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—Mano prosenoliai atnešė
i šį žemyną kryžių. Dabar No. 93
Louis Budenzas ši kryžių var
toja vietoj buožės...

šitaip sakė Jungtinių Vals
tijų senatorius iš New Mexi
co valstijos, katalikas Dennis 
Chavez, ispanų kilmės ameri
kietis.

Budenzas, sakė senatorius, 
kadaise gyveno su dviem 
žmonom tuo pačiu kartu; jis 
taikstėsi ir prie tūlos Lujizos 
Gahen, kurią buvo Įdukrinęs 
(adoptinęs). . .

Richmond Hill 19, N. Y., Ketvirt., Gegužes-May 18, 1950 
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Jungtinių Tautų sekretorius | 
Lie tarėsi su Kinijos 

į ambasadorium Maskvoje
Pirm to kalbėjosi su Stalinu apie naujosios Kinijos 
priėmimą į Jungtines Tautas ir šaltojo karo baigimą

Dienraščio XXXII.

liausies Žinios
MASKVA. — Sovietų Są

junga pasiuntė Franci j ai 
protestą, kad francūzu val
džia sulaiko 20,000 sovieti
nių piliečių nuo grįžimo na
mo. ■ Reikalauja tuojaus 
leist jiems grįžti.

Budenzas buvo bigamistas, 
daugpatys. Budenzo praeitis 
niekaip nesuderinama su ka
talikybe, bet šiandien jis, 
prisidengęs katalikybės ploš- 
čiumi, šmeižia, niekina kiek
vieną žymesnį veikėją; jis 
duria nugaron tiems, su ku
riais neseniai bendradarbiavo.

Jis pirmiau tarnavo Tru- 
mano administracijai, o dabar 
jau pradeda kandžioti ir tū
lus tos administracijos na
rius.

Pirmiau jis kandžiojo ko» 
monistinio judėjimo vadovus, 
o dabar jau ir tuos, kurie su 
komunistiniu judėjimu nieko 
bendra neturėjo.

štai, kaip doleris pavergia 
silpnavalius savanaudžius!

★
Prieš keletą dienų Čikagoje 

įvyko pro-fašistinių “didvy
rių” konferencija.

Ten šviesiausia žvaigžde 
buvo Benjamin Gitlow’as, jau 
seniai tarnaująs raganų gau
dytojams. — už pinigus jis, 
mat, pasiruošęs bet kam tar
nauti.

— Išbraukti Gegužės Pirmą
ją iš žemėlapio! — ragino jis 
savo klausytojus.

Buvo laikai, kai Gitlo^as 
agitavo darbininkus Gegužės 
Pirmąją minėti, maršuojant 
miestų gatvėmis.

Nūnai jam pelningiau agi
tuoti už tai, kad Gegužės 
Pirmosios nebeliktų.

Padaryti, kaip padarė Hit
leris — tai Gitlowo receptas.

Tiek Budenzas, tiek Gitlo- 
\vas — liūdno paveikslo ritie- 
riai.

Esu tikras, jog net ir tie, 
kurie šiuodu dvikoju šiandien 
samdosi komunizmui kovoti, į 
juodu žiūri, kaip į žemiausios 
rūšies būtybes.

Samdytojai juk nežino, ką 
juodu gali rytoj padaryti!

. Sekmadienį, gegužės 21. d., ! 
Brooklyn© Lietuvių Liaudies į 
Teatro’ aktoriai, Jono Valen- I 
čio vadovaujami, vyks į Hart
ford. Conn.

Jie ten suvaidins “Nesusi
pratimą.”

Tai bus paskutinis mūsų 
apvlinkėj spektaklis šiame se
zono.

Dėl to Hartfordo ir apylin- 
kinių miestų lietuviai kviečia
mi atvykti pjesės pamatyti.

Ta> Eugene Dennis jau ka
lėjime.

Pradėta, taip sakant, nuo 
pačiu viršūnių.

Pas lietuvius vra posakis:
—Niekad neišsižadėk kalė

jimo ir krepšių.
Dennisas, be abejojimo, tai 

gerai žinojo.
Kiekvienas darbininku kla

ses veikėjas, už jos reikalus 
kovotojas žino, kur jis stovi, 
ką jis daro, su kuo turi rei
kalo.

Kapitalistų klasė bando vi
sokiomis priemonėmis su
trėkšti kylantį darbininkų ju
dėjimą.

Dennis — ne pirma ir ne 
paskutine auka.

Kalėjimo duonos valgė: 
Tom Mooney, Haywoodas, 
Debsas, Ruthenbergas, Toste
ris ir daugeliu kitų veikėjų.

O John Brownas buvo su-

MASKVA. — Trygve Lie, 
generalinis Jungtinių Tau
tų sekretorius, tarėsi su 
Kinijos Liaudies Respubli
kos ambasadorium Wang 
Čia-hsiangu Maskvoje.

Lie jau ne kartą siūlė 
Jungtinėms Tautoms paša
linti Čiang Kai-šeko kinus, 
o priimti naująją Kiniją j 
Jungtines Tautas. Bet 
Amerika su savo pasekėjais 
vis remia išvytą iš Kinijos 
Čiangą.

Pusantros valandos po
kalbyje Lie su premjeru 
Stalinu tarėsi apie liaudiš
kos Kinijos priėmimą Į 
Jungtines Tautas ir apie 
šaltojo karo baigimą tarp

vakarinių valstybių ir So
vietų Sąjungos.

Pirm vyksiant Maskvon, 
Lie kalbėjosi su prezidentu 
Trumanu Washingtone ir 
su Anglijos ir Francijos 
valdovais, Londone ir Pa
ryžiuje. Jis siūlė sušaukti 
aukštuosius Amerikos, So
vietų, Anglijos ir Franci
jos valdininkus Į Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybą ir 
ramiomis derybomis spręs
ti ginčijamus klausimus.

Žymėtina kad prez. Tru- 
manas viso tik 20 minučių 
kalbėjosi su Liė ir neprita
rė tam pasiūlymui, kaip 
pranešė amerikinis žurna
las Newsweek.

JAKARTA. — Indonezi
jos valdžia atmetė kvieti
mus į šaltąjį karą prieš 
Kinijos Liaudies Respubli
ką ir pareiškė, jog naujoji 
Kinija nėra Indonezijos 
Respublikos priešas.

Prancūzai veržėsi į 
Kinijos salas

HONC. KONG. — čio- 
naitinė spauda pranešė, kad 
francūzu kariuomenė įsi
veržė j Paracel salas po to, 
kai Kinijos liaudininkai- 
komunistai atėmė; tas salas 
iš Čiang Kai-šeko kinų tau
tininkų.

Įvyko mūšis tarp liaudi
ninkų kariuomenės ir įsi
veržusių francūzu. Dar nė
ra žinių, kaip baigėsi tas 
susikirtimas.

RIO DE JANEIRO. — 
Brazilijos policija užpuolė 
gegužinę darbininkii de
monstraciją, daugelį žmo
nių sumušė ir areštavo 30.

Detroit. Mich.
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Vakarinė Vokietija 
užgiria francūzy- 
naciy trustą

1 BONN, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos , minist
ru kabinetas vienbalsiai už
gynė Francijos pasiūlymą 
sujungti vakarų Vokietijos 
ir Francijos plieno - gele
žies ir anglies pramones.

Tai būtų naujas milžiniš
kas tarptautinis trustas. 
Francūzai ir vokiečiai pro- 
porcionaliai dalintųsi trus- 
to pelnais.

Stambiąją vakarinės Vo
kietijos pramonę valdo tos 
pačios nacių šeimos, kurios 
daugiausiai padėjo Hitle
riui užgrobti Vokietijos 
valdžią.

PEKING, Kinija. — Ki
nų liaudies valdžia smerkė 
Jungtines Valstijas, kad 
jos sauvališkai pasisavino 
Japonijos salas Ryukyu ir 
Okinavą. 1

WASHINGTON. — Kon- 
gresmanų komitetas darbi
niais reikalais kvietė Johną 
Lewisa, Mainierių Unijos 
pirmininką, atvykti ir "pa
aiškinti, ar jis davė ang
liakasiams “slaptus ženk
lus” tęsti praeitą streiką, 
kuomet viešai Lewis ragi
no juos darban grįžti. Apie 
slaptus ženklus pasakojo 
du išmesti iš unijos šnipai.

Lewis atmetė pakvieti
mą, c-

palus, būk Trumano valdžia 
palaiko komunistus valdi
nėse įstaigose.

WASHINGTON. — Re- 
publikonų vadas senatorius 
Taftas viešame pareiškime 
tvirtino, kad prez. Truma- 
nas vedas šia šąli i bankru- 
ta, i “socializmą” ir kara. C Z C C V

BOLIVIJOS darbo unijos 
paskelbė visuotiną streiką 
protestui dėl to, kad val
džia įvedė karinį stovi. O 
karinis stovis įvestas prieš 
mokytojų streiką.

Vakarine Europa bijo, kad 
karinis amerikonų planas 
gali ją nubankrūtuoti
Vakarui Europos kraštai sako, kad jie suklimptu krizen, 
jeigu taip ginkluotųsi, kaip reikalauja Amerika

WASHINGTON. — Re- 
publikonas senatorius Joe 
McCarthy prisipažino, kad 
gauna pinigų iš tam tikrų 
šaltinių, kurie remia jo ple

WASHINGTON. — De
mokratai senatoriai Fran
cis Meyers ir Herbert O’
Connor užprotestavo, kad 
Anglijos ir Amerikos gink
lai vis siunčiami arabiš
kiems kraštams, bet Izrae
liui uždrausta ginklų pirkti 
apsigynimui nuo arabų.

Pasitraukė čechoslovakijos 
atstovas J. Tautom

LAKE SUCCESS, N. Y. 
— Pasitraukė Čechoslova
kijos atstovas .Jungtinėm 
Tautom, dr. Valdimiras 
Houdek, kuomet jo valdžia 
kvietė jį grįžti namo “ato
stogom.” Dar nežinia, kodėl 
jis pabijojo grįžimo.

Houdekas pasitraukda
mas smerkė liaudišką če
choslovakijos valdžią ir 
prašė Ameriką leist jam 
šioje šalyje apsigyventi.

TURKIJOS SEIMAS RINKS 
NAUJ4 PREZIDENTU

Mirė Jonas Rudzevičius
Advokate Step. Masyte 

mums pranešė telefonu iš 
Detroito sekamą liūdna ži
nią:

Trečiadieni gegužės 17 
diena mirė Jonas Rudzevi
čius, pažangus darbininkas, 
Laisvės skaitytojas, gyve
nęs po num. 8283 W. Lafa
yette St.

Pašarvotas graboriaus 
Dotn. Brazio šermeninėje, 
1930 25 St., Detroite. Bus 
laidojamas šeštadienį, ge
gužės 20 dieną, 10 vai. ry
to.

Laidotuvėse prakalbą pa
sakys Leonas Pruseika iš 
Chicagos.

(Laisvės redakcija reiš
kia gilią užuojautą visiems 
velionio Jono Rudzevičiaus 
giminėms, draugams ir 
prieteliams, o jam pačiam 
— ramiai ilsėtis. Mes tiki
mės, jog apie velionį drau
gai parašys plačiau.)

šaudytas del to, kad jis ko
vojo/ už vergų laisvę.

Visoje šalyje kyla protes
tai dėl Eugene Denniso įkali
nimo; reikalauja jį išleisti.

Ir tie protestai - reikalavi
mai vis didės, įžiebdami ko
vingumo kibirkštį į tūkstan
čius kitų darbo žmonių ir tai
kos šalininkų..

Nacių dauguma vakarų 
Vokietijos valdžioje

FRANKFURT, Vokieti- 
ja. — Penkiose didžiausiose 
vokiečių valdžios įstaigose 
amerikiniame Vokietijos 
ruožte yra 8,457 buvusieji 
nacių partijos nariai, tame 
skaičiuje 2,027 nacių vadai. 
O nepriklausiusių naciams 
yra tiktai 2,547 valdininkai 
tose įstaigose.

Šiuos §kaitmenis paduo- j 
da Wuerttembergo provin
cijos nunacinimo ministe
rija.

Daktarai pataria Tosteriui 
j Californiją važiuoti

NEW YORK. — Komu- 
nistų Partijos sekretorius 
Gus Hdll pranešė, kad gy
dytojai patarė Wm. Z. Fos- 
teriui, partijos pirmininkui, 
važiuoti Californijon svei
katai taisyti per vasarą.

Fosteris serga atkaklia 
širdies liga.

ANKARA, Turkija. — 
Ateinančią savaitę Turki
jos seimas rinks naują 
prezidentą vieton Išmėto 
Inonu.,

Seimo rinkimus praeitą 
"sekmadienį laimėjo vadi
nama Demokratų Partija. 
Seiman išrinkta 434 demo
kratai ir tik 52 prezidento 
Inonu neva liaudiški respu-j 
blikiečiai, iš tikrųjų f ašis-j 
tiniai politikieriai.

Prezidentas Inonu su sa
vo reakcininkais diktatoriš-

Rems vakarų politiką prieš 
Sovietų Sąjungą

Laimėjusiai rinkimus De
mokratų Partijai vadovau
ja Celal Bayar. Jis pasiža
dėjo vykdyti “laisvojo ver
slo” politiką ir pareiškė, 
kad busimoji jo valdžia bus 
ištikima Jungtinėms Vals
tijoms ir kitiems vakari
niams kraštams (šaltajame 
kare prieš Sovietų Sąjun
ga).

Suprantama, jog Celal
kai viešpatavo daugiau kaip'Bayar taps nauju Turkijos 
pei\20 *metų. prezidentu arba premjeru.
r_.„ ... ■■■-■- ___ , V - -   r  - i _   ----------------------------- ,1 

Amalgameitų Rūbsiuvių suvažiavimas šaukia 
atmest Mundto kilių, apsaugot piliečių
teises ir panaikint Tafto-Hartley’o Įstatą

HOLANDŲ MŪŠIS SU 
INDONEZAIS ‘

JAKARTA. — Per mūšį 
tarp koloninės holandų ka
riuomenės ir Indonezijos 
respublikos armijos Makas- 
sare tapo nukauta 50 vyrų 
iš abiejų pusių.

CLEVELAND, Ohio. - 
CIO Amalgameitų Rūbsiu
vių Unijos suvažiavimas 
priėmė rezoliuciją dėl pilie
tinių teisių ir žmonių lais
vės. Rezoliucija ragina:

Panaikinti streiklaužiš- 
ką Tafto - Hartley’o įstaty
mą; atmesti M’undto bilių, 
kuris gręsia ne tik komu
nistams, bet visoms’pilieti
nėms amerikiečių laisvėms; 
išleisti įstatymą prieš lin- 
čiavimą negrų; panaikinti 
taksus, imamus pietinėse 
valstijose už teisę balsuoti 
rinkimuose; įstatymais ap
saugoti valdinius darbinin
kus - tarnautojus nuo per
sekiojimų pagal neteisingus 
kaltinimus bei pletkus; ap
saugoti teises žmonių, ku

riuos kvočia Kongreso ko
mitetai.

Suvažiavime dalyvauja 
1,500 delegatų, atstovauda
mi 375,000 unijos narių.

Antradienį kalbėjo Pfhi- 
lip Murray, ČIO centro 
pirmininkas. Jis dejavo, 
kad bedarbių skaičius per 
metus pakyla milionu; tad 
iki 1956 metų gali susidary- 
ty 11 milionų bedarbių ar
mija ir net išsiveržti “kru
vinos riaušės”...

Murray ragino sutrum- 
pint darbo savaitę ir užgy- 
rė Trumano “teisingąją” 
dalybą.

MEXICO CITY. — Elek- 
trininkų streikas sustabdė 
elektrą devyniose Meksikos 
valstijose.

London. — Amerikos val
stybės sekretorius Dean 
Acheson sakė, europiniai 
Atlanto sutarties kraštai 
privalo išleist ginklavimui
si daugiau pinigų, kaip iki 
šiol.

Didžioji dauguma vaka
rinės Europos šalių atsto
vų atsakė, kad jeigu jos 
tiek ginkluotųsi prieš So
vietų Sąjunga, kai]) ragina 
amerikonai, tai tos šalys 
įsmuktu į pavojingą krizę 
ir jų iždai nubankrūtuotų; 
o tuomet, girdi, susidarytų 
derlinga naminė dirva ko
munizmui augti. *

Tokį smarkaus ginklavi 
mosi pavojų nurodinėjo ne

Siūloma nuolatinė 
karinė Atlanto 
kraštų komisija

LONDON. — Daugelis 
Atlanto sutarties kraštų 
užsieninių ministrų perša 
sudaryti pastovią komisiją, 
kuri nuolat posėdžiautų ir 
tvarkytų karinius ir ūkinius 
visų tu kraštų planus. Tos 
komisijos vadu siūloma pa
skirt amerikinį generolą 
Eisenhower! arba Omarą 
Bradley, Jungtinių Valstijų 
karinių štabų galvą.

