
Taksių vairuotojų bėdos. 
Ir farmeriai.
Tito advokatas.
Kongresas ir parašai.

Rašo R. MIZARA

Vis tebesunkėjanti gyveni
mo našta spaudžia lygiai vi
sus darbo žmones.

štai. Niujorko taksiu vai
ruotojai (taxicab drivers) : ir 
jie labai skundžiasi savo ne
dalia.

Mažiau žmonių važiuoja 
taksiais, mažiau jie uždirba. 
Kiekvieną dieną atsiranda 
naujų taksių ir tai muša se
nųjų vairuotojų kišenėn.

Šiomis dienomis taksių vai
ruotojai šaukė masinius mi
tingus, kuriuose priėmė reika
lavimus, kad miesto adminis
tracija neduotų naujiems tak
siams laisnių.

Kas yra Niujorke, tas pats, 
neišvengiamai, yra ir kituose 
miestuose.

'k

Pažvelgę į i arm as, matysi
me ir girdėsime tą patį: 
daugeliui farmerių grūmoja 
bankrūtas.

Va, New Jersės valstijoje 
vištų farmerių savininkai, — 
tūkstančiai jų, — šaukė masi
nius mitingus ir juose reika
lavo, kad Washingtonas pa- 

- dėtų, kitaip jie bankrūtys.
Vištų farmų savininkai pri

klauso New Jersey State 
Poultry Farmers Associacijai.

Jie sako: kiaušinių kainos 
labai nukrito.

O miestų darbo žmonės sa
ko: kiaušiniai labai brangūs, 
nebegalima jų bejpirkti.

Gyvenimo sunkėjimo pa
slaptį, deja, tik nedidelė žmo
nių dalis težino.

Gyvenimas sunkėja dėl to, 
kad bilijonai dolerių išleidžia
ma karo reikalams.

★
Praėjusią savaitę Londone 

įvyko Pasaulinio Taikos Ko
mitete narių posėdis.

Jame buvo- ir du amerikie
čiai : Paul Robeson ir O. John 
Rogge, — artistas ir advoka
tas.

šiame posėdyj, be kitko, 
buvo svarstyti busimojo tarp
tautinio taikos kongreso rei
kalai. Kongresas įvyks ru
denį, Italijoje.

Sulyg viskuo galime spręs
ti, jog tasai kongresas bus 
toks didelis, kokio niekad 
pasaulyj nėra buvę.

★
O. John Rogge šiuo metu 

yra Jugoslavijos advokatas— 
Tito advokatas — Jungtinėse 
Valstijose.

Mr. Rogge reikalavo, kad 
į Taikos Kongresą būtų pri
imta ir Tito delegacija. Bet 
Paul Robeson pasakė:

—Jugoslavija įėjo į kapita
listinę stovyklą ir, paraginta 
du Pont’ų ir Wall stryto, 
ruošiasi naujam karui.

Komitetas nutarė Tito de
legacijos nekviesti.

Posėdyj buvo svarstytas ir 
dabartinis žmonių parašų 
rinkimas po peticijomis už
drausti vartoti atomo bombą, 
taipgi griežta: pasmerkti tą 
šalį, kuri pirmoji atomo bom
bą ryžtųsi naudoti, jei karas 
kiltų.

Parašai, kaip žinia, yra ren
kami ir Amerikoje.

Czechoslovak i joje po petici
jomis rašosi ir katalikų kuni
gai.

Po peticija pasirašė net 
toks žymus amerikietis, kaip 
rašytojas Thomas Mann.

Siekiamas! surinkti nema
žiau 100,000,000 žmonių pa
rašų.

Kiekvienas taikos mylėto
jas privalo pasirašyti.

Šventojoj Romoj yra 92,700 
komunistų; su šventųjų meti] 
pabaiga, pako Aldo Natoli, jų 
skaičius pasieks 100,000.

Aldo Natoli yra Romos ko
munistų partijos sekretorius.

Viso Italijoj komunistų yra 
2,500,000.
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Planuojama karine vakarų 
Vokieti j os polici j a

JAPONIJOS VALDŽIA GRŪMOJA
UŽDARYT KOMUNISTU PARTIJĄ, 

I PAGAL MacARTHURO REIKALAVIMA 
! . . .- - - - - - - - rSeimo rinkimuose pirmauja pro- 
amerikinė Yošidos partija

Tokio. —Japonijos prem
jeras Šigeru Yošida sekma
dienį grasino baustinai už
draust Komunistų Partiją, 
jeigu komunistai “užpuldi- 
nės amerikonus.”

Ta diena buvo renkami 
132 “aukštojo” Japonijos 
seimo rūmo nariai.

Beskaitant rinkimų bal
sus, generalis Japonijos 
prokuroras Ueda pranešė, 
kad jis jau gamina seimui 
sumanymą, reikalaujantį 
uždaryt ir užgint Komunis
tų Partiją.

Karinis amerikonų ko- 
mandierius Japonijoj gene
rolas MacArthur jau du 
kartu pirmiau “patarė” 
uždraust Komunistų Parti
ja*

Per rinkimus buvo areš
tuota bent 22 komunistai.

Komunistų Partija rin
kimų vajuje reikalavo da
ryti Japonijos taiką su vi
sais talkininkais, taigi ir 
su Sovietų Sąjunga ir Kini
ja.

Premjero Yošidos vadi
namoji Liberalų Partija 
stoja už atskiros taikos da
rymą su Jungtinėmis Vals
tijomis. Atskira taika leis
tų Amerikai pasilaikyti ja- 
ponijoje karines armijos, 
laivyno ir lėktuvų bazes- 
stovyklas.

Karinis amerikonų teis
mas nuteisė 8 japonus ka
lėti 5 iki 10 metų; sako, už 
tai, kad jie užpuolę penkis 
jankius Memorial šventėje.

Šimtai tūkstančių japonų 
darbininkų ir studentų 
nraeitą šeštadienį streikavo 
ir demonstravo prieš aštuo- 
nių japonų areštavimą.

Mirė ex-prezidentas 
dr. Kazys Grinius

% i —q
Chicago. — Praeitą sek

madienį čia mirė dr. Kazys 
Grinius, buvęs liaudininkas 
Lietuvos premjeras ir pre
zidentas, 83 metų amžiaus.

Grinius buvo išrinktas 
prezidentu 1926 metais, bet 
smetonininkai greit jį nu
vertė per karinį smurtą.

Baudžia priešingus 
karui studentus

■ I ■ ■■ . I

Madison, Wis. — Wiscon
sin Universiteto valdyba 
nubaudė 18 studentų už tai, 
kad jie priešinosi versti
nam kariniam muštravoji- 
mui ir dalyvavo demonstra
cijoj prieš pasiruošimus 
naujam karui.

Tiems studentams uždėta 
“išbandomoji disciplina” 
(drausmė).

ORAS. — šilta giedra.

Dar neužbaigti balsų 
skaičiavimai rodo, kad į 
“aukštąjį” Japonijos sei
mo rūmą yra išrinkta 39 
valdžios kandidatai “libe
ralai,” 21 socialistas, 7 de
mokratai, 13 nepriklauso
mųjų ir šeši mažesniųjų 
partijų kandidatai.

Žemajame seimo rūme 
pro-amerikinė Yošidos par
tija turi daugiau kaip pusę 
visu atstovu, v v

Sovietai siunčia Kinijai 
traktorius ir kitus žemės 
ūkio įrengimus

Peking, Kinija. — Sovie
tų Sąjunga atsiuntė Kini
jos Liaudies Respublikai 
114 traktorių, 74 kombai- 
nūs javams suvalyti nuo 
lauku, šimtus kitu žemės w 7 V

ūkio mašinų, 1,400 veisliniuC 7 7 c

galvijų, didelius kiekius 
trąšų, sėklų ir kitų reikme
nų, 

v

Tie daiktai skiriami vals
tybiniams Kinijos ūkiams.

Rytinėje Kinijos provin
cijoje Fukiene pernai užde
rėjo daugiau kviečių, negu 
bet kada per pastaruosius 
20 metų.

Klerikalai laimi
Belgijos Balsavimus

Brusselis, Belgija. —Sek
madienį įvyko visuotini 
balsavimai dėl to, ar sugrą
žint sostan tremtinį Belgi
jos karalių Leopoldą III.

Pagal dar nepilną balsų 
suskaičiavimą, katalikų 
partija, stojanti už Leopol
do sugrąžinimą, laimėjo po 
dvi vietas daugiau abejuo
se seimo rūmuose, negu vi
sos kitos partijos sykiu.

Leopoldas buvo ištrem
tas už tai, kad taip leng
vai pasidavė naciams kare.

Kongreso komisijos siūlo 
pusmetinę rendu kontrolę

Washington. — Senato 
ir Kongreso Atstovų Rū
mo komisijos užgyrė bilius, 
kurie siūlo pratęsti rendų 
kontrolę šešiems mėne
siams, iki šių metų pabai
gos.

Biliai sako, jeigu kurie 
miestai reikalaus, tai bus 
leista jiems palaikyti ren
dų kontrorlę dar šešiems 
mėnesiams po naujųjų me
tų.

Dabartinis kontrolės įs
tatymas išsibaigs birželio 
30 d. š. m.

Valdžia siūlė palaikyti 
rendų kontrolę iki 1950 m. 
liepos 1 d., bet nedarė spau
dimo Kongresui, kad remtų 
šį pasiūlymą.

Bonn, Vokietija. — Va
karų Vokietijos premjeras 
(kancleris) Adenauer pra
šė Jungtines Valstijas, An
gliją ir Franciją leisti su
daryti 25,000 centralinės

butų ginkluota “lengvai
siais” kareiviniais ginklais.

Aukštieji anglų, ameriko
nu ir francūzų komisionie- 
riai sutiko, kad vakarinių1 
vokiečių valdžia įsteigtų' 
5,000 tokios visam tam 
kraštui bendros policijos.

Į Pasakojo, kad tai nebus vo
kiečių atginklavimo pra
džia.

(Washington. — Senato- 
! rius Tom Connally, pirmi
ninkas senato užsienio rei
kalų komisijos, prasitarė, 
kad Amerika, turbūt, gink- kų suvaldyti.

Pietiji Afrikos seimas nutarė perkraustyt 
negrus ir indusus j atskiras jiem sritis

Capetown, Pietų Afrika. 
— Pietinės Afrikos seimas 
pradiniai užgyrė fašistuo- 
jančios premjero D. F. Ma
lūno valdžios planą, pagal 
kurį baltieji, negrai ir indu
sai turėtų būt perkrausty
ti į atskiras sritis ir gyven
ti be maišymosi su baltai
siais.

Vienoje srityje gyventų 
tiktai baltieji. Pietinėje Af
rikoje yra apie pustrečio 
miliono baltųjų.

Kitoje srityje turėtų gy- 
Iventi vietiniai negrai, kurių 
yra >9 milionai.

Trečia sritis skiriama 
“spalvuotiems” žmonėms — 
azijiečiams, daugiausia in- 
dusams. Jų yra 350,000 pie-

Negrai ir indusai būtų

Socialistu suvažiavimas atmetė Thomaso planą 
remti kapitalistinius kandidatus rinkimuose

Detroit, Mich. — Ameri
kos Socialistų Partijos su
važiavimas 70 balsų prieš 
37 atmetė jos vado Norma
no Thomaso pasiūlymą, kad 
socialistai rinkimuose rem
tu tinkamesnius demokratu 
bei republikonų kandidatus 
tose vietose, kur Socialistu 
Partija nestato savo kandi
datų.

Thomas sakė, kad susi- 
dedant su kapitalistų par
tijomis, galima būtų leng
viau pasiekti socialistiniij 
tikslų, o Socialistų Partija 
tuo tarpu turėtų smarkiau 
darbuotis savo apšvietus 
skleidimui.

Atmetus Thomaso pasiū
lymą, suvažiavimas 64 bal
sais - prieš 42 užgyrė rezo
liuciją, kuri uždraudžia dė
tis $u kapitalistų partijo
mis rinkimuose ir užgina 
balsuoti už jų kandidatus. 
Rezoliucija leidžia socialis
tams pasilikti tokiose orga
nizacijose, kaip Amerikie
čių Demokratinis Veikimas, 
CIO Politinio Veikimo Ko
mitetas ir Darbo Federac. 
Darbinė Sąjunga, bet už- 

luos busimąsias karines vo
kiečių jėgas vakarinėje Vo-

Vakarų Vokietija suside
da iš 11 provincijų (valsti
jų), turinčių vietinę savi
valdybę. Kiekviena provin
cija turi savo policiją —vi
so apie 80,000 policininkų 
per visas. Bet iki šiol nebu
vo bendros ištisai vakari
nei Vokietijai policijos, ku- 

I ri tiesioginiai priklausytų 
' nuo centralinės vokiečių 
valdžios.

Adenaueris, prašydamas 
leisti tokią policiją sukurti, 
sakė, jog' vietinės policijos 
neužtenka riaušėms mal
šinti. Jisai priminė neseniai 
įvykusias riaušes “sostinė
je” Bonne ir kaip vietinė 
policija nepajėgė riaušinin-

i

Pietų

pri versti persikraustyti
jiems nusakytas sritis. Val
džia neduotų jokio atlygini
mo už jų paliekamą nuosa
vybę — ją valdžia pasisa
vintų. Valdžia taipgi neduo
tų perkraustytiems žemės 
nei gyvenimo patalpų nau
jose vietose.

Suprantama, jog
Afrikos seimas ir galutinai 
užgirs tą. planą.

Negrai ir indusai praei
tą antradienį Capetown nu
tarė paskelbti “tautinio liū
desio dieną” prieš tą žiau
rų valdžios sumanymą. Sa
kė, jog tą dieną jie neis 
dirbti —; bus namie ir 
“melsis.”

Pietų Afrika yra savival- 
dinė Anglijos imperijos da
lis.

draudžia remti šių organi
zacijų statomus kapitalisti
nius kandidatus.

Norman Thomas pareiš
kė, kad jis daugiau nekan
didatuos į Jungtinių Vals
tijų prezidentus. Jis jau še
šis kartus kandidatavo. 
Prezidentiniuose 1948 me
tų rinkimuose Thomas ga
vo tik 139,521 balsą. Viso 
tada balsavo 48,836,579 pi
liečiai.

Socialistų Partijos pir
mininkų suvažiavimas iš
rinko Darlingtoną Hope- 
są, iš Readingo, Pa.

Tvaniškas lietus apsėmė 
Galveston miestą

Galveston, Texas.— Pra
eitą šeštadienį čia per 9 va
landas prilijo daugiau kaip 
14 colių 
apsėmė 
dalį iki 
gilumo.

40 metų atgal • tvaniška 
liūtis su viesulu pražudė 
apie 6,000 Galvestono gy
ventojų.

vandens. Povynis 
bizniškąją miesto 
pusketvirtos pėdos

REIKĖSIĄ DAR DAUGIAU PINIGU 
IŠLEISTI SVETIMIEM KRAŠTAM 
GINKLUOTI, SAKO ACHESON
Perša dėt visas pastangas, kad 
užkirst kelią komunizmui

Washington. — Valsty
bės sekretorius Dean Ache
son bk’ž. 2 d. ragino kon
gresą paskirti bilioną, 222 
milionus ir 500 tūkstančiu 
doleriu svetimiem Atlanto 
pakto kraštam ginkluoti 
per 12 mėnesių, pradedant 
nuo šių metų liepos 1 d.

Kalbėdamas bendrame 
kongresmanų ir senatorių 
posėdyje, Achesonas taip 
pat įspėjo, kad “greitoje 
ateityje” gal reikės dar

Havanos majoru išrinktas 
komunistų remiamas 
kandidatas Castellanos

Havana, Kuba.—Šio mies
to majoras vėl tapo išrink
tas Nicolas Castellanos, ku
ri rėmė komunistai išvien 
su kitomis demokratinėmis 
partijomis, prieš Antonio 
Prio Socarrasą, Kubos pre
zidento broli. Socarras bu
vo kandidatas valdinės re
akcininkų partijos.

Yaguajay miesto majo
ru išrinktas Jose Ruiz Pun- 
to, Liaudiškos Socialistų 
(komunistų) Partijos kan
didatas.

Dar nepilnai suskaičiuo
tos rinkimų pasekmės rodo, 
jog komunistų kandidatai 
gavo daug balsų ir kituose 
Kubos miestuose.

Grąžina naciams 
karines pramones

Bonn, Vokietija. — Pra
nešama, jog amerikonai, 
anglai ir francūzai nutarė 
sugrąžint buvusiems na
ciams savininkams civilines 
ir karines chemikalų pra
mones vakarinėje Vokieti
joje. Žada sugrąžint jiems 
ir elektroniškas ir stiklų 
pramones, galinčias gamin
ti atitinkamus karinius 
prietaisus.

