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Mūsų valstybės departmen- 
tas paskelbė, kad tie Ameri
kos piliečiai, kurie norės vyk
ti j Tarybų Sąjungą bei liau
diškas respublikas, turės gau
ti iš department© specialius 
leidimus.

Vadinasi, jeigu ligi šiol iš
vykimas į Tarybų Sąjungą bei 
liaudiškas respublikas buvo 
sunkus, tai ateityje jis bus kur 
kas sunkesnis.

Kol šis valstybės depart- 
mento nutarimas galios, apie 
vykimą į tarybinę Lietuvą tu
rėsime pamiršti.

Tas pats bus rusams, norin
tiems vykti i tarybinę Rusiją, 
tas pats bus ir lenkams, no
rintiems nuvykti ir pamatyti 
savo tėvų kraštą.

Aišku, tokia valstybės de
partment© politika yra bloga. 

^Kam gi vAržyti žmones, kurie 
nori pamatyti tai, kas darosi 
“anapus uždangos“?

Ligi šiol mūsų vyriausybės 
propagandistai skelbė, būk 
“anapus uždangos’’ yra niekas 
daugiau, kaip skurdas ir prie
spauda. Jeigu taip, tai kam 
drausti amerikiečiams tą 
“skurdą“ ir “priespaudą“ pa
matyti ? !...

★
Brooklyn© pranciškonų lai

kraštis pasitenkina šiuo vals
tybės department© žygiu. Bet 
nepatinka tai, kad “valstybės 
departmentas Pabaltijo vals
tybes [skaito tarp jo minimų 
Sovietų Sąjungos Socialistinių 
Respublikų.“

gi kitur valstybės de- 
jfąrtmentas jas įdės?

Pabaltijo valstybės — Tary
bų Sąjungos dalis, ir mūsų 
krašto valdžia, norėdama būti 
tikslesne, savo oficialiuose 
skelbimuose, tai pripažįsta.

Tai pripažįsta kiekvienas 
žmogus, besiskaitąs su realiu 
faktu.

A
Neseniai Lenkijos preziden

tui, Boleslovui Bierutai, suka
ko 60 metų amžiaus.

Ta proga jis gavo daug 
sveikinimų, — tarp kitų buvo 
ir J. Stalino telegrama, kurio
je, be kitko, pasakyta:

“Jūsų 60 metų sukakties 
proga, leiskite man pasvei
kinti jus, drauge Prezidente, 
kaip didį statytoją ir vadovą 
naujos, apvienytos, nepriklau
so rtn o s liaudiškos demokratinės 
Lenkijos.“

*
Boleslovas Bieruta — užsi

grūdinęs, ilgametis darbinin
kų judėjimo veikėjas ir vado
vas. 1

Jis buvo Lenkijos fašistų 
persekiotas, areštuotas, kali
namas. Tačiau tai nepalaužė 
jo valios ir ryžto, šiandien B. 
Bieruta yra populiariausias 
asmuo Lenkijoje.

1945—1946 metais Tarybų 
Lietuvos vyriausybė sudarė 
sutartį su Lenkijos vyriausybe 
dėl repatriacijos.

Buvo paskelbta, jog kiek
vienas lenkas, nenorįs pasilik-- 
ti Tarybų Lietuvoje, trokštąs 
grįžti Lenkijon, turi teisę tai 
padaryti.

Pas mus buvo manyta, jog 
Lietuvoje lenkų nebeliks.

Dabar pasirodo, kad jų li
ko ir liko nemaža. Aišku, 
daugiausiai lenkų seniau gy
veno ir dabar tebegyvena Vil
niaus srityj, nuo senų laikų 
sulenkintame Lietuvos krašte.

Tarybinė ‘Lietuvos vyriausy
bė Jatsiž i Orėdama į tai, pradė- 

( jo geisti Vilniuje lenkų kalba 
n dienraštį. Lenkiškuose rajo

nuose įsteigtos lenkiškos mo
kyklos; leidžiama lenkiškai 
kalbantiems literatūra.

Visa tai sudarys dar geres
nius tarp Lietuvos ir Lenkijos 
kaimyniškus santykius.
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“PASKUTINĮ PASIŪLYMĄ”
Washington. — Valdžia 

p a r e i k a 1 avo, kad 90,000 
streikuojančių aliejaus-ga- 
zolino darbininkų tuojau 
grįžtų daban, bet tylėjo 
apie algos priedus jiems.

Nathanas Feinsinger, val
dinės algų komisijos pirmi
ninkas, kartu pašaukė į 
Washington^ vadovus 22 
CIO, Darbo Federacijos ir 
savistovių unijų, kurie iš

Egipto karalius vadinsis 
jau “Mahometo ainiu”

Kairo, Egiptas. — Egipto 
karalius Farukas oficialiai 
pasiskelbė esąs tiesioginis 
Mahometo ainys.

Mahometas buvo maho
metonų religijos įkūrėjas ir 
vadino save “didžiausiu, ti
kruoju pranašu.”

Karalius Farukas dabar 
pasiėmė titulą “El Sayed,” 
kas reiškia “pranašo ai- 
nvs.”

(Gal egiptenai dabar ge
riau klausys Fa ruko kaip 
“šventojo giminės,” kuomet 
Farukas pataikauja Angli
jai.)

Jau pirmiau yra pasiskel
bę pranašo ainiais maho
metonai karaliai arabiškų 
Irako, Jordano ii' Libijos 
kraštų.

Trumanas siūlo įvest 
valdinę apdraudą dėl 
upių potviniu

Washington.—Prez. Tru
manas siūlė sudaryti valdi
nį 1 bilijono, 500 milįjonų 
dolerių apdraudos fondą 
dėl didžių nuostolių, ku
riuos kasmet daro Missouri 
ir Mississippi upių ištvini- 
mai.

Apdraudoje galėtų daly
vauti ir privačios kompa
nijos.. Bet jeigu potviniai 
padarytų per daug nuosto
lių, tai valdžia pinigais iš 
to fondo padėtų nuostolius 
apmokėti.

Tų upių apylinkių gyven
tojai turėtų kas metai mo
kėti tam tikrus mokesčius 
už apdraustą nuosavybę. O 
jie gautų atlyginimą tiktai 
už 90 procentų sunaikina
mo per potvynius turto.

Prez. Trumhnas jau ir 
pernai rudenį siūlė įsteigti 
tokį apdraudos fondą. Ta
da Kongresas atmetė pa
siūlymą.

Anglų socialistai laimi 
miestinius rinkimus

London.—Naujuose mies
tų bei apskričių rinkimuo
se Anglijoj darbiečiai - so
cialistai laimėjo 505 vietas, 
o premjero Churchillo kon- 
servatai (atbuleiviai) tiktai 
289.

Lenkijoje, atrodo, taipgi 
yra pasilikusių lietuvių, bet ar 
jie savo mokyklas ten turi, ne
žinome. Matyt, ten lietuvių 
yra visai nedaug.

vien veda aliejinių darbi
ninku streiką.

Jie sutiko atvykti į dery
bas su kompanijomis ir val
dininkais.

Valdžia sako, jų streikas 
“labai kenkia šalies apsigy
nimui.” Tuo m perspėja 
streikierius, kad galės būti 
pavartotas, prieš juos teis
mo indžionkšinas, jeigu jie 
tęs streiką,

I Naujas Jungi. Valstijų 
ambasadorius Maskvai

Maskva. — Atlėkė naujas 
Amerikos a m b a s adorius 
George F. Kennan. Sakė 
korespondentams, stengsis 
gerinti santykius tarp Jung
tinių Valstijų ir Sovietų Są
jungos.

Amerikos valdžia garsina 
Kennaną kaip “sovietinių 
dalykų žinovą.”

Jis yra pagaminęs Tru- 
manui ir planus, kaip “su
laikyti komunizmo plėtimą
si pasaulyje.”

Išsprogdinta dar viena 
atominė bomba

La s Vegas,, Ne v. — An
tradienį buvo išsprogdinta 
dar viena atominė bomba 
Nevados valstijos dykumo
se. Nieko naujo nesimatė 
sprogime.

Tai jau 17-ta A-bomba 
išsprogdinta, tose dykumo
se.

Čiang žada “palikt žemes 
Kinijos valstiečiams”

Taipei, Formoza. — Čiang 
Kai-šekas, kinų tautininkų 
valdovas Formozos saloje, 
žada palikti Kinijos valstie
čiams padalintas dvarų že
mes, kada jis “atgriebs” Ki
niją "nuo komunistų-liaudi- 
ninkų.

Bet valstiečiai turės Čian- 
go valdžiai mokėti už tas 
žemes ^mokesčius, o valdžia 
atlygins dvarininkams, sa
kė Čiangas Liberman ui, 
New Yorko Times kores
pondentui.

Dvarininkų žemes padali
no bežemiams ir mažaže
miams valstiečiams liaudiš
koji Kinijos vyriausybė.

J. Tautų specialistai gins 
Čiangą nuo maliarijos

United Nations, N. Y.— 
Jungtinių Tautų pasaulinė 
sveikatos organizacija siun
čia savo specialistus į For
mozos salą, kad padėtų ki
nams Čiang Kai-šeko tauti
ninkams gintis nuo bjau
rios maliarijos ligos.

Korėja. — Amerikos la
kūnai vėl plačiai bombarda
vo Šiaurinės Korėjos gele
žinkelius.

SUKEIKIME $10,000
Dienraščio Laisves paramai
Šio fondo sukėlimui vajus prasidėjo balandžio 1 
ir eis per 3 mėnesius, iki birželio 30 d., 1952
Gegužės menuo prasideda gražiai. Fondo maršui sti

priai išmušė būbna Waterburio Laisvės patrijotai. ("Kris
tina Stanislovaitienė prisiuntė iš Waterbury, Conn., 
$134.61 į Laisvės sustiprinimo fondą. Linksma, kad di
džiosios kolonijos pradeda išsijudinti tam svarbiam dar
bui. Puikų darbą atliko waterburieciai; linkime, kad 
juos pasektų ir kitos kolonijos.

Gavome pranešimų iš keliolikos vietų, kad aukos yra 
renkamos ant blanku. Rinkėjai prašo turėti kantrvbės; 
sakosi nori surinkti kiek galint daugiau. Puiku! Bi tik 
yra kas veikiama. Aišku, rezultatais galėsime pasi
džiaugti. Neskubiname darbo baigti. Tik pradedama 
darbuotis. Dar turime arti dviejų mėnesių laiko. To 
laiko turi būti kiekviena minutė kuo tiksliausiai sunau
dota fondo sukėlimo reikalui.

Gražus būriukas asmenų patys savo iniciatyva Įteikė 
dovanu dienraščiui sekamai: v »

Iš anksčiau yra gauta $1,423.32. Dabar gavome $205.- 
61. Viso jau turime $1,628.i93. Dar reikia $8,371.07.

Šiuo kartu gražu pasirodyti su dovanomis. Įplaukė 
stambių dovanų,, ir gerokas skaičius yra įteikusiųjų do
vanas. Labai norėtume, kad kasdien galėtume tai]) pa
sirodyti. Laisves Administracija

Franci j a reikalauja iš 
Amerikos dar 485 milijonų 
dolerių ginklavimuisi

Chas. Zabulevičius, Reading Pa.........................$20.00
Leon Gavrilovič, Brooklyn, N. Y......................10.00
Petras Poškaitis .............. ........................... 10.00
Juozas ir Stefanija Cedronai, Brooklyn, N. Y. 8.00 
Onytė, Brooklyn, N. Y......................................... 5.00
H. ir L. Tureikai, Philadelphia, Pa....................... 5.00
K. Salemonas. Lewiston, Me............................    3.00
K. Galiūnas, Brooklyn, N. Y. ...........................   3.00
J. ir S. Cedronai, Brooklyn, N. Y......................... 3.00
Augustas Milceus, Rochester, N. Y......................2.00
Pranas. Bakaitis. Collinsville, Pa. .................... 1.00
J. Vikser, New York City................................... 1.00

Paryžius.— Francijos ka-i Amerika iau davė $600,000,-
ro ministras Rene' Pleven 
reikalavo iš Jungtinių Vals
tijų dar 485 milijonų dole
rių karinės paramos šiemet.

