
Helsinki. — Tvirtinama, 
jog Suomijos seimas užgirs 
draugiškumo ir bendro ap
sigynimo sutartį su Sovietų 
Sąjunga.
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Trokšta Vajavotis.
“Dievo Automobiliai.” 
Sudiev Sostui.
Su Pavasariu Godomis.
Kriminalistų Mazgojimas.

Rašo A. BIMBA

Rymo Katalikų Federacijos
sekretorius L. šimutis paskel
bė ilgą manifestą. Jame jis 
kalba apie savo ir viso svieto 
nelaimes. Jų esą visos tvoros 
pilnos. Ir tie vėjai, girdi, vi
siškai sugedę. Jie “vis labiau
jaučiami, vis šaltesni ir aš
tresni darosi,’’ verkia šimutis.

★ ★ ★
šimutis nprėtų vajavotis, bet 

vienas vainon stoti bijo. Jis 
prašo kitus jį nuo komunizmo 
pavojaus gelbėti.

★ ★ ★
Vienas dalykas labai įdo

mus. Visam savo manifeste 
Kataliku Federacijos sekreto- 
rips nė žodeliu neprisimena
apie visągalftitįjį. Dievą. O, 
rodos, užtekę būtu paprašyti 
Dievo pagalbos.
, Ar jau ir šimutis liovėsi ti

kėjęs Dievo galybe, kad iš jo 
pagalbos nebeprašo?

★ ★ ★
So. Bostono Darbininkas 

praneša, kad arkivyskupas 
Cushing padovanojo “sesu
tėms“ naujutėlį gražu brangu 
automobilį.

Kristus nė asilo neturėjo, o 
arkivyskupas Cushingas ne 
tik pats - keletą automobilių 
turi, bet ir sesutes jais aprū
pina.

Per tuodu tūkstančiu metų 
pasikeitė laikąi. Ir Dievas da
bar daug duosnesnis.

★ ★ ★
Jau susirinko naujai išrink

tasis Rumunijos parlamentas. 
Parlamento patalpos išvalytos 
ir pataisytos. Visos buvusių 
monarchų ir galiūnų statulos 
išmestos. Pats karaliaus sos
tas pasiųstas į muziejų.

Naujoji šluota gražiai šluo
ja. Rumunijos žmonės žy
giuoja naujais keliais į naują
gyvenimą. Nedyvai, kad taip
ant jų pyksta buvęs karalius 
Mykolas. Pyksta taip pat vi
sos senos politinės išmatos.

Bet taip jau nulemta: pro
greso niekas nebesulaikys.

★ . ★ ★
Mūsų žymiojo poeto Stasio 

Jasilionio eilėraščių rinkinys 
“Pavasariu Godos” daro gra
žų įspūdį. Grožinės, literatū
ros bei poezijos mylėtojai šia
me rinkinyje ras daug gra
žaus pasiskaitymo.

Išleisdama šiuos Jasilionio
eilėraščius, Laisvė puikiai pa
tarnavo Amerikos lietuvių pa
žangiajai visuomenei.

Nors, tiesa, knyga išleista 
prenumeratų keliu, bet ios 
dar galima nemažai išplatin
ti. Tuo reikalu galėtų pasirū
pinti Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopos, 

★ ★
Amerikos militarinis tribu

nals išteisino didįjį naciško
sios Vokietijos amunicijos ka
ralių Kruppą ir jo pagelbinin- 
kus. Kruppas finansavo Hit
lerio partiją, Kruppas apgin
klavo Hitlerio armiją, bet tas 
Kruppas dabąr “nekaltas.”

Taip dabar veikia “Truma
no Doktrina.“ Hitleris pada
rė klaidą, kad galą sau pasi
darė. Jei būtų palaukęs, šian
dien jis būtų išteisintas.

★ ★ ★
Vienas dalykas aiškus: Tru

mano kabinetas anglies kasti 
neis. Tasai u valdžios straksė- 
jimas prieš mainierius anglies 
neduos.

Kodėl prezidentas Truma
nas neišėmė indžionkšino prieš 
kasykhj savininkus, kurie su
laužė sutartį su mainieriais? 
Kodėl už viską baudžiami 
mainieriai ?

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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Traukia Lewisu 
Kad Jis Nešaukė 
Streikierių Atgal

Teisman., 
Kasyklų 
Darban

Lewis? Tardys Tas Pats Teisėjas, Kuris Andai Uždėjo 
$3,510,000 Baudos Mainierių Unijai ir Lewisui

Washington. — Jungtinių 
Valstijų generalis prokuro
ras Tomas Clark įteikė fe- 
deraliam apskrities teisėjui 
Alanui Goldsborough pra
šymą, kad trauktų teisman 
Mainierių Unijos pirminin
ką Johną L. Lewisa ir pačią 
uniją, girdi, už “teismo pa
niekinimą.” Paniekinimas 
esąs tame, kad Lewis nera
gino darban 400,000 strei
kuojančių minkštosios ang
lies mainierių, kaip jam bu
vo įsakęs indžionkšinu ki
tas federalis apskrities tei
sėjas, M t. McGuire.

Taigi teisėjas Goldsbo
rough ir pašaukė Lewisa 
ateinantį pirmadienį pasi
teisinti, kodėl jis neturėtų 
būti teisiamas ir baudžia
mas už ano teisėjo įsakymo 
nepaisymą; o tai esąs kri
minalinis ir civilinis nusi
kaltimas.

Žymėtina, jog Goldsbo
rough 1946 m. paskyrė $3,-

500,000 baudos Mainierių 
Unijai ir $10,000 Lewisui 
už tai, kad nebuvo atšauk
tas tuometinis mainierių 
streikas pagal to teisėjo į- 
sakymą. Aukščiausias Teis
mas paskui sumažino uni
jai baudą iki $700,000.

Teisėjas Goldsborough 
dar neatsiliepė į Lewiso 
prašymą atšaukti indžionk- 
šiną prieš streikuojančius 
mainierius. Lewis' nurodė, 
jog tas indžionkšinas išgau
tas -pagal Tafto- Hartley’o 
įstatymą, kuris sutrempia 
žmonių laisves, užtikrintas 
Jungtinių . Valstijų konsti
tucijoje. Pats indžionkšinas 
gi laužo ir Tafto-Hartley’o 
įstatymo posmą, kuris sa
ko: Nebus reikalaujama, 
kad žmogus dirbtų prieš 
savo norą. O mainieriai 
streikuoja, kaipo pavieniai, 
be Lewiso ar unijos centro 
paraginimo, kaip tvirtina 
Lewis.

Paguldytas ant žemės, be sąmonės, šis yra vienas iš 
daugelio buvusiu apmuštu pikietuotojų policijos ata
koje ant Wall Stryto streikierių. , Atsakymui i polici
jos brutališkumą, sekamą dieną j pikieto linija atėjo 

arti tūkstantis pikietuotojų.

į Padaužų Govėdą Naciškai
Puolė Trečiosios Partijos 
Mitingą, Evansville, Ind.
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Trumanas Pateikė Fašistinėm Gaujom Obalsi Užpuolimam 
Prieš Progresyvią Partiją, Kaip Sako Henry Wallace

ŠAUKIA IŠGELBĖTI 1,200 
GRAIKŲ PATRIJOTŲ

Anglų Lėktuvas Kaltas už 
Nelaimę, Sako Sokolovski

London. — Sovietinis ko- 
mandierius Vokietijoj^ mar
šai. Sokolovski užprotesta
vo Anglijai, kad keleivinis 
anglų lėktuvas, skrisdamas 
virš sovietinės 'Berlyno da
lies, laužė nustatytas tai
sykles ir smogė lengvajam 
kariniam Sovietų lėktuvui. 
Taip ir žuvo anglų lėktuvas 
su 14 žmonių ir sovietinis 
lėktuvas su savo lakūnu. 
Sokolovskis atmetė anglų 
pasisiūlymą tyrinėti, nes 
jau ir taip aišku.

Vienijama Francijos Armi
ja ir Policija

Paryžius. — Francijos 
valdžia vienija kariuomenės 
ir policijos jėgas, kad su
tartinai veiktų, jeigu, esą, 
kiltų “payojus valstybei.”

Trumanas perša įvest ra- 
cionavimą ir kainų kontro
le. kad nieko nestokuotų 
Marshallo planui.'

Dar Bilionų Doleriu 
Reikalaujama Oro 
Jėgoms Didinti

Washington. — Neseniai 
Trumano valdžia skyrė $3,- 
000,000,000 oro jėgoms stip
rinti per metus. Dabar gi 
kongresinis ginkluotų jėgų 
komitetas vienbalsiai užgy
nė oro sekretor Syming- 
tono siūlymą padidinti ka
rinių lėktuvų skaičių nuo 
esamųjų 55 grupių iki 70. 
Tatai lėšuotų dar porą bi
lionų daugiau ginklavimuisi 
ore.

500 N. Y. Delegatų Protes
tuos Trumanui dėl “Pales

tinos Išdavystės”
New York. — 500 žydų 

delegatų iš čia nuvyks į 
Washingtoną balandžio 15 
d. ir drauge su 2,800 delega
tų iš kitų miėstų protestuos 
valdžiai, kad ji “išdavė Pa
lestinos žydų valstybę.”

Gilinu Komunistai Suvarė Daug 
Tautininkų į. Varžą Loyange

Nanking, Chinija. — Chi
nų komunistai ; atgriebė 
nuo Čiang Kai-šeko tauti
ninkų Loyangą, senąją Chi- 
nijos sostinę, svarbų gele-, 
žinkelių centrą. Sykiu jie 
suėmė daug Čiango karei
vių, jų tarpe ir naują pul
ką, kuris buvo siunčiamas 
pagalbon apgultiems Lo- 
yange tautininkams. Pir
mą kartą komunistai už
ėmė Loyangą kovo 14 
d. O kuomet tautinin
kai siuntė didelį savo ka
riuomenės skaičių miestui

atgauti, komunistai tiksliai 
pasitraukė išlLoyango. Jie 
užtaisė kilpas tautininkam, 
kuriuos iš naujo apsupo ir 
suvarė į varžą.

Šiauriniame fronte komu
nistai atakuoja apgultus 
tautininkus Č a n g č u ne, 
Mandžurijos sostinėje. Ka
talikų misionieriai mieste 
supranta, kad komunistai 
užims jį; todėl šaukiasi Či
ang Kai-šeko pagalbos, kad 
lėktuvais išneštų juos iš 
čangčuno.

New York. — •Amerikie
čių Taryba dėl Demokrati
jos Graikijoje gavo atsi
šaukimo kablegrama iš to 
krašto — gelbėti nuo su
šaudymo 1,200 graikų, ko
vojusių prieš nacius oku
pantus.

Kuomet Graikijos patri- 
jotai baigė mušt nacius 
laukan, tai įsiveržė anglų 
kariuomene 1944 m. ir iš
žudė tūkstančius graikų, 
norėjusių įkurt liaudies I 
valdžią. Toliau, anglai žadė
jo nekliudyti graikų kovu- 
nų, kurie sudės ginklus. Bet 
kai kovūnai atidavė gink
lus, anglai ir graikų žan-

% 
tebelaiko juos kalėjime. ,

■ O paskutiniu laiku mo- 
narchistai, pagal e Amerikos 
karininkų paliepimą, pra
dėjo tuos' patrijotus žudyti, 
sako kablegrama. Jau su
šaudyta l90 tų žmonių. Grę- 
sia mirtis ir likusiems, jei 
galingi protestai iš-užsienių 
nesustabdys monarcho-fa- 
šistinių budelių, kaip įspė
ja ta kablegrama.

Tarp sušaudytų yra ir 
Nick. Burdis ir M. Mone- 
das, kuriem vadovaujant 
pa tri jotai 1944 m. spalių 
mėnesį atmušė nacius, mė
ginusius susprogdint di-

dąrai, nacių bendradarbiai, 
suėmė 1,300 tų kovūnų ir

džiulę elektros gamyklą so
stinėje Athenuose.

Pripažino Progresyvių 
Partiją Chicago]

Chicago. — Vyriausias Il
linois valstijos teismas 
pripažino naująją, Progre
syvių Partiją, kaipo teisėtą 
Cook apskrityje, Chicagoj. 

• Pranešama,', jog ši Wal- 
lace’o partija antradienį iš- 
statys savo kandidatus no
minacijom į kongresmanus 
ir i apskrities valdininkus. 
Dedama pastangos įregis- 
truot progresyvius rudens 
rinkimams visoj valstijoj.

Irtfun Grasina Kovot prieš 
Jankius Palestinoj >

Tel Aviv, Palestina.—Žy- 
fdų Irgun organizacijos,va
dai perspėja Ameriką, kad 
jie kietai kovos prieš ame
rikonų kariuomenę, jeigu 
ji. bus atsiųsta Palestinon 
“tvarkai palaikyti” tarp a- 
rabų ir žydų. Irguniečiai 
kaltina Ameriką ir Angliją 
kaip arabų partnerius prieš 
žydus.

Peipingo Profesoriai 
Užtaria Studentus
r __________

Peiping, 'Chinija. — Poli
cija reikalavo, kad Peipingo 
Universiteto valdyba per
duotų policininkam 12 de
mokratinių studentų. Su
streikavo kiti studentai, 
protestuodami prieš polici
jos pasimojimą. Profesoriai 
taipgi parėmė studentus ir 
pareiškė, jog policija neturi 
teisės areštuoti studentų 
nei universiteto patalpose 
nei jo žemėje.

Craikti Partizanai Atmetė 
Monarchistus Atgal

A

Belgrad. — Oficialė Ju
goslavijos žinių agentūra 
Tanjung pranešė, kad grai
kų partizanai per kelias 
dienas supliekė ir atgal at
metė 7 batalionus monar- 
chistų armijos šiaurvakari
niame Graikijos kampe. 
Partizanai suskaitė 700 už
muštų ir paliktų sužeistų 
monarcho-fasistų.

Indianapolis, Ind. — Fa
šistu ojančių padaužų gauja 
bal. 6 d. vakare puolė išar
dyti masinį susirinkimą E- 
vansville, Ind., Coliseum sa
lėje, kur kalbėjo Henry 
Wallace, trečiosios partijos 
kandidatas Jungt. Valstijų 
prezidento vietai.

Pati policija atlydėjo tą 
govėdą, vadovaujamu vadi
namu “kataliku veteranu” 
ir “katalikų unijistų”.' Go- 
vėda daužė salės langus, vi
saip trukšmavo ir briovėsi 
vidun. Chuliganų būrys, pa- 
galiaus, įsiveržė į salės 
priemenę ir sumušė Walla
ce’o prezidentinio vajaus 
vedėją C. B. Baldwina ir du 
vietinius trečiosios partijos 
veikėjus. Tik tuomet polici
ja sulaikė govėdą nuo įsi- 
briovimo į pačią salę.

Tuo tarpu 800 žmonių 
klausėsi Wallace’o kalbos. 
Daugelis jų tik per padaužų 
eiles pralaužė sau kelią į sa
lę.

Amerikos Politikieriai 
Sušilę Agituoja už 
Italijos Klerikalus

Washington. — Trumano 
valdžios nariai ir kit* reak
ciniai politikieriai urmų 
šaukia Amerikos italus ra
šyti bei telegrafuoti savo 
giminėms ir draugams Ita
lijoj, kad balsuotų už prem
jero de Gasperio klerikalus 
rinkimuose ten balandžio 
18 d. Tokią agitaciją sklei
džia ir buvusieji valstybės 
sekretoriai Stimson ir Stet- 
tinius.

Mainierių Streikas ir Dar
bininkų Paleidinejamas
Pittsburgh. — Associated 

Press skaičiuoja, kad dėl 
anglies stokos per dabarti
nį mainierių streiką, per
trūko darbai ir 122,900 ki
tų darbininkų.

Wallace’o Pareiškimas
Prez. Trumanas viešose 

savo prakalbose ir pokal
biuose su korespondentais 
apšaukė Wallace’a “komu
nizmo agentu”, “Rusijos 
mylėtoju” ir siuntė jį Rusi
jon.

Tuomi Trumanas ypač 
kurstė fašistiniai - karinę 
isteriją prieš trečiąją parti
ją, kaip pareiškė Henry 
Wallace reporteriams.

