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LIETUVIU DARBININKU SUSIVIENIJIMAS 
RAGINA KONGRESĄ ATMEST ŽALINGUS 

DARBO UNIJOMS BILIUS
Pasiuntė Telegramą Kongreso Atstovu Rūmo Pirmininkui

r e a k c ininkaiAmerikiniai 
siekiasi užčiaupti buvusiajam 
vice-prezidentui W a 1 1 a c o’ui 
burną, kad jis negalėtų kalbė
ti dėl pastovios pasaulyje tai
kos palaikymo.

Pagal juos: kas nūnai kal
ba už taiką, tas kalba prieš Į 
Amerikos interesus!. . .

Jei Wallace agituotų už ka- i 
rą prieš Tarybų Sąjungą, už 
atominės bombos metimą ant 
Maskvos, Kijevo, Minsko ar 
Vilniaus, — jis būtų jiems pri
imtiniausias žmogus.

“Manau, jog (Wallace’o) 
kalbas, sakomas Europoj . . . 
tikrino Juozas Stalinas,” ple
pa kongresmanas Rivers.

Nesistebėtum, jei raudon- 
baubiai apskelbtii Wallace’a 
“Maskvos agentu.”

No. 90

Y Tačiau buvęs vice-preziden- 
tas — ne iš piršto išlaužtas 
vyras. Jis — sūnus didingos 
Amerikos liaudies. Jis — ne 
žvirblys. ir jokia kanapėse pa
statyta baidyklė jo nenugąz- 
dins.

“Aš sakysiu kalbas, nu
kreiptas už taiką, — sakysiu 
jas visur, kur tik bus žmonių, 
kurie manęs klausys,# — sa
kysiu ligi savo gyvenimo pa
baigos!...” atrėžia savo puo
likams Mr. Wallace.

Tie amerikiečiai, kurie jo 
balso neklauso. — nelaimin
gi žmonės. Tačiau gyvenimo 
eiga juos pamokys ir anksčiau 
ar vėliau jie savo klaidą su
pras.

šiandien Laisvėje telpa įdo
mus J. Palemono straipsnis 
apie pabėgėlius-sugrįžėlius.

Pasirodo, jog, nepaisant 
piktos priešo propagandos, į 
Tarybų Lietuvą jau sugrįžo 
tūkstančiai pabėgėlių.

Jie įsijungė kūrybiškai! dar
ban, — jie atstato savo gimtą
jį kraštą, Lietuvą.

New Yorko presbyterijonai, 
susirinkę į konferenciją, nuta
rė suteikti teise moterims bū
ti kunigais, atsieit, kunigėmis.

76 asmenys pasisakė už su
lyginimą moters su vyru, o 21 
buvo prieš.

Dabar tasai klausimas bus 
paleistas referendumui per vi- 

' są Ameriką.
Jei daugumas presbyterijo

nu seniūnu už. šį sumanymą 
pasisakys, tuomet konstituci
ja bus pakeista ir pagal ją 
moteris turės tokią pačią baž
nyčioje teisę, kaip ir vyras.

Kaip nežiūrėsi, vis tai pro
gresas !

Kada nors šiuo pavyzdžiu 
paseks ir katalikų tikybos va
dai.

Religijos seka politiką. Kaip 
čia seniai moterims buvo drau
džiama balsuoti ? Dar ir šian
dien yra nemažai kraštų, kur 
jos neprileidžiamos nei prie 
urnų neigi prie atsakomingų 
darbų. Jos vis dar tebeskaito- 
mos “žemesnia būtybe.”

Kai tik moterys išsikariaus

ga

jei

Lie-

gyveni me, 
vartai ir prie 
jos norės ten

Visuomeniniame 
joms bus atdari 
altoriaus, 
atsistoti.

nerinko. * 
kad jie pasiekė Tokio. — Traukinio gais

re sudegė 28 japonai..

DAUGUMA PRIEŠ TRU- 
MANO PLANA ,

Peiping. — Chinų komu
nistai užėmė Lintsin ir Ju- 
gho ir apsupo Linfen, tauti
ninkų centrą.

ruošta. Taryba laukia atsa
kymo iš aukštųjų Federaci
jos vadų dėlei visuotino 
streiko.

New York. — Gallupo 
bandomųjų balsavimų įstai
ga apklausinėj o tūkstančius 
amerikiečių: Ar parama

ano 
pro-

paskutiniųjų metų , Žemaitės 
nuotaikas,” rašo Miciūtė.
x Ten pat ji pastebi:

“Įdomūs taip pat yra 
meto Amerikos lietuvių
gresyviųjų moterų atsišauki
mai, atsišaukimai Įvairių kitų 
pažangiųjų organizacijų.”

Taip, jie įdomūs. Bet pačio
je Amerikoje šiandien sunku 
juos pamatyti — jų niekas sis- 
temačiai

Gerai, 
tuvą.

Vilniaus “Literatūra ir Me
nas” savaitraštyje Ona'Miciū- 
tė rašo įdomų straipsnį: “Re
voliucinio judėjimo dokumen
tai Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijoje.”

Tarp kitų dokumentų, rašy
toja cituoja vieną Amerikos 
lietuvių darbininkų lapelį, iš
leistą 1921 metais; lapelyje 
buvo smerkiama Lietuvos buo
žių valdžia, žiauriai puolanti 
darbininkų judėjimą.

Lapelis “rastas mūsų di
džiosios rašytojos Žemaitės ar
chyve. Jis meta nauj’ą šviesą į

TEXAS CITY SPROGIMUOSE ŽUVĘ IKI 1,200 ŽMONIŲ >•

rlįr

Kongresmanai Taria 
Atiduot Darbininkus 
Fabrikantų Valiai

ATMETĖ UNIJOS TEISE ATSTOVAUT DARBININKUS 
PLAČIOSE PRAMONĖSE; NUTARĖ SKALDYT UNIJAS

Washington. — Kongreso kokį unijos pripažinimą, 
atstovų rūmas 161 balsu Jis sakė, kad beveik nėra jo- 
prieš 71 atmetė siūlymą taip ‘ kio skirtumo tarp paprastos 
pataisyti Hartley’o bilių, i “unijinės šapos” ir pilno u- 
kad unija turėtų teisę at-1 nijos pripažinimo. Kongres- 
stovauti visus darbininkus . manų daugumas atmėtė šį 
derybose su samdytojais iš- j Hoffmano pataisymą, 
tisose didelėse pramonėse, i Republikonų kongresma- 
kaip kad anglies, automobi-! nų vadas Charles Haleck 

kalbėjo už samdytojų laisvę 
pripažint uniją, jeigu jie 
patys to nori. Girdi, “dau
geliui samdytojų geriau pa
tinka unijinė šapa.”

Kongreso atstovų , rūmas 
136 balsais prieš 117 užgyrė 
Hartley’o biliaus skyrių, už
draudžiantį samdytojui mo
kėti pinigus į unijinį gero
vės - sveikatos fondą, kurį 
unija kontroliuoja tiesiogi
niai arba netiesioginiai.

Unijų Laidotuves 
Demokratas kongresma

nas John F. Kennedy įspė
jo, kad jei Hartley’o bilius 
bus priimtas kaip įstaty
mas, tai “patarnaus radika
lams, kurie skelbia klasių 
kovą.” O Emanuel Celler, 
newyorkietis demokratas, 
pareiškė, jog toks įstatymas 
būtų “paskutinė ceremonija, 
marinamai darbininkų or
ganizacijai.”

Hartley’o bilius leidžia tik 
vietinėms unijoms tartis su 
vietiniais samdytojais. Tuo 
būdu jis siekia į smulkius 
gabalus suskaidyt didžiąsias 
unijas.

Republikonai ir dešinieji 
demokratai kongresmanai 
tvirtina, kad kongreso at
stovų rūmas tuojau užgins 
tuos Hartley’o biliaus pos
mus, kurie uždraudžia-dar
bininkams versti samdyto
jus pilnai pripažinti uniją 
ir streikuoti dėl unijos pri
pažinimo.

Kongreso darbinio komi
teto bilius, tačiau, sako, jei
gu samdytojas laisvu noru 
sutinka su unijine “šapa” ir 
darbininkai dauguma balsų 
pėr slaptus balsavimus pa
geidauja unijinės šapos, to
kiame atsitikime rfebus už
gintas unijos pripažinimas. 
Čią nekalbama , apie pilną 
jos pripažinimą.. '

Republikonas kongresma- 
nas Clare Hoffman iš Mi- 
chigano siūlė sąyo pataisy
mą — visiškai uždraust bet

SOVIETAI REIKALAUJA 
VOKIEČIŲ ANGLIES

♦ Maskva. — Užsieninis So
vietų ministras Molotovas 
reikalavo paskirti i karinius 
atlyginimus Sovietams aš
tuntą dalį visos iškasamos 
Vokietijoj anglies.

Perkamoji Algos Vertė Da
bar ir Pirm Karo ,

United States News, di
džiojo biznio laikraštis, sa
ko, dabar už $46.21 savaiti
nės algos galima nupirkt 
tiktai tiek, kaip už $29.62 
pirm karo. \

NEMATYT TELEFONIS
TU SUTARTIES

Washington. — Telefonų 
ir Telegrafo kompanija taip 
įžūliai laikosi prieš strei
kuojančių telefonistų reika
lavimus, kad dar neįmatoma 
jokia sutartis.

LAĮSVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

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

Telephone: Stagg 2-3878

r
Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Balandžio-April 18, 1947 Dienraščio XXIX.Metai XXXVII.

>. 4

i
TI

Kongreso Komitetas 
Užgyrė “Paskolą” 
Graikijai, Turkijai

Washington. — Kongres- 
manu komitetas užsienio 
reikalais užgyrė prez. Tru- 
mano reikalavimą duoti

000,000 paramos, daugiausia 
karinės. Už tai balsavo 12 
komiteto nariu, o susilaikė 
nuo balsavimo trys — de
mokratai Mike Mansfield ir 
Helen Gahagan ir republi- 
konas J. K. Javits.

Republikonas senatorius 
Vandenbergas ragino apsi- 
tvirtinti prieš Sovietus ne 
tik Graikijoj ir Turkijoj, 
bet ir visur'kitur.

Graiku Komunistai At
sišaukia į Amerikonus

Athenai. — Graikijos Ko
munistų Partijos sekreto
rius N. Zachariadis telegra
ma atsišaukė į Amerikos 
pažangūnus, kad padėtų 
graikam kovoti už laisvę. 
Kai tik Trumanas pažadėjo 
paramą Graikijos monarchi- 
stam, jie suskubo žudyt su
imtus partizanus ir užmušė 
buvusį ministrą Zevgosą, 
sako Zachariadis.

Brooklyn, N. Y. — Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mo centras bal. 16 d. pasiun
tė kongreso atstovų rūmo 
pirmininkui Josephui Marti
nui sekančią telegramą, ku
rioje ragina, kad pasisteng
tų sumušti prieš-uriijinį 
Hartley’o bilių ir kitus 
prieš-darbininkiškus suma
nymus:
Representative 
Joseph Martin,

House of Representatives, 
Washington, D. C.
On behalf of nine thous-

DEMOKRATINIU LIETUVIU CENTRAS 
IŠRINKO VALDYBA

Demokratinių Amerikos 
Lietuviu Suvažiavimo iš
rinktas Centras jau turėjo 
du susirinkimus, kuriuose 
aptarė, kaip Suvažiavimo 
tarimus tuojąu pravesti gy
venimam

Balandžio 15 d. susirinki
me DAL Centro nariai išsi
rinko valdvbą. Pirmininku 
išrinktas Rojus Mizara, vi
ce pirmininku — Dr. J. J. 
Kaškiaučius, sekretorium — 
Jonas Gasiūnas, iždininku— 
Katerina Petrikienė.

Knygų peržiūrėjimo ko
misija: Eva Mizarienė ir 
Valis Bunkus.

Drg. Petrikienė raporta
vo, kad suvažiavime priim
tos telegramos Žadeikio ir 
kitais klausimais yra pa-: 
siųstos. Taipgi jinai susira
šinėjo su kolonijomis dėl 
pravedimo gyveniman su
važiavimo tarimų.

Važiuodami į vakarus, dd. 
Mizarai mano turėti pasita
rimo susirinkimus Cleve- 
lande ir Chicagoje svarbiais 
organizaciniais klausimais.

Plačiai kalbėta apie tai,

Federacijos Vnijistai New Yorke 
Ragina Skelbt Generalį Dienos 

Streiką prieš Hartley Bilių
New York. — Čionaitinė 

Darbo Federacijos Statybos 
Darbininkų Taryba vienbal
siai paragino visos Darbo 
Federacijos pirmininką Wil- 
liamą Green ir jos sekreto
rių - iždininką paskelbti vie
nai dienai generalį visų Fe
deracijos unijų streiką išti
soje šalyje, kaip galingą 

į protestą prieš pavo jinguo
sius unijoms bilius, kuriuos 
kongresui įnešė republiko
nai kongresmanas Hartley 
ir senatoriuj Taftas. New- 
yorkinė Statėju Unijų Ta
ryba, atstovaudama 250,000 
narių, taipgi šaukė unijas 
apleisti darbą viena valanda 
anksčiau ir susirinkti į de
monstraciją Central Parko 
Mall’e bal. 17 d. ar kurią 
kitą dieną, kada bus pasi-

and members of Association 
of Lithuanian Workers, fra
ternal benefit society, we 
urge you to do what you 
can to help defeat Hartley 
bill, which aims to weaken 
labor unions by limiting 
scope of collective bargain
ing 
mo 
unions. We hope Congress 
will defeat all bills which 
seek to abrogate rights of 
Americans who labor.

JOHN SIURBA, 
Secretary.

and interfering’ in de- 
•atic processes within

kaip suorganizuoti komite
tus tose kolonijose, kur jų 

ti; taipgi užmegsti ryšius su 
tais komitetais, kurie jau 
gyvuoja.

Nusitarta išleisti suvažia
vimo darbų brošiūrą, kurią 
reikės visose kolonijose pa
skleisti, kad plačias lietuvių 
mases supažindinti su De
mokratinių Lietuvių Suva
žiavimo tarimais ir veikimu.

Kovo 16 d. pasiųsta Kon
gresui telegrama, kurioje 
Demokratinių Amerik. Lie
tuvių Centras pasmerkia 
priešdarbininkišką Hartley 
bilių.'

Centras yra pasibrėžęs’ 
atlikti daug visuęmenei 
naudingų darbų. Bet jis no
ri didesnės kooperacijos su 
įvairių miestu demokratinių 
lietuvių veikėjais.

Visais D AL Centro reika
lais reikia rašyti sekamu 
adresu:

427 Lorimer St., Brook
lyn 6, N. Y.

J. Gasiūnas,
DAL Centro sekr.

būtų teikiama tik per Jung. 
Tautas? Ar pati Amerika 
turėtų ją tiesioginiai duoti, 
kaip siūlo prez. Trumanas?

63 nuošimčiai balsuotojų 
stojo už paramos davimą 
tik per Jungtines Tautas; 
23 palaikė Trumaną ir 14 
nuošimčių neturėjo nuomo
nės.

Eksplozijos Priminė 
Atomini Sprogimą, 
Sako Reporteriai

SPROGIMAI IR GAISRAI NUŠLAVĖ 10 BLOKU
■NAMU; SUŽEID|Ą3,000; APART UŽMUŠTŲ

Texas City, ,Tex. — BŽi^ŲyjNuo eksplozijų ir gaisrų 
,sūs sprogimai pasikartoda
mi užmušė čia apie 1,200 
žmonių, kaip aplamai skai
čiuojama. Iki ketvirtadienio 
ryto buvo surankiota 500 
lavonų. Sužeista esą iki 2,- 
000 ar 3,000 asmenų.

Trečiadienį prasidėjusios 
eksplozijos kartojosi per 
naktį ir sunaikino didelę 
šio 15,000 gyventojų miesto 
dalį. Sprogimai ir gaisrai 
tai]) nušlavė dešimtį blokų, 
kad juose neliko nė vieno 
tinkamo gyventi namo.

