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Lietuvos Ooera ir Baletas 
Sostinėje.

438 Asmenų Personalas. 
Wallace Londone. 
Labiausiai Puolamas

Žmogus.
Rašo R. MIZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyn© $8.00
Kopija 5c

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.
Savaitraštis “Moscow News” 

(s. m. kovo mėn. 15 d.) iš
spausdino ilgoką korespon
denciją iš Vilniaus apie Vals
tybinės Lietuvos Operos ir Ba
leto atsikėlimą sostinėm

Vadinasi, Lietuvos operos ir 
baleto dabar pastovi būse
na bus Vilniuje. — ligi šiol 
buvo Kaune.

Vokiečiai teatrą buvo t.Yp 
apgriovę, kad jis teko veil< įš 
uaujo atstatyti.

“Salė, estrada (steidžius) ir 
fojės atnaujintos pagal žy
miųjų architektų ir inžinierių 
braižinius. Estrada pilnai me
chanizuota — nauji repetici
joms kambariai, 
riams persirengti 
pristatyti...” rašo 
laikraštis.

nauji akto- 
kambariai

Lietuvos 
personalas ? 

orkestro

Koks naujosios 
operos ir baleto

Iš viso, su naujo 
nariais ir režisieriais, persona
lą sudaro 438 asmenys, tame 
skaičiuje 40 solistų daininin
kų su Kipru Petrausku prie- 
šakj’je.

Orkestre viso yra 92 mu
zikai. o vyriausiu orkestro di
rigentu — M. Bukša, žymiau
sias Lietuvos muzikas: jis. be
je, eina b’ meno direktoriaus 
pareigas.

čai- 
Borodino. 

Bizeto,

Repertuaras?
Jį sudaro 26 operos: 

kovskio, Rossinio. 
Verdi’o. Puccini’o.
Gounod’o, Leoncavallo ir ki
tų.

šiuo metu repetuojama nau
ja Karnavičiaus opera “Gra
žina;” taipgi ruošiamasi pa
statyti operą “Nuotaką.”

Operos metinis budžetas 
siekia 7,300,000 rubliu.

Opera bus atdara iki liepos 
mėnesio; po to ji gastroliuos 
po provinciją.

Vasaros metu, beje, operos 
artistai gaus porą mėnesių pil
nai apmokamų atostogų, ku
rias jie praleis kur tik norės: 
pačios Lietuvos kurortuose, 
Kryme. Kaukaze ‘ar Latvijoj 
paliai Rygos įlanką.

“Komunizmas yra idėja, 
besisiekianti padaryti galą 
skurdui ir eksploatacijai. Jos 
negalima sulaikyti tankais ir 
patrankomis. K o m u n i s tinę 
idėją tegalima padaryti žmo
nėms nereikalinga tik geres- 
nia už ja idėja. Komunistinės 
idėjos plėtojimasis bus sulai
kytas tik tuomet, kai eksploa
tacija ir skurdas nebus mūsiš
kės demokratijos dalimi.

gerai žino.
“Nebūkite primaunami ame

rikine spauda. Ji nepajege 
nugalėti Roosevelto ir negali 
nugalėti jo idėjų...”

Tai žodžiai, paimti iš Wal- 
Įace’o kalbos, sakytos praeitą 
penktadienį Londone.

Tai politine abėcėlė, kurią 
kiekvienas turėtų suprasti.

Deja, taip nėra. Daugelis 
amerikiečių dar vis mano, būk 
komunistinę idėją galima pa
smaugti raudonbaubizmu, ra
ganų gaudymu, persekioji
mais, kalėjimais, kankinimais 
arba patrankomis — karu.

Ne, to padaryti negalima. 
Juo amerikiečiai tai1 greičiau 
sužinos, tuo bus sveikiau.

Beje, Wallace’ą Anglijos 
žmonės pasitiko su didžiausiu 
entuziazmu. Jie jį vertina kaip 
tikrąjį Roosevelto sandarbi- 
ninką.

Jie neklysta!

O Amerikoje prieš Wal- 
lace’ą šiandien tapo atsuktos 
visos didžiosios komercinės 
spaudos ir radijo kanuolės. 
Jam primetama net ir tai, būk,

BILIAI PRIEŠ UNIJAS 
VEDA I FAŠIZMĄ, KAIP 

ĮSPĖJO CIO GALVA
0 t t'— .m •««

CIO Vadai Mobilizuoja Jėgas Kovai prieš Tuos Rilius; 
įžiūri Fabrikantą Sąmokslą Tyčia Iššaukti Streikus

Washington. — Republi- 
kono kongresmano Hart
ley^ ir republikonų senato
rių vado Tafto biliai prieš 
darbo unijas ir streikus yra 
“pirmutinis tikrasis žings
nis fašizmui išvystyti šioje

Hitlerio Medalistas 
Lindbergh Siundo 
Užpult Sovietus

Buvęs Amerikos lakūnas 
Charles E. Lindbergh, nacių 
medalistas, dabar per spau
dą ragina Jungtines Valsti
jas užpult Sovietų Sąjungą. 
Jis 1938 m. Berlyne gavo 
nuo Hitlerio medalį. Taip 
naciai Lindberghą pagerbė 
po to, kai jis paskelbė pa
sauliui, kad Vokietija galė
tų, girdi, sutriuškint Ang
liją, Rusiją ir Francija vien 
tiktai nacių oro jėgomis.

Prezid. Rooseveltas vadi
no Lindberghą išdaviku. 
Užtat amerikiniai fašistai 
per savo laikraščius garbino 
Lindberghą; vadino jį “bal
tųjų žmonių viltim” prieš 
žydus, rusus ir kitas taria
mas “žemesnes” tautas.

5 Jankiai Teisiami už <• 
Civiliu Japonų Žudymą

Tokio, bal. 14. — Prasi
dėjo teismas prieš 5 Ameri
kos kareivius, kurie, pleškė
dami “džypsais”, nužudė 
penkis praeivius civilius ja- 

1 ponus sausio mėnesį. Karei
viai teisinasi, kad girti bu
vę, tai nežinoję, ką darą.

Šaukiama Specialis 
Jungt. Tautų Seimas 
Dėlei Palestinos

Lake Success, N. Y. — 
Pagal Anglijos prašymą, 
bus sušauktas bal. 28 d. spe
cialis Jungt. Tautų seimas' 
Palestinos klausimui svars
tyti. Seimas paskirs tyrinė
jimų komisiją. Bet Anglija 
nežadėjo vykdyti komisijos 
patarimų.

Marshall Siūlo Sovietam 40 
Mėty Apsaugą nuo Vokiečių

Maskva, bal. 14. — Ame
rikos valstybės sekretorius 
gen. Marshallas pasiūlė ke
turių didžiųjų talkininkų 
sutartį apsaugai nuo Vokie
tijos per 40 metų “Rusijai 
nuraminti.” Anglija ir 
Francija su tuom “iš princi
po” sutinka. Dar nežinia, 
kaip Sovietų Sąjunga atsi
lieps į pasiūlymą. 

girdi, jis vykstąs Francijon, 
kviečiamas komunistų vado 
Duclos. Wallace’o priešai pa
miršta pridėti, kad jį Franci- 
jon kvietė keturių didžiųjų 
politinių partijų vadai.

šalyje,” pareiškė Philip Mu
rray, CIO unijų generalis 
pirmininkas. Jisai kalbėjo 
250 CIO vadų konferencijoj, 
kuri mobilizavo kovos veik
smus prieš tuos bilius.

Murray įspėjo, jog tūli 
didieji fabrikantai dabar ty
čia nori iššaukti streikus ir 
atsisako eiti į derybas su 
unijomis. Jie tikisi, kad 
kongresas tuo tarpu išleis 
priešdarbininkiškus įstaty
mus, atimančius unijoms 
pamatines teises. Tuomet 
fabrikantai naudotų ir ista- 
tymii buožę derybose su u- 
nijomis. Tokie įstatymai ga
lėtų būti pavartoti bent 
dviejuose šimtuose atsitiki
mų, kur jau pradėta 
planuojama derybos 
samdytojais.

Murray nurodė, jog 
paskutinius 9 mėnesius 
venimo reikmenys pabrango 
20 nuošimčių; todėl ir dar
bininkų algos turėtų būti a- 
titinkamai pakeltos. Jis pri
minė, jog korporacijų pelnai 
1946 metais siekė arti 12 
bilionų dolerių, tai yra, 
beveik patrigubėjo, lyginti 
su 1935-36 metais. O šiemet 
korporacijos - monopolijos 
davarys savo pelnus gal iki 
17 bilionų dolerių, kaip ro
do pirmosiosios 1947 metų 
ketvirties skaitmenys.

arba 
su

per 
gy-

ANGLIJA VIS DAR . 
GINKLUOJA GRAIKU 
MONARCHISTS

val- 
kad

London. — Angliijos 
džia buvo paskelbus, 
nuo kovo pabaigos jau ne
galėsianti duoti Graikijos 
valdžiai medžiaginės para
mos. Bet sužinota, kad An
glija vis dar remia Graiki
jos monarchistus pinigais ir 
ginklais. Kartu pranešama, 
jog Anglijos fabrikai urmu 
dirba, pertaisinėdami kari
nius lėktuvus, kurie skiria
mi Turkijai ir Graikijai.

WALLACE ATSAKO AMERIKOS POLITIKIERIAM, KURIE 
GRŪMOJA UŽČIAUPTI JAM BURN/

.. ■ ~ „ sKaro Kurstytojai Amerikoje ir Anglijoje Slaptai Išvien®I nmvnAnI A nn-hin J4ii . “ J » <7 •’ »> r

Veikią, tad Abiejų Šalių Pažangūnai Turi Viešai VeiktiLiverpool, Anglija. — Bu
vęs Jungtinių Valstijų vice
prezidentas Henry A. Wal
lace čia sekmadienį kalbėjo 
dviem tūkstančiam anglų 
Studentų Sąjungos narių, 
kurie entuziastiškai sveiki
no jo pareiškimus. Jis vėl 
kritikavo gręsiančių karu 
prez. Trumano programą ir 
pareiškė, jog Amerikos po
litikieriai neturi teisės jam 
burną užčiaupti. Taip Wal
lace atsakė senatoriams 
Vandenbergui, Robertsonui, 
Fulbrightui, S. W. Lucasui 
ir kitiems republikonams ir 
dešiniesiems demokratams 
kongreso nariams.

Jie vadina Wallace’o kal
bas Anglijoj “išdąvikiško-

Daugumas Mainierių 
Grįžę Darban

NUTARTAS VISUOTINAS 
N. J. STREIKAS PRIEŠ 
VERGUVĖS ĮSTATYMU

Milionas Darbo Federacijos, CIO ir Gelžkeliu Brolijų 
Unijistų Ruošiasi Protesto Streikui prieš Tą Įstatymą

Washington, bal. 14. — 
Pranešama, kad pirmadienį 
sugrįžo darban jauniki 90 
nuošimčių mainierių, kurie 
streikavo, reikalaudami už- 
tikrint saugumą gyvybei 
minkštosiose angliakasyklo- 
se. Savaitės pabaigoj John 
L. Lewis, Mainierių Unijos 
pirmininkas, išsiuntinėjo 
patvarkymus grįžti į tas ka
syklas. kurias jie laiko sau
giomis.

Federalės valdžios agen
tai (FBI) tėmys, ar mainie- 
riai pilnai vykdo pirmesni jį 
Aukščiausio Teismo įsaky- į 
mą dirbti. Teigiama, kad pabaudą— $10,000.

nuo jų liudijimų priklausys, 
ar bus grąžinta unijai $2,- 
800,000 pabaudos, kurią tas 
teismas sąlyginiai dovanojo.

Fede ralis apskrities teisė
jas Goldsborough buvo už
dėjęs unijai $3,500,000 pa
baudos už tai, kad pernai 
rudenį nebuvo atšauktas 
mainierių streikas pagal to ( 
teisėjo įsakymą. Paskui 
Aukščiausias Teismas nu
mušė unijai pabaudą iki 
$700,000, jeigu ji nestrei
kuos, kol minkštosios ang- 
liakasyklos bus valdžios 
rankose* Unijos prez. Lewis 
sumokėjo visą jam skirtą

Grįžti į Roosevelto Politiką 
Delei Vieningo ir Taikaus 
Pasaulio! Ragina Wallace

London. — Henry Wal
lace, buvęs Jungtinių Vals
tijų vice-prezidentas, sakė 
sekmadienį per radiją, kad 
Trumano politika gręsia su
skaldyti žmoniją į du prie
šišku pasauliu. Kalbėdamas 
per didžiausią Anglijos ra
dijo stotį, Wallacg šaukė 
panaujinti Roosevelto poli
tiką dėlei vieningo ir tai
kaus pasaulio.

Dabar gi “milžiiniška A- 
merikos galybė ir turtas yj 
ra nauddjama strategi
niams ir kariniam^ tiks
lams, o ne gyvenimui ge
rinti kraštuose, kurie galėtų 
tapti didžia rinka ameriki
niams dirbiniams įgabenti,” 
sakė Wallace, įspėdamas :

“Įvyko didžiulis tautinis 
atbudimas Azijoj ir kitose 
pasaulio dalyse, kurias-mes 
laikydavome tik kolonijo
mis. Tas naujas tautinis ju
dėjimas pasisuks į komuniz
mą ir žiūrės į Sovietų šalį, 
kaip į savo sąjungininką, 
jeigu Jungtinės Valstijos 
skelbs, kad šis šimtmetis y- 
ra Amerikos galybės politi
kos amžius, o ne paprastojo 
žmogaus šimtmetis.

“Rooseveltas nesutiko su 
tais amerikonais, kurie gąs
dina raudonųjų pavojum; 
kurie, tokia skraiste prisi- 

mis”; reikalauja kad Ame
rika atšauktų jo pasportą 
ir net teismu Wallace’ui 
grūmoja.

Wallace sakė, tie žmonės 
įsivaizduoja, būk dar karas 
tęsiasi, taigi jie ir siūlo pa
naudot karinius įstatymus 
prieš jį.

“Aš suprantu, kad jeigu 
mokėčiau kalbėti rusiškai,— 
pridūrė Wallace, — tai ir 
p. Stalinas leistų man kal
bėti paprastiem žmonėm 
taip, kaip aš čia jums šian
dien kalbu. Bet jeigu aš 
vykčiau į Rusiją, tai repub- 
likonai senate sušilę dar
buotųsi, kad įtikint žmones, 

ir

dengdami, siekė viešpataut 
pasauliui ir išnaudot jį.”
Kokia “Laisvė” Graikijoj 

Turkijoj ?
Diena pirmiau kalbėda

mas 5,000 unijinių darbinin
kų susirinkime Mancheste- 
ry, Wallace karčiai pašiepė 
Truma.no> siūlomą paspirtį 
Graikijai ir Turkijai, girdi, 
dėl “kovos už laisve”. Jisai 
užklausė:

“Ar tai laisvė, kad žmo
nių neatstovaujanti graikų
valdžia, vadovaujama bend- Sąjungos pirmininkas, 
radarbiavusių su vokiečiais Washingtone 'žadėjo prašyt
generolų, žudo 16 metų ber
niukus, šaukiančius prieš 
begėdiškus reakcinės val
džios sauvaliavimus?

“Gal tai laisvė laikyti apie 
miliono turkų armiją prie 
Rusijos rubežiaus, nors 
Turkija sūtrėškė darbo uni
jas ir panaikino daugelį pa
matiniu laisvių?

“Manau, tie žmonės atsi
mena, jogį 20,000,000 rusų 
paaukojo savo gyvybes, kad 
sumušt fašistų diktatūrą, 
tačiaus jie tiki (tvirtina), 
kad fašizmas ir komuniz
mas esą panašūs blogumai.”

Los Angeles, Calif., karš
tis sieke 93 laipsn.

ORAS. — Busią šilčiau.

būk aš išduodu visas ame
rikines slaptybes, taigi ir 
atominės bombos sekretą,”

Wallace pakartojo ang
lams studentams savo įsiti
kinimą, kad dabartinė Ame
rikos politika ‘veda linkui 
karo prieš Rusiją. Jis ragi
no anglus gerinti santykius 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Rusijos.

Wallace pranašavo, kad 
jeigu kiltų karas, tai atsi
tiktų viena iš dviejų: “An
glija galėtų būti Rušijos už
imta ir Amerikos išlaisvin
ta arba Anglija galėtų būti 
Amerikos užimta ir Rusijos 
išlaisvinta.”

Trenton, N. J., bal. 14. — 
Darbo Federacijos, Geležin
keliečių Brolijų ir CIO uni
jų vadai čia susirinko išvien 
planuoti, kaip sėkmingiau
siai įvykdyti visuotiną vie
nos dienos protesto streiką 
New Jersey valstijoj prieš 
naująjį verguvės įstatymą. 
Visų trijų unijinių organi
zacijų atstovai praeitą šeš
tadienį nutarė paskelbti to
kį streiką šią savaitę. Tele
fonistų streiko vadas New 
Yorko srityje, Hermanas 
Krause sakė, tas streikas 
ištisoje New Jersey valstijo
je įvyks ateinantį penkta
dieni, v

Minimas įstatymas, repub- 
likonu pagamintas, uždVau- 
džia; bet kokius streikus į- 
monėse, kurias valstijos val
džia perima į savo rankas, 
kaip kad perėmė telefonų 
pramonę. Jau areštuotos 
trys telefonisčių vadovės 
pagal šį įstatvmą.