— Aukštoji demokratų 
partijos komanda priėmė 
trumaniškus šmeižtus, kai
po savo obalsius fanatikam 
pjudyti prieš Progresyvių 
Partiją, — sakė Wallace. — 
Trumaniški ir kiti reakci
ninkai taip politiniai tero
rizuoja žmones, kad pilie
čiai bijo pasisakyti, už ką 
jie balsuos rinkimuose, y- 
pač jeigu jie ketina balsuo
ti už mąne. Bet reakciniu-__ 
kai nenugąsdins mus, ir 
mes rinkimuose juo dau
giau balsų gausime, kaipo 
kovotojai už taikos išlaiky
mą ir demokratiją.
Nėra Viešbučiuos Vietos 

Wallace’ui
Wallace su savo bendra

darbiais buvo užsisakę vie
tas viename viešbutyje In- 
dianapolyje. Fašistiniai le
gionieriai pagrasino pikie- 
tuoti viešbutį ir mėtyt vi
dun smirdančias bombas. 
Todėl viešbutis nedavė Wal- > 
lace’ui vietos. Tuomet buvo 
užsakyta kambariai kitame 
viešbutyje, bet ir tas, pa
gąsdintas legionierių, neįsi
leido Wallace’o ir jo drau
gų. Pagaliaus, jie susirado 
pastogę privačiuose namuo
se.

NEGRŲ VADAI SMER
KIA EISENHOWERI

Detroit, Mich. — čionai- 
tiniai negrų vadai pasmer
kė generolą Eisenhowerį, 
kuris nepripažino ir nepri
pažįsta negrams teisių ly
gybės su baltaisiais gink
luotose jėgose.

Ar Tiesa, kad CIO Galva Murray 
Remia Gen. Eisenhoweri?

San Francisco, Calif. — 
Hugh Bryson’as, pirminin
kas CIO Jūrinės Virėjų U- 
nijos, pasiuntė telegramą 
CIO centro vadui Philipui 
Murray, klausdamas: Ar 
tiesa, kad Murray perša ge
nerolą Eisenhowerj kandi
datu į Jungtinių Valstijų 
prezidentus, kaip dabar 
plačiai kalbama? Kuom ski
riasi Eisenhowerio politika 
nuo Trumano? Juk vienas 

■ir kitas remia prieš-unijinį 
Tafto-Hartley’o įstatymą; 
abudu stoja už verstiną ka-

rinę tarnybą; kaip Truma
nas, taip Eisenhoweris rei
kalauja karinės paramos 
Graikijai, Turkijai, Čiang 
Kai - šėkui ir fašistiniam' 
Ispanijos Franko režimui. 
Kuom, pagaliaus, skiriasi 
Eisenhoweris nuo Trumano 
kaipo pilietinių laisvių var-‘ 
žytojai?

Tokiu klausimus statąs, 
Bryson’as yra CIO naciona- 
lės vykdomosios tarybos 
narys.

■ --------------- * i i

ORAS.—Būsią giedra.
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Daug Triukšmo dėl Nieko
Kai Stalinas pasiūlė Suomijos vyriausybei sudaryti 

bendro apsigynimo sutartį, atrodė, jog tūla komercinė 
spauda Amerikoje sprogs iš susirūpinimo. Žinoma, 
spauda buvo tik “regimas” viso to triukšmo darytojas. 
Už jos nugaros stovėjo kiti — visokį valdininkai, Wall 
Stryto propagandistai, — kurie įsakė jai kelti triukšmą.

Tasai “alasas” susiliejo vienon išvadon: Tarybų 
Sąjunga norinti įvesti Suomiją “už geležinės uždangos,”
— “panašiai, kaip Čechoslovakiją’’!...

Tai buvo šlykštus suomių prieš Tarybų Sąjungai 
kurstymas, kad jie atsisakytų sutartį su Tarybų Sąjun
ga daryti. Wall Stryto imperialistams rūpėjo pastatyti 
Suomiją ton pačion padėtin, kokioje ji buvo atsistojusi 
(klausydama Amerikos, Anglijos ir Francijos imperia
listų) 1939 metais.

Bet Suomija pasimokė iš praeities. Suomijos vy
riausybė ir visuomenė žino, ką reiškia klausymas sveti
mų kraštų imperialistų. Suomija, atrodo, sykį ant visa
dos, suprato tai, kad jai, kaipo mažai valstybėlei, tenka 
sugyventi geriausiuose santykiuose su milžinu-kaimynu
— Tarybų Sąjunga. Suomija žino, jog T. Sąjungos sie
kimas yra ne Suomijai pakenkti, bet jai padėti.

Dėl to Suomijos, prezidentas Pasikiivi paskyrė spe- 
cialę delegaciją, kuri nuvyko Maskvon tartis ir, pasita
rus su tarybine vyriausybe, sudaryti bendro apsigyni- 
iho sutartį. (Tenka ir tai priminti: Stalinas savo laiške 
prezidentui Pasikiiviui sugestavo, kad T. Sąjungos de
legacija nuvyks į Helsinkį tartis, tačiau Suomijos vy
riausybė savo delegaciją pasiuntė Maskvon, tuo išreikš
dama savo didžiajam kaimynui pagarbą).

Na, ir sutartis jau padaryta ir pasirašyta! Belie
ka ją tik užgirti abiejų kraštų parlamentams.

Reikia manyti, kad ji bus užgirta.
Tarp abiejų kraštų draugiškumas bus sutvirtintas 

ir pasauliui bus parodyta, kaip didysis kaimynas gali 
sugyventi su mažu — anapus “geležinės uždangos.”

Suomijos vyriausybė ir visuomenininkai reiškia šil
to pasitenkinimo sutarties turiniu.

Amerikos rėksniai, tiek daug energijos išeikvoję 
triukšmui kelti (dėl paminėtos sutarties) dabar nulei
džia savo nosis.

Skaitytojas, veikiausiai, atsimena, kuomet mūsų 
dienraštis ragino dėl to nesirūpinti ir netriukšmauti, nes 
viskas išeis gerai. Mes, vadinasi, pilnai tai numatėme.

Bet kaip jausis skaitytojas tos spaudos, kuri kadai
se kačių koncertą kėlė?!

TA PATI PASAKA APIE 
Kiaulę ir ragus

So. Bostono davatkų Dar
bininkas tikrai įtūžęs ant 
Henry Wallace, trečiosios 
partijos kandidato į prezi
dentus. Redaktorius sako:

“Su rusais jau beveik 
prieita prie kautynių, b 
Henry Wallace dar tebe
šokau ja, kad karo su Rusi
ja nebus ir negali būti. Ka
ro šmėkla tai esąs Truma- 
no vaizduotės padaras.”

Kas blogiausia,* girdi, kad 
Wallace * Amerikoje atsto
vauja bolševikus. Darbinin
ko redaktorius plūstasi:

Jis kadaise buvo aukšto* 
kai iškilęs: buvusiu vice-pre* 
zidentas, paskui valdomojo 
kabineto ministras. Deja, 
net valstybės viršūnėse bū
damas, Wallace nemokėjo 
sutramdyti dviejų savo, di
džiųjų silpnybių: jH. subol- 
ševikėjęs bendrakeleivis ir 
demagogas, kokių maža. Be 
to, gimęs Amerikoj, jis ne
sidrovi išnaudoti savo pilie
tiškų teisių. Savigarbos jis 
kaip ir neturi, diplomatiniais 
gabumais nepasižymi, bet už 
tai moka meisteriškai kenkti 
Amerikos interesams. Keis* 
ta, kad Amerikos vyriausy
bė ir visuomenė tokį žmogų 
gali pakęsti. Galėtų jį bent 
kaip nors izoliuoti, nutildyti, 
šiuo - atžvilgiu, vienas pilie
tis, pasirašęs Eiwyn Ather
ton, atspausdino laikraštyje

pasiūlymą. (D., bal. 6 d.)

Tik visa bėda, kad toji 
klerikališkoji kiaulė iš Dar
bininko pastogės neturi ra-, 
gų. Jeigu turėtų, aišku, 
Wallace’ui nebeliktų .vietos 
visoje ašarų pakalnėje.

Tuo gi tarpu klerikalo 
šmotas §iūlo Wallace išde- 
portuoti į Rusiją. Ir t,ai, ži
noma, ne paties Darbininko 
redaktoriaus išradimas bei 
sumanymas, bet kokio ten 
dar ir už jį kvailesnio su
tvėrimo vardu Eiwyn Ath
erton. *

Tikra.Tiesa! .
Henry A. Wallace, kalbėdamas Evansville mieste, 

Indianos valstijoje, pasisakė vienu svarbiu klausimu, ku
riuo ligi šiol jis nebuvo viešo žodžio taręs.

Jis pasisakė dėl generolo Eisenhowerio. Kaip žinia, 
šiandien tūli demokratų partijos lyderiai jau apleidžia 
Trumano vežimėlį ir bando “priversti” gen. Eisenhowerj 
apsiimti kandidatuoti demokratų partijos sąrašu prezi
dento vietai.

Dėl to pas tūlus žmones kilo klausimas: jeigu de
mokratai Trumaną atmes ir pastatys Eisenhowerj, ką 
tuomet Wallace darys — ar jis visvien kandidatuos?

Į tai dabar Wallace atsakė: jis kandidatuos visvien, 
net jei demokratai statys ir Eisenhowerj vieton Truma- 
no.

Busimuosiuose rinkimuose, nurodė Mr. Wallace, tu
rės svarbos ne asmenybės, bet partijos, jų programa, jų 
platforma. Demokratų partija šiandien 
yra karo partija, tolygi republikonų partijai. Tuo būdu, 
jei ji pastatytų ne Trumaną, o Eisenhowerį ar kurį kitą, 
— visvien pasiliktų ta pati programa, kurią Eisenhowe- 
ris turėtų vykdyti gyvenimam

Tenka priminti ir tai, jog Eisenhoweris ligi šiol nie
ku nepasirodė pažangesnis už Trumaną!
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Smūgis MacArthurui ir Hearstui!
Generolas MacArthuras gimė, berods, Milwaukes 

mieste ir dėl to-jis skaitosi Wisconsino valstijos gyven- 
ztoju. * -

Wisconstne prasidėjo kampanija už tai, kad Mac- 
•Arthur būtų nominuotas republikonų partijos kandidatu 
prezidento vietai.

Tą sumanymą entuziastiškai pasitiko Heai’sto spau
da ir pradėjo generolą pernelyg aitriai populiarinti.

Na, ir kas gi pasirodė?
• Praėjusį antradienį- Wisconsin valstijoje įvyko^ rin

kimai republikonų partijos atstovų į busimąjį partijos 
suvažiavimą (birželio mėnesį Philadelphijos mieste).

Stassen, gen. MacArthur ir Dewey mobilizavo ten 
savo žmones į suvažiavimą. Kokios gi pasekmės? Iš 27- 
nių republikonų atstovų, išrinkta Ž0, kurie pasisakė bal
suosią už Stasseno kandidatūrą, 7 už MacArthurą ir 0 
už nabagą Dewey.

Kadangi Wisconsin valstija skaitosi MacA'rthuro 
“Home State,” tai šis balsavimas jam uždavė didžiulį 
smūgį. Podraug tai buvo smūgis ir Hearstui.

Žinoma, Dewey taipgi ten buvo gerokai “nunakin- 
tas.”

Kas Ką Rašo ir Sako

Bogota mieste, Kolomį>t- 
joje, eina Pan-Amerikoniš- 
kos Sąjungos, dabar pagra
žintai vadinamos Vidaus- 
Amerikinės Sąjungos kon
ferencija. Suvažiavo 21-nos 
valstybės ir valstybėlės at
stovai. Suprantama, kad to
kios valstybėlės, kaip Costa 
Rica, Dominikonų Respu
blika, EI Salvadore, Haiti, 
Honduras, Nicaragua, Pa
nama, Paragvajus, Urugva
jus ir Venezuela neturi 
reikšmingų- karo jėgų.

Net tokią,šalis, kaip Bra
zilija, kuri turi apie 50,- 
000,000 gyventojų, kurios 
plotas didesnis už Jungtinių 
Valstijų teritoriją, ir tai, 
kada prie valdžios vairo sto
vi žmonės, susirišę su Wall

Bet ar tie pažadai ir pa
pirkimai išgelbės Italijos 
klerikalus, kurie dabar vai
ruoja Italiją ir šoka pagal 
svetimų spėkų muziką? Ot 
čia ir kyla abejonių. Abe
joja ir pats Arūnas. Jis tie
siog dejuoja, Jis sako:

Italijoje demokratija šian
dien tebėra silpna. Visa lai
mė dar, kad paskutiniu lai
ku pastiprinta Amerikos pa
siryžimu padėti laisvoms-Eu
ropos tautoms, italų tauta 
pradeda atbusti ir pasiryžta 
žūt būt kovoti su komuniz
mui Bet reikia neužmiršti, 
kad komunistai Italijoje dar 
tebėra stiprūs. Stipresni ne
gu įPrancūzijoje, nes ten jie 
turi savo miliciją, turi savo 

, armiją sudarytą iš raudonų
jų partizanų, kurie yra ge
rai ginkluoti kulkosvaidžiais 
ir net patrankomis. Ir ši ar
mija yra vadovaujama pri-! Stryto kapitalu, neturi sa- 
tyrusių karininkų atsiųstų iš! vos politikos, bet seka savo 
Maskvos.... ! •»

Taip kaip ir 1946 metais 
tik vieni komunistai veda 
rinkiminę propagandą, kitos 
partijos mažai kreipia* į tai 
dėmesio. Komunistai vaikš
to tarp žmonių ir duoda 
jiems “patarimus” gerai pa
galvoti apie savo ateitį jei 
balsuos už opozicijos bloką. 
Ne komunistiniai plakatai 
plėšiami nuo sienos, ne ko
munistiniai susirinkimai iš
vaikomi ir kalbėtojai apmu- 
šami. (Draugas,, bal. 5 d.)
Taigi, visko gali būti. Ita

lijos žmonės gali šiuose rin
kimuose pasukti tais ke
liais, kuriuos jiems rodo 
Italijos komunistai.

Amerikine

'Amerikos,

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Cukrinių runkelių plotai 

bus išplėsti
PANEVĖŽYS. Panevėžio 

tresto tarybiniuose ūkiuosė 
veikliai ruošiamasi pavasa
rio sėjai. Cukrinių runkelių 
pasėlių plotai šiemet čia 
bus išplėsti 30 procentų.

Į tarybinius ūkius jau 
atvežta 3,000 tonu minera
linių trąšų. Tarybinių ūkių 
agronomai skaito paskaitas 
brigadininkams ir grandi- 
ninkams, kurie su savo 
grandimis ir brigadomis 
dirba cukrinių runkelių pa
sėlių plotuose. Tokiuose 
agrotechnikįniuose r a t e - 
liuose mokosi daugiau kaip 
100 žmonių.

Sava Poliklinika
Neseniai pradėjo veikti po

liklinika, aptarnaujanti išim
tinai studentus ir jų šeimų na
rius.

Poliklinikose studentams 
teikia nemękamą medicinos 
'pagalbą geriausieji Vilniaus 
gydytojai.

AR PAPIRKIMAI IR PA
ŽADAI IŠGELBĖS ITA
LIJOS KLERIKALUS?

Italijos reikalais labai su
sirūpinusiai kalba Chicagos 
klerikalų Draugas. Jo 
dradarbis Arūnas net 
gandęs visos padėties, 
sako:

Dar tepraėjo vos tik
dienų, nuo garsiosios Turino 
kalbos, kuri visoj Italijoje 
sukėlė didelį , džiaugsmą, 
kaip štai vakarų sąjunginin
kai ruošiasi i italų rinkiminį 
krepšį Įmesti dar keletą 
vanų.”

