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Skelbiama Generalis Italų Streikas prieš 
Fašistus, Liaudies Vadų žmogžudžius
Darbo Unijos Streikuos prieš Darbininkų ir Valstiečių 
Vadų Žudytojus; Pašaukta Streikan 6,000,000 Žmonių

Roma. — Generalė Itali-

Praėjusio šeštadienio popie
tį įdomiai praleidau konferen
cijoje, kurioje buvo 
m uotas niūjork iškis
ace’ui prezidentu išrinkti ko
mitetas.

%

Dalyvavo per 1,000 parink- 
tinių iš visos New Yorko vals
tijos kampų žmonių: darbi
ninkų, farmerių, profesorių, 
studentų. biznierių.

Apie pusę dalyvių 
abiejų lyčių jaunimas.

Konferencija išrinko Wall
ace for President Komitetą, jos Darbininkų Konfedera- 
kurin įeina du šimtai asme-! cija (darbo unijų sąjunga) 
nų. j

Pirmininku įpareigotas O.
John Rogge, žymus advokatas 
ir buvęs Jungi. Valstijų pro
kuroro padėjėjas.

Pats Henry A. Wallace sakė 
neilgą kalbą.

Prenešimus darė kongres- 
manai Vito Marcantonio ir 
Leo Isacson.

Konferencija buvo turinin
ga, -gyva,—tiesiog entuziastiš
ka.

paskelbė visuotiną vienos 
valandos streiką ateinantį 
pirmadienį protestui del to, 
kad fašistiniai nenaudėliai 
nužudė dar vieną Sicilijos 
valstiečių vadą. Generalė 
Konfederacija, vadovauja
ma kairiųjų socialistų ir

komunistų, turi 6 milionu.s 
narių. 

I

Konfederacijos vadai grū
mojo kasdien vis po valandą 
ilginti visuotiną streiką, 
jeigu policija dar nesuras 
kriminalistų, kurie pasku
tiniu laiku nužudė kelis ita
lu darbininku ir valstiečiu 
veikėjus.

PLIENO TRUSTO GALVA ATSISAKĖ 
DERĖTIS SU JOHN L. LEWISU
Valdžia Grasįna Lewisui ir, Esą, Plieno-Anglies Irusio 
Vadui, Jeigu Jie Nesitars dėl Mainierių Streiko Baigimo

, - ---------—. \

Plinta ir Kietyjy Angliakasyklų Streikas

Suomija ir Sovietai Padarė Draugiškumo 
Ir Bendro Apsigynimo Sutartį
Sovietai Pilnai Pagerbia Suomijos Nepriklausomybę;
Suomių Armija Tik Savo Žemėj Kovos prieš Užpuolikus

stebėdamas 
nesakytų, 

metų ture-

plaukai ži-
Bot veidas gražus, bis- 

raukšlių veide

Šiemet Henriui A. Wallace’
ui sakoma, sukaks 60 meti) 
amžiaus.

Nežinodamas jo tikrojo am
žiaus, žmogus, 
Wallace’a, niekad 
kad jis galėtų tiek 
ti.

Tiesa, jo galvos 
loki,
kelį rausvas; 
beveik nėra.

Jo balsas — jauno vyro 
balsas: skambus, ^idabringas.

Jo kalbos “akcentas” neži
nia kuriai mūsų krašto sričiai 
galima būtų priskaityti,— sa
votiškas akcentas; visuomet 
ryškiai girdisi “s.”

Jo judesiai žvavūs, greiti.
Tik kai jis eina skubiai, ga

lima pastebėti savotiški 60 m. 
amžiaus vyro požymiai: pe
čiai žemyn palinksta.

Jis—pilnas energijos ir ryž
to. ■

Nenuostabu, kad 
gali tiek daug dirbti.

Gi darbų—aibės!

Wallace

prieš 
konfe-

ką iš-

1

Vito Marcantonio pirmą 
kartą pažinau, berods, 
dvyliką metų vienoje 
rencijoje Washingtone.

Tuomet jis buvo 'tik
rinktas į Jungt. Valstijų Kon
gresą ir mūsų konferencijoje 
sakė kalbą.

Tuomet Marcantonio man 
atrodė labai jaunas, neprity
ręs, pernelyg kuklus, it ne
drąsus.

Kitaip jis atrodo šiandien: 
12-ka mętų kongresmano par
eigos įspaude jin savotišką 
antspaudą.

Kaipo oratorius, Marcanto
nio tenka priskaityti pirmai 
tos profesijos rūšiai.

Jo balsas neperdidelis, bet 
įspūdingas, tiesiog ugningas, 
ir darbietis kongresmanas ži
no, kada jį “pakelti,” kada 
“nuleisti”. . .

Turėdamas dįdelį žinių ba
gažą, Marcantonio kiekvieną 
sykį, atsistojęs ties minia ją 
uždega savo teisingu žodžiu!

kongresmaną Leo Isac-

dar, palyginti, jaunas 
daugiau panašus į h.k- 
į Hollywood© pilietį, 
politiką.
kai jis įsileido į valsty-

Pirmą kartą pamačiau ir iš
girdau 
šoną.

Tai 
vyras, 
torių, 
kaip į 
• Tik
bės departmento kritikavimą 
(dėl nedavimo jam paso 
Franciįon vykti), žmogus pa
jutai, jog prieš tavo akis sto
vi sugabus visuomenininkas ir 
politikas, taipgi energingas 
kalbėtojas.

Nenuostabu, kad Bronxo pi
liečiai jį pasiuntė į kongresą 
žmonių ręikalams ginti!

PROTESTAI IŠGELBĖJO 
NEGRĖS IR DVIEJŲ 
SŪNŲ GYVYBĘ

Americus, Ga. — Teisėjas 
Wm. M. Harper pakeitė 
mirties bausmę našlei neg
rei Rosai Ingram ir dviem 
jos sūnum kalėjimu iki gy
vos galvos. Jie 'buvo nu- 
smerkti už tai, kad besigin
dami nuo baltojo užpuoliko 
užmušė jį. Mirties bausmę 
panaikint privertė tūkstan
čiai protestų iš visos šalies.

EGIPTO KARIUOMENĖ 
NUŠOVĖ JAU'34 POLI
CIJOS STREIKE

Alexandria,- Egiptas. — 
Kariuomenė, valdžios įsa
kymu, čia vėl šaudė strei
kuojančius policininkus ir 
su jais einančius darbinin
kus ir studentus. Per dvi 
dienas tapo nušauta bent 34 
civiliai žmonės ir policinin
kai, Alexandrijoj, Kaire ir 
kituose Egipto miestuose.

GRESIA GELŽKELIEČIŲ 
BROLIJŲ STREIKAS

Cleveland. — Pirmininkai 
Geležinkeliečių Mašinistų, 
Ugniakūrių ir Bėgių Su jun
gėjų Brolijų atmetė prezi
dento Trumano komiteto 
Siūlymą pakelti tiems dar
bininkams algą tiktai pus- 
šešiolikto cento valandai. 
Jie šaukia kompanijų atsto
vus dar pasiderėti balan
džio 27 d., reikalaudami di- 
'dėsnio, algos priedo ir darbo 
.sąlygų pagerinimo. Jeigu 
nesusitars su samdytojais, 
tai paskelbs streiką.

Washington. — Ekonomi
nis prezidentjo komitetas at
rado, kad darbininkai už 
savo algą dabar mažiau 
tegali įpirkti, negu 1942 
metais.

Boston. — žymiai' suma
žėjo audėjų darbai Mass, 
valstijoj.

Taigi, kiek liečia New Yor- 
ko valstiją, rinkiminei kam
panijai reikalai sutvarkyti: 
mašinerija jau gatava. Bet ji 
reikės sutvirtinti, “patepti,” o 
tai padarys plačioji'visuomenė 
savo darbu ir, žinoma, auko
mis.

Trečiąja partija New Yorko 
valstijoje- bus Amerikos Dar
bo Partija. Jos sąrašan įeis 
Wallace ir Taylor; jos sąra
šan įei§ kandidatai į Jungti
nių Valstijų kongresą.

Aplink Darbo Partiją spiesis 
visuomenė, kuriai rūpi taikos 
išlaikymas ir liaudžiai gerbū
vio užtikrinimas.

Stassenas Laimėjo 
Wis. Nominacijas 
Prieš MacArthurą

Milwaukee, Wis^ — Ha
roldas Stassen, buvęs Min- 
nesotos gubernatorius, ryš
kiai laimėjo nominacinius 
Wisconsino valstijos balsa
vimus į nacionalį preziden
tinį republikonų suvažiavi
mą prieš generolą MacAr
thurą. Vidudienio žinios 
trečiadienį rodė, kad Stas
senas gavo 20 delegatų, o 
MacArthuras tik 7 į tą su
važiavimą, kur republikonų 
partija nominuos savo’ kan
didatą į Jungt. ‘ Valstijų 
prezidentus. Sykiu buvo 
pranešta, jog New Yorko 
valst. gub.eęnatorius Tho
mas* Dewey negavo nė vie
no delegato. J

Gen. MacArthur Visai 
Prakišo Califomijoj

San Francisco, bal. 7. — 
Generolo MacArthuro šali
ninkai Californijos valstijo
je nepajėgė surinkti net 
reikalingo skaičiaus piliečių 
parašų įregistruoti Mac- 
Arthurui, kaip jų kandida
tui į Jungtinių Valstijų 
prezidentus. Žymėtina, jog 
Progresyvių Partijai ir jos 
kandidatui Henriui Walla
ce’ui įregistruoti rinkimams 
toje valstijoje buvo gauta 
apie pusę miliono piliečių 
parašų.

Žydų Kovūnai Nušovė 7 An
glus, Pasigrobė 100 Ginklų

v Jeruzalė. — Grupė žydų 
Irgun kovūnų, atvažiavus 
šarvuotu automobiliu, už
klupo karinę anglų stovyklą 
Haderos apylinkėje; nušo
vė anglų komandierių ir 6 
kareivius, sužeidė 13, pasi
grobė 100 kulkosvaidžių ir- 
kitų šaunamųjų ginklų ir 
pabėgo be jokių nuostolių 
s.au, kaip skelbia žydai.

Irguniečiai buvo apsiren
gę karinėmis anglų unifor
momis. Išgirdę, kad anglai 
iš ten išsikraustys, irgunie
čiai susukubo'pasičiupt gin
klų. '

Washington. — Praneša
ma, kad Amerikos valdovai 
svarsto karinę santarvę su 
16 vakarines Europos kraš
tų prieš Sovietų Sąjungą.

Washington. — Praneša
ma, kad Mainierių Unijos 
pirmininkas John L. Lewis/ 
bus teisiamas už teismo pa
niekinimą, jeigu jis dar ne
klausys federalio apskrities 
teisėjo indžionkšino. Tas 
indžionkšinas liepė tuojau 
atšaukti minkštųjų anglia- 
kasyklų mainierių 'streiką 
ir eiti į derybas su kompa
nijomis.

Antradienį Lewis pareiš
kė, jog eitų į derybas, jeigu 
jose dalyvautų Benjamin 
Fairless, United1 States 
Plieno korporacijos pirmi
ninkas ir George M. Hum
phrey, Pittsburgh© Consoli
dated Anglies Korporacijos

galva. Plieno Korporacija 
taipgi yra stambi anglįaka- 
syklų savininkė.

Fairless ir Humphrey ne
sutiko asmeniškai derėtis 
su Lewisu. Jiedu įgalino tik 
savo atstovus deryboms.

Trečiadienio pranešimas 
iš Washington© sakė, kad ir 
Fairless galėsiąs būti pa
trauktas teisman už teismo 
paniekinimą, jeigu jis at
mes tiesiogines derybas su 
Lewisu.

Tuo tarpu streikavo jau 
25,000 kietosios anglies 
mainierių Pennsylvanijoj, 
paremdami s t r e i kierius 
prieš minkštąsias angliaka- 
syklas.

Maskva. — Suomija ir 
Sovietų Sąjunga balandžio. 
6 d. pasirašė draugiškumo 
ir bendro apsigynimo su
tartį dešimčiai metų. Suo
mijos premjeras Mauno 
Pekkala dėkojo Sovietų vy
riausybei už palankias 

Suomijai sąlygas.
Sovietų Sąjunga n'esikiš 

j vidujinius Suomijos reika
lus ir nekliudys jos savis-

Amerika ir Anglija 
Apginkluos Šimtus 
Tūkstanč. Francūzų

tovybės, kaip sako sutartis. 
Yra dėmesin imama Suomi
jos pageidavimas nuošaliai 
laikytis nuo susikirtimų 
tarp didžiųjų valstybių.

Jeigu Vokietija arba bet 
kuris Vokietijos sąjungi
ninkas užpultų Suomiją ar
ba per Suomijos žemę ata
kuotų Sovietus, tuomet 
Suomija pavartos visas ga
limas savo jėgas 
užpuolikus pačiose 
jos ribose.

Jei reikės, tai
Sąjunga padės Suomijai at- 
mušt įsiveržėlius tokiomis 
sąlygomis, dėl kurių abidvi 
susitars.

Suomių ginkluotos jėgos 
Jungtinės yra įpareigojamos kovoti

atmušti 
Suomi-

Sovietų t

Sovietai Siūlo Priimt Italiją ir Šešias 
Kitas Šalis į Jungtines Tautas

Lake Success, N. Y.—So
vietų Ukrainos delegatas 
Vasilius A. Tarasenko pa
siūlė Jungt. Tautų Saugu
mo Tarybai priimti į Jungt. 
Tautas Italiją sykiu su Al
banija, Bulgarija, Rumuni
ja, Suomija, Vengrija ir Iš
laukine Mongolija. Šį pa
siūlymą Tarasenko davė po 
to, kai Amerika, Anglija ir 
Francija * iš naujo ragino 
užgirti Italijos ir Trans- 
jordano aplikacijas į Jung. 
Tautų narystę, i

Sovietų atstovai pirmiau 
buvo atmetę Italijos ir Suo
mijos priėmimą todėl, kad 
tada vakariniai talkininkai 
išstojo prieš sykiu priėmi
mą Bulgarijos, Rumunijos

ir Vengrijos. O Trans jorda- 
ną Sovietai laikė tiktai An
glijos padaru-pastumdėliu.
Transjordanas Karine

Anglijos Stovykla
Po pirmojo pasaulinio ka

ro Transjordanas buvo pri
pažintas tik Palestinos da
lim. Paskui Anglija, laužy
dama senosios Tautų Lygos 
patvarkymą, atskėlė Trans- 
jordaną nuo Palestinos. 
Pernai gi anglai paskelbė 
Transjordaną “savistovia” 
karalija, ir padarė su juom 
tokią sutartį, kad Anglija 
palaikys ten savo armijos 
centrus ir naudosis kari
niais vieškeliais, lėktuvų 
aikštėmis ir įvairiomis pir
menybėmis. '

Vąlstijos ir Anglija suteiks 
ginklų, kuriais bus pilnai 
apginkluota 20 divizijų 
Francijos kariuomenės. Tie 
ginklai bus vartojami vasa
riniuose francūzų armijos 
manevruose.

Francūzų komanda sakė
si nenorinti karo su sovie
tais, bet gąsdino, kad jeigu 
Francijos armija nebūtų 
gana stipri, tai Sovietai ga
lėtų urmu nušluot francūzų 
pasipriešinimą ir užimt vi
sas Francijos prieplaukas; 
tuomet, esą, anglai-ameri
konai neturėtų kur iškelti 
savo kariuomenės.

tiktai pačios Suomijos že
mėje. Suomijos kariuomenė 
neprivalo kitur kariauti bei 
kitose vietose ginti Sovietų 
Sąjungą nuo užpuolikų.

Sovietinė kariuomenė tik
tai pagal susitarimą su 
Suomijos valdžia galėtų rei
kale atvykti į Suomiją.

Sovietai nereikalauja jo
kių sau karinių bazių Šuo-— 
mijoj (neskaitant trijų ba
zių, kurias Suomija užleido 
Sovietams pagal pirmiau 
padarytą taikos sutartį.)

GRAIKU PARTIZANAI • 
KLUPDO MONARCHISTUS

Marshall Žada Biliūną 
Dol. Piety Amerikai

Vakariniai Talkininkai 
Skaldys Vokietiją

Naciu Oficieriai Moko 
Anglijos Armiją

lanina, Graikija.— Mo- 
' narchistų armija per 9 die
nas karatai atakavo graikų 
partizanus Murgana kal
nuose. Partizanai atmušė 
juos ir atlaikė savo pozici
jas. Tuomet monarchistų 
komanda atšaukė atakas 
(kaipo bergždžias).

