
Darbo Žmonių
* Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c
Po Rinkimų.
Ką Jie Išsprendę?
$100,000.00 Pelno.
Kada Atsirado Bolševikai?

Rašo R. MIZARA

—Liaudies frontas pralaimė
jo rinkimus Italijoje! Aleliu-

Panašiai dabar šaukia ko
mercinė ’ spauda, radijas, 
Washingtonas, Londonas ir 
Vatikanas.

Jeigu pralaimėjo liaudies 
frontas, — pralaimėjo Italijos 
liaudis, italų tauta.

Italija pasilieka “Vakaru 
Europoje”... ' ■

Rinkimai neišsprendė nei 
vieno pagrindinio klausimo, 
susijusio su italu tautos gy,vy-Į 
biniais interesais. ,

Dvarai pasiliks dvarininkų 
rankose, fabrikai — fabrikan
tų. Milijonai darbo žmonių 
kaip skurdo, taip ir skurs, 
vilkdami baisaus išnaudojimo 
jungą, o nedidelė saujelė tur
čių — dar labiau sirps pra
bangoje ir džiaugsis.

Wall stryto kapitalas su
tvirtins savo pozicijas; kleri
kalizmas sieksis suleisti giliau 
savo šaknis.

De Gasperi valdžia, tarnau
dama savo “bosams” Wash
ingtone ir Londone, darys vis
ką. kad Įtraukiąs Italiją i eko
nomines 
tis prieš

ir militarines sutar- 
Tarybtj Sąjunga.

Tačiau
lie mano, būk dabartiniai rin
kimai nustelbs Italijos komu
nistų partijos Įtaką darbo 

, žmonėse.
Jos Įtaka kils, plėsis, nes 

klasių kova Italijoje pasireikš 
gyviau. •

Milijonai tų italų darbo 
žmonių, kurie patikėjo krikš
čionių demokratų partijos, 
Vatikano ir Washingtono pro-

• paganda, greit nusivils.
° Nauji milijonai žmonių per

eis į liaudies fronto gretas, 
kovodami su tais pačiais po
nais, už kuriuos jie, prigau
ti, praėjusį sekmadienj ir pir
madienį padavė savo balsą.

Rinkiminė kampanija ir pa
tys rinkimai suteigė italų tau
tai milžiniškų pamokų, ku
rios niekais nenueis!

Tai žino kiekvienas, pažįs
tąs marksistinės dialektikos 
abėcėlę. ?

klaida daro’ tie, ku- 
t

Praėjūsio pirmadienio vaka
rą didžiulėje niūjorkiškio 
Comipodore viešbučio salėje 
įvyko bankietas Wallace’ui ir 
Taylor’ui pagerbti.

Svečių susirinko arti pus
antro tūkstančio ir kiekvienas 
jų pasimokėjo po $100 už va
karienę!

Ką gi tai parodo?
Tai, būtent, parodo, .jog 

Wallace turi daug šalininkų 
pasiturinčiuose žmoniij sluoks
niuose.

Ten didelėje daugumoje su
sirinko ne darbininkai, nes pa
starieji negali mokėti po $100 
už kuklij užkandį.

Nuo bankieto, spėjama, liks 
virš $100,000.00 pelno, kuris 
bus perduotas National Wall
ace for President Komitetui!

Tenka atsiminti, jog rinki
minė kampanija lėšuos milijo- 

z nūs dolerių!

Perskaičian vėliausiąją Mr. 
Wallace’o knygą “Toward 

.World Peace” (Linkui Pa
saulinės Taikos).

Laisvėje jau buvo žymėta, 
kad jis. rašydamas apie Ta
rybų Sąjungą ir bolševikų 
partiją, kaipo ne marksistas, 
padarė ne vieną “nukrypimą.”

Knygoje kyšoja net ir fak- 
tinų paklaidų, kurių, rodosi, 
lengvai buvo galima išvengti.

Wallace, pav., rašo (pp. 47 
ir 48),.jog bolševikai ir men
ševikai Rusijoje atsirado 1898 
metais įvykusiame suvažiavi
me Minske.

Tai ne tiesa! Skilimas Ru
sų social-demokratų partijoje
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VALDŽIA REIKALAUJA 46 BILIONŲ 
DOLERIU GINKLUOTOMS JĖGOMS 
PER 3 METUS IR NAUJO DRAFTO 

I 1

Unijų Priešai ir Fašistiniai 
Gaivalai M o josi Nužudyti W 
Reutherį, Auto. Unijos Vadą

Siūlo Įvesti Verstiną Karinį Jaunuolių Lavinimą, bent 
2,000,000 Vyrų Nuolat Laikyti Ginkluotose Jėgose

Washington. — Apsigy- 
I mmo sekretorius James 
Forrestal įteikė kongresui 
pertaisytą planą dėl Ameri
kos ginklavimosi per 3 me
tus. Jisai skaičiavo, kad 
stiprinamoms ginkluotoms 
jėgoms per trejus metus 
reikėsią išleisti apie 46 bi- 
liomis dolerių. Tokią prog
ramą jis pasiūlė po pasita
rimų su prez. Trumanu, 
aukštaisiais generolais ir

admirolais.
Sykiu Forrestal reikalavo 

įvesti privalomą karinę tar
nybą ir verstiną jaunuolių 
muštravimą. Jis siūlė nuo
lat laikyti bent 2,000,000 vy
rų armijoje, laivyne ir oro 
jėgose.

Forrestal, tarp kitko, ra
gino padidinti lakūnų ir 
lėktuvų skaičių nuo dabar
tinių 55 grupių iki 66 gru
pių.

V Iri 1 □ PI I* Amerikai i gydai Užėmė Haifa, 
uolnvri Palflcnna JValdyti Palestiną

London. — Anglijos mini
strų kabinetas pritarian
čiai svarsto Amerikos siū
lymą pervesti Palestiną į 
Jungtinių Tautų globą. Tuo
met Anglija sutiktų palai
kyti savo kariuomenę Pa
lestinoj ir išvien su Ameri
kos ir Francijos kariuome
ne daboti tvarką tarp žydų 
ir arabų, taipgi ir neleisti 
žydam įsikurt savo valsty
bę. _

Norwood, Mass.
Balandžio 21 d., mirė 

nas Dovidonis, 59 metfų 
žiaus. Jis buvo dienraščio 
Laisvės skaitytojas ir prog
resyvių organizacijų narys.

Kūnas pašarvotas namuo
se, 26 St. James Avenue.

Laidotuvės įvyks balan
džio 24 d., 2 vai. dieną, Nor
wood© kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Mary, dukterį ir 
žentą — Olgą ir Dominick 
Stripinius.

Šią mirties žinią telefonu 
pranešė J. Grybas iš Nor- 
woodo.

BRAZILIJOS VALDŽIA 
MEDŽIOJA KOMUNISTUS

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos policija areštavo dar 

73 tariamus komunistus'; 
pasakoja, . būk jie planavę 
sukilimą Pirmąją Gegužės.

. I \

Palestinos Uostą -
Jeruzalė, bal. 22. — Po 

įtūžusio visos nakties mū
šio, žydų milicija, Hagana į- 
veikė arabus ir užėmė Hai
fą, turtingiausią Palestinos 
uostamiestį.

Anglai Buvo pranešę, kad 
jie pasitrauks iš , Haifos 
miesto. Bet kuomet atvyko 
žydų milicija, tai anglai pa
trankų ir tankų ugnim ban
dė užkirsti žydams kelią.

Jo- 
am- Liaudies Frontas— 

Antra Didžiausia 
Grupė Italy Seime

Roma. — Italijos vidaus 
reikalų ministras Mario 
Schelba paskelbė tokias rin
kimų pasekmes. Seimo at
stovų rūman išrinkta:

307 krikščionys demokra
tai* 182 Liaudies Fronto 
kandidatai (kairieji, socia
listai ir komunistai); 33 de
šinieji socialistai; visų kitų

Senatan: 151 krikščionis 
demokratas; 115 Liaudies 
Fronto žmonių; 25 dešinie
ji socialistai; visų kitų par
tijų 59 atstovai.

Washington. — Prezid. 
Trumanas atšaukė “beme- 
sius antradienius.”

Siūloma Senatui Planas Pagerint 
Senatvės Pensijų Įstatymą

Washington. — Specialė 
patariamoji taryba, suside
danti iš 15 žmonių ir vado
vaujama buvusio valstybės 
sekretoriaus Edwardo R. 
Stettiniaus, pasiūlė finansi
nei senato komisijai seka
mus pagerinimus dėl senat
vės apdraudos:

Paplatinti / senatvės ap
draudos įstatymą taip, kad 
jis apimtų ir farmerius, 
f a r m ų darbinin-

Įvyko 1903 metais Londono 
suvažiavime; ten atsirado bol
ševikai ir menševikai.

1898 
žiavime 
ta Rusų 
tija.

Gaila, kad tokia paklaida 
knygon įsiskverė!

metais Minsko suva- 
buvo formaliai įkur- 
Socialdemokratų 'Par-

kus, namų tarnautojus, val
džios samdinius ir faktinai 
visus kibus.
0 Padvigubinti senatv ė s 
pensijas.

Į tų pensijų fondą mokė
ti pusantro nuošimčio vie
ton dabartinio 1 nuoš.

Patariamoji taryba pri
minė, jog dabar vidutiniai 
mokama tik $24.90 pensijos 
per mėnesį žmonėms, su
laukusiems 65 metų -am
žiaus ir nustojusiems už
darbiauti.

Pagal dabartinį senatvės 
apdraudos įstatymą, privalo 
būti mokama ne mažiau 
kaip $44.80 pensijos per 
mėnesį.

Patariamoji taryba siūlė 
mokėti bent $20 iki $78.75 
mėnesinės pensijos.

Detroit. — Ieškoma fab
rikantų agento arba' fašis
tinio piktadario, kuris mo- 
josi nužudyt Walterj P. 
Reutherį, CIO Automobilių 
Darbininkų Unijos pirmi
ninką. Nenaudėlis, naktį 
šaudamas per Reutherio 
namų langą, pavojingai su
žalojo Reutheriui dešiniąją 
ranką ir sužeidė krūtinę. 
Policija žiūrinėja įspaustus 
žemėje šoviko pėdsakus 
prie Reutherio buto.

CIO unijos ir kitos orga
nizacijos sudėjo $116,000 at
lyginimo tiems, kurie padės 
piktadarį suimti ir nubaus
ti.

Sužeistam Reutheriui, 40 
metų amžiaus, padaryta o- 
peracija New Grace Ligo
ninėje. Gydytojai deda pa
stangas, kad atgaivint jam 
peršautos rankos vartoji
mą. _'

Reuther pašautas tik už 
keleto valandų po to, kai 
Automobilių Darbininkų U- 
nijos vadovybė davė leidimą 
šaukti 75,000 darbininkų 
streiką, prieš Chryslerio au
to. korporaciją. Tai yra vie
nas 'nurodymų, kad unijų 
priešai galėjo pasimot nu
žudyt Reutherį.

Bet policijos komisionie- 
rius Harry S. Toy, buvęs 
Fordo automobilių kompa
nijos advokatas, stengiasi 
sūversti’ nuožiūrą ant ko
munistų ir šiaip #progresy
vių, kurie nesutiko su uniji
ne Reutherio politika.

Užuot rimtai ieškojus 
tikrųjų kaltininkų, policijos 
valdyba ir vietiniai laikraš
čiai kursto “raudonųjų ra
ganų” dblavą.
ATLYGINIMAI Už NIEK

ŠŲ SUĖMIMĄ
Michigano Komunistų 

Partija paskyrė $500 atly
ginimo už suėmimą ir nu
teisimą tų, kurie peršovė 
Reutherį. “Tą žygį padarė 
niekšiški darbininkų judėji
mo priešai, — sako valstijos 
Komunistų Partijos pirmi
ninkas Carl Winter. — Pa- 
simojimas nužudyt Reuthe
rį yra desperatiškiausia, tų 
atakų, kurias fašistiniai 
gaivalai darė ir daro prieš 
Amerikos žmonių laisvę.”

CIO Auto. Darbininkų U- 
nijos centras paskyrė $100,- 
000 atlyginimo už šoviko 
areštavimą; Darbo Fede
racijos Vežikų Unija — $5,- 
000; Detroito miesto taryba

LAISVĖ-LIBERTY
The Only Lithuanian Dąily 

in the Eastern State®.
427 Ixirimer Street, 

Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-8878

Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.

$10,000; Auto. Darbininkų 
Unijos 174-tas skyrius $1,- 
000; Detroito CIO unijų ta
ryba $100.

Pasmerkimai Priešams
Detroito CIO unijų tary

ba pareiškė, jog pasikėsini
mas nušaut Reutherį yra 
fašistinis darbas. Taryba 
kartu smerkė ir policijos 
komisionieriu Toy. Jinai sa
ko:

“Toy dabar gali rasti at
sakymą į savo atsišaukimą 
per radiją pirm kelių savai
čių, kuomet jis šaukė vigi
lantes (‘budėtojus’) daryti 
tokius žygius, kaip šis.”

Wallace’o progresy vės 
partijos centras Michigan 
valstijoj užreiškė:

“Be abejo, tai yra prieš- 
darbininkiškų gaivalų pasi- 
mojimas. Tokius prievartos 
veiksmus tiksliai kursto sė
dintieji aukštose vietose as- tojo, kad komunistai neda-
menys mieste, valstijoj ir 
visoj šalyj.”

New York. — Wallace’o 
rinkimų kampanijos vedė
jas C. B. Baldwin, pareiškė:

“Bandymas nužudyt Wal- 
terį Reutherį yra panašios 
rūšies veikspias, kaip nese
niai padaryti užpuolimai 
prieš Henrio Wallace’o pra
kalbų susirinkimus... To
kius prievartos žygius kur
sto grupės, kurios aklai stiu 
mia šią šalį linkui karo ir 
amerikinio fašizmo.” >

Tokio turinio telegramas 
Baldwin pasiuntė genera- 
liam Jungt. Valstijų proku
rorui Tomui Clarkui, Michi
gano gubernatoriui K. Sig- 
leriui ir Detroito miesto 
majorui Eug. van Antwer- 
p’ui. Baldwin ragino juos 
dėti visas pastangas, kad 
žmogžudiški Reutherio už
puolikai būtų greitai suimti 
ir nubausti. z

Kongreso Komitetas Mato 
Karinę Sovietą Galybę

J . ’
Washington. — Kongre

so atstovų rūmų rinktinis 
komitetas raportavo, jog 
Sovietų pramonės gamyba 
jau yra pakilus iki to laips
nio, kaip pirm karo; bet ka
rinių įrengimų Sovietai da
bar daugiau pasigaminą, 
negu tada. Kongresmanų 
komitetas užginčijo netei
singus tvirtinimus, būk So
vietai ’ “negalėtų dabar ka
riauti.” 1

Civilių Teisių Gynėjas G. Marshall Atrastas 
Kaltu už Neamerikinio Komiteto “Paniekinimą”

Washington. — Federalis 
apskrities teismas atrado 
kaltu Geo. Marshallą, Civi
lių Teisių Kongreso pirmi
ninką, už tai, kad Marshal- 
las andai paniekinęs Jungt. 
Valstijų Kongresmanų Ne- 
amerikinės Veiklos Komite-

Tada Marshall buvo pir
mininkas Nacionalės Kons
titucinių Laisvių Sąjungos,

kuri išleido knygelę, nepa
tinkamą Martinui Dies’ui, 
tuometiniam Neamerikinės 
Veiklos Komiteto galvai. 
Knygelė reikalavo ištirti 
paties Dies’o' politiką ir 
panaikinti tą komitetą, kai
po priešingą Jungtinių Val
stijų Konstitucijai. Dėl to 
teisiųas dabar ir nukaitino 
Geų. Marshallą. Bausmė 
Marshallui būs paskirta po 
trejeto savaičių.

