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Neameriki- nis kitus Hollywoodo juda- ••
dalyvavo

farmerin

Tranui, pietinei Korėjai ir

Įvairios Žinios

pa-

ORAS. — šilta giedra.
Chicago.—čionaitinė CIO 

auto.mechanikų taryba at-

Morristown, Tenn.—Val
stijos gubernatorius Brow
ning atsiuntė miliciją prieš 
streikuojančius audėjus.

London.
garsusis
George Bernard Shaw, bai
giąs 94 metus amžiaus.

Tai kasdieninė 
mūsą klerikalu ir jų

— Sirguliuoja 
anglu rašytojas

darbo unijos keikia 
Labor Relations Bo-

Bogota. — Kolombijos 
diktatorius prezidentas už
darė seimą iki ■ šių metų 
pabaigos.

nurodė
K c n g re s ma n ų K o m ’ - 
koR-l negad’ minimu

parodyt
Kongres

mūsų 
už naują 

Jų šulas K. Pakštas tei- 
kad visa lietuvių tauta 

jei greit neprasidės

žymusis
Robeson yra 
veiklus žmogus, 
skrido Europon,
lyvaus masiniuose mitinguose, 
ruošiamuose Pasaulinės Tai
kos Partizanų. Tuose mitin
guose jis dainuos ir kalbės už 
taiką.

Tai buvo dc- 
dėl taikos ir 
demokratinės 
Vokietijai.
dalyvavo di

džiuliame jaunųjų sporti- 
ninkų-atletų parade pirma
dieni rytiniame Berlyne.

Lafayette, Ala. — Baltų
jų džiūrė išteisino du poli
cininkus, kurie užmušė 

! negrą Willie B. Carlisle, 18, 
metų amžiaus.

dainininkas Paul 
nepaprastai 
Jis vėl iš- 

Ten jis da-

prezi- 
Rhee’o 

demokratiniai 
nepriklauso-

Tiesiai iš jų lūpų. 
Didelis štukorius. 
“Arklinis bizūnas. 
Sunkieji mėnesiai. 
Ieško įkvėpimo. 
Darbštus vyras.

Rašo A. BIMBA

Begėdiškai atvirai 
klerikalai agituoja 
karą, 
g i a, 
išnyks, 
karas.’

Visos žmonijos “labas“ rei-1 
kalaująs naujo karo be jokioj 
atidėliojimo. Girdi, “kiek
vieni delsimo metai karą už
tęsia tris mėnesius.“ (Lietu
viu žinios, geg. 11 d.)

Taigi, išgelbėjimui lietuvių 
tautos ir žmonijos reikia ato
minio karo, 
melodija 
spaudos.

Visos 
National 
ardo advokatą Denham. Pre
zidentas Trumanas irgi ant jo 
smarkiai pykstąs.' Aną dieną 
jis net buvo pasiūlęs Kongre
sui panaikinti tą vietą.

Mūsų prezidentas yra dide
lis štukorius. Jis Denhamą 
paskyrė ton vieton -ir galėtų 
bile dieną jį iš ten išmesti. 
Kam panaikinti tą vietą, kuo
met galima jon įstatyti tokį 
žmogų, kuris tarnautų žmo
nėms, o ne doleriui?

Mūsų didžiojo New Yorko 
meras O’Dwyer barasi ant 
aukštųjų mokyklų mokytojų. 
Jie “streikuoja.“ Jie atsisa
ko be jokio atlyginimo dirb
ti viršlaikius.

O’Dwyer sako, kad šis tų 
mokytojų pasipriešinimas yra 
“arklinis bizūnas“ prieš mies
to valdžią. Kol jie to “bi
zūno“ nenumos, jis su jais ne- 
siskaitys. - . —

Bet kodėl ponas meras nie
ko nedarė seniai pašalinimui 
skriaudos ir neteisingumo? 
Mokytojai sukilo tik po to, 
kai visus įu prašymus miesto 
valdžia pasiuntė į gurbą.

Ateinantieji trejetas mėne
sių bus labai sunkūs dien
raščiui Laisvei. Kasmet taip 
būna. Per vasarą įplaukos la
bai susitraukia.

Gera dienraščiui parama 
yra spaudos piknikai. Nors 
po viena pikniką turėtų su
ruošti kiekviena kolonija. Vi
si draugai ir draugės prašo
mi pasidarbuoti.

Darbininko' redaktorius 
skundžiasi, kad mūsų kleri
kalams reikia naujo įkvėpi
mo. Bet kur jo pasisemti? 
So. Bostone? Chicagoje? Gal 
Maspethe pas prelatą Balko
ną ?

Klaidą turite. Jo galima 
gauti tik “amžinajam mieste“ 
Romoje, sako prelatas Urbo
navičius.

Labai prasti pyragai. Jei
gu dievas visur yra, tai ko
dėl jis stebuklų neparodo 
Bostone, Chicagoje, arba 
Maspethe ?

Pradžioje liepos mėnesio 
turėsime ne vieną, bet du di
deliu suvažiavimu. Tai bus 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo dvimetinis seimas ir 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos jubiliejinis suvažiavimas. 
Prie abiejų reikia gerai pasi
ruošti.

LDS seimas irgi bus jubilie
jinis. Susivienijimui šiemet 
sukanka dvidešimt metų.

Kolonijų veikėjai turėtų
,.A (Tąsa nuo 1 pusi.)

KONFERENCIJA 
UŽDRAUSTI

TAIKOS
ŠAUKĖ
ATOMU BOMBAS
Užgyrė Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus atsišaukimą, kad 
vakarinės valstybės ir Sovietai per derybas susitaikytų

Washington. — Įvyko di
delė konferencija dėl tai
kos išlaikymo. Dalyvavo 
650 delegatų iš 31 valstijos. 
Tai buvo Mid-Century Con
ference for Peace (Vidurio 
Šimtmečio Konferencija 
dėl Taikos).
Konferencija užgyrė Tarp

tautinio Raudonojo Kry
žiaus atsišaukimą, kuris 
ragina Ameriką ir kitas 
vakarų valstybes eiti į de
rybas su Sovietų Sąjunga 
ir tokiu būdu išvengti ato
minio karo.

Taikos konferencija pa
rėmė generalio Jungtinių 
Tautų sekretoriaus Trygve 
Lie siūlymus baigti šaltąjį 
karą tarp rytų ir vakarų ir 
susitaikyti per ramias de
rybas.
Kalbėdamas

Piety Korėjos valdžios priešai 
laimėję seimo rjnkimus
241c) Pietų Korė. vai. prieš.

Seoul, Korėja. — Pieti
nės Korėjos seimo rinkimus 
antradieni laimėjo 
ninkai dabartinės 
dento Syngmy.no 
valdžios — 
tautininkai, 
m ingi kandidatai ir k t.

Pradiniai rinkimu aps
kaičiavimai rodo, kad Sei
man mažai išrinkta Syng- 
mano Didžiosios Korėjos 
Tautininkų Partijos kandi
datų.

Daugiausia laimėjo tie, 
kuriuos valdžia apšaukė 
“raudonaisiais” bei komu
nistų remiamais. Rinkimų 
išvakarėse policija suėmė 
500 nužiūrimų Komunistų, 
jų tarpe ir 40 kandidatų į

Washington.—Prez. Tru- 
manas svarsto buvusiojo 
kongresmano Parnell Tho- 
maso prašymą paleisti jį iš 
kalėjimo ir panaikinti $10,- 
000 piniginę baudą.

Thomas, buvęs Neameri- 
kinės Kongresmanų Veik
los pirmininkas, yra įkalin
tas pusei metų iki 18 mėne
sių už tai, kad apgavingai 
traukdavo iš valdžios algas 
neva savo raštininkėm.

Thomas, aršus raudon- 
baubis, jau’ištupėjo apie 6 
mėnesius kalėjime.

Washington. — Per tris 
pirmuosius šių metų mėne
sius amerikinės korporaci
jos gavo 30 bilionų, 500 mi- 
lionų doleriu pelno pirm 
taksų atskaitymo; tai yra 
bilionu dolerių daugiau, 
negu per tuos pačius 1949 
metų mėnesius.

joj, Paul Ruegger, Tarptau
tinio Raudonojo Kryžiaus 
pirmininkas, pakartojo tos 
organizacijos atsišaukimą 
uždrausti atominius gink- 
klus.

Konferencija, be kitko, 
nutarė siųsti delegacijas į 
Jungtines Tautas, raginant 
vakarinius kraštus ir So
vietų Sąjungą susitaikyti. 
Vienas konferencijos užgin
tas pasiūlymas sako, jog 
Amerika turėtų sustabdyt 
bandymus hydrogeninei 
bombai pagaminti, o to vie 
ton statytų atominį fabri
ką naudingiems civiliniams 
tikslams.

Konferencijoj 
daug protestantų kunigu, 
pilietinių vadų 
atstovų, darbo unijų veikė- 

konferenci- jų, profesorių ir kt.

seimą.
Valdžia sako, kad praeis 

kelios savaitės, iki visos 
rinkimų pasėkos bus sus
kaičiuotos.

Per policijos atakas prieš 
tariamus komunistus rinki
mų dienoje užmušta 9 as
menys; sužeista ir keli po
licininkai.

Tuo pačiu laiku pietinė
je šalies dalyje demokrati
niai partizanai kovėsi su 
kariuomene ir policija ir 
buvo užėmę Sančong mies
to dalį.

Pietinė Korėjos puse 
yra Amerikos kontroliuoja
ma ir ginkluojama prieš 
komunistus, šiaurinė Ko
rėjos pusė yra liaudiška 
respublika.

metė aukštųjų unijų vadų 
padarytą penkmetinę sutar
tį su General Motors korpo
racija todėl, kad sutartis 
uždraudžia reikalauti algų 
pakėlimo per tą laikotarpį.

Chicago.—Jungtinės Val
dinių Darbininkų - Tarnau
tojų Unijos suvažiavimas 
reikalauja mokėti jiems 
nemažiau kaip $3,000 algos 
per metus.

Cechų teismas įtaria 
vakarų atstovus kaip 
išdavikų vadus

Praga. — Čechoslovaki 
jos teismas pradėjo tardy- 

i ti 13 čechoslovakų, kaip 
svetimų kraštų šnipus, ir 
kenkėjus - sabotažuotojus, 
planavusius iššaukti sukili
mą ir nuversti liaudiškąją 
Čechoslovakijos valdžią.

Kaltinimas tvirtina, kad 
tie išdavikai veikė pagal 
nurodymus velionio Ame
rikos ambasadoriaus Laur. 
Steinhardto ir Francijos ir 
Anglijos ambasadorių. Sa
ko, jog sąmoksluose prieš 
valdžią dalyvavo daugelis 
amerikonų, anglų ir fran- 
cūzų ambasadų narių, taip
gi Norvegijos, Belgijos ir 
Švedijos atstovai ir vakari
nių kraštų korespondentai.

Tarp teisiamųjų yra keli 
tautiniu socialistu atstovai, 
buvęs policininkas ir kt.

Komunistu priešams 
ginkluot Truman nori 
dar $1,225,000,000

Washington.—Prez. Tru
manas rengiasi kreiptis į 
Kongresą, kad paskirtų 
dar 1 bilioną, 225 milionus 
doleriu keturiolikai saliu 
ginkluoti prieš Sovietų Są
jungą ir prieš komunizmą 
per 12 mėnesių nuo liepos

Be to, jau pirmiau Kong
resas paskyrė 1 bilioną, 
238 milionus dolerių euro
piniams Atlanto pakto kraš
tams ginkluoti.

Už naujai Trumano rei 
kalaujamus pinigus bus 
siunčiami ginklai Franci jai, 
Anglijai, Italijai, Belgijai, 
Holandijai, Luksemburgui, 
Norvegijai, Danijai, Portu-

Japonai demonstravo 
prieš

Tokio. — Tūkstančiai ja
ponų darbininkų ir studen
tų Memorial dienoje de
monstravo, reikalaudami, 
kad Jungtinės Valstijos iš
trauktų okupacinę savo ar
miją iš Japonijos.

Policija areštavo 8 de
monstrantus už susidūrimą 
su keturiais Amerikos ka
reiviais. Japonai sakė, kad 
amerikonai juos užkabinę. 
Kiti japonai protestavo 
prieš areštus. Tad policija 

areštavo protestuotojus. 
Pradiniai demonstracija 

buvo rengiama Imperatori
nė j Aikštėje. Paskui ameri
konų kariuomenė užėmė tą 
aikštę dėl savo Memorial 
Dienos parado. Tada de
monstrantai numaršavo į 
kitą aikštę, kur jiem kalbė
jo komunistų vadas Sanko 
Nozaka ir kiti kalbėtojai.

AUKŠČIAUSIAS TEISMAS BAUDŽIA 
21 PROGRESYVI tJŽ “PANIEKINIMU” 
NEAMERIKINIO KONGR. KOMITETO
Siunčia kalėjiman priešfašistinius veikėjus ir rašytojus, 
kurie atmetė šnipiškus kongresmaną reikalavimus

Washing ton. —A ukščiru
sias Teismas atsisakė per
svarstyti sprendimus, ku
riuos žemesnieji fede raliai 
teismai padarė pri?š juda
mųjų paveikių rašytojus 
Johną Hovvardą Lawsona 
ir Daltoną Trumbo ir prieš 
vienuolika vadų Bendrojo 
Priešfašistiniu Pabėgėlių 
Komiteto.

Vyriau-d/As šalies teismas 
tuo būdu siunčia kalejman 
21 progresyvi amerikietį— 
rašytojus, profesorius - mo- 
kvtoius, unija organizuoto
ms ir profesl jup’us. Bau
džia juos už n.aniekmimą 
Neamerikinės Kongresma- 
nu Veiklos Komiteto.

Federalis apskrities teis
mas 1947-48 metais surado 
iuos kaltvs už vadinamą 
“panieki tuma Kongreso.”

Neame r i k:»w ? Kon gros--
manų Veiklos Komitetas

Vakarinių vokiečių gauja užpuolė grįžtančius 
iš rytinio Berlyno jaunuolius demonstrantus

Helmstedt, Vokietija. — 
Govėda vokiečių užpuolė 
2,000 jaunuoliu, kurie, grįž
dami iš rytinio Berlyno, 
staptelėjo Helmstedte. ang
lų užimtame Vokietijos 
ruožte. Daugelį jaunuoliu 
jie sumušė bei sužeidė, bet, 
sakoma, nepavojingai.'

Užpuolikai, dainuo dam i 
mylimąja nacių daina 
“Deutschland ueber Alles” 
(Vokietija virš Visko), nu
draskė mėlynus jaunuolių 
marškinius, išplėšė mėlyną
sias vėliavas ir sudegino.

Jaunuoliai grįžo iš milži-

Per šventes žuvo bent 
547 amerikiečiai

Per šventes ir pasilinks
minimus ryšium su Memo
rial-Decoration diena žuvo 
547 amerikiečiai, kaip sus
kaičiuota iki trečiadienio 
ryto. Bet manoma, jog tai 
dar ne visi.

Automobilių nelaimėse' 
užmušta 330, nukendo besi-j 
maudant 92, o 25 žuvo nuo 
kulkų ir kitose nelaimėse.

Vakarinės Europos karo 
laivynu bendri pratimai

London. — Šio mėnesio 
viduryje prasidės didžiau
si bendri vakarinės Euro
pos karinių laivynų prati
mai. Tuose manevruose da
lyvaus laivynai Anglijos, 
Francijos, Belgijos, Ho- 
landijos, Norvegijos ir Da
nijos.

Kariniai pratimai jūrose 
bus daromi pagal Amerikos 
nurodymu? europiniams 
Atlanto pakto kraštams.

reikalavo, kad dr. Edwar- 
das K. Baršku, rašytojas 
Howard F».ū ir 9 kiti Pr.eš- 
fašistinio Komiteto vada1’ 
pristatytu visas knygas ir 
kitus šios oyg.u ra:i ior, do
kumentus. O jie 
tuos dokumentus 
ragangaudiškam 
manu Komitetui 
deralis auskrit:es teismas 
nuteisė Barsky nusę metu 
kalėti, o Howardui Fastui ir 
kitiems devvniems skyrė no 
3 mėnesius kalėjimo Visi 
11. be to. buvo nuteisti po 
$500 bau'.k-s sumM.čti.

Jie 
niam 
te tu i, 
dokumentu išduoti. Sakė* 
Priešfašistinis Komitetas 
šelnia žmones, pabėgusius 
iš Ispanijos nuo Franko fa
šizmo ir besislapstančius 
nuo jo. Kai kurie pašalpų 

niškos jaunimo demonstra
cijos, kuri įvyko sekmadie
nį rytinėje, sovietinėje Ber
lyno dalyje.
monstracija
dėl vienos 
valdžios visai

Suimta 236 grįžę iš 
rytinio Berlyno

Munich, Vokietija. —Po
licija areštavo 236 vokie
čius jaunuolius, grįžusius 
iš jaunimo demonstracijos 
rytiniame Berlyne. Jie kal
tinami, kad “neteisėtai ke
liavo per rubežių.”