Jų bus net keturios, 
sovietai negalėtų duoti 
munistąms į rankas
kirtį, VVashingtonas, Londo
nas ir Paryžius iš naujo už
bėgo už akių ir siūlo Italijai 
kolonijų grąžinimą. Šią “do
vaną” Londonas ne be dide
lio širdies skausmo pūtiko pa
daryti. Kitos dovanos irgi 
yra nemažiau reikšmingos. 
Vakarų demokratijos siūlo 
peržiūrėti Italijos klausimą 
dėl priėmimo į UN lygiomis 
teisėmis su kitomis valstybė
mis, pasiūlys jai prisidėti 
prie Briuselio pakto ir paga
liau bandys prikalbinti grai
kus, kad šie atsisakytų nuo 
reparacijų reikalavimo. -

Jei visa tas pavyks pra
vesti, tai rusams bus atim
tos iš rankų pačios tvįrčiau- 
sios kortos, tad dar negali
ma pasakyti, kaip jie i visą 
tą dalyką reaguos. Jie turės 
arba pralenkti vakarų vals
tybių pasiūlymus nauja “do
vana,” tik nežinoma iš kur 
t V •jie galėtų tokią ištraukų, ar
ba pasipriešinti anglo-saksų 
pasiūlymams, bet tada prieš 
save su koltų italus ir rinki
mus turėtų skaityti pralai
mėtais.

ko-
už-

Berlrn. — Amerikonų 
mandierius geh. Clay 
reiškė, kad jie nesitrauks iš 
Berlyno. % >

ponus.
Seniau Pan- 

Sąjunga buvo naudojama 
veik išimtinai 
geriau pasakius, Wall Stry
to biznio reikalams. Bet jau 
Antrojo Pasaulinio Karo 
laiku ji buvo perkrikštyta į 
Inter - American Konferen
ciją ir įvykusiame suvaiža- 
vime Chapultepec pilyje, 
Meksikoje, buvo paversta į 
karinę sąjungą.

Gi suvažiavimas, kuris 
įvyko Petropolis, Rio de Ja
neiro' prięmiestyj, Brazili
joje, 1947 metais, faktiškai 
pavertė ją į Jungt. Valsti
jų paklusnų įrankį. Į Petro
polis konferenciją buvo nu
vykęs Mr. Trumanas ir pa
sakė karinę prakalbą. Pet
ropolis konferencija išdirbo 
“Bendro Apsigynimo Su
tartį,” pagal kurią visos 21- 
na Amerikos šalys turi ben
drai karo laiku veikti. Ši 
konferencija, nesiskaityda- 
ma su tarptautinėmis teisė
mis, apibrėžė žemlapyje 
bent 500 mylių nuo Ameri
kos krašto, įskaitė į tą zo
ną Danijos valdomą Green
land! jos salą, Antarktiką, 
Aleutų salas, ir paskelbė 
“Amerikos apsigynimo zo
na.”

Pietų ir Centralinė Ame
rika yra turtingi kraštai, 
bet jų darbo žmonės gyve
na baisiame varge. Dalykas 
tame, kad didelė dalis tų ša
lių neturi progos išvystyti 
industriją, tinkamą žemės 
apdirbimą, transportaciją. 
Daugelyje atsitikimų. Jung
tinių Valstijų kapitalistai 
kaip ve, Kuboje ir kitur, 
neleidžia tą padaryti. Mat, 
mūsų kapitalistams daug 
geriau, ‘ kada Kuba augina 
cukrines nendres, ir žalią 
medžiagą veik dykai “par
duoda” mums.

Ir dabar Costa Rikoje ei
na karas, o to karo organi
zatoriais yra niekas kitas, 
kaip United Fruit Co., ku-

Lazdomis švaistydamiesi New Yorko policistai suskubo 
j Wall Stryto pikietc liniją prieš streikuojančius raš
tininkus ir jų talkininkus. Policiją atsiuntė pagelbėti 
milionicriains Įsivesti skobų. Keliolika asmenų su- 

, žeidė ir desetkus areštavo.

KĄ VEIKIA TURTINGASIS “DĖDĖ” 
PIETŲ - CENTRALINEJE AMERIKOJE

lai išmeta iš galvos gavimą 
pinigų. Jos pinigų negaus! 
Jungtinės Valstijos pinigus 
atidavė Europos “demokra
tijai” kovai prieš komuniz
mą. Kaip ledinio vandens 
užpylė. Delegatai krapšto 
ausis, vienas į kitą dairosi. 
“Taip, pinigų daugiau ne
turime” — sako Marshall. 
Bet jis šaukia, kad Ameri
kai “pavojus,” reikia vi
soms po viena komanda bū
ti pasiruošusioms karui. Jis 
reikalauja “sulaikyti komu
nizmą.” Jis kalba kietai, 
diktatoriškai, kaip Jungti
nių Valstijų Kongrese,, kur 
jis sakė kongresmanams: 
“Priimkite mano planą, 
kaip yra, arba nieko.”

Dolerinis “Buntas”
Marshall’as reikalauja, 

kad visos valstybės “kolek
tyviai veiktų.” i ai dar 1945 
metais iškeptas pasiūlymas 

į ir pateiktas Urugvajaus at- 
I stovo *Dr. Alberto R. Lai
mėta lūpomis, kad ne vien 
visos Amerikos respublikos, 
Jungt. • Valstijų 'komandoje, 
turi kariauti prieš kitų kon

tinentų šalis, bet jeigu ku
rioje Amerikos respubliko
je įsikurtų nauja valdžia, 
kuri Inter-American Kon
ferencijai nepatiktų, tai ki
tos šalys turi teisę padary
ti intervenciją, — pasiųsti 
ten savo armiją ir įvesti 
tvarka.

šino. Jos delegatas sakė, kad 
čia norima įsteigti visagalė 
valstybė, kuri “pagal vienos

ri ten turi milžiniškas cit
rinių vaisių plantacijas.

Jungtinių Valstijų kapi
talas yra šeimininkas Pietų 
ir Centralinėje Amerikoje. 
Įsako persekioti pažangie
čius, ir tų “nepriklausomų” 
šalių valdžios tą daro. Įsa
ko nutraukti diplomatinius 
ryšius su Tarybų Sąjunga, 
ir tas padaryta.

Kiek daugiau tam prieš
tarauja Argentina, kuri 
pirmiau gaudavo Mussoli- 
nio ir Hitlerio padrąsini
mų, o dabar, rodosi, Angli
jos. Pasispardo ir viena ki
ta mažesnės šalelės, kaip 
neseniai Panama padarė, 
bet mūsų kapitalas “gra
žiuoju” tokį pasipriešinimą 
užbaigia, suorganizuodamas 
vieną naktį “revoliuciją” ir 
valdžion pastatydamas nau
jus, sau paklusnius žmones.
Ir Vėl Miarshall’as Suklupo

Bogota mieste su dideliu j 
triukšmu konferencija atsi
darė 30 d. kovo. Prie jos 
nuo seniai rengtasi. Kaip 
žinome, Trumanas, Mar-I 
shall’as, James Fbrrestal’is 
ir kiti daug prikalbėjo apie Į 
“Amerikai pavojų.” Daug i t 
buvo prirašyta, prikalbėta 
apie reikalą “sulaikyti ko
munizmą.” Jungtinių Vals
tijų Kongresas svarstė pa
siūlymą skirti šimtus mili-l 
jonų dolerių, pagal Truma- 
no doktriną ir bilijonus do-; 
lerių pagal Marshallo Pla- Argentina tam pasiprie- 
ną Europai, kad “sulaikyti ’ šino. Jos delegatas sakė, kad 
komunizmą.”

Na, ir jeigu Anglijos, z - r T .
Francijos, Italijos, Vokieti-1 va sty^s (supiask Jungti- 
jos, Japonijos, Chinijos irl1^ Valstijų) komandą, vi- 
kitų šalių reakciniai valdo- !SU1’ viešpatautų. Argentina 
nai gali gauti iš Jungtinių iac^° 11 baugiau pasekėjų. 
Valstijų bilijonus dolerių 
“pagalbos,” tai kodėl netu
ri gauti Brazilijos, Uru
gvajaus, Čilės ir kitų Pietų 
Amerikos kraštų reakciniai 
valdonai? Kuomi jie bloges
ni už Bevinus ir kitus Euro
pos ponus? Juk Čilės vy
riausybė ne vien nutraukė 
diplomatinius ryšius su Ta
rybų Sąjunga, bet net 
Jungtinių Tautų organiza
cijoje skandalą iškėlė Če- 
choslovąkijos klausimu.

Brazilijoje ir Čilėje, Ko- 
lombijoje ir Urugvajuje, 
Venezueloje ir kitose Pietų 
Amerikos ir Centralinės 
Amerikos šalyse, gaudo, 
areštuoja, į kalėjimus grū
da darbininkų vadus. Ten 
uoliai “Stop Communism” 
šūkis vykinamas gyveni
mam

Kada artinosi Bogota 
konferencija, tai Pietų Am
erikos reakcinė spauda ra
šė, kad mažiausiai nork po
rą bilijonų dolerių Jungti
nės Valstijos numes “sulai
kymui komunizmo.1’ O čia 
dar, kaip, tyčia, ! generolas 
George Marshall, važiuoda
mas į konferenciją, 
mė su savimi ir 
Valstijų j finansų 
(sekretorių) Mr. 
Snyder. Rodosi, 
čekius ant šimtų 
dolerių ir dalink!

Delegatai susirinko į Bo
gotą ir laukė. Sekr, Mar
shall su apie šimtu Jungti
nių Valstijų delegatų tyčia 
vėlavusi — lai palaukia. 
Pagaliau ir jis atvyko. Ova
cijos didelės. Reporteriai 
tik traukia paveikslus. “Pa
gotas dėdė atvažiavo!” At
vežė bilijonus dolerių! Pui
ku! '

Bet štai 
kalboje • Mr. 
reiškė, kad Pietų ir Cen
tralinės Amerikos valdžios

rado ir daugiau pasekėjų.
J

Marshallas veikai auja 
“sulaikyti komunizmą.” Be? 
raivosi delegatai: “Europo
je už tokį darbą gerai mo
ka, o čia — pinigų nėra.” 
Delegatai komunistų neken
čia, jie jų bijo, juos perse
kioja, bet pyksta, kad už tą 
darbą Europoje gerai ap
moka, o Pietų ir Centraii- 
nės Amerikos liokajams 
nieko nežada.

Kolom bijos d e 1 e g a t as 
Carlos Lozano tikrai *demo- 
kratiškai nušnekėjo. Jis sa
kė, kad “stop communism” 
kova gali atvesti prie anti
demokratinių žingsnių, ka
da demokratija bus vardan 
demokratijos puolama. Jis 
pareiškė: “Demokratija yra 
tik tada, kada ji, virš visko, 
gina mažumos reikalus ir 
teisę nesutikti su esama 
tvarka ... Nuneigti bile idė
jas pagalba ginklo arba 
įstatymų, yra prieš Kolom- 
bijos tradicijas.”

I k

Aišku, kad mūsų kapita
las savo atsieks, bet konfe
rencija rodo, kad negalės 
100 nuošimčių savo planą 
pravaryti. Dalis delegatų 
apimti piktumo, kad jiems 
atsisako mokėti už jų dar
bą; dalis-jaučia, kad žmo
nės prieštarauja imperia
listų viešpatavimui, kad vis 
garsiau girdisi balsai už 
pilną savo šalių nepriklau
somybę,\ ir pradeda prieš
tarauti Marshallo koman
dai. / I

Tuo tarpu Pietų ir Cen
tral i nės Amerikos liaudyje 
auga neapykanta kaip sa
viesiems, taip ir svetimie
siems darbo žmonių prie
šams. Costa Rikoje valstie
čiai degina dvarponių na
mus. Ir tai yra skirtingas 
sukilimas nuo dolerinio 
“bunto” Bogotoje.

Valstiečio Sūnus.

pasiė- 
Jungtinių 

ministrą 
John W. 
tik rašyk 
milijonų

pirmoje savo
Marshall pa-

2 pusi.****Laisve (Liberty, Lith, Daily)— Penktad., Bal. 9, 1948
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4 Sugrįžusių iš Vakarinės Vokietijos 
Okupacijos Zonų Lietuvių Kreipimasis 
Į Pasilikusius Ten Tautiečius

Įsikūrė Nepriklausoma Progres. Partija

Tautiečiai!

i

Mes įvairaus amžiaus ir 
užsiėmimo žmonės, dar ne
seniai kartu su jumis vargę 
Vokietijos vakarinėse zono
se, kreipiamės į jus su kar
štu, nuoširdžiu kvietimu 
kuo greičiau pasekti mūsų 
pavyzdžiu ir grįžti j mūsų 
brangią tėvynę, į Lietuvą, 
kurios taip pasiilgote.

Mes nenorime jums pri
minti tą baisią padėtį, tą 
karčią tikrovę, kurioje te- 
beesate paskendę “tremti
nių” stovyklose. Jūs ją ži
note. Jūs dar tebepatiriate 
vargą, skurdą, ailkį ir kas 
visų baisiausia — beviltiš
kumą, kuriuo gyvena dau
gumas mūsų tautiečių DP 
stovyklose.

Mums, sugrįžusiems į sa-1 
vo gimtąjį kraštą, “tremti
nių” vargas ir neviltis liko 
tik kaip prisiminimas to 
baisaus gyvenimo, kuris pa-1 
sibaigė tuo pačių momentu, sugrįžęs į tėvynę, buvo pa
kai peržengėme sieną,_ kuri gautas tos galingos ir gai

vinančios srovės, kuria Lie
tuva, lietuvių tauta užtik
rintai plaukia į gražesnį 
rytojų, į dar šviesesnę atei
tį. Mes ranka j ranką su 
savo tėvais ir vaikais, bro
liais ir sesėmis dalyvaujame 
savo darbu visos tautos pa
stangose padaryti ' mūsų 
Lietuvą gražesne kaitf ji 
buvo bet kada.

Broliai ir sesės!
Dabar mums aišku, kaip 

begėdiškai mus apgaudinė
jo visokio plauko komiteti- 
ninkai, komendantai, “trem- 

; tiniu” vadukai. Mes trokš
tame atidaryti jums akis, 
kad matytute tikrovę ir su
pratote tiesą.

Tikrovė yra ta, kad tik 
Lietuvoje lietuvis ras duo
nos ir pastogę. Čia mūsų 
giminės ir draugai, čia mū
sų namai, laukai ir pievos, 
čia mūsų tėvų kapai. Lietu
va buvo ir yra mūsų tėvy
nė. Skirtumas tik tas, kad 
seniau ji darbo žmogui bu
vo pamotė, o dvarininkams, 
kapitalistams, visokiem po
nam ji buvo melžiama kar
vutė. Dabartinė Lietuva 
tikra motina visiems jos 
vaikams. Ir mes, kelis me
tus klajoję po svetimus 
kraštus,, patyrėme tai su y- 
patingu ryškumu. Dabar 
mums aišku, kad visiems

mus skyrė nuo tėvynės.
Mes, kaip visi sugrįžę iš 

vakarinių zonų, gyvename 
Lietuvoje, dirbame pagal 
savo specialybę arba savo 
ūkiuose. Mūsų vaikai’moko
si lietuviškose mokyklose, 
gimnazijose ir universite
tuose. Mes esame pilnatei-
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Korespondentas.

Vanda, Roma. — Automobilio ne
laimėje Sicilijoje tapo su
žeistas kairiųjų socialistų 
vadas Pietro Nenni.Liudas,, 

BavarL
Dabar Washington. — Neameri- 

kinis Komitetas kaltina val
džią už Įleidimą “raudonų
jų”

Literatūros 
Draugijos Moterų Klubas šiose 
prakalbose Įteikė šimtinę. Gar
bė toms darbščioms draugėms 

’ *gražią paramą taip

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

Penktad., Bal. 9, 1948

(anglų sekto-

nas lietuvis daktaras irgi su 
penkdešimke dasidėjo.

Dalinai dasidėjo prie sudary
mo skaitlingos delegacijos ir 
Demokratinių Lietuvių Komite
tas. Kiek jam leido aplinkybės 
atsišaukė laiškais Į draugijas

A. Garbenis
1948 m. kovo mėn.

Hawaii. — Susidūrus ore 
,v. r .. ___ . . dviem kariniam Amerikos

°S Wehen prie lėktuvam, žuvo 4 marinai.

čiai. Daugumai mūsų taryb. 
valdžia padėjo pinig. pašal-

• pa, rūbais, paskolomis ir 
kitais būdais tvirčiau įsi
kurti, pradedant naują gy
venimą, gyvenimą be skur
do ir vargo. Mes jau spėjo
me įsitikinti, kad net tiems, 
kurie tarnavo hitlerininkų 
kariuomenėje, “savisaugoj”, 
fjolicijoje, bet nesusitepu
siems nekaltų žmonių krau-

. ju, Tarybų Lietuvos 'vyriau
sybė dovanojo ir traktuoja 
juos lygiai su kitais pilie
čiais.