Bet generolas James van 
, Fleet, karinės amerikonų 
I misijos galva, giria monar- 
chistus, kad jie “gerai pa-
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irBerlin. — Amerika 
Anglija greitu laiku darys 
žingsnius įsteigti vakarinės 
Vokietijos valstybę, atskirą 
nuo Sovietų užimtos rytinės 
Vokietijos, sako ameriki
niai koresportdentai. Ame
rikonų komandierius gen. 
L. Clay ir anglų komandie
rius gen. Brian Robertson 
tarėsi su vietiniais vokiečių 
valdininkais ir dešiniųjų 
partijų vadais, svarstydami 
planus “savistoviai” vakąri- 
nei Vokietijos valstybei į- 
kurti. Jie nesiskaitys su 4 
didžiųjų talkininkų kontro
lės taryba Berlyne.

MASKVA ĮSPĖJA IRANĄ 
PRIEŠ AMERIKĄ

Teheran, Iran. — Mas
kvos radijas įspėjo, kad dvi 
karinės, amerikonų pasiun
tinybės Irane veda link to 
krašto pavergimo ameriko- 
niniam imperializmui. Pa
siuntinybių vadai yra gene
rolas Robert Grow ir Nor
man Schwarzkopf. Pastara
sis veikia kaip Irano žanda
rų komandierius.

•TV ■■-.m'

London. — Anglų valdžią 
ima nacių oficierius iš be
laisvių stovyklų Anglijoj ir 
vartoja juos kaipo patarė
jus anglų armijai. Valdžios 
atsišaukimas per radiją sa
kė: “Reikia ypatingai to
kių vpkiečių oficierių, ku- 

;rie turėjo patyrimų rytinia
me frontę,” kare prieš So
vietų Sąjungą.

Tų nacių patarimais An
glija naudosis būsimuose 
žieminiuose savo armijos 
manevruose, kaip, pripažino 
anglų karo ministras Em
anuel Shinwell, atsakyda
mas į klausimą seime.

Kaltina Anglus už Lėkttivų 
Nelaimę Berlyne

. Berlin, bal. 7. — Sovieti
nė vyriausybė apkaltino an
glus dėl to, kad ore virš 
Berlyno susidūrė anglų 
transporto lėktuvas ' su 
lengvuoju - kariniu Sovietų 
lėktuvu; sako, anglų lėktu
vas iškrypo iš susitarto ke
lio. Toje nelaimėje žuvo 14 
anglų-amėrikonų taipgi ir 
sovietinio lėktuvo vairuoto
jas. '

Bogotą, Colombia.—Jung. 
Valstijų atstovas, valstybės' 
sekretorius Marshallas ža
dėjo bilionų dolerių paremti 
Pietinės ir Centralinės A-
merikos kraštų ūkį ir jų i 
kovą prieš komunizmą.

Venezuelos delegatas rei 
kalavo, kad Anglija, Fran- . , „ , . . .
eija ir Holandija paliuosuo- i sirod? ,tam.e P»^ajame pa
tų savo kolonijas Lotyniš- | vasarinu, ofenSyvo žygyje, 
kojoj Amerikoj bei-ameri
kinio žemyno salose. Mar- 
shallui nepatiko v toks reL 
kalavimas.

LEWIS REIKALAUJA 
ATSAUKT INDŽIONK- 

ŠINĄ
Washington. — Mainie- 

n .• • • ir i • v • n i riu Unijos pirmininkas Rytiniai Vokiečiai Balsuos, John L. Lewis duoda ape- 
Ar Ndri Vienos Valstybes j liaci ją federaliam teismui, 

kad atšauktų indžionkšiną, 
duotą prieš minkštųjų ang
liakasyklų mainierių strei
ką. Jis sako, tas indžionk
šinas paremtas neteisėtu 
Tafto-Hartley’o įstatymu, 
kuris mojasi Įvest vergiją 
Amerikos darbininkams. 
Taigi ir pats įstatymas turi 
būti panaikintas, kaipo 
priešingas šalies konstituci
jai. .

Ar Nori Vienos Valstybės

Berlin. — Ruošiama vi
suotini balsavimai rytinia
me Vokietijos ruožte, kad 
gyventojai galėtų pasisa
kyt, ar jie nori vieningos 
vokiečių valstybės. Sovietai 
siūlo suvienytą Vokietiją, o 
anglai-amerikonai planuoja 
įsteigti vakarinės Vokieti
jos valstybę, atskirą nuo 
Sovietų užimtos rytinės Vo
kietijos. Balsavimai įvyks 
laikotarpiu nuo gegužės 23 
iki birželio 13 d. Tai Berly
no radijo pranešimas.

Indianapolis, Ind. — Re
akcininkai apdaužė du va
dus VVallace’o vajaus j pre
zidentus.

Amerikos Karo Laivyno
Manevrai ties Graikija
Athenai, Graikija. — še

ši kariniai Amerikos laivai 
daro pratimus Graikijos 
vandenyse/

Washington. — .Siūloma 
priimt Amerikon 200,000 
europinių pabėgėlių (išvie- 
tintų).

ORAS.—Būsią lietaus.

I
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Indijoj
Pastaruoju laiku, kaip skelbia pranešimai, Indijoje 

prasidėjo komunistų ablavos. Calcuttoje ir kituose mies
tuose Indijos policija puola komunistų veikėjus, drasko 
jų raštines, slopina jų spaudą. Viskas rodos, jog Indijos 
valdovai ryžtingai taikstosi prie Trumano doktrinos, gal 
būt tikėdamiesi, jog ir jiems bus paskelbtas Marshallo 
planas.

Išsamesnių žinių apie Indiją pateikia Daily Workerio 
kolumnistas Joseph Starobin.

Jis rašo, jog pp Gąndhi mirties, Indijoje įsigalėjo 
Sardar Patel, vienas iš Indijos Kongreso vadų,—pats de- 
šiniausiąs. Jeigu Gandhi’ui esant gyvam Indijoje turėjo 
didelio svorio Nehru žodis, tai po “šventojo” mįrties 
Nehru įtaka žymiai susiaurėjo. Patel’js ir jo reakcinių 
šalininkų klika ten viešpatauja.

Patel’is stengiasi pastoti kelią Indijos' liaudžiai, ku
ri išsijudino veikmėn, reikalaudama pravesti žemės re
formą, reikalaudama nacionalizuoti fabrikus, reikalau
dama pagerinti darbo žmonių gyvenimą, kuris yra bai
sus.

Nes jeigu to nebus padaryta, tai ko verta bus In
dijos nepriklausomybė, dėl kurios buvo tiek daug žmo
nių kraujo pralieta?

Puolimas komunistinio judėjimo yra susijęs su kitu 
ryškiu įvykiu. Kovo mėnesio pradžioje Calcuttoje įvyko 
antrasis Indijos Komunistų Partijos kongresas. Jis griež
tai pakeitė partijos liniją, partijos taktiką. Jeigu pir
miau Indijos komunistai siekėsi bendradarbiauti su In
dijos Kongresu, tai šis partijos suvažiavimas nutarė, kad 
ji, partija, veiktų nepriklausomai, visiškai savystoviai, 

statydama savo programą prieš liaudies akis; reikalau
jant, kad būtų juo greičiau pravesta žemės reforma, pa
gal kurią būtų bežemiai ir mažažemiai aprūpinti žeme, 
ir 1.1.

• Kongresas nutarė, kad nuo dabar Pakistane būtų 
įkurta atskira, Pakistano Komunistų Partija.

Komunistų suvažiavimas padarė ir organizacinių 
pakaitų: generaliniu partijos sekretorium išrinktas B. T. 
Ranadive viętoje P. C. Joshi’o. Nors pastarasis, neišsto
jo prieš naują partijos posūkį, tačiau jis nebuvo išrink
tas net į partijos centro komitetą.

Vadinasi, komunistų partijos linijos sugriežtinimas 
teigiamai atsiliepė į Indijos mases, į jų reikalavimus ir 
dėl to reakcininkai pradėjo komunistus pulti, pradėjo 
prieš juos represijas. ,

Indijos liaudis, Indijos studentija, Indijos darbo 
žmonės, be abejo, viso to nenusigąs, bet dar griežčiau 
kovos už šviesesnį, gražesnį gyvenimą.

Tai yra neišvengiama!

Keistai Atrodys Toji “Globa” '
Žydų Agentūra (Jewish Agency), vyriausias orga

nas, beširūpinąs Palestinos reikalais, šiomis dienomis 
paantrino savo griežtą pasipriešinimą Jungtinių Tautų 
“globai”, taikomai Palestinai.

Atvykęs New Yorkan Jamal EI Husseini, Arabu 
Aukštesniojo Palestinai Komiteto vice-pirmininkas, pa
reiškė spaudos korespondentams, jog arabai esą griežtai 
nusistatę taikomai Jungtinių Tautų “globai.”

Vadinasi, tiek žydai, tiek araoai* yra g] ‘ 
tatę tai “golbai”, kurią sumanė Washingtonas ir kurią 
jis mierija pravesti Jungtinių Tautų Assamblėjos nepa
prastoje sesijoje, šaukiamoje š. m. balandžio 16- d.

Tačiau Washington© vyriausybė yra, matyt, pasi- 
mojusi pravesti savo skymą.* Jai padės, žinoma, Angli
ja, Francija ir kitos Marshallo plano valstybės, taipgi ir 
Lotynų valstybės. Visos jos, atrodo, nedrįs pasipriešinti 
dolerio galybei. - t

. Keisčiausiai atrodo tai, kokią “globą” Jungtinės 
Valstijos ruošia Palestinai?

Jų atstovas Jungtinėse Tautose, Mr. Austin, aną 
dieną neformaliai savo planą pateikė Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos nariams (tą neformalų posėdį Ta
rybų Sąjungos ir Ukrainos atstovai boikotavo).

Pagal šį planą, Palestinai “globa” (trusteeship) 
taikoma neribotam laikui. Jungtinės Valstijos sutiks 
Palestinon siųsti savo armijos dalinius, bet sutiks tik su 
tokia išlyga, jei ten nesiųs savo armijos dalinių Tary
bų Sąjunga ir tos valstybės, kurios yra “anapus geleži
nės uždangos!” -

Visas skymas atrodo labai keistas, ar ne?
Kyla klausimas, ką gi darys žydai, kurie nelabai 

seniai pasižadėjo žūt-būt, bet kovoti už Palestinos pa
dalinimą ir žydų valstybės įkūrimą?

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
LIETUVIAMS PROGA 
SUGRĮŽTI

Vilniuje laidžiamame Tė
vynės Balse š. m. sausip 15 
dienos laidoje randame pra
nešimą apie Klaipėdos kraš
to gyventojus,* įgyvenančius 
užsieniuose. Tarp kitko, ten 
sakoma:

Iš įvairių- užsienio kraštų, 
i ypatingai iš vakarinių oku

puotosios Vokietijos zonų. 
Tarybų Lietuvoje gaunama 
laiškų, kuriuos rašo lietuvių 
kilmes žmones, anksčiau gy
venę Klaipėdoj krašte, bet 
karo eigoje sava valia arba 
vokiečių prievarta iš ten iš
keldinti ir dabar beviltiškai 
tūnoją Įvairiuose DP lage
riuose, o dažnai ir dar blo
gesnėse padėtyse.

Tarybų Lietuvos vyriausy
bė rūpinasi visais lietuvių 
tautybės žmonėmis, ir sten
giasi visiems padėti grįžti į 
lietuvių tautos šeimą ir pri- 1 

. sidėti prie Tarybų Lietuvos 
valstybės tolimesnio ugdy
mo, prie savo krašto ūkinės 
gerovės ir kultūros kėlimo.

Klaipėdos krašto- lietuvių 
kilmės asmenį i pilietybei ga
lutinai sutvarkyti, kad kiek
vienas žmogus, kur jis šiuo 
motu begyventų, tvirtai -žino
tų, jog savu laiku gyvenęs 
Klaipėdos krašte ir esąs lie
tuvių kilmės, turi teisę į grį
žimą savo tėvynėn, Tarybų 
Lietuvos vyriausybė pasiūlė, 
o visos Tarybų Sąjungos 
Aukščiausiosios Tarybos Pre- į 

židiumas priėmė 
kuris' šį klausimą 
išsprendžia.

Įstatymo, kuris 
' 194 7 m. gruodžio 

pirmajame punkTe 
“Nustatyti, 
tybės asmėhys, nuolatiniai 
Lietuvos TSR Klaipėdos 
miesto, Klaipėdos, Šilutės ir 
Pagėgių apskričių gyvento
jai, kurie ligi 1.939 metų ko
vo 22 d. bįivo Lietuvos pilie
čiai, o taip pat jų vaikai pri- 
p a ž i s t a m i T a r y b ų S ą j u n g os 
piliečiais nuo 1945 m. sau- į 
šio 28 dienos.“ ’

Iš šio punkto matyti, kad i 
įstatymas liečia tik lietuvių 
tautybės asmenis, bet jokiu 
būdu ne visų tautybių asme
nis, gyvenusius prieš hitleri- j 
ninkams užgrobiant Klaipė- I

Įstatymą, i 
galutinai

priimtas 
16 dieną 

pasakyta: 
kad lietuvių tan

as m e h y s

Tarybinė pilietybe nusta- j 
tomą nuo 1945 m. sausio 28 .1 
d. todėl, kad tfi diena Klai-1 
pėdos kraštas ir miestas bu
vo Tarybinės
duotas iš vokiškųjų okupan-l 
tų nagų ir perėjo į Tarybų , 
Lietuvos jurisdikciją, kaip'

Armijos išva

yra griežtai misis-j

“Sužalojimas Hashmall’o buto yra fašizmo reiški
nys. Tai tokio jau tipo taktika,' kokią vartojo Hitleris, 
ktaomet jis pasimojo pagrobti Į savo rankas Vokietijos 
valdžią.”

Šitaip pareiškė Leland Stowe, žymus koresponden
tas, kalbėdamas Ohio farmerių suvažiavime, įvykusiame 
Columbus, Ohio; kur neseniai govėda užpuolė komunis
tų veikėjo Hashmall’o butą ir jį vandališkai išpusti jo.

neatskiriama petuvos Res
publikos teritorijos dalis.

Antrame įstatymo punkte 
nurodoma, kad tie asmenys, 
kurie atitin'ka pirmajame 
punkte nužymėtas sąlygas, ir 
1945 m. sausio’ 28 d. negy
veno Klaipėdos mieste,, Klai
pėdos, Šilutės ir Pagėgių ap
skrityse, o tebėra iki šiol už 
Tarybų Sąjungos ribų, ligi 
1948 metų birželio 1 d. tu
ri įsiregistruoti Tarybų Są
jungos atstovybėse, konsula
tuose arba nas’ tarybinės re- 
patrijacinės misijos karinin
kus, kaip tarybiniai piliečiai, 

padaryti patys
įsiregistruoti, arba 

pareiškimus 
pareiškimų pridė- 

senus pasus arba kito-
dokumentus, iš kurių 

matyti, kad jie tikrai 
Klaipėdos krašto gy- 

ir tikrai yra lietu- 
Nėsant tokių do-

Jie tai gali 
atvykę 
pasiuntę paštu 
ir prie tų 
darni 
kius 
būtų 
buvo 
ventojai i: 
viii kilmės, 
kumentų, galima pasinaudo
ti k e lėtos žmonių parody
mais, kurie -atitinkamai tei
siškai paliudyti.

šis Tarybų vyriausybės 
įstatymas panaikina nevilties 
ir nežinomo Ii him© padėtį 
tūkstančiams lietuvių kilmės 
Klaipėdos krašto gyventojų. 
Jie dabar gerai žino, kad jų 
tėvynė vėl1 yra „Lietuva, kad 
jie gali i ją grįžti kaip teisė
ti piliečiai, nesibijodami su
silaukti kokių nors represijų, 
turi visas teises, kokias turi 
Tarybų Lietuvos piliečiai, ii' 
gaii gyventi pagal norą, ar
ba Klaipėdos krašte, arba 
bet kurioje kitoje Lietuvos 
vietoje.

