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Jūs, Brooklyno ir apylinkės 
susipratę lietuviai, šį sekma
dienį būkite Kultūriniame 
Centre. Bus didelis, šaunus 
bankietas. Turėsime jaunų 
žmonių iš Chicagos, Detroito, 
Clevelando ir kitur.

Tai bus užbaiga LDS bolin
go turnamento. Gerai paūši- 
me ir paremsime mūsų jau
nimą.

ATLANTO PAKTO VADAI 
ĮSTEIGĖ nuolatini;
KARINE KOMISIJA

Vėliausios Žinios

Dar tik pernai čiang sakė, 
kad jis geriau numirs, negu 
Kinijos žemę užleis komunis
tams.

Dar tik prieš mėnesį jis sa
kė, kad visi nacionalistai ge
riau numirs, bet Chushan sa
los komunistams neužleis.

Dabar tas pats čiang, jau 
du sykiu numiręs, vėl pareiš
kė: Aš Formozą ginsiu iki

Dar daugiau : už poros me
tų jis visus komunistus iš- 
kraustysiąs iš visos Kinijos.
• Tik vieno dalyko jis prašo: 
Amerika turi jam duoti do
lerių ir ginklų.

Aš noriu būti dideliu pra
našu: Kitą sykį išgirsime 
čiangą kalbant apie mirtį jau 
Washingtone!

republikonai, de- 
liberalai. Prašo 
Willkie būti jų

vieną! Tas tau- 
kilmės a m erik te

Tai ir vyras tas kongresma- 
nas Vito Marcantonio. Kad 
jį iš tos vietos iškraustyti, 
susivienijo 
mokYatai ir 
našlę ponią 
kandidate.

Trys prieš 
rus itališkos 
tis turi daug ypatybių dau
gelį kartų visus oponentus 
supliekusio nabašninko La- 
Guardijos. Myli jis tiesą ir 
teisingą kovą su neteisingais 
žmonių priešais.

Sausosios Californijos bėdos 
iau pasibaigė, sako Londono 
Universiteto profesorius Dr. 
Bates. Jam pavykę surasti, 
kad danguje už keturiasde
šimt mylių nuo mūsų griėšno- 
sios žemės vra milžiniškas 
nuo penkių iki dešimties my
lių storio garų klodas. Jie 
ten pasikėlė nuo mūsų žemės 
ir “pamiršo” pas ją atgal Sll-

Kaip dabar tuos garus 
šaldytj, paversti į lietų 
nukraustyti ant žemės, 
jis per tiek mylių bekrisdamas 
vėl nepavirstų į garus?

Kas šį klausima išspręs, tas 
išgelbės visa Californiją iš 
sausros nevalios.

su- 
ir 

kad

Didelis kreditas, o dar di
desnė garbė eina musu bro
liams kanadiečiams. Jie su
galvojo ir išleido 32 pusla
piu kūrini apie Lietuvą. Pui
kiai, gražiai darbas atliktas. 
Yra ko akiai pamatyti ir sie
lai pasiguosti. Kūrinys vadi
nasi : “Tarybų Lietuva Pa
veiksluose.” t

Jei neklystu, daugiausia pa
sidarbavo Z. Janauskas, daug 
sykių mus aplankęs ir daug 
ger«ų prakalbu čionai pasakęs. 
Jis leidinį redagavo.

“Tarybų Lietuva Paveiks
luose” turėtų tūkstančiais pa- 
siskleisti Jungtinėse Valsty
bėse.

(Tąsa ant 5 pusi.)

Hitlerininku kryžiokų siau
tėjimas prieš pažangiečius 
užtrauks koronę ant visų di
pukų. Jau užtraukė. Komer
cine spauda rašo, kad val
džios organai pradės tyrinėti, 
kaip jie čia pateko, kur gyve
na ir ką dirba, šauks atsako
mybėn ir tuos, kurie dipukus 
parsitraukė iš Vokietijos.

Taip praneša Hearsto “The 
N. Y. Daily Mirror” (geg. 16

Amerikonas pirmininkaus karo 
planavimui prieš Sovietus

LONDON. — Užsieniniai 
ministrai visų dvylikos At
lanto pakto kraštų nutarė 
sudaryti pastovią komisiją, 
kuri duos 
kaip didinti 
ginkluotas tų 
prieš Sovietų

Nuolat posėdžiaudama, 
ta komisija taipgi nurodi
nės europiniams Atlanto 
pakto partneriams, kaip jie 
.turi tvarkyti savo ūkį, kad 
išvystytų daugiausia karo 
jėgų prieš Sovietus.

Užsieninių Atlanto mi
nistrų konferencija vien
balsiai nutarė paskirt ame
rikoną tos komisijos pirmi
ninku. Bet palieka prezi
dentui Trumanui parinkti 
“įtakingą” amerikoną tai 
vietai. Įžiūrima, jog taps 
vienas iš sekamųjų:' gene
rolas Eisenhower; W. Ave- 
fell Harriman, Marshallo 
plano ambasadorius, arba 
Robertas A. Lovett, buvęs

patvarkymus, 
ir suderinti 

kraštų jėgas 
Sąjungą.

Kaip bandoma pateisint 
nacių -laikymas vakari] 
Vokietijos valdžioje

Vo}<ieti- 
Charles 

komisio- 
provin-

FRANKFURT, 
ia. — Generolas 
Ross, amerikinis 
nierius Vokietijos 
cijai Wuerttemberg - Bade-
nui, pripažįsta, jog ten vo
kiečių valdžioje yra 75 pro
centai buvusiųjų nacių par
tijos narių. Bet, pasak Ros
so, “negalima” jų išvalyti; 
girdi, kai vienas ex- nacis 
gauna valdžioje vietą, tai 
jis įtraukia ir kitus naciš
kus valdininkus.

Vokiety s gi tos provinci-. 
jos premjeras Reinhold 
Maier sako: “Jeigu nesam
dytume buvusiųjų nacių, 
tai negautume gana gabių 
valdininkų.”

Indonezai žada nesekt 
vakarų pėdomis

JAKARTA. — Indonezi
jos užsienio reikalų minis
terija pareiškė, jog indone- 
zams įkyrėjo politinis “va
karų” (holandų) viešpata
vimas per 300 metų. Taigi 
Indonezija dabar geriau 
pasirinks “eiti rytų ke
liais.” Jinai nori laikytis be- 
pusiškos (neutralės) politi
kos 'šaltajame kare. Indo
nezija nemato sau jokio pa
vojaus iš Kinijos Liaudies 
Respublikos pusės.

Nauji paskalai prieš 
Vokietijos komunistus
BONN, Vokietija. — An

glai - amerikonai skleidžia 
paskatos, kad Maskva, gir
di, „įsakius vakarinės Vo
kietijos komunistams susi
dėti su aršiausiais naciais 
ir išvien kelti riaušes.

Suprantama, jog patys 
paskalų skleidėjai netiki 
savo pasakomis.

WASHINGTON. — Nu
krito jūron didžiulis Ame
rikos bombanešis ' B-29. 
Pranešama, kad su juo žu
vo visi 16 kariškių. Bomba
nešis i 
rų salų skristi Anglijon.

grūmoja Kinijos ’ Liaudies 
Armija.

Amerikos valstybės sekre
toriaus pavaduotojas.

Šiai Atlanto ministru 
konferencijai pirmininkavo 
Amerikos valstybės sekre
torius Dean Acheson; ir 
konferencija užgyrė f ak ti
nai visus Achesono pasiū
lymus.

Johnson ir gen. Bradley 
kariniais sumetimais 
keliaus Japonijoj!

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų apsigynimo 
sekretorius Louis Johnson 
ir generolas Omar N. 
Bradley, karinių štabų va
das, rengiasi tolimon kelio
nėn. Jie apžiūrinės karines 
amerikonu bazes - stovyk
las Pacifiko Vandenyne ir 
tarsis su generolu Mac- 
Arthuru, jankių komandie- 
rium Japonijoje.

Johnsonas ir Bradley kal
bėsis su MacArthuru ypač 
apie taikos darymą su Ja
ponija, nors ir be Sovietų 
dalyvavimo.

MacArthuras stoja už 
greitą taikos sutartį su Ja
ponija, bet Washingtono 
kariniai vadai siūlė neribo
tam laikui atidėti tokią su
tartį. Jie bijo, kad kai bū
tų padaryta taikos sutartis, 
tai Amerika turėtu ištrauk
ti savo armiją iš Japonijos. 
Tuomet sustiprėtų karinė 
Sovietų pozicija Tolimuose 
Rytuose.

Bet MacArthuras sako, 
jog pačioje taikos sutarty
je galima Įrašyti, kad Ame
rikai leidžiama palaikyti 
gana stiprias karines jėgas 
Japonijoje.

Angly imperijos fondas 
kovai prieš komunizmą

SYDNEY, Australija. — 
Anglų imperijos kraštų 
konferencijoj tapo nutarta 
sudaryti $24,400,000 fondą, 
kuris finansuos kovą prieš 
komunizmą pietiniai - ryti
nėje Azijoje: Malajo je, 
Burmoje, Indo - Kinoje, 
Thailande ir kt.

ROMA. — Susikirtime 
tarp policijos ir žemės sa- 

buvo pakilęs iš Azo- vininkų, iš vienos pusės, ir 
streikuojančių lauko darbi
ninkų, iš antros, tapo nu
šautas vienas streikieris; 
keli kiti asmenys nužeisti, 
Mantua provincijoj, Itali- 
joj.

CHICAGO. — 6,000 “svič- 
manų,” Darbo Federacijos 
unijistai, geležinkelių bėgių 
sujungėjai, nusitarė strei
kuoti, pradedant ateinantį 
antradieni, v

Jų streikas paliestų skir
tingus vakarinius geležin
kelius, o ne tuos, prieš ku
riuos neseniai streikavo 
Garvežių Mašinistų - Ug- 
niakūrių brolija.

ATLANTA, Ga. — Vi
suotinas gatvekarių ir mie
stinių busų konduktorių 
streikas suparalyžiavo ju
dėjimą Atlantoj,- pusės mi- 
Quemoy saliukės, kuriai

i WASHINGTON. — Jung
tines Valstijos davė 125 
mil tonus dolerių paskolos 
fašistuojančiai Perono val
džiai Argentinoje.

FORMOZĄ. — Associa
ted Press praneša, . kdd 
Čiang Kai-šeko kinai tau
tininkai rengiasi bėgti ir iš 
lionų gyventojų mieste.

Streikieriai reikalauja 
algos pakėlimo ir darbo lai
ko sutrumpinimo.

T. LIE UŽTIKRINA, KAD 
STALINAS SVEIKAS

MASKVA. — Užsieniniai 
korespondentai užklausė 
Trygve Lie, Jungtinių Tau
tų sekretorių, apie premje
ro Stalino sveikatą. Lie at-

“Aš pusantros valandos 
kalbėjausi su generalissimu 
Stalinu. Jisai sėdėjo visai 
arti manęs, tik antrapus 
stalo. Jis buvo lygiai taip 
sveikas ir vikrus, kaip 1946 
metais — tada‘aš irgi ma-j 
čiausi su juo. Aš galiu jums 
pasakyti, jog visi tie pa^ 
skalai apie Stalino nesvei
kata yra melai ir klastingi 
išmislai. Gal kai kurie žmo
nės nori, kad jisai sirgtų, 
todėl ir skleidžia tokias pa
sakas.”

Korespondentų užklaus-

tas anie įspūdžius Maskvo
je, Lie atsakė:

“Man padarė labai gilų 
įspūdį,. matant, kaip ištai
syti namai ir gatvės, ir ste
bint nau*ai pastatytus rū
mus, 
m iau 
naujų 
kariu
Iš daugelio atžvilgių Mask
va šiandien atrodo 
nauja sostinė.

“Suaugę žmonės ir 
kai, kuriuos aš dabar
čiau. atrodo sveikesni, negu 
bet kada pirmiau. Aš ste
biuosi, kad padaryta tiek 
daug progreso kas liečia 
gausybę drabužių ir čeve- 
rykų moterims ir vai
kams.”

Aš niekuomet pir- 
nemačiau tiek daug 
automobilių, gatve- 

ir busų, kaip dabar.

vai-
ma-

Amerikonai skaitą “belaisviais” ir žuvusius 
kare vokiečius, sako Naujasis Laikas

MASKVA. — Sovietinis! Anglai - amerikonai da
bar skaito “belaisviais” 
ir tuos vokiečius, kurie pa
čiame kare* buvo užmušti 
arba dingo be žinios, sako 
Naujasis Laikas.

Gene rolas MacArthur, 
amerikinis komandierius 
Japonijai, taip pat vadina 
“belaisviais” žuvusius bei 
dingusius kare japonus ir 
reikalauja, kad Sovietų Są
junga juos sugrąžintų.

! žurnalas Naujasis Laikas 
rašo, 'kad Jungtinės Vals
tijos ir Anglija piktai šmei
žia Sovietus, kai jos pasa
koja, būk Sovietų Sąjunga 
tebelaiko “250,000 
500,000” vokiečių 
belaisvių.

Naujasis Laikas 
žia, kad Sovietų vyriausy
bė sugrąžino jau visus be
laisvius, apart kai kurių 
karinių krimmalistų.

iki 1,- 
kariniu

pabrė-

SENATO KOMISIJA SIŪLO 
PAPLATINT IR PAGERINT
SENATVĖS PENSIJA
Vidutinė pensija būtų, pagal šį 
siūlymą, $49 — $65 per mėnesį
. WASHINGTON. — Fi
nansinė* Senato komisija 
vienbalsiai ir galutinai už
gyrė bilių, reikalaujanti 
pagerint ir paplatint įsta
tymą dėl senatvės pensijų.

Gal jau sekančią savaitę 
visas Senatas ims ši bilių 
svarstyti, jeigu bus “apsi-

su pasiūlymu, ragi- 
įvesti teisingą sam-

komisijos už
siūto Įtraukti

Truman prašysiąs dar 
$1,250,000,000 gink
luot Sovietų priešus

WASHINGTON. — Pra
nešama, jog prez. Truma- 
nas už poros savaičių pra
šys Kongresą užgirti dar 1 
biliona, 250 milionu doleriu 
įvairiems kraštams gink
luoti prieš Sovietų Sąjun
gą. Šie pinigai bus skiria
mi Atlanto pakto šalims, 
Graikijai,

dirbęs” 
n ančių 
da darbuose, v 

Senatinės 
girtas bilius
dar apie 10,000,000 žmonių 
Į valdinę senatvės apdrau- 
dą ir 90 iki 100 procentų 
padidinti senatvės pensiją 
jau apdraustiem ir kitiem, 
kurie dar bus apdrausti.

Vidutinė senatvės pensi
ja dabar yra $26 per mė
nesį. O pagal Senato komi
sijos pasiūlymą jinai turė
tų būti pakelta iki $49. Kas 
uždirba $150 per mėnesį, 
tai gautų apie $65 pensi
jos.

Kongreso Atstovų Rūmas 
jau pernai nutarė pakelti 
senatvės pensiją, bet desėt- • 
ku procentų mažiau, negu 
senatinis bilius dabar siū
lo.

Turkijai,

Korėjai ir. bendrajai Kini
jos sričiai (ypač francūzų 
karui prieš demokratinę 
Vietnamo respubliką Indo- 
Kinoj).

Jau pernai rudenį Jung
tinės Valstijos paskyrė 
apie 1,250 milionu dolerių 
Atlanto pakto kraštams 
ginkluoti per metus. Už 
tuos pinigus nuo šių metų 
pradžio urmu siunčiami 
ginklai Francijai, Italijai, 
Anglijai ir kitoms europi
nėms Atlanto šalims.

Gen. Chennault vis bando 
pasisavint pripažintus 
naujajai Kinijai lėktuvus

pabėgo nuo 
kinų tau- 

koloniją

kompanijų

<

Reikalauja išlaisvint 
Formozą nuo Ciango

T0KI0. — Gyvenančių 
Japonijoje formoziečių va
dai reikalauja suteikti ne 
priklausomybęFormozos 
salai. Jie viešai pareiškė, 
jog tironiška. Čiang Kai-še- 
ko valdžia Formozoje panė
rė jos gyventojus į aršiau
sią vargą ir skurdą.

WASHINGTON. — Skai
čiuojama, kad Jungtinės 
Valstijos, Anglija ir Fran- 
cija laiko viso 300,000 ka
riuomenės vakarinėje Vo
kietijoje.

HONG KONG. — Aukš
čiausias, pilnatinis anglų 
teismas čia praeitą savai
tę pripažino naujajai Ki
nijai 70 lėktuvų, šie lėk
tuvai pernai
Čiang Kai-šeko 
tininku j anglų 
Hong Kongą.

Tu lėktuvu
direktoriai ir lakūnai tuo
jau nutarė pervesti lėktu
vus liaudiškai Kinijos res
publikai. Tad amerikonas 
generolas Claire Chennault 
neva atpirko lėktuvus nuo 
čiangininkų. Hong Kongo 
teismai kartotinai atmetė 
tą “pirkimą”; surado, jog 
tai tik monas.

Bet gen. Chennault vis 
dar nenurimsta. Jis rengia
si atsišaukt į vyriausią An
glijos teismą Londone, rei
kalaudamas sau lėktuvų.

