
’Ar Popiežius Bėgs iš 
Romos?

Ką Sako Kunigu Draugas 
ir Kristus?

Išpūsta Baimė.
Su Dievo ir Velnio Pagalba.
Dar Sūdo Dienos Nebus. 

Rašo A. BIMBA

Chicagos klerikalų Draugas 
labai susirūpinęs Italijos rin
kimais, ir popiežiaus likimu ry
šyje -su tų rinkimų rezultatais. 
Daleiskime, kad Liaudies Fron
tas rinkimus laimės, ir Italijoje 
susidarys vyriausybė iš komu
nistų, socialistų ir kitų demo
kratinių grupių. Draugas sako:

“Ką darys Šv. Tėvas, ne
žinome. Jis gali laisvai pasi
rinkti, nelaimės atvejuje, pa
aukoti savo gyvybę už savo 
vyskupijos — Romos — ka
talikus, bet gali išsikelti ir ki
tur, nes jis yra visos bažny
čios galva, ne vien Romos vys
kupijos.”

★ ★ ★
Draugas mano, kad popiežiui 

bėgti iš “šventojo” miesto nėra 
nė paties Kristau uždrausta. 
Priešingai:

“Jėzus Kristus patarė savo 
mokiniams ir apaštalams, sa
kydamas: ‘Kai jie persekios 
jus viename mieste, bėkite i 
kita’ (Mato 10. 23). Nes: ‘AŠ 
turiu ir kitu avių, kurios ne iš 
šitos avidės; man reikia ir'jos 
atvesti; jos klausys mano bal
so, ir bus viena avidė ir vie
nas ganytojas’ (Jono 10, 1€>).” 
(D., bal. 10 d.).

★ ★ ★
Man gi atrodo, kad Draugas 

per daug išsigandęs. Liaudies 
Fronto laimėjimas rinkimuose 
dar nesudarytų jokio pavojaus 
popiežiaus sostui. Nei komu
nistai, nei socialistai nėra nie
kur pasakę, kad jie mestų lau
kan iš Vatikano katalikų baž
nyčios galvą.

★ ★ ★
Drangos redaktorius karštai 

meldžiasi už klerikalų laimėji- 
’mą Italijos rinkimuose. Jis dar 
vis tikisi, kad Dievas jo nesu- 
vils. I 

J j tame įsitikinime dar labiau 
sustiprina tas faktas, jog to pa
ties trokšta ir jo kamarotas Pi-, 
jus Grigaitis ir Grigaičio vien
minčiai menševikai Italijoje.

★ ★ ★
Grigaitis talkon šimučiui at

eina su velnio pagalba. Prie 
Dievo jis melstis nebegali, nes 
per tiek metų bedieviavimo jis 
jam per daug yra nusidėjęs. 
Kas kita su velniu. Su juo ne 
tik Grigaitis, bet ir t visi kiti 
bedieviai, kurie dabar su kleri
kalais vienoje politinėje klam
pynėje murdosi, palaiko labai 
gerus ryšius.

Italijos Liaudies Frontui, ku
riam vadovauja .komunistai' ir 
padorieji socialistai su Nenni 
priešakyje, laimėti balandžio 18 
dienos rinkimuose nebus leng
va. Gal užteks to, jeigu sekma
dienio rinkimuose jo žmonės 
atlaikys parlamente tas pačias 
pozicijas, kurias dabar turi.

★ ★ ★
Rezultatų laukia visi. Bet, 

tikėkite, Sūdo Dienos dar ne
bus, nes su tais rinkimais svie
to pabaiga dar neateis. Pasi
liks žmonės gyventi ii r kovoti už 
šviesesnį rytojų. Ta kova bus 
lengvesnė, jeigu rinkimuose 
daugumą balsų laimės Liaudies 
Frontas. Ta kova bus daug* sun
kesnė, jeigu klerikalai rinki
mus laimės. Tai ir viskas.

New York. — Senatorius 
Glen Taylor ir 83 kiti žy
mūs ‘amerikiečiai užprotes
tavo, kad Trumano valdžia 
kišasi į Italijos rinkimus.

ŽYDAI APSUPO DAUG 
GINKLUOTŲ ARABŲ

Jeruzalė, bal. 15. — Pra
nešama, kad 12,000 ginkluo
ju žydų Palestinoj apsupę 
karinį tarabų susitęlkimą. 
Žydai atgriebė savo Litvin- 
ski kolonijų, nukaudami 21 
arabą.

* Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 ' 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

GRAIKIJOS ŽANDARAI 
NUŽUDĖ 26 POLITINIUS 
KAPINIUS KALĖJIME
Anglą Išlavinti, Žandarai Įsiveržė Kalėjiman ir Urmu 
Kulkosvaidžiais Sušaudė Tariamus “Komunistus”

Athenai, Graikija. —Mo- 
narchistų karinės policijos 
kuopa (žandarai) įsiveržė į 
kalėjimą Spartoje, pietinėje 
Graikijoje, ir kulkosvai
džiais sušaudė 26 politinius 
kalinius, tariamus komunis
tus. žmogžudžiai nušovė ir 
Spartos žandarų vadą, ma
jorą Dmitrios Fitisiosą, 
kuomet jis atėjo kalėjiman. 
Jis mėginęs žudikus sustab
dyti.

Žymėtina, kad atsiųsti

Francijos Valdžia Puola 
Komunistinę Spaudą

Paryžius. — Traukiamas 
teisman popietinis komuni
stų laikraštis Ce Soir už tai, 
kad jis. kritikavo valdžios 
politiką. Policija užgrobė 
vieną Ce Soir laidą. Šis laik
raštis turi daugiau skaity
tojų, negu bet kuris kitas 
popietinis Paryžiaus laik
raštis.. '

Potviniai Padarė Milionus 
Dolerių Nuostolių

Chicago. — Ohio ir kitų 
upių potviniai užplūdo pa- 
krantinius miestus ir išvijo 
tūkstančius žmonių iš namų 
aštuoniose valstijose—Ohio, 
West Virginijoj, Pennsylva- 
nijoj, Kentucky, Indianoje 
ir kt. Potvinių padaryti 
nuostoliai skaičiuojami mi- 
lionais dolerių.

Worcester, Mass.
Mirė Dominikas Miska- 

vich, 32 Euclid Ave.; buvo 
LDS 57 kuopos narys. Ve
lionis paliko nuliudime žmo
ną Marijoną (Repecką) 
Miskavich, 2 brolius ir 5 
posūnius-podukras. Bus lai
dojamas Hope Kapinyne šį 
sekmadienį 2 vai. dienų, iš 
Carrol Funeral Home, 3 
Winthrop St.

Carrol Funeral Home

ORAS.—Būsią giedra.

Našle Nužudyto Kolombijos Liberalų Vado Gaitano Neleidžia 
Jo Kūno, iki Bus Pašalintas Konservatas Prezidentas Perez

Laidot

“Jo kūnas apsaugotas nuoBogota* Colombia.— Am-
para de Gaitan, našlė už- sugedimo per 60 dienų. Jei- 
mušto kairiųjų liberalų va-
do Jorges EI. Gaitano, tvir
tino, jog Kolombflos prezi
dento Ospinbs Perezo val
džia nbžudė jos vytą. Jinai 
užreiškė: 1

“Mano vyro kūnas nebus 
palaidotas, iki prezidentas 
Perez pasitrauks iš vie
tos!”

Gaitanienė, 35 metų arm 
žiaus gražuolė, kalbėdamasi 
su New Yorko Herald Tri
bune ir Chicago Daily News 
reporteriais, sake:

policiniai Anglijos specialis
tai lavina Graikijos mo- 
narchistų žandarmeriją.
Graikijos valdžia neva nu

peikė žandarus už politinių 
kalinių šaudymą, bet ypač 
apgailestauja, kad žuvo 
Spartos žandarų komandie- 
rius. Monarchinė valdžia 
kartu ir teisina žmogžu
džius. Jie, girdi, keršijo už 
tai, kad partizanų mina, 
sprogdama vieškelyje, su
žeidė penkis automobiliu 
važiavusius žandarus.

Italy Valdžia Neduoda 
Vizos N. Yorko Tarybos 
Nariui Connolly ui

Paryžius. — Čionaitinis 
Italijos konsulatas atsisakė 
duoti vizas Italijon (pra
leidimus) Eugene Connoll- 
ly’ui, darbiečiui New Ydr- 
ko miesto tarybos nariui; 
Dorothei Cole, Illinojaus 
Progresyvių Partijos kan
didatei į kongresą, ir dakta
rui Georgui Karaflos’ui, vi- 
ce-pirmininkui Tarybos dėl 
Demokratinės G r a i kijos. 
Connolly tuojau kreipėsi į 
Amerikos ambasadorių Jef- 
fersoną Caffery, protes
tuodamas, kad klerikalinė 
Italijos premjero de Gaspe- 
rio valdžia elgiasi ne demo- 
kraštikai, bet fašistiniai- 
mussoliniškai.

Dar Bilionas Doleriu 
Oro Jėgoms

Washington, bal. 15. — 
Kongresmanų komitetas dėl 
ginkluotų jėgų nutarė pa
skirt dar bilioną dolerių ka
riniam orlaivynui, taip kad 
oro jėgos būtų padidintos 
nuo dabartinių 55 grupių 
iki 70 grupių.

London. — Anglijos sei
mas 245 balsais prieš 222 
nutarė ‘ suspenduoti 5’ me
tams mirties bausmę ir žiū
rėt, ar dėl to sumažės ar 
padaugės ž m o g žudysčių 
skaičius.

gu vyriausybė ir armija už
sispirs jį palaidoti, tai pir
ma turės nužudyti mane ir 
mus visus” (velionio drau- 
gus). 1 ' ’

Gaitano kūnas pašarvo
tas privačiuose jo šeimąs 
namuose.

Kai kurie atsilankiusieji 
į šermenis klaupėsi ir mel
dėsi. Kiti, gręsmingai iškel
dami rankas, 'šaukė “šalin 
Perezo valdžią!”

Gaitanienė pyko ir ant a- 
merikinių kraštų konferen

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Balandžio-April 16, 194$ Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.

Teismo Sprendimas Lewisui AMERIKINIŲ KRAŠTŲ 
Atidėtas iki Pirmadienio KONFERENCIJA IŠ

Washington, bal. 15. — 
Fede’ralis apskrities teisė
jas Alan Goldsborough ati
dėjo iki pirmadienio savo 
sprendimą Johnui Lewis’ui, 
Mainierių .Unijos pirminin
kui. Valdžios prokuroras 
tvirtino, kad Lewiso nusi
kaltimas esąs įrodytas, ir 
reikalavo jį nubausti. Pa
sak valdžios, Lewis, esą, 
paniekinęs pirmesnį federa- 
lio teisėjo įsakymą — in- 
džionkšiną. Nes Lewis tik nierių.

ANGLAI-AMER1K0NA1 ĮJUNGIA VAKARŲ 
VOKIETIJĄ Į MARSHALLO PLANĄ, 0 
VOKIEČIAI TIKISI $2,000,000,000 ,

Frankfurt, Vokietija. — 
Karinis Amerikos guberna
torius Vokietijai, gen. Lu
cius D. Clay tarėsi su ang
lų ir francūzų kariniais gu
bernatoriais, kaip sujungt 
visų trijų valdomus ruožtus 
į vieną vakarinės Vokietijos 
valstybę. Visi trys nutarė 
įtraukti vakarinę Vokieti
ją į Mlarshallo planą.

Dr. Hermann Puender, 
aukščiausias vokiečių val- 
dininkaš angliškai - ameri
kiniam ruožtui, ir dr. Hans 
Ehard, Bavarijos ministras 
pirmininkas, pritarė vaka
rinės Vokietijos valstybės į- 
steigimui, atskirai nuo So
vietų užimtos rytinės Vo
kietijos. Puender ir Ehard 
prašė iš Marshallo plano 

Gen. Bradley Reikalauja Gana 
Dideles Armijos Karui Svetur

Washington. — Nepai-Jtrą visiems jaunuoliams, 
sant, kiek daug karinių lėk- pradedant nuo 1'8 metų am-
tuvų turės Amerika,. sakė 
generolas Omar v Bradley, 
armijos štabo galva, reikia 
ir gana skaitlingos kariuo
menės. Kalbėdamas kongre
siniame karo jėgų komitete, 
gen. Bradley ragino suda
ryti gana didelę armiją, 
kad jinai galėtų vesti karą 
svetur, o ne tik pačiose 
Jungtinėse Valstijose gintis 
nuo “įsiveržėlio.”

Bradley baugino Sovie
tais, kad jie “turį 170 divi
zijų, gatavos armijos ir per 
60 dienų galį dasivaryti iki 
300 divizijų.” Jisai bųtinai 
reikalavo įvesti karinį muš- 

cijos, pareikšdama:
“Aš nematau priežasties, 

kodėl ta konferencija Bo
gotoj susirinko. (Pamatinis 
konferencijos tikslas yra 
kova prieš komunizmą, o 
čia Kolumbijoj komunistai 
nesudaro jokios problemos.”

Vienas Kolombijos kong
reso narys nurodė, jog 1946 
m. rinkimuose komunistafr 
gavo 3,800 balsų. Sykiu jis 
karštai užginčijo Jungtinių 
Valstijų spaudos pasakoji
mus, būk Gaitano šalinin
kai kairiųjų liberalų parti
joj buvę komunistai. 

savaite vėliau pašaukė dar
ban streikuojančius minkš
tosios anglies mainierius, 
negu anas teisėjas liepė.

Ketvirtadienį taipgi pra
nešta, kad dauguma mainie
rių dar negrįžta į kasyklas. 
Jie laukia, kokį sprendimą 
teisėjas Goldsborough pada
rys Lewisui. Faktinai ištisą 
mėnesį streikavo 400,000 
minkštosios anglies mai- 

dviejų bilionų dolerių vaka
rinei Vokietijai.

Francija sumažino savo 
pareigūnų skaičių Kontro
lės Taryboj Berlyne. Kont
rolės Taryba susidaro iš A- 
merikos, Sovietų, Anglijos 
ir Franci jos atstovų. Ši ta
ryba buvo įkurta kaipo vy
riausia didžiųjų talkininkų 
valdyba visai Vokietijai. 
Prancūzai ir amerikonai 
spėja, kad suirs Kontrolės 
Taryba.

Sovietinis komandierius 
marašal. Sokolovskis andai 
pareiškė, jog amerikonai ir 
anglai ardo Kontrolės Tą- 
rybą, kuomet jie per slaptas 
derybas planuoja atskirą 
vakarinės Vokietijos vals- 
tybę.

žiaus, kad ant greitųjų ga
lima būtų sudaryti bent 
pusantro miliono armijos i- 
ki bus įvykdyta visuotina 
mobilizacija. Kartu gen. 
Bradley šaukė negaišuojant 
padidinti nuolatinę armiją 
iki 822,000 vyrų.

Kongresinis ginkluotų jė
gų komitetas taipgi švarsto 
pasiūlymą iš naujo1 įvesti 
verstiną karinę tarnybą vy
rams nuo 19 iki 25 metų 
amžiaus.

Trumanas sake, kad suki
limas Kolumbijoj labai jį 
nustebinęs.

Jo našlė pabrėžė, kad 
Gaitaną nužudė prezidento 
Perezo kohservatų partijos 
slaptosios grupės detekty
vas Roa Sierra, kurio nu
meris kaip šnipo buVo 1100. 

• Prie Gaitanų namų susi
rinkęs žmonių būrys, skaitė 
prilipintą prie stulpo plaka
tą, šaukiantį darbininkus į 
visuotiną streiką ir “šalin 
fašistiniai - karinę diktatū
ra!” v
j Gaitanienė pritarė vi
suotinam streikui prieš Pe
rezo valdžią. Sykiu ji pra
nešė, kad jos vyras ir ji pa

NAUJO POSĖDŽIAUJA
Svarstoma Visu Amerikiniu Respublikų Karinis Blokas;
Sukilimas Buvo 5 Dienom Pertraukęs Konferenciją

Bogota, Colombia. — Vėl 
susirinko vyresnieji visų a- 
merikinių respublikų kon
ferencijos delegatai. Jie lai
ko posėdžius privačioje vi
durinėje' mokykloje. Gink
luotas kairiųjų liberalų su
kilimas buvo pertraukęs 
konferenciją nuo praeito 
penktadienio iki šios savai
tės trečiadienio.

Nors konservato prezi
dento Ospinos Perezo val
džia skelbia, kad ji įveikus 
sukilėlius, tačiaus vis dar 

Kolombija Nesutraukė 
Diplomatijos Ryšių 
Su Sovietų Sąjunga

X

Bogota, Colombia.—Nau
jasis Kolombijos užsienio 
reikalų ministras Eduardo 
Zuleta Angel pareiškė ba
landžio 14 dieną, j o g 
Kolombija nesutraukė dip
lomatinių ryšių su Sovietų 
Sąjunga. Pirmesnis paskėl- 
bimas, būk ryšiai/< su Sovie
tais sutraukyti, yra mela
gingas.

