
Mūsų Karo Jėgos.
Milžiniška Netiesa.
Saugokitės Nelaimės.
Demagogija.
Dabar Azijos Kaleina.

Rašo A. BIMBA

Mūsų vyriausybė nori ka
rinių jėgų išvystymui 45 
bilijonu doleriu ateinančiais 
trejais metais. Tada, girdi, 
visas svietas mūsų bijos ir 
prieš mus drebės.

Bet kokia iš to bus nauda 
Amerikos žmonėms? Ogi jo
kios naudos nebus. Jie tu
rės tiktai aukštus taksus mo
kėti ir drebėti dėl baimės nau
jo karo.’ Galingos karo jė
gos yra tiesioginis kelias į 
karą. Tai puikiai įrodo visa 
žmonijos istorija.

Kapitalistų “Industrial News 
Review” Sako: “Jungtinių 
Valstijų žmonės šimtu procen
tų priešingi diktatoriškos val
džios priespaudai ir brutališ- 
kumui.” Už tai, girdi, val
džia pildo žmonių valią, kai 
skiria nesuskaitomas sumas 
karo ir militarizmo reikalams.

Kas liečia Amerikos žmo
nių opiniją, šis kapitalistų la
pas pasakė tiesą. Bet tai yra 
milžiniška netiesa, kad vy
riausybė pildo tą žmonių va
lią, kai jinai bilijonus dolerių 
švaisto militarizmo reikalams.

Gal dar kas nežinote, kad 
šiemet valdžios budžeto 80% 
eis padengimui buvusiųjų ir 
būsimų jų karų kaštų.

Jau čia pat ir vasara. Pra
sidės žmonių išvažinėjimas i 
laukus ir miškus. Nėra tokio 
įstatymo, kad rūkoriams būtų 
nevalia i miškus koją įkelti. 
Kaip visi kiti geri ir protin
gi žmonėm? taip jie laisvai ga
li po miškus ' ..

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 

' Brooklyne $8.00
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ITALIJOS PARTIZANAI 
DEMONSTRAVO MILANE 

j NEŽIŪRINT TERORO

Žydai įsiveržė į J alfą, Arabų 
Uostamiesti; 10,000 Arabų 
Kariuomenės Pulsiu Žydus

Policija Budeliavo Demonstrantus ir Šaudė; Darbininku 
Vadas Sakė: “Nieks Nesulaikys Gegužinės Mitingo”

Milano, Italija. — Policija 
buožėmis daužė ir šūviais 
blaškė 25,000 maršavusių 
partizanų sekmadienį, trejų 
metų sukaktyje .nuo to lai
ko, kai partizanai paliuosa- 
vo šiaurinę Italiją nuo na
cių. 23 partizanai demons
trantai buvo sužeisti ir vie
nas policininkas nukautas, 
kuomęt policija ėmė iš kul
kosvaidžių šaudyti į minią. 
Iš pradžios policininkai o- 
ran šaudė. Buvo perskelta 
galva ir New Yorko Herald 
Tribune reporteriui S. Frei- 
dinui.

Policija su šarvuotais au
tomobiliais, tankais ir leng
vaisiais kariniais automobi
liais - “džypsais” kartotinai 
blokavo kelius demonstran
tam susirinkti, bet partiza
nai’ nugalėjo skerspaines ir 
suėjo į masinį susirinkimą 
Loretto aikštėje.

Kalbėjo socialistas Mila-

miesto širdyje), ir net viso 
pasaulio policija negalės 
mums kelio pastoti.”

(Po klerikalų laimėtų sei
mo rinkimų, vid. reik, minis
tras Mario Schelba uždrau
dė bet kokiu's masinius su
sirinkimus.)

Buvęs premjeras F. Par- 
ri, taipgi partizanas, savo 
kalboje įtarė, kad minioje 
esą daug nepartizanų ir 
kad ši demonstracija esanti 
priešvaldiška. Užtai žmonės 
nubaubė Parrį.

Policija vėl ėmė Šaudyti 
oran ir blaškyti susirinku
sius. Kartu pasipylė smar
kus lietus. Taip mitingas ir 
išsiskirstė.

Mėginta Nužudyti 
Egipto Ex-Prem jerą

LAISVĖ-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally

In the Eastern States,
427 Ixirlmer Street, 
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Metai XXXVIII. Dienraščio Xx£

vaikštinėti bei|no miesto majoras Antonio 
(Greppi, komunistų vadas 

Su rūkoriais bėda tame, kad Luigi Longo ir Milano Dar- 
jie nepripažįsta jokio “žmo-

* niškumo.” Traukia jie susi
rinkimuose. nors kitiems ne
beliko šviežio oro nė atsi-

* kvėpti. Traukia jie stubose, 
nors visa šeima pyksta

bo Rūmų sekretor. Gaeta
no Invernizzi.

Greppi ir Longo smerkė 
valdžią, kuri uždraudė iškil
mingai minėti trimetinę 

; partizanų žygio sukaktį nuo 
pergalės prieš nacius oku
pantus. Gaetano pareiškė:

f “Pirmojoj Gegužės mes 
su tebe- laikysim susirinkimą del 

Devyniasde- Duomo aikštėje (Milano

ir čiaai

pridaro 
deganti

O kiek .jie žalos 
miškuose, numesdami 
degtuką bei cigaretą 
rūkstančiu galu! 
šimt devyni nuošimčiai visų ~ 
miškuose gaisrli yra rūkorių Italijai Reikėsią 4 Metą 
darbas. Neveltui žmonės se-į n • v v • •
novele kalbėdavo, kad taba- PalmOS pUCS KomUIllStUS 
kas yra velnio išradimas. 1 ----------

Niekas to sutvėrimo tikros i Roma. — Klęrikalas Ita- 
istori.jbs nežino. Rūkymas I lijos premjeras de Gasperi 
bus taip senas, kaip sena ei-! sakė, reikės Italijai visų 
vilizaci.ja, gal dar senesnis. ; ketveriu metu paramos iš

Mūsų 
tojai ] 
lėti miškų. Prašymas vietoje

Kairo, Egiptas.— Eksplo- 
davo prikrautas sprogimų 
automobilis prie buvusiojo 
premjero Nahas Pašos na
mų, ir sužeidė jo žmoną. 
Trys vyrai, palikę tą auto
mobilį, susėdo į kitą ir pa
bėgo. Tuo tarpu minios de
monstravo Kaire ir kituose 
Egipto miestuose; šaukė: 
“Šalin Nokrašy!” (dabarti

-! šalies miškų saugo- Amerjkos pagal Marshallo ‘ 
prašo pypkorius pasigai- p]ana norint sulaikyti ko- 
’ P12sy™as Vletoje' muniątus, ’ kad jie neimtų 

viršų. De Gasperi, be to, 
prašė palengvinti taikos su
tartį, kad Italija galėtų 
“pilnai suvaidinti savo ro
lę”, kaip vakarinės Europos 
valstybių karinės sąjungos 
narė prieš komunizmą.

žiūrėkite, kuo pavirsta ge
ros, naudingos skaitlinęs ka
pitalistinio demagogo rankose. 
Pav., skaitlines rodo, kad 
Amerikoje apie 40% žmonių 
nepasiekiamas yra medikališ- 
kas aptarnavimas. “Industri
al News Review” sako, tai 
reiškia, kad tie žmonės yra 
jauni, neserga, todėl nereika
lingi medikališkos bei gydyto
jo pagalbos.

šimtai yra 
parodo, kad 
darbininkuose 
ir dažniau

' Bet minėtas lapas sako, kad 
“mažų įplaukų darbininkai 

'yra jauni žmonės,” jie yra kū
niškai sveiki ir rečiau serga.

raportų, kurie 
mažų įplaukų 
daug daugiau 

būna susirgimų.

Klerikalų Draugas duoda 
patarimą, ką dabar turėtų da
ryti mūsų vyriausybė, laimė
jus Italijos rinkimus. Dabar 
ji, sako, turi skubintis Azijon 
kovai su komunizmu. Sako:

“Reikia neužmiršti ir to fak
to, kad tokia Kinija turi 450 
milijonų gyventojų, Indija — 
400. milijonų, Japonija 1950 
metais turės 80 milijonų. Da
bartinėse gyvenimo sąlygose 
komunizmas ten turi tikrai 
plačią dirvą savo darbui.” 
(D., bal. 21 d.)

Čiang vėl Išrinktas 
Chinijos “Prezidentu”

Nanking, Chinija. —.Va
dinamas Chinijos seimas, 
sudarytas iš tau tininkų 
Kuomintango partijos, iš
rinko savo vadą Čiang Kai- 
šeką 'kaip “prezidentą” 
naujai tarnybai. Iš sykio 
Čiangas nudavė, būk nejio- 
rįs toliau prezidentauti. 
Pradėta rinkti vice-prezi- 
dentas iš trijų kandidatų, 
bet dar neišrinkta.