Neoficialiai skaičiuoja
ma. kad 10 tūkstančiu vo
kiečių jaunuolių iš vakari- 

Inės Vokietijos dalyvavo 
toje demonstracijoje.

Trumanas tik trumpai 
kalbėjosi su Trygve Lie

Washington.—Prez. Tru
manas geg. 29 d. trumpai 
kalbėjosi su sugrįžusiu iš 
Europos Trygve Lie, gene
raliniu Jungtinių Tautų 
sekretorium. Pokalbis tę
sėsi tik 25 minutes. O ne
seniai Maskvoje premjeras 
Stalinas < pusantros valan
dos tarėsi su Trygve Lie.

Lie perstatė Trumanui 
savo pasiūlvmus dėl santai
kos su Sovietų Sąjunga ir 
dėl Kiniios atstovybės Jun
gtinėse Tautose.

Washingtono valdininkai 
šaltai atsiliepė į Lie’o 
siūlymus.

gavėjai gyvena Ispanijoje; 
tūli kiti gyvena Franci jo j, 
bet laiks nuo laiko atsilan
ko Ispanijon. Jeigu popie
riai su jų vardais būtų iš
duoti ir viešai paskelbti, tai 
Franko fašistai tuos žmo
nes medžiotų, žiauriai baus
tų ir net žudytų.

Neamerikinis Kongres-' 
manų Komitetas atmetė šį 
paaiškinimą ir patraukė 
Priešfašistini Komitetą tei
sman už “paniekinimą Kon
greso.”
Kvotimai ir byla prieš 
Hollywoodo rašytojus

1947 m. rudeni Neameri- 
kinės Kongresmanų Veik
los Komitetas ėmė kvosti 
Lawsona, Trumbo ir aštuo- 

mųjų paveikslų rašytojus 
bei direktorius. Neameriki
nis Komitetas ieškojo in
džiu pramonėje komunistų 
ir “raudonųjų.” Visi jie at
sisakė duoti atsakymą į 
klausimą: “Ar esi komunis
tas, ar buvai komunistas?” 
Kiekvienas pareiškė, jog 
komitetas peržengia Kons
tituciją, skverbdamasis į 

’politines jų mintis ir įsiti
kinimus.

Neamerikinis Komitetas, 
pirmininkaujant žulikvi re- 
publikonui kongresrnanui 
J. Parnell Thomasui, todėl 
patraukė juos teisman už 
“paniekinimą Kongreso.” 
Ir federalis apskrities teis
mas 1948 metais nuteisė 
Lawsona ir Trumbo vienus 
metus kalėti ir po $1.000 
piniginės baudos sumokėti. 
Teismas kitiem aštuoniom 
buvo atidėtas, iki praeis 
judviejų apeliacijos aukštes
niuose teismuose.
Parnell Thomas įkalintas 
už suktybes

Paskui Parnell Thomas 
buvo nuteistas kalėjiman 
už pinigų sukimą iš val
džios iždo. Jis pasisavinda
vo čekius, kuriais valdžia 
mokėjo algas Thomaso iš
galvotam “sekretorėm, 
reikalingom jo darbui kaip 
kongresmano.”
Valdžia sako, kad kiti 8 
turi be teismo eit kalėjiman

Aukščiausias Teismas 
dabar jau antru kartu at
metė Lawsono ir Trumbo 
apeliaciją; taigi patvirti
no jiem bausmę.

Valdžia tvirtina, jog kiti 
aštuoni turėtų jau be teis
mo priimti tokią pat baus
mę; sako, kad jie 1948 me
tais sutiko pasiduoti baus
mei, kokią patvirtins galu
tinis sprendimas dėl Trum
bo ir Lawsono apeliacijos.* 

' Bet astuonių kitų holly- 
woodiečių rašytojų - direk- * 
torių advokatai dar ruošia
si ginti juos nuo kalėjimo.

Du Aukščiausio Teismo 
nariai, teisėjai Hugn Black 
ir William O. Douglas rei
kalavo svarstyti Priešfašis- 
tinio Komiteto ir I>awsono- 
Trumbo apeliacijas. Bet 
teisėjų dauguma atsisakė. X
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Fosteris apie tą išgarbintąją sutarti
Neseniai, kaip skaitytojas žino, automobilių darbinin

kų unijos prezidentas Reuther pasirašė penkerių metų 
sutartį su General Moters korporacijos prezidentu Wil- 
sonu. Šiuos žodžius rašant, gal būt, sutartis jau bus už- 
girta ir unijos narių — ką gi kitą jie darys.

Šios sutarties pasirašymą garsiai išgyrė komercinė 
spauda, radijas, valdžios pareigūnai ir kitokie “dideli 
vyrai,” kaip pavyzdingiausią sutartį, kokią kada nors 
organizuoti darbininkai ir kapitalistai esą padarę.

Tik pagalvokime: sutartyje aiškiai pasakvta, jog per 
sekamas penkerius metus General Motors Korporacijos 
darbiniu ka i n e s t re i kuos!

Vadinasi, per penkerius metus General Motors viešpa
čiai gali jaustis saugiausiai: jokio pavojaus, jokio reika
lavimo iš darbininku jie nesusilauks, o jei reikalavimo ir 
susilauktų, tai streiko nebus, nes darbininkų unija jį 
draudžia, ji pasirašė tokią sutartį!

Tiesa, korporacija pažada, jog kiekvieneriais metais 
(per penkerius metus) darbininkams būsią pakeltos al
gos 4 centais valandai.

Deja, algų pakėlimas nėra ir negali būti užtikrinta^, 
nes sutartyje aiškiai pasakyta, jog algos bus reguliuoja
mos pagal “eskalatorių”: jei pragyvenimo lygis pakils, 
algos bus pakeltos, jei pragyvenimo lygis (kainos) nu
puls, — pagal proporciją ir algos bus sumažintos. Turint 
galvoje tai, jog valdiški daviniai pragyvenimo kainų “nu
puolimą ” visuomet labiau pabrėžia nei “pakilimą,” ga
lime įsivaizduoti, kaip visa tai atsilieps į General Motors 
darbininkų kišenę.

Bendrai, algų pakėlimas General Motors korporacijai 
mažai tereiškia: pakelia keletą centų darbininkams algą, 
pakelia savo produktų kainas, na, ir korporacijai pelnai 
eina kaip ėję.

Atsiminkime: praėjusiais metais General Motors kor
poracija gavo didesnius pelnus, negu kokia kita korpo
racija Amerikoje kada nors gavo!

William Z. Foster, žymusis darbininkų vadovas Ame
rikoje, rašydamas apie šią sutartį, sako, jog pavojin
giausias darbininkams yra tas sutarties skyrius, kuris 
draudžia jiems per penkerius metus streikuoti! Ir jis 
mano, jog tai padaryta dėl to, kad sutartis pasitarnautų 
karui.

“Žmonės, kurie pasirašė šią sutartį” rašo Fosteris, 
“kompanijos ir unijos viršininkai, iš tikrą ją tikisi, jog 
greit prasidės karas tarp Jungtinių Valstijų ir Tarybą 
Sąjungos. Faktinai, sutartis aiškiai yra pagrįsta tuo su
pratimu, jog karas yra neišvengiamas ir jis prasidės 
greitoje ateityje . ..”

Fosteris sako, jog reakcininkai ADF, CIO ir tūlų ne
priklausomų unijų vadovai jau per ilgą laiką rėmė ir te
beremia Wall Stryto užkariavimo politiką; jie aktyviai 
rėmė ir teberemia šaltąjį karą, vedamą imperialistinės 
Trumano vadovaujamos vyriausybės; tam tikslui jie 
skaldo CIO, tam tikslui jie skaldo Lotynu Amerikos Ge
neralinę Darbo Konferenciją, tam tikslui jie skaldo 
Pasaulinę Darbo unijų Federaciją. Dabar tam tikslui 
jie daro viską, kad pririšus darbininkus prie darbų, kad 
jie negalėtų streikuoti, negalėtų pasipriešinti prieš iš
naudotojus ir prieš karą.

Fosteris ragina darbininkus priešintis šiam žygiui, 
šiam sąmokslui. Jis ragina pastoti kelią pardavikiškiems 
darbininkų unijos vadovams, tarnaujantiems karo ruo
šėjams ir darbininkų išnaudotojams.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
■ t, Y ______—

Dipukai apie Australiją

KLERIKALAI IR 
ATOMINĖ BOMBA

Visi, kurie kalba prieš 
atominį karą, teigia Mari
jonų Draugas, tarnauja ru
sam. “Visa ši kampanija,” 
girdi, “tarnauja tik rusų 
interesų gynimui.”

Kaip tai galėtų būti? Ne
jaugi atominė bomba nai
kins tik rusus, o neįveiks 
amerikiečių ir kitų žmonių?

Čia visas reikalas sukasi 
apie komunistų “gudrybę.” 
Klausia klerikalų organas: 
“Kodėl komunistai veda to
kią kampaniją prieš atomi
nę bombą?” Ir atsako: “To
dėl, kad šioje srityje sovie
tai yra labiausiai atsilikę ir 
nesitiki pasivyti amerikie
čių. Kad jie galėtų pralenk
ti, x reikia, jog Amerika nu
stotų gaminusi atomines 
bombas ir visas turimas su
naikintų.”

Todėl, žinoma, Draugas 
ir visi klerikalai sušilę agi
tuoja už didesnį atominių 
bombų gaminimą ir už 
smarkesnį atominio karo 
ruošimą.

Lai bus ir taip:’ lai ir to
kiais sumetimais, tai yra, iš 
baimės, tie komunistai veda 
kampaniją prieš atominę 
bombą. Svarbu, kad tokia 
kampanija yra vedama. 
Šiandien kampanija prieš 
atominę bombą yra kampa
nija prieš naują karą.

Išrokavimai arba sumeti
mai čia nesvarbu. Beveik 
kiekvienas žmogus turi sa
votiškus išrokavimus. Yra 
žmonių, kurie kovoja prieš 
naują karą religiniais su
metimais. Yra žmonių, ku
rie nenori karo todėl, kad 
nenori kare nukentėti. Yra 
žmonių, kurie priešingi ka
rui todėl, kad iš principo

-Leidinio daubas atliktas tik
rai moksliškai, tiksliai, kruopš

čiai ir gražiai darbas išleis
tas. Kas dėl to leidinio politi
nės dalies, tai čia anglų moks
lininkai sąmoningai ar nesą
moningai pasielgė kaip tikri 
pirkliai, — pigia kaina Lietu
vą kartu su Latvija ir Estija 
atidavė rusams.

Štai to leidinio penktame 
puslapy, kur sužymėtos viso 
pasaulio nepriklausomos vals
tybės, Lietuva, Latvija ir Es
tija įdėtos į “Union of Soviet 
Socialist Republics” skyrių, 
visai be jokių aptarimų . ..

Ot, šiam žmogeliui šitie 
anglai būtų geriau patikę, 
jeigu būtų nesiskaitę su tik
rove ir Lietuvą išmetę iš 
Tarybų Sąjungos.

VISUR JIE VĖJĄ SĖJA
Klerikalinė Amerika rašo:

Kiniečiu kunigas organizuoja 
kinų, akademinį jaunimą 

kovai su komunizmu.
USA universitetuose bei ko

legijose šiuo metu studijuoja'

—-------------------- • p-----------------------------------------------------:---------- ■----------------•

apie 40'00/<j<iniečių studentų. 
500 j'ų studijuoja katalikiško
se kcjlegijose. Šiems komunis
tu nuo tėvynės atskirtiems 
jaumioliamsį padėti kun. John 
T. S.iMao .įkūrė Užjūrio Kinų 
Studentų Tarnybą.

1 1šios naujos organizacijos 
tikslas —/duoti kinų studen
tams i/eliginių patarimų, tar
pininkauti jų santykiuose su 
atitinkamių kolegijų vadovybė
mis svarbiausia, neleisti 
komuiiĮizmo Įtakai paplisti jų 
tarpe./

Bet kitam puslapyje skai
tome: f‘Raudonojoj Kinijoj 
krikščiony Ai nėra vietos.”

Kiek mums žinoma, Kini
jos Liaudies Respublika yra 
pripažinus ir paskelbus vi
soms religijoms pilniausią 
laisvę. Bet, aišku, kad jei
gu katalikų bažnyčios kuni
gai kišis į' politiką ir suo- 
kalbiaus liaudies valdžia 
nuversti, jiems Kinijoje vie
tos nebus. Tasai kunigas 
Mao vėją sėja ir tik audrą

Tai kam dabar 
tarnauja “PAC”?

Tai buvo dar Roosevelto 
laikais. Amerikos didžiosios 
darbo unijos, susispietusios 
į CIO, nusprendė plačiau ir 
rimčiau įsitraukti į politinį 
veikimą. Tam tikslui buvo 
suorganizuotas Political Ac
tion Committee arba PAC. 
Komiteto darbas buvo masi
niu spaudimu paveikti val
džią ir pasiųsti į Kongresą 
tokius žmones, kurie nepa
mirštų savo pareigų linkui 
Amerikos žmonių. Komite
tas aiškiai buvo pasakęs, 
kad jis nesusidės nė su vi-e-

priešingi žmonių žudymui, j na politine partija, išimti- 
Yra ir tokių, kurie iš viso naj vadovausis bepartyviš-
karą skaito beprotišku daik
tu. Ir šimtus kitokių išroka- 
vimų surasime. Svarbu tik 
vienas dalykas: kad tie 
žmonės priešingi karui ir 
kovoja prieš karo kurstyto
jus. Svarbu, kad jie pri
klauso taikos šalininkų kem
pei.

Bet kur priklauso mūsų 
klerikalai? Jie 
naujo karo šalininkų 
pei. Jie yra žmonijos 
šai.

priklauso 
kem- 
pri-e-

norė- 
užsi-

gai iu dirbti, o lengvesnio ne
gaunu. Turiu pasakyti, kad 
australai kai kuriais atvejais 
yra didesni “naciai” už vo
kiškus nacius Pats Adelai
des Euniploymentas rūpinosi 
man gauti darbo komercinio 
meno srityje, bet visos pa
stangos nuėjo niekais. Nie
kas nepriėmė, nes esu ‘‘new 
australian.” O kitur dar ge
riau : sustreikavo viso fabri
ko darbininkai, kai prie 
kombinuotesnio mašinų dar
bo paskyrė pabaltiečius—ir 
tik du vyrus. Perdėm jau
čiasi, kad australai bijo 
naujai atvykusiųjų. Mato 
juose konkurentus. Gi pa
tys yra dideli tinginiai ir 
darbo simuliantai. žiūri, 
kad uždirbti nieko nedir
bant. Kita blogybė yra bu
tų klausimas. Australijoj to
kia jau tradicija, kad kiek
vienas statosi namą tik savo 
šeimai. O kuris neturi pi
nigų pasistatyti savo namo, 
tai nežino kur gyventi ir 
kaip rasti kokį nors butelį 
ar kampą. Valdžia nerodo 
ir dabar ncrido iniciatyvos 
statyti namus savo ar nau
jai atvykstantiems žmo' 
nėms. Aš pats su šeima g.y 
venų mažyčiam kambary, 
kuriame nėra nei stalo, 
kėdės.

Taigi, va: Rūkštelė 
šeima neturi nei stalo 
nei kėdės, gyvena, taip 
kant, be nieko. Na, o šalis, 
anot Tamulio, yra turtin
ga, ir didelė.

Įsidėmėtini šitie Rūkšte 
lės žodžiai:
“sustreikavo viso fabriko 
darbininkai, kai prie kombi
nuotesnio mašinų darbo pa
skyrė pabaltiečius—ir tik du 
vyrus.”

Tuo pačiu klausimu Ta 
mulis rašo:

Visas A.i.-Jralijos 
ninku 
unijose, 
unijos 
tūliams
bą verstis savarankiškai. Ta
čiau šias kliūtis sudaro tik 
tos unijos, kurios yra komu* 
nistų kontroliuojamos.

Veikiausiai Tamulis čia 
pamelavo: komunistai yra 
mažiausiai nusistatę prieš 
ateivius, todėl ir jų kont
roliuojamos unijos negalė
jo daryti tų dipukams 
“kliūčių,” kurias Tamulis 
mini.

Kad Australijos darbi 
ninkai nenori užleisti nau 
jai atvykusiems paimti jų 
darbus — nestebėtina. Jie 
žino, jei darbą užims dipu
kas, tai jo neliks pačiam 
australiečiui. Tai parodo, 
kaip nėra saugus ten dar
bininko gyvenimas!