Pleven kalbėjo seime, bau
gindamas Ameriką: — Jei
gu jinai neduos tiek pinigų, 
ta] Franci ja negalės šiemet 
sudaryti ir apginkluoti 12 
divizijų savo armijos.

Amerika laiko francūzų 
armiją “nugarkauliu” va
karinės Europos tąrptauti- 
nes armijos prieš Sovietus.

DAUGUMA ANGLŲ D A RBIECIŲ 
STOJA PRIEŠ VAKARINIŲ 
VOKIEČIŲ ATGINKLAVIM4

London. — Dauguma so
cialistų - Darbo Partijos at
stovų Anglijos seime reika
lauja atidėti vokiečių re- 
krutavimą vakarinėje Vo
kietijoje į tarptautinę ar
miją prieš Sovietų Sąjun
gą. Sako, reikia pirma pa
sistengti, kad būtų vakari
nė ir rytinė Vokietija su
jungta į vieną valstybę.

Pereitą savaitę vyriau
sias Darbo Partijos komite
tas atsišaukė į Anglijos 
premjero Churchillo val
džią, kad suruoštų Keturių 
Didžiųjų, k o n f e renciją — 
Jungtinių Valstijų, Angli
jos, Sovietų Sąjungos ir 
Francijos.

000 Francijos karui
Jungtinės Valstijos jau

davė 600 milijonų doleriu
Francijai ginkluotis per 12 
mėnesių nuo pernykščio vi
dui‘vasario.

Francijos valdžia skiria 
kariniams tikslams 2 bilijo
nus, 370 milijofių dolerių iš 
savo iždo. Bet jinai vien 
tiktai karui prieš Vietna- 

| mo liaudininkus išleidžia 1 
bilijoną, 140 milijonų dole
rių per metus.

Sovietų vyriausybė jau 
pirmiau siūlė, kad Keturi 
Didieji susirinktų ir aptar
tų, kai]) įvykdyt visuotinus 
vokiečiu balsavimus dėl Vo
kietijos suvienijimo.

Kuomet darbiečiai valdė 
Angliją (pirm Churchillo), 
Amerika padarė jiems sti
prų spaudimą, kad sutiktų 
atkurt vokiečių armiją va
karinėje Vokietijoje. — Bet 
jie tada tiktai nenoromis 
sutiko, nusileisdami smar
kiam amerikiniam spaudi
mui, — kaip rašo New Yor
ko Times korespondentas.

ORAS.—Giedra. *

Korėja. — Amerikonų 
komanda Įteikė šiaurinės 
Korėjos liaudininkų atsto
vams Panmundžome toki, 
sako, “jau paskutinį pasiū
lymą” dėl paliaubų:

Amerikonai sugrąžins tik
tai tokius šiaurinius korė
jiečius ir kinus belaisvius, 
kurie patys, norės grįžti. 
Jeigu Šiaurinė Korėja, su
tiks su tuom ir tai]) pat

Valdžia 2 sykiu mokėjo 
už tą patį darbą

Washington. — Valdžia 
sumokėjo $37,000 Cargill 
Sandėlių kompanijai u ž 
valdinių grūdų supylimą i 
sandėlius, kai]) kad buvo 
susitarta . Paskui kompani
ja pareikalavo naujo mo
kesnio, ir valdžia antru kar
tu užmokėjo $37,000.

Demokratas senatorius 
Al. Ellender reikalauja, kad 
kompanija sugrąžintų val
džiai antrąjį mokesnį, kuris 
ne t e i s i n g a i i šg au tas.

14 kongresiniu bilių 
prieš darbo unijas

Wash i ngton.— Kongresu i 
įteikta jau 14 bilių. reika
laujančių griežtai, bausti
nai aprėžti unijų teisę 
streikuoti.

H. Smitho bilius reika
lauja visiškai užgrobti strei
kuojančias ar planuojan
čias streikuoti unijas svar
biose pramonėse.

Aliejaus streikieriai jau 
mažina savo reikalavimus

Denver, Colo.— Streikuo
jantieji 47-se valstijose alie
jaus - gazolino darbininkai 
daro nuolaidą — sutinka, 
kad alga jiems būtų pakelta 
tik 18 su puse centų valan
dai.’

Iki šiol jie reikalavo 25 
centų priedo.

Kompanijos dar nedaro 
jokių žingsnių link taiky
mosi su streikieriais.

Washington. — Valdinin
kai kalbasi, kad jeigu alie
jaus darbininkų streikas il
giau užtruks, tai reikės 
Įvesti gazolino racionavi- 
ma. t

Išvietinti vokiečiai 
“šturmavo” Bonną
\ Bonn, Vokietija. — 50,000 
vokiečių pabėgėlių š turinin
gai atmaršavo į vakarinės 
Vokietijos sostinę Bonną ir 
demonstravo prieš planuo
jamą vokiečių armijos re- 
krutavimą. Reikalavo pa
šalpos ir paskolų, o ne pa
tranku.”

Tie pabėgėliai yra išvie
tinti iš buvusių rytinės Vo
kietijos žemių, kurios po 
karo tapo Lenkijai prijung
tos.

gražins amerikonus ir jų 
talkininkus belaisvius, tai 
amerikonai “leis” šiaurinei 
Korėjai taisyti savo lėktu
vų stotis, laike busimųjų pa
liaubų.

Bet amerikonai niekuo
met nepriims Sovietą Sa
kingos i busimąją paliaubų 
inspekcijos komisiją, susi
dedančia iš neutraliu saliu 
atstovų.

“Amerikonai nesitrauks 
nė žingsnio atgal' nuo šių 
pasiūlymų,” užreiškė gene
rolas Ridgway, vyriausias 
amerikinis komand i e r i u s 
Tolimiesiems Rytams.
šiaurinės Korėjos siūlymai

Šiaurinė Korėja kartojo 
sekamus savo pasiūlymus:

Sugražint visus šiaurinius 
korėjiečius ir kinus belais
vius mainais už visus ame
rikonus ir ju talkininkus..

Pripažint šiaurinei Korė
jai teisę taisyti savo lėk
tuvų aikštes per paliaubų 
laikotarpį.

Priimt paliaubų inspekci- 
jon Sovietų Sąjunga kaip 
viena neutralių (nekariau
jančių) kraštų.

šiaurinė Korėja ir Kinija 
vadino “melu bei smurtu” 
amerikonų tvirtinimą, kad 
“100,000 Šiauriniu liaudi- 
ninku ir kinu atsisuka griž- 

j t i iš nelaisvės.” I

Meksikos policija ieško 
priekabiu prieš didžiuosius 
artistus Riverą, Siqueiros

Mexico City. — Policija 
mėgina suversti kaltę ant 
komunistų artistų Diego 
Rivera ir D. Alfaro Siquei
ros už kruvinas riaušeą, 
įvykusias Pirmojoj Gegu
žės.

Geltonmarškiniai fašistai 
tada maršuodami kliudė 
gegužinę darbininkų de
monstraciją. Įvyko susikir
timas, ir tapo užmušta 2- 
asmenys, o sužeista 5(4.

Slaptoji policija pasakoja, 
būk Rivera ir Siqueiros 
įkvėpę komunistų mušty
nes prieš geltoną) arškinius.

Rivera ir Siqueiros yra 
didžiausi Meksikos artistai- 
piešėjai, išgarsėję visame 
pasaulyje.

$5,000,000 išvogta iš 
jankių armijos Korėjoj

Washington. — Karinė 
vyriausybė raportavo, jog 
išvogta $5,114,420 visokiu 
daiktu iš amerikonu armi
jos Korėjoje per 13 mėne
sių nuo 1951 m. pradžios 
iki 1952 metu vasario 19 d.

Raportas, duotas pagal 
tyrinėjančios Senato komi
sijos reikalavimą, ir sako, 
vogti iš armijos reikmenys 
plačiai pardavinėjami juo
dajame turguje tautininkų 
Pietinėje Korėjoje.
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Fosteris apie plieno pramones 
darbininkų reikalus

WILLIAM Z. FOSTER 1919 metais vadovavo didžia-

Sekmadienį, gegužes 11 d., 
atžymėsim Motinų' Dieną. 
Jungtinėse Vastijose moti
nų pagerbimui diena prasi
dėjo 1907 metais. Simpa
tinga iš biednųjų luomo 
Miss Anna M. Jarvis, susi- 
kvietė į savo l^ambarėlį 
draugus ir gimines prisi
mint dviejų metų, sukaktį 
nuo mirties jos motinos. 
Tai buvo antras sekmadie
nis, 1907 m. gegužės 9 d. 
Nuo tada kas metai tokie 
paminėjimai atsibūdavo. 
Miss Jarvis daug pastangų 
dėdavo tų paminėjimų su
ruošimui ir jų populiarizą- 
vimui.

1914 metais to laiko1 pre
zidentas Woodrow Wilson

jam plieno pramonės darbininkų streikui. Jis gerai pa- paskelbė proklamaciją, kad 
žino ir pažįsta plieno pramonės darbininkų gyvenimą ir Motinų Diena per visą ša- 
visą toje pramonėje padėtį. ' . ii tradiciniai bus atžymėta

Ir va, Fosteris šiomis dienomis išstojo Daily Workeryj 
su straipsniu apie esamąją padėtį plieno pramonėje šian
dien. Jis teigia, jog tai, kas ten vyksta, yra didžios svar
bos visam darbininkų judėjimui, visam progresyviam 
darbo žmonių judėjimui.

Nurodęs, jog 1951 metais plieno pramonės savininkai 
susižėrė į kišenę $690,000,000 gryno pelno, Fosteris, aiš
ku, pripažįsta, kad darbininkų algos būtų tuojau pakel
tos tiek, kiek jie reikalauja.

Jis kaltina plieno pramonės darbininkų unijos vadovy
bę už tai, kad ji per ilgai delsė, per ilgai derėjosi su plie
no baronais dėl algų; už tai, kad ji dar ir dabar neatski
ria juodo nuo balto.

Sulyg rašytojo, Murray su savo šalininkais susiprato 
ir gerai padarė iššaukdami darbininkus streikai! tuo
met, kai teisėjas Pine nutarė, jog prezidentas Trumanas 
neturėjo teisės paimti plieno pramonę į valdžios kontro
lę. Tačiau, įvykių eigoje, toji pati plieno pramonės dar
bininkų unijos vadovybė ir vėl suklupo, kai ji, Trumano 
prašoma, ragino darbininkus grįžti darban.

Fosterio. nuomone, niekad plieno pramonės istorijoje 
nebuvo tokios auksinės darbininkams progos laimėti strei
ką, kaip šiandien. Tai yra dėl to, kad plieno pareikala
vimas didelis, tai yra dėl to, kad samdytojai būtų pri
versti išklausyti darbininkų reikalavimus.

Po to, kai aukščiausias šalies teismas uždraudė Tru- 
manui pakelti darbininkams algas, pastariesiems vienin
telis kelias pasiliko: streikas!

Tikėtis iš valdžios, kad ji darbininkams padės, yra di
džiausia klaida, kadangi valdžia yra ne darbininkų rei
kalų gynėjas, o turčių. Abiejų stambiųjų partijų vado
vybės yra niekas daugiau, kaip turčių agentūros. Dėl to 
pasitikėti jomis — didžiulė klaida.