'Komisijos tikslas taipgi 
būtu apeiti Jungtinių Tau
tų Saugumo Tarybą.

Amerikos valstybės sek
retorius Dean Acheson siū
lė visiems dvylikai Atlanto 
kraštų sudaryti tarptauti
nę armiją, gatavai paruoš
tą, girdi, “apsigynimo” ka
rui prieš Sovietų Sąjungą.

Kinijos liaudininkai 
užėmė dar 2 salas

HONG KONG. — Kuo- 
met Kinijos Liaudies Armi
ja išvijo Čiang Kai-šeko ki
nus tautininkus iš Čušan 
salų, tai tautininkai per ra
diją gyrėsi “laimėjimu”; 
girdi, ^“ištraukdami savo 
kariuomenę iš Čušan salų, 
mes sudaužėme komunistų 
planus.”

Kinijos liaudininkai - ko
munistai taipgi užėmė Man- 
san salą netoli Kantono ir 
Tungšan salą ties Amoy. 
Nuo Tungšan yra apie 90 
mylių iki Formozos, čian- 
gininkų salos - tvirtovės.

Po tų smūgių tautinin
kams, Čiang Kai-šekas vėl 
surijo ,kad komunistai nie
kuomet neįveiksią Formo
zos. Čiangas žadėjo po 2 
metų įsiveržti atgal i Kini
jos sausžemi ir per 3 metų 
karą “nušluoti komunis
tus” - liaudininkus.

STOCKHOLM, Švedija. 
— Švedų valdžia planuoja 
greitai statyti 60 slėptuvių 
kaip apsaugas nuo atominių 
bombų. Slėptuvės lėšuoš 
100 milionų dolerių.

tik mažesnieji Atlanto su
tarties partneriai, bet ir 
Francijos ir .Anglijos už
sienio reikalu ministrai, c

Beinant ginčams dėl to, 
Achesonas bandė suramin
ti vakarinius europiečius. 
Jis tvirtino, kad Amerikos 
siūlomas ginklavimosi pla
nas nenubankrūtuos jų. 
Achesonas ragino vakarų 
Europą pasiaukoti, esą, su
tartinam “apsigynimui” 
nuo Sovietu. Jisai priminė, 
kad Jungtinės Valstijos iš
leidžia ginklavimuisi treč
dalį visų savo iždo pajamų, 
o Anglija, pavyzdžiui, ski
ria kariniams pasiruoši
mams (mažiau kaip ketvir
tadalį savo valstybės įplau
kų. Kiti vakarų Europos 
kraštai dar mažesnę dalį 
savo pajamų išleidžia gin
klavimuisi.

(Jungtinės Valstijos iš 
tikrųjų paaukoja karinėms 
išlaidoms apie pusę savo iž
do įplaukų, įskaitant pini
gus, skiriamus kitiem kraš
tam stiprinti prieš komu
nizmą ir buvusiųjų karų 
lėšas.)

Nežiūrint Achesono ar
gumentų, vakariniai euro
piečiai vis tiek bijo, kad 
Amerikos peršamas jiems 
ginklavimosi smarkinimas 
gręsia įvelti vakarų Euro
pą į pavojingą krizę.

Dėl to ii1 tęsiasi ginčai 
šioje visų Atlanto kraštų 
užsienin ministru konfe- v
rencijoje.

Numatoma, kad Amerika 
turės duoti tiems kraštams 
dar daugiau pinigų, jeigu 
nori kad jie įvykdytų 
amerikonų siūlomus gink
lavimosi planus, kaip pra
neša United Press ir Asso
ciated Press.

Jungtinės Valstijos jau 
paskyrė daugiau kaijzf bi- 
lioną dolerių (tūkstantį mi
lionų) vertės ginklų' euro
piniams Atlanto pakto 
kraštams ginkluoti. Bet tai 
esą labai per mažai, sako 
vakarinės Europos politi
kieriai. 

■■ e ..  ■
Esanti atkuriama naciška 
armija vakarų Vokietijoj?

BERLIN. — Vokiečių 
vyriausybė rytinėje Vokie
tijoje užginčijo amerikonų 
paskleistus įtarimus, kad 
rytų Vokietijos liaudies 
policija iš tikro esanti “ar
mija.”

Rytinės Vokietijos val
džios atstovas Gerhartas 
Eisleris, iš savo pusės, pa
reiškė, jog amerikonai ir 
anglai vakarinėje Vokieti
joje organizuoja “pogro- 
mišką” vokiečių armiją. 
Eisleris sakė, kad jie tai 
armijai naudoja planus 
Himmlerio, žandariškos na
cių armijos vado.

ORAS. — Dalinai apsiniau
kę ir vešiau.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO Nesuderinama su pasaulines 
taikos reikalais

ATMETA IR PASMER
KIA KALTINIMUS

Šiomis dienomis valdžia 
suareštavo International 
Workers Order narį ir vei
kėją Andrew Dmytryshyn. 
Kadangi jis nepilietis, tai 
bus bandomas išdeportuoti. 
Paleistas po penkiais tūks
tančiais dolerių kaucijos.

Dėl Dmytryshyn suareš
tavimo IWO generalinė ta
ryba išleido aštrų pareiški
mą. Jame, tarp kitko, sako
ma:

“International Workers 
Order sužinojo, kad šian-1 
dien tapo įteiktas varantas 
dėl deportavimo mūsų Orde
rio nariui ir veikėjui bro
liui Andrew Dmytryshynui, 
tik už tai, kad jis yra šios 
organizacijos narys. Per
dėm piktas ir melagingas 
kaltinimas yra, būk IWO 
spausdinąs ir platinąs to
kia literatūra, kuri skelbia 
spėka ir prievarta nuverti
mą valdžios.

“1WO atmeta šį kaltini
mą visu savo ryžtu. Kaipo 
daug - tautinė, tarprasinė 
darbininkų broliška draugi
ja, mes esame energingai ir 
nuosaikiai pasišventę plėti
mui mūsų šalies demokrati
nių ir pažangių tradicijų.

“Šis piktas metodas, pa
galba deportacijos proceso 
prisegti “spėkos” ir “prie
vartos” 1-eibelį prie mūsų 
broliškos organizacijos, ku
ri yra atsidavus lygybės, 

taikos princi-

Darbo Unijų Suvažiavimai
Šį mėnesį įvyko trijų didelių CIO darbo unijų suvažia

vimai: tekstiliečių, plieno pramonės darbininkų ir Amal- 
gameitų (vyriškų rūbų siuvėjų). Pirmoji įvyko Bostone, 
antroji — Atlantic City, trečioji — Clevelande.

Visose šitose trijose unijose priklauso nemaža lietuvių 
darbininkų.

“Laimingiausia” iš šitų trijų dabar yra plieno pramo-| 
nes darbininkų unija. O ji “laimingiausia” dėl to, kadi 
jos narius nedaug tepalietę nedarbo ranka, gi nedarbas; 
ten yra mažas dėl to, kad šiuo metu labai daug plieno 
naudojama karo reikalams.

Privalome atsiminti, jog apie 20 bilijonų dolerių per 
vienerius metus yra išleidžiama ginklavimuisi. Ginklams 
ir kitokiems kariniams reikmenims reikalingas plienas, 
reikalinga geležis. Dėl to ir plieno pramonė dirba visu 
greičiu. Žinoma, tai nėra sveikas reiškinys šalies ūkiui. 
Žinoma ir tai, jog tasai darbymetis plieno pramonėje 
ilgainiui labai skaudžiai atsilieps visam kraštui. Tačiau 
šiandien plieno pramonės darbininkai, bendrai imant, 
dirba neblogai.

Dėl to ir plieno pramonės darbininkų unijos suvažia
vimas, kuriam pirmininkavo tos unijos prezidentas Phi
lip Murray, praėjo, jo lūpomis, “labai sklandžiai.” Tasai 
“sklandumas” susidarė iš to, kad diskusijos tęsėsi tik 22 
valandas.

Suvažiavimas buvo šaukiamas penkioms dienoms, bet 
jis baigėsi per keturias.

Per tasias 22 valandas kalbėjo keletu .atveju patsai 
prezidentas, kalbėjo jo padėjėjai, kalbėjo apmokami or
ganizatoriai, na, ir teko progos vienam kitam delegatui 
pakalbėti per tris minutes arba klausimo paklausti. Iš vi- saUgUmo įr t____ ____
so per tas 22 vai. diskusijų, rašo vienas korespondentas, I j)ams> yra hitlerinis melas, 
ėmė baisa 41 asmuo, iškaitant viršininkus ir kitus. O de- 
legatų suvažiavime iš viso dalyvavo 2,400!

Galima suprasti, kodėl ir kaip visas suvažiavimas pra- į 
ėjo “nepaprastu sklandumu”!

Tekstilės pramonėje šiandien yra daug darbininkų be 
darbo.

Adatos pramonėje taipgi, pasak Amalgameitų virši
ninkų, apie 20 nuoš. darbininkų yva nedarbo lauke.

Šitos abi pramonės yra svarbios, bet jos nėra tiek 
svarbios, kaip plieno pramonė. Joms grūmoja nedarbas 
ir ateityje — platus, didelis nedarbas. ■

Žymėtina tai, kad visuose trijuose suvažiavimuose bu
vo pasakyta daug kalbų raudonbaubizmo tema. Dar pra- 
ėjusiais metais CIO suvažiavime buvo pasisakyta už 
mėtymą iš unijos tu veikėjų, kurie nepritaria šaltajam 

• karui. To pasėkoje iš CIO buvo išmestos ištisos unijos. 
Kitos pažangiosios unijos, kurios dar yra CIO, yra vi
saip puolamos.

Užgyrimas šaltojo karo politikos, rodosi, neturėtų 
rasti sau vietos darbininkų unijose, deja, jis turi vietos, 
nes dešinieji vadovai muša vienan būbnan su tais, kurie 
ruošiasi naujam karui. Jie turbūt mano, jog tuo būdu 
galėsią gerbūvį išlaikyti. Bet tai didžiausia klaida.

Tai nedovanotina klaida!

NEBESUSIKALBA
Darbininkas pirmam 

puslapyje tvirtina, kad ge
nerolas Kenney “nemano, 
kad Sovietų Rusija yra tam 
(karui) jau pasirengusi.” 
Betgi tam pačiam klerikali
nio geltonlapio numeryje 
prelatas Urbonavičius, ėdi-1 
torialų rašytojas, tiesiog 
gvoltu šaukia: “Aną dieną 
vienas Amerikos oriai vyno 
generolas' G-eorge C. Ken
ney, pareiškė, kad Rusija 

j jaučiasi pilnai karui pasi
ruošusi. Ji turi galingiau
sią pasaulyj armiją ir dau
giausia povandeninių laivų 
— submarinų” (Darb., ge
gužės 5 d.).

Kuris čia per akis me
luoja: pirmojo puslapio ve
dėjas,- ar editorialų rašyto
jas?

yra išaiškinę ir nurodę reikia
mus kiekius. Iš kitos pusės 
reikia čia visu smarkumu pa
brėžti, kad tie patys vaistai 
netiksliai naudojami gali būti 
ir kartais esti priežastimi ne
mažo skaičiaus rimtų susirgi
mų ir net mirčių, šiuomi no
riu akcentuotai pareikšti, kad

pakalbėsimo, lietuviškai kal
bant, esti peilis po kaklu, ka
da jie netiksliai vartojami. 
Gal šis pareiškimas kai kam 
atrodys kiek šiurkštus, taičiau 
pilnai teisingas, apie ką vė
liaus pastebėsime pilnoje aiš
ku moję. t

Kai šie žodžiai pasieks 
Laisvės skaitytoją, Jungti
nių Tautų sekretorius Try
gve Lie jau veikiausia bus 
apleidęs Maskvą. Jis sugrįš 
į Lake Success, atlikęs ilgą 
ir sunkią misiją. Jis buvo ♦ 
Paryžiuje ir kalbėjosi su 
Francūzijos vadais. Jis ; 
lankėsi Londone ir tarėsi ' 
su Anglijos valdžios šu- ■ 
lais. Jis nuvyko Maskvon

miestų, jeigu tik atsirastų 
reikalas.

Australijos sostinėj Syd
ney eina konferencija “Bri- 

Komonvel- 
atstovai sep- 
Konferenci-

tani jos Tautų 
to.” Susirinko 
tynių kraštų, 
jos tema irgi 
ginklavimas Pietinės Azi
jos kraštų.

Reikia nepamiršti, kad

SVEIKAS PATARIMAS 
APIE SVEIKATĄ

VISGI JIEMS DIDELIS 
KREDITAS.

Marijonų organas Chica
gos Draugas rašo: “Nė vie
name pasaulio krašte ko
munistų nėra daug. Bet vi
sur jie yra veiklūs, draus
mingi ir jų veiklai niekur 
netrūksta lėšų. Pavyzdžiui

; galima panaudoti Australi-

pasitarti su Tarybų Sąjun- visos šios šalys yra Jung- 
gos vadais dėl prašalinimo tinių Tautų

j tarpe Rytų visoms vadovauja tik An- 
ir Vakarų, dėl išvengimo glija, Francūzija ir Jungti- 
galutino ir nebepataisomo nės Valstybės, kurių sosti- 

Jungtinėse Tauto- nėse lankėsi Trygve Lie ir .
I gynė taikos reikalą. Išei
na taip, jog jo atsilanky
mas tik padidino pasiruoši
mą naujam karui.

•^atsaldn-l KRais žodžiais, jo taikos

nesusipratimų 
ir Vakarų, <

narės. Joms

Denniso Vieton --Gus Hall
Prieš eisiant Eugene Dennisui į kalėjimą, generalinio 

komunistų partijos sekretoriaus pareigoms eiti tapo 
paskirtas Gus Hali, vienas tų 11-kos komunistų vadovų, 
kurio nepersenai buvo teisėjo Medinos nusmerkti penke- 
riems metams kalėti.

. Dabai* pranešama, jog pasekmingęsniam .dėl taikos ir 
laisvės darbo pravedimui, komuūistų partijos naciona
linis komitetas išrinko 'sekretoriatą, kurį sudaro: Gus 
Hali, Henry Winston ir John Williamson.

< Z. Foster, rašo Daily Worker, dar vis tebeserga, 
Račiau jis sutiko būti partijos pirmininku.

Nusmerktieji komunistų vadovai prašė teismo, kad

Šį pasikėsinimą atmes ir 
pasmerks mūsų nariai.

“Šis užsipuolimas ant 
j mūsų organizacijos bus su
prastas tik kaipo dar vienas 
dabartinės federalinės ad- 
m i n istraci j os persekio j jrho 
žygis prieš sveturgimius ir 
visus pažangiečius, tikslu 
uždėti minties kontrolę, kad 
nuslopintų pasipriešinimą 
beplintančiai karinei isteri
jai.

“Mūsų nariai, kurie pui
kiai pažįsta IWO pobūdį ir 
Veiklą, pasmerks šį valdžios 
žygį.

“Mes neabejojame, kad 
brolis Andrew Dmytryshyn 
susilauks plačiausios Ame
rikos eilinių žmonių užuo
jautos ir paramos, kas pri
ves prie sudaužymo šio de
portacijos proceso.”

Pareiškimą pasirašo IWO 
prezidentas, žymusis daili
ninkas Rockwell Kent ir se
kretorius - iždininkas Peter, 
Shipka.

patys

NAUJAS
SURAMINIMAS

Kai mūsų šalies 
aukščiausi valdininkai šian
dien bėdavoja, kad komu
nizmas jau pradedąs grū
moti ir Amerikos žemėms, 
pakyla pranašas iš Pitts-jiems bųtų suteikta laisvė važinėti po kraštą prakalboms £ur'h herikaliniu Lietu. 

dirt Izxrri T c*’! r t-i i o r»yv»nniii v\ o v» o yvi c* r>r\nlinmini i nnlzn vsakyti ir prašyti iš žmonių paramos apeliacijai į aukš- 
I tesnį teismą duoti.
N ^Apeliaciją duodant, 'sakoma, lėšuos $35,000 tik už 
y-spausdinimą reikalingų dokumentų. 0 kur kitos išlaidos, 

susijusios su tuo darbu?
Ęet teisėjas Goddard, svarstęs komunistinių vadovų 

prašymą, atsisakė juos patenkinti. Vadinasi, jiems iš
vykti iš savo apskričių, kur jie gyveno, kai buvo nus- 
merkti, draudžiama.

