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Balandžio 12 d. sukanka ly
biai dveji metai, kai mirė Fran
klin Delano Rooseveltas.
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Dveji metai — trumpas lai
kotarpis, bet <laug svarbiu įvy
kiu per jį pasireiškė.

Jei Rooseveltas atsikeltu ir 
apsidairytu, jis negalėtu atsi
stebėti tuo, ką matytu.

Visa tai, kas per 12-ką metu 
buvo jo statyta, šiandien yra 
griaunama ir tą atlieka ne tik 
jo priešai, bet ir vadinamieji 
draugai. Ištikimiausi ir arti
miausi Roosevelto bendradar
biai, jo principų gynėjai šalina
mi iš valdiškų vietų ir visaip 
p ra var d ž i u o j a m i.

Paleistas nuo lenciūgo be ga- 
gančiaus, raudonbaubizmas 
siautėja, zuja, kramtydamas 
tuos, kurie buvo ir tebėra išti
kimi Roosevelto tarptautinei ir 
tautinei politikai.

Ir visa tai atliekama vardan 
“amerikonizmo” ir “demokra
tijos” !

Net ir fašistinė Graikijos 
monarchistų valdžia, net ir te
roristinė Turkijos valdžia šian
dien mūsų valdonams jau de
mokratinės, o tie, kurie jas 
smerkia, apšaukiami komunis
tais, tokiais ir kitokiais!...

* * *
Taip, Franklin Delano Roose

veltas buvo didelė asmenybė ir 
vienas žymiausių mūsų krašto 
prezidentų.

Kaip kiekvienas žmogus, jis 
padarė ir klaidų, apsirik/mų, 
tačiau jo geri darbai, atlikti 
mūsų krašto, liaudžiai ir pa
sauliui, žymiai nusveria minu
sus.

Ir kiekvienais metais balan
džio 12 d., kai mūsų krašto 
žmonės prisimins Roosevelto 
mirtį, jis jų galvosenoj vis di
dės, kaip kiekvienas asmuo, 
kuriam lemta užimti žmonijos 
istorijoje garbingą vietą.

* ♦ *
Prieš išskrisiant Europon, 

Henry A. Wallace parašė savo 
red a gu o j a m a j a m e sava i t i -aš t y j 
“New Republic" straipsnį apie 
siautėjantį Amerikoje raudon- 
baubizmą.

Jis mano, jog dabartinė ra
ganų gaudymo isterija yra nie
kas daugiau, kaip revoliucinės 
baimės karštligė, kuria kadaise 
sirgo tūli mūsų prosenoliai, o 
dabar — tūli amžininkai.

1798 metais, nustelbti Di
džiosios Francūzų Revoliucijos 
Amerikos, konservatoriai ap
svaigo, susirgo, ir “gaudė laga- 
nas” tokiu jau pat įžulumu, 
kaip šių dienų raudonbaubiai, 
dar vis neatsikvošėję nuo 1917 
metų Rusų Revoliucijos trenks
mų.

Kadaise jiems vaidinosi ja
kobinai, tuojau po pirmojo pa
saulinio karo — bolševikai, o 
dabar — komunistai.

Wallace’as smerkia siaura
kakčius ir jų “žygius,” pridė
damas: komunizmas jokio pa
vojaus Amerikai niekad nesu
darys, jei tik mes gyvensime 
demokratiškai, taikoje: jei už
tikrinsime žmonėms darbo ir 
duoną. 

« *
David E. Lilienthal pagaliau 

tapo senato užtvirtintas Jung
tinių Valstijų Atominės Ener
gijos Komisijos pirmininku.

Kiek daug buvo įšlieta srutų 
ant to žmogaus galvos!

Patys Lilienthal’o šmeižikai 
žinojo, kad jis nėra net kairus 
liberalas, bet dirho savo sizifiš- 
ką darbą ir tiek, skelbdami jį 
amerikinės santvarkos priešu.

“Amerikinės santvarkos prie
šu” šiandien pas mus lengva 
patapti: tik būk priešingas lin- 
Čiui, paliesk monopolistinio ka
pitalo interesus, stovėk su liau
dimi ir jau tu reakcininkų aky
se tokiu būsi.

♦ * *
Sekmadienį, balandžio 13 d. 

dalyvausiu Waterburyj 400 me
tų lietuvių knygos jubiliejaus

Trumano Programa-- 
Mirtis J. Tautoms?

Sen. Pepper Sako, Trumano Planai Gręsia Mirtinu Smūgiu 
Jungt. Tautom; Sen.1 Martin įspėja Vengt Šalies Bankroto
Washington. — Demokra

tas senatorius Claude Pep
per pareiškė, jog preziden
to Trumano siūloma karinė 
$400,000,000 parama Graiki
jai ir Turkijai gali virsti 
mirtinu smūgiu Jungtinėms 
Tautoms. Pepper sykiu su 
senatorium Glen Tayloriu, 
kitu pažangiu demokratu, į- 
nešė kongresui . sumanymą 
skirti pinigų tiktai nekari
nei pagalbai Graikijos žmo
nėms ir tokia parama turė
tų būti jiems dalinama tik 
per Jungtinių Tautų organi
zaciją, sako Pepper ir Tay
lor.

Republikonas senatorius 
Edward Martin priminė se
natui, kad jeigu visame pa
saulyje bus statomos tokios 
“aukso sienos prieš bolše
vizmą”, kaip perša prezid. 
Trumanas, tai Jungtinėms

New Jersey Telefonistai 
Laužo 44 Vergu vės Įstatą”

Beveik- visi keturiolika 
tūkstančių telefonistų New 
Jersey valstijoj streikuoja. 
Jie smerkia “verguvės” į- 
statymą, kurį valstijos sei
melis prieš juos išleido, o 
republikonas gubernatorius 
Driscoll pasirašė. Streikie- 
riu advokatas Henry Mayer 
sako, jie neklausys to įsta
tymo, nors už tai jie būtų 
areštuojami ir baudžiami.

Darbo Federacijos pirmi
ninkas William Green pava
dino tą New Jersey įstaty
mą “pavojingu žygiu linkui 
fašizmo” ir pašaukė visus 
Federacijos vadus toje val
stijoje kovon prieš mėgini
mą pavergti darbininkus.

Darbo Federacijos ir CIO 
unijų vadai svarsto bendrus 
veiksmus prieš telefonistų 
streiko laužytojus.

Naujasis New Jersey į- 
statymas skiria 1 iki 30 die
nų kalėjimo ir $250 iki $500 
piniginės baudos kiekvie

Į W "

Komunistų Partijos Sekretorius Deniiis Smerkia Neamerikinių Veiksmų Komitetą
ra

Washington. — Komunis
tų Partijos sekretorius Eu
gene Dennis atmetė kongre
so Neamerikinių Veiksmų 
Komiteto isakymą-subpoe- 
ną, kad Dennis atvyktų liu
dyti tam komitetui bal. 9. 
Savo laiške jis pareiškė, jog 
patsai komitetas yra netei
sėtas ir laužo Jungtim Val
stijų Konstituciją.

Išgirdęs tokį Denniso at
sakymą, komitetas vienbal
siai įkaitino Dennisą už 
“kongreso paniekinimą.” 
Bet dar kongreso atstovi! 
rūmas turės spręsti, ar 
traukti Dennisą teisman.

Neamerikinis ‘Komitetas 
taip pat kreipėsi į teisingu- 

minėjime.
Tą pačią dieną minėjimas 

įvyks ir Hartforde, kur paskai
tą skaitys Petras Baranauskas. 

Valstijoms neliks pinigų ap- 
švietai kelti ir karo vetera
nams paremti, pagal duotus 
kongresui pasiūlymus. Sen. 
Martin priminė, jog valsty
bės sekretoriaus pavaduoto
jas Deanas Achesonas jau 
reikalauja 600 milionų dole
rių Korėjai (tai yra ame
rikonų užimtai pietinei jos 
pusei) stiprinti prieš komu
nizmą. O tai būtu dar tik 
pati pradžia, sakė sen. Mar
tinas.

Dėl tokių “paskolų” už
sieniam turėtų būti vis ma
žinamos lėšos visuomeni
niams amerikiečių reika
lams ; būtų reikalaujama, 
kad Amerikos žmonės vis 
labiau pasiaukotų. Kartu 
turėtume apsižiūrėti, kad 
Amerika neatsidurtu ant 
bankruto slenksčio, panašiai 
kaip Anglija, įspėjo Marti
nas.

nam darbininkui, kuris 
streikuoja valstijos užimtoj 
pramonėje. Be to, šis įsta
tymas grūmoja $10,000 pa
bauda pačiai unijai. O tele
fonų pramonė New Jersey 
yra perimta į valstijos val
džios rankas.

Graikijos Monarchistų 
Garsinamas Ofensyvas

1 ; 1 1"

Athenai, bal. 10. — Grai
kijos monarchistų komanda 
skelbia, kad 60,000 jų ka
riuomenės veda smarku o- 
fensyvą prieš graikų res- 
publikiečius - partizanus; be 
kitko, jie mėgina apsupt 
3,000 partizanų kalnuose ir 
puola juos iš oro, vartoda
mi amerikinius ir angliškus 
lėktuvus.

Anglai įvedė griežtą karo 
stovį Palestinoj.

mo departmentą, kad užve
stų bylas prieš Dennisą ir 
jo advokatus, girdi, už “są
mokslą paniekinti kongre
są.” Sąmokslas esąs tame, 
jog tie advokatai susitarę 
su Dennisu, kad jis turi at
sisakyti komitetui liudyti, 
kaipo neteisėjai įstaigai. O 
už tokį sąmokslą galima esą 
bausti iki dvieju metų kalė
jimo ir $10,000 piniginės 
baudos.

Denniso advokatas Daniel 
Lapidus perskaitė jo pareiš
kimą Neamerikinių Veiks
mų Komitetui.

Dennis pirmiau pats pasi
siūlė komitetui liudyti apie 
Komunistų Partiją ir buvo 
pakviestas kovo 26 d. Jis 
norėjo padaryt komitetui 
pareiškimą dėl komunistų 
veiklos ir jų ^tikslų. Komi

[ŽUVO DAR KELI 
MAINIERIAI

Exeter, Pa., bal. 10. —- 
— Per eksploziją čionaitine- 
je kietosios anglies kasyk
loje 2 mainieriai tapo už
mušti ir 6 kiti “be žinios 
dingo.”

Gillespie, Ill. — Per vago
nėlių susikūlimą vienas į ki
tą Superior minkštosios an
glies kasykloj num. 1 tapo 
sužeisti 8 mainieriai. Ketu
ri jų nuvežti į ligoninę. Ta 
kasykla buvo rodoma kaip 
“saugiausia.”

Washington, bal. 10.—Val
džia skelbia, kad jau apie 
pusė minkštosios anglies 
mainierių sugrįžę darban, 
jie grįžtą, kai tik federalės 
valdžios inspektoriai užtik
rina, kad saugai dirbti kasy
kloje.

Joks Sienų Keitimas 
Nepatenkins Vokiečių

Maskva. — Užsieninis 
Francijos ministras Geor
ges Bidault pareiškė, jog 
nežiūrint, kaip vokiečių 
naudai būtų “pataisyta” 
siena tarp Vokietijos ir 
Lenkijos, vis? tiek vokiečiai 
bus nepatenkinti. Atsiliep
damas į Amerikos valstyb. 
sekretoriaus Marshallo siū
lymą pakeisti tą sieną, Bi- 
daultas taipgi sakė, .kad 
Potsdamo konferencija “tik 
laikinai” nustatė rubežių 
tarp Lenkijos ir Vokietijos. 
Bet dabar sunku būtų tą 
rubežių pakeisti, pridūrė 
Bidaultas. Tokias jo pasta
bas iššaukė Marshallo įspė
jimas, kad jeigu būtų Len
kijai paliktas visas tas “vo
kiškas” plotas, tai susidary
tų nuolatinis vokiečių, ypač 
jaunuolių, bruzdėjimas dėl 
tos žemės “a’tvadavimo.”

Washington. — Senatas 
50 balsų prieš 31 užgyre Da
vidą EI. Lilienthalį kaip 
Amerikos atominės jėgos 
komisijos pirmininką if ke
turis kitus prez. Trumano 

.skiriamus tos komisijos na
rius.

Sako, Tas Komitetas Laužo Konstituciją; Dennis Įkaitintas 
Už “Kongreso Paniekinimą” ir Tariamąjį “Sąmokslą”

teto nariai tuomet stabdė 
Dennisą, keldami klausimus 
apie tikrąjį jo vardą. Den
nis “atšovė”, jog vardas yra' 
pašalinis dalykas; o jeigu 
komitetas nori surast tikrą
jį jo vardą, tai tegu patą 
paieško.

Užsirūstinęs dėl tokio at
sakymo, komitetas tada pa
kišo Dennisui subpoeną, pa
liepimą atvykti bal., 9 d. liu
dyti; ir komiteto policija iš
vedė Dennisą laukan.

(Paskui Dennis, kalbėda
mas New Yorke, viešai pa
sakė tikrąjį savo vardą ir 
kitus, kuriuos jis bet kada 
vartojo. Jis nurodė, jog a- 
mėrikiečiai turi teisę keisti 
savo vardus.)

Kaip Marshall Siūlo Pakeist 
Lenkijos - Vokietijos Siena 

_______ ®---------------------------------------------

Molotovas Sako, Potsdamo Konferencija Galutinai Nustatė 
Sieną Tarp Vokietijos ir Lenkijos; Marshallas Užginčija
Maskva. — Amerikos val

stybės sekretorius gen. 
Marshallas siūlė sugrąžinti 
Vokietijai tūlas žemes, ku
rias Potsdamo konferencija 
pavedė Lenkijai. Marshallas 
tvirtino, kad Potsdamo kon
ferencija tik laikinai nusta
tė sieną tarp Vokietijos ir 
Lenkijos. Galutinas rube- 
žiaus nustatymas, girdi, bu
vo paliktas taikos konferen
cijai ateityje. Taip Potsda
mo tarimą suprato buvęs 
Amerikos valstybės sekre
torius Jhmes Byrnes; pana
šiai šį tarimą paskui aiški
no ir prezidentas Truma
nas; tatai rodo ir angliškas 
Potsdamo sutarties tekstas, 
sakė Marshallas.

Sovietų užsienio reikalų 
ministras Molotovas pareiš
kė, jog Potsdamo sueiga 
(prez. Trumanas, Anglijos 
premjeras Attlee ir Stali-

Svarstoma Eilios 
Prieš Unijas

Washington, bal. 10. — 
Kongreso komitetas darbi
niais reikalais pradėjo svar
styt savo pirmininko, re- 
publikono Fredo A. Hart- 
ley’o bilių prieš darbo unijas 
ir streikus. Hartley siūlo į- 
statymais uždraust pilną 
unijos pripažinimą, užgint 
unijai vest derybas su ištisa 
plačia pramone; siūlo vai
tot teisAiu indžionkšinus 
streikam sulaikyti per 75 
dienas; panaikint valdinę 
Darbo Santykių Tarybą ir 
nušhiot faktinai visas tei
ses, kurias unijom suteikė 
Wagnerio Aktas, išleistas 
prie prezid. Roosevelto.

STASSEN PAS STALINĄ

Maskva. — Buvęs Minne- 
sotos gubernatorius Harol
das Stassen, pažangesnis 
republikonas, atsilankė pas 
premjerą Staliną ir kalbėjo
si 80 minučių.

Denniso Pareiškimas
Rašytame savo pareiški

me ' Neamerikiniam Komi
tetui bal. 9 d. Dennis', be kit
ko, sakė: ' ,

Tas komitetas neturi tei
sės šaukti liudytojus, nes jis 
pats yra neteisėtas (nele- 
galis) ir “visuomet veikė 
prieš šalies Konstituciją ir 
įstatymus. Komitetą • pa
smerkė žymūs piliečiai, ir 
prezident. Rooseveltas' va
dino jį ‘purvinu.’

Kongreso atstovų rūmas, 
įsteigdamas tą komitetą, 
nepažymėjo, kiek ir kur ko
mitetas gali veikti. Pats 
žodis “neamerikinis” yra 
nežinomas Amerikos įstaty
mams.

nas) pravedė pastovią sie
ną tarp Vokietijos ir Len
kijos. o taikos konferenci
jai paliko tik formalumą — 
oficialiai pažymėti rube- 
žiaus liniją tarp Lenkijos ir 
Vokietijos. Taip Sovietai su
pranta Potsdamo nutarimą 
ir prez. Trumano kalbą, pa
sakyta 1945 m. rugpjūčio 9 
d.

Anglijos užsienio reikalų 
ministras Bevinas aiškino 
anglišką Potsdamo sutar
ties tekstą lygiai taip, kaip 
ir Marshallas, amerikonų 
delegacijos galva dabartinė
je Keturių Didžiųjų konfe- i 
rencijoje Maskvoje.