Aišku, kad Trumanas.Drau
go neskaito. Šimutis turėtų 
asmeniškai nuvykti Washing
ton an ir įteikti Trumanui šitą 
“išmintingą” patarimą. Tai
kun dar galėtų su savimi pa
siimti1 Pijų Grigaitį. Tas irgi 
pritvinkęs panašiais patari
mais Trumanui.

Jeruzalė, bal. 26. — Siau
tėja karšti mūšiai* tarp įsi
veržusių į Jaffa žydų Ir- 
gun kovūnų ir arabų. Sek
madienio pranešimas sakė, 
kad anglai sulaikė žydus, 
kuomet jie pasiekė Jaffos 
*vidurmiestį. Jaffa yra 
stambus arabiškas miestas 
ir svarbus Palestinos uos
tas.

Pirmadienį pranešta, kad 
10,000 arabų legionierių pa
siruošę pulti žydus. Tie ara-

bai iš Transjordano tarna
vo anglams kaip padėjėjai 
dėl tvarkos išlaikymo Pale
stinoje.

Žydų Raganos milicinin
kai .buvo užėmę arabiškąją 
Sheikh Jarrah Jeruzalės da
lį; paskui anglai juos iš ten 
išvijo.

Anglai užleido ginkluo
tiems arabams Lydda lėk
tuvų aikštę, tarp Jeruzalės 
ir Jaffos. Žydai telkiasi at
imti Lyddą iš arabų.

Amerikonai Ardo Korėjiečių 
Demonstracijas Japonijoj

Kobe, Japonija. — Ame
rikonų kariuomenė išblaškė 
kelių tūkstančių korėjiečių 
demonstraciją, areštavo 178 
vadinamus “riaušininkus” 
ir paliuosavo japoną guber
natorių Kišida, Kobės mies- c. v 7

to majorą ir policijos vadą. 
Korėjiečiai nuo šeštadienio 
laikė tuos valdininkus kaip 
belaisvius.

Korėjiečių Japonijos gy
ventojų protesto demons
tracijos prasidėjo nuo ba
landžio 21 d., kuomet vai-

džia įsakė įvesti korėjiečių 
mokyklose japonų kalbą 
vieton korejiškos.

Tūkstančiai korėjiečių vėl 
demonstruoja, kaip pranešė 
United Press balandžio 26 
d. Jankių komandieriai 
skelbia, kad “komunistai į- 
kvėpę korėjiečių riaušes” 
Japonijoj.

Per paskutinius 40 metų 
didelis skaičius ateivių iš 
Korėjos apsigyveno Japoni- 
JOJ.

Kariniai Amerikos Vadai 
Gąsdina “Greitu Karu”

Washington. — Jungtinių 
ni premjera). Areštuota 17 I Valstijų armijos štabo gal- 
demonstrantų. |va, generolas Omar Bradley

____ 1_____ į tvirtįno, kad karo pavojus 
dabar labiau gresia, negu 
pirm trijų mėnesių. Kalbė
damas slaptame senato gin
kluotų jėgų komiteto posė
dyje, gen. Bradley sakė: 
“Aš nesu tikras, jog karas 
negalėtų tuojau kilti.”

Visų ginkluotų jėgų sek
retorius James Forrestal 
taip pat baugino artimo ka
ro pavojum. Jis, kaip ir 
gen. Bradley, ragino kong
resą įvesti privalomą karinį 
lavinimą jaunuoliams, pra
dedant nuo 18 metų am
žiaus, ir panaujinti įstaty
mą dėl verstino kariuome
nėn ėmimo (drafto).

Gen. Bradley reikalavo 
gana paruoštos kariuome-

nės, kad galėtų įsiveržti 
Rusiją, ne tik namie nuo 
“užpuolimo gintis.”

1 
v

ŠostakoviČ Atsiprašo 
Už Klaidas

Maskva. — Žymusis mu
zikos kompozitorius Dmit- 
rius ŠostakoviČ, kalbėdamas 
visos Soviet. Sąjungos kom
pozitorių suvažiavime, pa
reiškė, jog komunistų spau
da teisingai jį kritikavo už 
ideologinius nuklydimus, ir 
prisipažino padaręs klaidų.

Washington. — Demok
ratas senatorius M. E. Ty- 
dings sekmadienį per radiją 
ragino Jungtines Valstijas 
įsigyti karines lėktuvų ba
zes Azijoj, Afrikoj ir Euro
poj; be tokių bazių, girdi, 
sunku būtu amerikonam iš 
oro kariauti prieš Sovietus. 
Ant žemės gi Rusijos armi
ja galėtų “nušluoti ir užka
riauti visą Europą per du 
ar tris mėnesius,” sakė sen. 
Tydings.

Maskva.— Anglija, Ame
rika ir Francija neturi jo
kios teises be Sovietų dary
ti sprendimus apie Vokieti
ją, rašo Pravda.

London. — Anglai užgin
čijo gandus, kad jie apleis 
Palestiną.gegužes 5 d.; sa
ko, jie ten laikysis iki geg. 
15 d.

SOVIETAI PRISIDĖJO 
PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ 
GLOBOJIMŲ TARYBOS

tvirtino,

Sovietai Turės Pilną Balsą dėlei Palestinos Klausimo; 
Amerika Priešinasi Sovietu Kariuomenės Siuntimui Ten c.

Lake Success, N. Y. — džioje. Sovietai
Sovietų Sąjunga, pagaliaus, kad taryba neteisėtai suda- 
prisidėjo prie Jungtinių ryta ir laužo Jungtin. Tau- 
Tautų Globojamosios Tary- tų konstituciją; todėl So- 1 1 * 1 V i Y • 1 | • į • *l*v*11*vietų Sąjunga iki šiol lai

kėsi nuošaliai nuo to tary
bos.

Carapkinas pernai buvo 
Sovietų delegatas Palesti
nos komitete, kuris pagami
no planą dėlei jos padalini
mo į nepriklausomas arabų 
ir žydų valstybes. Jis uoliai 
ragino taip padalinti tą 
kraštą, geriausiam ginčų 
išsprendimui tarp žydų ir % 
arabu. ’ .

Sovietai turės baKą, bet 
be veto (atmetimo) teisės 
toje taryboje, kuriai pri
klauso ir Amerika, Anglija, 
Francija’, Chinija ir 7 kiti 
kraštai.

Amerika, atsisakiusi nuo 
Palestinos dalinimo į žydų 
ir arabų valstybes, .dabar 
siūlo Jungtinių Tautų globą 
tai šaliai.

Jeigu reikės siųsti tarp
tautinę kariuomenę globo- 

paramos vakarinei Vokieti- jamajai tvarkai palaikyti, • • • v "n 111 1 /» 1 • • i • 1* • i i > •

bos tiem kraštam, kurie dar 
neturi nepriklausomybės. 
Sovietų atstovas Globojimų 
Taryboj bus S. K. Carap- 
kin.

Įstojus sovietam į Globo
jimų Tarybą, jie turės pil
ną balsą sprendime Palesti
nos klausimo ir teisę siųsti 
sovietinės armijos jungi
nius į Palestiną tvarkai pa
laikyti sykiu su kitų šalių 
kariuomenei jeigu tatai 
bus galutinai nutarta.-

Globojimų Taryba buvo į- 
steigta pernai metų pra-

Žada Bilioną Dol. 
Vakarų Vokietijai

Frankfurt, Vokietija. — 
Vietiniai vokiečių valdinin
kai prašė biliono dolerių

jai iš Marshallo plano fon
do. Karinė amerikonu ir 
anglų vyriausybė užgyrė tą 
prašymą. Todėl vakarinei 
Vokietijai per vienus metus 
būsią pristatyta maisto, 
trąšų ir kitų būtinųjų reik
menų už biliona doleriu ; 
daugiau.

Chiny Komunistai
Užėmė Tvirtovę

tai Sovietai galės reikalauti, 
kad ir jų kariuomenė būtų 
ten priimta. Bet Amerikos 
valdovai jau iš anksto prie
šinosi sovietinės kariuome
nės įleidimui Palestinon.

Amerika užgyrė Franci
ai’ I jos pasiūlymą, kad Globoji

mų Taryba paskelbtų Jeru
zalę “atviru” miestu Jungt.

| Tautų globoje, ypač apsau- 
. ; goti krikščionių, žydų ir 

mahometonu šventosioms 
vietoms Jeruzalėje.

Chi-Peiping,' Chinija. — 
nu komunistai atėmė iš Či- 
ang Kai-šeko tautininkų 
Tolun (Dolonor) tvirtovę, 
Vidurinėj Mongolijoj. ’ Tau
tininkai skelbia, kad jie 
atmuša .komunistus nuo 
Yinghsieno ,kurį komunis
tai jau kelintą dieną bom
barduoja.

Yonkers, N. Y. — Polici
ja areštavo 7 Workerio 
pardavįne tojus; jie laikomi 
po $200 užstato kiekvienas.

