jo žygius.

Ji daugelį metų gyveno

Kinu liaudininkai Hainane 
nušlavė 25,000 tautininku

HONG KONG. — Kini- 
jos Liaudies Respublikos 
radijas iš Pekingo pranešė, 
jog liaudininkai, užimdami 
Hainan sala, nukovė bei 
sunkiai sužeidė 5,400 Čiang 
Kai-šeko kinų tautininkų 
ir paėmė nelaisvėn 25,000. 
Liaudininkai taipgi pagro
bė daug čiango ginklų ir 
amunicijos.

žinti bausmes kariniams 
Japonijos piktadariams.

TOKIO. — Generolas 
MacArthur, nepaisydamas 
Sovietų protesto, paliuosa- 
vo iš kalėjimo 6 japonus 
karinius kriminalistus ir 
ketino greit paliuosuoti 
dar šešis. Suprantama, jog 
MacArthuras netrukus pa
leis iš kalėjimo ir Mamoru 
Šigemitsu, buvusį užsieninį 
Japonijos ministrą, kai šis 
atbus, trečdalį savo baus
mės iki gegužės 22 d.

MacArthuro paskirta ko
misija nutarė numušt iki 
15 metų iš viso bausmę 
tiems japonams, kuriuos 
talkininkai nuteisė visą 
amžių kalėti, o visiems ki- 
tiems žada sutrumpint 
bausmę dviem trečdaliais.

di, kenkia greitesniam tai
kos padarymui su Vokie
ti ia ir įsteigimui vienos val
džios visai šaliai.

Tai buvo karinis sąmokslas, 
sako Sovietu spauda

MASKVA? — Sovietiniai 
laikraščiai smerkia trijų di
džiųjų vakarinių valstybių 
užsieniniu ministru konfe
renciją Londone; sako, tai 
karinis sąmokslas prieš So
vietų Sąjungą ir naująsias 
demokratijas. Užginčija tų 
ministru pareiškimą, būk 
Sovietai kenkia suvienyti 
Vokietija ir padaryti taiką 
su ja. Primena Sovietinius 
pasiūlymus, dėl greito sve
timųjų armijų ištraukimo 
iš Vokietijos ir dėl vienos 
demokratinės valdžios su
darymo. Tuos pasiūlymus 
atmetė anglai - amerikonai.

Kinijoj ir parašė knygas 
apie kinų reikalus ir jų ką
rą dėl pasiliuosavimo nuo 
Čiang Kai-šeko diktatūros 
ir nuo svetimųjų imperia
listų.

A m e r i konu generolas 

apšaukęs Agnes Smedley 
“sovietine šnipe.” Jinai pa
reikalavo atšaukt šmeižtą. 
Amerikinės armijos vadai 
tad padarė tvrima ir po 8 
dienų paskelbė, kad nėra 
iokio įrodymo, būk Agnes 
Smedley šnipinėjus.

i Bowlin? Kongresas 
uždraudė išskirti negrus

COLUMBUS, Ohio .— 
Amerikiečių Bowling Kon
greso suvažiavimas beveik 
vienbalsiai nutarė priimti 
negrus į savo narius lygio
mis su baltaisiais.

Suvažiavimas panaikino 
senąją iš 1916 metu taisyk
lę, kuri sakė tiktai baltuo
sius priimti į tą organiza
ciją.

JUNGTINES VALSTIJOS
UŽDARO DAR DU ČECHO-
SLOVAKŲ KONSUEATU
Numuša Čechoslovakijos atstovų
skaičių dviem trečdaliais

WASHINGTON. — Jun- 
gtinės Valstijos geg., 13 d. 
įsakė uždaryt Čechoslova
kijos konsulatus Clevelan- 
de ir Pittsburghe ir dviem 
trečdaliais sumažinti diplo
matinių jos atstovų skaičių 
šioje šalyje.

Tuo įsakymu Jungtinės 
Valstijos “atsiteisia” už 
tai, kad Čechoslovakija pa-

Australai demonstravo 
už komunistų teises

SYDNEY, Australija. — 
Praeitą sekmadienį įvyko 
didžiausios po karo geguži
nės demonstracijos Austra
lijoj — Sydney, Melbourne' 
ir Adelaide miestuose.

Demonstruodami darbi
ninkai daugiausiai šaukei 
atmest valdžios įneštą sei-i 
mui bilių prieš Komunistų' 
Partiją. Tas bilius reika-1 
lauja baustinai uždraust 
australų Komunistų Parti
ją ir įvairias progresyves 
organizacijas.

Katalikas senatorius 
parodo, kas yra Budenz

WASHINGTON. — Ka- 
talikas Jungtinių Valstijų 
senatorius Dennis Chavez 
pareiškė Senate, kad Louis 
Budenz “vartoja kryžių 
kaip buožę ir pasipinigavi
mo įranki.”

Budenz, persimetęs • iš 
Komunistų Partijos pas 
katalikus, pelnosi iš to kaip 
“liudytojas” prieš kitus 
amerikiečius, vadindamas 
juos komunistais.

Senatorius Chavez, tarp 
kitko, nurodė, jog Budenz 
turėjo dvi pačias- sykiu ir 
dar paleistuvavo su savo 
augintine pirma, negu įso-i 
jo į Komunistų Partiją.

E. Dennis pergabentas 
į N. Y. kalėjimą

NEW YORK. — Komu- 
nistų Partijos sekretorius 
Eugene Dennis, Washing
tone nuteistas 1 metus ka
lėti, tapo pergabentas į fe
deral} kalėjimą New Yorke. 
Jis baudžiamas neva už 
tai, kad paniekinęs Kongre
są.

CLEVELAND. — Amal- 
gameitų Rūbsiuvių Unijos 
suvažiavimo vadai pranešė, 
kad siuvyklų darbai per 
metus nuopuolė 20 procen
tų.

Pastaruoju laiku ketu
riose valstijose buvo per 
teismus reikalaujama at
imt Bowling Kongresui 
čarterį todėl, kad jis atme
ta negrus ir kitus nebaltuo
sius.
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varė du trečdalius Ameri
kos ambasados ir generali
nio konsulato nariu.

Amerikos valdžia jau pir
miau, geg. 1 d., uždarė Če
choslovakijos k o n s ulatą 
Chicago j. Tuomi “atsimo
kėjo” už tai, kad Čecho
slovakija uždraudė Jungti
nių Valstijų “žinių” įstai
gas - knygynus ii’ ištrėmė 
jų spaudos atstovą, ameri
kinės ambasados narį.

Čechoslovakijos ' vyriau
sybė tvirtino, kad tie kny
gynai buvo šnipų lizdai ir 
kad amerikonai po žinių 
priedanga skleidė kursty
mus prieš liaudišką Čecho- 
slovakų respubliką.

Jungtinės Valstijos iki 
šiol turėjo Čechoslovakijoj 
71 atstovą, kaip savo am
basados ir konsulato na
rius. Po dviejų trečdalių jų 
pavarymo, liks tik pora 
tuzinų diplomatų Čechoslo- 
vakijoje.

Čechoslovakija sakė, jog 
daugelis amerikinių diplo
matų tenai užsiėmė šnipi
nei imu ir traukė priešval- 
diškus čechoslovakus i šni
pų tinklą.

Amerika užginčija tuos 
kaltinimus.

Uždarius Čechoslovaki- 
ios konsulatus Pittsburghe 
ir Clevplande. teliks tiktai 
vienas, ^moralinis jos kon
sulatas New Yorke.

Čechoslovakijos ambasa
doj Washingtone yra 13 
pareigūnų, o jos konsulatai 
iki šiol turėjo 20 narių. Su
mažinus gi jų skaičių 
dviem trečdaliais, pagal 
Amerikos įsakymą, teliks 
tik 11 Čechoslovakijos dip-* 
lomatų Jungtinėse Valsti
jose.

Tame įsakyme Amerika 
įtaria, kad Čechoslovakijos 
valdžia veda “kitų (su
prask, Sovietų) padiktuo
tą” politiką. Kartu Ameri
ka grasinančiai žada ir 
plačiau panagrinėti savo 
santykius su Čechoslovaki
ja.

Maskva užgina Raudonojo 
Kryžiaus atsišaukimą 
prieš atomą bombas

MASKVA. — Sovietų vy
riausybės laikraštis Izvies- 
tija parėmė Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus atsi
šaukimą (iš Šveicarijos) — 
uždrausti atomu bombas.

Izviestija smerkė Jungti
nes Valstijas, kad jos nesi
skaito su Raudonojo Kry
žiaus atsišaukimu.

Sykiu Izviestija kaltina 
anglus - amerikonus, kad 
jie atmetė Sovietų pasiūly
mus Jungtinėms Tautoms 
dėl atominių bombų už
draudimo ir dėl “tikro ato
mų jėgos kontroliavimo” 
pasaulyje.
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Organizuota Kriminalybė. į
I

Šalies vice-pi-ezidentas ir senato pirmininkas Bark
ley paskyrė penkis senatorius organizuotai kriminaly- 
bei tyrinėti.

Niekam nėra paslaptis, kad mūsų krašte veikia krimi
nalistai, — organizuoti kriminalistai, — neretai užima 
“garbingas vietas’’ visuomenėje.

Šitie krimiiialistai, milijonieriai, tam tikrose vietose 
valdo politines (kapitalistines) partijas, nustato joms 
kandidatus į visokias valdines vietas ir įsako tiems vai-j 
dininkams, kaip valdyti!

Organizuoti kriminalistai neretai pavartoja ginklą 
savo oponentams iš kelio pašalinti.

Yra kriminalistų, gemblerių, kurie, semdamiesi pini
gus iš nešvaraus, slapto biznio, vaidina “garbingų pilie
čių” rolę visuomenėje. Jie dažnai pasirodo “dideliais lab
dariais,” net ir “kultūros rėmėjais.”

Didelių, turtingų kriminalistu gemblerių, veikiančių 
per visą šalį, sakoma, esą apie 150. Kiti visi yra tik jų 
“klapčiukai,” tik jų tarnai. Pastarųjų yra tūkstančiai.

Kasdien Amerikoje “slaptais kanalais” gembleriai su
ima iš žmonių milijonus dolerių.

Su gembleriais iš vien veikia tūli valdininkai ir tūli 
policijos pareigūnai.

Visa tai yra kiekvienam žinoma, tačiau gembleriai- 
kriminalistai vaikšto sau laisvi.

Dabar, taigi, Jungtinių Valstijų senatas rengiasi tai 
ištirti ir po to, remiantis gautais daviniais, pravesti įsta
tymus, varžančius kriminalistų laisvę.

Bet mes labai abejojame, ar senatoriams, paskirtiems 
visa tai ištirti, pavyks savo tikslą pasiekti. Jie, gal būt, 
tiesa, “apnuogins” vieną kitą gemblerį, bet pačios orga
nizuotos gemblerystės-kriminalystės jie savo tyrimais 
neišnaikins.

Ten, kur viešpatauja doleris, kur asmuo gerbiamas 
vyriausiai dėl to, kad jis turi daug dolerių, nežiūrint, 
kaip jis juos gavo, organizuota kriminalybė visuomet 
turėjo trąšią dirvą bujojimui ir turės. j

“Didelis Vyras.“
Persivertėlis Budenz — šiandien didelis žmogus. Jo

žodis — šventas. Giliu susidomėjimu jo klauso senato
riai, kongresnianai, teisėjai, stambūs biznieriai. Jis, mat,

Prezidentas
Važinėjo po šalį ir sakė “ne
politines” prakalbas. Vy
riausias šalies politikas, 
kalba politinėmis temomis, 
bet vadina “nepolitinėmis.” 
Panašu į tą pasaką, kaip 
vienuolis vištą pakrikštino 
žuvimi ir valgė penktadienį.

Prezidentas’ “nepolitiniai” 
kalbėdamas sakė, kad Jung
tinės Valstijos būsimame 
kare vėl naudos atomines 
bombas. Žinoma, tai rūstus 
ir gąsdinantis pareiškimas. 
Iš vi-enos pusės, jis rodo, 
kad Trumanas nelabai tiki 
į taikos reikalus, Jungtinių 
Tautų organizaciją, kuri 
yra palaikymui pasaulyje 
taikos. Iš antros, jis pasi
sako, kad tas baisus gink
las bus i 
civilius žmones, 
nes bombos < 
pavojingiausios.

Bet vienas dalykas, ką 
kas planuoja, kalba, o kitas, 
kas gyvenime atsitinka. Ži
nome, kad daug kas nenorė
jo Kinijos liaudies laisvės, 
padėjo reakcijai, bet gyve
nime kitaip stojosi. Taip' 
gali būti ir su atominėmis 
bombomis.

Reikia nepamiršti, kad 
laike pereitojo karo abi pu
sės turėjo nuodingų dujų, 
bet jų nevartojo. Kada Hit
leris pasinio jo naudoti prieš 
Tarybų Sąjungą, tai Sovie
tų vadai atsakė, kad jie tu
ri neprastesnių nuodingų 
dujų, kaip hitleriška Vokie
tija ir jeigu Hitleris nau
dos, tai Sovietai paleis savo 
dujas ir sunaikins ne vien 
nacių armiją, bet ir Hitle
rį.

Mūsų šalies armijos vir
šininkai permokėjo algomis 
“nedaug,” tik $157,000,000 
iš valdžios lėšų. Eina tyri-; 
nėjimas. Bet tai mažmožis. 
Kongresas prie skirtų karo

ni šk i kiekiai ginklų ir jo ar
mija perorganizuojama ant 
Jungtinių Valstijų pamato.

Dažnai taikos šalininkai 
nugalėję Francijos jėgas. įstato klausimą: ar bus ka- 
Bet Indo-Kinų liaudis ko-1 ras?
vojo, vedė didelį partizanų 
kara. v

Trumanas nių mylių. Indo-Kinai turi 
25,000,000 gyventojų.

Karo laiku Japonijos im
perialistai buvo užėmę šalį,

Vakarinė Vokietija kvie
čiama įstoti į Vakarų Eu
ropos Tarybą. Iš Bonn pra
neša, kad Vokietijos val
džia nutarė užkvietimą pri
imti. Ir kodėl ne? Jai pui
ki proga atsteigti savo po
litinį prestižą ir prasiskin
ti kelią į vadovybę. Hitleri
niai vokiečiai neabejoja, 

vėliau 
ant francū- 

zų ir Vakarų Europos va
dovybė pereis į jų rankas.