Ką Marshallas,Siūlo
l 'Marshallas sakė: ‘‘Pieti
niai rytinė Prūsija turėtų 
būti pripažinta Lenkijai. 
Voki š k o j i A u k š t o- 
j i Silezija ir pramo
ninė jos sritis taipgi turėtų 
tapti lenkiška; bet reikėtų 

j užtikrint, kad tos srities an- 
[glis ir kiti ištekliai bus ga
lima vartoti ir Europos ū- 
kiui-ekonomijai palaikyti. 
Kita, daugiausiai žemdirbiš
ka, to ploto dalis turėtų bū
ti padalinta, atsižvelgiant į 
Lenkijos ir Vokietijos žmo
nių reikalus ir i visos Euro
pos reikalus.”

Marshallas abejojo, ar 
Lenkija galėtų sėkmingai 
savo žmonėmis apgyvendin
ti ir tinkamai naudoti gam-

Viesulai Užmušė 152 
Texase ir Oklahomoj

Woodward, Okla., bal. 10.
— Baisūs viesulai Oklaho- 
mos ir Texas valstijose už
mušė bent 152 žmones ir 
sužeidė daugiau kaip 1,000. 
Viesulai siautė tokiu smar
kumu, kad nešė oru vago
nus, namus ir automobilius, 
ir dalinai sunaikino Hig
gins, Glazier ir 4 kitus mie
stelius.

ORAS. — Būsią lietaus.

Komiteto vadai J. Par
nell Thomas ir Munjlt (re- 
publikonai) sakė priešingas 
Amerikos valdžiai kalbas, 
pirm japonams užpuolus 
Perlų Uostą, ir Amerikos 
teisingumo departmentas 
pasmerkė tas jų kalbas k^ip 
diversines (kenkiančias sa
vo šaliai iš pasalų).

Kitas šio komiteto narys, 
Johnas E. Rankinas davė 
savo teisę, kaipo kongres- 
mano, Geo. Hill’ui, nacių 
agentui, nemokamai per pa
štą siuntinėti fašistinę pro
pagandą. Tas pats Rankinas 
dabar siūlo kongresui už
drausti Komunistų Partiją.

Neamerikinių Veiksmų 
Komitetas nelegaliai pasisa
vino policijos teisę ir areš
tavo piliečius bei grobė jų 
dokumentus. Taip komite

tinius turtus ir pramonės j- 
rengimus tame 40 tūkstan
čių ketvirtainių mylių plo
te, kuris, girdi, “laikinai” 
buvo paskirtas Lenkijai.

Užsieninis Sovietu minis
tras Molotovas, reikalauda
mas pripažinti dabartinį 
Lenkijos - Vokietijos rube
žių, nurodė, kad Lenkija 
jau perkraustė 5,678,000 vo
kiečių iš tos srities j (vaka- 
dino 5 milionus lenku tose 
žemėse, kurias Potsdamo 
konferencija prijungė Len
kijai. Molotovas užtikrino, 
kad lenkai mokės gautąsias 
žemes vartoti.

Užsieninis Anglijos mini
stras Bevinas siūlė sugrą
žint Vokietijai žemdirbiškus 
plotus į pietus nuo Oderio 
upės.

Hartley Žada Išmest Unijų 
Teises per Langą /

Passaic, N. J. — Repub
likonas kongresmanas Fred 
Hartley, kalbėdamas fab
rikantų ir prekėjų bankiete, 
pasižadėjo greit “per langą 
išmesti” valdinę Darbo San
tykių Tarybą. Ši taryba į- 
pareigota vykdyti darbo u- 
nijų teises, pagal Wagnerio 
Aktą. Komunistai pikietavo 
Hartley’o bankieto salę. Jie 
nešė iškabas, rodančias, 
kaip andai Hartley baliavo- 
jo amerikinių nacių Bundo 
piknike.

Wallace Sakė, Trumano 
; Planas Reiškia Karą

—
London. — Buvęs Jungt.

■ Valstijų vice - prezidentas 
: Henry Wallace kalbėjo per 
Į Anglijos radiją. Jis pareis- 
i kė, kad Amerikos - Anglijos 
imperialistinė politika stu
mia linkui karo. Wallace 
smerkė Trumano “paskolas” 
Graikijai ir Turkliai; sakė, 
tos paskolos “dvokia para
ku.” Wallace ragino susi
tart su Sovietais ir siūlė ge- 
rint žmonėms gyvenimą, 
kaip atspirtį prieš komuniz
mą. ; 1 W 

tas darė, norėdamas pjfken- 
kti pažangiems kandida
tams rinkimuose ir ardyti 
darbo unijų veiklą. Pats 
Rankinas neteisėtai išrink
tas į kongresą. Jo rinkimuo
se Mississippi valstijoj buvo 
neleista balsuoti daugumui 
piliečių, baltųjų ir negrų.

AmeriK. Komunistų Par
tija yra amerikinė organi
zacija, lygiai kaip ir darbo 
unijos šioje šalyje yra ame
rikinės.

“Komunistų Partija yra 
reikalinga demokratiniam 
šios šalies gyvenimui, spren
džiant pagal vieną tikrą tai
syklę, kuri yra — ištikimy
bė mūsų šaliai ir jos žmo
nėms.”

Australija slepia rakieti- 
nius savo bandymus.
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Vėl Valdžios Kėsinimasis Ant Mainierių
Iš Washington© praneša: Trumanas planuoja rei

kalauti, kad teisėjas Goldsborough atsteigtų prieš mai- 
nierių uniją originališką jo uždėtą finansinę bausmę $3,- 
500,0000. Už ką ir kodėl? Ogi todėl, girdi, kad mainie- 
riai vėl streikuoja.

Atrodo, kad mūsų vyriausybė yra pasimojus vieno
kiu ar kitokiu būdu mainierių uniją sudaužyti. Jokio, ki-; 
tokio pateisinimo šiam žygiui prieš mainierius nesiran
da.

Šis valdžios grūmojimas yra nesuddrinamas su jokiu 
žmoniškumu. Mainieriai atsisako eiti į kasyklas, lysti po 
žeme tol, kol tos pačios valdžios inspektoriai duos užtik
rinimą, kad kasyklos yra vedamos pagal tos valdžios įsta
tymus, kas liečia saugumą. Dabar grumojimu bausme 
valdžia nori priversti mainierius eiti į skerdyklas ir au
koti savo gyvybę!

Anglijos Darbininkai Nerimauja
Anglijos darbiečių valdžia turi daug bėdos su savo 

pasekėjais. Attlee-Bevin užsieninė politika susilaukia ne 
tik smarkios kritikos, bet gan tvirtos opozicijos. Angli
jos darbininkai nepatenkinti darbiečių valdžios tokiu ar
timu susibičiuliavimu su Jungtinių ’Valstijų prezidento 
Trumano imperialistiniais pasimojimais. Jie. mano, kad 
Anglijai nėra nei garbės, nei naudos būti Amerikos uo
degoje. Ypatingai jie susirūpinę Trumano pasimojimu 
užviešpatauti Graikijoj, Turkijoj ir visuose artimuosiuo
se rytuose. Irane Amerikos interesai jau yra nustelbę 
anglų interesus. Antra, jie mano, Trumano politika yra /

KUN. A. BRIŠKA 
VYKSTA ROMON

Chicagos Draugas paskel
bė, kad šiomis dienomis iš 
to miesto išvyko Romon 
(Italijon) kun. Antanas 
Briška.

Jo misijos tikslas? Kun. 
Briška savo pinigais stei
gia Romoje “lietuviams se
minaristams kolegiją.”

Draugas, rašo, jog “šimt
mečiais kiekviena tauta bei 
tautelė turėjo savo kolegi
jas Romoj, kur tų tautų se
minaristai rasdavo pastogę 
studijuojant,” bet lietuvių 
tauta tokios įstaigos ten 
neturėjo (ir be jos lengvai 
apsiėjo!).

Šiuo metu, kai į Romą su
bėgo nemažai visokių bėg
lių, tai vyskupas Būčys, gy
venąs Romoje, ir kiti, pasi
šovė įsteigti ten lietuviams, 
norintięms būti kunigais, 
“pastogę”. Jie kreipėsi pas 
kun. A. Brišką, na, ir šis 
sutiko tokią kolegiją pasta
tyti.

Kun. Briška dar nesenas 
vyras; jis klebonauja (nuo 
1914 m.) Brighton Parke 
(Chicago j) lietuviškoj, para
pijoj ir ten, iš kuklių savo 
avelių susidėjo kelis šimte
lius tūkstančių dolerių. Tos 
sumos dalį dabar jis praleis 
statybai Romoje.

Gal gi ir ne visai blo
gas kun. Briškos žygis: už
uot palikus didžiules pinigų 
sumas gaspadinei, jis įvezdi- 
na jas į statybą Romoje. 
Italija anksčiau ar vėliau 
pataps liaudies respublika, 

provokacinė. Jos tikslas yra išprovokuoti susikirtimą su tai bet kuris^ pastatas žmo- 
Tarybų Sąjunga, uždegti pasaulį naujo karo gaisru.

Šitas savo opozicines mintis kietai pareiškė trijų 
milijonų narių Cooperative Party, kuri yra dalimi Labor 
Party. Kadangi Cooperative Party turi nemažai atsto
vų parlamente, tai jos pasisakymas prieš valdžios politi
ką, įvarė skaudų dieglį į Attlee ir Bevino šonus.

Dabar darbiečių valdžios tūzai apturėjo kitą didelį 
skausmą, kai savo konferencijoj skaitlinga darbininkų 
organizacija Union of Shop Distributive and Allied Wor
kers pasmerkė valdžios užsieninę politiką. Tai gal bus 
pirma anglų darbininkų grupė taip atvirai ir griežtai iš
stojus prieš mūsų prezidento Trumano planus užviešpa
tauti Graikijoj, Turkijoj ir artimuosiuose rytuose. Visos 
konferencijos sentimentus išreiškė Jack Patching, kai 
jis susijaudinusiai pareiškė: “Prezidentas Trumanas pa
skelbė karą ne tik savo šalies socialistams, bet socialis
tams visam pasaulyje.”

Konferencija pareiškė, kad Trumano politika yra iš
šaukimas į militarinę dvikovą ne tik Tarybų Sąjungos, 
bet visų naujųjų demokratijų Europoje. Su tokia politi
ka, ji sako, Anglijos darbininkams nepakeliui.

Kaip ilgai Attlee - Bevin atsilaikys prieš šitą masinį 
darbiečių spaudimą iš kairės? Trumpoje ateityje turės 
paaiškėti. Šiuo tarpu svarbu tas, kad Anglijos organi
zuoti darbininkai nepasitenkinę darbiečių valdžios veda
mąja užsienine politika ir nežada amžinai tylėti.

nėms susigadins.
Klerikalų Draugas, beje, 

primena, jog kun. Briška, 
grįždamas iš Romos, par- 
vežšįąs chicagiečiams “po
piežiaus palaiminimą.” Va
dinasi, viskas iš anksto ži
noma, kas bus Romoj ir ko
kį “gostinčių” savo parapi- 
jonams kunigėlis parveš už 
jų pinigus. Viskas pagal 
planą.

J' 
f 
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Nuobodžio Pasaka
Savo žodį tarė ir senatoriui Vandenberg, republiko- 

nų partijos šulas. Jis kalbėjo Senate bal. 8 dieną. Tai 
buvo„ ąišku, jo atsakymas į Tarybų Sąjungos atstovo 
Gromyko prakalbą Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje 
dieną prieš tai. Vandehbergas iš gilumos širdies mylįs 
Jungtines Tautas, bet vis tiek esąs šimtu procentu už 
Trumano planą paimti ekonominėn ir militarinėn kontro- 
lėn Graikiją ir Turkiją. Jisai nematąs jokio pavojaus 
Jur^tinėms Tautoms tokiam Amerikos žygyje.

Tiek tik galima pasakyti, kad šita Vandenbergo 
pasaka žmonėms jau pradeda atsibosti. Ją pradėjo pats 
Trumanas. Ją pakartojo valstybės sekretoriaus pavaduo
tojas Acheson. Ją kasdien kala žmonėms į galvas ko
mercinė spauda.

Bet kas jai tiki? Jai netiki nei patys jos sumanyto
jai. Nei Trumanas, nei Acheson, nei Vąndenberg jai ne
tiki. . •

Graikijos ir Turkijos reikalas prįklauso Jungtinėms 
Tautoms. Jungtinių Tautų aplenkimas bei ignoravimas 
neturi jokio rimto pateisinimo. Kai jau visi planai su
daryti, atsiminimas Jungtinių Tautų yra nenuoširdus. 

x Dabar pasirodo,, kad prėz. Truinanas nebuvo net išank- 
sto pranešęs Jungtinių Tau tų sekretoriui Lie apie pla
nuojamą graikams ir turkams paskolą. Anglija taip 
pat nebuvo, pranešus Jungtinėms Tautoms, kad jinai pri
lipo liepto galą Graikijoje ir jinai prašos Ameriką nu
imti nuo jos Graikijos naštą.

Tai ką reiškia tie gražūs žodžiais, kad mes gerbiame 
ir mylime Juhgtines Tautas ir vėliname joms pasiseki
mo? Reiškia bandymą tikruosius tikslus paslėpti gražiai 
skambančių frazių tvane. Bet tokios pastangos nulemtos 
nepasisekimui. Pasaulis išmoko valdžias ir diplomatus 
spręsti pagal jų darbus.

PROGRESYVIS KANA
DIEČIŲ DIENRAŠTIS 
TORONTO MIESTE

Liaudies Balsas rašo:
“Toronto radijas pranešė, 

kad su pirma diena gegužio 
pradės eiti Toronte Daily 
Tribune — darbininkiškas 
dienraštis. Iš pranešimo ma
tosi, kad taį bus įdomus 
dienraštis.
x “Laikraštis pradžioj eis 
12 puslapių, tabloidinio for
mato. Jis talpins British 
United Press ir United 
Press žinias, turės daug pa
veikslų, dės komikus ir ki
ta. Spiečįama apie laikraštį 
pažangesnieji koresponden
tai ir rašytojai.

“Laikraštis perkasi maši
neriją, trokus ir kitas prie- 
mon. geram atspausdinimui 
ir greitam išvežiojimui. Kas 
norės, nešiotojai pristatys 
laikraštį į namus.

“Daily Tribune bus dar
bininkų dvasioje ir visados 
gins darbo žmonių intere
sus Kanadoje įr aplamai.”

APIE “KARALIŲ” 
HENRY FORDĄ

Kaip žinia, mirė žymusis 
Amerikos pramonįninkas- 
kapitalistas Henry Ford'ąs. 

-Kas jo nežino? Visame pa
saulyje jis buvo žinomas dėl 
vienokių ar kitokių prieža's- 
čįų^ Plačiau apie jį žinių pa
duoda Abner Berry, Dąily 
Workerio bendradarbis (ba- 
ląndž. 9 d.).

A. Berry rąšo, kad 1902 
metais Fordas įvezdino 
$28,000 į automobilių pra
monę, kuri tuomet buvo tik 
pradėta. Ir iš tų $28,000 

Fordo finansinė imperija iš
augo į bilioninę, — išaugo 
bėgy j 40 lįietų!

Be abejo, Fordas turėjo 
gabumų ir įsitikėjimo auto
mobilio ateitimi; bet jo vy
riausias nuopelnas keri ta
me, kad jis mokėjo pajung
ti mašinai darbininką; mo
kėjo jį geyai išnaudoti ir iš 
jo gaut tokius milžiniškus 
pelnus. Fordas, pirmiau ne
gu kas kitas suprato, jog 
automobilius gaminti reikia 
masiniai; jis įvedė konveje
rio sistemą, vertusią kiek
vieną darbininką atlikti tam 
tikrą darbo kiekį.

Kad pasmalsinti darbi
ninkus didesniam darbingu
mui, jis įvedė bonų sistemą, 
mokėjo jiems didesnes al
gas. Organizuotis, tačiau, 
jiems Fordas neleido; unija 
jam visuomet buvo prakeik
tas dalykas. »

Fordo darbininkai turėjo 
kovoti už uniją; kovoti sun
kiai, griežtai. Nemažai ir 
gyvybių jie paaukojo tam, 
kad turėti teisę organizuo
tis į uniją, Kas neatsimena 
1932 m. įvykių prie Rouge 
fabrikų, kuomet darbinin
kai buvo mušami 
mi, — tai buvo 
laikai!...

Fordas palaikė 
šnipų, šniukštinėjančių sa
vo darbininkus. Kai tik pa
tirdavo, jog tas ar kitas 
darbininkas kalba už uniją, 
jis tuojau buvo paleistas iš 
darbo, — dažnai mušeikų 
apdaužytas būdavo. O vis 
tik Fordo darbininkai susi
organizavo,— organizacijos 
stadiją jie pasiekė savo ko
vomis, o ne Fordo mielašir- 
dingumu.

Šiandien Fordas jau mi
ręs — bet šiandien Fordo 
darbininkai yla organizuoti 
ir pasimoję tęsti kovą už 
savo būklės pagerinimą.

Kuo daugiau Fordas pa
sižymėjo?