Prezidento Maršrutas
Prezidentas Trumanas grįžo iš ilgoko prakalbų marš

ruto. Jis kai kur sakė ilgesnes, kai, kur trumpesnes kai- 
z, bas; svarbiausia jo kalba buvo Chicagos Stadiume, da

lyvaujant daugeliui žmonių. Kai kur jis sakė kalbas — 
• daugumą jų — geležinkelių stotyse, iš traukinio platfor- 
W mos, susirinkusiems žmonėms. *

Netenka nei sakyti, jog prezidentas gyrė savo admi
nistraciją, jos politiką, gyrė demokratų partiją, smerkė 

; komunizmą, kritikavo republikonus. Jis žadėjo Ameri
kai gerbūvį. Jis žadėjo viską, kas geriausia, Amerikos

ĄįŽmonėmsj . »
V/ Kiekvienam aišku, jog šis prezidento prakalbų marš-

vių žinių ir garsiai paskel
bia, kad jau prasidėjo “ko
munizmo galo pradžia.” Ir 
dar priduria: “Šiandien 
jau visiems aišku, jog ko
munizmas yra atsidūręs 
kryžkelėje: gyventi 
mirO” (L. Ž., geg. 4d.).

O mirsiąs jis tikrai.
Dabar belieka tik viena 

svarbi misija: Lietuvių Ži
nių redaktoriui nukeliauti 
Washingtonan ir apie tą 
linksmą naujien’ą raportuoti 
prezidentui Trumanui ir se
kretoriui Achesonui.

ar

Dr. S. Biežis rašo straips- jos komunistus, kurių par- 
nį “Vaistų įprotys — d\de- tiją vyriausybė siūlo parla- 
lis pavojus” (Tėvynė, geg. mentui uždaryti. Australi- 
5 d.). Jis teigia, kad vais- ja turi 7,900,000 gyventojų, 
tų vartojimas be gydytojo kurių tarpe tėra 12,000 ko- 
nurodymų yra labai pavo- j munistų partijos narių. Bet 

I jie yra tiek veiklūs, kad 
pajėgia įsiveržti į darbinin
kų unijų viršūnes ir kaiku- 
rias iš jų kontroliuoja. Ke
liais atvejais komunistai 
sukurstė streikus, kuriais 
buvo suparaližuotas visas 
Australijos ekonominis gy
venimas.

Čia tai jau ir per 
didelis tu komunistų 
binimas.

Tik vienas dalykas reikė
tų pataisyti: netiesa, kad 
nė vienam pasaulio krašte 
komunistų nėra daug. O 
kaip su Tarybų Sąjunga, su 
Kinija, su Italija, Franci- 
ja? Juk' ten komunistinės 
partijos milijoninės.

jingas. Daktaras rašo:
Vaistai, ypatingai šių die

nu medicinos mokslo šviesoje, 
lošia neginčijamą rolę išgelbė
jimui nesuskaitomu milijonu 
gyvybių nuo mirties. Tačiau 
tie patys vaistai, reikia, kiek
vienam suprasti, daugumoje 
esti nemažiau pavojingi tai pa
čiai gyvybei, taigi mums, jei 
jie nėra reikiamai ir pritaiko
mai vartojami. Užtat su vais
tais, kurių 
mes reikia 
tis..

Visiems, 
žinoti, kad dauguma vaistų, 
kurie išgydo tūlas ligas, gali 
taip lygiai pakenkti sveikatai, 
jei jie nėra vartojami kaip 
medicinos mokslo patyrimai

nežino tikros veik- 
labai atsargiai elg-

be išimties reikėtų

(D., geg. 12 d.). 
daug 

išgar-

>7~ • v i' ■» • ® eKova pries diskriminaciją 
mūsų darbo unijose

Jau jeigu kur. negali bū
ti ir nėra jokio pateisinimo 
rasinei diskriminacijai ar
ba segregacijai, tai darbi
ninkų ekonominėse organi
zacijose. Bet faktas yra, 
kad daugybėje darbo unijų 
juoda odžiai darbįpinkai 
yra persekiojami, atskiria
mi, laikomi antraklasiais

Todėl džiugu, kad CIO 
vadovybė pasimojo tai blo
gybei padaryti galą. Tik 
klausimas, ar šį pašimoji- 
mą išlaikys iki galo ir pa
šauks prie tvarkos tas savo 
organizacijas, kurios prak - 
tikuoja negrų segregaciją.

Iš CIO nacionalės * rašti
nes tapo išsiuntinėtas įsa
kas visiems CIO direkto
riams ir miestų taryboms, 
jog negali būti praktikuo
jama ' rasinė segregacija 
(atskyrimas) jokiose patal
pose, kurias kontroliuoja 
arba valdo CIO unijos. Kur 
tokia segregacija viešpa
tauja, ji turi būti be del
simo ' panaikinta.

Šis CIO vadovybės pa
tvarkymas tuojau paliečia 
apie 30 miestų tarybų pie
tinėse valstijose. Jose iki 
šiol buvo toleruojama seg
regacija. Ką jos darys? Ar 
jos prisitaikys prie CIO pa
tvarkymo ?

Labai įdomus klausimas. 
Įdomus tuomi, kad čia susi
duriama su pietinių valsti-

jų įstatymais, šešiose ar 
septyniose valstijose ir be
veik kiekviename jų mies
te veikia įstatymai, kurie 
reikalauja, kad juodi žmo
nės būtų atskirti nuo bal
tų žmonių visose patalpose. 
Jie negali maišytis ir rink
tis bendrai.

CIO vadovybė sako, kad 
tokių įstatymų nereikia

skilimo 
se.

žodžiu, Trygve Lie suši
lęs darbuojasi pasaulinės 
taikos išlaikymo reikalais. Į 
Darbas sunkus ir 
gas. Apie savo pokalbius ir 
įspūdžius minėtose sostinė
se jis veikiausia neužilgo 
praneš visam pasauliui. Su
žinosime, kokius planus jis 

j turėjo patiekęs ir ką apie 
juos jam į akis pasakė di
džiųjų valstybių diplomatai 
ir vadai.

Bet nereikia 
Lie pranešimo, 
du ir du ir pamatyti, kaip 
darbuojasi “antroji pusė.” 
Kaip t tik tomis pačiomis 
dienomis Londone buvo su
sirinkę Anglijos Bevinas, 
Prancūzijos Schumanas ir 
Jungtinių Valstybių Ache- 
sonas. Jau žinome jų nuta
rimus. Jie nutarė pilnai at- 
steigti Vakarinę Vokietiją, 
įtraukti ją į Vakarinės Eu
ropos sąjungą ne tik poli
tiniai, bet- ir ekonominiai. 
Jie nutarė sustiprinti Va
karinės Europos apsigink
lavimą. O sustiprintas apsi
ginklavimas reiškia sustip
rintą pasiruošimą naujam 
karui.

O šiuo tarpu tam pačiam 
Londone eina konferenci
ja Šiaurinio Atlanto Sąjun
gos atstovų. Ten susirinkę 
atstovai dvylikos valstybių. 
Vienintelė tema: didesnis 
apsiginklavimas, geresnis 
pasiruošimas naujam ka
rui.

Tai dar ne viskas, — to
li gražu ne viskas. Mūsų 
šalies prezidentas Truma
nas važinėjo su prakalbų 
maršrutu ir kiekvienoje 
prakalboje pabrėžė svarbą 
greitesnio ir didesnio apsi
ginklavimo. Vienoje pra- 
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misija sužlugo pirma, negu 
jis spėjo pranešti pasauliui 
apie savo patyrimus Wash
ingtone, Londone, Paryžiu
je ir Maskvoje.

Salietis.

ne laukti 
kad sudėti

rūtas buvo padarytas tam, kad paruošti demokratų par
tijos jėgas rudeniniams rinkimams. j

Nežiūrint visų pagyrų jo administracijai ir demokra
tų partijai,;prezidentas niekui^ nepaaiškino to pagrindi
nio dalyko: kiidel šiandien darbo žmonių gyvenimas sun
kėja, užuot lengvėjęs?

paisyti. Jie, girdi, priešin- kalboje jis pasakė, kad jis 
gi ne tik darbo unijų judė- h’ vėl įsakytų mesti atomi- 
jimo principams, bet ir ša- bombą ant “priešo” 
lies Konstitucijai. Ji sako, 
kad CIO jau yra net ketu
riose valstijose užvedus 
teisminius procesus prieš 
tokius įstatymus. Bus eina
ma iki pat šalies Aukščiau
sio Teismo. Bus bandoma 
gauti teismo sprendimas, 
kuris paskelbtų segregaci- 
nius įstatymus priešingais 
Konstitucijai.

Taip pat tuojau iškyla ir 
kitas svarbus klausimas: 
Ką CIO vadovybė darys 
toms unijų miesto tary
boms, kurios atsisakys pil
dyti CIO vadovybės pa
tvarkymą ir teisinsis, kad 
jos negali išstoti prieš sa
vo valstijų bei miestų įsta
tymus? Tų 'tarybų lyderiai 
pasakys, kad jie neis į ka
lėjimą dėl CIO vadovybės 
įsako. Ar tos tarybos bus 
viešai pasmerktos ir išmes
tos iš CIO?

Kaip ten 
prieš rasinę 
darbo unijose 
liotinas reikalas, jeigu dar
bo unijos rimtai žiūri į sa
vo paskelbtus principus ir 
nori laimėti negrų darbi
ninkų mases į savo gretas.

bombą ant “priešo

Šypsenos
šešerių metų Marytė, pa

budus antrą valandą iš ry
to, prašo maloniai: — Ma
myte, pasakyk man pasaką.

— Nusiramink trumpam 
laikui, brangioji, tuojaus 
pareis tavo tėvelis ir pasa
kys pasaką mums abiem. * * *

Dėkinga moteriškė para
šė patentuotų vaistų dirbė
jui sekančiai:

—Keturios savaitės at
gal aš visai buvau sumenkus 
ir silpnutė, nepajėgiau su
valdyti savo mažo sūnelio. 
Išgėrus tris butelius tavo 
gaivinančio -eleksyro, taip 
sutvirtėjau, kad sudrau
džiu vaiką, lengvai apdirbu 
stubos darbą, ir dargi vy
rui išpilu kailį.* * *

Jis: — Kada jau dabar 
mudu vedę, tai aš galiu nu
rodyti tavo keletą trūkumų.

Ji: — Nereikalinga, 
brangusis, aš ir pati labai 
gerai žinau apie juos. Tik 
Tie trūkumai ir sulaikė ma
ne nuo gavimo geresnio vy- * * *

Batvinis: — Dar pakol 
kas tai aš dėviu kelnes na
muose. <

Smailys: — Taip, bet tuo
jaus po vakarienės, aš pa- 
tėmijau, tu užsidedi žiurs
tą ant kelnių.

Dienraščio Laisves Reikalai

bebūtų, kova 
segregacija 

yra neatidė-

Šaltas ir lietingas pavasaris padeda infliacijai spausti 
mūsų dienraštį finansiniai. Ankstyvesni parengimai ne
pasiseka. Organizacijos negali taip pagelbėti dienraščiui 
finansiniai, kaip pageidaujama. Turime asmeniškai dau
giau remti aukomis dienraštį, kad atsilaikyti prieš inflia
ciją.' ' - .

Maspetho A. L. D. L. D. 14 kuopa susijungė su Ridge- 
woodo kuopa. Jungtuvių proga 14-toji kuopa apdovano
jo dienraštį Laisvę $25.00. Puiki parama!

Daugiau finansinės paramos gavome nuo:
J. Sabaliausko, Vahalla, N. Y...........................$10.00
Al. Venckevich, Stoughton, Mass. • • •.............10.00
M. K. Sukackiene, Worcester, Mass. •.................5.00
L. Trakimas, Norwood, Mass. . • •............. • • • •. .3.00
A. Dočkus, Cicero, Ill.........• •............... • • • •...........3.00
Vikadavicia, Washington, Pa. ••..................••••2.75
Yanavičienė, Washington, Pa; •..,.................. 2.00
Ch. Ramonauskas, Brooklyn, N. Y.................. 2.00
J. Yubinis, Long Island City; N. Y. .....................1.75
J. Gelgaudas, Chicago, Ill. .. • •........................ 1.00
A. Zurnis, Brooklyn, N. Y...........• •......................1.00
Mr. Ausas, Easton, Pa. ... • • .. • •.................... 1.00
Gįražus pasirodymas su finansine parama taip labai 

reikalingu laikotarpiu. Laukiame daugiau atsiliepimų. 
Kurie tik dirbate ir išgalite, prisidėti doleruku-kitu; 
prašome nesivėlinti. Žinokite, kad esame labai suvargin-. 
ti persikraustymu ir visas mūsų dienraščio rezervas jau 
yra išsisėmęs iki dugno. Parama yra greit reikalinga.

Laisvęs Administracija.
2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) —Ketv., Geg. 18,
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Lietuvos aukštųjų mokyklų studentu 
kreipimasis j lietuviu akademinį jaunimą 
užsieniuose

Vilniaus Tėvynės Balsas (kovo 20 d.) įdėjo nepaprastai | 
jausmingą Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atsišaukimą 
i pabėgėlius studentus. Šiame atsišaukime Lietuvos studen
tai plačiai nušviečia šiandieninę padėtį Lietuvoje, jos jau 
atliktus žygius į gražesni ir šviesesnį gyvenimą. Manome, 
jog bus labai įdomu ir Amerikos lietuviams, o ypač naujie
siems imigrantams susipažinti su šiuo Lietuvos studentų pa
reiškimu. Todėl ji čia paduodame ištisai. Studentai rašo:

Kolegos Studentės 
ir Studentai!

Fašistiniai okupantai išvarė 
tūkstančius lietuvių iš savo 
gimtojo krašto. Kartu su sa
vo šeimomis arba vienui vieni 
į Vokietiją ir kitus Vakaru 
Europos kraštus pateko ne
maža lietuviu studentų ir stu
denčių.

Daugelis jų jau seniai grįžo 
į Tėvynę. Tačiau ligi šiol 
Vakarų Vokietijoje bei Aus
trijoje tebeskursta ir vargsta 
tam tikras skaičius buvusiųjų 
Vilniaus ir Kauno aukštųjų 
mokyklų studentu. Kai kurio 
bado verčiami ir pigiųjų ver
gų verbuotojų viliojami jau 
atsidūrė dar toliau — Angli
joje, Kanadoje. Australijoje.

Nėra reikalo priminti jums, 
kokia yra lietuviu jaunimo, 
studenčių bei studentų dalia 
iDP stovyklose. Ji jums ži
noma iš jūsų pačių kasdieni
nio skaudaus patyrimo .

Sveikai, logiškai samprotau
jant. jūs jau seniai turėjote 
prieiti išvados, kad teisingiau
sias ir paprasčiausias kelias 
išsigelbėti nuo alkio, skurdo 
ir nevilties, kuriam esate pa
smerkti svetur — tai grįžti į 
Tėvynę, į Tarybų Lietuvą.

Mes norime draugiškai pa
dėti jums išbristi iš emigran
tiško dumblo. Mes norime, 
kad jūs sužinotumėte visą 
tiesą, pažinturpėte realią ti
krovę.

Mes kreipiamės į jus visos 
Tarybų Lietuvos aukštųjų mo
kyklų studentijos vardu, 10,- 
000 Vilniaus bei' Kauno uni
versitetų, akademijų, institu
tų ir konservatorijos studen- 
čių-studentų vardu.
Studentų Kiekis Seniau 
ir Dabar

Kolegos! Jums skambės 
kaip pasaka jau vien skaičius 
“10,000 studentų Lietuvoje.” 
Juk tai beveik trigubai dau
giau. negu buvo 1939 motais 
buržuazinėje Lietuvoje. Mū
sų tikrovė yra tokia, kad me
tai iš metu auga ir plečiasi 
Tarybų Lietuvos aukštosios 
mokyklos, nepaliaujamai di
dėja studijuojančiu skaičius. 
Juk vien tik Vilniaus arba 
Kauno universitete, paskirai 
imant, šiuo metu yra maž
daug tiek pat studentų, kiek 
prieš karą buvo visose buržu
azinės Lietuvos aukštosiose 
mokyklose. Tik dabar, tik 
Tarybų Lietuvoje mūsų 
aukštosios mokyklos tapo 
šviesiais lietuviškosios kul
tūros židiniais, tikromis aukš
tai kvalifikuotų specialistų 
parengimo kalvėmis visoms 
mūsų respublikos ekonominio, 
kultūrinio bei visuomeninio 
gyvenimo sritims.

Vyresnieji jūsų tarpe gal 
prisimena smetoninio “tautos 
atstovo” kalbą, pasakytą bur
žuaziniame seime 1933 me
tais. “Mūsų kraštas mažas, 
neturtingas, neturime jokių 
gamtos turtų ir turime su tuo 
skaitytis: jau dabar yra inte
ligentų bedarbiu, bet kas gi 
bus, jeigu visų vaikai ims 
mokytis! Kaimui reikia pie
menų, pusmergių, pusbernių, 
bernų ir mergų, bet ne gim
nazistų,” — dėstė dvarininkų 
bei spekuliantų pažiūras tau
tininkų deputatas. Lietuvių 
tauta padarė galą tai san
tvarkai, kuri bijojo mokslo ir 
šviesos, likvidavo tas klases, 
kurios norėjo visą lietuvių 
liaudį paversti savo bernais, 
visą Lietuvą suvaryti į savo 
dvarų kumetynus.