Dabar mums aišku, ko 
vertos visos pasakos apie 
sušaudymus, trėmimus į Si
birą, kuriomis mus maitino 
stovyklose. Tai šlykštus me
las, kuriuo mus norėjo at
baidyti nuo grįžimo. į tėvy
nę.

Daug galima papasakoti 
apie visą, ką matėme tėvy
nėje, kuo apsidžiaugėme 
sugrįžę . į Lietuvą. Koks 
milžiniškas skirtumas tarp 
to, ką matėme svetur ir ką1 tautiečiams, neskaitant sau- 
išvydome tėvynėje. Mes ne- jelės nusikaltėlių, vieninte- 
matėme Lietuvoje alkanų, lė vieta pasaulyje — gimto- 
apdriskusių žmonių. Mes i ji, brangioji'Lietuva.

Prez. Trumanas diskusuoja angliakasių nedarbą su sa- 
o neva bešališka faktų ieškojimo taryba. United 
line Workers (nepriklausomos) prez. John L. Lewis 
į tarybą pavadino “vienšališka ir priešiška.” Iš kai

rės: George W. Taylor, Mark Ethridge, Sherman
Minton.

■ nesutikome tėvynėje bedar
bių ir nusiminusiųjų.

Lietuvoj kunkuliuoja mil
žiniškas kūrybinis darbas. 
Žmonės dirba su džiaugsmu 
ir malonumu, nes akivaiz
džiai mato savo darbo vai
sius. Tai šimtai atstatytų 
fabrikų ir gamyklų, tai der
lingi valstiečių laukai, tai 
gausios gyvulių bandos, tai 
prisikėlę iš griuvėsių mies
tai ir kaimai, tai tūkstan
čiai mokyklų ir gimnazijų, 
tai lietuviški teatrai, mu
ziejai, bibliotekos. Tai tūk
stančiai krautuvių ir koope
ratyvų.

Krautuvėse ir turguose 
nuolat gyvas judėjimas. 
Maisto produktai ir pramo
nės prekės nebrangios, pri
einamos darbininkui, vals
tiečiui ir tarnautojui. Vis
ko galima bet kur nusi
pirkti be jokių kortelių ii’ 
suvaržymų.

Kiekvienas iš mūsų, tik

Tiesa yra, kad Tarybų 
Lietuva atsikūrė, bujoja ir 
klesti. Pasižiurėjus į gyve
nimą tėvynėje', pasikalbė
jus su tautiečiais dar ryš
kiau darosi, kad buržuazi
nė, smetoninė Lietuva nu
grimzdo nesugrįžtamai į 
praeitį. Ir tas, kas laukia 
sugrįžtant tos praeities, pa
smerkia save sunykimui ir 
pražūčiai.

Tautiečiai! ^Telaukia pra
eities, tetupia stovyklose ar 
važiuoja į Angliją*ir Kana
dą, Belgiją ir Venecuelą ka
riniai nusikaltėliai, gestapi
ninkai ir budeliai, hitleri
niai pasturlakai, senų par
tijų susibankrutiję vadukai, 
spekuliavę ir dar norintie
ji toliau spekuliuoti lietuvių 
krauju ir gyvybe.

Broliai ir sesės! Užteks 
būti aklu įrankiu karinių ■ 
nusikaltėlių ir nusigyvenu- 
s i ų politikierių 
rankose. Padarykite ga
lą savo liūdnam likimui, pa
darykite galą skurdui ir be 
prošvaistės DP stovyklų 
barakuose gyvenimui.

Tautiečiai! Nedvejodami 
grįžkite į tėvynę. Kreipki
tės į tarybinius repatriaci
jos karininkus, kurie padės 
jums apiforminti dokumen
tus, pasiimti visus savo 
daiktus ir juos atsivežti į 
Lietuva, v
1. Siurblys Kazys, grįžo iš 
Kielio DP lagerio 44 (an
glų zona) ’Rensburger— 
Landstr. Dabar gyvena 
Klaipėdos apsk. Bajorų m.

2. Kataržis Pranas, grįžo iš
Vokietijos, K1 au s te r h ai -
Zellerfeld Camp (anglų 
zona). Dabar gyvena Mo
sėdyje, Kretingos apskr.

3. Papečkys Jurgis, grįžo iš 
Scheinfeldo DP lagerio 
1041 (amer. zona). Dabar 
gyvena Marijampolėj, mo
kytojauja.

4. Raškauskienė Tekle, grį
žo iš Augsburg - Hochfeld 
DP Camp B (amer. zon.). 
Dabar gyvena Vilniuje, 
Tilto g. 5 bt. 2.

5. Ramanauskiene B., grįžo 
iš Elmshorn DP Camp

(anglų zona). Dabar gyve
na Šiaulėnuose, Radviliš
kio apskr.

6. Motiejūnas Bronius, grį
žo iš Danijos Nymindegab 
stovyklos (anglų zona). 
Dabar gyvena Kaune, Šan
čiai XVIII Kranto 32.

7. Rauduvė Povilas ir
8. Raudu vieno Vai., grįžo iš 

Schwabisch Gmund, Bis
mark - Kaserne (amerih. 
zon.). Dabar gyvena Liuk- 
petrų kaime, Pasvalio aps., 
paštas Daujėnai.

.9. Kazlauskas Jonas,' grįžo 
iš Bocholt lagerio . (anglų 
zona). Dabar gyvena Po- 
napiškių km. Alytaus aps.

10. Andžius Vladas, grįžo iš 
lagerio Hied, Austrija. 
Dabar gyvena Šiauliuose.

11. Gabrielaitis Pranas, grį
žo iš Dresing, Austrija. 
Dabar gyvena Šiauliuose.

12. Matlašaitis Kazys, grį-' 
,zo iš Oldenburgo lagerio 
(anglų zona). Dabar gyve
na Kaune, Raudonosios 
Armijos pr. 173.

13. Matlašaitiene 
ten pat.

14. Kuprevičius
grįžo iš Ansbach, 
ja (amer. zona), 
gyvena Kaune.

15. Dr. Sipavičius, grįžo 
iš Vienos, 1 Austrija., 
Dabar gyvena Kaune, Do
nelaičio g-vė.

16. Bakūpaite Ąęla, grįžo ųš 
Memmingen DP 'Camp

Du republikonai džiaugiasi, kad kongrese priimtas 
vadinamasis Europai paramos kilius. Jis leidžia išleis
ti dar bilionus dolerių išlaikymui karalių ir diktatorių 
ant tų šalių žmonių. Iš kairės: John M. Vorys i^ Ohio 

ir Charles Eaton iš New Jersey.

fe < < ‘

(amer. zona). Dabar gyve- 34. Raštutienė Barbora,grį- 
■ na Vilniuje.
17. Petuchovaitė Lidija, Jo
no d., grįžo iš Hamfos
miesto. Dabar
Kaune.

18. Tučilauskas
grįžo iš anglų zonos, Kla
genfurt m. Austrija. Da
bar gyvena Kaune.

19. Kaminskas Teodoras,
grįžo iš Fuldos, Gross Hes
sen . (amer. zona). Dabar 
gyvena Kaune, Nemuno g- 
Vė 22.

20. Vimerienė Nina, grįžo
iš Schonbacho (amer. zo
na). Dabar gyvena Kaune, 
Seimo g-vė 10.

21. Pavasaraitis Antanas, 
grįžo iš lagerio prie Mun
cheno (amer. zona). Dabar 
gyvena Kaune, Kapsuko 
pr. 75 bt. 2.

22. Dambrauskas Justas,
grįžo iš lagerio Hamburg 
Wedel nr. 570 (anglų zo
na). Dabar gyvena Kau
nas ---- Šančiai VI Kran-

gyvena

Albinas,

23. Trejus Česlovas, grįžo 
iš Arolzen bei Kassel (a- 
mer. zona). Dabar gyvena 
Kaunas - Šančiai, Marijos 
Melnikaitės 55.

24. Pečiulaitis Juozas, grį
žo iš lagerio Grehven bei 
Munster (ang. zona). Da

bar gyvena Kaune, 13ara- 
nausko 25.
25. Jaruševičius Voldema
ras, grįžo dš Nurnberg—
Langwasser, UN RA DP 
Camp 1004, (amer. zona). 
Dabar gyvena Kaune, 
Prieplaukos kr. 35.

26. Grovas Oskaras, grįžo iš 
Hamburg - Wedel (anglų 
zon.). Dabar gyvena Kau
ne, Minkausko 74.

27. Mikutaite Marytė, grį
žo iš Brandenburgo (TS
RS zona). Dabar gyvena 
Kaune, Linkuvos 41 bt. 1.

28. Salvąitė Bronislava, grį
žo iš Chemnic - Gersdorf 
(TSRS zon.). Dabar gyve
na Kaune, Šančiai, Ukrai
niečių 3 bt. 1.

29 Sinkevičius Jonas, grįžo 
iš Schwabisch - Gmund, 
Bismark - Kasame, lage
rio Nr. 565 (amer. zona). 
Dabar gyvena Panevėžyje, 
Pelkių 50 .

30. Stanaitis Juozas, grįžo

Oldenburgo. Dabar gyve
na Jonišky, Daukanto 44?

31. Jurgelaitis Juozas, grį
žo iš lagerio Wupertal

■ (anglų zona)'. Dabar gyve
na Kybartuose, Dariaus- 
Girėno 11.

32. Grova Adolfas, grįžo iš 
lagerio Wedel (anglų zo
na). Dabar gyvena Kaune.

33. Kairys Antanus, grįžo 
iš Muncheno SS Kaserne. 
Dabar gyvena Panevėžy
je.

žo iš lagerio Schwebisch — 
Gmund (amer. zona). Da
bar gyvena Tauragėje.

35. Gabrys Justinas, grįžo 
iš lagerio Bocholt (anglų 
zona). Dabar gyvena Ma
rijampolėje.

36. Raškauskas Jonas, grį
žo iš Klaustai - Zellerfeld 
(anglų zona). Dabar gy
vena Maliniškių km. Vil
kaviškio apskr.

.37. Kuršaitis Vilius, grįžo 
iš lagerio Osnabruk (ang
lų zona). Dabar gyvena 
Mockių km. Šilutės apsk.

38. Biekša Antanas, grįžo 
iš lagerio Hannau (Am. 
zon.). Dabar gyvena Aly
tuje.

39. Kodas Valtei•is, grįžo iš 
lagerio Rehna Mecklen
burg. Dabar gyvena kaime 
Karklininkąi, Klaipėdos 
apskr.

40. Balinskas Mykolas, grį
žo iš Lenkijos. Dabar gy
vena Užudikių km. Rasei
nių apskr.

41. Macaitis Augustinas, 
grįžo iš Kielio m. (anglų 
zona). Lager Fridrichsort 
D P 39. Dabar gyvena Ly- 
davėnuose, Raseinių apsk.

42. žiuromskis Liudas, grį
žo iš lagerio Wupperthal 
(anglų zona). Dabar gyve
na Stunu km. Raseinių
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43. Brazaitis Simas, grįžo 
iš lagerio Shlezwig (anglų 
zona). Dabar gyvena Pa
žeriu km., Raseinių apsk.

44. Gedrimas Pranas, grįžo 
iš Prenulau (Vokietija), 
dabar. gyvena Purmalių 
km., Klaipėdos apskr.

45. Penzis Adomas, grįžo 
iš Zetlingen, Kreis Salz-' 
wedel (Vokietija). Dabar 
gyvena Karklininku o s e, 
Klaipėdos apskr.

46. šikšnys Vilius, grįžo iš 
lagerio Bebdorf bei Eich- 
stadt (amer. zona), gyv. 
Vilniuje.

47. Powilis Martys, grįžo iš 
.Berlyno 
riaus.

lis smūgis.
Beje, reikią pažymėti, kad 

Calkins visai neseniai sekreto
riavo Washingtone, gaudamas 
dešimt tūkstančių dolerių me
tinės algos. Vadinasi, jisai tu
rėjo gerą darbą, bet jam, kaip 
ir visai sąmoningai liaudžiai, 
parūpo išlaikymas demokrati
jos ir pasaulinės taikos; metė 
tą darbą ir griebėsi sunkiai 
padirbėti už trečią partiją, bet 
nesulaukė Įsikūrimo dienos — 
staiga mirė širdies liga.

Tą pačią dieną, vakare, 
žmones susirinko pasiklausyti 
Henry A. Wallace’o kalbos, ku
ri buvo transliuojama ir oro 
bangomis. Pirma negu Wallace 
pribuvo, kalbėjo keli kiti, ku
rie buvo puikūs kalbėtojai. Ku
rie, prakalbose dalyvavo, daug 
pamokų Įgijo. Kartu buvo 
Įterpta ū* dailės kavatkų — 
dainų, kaip kurios masiniai bu
vo sudainuotos.

Apie prakalbų turinĮ neįma
noma šiame rašinyje aprašyti. 
Tiek galima lietuviams pažy- 

Pabaigoje pasirodė, kad

New Haven, Conn.

Dėka dvieju partijų — re- 
publikomi sloniaus ir demokra
tu asilo, kaip jos savo vaizduo
ja, kurios' vedyl žiniai pravedė 
Trumano doktriną ir Marshal- 
lo planą, dabai* pravedė Ame
rikos liaudžiai karo isteriją, 
Taft-1 lartley Įstatymą, civilių 
teisių naikinimą, Un-amerikinio 
komiteto puolimą ant komunis
tų, unijų veikėjų, .šiaip pažam 
gūnų, liberalų ir Roosevelto 
idėjos pasekėjų.

Vienos rūšies arba kitos — 
puolimu ant žmonijos Įvairių 
sluoksnių privertė Amerikos 
liaudĮ susirūpinti savo ir savo 
vaikų likimu. Tas pastūmėjo 
Henry A. Wallace’ą< stoti i pir
menybę sukūrimui šioje šalyje 
trečios partijos — liaudies par
tijos, kuri nevaržomai galės 
pravesti žmonijos norus, kaip ši 

I šalis turi ir gali prisidėti prie 
palaikymo pasaulines taikos ir 
namieje aprėžimo prekių kili
mo.

Kaip kitose* valstijose, taip ir i mėti ,kad kurie patingėjo da- 
Conn. — suvažiavo visokių Gyvauti, tai jie kitų tokių pra- 
žmonių, organizuoti! i unijas, kalbų greit nesulauks, 
iš dirbtuvių, nuo ūkių, profe
sionalų, daktarų, advokatų, stu-' žmonės duosnūs naujai Įsikūru-
dentų, kunigų, smulkių biznio-1 šiai Nepriklausomai Progresy- 
rių, vyrų ir moterų be skirtu-j vei Partijai. Dvi tūkstantinės 
mo juodos ir baltos odos, 3 d. į priduota nuo taip vadinamų vi- 
balandžio ir Įkūrė Independent j dūrinės klasės dviejų žmonių. 
Progressive Partiją. ' Po to sekė šimtinės, penkdešim-

Būnant kartu su arti pen- kės'; vėliau dešimkės ir paga- 
kiolika šimtų delegatų iš Įvai- liau dolerinės. Pradžiai darbo 
rių miestų, miestelių ir kaimų, sumesta keletas tūkstančių do- 
matėsi ir lietuvių delegatų, at- ■ lerių. Bet, tai tik pradžia. Kaip 
stovaujančių lietuvius šioj("taip j buvo konvencijoje pranešta, 
svarbioje konvoncųjoje. Kas j kad pravedus tinkamą kampa- 
svarbiausia, metės Į akis, kad | niją už Wallace Į prezidentus 
šioje konvencijoje ėmė dalyvu-į ir Glen Taylor i vice preziden- 
mą maž daug jauni žmonės, tus, tai dar reikės mūsų vais
inio kurių priklausys ateitis iritijoje arti šimto tūkstančių do- 
šalies likimas, taikos ir denio- lerių, kad pasiekus žmones su 
kratijos išlaikymas. Kitas reiš
kinys buvo Įdomus, tai kai bu
vo svarstoma
konstitucija. čia stojo

žodžiu nuo trečiosios partijos.
Todėl, ii* lietuviai jau dabar 

naujai partijai i turi daryti planus kaip prisi- 
jauni- dėti prie šios didžiulės pinigų 

mas ir negrai su reikalavimais, sumos sukėlimo. Beje, rodos iš
kad konstitucijoje punktai tu- Hartford Lietuvių 
ri skambėti griežčiau prieš dis
kriminaciją, prieš linčiuotojus 
ir t. p.