Kadaise jiš'-buvo didelis 
anti-semitas ir leido savo 
atisemitinį laikraštį — 
“Dearborn Independent” — 
per kurį visaip niekino žy
dų tautą.

Pirmojo pasaulinio karo 
metu jis norėjo pasaulį “su
taikyti” ir specialiu “taikos 
laivu” buvo nuplaukęs tai
kos reikalu į Europą, bet 
nieko iš to neišėjo.

Prieš antrąjį pasaulinį 
karą Fordas stovėjo aiš
kioje prohitlerinėje pozici
joje. Hitleris, atsimokėda
mas Fordui už “simpatijas”, 

■ 1938 metais apdovanojo 
Fordą “Didžiojo Vokiečių 
Aro, Kryžiaus” ordinu. Už 
ką? Naciai Vokietijoje 
skelbė: už tai, kad “Hein
rich” Ford rėmė n ačiū judė
jimą pinigiškai. »

Taigi $enis Fordąs mirę, 
palikdamas imperiją valdyti 
savo anūkui, taipgi Hen
riui, 29 metų amžiaus.

Darbininkams, dirban
tiems Fordo imperijoje, 
skirtumas nėra didelis, kas 
valdo ar valdys tą milžiniš
ką pramonę; jiems ęvarbu, 
kad reikia būti gerai orga
nizuotiems iv kovoti už di
desnes algas ir geresnes 
darbo sąlygas. Jie jau paty
rė, jog tik per kovą gali 
laimėti šviesesnį gyvenimą.

KĄ JIE DAR DAUGIAU 
IŠGALVOS?

“Am. Lietuvis” praneša, 
jog Chicagos “lietuviai ka
talikai... sukvietė konferen
cijų, kuri nutarė raginti 
draugijas dėtis prie Kata
likų Federacijas, išleisti 
Antano To,lio> raštą ‘Mirties 
Kolona’ (ąj>ie bolševikus 
Lietuvoj e), aštriau kovoti vikšrinė
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prieš komunizmą...”
Na, ir kaip klerikalai ga

li dar aštriau kovoti komu
nistus, negu kovojo juos 
ligi šiol?

Argi jie ligi šiol nesuran
kiojo iš" patvorių visos hit
lerinės “amunicijos” ir ar
gi jos nepaleido komunimui 
veidan? Nebuvo to , anti
komunistinio melo, kurio 
klerikalų spauda nebūtų pa
dariusi “faktu.” Nebuvo to 
prasimanymo, kurio ji ne
būtų padariusi “tikrove.”

Nepaisant viso to, pado
rūs katalikai darbo žmonės 
klerikalų kaip neklausė, 
taipgi ir neklauso! Perdaug 
klerikalai jau yra nusjųiela- 
vę.

Bavaruos. Komunistų Par
tija, aiųerikinęje Vokietijos 
dalyje, nutarė susijungt su 
Socialistinės Vienybės Par
tija, sovietinėje Vokietijos 
srityje.

Žvarbus rudens vėjas ne
ša nuplėštus medžių lapus 
ir skandina juos, putotuose, 
tamsiuose Nemuno vande
nyse. Rūsčiai šniokščia upė, 
nuklota tais gelsvais ir 
auksiniais lapais, ryjamais 
gelmės, pirmutiniais šauk
liais apie tai, kad gamta 
numeta savo rūbą.

Vėjo sparnais nešami la
pai lekia per aukštą, bals
vai rausvomis sienomis pa
statą, stovintį Nemuno pa
krantėje, pilkoje dienoje 
tartum dar niūresnį savo 
masyvinėmis sienomis, ant 
milžiniškų betoninių kojų.

Ir staiga blykteli ugnys, 
tą ūkanotą, švininę dieną— 
akinančios ir skaidrios, kaip 
daugybė mažų saulių. Jos 
sušvinta iš didžiojo pastato 
langų, nuplieskia per juodus 
akmens anglies kalnus, pri
verčia pakelti akis, susting
ti minutei.

— Jau! — sušunka inži
nierius. Šalia jo sustoja mū
rininkai, betonuotoj ai, dai
lidės. Ilga tylos ir džiaugs
mo minutė.

Girdėti tik skambus, vir
pantis turbinos kauksmas ir 
matyti, kaip iš didžiulio 
vamzdžio, lyg iš išžiotos 
gerklės, kyla dūmų kaląai. 
Visas milžiniškas Petrašiū
nų elektrinės agregatas 
pradėjo, suktis, įžiebė gyvy- 
bę, pajudėjo.

Tiesa, tai tik pirmasis 
bandymas, pirmasis šviesos 
blykštelėjimas, dar reikia 
atlikti paskutinį patikrini- 

_mą, bet už kelių dienų lai
dais, dieną naktį, pradės 

■ lietis šviesa įr jėga Kauno 
miestui. . '

Aš stebėjau tą dieną Pet
rašiūnų elektrinėje dirban
čiųjų veidus, mačiau * jų 
žvilgsnius ir kiekviename iš 
jų buvo galima išskaityti 
vieną ir tą pačią išdidžią 
mintį:

—Štai mūsų darbas penk
mečiui. Jūs patys matote, 
kad norai jau paversti tik
rove/ žaizdrai liepsnoja ir 
generatorius sukasi.

■— Iš reikalingo mums mi
lijono 600,000 plytų statybai 
jau sudėta į šį mūsų elekt
rinės pastatą, — rodįO,. Zi- 
berkas, vienas iš statybos 
montavimo valdybos inži
nierių, — 30 metrų aukščio 
rūmai buvo pastatyti toje 
pat vietoj,, kur gulėjo su
triuškinti griuvėsiai...

Užlipame į antrąjį aukš- 
ttą. Pro didžiulio, katilo du
ris matyti, kaip 

Rašo M. RAGAŽIUS
juosta neša nesibaigiantį 
kuro sluoksnį į žaruojančią 
kaitra gelmę. Tuo, pačiu me
tu keltuvas pagriebia kieme 
nuo žemės 2,5 to vagonėlį su 
anglimis, užkelia jį į pat el
ektrinės viršų, apverčia ir 
išpila į katilo maitinimo 
nasrus. Iš čia anglis byra 
pamažu žemyn, patenka ant 
juostos, mechanišku būdu 
nuslenka krosnin ir dega, be 
paliovos gamindama garą.

Apskrita manometro ro- 
diklė rodo arti 30 atmosfe
rų. Tokio spaudimo garas 
reikalingas turbinai, kuri 
stovi gretimoje patalpoje.

Šitoje patalpoje šilta ir 
svaigu nuo staugiančio kau
kimo. Pašėlusiai besisukan
čios turbinos velėnas su
jungtas su pasagos išvaiz
dos milžinišku žalsvai plie
ninės spalvos generatoriumi 
— kiekvienos elektrinės 
širdimi.

Čia vaikščioja turbinin- 
kas Dzidravičius, Ždanovas, 
Vaitkevičius, sukasi elektri- 
ninkai specialistai iš Lenin
grado.

Mes apžiūrime naujutelai
tį generatorių, ant kurio 
spindi varinė lentelė: Le- 
ningradsil im. Kirova, 1945 
m.

— Mūsų elektrinės visus 
generatorius, arba prasčiau 
sakant, mainas, kurios ga
mina elektrą, — pasakoja 
Petrašiūnų elektrininkai,— 
vokiečiai nuėmę išgabeno 
Vokietijon. Jie tuo būdu 
manė, kad mūsų elektrinė 
amžinai bus mirus. Bet štai 
čia stovi naujasis genera
torius, leningradiečių dar
bas. Klausykite, kaip jis ly
giai ir puikiai dirba...

Nusileidžiam žemyn, siur
blių koridorium. Į katilą kas 
minutę reikia paduoti dide
lius kiekius vandens, kuris 
ten pavirsta turbinos mais
tu — garu. Siurblių skyrių 
vokiečiai buvo visiškai su
naikinę.

Ilgai ir atkakliai čia dir
bo statytojai, kol vamzdžių 
ir laidų rezginys buvo su
tvarkytas, kompresoriai su
rinkti ir pastatyti. Dabar 
čia stovi kitas siurblys, taip 
pat atgabentas iš broliško
sios tarybinės respublikos, 
kuris mikliai ir galingai 
siurbia reikalingą vandenį 
iš Nemuno.

Inžinieriai - statybininkai 
Šaduikis ir Simenavičius pa
brėžia :

— Broliškosios respubli

kos suteikė mums elektrinės 
atstatyme didžiulę pagalbą. 
Mūsų stočiai atėjo ne tik 
reikalingiausios mašinos, 
bet ir geležis, cementas, o 
štai dabar eina šie trauki
niai su anglimis. Pati elek
trinė naujame plane bus 
galingesnė kaip prieš karą, 
ir naujieji korpusai statyti 
pagal Leningrado elektri- 
ninkų inžinierių planus, yra 
išplėsti, padidinti. Juk rei
kės juose patalpinti dar tris 
didelio galingumo katilus, 
papildomas turbinas, nau
jus generatorius. 1950 me
tais šviesoje skęs Kauno 
miestas ir jo visa išsiplėtu
si pramonė gaus su pertek
liumi energijos.

Daug, įtemptai, tarybinio 
patriotizmo vedami, dirbo 
darbininkai brigadininkai 
ir inžinieriai prie Petrašiū
nų elektrinės atstatymo. 
Pirmosios eilės darbai, ku
rie šiandien jau atlikti, bu
vo patys sunkiausi. Visur 
kabėjo sugniuždintas gele
žies laužas, pasvirusios be
tono kolonos, kiekviena aki
mirka griūti pasirengusios 
suplėšytos sienos...

Sekmadieniais iš įmonių ir 
įstaigų atėjo savanoriškai 
brigados ir daug tūkstančių 
valandų padirbo prie stoties 
demontavimo darbo.

Tuojau atsirado darbo 
žymūnų.

Pečiulis ir Pečiuipa lenk- 
tyniavosi pastolių pastaty
mo, klojiniuose gelžbetono 
darbuose.

Tuo pačiu metu, kai augo 
balto medžio pastoliai, And
riuškevičius su savo vyrais 
parodė, kaip reikia greit ir 
gerai parengti geležies ar
matūrą.

— Ar mes atsiliksime?— 
atsišaukė betonuotojas mei
steris Kuznecovas ir abu su 
Gineika, antru betonavimo 
meisteriu, metėsi prie savo 
darbo.

Čia pat, darbo metu, prie 
statybos buvo mokomi nau
ji mūrininkai, armatūri- 
ninkai, dailidės? Žmonės' 
greitai įgijo specialybę ir 
dirbo, kasdien viršydami 
savo normas. Štai ką reiš
kia, kai dirbantieji žino, 
kad ne užsienio kompanijom 
jie stato šią elektrinę, bet 
sau, savo tarybinės tėvynės 
atkūrimui.

Ir kai pavaikščioji p.o 
(Tąsa 3-me pusi.)
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Mūsų Uždaviniai ir Pareigos
Rojaus Mizaros Pranešimas III-čiaj am 

D cm. Am. Lietuvių Suvažiavimui, 
įvykusiam 1947 m. kovo 30 d.

Grand* Paradise Salėje Brooklyne.
Pirmasis demokratinių Amerikos lie

tuvių suvažiavimas, įvykęs 1943 m. New 
Yorke, centriniu savo šūkiu statė karo 
laimėjimą prieš fašistinės ašies valsty
bes. Apsivienijusi amerikiečių lietuvių 
visuomenė nemažai prisidėjo pergalės 
dienai priartinti.

Antrasis suvažiavimas, įvykęs 1945 
m. Pittsburgh©, vieningai ir garsiai pasi
sakė už pastovios taikos išlaikymą.

Šiandien susirinkome į tretįjį iš eilės 
demokratinių Amerikos lietuvių suva
žiavimą. Jis sušauktas tik vienai dienai 
— tai liudija, jog šiandien tenka kiek
vienam daugiau galvoti ir dirbti, o ma
žiau kalbėti.

Pasinaudodamas ta proga, kad Brook
lyne šiomis dienomis įvyko Lietuvių Mo
terų ir ALDLD suvažiavimai, mūsų Cen
tras nutarė sušaukti šį platesnį j į suva
žiavimą kai kuriems bendriems klausi
mams pasvarstyti.

Nereikia jums, gerbiamieji, aiškinti 
momento svarbą. Kiekvienas, turįs ausis, 
girdi, ir turįs akis — mato, kas nūnai 
darosi mūsų krašte!...

Vyriausiu šio mūsii suvažiavimo tiks
lu yra: veikla už Amerikos darbo žmo
nių reikalus, veikla už teisę darbo žmo- 

’ nėms — o tai reiškia ir mums — organi
zuotis ir kovoti dėl gyvybinių savo inte
resų; veikla dėl demokratinių teisių ir 
civilinių laisvių apgynimo, dėl Teisių 
Biliaus ir viso, kas yra gražiausio ame
rikinėje santvarkoje išlaikymo. Visa tai 
bekelianti savo juodą galvą reakcija ryž
tasi nulinei uoti, pasmaugti. Tik apsivie
nijusi plačioji Amerikos/liaudis tegali 
jai, reakcijai, pastoti kelią. Mes esame 
dalimi tos liaudies.

Nemažesnės svarbos dalykas — kova 
už taikos išlaikymą. Henry A. Wallace 
aną dieną teisingai pareiškė: Kova, dėl 
taikos palaikymo tik prasideda.”

.Greta viso to, mes turime ir taip vadi
namų savų, lietuviškų reikalų, dėl kurių 
tenka bendrai pasidalinti mintimis.

Vienu iš tokių reikalų: 400 metų su
kakties nuo pirmosios lietuviškos kny
gos pasirodymo atžymėjimas.

Knygos sukaktis — didžiai svarbus 
reiškinys lietuvių tautos kultūrinėje pa
dangėje. Martyno Mažvydo “Katekiz
mas,” aišku, buvo rašytas ir spausdintas 
ne mūsų kultūros plėtojimo sumetimais; 
jis buvo išleistas grynai religiniais su
metimais, tačiau šiandien ši knyga tar
nauja mums rodykle, kaip prieš 400 me
tų mūsų prosenoliai kalbėjo ir rašė. “Ka
tekizmas” dar ir šiandien tarnauja mūsų 
kalbininkams medžiagos šaltiniu mūsų 
kalbai turtinti. “Katekizmas” sudarė 
pagrindą tolimesniam knygų spausdini
mui lietuvių kalba. “Katekizme” juk til
po pirmoji, lietuvių kalbos abėcėlė ir pir
masis eilėraštis lietuvių kalba!

Knygos sukaktis jau buvo gražiai at
žymėta ne tik daugelyj Jungt.4Valstijų 
lietuvių kolonijų, bet ir Kanadoje ir Pie
tų Amerikoje, pav. Buenos Aires mieste 
Argentinoje.

Tarybų Lietuvoj, ji buvo ir tebėra pla
čiausiu ruožtu minima; specialiai knygų 
leidiniai daromi šiam jubiliejui atžymė
ti.

Visos Tarybų Sąjungos rašytojų są
junga praneša, kad ir kitose tarybinėse 
respublikose šis įvykis bus atitinkamai 
atžymėtas.

Ryškesniam šios sukakties užakcenta- 
vimui kai 'kur ruošiamos lietuviškos 
knygos parodos, — neabejoju, daugelis 
jūs esate jau matę knygos parodą Brook
lyn© Lietuvių Piliečių Kliubo patalpose, 
suruoštą šio suvažiavimo proga.

Deja, tik progresyvė Amerikos lietu- 
vių visuomenė knygos sukaktį ryškiau 
teatžymi, tik progresyvė lietuvių spauda 
plačiau apie tai rašė. Reakcinė spauda 
visa tai beveik nutylėjo, o jei kuris laik
raštis ir rašė, tai tik “dėl mados.”

Neapkęsdami Tarybų Lietuvos, jos 
priešai ignoruoja, užtyli net pačius gy
viausius mūsų tautai reikalus ir net 
stambiausius jos kultūrinius pasiekimus. 
Atsieit, jiems, ir Mažvydo “Katekizmas” 
atsiduoda komunizmu ...

Tik dėl fo, kad Lietuva yra tarybinė 
respublika, jos priešai, atrodo, mindžios 
kiekvieną mūsų tautai brangų dalyką. 
Mums, pnferęsyvei visuomenei, teks rū- 

f pintis .palaikymu ir plėtimu mūsų tautos 
tradicijų ir visų kultūrinių jos vertybių.

Tačiau būtų bevertis mūsų darbas mi

nėti 400 metų lietuviškos knygos jubilie
jų, jei nesiryžtame ugdyti dabarties 
spausdinta^ žodį ir nestatytume gairių 
mūsų, kultūriniams darbams plėsti atei
tyj

Svarbu dėti juo didesnių pastangų ir 
įtraukti juo didesnį skaičių žmonių į 
mūsų literatūros rengėjų eiles, į mūsų 
spaudos palaikytojų, būrį. Tuo privalome 
rūpintis juo labiau dabar, kai reakcija 
siekiasi suleisti savo nagus organizuo- 
tan Amerikos darbo žmonių kūnan.