Taip daug maž galvoja tasai vyras, kuris, kaip žymė
jome, 1919 metais vadovavo didžiuliam plieno pramones 
darbininkų streikui. Jis, beje, yra vadovavęs visai eilei 
kitų darbininkų streikų, be kitko, Stockyardų darbininkų 
streikui.

Šiuo metu Fosteris yra Jungtinių Valstijų komunistų 
partijos pirmininkas ir jis dažnai išstoja per Daily Wor- 
kerį su straipsniais, liečiančiais gyvuosius mūsų krašto 
darbininkų reikalus.

antrą sekmadienį gegužės 
mėnesio.

Motinų Diena yra kaipo 
senti mentale išraiška pager
bimui motinų. Laimingi tie, 
kurie gali suteikt motinai 
dovanėlę ar puokštę gėlių. 
Tie, kurie neturi tos laimės, 
aplanko motinos kapą, 
įsmeigia gėlės šakelę jo pa- 
dabinimui. Mes, iš Lietu
vos išeivijos sūnūs ir du
kros, skrendame mintimis į 
tėvynę Lietuvą, ten, kur

motina. Juk nėra pasaulyj 
meilesnio daikto, kaip pri
siminimas motinos. '

Bet tame pačiame pašau-

| tus nuo taikos sutarties įsiga- 
liojimo dienos. Kartu su tuo

1 bus likviduotos visos užsienio 
lyj milionai motinų pager-1 karinės“ bazės Vokietijos 
bimo dienoje suspaustos, torijoje. 
sielvartos, — tos, kurių sū
nūs išgabenti už tūkstan
čių mylių, kaujasi karo lau
kuose; tos, kurių sūnūs jau 
amžinai palaidoti karo lau
ku tyruose, ir kuriu su- 
nūs sužaloti karo mūšiuose 
kankinasi ligoninėse be vil
ties gyventi. .

Šioje Motinų Dienoje pa- 
sižadėkim būt taikos šali
ninkų talkininkais ir lai bū
na visų vieningas obalsis— 
taika.

Anna Jarvis mirė 1948 m., 
W. Chester, Pa., sūnitorijo- 
je. Ji per keletą metų bu
vo nustojus regėjimo ir mi
rė nepalikdama jokio tur
to. Bet jos sumanytoji mo
tinom pagerbti diena pasi
liko įamžinta. Jau virš 40 
skirtingų šalių atžymima 
motinų pagerbimui diena. 
Poetas Mark - Antony dė 
Wolfe Motinų Dienos pa
gerbimui eiliuoja sekamai:
Not for the star-crowned 

heroes, the men that 
conquer and slay,

But a song for those that 
bore them, the Mothers 
braver than they!

With never a blare of 
trumpets, with never 
a surge of cheer,

They march to the unseen 
hazard-pale patient 
volunteers.

Kazys Bevardis

teri-

1 3. Vokiečių tautai turi
užtikrintos demokratinės 
sės tam, kad visi Vokietijos 
jurisdikcijoje esantieji asme
nys, nepaisant rasės, lyties, 
kalbos arba religijos skirtumo, 
naudotųsi žmogaus teisėmis ir 
pagrindinėmis laisvėmis, į- 
skaitant žodžio, spaudos, reli
ginio kulto, politinių įsitikini
mų ir susirinkimų laisvę.

4. Vokietijoje turi būti už
tikrinta laisva demokratinių 
partijų ir organizacijų veik
la, suteikiant joms teisę lais
vai spręsti savo vidinius reika
lus, šaukti suvažiavimus ir su
sirinkimus, naudotis spaudos 
ir leidinių laisve.

5. Vokietijos teritorijoje 
turi būti leista egzistuoti 
ganizacijoms, priešiškoms
mokratijai ir taikos išsaugoji
mo reikalui.

6. Visiems buvusiems Vokie
tijos armijos kariams, jų tar
pe karininkams ir generolams, 
visiems buvusiems nacistams, 
išskyrus tuos, kurie tęismo 
sprendimu atlieka bausmę už 
jų padarytus nusikaltimus, tu
ri būti suteiktos pilietinės ir 
politinės teisės ljrgiai su visais 
kitais Vokietijos piliečiais da
lyvauti taikingos demokrati
nės Vokietijos statyboje.

7. Vokietija įsipareigoja ne
stoti į jokias koalicijas arba 
karines sąjungas, nukreiptas 
prieš bet kurią valstybę, savo 
ginkluotomis 
v avus i ą kare

būti 
tei-

ne- 
or- 
de-

mėnesinis žurnalas, kuris už-1 
siima Sovietų Sąjungos mote
rų klausimais. Spausdinamas, 
kaip aukščiau minėti žurnalai, 
keliose kalbose. Jame taipgi 
rašoma apie tarptautinius mo
terų reikalus.

SOVIET LITERATURE yra 
žurnalas, kurį turi skaityti 
kiekvienas, kuris nori būti in
formuotas apie naujus vysty- 
musius TSRS literatiniame gy
venime. Tai žurnalas, kuris 
leidžiamas anglų, francūzų, 
lenkų, vokiečių ir ispanų kal
bomis.

NEWS yra dvisavaitinis žur
nalas, kuris neseniai pradėjo 
išeiti Maskvoje. Jis leidžia
mas tiktai anglų kalboje, ir 
jo tikslas yra supažindinti 
angliškai kalbančias šalis su 
įvykiais Tarybų Sąjungoje, ir 
taipgi nagrinėti Tarybų Są
jungos santykius su Amerika 
ir Britanija, ypatingai ir Va
karais bendrai.

—Už per didelį godumą. 
Jis popiežiaus vieton įsipir- 
ko, o būdamas popiežium 
pardavinėjo šiltas vietas 
tiems, kurie daugiau pinigų 
jam davė. Ėmė kyšius pa
našiai, kaip mūsų valdinin
kai Washingtone. Už tai 
poetas Dantė jį padėjo savo, 
peklon. Nikolajus Tretysis 
buvo stačiagalva gnurdy-' 
tas tamsion olon.

—Ką jis sakė tam i tali jo
nu i?

—Jis pasididžiuodamas 
sakė: “Tiara popiežiaus aš 
vainikuotas.”

—O ką jam atsakė itali- 
jonas?

—Dantė jam šitaip atkir
to:
“Žinok, esi tu nubaustas teisingai; 
Laikyk lobius sau, nedorai sukrau

tus .. .
Vargus žmonijai teikia jūs gobšumas, 
Gramzdindama gera, keldamas 

piktybę ...

Kovingas JAV Graikų Laikraštis 
Minėjo Savo 11 Metų Sukaktuves

Reikalauja pasiaiškinti
1 MŪSŲ KRAŠTE veikia National Committee to Repeal 
McCarran Act (Nacionalis Komitetas už MacCarran 
įstatymo atmetimą). Komitetui priklauso 75 žymūs ame
rikiečiai. Jis ryžtingai dirba, kad šis žiaurus, fašistinis 
aktas arba įstatymas būsų atmestas.. .

Ir štai, šiomis dienomis šis komitetas išsiuntinėjo ap
linkraštį visiems kandidatams į Kongresą, reikalaujant, 
kad jie pasisakytų, ką mano apie McCarran įstatymą. 
Jei jie pažada, kai bus išrinkti Kongresan, ten kovoti už 
jo atmetimą, tai šis komitetas viešai tai paskelbs, ragin
damas balsuotojus už juos balsuoti. O jei ne, aišku, bus 
prieš jų išrinkimą kovota.

Gerą darbą komitetas atlieka!

Gegužės antrą dieną savo 
11 metų sukaktuves minėjo 
vienas svarbiausių Amerikos 
svetimkalbių leidinių, “prcek- 
Amorican Tribune” (“Elino- 
amerikaniko Vima”). šis pa
žangus Amerikos graikų 8a- 

1 vaitrąštis turi garbingą kovin
gą praeitį, ir šiuo momentu 
randasi reakcijos atakų atmu
šimo pačiame fronte.

Kodėl reakcininkai taip 
puola pažangų Amerikos grai
kų leidinį, yra labai aiškus da
lykas. Puolama ir persekioja
ma visa pažangi spauda, ir 
dar labiau puolama ta jos da
lis, kurią pulti lengviausia,— 
svetimkalbė. Ir graikiškas lai
kraštis tuomi dar išsiskiria iš 
kitų, kad vaidina tam tikrą 
rolę. Beveik kiekvienas Grai
kijos gyventojas turi gimines 
Amerikoje. Graikija, kurioje 
konfliktas tarp seno monar- 
chiniai-fašistinio režimo ir 
liaudies jėgų yra toks aštrus, 
ypatingai svarbi šalis šaltaja
me kare. Ir Washingtonui 
graikų nuomonė Amerikoje 
apie įvykius Graikijoje gan

tusvarbi, nes ta nuomonė 
žymiai paveikia ir pačią Grai
kiją. “Greek-American Tribu
ne” drąsiai ir be dvejojimų 
atakuoja monarch o-fašistinį
Atėnų režimą, reikalauja am
nestijos politiniams kaliniams, 
demokratinių teisių atsteigi- 
mo ir socialių reformų. Tas 
labai erzina graikų reakcinin
kus Amerikoje ir valdžios ra
telius.

Jau gerokas laikas, kaip 
bandoma deportuoti “Greek- 
American Tribune” redakto
rių Peter ITarisiades’ą, nors, 
jeigu jis būtų deportuotas į 
savo gimtą šalį, ten jis be 
abejo tuojau būtų įmestas į 
koncentracijos stovyklą arba 
nuteistas mirtimi. Pačių Ame
rikos graikų reakcininkai ve
da prieš šį pažangų laikraštį 
teroro ir bauginimo bei boiko
to kampaniją. Bet, kaip matyt 
iš jubiliejinio numerio (kuris 
turi 40 puslapių ir turtingą 
anglišką skyrių), “Greek-A- 
merican Tribune” yra kovin- 
gesnė ir ryžtingesnė negu bile 
kuomet praeityje. Rep,

PAUL ROBESONAS PAKELS SAVO BALSA UŽ TAIKĄ 
KONCERTE PRIE AMERIKOS KANADOS RUBEŽIAUS
Nekuris laikas atgal Ame- 

.rikos ir Kanados sienų sargy
bos ir imigracijos pareigūnai 
neprileido, kad Paul Robeso
nas nuvyktų Kanadon koncer
tuoti. Bet Robesonas bus girdi
mas Kanadoje šio mėnesio 18- 
tą dieną, kuomet jis dainuos 
ant pat Amerikos-Kanados 
pasienio. Vieta, kur Robeso- l nas dainuos, simboliškai vadi
nasi “Peace Arch Park”. Tas 

. parkas randasi ant pat sienos, 
ir, nors Robesonas rasis Ame
rikos teritorijoje, jį galės gir
dėti ir kanadiečiai.

Taipgi svarbu, kas tą tai
kos koncertą rengia. Jį rengia 

' Mine, Mill & Smelter 
kers Union, metalo 
unija, kuri turi savo 
šaknis Vidurvakarių 

A niuose industriniuose 
tuose ir Kanadoje.

Prie šio koncerto smarkiai

Wor- 
liejimo 

gilias 
šiauri- 
punk-

Tai ką gi Sovietai siūlo dėl 
Suvienytos Vokietijos?

rengiamasi. Norima tai pada
ryti tarptautines svarbos įvy
kiu, protestuojant prieš vis 
didėjančią priespaudą Ameri
koje, prieš Robesono keliavi
mo uždraudimą ir prieš rengi
mąsi prie karo. Nors tai bus 
tik koncertas,’ kuris prasidės 
antrą valandą po pietų ir tę
sis kelias valandas, rengėjai 
tikisi tą susiėjimą paversti vi-a 
sos dienos pobūviu-sąskrydžiu, 
kur pažangūs Jungtiniu Vals
tybių ir Kanados darbininkai 
kartu pagerbs Robesoną, kar
tu iš, jo dainų pasisems stipry
bės ateities kovoms. R.

