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Gerai padarė mūsą bendra
darbis Clevelande, gerbiamas 
J. N. S., kad pasikalbėjo su 
žymiuoju, didžiuoju artistu 
Paul Robesonu.

Dar geriau padarys Paul 
Robesonas. jei jis, kito savo 
vizito proga Europon, aplan
kys Lietuvą. O jis tai mūsą 
bendradarbiui žadėjo atlikti.

Jis matėsi su Tarybą Lie
tuvos artistais Maskvoje ir 
pamylėjo Lietuvos meną. Tai | 
buvo Puškino jubiliejaus mi
nėjime praėjusiais metais.

Tik įsivaizduokime, kokį 
didžiulį įspūdį šis artistas 
padarytą Vilniuje ar Kaune, 
jei jis sutiktą ten duoti kon
certą.

O tai gali būti!

No. 101

Iškriko 2-jų artistų 
byla prieš prikišima 
jiem komunizme

ft

4 Ja*'1

Senato juridiniam komitetui 
ir atstovų rūmų Ne-Ameriki- 
niam Komitetui tapo įteiktos 
peticijos. protestuojančios 
prieš Mundt-Nixon bilią.

Iš viso protestą 
didžiulės darbo 
klausančios ADF,

pasirašė 36 
unijos, pri- 
CIO ir ne

Kon- 
ju politiniu 

ši bilią,” 
“Mes pasi
dirbti tarp

SU-

“Alės raginame mūsą iš
rinktuosius atstovus 
gresą, nežiūrint 
pažiūrą, atmesti 
baigiasi peticija, 
žadame ryžtingai
savo nariu ir bendruomenėse 
šiame neteisingam, nekonsti- 
tuciniam. neamerikiniam 
manymui nugalėti.”

Vis daugiau ir daugiau pro
testo balsą kyla prieš pavo
jingąjį Mundt-Nixon bilią.

Protestuoja darbo uniją va
dovai, protestuoja dvasiškiai, 
protestuoja mokslininkai ir 
visuomenininkai, protestuoja 
švietėjai.

Taip, Mundt - Nixon bilius 
turi būti nugalėtas: jis turi 
būti Kongrese atmestas!

i
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Hartford, Conn. — Iširo 
federalis teismas, tardęs 
armonikos grojiko Larrio 
Adlerio ir šokiko Paulo 
Draperio skundą prieš Hes- 
terą R. R. Cullough’ienę. | 
Jiedu reikalavo f 
atlyginimo už tai, kad jinai 
per spaudą apšaukė juodu 
“komunistų rėmėjais.”

Louis Budenz ir kiti šni
pai liudijo, kad Draperis ir 
Adleris buvę komunistai 
arba komunistinio judėjimo 
šalininkai. Mat, jiedu daly
vaudavo ir progresyvių pra
mogose.

> I Adleris ir Draperis sakė, 
jog už pinigus grodavo ir 
šokdavo daugelio organiza
cijų parengimuose, neatsi
žvelgdami į politiką. Jiedu 
užsigynė, kad sužiniai rė
mę komunistines organiza
cijas.

Teismo džiūrė du kartu 
pranešė, kad pasiskirsčius 
ir negali susitart, ar Cul- 
lough’ienė apšmeižė juodu 
ar ne. Tad teisėjas paskel
bė teismą iškrikusiu ir pa
reiškė, jog skundikai galė
tų panaujinti bylą vienų 
metų eigoje. Teismas tęsėsi 
5'savaites.

Išsivertė! is Budenzas para
še naują knvgą, pavadintą 
“Men Without Faces.” Mes 
jos neskaitėme, bet ją skaitė 
vienas “Daily Workerio” re
daktorių,- jis ir knygos ap
žvalgą parašė.

šis žurnalistas (Robert 
Friedman) žymi, jog Buden- 
zo knygoje tik vienas daly
kas yra teisingas: puslapiai 
eina iš eilės, sunumeruoti be 
klastos. Kitkas viskas—me
las, klasta.

Pirmasis knygoje sakinys 
yra vienas didžiulis melas:

“Aš redagavau Daily Wor
ker] saugojamame, užrakin
tame, garso neišleidžiančiame 
kambaryj.”

Šitaip pradeda savo knygą 
išsivertėlis Budenzas, Ame
rikos reakcininką Rasputinas, I 
kuris, anot senatoriaus Cha-| 
vez, krikščioniu kryžių varto
ja vietoj buožės.

Tasai kambarys, rašo r/iecl-1 
manas, kuriame Budenzas 
redagavo Daily Worker], nie
kad nebuvo užrakintas ir sau
gojamas, o jo sienos tokios 
menkutės, kad pro jas tik 
kuždesio nebūtų galima gir
dėti.

Bet kas gi tikisi iš Buden- 
zo teisybės?

Patys kunigai, jį laiminę ir 
krikštinę, žino, kad jis mela
gis ir iš melagysčių duoną 
valgo.
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Berlin. —700,000 jaunuo
liu sekmadieni maršavo rv 
tiniame Berlyno ruožte 
reikalaudami taikos ir vie 
nos demokratinės valdžios 
visai Vokietijai. Nors tva 
niškai lijo, bet tatai nesu-

$200,000 Uaikė ryžtingai demonstruo

li'

ruožtą

Amerikos pasiuntiniai 
keliaus Indo-Kinon

Washington. — Jungti 
nes Valstijos ruošiasi siųs
ti ūkiniai-karinius pasiun - 
tinius į Indo-Kiną. Ten jie 
žiūrės, kokios paramos rei 
kia Francijos karui 
demokratinę 
publiką.

Amerikos 
spręs, kiek
tam karui iš 74 milionų do
lerių fondo. Kongresas yra 
nutaręs, jog prez. Truma- 
nas gali tuos pinigus nau
doti, kur ir kaip jam atro
do geriausia, kovoj prieš 
komunizmą Kinijos srityje.

prieš
Vietnamo res-

pasiuntiniai 
pinigų skirti

Suvaržoma Rumunijos 
: | atstovybė Washingtone

! Washington. — Ameri
kos valdžia užgynė Rumu
nijos atstovybės nariams 
keliauti toliau kaip 35 my
lių nuo Washingtono. “At 
siteisia” už tai, kad rumu
nų vyriausybė pareikalavo 
sumažinti Amerikos atsto
vų skaičių Rumunijoje.

Skaitau įdomią knygą apie 
Brooklyną — “Brooklyn is 
America.”

Ją parašė žymus žurnalis
tas, Ur. Ralph Foster Weld, 
o išleido Columbia University 
Press.

Knygoje, be kitko, yra ra
šoma ir apie lietuvius ir apie 
mūsų dienraštį.

Knyga įdomi.
Išsamesnę jos apžvalgą pa

rašysiu neužilgo.

Na, tai gegužės’ mėnuo jau

Valdžia pašalina du, 
kuriuos republikonai 
apšaukė “neištikimais”

Reikalavo vienos demokratines 
valdžios Vokietijai; šaukė: 
“Šalin dolerinį imperializmą!”
jaunimo, maršavo
tautinės jaunuolių
iš vakarų Vokietijos, Len jo toki obalsiai:
kijos ir kitų liaudies demo- kraustykitės namo!

ir tūks | Maršuotojų nešamose 
gretos vėliavose ir iškabose mirgė- 

“Jankiai, 
Šalin 

koloninius anglų-ameriko-

Ant
Max Rei-

Vokieti-

Berlin. — Pirmadienį 
šimtai tūkstančių vokiečių 
jaunuolių rytinėje Berlyno 
dalyje dalyvavo įvairiuose 
sportuose ir atletiniuose 
paraduose.

baigiasi.
Jis šiemet pas mus buvo 

šaltas, nedraugiškas. Pava
sario neturėsime. O vasara, 
veikiausiai, bus karšta.

Tai nieko!
Už mėnesio laiko mes turė

sime didžiulį pikniką Brook- 
lyne, o Massachusetts lietu
viai — Maynarde.

Baltimoriečiai, beje, savo 
pikniką ruošia birželio 4 d.

jančio jaunimo nuo 9 va
landos dieną iki 5 vai. va
karo.

Komerciniai laikraščiai 
ir radijai skelbė, kad gat 
vėmis maršavo pusė milio 
no vokiečių jaunuolių.

Anglai, amerikonai
francūzai, vakarinės Ber 
lyno dalies valdovai, iš an
ksto skleidė gandus, kad 
jaunuoliai iš rytinio Berly 
no planuoją užpult ir užimt 
vakarinį miesto
“Vakariečiai” darė ir pra
timus su tankais, 
vaidžiais ir bombomis at 
mušti pasakojamąjį įsiver
žimą. Sekmadienį gi jie su
statė 13,000 policijos ir 8,- 
000 rinktinės kariuomenės 
su tankais, šarvuotais au
tomobiliais ir ašarinėmis 
bombomis paliai sieną tarp 
vakarinio ir rytinio Berly
no, kad atremtų paskališką' 
“įsiveržima.”

Bet jaunuolių demons
tracija buvo tokia tvarkiu 
ga, kad anglai, amerikonai 
ir francūzai negavo progos 
panaudoti ginklus.

Apart rytinių vokiečių

kulkos-

Mirė Kongresmanas 
John Lesinski

Washington. — širdžiai 
sustojus, mirė demokratas 
kongresmanas John Lesins
ki, michiganietis, 65 metų 
amžiaus. Jis buvo pirmi
ninkas kongresmanų komi
sijos dėl darbo ir apšvietos 
reikalų.

Lesinskis remdavo 
nius prez. Trumano 
nymus.

darbi-
suma-

_____________________ /

Anglai elektrininkai šaukia 
5 Didžiuosius taikytis

London.—Anglijos Elek- 
trininkų Unija atsišaukė į 
savo valdžia, kad darbuotu- 
si taikai įvykdyti tarp pen
kių didžiųjų valstybių — 
Anglijos, Amerikos, Sovie
tų Sąjungos, Francijos ir 
Kinijos.

Elektrininkų priimta re
zoliucija sako, jog žmonės 
visur bijo, kad dabartinis 
šaltasis karas gręsia tapti 
tikruoju karu.

Formoza. — Keli tuzinai 
Čiang Kai-šeko kinų tauti
ninkų seimo narių ir šim
tai valdininkų ir biznierių 
bandė iškeliauti i anglu 
koloniją Hong Kongą ir į 
portugalijos koloniją Ma- 
kao.

Čiango valdžia daugelį jų 
sulaikė, o kitiem įsakė už- 
sistatyti po 875 dolerius, 
kaip užtikrinimą, kad jie 
grįš atgal Formozon.

Jie nori pasprukti nuo 
gręsiančio Kinijos liaudi
ninkų įsiveržimo į Formo- 
zą.

Garsioji Unter den Lin • nu imperialistus iš Vokieti- 
den alėja buvo išpuošta jos! Mes reikalaujame vie- 
vėliavomis ir paveikslais 
Stalino, Lenino, Kinijos 
prezidento Mao Tse-tungo 
ir kitų užsieninių ir vokie 
čių komunistų vadų. Grojo 
didžiuliai orkestrai.

Drauge su kitais jaunuo
liais maršavo ir pulkas 
jaunų darbininkų iš ura- 
niumo kasyklų. Jie nešė 
vėliava su užrašu: “Ura- 
niumo darbininkai dėl tai
kos.”

(Uranium yra sprogsta
moji atominė medžiaga.)

nos demokratinės valdžios 
ištisai Vokietijai! Šalin 
dolerinius imperialistus!” 
ir tt.

Demonstracijoj buvo ne
šama ir iškaba, vaizduo
janti /^Adenauerio galvą 
ant smaigčio. Parašas po 
paveikslu sako: “Jis kas
dien išduoda tėvynę.”

Aden'aueris yra anglų- 
amerikonų paskirtas prem
jeras vakarinei Vokietijai.

Lustgarten parke įvyko 
milžiniškas susirinkimas,

700,000 maršavo rytiniame
Berlyne už taiką ir demokratiją

. ■ ------------- m ________________ _ ------------ ----------------------
kur kalbėjo Wilhelm Pieck, 
demokratinės vokiečiu res
publikos prezidentas, 
pagrindų buvo 
mann, vakarinės 
jos Komunistų
pirmininkas; Sovietų am
basadorius G. M. Puškinas, 
Kinijos Uaudies Respubli
kos ir Sovietų jaunuolių 
atstovai.

Pieck sveikino Stalina 
kaip “geriausią Vokietijos 
žmonių draugą, 
pasaulyje vadą

Pieck sakė: 
—Vakariniai

Washington. — Preky
bos departmento sekreto
rius Charles Sawyer pa
reikalavo, kad pasitrauktų 
iš tarnybos tame depart- 
mente William W. Reming
ton ir Michael E. Lee.

Tūli republikonai įtarė,

didžiausią 
dėl taikos.”

neištikimi Jungtinėms Val
stijoms. šnipė Ližė Bentley 
andai pasakojo, kad Re
ni i ngtonas esąs komunistas. -

Valdinė ištikimybės ko
misija pernai iš naujo tyri-

KailiasmviŲ Unijos suvažiavimas vėl išrinko 
Goldą pirmininku; pasmerkė ragangaudžius

* Atlantic Citv, N. J. — 
Kailiasiuvių Unijos suva
žiavimas vienbalsiai vėl iš
rinko Ben Goldą unijos pir
mininku. Gold pasisakė, jog 
yra komunistas, bet kad 
unija nutarė prisitaikyti 
prie Tafto-Hartley’o įstaty
mo, tai jis sutiks pasitrauk
ti iš Komunistų Partijos. 
Tas įstatymas reikalauja, 
kad unijų pareigūnai pri
siektų, jog jie nepriklauso 
komunistinėms organizaci
joms.

Gold pareiškė:
“Taip darydamas, aš va

dovausiuosi tiktai vienu 
troškimu—patarnauti mū
sų unijai ir iš naujo suvie
nyti darbininkų eiles glau
džiau, heeu bet kada. Kar
tu aš įspėju Murray (CIO) 
centro pirmininką) ir pa
našius, kad nekištu savo 
nagų į mūsų uniją.”

Kas liečia įtarimus, kad 
komunistai norį per prie
varta nuversti demokratinę 
valdžią, tai yra “didžiau
sias melas,” sakė Gold, pa
brėždamas, jog “tiktai 
gengsterių ir fašistų tiks
las yra nuversti demokrati-

ją.”
Unijos suvažiavimas 

gi vienbalsiai išrinko 
tą pačią vykdomąją tarybą, 
apart Irvingo Potasho.

Potash yra vienas iš 11 
nuteistų komunistų vadų 
pagal kaltinimą, kad jie 
“suokalbiavę nuversti A- 
merikos valdžia.”

Potash buvo nominuotas, 
bet atsisakė kandidatuoti 
todėl, kad jau buvo nutar
ta, jog unija pasiduos Taf- 
to-Hartley’o įstatymo pos
mui, reikalaujančiam iš 
unijinių viršininkų priesai
kų, kad jie ne komunistai.

Suvažiavimas priėmė re

taip- 
visa

Ragina sumušt fašistuo- 
jantį Mundto bilių.

Protestuoja prieš Ęarry 
Bridgeso ir Haroldo Chris- 
toffelio nuteisimą ir prieš 
valdžios pasimojimą depor 
tuot iš Amerikos 1,000 dar 
bininkų vadų ir kitų prog 
resvviu.

Reikalauja sustabdyt to
kius politinius teismus, kaip 
tas, kuris nuteisė Irvingą 
Potashą ir 10 kitų komu 
nistu vadu, c. V

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Seoul, Korėja. — Pirm 

seimo rinkimų pietinėje 
Korėjoje, valdžia areštavo 
42 darbininku ir valstiečiu 
kandidatus; suėmė ir apie 
500 kitų, kurie darbavosi 
už demokratinių kandidatų 
išrinkimą. 6 žmonės tapo 
nušauti ir keli pagrobti.