Amerikos Pagalba Graikijos Monarchistams Nesulaiko 
Partizanų, Kaip Praneša Amerikon ų Korespondentas
Athenai, Graikija. — Po

litinė? ūkinė ir karinė padė
tis monarchist valdomoje 
Graikijoje dabar yra blo
gesnė, negu bet kada, rašo 
New Yorko Daily News ko
respondentas Robert Con
way. Dalykai nuolat blogė
ja, nepaisant, kad Amerika 
per paskutinius metus su- 
siuntė Graikijon daugybę 
paramos reikmenų.

Tas korespondentas kal
bėjosi su aukštais Graikijos 
valdininkais ir Amerikos at
stovais ir štai ką patyrė:

Skelbimai apie didį, per
galingą pavasario ofensyvą 
prieš graikų partizanus bu
vo akių*muilinimas.

Partizanų komandierius, 
generolas Markos dabar tu
ri bent 28,000 kovūnų, tai 
yra, antra tiek daugiau, 
negu pernai balandyje. Par
tizanai yra perkirtę dau
giau susisiekimų linijų arba 
vieškelių, negu bet kada 
pirmiau. Dabar jie yra at
kirtę nuo monarchistų dau-. 
giau kaimų-miestelių, negu 
•bet kada.

Partizanai gauna naujų 
ginklų ir amunicijos jau ne 
tik sausuma, bet jūromis ir 
oru tiesiog į Peloponneso 
širdį pietinėje Graikijoje; 
todėl monarchistai turi per
mesti didelį skaičių savo 
150,000 kareivių iš šiauri-

nės Graikijos į pietinę. ir sugriūti valdžia, suside-
Graikijos pramonė paga-ldanti iš monarchistų ir va- 

mina tik 68 nuošimčius dir
binių, lyginti su pirmkari- 
niu laip’sniu. Po to, kai A- 
merika atsiuntė pagalbos 
misiją su D. Griswoldu 
priekyje, gamyba Graikijoj 
nupuolė dar 7 nuošimčiais.

Piniginė būklė tokia blo
ga, kad daugiau pramonių 
privers užsidaryti per 30 
sekamų dienų; taigi dar .pa
didės nedarbas.

Graikijos valdžia tikėjosi 
gauti $240,000,000 iš Ame* 
rik. pagal Marshallo planą, 
bet dabar jai paskirta tik 
$160,000,00 per metus. Dėl 
to gali kilti politinis'krizis

dinamų liberalų.
Kaip sutriuškinti partiza

nus ir paversti Graikiją ka
rine baze prieš komunizmą, 
šis klausimas vis dar neiš
spręstas.

Antra vertus, amerikinė 
Griswoldo misiją, nežiūrint 
klaidų ir netinkamo elgesio, 
gana daug padėjo Graikijos 
valdžiai. Amerikinė pagalba 
apsaugojo nuo didelės mai
sto stokos. Amerikos kari
ninkai paskutiniu laiku vy
ko į mūšių vietas ir pastip
rino Graikijos armijos ūpą.

ORAS.—Busią šilta.

Socialdemokratai Pirmaują 
Bavarijos Rinkimuose

Frankfurt, Vokietija. — 
Bavarijos ir Hesses rinki
muose ,amerikonų užimtoje 
Vokietijos dalyje, daugiau- 
siais balsų gauna- vidurke
lio socialdemokratai, kaip 
pranešė Associated Press 
pirmadienį, kuomet buvo 
suskaityta pusė Hesse bal
sų. Ųž socialdemokratus 
Hesse paduota 324,500 bal
sų; krikščionys demokratai 
gavę 203,000 balsų, dešinie
ji liberalai demokratai 142,- 
000, o komunistai 65,000.

Amerika Ginkluos 
Bloką prieš Rusus

Washington. — Jungtinės 
Valstijos už keleto savaičių 
pradės siųsti ginklus pen
kių vakarinės Europos šalių 
sąjungai prieš Sovietus — * 
Anglijai, Francijai, Belgi
jai, Holandijai ir Luksenfi- 
burgui. Ginklai tiems kraš
tams būsią duodami “lend- 
lease” fondo sąlygomis, 
kaip karo metu.

Philadelphia. — Rytines 
Pennsylvanijos Darbininkų 
Komitetas užgyrė Henry 
Wallace’a kaip kandidatą 
prezidento vietai.
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Stoka Solidarumo, Trūksta Vienybės
Kalbėdami apie darbininkų klasės solidarumą ir vie

nybę, mes čia neliesime politinės veiklos, kurioje per il
gus metus Amerikos unijistinis judėjimas, kaipo tokis, 
neturėjo ir neturi jokios savistovios linijos ir programos.

Mums svarbu pakalbėti apie ekonominę nevienybę 
ir solidarumo stoką organizuotuose darbininkuose.

Štai, streikuoja mėsos apdirbimo pramonės darbi
ninkai. Jie streikuoja jau per keletą savaičių. Kai kur 
policija, samdytojų klasės “Įkvėpta’’, brutaliai daužo 
streikieriams galvas.

Šiurpulingas įvykis pasireiškė praėjusią savaitę 
Kansas City, Kansas valstijoje. Retai matytu ir girdėtu 
nuožmumu, policija užpuolė CIO unijos salę, kur streikie- 
riai savo mitingus laiko, ir pradėjo daužyti darbininkams 
galvas, laužyti ir kaneveikti salėje kėdes, stalus ir visą, 
ką pasigrobė. Virš šimtas darbininkų tapo sumušta, su
žeista; keliolika labai pavojingai ir jie buvo pasiųsti į li
goninę.

Šiuos žodžius rašant, tačiau, nesigirdi, kad kitų pra
monių organizuoti darbininkai būtų padarę atitinkamą 
žygį policijos brutalumui suvaldyti.

Bendrai, mėsos apdirbimo pramonės darbininkai pa
likti “Dievo valiai”; jokio solidarumo, jokio broliško 
žingsnio nei CIO nei kitos unijos nedaro jų streikui pa
remti ir privesti prie greitesnio darbininkų laimėjimo.

Pj*ieš tūlą laiką buvo sustreikavę minkštosios anglies 
kasėjai. Jie streikavo dėl pensijų senatvėje. Jų streikas 
buvo pilnai teisus, nes jie tai darė protestuodami, kodėl 
samdytojai nesiskaito su savo padarytais pažadais.

Vyriausybė į streiką įsikišo ir pervedė federaliniam 
teismui. Teismas surado angliakasių uniją kalta ir nu
baudė ją $1,400,000 piniginės pabaudos.

Angliakasių unijos prezidentą John L. Lewis’a nu
baudė $20,000 pabaudos.

Ką gi darė kitos unijos? Ką tuo reikalu pasakė CIO? 
Ką pasakė ADF?

Nieko! •
Tylėjo ir viskas!
O juk reikėjo čia sukrusti, nes, atsiminkime, anglia

kasiai buvo terorizuojami einant Tafto-Hartley įstaty
mu, prieš kurį CIO ir ADF unijos yra nusistačiusios ir 
žadėjo jį kovoti.

Jeigu visi organizuoti darbininkai būtų tarę savo žo
dį, kaip viskas kitaip būtų išėję!

Šiuo metu plieno pramonės darbininkai reikalauja 
jiems algas pakelti.

Samdytojai tam priešinasi, sakydami: mes nukirsi- 
me savo produktų kainas ir dėl to nepakelsime darbinin
kams algų. Tai, girdi, darome einant “visų žmonių la
bu.”-

Kiekvienam yra aišku, jog plieno pramonės viešpa
čiai galėtų lengvai pakelti darbininkams algas ir numuš
ti 5 nuošimčiais savo produktų kainas — ir tuomet pelno 
jiems dar užtenkamai būtų.

Jeigu plieno pramonės darbininkai bus palikti “Die
vo apveizdai” — veikti, kaip tik jie išmano, — tai, atsi
minkime, ir jie gali nieko nelaimėti.

Dar vienas dalykas: juo daugiau darbininkai prade
da bruzdėti, tuo- dažniau įsikiša teismai, išduodami in- 
džionkšinus (drausmes) pries streikus.

Šis tai yra vienas nelemčiausių “amerikinės siste
mos” išdavų.

Prieš, tai darbininkai privalėtų kovoti, bet kova turi 
būti vieninga. Kova turėtų apimti tiek CIO tiek ADF 
narius — visus darbininkus.

Ir tai paliečia ne tik pagrindinių pramonių darbiniu- į 
kus, o ir “baltakalnierius”, kadangi ir pastarieji kenčia.'