Kolombijos valdžios radi
jas praeitą pirmadienį pra
nešė, kad jinai sutraukius 
diplomatijos santykius su 
Sovietais. Už tą neteisingą 
pranešimą tapo pavarytas 
konservatas valdinio radijo 
direktorius. Jo vieton pas
kirtas dešiniojo sparno libe
ralas.

Žuvo 29 su Amerikos 
Lėktuvu Airijoje

Shannon, Airija. — Besi; 
leisdamas aikštėn, sudužo 
Pan American Constella
tion lėktuvas “Empress of 
the Skies”. Su juom žuvo 
29 keleiviai ir lakūnai. Išli- į 
ko gyvas tik vienas ameri-; 
konas Mark Worst.

Triest. — Atplaukę di
džiulis Anglijos karo laivas j 
—. lėktuvų nešiotojas. Jį 
karštai sveikino fašistiniai 
italai.

ti niekuomet nepritarė jė
gos vartojimui ar kraujo 
liejimui.

Tuo tarpu atėjo kareiviai, 
nuplėšė plakatą; grūmojo 
sušaudyt susirinkusius ir 
taip išvaikė juos.

Pas našlę buvo atsilankę 
ireketu ri jankių oficieriai, 
neva užuojautą pareikšti, o 
iš tikrųjų tik pašnipinėti a- 
pie laidotuves.

Praga. — Naujosios Če- 
choslovakų konstituc i j o s 
projektas pripažįsta ir poil
sio teisę.

LAISVE—LIBERTY
Thp Only Lithuanian Dally 

hi the Eastern States.
427 l/orlmer Street, 

Brooklyn 6, N. Y.
Telephone: Stagg 2-8878

zvimbia kulkos susidūri
muose tarp sukilėlių ir val
džios šalininkų.

Jungtinių Valstijų valsty
bės sekretorius Marshallas 
ir 20 kitų amerikinių res
publikų atstovai posėdžiau
ja kaipo vadovaujamasis 
konferencijos komitetas. Jie 
pagamino sekamąją progra
ma:

Padaryti vienybės santar
vę visam amerikiniam že
mynui,; padalyti sutartį dėl 
bendros visu tu kraštu ka- 

C € *.

rinės organizacijos; nusa-, 
kyti šių valstybių teises ir 
pareigas; išvien ginti ame
rikinių šalių “demokratiją;” 
svarstyti klausimą dėl kolo
nijų, kurias europiniai 
kraštai tebevaldo ameriki
niame žemyne.
Argentinos ir Kitų Kraštų 

Pasipriešinimai
Argentin. delegatas prie

šinosi siūlymui, kuris siekia 
padaryti visas amerikines 
respublikas “viena virš- 
valstybe ir vienu kariniu 
bloku.” Jis nesutiko ir su 
Jungtinių Valstijų peršamu 
vardu, kuris reikštų tokį 
karinį bloką. Tad 11 šalių 
atstovai prieš 10 užgyrė 
“nekalta” varda — Ameri
kinių Valstybių Organizaci
ja. Jungtinių Valstijų atsto
vas balsavo prieš tokį “be
spalvį” vardą.

Argentinos ir kelių kitų 
Lotyniškosios Amerik. res
publikų delegatai jau pir
miau reikalavo, kad Angli
ja, Francija ir Holandija 
paliuosuotų savo kolonijas 
Centralinėje ir Pietinėje A- 
merikoje ir amerikinėse sa
lose. Jungtinių Valstijų de
legacija tam nepritarė ir 
nudavė, būk anglų, francū
zų ir holandų viešpatavi
mas tose kolonijose tarnau
jąs amerikin. žemyno “sau
gomi.”

ITALIJOS KAIRIEJI 
TIKISI LAIMĖTI

’ Atvykęs Italijon, New 
Yorko Daily Workerio re
daktorius John Gates pra
neša, jog italų komunistai 
ir kairieji socialistai tikisi 
daugelyje vietų lamėti sei
mo rinkimus ateinantį sek
madienį.

TRUMANAS SAKOSI 
BŪSIĄS IŠRINKTAS.

Washington. Prezid.
Trumarias, pasikalbėjęs su 
demokratų partijos vadais, 
gyrėsi korespondentams, 
kad jis būsiąs išrinktas pre
zidentu reguliariam 4 metų 
terminui.

AMERIKONAI IŠTREMIA 
VENGRŲ PASIUTINYBES'

Berlin. — Amerikonų ko
manda ištrėmė Vengrijos 
pasiuntinybes iš jankių už
imtos Vokietijos dalies. Tai 
esą todėl, kad Sovietai var
žą amerikonus Vengrijoje.
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Besiruošiant Gegužės Pirmajai
*

Kaip viso pasaulio, «taip ir Amerikos darbininkai 
ruošiasi Pirmajai Gegužės — tarptautinei darbo žmonių 
šventei.- z

New Yorke yra ruošiama didžiulė darbininkų eise
na, kurioje, rengėjai skelbia, vyraus obalsiai dėl pasau
linės taikos palaikymo.

Bet štai, besiruošiant šiai eisenai, Hearsto spaudoje 
ir kitur pasirodo pranešimai, jog tūli gaivalai • rengiasi 
darbininkų eisehą sutrukdyti. Girdi, jie ruoš savo “de
monstraciją” prieš darbininkus! Šitie tamsybės gaivalai 
skelbia, jog, girdi, Pirmosios Gegužės šventė esąs “sovie
tinis padaras”!

Gi New Yorko miesto tarybos narys, republikonas 
Edward Rager įnešė tarybon sumanymą, reikalaujantį 
atšaukti Gegužės Pirmosios Komitetui duotąjį leidimą!

Pirmąją Gegužės šventę ir josios rengėjus Rager’is 
apšaukia, žinoma, komunistais!

Dabar tatai yra madoje.
Šitie ablavukai nežino, gal žino, bet “pamiršo,” kad 

Pirmosios Gegužės šventimas gimė Jungtinėse Valsti
jose ir tai gimė 1886 metais Amerikos Darbo Federacijoj.

Tik 1898 metais ši diena, pasiūlius Amerikos Ylarbi- 
ninkams, buvo padaryta tarptautine.

Tai buvo kovos diena už 8 valandų darbo dieną. Vė
liau tai buvo.diena, paaukota kovai už taiką.

Gegužės Pirmosios šventė yra tiek pat amerikinė, 
kiek ir kitos’ mūsų krašto žmonių šventės — sakysime 
Darbo Diena.

Amerikos organizuoti darbininkai Pirmąją Gegužės 
pradėjo švęsti ir jie ją švęs, nepaisant kaip reakcininkai 
tam prieštaraus.

Taigi ir šiemet šimtai tūkstančių Amerikos darbi
ninkų Gegužės Pirmąją pasirodys, gatvėse.

Eisenose, demonstracijose dalyvaus darbininkai, 
darbo, inteligentija, karo veteranai ir bendrai darbo žmo
nės.

New Yorko mieste, kaip kas metai, bus pats di
džiausias pasirodymas.

j KAS K A RAŠO IR SAKO

Vil- 
per 
me-

vadinti Rooseveltas, Įrašė sa
vo vardą Jungtinių Amerikos 
Valstijų istorijon aukso rai

dėmis. Savo darbais jis su
kūrė sau paminklą ir takas 
prie jo niekad neužžels žo
lėmis.

TAIP ATRODO
KITAIP BŪTŲ, 
JEI ROOSEVELTAS 
BŪTŲ GYVAS

Chicagos dienraštis 
nis rašo . apie tai,' ką 
paskutiniuosius trejus
tus pergyveno Amerikos ir 
viso pą^aulio liaudis. Šitie 
trys metai buvo be Ameri
kos žmonių didžiojo vado 
Franklin Delano Roosevel- 
to. Dienraštis sako:

Per tuos tris metus Ame
rikos demokratinė visuome
nė dar labiau įsisąmonino, 
dar geriau suprato kokiu 
skaudžiu nuostoliu buvo 
Roose vėl to mirtis. šiandien 
labiau, negu trys metai at
gal, mes girdime žodžius: 
Būtų kitaip, jei Rooseveltas 
būtų gyvas!

Visas jo darbų, jo idėjų 
turinys šaukte šaukia, prieš 
atombombišką diplomatiją ir 
prieš “demokratiją” a la 
Graikija, Turkija ir čiang 
Kai-šekas!

Nei vieno rooseveltininko 
nėra Trumano kabinete ir 
tose artimose valdžiai grupė
se, kur susitelkę suflioriai, 
Ten girgžda Wallstrycio me
lodijos.

Per galvas muitininkų, ta
ri z i e j ų 
sevėl tas 
kaip

jauniausias Hitlerio 
Musolinio broliukas. Ilit- 

Musolinio orlaiviai, 
■ kareiviai užkorė 

režimą Ispanijos 
kurie taip didvy- 

Da- 
civilizaci- 
’ gelbėto-

ii- reakcininkų Roo- 
žitfiojo ’ ir mokėjo 

atsišaukti į Amerikos 
žmonių protą ir jausmus. O

. apie Trumaną ir jo “smege
nų trustą” ką jau ir kalbėti! 
Kaip poterį sukalbėjo savo 
dešimtį “kovos” punktų ir

Tiesa, sako dienraštis — 
Franklin Delano Roose

velt buvo kapitalistines sis
temos žmogus, bet labai tan
kiai jis buvo daug pranašes
nis už savo klasę. Jis matė, 
kokį pavojų sudaro Ameri
kai monopolinis 
kurio piliorius 

; ekonominiais
“Reichstago Gaisras" Bogotoje Kuomet karo

’ Iš Bogotos pranešama, jog kairiųjų liberalų vado i kam Amerikoj 
Jorge Elicier Gaitan nužudymą atliko konservatorių par
tijos žmogus.

Konservatoriai, kaip žinia, valdo Colombia respu
bliką.

Gaitano nužudymas buvo kibirkštis, uždegus; suki-

Nužudytojo liberalų vado našlė paskelbė: ji neda
lyvaus savo vyro laidotuvėse, jei ten bus krašto prezi
dentas Perez’as. O ji nedalyvaus dėl to, kad Perez’o par
tijos žmogus nužudė jos vyrą, gi valdžia, matyt, nei nesi
stengia žudeikos suimti ir nubausti.
, Šitie faktai reikia turėti galvoje, kai kalbama apie 
Bogotos sukilimą.

Atsiminkime, jog Perezo valdžia paskelbė* būk, gir
di, sukilimą pradėję komunistai.

O Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius Marshall, 
kuris ten šiuo metu randasi; Perezo pareiškimą netiesio
giai patvirtino, implikuodamas ir Tarybų Sąjungą.

Vienas radijo komentatorių (Dr. Walsh) aną dieną, 
kalbėdamas apie Bogotos įvykius, prisiminęs Marshallo 
pareiškimą, sakė: tai yra antras “reichstago rūmų pa
degimas.” v

Pirmas padegimas įvyko Vokietijoje, kai Hitleris 
siekėsi valstybės galią pagrobti. Tuomet naciai patys pa
degė reichstago rūmus ir kaltę už tai primetė komunis
tams!

Pasiremdami ta savo-pačių iškirsta provokacija, na
ciai, pasigrobę galią, pradėjo baisų terorą prieš komu
nistus ir visus laisviau galvojančius žmones. Vokietijoje.

Visas pasaulis, sakė komentatorius, žinojo, jog tai 
nacių provokacija, tačiau tylėjo ir leido naciams viešpa
tauti iki jie vos viso pasaulio nesudegino.

Dabar Bogotoje Perez’as daro tą patį. Jo partijos 
•žfhogus “padegė reichstagą,” o- jis ir jo klika skelbia, būk 
sukilimą pradėjo komunistai.

Ir p. Marshallas tam pritaria!
Tai, matyt, bet kitko taikoma Italijos rinkimams: 

žiūrėkit, sako reakcininkai Italijos žmonėms, 'koki ko
munistai nedori!...

Bet tai yra provokacija!
Mūsų nelaimei, tai provokacijai patikėjo ir Ameri

kos Darbo Federacijos viešpačiai. Jie išleido specialį at
sišaukimą į Colombijos darbininkus, kaltindami komu
nistus dėl sukilimo ir akstindami to krašto darbininkus 
“apsivalyti nuo komunistų’’! ,

. Tolydžio Tarybų Sąjungos vyriausybe pareiškia vi
sam pasauliui, jog kaltinimas, būk jinai turėjusi ką nors 
bendro su Bogotos įvykiais, yra niekas daugiau, kaip di
delis melas, iškeptas tam, kad diskredituoti Tarybų Są
jungą pasaulio akyse.

Tenka manyti, jog reakcininkai, nusigandę liaudies 
sąjūdžių, dar ne vieną “reichstago gaisrą” sukurs, pasek
dami savo pranokėjus nacius.

jisai vadino 
rojalistais.

metu jisai 
kad pelno lubos nie- 

neturi būti; 
aukštesnės už $25,000, velt-Į 
ėdžiai sustaugė: komuniz-j 
m as 1

Reakcija labai norėtų vi
są apie Rooseveltą atmintį 
ištrinti iš' istorijos. Vilnis 
sako:

Pinigų maišai, auksiniai 
veršiai ir reakcinės politikos 
pravadyriai niekina to gar
bingo ir didžio žmogaus dar
bus ir idėjas. Tie politiniai 
nykštukai terlioja jį ir pie
šia ji, kaipo savo šalies iš-' 
daviką. Lietuviški pasturla-1 
kai neatsilieka nuo jų.

Ne tiems nykštukams ir ii-! 
galiežuviams suteršt jo di-l 
džią šlovę.’ Tas “kietas doč-i 
manas,“ kaip save mėgo.

ISTORINIS JUNGTINIŲ 
VALSTIJŲ LIAUDIES 
VAIDMUO

Kanados Liaudies Balsas 
rašo (bal. 9d.):

šiandien mus pasiekė ži
nia, kad Jungtinės Valstijos 
nori paimti savo globon ir 
Ispanijos diktatorių Franką, 
kuris kraujuose paskandino 
žmonių rinkta valdžia. Fran- t *- *
kas yra 
ir
lerio ir 
tankai ir 
Franko 
žmonėms, 
riškai gynė savo teises, 
bar Frankas jau 
jos ir demokratijos 
jas'

Pirma buvo Peronas, pas
kui čangkaišekas, Graikijos 
monarchas, o dabar ir Fran
kas. Jau neliko nei vieno 
diktatoriaus, kurio Jungtinės 
Valstijos' nebūtu Įtraukusios 
po savo lietsargiu. Bilijonai 
dolerių tiems žmonių ir jų 
laisvių priešams. .Jie gaus

ginklus ir kitas priemones 
sutriuškinimui liaudies, kuri, 

’ po tiek iškentėjimų, nori 
naujos dalybos. Visos juo
džiausios pasaulio jėgos jun
giamos -kryžiaus karui prieš 
tas šalis, kurios nori eiti nau
ju keliu. ’

Išrodo, kad išgelbėti pa
saulį nuo dar didesnės katas
trofos gali tiktai Jungtinių 
Valstijų žmonės. Jeigu jie 
šiais metais išrinktų prezi
dentu žmogų, kuris eitų to
kiais kilniais keliais, kaip 
kad ėjo Rooseveltas, juodo
sios jėgos gautų juodą akį. 
Pasaulis vėl pradėtų žiūrėti 
Į skaistesni rytojų.

Tiesa, pasaulis šiandien 
pasidalinęs. Vienoj pusėj so
cialistinis, o kitoj — kapita
listinis. Bet jie gali sugy
venti. Karo metu buvo pa
kartotinai skelbta, kad žmo
nės turi turėti laisvę pasi
rinkti valdžias ir sistemas, 
kokios jiems patinka. . šios 
dvi sistemos gali vesti pre
kybą, dalintis moksliniais at- 
siekimais, ir tokiu būdu dar 
greičiau pakelti žmonių ger
būvį.

Naujas karas įblokštų pa
saulį j vargą ir moral į supu
vimą. Jis neduotų naudos 
nei komunizmo priešams, nes 
skurdas ir karas dar labiau 
sukeltų žmones prieš to viso 
kaltininkus.

Hitlerizmo Požymiai 
Amerikoje

Georgia valstijoje iš nau
jo pakėlė galvą teroristinė 
Ku Klūks Klano organiza
cija. Naktimis dega kryžiai 
ir jų šviesoje baltomis 
marškomis apsimaskavę te
roristai laiko susirinkimus. 
Jų obąlsis: “prieš’ negrus, 
katalikus ir komunistus.”

Visuose pietuose baltieji 
šovinistai kelia orgijas ir 
grūmoja visiems, kurie iš
drįstų pakelti balsą prieš 
baltaodžių pasisavintą pir- 
mybę.