IVAIRiosliNioŠ’
Honolulu. — Jau ketvir

ta diena kai iš Mauna Loa 
ugniakalnio veržiasi žėruo
janti lava, tai yra, ištirpin
ti akmenys bei uolos. Lava 
užliejo ir nudegino šimtus 
akru lauku ir daržu. Žuvo 
pora žmonių.

Nuo plaukiančios į jūrą 
lavos verda pakrantiniai 
vandenys.

Peking, Kinija. — Į fab
rikines pramones Mandžū- 
rijoj įsitraukė dar 80 tūks
tančių moterų.

..New York. — Civiliniu 
Teisių Komitetas paskelbė, 
jog 21 negras neteisin
gai nusmerktas laukia mir
ties bausmės septyniose val
stijose.

daugiau pinigų išleisti tiem 
kraštam ginkluoti prieš So
vietų Sąjungą.

Jau baigiama eikvoti $1,- 
314,000,000, kuriuos per
nai Kongresas tam tikslui 
paskyrė.

Achesonas sakė:
“Mūsų politika yra ir 

turi būti tokia, kad su pa
sišventimu darytume vis
ką, ką tik išgalime, idant 
užkirstume kelią tolesniam 
komunizmo plitimui.”

Achesonas reikalavo pa
likt prezidento Trumano 
valiai 75 milionus dolerių, 
taip kad jis galėtų, pagal 
savo supratimą, naudoti 
šiuos pinigus “greitiems 
veiksmams” Kinijos srity
je.

Pasak Achesono, tai esą 
“labai svarbu Jungtinių 
Valstijų saugumui, kas to
liau įvyks pietiniai-rytinė- 
je Azijoje, Filipinuose, Ko
rėjoje, Japonijoje ir pačio
je Kinijoje.”

Achesonas siūlė šitaip 
paskirstyti pinigus kitiem 
kraštam ginkluoti:

Bilionas dolerių europi- 
niems Atlanto pakto nariams 
kraštams.

120 milionu doleriu Grai
kijai ir Turkijai.

75 milionai dol. Kinijos 
sričiai.

$27,500.000 Tranui, Ko
rėjai ir Filipinams.

Pernai paskirtus $1,314,- 
000,000 Trumano valdžia 
sekamai naudojo svetimiem 
kraštam ginkluoti:

Bilionas dolerių aštuo- 
niems tlanto pakto nariams 
— Belgijai, Danijai, Luk- 
semburgui, Francijai, Ita
lijai, Holandijai, Norvegi
jai ir Anglijai.

Graikijai ir Turkijai 
$211,370,000.

Tranui, pietinei Korėjai 
ir Filipinams $27,640,000.

Bendrajai Kinijos sričiai 
$75,000,000.

Tūkstančiai mainieriu 
paleisti iš darbo

Washington. — Pietinių 
angliakasyklų savininkai 
pranešė, jog nuo kovo 1 d. 
užsidarė 25 kasyklos ketu
riose pietinėse valstijose, 
paleidžiant 5,000 mainierių.

Davis Anglies kompanija 
Marylande paleido 2,800 
angliakasių, paliekant dar
be tik apie 200.

..Berlin. — Demokratinės 
Vokiečių Respublikos prem
jero pavaduotojas Walter 
Ulbricht išvyko į Varšuvą. 
Tarsis su Lenkijos valdžia 
apie glaudesnių ūkinių ir 
kultūrinių ryšių sumezgi
mą tarp tų dviejų kraštų.

Tokio. — Nusižudė pavar
gėlė 103 metų amžiaus mo
teris Yošino Sonoda.
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Mūsų Laikraščio Medžiaginė Padėtis.
Gal būt skaitytojas, 'skaitąs mūsų administracijos 

dažnus pasisakymus, apie laikraščio blogą ekonominę 
padėtį, ne kartą pagalvoja: Veikiausiai dalykai nėra to
kie blogi, kaip sako administracija; administracija turi 
tai sakyti.

Kurie taip galvoja, klysta.
Mūsų dienraščio medžiaginė būklė yra sunki, o ji sun

ki vyriausiai dėl dviejų priežasčių, būtent:
1. Neseniai mes persikėlėme į naują vietą, gi persikė

limas lešavo ne šimtus dolerių, bet tūkstančius.
2. Viskas nuolat brangsta, o mūsų laikraščio prenume

ratos kaina tebestovi toje pačioje vietoje — nekyla.
Dar yra ir trečia priežastis, bet ši paliečia visą neang- 

lišką spaudą: senieji skaitytojai miršta, nuolat miršta, 
o čiagimiai lietuvišką spaudą mažai teskaito — yra ją 
skaitančiųjų ir lemiančiųjų ir iš čiagimių, bet nedaug.

Visa tai sakyte sako, jog mes privalome daugiau rū
pintis savo spauda.

Kitų tautinių grupių spauda — mes kalbame, žinoma, 
apie darbininkišką spaudą, — taipgi kenčia dėl tų pačių 
prasžasčių. Bet kitose tautinėse grupėse žmonės turi, 
sakytume, geresnius būdus ir priemones savo spaudai 
stiprinti.

Paimkime tokius ukrainiečius darbininkus. Jie kas 
kiekvieneri metai praveda vajų ir tam vajui nustatytą 
kvotą išpildo su kaupu.

Šiemet, kaip mus informavo, ukrainiečių darbininkų 
dienraštis neperseniai pravedė vajų ir jame sukėlė virš 
40 tūkstančių dolerių. Panašius vajus jie turi kas kiek
vieneri metai.

Rusų darbininkų dienraštis “Russkij Golos” taipgi tik 
neseniai baigė savo metinį vajų — sukelta virš $20,000.

Mūsų dienraštis tokių didelių vajų nepraveda; mes 
pasitikime, jog mūsų skaitytojai atsitiktinai paaukos 
savo dienraščiui, na, ir reikalas bus atliktas.

Šiemet dalis mūsų skaitytojų jau yra paliesta nedar
bo, o kiti tedirba tik dalį laiko. Vadinasi, jų normalės 
pajamos sumažėjo ir dėl to jie mažiau tegali duoti savo 
dienraščiui aukų.

Dėl to didesnė našta gula ant tų, kurie dar dirba, ku
rie išgali laikraščiui paaukoti.

Nėra malonu nuolat “lysti į akis” skaitytojui, prašant 
medžiaginės dienraščiui paramos. Tačiau, mes pasitiki
me, jog kiekvienas skaitytojas, perskaitęs šias eilutes, 
pagalvos: kas gi butų, jei mes būtume priversti Laisvės 
leidimą suretinti? Tai būtų labai nemalonus dalykas 
visiems.

Šiuo metu neturime jokių didesnių vajų —vyriausias 
vajus tai mūsų spauda, mūsų dienraščiai Laisvė ir Vil
nis. Va, kodėl privalome labai jais susirūpinti.

Mes raginame kiekvieną, kuris tik išgali, stoti dar
ban: ieškoti Laisvei prenumeratorių ir parinkti jai aukų.

Mes atsišaukiame į mūsų klubus, į draugijas, į orga
nizacijų kuopas, kad ir jos tuo reikalu susirūpintų.

Reikalas yra skubus!

Budėjimas Ties Baltuoju Namu.
Ties mūsų Baltuoju Namu Washingtone šilįo metu 

atliekamas budėjimas. Kiekvieną dieną žmonės vaikšto 
su iškabomis, reikalaujant, kad Kongresas pravestų 
Fair Employment Practice įstatymą, atidarantį fabrikų, 
darbaviečių duris lygiai visiems darbo žmonėms, nežiū
rint jų spalvos bei rasės.

Kiekvienam aišku, jei prezidentas Trumanas dėtų di
desnių pastangų, tai Kongresas tąjį įstatymą praleistų.

Va, kodėl yra suruoštas šis budėjimas, kuriame daly
vauja daug žymių Amerikos visuomenininkų, rašytojų ir 
menininkų.

. Du Žmonės, dvi nuomonės.
Neperseniai iš Europos grįžo du žymūs žmonės: Jung

tinių Valstijų valstybės sekretorius Dean Acheson, ir 
Jungtinių Tautų sekretorius Trygve Lie.

Acheson buvo Paryžiuje ir Londone, o Trygve Lie bu
vo Paryžiuje, Maskvoje ir Londone.

Dabar klausome, ką juodu sako: Achesonas tvirtina, 
jog Tarybų Sąjunga ruošiasi prieš “Vakarų demokrati
jas” kariauti, o Trygve Lie sako, jog Tarybų Sąjunga 
trokšta taikos ir nori, kad šaltasis karas būtų baigtas.

Achesonas apie Amerikos tarimąsi su Tarybų Sąjun
ga nebenori nei kalbėti, o Trygve Lie sako, jog vienjntė- 
lė išeitis gali būti tik pasitarimuose, kuriuose būtų iš
spręsti visi nesusipratimai ir baigtas šaltasis karas.

Achesonui rūpi gauti pinigų iš Kongreso ir jais gink
luoti Vakarų Europą karui prieš Tarybų Sąjungą.

Gi Jungtinių Tautų sekretoriui rūpi ne ginklavimasis 
karui, bet darbas taikai palaikyti.

Va, trumpai, kas šiuo metu šiuodu vyru skiria ir ko
dėl juodu skirtingai kalba.

Pirm Antrojo Pasaulinio 
Karo Japonija buvo paver
gus milžiniškus kraštus — 
Korėją, Mandžūriją, dalį 
Tarybų Sąjungos — Sacha
lino pietinę dalį, Kurilų sa
las ir dalį Kinijos.

Po karo ji to visko nete
ko. Pasiliko vien Japonijos 
salos, kurios užima 147,690 
ketvirtainių mylių ir turi 
80,000,000 gyventojų. Pirm 
karo Japonija su Korėja ir 
Mandžūrija užėmė apie 
800,000 ketvirtainių mylių, 
o imperialistai šaukė, kad 
jiems “ankšta.” Dabar veik 
šešis kartus mažesnė ir te
ritorijos užtenka.

Ką kalbėjo tada, o ką 
sako dabar

Japonijos imperialistus 
1 padėjo parblokšti Tarybų 
Sąjunga. Dabar komercinė 
spauda ir karo kurstytojai 
tą bando nuslėpti. Bet ki
taip buvo karo laiku ir tuo
jau po karo. Kada tūli kė
lė triukšmą, kad Tarybų 
Sąjunga būk tik “dvi die
nas buvo kare prieš Japoni
ją,” tai net tokis stam
baus kapitalo organas, kaip 
“The New York Times,” 
redakciniame, sausio 2 d., 
1946 metais rašė, kad tai 
neteisingas dalykų persta
tymas. Jis rašė, kad karas 
buvo vienas visų Jungtinių 
Tautų prieš Vokietiją, Ita
liją, Japoniją ir jų talkinin
kes. Kad Amerikos koman
da pati norėjo, kad Sovietų 
Sąjunga pradžioj nedalintų 
savo karines jėgas karui 
prieš Vokietiją ir Japoniją, 
bet kariautų prieš galin
giausi prieš — hitlerišką 
Vokietiją. Kad jeigu ne So
vietų jėga, kuri sukaustė ne 
vien Hitlerio ir jo talkinin
kų jėgas Europoj, bet ir 
privertė Japoniją laikyti 
milijono vyrų geriausią sa
vo armiją Mandžūrijoj, tai 
nėra nei kalbos, kad karas 
taip būtų Amerikai perga
lingai baigtas. Tada “Ti
mes” rašė: tik pagalvokite, 
kas būtų atsitikę, jeigu ne 
Sovietų armija, tai Vokie
tija, Japonija, Italija ir jų 
talkininkai būtų metę visas 
savo karo jėgas prieš Jung
tines Valstijas, kada mes 
buvome visai karui nepasi
rengę?

Kaip užsibaigė karas
Po nugalėjimo Japonijos 

imperializmo buvo sudaryta 
iš 11-kos valstybių Komisi
ja Japonijos Reikalais, ku
ri turėjo prižiūrėti, kad Ja
ponijos valdonai vykintų 
kapituliacijos sutartį, o ge
nerolas MacArthuras bus 
tik vyriausias, okupacinių 
jėgų vadas. Pagal Japonijos 
kapituliacijos sutartį, turė
jo būti panaikintos fašisti
nės organizacijos ir suteik
ta Japonijos liaudžiai pil
niausia demokratinė laisvė.

Gen. MacArthuras ir 
imperatorius

Aišku, kad Japonijos pa- 
salingas užpuolimas ant 
Jungtinių Valstijų karo lai
vyno ir bazių Pearl Harbo- 
re, gruodžio 7, 1941 metais, 
kur žuvo ir buvo sužeista 
apie 10,000 žmonių, kur 
veik visas Ramiojo Vande
nyno mūsų laivynas buvo 
nuskandintas arba sugadin
tas, buvo atliktas su impe
ratoriaus Hirohito žinia. 
Jis Japonijoj skaitomas 
“dievas” ir jo generolai ir 
admirolai nedarė to užpuo
limo be jo žinios.

Bet po karo Hirohito ne 
vien išsisuko nuo teismo, 
kaipo karinis kriminalistas, 
bet generolas MacArthuras 
su Hirohitu susisėbr'avo ir 
nuo atsakomybės išsuko 

tūkstančius karo krimina
listų. O kurie buvo ir nu
teisti, tai dabar yra jau pa- 
liuosuojami iš kalėjimų. 
Tik keletas karo krimina
listų buvo tinkamai nubaus
ti.

Nėra paslaptis, kad mū
sų milijonieriai ruošiasi 
prie naujo karo. Jų troški
mas sunaikinti liaudies de
mokratines respublikas. Jie 
mano, kad taip pasaulis bū
tų atmestas šimtus metų at
gal, panaikinta darbo žmo
nių laisvė, o jie laimingai 
gyventų, išnaudodami dar
bo mases. Kapitalizmas gy
vuotų amžinai. Ko negalėjo 
pasiekti Hitleris, Mussoli- 
nis, tai to mano pasiekti 
Anglijoj Churchillai ir mū
sų šalyje stambiausi kapita
listai ir imperialistai.

Tais sumetimais genero
las MacArthuras su Japo
nijos valdžia varo aršų puo
limą ant liaudies demokra
tinių teisių, areštuoja dar
bininkų vadus, uždraudžia 
streikus, persekioja tuos, 
kurie priešinasi atgaivinti 
imperializmo galią, kurie 
priešinasi paversti Japoniją 
į karo užpuolimo bazę. Ne
seniai buvo areštuotas Ja
ponijos Komunistų Parti
jos generalis sekretorius 
Kiyuchi Tokuda, kuriam iš
kėlė apkaltinimą, būk jis 
prašė Tarybų Sąjungos, 
kad karo belaisvius tik ko
munistus grąžintų į Japoni
ją, o kitus pasilaikytų. Su
prantama, tai išgalvotas 
ikaltinimas. C

Liaudis siekia laisves
Generolas MacArthuras, 

priešingai Japonijos impe
rializmo kapituliacijos dės
niams, nei kiek neaprėžė 
Japonijos stambių kapita-r 
listų galios. Jis nepanaiki- 

■ no jų karinės industrijos, 
bet stengiasi ją išplėsti. 
Taip 11-kos valstybių Ko
misijoje Japonijos Reika
lais generolas Kuzma Dere- 
venko, atstovas Tarybų Są
jungos, gegužės 2, 1950, 
kaltino generolą MacArthu- 
rą, kad jis verčia Japoniją 
į karo bazę. Derevenko įro
dinėjo, pasiremiant Jungti
nių Valstijų aukštų kari
ninkų, kaip tai admirolo F. 
P. Sherman, generolo Omar 
Bradley, generolo J. L. Col
lins, admirolo B. W. Decker 
ir kitų pareiškimais, kad 
Yokosuka, Sasebo, Kure yra 
paversta j karines bazes, 
kad šimtai karinių orlaivių 
aerodromų įsteigta Japoni
joj, kad Okinawa ir kitos 
Japonijos salos paverstos į 
Jungtinių Valstijų karo 
laivyno bazes puolimui ant 
Azijos sausžemio.

