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įvyko metinis Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo ruošiamas 
bolingo turnamentas. Sekiau 
visą turnamento eigą, žinau, 
kad kiekvienas dalyvis tikėjo-, 
si laimėti, bet ne visi laimėjo. | 
Taip jau būna visose sporto 
rungtynėse.

• Bet žinau, kad visi, vyrai 
ir moterys, kurie turnyre da
lyvavo, pasižadėjo sau kitą 
sykį geriau pasirodyti. Taip 
ir bus. Sportą mylį žmonės 
yra sportai, žino, kad ne 
ir ne visuomet rungtynes 
mi. Pralaimėjimas tampa 
mėjimu tąja prasme, 
kiekvienas stengiasi kitam sy
kiui geriau pasiruošti.

Pikietuojami Baltieji 
Rūmai; reikalaujama 

I civilių teisių įstatymo

Vėliausios Žiniosiii

Pikiete dalyvauja progresyvių 
p vadai ir kt. žymūs amerikiečiai 
is

Washington. — Praneša
ma, jog Kongreso Atstovų 
Rūmas užgirs prez. Truma- 
no reikalavimą dar 2 me
tams pratęst Įstatymą dėl 
verstino rekrutavimo (draf-

savaitę išstreikavo, sėdėda
mi fabrike. Reikalauja pri
pažinti Jungtinės Elektri- 
ninkų Unijos atstovus-ste- 
wardus.

Boston.—Unitariniu Baž
nyčių Moterų Sąjungos su-

visi 
lai- 
lai- 

kad

Kalbėsiu apie bruklynie- 
čius. Mes visi laukėme Bruk- 
lyno vyrų komandos (tymo) 
laimėjimo. Kas liečia mane, 
tai visiškai neabejojau. Ma
čiau juos per visą žiemą bo- 
linant Kultūriniam Centre.

• Bet juos nugalėjo dar smar
kesni vyrai 
Garbė jiems!
kad bruklyniečiams 
dar geriau pasiruošti.

iš Elizabetho. 
Tas tik reiškia, 

reikės

arba 
ko- 

kitas 
Smarkiai

Bet už tai Bruklyno 
Richmond Hill moterų 
m an d a sukirto visas 
moterų komandas,
laikėsi čicagietės ir detroitie- 
tės. Jos sakė: Palaukite, su
sitiksime kitą sykį!

Tikrai visus nustebino, net 
ir Roxy Bowling Alleys ve
dėjus, mūsų Marytė Dobinie-1 
nė. Nežinau, ar kas atsime
na, kad moterų bolingo tur
nyre būtų kas nors padaręs 
256 punktus, o Marytė pada
rė.

Nepaprastai šauniai pasiro
dė ir kita to paties tymo na
rė — Valerija Kazakevičienė. 
Ji padarė 205 punktus. Irgi 
retas atsitikimas. Taip pat 
šauniai pasirodė kitos trys to 
paties tymo narės — daini
ninkė Amelia Young, Amelia 
Burbaitė ir Alena Jeskevičiū- 
tė.

galėjo 
Kodėl

Visas turnyras pavyko pui
kiai, gražiai. O visgi, man 
atrodo, tumamente 
dalyvauti daugiau.
nieko nebuvo iš daugelio mies
tų, iš kurių galėjo būti ir ti
kėtasi, kad bus? Čia jau kal
tas apsileidimas. Beveik vi
suose didmiesčiuose lietuvių 
bolingo sporto mylėtojų yra 
daug.

Vilniaus Tiesoje (bal. 7 d.) 
skaitau, kad įvyko smarkios 
tinklinio (teniso) rungtynės 
tarpe Kauno ir Talino, Esti
jos sostinės. Vyrų rungtynė
se laimėjo Talino vyrai, bet 
moterų rungtynėse pergalėjo 
Kauno moterys. Kauno mo
terų komandą (tymą) sudarė 
Vaninaitė. Lupeikaitė, Popo
va, Kavaliūnaitė, Venclovaitė, 
Skališiūtė, šarauskaitė ir Pa- 
keltytė (visos žemės ūkio 
Akademijos studentės).

Ir sako: “Tėvynė 
sugrįžtant su 
ir patobulinta

Tik aš labai

Vienam laikraštyje rašo Dr. 
K. Alminas. Ragina pabėgė
lius profesionalus laikytis sa
vo profesijose, nerūdyti ir ne- 
trūnyti,
mūsų laukia 
nauja energija 
patirtimi.“

Tikra tiesa.
bijau, kad Dr. Alminas turi 
mintyje tokią tėvynę, kuri jau 
seniai nieko nebelaukia ir ne
besitiki. Jis dar vis tebesap
nuoja apie smetoninę tėvynę. 
Jei šis geras daktaras lauks 
tokios tėvynės sugrįžimui, tai 
jam atsibos tobulintis.

Tam pačiam kunigu
(Tąsa ant 5 pusi.)

D rau-

— Progre- 
vadai, ar- 

darbuotojai, 
ir kiti

Washington, 
šyvių Partijos 
tistai, 
bažnyčių 
pikietuoja 
Baltuosius 
lauja, kad 
darytų Kongresui spaudi- mininkas; 
mą užgirti bilių dėl pilieti
nės lygybės ir teisingos 
samdos, neskriaudžiant 
žmonių už jų spalvą, tauty-

unijų
atstovai 

prezidentinius
Rūmus. Reika
prez. Trumanas

Progresyviu Partijos at
stovai sakė, pikietavimas 
bus kasdien tęsiamas nuo

11 valandos dieną iki 5 vai. 
vakare, iki Kongresas iš
leis toki civiliu teisiu įs
tatymą.

Pikietuotojų eilėse yra 
Elmer Benson, Progresyvių 
Partijos bendrasis pir- 

C. B. Baldwin, 
jos sekretorius; Therese 
Robinson, Elks Pilietinių 
Laisvių Komiteto narė; 
kun. William Jernigan, 
Broliškosios Negrų Bažny
čių Tarybos vadas, ir eilė 
kitų žymių amerikiečių iš 
įvairių miestų ir valstijų.

Washington. — Abejoja-1 važiavimas pasmerkė prez 
ma, ar Kongresas 
valdžios bilių i* 
kontrolės palaikymo 
sekamus 12 mėnesiu, v

Čiang vis dar gaus 
Marshallo dolerių

Formoza. — Amerikinio 
Marshallo plano viršininkas 
Formozoje, dr. Raymondas 
Moyer lėmė, kad Amerika 
ir toliau piniginiai rems 
Čiang Kai-šeko kinus tauti
ninkus.

Dabartinė marshalline 
parama čiangininkams 
Formozoje išsibaigtų birže
lio 30 d. š. m., jeigu Wa- 
shingtono valdžia nepratęs- 
tų tos paramos.

Biliūnas dol. naujiem 
kariniam įrengimam

Washington — Kongre
so Atstovu Rūmas beveik 
be svarstymų užgyrė val
džios reikalavimą paskirti 
biliona doleriu sekamiems 
kariniams tikslams:

Stiprinti karines

Achesonas ketina pasakyt 
Kongresui tūlus Atlanto 
konferencijos sekretus

ameri
konų stovyklas-bazes už 
sieniuose: gerinti bombane- 
šius, kurie bus naudojami 
atominėm bombom mėtyti: 
tobulinti rakietas ir-rakie- 
tinius lėktuvus, geriau pri
taikyti karinius laivus bū
simam karui ir tt.

• Vien tiktai “slapčiau- 
siems” tyrinėjimams skiria
ma apie 72 milionai dole-

Washington.—Dean Ache- rnb 
son, Amerikos valstybės 
sekretorius, geg. 31 d. ža
dėjo raportuoti 
kongresmanų

slaptam 
ir senatorių 

susirinkimui, kas buvo nu
tarta Atlanto kraštų užsie
niniu ministru konferenci
joj Londone.

Jei kurie senatoriai bei 
kongresmanai norės staty
ti Achesonui klausimus, 
tai turės iš anksto raštu į- 
teikti jam tuos- klausimus. 
O Achesonas atsakinės ne 
visiems bendrai, bet kiek
vienam privačiai.

Taip tai slepiami naujieji 
šaltojo karo planai, kuriuos 
Atlanto kraštų ministrai 
išdirbo Londone.

Bandymams pastatyti 
atominį submariną kongres- 
manai nubalsavo 40 milio- 
nu doleriu, v v

VOGTI NUODAI GALI 
NUMARINTI 10,000

Tipton, Anglija. — Neži
nia kas pavogė iš dirbtuvės 
smarkiausio potassium cya
nide nuodo gabaliukus, pa
gamintus panašiai kaip 
saldainiai. 10,000 žmonių 
galėtų mirti nuo tų nuodų.

Bijoma, kad gal vaikai 
pasivogė tų nuodų, manyda
mi, kad tai esą saldainiai. 
Jeigu vaikas tik palaižytų 
potassium cyanide, tuojaus 

I kristų negyvas.

“Vakarų” protestas Sovietam prieš vokiečių 
policijos apginklavimų rytinėj Vokietijoj

Washington. — Jungti
nės Valstijos, Anglija ir 
Franci j a sykiu užprotesta
vo, kad Sovietu Sąjunga, 
esą, laiko “50,000 kariniai 
ginkluotos vokiečių polici
jos” rytinėje Vokietijoje. 
Protestas reikalauja “tuo
jaus išsklaidyti kareivinius” 
rytinių vokiečių policijos 
junginius. O jeigu Sovietai 
to nepadarys, tai ameriko 
nai, anglai ir francūz'ai “ne 
tikės, kad sovietinė vyriau
sybė nori taikos.”

Protesto nota kaltina So
vietus, kad jų palaikomi Vokietijos nuginklavimo.

policijos būriai rytų Vokie
tijoj esą ginkluoti patran
komis, kulkosvaidžiais, tan
kais ir kt.
Prieštaravimas proteste

Amerikos valstybės de- 
partmentas, tačiaus, prie 
tos protesto notos prijungia 
priedą, kuris sako:

Rytinės Vokietijos poli
cija “ginkluota paprastais 
vokiečių pėstininkų1 gink
lais, bet karinė jos jėga 
šiandie visai menka.”

Protestas įtaria Sovietus, 
kad jie laužą sutartis dėl

Auto. Darbininkų Unijos 
vadai padare 5 metų 
sutartį su General Motors
Žadama senatvės pensija, bet 
alga tik menkai pakeliama

Saigon. — Demokratinės 
Vietnamo respublikos ka
riuomenė per tris pirmuo
sius šių metu mėnesius atė
mė iš francūzų šešias aps
kritis, užėmė 105 karines 
francūzų bazes; nukovė 
bei sužeidė daugiau kaip 
5,000 francūzų kareiviu ir 
oficierių; į nelaisvę paėmė 
1500; sunaikino 28 francū
zų lėktuvus ir 52 tankus, ir 
pagrobė 500 kulkosvaidžių 
ir didelius kiekius kitų ka
ro reikmenų, v

priims Trumano įsakymą gaminti 
dėl rendų hydrogeninę bombą kaip

i per; “velnišką” planą." Pasmer- 
' kė ir raudonbaubiškas val- 
I džios daromas medžiokles 
prieš vadinamus “neištiki
muosius.”

Atlantic City, N. J. — 
Federalinės Sukniasiuvių 
Unijos pirmininkas David 
Dubinsky, atidarydamas 
jos suvažiavimą, šaukė 
Jungtines Valstijas ir vi
sas kitas kapitalistines ša
lis išvien ir smarkiau vesti 
šaltąjį karą visame pasau
lyje prieš Sovietų Sąjungą.

Washington. — CIO Au 
tomobilių Unijos Darbiniu 
kų pirmininkas 
Reuther padarė 5 
tarti su General 
auto, korporacija.

Sutartis žada:

Walter 
metų su-

Motors

darbi-
ninkams valandinę 
centais, bet po to 
samdytojai galės algą tiek pensija, 
numušti, kiek atpigs mais
tas ir kiti gyvenimo reik
menys, pagal valdžios Dar 
bo Biuro skaičiavimus.

Kompanija lėšomis įvesti

senatvės pensiją $100 per 
mėnesi dirbusiems šiai kom
panijai bent 25 metus, įs
kaitant Į tą šimtinę pini
gus, kuriuos darbininkas 
gaus iš valdinės apdraudos 
senatvei. Dirbusieji kompan 
25 metus galės gauti iki 
$117.50 per mėnesį, kai bus 
pakelta valdinė senatvės

Įsteigtas sveikatos 
palaikomas lygiais

Berlin. —Francijos agen
tai visoje vakarinėje Vo
kietijoje samdo-rekrutuoja 
vokiečius i Užsienini Fran
cūzų Legioną, karui, prieš 
Vietnamo respubliką, 
miau jie rekrutuodavo 
100 nacišku Vokiečiu 
savaitę, o dabar jau po 
ir daugiau.

Pi r- 
po 

per 
320

i. — 6,000 Wes-
tinghouse darbininkų jau! ninkus.

Per karines atakas prieš 
Bolivijos streikierius už
mušta 38 žmones

La Paz, Bolivija. — Per 
kariuomenės ir policijos 
atakas prieš išėjusius į vi
suotiną streiką darbininkus 
praeitą ketvirtadienį ir 
penktadienį buvo užmušta 
38 žmonės; sužeista 140.

Reakcinė valdžia apšau
kė streiką sukilimu ir įsakė 
šaudyti į susirenkančius bei] Raro 
demonstruojančius darbi-1

Anglija turi nedviveidžiauti, 
jeigu liori diplomatijos ryšių 
su Kinų Liaudies Respublika

Peking, Kinija. — Čio- 
naitinis radijas smerkė 
dviveide Anglijos politiką. 
Sako:

i ja, norėdama savo 
apsaugoti Kinijoje, 

Liaudies
bizni 
pripažino Kinų 
Respubliką. Bet Jungtinė
se Tautose anglai susilaiko 
nuo balsavimo, kuomet siū
loma priimti naująją Kini
ją į Jungtinių Tautų narius 
vieton Čiang Kai-šeko tau
tininkų.

Kinijos respublika todėl 
dar nepriima pripažinimo iš 
Anglijos pusės.

Anglija siūlo derybas 
dėl diplomatinių ryšių su
mezgimo su liaudiškąja Ki
nija. Bet Pekingo radijas 
perspėjo Angliją, kad jeigu 
anglai nepataisys savo poli
tikos Jungtinėse Tautose, 
tai žlugs jų bandymai su- 
megsti diplomatinius santy
kius su naująja Kinija.

Suimtas už tariamus 
atominius “sekretus” f i

Philadelphia. — Slaptoji 
FBI policija suėmė chemi
ką Harry Goldą. Kaltina, 
kad jis buvęs tarpininkas 
tarp atominio anglų moks
lininko Klauso Fuchso ir 
tariamų “sovietinių agen
tų.” Gold laikomas teismui 
po $100,000 užstatu.

Fuchs karo metu ir po 
dažnai lankydavosi 

Jungtinėse Valstijose, kaip 
Anglijos valdžios 
mas atominis žinovas. Jis 
padėjo amerikonam ir ato
mų bombą pagaminti.

Šių metų pradžioje Ang
lijos teismas surado, kad 
Fuchs, girdi, “šnipinėjęs 
atominius sekretus Sovietu 
agentams.” Už tai jis nu
teistas 14 metų kalėti. Da
bar gi Fuchs atidengęs, kad 
Harry Gold’as buvęs tarpi
ninkas tarp jo ir vadinamų 
sovietinių agentų.

Bus 
fondas, 
samdytojų ir darbininkų į- 
mokėjimais.
Kompanija pripažins uni

ją, bet nepilnai. Bus reika
laujama, kad nauji darbi 
ninkai po trijų mėnesių įs
totų į uniją, bet leidžiama 
jiems po vienų metų atsi
mesti nuo unijos.

Skaičiuojama, kad senat
vės pensija, sveikatos fon
das ir valandinis keturių 
centų priedąs sudarys viso 
apie 15 centų laimėjimą 
darbininkui per valandą. 
Darbininkai reikalavo 31 
cento priedų valandai.