Visa nelaime prasidėjo iš 
to, kad uoste eksplodavo 
prekinis francūzų laivas 
Grand Camp, prikrautas ni
tratų chemikalų. Nitratai y- 
ra v a r t o j a m i kaipo 
m e d ž i a g a gaminimui 
nitroglicerino— TNT, smar
kaus karinio sproginio. Kal
bama, kad laive buvo su
krauta ir daug amunicijos. 
Žuvo visi francūzų laivo 
jūrininkai.

Nuo francūzų laivo eks
plozijos susprogo ir keli a- 
merikiniai laivai su žibalo, 
gazolino bei sprogstamųjų 
medžiagų kroviniais. Viena 
didelė valtis buvo išnešta 
200 pėdų oran.K

Molotov Pageidauja 
Greitos Sutarties 
Su Austrija

Di-Maskva. — Keturių 
džiųjų užsieniniai ministrai 
priėmė tuziną posmų iš 59 
punktų plano taikos sutar
čiai su Austrija. Sovietų mi
nistras Molotovas pageida
vo baigti ‘sutartį su Austri
ja. Derybos dėl taikos su
tarties su Vokietija, supran
tama, nebus užbaigtos šioje 
konferencijoje. Anglai ii’ 
amerikonai ypač priešinasi 
Sovietų reikalavimui, kad 
Vokietija mokėtų karinius 
atpildus iš einamosios 
mybos.

Marshallas dar Sykį 
Eisiąs Pas Staliną

Maskva. — Pranešama, 
jog Amerikos valstybės sek
retorius gen. Marshallas 
dar kartą, atsilankys pas 
premjerą Staliną pirm bai
giantis Keturių Didžiųjų 
konferencijai. Bal. 15 d.
Marshallas pusantros valan-' kiečių feldmaršalui Erhar- 
dos kalbėjosi su Stalinu. ()ui Milchui kalėjimą iki gy- 
Stalinas ji pakvietė pagal vos galvos už tai, kad naciai 
paties Marshallo prašymą. j0 komandoje kankino kita-

A

laivuose ugnis persimetė į 
milžinišką Monsanto chemi
kalų kompanijos fabriką, 
kur buvo gaminama styre
ne, dirbtines gumos (robo) 
sudėtinė dalis, čia taipgi bu*- 
vo dirbama toluene chemi
kalas, vartojamas TNT 
s proginio gaminime.

Didžiuliai metaliniai tan
kai (bakai) buvo pilni ben
zino ir ethyleno. O ethyle- 
nas smarkesnis už paraką 
sproginys.

Eksplodavo vienas po ki
to Monsanto ir kitų kompa
nijų gazolino sandėliai. 
Sprogimų smarkumas svie
dė raudonai įkaitintus plie
no gabalus per 4 bei 5 my
lias aplinkui ir sukėlė nau
jus gaisrus.

Tos eksplozijos nutrenkė 
žemyn ir porą lėktuvų, ku
riem pasitaikė skristi virš 

t

vito s
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PANAŠU Į HIROSIMĄ
Reporteriai rašo, jog Te

xas City pasidarė panašus į 
Japonijos miestą Hiroshimą 
po atominės bombos iš
sprogdinimo. Degančios du
jos ir dūmai panašiai kilę, 
kaip po a t o m - b o m b o s 
sprogimo, — tūkstančius 
pėdų aukštyn. Troškios, 
nuodingos dujos apgulė pla
čią apylinkę, taip kad žmo
nės duso ir gaisrininkai tik 
su priešdujinėmis maskomis 
tegalėjo veikti.

(Monsanto kompanija ga-

H

mino tūlus įrengimus ir a- 
tominių bombų fabrikams, 
kaip rodė andai paskelbtas 
oficialis generolo Graves ra
portas.)

Sprogimų smarkumas su
triuškinę langus ir apardė 
namus net Galvestone, už 
110 mylių nuo Texas City. 
Nuostoliai Texas City ir a- 
pylinkėje skaičiuojami mi- 
lionais dolerių.

Raudonasis Kryžius pa
skyrė $225,000 sužeistie
siems gelbėti. Oru tapo at
siųsta 5 tonai kraujo plaz
mos, dideli kiekiai penicilli- 
no ir kitu vaistu. '

Monsanto chemikalu kom
panijos fabrikas užima 30 
akrų plotą. Jis buvo pasta
tytas valdžios lėšomis karo 
metu. Paskui valdžia par
davė fabriką kompanijai.
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AMERIKONAI NUTEISĖ 
VOKIEČIŲ GENEROLĄ
Nurnberg. — Karinis a- 

merikonu teismas skyrė „vo-

į

1

1

ORAS. — Bus šilčiau

taučius, kurie buvo suga
benti į prievartos darbus' 
Vokietijoj.
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Churchill ir Wallace
Prieš keletą mėnesių Amenkoje važinėjo Winston 

Churchill. Jis čia sake prakalbas ir agitavo, už anglų- 
amerikiečhj bendrą'frontą prieš Tarybų Sąjungą ii\ ko
munizmą. Jis reikalavo, kad ypatingai Amerika panau
dotų savo ekonominę ir militarinę galią aptvėrimui Ta
rybų Sąjungos geležine siena. Churchill, kitais žodžiais, 
kartojo seną Hitlerio litaniją.

Kas įdomiausia, tai kad neužilgo po to prezidentas 
Tfumanas beveik žodis žodin visus Churchill patarimus 
įtraukė į savo planą, pasiūlydamas ekonominę ir milita
rinę pagalbą Graikijai ir Turkijai.

Tačiau mes negirdėjome nei mūsų Kongrese, nei 
Anglijos Parlamente jokios audros prieš Churchill pra
kalbas ir planus. Niekas nesakė, kad jis išeina prieš An
glijos interesus, arba kad jis kursto amerikiečius. Viskas 
buvo tylu ir gražu.

Dabar Anglijoje lankosi Henry Wallace. Jis ten jau 
pasakė keletą prakalbų. Dar žada aplankyti Francūziją.

Savo prakalbose Wallace pasisako prieš prezidento 
.Truman o siūlomus žygius. Jis pasmerkia jo planą dėl 
Turkijos ir Graikijos. Jis nurodo, kad šitokia politika 
veda prie sunaikinimo Jungtinių Tautų ir prie naujo 
karo.

Ir kiek čia dabar alaso dėl tų Wallace prakalbų! Ne 
tik kad komercinė spauda reikalauja Wallace pašaukti 
prie tvarkos, bet ir Kongrese sukelta didžiausia audra. 
Kaip tai, girdi, jis, Amerikos pilietis, drįsta užsienyje kri- 
tikuot mūsų vyriausybės politiką!

Sekretorius Marshall pas Staliną
Šiuos žodžius rašant pasaulis dar nieko nežino apie 

ką mūsų valstybės sekretorius Marshall kalbėjosi sū 
Stalinu. Tačiau aišku, kad pasikalbėjimas turėjo liesti 
svarbiausius dabartinės Maskvos konferencijos reikalus. 
Marshall nėjo pas Staliną tiktai dėl pasimatymo bei pa
žinties.

Bevinas ir Bidault jau seniai matėsi su Stalinu..Mar
shall laukė paskutinių dienų. Matyt, Maskvos konferen
cija priėjo prie tos vietos, kur diskusijų ir argumentaci
jos vaidmuo pasibaigė. Visi savo kortas sudėjo ant sta
lo. Visų pozicijos aiškios. Aišku, kas ko nori ir siekia. 
Taipgi aišku, kuriais punktais visi sutinka, o kuriais yra 
aštrus pasidalinimas.

Nuo dabar klausimas yra kompromisų. Tai, supran
tama, kritiškiausias momentas. Noras yra vienas daly
kas, o gavimas yra kitas. Susitarti sunku, kai interesai 
vienų nesutinka su interesais kitų, šiame atsitikime inte
resų skirtumą padidina keletas svarbių faktų. Su jais rei
kia, skaitytis. Vienas faktas yra tame, kad Maskvos kon
ferencijoje prie stalo sėdi milžiniškos socialistinės šalies 
atstovas ir trys kapitalistinių šalių atstovai. Aišku, jog 
dviejų santvarkų interesai negali visame kame sutikti 
net tokiam atsitikime, kai eina reikalas parašymo sutar
ties dėl bendrojo nugalėtojo priešo.

Kitas svarbus dalykas, tai'kad šiame kare ne visi 
laimėtojai išėjo lygiais laimėtojais, šis karas, pavyz
džiui, tiktai dar aukščiau pakėlė Amerikos gamybinį pa
jėgumą. Tuo .tarpu Tarybų Sąjungos milžiniški plotai ta
po visiškai nuterioH. Kiek mažiau, bet vis tiek daug nu
kentėjo Anglija ir Franci ja. Todėl, suprantama, ir požiū
ris į taiką su Vokietija svarbiausiais klausimais nuken
tėjusių šalių negali supulti su nenukentėjusios, dar ne
svietiškai pralobusios šalies. Pavyzdžiui, Tarybų Sąjun
gai gavimas iš Vokietijos reparacijų yra didžiulės svar
bos reikalas. Tuo tarpu Amerika komercinės spaudos 
lūpomis gali iš viso to reikalo juokus krėsti. Girdi,' žiū
rėkite, bolševikų socializmas subankrutavo ir dabar nori 
vargšų vokiečių prakaitu arba Amerikos taksų mokėtojų 
kaštais jį sušilopyti.

Prie to dar galima pridėti geografirlę požiciją. Bile 
koks vokiečių militarizmo atgimimas tiesioginiai grūmoja 
Vokietijos kaimynams. Tuo tarpu Amerika randasi už 
keleto tūkstančių mylių. Jau du karai parodė, ką tai 
reiškia. Kai visoje Europoje bombos iš oro sėjo mirtį ir 
ugnį ant miestų ir kaimų, per visą karą ant Amerikos ne
buvo priešo numesta nei viena bomba. Šitie skirtumai 
aiškiai ■ matosi Marshall© ir Molotovo pasiūlymuose dėl 
40 metą apsisaugojimo sutarties.

Nabašninkas Rooseveltas matė‘ir suprato tuos skir
tumus. Jisai suprato nukentėjusių šalių interesus ir juos 
pripažino, su jais skaitėsi. Štai kodėl visose Roosevęlto 
prezidentavimo laikais Trijų Didžiųjų konferencijpse bu
vo susikalbėta ir susitarta. Šiandien Roosevelto nebėra. 
Šiandien šios Šalies vairas randasi rankose žmopių, ku
rie negali taip aiškiai ir toli matyt, kaip matė Roosevel
tas. Už tai tie nesvietiški sunkumai visose konferenci
jose. Už tai Jungtinėse Tautose tiek susikirtimų ir vaidų.

Už dienos kitos paaiškės, ką davė sekretoriaus Mar
shall© konferavimas su Stalinu. Už dienos kitos paaiškės 
ir tas, kiek ir ką bus Maskvos konferencija nuveikus.

Kas Ką Rašo ir Sako
40 VAJININKŲ 
LDS VAJUJE

LDS organas Tiesa skel
bia, kad ligi -šiol Lietuvių 
Darb. Susivienijimo eina
majame vajuje dalyvauja 
jau 40 vajininkų, “kurie 
ligi šiol įrašė 112 naujų na
rių.”

Tik 34 kuopos kol kas 
dalyvauja vajuje ir yra į- 
rašiusios šiame vajuje po 
kiek tiek naujų narių, “o 
116 kuopų dar vajaus ne
pradėjo.”

Toliau:
“Pirmo bertainio dova

ną garbingai nusinešė Al. 
Petrovich, naujos 205 jau
nuolių kuopos vajininkas 
iš Los Angeles, Calif. Jis 
per sausio, vasario ir kovo 
mėnesius įrašė 21 naują na
rį. Tai didelė garbė pri
klauso šiam jaunuoliui, ku
ris sumušė gerai patyrusį 
seną mūsų veikėją J. J. 
Mockaitį iš Bridgeport, 
Conn. Už tai Al. Petrovich 
gavo $10 dovaną.

“Antras vajaus bertainis 
prasidėjo su balandžio 1 d. 
ir tęsis iki liepos 1 d. Žiūrė
sime, kuris pasirodys smar
kiausiu vajininkų šiame 
bertainyje. Visi tie nauji 
nariai, kurių aplikacijos bus 
centran prisiųstos nuo bal.

1 d. iki liepos 1 d., bus prie 
šio bertainio priskaityti.”

Deerbrook, Wis., tapo į- 
kurta nauja LDS kuopa.

Tolydžio Tiesa praneša, 
kad LDS jaunimo veikėjas 
Jonas Ormanas neužilgo 
LDS reikalais lankysis Pitt
sburgh e, Clevelande, Det
roite ir Chicago j e.

Pasak Tiesos:
“Pittsburgh© Ormanas bus 

balandžio 27 d.; Chicago j e 
— bal. 28, 29 ir 30; Detroi
te — gegužio 1, 2, 3 ir 4, 
Nacionalio Bowling Turna- 
mento inetu; Clevelande — 
geg. 6 ir 7; geg. 8 ir 9 dd. 
jis dar aplankys Pittsbur
gh ą, savo gimtinį miestą ir 
ten turės LDS reikalais pa-, 
sitarimus.

Tų miestų jaunuoliai tu
rėtų jam surengti gerus su
sirinkimus, o suaugusieji 
kooperuoti, kad iš jo kelio
nės būtų juo daugiau LDS 
vajui naudos. Chicaga, 
Pittsburghas ir Detroitas 
dar neišsijudina, kad įrašy
ti po didelį skaičių naujų 
narių. Clevelandas taipgi 
negali daug kuo pasigirti. 
Tik jaunimas kiek geriam 
darbuojasi.”

Dabar laikas visiems LDS 
nariams išsijudinti į dar
bą! ’

Senatorius Claude Pepper 
vadovauja J. V. Senate kovai 
prieš prez. Trumano progra
mą teikti ekonominę ir milita- 
rišką paramą Graikijos ir 
Turkijos reakcininkams prieš 
tų kraštų žmones. Pepperis 
siūlo visą dalyką perduoti 
Jungtinėms Tautoms.

SOVIETŲ PRAMONĖS 
PAKILIMAS

Maskva. — Per pirmąją 
ketvirti šių metų Sovietų 
pramonė pagamino 4 iki ke- 
liasdešimts nuošimčių dau
giau anglies, geležies, žiba
lo, audeklų, automobilių ir 
kitų dirbinių, negu buvo nu
statyta pagal planą.

V. SAJANOV.

Leningrado Kovų Laukuose
Pirmojo Mūšio Rytas

Snieguotuose laukuose pa
mažu tekėjo saulė. Plačioje 
erdvėje plaukiojo priešvitimo 
miglos, sklaidėsi dūmuoti rū
kų gabalai. Artinosi pirmųjų 
mūšių rytas, Siaurame žemės 
ruože tarp pirmųjų mūsų ei
lių ir pirmųjų eilių vokiečių 
buvo ramu. Sviedinių ir minų 
išknistas, pajuodęs nuo para
ko svilėsių snieguotas laukas, 
skiriantis mūsų ir vokiečių ap
kasus, kariams buvo gerai žu 
nomas. Nuo čia eidavo žiemos 
pusnių dienomis ir šviesiomis 
naktimis vasaros snaiperiai ty
koti vokiečių. Čia skambėjo 
keršto šūviai.

štai jis, Pulkovo rajonas, 
mūsų kariuomenės svarbiau
siojo smūgio ruožas.

Kuomet beribėje erdvėje 
pasiliejo narsus kanonados 
gaudimas, pirmieji gvardijos 
daliniai metėsi per snieguotą 
lauką link vokiečių apkasų. Iš 
karto prašneko vokiečių kul
kosvaidžiai, sutarškėjo auto
matų eilės, užkosėjo “Ivan 
Ivanovičiai’ (taip kariai vadi
na vokiečių šešiavamzdį mino
svaidį).