Tuo tarpu vidurinėse ir 
šiaurinėse valstijose su val
džios palaiminimu ir polici
jos pritarimu fašistinės 
gaujos nebesiskaito su jo
kiais įstatymais ir žmonių 
teisėmis. Aną dieną India
na valstijoje fašistiniai chu
liganai, pasivadinę Katali
kais Veteranais, padarė už
puolimą ant trečiosios par
tijos susirinkimo. Tapo su
mušti susirinkimo organL 
zatoriai ir nacionalis Wal
lace kampanijos vedėjas. 
Neseniai Brooklynę Wallace

Michigano republikonas sen. Arthur Vandenberg (de- . 
šinėje) sveikina Paul J. Hoffmann’ą po jo paskyrimo 
European Recovery Program (ERP) viršininku. Hoff 
mann „yra Studebaker Korporacijos prezidentas 
publikohas, tai dėl to Vandenbergas ji karštai 

, ir džiaugsmingai sveikina. llenublikonai ir
prezidentai, mat, yra paskilbę savotišku vargšų 

*'rein'mu” (atsimenate Hooverj?).

ir re-
rėmė

masinį susirinkimą pikieta- 
vo tokios pat rūšies katali
kiški teroristai.

,Kai šitie teroristų žygiai 
pasiekė prezidentą Trumar 
ną, jis tik tiek turėjo pasa
kyti^ jog jis - tokiai kovos 
metodai nepritariąs, ale 
nieko negalįs padaryti. Tai 
esą vietinių “žmonių” išsi
šokimai, su kuriais' kovoti 
federalinė valdžia neturinti 
priemonių. Tai buvo aiškiai 
duotas teroristams suprati
mas, kad federalinė valdžia 
jų nepersekios.

Tuojau po to buvo tero
ristų užpultas komunistų 
susirinkimas Rochesteryje. 
Fašistiniai chuliganai ap
stojo salę ir bjaurojo tuos, 
kurie bandė į salę eiti. Kai 
tas nepavyko, gauja įsiver
žė į susirinkimą, sukėlė 
triukšmą, neleido kalbėto
jam kalbėti. Išdraskę susi
rinkimą, chuliganai pasi
grobė pardavimui atgaben
tas salėn knygas ir jas ant 
laužo sudegino!

Skaitai žmogus ir manai: 
Tai labai panašų į Vokieti
ją hitlerizmo laikais. Ten 
irgi prasidėjo panašiais te
roristiniais fašistų žygiais 
prieš žmonių teises. “Demo
kratinė” valdžia žiūrėjo pro 
pirštus. Taip pat buvo tei
sinamasi, kad tai yra vieti
nių karštuolių išsišokimai, 
su kuriais "kovoti Hinden- 
burgas ir jo garbintojai so
cialdemokratai neturį prie
monių. Jau visi žinome, prie 
ko tas privedė Vokietijoje.

Ar prie to bus prieita ir 
čia? ^Tai vyriausias šių die
nų klausimas. 'Tai klausi
mas, kuriuomi tenka susi
rūpinti kiekvienam' pilie
čiui, mylinčiam laisvę ir 
gerbiančiam Amerikos de
mokratines tradicijas, i

Niekur kitur pasaulyje 
fašizmas neiškilo su viena 
diena. Prasidėjo iš mažų 
pradų ir išsivystė i.tikrą 
pavietrę ne tik’ Vokietijoje 
ir Italijoje, bet Lietuvoje, 
Vengrijoje, Lenkijoje ii* vi
soje eilėje kitų šalių. Paki
lo tokie, pabaisos kaip Hit
leris, Mussoliniš, Horthy, 
Smetona, Pilsudskis.

• “Kas vėją sėja, tas audrą ? Kadangi jis yra senas 
veikėjas mūs tarpe, o tūlą 
laiką gyvenęs Chicagoje ir 
dirbęs prie Vilnies kaipo re
dakcijos narys, tai Detroito 
artimi jam draugai įteikė 
116 dolerių dovanų.

Labai gaila sergančio 
draugo. Detroitiečiai

piaus” — tai tik savo rū
šies minčių išreiškimas. 
Niekas negali vėjo sėti, nei 
audros piauti. Bet viršuje 
išreikštas sakinys reiškia: 
kas neapykantą, melus 
skleidžia, tas daro’ labai di
delę žalą žmonijai!’

Ot, šiuom laiku komerci-i jausmingai atjaučia! 
nė spauda, radijo komenta- Į ★
toriai, kunigėliai ir kiti vi
sokios rūšies saumyliai pra- keliūnaitės koncerte, 
dėjo tokią biaurią kampani- surengė Draugijų Sąryšis, 
ją’ ne tik, prieš Sovietų Są
jungą, bet prieš visus tuos, 
kurie vienokiu 
būdu priešinasi 
biaurus neapykantos 
dimas vienų žmonių 
kitus, viertos tautos 
kitą, stumia žmoniją

Teko dalyvauti K.

jam

Men
ku r į

ar kitokiu 
tam. Tas 

sklei- 
prieš 
prieš 
į pra-

Kadangi aš esu tokiam 
darbe - užsiėmime, kuriuo- 
mi daugiausiai žydų tautos 
žmonės užsiima, tai ir man 
jau teko nepageidaujamų 
komplimentų. Kalbėjausi su 
tūlu asmeniu, čionai gimu
siu, arabų tautos, jis supy
kęs pareiškė: “You dirty 
bastard jew, should be kill
ed!” Kitas asmuo pareiškė: 
“važiuok į Palestiną, ten ū- 
kį gali nusipirkti, ten tavo 
tėviškė.” Bet šis, pastara
sis, vėliau sužinojęs, kad aš 
nesu žydų tautos, atsipra
šė, pareikšdamas, kad jis 
pažįstąs daug lietuvių ir su 
jais kartu dirbąs. Jie yra 
geri žmonės...

Kitą kartą išeina vyras 
su moteria ' iš krautuvės, 
kurią ateivis užlaiko, mote
ris supykusi savo vyrui sa
ko: “prakeikti ateiviai!”

Tai taip ir mūs šaly žmo
nių tarpe skleidžiama nea
pykanta, pasidalinipias, bar
niai ir, reikalui priėjus, 
turčiai galės tuos elmentus 
panaudoti savo planų apgy
nimui. O jų planai: padalin
ti, valdyti ir išnaudoti.

6 d. balandžio palaidojo
me seną progresyvį lietuvį 
Jurgį Čapaitį Onos . Kra- 
kaitienės tėvą, ML Clemens, 
Mich. Velionis gimė 1865 
metais, Kauno rėd. Atvyko 
į šią šalį 1886 m., turėdamas 
21 metus amžiaus. Mirė su
laukęs 82 met.

Rodosi, porą metų atgal 
mirė jo moteris irgi sulau
kus žilos senatvės.

Pažinojau čapaičių šeimą 
nuo 1916 metų, kai atvyko 
į Detroitą. Tais metais jų 
dukrelė Marijona mirė ir 
teko dalyvauti jos šerme
nyse.' ..

Čapaitis prigulėjo prie 
L. L. Draugijos 52 kuopos. 
Kuopa suteikė jam gražų 
gėlių vainiką. Taipgi laido
tuvių patarnavimą, kaip 
tai, grabnešius, kalbėtoją, 
kuopa kuopa suteikė. Ki
tais velionio laidotuvių rei
kalais rūpinosi likę jo dvi 
dukterys ir sūnus.

Daug detroitiečių daly
vavo laidotuvėse, kuriuos 
vėliau gausiai pavaišino ve
lionio duktė su vyru, ūki
ninkai, Rupke vičiai-Parker.

Netoli nuo Pupkevičių y- 
ra apsigyvenęs senas ir 
darbštus progresyvių judė
jimo veikėjas Pijus Kra
paitis. <is negalėjo daly
vauti savo uošvio laidotu
vėse, nefc serga jau daugiau 
penki mėnesiai. - Jis išbuvo 
ilgą laiką ligoninėj, o dabar 
randasi namuose.

Amerikoje tiktai greitas 
ir rimtas žmonių išbudimas 
dėl grūmojančio pavojaus 
panašią pavietrę prašalins.

Draugas.

Tai buvo puikus koncertas!
K. Menkeliūnaitė puikiai 

pasirodė su savo dainomis. 
Malonu mums visiems buvo 
išgirsti ją dainuojant.

Nuo savęs linkiu jai kuo 
ilgiausius metus dalyvauti 
meno srityje!

Reikia parašyti keletą žo
džių apie vietos čia gimu
sius mūsų jaunuolius. Jie 
čia yra ta širdis, apie kurią 
viskas sukasi. Aiškiau pa
sakius, jie beveik visą ratą 
suka. Jie yra LDS 208 kuo
pos nariai ir tos kuopos 
baulininkai, kurie rengiasi 
vykti į Chicago pabaigoje 
gegužės mėnesio. Jie yra 
mūs garsingo Aido choro 
nariai, kuris neužilgo sulos 
“Kornevitio Varpus”. Šiame 
koncerte labai puikiai, nuo
sekliai sudainavo keletą ka- 
valkų iš “Kornevilio Var
pai.” Taipgi sekstetas, po 
vadovyste Smith labai pui
kiai pasirodė.

Būtų smertelnas griekas, 
jei nepažymėčiau apie mūs 
moterų chorą. Jos ir puikiai 
dainuoja. Geriau, rodosi, iš 
mūs moterų nei nereikėtu 
norėti.

Nenoriu įžeisti nei chica- 
giečių, nei brookliniečių, bet 
turiu su akcentu' pareikšti 
—Detroiters are best!

Pr. Jo—nis.

Philadelphia, Pa

d

SVARBUS MITINGAS
Sekmadienį, balandžio 18 
kaip 3 v. po pietų, 735 

Fairmount Ave., Philadelphia,
Pa., įvyks svarbus masinis 
mūsų organizacijų ir Laisvės 
.skaitytojų susirinkimas, ku
riame dalyvaus J. Gasiūnas ir 
buvęs argentinietis Venckū- 
nas.

Prąšonie visus dalyvauti 
laiku. Rengėjai.

(89-90)

Washington. — Darbo 
Federacijos pirmininkas 

Wm. Green kritikavo CIO 
vadus, kurie perša gen. Ei- 
senhowerj i prezidentus.

Rocco Franceschini dabar yra 
CIO United Shoe Workers 
prezidentu. Neseniai įvyku
siuose viršininku perrinkimuo
se Jisai gavo 20,806 balsus 
prieš tuomet buvusiojo prezi
dento Raymond Swarsen 14,-. 
073 balsus. Pirmiau Frances
chini buvo unijos veiksmų di
rektorių New Yorko srityje.

2 pusi.-—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Bal. 16, 1948



Dar Apie Itkoniu Kaimą
(Atsiminimai)

Š. m. Laisvės No.. 53-čia- 
me rašiau, jog S. Janulis ne 
visai teisingai aprašė Itko
niu kaime įvykius 1905 m. 
Aš jau minėjau apie dragū
nų buvimą ir jų elgesį mū
sų kaime. Dabar pabrėžiu 
daugiau, nes jie svarbu ži
noti kiekvienam.*

Kuomet Vicino klojimas 
sudegė su 12-ka arklių ir 
vienu kareiviu, tai kareivis 
buvo tiek-sudegęs, kad jo 
tik pečių kryželio žymė bu
vo belikusi. Likusieji, kaulų 
gabaliukai buvo palaidoti 
Čekaukiškio kapinėse (o ne 
Bagdonių). Mūsų kaimo 
jaunimas susirinko pasižiū
rėti, kaip kareiviai laidoja 
kareivį.
. Po sudegimo aficieriai 
buvo nusiminę; jie žinojo, 
jog tai jų atsakomybė už tą 
nelaimę. z Jie nežinojo, kiek 
jiems teks Itkonyse pabūti, 
kol pristatys arklius ir pa
šauks į teismą, apsibuvo jie 
čia ilgesniam laikui ir per 
tą laiką čia geriau susipa
žino su Itkoniu žmonėmis.

Dragūnai mėgdavo nueiti 
pas tuos vyrus, kurie buvo 
tarnavę kariuomenėje. Nu
eidavo ir pas Čiurlį (stu
dentą) ; jie diskusuodavo a- 
pie caro nežmonišką pries
paudą. Dragūnai nueidavo 
ir į vakaruškas pasišokti su 
jaunimu, su merginomis ir 
jie sykiu šokdavo ir dar 
duodavo merginoms saldai
nių. Visi buvo mandagūs. 
Jie pamylėjo mūsų kaimo 
žmones ir nematė juose jo-

• kio prasižengimo.
Mes taipgi su jais apsi

pratome. Mes nieko naktį 
nebijodavom; jie visur sta
tė sargybą. Aš matydavau, 
kaip, atėjęs į grįčią, kiek-| 
vienas išsiimdavo iš šautu
vo patronus, kurių kiekvie
nas turėjo prie savęs.

Pabuvę keliolika dienų 
.mūsų kaime, jie buvo pa
šaukti į teismą už tą baisią 
tragediją, už gaisrą. Kur jų 
teismas buvo, neatsimenu. 
Mes manėm, kad čia jau 
viskas pasibaigė, bet ne.

Už tą visą nelaimę aficie
riai prisiėmė visą kaltę ant 
saVęs, nes neturėjo jokių 
faktų prieš mūsų kaimo gy
ventojus. Matydamas,- vy
resnysis aficierius, kad ant 
jo visa kaltė gula, pats nu
sižudė.

Tačiau kariškas načial- 
ninkas turi dokumentus ant 
rankų, prisiųstus dvarponių 
ir kunigų, kad, būtent, Itko- 
nys yra dideli “buntauči- 
kai”, bedieviai, — reikią bū
tinai juos “pakovoti”!

Tas kariškas načialninkas 

nepasitikėjo buvusiais mū
sų kaime dragūnais. Jis pa
skyrė pulką pėstininkų 
smogikų ir tuos pačius dra
gūnus, apginklavęs arkliais 
vežama kanuole, pirmiau
siai pasiuntė į Virbalčių 
valsčių patikrint, koks ten 
“parėdkas”. P i r miausiai 
puolėsi žiūrėti, ar yra caro 
paveikslas. Niekur neranda. 
Tai vis Itkoniu darbas, mis- 
lina sau. Valsčiuje išbuvo 
visą naktį. /

Gale Itkoniu .kaimo gyve
no žydas ir turėjo krautu
vėlę, taipgi monopolkos iš
sigerti. Kuomet jau prite
mo, nugi, žiūrim, atvyksta 
būrys kareivių. Vieni nori 
pasipirkti arkliams avižų, o 
kiti nuėjo pas žydą pirktis 
valgio.

Tuo tarpu 'krautuvėje 
buvo mano senas tėvas. 
Prie tėvo prieina pirmiau 
pas mus nakvojęs dragū
nas, kalmikų kilmės, nedič- 
kis, juodbruvas.

“Sveikas, seneli!” tarė 
jam.

Pasivedęs į šalį mano tė
vą, dragūnas pasakė tokį 
dalyką: Rytoj mes būsime 
jūsų kaime ir darysime kra
tą; visi slėpkite, ka< ką tu
rite, kad nieko įtartino ne
rastų. Nes, sakė, jei atras 
ką nors priešingo caro val
džiai, tai bus visas kaimas 
iš kanuolės sudegintas...

Mano tėvas, padėkojęs, 
išėjo .

Tasai dragūnas prašė tė
vą,/ kad niekam neišduotų 
to, kas jam sake.

Kareivio įspėjimas buvo i 
pasakytas visiems ūkinin
kams.

Kiti kareiviai nuėjo pas 
mano kaimyną Varkalį ir 
reikalavo parduoti jiems a- 
vižų- arkliams pašarui. Jie 
siūlėė 80 kapeikų už pūdą. 
Bet Varkalis, buvęs karei
vis, drąsiai atsakė, kad jiem 
neparduosiąs jokių grūdų. 
Tuomet kareiviai įsiveržė į 
klėtį, prisipylė kiek jiems i 
reikėjo avižų ir, nemokėję'I 
nei vienos kapeikos, išva- I 
žiavo link valsčiaus, kur vėl 
stovėjo per visą naktį.

