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Klerikalų “Amerika” de
juoja: “Bet vargas, kurįtrem- 
tiniai vargsta, nemažėja . . . 
Daug liūdnu žinių gauname iš 
tremties. Kaskart vis didėja 
džiova sergančiųjų skaičius. 
Kai kurie iš nevilties net nu
sižudo, kitiems tremtiniams 
smarkiai paveikė nervus.” 
(A., bal. 23 d.)

Visa tai tiesa. Bet už tai 
labai kalti Amerikos klerika
lai. Jie tiems pabėgėliams 
meškiškai patarnavo, raginda
mi negrįžti Lietuvon, gąsdin-j 
darni juos sušaudymu bei Si
biru. Šie paklausė ir pasiliko 
skęsti didžiausiam varge ir 
neviltyje.

Kas kita su tais, kurio tos 
propagandos nepaklausė ir 
sugrįžo Lietuvon. Kiekvienas 
jų džiaugiasi pradėjęs gyveni
mą iš naujo.

Ta pati “Amerika” labai 
užsirūstino ant Amerikos lie
tuvių. Su jais, girdi, nebega- 
Įima susikalbėti, jie su jokiais 
baubais nebesiskaito!

“Amerika” tiesiog šaukia: 
“Kodėl jie netiki šimtais tų, 
kurie yra pabėgę iš bolševikų 
pragaro ? Kodėl jie juos kal
tina visokiais nebūtais 
kais?”

Atsakyti ne sunku, 
miausia tasai pragaras
klerikalų spaudos redaktorių 
sukurtas. w Tai puikiai žino 
Amerikos lietuviai, ir todėl 
juom netiki.

Kas liečia' kaltinimus, tai 
jie turi rimto pagrindo. Visi 
žino, kad Lietuvoje buvo ne
mažai parsidavėlių naciams. 
Tie visi paspruko Vokietijon.

daly-

Pi r- 
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Labai teisingas ir geras yra 
toks nusistatymas. Tegul grįž- 

, ta Lietuvon visi tie “tremti
niai,” kurie nėra rankų susi
tepė. Jokiu aukų ir almuž- 
nų jiems nereikia. Lietuvoje 
jie susiras darbo ir taps nau
dingais kraštui 'Žmonėmis.

O kurie yra kriminališkąi 
prasižengę, tuos tegul globoja 
klerikalai:.
kia.

nerei-'Jų Lietuvai

tėvasChicagos menševikų 
Grigaitis sako: “Atrodo, kad 
Wallace arba baigia išsikraus
tyti iš proto — arba pametė 
gedą ir sąmoningai meluo
ja. . .”

O apie Italijos Socialistų 
' Partijos vadą Nenni Grigaitis 

sako: “Petro Nenni... 
nei socialistas, nei 
tik škurnlnkas . . •” 
21 d.)

Ot ir apsidirdo 
pasauliniai garsiais
čia su Grigaičiu nelaimė bus 
tame, kad jis Wallace'a ir 
Nenni sprendžia pagal save. 
Didesni politinį škurninką už 
Grigaiti sunku beįsivaizduoti. 
Tokiu būdamas, jis gerus žmo
nes škurninkauja.

nėra 
kairus, o 
(N., bal.

su dviem 
žmonėmis.

iškils

kam ų 
’kurie

Washingtonas praneša, kad 
prezidentas Trumanas Italijos 
rinkimams išleido keturis mi
lijonus dolerių Amerikos pilie
čių ' taksų iš valstybės iždo. 
Dabar žinoma, kad iš Ameri
kos buvo valdžios pasamdyta 
ir pasiųsta Italijon tuzinai 
agitatorių apsukti italams gal
vas.

Su sviestu jau seniai nebe
galima susikalbėti. Beveik 
jau reikia būti ponu, jeigu no
ri duoną gerai sviestu pašmė- 
ruoti.

Už tai staiga išgarsėjo “ole
omargarine.” Šį baltą rieba
lą, visiškai panašų j lietuviš
kos avies lajų, pradėjo garbin
ti mokslo vyrai. Surado, kad 
“<leo” gali labai gražiai pa
vaduoti sviestą.

Bet kas bus, kai visi pradės 
sviestą ignoruoti, o valgyti 
“oleo” ? “Oleo” kaina 
į padanges.

Faktas yra, kad nuo 
niekur nepabėgsi. Tie,
daiktams kainas nustato, yta 
velniškai gudrūs., Daiktas pi
gus, kai nėra kur jį padėti. 
Kaip tik atsirado kostume- 
rių, kaina pasidvigubino.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

Teismas Atidėjo Neribotam 
Laikui Antrą Bausmę

: J. L. Lewisui ir Unijai
Teisėjas Goldsborough Laiko Bausmės Buožę virš Lewiso 
Ir Mainierių Unijos Galvų už Streikus Ateityje

Washington, bal. 23. — 
Federalis apskrities teisė
jas Alan Goldsborough ati
dėjo neribotai ateičiai nau
ją bausmę Johnui L. Lewi
sui, Mainierių Unijos prezi
dentui, ir pačiai unijai.

Pirmiau Goldsborough 
nubaudė Lewisa $20,000 ir 
uniją $1,400,000, esą, už 
kriminalį teismo paniekini
mą. Jo paniekinimas buvęs 
tame, kad Lewis ir unija 
tuojaus neatšaukė minkšto
sios anglies mainierių strei-

Graikijos Monarchistų Mū
šiai su Partizanais

Athenai, Graikija. —Mo
narchistų komanda prane
ša, kad jie puola apie 1,000 
partizanų, esą, “apsuptų” 
Vardusia kalnuose, viduri
nėje Graikijoje. Monarchis- 
tai giriasi, kad per savaitę 
suėmę bei užmušę 400 par
tizanu, k

Jankių Paruoštas Ofensy- 
vas Prieš Partizanus

Athenai, Graikija.— Uni
ted Press praneša, jog ame
rikonų - anglų oficieriai iš
vien su Graikijos monarchis 
tų generolais pagamino pla
nus pfensyvui, kurį monar- 
chistai dabar veda 
partizanus vidurinėje 
kijoje.

prieš 
Grai

Užgirta Sutartis 
Su Čechoslovakija 

f

Washington. — Prezid. 
Trumanas užgyrė Amerik: 
muitų - prekybos sutartį su 
Čechoslovakija. Sutartis bu
vo padaryta pirm Čechoslo- 
vakijos valdžios pertvarky
mo kairiųjų pusėn. Patvir
tindamas šią sutartį, prezi
dentas prisiminė valstybės 
sekretoriaus Marshallo pa
reiškimą. Marshallas sakė, 
jog ūkiniam vakarų Euro
pos atsigavimui reikės pre
kybos su rytinės Europos 
kraštais (Lenkija, Čecho
slovakija ir kitais.)

Streikuoja 13,800 Boeing 
Lėktuvų Mechanikų

Seattle, Wash. — Nežiū
rint vadų uždraudimo, su
streikavo 13,800 mechanikų 
prieš Boeing karinių ir ke
leivinių lėktuvų statyklas. 
Jie, nepriklausomos unijos 
nariai, išėjo streikan, kuo
met kompanija atmetė rei
kalavimą pakelti algą 30 
centų valandai.

ką, kai tik federalis teismas

Antrąją bausmę teigėjas 
Goldsborough būtų galėjęs 
skirti Lewisui ir unijai už 
vadinamą civilį teismo pa
niekinimą. Valdžia patarė 
jų’ iš naujo nebausti. Bet 
Goldsborough tik atidėjo 
šią bausmę, taip kad ateityj 
galėtų bausti Lewisa ir uni
ją už naują streiką.

Penktadienį valdžia pra
nešė, kad jau sugrįžę dar
ban 85 nuošimčiai streika
vusiu mainierių. V V

Transjordan Šaukia 
Arabu Šalis Karan 
Prieš Žydus

Jeruzalė. — Arabi ško 
Transjordan krašto kara
liukas Abdullah (Anglijos 
pastumdėlis) .šaukė' visas 
arabiškas šalis mobilizuotis 
karui prieš Palestinos žy
dus. Penktadienį pranešta, 
kad Egiptas jau sutelkęs 
10,000 savo armijos į Pales
tinos pasienį. Arabiškų 
kraštų valdovai jaučiasi į- 
gilti ypač tuom, kad žydai 
šturmavo ir užėmė Haifa, 
svarbiausią Palestinos uos
tą, 130,000 gyventojų mies
tą. o

Nuginkluodami apsuptus 
arabus Haifoj, žydai' gavo 
apie 25,000' šautuvų ir kitų 
ginklų. Jie reikalavo, kad 
arabai išduotų ir visus na
cius savo kareivius.

30 VARIO MAINIERIŲ 
GYVI PALAIDOTI «

Lima, Peru. — Jau 80 va
landų kai 30 mainierių už
griūta vario kasykloj. M’a- 
noma, kad visi jie žuvę.

Negalima Išmest iš Namų 
Tik dėl Politikos

-------------------- .0

Schenectądy, N. Y. —Sa
vininkas parsamdytos Ko
munistų Partijai patalpos 
kreipėsi j teismą, ,kad iš
mestų komunistus iš to na
mo. Jisai sakė, jog komuni
stai iš ten skleidžia “litera
tūrą, nesutinkančią su val
džios principais.”

.Miesto teisėjas Chatfield 
Bates atmetė saviniųko 
skundą ir pareiškė, jog ne
galima išmest komunistų iš 
patalpos tik todėl, kad skir
tingos yrą politinės jų pa
žiūros.

Harriman - Marshallo Pla
no Ambasadorius

Washington. — Prezid. 
Trumanas paskyrė preky
bos sekretorių W. Averellį 
Harrimaną vyriausiu Ame
rikos atstovu dėl Marshal
lo plano vykdymo 16-je va
karinės Europos kraštų. 
Harriman turės ambasado
riaus laipsnį.

PLIENO TRESTAS ATMETA 
REIKALAVIMU PAKELTI 
DARBININKAMS ALGAS

Pittsburgh. — U n i t e d , tis dėl algų pakėlimo pirm 
sutarties išsibaigimo.

Murray nurodė, jog plie
no trustas 1947 m. gavo 
$153,000,000 gryno pelno, li
kusio po taksų išmokėjimo; 
todėl galėtų pridėti darbi
ninkam algos be plieno dir
binių pabranginimo. Nese
niai trustas pabrangino 
plieną $5 tonui, o dabar gi
riasi, kad tūlus dirbinius 
nupiginęs.

United States Steel kor
poracija samdo 225;000 dar
bininkų.

States Steel, plieno trustas, 
atmetė CIO unijos reikala
vimą pakelti darbininkams 
algas, kiek pragyvenimas 
pabrango per metus nuo su
tarties pasirašymo. CIO 
Plieno Darbininkų pirmi
ninkas Philip Murray, ta
čiau s, užtikrino, kad jie ne
bus šaukiami streikan. Nes 
unijos vadovybė sutartyje 
su trustu pasižadėjo ne
streikuoti, .kol išsibaigs ši 
dvimetinė sutartis.

Vienas sutarties punktas 
sakė, jog bus galima derė-

Italijos Valdžia 
Užgynė Mitingus

Roma. — Monarchistas 
Italijos vidaus reikalų mi
nistras Mario Schelba už
draudė bet kokius masinius 
susirinkimus atvirame ore 
ir demonstracijas. De Gas- 
perio klerikalų valdžia ypač 
užgynė partizanų planuo
jamą maršavimą į Milaną, 
ateinantį sekmadienį. Parti
zanai ruošė maršavimą mi
nėjimui trejų metų sukak
ties nuo to laiko, kada jie 
paliuosavo šiaurinę Italiją 
nuo nacių.

Valdžia dar’ nepaleidžia 
atsarginių, kareivių, kurie 
buvo paimti tarnybon tik 
rinkimams, “tvarkai dary
ti” prieš kairiuosius.

Išsivystė porinkiminis 
bruzdėjimas įvairiose Itali
jos dalyse.

CHRYSLER PERTRAUKĖ 
DERYBAS SU UNIJA

Detroit. — Chryslerio au
tomobilių korporacija per
traukė derybas su CIO uni
ja dėl algos pakėlimo 75,000 
darbininkų. Sykiu korpora
cija atšaukė savo siūlytą 6 
centų priedą valandai.

Brazilijos .Valdžia Suėmė 
800 Komunistų

Rio de Janeiro, Brazilija. 
— Paskutinėmis dienomis 
Brazilijos policija suėmė a- 
pie 800 komunistų, užklup
dama jų centrus įvairiuose 
miestuose; užgrobė daug 
knygų. Pateisinti tiems ab- 
lavams, valdžia pasakoja, 
būk komunistai planavę su
kilimą, v

8,000,000 Italijos Balsuotojo—Atspirtis _ v ' _____
Prieš Imperialistus, Sako Togliatti

------- ,--
Roma. — Italijos seimo 

rinkimai balandžio 18-19 d. 
nebuvo laisvi, pareiškė Pal- 
miro Togliatti, Komunistų 
Partijos sekretorius. Val
džia vartojo terorą' prieš 
Liaudies Frontą (komunis
tus ir kairiuosius socialis
tus). Klerikalų partija pir
ko, suko ir vogė balsus. A- 
merika grūmojo Italijai ba
du ir net atominėmis bom
bomis, jeigu kairieji -rinki
mus laimėtų. Naminiai ir 
užsieniniai kapitalistai ir

Chiny Komunistai 
Pirmyn Žygiuoja

Nanking, Chinija.— Chi
nų komunistai atakuoja 
tautininkus Yinghsien mie
ste, 300 mylių į šiaurės va
karus nuo Yenano. Jie bal. 
22 d. atgriebė iš tautininkų 
Yenaną, senąją komunistų 
sostinę, 50,000 gyventojų 
miestą.

Žygiuodami artyn Yena
no, komunistai kovo mėnesį 
šiemet, suėmė 20,000 tauti
ninkų kareivių ir oficierių.