ANGLIES KOMPANIJOS MĖGINA PER 
TEISMĄ PANAIKINTI SUTARTAS 
SENATVĖS PENSIJAS MA1NIER1AM
Teismas Davė 80 Dienų Indžionkšiną prieš Uniją; Tada 
Kompanijos Pareikalavo Atmest Mainierių Pensijas

mainierių streiką.
Bet apie 300,000 angliaka

sių negrįžo darban, žiūrė
dami ,kaip teisėjas Goldsbo
rough nubaus Lewisą ir u- 
niją už tai, kad streikas 
nebuvo baigtas tuojau, kai 
tik apskrities teisėjas įsakė 
balandžio 3 d. Už tą pavė
lavimą teisėjas Goldsbo
rough nubaudė Lewisą $20,- 
000, o uniją $1,400,000. Po

Washington. — Minkštų
jų angliakasyklų kompanijų 
atstovas Ezra Van Horn 
kreipėsi į federalį apskri
ties teismą, kad panaikintų 
sutartį dėl senatvės pensijų 
mainieriams. Pensijų sutar
tis buvo padaryta su Mai
nierių Unijos pirmininku 
Johnu Lewisu bal. 12 d., 
tarpininkaujant senatoriui 
Stylesui Bridgčs’ui. Tuomet
Lewis ir atšaukė 400,000; tokios bausmės dauguma 
-—7----------:------------------- i mainierių taipgi nėjo dar

ban.
Tad valdžia praeitą tre

čiadienį išgavo iš teisėjo 
Goldsborough indžionkšiną, 
kuris, pagal Tafto-Hart
ley’o įstatymą, liepia mai
nieriams tuojau grįžti į ka
syklas ir p’er 80 dienų be 
pertraukos dirbti.

Tik už vienos valandos, 
kai Goldsborough davė tą 
įsakymą, kasyklų savininkų 
atstovas van Horn įteike

Italą Komunistai
%

Nevartos Jėgos
Roma. — Italijos komu

nistų vadas Togliatti pakąr-

rys prievartos veiksmų, ne
paisant, jog buvo varžoma 
seimo rinkimų laisvė. Kitas 
komunistų vadas, Luigi 
Longo sakė, jie taipgi turė
tų būti priimti valdžion,
kaip stambios partijos at- tam pačiam teismui prašy- 
stovai, jei valdžia nori va- mą, kad panaikintų sutartį
dintis demokratine.

Amerikiniai Šnipai 
Išleido $4;000,000 
Italijos Rinkimam

Washington. — Jungtinių 
Valstijų šnipai Italijoj išlei
do 4 milionus dolerių, kad 
padėtų klerikalams ir ki
tiems dešiniesiems laimėti 
rinkimus prieš komunistų 
ir kairiųjų socialistų Liau
dies Frontą, kaip praneša 
United Press. Tie pinigai 
buvo paimti iš slepiamo 
fondo, vadinamo Projekto 
X. Kongreso vadai yra už- 
gyrę tokį fondą “specia- 
liams” valdžios reikalams. 
Projekto X pinigų bus duo
ta ir šnipams-kenkėjams 
veikti prieš kairiųjų val
džias kaimyniškuose Sovie-

dėl senatvės pensijų mainie- 
riams. Van Horn tvirtino, 
kad tokios pensijos, girdi, 
peržengia Tafto-Hartley’o 
įstatymą.

Balandžio 12 d. buvo susi
tarta, kad kompanijos, mo
kės po $100 mėnesinės pen
sijos mainieriams, išdirbu
siems bent 20 metų ,ir su
laukusiems 62 metu am
žiaus.

New York. — 4,000 advo
katų iš įvairių valstijų pa
sirašė prašymą, kad Pales
tina būtų padalinta i žydų 
ir arabų valstybes.

CHINU KOMUNISTAI 
ATGRIEBĖ YENANA •

Nanking, Chinija.—Čiang 
Kai-šeko tautininku koman
da pripažino, kad chinų ko
munistai atgriebė seniau

tams rytinės Europos kraš- buvusiąją savo sostinę Ye- 
tuose. nana.v

Wallace Sako, Amerika Nupirko 
Italų Balsus, o ne Draugiškumą

Atlantic City, N. J. — kiečių taksais sumokėtus 
Jungtinės Valstijos nupirko pinigus, už kuriuos nupirko 
dešiniesiems balsus Italijos 
rinkimuose, bet nenupirko 
italų draugiškumo, sakė 
Henry Wallace, kalbėdamas 
Nacionalei Socialių Dar
buotojų Konferencijai.

“Rinkimus Italijoj laimė- į racijos plačiai ir giliai išsi- 
jo tie, kuriem buvo žadėta į kerojo Italijos lėktuvų, au-

naujas lengvatas tarptauti
niams trustams,—tęsė Wal
lace. — Amerikonai perėmė- 
Italijos žibalo pramonę į 
privačią savo kontrolę; di- 

| džiosios amerikinės korpo- • a • « w • • • • n • a a v •

Amerikos parama, — pa
reiškė Wallace, trečiosios 
partijos kandidatas į pre
zidentus.—Bet Italijos žmo
nių gyvenimo klausimai ne
išspręsti ir nieko nedaroma 
jiem išspręsti. Jeigu Italijos 
valdžia nepadarys reikalin
gų pagerinimų, tai Amerika 
bus nusipirkfls tik italų ne
apykantą.”

“Mūsų šalies valdžia iki 
šiol eikvojo Italijoj ameri-

tomobilių, elektros ir eleva
torių pramonėse. O tai pa
daryta lėšomis, paimtomis 
iš manęs ir jūsų.”
SAKOMA, MONTERIAI 

GRĮŽTA DARBAN
Washington. — Ketvirta

dienį pranešta, kad minkš
tųjų angliakasyklų strei- 
kieriai skaitlingai pradėjo-/ 
grįžti darban.

ORAS.—Būsią šiltoka.
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Dar Nepervėlu!
New Yorko įmesto majoro sutikimas pakelti subvė- 

mis ir basais važinėtojams karterius dar galima “atitai
syti,” jei tik plačioji didmiesčio visuomenė sugebės įsi
jungti į kovą.

Kaip žinia, pagal p. O’Dwyerio planą, su liepos 1 
diena kiekvienas niujorkietis, važinėjąs viršutiniais ar
ba požeminiais traukiniais turės mokėti 10 centų, vieto
ję 5*-kių; autobusais ir gatvekariais važinėjąs asmuo tu
rės mokėti 7-nis centus vietoje 5-kių.

Per vienerius metus New Yorko žmonės — dau
giausiai darbo žmonės ir jų šeimos — sumokės miestui 
apie $125 milionus daugiau, negu mokėdavo ligi šiol.

Šis pono majoro planas yra niekas daugiau, kaip 
• demokratų-republikonų suokalbis didmiesčio visuomenei 
apiplėšti.

Atsiminkime, jog turčių klasė nei subvėmis nei gat
vekariais nevažinėja; jais važinėja tik darbo 'žmonės ir 
jų šeimos. •

Šis padvigubintas karfėrio pakėlimas skaudžiausia 
atsilieps į darbininkų kišenę. Asmeniui, kuriam tenka 
naudotis subvėmis, važiuojant į darbą, važiuotės išlaidos' 
pasidvigubins: jeigu jis ligi šiol mokėjo kasdien, sakysi
me, po 10 centų, tai dabar turės mokėti po 20c pev dieną.

Tuomi didžiai pasunkinamas visas darbo žmonių gy
venimas.

Už tai turės atsakyti demokratų-republikonų “san
tarvės” viešpačiai, kurių užgaidas vykdo ponas miesto i 
majoras.

Jie atsakys per rinkimus..'
Ponas O’Dwyeris kadaise sakė, jog, girdi, jis niekad 

nepakels karfėrio, neatsiklausęs žmonių — referendumą 
jis jiem žadėjo šiam klausimui išspręsti.

Jei referendumu karfėrio pakėlimo klausimas bū
tų buvęs-balsuojamas, jis būtų, aišku, griežtai milžiniš
kos daugumos žmonių atmestas.

Tai gerai žinojo pats p. majoras, tai gerai žino de
mokratų-republikonų ponai.

Dėl to visas dalykas bandoma pravesti be atsiklau- 
simo miesto piliečių nuomonės. Visokį jiems pažadai, 
duoti prieš porą metų, nurūko vėjais.

Prie to visko prisidėjo ir p. Quill, Transportacijos 
Darbininkų Unijos prezidentas.

Tačiau dar nėra pervėlu prieš šį pasimojimą pilie
čių balsui pakelti.

'Balandžio mėn. 27 d. miesto Board of Estimate (lyg 
ir finansų taryba) spręs miesto biudžetą ir ten bus svars
tomas šis klausimas.

Didmiesčio darbo žmonės, visi gyventojai turi teisę 
(ir pareigą!) pareikšti savo griežtą protestą prieš tai, ką 
p. majoras siekiasi pravesti.

Siųskit telegramas, protestuodami prieš karfėrio pa
kėlimą; siųskite laiškus bei rezoliucijas. Viskas reikia 
siųsti: Board of Estimate, City Hall, New York City.

Važiuotės darbininkams algos pakelti galima be 
karfėrio padidinimo.

Podraug kiekvienas, pasimokęs iš šitų demokratų- 
republikonų užmačių, privalo juos uoliąu darbuotis už 
trečiąją partiją; privalo pagyvintai ruoštis rinkimams.

Michael Quill Pasitraukė
New Yorko važiuotės darbininkų unijos prezidentas 

neseniai pareiškė, būk jis pasitraukiąs iš Amerikos Dar
bo Partijos.

Pasitraukė iš jos jis tuomet, kada toji partija pa
reiškė, jog Quill negali kalbėti jos vardu, nes jis tos par
tijos neatstovauja.

Gaila pono Quill’o. Jis pastaruoju laiku, kažin kokių 
“įtakų” veikiamas, taip “nusinakino” darbo žmonėse, 
kad išėjo nei šis nei tas.

• Jis, kaip žinia, išstojo su demokratų-republikonų ma
šina už tai, kad pakelti New Yorko žmonėms karfėrį.

Girdi, tai reikią padaryti dėl to, kad važiuotės dar
bininkai. galėtų susilaukti didesnių algų. Pats p. Quill 

. * puikiai žino,, jog važiuotės darbininkams algos galima pa
kelti, yra iš ko pakelti, nepakeliant karfėrio.

Pirmiausiai p. Quill pasitraukė — demonstratyviai 
— iš niūjorkiškės .CIO tarybos.

Tuomet jis griežtai išstojo už karfėrio pakėlimą — 
griežčiau negu už važiuotės darbininkams algų pakėlimą.

. O po to, kai ADP jį kritikavo, pareikšdama, kad 
’jis jos daugiau nebeatstovauja, tuomet p. Quill pareiškė: 
pasitraukiu iš Darbo Partijos!

Mr. Quill dar‘vis yra New Yorko miesto taryboje, 
išrinktas ADP sąrašu. Dabar jis ten dėsis “nepartiniu,” 
o gal šliesis prie demokratų partijos. Tai bus politinis' 
si ra ta, ieškąs pastogės.

- Ligi šiol p. Quill'ą tūli vadindavo “katalikišku ko
munistu,” -— mat, jis lankydavęs bažnyčią. Nuo dabar 
jam to titulo niekas neteiks, kuomet jis komunistus vie
šai pasmerkė. (Girdi, jie ADP eilėse viešpataują, dėl tO' 
jis pasitraukiąs iš partijos).

Siaurai p. Quill samprotauja. Akiregis jo trumpas. 
Nemato, jis to, kas šiandien pasaulyje dedasi.

Pavėjui, sako žmonės, kur kas lengviau eiti.

Nežinau, ar naujausiais 
mikroskopais pavyktų su
rasti kokius nors “ideologi
nius” skirtumus tarp “Nau
jienų” ir “Dirvos”. Vienin
telis skirtumas tarp jų yra 
nebent tai, kad “socialisti
nės” “Naujienos” savo žvė
riškoje neapykantoje darbo 
Lietuvai žymiai pralenkia 
net smetoninę “Dirvą.”

Nesenai, įveikęs saVyje 
pasišlykštėjimo jaus m ą, 
perverčiau pundą “Naujie
nų” ir “Dirvos” numeriu. 
Tie patys šmeižtai, tie pa
tys prasimanymai, kartoja
mi diena iš dienos pagal 
gebelsinį principą: juo me
las didesnis, juo didesni 
šansai, kad žmonės jam pa
tikės.

Norėčiau šiandien palies
ti vieną melą, kurį paleido 
“Naujienos”, “Dirva”, o tur 
būt ir kiti jų draugai. Išve
žę iš Lietuvos. į Sibirą ar 
Arktiką žmones, pramonės 
įrengimus, duoną, gyvu
lius, šie laikraštpalaikiai 
staiga susigavo, jog pamir
šo išvežti ir žemės ūkio 
mašinas. Ir užsiraitę ran
koves, jie ėmėsi darbo. “Iš 
lietuviu ūkininku atimta v t-
mašinos ir arkliai!” —stau
gia smetonininkas “Dirvo
je.” “Bolševikai atėmė ku
liamąsias!” — lyg aidas 
kartoja “Naujienos.”

Vertėtų apie žemės ūkio 
mašinas pakalbėti kiek pla
čiau, nes iš šio melo apie 
mašinas, lyg yla iš maišo, 
išlenda visos Tarybų Lietu
vos priešų šmeižto machi
nacijos.

Pradėkime nuo klausimo 
apie traktorius.

/ “Pirmojo Visuotinio Lie- 
tuv. žemės ūkio surašymo” 
duomenimis (žiūrėk III 
tomą 49 puslapį) visoje 
buržuazinėje Lietuvoje bu
vo 544 traktoriai. Tais pa
čiais duomenimis tūkstan
čiui ha naudojamos žemės 
teko 0,14 traktoriaus. Kaip 
matote, “aukštas” mechani
zacijos lygis, kuris ryškiai 
iliustruoja bu^uazinės Lie
tuvos žemės ūkio “klestėji
mą.” Iš minėtu 544 trakto
rių 444 traktoriai (žiūr. 
“Surašymo” duomenų 54 
psl.) buvo ūkiuose, turėju
siuose 30 ir daugiau ha ar
ba, paprasčiau tariant, buo
žių ir dvarininku ūkiuose. 
Pridėkim prie to, kad ūkiai 
su žen^ės plotu daugiau 
kaip 30 ha tais pačiais duo
menimis (“Surašymo” I t. 
22 psl.) Lietuvoj buvo 9,98 

' nuoš. bendro ūkių skai
čiaus. Tokiu būdu 10 nuoš. 
ūkių, priklausiusių buožėms 
ir dvarininkams, turėjo 
444 traktorius, o likusieji 
90 nuoš. ūkių, arba, 258.705

Rašo L. Rūtėnas

buržuazinės firmos marke. 
Visi traktoriai turi Char
kovo, Stalingrado, Čeliąbin- 
sko ir kitų tarybinių ga
myklų ženklus.