Rezoliucijose pasisakyta už j už tokią gražią paramą taip 
taiką, prieš karą, prieš versti-! svarbiu momentu. Gerai drau- 
ną ėmimą jaunų vyrų Į karino- ges daro aukodamos. Reakcija 
menę ir lavinimą dėl karinio j užsimojo nuslopint pažangų ju- 
muštro, už pravedimą žmonis- į dėjimą ir išprovokuot pasaulinį 
kesnių darbininkams’ algų ii* ajž karą, kad Wall Street’as galė- 
aprėžimą kylančių -kainų ant tų dar labiau tukti. Beje, vie- 
pragyveninio reikmenų, už ne
sikišimą Į užsienio žmonių po
litinius reikalus ir teikimą jiem 
ekonominės paramos — duo
nos, o ne kanuolių. Parama tu
ri eiti per Jungtinių Tautų or
ganizaciją.

Išvakarėse pažangios partijos i ir klubus, kur galėjo atsikrei- 
Įkūrimo mirtis ištraukė iš gy
vųjų tarpo daug reikšmingą 
ypatą, Charles E. Calkins, šis 
žmogus buvo tvirto sudėjimo, 
geras prakalbininkas, sunkiai 
dirbo už minėtos partijos Įkū
rimą. Geriau sakant, jis šioje 
valstijoje pravedė naujai par
tijai kelią. Kuomet reakcija taip 
biauriai puola pažangų judėji-, 
mą ir tuo pačiu kartu netenka I Įvykti birželio 
tas judėjimas tokio svarbaus j dc. 
žmogaus, tai jaučiamas dide-'

t pė gyvu žodžiu. Tiesa, nedaug 
nuveikta ypatingai susirgus ko
miteto pirmininkui Walteriui 
Brazauskui juo labiau susitruk- 
dė darbas. Dabar mūs laukia 
kiti darbai, o pirmiausiai už
dėjimas kandidatų ant baloto, 
tam rinkimas parašų ant peti
cijų ir rengimasis prie nomina- 
cijinės konvencijos, kuri turės 

mėn., Hartfor-

A. Philip* Randolph, AFL Sleeping Car Porters Bro
lijos prezidentas, ir Grant Raynolds, New Yorko vals
tijos pataisų komisionierius pasako senatiniam mūsų 
kariniu jčgu komitetui, kad jie akstintų “pilietinio 
nepaklusnumo kampaniją prieš draftą,” jeigu nebus 

panaikinta rasinė diskriminaciją.
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(Tąsa)
— Tačiau Prancūzijos vaidmuo?...
— Geriau būti laimingąja Ąndora, ra

miąja Monako, negu Kartagenos griu
vėsiais. Aš netikiu Prancūzijos laimėji
mu. Mes pavargome, mums įkyrėjo my
lėti, pavyduliauti, kelti peštynes. Tai 
gamtos įstatymas, ir tiktai Tessa šešias
dešimties metų sugeba vaidinti “mor- 
čiaujantį” katiną. Jūs sakote, kad pran
cūzai drąsūs žmonės? Aišku! Kažkada 
jie pražygiavo su “Marsel jiete” visą Eu
ropą, taip moko mokyklose. Bet dabar 
mes nutukome. Mes perdaug gerai gyve
name, bijome rizikuoti. Kas eis kautis 
dėl prestižo arba dėl teisybės? Lavalis? 
Morisas Ševalje? Jūs? Vienu žodžiu, jei 
Remarkas parašys dar vieną romaną, 
pirkite teises nors ir telegrafu. O dėl 
pinigų susitrukdymų nebus.

Žolijo susimąstė; paskui jis sušuko:
— Vis dėlto jūs genialus žmogus! Aš 

nežinau, kuo tas baigsis, bet mane žavi 
idėja: taika, taika bet kuria kaina! Per
kalti kardus...

Deseris nusijuokė:
— Jūs gal pamirštate, kad aš turiu 

kai kurių ryšių su karo pramone?. Šim
tai tūkstančių prancūzų gyvena iš jos. 
Be to, jei mes susilpninsime karinę ga
mybą, mus užpuls. Svarbiausia: suma
žinti temperatūrą; aš kartoju: juose 
laisvės karštligė. Rašykite, kad karo no
ri patrankų tiekėjai, “du šimtai šeimų.”

Žolijo nerūpestingai įsikišo čekį į pi
niginę. >

— Aš parašysiu nuostabų straipsnį: 
“Deseris prieš du šimtu šeimų.”

— Kvaila ir nepanašu į tiesą. Geriau 
rašykite: “Deseris, kaip ir kiti “dviejų 
šimtų šeimų” atstovai, trokšta paskan
dinti liaudį kraujuje”. Tai įtikinamiau...

Šypsodamsis, jis pridūrė:
— ...Gal ir teisingiau.
Įbėgęs į redakciją, žolijo šūktelėjo 

mašininkei:
— Liusi, nuo šios dienos aš padidinu 

jūsų algą trim šimtais, ne, penkiais šim
tais frankų!

Jis buvo laimingas, jis norėjo, kad visi 
aplink jį džiaugtųsi. Visą dieną jis įsa
kinėjo:

— Suraskite žinomus kairiuosius ra
šytojus!

— Musolinio karikatūrą!
— Ką nors graudaus apie darbinin

kus!
— Memuarai — Verdeno baisumai!
— Pasakykite Fontenua — gali nesi

stengti. Lukterkit, nereikia sakyti! Te
gu rašo. Pravers, ne dabar, tai po metų.

Jis vakarieniavo “Monmartre”; namo 
grįžo vėlai ir pažadino žmoną. Jis atne
šė jai gelsvų rožių, kurias nupirko nak
tiniam restorane; rožės buvo apvytusios 
ir stipriai kvepėjo. Žolijo pakuždėjo žmo
nai:

— Keturi šimtai tūkstančių! Tai tokia 
laimė!...

Paskui jis nusiavė pusbačius, įsikišo į 
naktines šliures, vįenu mauku išgėrė mi
neralinio vandens stiklinę ir staiga, su 
nesuprantama jam pačiam gėla, larė:

— O Prancūzija tiutiū!.. Dabar grei
tai galas... Neveltui aš šiandien sutikau 
du dvasininkus — tai nelaimė.
8 ■

Tos pačios dienos vakarą visagalis Se
seris ir kuklus inžinierius Pjeras Diubua 
ėjo Senos pakrante. Abu tylėjo. Peleni
niai atspalviai, taip būdingi Paryžiui; ra
mybe, sklindanti nub Sends sū jos reto
mis baržų šviesoiniš, akmeninis Notr- 
Dąm katedros miškas — visa tai nuteikė 
tylėti. Jie praėjo pro Al-o-ven; į gaivų 
vėjelį įsimaišė gaižus vyno kvapas. Už 
Zoologijos Sodo aptvaros rėkavo pavasa
rio suerzinti žvėrys. Sumirgėjo, dumian
čių tiltu į Lijond stotį, automobilių švie
sos, ir vėl sutirštejo melsva drėgna tylu
mą .

Namų ir upės harmonija, seni siaurų 
gatvių .pavadinimai: “Medinio kardo 
gatvė”, “Mažojo vienuolio gatvė”, “Dvie
jų herbų gatvė”, išgyvenusio didį gyveni
mą miesto paslaptis nevienodai jaudino 
abu. Deseris praleido dieną su Tessa, su 
Žolijo, su skaičiais, su melu; jis niūriai 
kūprinosi. Nurimstančio miekto reginys 
jį veikė, kaip išlydėjimas, kąip tos minu
tės, kuomet artimieji susėda aplink su
krautus . čemodanus, nerasdami • žodžių, 
tinkamų persiskyrimo tuštumai užpildy
ti. O Pjeras džiaugėsi vakaru ir akmeni

mis, kaip džiaugėsi jis neaiškiu, paslėp
tu Anjesos grožiu. Atsisagstęs paltą, jis 
godžiai traukė orą. šis pavasaris atrodė 
jam pirmasis; niekuomet anksčiau jis 
nežinojo tokios didelės ir kartu tokios 
paprastos laimės. Jis galėtų pasukti į 
bet kurią šalutinę gatvę ir iki aušros 
pasakoti Zoologijos Sodo žvėrims arba 
reverberiams apie Anjesos žavumą, apie 
širdingumą, apie jos protą.

Kartu su meile Pjero galvą suko kito
kie jausmai. Kaip daugelis kitų, jis ti
kėjo, kad šis pavasaris bus jo krašto 
pavasariu. Pjero tėvas buvo socialistas. 
Motina pasakojo, kaip į Perpinjaną bu
vo atvažiavęs Viaras; po mitingo jis pas 

• juos vakarieniavo. Kartą tėvas grįžo na
mo visas kruvinas: jis norėjo išgelbėti 
nuo sušaudymo ispaną Ferrerą; žanda
rai sumušė demonstrantus. Pjeras tuo
met buvo septynerių metų; jis pabudo 
naktį ir, pamatęs ant tėvo skruosto krau
ją, pravirko. Tėvas žuvo kare. Prieš sa
vo mirtį jis rašė žmonai: “Jie užmokės 
už viską — bus revoliucija!”

Revoliucija — tas žodis, kaip saulė ū- 
kanotą dieną, kamavo Pjero amžininkus. 
Kai prasidėjo karas, jie buvo dar vaikai; 
kartu su minia jie degino “Maggi” pie
nines, rėkė “į Berlyną!”, gėrėjosi zuavų 
plačiomis kelnėmis ir aukštais, griozdiš
kais taksi, kurie vežė kareivius prie 
Mamos. Paskui jie pamatė bekojus, su
žalotus, apnuodytus dujomis. Užnugaris 
dvokė karboliumi, juodavo našlių dra
bužiais. Atvažiuodami atostogų, tėvai 
kalbėjo apie utėles, apie apkasų purvą, 
apie lavonus, pūvančius tarp vielų už
tvarų. Jie atkakliai tvirtino: “Bus re
voliucija!” Prasidėjo kareivių maištai: 
“Auroros” balsas pasiekė Šampaniją.

Buvo trumpo džiaugsmo valanda, kai 
trimitininko ragelis pranešė apie paliau
bas. Jaunikliai kartu su suaugusiais visą 
naktį šoko gatvėse. Jiems kalbėjo: “Jūs 
tai būsite laimingi...” Grįžę namo, karei
viai rado abejingumą ir šykštumą. Pra
sidėjo streikai. Išgąsdinti buržua piudė 
revoliuciją, kaip laukinį žvėrį; buvo pa
naudotos visos priemonės: šmeižtai ir 

i ašarinės dujos, demagogija ir kalėjimai. 
Komunistas su peiliu dantyse buvo ta 
piktoji dvasia, kuria Puankare baugino 
“Kafė de kommerce” nuolatinius lanky
tojus ir fermerius.

Revoliucija užsidarė partijos kuopelė
se, siauruose rateliuose, apgautų vargšų 
karčiame susimąstyme. Retkarčiais ji 
primindavo save tai angliakasių streiku, 
tai susišaudymu gatvėje. Karštą tūks
tantis devyni šimtai dvidešimt septintų
jų metų dieną ji išgąsdino sostinę: di- 
diaždvasė liaudis pasipiktino Sakko ir 
Vancetti nužudymu. Kaip paukščiai lak
stė akmenys, ir dar kartą Paryžiaus 
grindinys apsiliejo darbininkų krauju.

Gyventi darėsi vis sunkiau ir sunkiau. 
Krizė sustabdė audimo šaudykles ir pri
pildė naktinius bulvarus vaiduokliškų į- 
namių. Praėjo penkiolika metų nuo pa
liaubų dienos, ir revoliucija iš naujo pa
sirodė Paryžiaus gatvėse’. “Nejaugi ir 
mus išvys į karą?”'klausinėjo Pjero am
žininkai, išstumti iš gyvenimo ir prieš 
laiką pasenę.

Pjeras menkai tesusigaudydavo poli
tikoje; jis tikėjo žodžiais. Prieš dvejus 
metus ji^ vos nežuvo dėl svetimo reika
lo: tamsią vasario naktį jis melą priėmė 
už tiesį. Vėliau, tai prisimindamas, jis 
skausmingai raudo. Jis sau kalbėjo: “Aš 
— darbininko sūnus.” Dabar jis bijojo 
atsilikti nuo Mišo. Bet kraujas jį baugi
no, kaip ir seniau. Mechaniko žodžiai jam 

, atrodė perdaug griežti. Jis norėjo revo
liucijos, linksmos ir triukšmingos, kaip 
gegužės lietus.

PHę metro stoties stovėjo mergaitė; ji 
nervingai dairėsi į duris, į laikrodį: kaž
ko laukė. Jos veidas atrodė, kaip nu
skriausto vaiko. Deseris netikėtai tarė 
Pjerui:

— Vadinasi, jūs vedate mokytoją?
Pjeras nesiginčijo; jis ir nepaklausė, 

kaip Deseris atspėjo jo širdies >dalykus. 
Pjeras panoro garsiai ištarti vardą, pri
pildantį gatvių tylumą; jis atsakė:

— Anjesą.
x Deseris sustojo, atidžiai pažiūrėjo į 
Pjerą, į jo juodas akis, į didžiulius bal
tymus, į palaimintą šypseną ir tyliai pri
dūrė :

— Aš jums pavydžiu.
— Bet...

(Bus daugiau)

Iš Mano Senelio Pasakojimų

niekad 
Tokiu 

Pi'liac- 
energi-

Mylėjau lankyti aš sąvo se
nelį. O jo būta Starkaus vyro, 
visur jis tikęs buvo. Gražiai 
tvarkė savo keturių desentinų 
ūkelį, siuvo batus, dirbo įvai
rius vežimus-ratus, įvairius ra
kandus - rakandėlius. Būdavo, 
ką jo ranka paliečia, tas kiek
vieno akį vilioja, nes jo pro
dukcija buvo geriausios koky
bės.

Nors jau baigė savo aštuo
niasdešimtus metelius, bet dar 
nebuvo žilas nei plikas,-ir aki
nių jam nereikėjo. Jis 
nerūkė ir mažai gėrė, 
žmogumi buvo Juozas 
kas. Tai buvo talento,
jos ir jėgų kupinas žmogus.

Ilgais žiemos vakarais, prie 
pečiaus besėdint, įvairiom isto
rijom jis inane vaišindavo. Tai 
buvo ne jo pergyventi nuoti- 
kiai, bet jo tėvai jam tą pasa
koję, ką jie ir jų tėvai pergy
veno, — kaip ponai su savo 
vergais tais laikais . elgėsi ir 
sauvaliavo. Jei šiais laikais pa
žangioj šalyj kas nors su savo 
gyvuliais taip elgtųsi, tai jis 
būtų skaudžiai nubaustas.

Jis man daug pasakojo, kaip 
Napoleonas norėjo pasaulį už
kariauti, kaip jis su savo “vais
ku” Lietuvą užplūdo ir prisi
artino prie Maskvos. Kaip meš
kos žmones, o žmonės meškas 
medžioj. Kaip “prieš ruskio 
gosudarių Polščia Metežiu su
kūlė,” ir tt., ir tt.