Prancūzai gi, atrodo, nie-

Taikos šalininkų jėgos! jog jįe anksčiau ar 
auga. Kinijos liaudies lai-1 paims viršų

Po karo Francijos impe- mojimai labai sutvirtino 
rialistai viską daro, kad at- taikos reikalus, bet nusira- 
gauti galią, bet nesiseka, minti negalima. Jeigu karo 
Karui prieš Indo-Kinus kurstytojai mokytųsi iš iš
naudojo 200,000 armiją, josjtorijos, tai jie nebūtų 'karo 
tarpe hitlerininkus ir japo- j ruošėjais. Bet, matyti, jie 
nu imperialistų kareivius, j nesimokina. Jie mano, kad 
Apie pusę jų neteko. Fran-1 vienintelis

monės ir militarizmo neį
manoma išgelbėti Europą 
nuo “komunizmo.”

Tuo tarpu pačioje Vaka
rinėje Vokietijoje buvusie
ji naciai užima vieną pozi
ciją po kitos. Jiems jau 
taip sekasi, kad šiuo tarpu 
Bonn parlamente jie jau 
turi penkiasdešimt tris na
rius! Nacizmas arba hitle- 
rizmas taip smarkiai pake
lia galvą, kad jau net pra
deda jų bijoti ponai social
demokratai. Kai kurie šo

ko nepasimokė iš istorijos, cialdemokratai pradeda vie- 
Jie ne tik kviečia vokiečius šai kalbėti apie pilno hitle- 
į Vakarų Europos Tarybą, * rizmo atgijimo pavojų, 
bet šiomis dienomis išėjo su i Ervin Lange yra vienas to- 

kelias išgelbėti pasiūlymu visą savo plieno'kių. Jis yra Bonn parla-Bonn parla- 
cija pripažįsta, kad vien la-■ kapitalistinę išnaudojimo ir pramonę subendrinti arba mento narys ir šiuo tarpu 
kūnų ten neteko 670 užmuš-Į kitų žmonių pavergimo sis- suvienyti su Vakarinės Vo-
tais. , Itemą, tai karas. kietijos v plieno

Indo-Kinų liaudžiai vado-i Vokietijoj (rytinėj zo-ĮTon vi'eliybėn jie
vauja energingas kovotojas Inoj), Tarybų Sąjunga pa-1 taip pat Belgiją ir 
Ho Chi-minh. Jo armija ir įsiūlė ištraukti savo, Angli- j Vakarų Europos šalis. Čia 

naudojamas prieš partizanai valdo api 
nes atomi- penktadalius

civiliams yra j f rancijos imperialistai gau- 
q * na iš Jungtiniu Valstijų

i-e ketu-1 i 
penktadalius šalies.

Jungtinių Valstijų 
$60,000,000 vertės karo 
ginklų. Sakoma, kad grei
tai vėl už $100,000,000 bus 
jiems pasiųsta tankų, lėk
tuvu, kanuoliu ir amunici- L 7 V
jos.

Lenkijoj maršalas Kon
stantinas Rokossovskis iš
rinktas į Politinį Biurą. Da
bar komercinė spauda rašo, 
kad tai

pramone, 
kviečia 

kitas

yra buvęs dešimt metų komunistų partijoj ir iš ten, krei
vais keliais išėjęs, pradėjo drabstyti melagingų purvų 
gniūžtėmis tuos, su kuriais pirmiau dirbo.

Retas kuris, liečiąs komunizmą, teismas šiandien įvyk
sta be Budenzo. Ir jis, atsisėdęs liudytojo kėdėn, išdi
džiai, “profesoriškai” pradeda aiškinti: “Kai aš buvau 
komunistų partijoje,” etc., etc.

Kaip nesunku patapti dideliu žmogum. Jei tu esi ko
munistų partijoj, mesk ją, patapk šnipu, na, ir tu jau 
didelis! Jau gali rašyti knygas, gali profesoriauti, gali 
važinėti su prakalbomis, paskaitomis ir tau visur keliai 
atviri, — tik meluok, išdavinėk, šmeižk!

Suprantama, švarios sąžinės žmogui tai neįmanoma 
padaryti ir jis nedaro. Bet gi Budenzų yra ir jų bus; 
tokiems asmenims doleris — visagalis. Kol doleris vieš
pataus, tol panašūs tipai “garsūs” 
bes.”

ir vis “kils į aukšty-

■ Sunku būtų galima ir bepasakyti, kiekoje teismų Bu- 
denzas jau liudijo. Dar sunkiau pasakyti, kiekoje jis 
liudys!

Štai, Hartforde (Conn.) vyksta ypatingas teismas. Tū
las Paul Draper, šokikas, ir Larry Adler, armonistas, 
patraukė teisman vieną poniutę, Mrs. Hester R. McCul
lough (iš Greenwich, Conn.). Juodu patraukė šią tur
tingą moteriškę teisman už tai, kad pastaroji kadaise 
apskelbė anuodu komunistais ar komunistų sankelei- 
viais.

Skundėjai teigia, jog po to, kai Mrs. McCullough juos 
pavadino komunistiniais, šokėjo ir armonisto profesija 
nukentėjo: įvairios įstaigos atsisakė juodu kviesti prog
ramoje dalyvauti.

Draper ir Adler reikalauja iš skundžiamosios pinigi
nio ieškinio, piniginio atlyginimo “už apšmeižimą.”

Teismas jau tęsėsi dvi savaitės. Šiuos žodžius rašant, 
jis teeina prie pabaigos.

Skundėjai sutinka, kad jie čia ir ten dalyvavo progra
mose tokių organizacijų, kurios “turi raudoną antspal- 
vį”; jie gal but vieną iš kurių “ružavų” organizacijų ka
daise ir kitaip sąmoningai ar ne, parėmė, bet juodu nesą 
komunistai. Faktinai, Draper netgi “smarkiai” išstojo 
prieš komunistinį judėjimą, jį pašiepė, pajuokė, matyt, 
tikėdamasis, būk tuo būdu jis galėsiąs įsipiršti prisaikin- 
tiems teisėjams geru žmogumi.

Bet, štai... Baigiantis teismui apskustosios poniutės 
advokatas pašaukia liudyti — pašaukia nieką kitą, kaip 
“didžiulį vyrą” Budenzą!...

Budenzas ir čia tinka. Jis ir čia didelis žmogus! Argi 
jis nėra buvęs komunistų partijoj.. .

Na, ir Budenzas pareiškia: abu menininkai yra pro- 
komunistai, linksminę žmones parengimuose, iš kurių 
naudojosi komunistų partija!

Tiesa, Budenz šitų vyrų nepažįsta, bet jis juos žinąs!

lankosi Jungtinėse Valsty
bėse. Reikia žinoti, kad 
Lange per tris metus buvo 
uždarytas Hitlerio koncen
tracijos stovykloje. Tuo bū
du jis yra smarkiai nuken
tėjęs. Jam hitlerizma's yra 
ne pasaka, bet žiauri tikro
vė.

Ervin Lange kritikuoja 
a;merikiečius, anglus ir 
francūzus. Jis sako, kad 
1945, 1946 ir 1947 metais 

suimti visi 
Bet kas

Kur jie dabar? 
vėl užima ekono- 
politiniam ir su
gyvenime

jos, Francijos ir Jungtinių kita proga vokiečiams atsi- 
Valstijų armijas iš Berly- griebti ekonominiai ir alsi
no ir lai to miesto gyvento- stoti priešakiu Vakarų Eu- 
jai išsirenka sau valdžią. , ropos ekonominio gyveni- 

Ti-e, kurie pirmiau sakė, j mo.
kad “komunistai neturi; Belieka tik vienas žygis 
Berlyne .įtakos,” dabar bi-jdėl viso Vokietijos atstei- 
josi komunistų laimėjimo. | gimo proceso užbaigimo. 
Jie atsisako ištraukti armi-lTai žygis, kuris leistų vo

kiečiams pilnai apsigink
luoti. Mūsų vyriausybė da
ro spaudimą, kad Vakari
nė Vokietija būtų įtraukta 
į militarinę sąjungą. Mūsų 
komercinė spauda įrodinė
ja, kad be Vokietijos pra-

čiai į parą laiko išpirko 
20,000,000,000 rublių pa
skolos bonusu, ant 7,000,- c 7 7 7

Stalino dovanotas 000,000 rublių daugiau, 
kaip vyriausybė prašė.Lenkijai maršalas.” Karo 

laiku ta spauda rašė, kad 
‘‘Rokossovskis rusų pasisko-

Maršalas Rokossovskis 
yra lenkų kilmės, iš Varšu
vos. Laike Pirmo Pasauli
nio Karo, 1915 metais, jis, 
vaikėzuku būdamas, pasi
traukė į Rusijos gilumą, 
kada Varšava pateko į kai
zerio armijos nagus. Kada 
Rusijoj prasidėjo revoliuci
ja, tai Rokossovskis stojo 
liaudies pusėn, kariavo, var
go, kentėjo. Po karo mokėsi. 
Laike Antro Pasaulinio Ka
ro jis pagarsėjo. Na, ir da

Anglijo je audra prieš darbiečius;
4-/

Ne&eniai parlamentari
niuose rinkimuose Anglijos 
leiboristams pavyko laimėti 
tik penkiais ar šešiais na
riais.' Mažai ko bereikėjo,

atsa-

buvo gražiai 
aukštieji naciai, 
atsitiko? 
Jie dabar 
miniam, 
daliniam
kingas pozicijas. Jų randa
si visur, visuose 
organuose.

Aišku, kad pono 
kritika teisinga, 
kiečiai, anglai ir

valdžios

Lange 
Ameri- 
francū- 

zai Vakarinėje Vokietijoje 
rimtai nebandė išrauti hit- 
lerizma iš šaknų. Tai žino
ma visam svietui. Socialde
mokratas Lange turi tiesos 
skųstis ir okupantus kriti
kuoti.

Bet jis irgi turi pasiimti 
dalį atsakomybės už hitle- 
rizmo atgijimą. Labai dide
lė dalis atsakomybės krin
ta ant visos socialdemokra
tijos. Jinai nieko nedarė ir 
nedaro, kad hitlerizmą iš
naikinti. Ji pilnai koopera
vo ir kooperuoja su ameri
kiečiais, anglais ir francū- 
zais pravedime kaip tik tos 
politikos, kurią dabar Lan
ge jau atvirai kritikuoja.

Kaip ten nebūtų, padėtis 
rimta ir pavojinga. Šaltojo 
karo politika veda prie ap
ginklavimo Vokietijos. Už 
metų kitų Vokietija vėl ga
li tapti naujo pasaulinio 
karo uždegėją. Salietis.

kad dar taip neseniai Bri
tanijos imperija vadovauda
vo; ne tik Amerikai, bet be
veik pusei pasaulio.

Trečia priežastis, tai nau-! 
jo karo pavojus. “Šaltasis', 

mi konservatoriai būtų lai-1 karas” neina prie pabaigos. 
Padėtis pasidarė dar rim
tesnė. Santykiai su Tarybų 
Sąjunga visiškai pablogėjo. 
Pablogėjo anglų santykiai 
ir su liaudiškosios demokra
tijos šalimis. Anglijos žmo
nes pradeda apimti nusimi
nimas ir nusivylimas. Savo 
protestą jie išreiškia rinki
mų rezultatais.

Nediplomatas.

inėj ę rinkimus

reikalams pinigu dar nubal- 1. ^uia?s
įkilęs, kurioj gimęs. Tai ir 
visa istorija.

Taikos reikalai. Taikos 
šalininkų skaičius auga vi
same pasaulyje. Vien Itali
joj yra 30,000 komitetų ko
vai už taiką. Kanadoj įvy
ko Taikos Kongreso Suva
žiavimas, kurio susirinki
me dalyvavo 20,000 žmonių 
ir reikalavo taikos, taipgi 
uždrausti atomines bombas 
karui gaminti.

Bet kada liaudis trokšta 
taikos, kovoja prieš karo 
ruošėjus, tai kuriems karai 
neša milžiniškus pelnus, ne
sigaili pinigų veiklai prieš 
taiką.

Karinės Šiaurinio Atlan
to Sąjungos viršininkai po
sėdžiauja. Jie nori ir Vokie
tijos karinę galią atgaivin- parodo, kad leiboristų vieš- 
ti ir .ją į tą bloką įtraukti, patavimu pradeda nusivilti

“The New York Times” | ir darbininkai.
Jeigu ši tendencija eis to

liau, tai leiboristų viešpa
tavimui galas ateis labai I 
greitai.

Kuomi aiškinamas šis lei
boristų įtakos Anglijos žmo
nėse smukimas? Viena prie
žastis, tai darbiečių išlaidos 
militarizmui. Labai sunki 
našta slegia Anglijos žmo
nes. Jiems ta našta prade
da nušibosti. Nors klaidin-

savo pridėti $383,125,000.
Čechoslovakijoj iškilmin

gai buvo atžymėta penkių 
metų sukaktis nuo dienos, 
kada Čechoslovakija buvo 
išlaisvinta iš hitlerininkų 
nelaisvės. Iškilmės buvo di
delės. Dalyvavo eilė žymių 
žmonių iš visos eilės demo
kratinių liaudies respubli
kų.

Pragoję įvyko karinis pa
radas, kuriame dalyvavo 
280 dideliu tanku.

Ruošiasi išvykti apie 40 
Jungtinių Valstijų atstovy
bės asmenų, kuriems jau 
pirmiau buvo duotas įsaky
mas. Čechoslovakijos liau
dies vyriausybė juos pa
skelbė nepageidaujamais ir 
pareiškė, kad už jų nepalie- 
čiamybę neatsako.

Kinijoj, atrodo, liaudies 
demokratinė vyriausybė 
ruošiasi kirsti smūgį reak
cijai ant Formoza salos. Tą 
galima numatyti iš to, kad 
reakcininkai giriasi, kad jie 
šimtais skandina Kinijos 
laivelius. Prieš kiekvieną 
savo pralaimėjimą jie giria
si didelėmis pergalėmis. 
Taip buvo sausžemyj, taip 
buvo ir prieš jų pralaimėji
mą ant Hainan’salos. Kada 
reakcionieriai giriasi, tai 
reikia suprasti, 1 
yra blogai.

Didelis sujudimas Indo- 
Kintį klausime. Tai šalis į 
pietus nuo Kinijos. Tai 
Francijos kolonija. Plotu 
yra didesnė už Franci ją, 
nes turi 286,000 ketvirtai

gegužės 7 d., atvirai dėstė,; 
kad kapitalistinis pasaulis 
dar turi- daugiau žmonių, 
daugiau pasigamina plieno, 
turi skaitlingesnes armijas, 
didesnį karo laivyną, orlai- 
vyną ir daugiau atominių 
bombų, negu socialistinis 
pasaulis.