Amerika taipgi protesta
vo prieš tų lėktuvų pripa
žinimą naujajai Kinijai.

Lie laimina Pasaulio 
Taikos Partizanus

TRYGVE LIE PASITENKINĘS POKALBIAIS MASKVOJ
MASKVA. — Generali

nis Jungtinių Tautų sekre
torius Trygve Lie sakė ko
respondentams :

“Sovietų Sąjunga su di
džiausiu draugiškumu pri
ėmė mane.”

Kalbėdamas sovietiniams 
ir kitataučiams korespon
dentams, Trygve Lie bend
rai pranešė, apie ką jis ta
rėsi, su premjeru Stalinu:

“Mes daugiausiai kalbė
jomės apie bendrąją tarp
tautinę padėtį, apie Kini
jos , atstovybę Jungtinėse 
Tautose-ir apie vadinamąjį 
šaltąjį karą. Mūsų pareikš-

tos mintys ir nuomonės bu
vo labai teigiamos (gerojon 
pusėn vedančios).”

Lie sakė, kad jis su Sta
linu ir kitais Sovietų vado
vais aptarė jo pasiūlymą 
sušaukti specialę Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos, 
“taikos sesiją.” Toje sesijo
je turėtų dalyvauti užsie
niniai Amerikos, Sovietų, 
Anglijos ir Franci jos mi
nistrai arba tų šalių “gal
vos” — premjerai bei pre
zidentai ; diskusuoti apie 
tinkamą atominės jėgos 
kontrolę ir ramiai spręsti 
kitus ginčijamus klausi-

mus.
“Aš nematau jokios prie

žasties, kodėl turėčiau ne
pasitenkinti savo pokalbiais 
Maskvoje, — tęsė Lie. — 
Bet aš negaliu jums pla
čiau pranešti apie tų po
kalbių turinį. — Asmeni
niai pasitarimai ir apsikei
timai nuomonėmis tarp 
valstybių vadovų ir gene
ralinio Jungtinių Tautų se
kretoriaus neturi būti tuo
jau aikštėn iškeliami, jeigu 
norime pasisekimo, spren
džiant sunkius klausimus.

“O kas liečia mūsų po
kalbių pasėkas Maskvoje,

apie tai dar negalima bus 
spręsti per porą-trejetą mė
nesių, gal ir ilgiau. Aš ne
laukiu tuojautinių vaįsių.”

Trygve Lie šį penktadie
nį išvyks iš Maskvos. Ke
lionėje, atgal į Jungtines 
Valstijas jis staptelės Pa
ryžiuje ir Londone ir vėl 
siūlys Franci jos ir Angli
jos valdovams eiti link san
taikos su Sovietų Sąjunga.

Lie sakė, jog kai sugrįš 
į Jungtines Valstijas, tai 
bandys dar kartą pasitarti 
su prezidentu Trumanų ir 
valstybės sekretorium Ach- 
esonu apie taikos reikalus.

MASKVA..— Sovietiniai 
ir užsieniniai koresponden
tai čia užklausė Trygvę 
Lie, generalinį Jungtinių 
Tautų sekretorių, kaip jis 
žiūri į Pasaulini Partizanų 
Judėjimą dėl Taikos. Lie at
sakė :

“Aš laiminu visus, kiek
vieną vyrą ir moterį, kas 
tik kovoja už taiką. Juk 
tuo tikslu buvo įkurta ir 
Jungtinių Tautų organiza
cija.”

KOPENHAGEN. — Da- 
nija pripažino K i n i j os 
Liaudies Respubliką.

ORAS. — Giedra ir šilčiau
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Misija į Maskvą
Kai kuri spauda labai abejojo pasisekimu kelionės, ku

rią Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Trygve Lie 
padarė į Maskvą. Buvo reikšta abejojimo, ar “iš tų šiau
dų bus grūdų.” Buvo net sakyta, būk Trygve Lie kelionė 
esanti fantastiška, neš Maskvoje nieks nenorės su juo 
kalbėtis.

Toji spauda rašė taip dėl to, kad jai rūpi Jungtinių

tTT oaFFTAR BUS AMERIKOJE SVETURG1-KAS KĄ RAŠO IR SAKO m K0raTRAC1J0S?
straipsnius rašė tikri dypu- suKLAIDINGAI INFOR

MUOJA SKAITYTOJUS kai. Ji rašo:
j “Keista, kad visi tie ‘dy
pukai’ teturi tik vieną var
dą ir pavardę — ‘buvęs dy
pukas.’ 
dypukai’ slapstosi ir bijo 
savo tikrosios pavardės pa
sirašyti? Atrodo, kad, jei 
jau ką teigti, tvirtinti, ar 
ką nors teisingai kaltinti, 

: tai turi ir pasisakyti, kas 
esi. Dar nebuvo nė vieno 
rašinio, kuris, dypukų var
du rašytas, tenai būtų bu
vęs tikra pavarde pasirašy
tas” (V., geg. 12 d.).

. Vienybės redaktoriai ma
no, kad jie čia pasirodo la
bai gudriais ir smarkiais 
vyrais, bet išeina niekas 
daugiau, kaip tik pasirody
mas ’’nekaltais” kvailiu
kais. Jie labai norėtų, kad 
tie dypukai pasisakytų, kas 
jie per vieni yra, nes tada

bLA organo Levynes 
redaktorius turėtų supras
ti, kad laikraščio svarbiau
sia pareiga *yra teisingai 
informuoti savo skaityto
jus. Jis, matyt, yra pamir
šęs tą didelį principą. Todėl 
štai kaip jis 
SLA narius 
Berlyne:

’ Kažin, ko tie ‘buvę!

“informuoja
apie padėt

Spauda plačiai rašė, kad 
Berlyne bus pravesti demo
kratiniu' budu rinkimai. Da
bar Sovietų' Sąjungos armijos 
leidžiamas laikraštis' pasisa
kė prieš laisvus rinkimus to
dėl, kad Vakarų Berlyne są
jungininkai valdžią atidavė

*■ i
. . . . . patiems vokiečiams. Iš to aiš-Tautų suskaldymas, jai rūpi šaltasis karas, jai rupi tai,1 ku 

kad iš šaltojo karo būtų “išvystytas” karštasis karas.1 
Toji spauda skelbia, būk T. Sąjungos vyriausybė norinti 
karo!

Bet ką gi parodė tikrovė?
Trygve Lie Maskvoje buvo priimtas šiltai. Jis kalbėjo

si su Gromiko, su Višinskiu, su Molotovu ir net su Stali
nu. Su Stalinu jis kalbėjosi per pusantros valandos.

Jungtinių Tautų sekretoriui Maskvoje buvo suruošti 
pusryčiai; jis, žodžiu, buvo priimtas pilnai žmoniškai ir 
prieteliškai.

Ką Jungtinių Tautų sekretorius kalbėjosi su T. Sąjun
gos vadovais? Kol kas žino jis tik vienas, o taipgi tie,' 
kurie su juo kalbėjosi.

Visai teisingai Trygve Lie pasakė, jog jis neieško Mas
kvoje sensacijų ir nenori, kad jo pasikalbėjimai su T. Są
jungos vyriausybės vadovais taptų sensacija. Kaip pats 
Lie aiškina, jam rūpi suderinti Jungtines Tautas, jam i 
rūpi, kad Jungtinės Tautos veiktu pasekmingai, kad T. j v . 
Sąjungos ir kitų atstovai grįžtų Į J. Tautų posėdžius. I 1 HTOas< kad, 
kuriuos jie apleido dėl to, kad Jungtinėse Tautose dar 
vis tebesėdi fašisto Čiang Kai-šeko atstovai, neatstovau
ją kinų tautos.

Po pasikalbėjimo su T. Sąjungos vadovais, Trygve Lie
ambasadorium

kad rusai nesitiki Berly
ne rinkimus laimėti, todėl at
sisako juos vykinti.

(T., geg. 12 d )

Betgi tai ne informavi
mas o klaidinimas skaity-; kryžiokai galėtu juos tero- vvn V.m Hnl • I

šalį velniop, tai 
socializmą!

Šis kongresmanas 
tono rezoliuciją 
Kongresui ir Įtraukė į Kon
greso Rekordus.

Savo rezoliucijoje ponas 
kongi‘esmana s y pati ngai 
negali suprasti, kaip tai 
gali valstybė pasiimti at
sakomybe už asmens gyve
nimą, darbą, nelaimę ir li
gą bei senatvę. Tai visa, 
jis teigia, yra atskirai kiek
vieno Amerikos piliečio 
reikalas ir dalykas. Tai vi
sa nugalėti kiekvieną žmo
gų verčia instinktas išlikti 
kovoje už būvį. Smith o su
pratimu, valdžia neturi 
teisės kištis į tokius reika
lus ir padėti asmeniui nu
galėti toje kovoje sunku
mus. Kuris asmuo neište
si,- suklumpa, parpuola, tai 
jo dalykas: tegul jis taip

Nuo lietuvių šia proga 
įteikta tiktai $10. Reikės 
suskubti, nes apeliacija tu
ri būti įteikta ne vėliau bir
želio mėnesio. Pavėlavimas 
būtų nelaimė visiems, ku-

tojų. Faktas yra, kad tie' vizuoti.
rusai “laisvų rinkimų’’ ne- Mums visiškai nesvarbu, 
atmetė. Jie pilnai sutiko su!ar Vienybė tiki, ar netiki, 
tokiais rinkimais.. Bet. kadi kad per Laisvę jau keletas 
laisvi rinkimai būtų tikrai nauju ju imigrantu pasisa- 
laisvais, jie pasakė, tai bū- kė prieš kryžiokų' siautėji- 
tinai reikia tam tinkamų 
sąlygų. Kaip dabar dalykai 
stovi L 
gų nesiranda.

Tokių sąlygų sudarymui 
jie pasiūlė tris svarbius

1 būtu 
atsteigta keturių didžiųjų 
valstybių Berlyne vadovy
bė; antras, kad Berlynas 
būtų suvienytas, ir trečias 
—kad okupacinės armijos 

. iš Berlyno išsikraustytų.

ma. Mums svarbu, ir svaf- v z
bu visai Amerikos lietuviu 

visuomenei, 
kad tokių drąsių žmonių

Berlyne, tokių sąly- pažangiajai
t- V C L j

vis daugiau ir daugiau at
siranda. Mes juos karštai 
sveikiname. ,

O -Trumanas ir visa mū
sų, vyriausybė kai]) tik esą 
pasinioję tą Amerikos žmo
gų paimti savo globoir nuo 
lopšio iki grabo. Todėl sa
vo rezoliucijoje kongres
manas Smith šaukia: “Mes 
pasmerkiame tokią politi
ka, kuri mus aklai veda i 
socializmą, mes barame ir

• tarėsi su Kinijos Liaudies Respublikos 
Maskvoje.

Anksčiau ar vėliau išeis aikštėn, bus paskelbta turinys! vt>
Trygve Lie pasitarimų su žymiaisiais T. Sąjungos vy-j KOLŪKIAI IK GAMYBOS 
riausybės pareigūnais. Mes galime užtikrinti, jog T. Są-;
jungos vadovai stojo už taiką, prieš šaltąjį karą, už ko- 
inunizmo su kapitalizmu taikų greta vienas kito sugyve
nimą.

Kodėl mes tai sakome?
Todėl, kad tokia yra šių dienų T. Sąjungos bendra po

litika.

PLANAS
Lietuvos spaudoje labai 

daug dėmesio kreipiama į 
gerą kolūkiuose gamybos 
planavimą. Ir neužtenka, 
kad kolūkio vadai bei virši
ninkai pasitartų ir sudary-

i gamybos planą. Į plano

AMERIKA. JAU EINANTI 
VELNIOP

Klaidą daro tie, kurie 
mano, kad prezidentas Tru-

■ manas ir jo vadovaujama 
vyriausybė darbuojasi dėl 
pratęsimo mūsų kapitaliz
mui gyvenimo. Jei tikėti 
kongresmanu AVint Smithu 
iš Kansas ir jo kolegoms iš 
Kansąs Live Stock Asso
ciation, tai mūsų vyriausy
bė jau baigia nuvesti mū-įsavo galvų praradę?

--
Vadinasi, kiek tai liečia Trygve Lie misiją į Maskvą, | tų 

mums atrodo, ji buvo pasekminga. Dabar labai daug sudarymą turi būti įtrauk- 
viskas priklausys nuo to, kaip elgsis patsai Jungtinių ti ^visi kolektyviečiai. 
Tautų sekretorius, kaip jis dalykus pristatys mūsų kraš-i 
to prezidentui Trumanui, kaip į tai reaguos patsai Tru-| riausybės 
manas ir visa mūsų krašto vyriausybė.

Mes trokštame, kad ši Jungtinių Tautų sekretoriauą 
misija realizuotųsi gerąja kryptimi, kad ji būtų pradžia 
šaltojo karo politikos naikinimo, kad ji pasitarnautų 
pastoviai, ilgametei taikai pasaulyje.

Toks yra Lietuvos vy- 
> patvarkymas. 

Bet, aišku, ne visur jis pil- 
,nai pravedamas gyveni
mam Tokius kolūkių virši
ninkus bei vadus labai 
smarkiai kritikuoja Vil
niaus dienraštis Tiesa. Lai
kraštis rašo:

Yra nemaža atsitikimu, ka- 
d a kolūkiu valdybos gamybi
nius planus sudaro be kolū
kių aktyvo, nepritraukia ji į 
šį darbą, pagaliau neleistinai 
pažeidžiamas žemes ūkio 

traukė savanoriškai, smagiai. Ne! Čiangas mate, jog tos teles Įstatų vykdymas, kada 
salos ne juokais yra supamos liaudininkų-komunistų. Jeigamybiniai planai nėra ap- 
tie kariai nebūtų buvę ištraukti, jie būtų išmušti arbasvarstomi ir patvirtinami vi- 
paimti Kinijos Liaudies Respublikos. " suotinuose kolūkiečių susirin-

Atsiminkime, Chushan salose Čiangas buvo įtaisęskjmuose- Apskričių vadovai, 
tvirtas oro ir laivyno bazes, iš kurių jis puolė Šanghajųvietinfs Paines bei tarybinės 
ir blokavo šį Kinijos pakraštį. Chushan salos Čianguiorg’anizacijos,. žemės ūkio or- 
buvo labai reikalingos, bet jis matė, kas jo armijos ten^anai .tLni. £iliai įsisąmoninti, 

b J J J kad kiekvieno kolūkio gamy
binis planas tik tada yra rea
lus ir gali patarnauti kaip 
mobilizuojanti priemonė, kai 
parengiant jį ’ šiame darbe 
aktyviai dalyvauja visi tie 
žmonės, kurie turės iškeltas 
užduotis vykdyti, kai gamy
binis planas yra smulkiai ir 
visapusiškai aptariamas.

Naujas dangui smūgis
Tai Čiang Kai-šėko armijos pabėgo dar iš vienos tvir

tumos — iš Chushan salų, stovinčių netoli Šanghajaus— 
apie 80 mylių atstume nuo šio miesto.

Sakoma, Čiangas ištraukė iš tų tvirtumų apie 150,000 
kareivių. Nereikia manyti, kad jis tą armiją iš ten iš- ar-

laukia: skaudūs smūgiai, panašūs, kokius Čiang kai-še- 
kininkai patyrė Hainan saloje.

Dabar pasiliko tik viena tvirtuma — Formozos sala, —• 
kurioje Čiangas dar viešpats. Tiesa, Tibetas taipgi dar 
nėra išlaisvintas, bet ten kita padėtis.

Sėdėdamas Formozoje, Čiangas aną dieną paskelbė, 
būk jis, girdi, iš ten pulsiąs Kinijos liaudies respublikos 
sausžemį, — pulsiąs už poros metų. O už penkerių metų 
jis ‘‘išlaisvinsiąs” visą Kiniją.

Daugiau: Čiangas skelbia, būk jis padaręs tokius pa
žadus: iš Formozos nesitrauksiąs; jei liaudininkai-ko- 

> jfiunistai Formozą puls, tai jis šią salą ginsiąs, nesibijo- 
damas net ir žūti.

Visa tai, žinoma, yra “blofas”, o “blofinimu” čiang 
• Kai-šekas yra labai pasižymėjęs. Net ir komercinės 

spaudos rašytojai netiki tuo, ką plepa tasai Kinijos liau
dies priešas. Jie primena jam: ar ne tą patį sakei, kuo- 

■met buvai Nankinge? O kas atsitiko!
Formozos sala išlaisvinti Kinijos liaudininkams bus 

įsunkiau nei Hainan sala bei Chushan salos, nes Formo- 
. ■zoje yra labai daug Amerikos ginklų: tankų, lėktuvų, 
. šautuvų. Ten yra tvirtai įruoštos karinės bazės.

Žinoma, Formozoje yra daug žmonių, kurie Čiang Kai- 
d 'seko režimo neapkenčia, kurie tik laukia signalo, duoto 

: iš Pekino, jiems sukilti. Čiangas' tai žinoj todėl, pyaneši- 
>mai sako, jau dabar,yra areštuojami Formozoje “nužiū
rėti” žmonės ir jie žudomi, panašiai, kaip buvo Šangha- 

- juje, Nankinge; Cantone, Hainano saloje.