Smarkiai vystėsi puolimas. 
Praėjo viso kelios minutės, o 
pasižymėjusiųjų vardai jau 
buvo žinomi visuose būriuose 
ir kuopose. Tūkstantburnė 
karių paskala garbino didvy
rius, jau plaukė į štabus pra
nešimai apie jų žygius. Kapi
tonas Golikovas visą laiką bu
vo priešakyje. Jo skyrius įsi
tikinusiai veržėsi į vokiečių 
gynybos gilumą.

Seržantas Dardžajevas, ku
rį draugai vadindavo “senu
ku,” su 4-riais automatčikais 
užsilipo ant tanko. Sunki1 ma-’ 
šina visu smarkumu nešasi 
per sniegą. Dzotai įniršusiai 
apšaudo puolimą. Dardžąje- 
vas tankistams rodo taikinius. 
Vienas dzotas sunaikintas. . . 
Antras... Trečias... Ketvir
tas.. . Virsta sniegan užmuš
ti vokiečiai. . .

O apie gvardijos eilinį Ara- 
čakovą jau visas pulkas kal
ba. Jį sutinkame visuose sun
kiausiuose kovos baruose. Su 
savo krėsliniu kulkosvaidžiu 
jis visą laiką slenka pirmyn. 
Štai prigulė, atidengė ugnį, 
praskynė pėstininkams kelių 
desėtkų metrų kelią. . . Vo
kiečių krėslinis kulkosvaidis 
mėgina gintis, — Aračakovas 
nuslopino h* jį. Minos sprogi
mu sumuštas Arąčakovo kul
kosvaidis. Aračakovas ima au

tomatą, iškritusį iš sunkiai su
žeisto kario rankų ir įšoka į 
vokiečių apkasus. Vokietis - 
kulkosvaidininkas veda ugnį. 
Aračakovas nukauja vokietį. 
Kovoje paimtąjį kulkosvaidį 
Aračakovas pasuka kiton pu
sėn, apšaudydamas fricus. Ko
vos įniršis jaučiamas jo krū
tinėje, šaukia pojudin.

— Broliai, pirmyn! — šau
kia Aračakovas ir pėstininkai 
bėga paskui jį.

Vis naujus ir naujus kar
žygio žingsnius atlieka gvar
diečiai. Keturios apkasų eilės 
jau praeita. . . Priešų gynybos 
ruožas perkirstas. . . Vokiečių 
priekinio krašto jau nebėra! 
Leitenantas Efimovas su sep
tyniais' žvalgais užima vokie
čių kupstinę. Daug fricų šioje 
kupstinėje, bet nei vienam jų 
iš čia nepavyksta gyvam iš
sprukti. Vokiečių gynybos gi
lumoje jau pradeda šeiminin
kauti mūsų pėstininkai ir tan
kistai.

Aušra pakeičia aušrą ir se
kamos dienos rytą vėl prasi
deda mūsų pirmynžanga.

Kariai išėjo į aukštumą prie 
beržyno. Plonučiai, aukšti ru
siškieji berželiai1 skambėjo 
nuo sausio vėjo. Čia, aukštu
moje, buvo priešo guolis — 
štabas artilerijos pulko, tolne- 
šiai pabūklai, kurie apšaudė 
Leningradą. Vokiečių artile
ristai mėgino susprogdintu pa
būklus. Vienok jau buvo per 
vėlu. Tankai užėjo iš užpaka
lio. Vokiečiai metėsi link mo
tociklų. Tankistai 'ir automat- 
čikai atidengė ugnį ir perkir
to hitlerininkams atsitraukimo 
kelią. Eilinis čistiakovas ir jo 
draugai — automatčikai su
naikino bebėgančius vokiečius, 
paėmė motociklus.

Vienok svarbiausiu laimikiu 
buvo vokiečių . paliktieji sun
kieji pabūklai. Jų vamzdžiai 
buvo atkreipti Leningrado pu
sėn. Iš čia vokiškieji žvėrys 
šaudė priemiesčius, miesto 
centrą, mokyklas, ligonines. 
Kiek mūsų žrtįohių buvo už
mušta ųir sužeista šių patarėjų 
tarnyba!... Dabar jų lavo
nai stingo ant vėjo. 'Atkeršin- 
ta dalis leningradiečių pralie
to kraujo, bet tHi tik pradžia, 
galutinė ataskaita — prieša
kyje! . .

Šimtai šovinių gulį sniege, 
dėžėse, sukrauti pastogėse.

Kariai valandėlei sustoja; 
akylai apžiūrinėja vokiečių 
pabūklus. Niekuomet daugiau 
jie jaU nešaudys Nevskį, Sa-

dovą, Izmailo ir Didįjį pros
pektus.

Kariai, ėjusieji kovon su 
prieštankiniais šautuvais, puo
la prie pabūklų. Drąsus planas 
gimė vienkart pas visą eilę 
karių. Leitenantai Bairamo
vas, Saenko, Posobliaevas, ser
žantas Miniachmetovas, eili
niai Smirnovas, Bogaudinovas, 
leningradietis Kuzminas pa
suka pabūklų vamzdžius į ki
tą pusę, į vokiečių pusę. Ne
mažiau 200 šovinių jie išleido 
į priešo komunikacijas ir už
nugarį.

Ir vėla eina pirmyn Lenin
grado kovotojai. Ir visa kovų 
diena kupina neužmirštamų 
smarkių susikirtimų, kuomet 
viskas leidžiama darban, kad 
priešą' nugalėti: ir prieštanki
nis šautuvas, ir pr/gimtasis tri
jų linijų šautuvas, ir net ran
kinio kulkosvaidžio skrielė, 
nelauktinai išvaduojanti kirs- 
tynėse.

Ir vėla kovų pulkus aple- 
(kia pasakos apie didvyrių dar
bus. Pasakoja apie karį, ku
riam atnešė prieš pat mūšį 
laišką iš gimtojo krašto, pra
nešantį, kad jo motiną vokie
čiai pakorė, šį karį daugelis 
matė kovos lauke — ppe ap
kasų šturmavimo, laike persi
metimo priešo link, įtakoje, 
naršiame priešo apšaudyme. 
Jis buvo visur — apie jį, kaip 
apie pasakiškąjį karžygį lėkė 
gandai iš vieno batalijono į 
kitą. Pavakare jis buvo durtu
vų kovoje nukautas, o greta 
gulėjo dešimts vokiečių, jo nu
kautų paskutiniame, priešmir
tiniame susikirtime.

Vokiečių gynimo linija pra
laužta, sutriuškintas geležinis 
žiedas, apsupęs mūsų šaunų
jį miestą! Greit pailsės sužeis
ta, išvargusi Leningrado žemė. 
Kova slenka tolyn, Pu 1 kovo 
rajonas virsta užpakaliu. At
sigręžiant atgal, aš jau,nega
liu šalčio rūkuose įžiūrėti Pul
kovo aukštumų apibraižęs.

Verte K. Daugirdas.

WALLACE VYKSTA Į 
SKANDINAVIJĄ

London.—Henry Wallace, 
buvęs Jun'gt. Valstijų vice
prezidentas, * išvyko ket
virtadienį į Norvegiją ir ki
tus Skandinavijos kraštus. 
Paskui jis atsilankys į 
Franci ją, kur j^ pakvietė 
vadai socialistų, komunistų' 
ir katalikų rėspūblikiečių.

Gimtine - Motute Džiaugs
mingai Priima Savo 
Sugrįžusius Vaikus

Rašo J.
Karas išblaškė po pasaulį 

milijonus žmonių, paliko 
juos be pastogės ir gimti
nės. Pirmieji metai karui 
pasibaigus tikrai buvo di
džiojo tautų kraustymosi 
metais. Šimtai tūkstančių 
Lietuvos piliečių dėl karo 

’atsidūrė Vokietijoje ir jos 
užgrobtų kraštų teritorijo
je. Daugelis jų jau yra grį
žę į Tarybų Lietuvą ir ak
tyviai įsijungė į gimtinės 
atstatymo darbą. Į jų skai
čių įeina dešimtys tūkstan
čių Lietuvos valstiečių iš pa
sienio — Vilkaviškio, Šakių, 
Marijampolės, Tauragės, 
Kretingos — apskričių, vo
kiečių išvarytų iš tėviškės, 
gimtųjų namų.
, Grįžę į savo karo sugriau
tus ūkius, valstiečiai atstato 
namus, statosi naujus trobe
sius, dirba apleistą žemę, į- 
sigyja gyvulius. ’ Tarybų 
valdžia teikia jiems visoke
riopą pagalbą — kreditais, 
statybos medžiaga, sėklomis 
bėi| galvijais. Tūkstančiai 
bežemių ir mažažemių vals
tiečių gavo žemės. Šimtai 
sugrįžusių valstiečių betar
piškai dalyvauja valstybės 
valdyme kaip apylinkių ir 
valsčių vykdomųjų komite
tų nariai bei pirmininkai.

Yra grįžę į gimtinę ne 
tik pasienio gyventojai, bet 
ir kitų Lietuvos dalių, gy
ventojų. Ir ne tik valstiečių, 
bet įr darbininkų ir inteli
gentų sugrįžo.

Ne kartą esu matęs Vil
niaus stoty ešelonus grįž- 
tančiųjų į savo tėvynę ir esu 
kalbėjęs su žmonėmis, kurie 
po kelerių ištrėmimo metų 
parvažiavo namo. Visi jie 
karštai veržėsi į savo gim
tinę, bet daugelis jų prieš- 
tarybines propagandos I į- 
bauginti^rrįžta prisibijoda
mi.

«

Taip teko pasikalbėti sU 
žinomu Klaipėdos , lietuvių 
veikėju, buvusiu seimelio 
nariu Kibrancu, kuris su 
savo šeimą grįžęs į Klaipė
dą ir toli gražu ne be bai
mės. Dabar jis dirba Šilu
tėj žemės banko skyriaus 
vedėju ir negali be šypsenos 
prisiminti, kaip baimingai 
buvo nusiteikės grįždamas. 
Tą patį sako ir kitas klaipė
diškis pedagogas ir poetas, 
Salys Šemerauskas, kuris il
gai klajojo po Vokietiją, ne
siryždamas grįžti. Dabar jis 
dirba Klaipėdoje, subrendu
sių gimnazijos direktorium. 
Tokių kaip Kibrancas ir 
Šemerauskas yra tūkstan
čiai.

Paskutiniu metu vis dau
giau žmonių grįžta iŠ są
jungininkų Vokietijos oku
pacinių zonų. Lietuviai, grį
žę į gimtinę, pasakoja apie 
sunkumus, kuriuos teko nu
galėti, kol gavo galimumų 
palikti’ DP (perkeltųjų as
menų) stovyklas. Fašistų 
agentai, daugumoje atsiti
kimų užimą stovyklų vado
vybės viėtas, taikė morali
nį, o dažnai ir fizinį tero
rą asmenims, parėiškusiems 
norą grįžti į gimtinę. Tai 
kaip tik pasakoja Povilas 
LiaUdUnskis, grįžęs iš Nor- 
kęimo stovyklos (Hanover- 
Braunšveig. provincija, ang
lų okupacinė zona). Parva
žiavęs į Lietuvą jis paviešė
jo pas savo seserį, artistę 
Voliūnienę, o paskui nuva
žiavo* pas motiną į Šiaulius. 
Nei nepažabotas šmeižimas, 
nukreiptas prieš Tarybų

Palemonas
valdžią, nei grąsinimai, nei 
teroras nesustabdė žmonių, 
nutarusių grįžti namo ir vėl 
pradėti dirbti savo taikin
gąjį darbą. Ir dabar, būdami 
Tarybų Lietuvoje, šitie žmo
nės nebegali suprasti, kaip 
jie galėjo taip ilgai tikėti 
tais melagingais prasimany
mais. Antai, grįžęs į Lietuvą 
šoferis Antanas Alūzas (iš 
Želvos miestelio, Šiaulių 
apskrities) dvejus metus su 
viršum Lietuvą atvadavus, 
bastėsi po Austriją, kur jį 
1943 m. buvo nuvežę vokie
čiai. Dabar jis grįžo iš Lin
co miesto (Austrija) į gim
tąjį kraštą ir dirba pagal 
savo specialybę. Valstietis 
Pranas Birmalas iš Šakių 
1943 m. buvo nuvežtas į Vo
kietiją, o dabar kelerius me
tus pragyvenęs svetur, grį
žo iš Amerikos okupacinės 
zonos pas savo šeimą, kuri 
gyvena netoli Šakių miesto. * 
Aleksandras Sladkauskas, 
gimęs Telšių mieste, 1944 m. 
buvo vokiečių išvežtas, o 
dabar grįžo ir dirba Klaipė
doje, savo specialybe - jūri
ninku. Virėja Elžbieta Mar
cinkienė su savo dukryte 
Irena, gimus. 1937 m., buvo 
1943 m. išvežta į darbą Ru
munijon. Dabar ji grįžo ir 
gyvena Šiauliuose, Dvaro 
g-vėje 46 Nr.

Ilgai klajojo po svetimą 
kraštą Zenonas Lukošius, 
gimęs Švėkšnoje, Tauragės 
apskr. 11943 metais jis buvo 
vokiečių išvežtas į Belgiją, 
paskui nukreiptas į Pran
cūziją. Dabar Lukošius grį- > 
žo į gimtinę ir dirba koo
peratyve gimtojoje Švėkš
noje. Iš Amerikos Vokieti- 4 
jos okupacinės z^nos grįžo 
į Vilkaviškį Lipinaičių šei
ma, susidedanti iš Lipinai
čio Viktoro — šeimos gal
vos — 52 m. amžiaus, žmo
nos Magdalenos ir jų vaikų 
Elenos, Aloizos, Vitelio ir 
Liolijos. Su jais kartu par
važiavo į Vilkaviškį ir Pra
no Šliko šeima, susidedanti 
iš jo paties, žmonos Uršu
lės, vaikų — Julijos, Algi
manto, Laimutės ir*Stasio.
| Marijampolę pargrįžo 

broliai Vincas ir Marijonas 
Baranauskai. Tokių pavyz
džių esama daugybė.

Tūkstančiai Klaipėdos 
krašto gyventojų grįžo į sa- 
vo gimtinę iš tarybinės Vo
kietijos okupacinės zonos. O 
dabar kas kart vis didesnis 
skaičius klaipėdiečių grįžta 
ir’ iš kitų okupacinių zo
nų. Tarp grįžusių Fridri
chas Stanculskis su žmona 
Ida iš Šilutės, Venckų šei
ma, kurią sudaro Albertas 
Venckus, jo žmona Ona, 
vaikai Kostelis, Verneris ir 
Albertas iš Klaipėdos, val
stietė Pranciška Kušutė iš 
Sendvario, Klaip. apskrities 
ir daugelis kitų.

Visiems grįžusiems užte
ko duonos ir darbo gimtinė
je. Jų niekas nepersekioja * 
už tai, kad jie yra dirbę Vo
kietijoje arba karo metu 
buvo išvažiavę su vokiečiais. 
Gimtinė - motutė džiaugs
mingai priėmė savo sugrį
žusiuos vaikus. Ji laukia ir 
tų, kurie tebeklajoja pa
tamsėję, kurie ieško ir ne
gali rasti kelio grįžti. Vi
siems, kas nori dorai dirbti ,*?į 
savo tMutos ir savo ateities 
gerovei, atviras kelias į 
gimtine.

tom?
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Ką Eugene Den nis Rašė (Jenera 
liniam USA Prokurorui

Thomas CL Clark’ui
Aną dieną USA kompar

tijos sekretorius Eugene 
Dennis paraše atvirą laiš
ką Jungt. Valstijų genera
liniam prokurorui (teisin
gumo ministrui) Thomas

vaimingai, palaikė broliškus 
ryšius su ta organizacija. 
JAV Komunistų Partija 
1940 metų lapkričio mėnesį 
vienbalsiai nutarė nutrauk
ti ryšius su Komunistų In

Lietuvių ‘ literatūros
Archyvo Reikalai

ilgokas laikas, kaip ue-

C. Clark’ui. Mes manome, | ternacionalu ir viešai pas- 
jog keliami laiške klausi- kelbė priežastis tam.
mai yra įdomūs visiems a- 
merikiečiams, todėl čia tąjį 

‘laišką pateikiame skaity
tojui. —Red.