Netrukus sueis treji metai, 
kaip Klaipėda buvo išvaduo
ta iš vokiškųjų grobikų nagų 
ir vėl tapo lietuviška, šį kar
tą jau amžinai. Nežiūrint 
didelių sunaikinimų, kuriuos 
okupantai padarė bėgdami 
iš mūšų Klaipėdos krašto, 
Lietuvos darbo žmonės ėmė
si energingo atkūrimo darbo 
ir pasiekė įžymių laimėjimų. 
Atkurtas ir /žymiai išplėstas 
Klaipėdos uostas, atstatyta 
ir išplėsta visa eilė Klaipė
dos fabrikų. .Greitais tem
pais atstatomi gyvenamieji 
namai, Klaipėda ir kitos 
vietovės, esančios Klaipėdos, 
Šilutės ir Pagėgių apskrityse, 
sparčiais žingsniais eina į 
naują gyvenimą. Įvykdyta 
tarybinė žemės reforma ir 
tarybų valdžios suteikta ma
terialine parama leido labai 
išsiplė'sti Klaipėdos krašto 
žemės ūkiui. Tarybų Lietu
vos vyriausybės politikos dė
ka, buvęs Klaipėdos kraštas, 
o dabar Klaipėdos,' Šilutės, 
Pagėgių apskritys pasidarė

tokiomis lietuviškomis, ko
kiomis, gal būt, jos nebuvo 
visos savo istorijos bėgyje.

Kiekvieno lietuvio, buvusio 
Klaipėdos krašto gyventojo, 
bet iki' šiol nesugebėjusio 
grįžti į savo gimtąjį kraštą, 
šventa teisė ir pareiga pasi
naudoti Tarybų vyriausybės 
įstatymo lengvatomis ir grįž
ti į savo tėvynę Lietuvą*.
Pasirodo, jog tie patys 

potvarkiai yra taikomi ir 
Klaipėdos kilmės žmonėms, 
gyvenantiems Jungtinėse 
Valstijose. Čionai Tarybų 
Sąjungos generalinis konsu
latas yra išleidęs praneši
mą, kuriame nurodoma:

Aukščiausios TSRS Tary
bos Prezidiumo 1947 metų 
gruodžio menesio 16 dienos 
Įsaku nustatyta tvarka gauti 
tarybinę pilietybę asmenims, 
tikriesiems Lietuvos TSRS 
Klaipėdos miesto, Klaipėdos, 
Šilutės ii* Pagėgių apskričių 
gyventojams, šiuo metu gy
venantiems užsienyje.

Tikrieji aukščiau nurody
tųjų Lietuvos TSR vietovių 
gyventojai, iki 1939 metų 
kovo mėnesio 22 dienos buvę 
Lietuvos- piliečiai, bet ligi 
1945 metų sausio mėnesio 28 
dienos gyvenę Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse ir ne-* e \ priėmę kurios pors kitos šą- 
lies pilietybės, pagal šį Įsa
ką gali registruotis tarybinė
se konsulinėse atstovybėse ir 
tuo pačiu gauti tarybinę pi
lietybę.

Registravimas atliekamas 
tiek asmeniškai atsilankant į 
TSRS konsulines atstovybes, 
tiek ir paštu prisiųstais' pa
reiškimais. Pastaruoju atve
ju norintieji užsiregistruoti 
savo pareiškimus prisiunčia 
apdraustuose vokuose (Re
gistered mail), pridėdami ir 
lietuvišką pasą, pagal kurį 
minėti asmens išvyko užsie
nin,-arba dokumentus, įro
dančius pareiškėjo asmenybę 
ir jo nuolatinę gyvenamąją 
vietovę Lietuvos TSR Klaipė
dos mieste, Klaipėdos, Šilu
tės ir Pagėgių apskrityse.

Asmens, gyvenantieji# Con
necticut, Delaware, Illinois, 
Iowa, Kansas,/ Maine, Mas
sachusetts, Michigan, Minne
sota, Missouri, Nebraska, 
New Hampshire, ’New Yor- 
ko, New Jersey, North Da
kota, Oh-io, Rhode Island, 
South Dakota, Wisconsin, 
Vermont ir Pennsylvania 
valstijose, registruojasi TSRS 
Generaliniame K.o n s u 1 ate 
New Yorke, 7 East 61st St.,

‘ Registravimosi laikas užsi
tęs iki 1948 metų birželio

Pirkinėjaiit Užsieninius
Rinkimusi

Rašo H. Wallace.

*&«&

Republikonii lyderiai kongrese — Charles A. Halleck 
iš Indianqs ir Joseph W. Martin iš Massachusetts — 
džiaugiasi, kad jiems pavyko pervaryti kongrese kilių 
už numažinimą taksų. Už balsavo 289, prieš 66. 
Einant tuo Įstatymu milioniejriai sutaupys miliopps, ei
linis žmogus kelis centus arba nieko.' O kada valdžiai 
prireikės pinigu, jie suras galimyh.es uždėti naują di
desni jungą ant eilinio žmogaus. Jau pats faktas, kad 
tas pats kongresas, Įjūris darbininkams davė Taft- 
Hartley bilių, bet mažina taksus, rodo, kad tame neva 

. mažinime atsiduoda kuo nors negeru. •

Žinios iš Lietuvos
Rašo

J. BULOTA

pasidalijo 
draugais.

EKSKURSIJOS I MASKVĄ
> IR LENINGRADĄ

Dalis Vilniaus universiteto 
studentų atostogų metu daly
vavo ekskursijose po Maskvą 
ir Leningradą. Ten jie aplan
kė aukštąsias mokslo įstaigas; 
teatrus, muziejus ir kitąs įžy
mybes.

Grįžę studentai 
įspūdžiais su savo
Istorijos fįlolęgijos fakulteto 
studentai — Stįmburytė, Ric- 
kevičiūtė ir kiti papasakojo 
apie šiltą jų sutikimą Mask
voje, apie /Maskvos aukštojo 
mokslo įstaigas ir kitas kul
tūrines įstaigas.

Svečiai iš Maskvos

Grupė studentų iš Maskvos 
Lomonosovo vardo universite
to lankėsi Vilniuje. Svečiai 
labai domėjosi Vilniaus praei
timi, jo architektūra,' Vilniaus 
universitetu, šv. Onos kate
dra, rotuše ii’ kitais istoriniais 
paminklais.

Pagalba GįmpazĮjoms
Studentų profkomitete pri-

jiems bus sugrąžintas Trieste, 
iš kur jie galės krovinius siun
tinėti, dargi ir kolonijos Afri
koje bus jiems grąžintos. Bet 
jei jie balsuos priešingai, tąda 
jie gaus militarę intervenciją 
per J. V. Italai tiki, kad Ame
rika daro prisirengimus jūri
nių vienetų naudojimui Italijos 
prieplaukose. Man yra nuosta
biu girdint žmones rimtai kal
bant, kad J. V. būtinai tur įsi
kišti į Italijos rinkimus, kad 
sulaikius Rusijos agresiją. Tai 
ne tik nuostabu, bet ir pavojin
ga, kad Italijos rinkimai yra 
naudojami pateisinimui užkro- 
vimo visuotinos militar. tarny
bos ii' drafto čia, namie. Pasė
kos .Italijos rinkimų gali, aiš
ku, būt naudojamos pateisini
mui kariuomenės pasiuntimo 
Italijon ir galų gale Jugoslavi
jon ant pamato, kuris per ne
įžiūrimus laipsnius pagimdys 
karštą karą.

Kas yra “rusiška agresija,’’ 
kuri gali paleisti tiek blogu
mų? Tikrenybėje, tai yra su
vienijimas Togliatti, Nennio ir 
dar mažesnių grupių spėkų, 
kurių programa privestų prie 
seniai reikalingų socialių ir po
litinių reformų. Išskiriant Is
paniją ir Portugaliją, iš Vaka
rinės Europos šalių nėra nė 
viena taip atsilikus, kaip Ita
lija, tiek industrijiniai, tiek 
agrikultūriniai. Labiausia jos 
pietuose, ten nebuvo jokių 
reformų. Savo atsilikime lieku- 
rios dalys primena prieš-revo- 
liucinę Rusiją. Tuojau po ka
ro visų Italijos partijų Komi
tetas Tautiniam Liuosavimui 
susitarė ant programos dėl že
mės reformų ir nuosaikios na
cionalizacijos pamatinių indus
trijų. Bet iki šiol nebuvo nie
ko daroma, kad pravedąs tą 
popierinę programą gyveni
mai!, ant mažesnės ar didesnės 
papėdės. Nuo pabaigos karo, 
visos Italijos valdžios buvo ir 
.yra dominuojamos dešinių j w 
partijų. Kada aš lankiausi pra
eitą rudenį Italijoje, aš sura
dau didesnį kontrastą tarp tur
to ir skurdo, negu kokidj kitoj 
šalyje, kur tik man teko būti, 
gal tik išskiriant tam tikras 
dalis Peru ir Čilę. Kaip dauge
lis kitų Lotyniškų šalių, Itali
ja buvo ir yra rojum juodosios 
rinkos darbuotojams. Kainų 
kontrolės ir racijonavimas dau
gumoj ten nereikšmingi, pini
ginė reforma mažai ką reiškia. 
Ten jokios programos nebuvo 
patiekta, pagal kurią būt tak- 

kurie yra susiję sumuojama turtai juodos rinkos 
raketierių ir pirmiau buvusių 
naciu bendradarbiu.

Pirmą dieną praeitą rudenį 
mum pribuvus į Romą, vienas 
amerikonas mus supažindino 
su draugu, kad reikalui priė
jus, norėtum išmainyti dolerius 
j lirus. Buvęs karo belaisvis, jis 
uždirbdavo po 150 dolerių į 
dieną, spekuliuodamas juodoje 
rinkoje. Amerikonas man pasa
kojo, kad tas spekuliantas esąs 
labai konservatyvus. Visai ne
nuostabu, kaęl 'Italija taip bai
siai skursta nuo infliacijos.

Aš niekad neužmiršiu tokio 
visiškai 

, ris man 
purvas, 
Turčiai 
kaip ir 
ką juodoj rinkoj. Bet darbinin
kai yra arti badmiriavimo. 
Italijos liaudis matė, kaip ame
rikoniškos reikmenys, kurios 
yfa užgintos beturčiams, pa
siekia turtinguosius. Ji matė, 
kaip amerikoniškos didelės fir
mos įsikraustė į Italiją po ka
ro ir kaip Italijos vąldžja tei
kia joms visokias 
lengvatas.

Aš netikiu, kad 
liaudis užgii'ia tą, ką 
valdžia daro Italijoj. Ji netiki
papirkinėjimams ir grasini
mams. Mūs liaudis netiki, kad 
prestižas mūs garbingos šalies 
būtų statomas pavojun dabar
tiniuose Italijos rinkimuose.

Vertė Vačiuniškūi.

Jei būtų tarptautinis Hatch 
įstatymas, kuris valdytų lais
vus rinkimus, tai J. Valstijos 
būtų nubaustos už laužymą to 
įstatymo. Britanija ir Rusija 
būt antroje vietoje tose lenkty
nėse.

Seniau J. 
nematomai 
esančių arti
Amerikos korporacijos turi di-

V. įsimaišydavo 
į rinkimus šalių, 
jų rubežių, kur

HENRY A. WALLACE

Monroe 
būdavo 

Jei mes 
ir tvarkos 
tai britai

delius investmentus. 
mokslas (doktrina) 
mūs pasiteisinimas, 
nepalaikysim teisių 
mūsų kaimynystėj, 
ir francūzai; atvykę 
likti, ir tai būtų 
Monroe doktrinai.
tais' metais J. V. pradėjo pla- Į 
čiai kištis į Europos valdžių 
reikalus. Trumano doktrina pa
keitė Monroe doktriną, kaip 
vadovas mūs užsieninės politi
kos.

Kaip pertaisytas per Valsty
bės Departmentą ir per prezi
dentinius pareiškimus, tai Tru
mano daktrina ir ERP (Mar
shall© Planas) dabar reiškia, 
kad J. V. 
Įima, kad 
munistų 
bent kur 
dalyvumas būtų per demokra
tinius rinkimus. Paskolos, gra
sinimai ir kyšiai yra naudoja
mi, kad tik pakreipti rinkimus 
sau ' pageidaujamon linkmėm 

čia kyla klausimas, kaip pa
veiks tokios metodas, kokias 
dabar vartoja, ant balsuotojų, 
kur balsuojama slaptai ir bal
sai skaitomi akuratnai?

J. V. neturi tos moralės įtek
mės svetur, kurią turėdavo se
niau. Mūsų atstovai yra per 
dažnai matomi draugystėj su 
žmonėmis, 
juodąją rinka, su žemai nupuo,- 
lusia aristokratija, antisemi
tais, monopolistais ir abelnai 
su tokiais, kurie nuo seniai 
yra skaitomi žmonių išnaudo
tojais. Niekad J. V. nestatė 
savo prestižo bent kokiuose 
rinkimuose, kaip jos dabar sta-. 
tę Italijos rinkimuose, kurie 
atsibus balandžio 18 d.

Italijos žmonėms yra pasa
kojama, kad jei jie bus geri ir 
balsuos kaip J. V. nori, tai jie 
ne tik kad gaus pinigų ir reik
menų pagal Marshall© Planą,

priešinga
Tik praei-

darys viską, kas ga- 
tik neprileidus ko- 
dalyvauti valdžiose 
pasaulyje, norint tas

I imtas nutarimas padėti Vil- 
i niaus gimnazijoms mokslo sri
tyje. Atskirų fakultetų stu
dentai, pagal savo būsimos 
specialybės, 'padės* gimnazi
jose veikiantiems mokinių bū
reliams.

Jaunieji Rašytojai-Studęnt.ai
Gyvai ir įdomiai, veikia is

torijos filologijos fakulteto 
studentų iniciatyvą organizuo
tas literatūros ir kritikos ra
telis. ’ Kąs antra savaitė rate
lis daro susirinkimus, kuriuo
se universiteto profesoriai 
skaito paskaitas 'ir visi susi
rinkimo dalyviai nagrinėja 
jaunųjų rašytojų kū'jrybą. Iš 
ratelio dalyvių tarpo į Mask
voje įvykstančią Tarybų Lie
tuvos literatūros dekadą išvy
ko jaunas poetas, istorijos fi
lologijos fakulteto studentas, 
Jonas Lapašinskas.

I

šlykštaus neturto, ku- 
teko ten matyti. Alkis, 
ligos ir baisi bedarbė!

gyvdna taip gerai, 
pirmiau, pirkdami vis-

malones-

Amerikos
Amerikos

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Ketvirtad., Bal. 8,1948
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Lietuvos Lengvoji Pramone 
Trečiaisiais Penkmečio

Metais
(Pasikalbėjimas su Lietuvos TSRS Lengvosios Pramo
nės Ministerijos planavimo ekonominio skyriaus virši

ninku P. Karaliūnu)
Respublikos Lengvosios 

Pramonės Ministerijos fab
rikų ir Įmonių kolektyvai 
sėkmingai įvykdė 1947 metų 
planą.

Šiais metais ministerijos 
pramonės įmonių darbas 
vyks po ženklu — padidin
ti produkciją ir, svarbiau
sia, pagerinti jos kokybę ir 
išplėsti asortimentą.

Išeinant iš pagrindinių 
uždavinių ir sustatytas tek
stilės, trikotažo ir avalynės 
įmonių darbo planas.

Ypatingas dėmesys da
bartiniu metu skiriamas 
medvilnės audinių gamybos 
padidinimui. Šių audinių 
bus išleista 3 kartus dau
giau, kaip praėjusiais me
tais. Medvilninių audinių 
gamybai išplečiamas Klai
pėdos “Gulbės” fabrikas. 
Čia statomas naujas apre- 
tūros cechas, įrengiamas 
dažymo skyrius.

Naujas medvilnės audi
nių cechas įrengiamas Tel
šių “Nasčio” fabrike. Čia 
pastatomi moderniški ver
pimo vateriai, pagaminti 
Taškento fabrikuose.

Stambiausias respublikoj 
“Trinyčių” kombinatas spe
cializuojamas kaip verpimo 
įmonė. Šiais metais “Triny
čiai” duos tekstilės įmo
nėms tris su puse karto ver
palų daugiau, kaip 1947 me
tais.

Reorganizuojama vilnonių 
audinių gamyba. Tekstilės 
fabrikuose bus pastatyti ne 
selfaktoriniai verpimo įren
gimai, bet vateriniai. Tai 
padidins įmonių galingumą. 
Be to, vilnonui audiniu fa
brikuose bus pastatyti įren
gimai, imant dėmesin dau- 
giastaklini aptarnavimą.

“Drobės” kombinate įve
damas eksploatacijon papil
domas įrengimas. Tai lei
džia kombinatui žymiai pa
gerinti vilnonių audinių ko
kybę.