N UD UODĄ N E KALTUS 
KVAILIUKUS

Fašistinė Vienybė ner- 
vuojasi dėl keletos straips
nių, tilpusių pažangiojoje 
spaudoje prieš kryžiokus. 
Ji netikinti, kad tuos

kon- 
sve-, 
de- riems jau grąsina ar atei- 

; tyje gręs deportacija.
sa_! Kas galėtų atsitikti, jei

gu Harisiades byla nebūtų 
apeliuota?

Jam, kaipo pažangiam 
graikui, deportacija Grai
kijos reakcininkų naguos- 
na reikštų mirtį.

Kas galėtų atsitikti tiems 
apie šimtui ir pusei asme
nų, -sulaikytų deportuoti?

Daleistina, 
gręstų 
riems 
vykios, 
land.

Tūli 
žiūri į 
tiems, kuriems, jei sugrįž
tų savo gimtinėn šalin, nė

jo kie pavojai, bet 
kurių gimtosios šalys iš 
Amerikos deportuotų ne
priima. Tikrovė nėra taip 
lengva, kokia paviršutiniai 
atrodo. Nei būtų laimės 
skursti uždarytiems kon
centracijose. Nei jose am
žinai laikytų. Jau dabar 
kongrese yra tokių bilių, 
kurie, jei taptų įstatymais, 
įsakytų tokius “bešalius” 
deportuoti tokion šalin, ku
ri sutiks priimti.

Būtų paika tikėtis, kad 
Ispanijos fašistų diktato
rius Franco, išžudęs išim
tus tūkstančių savo tautos 
žmonių, rodytų malonės 
svetimiesiems fašizmo prie
šams, kad jis atsisakytų 
priimti nužudyti šimtą ki
tą svetimųjų.

Taigi, Harisiades byla 
yra simbolinga visiems. 
Apeliuos, laimės, lengviau 
galės atsidusti kiekvienas 
sveturgimis, o greta to ir 
kiekvienas amerikonas, ka
dangi demokratijos ir pro
greso laimėjimas viename 
fronte reiškia laimėjimą 
visiems.

Lietuvių organizacijos 
taipgi turėtų subrusti pasi
darbuoti. Kiekvienas as
muo turėtų ateiti su dide
le ar maža auka Harisiades 
bylai apeliuoti,'ją laimėti.

sa- i

Į tai atsakymą ryžosi 
tokio i gauti Amerikinis Svetur- 

pasiūlė ’ gimiams Ginti Komitetas. 
Ne tik atsakymą, bet ir ko
voti, kad Amerikoje 
centracijų nebūtų, kad 
turgimių nepersekiotų 
portacijomis.

Tautinių, kultūrinių,
višalpos, pilietinių ir kai 
kurių unijų atstovų pobū
vyje gegužės 11-tą, Jugos
lavų Centre, New Yorke, 
atstovai pasisakė artimiau
siu laiku sukelti dešimtį 
tūkstančių dolerių . užvesti 
apeliacinę bylą prieš depor
tavimą graiko 
ter Harisiades.

Panašiomis 
bylai yra virš

Harisiades 
šimtas kitų 

tokių bylų, įskaitant ir ke
lių lietuvių, tarpe tų And
rulio, Deikienės, Romando.

Dėlko užvedama Harisia
des, o ne kurio kito byla?

Harisiades byla bus iš-1 gręsia 
bandomoji (test case). 
Kaip išspręs tą, taip spręs 
visas kitas tokias bylas. 
Harisiades yra. jau paskir
tas deportavimui, visoki 
kiti formalumai praėję. 
Appliacija beliko vieninte
lis dar atdaras kelias, ko-

kad ir jiems 
mirtis, o kai ku- 

koncentracijos sto- 
kaip kad Ellis Is-

asmenys • lengvai 
pavojų- deportacijos

kJ',.' V 4. V. v * A t-t » A A S.3U J. *. j f

pa smerkiame tuos valdiniu- voti prieš deportavimą. Bet

ker
bylos paruošimas apeliaci- 
jai, išspausdinimas doku- 

Mes šaukiame vi-1 mentų, kainuos $10,000.
Iš to jau aišku, jog ko

mitetas po tokią sumą vi
soms byloms negalėtų su
kelti užvesti atskirai po 
vieną tuo pat laiku. Tačiau 
tai vienai bylai, kuri nusta
tys likimą visų, šio pobūvio 
dalyviai sutiko skubiai su
kelti $10,000. Tūlos organi
zacijos pasižadėjo ąukęlti 
po $1,000, mažesnės po ma
žiau. Keli jau buvo atnešę, 
įteikė pradinę auką.

remia arba pa-

sus patriotingus amerikie
čius pasmerkti tokią poli
tiką ir darbuotis energin
gai ir drąsiai dėl atstaty
mo ir palaikymo laisvo ir 
kompeticinio verslo, ir -dėl 
atsttitymo Respublikos.”

Smith o supratimu, vadi
nasi, jau mes ir pačią Res
publiką esame praradę.

Kas gi sakė, kad Ameri
kos reakcionieriai dar nėra

Kaip hitleriniai chuliganai stato j 
pavojų visų dipukų reikalus 

______  ra---- ----- ------------------------  
jį kvietė, pasirašė afideivi- 
tą, kad jie jį aprūpins dar
bu ir butu, kad jo darbas 
nepavaduos nė vieno 
Amerikos piliečio darbo.

O dabar jis staiga pasi
rodo New Yorke! Ir prasi
deda tyrinėjimas. Kaip jis 
tapo įleistas ' į Jungtines 
Valstybes? Ką daro tie, 
kurie jį parsikvietė?

Minėtam straipsnyje sa
koma', kad valdžios orga
nai pradės reikalauti iš tų, 
kurie dypukus parsikvietė, 
pilnų raportų apie atkvies
tuosius. Tyrinės ne tik tai, 
kur jie dirba, kokį darbą 
turi/ kaip, gyvena, bet taip 
pat reikalaus raporto apie 
jų užsilaikymą!

Aišku, kad dėl vieno to
kio įvykio valdžios orga
nai nebūtų taip susirūpinę. 
Labai galimas daiktas, kad 
tokį vieną atsitikimą būtų 
paskaitę tiktai nenormaliu 
įvykiu ir pamiršę. Bet juk 
spaudoje buvo plačiai rašo
ma apie lietuviškus hitleri
ninkus ir jų pikietus Ne- 
warke, Brooklyne, Bostone, 
Baltimorėje, Worcesteryje, 
Chicagoje, Rochesteryje, 
Clevelande ir kitur. Ameri
kinėje spaudoje buvo rašy
ta, kaip lietuviški hitleri
ninkai užpuola ramių pilie
čių susirinkimus ir terori
zuoja senus amerikiečius. 
Tuo visu pradeda susirū
pinti demokratiški šalies 
viršininkai. Kur link tąs 
veda ? Kas ' atsako už tų 
dypukų elgseną?.!.

Hitlerinis dipukas sumušė keturis žmones; valdžia žada 
tyrinėti visus naujuosius imigrantus; gali traukti 

atsakomybėn tuos, kurie pasirašė afideivitus
daug sykių mes liganų smurtas atkreips 

pabrėžę, kad hitle- Amerikos visuomenės dė- 
kurie mesį. Tai neišvengiama.

už-

Labai
esame
riniai kriminalistai, 
randasi dypukų tarpe, 
puldinėja žmones, staugia
prie salių, pikietuoja pa
rengimus, kada nors smar
kiai pakenks visiems nau
jiesiems imigrantams, taip 
pat ir tiems seniems ame
rikiečiams, kurie yra dypu- 
kus atsikvietę. Ankščiau 
ar vėliau jų chuliganiški 
darbai atkreips demėsį ati
tinkamų valdžios organų. 
Juk aišku, kol Amerikoje 
nėra fašimo, tol fašistų 
siautėjimui, tol hitlerininkų 
terorui nėra ir negali būti 
vietos.

Mes taipgi esame daug 
kartų įrodinėję, kad kuni
gai, smetonininkai ir men
ševikai, kurie kursto dypu- 
kus prie smurto, yra pavo
jingi naujųjų imigrantų 
priešai.

Visa tai jau pildoši gyve
nime. Tiesa, prasideda ne 
nuo lietuvių, bet palies ir 
lietuvius. Ir lietuviškų chu- 
• c ' 

Tasai budelis, be abejojimo, dar išžudys ne vieną tūks
tantį Kinijos liaudies geriausių sūnų ir dukrų, kol For- 
moza bus išvaduota.

Bet ši sala bus išlaisvinta. Apie tai abejojimo nėra.
Turint visa tai galvoje, argi ne laikas mūsų kraštui 

nutraukti visokius ryšius su Čiang Kai-šeko režimu, taip 
neapkenčiamų Kinijos liaudies'?

Turint tąi prieš akis, argi ne laikas iš Jungt. Tautų 
išvyti visus čiang-kai-šekininkųs ir priimti Kinijos liau
dies respublikos atstovus?

Štai kas atsitiko New 
Yorke. Skait.om New York 
Daily Mirror (geg. 16 d.) 
straipsnio antgalvį:

“Prasideda DPs tyrinėji
mas po triukšmo judžių 
teatre čionai”.

Toliau laikraštis rašo:
“Policija ir Immigration 

and Naturalization Servi
ce viršininkaį vakar pradė
jo tyrinėti, kad surasti, 
kas atsitinka su išvietin- 
taisiais, kuomet jie pribū- 
na i šia šąli, kas turi būti C- 4- t Z
laikomas atsakomybėje už 
jų veiksmus, kudmet jie 
sulaužo įstatymą.”

O štai visa istorija. New 
Yorke ant 7th Ave. ir 42nd 
St. yra rodomas tarybinis 
filmas “The Battle 
lingrad.” Atsirado 
dypukas, 
munistas, 
Stupakow,
prieš penkis mėnesius pri
buvęs į šią šalį. Jis nus
prendė nueiti į minėtą te
atrą ir pamokyti 
nės demokratijos.” 
užpuolė ir sumušė 
žmones, iš kurių 
policistai. Jis tapo 
tuo tas ir nuvežtas 
nėn protui ištirti!
do, kad Stupakow buvo at
kviestas iš Vokietijos. į 
Blue Mount, Ill. Tie, kurie
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baisus 
vardu 
kuris

o f Sta- 
vienas 

anti-ko- 
Konrad 
dar tik

“hitleri- 
Jis ten 
keturis 
du yra 
suareš- 
ligoni- 

Pasiro-

Prisiminimas mano bran
gaus vyro ir draugo po še- 
šerių metų jo mirties. Jis 
mirė gegužės „ 18, 1944 m. 

Marė Ramanauskienė.
"^nRetmių 

valstijų baptistų bažnyčių 
konferencija pasiuntė pr£- 
zid. Trumanui prašymą, 
kad atšauktų savo atstovą 
iš Vatikano, popiežiaus 
valstybėlės.

Todėl mes dar sykį sako
me visiems padoriems dy- 
pukams: Saugokitės hitle
rinių kriminalistų? Vykite 
juos laukan iš savo tarpo! 
Neklausykite kunigų, sme- 
tonininkų ir menševikų va
dų, kurie jus organizuoja 
ir kurstę prie smurto prieš 
pažangiečių parengimus ir 
organizacijas:, \ ą.

* i. ■ . ” '------------------------------—— " * w 5 1 ' • v ■ ■ • ■■■
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Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų 
kreipimasis į lietuvių akademinį jaunimą

Newark, N. J ALDLD Reikalai
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 gražesnį ir šviesesnį gyvenimą. Manome, 
jog bus labai įdomu ir Amerikos lietuviams, o ypač naujie
siems imigrantams susipažinti su šiuo Lietuvos studentų pa
reiškimu. Todėl jį čia paduodame ištisai. Studentai rašo:

Lietuvos Konservatorija ir 
Dailės Institutas

Lietuvos TSR Valstybinė 
Konservatorija savo studentų 
skaičiumi kelis kartus didesnė 
už prieškarines Kauno ir Vil
niaus konservatorijas. Kon
servatorijos fakultetai kasmet 

Vilniaus, 
Šiaulių ir 
mokyklų

Didžioji Žemės
Ūkio Akademija

Dotnuvos į Kauną persi- 
Lietų vos TSR žemes 

Akademija. Jai vyriau- 
perdavė visą eilę didelių

tie, kurio pradėjo studijuoti 
1944 metais Tarybinei Armi
jai vos tik išvadavus Vilnių ir 
Kauną. A)- galėjo svajoti 
apie aukštąjį mokslą, pavyz
džiui, Liucijonas Miliauskas? 
šis Raseinių apskrities, Šim
kaičių valsčiaus Paalsio kai
mo sklypininko vaikas nega
lėjo net lankyti gimnazijos. 
Tik tarybinė santvarka sutei
kė 
1914
įstojo 
m i ją 
baigė

pasipildo gabiais 
Kauno. Klaipėdos, 
Panevėžio muzikos 
abiturientais. Konservatori
jos kompozicijos, fortepiono- 
vargonų, vokaliniame, orkes
triniame ir kituose fakulte
tuose, operinio rengimo, lie
tuvių liaudies muzikos instru
mentų bei kitose
d arbu o j as i į ž v m i ą u s i e j i 
kompozitoriai ir 
Stalininės premijos 
profesorius Balys 
Antanas 
Liaudies 
trauskas, 
niūnas,

katedrose 
mūsų 

muzikai — 
laureatas 

Dvarionas,
Račiūnas. LTSR 

artistas Kipras Pe- 
Kačanauskas. Vai- 
Antanas Sodeika, 

Galkauskas, Kamavičius (sū
nus). Smilgaitė - Dvarionienė, | 
Stalininės premijos laureatas 
Jonas švedas, Konradas Ka- 
veckas, Bieliūnas. Martinonis. 
Gaudrimas ir kiti. Pažymėti
na. kad konservatorijoje da
bar dėstomi visi be išimties 
styginiai ir pučiamieji instru
mentai.

Ketvirtoji 
mokykla — 
bin is Dailės 
be tapybos, skulptūros ir gra
fikos fakultetų turi taip pat 
architektūros fakultetą. Vil
niaus Dailės Institute dirba 
pedagoginį darbą apie 50 
Įžymių Lietuvos dailininkų: 
Vytautas Jurkūnas, Antanas 
Gudaitis, Petras Aleksandra
vičius, Vytautas Palaima, Na
poleonas ir Algirdas Petru
liai, Mečys Bulaka, Jonas 
Kuzminskas, Liuda Vaineiky- 
tė. profesorius Galaunė ir kiti.

Mūsų Senasis
Kauno Universitetas

žymiai išaugo Kauno Vals
tybinis Universitetas. Vyriau
sybė ne vien tik atstatė hitle
rinių okupantų sugriautas kli
nikas bei kitus rūmus, bet j 
perdavė visą eilę naujų pa
statų, tame tarpe buvusius 
žemės Banko rūmus. Kau
no universitete be medicinos 
papasakoti 
gyvename, 
pasidalinti 
fakulteto 
skyrium ir farmacijos fakul
tetu yra net penki įvairių 
technikos mokslų profilių fa
kultetai: Mechanikos, Elek
trotechnikos, Cheminės tech
nologijos, Statybos ir Archi
tektūros. šie fakultetai jau 
išleido ir toliau rengia maši
nų statybos technologus, dur
pynų eksploatacijos, šilumi
nės energetikos įrengimų, au
tomobilių, geležinkeliui, 
to pramonės ir 
p 1 u o š t i n i ų medžiagų 
nines technologijos, 
stočių, pramonės Įmonių sta
tybos, kelių, hidrotechnikos, 
vandentiekio ir kanalizacijos, 
geodezijos bei kitų specialy- 

, bių diplomuotus inžinierius.
Kauno valstybinio universite
to profesūros eilėse įžymūs 
moįkslininkai: akademikai Pu
renąs. Lašas, Mažylis, nariai 
korespondentai Vasiliauskas, 
Indriūnas, 
lė, Mašinskis, 
(jis ir univers. rektorius), Par- 
šauskas, šiaulys, Janiek is, ar
chitektai Stulginskis, SČesnu- 
levičius, Verbickas, Belinskas, 
Lukošaitis, docentai Matulevi
čius, Januškevičius, Jaržems- 
kis, Kaulakis, Kaunas, Vid
mantas, Sližys ir daugelis ki
tų.

sostines aukštoji 
Vilniaus Valsty- 
Institutas. kuris

Akade- 
po 300 
mokslo 
baigia

Ūkio 
sybė 
pastatų miesto centre—moks
lo reikalams bei bendrabu- 
čiams. o iš kelių artimiausių 
miesto apylinkių dvarų suda
rė vieną daugiau kaip 1,000 
hektarų mokomąjį ūkį. Aka
demija dabar turi Agronomi
jos, Miškų ūkio, žemės ūkio 
ekonomikos ir organizacijos, 
žemės ūkio mechanizacijos, 
žemėtvarkos ir Hidromeliora- 
cijos fakultetus. Agronomi
jos fakultetas turi ir neaki
vaizdinį skyrių. šiuo metu 
Akademijoje studijuoja 1,207 
studentai. Kasmet į 
mi.įą numatyta priimti 
naujų studentų, šiais 
metais Akademiją
200 agronomų bei kitų žemės 
ūkio specialistų. Akademija 
metai iš metų plečiama ir jau 
toli pralenkė savo Dotnuvos 
pirmtakūnę. Užtenka pasaky
ti, kad vien laboratorijų įren
gimams šiemet išleista dau
giau kaip vienas milijonas 
rublių. Akademijoje dėsto 
rektorius Matas Mickis, aka
demikas Jonas Kriščiūnas, 
narys - korespondentas Ruo
kis, profesorius K on d ratas,
docentai Šklėrius, Bulavas, 
Navardaitis, Mastauskis, Pe
traitis, Juozapavičius, Čepins
kis ir kiti.