Remdami jų streiką, metė 
darbą ir tūkstančiai telefo
nų laboratorijų darbininkų 
ir telefoninių įrankių me
chanikų New Jersey ir New 
Yorke.

(Joseph Beirne, Telefoni- 

prez. Trumaną, kad šauktų 
Amerikos Telefonų ir Tele-

GRESIA AUTOMOBI
LIU DARBININKU 
STREIKAI

Detroit, Mich. — CIO Au
tomobilių Darbininkų Unija 
ruošiasi streikuot prieš For
do ir Chryslerio auto, fabri
kus ir davė valdžiai prane
šimą iš anksto apie planuo
jamus streikus. Pranešimo 
reikalauja Šalies Darbo 
Santykių įstatymas. Tuo 
tarpu unija tęsia derybas su 
General Motors auto, .kom
panija. Fabrikantai perma- 
žai siūlo pakelt algą.

Medžiokle prieš Komunis
tus — Darbininkų Judėjimo

Skaldymas
“Raganiška m e d žioklė 

prieš komunistus Amerikoje 
yra vartojama kaip atominė 
bomba visam darbininkų 
klasės judėjimui suskaldyti, 
— pareiškė Wallace. — Aš 
tikiuosi, kad jūs neapsikrė- 
site šia amerikine liga.”
Kas liečia jo teisės kalbėti 

Anglijoj, Wallace sakė:
“Jeigu tūli toriai (atgalei- 

viai) Jungt. Valstijose ir 
Anglijoj turi teisę slaptai 
ranka rankon veikti, tai pa- 
žangūnai Anglijoj ir Jung
tinėse Valstijose turi teisę 
viešai ranka rankon veikti.”

LAISVĖ-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

: 11
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«

grafo kompanijos viršinin
kus panaujint derybas su 
streikieriais. K o m panija 
kiek’pirmiau pranešė darbo 
sekretoriui Schwėllenba- 
chui, kad ji “nemato naudos 
iš panašių derybų.”

Daug Žmonių Galį 
Apleist Trumaną, 
Sako Sen. Pepper

•i

Washington. — Pažangus 
demokratas senator. Claude 
Pepper buvo užklaustas, ar 
jis planuoja vadovauti judė
jimui dėl naujos, progresy- 
vės partijos steigimo. Sen. 
Pepperis atsakė, kad jis lai
kysis demokratų partijoj, 
kol ji bus “tikrai liberalė” 
(laisva). Bet jeigu jinai bus 
vedama tokiais keliais, kaip 
dabar, tai patys žmonės, 
girdi, atsimes nuo Truma
no.

(Anglijoj buvo pastaty
tas klausimas Wallace’ui, ar 
jis turi intenciją vadovauti 
trečios partijos organizavi
mui. Wallace atsakė, jog jis 
pats nežada to daryti; bet 
girdi, gal sen. Pepperis va
dovautų.)

M
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“Blogas Oras” Stabdąs 
Graikijos Monarchistus

Athenai, Graikija.—Grai-( 
kų monarchistų valdžia tei
sinasi, kad “blogas oras” su
trukdė jos armijos veiksmus 
prieš partizanus kalnuose. 
Paskutinėmis dienomis mo- 
narchistai gyrėsi, kad jie 
apsupę partizanus ir greit 
sunaikinsią.

Šimtai Darbininkų 
Užmušama Darbuose 
Kiekvieną Savaite

Washington. — Valdiški 
skaitmenys rodo, jog kas 
savaitė Amerkos fabrikuo
se, kasyklose ir kitose dar
bavietėse užmušama bent 
317 darbininkų, o sunkiai 
sužeidžiama visam amžiui 
daugiau kaip 1,635 per sa
vaitę.

Šokike Nušovė Turtingą 
Čikagietį Advokatą

Havana, Kuba. — Šokikė 
Patricia Schmidt, 21 metų, 
prisipažino nušdvus turtin
gą čikagietį advokatą, bu
vusį karininką Johną L.' 
Mee, 33 metų. Areštuota šo
kikė, tačiau, sakė, kad jos 
revolverio kulka “netyčia” 
pataikius jam į galvą. Mee 
buvo mirtinai pašautas sa
vame pasilinksminimų laive. 
Mee susipyko su ja todėl, 
kad jinai “lindo” prie jo 
draugo-svecio Čalio Jackso- 
no laive, z
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Kaip Anglai Viešpatauja Etiopijoje

Laiškas iš Lietuvos

D. M. š.

ŠYPSENOS

sake

zmo-

2-ras
Antradienis, Baland. 15,. 194^

Haile 
kitko

Perdaug gražuoliu vienu kartu buvo Artists League 
of America teisėjams, paskirtiems parinkti “Miss Trade 
Union Pin-Up 1947,*’ tad jie parinko dvi iš čia matomų 
penkių, Connie Carter iš CIO United Electrical, Radio 
and Machine Workers Lokalo 430-to (antra iš dešinės) 
ir Pat Randall iš CIO United Office & Professional 
Workers Lokalo 20-to.

žinai, baba dar 
ale jau skundžiasi, 
senatvė, ąebeturiu
Linkienė taip pat

---------- M.,..—.....   „»..........    — ■ . Y ► ----------- - ----------- --- --------------- ■■ ,

Sudi'cv,
Sūnus Antanas.
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Neužteks Kalėjimų
New Jersey valstijos gubernatorius Driscoll sugalvo- 

’ jo pamėgdžioti prezidentą Trumaną. Jis irgi teismo pa
galba pasimojo sulaužyti telefonistų streiką. Išleido įsa
kymą, kad jie turi grįžti j darbą, arba turės eiti kalėji
mam

Jie tebetiki, kad jie tebegyvena Amerikoje, o ne hitleri-1 
nėję Vokietijoj. Tegul, girdi, gubernatorius kiša mus 
į kalėjimus. Darbininkų tiek daug, jog kalėjimų neuž
teks. Be to, kai telefonistai sėdės kalėjimuose, kas tele
fonus operuos?

Iki šiol Driscoll suareštavo tik tris telefonistų unijos 
viršininkus ir traukia teisman. Tai būsiąs išbandymas 
New Jersey seimelio priimto prieš streikus įstatymo tei
sėtumo ir gubernatoriaus žygio legališkumo.

Bet kodėl ponas Driscoll neišima indžionkšino ir ne
suareštuoja telefonų kompanijos viršininkų, kurie net 
atsisako su unija derėtis?

KODĖL CHARLIE CHAP
LIN’AS NETAPO AME
RIKOS PILIEČIU?

Žymus kino artistas 
Charlie Chaplin’as apsilan
kė New Yorke — apsilankė 
jis didmiesty j jo naujosios 
filmos, “Monsieur Ver- 
doux”, pradėjimo rodyti 
proga.

Chaplin’as buvo apspistas 
spaudos korespondentų ir 
jie jam išstatė eilę klausi
mų, kurių tarpe buvo: kodėl 
jis nepatampa Amerikos pi
liečiu, šiame krašte išgyve
nęs apie 30 metų?

Chaplin’as atsakė: Ma
no pajamos už vaidybą pa
reina iš viso plataus pasau
lio — 70 nuoš. mano paja-

| mų pareina iš kitur, o tik 
Bet telefonistai nesiskubina Driscollo ukazo klausyti. 30 nuoš. iš Amerikos; iš 

' gautųjų pajamų pusę sumo
ku Amerikos vyriausybei 
taksais, — vadinasi, esu gan 
geras Amerikos svečias...

Chaplin’as dar vis tebėra 
Anglijos pilietis.

Artistas buvo užklaustas 
ir politinių klausimų: kuri 
demokratija jam geriau pa
tinkanti — 'toji, kurią at
stovauja Tarybų Sąjunga, 
ar toji, kurią atstovauja A- 
merika?

Šiuo klausimu buvo norė
ta Chaplin’ą “suvaryti į 
ožio ragą”, bet jis atsakė: į 
politiką nesikišu, tačiau ma
no bendras nusistatymas 
tokis: esu pasiryžęs stovėti 
su “mažiuku žmogeliu”, — 
vadinasi, su darbo žmogum, 
ir jūm padėti.

Taigi, pasirodo, Charlie 
Chaplin’as mokėjo atsakyti 
korespondentams taip, kad 
jie nebegalėjo jo “prispirti 

• prie sienos” ir gana!
------  —~x ,

Naminė ir Užsieninė Politika
Taip vadinami liberalai iš “Americans for Democra

tic Action” smarkiai garsinasi, kad jie griežtai atme
ta prezidento Trumano naminę politiką, bet šimtu nuo-: 
šimčių remia jo užsieninę politiką. Toje grupėje aukštai 
figūruoja vardai našlės Rooseveltienės,' Leo Henderson 
ir Wyatt, buvusių nabašninko Roosevelto valdžioje žmo
nių. Jie, pavyzdžiui, net griežtai smerkia valdžios ir re- 
akcijonierių pasimojimą įstatymais uždrausti Komunistų 
Partiją, bet sušilę palaiko valdžios pasiūlymą duoti Grai
kijai ir Turkijai ekonominę ir militarinę paramą.

To prieštaravimo savo politikoje šito plauko libera
lai nepajėgia rimtai išryškinti. Jie sako, kad jie yra nuo
saikūs savo nusistatyme, bet teigia, kad naminė ir užsie
ninė politika nėra susijusios, neturi bendrojo ryšio. Vie
na gali nuo kitos griežtai skirtis.

Tai, žinoma, nesąmonė. Visa istorija kalba priešin
gai. Ryškiausi iškaštingiausį pasauliui pavyzdį davė 
Vokietija ir Italija.

Italijoje: Mussolinis pradėjo karjerą naikinimu ir 
žudymu komunistų. Kai su tais apsidirbo, savo terorą 
paleido prieš socialistus. Kai tų nebeliko viešam gyve
nime, teroru išnaikino visas kitas liaudies demokratines 
grupes — unijas, kooperatyvus, savišalpos draugijas ir 
ratelius. Kai toji kruvina politika pilnai įsigalėjo na
mie, prasidėjo avantiūros užsienyje. Mussolinis pradėjo 
karą prieš Ethiopiją, pagaliau susidėjo su Hitleriu į 
“Anti-Kominterno Paktą” kovai prieš komunizmą. Pa
galiau su Hitleriu užkūrė pasaulinį gaisrą.

Vokietijoj: Hitleris apsidirbo su demokratine val
džia, paskelbė karą komunistams. Socialdemokratai Hit
leriui pataikavo, bet ir jų kaleina atėjo. Nušluoti ir jie. 
Tada prasidėjo teroras prieš darbo unijas, kooperatyvus 
ir visas kitas liaudiškas organizacijas. Kai kruvina re
akcija paėmė viršų namie, prasidėjo avantiūros užsie
nyje. Pirmučiausia buvo užpulta ir paimta Austrija, pas
kui Čechoslovakija, paskui Lenkija, ir karas!

. Netėnka nė sakyti, jog tiek Vokietijoj, tiek Italijoj, 
kai ėjo teroras namie prieš komunistus, buvo liberalų, 
kurie tikėjo, kad šita naminė politika nieko bendro ne
turi .su užsienine Hitlerio ir Mussolinio politika.

Beveik šimtu procentų dabar istorija kartojasi“Ame
rikoje — gal dar aiškesnėje formoje.

Jau metai, khip eina persilaužimas naminėje politi
koje. Persilaužimas prasidėjo tuojau po Roosevelto mir
ties. Tuojau reakcija pakėlė galvą. Tuojau iš kabineto^ta
po iššluoti visi Roosevelto pasekėjai. Tuojau prasidėjo 
intenšyviškiausįa propaganda prieš komunistus ir darbo 
Urtijas. Puolimas tebeina ir dabar. Jeigu Kongresan įneš
ti biliai praeis, tai Komunistų Partija bus nuvaryta į 
pogrindinį gyvenihią ir beveik nieko nebeliks iš Ameri
kos darbo unijų. Kadangi čia demokratinės tradicijos 
stipresnės ir senesnės, negu jos buvo Vokietijoj ir Ita
lijoj, tai reakcijonieriai turi eiti atsargiau — vietoj or
ganizuoti ginkluotas teroristų gaujas, kap darė Hitleris 
ir Mussolinis, čionai prie to paties tikslo jie eina “teiso- 
tai”, įstatymų keliais.

Kaip tik tuo pačiu laiku, tuojau po Roosevelto mir
ties, prasidėjo- nauja giesmė ir užsieninėje politikoje. 
Pirmiausia iškeltas obalsis: “We must be tough with 
Russia.” Pagaliau obalsis: “Quarantine Communism”. 
Beveik žodis žodin nusikopijuoti Hitlerio obalsiai.

Nuo žodžių ir propagandos pereinama-prie darbų. 
Kaip Hitleris ėmė “globon” Austriją ir Čechoslovakiją, 
mes imame savo “globon”, taip pat, kad “apsaugoti nuo 
komunizmo” Graikiją ir Turkiją. Mes užtaraujame vo
kiečius prieš lenkus, rusus, francūzus. Mes įsteigėme ir 
palaikome Japonijoj monarchistinę valdžią. Washingtone 
jau kalbama, kad yra pasiūlymas iš armijos ir laivyno

GALĖTŲ PRIIMTI IMIG
RANTUS, BET NĖRA 
PINIGŲ

Pietų Amerikoje yra val
stybėlė Ecuador. Gamtiniai 
Ecuador turtinga, tačiau 
jos žmonės vargsta sunkiai 
daugelio neįsivaizduojamą 
vargą.

Praeitą savaitę minėtos 
respublikos prezidentas Jo
se Maria Velasco Ibarra tu
rėjo pasikalbėjimą su žinių 
agentūros ONA korespon
dentu. P-nas Ibarra 
korespondentui:

Ecuador’iuje galėtų 
venti apie 20,000,000
nių, gerai gyventi, jei mes 
turėtum pinigų keliams pra
vesti, statybai ir kitiems bū
tiniems reikalams.

Ibarra sako, kad jo vy
riausybė norinti priimti

daugybę imigrantų, nepai
sant jų tautybės, tikybos bei 
rasizmo. Tarp Pacifiko ir 
Andes kalnynų tebepūdi- 
mauja milžiniški plotai der
lingos žemės, kurią galėtų 
atvykėliai dirbti ir gražiai 
gyventi. Įsisteigtų tuomet 
daugiau ir fabrikų.

Bet stoka lėšų būtiniems 
darbams pravesti: keliams 
išvesti, suradimui priemo
nių malarijai kovoti, tyfu- 
sui ir kitoms ligoms, kylan- 
čioms’iš raistų, iš karšto kli
mato.

Štai, kur yra proga Ame
rikai parodyti savo huma
nizmą. Jeigu mūsų vyriau
sybė, užuot teikusi šimtus 
milijonų dolerių graikų ir 
turkų n e d e mokratinėms 
valdžioms ginkluotis, duotų 
paskolas tokiam Ecuadoriui 
žmonių gerbūviui kelti, — 
kokia laimė būtų milijonam 
žmonių!

mėjimas sporte.
Iš tikrųjų tai didelis lai

mėjimas tų, kurie per me
tų eilę reikalavo, kad juod- 
veidžiai sportininkai būtų 
samdomi didžiuosiuose ba- 
sebolininkų tymuose kaipo 
lygūs su baltaisiais basebo- 
lininkais. Turime atsiminti, 
kad ligi šiol nei vienas di
desnis profesionalinis base
bolininkų tymas Amerikoje 
neturėjo nei vieno negro, 
nepaisant to. kad negrų 
tautoje yra labai gabių,* ta
lentingų basebolininkų.
Taigi, įtraukimas į Brook

lyn©-Dodgers Jackio Robin
sono reikia skaityti pralau
žimu amerikiniame sporte 
rasinio ledo. Su laiku ir kiti 
tymai paseks brooklyniškių 
basebolininkų pavyzdžiu.

ŽYMUS LAIMĖJIMAS 
SPORTE

Niūjorkiškis Daily Wor
ker sako, jog įtraukimas į 
basebolnininkų B r o oklyn 
Dodgers, tymą juodveidžio 
sportininko Jackie Robin- 
son’o yra didelis liaudies lai-

James Crowley, Chicagos 
Bartenderiy Unijos (AFL) 
prezridentas buvo pavojingai 
sužeistas, o jo žmona užmušta 
blogdariams paleidus j jo au
tomobilių salvę šūvių. Mena
ma, kad žmogžudžiai turi ry
šius su požeminio pasaulio 
gaujomis, siekiančiomis pasi
jungti AFL Hotel & Restau
rant Employes Int. Alliance, 
kurios dalimi yra Crowley va
dovaujamoji unija.
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dvylikos bilijonų dolerių biudžeto vieną bilijoną atidėti 
aptvėrimui militarine siena Europoje ir Azijoje komu
nizmo! ’ .