Ir eina pašėlęs ginklavi
mas Turkijos, Irano, reak
cijos Burmoj, Indo-Kinuose. 

kad jiems'Francijos, Anglijos, 
įjos ir kitų kapitalo šalių. 
Turkijoj pravestas karo su
metimais naujas vieškelis 
550 mylių ilgio, kurį gami
no amerikiniai inžinieriai 
ir Jungtinių Valstijų pini
gais. Iranui suteikta milži-

kiek nepasitaisė. Kaip atro
do, jie dar pablogėjo.

Šiomis dienomis daugybė
je vietų įvyko municipali
niai rinkimai. Buvo renka
mos miestų tarybos. Leibo
ristai tuose rinkimuose ap- 
laikė labai skaudų smūgį. | 
Tie rinkimai parodė toli-i
mesni konservatorių laimė- Argentinos skerdyklų dar-

} parodė Anglijos bininkų streikasjimą 
žmonių nusivylimą darbie- 
čiais.

Pavyzdžiui, konservato
riai prarado 65 vietas, bet 
laimėjo 275. Tuo tarpu lei
boristai prarado 203 vietas, 
o laimėjo tiktai 123! Dau
gelis municipalitetų perėjo į 
konservatorių rankas. Kas 
pavojingiausia, tai kad kon-

dustriniuose centruose. Tas

Itali- gai, bet daugelis pradeda

Iš Hartfordo Budenz greit išskubėjo, rašo korespon
dentai, nes, matyt, jis turįs daugiau pakvietimų “liudy
ti.”

Na, ir garsus, na, ir didelis šis Budenz!

manyti, kad pakeitimas val
džios jiems palengvintų tak
sų ir gyvenimo naštą abel- 
nai.

Kita priežastis bus leibo
ristų užsieninė politika. An
glija tapo paversta Ameri
kos satelitu. Jos užsienio 
reikalu ministras Bevinas 
aklai seka mūsų valstybės 
departmęnto d i k t a v imą. 
Anglai, mat, nepamiršta,

Buenos 'Aires. — Argen
tinoje streikuoja 90,000 
darbininkų prieš anglų ir 
amerikonų turimas sker
dyklas. Fašis tuoj anti Ar
gentinos valdžia apšaukė 
streiką “neteisėtu” ir ban
do jį sulaužyti.

NEW YORK. — Republic 
Plieno kompanija šiemet 
gauna 25 procentais dau
giau pelno negu pernai.

CIO Communications Workers 6-tos divizijos dešimčiai 
tūkstanęiu narių užstreikavus Western Electric Co., 
tik tuomet firma subruzdo šauktis valdini tarpininką 

“f ir unijos atstovus j derybas.

2 pusi.—‘•Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Antr., Geg. 16, 1950
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Pirmojo pasaulyje lėktuvo išradėjas
Rašo 7< S.

Kovo 21 dieną sukako 
125 metai nuo rusu techni
kinės minties milžino, pir
mojo pasaulyje lėktuvo iš
radėjo Aleksandro Fiodoro- 
vičiaus Možaiskio gimimo 
dienos.

A leksa n d ra s F i odoi *ov i - 
ėius gimė 1825 metu kovo 
21 diena jūrų karininko šei
nio ie. Možaiskis mė<ro jūra
ii* jūros keliones. 12 metu 
jaunuolis iau mokėsi kade
tu kome. kur stud. įvairius 
jūreivystės ir bendrojo la
vinimosi dalvkus, ypatin
gai tiksliuosius mokslus.

Baigęs mokslą, Možaiskis 
plaukinio įvairiuose laivuo
se, o 1853 metais, Krimo 
karo metu, “Dianos” frega
tų, vadovaujant išsilavinu
siam ir gabiam karininkui 
kapitonui - leitenantui Le- 
sovskiui, jis išvyko i jūrų 
kelionę aplink pasauli.

1860-62 metais kapitonui- 
leitenantui Možaiskiui pa
vedama statyba, o vėliau ir 
vadovavimas pirmo pasau
lyj? sraigtinio laivo “Vsad- 
nik.” Možaiskis, statydamas 
sraigtini laivą, nuodugniai 
studijuoja teoretinę mecha
nika (tuo metu jau plačiai 
pasklidusią ir teoretiškai 
pagrįstą), konsultuojasi su 
to meto įžymiais mokslinin
kais Čebiševu ir Ostrovskiu, 
lanko Mendeliejevo ii: Ko- 
lengo paskaitas.

S i -e k damas įgyvendinti 
jam tuomet kilusią skrai
dymo idėją ir artimiau ben
dradarbiauti su progresy
viais mokslininkais, Možais-
kis atsisako Įvairių tarnybų i riklių nebuvo. O to meto ga- 
ir stengiasi persikelti į Pe- * viniai varikliai buvo per 
terburgą. ; sunkūs, jie netiko lėktuvui.

Dėka daugelio bandymų, Možaiskis išsprendė ir šią 
eksperimentų ir apskaičia-j problemą. Turėdamas di- 
vimų, atsižvelgiant į teori- ■ džiulį patyrimą laivų staty- 
ją ir patyrimą laivų staty-įboje, gerai žinodamas garo 
boję, Možaiskis sukuria variklio sudarymo kons- 
naują ypatingos konstruk-' trukę i ją, puikiai išstudija- 
cijos irklinį sraigtą, kaip'vęs teoretinę mechaniką, 
traukos įranki, garo maši-1 talentingasis išradėjas su- 
ną—kaip lėktuvo varikli, i konstruavo reikiamą garo 
Pats aparatas turi turėti variklį.
laivo su sparnais formą. Aparato bandymas buvo

Možaiskio padarytas mo- i paskirtas 1882 m. liepos 20 
delis buvo kopija jo sugal- j dieną.
votojo aparato: jis susidėjo! Prieš skridimą Možaiskis 
iš laivelio - fiuzeliažo, spar- perspėjo susirinkusius, kad 
nų, uodegos - atramos ir ra-į pirmasis skridimas tėra 
tų. Modelis turėjo tris srai-' bandymas. “Aš prileidžiu, 
gtus: vieną traukiamąjį ir į kad, gal būt, bandymas nu- 
du stumiamuosius. įrodys kai kurias mintis

Po daugelio bandymų Al
eksandras Fiodorovičius pa
teikia savo modelį specialiai 
komisijai, j kurią įėjo ge
nialusis mokslininkas Men
deliejevas, generolas - leite
nantas Zverevas ir kt. Ko
misija pažymėjo, kad išra
dėjas “savo projekto pagrin
du padėjo teiginius, dabar

Londono prieplaukų darbininkai, atstatyti iš darbo už 
rėmimą kanadiečių prieplaukų darbininkų pernai įvy
kusio streiko, pikietu ir plakatais pasako darbo žmo
nėms savo istorija. Prieplaukų darbininkai tai supra
to, virš 13,000 paskelbė simpatijos streiką. Socialistai 

Anglijos valdovai pasiuntė kariškius iškrauti 
užstreikuotus laivus.

tiniu metu laikomus tiks
liausiais ir galinčius duoti 
sek m i n gi aus i us i’ezu 1 ta tu s. ”

N (‘t 11 rėdą m as pak anka - 
jinai moksliniu duomenų ir 
Į priėjęs išvadą, kad mode
lio skridimas, nevaldant jo 
žmogui, vis tik neleidžia pa
či a r y t i ga 1 u t i n i u i š va d u, 

i Možaiskis nutarė pastatyti 
I natūralaus dydžio lėktuvą.

</ c

Možaiskio projektą palai
kė didvsis rusu moksliniu- 

įkas Mendeliejevas ii- pro- 
[gresyvioji to meto visuome- 
,‘nė. Komisija tačiau atmetė 
i projektą. Šiuo komisijos nu-
tarimu pasipiktino ne vien 
tik Možaiskis, giliai įsitiki- 

|nęs savo projekto realumu, 
bot ir visi pažangūs moks
lininkai. Tuo metu spaudo
je pasirodė daug straipsniu, 

ikuriu turinys buvo protes
tas prieš taip neteisingą 
j komisijos nutarimą. Biuro
kratizmas, nerangumas, ne- 
, t i kė j i m as rusų i šradė jų ga-
■ bumais — charakteringi
■ bruožai tų beširdžių žmonių, 
kurie vadovavo carinei vy

kiausiajai inžinerijos valdy- 
Į bai.

Možaiskis, nepaisydamas
■ pa s i t y č i o ja n č i o k om i s i j os 
I atsakymo, su dar didesne 
i energija tęsia savo apara
to tobulinimo darbus.

Galutinai pagerintas ir 
i patobulintas lėktuvo pro
jektas buvo užbaigtas. Rei- 
| kalingas buvo variklis. Ta- 
jčiau Rusijoje, o taip pat ir 
j užsienyje, be garo mašinų, 
'kitu tinkamu skraidvmo 
(aparatams mechaniniu va-

lėk tuvui patobulinti.”
Možaiskis pats norėjo iš-

bandyti lėktuvą, bet jam 
jau buvo 57 metai. Jis pa
tikėjo skridimą savo arti
mi a u s iam pagalbininkui 
Tvanui Nikiforovičiui Go- 
lubiovui. Lėktuvo pakilimui 
palengvinti buvo padarytas 
nuožulnus medinis grindi

nys netoli Nikola jevsko ka
valerijos mokyklos, Peter
burge. Lėktuvas įsibėgėjęs 
elastingai atitrūko nuo že
mės, pakilo į aukštį ir, pra- 
skridęs api-e 200 metrų, pra
dėjo leistis. Kai lėktuvas 
palietė žemę, pasirodė, kad 
jo vienas sparnas lūžęs. Mo- 
žaįskį karštai sveikino su 

(skridimo pasisekimu. Lėk- 
I tuvo skridimą ir sparno lū
žimą atskiros visuomenės 
grupės įvairiai aiškino. 
Cerkvė aiškino sparno lūži- 

Imą, kaip “viešpaties baus
mę,” progresyvioji visuome
nė skridime matė ryžtingą 
oro erdvių užkariavimo 
žingsnį. Sparno lūžimo prie
žastimi buvo ne konstrukty
viniai lėktuvo trūkumai, o 
visų pirma “piloto” Golubio- 

Ivo nepatyrimas. I
Pirmasis Možaiskio lėktu

vo skridimas dar labiau įti
kino išradėjo reikalo teisu - 

Imu. Nežiūrint senyvo am
žiaus, Možaiskis dar ener
gingiau ėmėsi naujo, antro 
lėktuvo konstruavimo. Per 
6 mėnesius 'projektas buvo 
baigtas. Atsižvelgdamas į 
savo stebėjimus, patyrimą, 
pastabas, padėjusias jam 
statyti pirmąjį lėktuvą, Mo
žaiskis padaro kai kuriuos 
pakeitimus naujajame pro
jekte.

Buvo įrengta antroji vie
ta žmogui, kuris turi atski
rai valdyti motorus, du .už
pakaliniai ratai pakeičia
mi vienu. Antram savo lėk
tuvui jis suprojektavo ir pa
gamino du garo variklius, 
pagal savo lyginamąjį svorį 
lengviausius pasaulyje. Šie 
varikliai buvo žymiai galin
gesni už pirmuosius.

Bet tas projektas nebuvo' 
įvykdytas. Pakrikusi Rusi
jos buržuazija negalėjo su
prasti ir įvertinti A. F. Mo
žaiskio — technikinės min-i 
ties milžino — didžiojo iš-, 
radimo reikšmės.

Možaiskio lėktuvo sukūri-! 
mo darbai turėjo milžiniškai 
įtaką aviacijos vystymuisi, ! 
jos progresui.

Možaiskio sukurtas lėktų-i 
vas buvo žymiai tobulesnis; 
už broliu Raitu lėktuvą, ku- 
riems neteisingai priskiria-' 
ma lėktuvo išradimo pirme
nybė.

Praėjo 68 metai nuo pir
mojo istorijoje pakilimo į 
orą lėktuvu. Aviacija per šį 
laiką nuėjo dideli kelią. 
Aukštai iškilo aviacijos 
mokslas ir technika.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Broliškųjų Respublikų 
Pagalba

RASEINIAI, kovo 23 d.— 
Šiomis dienomis Raseinių 
MTS gavo iš broliškųjų res
publikų 2 dizelinius trakto
rius. Šį pavasarį iš Rasei
nių MTS į kolūkių laukus iš
eis dirbti 40 traktorių, tame 
tarpe 10 dizelinių.

E. Skibarka.

Energetikų Tyrimo Darbai
VILNIUS, kovo 22 d.—Eilę 

klausimų, susijusių sii krašto 
elektrifikacija, tiria šiemet 
Technikos mokslų instituto 
energetikos poskyrio kolekty
vas. ‘

Šio poskyrio darbai vykdo
mi dviem kryptimis: tiriamos 
žemes ūkio elektrifikacijos ir 
miestų energetinio ūkio pro
blemos.

Inžinierius Petruševičius at
lieka mokslinį darbą “Elek
tros taikymo galimybės lauki
ninkystės srityje.” Šio klausi
mo sprendimas susijęs su 
elektros traktorių darbu, ku
ris, jau naudojamas broliško
siose respublikose.

Didelius uždavinius institu
tui kelia miestų energetinio 
ūkio plėtimo darbai: termo- 
fikacija (šilimos tiekimas),

Astuonios lietingos dienos užplūdino Chicagos prie
miesčius. Joan Johnson sėdi ant aukščiausia užkelto 
rakando, liūdnai žiūri i purvu užterštus ir sužalotus 
rakandus, neramiai laukdama valties, kad ją pačią 
nugabentų ant sausos žemes. Seklumose daugelis šei
mų likosi užtvenkdintos namuose. Išleisdami bilijonus 
dolerių gelbėti pasaulį “nuo komunizmo,” nebeturime 

pinigų apsaugoti savo miestus ir gyventojų namus 
nuo potvynių.

Laisvoji Sakykla
Nesupranta ar Nuduoda?
Kaip išgązdintas šuo iš na

mo pasprukęs darže loja ir 
kaukia iki nuilsta, taip 
Vienybėje daro užsikrėtę 
makliorišku dizizu koletas di
pukų ii1 pats redaktorius. Jie 
nerimsta, kol nesusiranda bi
le kokiu būdu ką apgauti, 
nors pameluojant. Mat, jie 
mano, kad neapšviestiem žmo- 
neliam galima Įkalbėti ir vir
vę' ant kaklo?