Žvmiai išplečiamas iš
leidžiamų vilnonių, audinių 
asortimentas “Litekso” fa
brike.

• Šiais metais Lietuvos vil
nonių audinių fabrikai pa
gamins 60 procentų dau
giau audinių, kaip praeitais 
metais.

“Kauno Audinių” fabri
kas išleis įvairių rūšių ir 
spalvų šilko 3 kartus dau
giau negu praėjusiais me
tais. Šviesiuose ir erdviuo
se cechuose pradės dirbti, 
papildomai dar 50 staklių.

Paskutiniu metu pagyvė
jo paklausa trikotažo išdir
biniams. Lengvosios Pramo
nės Ministerija priėmė dė
mesin gyventojų paklausas 
ir numatė padidinti trikota
žo išleidimą. ,

“Silvos” fabrike vyksta j 
naujų kojinių mezgimo au
tomatų pastatymas, o taip 
gi pastatomi automat, balti
nių gamybai.

“Pašvaistės,” “Verpsto” 
ir kiti fabrikai išplečia tri
kotažo išdirbinių gamybą 
bei asortimentą.

1948 metų gale kojinių ir 
viršutinio trikotažo išdirbi
nių gamyba išaugs 2 kar
tus, o baltinių — tris su pu
se karto, palyginus su pra
ėjusiais metais.

Du kartus, palyginus su 
1947 metais, padidėjo siu
vimo įmonių produkcija. 
Dar šiais metais stos ri- 
kiuotėn stambiausiojo res
publikoje “Lelijos” siuvimo 

fabriko antroji eilė. Kostiu
mus, paltus, sukneles bei 
kitus paruoštus gaminius 
išleis ir kiti Lietuvos siuvi
mo pramonės fabrikai.

Šiemet pirmą kartą pra
sidės masinė gamyba pu
siau išbaltintų ir išbaltintų 
lininiu drobių. Jos bus au
džiamos iš vietinių linų.

Bus toliau vykdoma “Siū
lo” kombinato statyba Bir
žuose. Jis bus stambiausias 
Pabaltyje. Sekančiais me- 
tais'ant gražaus ežero kran
to išaugs puikiai įrengtas 
darbininkų miestelis.

Esamieji linų audinių fa
brikai 1948 metais bus re
konstruoti, jie gaus papil
domus įrengimus, bus pa
gerinta technologinė gamy
bos schema.

Respublikos odos — ava
lynės fabrikuose bus atlikta 
tolimesnė cechų rekonstruk
cija. “Tigro” odos kombi
natas, “Viktorijos,” “Litu
anikos” .avalynės fabrikuo
se ir kituose fabrikuose ce
chai papildomi naujais 
įrengimais. Tuo pačiu bus 
uždarytas srovinis gamybos 
ciklas.

Šiaulių “Stumbro” odos 
fabrike įrengtas vėlimo - 
vailokų cechas.

Odinės avalynės išleidi
mas šiais metais padidės du 
kartus, palyginus su 1947 
metais, o guminės — 50 
procentų.

Iš viso Lietuvos Lengvo
sios Pramonės Ministerijos 
įmonių urminės produkci
jos išleidimas išaugs dau
giau kaip 50 procentų, pa
lyginus su praeitais metais.

P.. Šumaitis.
Vilnius,
1948 m. kovo mėn.

Hartford, Conn.
“Ponas Amerikonas,” Trijų 

Veiksmų Komedijų
Sekmadienį. balandžio 

(April) 11 d., 3 vai. po pietų, 
Lietuvių Piliečių Kliubo salė
je, 227 Lawrence St., Laisvės 
Choro vaidintojų grupė suvai
dins “Ponas Amerikonas,” tri
jų veiksmų komediją.

Grace Gailen
Virš minėtos komedijos re

žisierius yra Grace Gailen; ji 
lankydama aukštesnes moky
klas praktikavo režisūrą. To
dėl, lietuvių visuomenė, nepra
leiskite progos pamatyti “Po
nas Amerikonas.”

F. J. Repšys.

: >
Akron, Ohio

Gražus Sovietinis Judis— 
“Ballerina”

Pirmadienį, balandžio 19 d., 
vakare, Tivoli Theatre, 645 S. 
Main St., Akron, bus rodoma 
labai graži su dainomis sovie
tinė .filmą “Russian Balleri
na.” Pamatykite, nesigailėsite.

1 Rep.

Neangliškosios Spaudos Filmų Kritikų Ratelis, susida
ręs iš virš šimto neangliškų laikraščių leidėjų, paskel
bia ratelio parinkta geriausią 1947 metų filmą, gamin
toją, aktorius, ir tt. Paveikslas iš prizams Įteikti iš
kilmių per radio, kovo 11-tą. Andrew Valuchek, ra
telio prez., įteikia, o Charles Schlaifer priima prizą už 
20th Century-Fox, gamintojus geriausios filmos “Gen
tleman’s Agreement,” kelintas mėnuo rodomos May- 
fair Teatre, New Yorke. Įteikimą stebi Sigmund Gott- 

lober, ratelio direktorius.

St. Jasilionio Eilėraščiai
SVAJONIŲ SPARNAI.

Svajonių sparnai greitesni negu vėjas, 
Skraidai sau žmogus, kur tiktai panorėjęs,— 
Šiandieną nors būtum jau pusamžis vyras, 
Svajonėj—jei nori—jaunuolis tu tyras.
Lakstykie tenai, kur žydėjo vaikystė,
O paskui—pažvelk,- kaip sparnus tau suvystė 
Gyveniman tavo atbėgus tikrovė,—
Tavos laisvės žiedą matai, kaip išrovė . . .
Išrovė ... O bet gi gali tu svajoti,
Takai tavo skaidrūs—visai ne migloti.
Tu užkie, kur audroti vėjai nuūžė,— 
Svajonių sparnai dar nėra tau palūžę!

KARO NASRAI.'

BINGHAMTON, N. Y.

Liūdna jinai buvo iš ryto, 
Liūdna jinai nūn—vakare, 
širdis nebegali nurimti: 
Meilužis jos žuvo kare .. .
Nors gėlės čia šypsos prieš šaulę, 
Nors čiulba lakštutė medy, 
Nemielos, nemielos jai dienos, 
Audra tiktai sukas širdy .. .
Audra, kuri neina į šalį, 
O dūksta ir siautėja čia,— 
Gyvenimą, rodosi, griauja:
Vidurdienį verčia nakčia . ..
Ją draugės ateina lankyti, 
Skausmus nuraminti širdies, 
Bet vaizdo baisingojo karo 
Negali ištraukt iš minties.
Ji žino—jos brangų meilužį 
Prarijo tie karo nasrai. . .
Ir jos ii- kitų liūdnos širdys 
Kančioj tebegrimsta . .. tikrai . ..
Ir viltys skaistesnio rytojaus 
Išnyko, kaip nyksta rasa, a '
Vien liūdesį, kančią, dejonę 
Tegirdi, rods, žemė'visa . ..
Liūdna jinai, buvo iš ryto, 
LiūdnaŲinai nūn—vakare, 
Širdis nebegali nurimti:
Meilužis jos žuvo kare . . .

Entuziastiškas Mitingas

Komitetas dėl išrinkimo IL 
Wallace į prezidentus buvo 
sušaukęs susirinkimą kovo 16. 
Delegatų susirinko nemažai. 
Daugiausiai buvo atstovai nuo 
darbininkų unijų. Dalyvavo 
Triple Cities College studentų 
delegatai. Buvo delegatė ir 
nuo LLD 20 kuopos Moterų 
Skyriaus. Baptistų bažnyčios 
kunigas John W. Taylor taip
gi dalyvavo. Buvo apsčiai 
įvairių delegatų ir pavienių 
žmonių.

Richard Streb, Veikiančio 
Komiteto sekretorius atidarė 
susirinkimą. Sugiedotas Ame
rikos himnas. Kunigas J. W. 
Taylor atkalbėjo maldą.

Buvo jaunų profesionalų, 
kalbėtojų. Iš Cornell Univer
siteto -kalbėjo John Stumpf, 
anglų kalbos instruktorius ir 
PC A narys. Antras jaunas ir 
gabus kalbėtojas buvo Albert 
Serant, elektros inžinierius iš 
Cornell Universiteto.

Jie abu karštai kalbėjo, kad 
reikia darbuotis išrinkimui 
Henry Wallace į prezidentus, 
o Gene Taylor į vice-preziden- 
tus, nes tik pažangių laimėji
mas gali pastoti kelią baisiam 
pinigų eikvojimui apsiginkla
vimo srityje ir rėmime reak
cijos užsienyje. Jie sakė, kad

Trumano politika velka mūsų 
j šalį į karą.

Buvo ir vietinių gerų kal
bėtojų. Visi sakė, kad reikia 
energingai dirbti, kad išgel
bėjus Amerikos žmonių de
mokratinę laisvę.

Priimta rezoliucija pasmer
kiant negrų linčiavimus pietų 
valstijose., ši rezoliucija pa
siųsta Georgia valstijos gu
bernatoriui. Antra rezoliuci
ja pasiųsta prezidentui Tru- 
manui, reikalaujant stabdyti 
piliečių niekinimą ir visokius 
raudonųjų baubus, pažymint 
Trumanui, kad jis savo kal
bomis prisideda prie šalies ci
vilių teisių laužymo.

Buvo renkama aukų paden
gimui svetainės išlaidų ir rin
kiminei Veiklai. Kas tik iš
gali, o-tokiam svarbiam rei
kalui turime visi išgalėti, tai 
privalo paaukoti.

Bankietas finansavimui 
kampanijos rengiamas šešta
dienį, 24 d. balandžio. Jis 
įvyks Arlington viešbutyje, 
pradžia 7 vai. vakare, šiame 
bankiete dalyvaus naujai iš
rinktas ant 'Amerikos Darbo 
Partijos tikieto kongresmanas 
Led Isacson iš New York o; 
Nepraleiskite geros progos. 
Tikietus prašome iškalno įsi
gyti. LLD 20 Kp. Delegate.

Pirmajame Lietuvos Staklių 
Statybos Fabrike

Rašo M. J’evinas
Sostinės Naujosios Vil

nios rajono pastatų tarpe 
išsiskiria pirmojo staklių 
gamybos fabriko Lietuvoje 
—“Žalgirio” korpusai.

Anksčiau, vieno korpuso 
vietoje, stovėjo senas medi
nis pastatas, kuriame buvo 
patalpintos vokiečio Moze- 
rio mechaninės dirbtuvės. 
Visi dirbtuvių įrengimai 
susidėjo iš penkių senų “se
nolių” staklių ir dviejų kal
vių priekalų.

Naujas fabrikas, kuria
mas pagal Stalininį penk
mečio planą, įrengiamas 
pagal paskutinį dabartinio 
tarybinio mokslo žodį.
, Šviesiuose, erdviuose kor
pusuose stovi dabar daugy
bė metalo apdirbimo stak
lių, sudėtingiausių įrengi
mų, atsiųstų iš broliškųjų 
respublikų. Fabriko kolek
tyvas atliko įrengimų pa
statymą ir montavimą, iš
dirbo technologiją ir tech
ninę dokumentaciją, paga
mino reikalingus įrankius.

Mlechaniniame ceche, kur 
stovi sudėtingiausios freza- 
vimo, šlifavimo ir tekinimo 
staklės, technologinis pro
cesas sutvarkytas sroviniu 
metodu.

Greta mechaninio cecho 
iškilęs didelis pastatas, ku
riame tilptų keletas ama
tininkiškų vokiečio Mozerio 
dirtbuvių. Tai “Žalgirio” 
liejimo .cechas. Jame daug 
šviesos ir oro, daug mecha
nizmų, kurie ne tik pa
lengvina, bet kartu pilnai 
pakeičia rankų darbą. Ko
kios nedarnios ir apgailėti
nos atrodo vokiečio — kolo- 
niaztoriaus dirbtuvės, paly
ginus su šiuo cechu!

Ceche liejimo darbai pa
reikalavo didelio kiekio for
mavimo žemės.

Anksčiau visoms Lietuvos 

CHICAGOS ŽINIOS «
Chicaęos Darbininkai Gegužės 
1-mą Depionstruos Gatvėmis

Midland viešbutyje, 172 W. 
Adams St., University svetai
nėje įvyko prirengiamoji • ap- 
vienyta konferencija Gegužės 
Pirmos atžymėjimo apkalbėji
mui ir minėjimo įkūnijimui. 
Dalyvavo gražus skaičius unijų 
ir kalbinių grupių bei masinių 
savišalpos draugijų atstovų.

Laikinos komisijos raportas 
ir programa buvo, po plataus 
apkalbėjimo, priimta. Vienbal
siai nutarta, kad Gegužės Pir
mą atžymėti Chicagoje milži
niška demonstracija miesto gat
vėmis ir mitingu Hay Market 
Square, kur gimė Tarptautinė 
Darbininkų šventė, nupirkta 
Chicagos darbo herojų gyvasti
mis.
' Vyriausi reikalavimai minint 
Gegužės Pirmą bus sukoncen
truoti trim klausimais:

1. žmoniškos algos darbinin
kams ir kainų sutvarkymas.

2. Kova už taikos išlaikymą.
3. Civilių teisiu grąžinimas 

Amerikos žmonėms.

IŠRINKOT DELEGATUS 
PROGRESYVĖS PARTIJOS 
ĮSIKŪRIMO 
KONVENCIJON?
Konvencija Įvyks Balandžio 

10 ir 11, Savoy Ballroom, 
4733 S. Parkway

Konvencija prasidės 10 vai.' 
ryto ir baigsis 6 vai. po piet. 
Žvarbiausią kalbą konvencijo
je pasakys prezidentinis kandi
datas Henry A. Wallace. Kon
vencijos sesijos atsibus Savoy 
Ballroom’yje, 4733 Sęuth Park
way.

Lietuvių organizacijos ragi
namos išrinkt delegatus ir da
lyvauti šioj taip svarbioj kon
ferencijoj. Delegatų galima 
rinkti nuo kiekvienų dešimties

liejykloms šią žemę įvež- 
davo iš Saksonijos. Į pa
galbą atėjo Lietuvos geolo
gai. Jie netoli fabriko rado 
puikios formavimo žemės. 
Jos sumalimui pastatyti ga
lingi įrengimai — maišyto
jas, transporteris ir bunke
ris —: visas mechanizmų 
kompleksas, užtikrinantis 
kruopštų formavimo žemės 
paruošimą, nuo kurios pri
klauso liejinių kokybė.

Kartu su tuo, fabriko ko
lektyvas, vadovaujant įgu
dusiam gamybininkui de
mobilizuotam Tarybin. Ar
mijos majorui Goleševičiui, 
per trumpą laiką pagamino 
smulkesnes1 dalis staklėms, 
įrengė laboratorijų medžia
goms ir formavimo žemei 
ištirti.

Naujų, 1948 metų, išva
karėse, fabrikas, truputį 
anksčiau laiko, stojo rikiuo- 
tėn ir pradėjo gaminti pir- 

I iriąją bandomąją partiją 
'gręžiamųjų staklių. Darbo 
i eigoje buvo pagerinta tech
nologija, pritaikyta termiti- 
nis detalių apdirbimas.

Kilnojamųjų vertikalinių 
staklių, gaminamų “Žalgi
rio” fabrike, išbandymas 
davė gerus rezultatus. “Žal
girio” fabrikas pradėjo se
rijinę šių staklių gamybą.

. Staklių gamyboje dirba 
buvusieji mokiniai, praėju- 

■ šieji fabrike, įrengimo pro
cese, tikrą technikinę, mo
kyklą. Daugelis jų tapo mei
steriais ir brigadieriais ir 
patys jau apmokė po 5—6 
gamybos naujokus.

Fabrikas jau pasiekė 
194i9 metų pajėgumą. Bet 
staklių gamintojų kolekty
vas neapsistoja ties pa
siektuoju. Jie kovoja už 
tai, kad sekančiais metais 
įvykdyti penkmetinį planą.

Vilnius,
' 1948 m. kovo mėn.

į narių po vieną. Kad ir nuo di- 
j dėsnio skaičiaus. Pavyzdžiui, 
bile koks kliubas, kuopa,.jei tu
ri virš poros šimtų narių, tai 
tokia organizacija gali pasiųs
ti 20 delegatų konvencijom 
Taipgi gali pasiųsti konvenci- 
j on kiek i šga Ii, k i e k j ų a ps i i m a : 
2, 4 ar 5.