Kryžius skundėsi, “ką mes 
darysime, kad tiek daug 
atbėgėlių grįžta namo?” 
Žadėjo kreiptis j Washing- 
tono valdžią, kad duotų 
daugiau pinigų jiems šelp* 
ti.

Pietine Korėja yra Ame- darbininkų,
rikos kontroliuojama.

Budapest, Vengrija. — 
300 pirmiau pabėgusių į 
Austriją vengrų sugrįžo 
atgal Vengrijon. Per daug 
prastas jiem gyvenimas 
angliškai - ame Ūkiniame 
Vengrijos ruožte.

Amerikonų Raudonasis

Oakridge, Tenn. — 4,500 
, Federacijos 

unijistų, streikas sustabdė 
nauiu trobesiu štatvmaV • • v « fe

atominiams fabrikams.
Unijiniai vadai ir val

džia pirmadienį vėl šaukė 
juos darban grįžti, bet eili
niai darbininkai tęsė strei
ką.

Streikieriai protestuoja, 
kad samdytojai *r valdžia

imperials- n^i° Remingtoną ir Lee ir 
tai vėl nori pavartot vokie- ls^lsinp- 
čių jaunuolius kaip pašarą 
patrankoms. Jie naudoja 
vakarų Vokietiją kaip nau
jo karo bazę, o Berlyną 
kaip pradinę tam karui pa
pėdę. Bet jie užmiršta prie
šingas tam jūsų jėgas.

Susirinkimas griausmin
gai užgyrė telegramą Sta
linui, sakančią: “Vokieti
jos jaunuoliai niekuomet 
nebus Įstumti karan prieš 
jūsų šalį.”

Kartu "su telegramos už- 
gyrimu buvo paleista oran 
būrys taikos balandžių.

Tą pačią dieną įvyko ry
tiniame Berlyne tarptauti
nis Jaunuolių Kovotojų 
Kongresas dėl .Taikos. Da
lyvavo 8,000 delegatų iš 
įvairių šalių.

užve
dęs bylą prieš Bentley kaip 
šmeižikę.

Prekybos departmentas 
dabai* reikalaudamas, kad 
jiedu apleistų tarnybą, taip
gi pareiškė, kad nelaiko jų 
neištikimais, bet pašalina 
dėl “departmento gerovės.”

Japonijos studentai 
smerkia ragangaudžius

Uždaro Čechoslovaku 
konsulata New Yorke

Washington. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė į- 
sakė uždaryt generalinį 
Čechoslovakijos konsulatą 
New Yorke. Keršija už 
tai, kad Čechoslovakija pa
reikalavo dar sumažinti 
Amerikos atstovų skaičių..

Milionais daugėja fabriką 
darbininkai Sovietuose

Maskva. — Darbininkų 
skaičius Sovietų fabrikuose 
per pastaruosius 12 mėne
sių padidėjo dviem milio
nais. Tuo pačiu laikotarpiu 
gamyba pakilo 22 procen
tais ir kainos nupuolė 21 
procentu.

Jau 20 metų su viršum, 
kai Sovietų Sąjungoje visai 
nėra bedarbių.

' Per pirmąją šių metų 
ketvirtį darbininkai išpirko 
antra tiek daugiau vilno
nių drabužių, trigubai dau
giau radijų ir 51 procentu 
daugiau mėsos, negu per 
tris pirmuosius 1949 metų 
mėnesius.

GUATEMALA CITY.— 
United Fruit kompanija 
paleido visus 1,500 darbi
ninkų, kurie reikalavo al
gos pakėlimo.

Peking, Kinija.. — Nau
joji Kinijos valdžia sodina 
dešimtis milionų medelių 
sulaikymui vėjo nešiojamai 
smėlių trijose provincijose.

atidėlioja sutartį dėl algos 
pakėlimo darbininkams.

Tokio. — Tūkstančiai ja
ponų studentų, susirinkę 
Hibiya parke, protestavo 
prieš amerikoną dr. Walte- 
rį G. Eellsą, generolo Mac- 
Arthuro patarėją apšvietos 
klausimais.

Eells, kalbėdamas Japo
nijos universitetuose, šau
kė pavaryt komunistus pro
fesorius. Tokio universite
tų studentai savo protesto 
susirinkime priėmė reoliu- 
cija, reikalaujančią:

Sustabdyt Eellso kalbas; 
“nušluot svetimojo impe
rializmo Įrankius”; už
draust visus atominius gin
klus, kad daugiau nebūtų 
tokių tragedijų, kokia ame
rikonai padarė Hirošimoje, 
ir tuojau sustabdyt karinių 
aptvirtinimų statymą Ja
ponijoje.

Tokią rezoliuciją pirmiau 
priėmė Tohoku Universite
to studentai.

Indijos partizanai 
kirtosi su policija

Bombay, Indija. — šeši 
liaudies partizanų būriai 
praeitą savaitę smarkiai 
kovėsi su policija Nalgon- 
dos srityje, Hyderabado 
provincijoje. Policija skai
čiuoja, kad ten yra 1,000 
kariniai organizuotų parti
zanų.

Pirm ketverių metų vals
tiečiai partizanai toje sri
tyje užėmė didelius žemės 
plotus, įsteigė demokratinę 
valdžią ir pasidalino dvarų 
žemėmis.

FILIPINŲ KALINIŲ 
MAIŠTE UŽMUŠTA 18

Manila. — Per maiįštą 
didžiausiame Filipinų kalė
jime Muntiglupoj sargai 
nušovė 16 kalinių, o kali 
niai nušovė du sargus.

■■ $

Bogota, Kolumbija.
Sprogo amunicijos sande 
lis; užmušta 12 žmonių.
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Kailiasiuvių Unija Išėjo iš CIO
Praėjusią savaitę Atlantic City (N. J.) baigėsi Inter

national Fu r and Leather Workers Unijos suvažiavi
mas. Šią uniją sudaro brangiųjų kailinių siuvėjai; ji tu
ri virš 100,000 narių, kurių algos, imant bendrai, yra 
aukštesnės negu kitų pramonių darbininkų; jie išsikovo
jo ir trumpesnes darbo valandas — dirba tik 35 vai. pei 
savaitę.

Ši unija per laikus buvo progresyvi, pažangi unija; 
jos vadovybėje, be kitų, yra žynius, apdairus, kovingas 
vadovas, Ben Gold, einąs unijos prezidento pareigas.

Fu r and Leather darbininkų unija buvo nariu CIO 
nuo pat jo įsikūrimo ir Phillip Murray, CIO preziden-l 
tas, ne kartą entuziastiškai pagerbė šią uniją,; 
ypatingai jos vadovybę už darbštumą ir sumanumą, o 
taipgi už saugojimą brangiųjų kailių siuvėjų reikalų.

Kodėl gi šios unijos suvažiavimas vienbalsiai nusitarė 
pasitraukti iš CIO?

Todėl, kad CIO vadovybė pradėjo “kryžiaus karą” 
prieš visus pažangiuosius darbo unijų veikėjus ir ištisas 
unijas. CIO vadovybė pasiryžo braukti laukan kiekvieną 
uniją, kuri nepritaria jos politikai — šaltojo karo, taip
gi raudonbaubizmo politikai.

Atsiminkime, United Electrical darbininkų unija, vie
na iš didžiausiųjų unijų CIO, buvo iš CIO išmesta, — 
išmesta kaip tik dėl to, kad nepritaria pragaištingai CIO 
vadovybės politikai. Šiuo metu toji unija bandoma sus
kaldyti: CIO vadovybė leidžia dideles pinigų sumas 
jai sudaužyti!

Tas pats lauke ir šią, kailiasiuvių uniją'. Šių metų bir
želio 6 dieną šios unijos vadovybė buvo šaukiama į “teis
mą,” kuriame būtų buvę pasakyta: stokite su mumis į 
raganų gaudytoju frontą, už kara, arba eikite laukan iš 
CIO.

Tuo būdu kailiasiuviai nutarė savo uniją iš ten iš
traukti ir veikti arba nepriklausomai arba tartis su ki
tomis unijomis dėl bendro darbo darbininkų reikalų gy
nyboje.

Reikia nepamiršti ir to, kad CIO vadovybė jau buvo 
pradėjusi kailiasiuvių uniją skaldyti dar šiai esant CIO 
eilėse ir mokant į CIO iždą po 10 centų nuo nario kiek-j 
vieną mėnesį. Skaldymo darbas buvo pradėtas Glovers-1 
ville miestelyj, N. Y., kur per 9 mėnesius tęsėsi odinių 
daiktų siuvėjų streikas.

Tenka turėti galvoje ir tai, kad CIO sekretorius James 
B. Carey neperseniai iškėlė šūkį, skelbiantį, jog dabar

Tarptautinė Apžvalga
D. M. š.
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Mūsų šalyję 
šventės, kaip 
Liepos — Nepriklausomy
bės, vis mažiau atžymimos. 
Už tai naujos atsirado: “I 
Am An American Day,” 
“Army Day,” “Navy Day,’ 
ir “Loyalty Day,” kurios 
jungiamos stiprinimui “Šal
tojo Karo” atmosferos; lai
ke kuriu šaukia už didesnį 
apsiginklavimą.

Daugelis manė, kad pre 
zidentas Trumanas, senato
riai ir kongres.manai nek 
reipia atydos į piliečių siun 
čiamas rezoliucijas, laiš
kus, atvirukas. Tai klaida.

Prezidentas Trumanas 
gegužės 23 dieną, kalbėda
mas apie “Šaltąjį Karą,” 

jis gavęs iš vl®no!arabų įr žydų. Mat, Trans- 
pihecio atvirukę is Los jordano karalius Abdullah 
Angeles miesto, kurioje a įštikimas anglų impe- 
pilietis pataria baigti tą rįaĮįstų politikai.

I Kinijos demokratinė liau- 
prezidentas Tru- dies vyriausybė įteikė Ti- 

ii beto valdonams reikalavi- 
To ! mą, kad geruoju susitartų

— Tibetui sutei- 
Kitaip, 

ir Tibeto valdonai bus atsako- 
masinių mitingų. Gerai pi- mingi už pasekmes, 
liečia i darys, jeigu prezi 
dentui primins tą, ką jis nijos dalis prie Indijos. Tas 
sakė po velionio Roosevel i kraštas užima 475,000 ket- 
to mirties, kad eis jo keliu, virtainių mylių ir turi apie 
kad laikysis Roosevelto po-,6,000,000 gyventojų. Pasta- 
litikos.

Prezidentas Trumanas 
reikalavo iš Kongreso, J

Ketvirtoji riuos mūsų valdonai šutei- šininkų, baigėsi.
Suprantama, 

neskelbiama visi 
bet pasakoma,

munistai atėmė.
Anglija skubiai suokal- 

biauja Arabų kraštuose — 
Egipte, Tr’ans-Jordane, Ira
ke, ruošdama juos karui. Ji 
steigia ten karo lėktuvų ba
zes, iš kurių paranku pulti 
Tarybų Sąjungos Užkauka- 
ziją, ypatingai Baku miesto 
srityje didžiausius pasauly
je žibalo šaltinius.

Anglija padovanojo 
Trans-Jordanui arabišką 
dalį Palestinos, nors Jung
tinės Tautos, 1947 metais, 
buvo nutarę, kad Palestino
je būtų įsteigta dvi nepri
klausomos, savistovės, de
mokratinės respublikos —

kad viešai 
nutarimai, 
kad atlikti 

stiprūs kariniai pasiruoši
mai ir padaryti planai, kad 
“paveikti į Sovietų Sąjun
gą.”

Jau skelbiama, kad suda
ryta nuolatinė Karinė Ko
misija ir aprūpinta galia 
ūmam veikimui. Bus reika
laujama daugiau ginklų iš 
Jungtinių Valstijų apgink
lavimui karinės Šiaurinio 
Atlanto Sąjungos. Sudaryta 
tam tikri 
rinimui 
gamybos.

karą.
Reiškia 

manas skaito atvirutes 
žino, ką piliečiai sako,
dėl, dar daugiau skaito re-'su Kinija, 
zoliucijas ir laiškus, kurie kiama autonomija, 
yra nuo organizacijų

Tibetas yra kalnuota Ki

I . .iruoju laiku užsienio impe- 
vJ rialistai gabena ginklus į 

kad Tibetą ir kursto jį atsimes- 
dar $1,250,000,000 paskirtu 11 11110 Kinijos.
užsienyje remti priešta- 
rybines valstybes, kaip tai,

kiją, Iraną ir kitas.
Kongresas veik 

šiai nutarė, ] 
sulaukę 18-kos metų,

čechoslovakijos 
sybė įsteigė naują 
riją — Tautos 
Sako, kad

vyriau 
ministe- 

Sa ugumo. 
reikalinga tas,

Su daina lūpose ir džiaugsmu širdyse 
stoja į mūšį del duonos

Rašo A. LUKAUSKAS

PASVALYS, Lietuva, bal. 
12 d.—Pasvalio MTS (Maši- 
nų-Traktorių Stoties) kolek
tyvas pradėjo naują darbų 
sezoną. Šį pavasarį jis išėjo 
Į kolūkių laukus, apsiginkla
vęs žymiai galingesne žemės 
ūkio technika, negu bet ka
da anksčiau. Traktorių par- 

— dešimtys naujų, ką tik 
Charkovo darbininkų ran- 

išėjusių N ATI markės 
traktorių, pirmą kartą eilė 
traktorininkų, praėję specialų 
apmokymą, sėdo už dizelinių 
mašinų.

Kaip senus bičiulius sutiko 
kolūkiečiai į jų laukus atvy
kusius traktorininkus: drau*- 
gystė tarp vienų ir kitų užsi
mezgė dar tomis dienomis, 
kai darbo valstiečiai, atsisakę 

Azijos kraštų reikalais, kad senojo ūkininkavimo būdo, — 
neleisti 
lėti”

sumažinti 
savikainą.

traktori- 
Stankcvi-

į dirbti po 
Manšausko 

įdirbti

komitetai subend- 
kariniu reikmenų t •-

išdirbta planai

pradėjo 
kolūkius, 

žemdir
bystės kelią. Draugystė tarp 

| kolūkiečių ir traktorininkų 
kasmet apvainikuojama vis 
gražesnėmis pergalėmis ko
voje dėl gausių derlių. Dau
gelyje kolūkių, kur dirbo 

pernai kolū-

iLinainiga lcvo, --------- -- - a .

vienbal kad pakirsti užsienio impe-1 hun yrą organizuota rytmė- 
kad jaunuoliai, rialistų šnipams ir demok-!Je Vokietijos dalyje. d !• V - • v liino’iinuituri! ratines liaudies Į

registruotis karinei tarny-Į veiklą. Taipgi pareikalavo,; t ...
bai. Bet jie verstinai dar kad Jungtinės Valstijos vel;nimas. Kad organizaciją šu
to! nebus imami, kol liuos mažintų i------------ -----
norių bus. Taipgi Kongre-j skaičių.
sas nutarė dar $2,000,000, Japonijoj įvyko demok

komunistams įsiga- darbo sklypeliuose, 
Indo-Kinuose, Tailan- burtis į stambius

de, Burmoj, Indijoj, Indone- ^socialistines 
zijoj, Irane, Afganistane ir 
kitur. Tie kraštai pripažin
ti labai svarbiais karo su
metimais.

Vokietija atkreipė viso 
pasaulio akis. Anglija ir traktorininkai, . 
Francija daro viską, kad ją j kiečiai vidutiniškai nuėmė po 
įtraukus į karinę Šiaurinio j 16-17 centnerių grūdinių kul- 
Atlanto Sąjungą.