Yra knygų ir knygų. Vienos jų žmones 
šviečia, kitos — nuodija. Tas pats su pe- 
rijodine spauda — laikraščiais. Mokė
kime tai atskirti. Dėl to .patys privalome 
labiau šviestis ir tvirtinti mūsų Litera
tūros Draugiją, mūsų dienraščius — 
Laisvę.ir Vilnį.

Tiek apie tai!
LIETUVIŠKŲ SIZIFŲ DARBAS

Meskime kelis žvilgsnius link mūsų 
oponentų fronto. Ką jie dirbo ir tebe
dirba?

1943 m. pabaigoje jie buvo sušaukę 
Čikagon savo “kongresą” ir ten galutinai 
susivienijo su visu tuo, kas yra reakcin- 
giausio Amerikoje: su O’Konskiais, Roz- 
marekais ir pačiu amerikinės reakcijos 
kelio rodytoju — Hearstu. Jų “kongre
sas” netgi nutarė pasiųsti Hearstui pa
dėką už tai, kad jis remia Amerikos Lie
tuvių Tarybos darbus ir kovoja “už Lie
tuvos laisvę” (tokią, kokios nori smeto- 
nininkai)!

Na, ir per tą visą laikotarpį spauda, 
esanti ALT kontrolėje, taipgi kalbėtojai 
— atbėgėliai ir vietiniai — diena iš die
nos lenktyniuojasi su Hearstu Tarybų 
Lietuvos šmeižime ir puolime komunistų. 
Nėra to melo, kurio toji spauda nepa
skelbtų, pakartodama. Kai kada žmogus 
net pamanai, kad toji spauda, tie žmonės 
yro kokios tai nematomos pajėgos baus
mės keliu priversti atlikti tai, ką jie at- 
likdinėja.

Graikų mytologijoje yra tokis padavi
mas: prieš tūkstančius metų Korinte gy
veno valdovas, Sizifo vardu. Kadangi jis 
didžiai nusidėjo savo dievams, tai po 
mirties, kai jis pasiekė graikišką praga
rą, jam dievai uždėjo tokią bausmę: Si
zifas turįs užristi ant aukšto kalno akme
nį ir jį paleisti žemyn. Kai akmuo pasie
kia dugną; tuomet Sizifas ir vėl jį rita 
aukštyn. Užristi ir paleisti, užristi ir pa
leisti — taip, be jokio atodairio jis ir po 
šiai dienai ten tą patį akmenį teberaičio- 
ja!

Tarybų Lietuvos priešai Amerikoje 
taipgi dirba sizifišką darbą. Kas jiems 
uždėjo tą bausmę — Dievas ar velnias— 
nežinau. Žinau tik tai, jog' tai nėra leng
vas darbas tą patį ir tą patį kartoti ir 
kartoti diena iš dienos, gerai žinant, jog 
tai melas!

Jei jų sizifiškas darbas būtų atlieka
mas nbpaliečiant platesnėsės Amerikos 
lietuvių visuomenės, — nieko tokio. Te- 
raičiotų sau jie šmeižtų akmenis. Deja, 
jie mojasi tan darban įtraukti platesnius 
Amerikos lietuvių visuomenės sluogs- 
nius. Jie prašo iš Amerikos lietuvių pini
gų. Sizifas, mat, kankinasi graikiškame 
pragare be algos, o jie už nedėkingą savo 
darbą nori apmokėjimo.

Jų Taryba paskelbė atsišaukimą, rei
kalaujantį net $250,000 savo darbams 
finansuoti. Girdi, tie pinigai būsią nau
dojami “Lietuvai išlaisvinti.” Žinome, 
kokios laisvės Lietuvai jie nori!

Atsirado kai kur individualų, kurie 
jiems aukojo.

Mums nerūpi pinigingi individualaį, 
kurie ten pinigus kiša; mums svarbu ap
saugotų draugijų, bei kliubų iždus, kū
muos lietuviški Sizifai siekiasi apiplėšti. 
Kai kuriuose miestuose, kur nebuvo žmo
nių, galinčių nušviesti to politinio rake- 
to veidą, jiems pavyko apiplėšti lietuviš
kus kliubus net po $500!

Jie nebegali pakęsti, kad Lietuvos 
liaudis, per šimtmečius kentusi ponų ir 
fabrikantų išnaudojimą ir pažeminimą, 
šiandien pati savo reikalus tvarkosi; gy
vena be ponų, be fabrikantų, be fašisti
nių valdovų ir kuria laimingą, beklasinį 
gyvenimą — socialistinį gyvenimą.

Jie operuoja prieš Tarybų Lietuvą to
kiais “argumentais”: ten, girdi, gyveni
mas žmonėms sunkus, 'visko stokuoja. 
Bet jie užtyli tą faktą, jog kituose karo 
nuolintuose kraštuose gyvenimas daug 
sunkesnis, kaip Lietuvoj.

Niekas geriau nesupranta esamosios 
Tarybų' Lietuvos žmonių buities, kaip tie 
Amerikos lietuviai, kurie nuoširdžiai sa
vo tautą myli ir jaiwisa kuo padeda. Jie

žino, jog nūnai Lietuvoje gyvenimas dar 
negali būti lengvas, — kas sakytų prie
šingai, netiesą sakytų.

Lietuva buvo per ketverius metus na-, 
cių plėšiama, griaunama ir pusti jama; 
kas buvo sugriauta ketvertų metų bėgyj, 
negi gali, būti atstatyta, per vienerius ar 
dvejus metus!

Tačiau žinome7 tai: Tarybų Lietuvos 
žmonių gyvenimas gerėja su kiekviena 
diena. Sugriautas šalies ūkis sparčiais 
tempais atstatomas. Penkerių metų pla
nas, kuris baigsis 1950 m., vykdomas pa
sekmingai ir ryžtingai. O kai jis bus 
įvykdytas, Lietuva‘ne tik bus atstatyta, 
bet ji savo gamybą bus pakėlusi aukščiau 
1940 metų gamybos laipsnio ir visas dir

bančiosios liaudies gyvenimas bus paki
lęs aukščiau negu jis kada nors yra bu
vęs.

Mūsų pareiga tatai aiškinti kiekvie
nam žmogui, kad apsaugoti jo kišenių ir 
protą nuo lietuviškų Sizifų. Anksčiau ar 
vėliau tie žmonės už tai bus mums dėkin
gi. '

Lietuviškieji reakcininkai nekantrau
dami laukia tos valandos, kuria būs nu-V / 7 4*

mesta atomo bomba ant Maskvos, Vil
niaus bei Kauno. Naujas pasaulinis ka
ras, karas prieš Tarybų Sąjungą, — už
puolimo karas — vienintelis jiems išei
ties punktas. Dėl to jie sielojasi, net mel
džiasi, nes tik per karą jie tikisi galėsią 
sugrąžinti liaudies priešų viešpatavimą 
Lietuvon.

Nesupurto jų sužiaurintų pojūčių tas 
faktas, kad tokis karas sunaikintų išti
sas tautas, ištisas valstybes ir pakirstų 
pačią civilizaciją visame pasaulyj. Jų 
siekimasis pateisina priemones, nepai
sant, kokios jos bebūtų kruvinos.

PABĖGĖLIAI.
Šiuo metu Amerikon vyksta vienas po 

kito iš Vokietijos pabėgėliai. Dalis jų, at
vykę, ieško darbo ir gyvenimui vietos, 
siekdamiesi nieko nekliudyti. ‘Tokių mes, 
aišku, neliečiame. Te jie sau gyvena.

Bet dalis bėglių, atvykusių į mūsų šalį 
prieglaudos ieškoti, pradėjo raičioti tuos 
pačius melų ir šmeižtų akmenis, kaip po
nai iš Amerikos Lietuvių Tarybos pasto
gės. Jie plūsta Lietuvą, jie kolioja pažan
giuosius Amerikos lietuvius ir jie tai at
lieka ne už dyką: jiems yra mokamos al
gos, užtikrintas poniškas gyvenimas iš 
aukų, iškaulintų iš Amerikos lietuvių vi
suomenės neva Lietuvai gelbėti.

Tos rūšies parazitų atvyks ir daugiau 
—visa armija buvusiųjų smetonininkų, 
galvažudžių in buvusių Hitlerio gauleite
rių, padėjusių naciams mėsinėti lietuvių 
tautą, — dar sugužės.

Nemanykite, kad bent vienas iš jų pa
sisakys esąs smetonininkas arba hitle
rininkas; kiekvienas sakysis ėsąs demo-' 
kratas ir nieko daugiau nenorįs, kaip 
tik “demokratijos.”

Prieš tokius gaivalus mes kovojame ir 
kovosime, keldami aikštėn jų darbelius!

MŪSŲ RYŠIAI SU KANADOS IR 
PIETŲ AMERIKOS LIETUVIAIS.
Praeitais metais Toronte įvyko Kana

dos Lietuvių IV-tasis Suvažiavimas, ku
riame man teko dalyvauti broliškuoju 
atstovu nuo mūsų Centro.

Kanadiečiai šiandien turi savo atsto
vybę mūsų suvažiavime. Tarp jų ir mūs 
ryšiai gražūs, geri.

Šiame suvažiavime mes turime bro
lišką atstovą ir nuo Pietų Amerikos lie
tuvių — Joną Jokubką. Tai pirmas toks 
įvykis mūsų gyvenime.

Be to, esame gavę didoką glėbį sveiki
nimų iš Brazilijos, Uruguajaus ir Ar
gentinos lietuvių nuo organizuotų gru
pių ir pavienių veikėjų.

Tai parodo, jog tarp mūs ir pietiečių 
užsimezga glaudesni ryšiai. Jie darosi 
mums artimesni, o mes — jiems.

Pietų Amerikos lietuvių gyvenimas 
kur kas sunkesnis negu mūs. Dėl to mes 
privalome jiems padėti — padėti ypa
čiai literatūra ir bendrai apšvieta. Ne- 
prošalį būtų ir mums patiems užsisakyti 
argentiniečių “Vienybę” ir uruguajiečių 
“Darbą.” Gal su laiku ir Brazilijos lie
tuviams pavyks įsisteigti savo laikraštis.

DĖL ANGLŲ KALBA LAIKRAŠČIO 
' < AMERIKOS LIETUVIAMS.

Mūsų centre buvo kilusi mintis leisti 
anglų kalba savaitraštį, taikomą tiems 
amerikiečiams lietuviams, kurie neskai
to lietuviškai. Tokis savaitraštis turėtų 
būti nepartinis, progresyvus ir vyriau
sia jo misija: informuoti skaitytoją apie 
tai, ką veikia lietuviai ne tik Jungtinėse 
Valstijose, bet ir Pietų Amerikoj, Kana
doje ir, žinoma, Tarybų Lietuvoj.

Deja, atsiliepimas dėl tokio savaitraš
čio įsteigimo buvo dar permažas, ypačiai. 

Ugnys prie Nemuno
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

elektrinę dabar. — jauti vi
sur naują, nematytą staty
bos tempą ir žmonių ener
gija.

Štai didysis centrinis pa
statas dar be langų, o jame ' 
stovi ir žioruoja katilas, su
kasi generatorius... Nebuvo 
sudėtingo ir daug atstaty
mo darbo reikalaujančio 
lifto kurui pakelti viršun— 
tarybiniai technikai sukon- 
struavo laikiną, pilnai ata- 
tinkantį dabartinį pareika
lavimą.

Braižymo salėse dar ne- ' 
nudžiūvo nuo naujų dažų 
sienos, o jau čia buvo pa
statyti stalai ir pradėjo 
dirbti braižytojai, kurdami 
tolimesnius planus, staty
binius eskizus, projektuoda
mi trūkstamas detales...

Vos buvo baigtas pri
tvirtinti prie pamato pirma
sis generatorius, tuoj pra
dėta betonuoti pamatai ir 
vykdyti darbai antrosios, 
tolimesn. eilės, vienu žodžiu 
tęsiama nesiliaujanti kova 

už galutinį viso to ener
gijos giganto atkūrimą.

Ir kai apleidi pilką,
deninę dieną Nemuno pa 
krantę, su švininiais 
kiais debesimis viršum jos 
ir toli, labai toli matai švy
tinčias ugnis naujoje Petra
šiūnų elektrinėje, kurių ne
pajėgia užgesinti nei atstu- , 
mas, nei ūkana. Ir pagalvoji 
— ten žiba ne tik naujoji 
elektra, bet ir nuostabi sta
lininio penkmečio jėga, di
džioji brolybė ir draugystė, 
kuri moka ant karo pelenų 
sukurti nuostabią tikrovę.

ry-

są-

i

neparodė tam sumanymui entuziazmo 
mūsų angliškai kalbantieji ir skaitantie
ji, be kurių pasiryžimo ir darbo leidimas 
tokio laikraščio neįmanomas.

Gal šis suvažiavimas galės tuo reikalu 
tarti žodį ir įpareigoti veikti būsipiąjį 
Centrą,* kurį teks suvažiavime išrinkti. 
Tiesa, jei toks laikraštis ir bus leidžia
mas, tai ne tuoj, kadangi šiuo metu nebe
galima gauti popierio.

DĖL CENTRO VEIKLOS.
Prityrimas parodė, jog platus Cent

ras, kurio nariai pasisklaidę po visą šalį, 
negali pasekmingai veikti. Visas darbas 
tenka atlikti valdybai, gi nutarimams 
padaryti be suvažiavimų nėra įmanoma. 
Sušaukimas suvažiavimų — lėšuoja ne
mažai pinigų ir tuomet dar nėra lengva 
narius sūvažiaviman sušaukti.

Man rodosi, reikėtų išrinkti į busimąjį 
Centrą mažiau narių ir jie turėtų gyven
ti vienoje apylinkėje, — Brooklyn© ar 
Chicagos. Tai reikėtų padaryti dar ir dėl 
to, kad gyvename nepaprastose sąlygose, 
kuomet nežinai, ką atneš rytojus.

Na, o kituose miestuose turėtų būti 
kuriami bendro veikimo komitetai 
šiams palaikyti su Centru.

MŪSŲ UŽDAVINIAI, MŪSŲ 
PAREIGOS.

Gerbiamieji! Gyvename ypatingose
lygose. Ligi šiol nematyta mūsų krašte 
reakcijos banga šiandien iškilo ir ji gali 
užlieti net ir tas vietas, kurios jautėsi 
esant saugiomis. Nūdieninė reakcija mo- 
jasi būti kur kas žiauresnė už 1919-1921 
m. siautėjusią.

Prieš arti dvejus metus buvo nugalėta 
hitlerinė Vokietija ir tuomet žmonės 
džiaugėsi, manydami susilauksią pasto
vios taikos ir laisvo/ ramaus gyvenimo.

Vokietija, tiesa, yra nuginkluota ir ji 
nūnai pasauliui pavojaus nesudaro.

Pavojų ^šiandien sudaro tas faktas, 
kad mūsų krašte, Jungtinėse Valstijose, 
hitlerizmas — tik po kitu vardu — kelia 
savo rudą galvą.

Monopolistinis Amerikos kapitalas, 
besisiekdamas užkariauti sau naujus 
grobius pasaulyj ir užsitikrinti neribo
tus pelnus šiame krašte, mojasi sunai
kinti darbininkų judėjimą, užčiaupti 
burną bet kuriam liberališkesniam žo
džiui, pasmaugti sau nepatinkamą spau- r 
dą ir tuomet viešpatauti niekeno nevar-? 
žomas. Atomo bomba apsvaigino Ameri
kos valdančiąją klasę.

80-tame USA kongrese yra įnešta 
daugybė prieš darbo unijas bilių; yra 
įnešti biliai (HR 2122 ir HR 1884), mie- 
riją nelegalizuoti USA komunistų parti
ją; prez. Trumanas paskelbė savo doktri
ną, pagal kurią Amerika privalo stoti 
fašistinei-monarchistinei Graikijos val
džiai, taipgi ligi kaulo reakcinei Turkijos 
valdžiai talkon “prieš koniunizmą.”

Kaip prieš desėtką metų hitlerinė Vo
kietijos valdžia buvo pasimojusi “kovoti 
komunizmą” pasauline plotme, taip šian
dien Washingtonas siekiasi daryti.

Kad nutildyti opoziciją, kongresas ir. 
vyriausybė siekiasi pirmiausiai užduoti 
smūgį komunistams; paskui darbo uni
joms; paskui liberalams ir bet kuriems, 
drįstantiems tarti savo žodį prieš mono
polistinio kapitalo-žygius.

Visa tai stato didžiulin pavojun ne tik 
Amerikos žmonių demokratines teises ir 
civilines laisves — Teisių Bilių, — bet 
ir taiką. Visa tai deda ant kiekvieno pro
taujančio Amerikos piliečio pareigą: pa
dvigubintai darbuotis prieš monopolis
tinio kapitalo siekimąsi, — darbuotis 
prieš reakciją!