Varkalis jautėsi nu
skriaustas ir nuvažiavo pas 
pulkininką pasiskųsti. Vie
toj užmokėjimo, jį ten ap
daužė ir grįžo nieko nepe-

I šęs.
Ant rytojaus atvažiuoja į 

Itkonis Virbalčių valsčiaus
I raitarija ir pėstininkai kra- 
i tai daryti. Pasipylė po visą 
' sodžių ir pradėjo krėsti. Tie 
. dragūnai, ką stovėjo mūsų 
j kaime, ne tik neplėšė,'bet 
dar gelbėjo žmonėms kratos
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Po obalsiu “Laukan iš Chiriijbs!” Komitetas For A Democratic Far Eastern Policy 
buvo surengęs masini mitingą New Yorko tikslu mobilizuoti masių nuomonę prieš 
mūsų valdžios politiką, kuri remia diktatorių Chiang Kai-sheką. Tūkstančiams su
sirinkusiu kalbėjo paskilbęs krikščionis generolas Feng Yu-hsiang, tūlą laiką ben
dradarbiavęs su Chiang Kai-sheku. Yu-hsiang sake, kad Chiang Kai-shekas dabar 

tapo “antruoju Hitleriu.” Dainininkas Paul Robeson dainuoja tame mitinge.

metu, —- geibo jo • ypačiai 
tuos, pas kuriuos seniau gu
lėjo. Jie pirmutinai atėjo, ir 
laukė pėstininkų. Kuomet 
pėstininkai atėjo, tai dra
gūnai jiems pasakė, kad 
mes, girdi, čionai jau iškrė- 
tėme ir nieko įtartino nera
dome. Ir taip tūlose vieto
se buvo išvengta kratų.

Pas Čiurlį kareiviai rado 
pošką lydytų karvės taukų. 
Manė, kad tai sviestas. Ka
reivis kardu bandė atsipiau- 
ti biskį, bet kardas perlū
žo, tuomet susikeikė ir nu
ėjo.

Kai kur kratydami pavogė 
šio bei to: šilku, auksu ir c 7 C.
drabužių.

Kai kratoje nieko įtarti
no nerado, tuomet pulko 
vadas suvarė visus vyrus 
kiemo galan ir sakė jiems 
“pamokslą’’. Liepė sunešti 
visus ginklus ir kitokius į- 
tartinus dalykus. Bet vyrai 
išsigynė, jog nieko neturį 
jiems sunešti. Tuomet, su
pykęs, pulko vadas užko- 
mandavo kareivius vyrus 
mušti, dki šie išbėgiojo, kai- 
reiviai smarkiai juos ap
daužė.

Po to viso Itkoniu gy
ventojai turėjo vežti pėsti
ninkus į . Kupiškį. M tin e 
taipgi privertė kinkyti ark
lį, o jei ne — gausiu .mušti. 
Pusnuogis buvau priverstas 
vežti. Na, ir vežėm. Į Ku
piškį kelias blogas, oras 
šaltas; sniego mažai, o dar 
rogėmis važiuojame. Tad 
vienas dragūnų, felčeris, 
vis prieidavo paklausti ma
nęs, ar nešalta. Jis mane 
apkamšė drabužiais, kol nu
važiavome į Kupiškį.

Kupiškyje visus žydus su
varė ant rinkos ir smarkiai 
apdaužė, o vieną mirtinai 
užmušė, taipgi juos ten ir 
apiplėšė. Ten apsidirbę, mi
si baladėj o savais keliais.

Taigi pėstininkai buvo 
žiaurūs, o ne dragūnai. 
Dragūnai buvo sumobili- 
zųpti iš visokių tautų, buvo 
juose ir naujokų.

Šitokį mano atsiminimai. 
Aš manau, jog skaitytojai 
jups supras, o S. Janulis dėl 
jų parašymo neužpyks.

Povilas Vaitekūnas, 
Hudson, Mass.

Roma. — Nežinia kas su
sprogdino laivą Lino su a- 
municija policijai Bari prie
plaukoje.

Maskvos radijas vadino 
gen. Eisenhowerj reakcinin
ku, dešiniųjų demokratų, 
piniguočių ir karininkų 
kandidatu į prezidentus.

Sūris iš didžiųjų gabalų 
kainuoja mažiau už pagra
žintuose pakeliuose ar stik
linėse sudėtą.

Valdžiai su Taft-Hartley Įstatymu ir su teismų pagal
ba bandant ji prievarta nuvaryti i darbą kasyklose be 
pensijos senatvei, mainjerys Homer Broutin ramiai 
talkina drabužius džiaunančiai savo žmonai. Dabar 
bosai sutiko duoti po $100 mėnesiui pensijos. Tačiau 
mainierių grįžimas i darbą dar nebuvo užtikrintas, 
kadangi jų United Mine Workers, prezidentas John L. 
Lewis buvo šaukiamas teisman už anksčiau nesuvary- 
mą mainierių j darbą prieš mainierių valią. Kurie ir 
grižo, sako pranešimai, grižo nenuleisdami akių nuo 

teismo, kaip jis pasielgs su jų prezidentu.

IŠ FLORIDOS PADANGĖSZ '

Gyvenant ant ūkės, Orlando 
apylinkėj, pas mus atvažiavo 
gydytojas Adomas Yuška iš 
Chicagos. Savaitę pagyvenome 
kartu su daktaru, kuris pasi
prašė kartu mūsų auto maši
noj važiuoti toliau Į plačiąją 
saulėtą Floridą.

Kovo 30 leidomės į kelionę 
linkui Tarpon Spring, Fla. 
Daktaras Yuška turėjo pažįsta
mą moterį, kurią lengvai sura
dome pakraštyje Gulf of Mexi
co užlajos. Su ja pasikalbėjom 
ir leidomės į patį Tarpon Spring 
miestelį, kuris graikų tautybės 
žmonėmis apgyventas ir turi 
spončių (kempinių) pramonę. 
Daktaras pasipirko porą kem
pinių, kumšties didumo; lėšavo 
nuo $3 iki $4 už vienį. Mano 
nuomone, tai gana brangios.

Graikai — religiniai žmonės, 
turi pasistatę naujutėlę bažny
čią su' aukštu, dangų remiančiu 
bokštu, lėšuojančią apie ket
virtadalį milijono dolerių. Kiek 
toliau turi mažiausią ir istoriš
kai seniausią bažnytėlę, kur ga
lėtų sutilpt pora tuzinų maldi
ninkų. Visa tą apžiūrėjome i)’ 
stebėjomės, kad tiktai tuomi 
graikai gali pasididžiuoti, nes 
kitokio progreso pas juos ne
matyti.

Sekantis miestas buvo Clear
water, kuris tūri šaunų bulva
rą ir maudynes. Iš gamtiško at
žvilgio viskas atrodo kaip pa
sakiškas rojus.

Važiuojame toliau už miesto 
ir pamatome didelį pastatą, kur 
ant sienos buvo parašas: John 
S. Taylor Co. Visitors Wel
come ; Largo, Fla. Mes su dak
taru nudžiugome, nes tai buvo 
auksinė proga pamatyti oren
čių plovimo, sortavimo ir pa
kavimo įmonę.

Buvo tai pietų laikas. Darbi
ninkų galėjo būti koks 50 ar 
gal daugiau', nes pusė šapos 
mašinų nedirbo. Vienas iš pa
reigūnų su mumis draugiškai 
pasikalbėjo ir ragino viską ap
žiūrėti, kaip tiktai -už kelių 
minučių pradės veikt mašinos.

Aš paklausiau, kaip jūs nu
dažote dažais orenčių lupynas 
ir ar dažai yra kenksmingi at
sitikime, kas norėtų valgyti lu
pynas? Atsakė trumpai ir sto
rai, kad orenčiai yra nudažo
mi iš bizniško atžvilgio, kad 
būtų gražios spalvos ir patrau
kianti. Esą, tie dažai yra pa
daromi iš visokių daržovių sun
kos, ypač morkų, tai žievės-lu- 
pynos galima valgyti visokiais 
būdais ir pavidalais išvirus su 
cukrum panašiai į marmaledą, 
ar kitaip. Tokiu būdu dažai ne 
tiktai kad nekenkia sveikatai, 
ale ir prisideda su daugiau vi
taminu. Iš to atžvilgio Dr. J. 
J. Kaškiaučiaus patarimai val
gyti orenčių žieves yra savo 
vietoj. Jeigu tai nėra melas 
kas link tų dažų.’ >

Suūžė mašinos, buvo tai greip
frutų apdirbinėjimas. Visi su
kruto, sujudo. Diržingi negrai 
vertė iš baksų nešvarius greip
frutus į lovį, kurie riedėjo į 
vandenį išmurdinti, J>otam į 
kitą vandenį, kur iš viršaus 
krito baltas muilinas putotas 
vanduo. Greipfrutai plačiame 
lovyje varteliojosi, šokinėjo 
mašinų volais virpinami. To
liau greipfrutai nurieda maši
nos varomi į trečią vandenį, 
kuris smarkiai šmirkščia iš f viršaus, švarutėliai greipfrutai, 
keliauja į nusausinimo tanką, 
su fanais nupučia ir jie palie
ka švarūs- ir gražūs. Po tam ei
na per sortavimo mašinas, kur 
išskirstomą į tris’ rūšis. čia 
jau tarpe skyriuje dirba balti 
darbininkai, moterys ir vyrai. 
Moterys kožną greipfrutą vik
riai įvynioja į ploną popierą ir 
šauna į baksą. Vyrafr uždeda 
viršelius ir apkala baksus taip 
greitai ir gabiai, kad žiūrint 
atrodo kaip koks stebuklas. 
Kiti su mažais trokučiais nu
veža į geležinkelio Uakskarius. 
žodžiu sakant, klynas klyną va
ro, jokių tinginiavimų nėra, 
nes vienas kitam stačiai ant 
kulnų lipa. Progai pasitaikius 
pasiteiravau pas vieną darbi
ninką apie darbo sąlygas. Ne
norom atsakė, prastesnės, negu 
pas jus, nortuose. Moterys gau
na maž daug po 70 centų į va
landą, o vyrai kiek daugiau. Aš 
jam tariau ačiū ir pridūriau, 
kad pats esu darbininkas bar- 
berys.

Na, tai jau ir St. Petersbur- 
ge. Dr. Yuška apsistojo pas 
ponią Šeštokienę, o mes pa
traukėme pas saviškius, Nata
liją Lanigienę. Ta proga pasi
matėme su Tašaliais,’J. Sima- 
nu, Ona Greblikiene, aptieko- 
rium chicagiečiu Ęliza, ir su 
kitais senais pažįstamais.

Už poros dienų patraukėme 
į Fort Mayers, čia nuolat žie- 
mavodavo garsusis elektros iš
radėjas ' Thomas A. Edison. 
Dabar jo moterių Edisonienė 
savo vyro namą, laboratoriją 
su parku atidavė miestui, Mie
stas sumanė ir atidarė dėl ke
leivių ir publikos su įžanga $1. 
Ta proga ir mes pasinaudojo
me, apžiūrėjome kiek galėjome, 
tačiau garsaus Edisono senė- 
nps mažai įspūdžio padarė, 
palyginus šių dienų visokius 
stebuklingus išradimus.

Dabar cielius buvo nukreip
tas į garsųjį Miamės miestą. 
Diena buvo apsiniaukusi, dėlei 
važiavimo buvo patogi, tai jau 
mes ir Miamėje. Dr. Yuška ap
sistojo pas F. Venckų, o .aš su 
moterėle patraukėme pas Geo. 
Mikitą, su kuriuo laiškais susi
rašinėjome. Tačiau, Mikitų 
kambarys buvo išnuomotas, tai 
mes apsistojome pas draugus 
Daminaičįus, gavome puošnų 
kambarį ir kitas gyvenimo pri-

CHICAGOS ŽINIOS 
' t

STAKJARDŲ DARBININKŲ 
TARPE SOLIDARIŠKUMAS 

AUGA DIDYN
Lietuvių, Ispanų, Lenkų 
Grupių Mitingai
Laikomi Šalę Angliškų

Nacioimlis CIO pakaimių i 
darbininkų/ prezidentas Ralph i 
Helstein pasakė laikraštinin
kams, kad 100,000 darbinin
kų baigia ketvirtą savaitę 
mindami plytas ties 68 įmonių 
vartais visoj Amerikoj. Iš 
100,000 tik apie 75 nusirito į 
šunkelį, Helstein pastebėjo.

Helstein pridūrė, lead Pa
keriai naudoja visą komerci
nę spaudą norėdami sutverti 
išvaizdą, kad kai kurios įmo
nės “dalinai operuojamos.” 
Armour & Co. pirmoj vietoj 
su šia propaganda. • Ji atsi
gabena po kelis valkatas kas
dien nuo Madison St. įrody
mui, kad eina judėjimas.

Toliau Helstein kalbėdamas 
įrodinėjo, kad kvadratinės my
lios laukas Union Stockyards 
vra tuščias. Nei avių, nei 
kiaulių nematyti, kad kas jas 
sektų į mušimo nasrus. Kro
vimo platformos irgi tuščios. 
Ilgos eilės vagonų - šaldytuvų 
riogso be ledų. Tik smarvė 
tebėra ta pati ir ji tebeveikia.
Streikieriai Laikosi
Kaip Vienas

Darbininkai, kurie užmuši- 
nėjo gyvulius ir sudarinėdavo 
mėsą, dabar kaip vienas už 
savo reikalavimus, 29 centų 
pakėlimo algos valandai. Mė
sos karaliai jų teisingus rei
kalavimus atsisako išpildyti. 
O tas 100,000 stovi kaip mū
ras ir jų solidariškumas tvir- 
tėja-auga.
Tautinių Grupių Mitingai

Herbert March, dinamiškas 
veikėjas - direktorius, išplėtė 
ir padidino paramos dalyką 
streikieriams. Vakarais laiko
mi mitingai tautinių grupių: 
lietuvių, ispanų, lenkų. Tapo 
įsteigtos virtuvės streikieriams 
ir jų šeimoms.

Paramos ateina iš kaimyniš
ko Chicagos Back of the 
Yards Council ir kelių plieno 
darbininkų lokalų. AFL pen- 
terių ir stiklo išdirbėjo loka- 
lai taipgi aukauja.

Didžiausia parama ateina 

vilegijas.
Balandžio 4 d. buvome LLD 

75 kuopos susirinkime, pasimo- 
kėjome duokles už metus $1.75. 
Tą pačią dieną buvo Lietuvių 
Klubo piknikas F. Mockaus 
Ūkėj. Diena pasitaikė lietinga, 
tačiau suvažiavo kokios 35 au
to mašinos. Publikos galėjo būt 
apie šimtas. Daminaitis pa-: 
skolino savo elekfro-gramafo- 
ną, tai visi šauniai pasilinksmi
no. Buvo piknike ir kompozito
rė B. Šalinaitė-Sukackienė su 
sūneliu ir tėveliais, o kartu iri 
mes su daktaru Yuška.

Miamės miestas mums pa-1 
tinka ir jeigu sąlygos leis, tai 
mes norėsime čionai apsigy
venti. V. J. Stankus.
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I ELIZABETH, N. J. j

i . i
Į Prašome visų įsitėmyti, jog Progresyvis !
1 Kliubas rengia 1

| VAKARĖLĮ
! Su gėrimais ir užkandžiais į
l PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVĖS į

i - Įvyks šeštadienį, ‘ į
i BALANDŽIO 17 APRIL
i
J Bus naujai išdekoruotoje i

Kliubo Salėje
! 4.08 Court St., Elizabeth, N. J.
■ ' PRASIDĖS 8 -VAL. VAKARE
į Dienraštis Laisvė mums padeda visais reika-
Į lais. Mes turime paremti jį šiuom sunkiu mo- j
1 mentu. Atsilankykite skaitlingai į šį vakarėlį, u
1 pasilinksminkite ir paremkite savo dienraštį.

' ' ’ ' ........................... I M.Myi—llll.1

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —Penkt., Bal. 16, 1948

streikieriams iš Elektros ir 
ūkio Padargų darbininkų: 
UE ir FE lokalų su pilnu su
pratimu, kokią svarbą turi 
packinghousių da r b i n i n k ų 
streikas kitų industrijų darbi
ninkams. Elektros ir ūkio 
Padargų lokalai ne tik stam
biais pinigais aukauja, bet 
skolina savo organizatorius 
streiko pagalbai.
Nėra Paguodos Žodžio 
Nuo CIO Viršūnių

Laukiama iš Washingtono 
paramos žodžio, iš Nacionalio 
CIO komiteto . Iki šiol nė žo
delio neprasitarė prezidentas 
Philip Murray, nei jo pagel- 
bininkai.
Bet Wallace Tarė Žodį

Henry Wallace pareiškė mi- 
1 ionams, kad šis pakerių at
sisakymas tartis su darbinin
kais algų klausime yra bjau
rus, ir persergėjo strėikierius, 
kad mėsos karaliai tikisi su 
Taft-Hartley įstatymo pagal
ba sulaužyti streiką.
Pikietas Plečiamas
Iki City Hali

• šią savaitę streikierių pikie
tas buvo pastatytast ant ketu
rių kampų prie City HalL Iš
dalinta tūkstančiai lapelių, 
kuriuose nurodoma, kaip Ar
mour & Co. įmonėse mėsos 
išdarinėjimo vietovės haudepa- 
mos nuo Madisono rekrutų ap
gyvendinimui. Prie to prisi
deda ir mūsų meras Kennelly, 
kuris yra stambus stakholde- 
ris pakaunės Wilson & Co.

