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“Mr. Wallace yra giliai pa
sitenkinęs Šilta jūsų dienraš
čio parama, teikiama jo ‘tai
kos ofensyvui.’

“Lietuviai amerikiečiai re
mia Mr. Wallace’o kovą už 

, taiką. Lietuvių amerikiečių 
tėvų kraštas buvo žiauriai nu
siaubtas praėjusiame kare ir 
jis būtu vienas pirmųjų karo, 
aukų sekamame kare.

“Lietuviai amerikiečiai en
tuziastiškai remia Mr. Wall
ace’o programa už teikimą 
amerikinės pagalbos visoms 
tautoms, nukentėjusioms nuo i 
vokiiškojo agresoriaus, ir to
kia pagalba turėtų būti teikia
ma per Jungtines Tautas.

“Jūs, aišku, suprantate, jog 
Wallace’o kampanija yra 
liaudies kova ir kaipo tokią 
pati liaudis

“Liaudis, 
teikti jai ir 
ties. . .”

privalo remti, 
žmonės, 

finansinės
privalo 
paspir-

paimta 
žodžių

Paminėta citata yra 
iš laiško, prisiųsto šitų 
rašytojui.

Laišką rašo Arthur D. Kahn, 
National Wallace for Presi
dent Committee darbuotojas 
ir tautinių grupių divizijos 
direktorius.

Mr. Kahn primena Didžiojo 
New Yorko lietuviams: š. m. 
bal. 19 d. Hotelvj Commo
dore, New Yorke, Įvyks di
džiulis bankietas Henry A. 
Wallace’ui ir Glen Taylor’ui 
pagerbti.

Tiesa, įžanga į bankietą ne 
visiems prieinama : $100 asme
niui.

Bet Mr. Kahn mano, jog 
Wallace’o rinkiminę kampani
ją galima visaip finansiškai 
paręmti: aukomis ir kitokio- 
?nis priemonėmis.

Plačioji Amerikos lietuvių 
visuomenė tai ir padarys.

Kas negirdėjo Betliejaus 
miestelio su jo '“stoinele”? 
Kiekvienas krikščionis; gal 
būt kiekvienas žydas ir mili
jonai arabų.

Atsimenu, apie šį šventą 
miestelį tėvas pasakodavo ir 
knygose skaitydavau, ir kan- 
tičkose giedodavau.

Kaip norėjosi ten pakliūti, 
“šventąją ’stoinelę” aplankyti, 
atsidusti. Juk tai “Kristaus 
gimtavietė”!

Betliejuje kilo šūkis “ramy
bė geros valios žmonėms že
mėje.

Velykų sekmadienį mažaja
me Betliejuje 11 žydų buvo 
užmušta, 50 sužeista; kiek bu
vo užmušta arabų,, šiuos žo
džius rašant dar nežinia.

Per dieną ten virė žiaurūs 
susirėmimai.

Iš viso Velykų 
to joj žemėje”
buvo užmušta' 114 asmenų.

Tai bent ramybė!
Visuomeniniai 

kreipia dėmesio 
toves.

Kas šiandien
Betliejun prakartėlės 
kyti ?!

dieną “šven- 
(Palestinoje)

konfliktai ne- 
į jokias šven-

norėtų vykti
aplan-

Jau išėjo iš spaudos antras 
numeris . žurnalo “Masses & 
Mainstream.” Tai mėnrąštis, 
užimąs “New Masses” vietą.

Knyginio formato, iliustruo
tas, kupinas straipsnių, eilė
raščių, kritikos , ir piešinių 
žurnalas, turįs 100 puslapių.

Atsakomingasis redaktorius 
yra Samuel Sillen, žymus li
teratas, kritikas, plačios eru
dicijos marksistas.

žurnalą užsisakyti galima 
šiuo adresu: 832 Broadway, 
New York 3, N. Y.

Kaina metams $4.00, vieno 
35 c.

Man patinka žurnalo turi- 
.. nys, nors jis gan “kietas.”

egz.

žmonės kalba, būk kunigą

Lewis Pareiškė, Jog Patys 
Mainieriai Streikuoja 
Be Jo Patvarkymo
Prez. Trumanas Prašo Teismo Indžionkšino, pagal Tafto- 
Hartley’o Įstatymą prieš Angliakasiu Streiką

Washington, kovo 31. — 
Pranešama, jog generalis 
prokuroras Tom Clark, pa
gal prez. Trumano įsakymą, 
kreipėsį į federal] apskrities 
teismą, prašydamas in
džionkšino prieš 400,000 
mainierių, streikuojan č i ų 
minkštosiose angliakasyklo-* se.

John Lį Lewis, Mainierių 
Unijos pirmininkas, kovo1 
30 d., buvo teisminiu įsa
kymu pašauktas liudyti ko
mitetui, kurį prez. Truma
nas paskyrė “tyrinėti fak

Amerikonai Siūlo Žinių 
Laisvę, bet Atmeta Daily . 
Workerio Korespondentą

Washington.— Tūlų kraš
tų atstovai Jungt. Tautų 
konferencijoje dėl spaudos 
laisvės, Šveicarijoje, kriti-/ 
kavo Ameriką, kad ji nelei
džia New Yorko . Daily 

Workerio korespondentui 
A. B. MagiPui atvykti į tą 
konferenciją.

William Benton, ameriki
nių atstovų vadas toje kon
ferencijoje, telefonavo vals
tybės departmentui Wa-' 
shingtone, klausdamas, ką 
reikėtų daryti. Nes komu
nistinio Daily Workerio ko
respondento sulaikym a s 
kliudo amerikonų pasiūly
mus dėl žinių laisvės.

tus”, kas1 liečia rhaipierių 
ginčus su kompanijomis. 
Komiteto klausjn.ėjamas, 
Lewis pareiškė, kad anglia
kasiai sustreikavo be jokio 
įsakymo iš jo pusės. Komi
tetas priminė Lewiso iš
siuntinėtą mainieriams laiš
ką kovo 12 d. Esą, gal tas 
laiškas pakurstė mainierius 
streikuoti.

Lewis atsakė, laiškas vi
sai neragino juos streikuo
ti, o tik raportavo unijos 
nariams, kaip kompanijos 
laužo savo pasirašytą su
tartį dėl mainierių gerovės- 
sveikatos ir senatvės fondo 
įsteigimo. “Mainreriai pa
matė, kaip jie apgaudinėja
mi”, pridūrė Lewis.

Po Lewiso apklausinėji
mo, valdžia tuojau ir pra
dėjo žingsnius dėl indžionk
šino, kuris įsakytų strei- 
kieriams tuoj grįžti į ka
syklas ir bent 80 dienų be 
pertraukos dirbti, pagal 
Tafto-Hartley’o įstatymą.

New Yorkb Valstijos 
Kukluksai Grūmoja 
Wallace’o Rėmėjam

I

Amerikonu Žibalo Kompanija 
Planuoja Italijoj Fabrikus 
Arabiškam Žibalui Apdirbti

Roma.— Amerikonų Ara
biškoji Žibalo Kompanija 
rengiasi statyti Italijoj di
delius fabrikus, kurie apva
lytų ir perdirbtų žibalą, 
traukiamą iš milžin i š k ų 
Saudi Arabijos žibalinių, 
versmių. . Amerikonų Ara
biškoji Kompanija 
nori išnaudoti “pigius ita
lus darbininkus.” Amerikos 
diplomatai Romoje kalbasi, 
kad planuojami žibalo ap
valymo fabrikai Italijoje

Woodstock, N. Y. — Ku 
Klux Klanas naktimis degi
no savo pastatytus kryžius 
čia ir Ulster apskrityje,, 
grūmodamas Henrio Wal
lace’o rėmėjams, kaipo tre
čiosios partijos kandidato 
į prezidentus. Kukluksai 
taip pat laiškais jiems gra
sino. Wallace’o judėjimo 
darbuotojai kreipėsi į New 
Yorko valstijos gubernato
rių Tomą Dewey, kad ištir
tų kukluksų veiklą, kuri už
ginta šios valstijos įstaty
mais. Dewey nieko neatsa-

ORAS.—Būsią lietaus.

galėtų aptarnauti karines 
amerikonų bazes Ispanijoj, 
Libijoj, Graikijoj, Turkijoj 
ir Ispaniškoje Morokkoje, 
šiaurės Afrikoje.

GRAIKIJOS MONARCHISTAI 
PASKELBĖ AMERIKONŲ 
SVPLANUOT/ OIENSYVA

Athenai, Graikija. — Mo
narchist!] armija paskelbė 
pavasario ofensyvą prieš 
graikų partizanus. Monar- 
chistų kariuomenė ir ang
liški jų lėktuvai Spitfires 
apšaudė ir bombardavo 600 
demokratinių par tizanų 
nakties laiku Krusia kal
nuose, 23 mylios į šiaurę 
nuo Salonikos uostamiesčio. 
Šį žygį amerikonai oficie- 
______________________________ ;__ i_____________________

Joną Balkūną popiežius prela
tu padarė už tai, kad ans 
prieš porą metų įstojo į repu- 
blikonų partiją.

Can you beat it!

riai suplanavo išvien su mo- 
narchistų komandieriais.

Darant monarchistams 
ataką, dalyvavo fronte/šeši 
Amerikos oficieriai — pul
kininkas T. G. Holland, ma
joras Everett Stewart ir 
kt.

Trumano pasiunti n y s 
Dwight Griswold leido mo
narchistams paimt į regu- 
liarę armiją 15,000 jaunuo- 
lių/kurie buvo laikomi at
sarginiais. Po 2 mėnesių bus 
leista monarchistams padi
dint armiją dar 15,000 vy
rų. . '

Kongreso Atstovai 
Pakvietė Franko į 
Marshallo Bloką
Tai Pasaulinis Skandalas, Sako Darbietis Kongresmanas

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas 149 balsais 
prieš 52 nutarė įtraukti fa
šistinę Ispanijos Franko 
diktatūrą į vakarinės Euro
pos šalių bloką, kurioms 
Amerika duos bilionus do
lerių kovai prieš komuniz
mą, pagal Marshallo planą. 
Jeigu senatas užgirs šį pa
siūlymą, tad ir Franko gaus 
dalį iš tų $6,205,000,000, ku
rie skiriami pirmiesiems 
Marshallo plano metams.

Tai buvo lenko republi- 
kono kongrešmano Alvino 
O’Kbnskio sumanymas pri
imti Franko į “vakarinių

demokratijų” kompaniją 
prieš Sovietus.

Darbietis kongresmanas 
Leo Isącsonas pareiškė, “tai 
pasaulinė baisenybė” taip 
suąibrolauti su Franko fa
šizmu. “Tai antra išdavystė 
prieš Ispanijos žmones”, 
sakė Isacsonas.

Prieš Franko kalbėjo ir 
keletas kitų kongresmanų. 
O’Konskis jiem atsakė:

— Ispanija iš, pat pra
džios- turėjo būti įtraukta į 
Marshallo planą. Jeigu iš
siveržtų karas, tai reikėtų 
Ispanijos talkos (prieš So-

Sako: Trumano 
o ne Sovietai

Wallace
Valdžia, 
Sudaro Karo Pavojų
Reikalavo Atmesti Verstiną Karinę Tarnybą; Įspėjo, kad 
Trumanas Siekia Pavergt Darbininkus Karininkams

Washington. — Truma
no valdžia dirbtiniai gami
na karini krizi, kuris lemia 
“mirtį ir taksus daugybei- 
amerikiečių, o begalinius 
pelnus korporacijoms,” sakė 
Henry Wallace, liudydamas 
senato ginkluotų jėgų komi
tetui kovo 30 d.

Rėkaudama apie neva pa
vojų Jungtinėms Valsti
joms, valdžia stengiasi už
karti verstiną karinę tar
nybą milionams amerikie
čių, pajungti žmones kari
ninkams, užsmaugti bet ko
kią valdžios kritiką, užšal
dyti darbininkų algas ir te
rorizuoti darbo unijas, pa
reiškė Wallace, trečiosios 
partijos kandidatas į Jungt. 
Valstijų prezidentus.

“Net karščiausi kurstyto
jai prieš Sovietus pripažįs
ta, kad Rusija nenori ka
ro, — tęsė Wallace. — Jie 
pripažįsta, jog Rusija net 
bijo karo. Karą gamina ne 
Maskva, bet Washingto- 
nas.”

vietų laivus New Yorkq- 
New Jersey uostuose. Jie 
stengiasi sustabdyt krovi
mą į tuos laivus daiktų, ku
rie Sovietų užpirkti.)

Amerikonai Vartoja Nacių 
Oficierius kaip Šnipus 
Prieš Sovietų Ruožtus

Maskva. — Amerika pa
laiko ,grupes buvusių Vo
kietijos oficierių kaip savo 
šnipus vakarinėje Vokieti
joje, Austrijoje ir Švedijo
je; jie siunčiami šnipinė
ti ypač karinius sekretus 
Sovietų užimtuose Vokieti
jos ir Austrijos ruožtuose.

Maskvos radijas pranešė, 
jog Sovietai savame ruož
te suėmė buvusį nacių divi
zijos pulkininką Gerhardą 
Pinkertą, kuris ir prisipa
žino šniukštinėjęs ameriko
nų naudai. Iš pulk. Pinkerto 
patirta sekamieji dalykai:

Nacių oficierių - šnipų 
centras yra Muniche, ame-

Monarchist. Nužudė 
Dar 13 Partizanų

Athenai. — Graikijos mo- 
narchistai, pagal savo karo 
teismų sprendimus, sušaudė 
dar 13 paimtų nelaisvėn 
partizanų. Generolas James 
Van Fleet, karinės ameri
konų pasiuntinybės galva, 
asmeniškai įsakė šaudyti 
partizanus belaisvius.

Senatas Skiria Ciangui 
$463,000,000

Washington. — Senatas 
beveik vienbalsiai nutarė 
pasiirti $463,000,000 Čiang 
Kai-šeko valdžiai Chįnijoje, 
karui prieš komunistus. 
Kongreso atstovų rūmas 
tebesvarsto paramą Čiangui 
sykiu su Marshallo plhnu 
Europai.

ITALIJOS POLICIJA NU
ŠOVĖ 3 DEMONSTRAN

TUS PRIEŠ TAKSUS
Roma. —Policija užpuo

lė žmones, demonstravu
sius prieš aukštus taksus 
Pantelerijoj, Italijos saloj; 
tris žmones nušovė ir 14 
sužeidė.
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rikonų užimtame Vokietijos 
ruožte. Vyriausias tų prieš- 
sovietinių šnipų lizdo vadas 
yra generolas Franz Hal
der, buvęs vokięčių armijos 
štabo galva. KarinhĮ Ame
rikos seklių įstaiga kas mė
nuo išmoka stambias pini
gų sumas tiem šnipam. 
Stambieji vokiečių fabri
kantai taipgi finansuoja 
nacių oficierių šnipijadą 
prieš Sovietus.

Pulkininkas Pinkert pri
sipažino, kad jis priklausė 
“slaptai” fašistų organiza
cijai, veikiančiai 'vakarinėje 
Vokietijoje, kuri užimtą an
glų, amerikonų ir francū-; tai. Washingtono valstybės 
zų. | sekretorius Marshallas ra-

i gino būtinai į konferenci
jos programą įtraukti svar
stymus, kaip visi ameriki
nio žemyno kraštai privalo 
išvien kovoti prieš komu
nistinį judėjimą, kuris esąs 
įkvėptas “svetimos valsty
bės”1 (suprask; Sovietų).

Marshall Šaukia Visas 
Amerikines Šalis Veikt 
Prieš Komunizmą

Bogota, Colombia. —Čia 
eina konferencija Šiauri
nės, Pietinės ir Centralinės 
Amerikos respublikų at
stovų. Dalyvauja 21-nos a- 
amerikinės šalies delega-

Dar $150,000,000
Atominėm Bombom

Washington. — Kongre
so lėšų komitetas > užgyrė 
valdžios reikalavimą pas
kirti dar 150 milionų dole
rių per metus atominei jė
gai gaminti ir atomų bom
bas išbandyti.O jau pir
miau kongresas paskyrė a- 
pie $500,000,000 atominiam 
ginklavimuisi.

