
Šventieji ir Politika.
Sumigusioje Galvoje

Suirutė.
Taip ir Netaip.
Vilniečių Suvažiavimas.

Rašo A. BIMBA

Iš Vatikano praneša, kad 
popiežius nutarė suteikt! ti
kintiesiems penkis naujus 
šventuosius. Vienas jų bus 
švedas vardu Flue, vienas.ita
las vardu Cafasso ir trys Pran
cūzai — Garicoits, Mantfnrt 
ir Laboure.

Kodėl tiek daug1 šventųjų 
gauna Francūzija? Todėl, ži
noma, kad ten katalikų baž
nyčios pozicijos yra silpnos. 
Reikia jas sustiprinti.

' Henry Wallace labai sun
kiai nusidėjo mūsų menševiku 
orakului. Nusidėjo tuomi. kad 
pasakė, jog “komunizmas yra 
idėja, besiekianti padaryti ga
lą skurdui ir eksploatacijai.”

Visi žino, jog tai yra tiesa. 
Bet, žinoma, jokia panaši tie
sa nepatinka Naujienų redak
toriui. Todėl jis šaukia: “Wal- 
lace’o komunizmas yra jo su- 
mišusioje galvoje” (N., bal. 
17 d.).

Aišku, kad tiktai sumišusi 
menševiko galva gali galvos 
sumišimą primesti tokiam 
žmogui, kaip Henry Wallace.

Koks ten Juozas Valtys 
pyksta ir barasi ant manęs. 
Jis nesuprantąs, kodėl aš ne
patekąs ramybėje “tremti
nių.” Girdi, “tremtiniai tikrai 
nieko Bimbai pikta nėra pa
darę, taigi keista, kad bimbi- 
niai savo motiną, tėvą, brolį 
ir seserį vadina paskutiniais 
žodžiais” (Vienvbė, bal. 18 
d.).

Pirmiausia brolis Valtys tu
rėtų žinoti, kad kalba eina ne 
apie tremtinius, bet apie pa
bėgėlius. Beveik visi tremti
niai iš Vokietijos sugrįžo Lie
tuvon.

Negražų žmonos vadinti to
kiais, kokiais jie nebuvo ir 
nėra.

★ ★ ★
Dabar apie pikto padary

mą. Tiesa, nei vienas tų pabė
gėlių manęs neapvogė, žemės 
iš manęs neatėmė, plauko nuo 
galvos nenurovė. Asmeniškai 
aš jų nepažįstu. Todėl, aišku, 
tarpe manęs ir pabėgėliu nė
ra jokio asmeniškumo.

Klausimas yra daug dides
nis ir svarbesnis. Nežinau, ar 
šis Juozas tai gali suprasti, 
žinau, kad to klausimo nesu
pranta kitas Juozas, kuris šio 
Juozo tąjį straipsnį įdėjo Vie
nybėm

★ ★ ★
šitie pabėgėliai (nesakysiu, 

kad visi) baisiai nuskriaudė 
mano ir kitu Amerikos lietu
vių brolius ir seseris, baisiai 
nuskriaudė visą lietuviu tautą. 
Už tai jiems negali būti ir ne
bus jokio griekų atleidimo ir 
išrišimo.

★ ★ ★
Mačiau savo akimis, girdė

jau savo ausimis. Mačiau, pa
vyzdžiui, mano sesutės 23 mo
tų dukrelę, su trijų metų sū
neliu. Jinai našlė, o jis našlai
tis. Josios vyra, o jo tėvelį, 
puikų, mokytą, jauna vyrą, su
čiupo ir nužudė lietuviški fa
šistai. Tie fašistai pabėgo Vo
kietijon ir dabar iš ten per
kūnijomis svaidd Tarybų Lie
tuvą. %

4 DIDIEJI PRIPAŽINO AUSTRIJĄ KALTA KAIP HITLERIO KARO DALYVE

ORAS. — Būsią šilčiau

Lisbon. — Grupe Portu
galijos karių mėgino pradėt 
sukilimą, bet jie tapę nu
malšinti, kaip sako portuga 
lų karo ministerija.

be rytinėje Austrijoje. Ang
lai - amerikonai tvirtina, 
•kad naciai per smurtą pasi- 
glemžę ten fabrikus ir kitas 
įmones; todėl, girdi, Sovie
tai turį austram palikti tą 
nuosavybę.

Jugoslavų Reikalavimai
u

Jugoslavijos atstovas rei
kalavo $150,000,000 karinių 
atlyginimų iš Austrijos ir 
sakė, turi būti atskirta nuo

Maskvą. — Keturių Di
džiųjų užsieninių ministrų 
konferencija, po ilgų ginčų, 
sutiko įrašyti įvadan į tai
kos sutartį su Austrijai, kad 
Austrija kalta už dalyvavi
mą kare išvien su načiais 
prieš talkininkus.
‘ Angląi, i amerikonai ir 
francūzai bandė užginčyti 
Austrijos atsakomybę. Už
sieninis Sovietų ministras 
Molotovas nurodė, kaip Au

Austrijos ir prijungta Jugo
slavijai pietin. Karintija su 
180,000 slavų gyventojų. 
Molotovas rėmė jugoslavų 
reikalavimus. Anglai ir a- 
merikonai priešinosi.

Amerikos valstybės sek
retorius gen. Marshallas ir 
užsieninis Anglijos minist
ras Bevinas tvirtino, kad 
Karintijos gyventojai per 
1920 m. balsavimus pareiškę 
norą ir toliau būti Austrijos

dabar vadinasi “tremti-
(Tąsa 5-me pusi.)

strija nuoširdžiai bendra
darbiavo ‘su Hitleriu.

Viši Keturi Didieji susi
tarė uždraust naciškų orga
nizacijų nariams tarnaut 
Austrijos armijoj. Kartu jie 
nutarė, kad Austrija turės 
išduot karinius kriminalis
tus, kurių reikalaudami tal
kininkai parodys jų pikta
darystes.

Molotovas pakartojo rei
kalavimą pašalint iš Aust-1 Vokietijos piliečių nuosavy-

Kalbėjausi su senelių Bulo
tų artimu giminaičiu, jaunu 
vyru. Kalbėjausi su kitais pa- 
triotingais lietuviais. Jie man 
sakė, kaži lietuviški fašistai 
suėmė ir atidavė vokiečiams 
nužudyti' senelius Bulotas.

Kalbėjausi su panevėžietė, 
kurios broli ir švogeri lietu
viški fašistai sučiupo ir nužu
dė. šimtai, ir šimtai tokių pa
vyzdžių. - '

Visi Šitie lietuviški žmogėd
ros, hitlerininku bičiuliai, pa
spruko pas Hitlerį Vokietijon 
ir

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c
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FOSTER PRANEŠA APIE 
FAŠISTINIO DE GAULLE 
RAMSČIUS FRANCIJOJ

AmerikosKomunistųVadasĮtaria 
Francūzų Kapitalą ir T rumuną

Paryžius. — “Demokrati
niai Francijos žmonės krūp
telėjo nuo generolo de Gau- 
lle’o sakytų kalbų, — rašo 
Wm. Z. Foster, Amerikos 
Komunistų Partijos pirmi
ninkas. — Tose kalbose de 
Gaulle šaukia žmones at
mesti esamąsias politines 
partijas ir susitelkti asme-

Republikonas Ragina 
Pakelt Reidas

Washington. — Republi
konas senatorius Albertas 
W. Hawkes ragina kongre
są bent 10 nuošimčių pakel
ti gyvenamųjų namų ren
das, o paskui jas kontroliuo
ti iki 1948 m. pabaigos.

Žydai Bombarduoja Anglu 
Stovyklas Palestinoj

Jeruzalė. — Žydų kovūnai 
su bombomis ir šaunamais 
ginklais puolė kelias karines 
anglu stovyklas Palestinoje 
ir pakastomis po vieškeliais 
minomis ardė karinius ang
lų trokus. Tapo sužeista 
bent 10 anglų karėivių. Taip 
žydai keršija anglams, ku
rie pakorė keturis kovingus 
žydų tautiečius.

Dar neįmatoma telefonis
tų streiko baigimas.

Sovietai Reikalauja, kad Anglija 
Nedarytų Sutarčių prieš Juos

Maskva, r- Anglija turi 
pasirašyt neiti į prieš-sovie- 
tinius valstybių blokus, ne
daryti atkreiptų prieš So
vietus sutarčių, jeigu anglai 
nori, kad Sovietai pailgintų 
iki 40 metų dabartinę bend
radarbiavimo šutantį tarp 
Anglijos ir Sovietų Sąjun
gos, rašo Pravda, vyriau
sias Sovietų komunistų laik
raštis. O Sovietai pasižadė
tų nedaryti jokių tarptauti
nių sutarčių prieš Angliją.

Anglu žinių agentūra 
Reuters ir New Yorko Ti
mes pasakojo, kad Sovietai, 
girdi, bando diplomatiniai 
“atitvert” Angliją nuo 
Jungtinių Valstijų. Pravda 
užginčija tokius įtarimus; 
sako, “Sovietai net pritaria
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PA. FEDERACIJOS NARIAI 
MARŠUOS PROTESTUODAMI 

PRIEŠ VERGUVĖS BILIU

nine j e jo vadovybėje. O tai 
yra tiesioginė ataka prieš 
respubliką ir pasimojimas 
įvesti diktatūrą, kuri būtų 
labai reakcinė arba fašisti
nė.”

Fosteris paduoda ištrau
kas iš New Yorko Herald 
Tribune paryžiškės laidos, 
kur rašoma: “Galingos 
francūzų fabrikantų ir ban
kininkų grupės finansuoja 
de Gaulle’o judėjimą.” Fos
teris sako: “De Gaulle yra 
Amerik. imperializmo žmo
gus Franci jo j. Trumanas, 
Marshallas, Vandenbergas 
ir kompanija pasitiki, kad 
de Gaulle suburs diskredi
tuotas ir nusilpusias reakci
jos jėgas Į visuotiną ataką 
prieš naujas demokratines 
Francijos žmonių laisves.” 
Tam darbuojasi ii* Vatika
nas. Tačiaųs Fosteris tvir
tina, kad “komunistai ir ki
tos demokratinės jėgos su
muš reakcijos pasimoji- 
mus.”

DEWEY - REPUBU- 
KONŲ PAR1NKT1NIS

Kansas City. — Praneša
ma, kad daugumas Nacio- 
nalio Repųblikonų Komiteto 
stato New Yorko Valstijos 
guberantorių Thomą Dewey 
pirmon vieton, kaip savo 
kandidatą į p r e z identus 
1948 m. rinkimams.

draugiškumo ir bendradar
biavimo ryšių stiprinimui 
tarp Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų arba Francijos, su
prantama, jeigu tas bendra
darbiavimas nebus atkreip
tas prieš Sovietų Sąjungą.”

Eina gandai, kad anglai 
nenorį duoti Sovietam tokio 
užtikrinimo.

♦ _i__________
CHEMIKALU SPROGI
MAS UžMUše 40 
ŽMONIŲ

Triest. — Fiumės uosta
miestyje, Jugoslavijoj, spro
go chemikalai, bekraunant 
juos į prekinį traukinį; 40 
žmonių tapo užmušta ir 200 
sužeista,* kaip sakė< atkelei- 
viai iš Fiumės į Triestą.

Harrisburg, Pa. —Penn- 
sylvanijos. Darbo Federaci
jos pirmininkas Janies Mc
Devitt atsišaukė i visas fe
deracines unijas marguoti į 
valstijos sostinę Harrisbur- 
gą šį trečiadienį ir galingai 
užprotestuoti prieš įneštą 
seimeliui pavojingą bilių. 
Tas bilius, pagamintas pa
gal kongresmano Hartley’o

Wallace Įspėja, kad Jungt 
Tautos Netaptų Sąryšiu 
Prieš Sovietų Sąjungą

Kopenhagen, Danija. — 
Henry A. Wallace, buvęs 
Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidentas, smerkė Winstono 
Churchillo mokymą, kad 
negalima esą daryti Rusijai 
jokiu nuolaidų ir kad Ame
rika ir Anglija turi būti ge
rai apsiginklavusios, jeigu 
nori taiką išlaikyti. “Aš už
ginčiju tvirtinimą, būk di
delis apsiginklavimas esąs 
kelias i taiką,” pareiškė 
Wallace korespondentams.

“Aš esu tikras, -t- tęsė 
Wallace. ■.— kad Rusija ne
nori didinti ginklavimąsi; 
aš esu įsitikinės, jog* Rusija 
mielu noru sutiktų gana su- 
mažint ginklavimąsi, kad 
geriau galėtų atstatyti su
ardyta (per kara) savo ūki. 
Aš taip pat įsitikinęs, kad 
galima būtų ivest planingą 
ūkį tarp Rusiios. Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų.”

Dėl Danijos karaliaus 
Christiano mirties sekma
dienį, Wallace atšaukė savo 
prakalbas.

Diena pirmiau kalbėda

Žmonių Sutausos 
Pusiau Nupuolę

Washington. — Pernai 
metais beveik pusiau nupuo
lė amerikiečių sutaupymai 
bankuose, kaip raportuoja 
prekybos departmentas; sa
ko, tai todėl, kad “pabran
go gyvenimo reikmenų kai
nos, atsirado daugiau varto
jimo daiktų” ir 1.1.

Be kitko, pernai ameri
kiečiai iškeitė ir $5,000,000,- 
000 vertės karo bonu.

Daugelis žmonių įsiskoli
no, pirkdami daiktus išmo- 
kesčiais. Tatai nelabai su
tinka su prez. Trumano pra
našavimu apie ilgą gerovės 
laiką.

ri jos atbėgėlius (vadinamus 
“išvietintus”) per pusę me
tų po to, kai įeis galion tai
kos sutartis tarp Austrijos 
ir talkininkų. Amerikonai, 
anglai ir francūzai tam 
priešinosi; jie sakė, kad ne
leistina esą prievarta atbė
gėlius grąžinti namo.
„ Tebeina ginčas dėl to, kad 
Sovietai pasiryžę imt sau į 
karinius atpildus buvusią 

kurpalį Washingtone gręsia 
pačiai unijų gyvybei Penn- 
sylvanijoj.