Gaila, kad jo tie pasakojimai 
manęs daug* “nekliudė” ir veik 
viskas pro ausis “prašvilpė,” 
nes tuo laiku mano vaidentuvėj 
ne ponų ar vergų, bet dar “čą- 
cų” klausimas stovėjo. Dėl to 
čia ir'negalėsiu daug ką atpa
sakoti, nes tik ryškesni vaiz
dai atmintyje pasiliko. Savo pa
sakojimuose jis tankiai minė
davo įvairias vietas, datas ir 
vardus, bet aš to jau nebepri
simenu, nes kaip tą girdėjau, 
jau virš 30 metų prabėgo. Bet 
šiuo tarpu persistatykime, kad 
mes šimtamečio senelio klauso
mės.
Prancūzams Lietuvon Atėjus

— Visi bėgo kavotis į miš
kus. Ale mano bobutė turėjo 
pulką vaikų, tarp katrų buvo 
dar kūdikis ir mano tėvas. Į 
mišką jos nepriėmė, dėl to, kad 
vaikams verkiant prancūzai 
juos surastų. Tai ji turėjo at
siduoti Dievo loskai ir pasi-> 
likti namie. (Pasielgta “didvy
riškai.” J. J.) Ale prancūzai 
nieko blogo jai nedarė. Visam 
kiemelyj surinko audeklo riti
mus ir liepė jai siūti “maišus,” 
panašius į vyro kelnes. Į tuos 
maišus prisipildavo avižų, kat
rų gąspadoriai aruodus paliko, 
užsidėdavę ant arklių ir ke
liaudavę toliau į rytus. Kad ji 
darbo daugiau padarytų, tai jie 
jos vaikus prižiūrėdavo. Kuo
met vesdavo arklius girdyti, tai 
mano tėvą, tavo motkos diedu
ką, ūžsodydavo ant arklio ir 
nunešdavo 'į Verknę, o sugrį
žus nukeldavo nuo arklio, vė
liai nuvesdavo pas motką. Už 
jos darbą jai užmokėdavo, tai 
kaip sugrįžo vVrai iš miško, tai 
jiems buvo smūtna, kad bėgo 
kavotis. 1

— Prancūzai tada buvo mac- 
nūs, greitai nuėjo į Maskvą, 
ale jie buvo plonai apsivilkę, tai 
kada dideli šalčiai ir rusas juos 
užpuolė, jie bėgdami krito, kaip 
musės. Peršalę, išbadėję, ser
ganti, kaip sueidavo kur į pir-

kę apsišilti, tai ruskiai, užklupę kos 
kaip avinus štikais išbadyda
vo. Vienoj pirkioj vienas pran- 
cūzėlis palindo po pečialium ir 
pasikavojo tarp vištų, tai rus
ai jo nerado, ir jis rozU šū 
vištom išgyveno, per visą žie
mą. Pavasarį, kaip atšilo, jis 
norėjo grįžti į Pranei ją. Pridė
ję tarbą duonos, vyrai išvedė į 
mišką ir paleido.

— Tai taip Napoleonas vai
ną išgrajino: šoko, kaip levas, 
o krito kaip musė. Mat, vaike
li, ruso niekas negali užvaja- 
vot. Kaip artojas pirmą diehą 
aria, tai kojas jam sopa, o kaip 
aria kasdien, tai ir pripranta, 
taip ir rusas, pripratęs vaja- 
vot, ir už tai dužas.

— O dabar atnešk mano ta- 
bakierką, tai aš taū dar ką 
nors papasakosiu.

Užsitraukęs tabokos, senelis 
prižadą pildo.

—Blogi dabar mūsų bičių ka- 
mandieriai. Buvo čėsai, kada 
Lietuva ir bičių buvo pilna, o 
bitininkai būdavo dideli varaž- 
bitnikai, bites mokėjo užvara- 
žyt, ir jas kamandina kaip tik 
nori. Vieną rozą vienas bitinin
kas apširdęs ant kito bitininko, 
jį išlojojo, kam jis jo bites va
gia. žiūrėk, sako, tu, senas kel
me, tik vdkar didelį spiečių pa
vogei. Antras bitininkas, taipgi 
įširdęs, atkirto, — gerai tu 
liurbi, aš tau atiduosiu tavo bi
tes,% bet jeigu tu dar nori kiek 
gyventi, tai tu jok namo, kaip, 
viesulas. Taip ir buvo, — jis 
bėgo, o bitės vijos, ir arklį ant 
ačlaimo palikęs kaip tik spėjo 
priemenės duris užtrenkti, tai 
jis liko gyvas, ale arklį bitės 
užpiovė-užmušė. Tai toki cūdai 
senovėje dėjos.

— Dėkui, dėduk, kad taip 
gražiai papasakojai. Aš jau ei
siu namo, ba noriu miego, 
išeidamas anūkas 
liui.

— Gerai, anūk, 
zą aš tau daugiau 
— atsako senelis.,

— Dėduk, aš ir vėl atėjau. 
Aną rozą tu man pasakojai 
apie prancūzus ir bites. Ar tu 
man šiandien papasakosi apie 
vainas? — vos pamatęs senelį 
prie pečiaus, UžklAusė anūkas,

— Nu, kavalieriau, mislihau, 
kad tu nūdien neateisi, kad atė
jai,
kaip Polščia 
prieš rusą.

Ir senelis, užsitraukę^ tabo

gas šobles, turėjo biskį aba
zą!... Visi vežimai ant dviejų 
ratų. Tėvas baigdavo, kad bū
davo strošnų smertenų bojų. 
Sakydavo, kad kitą rozą reik
davo ir be sniedonies, pabūti.

— Vieną rozą, anksti ryte, 
tik užkaitėm ant plytų ir vėlė' 
nų katilus su .barščiais (mes 
tik barščius virėm, ba vilenski 
virdavo buzą, tai juos visi ir 
vadindavo “buzy.” Tai mes ne
norėjom to vardo), kaip raitas 
karavulas davė trivogą, kad 
metežnikas nuo Vilniaus pusės 
stačiai ant mūs eina. Eh! nugi 
žiūriu, ir dulkių debesys vir
šum netolimo miškelio kyla. 
Sniedot jau nebuvo čėso. Raz 
dva, katilai su - barščiais išvir
to ant šonų, vadinasi, margis 
ant uodegos nusinešė mūsų 
sniedonį. Barabanščikai vaiską 
sukėlė ant kojų. Maršuojam. 
Miške pamatėm raitelį ant bal
to arklio besuaudžiant, tai mes 
jo ir paklausėm: — Kas tu 
toks? — Tai jis tuojau atsakė, 
kad jis yra “obieščikas” arba 

i miško karavulas. Tai mes jį

ir tabokierką uždengęs, 
pradėjo.

— Gasudario brolis, kuris 
buvo Polščios galva, Waršavoj 
su ponais begerdamas, taip su 
ponais susikalbėjo, — “atimt 
nūo brolio Polščią!” Ir tuojau 
kilo Vaina, Tada visi lenkai ėjo 
į vaiską, kas su plytom, akme
nim dr kirviais, ' kas su dal
giais, katrie ibuVo atriesti taip, 
kaip, štikas ar šoblė ant ilgo 
koto, kiti net su pištalietais ir 
ružėm, katrie buvo su šratais ir 
pakulom primušti. Turėjo ir 
armotų su geležiniais lankeliais. 
Tai tokia macia rusą užkabino.

Ruso vaiske ir mano tėvas, 
o tavo motkos diedukas tą ro
zą slūžino. 6 ruso vaiskas už 
viso svieto buvo mandriausias, 
Būdavo, jei • gasudarius lieps 
savo pavaldiniui, kad ir iš ant
ro pentro, per langą ar į ugnį 
šokti, tai jis ir šoks. Kitų kara
lysčių valdonai bijojo taip pa-1 
daryti. Nu ir kas paisys tokio! palikom ir nujojom pirmyn. O 
“karaliaus,” kaip Anglija tu-i neprietelius turėdamas karavu- 
i’ėjb ..: Boba ! Būdavo dar pa- ‘ lą, kaip anksti ryte, taipgi snau- 
kajaus čėsu. kaip visų žemių ka- i de, tai mes juos užklupom dar 
raliai suvažiuoja, sukelti vainą 
ar jau po vainai ugadas daryti, 
tai būdavo rozu su karaliais ir 
ta boba už stalo sėdas. Angli- 
čanka . .. visi ją vadindavo.

Nu ir rusas turėjo strOšnas 
zbrajas. Buvo ant ilgo koto pi-! 
kės, ružės su ilgais štikais, ii-

be kelnių ir toks buvo smertel- 
nas bojus, taip dalgiai, kirviai, 
šoblės ir štikai skambėjo, o piš- 
talietai ir ružės pokšėjo, kad 
galvos metežnikų ritosi kaip 
kopūstai.

Jono Jonan.
(Daugiau bus)

dėkojo sene-

eik, kitą ro- 
papasakosiu,

tai aš tau papdęakosiu, 
sukėlė Metežiu

SLA NARY!
Jeigu nenori naujos kon

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

B. F. Kubilių į prezidentą
J. Žebri į vfce-prezidentą
S. Masytę į sekretdriiis
J. K. Mažukrią į iždinin

kus
J. Miliauską į iždo glo

bėjus.
Ir balsuok už gerus de- 

lėgątus į seimą.
Savo balsu atmesk tuos, 

kurių prasta gaspadorystė 
davedė prie konversijos.

ŠLA Senų Narių 
Kohiitetas.

, (78-85) .
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ELIZABETH, N. J
Prašome visų įsitėmyti, jog Progresyvis 

Kliubas rengia

VAKARĖLĮ
Su gėrimais ir užkandžiais

PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVĖS

Įvyks šeštadienį,

BALANDŽIO 17 APRIL
Bus naujai išdekoruotoje

Klilibo Salėje
408 Court St., Elizabeth, N. J.

PRASIDĖS 8 VAL. VAKARE
Dienraštis-Laisvė mums padeda visais reika

lais. Mes turime paremti jį šiuom sunkiu mo
mentu. Atsilankykite skaitlingai į šį vakarėlį, 
pasilinksminkite ir paremkite savo dienraštį.

c

RONKONKOMA
8634 Įrinų ■ • & □

It t it •-
T ■ I i i —įąr r* **; H. I

l TELEPHONE 
STAGG 2-6043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
t

^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

Peter Kapislcas

32 Ten Eyek St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ĖVergreen 4-8174
4 imi si .—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Penktad., Lai. S, K143

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Peter 
KAPIŠKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RREINGOLD 
BEĖR & ALES

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

Balandžio 18 d. Philadel- 
phijos organizacijos šaukia 
visuotiną masinį organizaci
jų n a r i ų susirinkimą ir 
apielinkių Chester, Cam
den,, 735 Fairmount Ave
nue, Philadelphijoje, 3-čią 

' vai. po pietų, šiame susirin
kime kalbės J. Gasiūnas ir 
argentinietis J. V. Venckūnas 
—kai kada kalbėjęs Philadel- 
.phijoj.
' Tojpio susirinkimo jau nėra 

buvę per pastaruosius metus. 
Bendrai pas mūsiškius lietu
vius kyla įvairios problemos, 
kurios pilnai nesuprantamos. 
Čia bus galima bendrai turėti 
praplėstus pasikalbėjimus. 
Prašoma organizacijų nereng
ti tą dieną parengimų ir ne
šaukti susirinkimų.

Artinasi rinkimai, pasauly- 
ję taikos reikalai nesiryškina 
tinkamai, žmonės kalba, laik
raščiai rašo įvairias sensacijas. 
Karo treškėjai barška apie 
atominę bombą ir kitokias ga
lybes. Kiti rašo, koks pavo
jus gręsia šiai šaliai...

Argentinietis Venckūnas 
kalbės apie Pietų Amerikos 
lietuvius, nes jis ten daugelį 
metų išgyveno ir gerokai susi
pažinęs su lietuvių padėtim. 

Pavasaris jau čia, vėliau gal 
bus peršilta sekmadieniais lai- ■ 
kyti susirinkimai ir parengi
mai. Rengėjai. )

Milwaukee, Wis.
“Chicago Sun” politinis ko- 

lumnistas - korė spondentas, 
Milburn P. Akers, sekmadie
nio laidoje Wisconsino valsti
ją apibūdina sekamai: “Wis- 
consin’as žemė ežerų, sūrio, 
alaus ir politikos.”Jis mat, 
čia sekiojo poną Thomas E. 
Dewey, kuris pereitą savaitę 
Wisconsino valstijoje keliose 
vietose sakė prakalbas. Dew
ey čia darė viską, kad savo 
kazirę pakėlus’ prieš kitus du 
republikonų partijos prezi
dentinius aspirantus, Stasse- 
n’ą ir McArthur’ą.

Anot paties Mr. Akers, kaip 
Dewey, taip ir Stassen neturi 
nieko daugiau pasakyt savo 
p r a k a 1 b ose susirinkusiems 
klausovams, kaip tik: Rusija, 
Komunizmas ir Stalinas.

Dewey u~ Didesnį 
Ginklavimąsi

i
Gub. Dewey, kalbėdamas A p- i 

leton’e pasakė: “Federalės įei- 
gos yra tokios didelės, kad mes 
galime daug geriau išbudavoti 
savo militarinę galią...” Davė , 
klausovams suprasti, kad Tru- i 
manas neužtektinai stato Ame
rikos ginkluotas jėgas.

Dewey taipgi save čia statė 
ir minėjo, pabrėždamas, kaipo 
komunizmo priešas No. one.

Nei Žodžio apie Taikos 
Reikalą

Nei Dewey, nei Stassen ne
prisiminė apie taikos reikalą,

namą stoką, arba aukštas kai- 
naš. Tiems republikonų parti
jos prezidentiniams aspiran
tams nerūpi tie klausimai. 
Jiems rūpi prieš antradienio 
balsavimus Wisconsine tik savo 
asmenį dėl stambioje biznio in
teresų pakelti. Savo grupių dar
buotojus raudonai iki baltumo 
įkaitint su karine propaganda 
prieš Sovietų Sąjungą ir komu
nistus.

Dewey ir Stassen Juodos 
Reakcijos Kandidatai

Dewey ir Stassen jautėsi kal
bą Allis-Chalmers Manufactur-' 
ing Co. imperijos karalystėje, 
kur suTrumano pagalba buvo 
sulaužytas darbininkų streikas 
ir 22 UAW-CIO nariai pasodin
ta kalėj imam

329 Dienų Kova-Streikas 
1946-1947 m.

Allis-Chalmers Mfg. Co. dar
bininkai, vadovaujami . UAW- 
CIO, lokalo 248, 329 dienas 
kovojo prieš unijos griovėjus, 
čia pirmoji ataka buvo padary
ta prieš UAW uniją, kad ją su
daužius. Darbininkai turėjo ko
voti ne tik prieš kompaniją, bet 
ir Trumano raganų gaudymo 
komitetą. Ir pabaigoje Reuthe- 
rio šaika atėjo Allis-Chalmers 
pagalbon.

Eina Platus Judėjimas už 
Wallace

Wisconsinas — žemė ežerų, 
sūrio, alaus ir politikos, taipgi 
yra žemė komį, prieš reakciją. 
Dabar čia eina platus judėjimas

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

tarpe studentų už Trečiąją Par
tiją.

Tarpe gelžkeliečių eina dide
lis judėjimas už Henry Wallace. 
Milwaukeeje gelžkeliečių įCent- 
ralis punktas už Wallace. Jų 
raštinė randasi: 3502 West 
Brantih Lane, Milwaukee 4, 
Wis.

Mr. Milburn P. Akers tą vis
ką užtyli.Jis irgi reakcijai pri
taria. i

Milwaukietis.

Australija Atsisako Už
draust Komunistų Partiją

Canberra, Australija. — 
Dešinieji Australijos seimo 
nariai reikalavo uždraust 
Komunistų Partiją. Minis
tras pirmininkas J. B. 
Chifley atmetė jų reikalavi
mą. Jis pareiškė: “Visa is
torija rodo, kad jeigu ma
žuma persekiojama, tuomet 
ji dar eina stipryn.”
Trumanas pareikalavo dar 

.^725,000,000 ginklavimuisi 
ore.

PRANEŠIMAI

Tampa, Florida
BUS PIKNIKAS

Kreipiame atydą visu St. 
P e terš b urge, fTampos ir taipgi 
turistų lietuviu, kad sekmadie
nį, balandžio 18 d., bus su
rengtas piknikas. Jis įvyks 
pas Helen' ir George Berno
tus, ant U. S. 41 kelio, i ry
tus nuo Tampos, tik viena my
lia į pietus nuo kelio No. 92.

Visus ir visas kviečiame 
anksti atsilankyti ir per visą 
dieną smagiai išbūti gražioje 
vietoje ir tyrame ore, susipa
žinkite su vietos ir turistais 
lietuviais.

Pikniką rengia Lietuvių Li
teratūros Draugijos 45 kuopa, 
kaipo išleistuvių pikniką tiems 
turistams, kurie lankėsi mūsų 
valstijoje.

LLD 45. kuopos susirinkimas 
įVyko 28 d. kovo, pas Sima- 
nus, St. Petersburge. Nariai 
skaitlingai dalyvavo ir nuta
rė surengti šį pikniką, pas 
Bernotus, kur jau turėjo vie
ną ir gerai pavykusį. Todėl 
prašome visus ir visas, skait
lingai dalyvauti. Alenute.

Maskva.—Premjeras Sta
linas suruošė pokilį Suomi
jos atstovams, padriusiems 
draugiškumo ir apsigynimo 
sutartį su Sovietų Sąjungą.