Kelis kartus išaugo Lietuvos 
TSR Veterinarijos Akademi
ja, kuri ruošia veterinarijos 
gydytojus ir diplomuotus zo
otechnikus. Akademijos lai
dos artimiausiais metais bus 
didesnės už buvusį buržuazi
niais laikais bendrą jos stu
dentų skaičių. Akademijai 
vadovauja docentas 
čypas.
Kauno Dailės ir Kūno 
Kultūros Institutai

Jonas

Kauno Valstybinis Taiko
mosios ir Dekoratyvinės Dai
lės Institutas sutelkė pajėgų 

j dailininkų - pedagogų būrį. 
Dekoratyvinės ir monumenta- 
linės tapybos, dekoratyvinės 
ii* monumentalinės skulptūros, 
dailiosios keramikos ir dai
liosios tekstilės fakultetuose 
dėsto Žmuidzinavičius, Stali
ninės premijos laureatas Juo
zas Mikėnas, Ušinskis, Stro
lls, Rimtas, Kalpokas. Tara- 
bilda, Pundžius ir kiti

Jauniausioji mūsų aukštoji 
mokvkla — Valstybinis Kū
no Kultūros Institutas, įsteig
tas po karo Kaune. Institu
tas ruošia kūno kultūros dės
tytojus, o taip pat trenerius 
bei sporto instruktorius mūsų 
respublikos sporto draugi
joms. Instituto pedagogų tar
pe sporto veteranai Žile
vičius, Kišonas, Klimas, Dzin- 
dziliauskas, Vietrinas, grįžęs 
iš Hanoverio Lietuvos TSR 
teniso čempionas Anilionis.
Mūsų Šaunioji Studentija

Mes norime, kad ir 
glaustai, supažindinti jus 
Tarybų Lietuvos studentija, 
mūsų perspektyvų ir ateities 
lūkesčių.

10,000 Tarybų Lietuvos stu- 
| dentų — tai tikras lietuvių 

profesoriai Juode-1 tautos pasididžiavimas. Mū- 
Kupčinskas ' su tarybinė lietuvių studenti-

jums, kaip ir kuo 
kaip mokomės, 

savo mintimis dėl 
su stomatologijos

mais- 
įrengimų, 

rnecha- 
elektros

su
su

ja — tai gabiausieji darbi
ninkų, valstiečių, tarnautojų 
ir inteligentijos vaikai, ku
riems tarybinė valdžia plačiai 
atvėrė duris į visas aukštąsias 
mokyklas ir sudarė palan
kiausias sąlygas studijuoti ir 
išeiti mokslus .

1949 metais gavo diplomus

jam galimybes mokytis, 
metu rudeni Miliauskas 
į Veterinarijos Akade- 

ir po penkerių metų 
ją vienais penketukais,

šimtų kitų jaunų gydytojų, 
inžinierių, chemikų, agrono
mų, gamtininkų biografijos 
panašios į Miliausko. Vieni 
jų baigę universitetą arba in
stitutą, pradėjo dirbti pagal 
įsigytą specialybę, kiti pasili
ko dirbti mokslinį darbą.
Liaudies Vaikai— 
Studentai

Mūsų liaudies vaikai, kurie 
buržuaziniais laikais tik kaip 
reta išimtis galėdavo studi
juoti, dabar sudaro didelę 
daugumą bet kurioje aukšto
joje mokykloje.

Mes galėtume papasakoti 
apie medikę Genovaitę Lu- 
kinskaitę, statybininką Algir
dą Baltušį ir šimtus mūsų ko
legų, kurių tėvai gyveno bur
žuazinėje Lietuvoje tamsoje 
ir varge, kuriuos Tarybų Lie
tuva išvedė į šviesą ir mokslą. 
Tai būtų labai panašūs pasa
kojimai, nes mūsų tarpe nėra 
privilegijuotų, kaip kad ir nė
ra vargo bei skurdo nukamuo
tų studentų.

Buržuazinėje Lietuvoje uni
versitetą baigdavo vos 24 
nuošimčiai 
studijuoti.
skurdo, nepritekliaus 
mi, turėdavo mesti 
Visai kas kita pas mus.
rybų Lietuvoje studentijai su
darytos visos sąlygos stojus į 
aukštąją mokyklą ją ir baig
ti.

SVARBUS REIKALAS
Kas tiktai turėsite progos, 

pirmadienių vakarais, 15 iki 
9, paklausykite progresyvių 
pranešimo per radiją.

Pirmasis toks pranešimas 
jau Įvyko, pirmadienio vaka
re, gegužės 15 d., S vai. 45 
min., iš radijo stoties WN.JR 
—1430 kilociklių. Tai ta pa
ti stotis, iš kurios, prieš porą 
metų, eidavo sekmadienių ry
tais bent kelių kalbinių gru
pių dainų, muzikos ir kultū
ros programos. Tuomet toji 
stotis buvo Brukline, ir iš ten 
skardžiai aidėdavo bruki in iš
kis Aido choras, solistai, so
listės, gyva ir plokštelių dai
na ir pranešimai.

Paskiau tą stotį perėmė 
Newark Evening News. Ki
tos dabar raidės — WNJR, 
bet oro bangos tos pačios — 
1430 kc. Gerai galima gir
dėt.

Progresyvių partijos prane
šimus duoda Įžymioji visuo
menininke Katharine Van 
Ord en. Lygus, malonus au
siai, įtikinantis balsas, kelia 
gyvus, gyvenimiškus reikalus. 
Nedarbas, gyvenviečių stoka, 
nuomų suvaldymas, civilių tei
sių klausimas, pieno ir kitų 
maisto reikmenų gvildenimas, 
švietimas, a to m bombų politi
ka ir tt.

Pranešėja padeda jums įsi- 
sąmonint ir susiorientuot šiuo
se

ir nauji nariai, kurie įsirašys 
dabar.

Naujų Narių Vajus

gyvenimo verpetuose.
Jonas Kaškaitis.

Philadelphia, Pa

vos
visų pradėjusių
Likusieji bado, 

verčia- 
studijas. 

Ta-

Stipendijos Visiems 
Studentams

Buržuaziniais laikais stipen
dijos būdavo skiriamos beveik 
vien tik visokiems neolitua- 
nams arba ateitininkams. Da
bar stipendijas gauna visi 
aukštųjų mokyklų studentai. 
Stipendijos nemokamos tik 
tiems, kurie nenori mokytis. 
Mes galime reguliariai lanky
ti paskaitas bei praktikos 
darbus, nes mums nereikia 
blaškytis beieškant duonos 
kąsnio, kaip kad būdavo se
niau1. Studentams, atvyku
sioms iš provincijos, prie kiek
vienos aukštosios mokyklos 
yra gerai įrengti bendrabu
čiai su skalbyklomis, įvairio
mis buitinio aptarnavimo dirb
tuvėmis. Studentų valgyklo
se, esančiose prie aukštųjų 
mokyklų, mes maistą gauna
me pigia, prieinama kaina.

'Daugiau bus)

gO-

Chester, Pa.
ge gūžės, 
Grounds, 

įvyks .Lie- 
Draugijos 
piknikas.

VAŽIUOS Į PIKNIKĄ
Nedėlioj, 21 d.

Crescent Picnic 
Gloucester, N. J., 
tuvių Literatūros 
6-tos Apskrities
Kiek teko išsikalbėti, tai visi 
lietuviai jo laukia, nes tai 
bus pirmas piknikas šiemet.

Paprastai, LLD apskrities 
piknike būna daug lietuvių 
iš plačios apylinkės ir susi
eina pažįstami ir draugai. 
Todėl, nėra abejonės, kad ir 
šiemet daug žmonių bus. Vi
si važiuokime į pikniką 
gražiai laiką praleiskime.

Ateinantį sekmadienį, 
gūžės 21 d., Crescent Picnic 
Grounds, Gloucester Heights, 
N. J., LLD 6-ta apskritis ren
gia pikniką. Iš Baltimorės ir 
Chesterio organizuojama bu
sai.

Nežinomo, ką daro Cam
den, Easton ir Gibbstown — 
seno Vinco kuopa. Bendrai 
jaučiame, kad jie visi atliks 
savo pareigas. Philadelphie- 
čiai uoliai rengiasi prie šio 
pavasarinio parengimo. Iš se
nųjų veikėjų, A. Galkus, bū
damas LLD 6-tos apskrities 
organizatorium, d 
pastangų padaryti
mą sėkmingu ir reikšmingu. 
Mes visi jo planą ir tikslą 
remiam ir kooperuojam.

Pereitame LLD 10 kp. su
sirinkime veik visi apsiėmė 
dirbti, o susirinkimas buvo 
geras - skaitlingesnis, kas su
kėlė ūpą, viltį darbuotis.

J. A. Bekampis piknikui 
viską prirengė. Ant jo pečių 
veik visa našta rymo. Tačiau, 
gegužės 14 d. Bekampienė 
pašaukė telefonu, kad Be
kampis rimtai susirgo, ir pra
šė atvykti paimti LLD 10 k p. 
finansų sekretoriaus reikalus. 
Nuvykau pas draugus ir at
radau Bekampį sunkiai -ser
gantį. Tai liūdna, gaila drau
go, kuris ne tik triūs.ėsi sa
vo gyvenimo reikalais, bet ir 
visuomeniškais reikalais. Kas 
liečia Laisvės pikniko ir kitų 
parengimų, jis tik vienas ap
eidavo visus keblumus. Man 
labai buvo gaila. Jo sūnus 
yra daktaras, ir pilnai tikiu, 
kad susirgimo priežastį pra
šalins, ir jis bus su mumis. 
Nuo savęs linkiu Bekampiui 
pilnai sugyti ir ateinantį sek
madienį' bendrai 
linksmai praleisti 
nike!

Philadelphiečiai 
riai, kurie apsiėmę
kurie norite pagelbėti dirbti 
šiame piknike — susirinkite 
sekmadienį 735 Fairmount 
Ave, tarp 9 ir 10 vai. ryto. 
Iš čia būsite nuvežti 
niko parką.

Birželio 4 d. įvyks 
piknikas Baltimorės
kėje. Iš Philadelphijos orga
nizuojama du busai; viename 
važiuos Lyros Choras. Busai 
išeis iš sekančių vietų: 143
Pierce St. ir 735 Fairmount 
Ave.
žiuos 9 vai. 
duoda :

su mumis
laiką pik-

LLD nu
dirbti ir

ir

VIENA, Austrija. — Be
darbių skaičius Austrijoj 
per 12 mėnesių pakilo 25 
procentais. Austrija taipgi 
p r i k 1 a u so ;__________
Marshallo planui.

MŪSŲ SUVAŽIAVIMAS

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
kuopų delegatų Suvažiavimas 
įvyks šeštadienį ir sekmadie
nį, liepos 1-2 dd., Liberty Au
ditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

Visoms kuopoms jau išsiun
tinėta Į Suvažiavimą kvieti
mai, taipgi informacijoms ir 
Apskričių komitetams. Jie 
'tilpo ir darbininkiškoj spau
doj. Reiškia, visos kuopos ir 
nariai esate pilniausiai pain
formuoti. Dabar darbas pa
čių kuopų, apskričių ir narių, 
kad LLD Suvažiavimas būtų 
sėkmingas, kad jis būtų skait“ 
lingas delegatais, gausus nau
jais sumanymais Draugijos 
gerovei ir aukomis sustiprintų 
Knygų ir ApŠvietos Fondą.

Atminkite, draugės ir drau
gai, kad Centro Komitetas 
yra tik jūsų centralizavimo 
veiklos įstaiga. Patsai Cen
tro Komitetas negali Suvažia
vimą padaryti skaitlingu. Tai 
jūsų, draugės ir draugai, par
eiga. Iš visų artimesnių kuo
pų reikia išrinkti pilną atsto
vybę delegatų. Jų atvežimui 
panaudoti automobilius. Iš 
tolimesnių kolonijų reikia ke
lioms kuopoms susidėjus siųs
ti delegatus. Atlikime savo 
pareigas! Padarykime sėk
mingu LLD Suvažiavimą!

Sveikinimai Suvažiavimui
Sveikinimų ir aukų Suva

žiavimui gavome nuo sekamų 
kuopų:

LLD 4 Kp., Portland, Ore
gon, per J. Stupur, $10.

LLD 39 Kp., Scranton, per 
P. Šlekaitį, $10.

LLD 138 Kp., Maspeth, per 
Vincą Kartoną, $10.

Ačiū už aukas! Aukos ski
riamos suvažiavimui, kad ir 
iš anksto prisiunčiamos yra 
priskaitomos prie jo ir skel
biamos spaudoje.
Turime Jau 50 Garbes Kuopų

Prie pirmiau paskelbtų gar

bės kuopų prisideda dar se
kamos :

Kuopa Miestas
8 Cambridge 

15-A Gibbstown ,
15-B Port Arthur

16 Jersey City
40 McKees Rocks
44 Lowell,
74 New Kensington
77 Cliffside Park
82 Peoria
83 Muskegan

100 Timmins
103 Hudson
122 Codomin
129 Spring Valley
140 Waukegan
152 Red Lake
182 May wood
188 Detroit
218 Scottville
236 Washington

Tarpe garbės kuopų yra 
188-ta kuopa, Detroit - Ham
tramck, kurios sekretoriaus 
pareigas gabiai eina A. Va- 
raneckienė. Kuopa pasimo- 
kėjo už 126 narius duokles, 
jų tarpe 4 nauji nariai.

Kurios bus sekamos kuopos 
garbės sąraše? Atminkite, 
kad į garbės sąrašą bus 
įtrauktos tik tos kuopos, ku
rios iki 1 d. liepos pasimokęs 
už visus narius duokles. Mū
sų Konstitucija reikalauja, 
kad visi nariai iki 1 d. lie
pos pasimokėtų duokles. At
likite savo pareigas! Atmin
kite, kad CK turi išleisti žur
nalą “Šviesą” ir knygą.

“Šviesa” No. 2 ir Knyga

žurnalo “Šviesos” No. 2 jau 
neužilgo išeis ir bus išsiunti
nėtas visiems nariams. Jeigu 
kurie pakeitėte gyvenimo vie
tą, tai tuojau praneškite i 
ceritrą.

“Šviesos” No. 3 bus pašvęs
tas Lietuvių Literatūros Drau
gijos 35-kių metų jubiliejui.

Už šiuos metus viąf-LLD na
riai gaus labai svarbią knygą 
“Popiežiai ir Lietuvių Tauta.” 
Ji jau yra spaudoje. Ją gaus

LLD 35-kių metų jubiliejaus 
proga Centro Komitetas pa
skelbė per visus metus naujų 
narių vajų. Turime gauti 1,- 
000 naujų narių. Iki šiol ge
riausiai pasidarbavo naujų 
narių gavimo didžiausia 
Draugijos 19 kuopa, Chica
go.]’, kuri jau gavo 10 naujų 
narių. Kitos kuopos yra gavę 
po mažiau.

Reikia pasakyti, kad kol 
kas naujų narių vajus eina 
nepatenkintai. Iki šiol dar 
gauta tik apie 150 naujų na
rių. Visi permažai veikiame, 
permažai stengiamės praves
ti savo obalsį į gyvenimą. 
Pasidarbuokime laiko pikni
kų, i kuriuos suvažiuoja daug 
žmonių. Gaukime naujų na
rių !

Aukos i Knygų Fondą

Į Knygų ir Apšviotos Fon
dą gavome sekamai aukų :

LLD 1 Apskritis, Chicago, 
per A. Yurį, pelnas nuo ju
biliejaus bankieto, kuriame 
dalyvavo A. Bimba, $86.43.

LLD 50 Kp., Rochester, pel
nas nuo V. Andrulio prakal
bų, per J. Stanley, $21.35.

P. Uldikas, Montreal, au
kavo $5. J. Dainius, Jamaica, 
$1.60. G. Kardauskas, Lin
den, ir O. Šeinberienė, Mi
nersville, aukavo po $1.

Visiems aukavusiems taria
me širdingai ačiū! Draugi
jos jubiliejaus proga Centro 
Komitetas prašo rengti pa
rengimus ir pelną arba jo da
lį skirti i Knygų ir Apšviotos 
Fondas

D. M. ŠOLOMSKAS, \ 
ALDLD CK Sekr.- 

110-12 Atlantic Avė. 
Richmond Hill 19, N. Y.

PRAGA. — čcchoslova- 
kijos teismas nusmerkė dar 
vieną cechą pakarti kaip 
tėvynės išdaviką, Amerikos 
šnipą; 22 kitus už tai nu
teisė kalėjiman, jų tarpe ir 
vieną kunigą.

Hartford, Conn. — Bus Vaidinama
Rojaus Mizaros Trijų Veiksmų Pjesė

i pik’

Laisves 
apylin-

Iš Philadelphijos 
Tikietus 

Tureikienė,

išva- 
par- 
143

J 1 ° I 'amerikiniam Pierce St.; A. Galkus, 1112
Mt. Vernon St. , Rep.