Miesto viršininkai pripažįs
ta, kad naudojimas mėsos iš- 
darinėjimui vietų streiklaužių 
apgyvendinimu yra laužymas 
miesto sveikatos patvarkymų.

Rep.

Keamy-Harrison, N. J.
Pavasarinė pramogėlė, ku

rią rengia LLD 136 kuopa, 
įvyks balandžio 17 d., šešta
dienio vakare. Prasidės 7-tą 
valandą vakare.

Kaip jau visiems yra žino
ma, mūsų organizacijos pikni
kų nerengia, o tik į kitų pik
nikus einam. Taigi, per kelis 
vasaros mėnesius eisime, kur 
kas norėsime, o šiame mūsų 
parengimėlyje dalyvaukime 
visi. Bus gerų valgių ir gėri
mų. Taip pat ir gera muzika 
■ r, jei kas norėsime, galėsime 
smagiai patrepsėti. įžanga 
veltui.

Nepamirškite antrašo: 15-17 
Ann St. Harrison, N. J.

Kviečia Komisija:
Bunkienė, Kisielienė ir 

Nakrošienė ir
A. Kushlis, (

Pagelbininkas.

Bogota, Colombia. —Ar
gentinos atstovas, senato
rius AI. Durand sake, kad 
jankiai, važiuodami kariniu 
troku, šaudė Kolombijos 
sukilėlius.

i
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Krikščionybe, Vergija 
ir Darbininkai

(Tąsa)
Trys žmonės varžėsi su Poliu Tessa dėl 

garbės būti Puatje deputatu. Su dviem 
Tessa buvo susidūręs prieš ketverius 
metus: su komunistu Didje, šaltkalvio- 
profesijos, ir su atsargos generolu Gran- 
mezonu, konservatyviųjų miesto grupių, 
aristokratijos, ir dvasiškijos, kandidatu, 
vadinusiu save “nacionalistu.” Tuomet 
Tessa lengvai šukišo ožjo ragan varžo
vus. Dabar jis toli gražu nebuvo tikras 
nugalėsiąs, nors Deseris tesėjo savo pa
žadą: “La Voix Nouvelle” paskyrė nu
merį Poliui Tessa, o iš trijų vietinių 
laikraščių du buvo nupirkti radikalų. 
Komunistai paskutiniais metais sustip
rėjo. Didje, nepasižymėjęs gražbylyste, 
surinko didelę auditoriją. Pasirodė ir 
naujas varžovas: jaunas agronomas Dki- 
garas, turįs ryšių su “Kovos kryžiais”, 
energingas žmogus, vaikštinėjęs iš namo 
į namą ir visur aiškinęs “finansininkų, 
masonų ir žydų smurtą.” krautuvinin
kai, kentėję dėl standartinių kainų ma
gazinų išsiplėtimo, amatininkai, prislėg
ti mokesčių, inteligentai, manę, kad juos 
išstūmė iš gyyenimo užsieniečiai, pensi
ninkai, sujaudinti Štavickio aferų, prie 
kurių Tessa buvo pridėjęs ranką, — visi 
tie žmonės karštai plojo Diugarui.

Susirinkimai būdavo audringi, ir Tes
sa, įpratęs pajuokauti iš. ginamųjų, daž
nai pats jausdavosi teisiamuoju. Diuga- 
ras, lyg tarp kitko, primindavo vieną če
kį, išduotą Stavickio. Tessa seniai pamir
šo, kam jis išleido neteisėtai gautus aš
tuoniasdešimt tūkstančių. Jis duodavo 
kumščiu į stalą ir baubdavo: “Tie pini
gai buvo paskirti invalidams!” Granme- 
zonas mušė į Tessa nedorovingumą, daž
nai cituodamas Liusjeno knygą: “Štai, 
ką pamatė jaunas literatas tikrojo tėvo 
namuose!” Didje nelietė privataus Tessa 
gyvenimo; jis kalbėjo apie paperkamą 
spaudą, apie “dviejų šimtų šeimų” vaid
menį. Tačiau Tessa atrodė, kad šaltkal
vis kalba kaip tik apie jį. Dargi ir šauks
mai patvirtindavo įtarimą: užtekdavo 
Didje priminti spaudos parsidavimą, 
kai pasigirsdavo balsai: “La Voix Nou
velle,” o tirados apie “du šimtus šeimų” 
būdavo pertraukiamos riksmu: “Deseris! 
Deseris!”

Tessa dirbo, kaip katorgininkas. Jis 
kalbėjosi su tūkstančiais rinkėjų, klausi
nėjo, ar sveika žmona, ar išlaikė sūnus 
egzaminus, kada bus dukters vestuvės. 
Jis piršo miestui naują tiltą ir du skve
rus, o žmonėms pensijas, ordinus, valdiš
kas vietas. Jis gėrė prie*bufeto su raudo- 
nosiais Daladje ir Erijo šalininkais: 
“Už respubliką! Už pergalę.!” Jis plėšė 
gerklę susirinkimuose, rašė atsišauki
mus, redagavo laikraštines apyskaitas, 
išgalvodavo karikatūras. Jis nemiegojo 
šeliolika naktų, pagadino savo skrandį 
puotose ir pamiršo švelnias Poletės gla
mones. Vienoje pačių didžiausių kavinių 
buvo pažymėta: “Permanentinis budėji-’ 
mas Polio Tessa kandidatūrai.” Ten Tes
sa dalino agitatoriams kam laikrodį, kam 
automatinį plunksnakotį, kam šimtinę. 
Jis pakvietė iš Paryžiaus du senatorius, 
kurie skaitė pranešimus. Miuzik-hollo 
dainininkė dainavo kupletus:
Mums nereikia rėksnių nei apmauduolių. 
Mes palaikom politiką be šuolių.
Kava rytą, meilė vakarę.
Polis Tessa laimės rinkiminiam kare!

Pabaigai Tessa saugojo svarbiausi 
kozirį — našlę Antuaną. Jos sūnų, smul
kų valdininką, teismas nuteisė • dešim
čiai metų už išeikvojimą. Antuanas bu
vo nuteistas neteisingai, ir Tessa išrei
kalavo peržiūrėti bylą./Dideliame susi
rinkime našlė, apsipildama ašaromis, 
sušuko: “Polis Tessa — šventas žmo
gus!”

Vakare, kai skaitė balsus^ Tessa ne
besilaikė ant kojų; vos-ne-vos išgėrė jis 
puoduką apelsino žiedų antpilo, kad nu
ramintų nervus. Jis nebegalėjo iškęsti 
įtempimo ir pasitraukė prie lango. Aikš
tėje būriavosi žiopliai: jie laukė skaičia- 

• vimo rezultatų. Tessa pamatė mergaitę, 
kažkuo panašią į Denizą, ir nuliūdo. Ko
dėl jis įsitrauk® į tą prakeiktą politiką? 
Argi ne vistiek, kas nugalės: Diugaras 
ar Liaudies frontas? Visa tai melas!... 
Sėdėti namie su žmona. Žiūrėti į Denizą. 
Nuvažiuoti valandėlei pas gražuolę Po- 

, letę. Tai — gyvenimas! O kalbos arba šū
kiai'— nuobodus, sunkus darbas.

- Žiopliai buvo apvilti: rinkimai nedavė 
nė vienam kandidatui absoliutinės balsų 
daugumos; už savaitės turės įvykti per
rinkimai. Palyginus su praeitais rinki- 

.mais, Tessa neteko beveik trijų tūkstan
čių balsų; neteko ir Granmezonas; lai
mėjo komunistai; Diugaras buvo pirmo
je vietoje.

Ėmė spėlioti. Jeigu generolas nuims 
kandidatūrą “Kovos kryžių” naudai; ga
li laimėti Diugaras. Ar atsisakys Didje 
Tessa naudai? Už ką balsuos nuosaikie
ji? Žmonės sėdėjo kavinėse ir skaičiavo, 
skaičiavo ...

Tessa nervingai nusižiovavo. Jis ma
nė, kad šiandien viskas pasibaigs, rytoj 
jis galės būti namie. Teks išsėdėti čia . 
dar savaitę. Jis pasiuntė žmonai tele
gramą: “Perrinkimas atvažiuosiu tre
čiadienį viena diena spaudžiu tave De
nizą Liusjeną.” Iki trečiadienio jis spės 
susitarti. Priešakyje kankinama savai
tė. Jeigu net komunistai sutiks balsuoti 
už jį, viskas priklausys nuo paprasto at
sitiktinumo: šeši tūkstančiai prieš šešis. 
Bet vargiai ar sutiks komunistai: jie 
neapkenčia Tessa.

Vakare įvyko lemiamasis susirinki
mas: radikalai pakvietė komunistus. Sa
lė nerimaudama ūžė: ką pasakys Didje? 
Susirinkimą atidarė Tessa:

— Piliečiai, dėkoju už pasitikėjimą. t 
Aš kviečius visus, kam brangi respubli
ka, visus atsidavusius taikos ir sociali
nio teisingumo reikalui, visus tikybinio 
auklėjimo priešus balsuoti už mane, kaip 
už vienintelį kandidatą . . .

Jis akimirkai nutilo ir paskui suriko:
— ... Liaudies fronto!
Žodį davė Didje:
— Komunistai nepapirkinėja, nevilio

ja, jie kreipiasi į protą, į sąžinę. Perei
tuose rinkimuose hies gavome šešis šim
tus balsų. O ’dabar du tūkstančius tris 
šimtus septyniasdešimt, štai kiek! Tai
— jėga. Reikia užkirsti kelią fašistams 
Diugarui ir Granmezonui. Tessa pasiža
da būti ištikimas Liaudies frontui. Ge
rai, mes balsuosipie už Tessa. Prancūzi
ja pergyvena sunkų laikotarpį: auga pa
vojus iš užsienio, viduje — išdavikai. 
Taip visados būdavo: guanai dėdavosi su 
anglais arba austrais, versaliečiams pa
dėdavo prūsai. Tiktai Liaudies frontas 
gali išgelbėti Prancūziją. Tegyvuoja 
Liaudies frontas! Tegyvuoja Prancūzija! 
x Atsakymui pakilo kumštys.

Tessa atsistojo ir nusilenkė, kaip ar
tistas. Jis nežinojo, ar jam džiaugtis, 
ar liūdėti .Jis nekentė ir Diugaro, ir Did
je: išsišokėliai, pienburniai! Komunistai 
nutarė balsuoti už Tessa. Tai, žinoma, 
pasisekimas. Bet kas gali žinoti, ar pa
klausys darbininkai? Jis’ juk girdėjo, 
kaip vienas pasakė: “Balsuoti už šį niek
šą? ...” Be to, jeigu net visi Didje ša
lininkai balsuos už Tessa, Diugaras ga
li gauti dviem trim šimtais balsų dau
giau. Pasitikėti nuosaikiaisiais netenka
— Tessa atvirai broliaujasi su komunis
tais. Niekšas Deseris, ką jis sugalvojo? 
Iš ko nori pralobti? Iš Prancūzijos žlu
gimo? O Tessa įlindo į balą ... .

Nelaukdamas susirinkimo pabaigos, 
Tess^ nuvažiavo -į viešbutį. Jis raukėsi 
nuo galvos skaudėjimo. Jį sulaikė port
jė: — Jūsų teiravosi vienas ponas.
Jis rūkomajame kambaryje.

Tessa atsiduso: dar vienas pensijos 
’mėgėjas! .. .’Bet vietoje rinkiko, besirū
pinančio pašalpa, jis pamatė deputatą 
Lui Breteilį.

Tessa sumišo. Ką reikštų šis vizitas?^ 
Tessa draugavo su visais deputatais, 
kairiaisiais ir dešiniaisiais. Jis drauga
vo ir su Breteiliu. Kitu laiku jis sušuk
tų su perdėtu džiaugsmu: “Draugužį! 
Kaip sveikata? Žmona? ...” Bet dabar 
jis jautėsi kovos lauke. Jis dar girdėjo 
Diugaro įžeidimą: “O čekis?” O gal šis 
akiplėša matininkas užims Tessa kėdę 
BUrbonų rūmuose? ... Breteilis būtų 
galėjęs neateiti!. ..

Breteilio prisibijojo. Jį laikė fanatiku. 
Jis turėjo seno sportininko išvaizdą: 
metras •aštuoniasdešimt penki ūgio, tie
sus, raudonas, lyg visam laikui įdegęs, 
veidas, žili .plaukai, trumpai pakirpti 
ūsai. Jis buvo karo invalidas: dešinei 
rankai trūko, dviejų pirštų, ir ta kliau
da tiko Breteilio išvaizdai. Kalbėjo jis 
sausai, kapodamas žodžius; jo kalbos pri
mindavo įsakymus.

(Bus daugiau)

(Tąsa)

Čia bus* vieta paimti už 
pavyzdį vieną krikščionišką 
šalį, kuri yra priėmus krik
ščionybę daug pirmiau kitų 
šalių, ir svarbiausia, tai ji 
neturėjo ir neturi jokio 
prieškrikščioniško 'veikimo. 
Ta šalis tai Ethiopia (Abi- 
ssiniaŲ Ethiopia yra priė
mus krikščionybę pabaigoje 
ketvirto šimtmečio ir per 
virš 15 šimtų metų toje ša
lyje nėra buvę kitokioŠ reli
gijos; tai, rodos, ji turėtų 
būti pavyzdžiu kitoms ša
lims ir neturėtų būti vergi
jos. Bet faktai rodo, kad 
krikščioniškoj Ethiopijoje 
vergija buvo dar 1929 me
tais. Tais metais Katheleen 
Simon parašė ir išleido kny
gą, po vardu “Vergija”, ku
rioje aprašo vergų padėtį ir 
pirkliavimo biznį Ethiopi- 
joj. Tarp daug ko kito, pa
nelė Simon sako:

“Ethiopijos g y ve n tojų 
skaitlius apie 10,000,000; iš 
jų daugiau kaip vienas 
penktadalis gyvena pilnai 
vergijoj.” 1922 metais Eth
iopijos vergiją svarstė Tau
tų Lyga ir išrinko komisi
ją tą ištirti. Tos. komisijos 
pirmininkas Lord Lugard, 
po apsilankymo Ethiopijoje 
rašė: “Vergija Ethiopijoje 
yra labai giliai šaknis sulei
dus į tos šalies gyvenimą. 
Norint tą blogą prašalinti, 
tai reikėtų žmonių gyveni
mą mainyti, nes vergų lai
kymas yra skaitoma dalis 
šalies religijos.” O ar žino
te, kas daugiausiai priešin
gas panaikinimui vergijos?

Į tai Lugard atsako sekan
čiai:

“Vergijos 'panaikinimui 
didžiausias pasipriešinimas 
yra iš kunigijos, kurie. Save 
skaito sargais maižiešiško 
įstatymo,' ir sako, 'būk ver
giją įsteigė pats Jehova.”

Daug žmonių sau mano, 
kad žmonių vogimas buvo 
tolimoj praeityje, visai ne
žinodami, kad dar iki šių 
dienų tas barbariškas įpro
tis yra praktikuojamas 
krikščioniškoj Ethiopijoj.

Apie tai aprašo majoras 
Darley ir kiti. Šita Ethio
pijos vergija yra baisi ir 
barbariška, kokią tik žmo
gaus protas gali sau persi- 
statyti, o ji yra palaikoma 
ir toleruojama seniausios 
krikščionių bažnyčios, kuri 
sakosi esanti ’ vargšų užta
rėja ir jų globėja.

IV
Anglijos Pirklyba Vergais

O kada krikščionių ver
gais pirkliavimo biznis na
mie sumažėjo, tai jie pradė
jo daugiau domės kreipti į 
tą pasaulio dalį, kur buvo 
juodų žmonių; juos gaudy
dami ir pirkliaudami darė 
sau milžiniškus pelnus ir 
statė bažnyčias.

Pati istorija žmonių ver
gijos yra dalinama į dvi da
lis. Pirmoji, tai senovės 
vergijos tvarka, kuri buvo 
praktikuojama kiekvienoje 
šalyje įr gal buvo neišveng- 
tinas reikalas tamsių žmo
nių draugijoje. Šita tvarka 
atgyveno savo laiką ir už
leido vietą baudžiavai. Bau
džiava užleido savo vietą

kitoms tvarkoms linkui dar
bininko ir jo darbo. Krikš
čionių bažnyčia prie visų 
tų tvarkų mokėjo prisitai
kyti ir palaiko jas iki pas
kutinio.

Bet dabar mes prieiname 
prie antros rūšies vergijos 
tvarkos, kuri turėjo pradžią 
krikščionybės laikais; kuri 
buvo užmanyta per krikš
čionis ir pilniausiai 
palaikoma per krikš
čionis. Šita vergija buvo to
kia barbariška, tokia žvė
riška, kad jai lygios nėra 
buvę ilgoj žmonijos istori
joj.