Berlyne, Tarybų zonoj, 
prasidėjo jaunuolių demon
stracijos už taiką ir Vokie
tijos apvienijimą. Sakoma, 
kad pabaigoje bus 500,000 
jaunuolių.

Berlyne dingo nuo Bran
denburgo Vartų keturių ar
klių statula — P-ergalė. Tai 
vokiečių imperialistų kari
nis pasididžiavimo ženklas. 
Ją nuo vartų prašalino Vo-’ 
kieti jos Liaudies Demokra
tinės Respublikos valdžia,

turi|ratinės liaudies priešams! Jungtinių Tautų organi- 
” 1 zacijoj eina senas pasidali-

jis ir jo bičiuliai darysią bendrą frontą su fašistais pries 000 pridėti prie karinių iš- ratinio fronto jaunuoliu su- i • n i • • • • ■ *
komunistus!

O komunistu šiandien apšaukiamas kiekvienas asmuo, 
nepritariąs šaltajam karui ir raudonbaubizmo politikai.

Va, kas vertė kailiasiuvius pasitraukti iš CIO. Ir jie 
tai padarė vienbalsiai.

Kai kurie spėja, jog neužilgo Amerikoje susiformuos 
nauja darbo unijų federacija. Mes nežinome, ar tai bus, 
bet žinome vieną: pragaištinga Phillip Murray, James 
B. Carey ir kitų reakcininkų politika skaldo CIO, skal
do organizuotąjį darbininkų judėjimą. Tuomi jie tarnau
ja, žinoma, samdytojams. Pažangieji unijistai ir tie, 
kurie nepritaria šaltajam karui, bus priversti daryti ką 
nors savo pajėgoms apvi-enyti ir sutvirtinti.

Sugrįžo.
“Europa trokšta taikos, — jos trokšta žmonės, gyve

ną Rytinės Europos kraštuose ir Vakarinės Europos 
kraštuos.”

Tai žodžiai Jungtinių Tautų sekretoriaus Trygve Lie, 
pasakyti La Guardia Aerodrome, grįžus iš Europos.

Kaip žinoma, Trygve Lie praleido Europoje keletą sa
vaičių: jis buvo Londone, Paryžiuje, Maskvoje, Prago
ję ir kituose miestuose. Jis kalbėjosi su žymiais tų kraš
tų vyriausybių pareigūnais; jis kalbėjosi ir su eiliniais 
piliečiais. Ir visur, kur tik jis ėjo ir kalbėjo, žmonės sakė: 
mes trokštame taikos, pastovios, ilgametės taikos!

Trygve Lie gavo tūkstančius laiškų nuo motinų, kurių 
sūnūs arba vyrai krito praėjusiame kare; jos reiškė no
ro, kad taika būtų. Jis, Lie, gavo daugybę rezoliucijų nuo 
visokių organizacijų, besisielojančių taikos reikalais. Štai, 
3,000,000 organizuotų Francūzijos karo veteranų pasisa
kė, kad jie remią jo misiją — taikos misiją.

Kitais žodžiais: Jungtinių Tautų sekretorius grįžo pa
sitenkinęs, nes jo pati misija buvo taikos išlaikymo rei
kalais misija. Mūsų nuomone, ji buvo gera misija.

Bet Trygve Lie nepatinka tiems, kurie nori šaltąjį ka
rą paversti karštuoju. Senatorius Knowland smerkia jo 
misiją, o jį patį vadina “taikstytojo,” “komunistams pa
taikautoju.”

Kuome prezidentas Trumanas buvo užklaustas, ką jis 
mano apie Trygve Lie misiją, tai jis atsakė nieko apie ją 
nežinąs!

Keista, ar ne? Spaudoje buvo nuolat rašyta, per radiją 
kalbėta, nurodant, kur ir kada Trygve Lie vyko, su kuo 
tarėsi, o mūsų prezidentas apie tai nieko negirdėjęs!

Pats Trygve Lie pasakė: jo misijos vaisiai konkre
čiai pasirodys gal būt tik mėnesių bėgyj; jis turi vilties, 
jog šaltasis karas bus sušvelnintas. Jam, matyt, svar-

laidų — orlaivyno ir juri- 
; nio karinio laivyno reika
lams.

Vice-prezidentas Bark
ley savo kalboj, New Orle
ans, sakė, kad Jungtinės 
Valstijos turi būti pasiren 
gusios okupavimui kitų ša
lių, pirma negu Marshallo 
Planas baigsis. Jis kalbėjo 
apie būtiną reikalą sutrins 
kinti tam tikrą valstybę, 
aišku, Tarybų Sąjungą.

Buvęs prezidento Trų- 
mano patarėjas ekonomi 
niais reikalais Dr. Edvin 
G. Nourse sako, kad šie
met Jungtinių Valstijų iž-i 
de nedateklius bus $6,500, 
000,000, o ateityje dar di 
dėsnis, jeigu mūsų valdo
nai ir toliau laikysis dabar 
tinęs politikos.

Iš Kinijos grįžo lakūnai 
E. C. Bender ir E. C. Smith, 
kurie ten išbuvo 19-ką mė
nesių “raudonųjų tarpe.” 
Komercinės spaudos kores
pondentams jie sakė, kad 
komunistai juos gerai mai
tino, aprūpino medikamen
tais, jokio blogo nedarė. Kas 
dėl ginklų, tai jie sakė, kad 
Kinijos Liaudies Išlaisvini
mo Armija yra ginkluota

me, išvykstant į kolūkius:
Povilo Latinsko brigadą, ku

rioje dirba traktorininkai J. 
Čirvydas, P. Stankevičius, K. 
Klezys ir J. Briedis, davė 
žodį š. m. įdirbti 5,500 hek
tarų kolūkių dirvų, sutaupyti 
5 t degalų ir 15% 
traktorinių darbų 
Vien šios brigados 
ninkai Čirvydas ir 
čius pasižadėjo
I, 900 ha žemės,
brigada įsipareigojo 
4,200 ha dirvų, F. Samulio- 
nio — 5,800 ha ir tt. Socia
listinius įsipareigojimus prisi
ėmė visos brigados ir atskiri 
traktorininkai.
Į Darbą

Balandžio pirmosiomis die
nomis pamiškėse ir Mūšos pa
kriaušėse dar baltavo sniegas, 
tačiau visi traktorininkai su 
savo mašinomis jau buvo kol
ūkiuose ir nekantriai laukė, 
kada pradžius dirvos ir galės 

| pradėti mūšį dėl duonos. Ko
vinė parengtis nebuvo veltui: 
stipri pavasario saulė darė 
savo, ir, pagaliau, balandžio 
4 d. išėjo į laukus su U-2 
traktoriumi t r a k t oriu in kas 
Korsakas, po jo — Lapinskas, 
Kižnis, Katilevičius.

Traktorininkas Korsakas 
iki balandžio 9 d. davė 12 
normų. Su nemažesniu pasi
sekimu dirbo ir kiti Daukšos 
brigados nariai. šios briga
dos traktorininkai pirmieji 
Pasvalio MTS kolektyve į iš
dirbio grafiką įrašė pirmąjį 
šimtą hektarų arimo.

Kur sėkmės pagrindas?
Daukšos brigados nariai 

geriausiai buvo susipažinę su 
darbo vieta, geriausiai žino
jo, kurie sklypai anksčiausia 
pradžiūsta. Ir ne tik tai— 
kai kurie šios brigados nariai, 
brangindami kiekvieną pava
sario sėjos minutę, organiza
vo darbą ne tik dienos, bet 
ir nakties metu—prie žibintų.

Dividzinsko brigados trak
torininkas Banelis pirmąją 
dieną, išėjęs į laukus, suarė
II. 4 ha žemės. Dieninė nor
ma viršyta daugiau kaip 2 
kartug.

Antano Banelio socialistinis 
įsipareigojimas šiais metais 
labai rimtas: jis davė žodį 
per sezoną įdirbti ne mažiau 
kaip 2 
—apie 
pernai, 
ištesėti
visų pirma galima paaiškinti 
jo darbus ir mintis. Ir kas 
ypač džiugu pabrėžti, Pasva
lio MTS kiekvienas traktori
ninkas šitaip kovoja dėl savo 
brigados, kiekviena 
dėl viso 
bes.

Prieš 
apskritis

‘ skritį į socialistinį lenktynia
vimą dėl geresnių rodiklių 
visose žemės ūkio šakose pa
siekimo. Neliko nuošalyje 
nuo to ir traktorininkai. Rim
čiausias jų varžovas — Pabir
žės MTS. Tačiau pasvaliečiai 
sako:

—Mes stengsimės kasdien 
dirbti geriau ir geriau, kad 
mūsų darbui niekas negalėtų 
padaryti priekaišto’

Teisingai! Traktorininkų 
darbas pavasario sėjos metu 
kolūkiuose yra ypatingai 
svarbus, jeigu ne visiškai le
miamas, koks užaugs derlius, 
kokios sėkmės susilauks dar
bo valstiečiai.

turų derlių. Vyriausybė “Le
nino keliu” kolūkio pirminin
kui Jodinskui suteikė Socialis
tinio Darbo Didvyrio vardą, 
o Ipolito Dividzinsko trakto- 
rinei brigadai—aukštos žem
dirbystės kultūros traktorinės 
brigados vardą.

šiemet dar labiau padidė
jo Pasvalio MTS uždaviniai 

'stiprinant jaunuosius kolū
kius organizaciniu - ūkiniu 
pažiūriu: stoties kolektyvas 

i žemės ūkio artelių laukuose 
turi įdirbti apie 27 tūkstan
čius ha žemės.

Kaip MTS kolektyvas kovo
ja, kad būtų įvykdytas 
valstybinis uždavinys?
Pirmūnų Išmėgintu Keliu

Pereitais metais Pasvalio 
MTS metinį darbo planą įvyk
dė 221 procentu, mechaniza
toriai per darbo sezoną su
taupė 83 tonas skysto kuro, 
kas leido valstybei duoti de
šimtis tūkstančių rublių pel
no. Metų gale suvedant šiuos 
darbo rezultatus dar kartą su 
visu ryškumus pasitvirtino so
cialistinio lenktyniavimo jėga.

šiuo keliu Pasvalio MTS 
kolektyvas eina ir šiemet. 
Ipolito Dividzinsko brigados 
pavyzdžiu visi stoties trakto
rininkai prisiėmė konkrečius 
įsipareigojimus dėl aukšto iš
dirbio kiekvienu traktorium, 
dėl skysto kuro taupymo ir 
darbų savikainos sumažini
mo.

štai keli pavyzdžiai iš trak-

šis

ambasados narių! tvirtinus, tai jos sekretorius 
Trygve Lie lankėsi Mask
voj, kalbėjosi su Stalinu, 
vėliau Francijoj ir Anglijoj 
ir ant galo Washingtone. 
Jis įrodinėjo, kad nėra lo
giška laikyti šioj organiza
cijoj Kinijos reakcininkų 
atstovus, kada ta šalis nuo 
jų nusikratė. Jeigu šis klau
simas bus išrištas įleidimu 
atstovų nuo demokratinės 
Kinijos, tai organizacija su
tvirtės. Jeigu bus laikomasi 
senos politikos, tai gal or
ganizacija pakrikti.

Tarybų Sąjungoje
skelbė, kad dabar išeina 7,- 
700 dienraščių, kurie kas
dien išleidžia 33,500,000 r __ __________
kopijų. Neįskaitoma žurna-.torininkų įsipareigojimų, pri- 
lai. įsiimtų gamybiniame pasitari-

važiavimas. Delegatai atsto
vavo 3,700,000 organizuotų 
demokratinių4 jaunu olių. 
Tai didelė ir svarbi liaudies 
jėga.

Lenkijoj žemesnės val
diškos įstaigos perorgani
zuojamos tarybinės tvarkos 
pamatais. Vietoj valsčių 
viršininkų, tai bus Liaudies 
Tarybos. Tarybų narius iš
rinks patys piliečiai ir vir
šininkai bus daugiau po rin
kikų ^priežiūra.

Lenkų spauda rašė, kad 
klysta naujo karo kurstyto
jai, manydami per karą pa
siekti savo tikslo.

Irano (Persijos) 
ka valdžia priėmė 
Sąjungos protestą
kad amerikiniai lėktuvai iš 
Irano traukė paveikslus Ta
rybų pasienio įsitvirtinimų. 
Irano valdžia pasižadėjo, 
kad tas daugiau nepasikar
tos.

Taikos reikalai. Konfe
rencija tarpe Anglijos už
sienio ministro Bevino, 
Francijos užsienio ministro 
—< Schumano ir Jungtiniu 
Valstijų Valstybės Sekreto
riaus Dean Achesono, taipgi

karališ- 
Tarybu 
dėl to,

blausiai rūpi, kad Jungtinėse Tautose būtų atsteigta san
tarvė, o ji negalima bus atsteigti, kol ten tupės Kinijos 
liaudies priešai, čiang kai-šekininkai.
Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministras Bevin 

aną dieną pasakė, jog jis sutinkąs, kad iš Jungtinių Tau
tų būtų išmesti čiang kai-šekininkai, o jų vieton pri
imti Kinijos Liaudies Respublikos atstovai. Toks pasisa
kymas, aišku, nepatiks tiems, kurie trokšta karšto karo, 
bet jis patiks taikos mylėtojams.

Dėl taikos išlaikymo šiuo metu visame pasaulyje dir
ba milijonai monių; jų dirbs dar daugiau. Visa tai teikia 
vilties, jog taika bus’išgelbėta.

pa-

Owen Lattimore (dešinėje) antru kartu atvykęs liudyti 
senatinei komisijai, jį kaltinęs “šnipavime sovietams” 
Wisconsin© republikonas senatorius Joseph; R. Mc
Carthy tai dare “melagingai, neapdairiai, piktai, pat

sai slypėdamas neliečiamybės urve.

tūkstančius ha žemes 
300 ha daugiau, negu 

Pasiryžimu garbingai 
savo žodi — štai kuo

brigada
MTS kolektyvo gar-

kurį laiką Pasvalio 
iškvietė Biržų ap-

LĖKTUVŲ STATYBA 
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

London. — Žinomas kari
nių Anglijos lėktuvų inži
nierius Richardas Fairey 
pasakojo, kad Sovietų Są
junga pasistato “12 iki 20 
sykių daugiad lėktuvų, ne
gu Jungtinės Valstijos.”
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

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

Mes Važiavome Įspėti 
Mūsų Šalį

džiaugiamės

Patrijotų Dieną mūsų 
valstijoje, Massachusetts, 
minimas Paul Revere, kuris 
jojo įspėti Minute Men bū
rius, kad britai atvyksta 
antpuoliui.

Tos istorinės dienos 175- 
tų metų sukaktyje 25 mote
rys, atitinkamai pasivadi
nusios Minute Women of 
New England, išvyko į 
Lake Success pasakyti Jun
gtinių Tautų viršininkams, 
kad Naujosios Anglijos mo
terys nori taikos. Vykome 
su obalsiu “Panaikinkite 
atominę bombą!”

Vienoje kelių mašinų ra
domes veteranij motinos, 
laivyno veterano žmona ir 
armijos slaugė. Mes kalbė
jomės apie savo vaikus, jų 
ateitį, mūsų tuojau tin į sie
kį... išsaugoti taiką.

Nuvykusias į New Yorką 
mus pasitiko vietinių mote
rų delegacija. Jos jau turė
jo parūpinusios mums nak
vynes. Prie vakarienės mes 
diskusavome mūsų darbą, 
pasakojome newyorkietems 
sesutėms apie mūsų planus, 
ir gavome naujos šilimos su
žinojusios, jog tas, ką vei
kiame mes, daroma ir už 
šimtų mylių nuo mūsų.