H

“Vakar, valydama kambarius, aš netikėtai užkliuvau, va, ant šito. Kas viduje,, klausiau 
savęs. Neiškenčiau ir atidariau. Štai kas’.. Prašau pažiūrėti, kurie nor e ...

(Šiurpu nukrečianti scena iš pjeses Nesusipratimas.

Suvaidins: BROOKLYNO LIETUVI Ų LIAUDIES TEATRAS
Režisierius JONAS VALANTIS

Sekmadienį, Gegužės 21 May, 1950
Lietuvių Amerikos Piliečių Svetainėje

227 Lawrence Street, Hartford, Conn.,
Vaidinimas prasidės 2 valandą po pietų

PRADŽIA 2 VAL. PO PIETŲ ĮŽANGA LABAI ŽEMA.

3 pusi.__Laisve (Liberty, Lith. Daily)—• Penkt., Geg. 19, 1950
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KALVIO IGNOTO TEISYBE
3.215O APYSAKA

Paraše A. GUDAITIS—GUZE VIčIUS

J. Jurginis.

VILNIUS

— Didums — kaip jaučio, o prots — 
kaip avino! Ha-ha-ha!.., Lįs, lįs, ropos 
ropos, kap rupūže papamačiais, vis prie 
liokomotyvo! Vis jam negana! Ha-ha- 
ha! 0 tas kad dės jam iš viso čiaupo! 
Bent atsikando! Tai vyruks! Patį kai
zerį išmaudęs beesąs .. . Lai tik ans da
bar čia atropos! Aš jam ne tokią pirtį 
užtaisysiu!. ..

Žandaras vis. dar tebesipurtė po žibin
tu, šluostėsi sprandą nosine ir garsiai 
keikėsi, kai jie, dideliu ratu aplenkę de- 

• po dirbtuves, palindo po vagonais, suva
rytais prie pakrovimo vietų. Baigtas 
krauti sąstatas buvo ruošiamas kelionei: 
čia ir ten pro vagonus siuvo kondukto
riai, sandėlininkai ir žandarai.

Lygiagretės linijos buvo užimtos tuš
čio prekinio sąstato. Kasparas palindo po 
tuščiu vagonu, ir visi kiti pasekė juo.

Susėdę tirštame šešėlyje tarp tekinių, 
vyrai, patys nepastebimi, galėjo matyti 
traukos brigados pasiruošimus. Štai, pa
dėjėjas jau bėga išilgai vagonų, kalinė
damas buksvas. Štai, ir brigadierius at
žygiuoja su obervachmeisteriu; margo ži
binto atspindžiai plaukia tarp tekinių 
kitapus ešelono. Štai, ir brigada jau lipa 
į stabdžių bokštelius, virš vagonų stogų 
iškeltais langeliais.

Draugai jau ima nerimauti.
— Veža, prakeiktieji! — sumurma 

vienas geležinkeliečių: — Miltai, svies
tas, mėsa, kiaušiniai. Visko čia pilna — 
vagonai lūžta!

— Kareivių tai neprisileidžia: išdras
kytų kareiviai, kaip mat. O, va, žanda
ram mėsa negadina akių, jiems tai ga
lima ...

Žmogus keikėsi pačiais rinktiniais vil
nietiškų žargono žodžiais, įpindamas į su
dėtingą savo pagiežos marginį visus 
šventuosius sakramentus ir net pačią 
Aušros Vartų motina.

— Mes badu dvesiam! O jie — Ger- 
manijon! Man vaikai ištinę per tą jų 
sachariną prakeiktą, per tuos jų pelus, 
avižų ašakas. O čia, matai, kas! Ak, kad 
jūs paspringtumėt! . ..

Palinijy garavo pelenų ir gargožių 
krūvelės. Ignotas traukė į save akmens 
anglies dūmų kvapą, ir jam atrodė, kad 
visa tai yra jam įprasta, sava. Jis sėdė
jo susikaupęs. Jau jis gerai išmanė, ką 
reiškia karščiuotis užpuolimo metu.

— Drauguži, šaltai šaltai, — progar- 
siu, lyg atsiprašydamas, ištarė jis į pa
čią keikiančio draugo nugarą. — Nie
kur jie neišvažiuos!

— Kaip neišvažiuos, kadgi brigada 
jau susėdus. Pasižiūrėk! Pasiklausyk!

Vakarinėje stoties dalyje, už “pakhau- 
zo,” bėgių sankryžose tirlino iešmininko 
švilpukas. Priekyje aukštai užsidegė ža
lia semaforo akis. Toli, ešelono pirmaga
lyje, sunkusis vilkikas sudūdavo ties se
maforu ir staiga timptelėjo vagonus. 
Buvo girdėti, kaip bejėgiškai sukasi jo 
ratai, nekabindami bėgių ir nepavilkda- 
mi ešelono. Tuoj pasigirdo trumpas ir 
piktas jo riaumojimas, ir visu ešelono il
giu, per visus vagonus ir buferius nuai
dėjo daužomų lėkščių garsas. Buvo nu
manu, kad garvežys tuojau timptelės į 
priekį ir vagonai vienas po kito pasiduos 
ištemptų sankabų viržiams ir ims riedė-

— O, dabar tai laiks! — pasakė iešmi
ninkas ir ėmė skirstyti: — Še, pasiimk 
dūdą į vieną ranką, pistoną į antrą, ir 
marš prie iešmo! O tu — prie kito, ne
veizės iešmų niemčiai. Porom šekit! O 
mudu, ūsuots dėde, eikim kitur, — ir jis 
patraukė Ignotą už rankovės.

Išlindęs kitapus ešelono, paskui vikrų 
ir lankstų iešmininką, Ignotas su dide
liu malonumu ištiesė nugarą.

Jie paskubomis žengė pagal plytinę 
dirbtuvių tvorą, pačiu p'aliniju. Toli 
kažkur bėgiojo sukabinėtojai, žibintuvė
liais nešini; vėl skardžiai ir tęsiamai su
birbė švilpukas. Sudūdavo garvežys, tar

ytum sunkiai atsidusęs, timptelėjo, ir be
veik tuo pačiu metu nuskardėjo sprogi
mai.

$5
Kurčiam varpo nėra, 
Aklam — saules.

Ant laiptelių prieš didįjį klubo prie
angį sėdėjo bedarbės. Jos rinkosi grupė
mis iš įvairių miesto dalių. Kirstukienė, 
panlačiusi vieną kitą pažįstamą iš vaka
rykščio, prisėdo ir ėmė šnekinti drauges.

Viena jų, labai raukšlėta, pražilusiais re
tais plaukais, pasakojo apie moterų drau
gija:

— Gražu, švaru, kambariukai su gė
lėm, takeliai visur ant grindų iškloti. 
Sėdi tokia panytėlė akinuota, su lapės 
kailiu aplink kaklą. Sėdi, knygą skaito. 
Nei ji klauso, ką aš jai šneku, nei jai to 
reikia... Tai čia knygelytę . pasivartė, 
tai čia šuniuką paurzina. “Mes, girdi, 
krikštijonys-demokratai. Tamsta, kokios 
parapijos?...” Ir šiaip ji mane, ir taip 
ji mane: “Negerai, sako, dirbat.” Jau ir 
šunytis mane puola, urzgia. Tai šunytį 
aptramdys ir vėl šaukia: “Ne taip, ne 
taip.” Papykus, kad išrėžiau: “Ak, pa
nele, ar daug vaikų turėjai? Vaikiukas, 
tai ne šunytis išauginti! O tu mane mo
kai! Tu mum geriau pasakyk, kur tuos 
pinigus padedat, kur jum surinkti? Vie- 
nuolkom išdalijat? . ..” Tik — ūks-miks, 
sumiksėjo ir nutilo! Žinom gi: tam juo
dajam Kazimiero klebonui viską grū- 
džia!

Klausytojos moterys skiriasi nuo klau
sytojų vyrų ypatingai tuo, kad negali ty
lomis klausytis: viena aimanuoja, kita 
vis pritaria, trečia galva linguoja ir dū
sauja, ketvirta klausimus kiša, beria, 
iki galo kalbos neišklausius.

Atsirado bedarbė tarnaitė, zitietė, ku
ri ėmė garbinti Kazimiero bažnyčios kle
boną. Atsirado ir Kazimiero parapijos 
gyventojų, tarnaičių ir bedarbių; kalba 
beregint pasuko prie kunigų ir bažny
čios. Kazimiero parapijos klebonas šau
kiąs moteris eiti prie Aušros Vartų, ne
klausyti nukirptaplaukių ir neieškoti ne
laimės šuntakiuose.

— Viešpatie susmylėk! Neliepia ku
nigėlis, — kaipgi eisim?

Daugiakalbis, daugiaširdis miestas, 
štai, ir vėl keitė savo veidą Kirstukienės 
akyse. Davatkų Jeruzalė su stebuklin
gais paveikslais, keliaklupsčių piligrimii 
virtinėmis, vienuolių pulkais ir kariau
jančiais pamokslininkais nesuskaitomose 
bažnyčiose, štai, atgręžė savo nasrus. ..

Tas kazimieriečių klebonas buvo aukš
tas, juodplaukis, juodakis, tiesus, gražus, 
kaip lėlė, o giedojo, kaip angelas. Jis mi
tingavo bažnyčiose, važinėjo po dirbtu
ves ir fabrikėlius, kur daugiau buvo mo
terų, ir šaukė prie krikščioniškos taikos. 
Jis sakė pamokslus net žydiškai ir ru
siškai kalbančioms darbininkėms. B-et be
darbių komiteto balsas buvo stipresnis, 
— ir moterys, štai, susirinko prie gele- ; 
žinkeliečių klubo. Netrukus jos ėmė ri
kiuotis. Išnešė vėliavą. Griežtai išsiskir
dama iš kitų moterų savo kazokiškais 
drabužiais, Aldona stovėjo šaligatvyje, 
lyg kažką svarstydama, lyg dvejodama. 
Tai pastebėjusi, Kirstukienė šūkterėjo:

— Na, tu gi,’berniuk! Ar pasilieki?
Aldona * numojo ranka ir įsikabino 

Kirstukienei į alkūnę:
— Einu!
Susikibusios už parankių, eilė po eilės, 

nedarniai žingsniuodamos, pindamos ko
jas ir skardendamos gatves daugybe bal
sų, moterys per Lukiškio aikštę patraukė 
į kalną. Ties alaus bravoru prisidėjo 
dar naujas būrys, ant pat kalno, iš Mažo
sios Pohuliankos, atplaukė “Imperialo” 
ir “Bruno” mezgėjos su iškelta vėliava ir 
dainomis apie dykaduonius skriaudėjus, 
apie badaujančius darbininkus varguo
lius, apie laimę visai žmonijai, apie visų 
darbo žmonių brolybę ir kerštą krauge
riams ...

Išdrikusiais plaukais, šaukdamos ir 
mostaguodamos, moterys- kėlėsi į kalną 
ir suko į prekinę geležinkelio stotį, nors 
dar'nežinojo, ką darys pačioje stotyje, 
prie ešelonų, prikrautų maisto.

Miniai užgulus vartus, patrioškėjusi 
žalga perlūžo ir nukrito, varčios atsivė
rė, moterys subėgo į sandėlių kiemą' ir, 
šaukdamos įvairiais balsais, puolė didį
jį ešeloną prie pirmosios rampos.

Pasigirdo buferinių lėkščių tilingavi- 
mas, nuskambėjo ir nuplaukė per visą 
vagonų virtinę, garvežiui paspaudus at
gal. Tai buvo ženklas moterims, kad 
traukinys jau pasiruošęs išeiti. Ir tai bu
vo priežastis, kad neįvyko nei mitingų, 
nei derybų su įgaliotiniais ir komitetinin- 
kais vokiečiais. Moterys puolė tiesiog 
prie ešelono pirmagalio, prie garvežio, 
kuris kamavosi, nepatraukdamas didžiu
lės vagonų virtinės.

(Bus daugiau)

(Tąsa)
Jau iš pat pirmos Tary

bų valdžios paskelbimo die
nos Vilnius ėmė burti ap
link save revoliucijos apim
tus kitus Lietuvos miestus 
ir kaimus. Iš Vilniaus 
sklindančiuose laikraščiuo
se ir lapeliuose buvo pilna 
nurodymų, kaip kurti dar
bininkų ir valstiečių Tary
bas, kaip sudaryti karinius 
- revoliucinius komitetus ir 
kaip imti vietose valdžią į 
savo rankas. Plačiai po vi
są Lietuvą plito Laikino
sios Revoliucinės Lietuvos 
Darbininkų ir Valstiečių 
Vyriausybės manifestas. 
Apie šią vyriausybę “Ko
munistas” rašė: “L. ir B. 
K. Partijos Centro Komite
tas paskyrė Laikiną Revo
liucinę Lietuvos Darbinin
kų ir Valstiečių vyriausy
bę, kuriai pavedė iki sušau
kimo Lietuvos Tarybų Su
važiavimo prižiūrėti vals
tybinius Lietuvos reikalus. 
Laikinoji Revoliucine Dar
bininkų vyriausybė... atsa
kys prieš Lietuvos Darbi
ninkų Tarybų suvažiavi
mą, ir tas suvažiavimas 
pasakys, ar pildė ji Lietu
vos darbininkų valią, ar ne.

“Tai taip atsirado Lietu
vos Darbininku Valdžia. 
Svarbiausi jos uždaviniai: 
spirti, kad vokiečiai grei
čiau išsinešdintų iš Lietu-1 
vos, kad jie mažiau apiplėš
tų šalį, kad paliuosuotose 
šalyse viršus būtų ne balta
gvardiečių ir kitų darbinin
kų priešų rankose, bet pa
čių darbininkų. Lietuvos 
Darbininkų Valdžia jau tu
ri savo kariuomenę, savo 
raudonąją armiją, jos pa
galba organizuojasi darbi
ninkų Tarybos paliuosuo
tose nuo vokiečių šalyse, — 
su jos pagalba daug pasek- 
mingiau eina ir toliau eis 
darbininkų kova ir grei
čiau bus jų laimėjimas vi
soj Lietuvoj. L. D. Valdžia 
vienija visas revoliucines 
darbininkų jėgas, padeda 
Lietuvos darbininkams im
ti visą Lietuvos valdžią į 
savo rankas”.

Laikinoji revoliucinė Lie
tuvos vyriausybė, norėda
ma susirišti su visomis 
Lietuvoje besikuriančiomis 
tarybomis ir sušaukti sos
tinėje jų suvažiavimą, atli
ko visą eilę organizacinių 
priemonių. Visų pirma bu
vo paruoštos ir paskelbtos 
instrukcijos apie Darbinin
kų Atstovų Tarybų rinki
mus. .* Instrukcijose buvo 
nurodyta, kiek rinkėjų vie
ną atstovą renka miestuo
se, miesteliuose ir kaimuo
se, kas turi teisę rinkti, 
kiek laiko atstovo man
datas galioja, kaip šaukia
mi Tarybų suvažiavimai ir 
tt. Iš Vilniaus į kaimus ir 
miestelius vyko visa eilė 
propagandistų ir agitato
rių. Partijos Centro Komi
tetas provincijos organiza
cijoms buvo paskelbęs net 
nurodymus, kaip organi
zuoti susirinkimus ir mi
tingus “kad tam atsakin
gam darbuotojui nepražū
tų nė viena dykai diena.” 
Sausio 31 dieną Vilniuje 
įvyko apskričių revoliuci
nių komitetų atstovų suva
žiavimas, kuriame dalyva
vo atstovai iš Švenčionių, 
Pabradės, Nemenčinėj 
Utenos, Kupiškio, Biržų, 
Širvintų, Zarasų, Ukmer
gės, Trakų, Panevėžio, 
Šiaulių ir kitų Lietuvos 
miestų ir apskričių.

Šitame suvažiavime buvo 
nustatytas administracinis 

Lietuvos padalinimas aps
kritimis, svarstyti maitini
mo, valdžios stiprinimo ir 
kiti klausimai. Po šio suva
žiavimo buvo paskelbtas 
nutarimas 1919 m. vasario 
17 dieną sušaukti Vilniuje 
visos Lietuvos Darbininkų 
Tarybų Suvažiavimą. Į su
važiavimą turėjo siųsti 
kiekvieno valsčiaus darbi
ninkų Taryba arba revoliu
cinis komitetas po 1 atsto
vą, kiekvienos apskrities 
Taryba arba revoliucinis 
komitetas po 5 atstovus, 
Vilnius — 20, Kaunas —10, 
Gardinas — 5, Baltstogė— 
7 atstovus, o kiekvienas 
miestas, turįs daugiau kaip 
5000 gyventojų, — po 1 at
stovą. “Tas suvažiavimas 
riš visus pamatinius klau
simus. Jis nustatys valdžios 
formą, santykius prie kai
mynų ir tt. Suvažiavimas 
turės įvesti tikrą proleta
riato diktatūrą.

Nuo atstovų, išrinktų į 
suvažiavimą, priklausys to
limesnis Lietuvos darbiniu-1 
kų likimas. Už tai visų su
sipratusių darbininkų pa
reiga siųsti į suvažiavimą 
tikrus darbininkų klasės 
gynėjus,” — rašė ta proga 
“Komunistas”.