Tautininkai skelbia, kad 
jie, iš lėktuvų bombarduo
dami ir apšaudydami, darą 
daug nuostolių komunistam 
šiauriniame Chinijos fron
te.

Komunistai tęsia atakas 
prieš tautininkus aplink 
čangčuną, Mandžurijos 
stinę.,

so-

SUGRAŽINTI PALOCIAI 
AUSTRŲ FAŠISTU VADUI

Viena, Austrija. — Vaka
riniai talkininkai sugrąžino 
buvusiam fašistų milicijos 
vadui, kunigaikščiui E. R. 
von Stahrembergui 27 palo- 
cius ir vasarnamius' ir 8,- 
500 hektarų žemės.

De Gasperi Traukia Italiją 
Saiungon prieš Komunizmą

Roma. — Laimėjęs seimo 
rinkimus, italų premjeras 
de Gasperi prašė priimt Ita
liją į vakarų Europos vals
tybių sąjungą kovai prieš 
komunizmą.

Šį šeštadienį Londone į- 
vyksta tų valstybių atstovų 
susirinkimas, kuris svarstys 
ir Italijos prašymą.

katalikų bažnyčia davė ga
na pinigų balsams pirkti.

Bet nežiūrint smurto ir 
suktybių, vis tiek Liaudies 
Frontas gavo daugiau kaip 
8 milionus balsų, pabrėžė 
Togliatti, pareikšdamas:

— Tie milionai balsuotojų 
sudaro galingą atspirtį 
prieš užsienio imperialistus, 
kurie norėtu mus karan į- 
stumti, ir prieš naminius re
akcininkus, kurie bergž
džiai svajoja apie fašisti
nio režimo sugrąžinimą.

Detroito Policija Medžioja 
Darbininkų Vadus; Neiešką 
Pašovusio Reutherį Niekšo
Žymūs Piliečiai Smerkia Ablavą prieš Pažangūnus; Sako, 
Policija Bando Nukreipti Akis nuo Tikrojo Kaltininko

tek ty vai medžioja pažan
giuosius CIO Automobilių 
Darbininkų Unijos veikėjus 
ir per ištisas valandas į- 
kandžiai juos kvočia; įtaria, 
kad tie vadinami “raudo
nieji”, girdi, turbūt, pašovę 
Walterį Reutherį, dešinųjį 
unijos pirmininką.

Užuot ieškojus krimina
listų, kurie mojosi nužudyt 
Reutherį, tai policijos komi- 
sionierius Harry Toy su
rengė “medžioklę prieš 
darbininku vadus, liberalus v 7

Žydai Įkursiu Savo 
Valstybę, Nepaisant 
Jungtinių Tautų

Flushing Meadow, N. Y. 
— Palestinos žydų atstovai 
užreiškė politiniam Jungti 
Tautų seimo komitetui, jog 
Palestinoj bus įsteigta žydų 
valstybė gegužės 16 d., kai 
tik anglai pasitrauks geg. 
15. Nepaisant, ką Jungtinių 
Tautų seimas nutartų, vis 
tiek žydai turėsią savo vai- 
stybę.

Amerika siūlo panaikint 
pirmesnio seimo nutarimą 
dėl Palestinos padalinimo į 
žydų ir arabų valstybes. 
Amerikonai perša “laikiną
ją” Jungtinių Tautų globą 
tam kraštui be dalinimo į 
dvi valstybes.

(Prez. Trumanas pasiža
dėjo duoti Ir amerikonų ka
riuomenės, kad išvien su ki
tų šalių kariais globotų Pa
lestiną ir palaikytų tvarką 

j tarp žydų ir arabų.)
Sovietų delegatas Gromy

ko ir Australijos atstovas 
reikalavo laikytis senojo 
Jungt. Tautų seimo tarimo 
dėl įsteigimo Palestinoje j 
žydų ir 
mų valstybių.

x , g is palaidotu užmuštUO-
>’ arabų nepriklauso- . o * , • . . . „

Truman Nerodo Kongresui 
Popierių apie Condoną

Washington. — Kongre
so atstovu rūmas 300 balsų 
prieš 29 pareikalavo, kad 
prez. Trumanas tuojau pa
rodytų užrašus su valdžios 
agentų statytais klausimais 
ir profesoriaus Edwardo 
Condono atsakymais. Pre
zidentas atsisakė • tuos po
pierius rodyti. < •

Kongresmanų Neameriki- 
nės Veiklos Komitetas buvo 
įtaręs, kad Condon, valdžios 
Standardų (saikų ir fevorįų) 
Biuro galva, gal “galėjęs 
atidengti rusams” tūlus a- 
tominius sekretus.

“ŠVIESOS TAUPYMO” 
LAIKAS

Nuo 2 vai. naktį iš šešta
dienio į sekmadienį praside
da dienos šviesos taupymo 
laikas tūlose valstijose. To
dėl ten pasukite laikrodžius 
viena valanda pirmyn. 

sako

ir tariamus komunistus,” 
sako protestuodami 59 žy
mūs Detroito piliečiai —gy
dytojai, kunigai ir kiti.

“Tokiu būdu policijos*val
dyba bando nukreipti žmo
nių akis nuo užpuoliko, ati
dėlioja jo suradimą ir teis
man patraukimą,” 
viešas tų piliečių pareiški
mas, 

z

Policija ypač medžioja 
progresyvius Fordo 600 lo- 
kalo unijistų vadus. Artėja 
to lokalo viršininkų rinki
mai. Policija todėl suiminė- 
ja ir vargina vadinamus 
kairiuosius. Suimamus ter
šia vietinė komercinė spau
da. Taip policija tarnauja 
dešiniesiems, Reutherio ša
lininkams rinkimuose.

Tuo tikslui policija suėmė 
eilę vadinamų “raudonųjų”: 
Wm. G. Grantą, kandidatą į 
Fordo lokalo vice-pirminin- 
kus; Percy Llewellyna, kan
didatą į to lokalo pirminin
kus; Nelsoną Davisą, žymų 
negrą darbininkų vadą, ir 
k t.

Wayne apskrities CIO u- 
nijų taryba pareikalavo, 
kad miesto valdyba ir poli
cija sustabdytų medžioklę 
prieš darbininkų vadus ir 
pažangūnus, o pradėtų ieš
koti piktadabio, kuris pašo
vė Reutherį.

Streikuoja 130,000
Francijos Mainierių

Paryžius. — Sustreikavo 
130,000 angliaksių šiaurinė
je Francijoje po to, kai 
Saullaumines kasykloj per 
dulkių sprogimą buvo už
mušta 13 mainierių ir daug 
sužeista. Angliakasiai rei
kalavo, kad valdžia savo lė- 

sius, kad būtų mainieriams 
užmokėta alga už gedulo 
dieną, kurią jie nedirbs, ap
gailėdami žuvusius ir jų šei
mas, ir kad sužeistiesiems 
būtų mokama pilna alga.

Kartu streikieriai reika
lauja® algos pakėlimo.

Sovietai Stabdo Jankiu 
Keleivinius Traukinius

Berlin. — Karinė Sovietų 
vyriausybė sustabdė ameri
konų - anglų - francūzų ke
leivinių traukinių važinėji
mą iš vakarinės Vokietijos 
į Berlyną, ir pareikalavo 
griežtesnės kontrolės vaka
riniu talkininku lėktuvams, 
skraidantiems per sovietinę 
Berlyno dalį, kad jie nekliu
dytų sovietinių lėktuvų.

Asimcion, Paraguay. — 
Jau trecią kartą per tris sa
vaites Paraguay’aus val
džia paskelbė, kad ji išar
džius “komunistų sąmoks
lą” dėl jos nuvertimo.

ORAS.—Būsią apsiniaukę.
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Po Rinkimų Italijoje
Italijos parlamento rinkimai, įvykę š. m. balandžio 

mėn. 18 ir 19 dd., buvo atkreipę viso pasaulio dėmesį.
Rinkimai praėjo ir šiandien jau galima apie jų pa

sekmes išsamiau pasisakyti.
Kiekvienas, kuris šiek tiek galvoja, sutiks su tuo 

faktu, jog formaliai rinkimus laimėjo krikščionių de
mokratų partija, o tai reiškia: reakcija.

Aplink krikščionių demokratų partiją susispietė vi
sokios padugnės ir “viršūnės”: klerikalizmas, dvarponi- 
ja, fabrikantai, visokį fašistuoją gaivalai, tik vakar gie
doję himnus Mussoliniui; tarp tų visų, aišku, buvo kiek 

• tiek ir suklaidintų darbininkų, buvo ir suklaidintų vals
tiečių.

Iš 26 milijonų balsų, paduotų rinkimuose, astuoni 
milijo>nai buvo atiduoti Liaudies Frontui — vyriausiai: 
komunistams ir socialistams (kairiesiems). Dešinieji so- 

'cialistai, su Saragatu priešakyje, atskilo nuo socialistų 
partijos ir už juos buvo paduota apie 1,800,000 balsų; 
vadinasi, pastarieji pakenkė Liaudies Frontui.

Iš viso, renkant žemesnįjį atstovų butą, už Liaudies 
Frontą buvo paduota 31 nuoš. balsų, dalyvavusių rinki
muose.

Vadinasi, iš 100 balsuojančių italų, 31 balsavo už 
Liaudies Frontą!

Atsižiūrint ’ į visą aplinką, kurioje rinkimai buvo 
pravesti, tai reikia skaityti dideliu Liaudies Frontui lai
mėjimu !

“XTW

Vyriausias klausimas, susijęs su šiais rinkimais, yra 
tokis: Ar jie išsprendė bent vieną pagrindinę italų- tau
tos problemą?

Ne, neišsprendė!
Pilnai sutinkame su Henry A. Wallace’o nuomone, 

jog šiuose rinkimuose “Italijos liaudies problemos nebu
vo išspręstos ir netgi nėra pastatytos kelyje į jų išspren
dimą.” / /

Wm. Z- Fosteri^ žymus Amerikos darbininkų vei-i 
kėjas, sako:

“Reakcininkų laimėta Italijos rinkimuose pergalė... 
pasirodys tuščiutėlė. Ji negalės išspręsti krizės, kurioje 
Italija šiuo metu stovi. Italijos kapitalizmas nepagydomai 
yra ligos pakirstas.”

Nors De Gasperi plepėjo ir šiuo metu dar prisime
na apie pravedimą žemės reformos, — bet tai tuščias 
plepėjimas!

Dvarai, kaip yra, taip ir pasiliks dvarponių ranko
se. Fabrikai — fabrikantų. De Gasperi valdžia negalės 
jų paliesti, jei ir norėtų tai daryti, nes, jai neleis Vatika
nas ir Wall strytas!

Vadinasi, milijonai valstiečių ir darbininkų pasi- 
• liks baisioje būklėje, kokioje jie gyveno lig šiol, kuomet 

kapitalistai, dvarponiai ir buržuazija tebegyvens pra- 
• bangoje, kaip gyveno!

Italijos durys dar plačiau atsidarys Amerikos ka
pitalui, kuris išnaudos to krašto liaudį žvėriškiau, negu

PAVOJUS AMERIKOS 
DEMOKRATIJAI

Visi Kongreso reakcinin
kų planai prieš komunistus 
faktinai yra nukreipti prieš 
Amerikos demokratiją. To
kios nuomonės yra dienraš
tis Vilnis. Dienraštis rašo:

Atstovu Buto neameriki- 
nės veiklos komitetas baigia 
ruošti biliii, kuriam duota 
vardas “Subversyvės Veiklos 
Kontrolės Aktas.” Už savai- 
tės-kitos tas bilius bus įteik
tas Atstovų Butui.

šio biliaus pamatįniai nuo
statai yra tokie, kad jeigu 
jis pataptų įstatymu, tai 
Amerikos demokratijai susi
darytų grūmojantis pavojus. 
Tas bilius nukreiptas prieš 
komunistus. Bet .juo remian
tis, visas šios šalies demokra
tinis gyvenimas būtų sužalo
tas.

Mes pilniausia sutinkam su 
nuomone, kurią šiuo Įdarysi
mu pareiškė paskilbęs advo
katas Garfield Bays, legalist 
patarėjas Civilių Laisvių Są
jungos. Jis griežtai nesutin
ka su tvirtinimu, kad Ko
munistų Partija yra “krimi
nale konspiracija.” Jis griež
tai nesutinka su pasimojimu 
registruoti “komunistinio 
fronto” organizacijas. Jis. 
iš esmės, priešingas neameri- 
kinės veiklos komiteto siūly
mams.

Tame 
kuriuo 
žengimu 
mas verslo, prekybos ir 
Jungtinių Valstijų valdžios.”

K i e 1< vienas s tr e i k i n i n k as 
žino, ką- tas reiškia. Bile 
unijistų grupę galima būtų 
apkaltinti, kad ji trukdo biz
nį, prekybą. Ir ta grupė jau 
būtų kriminaliai prasižengu
si.

Bile pilietį galima būtų 
apkaltinti “ k ons p i r u o.fhnt’' 
prieš valstybe, ir “stiprinant” 
pasaulinį komunistinį judėji
mą, jeigu jis nesu tfu k a su 
valdžia užsienio politikos 
klausimais.

biliuję yra punktas, 
kriminaliniu prasi' 
skaitoma “trukdy-

verslo, prekybos

jis
užsienio

Juk jau ir cla- 
isteriški balsai, 

Wallace dirba 
komuniz-

»

1

Italija bus verčiama įstoti į “Marshallo plano” vals
tybių militarinę sąjungą; ji bus verčiama ginkluotis ka
rui — karui prieš T. Sąjungą.

Klerikalizmas sieksis suleisti į liaudies kūną savo 
juodus nagus giliau, negu kada nors.

Liaudyje užviešpataus nusivylimas — nusivylimas į 
ne tik Italijos valdovais-reakcininkais; bet ir Amerika, 
kuri tiek daug jai žadėjo prieš rinkimus, — žadėjo, bet 
neištesėjo!