Washington. — Prane
šama, kad Amerika daro 

i atominių ginklų bandymus 
Eniwetok saloj.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

BATAI
Patyrusios padų prisiuvinčtojos California 

batams dėl merginų

k ROJAY SHOES, Inc.
265 NOSTRAND AVE., BROOKLYN, N. ¥.

TELEFONAS STERLING 3-4313
(83-85)

Operatores — Operatores
Patyrusios dirbti prie $3.60 suknelių. 

Unijinė dirbtuvė

DIXIE
245—23RD ST., BROOKLYN, N. Y.

(83-85)

‘PAVASARIŲ GODOS’
Stasio, Jasilionio

EILĖRAŠČIŲ KNYGA GATAVA
Jau atspausdinta Stasio Jasilionio eilėraš

čių knyga, apdaryta ir jau siuntinėjama, 
prenumeratoriais. 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, užsisakykite 
dabar, užsisakykite abi kartu, prisiųsdami 
$1.50. .

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

Užsisakydami adresuokite:

Laisve
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.z

> - .............. - • ----- -- - --------------------------------------------------r
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August Gustas Į 
BELTAIRE FLORIST

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

" * (kamp. 68th St.) Į
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų- j 

ir tt., telefonuokite ' I
SHoreroad, 8-9330 I

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

Specialistai Pritaikymui |
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams , I

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS j 
b FUNERAL IIOMPJ, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. Į

Aukso Altoriukas, maldą knyga. Tilžėn 
spaudimo, 448 dus!., aiškus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai 

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa- 
. vaikai, mišių maldos, drūtais juo

dais apdarais ....'...............................
Oficicrių Klausimai, . Kareivių Juokin

gi Atsakymai; daug juokų ...........
Apie Dangų, Saulę, Mėnesį ir žvaigždes 
Elenutė ir Jonukas, gražios ap.vsaknit. 
Biblija, su 379 paveksl., išaiškinimai, 

ką jie reiškia .................... ...........
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas 

ir Darbai .............................................
Burykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

apie burtus ........................................
Dainų Knyga, su apie 120 įvairių dainų 
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir 

prova su socialistais, už dalinimą 
lapelių prie bažnyčios. Knygutė su 

paveikslais............... ..................................... ..
Duktė Marių, graži apysaka ...............
Duktė Gyvena Pūstyneje—ir apie du 

brolius   .............................. .............
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne

muno Upę ..............................;............
Eustachijušas, apysaka iš pirmutinių 

amž. krikščionybės ............... .............
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir 

kitokį elgesiai, su paveiksi...............
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim.

I Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant 

salos per 17 metų ..........................
i Istorija, seno ir naujo testamento, su 

paveikslais .........................................
I Juokų Vežimas, daugelis juokingų pa- 
! sakymų, ir t.t.......................................
I Kabalas, laimės rodyklė, su Saliamono 
į nosia ..............  ..........

Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 
su paveikslais ............... .....................

Keliautojai, į Šventą Žemę, Jcruzolimą 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos* Kai. 
Laimė ir Planetos, nuspčjimai laimių 

rašant paikutes ................................
Lytiškos Ligos, ir Kaip Apsisaugoti .... 
Nebijok Mirti, nes* iš Jos Neišbėgsi, 

knyg. su paveiksi.............................
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai ..... ..
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka .... 
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie 

priveda žmogų ..................................
Piloto Galas, gūdžią Jėzaus ..............
Paparčio Žiedas, kur jį gali atrasti, ir 

viską paskui žinoti ............................
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas 

link šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų .................................................

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu- 
smaugimą Savo Meilužės, su paveik. 

Pekla, Kur Ji Yra? Kam Reikalinga?
ir Kokius žmones Kankina, su pa
veiksi. įrankių kankinimo ..... ...........

Ragana, graži apysaka .............................
Raktas į Laimingą Gyvenimą, atidaryk 

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai
mes užslėptas ........ ..................... .....

Noah Ark'as, įdomūs skaitymai ...........
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras

Kristaus pasekėjas ..................... ..........
Trys Užkeiktos Karalaitės ....................
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga 
Virėja kepėja, kenuotoja, su apie 450 

receptų ........................... ..................
Stebūklingas Veidrodis, apysaka _.....
Savizrolas, juokų ir** funių knyga su 
paveiks. ..X...... .............................................
Didžiausia nauja SAPNŲ knyga 300 

$1.75c
Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks. 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo 

apie 350 visokių augmenų ir kam 
jie tinkami ......................... ............

Laiškams popiera, rašyti į Lietuvą, su 
apie 15 skirtingų pasveikirtimų. Tu s. 
40c; 3 tuz. $1.

Tyra Mostis. Nuo rožės, pallių Ir bile 
kokio niežulio. Uncija ... „...............
Dvi uncijos, ..........................................„

$1.75

75c

15c
10c
25c

$2.25

30c

35c
75c

35c 
25c

25c

35c

35c

30c 
15c 
35c 
25c

35c

25c

35c

15c

25c 
35c 
35c

25c 
35c

65c 
50c 
25c

25c 
10c

25c

*2.50

25c

30c
35c

$1.00
25c

$1.50
25c

$1.50

$1.00
25c

50c 
pusi.

45c

25c

$1.25
$2.25

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

X 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 šermenim, didelis puikiai įruoštas
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sul^g parei
kalavimo. Mūsų telefonas, niekad nemiega.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Kraujo Valytojas ......................i............... 60c
Nervų pastiprintojas ....................... ...... 85c
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 60c 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthmos 60c 
Nuo kosulio ir Kokliušo ......................... 60c
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo ...... ~ 60c
Palangos Tra jauko, tinkamos šaknys

užpilti ant degtinės ............................ _ 75c
Išvalymui akmenėliai, kad nešlapinti

lovoje ...... ............................... ..................... 60c
Vidurių valytojas .............................  — 60c
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų ...:...... 60c 
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) .............. 85c
Nuo šlapligčs diabetų  .   ..... 85c 
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 75c 
Vyriškumo Pataisymai .... ...................... $1.25
Nuo užsisenėjusio nosies ir galvos ka

taro (hayfever) .........................-...... $1.25
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai po 
1.00.
Nuo «Pailių ............................................  85c
Nuo vandeninės ir širdies ligų__ 60c
Nuo nemalonaus kvapo ............................. 85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) ____ 85c
Nuo veneriškų. ligų ............................... $1.25
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plaiskcnas, sulaiko slinkimą ir nuo 
pražilimo .................................-............ 00c
Norintjeji įsigyti bile vieną iš virš minėtų

knygų ar žolių, rašykite į:

M. ŽUKAITIS,
334 peąn St, Spencerport, N. Y.

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 tame 
susirinkime ir išgirsite žymių 
kalbėtojų progresyvės partijos 
reikalais, kurie, priklauso 
mums visiems. Komitetas.

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Laisvų Kapinių Wyom

ing, metinis susirinkimas įvyks bal.- 
April 11 d., prasidės 2 vai. po pietų, 
A. Stravinsko kambariuose, 46 Fer
ry St. Visi pribūkite paskirtu laiku, 
nes turime daug reikalų aptarimui. 
Turėsime nutarti, kur laikysime se
kantį susirinkimą. — J. Krutulis, 
pirm. (84-85)

worcesterTmass.
LLD 11 kuopos susirinkimas įvyks 

balandžio (April) 11 d., prasidės 10 
vai. ryto, 29 Endicott St.

Visi nariai malonėkite dalyvauti 
šiame susirinkime. Taipgi pakalbin
kite savo kaimynus ir pažįstamus 
stoti į Lietuvių Literatūros draugi
ją. Nepamirškite užsimokėti duok
les už šiuos metus. — J. M. Lukas, 
sekr. (84-85)

LEWISTON-AUBURN, ME.
Balandžio 10 d., įvyks vakarienė, 

rengia LDS 45 kp. Bus ir šokiai 
prie Vicky Vince. Liet, salėje, 387 
Lisbon St., Lewistone. Pradžia 7 v. 
vak. įžanga $1.50 asmeniui. Kvie
čiame visų apylinkių lietuvius daly
vauti. (84-85)

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kp. ir Progr. Lietuviai 

rengia svarbias prakalbas, balan
džio 11 d., 2:30 v. dieną, 103 Green 
St. Trečios partijos klausimu ir rin
kimas Henry Wallace į J. V. pre
zidentus, šie klausimai labai ' svar
būs. Turėsime gerus kalbėtojus, 
kaip tai R. Goldberg, Dr. J. Stani- 
slovaitis, prof. B. F. Kubilius iš 
South Bostono. Tad nepraleiskite 
progos, dalyvaukite prakalbose, 
įžanga voltui. — Rengėjai (84-85)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 11 d., 3 vai. po pietų. 
Liet.-Rusų Name, ' .,735 Fairmount 
Ave. Susirinkimas bus svarbus, tu
rėsime aptarti vasaros laiko dar
buotę. Būkite laiku. — Kom.

(84-85)

MAYNARD, MASS.
Matykite pirmu sykiu 16 sovieti

nių Respublikų judamus paveikslus. 
Matysite ir Lietuvą, matysite kaip 
progresuoja.* Balandžio 10 d., 8 .v. 
v., I. W. Hali, 20 Powder Mill Rd. 
Kviečiame lietuvius iš visos apylin
kes dalyvauti. — Kom.

(84-85)

NEWARK, N. J.
Koncci'tas ir šokiai. Ruošia ,Am. 

Russian Frat. Society, Lf>dgc .3060., 
Rųsų Name, 53 Broome St. Pelnas 
bus skiriamas paramai Russky Go
los, rusų kalboj dienraštis. Progra
moje dalyvauja žymūs talentai. Šo
kiai prie Al Saniuta orkestros. 
įžanga 75c, su taksais. Kviečiame 
dalyvauti. ,' z (84-85R

Chester'pa.
, * I*
ALDĮuD 30 kp. susirinkimas įvyks 

baland ’^ioi 11 d.?. 3 vai. po pietų, Lie
tuvių Klube, 4-tos ir Upland gat. 
Nariai kviečiami dalyvauti, turime 
svarbių reikalu aptarti. — H. Prots.

(84-85)

BRIDGEVILLE, PA.
Progr. Partijos Komitetas išrin

kimui Henry Wallace j J. V. prezi-. 
dentus, šaukia susirinkimą balan
džio 10 d., 6 v. v. Silver’s Ballroom, 
Cokeburg, Ra. Dalyvaukite visi šia
me 'susirinkinte ir išgirskite žymių 
kalbėtojų. Progresyvių Partijos rei
kalai mums visiems svarbūs.' — 
Kom. (84-85)

(Šie prunešimak vienu, diena pavė
linti, nes linotype masinei nedąbo.)

PAJIEŠKOJIMAJ
Jonas Lukoševičius pajiepko savo 

brolio Franjo Lukoševičiaus (Frank 
Lukas). Jis keliolika melų gyveno 
Rochester, New York. Malonėkite 
rašyti sekančiu adresu: J. Lukoševi
čius, 19 Exchange St., Lawrence, 
Mass. (84-86)

! Kongresiniai darbininkų ne- 
i kentėjai turi iškepę naują 
darbininkams bizūną. Čia 
matomasis Minnesotos repu- 
blikonas sen. Joseph Ball, 
Taft-Hartley įstatymo piršlys, 
sumanė naują bilių, kuris, 
jeigu bus priimtas, panaikins 
algų ir valandų įstatymą, įves
tą laike velionies Roosevelto 

prezidentystės. , '

TURKIJA UŽDRAUDĖ 
AMERIKONŲ ŽURNALĄ

Instanbul, Turkija.—Tau
kų valdžia uždraudė ' par
davinėti amerikonų žurna
lą Saturday Evening Post, 
kuriame tilpo straipsnis: 
“Turkija Gyvena Skolintu 
Laiku.” Tas straipsnis kri
tikuoja sauvališką, negabią 
ir sugedusią turkų valdžią. 

' t

Nanking. — Chinijos tau
tininkų valdžia skaičiuoja, 
kad chinų komunistai turį 
250,000 armijos- vidurinėje 
šalies dalyje.

•X^ ^X^ •X^ ®X^ •X^ ^X^ ®X® ®X^ •X^ •X^ •X*^ * *X* * ®X* * 4* *X* 
| J. J. Kaškiaučius, M. D.| 
T 530 Summer Avenue, T 4* - T* Newark 4, N. J. *
| HUmboldt 2-7964 *
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Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Tokio. — Gen. MacArthur, 
prakišęs republikonų nomi
nacijas Wisconsine, dar ne
atšaukė savo kandidatūros 
Į prezidentus.
ra------------------------------------- -f... ...n

GERI PIETŪS!
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

Joseph Garszva
? *
į Undertaker & Embalmer
| Manager

| JOHN A. PAULEY
1 Licensed Undertaker|I
| 231 Bedford Avenue
| Brooklyn 11, N. Y.

į Tel. EVergreen 8-9770

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
esanį ir

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui 
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. GLeninore 5-6191

(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnojo valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios 

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

Tel. MArket 2-5172

'■y.....  11 ■ i'

■ ... ... * > i-i

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE Į
* B '

Valgykite Pietus pas Į
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR Į

426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

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

Salę išnuomuojame dėl puotų, pok|lių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BĘOOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

J Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina ; 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti. ;

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

i ‘ P ARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

L 459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. į: ‘
i1 i •.
1; (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698 I; .
> I;, ‘y

-————— ------------------------------------- ------------ — 1 įgp j
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Vyksim Įsigyti Gražių 
Daiktų ir Daug Ko 
Pamatyti Bazare

trijų dienų bazaras 
jau šį penktadienį, 
9-tą.
9, 10

Tęsis per 3 
ii- 11-tą, City 
133 W. 55th

Įdomus 
prasidės 
balandžio 
dienas —
Center Casino, 
St., New Yorke.

Baząrą rengia Amerikos- 
Sovietų Draugingumo Nacio- 
nalė Taryba. Tai ta pati or
ganizacija, kuri rūpinasi išlai
kymu taikos per tautų sugy
venimą ir draugingumą.

Bazare bus visokių stubai ir 
asmens puošmenų naminės 
amerikinės gamybos ir iš už- 
rubežių; fabriko gaminių ir 
visokiausių rankdhrbių: vy
rams ir moterims drabužių ir 
avalynės, užtiesalų ir patiesa- 

žiedų, laikrodžių, indų, 
rekordų, radijų ir 
kito.
laiku veiks pilnai 

ekspertų unijistų vi- 
1: a fete rija. Ir

1Ų, 
knygų, 
daug ko 

Visu 
įrengta,
rėjų vedama 
bus programos ir visokių špo
selių.

Moterys, klubietės susitarė
me ten dalyvauti grupėje 
penktadienį, 9-tos vakarą. Su
sitiksime ant vietos, tarp 7 :30 
ir 8 vai. vakaro, po kairei, 
pirmoje patogioje pastovėti 
vietojo.

Atdaras nuo 12 iki 12. Įžan
ga 25 centai, vaikams nemo
kamai. Klubietė.

firmai Nevyksta Gauti 
Streiklaužių

Atsiliepdami į komercinėje 
spaudoje skelbiamą reikalavi
mą darbininkų, daug žmonių 
ateidinėjo prie Vim krautu
vių firmos centro, 325 Gold 

" St., Brook lyne. Paieškojime, 
mat, nebuvo skelbta, kad ieš
koma skebavimui užstreikuo- 
tose krautuvėse. Tačiau at-1 
ėjusių didelė didžiuma nėjo | 
į vidų, kada pamatė, kam 
šaukti.
z Iš apie 200 atvykusių 
menų, tik maža dalelė 
per pikieto liniją.

jie!

as-
ėjo

Majoras Grįžta Namo
New Yorko majoras O’Dwy

er žadėjo trumpinti savo ato
stogų, sugrįžti iš Kalifornijos 
šį sekmadienį. Jis norįs pa
skubinti išrišti čionykštį tran
zito darbininkams paskelbtą 
“lockoutą.” Paliečia 3 busų 
firmas, apie 500,000 keleivių.

Gegužines Komitetas Atsake
Neigėjams Gegužines .

Kailiasiuviai Streikuos, 
Jeigu Firmos 
Neatšauks “Lockout©”

PERGALE
I

Stato Brooklyno Lietuvių 
Liaudies Teatras.

B. Dauguviečio 5' veiks
mu drama, vaizduojanti * \
Lietuvos p e r g y v enimus 

pastarojo karo metu.