Tą pačią dieną suvyks į 
HaiTisburgą ir tūkstančiai 
CIO unijistų, prasidedant 
šios organizacijos suvažia
vimui. Jie taipgi demons
truos, reikalaudami atmest 
priešdarbininkiškus suma
nymus.

mas dviem tūkstančiam 
žmonių Oslo mieste, Norve
gijos sostinėje, Wallace pa- | 
reiškė:

“Gręsia rinitas pavojus, 
kad Jungtinės Tautos gali 
tapti tani tikrų valstybių są
ryšiu prieš Sovietų Sąjungą. 
Tai būtų nelaimė taikai, jei
gu kas sulaikytų komunisti
nio planavimo pažangą Ru
sijoj. Svarbu, kad rusiškai 
santvarkai sektųsi lygiai, 
kaip ir amerikinei ir socia
listine santvarkoms.”

Wallace kaltino komerci
nius Amerikos laikraščius 
už karo isterijos kurstymą 
prieš Sovietus. Bet “Ameri
ka atsigriebs nuo tos iste
rijos nuodų, kaip kūdikis iš
gyja nuo tymų”, sakė Wal
lace. '

Jis pastebėjo, kad komer
cinė spauda savo “šilkine 
uždanga” slėpė jo kalbas 
dėl taikos, kol jis buvo A- 
merikoje; ir tik pradėjus 
jam kalbėti užsienyje, ta 
spauda atskleidė uždangą 
ir supažindino amerikiečius 
su jo taikos misija.

Subadė Kunigą 
Prie Komuni jos

New Orleans, La. — Bu
vęs marinas D. L. Laurentz, 
27 metų, pavojingai peiliu 
subadė jėzuitų kunigą Ja
mes Courtney, 52 metų, gar
siojoj Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioj. Kuomet kunigas 
per mišias dalino komuniją, 
Laurentz taipgi atsiklaupė 
neva komunijai priimti ir 
vėrė kunigui peiliu }• gerk
lę; paskui peršoko per 
groteles ir dar badė. Kuni
gas nugabentas j ligoni
nę, o užpuolikas areštuo
tas. Jis nieko neatsako į 
klausimą, kodėl jis bandė 
kunigą nužudyti.

140,000 PLIENININKŲ 
IŠGAVO PO 15 CENTŲ 

PRIEDO VALANDAI
Menama, jog Tiek Laimes ir Kiti 

900,000 Plieno Darbininkų
Pittsburgh, Pa. — CIO 

Plieno Darbininkų Unijos 
pirmininkas Philip Murray 
pranešė, jog padaryta nauja 
dvimetinė sutartis tarp Un
ited States Plieno korpora
cijos ir 140.000 jos darbinin
kų. Jiems bus pakelta alga 
pustrylikto cento valandai, 
pradedant nuo šio mėnesio 1 
d.; be to, bus tiek pagerin
tos atostogos ir tūlos kitos 
sąlygos, kad išeis dar pus
trečio Cento priedo valan- ■ 
dai. Viską imant sykiu, to
dėl valandinė alga pakil
sianti 15 centų. i

Po vienų metų unija galės 
vėl derėtis dėl algų pakėli
mo. Kompanija pripažino li
nija ir pasižadėjo palaikyti 
“ček-off” (tai yra, iš algų 
atskaityti narines duokles į 
unijos iždą). Jeigu bus pa
leistas darbininkas, išdirbęs 
3 metus, tai kompanija duos i 
jam keturių savaičių algą; 
ilgiau’dirbusieji gaus dides
nį paleidimo mokesnį — iki

MIRĖ DANIJOS 
KARALIUS

Kopenhagen, Danija. — 
Sekmadieni mirė Danijos 
karalius Christian X; jis j 
buvo 76 metų amžiaus ir ka-1 
raliavo 35 metus. Dabar so-: 
stą užėmė jo sūnus kaipo ! 
Frederik IX. Jis yra 48 me-! 
tu amžiaus.

Anglai ir Amerikonai Traukią 
Franciją j Jų Bloką Vokietijoj

Maskva. — Anglai-ameri- 
konai Keturių Didžiųjų 
konferencijoj susitarė su 
francūzais skirti Franci j ai 
ketvirtadalį visos anglies, 
kuri bus iškasama trijuose 
vakariniuose V o k ietijos 
ruožtuose, užimtuose Ame
rikos, Anglijos ir Francijos. 
Jie*sako, ne tik visa Saaro 
srities anglis eis Francijai, 
bet bus pridėta jai ir reika
lingas anglies kiekis iš 
Ruhr krašto. (Saar yra už
imtas francūzų, o Ruhr — 
anglų.)

Amerikonai ir anglai taip 
pat pritaria francūzų rei
kalavimui prijungt Franci
jai Saaro' pramonę ir ūkį. 
Tokiu būdu anglai-amerika-
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aštuoniu savaičių uždarbio 
tiems, kurie išdirbo 10 metų. 
Platusis unijos komitetas 
dar tvirtins sutartį.

Teigiama, kad ši sutartis 
bus pavyzdys ir sutartim 
tarp kitų plieno kompanijų 
ir 900,000 darbininkų plieno 
ir jo dirbinių fabrikuose.

$60,000 Algos Anglu 
Karalaitei Elizabethai

London.— Pirmadienį su
ėjo 21 metai amžiaus vy
riausiai Anglijos karaliaus 
Jurgio dukteriai Elizabe
thai, sosto Įpėdinei, ir tapo 
jai pakelta alga nuo $24,000 
iki $60,000 metams.

---------- L - —.

Suimti 22 Japonai, Nežinoję, 
Kad Karas Užbaigtas

Manila. — Amerikonai ir 
filipinai kareiviai suėmė 22 
ginkluotus japonus Palawan 
saloje, 300 mylų nuoFilipi- 
nu sostinės Manilos. Už
kluptieji japonai kareiviai 
su savo oficierium sakėsi 
nežinoję, kad jau baigėsi 
karas. Jie buvo ginkluoti 
minosvaidžiais, šautuvais ir 
revolveriais.

New York. — Spaustuvių 
darbininkams pakelta alga 
16 iki 20 nuošimčių.

nai stengiasi įtraukt Fran
ciją j ūkinę vienybę su jais 
vakarinėje Vokietijoje, kaip 
rašo New Yorko Times ko
respondentas Drew Middle
ton.

(Anglai - amerikonai jau 
yra apvieniję ūkį-pramonę, 
finansus ir geležinkelių vei
kimą tarp jų valdomų Vo
kietijos sričių. Sovietai rei
kalavo panaikinti tą “vien
pusišką” apvenijimą ir vadi
no tatai žingsniu į Vokieti
jos skaldymą. Užsieninis 
Sovietu ministras Moloto
vas nesutiko ūkiniai įjungt 
Saaro sritį į Franciją. So
vietai siūlė įvest visų Ketu
rių Didžiųjų kontrolę Ruhr 
krašte, pramoningiausioje 
Vokietijos dalyje.) 

piliečiais. Molotovas atsakė, ... 
jog tie balsavimai buvo pil
ni suktybių; taigi jie neiš- ■ 
reiškė slaviškų gyventojų 
valios.



turi?!

Kas keisčiausia, žinoma, tai kad ponas Krug mano,. Graborystės pramonė nuo-

galėtų padaryti “žmonišką t niomis,

Grupe angliakasių suklaupė prie namie pasigaminto 
altoriaus pasimelsti atminčiai 111 mirusių Centralia ka
syklose. Panašios scenos kartojosi po visą šalj 400,000 
mainierių, AFL United Mine Workers narių, paskelbus 
gedulo savaitę. Tai buvo protestui prieš savininkų lau
žymą saugumo taisyklių, kas ir buvo priežastimi tų 
mainierių mirties.

$7.00 
$3.75 
$8.00 
$4.00 
$8.00 
$4.00 
$9.00
$4.50

lat auga, plečiasi; graborių 
skaičius didėja, bet jie skun
džiasi, jog neužtenkamai 
daug žmonių miršta, kad jie
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GRABORIŲ BŪDOS 
AMERIKOS

Bėdų, rūpesčiu ieškoti ne
tenka — jos pačios visur į- 
lenda, jei ne per duris, tai 
per langa, i ei ne per langą, 
— per plyšį. Kas bėdų ne-

.W

Sekretorius Krug Išsimiegojo
Vidaus reikalų sekretorius Krug pagaliau pabudo iš 

ilgo miego ir surado pavojų. Jis esąs patyręs ir įsitiki
nęs, kad mažieji miesteliai anglies distriktuose, kurių 
dauguma yra anglies kompanijų kontrolėje, yra pavojin
gi gyventojų gerovei ir sveikatai.

jog jis čia kažin ką naujo surado ir paskelbė. Kas nėra 
visiškai aklas ir yra nors sykį pervažiavęs per vieną 
tokių miestelių, seniai žino juose baisią padėtį. Gi mūsų 
sekretoriui reikėjo mainierių unijos streiko ir Centralia 
kasyklos tragedijos, kad tuose miesteliuose surasti svei
katai ir gyvybei pavojų.

Daug svarbesnis klausimas, ką valdžia ir ponas Krug 
daro, kad tą pavojų ir tą gėdą tuojau pašalinti? “Apsuk
rusis” sekretorius nieko nepasiūlo, nieko nežada daryti.

Tuojau Susitartų, Bet Kas Iš To Išeitų?
The New York Times už visus nesusipratimus tarp

tautinėse konferencijose kaltina Rusiją. Ot, girdi, ir da
bar taikos konferencijoj, Anglija, Amerika ir Francūzija 
tuojau susitartų ir taiką Vokietijai pasirašytų, jeigu ne
būtų Tarybų Sąjungos! (The N. Y. T., bal. 17 d.)

Apie tai netenka abejoti. Bet ką toks susitarimas 
• duotų žmonijai? Juk kaip tik tos trys valstybės puikiai 

susitarė ir Vokietijai taiką parašė po Pirmojo Pasaulinio 
Karo, bet, matote, ką toji taika davė pasauliui.

Komercinės spaudos orakulai apie tai nepagalvoja. 
Jie visiškai pamiršta dar taip netolimą istoriją.

Skandalas Mūsų Ambasadoje Maskvoje
Jungtinių Valstijų ambasados Maskvoje tarnautojas 

Armond D. Willis pritrūko kantrybės. Toliau pakęsti jis 
nebegalįs. Jis suradęs^ kad mūsų ambasada Maskvoje 
užkimšta žmonėmis, kttriii7 neapkenčiamiausias daiktas 
pasaulyje esą Misai. Nepraeina, sako, tokia diena ir ne
įvyksta toks pokalbis jų tarpe, kuriame jie nepajuoktų 
ir neišniekintų Tarybų Sąjungos žmonių. Jis buvęs pas
tatytas neva užmegsti ir išvystyti geresnius kultūrinius 
ir kitokius ryšius su rusais, bet tuojau patyręs, kad am
basados štabui tokie ryšiai ir santykiai visiškai neapeina.

Tai didelis diplomatinis skandalas. Paprastai juk yra 
priimta siųsti į kitą šalį tokius tarnautojus, kurie nuošir
džiai trokšta tos šalies žmones ir sąlygas suprasti ir 
stengiasi tarpe abiejų šalių išvystyti kuodraugiškiausius 
santykius. Mūsų gi vyriausybė, matyt, tos geros ir tei
singos taisyklės nesilaiko, kai skiria tarnautojus į am
basadą Maskvoje.

Jeigu tokį kaltinimą prieš mūsų ambasados štabą 
būtų padarę Tarybų Sąjungos žmonės bei viršininkai, tai 
būtų buvę smarkiai surikta, kad tie bolševikai tik vėl 
prie mūsų kabinėjasi. Bet kaltinimą padarė mūsų val
džios paskirtas ir pasiųstas žmogus. Ar vyriausybė į tai 
atkreips dėmesio ir ambasadą apvalys nuo tokių žmonių, 
kuriems geri šios šalies santykiai su Tarybų Sąjunga 
neapeina?

■Keturi Pakartieji
Anglijos vyriausybė gali pasididžiuoti, kad savo 

“teisingumo” ranka ji pakorė keturis jaunus žydus Pa
lestinoje. Palestinoje ji turi šimtą tūkstančių kareivių, 
ginkluotų nuo kojų iki galvos. Tai ką jai reiškia tie 
keturi jauni žmonės, kurie išdrįso pakelti balsą, ir ranką 
prieš jos, Anglijos, garbę, galią ir imperialistinius in
teresus !

Bet pakorimas keturių žydų neišgelbės anglų nei 
garbės, nei galybės. Darbiečiai susitepė savo rankas.

Kad išgelbėti imperijos plėšikiškus interesus Palesti
noje ir kitur, jie, kaip ir buvusios konservatorių vyriau
sybės, lieja žmonių kraują.

Tegul anglai kraustosi iš Palestinos! Tegul tą žemę 
palieka palestiniečiams!

Bernard Baritcho Planas
Visiems rūpi Amerikos ateitis. Visi klausia: Kur 

link einame? Jau ir prezidentas Trumanas nebegalįs nak
timis miegoti dėl nesvietiško kainų iškilimo. Aną dieną 
jis susišaukė kabinetą ir kalbėjosi apie kainas ir inflia
ciją. Prieš . kelias dienas. subarė samdytojus ir biznie
rius už kainų iškėlimą. Tačiau kainos nenupuola. Liau
dies gyvenimas sunkėja.

Buržuaziniai ekonomistai pritrūko vaistų ekonomi
niam šalies negalavimui gydyti. Todėl ponas Bernard 
Baruch, tasai žymusis prezidentų patarėjas ir “planuoto
jas”, pasiima Maižiešiaus rolę. Klausykite "jo ir visos bė
dos pasibaigs! “Daugiau ir daugiau gamybos ir produk
tų”, Šaukia šis galvočius. “Tegul eina šalin 40 valandų 
darbo savaitė. Tegul jinai esti 44 valandų!” Kai būsią 
daugiau pagaminta, kainos turėsiančios nupulti.
‘Toks yra Barucho “planas.” Bet tai nėra joks pla-

Paimkime graborius. Skai- 
tvtoiui. kuris veikiausiai 
skaitė Petro Cvirkos Fran
ka Kruką, bus įdomu pa
žvelgti i nūdienines Ameri
kos graborių bėdas. Jas dės
to Robert F. Glass savait- 
raštvj New Republic (bal. 
21 d. laidoj).

Mr. Glass rašo, jog Ame
rikos žmonės, bendrai, išlei
džia per vienerius metus 
laidotuvėms apie 500 milio- 
nų dolerių (pusę biliono!).

biznį”...
Antai 1900 metais iš 75 

milijonų Amerikos gyvento
jų mirė 1,410,000, na, o 1946 
m., kuomet mūsų krašto 
gyventojų skaičius pasidvi- 
gubino, temirė “tik” 1,330,- 
000!