Taigi Liaudies Fronto žmonėms — komunistams ir 
socialistams — liekasi plati dirva ir, žinoma, milžiniški 
uždaviniai: traukti į savo’eiles naujus milijonus darbo 
žmonių, organizuoti juos kovai prieš reakciją, prieš ita
lų tautos pavergimą, už gražesnį, šviesesnį rytojų..

Komercinė Amerikos spauda ir visokį Wall stryto 
pasturlakai bliauna, skelbdami^ būk Italijos rinkimai 
simbolizuoją “tikrąją demokratiją,” būk jie praėję “de- 
•mokratinėje atmosferoje.”

Nieko toliau nuo tiesos!
“Rinkimai nebuvo laisvi”, pareiškia komu

nistų vadas Palmiro Togliatti. “Prievartos, prigavystės 
ir klastų elementai kišosi tam, kad aprėžti rinkikų po-
nistų vadas ralmiro lognatti. rrievartos, pngavy 
ir klastų elementai kišosi tam, kad aprėžti rinkikų 
litinę laisvę...’

“Nei jokia kita šiais laikais šalis nėra mačiusi to
kio brutalaus svetimos valstybės kišimosi tikslu, kad 
kreipti rinkikų valią į savo pusę...”

Togliatti nurodo, jog Amerika grąsino Italijos rin
kikams: jei jūs nebalsuosite taip,; kaip mes įsakome, ne
gausite duonos, turėsite badauti.

Beje, buvo grąsinama net ir atominės bombos bai
senybėmis ...

Amerikos doleris stojo darban; Amerikoje gyvenan
tieji italai (anti-komunistai), buvo užkinkyti rašyti laiš
kus, siųsti telegramas savo giminėms Italijoje, kad jie 
balsuotų už reakciją!. - .

Na, o dvasiški ja! Tik atsiminkime, kokią biaurią, 
kokią šlykščią rolę čia vaidino katalikų hierarchija.

Buvo grasinta pragaru kiekvienam katalikui, kū

pa-

kad Henry 
naudai pasaulinio 
mo ir tuo būdu nori parauti 
JAV valdžios šaknis.

Nors tos rūšies kaltinimai 
skamba fantastiškai, besme- 
ggniškai, bet ar reakcininkai 
skaitosi su sveiku sensu ?

Bendrai imant, tas bilius 
taip suredaguotas, kad jis 
yra pavojingas visam progre- 

. šyviam sąjūdžiui, visai demo
kratijai. Tuo bilium panei
giama ir faktinai palaidoja
ma Nepriklausomybės De
klaracija ir Teisių Bilius.

Hitleris taip pat pradėjo 
nuo komunistų, o paskui ėjo 
toliau ir toliau, kol nepa
smaugė visą -demokratinį ju
dėjimą.

SMETONOS REŽIMO 
TEISINIMAS

J. Paknys rašo Keleivyje 
apie Brooklyno LSS 19 kuo
pos ' susirinkimą, 
buvę smarkių 
smarkiais 
nas iš tų klausimų buvęs 
Lietuvos 
klausiniu

kuriame
diskusijų 

klausimais. Vie-

Tuo

Tuo klausimu kiti draugai 
reiškė kitokių nuomonių. 
Lietuvos režimas po 1926 

. metų perversrnd nebuvo de
mokratiškas. Bet jis nebuvo 
nė fašistinis, kaip Italijbj ar 
Vokietijoj. Lietuvos reakci
ja negalėjo sulaikyti bendro 
Lietuvos ūkio kilimo, o tas 
ūkiškas pakilimas išėjo į 
naudą ir Lietuvos darbinin
kijai. Nepriklausomybės me
tai Lietuvoje, bendrai juos 
imant, buvo didelės pažan
gos metai visose gyvenimo 
srityse — ūkio, kultūros, so
cialinės apsaugos ir kitose. 
Kritikuodami praeities Lietu
vos režimą nereikia versti 
i krūva viską, bet reikia mo
kėti atskirti, ką nepriklau
somybė davė ir ką reakcija, 
kunigija ir atgaleiviai Lietu
voje sutrukdė ir neleido pa
siekti. (K., bal. 21 d.\
Tie “kiti draugai”, kaip 

matote, sušilę teisino ir gy
nė semtoninį režimą. Jie 
net pamiršo tą faktą, kad 
anais laikais keleiviniai 
menševikai smetoninį reži
mą vadino kruvinu, fašisti
niu režimu. Jie net buvo su
sidėję su komunistais į ben
drą frontą tą režimą nu
versti, tai yra, padėti Lie
tuvos žmonėms jį nuversti. :

Didesniam to kruvinojo 
režimo nubaltinimui, tie 
“kiti draugai” plepėjo apie 
Lietuvos ekonominį kilimą, 
tartum Jai būtų buvęs to 
režimo nuopelnas. Jei jau 
ką tas režimas darė, tai 
trukdė Lietuvos ekonomi
niam kilimui. Tai gali už
ginčyti tiktai* tas, kuris jo
kio supratimo neturi apie 
Lietuvos padėtį.

NORI Iš NUMIRUSIŲ 
PRIKELTI SOCIALISTŲ 
INTERNACIONALĄ

So. Bostono Keleivis pa
skelbė pabėgusios Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos 
manifestą, kuriame reika
laujama, kad būtų atgaivin
tas Socialistų Internaciona
las. Koks tas internaciona
las turėtų būti? Manifesto 
autoriai sako> kad tas in- 
terhaėiohalas turėtu būti 
“pajėgus nustatyti socialis
tiniam pasauliui jo uždavi
nius, jį apie juos suburti ir 
veikliai vadovauti jo ko
vai.”

Toliau jie sako:
Kack būtų aiškiai nustaty

ti santykiai su bolševizmu 
bei jam klusniom partijom 
Vakaruose, kartu nepriimant 
į atk tirsimą S. D. Internaci
onalą legalizuotų s-d. partijų 
iš Sovietų okupuotų ar jų 
satelitinių kraštų.

Lietuviškieji menševikai 
turi mintyje socialistines 
partijas Lenkijoje, Vengri
joje, Rumunijoje, Bulgari
joje, kurios sudalo bendrą 
frontą su komunistinėmis 
partijomis, Vadinas, -atkur- 
simas menševiku interna- v . X
cionalas turi susidėti gry
nai iš menšeVikiškų parti
jų. Jame neturėtų rasti vie
tos nė viena socialistų par
tija, kuri mato fašizmo at
gijimo pavojų, ir vienijasi 
su komunistais to pavo-

reikalas.
diskusijos buvu

sios labai gyvos. Štai kas 
atsitiko: •

Dalis tvirtino, kad tai bu-jPašalinimui.
vo reakcine, fašistinė Lietu- I tokį internacionalą, aiš- 
va atsiradusi kaip išdava Į kū, labai tiktų Keleivio ir 
augančios Lietuvoj buržuazi- Naujienų štabai, nes jo mi- 
jos, kurioje darbininkas bu- sija būtų palaikyti darbi- 
vo nepakenčiamas visuome- ninku klasėje pasidalinimą 
nės narys. .

Naujienų štabai, nes jo mi-

ir visur tarnauti reakcijai.
---------- -------------- i---------------------------------------

ris išdrįstų paduoti saVo balsą Už Liaudies Fronto kan
didatus, už savo ir savo klasės interesus.

Kunigai per išpažintį varė biaurią politinę (reakci
nę) propagandą.

Šimtai tūkstančių vienuolių landžiojo per katalikų, 
namus ir įsakė: balsuokite “katalikiškai” — reiškia: už 
reakciją! — kitaip begausite griekų atleidimo, pragare 
turėsite degti per amžius!, ..

Atsižiūrint į tai, jeigu vis tik Liaudies Frontas ga
vo 8 milijonus4)alsų, tai reikia skaityti didžiuliu liaudies 
laimėjimu.

Šimtmetinė Sukaktis Revoliuci
nių Audry Europoje

/ rsj-------------------------------------------------------- -------------

joje. Kovo 1, 1848 metais, 
įvyko masinė liaudies de
monstracija Karlsruhe. Mi
nia reikalavo karališką val
džią pasitraukti, ir šaukė 
“Lai gyvuoja respublika!” 

Kovo 2 revoliucija užsi
degė ‘Mannheime, Bavarijo
je. Kaip Saksonijos, Bran
denburgo, taip Bavarijos 
karaliai buvo priversti or
ganizuoti naujas, prielan
kesnes valdžias.

Prie miestų sukilimų pri
sidėjo valstiečių 
Jau kovo mėnesį 
Badeno, Hesse, 
bergo ir kitų 
puolė ponus, grobė galvijus, 
grūdus, rūbus ir degino 
knygas, rodančias, kad že
mė ponams priklauso.

Revoliucijos banga persi- 
i metė iri Berlyną,'Prūsijos 

. Prasidėjo mūšiai 
Pamaryje

Rašo D. M. šolomskas

1848 Metų Revoliucija Vokietijoje
1848 metų revoliucija 

Vokietijoje skyrėsi nuo re
voliucijos Francijoje. Svar
biausiu uždaviniu Vokieti
joje 1848 metų revoliucijos 
buvo tai ne darbo žmonių 
reikalai, bet apvienijimas 
atskirų vokiečių valstybių į 
vieną valstybę, kuri turėtų 
bendrus rubežius, bendrą 
armiją. Vokiečių revoliuci
jos tikslas taipgi buvo pri
baigti baudžiavizmo liku
čius.

1848 metais politiniai Vo
kietija buvo subyrėjus į 
daugelį valstybių. Prūsija 
tęsėsi nuo Lietuvos iki 
Francijos, nuo Austrijos iki 
Danijos, bet ten buvo at
skiros karalystės, kaip Ba
varija, Saksonija su savais 
karaliais, armijomis, pini
gais, ir visa eilė kunigaikš-

kuri nuo 
darė viską, 
revoliucijai, 

išsilieti iš

buvo apsuptos Prūsijos te
ritorijos. Prūsija atrodė, 
kaip drabužis su daugeliu 
įvairių prisiūtų lopų.

Kita, Francijos revoliuci
jos bangos išgąsdino Vokie
tijos buržuaziją, 
pat pradžios 
kad. trukdyti
kad neleisti jai 
vagos-”

1847 metais
viešpatavo nedarbas, darbi
ninkai badavo. Prie to pri
sidėjo bulvių neužderėjimas 
ir rugpjūčio' mėnesį prasi
dėjo bulvių bado sukilimai 
Chemnitz mieste, Saksonijo
je, kurie persimetė ir į ki
tus miestus. z

Vasario mėnesį, 1848 me-|----- -
tais, užsilįepsnojo revoliuci- sostinę, 
ja Francijoje, ’ kuri pastū- ant

tysčių, kurios iš visų pusių1 mėjo į sukilimą ir Vokieti-1 (Pmiieranijoje) ir Silezijo- 
- ------------------------—---------------- ------ ----------------------ije prieš prūsus sukilo len-

Navigacijos Išvakarėse

Vokietijoj

barikadų.

sukilimai, 
valstiečiai
Wurttem-
provincijų

Rašo J. BULOTA
VILNIUS. — Pavasario 

saulės spinduliai sutirpdė 
paskutinius sniego likučius. 
Patvinęs Nemunas sulaužė 
savo ledinius pančius, di
džiules ledo lytys, galingos 
vandens srovės nešamos, 
nuplaukė į Baltiją .. .

Nemuno upeiviai laiku 
pasiruošė sutikti pavasarį. 
Šiemet Nemuno laivininkys
tė turės padidinti keleivių 
ir krovinių pervežimą '30 
procentų.

Padidėjusi pervežimų ap
imtis pareikalavo iš Nemu
no upeivių nemaža darbo ir 
pastangų, ruošiant laivus 
šių metų navigacijai. Re
montuojamas laivynas buvo 
paskirstytas į keletą gru
pių. Kol buvo remontuoja
ma pirmoji laivų grupė, an
troji buvo paruošiama re
montui, trečiajai — dirbtu
vėse %buvo gaminamos deta
lės. Toks remonto organiza-Į 
vimo metodas leido geriau

repionto įmonės šaltkalvio 
Martinaičio, geriau siojo 
prieplaukos kranininko Žu
kausko ir kitų vardai.

Tyrame Kauno prieplau
kos vandenyje švelniai atsi
spindi baltų keleivinių gar
laivių kontūrai. ’ Lygiomis 
eilėmis - išsirikiavę krovinių 
baržos, naujai atremontuo
ti vilkikai.

Už dienos kitos prasidės 
navigacija Nemunu. Svar
biausioje Lietuvos vandens 
kelių arterijoje — Nemune 
vėl užvirs gyvenimas-

valstiečiai, nuo

Išėjo iš Spaudos Didžiojo 
Lietuvių Kalbos Žodyno 
Antrasis Tomas

Šiomis dienomis mūsų kul
tūrinį gyvenimą praturtino 
reikšmingas įvykis: išėjo iš 
spaudos Didžiojo lietuvių kal
bos žodyno antrasis tomas. 
Tatai didžiulis 860 puslapių 
leidinys, apimantis žodžius, 

i prasidedančius raidėmis 
! D, E, Ė, F. 
i 7

_ į žodyną leidžia Mokslų 
panaudoti visus darbiniu-■ dėmi jos Lietuvių kalbos 
kus ir įrengimus ir žymiai I tūtas, redaguoja speciali lietu- 
paspartino darbą. | vių kalbos žodyno redakcija,

Prieš navigacijos pradžią! vadovaujama nusipelniusio 
* ” ’ ‘ ’ • 1 mokslo veikėjo profesoriaus

Balčikonio.
’ Dabar sparčiai rengiamas 

trečiasis tomas.

Aka- 
insti-

specialios kontrolės brigą-. 
dos, į kurias įėjo visuomet ■ 
ninių organizacijų atstovai,' 
patikrino visus laivus.