Arabų Žibalas Paveikė 
Ameriką,—Gromyko

Lake Success, N. Y.—So
vietų atstovas Jungt. Tau
toms, Gromyko smerkė Ą- 
meriką, kad ji dėl arabų 
šalių žibalo ir dęl karinių 
pozicijų ten sulaužė savo 
žodį ir ’ atmetė Palestinos 
padalinimą į žydų ir arabų

REIKALAUJAMA UŽ
DRAUST DARBO UNIJAS

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Hart
ley siūle sumanymą už
drausti darbo unijas “kaip 
trustus” ir Jbausti jas pagal 
prieštrustinius įstatymus.

SPROGDINANT TRAUKI
NĮ, UŽMUŠTA 24

Jeruzalė. — Menama, kad 
tai žydai susprogdino trau
kinį, kuriuom važiavo dau
guma arabų. Užmušta 24 
ir sužeista 61.

Wallace reikalavo atmes
ti valdžios sumanymus, rei
kalaujančius įvesti visuoti
ną privalomą karinę moky- 
bą jaunuoliams ir panaujin
ti verstiną kariuomenėn re
le ru tavi mą. Nors valdžia 
pasakoja, būk tas rekruta
pimas būtų “apribotas”, iš 
tikrųjų jinai siekia milio- 
nus vyrų draftuoti, suka- 
reivinti visą šalį ir pervesti 
i karininku komandą visus 
darbininkus, vyrus ir mo
teris, kaip įspėjo Wallace.

Tikrasis Pavojus Kyla iš 
Washington©

“Jeigu mūsų šaliai gręsia 
pavojus, tai pavojų sudaro 
pati mūsų valdžios politika, 
kuri užtrauks ant mūsų ka
rą”, jeigu nebus pakeista, 
pabrėžė Wallace.

Jis ragino atsaukt Ame
rikos kariuomenę bei kari
nius “patarėjus” iš Grai
kijos, Chinijos,\ Turkijos, 
Viduržemio Jūros ir kitur, 
kur veikia karinės ameriko
nų jėgos pasiruošimams 
prieš' Sovietus. Wallace siū
lė Amerikos valdžios va
dams sueiti su Stalinu ir 
pasitarti, kaip galima būtų 
išlyginti ginčus tarp šios 
šalies ir Sovietų Sąjungos.

Amerikai apsiginti užtek
tų savanorių armijos, ąp- 
rūpintos naujoviniais kari
niai - moksliniais įrengi
mais, sakė Wallace.

Jis pastebėjo, kad dabar
tinė valdžios programa gali 
davaryti ginklavimosi išlai
das iki 20 bilionų dolerią 
per metus, o “tūli laikraš
tiniai valdžios atstovai jau 
kalba, kad gal reikės išeik
voti 40 iki 50 bilionų dole
rių kariniams tikslams per 
metus.”

Taikos Mobilizacija
Senato kambarin, kur 

Wallace kalbėjo, susirinko 
300 žmonių, taip kad jie vos 
stati sutilpo. O dar 500 už
kimšo koridorius. Tai dau
giausiai buvo žmonės, kurie 
atsiliepė į Wallace’o šūkį: 
“Mobilizuotis taikai!”

SOVIETAI PROTESTUOJA 
KAD AMERIKA SULAIKIUS
PREKINĮ JŲ LAIVĄ

Washington. — Sovietų 
Sąjunga užprotestavo, kad 
Jungtinės Valstijos sulaikė 
New Yorke sovietinį preky
bos laivą “Rossia”, 16,000 
tonų. Protesto nota sako, 
laivo sulaikymas yra “ne
teisėtas ir neleistinas.”

Du to laivo keleiviai skun-! jo pikietuoti prekinius So-< 
dėsi, kad jie kelionėje su
žeisti. Šį skundą amerikonai 
pavartoję kaip priekabę so
vietiniam laivui suturėti. 
Sovietų nota primena, jog 
audra taip blaškė laivą, kad 
tiedu keleiviai buvo atsitik
tinai sužeisti.

Amerikos valstybės de
partment atstovas sakė, 
kad valdžia neliepė jokio 
sovietinio laivo sulaikyti. 
Bet jis žadėjo “dėl .visko 
pasiteirauti.”

(Katalikai karo vetera
nai paskutiniu laiku pradė-

New York.— Pakilo pra
monių serai Wall Stryte.
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Kampanija Taikai Užtikrinti
Prieš savaitę laiko Henry A. Wallace kreipėsi per 

radiją į Amerikos visuomenę, ragindamas ją pradėti 
sistematingą darbą už taiką.

Jis ragino Jungtinių Valstijų gyventojus siųsti kon- 
gresmanams ir senatoriams laiškus, atvirukus, telegra
mas, reikalaujant, kad nebūtų praleisti įstatymai, pagal 
kuriuos būtų grąžinamas verstinas vyrų kariuomenėn 
ėmimas (draftas) ir verstinas jaunuolių militarinis trei- 
niriavimas.

“Iki dar nepervelu, tarkit savo žodį už taiką”, pareiš
kė Wallace.

Tuo būdu National Wallace for President Committee 
nusprendė paskelbti balandžio mėnesį kovai už taiką mė
nesiu.

Dedama pastangų, kad į šitą kampaniją įsitrauktų 
juo daugiau milijonų Amerikos piliečių.

Kiekvienas, kuriam rūpi taikos išlaikymas, kuriam 
rūpi suvaldymas - pažabojimas Wall stryto imperialistų, 
privalo įsitraukti šin šventan darban, — darban už pa
stovios taikos palaikymą.

KOKS PASILIKS 
TARP JUODVIEJŲ 
SKIRTUMAS?

Dienraštis Vilnis rašo:
CIO prezidentas Philip 

Murray .daug gero yra pa
daręs Amerikos darbininkų 
judėjimui. Bet pastaruoju 
laiku jis- vis labiau krypsta 
dešinėn.

Keli metai . atgal Philip 
Murray buvo griežtai nusi
statęs prieš prez. Trumaną. 
Jis smerkė jo antidarbinin-- 
kišką politiką, šiandien jis 
įsimylėjęs į Trumaną. Jis ir 
jo kolegos CIČ) Vykdomojoj 
Taryboj reikalauja, kad 
šteitavos ir lokalūs CIO ta
rybos užgirtų Marshall o pla
ną ir atmesti! trečiąją parti- 

šiuo atveju Murray ir 
šalininkai pralenkė net.10

Darbo Federacijos biurokra
tus.

CIO konvencijoj, įvykusioj 
Bostone, Philip Murray kal
bėjo už Marshall© planą, 
kaipo

Bogotos Konferencija
Šiuos žodžius rašant, Colombia respublikos sostinėje 

Bogota prasidėjo Tarp-Amerikinė .Konferencija (Inter- 
American Conference).

Jungtinių Valstijų atstovybė konferencijoje yra gan 
tvirta ir didelė. Valstybės sekretorius Marshall nusive
žė komercijos sekretorių Harriman, Norman Armour, 
savo padėjėją, ir daug kitų.

Kas konferencijoje bus svarstyta?
Sunku šiuo metu pasakyti, nes oficialaus dienotvarkio 

dar nematėme.
Tačiau vienas tenka spėti: Marshallas sieksis pra

vesti konferencijoje “Trumano doktriną.”
Lotynų Amerikos, kraštai norėtų gauti nors kiek 

“Marshallo plano”, — keletą bilijonų dolerių, — bet, ^at
rodo, Washingtonas su tuo nesutiks-. Jis jiems kiš “Tru
mano doktriną.”

Tarp “Trumano doktrinos” ir /‘Marshallo plano”
• skirtumas, mat, tame: einant pirmąja, Lotynų kraštai 

turėtų kovoti komunizmą; einant antruoju —- Lotynų 
kraštai turėtų gauti stambesnes pinigų sumas, lyg ir 
papildymą Trumano doktrinos.

Wall stryto viešpačiai nesiskubina Lotynų Amerikai 
teikti bilijonų dolerių. Nesiskubina ne dėl to, kad tiems 
kraštams pinigai nebūtų reikalingi, ne. Nesiskubina dėl 
to, kad ten kol kas tiesioginis komunizmo pavojus ne- 
grąsina. Jiems, Lotynų kraštams, daug maž šitaip sako
ma: jūs gausite nuo europinio Marshallo plano nuotru
pų, — tuo laiku užteks.

Padėtis tūluose Lotynų Amerikos kraštuose yra 
daugiau negu baisi: žmonės arti bado; vargas išsiplėtęs 
ten labiau, negu galima įsivaizduoti. Svetimi imperialis
tai su vietos buržuazija baigia čiulpti paskutinius tų 
kraštų ekonomijos syvus.

Kai kuriuose kraštuos liaudies judėjimas pakilęs 
labai aukštą), — sakysime, Brazilijoje. Ten tuojau vie
tos buržuazija, akstinama svetimo kapitalo agentų, pra
dėjo pravesti “Trumano doktriną” —- žiauriai persekioti 
progresyvį judėjimą. Pasmaugė liaudišką spaudą, už
darė komunistų partiją, sukišo tūkstančius darbininkų 
veikėjų į kalėjimus.

, Panašiai pasielgė ir Čilės buržuazija.
Panaši padėtis yra ir daugelyj kitų Lotynų Ame

rikos kraštų. Ten, vadinasi, Trumano doktrina jau pra
vesta ligi raidės: reakcija triumfuoja!

Taigi tūli spėja, jog Marshallas nesistengs griežtai 
reikalauti, kad būtų priimta konkreti programa komu-, 
nizmui kbvoti. Tai, girdi, būsią palikta kiekvienam kraš- 
tui spręsti.

Pagaliau, jei Marshallas ir bandytų tokią programą 
pravesti, Argentinos delegacija su tuo nesutiktų. Gal dar 

- atsirastų ir kitų respublikų atstovybių, kurios atsisaky
tų už tokią programą balsuoti. Gi konferencijos tikslas 
yra, kad kiekvienas dalykas turėtų būti nutartas vien
balsiai.

Vienas aišku: Marshallas dės pastangų visas Loty- 
«• nų šalis užsukti savo karinei programai. Kaip toli jis 

sieks, liekasi palaukti ir pamatyti.
Gūatemalos respublikos delegacija, sakoma, reika

laus, idant konferencija pasisakytų už tai, kad ne-ameri- 
kinės valstybės likviduotų visas savo žemes, turimas 
Amerikos kontinentuose.

Privalome atsiminti, jog Anglija ir kitos, ne-ameri- 
kfnės šalys nuo senų laikų valdo tam tikras žemes Pietų 

, ir Centralinėje Amerikoje. Tik neseniai, pavyzdžiui, 
Gūatemąlos vyriausybė reikalavo sugrąžinti jai Britų

• fifondurasą, kurį anglai imperialistai tebevaldo.
Honduras’as ribojasi su Gūatemalos respublika ir pa
staroji sako, jog tai jai priklausąs kraštas.

Arba paimkime Falk (Islas Malvinas) salas, esan
čiai į pietus nuo Argentinos ir Čilės. Abu pastarieji kraš-

u z 
už žmoniškumo iš- 
kaipo už labdarybės

Jis tvirtino, kad 
Marshallo plano tikslas — 
pagelbėti badaujantiems, ap
rūpinti ekonominiai suskur
dusius. *Jis $akė, kad Mar
shall© plane nėra jokių po
litinių kriukučių, 
tin iii varžtų.

Bet dabar jau 
gali matyti, kad 
ne tik

jokių poli-

ir žlibakiai 
tas planas 

kiaurai politinis, bet 
ir militarinis. Duona yra tik
pridėčkas prie militarinių 
užsimojimų.

Ažuot kovojus už taikos 
išlaikymą, už demokratinių 
pozicijų stiprinimą CIO va
dovybė klampinasi militaris- 
tų skymuose ir užmačiose.

Lygiagrečiom vyksta tos 
pačios vadovybės politinė 
propaganda prieš Wallace ir 
trečiąją partiją. Ir šiuo at
veju brukte brukama truma- 
ninė linija. Jei Murray ir 
pavyktų priversti tūlas štei- 
tavas ir lokalcs organizaci
jas pasisakyti prieš trečią 
partiją, tai būtų tik tuščias 
formalumas. Kada ateis bal
savimo diena, tai prie kiek
vieno balsuotojo juk n e pri
statys! inkvizitorių!

Eidamas vingių vingiais 
Philip Murray priėjo prie to 
taško, kad jį jau sunku at
skirti nuo dešiniųjų. Seniau 
jis nebuvo dešiniųjų įrankiu. 
Jis bandė palaikyti lygsvarą 
tarpe vienų ii- kitų. Gaila, 
kad jis ųuslydo į dešiniųjų 
eiles. Į

Jei taip Gus ir toliau, tai 
tarpe

JI NENORI KARO
New York Times’o rašy

tojas Drew Middleton, ra
šydamas to laikraščio sek
madieniniame ' žurnale, tarp 
kitko, žymi, kad
“mano giliu įsitikinimu, da
bartinėje kritingoje tarptau
tinėje padėtyje Tarybų Są
jungos vyriausybė nenori 
karo, jei tik galima jo iš
vengti.”/

Žinoma, p. Middleton to
liau išvadžioja; būk ji “gali 
karo norėti” kada nors atei
tyje, bet ne dabar.

Visvien tai' neblogas pa
sisakymas, akiregyje to« 
fakto, kai šiandien tūla A- 
merikos spauda gvoltu rė
kia, būk Tarybų Sąjungos 
vyriausybė norinti karo!

Mes galime tiek pasakyti: 
Tarybų Sąjungos tautos 
niekad karo nenorėjo ir jo 
nenorės.- Jos kitų kraštų 
neužpuolė ir neužpuls, ka
dangi jų v i s u o Pieninė 
struktūra yra pagrįšta- tai
kos motyvais, o ne karo. 
Tarybinės tautos trokšta 
pastatyti komunistinę san
tvarką, kurioje visi darbo 
žmonės būtų laimįngi ir 
gerbūviškai gyventų.

Bet kadangi T. Sąjungos 
greta gyvuoja imperialisti
nės valstybės, kurios ruo
šiasi imperialistiniam ka
rui, tai, žinoma, ir socialis
tinė šalis yra priversta 
ginkluotis ir budėti.

HANS EISLERIS , 
PRAGOJĘ

Pagaliau, po didelių pa
stangų, žymusis vokiečių 
kompozitorius, Hans Eis- 
•ler, pribuvo į Pragą, čecho- 
slovakijos sostinę. Jis ten 
atvyko su žmona. Šį vyrą 
Amerikos reakcininkai no
rėjo išdeportuoti dėl to, kad 
jis, vykdamas Amerikon, 
nepasakė, jog tūlą laiką, ka
daise 1926 m.,, priklausė 
Vokietijos komunistų par-

Vėliau leido jam pačiam 
išvykti iš Amerikos. Pasi
naudodamas ta proga, Hans 
Eislėr sėdo į lėktuvą, pėr 
Londoną, pasiekė čechoslo-* 
vakiją. Iš ten jis vyks į 
Austriją, savo gimtąją šalį.

Pribuvęs Pragon, rašo 
amerikinės spaudos kores
pondentai, Eisleris atsidu
so ir pasakė:

— Ak, kaip čia smagu ir 
ramu-!...

Apie Hollywoodą, kuria
me per metų eilę Eisleris 
gyveno ir dirbo, jis yra 
prastos nuomonės. Sako: 
ten šiuo metu nėra lengva 
padoriam piliečiui gyventi; 
jis šųipinėjamas, nužiūri
mas; Ypačiai sunku" tam, 
kuris kiek nors kur nors 
buvo valdžios organų “pa
čiupinėtas”: į tokį visur 
kreivakiuojama, lyg į kaž 
kokį nusikaltėlį.

Vadinasi, Hollywoodas 
eina visiškai “on the bum.”

PAGALBA GRAIKIJAI IR MOKA 
KARALIUI S40.0MI ALGOS

Britų

koks bus skirtumas 
Murray ir Greeno?

du kartu jų tiek 
karalių. Išsibaigus 
prezidentas reika- 
dar $275,000,000.

randasi 90,000 ypatų, laikančių 
tokius darbus, ir 60,000 tokių, 
kurie laiko pusiau-viešus dar
bus. Dauguma iš jų dirba tris, 
keturias valandas į dieną, dau
gelis nedirba nieko, apart tik 
pasiėmimo užmokeeties. Yra 
apskaitliuojama, kad daug 
Graikijos gyventojų yra val
džios apmokami.

Daugelis metų prabėgo nuo 
to laiko, kaip Diogenas gyveno, 
bet jei jis šiandien gyventų 
Graikijoje, jis turėtų daug 
šviesesnę lempą turėti, kad ga
lėtų surasti teisingą žmogų tar
pe Graikijos valdininkų.