Sutartis leidžiama tvir
tinti konferencijai unijos 
skyrių-lokalų delegatų, ku- 

siunčia- rie atstovauja 275,000 na-
riu.

Trumanas davė Turkijai ir 
Graikijai $1,500,000,000 
ir sveikina ju “progresą”

Washington.—Prez. Tru
manas ir valstybės depart- 
mentas laiškais pasveikino

500,000 jaunuolių demonstruos 
rytiniame Berlyne sekmadienį.

Berlin. — Jaunimo de
monstracijose rytinėje Ber
lyno dalyje ateinantį sek
madienį dalyvaus pusė mi- 
liono jaunuolių, kaip tvir
tino Gerhartas Eisleris, ry
tų Vokietijos žinių minist
ras. Tai bus rami demons
tracija dėl taikos ir dėl vie
nos demokratinės valdžios 
įsteigimo visai Vokietijai, 
sakė Eisleris.

Demonstracijoj bus jau
nuoliu atstovų iš faktinai' gandus, būk jaunuoliai iš 
visų Europos kraštų, apart 
Jugoslavijos. Iš anglų-ame- 
rikonų ■ užimtos vakarinės 
Vokietijos laukiama bent 
3,000 jaunimo delegatų. 
Taip pat bus jaunuolių iš 
Jungtinių Valstijų ir įvai
rių Azijos šalių.

Demonstracijos rengėjai

yra Laisvųjų Vokiečių Jau
nimo sąjunga.

Apart maršavimų gatvė
mis, bus sportų paradai ir 
šokiai aikštėse.

Vokiečių policija rytinia
me, sovietiniame Berlyno 
ruožte Įsakė jaunuoliams 
vengti vakarinio Berlyno, 
kuris užimtas anglų, ameri
konų ir francūzų.

Amerikonai ir anglai per 
ištisus mėnesius skleidė

rytinio Berlyno rengiasi 
užpulti ir užimti vakarinį 
Berlyną.

Anglai-amerikonai todėl 
darė karinius pratimus su 
tankais, šarvuotais auto
mobiliais, kulkosvaidžiais 
ir bombomis, esą “atmušti

McGrath giriasi, kad FBI 
“žino visus komunistus”

Washington. — Genera- 
lis Jungt. Valstijų proku
roras J. Howard McGrath 
gyrėsi, kad slaptoji jo po
licija FBI .žinanti “kiekvie
ną komunistą” šioje šalyje.

Kartu McGrath užginči
jo republikonų pasakas, 
būk komunistai dar palai
komi valdinėse Amerikos 
įstaigose.

džias už “pasisekimus” ūki
niame gyvenime ir kovoj 
prieš komunizmą pagal Tru- 
mano mokymą per trejus 
pastaruosius metus.

Jungtinės Valstijos per 
tą laikotarpį davė Graiki
jai ir Turkijai 700 milionų 
dolerių tiesioginės karinės 
paramos ir 800 milionų iš 
Marshallo plano.

Washington. — Kalbėda
mas pilietybės konferenci
jai, prez. Trumanas karto-

■ jo, “nenusileist Rusijai.”

Tibeto politikierius šaukiasi ginklų ir 
pinigų iš Amerikos prieš kinų komunistus

Formoza. — Gaylo Thon- 
dup, Tibeto valdovo Dalai 
Lamos brolis,- šaukėsi gink
lų ir pinigų iš Jungtinių 
Valstijų, esą, Tibetui ginti 
nuo Kinijos komunistų įsi
veržimo. Thondup bandė 
nugąsdint Ameriką, kad 
jei kinai komunistai užimtų 
Tibetą, tai “būtų galas ir 
Indijai.” Jis ketino suburt 
40,000 iki 100,000 tibetiečiu 
milicijos, kad atmuštų ko
munistus.

Kinų Liaudies Respubli
kos radijas iš Pekingo įspė
jo Dalai Lamą,w pasaulinį ir 
dvasinį Tibeto valdovą, kad

nemėgintų ieškot karines 
paspirties iš Amerikos prieš 
Kiniją. Tas radijas ragino 
Tibetą atsiusti atstovus į 
Pekingą dėl taikos derybų.

Tibetas nuo seniai laiko
mas ■ savivaldine Kinijos 
provincija. Naujosios Kini
jos konstitucija taipgi sa
ko, jog Tibetas ir toliau 
privalo būti sudėtinė Kini
jos Respublikos dalis.

Respublikos valdžia šio
mis dienomis pakartojo, 
kad užtikrins Tibetui vieti
nę savivaldą. •

ORAS. — Karštoka giedra.
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kovo 
rašo

Už Tvirtą 
lies Demo- 
34 dienos 
Rumunijos 

darbininkų partijos cent-
ralinio komiteto sekreto
rius Vasile Lukas temoje 
“Liaudies demokratijos ša- 

' lių finansinė padėtis.” Strai- 
tenka psnio autorius nurodo, kad 
kom- liaudies demokratijos šalių 

suorganizuota CIO | finansinė politika parodo 
klasės partijos 

įsteigimu sočia-

Pačios didžiausios “hanuolčs“
United Electrical and Machine Workers unijai 

susidurti su galingomis jėgomis General Electric 
panijoje. Ją nori sunaikinti neseniai 
unija. Kampanija prieš kairiąją uniją pasiekė tokio žiau
raus laipsnio, jog įkinkyta darban prieš ją ir valdžios 
aparatas. Beveik negirdėtas tarpunijinėje kovoje 
kas. ! 1 liaudies

Dalykas tame, kad šiomis dienomis tos kompanijos h "'didelė 
darbininkai turės nubalsuoti, kuriai unijai jie nori pa- spp.iama 
vesti galią juos atstovauti derybose su si

I darbininkų 
rūpinimąsi 

daly- lizmo.
demokratijos ša- 

pajamų dalis 
socialistinei re

produkcijai išplėsti, darbo
tyt, kad CIO unijos vadai randasi sunkioje padėtyje. ^a- xi'iion.ivi gyveninio ir kultu*
vomis jėgomis jie nesitiki laimėti rinkimus. Todėl šaukia 
susirinkimus ir tuose susirinkimuose stato kalbėtojais 
CIO prezidentą Philip Murray ir valdiškojo Darbo De- 
parmento sekretorių Tobin. Aną dieną ponas Tobin pa
sakė karštą prakalbą, pasmerkė United Electrical Wor
kers uniją ir ragino visus kompanijos darbininkus bal
suoti už CIO uniją. Jis pasakė, kad naująją uniją pilna1 
užgiria ir valdžia.

Na, o kad General Electric kompanijos bosai nori su-’ 
daužyti kovingąją U. Electrical Workers uniją, tai ne- ■ 
reikia nė aiškinti. Taigi, mes turime suvienytą frontą 
kompanijos, CIO biurokratų ir valdžios prieš tą uniją,) 
kuri tiek daug yra davus ir laimėjus elektrikinių instru-i 
mentų darbininkams. Tai buvo viena iš didžiausių CIO) 
unijų. Tik todėl, kad jos vadovybė atsisakė klausyti Mur
ray diktavimo, pereituose rinkimuose neparėmė Trumu
no kandidatūros, ją išmetė iŠ CIO ir pagaliau nutarė vi
siškai sudaužyti. Juk tai kriminališkas prasižengimas j 
prieš organizuotus darbininkus. Bet Murray nesirenka! 
priemonių kovoje su savo oponentais. Kadaise jis būdavo! 
vienas iš griežčiausiai nusistačiusių prieš valdžios kiši
mąsi į unijų santykius. Šiandien jis pasišaukė Darbo De- 
partmento sekretorių talkon.

Pamiršo praeitį, pamiršo savo pirmesni nusistatymą | je 35 viso w() metĮ]
Sunku dabar pasakyti, kaip tie General Electric kom-Į - '

panijos darbininkų balsavimai išeis. Tas tik aišku, kad 
senajai unijai bus sunku atsilaikyti. Prieš ją kovoje pas 
tatytos pačios didžiausios kanuolės.

akelti ir tau- 
nepriklau-* 
Nedirbau-j 

„ dalis liau- 
3 vis mažėja. |

riniam lygiui p 
tų nacionalinei 
somybei ginti, 
čiųjų elementų 
dies pajamose 
Liaudies pajamos liaudies 
demokratijos šalyse auga 
tempais, kurių nežino ka
pitalistinių šalių istorija.

Autorius straipsnyje pa
teikia pagrindinius duome-Į 
nis apie liaudies demokra
tijos šalių biudžetus. Če 
koslovakijoje visos išlaidos, 
valstybinio biudžeto numa
tytos 1950 metams, yra pas
kirstomos taip: 32.07 proc. 
—pramonės išvystymui, 26, 

i 3 proc. — socialiniam ap- 
i rūpinimui ir sveikatos ap
saugai ir 11,9 proc. —< kul
tūriniams reikalams. Bul
garijos liaudies respubliko-

binių ryšių išvystymu ir 
karinės pagalbos teikimu 
Jugoslavijos fašistams. Jau 
dabar greta kitų prekių iš 
JAV į Jugoslaviją prista
tomi lėktuvų motorai, ra
dijo aparatūra, lėktuvų da
lys ir kitos karinės medžia
gos. Tarp JAV ir Jugosla
vijos sudarytas susitarimas 
dėl oro transporto. Jugos
lavijoje statomi nauji aero
dromai’ir patobulinami se
nieji, statomos kareivinės, 
plentai, vedantieji į liau
dies demokratijos šalių pa
sienį. Tuo pat metu, Ame
rikos kariniams patarė
jams prižiūrint, padidina
ma armija, policija, specia- 

I lūs ir pasienio daliniai ir 
peržiūrimas jų dislokavi
mas. Armija, pasienio ir 
specialūs daliniai 1949 me
tais padidėjo palyginti su 
1948 metais maždaug du 
kartus.

Loranas rašo, kad sveti- 
I mieji “šeimininkai” savo 
i interesais pertvarko kariš
kai Jugoslavijos ekonomi
ką. Ryšium su tuo Tito — 
Rankovičiaus ’ klika akty
viai tęsia kapitalizmo jėgų 
šalies viduje ’ atpalaidavi- 

I mo politiką. Valstybinė 
pramonė nustojo būti liau
dies nuosavybe ir yra Tito 
ir Ko. firmai priedanga ka
pitalistiniam darbo žmonių 
masių 
kuoti.
los ir rūdos kasyklos perei
na i 
monopolinio kapitalo

kruviną 
vis 
sa
x'is 
ko

valstybinio biudžeto skiria
ma nacionalinės ekonomi
kos išvystymui ir 30 pro
centų — socialiniams irkul 

' tūriniams reikalams. Len- 
Niekas Žmonių nesiklausia ! kijoje 1950 metais naciona-

Įvairios apdraudos kompanijos New Yorke paskelbė,1 ^nės ekonomikos išvysty- 
i mui bus išleista 43,5 proc. 
biudžeto, o švietimui, svei
katos 
niam 
proc. 
respublikos valstybinis biu
džetas 1950 metams Han
dies ūkio išvystymui numa
to finansuoti 131,3 milijar
do lejų, t. y. 37,5 procento 
bendrų išlaidų. Socialiniams 
ir kultūriniams reikalams 
skiriama 24,8 procento.

Bet visiškai kitokį vaiz
dą randame Tito Jugosla
vijoje. Apie tai rašo N. Lo
ranas. Savo straipsnyje 
“Jugoslavija Anglijos-Ame- 
rikos Vergovėje” Loranas 
praneša, kad per trumpą 
laikotarpį titininkai 
gavo dvi amerikiečių pas- 
kolasį kurių bendra 
yra apie 50 milijonų dole
rių. “Pagalba” iš Vakarų 
taip pat pasireiškia preky-

kad apdraudos kaina automobiliams vėl pakeliama 15 
procentų. Tai jau nebe pirmas sykis. Kasmet apdraudos 
kaina pakyla. Nuo 1946 metų apdraudos kaina pakilo 72 
procentais.

Ar buvo atsiklausta žmonių, ar jie sutiks tokia kainą 
mokėti? Nebuvo.

Niekas su automobilių savininkais nesiskaito. Apdrau
dos kompanijos gali kainą kelti, kaip joms patinka. Val
džia tyli ir neuždraudžia.

Well, kitas pasakys, tegu žmonės nemoka tos kainos, 
tegu važinėja neapdraustais automobiliais. Taip jie, ži
noma, ir darytų, jeigu šioje valstijoje nebūtų įstatymo, 
kuris faktinai priverčia automobilį apdrausti, jeigu no 
ri jį vartoti. . .

Už tokį įstatymą per daug metų kovojo apdraudos 
kompanijos. Dabar joms tikra rugiapiūtė. Jos gali' api
plėšti žmones, kaip jos nori.

Verkiančiai reikia įstatymo, kuris apdraudos kompa
nijas suvaldytų, priverstų jas laikytis nustatytos kainos.

Juk ši neteisybė paliečia ne vien turtinguosius. Šian
dien milijonai darbininkų turi automobilius. Automobi
lius nebėra skaitomas prašmatnybe arba pralobimo po
žymiu. Daugeliui darbininkų automobilius pasidarė būti
nybė. Neužtenka, kad valdžia juos apkrauna nesvietiš
kais taksais, dabar dar jie priversti pasiduoti apdraudos 
kompanijų apiplėšimui.

kaip 4.200,. 1947 m. —3.800, 
1948 m. —daugiau kaip 32.- 
000, 1949 m. ligi liepos mė
nesio pabaigos — 53.000; iš 
viso - nužudyta daugiau kaip 
93.000 Korėjos patriotų. 
Be to, ligi 1949 metų liepos 
mėnesio pabaigos suimtai 
daugiau kaip 478.000 žmo-i 
nių. Šiuo metu • įkalintųjų 
skaičius j siekia J154.000 
žmonių.

“Korėjos liaudis, — rašo 
Pak Chen Enas, — atsa
ko į išdavikišką,
Li Sin Mano politiką 
didesniu susitelkimu ir 
vo jėgų! aktyvizavimu, 
rūstesne ir ryžtingesne 
va už laisvę ir nepriklauso
mybę.

“Aiškia pasiaukojamojo 
liaudies patriotizmo išraiš
ka yra ginkluota partiza
nų kova, kuri, drauge su 
darbininkų, valstiečių ir 
smulkiosios buržuazijos ma
siniu judėjimu, vis plačiau 
ir plačiau įsiliepsnoja Pie
tų Korėjoje.”

Čirisano .kalnuose, Pietų 
Čolos provincijos pietinėje 
dalyje, Tebiaksano kalnuo
se, Šiaurės Kengsano pro
vincijos pietinėje dalyje, 
Odesano kalnuose, kurie 
yra centrinis partizanų 
operacijų rajonas, veikia 
partizanų būriai, suside- 
dantieji iš daugiau kaip 
400—500 žmonių kiekvie
nas. Jie jau atakuoja aps
kričiu administracinius cen
trus, policijos valdybas ir 
centrines Li Sin Mano ar
mijos bazes. Sėkmingų su
sirėmimų su priešu išdavo
je partizanų būriai paima 
stambius karo laimikius ir 
tokiu būdu Li Sin Mano ar
mijos sąskaita apsigink
luoja visomis ginklų rūši
mis ligi kulkosvaidžio, sun
kaus kulkosvaidžio ir lauko 
patrankų.

_______ ......... _ Partizanų veiksmų rajo- 
šistai priversti dabar atvi-' nuošė valstiečiai_ savo jėgo- 
rai pripažinti visišką savo! nūs vykdo žemes reformą.

Gegužės 17 dieną Wa
shingtone Kongreso Bib
liotekoje įvyko labai svar
bios ir įdomios ceremoni
jos. Jose dalyvavo ir kalbė
jo prezidentas Harry S. 
Trumanas.