Prie to dar pridėkime mūsų kitas jau pasiektas 
įtakas. Mes kontroliuojame Pietų Ameriką. Mes turime 
iš Japonijos atimtas salas Pacifiko ”okeane. Mes palaiko
me armiją Chinijoj ir turime savo kišenėje Chiang Kai- 
šeką. Mes, suteikdami didžiules paskolas Anglijai ir 
FrancūzijaŲ galime jas šokdinti per virvutę ir jos, kaip 
matosi,, puikiai tatai supranta. Mes turime bazes Islandi
joj, Filipinuose, Greenland! jo j. Mes turime didžiaųsį 
pasaulyje karo laivyną. Mes, pagaliau, turime atominę 
bombą!

Naikinimas liaudies demokratinių organizacijų ir 
teisių narhie ir imperialistinė ekspansija užsienyje eina 
ranka 'rankon. Tie', kurie to bendrumo nemato, pieko ne
išmoko iš istorijos su Vokietija ir Italija ir nieko nesu
pranta dabaf apie svieto reikalus.

Visiškai kitaip užsilaiko kita liberalų grupė, kurios 
pryšakyje stovi Wallace, Kingdon ir kiti. Jie mano, kad 
tarpe užsienines ir naminės politikos yra bendras rysis. 
Jie sako, kad reakcija namie reiškia imperializmą užsie
nyje. Todėl jie griežtai atmeta prezidento Trumano va
dovaujamos vyriausybės ir Kongresų daugumos pasitno- 
jimą apsidirbti su liaudies demokratinėmis teisėmis na
mie ii* Agresyviškus pasimojimus užsienyje. Savo prakal
bose Anglijoj dabar Wallace persergsti ir anglus, kad 
mūsų dabartinė užsieninė politika veda prie naujo karo. 
Anglai žino ir mes žinome, kad amerikiečiai vieni neka
riaus, kad anglams irgi reikės kamutk?*

Sekamą laišką gavo eliza- 
bethietę Morta Barkauskienė:

1947, vasario 12 d.
Aš, sūnus Antanas, marti 

Jadvyga ir mažieji vaikeliai, 
sveikiname savo brangiausiąją 
ciocytę, dėdę, sesutes ir švo- 
gerius su dideliu pasiilgimu ir 
linkime viso gero. O dabar, 
brangi ciocyte, dėkoju tams
tai1 už laiškelį, kurį nuo tams
tos gavau. Nemoku aš to 
džiaugsmo aprašyti, kokį mes 
patyrėme, gavę nuo tamstos 
laiškelį. Aš visą laiką ma
niau, kad tamsta nuo manęs 
nebūsi gavusi, bet atėjo ta 
dienelė, kai aš nuo tamstos 
gavau atsakymą. Tai įsitiki
nau, kad nuo mūsų laiškai pas 
tamstas nueina, tai1 nieko ne
laukdamas rašau tamstai at
sakymą. (

Trys dienos atgal pa.s mus 
įvyko balsavimai; tai buvo vi
sos liaudies.'džiaugsmo šven
tė. Rinkome į savo valdžios 
aukščiausiąjį organą, į Aukš
čiausiąją Tarybą deputatus. 
Tai buvo ta diena, kada pa
prastas darbininkas ir valstie
tis atidavė savo balsus už ge
riausius savo liaudies sūnus ir 
dukras, ir taip pat už didįjį 
mokytoją ir vadą draugą Sta
lina.

Brangi1 ciocyte, tamsta klau
si, kaip pas mus, Akmenėje, ir 
kodėl negauni (laiškų), to aš 
nežinau. Baba tamstai tankiai 
rašo laiškus, čekanaus- 
kiai taip pat sakė tamstai ra
šę. Tamsta klausi, kaip jų 
sveikata ? 
stiprauja, 
sako, jau 
sveikatos.
sakosi nęgalaujanti.

Klausi, ciocyte, apie mais
to siuntinėlius. Baba abu ga
vo. o daugiau niekas.

Klausi, kur gyvena mano 
mama. Ji gyvena nūo manęs 
17 kilometrų.

Ciocyte. klausi, kodėl grįž
ta siuntiniai atgal į Ameriką. 
To tai aš nežinau, gal per 
daug didelius siunčia, kad la
bai brangiai kainuoja, kada 
juos reikia išpirkti.

Tamsta klausi, ar galėtum 
man kuom padėti. Aš žinau, 
tamsta manęs nuo kūdikystės 
dienų nepamiršai ir šiandien 
nepamiršti.

Sudiev, ciocyte, mūsų bran
gus angele. Tamsta mūšų ne
užmiršti ir toli nuo mūsų bū
dama rūpiniesi mumis. Aš po 
2 savaičių parašysiu antrą 
laišką, parašyk, ar būsi gavu
si.

Ethiopija (Abissinija) y- 
ra ryt-pietinėj dalyj Afri
kos. Ji užima 350,000 ketvir
tainių mylių, tai yra veik 
keturis kartus didesnė už 
Angliją. Bet gyventojų yra 
tik apie 12,000,000. Ša lis kul
tūriniai ir industriniai atsi
likusi.

Italijos fašistai ant Ethio
pijos užpuolė 1935 metais. 
Ethiopai nors prastai lavin
ti ir beginkliai, bet, besi
naudodami kalnais, gynė 
savo šalį apie metus laiko. 
Suprantama, jie negalėjo 
atsilaikyti prieš italų fašis
tų karo techniką.' Mussolinis 
pavergė jų šalį.

Iškilus Antram pasauli
niam karui, anglai sukuopė 
jėgų ir 1941 metais nugalėjo 
Mussolinio armiją Ethiopi
joj. Toj kovoj anglams pa
dėjo ethiopai kaip tik mo
kėjo. Jie pasitiko anglus, 
kaipo “išlaisvintojus”, bet 
greitai apsiriko.

Britai tuojau Ethiopijoje 
įvedė tokią tvarką, kaip 
priešo šalyj. Ethiopijos val
džia protestavo. 1942 metais 
anglai pasirašė su Ethiopija 
sutartį, pagal kurią paža
dėjo anglų armiją ištraukti 
iš Ethiopijos su 19 d. gruo
džio, 1946 metais. Bet nus
tatytas laikas seniai praėjo, 
o anglai nei nemąsto pasi
traukti iš Ethiopijos. Ypa
tingai jie įsigalėjo Ogadeno 
provincijoj ir kitose pietinė
se dalyse.

Neseniai Ethiopiją aplan-. 
kė žinoma anglų moteris 
Sylvia Pankhurst ir grįžus 
į Angliją išleido brošiūrą— 
“British Policy in Eastern 
Ethiopia,” kurioj aprašo tą 
žiaurumą, su kokiu britai 
laiko pavergę ethiopus. Ji 
cituoja Ogadeno provincijos 
gyventojų laišką, kurį jie 
rašė ethiopų karaliui 
Selassie. Laiške tarp 
jie sako:

“Britanijos valdžia 
žiauriai elgiasi su mumis,

jūsų žmonėmis, kaip jokia 
kita valdžia nesielgė. 1. An
glai kareiviai išsiveda mū
sų moteris ir dukras ir ža- 
gina. 2. Mūsų galvijus šau
do iš kulkasvaidžių. 3. Be 
jokio prasikaltimo iš mūsų 
pusės, britai kareiviai už
puolė sodžių, Fika srityj ir 
sudegino. 4. Jie nužudė dau
gelį mūsų brolių, pas ku
riuos tik rado ginklų. 5. Jie 
reikalauja iš kiekvieno mūs, 
kad jiems užmokėtume pri
statydami 300 ar 400 kupra
nugarių. 6. Jie atskiria vai
kus nuo motinų ir žmonas 
nuo vyrų. 7. Jie įsiveržia j 
mūsų miestelius ir žudo 
nieko nekaltus žmones. 8. 
Jie naktimis įsiveržia į .na
mus ir vagia mūsų žmonių 
drabužius ir papuošalus. 9. 
Jie pasisavina mūsų galvi
jus, ir 10. Jeigu kas prasi
kalsta prieš juos, tai jie vie
toj bausti kaltininką, sude
gina net kelis sodžius.”

Anglai daro viską, kad 
pasisavinti Ethiopijos ge
riausius plotus. Jie pakiša 
anglišk. atspausdintas blan
kas, kurių ethiopai nemoka

ti pirštų antspaudas. Gi 
blankose yra pareiškimai, 
būk patys ethiopai nori 
jungtis su Anglija.

Atstovas iš Ogadeno pro
vincijos B. A. Farach pa
reiškė: “Anglų, karinė ko
manda Ogadeno provincijoj 
atliko tokių prasikaltimų, 
kokių nepadarė nei fašis
tai.”

Taip anglai viešpatauja 
Ethiopijoj, kurią jie “išlais
vino” iš Italijos fašistų jun
go. Ethiopija skaitosi “ne
priklausoma” valstybė, ji 
tūri atstovą J. Tautų orga
nizacijoj, ' dalyvavo Pary
žiaus Taikos konferencijoj, 
bet jis taip elgiasi, kaip bri
tai nori.

KĄ Aš GAVAU! 
(Satyra)

Kai Dievas dalino žmonėms-protus, 
0 aš pamaniau, kad kirviams kotus,— 
Sakiau, jis man nereikalingas.

Kai Dievas dalino žmonėms nosis, 
0 aš pamaniau, kad tikras rožes, — 
Liepiau duot didelę, raudoną.

Kai Dievas dalino jiems liežuvius, 
0 aš pamaniau, kad teikė žuvis,— 
Liepiau man duot storą ir ilgą.

Kai Dievas dalino žmonėms galvas, 
0 aš pamaniau, kad žalias bulves, — 
Liepiau man duot iškeptą, minkštą.

Tobulų žmonių Dievas norėjo
Ir davė jiems, ką tik išgalėjo, —
Bet pažiūrėkit, KĄ AŠ GAVAU!

Bet aš kunigėliams labai patinku, 
Niekšam - fašistam aukas aš renku, — 
Juk sveikai protaut aš negaliu!.... *

Sv. Pereiga.

Paryžius. — Socialistas 
Franciios prezidentas Au- 
riol pakeitė mirties bausmę 
amžinu kalėjimu trim laik
raštininkam. nusmerktiems 
sušaudyt už bendradarbia
vimą su naciais. Tų laikraš
tininkų vardai — P. Cous
teau, L. Rabatet ir A. Aiga
rom
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Reakcinė Katalikų Dvasininkija Kovoje 
Prieš Lietuvių Tautų

žemiau telpąs straipsnis yra paimtas iš Vilniaus 
ninkijos darbus prieš lietuvių tautą nuo žilos senovės 
vyriausybės tolerantiškumu, Lietuvos dvasininkijos dalis

Rašo BR.
gų stoti į kovą prieš ją. Vo
kiškieji fašistai ieškojo 
krašto viduje sau šnipų ir 
diversantų, kurie iš vidaus 
griautų darbo žmonių val
džią. Tokiu būdu susiliejo 
vidinių ir išorinių Tarybų 
Lietuvos priešų kova, ir lie
tuviškoji buržuazija stojo 
bernauti vokiškiesiems gro
bikams. *

Reakcinė katalikų dvasi
ninkija parėmė buržuaziją 
ir stojo į kovą prieš darbo 
žmonių valdžią, prieš tary
bų valdžia. Reakciniai ku
nigai išnaudojo tarybų val
džios rodomą pakantumą 
religijai, tarybinės konsti
tucijos užtikrinamą sąži
nės laisvę ir dėjo pastangas 
paversti bažnyčias buržua
zinių nacionalistų bei vokiš
kųjų fašistų samdinių anti
tarybinės kovos centrais. 
Tuo būdu bažnyčia dar 
prieš karą stojo į išdavikiš
ką kelią, parsidavė vokiš
kiesiems fašistams ir lietu
viškai vokiškiesiems nacio
nalistams, išdavė savo 
tą ir Tėvynę.
Reakciniai kunigai ir 
vokiški okupantai

Vokiškiesiems fašistams 
okupavus Lietuvą, ši išdavi
kiška, antiliaudiška reakci
nių kunigų pozicija iškilo su 
visu ryškumu. Eilė reakci
nių kunigų dalyvavo sker
dynėse, kurias sukėlė vokiš
kųjų okupantų įsakymu su- 
ž v ė r ė j ę nacionalistiniai 
niekšai. Reakciniai kunigai 
dalyvavo šiose skerdynėse, 
dažnai vadovavo joms. Eilė
je vietų kunigai buvo pirmi
ninkai tų “teismų”, — taip 
vadindavo kraugeriai biau- 
rias komedijas, kurias jie 
surengdavo savo aukoms 
kankinti.

Katalikų bažnyčia nepa
smerkė tų reakcinių kunigų 
bei jų veiksmų, nesutramdė 
jų ir tuo pat pasiėmė ir pa
ti atsakomybę už tuos veik
smus.

Katalikų bažnyčia užsi
traukė sau amžinos gėdos 
dėmę, kada leido savo at
stovam padėti vokiškiesiems 
grobikams, siekusiems mo
bilizuoti Lietuvos jaunimą į 
vokiškąją kariuomenę. Kaip 
žinoma, vokiškieji okupan
tai visas pastangas dėjo, 
kad įkinkytų Lietuvos jau
nimą į savo karo vėžintą. 
Lietuvos jaunimas parodė 
didelį tvirtumą, politinį su
brendimą, ištikimybę savo 
tautai ir Tėvynei ir su visu 
atkaklumu priešinosi šiems 
vokiškųjų fašistų sumany
mams. Visos Lietuvoje pa
skelbtos mobilizacijos visuo
met sužlugdavo.

Tuo tarpu eilė katalikų

(Pabaiga)

Kada Želigovskio poniš
kieji plėšikai paveržė iš 
Lietuvos jos sostinę ir tuo 
padarė Lietuvai sunkią 
skriaudą, popiežiai pripaži
no šį lenkiškųjų imperialis
tų grobikišką ir klastingą 
žygį. Vatikanas pripažino 
Vilnių Lenkijai, nekeisda
mas savo pozicijos dargi ta
da, kada Tarybų Sąjunga, 
kuri vienintelė "nuosekliai 
gynė lietuvių tautos teisę 
į jos sostinę, grąžino Lietu
vai Vilnių. Popiežiai, kaip 
visuomet, rėmė stipriuosius 
grobikus, visus jų plėšimus 
mažesniųjų tautų atžvilgiu.

Katalik. bažnyčia per visą 
buržuazinės Lietuvos egzis
tavimo laikotarpį su visišku 
nuoseklumu rėmė reakcin
giausių Lietuvos buožių 
partiją —krikščionių demo
kratų partiją, kuri ątstova- 
vo tokiems kapitalistiniams 
rykliams kaip vailokaičiai,! 
tokiems apgavikams ir suk
čiams kaip josiukai ir pu- 
rickiai, tokiems lietuvių tau
tos pavergėjams ir bude
liams, kaip krupavičiai ir 
glovackiai.

Katalikų bažnyčia padėjo 
krikščionims demokratams 
mulkinti .darbo žmones, juos 
apgaudinėti, kad išnaudoto
jai galėtų jiems užkrauti sa
vo išnaudojimo jungą.

Katalikų bažnyčia padėjo 
paimti į savo rankas val
džią smetoniniams pavergė
jams, kurie ilgus metus lai
kė pavergę Lietuvos darbą 
žmones. Jausdami plačiųjų 
lietuvių tautos nTasių nea
pykantą smetoninei gaujai, 
katalikų bažnyčios veikėjai 
dažnai mėgindavo apsimesti 
kovotojais prieš Smetonos 
režimą. Tačiau tai buvo me
las. Katalikų bažnyčios vei
kėjai iš esmės visuomet pa
remdavo Smetoną, kai jo 
padėtis tikrai buvo rimta. 
Tada, užmiršę visus savo 
nesutikimus, katalikų' baž
nyčios kunigai ateidavo į 
paramą smetoniniam reži
mui, dėdavo pastangas iš
laikyti jį jo senoje vietoje.

Nepaisant savo tam tikrų 
prieštaravimų *tarp tauti
ninkų ir katalikų bažnyčios, 
jie susitardavo, kad kartu 
galėtų pavergti Lietuvos 
darbo žmones.
Dvasininkija 
prieš liaudį

Saujelės tautininkų 
doma diktatūra buvo 
versta lietuvių tautos,
riai pagalbos ranką ištiesė 
broliškosios Tarybų Sąjun
gos tautos. Lietuvos darbo 
žmonės su visu ryžtingumu 
stojo į darbą ir padedami 
rusų tautos bei kitų tarybi
nių tautų, padedami sąjun
ginės vyriausybės pasiekė 
puikius laimėjimus kovoje 
dėl naujojo gyvenimo tary
biniais ^pagrindais.