Štai, New Yorko,biržoje (Wall stryte) sustreikavo 
patarnautojai. , *

Ką gi matome?
Policija, nesiskaitydama su jokia tvarka, ne sykį jau 

sunkiai sužalojo pikietuotojus.
Tai sakyte sako “baltakalnieriams”: jūsų dalia nei 

kiek nėra laimingesnė, kaip pagrindinės pramonės darbi
ninkų, jūsų brolių. x •

Iš to viso išvada turėtų būti padaryta tokia: darbi
ninkai privalo veikti išvien, solidariai ne tik ekonominėje 
dirvoje, bet ir pelitinėje.-

' Šiemet įvyks prezidentiniai rinkimai. Vienintelė dar
bo žmonėms viltis glūdi tik trečįosios partijos laimėji
me, nes tik jos platformoje matysime aiškius ir griežtus 
šūkius, stojančius už darbo žmonių ir visos liaudies in
teresus. Nei republikonų nei demokratų partijos darbi
ninkų reikalais juk nesirūpina ir nesirūpins.
* Deja, ligi šiol darbininkų klasėje nėra aiškaus rinki
miniu klausimu nusistatymo.

Darbo unijų vadai vieni stoja už demokratus, kiti 
už republikonus, — tik nedidelė jų dalis tebestovi už tre- . 
čiosios partijos kandidatus.

Tiesa, eiliniai nariai kitaip žiūri ir, reikia tikėtis, 
jie balsuos už Wallace’ą, nepaisydami savo vadų.

Taip, Amerikos darbininkų klasėje solidarumo, vie
nybės labai stokuoja.

Tegu šių metų Gegužės Pirmoji sutvirtina solidaru
mą darbininkuose.

Po Balsavimų Italijoje
milicijos, kuri visada buvo 
reakcijos pusėje.
Amerikoniškas Pyragas ir 
. Bizūnas

Bet Italijoje reakcija vis 
vien jautė, kad ji pralai
mės. Ji dėjo viltis ant Ame
rikos. Jungtinių Valstijų 
.vyriausybė padarė interven
ciją, kad nugalėti kairiuo
sius. Štai tik keli iš žymes
nių faktų:

Prezidentas Trumanas ir 
Valstybės sekretorius Geo. 
Marshall paskelbė, kad jei
gu Italijoje laimės kairieji, 
tai nieko negaus pagal Mar
shall Planą iš Amerikos. 
Gi jeigu piliečiai balsuos už 
dešiniąsias partijas, tai 
gaus į metus virš bilijono 
dolerių pagalbos-

Prezidentas Trumanas 
įsakė grąžinti Italijai 29 
laivus, kad paveikti į pilie
čius. Jungtinių Valstijų 
Teisingumo prokuroras T. 
C. Clark pareiškė, kad tie 
Italijos piliečiai, kurie bal
suos už komunistus, nieka
dos nebus įleisti į Jungti
nes Valstijas. Kongreso 
pirmininkas (republikonas) 
Joseph W. Martin įsakė 
Amerikoje gy ve n anti em s 
italams rašyti laiškus į 'Ita
liją ir reikalauti savo gimi
nes. ir pažįstamus balsuoti 
už krikščionius demokratus. 
Kasdien iš Jungtinių Vals
tijų skrido keturi lėktuvai į 
Italiją. Jie nūvežė virš 20,- 
000,0.00 tokių laiškų ir šim
tus tūkstančių plakatų, šau
kiančių balsuoti prieš ko
munistus.

Mr. Trumanas įsakė grą
žinti Italijai $31,000,000 
vertės aukso, kurį buvo iš 
Italijos išvežęs Hitleris. 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybės radijas “Voice of 
America” ir privatinių ra
dijo kompanijų stotys be 
sustojimo dieną ir naktį 
siuntė kalbas iš Amerikos, 
reikalaujant balsuoti prieš 
kairiuosius. Per radiją kal
bėjo reakciniai italų vadai, 
unijų viršininkai, iš demo
kratinių šalių į Ameriką 
atbėgę ponai: lenkas Sta
nislaw Mikolaičik, ruiAunas 
generolas Nicolae Radescu, 
Jura j Slavik, Vladko Mat- 
chek, George Dimitrov ir 
kiti.

Italai, reakcinių unijų 
vadai, priešakyje su Luigi 
Antonini, laikė konferenci
jas ir sukėlė šųntus tūks
tančių dolerių kampanijai 
prieš kairiuosius. Amerikos 
ir Anglijos karo laivai at
plaukė į Italijos prieplau
kas, o lėktuvai skrajojo virš 
Italijos-

Iš Amerikos šimtai, o gal 
tūkstančiai turtingųjų italų- 
biznierių, unijų vadų ir ki
tų, nuvyko į Italiją, kaipo 
“turistai.” Ką jie ten vei
kė, mes nežinome. Bet fak
tas, kad jie skrido lėktuvais 
ir iš Italijos dešimtimis ir 
šimtais grįžo po rinkimų, 
rodo, kad jie “vakacijas” 
turėjo surištas su rinkimų 
kampanija. Jie grįžę į 
Ameriką giriasi, kad jiems 
italai šaukė: “Viva Ameri
ca.”

Jungtinių Valstijų, Ang
lijos ir Franci jos valdžios, 
kurios taip neseniai išdirbo 
Italijos Taikos sąlygas, ku
rias užgynė 21 valstybė, pa
reikalavo iš Tarybų Sąjun
gos laužyti sutartį, grąži
nant Italijai Trieste prie
plauką ir teritoriją. Tai bu
vo daroma sąmoningai, nes 
žinojo, kad Tarybų Sąjun
ga negalės laužyt sutarties,

Balandžio 18 d. pasiliks 
Italijos ir bendrai demo
kratijos istorijoj, kaipo die
na, 'kurioje parlamentari
niai rinkimai buvo atlikti 
sąlygose, kada Italija atro
dė, kaipo Wall Sjtryfo ko
lonija.

Niekas negalės užginčyti 
fakto, kad Jungtinėse Vals- 
tijose šiais • rinkimais buvo 
nė kiek nemažiau susirūpi
nimo, spaudoje ir per radi
ją triukšmo, kaip kad mū
sų pačių šalies rinkimais'

Kokia Buvo Padėtis 
Italijoje?

Laike Antro Pasaulinio 
Karo Italija buvo mūsų ša
lies priešas. Tūkstančiai 
Amerikos kareivių žuvo nuo 
Mussolinio govėdų Afriko
je, Sicilijoje ' ir Italijoje! 
Mussoliniui galą padarė 
patys italai partizanai, de
mokratinė liaudis, kuri su
kilo ir priartino karo galą. 
Vyriausią rolę kovoje prieš 
Mussolinio režimą suvaidi
no ne iš Amerikos impor
tuoti grafas Sforza, ponas 
Poletti, bet Italijos komu
nistai. Už tai komunistai 
gavo liaudies pritarimo, ir 
todėl šiandien Italijos Ko-1 
munistų Partija turi apie 
2,500,000 narių.

Bet, kaip žinome, komu
nistams paskelbė karą Mr. 
Trumanas.' Jis siunčia šim
tus milijonų dolerių “sulai
kyti komunizmą.” Pagal 
Amerikos komandą iš Ita
lijos valdžios 30 d. gegužės, 
1947 metais, buvo išvaryti 
komunistai ir kairieji socia
listai, kurie Jaike parlamen
to rinkimų buvo gavę apie 
9,000,000 piliečių balsų.

Klerikalų valdžia, prieša
kyje su Alcide de Gasperi, 
ant tiek įsipyko žmonėms, 
kad visi žinojo, jog ji pra
laimės rinkimus. Dvarpo
niai, kaip buvo ponai, taip 
ir tebėra. Darbininkų išnau
dojimas baisus. Darbai, ku
rie 1947 .metais jau buvo 
pasiekę 73 procentus pirm- 
karinio laipsnio, 1948 me
tais nupuolė iki 60 proc. Be
darbiu šimtai tūkstančiu. 
Vargas ir skurdas baisus.

Parlamentiniai rinkimai 
buvo paskirti balandžio 18 
d. Buvo renkama 237 sena
to nariai ir 574 kongreso 
nariai.

Visos reakcinės partijos 
susivienijo į vieną bloką ap
linkui taip vadinamą Krikš
čionių Demokratų Partiją, 
tikrumoje, didžiausių reak
cininkų partiją, kurioje vei
kia atviri mussoįininkai. 
Fabrikantai, kurie nustojo 
liaudies bent kokio pasiti
kėjimo, veikdami su Musso- 
liniu, dabar atsigavo ir pa
skyrė rinkimų kampanijai 
dideles sumas pinigų. Ant 
kiekvieno dolerio,, išleisto 
kairiojo bloko rinkimų kam
panijai, Krikščionių Demo
kratų Partija ir jos blokas 
galėjo išleisti apie 8 dole
rius. Reakcija kontroliavo 
81 procentą spaudos.

Vatikano popiežius išlei
do pareiškimą, kad, kurie 
balsuos už komunistus ir 
kairiuosius socialistus, bus

• • "fprakeikti ir negaus griekų 
atleidimo. Italijoje ant 98 
procentų gyventojai yra ka
talikai*.

Fašistai ir reakcininkai 
jau du mėnesiai pirm rin
kimų pradėjo terorą, dešim
tis komunistų ir unijų va
dų,pavogė, nužudė, daug 
darbininkų Įstaigų sudegi
no. A. de Gasperi valdžia 
pastatė 400,000 armijos ir 

- - ' ... ..................