Vienok prezidento Trumano 
deformuota doktrina tokioj ša
lyj pasiekė aukščiausio išbujo
jimo. Viečūniškis.

LDS VAJAUS EIGA
Lietuvių Darbininku 

sivienijimo organas “Tiesa” 
praneša:

113 va j i n i n k ų b e nei ra i į ra
šė 400 Tiaujų narių. 73 kuo
pos jau turi naujų narių, 
bet dar .108 s kuopos neįrašė 
nei vieno -natijo nario šiame 
vajuje/ Laukiąme ir jų pa
sidarbavimo.

Savo kvotą jau išpildė 208 
jaunimo kuopa, Detroit, 
Mich. Tos kuopos sekreto
rė ir vajininkė įrašė 20 nau
jų narių. Tai dabar jau še
šios kuopos savo kvotas išpil
dė. Jaunimo kuopos propor- 
cionaliai daug geriau vajuje 
darbuojasi, negu “suaugusių
jų” kuopos. Atrodo, kad 
mūsų senesnieji veikėjai pra
deda apsileisti, 
jė darbuojasi.

LDS Seimas 
liepos mėnesį 
Dar yra laiko 
darbuoti, kad
kuopa, seimo metu, galėtų 
atsistoti garbingoje vieto
je.

Su-

mažiau vaju-

Clevelande. 
vajuje pasi- 

kiekviena

Harold L. Ickes sako; yra 
priežodis, kurį daug kas- var
toja: “Saugokis graikų,- nešan
čių dovaną.” Bet kaip su tais 
graikais, kurie priima dovanas, 
faktiškai, jei reikalauja dova
nų? Atrodo, kad prezidentas 
yra pabūgęs, kad Amerikos 
kongresas nenubalsuoja gana 
greitai siųsti pinigų, k a d 
Amerikos doleriais patenkinus 
nepasotinamas Graikijos val
dininkų alkis.

Metai laiko atgal preziden
tas reikalavo $300,000,000, kad 
išgelbėjus Graikiją nuo komu- 
nizrho. Tuom laiku dalis grai
kų kovojo prieš karalių,, kurio 
jie nenori.

Gi dabar 
kovoja prieš 
$300,000,000 
lauja pridėti
Kaip tik paklusnus kongresas 
šią sumą nubalsavo, kaip il
gai ims laiko, kada preziden
tas Trumanas pareikalaus dar 
daugiau? . ,

Ar Amerikos žmonėms yra 
žinoma, kad graikų karaliui 
yra apmokaiha $40,000 algos 
į mėhesį ir išlaidos? Jo alga 
nėra taksuojama: Tai yra’ arti 
pusės milijono dolerių į metus. 
Net nei ponas TrUmanas, kuris 
praleidžia daugiau žmonių pi
nigų, kaip bent kuris iš prezi
dentų »mūsų šalies istorijoje, 
negauna tiek.

. Graikų karalius yra vokietis; 
karalenė — vokietka, ji turėjo 
septynis brolius Hitlerio armi
joje.

Iš kur tie $40,000 į. mėnesį 
paeina? Aš spėju, kad tie pini
gai, jei tiesioginiai nepaeina iš 
Amerikos žmonių kišenių, tai 
jie paeina netiesioginiai.

Ten randaši spiečiai parazi
tiškų' Graikijos valdininkų, ku
rie yra tikros dielės prie Grai
kijos iždo. 1939 m., pagal ncku- 
rias skaitlines, kuriąs Valstybės 
Departmentas lengvai galėtų 
patikrinti, jei norėtų, ten buVo 
50,000 ypatų,' laikančių politi
nius darbus. Dabar Graikijoj

AR BUS KITA KONVER
SIJA SLA?

“Tėvynėj”, S. E. Vitaičio 
vedamajam vajaus skyriuj, 
tilpo ilgokas straipsnis V. 
Tysliavienės “plaki m u i”. 
Matomai, Tysliavienė kiek 
biskutį teisybės pasakė a- 
pie SLA: kad Susivieniji
mui gręsia kitas konversi
jos pavojus, nes Pild. Tary
ba be pasigailėjimo leidžia 
SLA pinigus, o iš SLA iš- 
sibraukia daug narių. Už 
tą jos (Tysliavienės) pasta: 
bą, per “Vienybę” pasaky
tą, p. Vitaitis, kaipo “išti
kimas” ponų valdininkų 
tarnas, gindamas tų valdi
ninkų darbuš, kolioja Tys- 
liavienę “mažai suprantan
čia”, “talkininkaujančia ko
munistams” ir 1.1. Jis pil
nai' užtkrina, kad kitos kon
versijos nebus SLA, saky
damas, kad: “tik nežinėliai, 
arba piktos valios SLA 
priešai gali SLA narius 
bauginti “kita konversija”.”

Toksai Vitaičio pasaky
mas neturi, jokios vertės. 
Kas dalyvavo pereitame 
SLA 44 seime, tas gerai pą- 
inena: kada ėjo diskusijos 
apie konversiją, tai vienas 
delegatas pastatė Vinikui 
klausimą: “Ar ši konversi
ja pilnai užtikrins saugumą 
pomirtinės fondo ir kitos 
konversijos nebuš?” Vini- 
kas atsakė, kad to užtikrin
ti' niekas negali. Aišku, 
kad: niekas negali užtikrin
ti, jog vėl nebūtų koki mo
kesčiai kraunami ant SLA 
narių ir tas gali būti, labai 
greitai ir štai dėl ko:

Dabartinė SLA valdyba 
daro didžiausias išlaidas 
dėl visokių nereikalingų pa
sivažinėjimų. Neužteko to, 
kad1 pereitas SLA seimas 
daugumoj Pildamosios Ta
rybos nariam pakėlė dvigu
bai algas, bet jie patys da
bar. pasikelia išlaidas-; už 1 
sugaištą dieną iki $15.00 ir 
7 centus už kiekvieną mylią 
savo kelionės. Todėl dabar 
ponai valdinink. su' savo po
niomis važinėja po visokius 
miestus ir miestelius į viso
kius pakilius, nes tos kelio
nės yra gerai apmokamos!

Tam . pačiame Tėvynės 
numery‘(13), kur Vinikas 
raportuoja įplaukas ir iš- 
plaukas už pirmuosius tris 
bertainius 1947, m. lėšų fon
do, tenai išlaidos kur kas 
didesnės kaip įplaukos; rei
kia ir tą atminti, kad pra
džioj metų daugumas narių 
savo duokles užsimoka už

visus metus, tai ir į lėšų 
fondą suplaukia daug, o iš
mokėjimai, kaip tik atbu
lai, visados būna didesni pa
baigoje metų, todėl jau aiš
ku, kad 1947 metai neš tru
kumą net keliu tūkstančių 
dolerių į lėšų fohdą. Nusto- 
jimas kelių tūkstančių na
rių Susivienijimui reiškia 
sumažėjimą įplaukų į lėšų 
fondą. Išplaukos didesnės ir 
didesnės daros iš lėš. fondo: 
ponų pasivažinėjimai tan
kesni, personalas centre 
dvigubai didesnis, palygi
nus kitus tam panašius su
sivienijimus. Nėra mažiau
sių žingsnių daroma^ kad 
sumažinus išlaidas.

Paimkim ir tą pavyzdį:
Senoji valdyba išsiuntinė

jo lapelius su savo paveiks
lais iš New Yorko visiems 
SLA nariams ir vėl mal
dauja, kad už juos SLA na
riai’balsuotų. Ponai valdi
ninkai nesigėdina ir nesu
pranta, kad toksai sąstatas 
baisiai dideles išlaidas daro 
dėl Susivienijimo: Trys 
Pild. Tarybos nariai ir sep
tyni’ pastoviųjų komisijų 
nariai gyvena Chicagoje. 
Sulyg dabartinių aukštai 
iškeltų kelionės išlaidų, vie
nam P. T. nariui atvykimas 
į New Yorką, į suvažiavi
mą, lėšuoja Susivienijimui 
apie $250.00. Ne tik kad P. - 
T. važiuoja kelis sykius į 
metus į suvažiavimus, bet ir 
kai kurių 'komisijų nariai 
taipgi nori pasivažinėti ir - ’ 
gauti gerai apmokėti... %

Dabar pažiūrėk, kiek jie 
i naudos padarė SLA, prira
šydami naujų narių į SLA. 
Per visą metą, per visą 
SLA 60 metų t jubiliejaus 
vajų, kol kas dar nei vieno 
nario jie nesugebėjo įtrauk
ti į SLA. Bet jie save re
klamuojasi dideliais gabu-, 
mais!... Jeigu tokia padė
tis ir ant toliau pasilaikys 
Susivienijime, nariai brauk- 
sis iš SLA. Įplaukos į lėšų 
fondą mažės; išlaidos di
dės. Tai nereikia būti di
deliam žinovui permatymui, 
kad netrukus išsisems lėšų 
fondas, kuris kiek buVo už
pildytas per priverstiną 
konversiją ir tada vėl bus 
ieškomas būdas užkrovimui 
naujų mokesčių ant SLA 
narių.

Vitaičio ar kieno kito, py
limai visokių purvų per Tė
vynę ant tų SLA narių, ku
rie daro pastabas, kad SLA 
vedamas į pelkes, nieko ne
pagelbės ... Teisybės purvu

‘drapstymais nepaslėpsi!...
Vargšų Brolis.

P. S.: Pažangieji kandi
datai į SLA Pildomąją Ta
rybą yra: Kubilius, Žebrys, 
Masytė, Mažukna ir Mi
liauskas. Susivienijimo na
riai, balsuodami už juos, 
nepadarys klaidos.

I

tai jas savinasi, tačiau valdovai jų yra britai; nesitraukia 
jie iš ten ir tiek!

Sakoma, Jungtinių Valstijų delegacija priešinsis 
bent kokiam panašiam kiaušiniui kelti: Marshallas negi 
nofės užrūstinti britus'' imperialistus.

L t
\

Italijos komunistų ir kairių
jų ' socialistu blokas tikisi lai
mėti, rinkimus balandžio 18 d.

“Išrišimui darbininku problemų, jisai Vykdo planus 
padaryti AF^L ir CIO Nacionalės Fabrikantų Sąjungos 

(NAM) pavaldinėmis.

Balsuodami už demokratinių 
partijų blanką, rumunai užgy
nė dabartinės valdžios progra
mą, kuri veda kraštą prie so
cialistinės santvarkos.

Palestinoje ir velykų metu 
nebuvo ramumo. Ėjo susikirti
mai tarp žydų ir arabų.

i
Čekoslovakijos valdžia paskel

bė, kad parlamento rinkimai 
įvyks gegužės 23.

Gen. Arnold sako, kad karo 
tarp Amerikos ir Tarybų Są

jungos greitai nebus. Rusija 
neprisi ruošusi pulti Ameriką.

Tarybų Sąjungoj iki šiol at
statyta 1,900 fabrikų. Manoma, 
produkcija viršys 14 nuoš. 194(K 
m. kiekį.

2 puslapis—Laisve (Liberty, 
Lithuanian Daily) 
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Dveji Metai Penkių Metų Plano 
Lietuvoje

1946 m. Lietuvos Tarybų 
Socialistinė Respublika po 
niokojamojo karo ir vokie
čių okupacijos ėmė vykdy
ti gyyeniman savo pirmąjį 
penkmetį. Praėjo dveji me
tai. Šiandieną galima atžy
mėti, kad visos liaudies ryž
tingo ir atsidavusio darbo 
išdavoje yra svarbių laimė
jimų atkuriant ir vystant 
kultūrinį bei ūkinį respubli
kos gyvenimą.

Per dvejus metus respub
likos pramonės produkcija 
išaugo daugiau negu dvigu
bai. Nežiūrint į tai, kad iš
laisvinimo ir vokiečių oku
pacijos momentu, 1944 m. 
gale, Lietuvos TSR pramo
nės gamybinis pajėgumas 
vos siekė vieną trečdalį 
prieškarinio lygio, jau 1947 
mętų IV ketvirtyje bendros 
pramonės produkcijos per 
mėnesį vidutiniškai paga
minta kiek prieš karą. Dar
bininkų ir .tarnautojų skai
čius respublikos liaudies ū- 
kyje išaugo 30 nuoš. Lietu
vos TSR pramonės darbi
ninkų kiekis pėr tą laiko
tarpį padidėjo 55 nuoš.

Paleisti į darbą stam
biausieji respublikos fabri
kai ir gamyklos, kaip an
tai — Klaipėdos celiulio
zės popieriaus kombinatas, 
superfosfato gamykla “Ar
tojas”, medvilnės kombina
tas “Trinyčiai,” vilnonių au
dinių fabrikai “Drobė” ir 
“Gulbė”, odos — avalynės 
kombinatas Šiauliuose,. Pa
nevėžio, Pavenčio ir Mari
jampolės cukraus gamyk
los. Šalia atkūrimo, pradėta 
taip pat ir statyba respub
likos pirmagimių — staklių 
ir elektrotechnikos pramo
nės gamyklų “Žalgiris” ir- 
‘*Elfa”, kurios jau pradėjo 
įsavinti gamybinį procesą. 
Pastatyta nauja alebastro 
gamykla Šiaulių mieste, 
pradėta stambios cemento 
gamyklos statyba Akmenėj. 
Čia tik penkmečio plano nu
matytos pramoninės staty
bos pradžia, apie kurią bur
žuazinėj Lietuvoj nė svajo
ti negalima buvo. Tik tary
binės socialistinės santvar
kos sąlygomis, didžios Ta
rybų Sąjungos broliškoms 
tautoms padedant, galimi 
tokie Lietuvos ekonomikos 
suklestėjimo tempai.

Didelis darbas atliktas 
respublikos kuro bei ener
getikos bazei sustiprinti. 
Pagrindinio vietinio kuro—' 
durpių iškasimas per dvejus 
metus išaugo beveik keturis 
kartus ir žymiai viršija- 
priešakrinį lygį. Elektrinių 
pajėgumas išaugo 80 nuoš., 
energijos gamyba padidėjo 
trigubai. Nors elektros e- 
nergijos gamyba beveik pa
siekė prieškarinį lygį, ta
čiau ji negali patenkinti 
sparčiau augančio socialis
tinio ūkio poreikių. Elektri
nių statyba tik dabar pra
dedama tinkamai plėsti, jau 
pastaraisiais metais elektri
nių pajėgumas išaugo dau
giau negu 20 tūkst. kwt., o 
elektros energijos gamyba 
40 nuoš. palyginus su 1947 
metais. Šitie laimėjimai yra 
Tarybų Lietuvos darbinin
kų ir tarnautojų sąmoningo 
santykio su savo darbu iš
dava. Respublikoje išsiplėtė 
socialistinis 1 e n ktyniavi- 
mas, iškilo tūkstančiai sta- 
chanovininkų, racionaliza
torių ir spartuolių. Tarp jų 
avalynės fabriko “Lituani
ka” darbininkas Pavočka, 
kuris pakėlė savo darbo na
šumą 200 nuoš. Įgyvendin-

Rašo M. Gedvilas

damas Pavočkos metodus, 
Šiaulių fabriko “Elnias” 
darbininkas Račkaus Jus 
duoda 5 išdirbio normas per 
pamainą. “Tigro” fabriko 
darbininkas Stepas Gživa- 
čevskis kas dieną duoda 
200-250-275 nuoš. normos. 
Jis per 1947 metų devynis 
mėnesius baigė 2 metų pro
gramą ir dirba 1949 metų 
sąskaiton. Plačiai išgarsėjo 
Lietuvoj Vilniaus vagonų 
depo šaltkalvio racionaliza
toriaus Kazio Lunio vardas, 
pakėlusio darbo našumą 
200-300 nuoš.

Savo gamybiniais laimė
jimais išgarsėjo “Ramunės” 
fabrik.darb. Kasanauskienė 
ir fabriko “Kova” darbi
ninkas Nedzvega.

Tūkstančiai stachanovi- 
ninkų jau 11947 metais pra
dėjo vykdyti 1948 metų pla
na, v

Daugelis darbininkų, pa
sižymėjusių gamyboje, pa
kelti į vadovaujamas parei
gas. Darbininkė Antan. Kuz 
minskienė paskirta Kau
no duonos gamyklos “Para
ma” ^direktoriumi, Bronius 
Venckus paskirtas siuvimo 
fabriko “Šatrija” direkto
riumi.