Tebevykstant rinkimams 
į pirmąjį Tarybų suvažia
vimą, vasario 15 dieną Vil
niuje įvyko gausus lauko! 
darbininkų suvažiavimas. I 
Į Vilnių bričkomis, vežėčio
mis, koromis, kiti net pėsti, j 
atvyko 250 delegatų: bernų, 
kumečių, sklypininkų, maža
žemių. Suvažiavimas svars
tė valdžios organizavimo, 
lauko darbininkų . profesi
nės sąjungos steigimo, dva
rų nacionalizacijos įvykdy
mo, miškų ir kitų valsty
bės turtų apsaugos klausi
mus. Posėdžiai truko dvi 
dienas. Kiekvienu klausi
mu suvažiavimas priėmė 
rezoliucijas ir paskelbė jas 
spaudoje.

Po poros dienų, būtent 
vasario 17 dieną Vilniuje 
susirinko 236 atstovai nuo 
Lietuvos valsčių, apskričių 
ir miestų Tarybų. Suvažia
vimas išklausė Laikinosios 
Revoliucinės Darbininkų ir 
Valstiečių Vyriausybės 
ataskaitą, nustatė pagrin
dinius vykdymo principus, 
ir išrinko Centrinį Vykdo
mąjį Komitetą. Vasario 27 
dieną miesto salėje įvyko 
pirmasis Lietuvos ir Balta
rusijos Centrinių Vykdo
mųjų Komitetų posėdis,' 
kuris priėmė Laikinosios 
Revoliucinės Lietuvos Dar
bininkų Vyriausybės atsis
tatydinimą ir patvirtino 
Vinco Mickevičiaus-Kap - 
suko pirmininkaujamą 
Liaudies Komisarų Tarybą 
iš 15 narių.

Išrinktasis Centrinis 
Vykdomasis Komitetas pri
ėmė deklaraciją, kurios 
pradžioje skelbiama: “So
cialistinės Lietuvos ir Bal
tarusijos Tarybų Respubli
kos Darbininkų, Bežemių, 
Mažažemių ir Raudonar
miečių Atstovų Tarybų 
Centro Pildomasis Komite
tas, pildydamas Lietuvos ir 
Baltarusijos Tarybų Suva
žiavimo valią, antrą kartą 
kreipiasi į visas tautas ir 
jų valdžias, siūlydamas 
pripažinti Socialistinę Lie
tuvos ir Baltarusijos Tary
bų Respubliką ir užmegzti 
su ja ryšius.”

(Daugiau bus)

MADRID, Ispanija. — 
N ū v i r tus ekskursiniam 
traukiniui nuo bėgių, už
mušta 5 važiuotojai.

“Paminėti 40 metų sukakti tavo darbo mūsų firmai, 
rytoj neateik i darbą.”

Montreal, Canada
Susilaukė Dukters

Pora savaičių atgal susi
laukė dukters Macikai (buvu
si E. Ruzgaitytė). Naujagi
me per anksti gimusi, tad 
jos sveikata ne visai geroj 
padėtyj.

Sergantieji s

Jau kelios savaitės, kai 
Daktarų ligoninėje guli drg. 
J. Mikaliūnas. Jo sveikata 
jau kiek iš pirmiau buvo pa
kirsta, gydėsi ir jautėsi daug 
geriau, bet pastaruoju laiku 
ir vėl pradėjo jaustis blogiau. 
Šiuo laiku dd. Mikaliūnų šei
mą ištiko kita nelaimė, tai jų 
sūnus Vytas darbe labai 
smarkiai koją užsigavo, apie 
pusantro šimto svoris krito 
ant jo kojos. Ims daug laiko, 
kol pasveiks.

Gegužės 4 d. d-gė E. Ze- 
niuvienė turėjo operaciją. 
Operacija pavyko. Koks li
gonės stovis, rašant šiuos 
žodžius, neteko sužinoti. Li
gonė randasi Victoria ligoni
nėje.

Drg. K. Gelčys guli Gene
ral ligoninėje ir laukia ope
racijos.

Senukė Ramanauskienė pa
staruoju laiku skundžiasi, 
kad jos sveikata labai pablo
gėjo.

★
Atžymėjo Sukaktuves

Balandžio 29 pas Ch. ir N. 
Verbylus, Verbylienės ir E. 
Janušienės pastangomis, buvo 
surprizo partija dėl Dauderių 
(ve r d u n i e č i ų), t atžy m ėjimui 
jų 15 metų vedybinių sukak
tuvių. Partija buvo labai gra
ži. Korespondentas.

Atžymėjo LLD 35 Metų 
Sukaktuves

Čia gyvuojančios Lietuvių 
Literatūros Draugijos 137 ir 
47 kuopos, sekmadienį, balan
džio 30 d., surengė šios Drau
gijos 35-kių metų gyvavimo 
sukaktuvių atžymojimą. šia 
proga, meno, muzikos ir dai
nų mėgėjas Pr. šiuplevičius 
padarė peržvalgą iš nuveiktų 
darbų meno ir apšvietus sri
tyje.

Antras kalbėtojas buvo J. 
Lesevičius, kuris apibūdino 
sąlygas, kuriose mūsų Drau
gija gimė prieš 35 metus, ir 
jos atliktus darbus Amerikos 
ir Kanados lietuvių tarpe.

Po to sekė užkandžiai, ku
rių laike du seniausieji (am
žiumi ir naryste) Draugijos 
nariai, S. Daukša ir A. šer
pytis, tarė po žodį iš savo 
įspūdžių Draugijos gyvavimo 
35 metų laikotarpyje.

Ant galo, Kanados Taikos 
Kongreso atstovas Jerry Mc-

4 pusl.r--Laisvė (Libertyį Lith. Daily)-— Penktu Geg. 19t 195Q

Manus kalbėjo, kuris plačiai 
peržvelgė šių dienų kritišką 
pasaulinę padėtį; nurodė, kad 
karo pavojus iš tikrųjų yra 
didelis, jei taikos šalininkai 
nesukrus laiku, kad užtvenkti 
karo kurstytojų bangas. Jis 
išreiškė pilną pasitikėjimą, 
kad taiką mylinčios jėgos ga
li karą sulaikyti — ir sulai
kys.

Jo kalba paliko labai gerą 
įspūdį. Dalyvis.

Winnipeg, Canada
Balandžio 23 dieną Taikos 

Komitetas rinko parašus ant 
gatvių. Kiek teko sužinoti, 
buvo surinkta 2,000 parašų. 
Tas parodo, kad publika prieš 
karą. Tiesa, aldermanas Si- 
monite per radiją verkšleno, 
kad tai komunistų propagan
da, bet tas nieko nepakenkė. 
Publika gerai parėmė petici
ją,‘kad atominės bombos bū
tų uždraustos.

Balandžio 29 dieną LLD 
turėjo vakarėlį su Klubu per 
pusę. Nors nekurie boikota
vo tą vakarėlį, bet jis buvo 
labai pasekmingas. Pelno li
ko virš $70.

Balandžio 30 d. LLD kuo
pos nariai turėjo mėnesinį su
sirinkimą. Nors nebuvo labai 
skaitlingas, kadangi labai sni
go ir lijo, tačiau jis buvo la
bai įdomus. Draugas J. Pe- 
neris, visiems gerai žinomas 
veikėjas, kalbėjo nuo Pirmo
sios Gegužės konferencijos. 
Jis nušvietė Pirmosios Gegu
žės istoriją, pažymėdamas, 
kad ta diena nėra nei komu
nistų, nei socialistų diena, 
kaip atžagareiviai vadina, o 
viso pasaulio darbininkų so
lidarumo diena. Ji gimė Ame
rikoje, 1886 metais. Susirin
kimas nutarė paaukoti $10 
dėl išlaidų. Rep.

Nauji Žemės Ūkio 
Mechanizatorių Kadrai

ŠAKIAI, kovo 23 d.—Prie 
Sintautų MTS suorganizuo
tuose kursuose traktorininkų 
specialybės mokosi visa eilė 
jaunų kolūkiečių, tame tarpe 
visa eilė moterų - kolūkiečių. 
Viena pirmoji pareiškė norą 
būti traktorininke Griškabū
džio valsčiaus Juliaus Janonio 
vardo žemės ūkio artelės na
re Girdauskaitė. Iš Sintautų 
valsčiaus “Gruodžio 5-osios” 
žemės ūkio artelės mokosi Ja- 
nušaitytė ir Kramiliauskaite.

Kursuose paskaitas skaito 
agronomas Žekonis, vyr. me
chanikas Kneizevičius ir kiti. 
Tris kartus per savaitę kur
santai renkasi politinio laivi- 
nimosi pamokoms.

Kursantai dar šį pavasarį 
sės už traktorių vairo.

J. Adomavičius.
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CHICAGOS ŽINIOS
♦

keletą 
yra su
eigos ir 

pagrindinę 
gyvybi- 

Rezoliuci-

Jr to 
kad 

masių

1 kritika ir savikritika verčia 
kiekvieną tobulintis, progre
suoti.

Po visų raportų, diskusijų 
ir kalbų, rezoliucijų komisija 
patiekė suvažiavimui 
rezoliucijų, kuriose 
trauka suvažiavimo 
kurios nusako
laikraščio poziciją 
niais klausimais, 
jos priimtos ^vienbalsiai.

Tą atlikus, sekė rinkimai 
direktorių ir po to suvažia
vimas užbaigtas pakilusiu 
ūpu ir ryžtu energingai dar
buotis ir ugdyti savąjį laik
raštį — gauti šiais metais 
mažiausia 500 naujų skaityto
jų, naujų kovotojų už taiką 
ir gerbūvį. Tai garbingas 
darbas kiekvieno dalininko, 
kiekvieno darbininko.

Sąskridis baigtas šauniu 
bankietu ir koncertine pro
grama ir vėliau šokiais. Su
važiavimas baigtas, padaryti 
pasižadėjim.ai. Kas toliau? 
Ko betrūksta? Nagi, tuos vi
sus pasižadėjimus vykinti gy
venimam Dalyvis.

CLEVELAND© ŽINIOS
\

DOMINIKĄ PETRAUSKĄ 
ATSIMINUS

Shenandoah, Pa.

Prieš 10 
rinktis į 
dalinin- 

iš pačios Chica-

Worcester, Mass
Pranešimas ir Pakvietimas

LDS 57 kuopos metinis pik
nikas įvyksta sekamą sekma
dienį,/ gegužės 21 d., Olympia 
Parke. Tai bus pirmutinis 
šių metų piknikas tame parke, 
šis 57 kp. piknikas yra prieš-' 
šeiminis, nes LDS 9-sis Seimas 
įvyks pradžioje liepos mėne
sio, Brooklyn, N. Y. Mūsų 
kuopa jau du delegatus turi 
išrinkus, vieną jaunuolį ir 
vieną senesniųjų. Jiems mo
kės kelionei ir sugaiščiai po 
$25. Todėl reikalinga,, kad 
būtų sėkmingas piknikas. Jis 
bus sėkmingas, nes pirma 
sueiga visada būna didelė.

Visokių’ gėrimų ir užkan
džių bus ganėtinai.

Q>ar iš Vilnies Suvažiavimo
Kaip ir buvo numatyta, 

Vilnies dalininkų suvažiavi
mas gražiai ir visapusiai ap
sivainikavo. Apsivainikavo ne 
tik gausa brandžių tarimų, 
gyvybinių rezoliucijų, rapor- 
tažais ir konstruktyve savi
kritika, bet ir materialiai. 
Pirm suvažiavimo ir pačiame 
suvažiavime suplaukė virš 
$4,200 su sveikinimais. žo
džiu, tapo atžymėtas 30-ties 
metų Vilnies jubiliejus pride
ramai, garbingai.

Jau vien skaičius sveikini
mų, su aukomis, ir skaičius 
dalyvių . dalininkų (virš 300) 
beveik pasako viską, 
svarbiausioji reikšmė, 
dienraštis Vilnis yra
laikraštis — darbo masių, ku
rių reikalus be svyravimų, • be 
jokių kompromisų gina. Ir 
taip — Vilnis rūpinasi darbo 
žmonių reikalais, o grąžon— 
darbo žmonės rūpinasi savo 
laikraščiu, jį palaiko, jį re
mia. Vilnis, tad, gali tuomi 
pasididžiuoti.
Pačiame Suvažiavime

Jis įvyko gegužės 7 d. Gra
užus saulėtas rytas.

vai. ryte pradėjo 
Lietuvių Auditoriją 
kai ne vien
gos, bet ir jos apylinkės. 
Taipgi suvyko ir iš tolimesnių 
miestų, valstijų — Rockfordo, 
Milwaukee, Detroito, Grand 
Rapids, Kenoshos ir kitų. Net 
ir Kaliforniją atstovavo K. B. 
Karosienė. kuri sugabiai su
važiavimui pirmininkavo.

Ne po ilgo prisipildė erdvi 
auditorija, ir prieš 11 vai. po 
įžanginės kalbos Maziliausko, 
direktorių pirmininko, prasi
dėjo suvažiavimas. į prezi
diumą tapo išrinkti visi čia- 
gimiai lietuviai. Tas pats ir 
su rezoliucijų komisija ir ki
tais, kurie vienokias ar kito
kias pareigas atlikinėjo. Pir
mame aprašyme jau buvo 

> smulkmeniškai atžymėta visi 
detaliai . Tikslas šio rašinio 
pažvelgti į patį pagrindą su
važiavimo eigos, o ne kas ir'mokytojai 
kaip ką darė paskirai.

Raportai, atskaitos Vilnies 
vedėjų — direktorių, adminis
tracijos ir redakcijos — vaiz
davo laikraščio augimą, ne
paisant techninių sunkumų ir 
politinės priešų apgulos. Pra
eitasis 30 metų pergyventas 
laikotarpis ištisai buvo nelen
gvas, tačiau laikraštis savo 
poziciją išlaikė, žygiavo pir
myn.

Raportus, pranešimus 
klausę dalininkai savo kalbo
je taipgi nagrinėjo minusus ir 
pliusus. Kaip ir pridera, ne
pasitenkino vien teigiamąja 
puse, bet iškėlė tūlus netiks
lumus ir kaip juos pataisyti, 
išlyginti. Tas kaip tik ir pri
sideda prie ugdymo ir stipri
nimo laikraščio, nes nuoširdi

Gegužės 14 d. worcesterie- 
čiai, dėka padidėjusio Aido 
Choro, vadovaujant gabiai 

Karsokienei, 
ir gražų pa

jau- 
vei-

Clevelandiečiai gerai atsi
mena mūsų gerąjį draugą Do
miniką Petrauską, kuriam 
gyvybės siūlą pakirto sunki 
ir skausminga liga. Jau suė
jo du metai nuo jo mirties: 
jis išsiskyrė iš mūsų tarpo 4 
d. gegužės, 1948 m., ir tapo 
palaidotas 8 d. gegužės, High
land Park kapinėse, kur ilsisi 
kūnai pirmiau mirusios jo 
žmonos Onos Smulkščiūtės- 
Petrauskienės ir jo's sesutės 
Marijos Smulkščiūtės.

Prisiminus šią liūdną dvie
jų metų sukaktį pravartu dar 
kartą įsigilinti į velionio išti
kimybę progresyviam darbi
ninkų judėjimui.

Velionis D. Petrauskas gi
mė Skapiškiu valsčiuj, Kun- 
drenėlių kaime, nedideliame 
ūkyje. Užaugęs išmoko kal
vio amatą. Jau tada jis bu
vo laisvų pažiūrų žmogus: iš 
jaunų dienų buvo persiėmęs 
socialistinėmis idėjomis ir pa
siliko joms ištikimas iki kars
to lentos. Iš Lietuvos atvy
ko į Clevelandą 1910 metais 
pas savo pusbrolį Povilą Dau
derį.

D. Petrauskas pradėjo veik
ti visuomeninėj dirvoj ir vei
kliai darbavosi Mirtos Chore, 
kuris Clevelando lietuvių tar
pe visuomet prisimenamas už 
meniškus atsiekimus. Jis už
imdavo vietą valdybose. Jam 
labai rūpėjo ir Literatūros 
Draugija, kurioj jis veikė per 
daugelį metų. Clevelandie
čiai gerai atsimenamo, kaip 
D. Petrauskas eidavo su LLD 
knygomis, pardavinėdavo jas 
ir kalbindavo kiekvieną pa
žįstamą lietuvį prigulėti prie 
LLD 22 kuopos. Taipgi D. 
Petrausko pasidarb a v i m u 
1929 metais tapo sutverta 
LLD 57 kuopa, kuri ir šian
dien gerai gyvuoja. Jos na
riai’ atsimena jo gerus dar
bus ir apgaili jo kiekvienam 
prisiminime .

Jis buvo ramaus 
gražiai sugyveno ne 
savo idėjos draugais, 
su kitais lietuviais .

Velionis energiškai
vosi ir vietiniame Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitete. Do
minikas dažnai parašydavo 
korespondenęijų iš Clevelan- 
do apie progresyvių veikimą.

1942 m. kovo mėnesį mirė 
jo gyvenimo 
Smulkščiūtė - 
Tas paveikė 
jam pasidarė 
gyventi.