Viskas, ką velionis Franklinas Delano 
Rooseveltas buvo palikęs, siekiamas! su
mindžioti, su purvais sumaišyti. .Prezi
dentas Trumanas paskelbė: kariauti 
prieš komunizmą, “apvalyti” valdiškas 
įstaigas. Tačiau prieš keletą dienų buvu- 
sis šalies vice-prezidentas ir artimiausias 
Roosevelto draugas ir bendradarbis, 
Henry Ą. Wallace, šitaip atsakė:

“Šauksmai pries komunizmą naudo- 
1 jami šmeižimui' visuomenės pareigūnų, 
kurių vienintelis nusidėjimas glūdi ta
me, kad jie buvo lojalūs prezidentui Roo- 
seveltui. ir tiems idealams, už kuriuos jis 
kovojo.”

Wallace pareiškia, jog šiuo metu pa
vojus civilinėms Amerikos žmonių lais
vėms yra didesnis negu jis buvo tuojau 
po pirmojo pasaulinio karo.

Niekas negali to užginčyti!
Tačiau, šiuo metu darbo žmonių pajė

gos taipgi kur kas organizuotesnės, negu 
jos buvo po pirmojo pasaulinio karo. Or
ganizuotų į darbo unijas darbininkų nū
nai yra apie 15,000,000, kuomet anuo 
metu tebuvo tik koki 3-4 milijonai. Poli- 

(Tąsa 4-me pus.)
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Elizabeth, N. J
Minėjome Lietuviškosios 

. Knygos Sukaktį
Balandžio 2 d., 408 Court 

St., minėjome 400 metų lietu
viškosios knygos sukaktį. Kal
bėjo L. Pruseika, Vilnies re
daktorius iš Chicagos. Jis pla
čiai išdėstė lietuviškosios kny
gos istoriją ir kokį progresą 
lietuvių tauta atsiekė kultūros 
srityje. Taipgi kalbėtojas pla
čiai gvildeno bendrą šių dienų 
padėtį Amerikoje ir pasauly
je. .

L. Pruseikos atsilankymas į 
mūsų miestą paliko gilų įspū
dį. Nepaisant, kad buvo smar
kus lietus ivisą vakarą, kuris 
nemažai publikos sulaikė, bet 
visgi, susirinko būrys. Susi
rinkę suaukavo dienraščio Vil
nies reikalams $27.75. Jonas 
Wizbaras pirko Vilnies ben
drovės šėrų už $20. Keli at
sinaujino dienraštį Vilnį. Au
kavo sekamai:

J. Zaleckas $5; Ig. Bečys— 
$2. Po $1 aukavo: S. Pociū
nienė, M. Burkauskienė, A. 
Trepkus, P. Poškus, J. Wiz- 
bar, F. Saulis, S. Baltutis, A. 
Lukoševičius, A. Skairus, V. 
Bitė, V. šerelis, P. Vaičionis, 
A. Gudaitis, A. Strepeika, O. 
Bečienė, K. čiurlis, A. Ražans- 
kas, J. Sidaras ir S. Liutkus. 
Po 50 centų: V. A.,' B. Ma- 
kutėnienė ir M. Tarasienė. 
Visiems aukavusiems širdin
gai ačiū!

A. Skairus.

OFENSYVAS PRIEŠ
GRAIKŲ PARTIZANUS
Athenai. — Graikų mo- 

narchistai skelbia, kad jie 
pradėjo visuotiną ofensvvą 
prieš partizanus - respubli- 
kiečius. Monarchistai turį 
130,000 armijos ir' 30,000 
karinių žandarų.

Jeruzale. — Aukščiausias 
anglų teismas Palestinoje 
patvirtino mirties bausmę 
žydui teroristui Dovui Gra
veriui?
3-čias puslapis — ------ -  -
Laisvė—Liberty Lith. Daily *, 
Penktad., Balandžio 11, 1947



1
A 4-tai puslapi! 

Laisve—Liberty Lith. Daily * 
Penktad., Balandžio 11, 1947■ FRANK KRUK

arba Graborius Pranas Krukelis
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atvykote į tėvynę'. Daugelis iš jūs mus 
palaikėte prispaudimo ir nelaimės valan
dose, — dejavo 130 kilogramų veikėjas 
taip, kad netolimoje pieninėje nuo jo pra
kalbos tuojau surūgo saldus pienas. — 
Mes tie nelaimingi, kurie pernešėm visus 
rūpesčius, iškentėm, užgydėm visas tau
tos žaizdeles. Jeigu šitame darbe mes 
reiškėmės idėjomis, jūs, broliai, pagel- 
bėjote doleriais. Ir tas fundamentas, sa
kytumėm ... — oratorius sugniaužė 
kumštelę, tuo ypatingai pabrėždamas sa
vo minčių svarumą, — fundamentas, 
ant kurio padėjom savo valstybės rūmą... 
ta... tai... vadinasi, kas iš to seka?! O se
ka, kaip visiems yra žinoma, kad esame 
laisvi'...

Į oratoriaus galvą atėjo mintis, kad 
gal geriau būtų paimti’lyriškai, nupiešt 
gamtos vaizdą ir vienu kirčiu paklot 
amerikiečių širdis ties jūra, kiek apsi
stojus pievose, laukuose ir lygumose.

. Kalbėtojas taip ir. smogė pagaliau į 
amerikiečių širdis: — Štai jums Lietu
vos vandenys, štai laukai, štai jūsų bro
liai artojai. Sustiprėkite mumyse, pa
guoskite jausmus, susikaupkite rimtam 
kūrybiniam darbui. Valio!

Krito katutės. Storas, nedidelis jankis 
prasismelkė pro kitų būrį, apsikaišęs at
lapą, amerikoniškų žvaigždžių kukarda. 
Jis neseniai tik buvo išlindęs iš laivo bu
feto ir dabar, kaip niekad, išvydo gražią 
tėvų šalį. Didele šilkine skarute nusi
šluostė akis ir savo, ranką atidavė komi
teto pirmininkui, kuris ją taip ilgai kra
tė, kol išbyrėjo iš amerikono kišenės pa
laidi, smulkūs pinigai. Tai verkė Frank 
Kruk, graborius, labdarys, išlipęs į tėvų 
žemę, apsuptas visuomenės veikėjų, gro- 
serninkų, muitininkų. Verkė tasai, kurs 
juoku ir linksmybėmis džiugino Brukli- . 
ną, kurio nė vienas fotografas nebuvo 
sučiupęs be jo tradiciško šypsnio. Fran
kas buvo pratęs į visus gyvenimo reiški
nius žiūrėti amerikoniškai ir į grabą bu
vo įpratęs, kaip į savo sūnų, per dešimtį 
su kaupu metų. Daug kas iš pažinojusių 
Franką galėjo abejoti jo ašarų tikrumu, 
nes kiekvienam galėjo dingtelėti, kai 
Frankas kažkada buvo nusamdytas Gel
bėjimo Armijos, kur vaidino Lozorių, ne
laimingą seilių ir paliegėlį.

Bet ar tai jau ne rimta, ar nepakan
kamai jausminga, kad beveik subrendęs 
žmogus, praradęs plauką, turįs visokių 
gėrybių Brukline, pagavo gailiom aša
rom lynot, išvydęs šalį, kurioje bėginėjo 
jaunas, basas, vienplaukis, baltais, pava
sariop prabrinkusiais, takučiais, brai
džiojo vešlioje dirvonų žolėje, ieškoda
mas vieversio kiaušinių.

Ne! Jo ašaras spaudė išdidumas, tau- 1 
rūmas, prieš tą žemę ir žmones, kuriuos 
jis paliko visai nežinomas, paprastas 
Zidoriaus sūnus ir štai grįžo su muzika, 
su prakalbomis.

Ar atsiminė graborius, kai jaunystėj, 
nuostabų rytą išvydęs saulės tekėjimą, 
ne kartą kiaulės kriuksėjimą pamėgdžio
jo, ir kiaulė jį savu palaikė?! Ar atsimi
nė tas gaudžias, neaprėpiamas rudens 
dienas, širmas ir lytingas, kai tėvas Zi
dorius, svilindamas kiaulę, išpūtė jam 
pūslę ir norėjo vyskupu padaryti?! Kas 
gal įspėt žmogiškos sielos sroves, gelmes 
ir seklumas!

Šiuo metu niekas negalėjo abejoti 
Franko ašarų tikrumu. Jis verkė grabo^- 
riaus ašaromis, raudojo tais senais, iš
džiūvusiais gailių ašarų šaltiniais, kurie 
nebuvo laistomi nuo tų laikų, kai Fran
kas “atsistojo ant savo kojų,” o tėvas nu
sinešė diržą su savim į Kruopių parapi
jos kapus. y > |

Graboriaus verkšlenimui pritarė keli 
jo kostumieriai, saliūnininkai ir kelios 
ponios.

Komiteto pirmininkas prisiartino šitą 
iškilmingą valandą prie graboriaus, ir 
Krukas vikriai suėmė jį. rankomis. Ta
čiau atrodė, kad amerikonas bus pagul
dytas ant menčių, bet netrukus žymus 
brūklinietis išsirito iš apačios, skrybėlė 
pasviro šonu.

Kitą dieną šita imtynių scena tilpo > 
laikrašty, patogiu momentu pavogta fo
tografo, po kuria buvo parašyta: jaudi
nąs, broliškas pasibučiavimas.

i (Bus daugiau) , *

MŪSŲ UŽDAVINIAI IR PAREIGOS

(Tąsa)
GRABORIUS LIETUVOJE

Sugaudus dūdų orkestrui kilnų, našų 
maršą, šviesus sekmadienio rytas į pajū
rį iškvietė didelį būrį žioplių. Neseniai 
dar saulė baigė rytmetinę sėją, ir šen bei 
ten spinksojo aukso grūdų atšvitos.

Iš pilkšvo rūko, akiraty, išlindo pat
sai pavasario dievas ir, juokdamasis 
visa burna, apsikaišęs margų gėlių vai
nikais, nubrido pamariu.

Ankstyvas meškeriotojas suliesėjusiu 
slieku kantriai apgaudinėjo kvailą Lie
tuvos vandenų žuvį. Šį kartą ir menkas 
rubuilis nebūtų judinęs, jo slieko.

Ešeriai, lynai, silkės, plekšnės, men
kės, ir kita įvairaus svorio, įvairių poli
tinių įsitikinimų žuvelė, užsidėjusi per- 
kaklius,'kaklaryšius, leisdama mažus pa
sitenkinimo burbulus, plaukė būriu į pa
krantę.

Kiekvienam žinoma žuvų psichologija 
ir jų tautos nusistatymai: didesnė visuo
met mažesnę ryja. Bet dabar apie tai ne
buvo ir kalbos, nes didysis akvarijumas 
išgirdo žinią, kuri pradžiugino tiek dide
lę, tiek ir mažą y esą iš anapus marių sa
vo mažus valdinius nutarė aplankyt ka
ralienė bangžuvė. '

Susirūpino ne tik silkė, bet ir vėžys, 
kuris vis atbulas eina, rasi, bangžuvė do
vanas neša, tiesiog iš Amerikos, rasi, ji 
tik angliškai kalba, o rasi, kas mūsų 
vandenyse nepaliks — gelmės maža, per 
daug smulkių žuvelių užterštas vanduo.

To rūpesčio neišleisdami iš širdies, vis 
dėlto yrėsi žuvelė visokia, o po draugei 
ir lynas su unguriu, dėl savo slidumo re
tai sučiumpamas, — visokį vandenų val
dininkai, valdininkėliai...

Tuo tarpu visos rytmetinės žuvelių 
kalbos ir įspūdžių pasidalinimas turėjo 
būti nutrauktas: susirinkusiųjų dėmesį 
atkreipė uostan įplaukęs laivas, kuris ar
tinosi lyg baltas, žvilgančiais kraštais 
grabas.

Uoste prasidėjo judėjimas, didelis ke
purių kilnojimas, skepetaičių mosikavi- 
mas. Meškeriotojai, visokį spunksos ir 
kita bevardė žuvis, daugiausia besivei- 
sianti prie dumblo, > smarkiai pagavo 
krutinti uodegas. Aukštutiniuose ir že
mutiniuose pakrantės namų aukštuose 
atsidarinėjo langai ir mieguistos galvos 
kyšojo, lyg puodai. \

Netrukus laivas priplaukė molą, kiek 
pasviro šonu, žydėdamas vėliavomis. Į 
galą viskas susiliejo į neapsakomą triuk
šmą: skepetaitės ir net skrybėlės lakstė 
ore. Prikibę, prisiplakę prie užtvarų, ly
nų, laivo bokšteliuose stovėjo amerikonai, 
laikydami vienoje rankoje Lietuvos, ki
toje Amerikos vėliavas, kurias dėliojo 
kryžmai, kėlė aukštyn. Saliutavo, sveiki
nosi, pro muziką, alasą, ašaras.

Svečiams sutikti komitetas, atvyku
siųjų giminės, pažįstami, labdaringų ir 
kultūrinių draugijų žvejai, pasijudino.

Čia ir pasipylė broliai amerikiečiai, ir 
prasidėjo sveikinimai su prakalbomis. 
Kur žingsnį žengė — prakalba, kur skry
bėlę nuėmė — sveikinimai, o kuris ame
rikonas spėjo į kišenę ranką įdėti, ieško
damas skarutės ašarai nubraukti,—tuo
jau tėvynės meile ir ilgesiu viskas buvo 
sveriama.

Pirmas su pasveikinimo žodžiu į di
džiąją Amerikos lietuvių ekskursija krei
pėsi komiteto pirmininkas. Iš pradžių jo 
balsas paėmė tragišką akordą, bet ne
trukus, perbėgęs visą gamą, jis sustojo 
ties “si” ir, mušdamas kulnu, darydamas 
didelius ratlankius trumpa ranka, ame
rikiečiams jau po dviejų žodžių apipiešė 
nepriklausomą Lietuvą ir spėjo papasa
koti apie jūrą. Daugelis sužinojo iš ora
toriaus, kad vanduo jūroje esti sūrus, 
kad joje esą neišsemiami turtai, kad 
kraštui trūksta vikrių, sumanių finan- 
sistų, kurie iš plačių vandenų gautų dru
ską, kuria galėtų žuvis sūdyti, kad pas
tatytų laivyną, kuriuo būtų galima ve
žioti apvynius, grybus ir šeškų kailius, 
nes tokių prekių visame pasauly nesą. 
Gelsvus gintarus klojo po amerikiečių 
kojomis — kaip Bangpūtis svaidėsi pu
tomis kalbėtojas ir taip stipriai, taip įti
kinančiai, jog daugelis, jom dar nebai
gus, pradėjo šaukti. Baigė jis tokiaias 
žodžiais:

— Didelė mums valanda išmušė. Dau
gelis jūsų pirmąkart, broliai ir seserys,

(Tąsa nuo 3-čio pus.) 
tinis žmonių supratimas šiandien stovi 
aukščiau, kaip tuomet. Pamėgdžiojimas 
negarbingųjų Palmerio avantiūrų jų ne- 
nugązdins!

Pasaulinė situacijai taipgi griežtai ski
riasi nuo tos, kuri buvo tuojau po pir
mojo pasaulinio karo. Tarybų Sąjunga, 
pav., kuri prieš 25-rius metus buvo silp
nutė, šiandien — milžinas. Europoje gy
vuoja visa eilė liaudies respublikų, sto
vinčių ‘kelyje į progresą. Azijos tautos 
ne juokais grumiasi už laisvę, savistovu
mą ir laimingesnį gyvenimą. Lietuva 
šiandien jau tarybinė jr jokia atomo 
bomba ten nesugrąžins fašistinio režimo.

Visa tai kęlia nerimą Amerikos mono
polistinio kapitalo vadų galvose, bet visa 
tai teikia didžiulės vilties ir energijos 
Amerikos darbo žmonėms, stovintiems 
prieš kapitalo ofensyvą.

Todėl pažangiajai visuomenei nusi
minti netenka!

1948 m. įvyks prezidentiniai rinkimai. 
Jie bus labai svarbūs. Apie juos jau da
bar tenka galvoti. Kur, su kuo stovės 
Amerikos lietuvių demokratinė visuo
menė?

Yra manoma, jog ligi rinkiminė kam
panija prasidės, Amerikos pažangioji vi
suomenė turės plačią, apimančią milijo
nus žmonių, liaudies partiją — trečiąją 
partiją. Jei taip įvyks, mes, be abejo, 
remsime ją, jos kandidatus.

Mūsų Centre kilo mintis, kad reikėtų 
tučtuojau mums pradėti organizuoti 
lietuvių, balsuotoji^ kliubus, — kliubus 

, visuose miestuose ir miesteliuose, — ir 
per juos ruoštis rinkimams.

Tai rimtas klausimas ir jis privalo at
kreipti atitinkamo dėmesio.

Daug kitų, mažesnių klausimų-klausi- 
mėlių čia nei neliečiu dėl laiko stokos.

Draugai ir Draugės!
Grįžkime į namus su panaujanta ener

gija dideliems darbams stovintiems 
prieš mūsų akis.