Amerikoje taipgi dauge- 
lyj fabrikų, kur dipukai 

yra nemažai 
besišiaušian-

Australijoje, kaip rašo 
ten pakliuvę dipukai, šiuo 
metu esą apie 6,000 lietu
vių. “Draugo” bendradar
bis J. Tamulis rašo, jog 
“atrodo, tas skaičius gali 
dar padidėti.” Vadinasi dar 
daugiau dipukų ten mano 
suvažiuoti.

Tamulis žymi:
Materialiniu atžvilgiu Au

stralijoje lietuvis neturėtų 
skųstis. Kraštas yra didelis 
ii’ labai turtingas, kur^o 
turtų ii- galimybių lig šiol 
teišnaudota vos 10%. Va
dinas, pati Australija turi 
tendencijos augti. Pagrin
dinis šiuo motu rūpestis yra 
kaip galima greičiau pakel
ti gyventojų skaičių, o tuo 
pačiu ir padidinti darbo ran
kų kiekį, čia darbo yra la
bai daug: jo pasiūla per 
laikraščius ir kitokius skelbi
mus yra labai didelė, tas 
liudija, kad čia trūksta dar
bininkų, ir tuo pačiu daros 
aišku, kad nedarbo pavojaus 
ir ateityje nebus.

Kodėl gi “nedarbo pavo
jaus ir ateityje nebus”? 
Tamulis nepasako.

Teigdamas, jog nedarbo 
nebus, jis klysta. Australi 
joje juk veikia ne socialis
tinė sistema, kuri krašto 
ūkį tvarkytų planingai, už
tikrinant kiekvienam dar
bo žmogui darbą, o kapita
listinė sistema, anarchiška 
sistema, paremta pelnu, ša 
lis gali būti gamtiniai tur
tingiausia, o vienok ją eko
nominė krizė gali krėsti 
taip pat, kaip kiekvieną ki
tą kapitalistinį kraštą. 
Australija nėra turtingesnė 
už Jungtines Valstijas, bei 
kai kurias Pietų Amerikos 
respublikas, gi pastarosio
se nedarbas kartojasi peri- 
jodiškai!

Toliau:
Tokiu būdu lietuviui atei

viui didelio skurdo pavojaus 
nėra*, net jeigu jis dirbtų 
vien tik paprasto darbinin
ko darbą, žinoma, geresnės 
perspektyvos yra tiems, ku
rie turi kokią nors praktišką 
specialybę. Tačiau jau ir 
dabar daugumas ' lietuvių, 
dar tebebūdami surišti dar
bo sutartimis, jau spėjo tiek 
materialiai sustiprėti, 
perkasi žemę ir statosi 
mus. Tiesa, su didesnėm šei- 

jei tik vienas šeimos 
išsiversti su il

U

šu 
nei 
sa-mus ima už gryną pinigą.

Pavyzdžiui, demokratų 
priimtoje rezoliucijoje už
tinkame sekamą gražų, bet 
veidmainingą pareiškimą:

“Mes tikime, kad žmogus 
yra svarbesnis už nuosavy
bę — kad žmogaus teisės 
yra pamatinės teisės, ku
rios padarė mūsų tautą 
tvirta ir kurios sudaro vy
riausią demokratų partijos 
tikėjimą.”

Visa kapitalistinė san
tvarka pagrįsta tuo pama
tiniu principu, kad žmogaus 
teisės nieko nereiškia prieš 
nuosavybės teises. Demok-

darbi- 
vyksta 
kurios 
trem-

gyvenimas
Ir čia kai 

. daro kliūčių 
gauti tą ar kitą dar

kūmo principu.
Abiejų senųjų partijų po

litikieriai labai išsigando. 
Tuojau PAC tapo labai ga
lingu darbo unijų įrankiu 
kovoje už socialinius įsta
tymus. Ypatingai kairiosios 
darbo unijos pasidarė veik
liomis politikoje.

Bet laikai pasikeitė. Vis
kas pasikeitė, kai CIO va
dovybė pasuko į dešinę ir 
paskelbė kryžiaus karą kai
riosioms unijoms. Tuojau 
PAC pavirto demokratų 
partijos ir Trumano admi
nistracijos organu. Tuojau 
PAC pasistatė vyriausiu 
uždaviniu kovoti Progresis- 
tų Partiją. Visai pamiršo 
kovą su reakcijonieriais.

Net liūdna skaityti PACo 
leidžiamą savaitinį buleliui 
“Political Action of the 
Week.” Nieko jame daugiau 
nebeužtiksi, apart populia- 
rizavimo visos Trumano po- 
likos. Štai dabar preziden
tas Trumanas lankėsi vaka
ruose su prakalbomis. Chi
cago je įvyko demokratų 
partijos komiteto susirin
kimas. Visas PACo bul eti
nis pašvęstas Trumano ir 
demokratų komiteto garbi- • 
nimui. Plačiai cituojama 
demagogiška demokratų re
zoliucija. Juk politikieriai 
moka kepti gražiai skam
bančias rezoliucijas. Jiems 
jos nieko nekaštuoja. PAC 
visus demokratų pareiški-

išlaikymą kapitalizmo, pir
moji vieton stato žmogaus 
teises! Niekas daugiau, kaip 
plika demagogija.

Tai žino PAC vadai, bet 
neišvelka tos demokratu de
magogijos aikštėn. Jie pa
deda tiems demagogams ap
gaudinėti unijistus.

Pilietis.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

kau
na

mom 
narys dilba, 
ku, bet vis dėlto galima.

“Perkasi 'žeme ir statosi 
namus.” Ką tai rodo? Tai 
rodo, be kitko, kad į Aus
traliją pakliuvę išvietintie
ji jau nebesitiki, kad ato
minis karas greit atidarys 
jiems kelią į Lietuvą; va
dinasi, jie jau nebepasi- 
kliauna karu, būk jis' grą
žinsiąs ten fašizmą. Jungti- sajndomi 
nęse Valstijose yra daugj įarbininlĄ _________
dipukų, kurie galvoja kaip, gjų prieš dipuku įsilei- 
tik atžagariai: jų galvelės] 
dar vis užkranktos ta pro
pagandą būk karas greit 
prasidės ir jis grąžins Lie
tuvon smetonizmą, o tada 
jie galėsią “laisvi, kaip 
paukšteliai” grįžti Lietu 
von ir ten vėl engti darbo 
žmones, kaip engė smeto 
niškais laikais.

Apie Australiją telpa 
straipsnis ir “Naujienose,” 
rašytas tūlo dailininko An
tano Rukšlelės.

Rūkštelė šitaip, rašo:
Man asmeniškai Australi

joje iš dalies sekąsi, iš da
lies nesiseka. Atvažia:.ęs į 
ją sunkiai susirgau — ga
vau sciaticą (mūsiškai—iši- 
ją). Ilgą laiką nieko ne
dirbau — gulėjau lovoje. 
Kiek pagerėjus —- pradėjau 
dirbti. Bet neilgai. Gruo
džio mėnesį vėl guliau į lo
vą. Nuo Kalėdų jokio dar
bo nedirbu, nes sunkaus ne-

Nauji Prekybos 
Taškai Kolūkiuose

UTENA, bal. 7 d. — Utenos 
apskrities “Aušros” ir “Alau
šo” kolūkiuose atidaryti nauji 
prekybos taškai. Jie aptar
nauja ne tik savo, bet ir kai
myninių žemės ūkio artelių 
kolūkiečius. Juose yra gai
sus asortimentas įvairių audi
nių, avalynės, radijo imtuvų, 
patefonų ir kitų prekių.

Artimiausiu laiku apskrities 
kolūkiuose bus atidarytos dar 
5 parduotuvės.

MOKSLININKAI 
MOKSLIŠKAI IR 
PASIELGĖ

Yra žmonių, kurie 
tų, kad mokslo vyrai
merktų prieš tikrovę ir pa
neigtų faktus. Vienas tokių 
menševikų laikraščio skilty- 

. Lauktoji Rytinės Vokietijos jaunimo demonstracija se smarkiai išbarė Anglijos 
geografus. Kam, girdi, jie 

Praėjusį šeštadienį mes šitoje vietoje žymėjome, jog'Lietuvą priskaitė prie Ta
lį rybų Sąjungos. Jis rašo:

Anglų geografijos institu
tas Edinburghe kaip ir ki
tais metais, taip ir šiais išlei
do “The Advanced Atlas of 
Modern Geography.” Jį reda
gavo John Bartholomew, M. C. 
Knyga pašvęsta Edinburgho 
universitetui, kaipo to univer
siteto buvusio mokinio.

Panašūs žemėlapiai leidžia
mi pradedant 1869 m. Tie lei
diniai plačiai žinomi visame 
pasauly.

šis leidinys redaguotas 1949 
m. ir baigtas tų pačių metų 
spalio 30 d. O išleistas šių me
tų pradžioje.

Po Berlyno demonstracijos
*L»<„

Berlyne praėjo.

demonstruos apie 300,000 jaunimo; dabar paaiški, kad 
demonstravo apie 700,000 jaunimo!
x Demonstracija buvo pasekminga visais atžvilgiais. Ji 
buvo disciplinuota, drausminga, spalvinga, gyva.

Jos tikslas: pareikšti galingą jaunimo balsą už taiką, 
taipgi už laisvą, demokratinę, apvienytą Vokietiją.

Keikia suprasti, jog ne visi demonstravusieji jaunuo
liai buvo komunistai. Sakoma, ne daugiau, kaip 30-40 
nuošimtis demonstravusiųjų yra Komunistinio Jaunimo 
Sąjungos nariais; kiti šiaip sau jaunuoliai, Vokietijos 
darbo žmonių sūnūs ir dukros, trokštą laimingesnio, gra
žesnio gyvenimo sau ir savo tautai.

Šią demonstraciją ruošiant, Rytinės Vokietijos vyriau
sybe skelbė, kad ji, demonstracija, bus rami, drausmin
ga. Bet Vakarinių valstybių (okupacinių) valdovai to 

| tvirtinimo nepaisė. Jie ruošėsi karui: jie paruošė k'ariuo- 
i menę, tankus, kulkosvydžius jaunimui pulti. Vakarinė 
I Berlyno dalis atrodė, kaip karo frontas.
3 Tuo pačiu kartu komercinė spauda rėkė, .be micros ir 
I čtenios, būk šis jaunimas ryšis užkariauti visą Berlyną, 
I atimti miestą iš Amerikos, Anglijos ir Francūzijos oku- 
I pacinių armijų kontrolės. Ir taip tęsėsi per savaites.
I Dabar, kai demonstracija praėjo ramiai, be jokio di- 
I dėsnio incidento, tai komercinė spauda suriko: demons- 
Itlfceija nepavyko!I. , Nepavyko dėl to, kad nebuvo pralietas kraujas, kad 
I demonstracija nesidavė išprovokuojama!

t

Kolūkiai Įsigyja 
Sunkvežimius

JURBARKAS, bal 7 d. — 
Apskrities kolūkiai, pernai 
išauginę gausų derlių ir gavę 

f dideles pajamas, Įsigyja daug 
• žemės ūkio įrankių ir sunk
vežimių. šiais metais naujus 
sunkvežimius nusipirko Salo
mėjos Nėries vardo, “Gegu
žės Pirmosios” ir kiti kolū
kiai — iš viso 11 kolūkių.

Bet demonstracija pavyko! Visokiems karo provoka
toriams ji buvo pašinas širdyj. Tik pagalvokite: 700,000 
vokiečių jaunimo skelbė, kąd jis nenori karo, jis nori 
taikos; nenori nacizmo, o nori demokratinės Vokietijos!

Demokratinis, taiką mylįs pasaulis gali pasidžiaugti 
Rytinės Voki-etijos vyriausybės pastangomis auklėjant 
naują vokiečių generaciją žmoniškumo ir taikos dvasioje.

Tai nepatinka tik naciams, tik naujo karo provokato
riams, tik be sąžinės žmonėms!

Statoma Nauja
Geležinkelio Stptis

KAIŠIADORYS, bal. 7 d.— 
Sparčiais tempais vyksta Žas
lių geležinkelio stoties staty
ba. Statybos darbai buvo pra
dėti šiais metais. Šiuo metu 
jau įpusėtas sienų mūrijimas.

Stotyje bus įrengta erdvi ir 
šviesi keleivių salė, patogios 
tarnybinėš patalpos.

E. širka.

dimą į fabrikus. Kai kur 
amerikiečiai darbininkai 
tiesiog reikalauja mesti di 
pukus iš fabrikų laukan. 
Tik komunistiškai (progre- 
syviškai) nusistatę • darbi 
ninkai kovoja prieš tokią 
politiką: jie sako, reikia 
kovoti ne prieš dipukus, 
norinčius dirbti, bet už ge 
resnes darbo sąlygas vi
siems darbininkams.

Yra, tačiau, ir taip: aš 
pažįstu vieną brooklyniškį 
dipuką, gavusį darbą vie 
ii8 me metalo fabrike. Jis 
gavo neblogą darbą su ne 
visai mažą alga; dirbo žmo
gus ir džiaugėsi. Bet už 
keleto savaičių atėjo unijos 
agentas (didelis komunistų 
priešas) ir pasakė dipukui: 
tamsta čia negali dirbti,— 
čia turi dirbti seniau šiame 
fabrike samdomas darbi-

(Tąsa 8-člame pusi.)

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketvirt., Birž. 1, 1950



Dipukai apie Australiją
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salėje. Mote-

labai ne- 
į tautines 
kurios, jų

ug- 
yra 
vy- 

Mat, Aus-
p a naudoti
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Joseph T. Ferguson, buvęs Ohio valstijos auditoriumi 
terminus, tapo savo partijos (dem.) nominuotas į sena
torius. Ateinančiuose rinkimuose jam teks lenktyniuo
ti su senatoriumi Robert A. Taft, dvynuku kaltininku 

įvedimo Taft-Hartley Akto. <

fTflsa nūn ?-ro pusi.)

Di'Mihn pastatė 
nrnqln darbo 1P dabar 

keikia uniją!
t Tamulis rašo, jog Aus 

t-mliia “kultūriniu atžvil- 
nnn qnnrciai žengia 
num.” bet pripažįsta, 
•ncjnie Australijoje 

Tai patvirtina

pir- 
jog 

nėra 
ir

dar ir tokių 
apie Australi- 
nrideda:

Pūkštelė 
“nrkmnku”

Jei kalbėti apie australų
silnnvbes, tai didžiausia jų 
silpnybė yra arklių lenkty
nės ir futbolas. Tam nei 
laiko nei pinigo negaili. Be
veik tik tuo ir gyvena. Laik
raščiai skiria daugiausia vie
tos šioms silpnvbėms ten- 
i-Jvti. Užtat laikraščiuose 

nerasi kultūriniais, 
meno ar muzikos klausimais 
straipsniu. Labai trumpai 
tik tada parašo, jeigu kas 
suruošia meno parodą ar 
konenrta. Tai ir viskas. Ne
nuostabu. kad tokie miestai, 
kaip Adelaida, 
ir Sidniejus iki 
operos — jokios.
Va snmmėt^ silpnvbiu.

Melburnas 
šiol neturi , 
Greta *tik 

auš
ina cpnnv- 

Kn _ . rrnrimn ,RVRigą]u. Č.b 

i n erap konkuruoji bet kuri 
Furnnos kraštą. O gėrimai 
nngamin+i gan blogai. Nors 

',trn4n ceri. Už- 
‘ /v-l.TZ'ii 1-nJ iv hn.

Kitą padėtis plėsti ir 
dyti tautinę kultūrą, čia 
didelių kliūčių iš pačios 
riausybės pusės, 
tralija stengiasi
visas priemones, kad naujie
ji ateiviai greičiau įsijungtų 
į australiškąją bendruome
nę, atseit, kad kaip galima 
greičiau a s i m i 1 i u o t ų si. 
Todėl australai 
palankiai žiūri 
bendruomenes,
akimis, yra pagrindinės kliū
tys asimiliacijai. Draudžia 
tautines mokyklas ir varžo 
tautinę spaudą. . .

Bendruomenių gyvenimas 
ir tautinės kultūros veikla 
irgi neturi didelių tendenci
jų plėstis, nes ši veikla vyk
doma daugiau partizaniniu 
keliu; antra priežastis, kad 
lietuviai labai pasklidę po 
šią plačią erdvę, todėl ką 
nors konkretaus padaryti ir 
pravesti praktiškai yra neį
manoma.

Pagerinimo sunku tikėtis 
ir ateity, nes lietuviai pla
nuoja ten galutinai įsikurti, 
kur šiuo metu gyvena. To
kiu būdu didesnių centrų 
sudaryti nebus įmanoma.