Per keliūs pokarinius me
tus iš broliškųjų respublikų 
traktorių gauta daugiau 
negu jų iš viso turėjo bur
žuazinė Lietuva. Jau 1947 
metais traktoriais buvo su
arta 35,000 valstiečiu ūkiu 
žemės. Penkmečio pabaigo
je Lietuvos laukuose dirbs 
3,200 traktorių arba 6 kar
tus daugiau, negu buržuazi
nėje Lietuvoje. Jie su kau
pu apdirbs visą naujakurių 
žemę, o naujakurių turime 
$2,000. Tokiu būdu trakto
riai, kurių buržuazinėje 
Lietuvoje iš viso buvo keli 
šimtai ir tai buožių bei dva
rininkų ūkiuose, dabar 
tvirtai įgija pilietybės tei
ses darbo valstiečių ūkiuose 
ir šio penkmečio pabaigoje 
jais naudosis apie 110,000 
valstiečių.

Pažiūrėkime, dabar, kaip 
atrodo reikalai su kitomis, 
žemės ūkio mašinomis.

Lietuviškoji buržuazija ir 
jos ideologiniai ginklane
šiai'visuomet kalbėdavo ir 
rašydavo apie “ūkininkus”. 
“Ūkininkais” jie vadindavo 
ir tuos, kurie turėjo 2 ha 
žemės, ir tuos, kurie turėjo 
200. Tokia terminologija 
buvo labai patogi buržua
zijai, nes šita terminologija 
leido užmaskuoti buožių bei 
dvarininku rėmimo ir darbo 
valstiečių nuskurdimo poli
tiką bendromis melagingo
mis frazėmis apie rūpini
mąsi “ūkininkais.”

Mes tokios melagingos 
terminologijos niekuomet 
n e p r i p‘a.ž i n o m e . 
Kaime buvo - įvairūs “ūki
ninkai”: bežemiai, mažaže
miai, vidutiniokai, buožės, 
dvarininkai.* Neturiu tikslo 
šiame straipsnyje kalbėti 
apie socialinę diferenciaciją 
buržuazinės Lietuvos kai
me. Noriu tik pabrėžti, jog 
pagrindinis žemės ūkio ma
šinų kiekis tarybų valdžios 
įvedimo Lietuvoje išvakarė
se buvo saujelės buožių ir 
dvarininkų rankose, tuo 
metu, kai pagrindinė “ūki
ninkų” masė — darbo vals
tiečiai bent kiek sudėtin
gesnių mašinų neturėjo, o 
16 nuoš. visų ūkių (viduti
nio žemės ūkio. surašymo 
duomenimis) neturėjo ne 
tik mašinų, bet ir jokių že
mės ūkio padargų. Atski
rose ūkių kategorijose ne
turinčių žemės ūkio padar
gų procentas buvo dar di
desnis. Taip, pav., iš visų 
ūkių, turėjusių nuo 2 iki 5

linių grėblių jiems priklau
sė 3.627 ir 1.1.

Tai oficialieji 1930 metų 
surašymo duomenys. Po 
1930 metų žemės, gyvulių ir 
mašinų koncentracija dva
rininkų ir buožių rankose 
vyko labai sparčiai. Tarybų 
valdžios 1940 metais su
rinktais duomenimis, tary
binės žemės reformos išva
karėse dvarininkų ir buožių 
ūkiuose buvo apie 70 nuoš. 
visu mašinų. Mašinos 
stambiųjų žemvaldžių ran
kose buvo vieną iš. pagrin
dinių darbo valstiečių iš
naudojimo priemonių.

Hitlerinės okupacijos me
tais mašinų kiekis Lietu
vos žemės ūkyje žymiai su
mažėjo — jas sunaikino 
arba išvežė vokiškieji oku
pantai. Po Lietuvos išvada
vimo, broliškosios tarybinės 
respublikos be paliovos ir 
didėjančiais kiekiais siunčia 
į Lietuvą žemės ūkio maši
nas. Užtenka nurodyti, kad 
vien tik per pirmąjį 1948 
metų ketvirtį Lietuva gavo 
daugiau kaip 3,000 sudėtin
gų mašinų žemės ūkiui.

Tarybų valdžia deda ypa
tingas pastangas, kad iš
vystytų žemės ūkio mašinų 
bei įrankių gamybą ir pa
čioje Lietuvoje.

Vienas svarbiausiųjų po
karinio penkmečio plano 
Lietuvos TSR liaudies ūkiui 
atkurti bei išvystyti užda
vinių suformuluotas taip:
“Visokeriopai išvystyti ‘ že

mės ūkio mašinų statybą. 
Išplėsti plūgų, akėčių, vė
tyklių, kuliamųjų, kultiva
torių, kapojimų (akselinių) 
ir kitu žemės ūkio mašinų 
gamybą, padidinus jų išlei
dimą 1950 metais du kartu 
palyginti su prieškariniu 
lygiu.” .

Atstatyta arba teisingiau 
naujai pastatytas žemės ū- 
kio mašinų fabrikas “Žag
rė” Vilniuje. Šis fabrikas, 
aprūpintas moderniškais į- 
rengimais, jau duoda pro
dukcijos. Kaune statomas 
naujas žemės ūkio mašinų 
fabrikas “Arklas”, kuris 
turi būti paleistas iki penk
mečio pabaigos. Mietinis 
fabriko pajėgumas pa
gal svarbiausias produkci
jos rūšis sieks 10.000 plūgų, 
8,000 a’kėčių, 2,000 kultiva
torių ir t.t. Rekonstruoja
mas ir išplečiamas “Vieny
bės” žemės ūkio mašinų 
fabrikas Ukmergėje.

Tarybų valdžia kaip vie
na savo svarbiausių uždavi
nių užsibrėžė Lietuvos že
mės ūkio mechanizaciją, 
darbo, valstiečių darbo pa
lengvinimą, darbo žmonių 
gerovės pakėlimą. Šmeiži
kai, težino, kad mašinos at-

I

CIC United Electrical Radio & Machine Workers 
Lokalo 1227-to nariai šviečiasi darbe. Pertraukoje 
darbo pietums jie stebi filmą, aiškinančią, kokia krizė 
ir dėl ko gresia Amerikos žmonėms dėl stokos namų. 
Filmą yra viena iš Current History Films, pagaminta 

rodyti unijų susirinkimuose. Nenuostabu, kad toji 
unija progresuoja.

L. L. D. Vajus Prailginamas
Visi Lietuvių Literatūros Draugijos nariai, be,abe

jonės, žinote, kad'naujų narių gavimo vajus turėjo baig
tis su gegužės 1 diena. Tačiau Centro Komitetui atrodo, 
kad laiko vajui buvo duota per mažai, kad vasariniai pa
rengimai duoda puikią progą susitikti su žmonėmis, ku
rie'dar nėra mūsų draugijos nariais, ir juos pakalbinti 
įsirašyti. Todėl nutarėme vajų prailginti ikį liepos 1 die
nos. Vadinasi, turėsime dar du ištisu mėnesiu pasidar
bavimui.

Iki šiol, turime pasakyti, vajus ėjo per lėtai, tik 
viena kita kuopa, tik vienas kitas narys pasidarbavo. 
Trokštame, kad nuo dabar vajus pagyvėtų. Ikį šiol bu
vo per mažai, draugiškų lenktynių tarp kuopų bei apskri
čių gavime naujų narių. Prašome mūsų veikėjus į tai at
kreipti savo dėmesį. Laiko dabar yra.

Taip pat vėl norime priminti kuopoms ir nariams, 
kad mokė j imąsis į Draugiją duoklių būtų paskubintas. 
Dar yra daug kuopų, iš kurių nėra gauta nė vieno nario 
duoklių. Tai apsileidimas, kuris turėtų būti kuo greičiau
sia nugalėtas. Iki liepos 1 dienos visi nariai turėtų būti 
pasimokėję narines duokles. Duoklės visiškai mažos, ir 
todėl nėra jokio pasiteisinimo vilkinti jų pasimokėjimą.

Ta pačia proga prašome kuopas ir narius nepamirš
ti Centrą paremti finansiškai, paaukojant nš kuopų ir 
apskričių iždų, bei paskiriant parengimų pelno dalį. Prie 
šių dienų nesvietiško brangumo Išleidimas knygos ir žur
nalo labai daug kaštuoja. Įplaukomis vien tik iš narinių 
duoklių sunku išsiversti. Keletas šimtų dolerių per metus 
pašalinės paramos yra didelė Centrui pagalba.

Darbuokitės naujų narių gavimo vajuje!
Mokėkite narines duokles!
Paremkite Centrą aukomis!

LLD CENTRO KOMITETAS:
A. Bimba, pirmininkas,
D. M. Šolomskas, sekretorius, 
Dr. J. J. Kaškiaučius, iždininkas.
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ūkiai turėjo lygiai 100 trak-1 ha* jokių įrankių neturėjo i imtos tik iš dvarininkų. Jų 
torių. N j daugiau kaip 30 nuoš.

Taip pagal oficialius duo-L Kaip skurdžiai buvo ap- 
menis atrodė reikalai su i rūpinti žemės ūkio mašino- 
traktoriais buržuazin. Lie- ' mis pagrindinė darbo vals- 
tuvoje. ! tiečių masė, matyti iš tokių

Hitlerinės okupacijos me-; duomenų (visas duomenis 
tais beveik visi traktoriai'; mes vėl imame iš “Pirmojo 
buvo iš Lietuvos išgabenti. Lietuvos žemės ūkio sura- 
Tarybų valdžia nuo pirmų- šymo”): 
jų krašto išvadavimo dienų i Ūkiai iki 20 ha, sudarė* 
ėmėsi atkurti mašinų trak- i daugiau kaip pusę bendro 
torių stotis, kurioms trak- ūkių skaičiaus Lietuvoje, 
torius siuntė ir tebesiunčia bet iš 4.374 sėjamųjų, buvu- 
broliškosios r e s p ublikos. 
Šiandien vargu ar kokioje jiems priklausė iš viso 197, 
nors MTS ar tarybiniame iš 17.479 kertamųjų jiems 
ūkyje rasite traktorių su priklausė 3.785, iš 18.062 ark

Forrestal šaukia Negrų 
Vadus Pasitart Dėl 

Diskriminacijos
Washington. — Apsigyni

mo sekertorius J 
Forrestal pakvietė 15 žy
miųjų negrų vadų pasitarti 
apie skundus dėl negrų dis
kriminacijos ' (tai yra, dėl 
išskyrimo ir paneigimo) 
ginkluotose Amerikos jėgo
se. Valdžia gavo tūkstan
čius protestų prieš nelygybę 
negram armijoj, laivyne ir 
oro jėgose.

Rio de Janeiro.— Brazi
lijos policija suėmė 'dar 20 
tariamų komunistų.

I PIKNIKAI
i Į BROOKLYNĄ 

Mpbigym- LIEP0S 4-TĄ!
James V. „ .. . . .

šių krašto žemės ūkyje,

Bet kas bus tuomet, Lai vėjas atsisuks iš kitos pu
ses?

Nepaisant visko, Amerikos Darbo Partija šiuo metu 
Vaidina New Yorko valstijoje milžinišką vaidmenį ir at
eityje ji suvaidins dar didesnį.

Judėjimas^ už trečiosios partijos kūrimą plečiasi.
Judėjimas už Wallace’o-Taylor’o išrinkimą taipgi.di

dėja.
Unijistai eina ir eis su tuo judėjimu, nepaisydami, 

ką tas ar kitas jų lyderis pagiedos!

mašinos, kaip ir žemė, ati
duotos valstiečiams. “Nau
jienų” “socialistų” požiūriu 
—tai didelis nusikaltimas. 
Šie “socialistai” juk liejo, 
ašaras ir kai 
buvo pašalinta 
Bet kiekvienas 
vis galėjo tik 
dvarininkų ekspropriaciją. 
Tarybų valdžia vis plates
niu mastu teikia pagalbą 
žemės ūkio mašinomis dar
bo valstiečiams, — kaip tik 
tiems, kurie mašinomis be
veik nesinaudojo buržuazi
nėje Lietuvoj. Mes aukščiau 
pažymėjome, kad jau per
nai traktoriais buvo suarta 
žemės 35,000 valstiečių, kif- 
rie buržuazinėje Lietuvoje 
apie traktorius ir svajoti 
negalėjo. Drauge si* patar
navimais kitomis mašino
mis MTS pernai suteikė pa
galbą apie 67,000 ūkių. 1947 
m. Lietuvoje buvo 58 MTS, 
o šiais metais bus sukurta

monarchija, 
doras lietu- 
pas veikiu tei

Puikiausias vakacijas šie
met praleisite Brooklyne. 
Atvykite į Brooklyną 4-tą 
dieną liepos - (July 4th), tą 
dieną Brooklyne įvyks 
dienraščio Laisvės piknikas. 
Čia pasimatysite su skait
lingomis masėmis žmonių, o 
ant rytojaus po pikniko ga
lėsite smagiai pasimaudyti 
didžiajame Atlantiko van
denyne.

Kurie manote basais vyk
ti, jau laikas pasisamdyti 
basus.

•Prisirengkite iš anksto.
Brooklyniškis Laisvės pik

nikas bus 4-tą liepos (July 
4th), Clinton Park, Mas-

dar 12. Jos šiais metais ap
tarnaus 85.000 ūkių.

Nuolat auga mašinų kie
kis žemės kooperacijos 
draugijose. Vien 1947 m. 
šioms draugijoms buvo par
duota daugiau kaip 2,000 
įvairių, daugiausia, sudėtin
gų, * mašinų-, 
smulkaus inventoriaus.

Sekančiais metais ryšium j Park, Maynard, Mass, 
su sparčiu traktorių bei že- i Abu piknikai labai svar- 
mės ūkio mašinų gamybos . būs, abu visada būna skait- 
išvystymu visoje- Tarybų j lingi. Į abu šiuos piknikus 
Sąjungoje, Lietuvos žemės į visada atvyksta daug sve- 
ūkio aprūpinimas mašino-ičių iš kitų miestų.
mis vyks pagreitintais tem- Bostono apylinkė kas me- 
pais. Mes kovojame dėl Lie-1 tai iš anksto platina savo 
tuvos žemės ūkio mechani-1 pikniko įžangos bilietus.

Tai yra geras dalykas. Tą 
būdą jis praktikuos ir šie
met. Visos kolonijos turi

Antra dienraščio Laisvės 
iškilmė įvyks Bostono apy- 

neskaitant' linkėję, taipgi 4-tą liepos 
i (July 4th), Vose Pavilion

žavimo ir mes šį tikslą pa
sieksime, nes Lietuvoje ne
bėra daugiau “Naujienų” ir ___  ___  ____ ______
“Dirvos” draugų- dvarinin- pasirūpinti iš anksto plati- 
kų bei kitų kaimo išnaudo 
tojų užtarėjų.

nimu Bostono apylinkės
pikniko bilietų. L. Adm.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-Penkt., Bal. 23, 1948



Šimtmetinė Sukaktis Revoliuci
nių Audrų Europoje

Rašo D. M. šolomskas

1848 METŲ REVOLIUCIJA FRANCIJOJE
If}

/Tąsa)
Prie miesto rotušės jiems 

kelią pastojo 100,000 Na- 
cionalės Gvardijos, pašauk
tos “malšinti komunistų su
kilimą.” Organizuotos bur
žuazijos gaujos apsaugoje 
gvardiečių šaukė:. “Šalin 
Blanki!” “Šalin Raspaell ir 
Kobe!”, “Šalin komunis
tus !”

Darbininkų demonstraci
ja pasitraukė. Šį kartą 
kraujo praliejimo dar buvo 
išvengta. Buržuazija pasi
skubino į Paryžių dar pa
traukti kelis pulkus armi
jos.