Ant kiek Japonija ruo
šiama į karo bazę, paliudija 
ir Londono “Daily Mail” 
dienraštyj išspausdintas 
raštas 2 d. kovo, 1949 me
tais:

“Generolas MacArthuras 
pareiškė, kad Jungtinės 
Valstijos jau seniai Japoni
ją numato, kaipo karo ba
zę... ‘Vien ant Okinawos 
salos aš įrengiau 25 orlau- 
kius, kurie gali kasdien ap
tarnauti 3,500 išskridimų 
pačių didžiausių bombinin- 
kų’ — sakė gen., MacArthu
ras. — ‘Dabar Ramusis Did- 
jūris yra paverstas į Angli
jos - Amerikos ežerą’.” 
' Aišku, kur eina karinis 
pasiruošimas, tai ten daro
mos pastangos pasmaugti 
darbininkų ir taikos šali
ninkų organizacijas. Šian
dien tą pergyvena Japoni
joj darbo liaudis.

Kiyuchi Tokuda neseniai 
apibūdino, kad pasaulyje 

vis daugiau laimi darbo 
liaudis ir auga taikos šali
ninkų jėgos. Jis sakė, kad 
dabartinė Japonijos val
džia, priešakyje su Hirohi
to ir jo premjeru Yoshida 
yra tik kolonialis generolo 
MacArthuro aparatas 
smaugimui demokratinių 
jėgų Japonijoj ir paruoši
mui Japonijos, kaipo karo 
bazės.

Bet, nepaisant reakcijos, 
Japonijoj liaudies demokra
tinės jėgos auga. Užtenka 
priminti tą, kad laike par
lamentarinių rinkimų, sau- 
syj, 1949 metais, Japonijos 
darbininkų partija gavo 3,- 
300,000 balsų ir į parla
mentą išrinko 35 atstovus. 
O teroras buvo žiaurus. 
Šimtai kandidatų buvo 
areštuota. Fašistai išdraskė 
daugelį darbo unijų centrų, 
sunaikino popieros rezer
vus, .kad nebūtų - galima 
pravesti agitaciją tarpe 
masių, paštas sulaikė dar
bininkų laikraščius, spau
dos siuntinius ir t.t.
Ko Japonijos liaudis siekia

Japonijoj darbo liaudis 
gyvena zlabai vargingai. 
Darbininkų, valstiečių, žve
jų ir inteligentijos gyveni
mas sunkus. Liaudis mato 
savo išsilaisvinimą, kaip 
Kiyuchi Tokuda apibūdina, 
sekamuose žygiuose:

(1) Reikalauti iš genero
lo MacArthuro ir Yoshida 
valdžios, kad laikytųsi Ja
ponijos kapituliacijos dės
nių ir Potsdamo Konferen
cijos (Trumano, Stalino ir 
Attlee) nutarimų Japonijos 
reikalais.

I

(2) Kova už demokrati
nes teises. Kova prieš užsie
nio imperialistų atskirą tai
kos fikciją su Japonija. Ko
va už Japonijos taiką kapi- 
Ituliacijos ir Potsdamo Kon
ferencijos dėsniais su viso
mis jungtinėmis šalimis. 
Kova už prašalinimą iš Ja
ponijos užsienio okupacinių 
armijų, nes kol tos armijos 
ten yra ir globoja Japonijos 
reakciją, tai negalima pilna 
Japonijos liaudies demokra
tinė laisvė.
(3) Japonijos vyriausybės 
pareiga užmegsti diploma
tinius, prekybinius, kultūri
nius ir kitokius ryšius su 
Kinijos demokratine respu
blika ir kitomis liaudies ša
limis.

Šioj kovoj Japonijos dar
bo liaudies vadai sieks ap- 
vienyto tautos fronto, kaip 
darbininkų,, valstiečių, žve
jų, inteligentų ir visų kitų 
liaudiškų sluoksnių.

Kiyuchi Tokuda pabrėžė, 
kad amerikiniai monopolis
tai sugriebė į savo rankas 
jau stambiausias Japonijoj 
gamybos priemones, kurios 
pagamina 85% reikmenų. 
Iš to aišku, kad Japonijos 
darbo žmones spaudžia savi 
kapitaXstai ir svetimi. Bet 
liaudis sparčiai organizuo
jasi ir kovoja. Ant kiek Ja
ponijoj darbo žmonės susi
pranta, parode parlamenta
riniai rinkimai. Pas mus, 
Amerikoj, už Wallace par
tiją balsavo tik virš milio- 
no, o Japonijoj, kūri per 
pusę tiek turi gyventojų, 
nepaisant teroro, už darbi
ninkus balsavo virš trys mi
lijonai.

Valstiečio Sūnus.

Tikrai “Kukliai”
Londoniškis profesorius 

Fordyce pataria, sveikatos 
dėliai, valgyti tik sykį die
noje. Paduodamas save 
sveikumo pavyzdžiu, profe
sorius sako: “Štai mano 
vienkartinis dienos valgis: 
sriuba, žuvis, višta, steikas, 
daržovės, kvorta alaus, dvi 
taurelės brandės ir bonka 
portvaino.”

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Traktorininkų įsipareigojimai

KLAIPĖDA, bal. 12 d. — 
Gargždų ir Klaipėdos M T S 
traktorininkai išvyko į kolū
kių laukus. Gražių rezultatų 
pasiekė Gargždų MTS trak
torininkas Jonas Benetas. Per 
2 pirmąsias dienas Komjauni
mo vardo kolūkio laukuose 
jis suarė 15 hektarų žemės. 
Gerų darbo rodiklių pasiekė 
ir Klaipėdųs MTS Kaminskio 
tr aktorine brigada. Trakto
rininkai pasižadėjo įvykdyti 
pavasario sėjos trakiorinių 
darbui planą per 10-12 dienų.

★
Miško Atželdinimo Darbai

KAUNAS, bal. 12 d. —Vi
sose apskrities girininkijose 
vyksta miško atželdinimo 
darbai.

Miškų atželdinimo darbuo
se pirmauja Kalnėnų girinin
kija. šios girininkijos giri
ninko Babiliaus suorganizuo
tos brigados iki šiol užsodi
no medeliais ir užsėjo eglių 
bei pušų sėklomis daugiau 
kaip 60 hektarų miško aikš
čių bei kirtimų. Kalnėnų gi
rininkijoje miško atželdinimo 
planas įvykdytas daugiau kaip 
50%. Zapyškio girininkijoj 
(girininkas Petrauskas) per* 
dvi savaites užsodinta 35 hek
tarai naujo miško.

Miškui atželdinimo darbai 
sėkmingai vykdomi Raudon
dvario, Lapių ir A. Panemu
nės miškuose. Iki šiol apskri
ties miškuose apsodinta dau
giau kaip 150 hektarų aikščių 
bei kirtimų. St. Alionis.

★
Prasidėjo Plytų Gamyba

VILNIUS, bal. 16.—- Dau
gelis Tarybų Lietuvos plyti
nių šiomis dienomis' jau pra
dėjo gamybos sezoną. Dešimt 
dienų anksčiau nustatyto ter
mino prasidėjo darbai Sarge
lių plytinėje (Kauno apskr.). 
Į rikiuotę stojo dvi stambios 
naujai pastatytosios įmonės— 
Daugelių (Kuršėnų apskr.) ir 
Rubikių (Anykščių apskr.). 
Pastaroji įmone per metus 
duos keturis milijonus plytų 
ir pusę milijono čerpių. Eilė 
plytinių mechanizuotos, aprū
pintos naujomis tobulesnėmis 
mašinomis. štai, Vilniaus 
“Krosnies” statybinių me

Dienraščio Laisves reikalai
Mūsų dienraščio finansinė padėtis yra bloga; visi ir 

visur turime stoti į pagelbą kuo greičiausia. Laisvės 
direktorių taryba, pereitame savo susirinkime labai 
rimtai svarstė šį klausimą ir nutarė atsikreipti į visuo
menę su prašymu kuo greičiausia teikti dienraščiui fi
nansinę paramą.

Visi 12 direktorių aukojo po $10.00 kiekvienas, padarė 
pradžią $120.00 ir prašo visuomenės tokio pat atsineši- 
mo į savo dienraščio finansinį reikalą.

Jau esame minėję, kad perkraustymas sučiulpė mūsų 
šios vasaros rezervą ir dabar jau iždas visai ištuštėjo. 
Turime dėti didžiausių pastangų visur parengimuose 
sukėlimui kuo daugiausia finansinės paramos. Negalima 
apsieiti be tiesioginio aukų parinkimo, nes reikalas ver
čia prie to. Jau neturime iš ko darbininkams algas išmo
kėti.

Kad atpildyti persikraustymo nuostolius, šiemet turi
me daugiau duoti savo dienraščiui, negu davėme iki šiol. 
Tą turi suprasti pats kiekvienas Laisvės patriotas. 
Šiuom kartu savo supratimą padėties rimtumo parodė

Graži parama, bet nuo neskaitlingos grupės asmenų. 
Gerų dienraščio Laisvės patrijotų yra tūkstančiai ir jei 
jie visi taip atsižvelgtų į savo dienraščio reikalus, kaip 
tie, kurių vardai aukščiau paduoti, tai situacija greit 
pasikeistų.

Veikėjai kolonijose turėtų greit* sušaukti susirinki
mus ir suplanuoti kokiais būdais galėtų savo apielinkėje 
sukelti šiek-tiek finansinės paramos. Kur tik bus šau
kianti tokie susirinkimai, bus pasirūpinta pribūti kam 
nors iš Laisvės ir paaiškinti dalykų stovį.

Dėkojame už gražią paramą tiems, kurių vardai aukš
čiau paduoti ir linkime, kad kiti juos pasektų. '

Laisves Administracija.
2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—.Antr., Birželio 6, 1950
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M. Kavaliauskas, So. Beloit, Ill......................• $5.00
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Karolina Balčiūnienė, .............. • • • •.....................2.00
O Keval, Washington, D. C. 1.50
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džiagų įmonė gavo naują va
kuumo presą, pagamintą Le
ningrado “Promet” gamy
kloje. Ligi šiol gamybai buvo 
naudojamas užsieninis presas, 
kuris nebegalėjo patenkinti 
pakilusių technikinių reikala
vimų. Tarybinė mašina daug 
tobulesnė už buvusiąją. Esan
tis joje vakuumo aparatas pa
šalina iš molio masės drėg
mę ir tuo žymiai pagerina* 
plytų kokybę.

šį sezoną statybinių me
džiagų pramonėse bus pradė
ta naujo tipo tuščiavidurių blo
kų gamyba. Numatyta paga
minti tris milijonus drenažo 
vamzdžių. Ruošiamas pro
jektas gipsinių statybinių de
talių gamybos įmonei įrengti.

Vis daugiau statybinių me
džiagų pasigamina kolūkiai.

Skaitytojas Umaras Strikys 
iš Tirkšlių valsčiaus (Mažei
kių apskr.) savo laiške rašo;

“Raudonojo švyturio kol
ūkyje pradėta lauko plytinės 
statyba. Dar šiais metais nu
matyta pagaminti 20 tūkstan
čių plytų. Kolūkio įmonės 
produkcija bus panaudota 
naujosios mūrinės gyvenvietės 
statybai.” Apie kolūkių ply
tinių statybą praneša ir kiti 
skaitytojai.

Sezonas Pradėtas
25 Dienomis Anksčiau

RADVILIŠKIS, bal. 16 d.— 
Vietos durpyne šiomis dieno
mis pradėtas durpių kasimas. 
Į darbą stojo šešios durpių 
kasimo mašinos.

M. Bistrovas.

TELŠIAI, bal. 16 d.—šio
mis dienomis Duseikių durpy
ne paleistos į darbą 3 durpių 
gamybos mašinos. Artimiau
siomis dienomis bus paleistos 
darban dar 2 durpių gamy
bos mašinos.

Ankstyvas šių metų pavasa
ris leido durpių gamybos se
zoną pradėti 25 dienomis 
anksčiau, negu numatyta. (

J. Rakštys.

Pasakymas: “Principe aš 
su jumis sutinku” — tai tik 
mandagus būdas pasakyti: 
“Aš jums priešingas.”



A. K.
Išradėjai

brigą-

sai, seminarai ir pan.
Tarybų valstybė griežtai 

apsaugoja išradėjų ir ra
cionalizatorių teises ir in
teresus. Autoriaus teisė iš
radimams-Tarybų Sąjungo
je apsaugoma per išdavimą 
išradimo autoriui autorinio 
pažymėjimo ar patento (pa
gal jo norą). Jei išradėjas 
pageidauja gauti autorinį 
pažymėjimą savo išradi
mui, tai jo išnaudojimo tei
sė priklauso valstybei. Ji 
pati rūpinasi išradimo rea
lizavimu ir išradėjui išmo
ka autorinį atlyginimą. Jei 
išradėjas pageidauja gauti 
patentą savo išradimui, tai 
jo išnaudojimo teisė pri
klauso pačiam autoriui. Ži
noma, jis gali tą teisę per
leisti valstybei ar koopera- 
tyvinei organizacijai pagal 
specialų susitarimą.

Autorinio atlyginimo dy
džiai nustatyti atskirame 
vyriausybės nutarime, ku
ris yra privalomas visiems 
valstybiniams organams ir 
įmonėms. Atlyginimo suma 
priklauso nuo to, kokią me
tinę ekonomiją duoda išra
dimas, racionalizacinis pa
siūlymas ar technikinis pa
tobulinimas.

Be to, pagal įstatymą 
skatinami ir tie darbuoto
jai, kurie aktyviai padeda 
įvesti gamyboje racionali
zatorių bei išradėjų pasiū
lymus. Tam tikslui gali bū
ti išleista iki vieno ketvir
tadalio autorinio atlygini
mo sumos. Tačiau tos lėšos 
išleidžiamos ne iš paties au
torinio atlyginimo, o iš ben
drų įmonės ar žinybos iš
teklių.

Visų įžymiausių išradi
mų bei gamybinių patobuli
nimų autorius pristato 
gauti Stalinines premijas, 
kurias vyriausybė skiria 
kasmet. Antai, neseniai pa
skelbtame TSR Sąjungos 
Ministrų Tarybos nutarime 
apie Stalininių premijų pa
skyrimą už li949 metus mes 
matome dešimtis darbinin
ku, nusipelniusių tą aukštą 
apdovanojimą. Jų tarpe, 
pavyzdžiui, Baku naftos 
verslaviečiu darbininkai A- 
p-asafas Bagirovas, Aga 
Huseinas Kafarovas, Mir
za Bedirchanovas. Tai kom
pleksiniu ūkinio apskaičia
vimo brigadų sukūrimo 
naftos verslavietėse inicia
toriai, pasiekę žymų gręži
niu veikimo tarpremontinio 
laikotarpio prailginimą.

greitųjų 
gamvbinio darbo metodų 
įvedimą Stalininę premiją 
gavo metalo apdirbimo ga
myklų darbininkai Ivanas 
Bielovas, Vasilijus Vasil
jevas, Andriejus Gončiaro- 
vas, Grigorijus Neževenko, 
Viktoras Šumilinas, Tatja
na Jaęmeniova, Dimitrijus 
Makiejevas, Ivanas Podves- 
ka, Nikolajus Smirnovas. Ir 
kitu pramonės šakų daug 
darbininkų gavo Stalinines 
premijas už savo technikinį 
novatoriškumą.

Ši tain tarybinė valstybė 
rūpinasi, kad darbininkų 
masės nlačiai dalyvautų iš
radėju bei racionalizatorių 
sąjūdyje. Nepaliaujamas iš
radėjų bei racionalizatorių 
skaičiaus augimas Tarybų

1949 metais tarybinė pra
monė įvedė gamyboje dau
giau kaip 450 tūkstančių 
išradimų bei racionalizaci
nių pasiūlymų. Žymi jų da
lis buvo gauta iš darbinin- 
kų.

Tarybų Sąjungoje yra 
įmonių, kur kas trečias 
darbininkas — racionaliza
torius. Tokia, pavyzdžiui, 
yra Maskvos metalurgijos 
gamykla “Pjautuvas ir Kū
jis.” Čia ypač išgarsėjo 
šaltkalvis - išradėjas Kani- 
ginas, kuris per savo darbo 
gamykloje laiką paruošė ir. 
įvedė gamyboje du šimtus 
išradimų bei technikinių 
patobulinimų.

R a c i o nalizacinį darbą 
dažnai dirba ištisos
dos. Antai, Dzeržinskio 
vardo Sarapulio gamykloje 
visi keturiolika darbininkų- 
instrumentininkų, esančių 
meistro N. Reščetcevo bri
gadoje, pereitais metais pa
darė po keletą racionaliza
cinių pasiūlymų ir įgyven
dino juos gamyboje.