Taukiniu atžvilgiu lietuvis 
ė’’" lohinn skum negu kit-°-

apie Aus- 
n]Un /bi žmones, ma- 
x qVirtinrrii nolitipju

o 
g;minėie. atsirapda 

ų p] nev»nrmalf)iiR
> iv vi<3iir>TY|nj-|ir>in

d a u <r

3 P^kšt^lės
m. orof.

a o n “ c do 11 cr mnz 
Dnvhn ^moo’aus

rr .. „•>. 

d-^nhini^kns nei 
kiek ne švelniau, kaip Ame- 
nkoie.

Darbininku išeitis ten, 
kituose kanitalisti- 

liekasi 
oremnizuotis ir ko

joti už didesnes algas, už 
geresnes darbo sąlygas.

Jei naujai 
dipukai šito reikalo dar j 

supranta, tai ilgainiui jie 
ii supras — vargas išmo-

vėjp ar šokiu 
ris pas vyrą taip pat. negali 

Užtat nakties metu 
noros patvoriuose, 
namu angose arba 

Ten na t atlieka
ir “me'lės aktus.” Nors mo
terų Australijoje mažiau už 
vyrus, bet netekėjusių mote
rų (senu ir jaunesnių) pilna.
O kain gi vesis, kad su žmo
na neturės kur gyventi.

* ąpvn namą tik svajoti 
o*ali.

Va, kad nori, kokia ten 
kultūra!

Jei dailininkas Rūkštele 
užtenkamai buvęs darbininkus, jie privalo ei-' 
° toj jis butų Frį- ti su jais išvien, nes tik 

žes Lietuvon, savo rimti progresyviškai nusistatę 
nėn; jis nebūtų ieškojęs darbininkai labiausiai sup

ranta darbo žmogaus, varg
dienio, nedalią ir kovoja 
už jo reikalus.

Užuot keikus komunis-j 
tus ir kitokius pažangius;

p r i eglaudos “šlovingoj 
Australijoj,” kur santvar
ka paremta doleriu, kur 
jis neturi nei stalo, nei kė
dės.

O kokios gi 
perspektyvos 
laikyti? Jos 
Paskaitykite 
nuomonę:

Australijoj 
lietuvybei iš- 
labai blogos.

Tamulio

Washington. — Į atomi
nius Amerikos fabrikus į- 
deta jau 5 bilionai dolerių, 
tai yra, 5 tūkstančiai milio- 
nų.

Automobilistų viršininkas Reuther didžiuojasi spaudos * 
atstovams, kad iškovojo sutarti, kurioje firma sutiko 
įkurti po $100 pensiją fondus. Už tas pensijas 

Chryslerio darbininkai streikavo 100 dieną.

Minskas Šiandien
istorija dar niekad
/tokių sugriovimų,

Karų 
nežinojo 
kokius vokiškieji grobikai pa
darė Tarybų Baltarusijos sos
tinėje — Minske, 

nesileido 
karo 
kai

sostinę. 
— visur

fondo statybai. Per 
pokarinius

ir pastatyta

Bet mins- 
pavergiami 
metais, jie 

pradėjo at- 
Kur tik 

išvysi

metus
378 

metrų 
ploto.-

“Jūs, kejiantieji iš griuvėsių 
puikiąją Baltarusijos sostinę 
Minską, ir mes, 
naują 
šuvos
esame susiję musų tikslų ben
drumu. Jūsų pastangos mums 
yra socialistinio darbo pavyz-

statantieji 
Lenkijos sostinės Var
ei a r b i n i n k ų g y v e n v i etę,

Leningrado Universalinėje 
Parduotuvėje

Rašo V. A.

LENINGRADAS.—šio mies
to gyventojai gerai pažįsta 
cnvn didele universalinę par- 
Hnotuve želiabovo gatvėje. 
Leningrado Prakybos Namai- 
tain yra pavadinta ši univer
salinė parduotuvė. Ji yra 

žinoma. Tai viena 
Leningrado 

„„„rinnhivi’i, Ja išgarsino • 
n on n nra štai turtingas prekių 
nesirinkimas, ju puiki koky.

iv nevvzd’ngas pirkėjo ap- 
(•n VT> avimas.

| pareiškimais bei pastabomis. 
Fabriko, prekystalio ir varto
tojo kūrybinio 
vimo išdavoje 
tais Prekybos 
apie 800 rūšių

Skyriai nuolat
gaminiais iš 250 Tarybų Są- 
inngos įmonių. Iš Taškento 
Jin o-Auna šilką. Dideles pre-

bendradarbia- 
tik 1949 me- 
Namai gavo 
naujų prekių, 

papildomi

kiečiai 
sunkiaisiais 
nepasimetė, 
kurti savo 
bepažvelgsi
puikią pokarinės statybos pa
noramą. Mieste verda įtemp
tas kuriamasis tarybinių žmo
nių darbas.

Miręs ir sugriautas Mins
kas, koks jis buvo 1944 me
tų liepos menesį, dabai* ne
atpažįstamai pasikeitė. Sėk
mingai atkuriama pramonė. 
Po karo mieste atstatyta, at
kurta ir stojo rikiuotėn dau
giau kaip šimtas įmonių. 
Atkurtos elektrinės, kurios 
duoda elektros energijos dau
giau, negu prieš karą. Mins
ke statomos naujos gamy
klos, jų tarpe margarino, du 
šaldytuvai, katilų įrengimo 
gamykla, stambi mechanizuo
ta plytinė ir daug kitų įmo
nių,

Ikirevoliucinis Minskas ga
mindavo žvakes, vašką, tepa
lą ratams. Tarybinis Minskas 
duoda šaliai gelumbę, dvira
čius, pjaunamąjį instrumentą, 
radijo aparatus. Minsko Ki- 
rovo vardo gamyklos išilgines- 

, drožiamąsias stakles jūs ap- 
j tiksite Uralo ir tolimojo Si
biro gamyklose, 
buvo nusiustos 
surengtą pramonės parodą ir

venamojo 
ketverius 
atkurta 
tūkstančiai kvadratinių
sosti nes gyvenamojo 
Minsk iečiai gavo tūks 
puikių butų. Mieste pastaty
ta dešimt naujų gerai Įrengtų 
gyvenviečių. Minsko žemėla
pyje pažymėtą apie 200 nau
jų gatvių.

Tarybinė valstybė skiria 
milžiniškas lėšas Baltarusijos 
TSR sostinei sutvarkyti. Vien 
tik pokariniais metais sunau
dota apie 75 milijonai rublių. 
Mieste pasodinta 73,800 me
džiu ir 107,000 krūmų.

Ryškiai matyti centrinės 
miesto dalies kontūrai. Jau 
rekonstruota pirmoji 'tarybų 
gatvės eilė. Komjaunimo ir 
Lenino gatvėse pasirodė nau
ji bulvarai. Puikiai atrodo 
stoties aikštė su šalia ('Šan
čiais baigiamais statyti gele
žinkelių Vakarų apygardos 
gyvenamaisiais namais. Jau 
viena savo dalimi šie namai 
siekia 11 aukštų. Tarybų Bal
tarusi ios sostine nėra dar nie
kad mačiusi tokio aukšto pa
stato, 
stotį,
darbus atliko Maskvos 
trostrojaus 
dėl stotis pagal 
primena Maskvos metro stotį.

Minskas lapo stambiu res
publikos mokslo ir kultūros 

•centru, Minskiečiai patvs at
statė auditorijas ir bendrabu- 

stu- 
metu 
ir 11

dys. Mes žinome jūsų šalies 
Įžymiųjų statybos stachanovi- 
ninku ir racionalizatorių pa

žai}, ypatingai mūsų 
okupantai nežmoniš- 

k urioje 
keturių tūkstančių žmo- 

namus, 
d (*ši m ties 

kuriuos 
ii nukan- .

sulygintuose 
kuriame są- 

laimingam -

Mūsų 
sostine, 
kai sugriovė, 
mūsų 
nių '
persunktą krauju 
tūkstančių žmonių,

kino. Su žeme 
griuvėsiuose mes 
lygas naujam ir 
gyvenimui. Mūsų liaudies val

ini arė sąlygas greites
ni ūsų gerovės kilimui... 
žvilgsniai nukreipti į

li i am
M ūsų

nrekvba — tai 
kp ni4 abstn . bu

..vhhnM žmonis naklausa.
Kain ir pirkėjas, universali

nės parduotuvės darbuotojai 
snint^i’o.suoti aukšta prekių 

’ V/>i-vhn Tnrvbmė^e imnnėso 
]<n]<^rb“* gr’ežčli’U- 

cim* kontroliuojama. Nenai- 
cnnt nrekė. prieš jai pa
tenkant i prekvstali, pakarto- 

| tinai turi būti kruopščiai pa- 
nuvykę ten tikrinta specialiame parduo

tuvės biure, kurio žinioje yra 
nrekės kokvbė. Tame biure 
vm surinkti 34 patyrę speci
alistai — prekių žinovai.

Pirkėjo interesai nulemia ir 
kitą Prekybos Namų veiklos 
pusę. Diena iš dienos uni
versalinė parduotuvė atlieka 
rimta darba studijuodama 
vartotojų paklausą. Jei par
duotuvėje nėra kokios nors 
prekės, tai sekcijos vedėjas, 
neįstengęs patenkinti pirkėją, 
tuojau užpildo specialią kor
telę ir pasiunčia ją direkcijai. 
Apie kiekvieną 
pirkėjas 
mos prekės, praneša 
tuvės direktoriui, 
imasi priemonių 
parduotuvės 
mentą. •

Pirkėjai 
parduotuvės 
tinka ne tik 
Prnkvbos Namai 
suruošia, pirkėju 
ias. Viena iš ju 
baldu kokybei, 
ferencija 
plokštelių 
tūkstantis 
knnfpypnciioie prekybos 

« -nrnkėmis klausimu, 
nvnnniio nąsibaigė paro- 
i1 n i varsai in ė j e p ar d u otų- 

kurioje buvo išstatyti 
palengvinantieji 

darbą. Parodą 
šimtas tūkstančių

atvejį, kai 
negauna reikalauja- 

pard uo- 
ku ris tuoj 

papildyti
prekių asorti-

ir universalinės 
darbuotojai susi- 
prie prekystalio, 

reguliariai 
konferenci- 
buvo skirta

Speciali kon- 
s varstė patefono 
kokybę.

žmonių
Beveik 

susirinko 
ūki-

žiemiu.
vų.nirvboc; Namai gavo apie 

pirkėjų pa- 
apie 
Juos 

orga- 
į fa-

susiju-

Šitos staklės 
į Bukarešte

kiu kiekis gaunamas iš Mask- buvo ten aukštai įvertintos.
vos, Sverdlovsk o, Novosibirs
ko. taip pat ir iš Leningrado 
imonin. Ypatingai nopuliari 
pirkėju tarne Leningrado fa
briko “Skorochod” 

^Kvnsnaia,
avalvnė.

7nrm”

Tėvyne
jungą — prieš; 
pažangos jėga, 
niai nukreipti 
taikos
liną — visu

ikinę taikos ir 
mūsų žvilgs-

į Maskvą — 
į dranga Stasostine, 

darbo žmonių va-

Jūs su meile Įeinate Į 
Jos vidaus Įrengimo 

“Me- 
kontora. štai ko-

savo grožį

daug, bet ateity- 
daugiau padalyta.

Minsko bus dar 
mostais igvvendi- 
tinės generalinės

Nu veikta 
je bus dar 
19dO metais 
d id ('.s n ia i s 
namas sosl 
rekonstrukcijos ir išvystymo 

inskas gaus šiais 
ias naujas moky- 
vietų, gražų, ru- 

teatro pastatą, 
kin() teatrą. Di< 
bus atlikti toliau* 

rekonstruojant Tarybų gatvę, 
šioje

metais

dramos

statomi penki
bus baigta 124 

Centrinio 
pastato statyba. Bus

Iš metų į metus auga Mins
ko biudžetas. 1913 metais 
jis iš viso sudarė vieną mili
joną. Kitaip atrodo tarybi
nio Minsko biudžetas. 1949 
— ^4o*r. iir, cnfiorė 142.a mili- 
-n-n vnhll’u.

Vokiškieji fašistiniai grobi
kai labai smarkiai sugriovė 

I Tarybų Baltarusijos sostinės 
“ ‘ ‘į. Parti- 

ir Vvriausvbė ėmėsi visu 
priemonių tam,< kad greičiau 
atkurtu miesto gyvenamąjį 
fondą. Beveik ketvirtoji vi
su pokarinių kapitalinių in
vesticijų dalis buvo skirta gy-

sosti- butų uni-

gatvėj e 
namai.

namu i
vermago
pradėta 10.0 butu, gyvenamų-, 
jų namu 
teatro st

1950 metais tęsiami 
nes vartęi — stoties 
puošimo ir statybos 
šios aikštes ansambli 
d e v y n i ų d a u g i a a u ’k šč i ų

su 500 žiūrovų kino

qnqfi^ei^ pagaminta 
merija ir daug kita.

Be' prekybos universalinė 
parduotuve pati gamina dide-'butn . komunalini tiki 
Ii kieki ivairiu prekių. Pre-h 
Vvhos Namu gamvbinio kom-1’ 
binato dirbtuves išleidžia per 
metus siuvamųjų dirbinių, 
kepurių bei skrybėlių, galan
terijos, baltinių ir kt. 40 mi
lijonų rublių sumai.

Parduotuvėje pirkėjas gali 
isigvti bet kuri jam reikalin
ga daiktą, pradedant vaikų 
vežimėliu ir baigiant pilnuti
niu muzikos instrumentų 
komplektu dūdų orkestrui.

Prekybos Namai 
delis kombinatas, 
me, beveik 16 
kvadratinių . metrų, 
talpinti gausūs skyriai, sandė
liai, dirbtuvės ii* tt. Neišei
nant iš parduotuvės, galima 
pasiųsti telegramą, pataisy
ti portfelį ar moterišką ridi- 
kiulį, suremontuoti automati
nį kotelį, įeiti kirpyklon, pa
taisyti laikrodį, pavalgyti pie
tus ar išsigerti kavos puodelį, 
padaryti graveriui užsakymą, 
pirktis bilietu į teatrą, naują 
laikraštį ar žurnalą, susitarti 
dėl buto remonto. Specialusis 
universalinės parduotuvės biu
ras ne tik parduoda visas re
montui reikalingas medžiagas 
ir' siunčia į namus meistrus, 
bet ir teikia konsultacijas dėl 
dažymo arba pamušalų spal
vos. Parduotuvės dirbtuvėje 
prityrę meistrai už nedidelį 
atlyginimą sukirps pirktą vil
nos, šilko ar kartūno gabalą. 
Labai populiarus yra parduo
tuvės skyrius “siūkite patys,” 
prekiaująs ir pusfabrikačiais, 
sukirptomis ir sudaigstytomis 
suknelėmis, sijonais, bliūzė- 
mis ir tt.

Specialus universalinės par
duotuvės skyrius prisiima sau 
visus rūpesčius 
mm Jis juos 
įvairių sekcijų ir pristato į 
namus. Į namus taip pat pri
statomos užsakytos šventadie
niams dovanos.

Ynač svetingai Prekybos 
cnfi^kami jQUnjpii 

iu lankvtojai. Vaiku pre
kėms skirta pati garbingiau-- 
šia vieta. Specialioje sekei-

parfiu-

— tai di-

tūkstančių
plote pa-

dėl užpirki-
surenka iš

milžiniškas, gražiai 
juridinio instituto 

Ligi revoliucijos vi-

sosti
ni k štės 
darbai, 
sudaro

namų 
gražūs v

darbuotojų 
technikumą, 
universalinė- 
sukurtos sta- 

veikia

čius daugiatūkstantinei 
dentų armijai. šiuo

• Minske yra 19 specialių 
aukštojo mokslo įstaigų, 
kariniais metais BTSR 
nes mokslo įstaigos i
8.4 67 snecialistus. Mieste yra 
41 mokykla, kuriose mokosi 
daugiau kaip 38 tūkstančiai 
vaikų, 15.1 procento daugiau, 
negu iki karo. Atkurta BTSR 
Mokslu akademija, Baltarusi
jos Valstybinis universitetas, 
nuikus politechnikos instituto 
miestelis, 
išpuoštas 
korpas.
soje Baltarusijoje nėra buvę 
nė šimto mokslinių darbuoto
jų, o dabar vien tik universi
tete dirba daugiau kaip 500 
žmonių.

Kultūriniam respublikos 
sostinės gyventojų aptarnavi
mui dirba Lenino ordinu ap
dovanotas Valstybinis operos 
ir baleto teatras, Darbo Rau
donosios Vėliavos ordinu ap- 

Ba Įtaru sijos dra
mos teatras, rusų dramos te
atras, filharmonija, kino tea
trai, konservatorija, paveikslų 
galerija, muziejai, dešimtys 
darbininkų klubų, šešios vals
tybinės bibliotekos. šimtai 
bibliotekų yra prie gamyklų, 
įstaigų ir klubų.