Žiemos remonto .metu 
daugelis laivų buvo sumo
derninti. Įrengta dušai, pir
tys, garinis apšildymąs, 
pastatyti mechaniški van
dens siurbliai, visuose gar
laiviuose sutvarkytas elek
tros apšvietimas. Uostinin
kai puikiai sutvarkė 
ir kitų prieplaukų 
mus.

Geriausieji t upės

Kauno 
įrengi-

trans
porto ‘darbuotojai buvo įra
šyti garbės knygon, kurią 
neseniai įsteigė Lietuvos 
TSR upeivių profesinė są
junga.*

Vienas pirmųjų garbės 
knygon buvo įrašytas “Ma
rytės Melnikaitės” keleivi
nio garlaivio kapitonas Ja- 
nušas. Šio garlaivio įgula 
1947 metų navigacijos pla
ną įvykdė 150 procentų. 
Garlaivis išplaukia naujoh 
navigacijon puikiai paruoš
tas. Puikiai įruoštos kelei
vių.' patalpos, garlaivio ma
šinos s sutvarkytos su di
džiausiu kruopštumu.

Už navigacijos plano vir
šijimą ir gerą žiemos re
monto darbų organizavimą 
garbės knygon įrašytas 
“Amūro’! baržos kapitonas 
Stankūnas. Garbės knygoje 

•— taip pat ir Kaimo laivų

Kas atsitiko Amerikos civi- 
lėrns laisvėms? Ar Neameri- 
kinių Veiksmu Komitetas gi*ą- 
so "Tėisiy Bilių? Gordon 
Kahn’o parašyta Hollywood 
on Trial knyga, išleista Boni 
& Gaer leidyklos, New Yorke, 
nušviečia tubs klausimus. Ap
rašo bylą tą dešimties holly- 
wooditeciy, kuriuos tas komi
tetas ėmėsi persekioti už at
sisakymą pasisakyti savo as
meniškus Įsitikinimus. Kaina 
$2.75, popieriniais apdarais 

$1.00.

kai. Marksas ir Engelsas 
rašė:

“Valstiečiai Rytų Prūsi
joje visur atsisakė nuo bau
džiavas, o vietomis net raš
tiškai privertė dvarponius 
atsisakyti nuo baudžiaviz- 
mo dienų. Tokioje padėtyje 
reikėjo tik pagreitinti nau
jos tvarkos įsitvirtinimą, ir 
Ost-Elbos
kurių taip ilgai ponai lupo 
kailį, būtų likę laisvi žmo
nės.”

Bet Berlyne susirinkę at
stovai į Prūsijos Tautinį 
Seimą rūpinosi, kaip Vokie
tiją apvienyti į vieną vals
tybę ir kaip sulaikyti dar
bininkų ir valstiečių revo
liuciją. Kaip vėliau Mark
sas ir Engelsas rašė: pas 
Vokietijos proletariatą ir 
valstiečius buvo vienas ben
dras priešas, — tai feoda- 
liškai absoliutiška santvar
ka-

Liaudis, nieko gero nesu
laukusi iš seimo, vėl išsi
liejo į gatves. Berlyne bir
želio 14 d. prasidėjo masi
nė demonstracija. Demons
trantai šturmu paėmė arse
nalą ir ten rado daug gink
lų. Valstiečiai taip pat pra
dėjo'naują ofensyvą prieš 
dvarponius.

Bet tuo laiku Francijoje 
revoliucija buvo pasmaug
ta. Rusijos caras nusigan
do '•revoliucijos Vokietijoje, 
ypatingai lenkų sukilimo, 
kad sukilimas nepersimestų 
ir į caro valdomą dalį Len
kijos, ir atėjo Prūsijos ka
raliui J pagalbą.

Nors liaudis kovojo drą
siai, kaip Dresdeno 
kur 10,000 sukilėlių 
ant barikadų, bet ji 
mėjo.

Francijoje 1789 
r e-v o 1 iucija baudžiavizmą 
sudaužė visiškai, gi Vokie
tijoje ir 1848 metų revoliu
cija prieš baudžiavizmą ir 
monarchijos absoliutizmą 
nepasiekė savo tikslo. Vo
kietijoje pasiliko ir karinin
kų, dažnai feodalų lizdai, ir 
monarchijos režimas. Darbo 
liaudies išlaimėjimai buvo 
nežymūs.

Monarchistinis rėžimas 
laimėjo išdirbant Imperi
jos Konstituciją, apjungiant 
atskiras valstybes į vieną 
Vokietijos valstybę, nors ir 
paliekant karalius ir kuni
gaikščius jų sostuose. Bur
žuazija laimėjo, kad buvo 
prąšalintųs muitų sienos, 
kad susidarė nevaržomos 
sąlygos industrijos besiplė- 
timui..

(Daugiau bus)

metais

mieste, 
mušėsi 
pralai-

2 pusl.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-* Seštad., Bal. 24, 1948
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LMS III Apskrities Konferencijai 
Pranešimas

Gerb. Delegatai ir Svečiai:—
Praėjo virš metų laiko kai mes laikė

me pereitą LDS III Ąpskr. konferen
ciją. Pereitoje konferencijoje mes dar tik 
pastatėme LMS 3-čią apskritį ant kojų 
ir jau padėjome pamatą didesnei meno 
veiklai. Mes pasibrėžėme ruošti keturių 
dienų festivalį. Greta su muzikos - dra
mos festivaliu buvo ruošiama ir meno kū
rinių paroda. Buvo pasibrėžta ir daugiau 
veikti meno srityje. Jau tuomet buvo nu
matyta ir daroma metmenys organizavi
mui meno mokyklos.

įvykinimui pasibrėžtų meno darbų bu
vo ir abejonių. Kaip kas manė, kad ne
bus galima taip platūs ir dideli darbai 
įvykinti gyvenimam Tų darbų įvykini- 
mui LMS III Apskrities konferencija iš
rinko komitetą. Ir čia mes paminėsime, 
kurie asmenys tapo išrinktais Apskrities 
Komitetan pereitoje konferencijoje. Jie 
yra: Bob Žukauskas, Harry Mitkus, Ed- 
wardas Skučas, Walter Žukas, Mildred 
Stensler, Alice Bakūnas. Visi šie žmonės 
yra jauni amerikonai lietuviai. Kiti, iš 
suaugesniųjų ir ne čiagimių, įėjo j ko
mitetą: Jurgis Klimas, Adomas Dagis, 
Juozas Byronas, Robertas Feiferis, Po
vilas Venta, Jonas Gužas ir aš pats. Iš 
viso Apskrities Komitetas susidėjo iš 13 
narių. Ir čia reikia žymėti, kad veikliau
siais, sumaniausiais ir drąsiausiais ko
miteto nariais buvo pirmoji eilė, jaunoji 
karta.

Apskrities Komiteto valdybą sudaro: 
pirmininkas Bob Žukauskas, sekretorius 
V. Bovinas,- iždininkė M. Stensler.

KAS NUVEIKTA
Svarbiausiu Apskrities Komiteto dar

bu, žinoma, buvo ruošimas festivalio. Į 
festivalio ruošimo komitetą įėjo visi ap
skrities komiteto nariai. Greit po pereitos 
apskrities konferencijos, buvo šaukiama 
kita konferencija festivalio ruošimo rei
kalu. Joje dalyvavo visų rytuose veikian
čių meno grupių atstovai — iš Montello, 
Worcesterio, Hartfordo, Waterburio, 
Philadelphijos ir kitų apylinkių.

Kuomet festivalio ruošimas konferen
cijų ir meno grupių kolonijose tapo už
gintas, jo suruošimas reikėjo įvykinti 
LMS III Apskrities Komitetui. Tai buvo 
rimtas ii' didelis darbas. Taip pat buvo 
didelis darbas ir meno grupėms, pavie
niams, kurios ruošėsi dalyvauti festiva
lyje.

Festivalio Komitetui reikėjo atlikti 
šimtai susirašinėjimų, daugybės įvairių 
techniškų darbų. Reikėjo Komitetui po
sėdžiauti, susieiti, tartis dažnai kas sa
vaitė ir dar tankiau. Reikėjo vesti propa
gandą už festivalį ir skaudoje, taip pat 
gauti finansinės paramos.

Bet po. didelio darbo, manome, mūsų 
pastangos nebuvo veltui. Festivalį skai
tome pavykusiu geriau, negu tikėtasi. Į 
festivalio programą susiregistravo tiek 
meno talentų, grikių, kad būtų buvę ga
lima festivalį tęsti dar daugiau, negu 
kitas keturias dienas. Festivalis įnešė 
meniškojo ir organizacinio pokilio į mū- 
sų kultūrinį judėjimą. Festivalio srityje, 
rytinėse valstijose, nebuvo nei vieno LMS 
choro, nei vienos pastovios dramos gru
pės, kuri nebūtų dalyvavus festivalyje. 
Net du chorai iš Chicagos, Merginų Sek
stetas iš Detroit dalyvavo festivalio pro
gramoje.

Reikia žymėti, kaip rimtai, su inicia
tyva, Komitetas ėmėsi veikti ruošime 
festivalio. Ypač daug iniciatyvos parodė 
jaunesnėj) karta. Pavyzdžiui, dar pra
džioje festivalio ruošos, mūsų jauna vei
kėja, Mildred Stensler-Janušoniūtė su
manė ir pradėjo rašyti savaitinę kolum- 
ną į mūsų dienraščių angliškuosius sky
rius. Ne tik festivalį populiarizavo Mild
red. Ji mūsų jaunimą supažindino su 
LMS ir nušvietė eilę meno-kultūros klau
simų. Ir kas dar svarbiau, kad Janušo
niūtė ir dabar, jau po festivalio, tęsia sa
vo kolumną, kurią pradėjo festivalio rei
kalui.

Taip pat Harry Mitkus rašinėja spau
dai. Mūsų chorvedis-kompozitorius Wal

ter Žukas, pirmininkas Bob Žukauskas, 
artistas Edward Skučas, Alice Bakūnas 
ir kiti jaunieji veikėjai parodė daug ini
ciatyvos, energijos ir veiklumo festiva
lio ruošime ir kituose darbuose. Kaip ma
tote, meno veikla atidengia ir literatines 
jėgas, auklėja naujus laikraščiams bend
radarbius.

Jaunų veikėjų Sumanymu, buvo dary
ta žygis festivalį iškelti ir nušviesti lie
tuvių kultūrą plačioje angliškoje spau
doje. Harry Mitkus su kitų gera talka, 
paruošė eilę p rėks releases. Ir šie press 
releases buvo siuntinėjami į vietinę ir 
kolonijų angliškąją spaudą. Šis darbas 
buvo gerai ir gražiai atliktas.

Vienok turime pripažinti, kad šį didį 
darbą, mūsų meno iškilmę šiltai sutiko, 
jam išaugti padėjo tik pažangusis lietu
vių judėjimas, pažangiosios organizaci
jos, pavieniai ir mūsų spauda — Laisvė, 
Vilnis ir Tiesa. Tik šioje spaudoje buvo 
pilna laisvė mūsų rašytojams populiari- 
zuoti festivalį. Nuo pažangiųjų lietuvių 
ir jų laikraščių priklausė festivalio pasi
sekimas.

Iš pavienių rėmėjų duosniausiai ir šir
dingiausiai festivali sušelpė ir dabar šel
pia būsimus mūsų darbus, ypač ruošia
mus meno kursus, nenuilstantis me
no darbuotojas Lietuvos Draugas. Už jo 
taip gausią ir širdingą paramą lietuvių 
liaudies meno veiklai, mūsų kultūrai, 
LMS 3 Apskrities Komitetas reiškia jam 
širdingiausią padėkos žodį.4

Greta su festivaliu vyko ir meno kū
rinių paroda. Bet negavus parodai pa
talpos svetainėse, kur ėjo festivalis, ji 
reikėjo įvykinti atskiroje svetainėje. Dė
lei tų sąlygų, žinoma, meno paroda kiek 
ir nukentėjo.

Kiti Komiteto Darbai
Žinoma, ne tik festivalis sudarė 3-čios 

apskrities veiklą. Komitetas i-r jo komi
sija uoliai ruošiasi meno mokyklai, bet 
apie tai girdėsite raportą vėliau. Taip 
pat apie naujus planus meno veikloje, 
kuriuos komitetas svarstė, diskusavo, 
girdėsite raportus, pasiūlymus šiai kon
ferencijai.

Čia mes norime dar žymėti ir tai, kas 
dar nepadaryta. Buvo nusitarta ruošti 
LMS Apskrities piknikas. Vienok jau ne
buvo galima gauti piknikui vieta, todėl 
šis darbas reikėjo atidėti iki šiai vasa
rai.

Iš nesmagių žinių šiai konferencijai 
reikia žymėti, kad vienas mūsų apskri
ties choras laikinai sustojo veikęs, bū
tent, Pirmyn Choras, Great Neck, N. Y. 
Taip pat pastaruoju laiku mes jąu mažai 
girdime Vyturėlį. Apskrities Komitetas, 
kol kas, dar neturėjo progos padaryti 
peržvalgą veikiančių grupių, kad suras
ti būdus, kaip joms teikti pagalbą, jei yra 
reikalas.

Taip pat meno apšvietos vakarų ruo
šimas dar nebuvo iškelta. Manome, nau
jas Apskrities Komitetas, kuris bus šioj 
konferencijoj išrinktas, ims atydon ir tą 
klausimą.

Pereitoje 3-čios Apskrities konferenci
joje padaryta tarimas, kviesti ir broliš
kai organizacijas prisidėti , prie LMS 
Apskrities. Metinė mokestis tik $2.00. 
Vienok atsiliepimas buvo mažas, tik 4 
broliškos kuopos įstojo į LMS Apskritį. 
Tai yra dvi LLD ir dvi LDS kuopos.