Tegu ši diena atgaivina Amerikos darbininkų tradi
cijas, — tradicijas iš tų laikų, kuomet čia gimė Gegužės 
Pirmoji!

o paskui reakcininkai tą 
naudos prieš’ komunistus.

Jungtinių Tautų organi
zacijoje reikalauta priimti 
Italiją, bet tuo pat kartu 
Amerikos .delegacija nesuti
ko priimti Bulgariją, Ru
muniją, Vengriją — mažes
nius buvusius Hitlerio part
nerius.

Viskas buvo daroma, kad 
tik sukelti. Italijoje žmonių 
nusistatymą pries Tarybų 
Sąjungą, prieš komunistus, 
prieš kairiuosius socialistus 
ir demokratus. Komunistai 
buvo vadinami “rusais-ko- 
munistais,” nors jie 100 
procentų buvo italai.

Balsavimų Pasekmes ir 
Kas Toliau?

Tai prie tokių sąlygų 
įvyko Italijoje parlamento 
rinkimai. Dabar turčių 
spauda, radijas, komenta
toriai ir-politikieriai džiau
giasi, kad “komunistai pra
laimėjo,” kad reakcija lai
mėjo.

Vėliausi daviniai rodo, 
kad Krikščionių - Demokra
tų partija ir jų blokas ga
vo 12,751,841 balsų, arba 
48 procentų balsavusių; gi 
komunistai ir kairieji socia
listai gavo 8,025,990 balsų, 
arba 31 procentą balsavu
sių. Reakcija skelbia, kad, 
nepaisant, kad komunistai 
ir kairieji socialistai gavo 
virš aštuonis milionus bal
sų, jie nebus į valdžią įleis
ti. Jie jau grūmoja komu
nistams, o tai reiškia demo
kratams reakciniais perse
kiojimais. Tas iššauks Ita
lijoje naujas kpvas-

Italijos komunistų vadas 
P. Togliatti pareiškė/kad 
balsavimai nebuvo laisvi, 
kad jie pravaryti viešpa
taujant reakcijos jėgoms, 
kad Jungtinės Valstijos da- 

i re intervenciją, grūmojo 
badu ir atomo bombomis 
tiems, kurie nepildys Wall 
Suryto valios.

Henry Wallace, kandida
tas Trečiosios Partijos į 
Jungtinių Valstijų prezi
dentus, pareiškė: “Mes 
(amerikiečiai) pajėgėm nu
pirkti balsus, darydami 
spaudimą į Italijos rinki
mus, bet mes būtume žiop
liai, jeigu tikėtume, kad nu
sipirkom draugiškumą. Ita
lijos vyriausybė tur padary
ti reformas, arba mes nusi
pirksime neapykantą. Rin
kimai buvo laimėti pagalbą 
Amerikos prižadų. Ir mes 
susilauksime pilnos atsako
mybės už ekonominę’ padėtį 
Italijoje bėgyje mėnesių at
eityje.”

Aišku, kad pažadais ne
galima bus Italijoje nei mi
lionus darbininkų, nei mi
lionus valstiečių ištraukti 
iš baisaus vargo ir skurdo 
padėties. Gi Krikščionių- 
Demokratų Partija, kuri 
yra kapitalistų, dvarponių 
ir reakcijos partija nieko 
nedarys, kas būtų naudin
ga darbo žmonijai. Italija 
buvo ir bus Italija. Mr. 
Trumano ir Mr. Maręhallo 
pažadai ir pagal Mai^hallo 
Planą suteiktu pagalba bus 
nukreipta ne darbo žmoni
jos naudai, bet turčių/rei
kalų gelbėjimui.

Prabėgs mėnesiai laiko, 
kaip sako Mr. Henry Wal
lace, Italijoje žmoųės, kurie 
dabar šaukė “Viva Ameri
ca,” balsavo taip, kaip rei
kalavo “Voice of America” 
radijas, kaip reikalavo. iš 
Amerikos atvykę “turistai,” 
atvežti plakatai ir laiškai, 
pamatys, kad jie darė klai
dą.

Itaįijos darbo liaudies, 
kaip ir kitų šajių, joki paža- 

1 dai neišgelbės iš y^argo ir

River Avenue, Pittsburghe, atsižymi atitinkamai šavo 
vardui. Lietums užtvindžius visą Ohio slėni, ne vien 
tik ši gatve, bet ir daugelis kitu to miesto gatvių ir 

daug kilų miestelių tapo užlieti vandeniu.

Treji Metai Atstatomojo 
Darbo Šakių Apskrityje

Rašo L. SKLERYTe

ŠAKIAI. — Šakių apsk
ritis,’ kuri ribojasi su Vo
kietija, . viena iš pirmiau
sių patyrė vokiškųjų oku
pantų smūgį.’Ji yra viena 
iš pačių pirmųjų nuo karo 
ir vokiškosios okupacijos 
nukentėjusių mūsų respu
blikoje.

Kas buvo Šakių apskrity
je, tuoj po vokiečių išviji
mo, ir kas aplankė ją da
bar, pamatęs kokių milži
niškų laimėjimų pasiekė ap
skrities darbo žmonės atsta
tant savo nuniokotą tėviš
kę — supranta, jog be tary
bų valdžios paramos, tai 
būtų visai neįmanoma.
Kaip tvarkomas apskrityje 

žemes Ūkis?
Daugiau kaip 2,800 beže

miu ir mažažemiu valstie
čių gavo iš tarybų valdžios 
21,087 ha žemės; gyvulių, 
žemės ūkio inventoriaus, 
pastatų, ilgalaikių paskolų, 
sėklų. Ir tik tokio tarybų 
valdžios rūpinimosi dėka 
apskrities žemės ūkis pra
dėjo sparčiais tempais kilti 
ir pasiekė didelių laimėji
mų. ;

1947 metais grūdinių kul
tūrų pasėlių plotas, paly
ginti su 1946 metais padi
dėjo dvigubai, vasarinių 
kultūrų — 7,500 ha, tech
nikinių kultūrų — taip pat 
padidėjo daugiau kaip dvi
gubai.

Žymių laimėjimų pasiek
ta išauginant cukrinius 
runkelius: jeigu 1946 me
tais iš vieno ha buvo gauta 
57 dvigubų centnerių, tai 
1947 metais jau iš vieno ha 
buvo gauta 140 dvigubų 
centnerių. Rugių ir vasari
nių kultūrų išauginta dvi
gubai, ir t.t.

Vokiškieji okupantai su
naikino apskrityje 13,600 
arklių, 24,500 raguočių, 
49,000 kiaulių ir' 41,300 
avių. Per trejus pokarinius 
metus jau pasiektas toks 
gyvulių skaičiaus prieaug
lis: arklių — 13,000, kar
vių 25,000 ir t.t.

Apskrities darbo valstie
čiai įsitikina, kad per že
mės ūkio kooperavimą jie 
gaus daugiau naudos, ke
liant žemės ūkio derlingu
mą. Dabar apskrities že
mės ūkio kooperacija jun
gia apie 4,000 darbo vals-

skurdo- Ji pati turės tą pa
daryti. Ir padarys prieš sa
vo ir kitų šalių išnaudotojų 
norą. : Ji paims pati savo 
reikalus tvarkyti.

D. M: Š.' ' 
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tiečių. Kas kartą koopera
cijos narių skaičius vis di
dėja. Didėja ir visuomeni
niai pasėlių plotai. Šiemet 
kooperacijos draugijos ap
sės žemės 4 kartus daugiau, 
negu pernai.

Sparčiai vyksta apskrity
je pasiruošimas pavasario 
sėjai. Remontuojamas ir 
tikrinamas žemės ūkio in
ventorius, mašinos, valomos 
ir rūšiuojamos sėklos, į 
laukus vežamos trąšos.

Šiemet beveik visų kultū
rų pasėlio plotai bus padi
dinti dvigubai palyginti su 
1947 metais.

Atsistatė iki pamatų vo
kiečių sugriautas Šakių 
miestas, Kudirkos Naumies
tis ir kiti. Plačiai vyksta 
individualinė statvba. Tūks
tančiai .apskrities darbo 
žmonių gauna iš valstybės 
didelę paramą — ilgalaikės 
paskolos, statybos medžia
gas, sklypus.

Puikiai dirba ir vietinė 
pramonė. Atstatytosios ap
skrities plytinės — Katau- 
čiznos (Bubelių valsčiuje) 

į ir kiti, o taip pat dešimtys 
pramkombinato įmonės, ku
rios duoda daug produkci
jos, perviršija gamybos pla
na, v
Nauji laimėjimai kultūros- 

švietimo srityje
Per trejus pokarinius 

metus apskrityje atkurta 
ir įsteigta 139 klubai - skai
tyklos, 16 bibliotekų, ir ši
tose švietimo - kultūros 
įstaigose yra daugiau kaip 
30,000 knygų.