šalis padedą atkurti 
Baltarusi j os sosti n ę 

Statybinės medžia- 
i Minską iš 

os, Estijos ii* 
Azerbaidžano.

Baku gaunamas

fontanai ir žalumynai.
Minskiečiai brangina savo 

miesto šlovę. Jie nori, kad 
pačių geriausiųjų mūsų 

'miestų tarpe butų ir 
nė. Ir jie to pasieki 
ko centras bus gražus ; 
tektūrinis ansamblis. N 
sis planavimas sudarys ge-. 
ri ausi as sąlygas miesto trans
porto judėjimui. Minsko gat
vėmis kursuos troleibusai.

Baltarusijos darbo žmo
nės myli savo sostinę. Visi . 
minskiečiai, visa baltarusių 
tauta trokšta padaryti savo 
miestą dar geresnį ir gražes
nį, negu jis buvo iki karo. ’ 
Netenka abejoti, jog jie ir to- 

| liau dės visas pastangas, kad 
I padarytų savo sostinę gražiu, 
gerai į r e n g t u socialistiniu 
miestu. F. Ruckis.

miesto augimu au-1

salios
jų sosti-

Mins-
archi-

, DIENRAŠČIO
LAISVES

PIKNIKAS

tinai, atėjusiai į universalinę 
narduotuvę su vaiku, išskirtas 
specialus poilsio kambarys, 
kuriame nuolat budi medici
nos sesuo. Jauniems pirkė
jams įrengta speciali kavinė.

Tarybinė epocha ne tik pa
keitė prekybos pobūdi, bet ir
žmones, stovinčius už preky-1 dovanotas 
stalio. Godus pirklys-nemok- 
ša, veikiąs pagal principą 
“neapmausi —nepragyvensi,” 
visiems laikams nuėjo praei
tin. Jo vietoje dirba žmonės, 
apginkluoti žiniomis, žiūrį į 
savo darbą, kaip į didelio gar
bingo visos šalies socialistinio 
darbo dalį. Universalinės par
duotuvės darbuotojų tarpe 27 
žmonės — su aukštu mokslu, 
jų skaičiuje — 15 turi, speci
alųjį prekybos mokslą. Apie 
50 parduotuvės 
baigė prekybos 
Mokslui pakelti 
je parduotuvėje
chanovinės mokyklos, 
prekių žinojimo kabinetas.

Darnus didelis parduotuvės 
kolektyvas ypatingai gerai 
užsirekomendavo dienomis po 
kainų sumažinimo, kurį tary
binė vyriausybė įvykdė 1950 
metų kovo 1 dieną. Univer
salinė parduotuvė sėkmingai 
išlaikė padvigubintą pirkėjų 
srovę. Visos parduotuvės sek
cijos dirbo su dideliu įtempi
mu, bet ypatingai teko pa
dirbėti kai kurioms iš jų.

Kovo mėnesį parduotuvė 
. pardavė dvigubai daugiau 
prekių negu vasario mėnesį. 
Tuo pat laiku prekyba pa
tefonais padidėjo 8 kartus, 
fotoaparatais — 3 kartus. Pa
lyginti su pereitu mėnesiu, 
parduotuvėje buvo pirkta 
aanrrinn: dvirači’1 — 5 kar
tus. siuvamųjų mašinų — 8 
kartus, muilo — 10 kartų, 
parfumerijos — 6 kartus. To
mis dienomis parduotuvės ko-,

pcrei-
pirma lai-

iškilo pu.i-
vardai ži

i oji-jvmu bei atsiliepimų 
' namu apyvokos prekes. 
viqiiS nusiuntė į ūkines 
nj-om’ias. i ministerijas, 

bni <rąmvklns.

nAefais universa
linės parduotuvės atstovai iš
stojo 200 specialių: bendrų 
pramonės ir prekybos dar- joje yra sukoncentruota visa,! 
buotojų konferencijų, skirtų kas gali būti reikalinga nuo lektyvas dirbo nesigailėdamas 
prekių kokybei, su pirkėjų1 1 ligi 3 metų maželiui. Mo-ljėgų. :

Visa 
Tarybų 
Minską 
gos siunčiamos
Lietuvos, 1 
Ukrainos, 
Iš tolimojo 
bitumas.

Kartu su
ga ir įgauna naują patyrimą 
jo statybininkai. Jie siekia 
naujų laimėjimų darbo našu
mą keliant, darbo kokybę ge
rinant. Statybos darbų planą 
Minsko statybininkai 
tais metais įvykdė 
ko.

Minsko statybose 
kūs žmonės, kurių
nomi toli už respublikos ri
bų. Jų tarpe — Lenino ordi
nu apdovanotieji jaunasis 
elektros suvirintojas Michai
las Antonikas, mūrininkai Le
onas Banij ir Denisas Bula- 
chovas, šaltakalvis Viačislo- 
vas Gruževskis, kalvis Michai
las Rachlinas, meistras Iva
nas Časnij, konstruktorius 
Grigorijus Tolaka ir kiti 
priešakiniai žmonės.

Puikiųjų Minsko statytojų 
vardai žinomi draugiškos 
mums Lenkijos statytojams. 
Savo laiške Varšuvos statyto
jai rašo Minsko statytojams:

Trijų Dienų 
šventėj e

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

1
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(Tąsa) ;

Vienišame, lyg žvakė, aukštyn iššovu
siame bokšte varpas išmušė septynis kar
tus. Dar vėjui neišblaškius paskutinių 
varpo garsų, iš aludės Jurgio gatvės 
kampe išsiveržė girtų kareivių būrelis. 
Jie dainuodami patraukė per aikštę, ir 
Ignotas iš už kolonos matė, kai]) jie šli
tinėjo, skėtriodami rankomis, paskui su
stabdė kažką aikštės viduryje ir netru
kus susimetė į krūvą.

Kažkas šaukė: “Hilfe! Hilfe!”, kažkas 
juokėsi, paskui garsus švilpimas nutrau
kė triukšmą. Kareiviai išbėgiojo į paša
lius, O’ aikštės viduryje liko kažkas gulė
ti...

Norbertas atėjo tuoj po triukšmo ir

pasienį.
— Kareiviai suspardė leitenantą, nu

draskė antpečius, diržą. Dabar čia pat
rulis atlėks, reikia pasišalint!

Jis buvo neramus. Jo akys žybčiojo pa
tamsyje.

Ignotas mėgino pasijuokti:
— Na, tai ir ką gi? Kad leitenantui 

užpylė, tai ir patruliui užpils! Ir aš pa
dėsiu!

raudonarmieti ir c

neužstos?
kai anas beskiau-

kurią smetoniška liokajų taryba 
parengusi vokiečių hercogui Ura- 
nusirito visiškai nė nenešiota. Po 
kraštus kyla pavergtieji ir panie-

kias, o tu tik pasimaišyk, tuoj iš abiejų 
pusių gausi! Vokiečiai vėl areštus pra
deda. Kad kaip, tai dar nė išvažiuot ne
spėsi. Patupdys, kaip 
kukuosi!

Ignotas susijuokė:
— Agi, zoldatrat ar
— Aha, užstos! Va, 

teris gaidys užgiedos..
Norbertas vedė nesidairydamas, — 

tos pustamsės, kreivos ir siauros gatves 
jam buvo gerai žinomos. Už Bernardinų 
sodo, prie siauros angos storoje, kiek 
pašlijusioje, sienoje šali-a< didžiulio, ke
liais aukštais kylančio bokšto Norbertas 
pastoviniavo, pasižvalgė į šalis, paskui 
greit pastūmė žemas, prarūdijusiom kil
pom geležines duris ir praleido Ignotą 
su Kirstukiene į siaurą, niūrų kiemelį.

— Lyg klioštoriun! — sumurmėjo Ig
notas, pasidairęs į aukštas, apsamanoju
sias sienas. Žingsniai garsiai kaukšėjo 
ledais apšalusio kiemelio grindiniu. Nor
bertas, nieko nesakydamas, pasibeldė į 
mažą langelį, išgręžtą sieksniniame sie- 

žemai 
pasi- 

i atsi-

juos kapitalo bernų

išvargintos plačios 
ištiesė sulinkusį nuo

nos storyje, paskui, priėjęs prie 
pasienyje iškirstų durų, dar sykį 
beldė. Sužvangėjo užraktai, durys 
vėrė.

Jie nusileido apirusiais laiptais 
sį, ir atsidūrė tarp staklių. Silpnai de
gančios žvakės šviesoje praėjo tarp dul
kinų varstotų ir atsisėdo pasienyje, ne
toli stalo. Ant aslos buvo drožlių ir pju
venų sluoksnis, langai užausti voratink
liais. Du ilgi suolai jau buvo prisodinti 
kažin kodėl pakuždomis kalbančių žmo
nių.

Pasidairęs Ignotas nusprendė, kad 
žmonės čia buvo patys paprasčiausi, tik
riausi darbo žmonės, niekuo nesiskirią 
nuo šimtų tokių pat, matytų Vilniaus 
fabrikuose, stotyje, geležinkeliečių klube, 
turgavietėje ir tiesiog gatvėse. Kiek la
biau skyrėsi kaimo atstovai. Jis jau se
niai įsižiūrėjo Varnų gatvės valgyklos 
rūsyje kas kartą vis gausėjant kailinėlių, 
milelių ir čerkesėlių. Klausinėti, kas iš 
kur, nebuvo galima, ir jis tik žiūrinėjo, 
kaip jie, gaspadoriškai atsiraišioję savo 
maišelius, traukdavo kaimynams pavai
šinti kas lašinių gabalą, kas kmyninį sū
rį, kas rupios, klevo lapais ir namais 
kvepiančios duonos kriaukšlį. Iš kalbos 
buvo truputį numanu, kurie jų — že
maičiai, kurie dzūkai, kurie iš pakau- 
nės... Teko ir jiems vienur kitur pasi
rodyti pastarosiomis dienomis. Darbui 
besiplečiant reikėjo vis daugiau rankų! 
Vakarais, parėjęs iš miesto, Ignotas 
griūdavo ant savo šiaudinio guolio klū- 
bo koridoriuje, tarsi jam būtų pakirstos 
kojos. .. Miestas dabar jau nebeatrodė 
toks svetimas ir šaltas, kaip pirmomis 
dienomis. Teko daugelyje jo kampų ap
silankyti: kur mitingas, kur pasitarimas, 
kur pasipriešinimas sandėlių evakuato- 
riams okupantams. Teko ir pasiginčyti, 
ir pasistumdyti. Kiekvienas, net ir smul
kiausias Vilniui nuveiktas darbelis stip
rino profsąjungų tarybos padėtį, didino 
komunistų partijos jėgą. Priešas siuto 
vis labiau, bet naujasis miesto šeiminin-

Pirmoji diena
Didžiulio, visą akiratį 

apimančio Pagirio miško 
vaizdas primena jūrą. Ir 
jo daromas įspūdis toks 
pat: ta pati pirmykštė ne
paliesta jėga plačiai ir di
dingai skleidžiasi prieš žiū
rovą. Iš amžinųjų miškų 
gilumos, iš nemirtingos 
vandenų gelmės kyla tas 
pat balsas: “Man tu nerū
pi, — sako gamta žmogui, 
— aš viešpatauju, o tu ma
nykis, kaip gali, kad tik 
nemirtumei”. Tačiau miš
kas vienodesnis ir liūdnes
nis už jūrą; ypač pušų miš
kas visuomet vienodas ir 
beveik begarsis. Jūra gra
sina ir glamonėja, ji tviska 
visokiomis spalvomis, kalba 
visais balsais; joje atsis-| 
pindi dangus, kuris i .
pat dvelkia amžinybe, bet išgindavo 
toji amžinybe mums lyg ir , '
nesvetima... Nesikeičianti,į ^tV° =: 
tamsi giria niūriai tyli ar
ba dusliai staugia, ir į ją 
žiūrint dar giliau ir nesu- 
laikomiau veržiasi į mūsų 
širdį žmogaus menkystės 
supratimas. Sunku yra 
žmogui, vienos dienos pa
darui, vakar gimusiam ir 
jau šiandien pasmerktam 
mirti, sunku jam atlaikyti 
šaltą, bejausmį, atkreiptą į 
jį amžinosios Izidos žvilgs
nį; jame nyksta ir užgęsta 
ne vien tiktai drąsios jau
nystės viltys bei svajonės, 
patekusios į ledinį stichijos 
kvėpavimą; ne — visa jo 
siela vysta bei apmiršta; ir 
jaučia jis, kad paskutinis 
jo brolis gali išnykti iš že
mes paviršiaus, ir nei vie
nas spyglys nesudrebės ant 

savo 
savo silpnumą, 

atsitiktinumą ir su

plonu balseliu kiek sumišęs, drebulės, 
pirklys. — Yra ir už kapei
ką, o už kitą ir skatiko už
teks. O ar turi skatiką ki
šenėje?

—Tur būt, nuo jo ir pil
vas apsaltų, — atrėžė kai
liniai ir nuėjo nuo ratų;

sikuprinęs ir šlubas, kinkė paskubėkite!
į juos savo taip pat raišą senj0 balsas. — Iki nakvy-

".........meduolių n6s toli-

tai, prikrauti krepšių ir 
dėžių. Jų savininkas, lieso
kas miestietis su vanago 
nosimi ir pelės akimis, su-

kuiną: tai buvo 
pirklys, kuris važiavo į Ka- 
račevo mugę. Staiga vieš- į 
kelyje pasirodė keletas žmo-

kelias į Vokietiją.

į rū-

kas — Vilniaus proletariatas — pasiro
dė stiprus, ir kiekviename žingsnyje jam 
susirasdavo šimtai talkininkų.

Fabrikų demontavimas ir atsargų iš
vežimas iš Vilniaus buvo sustabdytas, 
nors darbininkai ir turėjo aukų.

Iš kas kartą augančio darbininkų ju
dėjimo, iš pasikeitusių, sugriežtėjusių jų 
veidų, iš rimties ir darbingo nuoseklumo, 
kuriuo dabar pasižymėjo mitingai, Igno
tas darė išvadą, kad “jau nebe toli,” kad 
“jau dabar tai greit!...”

Draugui Vincui įėjus, uždegė daugiau 
šviesos; langų akiduobės buvo užkrautos 
tuščiomis dėžėmis. Lauke visai sutemo 
ir, matomai, pasnigo: Vincas įėjęs nu
kratė kepurę ir, atsisegiojęs juodus, ne
aptrauktus kailinėlius, atidžiai papurtė 
skvernus, padaužė sugniaužta kepure.

Jo judesiai buvo1 lengvi ir greiti. Kiek 
krypuodamas, praėjo tarp varstotų dirb
tuvės galan prie stalo. Visų įprastinių 
formalumų Ignotas nė nepaisė, jų net 
nepastebėjo: jį be galo sukrėtė pirmoji 
Vinco kalba, atidarant konferenciją:

— Draugai komunistai! Mūsų konfe
rencija susirinko čia, senajame Vilniuje, 
nepaprastu istoriniu momentu!

— Carų ir karalių sostai trupa nuo 
galingo revoliucijos viesulo! Dešimtys 
karūnų nulėkė nuo “dievo pamostytojų” 
galvų ir purvuose voliojas! Lietuvos ka
rūna, 
buvo 
chui, 
visus
kintieji, kurie dar vakar nedrįso pasi
priešinti engusiai 
saujelei!

— Išbadėjusios, 
darbininkų minios
nepakeliamos naštos savo sprandą ir pa
sakė: “Gana vergu bebuvus! Gana vien 
tik dejavus ir skundusis! Gana mūsų, 
kraujo ir ašarų! Mes patys sau naują 
gyvenimą pastatysime!”

— Paskutinės žinios iš Bielorusijos ir 
Ukrainos rodo, kad į kovą stoja visa liau
dis: pusiau beginkliai partizanai puolė 
Gomelį, kur buvo sukoncentruota 40,- 
000 vokiečių. Daugelį komunikacijos ruo
žų Bielorusijoj ir Ukrainoj vokiečiai pa
laiko tik lėktuvais!... Lietuvoj kiek ki
toniškas padėjimas dėl to, kad per ją 
eina trumpiausias
Okupantai stengiasi pasilikt čia kuo il
giausiai.

Jis išsitraukė laikraštį ir prikišo trum
pą barzdelę - kaplį prie žvakės.