Kaipo velioniof Dominiko 
liūdėdamas dėl jo 

reiškiu užuojautą jo 
ir drau-

Jis paliko tris pusbro- 
tris pusseseres: P.

III.; S.
Rochester, N. Y.;

būdo: 
tik su 
bet ir

či a rba-

*

matėm jautrų 
rengimą, skirtą Motinų Die
nai. Choriečiai, veik vien 
nimas, gražiai suvaidino 
kalelį “Saulėleidis” ir puikiai
padainavo. Choriečiai, už
baigę vaidinimą ir dainų pro
gramą, suteikė gėlių vazo
nus motinai Kanapkienei, ku
rios vienatinis sūnus žuvo 
praeitam kare, . ir senutei 
Stankienei už darbuotę. Ne 

iš-(vienas ašarojo to graudingo 
jausmo suimti.

Gintarų Radijo pusvalan- 
dyj Taraškienė skaitė pa
skaitėlę apie Motinų Dieną. 
Dideliai
Ypatingu ryškumu pasakyta, 
kad taika pasaulyje labiausia 
reikalinga.

LDS 57 Kp. Koresp.

draugė Onutė 
P e t rauskienė. 

į jo sveikatą, 
daug sunkiau

jausminga buvo.

PIKNIKAS

mirties, 
visiems giminėms 
gams.
liūs ir
Dauderį Chicagoj,
Stančiką
P. Boiką, Cleveland, O.; pus
seseres Adeliją Vilčinskas, 
Kaziūnę Yuskevich, abi gyve
na Bridgeport, Conn., ir Do
micėlę Mockus, gyvena De
troit, Mich. Povilas B.
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Rengia
ALDLD 6-ta APSKRITIS

Gegužes 21 May, 1950
(Labai patogi vi-eta'Piknikui)

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

Parkas atdaras 11 vai. ryto

Piknikas prasidės 2 vai. dieną g
DALYVAUS DAUG SVEČIŲ I

IŠ KITŲ MIESTŲ
šokiam patogi sale. — Bus gera muzika į

Įžanga 50c. (taksai įskaityti)
KELRODIS: Automobiliais iš Philadolphijos per Delaware tiltą t 
(bridge) važiuokite keliu Crescent Blvd. (Route 130), nuo tilto 5 į 
mailės iki Nicholson Rd. čia ant vieno kampo yra Billy's Musical ? 
IJar, ant* kito kampo Atlantic Gas Station, čia sukite po dešinei ir ? 
1 blokas iki pikniką.

BUSAIS: nuo Market St. Ferry, išėję laųkant po dešinei, neim- 5 
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 į 
kas pusę valandos. Grjžtant iš parko, busai eis nuo 6:11 vakare. į

RENGĖJAI KVIEČIA VISUS DALYVAUTI.
A >

30 d. “The Cle- 
Dealer” laidoje 
Spencęr D. Ir- 

kritikavo buvusį

Hooveris Nori Grąžint 
Viduramžių Laikus

Balandžio 
veland Plain 
kolumnistas 
win gerokai
prezidento Hooverio paskelb
tą planą suorganizavimui pa
saulio prieš demokratijas, tai 
yra, išskirti USSR ir kitas de
mokratines šalis iš Jungtinių 
Tautų organizacijos.

Irwin klausia, ko Hooveris 
nori: pasaulinės taikos ar 
grąžinimo viduramžių laikų? 
Jei Hooveris nori kryžiokų 
kruciatos, tai jo noras tega
lėtų atnešti žmonijai 
badą, ligas-marą, o 
daugiau.

Toliau Irwin nurodo, kad 
žmonija niekadoš nenorės 
grįžti atgal. šiandien žmo
nija, sako Irwin, reikia mobi
lizuoti išlaikymui taikos, ypa
tingai tuos žmones, kurie ti
ki į dievą; kurie mano, kad 
visi žmopęs yrą sutverti aukš
čiausiojo) ir ? dar' to$ėl,į kad i i . >

karą, 
nieko

šiandieną didžiumos širdyse 
yra didžiulis troškimas-noras 
taikos, bet ne karo.

Abelnai Irwin mano, kad 
iš Hooverio nieko gero neiš
eitų, kurio yra noras išskirti 
USSR ir naujas demokrati
nes šalis iš Jungtinių Tautų 
organizacijos, o priešingai— 
dar pablogintų esamą padėtį. 
Hooverio planas yra visai ne
tinkamas šio šaltojo k a r o 
eigoje, taipgi jis yra visapu
siai dar ir blėdingas.
Valstybes Department© * 
Blčdinga Politika

Tame pačiam didlapio nu
meryje telpa editorialas, ku
riame nurodoma, jog Valsty
bės Departmentas serga ner
vų sukrėtimo liga del Berly
no “Free Youth March on 
May .28th.”

Editoriale nurodoma, kuo
met ideologiniam kare rusai 
visame kame laimi, tai tas 
įvarė mūsų Valstybės Depart

amentui kinkų drebėjimą. Mū
sų valstybes vyrai išleido per
sergėjimus, kad bus šaudoma 
į demonstrantus. Taigi jie 
prisipažįsta, kad jie neturi ki
tokio atsakymo vakarinės Eu
ropos žmonėms, kurie siekia 
laisvės, kaip tiktai mašinines 
kanuoles.

Iiv bąigiama nurodant, kad 
rusai yra teisingi, kai mūsų 
Valstybės Departmentas ne
gali atsispirti, ideologiniame 
kare prieš juos ir pirmoje vie
toje griebiasi mašininių šau
tuvų, padarydamas “easy job 
for Russians.”
Laužų Savininkai Paneigia 
Miesto Tvarką

Clevelande, kaip ir kituose 
didmiesčiuose, yra eibė senų 
pastatų vidurmiestyje, kurie 
yra apleisti, ir juos vadina 
“firetraps.” Dabar Čia eina 
šaltas karas tarpe tų laužų 
savininkų ir miesto valdinin
kų. Miesto valdžia nori tuos 
laužus nugriauti, nes jie ne
tinkami gyvenimui, o iš kitos, 
pusės laužų savininkai to ne-1 
nori, nes tie laužai jiems ne
ša didelius pelnus .

Fire Prevention Bureau 
kapitonas Emmett Dorter sa
ko: “Mūsų investigacijos yra 
bevertės ir jos yra ignoruo
jamos.” Jis toliau nurodo, 
kaip jau, šešis kartus po per
žiūrėjimo tie laužai buvo pa
smerkti, bet laužų savininkai 
į tai . visai nekreipia dėmesio 
ir nepaiso miesto įsakymų.

Iš antros pusės, Centrales 
Plotmės Visuomenės Taryba 
aiškina, kad visuomenė turėtų 
susidomėti pirma ne laužų 
nugriovimu, bet kad būtų pa
statyti žmoniški butai, į ku
riuos galėtų persikelti sumL 
nėtų laužų gyventojai. Jei
gu nebus tinkamų butų, tai 
kur dėsis laužų gyventojai? 
Jie juk negalės gyventi atvi
rame lauke.

CPV tarybos aiškinimas yra 
teisingas. Bet, va, statymui 
tinkamų butų nėra pinigų. 
Ginklavimui visų reakcinių 
valdžių pasaulyje bilionų ne- 
stokuoja, bet kai reikia savo 
piliečių gerovei, tai jų visuo
met trūksta.
lai Jau po Nominacijų

Šiemet gegužės 2 d. pri- 
marėse nei ketvirtadalis pilie
čių nedalyvavo nominacijų 
balsavimuose. Kodėl taip bu
vo? Atsakymą galima gau
ti paklausus savo kaimyno- 
arba pats savęs.

Nominacijose nedalyvavo 
didžiuma piliečių, nes jie ne
matė jokio skirtume tarpe 
dvynių partijų kandidatų, tai 
viena, o antra, jie gerai at
simena dabar esančių “savo 
tarnų” pažadus prieš pereitas 
nominacijas ir rinkimus, ku
rių nei vienas nepildo. Tas 
gerai, nes Progresyvių Parti
jai bus lengviau daug para
šų surinkti.

Balsuotojai prišerti gausa 
prižadų du metai atgal dar 
iki šio laiko nespėjo išalkti, 
tai tos priežasties dėlei di
džiuma ignoravo primares 
gegužės 2-ros. *' V. M. Q.

šių metų kovo 28 dieną čia 
mirė Jonas Keravičius, gyve
nęs po num. 22 So. Jardin St.

Jis yra gimęs Lietuvoje, 
Dumbalkos kaime, Gražiškių 
valsčiuje.

Liko liūdėsyj jo žmona 
Marijona (po tėvais Bara
nauskaitė), du sūnūs, Albinas 
ir Leonardas, dukrelė Natali
ja, ir vienas anūkas, Charles; 
taipgi brolis Jurgis Keravi
čius ir sesuo Mrs. William 
Morris. Visi gyvena šenado- 
ryj. N.

Linden, N. J.
Dipukai Apsišvietę, 
Ar Bijojo?

Sekmadienį, 14 d. gegužės, 
Liberty Parke, Linden, N. J., 
atsibuvo LLD 2-ros Apskri
ties .piknikas. Diena pasitai
kė graži. Publikos buvo daug, 
daugiausiai vyrų. Biznio prie 
baro gal nedaug padarė, nes 
oras buvo dar vėsus.

Mačiau piknike ir keletą 
naujai atvykusiu lietuvių (di
pukų). Iš anksto buvo skleis
ta paskalai, kad “razbainin- 
kai,” kaip juos jau lietuviai 
vadina, arba “surūgę kiauši
niai,” puls pikniką. Bet puo
limo nebuvo. Matyti, kad pa
simokino ir suprato, kad toli 
su savo kiaušiniais nenueis.

Už pikniko sėkmingumą 
garbė komisijai, kuri gerai 
garsino.

Norėjau pasikalbėti su di
pukais, bet pažįstamų nesura
dau, tai iš pikniko grįždamas 
užsukau pas žinomus. Radau 
du. Klausiu: Kodėl piknike 
nebuvote? į

-—Tai kas tamstą įgaliavo 
daryti mums kvotimus?—vie
toj atsakymo buvo vieno pa
klausimas.

Paaiškinau, kad kvotimo 
nedarau, tik taip žingeidumo 
dėlei teiraujuos. Ir pridėjau, 
“gal jau dipukai apšišvietė.” 
kad su kiaušiniais nepuola 
švarios publikos.

—Nieko panašaus, — vie
nas atsakė. Sakė, kad jie bi
jojo į kailį gauti. Turėjo su
sirinkimą, daug planavo, bet 
suprato, kad kiaušinių amuni
cijos gali nepakakti puolimui 
pikniko, tai tūli dipukai tik 
šniukštinėti ateife. Sakė, kaA 
dipukai savo tarpe pasidali
no. Didesnė dalis nepritaria 
chuliganizmo pikietams. Ypa
tingai po to, kai jie pikietavo
Sietyno C h o r o vaidinimą 
Newark e.

Vienas dipukas sakė, kad 
pravadyriai planavo nusam
dytą vaikus, kad tie kiauši
niais terštų publiką, bet vai
kai pasirodė protingesni u* 
tuos pravadyrius.. Sakė, kad 
buvo ieškoma girtuoklių, ku
rie nueitų į pikniką ir ten 
sukeltų nesmagumą. Bet ir 
girtuokliai daug pažada prie 
baro, bet chuliganais nenori 
būti.

Reiškią, taip pikietų orga-

Pajieškojimai
Aš esu 55 metų amiaus, turiu sa

vo st ubą ir biskį įplaukų, noriu su
sirasti apsivedimui moteriškę, nese- 
nesnę kaip 50 metų amiaus. Prašau 
rašyti: L. Zaldare,’1771 N. W. 16th 
St., Miami, Fla. (91-95)

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

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
* MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LANE, PH. G.

Tel. E Vergreen 7-6868

nizatoriamą ir kurstytojams 
nevyksta. Iš pasikalbėjimo 
sužinojau, kad dipukai, kurie 
karo audrų išblokšti iŠ Lietu
vos ir į Ameriką atblokšti, ne
sutinka su) tais chuliganais, 
kurie hitleriškas metodas no
ri išbandyti.

Jemi A. Drimdzi,

KRISLU i
(Tąsa nuo j-mo pusi.)

Argi mes nesakėme, kad 
dar kojų šioje šalyje nesušilu
sių hitlerįninkų chuliganiz
mas užtrauks nelaimę vi
siems, ir visiškai nekaltiems 
dipukams?

Saugokitės hitlerinių nevi
donų, kaip baisiausios pavie
trės !

Man dabar jau gaila Indo- 
Kinijos vargšo imperatoriaus 
Bao Dai. Jis baisiai nenorė
jęs būti imperatoriumi, bet 
amerikiečiai ir francūzai įkal
bėję jam, kaip sveikam ligą, 
lipti į sostą.

Dabar Bao Dai negali nak
timis miegoti. Jis gali netek
ti galvos. Jam ir francūzams 
karas prieš Indo-Kinijos žmo
nes baisiai nesiseka. Klausi
mas tik laiko, kada imperato
rius turės virsti iš sosto lau
kan !

Taip rašo žurnalo “The Na
tion” bendradarbis Alexander 
Werth iš Paryžiaus.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Agrotechnikos Rateliai

JONIŠKIS, kovo 23 d. — 
Apskrities kolūkiuose šiais 
metais žymiai sustiprėjo 
agrotechnikos mokymasis. Pa
dedant žemės ūkio specialis
tams bei mokytojams, regu
liariai vyksta agrotechnikos 
ratelių darbas “Pergalės,” 
“Aušros,” “Komjaunuolio,” 
“Raudonosios ž v a i g ž dės,” 
“Lenino keliu,” “Pirmūno,” 
“Geručių” ir kituose kolū
kiuose.

Nemažas skaičius apskri
ties kolūkių pjrmininkų, są
skaitininkų, brigad i n i n k ų , 
fermų vedėjų mokosi specia
liuose kursuose, suorganizuo
tuose valsčiuose. 20 kolūkių 
pirmininkų iš Joniškio apskri
ties, tame tarpe Vaitekūnas, 
Žilinskas, Baikštys ir kiti, mo
kosi prie Lietuvos žemės ūkio 
akademijos suorganizuotuose 
kursuose. Eilę paskaitų šiuo
se kursuose skaito akademi
jos rektorius Mickis, profeso
rius Kriščiūnas, docentas Va- 
siniauskas ir kiti žinomi že
mės ūkio specialistai.

J. Zaporeckas.

PASVALYS. — Prie-Pum
pėnų MTS suorganizuoti 3 
mėnesių kursai naujiems trak
torininkams paruošti . Kursus 
lanko daugiau kaip 40 žmo
nių, tame skaičiuje 3 mergi
nos. J. Motieka.

Apsirūpinkite 
Vakacijomis

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

BUNGALOW ŠEIMAI
Išsirandavoja puikus bungalow 

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

PUIKIOS MAUDYNĖS
Bay maudynės už pusės mailės ir 

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

A. ZAVISH
Barnegat, N. J.

Lower Shore Road,

SANDĖLIS KNYGŲ-ŽOLIŲ 
Knygos

Vainikėlis, paveiksluotos mišių 
maldos, Tilžės spaudos ....... 75c

Didžiausias naujas sapnininkas $1.50 
Lietuviška Gaspadinc, su 450 

visokiausių receptų ......... $1.25
Naujas Savizrolas — juokingas 50c 
Laimės Nuspėjimas, Planetos .. 25c 
Duktė Gyveno Pūstynėje ....... 25c
Duktė Marių, graži apysaka .... 30c 
Dangaus žvaigždynas — su 

pabrėžimai, kaip planetos 
keliauja ............................ 50c

Raktas, kaip gali atrasti laimę 1.00 
Vaideliotka, apysaka apie Skais

girio pilį, kur dieną-naktį 
degdavo lietuvių aukuras. Su 
paveikslais .......................... 75c

Dainų rinkinys, apie 120 dainų 75c 
Lengvas Būdas Išmokt Angliškai 35c 
Velnias — Kapitonas, žingeidūs

skaitymai, knyga apie 400 psl. 1.75 
Biblija, tai yra , tikrai pilnas

šventraštis, 1127 pusi. apd. 2.50 
Karvės ir Gerų Sūrių Padarymas 25c 
Juokų, Mįslių, Šposų monologų

Rinkinys 35c
Rinkinys Visokių Trumpų Pasa

kaičių, juokingų ir labai nau
dingų ..................................... 25c

Geriausio? žolės, kurios yra nuo 
sekančių kentėjimų:

Nuo strėnų ir inkstų skaudėjimo 75c 
Nuo sutukimo, eik kūdyn ..... 1.00
Nuo nervų sugedimo, bemiegės 1.00 
Nuo vyriškumo nustojimo ...... 1.25 
Nuo vandeninės ir širdies ligų 75c 
Trejanka, stambios šaknys arid. 75c 
Nuo cukrinės ligos (diabetis) 1.00 
Nuo aukšto kraujo spaudimo,

5 uncijos ............................... 1.10
Nuo kosulio, dusulio, mainų ar

bile kokios asthmos paleng. 75c 
Nuo visokių ramatiškų sausgėlų 75c

Pinigus geriausiai siųsti per pašto 
Money Order, arba siunčiame ir už
dėtu mokesčiu C. O. D.