Daugybė žmonių lanko 
klubus - skaityklas. Vien 
tik 1947 metais juos aplan
kė apię 20,000 žmonių.

Klubai - skaityklos yra 
kultūros židiniai kaime. 
Prie jų steigiami įvairūs ra
teliai — literatūriniai, poli
tiniai, šokių ir dainų rate
liai. Jau šiuo metu apskri
tyje veikia 16 dramos rate
lių, kurie stato net tokius 
veikalus, kaip Dauguviečio 
ir Žemaitės pjeses.

Paskaitos, organizuoja
mos klubų - skaityklų vedė
jų pritraukia daug žmonių. 
Vien 1947 metais buvo su
ruošta 250 paskaitų įvairio
mis temomis — agro tech
nikinėmis, literatūrinėmis, 
mokslo populiarizacijos ir 
t.t.

Vienintelėje Šakių gim
nazijoje buržuaziniais lai
kais mokėsi 400 mokinių. 
Progimnazijų apskrityje ne
buvo, pradžios mokyklų

(Tąsa 5 pus.)
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VIENAS IŠ DAUGELIO
— Ar jis čia?
— Čia, čia, tuoj grįš iš 

laukų, anava, matos, jhu ir 
pareina, — parodė mums į 
langą Didžiųjų Šalčininkų 
valsčiaus vykdomojo komi
teto pirmininkas.

Mes, keli žurnalistai, 
grįždami automobiliu iš 
kelionės po Vilniaus apskri
tį, sustojome Šalnininkuose. 
Čia manėme stabtelėti tik 
porai minučių, atsigerti 
pirmojoje troboje pieno ir 
važiuoti toliau, namo, nes 
gi mūsų kelionė ir šiaip 
jau gerokai užsitęsė. Buvo
me pasiruošę praleisti aps
krityje tik* porą - trejetą 
dienų, tačiau išėjo kitaip. 
Atvykus į kurį kaimą ar 
tarybinį ūkį, patekus į pat 
derliaus valymo sambrūzdį, 
mus pačius pagavo tas vie
ningo darbo entuziazmas. 
Pasidavę jam, 
vien 
savo 
bėję 
prie 
gerų

Pagaliau, kada jau galu
tinai išsiruošdavom i kelione 
ir susėsdavome mašinon, 
nusistatę važiuoti Vilniaus 
pusėnė, Jonas Petkus kiek
vieną sykį mus vėl nukreip
davo i šoną..

—Girdėjau, kad Mikniū
nuose dar geriau dirba, ne
gu čia... — pradėdavo

mes, užuot 
tik rašę į bloknotus 

įspūdžius ir užuot ste- 
darbą iš šalies, patys 
jo šokdavome. Aišku, 

norų nepakanka...
dalgis ar traktoriaus vai
ras žurnalisto rankos ne 
taip klauso, kaip plunksna. 
Prakaitas išpildavo mūsų- 
kaktas, — Jono Petkaus, 
smulkaus vyruko, juodomis 
žvilgančiomis 
net nugara 
Valstiečiai

— Na, tai kas? Daug 
kur Lietuvoj “dar geriau 
dirba!”

—Bet juk čia pat. . . Be
veik matosi! Jie ten šiemet 
naują kviečių rūšį išaugi
no .. .

— Nevažiuosi m, ne, ne- 
suksim niekur į šalį, -— už
gulęs vairą, suburbdavo šo
feris. — Įklimpsim vidury 
lauko be benzino, o juk čia i“? 
vėl koks keletas mylių nuo 
kelio.

—Penki kilometrai. Ir, 
$ako tie kviečiai puikiai 
tinka mūsų dirvai... Nau
jas bandymas...

— Nevažiuosim, na, — 
vėl suburbdavo šoferis. — 
Tai gal ten, kur pro miške
lį matos?

Mašina

Sunkvežimis važiuoja 
Kansas City, Ifur CIO

Cudahy mėsos pakavimo šapos 
savaitė. 

Nežiūrint firmų pastangų laužyti streiką, 100,000 unijistų solidariai tebesilaikė ko
voje už 29 centus daugiau mokestięs per valandą.

tiesiai ant pikietuotojo prie
United Packinghouse Workers streikuoja jau 6-ta

jau buvo pusiau iš- 
ten žaliame fone 

baltos ir sausvos 
) kitas kambarys 

beveik visai buvo baigtas. 
Jį puošė rudi, žali ir gels
vi laukai, — labai prime
nantys automobilio ratus...

Jiedu mums rėkė, jog kol 
darbas nebaigtas, jie nega-

į sienos 
dažytos:

pasukdavo ton Įa .— įas ų. turi būti įvyk- 
pusėn ir mos vėl bent porą f]yta.
dienų likdavome naujoje 
vietoje, stebėdami valstie
čių daromus bandymus ir 
tu bandymų rezultatus.

Iš paskutinės gi sustoji
mo vietos ir patį šoferį mes 
vos beišrovėme. Kol kiti 
vaikštinėjo po laukus, jiedu 
su Petkum nuklydo į kaimą 
ir ten rado ką tik pastatytą 
naują klubą — skaityklą. 
Darbininkai kaip tik atnešė 
dažus ir ruošėsi dažyti sie
nas. Ir štai čia įvyko beveik 
drama.

Sužinojus, jog sienos bus 
dažomos tiktai žalia spalva žemės? 
be jokių ornamentų ir pa- 

mi: rytoj tikrai jau važiuo-1 gražinimų, šoferio ir Pet- 
sime toliau. kaus estetinis jausmas pa

gytoj Vėl puiki, skaidri,sišiaušė. Jie ėmė įrodinėti, 
vasaros diena, vėl laukuose i esą reikalinga šiokių tokių 
ir prie kluonų klegėjo bal-! gėlelių, šiokių tokių brūkš-

akimis, — 
perliuko. . .

kartais links
mai, be pykčio pajuokdavo 
mus, nurodydami kaip ir 
kas reikalinga ...

— Nors neįgudusius jūsų 
rankos prie šio darbo, bet 
kad norit mums padėt — 
gerai jau ir tas, — sakė 
jie.

0 vakarais, bendrai pa
vakarieniavę, mes nugrim- 
zdavome į kvepiantį šieną 
daržinėje ir tuoj užmigda
vome, lyg užmušti, sakyda-

sai, ūžė kuliamoji, aidėjo 
traktorininkų šūktelėjimai 
— ir mes likdavome.

—Na. draugai, bet da
bar tai jau tik vienai die
nai, juk dar koks kelias 
prieš akis! — suraukęs an
takius niurzgėdavo mums 
mūsų šoferis, visų pasaulio 
šoferių tradicija gąsdinda
mas, esą “įklimpsim be 
benzino vidury lauko, '— 
kas tada?”

Betgi tas jo gąsdinimas 
buvo, kaip ir jis pats žino
jo, vien tik formalumas. Ir 
jam, ir munis buvo aišku, 
jog benzino mes galime 
gauti ne vien tik valsčių 
vykdomuosiuose komitetuo
se, bet ir kiekviename ta
rybiniame ūkyje. •

Darbininkai pa
tų visokių gėlelių

W:

laietu^os Žinios ■
KĄ' DABAR KURIA 
LIETUVČS DAILININKAI

M ūsų korespondentas aplan- 
Vilniaus ir Kauno dai- 
ir susipažino su nau

Dailininkas A. Gudaitis re
lini užbaigė triptiką “šieno

sarį. Aikštė žymiai išplečia
ma, jos centre bus įrengtas 
skveras. Trijų linijų autobu
sų sustojimo vietos suplanuo
tos taip, kad jos ir patogiai 
pasiekiamos ir nekliūdo liku
siam transportui.

valymas” (aliojus).
k a i t ė - ž e b on k i on e žiu o metu 
kuria kompoziciją darbo tema 
(mo’zaika), Vyt. Jurkūnas — 
“Darbai kaimo po karo” (li
noleumas). L. Vaineikylė — 
kompozicija “Tarybų Sąjun
gos Didvyrė Marytė Melni- 
kaito.” taikomosios

naujų metų

niaus išvadavimas” ir R. Ja- 
chimavičiaus Liudo (liros 
biustas, kuris jau atliktas mo-

rai dienu i sieninius dažus.
Po to visi mes vienbal

siai nutarėme 
liau, i Vilnių, 7 V *- f

Atvykus į

nes rędakci- 
darbas. *

Didžiuosius 
geriant pas

pirmąją sutiktąją moteriš
kę ką tik primelžtą pieną, 
Petkus, jam įgimtu judru
mu, apibėgęs blizgančiomis 
akimis kambario Įrengimą, 

! paklausė šeimininkės:

neliu . . 
aiškino, 
nemoką daryti ir, iš viso, 
neturi 
smulkmenų gaišti 
laukia gretimame Pabradės 
valsčiuje 
per ‘karą 
kykla.