Masinė technikinė darbi
ninkų klasės kūryba turi 
milžinišką ūkinę reikšmę. 
Darbininkų technikinių pa
siūlymų realizavimas duo
da valstybei kasmetinę eko
nomiją, apskaičiuojamą mi
lijardais rublių. Ji padeda 
gerinti gamybinį procesą, 
didinti produkcijos išleidi
mą, kelti jos kokybę. Bet 
koks racionalizavimas tary
binėse įmonėse reiškia dar
bininkų darbo sąlygų pa
lengvinimą.

Todėl natūralu, kad Ta
rybų Sąjungoje skiriamas 
didelis dėmesys vadovavi
mui racionalizatorių bei iš
radėjų ‘sąjūdžiui. Kiekvie
noje atskiroje įmonėje tuo 
užsiima administracija ir 
profsąjunginės organizaci
jos. Visumoje tam tikroje 
pramonės šakoje išradėjų 
bei racionalizatorių darbui 
vadovauja ministerijos ir 
profesinių sąjungų centro 
komitetai. Čia ūkiniai orga
nai ne tik duoda kryptį iš
radėjų bei racionalizatorių 
veiklai, bet ir rūpinasi jų 
pasiūlymų realizavimu, įve
dimu gamyboje. Profesinės 
sąjungos aktyviai padeda 
ūkio darbuotojams šiame 
reikale. Jos taip pat atlieka 
platų masinį darbą pritrau
kiant naujus darbininkus 
prie technikinio novato
riškumo.

Įmonėse, gamyklų valdy
bose įsteigiami specialūs Už platu naujų 
Biurai racionalizatoriams 
ir išradėjams vadovauti 
(“BRIZ”). Jie svarsto visus 
gautus pasiūlvmus ir rūpi
nasi ių sparčiausiu įvedimu 
gamvboie. Jei pačiam dar
bininkui sunku techniškai 
paruošti p a s i ū l.vmą, 
“BRIZ”, paskiria inžinierių 
jam padėti. Siekdami nu
kreipti racionalizatorių ir 
išradėjų dėmėsi į visų svar
biausių technikiniu uždavi
niu išsprendimą, “BRIZ”-ai 
dažnai išleidžia specialius 
temų sąrašus. Juose nuro
doma, kokie būtent gamy
bos barai šiuo metu visu 
daugiausia yra patobulinti- 
ni.

Daugelyje įmonių stei
giami eksperimentiniai ce-
chai bei dirbtuvės techniki
nėms naujybėms paruošti 
bei išmėginti. Svarbiau
siems technikinio novato
riškumo klausimams ap
svarstyti sušaukiami išra

šai ungoje, technikiniu pa- 
siūlvmu kiekio didėjimas 
ryškiai byloja apie neišsen
kamus liaudies kūrybos 
šaltinius, apie aukštą tary
binės liaudies talentingumą,

dėjų ir racionalizatorių pa
sitarimai bei konferencijos, 
organizuojami įvairūs kur-

jos komunistinę pažiūrą į
darbą. ’L*

Darbininkų dalyvavimas

Konrad Adenauer, amerikiečių-anglu zonoje esančios 
vakarinės Vokietijos kancleris (kairėje) įsakė Ber
lyno publikai politiniame mitinge dainuoti Deutsch
land Uber Alles (Vokietija virš visko), kurią Hitle

rio laikais taip pasididžiuodami dainavo naciai.

Mūšy Menininkai ir Laisvė
Infliacijai plintant, iš

laikymas dienraščio Lais
vės pasidarė nepaprastai 
sunkus. O čia dar prisidėjo 
persikraustymas, kuris vi
ešai sušlubino dienraščio 
finansus. Aplinkybių ver
čiami, dažnai primename 
visuomenei apie reikalingu
mą finansinės paramos. 
Apart kitų būdų, ’atsišaukė
me į organizacijas, kad 
rengtų pramogas: balius, 
bankietus, koncertus ir 
vaidinimus. Organizacijos 
į tai gražiai atsiliepė. Dau
gelyje vietų įvyko parengi
mai, turėjo gero pasiseki
mo, nes rengėjai tam rū-

išradingume bei gamybos 
racionalizavime įgijo masi- 

■ nį pobūdį tik įsikūrus Ta
rybų valdžiai šalyje. Be 
abejo, atskiri darbininkai, 

' technikos entuziastai i v 
pirma užsiiminėjo išradi
mais ir savo kūryboje pa
siekė rimtus laimėjimus. 
Tačiau esant Rusijoje kapi
talistinei santvarkai išra
dingumo sąjūdis negalėjo 
plačiu mastu paplisti dar
bininkų tarpe. Viešpatau
jančios klasės darė sava
moksliams - išradėjams ai
bę kliūčių. O kas svarbiau
sia. — joks gamybos pato
bulinimas tuomet nei kiek 
nepaiengvino darbininkų 
darbo. Visą naudą nuo to 
gaudavo įmonininkai. Dar
bininkams gi nacionalizavi
mas teatnešdavo atleidi
mus bei masišką nedarbą.

Per pasikalbėjimą su pir
mąja Amerikos darbinin
kų delegacija, aplankiusia 
Tarybų Sąjungą 1927 me
tais, J. V. Stalinas su vi
su pilnumu ir aiškumu ati
dengė kūrybinio darbinin
kų entuziazmo ištakas Ta
rybų valstybėje. Jis pasa
kė: “Jei kapitalizmo sąly
gose darbininkas žiūri į 
fabriką, kaip į kito bei sve
timą nuosavybę, arba net 
kaip į kalėjimą, tai esant 
tarybinei tvarkai darbinin
kas žiūri į fabriką, jau ne 
kaip į kalėjimą, o kaip j 
jam artimą ir brangų rei
kalą, kurio išvystymu bei 
gerinimu jis yra gyvybiniai 
suinteresuotas.

Vargu ar reikia įrodinė
ti, .kad nauja darbininkų 
pažiūra į gamyklą, į įmonę, 
tasai darbininkų artimumo

pestingai darbavosi.
Iš meninių organizacijų 

daugiausia atliko, kalba
mam reikalui, Brooklyno 
Liaudies Teatras. Pastarai
siais dvejais metais Liau
dies Teatro nariai, paskiro
se trijose grupėse, išsimoki
no ir suvaidino keturius 
žymius veikalus.

“Mūsų Gyvenimo žaiz
dos”, — autorius Rojus ĮVIi- 
zara, režisierius Jonas Va
lentis. Ši drama išimtinai 
Laisvės naudai buvo suvai
dinta Montello, Worcester, 
Mass., Hartforde Jr Water
bury, Conn. Vaidinimai iš 
finansinio atžvilgio išėjo 
puikiai.

“Gieda Gaideliai”, — au
torius Juozas Baltušis, re
žisierius Jonas Juška. Bro- 
oklyne šią dramą perstatė 
paties Liaudies Teatro fi
nansiniam reikalui, o vėliau 
ji buvo perstatyta dar 
trijose vietose: Philadel- 
phijoje, Wilkes Barre, Pa. 
ir Worcester, Mass., dien
raščio Laisvės paramai. 
Puikiai atliktas vaidini
mas ir gerai pavyko finan
siniai.

“Nesusipratimas”, —au
torius Rojus Mizara, reži
sierius Jonas Valentis. Vai
dino Brooklyno Liaudies 
Teatro artistai. Balandyje, 
š. m., jisai buvo perstaty
tas dienraščio Laisvės pa
ramai su puikiu pasiseki
mu vaidybiniu ir finansi
niu atžvilgiu.

“Trilypė Pora”, — auto
rius Jonas Juška, ši kome
dija buvo perstatyta Bro- 
oklyne, Philadelphijoje, ir 
New Haven, Conn. Tiesio
giniai jos perstatymai nie
kur nebuvo Laisvės para
mai, tačiau, kur tik ji buvo 
vaidinta, visur buvo dėta 
pastangų parinkti aukų ir 
Laisvei. Jonas Juška bu
vo pareiškęs, kad per vai
dinimus “Trilypės Poros” 
sukels^ $300. Nedaug tetrū
ko. ' \

Jonas Valentis netik kad 
nebuvo apmokamas kaipo 
režisierius, bet jis pats sto
jo už surengimą kuo pla
čiausiai vaidinimų, kad 
kuo daugiausia sujkelti 
dienraščiui finansinės pa
ramos. 'Jonas Juška taipgi 
be jokio atlyginimo už sa
vo triūsą darbavosi pasiry
žusiai, kad tik kuo dau-

įmonei jausmas yra di
džiausias visos mūsų pra
monės variklis.

Šia aplinkybe reikia pa
aiškinti tą faktą, kad išra
dėjų skaičius garny bos

giausia paremti dienraštį 
Laisvę.

Minėtų veikalų aktoriai, 
pasiryžusiai lankė minėtų 
veikalų pamokas, vargino- 
si per naktis besimokyda-

technikos bei pramonės or- mi, važinėjo tolimas kelio- 
ganizatorių srityje iš dar- nes su vaidinimu ir nuo- 
bininkų auga kas diena.” vargiu nesiskufndė. Tik

grįždavo iš kelionių su 
džiaugsmu krūtinėse, kad 
visur gerai pasisekė vaidi
nimai ir buvo daug žmonių. 
Gaila, kad visu vaidinimuo- 
se* dalyvavusių aktorių var
dų čia negalime , suminėti, 
nes jų yra ilga eilė, užim
tų per daug vietos.

Su veikalu “Gieda Gaide
liai”, dienraščiui buvo su
kelta arti $600. Su “Mū
sų Gyvenimo Žaizdos” ir 
“Nesusipratimas” taipgi 
sukelta arti $800. Tai 
tiek liko tiesioginių pelnų. 
O reikia suprasti, kad nuo 
spaudos darbų ir nuo pas
kelbimų veikalų laikrašty; 
je taipgi Laisvė turėjo fi
nansinės naudos.

Širdingiausiai dėkojame 
veikalų režisieriams ir vi
siems vaidinusiems minė
tus veikalus už taip gausią 
paramą dienraščiui Lais
vei !

Priminimas vien tik fi
nansinių atsiekimų mūsų 
menininkų šiuom atžvilgiu 
nėra viskas. Didelis pasi- 
tarnavimas visuomenei yra 
ir apšvietos atžvilgiu. Nes 
suvaidintieji veikalai iške
lia blogąsias s’avanau- 
džių-individualistų puses, 
jų plėšrumus ir dorinį su
gedimą.. Iš kitos pusės iške
liama kovos už idėjas, 
sūriau dži amų j ų brūzdė j i - 
mas už laisvę, už šviesesnį 
gyvenimą, už teisingesnę 
visuomeninę santvarką.

Dėkodami už atliktus 
gražius darbus, norime pa
linkėti, kad mūsų meninin
kai darbuotųsi ir ant to
liau.

Jūs darbai yra gražūs, 
visuomenė juos aukštai į- 
vertina ir didžiai brangina.

P. Buknys.

Šluota—Kankinimo 
Įrankis

Ražinė šluota buvo bran
gus įrankis mums gyvenant 
ant molinių grindų, kuomet 
ant basų kojų ar ant klum
pių parsinešdavom stubon 
karvutės ar/kumelaitės pali
kimą. Bet mūsų gadynėje 
šluota beturėtų tarnauti tik 
kaimyno kudli'aus palikimui 
ar žiemą sniegui nuo šali
gatvio nušluoti. Tačiau —

Teko matyti, kaip suau
gę žmonės bando su šluota 
iššluoti dulkes. Tuomi’ jie 
ne tik save, bet ir visus ap
link juos priverčia tas dul
kes sutraukti į plaučius, tu
rėti dusulius, čiaudulius, o 
ne kartą gal ir užsikrėsti 
limpamomis ligomis.

Dulkės turi būti į siurb
lius, sutraukiamos arba 
drėgnu ar šlapiu skuduru 
sušluostomos, surenkamos, 
o ne šluotomis išvaikomos į 
orą. U-a.

Turinti 30 Skrybėlių
Tūlas komercinės spau

dos balandėlis gabi na vieną 
poniulę, kad ji turinti 30 
skrybėlių, kas dieną dėvinti 
vis kitą, tad atrodanti pu
siau jaunesnė, negu jos 65- 
ri metai leistų. Pati jas pa
sidaranti.

Gal būt, kad toji poniulė 
daugiau nieku ir neturi už
siimti, kaip tik skrybėlėmis. 
Pasidaryti jas daugelis mū
siškių sugebėtų, bet joms 
medžiagos ne visos išgalėtu
me. Tačiau, bene svarbiau
siu klausimu mums būtų, 
kur jas padėti ankštumos ir 
po kelias šeimas viename 
bute gyvenimo gadynėje. 
Kuri atsimena nemalonų 
jausmą, radus vienatinę 
skrybėlę, gerų Vaikų susėdė
tą dėl nebuvimo jai slėptu
vės, toji tikrai nenorėtų 
turėti 30.

NAUJI TARYBŲ LIETUVOS 
PRAMONĖS LAIMĖJIMAI

Rašo A. MURAUSKAS
I

Niekuomet Lietuvos pra
monė nepergyveno tokio 
audringo pakilimo, kokį mes 
matome dabar. Užtenka pa
sakyti, kad per ketverius 
pokarinius metus ji tris su 
puse karto padidino savo 
gamybą. Per tą laikotarpį 
ji ne tik atkūrė prieškari
nį gamybos mastą, bet ir 
viršijo jį 60 procentų. Prie 
buržuazinės santvarkos Lie
tuvoje niekas nė* svajoti ne
galėjo apie tokius pakili
mus. Pramonė tuęmet buvo 
užsienio kapitalo užgniauž
ta ir skurdo.

Dabar Lietuva įžengė į 
pokarinio penkmečio pasku
tiniuosius metus, šiomis 
dienomis respublikos Sta
tistikos Valdyba pranešė, 
kaip pramonė dirbo pir
mame metų ketvirtyje 
(sausis - kovas). Iš prane
šimo matyti, kad visos ga
mybos sritys nužengė nau
ją stambų žingsnį į priekį. 
Pramoninės produkcijos 
prieauglis sudarė 25 pro
centus, palyginti su tuo 
pat pereitųjų metų laiko
tarpiu.

Tačiau tas bendras skai
čius dar neatskleidžia viso 
vaizdo. Pažvelgkime, kaip 
dirbo atskiros pramonės 
šakos. Ypatingą dėmesį į 
save traukia metalų apdir
bimas. Antai, metalų pjau
namųjų staklių pagaminta 
per tuos tris mėnesius be
veik du su puse karto dau
giau, garinių katilų — ke
turis su viršum' kartus, 
elektromotorų—85 procen
tais daugiau, radiatorių — 
du su viršum kartų.

Tie skaičiai yra labai bū
dingi. Senojoje Lietuvoje 
metalų gamyba buvo visai 
neišvystyta ir buvę jos ben
drojo atsilikimo žymė. Gi 
dabar Lietuva išplėtoja sa
vąją meti, pramonę. Jos dir
biniai išsiskleidžia toli už 
respublikos ribų.

Ne mažiau būdingi ir lai
mėjimai lengvosios pramo
nės, gaminančios masinio 
vartojimo reikmenis. Štai 
nedidelė santrauka. Ji pa
rodo, kaip padidėjo tų pre
kių gamyba šių metų pir
mame ketvirtyje, palyginti 
su tuo pat pereitųjų metų 
laikotarpiu, procentais:
Medvilniniai audiniai 166 
Vilnoniai audiniai 112 
Šilkiniai audiniai 264 
Kojinės, puskojinės 158 
Baltiniams trikotažas 161 
Viršutinis trikotažas 157 
Odinė avalynė 195
Guminė avalynė ’ 163

Prie kapitalistinės san
tvarkos ir šitos gamybos 
šakos Lietuvoje buvo silp
nai išvystytos. Respublikos 
tėvyninė pramonė niekuo
met nepatenkindavo visų 
pare i kalav i mų vartoj i mo 
prekėms. Jų dauguma bu
vo atvežama iš užsienio. 
Dabar su šiuo baigta.

Prie Tarybų valdžios Lie
tuvos lengvoji pramonė 
milžinišku mastu išaugo. 
Pastatyta daug naujų fa
brikų ir gamyklų. Visos se
nos įmonės panaujintos. 
Pramonė aprūpinta pažan
giausia tarybine technika. 
Tatai įgalina pilnutinai pa
tenkinti gyventojų reikala
vimus plačiojo vartojimo 
reikmenų.

Praeitame ketvirtyje to
liau buvo tęsiami dideli dar
bai statybos srityje. Jų ap
imtis padidėjo 27 proc. Tai 
reiškia, kad dar labiau iš

augs respublikos pramoni
nė galia. Bus įvestos ri- 
kiuotėn naujos įmonės, o 
esamose bus sustiprintas 
technikinis įrengimas.