Šita vergija ir sudaro tą 
niekados nenuimamą juodą 
dėmę ant krikščioniškos 
bažnyčios.

Pradžioj 15-to šimtme
čio vos keli iš Afrikos neg
rai vergai buvo pargabenti 
į Europą. Tada * vergais 
pirklybos dar nebuvo. Ta 
vergais pirklyba gavo pra
džią su Ispanijos užkaria
vimu Meksikos ir Peru. 
Veikiant po krikščioniškos 
bažnyčios autoritetu, tada 
Pietų Amerika gavo para
gauti Kristaus mokslo, bei 
krikščioniškos civilizacijos.

Pirm pavergimo per krikš
čionis Pietų Amerika dau
geliu atžvilgių turėjo aukš
tesnę civilizaciją negu krik
ščionių buvo. Krikščionys, 
beskelbdami Kristaus mok
slą, tą viską sunaikino. Jie 
įvedė verstiną darbą kasyk
lose, kur meksikiečiai ir pe- 
ruviečiai mirė, kaip musės.

1517’metais Bartolome de 
los Casas, j vyskupas Chia- 
pa užmanė ir patarė, kad 
kiekvienas ispanas džentel- 
manas gali sau parsigaben
ti iš Afrikos 12 negrų ver
gų. Tas vyskupo užmany
mas labai patiko Ispanijos 
karaliui, kuris davė leidimą 
vienam iš savo artimų, kad 
tas į metą iš Afrikos gali 
parsigabenti 4,000 negrų 
vergų į Cubą, -Jamaicą, 
Porto Ricą ir Hispaniolą. 
Šitas karaliaus leidimas bu
vo parduotas Genoesei, kuri 
bendrai su Portugalija varė 
vergais prekybą. Vėliau 
vergų įvežimo skąitliaus 
aprubežiavimas buvo panai
kintas. O kadangi tai buvo 
labai pelningas biznis, tai 
ir arti visos krikščioniškos 
tautos tuomi užsiėmė.

(Daugiau bus)

BINGHAMTON, N. Y.
Wallace reikale susirinkimas, 

įvykęs Billinghurst viešbutyje 
buvo sėkmingas. Jis priėmė se
kamas rezoliucijas, kurias pa- 
duodame anglų kalboje. 
To:Governor Thompson

President Truman
Mrs. Rosa Lee Ingram and 

her two teen-age sons are 
threatened with legal lynching 
by the white supremacists of 
the state of Georgia. They are 
being punished for the crime of 
self-defense. They are being 
persecuted because their skin is 
black. They have been denied 
the most elementary legal 
rights by the lynch bosses of 
Georgia. They are victims of 
the infamous Jim Crow tradi
tion existing in the South, 
Their execution would be no
thing more than legal lynch
ing.

We in the Wallace movement 
mean it when we say that we 
are f^r, equal rights for all. We, 
therefore go on requesting Go
vernor Thompson in the words 
of Henry Wallace “to instruct 
the state’s- attorney to consent 
to motions for a new trial.” 
“Take such stops as may be 
necessary to guarantee that the 
jury in the case will be selected 
in accordance with the consti
tutional requirements giving 
full opportunity to negroes.” 
“That full opportunity” be 
granted the Ingrams to intro
duce all the evidence and make 
a full legal defense in accord
ance with the rights as Amer
ican citizens.”

★ ★ A
TO: President Truman :

The American people arc cry
ing for peace in spite of all the 
confusion, war mongering, red
baiting and direct attacks 
against our civil liberties. We 
have not altered our fundamen
tal desire for world peace. We 
believe that the war against 
fascism which cost the people 
of the world 30,000,000 dead 
justifies our .desire for peace

and democracy. We firmly re
ject the idea that our country 
should intervene in the polit
ical life of other people.

We reject the Marshall Plan 
as a foreign policy of Big Busi
ness and the Wall Street bank
ers. It represents their desire 
to extend the strangle hold of 
imperialism over the lives, go
vernment- and economies of the 
people of our world. This poli
cy has lead to the establishment 
of fascist regimes in Greece, 
Turkey and in China. It has 
lead to the adoption of the 
greatest armament and milita
ry program in the history of 
the United States. It has lead 
to loyalty probes, witch-hunts, 
character assasination and star 
chamber proceedings against 
honest, progressive American 
citizens. It has encouraged our 
local fascists to utilize hate pro
paganda to the fullest extent. 
It has resulted in adding a 
crushing tax burden on the 
shoulders of the American peo
ple. If is an expression of Taft- 
Hartleyism on a world scale. 
Since it is the result of a bi
partisan foreign policy adopted 
by the two major parties, it is 
proof of the bankrupcy of these 
two parties. It is further evid
ence that the Democratic and 
Republican parties have sold 
out the real interests of thė 
American people for a saber 
rattling imperialist policy that 
can only result in further huge 
profits to Big Business and its 
associates in our,country.

j
We, therefore, go on record 

in opposition to the Marshall 
Plan and'to the hysterical war 
mongering that is now being 
lead by President Truman and 
his Republican friends. We urge 
the' adoption of the Wallace 
Program for Peace as the sur
est guarantee of the preserv
ation of democracy, economic 
prosperity and equal rights'for 
all in America and throughout 
the world.

/PAVASARIŲ GODOS’
Stasio Jasilionio

EILĖRAŠČIŲ KNYGA GATAVA
Jau atspausdinta Stasio Jasilionio eilėraš

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

Kąrtu 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 karna tik 50c. Kurie 
dar neturite pirmosios knygos, užsisakykite 
dabar, užsisakykite abi kartu, prisiųsdami 
$1.50.

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

Užsisakydami adresuokite:

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) /

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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.

1113 Mt. Vemon Si 
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

'■ '|,T .-Į* .... ■„..„u... ■■■ I ..

4 pi>fil,—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Penkt., Bal. 16, 1948
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LITUANICA SQUARE

ba-

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

tijos kandidatas šalies prezi
dentui Henry Wallace sudaro 
jiems didžiausią pavojų. Vie-

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

brolis 
Kazi- 

Brazi-

Varpai
9 diena;

Nėra 
joge i

yra
Ja-

Taipgi ir 
visus da- 
(89-90)

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

O kad taip ir bus, 
mažiausios abejonės.

Suvalkietis.

kandidatūros
ryškesnis

su Detroito
Kliu bu su-
progą pa-

moteriškų apatinių, 
visu ina’inų. 
NUOLATINIS DARBAS 

alga. Ligoje Pašalpos.

AUTO MECHANIKAI ‘
PATYRĘ 

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS

A. Z. MOTORS, INC.
CHRYSLER-PLYMOUTH DEALER

1100 WILLOW AVE., HOBOKEN. N. J.
(89-91)

OPERATORĖS
PATYRUSIOS

WOODBURY MFG. CO.
665 CAREY AVE., 

WILKES-BARRE, PA.
(90)

PROSY TOJAI
Prie ■-■'eres rūšies vyriškų koatų.

Nuolatinis Darbas. Gera Alga.
MARKOWITZ

17 E. 16TH ST., N. Y. C.

DETROITO ŽINIOSBridgeport, Conn.

šiame

svarbu, tai

pasvei-

Lowell, Mass

Kliubo 
auksinio 
atžymė- 

Bus Lie-

Re- 
pra-

d. ten pat 
kuri prasi-

25 atsibus svar- 
kalbės D. M. 

svarbiais šių dienų 
Pradžia 7 vai. va-

Vytau- 
nariai,

vertin- 
rengia 
balan- 

o

liūdnumo valandoj.
Draugas.

Visi džiaugėsi savo dar 
Smagu 

t vi r

Iš LLD 188 Kp. Vejklos
Mūsų kuopos veikimas šiais 

metais biskį atsilikęs. Jau

ir daugiau ko gero pasirūpins 
dėl savo nflrių, nes ši draugys
tė yra turtingiausia 
mieste. trys menesiai praėjo be jokių’’'nas net isteriškai suriko, jo- 

žymių ir net duoklių pasinio- 
kėjimu negalime pasigirti.

•H
 l 

I 1
1 I

 I *
*'

PHILADELPHIA, PĄ
Pasilinksminimai-Sueigos

Kaip kas sensta-nyksta, kaip 
kas jaunėja-naujėja.

Dar nėra niekad buvę pas 
Philadelphijos lietuvius tiek 
pramogų, kaip per šią žiemą. 

'Seniau, būdavo, tik parapijos 
nepraleidžia nepaminėjusios 
su pokiliu nei jokios “švento
jo” dienos. Dabar jau ir pa- 
šelpiniai kliubai vykina pami
nėjimus. Tik, žinoma, skir^ 
tingai.

Štai, Muzikalės Salės Kliu- 
bas neseniai minėjo 40 metų 
sukaktį su šauniu balium dėl 
narių, ir svečių su įžangos pa- 
simokėjimu. Dabar 11 balan
džio vėl tas pats kliubas tu
rėjo pokilį dėl narių su jų 
moterimis ar draugėmis visai 
veltui. Valgė, gėrė, šoko, 
linksminosi, šnekučiavo. Tai 
pergyvenę 40 metelių nuo pa
statymo namo ir įvedę pašei- 
pos skyrių, išauginę tvirtą iž
dą,
bu gerais vaisiais, 
kuomet draugystė kyla ir 
tėja.

šiaurinės Dalies Liet, 
publikonų Susivienijimas
dės minėti savo gyvavimo su
kaktį, 40 metų tik šiemet. 
Pirmą parengimą planuoja 
ant 10 lapkričio, pusiau vel
tui, pusiau ne (mat, gėrimus 
reikės pirktis). Bet tai gal

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS 

ALUS
ir

Kanados 
Black Horse Ale 

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

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
V/OODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Kiti parengimai irgi 
gi. LLD 10 kuopa 
prakalbas ant 18 d. 
džio, 735 Fairmount Ave., 
v. po pietų, o 25 
puikią vakarienę, 
dės 5 v. 30 m.

O kas dar labai
mūsų jaunuoliai, Lyros Choras, 
rengiasi ne tik visus svečius 
vaišinti, bet ir linksminti. Jie 
turės puikų koncertą, Per
statys gražią komediją, taip 
vadinamą “Fifty-Fifty.” Tas 
turės įvykti žymėtinai svarbiu 
laiku, tai bus gegužes pirma 
diena, subatvakaris; vieta — 
R. U. B. A. Hali, 414 Green 
St.

Šis parengimas daug žadan
tis dėl lietuvystės ateities. Jei 
senesnieji lietuviai tvirtai rems 
jaunuolių darbuotę, tai jau
nuolių choras augs, didės ir 
tvirtės. Jų dainos, muzika, 
veikalų perstatymas seniokus 
linksmins tais jaunystės pri
siminimais. O patys jaunuo
liai vis labiau įsigilins, įgaus 
supratimą, kad jų tėvų, jų 
tautos kalboje yra labai gra
žių mena dalykėlių. Jie pa
mylės lietuvišką publiką, lie
tuvišką dainą ir muziką. Tai 
puikus įdėlis j lietuvių išeivi- 

! jos kultūrą, kuri galės pasi- 
i likti ir ant ilgesnio laiko be- 
simažinant ir senstant Lietu-

i vos išeiviams.
Tegyvuoja Lyros jaunuoliai, 

tekyla ju kultūrinis darbas! 
Visi lietuvystės mylėtojai, gel
bėkime jiems, garsinkime jų 
parengimus ir dalyvaukime 
kuoskaitlingiausia.

Dėdė R.

22 d. vietiniai sce- 
vaidins 2 viėn- 

Išsvajo- 
žilė Galvon— 

Komedijos 
Pamatę 

juoksitės.

kilmingai pravesti. Be šokių 
taipgi nebus apsieita. Visi mi
nėti parengimai atsibus Lietu
vių Jaunų Vyrų Draugijos sve
tainėje, 407 Lafayette St., 
Bridgeport©.

Kuomet kalbama apie 40 ar
50 metų draugijų sukaktuvių 
minėjimus, reikia suprasti, kad 
Randasi ir pagyvenusių narių, 
ir ne retai tenka susirgti, o 
kartais ir mirti.

Dabar apie, ligonius: Smar
kiai buvo susirgęs Jonas Budi
mas, tūlą laiką buvo ligoninėj 
ir sunkiai sirgo. Dabar randa
si namie, bet apie pilną pa
sveikimą reikės palaukti. Jonas 
yra ilgametis iždininkas SLA
51 kp. ir LDS 74 kp. Taipgi 
sunkokai serga V. Žukauskas, 
J. Stankaitis, V. Puodžiūnas, J. 
Skubąs, tai vis seni mažiau ar 
daugiau darbuotojai lietuviško
se draugijose, širdingiausi lin
kėjimai greito ir pilno 
kimo.

šį mėn. mirė 2 DLK 
to ir Kliubo Draugijos
išbuvę draugijoj po 41 metą. 
Balandžio 1 d. mirė Jonas 
Aniulis, bal. 9 mirė Kaetonas 
Andriuškevičius. Abudu ilgus 
metus išgyvenę Bridgeporte/ iš
auginę šeimynas, gražiai sugy
venę su visais. K. Andriuškevi
čius senas Bridgeport© biznie
rius, buvo vidutiniškai užsigy- 
venęs žmogus. Nuoširdaus są- 
jausmo jums, mirusiųjų šei
moms ir artimiems, reiškiu jū
sų «•

.Ralph Bailino, 17 metų, vos 
neprigėrė vėjui apvertus jo 
valtį ant Long Island Sound, 
ties City Island.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.
' TeL MArket 2-5172

Augusi Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

(kamp. 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikyiriui
šermeninis, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

• EVergreen 7-4774

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

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

Daug Parengimų Šiame Sezone
Viena iš senesniųjų draugi

jų, DLK Vytauto ir 
Draugija rengia savo 
jubiliejaus (50 metų) 
jimą, balandžio 17 d.
tuvių salėje. Dainų programą 
pildys vietiniai dainininkai. 
Dalyvaus draugijų atstovai ir 
kiti svečiai. Tikimasi turėti ge
rą pažmonį ir šokius.

Balandžio 24 d. hartfordie- 
čiai atveža “Poną Amerikoną” 
suvaidinti į Bridgeportą LDS 
ir LLD kuopoms. Po vaidinimo 
bus smagūs šokiai. Vaidinimas 
prasidės 7 :30 vai. .vakare.

Balandžio
bios prakalbos, 
Šolomskas 
klausimais, 
kare.

Gegužės
nos mylėtojai 
veiksmes komedijas: 
ta Sekretorė” ir “ 
Velnias Uodegon,
gražios, ir juokingos, 
nesiraukysite, bet 
Taipgi bus ir šokiai.

‘ Birželio 5 d. bus šaunus ban- 
kietas su gražia dainų progra
ma. Ruošia Lietuvių Jaunų Vy
rų Draugija proga minėjimo sa
vo draugijos 40 metų gyvavimo. 
Draugija gali pasididžiuoti, tu
ri savo svetainę ir kliubą, ka
me gražiai sekasi. Na, ir at- 
žymėjimą 40 metų manoma iš-

Brangūs nariai ir narės! 
Dar gera jūsų dalis nepasi- 
mokėjote duoklių. Pereitais 
metais šiuo laiku1 visi buvome 
pasimokėję. Kodėl gi šiais 
metais turime vėluotis? šį 
mėnesį štengkimės užbaigti 
dalyką su duoklėmis.

Antras labai svarbus daly
kas, tai naujų narių gavimas. 
Iki šiol dar tik vieną teįrašė- 
me. Gi metiniam kuopos su
sirinkime taip labai smarka- 
vom, kad įrašysime, tai įrašy
sime. . . O kaip reikia, tai nei 
krust.

Kitos kuopos ypra prirašiu
sios ne po kelis, bet po ke
liolika naujų narių. Tai ir 
mums neapsimoka snūduriuo-i 
ti. LLD Narys.

Pamatysim Nauja Veikalą
Šio mėnesio 18 dieną LDS 

21 kp. bendrai 
Lietuvių Radijo 
teiks nepaprastą
matyti naują veikalą “Gyve
nimo Bangos.”

Tai produktas DetroitieČio, 
vaizduojantis gražų rinkini 
dramatiškų scenų iš Amerikos 
lietuviu gyvenimo.

/
Grupė goriausių vietos lo

šė jų-mėgėjų pasirengę publi
ką pilnai 
mažiausios 
Detroito ir 
skaitlingai
sinaudos proga 
naują lietuvių scenoj veikalą.

Plutokratą Kinkos Dreba
Aną dieną čia sugužėjo 

stambaus kapitalo įgaliotiniai 
ir atlaikė pasitarimą dėl būsi
mos republikonų partijos kon
vencijos.