Stambių laimėjimų turi 
taip pat ir žemės ūkis. Ta
rybų valdžios įvykdytos že
mės reformos išdavoj dau
giau negu 1,3 milijono ha 
buvo nusavinta iš dvarinin
kų ir stambiųjų žemvaldžių. 
Daugiau negu 92 tūkstan
čiai bežemių ir mažažemių 
valstiečių gavo- žemę. Tuo 
buvo padarytas galas ne
turtingųjų valstiečių skur
dinimui, šiam nuolatiniam 
buržuazinės Lietuvos reiš
kiniui, ir sudaryta bazė 
sparčiam respublikos že
mės ūkio atkūrimui bei vy
stymuisi.

Šalia to, kad valstiečiams 
buvo suteikta žemė, taip 
pat buvo įsteigti 102 stam
būs tarybiniai ūkiai, kurie 
palaipsniui virsta pavyzdi
niais ūkiais, veislinių gyvu
lių auginimo centrais,'agro- 
techniškos pažangos nešė
jais Lietuvos žemės ūkyje. 
Tarybų valdžia įnešė į Lie
tuvos kaimą nūdienę tech
niką. Valstiečių laukuose 
atsirado traktorių, kombai
nų. Buvo organizuota 68 
MTS, kurie 1947 metais 
aptarnavo daugiau negu 35 
tūkstančius valstiečių ūkių.

Organizacinės ir techni
kos priemonės, įgyvendintos 
žemės ūkyje, išplėtė pasėlių 
plotą, kuris palyginus su 
1944 metais išaugo 300 
tūkstančių ha. Visomis prie
monėmis plečiama gyvuli
ninkystė — per dvejus me
tus stambiųjų raguočių 
skaičius išaugo daugiau ne
gu 15 nuoš., arklių — 23 
nuoš.

Socialistiniafn Lietuvos 
kaimo pertvarkymui didelę 
reikšmę turi žemės ūkio 
kooperacija, kuri pastaruo
ju metu ąpima apie 100, 
tūkstančių valstiečių ūkių. 
Kolektyvinio darbo formos 
pasidaro vis artimesnės ir 
suprantamesnės Tarybų 
Lietuvos darbo valstiečiam.

Sparčiais, tempais atku
riamas ir vystomas respu
blikos komunalinis ūkis. 
Jau atstatytas vandentiekio 
ir kanalizacijos prieškarinis 
lygis. Vilniaus mieste bai
giama naujo vandentiekio 
statyba, kuri išspręs sosti
nės vandens tiekimo proble

mą. Statomas naujaSj van
dentiekis Šiauliuose. 1947 
metais baigta statyba dvie
jų galingų aukštavandenių 
tiltų. Atstatomas respubli
kos gyvenamų butų fondas 
— per 3 metus apgyvendin
ta 272 tūkstančiai kv. met
rų gyvenamojo ploto.

Su didžiausiu pasitenki
nimu Lietuvos dirbantieji 
atžymi’ didžiulius atsieki- 
mus kultūrinio kūrimosi 
srityje. Aukštojo mokslo 
įstaigose studentų skaičius 
pastaruoju metu 3 kartus 
didesnis, o besimokančiųjų 
vidurinėse mokyklose ketu
ris kartus daugiau negu 
buržuaziniais laikais. Spe
cialiųjų vidurinių mokyklų 
tinklas išaugo, palyginus su 
prieškariniais laikais, be
veik keturis kartus. Respu
blikoje plečiamas tankus 
kultūros švietimo įstaigų 
tinklas — kaimo klubų, 
skaityklų, kultūros namų, 
knygynų, anksčiau visai ne
buvusių. Žymus yra ir su- 
klestėjusio mokslo užmojis. 
Išplėtė savo veikimą Moks
lų Akademija ir 10 mokslų 
tyrimo institutų, žymiai iš
augo mokslo darbuotojų ka
drai.

Yra didelių atsiekimų ir 
meno srityje. Kompozitorių 
Dvariono, Tallat - Kelpšos, 
Vainiūno, Karoso 1947 me
tais parašyta eilė stambių 
muzikos kūrinių. Respubli
kos teatrai savo scenose su 
pasisekimu stato pjeses šių 
dienų tarybinėmis temomis.

Tolydžiai plečiamas ir 
sveikatos apsaugos tinklas. 
Pastaruoju metu respubli
koj veikia 65 ligoninės, 285 
poliklinikos ir ambulatori
jos, 38 gimdymo namai, ku
riuose dirba daugiau negu 
1,300 gydytojų ir 2,500 vi
durinio išmokslinimo medi
cinos personalo.

Neseniai visa Lietuva iš
kilmingai atžymėjo pirmo
sios knygos, išleistos 1547 
metais Mažvydo katechiz- 
mo 400 metų sukaktuves. 
Knygos kelias per 400 me
tų vaizdžiai parodo, kad di
džiausio suklestėjimo lietu
vių knyga tepasiekė tarybi
niais laikais. Knygų dabar 
išleidžiama 10 — 20 kartų 
didesniais tiražais, negu se
nais smetoniniais laikais.

Sistematingai kyla dir
bančiųjų materialinis gyve.- 
nimo lygis. Per dvejus me
tus žymiai išaugo darbo už
mokesčio fondai, o taip pat 
darbininkų bei tarnautojų 
vidutinis uždarbio lygis. 
Prekių apyvarta išaugo 
daugiau negu 3 kartus. Są
junginės vyriausybės nuta
rimas dėl piniginės refor
mos pravedimo bei kortelių 
sistemos likvidavimo lai
duoja tolesnį dirbančiųjų 
gyvenimo lygio galingą ki
limą.

1948 metų sausio 18 
dieną Tarybų Lietuvos dir
bantieji išrinko savo ge
riausius sūnus deputatais į 
vietines tarybas. Viso res
publikoj išrinkta 41,000 
deputatų. Nėra abejonės, 
kad liaudis, pademonstravu
si per rinkimus savo mora- 
linį-politinį vieningumą, be
galinį atsidavimą tarybinei 
valdžiai ir socialistinio kū
rimosi reikalui, 1948 metais 
savo nenuilstamu darbu ir 
kova pasieks dar. geresnius 
rezultatus.

Išmesti iš vieno kambario apartmento, Joseph Tenore, 
jo žmona ir trys kūdikiai susikraustė ant suolo New 
Yorko Central Parke vieton grįžti į miestavąją prie
glaudą (flop house), kur jie buvo pragyvenę savaitę. 
Veteranas, tarnavęs du metus užjūryje su 58-ta šar
vuočių infantry, Tenore dabar yra bedarbis ir bena
mis, 
jiems 
siųsti

Ar ne protingiau būtų už mūsų taksus pastatyti 
ir šimtams tūkstančių kitų tokių namus, negu 

bilionus dolerių lopyti sukliurusius karaliams ar 
fašistiškiems diktatoriams sostus?

CHICAGOS ŽINIOS

stakjardų

3 • pus!,—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketvirt., Bal. 1, 1948

Jungtinėse Valstijose yra 
beveik 192,000 gelžkelinių 
tiltų. Visų jų ilgis, sudėjus 
daiktan, būtų apie 4,000 
mylių.

12,000 Dalyvavo Stakjardų 
Masiniame Mitinge

Ketvirtadienio vakare, 25 d. 
kovo, atsibuvo-
streikierių didelis mitingas, 
UPWU 1 (CIO) 
4758 Marshfield avė. Dau
giau kai 12,000 dalyvavo mi
tinge, kur kalbėjo nacionalis 
UPWU (CIO) prezidentas, 
Ralph * Helstein, Herbert 
March, distrikto direktorius ir, 
kiti.

Svetainėje nebetilpo nei 
ketvirtadalis s u s i r inkusių 
streikierių. Minia buvo sau
sakimšai užtvinkusi Marsh
field ir šalimas gatves per du 
kvartalu, kur klausėsi kalbų, 
perduodamų garsiakalbiais iš 
svetainės.

Kiekvieną jų kovingą pa
reiškimą lydėjo griausmingi 
plojimai. Ralph Helstein pa
sakymą — Čią mūsų tik pra
džia kovos, susirinkimas stak
jardų darbininkų priėmė, kaip 
priesaiką streiko kovai iki 
galo ir laimėjimo, kuris jiems 
priklauso.

Herbert March nurodė, kad 
29 c. pakėlimas algos į va
landą, yra maža dalelė tų mil
žiniškų pelnų, kuriuos Keturi 
Didieji pakeriai pernai metais 
susikrovė iš sunaudotojų mė
sos produktų. Jie gali pakelti 
stakjardų .darbininkams algas 
ir kartu turėti dar didelius 
pelnus.
Pasirįžę Kovot Prieš 
Gręsiantį Prez. Trumano 
Ind žionkšiną

Prezidentas Ralph Helstein 
nurodė, ko galima laukti iš 
Prezidento Trumąno paskirtos 
faktų tyrimui komisijos, kuri 
baigė savo apklausinėjimą ir 
raportuos pačiam Trumanui. 
Helstein pastebėjo, kad gali
ma laukti Taft-Hartley įsta
tymo panaudojimo prieš stak
jardų darbininkus. Bet mes 
turime būti prisirengę draudi
mams ir kitokiems streiklau- 
žiškiems žingsniams, jis pa
brėžė. Visi’mitinge buvę pa
tvirtino jo žodžius griaus
mingu plojimu liudydami, kad 
streikieriai yra su juom iki 
kovos galo.

Kalbėjo nuo 
Workers unijų 
rektorius DeMill, 
žė, kad Chicagos elektros dar
bininkai su stakjardų streikie- 
riais.

Kalbėjo eilės stakjardų lo
kalų pirmininkai. Visi pa
brėžė, kad jų lokalų nariai 
stovi, kai vienas šioje kovoje 
už žmoniškesnes algas.
Kodėl Uždanga Dengia 
Stakjardų Streiką?

Vietos didlapiai, kurie 
lumnų kolumnas prirašo 
“raudonųjų” ir prikartoja 
apie “pavojus,” gresiančius iš 
Sovietų Sąjungos pusės, bet 
kai reikia rašyti apie vietoš 
stakjardų streiką, tai visų 
plunksnabraižų rankąs “supa
ralyžiuoja” ir nei iš vietos.

Tiesa, tilpsta “žinių,” 
mėsos karaliam “sekasi 
ruoti” streiko paliestas 
nes.

Trečiadienio Chicago 
bune įtalpino žymioje vietoje 
ir juodai, kad Indianapolio

svetairiėje 
avė.

Electrical 
distrikto di

dis pabrė-

ko- 
ant

kaip 
ope- 
įmo-

Tri-

Kingan & Co. 2,300 
streiką

tenai
kodėl

& Co.,

dar 
jie

nė- 
ne- 
bet

įmonėj 
darbininkų ignoruoja 
ir dirba pilnai.

O po teisybei 
ra streiko, tai 
dirbs. Kingan
9 c.’ sutiko darbininkams dau
giau dadėti, kuomet “Keturi 
Didieji” atsisakė.

Chicagos skaitytojams nori
ma perduoti mintį, kad India-' 
napolio Kingan & Co. įmonėj 
nėj streikas subliūško, darbi
ninkai nesiskaito su'“paskelb
tu” streiku. Kokia šlykšti ir 
klaidinanti žinia.

Kaipgi kapitalistų spauda 
rašys prieš save. Chicagoje 
stakjardų darbininkai kas die
ną vis gauna daugiau para
mos. Moterų skaičius auga 
pikieto eilėse, taipgi ir karo 
veteranai metasi streikieriams 
pagalbos. Jie stoja į pikieto 
liniją. Juk tai baisu tdkis pa
veikslas aprašyti, pasakyti.
Pavojus Kapitalizmui 
Po Nosia

Nei prezidento Trumano
Marshal Jo riksmai, isteriką ne
gelbsti. Darbininkai mato 
kur jų kasdieniniam gyveni
mui pavojus. Ne ten, kur dar

ir

HARTFORD, CONN
Iš Laisvės Choro Susirinkimo apskrities

Laisvės Choro susirinkimas 
įvyko kovo 25 d. Susirinkime 
dalyvavo nemažas skaičius na
rių. Padaryta gerų nutarimų.

Pirmiausiai pirmininkas J. 
Vilčinskas išdavė raportą, pa
žymėdamas, kad gauna nau
jų narių 'ir nariai lankosi ge
rai į dainų pamokas. Maršal
ka pridėjo, kad reikia dau
giau kreipti domesio į dai
nas, nes koncertas jau netoli,, 
kuris įvyks 16 d. gegužės.

Iš komisijų raportų pasiro
dė, kad svetainės komisija ne
galėjo išduoti raporto, nes 
svetainės prižiūrėtojas. W. 
Brazauskas dabartiniu laiku 
serga. Teatralių veikalo “Po
nas Amerikonas” komisija ra
portavo, kad mokytis gerai se
kasi, tikintai yra platinami, o 
jau ir vaidinimas netoli, šio 
teatro vaidinimas įvyks nedė
lioję, 11 d. balandžio, 3 va
landą po pietų, Lietuvių Kliu- 
bo Svetainėje, 227 Lawrence 
St.

Koncerto komisija raporta
vo, kad gavo atsakymą nuo 
K. Menkeliūnaitės, kad ji da
lyvaus programos išpildyme. 
Taipgi, Waterburio lošėjų 
grupė sutiko atvykti ir suvai
dinti komediją.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
3-Čios Lietuvių Meno Sąjungos

kviečiant Laisvės 
Chorą dalyvauti Dainų Die
noje, kuri įvyks Waterbury j e, 
18 d. liepos. Rašo, kad cho
ras patsai turės apsimokėti 
kelionės lėšas. Tas sukėlė 
daug diskusijų. Bet nutarta 
dalyvauti. Taipgi buvo 3-Čios 
apskrities laiškas prašant cho
rą prisidėti. Laisvės Choras 
nutarė prie apskrities prisidėti 
ir dalyvauti jos konferencijo
je, kuri įvyks 4 d. balandžio.

Tapo išrinkta du delegatai 
į trečiosios partijos konferen
ciją, Conn, valstijoje, kuri 
įvyks 3 d. balandžio, New 
Haven mįeste. Reporteris.

Cliffside, N. J
MIRĖ A. MASULEVIČIUS

Šio miestelio senas gyvento
jas, Adolfas Masulevičius, mi
rė 12 d. kovo, urnai širdies 
liga. Buvo 59 metų amžiaus. 
Iš Lietuvos kaunietis.

Prigulėjo prie vietos Šv. 
Franciškaus D r augi j o s ir. 
SLA 70 kuopos. Buvo drau
giškas žmogus ir tankiai da
lyvaudavo progresyvių paren
gimuose. Kada tik cliffsidie- 
čiai susikibdavo traukti vir
vę su kitų miestų drutuoliais, 
tai Masulevičius visados bū
davo su mumis prie virvės.

Paliko moterį ir du sūnus.bo žmonės yra atsikratę savo 
išnaudotojų, kaip nori įkalbė
ti kapitalistinė spauda. Bet 
čia, kur stakjardų karaliai, 
pelno pernai padarė net 
444%, o pakaimių darbinin
kų įeigos sumažėjo ant 75%.

Štai *kodėl kapitalistinė i 
spauda tiek daug rašo, ko ‘ 
nėra už tūkstančio mylių, o; 
kai klemsas tyli kas dedasii 
po jos nosim.

“Uždanga” kapitalistams! 
ir jų spaudai yra reikalinga į 
slėpimui teisybės ir klaidini
mui žmonių. Bet kova dėl ge- Į 
resnio gyvenimo iškelia aikš
tėn kapitalistų spaudos užma
čias ir darbininkai vis ma
žiau betiki skamdališkom iri 
melų žiniom kapitalistų laik-! trūksta įvairių pasiteisinimų, 
raščiu. Streikieris. Kazys S.

Darbai mūs apylinkėj kiek 
sušlubavo. Ford Motor Co. iš 
3,000 ten dirbančiu darbiniu- 

r l
kų, šiomis dienomis atleido 
virš 1,200. Kitose dirbtuvėse 
darbai irgi mažėja.

Vietos LLD ir LDS kuopos 
buvo surengusios del virš mi
nėtu kuopų narių pasilinksmi
nimą. Smagiai pasilinksmin
ta ir pasikalbėta.