Prekių gamybos didėji
mas neatsilieka nuo liau
dies vartojimo augimo. Už
vis geriau tai matyti iš pre
kybos išsivystymo. Per šių 
metų pirmąjį ketvirtį pre
kių parduota 36 proc. dau
giau, negu per pereitų me
tų tą pat ketvirtį.

Kuo paaiškinamas toks 
milžiniškas prekių apyvar
tos padidėjimas? Pirma, 
visų gyventojų sluoksnių 
pajamų išaugimu; antra 
vertus, sistemingu kainų 
mažinimu. Šitokį kainų ma
žinimą Tarybų valstybė 
įvykdo iš metų į metus. Pa
vyzdžiui, nuo šių metų ko
vo 1 dienos prekių kainos 
buvo sumažintos vidutiniš
kai 21 proc. Natūralu, kad 
tai smarkiai pakėlė .gyven
tojų perkamąją galią ir 
tuo pat paskatino prekių 
pirkimo padidėjimą. Įdo
mu pažymėti, kad labiau
siai auga nemaisto prekių 
(audinių, pasiūtų rūbų, a- 
valynės ir kt.) pardavimas. 
Dar didesnė paklausa (pa
reikalavimas) tokiems dir
biniams, kaip radijo imtu
vai, fonografai, laikrodžiai, 
dviračiai, motociklai, auto
mobiliai.

Taip sėkmingai pradėjo 
dirbti Lietuvos pramonė 
1950 metais. -Nėra abejo
nių, kad tokiais pat spar
čiais žingsniais ji vystysis 
ir ateityje — tame socialis
tinės ūkio sistemos ypaty
bė. O tai reiškia, kad šaly
je’bus dar didesnis prekių 
gausumas, ir gyventojai gy
vens dar turtingiau.

Prie naujo pramonės pa
kilimo prisideda išsiplėto
jęs lenktyniavimas artėjan
čio dešimtmečio garbei nuo 
tos dienos, kai Lietuva bu
vo priimta į TSR Sąjungos 
sudėtį. Lenktyniavimo da
lyviai stengiasi tą istorinę 
sukaktį pasitikt naujais 
darbo laimėjimais, planų 
įvykdymu pirma laiko, visų 
darbo rodiklių pagerinimu.

Duočiau tūkstantį dole
rių, kad kas nors padarytų 
mane milijonierium.

Jack Benny.
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Bus daug svečių iš kitur, 
pasimatykite su jais, su
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I. S. Turgenevas

Kelionė į pagirį

(Tąsa)

Vos tik paleido klebonus kreizhaupt- 
manas, tuoj juos visus susišaukė grafas 
Tyzenhauzas - Pšezdzeckis. Vėl viskas iš 
naujo: kava, konjakas, cigarai... Posė
džiauta grafo bibliotekoje. Tarp didžiu
lių spintų, žvilgančių stiklinėmis dure
lėmis ir išauksintais foliantų aptaisais, 
stovėjo šarvuoti riteriai, ir jų geležinės 
kumštys rėmėsi į didžiulių kalavijų ko
tus. Tarpulangėse kabojo Tyzenhauzo 
prosenių portretai, o po jais — titnagi
niai pistoletai ir aprūdiję durklai. Trys 
milžiniškos k i rasos su plunksnuotais šal
mais buvo pastatytos ant krėslų ties sta
lo viduriu, ir visą posėdžio metą tolimes
niųjų apylinkių klebonai neramiai žvai
ravo į jas, tarsi laukdami, kad štai pra
bils ir tos, šalmų vožtuvais pridengtos, 
burnos...

Posėdis buvo nepaprastas, nematytas 
ir negirdėtas. Žinoma, smagu buvo Ka
nopai, kad pagaliau šios žemės didieji 
atkreipė į jį savo dėmesį, nors jau ir ne
be tokie jie buvo dabar, nebe tie — anų 
laikų didikai.

Du kariškos išvaidos svečiai patogiai 
įsitaisė šalia grafo minkštuose, oda ap
trauktuose foteliuose. Vienas — apkū
nus, raudonskruostis, aristokratiškas, 
lyg ir rusų karininkų kiteliu, tik žalsva 
medžiaga aptrauktomis sagomis, antras
— mažo ūgio, sausas, su monokliu, pa
rištu ant juodo siauro kaspinėlio. Grafas
— ilgakaklis, ūsuotas senis, Kamajų kle
bono teigimu, panašus į Don Kichotą,— 
pirmąjį svečią titulavo pulkininku, ant
rąjį — majoru.

Nu pat įvado žodžiu kalba pasisuko 
prieš raudonuosius, ir grafas ėmė skai
tyti lenkų “Monitoro” straipsnį apie ku
nigų vaidmenį kaime. Sėdėjęs šalia Ka
nopos Kamajų klebonas tuoj pakišo jam 
“Dabarties” numerį, kur tas pats buvo 
išspausdinta lietuviškai, žodis žodin:

. . . Lyg tikra ugnis, bolševizmo idėja 
vis labiau apima gyventojų širdis ir pro
tus.

Kanopa klausėsi, primerkęs savo gud
rias tamsiai rudas akis, apgalvodamas, 
kas iš to viso turi sekti. . . Per metų me
tus įsikalusios į sąmonę šventraščio ci
tatos jam atsirasdavo, vos tik kildavo 
koks reikalas... Štai: “Ir penkios pai
kosios, pasiimdamos žibintus, nepasiėmė 
aliejaus. Ir durys buvo uždarytos . . . Bu
dėkite, nes nežinote nei dienos, nei va
landos! . ..”

Iš tautos gilumos kylančių pervers- 
minių ir socialinių idėjų bei taisyklių 
įtaka prieš karą buvo daug stipresnė, 
nekaip- valdžios įtaka.

Bolševizmo teorijai priešinti kai
muose yra kunigų priedermė!...
Kanopa buvo Kupiškio didžiažemio 

vaikas, pašalintas iš Peterburgo dvasinės 
akademijos už intrigėles su tarnaitėmis. 
Bet, nugrūstas į užkampį, į apleistą pa
rapiją, jis nenustojo vilties kaip nors at
gauti seną savo padėtį. Pirmaisiais kle
bonavimo metais dar vis dėvėjo akade
minę plonos gelumbės sutoną ir sparnuo
tą paleriną su dviem liūtų galvom, su
segamom pagurklyje auksiniu grandi
nėlių.

Kunigui, svajojusiam apie profesūrą 
seminarijoje, apie kanauninko juostą ar
ba bent parapiją didmiestyje, — turint 
tokią pavardę, buvo labai sunku kur nors 
prasiveržti. Kad būtų nors Kanopinski, 
arba Kanopovič, o dabar — Kanopa!

Patekus į šį užkampį, staiga susiau
rėjo jo pasaulio akiratis. Čia klebonija, 
čia gurbai, čia kiaulidės, čia kurčias var
gonininkas, girtuokliai činovnikai, buka
galviai dvarų administratoriai ir avi
kailiu dvelkią tautiečiai — didžiažemiai, 
valakininkai, pasišovę išsikelti į palivar
kus . .. Kanopa ėmė' plaktis prie lenkų, 
tikėjosi per grafo rūmus “iššokti į žmo
nes.” Per pamokslus girdavo magnatus- 
didžiūnus, ir kiekviena proga tiesiog į 
padanges kėlė “nepamirštamojo bažny
čių statytojo” Tyzenhauzo giminę. Ro
kiškio Tyzenhauzo “valstybė” kadaise 
buvo išgarsėjusi dievadirbių ir vargoni
ninkų mokyklomis. O pačiame Rokiškyje 
bažnyčia buvo išmūryta, — kokių reta 
ne tik Lietuvoje. Altorius iš raudono ir 
juodo porfiro, cimborija Paryžiuje nu
lieta iš bronzos ir dar paauksuota! O 
ąmbona ir laipteliai prie jos — Flandri

jos meisterių išdrožinėti iš ąžuolo: visa 
dvylika apaštalų išrikiuota!

Štai, čia norėjo būti klebonu Kanopa. 
Bet nepavyko. Ar kas koją pakišo, ar tai 
jau toks likimas žmogaus su prakeiktai 
grubia pavarde, — nežinia, tik viena 
aišku: grafas neprisileido jo nė artyn 
iki pat penktųjų metų. O kai prasidėjo 
“blūdo laikai,” — Kanopa uoliausiai gy
nė šios žemės didžiūnų teises nuo bedie
vių maištadarių ir nesigailėjo grasinimų 
neapsakomomis bausmėmis: nuo juoda
šimčių, dragūnų ir katorgos ligi pat ma
ro, bado ir pomirtinio gyveninio rykščių, 
kurias jis ypatingai stipriai valdė. Pas
kui ir per Dūmos rinkimus vėl gi kas 
parėmė bajorų - dvarininkų - žemvaldžių 
kuriją? Jei ne Kanopa, tai tikriausiai 
socialistai būtų gavę viršų. Žemietijos 
rinkikai - -elektoriai visuomet buvo susi
skaldę. Vieningai ėjo tik ^ąjbr^ - dvari
ninkų - žemvaldžių kurija. Lietuvių ir 
žydų blokas turėjo rungtis su dvarinin
kams palankiais kunigais — elektoriais 
nuo žemietijos. Kanopa ilgai nesvarsty
davo: balotiravimas buvo labai primity
vus — dviem kamuoliais (baltas — “už,” 
juodas — “prieš”) ; jei kunigas nubal
suos už žemietijos arba mišrųjį lietuvių 
— žydų bloko kandidatą, tai Dūmon pra
eis radikalas, bedievis, arba net socia
listas, o jei Kanopa paritins juodą ka
muolį, tai Dūmon pateks bent rimtas 
žemvaldys, bajoras. ..

Žmonės visko prišnekėdavo apie tokį 
Kanopos balsavimą. Tačiau ne jis vienas 
pūtė į dvarininkų dūdą. Galima buvo 
įkalbinėti, bauginti ir net bažnyčioje 
saikdinti žemietijos elektorius, kad tei
singai už savo žmogų paduotų balsus, o 
kai ateidavo laikas dėti kamuolius, — 
daugumą balsų, žiūrėk, ir vėl surenka 
dvarininkų žmogus. ..

“Auksinė yla kožną maišą praduria,” 
teigė sau Kanopa ir visada eidavo su 
stipriausiuoju . ..

— Reikia realiai pasižiūrėti į šios 
dienos padėtį, — paskelbė ilgakaklis gra-. 
f as.

“Realiai, realiai ... O kokios tos rea
lijos?” pagavo žodį Kanopa ir ėmė rišti 
į krūvą šios dienos įvykius ir kalbas.

Įeidamas į grafo rūmų prieangį, Ka
nopa buvo nustebintas. stambaus vokiš
ko užrašo, išraityto viršum didžiųjų du
rų: “Vargas yra palietęs ir kunigaikš
čio, ir darbininko namus.”' Tie žodžiai 
buvo paimti iš paskutinės kaizerio Vil
helmo kalbos, pasakytos jo stambiausio
je ginklų kalvėje, Krupo plieno liejyk
lose. Vargas palietė ir grafo namus, tas 
tiesa. Ir grafas šiuokart daug prasčiau 
apsirengęs — paprastais mileliais, nors 
ir seno “jėgeriško fasono.” Ir tarnų bu
vo kur kas mažiau belikę. Visur šiukšlės 
apie rūmus, o rūmuose — dulkės. “Štai 
kokios realijos, — galvojo Kanopa. — O 
tie surūdiję šalmai su stručio plunks
nom, nublukę herbai, išdažyti lubose, — 
visa tai atgyvenę formalijos . .. Atsilai
kė jos penktais metais, bet dabar tai jau 
kažin ...”

Savo prakalbą grafas užbaigė beveik 
kunigiškai:

-— Kas myli gyvenimą ir nori gyventi, 
turi stoti iš paskutinių jėgų už tėvynę, 
už tikybą ir gimtuosius namus, prieš vi
siems lygiai gresiantį pavojų!

“Patria et ecclesia! (Tėvynė ir baž
nyčia!) — Čia jau idealijos... Tegu ir 
mūsų, ir lenkų tas pats tikėjimas, bet 
kokia gi bus toji patria?” susimąstė Ka
nopa. Anksčiau jis negalvodavo apie 
tai.

Po grafo kalbėjo abu karininkai: bau
gino, įtikinėjo, šaukėsi į dvasios ganyto
jų išmintį ir pašaukimą.

Kanopa iškėlė du klausinius:
— Su kieno parama tikitės atsispirti?
Pulkininku tituluojamas kariškis iš

didžiai atsakė:
— Paramos netruks! Argi, dvasios tė

ve, nežinot, kad pasaulyje esama ne tik
tai vokiečių ginklo? Kraštas bus išvaduo
tas!

— O paskui? — vėl paklausė Kanopa.
Kariškis^ išsisuko nuo tiesioginio at

sakymo:
— To mes iš anksto neapsprendžiam...
Bet vis dėlto, kalbėdamas* apie Lenki

jos “kresus,” jis Latgaliją pavadino “In- 
filianty polskie.”

(Bus daugiau)

(Tifsa)

Atsisėdau ant nukirsto 
kelmo, pasirėmiau alkūne ’• 
kelius ir, ilgai patylėjęs, 
pakėliau galvą ir apsidai
riau. 0, kaip aplinkui buvo 
tylu ir rūsčiai liūdna1—ne, 
dargi ne liūdna, bet neby 
lu, šalta ir tuo pačiu metu 
grasinama! Širdį man su 
spaudė. Tą akimirką šioje 
vietoje aš pajutau mirties 
dvelkimą, beveik apčiuo
piamai jutau jos nuolatinį 
artumą. Kad būtų suvirpė
jęs nors vienas garsas, kad 
būtų kilęs nors mažiausias 
šlamesys sustingusiose ma
ne apsupančiose girios žio 
tyse! Beveik nusigandęs 
nuleidau galvą, lyg būčiau 
pažvelgęs ten, kur netinka 
žmogui žiūrėti... Užden 
giau akis ranka — ir štai 
ga, tartum klausydamas 
slaptingo paliepimo, prisi 
miniau visą savo gyveni 
mą.

Štai šmėkštelėjo mano 
vaikyste, triukšminga ir 
rami, drąsi ir gera, su sku 
biąis džiaugsmais i,r 
greitais nuliūdimais; pas
kui iškilo jaunystė, neaiš
ki, keista, savimyliška, su 
visomis jos klaidomis ir pa 
siryžimais, su netvarkingu 
darbu ir'irzliu neveiklumu.. 
Atsiminiau ir juos, pirmų
jų žygių draugus... paskui, 
kaip žaibas naktį, švyste
lėjo keletas šviesių atmini
mų... paskui ėmė augti ir 
slinkti arčiau šešėliai, tam
siau ir tamsiau darėsi ap
linkui, vienodi metai ėmė 
bėgti nykiau ir tyliau, ir 
liūdesys, kaip akmuo, už
gulė širdį. Sėdėjau aš neju 
dėdamas ir žiūrėjau, žiūrė
jau nustebęs, prisiversda
mas, lyg būčiau pamatęs 
prieš save visą savo gyveni
mą, lyg koks rutulys būtų iš- 
vyniojamas prieš mano akis.