Ne tik visoje Amerikoje, 
bet ir visame pasaulyje smar
kiai diskusuojamas Vokietijos 
ateities klausimas. Kur link ji 
nukryps? Ar galima suvienyti 
Vokietiją? Kas atsitiktų, jeigu 
Vokietija būtų suvienyta? Ko
kia tuomet būtų šiaurinio At
lanto Sąjungos ateitis?

Ncw Delhi, Indija.—Su
dužo valdinis lėktuvas. Žu
vo 9 žmonės..

Korėja. — Nebuvo veik 
jokių karo veiksmų ant že
mės.

Vis tai be galo svarbūs 
klausimai. Amerika, Anglija 
ir Francūzija nutarė į Vakarų 
Europos armiją įtraukti ir Vo
kietijos dalinius. Tam, aišku, 
priešingi Sovietai. Jie siūlo 
eiti prie darymo su Vokietija 
taikos sutarties. Jie siūlo, kad 
Vokietija- būtų suvienyta į vie
ną valstybę su visomis nepri
klausomos valstybės teisėmis, 
privilegijomis if pareigomis. 
Jie reikalauja, kad suvienyta 
Vokietija nesidėtų j jokį ka
rinį bloką.

Šitie Sovietų pasiūlymai la
bai veikia vokiečius abiejose 
padalintos Vokietijos dalyse.

Tai visi pripažįsta.
Su tais pasiūlymais pravar1 

tu susipažinti ir mūsų skaity
tojams. Todėl juos čia patie
kiame ištisai.
SOVIETŲ PASIŪLYMAI: 
Dalyviai

“Didžioji Britanija, Tarybų 
Sąjunga, JAV, Prancūzija, 
Lenkija, Čekoslovakija, Belgi
ja, Olandija ir kitos valstybės, 
savo ginkluotomis pajėgomis 
dalyvavusios kare prieš.,Vokie-

Politiniai nuostatai

1. Vokietija atkuriama kaip 
vieninga valstybė. Tuo pačiu 
padaromas galas Vokietijos 
suskaldymui, ir vieningoji Vo
kietija gauna ■ galimumą vys
tytis kaip nepriklausoma de
mokratinė, taikinga valstybe.

2. Visos okupuojančiųjų 
valstybių ginkluotosios pajė
gos turi būti išvestos iš Vokie
tijos ne vėliau, kaip per me-

pajėgomis daly- 
prieš Vokietiją.

teritorija apriboV okietijos
j am a sienomis, kurios nusta
tytos didžiųjų valstybių Pots
damo’ konferencijos nutari
mais.
Ekonominiai nuostatai

Vokietijai neuždedama: jo- 
vystant j os 

kuri turi 
tautos gero-

kių apribojimų 
taikią ekonomiką, 
tarnauti vokiečių 
vės kėlimui.

Vokietija taip 
jokių apribojimų 
kitomis šalimis atžvilgiu, jū
reivystėje, priėjimo į pasauli
nes rinkas srityje.
Kariniai nuostatai

1. Vokietijai bus leista turė
ti savo nacionalines ginkluo
tąsias pajėgas (sausumos, ka
rines oro ir karines jūrų), rei
kalingas šalies gynybai.

2. Vokietijai leidžiama ga
minti karines medžiagas ir 
techniką, kurių kiekis arba 
tipai neturi peržengti ribas to 
masto, kuris reikalingas gink
luotosioms pajėgoms, nustaty
toms Vokietijai taikos sutarti
mi.
Vokietija ir Suvienytų 
Nacijų Organizacija

Valstybės, sudariusios 
kos sutartį su Vokietija; 
rems Vokietijos kreipimąsi dėl 
jos priėmimo į Suvienytųjų 
Nacijų Organizacijos narius.”

pat neturės 
prekybos su

tai- 
pa-

kal-

5 Angliški Leidiniai 
Iš Tarybų Sąjungos

Svarbiausi penki anglų
bos leidiniai, kurie spausdina
mi Tarybų Sąjungoje, gali bū
ti išrašom i-prenumeruojami 
šioje šalyje, šie leidiniai yra:

NEW TIMES, savaitinis 
žurnalas, kuris leidžiamas 
anglų, rusų, vokiečių, francū- 
zų, ispanų, lenkų, čekų ir Šve
dų kalbose, šis žurnalas nagri
nėja pasaulinius politinius 
klausimus ir daug rašo apie 
Tarybų Sąjungos užsienio po
litiką.

SOVIET UNION yra gražiai 
spalvingai iliustruotas liuksu
siniai išleistas žurnalas, kuris 
vyriausiai koncentruojasi ant 
raportažų — fotografijų, žur
nalas didelio formato ir lei
džiamas ant labai gero popie
riaus. Apart anglų kalbos 
taipgi leidžiamas rusų, fran
cūzų, vokiečių, ispanų ir kinų 
kalbose.

SOVIET WOMAN yra du-

Visų šių žurnalų išsirašymo 
kainos yra labai prieinamos.

Dabar aš ir vėl tęsiu sa
vo istoriją iš pereito četver- 
go apie tai, ką Jeronimas 
Puslapis.su Saimonu Blynu 
šnekėjo apie peklą ir popie
žius.

—Pakartoju, mister Bly
nai, — šnekėjo Jeronimas 
Puslapis, — tokio daikto, 
kaip pekla, visatoje nebuvo 
ir nėra. Pekla, kuria kuni
gai gązdina žmones, yra 
tik žmonių galvoje. > Kurie 
žmones iš savo galvos pe
klą išmeta, tie laimingi. Pe
klą galime matyti ant mūsų 
žemės. Ji pareina iš vi
suomeninių negerovių., šitą 
jjęklą patys žmonės pasida
vė ir ją turčiai palaiko. Bet 
kaip žmonės susipras, tai ir 
žemišką peklą' panaikins, 
padalydami čia pat gražų 
gyvenimą. O tada čia ir 
bus rojus. Kunigai nori 
palaikyti ant žemės peklą, 
vadinasi, žmonių skurdą, 
sunkų gyvenimą, Vainas, 
ba kunigai tarnauja bago- 
čiams. Pinigus, kuriuos 
žmonės sudeda apieromis, 
jie patys suvartoja arba 
viskupams atiduoda arba 
popiežiams į Vatikaną siun
čia.

—O kaip pranciškonai?
—Pranciškonai yra dalis 

to trusto, kurį palaiko Va
tikanas. Jie muša į vieną 
būbną su kunigais, pralo
tais ir vyskupais.

—Ar galėtumėt, mister 
Puslapi, man pasakyt var
dą nors vieno popiežiaus, 
kurį tas italijonas poetas 
Dantė pekloje mate?

—Šiūr, galiu! Tai buvo 
Nikolajus Tretysis. Jo ti
kroji pavardė, po tėvais, 
buvo Giovanni Gaetano Or
sini.

—Kada jis buvo popie
žium?

—Jis popiežiavo neilgai, 
tarp 1277 ir 1280 metų. Mi
rė nuo apopleksijos. Būda
mas popiežium, jis sutaikė 
pranciškonus, kaip tarp jų 
buvo kilusi vaina.

—Už ką jis buvo į peklą 
ant amžių amžinųjų padė
tas?

Turtus jūs pavertėt dievukais! 
Koks skirtumas tarp jūsų ir 

pagonių ?
Jie turi vieną dievą, jūs gi— 

šimtą! ...”

Štai, ką Dantė atsakė po
piežiui Nikolajui Trečia
jam, mister Blynai! \

—Jes, atsakymas buvo 
gud! Tas italijonas mala-V- 
dėc! z

—Šiūr, maladėc!
—Ar popiežius ilgai toje 

oloje buvo?
—Dantė sako, kad ne; 

Nikolajus Tretysis tuoj tu
rėjo būti panardintas į tą 
peklos skyrių, kuriame vi
sokie vagys ir sukčiai su
versti. Jų rankos už nuga
ros surištos gyvatėmis. Gy
vatės gilia jiems į strėnas, 
knibžda ant jų krūtinės. 
Tarp tų sukčių buvo ir dau
giau popiežių, kurių vardų 
Dantė nesumini, gal dėl to, 
kad nenorėjo perdaug iš
eikvoti rašalo, kuris anuo 
metu buvo brangus. \

—Baisu! Teribal! i X
—Šiūr, baisu, mistęr Bly

nai. Ale Dantė sakė, kad 
ir popiežiui Bonifacui Aš
tuntajam buvo paruošta pe
kloje vieta ir velniai jo lau
kė. Mat,Bonifacas Aštun
tasis dar buvo gyvas, kai 
Dantė su Vergilijum vaikš
čiojo po savo išgalvota pe
kla. Bonifacas buvo labai 
suktas ir godus ant turtų. 
Būdamas popiežium, jis 
pats netikėjo, kad žmogaus 
dūšia yra nesmerteina. Jis 
per daug mėgo uliavoti ir 
peštis su tų laikų pasaulio 
valdovais; vis norėjo vai
nos, kaip šių laikų popie
žiai. Kada Bonifacas suk
tais būdais ryžosi patapti 
(ir patapo!) popiežiuiųl tai 
vienas kardinolas, jo prie
šas. sakė: “Jis ateis, katp 
lapė, valdys, kaip liūtas, o 
mirs, kaip šuva.” Francūzų 
karalius bandė Bonifacą 
parsivežti į Francūzija ir 
teisti, kaip bedievi, ale ne
pavyko. Poetas Dantė Bo
nifaco labai nekentė ir jj 
vadino “nauju f ari zė jų ka
ralaičiu?’ O . no Bonifaco 
viešpatavimo buvo dar ar
šesnių popiežių, daug žmo
nių kraujo praliejusių, daug 
žmonių baisiai r>uskriaudu- 
sių. Apie tai aš jums, jei 
norėsite, kitą sykį papasa
kosiu, kaip turėsiu daugiau 
čėso.

—Tenkiū, mister Puslapi.
—Nėra už ką!
—Dabar aš galėsiu apie 

tai pabalinti zokristijonui 
ir kaip kuriems pranciško
nams.

—Galite bajinti.
Taip užsibaigė Saihiono 

Blyno istoriškas pasikalbė
jimas su Jeronimu pusla
piu, labai mokytu žmogum, 
mokytesniu net už ynan^p 
Saimonas vadino Puslapiz f 
saliūną, ale anas pasakė, 
kad negeria ir čėso neturi.

Tada mes ėjome kas* sau.

2 pusl.-Laisve (Liberty)--Ketvirtad., Gegužes-May 8, 1952
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Virvytes kaskados ugnys
Tarybų Sąjungos tautų 

broliškojo b e n dradarbiavi- 
mo sąlygomis sparčiais 
tempais vystosi visos Lietu
vos liaudies ūkio šakos. 
Sparčiai auga respublikoje 
energetikos bazė. Per trum
pą laikotarpį ne tik atsta
tytos visos karo sugriautos 
elektrinės, bet ir pastatyta 
daug naujų. Jau 1950 me
tais elektros energijos iš
dirbis Lietuvoje 3.5 karto 
prašoko prieškarinių 1940 
metų lygį.

Dideli darbai nuveikti 
elektrifikuojant žemės ūkį. 
Per trumpą laikotarpį Lie
tuvoje pastatyta daugiau 
kaip 120 naujų kaimo elek
trinių. Kas metai didėja 
elektrifikuotu kolūkiu skai
čius; juose visų pirma me
chanizuojami daug darbo 
reikalaujantieji gamybiniai 
procesai: grūdų kūlimas, 
rūšiavimas ir malimas, van
dens tiekimas ir pašarų 
ruošimas, o taip pat pieno 
elektuinis melžimas bei per
dirbimas.