Agitacijoj prieš komunistus, 
apart kriminalių išsireiškimų 
(“užpult,” “padaryt galą,” 
“sunaikint” ir tt.), dar pame
luoja, būk Komunistų Parti
ja turinti lietuvių kalboj du 
dienraščius. Faktas yra, kad 
Laisvė ir Vilnis yra koopera
cijų leidžiami. Tai kur kiti? 
O tose kooperacijose yra ir 
tokių progresyvių žmonių, 
kurie savo gyvenime ne ne
sapnavo esą komunistais. Ar 
peek’d is nesupranta ar nu
duoda nesuprantąs?

O Vienybes Nr. 18-to re
el a k c i j i n i am e n u r o d i n ė j am a. 
kad geriausia kova su komu
nistais — tai fotografiniai 
aparatai.

Nieko daugiau nepriseiną 
pasakyti tokiem, rašėjam, tik 
patarti, kad gyventų, valgytų 
ir žemę tręštų, o ne laikraš-

dujų, elektros energijos tieki
mas ir tt.

šie klausimai taip pat 
įtraukti į instituto darbų pla
ną.

Vėjo energijos resursus mū
sų respublikoje praėjusiais 
metais tyrė inžinierius L. 
Mingauda. Dabar jis ruošia 
kolūkinės vėjo elektrinės pro
jektą.

“Tolučių” Kolūkyje

KELMĖ, kovo 23 d.—Du 
kartus per savaitę susirenka 
mokytis agrotechnikos Kel
mės apskrities “Tolučių” kol
ūkio kolūkiečiai. Užsiėmimus 
praveda vietos klubo-skaity
klos vedėja Kavaliauskienė. 
Dažnas ir mielai laukiamas 
kolūkyje svečias yra agrono
mas Ausiejus. Jis skaito kol
ūkiečiams įvairias paskaitas 
žemės ūkio klausimais. “Ta
rybinės agrotechnikos reikš
mė LTSlRI žemės ūkyje” — 
taip vadinosi jo paskutinioji 
paskaita.

Organ i z u o t a i rateliuose 
agrotechnikos žinias taip pat 
gilina “Pergalės,” “Paryžiaus 
Komunos,” “Kelias į komu
nizmą” ir eilės kitų kolūkių 
kolūkiečiai. •• Pr. Bladyka. 

čio špaltas terštų.
Bet ve ką tam pačiam nu

meryje ir redaktorius Tyslia- 
va rašo: “Clevelando lietu
viai, kurio andai Bimbos ša
lininkus pasveikino su kiau
šiniais, dabar galės būti ra
mesni.”

“New Yorko publika komu
nistus taip pat apmėtė kiau
šiniais.”

“Net vaikigaliai (jaunieji 
valkatos—V. T.)—ir tie vi
saip šaipėsi...”

Taip išjuokti clevelandie- 
čius savo sekėjus, palyginti su 
•žemiausios rūšies vaikigaliais, 
ypač redaktoriui reiškia pro
tavimo bankrūtą. Jau -nema
nyk, kad jie jam betikėtų, ką 
tik rašys. Jeigu kurie dar ir 
nesupranta, jog jie pajuokia
mi, tai supras.

“Lietuviai Rymo Katalikai- 
italijonai lietuviškai kalba ii 
rašo.”

“Lietuviai Amerikos Komu- 
nistai-rusai lietuviškai kalba 
ir rašo.”

Nors pirmas sakinys logiš
kesnis už antrą, kurį fašis
tui janti vartoja už svarbų 
argumentą, bet komunistai 
palieka jiems abudu, už tai, 
kad neteisingi.

Dar kitas f asistuojantiems 
mėgiamas “argumentas,” 
ypač Tysliavai, tai: Kuriem 
patinka dabar Rusijos tvarka,
kodėl ten nevažiuojat? žino
ma, tokie pat žodžiai, ir ko 
jis čia atvyko, kuomet Sme
toną ir fašistinę tvarką taip 
giria, bet nenorėjo ten ’gy
venti ? Bet tai išeitų vaiki- 
gališkas ginčas: “Tu girtas— 
tu girtesnis.” “Tu girtas — 
tu girtesnis,’’ ir tt.

Komunistai į triksiškus ar
gumentus arba vaikigališkus 
ginčus nekreipia atydos. Jie 
supranta, kad žmogus gyve
ni me,lyg skiedra ant jūros ban
gų : ten priseina gyventi, kur 

j gyvenimo bangos palieka ko
vot už būvį.

Tysliava, nuduodamas ne
va nesuprantąs, kad Komu
nistų Partija kovoja už savo 
šalį Ameriką, tik prieš didelį 
kapitalistinį išnaudojimą dar
bininkų ir kad Komunistų 
Partijos nariai energiškai su 
ginklu rankose kovėsi su prie
šais uiž Amerikos reikalus, 
rašo, būk k o ng r e s m a n a s 
Marcantonio nuklydęs nuo 
partijos linijos, balsuodamas 
už pagerbimą dingusių 10 A- 
merikos lakūnų. Kibą Tysliava 
nuklydo nuo protavimo lini
jos. Vietoj parašyti ką pra
kilnaus, pamokinančio dėl ne
vykusiai sugalvoto politiško 
trikso, nusidavė nežinėliu, ne
išmanėliu, kurčiu ir neregiu.

Vaikų Tėvas.

Immigrantų Problemos
IMIGRACIJOS IR NATŲ- 
RALIZACIJOS KLAUSI
MAI
PILIETYBĖS KLAUSIMAS

Klausimas — Mano drau
gas gimė Lietuvoje 1923 
m. šešiais metais vėliau 
jo tėvas išsiėmė Amerikos 
popieras. Ar šis mano 
draugas yra amerikietis?

Atsakymas — Gal ir pi
lietis. Priklauso nuo fakto 
ar jis buvo įleistas pasto
viam apsigyvenimui (per
manent residence), i Jeigu 
taip, tad yra pilietis. As
muo gimęs užsienyje prieš 
gegužės 24 d. 1934 m. į- 
gyja Amerikos pilietybę 
savo tėvo naturalizavimu, 
jeigu dar nesulaukęs 21 
m. amžiaus ir legaliai gy
veno Jung. Valstybėse, ka
da tėvas buvo naturalizuo- 
tas, arba jeigu jis, neturė
damas 21 m., buvo legaliai 
įleistas pastoviam apsigy
venimui po tėvo naturali- 
zavimo.

Visais natūralizacijos 
arba imigracijos klausi
mais kreipkitės į Common 
Council for American Uni- 
Ay, 20 West 40th Street, 
New York City.
VAIKŲ PILIETYBĖ

Klausimas — Mano vy
ras tapo Amerikos pilietis 
1946 m. vasario 7 d. Prieš 
dvi savaites aš prašiau ant
rų popierių. Turime du 
vaikus, dukrą dvylikos me
tu ir sūnų dvidešimts. 
Abu gimę Lietuvoje. Koks 
pilietybės stovis mūsų vai
kų?

Atsakymas — Kadangi 
pati esi ateivė, abu vaikai 
yra ateiviai. Jeigu tapsi pi
liete prieš mergaitės 18-tą 

i gimtadienį, ji įgys Ameri
kos pilietybę abiejų tėvų 
naturalizavimu, jeigu ji 
legaliai buvo įleista į šią 
šalį. Sūnus, jau virš 18 m. 
amžiaus, turi pats prašyti 
pilietybės. Jeigu, neturėda
mas 16 m., atvažiavo į 
Jungt. Valstybes, jis gali 
naturalizuotis be pirmų po- 
pierų, kada sulauks 21 me
tų, jeigu prašys pilietybės 
prieš 22 m. amžiaus.
IŠDEPORTAVIMAS

Klausimas — Atvykau 
prieš keturis metus. Pra
eitą mėnesį susirgau skar- 
letina ir mane nuvežė i li
goninę, kur išbuvau ke
lias savaites. Dabar mano 
draugas sako, kad už tai 
galiu būti išdeportuotas, 
kaip “visuomeniška našta.” 
Ar teisybė?

• Ką galiu daryti?
Atsakymas — Jeigu bu

vai įleistas pastoviam ap

Šios moterys buvo tarp 200 asmenų, suėjusių San 
Francisco mieste, Į teismabuti, kur buvo svarstomas 
konstitucingumas Kalifornijos pensijų įstato. Priim

tas praėjusiais rinkimais, įstatas panaikina pensiją 
suėjusiems 63 ir 64 metus.

3 pusi.—LaiavS (Liberty, Lith. Daily)— Antr., Geg. 16, 1950

sigyvenimui, nėra ko bijo
tis. Teisybė, kad ateivis, 
kuris tampa visuomeniška 
našta j penkis metus po at
vykimo, gali būti išdepor
tuotas, bet šitas patvarky
mas neliečia asmens, jeigu 
jis gali įrodyti, kad buvo li
ga užkrėstas po atvykimo į 
šią šalį. Tavęs negali išde- 
portuoti.

Common Council.

Miami, Fla.
Miamječiai Pasveikino 
Vilnies Šėrininkų 
Suvažiavima *

LLD 75-tos kuopos susirin
kimas atsibuvo gegužės 7 d.

Narių atsilankė noperdau- 
giausia, o kurie atsilankė į 
susirinkimą, tie padarė kelis 
svarbius tarimus ir parėmė 
darbininkišką a p š v i e t ą — 
spaudą.

Liko nupirkta Vilnies Vie
nas Šeras. Dabar mūsų kuo
pa yra Vilnies B-vės dalinin
ke. Draugai suaukojo sulyg 
savo išgalės $25 ir pasveikino 
Vilnies šėrininkų suvažiavi
mą. Kaip pasirodo, tai ir 
maža grupė gerų draugų ir 
draugių suaukoja nemažai 
pinigų. Na, daleiskime sau, 
jeigu visi kuopoj priklausan
ti nariai susirinktų — lankytų 
susirinkimus, tai būtų ir pa
tiems naudinga ir visai darbo 
klasei būtų didesnė nauda. 
Kurie draugai aukojo Vilniai, 
jų vardai tilps Vilnyje. Drg. 
V. Paukštys apsiėmė parašyti 
į Vilnį.

Paaukauta LLD knygų 
fondui $5. Nutarta susirin
kimai laikyti per vasarą; reiš
kia, neturėsime atostogų. Ge
ri kuopos veikėjai yra nusi
tarę važiuoti kur į “nortus” 
ant poros mėnesių, bet kurie 
pasiliksime, lankysime susi
rinkimus.

Pagalvokite, kurie nelanko
te kiekvieno susirinkimo, o 
jūs galite tai lengvai atlik
ti. Prašome paimti už pa
vyzdį draugus Martinus: jau 
yra senyvis žmonės ir dar d. 
Martin vien tik su krukučio 
pagalba gali pasiramsčiuoda
mas paeiti, bet susirinkimus 
lanko. O ką jūs darote-vei- 
kiate, jaunesnieji ir sveiki? 
O gal bijotės karščio? Flo- 
ridiškiąi karščių nesibijo; jau 
tą žinome. Bet tas pasyvu
mas, nepaisymas stato save 
aukštesniais už organizaciją.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks birželio mėn. 5-tą 
d., toj pačioj vietoj, pas 
Paukštaičius, 3 P. M.

M. Antanuk.

ATLANTIC CITY, N. J. 
— CIO Plieno ir Automo
bilių Darbinin. Unijos žada 
išvien kovoti dėl algų pakė
limo.



J. Jurginis.

KALVIO IGNOTO TEISYBE
3-21-50 APYSAKA

Paraše A. GUDAITIS—GUZEVIČIUS

VILNIUS

(Tąsa)
“Šitaip? Šitaip? — stebėjosi Kirstu- 

kienė: — Jau nebe tos moterys, nebe tie 
laikai! Ar tada būtų išdrįsusi bent vie
na? O, kaip mus tada teriojo, žemi
no!.. .”

Pati nepajutusi, kad ašaros gausiai bė
ga jos veidu, ji atsirado dėmesio centre.

— Ar apvogė?
— Ar nevalgiusi?
— Ar pasą pametei?
Ją kalbino ir lietuviškai, ii' lenkiškai, 

o ji vis negalėjo nei atsakyti, nei suval
dyti ašarų. Giliausiai sujaudinta, ji ryžo
si prašnekti:

— Mielos mano, brangiosios moterė
lės. Aš dėl kito ko: aš, į jum’ žiūrėdama, 
prisiminiau, kaip pirmąsyk mane čionai 
bėdos atvarė, kaip aš, alkana, basa, čio
nai atėjau ... Jau dvylika metų prabė
go... Ne tokie buvo laikai... Priėjo po
nios, išsikvėpinusios, nusivedė, išrengė ir 
spaviedoja: “O kas tu, o ko tu nori? Su 
tokiu snukučiu tau, girdi, po stiklu ma
gazine stovėt. .Su ašarom akyse mab 

\ dauju, kad ir sunkiausio darbo, o jos: 
“Tu lėlė, ne boba, tave* vyrai ant rankų 
nešios, tik paklausyk mūs!” Tokios la- 
kūdros iš mūsų biednų pelnėsi, i dugną 
stūmė, tyčiojosi, niekino!... Ir niekas ne
drįso jų nei varyt, nei pasiskųst. O jūs 
— išvarot dabar, jūs nebijot! Ir nereikia 
bijot! Aš sodietė, prasta boba iš dvaro 
kumetyno. Aš jum pasakysiu, kad ir mū
sų ašara šaukias atpildo, kaip ir jūsų! 
Atėjo laikai, kada turim atsiskaityt už 
visa! Duot jiem, prakeiktiem, atpilt už 
visas kančias, už visus vargus!

Jau pirmuosius žodžius pasakiusi, ji 
suprato, kad nieko negalės pakartoti iš to 
rašto, kurį išvakarėse aiškinosi su įgalio
tiniu. Paskubomis išdėjusi visa sava, ji 
sumišo ir vėl apsiverkė.