Svarbiausia, kad kiekviena 
pažangi organizacija būtų at
stovaujama Progresyvės Parti
jos įsikūrimo konvencijoje.

Padengimui lėšų, organizaci
jos yra prašomos, kad delega
tai pasimokėtų $1 kiekvienas 
registracijos.

Taipgi ^mandatus su $1 rei
kia pasiųsti pirm konvencijos 
sekamu adresu:

Progressive Party of Cook 
County, *

112 E. Walton St., Chicago
II, in: ’

Taipgi mandatų blankų gali
ma gauti kreipiantis tuo pačiu 
adresu arba į Vilnies raštinę, 
3116 S. Halsted St., Chicago 8,
III.

Ant mandatų reikia būtinai 
pažymėti, kokią organizaciją 
delegatas atstovauja, kiek na
rių ir delegato vardas ir pa
vardė, ir adresas. Rep.

Iš Stakjardų Darbininkų 
Kovos Lauko

Stakjardų darbininkų kova, 
prasidėjusi kovo 16 d., už 29c 
valandai pakėlimą algos, yra 
kova visų darbininkų dėl palai
kymo lygmalos, žmoniškų algų. 
Keturi Didieji pakeriai, kurie 
padarė virš 400 procentų pelno 
pereitais metais, o darbininkai 
neteko jeigu veik trečdaliu, pa
lyginus su 1946 metų algomis, 
turėjo iš didelės bėdos eiti ko
von su mėsos rykliais-išnaudo-1 
tojais.

Toje įtemptoje kovoje, stak

jardų darbininkai dar negirdi 
jo užuojautos žodžio iš Philip 
Murray. Jam, pasirodo, šian
dien labiau rūpi Marshalld pla
nas, negu duoti paguodos žodis 
streikuojantiems Chicagos ir vi
sos šalies tos industrijos strei- 
kieriams.

Stakjardų darbininkai iki 
šiol apgalėjo policijos niekini
mus, kurios būriai juosia mėsos 
įmones stakjarduose. Kiti strei- 
kieriai su ironija tarpe savęs 
kalbėdami išsireiškia, kad poj 
licijos čia tiek daug, kaip prie 
“mėšlo mūšių.”

Rašėjui teko būti keliose vie
tose, kur pikietuojama mėsos 
įmonių vartai. Daugelyje vietų 
policijos buvo du syk tiek; kiek 
p i k i et u o j ančių stre i k i er i ų.

Meras Kennedy ir policijos 
komisionier. Prendergast dau
giau rūpinasi Keturių Di
džiųjų interesais, kaip. Chica
gos mažamečių . apsauga ant 
kryžgatvių ir a bei na apsauga 
piliečių turto. Plėšimai kasdien 
didėja, užpuldinėjimai auga, o 
policijos visas trečdalis sukon
centruotas prie stakjardų.

čia turi būti visiems darbi
ninkams aišku, yra būtina vi
sokia pagalba streikieriams. 
Moralė, o ypatingai finansinė 
yra būtina. Streikierių išteklius 
išsisėmė. Nedarbo šalpa atsa
komą jiems. Tik darbininkai ki
tų industrijų gali jiems išties
ti paramos ranką.

Platesnė Konferencija 
Balandžio 15-ta i

Platesnė ir daugiau atstovin- 
ga konferencija atsibus balan
džio 15-tą. Pastovi Gegužės 
Pirmos minėjimui komisija in
struktuota pasiųsti pakvietimus 
visoms darbo unijoms, kaip Chi
cagoje, taip ir apylinkės mies
telių ir visom organizacijom, 
kuriom apeina gynimas žmonių 
teisių ir išlaikymas taikos.

Rep.

BROCKTON, MASS.
Balandžio 10 d. įvyks pui

kus Golden Wedding Anni
versary (auksinis vedybų pa
minėjimas), ruošiamas Mr. ir 
Mrs. John Mišeikiams.

Mincikiai yra seni dienraš
čio Laisvės skaitytojai, nuo 
pat Laisvės įsisteigimo. Jie, 
taipgi, yra gražiai parėmę. 
Lietuvių Kultūrinio Centro 
Namą, aukomis ir įsigydami 
jo Šerų. 1

Minėtas pokilis įvyks Šį 
šeštadienį, balandžio 10 d., 
Liet. Taut. Salėje, Vine ir No. 
Main Sts. Vakarienė bus duo
dama 7:30 vai. vak. Auka 
$2. Bus ir Šokiai.

šių žodžių rašytojai Minei- 
kių ’ duktė, daipininkė Ona 
Mineikytė, prisiuntė pakvie
timą dalyvauti (ji ir jos se
sutė Stella pakvietė), bet 
gaila, kad sąlygos nepavelina 
dalyvauti. Tai visvien nuo- 

I šird-žiai sveikinti abu Minei- 
; kius jų 50 metų vedybinės su
kakties proga ir linkiu laimės 
ir geros sveikatos, kad sulauk
tų 75 metų vedybinės ■ sukak
ties.

Beje, Stella ir Ona sakosi, 
kad jau iš anksto yra dauge
lis svečių užkviesta ir tikisi, 
kad dar daugiau pribus šeš
tadienį palinkėti jų tėveliams 
daug laimęs. L. K—tė.

Lawrence, Mass.
MATYKITE GRAŽIĄ FILMĄ

Sekmadienį, 11 d. balan
džio, 2 vai. po pietų, Russian 
HalJ, 287 Erving Avė., bus 
rodoma labai graži Sovietų 
pagaminta filmą — “Pageant 
of Russia.”

Tai bus spalvinė paroda vi
sų šešiolikos tarybinių respu
blikų sportininkų — rusų, 
ukrainų, latvių, lietuvių ir ki
tų. Visi ir visos prašomi at
eiti ir pamatyti.

• » S. Penkauskas.

Washington. — Bus pa
siųsta daugiau Amerikos 
kariuomenės i Aleutų salas, 
netoli Sovietų Sibiro.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, 
Lith. Daily)

Ketvirtad., Bal. 8, 1948
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(Tąsa) 
ATITAISYMAS

Antradienio Laisvėje, N. 81, įvyko su
maišymas eilučių apysakoj “Paryžiaus 
Žlugimas”. Pirmoje apysakos skiltyje, 
25-ta ir 26-ta nuo viršaus eilės turi šiaip 
skaitytis: “Deseris nei savo padėtimi, 
nei gabumais nebuvo vidutinis prancū
zas, bet tų prijaukintų jakobiniečių”, ir 
toliau keturios eilutės taip, kaip yra, o 
paskui, sakinys’tęsiasi taip: “jis norėjo 
išsaugoti šalį, kurią jis pažino nuo vai
kystės; jos turtingumą ir nerangumą; 
nepajudinamus šeimos pagrindus”, — ir 
toliaus raštas tęsiasi jau tvarkoje. Su
maišymas įvyko sukeitus įdėjimą dviejų 
iškorektuotų eilučių.— Atsiprašome.

Tu ragavai šio sūrio? Atrodo, vertas pa
garbos . •. Užuodi, kaip kvepia? Duotų 
mums dešimt metų taikos! Aš bijau, kad 
viskas gali žlugti. Jeigu, laimės Liaudies 
frontas, bus karas.

—Vargu. Kariauti be sąjungininkų 
'mes negalime. Mes norime įbauginti vo
kiečius ir meilinamės italams. Anglai 
vartoja sankcijas prieš Musolinį, nesi
gaili Hitlerio. Aplamai, teks nusileisti.

— Tai neįmanoma! Kuris prancūzas 
sutiks atiduoti Elzasą?

— Kodėl Elzasą? Yra Mažoji Antan
tė. Ką gi, ar mes veltui maitinome? Rei
kalui esant, atiduosime čekus. O Lenki
ja? Lenkija irgi galima išsipirkti.

— Kaip ilgai? Penkeriems, daugių 
daugiausia dešimčiai metų.

— Kuriam galui žvelgti į priekį? Da
bar reikia išsaugoti Prancūziją, taiką, 
krašto turtus.

—Bepigu taw — tu neturi vaikų. Aš 
su siaubu galvoju, kas laukia Denizos ir 
Liusjeno . •.

Tai buvo deklamacija — Tessa gėrė 
arbatą ir šypsojosi: Deseris apmoka rin
kiminę kampaniją, vadinasi, jis, ^Tessa, 
vėl bus deputatus. O mintys apie ateitį? 
Tai lengva melancholija po gerų pusry- v • cių.

Deseris pažiūrėjo: drumstos akys, 
smulkiai aprasojusi smaili nosis, pasi
tenkinimo šypšena. Jis panoro paerzinti 
Tessą:

— Ar tu nori žinoti, kas laukia tavo 
vaikų? Gal būt, rojus, povai vyne, pasi
važinėjimai lėktuvu į Gvadelupą. O gal 
paprasčiausias karas, darbo stovyklos, 
katorga, mirtis. Greičiasia, pastaroji. 
Tačiau dabar tau negalima nusiminti: tu 
esi Liaudies fronto kandidatas. Įdomu, 
kaip tu susirinkimuose pakelsi kumštį?

Deseris nusikvatojo ir, norėdamas su
švelninti perdaug grubiu juoką, sudavė 
Tessa per petį: '

— Pakanka kalbėti apie tą prakeiktą, 
politiką! Aš vakar mačiau Poletę. Tau 
sekasi — tai, iš tikrųjų, pati gražiausia 
Paryžiaus moteris.
.7

Po pusryčių Deseris iškvietė stambaus 
“La V.oix Nouvelle” laikraščio redakto
rių-leidėją Žolijo. Storulis atbėgo uždtf- 
sęs: jis iš karto suprato, kad laukia rim
tas pokalbis.

Žolijo gyvenimas buvo audringas. 
Daug kartų jis buvo traukiamas atsako
mybėn tai už reikalavimą dovanų, tai už 
šmeižtus, jis visuomet išeidavo iš van
dens sausas; sakydavo, kad jis perdaug 
žinąs apie įvairių valstybės veikėjų pra
eitį.

Žolijo buvo pietietis. Jo tėvas Marsely
je prekiavo žuvimis ir jūros kriauklėmis, 
didindamas pajamas patarnavimais gy
vųjų prekių supirkėjams, žolijo užaugo 
lošimų atmosferoje; jis niekino moralę, 
buvo prietaringas ir juodų kačių bijojo 
daug labiau, negu tardytojo. Jaunas at
vykęs į Paryžių, tapo agentu ųiažos ben
droves, gyvavusios tik tuo, kad ji nemo
kėdavo už polisus. Paskui Žolijo vertėsi 
literatūra: prastuose žurnaliukuose jis 
rašė straipsnius apie intymų senatorių 
ir finansininkų gyvenimą. Uždirbdavo 
jis, svarbiausia, ne* iš to, ką rašydavo, 
bet iš to, ko nerašydavo: nuo jo išsipirk
davo. Žolijo išleido biržos laikraštį “Les 
Finances”. Kažkaip jis išspausdina jame 
didžiulį skelbimą: “Neškite savo sutau
pąs į Alžiro Kredito Kasą.” Kitą dieną 
banko direktorius paskambino Žolijo: 
“Kodėl jūs spausdinat skelbimą? Mes jox 
nedavėm”. — “Taip, bet mano pareiga 
rekomenduoti skaitytojams, solidžius

bankus.”—“Pasigailėkite, indėlininkai iš
ima pinigus.”—“Nieko negaliu padary
ti: pareiga aukščiau už viską.” Po va
landos* direktorius įteikė Žolijo penkias
dešimt tūkstančių, ir skelbimas išnyko. 
Po to Žolijo iškilo. Atsirado “La Voix 
Nouvelle.” Laikraštis pradžioje buvo 
leisgyvis; pats Žolijo rašė visus straips
nius; spaustuvininkas gaudė pripuola
mus lankytojus ir reikalavo pinigų. Po 
to prasidėjo klestėjimas: žymiųjų rašy
tojų parašai, sensaciniai reportažai, de- 
karštai rėmė radikalus, čia smerkė juos, 
kaip “nusikalstamus masonus.” Afrikos 
šimt puslapių skelbimų. Laikraštis čia 
karo pradžioje Žolijo apraudojo negusą. 
Staiga laikraštyje pasirodė pasigerėjimo 
pilnas straipsnelis: “Civilizacinė Italijos 
misija.”

Žolijo gyveno, kaip paukštelis, nežino
damas rytą, kuo pasibaigs diena — pui
kia vakariene ar dar vienu šaukimu pas 
tardytoją; pavargėlei kyštelėdavo šimtą 
frankų; bendradarbiam mokėdavo nepa
dengtais čekiais; pasakiškomis kainomis 
pirkdavo Matiso paveikslus, įkeisdavo ir 
dar koletą kartų įkeisdavo kraitinį žmo
nos sidabrą ir vėlai naktį vienas griež
davo gitara popuri iš “Karmen.”

Vilkėdavo jis margai: oranžinės spal
vos šilkiniais marškiniais, linažiedžiu 
kaklaraiščiu, o jame segtukas — auksi
nis driežas; nežiūrint nutukimo, būdavo 
judrus; kalbėdavo su akcentu, itališkai 
iškraipydamas žodžius; ir kuo tamsesnis 
būdavo pokalbio turinys, tuo išdidžiai! 
išsireikšdavo.

Atėję/ pas Deserį, jis su patosu ėmė 
girti savo laikraščio paslaugas (tikėjosi 
iškaulyti bent dešimt tūkstančių):

— Visuotinėje beprotystėje mes gina
me tvarkos principus. Ar jūs skaitėte 
Lebe straipsnį apie pūdomą marksizmo 
įtaką? Rinkimams aš paruošiau siurpri
zą: užsakiau Fontenua apybraižų seriją 
apie Tarybų Rusijos irimą. Mes jas pa
tieksime, kaip reportažą: tarytum Fon
tenua Maskvoje. Teko apmokėti jo kelio
nę į Varšavą. Paskui aš ištraukiau do
kumentą apie Viarą: vienas namų savi
ninkas sutiko paliudyti, kad Viaras jau
nystėje išprievartavo paštininko dukterį. 
Tai kainuos apie dešimt tūkstančių. Bet 
jūs įsivaizduojate, koks efektas! Diuše- 
no plunksna drąsi...

Deseris nutraukė:
— Plunksną teks apsukti. Naujųjų 

automatiškų plunksnakočių plunksnos 
nuostabios, jas galima pasukti, rašo sto
riau, bet negirgžda...’ Dabar kalbėkime 
rimtai. “La Voix Nouvelle” turi'pasisa
kyti už Liaudies frontą.

Žolijo pakilo, ištiesė ranką ir, vos kvė
puodamas iš susijaudinimo, pasakė:

— Tai neįmanoma! Aš suprantu, kas 
yra politika... Aš pats ne kartą ėjau ap
linkiniais keliais... Tačiau niekuomet aš 
neišdaviau Prancūzijos! Jus girdite ma
ne, ponas Deseri, niekuomet!

— Nustokite, jūs ne susirinkime! Aš 
su jumis kalbu apie reikalą. Jūs būtinai 
norite aukštų žodžių? 
Prašau! Liaudies fronto 
laimėjimas naudingas Prancūzijai. Ore 
kvepia revoliucija. Neatidarius vožtuvo, 
katilas sprogs. Aš nežinau, ar Viaras 
išprievartavo paštininko dukterį. Abejo
ju, mano nuomone, jis negyveno ir su 
savo žmona, tai eunuchas. Tačiau opozi
cijoje Viaras pavojingas, jis staugia, 
kaip liūtas. Davus jaųi ministerio port
felį, jis iš karto išmoks bliauti!

— Bet juk tai katastrofa! Atiduoti 
Prancūzija į rankas žmonių, kurie dar 
vakar neigė tėvynę!

— Palaukite, jūs palietėt svarbų klau
simą. Atvirai kalbant, dėl to aš ir norė
jau su jumis susitikti. Jūs rūkote? Tuo, 
kad “La Voix Nouvelle” rems Liaudies 
frontą, aš neabejoju — jūs pakankamai 
patyręs ir toliaregis. Be to, aš sutinku 
ateiti laikraščiui į pagalbą.

— Bet...
— Dabar, kas svarbiausia. Tie žmonės 

pagauti patriotinės karštligės. Jie neken
čia fašizmo. Visa tai suprantama, bet pa
vojinga. Jūsų laikraštis privalo virsti 
pacifistų organu: tautų brolybė, ekono
minis Europos vieningumas, smulkių bū
tybių gyvenimas, kurių nereikia stumti 
į pavojų, motinų ašaros, —viskas, ko 
tik nori, by tik taika! Taika bet kuria 
kaina!