Iš Vilniaus Valstybinio Dramos Teatro

Pirmosios Gegužes Komite
tas išleido pareiškimą atsaky
mui į Manhattan prezidento 
Hugo Rogers šaukimą prieš- 
darbininkiško parado Gegu
žės Pirmą, kad nustelbti tra
dicinę, 62 metus gyvuojančią 
darbininkų šventę. Ponas Ro
gers savo naujai iškeptą 
priešdarbininkišką triuką pa
vadino ištikimybės diena. Dėl 
to darbininkų ir liaudies ge
gužinės komitetas pareiškė;

“Pirmosios Gegužės para
das šiais matais yra pašvęstas 
vyriausiai akstinti visuotinas 
pastangas išlaikyti taiką — 
prieš tuos, kurie nori sukurs
tyti mūsų šalį į neteisėtą ka
rą dėl užgrobimų. Negali bū
ti nieko ištikimesnio intere
sams mūsų šalies, Amerikos 
žmonių ir pasaulio žmonijai.

“Pirmosios Gegužės para
das 1948 metu parodys—savo 
paparčiais, plakatais ir spal
vingais floatais — troškimus 
ir reikalus tūkstančių unijistų, 
narių broliškų ir susiedijų or
ganizacijų, mažų namų savi
ninkų. Paradas bus išstojimu 
už geresnę Ameriką. Tokiems 
klausimams, kaip aukštos pra
gyvenimo kainos ir nepakan
kamos algos; išdavimas darbi
ninkų įvedimu Taft - Hartley 
Įstatymo; prieš linčo terorą 
pietinėse valstijose, kuris su
gniaužė ir Mrs. Ingram su jos 
dviemis vaikais už savęs -ap
sigynimą — tam viskam bus 
kreipiama daug domės.

“Pirmosios Gegužės Taikos 
Paradas reikalaus prašalinti 
juodą dėmę, kurią ant mūsų 
šalies užtraukė išdavimas Pa
lestinos, mūsų ginkluota inter
vencija į civilius karus Grai
kijoje ir Chinijoje. ‘Amcriko- 
nizmas.’ mūsų pažiūromis, ne
reiškia gynimą Wall Stryto 
prieš žmones, bet priešingai. 
'Pad mums rūpi matomos pa

stangos klaidinti žmones jūsų 
pavaldinėje New Yorko mies
to dalyje kas liečia Pirmosios 
Gegužės parado tikslus, 
kurstant karščiavimąsi 
goistiškiausiu būdu.

“Gal būt jūs nežinote 
rikos istorijos, bet 
mums priminti jums, kad Pir
moji Gegužės buvo darbininkui 
diena jau per 62 metus—gi
musi Chicago j e kovoje už dar
bininkų teises. Jinai nuo to 
laiko apvaikščiojama kas me
tai, kaipo atžymėjimas žmo
nių žygiuotos mylių kovoje už 
geresnį liaudžiai gyvenimą.

“Pirmosios Gegužės parade 
1946 metais džiaugsmingai 
apvaikščiojome sumušimą na
cizmo vieningumu visų laisvų 
žmonių, su darbininkų judėji
mu priešakyje.

“Pirmosios 
1947 
prieš 
liaus, 
tymu, 
atgaivinimą fašistinių ir reak
cinių jėgų. ■

“Pirmoji Gegužes 1948 m, 
yra šauksmu visoms .progresy-

vėms jėgoms susivienyti su
laikymui karo kurstytojų ir 
laimėjimui garbingos liaudies 
taikos visame pasaulyje.”

Tą atvirą laišką Rogers’ui 
pasirašė Pirmosios Gegužės 
Komiteto viršininkai, žymūs 
unijistai:

Pirmininkas Ilarry Reich iš 
AFL Cooks, Pastry Cooks & 
Assistants Lokalo 89-to, 
zi(lentas tos unijos;

Pi r m i n i h k o pa d ė j ė j as 
Burt iš CIO Furriers 
Board, vedėjas;,

Sekretorius Edward Wash
ington iš CIO United Electric
al, Radio & Machine Workers 
Lokalo 1227, prezidentas tos 
unijos:

Vykdomasis dire k t o r i 
Sam Wiseman.

pre-

Sam
Joint

u s

tuomi 
džin-

Ame- 
leiskite

Pranui Balsiui Bus 
Padaryta Operacija

Keturiolika tūkstančių kai- 
liasiuvių, susirinkę trijose per
pildytose salėse, nusitarė 
skelbti streiką balandžio 26- 
tą, jeigu bosai lig to laiko 
nebus atsteigę '• normališkų 
darbo sąlygų. Išrinko streiko 
komitetą su Ben Goldu ir Ir
ving Potlish vadovybėje to ko
miteto.

Bosai nutraukė derybas pra
ėjusį vasarį ir nesiteikė dau
giau tartis su darbininkais.' O 
praėjusį penktadienį atleido 
apie pusę iš 15,000 mieste 
esamų kailių ir odų išdirbėjų 
ir siuvėjų.

Unija tuojau pažino tai. 
esant “lockout’ll.” Unija pa
reiškė, jog tuomi bosai nori 
įsigalėti, kad galėtų nusilpnin
ti uniją, kapoti algas ir įgau
ti galią išmesti iš cĮarbo, ką 
nori ir kada nori.

Penktadienį pradėta
unijos ataka. Antradienį įvy
ko susirinkimai, juose daly
vaujant veik visiems nariams. 
Tokia 
ma.

Salė bus atdara nuo 2-ros 
valandos. Uždanga pa
kils lygiai 3:30 popiet.

ant

DĖDĖ ROKAS •
“Jie eina tyliai, bet 

tvirtai, žingsnis po žings
nio, vis pirmyn, pirmyn... 
Iš visų pusių eina... Jų 
pilni laukdi, pilni miškai. 
Pildosi mano Leono troš

kimai, pildosi!. . .

NESIVĖLUOKITE
Rengėjai šiuo kartu nori 
sulaužyt tą blogą įprotį- 
programą pradėt valan
da vėliau skelbiamo lai
ko. Ne minutę nebus 

suvėluota. 3:30!

ĮŽANGA:
Iš anksto — $1.00
Prie durų—$1.25 

šokiams—65c

Šį Sekmadienį, Balandžio 11-tą, Labor Lyceum Salėje

“Darykime Taip, Kaip Amerikiečiai Daro” REIKALAVIMAI
Reikalinga Mergina Raštines 

Darbui
Reikalinga mergina dirbti 

neit į sėdynes ten, kur reikia į LDS Centro raštinėj. Pagei- 
kitiems pasikelti, iki einamojo daujama, kad būtų šiek tiek 
veiksnio pabaigos.

Kovą su
kas nors turi pradėti, ii 
sekmadienį ją pradės perga- 
liečiai. Prašome pritarimo!

Dėl Ritų dalykų prašome 
peržvelgti skelbimą.

Jei kas pradžios nematys, , 
tai ne rengėjus teks kaltinti, i 
Vėliau atėjusiųjų prašėme i

Neseniai teko kalbėtis su 
ex-argentiniečiu lietu- 

paren girnų 
Programos 

skelbiamas, 
o ji

net 6-tą 
kad tai 
elgesys.

unija nesiduos sulaužo-Laisvės /skaitytojai, o ypatin
gai brooklyniečiai gerai pažįs
ta visada linksmą, visada gero
je nuotaikoje draugišką žmogų, 
kuris1 bendradarbiaudamas Lais
vei, pasirašydavo po' savo raš
tais — šaipokas.

Vėlesniu laiku (per karą) jis 
tarnavo Prekybiniame Jungti
nių Valstijų Laivyne (USMS). 
Pr. Balsys, būdamas 'meniškai 
nusiteikęs, užklaustas, ką reiš
kia raidės USMS, . besilinks
mindamas su draugais prie stik
liuko, paaiškindavo, kad raidės 
USMS reiškia1 “Už Sveikatą Me
no Są jungos!”

Prekybiniame laivyne, beje 
Pr. Balsys buvo prasisiekęs iki 
Petty Officer First Class laips
nio. Jis tarnavo New London, 
Conn. Paskutiniu laiku jis buvo 
gavęs civilinį darbą tam pačia
me mieste.

Bet dabai- tas pats Pranas 
Balsys rašo Juozui Byronui se
kamą laišką:
“Mielas Drauge:

“Nustebsi, gavęs šį laiškapa- 
laikį, rašytą paišeliu, šiaip taip 
sukrevezotą. Mat, 
mas ligoninėje, 
voje.

“Ligoninėje 
savaitė. Jau ir 
einant aš nesveikavau 
laiką, nors ir ėjau'pareigas sa
vo darbe.

Ilgokai gydytojai ligoninėje 
bandė visaip .gydyti, ėmė bent 
keletą kartų X-ray nuotraukas. 
Paskutinis jų (daktarų) kon
siliumas nusprendė, 'kad reika
linga mane piaiųtyti. Ir tai, jie 
sako, padarysią greitoje ateity-, 
je.

Well, tai bus ir viskas šiuom 
tarpu. Po operacijos, jeigu 
lesiu, tai Tau pranešiu apie 
vo padėt).

Linkiu laisviečiams viso 
bo!

, rašau būda- 
sędėdamas lo-

esu jau kelinta 
prieš ligoninėn 

ilgoką

Broadway plėšikai pa- 
$70 vertes deimantų iš 

& Co.

Ant 
grobę 
Arnold Weiner & Co. Įstai
gos. Plėšimas Įvyko prieva
karį, dienos šviesoje.

Turte Laidojusi 
Paprastai

JohnAntradienį mirė Mrs.
D. Rockefeller Jr. 73 metų, 
našle paskubusiojo turtuolio. 
Paliko dukterį, penkis sūnus 
ii* 18 anūkų.

Nežiūrint didžių turtų, ku
riuos jinai turėjo ir paliko, 
šeima paskelbė, kad šermenys 
bus privatiškos, jos kūnas su- 
kremuotas. Ir prašė, kad ne
siųstų gėlių. Sakoma, jos bu
vusi tokia valia ji nemigu
si per didelio puošnumo nei 
parodavimo savimi.

Brooklyno federaliame teis
me teisiami du veteranai. Juos 
kaltina, kad jiedu, dirbdami, 
ėmę veteranams, mokėtą ne
darbo apdraudą.

vienu
vi u apie mūsų 
nepunktualumą, 
pradžiai laikas
sakysime. 4-ta valanda, 
pradedama 5-tą ar 
valandą. Sutikome, 
yra nepakenčiamas

“Kadaise,” sako ex-argenti- 
nietis, “kai pirm išvykimo į 
Argentiną gyvenau Ameri
koje, tai mūsų kolonijoj pa
rengimai visuomet buvo pra
dedami skelbiamu laiku. To
dėl aš ir argentiniečiam sa
kydavau: ‘Darykime taip,
kaip amerikiečiai daro.’ Bet 
.dabai-, žiūriu, ir čia rengėjai 
savo žodžio negerbia.”
. Ši Sekmadieni, Bus Kitaip

Brooklyno Lietuvių Liaudies 
Teatras, 
damas 
veiksmę 
nedarys 
čiai

šį sekmadienį staty- 
Dauguviečio penkia- 

dramą “Pergalę,” 
taip, kaip “amerikie-

iki šiol darydavo. Jis 
darys taip, kaip pavyzdingi 
kultūrinių pramogų rengėjai 
daro:

Uždangai pakelti laikas 
skelbiamas 3:30, ir ji bus tuo 
laiku pakelta.

susipažinus su raštinės darbu, 
nepunktualumu ' Kreipkitės asmeniškai aiba 

i j laišku šiuo adresu : Lietuvių 
D a r b i n inkų Susivienijimas, 
419 I.orimer St., Brooklyn, N.

(75—86)

i Egząminuojam Akis, | 
i Rašome Receptus . i 
į Darome ir Pritaikome Akinius į

Reikalinga moteriškė prižiūrėjimui 
2 metų mergaitės, šeštadieniais ir 
sekmadieniais 
barys, valgis 
B. Karr, 514 
Brooklyn, N. 
—antros lubos

paliuosuojame. Kam- 
ir alga. Kreipkitės: 
Autumn Ave.,
Y. (East New York) 

; (67-84)

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-G868 
f

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.
'''iiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiM t

Valandos:

g

♦

•*

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP I
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas Į
306 UNION AVENUE | 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI £ 
8

| GYDYTOJAS

I S. S. Lockett, M. D. |

1
 223 South 4th Street Į

. BROOKLYN, N. Y. 4 S
Valandos: j 

Į 6—8 vakarais sIi’ Pagal Pasitarimais. į
š Telefonas EVcrgreen 4-0203 į
S i

msiwj
f '' 

SS .

Jarmila Novotna, 
politan Operos 
aktorė, vaidina vieną iš vy
riausių rolių' Europoje gamin
toje filmoje “The Search,” 
Victoria Teatre, New Yorke.

2
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atrodyti

Lady’s BULOVĄ . . . modem

>3X7S

i

Saugokite jas gerai

B. S. A. O.

A

metais 
pavojų 
dabar 
taipgi

Gegužes paradas* 
Įspėjo Ameriką 
Taft-Hartley bi
jau tapusio Įsta- 
prieš pavojingą

jūsų se- 
laužymo

žymi Metro-
daininjnke-

Trysdešimt pirmasis Stadi
um Koncertų sezonas prasidės 
gegužės 14-tą.

ga-
sa-

IvttlrybS kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio,

Madison Square Gardene 
pradėjo veiksmus didysis cir
kas. Ten bus per visą mėnesį, 
baigiant 9:tą gegužės.

“Giedojo” Ne Tą Gaidą

Bandė sugrįžti žiema — 
penktadienio vakarą tempera
tūra buvo nupuolusi iki 41 
laipsnio.

Moksliniai atghivinama oda, 
neveiklumų, sausumą prašalinant, 
plaukų slinkimo sulaikymas, 
pjaiskanavimo prašalinimas ir at- 
auginimas plaukų.

Pergarbaniuojame ant 
no permanent be plaukų 
ar bi kokio kirpimo. •

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

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiangle 5-8983.

DUOKITE* IŠEGZAMINUOTI SAVO AKIS IR 
“SUŽINOKITE TIESĄ APIE SAVO AKIS”

Jerome Hurwitz
OPTOMETRISTAS

Mes patys ištekiname stiklus, pritaikom jūsų regėjimui.
830 BROADWAY ‘ BROOKLYN, N. Y.

EV. 8-2123

Atdara kas vakarą iki 8-tos — Penktadieniais uždara

Pakviestas' kalbėti protesto- 
niškų labdarybės įstaigų at
stovų susirinkime, Brooklyno 
Kolegijos viršininkas Gideon- 
se pasinaudojo proga agituoti 
už draftą.

Mitingas bftvo šauktas tiks
lu pagerinti prieglaudose esan
tiems biednuomenčs vaikams 
padėtį, kai*p gauti daugiau pi
nigų tam tikslui. , 
„' ____ i_________

Darbiečiai ir Veteranai 
Smerkė Atakas ant 
Wallace Mitingo .

New Yorko Darbo Partija, 
veteranų grupės, unijų vadai 
ir daugelis kitų organizacijų ! 
protestuoja prieš užsiuntimą 
valkiozų gaujų ant Wallace 
mitingo Evansvillėj, Indianoj, 
praėjusio antradienio vakarą.

Alan Ladd filmoje “Saigon” 
vaidina šmugelninką. Rodoma 
New Yorko Paramount Tea- 

th'e, prie Times Square.

Pr. Balsys.
P. S.: Rašant man į ligoni

nę, galima adresuoti:
Mr. Frank Balsys (patient) 

Lawrence and Memorial
Associated Hospitals,
New London,- Conn.

Namū adresas:
F. Balsys,
I4J Winthrop St.,
New London, Conn.•

Nereikia nei sakyti, “kad li
goninėje* gyvenimas nuobodus. 
Del to visi Pr. Balsio prieteliai 
parašykite jam bent po vieną 
laiškutį.

Linkime P.z Balsiui greitai ir 
sėkmingai pasveikti ir vėl dirb
ti su mumis.

' Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend
able.

JŪSŲ AKYS
yra

1

jūsų BUITIS

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

Now is the time to choose the perfect gift 
.. .a Parker “51” pen and matching pencil. 
The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . ęhoose tomorrow!

•17.50

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn
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