Brangus Pone Clarke:
Skaičiau “New York Ti

mes” balandžio 2-tros laido
je, kad Atstovų Buto Komi
teto Ne-amerikiniam Veiki
mui Tyrinėti pirmininkas 
ponas Parnell Thomas atsi
kreipė laišku į Jus balandžio 
1-ma dieną.

Pastebiu, kad ponas Tho
mas jame prašė, jog Teisin
gumo Departmentas “imtų
si neatidėliotinų žingsnių 
persekioti Komunistų Par
tiją ir visus jos pareigūnus 
už laužymą McCormack’o ir 
Voorhis’o aktų.” (Tie ak
tai reikalauja, kad “užsienio 
agentai” registruotusi. — 
Red.)

Jūs pastebėsit, kad ponas 
Thomas daro savo prašymą 
balandžio 1-mą dieną. Tie
sa, daugelis amerikiečių ne
aklai pasitiki tam, ką sako 
p-as Thomas ir kitomis die
nomis. Bet čia jau rimtas 
dalykas.
Koiųparjijos Tradicija

Kiekvienas, kuris yra šiek 
tiek susipažinęs su istorija, 
žino, kad JAV Komunistų 
Partija yra Amerikos poli
tinė partija. Ji yra darbo 
klasės partija, gimusi iš 
Amerikos liaudies, ir kurios 
galutinas tikslas yra socia
lizmas. Jos pirmtakūnai gy
vavo Amerikoje dar prieš 
pilietinį karą ir lošė heroiš- 
ką ir pripažintą rolę tame 
konflikte, kaip tai pripažino 
Lincolnas.

Toliau. Komunistu Parti
ja yra nepriklausoma orga
nizacija, daranti savo nuta
rimus sulyg savo suprati
mu, kad kelti mūsų žmonių 
ir šalies gerbūvį bei pažan
gą. Ir dabar, kaip visuomet, 
Komunistu 
mybė yra nepriklausomai 
jėgai, kuri 
žmonėse.
Komunistai Prieš 1919

Kaip jūs žinote, komunis
tai veikė šioje šalyje dar 
prieš 1919-tus metus, prieš 
tai, kaip buvo sukurtas Ko
munistų Internacionalas.

Utopistinis komunistas 
Robert Owen kalbėjo Ame
rikos Kongreso sesijai ank
styvoje 19-to šimtmečio da
lyje. William Sylvis, didy
sis Amerikos darbininku va
das aplink 1870 m., buvo 
vienas komunistinio judėji
mo kūrėjų. Ir pulkininkas 
J. Weydemeyer, žinomas 
Amerikos komunistas ir il
gametis Markso draugas, 
tarnavo Unijos kariuomenė
je po Lincolnu.

Ir kuomet Lincolnas kiuvo 
perrinktas į prezidento vie
tą, jis pasikeitė broliškais 
sveikinimais su pirmojo Ko
munistinio 
pirmininku, 
su.
JAV KP ir

Jūs esate susipažinę su 
faktu, kad iki 1940 metų 
JAV Komunistų Partija bu
vo prisijungusi prie Komu
nistų Internacionalo. Per 
tą periodą Amerikos Komu
nistų Partija, kuri savo nu
tarimus visą laiką darė sa-

Partijos ištiki-

glūdi Amerikos

Internacionalo
Karoliu Mark-

Internacionalas

kadJūs taipgi žinote, 
1943-čiais metais pats Ko
munistų Internacionalas vi
sų priklausančių partijų 
vienbalsiai buvo paleistas.

Amerikos komunistai ir 
tada nebuvo liečiami Mc- 
Cormacko ar Voorhiso įsta
tymų. Aišku, ir tada, kaip 
dabar, nei jų programa nei 
veikimas jų nepadeda po 
tų aktų ratu.
Roosevelto Nusistatymas.

Kas yra šiandien, kad 
pakeisti nutarimą, kurį Pre
zidentas Rooseveltas pakar
totinai pabrėžė ponui 
gar J. .Hooveriui, kad 
munistai nepapuola po 
Cormacko ir Voorhiso 
tais?

Žinoma, kai kurie labai 
ne-amerikoniški ponai pa
reiškia, kad mes, Amerikos 
komunistai, esame “užsienio 
agentai”, nes mūsų pažval- 
gos į įtarptautinės politikos 
klausimus dažnai supuola 
su pažvalgomis kitų kraštų 
anti-fašistų. Ir kaip tik at
sitinka, kad kiti patriotiški 
amerikiečiai paėmė poziciją 
panašią į mūsų. Toks buvo 
Roosevelto nusistatymas, 
kuomet jis buvo įsitikinęs, 
kad Amerikos interesams 
geriausia tarnauja geri 
santykiai su Tarybų Sąjun
ga, o ne priešingi santykiai.

Pripažinsiu Jums, kad 
daugiau negu viename atsi
tikime Amerikos Komunistų 
Partijos nusistatymas su
puolė ’ užsienio politikos 
klausimuose su TSRS nusi
statymu. Bet kas tame? 
Kiekvienu atsitikimu tas 
nusistatymas buvo Ameri
kos žmonių reikalų gerui ir 
gerui demokratinės politi
kos. Tuo tarpu dabartiniu 
metu dabartinės adminis
tracijos ir Hooverio - Van- 
denbergo pozicija daugeliu 
atžvilgių supuola su britų 
torių interesais — ir nėra 
Amerikos žmonių gerui.
Koks Klausimas Svarbus

Kas svarbu šiame klausi
me yra ne tas, ar kada nors 
Amerikos Komunistų Par
tijos nusistatymas supuolė 
su nusistatymu kokios nors 
organizacijos ar valdžios. 
Kas pagrindiniai svarbu y- 
ra, tai ar tas mūsų nusista
tymas užsienio klausimuose, 
kaip ir vidaus politikoj, gy
nė ir stojo už tikrus tautu 
nius Amerikos liaudies inte
resus.

Ed-

Mc- 
ak-

Ar Jūs galite teisėtai pa
neigti, kad mes elgėmės 
kaip tikri 'patriotai, kuomet 
praeityje, kaip ir dabar, 
stojome už Amerikos-Tary- 
bų Sąjungos draugingu
mą? Kada mes kovojome už 
žibalo ir metalo laužo he- 
siųntimą Japonijai? Kada 
mes gelbėjome respubliko
niškai Ispanijai? Kada mes 
kovojome už kolektyvinį 
saugumą, už fašistinių ag
resorių sulaikymą? Ir da
bar, kada mes darome visas 
pastangas užtikrinti Didžių
jų Trijų vienybę ir už išpil
dymą Teherano, Jaltos, Ma
skvos ir Potsdamo susitari
mų ? 1
Komunistų Role Kare

Kas daugiau, pone Gene
ralini Prokurore, nežiūrint 
kaip griežtai daugelis ame
rikiečių gali nesutikti su 
mūsų komunistine progra
ma ar pozicija, kiekvienas 
doras amerikietis žino, kaip 
komunistai šalia kitų ame
rikiečių bendromis jėgomis 
darbavosi ir mobilizavo vi
sas jėgas, kad užtikrinti lai
mėjimą virš mūsų šalies 
priešų — fašistinės Ašies.

Ar Jūs turėsite omenyje 
15,000 Amerikos komunistų, 
kurie tarnavo mūsų kraštui 
lojaliai ir sugabiai kovos 
lauke, ar tuos kitus tūkstan
čius, kurie kovojo gamybos 
fronte, mūsų karinis rekor
das yra rekordas patriotiz
mo.

Jūs turite pripažinti, p-ne 
Generalini Prokurore, kad 
jeigu mes komunistai būtu
me klasifikuoti kaip “užsie
nio agentai”, tada ir visi 
FDR pažangiųjų nusistaty
mų. sekėjai, visi Didžiųjų 
Trijų vienybės šalininkai tu
rėtų kaip tokie būt pažymi
mi kaip “kenksmingi.” 
Tarptautines Są j angos

Per ilgus metus Amerikos 
Darbo Federacija (AFL) 
buvo prisijungusi prie 
Tarptautinės Darbo Unijų 
Federacijos, taipgi CIO, ku
ri tarnauja Amerikos darbo 
žmopėms, yra. prisijungus 
prie Pasaulio Unijų Konfe
deracijos (WFTU)? YMCA 
ir YWCA palaiko tarptauti
nius ryšius. Daug milionų 
mūsų tautiečių amerikiečių 
katalikų palaiko pasaulinius 
ryšius.

Joks rimtas asmuo tų or
ganizacijų nevadina “užsie
nio agentais” dėl jų broliškų 
ryšių su tarptautinėmis są
jungomis, (ar. dėl įo, kad tie 
ryšiai juos suveda į kontak
tą su kitų šalių piliečiais, 
kurie turi kitokių politinių 
nusistatymų.

Šiandien, kaip ir praeity
je, mes Amerikos komunis-

M-b.V

Hooverizmo šešėliai pradėjo rodytis Philadelphijos 
gatvėse,, kada tiems nariams GI Taxicab Association 
tapo uždrausta operuoti auto kaipo grupei. Veteranai 
pradėjo vartoti mašinas, kaipo obuoliams ir bananėms 
prekiauti pastolius. Čia matomasis parduoda bananes, 
ne obuolius, bet visa kita padėtimi jis prilygsta anam 
broliui, kuris 1931 metais stovėjo ant kampo tarp mai
šelio obuolių ir bado. -A

tai sutinkame su Lincolnu, 
kuris sakė, kad “stipriausi 
ryšiai tarp žiųonių, apart 
šeimos ryšių, yra vienybė 
viso pasaulio darbo žmonių, 
visų šalių ir kalbų.”

Marshallo Pareiškimas •
Ir toliau, p-ne Prokurore, 

jeigu Jūs sutiktumėt su 
Thomaso patarimu, Jūs sa
vaime rastumėt būtenybę 
paneigti demokratijos dės
nius, kaip juos neseniai api
būdino sekretorius Marsha
llas. Jūs atsiminsite, kad se
kretorius Marshallas kalbė
jo apie demokratines teises 
visiems vokiečiams, įskai
tant ir nacių persekiotus vo
kiečių komunistus. Mar
shallas galėjo taip išsireikš
ti vien imdamas domėn, kad 
komunistai kiekvienoje ša
lyje yra vietinė ir išaugusi 
iš vietinių aplinkybių. Ir po
nas Marshallas negalėjo, 
kaip jis to ir nepadarė, rei
kalauti, kad Vokietijos ko
munistai registruotusi kaip 
“užsienio agentai.”
Užsienio Agentai — 
Trustai

Betgi, p-ne Prokurore, aš 
noriu Jums priminti, kad 
užsienio agentų ir penktos 
kolonos yra kiekvienoje ša
lyje.

Mes amerikiečiai gerai ži
nome tą pasireiškimą ir 
faktą. Nes mes matom prieš 
save gigantiškus trustus, 
kurių pirma ištikimybė yra 
monopoliniam pelnui, ir 
tarp to, jų karteliniams ry
šiams su I. G. Farben indu
strija arba su Japonijos in
teresais.

Mes taipgi žinome apie 
Užsienio agentus tam tikrus 
amerikiečius, kurie atsto
vauja amerikiečius,, kurie 
atstovauja Amerikos Jung
tinėse Valstijose Franco 
Ispaniją,' fašistinę Graikiją 
ir Kinijos Chiangą.

Aš sakau, p-ne Prokuro
re, kad Amerikos žmonės 
nori žinoti apie tikrus ne- 
amerikietiškus ir pro-fašis- 
tinius monopolistus, — tik
ruosius Amerikos penkto
sios kolonos instigatoriu»— 
didžiąsias kompanijas, ku
rios piniginiai išlaiko KKK, 
visokius Geraldus K. Smi- 
thus, American Action, Inc., 
linčiuotojus, anti-semitus ir 
profesinius anti - komunis
tus.

(

Aš sakau, kad visi beša
liški parodymai įrodys, kad 
lygiai kaip Thomas Jeffer- 
sonas buvo vadinamas jako7 
biniečiu, “užsienio agentu”, 
taip mes Amerikos komuni
stai šiandien esam vadinami 
“užsienio agentais”, nes mes 
ir tikime į kovą už “laisvę ir 
teisingumą visiems.”

Baigdamas, aš noriu at
kreipti Jūsų dėmesį prie pa
reiškimo čia pridėto, kurį 
aš bandžiau pasakyti kovo 
26-tą Atstovų Buto Ne-ame- 
rikiniame Komitete.

Aš taipgi pridedu Jūsų 
informacijai Amerik. Jung
tinių Valstijų Komunistų 
Partijos konstituciją.

Aš tikiu, kad svarstyda
mas P. Thomaso siūlymą 
Jūs imsite domėn Preziden
to Trumano nusistatymą, 
kurį jis išreiškė savo vasa
rio 28-tos laiške eks-guber- 
natoriui Earle’ui, kuriame 
jis sakė:

“Žmonės yra labai sujau
dinti dėl ‘komunistinės bai
dyklės’, bet aš esu nuomo
nės, kad ši šalis yra pilnai 
saugi kaslink komunizmo...”

Ir leiskite man priminti 
Jums, p-ne Prokurore, kad 
Jūsų priesaika Jus įpareigo
ja per savo aukštą postą 
ginti Konstituciją ir Laisvių 
Teises. Tas reiškia,, kad Jū
sų pareiga yra palaikyti ne
apeinamas demokratines 
teises visos Amerikos tau
tos, įskaitant-Amerikos ko
munistus, unijistus ir neg
rus. i

važiuodamas į Californiją. Ka- 
rosienė sakė, kad turi penkias 
knygas ranka rašytas, kurias 
jos tėvas — Baltrūnas parašęs 
anais laikais, dar Lietuvoje bū
damas. Ji žadėjo atiduoti šią 
ranka rašytą medžiagą į archy
vą. Tikrai įdomus palikimas. 
Nepaprastos vertės rekordas 
senų raštų. Jie bus priminimas 
ranka rašytų knyęų gadynės.

Varde Lietuvių Literatūros 
Centralinio Archyvo Komiteto 
širdingai ačiū visiems, prisiun- 
tusiems literatūrą ir prisidėju- 
siems darbu paruošimui ir at
vežimui į Centralinį Archyvą. 
Jūs, draugai-gės, atlikote nepa
vaduojamai svarbų kultūrinį 
darbą. Ir viską veltui!

Yra daugiau asmenų, kurie 
atsiuntė literatūros. Deja, šiuo 
kartu negalėsime visų vardus 
paminėti. Vėliau atskirai teks 
atžymėti. Dabar kitu klausimu 
norime tarti žodį-kitą.

Kaip žinome, šiais metais su
kanka 400 metų nuo pirmos lie
tuviškos spausdintos knygos pa
sirodymo. Ar ne vietoje dabar 
būtų pagalvoti, kaip sėkmin
giau užbaigti literatūros rinki
mo darbą su šių metų pabaiga? 
Apvainikuokime keturšimtme- 
tinę sukaktį mūsų pirmos kny
gos pasirodymo gražiu atsieki- 
mu — surinkime visą Ameriko
je išleistą literatūrą su šią me
tų pabaiga. Ką manote, Ameri
kos lietuviai? Mes kviečiame į

Gana 
buvo pranešimų iš Lietuvių Li
teratūros įCentralinio Archyvo 
Komiteto veiklos. Kai kam gali 
atrodyti, kad archyvo reikalai 
jau užbaigti arba nėra kas vei
kiama.

Kad tokias miglas - neaišku
mus išblaškyti, čia tenka storai 
pabrėžti: archyvo reikalais dar
bas tebėra tęsiamas paprastu 
tempu, kaip ir pirmiau, tik ma
žai rašoma, nes laiko stoka. 
Paskutiniu laiku daug laiko tu
rėjome pašvęsti paruošimui 
knygų parodai, tai kitiems dar
bams mažai laiko beliko.