Ceremonijos įvyko ryšy
je su pasirodymu pirmojo 
tomo Thomas Jeffersono 
raštų. Sunku tuo tikėti, bet 
šventa tiesa, kad per virš 
pusantro šimto metų di
džioji ir dėkingoji Ameri
ka nesusiprato išleisti raš
tus žmogaus, kuris dau
giau, negu bile kuris kitas 
asmuo, pasidarbavo pasta
tymui Amerikos demokra
tijos pamatų. Tasai didelis 
ir svarbus darbas dar iki 
šiai dienai veikiausia nebū
tų buvęs pradėtas, jeigu 
prieš keletą metų didžiojo 
kapitalistų laikraščio “The 
N. Y. Times” leidėjas Adolf 
S. Ochs mirdamas nebūtų 
palikęs didelės krūvos do
leriu tam tikslui. Todėl ir 
dabar kiekvieno tomo pra
džioje bus parašyta: “De
dicated to the memory of 
Adolf S. Ochs.”

Thomas Jeffersonas bu
vo labai gausus rašytojas. 
Sakoma, kad jo raštų 
išleistą penkiasdešimt 
tomai! Darbas užsitęs 
lėta metu. V

Taigi, pasveikinimui
sirodymo pirmojo Jeffer
sono raštų tomo ir buvo 
Kongreso Bibliotekoje su
ruoštos didelės iškilmės ir 
pakviestas šalies preziden
tas pakalbėti.

Savo kalboje vienoje vie
toje prez. Trumanas pasa
kė, kad Thomas Jefferso
nas “buvo šviestuvas kare 
prieš tironiją.” Reikia pri
pažinti, jog čia buvo pasa
kyta švenčiausia tiesa. Jef
fersonas buvo tas žmogus, 
kuris neapkentė tironijos,

bus 
du 

ke

pa-

išnaudojimui užmas-
Svarbiausios gamyk-

ik n g 1 i j o s—A m e r i k o s 
ran-

Visa tai sukelia ekono
minę suirutę. Net oficialia
me Tito vyriausybės pra
nešime SNO Ekonominei 
komisijai 'Europos reika
lams pripažįstama, kad 
pramonės gamyba Jugosla
vijoje pirmajame 1949 me
tų pusmetyje nusmuko 20 i 
procentų. Jugoslavijos fa- '

kovojo prieš tironiją vi
sais jam žinomais ir priei
namais būdais. Jo parašy
ta Amerikos Nepriklauso
mybės Deklaracija visiems 
laikams pasiliks Amerikos 
žmonių laisvės kertiniu ak
meniu.

Bet mūsų gerasis prezi
dentas pamiršo arba neno
rėjo savo prakalboje iškelti 
tą faktą, kad tais senais 
laikais tas pats Jefferso
nas buvo ujamas ir kolio- 
jamas, raudonuoju ir šėto
no sunum vadinamas, kaip 
šiandien yra ujami, kolio- 
jami, niekinami ir perse
kiojami kovotojai prieš ti
roniją. Tais laikais irgi bu
vo išleisti taip vadinami 
“Alien and Sedition Acts” 
kurių mieris buvo “išgelbė
ti Ameriką” nuo “svetimų 
idėjų,” kurias, atstovavo ir 
gynė Thomas Jeffersonas. 
Kaip šiandien visi, kurie 
tik drįsta pakelti balsą 
prieš kapitalistines skriau
das, yra paskelbiami bolše
vikų ir Maskvos “agentais,” 
taip tada reakcionierių bu
vo apšaukti Jeffersonas ir 
jo vienminčiai jakobiniečių 
ir Francūzijos “agentais.”

Thomas 
tik simpatizavo 
revoliucijai ir 
žmonių 
bet jas 
apgynė, 
elgsena 
rūstybę 
valdančiosios 
kaip greitai 
buvo išrinktas 
taip greitai buvo pasiųsti 
gurban visi “Alien and Se
dition Acts”, taip greitai 
vėl prasiblaivė Amerikos 
padangė.

Svarbu paklausti: Ko
dėl šio istorinio fakto savo 
prakalboje nepabrėžė mū
sų šių dienų prezidentas?

Salietis.

“agentais.
Jeffersonas ne 

francūzų 
Francūzijos 

kovoms už laisvę, 
karštai sveikino ir 
Tokia
užtraukė 
visos

Jeffersono 
ant jo 

reakcinės 
klasės. Ir 
Jeffersonas 
prezidentu,

Dienraščio Laisves reikalai
apsaugai ir sociali- 
aprūpinimui — 32,6 
Rumunijos liaudies

Pietų Korėjos

jau

suma

penkmečio “plano” pažlu
girną. •

Pietų Korėjos, dejuo
jančios po imperialistų jun
gu, padėčiai nušviesti ski
riamas didelis Pietų Korė
jos darbo partijos CK pir
mininko pavaduotojo Pak 
Chen Eno straipsnis “Did
vyriškoji
liaudies kova už tėvynės 
vienybę ir nepriklausomy- 
bę,”

Iš pažadėtųjų amerikie
tiškųjų demokratinių lais
vių,-rašo autorius, neliko 
nė. pėdsako. Pietų Korėja 
paversta teroro ir policinės 
savivalės karalyste. Štai 
“demokratijos” nešėjų ir 
jų statytinių Pietų Korėjo
je veiklos rezultatai. 1945 
metais nužudyta 15 korė
jiečių, 1946 m. — daugiau

f,

rikus jauni žmonės dar nestreikuoja. Jie tuokiasi ir vei
siasi. Ką tu jiems padarysi?

Kitą šaltinį sudaro žmonių amžiaus pratęsimas. Ame
rikos žmonių vidutinis amžius jau pasiekė 67-68 metus. 
Sulaukę penketo desėtkų metų amžiaus žmonės griežtai 
atsisako mirti. Jie dar nori gyventi. Mokslas su savo iš
radimais ir patarimais jiems pagelbsti. O dar daugiau 
gyvenimą pratęsti pagelbsti organizuoti darbininkai, 
kovodami už geresnę medžiaginę būklę. •

Rezultatas labai “prastas,” kapitalizmui nepageidau
jamas. Yra žmonių, bet nėra darbų!

Darbo, žinoma, visiems būtų, visiems užtektų, jeigu 
nebūtų kapitalizmo. Pavyzdžiui, prie socializmo niekam 
galva neskauda, kad kam nors neužteks darbo. Tik rei
kia protingo susitvarkymo. Baisu ir kvaila: čia mes turi
me tos pačios valdžios pripažintą faktą, jog labai didelis 
visų Amerikos žmonių trečdalis neturi pakankamai mais
to, rūbų ir pastogių, bet milijonai darbininkų vaikštinė
ja be darbo! Kodėl jie nepristatomi prie gaminimo mais
to, rūbų ir namų? Kodėl dar milijonai darbininkų verčia
mi dirbti, po dešimt ir dvyliką valandų į dieną, kuomet 
penki milijonai neturi jokio darbo?

Tai galima tik prie kapitalizmo. Tokia beprotystė ne

Reikia naujo, didelio išradimo...
-Argi nebeatsiras tokio galvočiaus, kuris padarys išra

dimą, kaip būtų galima kasmet Amerikoje sunaikinti nuo 
astuonių šimtų tūkstančių iki viso milijono darbininkų? 
Kur tie mūsų mokslo vyrai, kur tie novatoriai ir išra-* 
dėjai?

Mes dar puikiai atsimename “geruosius” smetoninius 
laikus Lietuvoje. Tada buVo smarkiai iškilęs klausimas, 
kaip atsikratyti inteligento per didelio prieauglio. Pla
čiai buvo diskusuojama spaudoje, buvo ieškoma išradėjo.

Su panašia problema prisieina susidurti ir mūsų kapi
talistinei Amerikai. Skirtumas tik tame, kad čia nekalba
me apie inteligentų per' didelį prieauglį, bet tik abelnai 
darbininkų. Pasirodo, kad kasmet mūsų darbininkijos 
prieauglis pasiekia arti milijono darbininkų. O naujų 
darbų tiek neatsiranda. Dar yra tendencija darbų kie
kiui mažintis. Tuo būdu mes jau turim bedarbių penkis 
milijonus su dideliu kaupu!

Jeigu darbų kiekis stovėtų ant vietos, vistiek kasmet 
prisidėtų vienas milijonas bedarbių. 
; Didžiausia nelaimė.

Šis prieauglis atsiranda iš dviejų šaltinių. Vieną šalti
nį sudaro natūralūs gyventojų prieauglis. Kol kas Ame- įmanoma protingoje socialistinėje visuomenėje.

Jie dalinasi tarp savęs iš 
dvarininkų konfiskuotas 
žemes. Plečiasi judėjimas už 
atkūrimą liaudies komite
tų, kuriuos buvo išvaikiusi 
karinė administracija.

London. — Pranešama, 
kad Jungtinių Tautų sekre
torius Trygve Lie siūlo An
glijos valdovams tartis su 
Sovietų vadais per Jungti
nes Tautas dėl atominių 
bombų uždraudimo, dėl Ki
nijos atstovybės Jungtinėse 
Tautose ir kitais tarptauti
niais klausimais.

Man 
sake 
sociation of Real 
Board vice-prezidentas 
bert U. Nelson 
firmos viršininkui, 
jo išsireiškimas buvo primin
simam komitetui, tyrinėjan

čiam real estate lobyistų 
įtaką į kongresą.

netikiu į demokratiją, 
atrodo, kad ji dvokia,” 
pernai šis National As- 

of Real Estate 
Her- 

savo laiške 
Dabar tas

Finansinis klausimas yra mūsų dienraščio didžiausias 
sunkumas šiuo tarpu. Reikia greitos pagalbos, reikia 
plačiai tuom reikalu pasirūpinti. Kiekviename parengi
me, kiekvienoje sueigoje turėkime mintyje parinkti dien
raščiui aukų.

Pereitą sekmadienį broklyniečiai suvaidino Rojaus 
Mizaros veikalą “Nesusipratimas” Hartford, Conn. Ten 
buvo nuvykęs ir pats autorius. Pasimatęs ten su Laisvės 
patriotais, dovanų dienraščiui parvežė nuo šių prietelių:

P. J. X. (plačiai žinomas visuomenininkas).. .$20.00 
Feleksas Ramanauskas, Hartford, Conn. ...... 10.00 
Užmirštos pavardės Draugas L. L (per P. A.) 10.00 
Vladas Kalvelis, Torrington, Conn. . 5.00 
Clemens Strauss, New Britain, Conn.. ........ .2.00 
Draugė, Hartford, Conn.........................................2.00
Jonas Bujavičius, Manchester, /Conn. - .2.00
M. Vilkauskienė, Nashua, N. H........................... 3.00
J. S., Hartford, Conn............................................ 1.00
Pranas Kemėšis , Torrington, Conn. •.............1.00
Su bolininkais iš Brockton, Mass., buvo atvykęs ir 

Tadaušas Vasaris, Antano Vasario, L. D. S. veikėjo tė
vas. Tadaušas Vasaris nebolino, jis tik pasisvečiuoti atvy
ko į New Yorką. Jis atsilankė į Kultūrinį Centrą, ir da
lyvavo bolininkų bankiete. Mr. Vasariui patiko Kultūri
nio Centro pastatas ir jisai jautėsi patenkintas atsilan
kymu į New Yorką. Dienraštį Laisvę Tadaušas Vasaris 
apdovanojo $5.00.

Gražių svečių su bolininkais buvo atvykę iš Detroit, 
Mich. Aplankė Kultūrinį Centrą ir Laisvės spaustuvę. 
Ona Litvinienė (Detroitietė) apdovanojo dienraštį $5.00.

Puikus Laisvės patriotas ir darbštus jos platintojas 
Povilas Beeis iš Great Neck, N. Y. pridavė dienraščiui 
dovaną nuo Šmaisdžių šeimos iš Great Neck, N. Y. $5.00, 
(apie Šmaisdžius buvo rašyta atskiroj vietoje) ir pats 
Beeis aukojo $2.00.

Gražių dovanų suteikta. Tačiau tik iš vienur-kitur. O 
reiktų visos šalies plotu tuom reikalu susidomėti.

Keletas asmenų patys savo iniciatyva naujai užsisakė 
dienraštį Laisvę. Tegu tas paskatina mus visus pasirū
pinti gavimu naujų skaitytojų. Nusenimas ir mirimai 
ankstyvesnių lietuvių imigrantų vis labiau apsunkina 
spaudos egzistanciją. Tačiau dedant pastangų vis dar 
galima gauti naujų skaitytojų. Neapleiskime to reikalo.

Dėkojame visiems už gražią finansinę paramą, linki
ma, kad kiti dienraščio skaitytojai pasektų tuos, kurių 
vardai aukščiau išspausdinti.

Laisvės Administracija.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-r?Ketvirt., Geg. 25, 1950
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Pijokas ir mergininkas, pastatytas Indo-Kinijos imperato
riumi, gali Amerikos žmonėms kaštuoti du bilijonu dolerių

seka. Jis tik bijo, kad kas 
jam galvos nenukirstų.

mų, jog šis francūzų karas 
Indo-Kinijoje gali Ameri
kos žmonėms kaštuoti iki 
dviejų bilijonų dolerių!

x O ar yra koks užtikrini
mas, kad karas bus laimė-

llet kaip čionai patenka 
Amerikos reikalai ? Ogi 
taip, kad visi tie Amerikos; 
Marshal] Plano skiriami!
Francūzijai pinigai iki šiol. vidinius reikalus gali
buvo išleisti vedimui karOj veikti naujųjų Kinija. Da- 
Indo-Kinijoje. Be to, šio-( bartinė komunistų vadovau-

mo. Dar labai galimas daik- 
j tas, teigia koresp., kad mū- 
■su kišimasis į Indo-Kinijos 

*1 pa

mis dienomis mūsų valsty
bės sekretorius Dean Ache
son viešai pareiškė, kad 
nuo dabar Jungtinės Vals
tybės dar daugiau ir atvi
riau rems francūzų karų 
Indo-Kinijoje. Šiais metais 
iš Amerikos bus pasiųsta 
Indo-Kinijon ginklų už visa 
šimtų milijonų dolerių. Ki
tais metais reikės dar dau
giau. “The Daily Compass” 
koresp. sako, kad yra spėji

jama Kinija gali parokuo- 
ti, kad šis amerikiečių kiši
masis yra netoleruojamas, 
nes Indo-Kinija yra Kini
jos kaimynka. Ar mūsų vy
riausybė toleruotų, jeigu 
Kinijos komunistai pradė
tų siųsti ginklus Meksikon 
karui prieš Amerika? Tai 
kaip ilgai Kinija pakęs 
francūzų ir amerikiečių ve
damų karų prieš Indo-Kini- 
ją?

Vyresnysis generolas Ulysses S. Grant 3-sis ir Robert 
E. Lee 4-sis susitinka ceremonijose atidarymo atitai
syto namo Appotomax, Virginijoje. Tame name anų 
laikų Lee, su pietiečių armijomis, pasidavė šiaurie
čiams ir tuomi baigė Civilį Karą. Grant yra ano ge

nerolo anūkas, o Lee yra pietinių armijų vado 
proanūkis.

Ak, jūs, Arkleliai!...

New Yorko liberališkas 
dienraštis “The Daily Com
pass” turi korespondentų 
Paryžiuje. Korespondentas 
rašo apie tai, kur atsidūrė 
Francūzija su karu Indo- 
Kinijoje, savo kolonijoje, 
kuri yra didesnė už pačią 
Francūzija.

Tenai Francūzija turi 
armijų iš 150 tūkstančių 
vyrų. Ta armija susideda 
iš 100,000 afrikiečių, 40,000 
francūzų ir apie 12,000 už
sieninių legionierių. Į me
tus ta armija netenka apie 
penketų tūkstančių, karių 
užmuštais. Karas eina jau 
ketvirtus metus. Šiais me
tais Indo-Kinijoje karas 
Francūzijai kaštuos dau
giau kaip šešis šimtus mili 
jonų dolerių! Koresponden-
tas rašo, kad šitos išlaidos 
veda Francūzijų į bankrū- 
ta ir labai jaudina Francū
zijos žmones. Pačioje val
džioje kyla didelis susirū
pinimas.