Melavo per akis dvarinin
kai ir fabrikantai bei jų at- 

] stovai, kurie šiandien mulki- 
] na Vakaruose esantį lietuvių 

jaunimą. Panaikinus žmogaus 
išnaudojimą, Tarybų Lietuvo
je nėra inteligentų bedarbių, 
nors žmonių su aukštuoju 
mokslu skaičius auga diena iš 
dienos. Gimnazistų Lietuvoje 
dabar penkis kartus daugiau 
kaip prieš karą. Pas mus 
įvestas visuotinis septynerių 
metų apmokymas. Mūsų kai
mui, stojusiam i kolektyvi
nio darbo kelią, gavusiam 
tūkstančius traktorių, kombai
nų bei kitų moderniškiausių 
žemės ūkio mašinų, sparčiai 
virstančiam mūriniu, elektrifi
kuotu, radijofikuotu reikia 
daugybės agronomų, inžinie
rių, zootechnikų bei kitų spe
cialistų su aukštuoju mokslu.

Jei 1939 m. Lietuvoje buvo 
27 progimnazijos ir 69 gim
nazijos, kuriose mokėsi 20,- 
700 moksleivių, tai šiuo motu 
pas mus yra 170 gimnazijų ir 
663 progimnazijos, kuriose 

[mokosi 109 tūkstančiai 500 
moksleivių. Buržuaziniais lai
kais baigusiųjų gimnazijas 
skaičius niekuomet neviršijo 
700-800. Praėjusiais metais 
Tarybų Lietflvos gimnazijas 
baigė 3,237 žmonės.

Ar yra ko stebėtis, kad vi
sokio plauko savo tautos iš
davikai bei budeliai neriasi 
iš kailio, kad jūs nesužinotu
mėte tikros tiesos apie gyve
nimą Lietuvoje. Juk vien 
skaičiai apie gimnazijas bei 
moksleivius logiškai veda prie 
išvados, kad gyvenimas Tėvy 
nėję yra visai no toks, kokį 
jį mėgsta pavaizduoti krupa- 
vičiai, Sidzikauskai, kairiai 
arba jų penimi gebolsiniai 
plunksnos banditai.

■ Lietuvos Pramonės 
Suklestėjimas

Jūs suprantate, kad dideli 
laimėjimai kultūros, švietimo 
ir mokslo srityje būtų neįma
nomi be materialinio pagrin
do, be tų visų didžiųjų lai
mėjimų, kuriuos pasiekė lie
tuvių tauta pokariniais me
tais atkuriant ir išvystant 
liaudies ūkį. ,

Mūsų pramonės gamyba jau 
1919 metų pavasarį viršijo 
prieškarinį lygį. Visi mūsų 
miestai ir kaimai, kurie -buvo 
karo sugriauti arba hitlerinin
ku sunaikinti, jau atstatyti. 
Mes ne vien tik atstatėme, bet 
pastatėme daugybę naujų gy
venamųjų namų, mokyklų, li
goninių bei kitų visuomeni
nių pastatų. Mes ne vien tik 
atstatėme karo metu sugriau
tas pramonės įmones, bet jas 
žymiai išplėtėme, pastatėme 
ir tebestatome vis naujus fa
brikus bei gamyklas, kurių 
buržuazinėje Lietuvoje iš vi
so nebuvo. Dabar ' pas mus 
gamina stakles, elektros mo
torus, elektros skaitliukus, 
dažymo įrengimus ir tt. Mū
sų žemės ūkis duoda žymiai 
geresnius ir gausesnius der
lius, negu prieš karą. Spar
čiai didėja gyvulių skaičius. 
Visiškai pasikeitė kaimo gy
venimas. Pradėję kolektyviai 
ūkininkauti, mūsų valstiečiai 
sparčiai mechanizuoja, net
gi elektrifikuoja žemės ūkio 
darbus. Mūsų valstiečiai, pa
tys įsitikinę kolektyvinio dar
bo pranašumu, masiškai pra
dėjo burtis į kolektyvinius 
ūkius . Taigi valstiečio šeima 
kolektyviniame ūkyje turi ke
lis kartus daugiau pajamų, 
negu pirma iš savo 10-15 hek
tarų ūkio.

Kolegos! Jūs buvote Kauno 
ar Vilniaus studentais, bet sa
vo buvusią Alma Mater tikrai 
nebepažintumėte. Išaugo, iš

siplėtė mūsų aukštosios mo
kyklos.
Mūsų Vilniaus Universitetas c

Stambiausia sostines aukš
toji mokykla—Vilniaus Vals
tybinis universitetas šiuo mo
tu turi septynis fakultetus: 
Fizikos - matematikos. Chemi
jos. Gamtos mokslų su biolo
gijos, geografijos, geologijos 
skyriais bei su mineralogijos, 
meteorologijos ir klimatologi
jos, botanikos, zoologijos ir 
kt. specialybėmis; Medicinos, 
Teisės mokslų, Ekonomikos su 
pramonės ekonomikos, preky
bos ekonomikos ir finansų 
specialybėmis; Istorijos - filo
logijos su istorijos, biblioteki
ninkystės, žurnalistikos, lietu
vių kalbos ir literatūros, rusų 
kalbos ir literatūros, anglų, 
vokiečių, prancūzų ir kitų 
kalbų bei svetimų literatūrų 
specialybėmis, šimtai akade
mikų, profesorių, docentų, 
asistentų dėsto ir dirba moks
linį darbą Vilniaus Valstybi
niame Universitete. Užtenka 
paminėti Zigmą žemaitį, Sla
vėną, Brazdžiūną, Horodničių, 
Katilių, Jucį, Matulį, Daukšą, 
Kaikarį, Ivanauską, Dalinko- 
vičių, Kavecką, Sleževičių, 
Minkevičių, SnarskĮ, prorek
torių Stepą Jankauską, Gir-į 
dzijauską, Kairūkštį, šopaus- 
ką, Laucevičių, Gulbiną, Bari- 
ną, Indrašių, Marcinkevičių, 
Pakanaitį, Rlunkevičių, Dz.idą 
Budrį, rektorių Joną Bučą, 
Petrą šalčių, Dagį. Pagevi- 
čių, Šalkauską, ’ Konstantą 
Jablonskį, Bulavą, žėruolį, 
Balčikoni, Žiugždą, Mykolai
tį-Putiną, Vabalą-Gudaitį, Ig
ną Jonyną, Korsaką-Radžvilą 
ir kitus.
Pedagoginis Institutas

Antra, pagal studentų skai
čių, stambi sostinės aukštoji 
mokykla — Vilniaus Valstybi
nis Pedagoginis Institutas.

Kaip žinia, buržuazinėje 
Lietuvoje mokytojų seminari
jų skaičius buvo sistemingai 
mažinamas. Antai, 1928 me
tais buvo 10 mokytojų semi
narijų, kuriose mokėsi 1,543 
žmonės, o 1939 metais jau 
beliko tik trys mokytojų se
minarijos su 331 moksleiviu, 
šiuo metu turimo 9-nias mo
kytojų seminarijas su 2,700 
klausytoju, o. be to, dar du 
mokytojų institutus ir Valsty
binį Pedagoginį Institutą, ku
riuose mokosi daugiau kaip 
4,000 žmonių! Mokytojų se
minarijos ruošia kadrus pra
džios mokykloms, mokytojų 
institutai — progimnazijoms, 
o Valstybinis Pedagoginis In
stitutas — visų specialybių 
mokytojus gimnazijoms. Vals- 
tybinis Pedagoginis Institutas, 
kuriame mokslas tęsiasi ket
verius metus, teikia tokias pat 
teises, kaip universitetai arba 
kitos aukštosios mokyklos. 
Institute yra lietuvių kalbos ir 
literatūros, istorijos, logikos- 
psichologijos, rusų kalbos ir 
literatūros, gamtos mokslų, 
geografijos, fizikos, matema
tikos ir kit. fakultetai. Insti
tute ruošiami taip pat anglų, 
vokiečių, prancūzų, ispanų ir 
kitų svetimų kalbų mokytojai.

(Dnugiau bus)

Manchester, Conn.
Pranešimas Šio
Miesto Lietuviams

Šį sekmadienį, gegužės 21 
d., 2 vai. po pietų, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo sa
lėj, 227 Lawrence St., Hart
forde, įvyks gražus teatrali
nis pastatymas, “Nesusiprati
mas,” parašytas R. Mizaros. 
Aktoriai bus iš Brooklyno, va
dovybėje profesionaliu akto
riaus Jono Valenčio.

Būtinai pasistenkime pama
tyti. Kam neteks matyti, 
reikės gailėtis.

Šilko Audėjas.

Motoristo užgauta žaidžiant ties savo namais, Pasade
na, Cal., Margaret' Chipman, trejų metų, buvo palikta 

nelaimės vietoje. Motoristas pabėgo. Policistaš 
neša ją i ambulansą.

CLEVELAND© ŽINIOS
Profesionalų Vadai 
Prieš Mundt Bilių

Clevelande 135 profesiona
liai vadai, vyrai ir moterys, 
didžiumoje iš kolegijų ir uni
versitetų, parašė laišką prezi
dentui Trumanui, pareikšda- 
mi, kad Mundt-minčių kon
trolės bilius, patapęs įstatymu, 
“visiškai sunaikintu Amerikos 
demokratine valdžios sistemą. 
Todėl laiške reikalaujama 
prezidento Trumano, kad jis 
panaudotu visą jam suteiktą 
galią, kad tas bilius būtų at
mestas, nes tas bilius, pata
pęs įstatymu, “būtų visagalis 
ginklas prieš bent kuria or
ganizaciją ar pavienį, kurie 
pageidautų bent kokio pakei
timo mūsų valdžios sistemoje, 
ir sudarytų prieškonstitucinį 
sunaikinimą daugybei mūsų 
civilių teisių.”

Tarpo po laišku pasirašiusių 
yra šie: Marie D’Augeli, Dr. 
Duchan A d omo v, Prof. Mor- 
devai, Bauman. Prof. Charles 
C. Davis. Dr. Ralph Dorfman, 
Dr. Joseph Lesloi, Prof. V. It. 
Gulbenkian. Prof. Calvin S. 
Mall, Dr. Major 13. Jenks, El
sie R. Taršai ir daugybe kitų 
profesionalų. ••
Katalikai už Mundt Bilių

M aš i n i s tų u n i j os d istri kto 
taryba, kuri atstovauja 20,- 
000 narių, priėmė rezoliuciją 
prieš Mundt - Ferguson bilių. 
Tik maža katalikų grupė, ku
rie yra prisidėję prie Katalikų 
Darbo Unijos, davė pataisy- 

BINGHAMTON, N. Y.
Gegužės 7-tą John Vaici- 

kauskas pakvietė mane su 
Navalinsku važiuoti pas cort- 
landiečius, atlankyti jo bai
mintą Mary Stasiūnas, taipgi 
ir J. M. Badausko šeimą. 
Diena buvo graži, tačiau ga
na vėsi. Jono limozinas rie
da gerai, į dvi valandas mes 
jau ir vietoje, nors ir nearti, 
virš 50 mylių kelionė.

Pirmiausiai nuvažiavome 
pas Stasiūnienę. Ji, kaip ir 
visados, mus pasitinka su 
draugiška šypsena. Pakvietė 
į butą, taipgi ir prie gardžių 
pietų.

Stasiūnienė jau našlė, būna 
sunku dirbti dideliame, mo
derniškame ūkyje. Bet tuo 
pačiu sykiu ji yra draugiška 
ir linksma, rėmėja demokrati
jos, paaukoja dolerį pagal iš
galę. Sako, labai sunku gy
venti vienai, kada mirė ma
no mylimas vyras Steponas 
Stasiūnas. Jis mirė 1949 m. 
gruodžio mėnesį. O dabar sū
nus Steve išvažiavo militariš- 
kon tarnybon gegužės 8-tą, 
norįs mokytis orlaivininkys- 
tės.

Marytė, tačiau, nėra visai

• mą, kad rezoliucija būtų pa
likta ant stalo, reiškia, kad bū“ 
tų atmesta. Bet pataisymas 
tapo atmestas ir rezoliucija 
užgirta. Tas parodo, kaip 
katalikų unijos nariai yra su
klaidinti.
Iš Progr. Partijos Pareiškimo

Progresyvių Partijos Ohio 
valstijos Centralinio Komiteto 
suvažiavimo įvykusio gegužės 
7, Mansfield, Ohio, padary
tas pareiškimas įvardina sen. 
Robert A. Taftą esančiu “ne- 
prietelium Ohio žmonių,” ir 
kad gubernatoriaus Frank 
Lausche vadovaujama demo
kratų partija “negali ir neva
rys nuoširdžios kampanijos 
nei pats už savo kandidatūrą, 
nei prieš Taftą.”

Todėl, P. P. Centralinio Ko
miteto suvažiavimas pageida
vo Naujosios Dalybos šalinin
kų ant neprigulmingo kandi
dato tikieto į senato ir į gu
bernatoriaus vietas, nes iš vir
šūnių kandidatai demokratų 
ir republikonų partijų abieji 
susivienys kartu už bendras 
idėjas, sako pareiškimas. 
“Todėl šių dienų reikalas yra 
gauti naujadalybininką kan
didatą, kaip į vieną, taip ir 
į kitą valdvietę, kurie stotų 
į lenktynes su Lausche i)’ Taf
tų.”

Suvažiavimas nutarė koo
peruoti su neprigulmingais 
kandidatais, kurie priduos sa
vo' planus sekančiam Contra
il n’io Komiteto suvažiavimui.

J. N. S.

vieniša. Pas ją yra atvažia
vusių dipukų — jos giminai
tė su dukra ir sūnumi ir sve
timas vyras dipukas, atrodo 
gana rimtas žmogus.

Dėkojame Stasiūnienei už 
aukas ir vaišingumą.

Atsisveikinę su M. Stasiū
niene ir jos visa šeima, užsu
kome pas dd. J. M. Sadaus
kus. Atradome M. Sadaus
kienę namie. Jos dukrytė 
Jdnie Mary aprodinėjo far
ms ir gyvulius kostumeriams. 
Mat, jie jau pardavė farmą, 
sako, dėl Jono Sadausko 
nesveikatos, o darbininkų esą 
sunku gauti, niekas nenori 
ant farmų dirbti. Ir pati d. 
Sadauskienė sakėsi serganti, 
taipgi dukrytė Jonie turėjo 
didelį “šaltį.”

Vėliau sugrįžo d. J. Sa
dauskas ir sūnus Ralph iš 
Binghamtono, kur buvo nu
važiavę apžiūrėti namą pirk
ti ar renduotis. Mano apsi
gyventi Binghamtone. Links
ma sulaukti jūsų, draugai, 
čia apsigyvenant. Juo dau
giau lietuvių, tuo geriau.

Josephine.

Washington, D. C. Los Angeles, Cal.
RUOŠIA KONCERTĄ

žydų Laisvės Choras ren
giasi prie savo 22-ro pavasa
rinio koncerto. Choras' turi 
40 narių. Yra vadovaujamas 
M. Shain’o.

Šio metai yra sunkūs cho
rui. Visada pirmiau būdavo 
galima gauti svetainę žydų 
Centre, kur yra graži publi
kai svetainė. Bet dabartiniu 
isterijos laiku ir žydų buržu
azijoj išsivystė neapykanta 
linkui progresyvių žydų tau
tos žmonių, kaip ir visų pro
gresyvių. Todėl to centro vir
šininkai nutarė daugiau ne
leisti žydų Laisvės Chorui 
dainuoti toje salėjo. Kitur 
patogios vietos veik negalima 
rasti. Kur nepaklausi—visur 
tas pats atsakymas.

Choro finansinė padėtis ne- 
geriausia. Reikia pinigų cho
ro užlaikymui. Dirigentas per 
savaitę gauna $40. Jis gyve
na Philadelphijoj, tai reikia 
apmokėti ir kelionės lėšas. 
Už mažą svetainiukę, kur re
peticijos laikomos, taipgi rei
kia mokėti. Reiškia, išlaidos 
didelės. Iš duoklių negalima 
apmokėti nei trečdalio išlai
dų. Todėl reikalingi paren
gimai, kad sudarius įplaukų.

Todėl į koncertą dedama 
daug, vilties. Choro nariai bi
lietus pardavinėja iš anksto. 
Bet ir čia jau susiduri su kliū
timis, kada paklausia, kokio
je salėje bus laikomas koncer
tas, ypatingai, kurie buvo 
pratę prie pirmesnės svetai
nės. Bet vis vien koncertą 
turėsime. Choro narių ūpas 
geras.