Pirmoji knygos paroda įvy
ko kovo 28-29-30 dienomis, 
Brooklyn, N. Y., trijų suvažia
vimų proga. Kas dalyvavo su
važiavimuose; tas matė ir paro
dą. Dabar mūsų rankos liuoses- 
nės, todėl norime pasispausti, 
renkant naują literatūrinę me
džiagą į archyvą.

Smagu žymėti, kad mūsų ge
ri literatūros patriotai ir nera
ginami rūpinosi archyvo rei
kalais. Deja, ne daug tokių tu
rime. Vieni iš jų prisiuntė są
rašą savo knygų, kokią litera
tūrą jie galėtų pervesti archy
vui, o kiti tiesiai prisiuntė savo 
literatūrą archyvui. Atsiprašo
me, kad prisiųsta literatūra sto
vėjo neatžymėta per spaudą. 
Mes, prie progos, visus netiks
lumus pasistengsime išlyginti.

Draugė Marė Ramanauskienė,
minersvillictė, o dabar phila- talką visus, kas tik turite pajė-. 
delphietė, atsiuntė į archyvą ve-1 gų. Visų reikalas, — visi ir rū- 
lionio Juozo ir savo daug vertin-j pinkimės? » *
gos, ilgus metus rinktos litera
tūros. Ji dalyvavo visuose tri
juose mūsų organizacijų suva
žiavimuose, tai teko su ja pla
čiai pasikalbėti archyvo reika
lais. Skundėsi, kad daug Juozo 
knygų, kurios' buvo išduotos ki
tiems pasiskaityti, negrįžo.

Toliau, ji sakė: “Knygų iš
siuntimo darbas buvo didelis ir 
sunkus, bet, geriems draugams 
padedant, pasisekė tą lengvai 
nugalėti.” Petras Urbonas ir 
Juozas Gudeliauskas, miners- 
villiečiai, daug triūso įdėjo 
knygų išsiuntime. Jiedu paruo
šė daug dėžių siuntimui, o dalį 
jų tiesiai atvežė į Centralinį 
Archyvą. St. Kuzmickas ir K. 
Naravas, shenandoriečiai, kitą 
dalį knygų sudėjo į dėžes ir pri
siuntė.

Draugas 
detroitietis, 
kiekį geros
va, ir žadėjo daugiau 
rinkti. Daug rūpinasi 
Mockaus archyvo palikimu. Ti
kisi jis dar jo knygų surankioti 
ir prisiųsti.

Draugas J. Danta, kitas de
troitietis, irgi atsiuntė gražų 
rinkinį raštų į archyvą. Pabrė
žė, kad su Metelioniu darbuosis 
bendrai — rinks tinkamą lite
ratūrą archyvui.\ Reikia many
ti, kad jiedu garbingai praves 
savo pažadą. Čeras -pavyzd is 
kitų miestų darbuotojams.

Draugė Ksavera B. Karosie- 
nė, sanleandrietė, prisiuntė 
daug gerų j’astų archyvui. Jos 
knygas atvežė į Brooklyną drg. 
Balčiūnas, easthamptonietis, iš-

Kaip aš galiu padėti? Kai 
kas galvos. Paprastu būdu. Mes 
iš jūsų visai nedaug reikalau- 

turinti ir neturinti 
esate prašomi ko- , 
sekamais klausi-

ITALIJOS POLICIJOS
ŠAUDO ALKANUOSIUS

A. M.
prisiuntė 

literatūros

Metelionis,, 
didelį 

į archy- 
jos su
kim. X.

jame. Visi 
literatūros 
operacijos 
mais:

1. Padarykite, sąrašą visų sa
vo knygelių ir tuojaus prisiųs- 
kite į archyvą. , ‘

2. Savus kaimynus pakalbin
kite, kad jie tą pat padarytų ir 
priduotų mums.

3. LLD knygų nedarykite są
rašų, nei 'jų siųskite. Mes LLD 
knygas turime.

4. Sąrašų pageidaujame vien 
Amerikoje išleistų knygų, laik- - 
raščių ir .kitų į archyvą renka
mų medžiagų.

5. Anglų kalba knygas siųs
kite vien tik tas, kuriose yra 
rašoma apie lietuvius ir Lietu
vą. Kitokių mes nerenkame.

6. Tūli asmenys dabar dar 
nenori skirtis su savais knygy
nėliais, bet tikisi juos atiduoti 
į archyvą vėliau. Mes prašome 
ir jūs padaryti sąrašą savų 
knygų ir prisiųsti, kad mes ga
lėtume žinoti, raikalui 
kas ir ką turi.

Pasitikime, kad Jūs, 
mieji, kooperuosite su 
teikdami atsakymus ir
pakalbindami tą padaryti. Už 
tai iš anksto visiems didelis 
ačiū! Lauksime prielankių at
siliepimų.

Visais Centralinio Archyvo 
reikalais prašome rašyti:

Jonas Ej Gužas, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn 6, N. Y.

Jonas E. Gužas, sekr. *

esant,

gerbia- 
mumis, 

kitus

CLOTHING

FEB.1947

BUILDING 
MATERIALS

FOODS ’ FARM 
PRODUCTS

FEB. 1947
174.8 FEB. 1947 

162.0

FEB 1947
170.4

Kalbėdamas perpildytame Madison Square Gardene, 25,000 publikai, Henry 
A. Wallace sakė, kad prez- Trumano programa militariškai remti Graikiją ir 
Turkiją veda j naują pasaulinį karą. Mitingą sušaukė Progressive Citizens of 
America, - • . ,

Roma. — Petilia Policas- 
tro miestelyje minia apipuo
lė valdybos rūmą; protesta
vo prieš bedarbių apleidimą 
ir reikalavo nupigint gyve
nimo reikmenis. Policija ir 
milicija užpuolė demons
trantus, o jie gynėsi. Nu
šauta du demonstrantai, su
žeista 9 milicininkai. Tada 
minia šturmavo ir užėmė 
valdybos rūmą1.

I
3-čias puslapis--------------------------
Laisvė—Liberty Lith. Daily *
Penktadienis, Baland. 18, 1947

4

DEC. 1941
98.4

DEC 194>
94.7

Braižinys parodo, jog kainos vis dar tebekyla ir kiek 
jos pakilo palyginus su buvusiomis 1941 metais. Mais
tas ir farmu produktai irgi brangsta, bet tai nereiškia, 
kad farmerys iš to ką laimi — farmeriu gaminiai pin
ga, o viskas jiems reikalinga brangsta. Drabužis, avaly
ne, statybinės medžiagos yra nesvietiškai pabrangusios 
ir vis Bar brangsta — dolerio vertė puola žemyn, gim
do infliaciją. Mažėja vertė dolerio ne vien tik šiandien 
uždirbamojo, o ir sutaupintojo nuo seniau.

i ' .
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• FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis

★ ★ ★ (APYSAKA) ★ ★ *
.  ‘ ; Parašė Petras Cvirkai—-■■■■■■■  .m. ,

(Tąsa)
Dievai žino, senovėje sako tą 

miestuką buvus tik pilimi, apvesta grio
viais, kur atvejų atvejais debesimis gulė 
kryžiuočiai jo sienas, kur karo aušrai te
kant, su kuokomis, su išrautais medžiais 
apylinkė telkėsi savo bajorų ginti. Vie
nas archeologas, kuris čia kasinėjo kal
vas, per knygas išleistas mūsų, univer
siteto, paskelbė, kad čia gyvenę milžinai, 
nesgi atrasti tapo kaulai sutvėrimo to
kio, kad iš blauzdikaulio geras grėblia
kotis išeitų, o dantys taip sveikai išsilai
kę, kad iš vieno galima padirbdinti var
gonams klavišį. Nusprendė mokslinčiai 
senovės lietuvius jodinėjus nedideliais 
arkliukais, kojomis pasispiriant, o rūbus 
vis tautiškus vilkėjus. Be to, kažkoks ty
rinėtojas pripažino, kad miesto įsikūri
mo metais veisėsi tokie dideli vabzdžiai, 
kad jau galima spėti senovėje mūsų pro
tėvius turėjusius susisiekimą oru. Apie 
tai nevarginsim skaitytojo galvos, ba 
patvirtinti šitą nuomonę bus lengva, pa
siskaičius mūsų kasinėtojų darbus. Nie
ku būdu negalima praeiti tylomis ir pro 
tokį faktą, jogei šio miestelio kiaulės, be- 
knisinėdamos istoriškoje pilies kalvutė
je, nežinia kokio amžiaus šonkaulį iškni
so, kuris 'taip pat guli muziejuje. Tuo 
pasiremiant, galima spręsti senovės lie
tuvius karingus, narsius buvus.

Šiaip ar taip, miestas, kaip gyvas or
ganizmas, turėjo jau savo istoriją, ir kas 
metais deginamas, vėliau atvejų atve
jais naikinamas nežinia kaip kilusių gais
rų, užnešamas dumblu, apsemiamas po
tvynių, — vargo, gyveno, keitė gatvių 
pavadinimus, kol, įsisteigus pakankamam 
įkaičiui alinių, traktyrių, atsikėlus į čia 
porai dantų gydytojų, gavo apskrities 
miesto vardą.

Į upės pusę, ypačiai vakaro metu, mie
stas atrodė gražus ir net didelis. Tokio
mis valandomis jis gulėjo kniūpsčias, 
kaip’* išblukęs, balsvas, išmestas, neuž
kasto milžiniško gyvulio skeletas. Tam
sios skruzdėlės, vadinusios save pane- 
muniečiais, ropojo, šokinėjo aplink jį, kol 
i vidurnaktį nugęso paskutinė lempos 
šviesa, ir, gatvėmis šlitinėdami, tirštoje 
tamsoje, leido keikalus, keliaklūpsčiuo- 
dami nuo aukštų trotuarų, pavėlavę gir
tuokliai. Negalima aprašyt linksmybės, 
naivumo ir liaunumo tos upės, kuri bėgo 
pro miestą nuostabių slankių slegiama, 
kutenama karklynų, kur vandjio jos lau
kiniu pašėlimu kliudė rambius akmenis, 
keliaujančius amžinai prieš vandenį, iš
kišusius iš jo tik savo apsamanėjusius 
pakaušius. Upė mušė į viršų, vėl laisva, 
kaip mergina, kvatodamosi gulė į lygia 
pievą. Alksniai, kadugiai ir balti beržai 
pražilusi^ senelių gerumu lenkė savo gal-/ 
vas ir murkdė vandenyje svarius šakų 
kaltūnus. Į upės pusę nuo krantų bėgo, 
viens kitą pralenkdami, namai. Miestas 
buvo iš tolo matomas, toli girdimas ir 
tolimybėse minimas. Užkampiniuose val
sčiuose, paskutiniuose kaimuose, įklim
pusiuose į pelkes, kur ir didelės vairus 
sausros nedžiovino kelių, žmonės, įnikę į’ 
savo žemę, dumblą, -gyveną pagiriuose, 
giriose, šlaituose,* susišaukė viens ąntro 
vardą ar paklydusius gyvulius nuo kalvų 
jau švilpimu, o jau ir ^kepurės, rankos 
ženklu. Tuomet ilgam laikui užmiršdavo 
miestą prasti žmonės, neapkalbėdavo, ir 
rodos, kad jo nė nebuvę.

Tik dabar tamsiomis, darganotomis 
rudens naktimis, rausvu, šermukšniniu, 
neaiškiu stulpu, vadinamu Dievo rykšte, 
kilo į dangaus palubę negausių elektros 
lempų sdtelkta šviesa, kuri toli apskri- ’ 
ties 'pakraščiuose buvo matoma, prime
nanti karo pradžią, toli dundantį gyveni
mą. Prieš karus miestuką švietė penkios 
liktarnos. Iš to nedidelio skaičiaus trys 
stovėjo prie dviejų traktyrių, ir buvo 
kaip ir užmačia smalsiems įsigėrimo, ši
limos ir lėbavimo naktibaldoms. Ketvir
tąją liktarną, spalvuotais stiklais, turėjo 
vaistinė, o penktąją — klebonija. Dar ir 
dabar kadaravo nenuimtas liktarnos pa- 
kabiklis, su sutrūnijusio žalvario lelijo
mis, prie seno traktyriaus. Kai ant pas
kutiniosios pasikorė girtas ūkininkas, 
pragėręs dukters kraiti — daugiau lik-

tarnų nebeliko. Kalbamoji buvo nuimta ■C—W
ir drauge >su negyvėliu nugabenta į nuo- 
vadiją, savižudybės įrodymo tikslu.

Kaip sakoma, miestas spėjo išaugti,— ' 
įtaisyti aukštus cemento trotuarus, nusi
dažyti naujomis margaspalvėmis iškabo
mis ir įstaigų pavadinimais. Ir tie ke
liai, kurie buvo atsigręžę seniau į dides
nius miestus — Kauną, Vilnių, Rygą, da
bar palenkę sprandus, pasisuko ir išsitie
sė, lyg upės, atradusios nuolaidumą arba 
staiga iš žemės iškilusį ežerą — į apskri
ties miestą. Tiesa, tų kelių lygumas, 
dumblas, ką ir bekalbėt, — buvo panašus 
į mūsiškių poetų eilėraščius. Važiuojant 
teko daboti ne tik sėdynę, bet ir liežuvį, 
kad kurs nors ratui užkliuvus nenusikąs- 
tum. Jei ir buvo kur geresni keliai, tai 
tik tie, kuriais niekas nevažinėjo, arba 
kurie buvo pravesti į kokio nors apskri
ties valdybos pono, į veikėjo, lyderio cen
trą.

Vis dėlto miestas turėjo savo reikšmės 
ir svorio, jau vien dėl to, kad jis buvo 
apskrities miestas. Seniau pavieškelės te
legrafo stulpais zyzė kokia pora vielelių, 
gi dabar, atsiradus savajam įgudusių 
šnekėtojų pakankamam skaičiui, dievai 
žino, kiek vielų buvo prikabinta. Tomis 
varinėmis vielelėmis plaukė pati nuobo
džiausia apskrities ponų kalba į visus 
kampus. Jomis jie flirtavo su kaimyni
nių miestų poniutėmis, perdavė telefono
gramas apie nusižudėlius, apie apskri
ties šunų, kačių skaičių, davinėjo įsaky- * 
mus pataisyti sugriuvusius tiltus, čia 
vėl viens kito klausinėjo apie žmonų 
sveikatą, nebaigtą proferanso partiją, 
žiovuliavo, vėl teiravosi apie orą, Skau
dantį dantį. Telefonai pradžioje*veik vi
si buvo Valdiški, todėl ir valdiškos kalbos 
pro juos ėjo. Nežinia kaip, kartą beklau
sydamas apskrities valdybos sekretorius 
telefonogramos apie kelio pataisymą, ku
riuo turėjo netrukus pervažiuot aukšti 
ponai, nieko blogo negalvodamas, o kartu 
rvdamas ir Grafo Montekristo pusla
pius, užrašė iš šono užgirstą įsakymą: 

/Užpirkti tris veislinius kuilius!.. Įsaky
mas telefonogramos formoje buvo sura
šytas drauge su įsakymu apie kelio patai
symą, ir sunku įsivaizduoti, kiek bėgio
jimo, kiek triukšmo buvo dėl tų trijų 
kuilių. Visi apskrities ponai nutarė, kad 
čia duodama iš viršūnių suprasti, apie 
numatomą vyriausybės vizitą. Paskubom 
buvo sudarytas svečiams sutikti komite
tas, supirkta ne tik žąsų, bet ir kalaku
tų, o su kuiliais nežinota ką daryti. Ėjo 
aršūs ginčai, kad kuilių mėsa vargu ar 
bus skani. Pašėrus nupirktus kuilius 
klebono kūtėse kokį mėnesį, išsiaiškino, < 
kad kaimyninio apskrities rajono agro
nomo telefonogramos žodžiai buvo su
painioti per klaidą. Tokių kurijozų daž
nai pasitaikydavo apskrities įstaigose, ir 
dažnai valdininkai tiek niekų prišnekė
davo, kad rudeniop paukščiai praglemda- 
mį pro, telegrafo vielas, kregždės ir var
nėnai, apglušinti šitokių žodžių, ties kal
bų linija krisdavo ir negyvai sprandus 
nusisukdavo.