Komiteto posėdžiuose buvo svarstyta 
ir nutarta kviesti į šią konferenciją ir į 
LMS 3-čią Apskritį Lyros Choras, Phi
ladelphia, Pa., Laisvės Choras, Hart
ford, Conn, ir Vilijos Choras, Waterbu
ry, Conn. Šis tarimas daryta atsižvel- 
iant į tai, kad tose valstijose, ktų’ vei- 
ia Lyros, Laisvės ir Vilijos chorai, nė

ra LMS'apskričių. O dalyvavimas minė
tų chorų 3-čioje apskrityje sustiprins 
chorų savitarpinę veiklą ir tuo pačiu su
darys vieną stiprų LMS apskritį.

Meninė veikla,’ baigiant šį sezoną, ap- 
. skrities ribose yra gera, gyva. Vien 
Brooklyn e, ruošiama du veikalai scenai. 
Laisvės Choras ruošiasi koncertui. Sie
tyno Choras ruošia ne trk koncertą savo-

LMS News and, Views
“Pergalė,” one of the newer Lithuan

ian plays came to life on the N. Y. stage 
when the Brooklyn Folk Theatre gave 
the initial performance 2 weeks ago here 
in the East. The play was written by the 
popular dramatist Dauguvietis, just be
fore complete liberation of Lithuania by 
the Soviet forces. It was written by a 

-man who spent all those hard years un
der Nazi domination, who saw his feL 
low-countrymen hunted, robbed and 
killed. He saw many of his comrades 
turn traitors for the few crmnbs of pri
vilege that the Nazi alloted. He felt the 
underground current of resentment and 
hatred that surged throughout his land.

All those years of uncertainty and in
trigue he tried to embody in his play* 
“Pergalė.” The play in its full entirety 
would make a pretty good history• book. 
But unfortunately, for the American 
public, it.had to be cut somewhat, and 
I’m afraid this trimming has robbed the 
play of much of its full force. As it" was 
presented in Brooklyn, it proved a bit 
choppy. But for the fine program notes 
and previous publicity reviews, it would 
have failed to jell completely on the 
stage.

However, much realistic aid was given 
by the stage management who prepared 
several good scenes and made fine use 
of sound effects. We suspect Robert Fei
feris responsible for the painted back 
drop, the old fashioned well, the lone tall 
tree and the other touches of scenic de
sign. Those effects, so often lacking on 
our Lithuanian stage, were most wel
come.

But perhaps the greatest asset to keep
ing the play together was the character
ization by S. Večkys of tfie center char
acter “Rokas.” Around this prosperous 
farmer, and within him surged the 
struggles, the joys and tears of his fami
ly and his neighbors. Mr. Večkys per-
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je kolonijoje, bet net orlaiviu ruošiasi 
skristi Chicagon ir ten duoti koncertinę 
programą.

Baigdami šį pranešimą, mes linkime 
šiai konferencijai padaryti dar geresnių 
tarimu mūsų meno veiklai. Mes linkime 
naujam LMS 3-čios Apskrities Komite
tui geriau ir daugiau veikti, negu mes 
veikėme. Daugiau jaunų, energingų vei
kėjų mūsų menui, kultūrai.

V. Bovinas, 
LMS III Apskr. Sekret. 

VISI TĖMYKITE: Brooklynan atvažiuoja

“PONAS AMERIKONAS”
TRIJŲ VEIKSMŲ KOMEDIJA SU DAINOMIS

~ Parašė ir režisuoja ROJUS MIZARA---------------------------

PETRAS GRABAUSKAS
Pašonio rolėje

Stato Scenoje Aido Choras
SEKMADIENĮ,

GEG. - MAY
2

' 19 4 8

Labor Lyceum Salėje
949 Willoughby Avenue, 

Brooklyn, N. Y. NASTĖ BUKNIENĖ
Marės rolėje

Žinios iš Lietuvos

PRADŽIA 3:30 V. PO PIETŲ

Po vaidinimo bus šokiai — JURGIO KAZAKEVIČIAUS ORKESTRUI griežiant
Įžanga $1.25 ir $1.00; tik šokiams 60c.

“PONAS AMERIKONAS”’ — komedija pilna sveiko humoro ir pamokymų.
Aido Choras sudainuos eilę gražių dainų; vaidinime bus ir šokių.

ŽEMĖS ŪKIO PIRMŪNU 
SĄSKRIDIS

JONIŠKIS, čia Įvyko ap
skrities žemės ūkio pirmūnu 
sąskridis. Jame dalyvavo apie 
1(|p žmonių: valstiečiai, išau
ginusieji aukštą derlių, gyvu
lininkystės specialistai ir tt. 

įSąskridžio dalyviai papasako
jo, kaip buvo pasiekti puikūs 
vaisiai. Ypač didelį susido
mėjimą sukėlė Žeimelio vals
čiaus valstiečio Jakšto pasa
kojimas. Jo laukuose užderė
jo vidutiniškai po 37 dvigubų 
centnerių rugių kiekviename 
hektare.

AVIAMODELISTŲ 
VARŽYBOS

Lietuvos jaunimas visuomet 
labai mėgo aviamodelizmą. 
Prieš keletą dienų Įvyko 
Lietuvos aviamodelistų var
žybos, sutraukusios • didelius 
jaunuolių būrius.

Kauniečio Vytauto Kaspe
ravičiaus fiuzehažinis planeris 
išsilaikė ore 4 minutes 38 se
kundes. Vilniaus geležinke
lininkų mokyklos auklėtinio 
Vyto Klimausko modelis su 
guminiu motoru išsilaikė ore 
45 sekundes. 
---------- i--------------------------------

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

ŠeštacL, Bal. 24, 1948'

Komediją vaidina rinktiniai Brooklyno lietuvių scenos megėjai-aktoriai, kaip 
tai: Jonas Juška, Jonas Lazauskais, Elena Feiferienė, Petras Grabauskas, Naste 
Buknienė, Juozas Judžentas, Vera Bunkienė, Alekas Velička, Lilija Kavaliaus
kaitė, Anelyte Ventienė, Jonas Ignatavičius, May Merk, Jonas Rušinskas ir kt.

Prašome gerbiamus Brooklyno lietuvius skaitlingai atsilankyti. Savo atvyki
mu jūs ne tik patys pasidžiaugsite šiuo pastatymu, bet taipgi ir paremsite Aido 
Chorą.

' Tikietai gaunami pas Aido Choro narius ir Laisvės administracijoje.
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formance was as fine as any I’d seen 
on the American stage. As a whole the 
play showed much creditable work. We 
look forward to the next performance of 
this theater group.

In Praise of Lyros Chorus
Sometime ago, and on probably more 

than one occasion, I made the wish that 
a report of an organization, whether it 
be at a-conference or to its center office, 
be constructive as well as informative. 
Of all the reports heard at the LMS 
3rd District Conference held here re
cently, only one contained the smallest 
germ of an idea. It wasn’t a magnani
mous idea on the surface. But after 
mulling it over a bit, one was staggered 
by the possibilities it contained. Not only 
was it a generous plan, but it was an 
answer to a vital Question, “How to keep 
our choruses from stagnation?”

So before 1 run away with surplus 
expletives let me tell you what the dele
gate from Lyros Chorus, Philadelphia, 
Pa., reported. Theirs is a new chorus, 
still small in numbers, and limited in 
repertoire, but full of young enthusiasm. 
They gave a concert, sang at a couple 
meetings and banquets. That seemed to 
be the limit to their engagements. Lit
tle by little, attendance at rehearsals be
gan to diminish. Those at fault, when 
reprimanded by the teacher replied, 
“Well, we’re not singing anywhere, 
why should we study?”

Singers, like actors, are funny char
acters. They are at their best when they 
have a booking to practice for. Realizing 
this, some of'the chorus members started 
scouting around for a booking. They ran 
into just the ideal situation.. Nearby a 
large veterans hospital was crying for 
entertainers.

“But none of the patients understand 
Lithuanian,” said some.

“Music is a universal language,” 
countered other. “We don’t understand 
Italian, but we enjoy- Italian operas. 
Let’s give it a try.”

'They did. There was the rush and 
bustle of preparation and the excitement 
of an approaching performance. They 
whipped into shape some 'good melodic 
Lithuanian folk songs, added a few 
English ones for variety, and together 
vHth an interesting run of comments and 
explanations from a chosen Master of 
Ceremonies they descended on the hos
pital. The inmates proved the most ap
preciative and enthusiastic audience

(Tąsa ant 4 puslapio)

Pradedame Sueigas 
Nuosavame Name

. Atsidarė biznis Lietuvių 
Kultūriniame Centre. Pra- 

! dėjome bowling, atidarėme 
restauraciją, galime laikyti 
susirinkimus ir turėti kito
kias sueigas. Jau turim rei
kalingus valdžios leidimus * 
(licenses). Tačiau dar nesa
me pasirengę oficialiam ati
darymui. Tam reikia prisi
rengti. Už dienos-kitos bus 
pranešta, kada įvyks oficia
liu atidarymo pokylis.

’ Dabar kas vakarą Lietu
vių Kultūrinis Centras yra 
atdaras. Yra bowling ge

imai ir kas vakarą yra už
kandžiu. Kiekvieną vakara 
užėję, čia rasite žmonių ir 
turėsite sau malonumo su 
jais pasimatyt.

Bowlingo mėgėjai yra 
kviečiami i Lietuvių Kultū
rini Centra, 110-06 Atlantic 

į Ave., Richmond Hill, L. L, 
N. Y. Bowling vyksta kas
dien nuo 7 vakarais, sekma
dieniais nuo 2-ros po pietų. 
Ateikite dabar pažaisti šia
me sezone ir iš anksto užsi
sakykite vakarus kitam se- ’ 
zonui (rudeniui).

Salės jau atdaros organi
zacijų susirinkimams. Res
toranas veikia kasdien nuo 
3-čios vai. po pietų. Jau tu
rime Centrą sueigoms.

Pradžia šio viso biznio 
daug kainuoja. Būtinai rei
kalinga naujų įplaukų už 

i Šerus. Kiekvienas lietuvis, 
branginantis savo šalies 
laisves (Amerikos laisves), 
privalo prisidėti prie Lietu
viu Kultūrinio Centro, turi 
nusipirkti kuo daugiausia 
šėrų. šjs Centras tarnaus 
rekreacijos, sporto ir apš
vietos reikalams, jis tar
naus kultūros ir meno rei
kalams; jis labiau jungs lie
tuvius su amerikiniu gyve
nimu.

Taigi, prisidėdami prie 
Lietuvių Namo Bendrovės, 
prisidedate prie vykdinimo 
viršminėtų kilnių tikslų.

Lietuvių Namo Bendro
vės šėro kaina $25.00. Gali
ma pirkti ir daugiau kaip 
vieną Šerą. Kurie jau turite ' 
šėrų, įsigykite dar ųo vieną 
kitą. Dabar, naujai prade-' 
dant visą biznį, reikia daug 
pinigu. 1

F. P. Buck.
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(Tąsa)
Žano apsidžiaugė, pamatęs Pjerą: 

jeigu ir Pjeras eina kartu, vadinasi, lai
mėsim !... Žano buvo devyniolikos me
tų, ir jis svajojo apie barikadas, šūvius, 
vėliavas. Tačiau .ir Pjeras nebuvo abe
jingas romantikai.

Naktį įmonė virto karo stovykla; vi
sur buvo išstatytos sargybos. Pjeras ir 
Žano stovėjo prie didžiųjų vartų. Pjerui 
atrodė, kad jis kare: tuojau priešas pa
dės ataką ... O Žano kuždėjo:

— Ką, jeigu puls? Tu turi revolve- 
rį?... .

— Turiu. Tačiau, šaudyti negalima ... 
Reikia paklausti Mišo.

Įvyko taip, kad Mišo, lig tol žinomas 
tik komunistams ir cecho draugams, iš 

- karto tapo vadu. Kalbėjo: “Paklausk 
Mišo ... Mišo įsakė ... Mišo nesutin
ka .. .”

Mišo dirbo neatsikvėpdamas. J i s 
surado katilus sriubai. Jis surinko or
kestrą. Jis palaikė ryšius su miesto ko
mitetu ir diktavo pranešimus “L’Huma- 
nite.” Jis drąsino silpnadvasius: “Lai
mėsime! Ir dar kaip!” Jis apžiūrinėjo 
mašinas: reikią atidžiai daboti, kad ne
sugadintų . . .•

Vakare muzikantai pagrojo “Interna
cionalą.” Jiems pritarė tūkstančiai bal
sų, ir daina, sklisdama iš įmonės, pralė- 

' kė viršum policininkų ir toliau — vir
šum upės, viršum juodų nerimaujančio 
priemiesčio namų. Moterys nemiegojo, 
klausydamos tolimo dainavimo. Ką at
neš joms rytojus? Badą? Kraują? Lai
mę? Nemiegojo ir streikininkai; gausių 
pavasario nakties žvaigždžių apšviesti, 
jie tyliai svajojo apie pergalę.

Bijodama susidūrimo, vyriausybė nu
tarė naktį atitraukti policininkus. Sek
madienį žmonės laisvai vaikščiojo kran
tine prie vartų; tačiau įmonė tebeatro
dė, kaip apgulta tvirtovė. Kas ją apgu
lė? Deseris? Geltonųjų šešėliai? Bado 
šmėkla? Reikėjo ištverti ligi pergalės.

Pirmadienio vakare, atskleidęs laik
raštį, Mišo riktelėjo:

— Ir jie! Visi! Ir dar kaip!
Jis negalėjo kalbėti iš susijaudinimo. 

Laikraštis “La Voix Nouvelle” pranešė, 
kad nepaprastas streikas, kuris prasidė
jo “Senos” įmonėje, apėmęs Paryžių; 
streikuojančios visos stambiosios įmonės, 
jose užsidarę šimtai tūkstančių darbi
ninkų ; sustreikavę universaliniai maga
zinai — vakarais jie stipriai apšviesti, 
ten užsidariusios pardavėjos; kavinėse ir 
restoranuose sėdį streikuojantieji ofi
ciantai; vienos ministerijos smulkūs val
dininkai paskelbę streiką, atsisakę pa
likti kanceliariją. Pranešimą apie sen
sacingą streiką parašė pats Žolijo, pa
rašė su įprastu jam patosu: “Paryžiaus 
plebėjai pasitraukė į Aventino kalvą.. .” 
Laikraštis pasakojo, kad Paryžiaus dar
bininkų kvartalai ištuštėję; gatvėse esą 
sutinkamos tik moterys ir vaikai. Žolijo 
baigė strąipsnį poetiškai: “Prisimena ka
ro metai, kada vyrai taip pat buvo toli 
nuo savo šeimų — fronte •..”