šiuom sykiu irgi radosi ne- 
ranguolių ir jais buvo šio su
manymo inicijatoriai. Į pa
rengimą neatsilankė. Tokiems 
“kytruoliams” niekad ne-
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"Ponas Amerikonas
TRIJŲ VEIKSMŲ KOMEDIJA 

STATO SCENON LAISVĖS CHORAS I

Balandžio 11 April
Lietuvių Piliečių Klubo Salėje

227 LAWRENCE ST.,

Vaidinimas

Prasidės

3-čią vai.

po pietą

55 centai

(Taksai

įskaityti)
LAISVĖS CHORO VAIDINTOJŲ GRUPĖ

Viršminėta komedija atvaizduos, kaip Ponas Amerikonąs susirado sau meilužę 

 

per laiškus LietuvojeTy vėliaus nuvyko į Lietuvą apsivesti. Apsivedęs atsivežė į 
Ameriką ir pastatė dirbtuvėje ją dirbti, o Ponas Amerikonas ponavoja, kozyres 
lošia, o po kazyrių išsimiegoja ir dirbti nenori. Bet neilgai jam taip buvo geri 
laikai. Jo žmona susiėjo dirbtuvėje su pažangiom moterim, gavo gerų patarimų, 
lankė vakarinę mokyklą, susiprato ir Poną Amerikoną pradėjo mokinti, žinoma, 
čia visą veikalą neišpasakosime, turėsite patys ateiti ir pamatyti. Užtikriname, 
kad visi būsite patenkinti. Praneškite ir savo pažįstamiems.

Vaidintojai: Kamblys — Juozas Thomas; Maikis—Stanley Makaveckas; Kli
mas—Juozas Kazlauskas; Marė—Ona šilkienė; Anelka—Konstancija Mįllpr; Ru
gienis—Walter Brazauskas; Pašonis, Boles Muleranka; Pašonienė—Ona Visoskie- 
nė; Magdė—Aldona Roman; Algirdas — Walter Brazauskas; šepetys—-Jurgis Šil
kas ; Čeponis—Felix J. Repšys; čeponienė—Louise Mankus; Dora — Ona Brazaus
kas.

Režisierius—Grace Gailen. Suflioris—Ona Giraitis.

įžanga

RENGĖJAI.
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(Tąsa)
Hitleris pareiškia: “Noriu Strasburgo, 
o kartu ir Lilio,” mums išduoda dujo
kaukes ir konservus, mes giname civili
zaciją, ant šio namo krenta bomba, ir 
taip toliau. Bet aš tikiu, kad liaudis to 
neleis. Viaras padare didelio įspūdžio 
dargi į buržua. Rinkimai duos kairiųjų 
daugumą.

Liusjenas nusišypsojo. Andre nesi
klausė Pjero, bet. tas šypsnys jį įžeidė; 
jis pagalvojo: snobas! Kartu jis gėrėjosi 
Liusjenu: gražus veidas! Vaiskiai žalio
mis akimis, vario spalvos garbanomis, 
išblyškęs, lyg kaukė, Liusjenas buvo pa
našus į aktorių, vaidinantį viduramžių 
plėšiką. Jis kalbėjo:

— Puiku! 0 toliau? Viaras ginkluosis 
neblogiau už šiuos. Gal būt, blogiau — 
jis bailus. Bet ne tai svarbu. Mano tė
vas dabar turi dešiniųjų daugumą; ji 
perrinks, ir jis atsidurs kairėje, ir visai 
nuoširdžiai; tai buržua, bet taurus žmo
gus. Aišku, rytoj jis darys tą patį, ką 
darė vakar; tokie žmonės nesikeičia. Iš
eitis viena. Aš žinau, ką tu man atsa
kysi... Bet jeigu revoliuciją kelia liau
dis, sukilimą paruošia organizacija. Tai 
— menas. Tiesa, Andre?

— Aš manau, kad menas — kas kita: 
piešti paveikslus, auginti medžius. O re
voliucija tai nelaimė, prie to žmones 
reikia palenkti. Jūs visi gaudote progą, 
norite permainų, o aš mėgstu, kai nieko 
neįvyksta. Tuomet galima žiūrėti, tai 
yra, pamatyti. Panašiai, kaip Sezanas: 
jis visą gyvenimą išsėdėjo po obelimis ir 
kažką pamatė. Tai, mano manymu, me
nas.

.Pjeras pašoko:
— Lengva tau kalbėti, kol tu sėdi na

mie ir “žiūri.” O kai prieš kulkosvaidį 
nuvarys? Tada bus vėlu galvoti. Nejau
gi tu negali to suprasti dialektiškai? .. .

Andre nenorėjo atsakyti, bet staiga 
jis prabilo: į jį žiūrėjo Žaneta didelėmis, 
beveik bereikšmėmis akimis, ir nuo jos 
žvilgsnio Andre keitėsi, nustojo būti, kuo 
buvęs.

— Aš jūsų nesuprantu, nei Liusjeno, 
nei tavęs. Pavyzdžiui, žvaigždės: didin
gas reginys — apie tai eiles rašo, tai, 
tikriausiai, daro įtakos filosofijai. Ta
čiau nė vienam menininkui nekyla mintis 
pavaizduoti žvaigždėtą dangų. Kuo gi 
domėjosi menininkai — nuo primityvių
jų ligi mūsų? Kūnu: jo netaisyklingu
mu, atsitiktinumu, šilima, absoliutišku 
konkretumu. Arba peizažas — taipgi 
kūnas, tik kitokio pavidalo: kalnelio iš
gaubtumas, lapų spalva, dangaus susi
lietimas su tvora. Kada jūs kalbat apie 
revoliuciją, tai — idėja, žodžiai. O štai 
žmonės, kurie klausėsi Liusjeno,—gyvi, 
mačiau jų veidus, jų sielvartą...

Andre nutilo. Kodėl jis kalba? žo
džiai ne'tie, viskas ne tas. Kaip gyvena 
ši moteris? Liusjenas sakė: “Artistė.” 
Netiesa! Kūdikis. Arba pamišėlė. Štai 
Liusjenas — artistas. Ji paklausė: “kur 
raktas;” vadinasi, jie gyvena kartu... 
Pats to nesuprasdamas, Andre pavydu
liavo Žanetos. Jis darė vieną paikystę po 
kitos. Kai Žaneta paprašė taurelės kon
jako/jis tarė:

— Negelbės! Geriausia vaikščioti — 
tuomet pamiršti...

Ji nieko neatsakė, bet Liusjenas pa
šaipiai prisimerkė:

— Moralė? Žaneta, ar tau ne laikas?
Ji papurtė galvą. Andre susigėdęs pa

raudo.
Visi tylėjo. Už pertvarkos koliojosi lo

šėjai: “Velnias rautų, kurgi tavo kozi
riai?...” Įėjo berniukas su vakariniais 
laikraščiais: “Paskutinė laida! Karas

- neišvengiamas!” s
Žaneta stovėjo prie vargonų; ji įme

tė į plyšį monetą ir, kai pasigirdo tas 
pats senas fokstrotas, kreipėsi į Andre:

— Eime pašokti! Po ano karo visi šo
ko. Aš buvau maža, bet atsimenu ... O 
mes būsime gudresni už juos — šoksi
me prieš karą, kad paskui nesigailėtu
me.

Reikėjo atsisakyti: ' Andre nemokėjo, 
šokti. Be to,,šioje ramioje kavinėje, kur 
sąskaitininkai ir krautuvininkai ištisas 
Valandas sėdėdavo prie kortų, kur pa
skubomis išlenkdavo stikliuką sušalę šo- 

. feriai arba pardavėjai, niekuomet niekas 
nešokdavo. Tačiau Andre nukaito iš 
džiaugsmo; jo didelė raudona ranka 
virptelėjo, prisiletusi Žanetos* nugaros.

Šeimininkė nuo kasos pažiūrėjo į juos su 
priekaištu. Tai tęsėsi neilgiau kaip mi
nutę ; Žaneta staiga sustoj/ ir toliai, la
bai nuvargusiu balsu, pasakė:

— Man laikas. Liusjenai, aš'einu pės
čia.

Kai ji išėjo, Pjeras paklausė: 
— Kuriame ji teatre?
Liusjenas 'atsakė nenoromis:
— Dabar ji dirba prie radijo — Pos- 

te-Parisien.” Nesąmonė — teatras ir re
klama pakaitomis. Visi sako, kad didelis 
talentas, bet tu nežinai, kaip sunku pra
simušti ! .. .

Liusjenas pakvietė bičiulius pas save: 
“Išgersime, pašnekėsime.” Pjeras iš kar
to sutiko. Andre atsakė: “Ne.” Liusje
nas įkalbinėjo:

— Nežinia, kada mes dabar susitiksi
me. Jei bus karas . ..

Andre pakilo:
— Jokio karo nebus. O aš eisiu. Man 

reikia pasivaikščioti po visų pokalbių. 
Tu, Liusjenai, nepyk — aš urvinis žmo
gus, obšras: nemėgstu nei susirinkimų, 
nei teatro, nei.. .

Jis norėjo pasakyti “nei artisčių,” bet 
numojo ranka ir išėjo.
2

Andre žingsniavo sparčiai: kelias ėjo 
per visą miestą. Spiegė automobilių sig
nalai; mirgėjo šviesos'— raudonos, ža
lios, violetinės; ir žmonės šurmuliavo: 
vaikštinėjo, pardavinėjo laikraščius ar
ba kaklaraiščius, kvietė į kabaretus; 
prostitutės užkimusiais balsais kartojo 
meilius žodžius; trumpoje gūdžioje gat
vėje garsiakalbis skelbė: “Nusiginklavi
mo būtinumą diktuoja . ..” Andre nar
dė šiame triukšme, kaip juodam tirštam 
vandeny. Paskui jis ilgai stovėjo ant til
to. Šviesos apačioj gyveno antrą, nera
mų gyvenimą, o Sena buvo, kaip raša
las. Pakilo vėjas. Lynojo. Andre prisimi
nė Žanetos akis — kokia nepaprasta mo
teris! ( ’ “

Priėjęs Šerš-Midi gatvės kampą, jis 
užsuko į “Rūkantįjį šunį” nusipirkti po- 
kelį tabokos. Ten buvo šviesu, triukšmin
ga; nelauktai Andre atsisėdo, užsakė 
taurelę kalvadoso. Spiritas nutvilkė go
murį, ir Andre patenkintas nusišypsojo: 
jis norėj'o atitrūkti nuo ilgų, lyg neiš
brendamų, minčių; tai buvo naujas ir 
jam nesuprantamas jausmas. Jis išgėrė 
tris taureles ir ruošėsi pakilti, kai prie 
jo priėjo liesokas šviesiaplaukis žmogus 
plačiu paltu:

— Atleiskite, aš blogai kalbu prancū
ziškai. Aš ilgai svyravau, kol ryžaus pri
eiti, nors aš jus sutinku beveik kiekvie
ną dieną: aš gyvenu tam pačiam name, 
kur ir jūs, trečiame aukšte, pas ponią 
Koad. Aš mačiau.Salione jūsų darbus; 
milžiniškas įspūdis; ypač priemiesčio1 
peizažai *— pilki atspalviai.. .

Andre sausai paklausė:
— Jūs kritikas?
— Ne, ichtiologas. Leiskite prisista

tyti: Erichas Niburgas iš Liubeko.
Andre pažiūrėjo nustebęs: šviesios na

ivios akys, trumpai pakirpti ūsai, krak
molyta apikaklė.

— Nesuprantu ...
— Aš vokietis.
—Aš ne apie tai. Štai šitas—‘Jogas”... 

Jūs sakėte, kūd jūsų specialybė? ...
— Žuvys.
Andre tai atrodė juokinga, ir jis gar

siai nusijuokė.
— Ak, žuvys! Išsiaiškinkim: jums pa

tinka Fontene-o-Rozo peizažai, ypač pilki 
atspalviai, o jūs Liubeke verčiatės žuvi
mis. Žinote, didžiausia nesąmonė. Tarp 
kitko, sėskitės! Ar geriate kalvadosą? 
Tai gerai! O ponia Koad, atrodo, maita. 
Ką gi, jums teko emigruoti?

— Ne. Aš atvykau komandiruotas, 
keturiems mėnesiams. Dirbau Žuvinin
kystės Institute. Rytoj grįžtu į Liubeką. 
Ar jums tai nepatinka?

— Man? Man vistiek. Aš asmeniškai 
apie žuvis nieko nenusimanau. Būna 
gražių, tai tiesa, ir skanių. O visa kita 
— jūsų reikalas. Jeigu jums patinka 
Liubekas, gyvenkite Liubeke. Jei patin
ka Paryžius, galima pagyventi ir Pary
žiuje ...

Vokietis apsvaigo po pirmojo stikliu
ko; jo šviesios akys pastiro. Jis išėriiė 
papirosą, bet neužsirūkė. Ilgai tylėjęs, 
tarė:

(Bus daugiau)

siems. yra aišku, kad didysis 
biznis nustato kainas ant. vis- 
ko~

G. E. komp. atsakymas: Kai
nos nėra nustatomos per di
džiuosius biznierius. Kainos 
yra nustatomos per nuospren
dį pavienių vartotojų pardavi
mo vietose.

Teisingas atsakymas: Tą 
argumentą prašalina elgęsis 
didžiųjų plieno korporacijų, 
kada jos pakelia kainas ant

pusiau-baigto plieno 5 dole
rius tonui. Leidinys vardu 
Business Week rašo, kad 115 
skundų laukia nuosprendžio 
teismuose, kur Jungt. Valstijų 
valdžia kaltina didelių biznių 
korporacijas už sutartiną kainų 
nustatymą ir įsteigimą mono
polijų.

šeši toki skundai yra prieš 
G.E. kompaniją, daugiau negu 
prieš bent vieną atskirų kom- 
panij ų.' Viečiuniškis.

valgyti ir negalvoti 
pakėlimą, nežiūrint, 
sunku sudurti galas

U. E. News kovo '6 dienos 
laidoje rašo, 10d General 
Electric Co. įsakė formanams 
šaukti darbininkus grupėmis į 
susirinkimą ir jiems aiškinti 
taip vadinamą G. E. Kompan, 
programą, kaip nukariauti in
fliaciją.

Tas kompanijos programas 
galų gale susideda iš t$ kad 
darbininkai turi daugiau dirb
ti, mažiau 
apie algų 
kaip būtų 
su galu.

Kiekvienas formalias gavo 
po knygutę, kurioje jam sta
tomi tipiški klausimai ir 
jiems atsakymai. Klausimai, 
kurie gal būt iškelti per dar
bininkus. Mes čia paduosime 
tūlus iš tų klausimų, ir kom
panijos atsakymus, ir atsaky
mus kaip tu r būt atsakyta į 
tuos klausimus per susipratu
sį darbininką.

Klausimas: Kadangi da
bartinis mano uždarbis nelei
džia man taupinti dėl ryto
jaus, tas mano uždarbis navet 
nepadengia mano pragyveni
mo ■ lėšų, tat ar nėra būtina 
reikalauti didesnės algos?

G. E. komp. atsakymas: Pa
tyrimas parodo, kad kaip 
greit darbininkai gauna algas 
pakelti, taip greitai, kainos ant 
pragyvenimui reikalingų daik
tų pakyla. Tas savaime 
daro negalimu taupinti 
tiek, kiek darbininkas 
miaus galėjo sutaupinti. 
vasary 1946 ir 1947 algos 
vo pakeltos 18 % centų į 
landą, daugel 
tų į yalandą.
tikimuose tuojaus kainos 
prekių tiek pakilo, kad 
buvot priversti ne tik ką 
vot pakelt, bet ir tą ką
miaus buvot sutaupę praleis
ti, kad žmoniškai pragyvenus.

Atsakymas, 'kaip darbinin
kas turėtų teisingai atsakyti: 
Laike karo valdiškos skaitli- 

korporacijos 
ant reikmenų 
negu algos.

Tuomet buvo priimta taip va
dinama Little Steel formula 
del algų tvarkymo, su tuomi 
prasidėjo darbininkų kova, 
kad pasivyti kainų kilimą. 
Mažesnės algos žemina darbi
ninkų gyvenimo lygį. Kaip 
greitai GE kompanija pakėlė 
algas, taip greitai pakėlė 
nas ant dirbinių. Vienok 
čios kompanijos rekordu 
kos laiku padaryti pelnai
do, kad kainos nebuvo pakel
tos dėlto, kad algos buvo pa
keltos, kainos buvo pakeltos 
dėl to, kad kompanija norėjo 
per nemierą pasipelnyti.

Klausimas : Ar ne yra tiesa, 
kad • GE komp. kainos yra 
aukštesnes negu josios konku
rentų, kad dabartinis kompa
nijos kainų numušimas tik su
lygina kainas su . komp. kon
kurentų kainomis?