Fabriko darbininkes plojo. Kažkurios 
šaukė:

— Teisybė, moterėli Teisybė!
Paskui viskas pakrypo-kitaip.
— Drauge Ona! Drauge Ona! — pra

dėjo šaukti moterys.
— Pasakyk žodį, drauge Ona!
Ištempusi kaklą, Kirstukienė pro kitų 

galvas pamatė tą draugę, — aukštą, 
šviesiaplaukę, pilnaburnę moterį, užko
pusią ant prieangio laiptelių. Įprastiniu 
judesiu, nė kiek nesivaržydama, Ona iš
kėlė ranką, sulaukė visiškos tylos ir 
pradėjo:

— Brangios draugės, bedarbės mote
rys! Teisingus žodžius išgirdome iš tos, 
tur būt, nemaža vargo per savo amželį 
mačiusios dvaro darbininkės! Juk visos 
žino, kaip poniutės samdosi tarnaitę. 
Rankas kojas iščiupinėja, — ar tvirta, 
ar galės gerai dirbti. Išrengia, išžiūrinė- 
ja: “Kam tau, girdi, kasos. Tu ne gimna- 
zistka. Į padorius namus su tokiais plau
kais nepriims niekas .. Ir štai tokia se
na kandis, kuriai laikas stipti, darko, ža
loja sveiką, jauną žmogų dėl savo ypa- 
tiškų užgaidų!... Toks tarnaitės liki
mas. O šiandien mes matom, kad į jų ei
les priverstos spraustis ir darbininkes 
nuo mašinų, iš fabrikų. Fabrikus vokie
čiai uždarinėja, mašinas išveža. Buvusios 
pramonijos darbininkės, meisterės čia 
stovi ir laukia eilios, kada joms kokia po
nia, pačiupinėjusi rankas h* pečius, su
simylės ir pasakys: “Dirbsi pas mane už 
plutą.” O kas to nesulaukia, tai patenka 
į kitonišką tarnybą, — pas germanų ka
reivius!... Čia pat už kampo šliaužioja 
jie, kaip vilkai, ir už duonos kriaukšlę 
perkasi moterį! Vakarais nebegalima 
praeiti moteriškai!...

Ji atgavo kvapą ir, pakeitusi toną, ėmė 
lėčiau kalbėti:

— Visų mūsų Čia gal kokie penki šim
tai moterų. Neįmanomas daiktas, kad su
sirastų tarnaitėms tiek vietų. Kas gi da
ryti? Badu mirti ar parsiduoti vokie
čiams?

Ji patylėjo.
— Į fabrikus eit! — sušuko kažkas iš 

vietos.
— O kur fabrikai? Vokiečiai gi maši

nas išveža. Reikia sulaikyti išvežimą. 
Eisim visos moterys .iš viso miesto, .su- 
gulsim ant bėgių — tegu per mūsų la
vonus mėgina išvežti! Tegu išdrįsta! Ne- 
prileis to darbininkės! Viena išeitis: ry
toj sueinam prie geležinkelio stoties ir 
reikalaujam, kad vokiečiai fabrikų ne

liestų, kad maisto neišvežtų, kad paliktų 
tą kraštą, kurį ir taip jau jie niokojo per 
trejus metus!.. .

Mintis pasirodė baisi.
— Kaipgi gulsi po traukiniu?! — šau

kė vienos.
— O ką gi daugiau darysi? — atsaki

nėjo kitos.
Klykte sukliko kažkur i raudančiu bal

su:
— Pulsim, kad ir po traukiniu! Ne

bėr gyvenimo! Vesk!
— Veskit! Pulsim!

4
Kas žaltį brolėdį sutrins?
Brolystes rūmą kas statys?
Tik varguolią milijonai
Laimę svietui duos, 
Dar bininką milijonai 
Tas skriaudas nušluos!

čIs revoliuciriių darbininką 
dainos )

Po geležinkeliečių mitingo Ignotą pa
miršo. Kalbėti jam taip ir neteko, ir jis 
buvo tuo patenkintas:

“Ką čia, iš miškų išlindęs, dabar jiem 
pasakysi? Jie čia visokius programus 
svarstinėja, visokius oratorius sumala. 
Ogi aš? Ar būčiau sakęs jiem, kaip žan
daras maišau ingrūst, ar ką? . ..”

Jis klausėsi geležinkeliečių kalbų ir 
stebėjosi, kad toks didžiulis skirtumas 
tarp jo aplinkos vyrų ir to didmiesčio 
darbininkų.

“O mes — mužikėliai, amatinykėliai
— vis stumiami traukiami. Ką jau, — 
aiškus daiktas!...”

Kai kitą dieną Karolis jį vėl pakalbi
no padaryti pranešimą kurioje kitoje 
įmonėje, Ignotas visaip ėmė atsikalbinė
ti. Pagaliau įgaliotinis jį privertė atvirai 
prisipažinti:

— Negaliu. Neturiu tokio taško, — 
va kas. Su mužikais — kitas reikalas. O 
čia negaliu ... Ir laikas jau man namo, 
nėra čia kas veikt. Ne mano pečiam ne
šulys.

Karolis jį švelniai pajuokė:
— Na, aišku, barikadų čia mes nesta- 

tom, tiktai visokias teorijas kalam.. . Ar 
ne?

— Ne mano išmanymui, kas čia kam 
dirbt, bet aš tiktai čia visai nepritampu, 
nežinau, ko čia aš, kam? Paleisk, drau
gas, namo, tenais daugiau naudos iš ma
nęs. Tonais ir aš kai ką pagaliu.

— Tai ar pėsčias eisi? Suiro gi kelias.
— A kad ir pėsčias!
— A, nesikarščiuok, drauguži mie

las ... Nesikarščiuok, greit išsispręs, ka
da jums važiuot. O kol kas užeik pas sa
vo brolį, gal jau rasi namie.

Ignotas išplėtė akis:
— Argi? Kadgi užvakar da tik paėmė!
— Yra toks ženklas, kad jis gali būt 

namie.
Ignotas nelabai tikėjo, bet vis dėlto tą 

patį popietį nužingsniavo į Mažąją Po- 
hulianką. Tikrai, tame drėgname (pusrū
syje,. ant sutrintos žalios sofkutės, mie
gojo Norbertas. Ignotas jo nežadino, ty
lomis atsisėdo ant kėdės ir gerą valandą 
laukė, apsvarstydamas visas margas pas
kutiniųjų dienų permainas.

Norbertas nubudo kažkaip staiga, nuo 
vieno keisto krūptelėjimo. Pamatęs Ig
notą, jis rimtai patrynė akis, paskui iš
sišiepė ir pašoko ant kojų:

' — Tu? Ir kaipgi tu čia papUolei?
Pagavęs jį j glėbį, suspaudė, pakratė:
— Na, ir sakyk gi tu man! Matai!
Abu augaloti, ilgarankiai, stuomenin

gi rytiečiai, — broliai buvo labai pana
šių, pailgų kaukolių, beveik vienodais 
ausies grybeliais, vienodomis lygiomis, 
apvaliai nutekintomis kaktomis ir visai 
skirtingų veido bruožų. Padžiūvusio, 
kampuoto, kažkokio kieto veido Norber
tas nešiojo trumpus ūsus. Nuo jo šner-

• vių ėjo, dvi gilios klostės ligi pat smai
laus smakro ir siautė aštriai nubrėžtą 
valingo žmogaus burną. Akys jo žvitrios, 
giliai įžvelgiančios, tiriančios. O tarp 
antakių sustingusios dvi niekad nebeiš- 
lyginarnos raukšlės.

“Rūstus,” pagalvojo Ignotas. Jis pats
— apskrit'aburnis, apvalus ūsorius, 'ku
ris, ir užsirūstinęs, retai tesuraukia ant
akius : tik kažkaip visas pasikelia iš kar- * 
to, stidunduliuoja, sutankina kalbą,\ iš-' 
verčia, išgriaudžia apmaudą ir nusiblai-; 
vo, lyg vasaros dangus, debesiui praslin
kus. (Daugiau bus)

(Tąsa) .
“Vilniaus gyventojams! Vy
kdydami valią visuotinio su
sirinkimo Vilniaus Darbi
ninkų Atstovų Tarybos 
gruodžio 15 d. apie perėji
mą visos valdžios į Tarybos 
rankas, Prezidiumas Tary
bos šiuom praneša gyvento
jams, kad nuo šiol Taryba 
skaito save vienatine įgalio
ta valdžia, kurios turi klau
syti visi gyventojai. Ište
kanti iš šito Tarybos įsaky
mai, nutarimai ir paskyri
mai turi visiems priversti
ną reikšmę.

Pirmininkas 
Eidukevičius

Sekretorius
Šimelevičius (Raisenas)

Vilnius, gruodžio 18 d. 
1918 m.

Tarybų valdžios paskelbi
mas. Lietuvoje, atitikęs gy
vybinius lietuvių tautos in
teresus ir išreiškęs vienin
gą krašto darbo žmonių va
lią, galėjo įvykti dėka įta
kos Didžiosios Spalio socia
listinės revoliucijos, įvykdy
tos vadovaujant bolševikų 
partijai. Didieji darbo žmo
nių vadai Leninas ir Stali
nas suteikė neįkainuojamą 
pagalbą Lietuvos bolševi
kams, padėjo jiems sukurti 
savąją komunistų partiją, 
mokė juos organizuoti ir 
vystyti masių kovą dėl Ta
rybų valdžios.

Tarybų valdžios paskelbi
mas Lietuvoje buvo su 
džiaugsmu sutiktas didžiųjų 
revoliucijos vadų Lenino ir 
Stalino, atidžiai stebėjusių 
įvykius mūsų krašte. Drau
gas Stalinas savo straips
nyje.^ “Šviesa iš rytų’’ tuo 
metu rašė: “Pamažu, bet 
nesulaikomai ritasi išsiva
duojamojo judėjimo banga 
iš Rytų į Vakarus, į oku
puotąsias sritis. Pamažu, 
bet taip pat nesulaikomai 
grimsta į nebūtį “naujo
sios” buržuazinės — respu
blikinės Estijos, Latvijos, 
Lietuvos, Baltarusijos “vy
riausybės,” užleisdamos vie
tą darbininkų ir valstiečių 
valdžiai. Tarpusienis tarp 
Rusijos ir Vokietijos griū
va, tirpsta. Buržuazinio na
cionalizmo lozungą “Visa 
valdžia nacionalinei buržua
zijai” pakeičia proletarinio 
socializmo lozungas “Visa 
valdžia engiamųjų tautybių 
darbo žmonių masėms.”
Pirmieji Tarybą Valdžios 

žygiai ir baltagvardiečių 
užpuolimas

Gruodžio 15 d. Vilniaus 
Darbininkų Atstovų Tary
bos išrinktasis prezidiumas 
buvo Tarybų valdžios vyk
domasis organas Vilniaus 
mieste. Visų pirma jis turė-

jo įvykdyti tai, kas 'karybos 
susirinkimo buvo nutarta. 
Gruodžio 17 dienos posėdy
je jis nutarė panaikinti vo
kiškųjų okupantų įvestą 
spaudos cenzūrą ir uždrau
dė laikraščių redakcijoms ir 
spaustuvėms siųsti savo lei
dinius okupacinėms įstai
goms cenzūruoti. Cenzūrą 
panaikinus, labai pagyvėjo 
revoliucinė spauda. Gruo
džio 20 dieną pradėjo eiti 
kas antrą dieną “Komunis
tas,” Lietuvos ir Baltarusi
jos Komunistų partijos lai
kraštis lietuvių kalba, o vė
liau ir lenkų, rusų bei žydų ' 
kalbomis. Tą pačią dieną; 
buvo priimtas nutarimas ■ 
įvesti kai kuriuos užmiesti-
nio judėjimo suvaržymus, 
kad būtų užkirstas kelias 
spekuliacijai maisto pro
duktais ir kad būtu suvar
žytas turto gabenimas iš 
miesto. Buvo paskelbtas 
draudimas kelti kainas ir 
n u m a taftos a d m i n i s t r a t y v i - 
nes baudos už prezidiumo 
įsakym ų ne v y kdy n i ą.

Vilniaus Darbininkui At
stovų Tarybos prezidiumas 
pareikalavo iš okupacinės 
valdžios paleisti, politinius 
kalinius ir paskyrė komisa
rą kalėjimų reikalams. Vo
kiškieji okupantai šį reika
lavimą iš dalies įvykdė. Be 
to, buvo pasklidas komisa
ras miesto ūkio reikalams ir 
leista darbininkams laisvai, 
be vokiečių okupacinės val
džios leidimo daryti susirin
kimus. Ypatingas prezidiu
mo dėmesys buvo, atkreip
tas į geležinkelius. Jis išlei
do įsakymą, draudžianti be 
jo žinios gabenti ką nors iš 
miesto,' ir paskyrė geležin
keliu komisarą, kuris suor- 
ganizavo geležinkelių mili
ciją. Prezidiumas pareika
lavo iš okupantų 800 šau
tuvų ir 10 kulkosvaidžių 
ginkluotoms miesto pajė
goms susti orinti.

Kasdien stiprėjant mies
te Tarybų valdžiai, okupan
tai ir vietinė įvairių tauty
bių buržuazija ieškojo būdų, 
kaip ją sudaužyti. Pirmie
ji konfliktą išprovokavo vo
kiškieji okupantai. Gruo
džio 20 dieną jie suėmė ge- 

i ležinkelininkų profesinės są- 
! jungos valdybos narius ir 
akty vesn i us geleži nkel i n i li
kus komunistus, DA Tary
bos narius, iš viso apie 40 
žmonių. Reikalavimas iš
duoti ginklą okupantų buvo 
atmestas. “Komunistas” 
straipsnyje “Su kuo jie ei
na” rašė: “Vokiečiu karei
viu taryboms 'okupuotose 
šalyse priseina laikytis dvi
veidės politikos. Tarybos, 
atsiradusios pirmuose revo
liucijos dienose, kada karei-

Jungtinių Tautų sekretorius Trigve Lie atsisveikina 
dukterį, laivu Queen Mary išplaukdamas Europon. Jis 
tikėjosi lankytis Anglijoje, Prancūzijoje ir Tarybų Są

jungoje, tartis su tų valstybių vadais.

Šapos priežiūros darbininkų streikas uždarė Home
stead šapą, esančią dalimi Carnegie-Illinois Steel Corp. 
CIO United Steelvvbrkers nariai, išėjusieji paremti 
priežiūros darbininkus, susirinko prie vartų. Vyriau
siu streikierių reikalavimu buvo leisti išdirbti pilnai 5 

». dienas tiems, kuriems dabar numažinta darbo laikas 
ir nukapotos algos. Pilnos savaitės uždarbio reikia 
pragyvenimui dabartiniame vi‘;ko brangume, sako jie.

iš Vilniaus šaulių 
pulko visuomet sulauksite 
reikalingą paspirtį, tik duo
kit garsą ir mes su Jumis 
eisim su ginklais rankose į 
paskutini ir galutinį mūšį.

Tegy v uo j a Da r bi n i nk ų
atstovų Tarybos!