Deseris praleido dvi dienas savo dva
relyje. Sužinojęs apie streįką, jis nutrau
kė visus reikalų pasimatymus, išjungė 
telefoną ir atsisėdo skaityti Ovidijų. Jis 
lūkuriavo: įmonės užėmimas jam atrodė 
toks nevykęs dalykas, kad jis numatė 
greitą atomazgą: arba streikininkai atsi
kvošėję išsivaikščios į namus, arba kils 
maištas. Pirmadienį Deseriui pranešė, 
kad streikas persimetė į kitas įmones. 
Kitą rytą jis nuvažiavo į Paryžių, ir dar 
nebuvo devynių, kai jo mašina sustojo 
prieš fabriko vartus. Jaunas darbinin
kas, stovėjęs sargyboje, užstojo kelią:

— Pašaliniams draudžiama.
— Koks aš pašalinis? Aš — adminis

tracinio komiteto pirmininkas, Deseris.
Darbininkas nusišypsojo:
— Pavardė pakankamai žinoma .. . 

Tačiau,'matote, ponas Deseri, jeigu mes 
jus įleisime, jūs paskui negalėsite išeiti, 
tuomet jums teks sėdėti čia, kol. ..

— Kol?
— Kol ponas Deseris nusileis.
Jie abu' susijuokė- Tačiau sieloje De

seris pyko: kas per balaganas! Gera 
laisvė! Ką pasakytų ponai streikininkai, 
jeigu jų neleistų namo? .. . Deseris ne
parodė, kad jis pasipiktinęs; vis su ta 
pačia geraširde šypsena jis pasakė:

— Jūs sąmojingas vyrukas, bet jums 
teks mane įleisti.

Darbininkas pasiuntė draugą pas Mi
šo intrukcijų ir po penkių minučių pra
nešė:

— Galite eiti. Išeisite, kai jums patiks. 
Tačiau į cechus eiti draudžiama — kad 
išvengtumėt ekscesų.

Deseris patapnojo darbininkui per nu
garą : , j

— Vadinasi, mokotės šeimininkauti f 
Puiku!

Deseris perėjo tuščius direkcijos kam
barius. Kurjeris sekė paskui jį ir susi
krimtęs dūsavo.

— Nieko nėra?
— Visi išėjo. Dar šeštadienį. Tiktai 

ponas Diubua pasiliko, bet jis, prašau 
atleisti, su darbininkais.

— Ar mašinas apžiūri?
— Prašau atlesiti, bet ponas Diubua 

sustreikavo.
Deseris nusijuokė: vadinasi, ir Pjeras 

nutarė užgrobti fabriką!. -..
— Pašaukite poną Diubua.
Deseris paprašė Pjerą sėstis, pasiūlė 

jam papirosą ir paskui tarė:
— Atleiskite, kad aš jus sutrukdžiau, 

bet aš noriu jus paklausti. Grynai asme
niškai . .. Ką gi, jūs nutarėte užgrobti 
fabriką visam laikui, ar laikinai? Aš 
turiu žinoti, kaip paskirstyti savo laiką.

— Niekas fabriko negrobė. Tai — 
streikas. Ir aš skaitau, kad darbininkų 
reikalavimai teisingi.

— Labai įdomu!... Jūsų nuomone, 
tai — streikas? Ne, mano bičiuli, tai — 
prievarta- Negalvokite, kad aš drebu dėl 
savo turto. Man baisu dėl Prancūzijos: 
viena prievarta gimdo kitą.

— Jūs pats kalbėjote,, kad branginate 
svetimą laimę. Tie žmonės nori gyventi, 
gyventi geriau, laisviau, linksmiau. 
Kaipgi jūs?...

— Aš jums sakiau, kad mūsų šalies 
laimė gali žūti nuo paprasto atsitiktinu
mo: tai — nepatvari pusiausvyra. Da
bar viskas rieda žemyn.

— Bet tai priklauso nuo. jūsų. Užten
ka jums pasirašyti sąlygas, ir darbinin
kai išeis iš fabriko.

— Kapituliuoti? Tai ne mano amatas. 
Tai ir ne mano būdui. Aš verčiau palauk
siu- Tačiau aš nekviečiu policijos. Aš ne
reikalauju iš vyriausybės ginti mano tei
ses. Kodėl? Nors ir todėl, kad aš balsa
vau už Liaudies frontą. O ką jūs darote? 
Jūs ardote viską. Jūs neduodate Viarui 
įvykdyti reformų.

— Priešingai, mes jam padedame. Jis 
dabar gali remtis masių judėjimu. Via- 
ras neabejotinai mus giria. Jis...

Deseris prisiminė paveikslus, puošnius 
baldus, senį su pensne ir nusišypsojo. Jis 
ramiai tarė:

— Jūs įsitikinęs tuo? Ką gi, tuo ge
riau jums. Linkiu jums pasisekimo. Tie
sa, aš užmiršau paklausti, kaip jūsų 
žmonos sveikata? Labai malonu..-. Da
bar aš galiu išeiti iš jūsų fabriko, ar ne 
tiesa? Iki pasimatymo.

Pjeras pranešė streiko komitetui sa
vo pasikalbėjimo su Deseriu turinį; pas
kui jis kreipėsi į Mišo:

— Aš niekuomet negalėjau pagalvoti, 
kad jis pasirodys toks . ..

Jis nerado žodžių. Mišo ėmė juoktis:
— Tu negalvojai, kad Deseris pasiro

dys Deseriu?
Vakare buvo nutarta surengti koncer

tą streikininkams palinksminti. Prieš 
koncertą Mišo paskambino į Kultūros 
■Namus: prašė pagalbos. Marešalis ėmė 
rinkti savo artistus. Kai kurie atsakė, 
kad ^neturį laiko. Žaneta iš karto sutiko, 
nors ji dar nespėjo sustiprėti po operaci
jos.

(Bus daugiau)
=============== . ■ .............

S

LMS News and Views
(Tąsa nuo 3-čio pus.)

they had ever encountered. They were 
invited to return again and again.

Within commuting distance of all our 
choruses, -there must be some hospital or 
charitable institution that ‘would wel
come your entertainment. Red Cross 
headquarters in your town, I am sure, 
can furnish all necessary addresses and 
information. Possibilities for such work 
must be numerous, and what a good feel
ing “ant širdies” one must experience 
from these visits:-Not tų mention how 

’fine for the life of your chorus.
M'iIdred, Stev Siw..

CHAPMAN COHEN

Krikščionybe, Vergija 
ir Darbininkai

Verte A. M. Metelionis.
(Tąsa)

Už vadovybę religiniuose 
kivirčiuose Anglijoj buvo 
užmuštas Thomas Becket, 
gruodžio 29 dieną, 1170 me
tais, ir paląidotas. Po kiek 
laiko “kunigai paskelbė, būk 
Thomas Becket kapas daro 
stebuklus ir visokias ligas 
pagydo; o ypač būk dau
giausia stebuklų padaro sa
vo mirties sukakties dieno
je. Žmonės pradėjo plaukti 
prie Becket’o kapo ir su tuo 
gerėjo kunigų biznis. Bet 
Becket’o mirties sukaktis 
buvo viduržiemyje— geram 
bizniui netinkamas laikas, 
tai kunigai paprašė popie
žiaus Honoriaus IlI-čio, kad 
jis stebuklingo Thomas Be
cket mirties sukaktį iš vi
duržiemio perkeltų į vi
durvasarį. Popiežius sutiko 
tą padaryti, bet už tai rei
kalavo pusės įplaukų nuo 
to stebuklo. Kunigai ir zo- 
koninkai užprotestavo, būk 
popiežius perdaug reikalau
ja. Vėliau susitaikė ant pu
sės pelno ir popiežius tuos 
stebuklus perkėlė į vidur
vasarį. Visi yra matę bei 
turi “abrozėlius”, ant kurių 
parodoma, kaip krikščionių 
bažnyčia užtaria ir globoja 
vargšus. Ten tie “vargšai” 
yra didpilviai ponai ir fab
rikantai, o ne alginiai dar
bininkai.

Krikščioniška bažnyčia 
nuo pradžios, taip lygiai ir 
šiandien ne vargšų užtarė- 
ja-globėja, bet tų vargšų 
pavergėja ir pardavėja. Tie
sa, mes istorijoj randame, 
kad buvo laikai, kuomet 
bažnyčia kovojo už savo 
vergus prieš kitų Vergų’ 
savininkus. Bet tą visą baž
nyčia darė ne iš meilės dėl 
vergų, bet kad apginti savo 
vergus, savo brangų turtą. 
Jau seniai žinomas krikš
čionių bažnyčios obalsis, 
kad vargas, badas ir skur
das tai vienintelis darbinin
kams kelias į dangų. Bet 
kunigai sau, dvarponiams ir 
turčiams to “kelio” nere
komenduoja.

G. G. .Coulton savo kny
goj, “Penki Šimtmečiai Re
ligijos”, sako:

“Visai lengva yra supras
ti, dėlko kunigija visados 
buvo su ponais, o prieš ver
gus. Tada ponai ir kunigai 
turėjo turtus, sykiu ir ver
gus, kurie taipgi buvo tur
tas. Na ir ar galėjo ta ku
nigija reikalauti, kad jų 
vergai, jų turtas būtų pa- 
liuosuotas?” Vienur bei ki
tur randame buvus vysku
pų, kurie norėjo paleisti sa
vo užsitarnavusius ir jau 
nereikalingus vergus, bet 
tam turėjo (gauti leidimą 
nuo popieriaus; o tas gauti 
buvo nelengva.‘Kada prasi
dėjo Prancūzijos revoliuci
ja, tai tuo laiku katalikų 
klioštoriai Prancūzijoj tu
rėjo virš 30,000 vergų. Jie 
visi buvo paliuosuoti be jo
kio atlyginimo bažnyčiai. 
To dar ir šiandien katalikų 
bažnyčia nepamiršo: dar 
vis kalba' ir rašo apie pran
cūzų revoliucijos “barbariz
mą.” j

Coulton’as dokumentais 
prirodo, kaip krikščioniškoj 
Anglijoj būdavo net tokių 
įvykių, kur dviejų pomp 
vergai, vieno vyras, o kito 
moteris, gaudavo leidimą 
apsivesti. Bet ka*da šita šei- 
,ma susilaukė vaikų, tai po
nai pasidalindavo per pusę.

Laikotarpyje 16-to, 17-to 
ir 18-to šimtmečių visos 
krikščioniškos bažnyčios at- 
sinešimas i vergus ir vergi

ją buvo toks pat, kad sy
kiais visai nebuvo galima 
atskirti, kur prasideda ka- 
•talikizmas ir kur protesto- 
nizmas. Kada 1525 metais 
Vokietijos vergai, negalėda
mi toliau panešti ponų 
skriaudų, prieš juos sukilo 
ir prašė Mlartino Liuterio 
jiems pagelbėti — užtarti, 
tai štai kokį vergai gavo at h 
sakymą nuo prieš popiežių 
sukilusio Liuterio:

“Sukilėlis tai priešas die- 
.vo ir* kaizerio, todėl, kas 
gali ir kas pirmas nudurs 
tokį žmogų, tas padarys 
daug gero. Dėl sukilėlio 
kiekvienas žmogus pats ga
li būti teisėju ir žudytoju. 
Todėl, kas tik turi progą 
viešai bei slaptai nudėti Su
kilėlį, lai tas tą daro, nes 
nieko nėra nuodingesnio, 
nieko pavojingesnio, nieko 
velniškesnio, kaip sukilėlis 
žmogus.”

Tai šitokį “užtarimą” Vo
kietijos vergai gavo nuo 
Liuterio.

Prancūzijoj pirm revoliu
cijos kunigija ir didponidi 
turėjo didesnę pusę dirba
mos žemės, daug palocių, 
daug kitokių turtų ir už tą 
viską visai nemokėjo jokių 
mokesčių. Raštininkas Van 
Laun, knygoje “The French 
Revolutionary Epoch”, ra
šo:

“Tai laukinės išvaizdos 
sutvėrimai, vyrai, moterys 
matosi laukuose bedirbanti 
žemę. Jau ir jie patys labai 
panašūs į tą juodą žemę: 
saulėj įdegę, išbadėję, su
džiūvę ir kapsto tą žemelę 
be jokios pertraukos. Tik 
tada jie.biskį panašūs j 
žmones, kada retkarčiais 
atsistoja. O iš tikro jie žmo
nės. Po ilgos dienos darbo, 
ant nakties jie lenda į pa
našias kaip ’ šunų lindynes; 
ten užvalgo juodos duonos 
su vandeniu. Pasilsėti jie 
guli ant plikos žemės, kad 
ir vėl kitą dieną galėtų lai
ku būti prie darbo.”

1762 metais Prancūzijoje 
bažnyčia turėjo 400,000 zo- 
koninkų ir minyškų. Katali
kų bažnyčios turtas buvo 
apskaitliuoj amas $8,000,- 
000,000, ir už tą visą turtą 
bažnyčia jokių mokesčių ne
mokėjo.

Dabar mes biskį apsisto
sime ir pažiūrėsime, kokią 
rolę krikščionių bažnyčia 
lošė su darbininkais, kada 
Anglijoj susiorganizavo ga
linga manufaktūros tvarka.