Steigiamojo Seimo rinki
mai įvyko 23 d. balandžio. 
Balsavimuose dalyvavo 84 
nuoš. galinčių balsuoti. 
Buržuazijos teroras, gąsdi
nimai, papirkimai suteikė 
jai pergalę. Eilėje miestų, 
kaip Rouen, per dvi dienas 
ėjo ant barikadų karas.

Seimas ir Darbininkų 
Sukilimas

Gegužės 4 d. atsidarė 
Steigiamojo Seimo posė
džiai, Karolis Marksas ir 
Engelsas rašė: “Seimas ne
gaišuodamas nutraukė ry
šius su visomis socialėmis 
iliuzijomis vasario mėnesio 
revoliucijos ir tiesiog pas
kelbė buržuazinę respubli
ką, ir tiktai buržuazinę res- 

, publiką.”
Gegužės 15 dieną darbi

ninkai suorganizavo masi
nę demonstraciją ir nužy
giavo prie Steigiamojo Sei
mo rūmu reikalauti užtvir
tinti pirmiau padarytas 
liaudies reformas, ir įteikė 

♦naujus reikalavimus. Dar
bininkai įsiveržė į seimo rū
mus, Raspaell nuo tribūnos 

•perskaitė reikalavimų su
rašą, reikalavo ir Lenkijos 
sukilėliams pagalbos; pa
galbos Vokietijos žmonėms, 
sukilusiems prieš monar
chiją. Blanki iškėlė Fran- 
cijos darbo žmonių reikala
vimus, o Barbes, senas re
voliucionierius veteranas, 
reikalavo siųsti Francijos 
armiją į pagalbą lenkams, 
sukilusiems prieš Vokietijos 
monarchiją, ir uždėti dide
lius taksus ant Francijos 
turčių, kad pataisyti šalies 
finansti padėtį.

Bet seimo nariai buvo 
kurti linkui šių reikalavi
mų. Jie žinojo, kad reak
cijos jėgos jau sustiprėjo. 
Tuojau, tą pat dieną areš
tavo komunistų vadus Bar- 
besą, Albertą, Raspaell’ą, o 
kiek vėliau ir Blanki.

Birželio 23 d. Paryžiaus 
darbininkai atsakė į reakci
jos siautimą masine de
monstracija. Jie reikalavo 
pasitraukti reakcinę val
džią, smerkė Steigiamąjį 
Seimą už šalies reikalų iš
davystę, reikalavo paliuo- 
suoti areštuotus komuųistų 
vadus.

Tą pat dieną pradėjo sta
tyti barikadas, kurių kie
kis greitai pasiekė iki 600. 
“Tai buvo pirmasis didelis 
pilietinis karas tarpe prole
tariato ir buržuazijos” —. 
istoriją tiriant rašė vėliau 
Leninas.

Keturias dienas mušėsi 
ant barikadų 50,000 Pary
žiaus darbininkų ir darbi
ninkių prieš reakcijos ar
miją ir jėgas. Jie kovojo už 
demokratinę ir socialę res
publiką. Reakcija laimėjo. 
Jai padėjo smulkios buržu-

azijos persimetimas i reak
cijos pusę.

Baisusis Teroras
Ant barikadų žuvo apie 

500 darbininkų, bet kada 
reakcija juos nugalėjo, tai

“Šaudė ne vien sukilimo 
dalyvius, bet ir žmones, ku
rių ‘prasikaltimas’ buvo tik 

.‘tame, kad jie gyveno tame 
miesto kvartale, kur buvo 
pastatytos barikados, šau
dė už apsivilkimą darbinin
ko rūbais.
vyrus, bet i 
kus. Ant 
slapstančių 
miesčiuose, 
ant žvėrių,” 
joji Istorija” 314 p.

Tuojau buvo areštuota 
virš 25,000 Paryžiaus dar
bininkų. Juos laikė kalėji-i 
muose be maisto ir van
dens. Jie žuvo masėmis, 
vieni netekdami proto, kiti 
nuo bado, karšligės ir kitų 

1 ligų. Tautinė Gvardija šau
dė į kiekvieną, kas tik ka-, 
Įėjime bandė priartėti prie 
lango, kad nors kiek pa
traukus tyresnio oro į plau
čius. Ligoninėse daktarai 
atsisakė suteikti. sukilė
liams medikalę pagalbą.

Du žymūs rusų rašyto
jai tuo kartu buvo Paryžiu
je — Hercenas ir Turgene
vas. Jie tą ryškiai užakcen
tavo, pirmasis veikale 
“Praeityje ir Mintys,” ir 
antrasis — “Mūsiškiai Pa
siuntė.” Hercenas rašė:

“Po skerdynės, kuri tęsė
si keturias paras, užviešpa
tavo taika ir ramumasap
gulos mieste; gatvės buvo 
pilnos kareivių; retai, retai 
kur pasitaikė vežimas ir ci
vilis žmogus. Tautinės 
Gvardijos kareiviai piktais 
ir žioplais veidais saugojo 
savo kromelius, grumojant 
durtuvais ir šautuvų kam
bliais. Turčių girtos gaujos 
vaikščiojo bulvarais ir dai
navo ‘Numirti Už Tėvynę.’ 
Vaikėzai, po 16-17 metų, 
didžiavosi, kad ant jų ran
kų kraujas sukrekėjo, jiems 
miestietės metė gėlių, kad 
pasveikinti pergalėtojus. 
Kavenijakas (genero 1 a s - 
diktatorius) vežiojosi su 
savim karietoje kokį tai 
sužvėrėjusį elementą, kuris 
užmušė dešimt sukilėlių. 
Buržuazija triumfavo. Gi 
namai priemiestyje švento 
Antano dar degė; sienos 
kanuolių sviedinių tebebu
vo suardytos, sudaužyti ir 
sulamdyti rakandai ... O 
kur namų gyventojai? Apie 
juos niekas nei negalvojo... 
Vietomis užpilta smėlio, bet 
kraujas vis dar matosi. ..

“Prie Panteono, sugriau
to iš kanuolių, nieko nepri
leido, niekas ir nežinojo, 
kas ten darosi. Ant bulva
rų pastatyta kareivių šėt
ros, raitelių arkliai kram
tė lapus ant Elisejaus Lau
ko nuo mėdžiij; ant Sutar
ties Aikštės visur kareivių 
mundieros ir raitarijos bal
nai mirgėjo. Tiuljerio sode 
kareiviai virė maistą. Pa
ryžius tokių vaizdų nematė 

| nuo 1814 metų ...
“Praėjo dar kelios dienos 

ir Paryžius įgavo įprastą 
vaizdą: gražiai pasirėdžiu
sių minios užplovė bulva
rus ; gražiai pasipuošusios 
poniutės karietose važiavo 
pažiūrėti namų, kur buvo 
žiaurūs mūšiai... Tik ka- ’

Šaudė ne vien 
moteris ir vai- 
sukilėlių, besi- 

Paryžiaus prie- 
medžiojo, kaip 

’ — rašo “Nau-

reiviu būriai ir 
areštuotų pulkai 
baisiąsias dienas.” 4

Reakcija visame 
lyje džiaugėsi ir 
saviškių pergalę, 
budelis caras Nikalojus 1 
(Palkinas) asmeniškai pa
siuntė pasveikinimo laišką 
generolui Kavenijakui.

Susidarė nauja ministe
rija iš konservatyvų. Ji 
persekiojo ne vien komunis
tus, sukilėlius, kovingus 
darbininkus, bet net arešta
vo Luisą Blaną. Nauja mi
nisterija naikino pirmesnes 
reformas, uždraudė komu
nistinius klubus. Rugsėjo 9 
dieną panaikino įstatymą iš 
2 d. kovo, kuris buvo apru- 
bežiavęs darbo valandas.

Bet darbo liaudies pra-

varomi 
priminė

pasau- 
sveikino 
Rusijos

lietas kraujas negalėjo'už-| 
tikrinti amžiną buržuazijai 
viešpatavimą. Engelsas ra
šė 36 metai po šios skerdy
nės: “Po pirmo šūvio mes 
teis i i icjai a ts is I o j ome suki- 
lelrų pusėje y Ir Paryžius 
1871 metais davė “Pary
žiaus Komuną,” kuri buvo 
pirmoji darbo žmonių val
džia ir gyvavo jau 8 savai-

Konstitucija ir Naujas 
Karalius

Dai* nespėjo Paryžiaus 
gatvėse kraujas nudžiūti, 
dar nenudžiūvo vaikų, mo
tinų, tėvų, žmonų ir gimi
nių ašaros, apverkiant su
kilėlius rr kankinamus ka
lėjimuose, kaip Steigiama
sis Seimas susirink).

čio, 1848 metais, priėmė 
Francijos Konstituciją, ku-

Prezidcntu išrinko prin
cą Luy Napoleoną Bono- 
partą, Napoleono Bonopar
to giminaitį, ir įteikė jam 
veik karališką galią. Luy 
Bonopartas galvojo apie at- 
Isteigimą Napoleono Bono
parto imperijos ir ėjo jo pė
domis. Jis organizavo mo- 
narchistus ir reakcinę bur
žuaziją, ii- pradėjo smaugti 
liberalus ir kitus kiek kai
resnius. Birželio 13 d., 

11849 metais areštavo 34 
narius Steigiamojo Seimo 
ir atidavė teismui. Uždarė 
šešis kairesnius laikraščius.

Naktį, į 2 d. gruodžio, 
1851 metais, jo šalininkai 
organizavo m i Ii tari sukili
mą. Virš 25,000 pėstijos, 

16,000 raitarijos ir daug ar
tilerijos apsupo Steigiamo
jo Seimo rūmus. Luy Bono
partas paskelbė seimą pa-

rioje įraše, kad tai yra “de- leistu, jam nepatinkamus 
•mokratinė respublika ku- atstovus areštavo, panaiki- 
rioje yra laisvė, lygybė ir no visuotinus piliečių bal-
brolybė.” Kokia tai begėdy
stė !

savi mus.
Dabar pamatė smulkioji

buržuazija, kad 1848 metų! Sekamas Francijos dar- 
revoliucijos laisvės dingo irjbo liaudies išstojimas, ku- 
šoko i 
ven tojus į barikadas. Bet į: 
jų šauksmą atsiliepė tik 1,-| 
500 žmonių, kurie San-An
tonio priemiestyje statė vie
na, kita barikada.

Darbo liaudis jau netu
rėjo ką ginti. Visi jos 1848 
metų iškovojimai jau buvo 
panaikinti. Luy Bonopar- 
tas paskelbė plebiscitą, ku
ris buvo pravestas laike 
baisiausio teroro. Balsavi
mai užgyrė militaristų per
versmą ir naują Franci jai 
konstituciją, kuri daug sky
rėsi nuo pirmesnės.

Gruodžio 2, 1852 metais, 
paties Luy Bonoparto pas
kirti atstovai. į Senatą pa
skelbė jį Francijos karaliu
mi. Taip buvo užsmaugta 
Francijoje 1848 metų revo
liucija ir panaikinti jos lai
mėjimai. Antroji Francijos 
respublika po keturių metų 
mirė, vėl grįžo monarchijos 
sistema.

šaukti Paryžiaus gy-Yis supurtė ne vien savąją, 
bet ir užsienyje išnaudoto
jų klasę, buvo Paryžiaus 
Komuna 1871 metais. Bet 
ir, ji nedavė Franci jos darbo 
liaudžiai išlaisvinimo.' Tas 
darbas tebėra priešakyje.

(Daugiau bus)

Sovietai Grasiną N ebend ra- 
darbiau! su ^merikonais 

Vienoje
Viena. — Karinė Sovietų 

vyriausybė Vienoj, Austri
jos sostinėj, grasino per
traukti bendrąją kontrolę 
su amerikonais. Sovietai 
protestavo, kad jankiai “pro
vokatoriškai įžeidinėja” bei 
užpuldinėja sovietinius ka
rius.

Amerikonai protestavo, 
kad trys kariniai Sovietų 
pareigūnai suėmė Elsą Pfe
ffer - Wlasenko, kaip kari
nę piktadarę, perbėgusią į 
amerikinę miesto dalį. Ka
riniai amerik. policininkai 
atėmė ją iš rusų.
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Atsiliepkite j Jų Verksmą... 
26 Atsiliepimai Viename, dėl 
230,000,000 Badaujančiu Vaiky.
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WILLIAM O’DWYER, 
Mayor City of New York, 

Honorary Chairman

SPYROS P. SKOURAS, 
General Chairman

DANIEL P. WOOLLEY, 
Vice Chairman

United Nations Appeal for Children

NEGALI BŪT TAIKOS
PAKOL VIENAS IŠ TRIJŲ 

PASAULIO VAIKŲ BADAUJA

Duokite gausiai maitinimui alkanų 
...aprengkite nuo gus... gydykite sergančius!

New Yorko dalis šiame pasaulinio pločio Atsišaukime Žmo
niškumo Reikalui yra $6,600,000. štai — ir DABAR — yra 
Pašaukimas Veikti kiekvieno asmens New Yorko Mieste. 
Duokite širdingai tai dideliai daugybei skaudžiai paliestų 
Vaikų, kurių gyvenimas šiandien yra be laisvės ii’ be vilties. 
Prisiųskite savo auką ŠIANDIEN!
AMERICAN OVERSEAS AID—UNITED NATIONS APPEAL FOR CHILDREN

50 Broadway, New York 4, N. Y.

International Children’s Emergency Fund (United Nations Appeal for Children) ♦ A F of L Labor League 
or Human Rights (Foreign Relief Program) • American Aid to France, Inc. • American Friends Service 
ommittee ♦ I he American Hungarian Relief, Inc. • American Relief to Austria, Inc. ♦ American Relief 

for Czechoslovakia • American Relief for Italy, Inc. • American Relief for Poland, Inc. • Church World 
ervice — Special Projects Division • Freedom Fund — Cooperative League of the USA • Friends of 
• uxembourg • Greek War Relief Association, Inc. • U. S. Committee for the International Children’s 
emergency Fund, Inc. • International Rėscpe and Relief Committee • International Social Service • Na

tional CIO Community Service Comrrfittee - Overseas Relief & .Rehabilitation Fund • Philippine War 
Relief (of U. S.) In*. • American Committee for Refugees from Russia • Unitarian Service Committee 
United Lithuanian Relief Fund of America, Inc. ♦ United Service to China, Inc. • United Service to 
Holland, Inc. ♦ United Ukrainian American Relief Committee • War Relief Services - National Catholic 
welfare Conference • World Emergency Fund Committee-National Board—YWCA.

Prisekite savo čekį. — ir 
Pasiųskite šį kuponų šiandien

to AMERICAN OVERSEAS AID 
UNITED NATIONS APPEAL FOR CHILDREN

50 BROADWAY, NIW YORK 4, N. Y.

( in yra mano anka maitinimui,
»pn<h niui, ir palaikymui gviyhi-a tų
P«sr.uli.. 230,000.000 skaudžiai paliestu Vaikų

AMOUNT _ ____  /-L ,— - ——_ Check Monty Order C««h
NAM E_________________

ADDRESS_______________ ___________

Hem* moke check, poyable Io ALEX H. ARDREY, Treaiurer 
<All conlribulion, ar. deductible for Incom. Tax pvrpo..,)
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CHAPMAN COHEN

Krikščionybė, Vergija 
ir Darbininkai

Verte A. M. Metelionis.
(Tąsa)

Viaras vos pastebimai susiraukė: Tes
sa jis laikė savo priešu. Tačiau Deseris 
nesidon\ėjo jo mimika; jis kalbėjo toliau:

— Aš įsitikinęs, kad jums pavyks iš
saugoti taiką. Aišku, Hitleris nepaken
čiamas, tačiau geriau bet kokios nuolai- 

. dos> negu karas.
Viaras pražydo. Jis bijojo, kad Dese

ris, remdamasis išorės pavojumi, pradės 
žvanginti ginklais. Tačiau ne, ir Dese
ris už taiką! Viaras stipriai paspaudė jo 
ranką:

— Tikėkite manim, kol aš valdžioje — 
jokių avantiūrų! Aš neleisiu, kad Pran
cūzijos valstiečiai mirtų už abisiniečius 
arba čekus.