Lietuvoje teka daug ma
žų upių. Uždavinys yra 
tas, kad kuo pilniau būtų 
išnaudota jų jėga, kad pri
verstų upes dirbti kolūki
nės gamybos reikalams. 
Tais tikslais, statomos ne 
tik atskiros kaimo hidro
elektrinės, bet ir komplek
sas tarpkolūkinių hidroe
lektrinių, kurių kiekvieną 
bendromis jėgomis stato 
keletas kolūkiu. Tokių hi
droelektrinių išilgai upių 
atsiranda ištisa kaskada.

Prie Virvytės upės per
nai pastatyta kelios tarp- 
kolūkinės hidroelektrinės. 
Naujiems, 1952 metams 
ketvirtoji iš eiles Telšių ra- 
^210 Luokės miestelyje pa
statytoji tarpkolūkinė hi
droelektrinė davė kolū
kiams elektros srovę. Elek

Dienraščio Laisvės Paramai
DIDIEJI PIKNIKAI
Jau laikas samdyti busus ir rūpintis važiavimu 

į juos. Stengkimės, kad jie visi pasisektų 
kuo puikiausiai.
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BALTIMORE, MD.
piknikas įvyks sekmadienį

BIRŽELIO 1 JUNE
Slovak National Home Park 

526 Holabh’d Avė.
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BOSTONO APYLINKĖJE
piknikas įvyks penktadienį

LIEPOS 4 JULY
Lietuvių Tautiško Namo Parke 

MONTELLO, MASS.

Nil 11111111111 Hinz’

NEW YORKO APYLINKĖJE
Piknikas įvyks šeštadienį

LIEPOS 5 JULY
Clinton Park, Maspeth, N. Y.

Bus skaitlingi susibūrimai, linksmi pasimatymai 
iš arti ir toli. Kas tik atsilankys, bus patenkin

tas ir ilgai atsimins puikius įspūdžius.

trinė yra aprūpinta nau
jausia technika. Iš ščiol- 
kovo gamyklos' gautos tur
binos, iš Maskvos V. I. Le
ninu vardo gamyklos — ge
neratoriai. Kai buvo pra
dėta statyti hidroelektrinę, 
kartu buvo organizuoti 
kursai parengti kolūkinius 
elektrikus, kurie dabar ap
tarnauja elektrinę.

Elektra iš pagrindų pa
keitė Telšių rajono valstie
čių buitį. Ryškiai apšvies
tuose namuose atsirado ra
dijo imtuvai, elektrinės vi- 
ryklos, laidynės. Apšvies
tos gyvulininkystės fermos. 
Pieno fermose instaliuoja
mi elektrinio melžimo agre
gatai, statomos lentpjūvės, 
elektriniai malūnai.

Dar neseniai ši hidroelek
trinė buvo tik projekte, ku
rį paruošė inžinieriai Sutu- 
loyas ir Naihauzas iš Pro
jektavimo biuro prie Lietu
vos Žemės ūkio ministeri
jos. O dabar projektas jau 
yra paverstas tikrove. At
likti dideli hidrotechniniai 
darbai: pastatyta damba, 
užtvanka, elektrinės pasta
tas, sudarytas didelis rezer
vuaras vandeniui. Tūkstan
čiai elektros lempučių užsi
degė artimiausių prie Luo
kės miestelio kolūkiečių na
muose.

Toliau paliai Virvytės upę 
Kuršėnų rajono Sukončių 
miestelyje pastatyta galin
gesnė tarpkolūkinė hidro
elektrinė,’ pradėjusi veikti 
pernai lapkričio mėnesį. Ji 
davė šviesos 10 sustambin
tų kolūkių. Čia įrengta 
daugiau kaip 20 kilometrų 
aukštos įtampos linijos, 7 
transformatorinės pastotės 
įvairiuose kolūkiuose, pa
statyta didžiulė damba, pla
ti užtvanka, atlikta didelė 
apimtis žemės darbų.

Tą hidroelektrinę stačiu- 

šieji kolūkiečiai, tokie, kaip 
Genė Bolšinskaitė, Stasė 
Silkinytė, Vaclovas Bukaus
kas, Stasys Pocius ir kiti, 
dabar toje elektrinėje dirba 
dispečeriais. Siekdami iš
mokti naują specialybę, jie 
baigė specialius kursus, ku
rie buvo sukurti čia pat 
elektrinės statyboje.

Sukončių tarpkolūkinė hi
droelektrinė teikia šviesos i 
kolūkiečių namus. Su jos 
energijos pagalba kolūkinė
je gamyboje yra elektrifi
kuotas daugelis sunkių dar
bų: “Tryškių” žemės ūkio 
artelėje, pavyzdžiui, elek
trifikuotas kūlimas., elektra 
varo malūną, mechaninę 
dirbtuvę.

Sukončiu hidroelektrinės 
paleidimo diena virto didele 
iškilme. Susirinko kolūkie
čiai, svečiai iš rajoninio 
centro. Prie skirstomosios 
lentos stojo jauna kolūkie- 
tė, dabar elektrike Genė 
Bolšinskaitė. Prieš įjung
dama skiriamąjį jungiklį, ji 
pasakė jaudinančią kalbą.

—Pas mus didelė šventė. 
Mes pastatėme savo elek
trinę. Dabar kolūkiečių na
muose, kolūkių fermose už
sidegs Iljičiaus lemputės, ir 
tamsuma, kuri per amžius 
gaubė Lietuvos kaimus, vi
siems laikams pasitrauks. 
Elektra tvirtai įeina į kol
ūkinę buitį, ji užtikrins to
lesnį kolūkiečių kultūrinės 
ir materialinės gerovės ki
limą.

Toliau, prie upės, Akme
nės rajone, pastatyta Ro
kiškio tarpkolūkinė hidro
elektrinė. Ją baigė statyti 
lauko darbų įkarštyje. Ir 
tuoj pat jos elektros ener
gija kolūkiečių buvo panau
dota kūlime, mechanizuoto
se gyvulininkystės fermose 
ir malūne. Dabar visi kol
ūkiečiu namai žemės ūkio 
artelėse — “Lazdynų Pelė
da,” “Tarybų Lietuva” ir 
“Šešupė” — pilnutinai elek
trifikuoti ir radiofikuoti.

Pernai rugsėjo mėnesį 
elektros energiją davė Ka- 
pėnų valstybinė kaimo hi
droelektrinė. Ji teikia elek
tros srovę auštuonioms su
stambintoms žemės ūkio 
artelėms: “Pažanga,” “Vir
vytė,” “J. Žemaitė,” “Saka
las” ir kitos. Kaimynystė
je su ja veikia tarpkolūki
nė Žiežmariu hidroelektri
nė, uždaranti Virvytės kas
kadą.

Dabar pradėti darbai vi
soms prie Virvytės upės 
esančioms elektrinėms su
jungti į vieną žiedą. Stato
ma aukštos įtampos linija 
elektros energijai perteikti 
kolūkiams.

Hidroelektrinės statomos 
ne tik prie Virvytės upės, 
bet ir prie daugelio kitų 
upių, tekančių Kauno, Vil
niaus ir Klaipėdos srityse. 
Per artimiausius trejus 
metus Lietuvoje bus pasta
tyta dar 66 hidroelektrinės, 
7 elektrinės, kūrenamos 
kietu kuru, ir dešimtys 
elektrinių prie MTS ir ta
rybinių ūkių.

Respublikos mokslininkai 
tyrinėja ir suranda vieti
nius energetikos resursus: 
upių ir vėjo energiją, dur
pių atsargas. Plačiu, vis 
didėjančiu mastu elektros 
energija skiriama tarnauti 
Lietuvos T S R liaudies 
ūkiui.

Lietuvos upėms, esan
čioms neišsenkamos neap
mokamos jėgos šaltiniais, 
lemta artimiausioje ateity
je suvaidinti didžiulį vaid
menį kompleksiškai elek
trifikuojant Lietuvos žemės 
ūkį. V. C. ir L. A.

Laimingai susituokęs vy
riškis įgyja sparnus, nelai
mingai gi susituokęs tampa 
supančiotas. Beecher

MONTREAL, CANADA
Policininkas kaltinamas 
padeginėjime

Policininkas Camille Myre, 
24 m. amžiaus, sulaikytas ir 
laikomas po areštu, įtariant jį, 
kad jis atsakomingas už pa
degimą Montreal Repertory 
teatro pastatų, kovo 5 d., iš 
kurių gaisras persimetė į kai
myninį apartment© namą ir 
gaisre žuvo dvi moterys. Apie 
300 vyrų, moterų ir vaikų ta
da naktį turėjo bėgti iš namų. 
Įtariama, kad jo pastangom 
buvo įvykdyti prieš tai ir kiti 
du gaisrai — ant St. Catherine 
ir Burnside gatvių.

Policininko tardymas prasi
dės, kodėl jis (jei) vykdė to
kius žiaurius gaisrus, gegužės 
6 d.
Miesto siekis 150,000 medžių

Miesto sodų ir žaislų vieto
vių department© viršininkas 
Jean Hue per radio raportavo, 
kad miestas dabartiniu laiku, 
ant gatvių ir soduose, turi 33,- 
281 medžių. Jis sakė, kad 
miesto siekis yra ir netolimoj 
ateityj bus išpildytas, būtent, 
prisodyti mieste iki 150,000 
medžiu.

Tačiau dėl pinigų stokos 
tam tikslui, gali kartais ir il
giau užtrukti. Jo apskaičiavi
mu, kiekvienas medelis, įskai
tant jo nupirkimą, pasodini- 
mą, apsaugojimą ir prižiūrėji
mą, kad augtų, kainuoja apie 
$20 ar $25.
Gimimo ženklai nepavojingi

žymusis odos specialistas, 
Ottawos Civic ligoninės odos 
klinikos viršininkas, Dr. Ge
orge Williamson, čia kalbėda
mas, pareiškė ir užtikrino tė
vus, kad kūdikiai, gimę su gi
mimo ženklais (birthmarks), 
nėra jokiam pavojuje, ir jis 
sakė, kad nuo taip vadinamų 
apigamų mirimas labai retas 
atsitikimas.

Tačiau jis perspėjo, kad 
kai kuriais atsitik jmais tokie 
gimimo ženklai gali pasidary
ti pragaištingi vėlesniam gyve
nimo laikotarpyj, ir todėl jis 
pataria juos pašalinti, su- gy
dytojo pagalba, prieš 12 m. 
amžiaus. Labiausiai, jei jie 
randasi, ant rankų, kojų, ar 
šiaip spaudžiamoj vietoj, pav., 
ant kaklo po kalnierium.
Plepis nuteistas 20 metų

Martinas Plepis, kuris Nau
jų Metų vakarą ginče mirti
nai nušovė savo draugą Anta
ną Milerį, balandžio 25 d., nu
teistas 20 metų kalėjimo.

Cleveland, Ohio
Į ALM Klubo susirinkimą, 

kuris įvyko balandžio mėnesio 
17-tą dieną, narių susirinko 
gan gražus būrelis. Naujų nu
tarimų susirinkime nepadary
ta. Motinų Dienos paminėjimo 
komisija išdavė raportą, kad 
viskas yra priruošta f-engian- 
tis tam minėjimui, ir tiktai 
laukiama tos dienos.

Taipgi buvo kalbėta .apie 
pikniką. Kandangi nesirado 
veiklių tuo reikalu narių, | 
klausimas paliktas sekančiam ' 
susirinkimui.