Ketvirtadienio rytą, smar
kiame lietuje, mes išsiren
gėm keliauti į Jungtines 
Tautas. Mes jaudinomės, 
tačiau didžiavomes savo 
misija. Nes* mes buvome 
Minute Women, originalių 
Minute Men’ų proanūkės, o 
mes juk taip pat važiuoja
me įspėti mūsų šalį, jog jai 
pavojus jau čia pat.

Patsai mūsų atvykimas į 
Lake Success sukėlė sąjūdį. 
Mes išdalinome kopijas mū
sų programos ir mūsų tai
kos balotus, kuriuose užra
šyta: “Saugokite taiką! Už
drauskite atominę bombą!” 
Juos įteikėme visiems, ku
riuos tik pasiekėme.

Mes atsivežėme žaislinę 
dėžutę, panašią kraitinei 
skrynelei (hope chest), su 
joje sukrautais balotais, jau 
pasirašytais apie 7,000 žmo 
nių po visą Naująją Angli
ją. Tą mes padėjome ant 
stalo priešais Mr. J. B. 
Orrick, generalio UN sekre
toriaus Trygve Lie atstovą.

Mrs. Helen Johnson, mū
sų Minute Women pirminin
kė, perskaitė pareiškimą, 
pristatantį mūsų programą 
taikai. Po to ji stipriai užre- 
kordavo reikalą leisti ir ki
toms pasisakyti.

Negrė moteris iš Spring- 
fieldo papasakojo, kaip ji 
pergyveno du karus ir kito 
jau nenori.

Slaugė priminė praėju
siame kare matytus sužalo
tus jaunus kūnus.
' Kita jauna moteris, neg
rė, sakė: “Varde jaunimo ir 
negrų liaudies, laikomos že
miau trečiosios klasės pilie
čių, atvykau čionai reika- 
lauti, kad Jungtinės Vals
tijos paliautų vykdyti šal
tąjį karą. Duokite mums 
progą statyti laisvą Ameri
ką taikoje.”

Senyva žydė, jau turinti 
anūkus, priminė Jungti
nėms Tautoms, jog dėl pra
ėjusio karo sunaikinti šeši 
milijonai jos tautiečių.

Vėliau mes kalbėjome su 
Mrs. Roosevelt ir jai pasa-

kerne, jog pageidaujame, 
kad būtų uždrausta gaminti 
atomines bombas.

Mūsų kelionė baigėsi su 
pobūviu pas Queens apskri
ties moteris, New Yorke. 
Mes pažadėjome vienos ki
toms, kad mes padvigubin
sime savo pastangas taikai. 
Mūsų Minute Women pasi
žadėjome, kad tie atvežtie
ji 7,000 balotų taikai, įteik
tieji Jungtinėms Tautoms, 
buvo tik pradais tų desėtkų 
tūkstančių parašų, kuriuos 
mes surinksime sekamomis 
savaitėmis.

Išsaugokite taiką... Iš
saugokite taiką... Su tuo 
obalsiu širdyje mes vakarą 
užsimerkiame poilsiui, su 
juomi atsikeliame rytą ... 
mes už jį kovojame, buriuo
jame vis daugiau ir daugiau 
žmonių stoti nešėjais pir
myn mūsų siekio. Mes pa
darėme dar tik mažytę pra
džią, bet mes žinome, jog 
Amerikos moterys stoja su 
mumis darbuotėn išsaugoti 
taiką. A.

Per Brangu Mums, 
Bet ne Vokietijai

“Mylėk artimą, kaip pats 
save!” Taip įsakęs tariama
sis dievulis, kuomet jis, tar
pe žaibų ir griausmų, patei
kęs mums, žemės žmonėms, 
dešimtį’ savo prisakymų. Ta
čiau jis neįsake mylėti arti
mą labiau už save.

Mūsų politikieriai šiuo 
laikotarpiu nori pasirodyti 
meilingesniais ir už patį die 

vulį. — Lai alksta “savi” 
vaikai (reiškiant politikie
rių užguitų žmonių vaikai), 
o duona lai eina vokiečiams, 
— tarė jie.

Kaip tarė, taip padarė. 
Prieš tūlą laiką pasiūlyta
sis New Yorko miestui 
“perviršis” džiovintų (pud
ruotų) kiaušinių, pieno ir 
bulvių išvežtas vakarinei 
Vokietijai.

Kuomet tą viską federa
tes įstaigos pasiūlė miestui, 
kad išdalytų pašalpgaviams 
ir kitiems biednuomenės 
vaikams, ponai sakė, jog ne
gali priimti, nes per bran
giai kainuosiąs padėlis. Vie
nok tik užteko paminėti 
siuntimą Vokietijai, anot 
spaudos, bematant, keliomis 
dienomis sukelta $60,000 
pasiuntimo 1,000 tonų to
kio maisto iškaščiams pa
dengti.

Tiesa, ir ten maistas siųs
ta ne būtinai tam, kad gel
bėti alkstantiems. Vakari
niame Berlyne tas pakeliuo
se pienas, kiaušiniai, bulvės 
bus išdalinti veltui, “pastip
rinti moralą prieš komunis
tų įtakas.” Taip skelbia pra
nešimai spaudoje. Ponas 
McCloy žadėjo net lėktuvus 
pavartoti skanumynam per-
kelti komunistų prižiūrimo 
rubežiaus užnugarin.

Amerikietės, kurių vai
kai kenčia visokias bėdas 
dėl nedamitimo, pradeda iš
sitarti, ) kad reikėtų kaip 
nors gauti su “gerbiamai
siais” naciais ryšius ir lei
dimą išvežti savo šeimas į 
vakarinį Berlyną, kad galė
tų geriau pavalgyti.

Alkusi.

Dr. Johanna T. 
Baltrušaitiene

Gerbiama ir visų mylima, 
dr. Baltrušaitienė jau šiek 
tiek pakilo iš ligos. Motiniš
kame, Motinos Dienos proga 
rašytame mums laiškelyje, 
greta kitko, rašo:

Seniai atlankiau su laiš
ku, bet ne dėl tinginio, ne 
dėl apsileidimo — kovojau 
su drauge mirtimi, ir vos ne 
vos apgalėto j a išėjau: bet ji 
vistiek vaikosi mane ir gal 
liksiu nugalėta.

Ką žmogus darai ir mąs
tai, kai giltinė žiūri į akis? 
Mielosios, nieko — mąstymo 
aparatas it užkerėtas tūno, 
— nepaiso į kur svarstyklė 
lems. Taip išbuvau nuo 22 
vasario iki 1-mai balandžio 
ligoninėje, o dabar gyvenu 
su anūkėmis ir žentu Blair
sville, Pa., mažame mieste- 
lyje.

Dabar, kai gamta atgyja, 
gėlės žydi, medžiai sukrovė 
turtingai žiedų, erdvi aplin
kuma išrodo man, kieme be
sėdint, lyg būčiau gražia
me parke. Oras tyras, sau
lutė giedri. Ir bėgiu 
savaičių pramokau sėdėti ir 
po truputį pavaikščioti, jau 
ir laiptais užlipu į savo 
kambarį. Nors mane apvai- 
kščioja, kaip kokį kūdikį ir 

Šeimininkėms
v

KEPTI BOSTON BEANS|
1 svaras pea beans
4 puodukai šalto vandens 
pusė svaro sūdytų lašinių 
šaukštas smulkiai suka

poto svogūno
pusė šaukšto sausos (dry) 

mustard
šaukštas druskos 
pusė puoduko molasses.
Numazgok gerai binzus 

ir pamirkyk vandenyje per 
naktį. Rytą, jei per mažai 
vandens, dapilk tiek, kad 
būtų apsemti. Supylus į ge
rai uždengiamą puodą vi
rink povaliai valandą laiko. 
Nusunk tą vandenį ir pasi
laikyk.

Ant dugno kepamo puodo 
įdėk kelis šmotelius lašiniu- 
kų, supilk ten binzus, liku
sius lašiniukus sudėk ant 
binzų ir biskį pamaišyk.

Sumaišyk molasą su vie
nu puodeliu to vandens, ku
riame binzai virė, dadėk 
muštardą, druską, svogūną, 
sumaišius supilk ant binzų. 
Pakilnok su šaukštu, kad iš
siskirstytų po visus. Gerai 
uždenk ir dėk į pečių kepti 
per apie 4 valandas ne per 
karštame pečiuje, apie 325 
F laipsnių. Už valandos vis 
pažiūrėk. Jei atrodo per 
sausi, tai dapilk to paties 
vandens, katrame virė. Pa
skutinę valandą kepimo ati- 
dengk puodą, kad kiek ap- 
rustų. V •

gerai maitina, tvirtėju la
bai lėtai.

Bet, kam aš jus varginu su 
savo asmens nesmagumais, 
kai sviete yra ne. tokių bė
dų, kurias reikia apveikti, 
su kuriomis susipratę žmo
nės ir kovoja.

Mielieji, jūs laimingi, 
kad turite apsčiai darbo. 
Gerai dirbti ir malonu, kai 
aplink jus apsisupęs ratas 
su tūkstančiais nuoširdingų 
draugų. Juk jūs juos ir su
kvietė te, kad prie tos dar- 
bymetės kas kaip gali prisi
dėtų. Ir pasėkoje turite 
gražią pastogę, linksmus 
svečius, našų darbą, beau
gantį bendrų draugų supra
timą “kovos už būvį,” ne už 
aukso kraičius. Kogi dau
giau galite norėti? Juk ži
note iš seno, kad sustojus 
žengti savomis spėkomis 
pirmyn, pasisotinus, tą pa
čią valandą imi laipsniškai 
kristi žemyn. O aš jums to
kios atvangos nepageidauju.

Sesės! Dirbkime, kol spė
kos tesą. Ateis valanda, ka
da, spėkoms išsekus, galėsi
me atsižvelgiant į praeitį 
prisiminti, kad progreso ra
tą ir mes šiek tiek pasuko
me link laimingesnio žmo
nijos būvio ir atidavėme jį 
į kitos kartos stiprias ran
kas.

Ar gali būti didesnio už- 
siganėdinimo saulėleidžio 
valandomis? „

Siunčiu geriausius linkė
jimus visiems — draugėms 
ir draugams.

Jus branginanti 
Johanna T. Baltrušaitiene.* *

Neabejotina, kad laiks 
žodžiu kitu pra

nešdamos daktarei apie sa- 
|vo nuoveikius suteiktumėte 
I jai įdomumo. Jos antrašas 
yra 154 E. Brown St. 
Blairsville, Pa.

tų* 6 nuo laiko

žalumynų salads 
pavasariui

Jautrių, apetitų žmonės 
mėgsta salad (vienos ar ke
lių daržovių) paskanintą su 
gelatina (pavadinta jello ar 
kaip kitaip — kas firma tu
ri specifišką vardą, bet pro
duktas maždaug tas pats). 
Daroma taip:

Ištirpyk pakelį gelatinos 
(daržovėms daugelis mėgsta 
lemoninio skonio) puoduky- 
je verdančio vandens. Ištir
pus, įmaišyk puoduką šalto 
vandens ir prieskonius, ko
kius pasirenki dėti. Šaldyk 
iki pradės tirštėti. Įmaišyk 
priruoštas daržoves ar vai
sius. Padėk gerai atšalti ir 
su tirštėti.

Gražiausia išeina atšaldy
tas atskiruose bliūdeliuose, 
bet lygiai gražu ir iš vie
noje blėtoje atšaldyto atpjo
vus aštriu peiliu pageidau
jamų formų gabaliukais 
paduoti ant salotos lapų.

Ant viršaus (pasirenkant 
pagal skonį> apdėsto su ko
kiu dresingu ar smetona bei 
plakta putele.

Toki salad dažniausia 
daromi su bile kuria viena 
ar su keliomis šių daržovių: 
kopūstais, žaliais ar raudo
nais pipirais, celery, tar
kuotomis morkomis.

Norint stipresnių, vaisi
niu skoniu daržovių salads, 
tinka dadėti kenuotų ana-

Daugėja Susirgimai
Birželio 1-mą Skirti Vaikams PIS,®Z‘"™
Moterų Federacija Šaukia

Tarptautinė Demokrati 
nių Moterų Federacija, at
stovaujanti 80 milijonų or
ganizuotų moterų 59-se 
valstybėse, atsišaukė į viso 
pasaulio moteris rūpintis 
vaikų gerove, nes tose šaly
se, kur pirmauja ruoširtias 
karo, militarizmui budžetai 
nuolat didinami, o paskyros 
sveikatai, apšvietai, socia- 
lei gerovei nuolat mažina
mos.

Organizacija kaltina ang
lus ir mūsų šalies imperia
listus -esant vyriausiais ka
ro kurstytojais ir to įsaky
tojais kitoms valstybėms, 
kurioms diktuoti jie turi ga
lios.

Savo pareiškime jos, gre
ta kitko, sako:

“Naujo karo kurstytojai 
nepalieka akmens ant ak
mens pastangose sutrikdyti 
mūsų vaikų dorą, įkalti 
jiems neapykantą kitoms 
šalims ir išauklėti juos 
nuolankiais kariais. Mokyk
los, spauda, radio, filmos ir 
vaikų organizacijos varto
jamos įvykdyti tuos baisius

Nuteisė Motiną už 
Pritartį Mokiniams

Bronxiete Mrs. Edna Rei
ter, 33 metų, motina dviejų 
vaikų, tapo beišėjo Bushel 
nuteista 30 dienų kalėti. Ta
čiau tas pats teisėjas baus
mę suspendavo.

Ją oficialiai kaltino “ne- 
tvarkianie elgesyje.” O jos 
nuteismą komercinėje spau
doje paskelbė, kad ji nuteis
ta kapo “profesijonalė bu
sybody,” reiškiant, kaišioto- 
ja savo nosies ne į savo rei
kalą.

Kokia gi buvo ta jos “ne
tvarka?” Koks tas ne jos 
reikalas?

Jinai matė Christopher 
Columbus High School mo
kinių demonstraciją balan
džio 28-tą. Jai atrodė, kad 
policija neleistinai aštriai 
elgiasi su mokiniais ir ban
džiusi policiją sudrausti.

Dabar visų mokyklų mo
kiniai žino, jog Mrs. Reiter 
yra mokinių užtarėja.

Manila, Filipinai. — Per 
kalinių maištą tapo nušau-' 
ta 9 kaliniai ir užmuštas 
vienas sargas.

našų ar persikų.

Skoningumas gelbsti virš
kinti. Dėl to mėgstančiam 
valgyti vienu atveju tik vie
ną kokią daržovę, paduoki
te po vieną. Mėgstantiems 
mišrias, paduokite salads. 
Tuo būdu kiekvienas suval
gys reikiamą kiekį daržo
vių.

Visuomet, o labiausia pa
vasarį ir' vasarą, kuomet 
žmogui mažiau reikia savo
sios šilimos, tinka daugiau 
vartoti daržovių: žalių ir 
virtų.

Balansuotos dijetos spe
cialistai įsako greta mėsos 
ar ją pavaduojančių valgių 
(žuvies, kiaušinių, sūrių), 
pieno, čielo grūdo duonos, 
biskelio riebalų, dar vartoti 
kas dieną bent po vieną bal
tą, geltoną ir žalią daržovę 
ir bent po vieną porciją ci
trinio ir kito kokio vaisiaus.

Apsaugai nuo džiovos or
ganizacijos paruošti rapor
tai rodo, jog New Yorke su
sirgimai plaučių džiova 
plinta nuo 1945. Ji pasiūlė 
kad visos miesto ligoninės 
įvestų X-spindulių egzami- 

Su tuo na visiems ligoninėsna pri
siekiu prieš akis, federaci- imamiems ligoniams, 
jos taryba nutaria birželio 
1-mą kas metai skirti Tarp
tautine Vaiku Diena...”