Tada, 
meniniais 
leisdami, šoferis su Petkum 
griebė iš jų rankų teptu< 
kus, kibirus, suriko, kad jie 
kuo greičiausiai nešdintųsi 
prie tos laukiančios mokyk
los, o čia ir be jų viskas bus 
padaryta taip, kad gėdos 
prieš pasaulį nebūtų.

Visai vakare, kai mes, 
pagaliau, juodu radome, 
vieno skaityklos kambario

laiko prie tokių 
kad jų

ką tik pastatyta, 
sugriautoji, mo-

į didelius ginčus 
klausimais nesi-

tu r i j

kame mūsų tautiečių, grįž
tančių ’iš anapus' tarybinės 
sienos, tačiau vis dėlto įdo
mu pakalbėti su naujai at
vykusiais, pasiteirauti apie 
likimą pažįstamų ir drau
gų, kuriuos' karo audra iš
blaškė iš tėvynės.

Kiemu . ėjo namo "link 
aukštokas tiesus vaikinas, 
tamsiai geltonais, kaip ru-

gu veidu, kuriame spindėjo 
žydrios pavasariškos akys. 
Saulė ir gaivus laukų oras 
jau padengė rausvumu jo 
veidą, betgi tokiu trumpu 
laiku dar neįstengė paslėp
ti išsišokusiu žandikauliu, 
nespėjo nuo aukštos- kaktos 
nubraukti gilią raukšlę — 
pasekmės trejų metų, pra
leistų svetimoje šalyje.

— Sveikas, draugas ma
tininke !

Jis pažvelgė į mus ir nu-

matini ri

vy resnių jų priežiūro- 
Gaunu butą, maista, V ' • L" '

—Prie Smetonos buvo du 
hektarai, tarybų valdžia 
padidino lig astuonių, o da
bar dar tris miškingus ža-i 
da pridėti. Jau anglas l>° vlsl.l anų stovyklų!

artėjant 
su kitais 

jaunuoliais, išvarė vokie
čiai ir vilnietį penktos kla
sės gimnazistą Anatolijų 
Vencevičių apkasų kasfi, o 
paskui. — griūvančio reicho 
gilumom Po klajonių, var
gų ir kančių jis atsidūrė, 
pagaliau, anglų zonoje.

Vencevičius daug pasa
koja apie* išvietintųjų lietu
vių stovyklą Itzehoe mies
čiuke, kur jis gyveno iki 
šios vasaros pradžios. Jis 
•rodo ir atsivežtas su savim 
nuotraukas. Matome dide
les niūrias kareivines, ku
riose anksčiau siautėjo hit
lerininkai, o dabar gyvena, 
lyg kaliniai, keli šimtai lie
tuvių, su šeimom, su mažy
čiais vaikais. Matome ka
reivinių kieme rūkstančią 
kareivišką virtuvę, šalia 
jos būrelis civilių, laikančių 
rankose mėtalinius dubenė
lius .. .

— Gaudavome vieną sy- 
jkį per dieną sriubos lėkštę, 
o rytais ir vakarais — juo
da kava su duonos riekele, 
— sako Vencevičius ir tuoj, 
šyptelėjęs, priduria,: — To
dėl nesistebėsįt, kad* po to
kio puikaus anglų “kuror
to” nespėjau per tuos1 porą 
mėnesių dar pasidaryti ap
valiu, nors ir maitina mane 
čia geriausiu, riebiu mais-

je . .
drabužį, o tas darbas man
— tikras poilsis, atostogos

da pridėti. Jau c 
mums žemę mieruoja.

me visi.
Moteris garsiai misi tuo

kė.
— Anglas! iNe, ne, lietu

viukas. Mūsų pačių lietu
viškas vaikinėlis, tik kad 
buvo jis pas anglus pakliu
vęs, jų zonpj gyveno, nese
niai iš ten grįžo, tai, drau
gai, nepriimkite už blogą, 
jei iš linksmos širdies aš jį 
taip pavadinau. 0 jis vyre
lis geras, malonus .. .
bar matininku pas mus.

— Kaip vadinasi?
— Anatolijus Vencevi

čius. Va, ten, vykdomaja
me valsčiaus komitete, že
mės ūkio skyriuje.

Nors ir daug, kasdien vis 
daugiau ir daugiau sutin-

Da

jau 
savi- 

Čia

Šimtui tūkstančių CIO United Packinghouse Workers randantis streiko lauke 
antras mėnuo ir solidariai tebesilaikant, skerdyklų ir maisto kenavimo šapų 
ninkai bando palaužti jų moralą, sulaužyti streiką ir uniją Įgabenimu skebu. 
matome Kansas City policiją pravežant skebus per pikieto liniją, tačiau pikietuo- 
tojai sugniaužtu kumštimi ir apystipriais žodžiais pasako savo nuomonę apie skebus 

ir jų vežėjus.

1944 metais 
frontui, drauge

— Klausykit, — neištve
ria mūsų judrusis Petkus, 
— na, o kaip tenai, a? . ■ . 
Ką ten apie mus šneka, 
a? .. . Apie Tarybų Lietu
va? c*

Vencevičius su panieka 
numoja ranka, prisiminęs 
visus tuos šmeižtus, ku
riuos jam teko girdėti apie 
savo tėvynę ir jos žmones

sienos, 
grąsini- 
kad jis 
Tarybų

supran-
supran-

anapus tarybinės 
atsiminęs visus 
mus, gąsdinimus, 
pasisakė vyksiąs į 
Lietuva, c

'— Man visa tai 
tania,—sako jis —
tam a, dėlko kai kas iš emi
grantų atkalbinėja grįžti 
mus į savo tėvynę. Juk taip 
šneka tiktai tie, kurie vo
kiečių okupacijos metu žu
dė žmones, kankino, parda
vinėjo juos gestapui, kurių 
rankos kruvinos. Jie yra. 
nusikaltę savo kraštui, bijo 
čia grįžti, nes žmonės •pa
reikalaus iš jų ataskaitos, 
ir todėl, iš pagiežos, iš pa
vydo, kad visi kiti, kurių 
sąžinė švari ir kurių laukia 
tėvynėje ramus savas dar
bas — jie įkalbinėja ir ki
tus negrįžti, bet dingti 
drauge su jais kokiose nors 
anglių kasyklose' ar planta
cijose.

— Na, o kaip jums atrodo 
dabar savo kraštas? ?— pa-! 
klausė vėl Petkus.

— Tenai, anoj zonoj, — 
tarė jis, — mums pasakojo, 
kad Čia vieni griuvėsiai, 
tuščia, nyku ... o tikrumo-

— Daugiau, draugas, po 
kaimus pavažinėkit, — įsi
terpė mūsų šoferis. — La
bai gražią klubą-skaityklą 
šią vasarą pastatė Girdzė- 
nu kaime.

Mes visi nusijuokėme, 
nesgi žinojome, kad šoferis 
mini tą skaityklą, kurios 
sienas jiedu su Petkum da
žė.

— Tos skaityklos aš ne
mačiau, — pasakė Vence
vičius, —; bet jau spėjau 
per tą laiką pamatyti dau
gybę naujų ir atkurtų įmo
nių, mokyklų, muziejų, — 
pamatyti nepaprastą darbo 
tempą ir žmonių entuziaz
mą.

Anatolijui rudenį sueis! 
20 metų. Padirbėjęs kaime 
jis nori stoti Kaune į tech
nikumą, kur gaus bendra
butį ir stipendiją, įsigys 
specialybę.

—Man norisi pranešti savo 
pažįstamiems, likusiems te
nai, stovykloje — pasakė 
Vencevičius, atsisveikinda- i 
mas, — kad jie kuo grei-' 
čiausiai čion grįžtų. # Tik
riausiai nesigailės. Gailėsis 
tik to, kad ilgai delsė su 
grįžimu į savo tėvynę.

— Na, — suburbė mūsų 
šoferis, — važiuoju... 0 
tai Įklimpsim kur nors vi
dury lauko be benzino . ..

Mes susėdome mašinon 
ir pasukome į lygu, kietą 
plentą, palikdami Didžiųjų 
Šalčininkų vykdomojo ko
miteto priebutyje mums 
dar iš tolo mosuojantį atsi
sveikinimui jaunuolį, Ana
tolijų Vencevičių, kuris, 
kaip paukštelis audros iš 
lizdo išmestas, ' vėl, paga
liau, grįžo į jį.

— L. Oginskaite.

P. Aleksandravičius tapo 
drobėje kūrinį “Petro Vileišio 
tilto atstatymas Kaune,” V. 
Juškienė dirba nusipelniusios

tretą, V. Kosciuška — kom
poziciją “Vilniaus miesto at
statymas” (aliejus). Didžiulę 
2-jų .su viršum metrų aukš
čio skulptūrą “Atakon” dirba 
skulptorius Petrulis.

Eilę naujų peisą žų sukūre 
nusipelnęs respublikos meno 
veikėjas Žmuidzinavičius, ku
rio kūriniai dabar, drauge su 
40 kitų lietuvių dailininkų go
riausių darbų eksponuoti vi
sasąjunginėje meno parodoje 
Maskvoje.