Grįžkime gerai žinodami, kad jokia, 
neį ir žiauriausia, reakcija, istorijos loko
motyvo atgal nepasuks, — vadinasi, dar
bininkų judėjimo jai nepavyks pasmaug
ti.

Prieš apie vieną tūkstantį metų Dani
joje viešpatavo gudrus karalius, Kanu- 
tas, kuris buvo pasimojęs sulaikyti jūros 
bangavimą. Bet jam tai niekaip nepavy
ko atlikti ir šiandien dėl to jis yra pajuo
kos objektu.

Šių dienų Amerįjcos Kanutams irgi 
nepavyks sulaikyti liaudies judėjimą. 
Nepaisant, kokiais vardais mūsiškiai 
Kanutai vadintųsi — Trumano, Hoove- 
rio, Rankino ar Švelenbacho — ne jiems 
atgal atsukti istorijos ratai!

Roosevelto, Wallace’o, Pepperio ir ki
tų pažangiųjų liaudies vadų principai 
gyvuoja ir gyvuos!

Pasimokiusi iš netolimos praeities, iš 
kitų kraštų savo brolių, Amerikos liau
dis1 kovos už geresnį ir laimingesnį gyve
nimą, už taiką, už Jungtines Tautas, už 
butus karo veteranams, už didesnes al
gas, už šviesesnį rytojų sau ir savo bro
liams.

Mes esame tos didžiulės liaudies dali
mi, — mes tuo didžiuojamės — ir mes 
veiksime išvien su visa progresyve Ame
rikos visuomene!

SKAITYTOJU BALSAI
NEW HAVEN, CONN.

Ko Verti Tokie Vyrukai?
Tūli laisvi nuo religijos yra 

tik iki Velykų. Nereikia ieš
koti ir kalbėti apie toli gyve
nančius, bet tik apie tuos, ku
riuos matomo savo akimis ir 
juos gerai pažįstame. Apie to
kius pravartu ir pakalbėti.

Nors yra tokių jaunų vyrų 
ir kituose miestuose, ką ma
tome iš aprašymų laikraščiuo
se, kurie laisvų tėvų, be reli
gijos išauklėti, bet kaip pri
bręsta vedybiniam gyvenimui, 
tai vedasi bažnyčioje. O vis 
daugiausiai dėl to, kad ima 
religinę merginą, čia nesvar
bu, kokios tautos ar tikybi
nės sektos, čia kalbu apie lie
tuvius jaunuolius.

Mūsų mieste, kuris tik jau
nuolis vedė, thi visi ėmė šliū- 
bą bažnyčioje, o vis tai buvo 
dažniausia sūnūs laisvų tėvų,' 
laisvai išauklėti. Keli iš jų 
net turėjo į kitus tikėjimus 
persikrikštyti. Vienų nesura
do, kur jie krikštyti buvo, ki
ti visai buvo nekrikštyti — 
reiškia, buvę tikrai nereligin
gų tėvų sūnūs. Kaip kuriuos 
iš jų kunigas priverčia pote
rius mokintis ir dar užpirkti 
mišias. Be užpirkimo mišių 
neduoda ši i ūbo. Pats savo aki
mis mačiau, kaip viena jau
navedžių porą turėjo priimti 
šventą sakramentą, kad gauti 
šilūbą, ko pirmiau nereikala
vo.

Taip jaunuoliai pasivergia

savo jaunai žmonai nuo pir
mųjų dienų. Toki vyrukai ne
paiso, kad jie tokiu pasielgi
mu padaro nesmagumo savo 
tėvams. Girdėjau nuo kelių 
tėvų rimtų nusiskundimų ta
me klausime. Tūli savo sūnus 
bandė perkalbėti, bet sūnūs 
atsakė, kad jų merginų tėvai 
nevelina imti valdišką (civilį) 
šliūbą. Reiškia, merginos sa
vo tėvus gerbia ir elgiasi taip, 
kaip jie nori, o tie jaunikai
čiai savo tėvų nepaiso.

šioje apylinkėje nemažai 
vedėsi laisvų tėvų dukrų, bet 
jos kaip tik kitaip pasielgė, 
negu sūnūs. Jos apsivedė ci
viliai, paimdamos pas teisėją 
šliūbus. Reiškia, merginos yra 
daugiau gerbiančios savo įsi
tikinimus ir tėvus.

Kas kaltas už tai, kad lais
vai išauklėtas jaunimas, kuris 
netiki į religiją, eina vestis į 
bažnyčią? Gal todėl, kad pa
staruoju laiku per daugelį 
metų progresyve j e spaudoje 
nėra vedama priešreliginės 
apšvietos.

Net yra toj spaudoj angliš
ki skyriai, kuriuos jaunuoliai 
galėtų pasiskaityti, bet ten 
nieko nerašoma apie religiją, 
jos rolę, jos istoriją. Dar net 
randasi straipsnių, kurie nu
rodo, kad prieš religiją nerei
kia visai kovoti. Užtenka pa
siskaityti Jaunučio straipsnį, 
tilpusį dienraštyje Laisvėje.

B. Ribokas.

AMERIKINĖ ORO LINI
JA Į SUOMIJĄ

Washington. — Suomija 
leido prekinei Amerikos 
Overseas oro linijai veikti 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Suomijos.

Baltimore, Md
Iš LDS 48 Kp. Susirinkimo
Balandžio 3 d. įvyko LDS 

48 kp. susirinkimas. Kuopos 
valdyba išdavė raportą iš kuo
pos stovio. Iš raporto pasiro
dė, kad kuopa gerai stovi fi
nansiniai ir gerai nariai pri
žiūrimi per darbštų kuopos 
sekretorių. Kuopa turi gerą 
valdybą, o labiausiai pasižymi 
savo darbštumu, narius prižiū
rėdamas ir naujų narių gavi
me pasidarbuojąs A. žemai
tis. Jis raportavo, kad jau ga
vęs 3 naujus narius. Sekreto
rius dirba sunkiai, bet ir yra 
geros pasekmės.

Būtų pageidaujama, kad se
nas vajininkas S. Reimondas 
stotų darban gavime naujų 
narių.

Skaitytas laiškas nuo Vil
nies dienraščio, kad paaukoti 
dienraščio suvažiavimui, kuris 
įvyks pradžioje gegužės mė
nesio. Nutarta nupirkti Vilnies 
Šerą už $10.

Drg. S. Reimondas išdavė 
platų raportą iš Amerikos De
mokratinių Lietuvių Suvažia
vimo.

Nutarta surengti kuopos 
naudai piknikas gegužės 25 
d. Piknikas bus laikomas Del
tuvą ūkyje, Arbutus, Md.

Susirinkimas buvo skaitlin
gas ir gyvas. Labai svarbu, 
kad nariai interesuojasi orga
nizacija ir lankosi į susirinki
mus. Kada nariai lankosi į su
sirinkimus, tai yra naudos ne 
vien kuopai, bet bendrai pro- 
gresyviškai Baltimorės lietu
vių visuomenei.

Tas Pats.

\! MORE 
0 MILEAGE

you

• Ik Greatest Value Your Tire Ration Certificate can buy

Other Passenger Tires 

Have Only FOUR Plies

your solution to the tiro short
age. Everything you gat In other tiras 
-PLUS tha famous extra fifth ply, 
exclusive with Norwallc-tha only fee- 
tory brand 5-ply tira. This axtra pro- 
taction insuras 25% mora milaaga- 
safaty-longar wear. Nowadays you 
want tha most tira for your monay. •« 
this Is HI

WITH A

5 th
P L Y

NORWALK TIRES

ar jūs pagalvojote apie 
|F!I D ITD H n <a n jb n
ARMIJOJ?

Kreipkitės tuoj aus pas
ACME TIRE WORKS

847 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. 
gausite naujų 5 ply tajerų. EV. 7-3548

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

• Įstojimas j J, V.. Armiją šian
dieną daug daugiau reiškia, negu 
tik jsirašymas 3- metams tarny
bos, ar daugiaū. Tatai duoda jums 
pradžią karjeroje, kuri iš daugelio 
atžvilgių yra geresnė, negu kokia 
kita, kurią jūs galėtumėte pasi
rinkti.

Armijoje jūs galite kilti taip 
greit, kiek siekia jūsų gabumai 
ir tarnybos laikas. Jus gaunate 
algą, kuomet mokinatės lavinto 
darbo arba arrtato, kuris |*ali 
reikšti pinigus jūsų kišeniui vė-

A GOOD JOB FOR YOU

U. S. Army
CHOOSE THIS

FINE PROFESSION NOW'.

246 Graham Ave.

lesniais metais. Visos pamatinės 
jūsų išlaidos, kaip kad maistui, 
drabužiams,“ butui, medikaliam ir 
dantų gydyriiui, yra apmokėtos. 
Jūs galite keliauti • j tolimuosius 
,žemės kampus. Ir jūs galite pasi
traukti su pajamomis visam am
žiui tik po 20 ar 30 metų tarny
bos.
—Dar daugiau, Armijos karjera 

duoda jum darbą, kuris yfa svar
bus jūsų šaliai ir kuris pelnys 
jums pagarbą ir paguodonę nuo 
jūsų draugų piliečių.

Armijos karjera yrli geras da
lykas apmąstyti — ir aptarti jū
sų J. V. Armijos Rekrutavimo • 
Stotyje.
JOS V REGULIARfi ARMIJA 
TARNAUJA TAUTAI, IR ŽMO
NIJAI KARE IR TAIKOJE.

Brooklyn, N. Y.

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj Kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vęrnon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Sveikinimai Trečiajam Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Suvažiavimui

(Tąsa)
17 diena kovo, 1947 
Sao Paulo, Brazil.

Trečiajam šiaurės Amerikos 
Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimui.

Mes, Brazilijos lietuvių at
stovai, dalyvavę P. P. Ameri
kos Kongrese, sveikiname 
Trečia šiaurės Amerikos De
mokratinių Lietuvių Suvažia
vimą.

Brangūs Draugai!
Mes linkime daug pasiseki

mų jūsų darbuose ir siūlome 
iš savo pusės stovėti už pro
gresą, taiką ir vienybę lietu
vių išeivijoje, taip pat mora
liai ir materialiai remti mūsų 
seną tėvynę Lietuvą.

Kongreso atstovai :
M. Š. Valentienė, 
Juozas Liaugaudas, 
Alfonsas Kučinskas, 
Paulina Černauskienė, 
Jeronimas Bubėnas, 
Vladas Bukas, 
Vytautas Šviesą, 
Mar. K. Kuzmickienė.

Trečiajam šiaurės Amerikos 
Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimui

Mes, Brazilijos demokrati
nių lietuvių Centralinė Kon
greso Komisija, sveikiname 
jus, suvažiavusius delegatus ir 
delegates, linkėdami gerų pa
sisekimų jūsų demokratiniame 
veikime. Visuomet stovėti už 
taiką, ko visas doras pasaulis 
trokšta.

Paulinas Černauskienė, 
Alfonsas Kučinskas, 
Juozas Liaugaudas, 
M. Valentiene, 
J. Bubėnas, 
Petras Valentas,

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

RONKONKOMA
8634

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai (rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

BROOKLYN, N. Y

Tamstos Ateitis Nebloga 
f

Ha, matau milijonus besikankinančius Reumatiš- 
kuose skausmuose, rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio ir nesmagu
mų varginami žmonės skundžiasi. Deksnio Galinga 
Mostis, sudaryta iš daug skirtingų elementų ir bran
gių aliejų, iš skirtingų kraštų svieto, šildydama ga
linga Šiluma sunaikins minėtus skausmus! Sena ii 
teisinga patarlė sako: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su Deksnio 
Galinga Mosčią. Turime daug laiškų nuo žmonių, ku- 

. . —,— rie liudija ir dėkavoja už pasekmingumą Deksnio,
Galingos Mhsties. Kaina (2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16-pz. $5.00.

PASARGA: Neklausyk nė jokių kitų pasiūlymų į 
vietą tikrųjų DEKEN’S OINTMENT. Nebūk toks, kaip 
mūsų pirmutinis tėvas Adomas. Jis žioplai paklausė savo 
Šonkaulio Jievos ir nustūmė pasaulį į vergiją, ir dabar 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy
venimas, nereikėtų nė dirbti nei drabužių nešioti, jei ne 
Adomo klaida.

Reikalauk tik DEKENS OINTMENT
P. O. BOX 666, NEWARK, N. J.

P. Siniauskas, 
Jonas Pranaitis, 
Danielius Atkočius, 
Liudomiras Sakalauskas, 
Bronius Slivinskis, 
Jurgis Junevičius, 
J. Ašuolis, 
Jonas Petrauskas.

Porto Alegre (Brazilija) 
14 kovo, 1947.

Sveikinimas:
Mes, Porto Alegre lietuviai, 

sveikiname 3-jį Amerikos Lie
tuvių Suvažiavimą ir linkime 
pasisekimo jūsų užsibrėžtame 
darbe, kuris visuomet atneš 
naudos mūsų demokratiniam 
judėjimui.

Vardu Porto Alegre lietu
vių darbininkų:

Antanas Birbilas, 
Vladas Kuzmickas, 
Juozas Pučinskas.

Sao Pkulo Rusų Sub-Komi- 
teto nuo Karo Nukentėjusiems 
Remti Lietuvių Skyrius sveiki
na šiaurės Amerikos Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavi
mą.

Brangūs broliai lietuviai!
Šio komiteto vardu nuošir

džiai sveikiname jūsų suvažia
vimą, linkėdami kuo geriau
sio pasisekimo visuose jūsų 
darbuose. Tejungia mus ben
dri progreso ir vienybės ry
šiai demokratinėje dirvoje. Vi
sos jėgos už taiką ir tėvynės 
gerovę!

Lietuvių skyriaus vardu:
Pirmininkas,

Juozas Liaugaudas,
Sekretorius,

Vladas Bukas,
. Nariai:

M. Š. Valentienė,

- Matthew A.
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.
Tel. MArket 2-5172

TELEPHONE
STAGG 2-5048

J. Gradient, • 
Alfonso Macaitis, 
Stasys Bendžius, 
Jurgis Junevičius, 
Jonas Malisauskas, 
A. Laurens, 
Teklė Keršienė, 
V. Vienažindis, 
Alfonso Kučinskas.

17-ĮII-Į947 m.
. Sao Paulo, Brazil. 

Trečiajam šiaurės Amerikos 
Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimui.

Mes, Brazilijos Lietuvių 
Vienybės Komiteto ^lariai, 
sveikiname Trečią Amerikos 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimą, linkėdami geriausių 
pasisekimų jūsų užsibrėžtuose 
darbuose: visur ir visuomet 
stovėti už taiką, progresą ir 
bendrą lietuvių vienybę!

Vienybės Komiteto nariai: 
Jeronimas Bubėnas, 
M. Š. Valentienė, 
V. Žįukas. 

, . ......... .
14 d. kovo, 1947 m. 
Sao Paulo.

Kultūrai Kruzeiro Organi
zacijos Artistika do Sul Bom 
Retires jaunimo ratelis svei
kiname šį Trečiąjį šiaurės 
Amerikos Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimą, įvykstantį 
š.’m. kovo men., New Yorke.

Suvažiavime tebūna tvirtų 
pamatų išvystymui naujiems 
darbo planams kultūrinėj bei 
politinėj veikloj.

Trečias demokratinis mūsii 
tautiečių suvažiavimas tegul 
bus galimybe sustiprinimui 
kolektyviškos kovos prieš fa
šistų likučius, kurie, kaip čia, 
Brazilijoj, taip ten, Amerikoj, 
sukasi sau lizdus prieš mūsų 
tėvynę Lietuvą.

Danute Degutytė, 
Bronė Šapoląitė, 
Julia Petukaiskas, 
Helena Alab.urda, 
Antanas Girckus, 
Aluizio Ant. Kūniškas, 
Jonas JekutaviČius, Jr. 
Petras Liudienavičius, 
Monika Kašelionyte, 
Juozas Kezep, 
Adomas Kazakevičius, 
Luiz Skarinkęvičius.

(Bus daugiau)
Jeruzale. — žydų teroris

tai užmušė dar vieną anglų 
policininką.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499,

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krająvus 
sudarau su ame-';; f'.
rikoniškais. Rei-t žĮpai 
kalui esant ir y> 
padidinu t o k i o jh 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atipaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kanapas Broadway Ir Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Lina

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn,

Tel. GLenmore 5-6191

di

K. VENCKUS 
, * LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš 

dėsnių j mažesnius, Spinet 
Sįyle, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriūoja.

L1. MANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123

ATYDAI

MĖSININKAMS
(AMATO MOKINIAMS) 1

< •

Štai Darbas su 9 Dideliais Naudingumais'
A&P reikalaują mėsos kapotoji! ir ribotas skaičius patyrusių 
vyrų tegali pasinaudoti proga to, ką mes turime pasiūlymui. 
Jūs būsite dėkingi pamatę^ ką reiškią darbas su A&P. Ir— 
Įsitėmykite tai!—dauguma mūsų mėsos darbininkų laikosi su " 
šia Kompanija per penkerius metus ir daugiau. Perskaitykite 
tūps devyniu.s punktus—tada jūs būsite sprendėjas, ar tos 
darbo sąlygos siūlo jums tikrai tą progą,, kurios jūs jieškote!