Miestas mokėjo vilioti ir traukti toli
miausius savo atsiskyrėlius: kas savai
tę Čia vykdavo turgai," jomarkai. Veži
muose važiuoją, raiti joją, pėsti einą vis 
kalbėjo apie miestą, ką girdėję, matę, ką 
pirkę, pardavę. Nuskambėdavo tokiomis 
dienomis peštynės, didelės, triukšmingos; 
krauju ir dumblu patiždavo šaligatviai. 
Policijos nuovadijoje buvo surašomi pro
tokolai, smalsių akių nulydimi suimtieji 
ir iki. valiai, visam mėnesiui minėdavo 
įvykį mieste.

Kartais miestas būdavo linksmas, juo
kėsi savo atdarais langais, karčiamų, ma
nufaktūros krautuvių, aludžių durimis, 
kur, lyg musės aplink duonkubilį, burz
gė piliečiai, šokinėjo ir tempė viens kitam 
skvernus, keisti, nepažįstami veidai, ku
rie ilgainiui visos savaitės, net mėnesio 
ar metų buvo nunešami, nuplukdomi ir 
negrąžinami, lyg maži daiktai, upei išsi
liejus, su skambėjusiomis dainomiSj šū
kavimais, kviečiamais vardais.

(Bus daugiau)

LOS ANGELES, CAL.
Balandžio 6 d. LLD 145 kp. 

susirinkimas nusisekė gerai. 
Susirinko gražus būrelis narių 
ir keletas gerų tarimų liko pra
vesta.

Pirmas nutarimas tai paau
koti į apsigynimo fondą, į ku
rį dabar pinigus renka unijos ir 
visa pažangioji visuomene. An
tras, tai pasveikinti' “Vilnies” 
šėrininkų suvažiavimą, paski
riant iš iždo $10 ir N. Petrulie
nė paėmė blanką. Aš manau, 
kad jai pasiseks gauti aukų, 
nes mes visi suprantame, koks 
didelis skirtumas išleisti laik
raštį dabar, .palyginant su ke
liais metais atgal.

Komisija surengusi 400. me
tų sukaktuvių paminėjimą nuo 
pirmos spausdintos knygos lie
tuvių kalboj, raportavo, kad 
viskas nusisekė gerai. Parengi
mas buvo skirtingas nuo kitų, 
čia buVO skaitoma istoriška pa
skaita, o ne pamarginimo vaka
ras, kaip kad dažnai būna. 
Apie pirmų „lietuvių atsiradimą 
Amerikoj skaitė paskaitą Alma 
Brant, o apie pirmos knygos at
siradimą skaitė Walter Raila. 
Abu prelegentai puikiai atliko 
savo užduotis. Kad Raila yra 
gabus ant visko, 'tai mes jau ži
nojome, bet Almą Brant mes

lių nuo tos vietos, kur gimė, 
nes tuo laiku nebuvo jokios 
transportacijos. Na, ir jie suži
nojo, kada pasaulis eis prie ga
lo.

Mūsų mokslininkai suranda 
ir prirodo, kad mūsų žemė eg
zistuoja per mi bonus metų ir 
jokių prirodymų perą kada ir 
kaip baigsis. Bet koks bemoks
lis arabas kur nors gyvenda
mas kokiose dykumose tūkstan
tis ar daugiau metų atgal su
rado,, išpranašavo, kad šitam 
20-tam amžiuj baigsis pasaulis. 
Kad jūs sukirmytumėt visi to
kie apgavikai! Vietoj, kad rū
pintis, kaip sulaikyti pasaulį 
nuo uždegimo atominėm bom
bom, rūpintis, kaip pagerinti 
žmonių gyvenimą, kad žmones 
galėtų nors žmoniškai pavalgy
ti, tai jie rūpinasi, skleidžia 
viduramžių pasakas, melus. Tai 
ir katalikiškas “mokslas!”

R-ka.

Paraguayans diktatoriš
ka valdžia planuoja ofonsy- 
vą prieš sukilėlius.

Albanijos dėlegatai atvyko 
į Jugoslaviją tartis bendrais 
ūkio ir pramones reikalais.

pirmu kartu girdėjome. Ji turi 
aiškų balsą ir puikiai skaito lie
tuviškai. Neseniai Alma čia, 
Los Angelese, atsirado, bet ji 
*isur priklauso ir dalyvauja su 
pirmeiviais, yra gabi, susipra
tus moteris.

A. Bušas kalbėjo apie svar
bą LLD. Viskas išėjo puikiai. 
Aukų apšvietus fondan surink
ta $25.48.

Biskis Apie Laikraščius. w 
Didieji Los Angeles ,laikraš

čiai prirašo visokių durnysčių, 
ypatingai apie komunistus. Jie 
vis kalba apie demokratiją, 
apie žodžio laisvę, apie spaudos 
laisvę; skaitant rodos, kad taip 
jau jie tą laisvę myli, kad bile 
kas, kas tik laisvę myli, galėtų 
į jų laikraščius parašyt. Bet 
taip nėra, kaip jie rašo. Kada 
jie prirašo visokių melagysčių, 
visokių išmislų ant unijų ir ant 
visų tų žmonių, kurie tikrai 
myli laisvę ir kovoja už ją, tai 
tokiems špaltos uždarytos, kad 
ir už pinigus. Komunistų Par
tija norėjo užpirkti “Los Ange
les Times” ir “Daily News” 
vietos, kad nors dalinai atsaky- / 
ti jiems ant visų tų prasimany
mų, tąi aJbtf tie “laisvę mylinti” 
laikraščiai • atsisakė talpinti. 
Vot, tau ir laisvė, kad nori! O 
gi melagystėm, apgaudinėjimui 
vargšų žmonelių, kad dar dau
giau galima būtų juos išnaudo
ti, tai vietos visuomet gauna
ma.

Pamislyk, ir logika tų kapi
talistinių redaktorių. Jie gali 
sakyt, rašyt, kas tik jiems už
eina ant seilės, visokius išmis- 
lus ąūt pažangesnių Amerikos 
piliečių, viskas tas jiems yra de
mokratiška, bet jeigu kas nori 
atsakyti į jų melus, tai tas jau 
ne tik nedemokratiškas, bet ir 
su kitų šalių reikalais surištai. 
Na, ir protas tų mokytų redak
torių. Ak, tiesa, reikia suprasti, 
kad jie patys neturi laisvės: ką 
jiems fašistinis bosas sako, tą 
jie rašo. Ne už dyką jie tiek 
daug kalba apie Graikijos ipo- 
narchišką demokratiją ,su fašis
tiniu karalium priešakyje.

Šitam Amžiuj Skleidžia Burtus
Gavau atvirutę iš vienos ka

talikiškos spaustuvės, kurioj
sako, jei nori žinot apie pasau
lio pabaigą, tai įdėk $1 ir gausi 
knygą, kuri nurodo kaip pasau- 
fis baigsis. Joję būk tai yra su
dėta visokių pranašų, net ir 
Kristaus žodžiai apie galą pa
saulio. Perskaitęs tokį praneši
mą nesinori, rodos, tikėt, kad 
rastųsi tokių idiotų tarp lietu
vių, kurie užsiimtų spausdinti 
tokias kvailystes ir kaulyti iš 
žmonių dolerius.

Pamislyk, jie surenka kokių 
tai viduramžių pranašų, geriau 
sakyti, čėrauninkų, pranašystes 
apie pabaigą pasaulio. Tie pra
našai, didžiumoj, nemokėjo nei 
skaityti, nei rašyti ir gal labai 
maža dalis Jų bent kada buvo 
nuėję toliau kaip kokia 50 my-

Kenosha, Wis.
Skaudžiai Užgautas Juozas 

Baubonis
Automobilius parmušė ant 

gatvės ir skaudžiai užgavo 
Juozą Baubonį. Dabartiniu 
laiku Juozas randasi ligoninė- 
nėje.

Juozas yra progresyvis žmo
gus ir visados remia darbinin
kų judėjimą ir progresyvų 
spaudą. Dar prieš įvykstant 
nelaimei Juozas pridavė du 
doleriu pasveikinimui Vilnies 
Šėrininkų Suvažiavimo.

Aš nuo savęs linkiu Juozui 
kuo greičiausiai pasveikti.

Dalyvausime Vilnies 
Suvažiavime

LDS 65 kuopa ir IJ^/D 94 
kuopa jau išrinko delegatus ir 
po penkinę pridėjo pasveiki
nimui Vilnies šėrininkų Suva
žiavimo. K. Pakšienė su blan- 
kom vaikščioja ir renka nuo 
draugų pasveikinimus. B. 
Kuzma ir kiti pasižadėjo pasi
pirkti Šerus.

Balandžio 20 dienos paren
gimo pelnas tam pačiam tiks-

4-tas poslapi!
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lui. Kenosha nešaudo tuščiais 
pasigyrimais. Kiek pirmiau 
rockfordiečiai pasigyrė, kad 
jie su k irs Kenosl^ą. Labai ge
rai, bet vien pasigyrimo neuž
tenka. Gegužės 11-tą patirsi
me, kiek jūs drūti!

Mirė Veronika Jasiulis
Po ilgos ligos mirė Veroni

ka Jasiulis, sulaukusi 74 me
tų amžiaus. Velionė buvo naš
lė Tadeušo Jasiulio; gyveno 
po numeriu 4923 Twenty-eight 
Avenue.

Veronika po tėvais buvo 
Jurevičiūtė, gimusi ir augusi' 
Lietuvoje. Į Kenoshą su šei
ma atvyko 1911 metais ir visą 
laiką gyveno šiame mieste.

Velionės vyras mirė lapkri
čio 1 d., 1930 metais. Liko nu
liūdime sūnus William, kuris 
gyvena Miami, Fla., ir duktė 
Mrs. Sylvna Klug, kuri gyvena 
Kenoshoj. Liko ir vienas anū
kas Richard, taipgi sesuo Lie
tuvoje.

Kenoshietis.

f----------

Ar JUS 
Atliekate

Savo Dali
palengvint 
pasaulinį 
trūkumą

riebalų ir aliejų, 
taip labai 

reikalingų dirbti 
muilą, ta jerius, 

prosus?

JOS GAUNATE

AUKŠTAS
KAINAS
DABAR

Už SAVO

NAUDOTUS 
RIEBALUS

.................. >,

/ MORE 
0 MILEAGE
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NORWALK gę^TIRES

- • The Greatest Value Your Tire Ration Certificate can buy

WITH A

PLY

ou
STH

Other Passenger Tires 

Have Only FOUR Plies

your lolutlon to the tire short
age. Everything you get in other tires 

-PLUS the famous extra fifth ply, 
exclusive with Norwalk-the only fac
tory brand 5-ply fire. This extra pro
tection Insures 25% more mileage- 
safety-longer wear. Nowadays you 
want the most tire for your money... 
this Is it!

Kreipkitės tuoj aus pas
ACME TIRE WORKS

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
• Direktorius

★

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y, 
Telephone EVergreen 4-8573

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

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 EVerrreen 4-8003
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Darbininkai Laimėjo Algų 
Pakėlimų.

Kovo 29 d., benjamin 
ectric Manufacturing Co.
darbininkų paskelbė streiką, 
nes kompanija atsisakė pakelti 
jiems algas. Darbininkai reika
lavo pakelti po 5c į valandą jų 
algas.

Streikui vadovavo UE. RMW 
unijos 1124 vienetas.

Pirmadienį kompanija sutiko 
pakelti algas ir darbininkai 
grįžo prie darbo.

Naujasis kontraktas baigsis 
spalio 1 d., 1948 m.

Apart algų pakėlimo, dar 
kompanija pažadėjo apmokėti 
už tris dienas metinių švenčių, 
ir tiems darbininkams, kurie iš
dirbo po 15 metų, bus duoda
mos 3 apmokamos savaitės ato
stogų. Darbininkas.

persikėlė į 23 aukštą. Laimė, 
kad keltuvo vairuotojas Paul 
Jacobs suuodė dūmus ir nusi
skubino _apžiūrėti. Vėliaus pra
nešė sargams ir viešbučio 'per- 
dėtiniams. ^odėl gaisras laiku 
buvo sustabdytas.

Viso, sakoma, buvo užsire
gistravusių svečių apie 2,000, 
bet sugulusių buvo apie 1,700.

Nuo gaisro nei vienas asmuo 
nenukentėjo. Nuostolių pada
ryta už $10,000.

Gaisras prasidėjo 12 vai. 
naktį, o surastas 12:06 naktį.

Reporteris.

V. Dani- 
nuo ADF — J. M.

M. C.

Hartford, Conn

Stalino Gimtinę Aplankius
Pernai grupė Lietuvos rašytojų aplankė Tarybinę Gruziją, 

tą garsų legendišką kraštą. Jų tarpe buvo ir Albinas Žukaus
kas. Savo įspūdžius ir patyrimus jis aprašinėjo Lietuvos spau
doje. Žemiau telpa jo tas aprašymas.

ALBINAS ŽUKAUSKAS

Žydu Liūdesio ir Protesto - 
Streikas prieš Anglus

Sherman Viešbutyje Buvo 
Kilęs Gaisras.

Naktį Sherman viešbutyje 
kilų gaisras 15 aukšte, paskiau

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Unijų Kova prieš Reakciją
Balandžio 9 dieną, tai buvo 

pirmas tokis svarbus mitingas 
Hartforde. Tai buvo pirmas 
tokis susirinkimas Conn, vals
tijos istorijoj — įvyko trijų 
unijų, ADF, CIO ir Gelžkelių 
Brolijos Conn, valstijoj bend
ras susirinkimas kovai prieš 
reakciją.

Jis įvyko Bushnell Memo
rial svetainėje. Tai buvo pir
mas bendras trijų unijų išsto
jimas prieš reakciją, kad gin
ti liaudies demokratines tei
ses, kad atremti reakcininkų 
pasimojimą ardyti unijas ir ki-

tai kim.

Brangi kiekvienam tarybi
niam piliečiui vietovė — Gori 
miestas maudosi skaidrios pie
tų saulės spinduliuose. Aukš
tai kalne dunkso gigantiškos 
tvirtoves griuvėsiai, liudyda
mi apie didžią Gruzijos praei
tį. šniokščia ir verčiasi sriau
nioji Kūra, skubėdama į Tbi
lisį ir dar toliau, Į Kaspijos 
jūrą. Tolumoje dunkso amži
nu sniegu apklotos kalnų vir
šūnės. Gražiom asfaltuotom, 
eukaliptais nusodintam gat
vėmis, pro puikius modernius 
teatro rūmus, pro mokyklas 
siaura gatvele pasukam i už
miestį. Ir štai mūsų tikslas: 
mažytė medinė lūšnelė, puoš
niu ir drauge kukliu m aruiu-

maturgas Gribojedovas, kurio 
palaikai pervežti į Tbilisį ir 
palaidoti gruzinų panteorie., 
Dovydo kalno šlaite, kur ilsi
si1 ir daugybė didžiųjų gruzi
nų : Pšaveli, Akakij "’Cereteli, 
Mikola Bratašvili, čuchčuvad- 
žė ir Stalino motina — Džu- 
gašvili.

Vakare keltuvu pakilęs į 
Dovydo kalną, pamatysi1 nuo
stabiausią reginį, čia pat tau 
po kojų išsilieja žiburių jūra. 
Tai Tbilisi, garsioji Gruzijos 
sostine, kurią gruzinai vadina 
rytų Paryžium. Giliu Kuros 
slėniu, abipus kalnų suspaus
tas miestas nutysta kilometrų 
kilometrus. Dungso kalnų ap
ribai, tai šen, tai ten juodu

kalbėdami, gestikuliuodami, 
kvatoja, vietomis užtraukia 
dainelę. žmonės apsirengę 
turtingai, ypač skoningai apsi
taisiusios dailiosios gruzines.