O reikia žinoti, sako ko
respondentas, kad ir su 
tokia jėga Francūzija kon
troliuoja tiktai vienų puse 
Indo-Kinijos. Kitų pusę 
kontroliuoja Indo-Kinijos 
Liaudies Respublika, ku
riai vadovauja komunistas 
Ho Chi-Minh, 56 metų am
žiaus mažo ūgio vyras. Kas 
labai svarbu, tai kad Ho 
Chi-Minh pusėje ginkluo 
tos spėkos stiprėja, tuo 
tarpu Francūzijos impera
toriaus Bao Dai valdžios 
itaka net francūzų kontro
liuojamoje teritorijoje labai 
maža.

“The Daily Compass” 
korespondentas patiekia 
daugiau informacijų ir apie 
tų imperatorių. Karo metu 
jis buvęs imperatorium tik 
nedidelės Indo - Kinijoje 
provincijos. Jis darbavosi 
išvien su japonais dėl Indo- 
Kinijos pavergimo. Karų 
japonams prakišus. iš Indo- 
Kinijos turėjo nešdintis ir 
Bao Dai. Jis atsidūrė gar
sioje turčių vasarvietėje 
Riviera. Vyras jis dar jau
nas, tik 37 metų amžiaus 
ir gana tvirto sudėjimo. 
Rivieroje Bao Dai tuojau 
išgarsėjo kaipo didelis pijo
kas ir nepataisomas mergi
ninkas!

Tik pernai šita pijokų ir 
mergininkų Francūzijos 
valdovai susirado Rivieroje 
ir prikalbėjo tapti visos 
Indo-Kinijos imperatorium. 
Taip jis ir pateko į tos ša
lies sostą. Jam pavesta lai
mėti Indo-Kinijos naciona
listus. Bet jam baisiai neši

Anglijos užrubežiams ministras Ernest Bevin eina su
sitikti su mūsų valstybes sekretoriumi Dean Acheson.

Dešinėje jo žmona.

Didysis kovotojas, patriotas, revoliucionierius
(80 metų nuo Gerceno mirties)

1912 m., kai sukako 100 
metų nuo Gerceno gimimo, 
Leninas parašė straipsnį 
“Gercenui atminti,” kuria
me sakoma: “Pagerbdami 
Gercena mes aiškiai mato
me tris kartas, tris klases, 
veikusias Rusijos revoliuci
joje. Pradžioje — bajorai 
ir dvarininkai, dekabristai 
ir Gercenas. Siauras yra tų 
revoliucionierių ratas. Jie 
baisiai toli nuo liaudies. 
Bet jų darbas nežuvo. De
kabristai pažadino Geree- 
nų, Gercenas išplėtojo re
voliucinę agitacija.”

Gimęs istoriniais 1812 
m., kada rusų tauta likvi
davo išpuikusi’o Napoleono 
agresijų, Gercenas vaikys
tę praleido patriotinio bei 
visuomeninio pakilimo lai
kais. Jis jautriai stebėjo 
baudžiavos ir autokratinės 
santvarkos baisenybes, su
prato, kad tokia santvarka 
neteisinga, kad ja reikia 
pakeisti.

1833 m. Gercenas baigė 
universitetų, filosofijos fa
kulteto fizikos-matemati
kos skyrių. 1834 m. vasara 
jau buvo areštuotas, o po 
kelių mėnesių, kaip “laisva
manis, labai pavojingas vi
suomenei,” buvo ištremtas 
į Permę, paskui į Viatka. 
Jam dar teko būti tremti-
mu Vladimire, Novgorode, 
ir tik 1842 m. jis grįžta į 
gimtųjų Maskva. Dabar 
prasideda vaisingiausias 
jo literatūrinės veiklos pe
riodas. Jis spausdina ir 
mokslinius - f i 1 o sofinius 
straipsnius, ir poezijos vei
kalus.

Atmetęs reakcinę idealis-

tinės filosofijos sistema, 
Gercenas atsistojo ant tvir
tų materialinės filosofijos 
pagrindų. Leninas aukštai 
įvertino teoretines Gerceno 
pažiūras. 1912 m. Leninas 
apie Gercena rašė: “XTX.jo 
amžiaus 40-jų metų bau
džiavinėje Rusijoje jisai 
sugebėjo pakilti į tokį auk
štį, kad atsistojo greta žy
miausiųjų savo meto mąs
tytojų.” • j

Kovodamas su baudžiavi
ne santvarka, savo patrio
tines revoliucines idėjas 
Gercenas reiškė ir poezijos 
vaizdais, kaip rašytojas so
cialistas. Žymiausi jo vei
kalai yra romanas “Kas 
kaltas?”, apysakos “Dakta
ras Krupovas”, “Šarka-va- 
gilka”, memuarai “Praei
tis ir godos”. Šie veikalai— 
tai tikri kaltinamieji aktai 
baudžiavai, savivaliavimui, 
obskurantizmui.

Tačiau sunku buvo Ger
cenui dirbti carinėje Rusi
joje, kur buvo žiauriai per
sekiojamas kiekvienas pa
žangesnis žodis. Dėl to 1847 
m. jis išvažiuoja užsienin 
ir ten gyvena iki mirties.

Patekęs pirmiausia į 
Prancūzija, Gercenas buvo 
liudininku 1848 m. revoliu
cijos. Jis nuoširdžiai prita
rė sukilusiems darbinin
kams. Gercenas suprato, 
kas tai proletariato kova 
su buržuazija. Jis pasmer
kė buržuazijos godumų pasi
pelnyti, jos nežmoniškų 
varguomenės - eksploataci-

Užsienyje Gercenas gerai 
susipažino ir su buržuazi
nės demokratijos princi
pais. Tokių santvarka jis 
pavadino vėžio liga, “iš vi
daus suėdančia.” Liberali
nės buržuazijos politikus 
jis vadino melagiais “lais
vės budeliais.”

Gercenas be galo mylėjo 
savo tėvynę ir dirbo jos 
naudai, kiek tik galėjo. 
Visa jo revoliucinė publi
cistika skirta tėvynei. Jis 
kovojo su kosmopolitinė
mis nuotaikomis, brangi- 

. no savo tautiečius. Su rusų 
tauta, jos kultūra bei isto
rija jis stengėsi supažin
dinti ir Vakarų Europa. 
Tuo tikslu jis parašė kele
tu vertingų darbų, pav., 
“Apie revoliucinių idėjų 
raidų Rusijoje,” “Krikšty
ta nuosavybė,” “Rusų tau
ta ir socializmas.” Jis nuo
širdžiai ilgėjosi tėvynės. 
Pasirinkto revoliucinio kelio 
nebeišsižadėjo iki mirties.

1853 m. Londone didysis 
, tremtinys įkūrė “Laisvųjų

S-------- ;------------
' rusų spaustuvę.” Ten spau
dine revoliucinius straips
nius ir knygas. Nuo 1855 
m. pradeda leisti almanachų 
“Šiaurūs žvaigždė” (“Po- 
liarnaja zvezda”) viena 
karta per metus. Į Londo
ną atvažiuoja jo draugas 
Ogariovas, ir nuo 1857 m. 
jiedu pradeda leisti pirmų 
laisvų nuo cenzūros rusų 
laikraštį “Varpų” (“Kolo- 
kol”). Šis laikraštis ėjo 10 
metų. Jis plakė visa, kas 
carinėje Rusijoje buvo “juo
kinga ir nusikalstama.” Jis 
energingai kovojo del bau
džiavos panaikinimo, gynė 
laisvę nuo prievartos, pro
tą — nuo prietarų, tautas, 
kokios jos bebūtų, — nuo 
priespaudos. Gerceno revo
liucinės agitacijos jėga bu
vo tokia didelė, kad netgi 
jo priešai pripažino Gerce
na antrąja Rusijos vyriau
sybe su rezidencija Londo
ne.

Užsienyje pasirodė ir ge
riausias Gerceno poetiškas 
kūrinys — jo memuarai 
“Praeitis ir godos” (“By
loje i dumv”). Jame atvaiz
duoti kelių dešimtmečių 
žymiausi istoriniai įvykiai 
Rusijoje ir užsienyje. Au
torius,- pateikdamas gausių 
faktų medžiaga, negailes- 

. tingai kritikuoja baudžiavų 
ir Vakarų Europos kapita
lizmų bei militarizmų.

Gercenas savo ilgoje ir 
sudėtingoje politinėje ko
voje, žinoma, darė klaidų 
ir negalėjo jų nedaryti. 
“Dvasinė Gerceno drama, 
— rašė Leninas, — buvo 
gimimas ir atspindys tos 
pasaulinės - istorinės epo
chos, kai buržuazinės de
mokratijos revoliucingu
mas jau merdėjo (Europo
je), o socialistinio proleta
riato revoliucingumas dar 
nebuvo pribrendęs.” Ta
čiau, sako toliau Leninas, 
“savo žvilgsnius Gercenas 
nukreipė ne į liberalizmų, 
o į. Internacionalų, į tų In
ternacionalų, kuriam vado
vavo Marksas — į tų In
ternacionalą, kuris pradėjo 
“telkti” proletariato “pul
kus,” jungti “darbininkų 
pasaulį,” “paliekantį pasau
lį tų, kurie naudojasi ne
dirbdami !”

Gerceno turiningas gy-l 
venimas, jo pasiaukojanti 
patriotiška kova dėl tau
tų laisvės, dėl darbo žmo
nių išvadavimo, dėl soVia- 
lizmo turėjo didžiausios į- 
takos jo amžininkams ir 
vėlesnių kartų kovotojams. 
Jo agitacijų, kaip sako Le
ninas, “pagavo, išplėtė, su
stiprino, užgrūdino revo
liucionieriai nekilmingieji 

inteligentai, pradedant nuo 
Černiševskio ir baigiant 
“Liaudies valios” didvy
riais. Praplatėjo kovotojų 
ratas, susidarė artimesni 
ryšiai su liaudimi.”

Gerceno “Varpas” žadi
no į kovų ir Lietuvos liau
dį. J o balsų išgirdo pažan
gesnieji lietuvių kovotojai. 
Gerceno ir kitų rusų revo
liucionierių veikla turėjo 
milžiniškų poveikį ir Lie
tuvos revoliucionieriams.

Gerceno viltys ir lūkes
čiai išsipildė. Jo tautiečiai 
iškovojo socializmų anks
čiau, negu kitos tautos.

Doc. St. Paliulis.

Klausimai ir 
Atsakymai

KLAUSIMAS
Gerb, Redakcija!

Klausant radijo iš Maskvos, 
Pragos ir Varsa vos praneša, 
kad Tarybų Sąjungoj, Lenki
joj, Čechoslovakijoj ir kitose 
Europos šalyse yra milijonais 
surenkama parašai už taiką. 
Tuos parašus renka Pasauli
nis Pastovus Kongresas už 
Taiką. Ką su jais darys? 
Kur juos dės, nes tas radijas 
nepaaiškina ?

V. Kazlauskas.

ATSAKYMAS
Pasaulinis Pastovuis Kon

gresas už Taiką renka tuos 
parašus visame pasaulyje. Tai 
savos rūšies demonstracija ir 
laudies paruošimas kovai 
prieš naujo karo kurstytojus. 
Parašai gal bus naudojami 
daugelyje atsitikimų ir pri
klausant nuo sąlygų. Supran
tama, vienas dalykas liaudies 
demokratinėse šalyse, kur 
valdžios kovoja už taiką, o 
kitas kapitalo šalyse. Kapi
talo šalyse jie bus įteikiami 
valdžioms, reikalaujant stab
dyti karo provokacijas. Gali
mas daiktas, kad bus įteikti 
ir Jungtinių Tautų organiza
cijai ir kitaip panaudoti.

Venezuelos valdžia užgynė 
Komunistę Partiją

CARACAS. — Diktato- 
riška Venezuelos valdžia 
i sakė uždaryti Komunistų 
Partijų; apkaltino komu
nistus už žibalo darbinin
kų streikų prieš ameriko
nų ir anglų kompanijas.

Venezuelos valdovai kar
tu liepė panaikint 45 sky
rius (lokalus) Žibalo Dar
bininkų Unijos.

Valdžia taipgi uždarė vi
durines mokyklas, kurių 
mokiniai demonstravo, 
remdami žibalo streikie- 
rius.

Venezuela yra Pietinės 
Amerikos respublika.

Anų dienų mano pažys-, 
tarnas (ne lietuvis) pakvie
tė mane vykti į Belmontą 
(Long Island, N. Y.) pama
tyti arklių lenktynių. Jis 
apnjokėjo man įėjima į 
stadioną, nes norėjo mane 
gražiai patraktuoti.

Belmont Race Tracks 
yra viena arklių lenktynių 
vietų, kur suvyksta daug 
buržuazijos, žmonių, esan
čių “prie pinigo,” žmonių, 
turinčių užtenkamai ir lais
vo laiko. Mano pažystama
sis taipgi yra ne darbinin
kas.

Sutikau, nes norėjau 
nors karta pamatyti Bel
montą, kuriame ligi šiol ne
su buvęs, bet apie kurį esu 
daug girdėjęs ir skaitęs.

Dar prieš 1:15 v. po pie
tų pradėjo ilgomis virtinė
mis visais keliais raitytis 
automobilių linijos, — ma
šina prie mašinos lindo į 
erdvias “parkinimo” aikš
tes.

Kiti svečiai vyko busais, 
kiti, atvykę traukiniais, 
pėsti lindo į stadioną.

Stadionas perskirtas: 
vienoje pusėje tūkstančiai 
tų, kurie užsimokėjo po 
$1.60 įėjimus, kitoje—tūks
tančiai, užsimokėjusių po 
$3.50. Mano “laimei,” man 
teko būti pastarojoje pusė
je. Čia švariau, čia erdviau; 
čia restoranas, klubas; čia 
yra specialių kėdžių po
nams ir ponioms sėdėti.

Viso ta popietį stadione 
buvo virš 18,000 žmonių!

Ten esant, rodosi, niekas 
nedirba ir niekas nepaiso 
darbo. Kiekvienas rūpinasi 
tik tuo, už kurį arklį “b^- 
tyti” ir kaip betyti: “win,” 
“place” ar “show”?

(Šitų pavadinimų nei ne
bandau sulietuvinti, nes ne
pajėgčiau ir nemanau ar 
bent kas pajėgtų tai pada
ryti. Užtenka pasakyti ši
tiek: pirkdamas bilietą 
prie langelio “win,” reiškia, 
žmogus “betina” už tą ar
klį, kuris, jo nuomone, iš
lėks pirmutiniu; “place” — 
už ta arklį, kuris bus ant
ras nuo greičiausio; “show” 
— už tų arkli, kuris, jo 
nuomone, trečias.)

Yra dar ir kitokiu kom
binacijų, kurių nei neban
dysiu aiškinti nes jas tega
lėtų suprasti tik “arklių 
specialistai,” bet pastarieji 
jas supranta ir be aiškini
mų.

Iš viso buvo aštuoni bė
gimai.

Tarp bėgimų suteikiama 
pusvalandis laiko, kad per 
jį žmonės galėtų “apsimąs- 
tyti,” /apsigalvoti” ir nusi
pirktų bilietus sekamam 
bėgimui.

Na, žmonės ir “galvoja”: 
prisinešę visokių popierga

Žaibą audra, lydima smarkaus lietaus, užtvindė Pitts
burgh© ir priemiesčių slėnius, pridarė žalos. Čia 
matomas priemiestis vadinamas Millvale. Tas auto 

! buvo potvinio atplukdytas net du blokus.
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lių, iš komercinės spaudos 
atkarpų, studijuoja jas, — 
atydžiai žiūri, ką sako 
apie tų ar kita arklį “eks
pertai,” “žinovai.”

Kiekvienas pas kendęs 
mintyse, galvosenoje; kiek
vienas juk nori išlošti, 
gauti pinigų; kiekviena 
kniečia noras “betyti” ir 
“betyti.”

Jdomu man buvo tai: iš 
vakaro spaudoje tilpo “ži
novų” patarimas balsuoti 
už tam tikrų arklį (kiek
vienas arklys turi vardų). 
Na, už jį ir “betino,” kiek
vienas tikrai manydamas, 
jog jis laimės: jei nebus 
pirmutinis, tai nors antras 
ar trečias.

Kas gi pasirodė?
Ekspertų peršamas ark

lys tą dienų buvo aštuntas 
ar devintas, neatsimenu!