CLEVELANbO 2TMOS PHILADELPHIA, PA.
Diskusijos už H. Wallace 

Įsisiūbuoja
Carlton K. Matson, “Cleve

land Press” redaktorius, tan
kiai verkia savo editorialuose 
del Henry A. Wallace kandida
tavimo j prezidentus. Jo la
mentacijose rodosi, kad pasau
lis eksploduos ir pasaulis eina 
prie saužudystčs.

Sovietų Sąjunga jam labai 
baisi, galinga ir be mielaširdys- 
tės. Ji, pasak jo, gali išžudyt 
milionus žmonių. Bet tas ponas 
tiek apakęs, jog nemato, kas 
dedasi imperialistų globojamo- 
mose šalyse: Palestinoje, globo
jamoj Anglijos; Graikijoj — 
Amerikos; Kinijoj taipgi Ame
rikos šelpiamoj. Jis Sovietų 
Sąjungos akyje mato krislą, o 
Trumano nei rąsto nemato. x-

Baime Didinasi dėl Trečios 
Partijos

Tas pats “plunksnos galijo
tas” apverkia Wallace, kad jis 
baisiai užsispyręs, per tai ne
matąs kur einąs. Wallace norįs 
Ameriką parduoti rusų kontro
lėm Kitų dviejų didlapių plunk- 
snabraižos irgi neatsilieka nuo 
visokių nesąmonių rašymo. 
Ypatingai dabar, kuomet eina 
rinkimas parašų, kad padėjus 
trečią partiją ant rinkimų ba
loto, tai didlapių redaktoriai 
mano susukti savo skaityto
jams galvas.

Skaitytojas Starai Jiems 
Atsako

Vienas skaitytojas tam re
daktoriui rašo: ,

— Priskaityk manė prie Wal
lace. Laikas atėjo, kad kiek
vienas pilietis i)* pilietė būtų 
priskaityti prie Wallace. Toje 
kempėje turėtume visa didžiu
ma būti. Ypatingai tie, kurie 
svyravome nuo vienos partijos 
prie kitos, kol atsidūrėme prie 
Trumano doktrinos, kuri tikrai 
veda mūsų šalį prie pražūties, 
o “Cleveland Press” redakto
riai to nemato.

Henry A. Wallace Tinka 
Prezidento Urėdui

— Wallace yra teisingas ir 
su geru charakteriu, —■ tęsia 
jis savo laiške. — Jis turi pri
tyrimo 1.4 metų valdžioje, dau
giau, kaip bile kokis kitas kan
didatas. Jis turi gerą žinojimą 
padvigubinime javų ir kitų ūkio 
augmenų derliaus. O virš vis
ko, Wallace tiki į taiką, pasi
ryžusiai už išlaikymą jos kovo
ja.

Tai gerai ir. storai “(Cleveland 
Press” redaktoriui pasakyta.

Šiandien Washingtone maža 
grupė, kuri susideda iš pelna- 
grobių, bankierių ir militaris
tic atstovų, kontroliuoja mūsų 
ekonominį gyvenimą, o mūsų 
didlapiai, doriškai sugedę, jiem 
pataikauja ir pritaria. Tai to
dėl mes/turime Wallace remti, 
kad išsaugojus šalį nuo katas
trofos.

Manau, kad nuo tokio laiško 
ir daugiau jiems panašių Mr. 
Matson pats galėjo eksploduo- 
ti,

Šturmininkai CIO Unijose 
Pradėjo Griovimo Darbą 
Kadangi Clevelande yra keli 

streikai ir. tų streikų lokalų 
viršininkai nėro išpildę Taft- 
Hartley lojalumo afidavitų, tai 
kompanijos nenori derėtis su 
unijomis, kurios vadovauja 
streikus.

Viena jų yra Harris-Sey
bold Čo., kuri turėjo kontrak
tą su CI0-UEWU lokalu 735.

(Bus daugiau)
Peter Kapislcas

Tos kompanijos darbininkai 
streiko lauke nuo vasario 17- 
tos.

Paskutiniame lokalo 735 su
sirinkime dešinieji išsiskyrė
liai, po vadovyste tūlo Frank 
Kickel norėjo užgrobti mitin
gą. Jis pasigyrė esąs lojalus ir 
su Harris-Seybold Co. .galėsiąs 
derybas vesti.

Mitingas turėjo būti uždary
tas be pasekmių.

Joseph Krės, pirmininkas 
lokalo 735, sakė, kad visi nariai 
dalyką turės- išspręsti ką dary
ti Su išsiskyrėliais. <

Kita, Precision Casting Co., 
12600 Berea Rd., Lakewoode. 
čia streikas prasidėjo kovo 1- 
mą. Unijos viršininkai išpildė 
lojalumo afidavitus, bet kom
panija vistiok atsisako tartis. 
Kompanija sako, kad vistiek 
tos' unijos vadovai “raudoni.”

Trečia iš eilės stovi United 
Screw and Bolt Corp., kuri 
praktikuoja Taft-Hartley įsta
tymą ir su dešiniųjų grupe no
ri užgriebti lokalo vadovybę.

Kaltina UAW Prezidentą 
Reuther

Streikieriams kalbėjo CIO 
.Mine, Mill and Smelter Work
ers pirmininkas Kenneth Eck
ert. Jo kalba buvo griausmin
ga ir pasmerkianti dešiniuo
sius, kuriuos vadovauja UAW 
prezidentas Reuther. O pasta
rieji dirba prigelbstimi kompa
nijų, kad iš unijų gerą vado
vystę prašalinus ir unijas pa- 
krikdžius.

Eckert sakė: Reuther da
bar užsiima streiklaužių orga
nizavimo darbu. Jam ir jo pa
dėjėjams riebiai atlygina Na
tional Association of Manufac
turers.

Turėjome Daug Lietaus 
Clevelande

Mūsų miestas baigia apsiva
lyt nuo dumblyno, kur lietus, 
iškritęs kovo 21 d., buvo dau
gelį gatvių ir vietų užtvindęs. 
Vietomis vandens buvo nuo 4 
iki 8 pėdų gylio. Vandens dū
dos trūko; daugelyje vietų na
mų pamatus išnešė. Tokių liū
čių nėra buyę Clevelande pa
starųjų 35 metų atmintyje, re
kordai rodo.

Nuostolių miestui padaryta 
už apie milioną dolerių.

Miesto žvėrinčiuje nemažai 
laukinių žvėrelių ir paukščių 
prigėrė. Tūlos Mrs. Parsons 
stubele vanduo nunešė į ežerą. 
Jos visas turtas su ja žuvo.

V. M. D.

SLA NARY!
Jeigu nenori naujos kon

versijos — duoklių pakėli
mo kita tiek arba apdrau- 
dos numažinimo, pusiau — 
eik į savo kuopos susirinki
mą. Balsuok pats ir kitus 
paragink balsuoti už:

B. F. Kubilių į prezidentą
J. Žebrj į vice-prezidentą
S. Masytę į sekretorius
J. K. Mažukną į iždinin

kus
J. Miliauską į iždo glo

bėjus.
Ir balsuok už gerus de

legatus į seimą.
Savo balsu atmesk tuos, 

kurių k prasta gaspadorystė 
davedė prie konversijos.

SLA Senų Narių 
Komitetas.
(78-85)

Peter 
KAP1SKAS

BAR & GRILL 
Degtines, Vynai ir Alus 

RUEINGOtD 
BEER & ALESf ,

32 Ten Ėyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergrėen 4-8174

KAIP BUVO RAŠYTA, 
TAIP PADARYTA

Rašiau keletas savaičių at
gal apie važiuotės streiką, ku
ris buvo iššauktas CIO lokalo 
už pasirašymą kontrakto ir 
algos pakėlimą iš PTC kom
panijos. Keletą centų pakėlė 
algas — 15 nuošimčių. Strei
kas pasibaigė.

Konspiratyviai kompanija 
pasidarė planus: išpildyti 
darbininkų reikalavimus ir 
pakelti mokestį važiuotės. Ar 
neišsipildė? Kovo 21 dieną 
kapitalistų dienraščiai pa
skelbė, kad fėras nuo 8% c. 
bus pakeltas iki 10 centų, o 
ant busų iki 13 centų arba 
du už 25 centus; nors ant bu
sų pirmiau irgi buvo minėta 
kaina. Važiuotės busai pri
klauso tai pačiai kompanijai. 
Jie numetė darbininkams tru
pinius, o sau krausis milionus 
dolerių pelno.

šie begėdžiai magnatai pirm 
paskelbsiant spaudoje leido 
paskalas, kad būk miestas 
trauks kompaniją į teismą. 
Bet jie žinojo, kad to nebus. 
Philadelphijos reakcininkai 
republikonai įsigalėję per virš 
75 metus šeimininkauja.
Nori Nugriaut Miesto Rotušę

Miesto rotušė buvo pradėta 
statyti 1871 metais ir užbaig
ta 1901 metais, kuri kaštavo 
$24,000,000. Rotušė stovi pa
čiame miesto centre, pastaty
ta iš balto m arm u i’o. Jos 
bokštas išbudavotas iki 500 
pėdų aukščio, ant kurio pasta
tyta statula pagerbimui Willi
am Penn. Tai gražus pasta- 

NEWARK, NEW JERSEY 

KONCERTAS IR ŠOKIAI 
RENGIA AM.-RUSU FRATERNALĖ DR-JA, 3060 KP.

šeštadieni

BALANDŽIO 10 APRIL
RUSŲ LIAUDIES NAME

53 BflOOME ST. ĮŽANGA 75c (SU TAKSAIS)
Koncerto Programa: Ukrainą Darbininkų Choras— ' 

Apirto (Dnistro) sudainuos senoviškų ir naujų rusiškų 
dainų, vadovybėje Olga Lagun; Accordion solo — Joe 
BagdAnovich; Mandolinų duetas, Zinaida ir Olga Lagun; 
duetas—Olga W’arivonchik ir Rose Gorbachevsky; 3060 
kuopos Volga Šokiku Grupė, vadovybėje N. Poplawsky.

ŠOKIAI PRIE AL SAN1UTA ORKESTROS 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti. Rengėjai.

■ ....... ......................... ' ■ ■ ..............................-................. . 1 . ........ '1...... 1

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
‘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)

! tas, istoriškas pastatas, kur 
į žymiausi šios šahes pijonieriai 
, darbavosi ir mirė šiame mies
te. Varde jų garbė palaiky
ti šį pastatą.

Kodėl jie nori jį nugriaut? 
Per senas, nepatogus ponams. 
Jie nori modernišką pasista
tyti, nes amžini valdonai, di
deli tūzai, kurie gina milio- 
nierių interesus. Jie pasiren
gę statyti naują rotušę, -bet 
kodėl jie nesirengia statyti 
namų veteranams gyventi?

Kodėl jie nestato “Projek
tų” pastatų, kaip kad prie 
prėzidehto Roosevelto buvo 
daroma? Kodėl netaiso bai
sių duobių ant gatvių ? Jei 
jums atsibodo balsuoti už 
šiuos turtingos klasės politi
kierius, tai ateinančiuose rin
kimuose balsuokit už Wallace 
ir persitikrinsite, kad bus nau
da darbo žmonių klasei ir vi
suomenei. Rausvietis.

Gyvai Veikia Saviveiklos 
Rateliai

Universitete yra daugiau 
kaip 30 saviveiklos ratelių— 
vaidybos, muzikos, plastikos 
ir kitų, kurie dažnai koncer
tuoja sostinės teatruose. Tau
tinių šokių ratelis ir choras 
keletą kartų su dideliu pasise
kimu gastroliavo Rygoje, Ta
line, Maskvoje ir Leningrade.

Bogota, Colombia. — Ar
gentinos delegatas nesutiko 
su Marshallo atsišaukimu, 
kad visi amerikiniai kraštai 
sudarytų karinį bloką.

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon Si
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 puol.—Laisve (Liberty*Lith. Daily)-* Ketvirlad., Bal. 8/1948



DETROITO ŽINIOS
< ■

net $287,991,373 !
Tai didžiausias -peĮnas kom

panijos gyvavimo istorijoj. Už-
Nashua, N. H. CHICAGOS ŽINIOS

Grąsina Pavaryt Majorą Į są namuose tame periode, gau
site čekį vertės dolerio \- kito. 
Išmokėjimą pradės balandžio 
15-tą.

Garsūs “Kornevilio Varpai”
/

Paskutinis šiame sezone pa
rengimas įvyks gegužės 9 d. 
Ta diena Aido Choras suvai
dins visasvietinia'i išgarsėjusią 
operetę “Kornevilio Varpai.” 
Šiame parengime bus svečių ne 
tik iš Kanados, bet net iš Chi- 
cagos.

Veikalas nepaprastai gražus, 
įspūdingas. Tai simfonija dai
nų, muzikos, šokių, dramos ir 
sveiko juoko.
' Tai tikrai bus pažmonys, ku
ris ilgam pasiliks atminty kai
po vienas iš maloniausių vaiz
dų lietuvių scenoje.

Meluoja ir Nerausta
Pernai, užpernai, faktinai 

kiekvieną kartą, kada tik Ge
neral Motors kompanijos dar
bininkai 
pakėlimo, 
šaukdavo,
su nuostoliais, jogei darbinin
kai nori kompaniją visiškai nu- 
bankrutyt. Buvo taip praeity, 
yra taip dabar, kartos tą pa
čią Jeremijošiaus raudą ir atei
ty. Faktai vienok kalba visaj 
kitaip:

Pernai G. M. Co. išmokėjus 
dividentais $145,095,797 ir pa
skyrus desėtkus milionų dole- 

| rių į įvairius “juodai dienai”
Taigi visi, kurie naudojote ga- fondus, pasidarė gryno pelno

ka-

gė-
už-
vi-

Kad kokios, tai mūsų majo
ras dar gali netekt savo šiltos 
vietelės; eina kalbos apie jo pa- 
varymą, kaipo nekompetentiško 
tokiam urėdui. Dalykas ve 
me:

Valdžia paskelbė bingo 
mins nelegaliais; policija 
puola ir išardo, bet būk ne
sus. Tūla buržuazinė, organiza
cija tikrina, jog nekurtos to
kių esą paties majoro protekci
joj ir jų nepuldinėją, — ren
gia bingo gėmius po senovei. 
Toji organizacija dabar krei
pėsi į gubernat.orių majorą pa- 
varyt, o jeigu.,' girdi, tas ne
bus atlikta, rinks piliečių para
šus ir majorą piliečiai pavarys 
referendumu. Miesto valdžios 
rateliuose dėl to kilo 
sujudimas.

Netikėtai Gausite
Per daugelį metų 

kompanija šienavosi 
tuodama iš savo 
kostumerių labai aukštas kai
nas. Po ilgo ir upartaus spyri- 
mosi pagaliau kompanijai įsa
kyta grąžint tas, kas buvo per
mokėta.

Ir dabar kompanija, prilipus 
liepto galą, skelbia, jog tą per
viršį sumoje $10,954,509, kurį 
nelegaliai išsikolektavo, nuo 
spalių mėnesio 1942 m., iki 
rugsėjo mėnesio, 1945 m., grą
žins atgal.

nemenkas

čia gaso 
išsikolek- 

pzismiliono
pareikalaudavo algų, 

kompanija gvoltu 
būk ji operuojanti

‘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 knyga tuo
jau bus pasiųsta. ; -

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

Abiejose knygose yra daug 
gaus sielą žavėjančių eilių, 
kurios turėtų būti 
žmogaus namuose.

Užsisakydami adresuokite:

pernai pelnas siekė arti 90 mi- 
lionų dolerių.

Kam Laikyt Slaptybėje?

Labai tankiai koresponden*- 
cijose, o ypatingai pranešimų 
skyriuj, išgarsinant mūsų or
ganizacijų susirinkimus, tikri
nama, jog bus svarstoma labai 
svarbūs reikalai, ir todėl, girdi, 
dalyvųmas kiekvieno nario yra 
būtinas.

•Praeina dienos, savaitės, o kas 
ir kaip ten nutarta, nė gu-gu. 
Kodėl taip? Dar visai neseniai 
Detroito Lietuvių Kliubas (ką 
turi savo namą Vernor High
way gatvėj prie Scotten Avė.), 
kviesdamas nariufe į susirinki
mą paskelbė, jog bus balsuota: 
pirkt namas su svetaine paren
gimams ar ne. Bet iki šiol apie 
pasekmes nieko spaudoj negir
dėt. Tokis skaitytojo jausmais 
žaidimas laikraščiui juk ken
kia !