Akyva, jogei stambinusi re
publikonų partijos pilioriai 
išgąstaudami pripažino tą 
faktą, jogei Progresyvėsv Par-

gei jis (H. Wallace) sugriaus 
republikonų vienybę ir. . . bus 
kaput.

Priedui čia galima atžymė
ti tą faktą, jogei demokratų 
partijoj dėl nuolat kylančio 
II. Wallace 
prestižo kilo dar 
kinkų drebėjimas.

Suskambės Garsūs
Artinasi gegužės 

visi vietos ir apylinkių lietu
viai apie tai kalba, visi 
dienos nekantriai laukia, 
nenuostabu:

Gegužės. 9 d. didžiulis 
specialiai 
meliodiš- 
muzikalę- 
Varpai.”

AUKŠTOS MERGINOS
21-30 METŲ AMŽIAUS 

MOKINES SU MECHANIŠKU 
PATRAUKIMU

prie įspausdinimų ir kitokio 
mašinų darbo.

5 DIENŲ SAVAITE 
GEROS PRADŽIAI ALGOS 

Reikalinga suprasti anglų kalbų 
KREIPKITĖS į 

PERSONNEL DEPT.
3-ČIOS LUBOS

41 BROAD ST., N. Y. C.
_______________________ , (90)

OPERATORES
Patyrusios prie suknelių 
Linksmos darbo sąlygos 

z Gera Alga 
zLORRAINE FROCKS 
126 Mount Vernon Ave.

Mount Vernon, N. Y. * 
__________________ _____________________ (92)

OPERATORĖS
Patyrusios prie 

prie 
GERA ALGA. 

Vakarijos su
PARAMOUNT UNDERGARMENT 

219 HIGH ST.. ELIZABETH, N. J.
ELIZABETH 2-5623

____  (95)

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, maldų knyga. Tilžės 
spaudimo, 448 pusi., aiškus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai >1.75 

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa- 
vaiksl. mišių maldos, drūtais Juo
dais apdarais ........................ .............

Oficierių Klausimai, Kareivių Juokin
gi Atsakymai; daug Juokų ...........

Apie Dangų, Saulę, Mėncsj ir žvaigždes 
Elenutė ir Jonukas, gražios apysakait. 
Biblija, su 379 pavoks]., išaiškinimai', 

kų 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 dalinimų 
lapelių prie 'bažnyčios. Knygutė šit 

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

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

muno Upę' >...... .‘C....................................
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. 
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant 

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

paveikslais ...........................................
Juokų Vežimas, daugelis juokingų pa

sakymų, ir 1.1...................................
Kabalas, laimės rodyklė, su Saliamono 

nosia ......................
Karvės Nauda, geriT sūrių padarymas, 

su 'paveikslais ......................................
Keliautojai, j Šventų Žemę, Jeruzolimų 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos KaL 
Laimė ir Planetos, nuspėjimai 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, Sūdžia Jėzaus ..............
Paparčio JŽicdas, kur jį gali atrasti, ir 

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

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

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

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

Ragana, graži apysaka ........ !...................
Raktas į Laimingų Gyvenimų, atidaryk 

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

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

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

receptų ...................      i
Stebuklingas Veidrodis, apysaka ....... ..
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks. ............................................ ..........
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 Lietuvų, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tua. 
40c; 3 tuz. >1.

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių ir bile 
kokio niežulio. Uncija ....    I
Dvi uncijos .......... -.........   — I

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

užpilti ant degtinės............ ............ ..
Išvalymui akmenėliai, kad nešlapinti 

lovoje .......................................................
Vidurių valytojas ......................i....... i..... —
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų .........
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ............
Nuo' šlapligės diabetų ....... ......................
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 
Vyriškumo Pataisymai .......................... I
Nuo užsisenėjusio nosies ir galvos ka

taro (hayfever)    .........   I
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai po 
1.00. 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Plaukų tonikas, augina plakus, valo 

plaiskenas, sulaiko slinkimų ir nuo 
pražilimo ......A........................ -............. 60c
Norintieji įsigyti bile vienų iš virš minėtų 

knygų ar žolių, rašykite |:

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

(adv.)

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 
punl.

45c

25c

$1.25
>2.25

60c 
85c

60c 
60c 
60c

75c

60c 
60c 
60c 
85c 
85c 
75c 

>1.25,

>1.25

Pailių .................................   85c
vandeninės ir širdie* .ligų —60c 
nemalonaus kvapo ................... ~~~ 85c
surūgusio pilvo (heartburn) 85c
veneriškų ligų ...................... -....... >1.25

Mūsų Žinios
Balandžio 4 d., Bostone, 

Bradford Hotel, atsibuvo Mass, 
valstijos konvencija įkūrimui 
3-čios partijos — “American 
Progressive Party” šioje vals
tijoje, kur kalbėjo ir H. A, 
Wallace.

Delegatų suplaukė net 1,600. 
Tai buvo didelė ir labai reikš
minga konvencija! Tai buvo 
istorinis įvykis šioje valstijoje!

Iš Lowellio nuvažiavo apie 
30 delegatų. Gal būt buvę ge
rokai daugiau, jeigu būtų anks
čiau pradėta darbuotis ir dar 
daugiau rūpestingumo pridė
ta. Ne visos organizacijos bu
vo atstovautos, kurios galėjo 
būti atstovautos, kurios prita
ria trečios partijos judėjimui,

Dabar stropiai darbuojamasi 
parašų rinkime. Tai be galo di
delis ir nelengvas darbas. Vi
soj valstijoj reikia surinkti apie 
100,000 parašų — vien tik bal
suojančių piliečių, kad įkurti 
naują partiją.

UZ 
sa
lia-

Juozas Blažonis Taisosi po 
Biskį

Draugas Blažonis po pasek
mingai operacijai sugrįžęs na
mon jau vaikščioja ir po biskį 
taisosi. Vienok, sako, turi la
bai taikytis. Kiekvienas smar
kesnis pasikreipimas, arba pa
sijudinimas dar skaudžiai atsi
liepia. “Reikia daug atsargumo, 
kad nepasisukti per greitai,”— 
jis sako.

Pas mus šiuo laiku yrą daug 
labai svarbių darbų, o pajėgų 
permažai tiems darbams.

Imant vien tik lietuvišką ju
dėjimą, mums progresyviams 
žmonėms didžiausia ir svar
biausia problema yra, tai pa
žangiųjų organizacijų vajai 
naujus narius. Tinkamiau 
kant, kuo daugiausia* naujų 
rių gauti į ALDLD ir LDS

Mes turime lenktyniuotis ir 
pralenkti ALDLD 1-mąją ap
skritį. čikagiečiai labai smar
kiai darbuojasi ir jie apie tai 
viešai pasisako, skaičiuodami, 
kiek jie. jau turi naujų narių. 
Gi pas mus einasi tyliau. Yra 
sakoma: Tyla, gera byla. Tai
gi gerai. Bet, brangūs draugai 
ir draugės, žiūrėkime, kad nors 
pabaigoje vajaus galėtumėm 
garsiai šuktelėti: “žiūrėkite, 
mes laimėjome!”

Rūpestingas judėjimas eina
si visose kolonijose; visa jnūsų 
7-ta apskritis auga naujais na
riais, bet reikia dar smarkiau 

‘darbuotis visur užtikrinimui 
geresnio laimėj in^o. Laiko ne
daug, pirmoji gegužės nebetoli; 
tik visų geras rūpestingumas ir
gražus pasišventimais suteiks

do Choras perstatys 
prirengtoj scenoj tą 
ką ir žavė j ančiai 
operetę “Kornevilio

Tai bus paskutinis lietuvių 
parengimas šiame sezone, tai 
bus bene vienas iš įspūdin
giausių vietos lietuvių gyveni
mo istorijoj.

Aido Choras užtikrina, jo
gei “Kornevilio Varpai” vi
siems ii’ kiekvienam paliks gi
lų visapusiško pasitenkinimo 
įspūdį, 
nėra

patenkinti.
abejonės,

apylinkių lietuviai
atsilankys ir pa-

pamatyti tą

Pajieškojimai
Tėvas, Simas Navickas ir 

Barnasius Navickas pajieško 
miero Navicko, kuris gyvena
lijoj. Paskutinį jo antrašą žinojome 
sekamai: Rua da Mooca 363, Sao 
Paulo, Brazil. Iš Lietuvos kilęs nuo 
Kauno apskr., Rumšiškės miestelio. 
Prašome jo paties atsiliepti .arba 
kas žinote apie jį ar jo antrašą, 
malonėkite pranešti sekamu adresu: 
B. Navickas, 76 Fourth St., 
mouth, Pa. (90-95)

Jonas Lukoševičius pajieško 
brolio Franio Lukoševičiaus (Frank 
Lukas). Jis kclioliką motų gyveno 
Rochester, New York. Malonėkite 
rašyti sekančiu adresu: J. Lukoševi
čius, 19 Chelmsford St., Lawrence, 
Mass. (89-91)

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Veikiančio Komiteto susirinkimas 
įvyks balandžio 18 d., 3 vai. dieną, 
735 Fairmount Ave. Visi delegatai 
ir organizacijų nariai nepamirškite 
dalyvauti, nes turime svarbių rei
kalų aptart. — P. Puodis, sekr.

(89-90)

BALTIMORE, MD.
Maryland valst. Progresyvių Par

tijos prakalbos įvyks balandžio 18 
d., 8 v. v. Regiment Armory, Fay
ette ir Paca Sts. Kalbės kongres- 
manas Leo Isacson iš New Yorko 
ir Rev. Ben Richardson. 
Jack Gulford. Kviečiame 
lyvaut. — S. Raymond.

BAYONNE, N. J.
LLD 212 kuopos susirinkimas 

įvyks balandžio 20 d., 7:30 vai. vak. 
2-West 22nd St. Būtinai visi nariai 
dalyvaukite susirinkime, nes 
svarbių reikalų apkalbėt. — P. 
niūnas, sekr. (89-90)

įžanga voltui. Kvic- 
Bunkiene, Kisielienė, 

Kushlis, pagelbinin- 
(89-90)

nepaprastai gerus 
iš šio vajaus darbuo-

kilniu žygiu mes pa- 
didingą tarptautinę

KEARNY-HARRISON, N.
Pavasarinė pramogėlė įvyks 

landžio 17 d., 7 vai. vak., 15-17 Ann 
St., Harrisone. Rengia LLD 136 kp. 
Turėsime valgių ir gėrimų, taip pat 
gerą muziką, 
čia Komisija: 
Nakrošienė ir 
kas. 
______ t____

Draugijai 
rezultatus 
tės.

Ir šiuo 
sitiksime
darbininkų šventu — 'Pir- 
m ą j ą Gegužės, ši šven
tė originaliai kilusi šioje 
šalyje. Todėl ir pasitikime ją 
gražiai su šimtais -naujų narių 

• į Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugiją. Už
baigsime vajų su pirma d. ge
gužės.

Mūsų kolonijoj, xdraugai‘ir 
draugės, turime ypatingai ge
rai sukrusti šiomis paskutinė
mis dienomis, kad gerokai pa
kelti savo kuopos stovį naujais 
nariais. Apsižiūrėkime, ar nėra 
šeimynoje, ar giminėje, ar 
drauguose bei pažįstamuose 
žmonių, dar 1 nepriklausančių 
prie LLD, jeigu taip, tai kodėl 
nepriklausyti?

JL Karsimas.

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina abelnam dar

bui ir pakavimui (floor girl & pack
ing).x Apskritų metų darbas, gera 
mokestis tinkamai merginai. Kreip
kitės j Tone-Line Sportswear Com
pany, 74-24 .Jamaica AvenueJ Wood
haven, N. Y. (Elderts Lane Sta.) 
Tel. Michigan 2-2068. (90-92)

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus paą

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

VAKARIENĖ 85c 
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60
_________________ _____________________ s________________________________

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

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

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

i Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

RESTAURANT
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

BROOKLYN, N. Y

GREEN STAR BAR & GRILL
Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasiliųksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

.ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENIt

459 GRAND STREET 
f

(Skergai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

S pusi.—Laisvė (Liberty, Ęith. Daily)—Penkt., Bal. 16,
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Amalgameitai Registruojasi 

Išlaikymui Unijos
, Amalgameitų Rūbsiuvių 

Unija, įskaitant ir lietuvių lo
kalo narius, šiuo laikotarpiu 
registruojasi išlaikymui unijos. 
Unija nusitarė, kad ta regis
tracija būtų pravesta šapose, 
per tų šapų pirmininkus. O 
nedirbančiųjų šapų pirminin
kai arba jų įgaliotiniai turės 
atlankyti narius jų namuose, 
kad jie išpildytų registracijos 
kortelę.

Ta registracija-kortelės yra 
pasekmė darbininkų organiza
cijų smauglio Taft-Hartley 
įstatymo, kurio tikslas yra pa
sinaudoti unijoje rastu kiek
vienu silpnesniu momentu, 
kad uniją sunaikinti. Per de- 
sėtkus metų išgyvenusios ir 
įsigyvenusios jau į- tradiciją 
unijos iš naujo perbalsavimu 
turi gauti leidimą derėtis su 
bosais už pakėlimą algų ar už 
kitus kokius pagerinimus.
Kaip Skaito Tuos Balsavimus

Už uniją priskaito tiktai 
tuos, kurie dalyvavo tuose 
balsavimų susirinkimuose. O 
nedalyvavusius balsavime dėl 
nebuvimo darbe (jeigu šapoje 
buvo balsuota), nebuvimo na
mie, dėl ligos ar kokios kitos 
priežasties priskaito prie bal
savusių prieš uniją. Kur to. 
trikso unijos nežinojo, neturė
jo visuotinos mobilizacijos, 
buvo ir pralaimėjimų, kadan
gi daugelyje unijų ne visi na-

riai lankosi susirinkimuose.
Tomis kortelėmis balsavi

mas už uniją saugesnis. Pa
daryta kiekvienam nariui kor
tele, tad lengva matyti, kas 
buvo, - o kas nebuvo susirinki
me ar šapoje. Jų balsą gau
na po darbo ar susirinkimo.

Amalgameitai gerai padarė 
balsuodami kortelėmis. Vi
siems reikėtų prie pirmos pro
gos nubalsuoti. Visų narių 
pasisakymas už uniją, įgalini
mas j’ps kalbėti narių vardu, 
bus antausis smaugikiškam 
Taft-Hartloy įstatymui, o pa
tiems sau užtikrinimas išlaiky
mo per daug metų iškovotų 
trumpesniu darbo valandų ir 
kitų .teisių.

Argi Trūksta 
Metuose Dienų?

Darbininkų Pirmoji Gegu
žėj įkurta darbininkų kovose 
už 8 valandų darbo dieną, gy
vuoja 62. metai. Ta diena pa- 

■ sigrožėjo ir ją pasiėmė savo 
reikalams ginti visų pasaulio 
šalių darbo žmonės.

Kas metai darbininkai tuo
se paraduose • pakartojome, 
pastiprinome savo reikalavi
mus. Buvusi be skaičiaus va
landų darbo diena sutrumpė
jo — gavome 48, paskiau 44, 
dar vėliau 40 valandų savaitę, 
o kai kur jau ir 36 valandų. 
Gyvenimas pasidarė išteklin- 
gesnis, malonesnis. Liko dau
giau laiko savišvietai, pasilsė
ti, pasidžiaugti su šeima.

Gegužinėse taipgi visuomet 
iškeldavome reikalavimus iš
laikyti demokratiją ir taiką.

Darbininkų ir taikos prie
šams viskas tas baisiai nepa
tikdavo. Dabar kurstytojai 
prieš darbininkus kitų žmonių 
reikalavo ir miesto valdžia 
leido jiems ta pačia diena, to
je pačioje miesto dalyje, Man- 
hattane, ruošti “ištikimybės” 
paradą. Tuo jie tikisi suklai
dinti darbininkus.

Neapgaus. Ko nebuvo iš
rasta per tuos 62 metus su
naikinimui darbininkų Pirmo
sios Gegužės? Smetona buvo 
įvedęs Lietuvoje “medelių so- 

. dinimo švetitę,” 
dagiliai nususo,
vg liaudis. Amerikoje 
me “vaikų sveikatos” 
Tupinėjome išsivedę 
vaikų į gatvę neva už jų svei
katą tą vieną dieną, o per vi
sus metus užmiršome, su tokia 
pasekme, kad net karui imti 
milžiniškas skaičius jaunimo! 
netiko, sveikata buvo pašliju-! 
si, dar nespėjus užaugti buvo ;

J pasenę. ’į
Dabar, “neištekdami” bied-; 

nuomenės vaikų pašalpa^ da- 
dėti 24 šimtų dolerių per me- 

f ■ tus ant duonos, mūsų ponai 
šauks jų tėvus ir visus mies
tiečius “ištikimyben.” Ištiki- 
mybėn kam? Tam alkiui? O 
kas tas alkis galėtų ilgiau gy
vuoti, ponai bando iš darbi
ninkų parvežti 62 metus ap
vaikščiotą gegužinę, ruošia | 

įį kitą paradą.”
Keista darosi ta mūsų de

mokratija !' T—as.

bet 
juos

fašistų 
nušla- 

turėjo- 
dieną. 
grupę

Policija Vėl Daužė Wall 
Stryto Pikietiiotojus

suvyko ant 
susirinkimą, 
atsilankymu 
York o žmo-

sužeisti. Tai jau antra bė; 
trijų savaičių streiko.