Štai, kad norit!
“Būdamas Romoje, da

ryk, kaip daro romiečiai,” 
byloja senoviškas posakis. 
Būdamas Belmonto arklių 
bėgimo stadione, betinau 
ir aš. Turiu pasakyti, jog 
neprasilošiau, dar ketver
tas doleriu buvo išlošta, — 
vadinasi, kiti pralošė. Bet 
lošiau “aklai” ir išlošimas 
man pasitaikė, kaip aklai 
vištai grūdas.

Pasibaigus ] e n k tynė m s, 
žmonės bėga iš stadiono; 
bėga pikti, susiraukę, rūgš
čiais veidais.

Vadinasi, prasilošė!
Mano pažystamasis, pa

sikvietęs mane ten, taipgi 
prakišo, tik nežinau, kaip 
didelė buvo prakištoji su
ma.

Virš 18,000 žmonių ta 
dieną buvo stadione ir dau
gumas jų “betino.”

Keletas šimtu tūkstančiu 
žmonių tų diena, nebūda
mi stadione, betino per sa
vo “bukins,” agentėlius, 
landžiojančius po saliūnus, 
po krautuvėles, gatvėse.

Ir taip esti nuolat, be
veik kiekvieną šiokią (ne 
sekmadienio) dienų.

Kiek bilijonų dolerių 
žmonės per vienerius me
tus sumoka arkleliams!

Arkleliai, žinoma, dėl to 
nekalti; arkleliai gražūs, 
žvaviai. iškilmingai bėga ir 
tai sudaro malonumo akiai.

Bet tie, kurie nuolat vyk
sta į arklių lenktynes, to 
grožio visiškai nemato: 
jiems svarbu tik tai, kad 
“jo” arklys išbėgtų, o šis 
retai kada tai padaro.

Nuvykti retkarčiais pa
matyti arkliu lenktynių, 
žinoma, yra įdomus daly
kas. *

Bet vykti į jas dažnai 
arba “betyti” nuolat per 
“bukins,” kaip daro milijo
nai Amerikos žmonių, ma
no nuomone, yra didžiau
sia klaida! N.
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Paraše A. GUDAITIS—GUZEVIčIUS

J. Jurginis.

VILNIUS
(Tąsa)

Kitą rytą jis mėgino pasišaipyti iš sa
vo mylimiausio vaiko:

— Aha! Auka! Pirmoji Revoliucijos 
auka! Ar ne tiesa? Pradėsi dabar įsivaiz
duoti! Įsikalsi į galvą, kad tu — heroji
niai Ne, ne! Neįsivaizduok! Dar nieko, 
nieko nepadarei.. . Taip, — paprastas 
įdrėskimas, ir tiek.. . Bet iš lovos nepa
leisiu! Tai tau — naminis areštas!...

Aldona blyškiai šypsojosi. Ji nepasa
kė, kad alpo nuo baisaus skausmo krū
tinės ląstoje. Gal būt, įtrūkęs šonkaulis? 
Vokietis kaustytu batu suspardė jai šo
ną ir šlaunį, taikė į pilvą, bet ji raitėsi 
žemėje, kad išvengtų to smūgio, apie ku
rį pagalvojus, ją net dabar, jau toli nuo 
pavojaus, krėtė šiurpas. Ji nesidavė nu
rengiama, ji vengė parodyti tėvui visas 
tas mėlynes ir žaizdas. Ji manė esanti 
gudresnė, gyvenimiškesnė už savo žila
galvį tėvą, už tą amžinai išsiblaškiusį 
daktarą svajotoją. “Kam gi jį gąsdinti? 
Praeis ir taip .. .”

O naktį ji kliedėjo. Pasivaidino mo
kykla. Rašto darbas klasėje. “Mergaitės, 
aprašysime rudenį!’’ — Akiniuota kla
sės dama vaikšto tarp suolų, šlamėdama 
ilgais rūbais, ir Aldoną negali sukaupti 
dėmesio.

— Ruduo? O kas yra ruduo? Ir žemi, 
pilki debesys, ir smulkus, dulkiantis lie
tus, ir patižusios pievos. Ir vakarais ži
bančios purvinos šaligatvio plytos, ir ke
lio dumblynė, ir niūrūs skersgatviai su 
rausvomis mažyčių skatikinių parduotu
vių lempomis dumblais aptaškytuose lan
guose. Ir kuosų pulkai, ir sulyti elgetos 
dvokiančiose tarpuvartėse, sulinkę ap
gaulingoje maldų ekstazėje. Ir traukian
čių į miestą bajoriškų karietų virtinė. 
Ponaičiai su bekešomis, su gaidžio plunk
snomis prie skrybėlių. Ir ilgos skarmalais 
besidangstančių darbininkių virtinės, 
niūriai skubančios po darbo į namus .. . 
Paskum — sodai, staigusa vėjo smūgis, 
paskutinieji lapai skrenda pavėjui, pa
traukia sūkurys pažemiu, sušlama, su
čeža ir nusirita raudoni, gelsvai žali ir 
jau nušutę, pajuodę lapijos skarmalai .. .

— Ar visa tai sutalpinsi į sąsiuvinio 
puslapėlį? Ką reikia išrinkti? — krei
piasi ji į ponią mokytoją.

Jai visada sunku išskirti, kas reikia. 
Ruduo mieste ne toks, kaip kaime. Mies
te iš viso ... O kas yra miestas? Kas yra 
tas žmonių skruzdėlynas?... Kas yra 
žmogus? Kas yra gyvenimas? ... Kas 
yra revoliucija?

Tėvas išmokė ją klausinėti: Kas? Ko
dėl? Kam? Nors pats jis niekad neras
davo tinkamo atsakymo, jei pasitaikyda
vo klausimas iš tikrųjų rimtas, kaip kad 
klausimas apie revoliuciją.

— Revoliucija? Tai istorinis procesas,
— atsakė jis kartą jai ir, tuo pasiten- 
‘kindamas, pabėgo nuo jos, vos tik ji už
griuvo su visais iš to plaukiančiais klaus
tukais:

— O kam jis, tas procesas? Naujai vi
suomenei? O kokia bus nauja visuomenė? 

’Koks bus naujas žmogus? Ko iš viso rei
kia žmogui?

— Aš — nepartinis, nepartinis! — 
gelbėjasi tėvas. — Nesuk galvos.

Tėvas skaitė visus utopinius kūrinius,
— nuo Platono, Tomo Moro ligi Furjė ir 
Sen-Simono, bet dabartinių socialistinių 
partijų programose nieko nesusigaudė. 
Ir vengė rimtų ginčų tais klausimais. O 
ginčų atsirado dar daugiau, kai į jo na
mus atsikėlė Karolis.

Negalvoti apie Karolį Aldona negalė
jo ... Jis — revoliucijos riteris! Jis — 
bebaimis, be priekaišto pasiryžėlis! Eiti 
su revoliucija, reiškia — sekti juo! Jis 
tikras, tikras draugas!

Ar jis ateis? Turi ateiti! Laukė jo, 
krūptelėdama nuo kiekvieno skambu
čio.,. Jis gal dar nesužinojo. O kai su
žinos, — ateis ir pažvelgs giliai į akis 
savo šviesiu, tiriančiu žvilgsniu ir pa
klaus, būtinai paklaus: “Nebijojai?”

Jis — linksmas, visada pakilios nuotai
kos nešamas, kupinas ramaus ir tvirto 
pasitikėjimo savimi. Koks jis puikus!...

— Ak, mergaite, jau rausti! Jau raus
ti! Jau kaista skruostai!. . .

» — O kas? Argi negalima pamilti revo
liucionieriaus? .. .
• Karolis atėjo jos aplankyti kitą vaka
rą. Tik pravėrus duris, Mastaičių butas

padvelkė vaistais. Ir pats daktaras, iš
bėgęs į koridorių pasitikti svečio, taip 
pat kvepėjo jodoformu ir dar kažin kuo, 
ar ne karboliam. Aldona gulėjo lovoje, 
pasieny, ties langu. Vyriškai nukirpta, 
jos galva, apraišiota merle, ant kaktos — 
kompresas.

Karolis sunerimo: “Ne, jam ne vis 
tiek, kas darosi su ta mergiūkšte!...”

Jis paspaudė ištiestą iš po melsvos ant
klodės ranką, dailią moterišką ranką, ir 
pasijuto dar labiau suvaržytas, nebega
lėjo surasti senojo rezervuotumo. Paga
liau pasižiūrėjo jai tiesiai į dideles, mė
lynas akis:

— Ar labai skauda?
Ji tuoj nusiėmė kompresą ir, meiliai 

šypsodamosi, pakratė galvą, nors jai vis 
dar skaudėjo šonkauliai ir suspardytos 
šlaunys.

— Na, mat, iškretei šposą! — šypsojo
si jisai. — Ir be leidimo ten nuėjai. “Tė
vas” pyksta...

Aldona paraudo: tėvu tarpusavyje va
dino draugą Vincą. Karolis, lyg nepaste
bėjęs jos sumišimo, nupasakojo paskuti
nes naujienas.

— Žandarai pradeda varžyti klubą. 
Susirinkimams reikia raštiško leidimo ii* 
prašymą paduoti prieš penkias dienas. 
Feldpolicija reikalauja oratorių sąrašų: 
“O gal bolševikai kalbės? ...” Reikia ma
nyt, kad sekamas visas aktyvas .. .

Jis dar norėjo pridėti, kad dėl to jis 
negalės greit ateiti, bet susilaikė. Jis no
rėjo ją paguosti:

— Bet tu nemanyk, — žmonių nuo
taika pakilusi! Ir tu ne veltui kariavai. 
Visas miestas žino.. . Greit žadam išeit 
į streiką. Jei pakelsim miestą ant kojų, 
bus čia ir tavo prisidėta...

Atsisveikindamas jis ilgiau negu vi
sada laikė jos ranką.

— Gyk, mergyt, gyk greičiau .. . Daug 
darbo visiems ... Kaip dabar matom, tai 
tu buvai labai reikalinga. Tuoj žymu, 
kad tavęs nėra .. : >

Ji laiminga šypsojosi.
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Sakyt nepasakė 
Jaunas bernelis, — 
Praste suprato 
Mergelės širdelė...

Daktaro namuose, lyg viešbuty prie 
stoties, nuolat buvo vis naujų ir naujų 
svečių. Vienu kartu užplūdo kažin kokia 
menininkų grupė. Du simbolistai iš Kro
kuvos — poetas ir tapytojas, vietiniai 
mėgėjai teplioriai ir fotografas. Jie ruo
šė kažin kokį protestą ar manifestą, ar 
universalą, bet visa ruoša buvo tik — 
tušti žodžiai. Fotografas kliedėjo apie 
vilniečio Ruščico paveikslus, apie rau
donąjį malūną prie žalio vandens, apie 
pasakiškai žiemos saulės nušviestus ba
joro namus.. .

— Genijus! Genijus! Tie pavęikslai 
užkerės kiekvieną iš pirmo žvilgsnio. Jūs 
eisit gatve, o akyse — žiemos vakaras, 
auksinė saulės varsa ir liktarna prie 
vartų! Enkruajabl!.. . O jo “N-ec meg- 
ritur”?! Genialu! ...

Aldona jau vaikščiojo, bet dar labai ne
drąsiai. Daktaras, kaip perekšlė apie 
vienintelį viščiuką, sukinėjosi prie jos ir 
neleido nutolti nuo didžiulio minkšto fo
telio. Užtat dabar jai laiką paįvairino tos 
nepabaigiamos kalbos.

Krokuviečiai giedojo ditirambus Vil
niui:

— Nuostabus miestas!... Upių gat
vės, uostų gatvės ... Eini, lyg tarpe di
džiulio potvynio išmėtytų laivų. Ir baž
nyčios — lyg barkos plaukia, — bokštai, 
jų stiebai su kryžiais!.. . Ir pačios gat
vės — potvynio išblaškytos barkų sanka
bos .. . Visur baroko ornamentas, tarsi 
suakmenėjusios bangos ir bangelės.

Aldona stebėjosi, kad tie mistikai pro- 
gresistai savo kalbomis niekuo nesisky
rė nuo klerikalų ir net nuo monarchistų.

— Niech žycie będzie oporne! — šaukė 
poetas. — Go wybuchnąc ma, — ciasnych 
wamaga scian. (Lai gyvenimas lieka 
stingrus. Kas turi įvykti, , reikalauja 
ankštų sienų!),

— Kas gi turi “wybuchnąc”? — pasi
šiaušė daktaras. — Ką jūs manot pradėt! 
Į pagalbą peoviakams patraukti?

Peoviakų jis nekentė, kaip “vokiečių 
' išperų”:

(Bus daugiau)

(Tąsa)
Todėl tarybų valdžia, at- 

kurdama senąjį Vilniaus 
universitetą, stengėsi, kad 
jis būtų prieinamas darbi
ninkams ir jų vaikams. Bu
vo nuspręsta universitete 
ruošti šiuos specialistus: 
administracijos ir teismų 
darbuotojus, pedagogus, 
agronomus, inžinierius, gy
dytojus ir vaistininkus. 
“Pats Vilniaus universite
tas”, rašė minėtas žurna
las, “sistemingai ir planin
gai galės pradėti darbą ne 
anksčiau rudens. Bet jau ir 
dabar galima įkurti pava
sarinį, įžanginį semestrą, 
kuriame bus organizuotos 
tos katedros, kurias dabar 
pavyko sudaryti. Ir jau pa
dėjus pradžią, reikės toliau 
darbą plėsti ir organizuoti. 
Pradžia visados sunkiau
sias darbas, bet jau kartą 
pradėję, daugiau darbo 
nebestabdysime.”

Vyriausybės dekretu bu
vo sudaryta Vilniaus uni
versiteto organizacinė ko
misija, kuri, gavusi milio- 
ną rublių kreditų, tuojau 
ėmėsi darbo ir pradėjo stu
dentų — kandidatų regis
traciją.

Buvo steigiamos ir spe
cialios mokyklos. 1919 m. 
vasario 1 d. Vilniuje, Uos
to gatvėje, buvo atidaryta 
piešimo ir tapybos studija. 
Ši studija, matyt, turėjo di
delį pasisekimą, nes po po
ros mėnesių, “kad suteikus 
galimybės plėtotis dailei 
Lietuvoj ir Baltarusijoj ir 
įtraukus plačias darbo ma
ses į dailės kūrybą, Liau
dies Švietimo Komisariato 
nutarta , įkurti Vilniuje 
Dailės Akademiją.” 1919 m. 
sausio 26 d. vietiniai daili
ninkai įkūrė “Vilniaus Plas
tinio Meno Dailininkų ga
mybinę sąjungą,” kuri pri
sidėjo prie meno populiari
nimo darbo žmonių tarpe. 
Su džiaugsmu buvo sutik
tas vyriausybės nutarimas 
apie M. K. Čiurlionio kūri
nių nacionalizavimą ir dai
lės muziejaus įsteigimą. 
Kultūros paminklų apsau
gos ir muziejų organizavi
mo darbe tuomet aktyviai 
pasireiškė architektas Du
beneckis, miręs 1932 m.

Be dailės muziejaus buvo 
įsteigtas istorijos ir etno
grafijos muziejus, kurio 
vadovavimas buvo paves
tas daktarui Jonui Basana
vičiui. Buvo priimtas to 
muziejaus statutas. Gam
tos muziejų organizuoti bu
vo pavesta Tadui Ivanaus
kui, dabartiniam Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos 
tikrajam nariui. Kuriant 
mokyklas ir muziejus, bu
vo priimtas vyriausybės 
nutarimas dėl kultūros ver
tybių ir istorinių paminklų 
saugojimo ir duoti nurody
mai, kaip tą nutarimą vyk- 
dyti.

Tarybine vyriausybė ne
pamiršo ir kitų šakų, kaip 
teatro ir muzikos. 1919 m. 
pradžioje buvusios rotušės 
rūmuose veikė skrajojan
tis Juozo Vaičkaus teat
ras, savo repertuare turė
jęs keletą pjesių. Tačiau 
Vaičkaus teatru nebuvo 
pasitenkinta, ir kovo 15 
dienos nutarimu buvo pra
dėtas organizuoti Lietuvių 
Valstybinis Teatras, kurio 
vadovybė buvo patikėta 
Konstantinui Glinskiui, vie
nam iš žymiausių Lietuvos 
aktorių. Greta teatro buvo 
organizuojamas ir valstybi
nis simfoųinis orkestras.