Buržuazinis Dėkingumas
Kuomet sutriuškinimui Hit- 

lerio-Mussolinio • militarės iha- 
šinos buvo mobilizuojama Ame
rikos vyrai, valdžia vainikavo 
juos herojų laurais... Kuomet 
jie sugrįš, bus pasitikti su iš
skėstomis ir kupinomis viso
kiausiais gyvenime patogumais 
rankomis ...

Well... dauguma jų grįžo; 
tiesa, tūli kritingoj sveikatos 
padėty. Po karo šiaip taip su
rasta jiems pastogė, darbas. 
Arti Detroito buvo vetera
nams įrengta gyvenimui name
liai; tikėjosi jie ten pastoviai 
su savo šeimynomis turėt pa
stogę, bet dabar, kada šuoliais 
rengiamasi naujam karui (jau 
trečiam mūsų dienose), toms 
karo Veteranų šeimynoms, viso 
arti keturiems šimtams, įsaky
ta nusipirkt tuos 
jeigu ne, — Jauk

Sulyg Trumano 
ei jos patvarkymo,
karui neims. Priaugo, mat, mi- 
lionai naujų rekrūtų; buvusio 
karo veteranus tad galima ir 
pastumt, kaip nudėvėtą vyžą.

Nesunku įsivaizduot, kaip 
jaučiasi tie buvusio karo -vete
ranai. Nusipirkt tuos namelius 
neišgali, nesvietiškai brangūs, 
o kur surast kita pastogė?

Suvalkietis.

Buvo surengtas parengimas 
paramai trečiosios partijos. 

'Pirmininkavo K. Dobrovolska 
sūnus, karo veteranas — dak
taras. Paul M. Srveesy pa
sakė tinkama kalbą nušviesda
mas partijos reikalą ir rolę. 
Jis ragino visus darbuotis, 
kad Henry Wallace būtų kan
didatu ir išrinktas į mūsų ša
lies prezidento vietą.

Buvo rodomos filmus, kurios 
labai .patiko publikai. Gaila, 
kad publikos buvo nedaug. 
Aukų surinkta $80.

Darbai pas mus labai pras
tai eina. Audinyčios vis atlei
dinėja darbininkus iš darbo. 
Ųir.ba trimis pakaitomis, bet 
tik su puse darbininkų. Nau
ji niekas negali darbo gauti. 
Ir keista, kad yra žmonių, ku
rie mano, kad naujas karas 
prasidės, tai ir darbų bus.
. Keista, nejaugi jie , mano, 
kad tam, kad darbų būtų, tai 
turi nuolatos pasaulyje būti 
karai ir milionai žmonių žū
ti? Kodėl jie nesistengia net 
to sužinoti, kad už nedarbą 
yra kalta kapitalistinė tvar
ka? Kodėl jie nesistengia su
žinoti, kad tarybinėje tvarko
je ir liaudies demokratinėse 
šalyse, kur žmonės patys val
do fabrikus ir mašinas, tai 
nedarbo nėra ir negali būti?

427 Lorimer St.,

užsisakykite
prisiųsdami

giliai žmo- 
Tai knygos, 

kiekvieno kultūriško

Brooklyn 6, N. Y.

August' Gustas 
BELTAJRE FLORIST 

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas 
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y. 

(kamp. 68th St.) ♦ * 
Atsitikime Varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FJJNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

namelius, o 
j gatvę!

administra-
jų naujam

Toronto, Canada

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermemm> didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiamą šeimom ąulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

Plėšikai Atėmė iš K, Kamičai
čio 1,100 Doleriu

Gudrūs plėšikai v apiplėšė Ka
zį Kamičaitį, gyvenantį 73 Cla
remont St.

Susitaupęs pinigų, Kazys no
rėjo nusipirkti aiitomobilių. Ei
damas Dundas gatve pastebėjo 
gražų automobilių pardavimui. 
Priėjęs pradėjo apžiūrėti ir ne
trukus sutiko jį pirkti.

Pasiūlius jam vykti pas jo 
advokatą dėl galutino sutvarky
mo, pardavėjas pareiškė, kad 
jis. nori parduoti tik už grynus 
pinigus. Kamičaitis nieko blo
go nepamanė ir sutiko sumo
kėti grynais pinigais.

Pasirengus važiuoti į banką,> 
atsirado kitas pardavėjas. Jie 
nuvežė Kamičaitį . į banką, kur 
jo pįnigai buvo. Gavęs pinigus, 
vieną tūkstantį ,įdėjo į vieną 
kišenę, o kitą — į kitą.

Važiuojant nuo banko, par
davėjai . paklausė, ar jis gali 
vairuoti. Jeigu ne,, tai jie su
tinka parodyti. Jis sutiko. Pa- 
sivežę į nuošalesnę gatvę, “par
davėjai” žėrė jam į akis pipirų, 
paskui ištraukė iš kišenės pini
ginę su $l,10Q, o jį patį išstū
mė iš automobiliaus ir nuvažia
vo.

Jo laimė buvo, kad ne visus 
pinigus turėjo vienoj vietoj. 
Tokiu būdu Jam liko tas tūks
tantis,' kurį turėjo kitoj kiše
nėj. '

Torontietis.

London. — Derybose su 
vakariniais talkinįnkajs dėl 
taikos sutarties su Austrija 
Sovietai padarė kelias nuo
laidas nuo pirmesnių reika
lavimu,.

Į mūsų miestą atvažiavo 
keletas pabėgėlių. Su viena 
mergina turėjau pasikalbėji
mą tuojau, kaip ji iš Vokie
tijos atvažiavo. Klausiau jos: 
kada iš Lietuvos pabėgai? 
Sako, kad, — kaip Raudonoji 
Armija varė hitlerininkus iš 
Lietuvos. Klausiau, kodėl ji 
bėgo. Sakė,, kad b.ėgo nuo 
komunistų, bolševikų ir Pa
leckio. Sakė, kad bėgo “mo
kyti žmones,” kunigai, valdi
ninkai; pasakojo, kad' komu
nistai visus b'audžia ir žudo, 
tai ir ji bėgo.

Klausiau, kodėl atvyko į 
Ameriką, jeigu tau Hitleris 
buvo geras. Ji pasakojo, kad 
jeigu Hitlerį pamatytų, tai 
ant kelių prieš jį atsiklauptų, 
taip jis “buvo geras” — “iš
vadavęs Lietuvą nuo bolševi
kų.
tuvoje vėl 
fašistai iš 
viešpatauti

Sakiau,
jiems to. Bet ji tiki, kad bus 
tie laikai, kada jie galės vi
sus komunistus ir jų simpati
kus išžudyti, štai koki tie pa
bėgėliai ir ko jie trokšta.

Lenkijos UN Atstovas 
Smerkė Amerikos Politiką

Chicagoj įvyko studentų 
konferencija. Joje dalyvavo 
nuo 50 universitetų ir kolegi
jų atstovai. Konferencija tu
re j.o pamėgdžiojimą United 
Nations mitingo Chicagos 
Universitete. Tam UN pa
mėgdžiojimo mitinge kalbėjo 
Julius Katz-Suchy. Jis smer
kė' J. V. politiką kas liečia 
Palestinos, Čekoslovakijos ir 
Trieste klausimus.

Katz-Suchy , sakė kalbą 
Mendel svetainėje studentams 
delegatams susirinkusiems, 
kaipo į Jungtinių Tautų 
Asemblėją. Harvard Univer
siteto studentai delegatai at
stovavo Amerikos Jungtines 
Valstijas, New York delega
cija atstovavo Sovietų Sąjun
gą. Konferencija 'baigėsi sek
madienį.
Blėdinga J. V. Politika

Katz-Suchy stebėjo, kad 
skaudų smūgį uždavė UN 
“pačiai gyvybei” viena didžiu
lių valstybių (J. V.).' Ji, anot 
jo, pasirinko sau sprendimą 
jos pačios ekonominių ir stra
teginių interesų sumetimais. 
Čia UN rezoliucija bandanti 
išrišti Palestinos problemas, 
“buvo paneigta ir iš jos likosi 
gabalėlis popierio.”

Lęnkijos demokratinės liau
dies valdžios atstovas nurodė, 
Amerika smogė kitą smūgį 
UN principams, kuomet no
rėjo būti instrumentu patieki
me UN Saugumo Taryboje 
Čekoslovakijos valdžios per
siorganizavimo dalyką.

“Šūvis Šaltam Kare”
Šis smūgis, pasikėsinimas 

yra kitas šūvis šaltam kare, 
ir taikomas prieš Sovietų Są
jungą, kaip nekurto nori tikė
ti, jis pabrėžė. Bet tikreny
bėje, pasak Katz-Suchy, yra 
atkreiptas prieš UN, prieš jos 
principus dėl savistovės ne- 
prigulmybės ir šventumo teisių 
kiekvienai tautai tvarkyti vi
daus tvarką be įsimaišymo, 
bei patarimo iš didžiųjų pu
sės. '

Jis dadėjo, kad trečias ir 
didžiausias pasik ė s i ft imas 
prieš UN, pasireiškia dekla
racijoje Amerikos, Anglijos 
ir Francūzijos valdžių — grą
žinti Triesto miestą Italijai.

'Istorija nežiną tokio nuogo 
pasikėsinimo ant taikos su
tarties nesenai pasirašytos. Ir 
tai daroma dėl intereso vie
nos didžiųjų.

Koniįerencijon susirinkę
studentai svarstyti pasaulinės 
plotmės klausimus, plojo ir: 
buvo dėkingi Lenkijos liau
dies atstovui už aiškumą ir at
virumą padėt jiem rišti poli
tinius klausimus. Rep.

Jeruzalė. — Žydai apšau
dė anglų stovyklą ties Hai
fa.' 1 anglas nušautas ir ke
li sužeisti.

- New York. — Daugelis 
rūbsiuvių čia jau keli mė
nesiai neturi darbo..

Ji vis tikisi, kad 
bus fašizmas, 
užsienio grįš 
ir ši mergina

kad nesulaukti

Lie- 
visi 
ten 

grįš.

Miršta daug lietuvių. Tik 
kovo mėnesį štai mirę. 3 d. 
mirė našlė Bagužienė, sulau
kus 65 metų. Ji buvo rusų 
tautos, paliko nuliūdime sūnų 
ir 3 dukras.

Kovo 21 d. mirė Antanas 
Valatka, pavienis, sulaukęs 
59 metų. Mirė nuo širdies li
gos. Eidamas gatvėje krito 
ir mirė. Brolis gyvena So. 
Bostone, bet į laidotuves -ne
pribuvo. ’ Būtų gerai, kad jis 
atsišauktų Į kapinių valdybą.

Mirė Pazniokų sūnus — 
Pranas, sulaukęs tik 31 m., 23 
d. kovo. Paliko nuliūdime tė
vus. Drg. Pazniokai tik vie
ną sūnų turėjo ir to neteko! 
Velionis sirgo porą savaičių.

Buvo daug kvietkų ir labai 
daug mašinų palydėjo į ka
pus.
tuvių Laisvus Kapus. Paznio
kai
skaitytojai. Lai būna amžinas 
poilsis minusiems,, reiškiu gilią 
užuojautą jų giminėms.

Palaidotas laisvai į Lie-

yra dienraščio Laisvės

PRANEŠIMAS
' HARTFORD, CONN.

Baltindži.0 11 d., 3 vai. dieną, Liet. 
Piliečių Klubo salėje, 227 Lawrence 
St., Laisvės Choro Vaidintojų Gru
pė suvaidins trijų aktų'veikalą “Po
nas Amerikonas,” kurį parašė Ro
jus IVJizara. Šiame veikale . matysite 
kaip Ponas Amerikonas nuvyko į 
Lietuvą, apsivedė su jauna mergina 
ir rųanė, kąd nemokytą savo pačią 
pakinkys j darbą, o jis bus ponas, 
jam niekuomet nereikės dirbti. Bet 
neilgai tie geri laikai sekėsi. Tąd 
kviečiame vietinius ir iš apyjnkės 
ateiti' ir pamatyti šį gražų veikalą.

Įžanga 55c. — Kom. (82-83)

F otografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y. 

%

Tel. EVergreen 8-9770

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home
I

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

Joseph Zeidat, Jr.
411 Grand St. ' 
Brooklyn, N. Y.,

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

t 
Moderniškai įrengtos Koplyčios 

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

Tel. MArket 2-5172

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTO VIRŠŲ IR FENDERIŲ 
TAISYTOJAI

Nuolatinis Darbas—Ge?a Alga 
825 MAIN ST.

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

* (82)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS -

BATAI
Patyrusios padų prisiuvinėtojos California 

batams dėl merginų

ROJAY SHOES, Inc.
265 NOSTRAND AVE., BROOKLYN, N. Y. 

TELEFONAS STERLING 3-4313
(83-85)

Operatorės — Operatorės 
•Patyrusios dirbti prie $3.50 , suknelių.

Unijinė dirbtuvė

DIXIE
245 -23111) ST., BROOKLYN, N. Y.

(83-85)

Pranešimas
COKEBURG, PA.

Progresyvės partijos komi
tetas dėl Henry Wallace’o 
rengia masinį susirinkimą ant 
balandžio 10 d., 6 vai. vaka
ro, Silver’s Ballroom, Coke
burg, Pa.

Draugai dalyvaukite tšme 
susirinkime ir išgirsite žymių 
kalbėtojų progresyvės partijos 
reikalais, kurie priklauso 
mums visiems. Komitetas.

[geri PIETCSlI
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas. e-- ------------- a

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 Iš 7-iųpatrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
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.

GREEN STAR RAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražinai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina ! 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados "bus patenkinti. Į

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. , 1
• Geriausias Alus Brooklyne ' ;

‘ PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRATED STREET BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ketvirtad.. Bei. 8,1948
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NewWto^Afe^lnloi Moterys Vyks j Bazarą 
Penktadienio Vakara

Tuščias Laivas
Gen.

Policistas “Atsiminė”
Pikietuotojus, Bet

. ,Ne Policistus
Policijos leitenantas George 

Reuther teisme parodė pirštu 
į 11 marininkų, kurie būk su
darę kylį apgynimui pikieto 
linijos ant Wall St ryto kovo 
30-tą, kada įvyko didžioji po
licijos ataka ant streikieriu.

Atakoje daug pi k i etų etoj u 
buvo apdaužyti ir kelios de
šimtys areštuoti. Kad poli
cija neglostė pikieto, galima 
spręsti iš jo, jog vieno poli- 
cisto lazda sutruko ir vieną 
savo bendrą, detektyvą, gero
kai pritvojo, manydami esant 
streikieriu.

Tačiau Reuther sakėsi neį
sižiūrėjęs, nepažinęs nei vie
no policisto tarpe atakavusiu 
pikieto liniją.

Kitas Bombadirbis
Gal būt garsinimas, surištas 

su paskiausia suimtu jaunu 
bombų dirbėju ir eksploduoto- 
ju, pagundė kitą, Allie Ken- 

x nedy, 16,metų, padirbti ir 
mesti bomba i A & P krau
tuvę, 9 Hamilton Place, New 
Yorke. Chemikalai apdegino 
3 asmenis.

Anot policijos, vaikinė! is 
kerštavęs už išmetimą iš 
krautuvės.

' ■ “ * I

z

N. Y. Universitetas
I

Pakėlė Mokslo Kainą
Pradedant ateinančiu sėzo- / 

nu dar mažesnis skaičius stu
dentų galės įeiti į New Yorko 
aukštojo švietimo įstaigą. Vie
toje dabar mokamų $13.50 už 
punktą per sezoną, turės mo
kėti po $15.50. j

Su tais pakėlimais tūluose ! 
universiteto skyriuose susida- ' 
rys $500 mokestis per mokslo j 
sezoną, kituose iki $550.

Mrs. Maria Luz Ramirez su
laikyta po $25,0(f0 kaipo liu
dytoja Veroš Lotito* žmogžu
dystės byloje. Jos vyras yra 
įtartas žmogžudystėje. '

Michael Lauretti, 62 motų, i 
iiš Inwood, L. L, kontrakto-! 
rius. pašovė to miestelio bar
tender} Mauro Esposito. Tu
rėjęs kokį pykti.

“PERGALĖJE” MATYSITE LIETUVĄ 
PASTAROJO KARO METU

Nuvykę pamatyti gražiąją 
šios gadynės dramą “Perga
lę,” šį sekmadienį, balan
džio U-tą, Labor Lyceum, 
919 Willoughby Ave., Brook- 

■ lyne, matysime mums pažįsta- 
i mą Lietuvą. Ir matysime ją 
i gražiausioje aplinkoje, kokia 
'tiktai* galima mūsų sąlygose.