Choristė Klara Shulmanie- 
nienė balandžio 15 d., savo 
namuose, surengė vakaruškas. 
Sukvietė visus choriečius ir 
šiaip pažįstamus žmones. Pa
ruošė skanių užkandžių ir gė
rimų. Na, ir pobūvis buvo 
smagus. Choriečiai dainavo 
įvairias dainas, sakė dekla
macijas. Laikas buvo gražiai 
ir kultūriškai praleistas. O 
choro užlaikymui dalyviai su
aukojo $160. Tai labai gra
ži parama. Labai didelis 
ačiū Klarai Shulmanienei, vi
siems dalyviams ir simpati- 
kams!

Steponas Joniškietis.

Bristol, Conn.
Iš šios kolonijos nemažai 

lietuvių rengiasi važiuoti į 
Hartfordą šį sekmadienį, ge
gužės 21 d. Ten 2 vai. po 
pietų Brooklyno Liet. Liaudies 
Teatro aktoriai suvaidins 
“Nesusipratimą.” Vieta — 
227 Lawrence St. Įžanga tik 
75c.

Aš Būsiu Tikrai.
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PIKNIKAS
\

Rengia
ALDLD 6-ta APSKRITIS

Gegužes 21 May, 1950
(Eabai patogi vieta Piknikui)

Crescent Picnic Grounds
56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N. J.

Parkas atdaras 11 vai. ryto

Piknikas prasidės 2 vai. dieną
DALYVAUS DAUG SVEČIŲ 

IŠ KITŲ MIESTŲ
šokiam patogi salė. — Bus gera muzika

Įžanga 50c. (taksai įskaityti)
KELRODIS: Automobiliais ~iš Philadelphijos per Delaware tiltą 
(bridge) važiuokite keliu Crescent Blvd. (Route 130), nuo tilto 5 
mailės iki Nicholson Rd. čia ant vieno kampo yra Billy's Musical 
Bar, ant kito kampo Atlantic Gas Station, čia sukite po dešinei ir 
1 Mokas iki pikniką.

BUSAIS: nuo Market St. Ferry, išėję laukant po dešinei, neim
kite kito buso, kaip tik No. 2 Gloucester Heights, tas busas daveš 
iki pikniko. Bušai išeina iš ryto kas 15 minučių iki 10 vai? ir eina 
kas pusę valandos. Grįžtant iš parko, busai eis nuo 6:11 vakare.

RENGĖJAI KVIEČIA VISUS DALYVAUTI.

Mūsų Miesto Nuotykiai
Draugai Pūkiai ir Bernotai 

buvo nuvažiavę į Mexicali, 
Mexico, kuris stovi ant Kali
fornijos rubežiaus.

Grįžę draugai pasakojo, ko
kia ten nešvara; gatvės dau
gumoj necementuotos, tai vi
sur dulkėta. Riynos, per ku
rias eina išmatos iš miesto, 
atviros, tik ravas, tai oras la
bai sugadintas, labai dvokia.

Man prisiminė pereita 
vasara, kada Los Angeles 
siautė polio, tai Meksikos val
džia net kelis sykius buvo su
laikiusi amerikiečius prie ru
bežiaus, bijodama, kad neuž
krėstų ligomis. Vienok mū
sų švara ir kitokie sveikatos 
reikalų sutvarkymai stovi ke
lis šimtus nuošimčių aukš
čiau.

J. ir P. Richardų sidabri
nės vestuvės buvo gan šau
nios. Richardai Los Angeles 
yra žinomi per daugelį metų 
kaipo pažangūs žmonės. Nors 
dabar gyvena ant ūkio apie 
75 mylios nuo Los Angeles 
miesto, vienok svečių priva
žiavo gana daug ir visi lin
kę jom J. ir P. Richardam 
laimingai sugyventi iki auksi
nio jubiliejaus.

Skaitant laikraščius dažnai 
tenka patėmyti, kaip mūsų 
eilės retėja: daugelis mūsų 
gerų draugijų narių išsiskiria 
iš gyvųjų tarpo., žinoma, tas 
nieko nepaprasto: kas gyvas, 
tas ir mirs.

Bet pas mus kas tokio 
.įvyksta nepaprasto. Buvę ge
ri veikėjai dar ir dabar tebė
ra draugijų nariai, ir būdami 
gyvi ii’ sveiki niekur nebeat
eina, niekur nepasirodo; pa
lieka gyvi numirėliai draugiji
niam gyvenime.

Kodėl taip yra, daugeliui 
neaišku.

Senas Losangelietis.

Nusisekęs Parengimas
LLD parengimas balandžio 

30 d. nusisekė puikiai. Val- 
i giai buvo gerai sutaisyti ir jų 
buvo užtektinai.

Draugės ir draugai kalbė
dami padarė gražių išsireiš
kimų apie tai, kiek daug mes 
atsiekėm supratime, apšviėto- 
je, skaitydami pažangiąją 
spaudą.

Prisiminus kryžiokus ir jų 
chuliganiškus puolipius ant 
mūsų parengimų, sukelta virš 
$70 dėl palaikymo spaudos.

Man0 supratimu, tokius pa- 
rengimėlius mes turėtume tu
rėti nors sykį į mėnesį, jeigu 
ne dažniau.

Mes kur nors turime pra
leisti laiką dėl pasilinksmini
mo, tai geriausiai laiką pra
leisti su savais ir dėl savo 
naudos. R-ka.



KALVIO IGNOTO TEISYBE
APYSAKA _la_.

Parašė A. GUDAITIS—GUZEVIčIUS

J. Jurginis.

VILNIUS
(Tąsa) j Revoliucines Darbininkų ir

Besikurianti Tarybų vai-j Valstiečių Vyriausybės pra
džia neteko šimelevičiaus — nešimas apie Karinio - Re-

(Tąsa)
Norbertas pasiėmė Ignotą į geležin

kelio rajoną, atvedė į apirusį namuką, 
kur viename gale buvo kiaulidė, o kita
me glaudėsi sunykę seniai, ir paprašė 
palaukti. Ignotas Įsikalbėjo su senukais 
ir apie duoną, ir apie karą, ir apie jų 
vaikus kareivius, dar vis neparvažiuo
jančius iš Rusijos.

Sugrįžęs atgal, Norbertas pristatė jam , 
paauglį berniuką suodina nosim ir pa
sakė :
. — Štai tau padėjėjas, meistrai. Ar iš
manai, kas yra sprogstama petarda?

Ignotas gūžtelėjo pečiais:
— Granata tai granata, na, dar bom

ba, ar mina, tenais, o tokių tai neži
nau . ..

Tada Norbertas išsitraukė iš už juos
tos sulankstytus skardinius vamzdelius.

— Petarda, tai toks signalinis intai- 
sas pranešt, kada pavojus ant kelio. Už-* 
važiuoja tekinys, petarda plyšta, ir ma
šinistui — garsas. Na, purpteli, ir vis
kas. O man reikia, kad ne tik dūmų bū
tų, bet ir ugnies! Kai jau plyštų, tai bent 
kad ir plėšytų! Aiškiu?

Paskui jis iš palovio ištraukė dėžutę su 
išardytais gaubicos sviediniais ir pastū
mė juos Ignotui:

— Va, iš čia prošk-elius-mlitelius išsi- 
krapštysit ir sukimšit dūdelytėsna. Dar
bo čia nemaža, bet ir nedaugiausia. Kaip 
pabaigsit, — šitas, va, draugas nuves 
tave, kur reikia. O man jau laikas. Ligi 
dvylikei man dar pusė miesto aplaks- 
tyt...

Linktelėjo galvą, ir, jau durų ranke
nos įsitvėręs, pasakė jaunuoliui:

— Pas Kasperą, pas iešminyką, n u ve
si. * * *

Iešmininko būdelė ties pirmuoju postu 
buvo ankšta ir labai apleista: tik duris 
pradarius, į nosį mušė sunkus oras. Vie
toj staliuko buvo paprastas 1-entgalis, pri
kaltas po vieninteliu langu, o ant to lent
galio stovėjo ketvirtainis, lyg dėžutė, ži
bintas su raudonu ir žaliu stiklais. Pro 
priekinį aprūkusį stiklą šviesa krito ant 
žilos gauruotos galvos, palenktos prie 
aplamdyto, paplokščio katiliuko. Iešmi
ninkas valgė. Pakėlęs galvą, jis permetė 
akimis atėjusius ir į jų'pasveikinimą ty
lomis linktelėjo, nenustodamas kramty
ti. Paskui, kiek tik buvo galima tame 
ankštume, patraukė kojas į šalį, visai 
prisiglapsdamas prie pečiuko, ir pakvie
tė:

— Prašom į vidų.
Ignotas atsargiai įsispraudė į kairįjį, 

drumstos, raudonos šviesos nulietą kam
pą ir atsisėdo ant lovos. Jaunuolis pri
sėdo šalia jo. Kitoje pusėje staliuko, prieš 
juos, ant sienos skleidėsi linksmas žals
vos šviesos klanelis.

— Ar norit to srėbalo? Ką? Rasi ne
valgęs katras? — paklausė iešmininkas, 
ir Ignotui pakvipo viralas: “Jau kelin
ta diena tik ant sauso sūrio sėdžiu. Bet 
kaip čia? Ne!” pagalvojo ir atsisakė:

— Dėkui!
— Už tokį pašarą nė dėkui nesakysi: 

vikiai, miešanka. Kaip gyvoliui... Jau 
kad miešankos vietoj ims šiečką duot, 
tuokart nebištūrėšiu, leisiuos į savo Ma
žeikius. Lai čia pasiimt tie prūsokai.

“Žemaitis senis...” pagalvojo Igno
tas, pasiraivydamas siauroje vietoje tarp 
stalo ir lovos, Viršugalviu jis siekė vari
nį ragelį, kabojusį ant vinies; mėgino 
trauktis, bet tuoj galva palietė odinę 
makštį su signalinėm vėliavėlėm, o to
liau pasitraukti į kampą jau nebuvo 
kur, — ten kabojo veršio oda apsiūtas 
krepšys su įrankiais.

Atstūmęs katiliuką, iešmininkas ‘pa
siūlė svečiams užsirūkyti. Žibintas buvo 
padėtas ant laikraščio, nukarusio į Ig
noto šoną, ir juo šliaužė žemyn raudona 
šviesa. Kilstelėjęs žibintą, iešmininkas 
paėmė laikraštį ir, nuplėšęs ilgą siaurą 
juostelę, ėmė suktis “ožkakojį.” Ir Ig
noto palydovui žemaitis išplėšė lygiai to
kią pat popieriaus juostelę. Susukęs pri
pylė smulkiai supiaustytų tabako kamb
lių. Paskui davė jam pridegti nuo žibin
to žvakės, pats pridegė ir, pūsdamas dū
mus, šaltai pasižiūrėjo į tą draugą.

— Na, kame tos cackos jūsų yr? Da
ta j (duok).

Parako prikimštus vamzdžius jis su
dėjo prieš save ant stalo ir, dar kartą 

pasižiūrėjęs į tą jauną berniuką, paklau
sė:

— Ar pats kimšai?
Tas linktelėjo Ignoto pusėn.
—Na, tas draugas gal ir gerai pri

kimšti. Pažiūrėsim, kaip jos mums už- 
grajis, tos dūdikės!

Ir su pašaipia šypsena jis išsitraukė iš 
užančio granatų kapsules:

— Ar pritiks čia tokie pistonai?
Jis buvo šaltas ir sąmojingas vyras, 

tas žemaitis iešmininkas: Ignotui jis pa- 
’tiko.

— Tiks, tiks, nebijok! Kad neš — tai 
su bėgiais kartu!

— O kam su bėgiais? Nereik su bė
giais. Kad tik tekinį suplėšys, ir gana, — 
vis taip pat šaltai, nutęsdamas, kalbėjo 
žemaitis, taikindamas siauras ir ilgas 
kapsules prie vamzdžiuose paliktų kiau
rymių. — Reik pirmų pirmiausia jap- 
žiūret viską: ne tada šunis lakyt, lyada

Tik įsitikinęs, kad viskas kaip rei
kiant, jis paslėpė savo kapsules, o petar
das grąžino jas atnešusiam berniukui.

Ilgasmakris ir ilganosis iešmininkas 
filosofavo:

— Kaip tas gal būt, kad neatsiminė 
švabs? Ar po kaizeriu, ar be kaizerio,
— vis tas pats švabs: štyvs ir štyvs, kaip 
mietą prarijęs. Už depovo nosies neiš
kišk f. . . Tuoj: “Alt!. ..”

Būdelė drebėjo nuo kiekvieno praslen- 
kancio garvežio, ir vis kažkas biro nuo 
lubų Ignotui ant galvos. Netrukus, kai 
pro šalį nudūmė kažkoks traukinys, Ig
notui rodėsi, kad tas “geležies aitvaras,” 
sukeliąs tokį baisų viesulą, kartu susuks 
tą trobelpalaikę ir vėjovirpoje nuvilks ša
lin, kaip nuneša popiergalius ir skiedras 
nuo pylimo.

Tuo metu kažkas suskambėjo. Ignotui 
pasirodė, kad tai signalinio bėgio gar
sas. Ir sklido jis, lyg ir iš anos pusės, 
nuo depo, nustelbdamas visus kitus sto
ties bildesius, ūžesius, dundesius, švilpe
sius. Iešmininkas tuo atsikėlė.

— Taip ta-taa! Imk, tavoršiau, tą 
maišą ir eikim.

Ignotui buvo pikta, dėl ko iešmininkas 
viską darė, nieko jam nepaaiškindamas, 
ir elgėsi su Ignotu, kaip su savo valdi
niu. Štai, paėmė maišą iš po guolio ir 
ištiesė Ignotui.

Kai iešmininkas rakinę būdelę, prie 
Ignoto su palydovu priėjo dar du gele
žinkeliečiai ir ėmė tartis su iešmininku, 
kuriuo keliu traukti.

— Ar per liniją, Kaspar? — paklausė 
vienas.

— Kam gi per liniją? — atsakė antra
sis. — Stačiai drožkim.

— O patruliai?
—Patrulių ten nėr.

— Je! Stačiai arčiau, o aplink greičiau,
— pasipriešino žemaitis. — Tik per lini
ją pit!

Žemaičio paklausė.
Liniją sudarė ištisos aštuonios poros 

lygiagrečiai einančių plieninių bėgių, ku
rie kabinosi į Ignoto kojas, o geležinke
liečiai laisvai sau žargstė, nepertraukda
mi kalbos ir dairydamies į šalis. Reikėjo 
praeiti vandens bokštą — “girdyklą,” 
kurioje kaip tik ėmė vandenį didžiulis 
garvežys? Toji girdykla buvo bent trijų 
metrų stulpas su elektriniu žibintu pa
čioje viršūnėje, su besivartančia stora 
ketaus dūda ir lanksčiu guminiu .čiaupu.

Kai geležinkeliečiai trauką pro garve
žį, sėdėjęs ant tenderio kūrikas staiga 
atstūmė vandentiekio čiaupą nuo rezer
vuaro, ir sunkus ledinio vandens stulpas 
ūždamas krito statmenai ant šalmuoto 
vokiečio, stovėjusio apačioje, prie pat 
garvežio tekinių. Garvežys švilpterėjęs 
nuriedėjo šalin, pūškuodamas garais, ir 
jo milžiniški tekiniai taip arti prasuko 
pro Ignotą, jog karšta oro srovė šūste
lėjo jam į veidą.

Iš po ledinės versmės iššokęs, šalmuo
tas vokietis purtydamasis ėmė grūmoti 
tolstančiam garvežiui, o žemaitis iešmi
ninkas akiplėšiškai nusikvatojo:

— Jau kas gut, tas gut, kad tik noch 
mehr būt! (jau kas gerai, tai gerai, kad 
tik dar daugiau būtų.)

Brisdamas per bėgius kitų vyrų prie
šakyje, jis dar ilgai griausmingai kva
tojo, visaip pravardžiuodamas vokiečio 
išmaudymą:

(Bus daugiau)

darbininko, Vilniaus Darbi
ninkų Atstovų Tarybos pre
zidiumo sekretoriaus, Liau- 
danskio-Kunigo — buvusio 
mokytojo, komunistų frak
cijos DA Taryboje informa
cijos biuro vedėjo; Veržbic- 
kio — karinio-revoliucinio 
komiteto nario; Čaplicko 
—■ darbininko, milicijos or
ganizatoriaus ; Šapiros — 
kepėjo, Darbininkų Atstovų 
Tarybos nario.