Tarybinė vyriausybė bu
vo pasiryžusi leisti lietuvių 

Gyvosios Kalbos Žodyną. 
Tam reikalui buvo išskir
tos pakankamos lėšos, o 
žodyno redaktoriumi pak
viestas kalbininkas Jonas 
Jablonskis. Profesoriui Ka
ziui Būgai, kuris tuo metu 
buvo Penzoje, skubiai buvo 
išsiųstas kvietimas atvykti 
į Vilnių ir .stoti į žodyno 
organizavimo darbą.

Vyriausybės potvarkiais 
buvo tvarkomi archyvai, 
bibliotekos ir spauda, kuri, 
nežiūrint didžiausio popie
riaus taupymo, buvo nuos
tabiai išaugusi. Vilniuje 
tuo metu ėjo penki dienraš
čiai, keįi savaitraščiai ir 
žurnalai “Švietimo Reika
lai,” “Liaudies Ūkis,” “Po- 
chodnia” (lenkų kalba). Bu
vo organizuojamas litera
tūros žurnalas “Liepsnos.” 
Jo redakcijos sekretoriumi 
buvo pakviestas poetas Ka
zys Binkis.

Taip Tąrybų valdžia sun
kiausiomis sąlygomis vyk
dė giliausius pertvarkymus 
Lietuvos gyvenime ir ėmė
si organizuoti plačią eko
nominę ir kultūrinę staty
bą. Žūtbūtinių kovų su 
kontrrevoliucija aplinkybė
mis ji aukštai iškėlė krašto 
ekonominio ir kultūrinio 
atnaujinimo vėliavą. Darbo 
žmonės, vis glaudžiau telk
damiesi apie savo kovinį- 
avangardą ir vadovą —ko
munistų partiją, aktyviai 
rėmė Tarybų valdžios prie
mones. Tuo pačiu metu Ta
rybų valdžios vykdomi per
tvarkymai dar labiau siuti
no lietuviškąją buržuaziją, 
jos sargybinius šunis—bur
žuazinius nacionalistus, jos 
užsieninius globėjus —Ang
lijos, Prancūzijos bei JAV 
imperialistus.
Tolimesnis Vilniaus likimas

Antantės imperialistai 
dėjo visas pastangas revo
liucijai Lietuvoje užgniauž
ti. Jų įsakymu prieš Vilnių 
buvo suburti lenkų ir bal
tarusių baltgvardiečiai, ke
lios Lenkijos kariuomenės 
divizijos ir vokiečių 10 ar
mijos daliniai. Šis ginkluo
tas kon trr evoliucijos sambū 
ris 1919 m. balandžio mėm 
pradžioje pradėjo didelį 
puolimą Baronovičių ir Ly
dos fronte. Šis puolimas 
buvo pradžia didžiulio im
perialistų žygio prieš Tary
bų respublikas. Lietuvos 
darbo žmonės, komunistų 
partijos vadovaujami, vie
ningai stojo ginti sociali
nius ir kultūrinius proleta
rinės revoliucijos užkaria
vimus. Nors ir atkakliai bu
vo ginama Tarybų Lietu
vos sostinė — revoliucijos 
širdis, vis dėlto balandžio 
21 d., po trijų dienų kauty
nių, Vilnius buvo Lenkijos 
kontrrevoliucionierių užim 
tas.

Tuo metu, kada Lenkijos 
imperialistų vadovaujamos 
kontrrevoliucinės jėgos puo
lė Vilnių, vokiečių kariuo
menė padėjo lietuvių tau
tos išdavikams — buržua
ziniams nacionalistams ir 
jų kauniškei vyriausybei 
nuslopinti liaudies mases 
kitose Lietuvos dalyse. Vi
sos kontrrevoliucinės jėgos, 
Antantės imperialistų 
diriguojamos, tuomet veikė 
sutartinai. Nelygi Raudo
nosios Armijos kova su ge
rai ginkluotomis kontrrevo
liucinėmis jėgomis dar tru
ko visą 1919 metų pavasarį 
ir vasarą. Raudonoji Ar
mija, pranašesnių - priešo 
pajėgų spaudžiama, 1919 
metų rugpjūčio 25 dieną 
buvo priversta palikti pas

kutinį Lietuvos teritorijos 
punktą — Zarasus. Lietu
viškieji buržuaziniai nacio
nalistai, vakarų imperialis
tų ir jų vokiškųjų tarnų 
pagalbos dėka, pagrobė 
valdžią Lietuvoje.

Antantės imperialistai 
aktyviai rėmė lietuviškąją 
buržuaziją tol, kol reikėjo 
nuslopinti Tarybų valdžią 
Lietuvoje., Pasmaugę revo
liuciją Lietuvoje ir atplėšę 
ją nuo tarybų Rusijos, va
karų imperialistai siekė 
pačią buržuazinę Lietuvą 
paaukoti poniškajai Lenki 
jai, kuri, kaip antitarybi
nis placdarmas, jiems buvo 
nepalyginti s v a r besnė 
Prancūzijos ir Anglijos im
perialistų remiami Lenki
jos imperialistai, užgrobę 
Vilnių, ėmė veržtis gilyn i 
Lietuvos žemę. 1920 metų 
pavasarį jie jau buvo užė
mę Daugus, Butrimonis, 
Stakliškes, Žiežmarius, Šir
vintas, Molėtus.

Galutinį Lietuvos užgro
bimą sutrukdė Tarybų Ru
sija. 1919 m. vasarą prasi
dėjo derybos tarp buržua
zinės Lietuvos vyriausybės 
ir T. Rusijos, dėl taikingo 
santykių sureguliavimo. Ta 
rybų šalis, nepaisant to, kad 
Lietuvoje valdžią užgrobė 
buržuazija, gynė Lietuvos 
teisę į savarankiškumą nuo 
imperialistų pasikėsinimų, 
nes Lietuvą okupavus Len
kijos ar kit. imperialistam, 
prie ekonominės ir politi
nės darbo žmonių priespau
dos prisidėtų dar ir tauti
nė priespauda. Tarybų ša
lis, gindama Lietuvą nuo 
įvairių imperialistų sieki
mo ją praryti, tuo pačiu 
ryškiai parodė lietuvių tau
tai, kad ji yra vienintelis 
jos draugas tarptautinėje 
arenoje.

Lenkijos i m p e rialistų 
kėslai nesiribojo Vilniaus 
ir Lietuvos užgrobimu. Pa
sigrobę Baltarusiją, 1920 
m. balandžio mėnesį, jie 
įsiveržė į Ukrainą, tikėda
miesi iš pagrobtų kraštu 
sukurti “Didžiąją Lenkiją” 
nuo Baltijos iki Juodosios 
jūros. Tačiau- lenkų ponų 
imperialistiniai siekimai, 
svetimi ir Lenkijos liau
džiai, nebuvo įvykdyti dėl 
tarybinės liaudies didvyriš
kos kovos. 1920 m. birželio 
mėn. pradžioje Raudonoji 
Armija pralaužė lenkų 
frontą ir ėmė kirsti priešui 
smūgį po smūgio. Birželio 
12 d. buvo išvaduotas Kije
vas, liepos 11 dieną Mins
kas; frontas abtėjo prie 
Vilniaus.

(Daugiau bus)
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PIKNIKAS
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šventėje 
Sekmadienį

LIEPOS 2 JULY
Bus daug svečių iš kitur, 
pasimatykite su jais, su
sipažinkite, nes kitos to
kios progos greit neturė
site.
Atsiminkite, kad tuo lai
ku Brooklyne bus laiko
mas LDS suvažiavimas.

Dienraščio Laisves
PIKNIKAS 

bus
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Cleveland, Ohio
Acheson Gelbsti
Ohio Korporacijoms

Prezidento Trumano admi
nistracija per valstybės sekre
torių Dean Acheson davė pri
tarimą biliui dėl pravedimo 
vandens kelio iš didžiųjų eže
rų per St. Lawrence upę į 
Atlantiko jūrą. Tas bilius 
yra įneštas apsigynimo sume
timais. Bet tikrenybėje tas 
vandens kelias yra labiausiai 
reikalingas Ohio plieno kor
poracijoms išvežimui jų pro
duktų bei parsivežimui gele
žies rūdos iš naujų rūdos klo
dų, atrastų rytinėj Kanadoj, 
Liberijoj bei Pietų Amerikoj.

Visai nesenoj praeityj tos 
pačios korporacijos buvo prie
šingos to vandens kelio pra 
vedimui, nes tuomet joms bū
tų reikėję prisidėti prie lėšų 
padengimo . Bet dabar, kada 
apsigynimo sumetimais žmo
nių taksomis pinigų eina žars
tymas į stambiųjų korpora
cijų maišus, tai kodėl Ohio 
plieno ir kitoms korporaci
joms nepasinaudoti ta proga, 
kad pravedus sau tiesų van
dens kelią į jūras?

Cleveland Press sako, kad 
tam biliui pritariančių skai
čius augąs labai greitai ir kad 
jau esą 350 kompanijų, pasi
sakiusių už to projekto pra- 
vedimą. Girdi, Press sako, 
tai geriausias argumentas, ku
rio kongresas negalįs igno
ruoti, bet veikti tuojau, kad 
projekto planai būtų baigti ir 
darbas pradėtas.
Cleveland© Policija 
Žudo Negrus

Pastaruoju laiku 2 negrai 
tapo policijos nušauti bėgyje 
48 valandų. William Butler, 
išdirbęs Chase Brass kompa
nijoj per daugelį metų ir apie 
per 10 metų, kada būdavo rei
kalas numazgoti boso auto
mobilių, Butler parvežęs na
mo jį numazgodavo. Pasku
tiniu kartu, kA|fla Butleris ve
žėsi boso auto link savo Da
mų, kad numazgoti, pollcistai 
pamatė negrą važiuojantį su 
gražiu Cadillac auto, pradėjo 
vytis. Butler, žinodamas, kad 
policija terorizuoja jo rasės 
žmones, greit nesustojo, nes 
nematė reikalo, ir todėl poli
cija pasivijusi nušovė jį ant 
vietos. Butler ir jo šeima 
buvo geros reputacijos žmo
nės.

Kitas, Richard Gregory, 
kurį 2 policistai suareštavę už 
vagystę, nušovė ant vietos. 
Tie du negrai buvo nušauti 
bėgyje 48 valandų . Sausio 11 
d. negras Lewis Hadden ta
po nušautas “per klaidą,” nes 
policistai manę, kad tai buvo 
Lux, kuris apiplėšė lietuvių 
banką. Bet Lux buvo baltas 
žmogus. Tokiu būdu į trum
pą laiką jau žuvo nuo polici- 
jantų kulkų 8 negrai piliečiai. 
Ar tai neatrodo, kad Cleve- 
lando policija jaučiasi lyg ji 
būtų Alabama, Georgia ar 
Mississippi valstijose, ktir ne
grų žudynės yra kasdieninis 
dalykas.

Policija gal todėl įsidrąsino, 
kad 2 jauni vyrukai, Holland 
ir Albert, tapo nubausti kalė
jimu ir pasimokėti bausmes 
neva už “kurstymą žmoniij 
prie riaušių,” kada jiedu kal
bėjo protesto mitinge prieš 
nušovimą niekuom nenusikal
tusio jauno negro Earl Ken
nedy ir prieš abelną policijos 
terorizavimą negrų piliečių.

J. N. S.

GRAIKIJOS
PAŠTININKŲ STREIKAS

Athenai, Graikija. —Su
streikavo Graikijos paštų 
tarnautojai, prisidėdami 
prie kitų civilinių valdžios 
samdinių streiko. Reika 
lauja daugiau algos.

Diena pirmiau valdžia 
skelbė, kad telegrafistai su
tikę grįžt darban, kuomet 
jinai prižadėjo jiems algą 
pakelti.



KANADOS TAIKOS KONGRESAS
Užbaigos Mitinge 
Bitvo 12,000 Žmonių

TORONTO. — Gegu žės 6 
ir 7 d. čia įvyko Antras Ka
nadiečių Taikos Kongresas. 
Kongresas savo reikšme, tu
riniu ir skaitlingumu pralen
kė daugelį bile kokių kada 
Kanadoj įvykusių kongresų. 
Jame dalyvavo 1,788 delega- į 
tai, kurie atstovavo milžiniŠ-! 
ką skaičių kanadiečių taikos 
šalininkų, organizuotų profe
sinėse sąjungose, kooperaty
vuose, kultūrinėse organizaci
jose, parapijose, religinėse 
organizacijose, pašai pinėse
draugijose, klubuose, taikos 
šalininkų grupėse, bedarbių 
organizacijose ir kitur. Ne
buvo kviesti ir nedalyvavo tik 
nuo politinių partijų atstovai.

Kongresą sveikino kelias- 
dešimts kanadiečių organiza- j 
cijų, negalėjusių atsiųsti savo 
delegatų, taipgi Pasaulinis 
Taikos Kongresas ir įvairių 
šalių organizuoti taikos sali- 1 
ninkai. (

Šio kongreso svarbą žymiai 
padidino, kad jame dalyvavo 
virš 300 jaunuolių delegatų, 
^lontrealo organizuoti jau
nuoliai taikos šalininkai atne
šė i’’ įteikė kongresui simbolį Į 
taikos švyturį ir aktyviai daly
vavo kongreso eigoje. Jie 
kiekvieną progą pagavę orga
nizuotai skelbė obalsj “No ■ 
More War.” Jų prieškariniai 
pareiškimai žymiai paaštrino 
prieškarinį nusistatymą daly
vaujančių kongrese ir ragino 
energingiau darbuotis taikos 
labui.

Iš Kvebeko provincijos de

1*

*

}

DIDYSIS MAYNARDO

PIKNIKAS
Paramai Dienraščio

LAISVES

Selunad., Liepos-July 2

Visi rytai rengkites į savo dienraščio 
didįjį pikniką,'Kuris įvyks

Puiki dainų programa, daug visokių pamarginimų bei įvai- 
rūmų, dalyvaus chorai, mažesnės grupes ir paskiri asmenys. Iš 
anksto rengkites jame dalyvauti. Turėsite malonumo pasima
tyti su daugeliu seniai matytų ir įsigysite naujų pažinčių.

ši didžioji iškilmė bus , 

ARARAT CAMP
Vose Pond Pavilion

Maynard, Mass.

May nardo pikniko bilietai yra iš anksto platinami, pasistcng- 
kite įsigyti jų arba pasirūpinkite jų platinimu savo kolonijose

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

Massachusetts valstijos pažangiosios lietuvių or
ganizacijos kviečia visų rytų lietuvius dalyvauti 

šioje gražioje iškilmėje ir. tuomi finansiniai 
paremti dienraštį Laisvę.

T

legatai ryškiai aptarė, kaip 
jie garbingai veda taikos la
bui veiklą ir kovoja, prieš* re
akciją, kuri visaip trukdo bi
le pajudėjimą žmonijos labui 
Nežiūrint to, Kvebeko provin
cijos taikos šalininkai atsiun
tė į kongresą 300 delegatų.

Didele dalį delegatų suda
rė moterys. Jų griežtą nu
sistatymą prieš karą bene 
ryškiausiai aptarė windsorie- 
tė delegatė. Ji, baigdama 
pranešimą apie taikos veiklą 
Windsore, pareiškė: “Aš esu 
duktė veterano, sesuo vetera
no, žmona veterano, bet nie
kuomet nebūsiu motina vete
rano.” Montreal ietė veterano 
našlė, kurios vyras žuvo 1944 
m. Italijoj, su didžiausia šird
gėla pranešė kongresui, kaip 
ją Montreal© policija nuvijo 
nuo Nežinomo Kareivio kapo 
paminklo, kur ji, gerbdama 
savo vyrą ir minėdama jo 
gimtadienį, norėjo padėti vai
niką. . . Ji su ašaromis ap
leido estradą. Ji ir kurie ją 
girdėjo, niekuomet neprisidės 
prie naujo karo ruošimo.