Matysime ją gražiausia dėl 
to, kad veikalo “Pergales” 
vaidinimas rūpestingai pri- 
ruošiam'as. Būrys žmonių tam! 
aukoja savo vakarus ii- šven-i 
tadienius jau per mėnesius.! 
Lietuvą matysime patobulin-j 
tame vaidinime.

Tačiau vaidinimas dar ne 
^viskas, kas ten įdėta.

Svetainių scenerijos suside
da tik iš trijų sienų ar atviro 
lauko kraštų. Kambarius^ rei
kia pripildyti tikroviškais lie

tuviškais rakandais. Kiemą 
reikia padaryti irgi lietuvišku. 
Tatai padaryti stengiamasi 
ant tiek, ant kiek tatai yra 
įmanoma.

Tai ko, pagaliau, nematysi
me?

Nematysime to sunkaus 
darbo, kuris įdėtas į tų daiktų 
suplanavimą ir < padarymą. 
Tai taip pat daugybė valan
dų liuoslaikio grupės žmo
nių, pasiryžusių pastatyti mū
sų liaudies teatrą ant aukš
tesnės skalės, kad mes, atė
ję kelioms valandoms, galė
tume visu kuo pasigrožėti. 
Nėra abejonės, kad visi my
lintieji grožę tuomi pasinau- 

! dos. Ir pasinaudos pilnumoje, 
i nuvykdami į Labo!' Lyceum šį 
sekmadienį.

, Uždanga pakils 3:30 popiet.

Teisiy Biliaus Gynimui Konferencija 10-tą
Šaukiama dviejų svarbių 

liaudies organizacijų ir ren
kama daugelio atskirų žymių 
asmenų, konferencija gynimui 
Teisių Biliaus bus įdomi ir 
masinė.

Konferencija įvyks jau šį 
šeštadienį, balandžio 10-tą, 
Hotel Diplomat, 110 West 
43rd St., New Yorke. Civi
lių Teisių Kongresas ir Ame
rikinis Sveturgimiams Ginti 
Komitetas, greta 7-nių kitų 
žymių organizacijų, yra šau
kėjuose tos konferencijos.

Užgyrusiųj ų konferenciją 
eilėse randasi daktaras Wal
ter Rautonstrauch, buvęs Co
lumbia Universiteto profeso
rius; daktare Gene Weltfish, 
Amerikos Motorų Kongreso 
prezidentas; valstijos senato
rius Kenneth Sherbell iš 
Br^oklyno; Miesto Tarybos 
nariai Benjamin J. Davis ir 
Eugene P. Connolly, taipgi 
daugelis unijistų.

Konferencijos šaukėjai sa
ko. jog “bendra reakcininkų 
ataka ant civilių Amerikos 
liaudies laisvių turi būti at
mušta bendru apsigynimu.

bininkams grasinimai, kurie 
dabai- jau vykdomi,” turėtų 
mus subendrinti ir paakstinti 
veiklon dabar, tuojau, sako 
atsišaukimas.

Brooklynietis Joseph Toma- 
sino, 40 meti], tapo nušautas 
Stamforcle. Joseph Montore, 
41 m.; Michael Papa, 23 m., 
ir Jerry Muro, 16 metų, tapo 
areštuoti. Juos kaltina ban
dyme išlaužti saugiąją šėpą 
restaurane.

Coney Island jau esąs pa
ruoštas laukimui svečių, o jų 
tikisi su pirma šilta diena. 
Jau dabar šiltesnę saulėtą die
ną at vyksta pasiilgusioj i pasi
vaikščiojimo pajūryje lentiniu 
taku.

Samuel R. Tucker, 31 metų, 
kurio vairuojamas sunkveži
mis užmušė newyorkietį 6 
metų berniuką Charles Ver- 

I don, nubaustas $50 už/pavo
jingą vairavimą ir dar bus 
, teisiamas už vaiko mirtį.

“Deportacijos kampanija, i Thomas Keaveny, 37 metų, 
Neamerikinio Komiteto ‘nei-i skubėjo pagauti jau pasijudi- 
gimo’ technikei įkalinimui po-i nusį iš Williston Park stoties, 
puliariškų vadų,, prezidento1 Long Island, traukinį. Jis nu- 
ištikimybės įsakymas dviems \ krito tarp traukinio ir plat- 
mdionams federąlių darbiniu-1 formos ir tapo mirtinai su
ku ir Taft-Hartley aktas, dar- į trintas. v

BROOKLYNO LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS
STATO SCENOJE

B. Dauguviečio Penkių Veiksmų Dramų

“PERGALĘ”
Vaizduojančių Lietuvų Pastarojo Karo Metu

SEKMAD., BALANDŽIO 11 APRIL
PALMA, išlepelė išdaviko Benio žmona
“Tavo Leoną į kalėjimą pasodins, o pasijui 

sušaudys. Taip ir reikia... tam išgamai, tam 
‘komjaunimo sekretoriui.’ Irgi pienburnis atsi
rado: Lietuvos žemės tvarkytojas!”

•
Įžanga: iŠ anksto—$1.00; prie durų—$1.25 

tik šokiams—65 centai ,
•

NESIVĖLUOKIT! Uždanga pakils lygiai 3:30. 
Atėjusieji vaidinimo metu bus prašomi palaukt, 
neit į sėdynes iki einamojo veiksmo' pabaigos, 
kad netrukdyt jau sėdintiesiems.

Brooklyn Labor Lyceum Salėj e
949 Willoughby Avenue

Uždanga Pakils Lygiai 3:30 Popiet
Šokiams Gros JURGIO KAZAKEVIČIAUS Orkestras

New Yorko Policija
Veikia i Italijos
Rinkimus

Angliškas darbininkų dien
raštis iškėlė aikštėn, kad 
tū k stanči ai m i meograf u otų
laiškų (italų kalboje) sklei
džiami italais apgyventuose 
New Yorko distriktuose. . Jų 
tikslas — pasiųsti tuos laiš
kus Italijos žmonėms, kad jie 
nebalsuotų už demokratinį 
frontą balandžio 18-tą įvyk
siančiuose rinkimuose.

Laiškas, datuotas Velykų 
dieną, kovo 28-tą, ragina 
“atmesti komunizmo pavojų.” 
Balsavimas už demokratinį 
bendrą frontą, girdi, būtų to
kiu pavojumi. Ir leidžiama 
suprasti, kad demokratiniu 
balsavimu asmuo prasikalstų 
Amerikai, negautų amerikie
čių paramos. Originaliai da
lintas bažnyčiose, laiškas da
bar skleidžiamas per policiją.

Kad tie laiškai skleidžiami 
Ridgewoode per policiją, laik
raštis turi tikrą įrodymą. Le
on Nelson, to laikraščio pa
siųstas, nuėjo į 83-čią Pre- 
cinkta, 179 Wilson Avenue, 
Brooklyne, ir gavo kopiją to 
laiško.

Laikraščio redaktorius John 
Gates pasiuntė policijos vii'ši- 
n ink ui Wai lander protestą, 
pareikšdamas, jog užsiėmimas 
propaganda yra laužymu po-' 
licijos department© taisyklių.

Amerikiečių rengiamasis ba
zaltas, į kurį moterys Apšvie
tus Klubo narės tarėsi eiti 
grupėje, prasidės jau šio 
penktadienio vakarą. Baza- 
ras tęsis tris dienas—9, 10, ir 
11-tą. Jį rengia Amerikos- 
Tarybų Sąjungos Draugišku
mo Taryba.

Khibietės vyksime į bazarą 
atidarymo vakarą, penktadie
nį. Kadangi pasklidai gyve
name, patartina visoms va
žiuoti tiesiai į bazarą ir ten 
susitikti. Bazaro vieta: City 
Center Casino, 
St., New Yorke, 
vai. po pietų, 
togu, nuvykite
bančiosios, palaukime 
kitos arčiausioje liuosoje 
siburti vietojo, kairiame baza
ro krašte, tarp 7:30 ir 8 vai. 
vakaro. Klubietč.

Armijos transportas
M. B. Stewart parplaukė iš 
Halifax į New Yorką tuščias. 
Kai kada pasitaiko nedaug 
krovinių ir kompaniškiems. 
Karo laiku niekad neplaukė 
tušti. Tuos laikus atsiminus, 
tūliems neapykanta prieš Ru
siją pakyla keliais laipsniais. 
Jie bevelytų vežti nors karo 
mirusius. . . Marininkas.

Zmitraitė Grąžintojų 
Sąskridyje

Primušė ir Apipiešė

Siunčia Miesto 
Tarybos Nariui Pieno

Protestuodamos prieš aukš
tas pieno kainas, Brooklyno- 
New Yorko moterys siunčia 
brooklyniečiui Miesto Tary
bos nariui Walter Hart’ui dė
želes pieno. Siunčia aprody
mui, kad jis atima nuo jų 
šeimos pieną neleidimu svars
tyti ir balsuoti darbiečio 
kaunsilmano Eugene P. Con
nolly įteiktos rezoliucijos.

Connolly rezoliucija reika
lauja tirti, dėl ko užkeltos 
pieno kainos. Bet ta rezoliu
cija neišleidžiama iš taisyklių 
komisijos, esančios Hart’o ran
kose.

Kita Šeima Stotyje
Michael Whelan, 30 metų, 

vienatinę vietą besurado 
Pennsylvania stotyje praleisti 
naktį su žmona ir keturiais 
vaikais. I stotį jie atėjo ap
siginti nuo šalčio. ' Stotyje 
juos pastebėjo policija. Per 
ilgai būnančius, mat, kaman
tinėja ir išvaro lauk. O kar
tais ir areštuoja, kaltina 
esant valkiozais.

Tose tai sąlygose ir Whe
lan tapo “atrastas” su šeima 
(nuo 11 mėnesių iki 6 metų 
amžiaus). Kišeniuje jis dar 
turėjo 6 centus, po centą “vė
lei,” taipgi x pundelį palučių 
kūdikiui — tai' ir visa jų 
manta: bedarbiai, beturčiai, 
benamiai.

Pagarsinus spaudoje, žino
ma, atsirado geradarių, di
džiumoje, norinčių pasigarsin
ti save ir pagarsinti, kaip pas 
mus “karališkai” globojamas 
biednas žmogus. Net laikraš
tis, kuris rašė, būk Wall Stry- 
to streikieriai “užpuolė - ant 
policijos,” pasiuntė pas Whe- 
lanus mokantį palutę parišti 
reporterį “pagelbėti šeimai,” 
tarsi kad pati šeima staiga 
nebemokėtų palučių pasegti.

Tuo patimi laiku, padėdami 
laužyti streikus. darbininkų 
unijas ir kitas organizacijas, 
tie “geraširdžiai” ubagina 
tūkstančius tokiu Whelanu.

T—as.

Queens trys jauni vyrukai, 
kaltinami pavogime automobi- 
liaus, sakėsi nevogę. Tačiau 
sulaikyti kvotimui.

133 W. 55th 
Prasideda 3 

Kurioms pa
auk sti. Dir-

viena 
su-

Klaunas Mirė 
Radio Programoje

Atvykęs- dalyvauti Madison 
Square Gardenė atsidariusia
me cirke, klaun'as Albert Vic
tor Adams staiga mirė radio 
stoties
jam ii1 jo 
taipgi yra 
ruoštas su 
kalbėjimas 
cirką. •

Vietoje planuoto pasikalbė
jimo, programa baigėsi rekor
du ota muzika.

WJZ studijoje, kur 
žmonai Lulu (ji 

klaunu) buvo su- 
reporteriais pasi
tiksiu pagarsinti

John Bolton ir jo padėjėjas 
Schribcr vos tik spėjo atida
ryti auksoriaus krautuvę, 987 
Myrtle Ave., Brooklyne, kai 
prie jų prisistatė trys plėši
kai ir pareikalavo atidaryti 
šėpas. šiems nepaskubėjus, 
plėšikai* juos apdaužė. Belton, 
sakoma, sužeistas pavojingai.

Plėšikai pasigavo $200 ver
tės laikrodėlių ir $1,647 pi- 

Į nigais. Tačiau per didelis 
skubėjimas vargiai apsimokė
jo — kitose dviejose šėpose 
jie palikę neapžiūrėtus tūks
tančių dolerių, vertės deiman
tus.

Viktorija Zmitraitė šiomis 
dienomis- lankosi New Yorke. 
Jinai atvyko į grąžintojų 
(beauticians) metinę konven
ciją. kurioje būna pasitaria
ma apie naujoviškiausias ma- , 
das šukuosenoje ir bendrai 
gražinime. Susipažįsta su nau
jausiais įrankiais, metodomis, 
medžiagomis.

Viktorija ir jos sesuo Bronė 
jau per eilę metų užlaiko mo
dernišką gražinimo įstaigą sa
vo namuose. 56 Brown Street, 
Johnson City, N. Y., Bing
hamton© priemiestyje.

Partinės nominacijos (pri
maries), balandžio 6-tą, kai
nuojančios miestui $400,000.

REIKALAVIMAI
Reikalinga Mergina Raštinės 

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,

J

Nežinomas šuo įkando 5 
metų berniuką Charles Quinn 
jam esant Belmont Kepyklo
je, Brooklyne. kovo 31-mą. 
Vaikas turės pergyventi 14 i 
labai skaudžių įčirškimų, įlei
džiamų apsaugai nuo pasiuti
mo ligos. Jeigu būtų ' suras-Į 
tas ir r ištirtas šuo, vaikui tų j 
Įčirškimų gal nereikėtų.

Du ginkluoti plėšikai atėmę 
iš groserninko Savino (301 
Charles St.) $140, paliko jį 
užpakaliniame kambaryje ir 
duris užkrovė alaus dėžėmis, 
kad jis greit neišeitų.

į Egzaminuojant Akis, į 
i Rašome Receptus 
i Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Eordtikui nepatinkanti Ru- - . . . - _ ...........
sija, sako New Yorko komer-!4]9 Lorimer Št., Brooklyn, N. 
cine spauda, kuri skubėjo pa-1 y.
sitikti iš puotavimo Europoje,
sugrįžtanti automobiliu mag-
nata Ilenrv Ford 2-if Gir-L galinga moteriškė prižiūrėjimui

• • j : 2 melų mergaites, šeštadieniais ir
di, reikią rusus suvaldyti, O sekmadieniais paliuosuojame. Kam- 
tas valdymas reikštų Fordui barys, valgis ir alga. Kreipkitės: 
karinius kontraktus ir daug'®- Karr, 514 Autumn Avė., 
, x ... Brooklyn, N. Y. (East New York)
daug naujų milionų dolerių, j antros lubos (67-84)

(75-86)

Saugokite jas gerai

JŪSŲ AKYS
yra

JŪSŲ BUITIS

DUOKITE IŠEGZAMINUOTI SAVO 
'“■SUŽINOKITE TIESA APIE SAVO

AKIS m 
AKIS” '

t

Jerome Hurwitz B.
OPTOMETRISTAS 

Mes patys ištekiname stiklus, pritaikom jūsų regėjimui.

. 830 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
EV. 8-2123

Atdara kas vakarą iki 8-tos — Penktadieniais uždara

S. A. O.

I
 GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.

(1—2 dienom 
į 6—8 vakarais

Ir Pagal Pąsitarimais.*Telefonas EVergreen 4-0203

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI 8

, i)

V
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Valandos:

įvairybe kostu- 
džiulerių. $uk- 
setal Elgin (— 

išdlrbimoi

Graži 
miškų 
nelėm 
American 
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Dalmontiniai 
žiedai.

Man’s BULOVĄ...richly stykd 
always accurate and depend-

•Me.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. Ą. Petrikai
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta. ♦

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

Pergarbaniuojame ant Jūsų se
no permanent be plaukų laužymo 
ar bi kokio kirpimo. i

Bile moteriškė, norinti atrodyti 
nuo 10 iki 15 metų jaunesnė, tu
rėtų užeiti dėl mokslipio atjaunė- 
jimo patarnavimo.

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRIangle 6-8983.

iV.

❖ 
• •
• •

Lady’s BULOVĄ . . . modem
Lteuty mb every trim Kne . . J

IlIlDlIDlibii.

New m 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

ROBERT LIPTON
' Jeweler

4

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisve (Liberty, Li t h. Daily )—KetvirtacL, Bal. 8,1948