Patikrinkite šiuos 9 didelius naudingumus... Matote ką 
A & P turi pasiūlyjimus jums

1. Puikiausios algos — ir tai užtikrintai puikiausios!
, 2. Vakacijos su alga (1 savaite po 6 mėn., 2 sav. po 1 metų).

3. Penkių dienų savaitė. Nėra* naktinio darbo.
4. Nemokamai grupinė po mirties apdrauda.
5. Mokama laike ligos.
6. žemom kainom medikalė apdrauda.
7. Lokalinis darbas.

/

8. Vėliausi moderniniai įrengimai jūsų darbo.
9. 7} šventės su apmokėjimu.

Kreipkitės Į A&P Personnel Department arčiausią prie jūsų:

Bronx — 825 E. 141 st Street
Brooklyn — 50 Court Street
Jamaica — 90-01 Sutphin Boulevard įly * vt ■įo
Newark — Sherman Ave. ir Peddie St.
Patterson — Buffalo, Delaware ir West

Railway Avenues

The Great Atlantic & Pacific Tea Company
-------- r__------------------------ 
Gen. de Gaulle Pasiskelbė 
Reakcininkų Galva

Paryžius. — Prancūzų ge
nerolas de Gaulle savo kal
bose paskutiniu laiku šaukė 
sudaryt vakarinių valstybių 
bloką prieš ...Sovietų Sąjun
gą. Prancūzų komunistų 
spauda'rašo, kad gen. de 
Gaulle atvirai pasiskelbė re
akcininkų kolonos galva.

PRANCŪZAI SUŠAUDĖ 
40 MOROKKIEČIŲ.

Paryžius. — Susikirtime 
tarp morokkiečių gyventojų 
ir franeuzų komanduoja
mos senęgaliečių kariuome
nės Kasablankoj tapo nu
šauta 40 morokkiečių ir 
daug sužeista.

Chįnijos tautininkai keti
na nustumt komunistus nuo 
Tientsin - Pukow geležinke
lio.

1 J. KAŠKIAUČIUS, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964 

wimiiiiiiiiiiiiim

ADAM V. WAlMUS, DM
DAKTARAS—DENTISTAS

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

650 5 th Ave., kamp. 19th St, 
BROOKLYN, N. Y.

Tek SOuth 8-5569

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager t >
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.
Tek EVergreen 8-9770

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

Lietuvos Dukterų ir Sūnų Pašal- 
pinė Drg. rengia savo 34 m. jubi- 
lejiriį parengimą, balandžio 13 d., 6 
vai. vąk., Liet. Am. Piliečių Kliubo 
salėjo, kamp. E. ir Silver Sts. Bus 
skani vakarienė ir gera orkestrą. 
Tai kviečiame visų dalyvauti ir sma
giai praleisti vakarą — Rengėjai.

(83-84)

ELIZABETH, N. J.
LLD 54 kp. susirinkimas įvyks 13 

d. balandžio, 3 vai. dieną. 408 Court 
St. Visi nariai būkite susirinkime, 
nes bus išduodama raportai iš trijų 
įvykusių suvažiavimų. — A. Skai- 
rius, sckr. (83-84)

WILMERDING, PA.
Moterų Kuopa ir Lietuvos Sūnų 

kp. rengia bankietą, balandžio 13 d. 
Lietuvių Salėje, 110 State St. Pra
džia 5 v. v. Bus įvairių valgių ir 
įsigėrimų. Kviečiame visus dalyvauti, 
užtikriname, kad linksmai praleisi
te laiką. » (83-84)

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. rengia balių, balan

džio 12 d. Aidukaičio salėje, 1139 E. 
Mahanoy Avė. Pradžia 8 v. v. ir tęJ 
sis iki ryto. Šokiam gros lietuviška 
orkestrą. Įžanga 50c asmeniui. 
Kviečiame visus dalyvauti. — Komi
sija. • (83-84)

SCRANTON, PA.
Liet. Lit. Drg. 39 kp. susirinkimas 

įvyks 13 d. balandžio. Pas drg. E. 
Geležauskienę, 1210 Blair Ave., 2 v. 
dieną. Draugai dalyvaukite, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti, taip 

■pat delegatai išduos raportą iš pra
ėjusių susivažiąvimų. — P. Šlekai
tis, sekr. (83-84)

SO. BOSTON, MASS.
Paskaita sveikatos klausimais 

įvyks balahdžio 13 d. MunicipcU Hali, 
E. B’vvay. Pradžia 7 v./v. ^Įžanga 
veltui. Koncertinę dalį programos 
išpildys Ignas Kubiliūnas ir Ruth 
Gittzus, pianistė Emma Chulada; <abi 
iš Bedford, Ma^s. Paskaitą skaitys 
gerb. dr. J. J. Kaškiąuči.us, iš New
ark, N. J. Kviečiame visus dalyvau
ji. 4-Kom. '' (83-84)

PHILADELPHIA, ŲA.
Pamatykite krutamus paveikslus 

iš Lietuvos. Balandžio 4,2 d., 7:30 v. 
v. Bus rodomi kalbiniai paveikslai, 
iš po karinės, Lietuvos. Ateikite į 
Liet. Republikonų Kliubo salę, 1218 
Wallącę St. Po to bus ir šokiai. — 
Kom. (84-85)

BROCKTON, MASS.
Balandžio 13 d., 2:30 vai. dieną, 

įvyks paskaita apie sveikatą. Skai
tys dr. J. J. Kaškiaučius. Įžangą 
veltui. Rengia LDS 67 kp. *—Kviečia 
Komisija. (83-84)

/

NORWOOD, MASS.
Paskaita, sveikatos klausimais. 

Rengia LDS 3 kp. Skaitys dr. J. J. 
Kaškiaučius, iš Newark, N. J. Liet. 
Salėje, 13 St. George Ąve. Pradžia 
7 v. v. Kviečiame visus dalyvauti, 
išgirst naudingų, svarbių dalykų. —• 
•Kom. (83-84)'

WILKES-BARRE, PA.
Svarbi Paskaita ir skani vakarie

nė. Rengia LDS 7 kp. ir LLD 43 kp. 
Balandžio 13 d., Liet. Progr. KI. Sa
lėje, 325 E. Market St. Paskaita 3 
vai. dieną, vakarienė 6 vai. Po vaka
rienės šokiai. Įžanga nemokama vi
siems. Kviečiame išgirsti svarbią pas
kaitą, kaip vystėsi lietuvių . tautos 
kultūrinis darbas per 400 m. nuo pa
sirodymo pirmo spausdinto žodžio. 
Taipgi galėsite po išklausymo ska
niai pavalgyti, pasišokti. — Kom.

(83-84)

x HARTFORD, CONN.
Paskaita ir prakalbos paminėji

mui 400 m. sukakties nuo išleidimo 
pirmos spausdintos knygos lietuvių 
kalboj* Balandžio 13 d., Liet. KL sa
lėje,- 227 Lawrence St. Paskaitą 
skaitys Petras Baranauskas, iš 
Bridgeporto. Be to, delegatai, kurie 
dalyvavo Dem. Am. Liet, suvažia
vime išduos savo raportus. Kviečia
me dalyvauti. Pradžia 2:30 vai. die
ną. — Kom. (83-84)

WATERBURY, CONN.
Balandžio 13 d., 3 vai. dieną. 103 

Green St. įvyks paskaitos apie Lie
tuvos pirmo spausdinto žodžio, su
kaktis 400 m. nuo pirmos spausdin
tos knygos. Tai bus svarbu visiems 
išklausyti. Prelegentas bus R. Miza- 
ra, Laisvės redaktorius. Daug nerei
kia aiškinti apie jį, nes jis yra vi
siems gerai žinomas. Dalyvaukite 
visi. — Kom. (83-84)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 14 d., 155 Hungerford St. 
Šiame susirinkime delegatai išduos 
raportus iš LLD suvažiavimo ir iš 
Demok. Liet. Suvažiavimo. Tai vi
si nariai privalo dalyvauti. — Val
dyba. (Pradžia? — Adm.) (84-85)

WORCESTER, MASS.
ALDLD moterų 155 kp. susirin

kimas įvyks balandžio 14 d., 7:30 
y. v. Liet, salėje, 29 Endicott St. 
Prašome nares dalyvauti, atsivesti 
ir naujų, bus svarbu išgirsti delega
tų raportą iš suvažiavimo. Po susi
rinkimo bus draugiškas pasikalbėji
mas su užkandžiais ir arbatėle. — 
A. V* (84-85)

WORCESTER, MASS.
LLD H kp, susirinkimas įvyks 

balandžio 13 d., 10:30 vai. ryto, 
29 Endicott St. Draugai^' malonėkite 
susirinkti, čia išgirsite ■ raportą iš 
Demokratinio Lietuvių Suvažiavimo. 
— J. M. Lukas, sekr. (84-85)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

13 d. balandžio, 7 v. v., 735 Fair
mount Ave. Visi nariai dalyvaukite, 
bus išduotas raportas iš LLD suva
žiavimo. — J,. S., sekr. (84-85)

PIRMASIS AMERIKOS 
BILIONIERIUS

Detroit. — Velionis Henry 
Fordas buvo pirmasis Ame
rikoj bilionierius. Apart au
tomobilių fabrikų šioje ša
lyje, jis turėjo fabrikus Ka
nadoje, Vokietijoj ir ki
tuose kraštuose.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

1 VYRAI
DIRBTI FOUNDRĖJE 

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS 

48 VALANDŲ SAVAITĖ 
N UOLATIN IS DXRB AS 

FLOCKHART FOUNDRY 
83’POLK STREET 

NEWARK, N. J.- tie
HELP WANTED-r-FEMALĘ 

REIKALINGOS MOTERYS
—     ......................—• 1 "■ ■   

AUKŠČIAUSIA ALGA
Namų darbininkė-Virčja. Priežiūra valkų. 
Lengvi skalbiniai. Guolis ant vietos. Reika
lingas Beras paliudijimas. MRS. IMBER, 
111-15—75th Ave.. Forest Hills. L. t ar 

ŠAUKITE BOULEVARD 3-0942.
____________________

GUZIKŲ DARYTOJOS 
ir’ 

RANKINĖS SIUVĖJOS 
dirbti prie vyriškų drabužių 
WILLIAM ABEL, LTD. 

1163 — 6th Ave., kamp. 45th St. 
New York City.

(86)

Gardner, Mass:
Mirė Adomas Sliekas, Pažan

gus, Ilgametis Gardnerio 
Gyventojas

Mirtis retina lietuvių atei-. 
vių eiles. Mūsų kolonijoj su 
kiekvieno mūsų organizacijų 
nario, pažangos-kultūros my- 
lėtojo-rėmėjo išsiskyrimu, mū
sų mažos kolonijos eilėse pa
silieka vis didesnė spraga. Vis 
skaudžiau atsiliepia į likusius 
netekimas draugų, kurie buvo 
budavotojai, rėmėjai pažan
gių savišalpos, apšvietos ir 
meno organizacijų, pažangios 
spaudos ir literatūros, kuri 
vaidina ir vaidins taip svarbų 
vaidmenį Amerikos lietuvių 
gyvenime.

Velionis Adomas Sliekas 
buvo vienas Lietuvos sūnų, ku
ris verčiamas sunkių gyveni
mo aplinkybių ją apleido pa
čioje savo jaunatvėje, 1906 
metais. Apsistojęs savo naujai 
pasirinktoje tėvynėje, pasili
kęs jos ištikimu piliečiu, ne
užmiršo velionis ir Lietuvoje 
paliktų brolių ir seserų, rėmė 
jų kovas už šviesesnį rytojų, 
gražesnį gyvenimą visiems. 
Velionio vienas didžių troški
mų buvo tai aplankyti tėviš
kę, kuriai dabar, išsikovoju
siai laisvę, yra lemta klestėti.

Velionio gyvybę pakirto ke
penų vėžys. Bet jam pačiam 
ligos kokybės nežinant, jis 
buvo įsitikinęs ir pasiryžęs 
būtinai ligą nugalėti ir dar 
daug ką gyvenime nuveikti, 
pamatyti. Bet ši piktoji liga, 
pakirsdama velionio gyvybę, 
pakirto ir visas svajones.

Didžiausią dalį savo buvi
mo šioje šalyje velionis pra
leido Gardneryje. Buvo nariu 
Lietuvos Sūnų Draugijos ir 
Lietuvių Piliečių Kliubo.

Paliko nuliūdime šeimą, 
žmoną Marijoną, augintinius, 
sūnų Joną, dukterį Adelę ir 3 
anūkus.

Vasario 11-tą tapo laisvai 
palaidotas. A t s i s v e ikinimo 
kalbas prie velionies karsto 
pasakė M. Sukackienė iš Wor
cester, Mass.

Lai būna lengva tau šios ša
lies žemelė!

Velionio Draugas.

Kopenhagen. — Serga 
Danijos karalius.

White Sands, N. Mex. — 
Amerikonų karininkai iššo
vė 64 mylias aukštyn pa
grobtą iš vbkiečių rakietą 
V-2.

W ashington. — Geležinke
lių kompanijos reikalauja 
pakelt keleiviam kainas.

Washington. — Valdžia 
leido New York, New Ha
ven ii’ Hartford geležinke
lio linijai pakelt važinėjimo 
kainas 10 nuošimčių.

Washington. — Lenkija 
prašė maisto pagalbos iš 
Amerikos. Kartu Lenkija į- 
spejo, kad Trumano siūloma 
parama Graikijai ir Turki
jai “atsiduoda dinamitu.”
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L.

As-

TONY’S
A. 4i

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

•yvr.v’<

M. Plečkaitiene, J.
A. Daugėlienė, M.

Nagulevičiūtė, 
A. Petru k on is,

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-68G8 
221 South 4th Street

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N., Y. »
Tel. EVergreen 4-8054

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8578

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,

• Savininkas
306 UNION AVENUE

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergrėen 4-3008

Vandos: į.™keare

Penktadieniais Uždaryta

PARDAVIMAI
Parsiduoda namai, po 2 ir 3 šei

mynų. Kam reikalingas namas, tai 
čia gera proga nusipirkti. Kreipki
tės pas: J. Stankus, 84-48 — 63rd 
Rd., kamp. Woodhaven Blvd. Middle 
Village, N. Y. Tel. NEvvton 9-5916.

(84-85) 1

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS’

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GWIAIS.
Geriausias Alus Brooklynė

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

NwYorto^/^/#7liiioi
“Lietuvos Žiedai”

Susipažinkite su Monika 
Daunoriene, užsispyrusią mo
terių, dvarininke, kuri opere
tėje “Lietuvos žiedai” būtinai 
užsigeidus išleisti savo dukterį 
Mildą už bagoto bajoro, Sil
vestro Tautkaus, nors Milda jo 
ne tik nemyli, bet dar įsimy
lėjusi į neturtingą vaikiną Jo
ną.

Monikos Daunorienės rolė
je vaidina ne vien brookĮynje*

Vera Bunkienė

čiams ir apylinkės lietuviams, 
meno mėgėjams žinoma meni
ninkė—vaidintoja ir choristė. 
Ji taipgi gerai žinoma ir Ka
nados lietuviams, nes pirm at
vykstant apsigyventi Brookly-

nan, ji yra Kaituloje gyvenus 
ir daug veikus meno srityje. 
Kas ji? — gal jūs klausiate. 
Well, reikia išduoti sekretą— 
tai Verutė Bunkienė. Dabar, 
tai žinodami, galite patys 
suprasti, dėl ko jos, kaipo 
Monikos Daunorienės rolė 
repeticijose taip sklandžiai 
vyksta... Taip, Verutė myli 
meną ir jame veikia ne dėl 
atlyginimo ar kokiuo nors ki
tu sumetimu, bet dėl to, kad 
ji vaidybą ir dainas myli. . .

Jono Juškos operetėje “Lie
tuvos žiedai,” be Veros Bun- 
kienės, dar jūs matysite ir ki
tus vaidintojus, kurių vardai 
tilps šioje vietoje vėliau.

Operetės perstatymas įvyks 
gegužes 11-tą, Schwaben Hali 
svetainėje, 474 Knickerbocker 
Ave., Ridgewoode (Brookly- 
ne). Vaidinimo pradžia — 4 
vai. po pietų; šokiai — 7 vai. 
vakare; įžanga į vaidinimą 
$1 ; vien tik šokiams įžanga 
60c (taksai įskaityti).

Įsigykite tikietus iš anksto 
pas aidiečius, platintojus ar 
Laisvės raštinėje.

Beje, jei dar kurie nežino
te, tai šią operetę stato sce- 
non Aido Choras, vadovauja
mas Jurgio Kazakevičiaus. 
Režisieriuoju Jonas Juška.