1900 metais graborių bu
vo apie 8,000, o 1946 metais 
—26,000!

Tiesa, šiemet ir kitais me
tais graboriai gal padarys 
daugiau biznio iš parveža
mų iš karo frontų 300,000 
kareivių lavonų Uaidojimo, 
bet tai bus tik prjpuolamas 
biznis.

Mr. Glass nurodo, jog 
“laisniuotiems” graboriams 
kliudo ir kitas dalykas: ne
mažai veikia visokių šmu- 
gelninkų, neturinčių leidimo 
graboriauti; jie veikia pu
siau slaptai ir iš “laįsniuo- 
tų” graborių atima nemažai 
biznio, nes jie palaidoja pi
giau. •

Grabo rystei kenkia ir tas 
faktas, kad viskas labai 
brangsta, kyla. Šiemet, pav., 
pasilaidojimas kaštuoja 25 
nuoš. daugiau, negu buvo 
1940 metais. Brangsta gra
bų dirbimas, brangsta per-

vežimas, brangsta ir skly
pai kapinėse.

Pigesnė vieta gaunama 
kapinėse, kuriosna priima
ma visokių žmonių kūnai, 
nepaisant į religiją bei rasę. 
T. v. religinės kapinės, pri
klausančios vyskupams, tu
ri aukštas kainas ir iš jų 
vyskupai susikaupia milijo
nus dolerių pelnų kas me
tai.

Kiekviena valstija turi 
savotiškus įstatymus, pagal 
kuriuos reguliuojami laido
jimai ir graborių profesija.

Didmiesčiuose, kur gyve
na daug ateivių, sako 
straipsnio autorius, “netik
ri” graboriai daugiau sirp
sta, nes jiems yra daugiau 
progų pasinaudoti iš mažiau 
įstatymus pažįstančių žmo
nių.

(Amerikoje nemažai vei- 
kįa lietuvių graborių, kurių 
didelė dauguma, mūsų ži- 

, sąžiningai atlieka 
savo darbą.)

Kaip neimsi, graborystės 
biznis šiandien yra kur kas 
painesnis, sudėtingesnis; iš 
graboriaus šiandien reika
laujama daugiau mokslo, 
daugiau žinojimo,'gi visokį 
suvaržymai ir aukštos kai
nos jam įeigas gerokai ap- 
rėžia.

Kadaise Petro Cvirkos 
Frankas .Krukas pareiškė: 
Kas šią savaitę mirs, — tą 
uždyką palaidosiu!

Jei šiandien Krukui tektų 
sugrįžti iš Lietuvos į Ame
riką ir vėl pradėti graborys
tės biznį, jis to, matyt, ne
drįstų sakyti.
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KOLIO JA!
Naujienos pasileido kolio- 

ti Henry A. Wallace’ą. Už 
ką? Už tai, kad jis sako 
kalbas prieš tretįjį pasauli
nį karą, prieš jo provokato
rius. Už tai, kad Wallace 
priešinasi raudonbaubiams, 
kurie, prisidengę puolimu 
ant komunistų, ruošia fašis
tinius žabangus visam pa
žangiajam liaudies judėji
mui.

Andai Wallace pasakė iš
mintingą dalyką apie rau-
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Workers

. Pavargęs po ilgy valandų bevaisių derybų su 
spyrusiais American Telephone & Telegraph Co. 
ninkais, National Federation of Telephone 
prezidentas Joseph A. Beirne susikaupia spėkas ir pa
naujina savo ūpą su streikieriais pikiete. Čia pikietuo- 
jama firmos budinkas Washingtone. Tos merginos nie
kad pirmiau nebuvo nešusios iškabu, bet jos greit iš
moko. ,• ' , •

nas. Tai nėra joks ekonominis vaistas. Smarkus didini
mas gamybos veda ne tik prie kainų smukimo, bet ir 
nedarbo. Didinimas gamybos be kontrolės ir planavimo 
veda stačiai į krizę. Tą jau yra desėtkus sykių paro
džius Amerikos istorija. Baruch iš jos nieko neišmoko.

Jau dabar įvairiose srityse, sakoma, produktų yra 
perdaug, sandėliai jau lūžta. Tai kur juos padėsime, jęi 
dar daugiau pagaminsime? Ką Alary si su produktais, kai 
liaudis nepajėgia jų išpirkti? O nepajėgia.todėl, kad 
algos mažos. Samdytojai visomis keturiomis šoka prieš 
kiekvieną darbininkų reikalavimą algas pakelti. Vai-* 
džia nieko nedaro juos sudrausti. y

donbaubius ir komunizmą. 
Laisvėje jau buvo tas jo pa
reiškimas paimtas, tačiau 
šičia mes jį pakartosime, 
kad skaitytojas giliau juo 
įsisąmonintų. Wallace sa
kė:

° “Komunizmas yra idėja, 
besisiekianti padaryti galą 
skurdui ir eksploatacijai. 
Jos negalima sulaikyti tan
kais, patrankomis. Komuni
stinę idėją tegalima padary
ti žmonėms nereikalinga tik 
geresne už ją idėja. Komu
nistinės idėjos plėtojimasis 
bus sulaikytas tik tuomet, 
kai eksploatacija ir skurdas 
nebus mūsiškės demokrati
jos dalimi.”

Po šitos citatos Naujienų 
redaktorius pripėckojo apie 
porą špaltų nesąmonių, ne
va kritikos, ir ją užbaigė 
šitaip:

“Wallace’o komunizmas 
yra jo sumigusioje galvo
je.”

Tai bent pasakyta!
Bet kažin keno galva la

biau sumišusi: Wallace’o ar 
Grigaičio? Netenka nei sa
kyti, jog Grigaičio! Pasta
rasis serga randonbaubiz- 
mo cholera per pastaruosius 
30 metų. Jį toji liga taip 
sukočiojo, taip suniokojo, 
kad jis naktimis.. nebegali 
miegoti, o dienomis — ra
miai dirbti. Visur jam vai
dinasi komunizmas — toks 
baisus, taip jį krečiąs!

Na, tai Grigaitis ir kan
kinasi, — sirgdamas jis kla
joja, kaip piktos karštinės 
apimtas. RaudoAbaubizmas, 
mat, nėra paprasta liga ir 
juo užsikrėtęs ne kiekvienas 
gali pasekmingai pagyti!

Ar panašiai į Wallace’ą 
žiūri visi socialistai? Žino
ma, ne! Yra socialistų, kurie 
raudonbaubizmu neserga — 
jie yra normalūs žmonės ir 
i dalykus žiūri normaliai. 
Tokių socialistų Amerikoje 
tėra labai mažai -t- daugu
mas amerikinių socialistų y- 
ra raudonbaUbizmo aukos 
ir jie jau nebegalės išsigy
dyti. . ‘ •

Paimkime Anglijos socia
listus — ypačiai Parlamen
to narius. Štai, kokia žinia 
ate i o iš Londono:

“111-a anglų Darbo Par
tijos atstovu seime pasirašė 
padėkos lakštą ir įteikė jį 
Henriui A. Wallace’ui. bu
vusiam Jungt. Valstijų vi- 
ce-prezidentui. Jie dėkoja 
už Wallace’o pasakytas kal
bas masiniuose susirinki
muose. kur jis kritikavo 
prez. Trumano siūlomą ka
rinę parama prieš-demokra- 
tinėms Graikijos ir Turkijos 
valdžioms. Darbo , Partijos 
laikraštis Daily Herald pa
gyrė Wallace’a už “sveikas, 
įkvėpimo duodančias min
tis”, ir pasmerkė isteriškus 
Amerikos ir Anglijos reak
cininku riksmus prieš Wal
lace’a.” ’ ‘

Matot, kaip i Wallace‘ą ir 
jo darbus žiūri Anglijos so
cialistai - darbiečiai, dargi 
parlamento narai!

Būtų, žinoma, tuščias žy
gis norėtų kad* Grigaitis 
taip blaivai protautu, kaip 
anie 111 Angį, parlamento 
narių. Tačiau, kad p. Gri
gaitis ir labai raūdonbaubiz- 
mo cholera serga, jis vis tik 
turėtų bandyti kiek tiek su
sivaldyti nuo koliojimosi.

Roma. — Daugiau kaip 
3,000 bedarbių dvi dienas 
paeiliui demonstravo Romo
je; reikalavo, kad valdžia 
priimtų jų atstovus, kurie 
duotų pasiūlymus dėl viešų
jų darbų atidarytno..>■
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Belaukiant Vasaros
Vasaros karščiuose mūsų 

organizacijų susirinkimai 
būna mažesni, su išsikėlimu 
iš svetainės į laukus ir miš
kus organizacinis rūpestin
gumas sumenkėja. Todėl da
bar pavasarį svarbu orga
nizacinius reikalus gerai su
tvarkyti.

Aš turiu omenyje mūsų 
Lietuvių Literatūros Drau
giją. Jau ketvirtas mėnesis 
baigiasi. Pasiteiravau pas 
sekretorių, kaip stovi duok
lių mokėjimasis. Džiugu, jis 

,sako, kad jau turime 77 
kuopas, kurios yra išrinku
sios duokles iš visų savo na
rių. Jos ir sudaro garbės su
rašą. Betgi mes turime dau
giau kaip pusantro šimto, 
kuopų. Daugelis jų dar ne
turi m“ už pusę savo narių 
duoklių, piisiuntusios Ger.t- 
ran. O tai reiškia, kad ke 
lėtas tūkstančių narių duo
klių tebėra nepąsimokėję. 
Yra ko visiems susirūpinti.
Pabaigoj pereito mėn. turė

jom Draugijos atstovų suva
žiavimą. Šis suvažiavimas 
buvo nepaprastas iš dauge
lio požiūrių. Viena, jis buvo 
skaitlingas; antra, diskusi
jos buvo draugiškos, kons- 
trukty viškos; trečia, kuopų 
atstovai pakeltu ūpu pasi
sakė už organizacijos stip
rinimą — tiek finansais, 
tiek nariais. Visi sakė: Ver
buosime naujus narius, sis- 
tematiškai, per apskritus 
metus bei pelnu nuo paren
gimų remsime Centro lite
ratūros programą. Visi ma
tė, kad šio nesvietiško bran
gumo laikais sunku išsivers
ti tokiomis mažomis narinė
mis duoklėmis. Tenka ieško
ti. pašalinių įplaukų.

Tvirtai pasitikėdamas tuo 
karštu delegatų-pasižadėji
mu, suvažiavimas nutarė 
pamatinę narystės duoklę 
palikti senąją. Pakelta tapo 
tiktai taip vadinama “šei
mos duoklė” — pakelta 15 
centų, tai yra, nuo 10 cen. 
iki 25 centų metams.- Aš ma
nau, kad suvažiavimas la- 

' bai gerai, padarė ir «visi na
riai šitą nutarimą—-palikti 
pamatinę duoklę tą pačią, o 
tik truputį pakelti šeimoms 
duoklę — pilnai. priims ir 
užgirs. ...

Organizacijos .stiprinimas 
naujais nariais yra kitas la
bai svarbus šaltinis, jos sti
prinimui finansiškai.- Dalei- 
skime, kad mes įrašome tūk
stantį, naujų narių. Tuojau 
mes pasidarome daugiau 
•kaip tūkstantį dolerių dau-

giau įplaukų. Tai jau didelė, 
graži literatūros leidimui 
parama.

Ypatingai Kanadoje, kur 
lietuviai kokiu desėtku me
tų jaunesni, man atrodo, 
naujų narių verbavimas tu
ri užimti pirmą vietą. Ne
galime pasitenkinti ten su 
keletu šimtelių narių. Rei
kėtų tuojau siekti tūkstan
tinės. Ka apie tai mano pa
tys Kanados'draugai?

Jau padavėme spaudai šių 
metų knygą. Tai bus dide
lė, svarbi istorinė knyga. 
Centralinis Komitetas gau
davo pabarimų ir kritikos 
nuo kai kuriu nariu už lei
dimą “lengvų” knygų, bei 
per daug jų apie Lietuvą, ši 
gi knyga bus “sunkesnė”, 
bet kiekvienam prieinama 
ir suprantama. Tai bus 
“Viduramžių Istorija”. Joje 
rasime ir apie Lietuvos val
stybės susiformavimą ir jo
sios žydėjimo gadynę.

Šviesos antrasis numeris 
taip pat jau renkamas. Jei 
t i k spaustuvė neiškirs 
“šposo”, turėtų išeiti dar 
gegužės mėnesį. Vadinasi, 
Centralin. Komitetas, Drau
gijos viršininkai, stengiasi 
savo pareigas atlikti. Jis 
taipgi prašo narius atlikti 
savo pareigas. O tos parei
gos yra šios:

Tuojau pasimokėkite na
rines duokles.

Gaukite naujų narių.
Aukomis bei pelnu nuo 

parengimų paremkite Cent
ro literatūros leidimo pro
gramą.

Be to, nė valandėlei ne
privalome pamiršti abelnųjų 
svieto reikalų. O jų yra be 
galo daug. Mūsų Draugija 
yra darbo žmonių draugija. 
Todėl mums rūpi kiekvienas 
įvykis, susijęs su darbo 
žmonių ' interesais. Mūsų 
pareiga visose kolonijose gi
liai įsitraukti darban dėl 
gynimo ir išlaikymo demo
kratinių laisvių. Jos yra 
brangios kiekvienam žmo
gui. Jas laimėti amerikie
čiams ėmė du šimtu metų. 
Lengva širdimi dabar Ame
rikos žmonės jų neatsiža
dės. Kiekvienas tų žmonių 
sąjūdis jas apsaugoti priva
lo susilaukti šilto aktyvaus 
pritarimo iš kiekvieno mū
sų Draugijos nario. .

A. Bimba,
LLD. pirmininkas

——---------------- 2-ras puslapis
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Antradienis, Baland.
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Didžiųjų Turtų, Audringų Vejų 
ir Poezijos Krašte

' ALBINAS ŽUKAUSKAS
įvažiavus i plačią žemumą, 

kur Araksas įteka i Kurą, 
vaizdas griežtai keičiasi. Pliki 
uolu masyvai traukiasi tolyn i 
šalis, niūrias pilkas spalvas 
pakeičia vynuogynų, citrusu 
sodų žalumas. Geltonuoja pri
sirpę eivos ir churmos vaisiai. 
Kitur vėl boluoja milžiniški 
vatos krūmelių plotai. Vieto
mis vagono langus braukia 
ties geležinkeliu pasvirę bam
bukai, siūbuoja iškėlę galvas 
kupranugariai.

Pravažiavus Kurą pad vei
kia drėgnas vėsumas: artėjam 
prie Kaspijos.

Gamtovaizdis vėl ūmai kei
čiasi. Aplinkui' prasideda vos 
kur-ne-kur raudonlapės žolės 
kupsteliais apaugę pliki smė
lynai. Tarsi fantastiška juoda 
giria iškyla naftos gręžimo 
bokštai. Tai naftos versmėmis 
gausūs Azerbaidžano plotai. 
Įvažiuojam į gręžimo bokštų 
mišką.

čia pat ir Apšerono pusia
salis, kurio dešiniajame kran
te stūkso garsioji Azerbaidža
no sostinė — Baku, kas mū
siškai išvertus reiškia vėjų 
miestas, su beveik mibjonu 
gyventojų.

Pasakoja, senovėje Baku 
garsėjęs savo pirkliais, kurių 
dargi neliesdavę plėšrių pietų 
tautelių plėšikai. Ištirti, ar 
pirklys yra iš Baku, ar ne, jie 
užduodavę klausimą, “kada 
Baku žiema, kada vasara?” 
Jei pirklys atsakydavęs, kad 
žiema tada, kai sninga, o va
sara, kada viskas žaliuoja. — 
aišku, jis ne bakietis. Tikras 
Baku pirklys atsakydavęs: — 
kada Baku siaučia uraganinis 
vėjas ir rūkas — būna žiema, 
o kai nėra vėjo — vasara. Ir 
iš tikrųjų, Kaspija yra viena 
neramiausių jūrų, jos audros 
pridaro daug nuostolių.

Baku — puikus, moderniš
kas miestas: gražūs, daugia
aukščiai namai, plačios asfal
tuotos gatvės, puikios, oleand
rais apsodintos alėjos. Gatvių 
judėjimas gana didelis, bet 

puikiai organizuojamas. Tram-1 
vajai, troleibusai, elektriniai 
traukiniai kas minutė perve
ža tūkstančius žmonių į toli
miausias miesto dalis bei dar
bininkų kolonijas. Nekartą ten 
mes prisiminėm mūsų sostinę 
su keliolika į vaikų vežimėlius 
panašių autobusiukų, atrodo, 
per apsirikimą pavadintų 
miesto susisiekimo priemone. 
Šiuo atžvilgiu Vilnius galėtų 
labai pavydėti tokiam Azer
baidžano užkampio miestukui 
— kaip Kirovobadas .

Tiek ekonominis, tiek kul
tūrinis šio krašto pakilimas 
siejasi su tarybinės santvar
kos įkūrimu. Iki Spalio revo
liucijos Azerbaidžanas buvo 
visais atžvilgiais atsilikusi ša
lis, iš kurios naudą teturėjo 
savi ir svetimi išnaudotojai.

Tiesa, Azerbaidžanas vidur
amžiuose buvo pasiekęs aukš
tos kultūros. XII amžiuje jis 
davė gigantišką poetą — Ni
zami Giandževi, turėjusį įta
kos visai rytų literatūrai. Ni
zami, savo poezijoje sujungęs 
tyriausias Rytų ir Vakarų idė
jas, davė naują kryptį žmonių 
sąmonės rutuliojimuisi, duo
damas pradžią ankstybajam 
renesansui. Po jo sekė huma
nizmo skelbėjas Nazimi, Fi- 
žuli, Katanas ir kit. Ir vėles
nių amžių Azerbaidžano lite
ratūros pagrindu buvo kova už 
geresnės visuomenės sukūri
mą, už žmogaus laisvę ir lai
mę. Pažymėtini taip pat 19 
amžiuje gyvenęs Azerbaidža
no dramaturgijos pradininkas 
M. F. Achundovas, rašytojas 
Džalilas Mamed - Kuli-zade, 
liaudies poetai Sabiras, Bagi- 
fas, kurie užbaigė tą taip sun
kų ir nepalankų kultūros ir 
literatūros plėtotei laikotarpį.

Tikrasis atgimimas prasidė
jo tik 1920 metais, kada Azer
baidžanas, Kirovo žodžiais ta
riant, “susituokė su didžiąja 
tarybų šalim, darbininkų, 
valstiečių. Rusija.” Nuo to lai
ko prasidėjo didžiulis kūrybi
nių ir dvasinių Azerbaidžano 

tautos jėgų atgimimas, pasie
kiant. dabartinį, tikra to žo
džio prasme, vertą savo gyve
namos socialistinės epochos 
suklestėjimą.

Greta senųjų perėjusių į re
voliucijos pusę kultūros dar
buotojų, kaip Vezirovas, Ach- 
verdovas, A. šaigas, M. Ordu- 
badi, S. San i Achundovas, sto
ja jau tarybinės santvarkos 
sąlygose išaugusios naujos ra
šytojų kartos, kurios iškėlė 
Azerbaidžano literatūrą, o 
ypač poeziją į iki tol nematy
tas aukštumas.

Tikru stalininio laikmečio 
sūnumi, puikiu jo dainiumi 
yra stambiausias Azerbaidža
no poetas, du kartu laimėjęs 
Stalino premiją, Samed Var
ganas. Liesdamas svarbiausias 
problemas, keldamas • visai 
žmonijai bendrus klausimus, 
jis visada palieka artimas, iš
likimas savo tautos dvasiai, 
yra tikras savo tautos dai
nius. . .

Suleiman Rustamo, svar
biausio tarybinės Azerbaidža
no poezijos kelių ieškotojo ir 
grindėjo kūryba pasižymi gi
liom socialinėm tendencijom, 
aktingumu ir aktualumu. Tai' 
gili ir nepaprastai prasminga 
revoliucine poezija, susilauku
si daug sekėjų. “Nakties ro
mantika,” “čapajevas,” “Aza- 
das” ir kitos jo knygos vaiz
duoja kovą naujo tebesifor
muojančio pasaulio su senu, 
jau atgyvenusiu, apdainuoja 
svarbų auklėjamą socialistiifio 
darbo vaidmenį, parodo jau
nųjų socializmo kūrėjų jaus
mus ir nuotaikas.

Osmanas Sariveli, tarybinio 
kaimo dainius — kaip ii api
būdina jo draugai, — pasižy
mi nuostabiai1 gyvais ir spal
vingais gamtos bei tarybinio 
kaimo buities aprašymais. Ra
sul Rzasu savo patrijotinėm ir 
lyrinėm dainom yra po Samed 
Vurguno bene populiariausias 
savo- tautiečių tarpe poetas.

Panaudodamas naują socia
listinį turinį, poetas Ali-aga

Bachidas tęsia didžias Azer
baidžano gazelistų tradicijas, 
sukurdamas daugybę puikių 
gazelių. Verta suminėti (ta
lentingas poetes: Mirvez Dil- 
baze, keletos knygų vaikams 
autorę ir gilaus jautrumo po
etę Rafibeili Nigiar. Paskuti
niu metu stipriai išaugo epinių 
tendencijų poetas Zeinal Ha
li las. Satyros srityje garsėja 
senasis Alinas Nazim, didžio
jo nemirštančio Sabi'ro moki
nys. Visą tą įvairią, skirtingą 
savo forma poezijos gausybę 
jungia bendros socialistinės 
idėjos, taurus tarybinis huma
nizmas.

Ta patį galima pasakyti ir 
apie Azerbaidžano prozą, į 
kurią tarybiniais metais tvir
tai įžengė ir įsiviešpatavo nau
jai žmogus, teigiamas herojus, 
kovotojas, bolševikas. Tai 
energingo, suprantančio savo 
paskirtį — pakeisti pasaulio 
veidą — žmogaus tipas, ši 
nauja kryptis išaugo kritikl- 
nio realizmo M. Achundovo, 
Mamed-Kuli-zade ir A. Ach- 
verdovo paruoštoje dirvoje.

Socialistinio realizmo pradi
ninkais reikia laikyti Abulga- 
saną (“Pasaulis griūva”), 
Mechti Huseiną (“Potvynis,” 
“Terlanas”) ir kitus. Ypatin
gą vietą šioje literatūrinėje 
kryptyje užima seno klasiko 
M. Ordubadi kūryba. Didžiu
lis keturių tomų jo romanas 
“Ūkanotoji Tavrizė” ir “Ko
vojantis* miestas.” Svarbios 
yra Mir-Džalolo apysakos 
“Prisikėlęs žmogus” ir “Jau
nojo žmogaus manifestas,” 
Suleimano Rahimovo “šam” ir 
“Sačli,” Abdulo šaigo “Ara- 
zas.”

Tėvynės karo metu Azer
baidžano literatūroje pasireiš
kė naujas pakilimas, pasiro
dė nauji motyvai. Karas, išsta- 
tydamas naujiems didiesiems 
bandymams liaudies masių 
jėgas, atskleidė prieš meninin
kus turtingą tarbinio žmogaus 
psichologijos ‘ ir jo troškimų 
pasauli.

Toki veikalai kaip S. Rusta
mo “Priesaika,” M. Rahimo 
“Šventasis kerštas” ir “Mes 
dar ateisim,” R. Rza “Kraujo 
lašas” ir eilės kitų rašytojų 
poezijos bei prozos kūriniai 
ilgai liudys apie literatūros 
reikšmę karo metu. Liaudies 
skausmai/ir džiaugsmai, jos 

kova, teisybės vardan, išmin
tingojo karvedžio Stalino ge
nijus. nenugalima tarybinių 
tautų draugystė, Raudonosios 
Armijos karių herojiškumas, 
visa tai tarsi veidrodyje atsi
spindi karo meto literatūroje. 
Negalima praeiti nepaminėjus 
karo metu iškilusių talentin
gų poetų -r- karių Achmed 
Džamilo, Envero, Džalibeili, 
Zeinalo Džabar-zaje, Bejuk- 
agos, Kasirnovo ir kitų. Svarus 
įnašas į to meto literatūrą yra 
dar nebaigta Samed Vurguno 

‘epopėja “Dostan Baku,” o 
taip pat “Mūsų vadui — kar
vedžiui.”

Tarybinio žmogaus patrio
tizmas ’ir humanizmas, kuria
me atsispindi1 tauriausi mūsų 
epochos bruožai, sudaro ve
damąją karo metu Azerbai
džano prozos mintį: S. Rachi- 
movo apysakoje “Medalijo- 
nas” už savo socialistinę Tė
vynę kovoja ir drauge žūva, 
jauna rusė Valentina, armė
nų tautos sūnus, Ramiojo Do
no kazokas raitelis, turkmė
nas ir lakūnas azerbaidža
nietis. Pergalės idėja jungia 
tuos žmones ne tik fronte, bet 
ir užfrontėje.

Tarybinio .gyvenimo metais 
išaugo ir subrendo jauniausio
ji Azerbaidžano literatūros ša
ka — tarybinė dramaturgija. 
Tvirčiausias jos ramstis, tos 
pačios epochos auklėtinis Dža- 
far Džabarli sukėlė ištisą per
versmą šalies teatruose. Jo 
pjesėse pasirodė nauji dabar
ties herojai, drąsūs, savęs išsi
žadantieji tarybiniai žmonės. 
Savo istorine tragedija “Ug
nies moteris” Džafar Džabar
li duoda pradžią herojinei 
romantinei Azerbaidžano dra
mai. Samed Vurguno tragedi
jos pasižymi herojiniu patosu, 
giliom mintim, jausmui tauru
mu. Jo Stalino premija apdo
vanotos tragedijos “Bagifas” 
bei “Farhad ir širin,” o taip 
pat. pjesė iš Stalino gyvenimo 
ir revoliucinės veiklos Baku 
mieste stovi tos dramaturgijos 
viršūnėje.

Apskritai, Azerbaidžano li
teratūroje užtinki visus ge
ruosius pirmaujančius socia
listinės visuomenės bruožus.

Su dauguma šių Azerbai
džano literatūros kūrėjų, di
džių tarybinių patriotų, mūsų 
kelįonės metu teko arčiau pa

bendrauti ir užmegsti nuošir
džią draugystę. Ypač minėti
nas lietuvių literatūros vaka
ras — susitikimas su Azerbai
džano meno darbuotojais, kur 
dalyvavo daugelis rašytojų, 
pradedant vyriausiuoju klasi
ku, aštuntą dešimtį baigiančiu 
Ordubadi, baigiant jaunąja 
karta Bahad-zade Bachtijar, 
ir Adil Babajevu. Pp išsamios 
Samed Vurguno informacijos 
apie susirinkusius rašytojus, 
poetai Zeinal Disadar-zade. 
Izmail Soltah, Bachad-zade 
Bachtijar ir kt. paskaitė lietu
vių tarybinės poezijos verti
mus. %

Azerbaidžano liaudis myli 
savo rašytojus ir moka juos 
pagerbti, kaip retai kur. Vie
nam garsiajam Nizami, jo gy
venimui ir kūrybai pašvęstas 
didžiulis muziejus, 'puikiausi 
rūmai, kokiuose kitur sutilptų 
ištisa meno galerija. Muziejų-. 

Ije ypač krinta į akį skoningas 
j eksponatų išdėstymas. Salės ne- 
' perkrautos, gražus jų apifor
minimas sudaro tikrai savotiš
ką romantinę nuotaiką, neju
čiomis nuveda tave į didžiojo 
Azerbaidžano' poezijos pradi
ninko laikotarpį, į jo herojų 
pasaulį.
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Laisve-—Liberty Lith. Daily * 
Antradienis, Baland. 22, 1947

Waterbury, Conn.

A

Paminėta 400 Metų Lietuviš
kosios Knygos Sukaktis

Balandžio 13 d. turėjome 
istorinį parengimą, tai minė
jimą 400 metų lietuviškosios 
knygos sukakties. Rojus Miza- 
ra atvyko iš Brooklyn ir per
skaitė tuo klausimu paruoštą 
labai svarbią paskaitą.*

Atidarant susirinkimą, pir
miausiai Vilijos Choras, vado
vystėje Gertrūdos Ulinskaitės, 
sugiedojo Jungtinių Valstijų 
ir Lietuvos himnus, ir dar ke
lias daineles. Tas labai tiko 
parengimui ir publika gėrėjo
si dainomis.

Po to R. Mizara skaitė pa
skaitą. Jis skaito taip aiškiai, 

j kad kiekvieną žodį gerai pu- 
. blika supranta. Publika užsi
laikė labai ramiai ir atydžiai 
klausėsi.

Po paskaitai buvo rinklia
va padengimui lėšų. Surinkta 
$17.35. Po to ‘sekė klausimai, 
į kuriuos kalbėtojas tinkamai 
atsakinėjo.

Azerbaidžano opera — tai 
šio krašto pasididžiavimas. 
Dešimties operų autoriaus Hu- 
sein Iladžibekovo sukurtoje 
operoje “Kerogli” mes pama
tėm didvyriškuosius svaigius 
senuosius rytus, didįjį visų 
Kaukazo tautų pasisavinamą 
legendinį laisvės kovotoją, 
traukusį priespaudos ir išnau
dojimo pančius Kerogli.

Visi Azerbaidžano meno ir 
mokslo darbuotojai, inteligen
tija ir darbininkija, su dideliu 
pakilimu yra įsitraukusi į nau
jo stalininio penkmečio kūry
binį darbą. Akademijos pre
zidentas išsamiai mus pain
formavo apie didžiuosius 
mokslinius tyrinėjimus ir pla
navimus, kuriuos atlieka ši in
stitucija. Negirdėto masto, tik 
tarybinėj santvarkoj įmanomi 
žemės gelmių tyrinėjimai,
upių ir vandenų srovės nusta
tymas, kur jau artimiausiais 
metais išdygs gigantiškos hid
roelektrinės, naujų žemės ūkio 
problemų iškėlimas, stambūs 
praeities tyrimo darbai vyk- 

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Iš publikos buvo duotas 
įnešimas pasiųsti telegramą 
Valstybės Departmental į 
Washingjtoną, kad prašalintų 
iš “atstovo” vietos Smetonos 
pasiuntinį ir konsulus, kurie 
nieko neatstovauja. Pasiūly
mas vienbalsiai priimtas.

Laike aukų rinkimo seka
mai aukavo: P. O. Marozai 
$2. Po $1 aukavo: J. J. Yna- 
maitis, J. žiūraitis, J. Svmkū- 
nas, F. A. Andriuliai, K. Jan- 
keliūnienė ir K. Sinkevičius, 
o A. Račkauskas 75c.

Po 50 centų: Ulinskienė, 
M. Paugis, J. J .Kazlauskas, 
K. Lucas, M. Kučiauskiene, 
M. Grinius, St. Kidula, V. Ja
kubonis ir P. Bokas. Su smul
kiomis aukomis pasidarė $17.- 
35. Visiems aukavusiems ta
riame širdingai ačiū!

Stasys.

CHICAGOS VARDAS
Chicagos miesto pavadini

mas paeinąs nuo Potawa- 
tomi indijonų žodžio “She- 
cau-go”, kas reiškia “žai
džiančius vandenis.”
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Vaizdas iš paskutines sesijos IH-čiojo Demokratiniu Amerikos Lietuviu Suvažiavimo, įvykusio 1947 m. kovo 30 d. Grand Paradise saleje Brookiyne.
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FRANK KRUKee
arba Graborius Pranas Krukelis

(APYSAKA)
Parašė Petras Cvirka

(Tąsa)
Be abejo, skaitytojau, pažįsti tuos ap

skrities miesto valdininkus, valdininkė
lius, tas labdaringas ponias, tuos papro
čius, įpročius, kalbas, ir stebiesi, iš kur 
ėmėsi tokie orginalai, iš kur išaugo tokie 
kelmai, kas juos išspyrė, kas suteikė 
jiems pradžią. Bet ne taip lengva lietu
višką elitą parodyti, ne todėl, kad jis ne
turėtu tautiško charakterio bruožu... 
Apie tai ir kalbėt netenka. Jau vien todėl 
jie tautiški, kad viską savaip, lietuviškai 
daro: ir kyšio įstaigoj neima, o tik namie, 
ir kur reikia — bailiai dideli; kur nerei
kia — drąsuoliai. Jeigu kur ir žydą mu
ša, tai tik savą, bet nieku būdu neužka
bys iš svetur atvykusio. Rodyk tokį ba
jorą kreivame veidrody — jis tiesus kaip 
lynas; rodyk lygiame, — susirietęs kaip 
kempė, užeik iš priešakio — matai užpa
kalį, užeik iš užpakalio — šimtai žino 
ką pamatysi. Kalbėk su juo apie religi
ją, pasisakyk netikįs, ir jeigu tu ištikimų
jų aukštesnėj kėdėj sėdi — apturėsi prieš 
akis didžiausią bedievį. Pasisakyk esąs 
dievotas — pamatys; didžiausią davatką, 
kuris ir miegodamas gieda. O kitas vėl, 
— kalbėsi, aiškinsies — ir nieko tau ne
atsakys, tik panosėj sumurmės. Duok to
kiems kokią nori partiją, kokią nori val
džią — jeigu tik ji padėties viešpats — 
per vieną naktį pamatysi tiek atvirtė- 
lių, tiek kailius pakeitusių, kad stačiai 
nėr kur dėti, kailių prekybai sumažėjus, 
juoba, kad dabar kekvieną pasmirdusį 
šešką valdininkėlis savo naujai užnertu 
kailiu konkuravo.

Štai, kodėl, mielas skaitytojau, sunku 
autoriui įkibti į pirmą pakliuvusį skver
ną mūsų provincijos ponų. O dėl skvernų, 
tai ir tie visi vienodi buvo: arba mažai 
kuo skyrėsi direktoriaus skvernas nuo 
paprasto raštininkėlio, nebent jau kad į 
raštininėlio skverną įkibtumėm, tai visas 
skvernas saujoj ir pasiliktų. Provincija 
jau tik todėl provincija ir vadinama, kad 
ten esą pavėluotai ateinančios mados. 
Negalima buvo kaltinti apskrities miesto 
viršūnių dėl pavėluotų madų, nes čia vis
kas buvo vykdoma pagal sostinės kapry- 
zus ir įgeidžius: žiūrėk, dar Kaune ne
spėjo atsirasti kokios nors vizitinės kel
nės, dar tik kažkas taikėsi siūdintis, o 
jau šitame mieste vaikščiojo mokytojas, 
mokesčių inspektorius ir neretai, po iš
gertuvių, įtartinas namo nešė. Arba ne- 

- spėjo sostinėj išaiškinti didesnio išeikvo
jimo, — žiūrėk, čia visi ir neišaiškinus 
žino, kas uodegą kasos spintos durimis 
privėrė.

Šiaip ar taip ponų gyvenimas tame 
mieste buvo kaip senas anekdotas. Visi 
mito pletkeliais, istorijėlėmis, kurihs pa
tys vietoje pasigamindavo. Inteligentų 
klube, kur buvo ir nuolatiniai kortų sta
lai, slapti kabinetai didelio miesto resto
ranų pavyzdžiu, rinkdavosi įvairaus ka
libro ponai, kur prie alaus, degtinės, 
krupniko kalbėjo apie proferansą, me
džioklę, apie baliukus, vardines, kartais* 
buvo paliečiama politika, bet taip atsar
giai, kad daugelis vis dar kalbėjo apie 
prieš šimtą metų buvusius karus ir liejo 
tulžį ant caro. Kartais kildavo sumany
mas suruošt vakarą su vaidinimais, pa
kviest iš sostinės artistus arba sudaryti 
paminklui statyti komitetą. Tiesa, ką dėl 
dvasios peno, knygų, tai ttfs miesto po
nijos nebuvo galima kaltinti už perdide- 
lį apsileidimą. Daugelis buvo skaitę jau
nystėje kokią nors knygą, o dar ir da
bar atsiminę papasakodavo. Teismo ant
stolis, tasai, ką kalbėdamas, visuomet sa
kydavo: eventualiai, status quo, urbi et 
orbi; in futuro, btfto labai pamėgęs cita
tas iš knygų? Citatos ir puošė šitą žmo- 

•gų. Visur, kur tik jis galėjo: baliuje, 
kompanijoje ar aprašant už skolas ūki
ninką, rodė gilų savo išsimokslinimą. 
Nuolatos jis cituodavo iš sieninio, nuplė
šiamo kalendoriaus išsireiškimus. Ypa
tinga buvo pamėgęs Pirožnikovą ir kaž
kokį Sapožnikovą, pagal kuriuos, prisilai
kė dietos, miego, o neretai ir kompaniją 
kaišė tokiais išsireiškimais: Kas išmin
tingas? Tasai, kurs mokosi iš kiekvięno. 
Kas stiprus? Tas, kuris visuomet valdo 
save. Kas turtingas? Tasai, kuris visuo
met patenkintas. Ir kas jis? — sudrebi
nęs balsą klausiamai pažvelgdavo į po
niučių kompaniją. Bet kadangi nė vieno 
nebuvo, kuris galėtų atspėti tokią išmin

tį, jau pats antstolis pakėlęs ranką, su 
patosu užbaigdavo is— Niekas!

. Visi būdavo staiga priglušinti.
Jeigu jis sėsdavo prie kortų kaladės, 

tai visi žinodavo, kad, pirmą kortą pada
lijus, antstolis paspjaudys kairės rankos 
smilių ir, dar nehtidengus mūšio, pasa
kys, kad ir: Deus ex machina! arba-kitą1 
tokį pefią. Paskum, jeigu jam seksis, 
kiekvienąkart kirsdamas, vis šauks: — 
Panom et circenses! — Bac. Į tai gimna
zijos direktorius, lošikas iš dešinės ran
kos, jeigu tik jam pavykdavo perkirsti 
antstolį,atsakydavo, pašiepdamas: O tem
pera! o mores! Mesk tuzorum! Pritrūkus 
kalbos, belošiant antstolis dažnai pasa
kydavo, kad ir tokį sakinį: Si vic pacem, 
pūrą bellum! ,

Jeigu būtų antstolis žinojęs, jis būtų 
be abejo, citavęs ir Tacitą, kuris parašė,1 
kad seniau žydai savo šventyklose lenk
davosi asilui. O asilo proga, —. kokia pla
ti dirva citatoms būtų atsidariusi mūsų 
šviesuoliui. Kiek nuostabaus galima būtų 
tada pasakyti apie senovės lietuvių asi
lus, palyginus juos su šiųlaikiniais. Se
novės asilai, kurie buvo toki išmokslin
ti, gudrūs, — būtų tikrai kapuose apsi- 
vertę, išgirdę mūsų laikų asilų kalbas. O 
buvo laikai, kai asilas — žymėjo garbin
gą vardą; jis reiškė tą patį, ką dabar: 
antstolis, burmistras, profesorius, refe
rentas...

Nors ir šio miesto ponai nebūvo pasku
tinieji. Kaip jau žinote, net Jknygas skai
tė, o antstol. ištisas citatas iš kalendorių 
išsirašydavo ir neretai prieš guldamas 
paimdavo kokią knygą paskaityti. Vienu 
metu visi pradėjo kalbėt apie kažkokią 
knygą, kurioje buvo aprašyti baisūs nuo
tykiai Afrikoje. Tą knygą antstolis nusi
pirko ar atrado į naują butą persikelda
mas ir vis prieš guldamas paskaitydavo. 
Neretai suėjęs ką, teiraujantis kam 
nors, kodėl pono antstolio nematyt tiek 
dienų, atsakydavo:

—Žinote, eventualiai...Spiritus Ūbi vult 
spirat, — kaip sakoma. Reikia ir dvasiai 
peno duot. Skaitau vakarais. Malonu. 
Atsiguli, paimi į rankas knygą — pagy
veni visai kitu gyvenimu, pamatai pa
saulį.

— A, gerai, — sako inspektorius arba 
agronomas, — knygas mėgstu. Tik gerų 
knygų pas mus maža. Sakysim, rusai turi 
Tolstojų, Puškiną, prancūzai — Žan Žak. 
Ruso, na, o mes — juk apsoliuč nieko. 
Apsoliuč!

— Taip. Unum et idem. Rašytojų pas 
mus nėra, nors girdėjau, kad vienas pa
rašė knygą, ir kritika labai aukštai ver
tina. Nepamenu, Maironis ar Jakštas...

— Gali būt, — pritaria inspektorius— 
tokie gali parašyt. — O ar skaitei Su
čiauptas Lūpas. Sako, graži knyga. Da
bar ji yra pas Svilą, dvare. Jeigu mėgs
ti, kai perskaitys mano žmona ir advo
kato žmona, galėsi gauti. Sako,*ir stilius 
geras. Mėgstu knygas, jeigu stilius leng
vas.

Reikia pasakyti, kad ši garsi knyga, 
kurios herojų žodžiais dabar svaidėsi vi
so apskr. miesto ponai ir ponios, kurios 
ašaromis verkė visos gimnazistės, kurios 
mirtimi mirė ir mylėjo paprastas moky
tojėlis — padarė didelę, sunkią kelionę. 
Tą knygą kažkaip loterijoje ištraukė 
vaistininkas, paskum ji ėjo iš pašto į kle
boniją, iš klebonijos į miesto valdybos 
ponų rankas, iš ten per visas kancelia
rijas, pagaliau apdriskus, ašaromis su
laistyta, pragulėjus, kaip kurtizanė, dau
gel naktų, po pagalviu, su antstoliu, su 
policijos viršininku, su gimnazijos, direk
toriumi, išvargus, nukankinta atkeliavo 
pas kapų sargą. Po tokių mūšių beliko, 
kad knygą iškilmingai palaidotų ir jai 
pastatytų paminklą ar urną, kurioje 
drauge su knygos likučiais galėjo būti 
supiltos visos apskrities poniučių ašaros 
dėl nelaimingos, lovelaso, suvedžiotos 
merginos, o antkapio priekyje iškalti vi
si atsidūsėjimai, užuojautos, iš visos ap
skrities galvų išėjusios tuštybes. Tačiau 
knyga buvo atremontuota, pats kapų 
sargo sūnus, gimnazistas, jai uždėjo 
naujus viršelius, suklijavo lapus it šita 
kankinė buvo išvežta į kitą anskritį.

Kita knyga, kuri padare nemažesnę ke- < 
lionę, buvo — Dviejų sielų harmonija.

(BUs daugiau) z

DIDŽIŲJŲ TURTU, AUDRINGU VEJU IR 
POEZIJOS KRAŠTE

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
domi tikrai bolševikiškais 
tempais.

Visi projektai, visi nauji už
manymai tučtuojau) įgyvendi
nami. Mes turėjome laimės iš 
Artemo salų laivu nuplaukti 
toli jūron, kur šaunūs socialis
tinio darbo didvyriai gręžia 
ir skvarbo jūros dugną, ieško
dami1 naftos, kurios versmės 
yra keturių, penkių kilometrų 
gylyje, šis darbas yra labai 
sunkus, nes jūra nemėgsta bū
ti užkariaujama. Tačiau no
voms nenoroms turi pasiduoti 
narsiems vyrukams. Toli fiž 
dešimčių kilometrų nuo kranto 
stūkso ant geležinių polių pa
statyti naftos gręžimo bokštai. 
Jūros dugnas suraizgytas naf
tos teikimo vamzdžiais ir te
lefono kabeliais, o motoriniai 
laivai palaiko nuolatinį susi
siekimą tarp gręžimo bokštų 
ir kranto, perveždami darbi
ninkų pamainas, tiekdami1 
jiems maisto ir darbo reikme
nis.

Naftos versmių ieškojimas 
vykdomas milžinišku mastu. 
Vien tik 'trys Artemo salų 
trestai kasmet šiam reikalui 
išleidžia per 150 milijonų rub
lių. Tokios didelės išlaidos ne
atbaido ieškotojų, nes tos iš
laidos, atradus versmę, su pro
centais sugrįžta per porą sa
vaičių.

Kirovabade mes gėrimės 
puikia subtropikine augmeni
ja: magnolijomis, 'kiparisais, 
eivom, japoniškom ir vietinėm 
churmom, stengiamės prasi

skverbti į bambukų miškelių 
tankmę. Atlankome didžiojo 
Nizami kapą — mauzoliejų, 
čia pat gaunam progos susi
pažinti su gyva Azerbaidžano 
liaudies poezija — ašūgų gies
mėmis. Sunku įsivaizduoti, kas 
yra ašūgai, jų nepaklausius. 
Tai yra liaudies dainiai, im- 
provizatoriai, kurie, pritarda
mi savo muzikos instrumen
tais tarom ir kemandžiom, 
dainuodami vysto savo temą. 
Paprastai dainuoja dviese, pa
kaitomis, pravesdami tarp sa
vęs diskusijas. Toks dainavi
mas užtrunka keletą dienų. 
Dar ir dabar ausyse tebeskam
ba jų niaurus, mums neįpras
tas dainavimas, kurio mes 
klausėmės ištisas septynias 
valandas.

Pabuvoję Gorkio vardo ta
rybiniam ūkyje, apžiūrėję di
džiules vynuogių, churmos, 
granatai ir citrinų plantacijas, 
išvykome tolyn į Gruziją, su 
gailesčiu atsisveikindami1 su 
nuostabiu didžiųjų turtų, aud
ringų vėjų, darbščių žmonių 
ir poezijos kraštu.

GRAIKŲ PARTIZANAI
STIPRINA POZICIJAS

Athenai. — Graikijos mo- 
narchistų valdžia buvo ža
dėjus greitai sutriuškinti 
respublikiecius - partiza
nus, bet nevyksta. Tuo tar
pu partizanai sutelkė 20,000 
savo kovūnų šiaurinėje ša
lies dalyje ir dar sustiprino 
savo pozicijas.

WAWA)

Chicagos Žinios
Nusižudė Atstumtas Mylimos

Nuėjęs į garažą nuodingo
mis dujomis nusižudė John II. 
Tremain, 26 m., 6310 Normai 
Avė.

Teismas nustatė, kad sau- 
žudystės priežastis yra ta, jog 
John tūlam laikui buvo pro
tas susimaišęs. Jo mylimoji 
yra Mrs. Esther Hannus, 37 
m., 6336 Drexel Ave. Ji ne
sutikusi su juo apsivesti, nes 
esanti daug vyresnė.

Plėšikai “Darbuojasi”
Nežiūrint, kad Chicagoje 

turime daugiau policijos negu 
pirmiau, plėšikai vis plečia sa
vo “amatą.” Tūlą naktį plėši
kai užpuolė Perry’s Liquor 
Store, 704 N. Ashland Avė.

Irving Radzin, 38 m., Ains- 
lie St., to biznio savininkas, 
buvęs vienas krautuvėje, kuo
met plėšikai. įėjo. Jie išnešė 
80 dėžių degtinės, po $800. Į 
Taip kad nuostolių padarė už 
$3,000.

Plėšikai visą krovinį susidė
jo į vežimą ir nuvažiavo.

Chicagoj Pradeda Apsireikšti 
Rauplių Liga

Jau per 4 metus nebuvo jo
kių požymių apsireiškimo Chi
cagoje rauplių ligos. Bet pra
dėjus tai ligai apsireikšti New 
Yorke., matomai ji persikelia 
į Chicagą. Dr. Herman Bun- 
desen, sveikatingumo priežiū
ros galva, atsišaukia į visus 
Chicagos gyventojus, kad jie 
imtų sau už pareigą ir įsičie- 
pytų nuo rauplių ligos. Ypač 
tie, kurie tokių čiepų neturė-
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jo per tris metus .
Netenka aiškinti, kad raup

lių. liga yra pavojinga ir lim
panti, tad, kad apsisaugojus 
nuo jos, turime priimti tą 
svarbų patarimą. Tačiau, 
miestas turėtų ne tik patarti, 
bet ir pasirūpinti, kad tas rei
kalas būtų skubiai pravestas. • j

Daugiau Saugumo Dirbtuvėse
CIO regionalis direktorius į 

Michael Mann reikalauja 
įvesti daugiau saugumo dirb
tuvėse ir bendrai industrinėse w i 
įmonėse. Skaičius industrinių 
akcidcntų, pastaruoju laiku, 
labai padidėjo.

Chicagoj priskaitoma apie 
11,000 mažų ir didelių indus
trinių įmonių. /-

Pereitais metais čia sužeis
ta 28,406 darbininkai. Užmuš
ta 120.

Organizuoja Lietuvių Liaudies 
Teatrą; Bus Didelė Grupė su 

Šokikų ir Kitais Skyriais 
Chięagos progresyviai lie

tuviai yra gerai prasisiekę 
meno srityje. Mes turime 
daug dainininkų, vaidylų ir 
muzikantų. Ko dar reikia, tai 
geresnės organizacijos teatro 
srityje.

Tas trūkumas bus atpildy
tas. Lietuvių Meno Sąjungos 
Centras ir vietinis apskrities 
komitetas nusitarė suorgani
zuoti Liaud. Teatrą, kurte tu
rės dramos grupę, šokikų gru
pes ir muzikantų. Taipgi ma
noma turėti skyrių ir anglų 
kalba veikalų perstatymui.

(Tąsa 5-me pusi.) -

operete “Lietuvos Žiedai” operete
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Stato Scenoje ir Suvaidins Aido Choras.
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Gegužės- May II, 4 vai. Dieną
SCHWABEN HALL

474 Knickerbocker Ave.,

r

Brooklyn, N. Y.
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' ' AIDO CHORAS; VADOVAUJAMAS GEO. KAZAKEVIČIAUS '

“LIETUVOS ŽIEDAI” yra 4 veiksnių operetė, iš įvykių Lietuvoje 1940 me
tais, kai ten įsisteigė liaudies valdžia.

Parašė JONAS JUŠKA .
Labai įspūdingas perstatymas, daug dainų: solp, duetų, ir viso Choro.

Įžanga $1.00, taksai įskaityta. Iš anksto įsigykite bilietus.

ŠOKIAMS GROS PAVIDIS RADIO ORKESTRĄ
Vien tik šokiams įžanga 60c„ taksai įskaityta.
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Springfield, 111
Balandžio 1 d. buvo renka

mi miesto viršininkai. ’Sena
sis miesto gaspadorius ponas 
Kapps nerunino — jis užleido 
vietą kitiems miestą valdyti. 
Tapo išrinktas tgaspadoriumi 
ponas Eielson. Rinkimai buvo 
nepartijiniai — ne partijos 
varžėsi už vietas, bet atskiri 
žmonės.

Dažnai girdisi kitų užmeti
mai, kad Tarybų Sąjungoj nė
ra partijų laike rinkimų, kad 
ten tik viena partija viešai' 
veikia. Bet mūsų mieste šie 
rinkimai parodė, kad ir be at
skirų partijų galima rinkimus 
sėkmingai turėti, kad galima 
pasirinkti piliečius, kurie ge
riau tinka. Gal ateityje ir čia 
nebus partijų laike rinkimų.

Su pirma diena balandžio 
anglies kasyklos sustojo dir
bę, nes United Mine Workers 
unija iššaukė darbininkus pa
gerbimui 111 mainierių, kurie 
žuvo anglies kasyklos katas
trofoje Centralia. Šiuos žo
džius rašant, 13 d. balandžio, 
dar angliakasiai nedirba, nes 
UMW unija surado, kad ka
syklos yra pavojingoj padėtyj. 
Bet mainieriai, priklausą prie

Progressive unijos, tai tik 1 
d. balandžio nedirbo, o taip 
dirba ir nepaiso kasyklų gero 
ar blogo stovio. Bet gal kada 
valdžia uždarys ir tas kasyk
las, kur dirba tie prie Pro
gressive unijos mainieriai. 
Mat, kompanijos nepaiso dar
bo žmonių gyvasties. O val
džioj ir yra toki žmones, ku
rie- stoja už kapitalistus — 
nori net unijas sugriauti, kad 
tik kompanijos daugiau pelnų 
pasidarytų.

Unijos yra darbo žmonių 
ginklas už geresnį gyvenimą, 
už geresnes darbo sąlygas ir 
laimingesnį gyvenimą darbi
ninkų šeimynų. Man pačiam 
teko dirbti Mahanoy City, Pa., 
kur nebuvo unijos. Kiek vargo 
ir suktybių būdavo reikia per- 
kęsti nuo boselių! Daug rei
kėdavo dirbti tokio darbo, už 
kurį negaudavai mokėti, žiau
rus buvo išnaudojimas ir 
skriaudimas tais laikais. Jeigu 
būdavo maihierys pasiskun
džia valdžiai, tai dar ir dar
bo netekdavo kasykloj. Taip 
mainieriai ir vargdavo, bijojo
si bylinėtis su kompanija.

Viršutiniai fabrikai pas 
mus dar dirba neprasčiausia. 
Eina kdlbų, kad bus streikų. 
Mat, gyvenimo reikmenys la
bai pabrango. Telefonieči'ai ir 
pas mus streikuoja ir pikietuo* 
ja.

A. Čekanauskas.

CHICAGOS ŽINIOS
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

Pirmasis susirinkimas Liau
dies Teatrui organizuoti bus 
balandžio 24, ketvirtadienio 
vakare, Vilnies svetainėje.

Tai bus plati grupė. Chorų 
nariai kviečiami dalyvauti. 
Liaudies Teatras nekonkuruos 
su chorais, nei su kitomis gru
pėmis, jisai kooperuos ir 
stengsis koordinuoti darbą. Tai 
visai Čhicagai ir apylinkei or
ganizacija.

Teatrininkai 
kada turės ką 
bet ir abelnai 
sykį į mėnesį
žinti su drama, su vaidinimu.

Chicagiečiai turi jėgų ir di
džiausią veikalą perstatyti, tik 
reikia jas geriau suorganizuo
ti ir dar palavinti'.

Liaudies Teatro tikslas ir 
yra tas. Rep.

lavinsis ne vien 
nors perstatyti, 
susirinks bent

plačiau susipa-

Norwood, Mass
Norwoodui ir Apylinkei

CLEVELANDO ŽINIOS
/

U. S. TOYS MADE IN GERMANY

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

PRANEŠIMAS
PHILADELPHIA, PA.

Philadelphijos taryba Amerikos- 
Sovietų draugiškumo rodys judj 
THE STONE FLOWER, (Akmens 
gėlė). Šis judis apdovanotas tarptau
tiniu kreditu. Rodys balandžio 22, 
23, 24 ir 25 dd. Poplar Teatre, 6-tos 
ir Poplar.Sis. —A .J. S. (93-94)
__ .... .

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

nešime 400 metų sukaktį nuo 
pirmos lietuviškos knygos pa
sirodymo. Kalbėtojas bus vie
nas iš žymiausių Amerikos lie
tuvių žurnalistas Leonas Pru- 
seika iš Chicagos, dienraščio 
Vilnies redaktorius.

Bus puiki dainų programa. 
Dainuos Akvilia Sauriutė iš 
Dorchester — sopranas: Ig. 
Kubiliūnas iš So. Boston — 
baritonas; Norwoodo Vyrų 
Choras, vad. F. Kavachi'ch- 
bus pianistė Izabel Yarmula- 
vičiūtė-Kugel ir kiti. Norwoo
do ir apylinkės lietuviai., atsi
lankykite skaitlingai, nes čia 
matysime ir girdėsime daug 
ko įdomaus ir malonaus kiek
vieno lietuvio sielai.

Įžangos nebus .
Rengia Lietuvių Literatūros 

Draugijos 9 kp.
Komisija.

Nenori Skirtis su Senais 
, Papuošalais

Dar nuo arklio ir bričkutės 
dienų Euclid ir 70tft St. apy
linkėj yra tam tikrų papuo
šalų šalia gatvių. Kada dar 
nebuvo automobilių ir žmonės 
važinėjo su arkliu ir bričkute, 
aukštesnės klasės poniutėms 
buvo pastatyti1 šalia gatvės 
platūs akmenys, kad patogiau 
būtų įlipti į bričkutę (carria
ge). Prie to; buvo loviai, iš 
kurių arkliai atsigerdavo, ir 
stulpai arklius pririšti, dėžu
tės, kur cigarus „ pasidėdavo. 
Bet dabar jau arkliais neva
žinėjama, tad tie visi įrengi
mai pasidarė ne tik nereika
lingi', bet bledingi: užima 
daug vietos ir automobilių 
fenderius apdrasko ir žmonės 
kojas susižeidžia.

Miestas nutarė tuos akme
nis ir stulpus prašalinti1, kad 
nedarytų žmonėms blėdės. Bet 
kada darbininkai prisiartino 
prie Mrs. Nicholas Brakshaw 
nuosavybės, 1953 E. 70th St., 
Mrs. Brakshaw užprotestavo. 
Mat, ta moteris turi to seno
vinio įpratimo prie tų papuo
šalų ir nenori su jais atsiskir
ti. Atėjus darbininkams išlup
ti tuos senovinius papuošalus, 
Mrs. Brakshaw su šluota pra
dėjo juos šventinti', sakydama, 
kad miesto plėšikai (crooks) 
tuos akmenis galės išlupti tik 
tada, kai jos čia nebus.

Miestas jai aiškino, kad da
bar tie papuošalai yra atgy
venę savo laiką ir neturi jo
kios vertės, tik blėdės daro 
žmonėms ir, prie to, jie pri- 

I klauso miestui ir miestas'gali 
traukti ją į teismą ir pridaryti 
jai' nesmagumo. Miestas taip
gi patarė jai, jeigu ji taip- no
ri' tų papuošalų, kad galima 
juos nugabenti į jos kiemą, 
bet prie gatvės daugiau nelai
kys.

įstatymu paprastas pilietis 
gauna tik $28 į mėnesį .arba 
$336 į metus. Tai didelis skir
tumas, ar ne ?

Minėtas kliubas mano, kad 
galima teisėjų skaičių- suma
žinti', galima du atleisti ir tai 
užtektų, kad darbą atlikti ir 
tuomi sutaupytų piliečiams 
taksus.

Kliubas taipgi leido balsavi
mui kl’ausimą ar darbininkai, 
dirbanti valdžiai, turi 'teisę 
streikuoti. Didžiuma nubalsa
vo, kad neturi, penki pasisa
kė, kad turi' teisę streikuoti ir 
penki dar nenusitarę tikrai šį 
klausimą.

Kliubas taipgi svhrste Da- 
niel-Cramer bilių, kuris yra 
paduotas Ohio legislature j ir 
reikalauja didesnių algų mo
kytojams. Kiwanis Kliubo na
riai pasisakė prieš tą bilių. 
Reiškia, tas kliubas netiki į 
pakėlimą algų, mokytojams.

Vis Pasivėluoja su Apsauga
Nelinksmos Velykos buvo 

dėl Mr. ir Mrs. Kurti, 21901 
Fuller Ave. Prieš pat Vely
kas, balandžio 5 d., jų septy
nių metų sūnelis, žaizdamas 
su savo draugais, įpuolė į duo
bę ir prigėrė. Ta duobė yra 
ant Frank V. Mavec nuosavy
bės, kur verčia visokius lau
žus, bet Euclid miestuko pa
reigūnai nekreipė atydos, pa
kol neįvyko tokia skaudi ne
laimė. Kada vaikutis prigėrė, 
tai jie ėmė tyrinėti ir ištyrę 
įsakė tą duobę užpilti žemė
mis. Iki šiol miesto pareigū
nai į privatišką nuosavybę ne
kreipė ’ atydos. Dabar, kada 
jau nelaimė įvyko ir vaikučio 
tėvai pradėjo daryti spaudi
mą, kad daugiau gyvasčių ne
žūtų, jie tuomi susirūpino ir 
įsakė duobę užpilti.

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Pavojingai išbadėję žmo
nės greičiausiai atgauna 
sveikatą, (jeigu jiems duoda
ma įvalias kiaušinių ir pie
no miltelių. Tai ypač balty
mais - proteinais turtingas 
maistas.

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
650 5th Ave., kamp. 19th St. 

BROOKLYN, N. Y.
* Tel. SOuth 8-5569

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

Matthew A.
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Prieš Teisėjų Pensiją
Brooklyn Kiwanis Club sa

vo pirmam šių metų susirinki
me svarstė Clevelando muni- 
cipalių teisėjų pensijos klau- 

jsimą ir leido balsavimui. Bal
sų skaičius parodė, kad to 
kliubo nariai yra priešingi mo
kėjimui pensijų teisėjams.

Pensijos klausimas įneštas 
Ohio valstijos seimelyj. Tei
sėjai' reikalauja įstatymo, su- 
lyg kuriuo jiems būtų moka
ma pensijos 50 nuošimčių jų 
algų. Tai būtu neblogos įei- 
gos. Padėkim, jeigu teisėjo al
ga yra $9,000 arba $12,000, 
tai įstatymui perėjus, jie gau
tų pensijų po $4,500 ir $6,- 
000. O gi sulyg dabartiniu

Du Bušai Eksplodavo
Jau antras Clevelando 

transportacijos sistemos ba
sas eksplodavo. šešios savaitės 
atgal eksplodavo: vakarinėje 
miesto dalyje, dabar įvyko 
eksplozija rytinėje dalyje ant 
Scoville Ave. Keturi pasažie- 
riai tapo gerokai sužeisti, ki
ti smarkiai sukrėsti.

Bušai, White Motor Co. iš- 
dirbystės, tik 1946 metais bu 
vo paleisti į darbą. Eksplozi
ja išdraskė grindis į šipulius, 
kurie smarkiai lėkdami ir už
gavo važiuojančius.

V. M. D.

Kai kurie republikonai se
natoriai taipgi smerkia 
Trumano paramą Graikijai 
ir Turkijai.

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

426 LAFAYETTE iSTR., 
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 Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

Tamstos Ateitis Nebloga

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
’Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir kra javus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei-\ 
kalui esant ir $ 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa-\ 
geidaujama. Tai* 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES 
512 MarionBrooklyn

• Tel. GLenmore 5-6191

Stone Avė.
Broadway Line
ir

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

__ rie 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 1 
vietą tikrųjų DEKEN’S OINTMENT. Nebūk toks, kaip 
mūsų pirmutinis tėvas Adomas. Jis žioplai paklausė savo Į 
šonkaulio Jievos ir nustūmė pasauli i vergiją, ir dabar A 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy- yfv < 
venimas, nereikėtų nė dirbti nei drabužių nešioti, jei ne 
^dorno klaida. j. A

_ E> / \

Deksnio

Reikalauk tik DEKEN’S OINTMENT
P. O. BOX 666, NEWARK, N. J.

WMBR

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

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

L L PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

—M— ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- --------------------------------------------

Į GREEN STAR BAR & GRILL

LIETUVIŠKAS KABARETAS
I ■ s

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GtVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
V V ’V

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

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

When his wife and young daughter Joined .him in Germany, this American 
soldier went to work in the American Rc'u Cross craft shop to replenish 
.oys which couldn’t be brought along. The family dachshund, held by the 
Red Cross program director, watches while new doll cradle is painted.

UŽ DAUGELIO METU
Ateis laikas, kada visas van

deninis šalies gyvenimas bus po 
mūsų pilna kontrole ir valia. 
Mes darysim arba stabdysim 
lietų, kur tik kada tik reikės.

Mes darysim, kad lėčiau ar
ba greičiau bėgtų vanduo ant 
žemės ir po žeme. Mes kontro- 
liuosim, valdysim upių gyveni
mą ir gaminsim naujas upes.

Visa šalis bus apstatyta sto
timis, kurios parūpins orą, pa- 
gadą. Stonys duos mums žinias: 
nuo jūros eina oro keliu van
dens krovinys. Ir tuč-tuojau iš, 
aerodromo pakjls dešimtys lėk
tuvų ir visu būriu nuskris pa
imt krovinį, priverst jį, kad jis 
pasipiltų lietum ant laukų, ku
riems grūmoja sausra. į

Drėginamieji kanalai suskal
dys stepes iš visų pusių.

žemdirbiai ant visados už
mirš apie sausras ir neužderė- 
jimus. Išnyks dykumos pietuo
se, išnyks balos šiauriuose. Juk 
dykumos atsiranda ten, kur 
vandens permažai, o balos — 
ten, kur vandens perdaug. To 
nebus,, jei mes išmoksim suval
dyti vandenį.

Nauji upių 
palei Visą šalį, 
pertaisytos.

Hidrostotys, 
užtvankų ii
mins šviesą ir 
gų-

Suvaldytos ir suramintos, pa
žabotos upes pasidarys rames
nės ir vandeningesnės. Audrin
gų potvinių ir išsiliejimų ne
bus, nes upių maitinimą mes 
padarysim nuosaikų, lygų.

Klimatas pasikeis': Šiauliuo
se pasidarys sausiau, pietuose 
drėgninu.

ir atsitrauks į šiaurius. Pasi
keis šilumos įplaukos ir išlaidos 
ant žemės. Dabar daug saulės 
šilumos prasmenga veltui, nu
eina atgal į visatos dausas.

Didžiausias šilumos eikvoto
jas — dykuma. Smėliai dyku
moj atmuša saulės spindulius, 
kaip veidrodis. O jeigu mes su- 
drėginsim ir užusėsim dyku
mas, tai to jau nebus. Saulės 
energija su si kuops, susisės į 
augalų stiebus, šaknis, lapus, 
vaisius. Saulės energija eis ant 
vandens išgaravimo kanaluose 
ir vandentaupose. Daugiau ta
da vandens bus ore. šilumos 
įplaukos padidės, o išlaidos su
mažės. Vėjai perneš tą šilumą į 
šiaurių platumas. Ir tada tun
dros pasitrauks iš vietos, o miš
kai ir laukai pereis į atakos vie
tas ir pasistums į šiaurius.

Visa tai bus, jeigu mes, per
taisydami gamtą, išmoksim su
valdyti vandenį ant visų jo ke
lių: orinių, žeminių ir požemi
nių. N. IIjin.

keliai
. nes upės

atsivers 
bus

prje
ga-

pastatytos
vandentaupų

energiją, pajė-

Andai Nusmerkė Mirt 
Dar du Palestinos 
Žydų Ksvnnus

ko-Jeruzalė. — Anglų 
mandierius gen. Macirpllan 
užtvirtino mirties bausmę 
dar dviem nusmerktiem pa
kart žydam kovūnam, ku
riuos anglai vadina “terori
stais.” Trečiam žydui ji's pa
keitė mirties bausmę 
nu kalėjimu.

Mirė jau trečias 
primuštas žydas iš tų 
pinių benamių, kurie
Theo. Herzl slaptai plaukė į 
Palestiną. Gyvuosius anglai 
pervarė į savo laivus ir nu
plukdė į koncentracijos žar
džius Cyprus saloje.

amži-

anglų 
euro- 
laivu

Egzdminuojam Akis, 
Rašome ReceptusDarome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

KRISLAI
(Tąsa 

niais,” ir 
pašalpos.

nuo 1-mo pusi.) 
prašo amerikiečių

ką šitie Juozo Val- 
padarė su

Matote, 
čio “tremtiniai 
mūsų broliais ir seserimis, su 
lietuviu tauta. Man tai svarbu. 
Man pikta. Man atrodo, kad 
be galo sunkiai nusideda tie, 
kurie žodžiu arba doleriu ši
tuos kriminalistus užtaria.

Nieko tame nėra asmeniško. 
Reikalas yra žmoniškumo ir 
tautos. f

Gegužės 11 dieną įvyks 
dienraščio Vilnies šėrininkų 
suvažiavimas. Gerai, gražu ir 
naudinga suvažiavimą pasvei
kinti. Brooklyne keletas drau
gų renka pasveikinimus. Kaip 
ir Visuomet, bruklyniečiai ne
bus paskutiniai.

REPUBLIKONŲ BUČKIS 
TRUMANUI

Kansas City. — Republi- 
konų Nacionalio Komiteto 
pirmininkas Carroll Reece 
sveikino prez. Trumaną už 
bendradarbiavimą su repub- 
likonais vajuje prieš komu
nistus.

AREŠTUOJA 
TELEFONISTUS

Detroit, Mich. — Policija 
užpuolė ir suėmė 32 telefo
nų streiko pikietininkps. 
Trejetas pikietininkų sužeF 
s ta.

Washington. — Kongresi
nis sąmatos (biudžeto) ko
mitetas pasiūlė 47 nuošim
čiais numušti prezidento 
reikalaujamas lėšas vidaus 
reikalų departmental.

Maskva. — Keturių DL» 
džiųjų konferencija nesusi
taria pamatiniais kiausi4- 
mais dėl taikos sutarčių sii 
Vokietija ir Austrija.
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Graikijos monarchists!
žada su Amerikos pagalb^M^ 
sutriuškint partizanus,



BAR&. GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

D

LITUANICA SQUARE

pasidarbavi-

TONY’Si

JULOVA!I

i

I

I

Gegužines
Komitetas.

9—12 ryte
1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais Uždaryta

dai” ir patiems persitikrinti.
Vaidinimas įvyks 11 dieną

tano Pavidžio Radijo orkes- 
tros, apie 7 vai. vakare. Įžan-

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje

L

Ronald Re^an, Alexis Smith, ir Zachary Scott žvaigž
dės filmoje “Stallion Road/’ rodomoj Strand Teatre, 
Broadway ir 47th St., New Yorke. Taipgi yra ir aktai 
scenoje.

"Lietuvos Žiedai”

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

a Tel.EVergrecn 7-6868 
221 South 4th Street

linksma; ji čia moka ir su

I $1: vien tik į šokius—60c 
f taksai įskaityti).

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNIOjf AVENUE

i

h tin T .other Draugystė yra pa- 
liSaln’Dft dmiiHia. bot su kum-
1 n’H’a “nebizniavnio ” kaip kad 

n pini i prn eitvi ta darė
I nnrPYio-tni vakarienei ne pa- 
i nn^alninė organizacija.

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

čia pasiskaitykite apie ope
retėje charakterį — Barbtitę, 
Daunorų tarnaitę. Ji gyva ir pregužės, 3:30 vai. po pietų, 

Schwaben Hall svetainėje. Po

CAMBRIDGE

-f. :
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Būkite Gegužinei Mobilizacijos 
Susirinkime Antradienio Vakarą

šventės svarbumą 
pajutome visi sie- 
reakcija pasimojo 
atimti, darbininkų

Darbininkų gegužinė visuo
met buvo didelė šventė klasi
niai sąmoningiems darbinin
kams. Tos 
juo labiau 
met. kada 
Sutrempti,
dešimtmečiais išsikovotas tei
ses ir laisves.

šiemet, kaip niekada pir
miau, skaitlingos unijos, uni
jinėse ir neunijinėse šapose 
darbininkai ir liaudies orga
nizacijų nariai susiedijose ir 
tautinėse grupėse tariasi nors 
pusę dienos pirmąją gegužės 
švęsti ir išeiti j demonstraci
jas — kas su savo unija, kas 
su masine organizacija.

Lietuviu Būrys Gegužinėje
Lietuviai kas metai matuo

davome savame būryje. Mar
guosime ir šiemet. Tačiau šie
metiniame maršavime skirtu
mą bus ta, kad maršuosime 
anksčiau po piet, ne paskuti-

niai. Paskiausiuose keliuose 
maršavimuose eidavome pas
kutiniai, prietemiais.

šiemet lietuvių būrys susi
rinks 2:15 po piet, 53rd St., 
tarp 8 ir 11 th Avesv New 
Yorke, ir pradės maršuoti 
3:15. Taigi, maršuosime pa-x 
čiame dienos gražume. Už tai 
ir atrodyti turime gražiau, la
biau oi'ganizuotai, iškilmin
giau. Pirm visko, turime at
rodyti skaitlingai.

Galutinai susiplanuoti, pasi
ruošti maršavimui susirinki
mas įvyks šio antradienio va
karą, balandžio 22-rą, Laisvės 
salėje. Pradžia 8 vai. Ateikite 
patirti, kas jau gatava, ko 
dar trūksta. Ateikite patarti 
ir pagelbėti dapildyti tą. kas 
dar galima, kad darbininkų 
gegužinėje pasirodytume ati
tinkamai iškilmei.

Bendros Gegužinės 
Lietuvių Komitetas.

ponais ir su savo draugais su- vaidinimo bus šokiai prie An- 
sikalbėti — ponams būti išti
kima tarnaite, o savo drau
gams, kitiems tarnams, visuo- ga į vaidinimą ir šokius tik 
m^t būti dramriška.

rolėio vaidina tarp 
brooklvnipčiu. kain ir Chica
go ie. LMS festivale puikiai at- 
sireknmrndavusi savo vaidini
mu voikale “Prieš Srovę”, 
km’n ir deklamavime — Ele
na Feiferienė.

Vaidindama praeitame vei- 
ii Luvn panelė — nors ir 

paža”"!. bet '’is tiek nanelč: 
Hohov — tarnaitė. Jai
fpn qnls’nyi vaidinti j). T'lona 
■Pniferi’cin? nnMnn-ian vaidina 
i*. Pni-hnlnc tav'nnifn« j’nlp.

TZ nlhnnf on’n ■R'irhnt.e (Ele- I 
p n ■p’nJforione). reikia primin
ti kad ii ”ra o’ora choristė ir, 
Aidui statant nnerete. kur vai- 
d”hn pina kartu rh dainomis, 
nusvirti rolė*
4r> r,ir linksma., 

kain vi- 
nasitaiko 
Lietuvoje 

kuomet 
savo.

i.

T 
i

•X

cinmo mpmq Vartais 
pnr^rvpnti ir kain 
žmonės nerorvvono. 
ten žmonės pasiėmė
reikalu tvarkvmą į savo pačių 
rankas.

Nors anie Elena, kaip ir 
anie dan<roii kitu šioie opere
tėje vaidintoin. dar daug kas 
teigiamo būtu salima pasaky
ti. bet laikas ir vieta reikalau
ja nesitenkinti vien tik šiuo 
pareonnimu visu, skaitančiu ši 
rašini. ateiti pamatyti vaidi
nant operetę “Lietuvos žie-

Gegužes Pirmą Visi. Išstokime 
Ginti Darbininkus ir Demokratiją

Tai šūkis, kuriuo Robert 
Thompson, dviejų karų vetera
nas, o dabar New Yorko vals
tijos komunistų organizacijos 
pirmininkas, pradėjo atsišau
kimą į komunistus ir visus de
mokratijos ir laisvės . mylėto
jus. Atsišaukime jis ragina vi
sus dirbti, mobilizuotis už 
skaitlingus būrius gegužinės 
parade.

Bendras Pirmos Gegužės 
Paradas, rengiamas šimtų uni
jų ii' kitų masinių organizaci
jų, jau netoli, tik už 10 dienų, 
ketvirtadienį, gegužės 1-ma. 
Atsišaukime, be. kitko, sako:

“Gegužinė artinasi. Tą die
ną dirbančioji liaudis Londo
no, Paryžiaus, Romos, Mask
vos, Chungkingo, San Francis
co, Chi'cagos ir New. Yorko 
apjuos pasaulį rankomis vie
ningume už taiką ir demokra
tiją.

i “Gegužinė yra mūsų pačių 
amerikietiška diena. Ji buvo 
pagimdyta krauju j e ir pra
kaite didžiųjų įkūrėjų mūsų 
moderniškojo darbininkų ju
dėjimo, kaipo nemirštamas 
simbolis broliško solidarumo 
ir vieningumo. Buvo išrasta, 
kaipo di'ena budėjimo ir kovos 
darbininkų prieš milžiniškas

korporacijas — tuos turto mil
žinus, kurie be paliovos sie
kias! kalti darbininkams pan
čius ir be paliovos graso dar
bininkų pirmynžangai ir pro
gresui.

“Šiandieną tie piniguočių in
teresai atakuoja visu frontu. 
Penkiomis dešimtimis metų iš
kovoti darbininkams naudingi’ 
įstatymai yra pavojuje pražū
ties kongreso salėse. Hartley 
vergovės bilius grūmoja pa
tiems unijinio judėjimo pama
tams. Jeigu mes nekovosime 
visomis pajėgomis, mūsų de
mokratinės įstaigos taps pini- 
guotų reakcionierių sunaikin
tos. Jeigu unijos ir liaudies or
ganizacijos nosivienys ir nepa
naudos visos savo pajėgos 
prieš tas atakas, mos ne už 
ilgo atsistosime ant slenksčio 
fašizmo. Darbininkų ir liau
dies Gegužinės Paradas šie
met bus reikšminga demons
tracija gynime darbininkų ir 
demokratijos. Jeigu gerai ir 
nuodugniai paruošime, ji ga
li būti ir bus didžiausia New 
Yorko garbingojo istorijoje.

“Mes raginam visus pažan
gius unijistus sunkiai padirbė
ti padarymui jos galingu atsa
kymu unijų daužytojams. . .”
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Gal būt viltvie. kad in au- 
i'ns išlikusioms Tex
as O'tr baustoje nelaimėle, 
nowvorkieč’’ai' bėgiu praeitos 

pvndėie rausiau au- 
fi Rnndnnaiam Krvžini. 
Kampanijos vedėias James 

M. Ocil nranpša. kad nraeitn
savaite miestas, bendrai da- 
siekė 81.2 nuošimčius kvotos. 
Atskiros sritvs. imant nuošim
čiais. ne sumomis, stovėjo se
kamai: Staten Island 105 
Omrviršiio kvotą). Queens 
North Sho/’e 100. Manhattan 
82.5. Brooklyn 80. Centralinė 
Queens 79.2, Bronx 61.

Tačiau Texas Citv majoras 
J. C. Trahan pasikalbėijme su 
Raud. Kryžiaus atstovu Ger
ald Wesseliu, prie newyorkie- 
čių laikraščio Daily News ko
respondento išsireiškė, kad 
tikroji pagalba to miesto žmo
nėms “neatėjo per Raudonąjį 
Kryžių.” Jis siūlė miestams 
susidaryti savo pagalbos ne
laimėje a'paratus.

DIDIEJI DIENRAŠČIO LAISVES
i

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

Baltimore, Md.—Birželio-June 8
KARDASH SHORE EVERGREEN PARK 

Rengia Liet Literatūros Draugijos Kuopa

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

Rengia Laisves Bendrove

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

ong.a Mass. Valstijos Liet. Organizacijos

Iš Dr. Martin Luther Pasidarbavo - Paaukojo 
Draugystės Vakarienės Gegužinės Lėšošms

Dr. Martin Luther Draugys
tės vakarienė įvyko balandžio 
19 d., šapolo-Vaiginio svetai
nėje. 147 Thames St., Ridge- 
woode. Kaip paprastai, liute- 
riečiai duodavo geras vakarie
nes praeityje, bet jau pastarą
ją vakariene, tai davė dvigu
ba ar net daugiau. Valgių ir 
o-ėrįmu buvo kiek kas norė
jo.

Pasišokus prie geros J. Ši- 
mansko orkestros, jei kurie 
nnrėio dar kokia burnele pa
imti erėrimo bei valgio, tai ga
vo be jokio ekstra užmokes
čio. Nepaisant, kad Dr. Mar-

Viktorija Balkuj pridavė už 
gegužinės guzikučius $4-80 ir 
tiesioginių aukų (Bendros* Ge
gužinės, Parado reikalams 
$1.50. Draugišką talką ji ga
vusi Dr. Martin Luther D-jos 
vakarienėje.

Aukojo:
J. Steponaitis $1. V. Zavec- 

kaą 50c.
Dėkojame už 

ma ir aukas.
Bendros 
Lietuvių

New Yorke sumobilizuota 
1,500 policijos su keliom de
šimtim viršininkų pasitikti čia 
atvykusi *prez. Trumaną ba
landžio 21-mą. Jis čia pakvies
tas kalbėti Waldorf-Astoria 
viešbutyje Associated Press 
suruoštuose pietuose.

Varšavos Skerdynių 
Sukakties Mitingas 
Williamsburge

Varšuvos ghetto sukilimas 
nebus pamirštas, kol pasau
lis gyvuos. Ir jį minėdami 
žmonės prisimins istoriją, pri
simins tuos faktus, tą padėtį, 
kuri privedė prie įsigalėjimo 
reakcijos ir jos pagimdyto fa
šizmo su jo persekiojimais ir 
kankinimais nekaltų žmonių, 
su ghettais ir mirties kempė
mis. Prisimins brangią kainą1, 
kurią žmonija sumokėjo ir te
bemoka pastangose tuos bai
sumus prašalinti.

i Ir su pagarba prisimins tuos, 
kurie apsupti kankintojų, pas
kutinėmis pajėgomis atsikirto, 
paskelbę kankintojams , kovą, 
nors patys mirė nelygioje ko
voje, mirė didvyriškai, palik
dami laisvės gynėjams visame 
pasaulyje gražų pavyzdį.

Varšuvos sukakčiai minėti 
Williamsburg© k o m u n i s tai 
rengia įdomų masinį mitingą 
šio trečiadienio vakarą, ba
landžio 23-čią, Imperial Pal
ace, 790 Broadway, už bloku- 
čio nuo Flushing Ave., Brook
lyn e. Įžanga tik 35c.

Kalbės Henry Winston, ko
munistu partijos org. sekreto
rius; George Sandler iš žydų 
Liaudies Broliško Ordino ir 
Joseph Winogradsky, Kailia- 
siuvių Unijos Lokalo 115-to 
vedėias. po karo lankęsis Len
kijoj*. Bus ir meno programa. 
Kviečia visus atsilankyti.

Lietuviai prašomi tikietus 
isigyti iš anksto, pas kliubie- 
čius, L. K. Kliubo patalpose.

Komunistai per Vieną 
Savaitę Gavę 462 
Naujus Narius

Bronx komunistai vadovau
ja naujų narių gavime., kaip 
iš ten pranešama spaudai. 
Bėgiu praeitos savaitės jie 
jau dasigavę iki 41 nuošimčio 
savo kvotos. Visas miestas 
bendrai paėmus yra pasiekęs 
32 nuošimčius kvotos.

Visame mieste praeitą sa
vaitę komunistai gavę 462, 
naujus narius. Skaičiumi gau- Į Mat, 
tų narių New Yorko apskritis 
buvo pirmoji, su 197 nariais 
per savaitę, Kings-Brooklynas 
antroji. Tačiau kaipo dides
nėms dalims miesto, su dau
giau gyventojų ir daugiau se
nų narių ir kvętos yra skirtos 
daug didesnės. Tad nuošim
čiais imant vis vien neatsilai
ko prieš sujudusius dirbti 
bronxiecius.

.— --------6-taa puslapi*
Laisvė—Liberty Lith. Daily *
Antradienis, Baland. 194^/v

DAUGIAU KAINUOJA 
VAŽINĖTI J CONN.

New Haven & Hartford 
Railroad pakėlė fėrą tarp tų 
miestų ir New Yorko. Pakely
je esantieji mažieji miestai 
protestuoja. Jie sako, kad Te
ras tame ruožte.ir taip jau 
buvo per brangus. Kad pakė
limas dar aukščiau fėro pa
kenks tų miestelių gerovei.

, pačiame didmiestyje 
trūkstant butų ir šiaip jau no
rintieji užmiesčio gyvenimo, 
daugelis dirbančių New Yor
ke važinėja gyventi tuose 
miesteliuose.. Pabranginus fė
rą, mažiau žmonių važinės į 
užmiesti.

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174
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Firmos “Savininkai 
Pikieto Linijose

American Telephone and 
Telegraph Kompanijai ar jos 
užtarėjams paleidus burbulą, 
būk tūkstančiai darbininkų 
esą ir savininkais firmos, būk 
tik grupės nenuoramų strei
kuoją, streikieriai ir tam turė
jo atsakymą.

Firma kaip tik tokiam tiks
lui ir buvo paleidus tam tikrą 
skaičių serų į' darbininkus , ir 
kai kas tų Šerų įsigijo. Dabai' 
atsakyti į. užmetimą, būk tai 
streikieriai šėrininkus skriau
džia, streikieriai šėrininkai iš
ėjo į pikietą nešini tokiais pla
katais ir obalsiais: “Aš esu 
šėrininkas, — reikalauju tar
tis su unija.”

DIDELIS ATIDARYMAS
Grand Opening

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

Naujas savininkas JUOZAS LUGAUSKAS kviečia 
atsilankyti, gražiai pavaišins.

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom

Proo-ramai pirmminkavo J. 
Bernotą, kuris pakvietė kalbė
ti kelete svečiu. Kalbėjo: Ne- 
činnskas. šalavieius, Vaiginis, 
7fl,vprkDs. Armickas. Apselis. 
Nnb’vaika ir kiti. Visi linkėjo 
draperijai crpviausin lailYPU.

Gnonadinės. kurios naerami- 
nn fain skaniai maistą bllVO 
VnraSVien“» jr Jankauckinnė. 
VpitovUnc! buyo iaunos. pra
žios merginos, bet pavardžių 
jos man nesakė.

C. N.

Norintieji pagelbsti darbi 
ninku gegužinei, gaukite me 
džiagu Lietuvių Komitete.

t
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GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VTGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephonp EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

128 Union Avenue
; N Y

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 DevOe Street 
Brooklyn, N Y

i*l < JUtUM

■y,

13 . $2475

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

MATIKI

rATlUCU 
it ... I247*

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