Spauda Žmones Monija

Šaukiama Nepaprasta
Pirmosios Gegužės
Konferencija

Pirmos Gegužes Komitetas 
praneša, kad yra svarbus rei
kalas turėti Nepaprastą Kon-

Majoras ir Quill Stoja 
Už Pakėlimą Fero

Praėjusį antradienį tūkstan
čiai streikuojančių Wall Stry
to darbininkų 
Wall Stryto į 
Tuomi masiniu 
jie parodė New
nėms, kad tie bosų leidžiami 
ir komercinės spaudos sklei-l 
džiami paskalai, būk ant Wall 
Stryto viskas normalu, būk 
“ištikimieji” darbininkai su
grįžę dirbti, yra tiktai melas.

Darbininkai pareiškė ryžtą 
laikytis streike iki laimėjiimo.

Sekamą dieną, trečiadienį, 
rūsčią, lietingą ir šaltą dieną, 
apie porą tūkstančių darbi
ninkų ii- jų draugų atvyko pi- 
kietuoti. Įvyko kita žiauri 
ataka ant pikietų. Keli tapo

Komercinis Daily Nbws, 
Hearsto ir beveik visa komer
cinė Now York o 
šuko :

spauda su
bildėtai užatakavo 

Stryt’ą!” “Marininkai 
'policiją Wall Stryto 

ūkau-

Ketvirtadalis Miliono Unijis 
ty Buvo Sustabdę Darbą 

Del Palestinos
Virš ketvirtadalis milionp 

darbininkų, tūkstančiuose ša
pų ir krautuvių metė darbą 
•praėjusį trečiadienį protestui 
prieš mūsų valdžios pasiprie
šinimą Palestinos padalinimui.

Tai buvo demonstracija no 
vien tiktai už teisėtumą ir 
žmoniškumą žydų tautai, sie
kiančiai sklypelio savame 
krašte, iš kurio jie kadaise bu
vo išvyti. Tai buvo demons
tracija už išlaikymą Jungtinių 
Tautų ir taikos.

Apie 35,000 publikos rizi
kavo būti lietuje ir šaltyje 
Yankee Stadiume įvykusiame 
masiniame mitinge.

Priimta rezoliucija pareiš
kia “globėjystė ( trustee- 
ship) ar koks kitqks išsisuki
nėjimas (nuo padalinimo) ne
išriš padėties, tik paakstins 
Vidurinių Rytu agresorius, 
hitlerizmo mokinius, tęsti 
bjaurų suokalbi prieš žydų 
liaudį ir prieš visus būsimus 
Jungtinių Tautų nuospren
džius.”

Jungtinės Tautos, kaip jau 
žinome, yra įsteigtos koordi
navimui tautų ir šalių reika
lų tikslu išvengti karo. Taigi, 
ataka ant Palestinos, priešini
masis jos padalinimui, kaip 
nutarta Jungtinėse Tautose, 
yra ataka ant Jungtinių Tau
tų gyvybės, yra ataka ant tai
kos. Tą darbininkai suprato,

tad sustabdė darbą ir dalyva
vo susirinkime.

Stadiume kalbėjd eilė žymių 
unijistų, kongresmanas Gell
er ir kiti žymūs visuomeninin
kai. Veik visi kalbėjo temo
je ir padoriai, visi gavo pri
tarimo. Tik vienas Antonini 
nusiplepėjo i ataką Tarybų 
Sąjungos, bet šiame milžiniš
kame susirinkime, įvykusiame 
tikslu ginti žmonių teises ir 
taiką, Antoninis savo atakai 
pritarimo negavo.

Vardai prez. Trumano, At
tlee, Bevino, Forrestal, Ilen- 
dersono, Marshallo,. gavo vil
ko saliutą. R.

m usa
Streiko I 
jama.

Atrodo, kad toji spauda sa
vo skaitytojus neregiais ar 
asilais skaito. Ten pat telpa 
paveikslai, kuriuose keli poli- 
c i štai buožėmis tvoja vieną 
streikierį. O kiek tokių sce
nų liko nefotografuotų, nepa
rodytų svietui ?

Kalti Aukštieji Valdininkai
Nesinori tikėti, kad polici

ninkai, kurių daugelis patys 
yra iš darbininkų, turėtų sau 
smagumo iš užpuldinėjimo ra
mių pikietų, saugančių savo 
darbą ir savo ir šeimos gyvy
bę. Be abejo, jiems tas įsa
kyta. Tai bus visos miesto 
valdžios nuotaika, kitaip tų 
atakų nebūtų. Ir tai išeis vi
sų miesto gyventojų nenaudai. 
Vertimas žmonių žiūrėti į po
liciją, kaipo į mušeikas, o ne 
žmonių saugumo sargus, ne
teikia niekam garbės nei nau
dos, išskyrus tuos kelis mili- 
onierius, vardan kurių intere
sų streikieriai užpuolami.

sios Gegužės Taikos Paradui. 
Tam reikalas susidarė atsi- f 

žvelgiant j daugeli tų Įvykių, 
kurie dėjosi tarp pirmosios 
konferencijos ir šių dienų.

Konferencija įvyks trečia
dienio vakarą, balandžio 21- 
mą, 8 vai., Webster Hall.

J konferenciją kviečia visus 
jau susidariusius gegužinės- 
komitetus, visas unijas ir ša
pas, visas susiedijų ii- tautines 
organizacijas.

Michael J. Quilt Transport 
Workers Unijos prezidentas, 
pagrasino majorui, kad jis iš
šauksiąs* miesto linijų darbi
ninkų streiką, jeigu foras ii* 
algos nebus pakelta.

Atsakydamas Quill’ui, 
joras O’Dwyer pareiškė, 
jis netoleruosiąs streiko
miesto linijų. Bet smagiai 
priėmė pasiūlymą kelti fėrą. 
Gi prieš Saul Mills, Miesto 

ma-
jis yra 
u o . ’ ’

Jeigu Pakels Perą, 
Unijos Reikalaus
Algų Priedo

ma- 
kad 
ant

David Livingston, CIO 
Wholesale & W a r e h o u s e 
Unijos Lokalo 65-to vice-pre- 
zidentas telegramoje majorui 
O’Dwyer pareiškė, kad jeigu 
bus pakeltas važiuotės teras, 
unijos bus priverstos reikalau
ti iš samdytojų tuojau pridėti 
algos po $2 savaitei.

CIO 
jos

fėro, i tarybą 
Darbo P ar

iu a.j oru i O’- 
kad ji ne

nesutinka su

algas,
o

CIO Tarybos sekretorių 
joras išsibarė. Girdi, 
“neatsakomingas a s m 
Mat, Mills reikalauja pakel
ti transportininkams
bet pakelti iš bendro iždo, 
ne iš kitų darbininkų kišenių 

1—pakelti algas be kėlimo fė
ro.

Pakėlimas fėro tiesioginiai 
ištrauks iš važinėjančio į dar
bą mažiausia 50 centų savai
tei, o iš turinčio imti dvi ar j 
tris linijas ištrauks kita tiek 
ir daugiau. Pridėk išlaidas: 
vykimui į unijos ir kitus savo i 
susirinkimus, į bažnyčią, pas, 
giminę, vaikų keliones į mo-1 
kyklą ir gausis keli doleriai, i 
Tai būtų žiaurus apkrausty-j 
mas biednuomenės dabartinia-1 
me visko brangume.

Unijai Kenkėjas Tapo 
Pravarytas iš Darbo

Neištikimas savo draugams 
darbininkų judėjime, Kevin 
Griffin tapo pravarytas iš 
darbo iš Bloomingdale’s krau
tuvės, New Yorke, kaip skel
bia unijos laikraštis Union 
Voice.

Pravarytas ne už neištiki
mybę unijai, bet už netinkamą 

O tas elgesys, spėja 
turėjo būti “riebus,” 

uniją

įgalintas pa-

Darbo Partija Atmetė j 
Quillo Pozicija ,

> . I

Miesto Tarybos nariui ir 
Transport Workers Uni- 
prezidentui Michael J. ■ 
pasisakius už pakėlimai 
jį išrinkusi

Bronx Apskrities 
tija telegramoje 
Dwyer pareiškė, 
sutinka su Quill, 
kėlimu fero.

Quillas nebuvo
sisakyti už kėlimą fėro. Ame
rikos Dąrbo Partija (ALP) 
yra priešinga kėlimui fėro. 
To, sako ALP, pirmiausia rei
kalavo miešto stambieji pale
čių savininkai ir bankieriai. 
Darbicčiai pareiškė, jog:

“Bile reikalavimas tuojau 
kelti fčrą yra begėdišku iš
davimu liaudies interesų, 
Įskaitant ir tranzito darbinin
ku.” v

Esant tirštoms migloms, ke
leivinis didlaivis America var
tojo radar iriantis prieplau- 
kon New York o uoste.

surišo

New Yorke Leido Kelti 
Miegamų  jtį Vagonų 
Mokestį

Com-
Kom-

ant

Valdinė Public Service 
mission leido Pullman 
panijai pakelti kainas 
miegamųjų traukinių veik vi
siems jos skyriams New Yor- 
ko valstijoje, 
kestis už 
Pullmanu 
mažiausia 
liamos ir
tai sėdynių kainos pasilieka 
,tos pačios, kaip buvo. 

*

Mažiausia mo- 
privilegiją keliauti 
bus $3. Lig šiol 
buvo $2.35. \ Pake- 
lovelių kainos. Tik-

Maspethiečiai Turės 
Pramogėlę

ba-šio šeštadienio vakarą, 
landžio 17-tą, maspethiečiai 
LDS ir LLD kuopų nariai ren
gia draugišką pramogėlę, į 
kurią kviečia ir pašaliečius.

Maspethiečiai primena, jog 
neseniai jie turėjo sėkmingą 
vakarienę, kurios suruošimui 
grupė draugų daug’ pasidar
bavo. Tad sumanyta jasrjuos 
pagerbti ir patiems kartu pa
silinksminti. Turės užkan
džių ir gėrimų. Vieta ta pati, 
kaip vakarienės: Mucha Hali, 
61-36—56th St., Maspeth.

elgėsi.
unija, turėjo būti 
jeigu jisai nesikreipė į 
apgynimo.,

Griffin buvo lyderiu 
nai susidariusio United 
and File Education Komiteto, 
kurio vyriausis tikslas yra 

; griauti CIO unijas.

nese-
Rank

Du jauni plėšikai
Morris Abramovich jo groser- 

Bronxe, pasičiupo iš jo 
jo auto raktus ir pa- 

jo paties mašinoje.

nėję, 
$600 
b ego

Gelžkelių linijos žada pra
dėti atsteigdinėti normališką 
traukinių kursavimą laipsniš
kai, kada atpildyšiančios an
glies rezervus.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergrcen 7-6868 
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Valandos:

PARDAVIMAI
Parsiduoda mūrinis kampinis na

mas, sueina šeši kampai; 4 šeimy
nų po 5 kambarius ir viena krautu
vė (store — Bar & Grill su sale). 
Kas nupirks namą, tai galės vėliau 
ir krautuvę nupirkt. Stavininkas 
namo lease daugiau neduoda. Dėl 
daugiau informacijų, kreipkitės pas 
Joseph Dobrow, 580 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Tel. ST. 2-8862. 
Skambinkite apie 10 vai. ryte.

(90-95)

Parsiduoda 3-jų kambarių rakan
dai. Už prieinama kainą. Kas pirks 
rakandus, galės ir tuose kambariuo
se gyventi. Savininką galima matyt 
bile kada. Antanas Rudis, 357 Hoo
per St., (2-ros lubos, po dešinei), 
Brooklyn, N. Y. (89-91)

5 šeimynų mūrinis namas, įplau
kos $246.00 j mėnesį, tušti kamba
riai, oil" burner, mirtis šeimynoje. 
Prašo $15000. Sunnyside Ave. 3 šei
mynų. 15 kambarių namas, įplau
kos $224.00 į mėnesį, New oil bur
ner, dėl 3 karų garage, ekstra lo
tas šalia 32x100, Į 

j priežastis. turi du 
$19500, Woodhaven.

‘ kambarių namas, 2 
heat. Visas namas 
mirę, prekė $8000. 
1 šeimynos, dviejų 
6-šių kambarių, closed porth, finished 
basement, dėl 2 karų karage, 
priežastis turi biznį kontruose, 24 
m. senumo. Prašo $10500. Richmond 
Hill. 2 šeimynų akmeninis namas, 
įplaukų $150.00 į mėnesį, 2 karams 
garage. Tušti kambariai, priežastis 
turi 3 namus, prašo $12000. Jamaica. 
8 šeimynų kampinis mūrinis namas, 
įplaukos $224.00 į mėnesį, 2 karams 
garage, tušti ^kambariai, vėliausios 
mados maudynės ir virtuvė, prašo 
$17000. Ridgewood. 6 šeimynų mū
rinis namas, prašo $11000. 
wood. 8 šeimynų mūrinis 
įplaukos $180.00 į mėnesį, 
$13500. įnešti reikia $4000.
& Grills Ridgewoode, 2 Bars 
Grills Long Islande. Parsiduoda 
apartment 8 šeimynų ir 1 garage, 
įplaukos 
heat, 18 
$30,000. 
pelno j
Hills. 23 šeimynų apartment, jnlau- 
kos $11500.00 i metus, prašo $75000. 
įnešti reikia $22000. 15 m. senumo 
namas, Cypress Hills 25 šeimynų ir 
3 Storai 
į metus, 
$10,000. 
karams 
fornišiuoti, 
įnešti $14500. įplaukos į 
$856.75, lieka j metus $3533.00. Bo
rough Hali. 6 šeimynų medinis na
mas, įplaukų $132.00 į mėnesį, prašo 
$7500. įnešti reikia ,$250b. Cypress 
Hills. 5 lotai 100x2(X). Visas biznis 
$750. L. I. Kreipkitės į Real Estate 
Broker. Wm. H. Schneider, 3195 
Fulton St.; Brooklyn. . N. Y. Tel. 
AP. 7-1520. John Jurevich, 216 
Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y. 
Tel. TA. 7-6731. (89-91)

tušti kambariai, 
namus. Prašo 
1 šeimynos 8 

: aukštų, stearh- 
tuščias, visi iš- 

Cypress Hills, 
aukštų namas,

Ridgc- 
namas, 

prašo 
2 Bars 

&

$397.00 į mėnesį. Steam- 
metų senumo namas, prašo 
įnešti reikia $7000, atneša
metus $1850.00. Cypress

apartment. įplaukos $9000.00 
prašo $43000. Reikia įnešti 
New Lots 17 šeimynų, 3 
garage, 9 apartmentai iš

prašo $62500. Reikia 
menesį

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

Pergarbaniuojame ant 
no permanent be plaukų 
ar bi kokio kirpimo.

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

į Egzaminuojant Akis, I 
i Rašome Receptas į 
i Darome ir Pritaikome Akinins •

jūsų se- 
laužymo

atrodyti

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiangle 6-3983. 1

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

Saugokite jas gerai

JūSU AKYS
yra

JŪSŲ BUITIS
•

DUOKITE IŠEGZAMINUOTI SAVO 
“SUŽINOKITE TIESĄ APIE SAVO

AKIS IR 
AKIS”

Jerome Hurwitz
OPTOMETRISTAS

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

E V. 8-2123
Atdarą kas vakarą iki 8-tos — Penktadieniais uždara

S. A. O.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

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.f

| GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.

Valandos: dienom
| Į 6—8 vakarais $
į Ir Pagal Pasitarimais. s
> Telefonas EVergreen 4-0208 ?

Man's BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend* 
•Me. SS2.M

Įvairybė kostu- 
džlulerhj. Suk- 
setai Elgin — 

išdirblmo, 
Longines,

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Lady's BULOVĄ . . . modem 
beauty in every trim Um . .
I7>wU». 933.7S

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

J Graži 
. miškų
• nelėm 
. American
’ Laikrodžiai

Bulovą, Gruen, Ilamil-
J ton, Benrus, etc. Vė-
• liausiu madų Moterų 
‘ ir Vyrų 
> Žiedai.

Daimontiniai

New h the time to choose the perfect gift 
...a Parker “51** pen and matching pencil. 
The demand will he great ... so avoid di»* 
appointment . . . choose tomorrow!

•17.50

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St, arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lit h. Daily )—Penkt., Bal. 16, 1948