Imant organizacijomis, tai 
profesinių sąjungų delegatų 
skaičius sudarė didelę dalį 
kongreso delegatų. 32 atski
ros profesinės sąjungos turė
jo atsiuntę nuo savo lokalų 
atstovus.

Antrojo Taikos Kongreso 
eiga susidėjo iš ketutrių sesijų, 
delegatų draugiško pasilinks
minimo, sekmadieninių religi
nių apeigų ir masinio mitingo.

Kongreso eigą aptarti reikė
tų skirti daug tam puslapių, 
kas šiuo kart neįmanoma, bet 

tenka paminėti, kad kongre
sas priėmė keletą labai svar
bių rezoliucijų, kaip tai: pa
saulinio taikos judėjimo rei
kalu, kur numatyta į sekantį 
Pasaulinį Taikos Kongresą 
Romon pasiųsti iš Kanados 5 
ar 10 delegatų; taikos veiki
mo reikalu Kanadoje, kaip 
tai už organizavimą taikos 
šalininkų tarybų, įtraukimą 
įvairių organizacijų ir profe
sinių žmonių į veikimą už 
taiką ir kt., Kongresas priėmė 
rezoliucijos formoj atsišauki
mą “Stokite krusadon už tai
ką.” Taipgi keletą kitų.

Kongresui buvo pranešta, 
kad Kanados federalei val
džiai įteikta 164,000 kanadie
čių parašų, reikalaujant už
drausti atominę bombą. šis 
kongresas pasisakė už išlei
dimą papildytos peticijos su 
Stockholm© priimtu pareiški
mu, kad valdžia, kuri pirma 
panaudos karui atominę bom
bą, bus laikoma kariniu kri
minalistu. Ligi Tarptautinės 
Taikos Dienos, spalio 2 d., 
nusistatyta surinkti pusę mi
lijono parašų. Nutarė jau nuo 
dabar ruoštis prie tinkamo at
žymoj imo Tarptautines V a i k ų 
Dienos, birželio 1 d., ir T. T. 
Dienos, spalio 2 d. Kanadie
čių Taikos Kongreso veiklai 
numatyta sukelti laike metų 
$35,000. Išrinktas nacionalis 
Taikos Kongreso komitetas iš 
arti 100 narių.*

Metai atgal man teko būti 
Pirmame Kanadiečių Taikos 
Kongrese, kurį lyginant su 
šiuo kongresu, tai būtų tas 
pats, kaip lyginti tik ką gi
musį kūdikį su suaugusių vy
ru. Bet nors toli pažengta 
veikloje už taiką, bet Dr. 
James G. Endicott, perrinktas 

kongreso pirmininkas, užda
rydamas kongresą, davė rim
tą perspėjimą, kad neapsvaig- 
tume puikiais atsieisimais vei
kime už taiką, 0 dar daugiau 
įsitemptume, kad užkirtus ke
lią naujam karui.
Taikos Šalininkų 
Masmitingas

Virš 12,000 torontiečių su 
Taikos Kongreso delegatais, 
gegužės. 7 d., i Maple Leaf 
Gardens, turėjo progos iš
girsti puikų ir labai reikš
mingą D r. James G. Endicott 
pranešimą iš jo kelionių po 
pasaulį taikos gynimo reika
lu ir pasaulinio taikos čempi- 
jono Kanterburio Dekano 
p ra kalbą.

Abu kalbėtojai — pasauli
niai garsūs taikos šalininkai. 
Abudu, apart taikos, yra ir 
religijos skelbėjai. Jie taikos 
gynimą tampriai riša su reli
giniais obalsiais, tik be gąz- 
dinimų pomirtine pekla, o 
pragaru, kurį karo ruošėjai 
gali sukurti žmonijai.

Kanterburio Dekanas Dr. 
11. Johnson griežtai smerkė 
karo ruošėjus ir vaizdžiai ap
tarė, ką II-bomba gali atlik
ti, jei ji nebus atimta iš be
protiškų karo ruošėjų rankų. 
Jis pabrėžtinai nurodė, kad 
paprastas žmogus ir jo nu
sistatymas turi nusakyti pa
saulio ateitį. Paprastas žmo
gus visą stato ir neturi leisti, 
kad koki pelnagrobiai su
griautų bei patį statytoją su
naikintų.

Kaip kongrese, taip ir ma
siniame mitinge lietuviai gra
žiai pasirodė. Montrealo lie
tuvius taikos šalininkus atsto
vavo A. šerpetys ir J. Le- 
scvičius. Toronto—A. Gali- 
naitis ir Rl. Klinga, taipgi 
nuo LLD KVK-V. Strazevi- 
čius ir nuo KLNK—K. Kilike- 
vičius.
Masiniame mitinge Kanados 

Lietuvių Nacionalio Komiteto 
vardu buvo įteikta $25 auka 
taikos darbui.

Po šio reikšmingo istorinio 
kongreso Kanados lietuviai 
turime padidinti veiklą už 
taiką. Kostas K.

Detroit. Mich.
Iš Draugijų Sąryšio 
Konferencijos

Detroito Draugijų Sąryšio 
atsibuvusi konferencija buvo 
skaitlinga atstovybe ir nema
žai gerų tarimų padarė.

Pirmiau Sąryšio valdyba su
sidėjo iš trijų narių, dabar 
padidinta iki penkių. Po -pla
taus apkalbėjimo tarta pa
didinti veiklą, ypatingai Spau
dos Pikniko reikalu, kad pa
darius žymiai sėkmingesnių.

Šiemet Spaudos Piknike bus 
pusantro šimto dolerių dova
nų išduota prie įžangos tikie- 
tų, tai visu $50 daugiau kaip 
pereitais metais. Buvo išsi
dalinta Spaudos Pikniko ti
kintai platinimui. Dabar rep 
kia visiems veikėjams kiek
vienos draugijos, klubo ar 
kuopos sumobilizuoti būrius 
narių platinimui Spaudos Pik
niko įžangos tikietų, kad pa
tį pikniką padarius didžiau
siu iš visų buvusių praeityje, 
ypatingai kai dienraštis “Vil
nis” šiemet mini savo 30-ties 
metų gyvavimo sukaktį.

Susiorganizavome Spaudos 
Pikniko darban, tai dabar 
tęskime, kad būtų džiuginan
čios iš to pasekmės.

DDS Pirm. A. Dapšis.

Išaugs Graži Gyvenvietė

PLUNGE, kovo 4 d.—Plun
gės valsčiaus “Birutės” kolū
kyje šiais metais numatyti di
deli visuomeninių pastatų 
statybos darbai. Visų pirma 
bus pradėta statyti sandėlis 
grūdams, 50 - čiai raguočių 
karvidės ir kiaulidės. Visuo
meninių pastatų statybai gau
ta 450 km miško statybinės 
medžiagos. Dabar kiekvieną 
dieną iš kolūkio išvyksta kol
ūkiečiai į mišką gaminti ir 
vežti statybinę medžiagą.

šie pastatai — būsimosios 
“Birutės” kolūkio gyvenvie
tės užuomazga. R. Šimaitis.

Hartford, Conn.
DĖKOJAME

B rook lyno Liaudies Teatro 
aktoriai, praėjusį sekmadienį 
čia suvaidinę “Nesusiprati
mą,” širdingai dėkojame dd. 
šilkams, iš anksto pasikvietu
si ems mus į savo gražiąją re
zidenciją Hartfordo priemies
ty j Wethersfield ir karališkai 
mus pavaišinusiems. Turėsi
me gražų ir ilgą prisiminimą.

Taipgi širdingai dėkojame 
d-gei Nastei Buknienei, kuri 
labai trumpu laiku išmoko 
ir reikiamai gerai atliko Ta
maros rolę, pirmiau ją vaidi
nusiai d-gei Brazauskienei 
susirgus.

O jau baigiančiai sveikti d- 
gei Elenai Brazauskienei lin
kime greitai ir pilnai savo 
sveikatą atgauti.

Už aktorius,
E. Mizarienė,

S. Večkys.

Mosinee, Wis
Tragiškai Baigėsi
Fašistinė Komedija

Gegužės 1 d. šių metų šia
me miestelyje įvyko fašistinė 
komedija. Legionieriai, kartu 
su kitais fašistuojančiais gai
valais, akstinami fabrikantų, 
rasistų ir kitokių fašistinio 
plauko reakcininkų, sumanė 
smurtu užimti šį miestelį ir 
parodyti Amerikai, kaip ko
munistai užimą miestus ir ša
lis ir kaip komunistai valdo 
ir tvarko žmonių reikalus .

Miestelio majoras Kronen
wetter sirgo ir buvo po gy
dytojo priežiūra. Jam begu
lint, apie 6 valandą ryto įsi
veržė į jo butą amerikiniai 
smogikai ii’ jį išvilko iš lovos 
ir iš buto. Bot pirmas aktas 
neatrodė ganą žiaurus -“ko
munistiškas” laikraščių kores
pondentams, belaukiantiems 
su aparatais, kad nuėmus 
paveikslus tos komedijos. Jie 
liepė antru kartu atkartoti 
jiems tą sceną, tik daug žiau
riau. Smogikai vėl įvedė į 
butą majorą ir kiek žiauriau 
tampė. Bet ir to nepakako. 
Scena atkartota trečiu kartu. 
Sergantis miesto majoras bw- 
vo įmestas į koncentracijos 
stovyklą stovėti ir vaidinti ne
va komunistų teroro auką.

Su metodistų kunigu Ben
nett buvo panašiai pasielgta, 
tik ne tiek žiauriai. Ir ta ko
medija baigėsi tragiška mir- 
čia majoro ir kunigo Bennett.
Mosinee—Jim Crow Miestas

žiniose apie minėtą fašistų 
pučą Mosinee buvo vaizduo
jamas kaipo “simbolis” ame
rikinės demokratijos. Bet 
“Daily Workerio” korespon
dentas Ruby Cooper sužinojo, 
kad čia negali gyventi ne
grai. Gyvena čia 2,200 žmo
nių, bet nei vienas negras. 
Apie 500 darbininkų dirba 
Mosinee Paper Mills Co., bet 
nei vieno negro čia nėra.

Du vyrai geležinė ranka 
valdo šį miestelį, tai yra: E. 
P. Woodson, * prezidentas Mo
sinee Paper Mills Co., ir D. 
C. Everest, prezidentas Ma- 
r a t h o n Corporation, didis 
šulas popieros trusto, kurio 
pinigais tapo išrinktas vau- 
donbaubis senatorius Joe Mc
Carthy, kuris šiandien tokias 
pat komedijas lošia Washing
tone.

Kalbant su miesto gyvento
jais, Cooper patyrė, kad dar
bininkai, biznieriai ir didžiu
ma šeimininkių nepritarė tai 
komedijai, bet jautėsi ' per 
silpni pasipriešinti prieš Legi
oną ir popierio trusto bosus. 
Jie visi dideliai stebėjosi, ma
tydami, kaip laikraštininkai 
iš visų miestų čia suplaukė 
stebėti tą komediją. Tam 
tikslui ir buvo suruošta ta 
komedija, kad parodyti visai 
Amerikai ir dar plačiau, kaip 
būtų “po komunistų valdy
mu.” Bet nesinaudos ir nesi
džiaugs fašistųojanti elemen
tai iš to visko. Kaimynas.

Cliffside, N. J.
Tai ir vėl mūsų miesto var

das mirga ne tik New Jersey, 
bet ir 'New York o valstijos 
laikraščiuose. Toksai pasigar- 
sinimas pasikartoja kiekvie
nais metais ir viš dėl tos ne
labosios gemblerystės. Sako
ma, kad čia didžiųjų gemble- 
rių — Ericksono, Adonio ir 
kitų—lizdas. Bet kaip seniau,! 
taip ir dabar palermuos, o 
to gemblerių lizdo nesuras. 
Gembleriai kaip buvo, taip ir j 
vėl bus biznyje, gal tik po, 
kitais pasivadinimais.

žinomų progresistų Jerrio 
ir Adelės Bakūnų jauniausias 
sūnus Charles smarkiai pro
gresuoja su/ humoristiniais 
monologais. Jis lenktyniuoja 
su kitais žymesniais monolo- 
gistais viešuose parengimuose 
ir jau yra gavęs keletą prizų 
už geriausią pasirodymą. Ge
riausio pasisekimo Charliui!

ALDLD 77 kuopos susirin
kimas įvyks penktadienį, bir
želio 2 d., 8 vai. vakare, pas 
K. Steponavičių, 346 .Palisade 
Ave.

Susirinkite visi, nes turėsi
me daug reikalų aptarti.

Uncle Charles.

S. S. Lockett, M. D.
GYDYTOJAS • i

223 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Valandos: 
1—2 dienom: 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

PRANEŠIMAI
HARRISON, N. J.

LLD 336 kuopos susirinkimas 
įvyks birželio 2 dieną, toj pačioj 
vietoj, 17 Ann St. Susirinkimai at
sibus per vasaros mėnesius kiek
vieno mėn. pirmo penktadienio va
karą. Meldžiu dalyvauti skaitlingai. 
Dar turim narių, kurie neužsimo
kėję šių metų duokles. Pasistengki- 
te, draugai, savo užduotį atlikti.

I (99-100)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks penktadienį, gegu
žės 26 dieną, 1950, kaip 8 vai. va
kare po No. 318 Broadway, South 
Boston. Kai skaitlingiau narių pri- 
būna, tuomet ir susirinkimai įdo
mesni, gyvesni ir reikalų randasi 
svarstymui — tarimus pravedama. 
Todėl, visus prašome dalyvauti ir 
naujų narių atsivesti, prisirašymui 
prie mūsų draugijos. — Komitetas.

(96-98)

Nainy Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

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

John Petrus, 131 Pond St., 
Randolph, Mass. Tel. Ra fi
ll 77-J.

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

4 CHARLES J. ROMAN

guwl.’^-Laiąvė (Libertyl,l4th. Daily) -—Ketvirt., Geg. 25, 1950

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 pusi.)” 

ge skaitau baisų kryžiokišką 
atsišaukimą į dipukus. Jame 
sakoma: “ištverkite lietuviš
ko ąžuolo kietumu ir žalčio 
gudrumu.” (D., geg. 19 d.) 
Lietuviškas ąžuolas geras, 
kietas medis. Bet aš dar nie
kur nemačiau, kad kas nors 
didžiuotųsi lietuvišku ar kito
kiu žalčiu. Pas mus, Kalaku
tų žemėje, žmogaus pavadi
nimą žalčiu skaitydavome di
džiausiu įžeidimu. Pradėjusį 
žalčiuotis žmogų vadindavo
me išėjusiu iš krieso.

Sako, kad toks atsišauki
mas buvo skaitytas per “Voice 
of America.” Nežinau, ar 
šios valdiškos programos ve
dėjai žinojo, kad šitaip kolio- 
jasi tie, kurie tą pareiškimą 
skaitė.

Jau daug geriau būtų pri
tikę mokyti “ištverti Sme
tonos gudrumu,” negu žalčio. 
Tiesa, žaltys baisiai prigavo 
Ievą rojuje, bet juk Smetona 
atliko dar didesnį stebuklą: 
jis taip apgavo mūsų klerika
lus, kad jie ir šiandien, nors 
Smetonos seniai nebesiranda 
šioje ašarų pakalnėje, juo te
betiki.

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

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Matthew A. 
BUYUS 

(Buyauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta Smūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

Y
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Bazarui Dovanos Automobilistams

Bazaras jau seniai praėjo. 
Tačiau dabar buvo pastebėta, 
jog tuomet gautos ir bazare 
sunaudotos sekamos dovanos 
— jų davėjos — likosi nepa
skelbtos. Atsiprašome. Dė
kingi esame už dovanas.

Julia Smith, So. Brooklyn, 
dovanojo 2 “širdis” sagu
tėms, plunksną ir paišelį, 4 
poras n yleniniu kojiniu.

Sophie Thomson setą abrū- 
sų.