G. Ę. komp. atsakymas: Tas 
nėra tiesa.. G. E. komp.
uos visuomet buvo lygios su 
kainomis jos konkurentų už 
tokius pat daiktus.

G. E. komp. niekad negalėjo 
savo dirbinius aukštesnėmis 
kainomis parduoti, negu 
jos konkdrentai tokius 
dirbinius parduoda.

Teisingas atsakymas:
Rekordai rodo, kad 

komp. vienintelė 
toje išdirbystėje, 
kainas ant savo 
taip greitai, kaip
darbininkams algas.
n is kompanijos kainos ant tam 
tikrų daiktų sumažinimas pa
rodo, kad komp. jaučias ne
smagiai atsižvelgiant į komp. 
rekordinius padarytus pelnus, 
mažesnį skaičių dirbinių 
duodant.

Klausimas: Kiekvienam 
ku, kad yra reikalinga,
kainos būt numažintos ant la
biausiai reikalingų daiktų, 
kaip tai, valgio, drapanų ir 
namų.

Kokia bus '‘man nauda, jei 
kainos bus sumažinta tik ant 
luksiusinių prietaisų?

pa- 
nei 
pir- 
Pa- 
bu- 
va-

vietų 15 cen- 
Abiejuose atsi- 

ant 
jūs 
ga- 
pir-

nes rodo, kad 
pakėlė kainas 
15% augščiau

pa- 
tai-
ro-

kai-

kad 
pat

GE 
kompanija 

kuri pakėlė 
išdirbinių 
ji pakėlė 
Dabarti-

par-

kad

G.E. komp. atsakymas: Taip, 
valgis, drapanos ir prieglauda 
stovi pirmoj vietoj. Bet mes 
čia Amerikoj valgom valgius, 
kurie yra skanūs ir maistingi, 
mes -nešiojam drapanas, kurios 
yra madingos ir šiltos, musų 
reikmenys yra įtaisyti dėl
smagumo, grožio ir apsaugos. :

Teisingas atsakymas.: Yra 
geru daiktu numažinti kainas 
ant įvairių prietaisų, daug būt 
geriau, jei kainos ant ’jų visai 
būtų nekeltos, ir tai iki tokio 
laipsnio kur ju pardavimas 
nebuvo galimas, kur numu
šimas kainų pasidarė versti
nu, nors ir taip mažai. (G.E. ‘ 
komp. skalbimui mašinų nuo 
1939 iki 1947 metų kainos 
pakilo 89 doleriais, gi numa
žinta tik $7.50.)

Kas link valgiu, drapanų, 
ir namų, tai Biuras Darbo Sta
tistikos, kuris yra labai kon- 
servatyvis, nurodo, kad šeimy
nai susidedančiai iš keturių 
palaikyti reikalingą lygį gyve
nimo mažiausia turėti įplaukų 
$3,225 į metus, tas buvo pra
eito birželio mėnesį. Nuo 
to laiko kainos daug pakilo. 
Abelnas metinis darbininkų 
uždarbis Elektros industrijoje 
yra $2.681 į metus. \

Klausimas: Kaip galima 
sutaupinti, kada ant būtiniau
sių pragyvenimui reikmenų 
reik išleisti visą uždarbį?
“G. E. komp. atsakymas: Jū

sų galimumas taupinti iš jū
sų uždarbio priklauso nuo 
to, kaip jūs esat pasirįžę tau
pinti. Negalima sakyti kad 
Amerikoje yra trūkumas' ge
rų, sveikų, ir skanių valgių. 
Kas dabar vyksta, taį tas, kad 
kiekvienas nori gauti taip sa
kant “parinktinių” valgių — 
pasekmės tokios — bendras 
reikalavimas išstūmė kainas 
ant prekių negirdėtoj augš- 
tumoj. I daugelį geros ska
nios mėsbs žiūrima su nepasi
tenkinimu, o tai vien dėl to, 
kad mes esam įpratę manyti, 
kad steikai, Čapsai ir kepsniai 
yra “geresni.” Tikrenybėj, pi
gesnės rūšies mėsos yra taip 
pat geros:' maistingos, skanios 
ir jas galima taip sutaisyti, 
kad valgant ąeilės varvėtų.

Ir kas sviete gali būti ska
nesnio, kaip didelė rundina 
lėkštė makaronų su sūriu, arba 
kepta žuvis su cibuliais ir na
mie kepta duona?

Teisingas atsakymas: 
dien nėra tokio dalyko 
šmotas pigesnės mėsos,
pigesnių šmotų mėsos,' bet 
kaip greitai žmonės pradeda 
pigesnę mėsą pirkti, taip grei
tai mėsos trustai pakelia ant 
tokios kainas. Po visų tų riks
mų apie numažinimą kainų 
New York Times, už vasario 
27 diena raportavo, kad New 
Yorkiečiai mokėjo 69 centui 
už svarą aviuko šlaunies (leg 
of lamb), 60 centų už svarą 
pigios žuvies (Steak Cod) ir 
65 centus už svarą jautienos, 
(chuck). Didžiosios korpora
cijos ant tiek iškėlė kainas 
ant valgių, kad žmonės ir be 
G E komp. patarimo valgo 
makaronus ir binzus. G. E. 
komp. gali- patarti pelnagro- 
biams, kompanijoms numušti 
kainas ant reikmenų.

Klausimas: Argi kainų nu
mušimas neparodo, kad kom
panijos 'prisipažįsta, kad jų 
pelnai peraukšti?

G E komp. atsakymas: Ne! 
netik, kad GE 'komp. kainos 
nėra peraugštos,1 bet tikriny- 
bėj kainos yra peržemos dėl 
saugumo stokolderių įdėtų, 
darbininkų . darbų ir vartotojų 
interesų.

Teisingas atsakymas: Da
bartiniu laiku kompanijos pel
nai yra aukščiausi istorijoj. 
Tikima, kad uždarbis
$75,000,000 po taksų apmo
kėjimo 1947 metais, 
19.8 nuošimtis ant I 
ei jos įvestmęntų.

Klausimas: Jūs reikalau
jate, kad mes taupintume dau
giau ir mažiau išleistume. Kaip 
tas gali gera atnešti, kada vi-

DETROIT, MICH.

KONCERTAS
Konstancija Menkeliūnaite į

Tik sugrįžusi iš Italijos Dainuos Šiame Koncerte 1 
kurį rengia 1

DETROITO DRAUGIJŲ SĄRYŠIS •
BENDRAI SU AIDO CHORU i

Įvyks Sekmadienį

BALANDŽIO 4 APRIL
CIO HALL — Buvusioje Finnish Hall

14th St. ir McCrow, Detroit, Mich.

K

£

W?'- y

Konstancija Menkeliūnaite

ĮŽANGA $1.20 SU TAKSAIS. ŠOKIAM 50c.
Koncerto pradžia 5-tą vai. po pietų.

Bus nepaprastai gražus koncertas, kiekvienas 
pasirūpinkite jį išgirsti.

Po Koncerto Bus šokiai
*

Šian- 
kaip 
būna RONKONKOMA

8684
TELEPHONE 
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas G r abortus
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

sieks

, arba 
korpora-

Liūdesio valandoj kreip- 
kites prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Mt. Vemon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

4 pusi.—Laisvė( Liberty, Lith. Daily)-* Kc t virt., Bal. 1, 1948



CLEVELAND© ŽINIOS
PCA Suspendavo Tris Už 

Rėmimą Wallace 
\ , f

Clevelando PCA suspenda
vo tris narius iš Veikiančios 
Tarybos už rėmimą Henry A. 
Wallace ir trečios partijos. 
Suspenduoti yra: Leroy Feag- 
ler nuo Longshoremen ir 
Warehousemen Unijos, Fred 
Keller ir Marie Reed nuo 
United Electrical Workers. 
Pasielgta būk tai įsakymu at
ėjusiu iš PCA viršūnių, kad 
visi CIO ir PCA turi eiti pa
lei nustatytos nacionalės poli
tikos. Bet jeigu jie pakeis 
savo nusistatymą linkui Wall
ace ir trečios partijos, tai ga
lės sugrįžti prie savo pareigų. 
Paliko juos kaboti ore tūlą 
laiką, tikėdamiesi, gal jie pa
sitaisys.

Pažangiečiai Liūdi Abe 
Lewiso .

Clevelando pažangioji vi
suomenė liūdi netekus’ dar 
jauno veikėjo Abrahamo 
(Abe) Lewis. Lewis buvo 
Komunistų Partijos pirminin
kas ir dirbo raštinėje kai 
Johnsonas apleido Clevelandą. 
Abe kandidatavo į miesto ta
rybą kaipo nepriklausomas 
kandidatas, bet buržuazinė 
Spauda jį ignoravo. Jis tuose 
rinkimuose gavo nedaugiausia 
balsų.

Jis apsirgo bedirbdamas ir 
tapo nuvežtas į St. Luke ligo
ninę. Jam padaryta, opera

cija. Po tos operacijos j iš
mirė dar būdamas tik 40 mė
tų. Kovo- 13-tą dieną buvo 
palaidotas amžinam atsilsiui.

Abe buvo negras, gimęs 
Louisiana valstijoj. Clevelari- 
dan atvyko 1930 m. Jis ka
riavo Ispanijos lojalistų pusė
je, Abraham Lincoln Brigado
je.

Raudonodžiai Nelaiihėjo
Pereitos savaitės šio sky

riaus žiniose rašiau apie CIO 
dešiniųjų manevrus. Jie' nori 
A. E. Stevensoną išvaryti iš 
CIUC. Laikė manevrus ir 
slaptus . susirinkimus. Siuntė 
atstovus į jo UAW lokalą 217 
su pasarga, kad nerinktų Ste- 
vensonų delegatu į Clevelan
do Industrinių Unijų Tarybą. 
Bet viskas nuėjo niekais. Na
riai didele didžiuma balsų 
Stevensoną išrinko delegatu į 
CIUC.

Laimėjo Union Shop
CIO Sohio Oil Workers lo- 

kalas 395, refinery No. 1, lai
mėjo union shop. Už uniją 
balsavo 495 darbininkai, prieš 
tiktai 40. Čia ilgai derybos 
buvo vedkmos už unijines są
lygas. Taip praneša lokalo 
395 pirmininkas William Had
den.

GOP Aspirantais Stassen
Ponas Stassen lankėsi Cle- 

velande, sakė prakalbas ir 
kalbėjosi su reporteriais. Jis

reporteriams apie Trumaną 
pasakė, kad’ jo užsieninė- po
litike nėra- ganėtinai aštri, 
ypatingai prieš Sovietų Sąjun
gą. Amferike turi sulaikyti 
parduot bile produktus Sovie
tų Sąjungai, kitaip nebūsią 
galima sulaikyt komunizmo 
plėtimosi Europoje. Vidaus 
politika, tai pirmiausia užda
ryk Komunistų Partijų.

Karo jėgos turi būti sudrū- 
tintos žymiai ištūrėtų būti ne
toli USSR rubežių* kitaip ne
turėsime saugios taikos, jis sa
kė. \

Vietos didlapiai ir jam ir 
Trumanui katutes ploja, kad 
viskas gatava trečiam karui.

V. M. D>.

‘PAVASARIŲ GODOS’
Stasio Jasilionio

EILĖRAŠČIŲ KNYGA GATAVA
Jau atspausdinta Stasio Jasilionio eilėraš

čių knyga, apdaryta ir jau siuntinėjama 
prenumeratoriams. Kurie dar neužsisakėte 
tos knygos, tuojau užsisakykite. Kaina' 
$1.00.

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti Ir 
pinigus. Ant jūsų pareikalavimo khyga tuo
jau bus pasiųstą. _

To paties autoriaus pirmoji eilėraščių 
knyga “Bešvintantis Rytas” galima gauti 
Laisvės knygyne ir kaina tik 50c. Kurie 
dar neturite pirmosios knygos, užsisakykite 
dabar, užsisakykite abi kartu, prisiųsdami 
$1.50.

Abiejose knygose yra daug giliai žmo
gaus sielą žavėjančių eilių. Tai knygos, 
kurios turėtų būti kiekvieno kultūriško 
žmogaus namuose.

Užsisakydami adresuokite:

427 Lorimer St, Brooklyn 6, N. Y.

August Gustas į BELTAIRE FLORIST į
Lietuvis Kvietkų Pardavėjas J 

' 6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y. ■ 
(kamp. 68th St.)

"t Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų . 
J ir tt, telefonuokite • |

/ SHoreroad 8-9330 J
H« Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietų ar vainiką,
> ko jūs reikalausite. ’
H» Specialistai Pritaikymui ui

. šermenims^ Vestuvėms ir Bankietams ’ 
n* Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS ’ 
| FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy A ve!./ Brooklyn, N. Y. 1

? Paul Gustas Funeral Home^ i 
i < > • INC. į ' |

| 354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
> Skersai gatves-nuo Armory *
t LIŪTU VIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 'į
rį Telefonuokite dieną ar naktj i
J EVergreen 7-4774 , |

* |fį
Naujai išdekoruota šerrtienų koplyčia/ kur šeimos pato- j. 

giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
‘ prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenirii, didėlis puikiai' įruošta* 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama1 šeimom sulyg parei-
, kalavimo.* Mūsų* telefonas niekad nemiega.

Milwaukee, Wis.
53* Viešbučiai^ Peržengė 
Gaisro Taisykles

53 Milwaukes viešbučiams, 
keliems pačiam viduryj mies
to, įsakyta prisistatyti prieš 
valstijos industrialę komisiją 
dėl nesilaikymo ir peržengimo 
nuo gaisro patvarkymų sąry
šyje su budinkų kodeksu. J

Sulyg Harry S. Glisch de
puty miesto budinkų inspek
toriaus, prasižengimai pa
skirstomi sekamai: Netikę 
laistymo įrankiai, taipgi jų 
stoka viešbučių skiepuose, 
elektross vielos neganėtinai 
apdengtos. Mažai išeinamų 
nurodymų ir ženklų su švie
somis, takai užversti visokiais 
daiktais ir degančia medžia
ga, be saugumo laikoma.

Glisch pridėjo, kad perei
tais metais visų nusižengusių 
viešbučių manadžeriai buvo 
perspėti apie prasižengimus 
ir netvarką, bet jie nepaiso.

Mary Turner, 9' metų, tapo 
sužeista sunkvežimio ( jai žai
džiant prie namų, Brooklyne.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Massachusetts valstijos steigia
moji Progr. Partijos konvencija 
įvyks balandžio 4 d., 9:30 v. ryto. 
Bradford viešbutyje, Bostone. Rietu
vių skaitlinga delegacija sudaryta. 
Arti 30 delegatų iš šio' miesto. Mi
nėtą dieną, 7:30 v. ryte reikia susi
rinkti visiems delegatams prie Liet, 
salės, 29 Endicott St., nes išfodo, 
kad pakankamai automobiliui bus 
visus delegatus nuvesti į Bostoną, 
tiktai nesivėluokite. Konvencijoje 
bus ir pats Henry A. Wallace, — 
D. J. (77-78)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 4 d., 2:30 vai. dieną, 15-17 
Ann St.,* Harrisone. Malonėkite da
lyvauti laiku, nes turime daug svar
bių reikalų apsvarstymui, Taip pat 
prašbme užsimokėti duokles už 
šiuos metus — ateikite ir užsimokė
kite. — V. W. Zelin. (77-78)

CAMDEN, N. J.
LLD 133 kp. susirinkimais įvyks 4 

d. balandžio, 2 vai. dieną pas dd. 
Bakšius, 1622 Fillmore St. Malonė
kite pribūti laiku, kadangi susrinki- 
mas įvyks lygiai paskirtu laiku. At
siveskite ir naujų narių prirašyt. 
Turime daug svarbių reikalų aptar
ti. — Wm. Patten, sekr. (76-77)

BINGHAMTON, N; Y.
ALDLD 20 kp., moterų skyr., su

sirinkimas įvyks balandžio 1 d., 
7:30 v. v; Liet, salėje, 315 Clinton 
St. Draugės kviečiamos dalyvauti, 
turėsime svarbių reikalų aptarti, 
nes • yra rengiama vakariene. Nepa
mirškite ir naujų narių atsivesti.— 
M. K. • (76-77)'

LEWISTON-AUBURN, me.
Balandžio 10 d., LDS 45 kp. ren

gia vakarienę su šokiais. Liet, sa
lėje, 387 Lisbon St., Lewistone. Pra
džia 7 vai .vak. Įžanga $1.50 asme
niui, Muzika prie Vicky Vince. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės
dalyvaut.' — Korh. (76-77)

HARTFORD, CONN.
Ekstra svarbus pranešimas lietu

vių .visuomenei! Liet. Moterų Klu
bas rengia šokius, sekmadienį, ba
landžio 4 d., 2 vai.1 dieną) Gera mu
zika. Laisvės * Choro salėje, 155 Įjun
gė rford St. L: M. Klubas kviečia 
dienraščio Laisves skaitytojus vieti
nius ir iš apylinkės dalyvaut ir ki
tus pakviesti kartu dalyvaut.—Kom.