Vaikų Dienos veikloje, sa
ko jos, privalo dalyvauti ne 
vien tik moterų, bet visos 
demokratinės ir darbo or
ganizacijos, kad veiksmais 
atkreiptų domę į vaikų pa
dėtį ir tikrai ją pagerintų. 
Kožna grupė to siekia jai 
tinkamiausiais būdais. Fe
deracija ragina:

Reikalauti valdžių pasky
ras militarizmui mažinti, o 
vaikų sveikatai, mokymui ir 
pragyvenimui didinti. Sta
tyti pavyzdžiu tas valstybes, 
kuriose viskas geriausio 
skiriama vaikams, o kriti
kuoti tas, kur daroma žala 
vaikams.

Reikalauti uždrausti kny
gas, radio, filmas, mokyklas 
ir vaikų organizacijas, ku
riose vaikams bruka rasiz
mą ir militarizmą.

Šios dienos vaikai 
rytdienos vadai,

planus.
“Vaikų padėtis stato bū

tybe federacijos tautinėms 
organizacijoms vesti neat- 
laidžią kovą už geresnį gy
venimą vaikams.

yra 
šeimos, 

draugijų, valstybių ir pa
saulio ateitis. Dėl to rūpes
tis vaikais,Jų materiale ge
rove, jų proto progresyviu, 
žmonišku auklėjimu yra už
duotis kiekvieno asmens, 
ki-ekvieno taikos mylėtojo ir 
savo šalies patrijoto. Tad 
numatoma, kad moterų - 
motinų šauksmas' nepasiliks 
balsu tyruose. Gražina.

ir
Vertos Pagerbti—

Unitarijonės moterys 
jų pirmininkė Mrs. Pieksen, 
kurios savo konvencijoje pa
sisakė, kad karą kurstan
čiosios bombos yra “šėtoniš
ku įrankiu.” Jos reikalavo 
jas uždrausti.

jĮc *

Taip pat vertos pagerbti 
slaugės, kurios savo konven
cijoje pasisakė už valstybi
nį sveikatos draudimą, prie
žiūrą. Kas gi daugiau, kad 

. ne sunkiai dirbančios, persi
dirbusios slaugės geriausia 

i pažįsta tas žmogui sugrūsti 
i girnas kuriosna patenka 
biedniokas, atsidūręs tarp 
bizniškojo gydymo ir stokos 
dolerių.

Dulkes Kratykime

Ne visos šeimininkės turi 
elektriškus siurblinius na
mams valytuvus . ir tai ne 
visuomet yra dėl biednumo 
— apsikrovimas visokiais 
įrankiais ankštose patalpo
se apsunkina daugiau už 
patį valymą rankomis.

Tačiau visos turi popie
rinių maišų. Didoki maišai, 
kuriuose atsinešate iš krau
tuvių prekes lengvai gali 
patarnauti nukratyti dulkes 
nuo rakandų ar grindų 
šluostuko. Pabandykit^ “Ne
reikės viena kitaį^es lan
gu krėsti dulkes ir visoms 
vėl atgal tų pačių dulkių 
gauti.

Popieriniai maišai taip 
pat gerai patarnauja bile

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Dail/)— Tree., Geg. 31, 1950

Pasiūlyme nurodo, jog 
tas ne vien tiktai lengva 
padaryti, bet ir reikalinga, 
nes tarp ateinančiųjų į li
gonines su įvairiomis ne- 
sveikatomis, kaipo tarp silp
nesnių, džiova yra labiau 
paplitus. Kur tyrinėta, nu
statyta, kad 3.6 nuošimčiuo
se visų priimamų į ligoni
nes randama mažiau ar 
daugiau džiovos pradų.

Keista, dėl ko dabar tu
rėtų liga plisti labiau, negu 
karo laiku? Keista, kol ne
atsimeni, kas atsitiko 1945 
metais. Kuomet atsimeni, 
kad tais metais mirė prezi
dentas Rooseveltas, viskas 
paaiški. Atsimeni, jog sū 
juo kartu numarinta ir 
Naujoji Dalyba, teikusi 
žmonėms šiokį tokį saugu
mą tuomet, viltį didesnio 
saugumo ateityje, nes vi
siems buvo leista laisvai sa
vo teises ginti.

Džiova — skurdo liga. Ji 
lydi rūpesčių, baimės, sto
kos namų, persidirbimo, ne- 
datekliu ėdamus žmones. 
Kur tik bėda, ten ir džiova 
žmogų ėda.

• oDžiova už vis labiau puo
la vaikus ir jaunimą, tačiau 
jokio amžiaus žmonės.nėra 
saugūs ten, kur “vargai ša
koją, vargai lapuoja, vargai 
vartuose žydi.”

Ar mūsų gražios ir tur
tingos šalies žmonėms rei
kėtų vargti ir džiova sirg
ti, jeigu mūsų ištekliai bū
tų panaudoti gerbūviui kur
ti, ne karui rengti?

“Vargšelė” Turtuolė
Neseniai spaudoje buvo 

plačiai aprašyta ir paveiks
luota kruvinojo Ispanijos 
diktatoriaus Franco dūk- ' 
terš santuoka ir vedybinė 
puota. Ir garsinta - barš
kinta jai sudėtų dovanų 
kraitis, vertybe siekiąs, sa
koma, milijonines sumas 
doleriu.

Parodymu, kiek daug su
dėta jai dovanų, norėta pa
rodyti, kaip ji ir jos dik-» 
ta torius tėvas, taipgi jo 
santvarka esą mylimi. Tie
sa, kai kurie davėjai turėjo • 
jiems daug meilės, ypačiai * 
tie, kurie šiaip ar taip netu
ri kur turtą dėti, milijonais • 
apžėlę. Dovanas jai sudėjo 
milijonieriai, o tūli ir ne 
milijonieriai. Tai valdinin 
kai, kurių karjera, o gal ir 
gyvybė priklauso nuo Fran
co malonės. Tačiau —

Jaunieji niekur nevažiavo 
medaus mėnesiui, nes, anot 
New Yorko Times, tokiai ' 
išvykai “trukdytų Ispanijos 
politinė padėtis.” Nes, kur 
tiktai jie nuvyktų, “jie rizi
kuotų būti pasitiktais ne
maloniomis anti-Franco de
monstracijomis.”

Tenka pripažinti, jog Ti
mes šiuo atveju yra teisus. , 
kokiems ‘sausiems daiktams 
sumaišyti nelietus ranko
mis.
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“Knyga - Paštu”
Rašo M. D.

(Tąsa)
“Komunistų Sąjungos” Įstatų pačioje 

pradžioje sakoma: “Sąjungos tikslą su
daro: buržuazijos nuvertimas... buržu
azinės visuomenės, besiremiančios kla
siniais antagonizmais, panaikinimas ir 
sukūrimas naujos visuomenės be klasių 
ir be privatinės nuosavybės.”

“Narybės sąlygos: a) gyvenimas ir 
veikla pagal šį tikslą ... b) revoliucine 
energija ir uolumas . . .”

“Tai nustatyta dar 1847 metais. Tuo 
vadovavosi kelios kartos, Įvairių -epochų 
komunistai. Gyvenimas ir veikla revoliu
cijai! Ar gali vien tik revoliucija suda
ryti visą žmogaus buitį? Žmogaus kas
dienybę? Ar gali ji užpildyti visus gy
venimo akimirksnius, kas žingsnį, kas 
minutę, kiekvieną atsidūsėjimą, kiekvie
ną veiksmą? Ar gali ji palikti bent ko
kią kertelytę asmens laimei?...

“Tai svarbiausias Aldonos klausimas, 
į kurį teks man anksčiau ar vėliau at
sakyt. O kaip atsakyt?. . .”
8

Na via, liūsti (j, Marija, — 
Graži pr eisit armija!

(XVIII amž. daina.)
Kaip šiukšlės, priešaudrio viesulų ne

šamos, vertėsi į vakarus buvusios dešim
tosios kaizerinės armijos liekanos.

Pirmieji atsitraukimo žingsniai. dar 
buvo maskuojami. Armijos laikraščiai 
kalė demoralizuotiems kareiviams, kad 
viskas daroma pagal susitarimą su Nau
jąja Rusija: nuo Vitebsko demarkacijos 
linija bus nukelta ligi Borisovo — Bob- 
ruisko. Viena po kitos bus evakuotos šios 
zonos: Lepelio, Mohiliovo, Staro-Bichovo 
ir Rogačiovo, po jų — dvi bevardės zo
nos pri-eš pat Borisovą ir Bobruiską, o 
ant Berezinos krantų frontas bus rim
tas ir ilgalaikis.

Diena iš dienos buvo skelbiamos žinu
tės apie ramų ir taikingą gyvenimą di
džiuliame Rytų plote tarp Pripetės upės 
ir Peipaus ežero. Staiga jos užleido vie
tą aliarmuojantiems ir bauginantiems 
pranešimams: “Į rytus nuo Berezinos 
paliekama: Orša, Senenskas ir Mohilio- 
vas. Kolonistai ir žemvaldžiai, kuriems 
reikalinga pagalba evakuacijai, privalo 
kreiptis į “Žemdirbių Sąjungos filialus 
Minske, Gardine ir Vilniuje!”

Netrukus atėjo ir Minsko eilė. Visų 
Ob-osto laikraščių nuolatinės apžvalgos 
skyriai — “Zwischen Pripet und Pei
pus,” (Tarp Pripetės ir Peipaus) ne
slėpdami baimės, šaukė: “Saugokite gin- 

‘klus!... Obosto vadovybė griežčiausiai 
baus už ginklų, amunicijos, maisto pro
duktų ir kito valdiško turto keitimą, 
perleidimą arba apleidimą evakuojamoje 
teritorijoje.”

Raudonoji Armija jau niekur nebelei
do grobikams atsikvėpti. Ir ji-e bėgo, bė- 
go visais keliais, į vakarus, į faterlan- 
dą. .. Dangus buvo šaltas, lapkričio vė
jai — negailestingai aštrūs. Dešimto
sios armijos kareiviai, nuleidę galvas, 
traukė kietu apledėjusiu gruodu. Debe
sys dažnai pratrūkdavo ledine kruša, o 
dar dažniau biauriu rudenišku lietumi. 
O už debesų be garso, lyg amalas, žybčio
jo tolimų patrankų šūvių atšvaistės. Au
dra sekė besitraukiančiųjų pėdomis.

Kreivomis ir tamsiomis gatvėmis, pro 
viduramžiškus vienuolynų mūrus, pro 

(sieksnines bažnyčių - tvirtovių sienas 
traukė pakrikusios vokiečių voros šalia 
savo pabūklų, apdaužytų autosunkveži- 

j mių ii* siaurų, kaip grabai, žalių fūrų, 
i pakinkytų sumenkusiaiš, paskutinių re

kvizicijų šiaip taip sugrėbstytais kaimo 
arkliukais.

Plėšikavimas, kaimų vietovėmis besi
traukiant, ne kažin kaip tesisekė: puo
lami valstiečiai išmoko atsišaudyti, o 
atsiliekančius kareivius nuginkluodavo 
arba patiesdavo krūmuose, šalia tų siek
sninių kauburėlių, be kryžių, be tvorelių, 
kurie susikrovė dar pirmaisiais žygio 
metais, betraukiant vokiečiams į Ry
tus ...

Įeidami į kokį kąimą, vokiečiai jautė
si labai nesaugiai: voros priekyje papras* 
tai žygiavo šautuvus atkišę žvalgai, o iš 
šonų — grenadieriai su ilgakaklėmi- 
rankinėmis granatomis. Sustoję trumpų

atilsio, jie nesiskirstė pavieniui, glaudė
si prie fūrų su paruoštais kulkosvydžiais, 
o nakvodavo tik būriais dvarų arba 
stambių vienkiemių trobesiuose, apsista
tę sargybomis. Kam čia bus noro sudėti 
kaulus toj šaltoj, svetimoj žemėj, jau ka
rui besibaigiant, pakeliui į namus. ..

,Tik miestan patekę, jie pasijusdavo 
kitaip: čia buvo kantinų, birhalių, sandė
lių, čia buvo karo sanitarijos pristeigtų 
viešųjų namų ... Ir kaip tik viešųjų na
mų gatvėse Vilniuje kilo pirmieji vokie
čių kareivių susidūrimai, su karininkais, 
ir tai dėl baltųjų vergių, kurios vis dar 
tebebuvo pristatomos pagal senus kaize
rio, armijos rangus... Vėliau susidūri
mai persimetė į sandėlių kvartalą, o dar 
vėliau, — ir jau visai rimtai, — į gele
žinkelio stotį: pakrikę landsknechtai 
šaudėsi dėl traukinių, dėl eilės išvažiuoti.

Jie nebenorėjo trauktis toliau pėsčio
mis. Į vakarus nuo Vilniaus ėjo tik vie
nas kelias — Napoleono kelias — per 
niūrias, tankiais miškeliais apaugusias 
tarpukalnes . .. Tiesą sakant, Napoleo
no kelias prasidėjo vokiečiams jau — 
nuo Berezinos, ir armijos jėgos seko kas 
kartą vis labiau, nuotaikos gedo, niekas 
nežinojo, už ką ir prieš ką reikia kovoti. 
“Naujoji respublika,” “naujoji Vokieti
jos laisvė,” net ir “vokiška revoliucija” 
jiems atrodė tiesiog juokingai: tartum 
pagal įsakymą pasikeitė vėliava, kuni
gaikščiai ir karaliai atsisakė savo titulų, 
o visa kita liko kaip buvę. . .

Armijos kareivių taryba išleido atsi
šaukimą: “Kameraden! Wappnet Eure 
Herzen mit Erz! Die Not der Zeit muss 
eiserne Maenner schmieden!... (Apšar
vuokite savo širdis. Šio meto vargai turi 
nukalti vyrus iš geležies!...) Rytų ka
riuomenės dalys privalo dar ir penktas 
kalėdas atšvęsti svetiniame krašte. Karti 
toji pareiga, bet juo labiau ir garbinga! 
Vien tiktai per patį sąžiningiausią šios 
pareigos atlikimą mes galime išgelbėti 
vokiečių Tautos turtą ir gyvybes, kurios 
tebėra įstrigusios su transportais pake- j 
liuį iš Rusijos į tėvynę . ..”

Okupantų vadovybė dar tikėjosi Ry
tuose išlaikyti kariuomenę lapkričio, 
gruodžio ir sausio mėnesiais, kol su
trauks į Lietuvą savanorių samdinių pul
kus, greitomis sukalamus Prūsijoje iš 
demoralizuotų buvusios armijos nuotru
pų. Tačiau fronto kareiviams buvo jau 
visko gana.

— Nach Vaterland! Nachheim! — 
šaukė pakrikusios jų minios, šturmuoda- 
mos traukinius.

Obosto štabas aiškinosi per parą visos 
Lietuvos geležinkeliais tegalįs išgabenti 
tik aštuonis traukinius, teisinosi “strei
kais ir bandų užpuolimais.” “Dešimto
sios Armijos laikraštis,” dabar tapęs ka
reivių tarybos organu, liejo ašaras: “ka
reivių transportuoti visai nebus galima, 
jei nebus pašalintas banditizmas ir jei 
pakrovimo ir iškrovimo darbai bus trik
domi pačių kariuomenės dalinių.”

* * *
. Sutemo labai greitai: prie pat stogų 

nusileidę debesys pribaigė jau ir taip 
trumpą dieną. Gatvių kertėse prie silpnų 
žiburių, skarmalais apsisupę, skurdžiai 
klijavo margus lapus su stambiomis, 
rėkte rėkiančiomis raidėmis:

“Kas nedirba, tenevalgo! Tegyvuoja 
Tarybų valdžia!”

Siaura, niekad nenutrūkstančia vore
le nuo katedros kampo pro buvusį carie- 
nės paminklo cokolį, įstrižai visos aikš
tės plaukė praeiviai.