M. Svinkūnienė iš Water
bury dvi prijuostes.

Persekioja Studentus
Už veikliai dalyvavimą 

Queens Kolegijos studentų 
mitinge, kuriame kalbėjo vie
na suspenduotų mokytojų, 
Mrs. Celia Zitron, tapo nu
bausti du studentai. Juos nu*- 
baudė sulaikymu pirm to mi
tingo buvusio jiems paskirto 
požymio, teikto geriausioms 
studentams.

Nu bau dus tuos du atėmimu 
požymio (Masonic Service 
award), protestui prieš jų nu
baudimą atsisakė nuo kolegi
jos prezidento Theobald tokį 
pat požymį priimti ir nenu
baustieji kiti penki studentai.

Nubaustieji, Richard Richt
er ir Christina Pappas, yra 
viršininkais dviejų studentijos 
grupių, kurios buvo suspen
duotos už kvietimą suspen
duotos mokytojos.

New Yorke taksams priim
ti įstaiga gavo laišką su $5 
ir su tokiu parašu: “Sąžinės 
graužiamas.”

LDS SPORTININKAI GRAŽIAI 
PASIŽYMĖJO RUNGTYNĖSE

Suvykę iš rytinių ir, vidur- 
vakarinių valstijų Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 
sportininkai gegužės 20-tą ir 
21-mą gražiai žaidė, linksmai, 
draugingai pabuvojo ir mums, 
vietiniams, suteikė įdomumo, 
malonių pasimatymų ir pažin
čių.

Greta to visko, suteikė 
mums progą pasididžiuoti:

1) Kad LDS, draugingos 
savišalpos organizacijos ribo
se galimos tokios žaismės, 
toki sąskridžiai dėka gerai 
santvarkai, vieningumui ir 
energingam darbingumui jos 
veikėju centre ir kolonijose;

2) Kad LDS sporto skyrius 
ir bendrai organizacija auga 
ir bujoja. šiemetiniame — 
trečiajame — metiniame na- 
cionaliame Sportininkų są- 
skridyje turėta platesnė at
stovybė.

Priedams, Richmond Hill ir 
apylinkės sportininkai ir prie- 
teliai jaučiamės putniais, kad 
mūsų merginu - moterų ty
mas Liberty Belles nusinešė 
garbės vainiką ir vyriausiąją 
trofę-prizą. Jos supliekė ne 
tiktai kitus moterų, bet ir vi
sus vyrų tymus numušdamos 
daugiausia “pins.”

O kaip čia seniai jos dve
jojo—žaisti ar nežaisti rung
tynėse. Vienos dėl daugelio 
kitų pareigų, kitos dėl mažų 
vaiku ne dažnai galinčios 
žaisti, jos tarėsi ne tiktai ne
galėsiančios išeiti pirmūnėmis, 
bet gal net vidutiniškai pasi
rodyti.

Laimėjimu jos pastiprino 
žodį tų, kurie sako, kad šia
me švariame sporte gali žais
ti veik kiekvienas ir tapti ne
blogu žaidėju.
LENKTYNIAVĘ 
MOTERŲ TYMAI:

Liberty Belles — 2990 ’
Belles (antrasis Richmond 

Hill tymas)—2624
Kwains Kuties (Chicago)- 

2411
LKM Choro (Chicagos) —

BANKIETE SU SVEČIAIS 
LDS SPORTININKAIS

Jauki, svetinga nuotaika 
pasitiko į LDS bowlingo spor
to rungtynes suvyk usiems 
svečiams pagerbti - susitikti 
suruoštame bankiete. Atei
nančiam Liberty Auditorijon 
akysna švietė nuo estrados 
didelis plakatas: “Welcome 
LDS Bowlers!” O prie durų 
pasitiko jauni rengėjų komi
teto (LDS 200 kuopos) na- 

Į riai.
Svetainėje, išpuoštoje tur

tingais tulpių, alyvų ir kitų 
žiedų bukietais, daugiaspal
vėmis “akimis” mirksinčiais 
nu o palangių ir stalų, iš karto 
lyg nedrąsiai, mažomis gru
pelėmis pradėjo rinktis sve
čiai. Vidurvasariškai karštą 
dieną tūli buvo išvykę į par
kus, pajūrius. Patys sporti
ninkai, nors pavargę, bet 
linksmi iš sporto grįžo bū
riais. Neilgai užtruko pripil
dyti svečiams numatytą vietą.

čia būrelis vienon vieton 
Susibūrusių jaunų kaimynų 
elizabethiečių. Ten pat prie
šais juos Bridgeporto jauni 
vyrai. Prie gretimo stalo vai
šinasi Detroito jaunimas su 
savo vyresniaisiais gerais 
prieteliais Pranu Jočioniu ir 
Litviniene. O arčiau durų 
susėdo Illinojaus — Chicagos 
ir Rockfordo — merginos. Gi 
Richmond Hill - Brooklyno 
jaunimas, užimtas svečių priė
mimo darbais, o taip pat ir 
senimas pasklidai, prisiglaudę 
kur nors tarp sveč«i.

Pažymėtina, kad vietinis 
jaunimas tinkamai įkainavo

2395
Detroit Ladies — 2253.

ŽAIDIME POROMIS:
Amelia Young ir Helen Jes

ke vič i ū te—1099
A. Kenston ir O. Juodaitis 

(Chicagos)—1080
O. Martin ir F. Yurgil 

(Chicagos) — 1022
ŽAIDIME PO VIENĄ:

V. Stevens—582
Tise Bimba—577
J. Nicosia—568.

VISŲ ŽAISMIŲ 
KREDITAIS:

Amelia Young—1716
Ma»y Dobinis—1689
Ilse Bimba—1603
Jessie Nicosia—1603.

LENKTYNIAVĘ
VYRŲ TYMAI:

Elizabetho 1-masis—2904
Hangover Five—2899
Gauchos—2710
Conn (Bridgeport)—2672
Elizabeth 2-sis—2669
Richm. Hill Lemons—2625.

ŽAIDIME POROMIS:
R. Lyben ir S. Gugas iš De

troit—1186
B. Reushen ir J. Fennesy, 

Brooklyn—1150
Dan Martin ir A. Makete- 

nas iš Elizabeth—1147.
ŽAIDIME PO VIENĄ:

A. Maketenas—621
J. Roge—606
Bob Feifer—604.

VISŲ ŽAISMIŲ
KREDITAIS:

J. Fennesy—1858
A. Maketenas—1819
S. Gugas—1797.
Gražiai žaidę, skirstyda

miesi, sportininkai pasisakė 
vėl susitikti ateinančiais me
tais su daugiau tymų, iš di
desnio skaičiaus miestų, su 
dar geresniais požymiais.

Rep.

Pirmadienio rytą Central 
Parke rado negyvą moteriš
kę, kuri, spėja, nusižudžiusi. 

pramogos svarbą, atvyko 
skaitlingas. Atvyko ne vien 
tiktai tie, kurie išlikę grynai 
tautinėse šeimose, bet ir daug 
išėjusių kitataučiams į žen
tus ir marčias. ' Tam ne kar
tą reikalinga nemažų pastan
gų. Džiaugiamės jų draugin
ga talka.

Ties estrada sodinami vy
riausieji rungtynių laimėtojai 
greta LDS viršininkų ir rung
tynių rengėjų komiteto narių. 
Čia ir svečias iš Brocktono, 
energingas LDS vice-pirminin- 
kas, net šeimos gyvenime ir 
biznyje esant nepasenstąs 
Antanas Vasaris, atvykęs su 
visa grupe saviškių ir draugų.

Pabuvojus, svečiui su gre
timu kaimynu apsipažinus, 
užmiršus dairytis link virtu
vės, jaunas komiteto x narys 
Jonas Katinas paskelbė pro
gramą. Iškviesti kalbėti či- 
cagietės Frances Yurgil, Olga 
Martin, rockfordietė Alvina 
Hausman, detroitietis Pra
tt a s Jočionis, Al Make
tenas, Aldona Katinas, A. 
Bimba, LDS viršininkai An
tanas Vasaris, Jonas Gasiū- 
nas, Jonas Siurba. Vieni svei
kino dalyvius, kiti ilgėliau ap
sistojo apteikti komplimen
tais sportininkus.

Veik visi kalbėjusieji pri
minė reikalą sportą ir visą 
LDS auginti ir stiprinti. Kvie
tė gauti naujų narių 20 metų 
jubiliejiniame vajuje, kurio 
proga tebėra palengvintos są
lygos įstoti. Akstino pasidar
buoti už veiklų, masinį sei
mą, skaitlingas jam delegaci
jas. Seimas įvyks liepos 3-6 
dienomis, taip pat Richmond 
Hill, N. Y.

Pertraukoje nufotografuota 
dalyviai, o antrojoje dalyje 
įteikta rungtynių pirmūnams 
tymams ir asmenims trofės ir 
kiti požymiai . Greta to, teiks 
ir piniginių dovanų, tuomet, 
kai komisija patikrins žais
mių davinius. Laimėjusieji 
(sutraukomis davinių) pažy
mėti Laisvėje atskirai.

Antrajai programos daliai 
pirmininkavo Joseph Palton, 
o požymius įteikinėjo LDS 
Centro sekretorius Siurba.

Protarpiais ir po programos 
šokiams grojo Jurgio Kazake
vičiaus orkestras.

Vaišingą, gausią vakarienę 
padavinėjo nedidelė grupė 
jaunų merginų - moterų ir 
vaikinu. Juos, kaip ir visus 
kitus, dirbusius šiai gražiai su
eigai įvykinti, tikiuosi, pa
skelbs komisija, kuriai visa 
tai geriausia žinoma.

Visi LDS nariai ir jų priete
mai dabar lauks, o už vis ge
riausieji išsijuosę darbuosis, 
kad šauniai pavyktų sekamas 
didžiausias LDS žygis — sei
mas, jaunimo konferencija ir 
su tuo susijusios pramogos, 
įvyksiančios liepos 1-6 savai
tę. Rep.

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

Federalių, Valstijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar 
municipalitete Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse.

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

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

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

Telefonas: EVERGREEN 4-3049.

Vyriausias miesto magistra
tas Murtagh patvarkė, kad 
prasižengusieji auto taisyk
lėms galės pasimokėti pabau
das raštininkams, be stojimo 
prieš teisėją. Bet tai paliečia 
tik tokius prasižengimus, už 
kuriuos pabaudos būna ne 
daugiau $5 ir kur tuo prasi
žengta tiktai . pirmu kartu.

Unija Kovos 
Už Savo Viršininkę

Ne taip jau lengva atstati
nėti iš darbų unijistus šiais 
laikais. Tą patyrė diktatoriš
kai pasielgęs su mokytojais 
New Yorko miesto mokyklų 
viršininkas Jansen. Tą patirs 
ir labdarybės departmento 
viršininkas, prašalinęs iš dar
bo veiklią unijistę Elaenor 
Goding.

United Public Workers, ku
rios nariais yra didžiuma lab
darybės departmento darbi
ninkų, nutarė sukelti $50,000 
atleistai iš tarnybos savo lo- 
kalo prezidentei Eleanorai 
Godingaitei ir unijai ginti. 
Unija supranta, kad ataka 
ant unijos nesibaigs vien tik 
vadovės atleidimu iš darbo.

Trys plėšikai ir jų sargas iš
sinešė iš Drury Lane Restau
rant, New Yorke, $4,500, o 
penkis ten buvusius vyrus pa
liko be kelnių, kad nesivytų.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA NAMAI

Richmond Hill, 6 kambariai tušti, 
mūrinis moderniškai įrengtas, 2 šei
mom, su 11 kambarių, aliejum ap
šildomas, su garadiu. Kaina $10,950.

Arti prie Forest Parkway — mū
rinis namas, 6 kambariai su užda
rais porčiais, tušti, 2 šeimom su 
13 kambarių, aliejum apšildomas, 
su garadiu, lotas 50x100.

Kaina $17,500.

šešių šeimų namas, mūrinis, vie
nas flioras tuščias. Kaina $7,950.

Visi trys namai tik du blokai nuo 
Subway stoties. Prašome šaukti:

ZINIS,
EV. 4-3487, REpublic 9-1506

(98-100)

Parsiduoda vyriškų rūbų siuvimui 
dirbtuvė. 40 siuvamųjų mašinų, 20 
prosavojamųjų mašinų ir daugelis 
kitokių mašinų. Pilnai moderniškai 
įrengta dirbtuvė. Parduodama už 
labai prieinamą kainą. Galima pa
siūti nuo 800 iki 1000 kavalkų rū
bų į savaitę. Pardavimo priežastis— 
savininko nesveikata.

Prašome kreiptis: Frank Suluvan, 
257 Varick St., Brooklyn, N. Y. 
Agento telefonas: EV. 7-1241. Savi
ninko: OL. 8107.

Dirbtuvė dabar yra uždaryta. 
Tad šaukite ant telefono dėl paro
dymo. (94-98)

RICHMOND HILL 
BARGENAI

Ši biznio nuosavybė turi dvi pa
talpas 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. Y.

Telefonas Virginia 9-0813 
(93-100)

Nuteisė 3 Gemblerius
Brooklyno apskrities teis

mas nusprendė esant kaltais 
Samuel Jacobs, Joseph Sacco 
ir Joseph Gross. Jie buvo 
areštuoti kovo 9-tą, 23 Will
oughby St., kur, sakoma, bu
vo centras vilioti gemblerys- 
tėn netoliese esančių Long 
Island Universiteto ir advoka
tūros mokyklos studentus.

Sukniasiuvių unijos virši
ninkas Max Cohen, 61 m., 
staiga mirė nuvykęs į Atlan
tic City pasiruošti konvenci
jai, ten vykdomai šiomis die
nomis.

PAJIEŠKOJIMAI
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. (96-101)

REIKALAVIMAI
Reikalingos merginos, pakavimui 

šviežių agurkų į stiklines ir į kenus. 
ORIGINAL CANNING CO.

191 Dumont Ave., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas HY. 8-5959 

(98-100)

PRANEŠIMAS
RICHMOND HILL, N. Y.

Lietuvių Kalbos Mokyklėlės spe- 
cialis susirinkimas įvyks šeštadienį, 
geguės 27 d., 7:30 vai. vakaare. Su
sirinkime dalyvauti kviečiami visi 
lietuvių klasės mokiniai, šošikų ir 
dainininkų grupės bei jų mokyto
jai, tėvai ir visi dirbusieji praeita
me parengime. Po bizniško susirin
kimo turėsime linksmą pažmonj su 
vaišėmis. Susirinkimas bus Liberty 

'Auditorijos patalpose. — Valdyba.
(98-99)

PARDAVIMAI
Išsirandavoja fomišiuotas kam

barys, labai gražioje rezidencinėje 
sekcijoje, arti Kultūrinio centro, 
kambarys apšildomas, ant trečių 
lubų. Pageidaujama viduramžio vy
ro. Galėtų turėti ir automobilį, yra 
tuščias garadius. Prašome šaukti ar 
asmeniškai kreiptis po 6-tos valan
dos, nes iki 6-tai dirbu.
JULIJA URBON, 91-54 1141h St., 
Richmond Hill, N. Y. Telefonas 
Virginia 7-2509 W.

(98-99)

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Ave.

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

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

Abraham Grossman nu
sprendė greit praturtėti—ste
buklais, kurių nėra. Jis pa
siskolinęs $10,000, kad pa
skolinti loterninkui, gaunant 
60 nuošimčių palūkanų. Tas,

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite!

Salę išnuomuojame dėl puolų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

VAKARIENE 85c. 
iš 7-ių patrovų

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 

426 South 5th Street Brooklyn, N. Y.

PIETŪS 60c.
iš 5-ių patrovų

VAKARIENE ŠEIMAI Iš dviejų

8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60
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REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

:-5

I TELEVISION

Telefonas
EVergreen 4-9407

TONY’S

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisnluotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ketvirt., Geg. 25, 1950

I žinoma, pralaimėjo, Grossma*
i nui ne tiktai palūkanų, bet
I
ir sumos neatmokėjo. Laimės 
žadėtojas areštuotas, bet if 
areštanto dešimt tūkstančių 
neišspausi.

i

Telefonas
EVergreen 4-8969

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta




