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energijos žmo-

Atsimenu J j, Kaip šiandien. 
Paieskome,
Margaret Truman.
Charlie Chaplin ir

Žmonės.
Rašo A. BIMBA *4 .•aJp1

atrodė 
žmonių.

ten

Dar vis neturime smulkes
nių informacijų apie mirtį žy
miojo lietuvių tautos rašytojo 
Petro Cvirkos. Nežinome, ko
kia liga jis mirė. Man esant 
Lietuvoje 1945-1946 metų žie
mą Petras 
sveikiausių
pasimaišydavo, 
pilna kalbų ir juoko. Atrodė 
neišsemiamos 
gus.

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

vienu iš 
Kur jis 
būdavo

I Man, asmeniškai jį pažinu
siam ir taip dar neseniai j j su
sitikusiam, sunku net tikėti, 
kad Petro jau nebos i ran d a gy
vųjų tarpe. Dar vis atrodo, 
kad Associated Press praneši
mas iš Londono, paimtas iš 
Tass žinių agentūros, gal ne
pasitvirtins. Gal klaida, gal...

>

Toks staigus ir skaudus 
smūgis visai lietuvių tautai! 
Petras Cvirka nebuvo tik ra
šytojas: jis buvo energingas 
veikėjas, nuoširdus, ištikimas 
lietuvių tautos sūnus, naujo
sios Lietuvos statytojas, visa 
siela jai atsidavęs. Kaip tik 
tokių žmonių Lietuvai ir rei
kia.

Apie pažintį ir susitikimą su 
Petru, taip pat apie jo veik
lą ir literatūrine kūrybą, teks 
pilniau parašyti vėliau, kai 
bus galima objektyviškiau iš
sireikšti.

Lietuviu Literatūros Drau
gijos centro sekretorius Do
mininkas šolomskas man sa
ko : “Žiūrėk, dar turime 30 
kuopų, iš kuriu nesame gavę 
duoklių nei už vieną narį. Būk 
toks geras, pabark tų kuopų 

( , veikėjus.” * ‘.
. Bait juos, žinoma, reikia. 

.^^^Bet gal bus geriau, kad viešai 
paieškosime.

Ko, draugai, miegate?

Jau seniai protingi žmonės 
žino, kad vaikai neatsako už 
tėvų griebus, neigi jie gali gy
venti vien tik tėvų gerais dar
bais.

Nieko nekalta Margaret 
Truman už savo tėvo vedamą 
netikusią politiką. Ji turi sa
vo vargų ir ambicijų. Ji nori 
būti dainininke. Ir tai puiku. 
Gerai, kad jauni žmonės sie
kia gražių karjerų. O daini- 

.ninkės karjera yra graži ir 
prakilni.
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Margaretai galima iš gilu
mos širdies linkėti pasisekimo.

Iš vienos pusės, jai gerai 
tos karjeros siektis,' nes. pre
zidento dukteriai nėra vargo 
su issigarsinimu. Kai buvo 
pranešta, kad prezidento duk
tė oro bangomis dainuos, mi
lijonai žmonių klausėsi. Jei 
šiaip kokia mergelė būtų pa
sisakius, kad turės “debiutą.” 
laikraščiai hūtų nekreipę dė
mesio.

Iš kitos pusės, Margaretai 
sunkiau, ires iš jos daug dau
giau tikimasi, žiūrėkite, pre
zidento duktė dainuos! Ji turi 
gerai dainuoti! Bet dainuoti 
Margaret kol kas dainuoja 
tiktai vidutiniškai,
pasirodymas neišėjo 
procentų. Daugelis 
nusivylę.

ORAS.—Būsią šilta.nų, o šiaurinė

Pirmasis 
šimtu 

jaučiasi

>.«•_ i

Senatorius Pepper sako, 
dar ne laikas duot Palesti
nai nepriklausomybę.

Vienas dalykas, tačiau, aiš
kus. Margaret Truman, jei no
rės per radiją dainuoti, turės 
įstoti j muzikantu uniją!

, Prezidentas Trumanas gal 
nesijaus gerai, kai jo Marga- 
reta moka į uniją duokles ir 
užsilaiko unijistiškai, gal dar 
net bolševikiškai!

“The Worker” kolumnis- 
tas Harry Raymond turėjo 
pasikalbėjimą su Charlie 
Chaplinu. Pokalbis daugiausia 
ėjęs apie naująją • CHdplino

(Tua 5-me pusi.)

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

Amerikos Armija 
Nelaikysianti 
Komunistą

Washington. — Jungtim 
Valstijų karo departmen- 
tas išleido patvarkymą, kad 
reikės nepriimt komunistų 
oficierių ir kareivių į ar
miją arba paleist iš tarny
bos jau priimtus “raudo
nuosius.” Associated Press 
todėl užklausė karo depart- 
mento valdininkų, kas ma
noma daryt su komunis
tais, kuomet bus įvestas 
verstinas rėk rutayimas. 
Valdininkai atsakė, kad iš 
komunistų galės būti suda
ryti atskiri būriai, kaip 
darbiniai batalionai, ir su 
jais būsią elgiamasi pana
šiai, kaip su sąžiningais 
(conscientious) karo prie
šininkais.

Vokiečiu Badas Esąs 
Pavojingas Anglams 
Ir Amerikonams

Berlin.— Amerikonų val
domoj Vokietijos srityje 
streikavo apie 100,000 vo
kiečių darbininku, protes- 
tuodanji prieš badą. Jie ne
gauną nė pusės reikalingo 
sveikatai maisto. — Praei
tos savaitės gale 120,000 
darbininkų streikavo Ham
burge prieš anglus, kaipo 
vokiečių marintojus badu. 
Kur sunkaus darbo žmogui 
reikia 3,275 kalorijų mais
to per dieną, tai anglų- 
amerikonų valdomoj srity j 
darbininkas gauna tik 600 
iki 1000 kalorijų. Jau patys 

mato 
pa-

anglai - amerikonai 
sau pavojų, jei nebus 
tiekta daugiau maisto.

TEISMAS PRIES 31 
IINČININKĄ

Čia/ Greenville, S. C. — 
prasidėjo teismas prieš 31 
baltąjį linčininką. Jie pa
grobė ir nužudė vieną neg
rą. Prisaikdintieji teisėjai 
parinkti iš biznierių, far- 
merių ir darbininkų. Yra 
26 raštiški liudijimai, ku
riuose kaltinamieji įtaria 
vieni kitus. Teismo rūmas 
užsigrūdęs žiūrovais. Neg
ram, pagal įsigyvenusį pa
protį, neleidžiama net sy
kiu su baltaisiais sėdėti; to
dėl negrai tik galerijoj.

GRAIKIJOS VALDŽIA 
ŽADA NAUJĄ OFENSY- 
VĄ PRIEŠ PARTIZANUS

. Athenai, Graikija, geg. 
12. — Graikų monarchistų 
valdžia' garsinasi, kad jinai 
paruošė 20,000 kariuomenės 
naujam ofensyvui, girdi, 
“nušluot partizanus” res- 
publįkiecius. (Panašiai mo- 
narchistai gyrėsi ofensyvu 
pirm poros savaičių; tuo 
tarpu partizknai atėmė iš 
jų daugiau miestų ir aps
kričių.)

Tafio - Hartley'o Bilius prieš Unijas 
Reiškia Nedarbo Krizj, Sako Wm. Green 
------------------------------------------------------ra • ' __________________ —— ' a----------------------------------- -----------

ĮKAITINTA DAR 12 
NACIŲ GENEROLŲ

Nurnberg. — Teisiama 
nacių feldmaršalai Wm. 
List, von Weichs ir 10 kitų 
generolų, kurių įsakymais 
buvo išžudyta šimtai tūks
tančių civilių graikų, nor
vegų, italų ir Albanijos pa-

Nauja Prieš-Sovietinė 
Lėktuvų Bazė Alaskoj

Washington. — Amerika 
išleis $8,125,000 naujai ka
rinių lėktuvų aikštei ties 
Ladd Field, .Alaskoj. Ta 
aikštė bus vartojama didie
siems bombanešiams, galin
tiems vienu pradėjimu skri
sti 10,000 mylių. Šie bomba- 
nešiai taikomi skraidymui 
per šiaurinį žemės ašigalį 
(atsitikimui karo su Sovie
tais).

General Motors Baudžia 450 
Darbininku, Veikusiu Streike 
Unijų Teisėms Ginti

Detroit, Mich, —r Gene
ral Motors aūtomobilių kor
poracija baudžia arba dar 
baus 450 iš tų darbininkų, 
kurie balandžio 24 d. ‘aplei
do darbą ir demonstravo 
prieš pavojingus i unijoms 
sumanymus kongrese.

Korporacija už tai buvo 
visai pavarius 15 darbinin
kų, šaukusių į demonstraci
ją. Bet CIO unija išreikala
vo sumažint bausmę. Taigi 
šie darbininkai dabar tik 
suspenduoti nuo darbo ke
lioms iki 10 savaičių .

26 kiti sulaikyti nuo dar
bo dviem savaitėm. O dau
guma likusių vadinamų 
“kaltininkų” būsią porai 
dienų suspenduoti. ‘

Md. Streikas prieš 
Verguvės Dilius

Čumberland, Md. — Dar
bo Federacijos ir CIO uni
jos vakarinėje • Marylando 
valstijos dalyje šaukia vie
nos dienos protesto streiką 
prieš kongresui įneštus bi
lius, grūmojančius unijų 
gyvybei.

Amerika Derėsis su Sovietais dėl Korėjos Apvienijimo 
Ir Sykiu Stiprins Amerikonų Užimtą Korėjos*Pusę

Washington. — Sovietai 
sutinka panaujinti derybas 
su amerikonais dėlei bend-i 
ros laikinosios valdžiofe su
darymo visai Korėjai to
kiomis sąlygomis, kokias 
siūlė Amerikos valstybės 
sekretorius gen. Marshal- 
las, darydamas nuolaidą. 
Tuo tarpu Trumano val
džia kreipsis į kongresą, 
kad paskirtų 500 arba 600 
milionų dolerių stiprint pie
tinei Korėjai “prieš bolše
vizmą’*. — Pietinė Korėjos 
pusė yra užimta ameriko 
nų, o šiaurinė --^ Sovietų.,,

Darbo Federacija RaginaPrezid 
Trumaną Atmesti Tą Bilių

Washington. — Jeigu 
kongresas priliptų Tafto- 
Hartley’o sumanymus prieš 
darbo unijas, tai fabrikan
tai tuoj pradėtų visur kapo
ti darbininkams algas, kaip 
įspėjo Amerikos Darbo Fe
deracijos pirmininkas Wil
liam Green, kalbėdamas per 
radiją geg. 11 d. Darbinin
kai tuomet'negalėtų išpirk
ti gana dirbinių bei produk
tų; todėl kompanijos stab
dytų savo fabrikus, ir pra
sidėtų “naujas pavojingas 
nedarbo krizis”, sakė Wil
liam Green.

Jisai šaukė amerikiečių 
dauguomenę taip prabilti, 
kad Washingtqnas išgirstų 
jų balsą ir kad būtų pasto
tas kelias “tokiai pragaiš
tingai klaidai.”

Darbo Federacija ypač 
ragiųa prez. Trumaną ve
tuoti - atmesti Tafto-Hart- 
ley’o prieš-unijinį bilių.

Didžiausia viltis atmušti 
šį pavojų, tai paveikti dau-

KA SICLO TAETO BILIUS 
PRIEŠ DARBO UNIJAS

Washington.,-— Republi- 
kono senatoriaus Taftoir 
kongresmano Hartley’b z bi
lius prieš unijas siūlo štai 
ką: Faktinai uždrausti uni
jai atstovaut darbininkus 
bet kurioj ištisoj plačioj 
pramonėj, o suskaidyt uni
jas tik į vietines unijėles; 
federalių teismų indžionk-

šinais laužyt streikus; 
traukt unijas į teismus su 
reikalavimais, kad jos at
mokėtų samdytojams strei
kų nuostolius, ir tuo būdu 
sunaikint ir nubankrutuot 
darbo unijas. Šitaip Darbo 
Federac. pirmininkas Wm. 
Green išdėstė priešų pla
nus. •

KOMUNISTŲ LAIKRAŠČIAI 
BRAZILIJOJ DAR EINA

Rio de Janeiro, Brazilija. 
— Associated Press prane
ša, kad Brazilijoj vis dar 
išeina 7 komunistų dienra
ščiai nors valdžia uždarė 
Komunistų Partiją. Rinki
mų tribunolo pirmininkas 
L. Andrade buvo, užklaus
tas, ar valdžia išmes 15 ko
munistinių Brazilijos kong
reso atstovų rūmo narių ir 
gfenatorių Luisą, Carlos Pre- 
stesą. Andrade atsakė, kad 
jie, turbūt, nebus kliudomi. įvairiose valstijose.

Pirmesni pasitarifnai a- 
pie įsteigimą vienos korė
jiečių valdžios, iškriko ypač 
dėl klausimo, kokias Korė
jos partijas kviesti į dery 
bas dėl busimosios val
džios.

Sovietai siūlė kviesti tik
tai demokratines partijas, 
kurios, iš sykio pripažino 
laikinąją Amerikos-Sovietų 
globą Koręjai, pagal ameri
konų ir Sovietų susitarimą 
Maskvoje 1945 m. gruodyje.

Ameriką reikalavo trauk
ti į valdžią, ir visas kitAs 
partijas, kurios atmetė 

giau kaip trečdalį visų se
natorių, , kad jie balsuotų 
prieš tą bilių po to, kai pre
zidentas jį atmestų; Jeigu 
pavyktų patraukt daugiau 
kaip trečdalis senatorių į 
unijų pusę, tuomet senatas 
negalėtų, sudaryt dviejų 
trečdaliu balsų, kurių rei
kia, norint bilių padaryti į- 
statymu. kada prezidentas 
atmeta bilių.

Senatorius Taftas, repub- 
likoųų vadas, neseniai kal
bėdamas redaktorių susi
rinkime, prisipažino, kad 
jis į savo bilių prieš unijas 
įrašė du trečdalius tokių 
posmų, kokių reikalavo fa
brikantai. Vadinasi, Tafto- 
Hartley’o bilių padiktavo 
tie asmenys, kurie “visuo
met kovojo prieš naudingų 
darbininkam įstatymų iš
leidimą, kurie nužudė kai
nų kontrolę, kurie priešino
si sumanymams, reikalavu
siems uždraust jaunamečių 
vaikų samdymą darban.” 
užreiškė Wm. Green.

Rio
Cor-

rašė, jog

Prieš-komunistinis 
de Janeiro-dienraštis 
reio Da Manha 
komunistų atstovų išmeti
mas būtų “savižudystė pa
čiam kongresui.”

New York. — Apie 1,000 
Bell telefonų laboratorijų 
darbininkų sugrįžo, darban 
su $4 priedu per savaitę. 
New Jersey telefonistai ga
vę $5 priedo. Bet 185-,000 te
lefonistų dar tęsia streiką

Maskvos sutartį ir veikliai 
kovojo prieš ją. Sovietai 
nurodinėjo, kad tai -sutar
čiai priešinasi tiktai fašis
tinės korėjiečių partijos.

Amerikonų komandierius 
piet. Korėjai gener. Hodge 
paskui siūlė šaukt į dery
bas. dėl vienos korėjiečių 
valdžios visas partijas, ku
rios dabar pasirašys neko
voti prieš maskviškę Ame
rikos sutartį su Sovietais, 
nežiūrint, kad praeityje jos 
priešinosi tąi sutarčiai. Bet 
perdaug susiteršę partijų 
atstovai galės būt atmesti

ANGLAI GABENA ŽYDŲ 
KOVŪNUS AFRIKON

Jeruzalė. — Anglai suė
mė dar 50 kovingų žydų ir 
išgabeno į koncentracijos 
stovyklą Kenya kolonijoj 
Afrikoj. Ten suvaryta jau 
apie 300 žydų, kuriuos an
glai įtarė kaip “teroristus.”

Tai Pavergimo Paskola, 
Sako Francūzy Komunistai

Paryžius. — Prancūzui 
komunistų spauda rašo, jog 
prez. Trumanas todėl išga
vo Franci j ai $250,000,000 
paskolos iš Tarptautinio 
Bankę, kad tikisi pajungt 
Franci ją amerikinei politi
kai. Nurodoma, jog ta pas
kola Franci j ai duota tik už 
penketo'dienų po to, kai ko- 
nniųistai buvo pašalinti 
ministrų kabineto.

iš

Cliurchillas Gavo Karini 
Francijos Medalį su $2 
Metinės Pensijos

• Paryžius. — Franpijos 
premjeras Paul Ramądier 
per valdišką iškilmę sutei
kė buvus. Anglijos prem
jerui W. Churchillui Kari
nį Medalį, aukščiausią 
francūzų karinės garbės 
ženklą. Karinio Medalio ga
vėjui Franci ja moka 200 
frankų (apie du doleriu) 
pensijos per rhetus — taba
ko nusipirkti. Be to, meda
lis duoda dar tokią teisę: 
Jeigu taksi-kabas girtą 
medalistą nuo gatvės paim
tų ir namo parvežtų, tai 
Francijos valdžią sugrąžin
tų medalistui pinigus, ku
riuos jisai sumokėjo taksi 
vežikui už pristatymą 
mo.

na-

Paleista jau 40,000 
Auto. Darbininku

Detroit, Mich. — Skai
čiuojama, kad automobilių 
kompanijos čia paleido jau 
40,000 darbininkų ir vis dau
giau paleidinėja. Rengiasi 
netrukus streikuoti Fordo 
kompanijos darbvedžiai- 
formanai.

pagal amerikonų ir Sovie
tų bendrą nutarimą.

Sovietai priima šią ame
rikonų nulaidą, kaip prane
šė Sovietų užsienio reika
lų ministras Molotovas, ir 
siūlo \ panaujinti derybas 
gegužės 20 d. Korėjos sosti-r 
nėję Seoule. Bus tariamasi 
ir apie ūkinį abiejų Korė
jos $usių apvienijimą.

Bet Amerika, nelaukda
ma, kas bus nutarta, stip
rins savo pozicijas pietinėje 
Korėjoje.

LAISVE-L1BERTY
The Only Lithuanian Dally

In the Eastern Slate®.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. V.

Telephone: Stagg 2-3878
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Alkanieji Chinai 
Grūmoja Įsteigti 
Savo Valdžią

JI

Shanghai, Chinija. —800 
tūkstančių chinų darbinin
kų čia grūmojo paskelbt vj- 
suotiną streiką pirmadienį,
ieigu valdžia nenumuš ry
žių kainos arba jeigu tin- 
karnai nepakels . darbinin
kam algų. Fabrikinių ii* ' 
Miestinių Darbininkų Są- 
junga įspėio, kad jie ims 
miesto valdžią j savo ran- 
kas, jeigu nebus jiem parū
pinta maistas tokiomis kai-
nomis, kokias jie galėtų 
mokėt iš savo uždarbio. Są
junga pareiškė, kad ji ne 
komunistinė. Jau sustreika
vo tūkstančiai miesto val
džios darbininkų, reikalau
dami pakelt algą 60 nuo
šimčiu.1 z * ’

J
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Shanghajaus Darbi
ninku Statomi. 
Reikalavimai

Shanghai, Chinija. —Šio 
didmiesčio Darbo Unijų Są
junga 
valdininkus, kurie, sugrobę

pareikalavo ištirt

maistą, pardavinėja jį juo
dojoj rinkoj, o alkina dar
bininkus; nupigint maisto 
produktus; sustabdyt bega
lini popierinių pinigų spau
sdinimą,’mušantį visų pini
gų verte; 80 nuoš. aptak-
suot pelnus, kurje viršija j 
6,000 amerikinių doleriu ji 
per metus; sumažint armi- ; 1

<4

ją iki vieno miliono vyrų iš 
viso. — Dabar Chiang Kai- 
sheko tautininkų valdžia 
laiko 5 milionus ir 750,000 
kariuomenės. J

J. TAUTU GINČAI 
DEL PALESTINOS

j

&

Lake Success, N. Y. —| 
Politinis Jungt. Tautų ko
mitetas pakvietė žydų ir‘ 
arabų atstovus išreikšti 
nuomones apie Palestiną. 
Arabai reikalaują Palesti
nos nepriklausomybės. Pra
nešama, jog žydai to dar 
nenorį, kol arabai sudaro 
daugumą to krašto gyven
tojų. Amerikonai tikisi, kad^ 
bus atmestas Sovietų reika- > 
lavimas įtraukt visų penkių - 
didžiųjų talkininkų atsto
vus į busimąją Palestinos 
tyrinėjimų komisiją. ,
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LENKŲ PABĖGĖLIŲ 
SUKILIMAS

Landšberg, Vokietija, — 
Sukilo lenkai pabėgėliai 
stovykloje ir nutraukė že
myn Amerikos vėliavą. A- 
merikonai laide ašarines 
bombas į juos ir šaudė o- 
ran, iki lenkai nurimo. Jie 
protestavę prieš naują vir
šininką, v

Maskva. — Sovietų laik
raščiai tvirtina, kad ame
rikonai rekrutuoja buvu
sius. karinius japonų lakū
nus į Amerikos oro jėgas.

LoųSon. — Čia streikuoja 
500 įieno iš vėžio to jų. >
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Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 
at Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879. I .s
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karą 'prieš Suomiją uždėjo 
ant jos žmonių, baisiai dide
les kontribucijas. Tai esanti 
nepaprastai sunki našta jos 
žmonėms. Bet, toji sunkioji 
naštk virstanti Suomijai tik
ra palaima, ji naikinanti ko
munistus. Visi Suomijos ko
munistai prapuola. Jie nusto
ja būti komunistais?1

Todėl nereikia nei juok
tis, nei stebėtis, jeigu iš to 
džiaugsmo Darbininkas 
garsiai, arba visa gerkle 
surinka:

“O kad mes galėtume pa
siųsti visus savo lietuviškus 
komunistus kokiam pusme
čiui į Sovietų ‘rojų* arba į 
bolševikų valdomą Lietuvą. 
Netenka abejoti, kad jie 
grįžtų pagydyti iš ‘komunis
tiškos ligos/ taip kaip dabar 
‘išgyja’ visi Suomijos komu
nistai.” t

Visa bėda tik tame, kad 
juos ten pasiųsti negalima. 
Tuo būdu mūsų bro
liams klerikalams 
pasilieka Verkti, sielo
tis ir laukti, kąda Rusija 
čia ateis ir sudoros mūsų 
komunistus! Patys, su jais 
apsidirbti nei žinome kaip, 
nei pajėgiame.

Philadelphijoj delicatessen krautuvė paskelbia nu
mažinanti kainas, bet be tam tikro Įstatymiškai versti
no reikalavimo to prisilaikyti praktikoje, kainų narna- 
žėihno, kaio paparčio žiedo, šemininkės neranda.
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Kur Link Francūziją?
Nepaprastai smarkiai dideli įvykiai purto Francūziją.

• Komunistų išėjimas iš kabineto ir socialistų nutarimas
• be komunistų apseiti, pasiremiant dešiniųjų partijų ben

dradarbiavimu, veda Francūzijos politiką nauja krypti
mi.

Kitų šalių dešinieji socialistai džiaugiasi tais įvy
kiais ir sveikina savo kolegas francūzus už ‘atsikratymą’ 
komunistų. Tačiau nereikia didelio galvočiaus, kad ma- 

; tyti, jog šis Francūzijos socialistų žygis gali be galo 
skaudžiai atsiliepti jiems patiems. Kaina, kurią jie tu
rės užmokėti dešiniosioms partijoms, bus labai aukšta, 
Socialistai turės vis smarkiau ir smarkiau ristis dešinio- 
jon pakalnėn. Jų vadai tatai supranta ir eina atviromis 
akimis. v

Bet, iš kitos pusės, socialistuose padidės skirtumai. 
Dabartinė Ramadier ir Blum politika yra dešiniųjų lai
mėjimas. Bet laimėjimas gan silpnas. Ramadier atsisvei
kinimą su komunistais užgyrė 2,529 balsais prieš 2,125, 
tai yra tiktai 404 balsų dauguma. Jei Ramadier ir Blum 
pradės mokėti per aukštą kainą už kiekvieną dešiniųjų 
partijų paramą, kairieji socialistai nepakęs. Francūzi
jos Socialistų Partija gali skilti.

Taigi, iš to taškaregio, užsienio kolegoms nereikėtų 
per daug džiaugtis, nes tas džiaugsmas gali būtPvisiškai 
trumpas. * ■ » ' ■

Francūzų Komunistų Partija yra stambiausia parti
ja šalyje. Niekas neužginčina to fakto, jog komunistai 
vadovauja Francūzijos proletariatui. Darbo unijos, sa
koma, 80 nuoš. yra komunistų įtakoje. i'

Tai kuogi Francūzijos socialistai pasiremdami pasi- 
mojo Francūziją valdyti? Aišku, kad ne darbininkų kla-

• še. Jie pasimojo valdyti pasiremdami buržuazija.
Francūzijos proletariatas dar netarė savo žodžio. 

Patys komunistai nedvejojįnai pareiškė, kad jie neišeina 
prieš ndujai susiddriusfą**Vyriausybę. Komunistų Par
tija ir toliau veiksianti kaipo valstybinė partija. Komu
nistai, reiškia, nenori Ramadier stumti į dešinę. Jie ir 
toliau rems visus Ramadier žygius, kurie pasirodys nau
dingi Francūzijos darbo žmonėms ir Visam kraštui. Jei
gu, tačiau, naminėje politikoje, pasiremdamas buržuazi
ją, Ramadier pasiduos reakcijai, o užsieninėje politikoje 
—’ imperialistinėms avantiūroms, tai komunistams nebe
liks kitoš išeities, kaip pereiti griežton opozicijom Gra
žiai juos išsunkus, buržuazija socialistus išmes laukan. 
Vokietijos socialdemokratų panaši politika davė visiems 
laikams puikiausi pavyzdį. Po Pirmojo karo jie buvo 
panašioje rolėje, kaip dabar Francūzijos socialistai. Jau 

- žiųome, kas su jais atsitiko, kuomet jie išgelbėjo Vokie
tijos buržuazijos kudašių. /

Tačiau, žinoma, gali įvykiai staiga pakrypti kiton 
pusėn. Toji mažytė balsų dauguma, kurios pagalba Ra
madier atsiskyrė nuo komunistų, gali greitai sutirpti. 
Patys socialistai, tuo būdu, gali pamatyti savo žygių 

, klaidingumą ir laiku susigriebti.

Teisingas Unijos Kelias
Clevėlande įvyko labai graži Packinghouse Workers 

Unijos (CIO) konvencija. Tai palyginti jauna unija, bet 
ji jau turi du šimtu tūkstančių narių. Skerdyklų ir ki
tų mė^os pramonių darbininkai jau puikiai organizuoti 
ir nedreba prieš kiekvieną mėsos trusto pasijudinimą. 
Tab kas prieš desėtką metų buvo tik svajonė, šiandien 
virtusi šviesia tikrove.

’Ši konvencija parodė daugeliui senesnių unijų, kaip 
įgalima ir reikia organizuotų darbininkų reikalus vesti. 
/Susirinkę keturi šimtai delegatų beceremoniškai atmetė 
raudonbaubizmą ir vienbalsiai užgyrė unijos vadovybės 
atsargiai vedamą vienybės politiką.

Konvencija nutarė reikalauti visiems darbininkams 
algų pakėlimo 15 centų į valandą, šitie organizuoti dar
bininkai pasmerkė tuos, kurie nori panaudoti tarpe Ame
rikos Darbo Federacijos' ir CIO organizacinius skirtu
mus darbininkų padalinimui. Jie pasisakė už abiejų ju
dėjimų tampriausi bendradarbiavimą;

Packinghouse Workers Unija pasmerkė abi senąsias 
partijas ir jų priešdarbininkišką politiką ir pasisakė už 
organizavimą trečiosios partijos, kuri remtųsi darbinin
kais, darbo farmeriais ir vidurine klase. Konvencija pa
smerkė Kongresam įneštus priešunijinius bilius.

Trasias LafinejOį Bet Ne Pilnai
Telefonistų streikas baigėsi. Darbininkai pavargo ir 

pasidavė. Reikalavo dvylikos dolerių savaitėje pakėlimo, 
o susitaikė ant apie keturių dolerių. Ta prasme multibi- 
1 (joninis American Telephone & Telegraph trųstas lai
mėjo. Laimėjo ir tame, kad telefonistai negavo vienos 
visai šaliai sutarties, kad jie turėjo sutikti daryti kont-

IŠKEPTU MELU 
GRAUDENA SAVO 
SKAITYTOJUS

Tėvynes redaktorius 
cializuojasi graudenimu S 
LA narių.- Jis visiškai pa
miršta savo darbą rūpintis 
organizacijos gerove ir rei
kalais. Be jokios pertrau
kos Bajoras kepa melus ir 
jais graudena SLA narius. 
Be sugraudenimo, aišku; 
negali gauti iš jų pinigų fa
šistiniams iš Lietuvos pa
bėgėliams šelpti ir globoti.

degužės 9į dienos laidoje 
Bajoras turi iškepęs vieną 
iš didžiausių savo laikraš
tinės karjeros melų. . Kad 
melas būtų didesnis ir įtįki- 
nantesnis, jis pasišaukia tal
kon “kareivį belaisvį”. O 
tas “kareivis belaisvis” ne
turi nei vardo, nei pavar
des. Jis vadinasi “tiktai 
vienu neseniai grįžusiu vo
kiečių kareiviu belaisviu.” 
Kadangi “belaisvis” be var
do ir pavardės, tai jo nesu
rasi ir nepaklausi. Turi ti
kėti Bajorui ir duoti pini
gų. O pinigų jis užsispyru
siai prašo ir reikalauja. Ne 
sau, žinoma, bet savo prie- 
teliams Vokietijoje, kurie, 
girdi, Lietuvon grįžti nebe
gali. O kada nebegali, tai 
“įrodo” minėtas bevardis 
“kareivis belaisvis.”

Kaip gi Jis “įrodo”? Ogi 
savo baisiu pasakojimu. Pa
sakojimas tikrai baisus, 
nors nuo pradžios iki pa
baigos melagingas, taiko
mas tam, kad išgąsdinti pa
bėgėlius, kurie norėtų grįž
ti Lietuvon, ištuštinti kiše- 
nius SLA nariams, kurie 
pasiskaitę sUsigraudins.

štai tas baįpis pasakoji
mas:

“Antrame 1946 metų pus
mety kuriam1 laikui mūsų da
linys buvo atskirtas nuo .dar
bo kolonų ir mums paskyrė 
miške kasti standartines 
duobes 5 metrų gilumo ir 
150 metrų ilgumo. Prie šių 
duobių vėliau atgabeno žmo
nes, čia juos sušaudė, o 
mums reikėjo suguldyti eilė
mis lavonus į duobes, ap
dengti juos rastais ir vėl gul
dyti eiles. Tokiame viename 
griovy mes sutalpindavome 
apie 1,700 žmonių kūnų, čia 
šaudė tuos, kurie buvo su
grįžę iš trėmimo iš Europos, 
anglų ar amerikiečių Zonų.”

O po to “kareivis belais
vis” šaukia: “Sovietų Są
junga tai toks kraštas, ku
riami nėra vietos nei Die
vui, rlei žmogui.”

Kad “kareivis belaisvis” 
ir Bajoras susiriesdami me
luoja, tai puikiai įrodo kad 
ir šis paskutinis sakinys. 
Visi juk žino, kad Tarybų 
Sąjungoje randasi ir Die
vas ir žmogus. Juk visi ži
no, kad ten yra ir bažny
čių, ir popų, ir rabinų, ir 
kunigų. Ką gi jie ten veik
tų, jeigu Dievo nebūtų?

O ką jau bekalbėt apie 
žmogų. Visi juk žino, kad 
Tarybų Sąjungoje gyvena 
arti du šimtai milijonų 
žmonių —daug daugiau, ne
gu Jungtinėse Valstijose. 
Bet “kareivis belaisvis” ir 
Bajoras, šaukia, kad ten 
vietos nėra nei vienam žmo
gui!

Hitleris mokydavo: Jeigu 
sakai melą, tai sakyk milži
nišką. Bajoras puikiai mo
kėsi pas Hitlerį meluoti. 
Tik jis klaidą padarė: Pa
sakė tokį didelį melą, kad 
jam tikėti galės tiktai už 
Bajorą kvailesnis fašistas.

ALELIUJA, NEBELIKS 
KOMUNISTŲ!

Tikėsite, ar ne,- bet mūsų 
broliams komunistams atė
jo tikroji svieto pabaiga. 
Apie jų išnaikinimą nebeli
ko jokios abejonės.

Nemanykite, tačiau, kad 
juos išnaikins mūsų prezi
dentas Trumanas su savo 
“stop communism” paskola 
Graikijai ir Turkijai, arba 
Brazilijos diktatorius Dut
ra, uždarydamas Komunis
tų Partiją, arba generolas 
Franco, kardamas komuni
stus. Juos gražiai sudoros 
komunistinė Rusija!

Taip griežtai tvirtina 
So. Bostono špitolninkų ga- 
zieta, “Rusija naikina 
Suomijos komunistus”, šau
kia So. Bostono Darbinin
kas ant pirmo puslapio 
gegužės 9 dieną.
1 Tai esanti tikra ir šventa 
tiesa. Darbininko redakto
rius sužinojęs huo panelės 
Pohjalajš Helsinkio.

Šitą baisų ir džiūgų daly- 
ką Darbininko redaktorius 
išvirozija sekamai:

“Kaip žinome, Sovietų Ru
sija antrą kartą laimėjusi

Pramohe Smetoninė
je Lietuvoje

100
90
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Akademikas A. Budrys
Pramonės augimas smeto

ninėje Lietuvoje’ buvo ska
tinamas vienintelio veiks
nio—tai didesnio pelno ga
vimo veiksnio. Mūsų respu
blikos gamybinių jėgų augi
mas pilnai parėjo nuo kon
junktūros momentų. Ben
droje mūsų krašto prpduk- 
cijos apimtyje matome di
delius svyravimus. - Jeigu 
paimsime mūsų krašto ben
drą pramonės! gamybos ap
imtį 1932 metais: už 100, tai 
gamybos indeksai pagal 
oficialiąją tų • laikų statisti
ką, taip atrodys: • ‘

1932 
1934 
1935 
1936 
1937
Daug įdomesnių, duomenų' 

mes fasime. jei pažiūrėsime 
į bendrąją smetoninės Lie
tuvos pramonės struktūrą. 
Imkime vėl oficialiosios 
statistikos duęmenų iš 1937 
metų, t. y. iš tų metų, ku
rie buvusios Lietuvos lai
kais gali būti laikomi vieni 
iš vad, “pastoviosios” ir 
“aukštyn kylančios” kon
junktūros metų, kada Klai
pėdos kraštas priklausė 
Lietuvai.

Jei mes visos pagaminto
sios produkcijos vertę skai
tysime 100%,■ tai atskirose 
prąmones šakose tai bus iš
reikšta šiais duomenimis:

1. Durpių gamyba — 1 
(t. y. kūras); ; •*

2. Žemės ir akmens pra
monė — 2 (t. y. statybinės 
medžiagos);

3. Ęlektros stotys—4 (t* 
y.' energetika);

4. Odų ir kailiu pramonė
./t • l '' ' * >
A , ’ ■",

5. Chemijos pramonė—-6;
6. Drabužių ir avalynės 

pramonė—6;
7. Metalo ir mašinų pra

monė — 6;
8.. Popįerio ir poligrafijos 

pramonė—10;,
9. Medžio apdirbimo pra

monė—11; * -
* •. > - •

Darbininkai parode didelį solidarumą,. Jš kovos lauko pa-

10.. Tekstilės pramonė— 
17;

11. Maisto pramonė—33.
Viso 100%.
Šitie duomenys duoda 

mums galimybę pastebėti 
labai charakteringų pramo
ninėj produkcijos bruožų 
smetoninėje Lietuvoje, Tik 
dviejų gamybos šakų — 
maisto ir tekstilės pramo
nės—brutto gamybos vertė 
bendroje 1937 metų gamy
boje sudaro 50%. Jei prie 
to pridėti’ medžio apdirba
mosios pramonės gamybos 
vertę, sudarančią 11% ben
droje gamyboje ii1 popierio 
bei poligrafijos pramonės 
gamybos vertę, sudarančią 
10%, tai gaunasi, kad šių 
keturių (iš vienuolikos pa
gal tuometinę statistikos 
klasifikaciją!) pramonės 
šakų brutto gamybos vertė 
sudarė 71% visos mūsų 
krašto gamybos vertės.

Mūsų pramonės augimas 
smetoninėje Lietuvoje ryš
kus pavyzdys to, kad šaly
je, kur pramonė, yra tik pel
no, praturtėjimo šaltinis, 
visų pirma išsivysto leng
voji pramonė, kadangi len
gvojoje , pramonėje reikia 
mažesnių kapitalo investici
jų ir pats kapitalas grei
čiau , apsiverčia, o pelną 
gauti yra-lengviau,, negu 
sunkioje pramonėje.

Net. toji pramonė, kuri 
buvo smetoninėje Lietuvo
je, negalėjo savistoviai vys
tytis, nes ji buvo priklauso
ma nuo užsienio žaliavos 
šaltinių, neturėjo savosios 
kuro bazėeį, statybinių me
džiagų pramonės ir tam ti
kro energetinio ūkio.

Pramonės augimas smeto
ninėje. Lietuvoje, jos sudėti
nių elementų lyginamojo 
svorio atžvilgiu neatitiko 
sveikos krašto ekonomikos 
plėtotės, nors šioms pra
monės šakoms išaugti Lie
tuvoje yra pilnos galimy
bės. Ir Štai kodėl kiekvie
nas smetoninės Lietuvos 
prekybinio balanso pablogė
jimas, sukeltas pasaulinės 
ūkio konjunktūros svyravi
mų, kiekvienas tarptautinis
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tymąsi. . Blogesnės ūkinės 
ar politinės konjunktūros 
metais šią padėtį žymiai pa
aštrindavo dar ir tai, kad 
smetoninės Lietuvos pra
monės augimas neužtikrino 
pilno vietinės žaliavos iš
naudojimo. Liko neišnau
doti pagrindiniai durpių iš
tekliai, linų pramoninis ap
dirbimas beveik nebuvo iš
naudotas, nepaliesta buvo 
vietinė cementui gaminti 
žaliava, nebuvo išnaudoja
ma šalies elektrifikacijai 
mūsų, vandeningų upių 
energija, o stambiausios ša
lies elektrinės dirbo impor
tuojama anglimi. Dar dau
giau — importuota žaliava 
gamybos pagrindą sudarė 
net ir eilėje tokių pramonės 
šakų, kurios galėjo beveik 
visiškai be jos apsieiti ar
ba bent galėjo žymiai su
mažinti jos suvartojimą 
vietinės žaliavos sąskaita.

Štai keletas skaičių apie 
metinį vietinės ir užsieni
nės žaliavos bei kuro su
naudojimą kai kuriose pra
monės šakose 1938 metais 
(duomenys paimti iš Lietu
vos Statistikos Metraščio).

Suvartota žaliava bei 
Kūras:

Statybos medžiagų pra
monė suvartojo . vietinės 
medžiagos už 313,000 litų, 
užsieninės—už 670,000 lt.

Odos ir kailių pramonė— 
vietinės, medžiagos bei ku
ro — už 4,622,000 lt., už
sieninės—už 6,897,000 lt.

Tekstilės pramonė — vie
tinės už 9,50(9,000 lt./užsie
ninės — už 13,536,000 lt.

Drabužių ir avalynės 
pramonė—viet. už 4,214,000 
lt., užsienines—už 8,062,000 
lt.

Tuo tarpu importuojamą
jį' kurą beveik visose pra
monės šakose buvo galima 
pakeisti vietinėmis žaliavo.- 
mis.

Tokias išvadas galima pa
daryti analizuojant “pavel
dėjimą,” kurį Tarybų Lie
tuvą gavo pramonės srity- 
je: " *

1) Pramonės vystymasis
smetoninėje Lietuvoje vyko 
gaivališkai,, nekreipiant dė
mesio į bendrąją pramonės 
krašto struktūrą, į ,jos at
skiru elementų lyginamąjį 
svorį bei reikšmę šalies vi
sapusiškai ekonomikos plė
totei; . •

2) Pramonės augimo 
tempai toli gražu nęatitiko 
pramonės išsivystymo gali
mybių mūsų respublikoje;

3) Neužtikrino pilno vie
tinės žaliavos išnaudojimo;

4) Lietuvos .pramonės

pakankamas energetinis 
ūkis. (

Naujasis pokarinis penk
metis pašalina visus tuos 
trūkumus, kurie anksčiau 
kliudė vystytis Lietuvos 
pramonei.

Tarybinės ekonomikos 
sistema atskleidžia didžiu
les Lietuvos gamybinių jė
gų plėtotės, Lietuvos pra
monės vystymosi perspek
tyvas, kas leis žymiai pa
kelti plačiųjų lietuvių tau
tos darbo masių gerbūvį. 
Pirmųjų penkmečio įmetu 
plano įvykdymo rezultatai 
nusako didžiules tarybinės 
ekonomikos pirmenybes. 
Nežiūrint didžiulių, oku
pantų padarytų sugriovi
mų, visų pramonės šakų 
1946 metų produkcijos iš
leidimo planas, tiek sunkio
sios pratnoneš, tiek lengvo
sios pramonės gamybos 
planas buvo įvykdytas 50% 
daugiau, palyginti su 1945 
metais.

Mes ne tik atstatome 
pramonę, bet ir sukuriame 
naujas pramonės šakas, at
skirai paėmus, metalo ap
dirbančiosios pramonės, 
statybinių medžiagų pra
monės, ir sudarome naują 
energetinę bazę, kuri re
miasi vietinio kuro (durpių 
ir hidroenergijos) išnaudo
jimu.

Durpių gamybos išplėti
mas yra vienas pagrindinių 
penkmečio plano uždavinių. 
1950 metais bendra durpių 
gamybos apimtis turėtų pa
siekti 822,000 tonų, t. y. 
prieškarinį lygį viršijant 3 
kartus.

Didelis dėmesys yra krei
piamas statybinių friedžia- 
gų pramonės vystymui. 

; Pagal penkmečio planą 
'numatoma sukurti nauja 
rišamųjų medžiagų gamy
ba, kurios Lietuvoje lig šiol 
nebuvo gaunamasr-tai- port- 
lando cemento ir alebastro 
gamyba. Numatyta pasta*- 
tyti ir paleisti darban jau 
1948 metais portlando ce
mento fabriką Akmenės ra
jone 80,000 tonų metinio 
pajėgumo ir alebastro ga
myklą Šiauliuose 10,000 to
nų metinio pajėgumo jau 
šiais metais. ‘

Tarybinė ekonominė sis
tema suteikia didžiules Lie
tuvos gamybinių jėgų au
gimo ir Lietuvos pramonės 
išvystymo galimybes.- Šiuo 
pagrindu bus keliamas pla
čiųjų masių gerbūvis.

Moralistai tai savo , įsi- > 
vaizduotų žmonių gydyto-' 
jai.

B. DeCasseres. įgg



LIETUVOS VYRIAUSYBES IR AUKŠ 
CIAUSIO TEISMO SĄSTATAS

Vilniaus dienraštyje Tiesoje randame naujai išrinktos Lie
tuvos vyriausybės ir aukščiausio teismo sąstatą. Tikimės, jog 
tai bus įdomu Amerikos lietuviams susipažinti ir todėl že
miau patiekiame.

Lietuvos Aukščiausios Tary
bos Prezidiumo Sąstatas

Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo'Pir
mininkas — Paleckis Justas. 
— Šiaulių m. Rytų apygardos 
deputatas.

Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo Pir
mininko Pavaduotojai:

Junčas - Kučinskas Myko
las, — Skaudvilės apygardos 
deputatas.

Mončiunskas Teofilis, — 
Kražių apygardos deputatas.

Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo Sek
retorius — Pupeikis Stasys —- 
želvos apygardos deputatas.

Lietuvos TSR Aukščiausio
sios TaYybos Prezidiumo na
riai >

Sniečkus Antanas, Vilniaus 
m. Kalinino apygardos depu
tatas. >

Matulis Juozas, — Jurbar

Lietuvos Ministry Tarybos 
Sąstatas

Ministrų Tarybos Pirminin
kas — Gedvilas Mečislovas.

Lietuvos TSR Ministrų Ta
rybos Pirmininko Pavaduoto
jas — Pisarevas Vasilijus.

Lietuvos TSR Ministrų Ta
rybos Pirmininko Pavaduoto
jas ir Valstybinės Plano Ko
misijos Pirmininkas — šu
mauskas Motiejus . '

Lietuvos TSR Ministrų Ta
rybos Pirmininko Pavaduoto
jas — Niunka Vladas.

Lietuvos TSR Ministrų Ta
rybos Pirmininko Pavaduoto
jas ir žemės ūkio Ministras — 
Liaudis Kazimieras.

Lietuvos TSR Ministrų Ta
rybos Pirmininko Pavaduoto
jas Sokolovas Aleksandras.

Lietuvos TSR Ministrų Ta
rybos Pirmininko Pavaduoto
jas — Bareika Vaclovas.

Lietuvos TSR Ministrų Ta
rybos Pirmininko Pavaduoto
jas — Oleka Pranas.

Finansų Ministras — Drob
nys Aleksandras.

Kinematografijos Ministras 
Brašiskis Stasys.

Komunalinio ūkio Ministras
— Svisčiovas Jokūbas.

Lengvosios Pramonės Minis
tras — Teriošinas Feodoras.

Maisto Pramonės Ministras
— Andraitis Kazys.

Mėsos ir Pieno Pramonės

Lietuvos Aukščiausio Teismo 
Sąstatas

/ Lietuvos TSR Aukščiausio
jo Teismo Pirmininkas Didžiu
lis Karolis.

Lietuvos TSR Aukščiausiojo 
Teismo nariai:

, Bilevičius Juozas 
Burkovas Valentinas 
Černiauskas Simonas 
Čižinauskaitė Genovaitė 
Deksnys Vladas 
Didžiulis Julius

• Koriukovas Vosylius 
Lesinskas Antanas 
Lomonosovas Eugenijus 
Likas Albinas

. Mileika Aloyzas 
Nakonečnikovas Michailas 
Olšėvskis Martynas 
Puzinas Vladas

Simutis Jonas, 
Tiulkovas Ivanas 
Urbletis Jonas

. Visockis Nikalojus . 
Zimanas JSolomonas. 
Lietuvos TSR Aukščiausiojo 

teismo liaudies tarėjai: 
Adomkevičius Juozas 

ko apygardoj deputatas.
Čistlakovas Aleksiejus, — 

Vilniaus m. Černiachovskio 
apygardos deputatas.

Damijonaitis Juozas, — 
Lukšių apygardos deputatas.

EigirdaitŽ Stasė, — Pane7 
vėžio m. Gamyklų, apygardos 
deputatas . ,

Gabdankas Konstantinas, — 
Kauno mt Kapsuko apygar
dos deputatas.

Gergolytė Adelė, — Baiso
galos apygardos deputatas.

Juozapayičius Stasys, — 
Tauragės apygardos deputa
tas.

Fedoravičius Petras, — 
Šiaulių m. šiaurės apygardos 
deputatas.

Kairelis Jonas, — Panemu
nio apygardos deputatas.

Petronis Pranas, — Šimonių 
apygardos deputatas.

Ministras — čygas Jonas.
Miško Pramonės Ministras

— Ponomariovas Aleksandras.
Prekybos Ministras — Ivaš

kevičius Adolfas.
Socialinio Aprūpinimo Mi

nistras — Stimburys, Juozas.
Statybinių Medžiagų Pra

monės Ministras — Liubimce- 
vas Nikalojus.

Statybos Ministras. — še- 
remetjevas Petras.

Sveikatos Apsaugos Minis
tras — Penkauskas Bronislo
vas.

švietimo Ministras — Žiugž
da Juozas.

Tarybinių ūkių ministras— 
Augustinaitis Vladas.

Teisingumo Ministras — 
Blieka Jūrgisr\

Užsienio Reikalų Ministras 
Rotomskis Povilaą.

Valstybės Kontrolės Minis
tras — Tverkus Sigizmundas.

Valstybės Saugumo Minis
tras — Jefimovas Dmitri jus.

Vidaus Reikalų Ministras— 
Bartašiūnas Juozas.

Vietinės Pramonės Ministras
— Kurys Povilas.

žuvies Pramonės Ministras
— Zasipkinas Andriejus.

Meno Reikalų Valdybos vir
šininkas.— Banaitis Juozas.

Kultūros - švietimo Įstaigų, 
Komiteto Pirmininkas — Na- 
Čas Eduardas.

Beketova Liubh 
Baltar^gis Povilas 
Boiko Jakovas 
Bogužas Kazys 
Bartusevičius Juozas 
Bašinskas Antanas 
Babinienė Kazė 
Banienė Maroelė 
Bužinskas Julius 
Čenonas Antanas 
čalka Vincas 
Daleskas Adomas 
Dambrauskienė Genė 
Demfdavičius Balys 
Danyla Pranas 
Didženis Jonas , 
Eidžiūnas Jonas 
Federavičius Vytautas 
Gavronskis Grigorijus 
Gudeika Vaclovas 
GlažaČiovas Konstantinas 
Giksa Kazys 
Grigoravičius Jonas 

' Gedrimas Aleksas, 
GabševiČius Antanas 
Geležinienė Elena ., 
Girnius Kazys

Jazaitytė Adelė 
Jurevič Pranė 
Jakštas Antanas 
Kučinskaitė Jadvyga 
Kuntaras Steponas 
Kedžinaitis Antanas 
Korsakas Antanas 
Kamarauskas Stasys 
Kaminskas Julius 
Kuzmickas Vytautas 
Kubilienė Veronika 
Kasiianskas Antanas 
Kvetkauskas Juozas 
Kolpakova Nina 
Leščinskas Bronius 
Latin is Petras 
Lagauskas Karolis 
Maksimkina Pelagėja 
Morunova Antanina 
Mirgordas Kostas 
Malinauskaitė Vera 
Nutautas Stasys 
Norkienė Vladė 
Novikaitė Juzė 
Orlauskienė Juzefą 
Plisas Juozas 
Pilkauskas Jonas 
Polinaitis Juozas 
Petrovas Mykolas 
Raiska j a Ona 
Repina Eudokija 
Ribakovas Sergiejus 
Runča Silvestras

... ........ H ... .......... ................... . .......... .................... . ,| ........ ,

Revoliucinio Judėjimo Dokumen
tai Lietuvos Mokslų Akademijoj

Kaip brendo ir vystėsi 
revoliucinis judėjimas Lie
tuvoje, tai klausimas, kuris 
dar laukia plataus ir išsa
maus nušvietimo. /Medžia
ga, liečianti revoliucini ju
dėjimą Lietuvoje, iki šiolei, 
dar nėra surinkta į vieną 
vietą ir sugrupuota. Labai 
dažnai 'šio klausimo me
džiaga yra dar nežinoma, 
neskelbta. ’Revoliucinio ju
dėjimo dokumentų daug 
galima rasti ne tik senuose 
archyvuose, bet ir mūsų re
spublikos bibliotekose be j jų 
rankraščių skyriuose.

’ Šitame savo straipsnelyje 
noriu paminėti kai kuriuos 
revoliucinės ir pažangiosios 
minties dokumentus, esan
čius LTSR Mokslų Akade
mijos žinioje. Didesnioji jų 
dalis perimtą iš buvusios 
Vilniuje Lietuvių Mokslo 
Draugijos rinkinių. Tarp jų 
randame nemažą pluoštą 
atsišaukimų, laikraštėlių — 
legalių ir nelegalių. Išleisti 
jie 19-tojo amžiaus pabai
goje ir 20-tojo amžiaus pra
džioje. Didžioji medžiagos 
dalis spausdinta rusų ir len
kų kalbomis, tačiau- buvo 
skirta ' ne tik Rusijos ir 
Lenkijos sritims, bet taip 
pat ir Lietuvos, nes seniau 
Lietuvos miestuose daugu
mas gyventojų kalbėjo ne 
lietuviškai. Šiandieną pa
varčius ir susipažinus su 
visais tais leidiniais, mato
me koks galingas ir platus 
buvo revoliucinis judėjimas 
19-tojo amžiaus pabaigoje 
ir 20-tojo amžiaus pradžio
je.

Vertingu revoliucinių ko
vų dokumentu yra perimtas 
iš L. M. Draugijos rinkinių 
šapirografuotas Komunistų 
partijos Manifesto leidinys 
rusų kalba. Antraštiniame 
to leidinio puslapyje skai
tome: 4'Manifest komunisti- 
českoj partii Karia Marksa 
i Fr. Engelsą. Liberte, Ega- 
lite, Fratėrnite. Proletarii 
vsiech stran soediniaites!” 
Paminėtini du revoliucipio 
tarinio šapirografuoti laik-' 
rašteliai, išleisti 1901 ir 
1902 metais, kuriuose'mini
ma ir Maksimo Gorkio pa
vardė. Šapirografuoto lei
dinio “Pered licom žizni”

Radzevičienė Adelė 
Sarapilas Julius 
Staneveius Kazys 
Skaudys Jonas* 
Sniečko Feędoras * 
Speičus Pranas 
Sergejeva Ekaterina 
Solinekas Juozas 
Senkevičius Juozas 
Senkevičius Teofilijus 
Semeniukas Jonas 
Soleyas Jonas 
Sargelis Petras 
šapokaitė Anisija ' 
šechorinas Grigorijus 
šumauskas Stasys 
Toločkienė Marija 
Tarasovas Mikalojus ‘ 

x Urbanavičius Bronius
Ulazas Jonas i 
Umoras Stepas 
Urbelenis Stasys ■ 
Urbanavičius Antanas 
Vaškelis Antanas 
V e žalis Stasys 
Vanagas Antanas 
Vaginas Dmitri jus 
Vitkauskienė Kazimiera 
Zicharas Juozas 
Zikovas Prokopijus 
Zikus Stasys 
žovnys Pranas 
žemaitis Jurgis 
ždanoya Evregija.

nitelej rasprostranenia v 
obščestve nelegalnich proiz- 
vedenij. 1902 g. cena 10 k.” 

. Savotiškas unikumas yra 
išleista 1901 m. Prūsuose 
lietuvių , kalba brošiūrėlė 
“žmogaus Tiesos”. Brošiū
rėlė pateko į buv. > L. M. 
Draugi i os archyvą iš caris- 
tinės Rusijos teismo salės, 
užantspauduota raudono la
ko antspaudu? Tai žinomos 
prancūzų revoliucijos Jaikų 
“Žmogaus teisių deklaraci
jos” sutrumpintas, vertimas. 
Brošiūrėlės trumputėje į- 
žangoje išreikštos mintys^ 
nukreiptos prieš carizmą, 
ponus ir visus kitus liau
dies engėjus. Įžangos auto
rius rašo: “Pabaigoj 18-to 
amžiaus, t. y. daugiau kaip 
100 metų atgal, Prancūzijoj 
buvo veik tokia valdžia, 
kaip dabar pas mus, Lietu
voj. Viską valdė karalius su 
savo pagalbininkais —svie
tiškais ir dvasiškais ponais, 
ir visą mokesčių naštą bu
vo nuvertęs ant prastų žmo
nių. Viskas galima buvo 
daryt valdžios tarnams: ba
jorams ir kunigams, o žmo
nėms nė pasiskųsti negali
ma buvo. Ant galo, vargo 
suspausti ir netekę kantry
bės, žmonės subruzdo, ėmė 
teisybės ieškoti ir ginti sa
vo po kojų pamintas tie
sas/’ -

Brošiūrėlė buvo skirta 
'plačiosioms mūsų liaudies 
masėms; jos kalba populia
ri, aiški. Padėtas antrašti
niame puslapyje užrašas ra
gina: “Perskaitęs duok ki
tiems!? : s -

Įdomi medžiaga yra užsi
likusi apie Povilą Višinskį 
ano meto visuomenės veikė
ją. ’ Išlikusi Višinskio ar
chyvo medžiaga rodo buvus 
jį plačių pažiūrų, 'kovojusį 
dėl idėjų, kurios'ir šiandien 
aktualios Tarybų Lietuvoje. 
1905, m. Višinskis susipyks
ta su “Vilniaus Žinių” re
daktoriais. Išlikę šiuo rei
kalu jo laiškų Juodraščiai 
liudija, kad jis nesutinką su 
vedama “Vilniaus Žinių” li
nija. Tie Višinskio laiškai 
parodo jį buvus revoliuci
nių idėjų įtakoje. Savo laiš
ke “Vilniaus Žinių” redak
toriui Jis griežčiausiai pasi-

■

Phėfle Strike^

100,000 
Metnb.m

k-i >:< '•

SUPPORT

Chicagos policija petis i petį susieidavus fėmija, bet 
tas nesulaiko CIO nariu nuo atėjimo Į talką streikuo
jantiems telefonistams. Pačiame priešakyje, be kepu
rės, pikietuoja CIO Mine, Mill and Smelter Workers .

♦ Unijos prez. Maurice Travis, o greta jo atėjo Į pikie- 
tą ir .jo žmona.

tų atžvilgiu. “Pradėjo ras
tis dienrąštvje vietelių, ku
rios užgauna, paniekina 
Lietuvos gvventoius žvdus, 
lenkus ir lietuvius, lenkiš
kai kalbančius... Mes prote
stuojame prieš talninima 
raštu, kuriuose' kitos tautos 
užgaunamos ir niekina
mos.” Kitame ^avb laiške 
antrašte: “Kodėl mes nebe
galime darbuoties “Viln. 
Žiniose”?, jis tarp kitų ma
žiau reikšmingu kaltinimų, 
nrikiša P. Vileišiui dienra- 
«čin snnrivatinirna. meilini
mąsi caro valdžiai, netole
rantiškumą ir didžponių 
p-arbinima. štai jo žodžiai: 
“Petras Vileišis žiūri i ta 
dietirašti kaipo i kokią pri
vatine ištaiga, ir veda pa^al 
nrincina: “sic volo, sic iii*- 
beo.” Karts kurtėmis atsi
tinka vietelės, kurios mato
mai tik tam įkištos, kad pri
simeilinti valdžiai, kaip 
štai: Nr. 37, atbalsiai (Pa
ryžius). Nr. 9 atbalsiai apie 
karą, atvažiavimas, išvažia
vimas general. gub. ir kitų 
valdinjnku, ką priėmė gen. ( 
gubernatorius... siūnd’ni- 
mas ant žvdų, lenkų, didž
ponių garbinimas...”

Labąi įdomus Višinskio, 
1905 m. apžvalginis straips
nis. skirtas to meto spau
dai. *Štąi kaip rašė Višins
kis 'apie 1905 m. darbinin
ku kovaĄ, “Praslinko metai, 
nauji ateina.- Ka jie mums 
atneš? Ar prašvis mūsų pa
dangė? Ar didžiau juodais 
debesiais apsiniauks? Pra
ėjusiais 1905 metais daug 
naujienų teko išgirsti, daug 
nematytų, negirdėtų atsiti
kimu paregėti. Šie metai 
prasidėjo darbininkų sker- 
dyne Peterburge. Tūkstan
čiai jų ėjo pas carą savb 
Vargus išpasakoti, sa\r pa
galbos prašyti, .ėjo jie popo 
Gapono vedini, ėjo caro pa
veikslu nešini, ėjo pilni vil
ties. pasitikėdami, tad ca
ras jų jšklausys. Nelaimin
gi L Jie ėjo be ginklų, su 
grynais norais, atvira šir
dimi, o juos pasitiko karei
viai kulipkomis; krito ant 
žemės daug kūnų jaunų ir 
senų, daug kraujo paliko 
ant Peterburgo gatvių; bet 
gyvųjų darbininkų širdvse 
nebeliko vilties carą pama
tyti, nebeliko vilties^ kad 
valdžia jų vargais pasirū- 
pįs. Tada tai naujas vėjas 
papūtė visur, kur tik nulė
kė žinia apie tą baisią Pe
terburgo skerdynę; visur 
sujudo darbininkai,^ metė 
darbą, pradėjo tarties, kad 
reikėtų jiems patiems savo 
būvio pagerinimu rūpinties, 
kad nėęa ko pasitikėti val
džia. Tie streikai ir Lietu
vą pasiekė. Darbininkai pa-

manifes- 
suteikti 
laisves, 

atsirado

susipratimas. Todėl tai da
bar valdžia subruzdo nau
ja dūmą rengti. Spalio mėn. 
17(30) d. išleido 
tą. pažadėdama 
žmonėm- įvairias 
Tasai manifestas 
per didžiausi streiką, kad 
visi gelžkeliai sustojo, fab
rikai, krautuvės, dirbtuvės 
ir bankai užsidarė, kada 
visą Rusų vąlstybę apėmė 
visuotinas streikas.”

Revoliucinis j u d ėjimas 
vvstėsi ne tik Lietuvoj. Re
voliucijos pasiekė ir mūsų 
išeivija Amerikoje., Aišku, 
išeivijos judėjimo medžia
ga yra jos pačios rankose, 
bet vis dėlto kai kas iš tos 
medžiagos ir mus pasiekė. 
Revoliucinis judėjimas Lie
tuve i e aukščiausiai buvo 
pakilęs 1918-19 m., kada 
pas mus buvo sukurta ta- 
rvbinė valdžia. Kada re-/ 
voliucinis judėjimas Lietu
voje buržuazijos su užsie
nio intervencijos pagalba 
buvo nuslopintas, mūsų iš
eivija į tai gyvai reagavo. 
Dalis . išeiviios nesutinka 
remti “poniškos valdžios” 
nei moraliai, nei materia
liai. įdomus šiuo- atžvilgiu
vra 1921 m. Amerikos lie
tuvių atsišaukimas. Jame 
tarp kitko rašoma: “Drau
gė Darbininke! Amerikos 
lietuvių suvažiavimas Wa
shingtone, gegužės 30-31 d. 
š. m. nutarė, kad su "14 d. 
birželio 1921 m. pradėti an
trą paskolos vajų Ameriko
je dėl “nepriklausomos ir 
laisvos” Lietuvos. O kaip 
yra su žadėta laisve? Ar 
daug jos turi Lietuvos dar
bininkas, bežemis ir karei
vis, Į šį klausimą tegul at
sako darbai pačių buožių: 
kalbėdamas . ponas černec- 
kis apie Lietuvoj vidujinę 
tvarką pasigyrė, kad Lietu
voje radikalai - bolševikai 
yra persekiojami visu 
smarkundi. Tai žodžiai 
naujo ^Lietuvos atstovo 
Amerikoj Jis vięgaLpasi- 
sako, kad LiėtuvosTObžės 
persekioja darbininkus.”

“Kada patriotinė ir soci- 
alpatrįotinė spauda šaukia 
darbininkus, kad jie remtų 
savo valdžią, tai darbinin
kai turi jiems atsakyti 
griežta ągresyve kova. Jei
gu jie turi gatavą armiją, 
darbininkai turi turėti irgi 
gatavą organizuotą spėką.”

“Ne, darbininke! Kadą 
buožės ubagas ateis į tavo 
namus prašyti dolerio, tai 
vieton dolerio parodyk 
jam duris! To iš tavęs 
reikalaįja Lietuvos karei
vis, mažažemis ir darbinin
kas ! To iš tavęs reikalaut- 
ja ir tavo paties reikalai.

patysLai. prasmenga 
buožės!

Lai, gyvuoja Lietuvos So
vietų Respublika!”

Atsišaukimas rastąs mū
sų didžiosios rašytojos Že-/ 
maitės archyve. Jis meta 
naują Šviesą į paskutiniųjų., 
metų žemaitės nuotaikas. .

Įdomūs taip pat yra ano 
meto Amerikos lietuvių 
progresyvių moterų atsi
šaukimai ir atsišaukimai 
įvairių kitų pažangiųjų or
ganizacijų.

Visa ta praeities kovų 
medžiaga reikalauja darysa-- 
vo istorinio mokslinio tyri
nėjimo. Reikia tikėtis; kad 
LTSR Mokslų Akademijos 
atitinkami skyriai bei kitos 
tuo suinteresuotos organi- . 
zacijos susidomės esama. 
akademijos a r chyvuose 
medžiaga.

Ona Mickute.

P^of. P. Pakarklio Mokslinis . 
Darbas

VILNIUS. — Paruoštų dar
bų tarpe, numatomų šių metų 
pirmame pusmetyje atiduoti' 
spaudai, yra prof. P. Pakark
lio veikalas: “Kryžiuočių vals
tybės santvarkos bruožai/* 
297 pusi, dydžio. Darbe yra 
iškelta eilė problemų, liečian
čių pavergtų lietuvių engimą 
bei išnaudojimą: nagrinėjami 
yra įstatymai, draudžiantieji 
lietuviams gyventi miestuose, 
verstis amatais, prekiauti, kai- , 
bėti lietuviškai, nustatantieji 
sunkesnę karinę prievolę, pa
lyginti su vokiečiais, nepalan
kesnę paveldėjimo teisę, žiau
resnę baudžiamąją teisę ir.t.t..

Darbe yra nušviečiama po
piežių kaip kryžiuočių agre
sijos prieš Lietuvą organizato
rių, veikla, o taip pat reikš
mė pagalbos, kurią rusai teik
davo lietuviams kovoje prieš 
vokišką agresiją.

Pelnyk
Pinigų!

Daugumas mėsininkų moka 
šiandien už jūsų panaudotus 
riebalus iki keturių Sykių 
daugiau. Trūksta riebalų ir 
aliejų, ištisame pasaulyje. Jūs 
galit pagelbėti kitiems ir sau.

Vis Pristatykit j

Vartotus
.Riebalus

3-čia& puslapis-



FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis
* * *' (APYSAKA) * * *

OLIVIA

Parašė Petras Cvirka.— i............ . ...........   n

(Tąsa)
Koks jis turėjo būti—niekas gerai neži- 
riojo/bet iš senų knygų, o taip pat iš 
kunigaikščio Gaiduko -,Gaidelevičiaus- 
Gaidelionio, herbų žinovo, patirta, kad 
apskrities miesto ženklas senovėje buvęs 
avino galva ir pasaga. Taigi prie rakto 
prikabinti miniatiūroje minėti daiktai.

Tuo laiku, kai graborius buvo belen- 
dąs po baldakimu, burmistras atsiminė 
apie dovaną, o kad jau buvo gerokai įši
lęs nuo tris dienas nusitęsusių’ vaišių, 
svečio belaukiant, — ištraukė ne skirtą- z w

* jį raktą, bet pirmą pakliuvusį kišenėje— 
vieną didelį ir daugybę mažiukų, suvar
stytų ant rinkutės. Pats atsiminė užmir
šęs pasiimti garbingąjį raktą, su tam 

'reikalui išsiūdihtu pagalvėliu. Tačiau 
svarbu buvo pagarbos pareiškimo forma, 
ir į tą aplinkybę niekas dėmesio neatkrei
pė, nors burmistras Krukui įteikė ir vi
sus raktus raktelius nuo savo įstaigos 
iždo ir kitoniškų vietų. Tai buvo pats di
džiausias pagarbos pareiškimas ir kiek 
skaitytojas matys vėliau, šis raktų įtei
kimas tikrai giliais draugystės saitais 
surišo amerikoną ir Galvą.

Graborius nieku būdu netikėjo, kad už 
tuos penkiasdešimt dolerių galima susi
laukti tėvynėje tokios svarbios pagarbos, 
nemanė, kad jauni ir seni, maži ir dideli 
ateis jo pasitikti — milijonieriaus lab
dario, kaip vyskupo, vizituojančio nuo
šalią parapiją.

Grįtelninkų ožkos su skambalais ir 
įvairaus didumo naminiai gyvuliai po- 
draugei sekė ir lydėjo retą svečią. Čia ir 
orkestras visokiomis dūdelėmis užtrenkė 
maršą taip smarkiai, kad jau jo nebaigus 
būbnąs plyšo.

Doleris pajuto savo tikrąją vertę tarp 
surūdijusių lietuviškų centų.

Tuojau Krukas buvo nugabentas In
teligentų Kluban ir pasodintas prie di
delio torto, ant kurio buvo jau ir raidės 
meniškai išriestosSalve Frank Kruk! 
< Klube ėjo pažintys ir jau kelintą kartą 
buvo kartojama—Ilgiausių metų. Kaip ir 
buvo galima tikėti, pro visus spėjo pra- 
Sispraust prie graboriaus Dūda ir jam 
viską išklostė apie miestą, jo ponus, net 
apie rastą pakaruoklį.

—Šiur,—sake graborius labai smagiai 
nusiteikęs Dūdai, — ar tik ne tamstos 
brolis Čikagoje turi skutimo šapą? Pats 
esi labai į aną panašus...
-c—Būkite pažįstami... ponia Andriejū- 

nienė, ponia... Smilgailienė... ponas pro
kuroras... prašom—ponas teisėjas...

Frankas nespėjo sakyti šiur, — tiek 
daug tų ponių čia buvo. Jo gerai įsta
tyti ir numeruoti dantys kiekvienam 
draugiškai spindėjo. Čia krupniko bon- 
kų garnizonas atjojo ant stalo, . čia ir 
degtinėlė su ledais, o užstalėje smagi 
kalba. Orkestras, pagal graboriaus nu
rodymus, prie " durų kiekvieną naujai 
attykstantį vis su maršu pasitiko. Spė
ta įt kelios prakalbos pasakyti, į kurias 
svečias su mele atsakė, kad pats pirmas 
stengėsi išgauti Amerikos pripažinimą 
de Jūre, rinkęs balsus, o kad daugiau bū- • 
tiį net ir iš negrų supirkiriėjęs. Fran
kas, kaip jau skaitytojas esate kartą 
girdėjęs, vėl pakartojo tą patį smarkų 
liepsningą žodį, kad Lietuvos priešams 
plaidoti—atiduotų visus grabus dovanai.

Svečio kalbą visi palydėjo aplodismen- 
taiSj ir kai graborius visų akivaizdoje 
pasibučiavo su Dirgeleviciumi, o tasai 
dar pasakė:—Tėvynė, ponas Krukai, iš 
jūsų * daug laukia... Joukun darbs—iš
kersime!—visiems taip jauku pasidarė, 
kad het Dūda apsiašarojo.

Tuo metu kiek pavėlavęs atvyko ir 
klebonas, kuris jau ištolo išskėtė Fran
kui rankas, lyg senam pažįstamų!:

—O, čudak barin! Matau, domine, jau 
ir mūsų damų širdis pavergėt... Na, duo
kit būrną t—klebonas išsibučiavo su gra- 
boriumi ir net per petį paplojo. — A*, 
pats ir nežinai, kur tėvas fzįdorius gu
li,—^ aš Žinau! Numesiu ir parodysiu 
kapuošna. Geroj vietoj, guli—po liepa.

—šiur, klebone, jūs man daug sma
gaus pasakėte. Ar ' mylite mūnšaiftą.? 
Kur nemylėsi — jėigu mūšų Amerikos 
klebonai jį po savo ilgomis dfesėmis ne- 

‘ėiojasi!
B —-Oi, Čudak J -7- sakė klebonas tiesiog 
pirštu Frahkiiį rodydamas. Ir links- '

Pamažu ir šokių pradėta įsimanyti, o 
Franko tautiškiems jausmams padir- 
gifiti—suktinį subirbė. Svečias, nusiva
lęs skarute taukuotas lūpas, linktelėjo po 
dešinei, bet atsistojo kelios ir po kairei. 
Visos ponios grąborių paikino, kojomis 
po stalu jo amerikonišką batą spaudė 
taip, kad viengungis jau neišmanė kaip 
raitytis, lyg kepamas rubuilis.

Graborius, vikriai linktelėjęs,, išvedė 
teisėjo žmoną. Tai buvo tikrai vertas 
pasigrožėjimo šokis. Jisx įsirėmė viena 
ranka į savo šoną, paglemžęš ponios 
ranką, o kitą pakėlė viršum galvos ir 
taip iškarto suprato šokio, taktą, kad jau 
kai graboriaus galva kilstelėjo aukštyn, 
tai jo partnerės—žemyn. Maža to, Kru
kas už visą orkestrą pats talalavo melo
dijai padėdamas kažką iš Mahapojaus 
mainierių polkos, vienu skvernu Tiesda
mas paliai sieną, meiliai šypsodamasis, 
kad ir pilvukas turėjo kentėti už grabo
riaus vėjavaikišką pasinešimą, bėšokant 
užkliūdamas šen ir ten.

Pagaliau visos pbros išsibarstė pasie
niais, duodamos laisvą kelią baigti sve
čiui savo reprezentacinį šokį. Graborius 
pajuto atkreiptas visų akis į jo meną,— 
dar kelis kartus apsisuko, automatiškai 
pasikeitė su partnere vietomis, padary
damas gana keistą figūrą, tūptelėjęs 

•kažkaip abiejomis kojomis, apsisuko ii’ 
treptelėjęs kulnimis sustojo.

— Sveikinam, sveikinam... — girdėt 
buvo aplink amerikoną.

Niekas nešykštėjo riebaus žodžio, o 
tik gyrę, tepė, kad ir ištikrųjų Krukas 
turėjo įtikėt, jog iš jo galėjo būti ne tik 
geras balzamuotojas,' bet ir šokio meis
teris.

Po šokių vėl buvo pradėtos visokių rū
šių prakalbos, pošnekiai, pagarsos ir vi
si, kiek kas galėdamas, kuo įstengdamas 
pynė apie graborių savo išminties ir pa
taikavimų vainiką. Net ir retakalbis, 
tačiau, ačiū Dievui, gal ir didžiausias 
apskrities auksaburnis antstolis neiš
kentė savo mokslo kyštelti ir taip išsita
rė apie prezidentą Vašingtoną, lyg būtų 
su juo kur nors Mesečiūzės štate bandą 
varinėj ęs.

—Labai mokytas vyras... Čiorts, kaip 
mokytas!—pasakė Krukui į ausį Dūda, 
rodydamas į antstolį. ’

—Yes, tą aš matau. Man patinka, kad 
Lietuva turi tokių žmonių, tik gaila; kad 
jūs mokslo ir knygų į litą nepaverčiatė.

Paskum,, kiek Frankas matė, grata jo 
atsistojo, aar kramtydamas kumpį, ki
tas kalbėtojas, kuris užgriebė ir istoriją, 
archeologiją, komerciją . Didelis vargas 
buvo kalbėtojui su akimis, kurios, bekal
bant užeidavo kažkur už pakaušio ir tek
davo šiam ilgai kratyti galvą, kad galė
tų vėl pamatyti aplink sėdinčius. Visa 
tai Frankui pasirodė viena lietuviška 
komedija, todėl garsiai pasakė:

—O, jūs galėtumėt didelius pinigus 
uždirbti Amerikoje. Tas vadinasi — 
kloun!

Ponai gangreit kalbos nytis ' pametė, 
nes nuo stalo tuščios bonkos buvo nušluo
jamos ir jų vietoje stojo naujos.
• Sušilo kompaniją, pagarąvo viršum 
stalo prakaitas,, su kvepalų skanėsiais, su 
dešra, su cinamonu. '

betrukus graborius tokių dramų pa
matė, kur nė keistenybių šaly Amerikoj 
hesąpnavb išvysiąs: Barniškis jau ant 
nosies bonką užsidėjęs sakėsi pusę valan- ’ 
dos išlaikysiąs, kitas, plikis, ant galvos 
pastatė tuziną • degančių' degtukų ir tai 
buvo lyg savo rūšies žibintų paradas. 
Patamsy kažkas baisiai pradėjo kriokti.

—Palikit mums svečią! ;Su mumis, 
ponas Krūkai! — tiese jam taureles ir 
laistė. ’ : -V • ’ . ‘

—Ponas Krukai, o pfoferansiuką ban
dote Amerikoje..; Sudarėm' stalų, gal pa
bandysime f ? .

Sungaila priėjęs apsikabino Kruką ir 
garsiai kartojo: x

. ,—Važiuojam,' ponas Krukai, pas ma
nę.?. Važiuojam tuojau į dvarą, parody
siu, vadinasi, kuilį, aviną. Neatsitrauk
site pamatę riuo mano ūkio; Cą! ‘

Graborius irgi nesūsivaike, svyravo, 
jūokėsi, merkė akį ponioms. Staiga gal 
jam bloga pasidarė nūo išgertos lietuviš
kos, jis atsistojo,- ^blyško ir. lydimas 
butrtiistrb skersas išėjo iš salės.'

Sr ADOLFO COSTAiuRELS

JORURO

h'cOČHAfi^MBA

POTOSI

m
Tftė Republic of Bolivia is 537,792’ęąuare įpilęs 
in areą and has a population Of 3,600,OO0, about 
half of whom are Indians. Bridging the Andes 
Mountains, much of Bolivia is a great plateau 
at ah altitude of 12,000 feet. Bolivia is bounded 
by Bėru and Chile in the west, Brazil in thė north arid east, 
Paraguay in the east and Argentina in the south. Her chief 
•ccupafidhs arc agriculture, grating and mining. Her legal capi
tal is Sucre, but government activities centei- in colorful La Paz. 

Bolivia is represented in the United Nations General Assembly by 
chief delegate Adolfo Costa du Reis. Her flag has three horizontal 
stripfes of red, yellow and green with a crest in the center.

MONTELLO, MASS.
Mire Lietusiai

Balandžio 13 d. mirė Anna 
Norvish (Norvaišienė), gyve
nus 63 Upland Rd. Moteris ry- 
te atsikėlus dar darbavosi, bet 
staigiai susirgo ir mirė. Pali
ko mfliūdime savo sergantį 
vyrą Feliksą, du sūnus, vieną 
dukrą ir daug giminių. Velio
nė priklausė prie Vienybės 
Pašalpinės Draugijos.

Mirė Waltas Krasnauskas, 
gyvenęs 31 Hollis St. Jis mi- 
rė.Lbalandžio 14 d. r/te, 5 va
landą, patekdamas po trauki
niu, netoli Howard ,Bridge. 
Traukinys jo kūną sudraskė į 
šmotus. Tą tragediją matė tik 
jo šuva; Paskui policijos se
kamas, nurodė, ]<ur velionis 
gyvenęs.

Buvo pašarvotas uždarame 
grabe, kaliko nuliūdime žmo
ną Petronėlę, penkias dukteris 
ir daug giminių.

Gegužės 2 d. staigiai mirė 
Jonas Pikelis, ‘ gyvenęs 170 
MelroSe St.' Amžiumi buvo se
nas, bet nesirgo. Paliko nuliū
dime 'žmoną, dvi dukras, vie
ną sūnų ir daug giminių bei 
draugų. ' !

Norvaišienė ir Pikelis bu
vo pašarvoti Warabow šerme
ninėje, 24 Field St. Graborius 
suteikė gražų patarnavimą.

Prelekcija Apie Sveikatą.
Balandžio 13 d., Lietuvių 

Tautiško hJamo* apatinėj sve
tainėj buvo prfelekcija apie 
sveikatą: Kalbėjo visų myli
mas Dr. Jonas J. Kaškiaučiuš 
iš Nev/arko?

Jis pirfriiaušiai kalbėjo apie 
mūsų šalies darbininkų rei
kalus ir demokratines teises. 
Nurodė, kaip republikonai, 
laimė;ję rinkimus, išvien su re
akciniais demokratų partijos 
kongresmanais, puola darbi
ninkų judėjimą ir demokrati
ją, įnešdami visokius anti- 
liaudiškus, -anti-demokratinius 
biliūS, kaip tai, prieš Strei
kus, darbininkų unijas-, komu
nistus ir t.t. Kalbėtojas ragi
no organizuotis, veikti, siųsti 
į Washingtona kongresma- 
nams ji; senatoriams protestus. 
Taipgi reikalauti Valstybės 
Dėpartmento, kad prašalintų 
poną Žddeikį iš atstovo vietos, 
nes jis Lietuvos žmonių jau 
seniai neatstovauja. Tu6m 
kiaušiniu btivo priimta ir re
zoliucija.

' Lietuvos žmonių,- pagalbai 
Nukelta' aukomis apie $50.'

Vėliau Dr. J. J. Kaškiau- 
čius kalbėjo apie Sveikatą; 
Daktaras- aiškino,- kaip užlai
kyti sveikatą ir., davė labai 
daug ,gerų patarimų. Prakal
bas r^pgė LBS 67, kūopa. Bu
bt įid btivo BątePklnta. . ■

Dabar Mass, j valstijoj su 
prąkalboriiiš važinėja LėonRs 

j P?usėika, dienraščio Vilnies 
^ė’dflktbriūš. Prakalbas rengiai 
Uętitvlų Literatūros Draugijos 
7-taš apskritis. / ‘ A

Pdš mus Pruseika kalbėjo 
balandžio 26 d. KglbėtojŠs 
aiškinę apie svarbą demokra
tuos teisių . gynimo nųp puo
lančius reakcijos; > priminė 
ir tuos karštagalvius, kurie

' I

Sakė, kad jų tarpe yra ir lie
tuvių, kurie inanO, kad Ame
rika eis kariauti prieš Sovie
tų Sąjungą, kad atskirti Lietu
vą ir jiems vėl atiduoti smeto
niškai valdyti. Kalbėtojas sa
kė, kad tie ponai labai apsi
rinka.

Kalbėtojas sakė, kad Lietu
vos 'liaudis pasirinko tarybinę 
tVarką, susijungė su kitomis 
tautomis į Tarybų Sąjungą, ji 
daro didelį progresą atsibūda
vo jime po karo ir ten pasi
liks, nes tokia Lietuvos žmo
nių valia. Jis sakė, kad tie vi
si Li'etuv.ds “gelbėtojai” iš tos 
Tarybos užbaigs misiją, kaip 
negaus pinigų, kad j.ų darbas 
yra bergždžias ir žalingas.

Laike prakalbų gauta keli 
Vilnies šėrininkai ir aukų su
rinkta apie $30 pasveikinimui 
dienraščio suvažiavimo.

Žolynas.

kas iš Amerikos lietuvių toL 
kol jie ras tokių, kurie jiems 
duos pinigų.

Ponas Valaitis .pradeda pi
nigų kolektą. Jis šaukia: '‘Kas 
pirmas duos dešimts dolerių?” 
Niekas neduoda! /‘Kas duos 
penkinę?” ir vėl agituoja prieš 
bolševikus, griaudina žmones, 
čia atsirado, viėna, kita mote
ris, kurios davė jam. po penki
nę. Paskiii rinko po $2, po $1 
taip, kad gyrėsi surinko $90. 
Susirinkime buvo apie 70 žmo- 
nįjį. Buvo nemažai tokių, kurie 
jiems nepritaria, bet atėjo pasi
žiūrėti jų garsintų paveiksiu,.

Bet girdėjau kalbantis, kad 
susirinkę buvo nepatenkinti, 
nes jaučia, kad tarfybininkų pa
veikslai yra' neteisingi, kaip ir 
jų kalbos melagingos.

Jie paveikslus rodė ir sakė, 
kad jų tarpe yra ir vyskupas 
Padolskis kartu su kitais pabė
gėliais Vokietijoj, kurio brolis 
Dr. Padolskis yra atbėgęs Ame
rikon ir jau Gardneryj kalbėjo.

Tas patsai tarybininkų ko
mitetas buvo surengęs prakal
bas, gruodžio 29 d., 1946 m., 
Dr. Padolskiui. Padolskis sakė
si, kad tik kelios savaitės, kaip 
atvažiavo iš Vokietijos. Jo kal
bos turinys buvo tokis pat, kaip 
ir visų smeton-nacių — nieki
nimas tarybinės tvarkos ir Ta
rybų Lietuvos. Baisiai pyko ant 
Lietuvos žmonių, kad jie nusi- 
balsavo ir įstojo į Sovietų Są
jungą.

Padolskis didžiavosi, kad jie 
ne vieni veikia, bet išvien su 
latviais, estais, lenkais, rumu
nais, ukrajnais ir kitų tautų jų 
plauko bėgliais. Sakė, kad ir 
“Rusijoj tūkstančiai dirba jų 
darbą nuvertimui dabartinės 
tvarkos.” Ir vis kartojo, kad 
“rusai, užėmę Lietuvą, daug 
žiauriau elgėsi, negu vokie
čiai.” Ir matydamas, kad susi
rinkę netiki tokioms jo kal
boms, nes jau .iš spkudos. žmo
nės žinojo apie nacių žiauru
mus, tai ir jis nors nenoromis,

Į’, - r n m ar ar , tai puslapi* 
LabvS—Liberty Lith. I)aiĮy • 
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bet pradėjo pasakoti, kad “vo
kiečiai po prievarta Lietuvos 
žmones vežė į Vokietiją dar
bams ...”

x Reikalavo, kad amerikiečių 
armija jiems ‘'Lietuvą išlais
vintų.” Sakė, kad jie yra nu
skynę GardnėriO lietuviams Su
kelti $500. Bet jie tada surinko 
Vos $84; žmonių buvo apie 60. 
Matote, kad jie net kvotas už
deda ant mūs ir paskui reika
lauja, kad mes sukeltumė tiek 
pinigų, kiek jie nori gauti iš 
muš. Bet kaip nepavyko Padol
skiui, taip’ nepavyko ir Belėc- 
kiui su Valaičiu. Ten Buvęs.

ŽUVO LĖKTUVAS SU
4 LAKŪNAIS

Cape May, N. J. — Į jūj 
rą nukrito didelis Contella-' 
tion lėktuvas. Su juo žuvo 
4 lakūnai, kurie lavinosi 
skridimams per vandeny
nus. Lėktuvas priklausė 
Trans-World oro linijai.

Madrid, Ispanija. — Susi
kūlus Vienam traukiniui į 
kitą, tapo užmušta 13 žmo
nių.

Gardner, Mass:
Amerikos Lietuvių Tarybos 

komitetas Gardneryj rengia 
prakalbas ir renka - pinigus dėl 
šelpimo lietuvių bėglių Vokieti
joj. Balandžio 18 d., Millers 
Opera House, jie rodė savo'fil
mas “Lithuania,” “Kodėl Mes 
Bėgome” ir kitas.

Paveikslų rodymo pertrau
koj kalbėjo V. Beleckas. Jo vi
sa kalba susidėjo iš niekinimų 
Sovietų Sąjungos ir Tarybų 
Lietuvos. Kada paveikslas pa
rodė’kelių negyvų lavonus,.tai 
tas ponas sako: “Matote, tai 
rusų bolševikų sušaudyti lietu
viai. Tie, kurie pabėgo į kitas 
šalis, tai laimingi, o jeigu bol
ševikai ir juos būtų sugavę, 
tai visus būtų ir sušaudę.” 
Taip jis malė ir malė, apie “bol
ševikų žiaurumus.” Bet jis nie
ko neminėjo apie vokiečių-na- 
cių žvėriškumus, kurie Lietuvoj 
šimtais tūkstančių žmonių iš
žudė!

Nors įžanga buvo 50 centų 
ypatai, bet to dar jiems neuž
teko. Ponas Valaitis kolektavo 
ir kalbėjo. Jis skundęsi, kad 
Amerikos valdžia jau neduoda 
jiems pinigų bėglių šėrimui. 
Tędėl jis reikalavo, kad tuo 
darbu užsiimtų Amerikos/ lietu
viai, kurių Čia yra būk milio- 
nas. Jis sakė,' kad Vokietijoj 
yra; šimtas tūkstančių bėglių. 
Jie ir filmose/rodė tuos bėglius.

Ir Valaitis nei žodžio nepri
siminė , apie reikalą Lietuvoj 
žmonių, apie jų vargą, nes vo
kiečiai traukdamiesi iš Lietu
vos viską gtabė ir degind ir 
žmones paliko dideliame yarge, 
—be maisto; be namų, be rūbų!

Gi rodymas AmetikOs-darbi- 
ninkams’ eilių prie pašalpos 
skyrių, tai nėra jokia riRūjiėna, 
nes čia nedarbo laiku ilgiausios 
bedarbi^ linijos stovėjo, kad 
/gauti pašalpos. , |

Jie pasakojo, kad 30,000 lie
tuvių bolševikai išvežė į Rusi
ją ir niekas apie jubs nieko nę- 
Žino. Reikalavo aukų ir “parti
zanams” Lietuvoj. ' ,

• Iš visko atrodo, kad ponai ta- 
rybininkai suras visokių sky-

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyhe

PARe KIEK VIENĄ ŠEŠTADIENI

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-869d

WM. SKUODIS 
564 Wythe Aveimiė 

Bhooklyri, N. Y. 
TeL BVergrecn 4-8054

SUKĘ LEIPUS 
' 324 Devoe Street 

Brooklyn, N. Y. 
1M. BVerferten 44OO8

CHARLES V1GŪNAS 
284 Seholes Strėet 

Brooklyn, N. Y* 

Telephone EVergreen 4-8573

W00KLYN0 LIETUVIŲ
Valgių if Gėrimų Įstaigos

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
1 * (RASiANAUSKAS)

L 2 i > 1

Laidotuvių 
Direktorius

- » ♦ / *

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dienę 
ar naktį, fcreit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta inū* 
sų šermeninė. Mūšą pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patėhkihti.

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Iteleitaatt Foptar 4111



U-tas puslapis - —- (Tas aukas skyrium skelbia
Laisve—Liberty Llth. Daily * Laisvės administracija. — 
Antradienis, Geguž, 13, 1947 Red.).

Pittsburgh, Pa.

Clevelando Žinios
Pastaba

Tarp aukų Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimui, įvykusiam 
kovo 30 dieną, nebuvo spau
doj paminėta LDS 4-to aps
kričio auka $5, kuri buvo pri
duota su sveikinimu. Taipgi 
suvažiavimą sveikino A. Rad- 
gers su $2 auka. Taipgi 14 
LLD 22 kuopos sveikino P. 
Rodgers su auka $2, J. Stre- 
peika — $2 ir Juozas Strepei- 
ka su $1. #

Delegatai taipgi~~ buvo su
maišyti. Buvo A. Rodgers iš 
ALM Kliubo ir iš LDS 55 
kuopos. P. Rodgers iš LLD 22 
kp. J. žebrys ir D. Mankaus- 
kienė iš LLD 190 kp. ir D. 
Petrauskas iš Darbininkų Pa- 
šalpinės Draugystės. A. Peson 
iš LDS 438 kp. ir LLD 57 kp., 
o dd. M. Mačionienė ir Gen- 
drėnienė nedalyvavo suvažia
vime. ’

Aukos buvo priduotos ko
vo 27 d. Taipgi buvome Lais
vės Administracijoj ir atnau
jinta prenumerata. Taipgi d. 
M. Laurinaitis aukavo į popie- 
ros fondą $1, o P. Rodgers $2. 
Bet to nematėme paskelbta 
spaudoj. Kod^ėl taip? ‘

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS-MJENTISTAS

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

TeL SOttth 8-55C9A

Tamstos Ateitis Nebloga
Ha, matau milijonus besikankinančius Reumatlš- 

kuose skausmuose, rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio Ir nesmagu
mų varginami žmonės skundžiasi. Defksnio 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 Mosčla. Turime daug laiškų nuo žmonių, kil
tie liudija ir dėkavoją už pasekmingumą

Galingos Mostles. .Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16-oz. $5.00.

PASARGA: Neklausyk nė jokių kitų pasiūlymų į 
vietą tikrųjų DEKEN’S OINTMENT. Nebūk toks, kaip 
mūsų pirmutinis tėvas Adomas. Jis žioplai paklausė savo 
šonkaulio Jievos ir nustūmė pasauli 1 vergiją, ir dabar 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy
venimas, nęreikėtų nė dirbti nei drabužių nešioti, jei ne 
Adomo klaida.

RniVnlmik tik VTT3T1

Deksnio

Mirė M. Gilienė "
Mirė Magdalena Gilienė ir 

palaidota 2 d. balandžio. Pa
liko nuliūdime savo draugą 
Juozą ir sūnų — Juozą. Velio
nė sirgo ilgus metus, per tris 
pastaruosius metus niekur ne
galėjo išeiti, net ir, pati pa
valgyti.

Buvo laisvų pažiūrų, skaitė 
Laisvę, priklausė prie Litera
tūros organizacijos. Jos moti
na Bruščiuvienė 6 metai at
gal mirė.? Gaila netekus geros 
draugės/Lai jai būna lengva 
žemelė, o šeimai reiškiame 
užuojautą1

Taipgi mirė Antanas Rač- 
kaitis, balandžio 27 d. Laido
tuvės įvyko 1'd.'gegužės. Ve
lionis paliko nuliūdime žmo
ną ir dvi (Jukras — Olga ii’ 
Normą. Prigulėjo prie LLD 
190 kp. ir LDS 55 kuopos. Lai 
jam būna ramu amžinai ilsė
tis ir gili užuojauta drg. Rač- 
kaitienei ir jų dukterims.

P. A. Rodgers.

REKOMENDACIJA
Tūlas jaunas aktorius pa

prašė žymiojo autoriaus 
Bernardo Shaw parašyt 
jam rekomenduojantį laiš
kelį, kurį jis galėtų reikale 
panaudoti. Shaw prielan
kiai sutiko prašymą išpil
dyt ir parašė:

“Karščiausiai rekomen
duoju jums aktorių N. Ji
sai vaidina Hamletą, Šei- 
loką, Cezarį- ir žaidžia flei
tą ir bilijardą. Pastarasis 
jam geriausiai sekasi/^—

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964 

'HiMiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuinM

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

Visokios Žinios
Gegužės 4 d. atsibuvo susi

rinkimas LDS 160 kp., sava
jame nahie, 1320 Medley St. 
Komiteto nariai pribuvo visi. 
IŠ raportų paaiškėjo, kad 
kuopos kliubo ižde randasi 
$2,700 ir verslas ėina neblo
gai.

Iršinkta komisija iš trijų, J. 
Kazimer, J. Kudis ir St. Orda, 
kad aptaisytų kliubo apačios 
rūmą — pagražintų.

Skaitytas laiškas iš centro 
apie Dr. KaškiauČiaus paskai
tą, ir K. Petrikienės laiškas iš 
Demokratinio Centro, kuriame 
ačiavo kliubui už auką.

Delegatai Helena - Kai
rienė ir I). P. Lekavičius —iš
davė raportą iš Demokratinių 
Liet. Suvažiavimo. Raportai 
priimti su pagarba.

Ligonių komitetas pranešė, 
kad yra sužeistas kliubo mar
šalka Jonas Armalis, randa
si ligoninėje, West Penn. Jį 
sužeidė dirbtuvėje.

KuopŪs. pirmininkas V. Ju- 
sevičius paprašė draugijos, 
kad suteiktų^ rūmą vedyboms. 
Jis apsivedė 10 d. gegužės su 
K. Stasevičiene, abu buvo naš- 
li'ai. Vėliname jiems laimingo 
šeimyniško gyvenimo ir lai
mės.

Susirgo LDS 160 kuopos na
rė Mikioniene ir 143 kuopos 
nare P. Lekavičiūtė. Buvo ant 
operacijos. Taipgi1 serga Mrs. 
Matoniene, kuri sunkiai sirgo, 
bet jau dabar yra geresnė.

/

Pittsburghe daug streikuo
ja darbininkų dėl to, kad 
kompanijos nenori pakelti al
gas, arba atnaujinti kontrak
tus. Streikuoja draiveriai, bu- 
sų mechanikai, taksių važinė- 
tojai, fandrių ir kiti.;

Plieno kompanijos sutinka 
pakelti darbininkų algas po 
15 centų į valandą, bet nenori 
kontraktą pasirašyti, o darbi
ninkai nesutinka be kontrak
to dilyti. *•

Gegužės 4 d. Komunistų 
Partija buvo suruošus Pirmos 
Gegužės apvaikšČiojimo pra
kalbas, Carnegie svetainėje, 
North Side, Federal St. Buvo

Ir

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir Vienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame-* 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir| 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa' 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom. 

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

♦JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn,

Tol. GLeninore .5-6191

Stone Ave.
Broadway Line

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Rerbudavoja pianus iš di

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET,

HELP WANTED—FEMALE | HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS | REIKALINGOS MOTERYS
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The NEW
WOOLWORTH STORE?

• . . * t . , ; t -s < r . ■

Atdaras Ketvirtadienį, Gegužės 15 I
Daugiau Pilnam Laikui (moteriškų) Pardavėjų I

Yra Reikalingi Užpildymui Mūsų I
Pardavimo, Organizacijos I

'f • Liberafi^ka Pradinė Alga I
• Proga Pakilimui I
• Patyrimas Nereikalingas I

Puikiausios darbo sąlygos yra ųžtikrintps per mūsų employment I 
policy, kurioje pažymėta sekamos ypatybės: ' J

• 40-Valandų, 5-Dieiių Savaitė ' I
• Kalėdiniai Bonai I

•ApmokamosWakacijos I
•Septynios Apmokamos šventės I

• Medikalio Aprūpinimo Apdrauda Pasinaudojimas I
• Darbdavio Užkandžių Rūmas. I

• Krautuvė Air - Conditioned Ištisai Jūsų Patogumui. I
PRIDEDANT DAUG HITU NAUDINGUMŲ I

Aplikacijos dabar yra priimamos per Mrs. McNamara; mūsų 
employment ofise — Antros Lubos — 

Įėjimas ant Main St.

..... ■Ilin. ...... MwiW"*"*** IHI ullimi 
pilna svetainė žmonių, galėjo 
būti1 virs tūkstantis.

Orkestrą iš penkių gražiai 
pagrajino. Solistas, Moose gra
žiai sudainavo keletą dainų. 
Publikai taip patiko, kad ne
norėjo- nuo estrados paleisti. 
Kelis kartus turėjo išeiti ir 
dainuoti. Dainavo darbinin
kiškas dainas ir“ P. Robesono 
melodijas.

Pirmininkavo Roy Hudson 
ir plačiai ąiškino uždavinius. 
Kalbėjo Ben Crother ir vete
ranas Peter Carpo, o vietoje 
partijos sekretoriaus E. Dem 
nis’o, pribuvo Bob Minor. Jie 
aiškino, kodėl reakcija taip 
dūksta prieš komunistus, nes 
tai1 yra pirmos atakos ant 
Amerikos darbininkų -unijų ir 
demokratinių teisių. Aiškino, 
ką reikštų Amerikos žmonėms 
Tąfto, Hartley ir kiti bili'ai, 
jeigu jie taptų įstatymais:

Paskui buvo renkamos au
kos. Karo veteranai siunčia 
delegaciją į Harrisburgą pro
testams prieš tuos bilius. .

D. P. Lekavičius.

Chicagos Žinios
Lietuvių f Tautiškos Kapinės 
Įrekordavo Kelias Naujas Lai

dotuvėms ir Paminėjimams'
Giesmes

Lietuvių Tautiškų .’Kapinių 
direktorių ir Speciales komisi
jos pastangomis, Šioųaig dieno
mis buvo 'įrekorduotos kelios 
naujos lietuviškos giesmės. 
Jos bus grojamos Tautiškose 
Kapinėsė laike laidotuvių, pat 
minėjimų ir įvairių iškjfmiiL 
įnirusiems pagerbti.

Giminės ir draugai asmenų., 
kurie guji Lietuvių Tautiškose 
kapinėse,* ir laidptuvi'ų daly
viai gali tas .giesmes užsisa
kyti Kapinių raštinėje:

Giesmių yra keturios :
1. “Man liūdna’* (“Jjlst 

A’Wearyjn* for You”), kurią 
įdainavo solistas Algirdas Bra- 
zis.

2. “Man gaila, kad žuvo 
krūtinė jauna’* , —- įdainavo 
LKM Choro duetas:. A. Kens- 
taviČienė ir K. Abekienė.

3. ” Apleistas’’ — įdainavo
Laisvės Kanklių Mišrus Cho
ras. ” ' /

4. “Neverkit pas kapą” —~ 
įdainavo Laisvės Kanklių Miš
rus Choras.

Taktiškų Kapinių direkto
riai ir minėtoji įrėkordavimp 
komisija padėjo daug darbo, 
kad šie rekordai . būtų dera
mai padaryti muzikos atžvil
giu. Mes manome, kad tą tiks
lą pasiekėme. Rekordai bus 
grojami viešai pirmu kartu 
Kapinių Puošimo Diepos iš
kilmėse, į kulias kviečiame

KRISLAI
z I

(Tąsa nuo 1-jpo pusi.) < 
filmą “Monsier Verdoux.”

Dėl tųs filmos komercinėje 
spaudoje eina plačios diskusi
jos. Dauguma kritikų Chapli- 
ną kritikuoja ir bara. Bara jį 
už tai, kam jis filmėje pajuos 
kia* ir. pasmerkia kapitalistinį 
biznį, kapitalistinį dviveidiš* 
kurną, kapitalistinį moralinį 
supuvimą.

Chaplinas sako, kad jis tų 
zurzėjimų nepaiso. ’ x

”Kas svarbu,” pareiškė 
Chaplinas, “tai, ką žmonės 
mano apie mano kūrybą, žmo
nės yra paskutiniais teisėjais.’’;

O žmonėihs Ch^plino kūry
ba patinka, žmonės, pasak 
Raymondo, kurie matė jo nau
jąją filmą, labai giria.

Mirė Anelė Balaišienė -s
Mirė Anelė Balaišienė, po 

tėvais Grinaitėv
Velionė buvo gimusi Lietu

voje, Lepdegėnų kaime, 
Anykščių valsčiuje, Utenos 
ąpskr. Atvyko į šią šalį prieš 
35 metus. Paliko nuliūdime 
dukterį ir sūnų, du broliu: 
Antaną Griną ir Domininką 
Griną, taipgi seserį, kurį gy
vena Lietuvoje. K.

« 
Skaudi Nelaimė

Važiavo Stella Ramaske, 
4401 v So. Campbell avė., su 
Jack 'Rušhlibu, Washington 
parku. Bevažiuojant, pasly
do jų automobilius ir (atsimu
šė į medį. < To pasekmė — 
Stella lengviau sužeista, o 
Jack sunkiai/ Manoma., kad 
būš sprogęs galvos kaulas.

Išmesta iš Buto Susigraudino 
ir Mirė

. Mrs. Ida Kling, 62 .metų, 
8408 St. L'awrence avė., buvo 
išmesta iš buto. Jos turtas 
buvo išnėštas į gatvę. Kuo
met viską lietus sulijo, tai vė
liaus daiktus vėl sunešė į bu
tą. Moteriškė pąžftrėjus į su
gadintus drabužius įt baldus, 
tiek susigraudino., kad nuo to 
pasimirė. . Gydytojai, sako, 
kad ji mirė įuo šįrdįės. ligos.

Namo savininkas James F. 
Shay aiškiriąsi, kad jis jau 
įer pusę' metų reikalavo, kad 
Kling išsikraustytų, nes jis 
nprįs parduoti tą pąrpą, kad 
jįąvus pinigų užmokėti ligo
ninei, kur randasi1 jo žmona.

Pašovė Vagį
Naktį policija buvo pašauk

ta į tave/n'ą, 8206 Addison., 
Tą padarė kąimynai, kuomet 
jie išgirdo langų žvangėjimą.

AtVažjąvo ' trys poličištai, 
apsiautė namą: Vagis neno
rėjo pasiduoti, bandė pa
sprukti, bet pol’icistų kulkos

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI .

.JAUNI VYRAI, 
MES TURIME [DOMIŲ DARBŲ 

. ' SU ATEIČIAI ’
Nuolatiniai Darbai. Kur Jūs Išmoksite Amato!

, SVARIUOSE MODERNINIUOSE FABRIKUOSE 
PRADINE MOKESTIS YRA AUKŠTA 

INTERESU O J AT£S?
KREIPKITĖS

HAT CORPORATION OF AMERICA
, Personnel Department
29 OSBORNE AVENUE ‘ 

EAST NORWALK, CONNECTICUT
w^.,111. ,,a„nu.i.,j.u mnaaaassas: m.irj n.ni

CONERS
SUKIETINTOJAI

B. STACKERS
CONE BLOCKER

(110)

PATYRĘ KEPURININKAI
Back Shop

B. MAŠINŲ OPERATORIAI 
NUMIEROTOJAI

A. MAŠINŲ OPERATORIAI 
MAŠINOS BLOCKER

.A. STACKERS — MULTI STACKERS — AUTOMATIC POUNCER 
' NUOLATINIS DARBAS — AUKŠTAS UŽDARBIS

KAFETERIJOS APTARNAVIMAS —GRUPINĖ APDRAUDA 
Linksmos Darbo Sąlygos. Švarūs Modeminiai Fabrikai 

Kreipkitės:

HAT CORPORATION OF AMERICA ’
Personnel Department

29 OSBORNE AVENUE
EAST NORWALK, CONNECTICUT

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO.

;■ LLD ^2 kp. Susirinkimas įvyks 13 
d. gegužės, 7:30 v. v. Moniuszko sa- 
l^e, 107 E. 79th St. Kviečiame vi
ešus narius dalyvauti šiąme susirin
kime, nes delegatai išduos raportą 
iš LLD suvažiavimo ir kitų suva
žiavimų, kur įvyko New Yorke. 
Taipgi būs renkami delegatai į LLD 
15-to Apskr. konferenciją, kuri 
įvyks 25 d. geg., Eagle salėje. Tad 
prašome įsitėmyti datą, nes bus 
svarbu dalyvauti. — J. S. (109-110)

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kp. susirinkimas įvyks geg. 

14 d., 7 v. v., 103 Green St. Drau
gai, malonėkite dalyvauti, nes yra 
Svarbių reikalų apkalbėti, kaip tai, 
vasaros parengimai ir kiti reikalai. 
— F. Sekr. (109-110)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks- 

geg. 18 d., 11 v. ryto. 3014 Yemans. 
Viši nariai būkite laiku, nes yra 
daug Svarbių reikalų aptarti, taipgi 
turime išrinkti delegatus į 10 apskr. 
suvažiavimą, kuris įvyks Grand Ra
pids, Mich. Atsiveskite ir naujų na
rių. — Sekr. (109-110)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

gegužės 14 d., 8 vai. vak. LDP Kl., 
408 Court St. Draugai, dalyvaukite 
susirinkime, nes turėsime daug 
svarbių dalykų atptarti. — V. K. 
Sheralis, sekr. (109-110)

Bažnyčioje Mirė Theodora 
Filipovichienė

Theodora Filipovichienė nu
ėjo pasimelsti į bažnyčią, 
6812 *S. Washtenaw avė. Jai 
besimeldžiant suskaudėjo krū
tinė. Ir staiga pasimirė nuo 
širdies ligos.

Velionė gyveno 6729 So. 
Maplewood avė. Paliko nu
liūdime vyrą ir 6 vaikus.

Žinios iš Lietuvos
>4

- ' .. ......................

Žemaičių Plento Tiltų 
Atstatymas

Vokiečiai susprogdino že
maičių plento tiltus Du
bysą ties Ariogala ir NeVėžį 
ties Babtais, šalia sugriautųjų 
išvijus okupantus, laikinai bu
vo pastatyti mediniai tiltai. 
Neseniai pradėtas kapitalinis 
tiltų atstatymas senose jų vie
tose., Sparčiai vyko darbai prie 
Dubysos. Tiltas jau: atstatytas. 
Juo atidarytas judėjimas. Ei
na prie pabaigos ir antroji sta
tyba. Pastačius gelžbetoninius 
polius ir atlikus kitus metalo 
konstrukcijos darbus, pradė
tas grindinio klojimas.

Miško Medžiagos — Viršum 
Plano

KUPIŠKIS. — Skapiškio 
valsčiaus darbo valstiečiai pir
mieji apskrityje baigė įvykdyti 
sezoninį miško ruošos planą 
107.5 nuoš. Viršum plano iš
vežta 780 kobinių metrų miš
ko medžiagos.

Skapiškio apylinkės darbo 
valstiečiai Pranas Skedila, An-

Eikim į Vietas
Kartu

Ar jūs 
savo ateitimi savo šei-

Ar jūs esate bandę keletą darbų 
ir neradote sau patinkamų?. Ar 
jūs esate buvusis G. I., vis dar 
jieškantis gero darbo? Ar jūs 
rūpinatės 
mos?

turite bi kurią i šių 
mes tikimės, kad mes

<

Jei jūs 
problemų, 
galime jums padėti.

Mes turime visų modernikiau- 
sią foundry su vėliausiais produk
cijos ir darbo taupimo įrengimais, 
Darbo sąlygos yra geriausios.

Kodėl nepagalvoti patepimui 
nariu šip agrešyvio ir progrėšy- 
vio išlakintų ir gerai apmokamų 
vyrų tymo, Vyrų, kurie budavoja 
vaizbą, kuri patapo didžiausia ir 
labiausiai užtikrinta su kiekvie
na diena kuri iš antros pusės 
sutveria ir apsaugoja užtikrinimą 
ir gerą būvį visiems savo' darbi
ninkams.

sav<
Ateikite ir pasikalbėkite visa

pusiškai apie budavojimą 
ateities užtikrinimo — ir ėjimą 
į vietas kartu.

PERSONNEL OFFICE

UNION MFG. CO.
296 CHURCH ST., 

I New Britain, Conn.
(HD

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS
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Privatižkl Nątriat
Nuosavas Kambarys ir Maudynė.

* Guolis ant Vietos
Reikalingi Geri PaliOdijimal.

Gera Alga.
Skambinkite ESPLANADE 7-2875. i

K (HD

MERGINA. Patyrusi prie namų darbo. My 
linti vaikus. Reikia paliūdijimo. N«ra viri 
mo. Bendlx Washing Mailna. Atskira* kam: 
barys ir maudynė. Nuolatinis darbas. Puikūi 

namai tinkamai ypgtal. $120 4 mines) 
Mrs. J. BERKOWITZ, 41 West Walnut SU 

Long Beach, L. I.
<110]

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

FARMAI BORA. MmU Ulster 
Farmą. VYRAS Abelnam Parmos 
'Turi mokyti operuoti traktrlų ir 
MOTERIŠKE namų darbui Ir 
ža Seimą, atskiras namas, 
vilogijos. Turi būt blaivūs,
liūtlijimų, diskrlpciją ir kokių 
imtumėte. RAŠYKITE BOX 
UANIAN, 20 WEST 43RU ST..

(U5)

kubinių metrų miško 
gos.

Sekdami Skapiškio 
kių pirmūnų pavyzdžiu 
žiu apylinkės valsčiai
Gabnys, Balys Naniškis, 
lė Gabnienė žymiai 
jiems skirtą miško 
planą.

Miško medžiagos 
viršum plano tęsiama toliau.

Pasisekimas g y v enimi 
priklauso nuo sugebėjim<
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^pwYoilo^^feZinloi
das su “Lietuvos Žiedais”
Daye Ką Naujo ir Turėjo

Grąžę Pažmonį

ynimui 
Patarnausite,” Rašo D. W.

“Visos Šalies Teisii

/

'--y.............   6-tas puslapio
Lai^vS^-Liberty Lith. Daily ♦ 
Antradienis, Geguž. 13, 1947

Gegužės i'l-tą, Schwaben 
Hall, Brooklyn© Aido Choras 
perstatė operetę “Lietuvos 
Žiedai,” parašytą brooklynie- 
čio Jono Juškos, jam pačiam 
režisieriau.]ant.. George Kaza
kevičius, Aido Choro mokyto
jas, sumokino dainas. Persta
tyme gabiai visiems akompa
navo Sylvia Pužauskaitė.

Dainos, didžiumoj, pritaiky
tos jau žinomosios liaudies, o 
trys specialiai šiam veikalui 
paruoštos naujos: “O, Joneli!” 
— meilužei solo, “Gegute 
Kukuok,” chorui, šokio ritmu, 
joje išstojant ir kelioms po
roms solo įvadose į atskirus 

■ “Lietuvos žiedai,” 
sudėtingesnė, 

choristai 
įvykdė kompozitoriaus 
tą‘žino jis pats ar kas 
kas tą muziką studijavo. Man, 
Vaduojantis tik ausimi, jos 
išėjo skambiai, įspūdingai.

žodžiai šioms trims — Jono 
Juškos, muziką parašė Wal
ter Žukas, newarkiečių Siety
no Choro mokytojas.

Veikalo tema: dvarininkų 
Daunoru (vaidina Povilas Rai
nys ir Vera Bunkienė) duktė 
Milda (Lillian Bastytė) įsimy
li į Joną žvirblį (Povilą Ven
tą), paprastą, biednioką kąi- 
mo bernelį. Jis ją myli ir 

’ graudenusi, kad jis beturtis. 
O jinai, jaunutė, tėvų prievar- 

tta varoma ištekėti už turtingo 
senio, už mylimo draudžiama 
tekėti. Tarpe susirenkančių 

f' šventadienį pasilinksminti dva- 
I ,ro4&mų ir kaimiečių taipgi 

daug kas mylisi biednas su 
biednu, bet jie taip pat nesralr 
veątis. nęs neturi žemės, netu
ri. kur rwenti. Jn laimei, Lie
tuvoj isisteieria liaudies, o pas
kui tarybinė ^vriausybė ir pa
skelbia valstybinės, dvarinin- 

g MettrtT’Hambiu ūkininku pervir
tu žemės išdalinimą tiems. 
:urve in dirba. Samdiniuose 
idis džiaugsmas, ponams ap- 

mandas. ašaros.
įžymiausios čia rohės. tai tu 

melužiu taipgi antrosios po- 
meil u žiu-i u ok d artu, kaimo 

rno ir mergos (Juozas Ju
dintas ir Anastaziia Buknie- 

ir niršlio (Jonas Lazans- 
). Taingi maždaug žymes

nės už likusius pačiu dvarinin
ku Daunoru.

Florence Kazakevičiūtė, ar- 
monistė groio jaunimui.

Kitose rolėse: urėdo — M.

X posmus, ir 
/chorui, si 
gesnė. Ar 
ivvkdp kn

didin- 
pilnai 
mintj, 
kitas,

Stakovas; tarnaitės — Elena 
Feiferiene; tarno — Povilas 
Aleknapiemenuko — Alber
tas Augulis; pi'emenukės —H 
Lillian Grauniutė; bajoro ir jo 
sūnaus, besiperšančio Mildai
— Julius Vilkas ir Kazys 
Juknys; tarybinio valdininko
— Juozas Byronas; viršaitis
— Alekas Velička; seniūnas
— Jonas Rušinskas, t'aipgi Al. 
Purvėnus, Lillian Br’iedytė, 
Vincas Karlonas ir visas cho
ras, kaipo kaimo jaunimas — 
šokėjai, dainoriai.

I

Vaidinimas, bendrai imant, 
išėjo vidutiniai: keli vaidino 
geriau vidutinio lygio. Keli ki
ti, rodos, galėjo vaidinti gy
viau, glaudžiau jungti veiks
mus vieną su kitu; protarpiais 
jautėsi lyg perdaug betikslio 
lūkuriavimo. Be abejo, ateity
je jie vaidybą pagerins, ka
dangi, kaip teko girdėti, cho
ras jau turi užkvietimų į apy
linkes. Užkvietė čia pat ant 
vietos atvykusieji operetę pa
matyti. ♦

Patsai autorius po perstaty
mo irgi suras šį tą gerinimui1.

Apie veikalą, kaip kad ir 
apie vaidybą turėtų parašyti 
draugiškų, konstruktyvių nu
rodymų patys menininkai, į 
savo skyrių, kad padėti abie- 
jiems gerinti meno saviveiklą. 
Abiejiem yra vietos gerėti. 
Tačiau, reikia pripažinti, kad 
abiejų, kaipo skirtingo darbo 
srityse užsiimančių, žmonių, 
pastangos yra vertintinos. Jie 
davė ką nors n šu j o. davė tai 
su geriausiais norais patar
nauti visuomenei. Publika tas 
pastangas gana šiltai įvertino.

Publikos buvo daug, bene 
daugiausia iš aidiečių turėtos 
jau per eilę metų. Dalyvavo 
vietiniai žymieji meno mėgė- 
iai. Buvo ir svečių iš kitų 
miestų, bot apie tai bus at
skirai. Buvo gražaus jaunimo 
matyti operetės ir dar nema
žai atvyko į šokius.

Pertraukose, , Pranas Buk- 
nvs pranešdinėjo apie vietos 
organizacijų būsimus veiks
mus, paskelbė literatūrą, ku
rios čia, nemažus pundus atsi
gabeno vietiniu Literatūros 
Draugijos kuopų literatūros 
skleidėjai ir visą paliko skait
lingoje publikoje.

Po programos iki vidutr 
nakčio tesėsi smagūs šokiai 
prie Pavidžio Radio Orkestros.

Rep.

“Ne vienų tiktai 75,000 
Amerikos .komunistų teises 
ginsite atsilankymu į Madison 
Square Gardęną šį trečiadie
ni, gegužės 14-tą.
V “Tai1 jūs savąsias teises 
ginsite,” rašo angliškas darbi
ninkų dienraštis Daily Worker 
sąvo vėd amą jame gegužes li
tą. Toliau t'as pats laikraštis 
rašo:

“Tarsi įrodymui to — ban
ga atakų ant komunistų ap
vainikuojama p a s t a n g omis 
pravesti1 Tafto priešdarbinip- 
kiška biliu. šią savaitę.

“Panašiai, kada neameriki- 
nis komitetas deda didžiausias 
pastangas įkalinti Eugene 
t)ennis, komunistų partijos ge
neral! sekretorių, jis taip pat 
reikalavo įkalinti ir Henry 
Wallace.

“Represijos prieš Amerikos 
darbo unijas, komunistus ir 
progresyvius yra naminė pusė

* i 11 ’«r į " J
Trūmano Doktrinos. Kaip apie 
tą doktriną jaučiasi -f mąsto 
Europos žmonės, raportuos 
William Z. Foster, komunistų 
partijos pirmininkas.

“Kaip Amerikos žmonės 
gali kovoti už tąiką ir demo
kratiją, bus aiškinama šį tre
čiadienį • įvyksiančiame mitin
ge, Gardene.”

Atitinkamai, į mitingą yra 
kviečiami ne vien tik komu
nistai, bet unijistai/ ir visi, 
kam apeina unijų ir (visų žmo
nių laisvių gynimas. Komunis
tams. sako jų partija savo pa
reiškime spaudoje, tas mitin
gas stovi pirm visko. Jie pri
valo rūpintis, kad juo dau
giau žmonių išgirstų Fosterio 
raportą iš Europos' ir kitų va
dovaujančių komunistų prane
šimus apie naminius reikalus.

Padėties rimtis, sako jie, 
taip pat reikalauja, kad Gar- 
denas būtų perpildytas.,

Mergina Nustūmė Po 
Traukiniu

DIDO DIENRAŠČIO LAISVĖS

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

Rengia Mass. Valstijos Liet Organizacijos

Baltimore, MA—Birželio- June 8
KARDASH SHORE EVERGREEN PARK 

Rengia Liet Literatūros Draugijos Kuopa

žemiau 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. ..

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

Rengia Laisvės Bendrovė

M

Bęrtha Patai.y, brooklypie- 
t§, važiuojant į pamokas 
New Yorko Univėrsitete, bu
vo nustumta nuo platformos 
ant trekių BMT su b vės Canal 
St; stotyje. '

Nukritus, ji pusėtinai apsi
daužė ir apsvaigo, ateinantis 
traukinys būtų sutriuškinęs, 
jeigu ne drąsus ir greitas- žy
gis dviejų trekių prižiūrėtojų. 
Jiedu akimirka šoko prie jos, 
perkėlė kiton pusėn už elek
triškosios relės ir pradėjo 
švilpti-moti1 traukiniui signalą. 
Motormanas staiga sustabdė 
atšaunantį traukinį ties ta vie
ta, kur mergina, buvo nukri
tusi. ' : ■ '

■ Vienas iš^tų gelbėtojų buvo 
Laisvės kaimynas Joseph 
Evangelista, gyvenąs 433 Lo
rimer St., okitas—bronxietis 
Joseph Colonico, 1827 Hol
land Ave.

Nustūmėjas esąs Jack Di- 
dia, veteranas, nervų ligonis, 
praeita mėnesį paleistas iš tos 
rūšies ligoninės, kaipo “nepa
vojingas.” Apklausinėjamas, 
jis sakė nežinąs, dėl ko jis ją 
stūmė, nustumtoji yra jam vi
sai nepažįstama. Reiškia, ligo
nis. 6 visgi buvusieji ant plat
formos ligonį žiaurokai apkū
lė, sukruvino, kuomet reikėtų 
kulti tuos, kurie reikalingą 
prieglaudos ir gydymo žmogų 
išmetė į gatvę.

Pasirodo, .kaip neprotinga 
yra bausti žmogif bile kur, ne
ištirtą, neteistą. Teisėjas Di- 
dia pasiuntė į ligoninę, pareiš
kęs peikiančią mintį apie tuos, 
kurie ligonį paleido į miestą.

Gardeno Tikietu Dar 
Yra Pas Kliubiečius

Lietuvių Komunistų Kliubas 
buvome paėmę kelis desėtkus 
tikietų Fosterio raporto iš Eu
ropos mitingui, įvyksiančiam 
šio trečiadienio Dakarą, Madi
son Sq. Gardene. Tikiętų dar 
turime kelis, vidutinės kainos, 
po $1 (buvo nuo 60 c iki 
,$2.40). KliūbieČiai ir kliubo 
rėmėjai, gaukite juos valdybo
je. Valdyba.

'.'i" 4."".'. '' '."r"'/ 1—"X"

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A, Petriką
BROOKLYN N. Y. .' 

Tel.EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

( 9—12 ryte 
į 8 vakareValandos

Penktadieniais, Uždaryta
*

MIRE
1 Charles Westley Fisher, 82 

ta. amžiaus. Mirė ,geg. 8 d., 
ligoninėje. Gyveno 35 Ten 
Ęyck St. Kūnas buvo pašar
votas namuose,, Laidotuvės 
įvyko geg. 124ą'd.,,Mt. Olivet 
kapinėse, Maspęth. Velionis 
paliko nuliūdime žmoną He
leną. dukteris Marie ir Fran
ces, sūnų Jack. Laidotuvių pa
reigomis rūpinasi Walter B. 
Cooke's laidotuvių įstaigą.

Magdalena . Butkus mirS 
11 Gyveno 72 Bea- 

mont St., Manhattan Beach, 
N. Y. Ji buvo velionio grab. 
Petro Butkaus/našlė. Laido.tū- 
vės įvyks geg. 14 d., šv. Jo
no kapinėse. < .

■ Lietuviu |aisves 
Radio Programa

Lietuvių Laisves Radio Programa 
yra transliuojama iš stoties

WBYN, 1430 klc. 
Brooklyn, N. Y.

Nuo 10:30 iki 11 vai.
; SEKMADIENIŲ’ RYTAIS 
Priimame asmenų, organizacijų ir 
biznių pranešimus. Vedybų, gimi

mų, mirties pranešimus ir tt.
Stokite Į 

. Liętuvių Laisvės 
Radio Klubą

Kas aukos dolerį hr daugiau pa
laikymui šios- radio programos 
bus to kliubo pilnateisiu nariu 

i. per ištisus* metus.
Remkite Šią Programą 

Parengimais ir Aukomis 
Kur tik ši programa yra girdima 
visur reikia organizuoti ddiubus ir 
ruošti pramogas jos palaikymui.

Siųsdami čekius ar money- 
orcĮerįus ištašykite:

LITHUANIAN LIBERTY 
/ RADIO CLUB I 

‘ ir siųšjcįtė sekretorei 
LILLIAN BELIE 
427 Lorimer St., ' 

Brooklyn 6, N. Y.

*

* i; .. ; 1 ■ į—*

$24.600.000,000 MORGIČIŲ
NAMAMS. ?> j;.

Washington. >-+*z Aniėri-
Ir lordą i, vifin wo isiaknlinn

Iš LDS l-mos 
Kp. Susirinkimo 
'. ir Veiklbs

Susirinkimas įvyko gegužės 
1 d., Laisvės svetainėj. Narių 
atsilankė nedaug. Daug LDS 
narių maršavo tarptautinės 
darbininkų'šventės, Pirmos Ge
gužės parade, sj/unįjomis ir ve
teranais. Lietuvių šiemet mar
šavo nemažas būrys.

LAIŠKŲ SKAITYMAS
Iš LDS Centro raštinės ragi

no kuopą artimoje ateityje su
ruošti paskaitą “Gyvenimo Pa
kaita,” parašytą daktaro J. J. 
Kaškiaučiaus. • Tuo klausimu 
pasidiskusuota. Prieita prie iš
vados: kadangi oras gali "būti 
šiltesnis už dienos kitos, sunku 
bus į salę sutraukti publikos 
atitinkamą skaičių tokiai svar
biai paskaitai. Palikta rengti 
vėliau, orui atvėsus.,

Dariaus - Girėno paminklo 
statymui komiteto laiškas, su 
tikietais, kvietė į pikniką, kuris 
įvyks birželio 7 d., Dexter Par
ke. Pradžia 2 vai. po pietų. Ti- 
kieto kaina 60c, įskaitant tak
sus. Kurie nariai norėsite va
žiuoti, gaukite tikietus savo 
kuopoje.

Iš Sveturgimiams Ginti Kon
ferencijos raportavo G. K. ir 
J. E. G., ten atstovavę mūsų 
kuopą. Tos įstaigos dabartinė 
veikla yra maždaug tokia:

Komitetas susideda iš libera
liškų žmonių., Direktoriuose yra 
advokatų, mokytojų, organiza
cijų atstovų, taip sakant, nuo 
aukščiausio laipsnio valdininkų 
ir profesionalų iki paprasto 
darbininko. Komitetas kas me
tai sušaukia konferenciją su 
atstovybe iš profesionalų, unijų 
ir visokių organizacijų.

Konferencijose raportuoja, 
kas yra veikiama valstijos sei
melyje ir kongrese ir pagal 
esamą padėtį nurodo, kas rei
kia veikti darbininkų, o ypatin
gai sveturgimių darbininkų gy
nimui.

šioje konferencijoj komiteto 
sekretorius Abner Green savo 
raporte pažymėjo; kad yra pa
dėti ant ištrėmimo 124 ateiviai. 
Jie visi yra legaliai atvažiavę 
į šią šalį, kaip kurie išgyvenę 
šioje šalyje 40 ir daugiau me
tų. Jų sūnūs ir dukterys tarna
vo antrajame pasauliniame ka
re. Jie patys dirbo naminiame

fronte plieno liejyklose ir an
glies kasyklose, kad laimėti ka
rą, sumušti hitlerizmą-fašizmą. 
Militariniai Hitlerio fašizmas 
parblokštas, bet palaikų visur 
liko. Tai republikonai ir reak
ciniai demokratai nori Ameri
koje įvykinti tą, ko Hitleris ne
pajėgė įvykdyti.

Iš minėtų aukščiau 124, pir
mas, ant kurio yra išbandomas 
tų visų gynimas, yra Peter Ha
risiades, graikas. Jis atvažiavo 
j Ameriką 1916' m., 13 metų 
amžiaus. Dirbo valgyklose, plie
no liejyklose, audihyčiose, pri
klausė unijoj ir komunistų par
tijoj. žinoma, visur nebuvo at
silikęs užpakalyje, stovėjo pir
moje vietoje. Yra įvedęs čia gi
musią moterį, augina sūnų ir 
dukterį. Bet reakcijonieriai pa
siryžo jį išdeportuoti į fašisti
nę Graikiją, kur jo laukia kar
tuvės. . ,

Skaitytojai galite spręsti, kam 
jis yra prasikaltęs, už ką nori 
suardyti jo šeimą.

Green pažymėjo, kad jeigu 
Peter Harisiades nebus sulai
kytas nuo deportavimo, artimo
je ateityje visi tie 124 butu iš
deportuoti. O vėliau turėturhe 
ir šimtus tūkstančių deportuo
jamų, nes visiems 3,000,000 ne- 
piliečių gręsia pavojhs. Su tais

apsidirbę, reakcijonieriai pra
dėtų atiminėti pilietybės teises 
įsipilietinusiems.*

Kaip mes galime pagelbėti?
Organizacijos ir pavieniai 

tuojau užsisakyjut Peter Hari- 
siades postkarčių su šeimos,pa
veikslais ir trumpu prašymu 
immigracijos viršininkui, kurio 
žinioje yra Harisiades byla. 
Viskas ko reikia, tai atvirutes 
pasirašyti, uždėti 1 cento štam
pą ir pasiųsti.

Antras, būdas — paremti sve- 
turgimius ginančią organizaci
ją finansiniai. Organizacijos 
gali priklausyti ir turėti komi
tete savo^atstovus užsimokant 
$3 (ar daugiau, * jei išsigali) 
metams. Gali priklausyti ir pa
vieniai mokant tam tikrą meti
nę duoklę.

Visokiais sveturgimių gynimo 
reikalais, taipgi reikiant pagal
bos gavimui pilietybės ar sura
dimui laivo reikia kreiptis: 
American Committee for Pro
tection of Foreign Bom, 23 W. 
26th St., New York 10, N. Y.

LDS 1 kp. Korespondentai.
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Peter Kapiskas

BIZNTFRIAI, SKELBKITR8 
LAISVU#

KAPISKAS
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BAR & GRILL

*»

32 Ten Eyck St. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

PIRMU KARTU KUR NORS...

ROBERT UPTON, Jeweler
701 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

’ Degtinės, Vynai ir 
RHEINGOL1 

BEER & ALES

$49.50 to $195.00

BAR & GRILL
, Lietuviška Alude

Kanados - 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y

TONY’S
UP-TO-DĄTE

BARBER SHOP
ANTANAS EEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 
gerai patyrų barberiai

Juozo Lugausko
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5tH St Brooklyn, N. Y.

Tai vieta, kurioje jus jausitės kaip namie. Viskas 
patogu ir malonu. / <

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pašivaišinimas 
be| pare. Prašome užeiti pasilinksminti.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN® 

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 

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