Mes turėjome retą progą iš
vysti įvairiaspalvį gausių Gru
zijos tautelių maskaradą Spa
lio revoliucijos parado metu. 
Tautinių parėdų, galvos ap
dangalų ir muzikos instru
mentų įvairumas buvo žavus. 
Tamsūs kachetų vyrų apsiaus
tai ir inkrustuoti kinžalai, 
žaismingi ir giedrūs gruzinų 
apdarų deriniai, ryškios kur- 
džių palaidinės, skirtingas 
chevsurų ir svanetų apranga- 
las ir aibės spalvingai pasi
puošusių kalnų ir slėnių gy
ventojų praėjo marga minia, 
dainuodami savo dainas, šok
dami tautinius šokius, pūsda
mi visokius liaudies instru
mentus ir mušdami 
barškančius būgnelius.
tai sudarė tikrai retą spalvų, 
garsų ir melodijų mišinį.

Visas tas Gruzijos Įvairu
mas puikiai parodytas turtin
game, skoningai įrengtame et
nografiniame muziejuje, ku
riame atskirose-salėse sukaup
ti atskirų tautelių liaudies am
žiais sukurtos kultūros ekspo
natai. Į muziejų perkelti ištisi' 
gyvenamieji namai su visais 
apyvokos, kulto, darbo ir me
džiokles reikmenimis. Ypatin
gai1 turtingos tautinių drabu
žių kolekcijos — tikra liau
dies kūrybos pažiba.

(Bus daugiau)

Jeruzalė. — Nuo 6 vai. 
vakaro iki vidunakčio bal. 
15 d. Palestinos žydai krau
tuvininkai ir darbininkai 
streikavo, protestuodami, 
melsdamiesi ir liūdėdami 
dėl to, kad anglų kareiviai 
užmušė du žydus ateivius ir 
sužeidė tris tuzinus kitų. 
Tos nelaimės įvyko, kuomet 
anglai varė 2,500 slaptai at- • 
plaukusių benamių europi
nių žydų į anglų laivus, de
portuoti juos į belaisvių sto
vyklas Cyprus‘saloj. Žydai 
atkakliai priešinosi anglam.— nlBus Pakartas Čechoslovaky 
Išdavikas Pralotas Tiso

ffi.

F.W.Shalins
(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

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

tas darbo žmonių organizaci
jas.

Iš visoa valstijos, visi šių 
unijų lokalai buvo prisiuntę 
savo atstovus, taip, kad daly
vavo virš 500 delegatų. Susi
rinkimas atsidarė su giedant 
šalies himną. Po to miesto ma
joro sekretorius sveikino de
legatus, nes patsai majoras 
negalėjo pribūti. Sekamas kal
bėjo Conn, valstijos darbo ko- 
misijonierius J*. J. Egan, nuo 
gelžkeliečių unijų 
savage,
Rourke ir nuo CIO 
Driscoll. Taipgi kalbėjo pro
fesorius II. Penniman iš Yale 
universiteto, kuris smerkė an
tidemokratiškus ir priešameri- 
toniškus bilius, kurie yra įneš
ti į kongresą. Jis ragino visas 
unijas ir kitas organizacijas 
veikti — siųsti protestus kon- 
gresmanams, senatoriams ir 
kitiems valdininkams i Wash- 
ingtoną.

Yra reikšminga, kad daly
vavo ir du kunigai,
Meredith Eller nuo metodistų 
bažnyčios iš East Hartfordo 
ir kunigas Albert G. Healey iš 
New Britain direktorius Dio
cesan Labor instituto.

Buvo priimta penkios rezo
liucijos prieš įvairius tuos 
priešdemokratinius bilius ir 
pasiųstos, kur priklauso.

Pabaigoje kalbėjo Chester 
Bowles, buvęs OPA direkto
rius. Jis nurodė, kaip smar
kiai kyla kainos ant maisto ir 
kitų, produktų, kad darbinin
kų unijos prieš tai taipgi turi 
kovoti, kad suvaldyti stambias 
korporacijas, kurios liaudį 
skriausdamos darosi sau di
džiausius pelnus.

Protarpiais tarpe prakalbų 
buvo dainuojamos unijistų 
dainos, kaip tai “Solidarity’’ ir 
kitos, 
buvo 
žus.

Taip, kad susirinkimas 
labai žingeidus, ir gra-

Valerijonas.

New York. — Visa Ispa
nija yra fašistinis kalėji
mas, kaip sako sugrįžęs iš 
ten amerikinis korespon
dentas d r. Francis E. Mc
Mahon.

Piktžoles naikinantis che
mikalas 2,4-D nekenkia kar
vėms.

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

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

Tel. SOuth 8-5569

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni. Matthew A. 

BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

ro paviljonu apskliausta. Sun-,rsavo masyvu įsibriaudami į tą

mažus, 
Visa

RONKONKOMA 
8834

TELEPIIONE
STAGG 2-5043

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems PaSarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN/N.

Tamstos Ateitis Nebloga
A

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 
■^SvMostis, sudaryta iš daug skirtingų elementų ir bran- 

lTKgių aliejų, iš skirtingų kraštų svieto, šildydama ga- 
“^F*llnga 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- 

Deksniorie liudija ir dėkavoja už pasekmingumą 
Galingos Mosties. Kaina 2-op. $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 sav<j 
šonkaulio Jievos ir nustūmė pasaulį j vergiją, ir dabar 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy
venimas, nereikėtų nė dirbti nei drabužių nešioti, jei ne 
Adomo klaida.

Reikalauk tik DEKEN’S OINTMENT
P. O. BOX 666, NEWARK, N. J.
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Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavusj 
sudarau su ame- ■ 
rikoniškais. Rei-|| 
kalu! esant ir t; 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway ir Stone Avė.
prie Qhauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

di

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoją pianus iš

dėsnių f mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

L1. PIANO TUNING & 
' REPAIRING CO.

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

kiai pavaizduojamas įspūdis, 
neaprašomas pergyvenimas: 
čia gimė Stalinas. Čia didžiau
sias pasaulio genijus išvydo 
saulės šviesą, čia jis žaidė ir 
anksti pažino 'baisią neteisy
bę, darbo žmonių priespaudą 
ir išnaudojimą, čia jis kaupė 
jėgar kovai už naują, švieses
nį pasaulį.

Ar tikėjosi Gorį1 išauginti 
žmogų, kurio genijus nušvies 
visą žmoniją? Taip. Gori ti
kėjosi. Nedideliame Stalino 
jaunystei pavaizduoti skirta
me muziejuje skaitom vieno 
pereito šimtmečio dainiaus ei
lėrašti, kuriame poetas, apdai
nuodamas Gori miestą, vadina 
jį ne paprastu miestu, bet did
vyrių lopšiu, nurodydamas, 
kad jame išvys sauHs šviesą 
žmogus, turėsiąs lemtingos 
reikšmės žmonijos ateičiai.

Dainiaus žodžiai buvj pra
našingi.

Muziejuje mes .susipažįsta
me su medžiaga, liečiančia 
Stalino vaikystės ir ankstyvo
sios jaunystes laikotarpį. Skai
tome jo pirmųjų eilėraščių 
rankraščius, dokumentus, kal- 

Įbančius apie jo revoliucinės 
veiklos pradžią.

Laimingas yra Gori, gražu
sis derlingojo Kuros slėnio 
miestas. Darbštūs ir vaišingi 
jo gyventojai.

Tačiau ne visada čia buvo 
taip ramu, šviesu ir gera. Ku
ros slėnis — tai tas kelias, ku
riuo šimtmečiais traukdavo 
plėšrūs arabų, persų, romėnų 
ir turkų grobikai, maudydami 
kraštą krauju jo ir’ gaisrų 
liepsnose. Ant stačių uolinių 
kalnų iki šiol išliko tų karų 
liudininkai — pilių griuvėsiai. 
Tokių pilių vien Kuros slėnio 
rajonuose priskaitoma apie 
2000.

Gruzija — viena seniausių, 
viena garbingiausių .šalių, tu
rinti didingą istorinę praeitį, 
tūkstančius metų siekiančias 
kultūrines tradicijas. Netoli 
Mccheti mes matėme aukštai 
stačiam kalno skardžiuje, uo
loje iškaltą keletos tūkstančių 
metų senumo urvinio žmogaus 
miestą — iš viso per porą 
tūkstančių urvinių namų, sa
lių, šventyklų. Tai Gruzijos 
pradžia. Taip pat netoli 
Mccheti neseniai 'kasinėjimų 
metu buvo atrastas vieno vė
lesnės Gruzijos valdoyų ka
pas, kuriame aptikta 16' kilo
gramų puikiausio darbo auk
sinių, deimantinių, brilijanti- 
nių ir kt. papuošalų, kurių 
meniškumas tiesiog neprilygs
tamas. Tai Gruzijos suklestė
jimo pradžia. Vėliau atėjo Do
vydo Statytojo, o dar vėliau 
dvyliktasis amžius, Bota Rūs- 
taveli ir kunigaikštytės Tama
ros epocha, kada Gruzijos 
valstybe turėjo 10 milijonų 
gyventojų ir buvo laikoma ga- 
Ifngiausfa Artimųjų Rytų vals
tybe. Tačiau nesuskaitomi ka
rai su arabais, turkais nuali
no šį puikų kraštą,'ir tik per
eito amžiaus pradžioje įvykęs 
suartėjimas su didžiąja rusų 
tauta, leido Gruzijai atsikvėp
ti, išvengti visiško sunaikini
mo. Vienas tų suartėjimo pra
dininkų, buvo žvėriškai persų 
nužudytas garsusis rusų dra-

žiburių jūrą, į mi'estą. Dienos 
metu iš čia žiūrint, tolumoje 
baltuoja Kazbeko ir kitų kal
nų viršūnės. Ant stataus Ku
ros skardžio iškyla garsi Me- 
techo pilis — seniau garsus 
kalėjimas, kuriame ir mielas 
mūsų bendrakeleivis A’ Vie- 
nuolis-žukauskas 
liucijos 
mas. Dabar čia įrengtas 
ziejus. Arčiau išryškėja 
skiri miesto kvartalai su 
grindine šota Rustaveli o 
ve ir Beri jos aikšte.

Gatvės labai judrios, publi
ka gyva, judri, pietietiška.' Ei
na kažkaip net prorėksmais

1905 revo- 
metais buvo kalina- 

mu- 
pa- 
pa- 

gat-

Praga, Čechoslovakija.— 
Čechoslovaku teismas nus- v • T* *merkė pakarti pralotą Juo
zą Tiso, kaip respublikos iš
daviką. Tiso karo metu tar
navo naciams, kaipo Hitle
rio paskirtas Slovakijos 
“prezidentas.” Teisme buvo 
parodyta, kaip Tiso naikino
žmonių laisvę, stiprino fa- ' . - 
šistinę valdžią, žiauriai per
sekiojo fašizmo priešus, 
traukė slovakus karan prieš 
Lenkiją ir Sovietus ir t.t. 
Už tokius darbus nusmerk- 
tas mirti ir jo užsieninis 
ministras F. Durcansky.
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PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA

LDS 5 kp. rengia skanią vakarie
nę, balandžio 20 d., 5 v. v. 735 Fair
mount Ave. Ta pati gaspadinė ga
mins valgius, kuri suruošė LLD 
10-tai kp. Tai nė nereikia aiškinti 
apie valgių gerumą. — Rengėjai.

(89-90)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. ir LLD 17 kp. kviečia 

vietinius ir iš apylinkės išklausyti 
paskaitos Paminėjimas 400 m. su
kakties nuo pirmos atspausdintos 
lietuvių kalboj knygos. Prelegen
tas bus V. Maurukas. Bus ir kiti 
kalbėtojai. Įvyks balandžio 20 d., 2 
vai. dieną. Miners Hall, kampas 
Main ir Oak Sts. Komisija: P. Ei
dukevičius ir J. Pačauskas. (89-90)

WATERBURY, CONN.
Vilijos Choras ir LLD 28 kp. ren

gia labai juokingą komediją — Mo
terims Neišsimeluosi. Balandžio 20. 
Venta Hali, 103 Green St. Pradžia 
7:30 v. v. Lošėjai pagal savo geriau
si supratimą stengsis, kad lošimas 
išeitų kuo geriausiai. Apylinkės ko
lonijų draugams patartina kviesti 
šio veikalo lošėjus, o jie jums patar
naus už kelionės lėšas.—Meno Dar
buotojas. (89-90)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 19 d., 7 v. v. 143 Pierce 
Ycmans. Visi nariai būkite laiku, nes 
turim daug svarbių reikalų aptarti. 
— Sekr. (89-90)

... __________
PHILADELPHIA, PA.

LLD 141 kp. susirinkimas įvyks 
balandžio 19 d., 7 v. v. 143 Pierce 
St. Buš iš Apskričio keletas drau
gų, jie turės ką tai svarbaus mums 
pasakyti. Taipgi turėsime ir kitų 
svarbių kuopos reikalų aptarti. Tad 
malonėkite nariai dalyvauti. - 
Turcikis. (89-90)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gija rengia balių, balandžio 20 d., 
Laisvės Choro salėje, 155 Hunger
ford St. Pradžia 2:30 vai. dieną. Vi
si nariai ip pašaliniai kviečiami da
lyvauti ir paremti ■ Draugiją. Bus ge
ra orkestrą šokiams, turėsime ska
nių užkandžių ir gėrimų. — Valdy
ba. ' (89-90)

DETROIT, .MICH.
LLD 52 kp. sdsirinkimas įvyks 

balandžio 20 d., 11 vai. ryto. Drau
gijų salėje, 4097 Porter. Bus išduo
tas raportas iš Literatūros Draugi
jos suvažiavimo ir bus renkami de
legatai į ip-to Apskr. suvažiavimą. 
Svarbu visiems nariamfe dalyvauti.
—Valdyba. (89-90)

CLIFFSIDE, N. J.
Balandžio 20 d., 3 vai. dieną įvyks 

prelckcija. Ruošia Moterų Progresy
vių Kliubas ir Rusų-Am. IWO 3118 
kp. Prelekcijos tema bus ‘‘The Mos
cow Conference of the Four Great 
Powers.^’ Prelegentas bus B. 
sov. Kviečiame visus lietuvius 
vauti po 324 Anderson Ave., 
lawn, N. J.

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto susirinkimas“ 

įvyks balandžio 20 d., 7 vai. vak., 
Liaudies Name, 735 Fairmount Ave. 
Visi delegatai nepamirškite dalyvau
ti, nes turime svarbių reikalų ap
tarti. — P. Puodis, sekr. (90-91)

Bostono Apylinkei
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Kiekvienas Būkite Pasirengę j _

KONCERTĄ IR TEATRĄ
Sckmad., Balandžio-April 20

Teatralė Grupė iš Hartford, Conn.
Perstatys Įspūdingą Veikalą

SVAJONĖ” .

Taipgi bus gražus koncertas, kurį išpildys 
sekanti talentai:

O. MINEIKIUTE ir J. BROWN,
iš Montello, dainuos duetus.

R. NIAURA ir P. ŠIMONIS,
« iš Sb. Bostono, dainuos duetus.
N. čEPONAITE, Soprano

iš Worcester, dainuos solo.

IGNAS KUBILIŪNAS, vietinis
'• dainuos solo.

AIDO CHORAS, iš Worcester
vad. J. Karsokienės.

Duos gražių liaudiškų dainų.

DUDLEY CLUB SALEJE
23 Kenilworth St, Roxbury, Mass.

Pradžia 2 vai. dieną. Įžanga $1.00 (su taksais)
Tai bus Paminėjimas 10 Metų Sukakties Naujo

sios Anglijos Moterų Sąryšio Gyvavimo.

B

KELRODIS: Važiuojant gatvekariais arba ele- 
veiteriais, važiuokite iki Dudley St. stoties ir išlipus 
eikite po dešinei Dudley Streetu. Apie pusę bloko 
Kenilworth St. išeina iš Dudley St. . i-ii1-. IĮ
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Esi Darbininkas, Tai 
Žinok Ką Nors Apie 
Unijų Principus

Kiekvienam darbininkui rei
kėtų ką nors žinoti apie uni- 
jizmo principus, taktiką ir 
praktiką. Niekad nebus per
daug to viso žinojimo. O ka
da jo trūksta, ne vienas strei
kas tampa pralaimėtu, no vie
no lokalo arba ir centralinės 
unijinės įstaigos vadovybė nu
eina tarnauti kompanijoms ir 
paprastiems požeminio pasau
lio raketieriams.