Su pabaiga 18-to ir per 
30 metų 19.-to šimtmečių 
Anglijoje dirbtuvės taip 
greitai augo, tartum grybai 
po lietaus. Tos permainoj 
pakeitė ir vergų padėtį. 
Pirma buvę žemės ūkių 
vergai dabar paliko didelių 
miestų dirbtuvių vergais, o 
gyvenimo sąlygos buvo ly
giai baisios. Tuo pačiu lai
ku Anglija išleido net įsta
tymą, kad nuo ūkių darbi
ninkus ir jų šeimas varyti į 
miestus, į fabrikus. Tuose 
fabrikuose ir anglių kasyk
lose irgi dirbo ne vieni vy
rai, bet ir moterys ir. vai
kai. Tie vaikai buvo pada
linti į dvi klases. Pirmi bu
vo žinomi kaipo “liuoso 
darbo laikai.” Tai vaikai, 
kurie gyveno su savo tėvais 
ir ant nakties eidavo namo. 
Antri vaikai buvo vadinami 
“kontraktuoto darbo vai
kai.” Šitie vaikai buvo nuo
savybė parapijų ir parapi
jos juos už tam tikrą atly
ginimą išnuomuodavo fab
rikantams. Šitų yaikų am
žius buvo nuo septynių iki

21 metų. Jų darbo valandos 
buvo nuo penkių ryto iki 
aŠtuonių vakaro. Šitie vai
kai buvo pilniausi vergai 
bažnyčių, jie čia gyvendavo 
ir čia miegodavo. Turėdavo 
vięną nešvarią paklodę pa
sitiesti, o antrą panašią už
sikloti. Bažnyčios tuos vai
kus prie visokių darbų pri
statydavo gana toli, net 
tam tikri keliai buvo patai
syti.

Ponas Hammond sako, 
kad Lancashire dirbtuvių 
savininkai buvo padarę su 
bažnyčiomis.tokias sutartis, 
kad tarp 20 sveikų vaikų 
turi priimti vieną idijotą. 
Tų bažnyčių vaikų mirtin
gumas buvo labai didelis. 
Štai ką apie tai sako Sir 
Samuel Romily:

(Daužau bus)

Shenandoah, Pa.
Shenandoah Industrial Fun- 

do kampanija pravesta- gyve
nimai! net su kaupu. Sukel
ta $510,654. Fondą rėme vi
si, kaip darhininkąi, taip ir 
biznieriai. Mat, reikalinga 
padauginti išdirbysčių kiekis. 
Seniau šioj apylinkėj dirbo 12 
anglies kasyklų, o dabar jau 
tik 6 ir todėl stoka darbų.

Pastaraisiais keliais metais 
lenkų nepriklausomiagos pa
rapijos kunigas patraukė į 
šią apylinkę kelias siuvimo

dirbtuvėles. Nors ten ii ne 
po daug žmonių dirba ir ne
pilną laiką, bet vis geriau, 
kaip visai be darbo. Ten dir
ba moterys.

Pernai iš Readingo persi
kėlė viena dirbtuvė, kur dir
ba apie 60 žmonių. 1940 m. 
Shenandoah turėjo 18,000 gy
ventojų. Iš to skaičiaus arti 
4,000 buvo paimta į karinę 
tarnybą, iš kurios 98 žmonės 
jau negrįžo, liko karo laukuo
se.

Dabartiniu laiku Shenan
doah jau yra 3,000 bedarbių, 
daugiausiai jaunuoliai, grįžę 
iš karinės tarnybos. Taigi, 
įsteigimas Shenandoah Indus
trial Fondo buvo visų remia
mas, nes mano, kad jo pagal
ba bus padidinta išdirbysčių 
skaičius, kad būtų daugiau 
darbų. Kokius planus turi 
tie sumanytojai, tai dar nepa
skelbė.

George Bridickas.

New York. — ūmai pa
kilo pramonių Šerai Wall 
Stryte.

Tel. TRObrldge 8380

DR. JOHN REPSHIS 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-P 

Nodėliomls ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome i visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, 
j krautuves ir j pavienius namus; taipgi siunčiame 

ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreen 4-8802

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Grabortus
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.

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

1113 Mt. Vernon Si 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

4 pusi.—Laisvė (Libertyt Lith. Daily)-* šsštad., Bal. 24, 1948



Ragina Padėti Vėžio pral

Ligai Kovoti
Elmer H. Bobst, naciona- 

lis pirmininkas Amerikos 
• Vėžio Ligos Draugijos ra

gina visus amerikiečius vi
sų spalvų ir tautybių, prisi
dėti prie tos organizacijos 
balandžio mėn. vajaus su
kelti reikalingus pinigus 
vesti kovų prieš vėžį.

“Laikas, gabumai ir pa
rama svetur gimusių ame
rikiečių Jygiai kaip'energija 
ir dovanos kitų amerikiečių 
būtinai reikalingi . pasek
mingai kovoti vėžį”, Bobst 
sakė.

Jis pareiškė, kad mirties’ 
rata nuo baisios ligos kyla 
tarp amerikiečių' visų gru
pių ir kad atsakomybė ko
voti ligą priklauso nuo visų 
JAV žmonių.

“Kova tęsiama visuose 
frontuose — ligoninėse, la
boratorijose, klinikose ir 
sveikatos centruose,”.Bobst 
pranešė. “Pinigai reikalingi 
išgelbėti žmones nuo vėžio, 
ir padaryti greitesnį prog
resą apgalėti vėžio pavojų.”

Bobst pareiškė, kad pra
eitais 3 metais Vėžio Drau-
gija davė net 237 paskyri
mus mokslininkams tyrinėti

Keli milijonai dolerių 
praleisti tyrinėjimams, ap- 
švietos kovoms supažindin
ti žmonės su vėžio apsireiš
kimais ir speciąliams patar
navimams vėžiu sergan
tiems.

“Mūsų stipriausias gink
las yra moksliškas tyrinėji
mas”, Bobst pabrėžė.““Mes 
visi turime į rankas mūsų 
mokslininkų dėti visą me
džiagą ir įrankius, kokius 
'pinigai gali nupirkti.” Jis 
raportavo, kad tyrinėtojai 
toli nužengė praeitais me
tais ir jis tikėjo, kad ateity
je vėžiu užkrėsti turės dau
giau vilties. “Įveiksim vėžį, 
jeigu Amerikos žmonės vi
sų* tautybių ir visų kilmių 
rems Amerikos Vėžio Drau
gijos vajų prieš ligą.” Pini- 

' gai reikalingi finansuoti 
1 mokslininkus, kurie ieško 
i ligos priežasčių ir kaip iš
gydyti vėžį. Jie dirba savo 

Į laboratorijose ir ligoninėse.
Pinigai reikalingi išmokinti' 
žmones kaip save išgelbėti, i

P. Bobst pareiškė, kad' 
Draugijos tyrinėjimo pas-. 
stangos ir apšvietos. darbas ■ 
bus paplėšti sekamais me- ■ 
tais. “Mes tikime, kad sve- : 
turgimiai amerikiečiai stos i 
petys į petį su kitais ameri-' 
kiečiais vajuj surinkti pini
gų toliau vesti kovą prieš 
vėžį.

LOS ANGELES, GAL
Mirė Alekas Mužnikas

Balandžio 6-tą, Inglewood 
kapinėse, palaidojome Aleką 
Mužniką. Velionis buvo lais
vų pažiūrų, tad tapo palaido
tas be jokių religinių cere
monijų.

Keletą metų atgal Alekas 
Mužnikas prigulėjo prie LDS 
kuopos, bet dėl tam tikrų 
priežasčių buvo apleidęs. Nors 
jis ir neprigulėjo prie orga
nizacijų, bet visuomet mūsų 
parengimus lankydavo 
kiek galėjo, tiek rėmė.

Velionis sirgo virš metus lai
ko. Sunkiai sužeistas' auto
mobilio nelaimėj, ilgą laiką 
išbuvo ligoninėj. ’ Parvežtas 
nąmo pabuvo kokį laiką, ir 
nėjo geryn, bet blogyn, tai ir 
vėl tapo nuvežtas į Apskri
ties ligoninę, kur buvo pada
ryta operacija. Atrodo, kad 
vėžys dar prisidėjo prie tų vi
sų nelaimių ir užbaigė dideliai 
skausmingą gyvenimą.

Paliko nuliūdime 
žmoną Moniką, sūnų, 
ir anūką.

Balandžio 4 d. LLD 
ir Moterų Kliubo 
iriuose buvo
parinkti aukų dėl gėlių, 
kavo po $1 : M. Peters 
Vėgėlienė, A. Bemat 75

Po *50 centų: F. Šokai ir
A. Smith. Mažiau aukavusių 
vardų neminėsiu, nes užimtų 
perdaug vietos laikraštyje. 
Viso surinkom $7.00. Gėles 
nupirko A. Bemat ir M. Al- 
vinienė.

Lai būna tau, drauge, leng
va šios šalies žemelė, o mes 
likusieji reiškiame giliausią

ir numažinti

1PP 
viską 
bet visados.

pasižada ko
ne tik rinki- 

Jau

statyti* kuo mažiausias darbi
ninkams algas, šios partijos 
platforma reikalauja, kad pa
didintų darbininkų algas, kad 
numažintų kainas ant produk
tu, uždėt didesnius taksus ant t 7
didelių Įplaukų 
ant maįų.

Prie to, 
voti už tą 
mų metu,
yra nutarta laikyti eilę mitin
gų prieš verstiną militarizmą 
ir už kitus reikalavimus.

Tokia tai yra IPP, kuri už
gimė Kalifornijoj. Tokia par
tija prisidės prie visos šalies 
veiklos už taiką, dėl pagerini
mo žmonių būklės. Tokia 
partija, kaip IPP, prisidės prie 
išrinkimo H. A. Wallace ir 
kitų gerų žmonių Į valdviėtes, 
kurie stovės ne už milionierių 
reikalus, bet už visų 
lies piliečių.

Tokia partija verta 
ji susilauks jos iš

žmonių šioje valsti-

šios ša-

BAR & GRILL
American Cancer 

Society, Inc.

LIETUVIŠKA ALUDĖ Hartford, Conn. — H. C.
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.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose ‘dalyse miesto.
Te). Virginia 7-4499

mylim'ą 
marčia

kuopos 
susirinki- 

ątsišaukta, kad 
Au- 

ir E. 
c.

XX...... XX. x .

Eldridge nuteistas iki gyvos 
galvos kalėti už savo 16 me- užuojautą likusiai šeimai, 
nėšių kūdikio nužudymą. B.

Stoughton, Mass.

paramos 
visų ge-

tokią partiją visi 
agituoti ir balsuoti, 
visų darbo žmonių

ir
ros valios 
joje.

Tik už 
privalome 
nes ji yra 
partija.

Taigi visi užsiregistruokime, 
kad ateinančiais rinkimais tu
rėtume teisę balsuoti. R-ka.

BROCKTON, MASS

FLORIDIEČIŲ ATYDAI
Atydai ūkininkams Floridoj. Aš 

noriu randavoti žemės Floridoj. 
50x100. Noriu pastatyti namą ir už 
10 metų atiduosiu žemes savininkui. 
Gyvensiu tame name 4 mėnesius j 
metus, ir mokėsiu rendą. Pageidau
jamą, kad būtų netoliau 40 mylių 
nuo vandenio (beaches). Prašau 
kreiptis pas: J. Stankus, 84-48 63rd 
Rd., Elmhurst, N. Y. (96-97)

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

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 gelių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIU8
Telefonuokite dieną ar naktj

EVergreen 7-4774

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

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

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

Skirtinga Partija
Pi rm utinis 1 n d e p e n d e n t 

gressive Party centralinio ko
miteto susirinkimas ištikrųjų 
parode, kad čia IPP yra skir
tinga nuo kitų buvusių parti
jų*

Tą parodo ir IPP platforma 
už visų žmonių gerovę, kuri 
sako, kad turim suvaldyti 
valstijos bankierius iir genero
lus, kurie viską daro, kad 
gauti dideles pensijas ir nu-

Pro-

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby «:ven that License No. 
RI, 977 1 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 677 Liberty Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

J ... . ..................

ALFRED 
dba Al-Tone

NOTH E is hereby 
RL 5683 has been 
to sell boor, wine and liquor 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4402-04 Avenue H, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCIS W. CA.SEY

NOTICE is hereby ;-ivtm that License No. 
RL 9909 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undc.v 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1512 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premise’.

EDWARD SKLDIN & MORRIS MILLER 
dba, Esquire Bar & Grill

NOTICE is hereby given that License No. 
UL 3770 has been issued to the* undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 9 15 Liberty Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the - premises.

PATRICK HIGGINS 
dba Sunrise Restaurant

NOTICE is iiereby given that License 
L 101 has •been issued to the underpinned
to sell wine & liquor fit retail under Section

of the Alcoholic Beverage Control Law
Avenue N, Borough of Brooklyn,

Kings, to I>e consumed off

WILLIAM COHN
Midwood Wines & Liquors

hereby given that License 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 

■Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off

ARTHUR & KATE NADELL 
dba Nadell’s Wines & Liquors

NOTICE is hereby given that License
I, 5001 has been issued to the undersigned 
to sell wino & liquor al retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 293 Putnam Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.
DANIEL PEilP.Y & RUBIN PEREVOSKIN 

dba perry’s Wines & Liquors

hereby given that License No 
issued to the undersigned 

at retail under. Section 
Beverage Cont rol I .aw 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off tho

PRODUCTS CORP.

that 
the

Libeity 
of Kings,

ANTHONY BI VONA & 
MARŠA LONA 
Bar & Restaurant

given that. License 
ssuetl to the undersigned

at retail under

N<>.

No.

107 
nt .‘>101 
County

dba

NOTICE is 
I, 969 has 
to sell wine & liquor 
107 of the 
at 243 Tompkins Ave. 
County of Kini'-«, 
premise

NOTICE 
Ll.285 
to sell 
107 of 
lit 30 
County
premises,

STANDARD

tho

No.

tho

No.

has been 
wine & liquor 
the Alcoholic 

Columbia St., 
of Kinus. Io

J ODD

NOTICE is hereby given that License No. 
L 78 has been issued to the undersigned 

ne & liquor at retail under Section 
,e Alcoholic Beverage Control Law 
• 5th Avenue. Borough of Brooklyn, 

to Ik: consumed off the

197 of the 
at 561 I 
County of Kings, 
premises.