‘‘0, ką aš padariau!” nenoro
mis karčiai šnibždėjo mano 
lūpos... “O, gyvenime, gy 
venime, kur, kaip nubėgai 
tu taip be pėdsako? Kaip 
tu išslydai iš tvirtai sus 
paustų rankų? Ar tu mane 
apgavai, ar aš nespėjau 
pasinaudoti tavo dovano
mis? Argi tai galima? Ta
sai mažmožis, toji vargšė 
dulkėtų pelenų sauja —štai 
viskas, kas iš tavęs liko? 
Šis šaltas, nejudrus, nerei 
kalingas kažkas — tai aš, 
tasai ankstyvesnis aš ? 
Kaip? Siela troško tokios 
pilnos laimės, ji su tokia 
panieka atstumdavo viską, 
kas buvo smulku, kas buvo 
nepilna; ji laukė: šit tuo
jau užlies laimės srovė — 
ir nei vienas, lašas nesuvil- 
gė ištroškusių lūpų! O ma
no auksinės stygos, taip 
jautriai, taip saldžiai ka 
daise virpėjusios, man taip 
ir neteko išgirsti jūsų dai 
nos... jūs ir teskambėjote 
tik tuomet, kai nutrukote 
O, gal būt, laimė, tiesiogi
nė viso gyvenimo laimė, 
praėjo arti pro šalį, šypso
josi spinduliuojančia šypse
na, bet, aš nemokėjau pa
žinti jos dieviškojo veido? 
O gal ji tikrai buvo mane 
aplankiusi ir sėdėjo ties 
mano galvūgaliu, tik aš ją 
pamiršau, kaip sapną? 
Kai’p sapną,” kartojau aš 
beviltiškai. Nepagaunami 
vaizdai slankiojo sieloje, 
sukeldami lyg gailestį, lyg 
abejonę... “O jūs, — galvo
jau aš, — mieli, pažįstami, 
žuvę veidai, jūs, apsupę ma
ne šitoje negyvoje vienat
vėje, kodėl jus taip giliai ir 
liūdnai tylite? Iš kokios 
prarajos jūs iškilote? Kaip 
aš galėčiau suprasti jūsų 
paslaptingus žvilgsnius? 
Ar jūs sakote man sudie, 
ar sveikinate mane? O, ar

gi nėra vilties, nėra kelio 
atgal? Ko gi jūs byrate iš 
akių, šykštūs, pavėlavę la 
šai? O, širdie, kam gi dar 
gailiesi, — stenkis užmirš 
ti, jei nori ramybės, moky 
kis paskutinio persiskyri 
mo romumo, pratinkis prie 
aitriųjų žodžių: “sudie” ir 
“amžinai”. Neatsigręžk at
gal, neatsimink, nesiveržk 
tenai, kur šviesu, kur juo 
kiasi jaunystė, kur viltis 
vainikuojama pavasario 
gėlėmis, kur balandėlės — 
džiaugsmas—plasnoja žyd
rais sparnais, kur meilė, 
kaip rasa auštant, spindi 
džiaugsmo ašaromis; ne
žiūrėk tenai, kur aukščiau
sia laimė ir tikėjimas, ir jė 
ga — ten ne mūsų vieta!’

—Štai ir vanduo, —pasi 
girdo užpakaly manęs 
skardus Jegoro balsas, — 
gerkite sveiki.

Aš nenoromis krūptelė
jau: ši gyvoji kalba nuste
bino mane, džiaugsmingai 
sukrėtė visą mano esybę 
Tartum aš būčiau kritęs į 
nežinomą, tamsią gelmę, 
kur jau viskas rimo aplin
kui ir buvo girdėti tiktai 
kažkoks tylus ir nuolatinis 
amžinojo liūdesio dejavi
mas... aš buvau bepamirštąs, 
bet negalėjau priešintis, ir 
staiga draugiškas balsas 
pasiekė mane, kažin kieno 
stipri ranka vienu mostu 
iškėlė mane į šviesos pa
saulį. Aš apsidairiau ir su 
didžiausiu džiaugsmu pa
mačiau dorą ir ramų mano 
palydovo veidą. Jis stovėjo 
prieš mane, lengvas ir gra
kštus, šypsodamasis, kaip 
paprastai, ir siūlė man šla
pią buteliuką, pilną skaid
raus vandens... Aš pakilau.

—'Eime, vesk mane, — 
pasakiau džiaugsmingai.

Mudu nuėjome ir klajo
jome ilgai, iki vakaro. Kai 
tik kaitra nukrito, miške 
taip greitai ėmė darytis 
šalčiau ir tamsiau, jog lik
ti jame jau nebesinorėjo. 
“Eikite lauk, nenuoramos

gyvieji,” atrodė šnibždėjo 
jisai iš už kiekvienos pu
šies. Mudu išėjome, bet 
negreitai suradome Kond- 
ratą. Mes šaukėme, vadino
me jį, bet jis neatsiliepė. 
Staiga nepaprastoje tyloje 
mes išgirdome jo aiškų 
“tpru, tpru”, artimiausioje 
dauboje... Jis negirdėjo 
mūsų šaukimo dėl vėjo, ku
ris ūmai buvo pakilęs ir taip 
pat ūmai visiškai nutilo. Tik 
atskirai augančiuose me
džiuose buvo matyti jo pėd
sakai: daugelis lapų buvo 
apsukti išvirkščiai ir taip 
pasiliko, suteikdami mar
gumo nejudančiai lapijai. 
Mes sulipome į ratus ir pa
traukėme namo. Aš sėdė
jau, supdamasis ir tyliai 
kvėpuodamas drėgnu, tru
putį aštriu oru, ir visos ma
no buvusios svajonės bei 
gailestis nuskendo viena
me snaudulio ir nuovargio 
pojūtyje, viename troškime 
—greičiau grįžti į šiltųjų 
namų pastogę, atsigerti 
arbatos su tiršta grietinė
le, įsirausti į minkštą ir pu
rų šieną ir užmigti, užmig
ti, užmigti...

Antroji diena
Ryto metą mes vėl trise 

nuvykome į Degėsius. Prieš 
kokią dešimtį metų Pagiry
je išdegė keletas tūkstan
čių dešimtinių ir iki šiol 
dar neužžėlė; tik kur-ne- 
kur kyšojo jaunos pušelės 
ir eglaitės, o šiaip vis sa
manos ir susigulėję pele
nai. Šituose Degėsiuose, iki 
kurių nuo Svetoje skaito
ma apie dvylika varstų, 
auga didelė daugybė įvai
rių uogų ir veisiasi tetervi
nai, nepaprasti žemuogių 
ir bruknių mėgėjai.

Mes išvažiavome tylėda
mi, bet ūmai Konradas pa
kėlė galvą.

(Daugiau bus) .

Net ir oro tėmijimo biu
ras kartais teisybę pasako.

Will Rogers.

METINIS PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 3-ji Apskr.
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Lithuanian Liberty Park, 340 Mitchell Ave., Linden, N. J.
Pradžia 1-iną valandą dieną. A. Pavidžio Orkestrą

Brooklyno Aido Choras, vadovaujamas Geo. Kazakevičiaus duos gerą dainų programą.

Kviečiame visus atsilankyti, pasilinksminti ir tuom pat kartu paremti organizaciją finansiniai.

KELRODIS: Automobiliais pervažiavę Pulaski Skyway Jersey City, privažiavę Newark, imkite kelią 25-tą tiesiai į Linden, N. J. 
(Wood Ave.). Privažiavę Wood Ave., sukitės po dešinei iki Simson Avė. ir po kairei vieną bloką iki Mitchell Avenue.
Iš ELIZABETH imkite busą 44 Wood Ave. Lindon ir išlipkite- Simson Avė. Iš NEW YORKO traukiniai nuo Pennsylvania stoties iš
eina sekamomis valandomis: 11:40; 1:05; 2:10; 3:35; 4:08; 4:50. (

4 pxisl./—Laisve (Liberty* Lith, Daily)—Antr.t Birželio 6t 1950
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Lawrence, Mass.
ĮVAIRIOS žinios

Gegužės 7 dieną, Maple 
r Parke, puikiai pavyko LLD 

37 kuopos parengimas pami
nėjimui Draugijos 35-kių me
tų sukakties. Tai tik viena ši 
organizacija yra, kuri tiek 
daug rūpinasi apšvietos ii’ 
kultūros reikalais, kuri tiek 
daug padėjo lietuviams. Ji 
leidžia knygas, žurnalą, or
ganizuoja apšvietos reikalais 
parengimus. Kiekvienam ge
ro apsėjimo lietuviui, nepai
sant jo politiniu įsitikinimų, 
yra galimybė prigulėti. Duo
klė metams yra tik $2, o na
rys už duokle gauna veltui tų 
mėtų knygą ir per metus žur
nalą “Šviesa.”

Piknike įvyko apskričių vei
kėjų konferencija, kas dėl 
dienraščio Laisvės būsimo 
pikniko, kuris įvyks 2 d. lie
pos, Maynarde. Penkauskas 
pakvietė dalyvius prie tvar
kos. Pirmas kalbėjo Ginta
rų Radijo progi^nos vedėjas 
A. Taraška. D. Jusius api- 
liūdino LLD nuveiktus dar
bus. Kalbėjo J. Skliutas, J.
M. Lukas, J. Grybas ir kiti, 

> aiškindami LLD nuveiktus 
darbus ir dienraščio Laisvės 
rolę, kurią atlieka gindamas 
darbo žmonių reikalus. Pla
čiai kalbėio ilgametė LLD 7- 
tos apskrities sekretorė D. 
Lukienė, kuri Amerikoj gi
mus ir augus, bet gražiai kal
ba lietuviškai ir energingai 
darbuojasi.

Nuo vakarienės dienraščiui 
Laisvei liks pelno. Prie mais
to gaminimo daug darbavosi 
R. Chuladienė. J. šleivienė, 
A. šupetrienė, N. Garijonie- 
nė, J. Zinkienė ir M. Dva- 
reckienė, Komisijoje dirbo 
Ig. Chulada, J. Rudis ir S. 
Penkauskas. Su aukomis pri
sidėjo R'. Chuladienė, M. Mil- 
vidienė ir S. Penkauskienė.

Domininkas Bulauka turėjo 
* sunkią operaciją. Operacija 

pavyko, jis jau iš ligoninės 
grįžo į namus. Linkiu grei
tai susveikti ir vėl su mumis 
darbuotis.

Po ilgos ligos jau pasveiko 
Antosia Chuladienė. Sirgo 
sunkiai, bet jau sveikatą at
gavo.

Mirė Solomėja Zalubas, su
laukus 70 metų. Nuliūdime 
paliko tris sūnus ir dukrą .

Mirė didelis Maple Parko 
patriotas, kaimynas, Andrius 
Kamila. Buvo jau senas am
žiumi, bet darbavosi parke, 
kiek galėjo. Paliko nuliūdi
me žmoną ir vieną sūnų. Lai 
Kamilai bus ramu ilsėtis, o 
jo šeimai reiškiu gilią užuo
jautą.

Argi lietuviški kunigai nori 
paskleisti apšvietą savo pase

X, Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

1111
I LAIME

Knyga tik ką išėjo iš spaudos, gražiuose viršeliuo
se; turi 368 puslapius, vaizduoja Amerikos lietuvių 
gyvenimą.

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy
venimus Lietuvoje ir Amerikoje.

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti į šalį, kol užbaigsite!

Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana.

X Knygos egzempliorių skaičius yra ribotas, todėl, 
F kurie norite ją gauti, pasiskubinkite.

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:

“LAISVĖ”
110-12 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.

kėjų tarpe, bjauriai niekinda
mi progresyvius ir organizuo
dami hitleriškus pasekėjus 
puolimui pažangiųjų ? Ar tai 
taip jie skleidžia “meile ar
timo savo”?

štai neseniai viena lietuvė 
moteris, našlė, išmetinėjo di
pukui, kodėl jie puola Ame
rikos lietuvius. Dipukai vos 
spėjo ’š Vokietijos atsibalado. 
ti, sakė moteris, o jau pikie- 
tuoja lietuvių parengimus, 
bjauriai kolioja tuos lietuvius, 
kurie Amerikoj išgyveno visą 
savo gyvenimą, nori jiems pa
diktuoti savo valią.

Tas dipukas, kuris važiuo
ja į visas kolonijas pikietuo- 
ti, atsakė, kad jis tą daro to- 

i dėl, kad kunigas liepia. Sa
kė. kad kunigas net gązdino 
jį deportuoti atgal į Vokieti
ją, jeigu jis neis progresyvių 
pikietuoti. Suprantama, tai 
kunigo prasimanymas. Kuni
gas nėra joks Amerikos bosas 
ir jis nieko negali deportuo
ti. Laikui bėgant tą dipukai 
supras ir tokiems piktos va
lios kurstytojams atsuks nu
garą. Išeina, kad kunigai 
kursto lietuvius prieš lietu
vius. Lietuvių chorai dainuo
ja lietuviškas dainas, o ku
nigų sukurstyti dipukai gat
vėj bliauja. Ar tai gražu? 
Ar tai tokią kultūrą jie sklei
džia ? S. Penkauskas.

Toronto, Canada
Kiek laiko atgal, Toronto 

Lietuvių Moterį] Klubo susi
rinkime, buvo pasiūlyta, kad 
šiais metais molinos dienos 
paminėjimo parengimą su
ruoštų moterų klubas, ir kad 

• programos pildytojais būtų 
j jaunimas (“teenagers”). Klu
bo narės pasiūlymą užgyrė ir 
pavedė E. Laurusevičienei ir 
man įgyvendinti.

Imdamos pareigas gerai ži
nojome, kad darbas neleng
vas. Mes pačios nežinojome, 
kaip į tai atsineš mūsų jau
nimas. Tačiau, pakalbinus 
vieną kitą, maloniai sutiko. 
Tada mes pasileidome kviesti 
visus, kuriuos tik žinojome. 
Tiesa, buvo tokių, kurie pa
sižadėjo, bet neatėjo. Di
džiuma, tačiau, gražiai pasi
darbavo. Kurie buvote pa
rengime, matėte jų pastan
gas. Gražus būrys mokslei
vių, berniukų ir mergaičių, 
padarė gražų įspūdį savo dai
nomis ir šokiais. Jie tą visą 
turėjo susimo kinti į labai 
trumpą laiką. Ypač mažai 
laiko jie turėjo dėl vaizdelio. 
Kita, tai buvo pirmas jų di
desnis pasirodymas scenoje. 
Be to, taip supuolė, kad tuo 

i laiku jie turėjo egzaminus ir 
daugiausia laiko turėjo pa- 

I švęsti tam. Nežiūrint to, 

kaip teko girdėti iš žiūrovų, 
jie pasirodė visai patenkinan
čiai . Jie davė savo tėvams 
ir visai publikai didelį malo
numą . Ir kam nesmagu ma
tyti savo jaunimą dirbant to
kį kilnų darbą ?

Galima pranešti, kad sek
madienį, po koncerto, buvo 
suruoštas jiems pasilinksmi
nimas, kuriame dalyvavo cho
ristai ir jų draugai. Įdomu 
buvo patirti, kad jiems ne 
vien pasilinksminimas rūpėjo. 
Susėdus užkandžiui, jie pa
kvietė mane tarti žodį ir pa
sakyti, ką aš manau apie jų 
atliktas pareigas. Paaiškinus, 
kad buvo malonu su jais 
dirbti ir kad visuomenė buvo 
tikrai patenkinta jų pasirody
mu, aš jiems palinkėjau, kad 
jie neišsiskirstytų, laikytųsi 
kartu. Pasiūliau, sudaryti klu
bą. Tikėsit ar ne, jie tą pri
ėmė vienbalsiai. Pasikvietė 
garbės nariais Reginą Straze- 
vičiūtę, Idą Strazevičiūtę ir 
Artūrą Kaptainį, kurie jiems 
padėjo jų darbe. Regina 
Strazevičiūtė užėmė pirminin
kės vietą ir pravedė rinkimus.
Buvo išrinkta valdyba ir pa
rengimo komisija. Visi kiti 
tapo klubo nariais.

Buvo labai malonu matyti, 
kaip mūsų moksleiviai gražiai 
linksminosi. Mergaitės paga
mino užkandžius, o berniukai
turėjo išplauti lėkštes. O po 
visų ceremonijų — buvo šo
kiai, su visokiais pamargini- 
mais . Visi buvo labai linksmi 

i ir skirstėsi patenkinti. Ta 
j pramogėlė jiems tiek patiko, 
kad jie panorėjo daugiau to
kių suėjimų. Gavę iš sve
tainės gaspadoriaus J. Kevė- 
žos pavelijimą, jie nusitarė 
turėt kitą pasilinksminimą 
gegužės 26 d. Norintieji gali 
įstoti į jų klubą. 

r
Baigdama noriu padėkoti 

Toronto Lietuvių Moterų Klu
bo vardu Reginai Strazevi- 
čiūtei, kuri sumokino mokslei
vių chorą veltui.
savo brangų laiką. Taip pat 
Idai Strazevičiutei ir A. Kap- 
tainiui už sumokinimą šokių. 
V. Ramanauskui ir kitiems, 
širdingas ačiū A. Byrienei, 
kuri papuošė savo gėlėmis 
choro mergaites. Taipgi ir 
toms, kurios savo rankų dar
bo gėlėmis papuošė koncerto 
dalyvius: Mingelienei, Berna- 
tavičienei, Gavenaitienei ir 
Byrienei.

Ačiū visiems, kurie vienu 
ar kitu būdu padėjo Klubui 
pravesti tą paminėjimą.

A. Ylienė.

paaukodama kas

SANDĖLIS KNYGŲ-ŽOLIŲ
Knygos

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

Didžiausias naujas sapnininkas $1.50 
Lietuviška Gaspadinė, su 450

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

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

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

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

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

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

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

Rinkinys . 35c
Rinkinys Visokių Trumpų Pasa

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

Geriausios žolės, kurios yra nuo 
sekančių kentėjimų:

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

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

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

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

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

Spencerport, N. Y.