Tad, būdamas darbininku, 
žinok savo reikalu saugojimui 
daugiausia priemonių.

“Lietuvos Žiedai”

Unijų Viršininkai Kritikavo 
Nedarbo Fondo Įstatymų

Unijizmo klausimais pasi
mokinti dabar proga bus čia 
pat Brooklynė, 13 Graham 
Ave., tik praeitą rudenį atida
rytame Jefferson mokyklos vestro 
skyriuje. Vakariniai kursai 
unijiniais ir kitais klausimais 
prasideda šį pirmadienį, 21- 
mą bal. Iš centralinės mokyk-

Perskaitę sekamą rašinį su
skaitykite, kiek dar yra likę 
dienų iki 11-tai dienai gegu
žės, kuomet Aido Choras sta
tys scenon operetę “Lietuvos 
žiedai” ir skubėkite įsigyti ti- 
kietus, kad jos nepraleisti.

Tarp kitų vaidintojų, jūs čia 
matysite Morkų Daunorą, 
dvarininką, kuris nori savo 
dukterį Mildą verstinai sužie
duoti su Silvestru Tautkum, 
nepaisant jos įsimylėjimo į ki
tą vaikiną.

Daunora kalba: — Dukra, 
tu turi suprasti, kad tu esi 
dvarininkų Daunorų vienturtė 
duktė, kad tu esi panaitė, kad 
tave gerbia visos apylinkės 
dvarininkai, bajorai, valdinin
kai ir kiti aukšti ponai. Kaipo 
tokiai, tau tik ir tinkama bū
ti bajoro Tautkaus sūnaus Sil- 

žmona, o ne kokio ten
kampininko, kuris nieko netu
ri, ir visą dieną dirba dvare, 
tarnaite-žmona.

Stebėdami Morkų Daunorą, 
dvarininką, vaidinant savo ro-

lėje, jūs tikrai matysite ten 
dvarininką, o ne jums jau ge
rai pažįstamą mūsų draugą 
menininką, kuris ne kartą mus 
linksmino savo vaidinimu, Po
vilą Rainį.

Paskutiniu kartu mums te
ko matyti Povilą Rainį vaidi
nant veikale “Prieš Srovę.” Jis 
ton puikiai atliko savo rolę, 
nesuvils mūsų ir šį kartą. Be 
jo, operetėje “Lietuvos žie
dai” matysite ir kitus gerus 
vaidintojus, girdėsite populia- 
riškas liaudies dainas, apie 
kurias bus parašyta kitu kai
tų.

Operetę “Lietuvos žiedai” 
Aido Choras statys scenon ge
gužės 11-tą, Schwabon Hall 
salėje, 474 Knickerbocker 
Ave. Po vaidinimo bus šokiai 
prie Antano Pavidžio Radio 
Orkestrus.

Įsigykite tikietus iš anksto 
ii- visi, brooklyniečiai, kaip ir 
iš apylinkės, dalyvaukite.

A.CK.

Darbiečiai Siuvėjai 
Darbuojasi Graiką 
Paramai

Darbiečiai sukniasiuvi'ų uni
jos nariai darbuojasi pagel
bėti Graikijos demokratijos 
gynėjams jų paramai vykdo
moje rinkliavoje šio mėnesio 
17, 18 ir 19-tą. Jie kviečia vi
sus garmentiečius pasidarbuo
ti rinkime aukų. Dėžutes iš- 
duoda-priima darbiečių 1LG- 
WU centre, 613 8th ‘ Avė., 
New Yorke.

Tam pat tikslui darbiečiai, 
moteriškų drabužių siuvėjai, 
sušadkė masinį mitingą balan
džio 17-tą per pietus, prie Sth 
Avė. ir 36-tos.

los atsiunčiami lektoriai. Mo
kestis tik $4 už kursą.

Komunistai Ragina Kovoti 
Prieš Hartley Bilių

Francis Flanagan turės 
smuikos koncertą balandžio 
27-tą, 3 vai., Carnegie Hali.

Darbininkų Reikalams 
Ginti Demonstracija 
Balandžio 22-rą

Ateinantį antradienį, 22-rą, 
didžiojo New York o CIO Ta
ryba šaukia masinį mitingą 
Madison Square Parke, tuojau 
po darbo, 5 valandą. Mitinge 
peržvelgs jau esamąjį veiki
mą už laimėjimą kovos prieš 
žalingus darbininkams bilius 
ir planuos naujus žygius.

Visiems susidomėjusiems 
gynimu darbininkų teisių svar
bu tenai dalyvauti.

New York o valstijos komu
nistų organizacija išleido at
sišaukimą, kuriamo šaukia 
darbininkus ir d a r b i n i n kų 
draugus mobilizuotis ir ener
gingai veikti prieš Hartley bi- 
lių.

“Hartley bilius,” sako ko
munistai savo . atsišaukimo, 
“yra pabaisa,” kuris “prarytu 
vienu smūgiu Wagnerio Aktą 
ir penkiomis dešimtimis metų 
išleistus darbininkų gerovei 
progresyvius įstatymus.”

Atsišaukimas taikomas vi
siems, kurie tiktai nukentėtų 

i dėl to biliaus, “visiems imijis- 
I tams ir darbo žmonėms; vi
siems laisvę mylintiems pilie
čiams.” Jie visi įspėjami, kad :

“Kritiškas momentas kovoti 
prieš Didžiojo Biznio unijų 
daužymo suokalbį jau čia.

“Neliko nei sekundos delsi
mui, kad darbininku judėji
mą ir demokratiją isšsaugoti.”

Komunistai ragina visus 
darbininkus ir jų talkininkus 
energingai masiniai paremti 
šiuos segamus darbininkų žy
gius:

Demonstraciją šio mėnesio 
22-ros prievakarį, 5 vai., Mu

dison Square Parke.
Pirmos Gegužes Darbininkų 

Paradą, gegužės (May) 1-mą. 
Ir išnaudoti visus būdus pro
testui.

Ypatingai komunistai ragi
nami būti pirmiausiais ir pa
siaukojusiais darbininkų teisių 
ir laisvių gynėjais, kaip kad 
komunistinis judėjimas buvo 
pirmūnais kovotojais toms tei
sėms iškovoti/

Turėsime The Workerio 
Gegužinę Laidą

Visus prašome įsitemyti, 
kad Pirmajai Gegužės skirta 
angliškojo darbininkų savait
raščio The Worker laida išeis 
iš spaudos už balandžio 27-tą.

Lietuviai taipgi užsisakėme 
šimtą kopijų. Laikraštį galėsi
te gauti pas mus pradedant 
25-tos vakaru. O tai geriausia 
literatūra 'visokiai darbinin
kiškai informacijai gauti ir iš
garsinti darbininkų gegužinę. 
Taigi, visi esate prašomi pasi
imti nors po porą kopijų, 
įteikti savo sandarbininkams 
kapoje ar kaimynams.'

L. K. Kliubas.

Diek' Haymes ir Vera Ellen 
filmoje “Carnival In Costa 
Rica.”

BRANGU, AR NE, 
UŽMOKĖK

Jeigu brangiai valgei, bran
giai užsimokėk, arba reikėjo 
nevalgyti. Ne tais žodžiais, 
bet toje prasmėje New Yorke 
teisėjas išsprendė bylą John’o 
Jova iš Kearny, N. J.

Jova praeitą pirmadienį 
New Yorke gerai papietavęs 
oisterių. -O kad žuvys ir joms 
gretimi gyvūnėliai oisteriai 
mėgsta gyventi šlapiai, jis 
jiems, nors ir pilve jau esan
tiems, dapylęs bent 15 bonke- 
lių alaus.

Kada jam pakišo po nosi
mi $5.05 čekutį, Jovai pasi
rodė perdaug, o gal ir kišeniu- 
je buvo mažiau, jis nemokėjo. 
Už tai jis antradienį turėjo 
sugaišuoti dieną teisme ir vis 
tiek pasimokėti. Kartą atsitei- 
sęs, jis išėjo nebaustas.

MIRĖ
Luigi Infantino, jaunas italas tenoras, kuris tiesiai 

nuo laivo įžengą į miestavąją operą New Yorke. Infan
tino dainuos vadovaujančiose rolėse operoje “Rigolet- 
to” šio šeštadienio vakarą, “Madame Butterfly” 24-tos 
vakarą. Jis jau pirmiau dainavo “Rigoletto” ir “La 
Traviata.” Operos vaidinamos kas vakaras (apart pir
madienių ir antradienių) miestavame City Center, 131 
W. 55th St., New Yorke. Sekmadieniais vaidina ir po 
piet. jzangos visiems prieinamos — nuo $1.50 iki $2.40, 
įskaitant taksus. Operos sezonas baigsis 27-tą bal.

• • - I ..... - - ..............

“The Well Digger’s Daugh
ter,” išbuvusi Avenue Play
house, New Yorke, 29 savai
tes, rodoma paskutiniu kartu 
šį sekmadienį, 20-tą.

Lietus Pylė, Bet 
Pikieto Nepertraukė

Lietus lijo per visą dieną 
praeitą trečiadienį, bet strei
kuojantieji telefonistai neper
traukė pikieto. Tai matydami,' 
CIO unijistai salesmanai, dir
bantieji Modell’s firmai, 198 
Broadway, nusprendė, kad 
reikia kas nors daryti1. Jie su
dėjo pinigų, nupirko 1.00 ar
mijos apsiaustų ir nunešė, 
streikieriams. Nereikia nei sa
kyti', kad nuo to streikieriams 
buvo ne tiktai sausiau, bet ir 
daug linksmiau pikietuoti.

Louis Hollander ir Harold 
J. G amo, New Yorko Valsti
jos CIO prezidentas ir finan
sų sekretorius, smerkė gub. 
Dewey už pasirašymą Young- 
Demo biliaus.

Tasai Young-Demo bilius, 
dabar tapęs jstatymu, įvedė 
taip vadinamą “merit rating” 
sistemą tvarkymui bedarbių 
apdraudos fondo. “Tas pa- 
tvarkyfnas,” sako CIO virši
ninkai, “suverčia bedarbių 
fondui taksavimo naštą ant 
mažųjų šapučių savininkų, 
ant smulkiųjų bizni'eriu.”

Unijistai toliau sako;
“Nauda iš to įstatymo eis 

stambiojo biznio įstaigoms, 
bankams ir visuomenei patar
navimų tiekimo įstaigoms 
(utilities). Jie gaus didžiausią 
naudą ir didžiausią dalį atgal 
grąžinamų įmok esčių (re-

Komunistai Gauną 
Naują Narią

Reakcijai- pradėjus savo 
atakas ant pirmiausios klasi
niai sąmoningiausios darbinin
ku klasės dalies, komunistu, 
ryžtingiausi, drąsiausi nepar
tiniai darbininkai apsispren
džia, kad dabar laikas pa
reikšti savo protestą prieš tas 
atakas. Ir atranda, kad ge
riausias būdas pareikšti tam 
protestui yra įstojimu į tą par
tiją, sako tos partijos prane
šimai spaudai.

Vienu iš įdomiausiu prane
šimų yra paskelbtasis iš Co- 
ronos, Brooklyno priemiesčio. 
Tenykštis komunistų kliubas 
suruošė mitingą atvirame ore. 
Suėjo komunistai patys, pasi
kvietė draugus, atėjo publi
kos. Po mitingo pasikvietė vi
sus į namus prie arbatos, ar- 
timesniam susipažinimui, pa
sikalbėjimui. Ir tuo pat vaka
ru 13-ką' įrašė į partiją.

Prašo Talkos
Bendrosios Gegužinės Ko

mitetas prašo . liuosnorių raš
tinės ir visokių darbininkų tal
kos didžiosios gegužinės pri- 
ruošimo darbymetei. Visi' ga
lintieji pagelbėti prašomi už
eiti bile dieną iki . 7:30 vai, 
vakaro, 13 Astor Pl., Room 
508, New Yorke.

Santiago Millan, 38 m., 795 
Hicks St., Brooklynė, užduso 
gasu kavai užliejus liepsną.

Ernest M. Anderson, 50 m., 
žymus architektas, nusižudęs 
iššokime nuo 10-to aukšto iš 
namo, esančio 101 Park Ave., 
New Yorke. Jis rūpinęsis, kad 
jis gal turįs gerklėje vėžį.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos** 1 12 rytevalandos, j x__ 8vakare
Penktadieniais Uždaryta

PATAISA
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Demokratinių Am. Lietuvių 
Suvažiavimui sveikinimuose, 
paskelbtuose spaudoje, komi
teto buvo praleista nepaskelb
tos sekamos aukos:

J. Stakvilevičius $5.
Liet. Meno Sąjungos 3 ap-

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

s kriti s, per J. E. Gužą, $5. jmhbhhhhhhmmmbhmmmh

----       M—««.««.■,——■————■—«■

GREEN STAR BAR & GRILL
j LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas "Gr«en Star Bar and Grill,nes žino, kad visados bus patenkinti.

John Malinauskas, 55 m. 
amžiaus, gyveno 40 Hudson 
Ave., BrooRlyne, mirė balan
džio 13 d. .Kūnas pašarvotas 
grab. J. Garšvos koplyčioj, 
231 Bedford Ave. Laidotuvės 
įvyks balandžio 18 d., Long 
Island National kapinėse. Lai
dotuvių pareigomis rūpinasi 
graborius J. Garšva.

*4
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ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. 
i 
Geriausias Alus.Brooklynė

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street, Brooklyn, N. Y. ;
(Skersa! nuo■ Republic Teatro) Telefonas EV, 4-8698 1L

bates), siekiančių* $140,000,- 
000 sumą šiems metams.

“Pirmu kartu po įvedimo 
nedarbo apdraudos, samdyto
jai turės tiesioginį finansinį 
tikslą nedaleisti darbininkams 
gauti nedarbo apdraudos ga- 
vinį.”

I
Turinčios nuolatinius dar-| 

bus, neturinčios reikalaujan-j 
čių-imančių nedarbo apdrau
dos darbininkų, firmos ir pirm 
to įstatymo įvedimo gaudavo 
atgal tam tikrą nuošimtį į tą 
fondą sumokamų pinigų, ' jei
gu darbininkai neisima nedar
bo apdraudomis. Bot gauda
vo mažesnį nuošimtį ir gauda
vo visos lygiai — tam tikrą 
dalį nuo kožno įmokėto dole
rio.

Dabartinis įstatymas nusta
to mažesnį nuošimtį mažoms,

■ ---- —6-tas puslapi*
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Penktadienis, Baland. 18, 1947

už mažą skaičių darbininkų 
mokančioms firmoms, didesnį 
nuošimtį didelėms, už didelį 
skaičių darbininkų mokan
čioms firmoms. Taigi, mažiu
ko šapos —. krautuvės savi
ninko sumokėto dolerio dalis 
grįš jam pačiam jau ne visa, 
bot bus pridėta didžiajam.

Tie didesni nuošimčiai aks- 
tins šapų-krautuvių savininkus 
visaip manevruoti davimą dar
bo nedarbo sezonais, kad tik 
darbininkas nepabūtų visai be 
darbo keletą savaičių ir nega
lėtų imti nedarbo apdraudos. 
Seniau taip manevruodavo tik 
tam tikrais darbo išleidimo, 
sau patogumo sumetimais, o 
dabar jam rūpės išlaikyti ne
darbo fondas ir jame savas 
šėras atgal gausimų pinigų 
juo didesniu.

PetFT 
KAPISKAS 
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskaa

!----------------- ■ ...................................... .......................................................-........................................ .

p 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 šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas 
bei pare. Prašome užeiti pasilinksminti.

Salę išnonniojame del puotų, pokilių, krikštynų 
purių, vestuvių.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNĖ 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITftJE 

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

BULOVĄ!

MATIKI

BillIilIM
ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2178 (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.
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