Laidotuvių dieną išėju
siame “Komunisto” nume
ryje, pirmame puslapyje 
tarp juodų rėmų, stambio
mis raidėmis buvo parašy
ta: “Garbe žuvusiems. Ne
lygioj kovoj su baltagvar
diečiais žuvo draugai Šime- 
levičius (Raisen), Kunigas, 
Veržbickis, Šapira (Ass) 
ir Čaplickas. Tai vis veik
lūs komunistų partijos na
riai, kurių nustojimo parti
ja ilgai neužmirš. Vienok 
partijos draugai nenusi
mins, bet toliau varys pra
dėtąjį darbą. Vilniaus dar
bininkai irgi eis tais keliais, 
kuriais ėjo žuvusieji drau
gai, ir kovos su skvo prie
šais, kol nepasieks savo pil
no laimėjimo. Garbė žuvu
siems!” Kiek žemiau tame 
pačiame puslapyje buvo įdė
tas Juliaus Janonio eilėraš
tis “Neverkit pas kapą nar
siųjų draugų.”

Raudonajai Armijai Vil
nių išvadavus iš Lenkijos 
baltagvardiečių teroro, visų 
miesto darbo žmonių vardu 
Laikinosios Revoliucinės 
Darbininkų ir Valstiečių 
vyriausybės * pirmininkas 
Kapsukas — Mickevičius į 
Maskvą pasiuntė tokio turi
nio sveikinimą: “Sovnarko- 
mo pirmininkui Leninui. 
Kopija C. P. K. pirmininkui 
Sverdlovui. Kopija narko- 
mui Stalinui. Iš paliuosuoto 
Vilniaus Laikinoji Lietuvos 
Darbininkų ir Vargingųjų 
Valstiečių valdžia siunčia 
Rusijos Socialistinei Respu
blikai savo nuoširdų pa
sveikinimą ir dėkoja už bro
liškąją pagalbą, kurią su
teikė Darbininkų - Valstie
čių Rusija Lietuvos proleta
riatui ir vargingiesiems 
valstiečiams. Mes esame 
tvirtai įsitikinę, jog Lietu
vos proletariatas kovoje dėl 
savo paliuosavimo eis ran
ka į ranką su Rusijos pro
letariatu ... Tegyvuoja bro
liškoji Rusijos Socialistinė 
Federatyvinė Tarybų Res
publika! Tegyvuoja socialis
tinės revoliucijos ' vadas 
draugas Leninas.”
Tarybų valdžios organiza

cinės priemonės
Baltagvardiečių įvykdy

tas užpuolimas parodė, kad 
Vilniaus D A Taryba nepa
jėgė suorganizuoti ginkluo
tosios jėgos, kuri kiekvieną 
buržuazijos pasikėsinimą 
galėtų atremti. Mieste buvo 
pakankamai revoliucinių išr 
tvermingų darbininkų, ta
čiau jiems stigo ryžtingos 
vadovybės. Didelė Vilniaus 
Darbininkų Atstovų Tary
bos narių dalis, būdama 
menševikų įtakoje, kritiš
kuoju momentu pasitraukė 
iš kovos lauko.

Šie trūkumai komunistų 
buvo iškelti ir tinkamai 
įvertinti Vilniaus Darbinin
kų Atstovų Tarybos 1919 
m. sausio 6 dienos posėdy
je, kuriame buvo sutarta 
per dvi savaites įvykdyti 
naujus. Tarybos rinkimus. ’ 
Tame pačiame posėdyje bu
vo išklausytas Laikinosios

voliucinio Komiteto sudary
mą Vilniaus mieste. Kari
niam - Revoliuciniam Komi
tetui, sudarytam iš 8 asme
nų (visi komunistai), buvo 
perduota mieste karinė ir 
administracinė valdžia.

Tą pačią dieną buvo pas
kelbti pirmieji Karinio-Re- 
voliucinio Komiteto įsaky
mai, kuriais nustatoma 
prekybos, judėjimo,. ginklų 
ir karinio turto laikymo 
tvarka. Ginklus ir karinį 
turtą buvo įsakyta per dvi 
dienas atiduoti į miesto ko
mendantūrą. šio įsakymo 
nepaklausiusiems buvo nu
matyta griežčiausia revo
liucinių įstatymų bausmė.

Vasario 7 dieną miesto 
(dabartinės Filharmonijos) 
salėje įvyko pirmasis nau
jai išrinktosios Vilniaus 
Darbininkų ir Raudonar
miečių Atstovų Tarybos 
posėdis. Šitoje Taryboje 
absoliučią atstovų daugu
mą sudarė komunistai. Po
sėdžio atidarymo proga 
“Komunistas” rašė: “Tai 
ne pirmoji darbininkų Ta
ryba, kurios dauguma ren
gėsi eiti taikstymosi ke
liais, bijojo per daug su
pykdyti vokiečių okupan
tus, vengė sakyti griežtą 
žodį prieš Lietuvos buržua
ziją ir kurios daugumą tu
rėjo vesti už nosies mažu
ma (komunistai). Nauja 
darbininkų Taryba galės 
ne tik mitingus ruošti, bet 
ir savo rezoliucijas gyveni
me vykdyti. Naujoj Tary
boj daugumą turi tikri dar
bininkų atstovai, ir jie ne-j 
pasibijos nei griežtos kovos 
su buržuazija, nei radika
lių permainų visame gyve
nime.” Be 5 narių prezidiu
mo šį kartą buvo išrinktas 
ir Vykdomasis Komitetas, 
kuris netrukus sudarė 
miesto valdymo įstaigą su 
atatinkamais skyriais, k. a. 
maitinimo, liaudies švieti
mo, darbo, finansų ir' mo
kesčių, sanitarijos, miesto 
ūkio ir kitais. Tuo pačiu 
metu kovai su kontrrevo
liucionieriais, spekulian
tais, šnipais, plėšikais ir 
kitais Tarybų valdžios ir 
apskritai darbo žmonių 
priešais Vilniuje buvo įs
teigtas Revoliucinis Tribu
nolas, kurio pirmininku bu
vo paskirtas K. Stasiulis.i

(Daugiau bus)

New Britam, Conn.
■ , Pas mus smarkiai pradėjo 
šnekėti apie kokį ten Hart
forde “Nesusipratimą,” kuris 
įvyks šį sekmadienį, gegužės 
21 d. Bet man vienas žmo
gus pasakė, kad Brooklyn© 
Lietuvių Liaudies Teatro ak
toriai Hartforde suvaidins 
veikalą vardu “Nesusiprati
mas.” Jis sakė, kituose mies
tuose, kai tą veikalą vaidina, 
žmonės netelpa į svetaines. 
Sako, jis bus suvaidintas šio 
sekmadienio popietį, 2 vai., 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo salėj, 227 Lawrence 
St., Hartforde. Jau suorgani
zavau tris pilnus automobi
lius ten važiuoti. Kiti irgi 
rengiasi.

Žingeiduoiis.

Philadelphia, Pa.
PADĖKA

širdingai dėkavoju visiems 
ir visoms, kurie mane aplan
kėte ligoninėje ir .suteikėte 
dovanų . Ypatingai ačiū Mrs. 
Ramuskienei už aplankymą ir 
dovanas.

Anna Paulukaitis.

Su 15 d. gegužės prasidėjo vajus, pardavimui valdžios tau
pymo bonų. Parduodama p0 obalsiu:

TAUPYK SAVO ŠALIES 
NEPRIKLAUSOMYBEI!

Valdžios taupymo bonai yra parduodami 10-čiai metų. Da
bar įmokėdamas $3.00, po 10 metų gausi $4.00. Tuomi padėsi 
ir savo šaliai skolas sumažinti, užtikrinsi sau ir savo kraštui 
nepriklausomybę.

Jūs dabar perkate boną už $75.00, 
o po 10 metų gaunate $100.00

įdėlį į valdžios taupymo bonus jums garantuoja Dėdė Samas.
Kreipkitės j banką savo susiedijoje ir padarykite ant mėnesi

nės išmokesties sutartį. Įmokėdami po biskį kas mėnuo, nusi
pirksite boną už $75. O po 10 metų gausite $100.00.

Torrington, Conn.
Torringtoniečiai niekuomet 

nepraleidžia gerų lietuviškų 
teatrų. Mes mylime teatrus 
ir dalyvausimu visuomet.

Rengiamės vykti pamatyti 
garsųjį R. Mizaros sukurtą 
veikalą.

Hartforde bus suvaidintas 
“Nesusipratimas” a t e i n antį 
sekmadienį, gegužės 21 d., 
2 vai. po pietų, Liet. Ameri
kos Piliečių Klubo svetainėje, 
227 Lawrence St. įžanga 
75c.

Rengiamės nuvykti ir pa
matyti.

G. J. K.

Toronto, Canada
Atidarė Mackenzie Muziejų

Oficialiai atidarytas Willi
am Lyon Mackenzie muziejus 
82 Bond St. Tame name gy
veno pats W. L. Mackenzie, 
Kanados demokratijos tėvas.

Daugeliui veikiausiai yra 
nežinomas tas William Lyon 
Mackenzie. Tai buvusio Ka
nados premjero William Lion 
Mackenzie King tėvukas. 
Kingo motina buvo jauniau
sia Mackenzie duktė.

Kanados istorija nedaug 
kalba apie Mackenzie ir jo 
kovos draugą Papineau. Prie
žastis suprantama. Macken
zie ir Papineau vadovavo su
kilimui prieš despotizmą 113 
metų atgal. Toronte, kur su
siduria Yonge ir Eglinton, 
įvyko dideli mūšiai tarp esa
mosios valdžios ir sukilėlių.

Nors Mackenzie ii’ Papineau 
buvo suimti,- bet jų vadovau
tas sukilimas padarė didelę 
įtaką. Po to buvo pravesta 
daug svarbių pakeitimų > ir 
įsteigta taip vadinama atsa- 
kominga valdžia. Faktinai, 
jie buvo Kanados demokrati
jos tėvai.

William Lyon Mackenzie 
buvo pirmas Toronto majoras.

Muziejų atidarė Ontarijos 
premjeras Frost, Ontarijos 
k o n s e rvatų lyderis. Tuo
met valdžią tūrėjo konserva- 
tai, kurie panaudojo visas 
priemones prieš sukilėlius. 
Tuo laiku buvęs gubernato
rius Bord buvo paskyręs 1,- 
000 svarų sterlingų už suga
vimą Mackenzie, gyvo ar ne
gyvo. Mackenzie .spaustuvė 
buvo sumesta į Ontarijos eže
rą.

Tas sukilimas buvo pa
smerktas tuo metu, bet šian
dien yra gerbiami tie dalykai,

VIEŠNAGĖJ
BINGHAMTON, N. Y.

Pavasarinė atgaiva vilioja 
žmogų iš grįčios į lauką; 
vilioja ir dar toliau — eiti, 
važiuoti, žvalgytis, pamaty
ti seniai matytus draugus ir 
drauges; pasikalbėjim u o s c 
nustumti širdies slogučius ir 
įsigyti tvirtesnio gaivumo.

W. Rhys Herberto opere
tė “Sylvija,” statyta newar- 
kiškio Sietyno Choro paštam 
gomis, gegužės 7 d., sudo
mino ne tik artimųjų kai
myniškų miestų lietuvius, bet 
operetės skelbimai paragino 
ir tolimesnius svečius. Nors 
“Sylvijos” vaidinimas man 
buvo matytas seniau, tačiau 
toks gražus muzikalis vaid
muo sukelia geidavimą maty
ti jį ir gėrėtis juomi dar kar
ta, ir dar kartą.

Sietyniečių vaidinimas gra
žiai pavyko, jų įdėtos pa
stangos pasiruošime nenuėjo 
veltui, nežiūrint “artimo mei
lės skelbėjų” noro, kad jis 
nepavyktų, kad publika neat
eitų šio veikalo matyti. Savo 
troškimus pravesti, tie nieka- 
dėjai net pikietą suorganiza
vo. . . Bet tokį mizerną, kad 
net gaila žiūrėti. Matyt, kad 
tokių vadukų, kurie drumsčia 
lietuvių kultūrinio gyvenimo 
veiklą, mažai kas benori 
klausyti.

Po sietyhiečių pramogos 
dar buvo proga keletą dienų 
pasiviešėti Elizabeth, N. J. 
Apsistoti teko pas svetingą 
M. Stanelienę, jos seserį 
Oną, Myldą ir Vladą Žukus, 
o nakvynę (tame pačiame 
name) teko : turėti pas J. ir 
M. Kazlauskus ir jaustis pas 
juos, kaip tėvų globoj.

Viešėtis teko pas nuošir
džius bičiulius J. ir B. Ski- 
parius, Bayonnėje" ir pas 
Juozą ir Oną Stanelius. Ir 
vienur ir kitur tas apsilanky
mas pasilieka atsimintinas, 
ypač kai draugė Skipariene 
dar ir dovaną—rankų darbo 
širdį — įteikė.

Prisiminus apie brangina
mą žaliuojančią lietuvišką 
rūtą, kaipo gėlę ir kaipo 
vaistą, bičiulis V. Žilinskas su 
žmona gavo man nuo Slan- 
čausko rūtų diegų parsivež
ti. Su Žilinskais buvo at
vykęs ir pats Slančauskas, tas 
visų lietuviškų gėlių auginto
jas.

’ Esu nuoširdžiai dėkinga 
visiems už vaišes ir dovanas!

P. Jasilionienė.

už kuriuos Mackenzie ir Pa
pineau su savo pasekėjais ko
vojo. J. Y*
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Harrison-Kearny, M. J.
Nors jau buvo Laisvėje ko-į 

respondencija apie margučių 
vakarėlį, bet apie materiales 
pasekmes ten nebuvo minėta, 
nes dar nebuvo žinoma. Tai
gi dabar pranešu, kad virš- 
minėtas vakarėlis ne tik 
linksmai praleistas, bet ir 
$30.24 pelno davė, kuris yra 
skiriamas kovai prieš fašisti
nius chuliganus - dipukus, ku
rie bando terorizuoti pažan
giuosius, seniai jau čia gy
venančius lietuvius.

Praeitame LLD 136 kuopos 
susirinkime J. Marcinkevičius 
dar pridėjo 5 dolerius tam 
pačiam tikslui. Taigi siunčia
me apsigynimo fondui $35.- 
24.

Tegul nemano amerikiniai 
fašistėliai, kad mes taip sau 
ir tylėsime prieš juos, — nie
kados, jie to nesulauks! Mes 
labai gerai žinome jūsų pa
siutusią neapykantą prieš pa
žangiuosius lietuvius, bet, pa
gal šios šalies taisykles, jūs 
mūsų negalėjote ir negalite 

^..terorizuoti, nes žinote, kad 
būsite pašaukti prie tvarkos 
ir tik todėl jūs kentėto dan

gtis sukandę, kol neatėjo jums 
proga..

Ir štai jūs tos progos su
laukėte. Susilaukėte nabaš- j 
ninku Smetonos ir Hitlerio j 
auklėtinių, kurie neturi jo-1

l kio supratimo, o žmonišku
mas jiems svetimas dalykas. 
Taigi jūs čia jais ir naudoja
tės, pjudydami padorius, pa
žangius ir kultūringus lietu
vius !

Dar reikia pasakyti, kad 
dipukų tik mažą dalį jūs te
galite panaudoti savo purvi
noms užmačioms. Jūs galite 
panaudoti tik tokius dipukus, 
kurie plėšė ir žudė Lietuvos 
žmones arba paskutinės rūšies 
tamsūnus-. Tik tie eina į “pi- 
kietus.”

Taigi, jūs, lietuviški šunad
vokačiai, namų ir dangaus 
pardavinėtojai, mūs, pažan
gių lietuvių, neišgązdinsite 
kokiais ten dipukais, kurie, 
kaip laukiniai, parsiduoda 
jums už sandvičius! Mes, 
lietuviai, daug metų esantieji 
šioj šalyj, tverėme unijas, pi- 
kietavome už trumpesnes dar
bo valandas ir geresni gyve
nimą abelnai, žinome, kaip 
kovoti prieš streiklaužius. Kai 
kurie dipukai lygūs jiems. 
Mes laimėjome geresnį gyve
nimą, kuriuo ir patys dipukai 
naudojasi.

Mes jiems nepavydime, tik 
tegul, jie būna kaip civilizuo
ti žmonės, o ne kaip lauki
niai! Taip pat mes labai ge- 

■ rai atsimename d r. Jono šliu- 
I po laikus, kuomet' kunigėliai
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Apysaka vaizduoja Amerikos llietuvių gyvenimų.
Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgyvenimus Lietuvo

je ir Amerikoje.
Tai apysaka, kurių pradėjęs skaityti, nenorėsite padėti Į šalį, kol 

užbaigsite!
Duokite šių knygų savo draugui bei kaimynui pasiskaityti, tai 

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

gauti, pasiskubinkite.
Knygos kaina $1.50.
Užsakymus siųskite:
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Knyga tik kų išėjo iš*spaudos gražiuose viršeliuose; turi 368

Richmond Hill 19, N. Y.

organizuodavo fanatikus su 
kiaušinine amunicija prieš ki
taip manančius lietuvius. Ar 
jie laimėjo? Visi žinome — 
ne! Taigi ir dabar jūs .tiek 
pat “laimėsite.”