Parama Demokratinių Lietu 
vių Darbui, Suteikta Buvu

sio Suvažiavimo Proga
žemiau paduotos aukos bu

vo suteiktos Trečiojo Dem. 
Am. Lietuvių Suvažiavimo pas
kutinėje sesijoje, įvykusioj 
kovo 30-tos vakarą, Grand 
Paradiso Ballroom, Brookly- 
ne. Aukos iš anksto atsiųstos 
ir pirmesnėse suvažiavimo se
sijose delegatų ir svečių įteik
tos su sveikinimais, skelbia
mos atskirai.

Collyer’j Atrado 
Užgriūtą Kambaryje

Sveikatos Savaitė 
Susiedijoje

Atrodo, kad Langley Col
lyer mirė auka savo paties iš
rastų, iš visokio laužo paspęs
tų spąstų, kuriuos jis buvo iš
radęs “apsaugai” savęs ir pa
liegusio brolio nuo kokių gal 
iš tikro jiems žinomų, o gal 
tik nuo įsivaizduotų priešų. Jį 
rado tame pačiame kambary
je, kuriame prieš trejetą sa
vaičių buvo radę jo brolį Ho
rn erį.

Me d i kai išk as egz am in i e rius 
Thorpas A. Gonzales, apžvel
gęs jau gerokai aptrūnijusį 
kūną, spėjo, kad Langley mi
ręs jau seniai. Aprokuojama, 
kad jis miręs pirmiau palie
gusio brolio ir kad anas, li
kęs be priežiūros, vėliau mirė 
iš bado. Kūną radę apėstą 
žiurkių, kurių čia apsčiai esa
ma visokiu laužu, senienomis 
perpildytame name.

Vyresnis brolis Homer, 65 
m., apakęs, paralyžiuotas, bu
vo rastas mirusiu kovo 21-mą. 
Nuo to laiko buvo vedamas 
šiukšlių iškraustymo ir jau
nesniojo brolio ieškojimo dar
bas, dalyvaujant policijai ir 
švaros department© darbinin
kams. O vienas vyras turėjo 
net ūsų ir saviškos plaukų šu
kuosenos atsisakyti, nes dėl 
panašumo į ieškomąjį 
lyer’į jį vis suimdinėjo.

Col-

Komunistai Energingai 
Veikia Teisių Gynime

su 
Liaudies 
Savaite,

salyjevisoje
Sveikatos
Williams-
Sveikatos

Sąryšyje 
įvyksiančia 
Priežiūros 
burg - Greenpoint
Centras taipgi praves speciales 
programas. Jose bus parodoma 
liaudies sveikatos slaugių (pub
lic health nurses) pasitarnavi- 
mas visuomenės sveikatai.

Kaip, kuomi tos slaugės gali 
patarnauti ir patarnauja susie- 
dijos sveikatai? Tas bus aiškiai 
parodyta williamsburgieciams 
ir bile kam, kas panorės ateiti, 
šio mėnesio 22-rą, antradienį, į 
ruošiamą “Open House” popietį 
Sveikatos Centre, 151 Maujer 
St. Viskas bus rodoma - aiški
nama npo 1:30 iki 3:30 po piet.

Sveikatos priežiūroje-
kiančios slaugės pasitiks atsi
lankiusius ir susidariusias ghi- 
pe perves po visą Sveikatos 
Centrą, aiškindamos, kuomi to 
centro slaugės gali jums patar
nauti jūsų reikale. O patarnau
ja jos daug. Sužinokite apie jų 
darbą, susipažinkite jas asme-; 
niškai Open House popietį, 
22-rą šio mėnesio.

vei-

I^omunistų Partija pasta
ruoju ialkotarpru, labiau, ne
gu kada nors pirmiau, veikia 
šešių dienų skale. Kas dieną 
susirenka’ į savo sekcijų, ir. 
kuopų centrus, eina su lape
liais, peticijomis ir literatūra 
po namus, verbuoja narius, 
rengia masinius mitingus at
virame ore, o taip pat ir salė
se.

Visas jų darbas sukoncen
truotas į civilių teisių gynimą 
ir visos buities gerinimą mū
sų šalies žmonėms, o taip pat 
ir į budavojimą savo partijos, 
kadangi be savo partijos dar
bininkų klasė yra bejėgė ko
voti prieš didžius sunkumus.

Lietuvių Komunistų Kliubo 
vadovybė taipgi turi savo veik
los planus, bet tie planai bus 
tik tiek geri, kiek vįsi nariai 
kooperuos. /

Aukojusieji taipgi teiksis 
atleisti*, kad nepaminėti jų 
miestai. Didžiuma aukojusių 
vakarinė j e sesijoje buvo 
brooklyniečiai, tačiau buvo ir 
daugelio tolimųjų svečių au
kos atiduotos vakarinėje sesi
joje. Kadangi ant vietos ne
buvo užrašinėti miestai, sun
ku juos visiems bepriskirti. 
Tad skelbiame tik vardus ir 
sumas. Jeigu kurio auka lik
tųsi visai nepaskelbta ar ne 
taip paskelbta, praneškit, bus 
atitaisyta.

Lietuvos Draugas aukojo 
$330.

AUKOJO PER SEKAMUS 
RINKĖJUS:

' Ona Depsienė ir Kl. Briedis 
surinko $74.

Po $10: M. Sapiega, Tg. 
Sutkus.

Po $5: M. Witkus, T. Lei- 
monas,« Wm. Baltrušaičiai, 
Ona Balčiūnienė.

Po $3: A. Pivoraitienė, 
Tamelienė.

Po $2: G. L. C? Kairys, 
Lazauskas, J. Jeskevičius, 
česna, A. P. Babrenas.

Po $1: W. Daneliavičius, M. 
Ališauskas, P. Jusaitis, J. Ži
linskas, J. Kalvaitis, J. Lau
kaitis, A. Malįnauskas, J. But- 
kaitis, A. Gaškauskas, A. 
Grubb, M. Kreivėnienė, B. 
Malin, E. Gailiūnas, V. šibei- 
kienė, W. Žukas, F. Krunglis.

Adelė Rainienė ir Jonas 
Gužas surinko $90.25.

Tadas Kaškiaučius $15.
Po $5: M. Butkevičius, L. 

Stankus, I. Urbonas, I. ir O. 
Bečiai, J. Weiss, J. E. Gužas.

Po 
nis.

Po

Po $1 : J. Šmitienė, M. Ra
manauskienė (buvusi miners- 
villietė), 
Jokubka, 
Krolienė, A. Kaspar, A. Gri-
ciūnienė, J. Dobrow, V. Kviet
inis, F. Lideikis, J. Augutienė, 
S. Karsokienė, O. Višniauskie- 
nė, S. Vaitkus, N. Grigaliūnie
nė, H. Tureįkienė, P. Bara
nauskas, Z. Kavaliūnas, P. 
Peskaitis, J. Juška.

Po $1: J. Navaiinskienė, P. 
Rainys, H. Mattis, P. Valan- 
tienė, A. Paukštienė, A. Mer
kienė, V. Kvetkas, M. šmago- 
rienė, M. Janulevičienė, P. 
Šlajus, P. Kukonis, G. Ware- 
son, J. Laimikis, C. Miller, K. 
Bukšnienė, F. J. Repšys, D. 
Galinauskienė, J. Dainius, V. 
Balkus.

Sophie Petkienė ir Milda 
Chesnienė surinko $80.49.

Po $10: K. Depsas, J. Vai
čekauskas.

Po $5: K. Milonkevičius, P. 
Kapickas, J. Portikas, J. Che- 
pinskas, J. Patašius, A. Va- 
linčius.

Po $2: K. B. Karosienė, S. 
Thomsonienė.

Po $1 : Amelia Žemaitienė, 
Domicėlė Mankauskienė, A. J. 
Smitas, J. Skeberdytė, E. Mi- 
zarienė, F. Pūkelis, Ona Lu- 
kauskienė, A. Barčius, J. Rai- 

Gaškauskienė, M.
V. Paukštys, P. Bie- 

Gilirianas, L. 
A. Briedis, F.

Demskis, A. Meškis, J. Valen
tis, V. Nekrošienė, M. Stan
kūnienė, V. Globičius, S. Iva
nauskienė, M. Klimas, J. Vi- 
nikaitis, D. Mažilis, S. Vilkas, 
E. Numkus,' M. Taras, A. 
Slančiauskas, S. Sheralis, K. 
Meškauskas.

Ona Stelmokaitė ir A. Mer
kis, surinko $73.75.

W. Lukmin $10.
Po $5: Louis šilabaitis, C.

Brown. ,
Po $2:, J. Česnius, Ona Stel

mokaitė, Vytautas Maurukas,
J. Kovas, J. ir S. Thomsonai, 
P. Taras.

Po $1: W. Brazauskas, S. 
Kuržinskas,
K. Navaras, 
Daukšas, ,H.

P. Kvalkauskas, 
A. Marinis, C. 

Grinkevičius, A. 
Lasas, W. Freimont, A. Bur
ba, Bevardis, Bevardis, J. Le- 
sevičius, K. Abekienė, A. 
Kenstavičienė, 'M. Sukackie
nė, A. Bepirštis, J. Thomas, S. 
Baronas, J. Balčiūnas, G. Ka
zakevičius.

$3: V. Zaida, P. Jočio-

Cacdiione Protestavo 
Dėl Prašalinimo 
Durocher’io

Miesto tarybos narys Peter 
V. Cacchione, Brooklyn© ko
munistas, Buvo Associated 
Press užklaustas, kaip jis at
sineša į suspendavimą Leo 
Durocher’io iš paskubusiojo 
sporto tymo Dodgers vedėjo 
pareigų vieniems metams.

Po $1 : M. Juškienė, A. Jo
nikas, J. Stankaitienė, K. Kiš-: 
kiūnas, Mr. & Mrs. J. Sukas- 
kas, W. Yurkevičius, Julė Sti- 
gienė, II. Gudonis, Jonas Va
nagas, B. Valukas, K. Yotau
ta, T. Valangevičius, J. Ve
lička, D. Veličką, M. Hacinke- 
vičius, Robert Niaura, C. Ben
der. •

M. Kirstukas ir A. Mureika 
surinko $47i
' Po $5: J. Rainys, J. Bimba, 

D. M. šolomskas, Kilikevičius,
J. Mažeika. į

Po $2: A. Rudis, K.' Stel- 
mokienė, J. Judžentas.

Po $1 : N. F. Pakalniškai, 
Helen Bručas, Nellie Ventie- 
nė, Natalija 
G. Jameson,
K. Songaila, J. Stanionis, Dir- 
žuvaitis, Sinkevičienė, A. Bim
ba, J.'‘Petrauskas, K. čereškie- 
nė, Sinkevičiene, P. Petraus
kas, J. Grubis, G. Kuraitis, 
Helen Zablackas, Alda Or
man.

-----------------------6-taa puslapi*
Laisve—Liberty Lith. Daily * 
PenktacL, Balandžio 11, 1947

“Man taip pat atrodo, kad 
komisionierius Chandler ga
lėjo geriau panaudoti savo 
aukštą vietą įsakymu galuti
nai prašalinti dar vis tebesantį 
nusistatymą neįsileisti tinka
mų negru žaidikų. Jie dar ne
įleidžiami i 15-ka iš 16-kos 
didžiųjų Lygų tymų. Tai būtų 
.buvę geriau, negu smogti tą 
smūgi vieninteliam tymui, ku-

Kaunsilmanas Cacchione į tai ris veikė prašalinti tą nede- 
atsakė:

• “Kaipo brooklynietis ir kai
po Dod.žerių mylėtojas, stip
riai priešinuosi beatodairin- 
gam suspendavimui vedėjo 
Durocher’io. Aš neatsakau už 
Durocher’io privatiškus veiks
mus, bet jaučiu, kad turėtų 
būti svarbesnių parodymų to
kiam aštriam žingsniui pa
remti.

mokratišką dėmę nuo mūsų 
didžiojo liuoslaikiaųns praleis
ti sporto.”

New Yorke penktas asmuo 
susirgęs rauplėmis. Ligoninėse 
ir klinikose nuo praeito šešta
dienio įčicpyti arti penki tūks
tančiai žmonių. Privatiškiems 
gydytojams išdalinta virš 10 
tūkstančiu čiepijimo vienetų.

Raudonasis Kryžius 
Teikia Ligoniams 
Įvairumo

Raudonasis Kryžius įveda sa
vaitines muzikos programas 
jaunuolių ir vaikų skyriuos^ 
Bellevue ligoninėje, taipgi or
ganizuoja vaidybą ir žaismes, 
kaip praneša Mrs. P. R. Harri
man, tos veiklos vedėja. Vaduo
jamas! jau įgytais patyrimais 
militariškose ir veteranų ligoni
nėse.

Muzika ir kitoks pritaikytas 
pasilinksminipias pakelia ligo
nių nuotaikas ir tuomi paskubi
na gijimą. Ypatingai tas paste
bima gydant visokių jausminių 
sąjūdžių ligas.

MIRE
Ed. Laukaitis, 34 m. 

žiaus, gyveno 48 Marcy Ave., 
Brooklyn, N. Y., mirė balan
džio 9 d., Medical Center, 
New Yorke. Kūnas pašarvo
tas grab. S. Aromiskio koply
čioje, 423 Metropolitan Avė, 
Laidotuvės įvyks balandžio 12 
d., šv. Traicės kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
tėvą Juozą ir brolį Norbertą^ 

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius S. Aronjiskis.

am-

$2: J. ir M. Purvėnai, 
O. Čepuliai, L. ir P. Ki

sieliai, R. ir II. Feiferiai, G. 
ir S. Stasiukaičiai, N. Katinas, 
P. Kasper, J. Vilkelis, K. 
Anuškevičius, J.. ir O. šleivė- 
nai.

Po $1 : J. Rušinskas, L. Pet
kevičius, A. Skairius, K. Yuk- 
nis, J. Vitkūnas, P. ir N. Buk- 
niai, A. Velička, P. Mažeika, 
M. Johnson, J. Gasiūnas, V. 
Karlonas, P. Dulbys, J. Siur- 
ba, Mrs. A. Jamison, H. Ta
mošauskienė, P. Bečis, H. Jes- 
kevičiūtė, K. Žukauskienė. 
Smulkių $1.25.

Lilija Kavaliauskaite ir Sta
sys Kuzmickas surinko $65.81.

Po $10: Dr. J. J. Kaškiau- 
čius, J. M. Lėipai.

Po $5: St. ir P? Jasilioniai, 
P. iv O. Juodzevičiai, Mary 
Andrulėnienė.

M. Dobinis $2.
♦ Po $1.50: Albert Greeen, 

Bladas Zaruba. %
Po $1: B. F. Kubilius, Ona 

Mineikiūtė, O. Girnienė, A. 
Maldaikienė, E. Geležauskie- 
nė, EL Kairienė, M. Truikie- 
nė, B. Malinauskienė, Mr. ir 
Mrs. Fr. Savičiai, M. Kulikie- 
nė, P. Radzevičius, J. Kalvai
tis, C. Laužaitis, Draugas X, 
May Merk, J. Stankaitis, M. 
K. Adamonis, Alice Shedlow, 
T. Lisajus, V. Kazlauskai, Jo
kūbas Zauga, A. Dagis, K. 
Balčiūnas, Z. Mozuraitis.

, Irena Levanienė ir Juozas 
Dainius surinko $82.10.

Mr. ir Mrs. Bekampis $10.
Po $5: E. Freimont, F. V. 

Budroniai, Jonas .Urbonas, J. 
Murmoka. '

Po $2: P. Žukauskienė, Ig. 
Matulis, L. Bekešienė, J. Po
cius, J. Mikaila, P. Anderson.

nard, O.
Zeakas, 
liauskas, 
Slenchauskas,
Klaston, Nemokintas, J. Plas- 
čauskas, V. G uoga, P. Poškai- 
tis, M. Stakovas, Mary Stukas, 
A. Rimkus.

S. Bimbienė ir J. Zaleckas 
surinko $66.50.

J. Zaleckas $10.
Po $5: S. Griškus, P. Jasi- 

lionienė, N. Garnienė.
Po $2: V. O.. Žilinskai, P. 

Ramoška, L. Pcųseika, J. žeb- 
rys, M. Trakinlavičius, S. Tva- 
rijonas, P. Mickevičius, 
Bartkienė.

Po $1: V. VenckCinas,
Pakštienė, P. šiušąs, N. 
trauskienė, N. Belunas, 
Gotautas, M. Navikienė, 
Pranaitienė. A. Vosilienė,

n

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

Tel. EVergreen. 4-8174
Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

DIDELIS ATIDARYMAS
Grand Opening

Balandžio 19 April, 7 Vai, Vakaro
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., Brooklyn, N? Y.

Naujas savininkas JUOZAS LUGAUSKAS kviečia 
atsilankyti, gražiai pavaišins.

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas 
bei pare. Prašome užeiti pasilinksminti.

Salę išnomuojame del puotų, pokilių, krikštynų 
parių, vestuvių.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-9612

BULOVĄ!

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

CAMMIOGI 
******* *29™

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

MAntxs

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Yj 
Tel. ST. 2-2173 (Arti Graliam Ave.) Atdara Vakarais.