M. ZUKAITIS
334 Dean Rd., Spencerport, N. Y.

Spencerport, N. Y.

Namų 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.

Matthew A. 
BIALS 

(Buyauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 

Newark 5, N. J.

MArkot 2-5172
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4 CHARLES J. ROMAN
• J 

LAIDOTUVIŲ :: 
DIREKTORIUS iI

® :: 
M 

Liūdesio valandoj kreipki- R
tės prie manęs dieną 6 ar R 
naktį, greit suteiksime R 
modernišką patarriavimą. .. 
Patogiai ir gražiai mo- «• 
dern'iškai įruošta mūsų •• 
šermeninė. Mūsų patama- ;• 
vimu ir kainomis būsite •• 
patenkinti. ; ‘

®
1113 Mt. Vernon St

Philadelphia, Pa. ĮI
Tel. Poplar 4110 R• •

5 gusi.—Laisve (Libertyi Lith. Daily).^ Penktų Geg_. 19, 1950
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NoH Yorko^zW/zfcfZIniov 
“Esu Amerikietis
Diena”

Kas metai pavasari New 
York o mieste būna “Esu 
Amerikietis Diena.” Jos pro
ga vykdoma programos, ku
riose valdžios pareigūnai pa
sveikina naujai tapusius ame
rikiečius sveturgimius.

šiemetine pramoga įvyks 
sekmadienio popietį, gegužės 
21-mą, Central Parko Sheep 
Meadow. Aižiausieji šion pie
von įeiti vartai yra :

67th St. ir Central Park 
West,

67th St. ir Fifth Ave., 
59th St. ir 6th Ave.
“I Am An American Day” 

programoje dalyvaus dauge
lio tautinių grupių šokėjai, 
dainoriai. Programa užsitę
sia apie porą valandų. Pra
sidės. 2:30 po pietų. Jojimas 
nemokamas.

Auto pasistatyti (kol bus 
vietos) leis ant 62nd iki 64th 
Sts. ii- 66th iki 77th St. tarp 
Park ir Fifth Avenues. Ir ant 
tų pat gatvių (išskyrus 66th) 
tarpe Central Park West iki 
Broadway.

Sustabdė Mrs. Knauff 
Deportavimą

Jau pribuvus į Internation
al Airport, New Yorke depor
tavimui, Mrs. Knauff sužino
jo, kad J. V. Aukščiausiojo 
Teismo teisėjo Jackson įsaku 
deportavimas atidedamas iki 
teismo keliu praeis jos byla, 
prašanti nedeportuoti.

Žydu kilmės, pabėgusi iš 
Vokietijos ir tarnavusi Angli
jos karinėse jėgose laike ka
ro, Mrs. Knauff ištekėjo už 
amerikiečio civilio tarnauto
jo. Tačiau jinai nuo atvyki-
mo šion šalin 1948 metų rug
pjūtį tebelaikoma Ellis Islan
de kaipo “rizikinga saugu-1 
mui.” Kokia ta rizika, # jai 
niekas dar nepasakęs.

Šaltojo Karo Auka
Apeliacinis Brooklyno teis

mas palaikė parapijos komi
teto reakcinius narius prieš 
žymu dvasiškį dr. John How
ard Melish ir prieš didžiumą 
parapijonų. Melish buvo vys
kupo suspenduotas už sūnaus 
darbuotę taikai. Didžiuma jo 
parapijonų ieškojo atspenda- 
vimo teisimo keliu, bet teis
mai taipgi paneigė didžiumos 
parapijonų pastangas apginti 
savo mylimą dvasiškį.

Senukas Melish išbuvo šv.
Trejybės bažnyčioje per arti Į 
50 metų. Jį užtarė ne vien : 
jo parapijonai, bet taip pat ir 
tūkstančiai jo tikybos dvasiš
kių.

Reikalavę Kyšių už Pasivaikščiojo po Upe ni, kaip senybiniai kaininkr£< 
čiai.

PASKUTINIS BANKIETAS, 
GEGUŽES 21, BUS ĮDOMUS

Greta gorų vaišių, kas jau 
priprasta mūsų bankietuose, 
šiame bus “kas nors nauja 
dadėta.” Jame susitiksime 
svečių iŠ kitų miestų ir girdė
sime, matysime, ar svečiams 
pavyko sukirsti mūsiškius bo- 
lininkus, kurie visą praėjusį 
sezoną žaidė Liberty Audito
rijos bowlinge.

Geriausioms bolininkams 
bankiete įteiks prizus. O jei 
kam vis dar nebus aišku, už 
ką gauna prizus, ar juos gau
nantieji bolininkai tų prizų 
verti, lengva patikrinti — nu
ėjai žemyn dvejais laiptais į 
bowlinga ir išbandai, ar su- 
žaidi geriau už prizo gavėją.

LDS, kuris suruošė šį naci- 
onalį bolininkų turnamentą, 
ir ruošia bankietą, proga su
sitikti ir pagerbti, svečius, 
kviečia visus atvykti .į bankie
tą ir šiltai jūsų talką įvertins. 
Sykiu prašo: įsigykite ar bent 
užsisakykite tikietus iš, anks
to visi, kurių galimybė daly
vauti jau aiški. Tikietas $3.- 
50. Vien šokiams $1.

Rankiotas įvyks jau šį sek
madienį, gegužės 21-mą, Li
berty Auditorijoje, kampas 
Atlantic Avė. ir 110th St., 
Richmond Hill, N. Y.

Vakarienė lygiai 6 vai, Pra
šo nepavėluoti.

Kvieslys.

Mokytojai Nuteisti 
Pirm Teismo

Mokiniai, taipgi Tėvų ir 
Mokytojų organizacijos nori 
išgirsti pačių suspenduotų 8 
mokytojų žodį. Jie kvietėsi 
mokytojus kalbėti jų mitin
guose, išaiškinti jiems to su
spendavimo aplinkybes. Ta
čiau—

MITINGAS GARDENE ATSAKYS
UŽPUOLIKAMS ANT IW0

Didžioji progresyvių žmo
nių pašai pine Amerikoje — 
1WO — minės savo 20 metų 
sukaktį su milžinišku masiniu 
mitingu - koncertu gegužės 
20-tą, didžiojoje Madison 
Square Garden salėje. Gar- 
donas randasi 50th St. ir 8th 
Ave., New Yorke. Tikietai 
$1.20 ir $2 (taksai įskaityti).

“Mūsų mitingas,” sako ge- 
neralis finansų sekretorius 
Peter Shipka pranešime dien
raščiui Laisvei. pademons-. tus

nizacijas.”
1WO kviečia visas, visų tau

tų broliškas organizacijas pa
remti šį didelį ir svarbų, 
įvykstantį nepaprastu laiko
tarpiu, organizacijos dviejų 
dešimtų metų sukakties mi
nėjimą.

Mitingas nebus vien prakal
bų, nors išgirsti grasųjį artis
tą Paul Robešon ar dienraš
čio Compass leidėją - redak
torių Ted O. Thackrey ir ki- 

panašius kalbėtojus bus
truos, jog mūsų nariai, ben
drai su visais demokratinių 
minčių amerikonais, atsisako 
atiduoti savo teisę laisvai mąs
tyti ir organizuotis. Savo da- 
lyvumu tame mitinge žmonės 
parodys savo priešiškumą ra- 
gangaudžiams Washingtone, 
norintiems sunaikinti Teisių 
Dilių ir visas liaudies orga-

| įdomu. Teiks nepaprastą me
no programą, kurioje daly
vaus 500 balsų choras, vaikų 
šokėjų grupės, taipgi Radiše- 
vo šokėjai, mandolinų orkes
tras.

Verta visą tai girdėti-ma- 
tyti. Svarbu ir suteikti bro
liškai organizacijai talkos.

Barzdotas Kūdikis
Vincent Jenks pasidavė 

policijai. Jis prisipažino pa
bėgęs Floridon_.su savo sam
dytojo kasa ir su mergina. 
Tik pinigų, sako jis, buvę tik 
apie $600, o ne $1,100, kaip 
aprokavo savininkas. Iš to 
grobio jis $75 palikęs nėščiai 
žmonai pragyventi, o kitus 
prašvaistęs su panelėmis Flo
ridoje.

New Yorko uosto viršinin
kai siūlė statyti dar tris til
tus. Jie nutrauktų apie 48 
nuošimčius to trafiko, kuris 
siekia miesto žemutinę ir cen- 
tralinę dalis tik dėl to, kad 

1 turi iš Brooklyno pasiekti 
New Jersey ar iš ten Brook- 
lyną.

Bėgiu dviejų dienų New 
Yorke areštuoti du IWO vir
šininkai. Grasina deportuoti.

L

'YA METINIS 
ZAJ PAMINĖJIMAS

RYTOJ, GEGUŽES 20 
7:30 P. M.

PAUL ROBESON
Dramatiškai Muzikalia Veikalas, 

kur vaidina

Jewish People’s Fraternal Order, 
International Workers Order

MADISON SQUARE GARDEN

Morris Rauch

Du Berniukai Tape 
Užmušti Traukinio

Bėgdami mokyklon, du 
mažamečiai berniukai tapo 
užmušti Long Island trauki
nio praėjusį trečiadienį. Jie
du bėgo skersai gęlžkelį ties 
New York Blvd.

Larry Smith, 6 metų, ir 
John Abney, 9 metų, buvo 
būryje kitų vaikų, laukusių 
pereiti gelžkeli pro sustojusį 
traukinį. Anot sargo, stab
džiai buvę nuleisti, bet vai
kai apibėgę stabdžius ir norė
ję prabėgti stovintįjį trauki
nį, visai nematydami, kad pro 
stovintįjį iš priešingos pusės 
ateina kitas.

Kiti mačiusieji nelaimę sa
ko, kad stabdžiai nebuvę vi
sai užsidarę ir kad vaikai be: 
gę skersai gelžkelį stovėju
siajam traukiniui jau nuėjus, 
tačiau ateinančiajam tebebu
vus nematomu.

Vietos gyventojai pasipikti
nę tuo, kad ten, kur kas die
ną praeina šimtai mokinių, 
niekad nebūna policijos sar
gybinio, išskyrus tas dienas, 
kuomet būna arklių lenkty
nės. Jie taipgi užgauti tuo, 
kad ambulansas iš Mary Im
maculate ligoninės nepribuvo 
iki 40 minutų po nelaimės. 
Bušai tą tolį pervažiuoją 7 
minutėmis.

500 balsų JPFO Choras; diriguoja
Radlščev Rusų Šokikai
Broliškoji Mandolinų Orkestrą, vadovaujama Thomas Soksloff 
Vaikų Šokikų Grupė; vadovauja Edith Šegal

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

MIRĖ ‘
Anthony Bastys, kadaise dai

navęs chore, mirė trečiadienį, 
gegužės 17-tą. Pašarvotas 
Broadway ir 37th St., Asto
ria, L. T. Išlydės šeštadienio 
rytą, 10 vai.

žinią telefonu pranešė d. 
Grybas.

Jack Smith iš Valley Stream 
nusilaužė abiejų kojų rieše- 
liūs nukritęs nuo keltuvo dug
no keltuvo olon 15 pėdų. Ji
sai taisė keltuvą.

Mokyklų viršininkai atsisa
kė .jiems leisti susirinkti mo
kyklų patalpose ar kiemuose.

Toks mokyk Iri viršininkų 
mostas, sako mokiniai, reiškia 
tų suspenduotų mokytojų nu
teisimą pirm teismo. Dar dau
giau, reiškia nubaudimą pirm 
teismo. Einant mūsų šalies 
konstitucija, teisdarybei nusa
kytais įstatais, asmuo, nors 
būtų Įtartas didžiausiame pra
sikaltime, nėra skaitomas 
kriminalistu, kol teismas neta
ria savo žodžio.

M o k y to j ai “p rasi k alto” 
‘ ‘ n epak 1 u sn u me ” viršininkui 
dėl atsisakymo eiti išpažin
ties iš savo politinių minčių.

Nekaltinkit Manęs:, 
Del Lietaus

New Yorko apylinkėse pra
dėjus dažnai palyti, tūli as
menys, sakoma, už “sugadi
nimą oro” lietumi ir miglomis 
kaltiną lietaus dirbėjus. Dirb
tinio lietaus spaudėjas atsi- 
maldauja sakydamas:

—Susimildami, nekaltinkit! 
Mes patys nežinome, ar iš vi
so mūsų prakaito buvo nors 
lašas lietaus. Be debesų mes 
negalime padaryti lietaus... 
O jei ir būtume kiek padarę, 
tai tik Catskill srityje, ties re
zervuarais.

Pataria Nežaisti
Su Pavojumi

žaidimas sprogimais daug 
vaikų pavojingai sužaloja 
atostogų metu, sako Tinimas 
W. Ryan, valdinės saugumo 
divizijos direktorius praneši
me dienraščiui Laisvei. Nuo 
visokių sprogimų reikia labai 
saugoti vaikus.

Direktorius nurodo, kad 
New Yorko valstijoje kas me
tai šimtai svarų dinamito ir 
tūkstančiai iššovimui vartoja
mų sprogimų skelbiami pa
mestais ar išvogtais.

“Vienas pistonėlis, sako jis, 
gali sužaloti ranką ar koją, 
ar atimti regėjimą.”

Pataria nei suaugusiems 
tokių dalykų neliesti, pašauk
ti policiją, kurios ekspertai 
žino, kaip įvairius sprogimus 
paimti.

Ypač reikia atsargumo sta
tybinių darbti ar kelių ir tu
nelių kasimo srityse. Ten 
dažnai būna sprogimų už
mirštama, pametama, o juos 
radusioj i vaikai tariasi turė
sią šposų, kurie gali labai 
liūdnai baigtis. Paprastieji 
sproginiai (blasting caps) 
dažniausia būna apie ketvir
tadalio colio storio varinė ar 
alumininė triūbukė, apie co
lio ar dviejų ilgio, vienu ga
lu uždaru.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS KALVIS
NUKALIMUI 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)

“pajieskojimaT-
Aš esu 45 metų amžiaus ir paieš- 

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

“Pataisymą” Taksų
Federaliame teisme, N e w 

Yorko, teisiami penki buvę 
tarnautojai taksų depart- 
mente. Ypatingai jie sekio
davę tuos, kurie jau turėjo' 
kokių nesusipratimų, kurie 
buvo Įtarti netikslumuose su 
taksais, dėl to išsigandę.

Praėjusį antradienį tardytas 
bronxietis James A. Bessel], 
50 motų, buvęs areštuotas su 
sužymėtais kyšių pinigais. Jis 
prisipažino kaltu. Kiti yra: 
William A. Ganey iš Flush
ing, John A. G ai gan o iš 
Bronx, Thomas J. Cannon Jr. 
ir Anthony V. Fiscella, brook- 
lyniečiai.

RICHMOND HILL 
BARGENAI

ši biznio nuosavybė turi dvi pa- 
lalpas krautuvėm, ant viršaus 6 
kambariai. Taipgi didelis attic.

Garu apšildomas — aliejum.
Lotas 50x100. Reikia pataisymų 

Prašomoji kaina $8,500.
HAWKINS REALTY CO. 

111-12 101 Ave.
Richmond Hill, N. V.

Telefonas Virginia 9-0813 
(93-100)

Aštuoni tūkstančiai keleivių 
turėjo pėsti išvaikščioti iš po 
iš po East River Independent 
traukiniui sustojus tarp First 
St. ir Lexington Ave. apie 4 :- 
30 penktadienio vakarą, ma
siniai važiuojant iš darbo.

Vesti pridulkėjusiais, prirū- 
kusiais siaurais takeliais pa
sieniais, išlipdinėję tokiomis 
pat murzinomis kopėčiomis 
per netikėtumams padarytas 
atvaras, žmonės atrodė suodi-

Nelaimę iššaukė sugedęs 
elektros laidas, karštis suly-i 
dęs, prilipdęs kontakto su 
elektra įrankį prie trečiosios 
reles.

Antradienį palaidojo brook- 
lynietį James Fortūnato, 18 
metų, praėjusį penktadienį 
nušautą dviejų neprižiūrėtų 
jaunuolių gaujų “kare.” Kie- 

| Ii areštuoti.

JOHN YUSKA
107 -13 Jamaica Ave.

Richmond Hill 18, N. Y.

Mes laikom vyram, moterim ir vaikam tikrai skūri- 
nius, madaunus ir nebrangius batukus. Taigi prašom 
užeiti.

v

*

PARDAVIMAI '
WOODHAVEN.

Tuščias 7 kambarių aparlmcntas. 
Moderniški įrengimai.

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

EAST NEW YORK.
12 kambarių, tušti, 3 šeimom 

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

ZINIS, telefonuokite: 
EV. 4-34 87, REpublic 9-1506 

(93-95)

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas j>as

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 4-0203

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave.

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

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteiktam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Slialins-J. B. Shalins
Tel, Virginia 7-4490

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

TELEVISION

7

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

Kampas Union Ave. ir Hooper Street.

Telefonas
EVergreen 4-8969
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JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

TELEPHONE

STAG G 2-5043
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<♦>
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<♦>
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Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Petras Kapiskas
. PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174
--------------------- ------- ------------- . . .. . .

OI——

•DU*

RES. TEL.

HY. 7-3681

•OCT*

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager 

(Laisnluotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Penkt., Geg. 19, 1950
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