3 naujos narės įsirašė į mū
sų klubą. Jos yra draugės Di- 
geretienė, Slekienė ir Veroni
ka Martišius. Taigi šiais me
tais 6 naujos narės įsirašė į 
mūsų klubą. Labai malonu, 
kad mūsų klubas auga, o ne 
mažėja. Užbaigus susirinki
mą, kaip visuomet, turėta už
kandžių ir draugiškai pasikal
bėta. Draugė Geibienė pak
vietė drauges pas save ant 
Pirmos Gegužės. Taip ir įvy
ko. Draugė Geibienė priruošė 
didelį ir gražų stalą draugių 
pavaišinimui gardžiais val
giais, ir mes, apie 15 draugių 
ir pora draugų, vaišinomės ir 
linksminomės. Bcsikalbėda- 
mos apie ta svarbią tarptauti
nę darbininkų šventę, mes 
prisiminėme apie metus po 
pirmo pasaulinio karo, kuo
met tiek žmonių buvo nekal
tai politiniai persekiojami, ir 
kaip tie persekiojimai atsi
naujino dabar. To persekioji
mo aukų pagalbai ir buvo su

dėta $42. Didelis ačiū draugei 
Geibienei už pasidarbavimą ir 
visoms draugėms už aukoji
mą.

Sekantis susirinkimas įvyks 
gegužės 21-mą dieną 11 -tą va
landą žinomoje vietojo. Drau
gės narės malonėkite visos at
silankyti.
Klubas? rengia Motinos 
Dienos paminėjimą

Mūsų klubas rengia motinos 
dienos paminėjimą su muzika-' 
le programa ir Įvairiais pa- 
marginimais, taipgi ir pietus. 
Tas didelis parengjmas Įvyks 
gegužės 11-tą dieną. Pietūs 
prasidės antrą valandą, muzi
kais meniška programa 6 va
landą vakare, o šokiai aštun
tą valandą. Įėjimo bilietas tik
tai doleris su puse. Reikia pa
sakyti, kad tai labai pigiai, 
ypatingai, kad šeimininkės 
ruošia gardžius pietus. Visa 
Cleveland© ir apylinkės publi
ka yra nuoširdžiai kviečiama 
dalyvauti skaitlingai, nes grei
tai lygiai tokios progos netu
rėsime. Minėjimas Įvyks Sach- 
senheim svetainėje, 1406 E. 
55th .St.
Sergančios draugės

Draugė Gineikienė jau se
niai serga, bet jau sveiksta. 
Margaret Jauk ins-Jankauskie
nė išvežta į Mount Sinai žydų 
ligoninę. Ji turi abiejų pusių 
plaučių uždegimą. Linkime 
jai greitai pasveikti.

Kore&p A. R.

Žmogui Sveikata Yra Didžiausias Jo Turtas

Laike teismo, d žiūrė pripa
žino jį tik kaip paprastu už
mušėju, bet ne pirmos rūšies 
žmogžudžiu. Teisėjas į tai 
atsižvelgdamas ir priėmęs do
mėn, kad Plepis neturėjo lig 
šiol jokių prasižengimo rekor
dų ir jau ne jaunas žmogus, o 
prie to, jo pažįstamų ir kai
mynų parašų peticiją liudijo 
jo naudai, už tai vietoj pa
smerkti iki gyvos galvos, už
dėjo virš minėtą bausmę.

Valstybinis kaltintojas Ge
orge Hill vedė bylą prieš Ple
pį, ° .ii gYnč .io paties pasam
dytas advokatas (ne miesto, 
kaip buvo anksčiau rašyta), 
Alexandre Chevalier, Q. C.
Budreikams staigmena

Kad pagerbti jų dvidešim
ties metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuvių proga, giminių ir 
artimų bičiulių pastangomis, 
balandžio 19 d., Povilui ir Ur
šulei Budreikams buvo sureng
ta netikėta staigmena — ba
lius.

Bųdreikai yra ramūs, nuo
širdūs žmonės, todėl šia su
kakties proga, juos pagerbti 
susirinko gana daug svečių, 
suteikdami “jubiliejantams” 
daug sveikinimų, linkėjimų ir 
dar vertingų dovanų.
Susižiedavo

'Velykų dienoj Annie Po
ciūtė susižiedavo su F. Griga
liūnu. Kada Įvyks vestuvės, 
nepranešta.
Shower pare

Balandžio 19 d., draugių 
iniciatyva, Albinai Fileriūtei 
buvo surengtas priešvedybinis 
pokilis-shower pare. Jos ves
tuvės su John Zienka įvyks 
gegužės 24 d. *

Taipgi savaite prieš tai, 
toks pat priešvedybinis poki- 
lis buvo surengta.Anei Mickiū- 

tei, kurios vestuvės Įvyks su 
Prancūzų tautybės jaunikai
čiu, vasarą.
Serga

Jule Tumasonienė, kurią 
pereitą vasarą ištiko baisi ne
laimė, kuomet traukiniai su
sidaužė ir jai sunkiai kojas 
sulaužė, dar ir dabai’ tebėra 
nepagijusi. šiomis dienomis 
vėl išvežta Į General Western 
Division ligoninę (prie Atwa
ter Ave.).

Jonas Braknis, Dr. Rabino- 
vičiaus ligoninėje aplaikė Įen- 
gvą ant kojos operaciją. Ligo
nis dabar jau randasi namuo
se. 1 J.~ ••

Kuomet Rockfordo, III. dienraštis Register Republican 
pradėjo naudoti teletypografinę mašiną laikraščio su
statymui, paliekant eilę spaustuvininkų be darbo, Int. 
Typographical unijos nariai išėjo j streiką ir sulaikė 
laikraštį. Čia matome to streiko pikietus.

Hartford, Conn. !
ALDLD Moterų Klubo susi

rinkimas laikytas balandžio 
21-mą dieną. Narių dalyvavo 
gražus būrelis. Buvo linksma 
matyti veidus visų draugių, 
kurios buvo, o kurių nebuvo 
del vienų kurių priežasčių ar 
kitų, jūsų draugės pasigen
dame visų. Kaip daugiau su- 
einam, rodos visos esam .vie
nos šeimos narės, pasidalinam 
mintimis bei nuotaikomis, ot 
ir būna smagu! Draugės nuta
rė paaukot 15 dol. del Laisvės 
$16,000 fondo, toliau gal vėl 
paskirs geresniam darbui, jei 
tik galėsime pasidaryti į plan- 

jku.
Draugė L. Žemaitiene pra

nešė, kad mūsų trys geros 
j draugės, O. Silks, M. Yuškienė 
; ir M, Ramoškienė buvo susir
gusios. Aplankius tas drauges, 
ji sake, kad jau’ viskas einas 
geron pusėn. Linksma girdėti, 

’tai, aš nuo savęs noriu pridėti: 
į garbė L. Žemaitienei už jų 
lankymą ir pastangas. Tai ne
nuilstanti moteris, kuri vis su- 

. randa laiko nueiti pas sergan
čias drauges ir pasakyt gerą 
suraminimo žodį.

Moterys rūpestingai rengias 
prie Motinos Dienos parengi
mo. Kad pagaminti gerus ska
nius pietus, visos aptarė ką 
duoti valgyti, kas būtų goriau
sia didžiumai. Mano, kad *Vir-Į 
ginia Ilam”, keptų lokšenų 
kugeliui ir maišytų salads 
skanėsiu prie kavos ir po ‘ma

Kas yra gera ir naudinga, žmonės neturėtų pamiršti, tačiau daugu
ma pamiršta švilpos antrašą ir turi klapato, kol suranda. Už tai, pa
tys esate kalti. Užsirašykite ir visada turėkite jo antrašą.

Švilpa Išdirba 5 Rūšių Svarbias Mostis 
ir ant kiekvienos dėžutės yra antrašas.

Taipgi mostys yra garsinamos ant radio. Apgailiu tų, kurie toliau 
gyvenate ir to radio negalite girdėti. Mano mostys bei vaistai gelbsti 
visiems žmonėms, be skirtumo odos spalvos ar jų politinių įsitikinimų. 
Daugiausia gelbsti tiems, kurie vartoja pagal nurodymų.

Nr. 1. Mat. Švilpas Herb Salve for skin irritation, šita Mostis nuo 
įvairių odos ligų: nušašimų, išbėrimų (Rash), Sainus, Athletes feet, 
nudegimo, susikoliečijimo žaizdos (ronos), (tik ne vėžio). Kvepianti' 
Mostis, visada pagelbsti. Kaina tik $1.25.

Nr..2. Mostis nuo paviršutinių skausmų: kojų, rankų, pusiau, spran
do, sąnarių ir muskulų, aštraus kosulio nuo peršalimo. Kaina $1.25.

Nr. 3. Mat. Švilpas Ointment for tooth ache and hardening gums. 
Greit prašalina skausmus ir sustiprina gurnus. Kaina $1.25.

o Nr. 4. Mat. Švilpas Sarte for Itching Skin and Poison Ivy. Šita 
mostis nuo įvairių niežėjimų odos ar Poison Ivy. Kaina $1.25.

Nr. 5. Mat. Švilpas New Discovery Salve for Piles. Quick Relief. 
Šita mostis — vėliausias išradimas kaip prašalint Piles greitai, ir ne
reikia pjaustyt. Varvančos, ar ne — pagelbės. $2.50. .

Mano mostis pagelbėk visiems, kurie vartos pagal nurodymą, ant 
kokių ligų yra pažymėta. Bet tiem nepagelbės, kurie nenori taikos, 
bet nori karo. Čia jau proto liga.

Reikalaudami mosčių, prisiųskite Money Order ar gerą banko čekį. 
Siunčiu ir C. O. D. tiems, kurie prisiunčia 30c ekstra pašto štampais 
dėl persiuntimo. Adresuokite:

MAT. ŠVILPA, F. O. BOX 73, STA. A., HARTFORD, CONN.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110

3 ptul.—Laisvė (Libeity)-Ketvirtad., Gegttžės-May 8, 1952

žiuką’ del pradžios. Tai ma
tot, galėsime gerai aprūpint 
save ir tai viskas už $1.50, ir 
dar gausime pasišokt prie ge-» 
ros lietuviškos muzikos. V. K.

IŠ LIETUVOS
Inkubatorinės stotys 
pradeda darbą

VILNIUS, 111-13 d. — Ko
vo 15 dieną eilėje i nk u batori- 
nių-paukštininkystės stočių 
pradedamas viščiukų ... perini
mo sezonas. Tą dieną į Mari
jampolės, Šiaulių, Anykščių ir 
kitų stočių inkubatorius bus 
sudėtos pirmosios dešimtys 
tūkstančių kiaušinių.

Pokariniais metais Tarybų 
Lietuvoje naujai sukurtas pla
tus inkubatorinių-paukstinin- 
kystčs stočių tinklas. Jei prieš 
karą respublikoje tebuvo vos 
viena inkubatorinė stotis, tai 
pernai jų buvp dvylika.

šiais metais į rikiuotę stoja 
dar šešios stotys — Alytaus, 
šakių, Kėdainių, Mažeikių, 
Švenčionių ir Ukmergės.* Tuo 
būdu respublikoje iš viso veiks 
18 inkubatorinįų - paukštinin
kystės stočių. Numatyta išpe
rinti beveik* du kartus daugiau 
vienadienių viščiukų ir ančiu
kų, negu pernai. Stotys užsi
brėžė šiemet iš viso patiekti 
2,3 milijono paukščiukų.

Kuriant inkubatorinės sto
tis, iš broliškųjų respublikų 
buvo gaunami inkubatoriai, 
elektro-įrengimai, standarti
niai sudedamieji pastatai.