Į kovą prieš tarybų val
džią, prieš darbo žmonių 
valstybę stojo Lietuvos bur
žuazija, dvarininkai, buo
žės, pirkliai, fabrikantai, vi
si tie, kuriems tarybų val
džia atėmė galimumą išnau
doti ’ darbo žmones, visi 
smetoninės valdžios šunes 
ir tarnai. Šią vidinę Lietu
vos buržuazijos kovą parė
mė hitleriniai grobikai, ku
rie jau tada rengė savo už
puolimą prieš Tarybų Są
jungą. Lietuviškoji buržua
zija degė neapykanta tary
bą valdžiai, bet neturėjo jė-
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Aukos Treciąjam Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimui

“Tiesos”. Jame autorius Kalvaitis kelia reakcinės dvasi- 
iki šiųjaikų. Pasirodo, kad pasinaudodama tarybines 
stačiai pradėjo bendradarbiauti su fašistiniais banditais.
KALVAITIS
vyskupų, kaip Bruzgys ir 
kiti, pasirašė atsišaukimus, 
kuriuose jie išdavikiškai ra
gino Lietuvos jaunimą sto
ti į plėšikišką Hitlerio ka
riuomenę. šiais atsišauki
mais reakcinė katalikų dva
sininkija, jos vyskupai vi
sam pasauliui, visoms lais
vę mylinčioms tautoms aiš
kiai parodė savo antiliau- 
dišką esmę, savo parsidavi
mą hitleriniams krauge
riams.
Popiežius su Hitleriu 
prieš lietuvių tautą

Antrojo pasaulinio karo 
metu popiežius rėmė pik
čiausią lietuvių tautos, visų 
laisvę mylinčių tautų prie
šą — Hitlerį. Dar prieš ka
rą popiežius rėmė Musolinį 
ir kurstė fašist. diktatorius 
į karą, kuris praliejo tiek 
kraujo ir tiek nelaimių at
nešė darbo žmonėms.

Pasibaigė karas. Tarybų 
Lietuvos darbo žmonės, iš
vaduoti iš vokiškųjų grobi
kų kruvinųjų hitlerinių na
gų, stojo su didžiu džiaug
smu ir entuziazmu į darbą 
karo padarytosioms žaiz
doms išgydyti. Viena po ki
tos stoja į rikiuotę pramo
nės įmonės, atgyja iš griu
vėsių ir pelenų valstiečių ū- 
kiai, tarybiniai ūkiai, kas
dien gausėja atstatytųjų 
kultūros įstaigų skaičius. 
Kartu sų visomis ^Tarybų 
Sąjungos tautomis lietuvių 
tauta ėmėsi didingosios 
mūsų krašto ūkiui atkurti 
bei išvystyti programos — 
penkmečio plano vykdymo.

Juo didesni tarybinių 
žmonių pasiekimai, juo 
sparčiau žengia tarybiniu 
keliu Lietuva, laisva ir ne
priklausoma, lygi tarp ly
gių broliškų tautų, draugiš
koje tarybinėje Šeimoje, ug
danti savo dvasinę ir ma
terialinę kultūrą, tuo dau
giau siunta priešai — buo- 
žiniai-buržuaziniai naciona
listai. Kuo daugiau priešai 
įsitikina, jog jie niekuomet 
nesugebės sugrąžinti sau 
valdžios, tuo beviltiškesnė 
ir aršesnė darosi jų kova.

Priešas nesustoja prieš 
jokias priemones — jis grie
biasi ir kenkimo, ir šmei
žiančių gandų, ir šlykštaus 
teroro, nukreipto prieš be
ginklius žmones, valstiečius, 
darbininkus, inteligentus. 
Reakciniai kunigai aktyviai 
dedasi prie šios priešliaudiš- 
kos kovos. Piktnaudžiauda
mi tarybinės konstitucijos 
užtikrinamą sąžinės laisvę, 
jie dieną veidmainiškai baž- • 
nyčiose skelbia artimo mei
lę, o naktį tose pat bažny- 

žmogžudžius,

patys dalyvauja žmogžu
džių gaujose, ir rytą krau
ju suteptomis rankomis tei
kia palaiminimą savo para- 
pijonims. Ar bereikia di
desnio pasityčiojimo ir di
desnės šventvagystės?
Kunigai su banditais

Štai kunigas Rudžionis iš 
Gegužinės miestelio. Tai bu
vo vienas iš tų nusikaltėlių, 
kurie dieną meldėsi, o nak
timis ėjo žudyti savo para- 
pijonių. .

“Prieš ką jūs kovojote”,— 
paklausė jį teisme.

“Prieš tarybinius žmo
nes”, — ciniškai atsakė jis. 
Jis kovojo prieš žemę gavu
sius naujakurius, prieš bu
vusius Tarybinės Armijos 
karius, kurie savo krauju 
apgynė mūsų Tėvynės lais
vę, prieš jų šeimas.

O štai kitas banditas ku
nigo sutanoje. Tai kunigas 
Ilius, buvęs Skardupio kle
bonas. Tai jis buvo sugal
vojęs inkvizitorišką “ants
paudą” kankinti tapybi
niams žmonėms, tai ant šio 
niekšo rankų ir sąžinės bu
vo kraujas dešimčių darbi
ninkų, tarnautojų, jvalstie- 
čių.

Ar tai gal būt pavieniai 
atsitikimai, gal tai retos iš
imtys kunigų šeimoje? Jei
gu taip, tai juk katalikų vy
resnybė būtų turėjusi juos 
pasmerkti, atsiriboti nuo jų 
kruvinų niekšiškų darbų. 
Tas nėra padaryta ligi šiol. 
Ar negalima iš to padaryti 
išvados, kad4r pati katali
kų bažnyčios vadovybė pri
taria šitiems niekšiškiems 
darbams; tais darbais nesi
piktina, jų nesmerkia?

Tarybų valdžia visuomet 
laikėsi ir ateityje laikysis 
sąžinės laisvės principo. Ta
rybų valdžia niekuomet nie
kam netrukdė išpažinti savo 
tikėjimo ir niekuomet jo ne
trukdys. Tačiau tai visiškai 
nereiškia, jog mes turime 
kęsti, kad po sąžinės laisvės 
priedanga reakcinė katali
kų dvasininkija tęstų savo 
ilgametę priešliaudišką po
litiką, žalingą Lietuvai ir 
lietuvių tautai, naudingą 
pikčiausiems lietuvių tautos 
priešams.

Newark. N. J

Teismui Įsakius tiems šimtui GI Taxicab Assn, narių 
neoperuoti taksikų, kaipo grupei, tie taksikai susieilia- 
vo tuščiuose lotuose, apstoti vairuotojų ir jų šeimų. Gal 
keli iš jų gaus individuališkus vairuotojų leidimus, bet 
didžiumai iš jų gręsia nedarbas.

Iš Sietyno Choro Veiklos
Balandžio 5 dieną turėta, 

vietoje pamokų, susirinkimas. 
Iš komiteto raportų pasirodė, 
kad choras nepaprastai vei
kia. Ypatingai veikia daug ii' 
sėkmingai mūsų darbštūs jau
nuoliai, arba jaunimas. Jie 
sudaro veik vieni (apart dvie
jų augusių) choro komitetą. 
Jie vieni sudaro , veikiamąjį 
arba aktyvistų komitetą, pra
leisdami 3-4 vakarus choro 
reikalams. Aišku, chorui vei
kiant, reiki'a ir finansinės pa
ramos, nes vien choro ir en- 
semblio mokytojams į mėnesį 
reikia apie 40-50 dolerių, o, 
aišku, ir daugiau atsiranda 
išlaidų. Kad sustiprinus cho
rą kiek finansiniai, nutarta 
pirma choro metinio koncerto, 
turėti pare, apie pabaigą šio 
mėnesio, Harrisone. Diena dar 
galutinai nenustatyta.

Metinis koncertas įvyks ge
gužės 10 dieną, t. y. Šeštadie
nio vakarą.

šisai- koncertas bus gal Sie
tyno Choro istorinis, nės, kaip 
dabar planai parodo, tokio 
dar tikrai1 choras niekad nėra 
turėjęs. Dailės vakaro progta-

I vykusiam Kovo .30 <1., 1947, Brooklyn, N. Y.
ALDLD 2-ras Apskr., per P. Janiūną 
ALDLD 3-čias Apskritis, Hartford, Conn., 

per Brazauską
LDS 48 kp., Baltimore, Md., per Žemaiti 
LDS 8 kp., Newark, N. J., per V. J. Kasper 
LDS 164 kp., Racine, Wis., per C. Kiselis 
LDS 10 kp,, Now Kensington, Pa., 

per C. Stashinsky /
30 kp., Chester Pa. ir A. Lipčius po $2.50
LDS 104 kp. Mahanoy City, Pa., per S. Kuzmicką 5.00 
LDS 26 kp. Bayonne, N. J., per A. LukaiU 5.00 
A. ir J. Žvingilai, JeVvett City, Conn. 10.00 ‘
LDS 153 kp. San Francisco, Cal., per V. Sutkicnę 5.00 
ALDLD 31 kp., Auburn, Me. 7.80
LDS 63 kp. Benld, III., per A. Mickalitienę 6.75 
ALDLD 63 kp. Bridgeport, Conn., per A. Jocių 10.00 
Association Lithuanian Workers, Pittsburgh, Pa. 25.00 
ALDLD 20 kp. Binghamton, per Jasilionienę 
Liet. Tautinė B-vė, Binghamton, per Jasilionj 
LDS 100 kp. Milwaukee, Wis., per S. Pečiulienę 
LDS 53 kp. Chicago, Ill., per C. Kairis' 
LLD, 39 kp. Scranton, Pa., per P. Šlekaiti 
Lietuvos Draugas
Lietuvių Kalbos Mokyklėlė, Brooklyn, N. Y. 
LLD 153 kp., S. Francisco, Cal., per V. Sutkienę 
LDS 58 kp. S. Francisco, Cal., per V. Sutkienę 
Juozas Mokola, Brooklyn, N. Y.
LDS 71 kp. Stoughton, Mass., per A. Norkų 
LLD 8 Apskr. Kenosha, Wis., per K. Pakšienę 
L. K. Kapsuko Kliubas, Chicago, Ill.

$10.00

5.00
5.00
5.00
3.50

5.00
5.00

2.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

100.00
6.50 

10.00 
5.00 
7.00 
5.00 
5.00 
5.00

LDS 24 kp. Great Neck, N. Y., per Jul. Lauzadcs 5.00
Jonas Ragauskas, Shelton, Pa. 3.00
Susninkų Jurgis 10.00
LDS kp. Cicero, III., per S. Matas ir Ed. Dočkus 5.00 
LDS 115 kp. Cliffside, N. J., Ch. Steponavičius

$13, G. Stasiukaitis $5, J. Bakūnas $1», ir
J. Ališauskas $1. Viso

Šiaurinės Dalies Phila. Republikonų S-mas 
Mr. ir Mrs. Bekampis, Merchantville, N. J.

20.00 
20.00 
10.00 

LDS 5 Apskritis New Haven, Conn., per J. Didjun 5.00 
ALDLD 33 kp. Pittsburgh, Pa. per J. ’Urboną 5.00 
LDS 142 kp., Pittsburgh, Pa. 25.00
LLD 4 Apskritis, Pittsburgh, Pa. 15.00
LDS 49 kp. E. St. Louis, III., $5, G. Bendix $2, 

po $1: A. Kupstas, M. Tenikienė ir J. J.
Daujotas 10.00

Mažiukna, Pittsburgh, Pa. ' , 5.00
LDS 45 kp. St. Petersburg, Fla./ K. J. Tashalis 7.00 
LLD 12 Apskritis, per P. Šlekaiti
ALDLD 4 kp. Portland, O., per J. Stupurą
Gedemino D-tė, Rochester, N. Y., per Bekešienę
Moterų KI., Rochester N. Y., per Bekešienę
Jonas Vaivada, per Bekešienę
Sveikatos Kultūros Dr-ja, Brooklyn, N. Y.

per M. Gražienę ' >
LDS 163 kp. Cambridge, Mass.,'per V. Kyictkas
LDS 7 kp. Wilkes Barre, Pa., pei' P. Mažeiką
LDS 151 kp. Brighton, Mass., per E. Framert

10.00 
5.00 

25.00 
10.00

1.00

per Stepanauską 
sveikina su

7.00 
5.00 

14.00 
6.00 
5.00 
5.00
5.00

13.00 
5.00

5.00 
15.00 
5.00 
5.00 

LDS 62 kp. S. Boston, Mass., per Tamašauskienę 10.00
LLD Mot. Sk., S. Boston, Mass., per Tamašauskienę 5.00 

Moterų KI., Philadelphia, Pa., per Merkienę 5.00 
Vogoniai, Philadelphia, Pa., per Merkienę 5.00 

14 Apskritis, Cleveland, O. $5 ir O. Radzevičienė 
$2. Viso

LDS 67 kp. Montello, Mass 
Liet. Jaunuoliai, Chester, Pa.
Antanas Degutis, Philadelphia, Pa. 
Antanas Lipčius, Eddyston, Pa. 
P. Šlajus, Chester, Pa.
LDS 159 kp. New York City, per S. Sungailq 
Cleveland, O., LLD 190 kp.
V. K. Romandai ir F. E. Stripeika!
J. Mankauskas $3, J. Samuolis $2.50; po $2: P. 

Nemura, S. Kazelionis, Jonas Stripeika, Ju
le Werner; po $1.25 J. Ragužis ir J. Žebrys; 
Po $1: A. ‘"Kairis, J. Palton, P. Williams, M. 
Yočienė, D. Mankauskienė, P. Dagys, P. Ki
veris, P. Kurulis, V. Karmuža, F. Bauža, J. 
Gabriunas, B. Kirstukas, A. Smith, A. Ty- 
zenhause, Juozas Stripeika, B. Kulvinskas, A. 
Stankus. Surinko , J. Žebrys. Viso $51.00

LLD 185 kp., Richmond Hill, N. Y., per Venckūuą 5.00 
LDS 163 kp. Cambridge, Mass., 

per M. Andreliūnienę '
Jonas Rainis Philadelphia, Pa.
ALDLD 68 kp. Hartford, Conn., per Repšj 
LDS 76 kp. Chicago^ III., per Jakubauskienę 
LDS 99 kp. Stamford, Conn., per A. Petrikonj 
Liet. Pil. KI., Lowell, Mass., per Karsoną 
LDS 50 kp. Brooklyn, N. Y. per Briedi 
L. P. Kliubo nariai, Phila., Pa., per Merkienę
ALDLD 79 kp. Chicago, Ill., per P. Peškaitienę 5.00 
Roselando Mot. KI. ir Roselando Mot. Choras 
LDS 13 kp. Brooklyn, N. Y., per Bieliauską 
Liet.
LDS 
LLD
Bendras Veik. K-tas, Phila., Pa., per Merkienę 
LLD 10 kp. Philadelphia, Pa., per Merkienę 
LDS kp. ir S. Rauduvė, Pittston, Pa., per 

Valinčių, po $5, viso
Binghamton, N. Y.: V. Kaminskienė, V. Qaidis,

15.00 
10.00 
5.00 

10.00
20.00

5.00
5.00 

25.00

5.00 
5.00

Progr. KI., Elizabeth, N .J., per J. Kirslj 25.00 
125 kp. Lawrence, Mass., per John Melvilą 5.00 
37 kp. Lawrence, Mass., per S. Penkauską

mos šiuo kartu dar neminėsiu, 
nes dabar eina rinkimas pro
gramų. Apie tai vėliau ir aiš
kiai bus pranešta.

Taipgi nutarta turėti1 vieną 
sykį į mėnesį choro susirinki
mas ir smagumų po susirinki
mo. Reiškia, vieną valandą 
ant mėnesio smagiai laiką 
praleisti1 su užkandžiais ir ar
bata, kalbomis, juokais ir įvai
riais planais dėl meno gero
vės. Kalbėta apie pikniką, bet 
galutinai dar nesuplanuota, 
nes dar vis jieškoma tinka
mos vietos-parko. Ki'ek dau
giau apsistota ant komisijos 
Raporto, kurį išdavę iš ketu
rių valstijų planuojamo festi
valio, rudenį, kuris įvyks 
B'rooklyne.

Papildymas - Pataisymas 
Phila. Koncerto

Draugė, aprašydama įvyku- 
koncertą Philadelphijoj,sį 

kurį davė Sietyno Choras iš 
Newarko, ne visai vykusiai 
žymėjo, atiduodama visą kre
ditą Sietyno Chorui.