Šaltas, perveriantis, paklaikęs lapkri
čio pabaigos vėjas nuvarė už katedros ko
lonų Ignotą ir Kirstuki-enę. Jie stovėjo 
užuovėjoje, laukdami Norberto ir žiūri
nėdami' barzduotas šventųjų stovylas bal
tos katedros sienų įdubimuose; šventie
ji buvo su knygomis, lazdomis ir kardais. 
Prie vieno — augalotas gaidys su keis
tai nulinkusia skiautere, prie kito — su- 

. klupęs jautis. Ir čia pat ant baltos kolo
nos — plakatas: “Tegyvuoja socializ
mas! Visa valdžia darbininkų ir varges
niųjų valstiečių Taryboms!.. .”

Jie kantriai laukė visą pusvalandį. 
Čia prie katedros nebuvo įtartina stovė
ti kaimiečiams, kad ir vakare: slaptoji 
policija daugiau domėjosi darbininkais.I

(Bus daugiau)

Tarybų Sąjunga leidžia
mų knygų skaičiaus atžvil
giu užima pirmą vietą pa
saulyje.

Tarybų Sąjungos knygų 
turtai kasmet papildomi 
naujomis dešimtimis tūks
tančių naujų leidinių. Per 
Tarybų valdžios metus iš 
spaudos išėjo daugiau kaip 
900,000 knygų ir brošiūrų, 
kurių bendras tiražas — 
11.3 milijardo egzemplio
rių !

Tokie milžiniški tiražai, 
tokia gigantiška spausdin
to žodžio paklausa, visų pir
ma, byloja apie tai, jog ta
rybinės knygos persunktos 
priešakinių, pažangių, idė
jų, tarnauja tikrai liaudies 
interesams. Turėdamos tik
slą — plačiausių darbo 
žmonių masių švietimą, 
pilnutinį ir visapusišką jų 
dvasinių poreikių patenki
nimą, tarybinės knygos pa
deda žmonėms įsisavinti vi
sus žmonijos sukauptų ži
nių turtus .

Milijonai tarybinių žmo
nių karštai pamilo knygas. 
Asmeninė biblioteka, sava 
knygų lentyna tapo įpras
tu reiškiniu, pirma būteny- 
be daugianacionalinės Ta
rybų šalies bet kurios sri
ties, bet kurios respublikos 
darbininko ar kolūkiečio 
namuose.

TSR Sąjungoje, knygos 
platinamos per milžinišką 
tinklą knygynų bei kioskų, 
Į kolūkius, be to, literatūrą

pristato automobiliai - par
duotuvės ir knygnešiai. 
Didelį vaidmenį propaguo
jant ir platinant knygas 
masių tarpe vaidina dešim
tys tūkstančių bibliotekų 
g a m y k 1 o se, fabrikuose, 
mokslo įstaigose ir klubuo
se, kolūkiuose ir mašinų- 
traktorių stotyse. Tačiau, 
dėl smarkiai augančių kul
tūrinių tarybinių žmonių 
poreikių atsirado dar vie
nas literatūros platinimo 
būdas — knygų išsiuntinė
jimas paštu.

Maskvoje sukurta Visa
sąjunginė knygomis pre- 
k i a ujančioji organizacija 
“Knyga — paštu.” Iš įvai
rių šalies kampelių čia gau
nama reikalavimų knygoms 
iš pačių įvairiausių žinoji
mo sričių. Siekiant paten
kinti milžinišką skaičių po
reikių persiųsti knygoms, 
Maskvoje išskirta 18 spe
cialių knygynų, kurie pa
renka prašomus leidinius.

Štai į centrinę “Knyga 
— paštu” kontorą kreipia
si kolūkietis A. Andrijašas 
iš Ukrainos TSR Vinicos 
srities Britavkos kaimo.

“Aš — paprastas valstie
tis, gyvenu kaime, — rašė 
jis, — man jau 50 metų, bet 
aš atkakliai tęsiu darbą sa
vo kultūrinį akiratį išplės
ti. Prašau atsiųsti man A. 
Gerceno knygą ‘Laiškai 
apie gamtos išstudijavimą,’ 
taip pat Turgenevo romaną 
‘Rudinas’ ir ‘Svetimų kal

bų žodyną’.”
Ir toliau kolūkietis A. 

Andrijašas padaro priera
še:

“Prašau pranešti, kokią 
Jūs turite literatūrą žemės 
ūkio klausimais, iš muzikos 
ir tapybos srities.”

Lenino ir Stalino veika
lus, knygas iš filosofijos, 
politinės ekonomijos, isto
rijos, technikos ir žemės 
ūkio, grožinės literatūros 
kūrinius, metodines prie
mones pedagogams, agro
nomams, įvairius žinynus, 
v a d o v ėlius, buhalterijos, 
įskaitos, prekybos leidinius, 
— visų žinojimo šakų- kny
gas išsiuntinėja kontora 
“Knyga — paštu.” Tarybi-' 
niai žmonės, gyveną tūks-l 
tančiai kilometrų nuo cen
tro, nuo savo sostinės, įdė
miai seka visas tarybinės ir 
verstinės literatūros naujo
ves. Jie kreipiasi į knygą, 
kaip į žinių šaltinį, kaip į 
bičiulį ir patarėją. Knyga 
moko žmones gyventi ir 
dirbti, dirbti ir nugalėti.

Kontora “Knyga — paš
tu” kasdien gauna daug 
laiškų, kuriuose išreiškia
ma karščiausia padėka už 
reikalingos literatūros at
siuntimą.

Užsakymų skaičius paš
tu kas metai vis didėja. An
tai, 1947 metais “Knyga — 
paštu” gavo 81 tūkstantį 
užsakymų, pagal kuriuos 
tarybiniams skaitytojams 
buvo išsiųsta 722 tūkstan
čiai egzempliorių knygų 
bei brošiūrų. 11948 metais 
užsakymų skaičius išaugo 
iki 151 tūkstančio, o perei
tais metais tas skaičius pa

dvigubėjo ir sudarė 305 
tūkstančius. Išsiųstų knygų 
skaičius 1949 metais — 1 
milijonas 84 tūkstančiai. O 
per šių metų pirmuosius 
tris mėnesius kontora paš
tu išsiuntinėjo į įvairiu^ ša
lies kampelius 444 tūks
tančius egzempliorių kny
gų produkcijos.

Reikia pažymėti, kad 
knygos siunčiamos išpirk- 
tinai, gi už literatūros pa
rinkimą, įpakavimą ir ta
rą persiuntimui kontora jo
kio mokesčio neima.

Nepaprastai didelė pa
klausa knygai Tarybų šaly
je geriausiai byloja apie tą 
kultūrinę revoliuciją, kuri 
TSR Sąjungoje įvyko so
cializmo pergalės išdavoje.

Skiria 50 milionu dol.
pietinei Korėjai

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas užgyrė 
50 milionų dolerių para
mos pietinei Korėjai prieš 
komunistus. Tie pinigai bu
vo pirmiau žadėti pietinės 
Korėjos valdžiai, bet jų 
pritrūko Amerikos iždui.

Kartu su šia parama pie
tų Korėjai kongresmanai 
nutarė papildyti ir kitus 
Trumano valdžios nepritek
lius — viso $625,493,094. 
Tiek jinai daugiau išleido, 
negu Kongresas pernai bu
vo paskyręs šiems metams.

Vien tik greitiesiems ka
riniams lėktuvams ir gink
lams prieš priešo submari- 
nus tobulinti buvo išleista 
$75,000,000, daugiau, negu 
pernykščio Kongreso pas
kirta.

Sietyno Chorus from Newark, N. J., led by Walter Žukas, will sing 
And also there will be solos and duets

GEORGE KAZAKEVICH ORCHESTRA FOR DANCING

Program Starts 5 P. M
We invite all to attend the affair and enjoy themselves

. fl

Picnic & Concert
Given by United Societies

Sunday, June 4, 895© * 2 P. M. 
A & J Kosmowski’s Pavilion

91 Steamboat Road Great Neck, L. L, N. Y.
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Newark, N. J.
Tc^ki Pat Grinoriai

Iš buvusiu po pirmojo karo 
Aplankyti Lietuvą kalbų ture, 
jau susidaręs manymą, būk 
Lietuvos visuomenė kultūrin
gesne už Amerikos lietuvius. 
Bet tai buvo mano imtas ma
nymas iš ton buvusių mažai 
išmanačių. Dabar pats pa
mačiau, kad dipukai toki pat 
grinoriai, kokie buvo lietuvių 
ateiviai 10 metų atgal.

Asmeniniai imant, kaip buvo 
pirma, taip ir dabar yra mo
kytų, gabių ir suktų. Bet 
masiniai imant dipukai kultū
rišku m u atsilikę ir nuo pa
prasčiausių parapijonų. Ran
dasi dar tokių ir parapijonų, 
kurie išmintį ima iš dipukų. 
Bet kur aklas aklą ves? Ma
čiau dipukų parengime, kad 
jie nė muzikos nesupranta, 
nė šokti nemoka! Muzikantai 
groja visokius skirtingus ka
vai k us, o jie trypia (lyg avys, 
vabalų apniktos) tą patį vie
na visa diena.

Gal manysite persi Ipnas 
reiškinys apkalbamo klausimo 

Argumentui. Juk net ir gū
ži kų kreivai susegiojimas žen
klina asmens kultūriškumo 
laipsnį. Apšviestesnieji dipu
kai nė į jų parengimus neina.

Kuomet mes buvome grino
riai 38 metai atgal (1912- 
1913), tuomet parapijonai, 
apsikaišė kiaušiniais, bute
liais, lentgaliais, eidavo į pro
gresyvių parengimus. Tuomet 
progresyviai biznieriai už 
priešbizniškus pamokslus kai 
kuriuos kunigus valkiojo po 
teismus . O dabar jau apie 
30 metų buvo ramu,—tai ne 
kad kunigai snžmonėjo, bet 
kad parapijonai sukultūrėjo. 
Ir kunigams nebeliko tos me
džiagos, kurie duodavosi juos 
paversti į razbaininkus pasi
tyčiojimui.

Ir ve, atvyko dipukai. Da-. 
lis jų visai žalia tešla, už
terštą nacizmu, ir sukti poli
tikai juos jau tąso, lyg ke- 

4turios vištos viena varle. Di-
pukų monelninkai. kurią tar
navo Smetonos valdžioje, o 
vokiečiams užėmus Lietuva 
buvo nacių šnipai, bėgdami 
nuo Raudonosios Armijos, lyg 
pelės nuo katino, gązdino vi
sus ir išsivedė daug nekaltu 
žmonių. Be abejo, “katinas” 
baisus pelėms, bet nebaisus 
geriems žmonėms. Dabar juos 
graudina pergyventais var
gais, kaltindami už tai komu
nistus. Kunigams nepi išeina
jų ieškoti. Būk su dievo ap- 
veizda ir kunigų globa jie čia 
atvykę. Esą, tik reikia mo
kyti melstis ir muštrą prieš 
visokius bedievius, ne tik 
prieš komunistus. Esą, jie 
duotų spraktį į nosį socialis
tams ir tautininkams, tik da
bar reikia visų vienijimosi jų 
tikslams. Tautininkams rei
kalinga tos tešlos, nes “ne
kurstoma ugnis blėsta”; soci
alistams reikalinga padaugin
ti “Maiklo ir Tėvo” editori- 
alų skaitymui, nes bus apra
šoma, jog grybai augs ant le
do—įvykdžius socializmą pa
lei jų taktiką.

Nemanykite, kad hitleriniai 
lietuvių politikieriai rūpinasi 
apšviesti tuos žmonelius. Jie 
žino, kad mūsų šalyje (Ame
rikoje) įstatymiškai brolis 
už brolio prasikaltimus neat
sako, o kursto nesuprantan
čius pulti Amerikoj progresy
vius už Lietuvoj komunistų 
neva prasižengimą. Klysta, 
kuris mano, kad tarn toli ga
las. Galas jau matos neieš
kant. Jie mėgsta kaišioti lie
žuvį, apveltą kriminaliais žo
džiais, ir lysti į biznierių rei
kalus. Jau ir Šv. Jurgio sve
tainės biznio reikalams ban
doma pasmardinti. Patarti
na nelysti į biznių reikalus.

Newarkieciai lietuviai ir iš 
anų laikų nėra įsrterlioję, 
(kaip tūlos kitos kolonijos. 
Na, matysime, ar sunacėju- 
siems dabar pavyks tas pa
daryti. Jūsų Tautietis.

Philadelphia.—Mirė Char
les Hart, 81 metų, savinin
kas Delaware Plieno kom
panijos Chester, Pa.

San Francisco, Cat
Jvairumų Parengimas ir 
Karosienes Pagerbimas

Gegužės 21 d. San Fran
cisco ir Oaklando LLD kuo
pos turėjo parengimą, kuris 
susidėjo iš keleto įvairių da
lykų. Vyriausias parengimo 
tikslas — tai turėti pamoki
nančias prakalbas. Buvo pra
šyta kalbėti S. B. Karosienė 
iš San Leandro, Cal. Karo
sienė tik prieš porą savaičių 
dalyvavo konvencijoj ir va
žiuodama aplankė keletą di
desnių lietuvių kolonijų. Ji 
įgavus daug įspūdžių pasakė 
ilgoką ir įdomią prakalbą, 
kuri lietė šių dienų gyvenimo 
kovas.

Apart minėtos prakalbos, 
buvo trumpa muzikalė pro
grama. Shirley Bartkiūtė, 
dar jauna mergaitė, puikiai 
paskambino gitara ir padai
navo porą linksmų dainelių. 
Ji jau antru kartu dalyvavo 
mūsų programoje, ir žmonės 
mėgsta malonią muziką ir jos 
daineles.

Gerą dalį muzikalūs progra
mos davė Russian American 
Society Choro nariai, dvi dai
nininkės ir Alex Bezell. Jau
nos moterys sudainavo porą 
solo dainų ir porą duetų ru
siškai. Publika buvo labai 
užganėdinta. Ant užbaigos 
armonistas pagrojo satyriškų 
porą dainų, ir linksmai baigė
si vakaro muzikalė progra
ma,

Kadangi tuo laikotarpiu čia 
buvo atvykus apsilankyti Lili
ja Kavaliauskaitė iš Laisvės 
raštinės (brooklynietė), tai ir 
ji buvo pakviesta pasakyti 
kelionės įspūdžius. Bet d. 
Kavaliauskaitė tik keliais žo
džiais pareiškė dėkingumą už 
draugišką priėmimą. Lilijos 
pareiškimas patiktas delnų 
plojimu. Mes labai gėrėjo
mės, kad mus aplankė d. Ka
valiauskaitė iš tolimų rytų.

Karosienės Pagerbimas
Užsibaigus programai, vie

na draugė iš rengėjų pasakė 
kelis žodžius apie parengimo 
tikslą, kad, apart įvairumų 
vakaro, kartu pagerbsime ir 
Karosienę už jos prakilnius 
darbus tarptautinėj ir lietu
vių darbuotėj. Karosienė at
sidavusiai veikia darbo unijo
se ,atlieka tokius darbus, ku
rių mes, ateiviai, negalime at-
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Waterbury, Conn.
likti; ji daug veikia organiza
cijose.

Komisijos narė pareiškė, 
kad už keleto dienų įvyks jos 
gimtadienis. Tai armonistas 
ir visi kartu, masiniai, šauniai 
sudainavom “Linksmo gimta
dienio.” Kaip atrodė, d. Ka
rosienė buvo sujaudinta.

Mums bedainuojant, prie
šais ją atsirado puošnus ir 
didelis “keikas,” o vėliau 
priduota dovana nuo draugų 
ir draugių sanfranciskiečių ir 
oaklandiečių.