— Štai, ką jie rašo: “Lietuvos Mili- 
terfervaltungo ir X-tosios Armijos dali
niams išgabenti reikalinga apie 280 trau
kinių. Jei bus galima pristatyt kiekvieną 
dieną 8 traukinius, tai visų karinių vie
netų išgabenimas bus baigtas api-e 1919 
metų sausio mėnesio vidurį...” Reikia 
atsimint, kad sausio vidury reakciniai 
generolai jau bus susisamdę profesiona
lų skerdikų korpusą. Freiviligenkorpus 
— tai žmonijos padugnių, nusikaltėlių 
gaujos. Reakcija tikisi šitų gaujų tero
ru išlaikyt Pabaltijį savų valdžioj. Vokie
čiams reikia 280 traukinių, kad jie ga
lėtų iš visos Lietuvos surankiot visas įgu
las, visą karo policiją, visus žandarmeri
jos postus, ištuštint visus sandėlius, iš
galint visas maisto ir žaliavų atsargas!

— Ar jūs, čia esantieji Lietuvos ir 
Bielorusijos geležinkelininkų ir transpor
tininkų atstovai, metalistų ir medžio ap
dirbėjų, visokių smulkių pramonės šakų 
ir statybų darbininkai, ir dvarų darbi
ninkai, ir kaimo biednuomenės atstovai, 
ar jūs leisit vokiečiams okupantams iš
eit iš Lietuvos nesutrukdytiems ir nenu
baustiems? Ji-ems reikia 280 traukinių! 
Dabar laikas užšaut jiems, vartus! Jie 
spąstuose!* Koks dabar turi būt smūgis, 
kad perkirstų pagrindinę vokiečių komu
nikaciją? Streikas! Generalinis streikas! 
Reikia suliet vienam bendram žygiui vi
są Vilniaus proletariatą, išsklaidytą po 
smulkias dirbtuves ir įmones! Reikia su
kelt visą Lietuvos liaudį vieningam iš
stojimui prieš okupantus ir jų tar
nus! .. .

Po to buvo daug pranešimų, užklausi
mų, paaiškinimų, bet vos tiktai kalba 
vėl palietė Vilnių, konferencijos dalyviai 
beregint pagyvėdavo, plodavo orato
riams, šaukdavp iš vietų:

(Bus daugiau)

—Paskubėkite, vyručiai,
! — pasigirdo

liepos, klevai ir 
ąžuolai; paskui jie jau re
čiau pasitaikydavo; glau
džia siena priartėjo tankus 
eglynas; toliau raudonavo 
pliki pušyno kamienai; pas
kui vėl mišrus miškas, už
žėlęs apačioje lazdynų, šer
mukšnių ir ievų krūmais ir 
didele sultinga žole. Saulės 
spinduliai buvo ryškiai iap
švietę medžių viršūnes Jr, 
skleisdamiesi šakomis, tik 
kur-ne-kur pasiekdavo že-

—Nemokyti žmonės, — 
šnairom pažiūrėjęs į mane,

j pasakė pirklys, kai tik visa mę blyškiais ruožais bei 
Paukščių beveik 
— jie nemėgsta

nių, paskui juos dar vienas. niinia praėjo pro šalį, —ar-, dėmėmis. 
ku’i gi jiems šis valgis?

Ir paskubomis pakinkęs didelių mišku: tik kart- 
’.vo arkliuką, nusileido kartomis pasigirsdavo gū- 

kur buvo matyti, dus trilypis kukučio balsas 
nedidelis rąstų keltas. Vals-1 ir piktas kėkšto arba med- 
tietis su balta tūbo “šilke”. šarkės riksmas; tylus, vi- 
(įprasta pagirėnų skrybėle) į suomet vienišas žalvarnis 

nerskrisdavo biržę, spindė
damas savo gražiųjų plun
ksnų auksine žydruma.

<Daugiau bust

kitas... pagaliau visas 1 
rys: jie turėjo rankose' 
lazdas ir ryšulius ant nu
garų. Iš jų eisenos, nuvar-'prįe upčs
gusios ir krypuojančios, iš 
nudegusių veidų buvo ma
tyti, kad jie ėjo iš tolo: tai 
juchnoviečiai, kasėjai, grį
žo iš uždarbių. Kokių sep
tynių dešimtų metų senis, 
visas baltas, atrodė, jiems 
vadovavo;

išėjo iš žemėje "iškastos 
trobelės ir perkėlė jį į ant
rą krantą. Ratukai nušliau
žė išmaltu duobėtu keliu

retkarčiais retkarčiais sugirgždėdami
taipl atsigręždavo ir ramiu bal- vienu tekiniu.

i atsilikusius.
”i\a, na, na, vyručiai, — taip pat persikėliau. Nuva- 

jisai, — na-a.” žiavęs apie porą varstų pel- 
Visi jie ėjo nekalbėdami, keta pieva, pagaliau išva- 
kažkaip rimtai tylūs. Vie-( žiavau siaura kūlgrinda j 

kertamą miško biržę. Ratai 
ėmė nelygiai šokinėti ’per 
apvalius rąstelius; aš išli
pau ir ėjau pėsčias. Ark
liai žengė sutartinai, pruk- 
štė ir mosavo galvomis, 
gindamiesi nuo uodų ir mu
selių. Pagirys priėmė mus 
į savo glėbį. Pakraštyje, 
arčiau pievos, augo beržai.

i nas tiktai, žemo ūgio ir pik
tos išvaizdos, atsagstytais 
kailiniais, užsimaukšlinęs 
ant akių avikailio kepurę, 
priėjęs pirklį, staiga pa-
klausė:

—Kiek 
juokdary?

—Kai])
mielas žmogau, — atsakė

moka

koks

meduolis,

meduolis;

nesigirdėjo

Amerikos Balso propaganda 
, iš Irano prieš Sovietus

Teheran, Iran. — Jungti 
nės Valstijos atsiuntė radi 
jo įrengimus Amerikos Bal 
so propagandai skleisti ru
sų kalba iš Irano į Sovietų 
Sąjungą. Amerikonai ir 
Irano valdžia tikisi, kad 
šis “balsas” iš arti pasieks 
Sovietų gyventojus.

Sovietai, leisdami prie
šingas radijo bangas, nus
telbia tolimesnius Ameri
kos Balso radijus.

smulkių gyvenimo

jėga ir savo

mintys buvo 
galvoje prieš

šitų šakų; jis jaučia 
vienatvę, 
savo 
slapta baime širdyje skuba 
prie
darbų bei vargų: jam leng
viau šiame pasaulyje, kurį 
jis pats yra sukūręs — čia 
jis namie, čia jis dar drįsta 
tikėtis savo 
reikšme.

Štai kokios 
kilusios mano
keletą metų, kai aš, stovė
damas ant slenksčio užva
žiuojamojo namo, pastaty
to ant pelkėto Resetos upe
lio kranto, pirmą sykį išvy
dau Pagirį. Ilgomis nenu
trūkstančiomis terasomis 
skleidėsi prieš mane mėly
nuojanti spygliuoto miško 
masė; tik kur-ne-kur mar
guliavo žaliais lopais beržų 
miškeliai; visu akiračiu 
tęsėsi girios; niekur nebal
tavo cerkvė, nešvytejo lau
kai — vis medžiai ir me
džiai, vis dantytos viršū
nės, ir skystas, pilkas rū
kas, amžinas Pagirio rū
kas, kabojo ties jais tolu
moje. Iš visų akiračio pu
sių dvelkė į mane ne tingi
nyste, vadinama gyvenimo 
sustingimu, ne — gyvybės 
nebuvimu, kažkuo mirusiu, 
nors ir didingu; atsimenu, 
dideli balti debesys plaukė 
pro šalį tyliai ir aukštai, 
kaitri, sustingusi vasaros 
diena slėgė nebylę žemę. 
Rausvas upelio vanduo čiuo
žė nečiurlendamas tarp 
tankių švendrių: ant jo 
dugno buvo neaiškiai maty
ti apvalūs spygliuotų sama
nų kupstai, o krantai čia 
pranykdavo pelkių mau
ruose, čia, vėl ryškiai su
baltuodavo smulkiu palaidu 
smėliu. Pro pat kiemą ėjo 
apskrities vieškelis.

Tame vieškelyje, tiesiai 
prieš slenkstį, stovėjo • ra-

LAISVĖS

ši didžioji iškilmė bus

pašėriau arklius ir

DIDYSIS MAYNARDO

DIVNTV AC 1 III 111A Am
Paramai Dienraščio

Visi rytai rengkitės į savo dienraščio 
didįjį pikniką, kuris įvyks

SekmacL, Liepos-July
Puiki dainų programa, daug visokių pamarginimų bei įvai

rumų, dalyvaus chorai, mažesnės grupės ir paskiri asmenys. Iš 
anksto rengkitės jame dalyvauti. Turėsite malonumo pasima
tyti su daugeliu seniai matytų ir įsigysite naujų pažinčių.

ARARAT CAMP
Vose Pond Pavilion 

Maynard, Mass.

Maynardo pikniko bilietai yra iš anksto platinami, pasisteng- 
kite įsigyti jų arba pasirūpinkite jų platinimu savo kolonijose

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

Massachusetts valstijos pažangiosios lietuvių or 
ganizacijos kviečia visų rytų lietuvius dalyvauti 

šioje gražioje iškilmėje ir tuomi finansiniai 
paremti dienraštį Laisvę

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketvirtu Birž. 1950
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ĮSPŪDŽIAI APIE LOS ANGELES

I

Dar tik metai laiko praslin
ko* nuo to, kai aš paskutiniu 
^ykiu lankiausi Los Angeles 
mieste, bet buvo labai smagus 
pažmonys ir malonus pasima
tymas su savo senais idėjos 
draugais ir draugėmis.

Matydami plačius praneši
mus laikraščiuose apie Mix- 
masterių parengimą, gegužės 
14 d., tarėmės su Oaklando ir 
San Francisco draugais vykti 
j tą parengimą. Bet gyveni
mo sąlygoms susidėjus įvyko 
kliūčių oaklandiečiams, ir ant 
galo važiavom tik dviese iš 
San Francisco busu.

sveiktų ir vėl darbuotųsi, kaip 
pirmiau.

Kelionė tarpe Los Angeles 
ir San Francisco truko 12 va
landų. Tai pusėtinai ilga, bet 
važiuojant kelyje matėsi daug 
Įvairumo, tai visai nepabodo.

Nuvykus dieną prieš paren- 
losangeliečiai visur 
pasirengė dalyvauti 

LDS 205 k p. 
šaunias pro-

Iš Pasikalbėjimo Kelionėj
Man grįžtant atgal į San 

Francisco, šalę manęs sėdėjo 
senyva moteriškė, gyvenanti 
Long Beach, Cal. Važiavo 
svečiuotis į San Francisco pas 
savo artimus.

Besikalbant apie gyvenimo 
dalykus, priėjom ir prie poli
tikos, apie Trumano adminis
traciją ir kitus valdininkus. Ji 
gyrė prez. Rooseveltą, ir jos 
mintis yra, kad ponas Truma- 
nas, vesdamas kreivą politi
ką, neteks vietos kitais rin
kimais. Taipgi ji atiduosianti 
savo balsą už Roose velto sū
nų, kuris dabar yra nominuo
tas ant Kalifornijos guberna
toriaus. M. Alviniene.

________c---------

užlaikomo.] 
sumušimui

Ferguson biliaus, 
lojalumo programą val- 
darbininkams, ir abel- 

apsaugos visų piliečių 
per kongresinę investi-

Rochester, N. Y

Cleveland, Ohiogirną, 
matėsi 
parengime, nes 
visados duoda
gramas ir įvairumus, todėl 
visi suinteresuoti jų parengi- 

Sekmadienio nekan-
Skubam į sve- 

pamatyti paren-
pasimatyti ir pasi- 
senais draugais ir 

Su Bernotais au
nu vykom į North 

Nors dar bu- 
1 oš imą,

radosi žmonių

PUIKU
turė

kad 
dar 
pri-

davo 
gerai

Apie parengi- 
žinau, vietiniai 
aprašyti, todėl 

Bet negaliu 
jaunų

tymą, atšaukimą poll tax, 
panaikinimą segregacijos bi
le organizacijoj, 
valdžios pinigais, 
Mundt 
prieš 
d žios 
nos 
teisių
gaciją.

Philip Murray, kuris dar
bais remia darbdavius, visgi 
konvencijoj pasmerkė pelna- 
grobiavimą. Jis 
delius plieno ir 
industrijų pelnus 
tais. Tik vargiai 
praktiško darys,
ir automobilių magnatai plėš
tų mažiau no darbininkų, ne
bent jeigu bus prispausti pa
čių darbininkų, tų unijų na
rių . Kriaučius.

priminė di- 
automobilių 
1949 me- 

jis ką nors 
kad plieno

Lowell, Mass

Bedarbė ir Juos Baugina
čia įvyko Amalgamated 

Clothing Workers konvencija, 
kurioje pasireiškė didelė bai
mė dėlei besireiškiančios be
darbės krizės. Philip Mur
ray, CIO prezidentas, sakė, 
kad 1956 metais bedarbių ša

bus 11 milijonų. O tas 
atnešti “riaušes ir krau- 
•aliejimą.”

p.Tiais.
triai laukiam, 
tainę ne tik 
feimą, bet 
kalbėti su 
draugėmis.
tomobiliu
Star svetainę, 
vo gana anksti prie 
bet svetainėj 
daug, ir iš visko matėsi, kad
bus skaitlingas ir pasekmin
gas parengimas.

Ten nuvykus tikrai nesigai
lėjau, mačiau ne tik 
parengimą, bet taipgi 
jau daug draugiškų
bėjimų ir šiltų sveikinimų nuo 
savo pirmesnės pažinties los- 
angeliečių. Kur tik ėjau ir 
ką tik pasitikau, visi širdin
gai sveikino »r gėrėjosi, mane 
pamatę ten dalyvaujant. Man 

i buvo didelis džiaugsmas, 
•mūsų Los Angeles žmonės 
visai manęs nepamiršo ir 
4ma už garbinga viešnią.

Prasidėjo lošimaš. 
didelis įspūdis matyti
lošiant ir dainuojant suaugu
sius žmones, bet labai gėrė
jomės. matydami keletą jau
nų mergaičių ir berniukų lo
šiant ir dainuojant bei skam
binant pianą, 
mo programą, 
draugai mokės 
aš nerašysiu.
praleisti nepaminėjus 
draugų, tai to veikalo rašyto
jo ir mokytojos d. V. Bogdal. 
Į to vakaro veikimą buvo įdė
ta daug energijos ir triūso. 
Neperdėdama gabu sakyti, 
kad ne prasčiau atliktas vis
kas už Hollywood o profesijo- 
nališkus aktorius. Už tai vi
siems augesniems ir jauname- 
čiams yra didelė garbė.

Sceną didžiai puošia parė
dai iš gyvų gėlių. Scena bu
vo eilėmis išde keruota įvai
riais žolynais ir skaisčiomis 
rožėmis, kurių daug aukavo 

^dd. Mokslaveckai ir kiti ar
timi lošėjų simpatikai. žiū
rint į sceną atrodė, kad esi 
nepaprastoj vietoj; tai vilio
jantis gyvi] gėlių reginys!

Po lošimo šnekučiavom, ki
ti visą vakarą linksminosi iki 
vėlumos. Po tokio puikaus 
parengimo, tai tikrai net ne
sinorėjo važiuot atgal į San 
Francisco. Nelinksma buvo 
skirtis su visais, kad ir tik 
metai laiko buvau nemačius 
jų. šiuo apsilankymu esu už
ganėdinta. Taipgi draugams 
ir draugėms losangeliečiams 
linkiu geros kloties veikti ir 
darbuotis labui LDS ir žmonių 
gerovei, ^abai man malonu, 
kada jaunimas veikia.

gali 
i o pi

Apie didėjančią bedarbą 
kalbėjo ir amalgameitu uni
jos prezidentas Jacob S. Po- 
tofsky. Jis siūlė, kad būtų 
veikiama už nacionalį įstaty
mą už 35 valandų darbo sa
vaitę. Konvencija vėliau pri
ėmė rezoliuciją tame klausi
me. Delegatai su Potofskio 
sumanymu pilnai sutiko.

Konvencijoj kalbėjo ir New 
York o valstijos 
Herbert Lehman. 1 -V, _i pareiškė Į 1 
čios bedarbės.
kad jeigu valdžia nustotų 
eikvojus bilionus dolerių kari
niams pasiruošimams, tai 
Jungtinės Valstijos pasinertų 
į gilią krizę.

Konvencijoj taipgi priimta 
; rezoliucija už lygią mokestį 
moterims už lygų darbą.