Protligių gydytojas paci- 
jeptui: “Jeigu jūs nėapmo- 
kesit man už ligšiolinį gy
dymą, tai aš leisiu jums vi
sai iš proto išeit!”

Surinko J. Burkus.

PITTSBURGH, PA. Cleveland, Ohio
ĮVAIRIOS žinios

Lietuviu Literatūros Drau
gijos 4-tos apskrities ir Liet. 
Darb. Susivienijimo 8-tos ap
skrities nariai gegužės 28 d. 
laikė bendrą susirinkimą.

Buvo plačiai diskusuota 
pikniko reikalas, kuris įvyks 
sekmadienį, 25 dieną birže
lio, ant Ehrlers Grove, prie 
Franklin Grove. Apskričių 
komitetai prašo visus drau
gus ir drauges platinti kuo- 
daugiausiai tikietų iš anksto, 
žinote, kaip dabar maistas 
yra brangus, tai būtų negerai, 
jeigu maisto liktų, o jeigu jo 
nebūtų gana susirinkusioms, 
tai ir vėl nesmagu. Todėl, 
platinkime bilietus iš anksto, 
kad žinotume, del kiek pu
blikos pagaminti maisto.

Literatūros Draugijos 4-ta 
apskritis nutarė šaukti kon
ferenciją sekmadienį, 18 d. 
birželio. Prašo visas kuopas 
prisiųsti delegatus. žinote, 
kad liepos pradžioje, Rich- 
mond Hill, N. Y., įvyksta LDS
Seimas ir LLD Suvažiavimas.

Todėl LLD kuopų delegatai 
apskrities konferencijoj ap- 
diskusuos pasiuntimą delega
tų ii1 kokius patarimus suva
žiavimams duosime. Būtinai, 
visos kuopos privalo pasiųsti 
delegatus i apskrities konfe
renciją.

★
Pittsburghe yra daug lietu

vių klubų. Jie gražiai ir tur
tingai įsitaisę. Bet gražiau
siai įsitaisius Lietuvos Sūnų 
Draugyste North Sidėje. Ji 
yra žinoma no vien tarpe lie
tuvių, bet .ir tarpo kitataučių.

Gegužės 25 dieną minima 
draugystė turėjo minėjimą 50 
metų nuo savo susiorganizavi- 
mo. Į vakarienę įžanga bu
vo $1.50, ir nemanau, kad 

nors jautėsi nusivylęs.
Valgio skanaus ir užtenkamai 
buvo. Duota prie valgio ir 
išsigerti. Patarnavimas buvo 
gražus ir malonus. Turėjo ir 
gerą programą. J. K. Mažuk- 
na per radiją pasakė tinka
mą kalbą. Buvo ir daugiau 
kalbėtojų. Dainavo ir choras, 
tik dar silpnokai, nors jau ge-

CHICAGOS ŽINIOS
Pagerbe Veteraną Kovotoją

Gegužės 28 d. norvegų sve
tainėje Viking Temple, 3255 
North Sheffield, apie 300 
darbuotojų susirinko pagerbti 
seną kovotoją - veteraną dar
bininkų judėjimo Alfred Wa- 
genknechtą. Jubilijantas jau 
visa pusė šimtmečio dalyvau
ja Amerikos darbo žmonių 
judėjime, jų kovose. Sulau
kęs 19 metų amžiaus, jis jau 
buvo persiėmęs marksistiniu 
mokslu, nes jo tėvas buvo iš
tremtas iš Vokietijos už sklei
dimą pažangių minčių. Ir vi
są laiką iki šių dienų, kada 
paskutinis plaukas ant galvos 
skaisčiai baltas, jis stovi pir
mose eilėse Komunistų Parti
jos ir abelnai kovoja už žmo
nių civiles laisves, prieš im
perialistų rengiamą karą.

Pagerbti susirinko parinkta 
publika. Komisija kvietimus 
siuntė sulyg dviejų kategori
jų : viena, kvietė ^arterinius 
partijos narius; antra, tuos, 
kurie sukėlė tam. tikrą (ne
mažą) sumą pinigų ginti puo
lamus Kom. Partijos narius. 
Buvo keletas ir nepartiečių 
jubilijanto artimų draugų. I ♦

Programa susidėjo vyriau
siai iš kalbų, sveikinimų ir 
skaitymų daugybės telegramų 
iš kitų miestų ir miestelių. 
Du liaudies dainorįai sudaina
vo nemažai dainelių. Vy
riausią kalbą pasakė William 
Patterson, negras, atvykęs iš 
New Yorko. Jo kalba apie 
jubilijanto veiklą per 50 me
tų jaudino klausytojus. Kiek 
tai drąsos, kiek tvirto pasiry
žimo reikėjo tais laikais, ka
da dar pažangaus judėjimo 
kelias buvo nepramintas, ap
žėlęs ir reikėjo jį iš pamatų 

ras laikas, kaip mokinasi. J. 
Wainausko orkestras grojo 
įvairius šokius. Svečių daly
vavo apie 400. Pirmininkavo 
John Pabareius, . gražiai ir 
įvairiai. Jis pakvietė apsčiai 
iš svečių pakalbėti, kas darė 
gerą įspūdį.

k
Net nuostabu, kas darosi 

tarpe kunigų mūsų mieste. O 
gal tas yra ir kituose mies
tuose. Kiek aš pamenu, tai 
nuo senų laikų kunigai labai 
draudė tikintiems lankytis į 
netikinčių, progresyvių žmo
nių stubas. Tada sakydavo, 
kad tai, yra mirtinas griekas. 
Kas lankysis “pas bedievius, 
tai negaus išrišimo iš griekų.”

Dabar, kiek man yra ži
noma, tai mūsų mieste mirė 
nemažai žmonių, kurie nebu
vo religiniai, netikėjo į Die
va, tūli net plačiai buvo ži- 
nomi kaipo “bedieviai,” bet 
kunigai tuos “bedievius” lai
dojo su bažnytinėmis apeigo
mis, bile tik už tai gavo mo
kėti.

Taigi yra labai žingeidi!: 
kas gi kunigams duos išriši
mą ,nes jie sakydavo, kad ti
kintis parapijonas negaus iš
rišimo vien už apsilankymą į 
stubą pas netikintį žmogų, o 
dabar kunigai su religinėmis 
apeigomis laidoja netikinčiuo
sius ?z žinomo, kaip seniau 
kunigai liepdavo “bedievius” 
net iš burdo išvaryti, nes lai
kyti pas save “bedievį,” — 
tai mirtinas griekas. Gi da
bar kunigai “bedievius’' • lai
doja, į bažnycįįą atsigabena, 
palaiminimus duoda, bile tik 
to “bedievio” giminės už tai 
kunigui riebiai burdą, tai yra, 
už vietą danguje, apmoka. 
Keista, labai keista!

Gi iš kitos pusės, kad ir 
karščiausiai tikintis parapijo
nas pamirė, bet jeigu jo gi
minūs neturi pinigų, negali 
kunigui gerai užmokėti už 
burdą danguje, tai toks ne
gaus kunigo - religinių patar
navimų ir “šipkortės” į dan
gų-

Keisti tie kunigai! Ir kaip 
jie tą tikėjimą naudoja savo 
asmens gerovei. S. O.

nuvalyti. Lenino vardas dar 
nebuvo niekam žinomas, dar 
Rusijoj nebuvo Komunistų 
Partijos; ir ten tik prasidėjęs 
buvo kiek pažangus, judėji
mas.

Wagenknechto gyvenimas 
įdomus; jo vardas žymiai fi
gūruos Amerikos Komunistų 
Partijos istorijoj. šiandien, 
nors galva pražilus, amžiaus 
žymės puošia veidą, vienok 
jis yra pilnas energijos, 
pilnas pasitikėjimo darbo 
klasės laimėjimui. Paskuti
nis kalbėjo jubilijantas, ir jo 
kalba pasiliks ilgai klausovų 
mintyse. Buvusi.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y.

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

f
Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

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

S. S. Lockett, M. D.
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom; 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreon 1-0208

Iš ACW-CIO
Konvencijos

Gegužės 15 d. Music Hali, 
East 6th St., atsidarė Amal
gamated Clothing Workers 
(CIO) Unijos 17-ta konvenc- 
ja. Delegatų suvažiavo 1,500. 
Jie atstovavo 375,000 narių. 
Konvencijos atidarymo kalbą 
pasakė tos unijos prezidentas 
Jacob S. Potofsky. Jis, tarp 
kitko, pasakė, kad jau atėjo 
laikas organizuotiems darbi
ninkams pradėti spaudimą 
ant kongreso, kad perleisti 
įstatymą sutrumpinti darbo 
savaitę nuo 40 valandų iki 35 
valandų. Visi, kurie sveiku 
protu mąsto, turėtų sutikti su 
ta nuomone, sakė kalbėtojas. 
Tik sutrumpinus darbo valan
das bus galima išvengti de
presijos, kuri jau šiandieną 
pradeda žymiai pasireikšti. O 
mes žinome, kad darbininkų 
didžiausia nelaimė — tai be
darbė. Tik trumpesnės va
landos ir tinkamas atlygini
mas už darbą bus mums ge
riausia apsauga, sakė kalbė
tojas.

Dabar mūsų šalyje pasireiš
kia isterija, sakė Potofsky. Ir 
yra tokių žmonių mūsų šaly
je, ir kongrese ir senate, ku
rie tą svarbią problemą ig
noruodami ir vaidindami sor- 
kes ir nepamatuotais žmonių 
kaltinimais mano išgydysiu 
tuos blogumus; reiškia, nu
kreipdami žmonių mintis nuo 
visą blogumų.

Gegužės 17 d. kalbėjo dar
bo sekretorius Maurice J. To
bin. Jis pareiškė, kad šalies 
ekonomija dar neprirengta 
dėl 35 '-valandų darbo savai-' 
tės, kad į 35 valandas dar ne
galima būtų išleisti gana 
produkcijos. Kada sąlygos 
būsiančios pribrendusios, ta
da tik galėsime įsteigti 35 va
landų darbo savaitę.

žinoma, Tobinui negresia 
bedarbė ir badas, tad jis ir 
nemato to didelio pavojaus ir 
bedarbės plėtimosi. Jis tuomi 
pataikauja industrialistams, 
nes sutrumpinus darbo savai
tę darbininkai reikalautų al
gų pakėlimo ir, iš kitos pusės,

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

NEWARK 4, N. I.
HUmboldt 2-7964

Namy Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

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

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

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

< CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREkTORIUS
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turėtų samdyti daugiau dar
bininkų.
Tobin Pasisakė Prieš 
Taft-Hartley Aktą

Tobin išėjo prieš Taft-Hart
ley Aktą. Jis sakė, kad Taf
tas nori įtikinti, kad Taft- 
Hartley Aktas negriaunąs 
unijų ir nedraudžiąs darbinin
kams stoti į unijas. Bet štai 
kokie rezultatai nuo įvedimo 
Taft-Hartley Akto:

1947 m. unijos buvo pa
siekusios 15,750,000 skaitlinę. 
Ir tada dar buvo 10,000,000 
neorganizuotų darbininkų, 
kuriems reikalinga buvo uni
ja. Bet vietoj to, T-H Ak
tui įėjus į galią unijų narių 
skaičius nupuolė ant 250,000. 
Ne vien CIO, bet ir AFL ne
padidino narių skaičiaus, bet 
nupuolė. Vien tik CIO Text
ile Workers Unija į vienus 
metus nupuolė Mnt 30,000.

Kada Tafto vardas tapo su
minėtas, iš delegatų pasigirdo 
didelis baubimas.

Po to kalbėjo šalies vice
prezidentas Alben W. Bark
ley. Jis užgyrė Trumano 
“Fair Deal” programą.

CIO prez. Philip Murray 
savo kalboje perspėjo, kad 
šalyje už kelių metų bus 11,- 
000,000 bedarbių ir kad tas 
gali privesti prie “riaušių ir 
kraujo praliejimb.” Tai būtų 
baisus paveikslas, sakė Mur
ray. Bet jis pareiškė, kad jis 
mano, kad valdžia prie to nc- 
prileis.

Visi kalbėtojai ragino rem
ti Trumano programą. Visi 
prisiminė, kad unijos turėtų 
vienytis, kad sudarius didesnę 
politinę jėgą, tik nepasakė,, 
kodėl CIO suskaldė tas jėgas 
išmesdama daug CIO unijų.

Viena iš rezoliucijų, kurią 
priėmė konvencija, tai kad 
Amerika pradėtų derybas su 
Sovietų Sąjunga ir tartųsi tol, 
iki nesusipratimai tarp tų 
dviejų valstybių būtų išrišti 
taikos būdu.

Buvo ir' kitų rezoliucijų 
perleista unijos ir abelnai 
darbo žmonių šiandieniais 
reikalais. V. M. D.

PRANEŠIMAI
MAHANOY CITY, PA.

LDS 104 kp. rengia puikų pikni
ką 18 d. birželio (June), 1950/ pas 
St. Kuržinską sode. Prasidės nuo 
pietų ir tęsis iki vėlyvo vakaro.

Brangūs draugai ir draugės! Mū
sų LDS 104 kp. jau yra žinoma 
surengimu puikių, taigi ir su šiuo 
heatsiliksime. Turėsime muziką per 
visų dieną. Mūsų gaspadinės rengia 
skanių valgymų, taipgi turėsime 
visokio šalto gėrimo. Vieta jau yra 
visiem gerai žinoma — prie Park 
Place kelio, tik mailė ir pusė iš 
miesto. — Kviečiame visus — Ren
gimo Komisija. (105-7)

I
Tel. AV. 2-4026 g

DR. JOHN REPSH1S |
(REPSYS) g

LIETUVIS GYDYTOJAS |

Valandos: 2-4 ir 6-8 g 
Nedėliomis ir šventadieniais: § 

nuo 10 iki 12 ryto. g

495 Columbia Rd. p
DORCHESTER, MASS. g

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktf, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai fruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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Pranešimas Brooklyno 
ir Apylinkės Lietuviams

Jau medeliai sužaliavo ir 
kvietkai sužydo. Jie mus 
traukia į laukus pakvėpuot! 
tuo jų maloniu kvapsniu, štai 
ir proga tuo maloniu kvapsniu 
pakvėpuoti ir pasidžiaugti 
grože.

Birželio (June) 24 d., šv. 
Jurgio Draugystė rengia savo 
metinį pikniką, kuris įvyks 
Klaščiaus Clinton Parke, Mas- 
peth, L. I. Ten bus galima 
pavasario grože pasigėrėti, su 
pažįstamais susieiti ir prie 
šaunios muzikes smagiai pa
sišokti. O šv. Jurgio 
gystės parengimai turi 
lingą publiką, galima 
tarnų susieiti ir naujų
čių įsigyti. Tad, broliai ir se
sutės, nepraleiskite tos pro
gos.

Drau- 
skait- 
pažįs- 
pažin-

Pikniko Komisija.

Įstaiga Gaus Tą, 
Ką Gyvu Būdamas 
Jai Suteiksi

ga-Dabar gyvename tokią 
dynę, kad mūsų įsitikinimai, 
mūsų troškimai nieko nereiš
kia, jeigu turime atsidėti ant 
kitų juos vykinti. Tad, ką 
ketini padaryti patenkinti sa
vo valią, savo įsitikinimus, pa
daryk tai būdamas gyvu.

štai, kas mane vertė tą pri
minti :

žymus ir praturtėjęs advo
katas William Nelson Crom
well, 94 metų, mirė liepos 

. 19-tą, 1948 metais, .palikda
mas savo firmos turto arti 15 
milijonų dolerių. Nepaliko 
jis turtą palaidą, bet sutvar
kytą, įrašytą testamente. Gre
ta kitko, užrašęs 3 nuoširą- 
čius (sudarančius apie $4QQ,- 
000) Russian War Relief 
įstaigai, pagelbėti Tarybų 
Sąjungos nukentėjusioms nuo 
karo.

Įrašytas testamente turtas, 
žinoma, saugiau. Kas norės jį 
pasiglemžti ar savo panelei 
pasukti, negalės to padaryti 
nepasisakęs savo bendrams. 
Turės eiti ir teisman.

Praėjusį kovo mėnesį tas 
CromweH’io testamentas tei
sėjo George Frankenthaler 
buvo išspręstas taip: kadangi 
įstaiga jau nebegyvavo ad
vokato mirties metu (buvo 
užsidariusi per anksti dėl vi
sokių skerspainių Amerikos 
žmonių duotai kare nukentė
jusiems pagalbai išvežti Ta
rybų Sąjungon), tad įstaigos 
palikuonys (kare nukentėję 
Tarybų žmonės) nebeturį tei
sės tą palikimą gauti.