Pirmininkaujant Elzbietai 
Vilkaitei, skaitė eilę laiškelių 
nuo idėjos draugų ir draugių 
losangeliečių, vietinių ir buvo 
sveikinimai Laisvės, Vilnies ir 
Meno Sąjungos. Taipgi d. 
Mijat pasakė gražų pareiški
mą.

Prie pabaigos atsistojo d. 
Karosienė ir širdingai padė
kojo už parengimą, kuris jos 
gyvenime yra dar pirmas ir 
taip įspūdingas. Karosienė 
gautą atlyginimą už mokini
mą, $50, paskyrė abiem dien
raščiam—Vilniai ir Laisvei— 
po $25. Taipgi tą vakarą su
po 25 dolerius. Taipgi tą 
vakar ą surinkta Laisvei 
per L. Kavaliauskaitę ir V. 
Sutkienę virš 60 dolerių. 
Reiškia, to vakaro pasekmės 
geros finansiniai ir moraliai.

Rengimo komisija širdingai 
dėkoja publikai ir to paren
gimo darbininkams, kurie 
dirbo virtuvėj ir prie kitų pa
tarnavimų, taipgi programos 
pildytojams ir d. Vilkaitei už 
gražų pirmininkavimą.
Apie Mylimą Viešnią

Lilija Kavaliauskaitė, grįž
dama iš atostogų iš Washing- 
tono valstijos, aplankė san- 
franciskiečius ir dalyvavo mū
sų įvairumų parengimo. Vieš
nia, pasisvečiavus keletą die
nų, rengiasi grįžti atgal prie 
savo darbo. Taipgi San 
Francisco ir Oaklando simpa
tijos draugai ir draugės su-
rengė jai porą draugiškų apa
riu stubose. Labai buvo ma
lonu pasimatyti su viešnia iš 
tolimų rytinių valstijų.

M. Alvinjene.

South Amboy. N. J. — 
Kai kurie laivakroviai sa
ko, jog amunicija čia todėl 
eksplodavo, kad laivakro
viai verčiami per daug sku- 

I biai dirbti.

Mirė Vincas Navickas
Gegužės 20 dieną mirė Vin

cas Navickas. Jis staigiai 
sunkiai susirgo, buvo nuvežtas 
į ligoninę ir greitai mirė.

Iš Lietuvos paėjo iš Suval
kijos, nuo Vilkaviškio. Į šią 
šalį atvyko apie 55 metai at
gal. Velionis buvo vedęs ir 
gražiai sugyveno. Nuliūdime 
paliko savo gyvenimo draugę 
Petronę, du sūnus ir keturias 
dukras.

Velionis buvo rimtas žmo
gus, gražiai su visais sugyve
no, buvo dienraščio Laisvės 
skaitytojas, priklausė prie 
LDS 31 kuopos, Oakvillėj, 
Waterburyj prie Piliečių Klu
bo ir šviesos Draugijos.

Palaidotas 23 d. gegužės, 
Waterburio Lietuvių Laisvose 
Kapinėse. Lai jam būna 
lengva žemelė ilsėtis, o jo 
šeimai liūdesio valandoje reiš
kiu užuojautą.

S. Sinkevičia-

Jersey City, N. J.
Mirė Juozas Kreivėnas

19-tą dieną gegužės mirė 
Juozas Kreivėnas, palaidotas 
23-čią d. gegužės, su bažny
tinėmis apeigomis. Laidotu
vėmis rūpinosi Gumauskienė.

Velionis J. Kreivėnas buvo 
laisvų pažiūrų žmogus. Ne
tikėjo į jokias religines dog
mas. Tačiau tie, kurie rūpi
nosi jo laidotuvėmis, pasielgė 
priešingai jo įsitikinimams. 
Velionis J. Kreivėnas savo gy
venime nelankė bažnyčios ir 
jam jau sunkiai sergant “dū
šių ganytojas” dažnai jį lan
kydavo, bet nuo velionio buvo 
vienodas atsakymas: “Man 
jūs nereikia!”

Savaitė pirma negu velio
nis išsiskyrė iš gyvųjų tarpo, 
ir man jį aplankius, pasakė: 
Dūšių ganytojas man neduoda 
ramybes, bet visada jį pa
siunčiu ten, iš kur atėjo. Lais
vas buvau ir laisvąją noriu nu
mirti.

Tačiau jam mirus įvyko 
taip, kaip ir kitiems tokių 
minčių žmonėms dažnai įvyks
ta. Gi kunigai neturi sarma
tos, bile tik pasigavo “grieš- 
ną dūšelę” į savo bučių ir yra 
tuomi pasitenkinę.

Velionis mirė niuo vėžio li
gos. Velioniui buvo padary
ta operacija gruodžio mėne
sį, pereitų metų. Keletas me-

tų atgal velionis turėjo irgi 
operaciją, gal būt ta .pačia li
ga, bet daktarai nesakė, bet 
liepė tuojau vėl pasiduoti 
operacijai. Jis daktarų nepa
klausė. Antru kartu padary
ta operacija jau buvo per vė
lai. Vėžys buvo šaknis giliai 
suleidęs.

Velionis J. Kreivėnas buvo 
LDS 133 kuopos ir Literatū
ros Draugijos 16-tos kuopos 
narys ir jos iždininkas per 
daugelį metų. Buvo tykus ir 
su visais taikoje sugyveno. 
Jersey City išgyveno didesnę 
savo amžiaus dalį. Mirė su
laukęs 64-rių metų.

šermenyse susirinkę velio
nio draugai ir skirtingų pa
žiūrų žmonės diskusavo, kad 
velionis Kreivėnas turėjo būt 
palaidotas laisvai ir viename 
kape su velioniu J. Paserps- 
kiu, kuris mirė 1946 metais. 
Gera dalis, nesutikdami su 
Gumauskienės tokiu elgesiu, 
atsisakė dalyvauti. Geras 
skaičius laisvųjų ir geras skai
čius katalikų smerkė Gumaus
kienės pasielgimą. Tokiu bū
du laidotuvės nebuvo skait
lingos. Pilietis.

avalynės kasdien išleidžia vis 
daugiau plataus vartojimo 
prekių. P. Arūnas.

RASEINIAI, kovo 4 d. — 
Sparčiais tempais vyksta Šilu
vos vidurinės mokyklos staty
ba. Statybininkai tarpusavio 
lenktynėse pasiekė neblogų 
rezultatų. Bėtonuotojai Jan
kauskas, Rieimeris, Eitmanas 
ir kt. savo išdirbio normą nuo
lat viršija 70 procentų. Spar
čiai dirba dailidės Taučas, 
Dramblionis, Birgela ir kt.

J, Vyšniauskas.

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Lietuvių Teatrališko Ratelio pik
nikas įvyks sekmadienį, birželio- 
June 4-tą, bus Lietuvių Tautiško 
ną. Bus gera muzika, skanių valgių 
ną. Bus gera muika, skanių valgių 
ir gėrimų. Visus maloniai kviečiame 
atsilankyti. — Komisija. (101-02)

rochester,n. y.
Birželio 3 d., šeštadienį, LLD 110 

ir 50 kuopos rengia pažmonį Gedo- 
mino svetainėje. Pradžia 6 vaL Bus 
skanių valgių ir saldžių gėrimų. Vi
sus progresyvius lietuvius širdingai 
prašome dalyvauti. Pelnas eis spau
dai ir darbininkų klasės reikalams. 
— Rengėjai. (101-102)

SVARBIOS SOVIETŲ 
PRAMONĖS Už URALO

Baltimores ir Apylinkes Visuomenes Atydai!

LAISVES PIKNIKAS
Rengia ALDLD 25 Kuopa, Paramai Dienraščio Laisves

Sekmadienį, Birželio 4 June, 1950

SLOVAK NATIONAL HOME PARK
Holą bi rd Avenue

nepaprastai gražioje vietoje, kur ty- 
gražios programos, pasimatysime su 

Graži
Gerbiamieji! Šis piknikas įvyksta 

ram-e ore turėsite progos išklausyti 
daugeliu svečių ir pasivaišinsite skaniais užkandžiais ir gėrimais, 
svetainė šokiams. — Įžanga tik 25c.

Kviečia visus atsilankyti RENGĖJAI.

KELRODIS: Iš Philadelphia, Pa. imkite kelią No.40 ir važiuokite iki Baltimores, privažiavę pirmą 
gatvę — Kresson St., sukite po kairei ir važiuokite iki Lumbard St.; privažiavę „Lumbard St. su 
kite po kairei ir pervažiavę tiltą laikykitės tiesiai iki Holabird Avė., čia sukite po kairei ir 
mailę ir pusę pavažiavus po kairei pusei bus pikniko vieta, o dideli, vartai kareivių Camp — po 
dešinei pusei. ,

Iš miesto galima važiuoti 26th St. karu iki Holabird Avė. Išlipę eikite j Vakarus Vi mailės. O 
busas No. 20 Dundaik reikia imti ant Baltimore St. ir jos priveža iki pikniko vietos.

P. S. Privažiavus Kresson St. reikia tėmyti orlaivių iškabas, kurios tiesiai veda į pikniko vietą.

<!>

<♦>

<f>

<♦>

<f>

< >

< )

o

< >

<:>

<!>

<♦>

<♦>

<f>

<♦)

<♦>

O

<t>

<♦>

<♦>

<♦>

<

<♦>
<J>

Rochester, N. Y.
Draugė Darata Valtienė 

sunkiai susirgo, turėjo sun
kią. operaciją. Randasi St. 
Mary’s ligoninėje. Labai gai
la, kad ją-kankina sunki li
ga. Draugė yra moterų klu
bo finansų raštininkė, labai 
gerai darbą atlieka. Ir daug 
dirba visuose parengimuose.

Linkime kuo greičiausiai 
pasveikti ir vėl dalyvauti su 
mumis. Stiprėki, draugute!

L. B.

ŽINIOS K LIETUVOS
Klaipėdos įmonėse

KLAIPĖDA, balandžio 5 d. 
“Aušros” kojinių fabriko prof- 

1 sąjunginio komiteto pirminin
kas Janulis supažindino įmo
nės darbininkus su pamainos 
meistro Z. Silickaitės iniciaty
va. Ketliuotojos karštai pri
tarė patriotiniam šūkiui ir 
Gegužės Pirmosios garbei sto
jo lenktyniauti dėl stachano- 
vinės pamainos vardo. Pir
moji ketliuotojų pamaina pra
dėjo dirbti pagal valandinį 
grafiką.

Pirmomis darbo valandomis 
pasiekti gražūs rezultatai. 
Ketliuotojos Stasė Kazlaus
kaitė ir Stasė Paulauskaitė 
per penkias darbo valandas 
užbaigė savo dienines užduo
tis. Jų mašinas papuošė rau
donos vėliavėlės.

Pamainos pabaigoje fabri
ko vyr. inžinierius paskelbė 
darbo rezultatus: per pamai
ną pagaminta 300 porų koji
nių viršum plano.

T ra liniukų laivyno kolekty
vas garbingai įvykdė savo 
socialistinius įsipareigojimus.

Nepaisant nepalankaus oro 
kovo mėnesio pabaigoje, lai
vai išplaukė į jūrą. Jūros 
žvejai pasiryžo savo pirmojo 
ketvirčio planą įvykdyti ir 
viršyti.

22 laivų įgulos žymiai vir
šijo savo planus. Daugelis 
laivų, k. a., “Palanga,” “Ut- 
liukas,” “Zaporožietis,” “Be- 
rezanas” ir “Kilkė,” įvykdė 
po dvi ketvirtines užduotis.

žuvies kombinato žuvų iš
krovimo ir apdirbimo bazės 
kolektyvas, stojęs stachanovi- 
nėn sargybon Gegužės Pirmo
sios garbei, įvykdė savo ket
virčio planą 110 procentų.

Iš broliškų respublikų bazė 
gavo naujus papildomus kra
nus žuvims iš laivų iškrauti.

ROKIŠKIS, kovo 4 d.—žy
miai išaugo apskrities pramo
nės kombinato gamybinis pa
jėgumas. Kapitališkai atre
montuotų Rumšiškių ir Vel- 
niakalnio plytinių gamybos 
apimtis padidėjo daugiau 
kaip keturis kartus.

Neseniai paleistos keturios 
gontų dirbtuvės. Išaugusios 
įvairios dirbtuvės, siuvinio h

SANDĖLIS KNYGŲ-ŽOLIŲ 
Knygos

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

Didžiausias naujas sapnininkas $1.50 
Lietuviška Gaspadinč, su 450

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

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

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

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

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

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

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

Rinkinys 35c
Rinkinys Visokių Trumpų Pasa

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

Geriausios žolės, kurios yra nuo 
sekančių kentėjimų:

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

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

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

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

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

Spencerport, N. Y.

Nainy Savininkams
Mes namus taisome^ penti- 

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

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

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

x Lake Success, N. Y. — 
Anglai - amerikonai Jung
tinėse Tautose sakosi suži
noję, kad Sovietai perkrau- 
stę daugumą svarbiųjų sa
vo pramonių į rytus nuo 
Uralo kalnų geresnei “ap
saugai nuo atominių ir 
hydrogeninių bombų.”

Vakaci jomis 
Apsirūpinkite

Lower Shore Road,
IŠsirandavoja kambarys vienam 

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

BUNGALOW ŠEIMAI
IŠsirandavoja puikus bungalow 

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

PUIKIOS MAUDYNĖS
Bay maudynės už pusės mailės ir 

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

A. ŽAVISI!
Barnegat, N. J.

S. S. Lockett, M. D.
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom: 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

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

NEWARK 4, N. 3.
HUmboldt 2-7964

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Ilewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Matthew A. 
BUYUS 

(BUyauškas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArftet 2-5172

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

• •

• •
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Iš Kriaučių SusirinkimoBrookiynietės Lauks Laisvės 

Pikniko Svečių
Moterų Apšvietos Klubo 

susirinkime, įvykusiame ge
gužės 18-tą, vienu vyriau
siųjų punktų buvo dienraš
čio Laisvės piknikas ir ja
me dalyvausiantieji svečiai, 
delegatai į Lietuvių Litera
tūros Draugijos ir LDS su
važiavimus.

Daugelis tų mielų svečių 
dalyvaus ir dienraščio Lais
vės piknike liepos 2-rą, 
Klaščiaus Clinton Parke, 
Maspethe. Kadangi šie pik
nikai būna ypatingi — vai
šes pasiruošia atskiros šei
mos ir šeimų grupės, tad at
vykusioms iš kitų miestų, 
už vis labiau, atvykstan
tiems tik retkarčiais, netu
rintiems asmens pažįstamų, 
kartais būna lyg nedrąsu 
prie kurios vienos grupės 
pritapti.

Kad mūsų sveteliai nesi
jaustų vieniši, apleisti, nu
spręsta pasiimti stalus vie
noje matomiausių pikniko 
vietų, greta klubo vardo 
aukštai iškelti kvietimą sve
čiams - viešnioms. Prie
dams, šio to turėti ir pavai
šinti alkaną ar ištroškusį. 
Tam pačios susirinkimo da
lyvės susidėjo pradinį iždą 
ir kviečia nebuvusias susi
rinkime nares ir prietelius 
prisidėti, tuo patimi turėti 
piknike sau smagią stotį ir, 
reikale, gauti “sandvičių.”

Išrinkta darbinga komi
sija. Visų bendru susitari
mu, vienos jų supirks mais
tą, jį pagamins, suieškos at- 
gabentojus piknikan, o kitos 
jį prižiūrės, paduos pikni
ke. Tačiau visos draugės 
prašomos būti ant kojų, ma
tant reikalą, stoti dirbti, 
neatidedant visą naštą ke
lioms.