Ten dalyvavo pildyme pro
gramos ne vien sietyniečiai, o 
ir pašalinių meno jėgų turėta. 
Ten buvo jaunuolė Gertruda 
Ulinskaitė iš Waterburio> 
Conn, valstijos, kaipo puiki 
solistė, kuri išstojo per du kar-

10.00
10.00
5.00

10.00

J. K. Navalinskienė, po $1; viso , 3.00
LDS 34 kp. Mahanoy City, Pa., per S. Kuzmicką 14.00 
Norwood, Mass., surinkta per A. Casper 
Kasparas Čepulionis, Norwood, Mass., per

Mickevičienę
LLD 155 Moterų kp., Worcester, Mass., per 

A. Vosylienę
LLD 6 kp. Montello, Mass., per Stygienę 
Moterų KI. $5 ir čereška $3, per Čereškienę 
LDS 86 kp. Detroit, Mich., per M. Beliūnienę 
LDS 33 kp., Elizabeth, N. J. ,per S. Baltuti 
Moterų Kliubas, Detroit, Mich., per Astrauskienę 5.00 
Moterų kp., Binghamton, N. Y., per A. Maldeikienę 
136 kp. Harrison, N. J., per P. Ramošką 
LLD 43 kp. Wilkes Barre, Pa., per Grigaitienę 
LLD 137 kp. Montreal, Canada, per Kisielienę 
Detroito Draugų, per Gotautą
LLD 28 kp. Waterbury, Conn., per Meison 
Aido Choras, Worcester, Mass., per Sukackienę 
Detroito Liet. KI., per pirm. Pet. Smalstį
L. Sūnų ir Dukterų Draugystė, per Evans 
Antanas Kraujalis ir Alex Giedra po $5 
Kultūros ir Meno Radio Kliubas, Chicago,

per L. Prūseiką
LLD kp. Schenectady, N. Y., per Prūseiką 
LDS 123 kp. Paterson, N. J., per J. Bimbą 
Naujos Anglijos Mot. Sąryšis, per Reinardienę 
LDS 135 kp. Linden, N. J., per K. Meškauską 
Juozas ir Elena Raulišaičiai, Worcester, Mass. 
Lietuvių Piliečių Kliubas, Hudson, Mass. $10; 

surinkta $4.90; viso
Stoughton, Mass., P. A. ir Marijona Jatuliai $10; 

W. ir Marijona Stulgaičiai $5, J. ir Agnes 
Petrukaičiai $2, K. Valent $1, J. Levas $1;

Viso 19.00 
Aido Choras, Brooklyn, N. Y., per E. Mizarienę 10.00 
LLD 40 kp. McKees Rock, Pa., per M. Paulauską 15.00 
Mezgėjų ir Rėmėjų K)., San Francisco, Calif. 
Lietuvių Moterų Kliubas, Los Angeles, Calif. 
LLD 145 kp. Los Angeles, Calif. 
LD^35 kp. Los Angeles, Calif.
ALDLD 198 kp. Los Angeles, Calif.
Lietuvių Vilijos Choras, Waterbury, Conn. 
LLD 72 kp. Groat Neck, N. Y.
Lietuvių Moterų Kliubas, Cambridge, Mass. 
Lietuvių Lia'udies Teatras, Brooklyn, N. Y. 
ALDLD 54 kp. Elizabeth, N. J.
ALDLD 138 kp. ir LDS 57 kp., Cleveland, O. 
V. Bunkus, Brooklyn, N. Y.
A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y. 
J. Steponavičius, Brooklyn, N .Y. 
Louis šilibaitis, Brooklyn, Conn. 
Ona Kasparienė, Newark, N. J.
M. Kraujalis, Brooklyn, N. Y.
ALDLD 84 kp., Paterson, N. J. ‘
P. Savičius, Elizabeth, N. J. 
Nuo Navikų Viktės
O. Jokubauskienė
J. Litvinskas, Brooklyn, N. Y. 
D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa. 
S. Sasna, Brooklyn, N. Y. 
Pirmyn Choras, Great Neck, N. Y. 
Antanas Lavišo, Jersey City, N. J. 
LDS 5 kp. Philadelphia, Pa. 
LLD 10 kp. Philadelphia, Pa. 
Emilija Stupurienė, Brooklyn, N. Y. 
A. Bakšys, Philadelphia, Pa.
K. Vasiliauskas, Philadelphia, Pa.
Lietuvių Moterų Kultūros Kliubas, Chicago, Ill. 5.00
L. K. Kliubas, Worcester, Mass.
Worcester, Mass., nuo draugų «
Hudson, Mass., nuo draugų 
LDS' 2 Apskričio, Chicago, Ill.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Dr-jos, Worcester, 
LDS 109 kp. Chicago, Ill.
LDS 74 kp., Bridgeport, Conn. 
Napoleonas, Brooklyn, N. Y. 
ALDLD 55 kp. Richmond Hill
P. Fag, Brooklyn, N. Y.
A. Galkus, Philadelphia, Pa.
Vincas Kartonas ir Kastancija Kartoninė, 

Maspeth, N. Y.
Petras ir Agota Norkai,- Pittsburgh, Pa. 
Cleveland, O. surinkta sveikinimai per D.

rauską: K. Skupas $3, F. Sutkaitis $2.50, H. 
Hontsz ir J. Pabalis po $2; K. Kripas, P. 
Dagis, J. Žemaitis, K. Mazan, R. Andruw, 
H. Norvilienė po $1; J. Gendrėnas ir J. Vė
bra 50c. Viso

LLD 146 kp. Chicago, Ill., per W. Doriną 
LDS 127 kp. Chicago, Ill.
Brookyno Liet. Kom. Kliubas

81 kp. ir LLD 123 kp., Gary, Ind.
236 kp., Washington, Pa. 
49' kp., Waterbury, Conn. 
Vincent Savukas, Portage, Pa.

•
sveikinimų įplaukė
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Viso $2,315.85
K. Petrlkienė, sekr.
J. Gašlūnas, ižd.
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FARM TOOL

American Red Cross Photo
An Iowa soldier, stationed In Japan, 
designs a plane which can be manu
factured inexpensively for farm use 
in spraying, dusting and seeding 
crops. It is onė of the entries in the 
“Star Your State” contest sponsored 
by American Red Cross workers for 
servicemen in the Far Eastern the-, 

ater of operations

Viso
Aukų svetainėje surinkta

tu sudainuodama 6-7 dainas. 
Oktetas, kuriame tik pusė sie- 
tyniečių — 8 dainas davė. 
Walter ir Lillian šimelevičiai 
— duetas—3 dainas, J. šime- 
levičius, Jr. piano solo 2 mu
zikos kavalkus ir O. Stelmo- 
kaitė su Doris Devecko — du
etas — 3 dainas. Viso buvo 
apie 30 dainų ir 2 piano ka- 
valkai. Manau, draugė rašyto
ja nepalaikys už blogą šią pa
stabą.

G. Albinas.

Lewiston, Me
Seniau pas mus lietuviai gy

veno gana gražioj santaikoj. 
Dabar į čia yra net keli kuni
gai atvažiavę iš Lietuvos, taip
gi ir keletas kitų bėglių. Jie 
tarpe vietos lietuvių tik vie
nybę ardo. Taigi, jų atsibala- 
dojimas tik žalą lietuviams 
daro. z

LLD kuopos narys K. So- 
lemonas sunkiai serga. Jo mo
teris todėl turi sunkiai dirbti 
antį ūkės, pažerdama 'galvijus 
ir kitus darbus atlikdama. Jo 
žmona priklauso prie LDS. 
Linkėtina Kaziui greitai pa
sveikti. Vietinis.

CIO Transportininkų Unija 
pradėjo kampaniją surinkti 
20,000 parašų tarp 33,000 
darbininkų, įrodymui, kad di
džiuma darbininkų stoja UŽ 
uniją ir jos pripažinimą. t
3-čias puslapis ...- 1 -• ■——
Laisve—Liberty Lith. Daily * 
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arba Graborius Pranas Krukelis
(APYSAKA)
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(Tąsa)
— Kokie planai?! Aš ne budinkų kon- 

traktorius ir ne tyčeris. Jeigu jūsų žmo
nės norės, — parodysiu jiems, kaip rei
kia laidoti, kaip linksminti, ir dirbti pi
nigus. Pirmiausia manau pabėgioti po 
gražias pievas, paklausyt jūsų paukščių, 
o paskum, jeigu viskas gerai eis, aš įtai
sysiu tokį fabriką, kad jūs visi išsižioję 
žiūrėsite.

Išleisdamas spaudos atstovus, grabo
rius juos sulaikė ties durimis ir atidaręs 
iš spintos ištrauktą dėžę, vienam pado
vanojo skustuvą,^ kitam blusoms naikinti 
mašinėlę, o trečiam kaklaryšį, kurį jis 
dar rišosi būdamas Gelbėjimo Armijos 
kavalieriumi. Išėmė dešimt dolerių ir lie
pė visiems pasidalinti.

— Žiūrėkite, — sakė jis grasindamas 
pirštu, — jeigu šitą pragersite, bus ne
gražu. Nusipirkite popieriaus verčiau ir 
daugiau rašykite straipsnių. Jeigu blogai 
mane aprašysite, bus jums nat rait^Na, 
sudie, vaikinukai!

•

Teatras ruošėsi spektakliui. Iš lauko 
rūmus apšvietė didelės elektros lempos, 
viduje — liustrai. Dar gerokai prieš vai
dinimą parketu čežėjo šilkinės lėlės, pu
riais,' palaidais, stipriai įkvapintais 
plaukais, apnuogintomis krūtinėmis, ko
jomis ir nugaromis. Tai buvo šio mies
to Karmenos, Desdemonos ir Ofelijos, 
kurios gundė ir žudė ministerijų kance
liarijų, bankų ir muitinių donžuanus. 
Be reikalo vienas rimtas profesorius už
sipuolė lietuvaičių kojas. Taip, autoriui 
pačiam tenka imtis paneigti jo nepalan
kią nuomonę, išklausyti palyginamosios 
anatomijos kursą ir parašyti traktatą, 
kur bus paskelbti rezultatai, pirmiausia: 
apie kojas bendrai, apie senovės kojas, 
apie dramblių kojas, pagaliau, apie lie
tuvaičių kojas. Traktato gale bus duo
dama santrauka apie tai, kas buvo pa
sakyta aukščiau ir apie kojas, sąryšy su 
kitomis moters kūno dalimis. Mat, tas 
dalis moterys daugiausia ir rodė., Nuo se
nų laikų moterys jau gal iš pačios Ievos 
gavo pamišimą dėl tų savo kūno dalių. 
Vienai kas nors pagirs akis, patvirtins 
antras—dai šioji neužmigs, ir visur, kur 
eis, kur bus — akimis visk$ žudys. Jau 
tokiai ir atrodė, kad pažvelgus į kokį 
nors referentą ar silpnakinkį buhalterį, 
sunaikins iš karto. Kita vėl, — įsikalbės, 
kad jos pečiai gražūs, kad nepaprasti,— 
na, ir siūdinsis tokius rūbus, kad visi pe
čiai būtų lauke. O tų kūno dalių begalės! 
Jeigu viešoji dorovė neprotestuotų, be 
abejo, mūsų gražuolės parodytų dar to
kių vietų, dėl kurių būtų klaupęs ir pat
sai Aleksandras Makedonic*tis.

To miesto moterys mokėjo puoštis ir 
slėpti visokių iškamšų bei įrankių pagal
ba savo labiausiai nuskurdusias vieteles. 
Vyrai stengėsi būti elegantiški, iškalbin
gi ir mokyti. Teatre kiekvienas jau pasa- 
kydavi tokį sakinį:

— Ach, taip ... Šekspyras veikia jaus
mus ir širdį. Tai didelis dramaturgas, 
sakyčiau.

Teatre buvo bent valandėlei užmiršta
ma kasdieniniai galvosūkiai ir skaičiai, 
įstaigų balansai, bekonų ir sviesto eks
portas, paskutiniai nemalonūs savaitės 
išeikvojimai, kurie įėjo čia į madą, kaip 
nauji anekdotai.

Čia buvo įprasta pertraukų metu sukti 
> į ratą, vienas paskum kitą ir linksėti pa

žįstamiems, jau su kokios nors naujos 
šukuosenos modeliu, jau su kokia nors 
kukarda ant uodegos. Rūkomajame ir 
bufete šitos skambios, tuščios galvos ve
dė literatūriškus, teatrališkus ir kitokius 
aukštus pasikalbėjimus. Visas tas nišas, 
kambarėlius pripildė miesto įžymybės, 
— poetai, dailininkai ir recenzentai. 
Paskutiniųjų giminė buvo pati gausin
giausia. Ji mito atrajodama kitų su
kramtytą maistą. Kiekvienas buvo ką 
nors parašęs, kiekvienas . laikė po čiuži
niu nepaskelbtų žymių tragedijų, roma- 
nų rankraščius, kitas dar tik žadėjo nu
stebinti pasaulį nauju talento žybtelėji- 

' mu. Ir visi jie buvo originalai, turėjo sa
vo nuomones. Tos jų nuomonės bufro vi
suomet priešingos kitų nuomonėms, nes 
kitaip jie nebūtų savaimingi ir origina
lūs. Visi po truputį stengėsi rodytis ne 
tokie, kokie jie iš tikrųjų yra, ir daryti

tai, ko negali padaryti. Tai buvo tie žmo
nės, kurie skusdavo barzdas dar joms ne- 
išdygus. Dažnai tačiau barzdos užaugda
vo anksčiau, negu šitos įžymybės ateida
vo į protą ir, kai pasidarydavo šiek tiek 
protingi, — ir vėl nebeaugdavo barzdos. 
Beveik kiekvienas iš jų Ką nors recenza
vo, kam nors pripažino gabumų, ką nors 
stūmė ant dugno. Vienu metu pradėjo 
skustis to miesto mažo parko žvėrynėlio 
administracija dėl nežinomų priežasčių 
ir sąlygų, kurios atbaido įvairius lauki
nius paukščius ir stirnas. Lakštingalos, 
kaip 'laikraščiaai rašė, visai nustojusios 
giedoti. Vėliau jas pasekė ir miesto gai
džiai. Pasirodė, kad po kalną, kur laikėsi 
šioks toks paukštelis, visu būriu slampi
nėjo recenzentai ir kritikai, ir vargšai 
kurkinai, varnos, lakštingalos, visai ne
išdavė balso, bijodamos, kad jų nerecen
zuotų.

Graboriaus atvykimo dieną, kaip pa
prastai, prie klozeto ėjo rimtos kalbos.

• Besikalbančiųjų apie aukštąjį meną 
būrelio nuomonę išsklaidė triukšmingas 
kelių amerikonų pasirodymas. Meno ir 
teatro žmonės pamatė pirma visų ėjusį 
kresną vyrą, vilkėjusį šviesia, vasariška 
eilute, skaudžiai mėlynais marškiniais, 
stipriai įsikvapinusį, kuris, kaip malū
nas, mosuodamas rankomis, dairydama
sis į lubas, sienas, praeidamas pro šalį, 
savo bendrus garsiai pareiškė:

—Žiūrėk, Džoni, jie turi neblogą sky
lę. Šitame ruime galima būtų suporuot 
mūsų Šarkį su kokiu nors negrų kumšti
ninku.

—Kur čia restoranas, Frankai, kaip 
manai ?

Graborius sukinėjosi ir dairėsi aplin
kui. Moterys, šilkas, nugaros, sprandai, 
krūtinės. Amerikonai apžiūrinėjo teatro 
įrengimą, lyg pirkliai, vertindami jo kai
ną. Spėjo linksmi bruklinieČiai j'au ir 
alaus išgerti ir bufeto merginoms porą 
komplimentų sviesti. Vieną storulę 
Frankas pavadino artiste ir* sakė, kad 
ji tiktų kino filmoms. Netrukus jie vėl 
įsimaišė į naujai atvykusių savo ekskur
santų būrį, pradėjo garsiai šūkauti su 
viena amerikone, kuriai užkliudė parū
ką; jį sugriebė graborius tik ore ir, už
dedamas ant plikos galvos, kažką pasakė 
į ratu einančius. Tai buvo lyg ir atsipra
šymas, lyg ir pasiteisinimas. Ameriko
nai, pastebėję vieną kabantį sienoje pa
veikslą, pagavo smarkiai kvatoti, grabo
rius, beveik su ašaromis, rodė pirštu į 
vieną kostiumų eskizą.

Iš pažiūros ten buvo labai rimtas vie
no artisto dekoratyvus švarkas, kuriame 
bruklinieČiai pažino bučernės savininką, 
nupieštą su asilo ausimis, kaip to reikala
vo drama. Ekskursantai nešykštėdami 
pradėjo vaišinti vienas kitp, skanėsiais: 
kramtė riešutus, lupo apelsinus, o grabo
rius net per visą salę ėmėsi svaidytis į 
pažįstamus kevalais. Tai buvo šiur, yes 
ir kitų grožybių valandėlė, arba ameri
koniškas piknikas žaliose Amerikos pie
vose.

Heroldai, klounai, pajacai, svajingos 
Julijos ir Violetos žiūrėjo iš savo rėmų 
baltais bekraujais, nublukusių aprėdų ir 
spalvų audiniais į naujai atvykusią tru
pę, į tikruosius gyvenimo artistus. Ver
kė pajacai, , kad jų kančias saliūnininkai 
ir graboriai tuščiu juoku palaikė. Už ke
lis dolerius Frankas galėjo nupirkti vi
sus juokdarius ir klounus, visą jų links
mybę. r

Drama buvo skelbiama septyniuose 
paveiksluose. Pirmajame buvo patetiš
kas prologas apie dievus, likimą, Praam- 
žį, ir pavogtą kunigaikštytę, senovės Lie
tuvos pilyje. Tuojau pat turėjo būti vie
nas nenuodytas, du papjauti, keturi 
slaptu būdu nudaigoti. Antras paveiks
las kaupė dar didesnę tragediją, kur bu-, 
vo paaiškinama pirmųjų dviejų mirtis. 
Trečiame nežinomos šalies karžygio pa
sirodymas, jodinėjančio mediniu žirgu ir 
šūkaujančio. Be to, turėjo būti parodo
ma, kad Senovėje gerdavo ne*iš stiklinių, 
bet iš ąsočių, o išvirtę iš kojų dar įvai
rias karžygių dainas dainavo.