Tegyvuoja pasaulinė so
cialistinė revoliucija!

Tegyvuoja komunizmas!
Raudonarmiečių pulko 

vardu 5-jo Vilniaus šaulių 
pulko komisaras.”

Pagrindiniai šio posėdžio 
uždaviniai buvo nustatyti 
santykius tarp Laikinosios 
Revoliucinės Lietuvos Dar
bininkų ir Valstiečių vy
riausybės ir Vilniaus Darbi
ninkų Atstovų Tarybos ir 
imtis priemonių kovai prieš 
kylančią kontrrevoliuciją. 
Šitame posėdyje Tarybos 
narių daugumą sudarė men

ševikai, nes apie 40 Tarybos 
nariu bolševiku tuo metu 
buvo vokiškųjų okupantų 
a rešt u ota. Pas i n a u doda m i
ta aplinkybe, oportunistai 
mėgino Vilniaus Darbinin
kų Atstovų Tarybą priešpa- 

I statyti Laikinajai“ Revoliu- 
i ei nei Lietuvos Vyriausybei. 
(Jie siekė prastumti rezoliu
ciją, kad iki pirmojo visos 
i Lietuvos Darbininkų ir Val
stiečių Atstovų Tarybų su- 
] važiavimo valdžią visoj Lie- 
i tuvoj sudarytų ne manifes- 

.. j ta paskelbusi Revoliucinė 
Šioje Įtemptoje atmosfe-l j;aikinojj vyriausybe, o Vil

koje gruodžio 22 dieną įvy-|nĮaus Darbininkų Atstovų 
ko antrasis Vilniaus Dar-i '|’ary|)0!S išrinktas Vykdo- 
bininkų Atstovų Tarybos l js Komitetas. Vykdomą- 
posedis. Sušauktas jis buvo jj Komitetą. jie siūlė išrink- 
nebe miesto salėje, o darbi-jį- kitame į ja Tarybos posė-

vių susipratimas buvo labai]gojais i 
! X » 1 XX -i x x Lili 1 L 1 1 / i « T A 1 1 1 1 Z X T'žemas, ir negalėjo būti kito- 

] kios. Į tarybas tuomet pa- 
I kliuvo aficieriai, visokį ka-

dėjo rūpintis, kad tarybos 
įvirstų karinės vyriausybės 
I i ra n k i u 1 a i k v t i ka i ’e i vi u s
i paklusnybėje*. Patys gi ka
reiviai mažai rūpinosi savo 
tarybomis, nes jiems galvoj 
buvo greičiau grįžti namon.

Bet, va, tos kareivių ta-

vių tarybų vadai iš baimės 
meilinasi prie darbininkų, 
net paduoda jiems ranką 
dėl bendro darbo, prižada 
pertraukti visokius ryšius 
su kaizerine taryba, bet 
kartu padeda ginkluotis bal-

j įstaigas arba kaizerinių] 
beiratui arba kaizerinei ta
rybai. Šį darbą dirbo seni 
kaizerio valdininkai ir afi-

Icieriai. Jiems rūpi susti])- Į
' rinti kontrrevoliucionierius ' 
'Lietuvoje, kad jie pakištų] 
(koją bolševikams... Nors 
j vra žinių, kad lenku legio- 
nistai žada išvaikyti Vil
niaus darbininku Tarybą,; 
žada padaryti skerdynę bol-1”.” 
ševikams, visgi kareivių ta-1 
rvba kliudo darbininkams; 
ginkluotis, slepia juodu 
vok i eč i u -kon trrevo 1 i ucion i (

jKomunarų) g-ve 5, kur bu- DA Tarybos nariai, ko
vo tuo metu karybų vai-; jnunjS£ų frakcijai pasiūlius, 
džios ir komunistų partijos , vi(,nbaisiai v.;. 
bustino. Buvo žinoma, kad.ma pareikalauti 

šiasi Tarybą užpu 
posėdžiavimo vietą

. ________ i priėmė nutari-
būstinė. Buvo žinoma, kad;m^ pareikalauti, kad oku- 
lenkai baltagvardiečiai rLI”j ■ pantai tučtuojau paleistų

B, ] suimtus Tarybos narius ir 
saugojo s kilus darbininkus ir įvyk- 

1 (lytų geležinkelininkų pa
keiktus. buities pagerinimo 
!ir pilietinių laisvių išplėti
mo reikalavimus. Jeigu oku
pantai šito reikalavimo iki 
gruodžio 23 d. 10 vai. vaka
ro neįvykdytų, rytojaus die
ną skelbti mieste visuotinį

darbininkų.
Tarybos narių tarpe di

džiuli entuziazmą sukėlė 
gauta Lenino ir Stalino to
kio turinio telegrama: 
“Sveikiname su laimėjimu. 
Labai džiaugiamės. Leni
nas, Stalinas.” Pasveikini
mą atsiuntė ir 5-jo Vilniaus
šaulių pulko kariai. Jame 
sakoma: “Mes, 5-jo Vil- 

iniaus šaulių pulko raudon-
armiečial, užimdami vokie
čių paliuosuojamus Lietu
vos kraštus, siunčiame šir- 
dingiausį pasveikinimą Vil-
niaus Darbininkų Tarybai, 
kaipo Vilniaus proletariato 
valios reiškėjai.

Draugai, būkite tvirti Jū
sų kovoje-už komunizmą, jo
kių nusileidimų, jokių kom
promisų.

Plačiai ištiesę raudonas 
vėliavas -eikit pirmyn prie 
galutino atgyvenusio bur
žuazinio pasaulio nugalėji
mo. Kovoje su žmonių en-

(Daugiau bus)

SIŪLOMA AMERIKINĖ
PAŠALPA KINAM

Washington. — Kongres- 
manų-senatorių komitetas 
užgyrė $8,000,000 pašelpti 
alkaniems kinams per Ame-
rikos Raudonąjį Kryžių, 
jeigu Kinijos Liaudies Res
publika priims Raudonojo 
Kryžiaus pašalpų skirsty
tojus ar panašius ameriki
nius labdarius.

London. — Karinis An
glijos laivas atėmė prekinį 
anglų laivą iš kinų tauti
ninkų, kurie buvo užgrobę 
jį-
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DIDELIS IR SĖKMINGAS BUVO D1EN
RAŠČ10 VILNIES SUVAŽIAVIMAS

Daug Sveikinimų, Arti $4.200 I rai paruoštą. 
“Vilnies” Paramai; XT------ n ‘
Pavykęs Bankietas

Namo Bendroves raportą 
davė jos sekretorius F. Sta-

nikmiai trūkumai.
Po diskusijų Andrulis pa

darė trumpą sutrauką, kele
tą pastabų ir taip baigta. 
Raportai priimti vienbalsiai.

Prasidėjo sveikinimai. Jų 
buvo dauir gražiu. taipgi su

Išrinkta sietus metams nau
ja direktorių taryba.

Bankietas

Hartford, Conn

Gegužės 7 d. įvykęs Darbi
ninkų Spaudos Bendrovės su
važiavimas tinkamai at žymė- į 
jo 30 metų “Vilnies” sukak- ! 
tį. i

Apie I 1 valandą Bendrovės

simų ir atsakymų priimti be 
disk usijų.

kunsd ai įninkąs, 
pasiskelbė

suvažiavi- 
mą ir paragino išrinkti pirmi
ninką ir visus suvažiavimo

atidarė

Pirmininku išrinkta K. B. 
Karosienė, kuri vykdama is 
savo unijos konvencijos su
stojo čionai. -Ji žymi 
darbo unijose.

Vice- - pirmininku 
tas jaunas ir

Andrulis. Raportas apibūdi
no svarbesnius įvykius “Vil
nies” gyvenime per tuos 30 
metų. Sužymėta puolimai ant 
laikraščio, skundai, bylos ir 
kiti dalykai, taipgi apibūdinta 
dabartinė situacija ir laikraš
čio rolė.

gausiu m j s a u k o m i s.

Vienas 
tik slapivardžiu 
aukojo $100.

Labai gražiai šiemet pasi 
I rodė Kenosha, Wis., pažan 
! giečiai. Jų buvo geras bū 
rys ir jie atvežė virš $220 
Keletas ir kitų kolonijų pasi 
žymėjo.

Baigus sesijas, tuojau eita 
i prie bankieto. Programos ve
dėju čia buvo direktorių tary- 

' bos sekretorius J. Jokubka, 
kuris labai tinka tokioj dide
lėj’ sueigoj pirmininkauti. Jis 

i turi stiprų balsą, kalba aiškiai 
I ir perstatinėja trumpai ir tin- 
j k amai.

Jis pakvietė kalbėti P. 
Sprindį iš Kenosha, Gasparie. 
iię iš Grand Rapids, Šaltį ir 
liūlį iš Rock fordo. Beje, kal
bėjo du seniausi 
Lankelis, jau 82

dai y vi a i 
metu, ir

chica

Batutis ir Olga Martin-Juo 
daitytė.

Rezoliucijų' komisijon — G 
K. Bud ris, Frances 
Alice Yonikieno.

Suvažiavimo vai 
gi, išskyrus vieną, 
girnių.

ci a

tarybą davė jos sekretorių; 
Jonas Jokubka.

Administracijos raportą da

tutis paskelbė,

portuotojas tačiau kai ką pa- 
raporto. 

buvo,
pildė prie rašytojo
Liūdna dalis raporto 
kai suminėta jau mirę spau
dos darbuotojai.

nga $75, bet tuo 
atvyko suvėlavu- 
jau svečiai, kurie 

bankietą atvyko, 
tūkstančiai pervir- 

poros tūkstančių 
suplaukė pirm su važiavimo.

tarpu dar 
šieji, taip 
anksčiau į 
Tuojau du 
syta. Virs

mat, jaunas 
vadovavo.

Viena 
turns.

pask irta pie

Antrai sesijai prasidėjus, 
(Ilga Martin, Angliško Sky
riaus redaktorė, davė trumpą 
raportą anglų kalba .

sakoma, šuva ž i a v imas
“Vilnies” paramai apie 
200.

Dalininkų dalyvavo 
:’>()(). Prie chicagiečių

duos
$4,-

apie 
buvo 

iš Re
nosim, brand Rapids, So.
Bend, Westville, Ill.; Lowell.

“Nesusipratimas” 
Sekmadienį

būti Waterbury, kur
me-

kurios lietė ne vien redakci
nė direktorių | jos, bet dalinai ir administra-Į 

cijos raportus.
Diskusijose duota eilė pa- i 

siūlymų, patarimui, kai kas

cago Heights, 111., ir iš arti
mesnių Chicagos priemiesčių.

Su važiavimas buvo entuzi
astiškas. Priimta eilė svar- 

| kritikuota, bet daugiau tech- bin rezoliucijų.

įsigykite Vėliau 
Rojaus Misras ©s

I II 1X1
I LAIMI

Knyga tik ką išėjo iš spaudos gražiuose viršeliuose; turi 368 
puslapius.

Apysaka vaizduoja Amerikos Rietuvių gyvenimą.
Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgyvenimus Lietuvo

je ir Amerikoje.
Tai apysaka, kurią pradėjęs skaityti, nenorėsite padėti į šalį, kol 

užbaigsite!
Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pasiskaityti, tai 

bus jam gražiausia dovana.
Knygos egzempliorių skaičius yra ribotas, todėl, kurie norite ją 

gauti, pasiskubinkite.
Knygos kaina $1.50.

f
Užsakymus siųskite:

“LAISVE”
110-12 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.

I padainavo. Jis, 
i būdamas chorus

Tarpe kalbėtojų reikia pa- 
I žymėti iš 'Detroito Metelionj, 
! iš Westville Kvietinskienę.

Dailių programą davė Rich
ard ir Helen Misevick’ai. Jie 

i kelias dainas j 
i navo. 'kaipgi Loretta želviū- 
tė-Cooper; ji gražiai sudaina
vo 
ja 
ir

Teatras 
Sekantį

Teko
Laisvės Choro teatrininkų
gėjų grupė vaidino “Nepavy
kus meilė.” Teko paklausinė
ti, kurie buvo balandžio 30, 
New Havene, pamatyti vei
kalo “Nesusipratimas.” Jie 
sakė, atvyks dar pamatyti ir 
Hartforde. M. Strižauskienė 
sakė: “Mačiau, bet dar kad 
ir 3 kartus matyčiau, nenusi
bostų. Atvyksim e į Hartfor
dą gegužės 21.” Draugai iš 
Torrington, iš Bristol, Union 
City, Ansonia, net ir iš Bridge- 
porto ir New Haveno žadėjo 
atvykti dar pamatyti. I š 
Brooklyn, Conn., drg. Berno
tas, atvyks su grupe ūkinin
kų. Iš Meriden V. Adomaitis 
su grupe lietuvių žada atvyk
ti. New Britain, visi progre-

gražiai sūdai- j sy vjaj lietuviai subruzdo or- 
ganizuotis ir atvykti pamaty
ti tą gražų veikalą. Net iš 
Massachusetts valstijos žada 
atvykti lietuviu. Kur tik ne-

tris dainas. Jinai dainuo- 
vieiioj operoj’, turi gražų

Dar padaryta pranešimai 
apie daugiau aukų, naujus 
narius, Bendrovei! stojusius.

Didelė naujenybė buvo tai 
nauj’akuris (dipukas), kuris 
spaudoj bendradarbiauja, pa
sirašydamas slapyvardc. Jisai

eilėraštį, 
tas gausiu delnų 

plojimu. Tai juk buvo ge
riausias įrodymas, kad tarpe 
dipukų yra pažangių žmonių, 
kad daugelis jų Amerikoj pa
gyvenę atsipalaiduos nuo at
žagareivių ir veiks savisto
viai.

Paskiausiai kalbėjo Karo- 
šiene. Jinai, pasakė labai ge
rą kalbą. Nors svetainė buvo 
kupina, daugelis žmonių sto
vėjo ir negavę valgyti, nes ne
buvo vietos visus sykiu suso
dinti, vistiek jos kalbos dau
gelis atydžiai klausėsi ir paly- |

t (i <

m a is.
Po bankieto 

p usnakčio.
Beje, tarpe 

Zigis Baltūsis, 
ninkas, ir jo 
motina serga.
Miami, Fla., ją aplankyti.

buvo šokiai iki

svečiu

žmona.

matėsi 
srnuiki-

kalba apie atvykimą gegužės 
21 į Hartfordą. Ir labai ge- 
j-ai. žmonės neapsiriks, pa
matys tą, ko dar niekuomet 
neteko matyti.