Norintieji prisidėti, ma
tykite komisiją ar bile ku
rią iš jums žinomųjų klu- 
biečių. Komisijon savano
riai apsiėmė Rožė Laukai
tienė, Marcelė Jakštienė, 
Ona Višniauskienė, Ona Če
pulienė, Zuzana Kazokytė, 
Mary šmagorienė, Marta 
Kavoliūnienė, Ona Titanie- 
nė.

Dalyvausime Suvažiavime
Nemažas būrys mūsų klu- 

biečių yra LLD narėmis, 
turi 81-sios kuopos vardą, 
tad svarstėme ir tos orga
nizacijos įvyksiantį suvažia
vimą liepos 1-2 dienomis, 
Liberty Auditorijoje, Rich
mond Hill. Būdamos laimin
gomis tuo, kad mums nekai

LDS 3-čios APSKRITIES METINIS 

PIKNIKAS
Ivvks Sekmadienį

BIRŽELIO 11 JUNE
Prasidės 1 vai. dieną ir tęsis iki vėlai į

ANTANO PAVIDžIO ORKESTRĄ ŠOKIAMS

Lithuanian Liberty Park
340 Michell Ave., Linden, N”. J.

Tai bus priešseiminis piknikas. Kviečiame visus 
atsilankyti, pasilinksminti ir tuom pat kartu pa
remti organizaciją finansiniai.

'KELRODIS: Automobiliais pervaiavę Pulaski Skyway Jersey City, ? 
pbivažiavę Newark, imkite kelią 25-tą tiesiai j Linden, N. J. (Wood ? 
Ave.). Privažiavę Wood Ave., sukitės po dešinei iki Simson Avė. ir ? 
po kairei vieną bloką iki Mitchell Avenue. J

Iš ELIZABETH imkite busą 44 Wood Ave. Linden ir išlipkite Sim- ? 
son Ave. Iš New Yorko traukiniai nuo Pennsylvania stoties išeina ; 
sekamomis valandomis: 11:40; 1:05; 2-10; 3:35; 4:08; 4:50. ?

nuos kelionė delegačių, rin
kome pilną kvotą. Išrinktos 
Marijona Tumelis, Mary 
Šmagorienė, Olga Rein
hardt, Albina Mikalaus, 
Katrina Petrikienė.

Visos draugės apsidžiau
gė žiniomis, kad mums 
draugingoji daktarė Johan
na T. Baltrušaitienė nuga
lėjo už vis didžiausius ligos 
sunkumus, atsikėlė, stiprė
ja. Pirmininkei K. Petrikie- 
nei paskaičius iš vieno jos 
laiškelio, visos dalyvės pasi
rašė valdybos parūpintą lin
kėjimą daktarei stiprybės.

Einant senesniu tarimu, 
kad kas susirinkimą turėtų 
bent viena kuri (ir kas su
sirinkimą vis kita) draugė 
ką nors pakalbėti, Albina 
Mikalaus įdomiai papasako
jo žinelių iš Jugoslavijos 
moterų gyvenimo, padary
dama lyg ir peržvalgą tą 
kraštą aprašančios knygos.

Lengvesnė susirinkimo 
pusė susidėjo iš pokyliuko, 
kurį draugės buvo suruošu- 
sios lyg ir surprizui mūsų 
jaunai narei Anelytei Ven- 
tienei. Sekretorės Šmagorie- 
nės rūpestimi sukelta ižde- 
lis medžiagoms nupirkti, o 
jauna Mrs. Keras ir vyriau
sioji buvusi Lietuvos žmo
nėms mezgėja Katrina Pet- 
litckienė, kooperatyviai, nu
mezgė mažajam Konradu- 
kui, Ventų pirmagimiui 
drabužėlius.

Gaila, sūnelio nesveikata 
sulaikė Anelytę nuo atvyki
mo pas mus, tačiau vaišes 
įvykdėm. Joms čia pat ra
dosi ir kitas tikslas — su
žinojome, kad tą dieną dd. 
Reinhardt’ams sueina 28 
metai vedybinio gyvenimo, 
tad palinkėjom laimės ir at
eityje. Iki šiol laimė, atro
do, jų neapleido. Išauklėję 
du pavyzdingus sūnus (vie
nas jų plačiai žinomasis dai
lininkas), jiedu abu patys 
tebėra pavyzdingai jauni, or 
ganizacijose veiklūs.

Šioms vaišėms O. Titanie- 
nė ir M. Jakštienė atėjo ne
šinos bonkomis vyno ir gal 
ko kito, o d. Reinhardt 
dviemis namie keptais pyra
gais, o arbatos pasigaminta 
čia pat, auditorijos restau- 
ranto virtuvėje. Turėjome 
ir gėlių.

Susitarta vidurvasariu 
nesusirinkti, įgalinti valdy
bą sušaukti susirinkimą bi
le kada, kuomet tam būtų 
svarbus reikalas.

N. K.

Gegužes 24 d. įvyko lietu
vių kriaučių skyriaus susirin
kimas 11-27 Arion PI., Brook- 
lyne, unijos svetainėje. Pir
mininkas V. Zaveckas atidarė 
susirinkimą ir paskyrė mar
šalkas suskaityti balsus.

Laiškas nuo Raudonojo Kry
žiaus, reikalaujant aukų, ta
po priimtas ir paaukota $25. 
šv. Jurgio Draugija prisiuntė 
75 pikniko tikietus, irgi liko
si nupirkti. Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klubo busu išva
žiavimo birželio 18-tą prisiųs
ti 39 tikietai tapo visi nu
pirkti.

Laiškas iš Joint Boardo ra
gino lietuvius kriaučius pirk, 
ti bonus jaunos Izraeliaus 
valstybėlės, kadangi dabarti
niu laiku Amalgameitų Rūb- 
siuvių Unija veda vajų sukėli
mui finansų minėtai valstybė
lei. Trumpai apsvarstę, lie- 
tuvia kriaučiai nupirko Izra
eliaus valstybės bonų už $1,- 
000.

Iš Amalgameitų Rūbsiuvių 
Unijos konvencijos, atsibuvu
sios Clevelande, raportavo V. 
Zaveckas, J. Hermanas, o A. 
Bubnis su jų raportu sutiko. 
Ką galima trumpai pasakyti 
iš jų raportų? Konvencija 
nutarė daug gerų dalykų vyk
dyti gyvenime: nutarė, kad 
priešiškas unijoms Taft-Hart- 
ley aktas būtų sutriuškintas, 
taipgi kad Mundt bilius būtų 
atmestas . Priimta rezoliucija, 
raginanti visas unijas vieny
tis ir sykiu kariauti prieš to
kius bilius — jau išleistus ir 
bandomus išleisti. Taipgi kon
vencija pasisakė už trumpes
nes darbo valandas, 35 va
landų savaitę.
Kriaučiai Balsuos 
Delegatą Balotais

Lietuviai kriaučiai irkriauč- 
kos pasisakė delegato rinki
muose balsuoti balotais, nes 
taip geriausia, galima nubal
suoti be jųkių kivįrčių ir ler- 
mų. Rinkimai įvyks birželio 
pabaigoje, tad pereitame su
sirinkime nominavo kandida
tus. Nominuoti ir bus ant 
baloto trys. Ch. Kundrotas, 
dabartinis delegatas, apsiėmė 
dabaigti savo terminą dar 
vienerius metus. Antras — J. 
Hermanas, trečias— A. Bub
nys. Taipgi likosi išrinktas 
vice - pirmininku V. Paulaus
kas, lokalo sekretoriumi —T. 
Yegelas, abu išrinkti vienbal
siai. <

Sunku pasakyti, katras liks 
išrinktas delegatu birželio pa
baigoje. Bet kriaučiai ir 
kriaučkos gerai padarytų, jei
gu duotų pabaigti jo termi
no trečiuosius metus Kundro
tui. Jo išmetimas būtų vi
siems negerai.

Kriaučiai dar atsimena tą 
politinę kliką, kuri buvo va
dinama buivydine - glavecki- 
ne. Kundrotas ir Hermanas 
smarkiai darbavosi tos klikos 
sudaužyme. Su pagalba pro
gresyvių kriaučių tas jiems 
pavyko. Bet dabar Herma
nas pas tą pačią kliką nubė
go prašytis delegato vietos. 
Ar jam pavyks atbudavoti tą 
kliką, kurią jis pats padėjo 
sugriauti, ateitis parodys.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 
426 South 5th Street Brooklyn, N. Y.

PIETŪS 60c.
iš 5-ių patrovų .

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Taigi, kriaučiai ir kriauč
kos, būkite atsargūs balsavi
me balotais, kad ir vėl toji 
klika lokalu nesugrįžtų. Ir 
norintieji delegatystės turėtų 
atvėsti, ir palaukti — delega
to vieta nėra zuikis, nepa
bėgs.

Kriaučių vakacijos prasidės 
su birželio 30 d., tai bus 
penktadienis ir paskutinė die
na darbo, bet pagal unijos ir 
vakacijų tvarkraštį tikroji 
pradžia skaitosi liepos 3 d., 
tai pripuola pirmadienis. Mū
sų unijos vadų buvo sumany
mas pradėti kriaučių vakaci- 
jas birželio 24 d., kaip buvo 
praėjusisiame susirinkime ra
portuota, bet tas sumanymas 
atšauktas.

Kriaučiai grįš į darbavietes 
liepos 17 d., pripuola pirma
dienis. J. S.

Darbo Žmonės Noriai 
Pasirašo Peticijas 
Už Taiką

Visi eiliniai žmonės noriai 
rašosi po peticijomis už tai
ką. Tačiau moterys-motinos 
ir biednuomenė už vis grei
čiau rašosi. Motinos nenori 
prarasti kare sūnus. Ir ben
drai biednuomenė neturi ko 
laimėti iš karo, kuris būtų už 
pelnus ir pasaulio persidalini- 
mą.

Darbo žmonės tikri, kad 
karui kilus jie turėtų paau
kauti daugiausia, nes darbo 
žmonių vaikai, eiliniai kariai, 
eina į frontus masiniai, eina 
pirmiausia, Ir likusiesiems 
namie liekasi tik kančios.

Brooklyne parašai rinkta 
keliaujant karavanu. Grupei 
kalbėtojų, su būriu parašų 
rinkėjų su peticijomis susto
jant ant gatvių kampų trum
pam mitingui ir ten surenkant 
parašus. Tuo būdu surinkta 
virš 10,000 per dieną.

Queens apskrities parašų 
rinkėjai daugiausia darbavosi 
prie didžiųjų krautuvių. Su
rinkę virš 8,000, daugiausia 
pasirašė moterys.

Kitur po miestą taipgi te
berenkami parašai, tam pa
naudojant sueigas namuose, 
masinius susirinkimus ir ei
nant po namus.

Išmetusi Serganti 
Vyrą per Langą

Mrs. Anna Bornholt, 58 me
tų, sulaikyta teismui be kau
cijos.. Ją kaltina, kad jinai 
paralyžiuotą savo vyrą Fred, 
64 metų, išmetusi iš buter nuo 
5-to aukšto 1301 Washington 
Avenue, Bronxe. Anot polici
jos, ji nesigynusi, tik sakiusi: 
“Turėjau taip padaryti.”

Pervažos Mary Murray įgu
los nariai turėjo stipinai per
siimti su jauna mergina, no
rėjusia nušokti ir prisigirdyti. 
Sulaikyta, ji nesisakė nei 
vardo, bet pas ją rado raštų 
su vardu Maiilyn Colziero.

7

VAKARIENĖ 85c. 
iš 7-ių patrovų

Tarp Lietuvių
švenčių laikotarpiu į Rich

mond Hill buvo atvykęs Sta
sys Kuzmickas iš Shenan
doah., Pa., LDS iždo globėjas, 
organizacijos darbams atlikti. 
Ta proga svečias atlankė ir 
dienraštį Laisvę, kadangi jis 
yra ir šios Įstaigos didis pa- 
trijotas, nuolatinis vajininkas 

j ir bendradarbis.

Onai ir Stasiui Titaniams 
šventės buv0 rūpestingos. Ga
le savaitės buvo ligoninėje 
operacijai jos anūkė Jeanette 
McDonald, o gegužės 29-tą 
išėjo į ligoninę operacijai jos 
duktė Julia Manning.

Linkime abiem jaunom li- 
, gonėm greitai pasveikti!

Darbininku Pašalpinė 
Atidengė Kare 
Virusiems Paminklą

žydų darbininkų ir liaudies 
pašalpinė Jewish Fraternal 
Order pastatydino atminčiai 
visų praėjusiame pasaulinia
me kare mirusių savo narių 
paminklą, kurio atidengimo 
masines apeigas suruošė tra
dicinę Amerikos mirusių pri
siminimo dieną (Decoration 
Day).

Paminklas pastatytas nau
jose, gražiose organizacijos 
kapinėse — Well wood Ceme
tery, Pinelawn, L. L

PAJ1EŠK0JIMAI
Aš esu 45 metų amžiaus ir paieš

kai! ištekėjimui pasiturinčio vyro, 
patogiam gyvenimui, amžiaus nuo 
50 ar viršau metų. Prašau raityti 
anglų kalba, nes aš lietuviškai ne
moku skaityti. Rašydami’ adresuo
kite: T. S., 110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill 19, N. Y. (96-101)

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas 
įvyks šį ketvirtadienį, birželio 1, 
Kultūriniame Centre, paprastu lai
ku. — Sekretorius. (101-102)

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

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave.

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

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai < 

visose dalyse miesto. >
Laidotuvių Direktoriai: >

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

Masine Moterų Delegacija 
Pasitiko Trygve Lie

Parskridusi iš Europos New 
Yorkan Jungtinių Tautų ge
neral) sekretorių Trygve Lie, 
greta UN pareigūnų ir jo pa
ties štabo, pasitiko moterų 
delegacija, 83 moterų būrys, 
atstovės žymiausių vietos ir 
n aci on ai i ų organ i z ac i j ų.

Moterys, daugelis jų, at
ėjo nešinos gražiausiais gėlių 
bukietais, delegacija mirgėjo 
tarsi kokiu stebuklingai čia 
išaugusių gėlynų. Tai buvo 
pareiškimas moterų dėkingu
mo už jo misiją taikai. Aks- 
tindamas taiką, Lie atlankė 
eilės valstybių žymius parei
gūnus, tarpo tų ir Tarybų Są
jungos premjerą Staliną, aks
tį n d amas susitarimą 
taiką.

Trumpoje kalboje 
centro laiptų, Lie 
jog jis ' pasitenkinęs Europos

išsaugoti

nuo UN 
pareiškė.

REPUBLIC BAR & GBILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION

TONY’S

<♦>

<♦>

<♦>

<b

<♦>

<♦>

<♦>

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦)

<♦>

<♦>

<♦>

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai 

Petras Kapiskaš
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

' FUNERAL HOME 
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager

• (Lalsnluotas 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.
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žmonių judėjimu už taiką. 
Nuo Franci jos veteranų orga
nizacijos, varde 3,000,000 ve
teranų. jis gavęs vienbalsiai 
priimtą rezoliuciją, užginan
čią jo žygį.

“Mintyse motinų ir mintyse 
veteranų tėra tiktai viena gal
vosena: neturi būti daugiau 
karo pasaulyje.

“Eiliniai vyrai ir moterys, 
tie, kurie traukia kasdieninių 
darbų jungą, kurie stato pa
saulį, reiškė daugiau simpati
jų man šioje mano penkių sa
vaičių kelionėje, negu kada 
nors pirmiau.”

Europa, rytinė ir vakarinė, 
visa Europa trokšta taikos. Ir 
Jungtinės Tautos privalo dar
buotis, privalo kovoti, kad ne
bebūtų šaltojo karo, kad būtų 
įvykinta visuotina taika, sakė 
jis.

Telefonas
EVergreen 4-8969

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