Civilių teisių klausime kon
vencijoj kalbėjo negras de
legatas Dr. Channing Tobias. 
Išklausę 
priėmė 
kurioj 
federal]

senatorius 
el is taipgi 

baimės dėl augan- 
Jis pripažino,

jo kalbą, delegatai
8 punktų rezoliuciją, 

reikalaujama išleisti 
teisingos samdos įsta-
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Pasveikę Ligonės
Kiek laiko atgal girdėjau, 

kad sunkiai sirgo d. Antani
na Jukelienė ir d. Jean Bog
dal. Bogdal buvo padaryta 
sunki operacija, bet po visų 
sunkių skausmų dabar jų 
sveikata eina laipsniškai ge
ryn ir abi draugės dalyvavo 
parengime. Jų sveikata grįž
ta į normalę padėtį. Linkiu, 
kad abi draugės pilnai su-
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Pirmutinis Šių Metų Piknikas
Lietuviu Piliečių Klubas, 

kartu su rusų vietine I W O 
kuopa, rengia pirmutinį šių 
metų pikniką, kuris įvyks šį 
sekmadienį, birželio (June) 4 
d., Filipo Bagočiaus reziden
cijoj, Lowellio priemiestyj 
Collinsville.

Graži vieta ant Beaver 
Brook upelio kranto. Tinka
ma vieta ir pasimaudyti ir 
šiaip, kaipo piknike, gerai lai
ką praleisti.

Bus gražios muzikos, dainų 
ir kitokių pasilinksminimų.

Pasirūpinkite šį sekmadienį 
praleisti smagiame išvažiavi
me, — nuo ankstyvo popie
čio iki vėlyvo išvakarių ga
lėsime pasibūti labai smagioje 
pikniko nuotaikoje.

Toje pačioje vietoje perei
tais metais turėta net trys iš
važiavimai ir visi gerai pa
vyko, tačiau dar ne visiems 
yra gerai žinoma ši “naujoji” 
Vieta, todėl čia biskis nuro
dymo :

Iš Lowellio važiuojant im- 
Lakeview Ave. ir 
apie 3 mailes pri- 
(ant pat kelio) 
dirbtuvę. Čia im- 
po dešinei rankai

Gedemino Draugystės jau
nuoliai ir nauji nariai 20-tą 
gegužės rengė vakarienė su
sipažinimui visų narių. Pa
vyko šimtu procentų. Svečių 
ir viešnių buvo daug, apie 
400. Visi gražiai laiką pra
leidom. Maistą davė labai 
skaniai pagamintą.

Visokius darbus atliko jau
nuoliai. Virėjos buvo E. Sho- 
pienė, Lekavičienė, jaunoji 
D. Valtienė, M. žirgulienė. 
O kitų vardų neteko sužinoti. 
Į stalus nešiojo visos jaunos 
moterys ir merginos . Už ba
rų dirbo visi jauni vyrai. Ir 
visi taip gražiai ir sutartinai 
dirbo, net mums senesniems 
buvo gražu ir linksma žiūrėti.

Pirm vakarienės už kelių 
dienų visi jauni nariai išva
lė ir išpuošė visą svetainę. 
Vakarienės laiku visa svetai

nė žėrėjo gėlyne.
Bravo, brangūs nauji na

riai, už tokius puikius dar
bus !

Visi nauji nariai turėjo 
raudonas rožes prisisegę prie 
krūtinės, kad atžymėti, kiek 
naujų narių yra prisirašę per 
tris mėnesius. Suskaičiau virš 
penkias dešimtis. Ir šį vaka
rą dar prisirašė 12-ka.

jūs, “mokslo” vyrai-žmogžu- 
džiai, ne tik Lietuvos žmonių 
krauju susitepę rankas, bet- 
jau ir čia užpuolate nekaltus 
žmones. Ar tai jūsų mokslas? 
Ar tuo labai kultūriškai el
giatės ?

Mums, Amerikoj gyvenan
tiems lietuviams, tuomi sar
matą darote, pažeminate lie
tuvių tautą, nes nė vienos 
tautos dipukai neužpuola sa
vo tautos susirinkimų, koncer
tų ar prakalbų, tik jūs. Ir 
drįstate vadintis mokytais ir 
Lietuvos gelbėtojais. Jūs — 
Lietuvos išdavikai, o Hitlerio 
gelbėtojai.

★
šis parengimas parodė, kad 

mes žengiame pirmyn. Tiek 
publikos sutraukė mūsų jau
noji karta. Buvo ir kitų tau
tų žmonių. Ir visi gražiai 
linksminosi ir pasišoko prie 
Jono žemaičio gražios muzi
kos.

MacArthur paleido dar 5 
karinius kriminalistus

Tokio. — Generolas Mac- 
Arthur, amerikinis koman- 
dierius Japonijai, paleido 
iš kalėjimo dar 5 japonus 
karinius kriminalistus.

Sovietų Sąjunga jau pir
miau protestavo, kad Mac 
Arthuras sauvališkai dova
noja bei mažina bausmes 
kariniams Japonijos krimi
nalistams, kuriuos nuteisė 
bendrasis talkininkų, teis
mas.

Seoul, Korėja. — Pieti
nės Korėjos valdžia arešta
vo ir kelis korėjiečius ame
rikinės ambasados tarnau
tojus, apšaukdama juos ko
munistais.

KRISLAI
(Tąsa ant 5 pusi.) 

pasitarti dėl pnsiuntimo į abu 
suvažiavimu skaitlingų dele
gacijų.

k
šiomis dienomis tapo atida

rytas naujas $80,000,000 tu
nelis po East River. Buvo 
iškilmingos atidarymo cere
monijos. Jose dalyvavo mies
to valdovai ir kardinolas 
Spellman, kurie nė vienos lo
petos žemės nepakėlė.

Apeigose garbės vietoje ne
buvo nė vieno darbininko. O 
tunelį kasant žuvo net aštuo- 
ni darbininkai. Darbas tęsėsi 
devynis metus.

Čia negerbiami tie, kurie 
labiausia pagarbos užsitar
nauja. Jų niekas nepaiso.

kite kelią 
pavažiavę 
važiuosite 
Collinsville 
kite kelelį
ir biskutį pavažiavę arba pa
ėję rasite iškabą: “Picnic.” 
Ir čia po kairei, ant' upės 
kranto, Bagočiaus kiemas ir 
pikniko vieta.

Iš miesto Lowell galima 
važiuoti busais, nes busai su
stoja prie pat Collinsville 
dirbtuvės — ant kampo to ke
lio, kuris veda į Bagočiaus

diktatoriškų
niekas

jų hitleriškas
visi vaikščioja
Ir

jais,
biznieriai, 

netenka

Pasirodo, kad 
klerikalų ir dipukų 
nebijo. Trūko 
burbulas. Jau 
nosis nuleidę, 
kurie eina su
kostumerių. Ir neženotas tė
vas darosi švelnesnis, jau ir 
radijo programoje nustojo 
šmeižti Gedemino Draugystę 
ir progresyvius lietuvius. Jie 
manė, kad į tris mėnesius Ge
demino Draugystės visas tur
tas bus jų rankose. (Hitleris 
irgi manė, kad už šešių savai
čių visa Sovietų šalis bus jo 
rankose, bet kur jis šiandie
ną?)

Mūsų miesto tūli dipukai la
bai save aųkštinasi su
kiais titulais i]’ mokslais, 
mus, Amerikoje 
lietuvius, žemina, 
mes nesuprantą, 
riškai gyventi, 
užpuldinėjamo žmonių. Per 
40 ir daugiau metų gyvename 
Amerikoje, tačiau niekas 
mums nešaukė policijos. O

v-so- 
o 

gyvenančius 
Kalba, kad 

kaip kultū- 
Bet mes ne

žinomų.

rezidenciją. Paėję apie 3 mi
nutes, po kairei rasite pikni
ką. Jūsų Kaimynas.

Baltimorės ir Apylinkės Visuomenės Atydai!

LAISVES PIKNIKAS
Rengia ALDLD 25 Kuopa, Paramai Dienraščio Laisves

Sekmadienį, Birželio 4 June, 1950

SLOVAK NATIONAL HOME PARK
Holabird Avenue

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

daugeliu svečių ir pasivaišinsite skaniais užkandžiais ir gėrimais. Graži 
svetainė šokiams. — Įžanga tik 25c.

Kviečia visus atsilankyti RENGĖJAI.

Gerbiamieji! Šis piknikas įvyksta 
ram-e ore turėsite progos išklausyti

KELRODIS: Iš Philadelphia, Pa. imkite kelią No.4() ir važiuokite iki Baltimorės, privažiavę pirmą
- Kresson St., sukite po kairei ir važiuokite iki Lumbard St.; privažiavę Lumbard St. su 

.   ■" ’ " ’ ■"*’ ir
mailę ir pusę pavažiavus po kairei pusei bus pikniko vieta, o dideli vartąi kareivių Camp — po
dešinei pusei. . . . '

Iš miesto galima važiuoti 26th St. karu iki Holabird Avė. Išlipę eikite i vakarus % 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.
t

gatvę - ----------- -------- ... -------- . . . . - ... , . , ■
kite po kairei ir pervažiavę tiltą laikykitės tiesiai iki Holabird Avė., čia sukite po kairei
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Mes, gedeminiečiai, didžiuo
jamės ir džiaugiamės, kad 
mūsų jaunimas taip gražiai 
pradėjo veikti. Labai gerais 
organizatoriais yra jaunoji 
Valtienė. Amilija Lekavičiene 
ir daug kitų jaunų draugu.

Lai gyvuoja Gedimi i no 
Draugystė ir jauni nariai.

Koresp.

Philadelphia, Pa.
LDS 5 ko. -pusmetinis susi

rinkimas įvyks trečiadienį, 
birželio 14 d., 8 vai. vakare, 
735 Fairmount Ave.

Visi nariai prašomi daly
vauti, nes turime labai daug 
svarbių reikalų atlikti.

Pranešame, kad už finan
sų sekretoriui apsiėmė E. Pil- 
dis. Jo antrašas yra 14 4 
M c C1 e i 1 a n St. Įsitėmy k ite !

Protokolų Raštininkas.

Detroit, Mich.
Ačiū Draugams ir Prieteliams

Gegužės 20 d., 1950 m., pa
laidojom visų mylimą draugą 
Joną • Rudzevičių. Jis mirė 
gegužės 17 d. Kadangi męs 
su velioniu Rudzevičium gy
venome sykiu per daugelį me
tų, tai jam, susirgus teko rū
pintis jo padėtimi, o jis sirg
damas prašė mus, jei mir
tis ateitų, tai kad mes jį 
ir palaidotumėme, ir kad pa- 
laidotumėm be jokių religinių 
apeigų. Mes jo prašymą iš- 
pildėme, t. y. rūpinomės ir 
tvarkėme visas laidotuves, 
kas tik buvo reikalinga, o 
mums pagelbėjo geri draugai 
ir prieteliai. 

a
La i d otų v i ų d i r e k to r i a us 

Brazio šermeninė (koplyčia) 
buvo ušpuošta su daugybe 
gėlių bukietų ir' vainikų, ku
riuos susiuntė velionio drau
gai ii'mylimieji žmonės. Taip
gi, laidotuvėse dalyvavo labai 
daug žmonių, net svetimtau
čių, siu kuriais jis dirbo ir pri
ll 1 a u sę (u n i j os 1 o kai c.

Tads šiuomi mes tariame 
širdinga^ ačiū visiems, kurie 
dalyvavo laidotuvėse ir kurie 

i prisiuntė gėles velionio pa
gerbimui; draugui L. Prūsei- 
kai, kuris atvažiavo iš Chi- 
cagos ir pasakė prakalbą iš
leidžiant iš koplyčios ir antrą 
ant kapinių ; advokatei Masy- 
tei už pasakytą prakalbą iv 
paaiškinimą, kas rūpinasi lai
dotuvėmis, ir už teiktą pagal
bą tokioje nelaimėje; grabne- 
šiams; kurie buvo du iš Lietu
vių Piliečių Pašalpos Kliubo, 
ir keturi liuosnoriai velionio 
draugai — M. Yuška, M. Ma- 
sys, Adolfas Merkevičius ir 
Vincas Kirvela; laidotuvių 
direktoriui D. Braziui už pa
vyzdingą, gražią laidotuvių 
tvarką; taipgi “Laisvės” ir 
“Vilnies” redakcijoms už pa- 
talpinihią pranešimo ant pir
mo puslapio apie velionio 
mirtį, nes tas labai pagelbėjo 
žmonėms sužinot apie draugo 
mirtį ir laidotuves. Ačiū vi
siems už pagalbą ir simpatiją.

Netekome draugo, progre
syvių judėjimo dalyvio. . .

Jonas ir Adelė
I Klimavičiai.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Al einanti šeštadienį, 3 d. birželio 
įvyks LLD 10 kp. ir 143 kp. ben
dras susirinkimas. 7:30 vai. vak., 
735 Fainnount Avė. Šiame susirin
kime turėsime svarbias diskusijas. 
Pakeisime susirinkimų datas dėlei 
/asaros laikotarpio. Ateinanti sek
madienį eis du busai j Baltimorės 
“Laisvės” naudai rengiamą pikniką. 
Mūsų Lyros choras pildys progra
mą. Vyks daugelis mašinų. Norinti 
važiuoti ateikite i šj susirinkimą.— 
Sek r. (102-3)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

mas bus pas A. Zalner, 1009 .Jack- 
son.St., pradžia 7:30 vai. vakare, 
birželio (.June) 10 d. Visos narės 
malonėkite dalyvauti susirinkime.

Birželio (June) 18 d., N. J., pas 
M. Walasky turėsimo pramogą, tad 
kviečiame visus dalyvauti. Taipgi 
atsiveskite savo draugus. (102-3)

HARTFORD IR MAN. 
CHESTER, CONN.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų drau
gystės 2-ras skyrius rengia teatrą 
“Nevykusi Meilė, 3-jų veiksmų dra
ma, suvaidins Hartfordo Laisvės 
Choro vaidintojų grupė, šeštadieni, 
birželio (June) 3-čią, pradžia 7-tą 
vai. vakare, Lietuvių svetainėj, 24 
Galway St. Gerbiami Lietuviai! At
silankykite visi ir pamatykite šj 
gražų veikalą. — Tėvas Burakas.

(102-3)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Teatrališko Ratelio pik

nikas įvyks sekmadieni, birželio- 
Junc 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., šeštadieni, LLD 110 

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

KĄ DARYTI DfiL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 
, ARTHRITIS

Jcinu jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAU
DĖJIMO. RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATI- 
KOS, STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGI
JOS, SĄNARIŲ SUSTINGIMO. NEURITIS. 
PODAGROS, ir tt.. PABANDYKITE RADĘ 
TABLETS dčl sferų pasekmių. Mes norime, 
kad jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS 
(BANDOMĄJĮ KIEKI) be jokių lėšų jums. 
Nesiųskite pinigų, o tiktai savo vardą ir 
adresą, tad i.ies jums tuoj pasiųsime table- 
tėlių. Visi nurodomai ant pakelio. Nieko 
juinpj nelėšuos, jei nepatiks.
NORTHWAY PHARMATICAL CO.

489 North Street
ROCHESTER 5, NEW YORK

Dept. 85

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, H. D.
530 Summer Ave.

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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. 
Tei. EVergreen 7-6868

Nainy Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

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

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

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

Matthew A.
BUVUS

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-S172

< CHARLES J. ROMAN

• •

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
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

5 pusi.—-Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketvirt., Birž. 1, 1950
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Prašome Išgirst Apie 
Kiek Pavėluotą, Bet 
Būtiną Baigti Darbą
p radėjom e 
t i fondą

lelą savaičių mes 
kampaniją sukel- 
civilėms .teisėms 

reikia pripažinti, 
ii padirbėjome.entuziastišl

tūli duosniai paaukojo ir pri-

ine.

Arti tūkstančio dolerių su
kelti pasiskirta suma likosi 
neužbaigta m« dėl to, kad be 
šimtinės su virš svaibusis

tame dirbusieji nepaisytų. 
'Tuo tarpu pas mūsų žmones 
buvo susidėję daug rinkliavų, 
daug visokių pramogų Dėl 
to biskeli leidome šį reikalą

Artinasi atostogų laikas, la
bai užpelnytas pasilsio laiko
tarpis kiekvienam naudingą 
darbą dirbusiam žmogui. Ta
čiau ne pasilsis laukia tų, 
kuriem užsidaro durys kalėji- 

dėl to. kad jie gynė mū- 
darbo žmonių, r< įkalus, 

tiems, kuriems 
varginamiems ar 

deportaci.jomis

me 
su, 
N e 
teismuose
grasinamiems 
teks praleisti 
rą. Ne pasil.s 
mos. Tad—

Mos prašome, suteikite nors 
j u gynimą, 
iškaštingas. 
menesiu ar

kuris yra labai 
Jei pastaruoju 

dviemis dar ne
tiksliu. duokite

dabar. Jeigu jau davėte, gal

dinti. Nosisk irstykime ato
stogų neprisidėję iš naujo gy
nimui tu, kurie dėl visų ben
dro reikalo neturės atostogų : 
kurių pralaimėjimas teismuo
se galėtu reikšti ir mums pa
tiems užbaiga teisių ir iško- : 
votį] privilegijų, tarpe kitko į 
ir teisės pasilsėti po darbo.