(Bus daugiau) •

Tie pittsburghiečiai angliakasiai žiūrinėja paveikslą, 
parodanti moteris liūdint prie Centralia, Ill., kasyklų, 
kur žuvo 111 mainierių. Jie irgi išėjo j masinį 6 dienų 
gedulo “stapičių,” iššauktą mainierių prezidento John 
L. Lewis’o. Čia matomieji yra: Tony Nedzesky, Frank 
Phillips ir Al Hoffman.--  -- - ■ ---  ■■■_ ---- - — 
Lietuvos Statybinių Me

džiagų Pramone
Inž. B. VAINORAS

Statybinės medžiagos labai 
įvairios. Tačiau yra kai kurių 
statybinių medžiagų rūšių' be 
kurių statyti visiškai neįma
noma. Prie šių priklauso ri
šamosios medžiagos ce
mentas ir kalkės.

Nepaisant turtingų žaliavos 
atsargų, Lietuvoje* Smetonos 
laikais nebuvo cemento pra
monės, o kalkės buvo degi
namos paprastose nedidelėse 
lauko krosnyse.

Reikalingas statybai kalkes, 
kaip ir cementą, importuoda
vo Lietuvon iš Skandinavijos 
šalių.

Pagal penkmečio planą 
Lietuvos Tarybų Socialistinė-' 
je Respublikoje numatoma 
įkurti galinga statybinių me
džiagų pramonė.

Cemento ir kalkių gamyba 
numatoma organizuoti Akme
nės kalkynų bazėje.

Keletas kilometrų nuo Ak
menės miestelio yra didžiulių 
kalkių atsargų.

čia statomas pirmasis Lie
tuvoje . fabrikas, kuris 1950 
metais išleis 80,000 tonų 
aukštos kokybės portlando 
cemento.

Tai bus įmonė, aprūpinta 
moderniškiausia technika.

♦Fabriko statybos projektas 
numato galimybę išplėsti fa
briką. Per sekantį penkmetį 
čia manoma pastatyti dar vie
ną krosnį, ir, tokiu būdu, ce
mento gamyba išaugs iki 200,- 
000 tonų per metus.

Lemiamos reikšmės turi ne
nutraukiamas aprūpinimas ža
liava; Tai turima galvoje, pla
nuojant kasyklos darbą. Ak
menės cemento < kasykla bus 
savaranki mechanizuota įmo
nė, iškasanti per parą dau
giau kaip 1,000 tonų akmens.

Kalkynas reikalingas ne tik 
cementui bei kalkėms gamin
ti. Popieriaus bei celiuliozės, 
cukraus ir kitos pramonės ša
kos taip pat reikalingos kal
kių. Akmenės kasykla, kurio
je bus iškasama po 300,000 
tonų akmens per metus, pilnai 
patenkins Lietuvos, o dalinai 
ir kaimyninių Pabaltijo respu
blikų pramonės pareikalavi
mus.

Pirmojo Lietuvoje cemento 
fabriko projektavimas jau 
pradėtas. Statybos darbai bus 
pradėti šiais metais.

Be • portlando cemento 
penkmečio planu numatoma 
išleisti kalkes povandeniniams 
įrengimams ir cementą “Ro
man,” kuriems gaminti bus 
panaudotos kreidos atsargos 
Vilniaus- ir Kauno vietovėse. 
Dabar- pravedami žaliavos at
sargų, bei jų ypatybių tyrimo 
darbai.

1950 metais bus pagaminta 
63,000 tonų kalkių.. Tam, kad 
ši programa būtų įvykdyta di
dinamas Akmenės kalkių fa
briko pajėgumas. Kalkių de
ginimui pritaikyta Hofmano 
krosnis, išnaudojamos ir kai 
kurios.lauko krosnys. •

Vienintelė statybinių me
džiagų rūšis, kurios gamyba 
buvo Lietuvoje gerai išplėsta, 
tik ji buvo pusiau amatinin
kiško pobūdžio, tai plytos. Vo
kiškieji grobikai sunaikino 
daugumą plytinių.

Iki penkmečio pabaigos tu
ri būti pagaminta 130 milijo
nų plytų ir 12 milijonai čer
pių. šitokiai produkcijai paga
minti reikės ne tiktai atstaty
ti visas sugriautąsias, bet ir 
pastatyti eilę naujų mechani
zuotų plytinių bei čerpėms 
gaminti įmonių.

Daug dėmesio penkmečio 
planas skiria dengiamųjų me
džiagų gamybai. 15.0,000 ru
lonų ruberoido bus pagaminta 
paskutiniais penkmečio me
tais. Plečiama ir fanieros, la
ko dažų bei baltilų gamyba.

Vienintelis, Lietuvoje Radvi
liškio stiklo fabrikas negali 
patenkinti respublikos statybų 
pareikalavimų. 700,000 kvad
ratinių metrų stiklo langams 
— toks yra 1950 metų pla
nas. Dabar Radviliškio fabri
kas gali pagaminti ne dau
giau kaip 300,000 kv. metrų 
stiklo. Penkmečio programai 
įvykdyti numatoma fabrike 
paleisti papildomus pajėgu
mus.

Lietuvoje, kur statybos pra
monė tik kuriama, mažai spe
cialistų. Nėra inžinierių ir nė
ra darbininkų, gerai įsavinu
sių techniką; nes ir pačios 
technikos Lietuvoje buvo ne
daug. Ji tik dabar kuriama. 
Tik dabar Lietuvoje ir kadrai 
tcauklėjami.

Paimdamas domėn statybi
nių medžiagų įmonių pareika
lavimus, Kauno’ universitetas 
pradėjo rengti specialistus in
žinierius statybinių medžiagų 
praiponės įmonėms. Darbinin
kams parengti organizuoja
mos dvi FGA mokyklos.

žymią pagalbą teikia Lietu
vos TSR broliškosios respubli
kos, Apie tai liudija Radviliš
kio stiklo fabriko gamyba. Il
gą laiką Radviliškyje negalė
jo sutvarkyti-gamybinio pro
ceso. Buvo labai aukštas bro
ko nuošimtis. Lietuvos stikli
ninkams padėjo žymaus Ta
rybų Sąjungoje fabriko “Gus- 
Chrustalni-j” specialistai, jie 
padėjo sutvarkyti stiklo' gamy
ba broliškoje respublikoje.

. Matthew A.
BUYAUSKAS į

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

CLEVELANDO ŽINIOS
Iš CIO Unijos Lokalo H. 860

Foot-Burt kompanijos dar- 
binink ųCIO unijos lokalas tu
ri išbalsavęs neblogą valdybą 
ir neblogai stovi finansiškai, 
tad valdyba nusitarė reikalau
ti šiokį tokį atlyginimą už 
jos veikimą.

Dabar biskį prisiminsiu, 
kaip sunkiai organizavosi tas 
lokalas. Du sykiu ėjo balsavi
mai ir abu kartu laimėjo “ne
priklausoma,” reiškia, kvm- 
panična unija. O ta Foot-Burt 
kompanija tuo tarpu turėjo 
dvi dirbtuves, o antroj dirbtu
vėj karo laiku dirbo 75 darbi- 
hinkai. Jie susirašė į uniją ir 
pridavė surašą kompanijai, 
parodant, kad čia darbininkai 
reikalauja CIO unijos. Kom
panija prisiuntė savo žmogų 
ir tuomet ėjo balsų skaitymas. 
Pasekmės buvo tokios, kad už 
CIO balsavo 73, priešingų bu
vo tik 2. Tai tokiu būdu ir su
siorganizavo CIO unija.

Laimėjus toje mažoje dirb
tuvėje, ir didžiosios dirbtuvės 
darbininkai greičiau susiorga
nizavo CIO uniją. Kompanija 
vėliau pardavė tą mažą dirb
tuvę ir darbininkus perkėlė į 
didžiąją dirbtuvę, tai dabar 
visi bendrai dirbame.

Bet šitoj dirbtuvėj yra dalis 
slekerių, o aršiausi 
yra du smetoniniai,
bando įsigauti į vadovybe 
unijos lokalo.

Vienu tarpu tie slekeriai 
rinko falšyvų balsų ir nusiun
tė į Washingtona. Darbo Ta
ryba (Labor Board) netikė- 
dajna tiems slekeriams, pri
siuntė dideles kortas ir prika
lė kuopė prie visų stulpų, pra
nešant, bad turėsime iš naujo 
balsuoti. Taip ir įvyko. Pasek
mės buvo tokios: 241 balsavo 
už CIO, o slekerių buvo tik

70. Tai tokiu būdu ir vėl pa
siliko CIO unija. Po to tie sle- 
keriai nei su vienu nekalbėjo 
per tris savaites.

CIO Lokalas 860 laiko susi
rinkimus sykį į mėnesį. Kada 
karas užsibaigė ir grįžo ne
mažai kareivių, vienam susi-.

(Tąsa 5-me pusi.)

You Can Get
COLE’S “5000”

LONG-LIFE
PHONOGRAPH

NEEDLE
FOR ONLY

d* įOO
JI EACH

siek oriai 
kurie vis 

tos 1

SU MONEY BACK 
GUARANTEE

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

★ Each needle packed in a 
beautiful Lucite case.

i ★ Made by skilled engineers 
to the finest precision and 
care... Each needle is 
checked and inspected.

★ This needle is fitted with 
a special OSMIUM POINT 
— a metal alloy designed 
to give extra long life and 
a finer tonal quality with 
a minimum of surface 
noise.

★ THERE’S NOTHING
< FINER IN PERFOR

MANCE AT ANY PRICE.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

MAIL COUPON and .$1.00 to
E. H. Ellison Company 

127 N. Dearborn St. 
CHICAGO 2, ILL. — DEPT 6141.
NAME......

ADDRESS
CITY STATĖ

AGENTS - DEALERS —
Write for Special 

Money Making Proposition.

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGuNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
i Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 
' Brooklyn, N. Y. 
Tel. Evergreen 4-8054

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVeryreen 4-8008

CHARLES J. ROMAN

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. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius
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dalykus, bet stovi nuošaliai.

Cleveland, Ohio
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

rinkime jie, matyt kieno nors 
suagituoti, pradėjo trukšmau- 
ti', bet pirmininkas gražiai 
juos nuramino.

Po to pirmininkas pranešė, 
kad reikalinga turėti dirbtu
vėj vieną Atsargos Komitetą. 
Vienas iš smetoninių pašoko 
nuo sėdynės ir pareiškė, kad 
jis palaikys tą vietą. Bet nie
kas jo neperstatė. Sekančiame 
susirinkime užrašų sekretorius 
iššaukė to lokalo komiteto na
rius, tai pašoko tas smetoni- 
ninkas nuo sėdynės ir suriko, 
kad jo neiššaukė. Buvęs vice
pirmininkas atsistojo ir paša- j 
kė, kad niekas jo neperstatė, 
tai taip ir neliko išrinktas. 
Smetoninis nelaukė nei susi
rinkimo užbaigos, griebėsi Yiž 
kepurės ir išdūmė laukan.

Unijistas.

Atidarę Ryšulį, Rado $16,500
George J. Catarby, kuriam 

suėjo 65 metai kovo 13 dieną, 
gyveno su savo teta Mrs. La 
Vinnie E. Edwards, kuri buvo 
89 metų. Tris dienas prieš 
mirtį ji pasakė savo anūkui, 
kad skiepe yra ryšulis (pack
age) suvyniotas rudoj popie- 
roj ir jame yra naudingi po
pieriai.

George nenorėjo vienas pats 
tą ryšulį atidaryti. Jis nusine
šė į Probate teismabutį ir pa
dėjo ant suolo. Teisėjas Nel
son J. Brewer atidarė tą ry
šulį ir rado penkis ilgus, išsi
pūtusius konvertus, kur buvo 
$16,500. Spėjama, kad tuos 
pinigus ji laikė iš baimės, kad 
bankai gąli subankrutuoti, 
kaip 1931-32 metais.

MONTREAL CANADA
Susižiedavo^

Balandžio 6 d. susižiedavo 
Stefi čičinskaitė su J. Vekte- 
riu. Sužieduotuvės įvyko pas 
drg. Čičinskus, dalyvaujant 
giminėms 
dėtinių

Abu 
šyvių 
Vilijos 
n uolių

Čičinskus,
ir artimiems suža- 

d raugams.
jaunuoliai yra progre- 
tėvų ir priklauso prie 
Choro ir Lietuvių jau- 
kliubo. Abu yra akty

vūs nariai taipgi ir meno 
tyje.

sri-

J. Vektefis sulaukęs 18 
tų amžiaus buvo įstojęs į 
vyną ir porą metų mokėsi jū
rininkystės. Pasibaigus 
buvo paliuosuotas.

Vestuvių laikas dar 
matytas.

me- 
lai-

karui

nenu-

Vėl Daužo Darbininkų Gah*as
1 Clevelandą sugrįžo senie

ji laikai, tai yra 1935 ir 1937 
metų, kada buvo daužomos 
streikierių galvos policijos 
buožėmis. Dabar, 1917 me
tais, vėl tas atsikartoja. Jau 
ketvirtu kartu užpuolami 
streikieriai, Monumental Life 
Insurance Co. raštinių darbi
ninkai. Prie Commonwealth 
budinko, 2010 E. 102nd St., 
CIO pastatė 25 pikietus. Rai
toji policija joja tiesiog ant 
žmonių, kad sulaužius pikietų 
drūtą liniją ir suleidus skobus 
■sug" žūti. Matyti, majoras 
Burke, kad ir pasiskelbęs esąs 
Roosevelto pasekėjas ir demo
kratas, bet nieko nedaro, kad 
sustabdžius policijos žiaurų 
puolimą. Matyti, kad tarp jo 
ir republikono Burtono nėra 
jokio skirtumo, nors tas saky
davo, kad jis nesikiša į tuos

Gabus Vaikas Išgelbėjo 
Broliuko Gyvastį

Septynių metų Ronald Woj- 
dyla, pamatęs, kad jo broliu
kas, trijų metų, puls nuo ant
ro aukšto porčių, greit pribė
go ir pagavo krintantį į savo 
rankas. Jaunesnysis broliukas 
tik galvą susižeidė į išmatų 
dėžę. Jaunas Wojdyla ncįpuo- 
lė į paniką, bet jo protas greit 
dirbo, kad išgelbėti nuo užsi- 
mušimo brolį.

Serga
Jau kuris laikas kai rimtai 

serga Emilija Ambrazevičie
nė, 5971 Bennentine, Verdun. 
Ligonė buvo ligoninėje, bet 
jau sugrįžo namo. Liga tebe
sitęsia.

gia kas penktadienio vakarą 
Vytauto Kliube taip vadina
mus “social.” Tai tam tikras 
jų suėjimas su šokiais, žaidi
mais ir vaišėmis. Taipgi jie 
užsiima sportu: bowling ir 
skying. Ateityje, vasaros lai
ku, jaunuoliai užsiihis lauko 
sportu : tenisu, beisbal ir kitu. 
Apart sporto, jie praktikuoja
si meno srityje. Jie ruošia 
gražų koncertą gegužės me
nesį. Koncerto programa rū
pinasi dvi gabios menininkės, 
J. Juraitytė ir L. Nadeau. 
Koncerto programą numatyta 
sudaryti iš dainų, muzikos, šo
kių ir komiškų epizodų. Jau
nuoliai yra nutarę suruošti va
karienę gegužės 3 d. Vytauto 
Kliubo salėje del sukūlimo fi
nansų išlaidoms. <.

F.W.Shalins

Reiškiame Gilią Užuojautą
Mirė Margaret Gilius, su

laukusi viduramžio. Paliko sa
vo gyvenimo draugą Juozą ir 
sūnų 4 Juozą dideliame nuliū
dime.

Šiuomi mes reiškiame di
džiausią užuojautą J. Giliui ir 
sūnui liūdesio valandose, o 
Margaretai lai būna lengva 
šios šalies žemelė. Ilsėkis, 
Margareta, užbaigus savo var
gus, kurie tave kankino!

V. M. D.

iJ. J. KAŠKIAUČ1US, M. D. Į
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964 
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Kaip Jaunimas Veikia
Kovo 30 d. Montrealo Lie

tuvių Jaunuolių kliubas turėjo 
savo mėnesinį susirinkimą Vy
tauto Kliube, pirmininkaujant 
jaunuoliui Vicky Adams,,

Nors susirinkimas 
labai skaitlingas, bet 
sklandžiai ir gyvai1.