Matomai, teisėjas buvo vie
nu išlikusių tų “septynių bro
lių miegančiųjų,” kuris atbu
dęs nebežinojo, kad Hitleris 
ne 
jo 
ti, 

' tą 
rių
riami kare nukentėjusioms ir 
nekariavusioms svetimoms 
valstybėms šelpti. Ir tai yra 
pinigai ne keng^ors atlikę, 
palikti, bet iš vargano žmo
gaus duonos ir jo 
pieno išlupti taksais 
jamų ir pirkinių.

Tuos CromweH’io
pinigus dabar atidavė Colum
bia Universiteto Įstatų Moky
klai.

Būtų prasikaltimas tą įstai
gą pavadinti bloga. Ne, ji 
bloga. Kas gi būtų mūsų 
dynėje, jeigu ne narsieji 
vokatai, kurie eina kalėti 
gynimą darbininkų 
Lai tokių išsiaukli

• giau!
rodyti, kaip galima paneigti 
visa tai, ką žmogus brangino, 
jeigu jisai nepasistengė ar 
nesuspėjo atiduoti savo donį 
savo brangintoms įstaigoms 
tebebūdamas gyvu.

K. N. R.

visus Tarybų žmones spė- 
išnaikinti. Reikia daleis- 
kad jis buvo pramigęs ir 
faktą, kad bilijonai dole- 
iš mūsų iždinės tebeski-

vaikams
nuo pa

paliktus

ne- 
ga- 
ad- 
už

vadų ?
juo dau- 

Faktą primenu tik pa-

APIE AIDO CHORA IR AIDIEČIUS [Važinėjęs Kitus, Nori
Pirmiausia noriu pranešti 

mūsų skaitytojams, kad šio 
mėnesio 11 d., sekmadienį, 
įvyks LDS 3-čios apskrities 
piknikas Lindene, kurio ren
giamoje programoje užkvies
tas dainuoti ir Aido Choras. 
Aidiečiai minėta diena va
žiuos piknikai! su autobusu 
nuo Kultūrinio Centro namo. 
Pasamdytas specialiai dides
nis autobusas, kad būtų gali
ma ir pašaliniams asmenims 
kartu važiuoti. Jei kas norė
tų važiuoti, prašome užsire
gistruoti pas choro pirmininkę 
A. Burbaitę arba kurį nors 
kitą aidietį. 
į pikniką ir

Malonu buvo matyti pasku
tinėse Aido Choro pamokose 
aidietę Eleną Brazauskienę, 
kuri buvo gana rimtai susir
gusi. Drg. Brazauskienė yra 
talentinga menininkė ir nau
ja pažiba vaidybiniame me
ne. Džiugu matyti ją vėl ai
diečių tarpe.

Ir Pats Pasivažinėti
vairuotojas Geo. 
metų, važinėjęs 
žmones, užbaigęs 

vai. šeštadienio 
atsikvėpti

Kelionės kaina 
atgal tik $1.50.

LDS 5-tame na- 
boulininkų tur- 

žaidė ir kele-

Jvykusiame 
cionaliniame 
namente, N. 
tas aidiečių ir neblogai užsi
rekomendavo. Dalyvavo šie 
aidiečiai: A. Burbaitė, S. Pu- 
žauskaitė, H. Jeskevičiūtė, J. 
Nevinskas ir T. Navikas. Svei
kintinas reiškinys, kad mūsų 
aidiečiai įdomaujasi ne tik 
daina, bet ir sportu, kuriame 
gali aktyviai dalyvauti ir gra
žiai pasirodyti.

Įvykusioje virš minėto tur- 
namento vakarienėje labai 
darbščiai ir rūpestingai prie, 
stalų aptarnavimo ir nuvaly
mo atliko savo prisižadėtas 
pareigas keletas aidiečių, ku
riuos pravartu paminėti, kaip 
pavyzdį kooperacijos tarp 
dviejų organizacijų. Dirbo 
šie aidiečiai: D. Waitkus, N., 
Jankus, Fl. Kazakevičiūtė, II. 
Feiferienė ir P. Vaznys. Gi 
Fr. Yakstys padėjo 
sunkesnių darbų, kur 
rims buvo neįgalima, 
aidiečių, žinoma, 
daugiau mūsų gerų
bet, deja, ne mano pareiga 
juos paminėti.

Esu tikra, kad minėto tur- 
namento rengimo komisija 
įvertino aidiečių triūsą, o pa
tys aidiečiai patenkinti prisi
dėję savo darbu bei aktyvu
mu šiame masiniame sporti
ninkų suvažiavime.

prie 
mote- 
Apart 

dirbo ir
veikėjų,

Sūnų Įtaria 
Nušovėju Tėvo

Liepos 3-čią dieną, Kultū
riniame Centre, įvyks LDS 9- 
tasis seimasi. Jis užsibaigs su 
koncertine (programa, kurioje 
pakviestas dainuoti ir Aido 
Choras. Aidiečiai specialiai 
ruošiasi prie šio koncerto — 
mokosi naujas dainas, ir net 
vieną gražią anglišką dainą.

Autobuso 
Geddes, 32 
per vakarą 
darbą po 1 
rytą, užėjo aludėn
po darbo. Įsigėręs trejetą, 
jis išėjo važiuoti namo. Ta
čiau laukti huso 40 miliutų 
nėra lengva net busmanui — 
jis supyko. Sugrįžęs savo 
darbavietėn, pasiėmė 14 sė
dynių busą ir išvažiavo.

Kuomet jo ramybė, o kartu 
ir pyktis praėjo, .jis jau buvo 
atsidūręs Kingston, N. Y., kur 
jis pats pasidavė policijai. 
Tapo areštuotas, o sekmadie
nį išleistas po $1,000 kauci
jos.

Įsigėrė-Pasipinigavo
Aną dieną į aludę Asto- 

Yijoj įėjo trys jauni vyrai, 
kai]) jų išvaizda atrodė, pasi
šovę atitinkamai “paulioti.” 
Prie alučio apžvelgę aplinką, 
parode revolverius. Iš kasos 
pasiėmę $110, iš šešiolikos 
kostumerių po šiek tiek išran
kioję apie $264, nuvažiavo.

Už kelių miliutų panaši tre
jukė, vaizduodami gerai 
‘ ‘t Ai ktel ė j u sius, ” įsvi rd u 1 i avo 
kiton aludėn. Bartenderis 
jiems šūktelėjo “jums jau už
tenka,” atsisakydamas alaus 
parduoti. Tačiau “sausra” 
nekliudė jiems ir čia pasiimti 
$103 iš kasos ir apie $98 iš 
koštu m ori ų su ran k i o t i.

Labai malonu ir džiugu, 
kad Aido Choras padidėjo 
viena gabia menininke, t. y. 
Aldona Alekniene. Pažan
gioji . publika pažįsta drg. A. 
Aleknienę kaipo menininkę, 
kuri niekuomet publikos ne
nuvylė su savo vaidyba. Vai
dyba ir daina labai artimos 
meno sritys, tad tikiu, jog 
drg. Aleknienei bus artimas 
taip pat Aido Choras, kaip 
ir kita meno organizacija. 
Geriausių pasekmių!

Įvyksiančiame Laisvės pik
nike 2-rą dieną liepos, Klaš- 
čiaus Parke. Maspethe, Aido 
Choras taip pat dainuos šio 
pikniko , programoje. Aidie
čiai' turės šiais metais ir savo 
stalą, prie kurio visi galės 
draugiškai pasivaišinti bei sa
vo artimus pasikviesti. Val
gius pagaminti sutiko aidietė 
M. Misevičienė. Gėrimus pa
rūpins aidiečiai vyrai, kurių 
Aido Chore netrūksta — ge
rai dainuoja ir draugiškai el
giasi. Tik nesupraskite ma
nęs blogai — tarp moterų 
taip pat yra sutartinumas. O 
tas labai svarbu organizaci
niam veikime, kuomet visi 
nariai gražiai ir draugiškai 
su vienas kitu elgiasi,— tuo
met, rodos, ir lengviau veikti 
bei savo užsibrėžtas pareigas 
atlikti. H. F.

Trylikos valstijų policijai 
įsakyta dairytis 16 metų am
žiaus jauno vyro, įtarto nušo
vus tėvą, 70 metų.

Martin Openshaw, ieškomo
jo tėvas, eksporto biznierius, 
buvo šeštadienio rytą nušau
tas O’Brien’s Sq. parke .ne
toli savo namų, 336 E. 176th 
St., Bronxe.

Sūnų įtarė dėl to, kad kai
mynai pasakojo, jog tėvas su 
sūnumi nuolat bardavęsi. O 
taksiko vairuotojas matęs 
jauną vyriškį bėgant iš tos 
srities, iš kur girdėjosi 4 šū
viai. Gi kitas asmuo 'nūdijo, 
kad pirm pat šaudymo tėvas 
Openshaw prašęs jo, praei
vio, pašaukti policiją, liudi
jant, jog jis žinojo esančiu 
pavojuje.

Jaunasis Openshaw 1948 
metais tėvų buvęs padėtas li
goninėn kaipo sergantis 
tiniai, bet iš ten prieš 
metus paties tėvo išimtas, 
po šiek tiek pasveikęs,
čiau sūnui sugrįžus, jiedu ir 
vėl 
shaw 
sūnų, o ‘ pastaraisiais laikais
buvo išėjusi gyventi atskirai, 
sakydama, kad ji negalinti 
pakęsti tėvo su sūnumi bar- 
nies.

eiliniam žmogui paga- 
Long Island Gelžkelių 
savo reikalavime val- 
leidimo ištraukti patar-

1 L. L Gelžkelis Nori I
Atimti Patarnavima

Dar vieną pavyzdį nesau
gumo 
mino 
firma 
d žios
navimą ant Rockaway Beach 
linijos ruožte tarp Hamilton 
Bęach ir Holland ir ant Far 
Rockaway linijos tarp Ar- 
verne ir Hammel, įskatant ir 
ruožtą per Jamaica Bay, kur

Daug žmonių tose srityse 
kelias apdegė gegužės 7-tą. 
pirkosi ar nuomavosi ilgalai
kiam, vartojimui sklypelius 
žemės, pasistatė namukus, o 
tūlas ir didoką namą, atsidė- 

ant greito traukiniais 
didmiesęiu. 

, kaip tas 
vaikas, kn-

pro- 
apie 
kai- 
Ta-

darni 
susisiekimo su 
Dabar jie liekasi 
žaidęs su virve
riam iš po kojų kitas paspi
ria kėdę. Jie pasipiktinę ir 
ruošiasi organizuotam protes
tui, nes be to, spėlioja jie, 
valdininkai patenkins firmą.

bardavęsi.
visuomet

Mrs. Open- 
užtardavusi

Besiskiriąs nuo ketvirtosios 
žmonos poetas Louis Unter- 
meyer sakosi esąs taip “mi
glotas” dėl tų painių ištuo
koms įstatymų, kad jis ir pats 
dabar nebežinąs, su kuria iš 
keturių buvusių žmonų įsta
tymiškai jis skaitomas vedu, 
siu.

Lawrence Cirello, 33 metų, 
brooklynietis, tapo nuteistas 
20 metų iki mirties kalėti už 
nušovimą savo brolio Vito, 31 
m. Jis prisipažino per laikus 
nekentęs brolio. ■

SUSIRINKIMAI

Užmušusi Vyrą
Mrs. Elizabeth Houston, 42 

m., gyvenanti 1777 Prospect 
PI., Brooklyne, prisipažino, 
kad su ja gyvenusi nevedusį 
vyrą John Fletcher, 35 metų, 
ji užmušė. Jo kūną 250 svarų, 
sumėsinėjusi. Septynis gaba
lus išmėčiusi po atmatų sta
tines, o likusias dalis, skrynio
je, paskandinusi baloje. Jie 
susipykę už jo parsivesdinėji- 
mą savo bendrų žaisti “po
kerį.”

New Yorke areštuoti du 
jauni vyrai bandant įtalpinti 
į savo auto švaros depart
ment pintinę, prie gatvių 
sankryžos stovėjusią sumesti 
šiukšlėms. Vyrukai aiškino
si, kad ja norėję parsivežti 
atmintinukei (souvenir).

[Susižeidė Ona 
Kvartūnienė

_ _ _ <
Gegužės 36 dieną, namie, 

iš ryto, Ona Kvartūnienė, 
eidama su sunkiu nešimu laip
tais, suklupo ir nugriuvo nuo 
pat viršaus laiptų. Labai su
sitrenkė galvą, vieną koją ir 
skaudžiai užsigavo šoną. Da
bar ji skausmuose ilsisi savo 
namuose daktaro priežiūroje.

Ona Kvartūnienė yra sesuo 
Emilės Liepienės. Ta nema
loni staigmena sukrėtė ir Emi
liją Liepienę. Dar nežinia 
apie tikrą Mrs. Kvartūnienės 
sveikatos padėtį, nes ji dar 
visa skausmuose, sunku su
prasti ir daktarui, kaip tas 
viskas atsilieps į jos sveikatą 
vėliau.

Harlemo ties 63-mis gatvių 
sankryžomis įvedami pagerin
ti trafiko signalai. Kamuosią
$65,000.

Septyni asmenys tapo bis- 
kelį apdaužyti busams susi
dūrus prie Gates ir Seneca 
Aye., Ridgewoode.
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pra- 
sm ap

lietus naktį ir 
rytą nesulaikė 

dalyvavimo savo 
piknikuose mūsų 

Necke, 
Popiečiu 

gražūs

Lietuvių Kultūros Klubo 
svarbus susirinkimas Įvyks 
birželio 8-tos vakarą, 8 vai., 
paprastoje vietoje. Lauksime 
visų narių . Valdyba.

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

Gražiai Pavyko 
Great Necko ir 
Baltimorės Piknikai

' Gręsmingai niaukstęsis 
ėjusį šeštadienį oras ir 
kiai palijęs 
sekmadienio 
žmonių nuo 
organizacijų 
kaimynuose
taipgi Balti m orėj e. 
pragiedrėjus, Įvyko 
piknikai.

Baltimoriečių piknike dien
raščio Laisves štabą atstova
vo Antanas Bimba ir žmona 
Use, Domininkas M. šoloms- 
kas ir žmona Konstancija, 
taipgi darbštus laisvietis Pe
tras Grabauskas.

Greatneckiečių piknike 
Laisvės atstovais dalyvavo 
Pranas Buknvs su žmona 
Naste, Rojus Mizara su žmo
na ir Petras. Vaznys.

SERGA
Jonas Juodviršis buvo 

ruotas gegužės 15 d., Erook- 
lyn Hospital. Jis dar ir da
bar tebėra sergančiu. Juod
viršis, dabar brooklynietis, 
seniau yra gyvenęs Miners
ville, Pa.

Šią žinią pranešė d. Kons
tancija Karpavičienė.

opc-

kai
An-

Areštuotas brooklynietis 
John Lambert, 27 metų, 
kaltinamas k o m a n d a v i m e
j a u n u o 1 i ų vagišiauti.

Vyriausias miestui vandens 
tiekimo inžinierius Clark 
linksmai pasfkelbė, jog du re
zervuarai jau sklidini ir tre
čiasis gal prisipildysiąs dėka 
lietums ir tiems “geriems” 
žmonėms, kurie vandeni tau
po.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja didelis kambarys su 

gesu ir vandeniu ant vietos, galima 
gamintis valgius. Prašome kreiptis: 
Mrs. Yesiūnienė, 105 So. 3rd $t., 
Brooklyn, N. Y. Patogus privažiavi
mas iš visur. . (102-6)

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avo. 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

Telefonas TFT FVTSTON
EVergreen 4-9407 r J

SHUFFLE BOARD

Jau apie trys mėnesiai 
sunkiai serga. Kazimieras 
driušis. Randasi Green point 
ligoninėje. Ward 4A, lova 29. 
Iš karto jis buvo dalinai pa
ralyžiuotas, dabar jau arti vi
sai suparalyžiavo.

Kazimieras Andriušis yra 
pažangus žmogus, ilgametis 
Laisvės skaitytojas.

Patarnavimas pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

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.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-6172

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENĖ 85c. 
iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
iš 5-ių patrovų

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

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

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

Salę ii^nuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Ave.

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

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

•ue® •ue*

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager

(Laisntuotas Baisamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
4560 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Birželio 6,. 1950 .