žsaaui

NewWko^g^^Zinioi
Pagerbs pažangų 
marininky vadą

Graikų marinininkų būrys 
pasižadėjo nuvykti Į ameriko
nų marininkų ruošiamą pobū
vį pagerbti Al. Lannon, prog
resyvi marininkų vadą. Pra
moga Įvyks gegužės l()-tos 
vakarą, St. Nicholas Arenos 
Ballruimyje, New Yorke.

Lannon yra vienas tų 15— 
kos darbininkų vadų komunis
tų, kurie teisiami Foley Squa
re teismabutyje.

Pralošęs ant arklių, 
pralaimėjo ir teisme

Mrs. Angela Tripepi, Broo
klyn i etė, pašaukė savo vyrą 
pas teisėją. Ji sakė, kad per 
20 metų vedybinio gyvenimo 
jinai vis tebemoka ir nespėja 
išmokėti vyro padarytas sko
las. Jos vyras, barberys, nega
na kad visą sava uždarbį pra
leidžia, bet dar parneša jai iš 
jos uždarbio atmokėti jo pa
darytas skolas. Prasiskolina 
ieškant “laimės” arklių lenk
tynėse.

Teisėjas vyrui Įsake užmirš
ti lenktynes, nes jos padary
tos laimėti tiems, kurie joms 
vadovauja, tą bizni veda. Jis 
liepė išsivesti žmoną gerai pa
vaišinti besidžiaugiant tuo lai
mėjimu, kad jis nebaudžia
mas šį kartą. Bet, jeigu dar 
kartą ateisi, sakė teisėjas, bus 
kitaip.

Reikalauja sugrąžinti 
kauciją fondą

Civilinių Teisių Kongreso 
kaucijų fondo trustistai krei
pėsi* į savo advokatus, kad jie 
ištyrinėtų ir pateiktų planus, 
kuriais einant kaucijų fondas 
būtų atgautas ir sugrąžintas 
tam tikslui skolinusiems pini
gus.

Tuos pinigus New Yorko 
teisdarybinės Įstaigos d a b ar 
laiko “užšaldytus”, neleidžia 
tų pinigų vartoti tam, kam jie 
buvo suskolinti. Dėl to trustis
tai nori, kad tie pinigai tuo
jau sugrįžtų tikriesiems jų 
savininkams.

-RADIO CID MUSIC H ALL-□
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Ne skuduru išgydyti 
motinos širdi

Amerikos Darbo Partija 
rengia mitingą Gardene

Nepaprastas masinis pirm- 
rinkiminis mitingas Įvyks di
džiojoje Madison Square Gar
den salėje antradienj, gegu
žės 13-tą. Jame partija pa
skelbs selvo veiklos programą, 
kurios vyriausiu punktu yra 
reikalavimas taikos.

Visi, kas tik gali iš lovos 
pakilti, turėtų ten būti.

Greta kitų, kalbės Mrs. Vi
vian Hallinan iš Kalifornijos. 
Jinai atvyko Į rytines valsti
jas kalbėti vietoje savo vyro. 
Mr. Vincent Hallinan, darbie- 
čių ir progresyviu kandidatas 
i Jungtinių Valstijų preziden
tą, žymus advokatas, tapo nu
teistas ir Įkalintas šešiems mė-

uosiams už “perdaug” uoliai 
gynimą laivakrovių unijos va-

neorganizuotu žmones

Mrs. Hallinan, šešių 
mečių vaikų motina, 
užvaduoti vyrą darbuotėje 
taikai. Ji sako, jog dabartinė 
gentkartė turime pareigą iš
spręsti savo nesusipratimus 
taip, kad priaugančioji gent
kartė galėtų taikoje ir laimė
je gyventi be dėjimo savo 
sveikatos ir gyvybes už mūsų 
klaidas ar nenorą pakrutėti 
veiklai. Ir niekas neabejoja 
apie šešių sūnų motinos žo
džio nuoširdumą.

Kriaučių žinios
Pas lietuvius kriaučius da

lykai pradeda blogėti. Nega
na, kad juos kočioja nedar
bas, bet ir politiniais klausi
mais vieni kitus pradeda ko
čioti. Tokiais blogais laikais 
reikėtų visiems draugiškai ir 
broliškai sugyventi. Unijos ir 
unijistų susirinkimuose politi
ką padėti Į sali, bet daugiau 
diskusuoti nedarbą ir veiklą 
unijistų gerovei.

šiandieną labai Įėjo madon 
vienas kitą pravardžiuoti 
raudonuoju. Dirbtuvėse net ir 
bosai pasako “tu raudonas,” 
jei kuris darbininkas drįsta 
pareikalauti cento kito dau
giau algos. Pas lietuvius 
kriaučius irgi madoje pavar
toti tą “raudonumą” prieš 
kiekvieną pažangesnį kriau
čių. Bet reikalui prisiėjus Įro
dyti tą raudonumą, būtų blo
gai. Su tokiais žmonėmis, ku
rie senesniais laikais priklau
sė partijoje, kaip?. Jonas Bui
vydas, Jonas Hermanas, būtų 
kitas klausimas su • raudonu
mu.

Amalgameitai kriaučiai, lie
tuviai ir kitataučiai, visi yra 
lojalistai. Po antrojo pasauli
nio karo Joint Board as paga
mino tam -tikras blankutes. 
Ant jų reikėjo pasirašyti. Vie
nas lietuvis kriaučius; Povilas 
Kirius, nesirašė per ilgą laiką. 
Kaip jis padarė vėlesniu lai
ku, to nežinau.

Taip buvo seniau. Bet štai, 
kas Įvyko dabar. Vienybės re
daktorius atėjo Į lokalo tary
bą prašyti, kad kriaučiai nu
tartų maršuoti “lojalistų” pu
sėje balandžio 26 d. Bet sky
riaus delegatas Ųbarevičius

Mgr’s Rezidencijos
EVergreen 4-1918

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS
Puiki Salė išnuomuojama Baliąms 

Banketams, Vestuvėms, Parems 
ir Kitokiems Pokiliams.

JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager
280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

Kai Būnate Liberty Auditorijoj 
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

JOHN BALEŽENTIS
Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir 

.GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

110-04 Liberty Ave., Richmond Hill, N. Y
Telefonas Virginia 3-9700

jauna- 
ryžosi

atsiklausė Joint Boardo. Gavo 
atsakymą, kad mes visi esa
me lojalistai. Maršuokite, kur 
norite. Bot Amalgameitų loka- 
lo vėliavos negalite imti. Ji 
yra bešališka, pareiškė unijos

Unijistams ir ne unijistams 
yra gerai žinoma, kodėl Amal- 
gameitų vėliava šiandien yra

metų' metus Amalgameitai 
maršavo sykiu su kitomis uni
jomis darbininkų gegužinėse. 
Gegužės Pirmoji yra unijistų 
dieną, ne kokių raudonųjų. 
Gal to nežino mūsų naujaku- 
riai-dipukai, kadangi nuo jų 
daug dalykų slepiama. O jei
gu pažangesnis žmogus ban
do jiems paaiškinti, 
kia komunistu.

Man prisimena 
metu atgal. Tuomet

tą apšau-

netoli 30 
buvęs lo

kalo delegatu J. Černius ga
vo Įsakymą iš Joint Boardo, 
kad visos lietuviškos dirbtuves 
maršuotų, o dirbtuvių čerma- 
nai turi vesti komandą. Aš 

| tuo laiku buvau čermanu ve
lionio šalaviejai’s dirbtuvėje. 
Ant nelaimės, smarkiai susir
gau — nemaršavąu ir nebuvo 
kam dirbtuves darbininkus 
komanduoti. D.elegatas nuo 
manęs pareikalavo gydytojo 
paliudymo.

Mes visi taip pat atsimena
me, kas dėjosi čia Amerikoje 
po pirmojo pasaulinio karo — 
visi valdininkai ir kunigai 
bažnyčiose rėkė ant unijistų. 
Unijistų kitaip nevadino, kaip 
tik cicilikais. Tuo tarpu di
džiulis kapitalas siautėjo prieš 
unijas, manydamas sutriuš
kinti u ni j a s. Kapitalistai 
sprendė, kad .jeigu darbinin
kai neturėtų unijos, jie sutik
tų dirbti už tokią algą, kokią 
darbdavys pasiūlytų. Tą pati 
ir šiandieną kapitalistai fabri
kantai daro su 
žodis “cicilikas” 
Į “raudonąjį.”

Amerika yra 
Piliečiai renka
Nauji valdininkai 
tą pakeičia senų 
tradicijas. Taigi, 
kriaučiai ir kriaučkos, užtikri
nu, kad ateis tas laikas, kuo
met kriaučiai Amalgameitai 
Ir vėl maršuos Gegužės Pirmą
ją kartu su kitomis unijomis. 
O Jono Hermano rezoliuciją 
prieš unijištus tuomet vadins 
pakvaišusia. O šiuo tarpu, 
kaip sako šventas raštas, kad 
už vieną dievas baudžia de
šimti, taip ir Jonas nori kriau
čius nubausti. Jis nori nubaus
ti kriaučius išmetimu iš dirb
tuvių ir ten, kur nesiranda jo
kio raudonuko.

Vargšas Jonas yra taip Į- 
dūkęs ant komunistų, kad jie 
jį išdrėbė iš partijos, jog jiem 
keršydamas jis nori unijistus 
išmėtyti iš dirbtuvių. Jis siū
lo nuo darbininkų atimti duo
ną. Bet jis užmiršta, kad laz
da turi du galus.

Teisybė, pas lietuvius kriau-

unijistais, tik 
yra pakeistas

Minės kare pergalės 
diena su veikla taikai

Gegužės 8-tos vakarą, Man
hattan Plaza, 66 E. 4th St.. 
New Yorke, rengiamas masi
nis mitingas paminėti 
tijos nacių ^'pasidavimą 
ninkams 1945 metais. 
Amerikines Krusados
tautines grup.es. Įžanga nemo
kama.

žymusis autorius Howard 
pasakys kalbą. Dainų ir 
programą teiks vietinės 
šokių grupės, chorai,

Vok te
tai k i- 

Rengia

šokių

listai.

Pagerbs nužudytojo 
negro našlę

so

East New Yorke rengiama 
pramoga šio šeštadienio vaka
rą pagerbti Mrs. Henry Fields, 
keturių vaikų motiną. Mrs. 
Fields likosi našle, kuomet jos 
vyrą Henry, tų vaikų tėvą, 
nieku neprasikaltus), susistabr 
dęs gatvėje policistas nušovė 
pernai gegužės menesį.

Sykiu pagerbs mokytojus

goff, kuriems grasoma praŠa-

jie veikė reikalavimo teisėtu
mo Fields šeiniai. Pramoga 
bus ’ Mil irose Chateau,. '■ 1 830 
Pitkin Ave.

Tikimasi 15 c. buso 
fėro šia vašara

Skelbiama, kad jau miestas 
pradėjo derybas pervesti mie
stines autobusų linijas priva- 
t i š k o m s k o m p a n i j o m s.

Miesto valdininkų politikos 
žinovai Įspėja, jog tai reikš 
kėlimą busti foro dar šią vasa
rą. O busai pervedami kompa
nijoms tuo tikslu, kad valdi- 

už kompanijų 
savo prasi-

vartotojus. šie-

n ink ai galėtų 
nugaros paslėpti 
kaitimą prieš 
mot, rinkiminiais metais, bal
suotojai galėtų nedovanoti 
valdininkams, jeigu jie patys, 
tiesioginiai, pakeltų fėrą.