Išlydėjęs svečią, Viaras lengviau at
siduso, kaip mokinys, išlaikęs sunkų eg
zaminą. Aišku, Deseris gina savo intere
sus. Bet dabar viskas susipynė; Deserio 
interesai supuola su darbininkų intere
sais. Jis — tikras pacifistas. Vadinasi, 
Viaras atstovauja ne partiją, ne klasę, 
bet naciją . ..

Sekretorius įėjo parašo: įsakymas apie 
perkėlimą valdininko, vaidinusio didelį 
vaidmenį Breteilio organizacijoje! Via
ras atstūmė lapą:

— Kuriam galui sukelti visus prieš 
.save? '

Juokaudamas jis pridūrė: x
—» Mano bičiuli, reikia mokytis val

dyti keturiasdešimt milijonų. Markso 
laikais proletarai galėjo netekti tik pan
čių, o laimėti visą pasaulį. Dabar mes 
galime prarasti pasaulį, o laimėti pan
čius.

Išeidamas į gatvę, Deseris pasišlykš- 
tėdamas nusipurtė. Viskas pasirodė per
daug lengva! Ir štai tokiu Viaru tiki 
Pjeras! Ne vien Pjeras, milijonai... 
Taip, žmonės paiki, gal būt, čia jų išsi
gelbėjimas.

Deseris turėjo vykti į finansinių eks
pertų pasitarimą, bet apsigalvojo: Viaro 
bailumas jį nuvargino. Jis nužygiavo il
ga Rivolio gatve. Netoli Bastilijos aikš
tės jis pasuko į šalutinę gatvelę ir pa
matė šviečiančią vakaruškų iškabą. Ne
svarstydamas jis įėjo: užsimiršti!...

Muzikantai narsiai griežė senus foks
trotus. Popieriniai žibintuvai ir kartūni
nės girliandos teikė patalpai teatrinio 
spektaklio vaizdą. Aplink Deserį šoko jū
rininkai, darbininkai, modistės, kamba
rinės.

Deseris, įteikęs muzikantams penkis 
sū už turą, čiupo storą strazdanotą mer
giną. Ji kvepėjo pigia pudra ir šokdama 
saldžiai vartė akis. Paskui Deseris pa
vaišino ją degtinėje mirkytomis vyšnio
mis.

— Jūs mėgstate šokti?
Mergaitė pasirodė plepi:

. — Labai! Tik retai pasiseka. Aš iki 
šešių dirbu įmonėje. O dar reikia į na
mus paimti darbo. Žinote, kiek man mo
ka? Penkis šimtus penkiasdešimt! Argi 
iš to galima pragyventi? Dabar, sako, 
viskas pasikeisią. Mūsų meisterės pareiš
kė, kad, jeigu nepridės, mes streikuosi
me. Todėl, kad dabar Liaudies frontas, 
ir niekas nebenori gyventi, kaip lig šiol. 

‘Tiesa?
Deseris iškratė iš pypkės pelenus ir, 

nuleidęs ant akių savo nenatūraliai di- 
.delius antakius, tarė:

— Kaipgi, kaipgi! Būtinai pasikels ... 
Štai, pavyzdžiui, blondinai šoko su briu- 
netemis, o Viaras įsakys, kad briunetės 
šoktų su blondinais. Iki pasimatymo, 
miela panele! Man laikas namo.
16

Streikas “Senos” aviacijos fabrike 
prasidėjo šeštadienį. Visą savaitę darbi
ninkai mėgino susitarti su direkcija. De- 
seris sutiko padidinti uždarbį, bet griež
tai atmetė kitus darbininką reikalavi
mus. Ypatingai piktino jį punktai, lie
tę kolektyvinę sutartį ir apmokamas 
atostogas. Jis sausai atsakė:

— To netenka svarstyti.
Deseris suprato, kad streikai laikas 

nuo laiko neišvengiami. Tie mažučiai ka
rai baigdavosi tai darbininkų laimėjimu, 
tai Deserio pergale; tačiau kiekviena 
pralaimėjusi pusė nė minutei neatsisa
kydavo revanšo -minties. Streikuojančių
jų reikalavimai visuomet siekė vieno: 
mažiau darbo valandų, daugiau frankų; 
ir Deseris tai laikė natūraliu dalyku. Jis 
turėjo šimtus pasipelnymo būdų. Darbi

ninkai tik streikais gali padidinti savo 
uždarbį. Visa kita priklauso nuo situa
cijos, nuo ištvermės. Jei įmonė užversta 
skubiais užsakymais, o bedarbių tarpe 
sunku surasti kvalifikuotų darbininkų, 
Deseris daro nuolaidas. Jeigu užsakymų 
maža, o geltonųjų daug, Deseris laukia: 
praeina viena kita savaitė, ir, ilgiau ne
ištvėrę badaudami, streikuojantieji atei
na nusilenkti, arba jis praneša, kad vi* 
sus atleidžia ii: renka naujus. Toje nenu
trūkstamoje kovoje Deseris matė gyveni
mo įstatymą ir nejautė savo priešams nei 
simpatijos, nei pykčio.

Liaudies frontas laimėjo rinkimuose; 
prie to laimėjimo pridėjo ranką ir Dese
ris; jis tikėjo radikalų apsukrumu; nau
jųjų ministrų tarpe buvo jo senų bičiu
lių; pasikalbėjimas su Viaru jį galutinai 
nuramino: iš to padegėjo išeis puikus 
gaisrininkas!... Karštos kalbos nejau
dino Deserio: kuriam galui bengališką- 
ugnį laikyti katastrofa? Jis laukė strei
kų: darbininkai pasinaudos patogia jiems 
situacija. Jis buvo pasiruošęs su tuo su
tikti ir pakelti uždarbį. Tačiau reikala
vimai, išdėstyti Mišo, jį įpykino. Dese
ris —ne valstybė, jis tik įmonininkas! 
Jeigu Viaras nori siųsti darbininkus pa
simaudyti jūroje — prašau! Tegu moka 
iždas. Kolektyvinė sutartis?

— Ne, ponas Mišo! Aš laisvės šalinin
kas. Jūs galite pasilikti mano įmonėje 
arba išeiti — tai jūsų reikalas. Aš galiu 
jus palikti arba atleisti — tai mano rei
kalas.

Šeštadienį darbininkai nepradėjo dar
bo. Aštuoniolika tūkstančių susirinko 
kieme priešai liejimo cechą. Legre pasa
kė:

— Kas nesutinka, pakelkite ranką.
Darbininkų tarpe buvo silpnadvasių, 

kurie įkalbinėjo nestreikuoti: jie bijojo 
namiškių priekaištų, bado, sunykimo. 
Tačiau dabar, kai prieš visus reikėjo 
prisipažinti bailiais, jie nusiminę tylėjo; 
nepakilo nė viena ranka.

Šūstelėjo pire vartų. Tada pasigirdo 
skambus Mišo balsas:

— Draugai, sustokite!... Neišeiki
te!.. ,

Jis stovėjo sunkvežimyje ir, pakėlęs 
prie burnos ruporą, šaukė: “neišeikite!” 
— ir, kaip aidas, iš visų pusių atsiliepė 
balsai: “Neišeikite!”

— Draugai, jeigu mes išeisime, jie 
pasamdys geltonuosius. Mes privalome 
pasilikti įmonėje, čia nakvoti, čia gyven
ti — parą, savaitę, mėnesį, kol laimėsi
me.

Suaidėjo nustebę šauksmai: niekas 
dar nesuprato, ką kalba Mišo.

Tai bent streikas!
— O ką ėsime?
— Vistiek policija išvaikys!

• Mišo nesiliovė šaukęs į ruporą:
— Maisto klausimą išspręs komitetas. 

Pinigų paimsime iš savo sąjungos. Nie
kas iš čia mūsų neišvys: rankos trum
pos! Reikia išstatyti postus. Neįsileisti 
provokatorių. Direkcijos ponai gali eiti 
namo, bet atgal mes jų nepriimsim. Tai 
tiesa, draugai, kad tokio streiko nebu
vo! O mes parodysim ...

Mišo bičiulis, jaunutis tekintojas Ža
no, užlipo ant stogo korpuso, ' kur buvo 
direkcija, ir iškėlė raudoną vėliavą.,Jis 
šūktelėjo:

— Vėliava viršum tvirtovės!
Taip prasidėjo nepaprastas streikas, 

sukrėtęs šalį.
Visą dieną žmonių minios stovėjo 

krantinėj ir gatvėse, prieinančiose prie 
įmonės. Trys tūkstančiai policininkų, ko
vos šalmais, su1 dujokaukėmis, ruošėsi 
šturmuoti. Tačiau vyriausybė svyravo, 
ir policininkai liejo pyktį ant streikinin
kų žmonų, kurios bandė prasiveržti prie 
vartų, arba ant atsitiktinių praeivių. 
Vakare moterys vis dėlto prasimušė iki 
įmonės; jos atnešė duonos, dešros, sūrio, 
vyšnių, vyno; kai kurios atnešė futbolo 
sviedinių, ’ šachmatų, knygų, gitarų. Ža
no motina atnešė kiaušinių ir priegalvį. 
Žano kartu su kitais užlipo ant tvoros, 
o motina šaukė jam iš apačios:

Ką tu sugalvojai, begėdi? Eik na
mo miegoti!

Žano susigėdęs nusišypsojo.
Iš direkcijos inžinierių tiktai Pjeras 

prisidėjo prie streikininkų. Direktorius 
jam pasakė: “Atsargiai! Perbėgėlių nie
kas nemėgsta ...” Pjeras užsidegė: “Ma
no tėvas, pone, buvo darbininkas!”

(Bus daugiau)'

• (Tąsa)

Ta religija, kuri pakentė 
tokią baisią vergiją, kuri 
kalbėjo ir net kovojo už tos 
vergijos palaikymą, tai ji 
neturi tiesos sakyti, kad ji 
bent kuo prisidėjo prie ver
gijos panaikinimo. Ištiesų, 
krikščionybė ne daugiau 
prisidėjo prie vergijos pa
naikinimo, kiek ji prisidė
jo prie panaikinimo vadina
mų ragnų ir eretikų degini
mo. Vergijos panaikinimas 
buvo pasekmė, kad žmoni
ja pasiekė tam tikrą laips
nį kultūros; o antra, tam 
labai daug prisidėjo įvykusi 
permaina ekonominėj drau
gijos tvarkoj. Tas ir pri
vertė krikšč. bažnyčią at
sisakyti taip labai pelningo 
vergijos biznio, panašiai, 
'kaip ta bažnyčia atsisakė 
nuo raganų deginimo, nuo 
šventosios inkvizicijos ir ki
tų neva šventų ir neklaidin
gų dogmų...

• VI
Krikščionybe ir Darbi

ninkai
Atydžiai iki šiol peržiūrė

ję istorinius faktus, mes 
galime be jokios abejonės 
sakyti, kad nėra nei ma
žiausio pamato tiems krik
ščionių besigyrimams, būk 
jų pastangomis ' buvusi pa
naikinta vergija. Mes sura
dome daugybę, prirodymų, 
kur ant plataus pasaulio 
krikščionybė palaikė ir rė
mė vergiją, bet neradome 
nei vieno autoritetingo fak
to, kad kada ir" kur ta krik
ščionybė būtų pasmerkusi 
vergiją. -

Visai nėra argumentas 
sakyti, būk dėl to krikščio
nybė nepanaikino vergijos, 
nes tam neturėjo galios. 
Faktas yra, kad per daug 
šimtmečių ta krikščionybė 
buvo vadovaujanti ir ko
manduojanti civilizuoto pa
saulio spėka. Ta krikščiony
bė- turėjo galios karūnavo- 
ti karalius arba neištiki
mus mesti nuo sostų. Visos 
tautos drebėjo, kada Vati
kanas pagrąsindavo eksko- 
munikavimu. Arba vėl, ta 
krikščionybė turėjo galios 
pasakyti tautai eiti kariauti 
su kitatikiais, arba paversti 
visą krikščionišką Europą į 
tokią barbarišką žudynę, 
kaip Kryžiuočių Karai. Ta 
bažnyčia net turėjo teises 

'žmones į kalėjimus dėti, 
ten juos su inkvizicijos pa
galba kankinti ir šimtus 
tūkstančių jų vadinamųjų 
raganą ir eretikų ant laužų 
sudeginti. Visa tai pilniau
siai prirodo, kad krikščio
nių bažnyčiai nebuvo trum
pa galios nei progų panaiki
nimui vergijos. Tuo laiku, 
kada krikščionybė buvo ga
lingiausia, tai tuo pačiu 
laiku ir vergija buvo skait
lingiausia ir barbariškiau
sia.

Iš pradžių krikščionybė, 
kol dar. ji neturėjo spėkos, 
gal ir buvo vergų religija. 
Bet nuo laiko, kai krikščio

nybė į savo pusę gavo Ro
mos didelį rięzninką, Kons
tantiną Didįjį (325 metais), 
sykiu gavo spėką ir iki šių 
dienų; per 16-ką šimtų me
tų krikščionybė buvo ir 
šiandien tebėra religija ka
ralių, didžturčių, ponų ir 
klebonų. Alginis darbinin
kas, kuris tikisi gauti pa
guodą ir užtarimą a nuo 
krikščionių bažnyčios, tai 
jis visai nepažįsta krikščio
nybės ir ieško užtarimo ten, 
kur niekados jo neras. 
Taipgi, laike krikščionybės 
pilno viešpatavimo, moks
las, žinojimas buvo ant že
miausio laipsnio. Jau nekal
bant apie šiaip žmones, bet 
buvo dauguma kunigų ir 
net vyskupų visai bemoks
liai. O kiek to mokslo buvo, 
tai jis buvo pilnoj kontrolėj 
krikščionišk.. bažnyčios. Tuo 
laiku vergija buvo barba
riškiausia, vergas žmogus 
neturėjo šunies vertės, o ta
čiau niekur neužtinkame, 
kad kunigai būtų aprašę tą 
vergų padėtį. Vietoj to, mes 
randame, daug kunigų pri
rašyta apie šventųjų kan
čias ir kitus panašius hum- 
bugus.

Tuo laikū kunigija matė 
daugiau svarbos aprašyme 
protinių ligonių elgesio, 
kaip ve:

Vienas jaunuolis taip la
bai norėjo mergos, o tą no
rą skaitė velnio pagunda. 
Kad nuvyti velnią, tai tą 
kūno dalį, kuri veda į pik
tą pagundymą, davė skruz
dėlėms ėsti.