Iš girdėtų raportų
spręsti, kad jaunuoliai gerai 
veikė praeityje ir dar uoliau 
imasi darbo dabar. Jie ren-

nebuvo
praėjo

galima

PRANEŠIMAS
BROCKTON, MASS.

Balandžio 17 d., bus rodoma kru- 
tamieji paveikslai “The Turning 
Point” ir “Rebirth of Stalingrad.” 
6:30 ir 8:30 v. v. Įžanga 65c. Rengia 
IWO ir Lietuvių Kom, Kviečiame 
dalyvauti. (Vieta? — Adm.) (87-88)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

mas jvyks balandžio 17 d., 735 Fair
mount Ave., 8 v. v. Draugės visos 
dalyvaukite, nes delegatės išduos ra
portus iš suvažiavimo.—

Sekr. Mattes. (87-88)

D. P. Partija Nepralaimėjo
Praėjus Cartier distrikte 

rinkimams ir liberalams lai
mėjus, padedant visokiausiai 
propagandai ir didelėms su
moms pinigų, kurias liberalai 
pyle del šių rinkinių laimėji
mo, Darbo Progresyvūs Parti
jos kandidatas Buhay pareiš
kė laikraščių korespondentam, 
kad “šie rinkimai Darbo Pro- 
gresyvei Partijai1 reiškia ne 
pralaimėjimą, bet laimėjimą.”

“Prieš liberalų valdžios už
suktą galingą mašiną, laikraš
čių propagandą ir sudarytus 
tam tyčia įvairius vietinius’ ir 
tarptautinius išpūstus įvykius, 
tūkstančiai Cartier 
užregistravo savo 
prieš King valdžios 
politikos taktiką.

“Tikra svarba šių balsavi
mų pasiliks atmintyje ir. po 
balsų skaitymo ir Mr. Hart 
turės su tuo skaitytis.

“Mano partija ir aš pasilie
ku tarnauti žmonėms ir esu 
pasirengęs kovoti už jų rei
kalus.

“Šių rinkimų svarba, į kurią 
atkreipiau žmonių atydą, bu
vo nustumta į šoną šlykščios, 
neteisingos aukštos kainos 
p ro p agan d os, susid e d ančfos iš 
sufalsifikuotų įvykių ir melų, 
kuriuos užkrovė ant Cartier 
gyventojų liberalų hierarchi
ja. Aš dėkoju drąsiems Car- 
tier gyventojams, kurie taip 
skaitlingai parėmė mano kan
didatūrą laike šmeižtų ir 
dinimų kampanijos prieš 
no partiją.”

gyventojų 
protestą 

politiką ir

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

CLEVELAND, OHIO
Liet. Moterų Kliubo susirinkimas 

jvyks balandžio 17 d., 7:30 v. v. 
Sachsenheim saloje, 1400 E. 55th St. 
Draugės, malonėkite dalyvauti. Ku
rios dar neužsimokėjote duoklių, 
prašome užsimokėti. Išgirsime svar
bių raportų. Valdyba. (87-88)

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5569

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

gąz-
ma-

's
Licensed Undertaker

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

RONKONKOMA 
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

231 Bedford Avenue

Apšaude Raštinę
Laike įvykusių Cartier 

trikte rinkimų, gengė chuli
ganų ąpšaudė Bloc-Populairc 
raštinę, 
asmenų, 
leista 12 
raštinėje 
ja apie

dis

Tapo sužeista pora 
Policija surado pa- 
šovinių, nors buvę 
asmenys apskaičiuo- 
24 šūvius. Masse,

Bloc-Populairę partijos kan
didatas, kaltina liberalų atsto
vą Hart už tą įvykį.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas G r abortus
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai 1

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Tamstos Ateitis Nebloga
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 

^NMostis, sudaryta iš daug skirtingų elementų ir bran- 
Y/į gių aliejų, iš skirtingų kraštų svieto, šildydama ga- 
■F^linga šiluma sunaikins minėtus skausmus! Sena ir 
N teisinga patarlė sako: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
f) ) jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su Deksnio 
J Galinga Mosčia. Turime daug laiškų nuo žmonių, ku- 

__ S rie liudija ir dėkavoja už pasekmingumą Deksnio 
Galingos Mosties. Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16-oz. $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 pasauli į vergiją, ir dabar 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy
venimas, nereikėtų nė dirbti nei drabužių nešioti, jei ne, 
Adomo klaida.

3

Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavusZ 
sudarau su ame-T 
rikoniškais. Rei-*' 
kalui esant ir ; 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway Ir

Apvogė Banką
Kada ėjo Cartier distrikte 

rinkimai, 
jo proga, 
jos buvo 
distrikte,

Teisejai Nesusitarė
Su virš tris savaites čia ėjo 

profesoriaus Boyer teismas,

banditai pasinaudo- 
nes didžiuma polici- 
sutelkta balsavimų 
apvogė Bank of Ca

nada skyrių, esantį 2012
St. ir išnešė $5,000.

Guin

t

Pr. Jo—nis

DIDIEJI DIENRAŠČIO LAISVES

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėja

KOREAN COFFEE RUN

*lic American Red Cross fflrl, serving GIs who must work outside in 
Korea’s wintry weather, near Seoul, is a very welcome visitor on her

. mid-morning coffee run.

L
r >rr.y. '

American Red Cross Photo

v »I : •: v; $3® o, JI

Taip Man Atrodo
Spauda baisiai gąsdina 

Amerikos liaudį komunizmo 
pavojum. Kiekvienas ko-' 
inercinis laikraštis tik gan
dinę ja žinutes apie komu
nizmą, komunistus, na, ir 
dar dėl pridėčko, apie tuos 
visus, kurie nors žodžiu 
prasitarę prieš tuos, ką ne
sąmones apie komunistinį 
pavojų skleidžia. Ištikrųjų, 
rodosi, kad rašytojai ir aiš
kintojai kraustosi iš proto!

Vieni jų nori kuogreičiau- 
siai kariauti su Sovietais. 
Kiti nori, kad visus tuos, 
kurie bando juos kritikuoti, 
apšaukti komunistais ir 
“Sovietų agentais.” Tada 
bus lengviau eiti prie tiks
lo. Nes “svetimos šalies a-

šti į kalėjimus.
Dar kiti kaltina velionį 

prez. Rooseveltą būk tai už 
pardavimą, tų vietų, už ku
rias dabartiniai valdovai de
rasi su Sovietais.

Ką Roose veltas galėjo 
parduoti? Jis nieko nepar
davė ir negalėjo parduoti. 
Nes Jungtinės Valstijos tų 
dalių ir tautų apie Sovietų 
Sąjungą neyaldė! Kaip mus 
.užpuolė Japonijos imperia
listai, taip Sovietų Sąjungą

ba Austrijos, Italijos, Ven
grijos, Rumunijos, Finlian- 
dijos ir, pridėčkui, Ispanijos 
legijonai. . .. .

Buvusiuose užpuolimo ka-

kaltinant, jį šnipinėjimu So
vietų naudai, ir užsibaigė be 
jokios išvados. Teisėjai nega
lėjo susitarti dėl sprendimo.

Teismas bus trečiu kartu 
pradėta iš naujo rudeni. Tuo 
tarpu profesorius paleistas po 
$15,000 kaucijos.

ruošė mūs šalis nustojo a- 
pie 330 tūkstančių kareivių 
užmuštais; be abejonės, gal 
dar dveja tiek sužeistais, iki 
įveikė savo priešą.

Sovietų Sąjunga, pagal 
tūlų ekspertų apskaitliavi- 
mą, prarado apie penkis 
milijonus kareivių ir apie 
tiek ar daugiau civilių žmo
nių. O kiek sužeistu! Bet 
paimkim, kad ir dešimt mi
lijonų žuvusių kare Sovietų 
Sąjungos žmonių, o mūs ša
lies su sužeistais, sakysime, 
apie pusę milijono, — tai 
bus virs dvidešimt kartų 
daugiau žalos padaryta tik 
žmonių gyvybių skaičiumi 
Sovietų Sąjungai.

Na, o kiek miestų išgriau
ta, dirbtuvių sunaikinta, ū- 
kių išnaikinta! Tai neapsa
koma skriauda, nuostoliai!

Dabar mūs šaly yra stam
biųjų turčių grupė, kuri 
dar pralobo iš pereito karo, 
ir ji norėtų, kad ir vėl tu
rėtume kitą karą, su Sovie
tais, kuriuos sunaikinus, ga
lėtume valdyti visą pasaulį.

“Life” magazine tilpo 
straipsniai, kuriuose nuro
doma, kad Anglija dabar 
būtinai turi susijungti su 
Jungtinėmis V a 1 stijomis, 
žinoma, kaipo Junior Part
ner, o kurie jos piliečiai ne
sutiktų, prieš juos būtų ga
lima pavartoti riet aštrų 
spaudimą.

, Nors derybos eina apie 
susitaikymą, bet veikimas 
rodo ką kitą.

Kalbant apie Graikijos ir 
Turkijos gelbėjimą, štai ko
kią nuomonę reiškia p. Lip
man: Juodosios jūros 
Sovietu širdis. Kada

HELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS
DALIAI LAIKO NAMŲ DARBININKE

3 dienas j savaitę. Pirmadieniais, trečiadie
niais, penktadieniais. Rytais. Nuolatinis dar

bas. $10.50 j savaitę. Kreipkitės f
M. GOLDENKOFF, 02-05 Whitney Ave., 

Elmhurst, L. L Tel. HAVEMEYER 4-4488.
(87)

versime mes juos ištraukti 
Raudonąją Armiją iš oku
puotų kraštų. Dar priduria: 
nežiūrint net jei reikėtų su
sikirsti...

Matote, kaip stambusis 
kapitalas nori karo!

Michigano valstija turi 
naują gubernatorių kar- 
vių-vaikį — cowboy, Sigler. 
Jis dabar pradėjo kovą su 
komfunistais. Jis įvardino 
net 22 organizacijas, kurios 
būk tai yra komunistinės. 
Tarp jų įvardino ir Lietu
vių Literatūros Kliubą.

Žinoma, Lietuvių Litera
tūros Kliubų nėra, bet jis 
bent taip buvo informuotas, 
kokio lietuviško fašistėlio. 
Lietuviai turi Literatūros 
Draugijos kuopas po visus 
Amerikos lietuviais, apgy
ventus miestus. Tai yra ap
švietus organizacija, kuri 
jau gyvuoja virš 30 metų ir 
kurioje yra susispietę virš 
7 tūkstančių knygų skaity
tojų. Kuopų susirinkimuose 
kalbama apie apšvietą, kny
gų leidimą, narių kultūrini
mą, o jis ir čia surado ko
munizmą.

Jis net įvardino tūlą or
ganizaciją, kurioje vado
vauja Detroito miesto mo
kyklų viršininkas ir kiti 
svarbūs asmenys.

Kuo tas viskas pasibaigs, 
pagyvensim, pamatysim.

Dabartinis užsimojimas 
įirieš komunistus aiškiai at
siduoda hitlerizmo pradžia 
Vokietijoj. Ten, žinoma, 
kartu buvo pradėta kova su 
žydais ir unijomis. Pas mus 
tik su komunistais ir unijo
mis.
."Ot, prie ko mūs garbingas 

kraštas priėjo!
Vietoj vienybės, brolybės 

ir lygybės, sėjama neapy
kantos ir persekiojimo sėk
la!

Atsirado Austras, Buvęs 
Neva Rūsy Suimtas

Įvažiavo i Valgyklą
Nušokęs nuo relių tramva

jų kompanijos karas relėms 
valyti įvažiavo į valgykla. Ta
po išmušti priekiniai langai1 ir 
namo siena. Konduktorius,' 
vairavęs karą, buvo apipjaus
tytas stiklų, bet žaizdos nebu
vo didelės ir po suteiktos pa
galbos, grįžo namo.

Tas įvyko balandžio 2 d 
vai. ryto.

DICTATION MADE EASY

tai 
mes 

duodame visokeriopą pa
galbą Graikijai ir Turkijai, 
mes spaudžiame Sovietams 
po širdžia. Tą skaudulį jie 
jaučia. Jei dar darysime 
smarkesnį spaudimą, pri-

Viena, Austrija. — Atsi
rado austrų seimo K narys 
Joseph Mayer, girdi, din
gęs nuo kovo 23 d. Skelbta, 
kad “rusai jį suėmę.” Ka
riniai Sovietų valdininkai 
tatai užginčija; sako, visai 
nieko apie Mayer į nežinome 
ir nežinojome.

žemiau paduodame surašą, kur jau yra ruošiami 
piknikai naudai dienraščio Laisvės. Jei kur kitur 
yra ruošiama ir žemiau dar nėra pažymėta, tai pra
šome grot pranešti, o mes pažymėsime. ..

Reporteris.

American Red Cross Photo
This young patient in a Veterans Administration hospital finds it easy to 
write letters home with the help of a Red Cross Gray Lady who doesn’t 

' hurry his first dictation efforts. ’ .

Baltimore, Md.-Birželio- June 8
KARI) ASH SHORE EVERGREEN PARK 

Rengia Liet. Literatūros Draugijos KuopaK. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo j a pianus iŠ di

desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

LI. PIANO TUNING &
REPAIRING CO. .

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

Reikalauk tik

P. O. BOX 666, NEWARK, N. J.

DEKEN’S OINTMENT

t

Brooklyn, N. Y.-Liepos-July 4th
CLINTON PARK, MASPETH, L. L, N. Y.

Rengia Laisvės Bendrovė

Bostono Apylinkė—Liepos-July 4th
VOSE PAVILION PARK, MAYNARD, MASS.

Rengia Mass. Valstijos Liet Organizacijos
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NewYorko^zzA’a/iiiiox Du Asmenys Jau Mirė Nuo 
Rauplių, Ragina Čiepytis

Iš LLD 1-mos Kuopos 
Susirinkimo ir Veiklos

Lietuviu Literatūros Drau
gijos pirmos kuopos susirinki
mas įvyko ketvirtadienį, ba
landžio 10 d., Laisves svetai
nėje. Nariu .atsilankė nema
žas būrys.

Valdyba raportavo, kad na
rių, pasimokėjusių duokles už 
1947 m., randasi apie šimtas. 
Vis vien dar daug narių nėra 
užsimokėję už šiuos metus. 
Tai, draugai, nelaukite, kad 
kas nors turėtų - pasiritęs iš 
jūsų duokles atimti.

Mūsų draugijos nariai turi
me kuo pasidžiaugti ir pasi
didžiuoti savo draugija. Iš 
artimų ir iš tolimų valstijų lie
tuviai, suvažiavę į Brooklyuą, 
į tris čia buvusius suvažiavi
mus, matė lietuviškos knygos 
parodą. Matė mūsų Literatūros 
Draugijos darbo vaisius, jos 
išleistas knygas nuo pirmos 
iki dabar.

Mes, LLD nariai', džiaugia
mės ir didžiuojamės, kad nuo 
LLD susiorganizavimo jojo 
priklausome, jau išleidome 53 
leidinius ir stropiai ruošiamės 
prie 54-to leidinio, šios kny
gos’ vardas bus Viduramžių 
Istorija.

LLD Centro pirmininkas A. 
Bimba, sugrįžęs iš apsilanky
mo Lietuvoje, sakė, kad Lie
tuvoje kiekvienas profesijona- 
las iki paprasto darbininko, 
žino Amerikos Lietuvių Lite
ratūros Draugiją ir jos lei
džiamas knygas. Draugai įver
tina tokį amerikiečių kultūri
nį darbą. Nariai turėtume sa
vąjį įvertinimą knygos pa
reikšti laiku užsimokėjimu 
duoklių.

Brooklyniečiai, pamatę pa
rodoje, kiek jau knygų išleis
ta, ateina ir prisirašo į LLD 1- 
mą kuopą. Pereitame susirin
kime įstojo 3: W. Danielevi- 
čius, M. Gražienė ir F. Krung- 
lienė.

Iš LLD Suvažiavimo delega
tai raportavo, kad narinės 
duoklės nėra pakeltos, tik pa
kelta šeimyninio*nario duoklė. 
Iki šioliai vienas šeimos narys, 
kuris imdavo literatūrą, mo
kėdavo $1.55 metams, o kiti 
šeimos nariai mokėdavo tik po 
10 centų metams. Nuo naujų 
metų šeimos nariai mokės 
po 25c. Visi delegatai: ir viso
kios buvusios suvažiavimo ko
misijos džiaugėsi pasiseki
mais, bet su pastaba, kad su
važiavimų pasisekimai nepa
siliktų tik džiaugsmu, kad 
reikia nutarimus įvykdyti gy
venimai! visu šimtu nuošimčių.

LLD 2-ros apskrities pirmi
ninkas A. Gilmanas paaiškino 
apie pavasarinį pikniką, ren
giamą gegužės 25-tą, Lindene. 
Pirmai kuopai pridavė 50 ti- 
kietų. taipgi' patsai išdalino 
nariams pardavinėti, 10 narių 
pasiėmė. Kuopai liks nuo 
kiekvieno parduoto tikieto 
41 centas. Kuopa bus dėkinga 
pasistengusiems parduoti.