“Nesusipratimas” bus vai
dinamas jau sekantį sekma
dienį, gegužės 21 d., 2 vai. 
po pietų, Lietuvių Amerikos 
Piliečių Svetainėje, 227 Law
rence St. Įžanga labai pigi. 
Vaidins Lietuvių Liaudies Te

ir suvažiavime ir bankieto 
dalyvavo daug čiagimių. Toks J 
jų skaičius, berods, pirmą 
sykį bendrovės suvažiavime 
dalyvavo. Reporteris.

Easton, Pa
Dipukai Kvailavojo

Vietinis anglų 
praneša, 
kvailavojo. Buvo
amerikinės filmos ir

kad ir čia dipukai 
rodomos 
“Papar- 

5,” pagamintas Geo.
Klimo, taipgi muzikalia vei
kai iukas.

Na, vietos ir apylinkės di
pukai susirinko su purvino
mis “sainėmis” prieš komu
nistus ir visą valandą valkio
josi prie unijos svetainės. Fil
mų rodymą rengė vietos Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
13 kuopa. Dipukams vadova
vo koks tai Jonas Kulikaus
kas, kuris sakėsi prie Smeto
nos fašistų režimo Lietuvoj 
buvęs mokyklų viršininkas. 
Gal tik pasigyrimas, nes jie 
dabar visi “mokyti.”

Reporteriams, kaip laikraš
tis rašo, dalykus paaiškino 
vietinės kuopos finansų sekre
torius Leonas Tilvikas,— kad 
tai yra kultūros ir apšvietos 
organizacija, gyvuojanti jau 
35 metus, daug knygų 
tokios apšvietos išleidus 
sk leidus.

Dipukai negražiai
Paskui jie nuėjo į bažnytinę 
svetainę, ten rėkavo, putojo 

(ir priėmė ręzoliucijas, kurios 
nieko nereiškia.

Katalikas..

ir ki- 
ir pa-

daro!

WASHINGTON. —- Šie
met numatoma mažesnis 
kviečių derlius, negu bet 
kada per 7 pastaruosius

žisierius —Jonas VALENTIS, 
profesionalis * aktorius.

Beje, iš Jewett City, Conn., 
žada at- 
M i lewski 
Mes tu- 

Connecti-

žvingilai su šeima 
vykti. Veikiausia 
ir Valentine atvyks, 
rime žinių iš visos
cut valstijos, iš miestų ir f ar- 
mų, kad žada atvykti pama
tyti “Nesusipratimo.” Neku
riu prisibijo, kad žmonės ne
tilusią svetainėn. Nesibijoki
te, Hartfordo Liet. Piliečių 
Klubo svetainė didelė. Tilps 
visi.

Matęs Veikalą.

Detroit, Mich.
Moterų Pažangos Klubas, 

LDS 21 k p. ir LLD 52 kuo
pa bendrai rengia parengimą, 
Hispanų Svetainėje, ant 25- 
tos gatvės ir Vernor Hwy. 
Pradžia 5 vai. vakare, sek
madienį, 21 d. gegužės. Pro
grama bus iš dainų ir šokių

Dainuos garsus duetas iš 
Chicagos, tai Konstancija 
Abekienė ir Agotėlė Kensta- 
vičiene. Pianu skambins Ele- 
iiora Svirpliūtė iš Kanados. 
Dalyvaus visos geriausios me
niškos jėgos Detroito lietuvių. 
Gugiūtės šoks meksikonišką 

dainuos 
solistų, 

ir visos

šokį. Frank Price 
solo. Bus ir daugiau 
duetistų. Todėl visi 
Į) rašo m i atsilankyti.

Komitetas.

Pajieškojimai
Aš esu 55 metų amiaus, turiu 

vo šlubą ir biskj įplaukų, noriu 
sirasti apsivedimui moteriškę, ncsc-
nesnę kaip 50 metų amiaus. Prašau 
rašyti: L. Zaldare/ 1771 N. W. 16th 
St., Miami, Fla. (91-95)

sa- 
su-

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

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Rcceptų Specialistai:
MAX PEISE, Ph. G., 

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

Suomiu valdžia priversta 
nusileist darbininkams

Helsinki, Suomija. — 
Traukinių garvežių darbi
ninkai, po 6 dienų streiko, 
sutiko .grįžti darban, kai 
valdžia pasiūlė Suomijos 
seimui spręsti jų reikalavi
mą pakelti senatvės pensi
ją 30 procentų. Supranta
ma, jog bus padidinta pen
sija ir visiems kitiems gele
žinkeliečiams.

Valdžia taip pat sutiko 
15 procentų pakelti algas; 
valdiniams darbininkams-) 
tarnautojams ir paveikė, 
privačius samdytojus, kad 
tiek pat pakeltų uždarbį 
Darbo Federacijos na-) 
riams.

Tokiomis nuolaidomis 
valdžia išvengė visuotino 
streiko, kuris būtų prasidė
jęs praeitą pirmadienį.

Vakarų Vokietijos dešinie
ji tariasi uždrausti Komu
nistų Partiją.

Bonn, Vokietija. — Ame- 
, rikiniai korespondentai 
i praneša, kad katalikų, so- 
' cialdemokratų ir naujųjų 
I fašistų vadai išvien pla
nuoja uždrausti Komunis
tų Partiją vakarinėje Vo
kietijoje. Ta Vokietijos da
lis yra užimta anglų, ame
rikonų ir francūzų.

Sovietai surado šmugelį 
tarp Berlyno ir vakarinės 
Vokietijos

Berlin. — Sovietinė vy
riausybė Berlyne akyliau 
peržiūrinėja valtis ir tre
kus su kroviniais, siunčia
mais į vakarinę Vokietiją. 
Suranda, kad tie trokai ir 
valtys šmugeliuoja sena ge
ležį ir kitus vogtus dalykus 
iš Sovietų kontroliuojamos 
rytinės Berlyno dalies.

įJUNG. TAUTŲ SEKRE-
■ TORIUS MASKVOJE

Maskva.—-Jungtinių Tau
tų sekretorius Trygve Lie 
atskrido į Maskvą. Jisai 
siūlys savo planą aukštie
siems Sovietų vadovams 
dėl šaltojo karo baigimo.

Washington. — Republi- 
konai giriasi, kad jie išvien 
su pietiniais demokratais 
sudaro du trečdalius viso 
senato prieš Trumano “tei
singąją dalybą.”

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

Corletieėių Piknikas
Rengia bendrai dvi kuopos: LLD 

57 ir LDS 138, sekmadienį (June) 
Birželio 11, 1950, Draugų Rūbų 
ūkėj ant kelio 422. Važiuojant iš 
Clevelando bus dvi mylios ir puse 
('žVs) pravažiavus Welshfield, Ohio. 
Įžangos nebus. Kviečia visus kaip 
Clevelando ir'apylinkės, taip ir mū
sų visus gerus draugus ir drauges 
ūkininkus. — Rengimo Komisija.

(91-92)

bridgepport, conn.
“Life in Bloom'’ puiki filmą bus 

rodoma Sekmadienį, Gegužės 21 d., 
Lietuvių Salėj, 407 Lafayette St., 
2:30 P. M. Ši filmą paimta iš gyve
nimo ir darbų garsiojo Ivan Mičiu- 
rino, rusų mokslininko ir gamtinin
ko. Nepraleiskite progos; nes 'netan- 
kiai pasitaiko. — Rengėjai. (91-92)

DETROIT, MICH.
Moterų Choro narės yra kviečia

mos dalyvauti Moterų Pažangos 
Klubo susirinkime, kuris įvyks 
penktadienį, gegužes (May) 17 d., 
Draugijų svetainėje. Susirinkimą 
pradėsime anksti, nes po susirinkimo 
turėsime vaišių. Draugės, kurios iš
galite ką tokio biskį dėl užkandžių, 
atsineškite, jei neišgalite, nereikia. 
Bet būkite visos kliubo ir Choro 
narės. Užbaigus Choro pamokas tu
rime visos pasitarti apie vasarinius 
parengimus. — Užprašo Klubo 
Valdyba.

DETROIT, MICH.
Koncertas ir šokiai

Rengia 3 progresyvės organizaci
jos: ietuvių Moterų Pažalbos Klu
bas, LDS 21 kuopa ir LLD 52 kuo
pa. įvyks sekmadienį, gegužės 
(May) 21 d., Ispanų Svetainėje, 
25th St. ir Vernor Highway. Pradžia 
5-tą vai. po pietų. Programa bus la
bai graži. Todėl būkime visi. — Ko
misija. (91-92)

Arow Farma Vakacijoms
Arow Farmos direkcija praneša, kad jau priima kambarių išren- 

davojimo registracijas dėl 1950 metų vasarinio sezono. Rendavojami 
kambariai tik sekmadieniams, arba visam sezonui.

Norinti gauti kambarį visam sezonui, tai privalo asmeniniai atsi
kreipti į Arow Farmos raštinę. Pageidaujanti rendavoti kambarį 
vienam ar daugiau sekmadienių, tai privalo prisiųsti į raštinę kartu 
su užsakymų ir $5. Atsitikime, kad vėliau nenorėtų naudotis kam
bariu, tai pinigai nebus grąžinami atgal. Farma bus atdara visą 
sezoną.

Pageidaujanti pasilsėti — gali atvažiuoti bile laiku. Informacijų 
dėlei kreipkitės antrašu:
AROW FARM, Post Office Box 948, Monroe, N. Y.

Telefonas: MONROE 7595.

Namų Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai- 
som stogus, gatavus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

John Petrus, 131 Pond St., 
Randolph, Mass. Tel. Ra 6- 
1177-J.

So. Bostono ofisas. 409 
Broadway, Room 4, nuo 5-7 
vakarais.

Matthew A. 
BUYUS 

(Buyauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

U CHARLES J. ROMAN:
• • « < I

I LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS :>

® :: 
• ■ 

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

® :: ‘ ■
1113 Mt. Vernon St. R 

Philadelphia, Pa. G 

Ž Tel. Poplar 4110 G•f « I
• * I k
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Maspeth, L. I. Susirgo-Sveiksta Lankėsi Niujorke

Laiškas iš Tacoma, 
Washington
Lilija Pasieks Kaliforniją

Laiškė d. Bimbai, Lilija 
Kavaliauskaitė, Laisvės knyg- 
vedė, rašo apie tenai susitik
tus, pažintus lietuvius:

Gegužės 10, 1950 
Sveikas, Antanai!

Gal manai, kad visai už
miršau jus visus? Ne. šian
dien gavau progos parašyti, 
nes nuo mano atvykimo čia 
(ketvirtadieni bus savaitė, 
anksčiau buvau Chicagoj) 
mane visur vežiojo — rodinė- 
jo Tacomą.

Mačiau tą Narrows Bridge, 
kuris pereitais metais svyra
vo—ir per pusę “trūko”; da
bar iš naujo jį stato.

Mano teta Šapalienė siun
čia Jums “regards.”

Sekmadienį mirė Stanislo
vas Mačėnas (Mason). Jis 
buvo ilgametis Tacomos gy
ventojas. Gal prisimeni jį? 
Sako, jis likęs našlys su ma
žais vaikais, vienas juos iš
auklėjo; išmokino visus būti 
muzikantais, nes jis pats bu
vo geras muzikas. Kadaise 
mokindavo Seattle - Tacoma 
chorą. Jis buvo apie 86 me
tų, kai mirė. Jo kūną sude
gins.

Pirmadienį buvau nuvykus 
pas Baltrušaičius, Seattle. 
Drg. Baltrušaitis jau prastai 
jaučiasi. Jis daugiau negali 
skaityt nei rašyt nieko nema
to. Nedirba. Jis jaučiasi 
prastai dvasioje. Sako: “Nei 
pačiam nesmagu, nei tiems, 
kurie aplink mane būna.”

Jis gailisi, kad negali ma
nęs matyti. Sako, matau, 
kad sėdi žmogus, bet išvaiz
dos nematau. Ištikrųjų, gai
la žmogaus. Jis savo laikais 
buvo labai energingas. Kal
bėjausi ir su Kavaliauskiene. 
Čia judėjimas apmiręs ,nes vi
si pasenę, — jaunu nėra, o 
jeigu yra, vedę ir niekur nei
na, išskiriant vieną Juozą 
Kavaliauską, kuris rūpinasi 
lietuviškais reikalais (ne gi
minė).

Visi siunčia Jums linkėji
mus. Jie čia labai gerbia dr. 
Kaškiaučių — net pradeda 
verkti, kai apie jį kalba. Pa
tinka jiems ir Rojaus knygos.

Tai tiek šį sykį.
My best regards to all.

Lillian.
P. S. 21st of May will be 

in San Francisco.

New Yorko Unija Minėjo Šimtą Metą
PRIE APRŪKUSIO 
SENELIO GREELEY

Netoli nuo “pasaulio kryž
kelių,” apie 10 minučių kelio 
“gimtuoju dviračiu” atstume 
nuo Times Square, ties 32nd 
St. ant Broadway randasi 
Greeley Square. Ten stovi se
nutė aprūkusi figūra. Tai 
Horace Greeley, pirmasis 
spaustuvių darbininkų unijos 
prezidentas.

Ties jo pakojų gegužės 10- 
tą buvo susirinkęs apie 500 
unijistų būrys paminėti uni
jos šimto metų sukaktį, pa
sakyti “tėvui,” kad “Big 6” 
dar gerai tebegyvuoja šioje 
Taft-Hartley įstato, Mundt 
biliaus, ragangaudžių, šaltojo 
karo ir deportacijai ablavų 
gadynėje.

Pagerbiant mirusį senąjį 
unijistą (mirė 1872 m.), uni
ja išdalino pagarbos sagutes 
gyviesiems seniems nariams, 
išbuvusiems unijistais 50 me
tu.
Unija Padėjo
Įkurti Gegužinę

Greta kitko, unija turi gar
bės vietą Gegužės Pirmosios 
įkūrėjuose. Jos narys Willi
am S. Waudby, pirmasis pa
sauliui pasiūlė minėti Gegu
žės Pirmąją kaipo tarptauti
nę darbininkų šventę. Waud
by tuo klausimu įteikė rezo
liuciją International Workers 
Kongresui Paryžiuje, Įvyku
siam liepos mėnesį, 1889 m. 
(Viešpatie, kaip senas bus

LAUKIANT SVEČIU

Virš 900 mokytojų ir tėvų 
demonstravo prie švietimo 
Tarybos pastato praėjusį an
tradienį reikalauti atsteigti 
pareigosna suspenduotus 8 
mokytojus. Mokyklų viršinin
kas Jansenas sako: “jie rau
donieji.” Tėvai sako: “mūsų 
vaikai juos myli.”