Kitas jaunuolis irgi turė
jo panašią “ligą”, tai tą j 
grieką vedančią kūno dalį 
išsipiovė ir paliko šventu. 
Šitokį ir panašūs aprašy
mai kunigijai buvo svar
besni negu aprašymai ver
gijos ir darbininkų vargin
go gyvenimo-. Tik kada ge
nas skaitlius žmonių jau iš
sinėrė iš krikščionybės apy
nasrio, jie pradėjo ne tik 
kalbėti, bet ir kovoti už 
vergijos panaikinimą ir už 
abelną darbo žmonių būvio 
pagerinimą. Tais žmonėmis 
buvo Marksas, Engelsas, 
Oven’as ir daug kitų tikrų 
darbininkų užtarėjų - liuo- 
suotojų.

Dar ir nūdien krikščio
niška bažnyčia į abelną 
darbininkų padėtį žiūri to
mis pačiomis viduramžių a- 
kimis, būk darbininko lai
mė priklauso nuo to, kokį 
jis poną gaus — gerą ar 
blogą.

Čia vėl negalima praleisti 
nepažymėjus to laiko, kada 
krikščioniška bažnyčia ne 
tik užgyrė baudžiavą, bet ir 
pati bažnyčia laikė bau
džiauninkus. Baudžiaunin
kas visai mažai skyrėsi nuo 
pilno vergo. Jis buvo tar
tum prirakintas prie pono 
dvaro arba klioštoriaus ir 
be jų žinios ir leidimo nie
kur negalėjo išeiti. Net 
baudžiauninko sūnūs ir 
dukterys be pono leidimo

. UŽUOJAUTA
Onai Litvinienei 

ir jos šeimai
Dėl mirties vyro ir tėvo
KAZIMIERO LITVINO

Mirė Balandžio 17-tą

UŽUOJAUTA NUO DETROITO 
MOTERŲ PAŽANGOS KLUBO 

IR CHORO NARIŲ

negalėjo vesti. Dažnai už 
leidimą vesti turėjo ponui 
užmokėti arba suteikti tei
sę “pirmos nakties’*.

Baudžiauninkai, kaip ir 
pilni vergai, buvo beteisiai 
ir didžiausiai skriaudžiami. 
Kiekvieną sykį, kada bau
džiauninkai dėl nepanešamo 
vargo išdrįsdavo sukilti 
prieš skriaudėjus, tai visa
dos krikščioniška bažnyčia 
stovėjo su ponais prieš bau
džiauninkus. Taip lygiai, 
kaip pirmiau bažnyčia sto
vėjo su ponais prieš ver
gus, taip šiandien stovi su 
ponais prieš “laisvus” dar
bininkus.

Krikščionių bažnyčia, tai 
ta niekados nemieganti tur
čių klasės reikalus ginanti 
amžina tarnaitė. Supranta
ma, kad bažnyčia tą daro 
ne iš meilės linkui turčių, o 
dėl to, kad iš to labai pel
ningas biznis. Tik ačiū tam, 
šiandien krikščioniška baž
nyčia turi milžiniškus tur
tus, turi speciales privilegi
jas ir didelį autoritetą.

Užrašuose randame, kad 
pabaigoje 13-to šimtmečio 
Anglijoj ant 52 gyventojų 
buvo vienas kunigas, o baž
nyčia turėjo vieną trečdalį 
Anglijos žemės ir kitų tur
tų. Tada bažnyčia naudojo 
visokias priemones, kad tik

išgauti iš vergų paskutinius 
centus. Pardavinėjo žvakes, 
visokias indulgencijas “su 
atlaidais” ir kitokius bur
tus, o iš to surinktus pini
gus pasidalindavo po lygia 
dalį kunigai, karalius ir po
piežius. Kad bent kiek skai
tytoją supažindinti su tais 
kunigų biznio būdais, tai čia 
pateiksime vieną pavyzdį.

(Daužau bus)

Detroit Mi4
LLD 10 Apskr. Suvažiavimas

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 10-tos apskrities metinis 
suvažiavimas įvyks nedėlioję, 
30 d. gegužės, šeštadienį, 29 
d. gegužės, bus surengta de
legatų pasitikimui vakarienė, 
o sekmadienį, 10 vai. ryto, 
prasidės LLD 10 Apskr. kon
ferencija.

Yra išsiuntinėta visoms kuo' 
ponis kvietimai. Norime, kad 
šiame suvažiavime dalyvautų 
ir LLD 109 kuopa iš Toledo, 
Ohio. Nors ji yra kitos ap
skrities ribose, bet kadangi ar- 

‘ čiau prie mūs, tai būtų gerai, 
kad jos delegatai dalyvautų.

ST. TVARIJONAS, 
Sekretorius.

Washington. — Įnešta 
kongresui sumanymas del 
drafto vyrams -nuo 18 iki 31 
metų amžiaus.

UŽUOJAUTA
Onai. Litvinienei 

ir jos šeimai /
Dėl mirties-vyro ir tėvo s

KAZIMIERO LITVINO
Mirė Balandžio 17-tą

Užuojauta nuo jdčjos draugų:

.G. ir S. Nausėdai 
J. Z. Dftntai 
J. M. Ginaičiai 
Pr. ir Elz. Jočioniai
M. B. Klimai
A. P. Jakščiai
J. Grebliko šeima 
Ant. Gotauta
J. O. Valavičiai 
Dr. ir U. Palevičiai

J. ir J. Daukai
J. ir'M. Smitrevičiai
A. O. Demskiai
S. J. Gareliai
J. A. Klimavičiai
V. Smalsticnė
A. M. Andruliai
J. A. Zigmontai
J. Aranauskas 
F. ir S. Nakai.

BU

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.

A ’ • • ‘

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. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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NEW HAVEN, CONN
Nuotrupos iš LDS 5-tos 
Apskrities Konferencijos

Klausantis LDS delegatų ir 
svečių kalbų, įgautas gražus 
Įspūdis iš nuveiktų apskrities 
ribose darbų. 1 Kelios kuopos 
nariais stovi ant vietos, bet ki
tos paaugo nariais ir sutvirtė
jo. Vajaus eiga, galima sa
kyt, buvo geroka. Geriausiai

• pasirodė bridgeportiečiai va-; 
dovybėje ’J. J. Mockaičio. Tuo 
pat kartu, kitas Susivienijimo 
geras patrijotas, J. Kundas su j 
talkininkais, New Havene ir
gi neatsiliko. Hartforde du 
vajininku buvo drąsiai pasi- 
moję Mockaitj supliekti. Pa
galiau jiedu perdaug aptilo.

gražių Susivienijimo veikėjų, 
negalima manyt, kad jie nesi- 
darbuos laukiant seimo, o 
ypač po šiai planingai konfe
rencijai. Juk. Waterburio 
Bruklynas yra didžiausia lie
tuvių kolonija. Ten, kaip gi
rioje įvairių medžių, taip pas 
juos visokių žmonių galima 
užeiti ir naujų narių įrašyti.

New Britaine kuopos nariai 
turėtų gerai apkulti klausimą, 
kaip kuopos stovį pakelti, čia 
irgi didelė lietuvių kolonija, 
progų eilės, tik beda, kad jų 
nariai neišsijudina. Į darbą, o 
pamatytų, kokios gražios -būtų 
pasekmės.

Paėmus Oakvillę, Stamfor-
Pasidrąsinę, žada prieš LDS dą ir ūkininkus, ten sunkiau 

Įrašyti nariai gauti. Bet ir ten su ge
rais norais galima surasti na- 

iš jaunesnio amžiaus

bus pilnai atidarytas Kultūros 
Centras Brooklyne, kuriame 
turėsime LDS raštinę. Ten mū
sų jaunoji karta turės vairuo
ti apšvietos ir kultūros darbą. 
Daugiau ar mažiau LDS na
riai yra prisidėję prie Įkūrimo 
to centro. Išgirdus tokią ma
lonią žinią, pas visus užsilieps
nojo didis džiaugsmas.

Pasiraginta, , kad kuodau- 
giausiai siųsti delegatų Į LDS 
būsiantį seimą. Apskritis 
tarė prigelbėt kuopoms 
dvidešimkę. *

Neapsieita be trūkumų.
Įvyko jaunimo posėdis.i Nebu
vo aišku, kodėl nesukvietė jų. 
Pagaliau numatyta, kad ir 
vėl prisieis ruošti golfo tur- 
namentą, tad į apskrities val
dybą išrinkti du gabūs jauno 
amžiaus žmonės: E. Visockis 
iš Oakvillės ir J. Rigley iš 
Bridgeporto. Visi kiti Įėję į 
valdybą yra gabūs 
Tikimasi iš jų daug 
LDS.

Nuo konferencijos 
tos laiškas pasiųstas
čiam J. Pūdymui, LDS veikė
jui. Numirusieji nariai atsi
stojimu pagerbti. Indorsuo- 
ta Wallace’o kandidatūra ir 
išrinkti du nariai kampanijos 
darbui. O kad darbas eitų 
sekfliingiau, tam skirta dvide
šimt penki doleriai.

Einant prie konferencijos 
užbaigos, iššaukti pakalbėti 
J. J. Mockaitis, kandidatas Į 
LDS vice-pirmininko vietą, J. 
Ormanas (bfooklynietis) ir

n ti
po

Ne

L'

seimą pasmarkauti,
naujų narių. Mockaitis nie
kam nepasiduosiąs. Konfe- rių 
rencijoje davė žodį,‘ kad jis žmonių.
savo ir kuopos garbę .išneš iki: j. Kuncai sklandžiai pirmi- 
pergalės: Bridgeporto būtinai; ninkaujant, konferencijoje 
turėsią būti dųbeltava kvota, vyravo ūpas, gyvos diskusijos 
išpildyta. O Kaip su Kunca? 
Jis irgi parodysiąs drąsos ir 
gabumo.
.Šių veikėjų ne tušti žodžiai, 

bet gražūs pažadai, brangesni 
auksą.

Dabar, kaip bus su water- 
buriečiais? Jie konferencijo
je pasirodė sarmatlyvi, mažai 
kalbėjo apie prospektus pas 
juos. Tačiau, žinant . eilę

ir darė sesijas nenuobodžias, 
bet patrauklias. Norėjosi kal
bėt ir kalbėt apie Susivieniji
mų.

Iš centro atvykęs J. Orma- 
nas Įnešė daug gražaus ūpo 
savo kalboje, kad tik vienin
telis LDS’ turi tiek daug .jau
nimo, tai eleksyras šiai orga
nizacijai. Prie to, išgirdom iš 
Ormano kalbos, jog ne už ilgo

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
WOODHAVEN, N. Y.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

> Tel. EVergreen 8-9770

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiami nemokamai 

visose dalyse miesto.
Te). Virginia 7-4499

Moderniškai įrengtos Koplyčios 
426 LAFAYETTE ST.,’ 

Newark 5, N. J.
TeL MArket 2-5172
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*———-———— —————*

August 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 bukietų ar vainikų, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC. /

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
' Telefonuokite dienų ar naktj

EVergreen 7-4774

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

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

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

šių žodžių rašytojas. Visi pa
drąsinančiai nušvietė prakil
nius LDS atliktus darbus, pa
lietė ir trūkumus.

Iš kalbų ir tarimų numa
tomai jog reiktų keisti LDS 
vardas, gerint’i, kartu ir didin
ti “Tiesos” angliškasis sky
rius. Dabartinis skyrius ne
atsako reikalui, nes nesiranda 
vietos kultūros ir apšvietos 
straipsniams, o be apšvietos 
mūsų jaunimas negalės pro
gresu ot.

Sunku visus dalykėlius su- 
minėt, bet negalima praleist 
nepaminėjus mūsų draugių 
moterų, kurios sutaisė skanius 
pietus ir sočiai svečius pavai
šino. Dėkui joms už pas.i- 
darbavirrfą! Todėl sekant? 
apskrities konferencija ir vėl 
bus laikoma New Haven 
mieste.

CHICAGOS ŽINIOS (I HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

sai ką kitą. Šimtai lietuvių pa
siryžę laimėti streiką. Entuzias
tiškai, akliamacijos būdu sutik
ta kuo skaitlingiausiai dalyvau
ti pikieto linijose. Taipgi, tarp 
susirinkusių nesijautė jokio pa
sipiktinimo streiko vadais, kaip 
kad buvo skleidžiami gandai.' 
Nesijautė jokio antagonizmo 
prieš negrus. Streikierip Žalpio 
prakalboje žodžiai “kartu su 
juodukais turim suglausti eiles 
pikieto linijoje iki laimėjimo,”

Stakjardų Lietuviai 
Streikieriai

Praėjusiam pirmadienyj, ba-: 
landžio 12 d. skerdyklų darbi
ninkų unijos apatinėje svetai
nėje Įvyko gana entuziastiškas 
lietuvių streikierių mitingas. 
Septyniose valandose vakare 
salė buvo pilnutėlė žmonių. Vy
rai ir moterys, visi lietuviai, il
gus metus išdirbę skerdyklose, i 
dabar rasdamidsi kovos lauke 
už didesnę algą, susirinko tar
tis. Susirinko tartis, kaip lai-1 buvo sutikti karštu delnų ploji- 
mėti streiką, kaip išlaikyti uni
ją. Pasirodė, kad vieyiintėlė iš
eitis išeiti laimėtojais, tai ener
gingai dalyvauti pikieto linijo
se, turėti pilnas pasitikėjimas 
streiko vadais.

PATYRĘ
RAKANDŲ UŽBAIGĖJAI

5 Dienų Savaitė 
Aukščiausia aitra eksjtertams 

Kreipkitės Asmeniškai
FLETCHER’S

Boston Post Road, Mamaroneck, N. Y. 
PEL. MAMARONECK 9-4300 

______________________________ (97)

PROSYTOJAI
Prie genes rūšies vyriškų koatų.

Nuolatinis Darbas. Gera Alga.
.MARKOWITZ.

17 E. 16TH ST., N. Y. C.
(96) '

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

veikėjai, 
gero dėl

uzudjau-
sergan-

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, maldą knyga. Tilžės 
spaudimo, 448 dus!., aiAkiN drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai 

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa
vaikei. mišių maldos, drūtais juo
dais apdarais ............................. :........

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

Apie Dangų, Saulę, Mėnesj ir žvaigždes 
Elenutė ir Jonukas, gražios apysakalt. 
Biblija, su 379 pavcksl., 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, nž dalinimų 
lapelių prie bažnyčios. Knygutė su 

paveikslais................................. .....................
Duktė Marių, graži Apysaka ...............
Duktė Gyvena Pūstynėjc—ir apie du 

į*rolius ............. ......... ..........................
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne- 
,muno Upę ................ .............................

Eustachijušas. apysaka iš pirmutinių 
*mž. 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 t.t...................... .............
Kabalas, laimės 'rodyklė, su Saliamono 

nosia ....................................... ..............
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais ......................................
Keliautojai, į Šventų Žemę, Jeruzolimų 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 
Laime 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 Žiedas, kur jį gali atrasti, ir 

vTskų 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 .................................. -

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

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

receptų ......................................... .......
Stcbūklingas Veidrodis, apysaka ....... ..
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks. .......................................... ............
Didžiausia nauja SAPNŲ knyga 300 

$L75c
Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks. 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo 

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

Laiškams poplcra, rašyti į Lietuvų, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tas. 
40c; 3 tuz. $1.

Tyra Mostis. Nuo rožės, paillų ir bile 
kokio niežulio. Uncija ... . ...............
Dvi uncijos ...........................................