Aido Choras
ponktadienio vakarą, 
9-tą, pamokų nebus.

penktadienį,savaitę
(May)

Spauda šiandieną pilna pa- 
siskelbim ų. 
marguoja 
motinai tą,

Mitingo ’šaukimo vadovybė
je yra paskilbę švietimo sri
ties daktarai Paul Lehman n, 
J. Raymond Walsh, H. H. 
Wilson, mokytojas Cyril Gra
ze, teisėjas llubęrt Delany.

mirusios.
meile moti-

būtų 
n cis

tos

gauti žino
to isi n gu

savo mo-

Languose taipgi 
šauksmai: Nupirk 
nupirk kitą. Ge- 
yra nustatę tai

syklos — vienokia gėlę turi 
dėvėti atlape jei tavo motina 
gyva, kitokią d ė

Tačiau tikroji
nai — savo ir visoms kitoms 
— yra ta, kuri sudaro sąlygas 
goriau gyventi ir suteikia sau
gumą jos vaikui. Būkite

Jokia suknele, nors 
gražiausioji pasaulyje, 
gydys motinos širdyje 
žaizdos, kurią padare
mas sūnaus kare. Neprašalins 
to vargo ir rū pešti es, kuri jai 
uždėjo likimas jos jaunos 
dukters karo našle. Neužgy
dys nei tos aštrios nuoskau
dos, kokią padaro vaikų nu
krypimas blogais keliais dėl 
nebuvimo sąlygų 
n išk ą p ragy ve n i m ą 
darbu. Tad —

Geriausia pagerbs 
tina ir visas motinas 
ris tą dieną paminės ne žiedu, 
ne mažniekiu, bet kokiu nors 
naudingu darbu visuomenei. 

’ Moterų ' Apšvietos Klubas 
nori suteikti savo narėms ir 
visiems prieteliams progą vi
suomeniškai naudingai pasi
tikti Motinos Dieną.* Tam tiks
lui yra rengiamas 
pobūvis šio 
rą, gegužės 
Auditorijos

draugiškas 
šeštadienio vaka- 

10-tą, Liberty 
patalpose, Atlan- 
110th St., Rich-

si as? Ateikite apie ji išgirsti. 
Mos tikimės, 
jums patiks 
pat noriai jį 

Imas sužinoti

kad mūsų siekis 
ir kad jūs taip 

paremsite. Atėji- 
nieko nekainuos,

nes Įėjimas nemokamas. Pra
džia apie 7 vai. Klubietė.

Prelekcijy-paskaity 
simpoziumas

demokratija. į 
valdininkus.
užėmę v ie
vai d i ninku • 
gerbiamieji

šio
gegužės
Sekamą
gegužės
choro susirinkimas. Jame gir
dėsime Įvairių komisijų pra
nešimus ir planuosime progra
mą veiklai vasaros metu.

Choro prezid.

Mia Lidbon, 60 m., tapo už
mušta automobiliaus einant 
skersai gatvę lietingą dieną.

Turtingas advokatas Geor
ge Brussel Jr. teisme pareika
lavo, kad būtų pas j j sugrą
žintos jam auklėti pavestos 
dvi dukterys. Bet mergaitės 
teismabutyje nuo jo atsisuko 
ir nuėjo su motina. Jos yra 13 
ir 11 motų amžiaus.

DETROIT, MICH.
188 .kuopos mėnesinis susirinkimas 

jvyks 11 d. gegužės, 11 vai.
2934 Yemans, Hamtramcko.
Rusų Restauranto viršaus.
nuoširdžiai kviečiam atsilankyti. O 
kurio savo duoklių nemokėjote 
šiais motais, tai malonėkite užsimo
kėti ir jums priklausančią knygą 
“Sveikatos Šaltinis” pasiimti. — 
LLD Narys. (90-01)

ryto, 
ant 

Visus

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Reikalinga namų aptarnautojo ir 
virėja. Paprastas valgių gaminimas. 
Linksma apylinkė arti Jamaica. Tol. 
JAmaica 6-6072. (89-93)

SUSIRINKIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD 68 kuopos mėnesinis su
sirinkimas jvyks 12 d. gegužės, 155 
Hungerford St. Prasidės 8 vai. vak. 
Draugai ir draugės, nepamirškite 
ateiti ir atsiveskite naujų narių. 
Yra parėjus nauja knyga “Sveikatos 
Šaltinis.” Ateikite pasiimti. Org. A. 
Kiškiūnas. (91-92)

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kuopos susirinkimas įvyks 

penktadieni, gegužės 9 d., 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Svetainėje. Visi na
riai kviečiami dalyvauti susirinki
me, turimo svarbių reikalų apsvars
tyti. Taipgi gausite 
parašė Ūr. J. J. 
"Sveikatos šaltinis.’
visi. Sjokr. H. Žukas.

knygą, kurią
Kaškiaučius —

Atsilankykite
(91-92)

PRANEŠIMAI
ROCHESTER, N. Y.

Gegužės 10-tą jvyksta Gedimino 
Draugystės metinis piknikas. Visi 
Gedimino Draugystės nariai prašomi 
dalyvauti, nes vrstiek turėsite užsi
mokėti įžangą, kad ir nebūsite. Bus 
skanių valgių ir gėrimų, bus gera 
muzika. Pradžia 3 vai. po pietų. 
Vieta, 575 Joseph Avo., savojo sve
tainėje. Visi lietuviai prašomi daly
vauti, užtikrinam, turėsite gerus lai
kus. Kviečia Rengėjai. (89-91)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kuopos susirinkimas 

įvyks gegužės (May) 12 dieną, pir
madieni, kaip 7:30 valandą vakare, Į 
Lietuvių svet., 29 Endicott St. Ma
lonėkite visos norės dalyvauti ir 
nauju narių atsiveskite. -• A. W.

(90-91)

RICHMOND IHLL, N. Y .

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadieni, gegužės 8, Liberty 
Auditrijoje. Pradžia 8 vai. vakaro. 
Bus LDS Centro Valdybos ir LDS 
Seimo delegatų rinkimai. Todėl la
bai svarbu visiems nariams šiame 
susirinkimo dalyvauti. — Sekr.

(89-9fc)

HARTFORD, CONN.

ALDLD Moterų Klubas rengia 
smagią Motinos Dienos sūeigą-pasi- 
linksminimą su skaniais pietais, ne- 
dėlioj, 11 d. gegužės, 155 Hunger
ford St., tai proga visiem sueit 
linksmai’ laiką praleist prie geros 
muzikos. Bus skanūs pietūs su vi
sais pridėčkais. Už tą viską tik 
$1.50. Pradžia 3 vai. po pietų, o 
valgysime 3:30. Visus kviečia bi/A 
laiku ir linksmai praleist tą garbin-J 
gą dieną. — Kviečia Komitetas.

(90-91)

WORCESTER, MASS.

ALDLD Motorų 155 kuopa rengia 
Rankiotą, pagerbimui mptinų,.H d. 
gegužės (May), sekmadieni, pradžia 
2:30 po pietų. Lietuvių Svet., 29 En
dicott St. Prašome atsilankyti se
nus ir jaunus, visi turėjome motinas 
ir visiem malonu prisiminti motinas. 
Bus skanių valgių ir gėrimų ir at
važiuos iš Nonvoodo ir Montello, ir 
suvaidins komediją — “Geriau Dai
na negu Šposas”, tai nepraleiskite 
progos. — A. W. (90-91)

SHENANDOAH, PA.

LDS 34-tos kuopos mėnesinis 
sirinkimas jvyks sekmadieni, 11 d. 
gegužės (May) Miners Hall, 1 vai. 
popiet. Prašom visus narius daly- i 
vaut, turim daug svarbių dalykų ap-! 
tarti. Taip pat bus balsavimas Cen
tro Valdybos. Prašau atsivest nau
jų narių. — Sekr. S. Kuzmickas.

(89-91)

su-

šio sekmadienio popiečio 3 
valandą, gegužės 11-tą, Lietu
vių Meno Sąjunga užbaigia 
sa»vo paskaitų sezoną (pas
kaitų dar bus, bet kitomis te
momis). Užbaigiamojoje pro
gramoje dalyvaus trys jau 
girdėti ŠĮ sezoną menininkai 
ir svečias iš New Yorko.

Simpoziumas Įvyks Liberty 
Auditorijos patalpose. Įėji
mas, kaip ir visuomet, nemo
kamas'. Kviečia visus.

Trumpus referatus vaizduo
jamojo meno, literatūros, mu
zikos klausimais. pateiks re
daktorius R. Mizara, dailinin
kai R. Baranikas, R. Feiferis, 
Charles White.

Svečias iš New Yorko, 
Charles White, neseniai lankė
si Europoje. Tad tikimasi, jog 
jisai kai ką pasakys ir iš me
no srities tenai.

čius yra tokių karštagalvių, 
kurie plepa, būk mūsą, tėvy
nės nebėra. Tačiau pažanges
ni kriaučiai kitaip mąsto ir ži
no. Jie žino, 
buvo ir bus 
Tad atėjus 
retkarčiais 
klausia, kur 
kurios renkamos neva tėvynei t namie, pradėjo plauti 
“atvaduoti.'”

štai, turiu po ranka Vieny
bę i)’ skaitau iš ALTo apys
kaitos, kaip‘eikvojamos Ame
rikos lietuvių sudėtos aukos. 
Surinkta aukų $43,751.84,' Iš
laidos $37,770.40. 
užimti laikraštyje vietos smul
kmeniškam pažymėjimui, kam'293 So. 3rd St. 
tos 
Bet 
kad 
nei 
ei bu kas 
savais keliais. Tačiau pažan
gesnius kriaučius už tai kal
tinti, jiems primesti raudonu
mą, būtų varijavotiškas kalti
nimas. Lietuviai kriaučiai nie
kad neskūpėjdi aukoti geriems 
ir naudingiems tikslams. Jeigu 
jie nenori remti ponų Įsisteig
tus tėvynei pirkti 
p Raskime, tam jie 
priežastis. t'

kad mūsų tėvynė 
ton, kur ji yra. 
klausimui aukų, 
pažangiečiai už- 

nueina tos aukos,

Susižeidė
Sophie Petkus praėjusį 

penktadieni apsidžiaugė po il
gos petraukos (nebuvo dar
bo) vėl pradėjusi dirbti. Parė
jusi iš darbo, linksma, triūse 

virtu-
įves grindis. Paslydo ir staiga 
krito ant'grindų. Taip 
trenkė, kad tiktai vos ne vos 
dasiekė telefoną, pašaukė 
vaikus. O tie pašaukė daktarą 

I ir atskubėjo teikti pirmąją 
Nenoriu ' pagalbą. Subandažuota. šiuos 

’ • žodžius rašant, gydėsi namie,

susi-

išlaidos buvo padarytos, 
matosi, kaip veidrodyje, 
tai mūsų brangiai tėvy-

konferenciją 
nž laisvę moksle

Linkime greitai pasveikti.
D ė.

Po obalsiu “laisvė priešais 
prievartą” New Yorke šaukia
ma konferencija šio' mėnesio 
16-tą, Carnegie Hali. Ją šau
kia nepaprastasis civilinėms 
laisvėms ginti komitetas. Įvyks 
formoje masinio mitingo, va-

fondus, su
turi rinitas

J. S. Įkarę. Tikietai 80 c. iki $1.80.

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kuopos susirinkimas 

jvyks gegužes 11 d., 29 Endicott St., 
10:30 v. ryto. Visų narių pareiga 
dalyvauti. Turėsim pasikalbėti pik
niko reikalais. — J. M. Lukas, sekr.

(89-91)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street V
Cor. Hewes St. >

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų' Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G.
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-8238

PETRAS KAPISKAS

Vincas sodaitis
S X

Pertvarkė ir pagerino savo

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y

Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Matthew A 
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street | 
BROOKLYN, N. Y. 7

Tel. Evergreen 7-6888

VALANDOS: 
0—12 ryte; 1—S vakare 
Penktadieniais atdaryta

4 pusl.-Laisve (Uberty)--Ketvirtad., GegužSs-May

grup.es