(76-77) |

BRIDGEPORT, CONN.
ALpLD 63 kp'. susirinkimas įvyks 

2 d. balandžio, 7:30 v. v., 407 La
fayette St. Kviėči&tne narius daly
vauti šiame svarbiame susirinkime, 
nes turėsime daug ko nutarti. — 
A. Jocis, fin. rašt. (76-77)

DETROIT, MICH.
Balandžio 4 d.,- įvyks Koncertas, 

kuriame dainuos K. Menkėliūnaite, 
viešnia iš Itaiijbs. Įvyks CIO Hali, 
14th St. ir MCCrow (buvusioje Fin
nish Hall). Pradžia 5 v. v. Įžanga 
koncertan $1.20. Šokiams 50c. Po 
pro^ranioį but šokiai. (x)

Bridgeport, Conn.
LDS 74 kuopa, ko/o 20 d., 

Lietuvių Svetainėje, 407 La
fayette St., buvo surengus pa 
rę. Parengimas pavyko ge
rai, nors dalyvių ir nebuvo 
pilna svetainė. Dalyvavę bu
vo patenkinti. Pageidaujama 
daugiau tokių pare ilgimų.

y ★ ★
Toje pat svetainėje, 21 d. 

kovo buvo rodomi judžiai. 
Garsino, kad tai .iš Lietuvos 
filmą; Nuėjau pasižiūrėti. 
Radau sėdinčius kelius sene
lius, kurie'saVo tarpe ginčijo
si, kad prastai buvo garsinta.

Paveiksluose rodė, kaip įsi
steigė Lietuvoje darbininkų 
valdžia, tik neparodė, kaip 
Smetona su savo valdininkais, 
pasigrobę Lietuvos turtą, bė- 
go pas Hitlerį — per beržy
ną, į Berlyną ! Dabar dauge
lis tų nenaudėlių atvykę į 
Ameriką, išviliotais iš religi
nių žmonių pinigais gyvena ir 
niekina Lietuvą.

Biskį dėl Bridgeport© Kliu- 
bo Balsuotojų reikalų. Valdy
bos apsileidimas, kad nesu- 
šąukė susirinkimo. Yra nu
tarta susirinkimai šaukti at
virutėmis. Yra svarbus reika
las aptarti trečiosios partijos 
veikla ir rinkti delegatai į 
Conn, valstijos konferenciją, 
kuri įvyksta 3 d. balandžio* 
New Haven mieste.

Kaip žinia, progresyvės or
ganizacijos yra išrinkę kelis 
atstovuš, bet reikia' dar dau
giau. čia randasi apščiai 
dienraščio Laisvės skaitytojų, 
geras skaičius kliubiečių, ben
drai demokratinio nusistaty
mo lietuvių, tai kodėl nepasi
darbuoti daugiau dėl tikrai 
demokratinio prezidento — 
Henry A. Wallace, išrinkimo?-

' A. P. R.

Waukegan, III.
Nenuilstančiai Purenk 
Kūrybinės Kultūros Dirvonus^ 

žmogaus \ gyvenimo eigoj 
linksmų ir širdį perveriančių 
skausmų, liūdesio tenka per
gyventi. čia rodosi pasikėlei 
it tas aras ir skraidai po erd
vę viršum kalnų, čia vėl žiū
rėk plumteTėji j raistą ir ro
dosi, kad viskas užbaigta. Ne
tik širdį’ perverianti skausmai 
tavo jausmus skaudina, bet ir 
kūno dalys suvargintai jaučia
si, kad niekas nebemalonu, 
Nebemiela. Bet štai netikė
tą! nelauktai atsilanko pas ta
ve senai pažįstama asmenybė 
ir išlėto prasideda pasikalbė
jimas. Staiga pranyksta nuo
vargis, skausmas ir liūdėsis 
sielos. Pasijauti it naujai gi
męs; mintyje po erdvę skrai
dai it aras! Norisi gyventi, 
veikti kūrybinės kultūros dir
voje, plačiųjų masių savišvie
tos dirvonus 'purenti.- Pasi
jauti jaunas, nors 78-metinis 
jaunuolis. Matai aiškiai, kaip 
burtai, prietarai, spėliojimai 
tirpsta it pavasary sniegas. 
Dievų tvėrėjai agentai . kuni
gai, rabinai desperacijom 
įpuolę rauna savo galvos 
plaukus. Smetonlaižiai, hit
leriniai batlaižiai palaiminti 
šv. Tėvo Mussoliniai, visi su
bėgę krūvon ir pasibučiavę 
prisiekia iki paskutinio krau
jo lašo sunaikinti Socialistinę
Tarybų Sąjungą. Bet kaip? 
Ginklu, kumščiu neįmanoma! 
Na, tai poteriais, maldomis ir 
pinigine auka. Aukauja tau
tininkai, sandariečiai, socialis
tai į kunigų tarbą. Motulės' 
Lietuvoj Vaikai, Liet. TSR’ 
Vaikai, tųjų aukų negauna.

Pinigus gauna vargoninkai, 
zakristijonai ir smetonlaižiai 
ir tai tik likučius, kas lieka'
riuo pasivaišinirrio ir pasiva
žinėjimo, būk tai . vaduoto
jams iš Tarybų Sąjungos, Mo
tules LietuVds vaikų.

Kaip ilgai tokis begėdiškas- 
apgaudinėjimas tęsis? Tūks
tančiai lietuvių skaitytojų pa
žangiosios spaudos laukia at
skaitos ir pasiaiškinimo nuo 
“vaduotojų.”

Dr. A. L. Graičūnas. *

Jersey City, N. J.
PAGERBIMO POKIL1S

40 metų atgal pirmu kartu 
Jersey City lietuvių tarpe bu
vo suvaidintas lietuvių kalba 
teatras. Tais laikais 'lietuviai 
vyko į Ameriką pilnoje to žo
džio prasmėje. Jaunų vyrų, 
moterų su pilna energija ‘bu
vo netik Jersey City, bet po 

'visą Ameriką. Katalikų tarpe 
buvo judėjimas, bet progresy

vių tarpe jis tik vystykluose. 
40 metų atgal įvyksta pirmas 
progresyvių lietuvių vaidini
mas ir- jame pirmu kartu lo
šia Juozas Kačergius — jau
nas, tvirtas, pasiryžęs eiti 
progreso keliu žmogus.

Prieš vaidinimą, ir po vai
dinimo kaip veikalas, taip ir 
veikalo vaidintojai kunigijos 
buvo pasmerkiami; kaipo be
dieviai, griaunanti katalikų 
tikėjimą. Tačiau, veikalo 
vaidintojų netik pekla nenu
gandino, bet atvirkščiai, pro
gresyvius paskatino prie smar
kesnio veikimo. Nuo čia lie
tuvių progresyvių tarpe pra
sideda jų veikimas.

Drg. Juozas Kačergius nuo 
to laiko netik dalyvauja Jer
sey City lietuvių tarpe pro- 
gresyviškam judėjime, bet ima 
aktyvų veikimą lošime Brook
lyn© lietuvių tais laikais soci
alistų tarpe. Turėdamas ta
lentą ii* būdamas geras ak
torius įsigijo lietuvių progre
syvių tarpe gerą vardą. Re
tas kuris vaidinimas įvyko, 
kuriame Juozas Kačergius ne
dalyvavo, nors gyveno tolokai 
nuo Brooklyn©. Brooklynas 
jam yra surištas su menu ir 
jo veikla, nepaisant kad jau 
buvo vedęs ir turėjo auginti 
šeimyną.

Ir reikia priminti tą, kad 
Jersey City lietuvių tarpe or
ganizacijų pirmininkas per 
keletą desėtkų metų yra Ka
čergius.

Well, kaip ir kiekvienas 
žmogus, taip ir drg. Kačer-

gius sulaukęs gražaus skai
čiaus metų, nėrą tokis vikrus. 
Kiekvieną žmogų senatvė ne
glosto ir skatina prie rames
nio gyvenimo. Tačiau, J. Ka
čergius nepasiduoda dailės 
srityje ir ima aktyvų judėji
mą- sekdamas meno, dailės 
įvykius. Kad ’pagerbus ir at
žymėjus Juozo Kačergiaus nu
veiktus darbus, yra rengiamas 
pagerbimas-pokilis 18 d. ba
landžio, Ukrainą Svetainėje, 
160 Mercer St., Jersey City, 
N. J. Pradžia 2-rą vai. die
ną. Atsilankę svečiai, kaip 
vietiniai, taip ir kolonijų so
čiai privalgysite pagerbdami 
Juozą Kačergių.

A. Matulis.

Brooklyn© policija areštavo 
5 jaunus vyrus, įtartus apiplė
šinėjime. Tuomi, sako polici
ja, jie, greta pelnikavimosi 
sau, norėję sukelti fondą by
lai savo sėbro Santo Bretagna, 
kaltinamo ž m o g ž u d ystėje. 
Laike arešto du tapo pašauti.

Miestas planuoja kampaniją 
prieš “pinball” mašinas. La
Guardia buvo jas prašalinęs. 
Bet aprokuota, kad jų vėl 
priviso arti 5 tūkstančiai. Tū
las rado prie pat mokyklų, 
viliojančias iš mokinių pini
gus ir mokinančias gemble- 
riauti.

a

GERI PIETUS!
Kada norite £erų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos dalgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

0' <9 
te

ĮSIGYKITE 
Angliškai-Lietuvišką

Mes siūlome Jums Angliš
kai - Lietuvišką ŽODYNĄ, 
kuriuo galite labai daug 
pasinaudoti. Žodynas nedi
delio formato — 6x4 co
lius. Lengvai galima keše- 
nėje nešioti. 400 puslapių, 
kietais audeklo apdarais. 
Pirmiau parsidavė po 
$4:00, dabar atiduodame už 
$3.00. Užsakymus* siųskite:

P. PANEMUNIS, 
P. O. Box 64, Dept. L 

Boston 87, Mass. ,
I 4 ■ ' —

11 * 11 ■

Dienraščio Laisvės
11 I 11

PIKNIKAS
s Bus dviejų dienų šventėje 
I, \ lĮ

Sekmadienį ,

LIEPOS 4 JULY
!;■ KLAščIAUS j;

; Clinton Parke
Betts & Maspeth Avės. 

J Maspeth, L. I., N. Y. . ;

....... ...............

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai Įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.

TeL MArket 2-8172

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORES, patyrusios prie $3.50 ir
S3.50 suknel’.ų. Kreipkitės iStisą savaitę. 

BUCCERI DRESS, 2035—2nd Avenue
(105th St.) Pirmos lubos.

OPERATORES
Patyrusios prie Singer mašinų 

NUOLATINIS DARBAS. GERA AlJGA
BELLMORE DRESS CO. Inc. 

150 CHURCH STREET 
NEW BRUNSWICK, N. J.

HELP WANTED—MALE < 
REIKALINGI VYRAI

AUTO VIRŠŲ IR FENDERIŲ 
TAISYTOJAI

Nuolatinis Darbas—Gera Alga 
825 MAIN ST.

NEW ROCHELLE, N. Y.
Telefonas NEW ROCHELLE *2-8100

(82>

VAGYS VAGIMS GAU
DYTI MEKSIKOJ

Mexico City. — šiame 
mieste yra 744 pagalbiniai 
policirtinkai, kurie naktį 
saugo gatvėse automobilius, 
dviračius ir kt. Laikraštis 
Excelsior praneša, jog 33 iš
kiekvieno šimto tų polici
ninkų buvo pirmiau nu
bausti už vagystes ir kitas 
nedorybes.

J. J. Kaškiaučius, M. D.|
; 530 Summer Avenue, J •

Newark 4, N. J. ••
HUmboldt 2-7964 • •

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų 
naujus paveiks
lus ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant .ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 1 
įvairiom spalvom.'

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

padarau

krajavus 
su ame-

■

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
Iš 7-ių patrovų

8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. .

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

B LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių •

ATDARA DIENĄ. IR NAKTJ 1 DIENAS SAVAITĖJE

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND STREET • BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas E V. 4-8698

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lkh. Dąily)—Ketvirt., Bal. 1, 1948
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New\Mo^fe^ft2inloi
Miestavoji Prieglauda 
Btivo Kvarantinuota

Drausmė įeiti ar išeiti iš 
miestavosios prieglaudos, 8 E. 
Brd St., New Yorke, tapo nu
imta praėjusį pirmadienį. 
Drausmė buvo uždėta praėju-* 
sią-savaitę, kada tarp ten 
skurstančių benamių 158 mo
tinų ir vaikų atsirado keturi 
serganti skarlatina ir dešimtis 
susirgo gerklės ligomis.

Jeigu Suplotų Nosį
Stebėtojas baseball žaismės 

rizikuoja gauti per nosį, pa
reiškė teisėjas Wheeler spręs
damas bylą vieno 16 metų 
vaikinuko, kuriam stebint 
basebolės žaismę suplojo nosį. 
Tačiau džiūrė vis vien priteisė 
vaikinui už nosį $5,500, o tė
vui už gydymą $1,500.

Jungt. Tautų- Festivalis 
Jau Šį Šeštadienį

Temoje “Tarybų Sąjunga ir 
Jos Kaimynės1’ ruošiamas 
koncertas šio šeštadienio va
karą, balandžio 3-čią. Jo pro
gramoje vyriausiai figūruos 
Tarybų Sąjungos ir jai kai
myniškų šalių dainos’ muzika, 

- liaudies šokiai.
Programoje Tarybų Sąjun

gos meną atstovaus Radiševo 
Choras ir šokėjai, taipgi pia
nistas Vladimir Drozdoff; 
Jugoslavijos — Jedinsto Cho
ras, Balkan Melodeers—Tam- 
boritza Orkestrą ir šokėjų 
Grupė; čechoslovakijbs — 
Czechoslovak Singers; Lenki
jos — Kosciuško šokėjų Gru
pė ir smuikininkas Stephan 
Hero; Vengrijos — Etelka 
Serly šokėjai ir soprano 
Yvonne De Regezcy.

Pirmininkaus žymi ameri- 
. kietė Ruth Bryan Owen Roh

de. Kalbės Tar. S-gos ambasa
dos pirmasis sekretorius S. R. 
Striganov, Jugoslavijos atsto
vas Jungtinėms Tautoms da- 
taras Joza Vilfan, Lenkijos 
informacijų įstaigos direkto
rius Antoni Szymanowski.

Koncertas bus Central High 
School of Needle Trades au
ditorijoje, 225 W. 24th Street, 
New Yorke .

ORGANIZACIJOMS
Gegužinės Paradas už taiką 

turėtų būti vienu svarbiausių 
punktų šio mėnesio susirinki
mų dienotvarkyje, kadangi ki
to susirinkimo pirm Pirmosios 
Gegužės neturėsime.

GAISRAGESIAI RUOŠIA
SI KARUI

Gaisragesių departmentas 
New Yorke esąs nutaręs su
mobilizuoti 60,000 savanorių, 
kaip skelbia spauda. Jų tiks
las būtų veikti su gaisrage- 
siais taip, kaip kad veikė ka
ro laiku. '

Ne veltui Wallace savo pra
kalboje šaukė budėti, ragino 
veikti. Jis pareiškė — jeigu 
jūs nenorite karo, tą pasaky
kite savo vyriausybei.

New Yorke areštavo Car
mine Cataliotti. Kaltina, kad 
jis norėjęs apvogti apartmen- 
tą.

’• Populiarinkime
Į B. Dauguviečio Dramą

“PERGALE"
Ji bus suvaidinta s

Sekmai, Balandžio 11-tą■:
Pradedant 3 :30 pp.

; Labor Lyceum Salėje :■
Įsigykite bilietus tuojau ;! 

iš anksto $1.00 
prie durų bus $1.25

! Gaunami Laisvės raštinėj į

Policija Lazdomis Daužė 
Wall St. Streikierius

—Lazdų jiems, ne duonos! 
—šūktelėjo Wall Strytas prieš 
savo darbininkus streikierius, 
reikalaujančius pakelti algas, 
nes viskas pabrango.

Policija (tų streikierių, o 
taip pat .jūsų ir mano taksais 
užlaikoma apsaugai miesto) 
atėjo su lazdomis Wall Stry- 
to kalnius aukso saugoti, kad 
kartais trupinėliai nenubyrėtų 
darbininkų duonai. Netruko 
Wall Strytui gauti talkos, an
trą streiko dieną užsiuntė laz
das ant darbininkų galvos.

Ataka, tikras mūšis, tęsėsi 
per kelias minutes. Virš šim
tas policijos apgulė siaurutį, 
auksu ir mūrais užtvertą Wall 
Strytą. Lazdos ir kumštys 
švytravo dešinėn ir kairėn. 
Taip be atodairos daužyta, 
kad vienas policistas numušė 
savo lazdą. Desėtkai vyrų ir 
merginų sukruvinti.

Keturios dešimt penki pi- 
kietuotojai buvo subrukti į. 
policijos stotį, kaltinami mu- 
šeikystėje, netvarkiame elge
syje, ir tt.‘ Desėtkai marinin- 
kų, atėjusių į talką pikietuo- 
tojams, sulaikyti po $500 kau
cijomis. Desėtkai kitų paleis
ti be kaucijos, bet turės'stoti 
į teismą.

Teisėjas Matthew Fagan 
apšąukė streikierius “prisilai
kančiais komunistų taktikos.“ 

Unija, tačiau, yra pasiryžu
si vesti kovą iki pergalės. Po 
atakos pikietuotojai nesiskirs- 
tė, neišbėgiojo, bet susifor
mavo į linijas ir (tęsė marša- 
vima. Už virš valandos laiko 
unija jau ‘turėjo gatavus lape
lius, kuriuose informavo pi- 
kietuotojus ir praeinančią vi
suomenę apie tai, kas ištikro 
ten dėjosi.

Streikieriams vadovauja 
AFL United Financial Em
ployees. Su šia unija pikiete 
kooperuoja Seafarers Interna
tional Union ir Sailors Union 
of the Pacific.

Wall Stryto Armija ,
Greta šimto uniformuotų po- 

licistų, prieš pikietus dar buvo 
50 detektyvų, 20 raitelių, dvi 
nepaprastos *padėties grupės, 
du policijos vežimai ir nesu
skaityta daugybė profesiona
liškų skobų. Visa tai prieš 
beginklius darbininkus, di
džiumoje, merginas. Ir visa 
tai vardan demokratijos — 
Wall Strytiškos demokratijoj, 
kuri reikalauja vieniems 
krauti aukso kalnus, o kitiems 
alkti su $27 algos savaitei.

T—as.

Parveža Kare Mirusį 
Vincą Kazakevičių

New Yorke laukiama šią 
savaitę parplauksiančių dvie
jų armijos transportų Robert 
F. Burns ir John L. McCar
ley. Abiejais transportais 
parvežami kare užmuštųjų 
karių kūnai, šimtai jų.

Vincas Kazakevičius, sūnus 
Onos ir Jurgio Kazakevičių, 
gyvenančių 18 Stagg Street, 
parvežamas laivu John L. 
McCarley.

Tuo patimi laivu taipgi 
parvežamas Albinas G. Pe
tru ška,

Vincas Kazakevičius pirm 
išvykimo karinėn tarnybon 
dainavo Aido Chore, kurio 
mokytoju - vedėju dabar yra 
jo brolis Jurgis ir kuriame 
taipgi dainuoja jo sesutė 
Florence. Taipgi dalyvauda^ 
vo bendrai su mūsų jaunimu 
jo kituose veiksmuose.

Jeigu Jums Suėjo 65 
Metai Amžiaus--

•Lubov Orlova vaidjna dvigubą rolę naujausioje Tary
bų Sąjungos muzikališkoje komedijoje “Spring,” rodo- 
domoje Stanley Teatre, 7th Avė.., prie Times Square. 
Paskilbusioji komike vienoje filmoje vaidina rolę ak

torės ir mokslininkės.

Parvežė Sftruzdėlyną

stu di javo

Rusas Užmušė Moterį 
Ant Šaligatvio

Nužudė Moteriškę Jos 
Apartmente

Būrį Asmeny Kaltina 
Vagystėje - .■

Brooklyno federaliame teis
me aštuoni vyrai sulaikyti 
po $500 kaucijos kiekvienas. 
Juos kaltina, kad jie esą da
lyviais vogimo prekių iš Long 
Island gelžkelių prekinės sto
ties arba buvę tų vogtų daik
tų priėmėjais, naudotojais.

Septyni kiti, vieni buvo ap- 
i kaltinti pirmiau, kitų oficialis 
įkaltinimas dar atidėtas. O 
dar 12-kos kitų kaltinimai pa
duoti teismui. Visi įtartieji 
esą seniau dirbę tai firmai. 
Tarp jų yra keli viršininkai, 
yra ir eiliniai gelžkeliečiai.

Bendra taip išvogčiotų daik
tų suma, sakoma, siekianti

Veikla’Prieš Vėžį /
Brooklyno* Cancer Commit

tee praleisiąs čia pat Brook- 
lyne ' $110,513 iš čionai su
rinktų $181,943 kovai prieš 
vėžį. Iždas paskirstomas tarp 
Brooklyn Cancer Institute, 
kuris 'tyrinėja vėžį, taipgi

apie pusę
vien tiktai per porą mėnesių 
1947 metų.
vę išvogta net už porą milio- 
nų dolerių.

miliono dolerių

O per metus bu

• Iš Panamos į American 
Museum of Natural History, 
New Yorke, parvežta visa di
delė giminė didelių skruzdžių, 
net 20 tūkstančių. Skruzdėly
ną tenai sekė ir
daktaras Theodore C. Schneir
la. Parsivežė studijuoti to-1 trims ligoninėms tam pat tiks- 
]jau llui. Gaunančiomis paramą

Tyrinėtojus sako, jog skruz-jvra Methodist, St. Mary’s ir 
dės gaunančios perdaug gar-1 Long Island College'ligoninės.

Autobusas užšoko ant šali
gatvio prie 82nd St. ir North
ern Blvd., Jackson Heights, 
praėjusį antradienį. ' Užmušė 
Mrs. Dorothy Staver, 30 me
tų, ir sužeidė mažą jos du
krytę. Taipgi sužeidė Mrs. 
Grace McGlade, 33 m., ir Ma
ry Nimmons, 29 m. Visos su
žeistosios randasi ligoninėse./

Vairuotojas Peter C. Duffy, 
brooklynietis, sakėsi nesupra
tęs, dėl ko busas nebesidavė 
sukontroliuojamas. Perklau, 
sinėjus, policija jį paleido be 
kaltinimo.

MIRĖ NELLIE MIGLIN
Nellie Migliu, 53 m. am

žiaus, gyveno 130-26 — 115th 
St., Ozone Park, L. L, mirė 
kovo 30 d., Queens General 
ligoninėj. Kūnas pašarvotas 
namuose, po viršminėtu adre
su. Laidotuvės įvyks balan
džio 3 d., Šv. Jono kapinė
se. Laidotuvių pareigomis rū
pinasi grab. Leo Kearns.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Walter, dukterį AdeTę, 
sūnų Walter ir tris anūkus.

Ji taipgi buvo dienraščio 
Laisvės skaitytoja.

Šią žinią telefonu pranešė 
velionės duktė Adelė Mikuls.

Mūsų užuojauta visai šei
mai.

Mrs. Vera Lotito, 36 metų, 
biznio dalininkė keleivystės 
agentūroje, atrasta ‘nužudyta 
jos pačios apartmente, 144 E. 
55th St., New Yorke. Jos 
kūnas buvo subadytas, pilnas 
žaizdų, 'kojos, rankos surai
šiotos kaklaraiščiais, taipgi 
užveržta gerklė. ’ Rado įkniu
busią jos pačios kraujo kla
ne. Butas rodė, kad kovojusi 
už gyvastį.

Menama, jog tai darbas 
kerštinčiauš.

Jums nepadarys nieko blo
go, tik gero, jeigu jūs nueisi
te į vietinę socialio saugumo 
(Social Security) raštinę pa
sitari ir patirti savo ir šei
mos teises ryši ūmi sh ta įstai
ga.

Williamsburge raštinė ran
dasi 258 Broadway. Ji ap
tarnauja gyvenančius pašto 
zonose 6, 11, 21, 22 ir 27.

Pirm visko reikia turėti 
mintyje, jog įstaiga nėra ko
kia labdarybė. Jūs nieko ne
prašote, tik patiriate, kas 
jums teisėtai priklauso. Su
žinoto, kada ir kaip galite 
gauti tą, kas jums .priklauso 
pagal jūsų įmokestį.

Jeigu jūs turite darbą, ga
lite ir norite dirbti, nuo jūsų 
neatims. Bet jeigu- jūs jau 
nebedirbate, jūs nieko nesu
taupote ateičiai . nepradeda
mas tuojau imti senatvės pen
sijos, kadangi už praėjusį lai
ką neatmoka.'

bes už darbštumą, 
prilygsta bitėms, 
Tiktai apie 40

Jos ne
sako jis. 
n uošimčių 

skruzdžių dirba daug, apie 20
nuošimčių dirba kai kada, o 
40 nuošimčių tinginiauja. Dėl 
ko jos taip elgiasi, jis tyrinė
siąs toliau.

Išsiaiškinimu gyvijos pobū
džio ir veiksmų, palyginimais 
su žmonėmis, d.r, Schneirla 
norįs išaiškinti žmogaus pobū
dį ir veiksmus.

Noromis ar nenoromis tūli 
Radar Restaurano svečiai, 
New Yoi'ke, pavalgė vakarie
nę nemokamai, amerikietiškai 
tariaftf — “on the house.” 
Restaurano skiepe iškilus 
gaisrui didelė dalis iš ten bu
vusių apie 70 svečių, išėjo ne
mokėję. ■ >

Prieš Long Island gelžkelių 
firmą paduota skundų. Salos 
gyventojai reikalauja apsau
gos nuo gaisro, pagerinti sau
gumą ir leisti traukinius nu
matytu laiku.

New’Yorko šeimininkių at
sisakymas mokėti pakeltas 
kainas už mėsą, sako turga
viečių komisionierius Schultz, 
privers nuleisti kainas. Mėsos 
mieste sandėliai yra kupini. 
Šiek tiek trūkstą avienos.

Išgąstingai siekdama gais
ragesių pristatomų prie jos 
apartmento kopėčių, brookly- 
nietė Mrs. Julia Schwartz nu
krito nuo 3 aukšto ir pavojin-, 
gai susižeidė. Kitus 7 as
menis išgelbėjo gaisragesiai 
sveikus,- tik biskį pridusintus.

„ East River Drive uždarytas 
tarp 14th ir 25th Sts. Tra- 
fiką praleis šalutiniu keliu. 
Ten darys viršuje iškeltą ke
lią (elevated). Darbas už
truks ąpie metus laiko.

Likusią sumą komitetas iš
leidžia palaikymui dviejų in
formacijų centrų, taipgi aiški
nimui visuomenei apie vėžį. 
Siunčia prelegentus į šapas, 
mokyklas, susiedijų organiza
cijas. Bile organizacija, išgi
linti pasinuomoti salę ir su
traukai publikos, gali gauti 
lektorių • nemokamai. Laiks 
nuo laiko yra tam tikslui iš
leidžiamos ir filmos.

JAUNUKŲ KUMŠTYNĖS

Kovo 29-tą prasidėjo ir 
kas dieną šią savaitę vyksta 
jaunukų kumštynės prie 2nd 
Avenue ir 2nd St., New Yor
ke. Jas prižiūri, joms va
dovauja Policijos Atletiškos 
Lygos (P AL) sportininkai. 
Publika gali lankyti nemoka
mai. Kumščiuojasi parinkti- 
niai iš virš tūkstančio berniu
kų-, ne vyresnių 16 metų.

Paskutinės šio turnamento 
kumštynės jvyks gegužės 13- 
tą, St. Nicholas Arena.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D 
223 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Valandos: H“! die"om. 
į 6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

KATĖS GALYBĖ
Katė, dar net ne juoda, 

dryžainė, aną dieną sulėtino 
dešimtį IRT traukinių ant 
Lexington prie 106th St. G y* 
vulių globos įstaigos agentai 
ir policijos grupė darbavosi 
virš valandą laiko iki ištrau
kė į subway įkritusią krautu
vininko .katę, tuo laiku sulėti
nant praeinančius traukinius.

Susirinkimai
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas įvyks ba
landžio 1 d., Laisvės salėje, 419 Lo
rimer St. Pradžia 7130 v. v. Na
riai, pasistengkite dalyvauti nes 
apart pasimokėjimo duoklių, turi
me aptarti .ir svarbių reikalų/ ku
rie liečia mūsų draugiją. Gaukite' ir 
naujų Knarių j kuopą prirašyt, nes 
žinote, kad dabar eina vajus gavi
mui naujų narių. — M. Stakovas, 
prot. sekr. (76-77)

MASPETH, N. Y.
LDS 14 ir LLD 138 kuopų susi

rinkimai jvyks ketvirtadienį, ba
landžio 1 d., Rusų Name, 56-58 61st 
St. Draugai dalyvaukite. Turėjusieji 
pardavimui vakarienės tikietų, pra
šomi grąžinti. Turėsime daug svar
bių reikalų aptarti. Išgirsite vakarie

nės raportą. Ir Būtų gerai, ‘kad dar 
nemokėjusieji duoklių pasimokėtu- 
mėt. Nelaukim pabaigos metų. — 
V. Kartonas. (76-77)

«

, Herbert Eklof šaltai išsi
maudė 'nuo pervažos prie Sta
ten lsla/id. Du policistai iš
gelbėjo jį numetę 'jam virvę.

DANTŲ GYDYTOJAS j 

Dr. A. Petrikai • == 
221- South 4th Street Į 

BROOKLYN, N. Y.
. I

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos: 1 *2 rybe I 

įl— 8 vakare
Penktadieniais uždaryta.

''WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker 1

REIKALAVIMAI
Reikalinga Mergina Raštines 

Darbui
Reikalinga mergina dirbti 

LDS Centro raštinėj. Pagei
daujama, kad būtų šiek tiek 
susipažinus su raštinės darbu. 
Kreipkitės asmeniškai 'arba 
laišku šiuo adresu: Lietuvių 
D a r b i n inkų Susivienijimas, 
419 Lorimer St., Brooklyn, N. 
Y. (75-80).

Reikalinga moteriškė prižiūrėjimui 
2 metų mergaitės, šeštadieniais ir 
sekmadieniais paliuosuojame. Kam
barys, valgis ir alga. Kreipkitės: 
B. Karr, 514 Autumn Ave., 
Brooklyn, N. Y. (East New York) 
—ąnros lubos. (67-84) >

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Trylika asmenų susirgo po 
paragavimo vedybinio pyrago 
Majorino vestuvėse, Brookly- 
ne.

BAR & GRILL

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

i Egzaminuotam Akis, ■
i Rašome Receptas i
i Darome ir Pritiikome Akinius I

Drs. Stenger & Stenger 
, Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

KAPISKAS

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

Man's BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend-

Udf* BULOVĄ . . . modem 
beauty m every trim Una . . ?

*3X7*

atrodyti

jūsų se- 
laužymo

F. W. Siūdins
» (SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Now is the time to choose the perfect gift 
...a Parker “51” pen and matching pencil 

The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow!

•17.50

Moksliniai atgaivinama oda, 
neveiklumą, sausumą prašalinant, 
plaukų slinkimo * sulaikymas, 
plaiskanavimo prašalinimas ir at- 
auginimas plaukų:

Pergarbaniuojame ant 
no permanent be plaukų 
ar bi kokio kirpimo.

Bile moteriškė, norinti
nuo 10 iki 15 metų jaunesnė, tū- 
/rėtų užeiti dėl njiokslinio atjaunė- 
jimo patarnavimo.

Leslie Beauty Shoppe 
148 MONTAGUE* ST.

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiangle 5-8988.

Graži Įvairybė kostu- 
miftkų džiulerių. Suk
nelėm setai Elgin — 
American išdirbinio^ 
Laikrodžiai Longlnes, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
Ir Vyrų Dalmontlniai 
žiedai.

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
_____ Tel. Virginia _7-J499 _

F

ROBERT LIPTON
Jeweler

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketvirt., Bal. 1, 1948