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

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

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

taro (hayfever) ..................... .
] _____ _______ .
1.00. 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plaiskcnas, sulaiko slinkimų ir nuo 
pražiliino .................................   60c
Norintieji įsigyti bile vienų iš virš minėtų 

knygų ar žolių, rašykite j t
" M. ŽUKAITIS,

334 Dean St., Spencerport, N. Y.
(adv.)

$1.75

75c

15c
10c
25c

$2.25

30c

35c
75c

35c
25c

35c

35c

30c
15c
35c
25c

35c

25c
35c
35c

25c
35c

65c 
50c 
25c

25c 
10c

25c

$2.50

25c

30c
35c

$1.00
25c

$1.50
25 c

$1.50

$1.00
25c

50c 
pusi.

45c

$1.25
$2.25

60c 
85c 
60c 
60c 
60c

_ 60c

75c

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

$1.25

—. ________ ...._____ _______ ,... $1.25
Palungos Trajanka 75c, didesni pakeliai i>o

Dailių ................................................. 85c
vandeninės ir širdies ligų _______ 60c
nemalonaus kvapo .............................. 85c
surūgusio pilvo (heartburn) 85c
veneriškų ligų ...........................  $1.25

skirtas Koresp.

Bridgeport, Conn

Keista. Nekultuose Chicago jc 
lietuviškuose laikraščiuose bu
vo bepradedą pasirodyti apie 
lietuvius streikicrius šlykščių 
dalykų. Taipgi ir sklysti gan
dai, kad lietuviai labai skeptiš
kai žiūri Į streiką ir jo laimė
jimą. Tačiau pirmasis lietuvių 
streikierių mitingas parodė vi-

savo namuose, 
Ave., Bridge- 
draugams ap- 
draugą ir pa-

. PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

AYDLD Moterų Klubo susirinki
mas įvyks 27 d. balandžio, 7:30 v. v. 
155 Hungerford St. "Drauges daly
vaukime visos, išgirst svarbius ra
portus ir tt. — V. K., sekr. (96-97)

BROCKTON, MASS.
Linksmas vakaras, koncertas ir 

šokiai. Rengia LLD 6 kp., balandžio 
24 d. Liet. Taut. Namo apatinėje 
salėje, - kampas Vine ir No. Main 
St. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga 75c. 
Kviečiame dalyvauti. — Kom.

(95-96) .

mu. Streikierės Koveikienės 
kvietimas streikuojančius laiky
tis vienybėj, taipgi buvo nuly
dėtas entuziastišku delnų ploji
mu.

Lietuvių streikierių ūpas pa- 
jc i kilęs. Ryžtingumas neišsemia

mas. Reikalingų pagalbos lietu
vių tarpe dar nėra. O jei ku
riems ir prisireiks, jie tikri, kad 
pažangieji Chicagos lietuviai 
juos sušelps, neatsižvelgiant ko: i 
kių jie pažiūrų yra.

Lietuviai, streikicriai didžiu
ma senyvi žmonės. Jie supran-1 
ta, kad streiko pralaimėjimas i 
ir netekimas iš unijos užtari-

OPERATORĖS
PATYRUSIOS

DIRBTI PRIE .$10.75 SUKNELIŲ 
Kreipkitės

BELMONTE DRESS CO.
5-43 iSTH AVE., L. I. C., N. Y.

(101)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

KRAUJO AUKUOTOJAI
Sveiki Vyrai ir Moterys 

Kreipkitės su pirmadieniu baigiant 
l>chktadieniu 1:30 iki 3:30 P. M.

APMOKAMA

BLOOD TRANSFUSION ASSOC.
455 CENTRAL J’ARK WEST (105TII ST.) 

NEW YORK CITY
(98)

mo, jų dienos skerdyklose būtų |<Qrjnj

perskaitytų visi kartu tų ne
mirštančia lietuviams Uptono 

į - apysaką “Raistas,” 
kur rašoma apie tas pačias 
skerdyklas, kuriose vyksta da
bar streikas, ir apie tokius lie
tuvius, kokie dabar streikuoja'.

J. P-kas.

narius, tai Mary 
metų ir jos sūnus 
kuris yra 16-kos 
pavyzdinga šeima

LDS 74 kp. susirinkimas Įvy
ko 11 d. balandžio. Visų pirma 
reikia išreikšti kuopos vardu 
gilią užuojautą nenuilstančiam 
darbuotojui progresyviame ju-| 
dėjime d. J. A. Budimui, kuris 
yra LDS 74-tos kuopos iždinin
kas. Jau gerokas laikas, kaip jis 
sunkiai serga.

Jis buvo pasidavęs Į ligoni
nę. Dabar yra 
1525 Stratford 

' port. Patartina 
lankyti sergantį
simatyti,i kas jam priduos dau
giau energijos.

J. J. Mockaitis vėl perstatė 
du naujus 
Vaikšnis, 42 
Leonardas, 
metų. Tai
kas liečia organizaciją, nes jie 
visi priklauso prie LDS. Taip 
turėtų pasielgti ir kitos šeimos.

Mūsų kuopos delegatais Į tre
čiosios partijos Conit. valstijo
je konferenciją buvo išrinkti F. 
Miknevičia, C. Bendaraitis, J. 
Butnaris, A. Raguckas ir A. 
Švėgžda. Visi turėjo pasigami
nę tinkamus raportus-, kuriuos 
išdavė. Smagu, kad energingai 
veikiama H. Wallace išrinki
mui Į prezidentus.

Buvo surengta parė; komisi
joje buvo A. Raguckas, J. Ja
šiūnus ir J. J. Mockaitis. Parė 
įvyko 20 d. kovo; pelno liko 
$41.85. Geros pasekmės buvo to
dėl, kad mūsų gaspadinės gra
žiai pasidarbavo, 
valgių paaukavimu 
A. Pudimienė, M. 
O. Arrisonienė, L.
nė, J. J. Mockaitis, A. Jocis, A. 
Jocienė, H. Baranauskiene, V. 
Miknevičienė ir J. Jasiunąs, 
Visiems už aukas didelis ačiū!

Skaityti 
tro, vienas 
gavimo, o 
tu į seimą 
kaltis.

Skaitytas laiškas nuo 
5-tos apskr. sekretoriaus 
Mockaičio reikale apskr. konfe
rencijos. Delegatai^ į konferen
ciją išrinkta: A. Jocis, A. Jo
cienė, H. Baranauskienė, C. 
Bendaraitis ir A. Raguckas.

Nutarta surengti piknikas, į 
komisiją išrinkta J. J. Mockai
tis ir A. Raguckas.

' Dr. M. Tamsonienė jau pa
sveiko ir iš centro aplaikė $67 
pašalpos čekį.

Lietuviai, kurie dar nepri
klausote prie LDS, tai prisira
šykite, nes tai yra . geriausia 
pašalpos organizacija.

M. A.

PHILADELPHIA, PA.
, LLD 10 kp. rengia vakarienę, ba
landžio 25 d., 5:30 v.’v., 735 Fair
mount Ave. Bus namų darbo deš
rų, paukštienos, grybų ir kitokių' 
skanėsių. Valgius gamins Teresė 
Šiaulinskienė. Būkite tikri, nesigai
lėsite atsilankę. — Rengėjos.

(95-96)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. rengia didelį 

lių, uždarymui žieminio sezono, 
bus paskutinis parengimas, 
eisime prie- vasarinių ]. 
Turėsime įvairių valgių ir 
Nepraleiskite progos. Įvyks 
džio 25 d., 29 Endicott St., 
vai. vak. Kviečiame vietinius ir 
apylinkes dalyvauti. — A. W.

(95-96)

ba
tai 

Vėliau 
parengimų, 
ir gėrimų, 

balan- 
, 5:30

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks balandžio 25 d., 143 Pierce St. 
2 vai. dieną. Draugai kviečiami da
lyvauti šiame susirinkime. — L. Tu- 
reikis. (95-96)

Taipgi, su
prisidėjo:

Valatkienė, 
Mockaitic-

HRTFORD, CONN.
^Balandžio 25 d., LDS 79 kp. ren

gta balių.. Bus Laisves Choro salėje, 
155 Hungerford St. Pradžia .2:30 v. 
dieną. Bus įvairių gėrimų ii' užkan
džių, gera orkestrą šokiam. Kvie
čiame skaitlingai susirinkti, pasi
linksminti ir tuom pat kartu pa
remti LDS 79 kp. — Rcng. Kom.

(95-96)

laiškai iš LDS cen- 
reikale naujų narių 

kitas seimo. Delega- 
išrinktas J. J. Moe-

LDS
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|j. J. Kaškiaučius, M. D.| 
Ž 530 Summer Avenue, J 
T Newark 4, N. J. į
J HUmboldt 2-7964 |
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Egzaminuoįam Afcis,} 
i Rašome Receptus Į 
IDarome ir Pritaikome Akinius ■

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

•Tel. ST. 2-8342

GERI PIETŪS!
Kadą norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domi kaltis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. įai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

4 •
'Kampas Broadway ir Stone Ave., prie 

Chauncey St., Broadway Line.
Tel. GLemnore 5-6191

°

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

a

suskaitytos. Senyvi žmonės 
kompanijom nebereikalingi, jos 
nori jaunų darbininkų, šis fak
torius, matyt, lietuvius strei- 
kierius ir cementuoja. į’ vieny
bę už streiko laimėjimą ii- uni
jos išlaikymą nepažeistos Taft- 
Hartley Įstatymu.

Kadangi darbininkų vienybė 
ir kovingumas yra stiprinamas: 
dažnais tarp savęs pasitari- gTijai 
mais, tai panašių mitingų, kaip Francijai $1,300,800,000 per 
kad buvo praėjusį pirmadienį metus, 
lietuviai streikieriai turėtų tu-' 
rėti dažniau. Yra galimybių tu
rėti panašių parengimų, kaip; 
kad tą patį vakarą turėjo strei
kieriai ispanai. Pažangieji Chi-j 
eagos menininkai yra pasiryžę! 
streikieriams programą išpil
dyti veltui. Dar gražiau būtų, i 
kad visi lietuviai streikieriai 
rinktųsi j unijos patalpas ir Į Rd.

Washington. — Paul G. 
Hoffman, Marshallo plano 
adminstratorius, skiria An- 

$1,234,300,000, o

FLORJDIEČIŲ ATYDAI
Atydai ūkininkams Floridoj. Aš 

noriu randavoti žemės Floridoj. 
50x100. Noriu pastatyti namą ir už 
10 motų atiduosiu žemes savininkui. 
Gyvensiu tame name 4 mėnesius į 
metus, ir mokėsiu rendą. Pageidau
jama. kad būtų netoliau 40 mylių 
nuo vandenio (beaches). Prašau 
kreiptis pas: J. Stankus, 84-48 63rd

., Elmhurst. N. Y. (96-97)

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

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

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

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

Valgiais ir gėrimai^ aptarnaujame žemom kainom.

LITU A NICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvienų dienų yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIEN£ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

5. pus!.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Penkt, Dal. 23, 1948
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PIRMOSIOS GEGUŽĖS PARADE TIKISI 
ŠIMTO TŪKSTANČIU MARŠUOTOJŲ

Balandžio *21-mos vakarą, 
Webster Hall, New Yorke, 
įvyko antroji, paskutinė Pir
mosios Gegužės paradui pa
siruošti konferencija. Daly
vavo desėtkų unijų ir kitų or
ganizacijų atstovai.

Pranešta, jog suverbuota GO I 
vietos unijų ir daug kitų or
ganizacijų.

Savo raportuose apie jau 
atliktą pasiruošimą Gegužinei 
organizacijų atstovai stipriai 
pažymėjo, jog ši gegužinė tu
rės būti didžiausia. Nespėjo 
mūsų jaunimas, veteranai, at
sigriebti ramaus miego, šimtai 
tūkstančių jaunimo dar uoga-: 
vo sau pirmos pastogės, n u9- j 
savo buto, o jau mūsų Wall ! 
Strytas stumia mus link kito i 
karo.

Kalbėtojai taipgi pažymėjo, 
kad skaldymas darbininkų
judėjimo, bandymas darbinin
kus pavergti taip pat yra d a-1 
limi karo programos. Liaudis' 
nekenčia karo, neturi už ką 
kariauti, ji gali neprileisti ša- j 
)į įstumti Į karą, tad k a to | 
rengėjams reikia, pirm visko.! 
sudaužyti darbininkų judėji
mą.

Neamei’ikinės Veiklos Ko
miteto kongresui pasiūlytieji 
taip vadinami “anti-subvers- 
ive” biliai yra taikomi pa
vergimui. pažabojimui ne vien 
tik darbininkų, bet visos tai
ką mylinčios, taiką ginančios! 
liaudies, sakė kalbėtojai. Dėl į 
to, sakė jie:

Laikas prieš tuos bilius 
veikti dabar arba niekad. Ma-' 
sinė Pirmos Gegužės Demons-, 
tracija bus galingu balsu 
prieš tuos pančius.

—Jeigu Pirma Gegužės mi
nios marŠuotų nuo 1 valandos 
dieną iki 1 valandos naktį, į 
jeigu 8-ją Avenue ir mylias ! 
aplink ją skaidrintu žibintai j 
iki pusiaunakčio — pareiškę 
autorius Howard Fast,—dar
bininkams pančių kalėjai ir 
karo rengėjai turėtų prabilti 
kita gaida.

Autorius iššaukė konferen-! 
ciją iškviesti į demonstraciją į 
visus organizuotus darbiniu-1 
kus ir jų šeimas. Sako:—mes,;

IŠ LIETUVIU KRIAUČIŲ DIRBTUVIŲ 
PIRMININKU SUSIRINKIMO

profesionale i, būdami mažyte Balandžio IG įvyko lietuvių 
visuomenės dalimi, pernai Ge- kriaučių dirbtuvių pirmininkų 
gūžinėje turėję tik 3,500 būrį, į ir komisijų susirinkimas. Jo 
šietnet pažadame išeiti į pa-Į vedėju išrinktas J. Bernotas, 
radą 10,000 būriu, jeigu jūs' Pirmiausia ėjo aptarimas 
visi kiti iškviesite 90,000. į.mūsų unijos narių registraci-

Konferencija entuziastiškai i -Į08’ kadangi 1 aft-Hai tie,y 
pasisakė darbuotis už šimtą 1 įstatymas, gręsia mūs unijai 
tūkstančiu maršuotojų. 1 PaV()Jum'-

Taft-Hartley įstatymas nori 
Lietuviai Irgi Maršuosime | kompaničnos unijos: unija tu- 
Lietuviai taipgi mobilizuoja-j rėtų būti nuolaidi samdyto- 

mės maršuoti ir yra svarbu iš-! jams> darbininkai pavergti, 
stoti juo didesniu būriu. Ruoš-! dirbtuvėje jokios unijinės 
kites visi maršuoti kitą šešta- į tvarkos neturėtų būti. Dele- 
dienį, gegužės 1 d., New 5 or- i gatas ir dirbtuvės pirmininkas 
k°- j neturėtų teisės kištis, užtart

Susirinkimo laikas, vieta ir darbininkus dirbtuvėje prieš 
viskas kita bus paskelbta už1 samdytojų pasimojimus. Taip- 
dienos kitos. ■ gj neleistų imti duoklių dirb-

Lietuvių Komiteto Atst. į tuvėje. Samdytojas neturės

Sveikata Arba Liga
Sveikata yra brangesnė ir 

už didžiausi turtą. Taigi, 
kiekvienas žmogus turi žino
ti, kaip užlaikyti ją.

Maistas yra tas svarbiausias 
elementas, kuris pataiso arba 
pagadina žmogaus sveikatą, 
užnuodija arba pataiso žmo
gaus kraują.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
pasakys, kaip palaikyti gerą, 
švarų kraują.