Liet. KultūrOi Klubas, i

Paleistas iš ligoninės proto 
ligoniams Robert Cannon 
mirtinai subadą veteraną Her
bert Schwenck. Esą. .jis gir- 

td jie 
sūnų. 
Jane 

nei jos 
sūnaus

tariasi nužudyti jo

Bruce sako 
sužadėtinis 
nepažino.

jog nei |1, 
Cannon’o

“Suprais” Kalėjime už Centus Serga Mateušas Kleiza

LIBERTY AUDITORIJOJE
sokmądienį posė-

syKiu su apskrities ir centro 
atstovais, suvykusios svars
tyti pasiruošimą LDS Seimui, 
kuris įvyks liepos 3-6 dieno-

Kuomet po didžiųjų pramo
gų pamatau užterštas sales, 
laiptus, koridorius, tai atrodo 
visai natūralu. Ton buvo ma
se svieto. Jie už vartoj imą 

jos iš va

Mažai Maršuotoją
Atminimi] Dieną
eionalė Gvardijos tiktai 

s išūj e maršuoti 
1 Memorial Day

ma-

pa

mis. Prasidės dieni 
ves metinio pikniko.

Apie savo tarimus, 
me, parašys tarėjai, 
tina viena naujovė: 
darni praversti posed 
visą pavasario dieną, 
anksti susirinko, anksti ir iš-

lauk i a- 
1 ‘rimih-
neuore-

Tačiau 
nors kiek 
šiaip sau

pasimato 
nau, kad 
vaičių sa

kuomet pasimato 
šiukšlių po užejimo 
būrelio savųjų, man

tūla nelygybe'
vieni pasvėrė

Lietuvių Kultūriniame (’ou
tre beveik be pertraukos vyk
doma talkos. Kartais dides
nės, kitais atvejais mažesnės, 
bet savanoriai, nemokamai 
kuo nors prisidedančios Įstai
gą gerinti, gražinti, taupan
čios įstaigai tūkstančius dole
riu.

Tie draugai taip susidomė
ję savo darbu, tyliai, be pa
gyrų jį dirba, jog kartais pa
šalietis nei nepajunti, kad 
kas nors dirbama, tik apsi
dairęs. jog kas nors naujo 
dadėta, pradedi teirautis ii 
tik tuomet sužinai, jog ten 
brangios savanorių talkos bū-

Laisvoje šiuo tarpu mažai 
j kas girdėti apie veiksmus au- 
l ditorijos salose. Tačiau taip 
yra ne dėl to, kad čia. pra- 

I m ogų trūktu. Kas šeštadie- 
I nis ir sekmadienis iš čia sklin- I

d a linksma muzika ir dainos, 
dažniausia pradedamos su 
Lohengrin maršu. Tai pra
mogos, kurias surengia pava
sario grožės akstinama jau

Įstaigą 
puoselėti, k a d joje 

kiekvienam būtų jauku. Gi 
kitas net ką tik maloniai jam 
lūpas kutenusios cigaretės ne
pajėgia nunešti iki peleninės, 
kur stovėjęs numeta ir be gai- 
lesties sutrina koja, palikda
mas nevali] juodą plėmą, 
kuris pajudintas su šluota su
kels srovę aitrių dulkių.

No visi ir ne vieni' rūko- j 
riai prasikalsta švarai. Tūlos 
gražutėlės ir nerūkančios mo
terys “pasižymi,” išmėtyda- '• 
mos pastai ėn ar savo kamba-I 
riuose ant aslos savo grąžy
ki is sužymėtas popiereles ar 
kitas “provizijas.”

Laimei, taip vyrų, taip mo
torų, kurie 
savo Įstaigos 
vęs, nedaug, 
patarę, su laiku 

Įstaigose 
., koks 
žmonių

d iciniamo 
radę, Now Yorke. Priežastis: 
valdžia nepridėjo ekstra mo- 
kesties maršu'otojams pagerb
ti karuose mirusių. Tačiau 
mokėjo, sumobilizavo didelį 
būrį Įvykusiame Ginkluotųjų 
Jėgų Dienos parade.

Gvardiečiai tuomi buvo ne
pasitenkinę. Tą jų nepasiten
kinimą išreiškė buvusysis spe
cialių sesijų teismo teisėjas 
Maurice Simmons, pirminin
kavęs apeigoms: “Mos pra
šysime gubernatoriaus prižiū
rėti, kad žmonės m aršu otų 
Memorial Dienos paraduose

Puikiai pagerbė Mr.’’r Mrs. 
Kalnius jų vedybinio gyveni
mo 30 motų proga. Puota 
įvyko gegužės 27 d., šapolo- 
Vaiginio svetainėje, 1 4 7 
Thames St., Ridgewoode. Vy
riausi rengėjai tos puotos bu
vo Motiejūnai, nuo Suydam 
St. Jie parūpino svečiams 
maistą ir gėrimą. Visas mais
tas buvo skaniai pagamintas, 
bet dešros buvo skanesnės, 
negu seniau Lietuvoje būda
vo per Velykas. Skanumo 
dešrų kreditas priklauso Mo
tiejūnienei, nes ji pati jas da
rė.

Svečių dalyvavo apie pus
antro šimto. žinoma, būtu 
buvę daugiau, jeigu biYų pa
imta 'didesnė salė, nes, kaip 
Šalniai, taip ir rengėjai turi 
didelę įtekmę lietuviškoje pu
blikoje.

Bronx apskrities teismabu- 
tyje teisėjas Foley nuteisė 
Leslie Paterson ,32 m., kalėti 
metus už pavogimą 40 cen
tų iš poolruimio. O kitas, 
Murray Williams, pavogęs iš 
bučernės 82 centus, nuteistas 
iki 3 metų.

Tame pat teismabutyje tei
sėjas Joseph nuteisė 24 me
tų Arthur Mandel penkeriems 
metams už pavogimą iš kar
čiam os 31 cento.

Kas galėtų pasakyti, kada 
ateis laikas, Ienom et teismai ir 
visi tarnaus tam, kad žmo
nėms nebūtų prasmės vogti ir 
kalėjimuose sutrūnyti ?

T— a.

Gegužės 27-tą, grįždamas iŠ 
sūnaus vestuvių, sunkiai ap^ 
sirgo M. Kleiza. Nuvežtas į 
Queens General ligoninę, bus 
operuotas.

žinią pranešė S. Kleizienė, 
ligonies žmona.

Kleizai, ilgamečiai mas- 
peth iečiai, pastaraisiais me
tais gyvena Huntington, L. I.

į Linkime nugalėti ligą ir 
1 greit pasveikti.

me savo 
kultūringumą 
progresyvių :

nemokėtų gerbti 
. o kartu ir sa- 

V iena m kitam 
igyvendmsi- 

visuotiną 
atitinka 
k ui tūri-

Apdovanojo
Daukus iš Detroito,

Auditoriją
jo n as 

geležies gaminių fabriko

natve ■
Gale

buvo bent 
bokštiniu į 
ragu, o tai

centre

praėjusios savaitės 
dvejos, tūlos su 
nkiu aukštų py- 
•eiskia ii1 su šim- 
Taigi, toji mums 
dirbantiems 
darbymetes,

ruošiant toms didžioms 
toms sales, paskui jas 
lant.

pn- 
puo-

Visa tai kažkaip primena 
bendrosios švaros ir grožės 
savo įstaigoje problemą są
ryšyje su mumis pačiais. Ir 
apie tai noriu kalbėti taip, 
kaip jaučiuosi:

MUZIKA - TEATRAS
Stadium Koncertai

Liko trys savaitės (nuo ge
gužės 29-tos) įsigyti sezoni
nius tikietus i Stadium Kon
certus, populiariai Vadinamus 
žvaigždžių po žvaigždėmis
koncertais. Tą antrąjį savo
vardą jie gavo iš to, kad jie 
įvyksta atvirame ore, teikiami 
didžiumai miestiečių prieina
momis kainomis, o programo
se turi šalies geriausias me-, 
nines jėgas, su proga augan
tiems talentingiems jauniems 
žmonėms 
įžymybių, 
geriausių 
šalių.

Šis sezonas bus 
tinis. Knygelėss šu 12 tikie- 
tų gaunamos už $12 ar 6 už 
$6 perkant iš anksto, dabar, 
bėgiu šių dviejų ir pusės sa
vaičių. (UŽ tokius pat tikie- 
tus reikia mokėti 
prasidėjus sezonui)
turėjimas iš ahksto tikintų 
reiškia atradimą savo sėdynės 
be stovėjimo eilėje laukti ti
kinto koncerto vakarą.

Tikietai taipgi yra galimi 
perleisti bile kuriam šeimos 
nariui ar draugui.

Nupigintomis kainomis ti- 
kietų pardavimą sustabdys 
birželio 19-tą, koncertų sezo
no atidarymo vakarą. Jie 
gaunami rengėjų raštinėje — 
Stadium Concerts, Inc., 20 W. 
57th St., New Yorke, taipgi 
1LGWU lokalų, United Retail

Workers Bokalo 1-S. ir Stein- 
; way rekordų krautuvės rašti
nėse.

Paramount Teatre

“In a Lonely Place,” taip pat 
pasilieka ir buvusieji asmenų 
veiksmai.

pasireikšti 
Taip 

talentu
pat gauna 

ir iš kitų

Brooklyn© Paramount
. Rodo “No Man of Her O^n,” 

apgavingos ir trag.ingos 
meilės dramą su hollywoodis- 
ka išvada, taipgi “Love Hap
py.”

men ims vežioti trokutį.
.Konstancija R u š i n s k i e n e

nupirko auditorijos 
rantui du daržovėms 
gražius baltus indus.

r estą il
su dūli

Restaura n tas 
u d ingai vartoti 
j” ir keletą

toas-

-čias me-

Po $1.20

Roxy Teatre
Rodo “Love That Brute,” su 

Sid Caesar, Imogene Coca, 
Faye Emerson vadovaujan
čiose rolėse. Scenoje teatro 

i šokėjos, dainininkai, svečiai 
dainos ir muzikos artistai, 
taipgi komikai.. Pati filmą 
yra komiška — apie vienišą 
vyriškį, kuris parke pamatęs 
gražuolę įsimyli ir pasis'amdo 
aukle, o paskui rūpinasi, kur 
gauti vaikų.

Radio City Music Hall
Filmą “Father of the 

Bride” ir Lenidoff’o spektak
lis “Follow the Sun.”

Filmos “His Wofe’s Lover” 
ir neužmirštamoji klasikine 
Tarybų Sąjungos filmą “Gyp
sies.”

gurą
kasdien ii)ių 

gerų baltų (p-divotų - oiieme- 
liuotii) puodų, galiono ir po
ros galiom] dydžio. Didžiau
siųjų, reikalingų didiesiems 
bankietams. o taip pat ir ma
žiausiųjų, regis, šiuo tarpu tu
ri pakankamai.

Nora labai didelės 
dovanoti 

vidutinio
tačiau ’kas 
nu liekami] 
“platters”
sudėti), būtų patogiau 
siems bankietams.

stokos, 
turėtų 
dydžio 
mėsai 
didie-

Restauranto Lankytojams
Vidurvasarį sekmadieniais, 

kuomet auditorijoje nebus di
džiųjų mitingų ar pramogų, 
restaurantas bus uždarytas, 
bet darbo dienomis visuomet 
galite gauti pietus ar vaka
rienę.

Laisvės pikniko ir LDS ii’ 
LLD suvažiavimų laikotarpiu 

■—liepos 1-9 savaitę—restau- 
rantas veiks kas dieną ir 
šventėmis, tad grupės jau iš 
anksto gali planuoti susitiki
mus čionai, savame centre.

vesta jaunukų globos dr«.ug'. • 
gijai tyrinėti jos namini gy
venimą po to, kuomet ji be 
reikalo iššaukę gaisrages us.

|NUBAUDĖ UŽ 1 
| NEPAŽINIMĄ

Kartais ir gudriausias 
klysta. Narkotikų pradavi- 

: nėtojas Wilbert Carter, 28 
m., buvęs taip ištobulinęs sa
vo biznį, jog net specifiškus 
metalinius medalikėlius buvęs 
Įvedęs tikriesiems kostume- 
riams atpažinti. O visgi jis 
pataikęs netikrą kostumerį 
aprūpinti “dangiškais , sap
nais.” Dėl to jį areštavo .

su-

Buivo trumpa kalbų progra
ma, kuriai vadovavo V. 
nius. Gerų linkėjimų 
pasakė daktaras 
tai yra šalnienės 
Mačiulis ir kiti, 
nių dukrelė Olga 
v o tėveliams geros 
ir ilgo amžiaus.

Gaisras sunaikino septynių 
aukštų sandėlį prie Pike St., 
New Yorke. Jame buvo su
krauta surankiota popiera. 
Dūmai tirštai dengė desėtkų 
blokų plotą.

VISKAS PRIKLAUSO 
NUO BEŽDŽIONIŲ

Kas nors raportavo, kad 
Bronx žvėrinčiuje į ežerėlį 
Įšoko žmogus ir prisigirdė. 
Policija ten graibstė ištisą pa
rą, bet neištraukė, nusprendė 
išleisti vandenį, bet. . . Eže
rėlio saloje gyvena šeima 
beždžionių. Jas nenori pa
leisti ir negalėjo sugauti, tad 

' žvejonė numirėlio dar pa- 
1 lauks.

Gerai atrodantis vyriškis 
įėjo į miesto transport aci jos

$500, pasakęs: “Tai už tuos 
nikelius, kuriuos anais motais 
pasiėmiau.” Išsiaiškino, kad 
jis prieš 46 metus buvęs kon
duktoriumi.

Carlos Medina ir Felix Al
varez, jauni vyrai, aludėje 
susipykę dėl gražios kaimin-

rez mirtinai perdurtas peiliu, 
Medina kalėjime.

Mrs. Marie I,a Riviere, 40 
m., užsimušė nukritusi pro 
langą nuo 5-to aukšto iš sa
vo' buto 61 W. 74th St., New 
Yorke. Menama, kad per že-

t i netyčia.

Miestas turės “ekonomizuo- 
ti,” pareiškė miesto planams 
k o m is i j os v i rši n i n k as J erry 
Finkelstein. Jis sakė, kad 
Įvairių miesto Įstaigų valdi
ninkai paskyrų prašo $607,- 
995,000 ,o. gaus tik $306,323,- 
967.

Jan pražilęs, apie 60 metų 
vyriškis atėmęs , nuo jaunos

vininkės Rogers, Bronxe, 
$600 vei’tės žiedą, $223 pini
gais ir atsisveikindamas dar 
pasakęs: “Iki pasimatymo!”

Bėgdami nuo arešto 
pažinimo, 400 suėjusių 
tease” pasižiūrėti vyrų 
žė brangius 
Acres užeigos
kad per juos pabūgti, 
ja spėjo sugauti, areštavo ir 
nubaudė 3 vyrus ir 4 moteris.

ir at-

išdau- 
Nine 

Huntingtone,
Polici-

Tyri nė j anti e.) i gembleri us 
pareikalavo parodyti, tyrinė
jamųjų padėlius bankuose.

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

VAKARIENĖ 85c. 
iš 7-ių patrovų

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

kalią 
Misevičius, 
dėdė; J.

linkėjo sa-
sveikątos

N.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN-WILLIAMS 

BURG, N. Y.
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, birželio (June) 6 
d., Liet. A. I’. Kliubo salėje, 280 
Union Avė., pradžia 7:30 vak. Pra
šome visus narius ir nares dalyvau
ti susirinkime ir taipgi pasirūpinki
te naujų atsivesti. Kitas prašymas 

tai, kurie esate užsilikę su duok
lių mokėjimu, tai pribūkite ir užsi
mokėkite. — Prot. Sckr. (102-4)

BROOKLYN, N. Y.
LLD 1 kuopos susirinkimas 

šį pirmadienį, birželio 5, Liet, 
likos Piliečių Klubo patalpose, pa
prastu laiku. Visi nariai prašomi 
pribūt, nes yra svarbių reikalų. — 
Sekretorius. (J 02-3 - 4)

įvyks
Ame-

RICHMOND HILL, N. Y.
L.DS 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

EGZAMINUI) JAM AKIŠ 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Ave.

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

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

SSX.TELEVISION
SHUFFLE BOARD

TONY’S A
UP-TO-DATE ‘

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tei. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. _ 

Telefonas: EVergreen 4-8174

•IMS* •IMS*

TELEPHONE
3TAGG 2-5048

•IMS*

RES. TEL.

HY. 7-8631

•IMS*

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager 

(Latsnluotas Balsamuotojas) 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pa&arvoti Dovanai
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.
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