URYt'TAL T H E *-

š. m. balandžio 18 d. Liet. 
Taut.“ Namo svetainėje įvyko 
Progresyvės Partijos Massa
chusetts valstijos trylikto dis- 
trikto konferencija. Delega
tų susirinko nelabai daug, 
kadangi iš kai kurių miestų 
nepribuvo. Sesija prasidėjo 
3:30 vai. dieną. Į konferen
cijos agendą įėjo keletas svar
bių punktų, kurie likosi nuo
dugniai išdiskusuoti.

Pirmiausia tapo išrinkta ke
turi nariai nuo trylikto dis- 
trikto ir po vieną narį iš. kiek
vieno miesto arba apygardos į 
Massachusetts valstijos pasto
vų komįtetą, kuris vadovaus 
partijos politinį .judėjimą.

Svarbiausias dienos plunktas 
buvo, tai rinkimas .balsuotojų 
parašų, idant padėjus Henry 
A. Wallace ant baloto šioje 
valstijoje. Diskusuojant šį 
klausimą, buvo duota gerų pa
tarimų iš tikrų patyrimų, kaip 
greičiau pertikrinti piliečius, 
Kad surinkus daugiau parašą. 
Atrodo, jog darbas nebus 
lengvas, bet jis turi būt pa
darytas.

Kita, trylikto distrikto kon
ferencija nutarta laikyti gegu
žės 9 d., Quincy, Mass. Bū
sianti konferencija turėtų būt 
daug skaitlingesnė. Delega
tai iš visų miestų ir miestelių 
turėtų joje dalyvauti, kadan
gi per ateinančius šešis mėne
sius kiekvienas narys 
atlikti savo užduotį.

Šis miestelis yra 6 mylios 
atstoję nuo Brocktono. Stough- 
tone nuo senų laikų’ yra ne
mažai lietuvių apsigyvenę. Jie 
turi Lietuvių Tautišką Namą, 
gražią svetainę šokiams, užei
gą ir bolinę dėl pasilinksmi
nimo. Yra organizacijų, ku
rios minimame name laiko su
sirinkimus. Yra ir Lietuvių 
Piliečių Kliubas su užeiga ir 
boline.

Balandžio 17 d. minimas 
kliubas buvo surengęs balių 
paminėjimui 13-kos metų gy
vavimo. įvyko Lietuvių Tau
tiškame Name, žmonių atsi
lankė virš 300. Buvo pakan
kamai. valgių, o vėliąu prie 
geros muzikos šokiai. Visi il
gai linksminosi ir buvd paten
kinti.

Dienraščio Laisvės reikalai 
čia gerai stovi. Kurie skaito, 
tai, išskiriant viena, kita, no- 
riai prenumeratą atsinaujina. 
Kas dėl organizacijų, tai vei
kimas silpnas, ypatingai silp
nai veikia LLD kuopa. Reikė
tų, kad vietos draugai tuo 
reikalu daugiau susirūpintų, o 
iš šalies gautų apskrities ir 
artimesnių kolonijų pagalbos.

Trys savaitės atgal sunkiai 
susirgo vaistininkas drg. Ja
tulis. Jis ne vien tarpe lie
tuvių, bet ir amerikiečių yrh. 
plačiai žinomas, ne vien kaipo 
vaistininkas, bet ir kaipo lie
tuviu visuomeninis veikėjas. 
Pereitais metais, 1’4 d. gruo
džio, jo pastangomis buvo su
ruošta lietuviškosios knygos 
400 metų sukakties paroda. 
Reikia pasakyti, kad Massa
chusetts valstijoje tai buvo 
geriausia tos sukakties atžy- 
mejimo paroda.

Jam sergant, vaistinę prižiū
ri jo sūnus, kuris yra baigęs 
daktaro mokslą. Jatulis norė
tų biznį parduoti už prieina
mą kainą. Biznis gerai eina, 
pagarsėjęs, kas norėtų iš lie
tuvių; tai kreipkitės sekamu 
antrašu : P. Jatul, 813 Wash
ington St., telefonas 778, 
Stoughton, Mass.

Nuo savęs linkiu Jatuliui 
greitai pasveikti.

G. Shimaitis.
•j* ■ —• m—mi —- —— im —ihi —— mi mi . mi —. mi——mi—nu —. i

A BROOKLYN A
1 LABOR LYCEUM}
Į DARBININKŲ ĮSTAIGA Į
! Sales dėl Balių, Koncertų, Ban-Į
■ kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt
I Puikus steičius su naujausiais 
| įtaisymais.
i KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

■ s

Kainos Prieinamos. | 
949-959 Willoughby Ave. |

Tcl STagg 2-3842
•F- nh—ne—im —. i« ■«— t e|e
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f J. J. Kaškiaučius, M. D
►j® «$•

turės

yra

*
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964
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JUNGT. TAUTŲ TARI
MAS DĖL KAšMIRO

Lake Success, N. Y. — 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
ryba priėmė rezoliuciją, kad 
tarptautinė komisija pri
žiūrėtų visuotinus balsavi
mus Indijos provincijoje 
Kašmire, idant patys jo gy
ventojai nusitartų, ar pri
klausyt Indijai ar mahome- 
toniškai Pakistano valsty
bei.

Rezoliucija prieš Komuniz
mą Amerikiniame žemyne
Bogota, Colombia.—Jung. 

Valstijų, Brazilijos, Čilės ir 
Peru delegatai amerikinių 
respublikų konferencijoje į- 
nešė rezoliuciją kovai prieš 
komunizmą visame ameri
kiniame žemyne.

Berlin. — Amerikonai lei
do gaminti aliuminą vaka
rinėje Vokietijoje, kas bu
vo uždrausta pagal Potsda
mo sutarti.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD Motorų Klubb susirinki
mas įvyks 27 d. balandžio, 7:30 v. v. 
155 Hungerford St. Draugės daly
vaukime visos, išgirst svarbius ra
portus ir tt. — V. K., sekr. (į)6-97)

j Joseph Garszva
r Undertaker & Embalmer

1

Į

I

HELP WANTED—MAtE 
REIKALINGI VYRAI

PATYRĘ 
RAKANDŲ UŽBAIGĖJAI

5 Dienų Savaitė 
Aukščiausia alga ekspertams 

Kreipkitės Asmeniškai
FLETCHER’S

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

(97)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS
PATYRUSIOS

DIRBTI PRIE $10.75 SUKNELIŲ 
Kreipkitės

BELMONTE DRESS CO.
5-43—18TH AVE., L. J. C., N. Y.

(101)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

KRAUJO AUKUOTOJAI
Sveiki Vyrai ir Moterys 

Kreipkitės su pirmadieniu baigiant 
penktadieniu 1:30 iki 3:30 1’. M.

APMOKAMA

BLOOD TRANSFUSION ASSOC.
455 CENTRAI. PARK WEST (105TH ST.) 

NEW YORK CITY
_________________________________________(98)

Washington. — Per pas
kutinius 2 metus Amerika 
supirko dar $3,500,000.00 
aukso iš užsienių.

Istanbul. — Turkų val
džia pasakoja, l$ad buvę pa
stebėti du “nežinomi sveti
mi submarinai” artimojoj 
Marmuro Jūroj.

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

GERI PIETŪS!?
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės Į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisves Name
Brooklyn, N. Y. 

f

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Ė <3

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

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

Valgiais ir gėrimais’ aptarnaujame žemom kainom.

LITUANICA SQUARE
Gegužės 1-mai dienai 

ruošiamas^ stambus parengi
mas paminėjimui tarptautinės 
darbininkų šventės, šis gar
bingas apvaikščiojimas įvyks 
šeštadienio vakarą, visiems ži
nomoje svetainėje, 24 Ward 
St., Brocktone. Minėto vaka
ro programa susidės iš prakal
bų ir krutamųjų paveikslų.

Geri kalbėtojai aiškins šių 
dienų ekonominę t ir politinę 
padėtį; darys tarptautinę per
žvalgą iš dabartinių laikų kla
sių kovos įvykių. Bus pažy
mėti darbo žmonių žymesni 
laimėjimai ir tt.

Kas link krutamųjų pa
veikslų, tai kiekvienas turėtų 
juos matyti, nežiūrint politi
nių įsitikinimų. Tai yra ofi- 
cialis dokumentas garsaus 
Nuerenburgo teismo eigos. 
Stipriai 'dramatizuotas veika
las, kuriame atvaizduojama 
svarbesni teismo įvykiai' Ja
me yra iškeliamos gudriai su
planuotos nacių šunybės — vi
sos piktadarystės kaslink iš-' 
naikinimo jiems neapkenčia
mų žmonių.

Šią darbininkų tarptautinę 
šventę rengia Suvienytas Pir
mosios Gegužės Komitetas. 
Programa1 prasidės * 7 :30 vai. 
vakarą. S. B.

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

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342 ‘

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6101..

padarau

krajavus 
su ame-

T

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

' ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ. BROOKLYN, N. Y.
Tcl. 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 patenkinU.

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) —Šešteęl., Bal. 24. 1948.



NewWto^/^K^^Zinloi PIRMININKU SUSIRINKIMO
Civilių Teisių Kongre 
sas Skelbia Rinkliavą

Prakalbos Apie Sveikatą
Jau Šį Sekmadienį

“Ponas Amerikonas” 
Jau Pakelyje

Lietuvių Kultūros 
Centre Jau Veikia
Restauranas

Kongresas, 
kovai 
bilius 
miestų 

k u ris

prieš 
kon- 
ista- 
gina 
žmo-

Išgirsime Svarbiu Patarimu Sveikatos Užlaikymui 
Pamatysime Lietuviu Kultūrini Centrą

ir
Civilių Teisiu 

kuris vadovauja 
nedemokratinius 
grėsė, valstijos ir 
tymdavystėse, ir
neteisėtai persekiojamus 
nes, to darbo paramai skelbia Į 
rinkliavą. Prašo ir tikisi, kad Į 
demokratiniai žmonės pasidar-; 
buos rinkime aukų ir visi 
parems aukomis.

Rinkliava yra oficialu, 
ša, su miesto vyriausybės 
dimu, tad aukos bus renka-Į 
mos gatvėse, po įstaigas, pra
mogose, per tris dienas, šio 
mėnesio 29 ir 
žės 1-mą.

Lietuvių 
taipgi atsiuntė 
kite jas williamsburgieciu or
ganizacijų centre.

Prakalbos įvyks tame cen
tre, 110-06 Atlantic Avė., 
kampas 110-tos gatvės, Rich
mond 
dieną.

esamo 
ir net

Sveiki būdami mos 
linksmi, darbas vyksta 
pasitaikiusius sunkumus leng
vai nugalime, žodžiu, nuo 
geros sveikatos priklauso mii-i 
su darbas ir visas gyvenimas. į labai stropiai 
Tad ateikite išgirsti brangių, 
patarimų patys, taipgi praneš
kite apie tą progą kitiems, 
kurie gal šio panešimo nebus 
matę.

Artinasi “Pono Amerikono” 
apsilankymas ir Brooklyne. 
Nes, kaip matome iš spaudos, 
kai kuriose lietuvių kolonijose 
jau buvo apsilankęs.

Brooklyne “Ponui Ameriko
nui” pasirodyti * progą sutei
kia Aido Choras. Aidiečiai 

i rengiasi prie 
šio pasirodymo. Jie nori pa
rodyti publikai, koks gi, pa
galiau, buvo tas “Ponas Ame
rikonas,” koks buvo jo gy
venimo tikslas.

Taigi, nepraleiskite progos 
pamatyti tą mandrųjį “Poną 
Amerikoną,” kuris, nežiūrėda
mas priemonių nei aplinkybių, 
norėjo sudaryti sau patogų 
gyvenimą. Na, ir... apsiga
vo !

“Ponas Amerikonas” atva
žiuoja Brooklynan tiesiog į 
Labor Lyceum svetainę, 2 die
ną gegužės, 3 vai. popiet.

Koresp.

(Pabaiga)
Kalbėjo ir pildomos tarybos 

nariai. Vico-pirmininkas aiš
kinosi, kad tų dirbtuvių pir
mininkai nesikreipę i piki, ta
rybą, nežinoję, kad tų dirbtu
vių darbininkai per žiemą be
darbiais buvo. Gi Trade Boar- 
do atstovas sakė, kad delega
tas daug kartų mums raporta
vo

vės pirmininkas galįs susirin
kimus atbūti.

Mano supratimu, taupoma 
no ten, kur reikia. Yra pa
tartina valdybai taupyti pini
gus ve kur: pirmiausia suma
žinkite pirkimą tikietų socia
listų bankietams ir bazarams, 
taipgi 
pinigų 
atsiras 
sijoms

sumažinkite ei k vo j i m ą'! 
ir visokiems bėgliams, 
pinigų atlyginti komi- 

u ž jų dalyvavimą
svarbesniuose susirinkimuose. 
Tai ir m ū s ų lietuviškose 
dirbtuvėse sustiprės unijizmo 
ūpas ir bus geresnės pasek
mės kovos prieš tą žiaurų už-j 
simojimą ant mūsų unijos.

J. Stakvilevičius.

Pradedant šiuo šeštadieniu, 
balandžio 24-tą, jau atsidaro 
restauranas naujame Lietuvių 
Kultūros Centre, 110-06 At
lantic ‘Ave., Richmond Hill.

Restauranas bus atdaras kas 
dieną nuo 2 valandos po pie
tų. Bus galima gauti karšti 
pietūs su visais priedais-dezer- 
tais, karšta kava ir viskuo, 
kas gaunąma ręsta u ra nuošė.

JŪSŲ AKYS
• yra

JŪSŲ BUITIS