J. W. THOMSONAS, vege
taras, pasakys, koks maistas 
yra medicina ir koks yra nuo
dai.

P A S A R (IA : N e p a m i 1 \š kite 1 
Gal būt. kad jau bus paskuti
nės šį sezoną sveikatos klausi
mais prakalbos.

Taigi, moterys ii* vyrai atei
kite į šias prakalbas ir ne tiki 
kad išgirsite tas svarbias pa-j 
mokas, bot ir turėsite gerai 
progą pasigėrėti Amerikos 1 
Lietuvių Centru.

Prašome: nepamirškite at
sivesti savo draugus ir pažįs
tamus.

Prakalbos atsibus 25- d. ba-

Dr. J. j J. Kaškiaučius

landžio 
džia 2 
110-0G

šį sekmadienį, 
vai. po pietų; 
Atlantim ! Avė.,

mond Hill.
Įžanga veltui.

Kviečia

. Pra- 
vieta: 
Rich-

Sveikatos Kultūros
Kliubas.

Komedijos “Pono 
Amerikono” Aktoriams

Daugiau Sveikinimu
Vilnies Suvažiavimui

Apdovanojo
Kultūrinį Centrą

 • i

Sužinojusi, kad jau vyksta | 
veiksmai naujame Lietuvių: 
Kul tūriniame Centre, 110-06 j 
AtlaTitic Ave., Richmond Hill, Į 
Mitzi Bovinienė dovanojo jo; 
virtuvei indų ir įrankių.

Daugelis žmonių jau buvo 
apdovanoję centrą stalavais 
įrankiais seniau. O kiti sakosi 
jau sukrovę “kraitelį” ir tikr 
laukia pirmos šventės tų do-i 
vanų pristatymui.

Penktadienį, balandžio 23 
d., Laisvės salėje įvyks “Po
no Amerikono” repeticijos; 
jos įvyks su Aido Choru. 
Pradžia lygiai 7 :30 v. v.

Sekmadienį, balandžio 25 
d., Ivgiai 2 v. p. p., Laisvės 
salėje, taipgi įvyks visų akto
rių ii- choristų repeticija.

Visi aktoriai prašomi būti 
laiku!

Turime atsiminti, jog ko
medijos “Pono Amerikono” 
vaidinimas įvyks gegužės 2 d; 
salė atdara bus 3 v. p. p., gi 
vaidinimas prasidės 3:30 v.

Vivien Leigh atiduoda viską savo romansui. Jinai su 
Kieran Moore ir Ralph Richardson vaidina Alexander 
Korda’s gamintoje 20th Century-Fox filmoje “Anna 
Karenina,” gamintoje remiantis paskilbusia Tolstojaus 

apysaka. Ne už ilgo pradės rodyti New Yorke.

Priduota ’$13, surinktų 
Brooklyno priemiestyje Rich
mond Hill, Lietuvių Kultūri
nio Centro teritorijoje, pa
sveikinimui dienraščio Vilnies 
suvažiavimo. Aukojo seka
mai :

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 185 kuopa $5; Baltru
šaičiai $2; po dolerį: V. 
Paukštys, M. Klimas, P. Rai
nys, Bieliauskas, Verkutis ir 
Venckūnai.

Dar sekami draugai prisidė
jo su dolerine prie pasveiki
nimo dienraščio Vilnies dali
ninkų suvažiavimo, kuris 
įvyks gegužės 9 dieną: M. Do
bilus, P. Grabauskas, J. By- 
ronas, St. Večkys ir P. Venta.

Kurie dar nesate prisidėję, 
prašomi atsiliepti.

Už aukas visiems labai ačiū. 
Tikiu, kad tos apylinkės lietu
viai dar sudės daugiau svei
kinimų. j

šiemet 'didžiojo Brooklyno 
su priemiesčiais lietuviai yra 
pasimoję pasveikinti dienraš
čio Vilnies dalininkų suvažia
vimą gausia finansine parama. 
Kurie tam pritariate, tuojau 
atsiliepkite.

Suvažiavimas įvyks gegužės 
9 dieną. Laiko nebe daug li
ko. ' A. B.

i ____  -— -------------- ——.............

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys vienam vyrui, (galima matyt 
bile laiku. Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas: Veronika Gogis, 
398 South 1st St., (1 laiptais aukš
tyn)? Brooklyn, N .Y. (96-98)

Pasirandavoja du fornišiuoti kam
bariai. Pageidaujama, kad kreiptųsi 
vien tik vyrai. Užlipę vienais laiptais 
aukštyn, klauskite dėl Victor. Adre
sas: 412 South 4th St., Brooklyn, 
N. Y.

skirtumo tarp dirbančio dirb
tuvėje unijisto ir neunijisto.

Taigi, mūsų unijos viršinin
kai, perihatę tokį žiaurų už
simojimą prieš darbininkus, 
unijos apsaugai išleido regis
tracijos korteles, kad ta re
gistracija bųtų pravesta šapo- 
se. per tų šapų pirmininkus. 
G nedirbančiųjų šapų pirmi
ninkai arba jų įgaliotiniai tu
rės atlankyti narius jų namuo
se, kad jie išpildytų registra
cijos korteles. Visų narių pa
sisakymas už uniją. įgalini
mas jos kalbėti narių vardu, 
bus antausis smogikiškam 
Taft-TIartley įstatymui, o .pa
tiems sau • užtikrinimas išlai
kymo per daug metų iškovotų 
trumpesnių darbo valandų ir 
kitų teisių; ,

Gerbiamieji kriaučiai ir 
kriaučkos, stengkitės visi už
siregistruoti pas savo dirbtu
vės pirmininką. Jis turi ‘‘jū
sų kortą, su jūsų vardu ir pa
varde toje kortoje. Kortą bū
tinai turite pasirašyti, o kitą 
dalį jūsų kortos dirbtuvės pir
mininkas dapildys. To reikia, 
kad jūs būtumėt unijistas ir 
bosas negalėtų jūsų per šeren- 
gą varyti. , O kurios dirbtuvės 
dar nedirba, tų darbininkai 
matykite savo dirbtuvės pir
mininką. Jis turi jūsų kortą, 
galėsite pasirašyti. čia yra 
naujas dalykas, kuris paliečia 
kiekvieną pas kriaučius dir
bantį asmenį.

Gal atsiras tokių, kurie bus 
priešingi tai registracijai, 
dirbtuvės pirmininkas negalės 
su tokiu nariu susikalbėti. To
kio asmens likimas bus apgai
lėtinas, unijinėje dirbtuvėje 
jis negalės būti.

Raportai iš Dirbtuvių
Trumpoje sutraukoje pirmi

ninkų raportų iš dirbtuvių sto
vio galima pasakyti, kad di
džiuma dirbtuvių yra užsida
riusios dėl stokos darbo. Ki
tos po biskį dirbinėja, da
ro pavyzdinius (sampalus) 
ateinančiam sezonui, kuris 
prasidės po žydiškų švenčių. 
O dvi dirbtuvės pilnai dirba, 
jokio nedarbo nematė.

• Po raportų sekė aptarimas. 
Kaip Visiems kriaučiams yra 
žinoma ir buvo daug kartų 
rašyta spaudoje, trijų dirbtu
vių darbą paėmė kitataučių 
dirbtuvė. Dėl to apie 2G0 
lietuvių kriaučių teko per žie
mą pavaikščioti be darbo, kas 
juos išvedė iš kantrybės.

Taigi, po raportų, šiuo klau
simu kilo smarkios diskusijos. 
Vieni kalbėtojai nurodinėjo, 
būk čia tautiškais išrokavi- 
mais tie darbininkai nu
skriausti, jiems priklausomas 
darbas atimtas. Antri prisi
minė, kad buvo mūsų valdy
bos apsileidimas neveikiant 
sustabdyti to darbo išvežimą 
į kitataučių dirbtuvę.

(Pabaiga rytoj)

—L • MMirė
Jonas Unguraitis, 58 m. am

žiaus, mirė balandžio 20 d., 
Manhattan Beach Veterans li
goninėje. Kūnas pašarvotas 
koplyčioje — G3 - 32 Forest 
Ave., Ridgewoode. Laidotu
vės įvyks balandžio 23 d., 1 
vai., Pinelawn National kapi
nėse.

Velionis paliko nuliūdime 
brolį Andrių Unguraitį ir se
serį Anna Kurdinaitienę, dien
raščio Laisvės kaimynus ir 
skaitytojus.

REAL ESTATE
Richmond Hill, N. Y. — 1 šeimai 

namas, 6 kambariai, gtradžius. 
Namas tuščias. .

Dviem šeimynom, 6 kambariai, 
tušti. 11 kambarių, 2 garadžiai, por- 
čiai, garu šildoma.- $9990.

Kampinis mūrinis, 6 kambariai 
tušti. Garu šildoma, 2 garadžiai; 12 
metų senumo. Kreipkitės į: Zinis, 
449 Grand St., Brooklyn, N. Y. Tel. 
EV. 4-3487 ir REpublic 9-1506.

(95-97)

Perdaug Pačiu '
Teisėjas buvo ką tik palai-! 

minęs Lillian Frank, 17 metų, 
ir Michael Cannella, 23 i 
metų, ’ brooklyniečius, pori
niam gyvenimui, panaikinęs | 
jos prieš jį skundą, kai gale! 
teismabučio pasigirdo balsas: 
“Palaukite”’

Priešais teisėją stojo Elea
nor Kappoll, 23 metų, saky
dama, kad jinai su tuo vyru 
gyveno dvejus metus ir prisi
gyveno du kūdikius, kurių vie
nas mirė, o kitą jinai atsinešė 
į teismą. Priedams, 'dar esan
ti kita jo žmona Virginijoje.

Su jaunuole Frank jis taip
gi buvęs prigyvenęs kūdikį, 
bet nesirengė su ja vestis. Už 
tai buvo patrauktas į teismą. 
Prispirtas, pirm ėjimo į teis
mą, jis ją vedė.

Išėjus afkštėp tai painiavai, 
teisėjas abiem moterims liepė 
eiti namo, o jaunikį uždarė 
kalėjimo iki viską ištirs.

Prie 2nd Avė. ir 65th St., 
New Yorke, sunkvežimis už
mušė Niną Harpst, 8 metų.

Prigėrė Du Jaunuoliai
Trims jaunuoliams išplau

kus pasiirstyti valtimi po Hud
son praėjusį trečiadienį, val
tis apvirto. Vienas išsilaikė 
ant vandens už ko nors užsi
kabinęs per pusvalandį, jį iš
gelbėjo. O kiti du, menama, 
bus prigėrę. Jų buvo tebe
ieškoma.

REIKALINGAS TRIUKŠMAS
Grupė kaimynų pašaukė į 

teismą savininką skalbyklos, 
Nostrand Avė. ir Marine 
Parkw,ay, Brooklyne. Iš ten 
išeiną . perdaug triukšmo.

Savininkas pripažino, kad 
džiovintuvas ūžia, žadėjo ban
dyti tą ūžesį sumažinti. Bet, 
argumentavo jo advokatas, 
gatvekariai triukšmingesni, o 
jų čia praeina daug. ’Teisė
jas bylą atmetė.

Carlo Moresco, San Carlo 
Opera Co. muzikos direk
torius. Ši operos trupė 
dabar stato operas Cen
ter Teatre, Rockefeller 
Center, New Yorke. Pas

kutinę opera suvaidins 
25-tą.

PRANEŠIMAI
MASPETH, N. Y.

'Lietuvių Auditorijos B-vės meti
nis seimas jvyks balandžio 24 d., 
Liet. Piliečių Klubo salėje, 60-39

Į 56th Dr., 7 vai. vak.
i Kviečiame visus šėrininkus būti- 
' nai dalyvauti Seime. Išgirsite direk
torių raportus; dar ir daugiau že
mės nupirkta, rengiamės prie sta
tymo salės, tas priklauso nuo visų 
šėrininkų ir nuo kitų apylinkės lie
tuvių. Kurie interesuojatės šios 
bendrovės reikalais, kviečiame daly
vauti Seime 'ir nusipirkti šėrų. Ma
lonėkite nesivėluot. Po seimo bus 
pasivaišinimas. ,

Liet. Piliečių Klubo susirinkimas 
jvyks balandžio 24 d., 8 vai. vak. 
Klubo salėje, 60-39 56th Drive. 
Kviečiame visus narius dalyvauti, 
bus svarstomi svarbūs reikalai. — 
F. Y. (95-96)

h
DANTŲ GYDYTOJAS | 

Dr. A. Petrikai 
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.
I Tel. EVergreen 7-6808 g 

Valandos: j į’g vakare I

IPenktadieniais uždaryta.
WlllllllUlllllllllUINmiHIUIUIIffllM

Ferą Nutarė Kelti, Bet Kova Išlaikyti 
Penkių Centą Fėrą Nepaliovė

R o b e rt T h o m ps o n, k o m u n i s- 
tų partijos šioje valstijoje pir
mininkas, pareiškė, jog kova 
už išlaikymą 5 centų fėro te
bevyksta. Ir ne paskutinėje,! 
bet pirmoje vietoje ji stato
ma. **

Thompsohas sako, kad ma
joro O’Dwyer nuosprendis pa
kelti fėrą yra “išvogimu 
$125,000,000,” yra nukapoji- 
mu algos trims milionams dar
bininkų, ir “milžiniška dova
na bankieriams ir stambiojo 
nejudomo turto savininkams.”

Toks apdovanojimas bankie- 
rių ir dangorėžių savininkų 
nebūtų buvęs galimas be skal- 
dytojiškos Mike Quill’o veik
los, sako Thompsonas.

Trys Kaltininkai
Už pakėlimą fėro, už lai

kiną bankierių laimėjimą, sa
ko Thompsonas, kalti yra:

O’Dwyer demokratų admi
nistracija :

Dewey republikonų seime
lis, kuris davė majorui galią 
kelti fėrą be žmonių perbal- 
savimo (referendumo); ir

Mike Quill, pasistengęs pa
skaidyti darbininkų judėjimą 
besiruošiant tai išdavystei.

“Visai nepripuolama,” sako 
toliau Thompsonas, “kad 
Quillas. .’. naudojasi ta pro
ga pulti Amerikos Darbo 
Partiją, . rinkiminį Henry 
Wallace’o įrankį New Yorko 
valstijoje. . .”

Saugokite jas gerai

JŪSŲ AKYS
yra

JŪSŲ BUITIS

DUOKITE IŠEGZAMINUOTI SAVO AKIS IR 
, “SUŽINOKITE TIESA APIE SAVO AKIS”

Jerome Hurwitz B. s. a o
OPTOMETRISTAS

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

EV. 8-2123

Atdara kas vakarą iki 8-tos — Penktadieniais uždara

——

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD j 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas ;

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. ■

Valandos: <31eJ”m.
(6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP I
ANTANAS LEFMONAS t

Savininkas į

306 UNION AVENUE Į
GERAI PATYRĘ BARBERIAI t

•: * *1* *1* *1* *1* *1* *1* *1* *1* *1* *1* *M<> *1* *1* *1* *1* *1* >1* *1* *1* *1* *1* *1* *1* *1* *1* *1* *1* *1*
• •

Graži įvairybė kostu- 
miškų džiulerlų. Suk
nelėm setai Elgin — 
American išdirbinio, 
Laikrodžiai Longlnes, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Bennis, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontiniai 
žiedai.

Now is the time to choose the perfect gift 
...a Parker ”51” pen and matchingpenciL 

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

•17.50

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend- 
•bk. ‘

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisve (Liberty, LRh. Daily)—Penkt., Bal. 23, 1948