Korespondentas.

Philadelphia, Pa.
Apvaikščiojimas art Kapinių

T. N. K. šv. Marijos para
pijos rengia kapų apvail.ščio- 
jimą, Kapų Dienojo (Decora
tion Day), gegužės 30 d., kad 
atminus mūsų visus brolius ir 
seseris amžinai jau beilsiu- 
čius. I

Ant kapinių, kaip 11 vai. 
ryto, bus pamaldos. Kviečia
me visus parapijomis ir no
rinčius dalyavui.i. Nuvažiavi
mas patogus, nes busas lauks 
prie Šv. Marijos bažnyčios, 
331 Reed St., nuo 8 vai. iki 
9 vai. ryto, Nesivėluokite '

Ant šv. Marijos kaninių lai- 
dojasi lietuviai be skirtumo 
jų įsitikinimų, jeigu nori, tai 
su bažnytinėmis apeigomis, o 
jeigu nenori, tai ir laisvai, be 
jų.

Ant kapinių statomi nauji 
kryžiai, sodinami medeliai ir 
gėlės. Kapinės tinkamai ir 
papuoštai užlaikomos. Kas 
nori pirkti lotų, tai yra pro
ga paširinkti patogiausioj vie
toj .

Kviečia Rengėjai..
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Easton, Pa. Waterbury, Conn. Kearny, N. J.
Buvo Rodomos Filmos, ir 
Dipukai Parodė Veidą

Nedėlįoj, gegužės 7 d., čia 
buvo parodyta Geo. Klimo, 
iš Brooklyno, pagaminta lie
tuvių filmą “Paparčio žie
das” i r kitos. Lėšų paden
gimui surinkta $26. Auka
vo sekamai: F. Malkaitis $5, 
V. Danelius — $2.25, M. žą
sinas—$2 ir J. Ratinis $1.20.

Po $1 aukavo: K. Audic
kas ,L. Tilvikas, M. 'tilvikas, 
P. Jonikas, K. J. Abakan, M. 
Urba, S. Sharkey, O. šlapi- 
kienė ir E. Farion. P. Ma- 
taitienė — 90c. A. Vatinis— 
60c. Po 50 centų : K. Prana- 
vičienė, P. Pranavičius, V. 
Kaulius', V. Stančiukas ir ki
ti po mažiau.

Iki šiol dar Eastono lietu
viai nedaug žinojo apie nau
jai atvykusius lietuvius iš Vo-| 
kietijos, kurio pabėgo iš savo! 
tėvynės, nuo savo brolių ir į 
seserų, taip vadinamus (lipu-: 
kus. Bot laike šių filmų ir' 
čia jie parode savo šmoto- I 
nišką ir hitlerišką veidą. Su
sirinko būrelis jų prieš kailia- 
siuvių unijos svetainę su iš
bjaurintomis iškabomis ir pra
dėjo pikietuoti. Supranta
ma, kad, kail) kitin', taip ir 
čia švaresni dipukai nėjo į 
govėdos eiles, šie Hitlerio ir 
Smetonos berneliai pasival
kiojo čia apie valandą ir iš
siskirstė. .

Sekamą dieną vietos anglų 
laikraštyje tilpo iš]) Cista s jų 
pikieto aprašymas ir melai, 
kad būk ten buvo no filmą 
rodoma, bet laikomas mitin
gas, kad V. Andrulis nebūtų 
iš Amerikos deportuotas, ir 
daromi planai nuversti Ame
rikos valdžią.

Matyti, kad ir policijai 
iš anksto jie melavo, nes bu
vo atsiųstas detektyvas. Ir 
ką jis pamatė? Nagi filmo- 
je jaunus žmones šokant ir 
dainuojant, jokio mitingo ne
buvo, jokių planu “valdžios 
nuvertimui.”

Paskui ir anglų laikraščio 
reporteris apsilankė pas Le
oną Tilviką pasiteirauti, kas 
rengė filmų rodymą, ir gauti 
kitu žinių.’ Gavęs atsakymą, 
dalinai pateikė informacijų, 
kad buvo rengta per vietos 
Lietuvių' Literatūros Draugi
jos kuopą, o ši organizacija 
jau gyvuoja 35 ■ motai, daug 
pasidarbavo •Amerikos lietu
vių kultūros pakėlime ir ka
ro laiku gelbėjo mūsų šaliai 
karą . laimėti.

Įdomu tas, kad dipukai rė
kia, kad jie “nenori diktatū
ros.” O štai vos jie atsivilko 
į mūsų šalį, atvežti už mūsų 
pinigus, o jau nori seniai čia 
gyvenantiems lietuviams už
karti savo smetonišką ir hitle
rišką diktatūrą! Ir kokią tei
sę jie turi niekinti seniai 
Amerikoj gyvenančius lietu
vius, daugelį netekusių savo 
vaikų laike karo, pirkusius 
karo bonusus, davusius krau
jo sužeistiems mūsų karei
viams?

Gal’ už tai tie gaiva,lai ant 
.mūs ir pyksta, kad jų vadas 
Hitleris su savo šaika pralai
mėjo karą, o /Amerika ir kitos 
Jungtinės Tautos laimėjo! 
Tūli dfpukai rėkia, kad būk 
dabartinė Lietuvos valdžia at
ėmė nuo jų turtą, dvarus ir 
namus. Gal ir taip, bot ką 
bendro su tuomi turi Ameri
kos lietuviai ? Mes nieko nuo 
dipukų neatėmėme, dar jie 
atvyko už mūsų pinigus — 
taksus, tai reiškia, jiems da
vėme.

Beje, teko pikiete pastebė
ti porą ir vietinių seniau gy-1 
veliančių lietuvių. Nežinia, 
ar jie patys apglušę išėjo į 
tą “pikietą,” ar jiems kas 
įsakė? Gaila tokių žmonių, 
kad jie taip lengvai pasida
vė ant smetonininkų ir hit
lerininkų meškerės.

Sena«> Eastonietis.

DUNBAR, Škotija. — 
Jūrų addra išmetė 40 ban- 
gimų-“velioribų”. ant kran
to. . Pašaukti kareiviai su
šaudė juos.

Mes nesuspėjome, kol oras 
dar vėsus, gauti veikalą “Ne
susipratimas” į šį miestą.

Todėl mes nuvažiuokime į 
Hartfordą tą veikalą pama
tyti. Labai lengvas nuvyki
mas. Bušai eina dažnai į tą 
miestą, o mes turime ir au
tomobilių. Tik reikia susita" 
rimo. Ilartfordiečiai atvyks 
pas mus, kuomet mes ką di
desnio turėsime.

“Nesusipratimą” būtinai 
reikia pamatyti kiekvienam.

Jis bus suvaidintas šį sek- 
’madienį, gegužės 21 d., Liet. 
Amerikos Klubo salėje, 227 
Lawrence St., Hartforde, 2 
vai. po pietų. Vaidins Brook
lyno Lietuvių Liaudies Teatro 
aktoriai. Įžanga tik 75c.

Džiaugsis pamačiusieji.
Dainininke.

Newark, N. J.
SVARBUS REIKALAS

Niuvarko ir apylinkės mies
telių gyventojai turės retą 
progą išgirsti pranešimų apie 
pasaulinės taikos išlaikymą. 
Pranešimą duos Johanas Sty
le (Johannes Steele) ir Džion 
PvOgė (O. John Rogge), J. V. 
delegatai į pasaulinę taikos 
konferenciją, neseniai įvyku
sią Stokholme, Švedijoj. Bus 
didelis masinis mitingas 
Wideway Hall, 929 Broad 
St., Newark, N. J.—jau visai 
čia pat — ketvirtadienio vak., 
gegužės 18 d.

Du didelio maštabo visuo
menininkai. Būkite visi, kaip 
8 vai. vak. Išgirsite ką to
kio, kas kiekvienam taip la
bai labai rūpi. Neužmirškite. 
Visų mazgų mazgas — ato
minis karas, atominiai grūmo
jimai visur sukėlė isteriją. 
Pasiklau'sykite pranešimų iš 

‘pirmos rankos.
Jonas Kaškajtis.

Wilkes-Barre, Pa.
PIRMUTINIS ŠĮ PAVASARĮ 

PIKNIKAS

Sveiki, sulaukę linksmo pa
vasario. Kiekvienam smagu, 
išvažiuot kur ir pakvėpuot 
šviežiu oru. SLA 115 kuopa 
rengia pirmutinį šioj apylin
kėj šį pavasarį pikniką, kuris 
įvyks sekmadienį, gegužės 28 
d., Saus Souci parke.

Tą dieną bus parko atida
rymas ir suvažiuos daug žmo
nių iš visos apylinkės.

Saus Souci parkas yra pa
togi vieta draugų ir pažįsta
mų suėjimui, kurie nėra ma
tęsi nuo pereitų metų.

Parke yra įtaisyta visokių 
naujų ir įvairių žaidimų ir 
p as i va ž i n ė j imu. N e pamiršk it 
atsivežti savo vaikučius ir 
duokit jiems “good time.”

Prašome apylinkės lietuvių 
atsilankyti ir sykiu visiems 
laiką praleisti .

A. Skarnulis.

Pajieškojimai
Aš esu 55 metų amiaus, turiu sa

vo šlubų ir biskj Įplaukų, noriu su
si rast i apsivedimui moteriškę, nesc- 
nesnę kaip 50 melų amiaus. Prašau 
rašyti: L. Zaldarc,’ 1771 N. \V. 16th 
St., Miami, Fla. (91-95)

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

NEWARK 4, N. JT. 
HUmboldt 2-7964

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Flewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PU. G.
Tel. EVergreen 7-6808

Neseniai iš mūsų miesto iš
vyko labai gera draugė, tai 
Mary Witkus, sena šio miesto 
gyventoja. Ji įsigijo ūkį. Vie
ta yra labai gražioj apylinkėj, 
patogi vakacijoms, arti mau
dynės. Antrašas yra RFD 
No. 1, Montgomery, N. Y.

Mary Witkus buvo mūsų vi
sų mylima ir jos pasigenda
me, o labiausiai Sietyno Cho
ras, kur ji energingai darba
vosi. Taigi, vakacijų laiku 
aplankykime Mary Witkus, 
praleiskime ten vakacijas ir 
pasimatykime su mūsų buvu
sia veikėja.

K. Žukauskienė.

Scranton, Pa.
LLD 39 kuopa balandžio 

29 d. buvo surengus labai 
skanią vakarienę. Nors dAug 
buvo padėta triūso prie jos 
surengimo, nes gaspadinės 
nenori, kad jų gamintus val
gius kas peiktų, todėl ir da
bar labai puikiai pasirodė. 
Kaip jau visiems gerai žino-' 
ma, mūsų gaspadinių pirmi
ninkė yra draugė E. Gele
žauskienė, bet ji turėjo ir 
gabias pagelbininkes, kurios 
prisidėjo prie valgių gamini
mo. Štai draugės O. Medelie
nė, M. Truikienė, M. Vana- 
gaitienė, M. Gluoksnienė ir 
O. Čerkauskiūtė gamino val
gius, o prie padavinėjimo ant 
stalų dar joms pagelbėjo ir 
Alena Sakevičiukė. Keikia 
duot didelis kreditas mūsų 
gaspadinių pirmininkei, kuri 
darbavosi ne tik valgių ga
minime, bet ii’ tikietų dau
giausia pardavė. Ji pardavė 
net 50 tikietų; tai yra dide
lis pasiryžimas. Teisybė, d-gė 
E. , Geležauskienė dikčiai pa
vargo ir net turėjo kreiptis 
prie gydytojo, kuris jai liepė 
gulėti lovoj, bet ji savo ligą 
atidėjo po parengimo ir gu
lėjo lovoj net kelias dienas. 
Yra džiugu, kad draugė ’E. 
Geležauskienė jau pasveiko.

Kadangi buvo gerai dar
buotasi, tai liko ir gražaus 
pelno. Bet mes nesam sau- 
myliai ir iš uždirbto pelno 
paskyrem dalį ir apšvietos 
reikalams: Laisvei $25, LLD 
Centrui knygų leidimui $10, 
Vilniai, Liaudies Balsui i]’ vie
tiniam veikimui po $5. Taigi 
mes išaukojom net $50.

Todėl, kas tik rėmė mūsų 
parengimą, tai kartu prisidė-

■ ■ " , . r .... .............

NaniŲ Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai- 
som stogus, gatarus 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.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

5 įjusL—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Ketv., Geg. 18, 1950

jo ir prie apšvietos platini
mo. Aš varde rengimo ko
misijos visiems, kurie tik pri
sidėjo kokiu nors darbu ar au
ka (mat, moterys daug reik
menų suaukojo) prie šio pa
rengimo, tariu širdingai ačiū.

Tam°šiaus Draugas

Gvaizdikiene: — Ar tu 
manai, kad aš šią seną vo
veraičių kailiukų futrą ne
šiosiu visą savo amžių?

Gvaizdikas (skaisčiai):— 
Kodėlgi ne, brangioji, vo
veraitės taipgi visą amžių 
nešiojo.

* * *
— Ir tu sakai man, kad 

tau keletas vyrų piršosi ve
dyboms? — tarė jis piktai.

— Taip, keletas, — atsa
kė jam žmona.

— Tai aš vėlinu, jog tu 
būtum apsivedus tą pirmą 
žioplį, kuris tau pasipiršo.

— Aš taip ir padariau.
* *

— Kam tu valgydini 
kiekvieną, kuris tiktai pas 
mus ateina, juk jie nepada
ro tau nei jokio naudingo 
darbo?

— Ne, — sako žmona, — 
bet aš gaunu didelį pasiten
kinimą, kada matau žmogų 
godžiai valgantį maistą, 
nesurandantį jokio blogu
mo jo gaminime.

/. U,

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Ateinanti sekmadienį, 21 d. geg., 
LLD 6-tas Apskritys rengia pikni
ką Crescent Picnic Grounds, Glou
cester, N. J.

Philadelphijos LLD nariai, apsiė
mę dirbti ir tie, kurie manot pagel
bėti piknike, susirinkite 735 Fair
mount Ave. tarpe 9 vai. ir 10 vai., 
busite nuvežti j pikniką. (92-93)

BROCKTON, MASS.
Moterų Apšvietos Klubas rengia 

“May Walk” May 21, 1950, 1 vai. 
žiegūras j Lietuvių Tautišką Parką, 
Keswick Rd., Brockton, Mass. Kvie
čia komitetas. Bus valgių ir gėri
mų. » (92-93)

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO

ARTHRITIS “
i Jeigu jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAU

DĖJIMO. RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATI- 
KOS, STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURATZJI- 
JOS. SĄNARIŲ SUSTINGIMO. NEURITIS. 
PODAGROS, ir tt., PABANDYKITE RADĘ 
TABLETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, 
kad jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS 
(BANDOMĄJĮ KIEKI) be jokių lėlių jums. 
Nesiųskite pinigų, o tiktai savo vardą ir 
adresą, tad i.ies jums tuoj pasiųsime table- 
tėlių. V’.'ii nuio«!;.mai ant pakelio. Nieko 
jumsj nclūšuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMATICAL CO.
489 North Street 

ROCHESTER 5, NEW YORK 
Dept. 35

Matthew A. 
BUYUS 

(Buyauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą, 
gražiai mo- 

mūsų

' Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modernišką
Patogiai ir 
derniŠkai įruošta 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 ML Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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ALP Reikalavo, Kad 
Miestas Atsteigtu 
Mokykloms Fondus

PABALIAVOKITE SU GERAIS 
PROTELIAIS 21-MA!

Gal būt, kad jūs nesate 
sportininkas. Daleistina, kad 
jūs nei nepritariate sportui. 
Tačiau sportas yra lygia da
limi Amerikos žmonių gyve-

kad ji
O’-
do- i nimo, kaip kad yra fabrikas, 
pi-į į kurį žmogus eina kas dieną, 
ir j ar bažnyčia, kurion jis eina 

Tammanės gūš- į kai kada.
Mūsų jaunimas yra ameri

kinis jaunimas, jis 
amerikiniu gyvenimu.
mas dalyvaus sporte, nežiū
rint, kur. Mes didžiuojamės 
jaunimu, kuris dalyvauja mū
sų LDS sporte. Ir gerbiame 
jų tėvus, kurių plačiare«gystė 
padėjo tą jaunimą palaikyti 
pas mus.