Amerikos komitetas svetur- 
gimių teisėms ginti šaukia 
konferenciją, kuri įvyks ba
landžio 27 d., 23 W. 26th St. 
New York 10, N. Y. Pradžia 
10 vai. ryto. Pirmos kuopos iš
rinkti du delegatai, G. Ware- 
son ir K. Žemaitienė.

LLD 1-fnos kuopos nariai 
sveikina Vilnies bendrovės da
lininku suvažiavimąA. Bal
čiūnas —$3, V. Rudaitis ir G. 
Kuraitis po S5. Prašome drau
gu. kurie išgalite, pasveikin
kite Vilnies dalininkų suvažia
vimą. Jis jau netoli, atsibus 
gegužės 11 d., tad paskubėki
me. Priduokite sveikinimą 
Laisvės raštinėj, 'pasakydami, 
nuo ko ir paliepkite perduoti 
J. Kuraičiui.

LLD 1 Kp. K ore s p on d.

Kalbėdamas New Yorke, 
generolas Hodges pasisakė už 
kokios nors formos militarinį 
lavinimą visų gyventojų, tin- 
kamiįjnilitariškiems tikslam^

"Lietuvos Žiedai”
Jau buvo rašyta apie opere

tę “Lietuvos žiefdai” įvadas, 
taipgi ir apie vieną aktorę. 
Dabar susipažinkite su kai ku
riais kitais toje operetėje da
ly viais-vaidinto jais.

Pirmiausiai jūs pamatysite 
rūstų, su dideliais ūsais ir su 
lazda senį, tai bus Zigmas 
Dunda. Ir jūs tikrai, manysite, 
kad tai tikras Dunda, nes ši'o 
charakterio rolėje yra įgudęs 
ir mylimas vaidintojas M. 
Stakovas. Kiek karių jums te
ko matyti jį vaidinant ar kiek 
karių jis yra vaidinęs, čia ne
siimsiu aiškinti, tik tiek galiu 
priminti, kad jo vaidinimu te
atrų lankytojai džiaugiasi. 
Taip bus ir šį karią >

šį karią M. Stakovas, Zig
mo Dundos rolėje, matomas 
kaipo dvarininkų Daunorų 
urėdas. Jis barasi su visais 
Daunorų samdytais tarnais, su 
jais rūsčiai apsieina. Pirmiau
siai jis turi reikalą su Bal
trum, Daunorų tarnu.

Tai tiek šiuo kariu galima 
pasakyti apie Dunda ir abel-

Neandiškos Snaudos 
Paroda New Yorko 
Bibliotekoje

šiomis dienomis centralinia- 
me New York Public Library 
(Fifth Ave. ir 42nd St., New 
York) yra išstatyta neangliš- 
kų laikraščių paroda, kurioje 
stebėtojas matys kiekvienos 
tautinės grupės Amerikoje 
laikraščius.

Paroda įdomi tuo, kad ji 
kiekvienam parodo, kokią dar 
vis Amerikoje pajėgą turi ne- 
angliškoji spauda, kai' kurių 
vadinama/‘svetimtaučių spau
da.”

Dar yra milijonai Ameriko
je žmonių, skaitančių neang- 
liškus laikraščius, žurnalus ir 
knygas. Daug Amerikoje gi
musiųjų ir augusiųjų taipgi tą 
spaudą skaito ir ji sudaro juo
se didžiulės įtakos.

Lietuviški laikraščiai sudėti1 
“kaimynystėje” su norvegų 
laikraščiais. Tarp lietuviškų 
laikraščių yra Laisvė, Vilnis, 
Tiesa, šviesa, Tėvynė, Vieny
bė, Darbininkas ir kiti.

Parodą suruošė Common 
Council for American Unity. 
Ji, paroda, buvo pirmiausiai 
išstatyta Jungtinių Tautų būs
tinėje, Lake Success. Ton ja 
gėrėjosi daug žymių žmonių.

Dabar ji rodoma minėtame 
knygyne, o vėliau bus perkel
ta į Washingtona ir ten bus 
išstatyta Kongresiniame Kny
gyne. r

Norį ši'ą parodą matyti, te
nueina (kasdien ligi 10 v. v.) 
į knygyną iš Penktosios Ave
nue ir įėjus vidun, pasisukti 
po dešinei,—koridoriuje ant 
sienų matys.

Pamatyti įdomu.
Ndra.

Lazauskas Gavo iš 
Lietuvos liūdna Žinią

Sako Jonas Lazauskas:
Gavau du laišku iš Lietu

vos. Dauguma skundžiamės, 
kad negauname laiškų iš Lie- 
tuvos, bet išsikalbėjus, paniš
ki, kad labai mažai kas ra
šęs Lietuvon daugiau vieno 
laiško.

Sausio pradži'oje, š. m., aš 
išsiunčiau Lietuvon bent 7 
laiškus savo giminėms ir da
bar gautame nuo brolio laiš
ke (išsiųstas iš ten vasario 
mėn.) sužinojau, kad mano 
laiškai visi ten gauti1. Brolis, 
tarp kitko, rašo, turįs daug 
darbo tarnaudamas įstaigoj 
buchalteriu; taip, kad retai 
gali aplankyti vienužę moti- 
ną-mamą tėviškėje 1 Kruonyj- 
Brestoj.

Dviem savaitėm vėliau ra- 
■* » • r a f ’t • •

nai apie operetę '‘Lietuvos 
žiedai,” kurią matysite persta
tant scenojė 11-tą dieną ge
gužės, Schwaben Hali svetai
nėje, 474 Knickerbocker Ave., 
Ridgewood-Brooklyn, N. Y.

Operetė ir apie pora joje 
dainų yra parašyta Jono Juš
kos, kurioms muziką pritaikė 
Walteris Žukas. Scenon stato 
Aido Choras, su kai kurių pa
šalinių gerų vaidintojų para
ma.

Įsigykite tikietus iš anksto, 
o skeptikai', temykite tolimes
nius apie operetę aprašymus 
šioje pat vietoje ir- po tuo pa
čiu antgalviu.

Beje, pirmiau buvo praneš
ta, kad Aidui pasveikinimus 
ir programoje pasiskelbimus 
renka P. Buknys. Bet dabar 
korespondentas sužinojo, kad 
didelį pluoštą skelbimų surin
ko tarpe Maspetho biznierių 
geras aidietis Vincas Kartonas.

Drauge Kartonai, aidiečiai 
tau už tai labai dėkingi!

A.C.K.

Prašo Išrinkti Uniiai 
Duokles Miestavose 
Važiuotos Linijose

Piliečių Unija praeitą savai
tę kreipėsi į miestavos trans- 
poriacijos tarybą ir į majorą 
O’Dwyer su paraginimu įves
ti liuosnorį atroWvimą unijos 
duoklių vokuojant algas.

Organizacijos pirmininkas 
Childs sako, kad tas komisio- 
nieriaus William H. Davis iš
dirbtas ir majoro užgirtas pla
nas pagerintų darbo santy
kius. CIO Transport Workers 
Unija užgiria planą. x

Childs sako, kad išbandy
mas liuosnorio “check-off” 
būtų geriausias būdas nustaty
ti, kiek, iš tikro, pajėgumo, 
kokį nuošimtį darbininkų, uni
ja atstovauja. Tas, sakė jis, 
atitiktu miesto nusistatymui 
kas liečia “check-off” “ki
tiems užgintiems tikslams.”

Tolima Viešnia
Balandžio 12-tą buvo užė

jusi į Laisvės raštinę Julija 
Stigienė iš Brockton, Mass, 
čia įvykusio Moterų Suvažia
vimo, kovo 28-tą, jinai buvo 
išrinkta nare centralinio mote
rų komiteto, dapildančio LLD 
Moterų Komitetą, ^tad buvo 
atvykusi į pirmąjį suvažiavi
mo tarimams pravesti plana
vimo posėdį, įvykusį balandžio 
13-tą. Ta proga, brookly n ie
čių lydima, aplankė ir kai ku
rias didmiesčio įdomybes.

Viešnia buvo apsistojusi pas 
žinomuosius biznierius dd. 
Zeidat, buvusius brocktoųie- 
čius.

įteikė leidimą UN 
Cen^rt Rūmams ;

Iškilmingose ceremonijose, 
su iškeltomis 55 šali'ų vėlia
vomis. dalyvaujant 50 konsu
lu, praeitą sekmadienį New 
Yorko miestas tapo Jungtinių
Tautu oficialiu centru-kapito- 
liumi. Miesto majoras O’Dwy
er įteikė UN generaliam se
kretoriui Trigve Lie savasties 
dokumentą (deed) to žemes 
ploto, ant kurio žada statyti 
US centrui rūmus. Plotas ran
dasi tarp 42 ir 48 Sts., prie 
Roosevelt Drive.

šytą laišką gavau nuo savo 
draugo, A. šeštoko, kur pra
nešama man liūdpa naujiena 
— “Tavo motina, trumpai sir- 
gus, mirė 15 d. vasario ir ta
po palaidota 17 vasario, Kruo
nio kapuose.”

J. Lazauskas.

Valkiozai Sumušė
5 Asmenis

Penki asmenys buvo sumuš
ti Greenwich Village srityje, 
naujoje atakoje užpuldinėti 
mažumų grupių gyventojus, šį 
karią negrus.

Charles White, negras ar
tistas, bendrai turi butą su 
balta pora, leitenantu ir Mrs. 
Steve Carr, 34 Bedford St. 
Pastaruoju laiku grupė val- 
kiozų naktimis pakartotinai 
daužė jų apartmento duris. 
Praeitą penktadienį Carr išė
jęs juos sudrausti. Gauja jį iš
sivilko į gatvę ir žiauriai su
mušė, taipgi apmušta jo žmo
na ir draugas .

Šaukta policija ir šv. Vin
cento ligoninė, bet nei vieno, 
nei kito neprįsišaukė į pagal
bą.

Sekamą vakarą artistas 
White ir jo draugas negras 
Dave Mac A d oo buvo užpulti 
prie Sixth Avenue kavinės, 
jiems grįžtant iš Civilių Teisių 
Kongreso susirinkimo. Jiems 
abiem pramušė galvas. Bet šį 
karią prisišaukta policija ir 
vienas iš vadovavusių šiai ata
kai valkiozų buvo vėliau areš
tuotas. Jis pašauktas į teismą 
balandžio 1.6-tos rytą, 100 
Centre St., New Yorke.

Gi Civilių Teisių. Kongresas 
šaukia masinį mitingą balan
džio 17-tos vakarą, Jewish 
Community Center, 6 Fifth 
Ave. Reikalaus, kad policija 
teiktų pilną apsaugą mažu
moms, kaip tas nusakyta įsta
tymuose.

Non Sunaikinti Mažojo 
Žmogaus Balso Galią 
Kartu su PR

Pirm visko, kas tas PR? 
Kurie, buvo per Jauni amžiumi 
ar pilietiniu susidomėjimu 
laike praeitų . New Yorko 
Miesto Tarybos rinkimų, ga
lėjo to dar nesužinoti, o žino
jusieji užsimiršę?;> r

Faktiškai kalbant, tai to
kia balsavimų sistema, pagal 
kurią bile kuris pilietis, parti
nis ar nepartinis, gali būti iš
rinktu į miesto tarybą savo 
žmonių atstovu. Gali būti iš
rinktu, jeigu tiktai ras 75,000 
norinčių jį išrinkti, norinčių 
už jį paduoti savo balsą pilie-

Mrs. Caroline Misiuk, 61 
m., pabėgėlė, rasta užsiclusi- 
nusi gąsu namie, 97 Avenue 
D.. New Yorke, jos vyrui išė
jus į darbą.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 
svarbus susirinkimas įvyks balan
džio 17 d., 8 v. v. 419 Lorimer St. 
Visos narės prašomos dalyvauti. 
Kviečiame ir viešnias. Bus raportai 
iš suvažiavimų; paskutinė proga su
sitarti kaip maršu,ošime gegužinėje; 
taipgi apie pirmą / pavasarinį savo 
apskrities pikniką. — Sekr. (87-88)

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugystės metinis pik
nikas įvyks 28 d. birželio (June)), 
Dexter Park, Woodhaven, N. Y. Tad 
prašome draugijų viršminėtą dieną 
nerengti pikniko, kad nepasidarytų 
nesmagumų vieniems ir kitiems. 
Ačiū. — Pikniko Komisija. (86-87)

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 GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
(Sltcrsil nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-869d ’

Dviem asmenims jau mirus 
nuo rauplių ir ligai tapus iš 
New Yorko išnešta i užmiestį, 
majoras O’Dwyer atsišaukė j 
visus miesto gyventojus persi- 
čiepyti bėgiu sekamų trijų sa
vaičių. Tai reikalinga apsau
gai savęs ir visų kitų, sakė jis.

Ligoninės, jų klinikos per
pildytos norinčiais Čiepytis. 
Viena tiktai Bellevue ligoni
nė praeitą sekmadienį perlei
dusi virš 10,000.

Pradedant šiuo trečiadieniu, 
miesto policijos stotys būsian
čios paverstos čiepijimo cen
trais. Tai daroma tikslu pa
greitinti visų miesto gyventojų 
įčiepijimą ir užtikrinti, kad vi
si, visų miesto užkampių gy

čių. Užtenka net didesnės pu- tų.
sės to skaičiaus balsų, jeigu 
negauna 75,000, bet yra ga
vęs daugiau už kitus likusius 
kandidatus.

Ir tai tokia sistema, kurio
je nežūsta nei vieno balsuoto
jo balsas, kadangi jis pažymi 
numeriais kelis patinkamiiau- 
sius kandidatus, tad pirmo ne
išrinkto balsai perleidžiami 
antram ir t.t.

Tai dėka tai' sistemai, jau 
yra išrinkti keli darbininkiš
kų partijų, keli mažumų at
stovai. O be tos sistemos dar
bininkai turėtų laukti1, kol jie 
pataps už vis didžiausia, vis
ką valdančia partija, kad ga
lėtų išrinkti savo atstovus. 
Pirm* to visi darbininku bal
sai nueitų niekais.

Tad visai nenuostabu, kad 
dabar republikonų ir demo
kratų partijos vadovybės, ku
rios yra aiškiai reakcinės, no
ri tą PR (proportional repre- 
zentation - proporcionalės at
stovybės) balsavimų sistemą 
panaikinti. Tik būtų nuostabu, 
jeigu darbininkai, tiek daug 
per tą sistemą laimėję ir dar 
turį ko laimėti, nesubrustų 
smarkiau veikti.

Republ ikonai ir demokratų 
reakcininkai dabar planuoja 
visokiausius skymus, kaip tą 
sistemą prašalinti.

Harry Benson, brooklynie- 
tis, tapo užmuštas Third Ave. 
traukinio, Bronxe, jam nušo
kus ar nukritus ant bėgių 
138th St. stotyje.

Lake Success, N. Y. — Al
banijos atstovas srnerke 
Trumailo paramą Graikijos 
ir Turkijos valdžioms.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6808 
221 South 4th Street

Valandos: j JZ^are 

Penktadieniais Uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI 

ventojai apie tai sužinos ir ga
lės pasiekti, pasinaudos.

Policijos stotyse čiepijimas 
nemokamas. Valandos, kas 
dieną nuo 9 ryto iki 10 vai. 
vakaro.

BLOGDARį NUTEISĖ 
KALĖTI

Willie Thompsoii, 25 m., nu
teistas nuo 25 metų iki gyvos 
galvos kalėti. Jis buvo kaltina
mas vogime taksi kų ir‘persi- 
statant jų vairuotoju užpuldi- 
nėjus ir apiplėšinėjus moteris, 
tame skaičiuje ir paskubusią
ja lietuvių dainininkę Birutą 
Ramoškaitę.

Nuteistasis jau pirm to tu
rėjęs rekordą dešimties a rėš-

sirgimų žoline sloga.
................................................—V.. .................... .................................■■ ■■■■■ ■ ■Tr====:a>

Peter Kapiskas

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, pasivaišini m as 
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 BROOKLYN® 

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!

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
To!. ST. 2-2173 (Art! Graham Ave.) Atdara Vakarais.

--------- ■ ■——6-taa puslapiu 
Laisve—Liberty Lith. Daily * 
Antradienis, Baland. 15, 1947

Planuoja Vėl Naikint
Čiaudulio Žolę

Ataka ant čiaudulio žolės 
(ragweed) būsianti pradėta 
galop ateinančio mėnesio. Tuo 
tikslu sveikatos komisionierius 
Dr. Weinstein tarėsi su kitais 
sveikatos v i rši n i n k a i's.

Komisionierius nusiskundė, 
kad gausūs pavasario* lietūs 
užtikrina tos nelabosios didį 
derlių. Jis atsišaukė i prie
miesčiu sričių viršininkus, kad 
ir jie kooperuotų, nes tos žo
lės dulkes vėjas nešąs 50 iki 
100 mylių. Reiškia, apvalymas 
miesto centro dar neužtikrina 
sveikatingumo, jeigu priemies
čiai bus apleisti.

“Ragweed” skaitoma prie
žastimi 80 nuošimčių visų šil

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD

BEER & ALES
' ★

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174