Galop šios savaitės brookly- 
niečiai - richmondhillie č i a i 
gali tikėtis svečių iš kitų mies
tų, nes 19-21 gegužės įvyks 
New Yorke LBS Bowling 
Turnamentas.

Tačiau primintina, kad su 
svečiais susitikti, pabuvoti ge
riausia, vaisingiausia proga 
bus bankiete gegužės 21-mos 
vakarą, 6 vai., Liberty Audi
torijoje. Tačiau bankietui ti- 
kietus privalote įsigyti iš 
anksto. Kaina $3.50.

Taipgi bus šokiai. Vien 
šokiams įžanga $1.

Visi kviečiami pabuvoti su 
lietuviais bowlintojais. Ir pra
šome įsitėmyti—vakarienė bus 
6 valandą. Turi prasidėti 
anksti, nes jos eigoje įvyks 
programa ir įteikimas prizų 
geriausiems žaidėjams. O pas
kui, aišku, visi dar norės 
šokti. Tad prašome nesivė- 
luoti į bankietą. N. K.

Shanks Village, jaunų karo 
veteranų naujas miestas, mo- 
jasi surinkti kelis tūkstančius 
parašų prieš Mundt bilių, sa
vo žiaurumu prieš darbinin
kus prilygstantį fašistiniams 
mieriams. 'r*W

/V-METINIS 
PAMINĖJIMAS

Šeštadienį, Gegužės 20 
7:30 P. M.

PAUL ROBESON
Dramatiškai Muzikalia Veikalas, 

kur vaidina

Jewish People’s Fraternal Order, 
International Workers Order

MADISON SQUARE GARDEN

Morris Rauch500 balsi; JPFO Choras; diriguoja
RadišČev Rust; šokikai
Broliškoji Mandolinų Orkestrą, vadovaujama Thomas Soksloff 
Vaiki; šokiki; Grupė; vadovauja Edith Segal

Tikietai: $1.20 ir $2.00 (įskaitant taksus)
Informacijos: City Office — 80 Fifth Ave. • ORegon 5-1161

buvęs Maskvos komunizmas, 
jo įtaka! Man marguojant 
praėjusioje gegužinėje, fašis
tukai man šaukė — važiuok 
pas gegužinės tėvus, Rusi- 
ion!)

Rezoliucija tame kongrese 
tapo vienbalsiai priimta ir 
mūsų šalies darbo judėjimo 
vadų pasiūlytoji pasauliui ge
gužinė 1890 metais jau švęs
ta Amerikoje kaipo tarptau
tinė.
Greeley—Daugelio
Talentų Žmogus

Greeley pradėjo gyvenimą 
farmerio vaiku, gyveno spaus
tuvėje mokiniu, darbininku, 
unijos organizatorium, baigė 
spaustuvės ir laikraščio savi
ninku, tačiau unijistuose vi
suomet tebepasiliko gerbiamu 
už ankstybuosius unijos lai
mėjimus ir už tai, kad jis, 
nežiūrint asmens prasisieki
me, netapo darbininkų prie- V <su.

Gimęs vasario 3, 1811,1 
smulkaus farmerio šeimoje į 
Amherst, N. IT., Greeley anks
tybais savo amžiaus metais į 
tapo spaustuvininko mokiniu 
jo tėvui subankrutavus 1819 
metų krizėje. Vėliau tapo 
spaustuvininku klajokliu. Ne
šinas dešimtdolerine kišenėje, 
Greeley atvyko New York an 
1831 m. Spausdinių parei
kalavimą rado didelį ir 1833 
m. jis jau dirbo savoje spaus
tuvėje.
Liberališkas Laikraščio 
Savininkas

Laike “Big Six” įsigyveni
mo, 1850 m., jis jau buvo 
New York Tribune, tuomet 
buvusio vadovaujančio laik
raščio, dalininku. Iš to jis su 
dalininku gaudavę po apie 
$30,000 metinių pajamų, ta
čiau jisai vis vien pagelbėjo 
organizuoti uniją. Pasiseki
mas, matomai, nebuvo išdil- 
dęs iš sąmonės sunkių mokinio 
ir samdinio vaiko ir jaunuo-! 
lio išgyvenimų.

Jo vadovaujamas Tribune j 
kartą net Karolį Marksą tu-1 
rėjo korespondentu. Tačiau 
jis pats mokslinio marksizmo 
pilnai nesuprato, netapo jo 
vykdytoju. Jis sakė, kad kla
sės galinčios išspręsti proble
mas kooperavimu, ne kova. 
Dėjo viltį kooperatyvuose.

Kartą jo paties darbinin
kai buvo sustreikavę, protes
tuodami prieš tai, kad jis 
norėjo spausdinti savo laik
raštyje skelbimą, paieškantį 
skebų tūlai užstreikuotai dar
bavietei. Jo užsispyrimas tą 
skelbimą dėti, sakoma, išėjo 
iš to, kad jis tikėjosi, kad 
darbininkai galį sw bosais su
sitarti, kad už nesusitarimą 
turį būti lygiai kalti abieji.
Kitaip Suprantami 1
Klasių Santykiai

Jaunesnysis unijizmas, kaip 
jau žinome, supranta kitaip. 
Jis tiki į susitarimus darbi
ninkų su samdytojais, bet 
tuos susitarimus neskaito kla
sių kooperavimu, nes jie to
kiais nėra. Metams ar kele- 
riems sutartys, — tik laikinos 
kovų paliaubos, tik pertaika. 
Mūsų laikų vadovaujantieji 
(ne būtinai valdantieji) unijis- 
tai žino, kad kol darbininkų 
kooperavimu pagaminti pro
duktai liekasi vieno asmens 
ar grupelės asmenų savasti
mi, tol tęsis klasių kova, nors 
ji tūlu laikotarpiu gali būti 
pertraukta, palengvėjusi.

Nežiūrint teoretinių jo ne
tikslumų, praeidami pro ap
rūkusį milijoninių turtų savi
ninkių didžiųjų krautuvių su
pamą Greeley, unijistai pa
garbiai žvelgia į jį. Jie kre
dituoja Greeley turint didžių 
nuopelnų įvedime spaustuvi
ninkams geresnių darbo sąly
gų ir uždarbių. Spaustuvi
ninkai tapo viena aukščiau
siųjų šalyje amatinių grupiu.

G. A.

Lankėsi Klevelandiete
Pazoniene

Kadaise buvusi maspethietė, 
o dabar gyvenanti* Clovelan- 
de, Ona T’azonienė, lankėsi 
Niujorke; buvo atvykusi į 
laidotuves savo giminaičių 
Mykolo )]• Pranciškos Marci- 
nonių, mirusių praėjusi sa
vaitgalį Maspethe.

Viešnia yra progresyvė mo
teriškė, dalyvaujanti pažan
giajame lietuviu judėjime.

K. |

Beveik Tuo Pačiu Kartu Mirė 
Marcinonis ir Marcinonienė
Nuo mirties nei vienas nėra 

laisvas, bet pas mus įvyko ro
tas atsitikimas. štai, ketvir
tadienį, gegužės 11 dieną, 
staigal mirė Pranciška Marci- 
nonienė, o penktadienio vaka
rą, gegužės I2 d., mirė josios 
vyras, Mykolas Marcinonis. 
Abudu pagyvenę žmonės ir 
seni Maspetho gyventojai, 
I /;> is vės skaitytojai.

Kai buvo jaunesni,’ abu 
Marcinoniai lankydavo pro
gresyvių žmonių parengimus; 
buvo malonūs, sukalbami, 
draugiški žmonės.

W i 11 i a m sb u rgi etė G rubi ene, 
Jono Grubiu žmona, praėju
sią savaitę susirgo, tūlos da
lys jos kūno buvo paralyžiuo
tos . Kuomet- ši žinia buvo 
pranešta Laisvei, jinai tebe
buvo namie, 64 Ten Eyck St. 
Dar nebuvo žinoma, kur link

Praėjusį sekmadienį buvo « 
atvykę iš Nashua, N. IL, Mo- ■ 
nika Večk'ienė, Ona Mizarie- • 
nė, Andrius Večkys ir Juozas 
Tarnuiionis. Jie atvyko į šer
menis maspethiečių Mykolo ir 
Pranciškos Marcinonių, savo 
giminaičių.

T>al<rypS jos padėtis. T<1 prQga ap|ank(-, kai kll.
★ • riuos savo draugus, o Andrius

Pavojingai sirgusi kolioiiką I Vefkys> Pasimokgjęs už Lais- 
dienu, ’ Elena Brazauskienė I ve Prenumerata, trrs dolor,us 
šiomis dienomis pasuko link paaukojo dumrasemu 
sveikųjų. Tačiau ilga, sunki , žymėtina tai, kad Ona Mi- 
liga ją žymiai nusilpnino, ii-' zarienė, išgyvenusi Ameriko- 
gokai užtruks, kol atgaus ljP 52 metus, o Monika Več- 
spėkas. . kieno—18 motus, ligi šiol ne-

, i ra buvusios Niujorke.

LKM Širdingai Dėkoja
t, A <7

Vieša nuo Lietuvių Kalbos 
Mokyklėles padėka visiems, 
kuomi nors prisidėjusioms 
prie mūsų praeito parengimo 
pasekmingumo. O prisidėjo 
savo nuoširdžiu patarnavimu, 
kiek man yra žinoma, seka
mi ir sekamai:

Jonas Juška režisūros ka- 
pacitacijoje;

S. Večkys ir M. Grigas — 
estrados parųošimo.

V. Kazlauskas, J. Pabais
kas, Charles Balčiūnas, Char
les Yuknis ir M. Grigas bi
lietų prie langelio pardavime 
ii* jų prie durų atėmime;

P. Pabarskas, P. Grabaus
kas, M. Stakov-as ir V. Kaz
lauskas — prie gėrimų.

M. Zeakienė ir V. Kazlaus
kas — pagelbiniais rengimo 
komisijos nariais;

IT. Feiferienė, M. Zeakie
nė, Mrs. Anna -Tank u vien ė, 
K/azlauskienė, Minnie Norris 
ir Kulikienė — maisto pa
ruošime bei patarnavime prie 
stalų.

Didelis DĖKUI už dovanas: 
Varpo kepyklai už pyragus ir 
Mariutei Zeakienei už bute
lį “stipresnio eleksyro,” ku
rį ji padovanojo darbinin
kams .

Atleiskite, jei kurių kuo
mi nors prisidėjusių, vardai 
čia apleista.

LKM turės savo speciali su
sirinkimą šeštadienį, gegužės 
27 dienos 7:30 vai. vakare, 
Liberty Auditorijos patalpose. 
Visi mums pagelbėjusieji, ar 
jų vardai būtų viršui sumi
nėti ar ne, nuoširdžiai kvie
čiami su mumis dalyvauti: 
turėsime trumpą susirinkimą, 
o po to smagų pažmonį su 
vaišėmis. Tuomi ir užbaigsi
me šio sezono LKM veiklą.

Veiksnys.

New Yorko miestui vandens 
tiekimo sistema gegužės 11-tą 
turėjo 85.6 nuošimčius talpos.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS KALVIS
NUKALIMUI CUTTING DIES 
SU ŠIEK TIEK PATYRIMO 
arba NORINTIS MOKYTIS 

Kreipkitės:
JOHN DEWES-GUMDS DIE CO.

403 Broom St., New York 13, N. Y.
(91-95)

Reikalingas fornišiuolas kamba- 
rysvienam vyrui Brooklyne. Prašau 
pranešti: Chas Ramanauskas,

233 Berry St.. Brooklyn, N. Y. 
(91-92)

Senyva moteriškė ieško 3 kam
barių apartmento. Kas turite, ar
ba jei žinote, kas turit malonėkite 
pranešti: 110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y. (91-93)

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD-BROOKLYN, 

N. Y.
LLD 55 kp. bendrai su Maspetho 

LLD 138 kp. susirinkimas įvyks ge
gužės 16 d. Pradžia 8 vai. vak., Sha- 
polo ir Vaiginio salėje, 147 Thames 
St., Brooklyn, N. Y. Abiejų kuopų 
nariai skaitlingai dalyvaukite ir ku
rie dar neužsimokėjote šių metų 
duokles, malonėkite užsimokėti. — 
Bendras Komitetas. (90-91)

PAJIEŠKOJlMAI
Aš esu 45 metų amžiaus ir paieš- 

kau 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)

Prieš arti metus laiko stai
gia mirtimi mirė jų sūnus, pa
likęs žmoną su dviem vaikais. 
Tai pakenkė sveikatai ir še
ri i am s M; t re. i n o n i a m s.

Velioniai Mykolas ir Pran
ciška paliko sūnų su marčia, 
taipgi dukrelę, jau ištekėju
sią; paliko iš viso penkis anū
kus.

Melvina Sukoekaite po ope
racijos sveiksta, šiomis die
nomis tikėjosi sugrįžti namo, 
294 Union Avė., Brooklyne.

Daniel Evans, statybos dar-i

Taigi ši kelionė joms buvo 
t patinga i įdomi. K.

bin iri kas, darbe nukrito du 
aukštus. Trūko pilvo plėvės 
ir kulšis.

Abudu buvo pašarvoti grak 
boriaus Kodzio šermeninėje, 
Maspethe; į šermenis lankė
si daug žmonių, giminių, pa-i 
žįstamų ir draugų.

Abudu buvo palaidoti ge
gužės 15 dieną šv. Jono ka
pinėse.

Ramiai ilsėkitės, mūsų mie
las dėde ir dėdiene, • o mes, 
pasilikę, darbuosimės!

Buvo atvažiavę iš Clevelan-
do, Nashua, N. H., ir Mass.
giminiu.

Konstancija ir Vincas v v
Karlonai. J 
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GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

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

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 4-0203

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y

Tel. ST. 2-8342

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Ave 

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

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose daly&e miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Slialins-J. B. Skalius
Tel. Virginia 7-4409

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas *

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

492
Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų 
jlrand Street, Brooklyn, N. Y

Kampas Union Ave. .ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969
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JOSEPH BALTALUS
BAR & GRILL j<♦>

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

DEGTINES, VYNAI IR ALUS t
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms <Į>

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE i
Į

Gerai Patyrę Barberiai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI !

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. I 

Telefonas: Evergreen 4-8174
------ ...— ... ... ---  ,

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager

(Lnisnhiotas Balsarnuotojas)
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.

■ .......................  ą....
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