Organizuotas Richmond

DIDŽIOSIOS DARBININKŲ 
PAŠALP1NES 20 METU

Siūlo Statyti Mrs.
Willkie Prieš
Marcantoniju ■

Didžioji šios šalies darbi
ninkų ir liaudies pašalpinė 
draugija, International Work
ers Order, šiemet švenčia sa
vo 20 metų sukakti. Tai su-

masto artistų. Jubiliejinėje 
programoje, greta kitų, daly
vaus ir garsusis artistas Robe
son as.

gyvena
Jauni-

k u ri e d ran gi ngu m ą
bus su draugingais 
sportininkais jų ruo- 
LDS bowling sporto 

užbaigti bankie-

Hill - Brooklyno sportinis jau
nimas ir senimas šute i k i a d a u g 
pilnumo - gyvumo ir mūsų 
Kultūriniam Čentrui. Jie žai
džia centro bowlinge. Tai dėl 
to visi, 
įvertina, 
bowl ingo 
ši am am e
turnamentui 
te.

Primintina, jog laikas, ge
rokai jau vėlus laikas įsigy
ti - užsisakyti bankieto tikie- 
tus. Jų kaina $3.50. Bankie- 
te bus visko, kas reikalinga. 
Įvyks šį sekmadienį, gegužės 
21-mą, 6 vai., Liberty Audito
rijoje.

Skelbiama, kad re pu bl ikonų 
viršininkas New Yorke Tho
mas J. Curran jau lankėsi pas 
Tammanės viršininką Car
mine G. De Sapio pasiūlyti, 
kad demokratai su republiko- 
nais bendri) kandidatu prieš 
Marcantoniju statytų Mrs. 
Wilkie.

gegužės 20-tą, ruošia nepa
prastą kultūrinį vakarą mil
žiniškojoje Madison Square 
Garden, 50 St. ir 8th Ave., 
New Yorke.

Knygele Apie Vokietiją

PASEKMINGAS PIKNIKAS

Abiejų partijų" vadovybė 
prieš Marcantoniju yra taip 
menka, .jog nuspręsta statyti 
tą moteriškę, vadovaujantis 
spėliojimu, kad iš pagarbos* 
velioniui vieno pasaulio skel
bėjui Wilikie žmonės pabal
suosią už Ilooverio su Tam- 
mane kontroliuosimą Will- 
kie’s našlę. Ar ji sutiktų im- 

-ti tą priešdarbininkišką rolę, 
kol kas dar neskelbia.

ši organizacija turi kuo pa
sididžiuoti, kuo džiaugtis. 
Aukščiau, negu galima buvo 

organizacijai kuri an
il ariais, turtu,

Jos amerikinė divizi- 
tūkstančius narių.

tikėtis
tis, ji išaugo 
įtaka.
ja turi
Tūkstančiais rokuoja savo na-, 
rius ir tautinės neangliškai 
k al ban či ų j ų sek ei j os.

Lietuviams patartina būtų 
pamatyti, kaip atro- 
žmonių pašalpinės, 

mini savo sukaktį.
sav ų j ų eilini ų tai e n - 
turi ir pasaulinio

nueiti i]’ 
do kitų 
kaip jos

tų, IWO

sąjudžio
ALP rei- 

Tačiau darbiu in- 
savo atsto- 

tie žmo-

New Yorko darbieČių orga
nizacija kreipėsi į Miesto Ta
rybos finansų komisiją 
tyrinėtų, dėl ko majoras
Dwyer pasuko 8,000,000 
leriu mokykloms reikiamų 
nigų į algų priedą sau 
“saviškiams,
tos šildytojams.”

I

Dėl stokos išteklių, atsisa
koma mokytojams pridėti pa
kankamai algų. Jausdami ne
teisėtumą, mokytojai atsisako 
eiti šalutines pareigas, buvu
sias atliekamas jų liuosu laiku, 
po mokslo valandų. Pasekmė: 
stoka mokinių klubams ir ra
teliams prižiūrėtojų, stoka' 
vadovybės, užsidaro mokinių 
žaismavietės ir sustoja savi
veikla, jaunuoliai stumiami į 
nieko neveikimą ir į nelaimes.

Prieš tai protestuodami, 
jaunuoliai demonstravo.

Prieš neleistiną skurdini
mą mokyklų sujudo ir ben
drai pilietija. To 
dalimi buvo ir šis 
kalavimas.
tams nebeturint 
vų miesto taryboje, 
nių protestai krito ant “kur
čios ausies.’’ Miesto taryba 
budžetą priėmė tokiu, kokiu 
komisija pasiūlė, be atitinka
mų paskyrų mokykloms ir 
mokytojams.

Jei ta padėtis galios ilges
nį laiką, prieisime to, kad dėl 
stokos mokyklų ir mokytojų 
bent koks apmokymas bebus 
prieinamu tiktai privilegijuo
tiems. Jau dabar tūkstančiai 
vaikų tik dalį laiko tegali bū
ti mokyklose dėl stokos jose 
vietos. O einantieji viduri
nes mokyklas tūkstančiai 
jaunukų pravažinėja -ištisas 
valandas laiko ir šeimos gy
venimui reikalingus centus, 
važiuodami į priemiesčiuose 
esamas mokyklas tiktai dėl 
to, kad darbininkų apgyven- i 
tuose miesto distriktuose ne
statoma mokyklų.

Mokyta 
skaitoma 
dančiosios 
sams.

darbininkų 
pavojingesne 
mažumos

klasė ' 
val- 

intere-

Mūrininkai Užgyrė 
Marcantoniju

Loka-AFL Stone Masons 
las 78-tas pasisakė, kad jie 
patenkinti Amerikos Darbo 
Partijos tikietu išrinkto kon- 
gresmano Marcąntoni.jaus vei-

Vito Mai*cant°nio
kla: kongrese ir už kongreso 
ribų, savo mieste, New Yorke. 
Jie pareiškė, kad jie rems jo 
kandidatūrą šiuose rinkimuo
se, ragino jį statyti.

Marcantonio yra vienintelis 
darbininkų atstovas Jungtinių 
Valstijų Kongrese. Taqiau 
darbininkų priešams ir to 
perdaug, jie norėtų jį praša
linti. šis ankstybas mūrinin
kų pasisakymas už Marcan- 
tonijų rodo, kad darbininkai 
nesutiks užleisti kovingo 
Marcantonijaus vieton buržu
azijos reakcinį atstovą.

ALDLD 2-ros 
pikniką šiemet pradėjome 
rengti labai skausmingai. 
Nors pradėjome ieškoti parko 
jau pabaigoje pereitų metų, 
bet užtikrinimo jokio negalė
jome gauti, kad 
kui parkas bus. 
vininkai tęsė ir 
darni kontrakto 
dienos iki pat pavasario. Pa
vasariui atėjus, parkų savi
ninkai jau duoda pareiški
mus, būk jau visos piknikų 
dienos .užimtos. Nors neno
rėjome praleisti šių metų be 
pikniko, bet, ką darysi, nėra 
parko, tai ir pikniko negali 
būti.

Pagaliau sužinojome per d. 
L. Slančauską, kad dar Lin
den e yra viena diena atdara 
piknikui lietuvių parke, bet 
ji ankstyva — 14 d. gegužės. 
Niekas tokiu laiku 
piknikų, todėl ir 
galėjo apskrities 
nutarti taip anksti 
vo metinį 
nerengti.

Apskrities sekretorė d-gė 
Lideikienė nedalyvavo šiame | 
komiteto susirinkime, tai jai 
buvo pranešta apie komiteto' 
tarimus dėl užrašų. šių žo
džių rašytojas gauna pašau
kimą telefonu ir instrukcijas, 
kad piknikas turi įvykti, nors 
ir 14 d. gegužės — tai d-gės 
Lideikienės įsakymas, o Gil- 
manienė jai pritaria, jog pik
nikas turi įvykti tą dieną.

Na, ką darysi, šaukiu tele
fonu visus apskritie* komite
to narius ir pranešu tų dviejų 
užsispyrimus. Kiti komiteto 
nariai, išgirdę tokią šių dvie
jų nuomonę, ir jie perkeitė 
savas nuomones ir sutiko 
rengti pikniką.

Ir kurie nebuvote mūsų pik
nike 14 d. gegužės, tikėsite, 
ar ne, mūsų piknikas labai 

j gerai pavyko visais atžvil
giais. Ir diena graži ir malo- 

i ni buvo ir svečių geras kiekis 
buvo. Tai kreditas d-gei Li- 
deikienei, tai kreditas Gilma- 
nienei už užsispyrimą tą die
ną turėti mūsų apskrities pik
niką.

Šį sykį mūsų piknike išti- 
krųjų buvo svečių ir draugų 
iš įvairių vietų ir iš gan to
limų vietų. Na, va,, draugė 
Philipsienė iš Stanford, Conn., 
d. Vilkas Vilkas iš Paterson, 
N. J., draugai Gaškauskai net 
iš Huntington, L. I. Tai vis 
tolimos vietos. Reikia gerų 
pastangų! ir pasišventimo, kad 
atlikus tokią kelionę atlanky
ti savo draugus, pažįstamus ir 
paremti savo apšvietos orga
nizaciją.

Kaip draugui K. Steponavi
čiui, tai viešai turime padėko7

■ ti už mūsų pikniko atlanky- 
mą. Jis, neturėdamas savo 
jėgų, matė reikalą atvykti į 
mūsų pikniką parėmimui dar
bininkų apšvietos organizaci
jos. Tačiau turime ir tokių 
gerų draugų, kurie gyvena 
labai arti prie Lindeno, o į

Apskrities | mūsų pikniką nepajėgė atsi- 
! lankyti, nors tą dieną saulutė 

net žeme ritinėjosi.

Kongremanas Kalbės 
Prieš Mundt Biliii as.

mūsų pikni- 
Parkų sa-. 

tęsė necluo- 
nei ant bite

nėra rengę 
dabar ne- 
komitetas 

laikyti sa-
pikniką. Nutarė

Su programa, tai ne taip 
gerai išėjo. Buvo kviestas Ai
do Choras, iš Brooklyno, Sie
tyno Choras, iš Newarko, bet 
abu chprai atsisakė pasirody
ti mūsų pikniko. Net ir kal
bėtojas, kuris buvo prižadė
jęs piknike dalyvauti, ir tas 
nepribuvo. Nors atsilankiu
sieji į pikniką tų trūkumų ne
pastebėjo, nes niekas apie tai 
neprisiminė, tačiau 
.jautėsi suvedžioti, 
me, kad kitą sykį 
įvyks. Atsiprašome 
mėjų.

Lindeniečiai pasakojo, būk 
dipukai rengėsi mūsų pikniką 
pikietuoti. Juos sulaikę nuo 
to akto gerieji Lindeno lietu
viai piliečiai, sakydami, kad 
tas padarytų didelę gėdą Lin
deno lietuviams, 
k i etų o j ant 
zaciją.

Piknike 
Skiparis,

B r o o k 1 y n i e č i ų r e n g i a m a m e 
masiniame mitinge šio ketvir
tadienio vakarą, 
tą, Brooklyn 
Music, k aibė
Emanuel Celler. 
bes žymus civil iii teisių 
vokatas Arthur 
Hays. Jie ) 
no pilietijai, 
šingi Mundt

18-
Academy of 
kongresmanas

Paipgi kal- 
ad-

G ar field 
Brook 1 y-

rengėjai 
Na, tiki- 
taip 
savo

n e-
rė-

matant pi-
kultūrinę organi-

Kazlaus-
Poškus,

dirbo šie draugai: 
Taras, Varesonas, 

Vertelis, Vertelienė, 
kas, Kazlauskienė,
Čiurlis, Kvedariūtė, Karde us- 
kienė, Žilinskienė, Bunkienė, 
Makutėniene, Gilmanienė, Li
deikienė.

Visiems šiems draugams ir 
draugėms ALDLD 2-ros Ap
skrities komitetas taria šir
dingiausią ačiū! Be jų šis 
piknikas būtų buvęs neįmano
mas.

A. Gilmanas.

Vandens Vis Dar 
Stokuoja

Rezervuarai vis dar tebėra 
nusekę, tiktai 85.8 nuošimčiai 
juose vandens. Miestui van
dens tiekimo vedėjai sako, 
kad neįmanoma juos pripil
dyti pirm sausros sezono. Rei
kalas taupyti vandenį tebe- 
pasilieka.

PARDAVIMAI
WOODHAVEN.

Tuščias 7 kambarių apartment 
Moderniški įrengimai.

2 šeimom — 13 kambarių, alie
jum apšildomas, 2 karam garažas. 
Kaina $10,850.

EAST NEW YORK.
1.2 kambarių, tušti, 3 šeimom 

mūrinis namas, 17 kambarių su 
maudynėm. Kaina $3,750; įnešti 
$1,500.00. 1

ZINIS, teJcfonuokite:
EV. 4-3487, Virginia 9-1506 

(93-95)

bitini. GERIAUSIS
įdomi programa.Numatyta

Pirmininkaus 
negrų organizacijos NAACP 

ries Keller ir
Brook-

komandierius 
Mitingą ren- 

Citizens Com-
M u n d t 

darbinin-

INSURANCE
IR

žydų Karo Veteranų 
lyno Tarybos

gi a Brooklyno 
mittee Against 
Bill. Kviečia visus 
kams if* 'liaudžiai teisių išsau
gojimo šalininkus.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN IR APYLINKĖ

Moterų Apšvietos Klubo susirin
kimas įvyks šio ketvirtadienio vaka
rą, gegužės 18-tą, Liberty Audito
rijos patalpose. Kviečiame ir ne na
res. Valdyba. . (92-93)

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

Kreipkitės:
JOHN DEWES-GUMBS DIE CO.

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

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

PAIEŠKOJIMAI
Aš esu 45 metų amžiaus ir paieš

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

Biznių Atskaitos Dėl Taksy
Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, 

Federal'ių, Valstijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar 
municipalitete Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse.

Visa knygvedystė ir rekordai dėl raportavimo taksų dėl 
individualų, individualių biznių, pusininkų (partnerships) 
ir korporacijų viduje ir lauke New Yorko miesto yra eks- 
pertiškai atliekami per ADVOKATĄ ZUBAVIČIŲ, kuris 
yra teisėtas praktikuoti visuose teismuose ištisose Jungti
nėse Valstijose ir Federalėje valdžioje, ir kuris yra patyręs 
akauntentas, dabar atliekąs taksų suvedimus visokiems biz
niams, dideliems ir mažiems visoje šalyje ir taipgi kitose 
šalyse. Tas gal būt atlikta per laiškus. Asmeniškai, perio
diniai, pusmetiniai vizitai yra atliekami bile kuriam biz
niui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jungtinėse Val
stijose ar užsieniuose.

Malonėkite susirašyti angliškai ar lietuviškai dėl smul
kesnių informacijų apie tai, kaip aš geriausia galėčiau jums 
patarnauti. — Rašykite:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS) 
111 Ainslie Street, Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EVERGREEN 4-3049.

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

‘S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom: 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0208

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS. 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Ave.

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, Y.

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčias suteikiam' nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

žymus newyorkietis James 
Waterman Wise neseniai su
grįžo iš Vokietijos vakarinėj 
zonos, kur jis prabuvo keliš 
mėnesius. Sugrįžęs, vietinėje 
spaudoje jis rašė apie žydų 
padėtį eilę straipsnių. Tačiau 
juose ryšku ir bendroji vi
sų padėtis. Jis pareiškė, kad 
vakarinėje zonoje atsteigia-
mas fašizmas . Dabar tas rin- | 
kinys jo raštų, po antrašte “Ai

“Nesusipratimo” 
Aktoriams

Penktadienio, gegužes 
tos, vakare Lietuvių Kultūri
niame Centre įvyks “Nesusi
pratimo” repeticijos. Pra
džia lygiai 7:30 vai.

Prašomi visi aktoriai būti 
laiku; tai bus paskutinės re
peticijos prieš vyksįant į 
Hartfordą.

Hartforde šią pjesę vaidin
sime sekmadienį, gegužės 21 
diena. Pirm.

RICHMOND HILL 
BARGENAI

Ši biznio nuosavybė turi dvi pa- 
1 talpas krautuvėm, ant viršaus 6 
< kambariai. Taipgi didelis attic.

Garu apšildomas — aliejum.
i Lotas 50x100.

Prašomoji
HAWKINS

.Jew Revisits Germany 
leistas brošiūraitėje.

Reikia pataisymų 
kaina $8,500.
REALTY CO.

101 Ave.
Richmond Hill, N. Y.

Telefonas Virginia 9-0813 
(93-100)

REPUBLIC BAR & GRILL
Saviniųkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION
I

Telefonas
EVergreen 4-8969

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT F V T I O NEVergreen 4-9407 A-L'LjLu T 1 0 1 V 11
< • SHUFFLE ĘOARD

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: .

9—12 ryte; 1—8 va Ware
Penktadieniais uždary ta

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

•'86'*

ez96^

TELEPHONE
STAG G 2-5043

RES. TEL.
1 1IY. 7-8631

•OG*

•'06'®

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Geg» 18, 1950