Savo studijose stambius kū
rinius ruošia nusipelnę meno 
veikėjai skulptoriai Rimša. 
Mikėnas ir kiti.

Paroda, Skiria Meniško 
Knygų frišimo Pionieriaus 
Tado Lomsargio Atminimui

Prieš penkeris metus nuo 
vokiškųjų žmogžudžių rankos 
žuvo jaunas ir talentingas me
nininkas Tadas Lomsargis.

T. Lomsargis, baigęs 1938 
motais Prahoje
dailės meniškojo knygų Įriši
mo studijas, grįžo į Lietuvą. 
Jaunas menininkas dėl savo 
•pažangių pažiūrų greit pate
ko į anų laikų vadeivų nema
lonę. Nepaisant to, o taip pat 
ir trumpo veikimo laiko, Lom
sargis jau ne tik Kauną, bet 
ir už Lietuvos ribų buvo savo 
darbais pasirodęs (dalyvavo

York o parodoje). Fašis- 
niekšai vokiečių okupa- 

metu Tadą Izimsargį su- 
ir Kauno JX forte nu-

New 
tiniai 
ei jos 
ėmė

Valstybinė centrinė bibliote
ka artimiausiu laiku suruoš T. 
Lomsargio kūrinių parodą.

SVEČIUOSE PAS LIETUVIŲ 
POEZIJOS VERTĖJĄ

V1 LN II JS.—Nem ažas sk ai- 
čius į žymi uju Maskvos poetų 
ir rašytojų verčia lietuvių li
teratūros kūrinius i rusų kal
bą. Įvertindami jų darbą, 
Lietuvos Aukščiausioji Tary
ba apdovanojo grupę vertėjų 
garbės raštais.

Apdovanotųjų tarpe yra
IŠORINIO PAGRAŽINIMO ! maskvietis poetas M. Zenkevi- 

' čius, išvertęs į rusų kalbą 
i daugelį mūsų poetų eilėraščių. 

Mūsų korespondentui M. 
Zenkevičius pareiškė:

— Su lietuviais rašytojais 
susipažinau dar 1910 metais, 
kuomet grupė jų atvyko pas 
rųus į svečius. Esu išvertęs di- 

1" del į glėbį Salomėjos Neries, 
Liudo Giros, Kosto Korsako, 

Į Antano Venclovos, A. Churgi
no, VI. Mozūriūno ir kitų po
etų eilėraščių. Parašiau apie 
juos ir eilę straipsnių laikraš
čiuose: “Izvestijose” apie Liu
dą Girą, “Literatūros Laikraš
tyje” apie Salomėją Nėrį.

Artimiausiu laiku “Tarybinio 
rašytojo” leidykla išleis Antano 
Venclovos poezijos rinkinį. Dalį 
tų eilėraščių išvertė Zuzana 
Mar, L. Martynovas, dalį'aš.

Baigdamas, poetas Zenkevi-

DARBAI

didesniu kultūriniu ir ekono
miniu krašto centru. Tatai 
atsiliepia ir jo išorei, įgaunan-

Lietuvos sostinėje 
atnaujinami namų fasą- 
Didelius dažymo ir ar- 

atnauji-

Vasarą 
buvo 
d a i. 
c h i te k t ū r i n i ų detali ų
nimo darbus atliko Lietuvos 
g o 1 e ž i 11 k e 1 i ų v a 1 d y b a, 
geležinkelio stotis, 
ir
lajos ir tt. 
traukė gatvių grindimą, 
paskutinius mėnesius

Vilniaus
Prekybos

K inematografijos Ministe- 
žiemos šalčiai nu-

Per 
naujų

’tų akmenų grindinį gavo
Pilies gatvė. 1918 metais sos
tinės gatvės bus asfaltuotos.

Gedimino ir Liudo Giros
(buv. Vilniaus) gatvių sankry-į
žoje įrengti šviesos signalai i v -v, _. .. , . icius pareiškė:judeiimui reguliuoti. I okie v .. -v ,. , . . ... —Esu užsibrėžęs kuo pla-signalai įrengiami visose sos-lv. v. ,. .. . . ..... _ ‘ m . • - ciau supažindinti rusu ir kitų
‘•’nes magitr i a . a ai z.v- įauĮU skaitytojus su lietuvių li- 
miai palengvina vis augančio tcra{ūr()S pasiekimais. Todėl 
judėnmo rcgul.avmuj, o bo| užbaitres vjena vcrtima> skubu 
to, įvairiaspalviai signalai va- ., *. 1 , . . pradėti kita. Darbo daug,karais gražiai derinasi su ’ 
skaisčiai apšviestomis vitrino
mis ir šviesos reklamomis.

Neseniai vyriausias i..........
arch įtektas Mikučionis užbai-!vęs manevruose virš Paci- 
gė geležinkelio stoties aikštės fiko Vandenyno. 4 Nežinia, 
rekonstrukcijos projektą, ku- kas atsitiko 11-kai jame bū
rio vykdymas prasidės pava-

Washington. — Dingo di- 
niiesto džiulis bombanešis, dalyva-

vusiu žmonių.<■ c.

United Mine Workers prezidentas John L. Lewis, 
skrybėle atmetęs užpakalin, nieko gero iš teismo ne
sitikėdamas, nepaisančiai išeina iš teismabučio Wash
ingtone, kur jis buvo pašauktas einant Taft-Hartley 
aktu. Su juo išeina jo advokatai Weljy K. Hopkins 
(kairėje) ir Earl Houck. Lewis’a kaltina paneigime 
teismo už tai, kad jis nesuvarė mainieriu i kasyklas 

pirm laimėjimo pensijų, kaip to reikalavo kasyklų 
savininkai ir teisėjas.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—. Antrad., Bal. 27, 1948
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PARYŽIAUS ŽLUGIMAS
3-30-48 —25— > — j ■» ‘ Verte K. BARTKUS

(Tąsa)
—Aš taip ir maniau. Vis dėlto tu — 

mano sūnus. Dabar aš tai ypač aštriai 
jaučiu.

Tessa servetėle nušluostė drėgną vei
dą ir šnibžtelėjo Liusjenui:

— O jeigu mes pakviestume tą kre- 
olę? . •.

Visą sekančią dieną Liusjenas neišėjo 
iš kambario, rydamas tabletes nuo gal
vos skaudėjimo, ir niūriai žiūrėjo į sie
nų apmušalus. Jam nesinorėjo gyventi. 
Per pietus Tessa pasakė:

:— Mamyte, sveikinu — tavo sūnus 
paskirtas vice-konsulu į Salamanką.Cha! 
Liusjenai, tu galėsi stebėti revoliuciją. 
Svetimam krašte ir su diplomatiniu pa
su tai kur kas maloniau... O ispa
nės? ...

Jis šnairomis pažiūrėjo į Denizą ir 
nutilo. Liusjenas liūdnai tarė:

% — Greitai. •. \ Į
—Aš paskambinau Viarui. Jis nori 

dabar mane suvilioti. Tai tokia kome
dija!...

Kitą dieną Liusjenas prie Operos susi
tiko Andre. Jis norėjo praeiti nepasisvei
kinęs, bet Andre jį sustabdė:

—Tai bent reikalai! Visi aliai vieno 
streikuoja. Paaiškink man, prašau, kuo 
visa tai baigsis? Tu tai tikriausiai ži
nai ...

— Po trijų dienų aš išvažiuoju į Ispa- 
' niją.

— Štai kaip! Taigi, ten taip pat isto
rija .. • Skaičiau laikraštyje ...

Liusjenas jam nesakė apie vice-kon- 
sulo vietą: kuriam galui pasakotis tam 
valkatai?... Jis tylėdamas ištiesė ran
ką.' Tuomet Andre drąsiai paklausė:

— Ar Žaneta*su tavim važiuoja?
Liusjenas vos paslėpė nustebimą: va

dinasi, Žarteta ne su juo! Valandėlei ji$ 
apsidžiaugė: tas tai gerai! Tegu meke
no!... Bet tuojau ilgesys apgaubė vis
ką. Jis prisiminė vakarą pas Žanetą: 
skudurinę lėlę, tuščias akis, vienatvę ... 
Jis paleido savo laimę, kaip paukštį iš 
rankos, kaip kortą—pražiopsojo, nemu
šė . •. Ir, sumizgęs žiūrėdamas į Andre, 
Liusjenas iškošė:

— Atleisk, man skauda galvą ... Tu 
sakai — Žaneta? ... Nežinau ... Iš tik
rųjų, nežinau.
18

Breteilis stovėjo prie savo penkiamečio 
sūnaus lovos. Vaikas švargždė, veide bu
vo raudonos karščio dėmės. Breteilio 
žmona kukčiojo.

— Liaukis! Duos dievas, jis pasitai
sys-

— Aš sakiau, kad negalima jo statyti 
po šaltu dušu. Juk jis prieš tai bėgiojo, 
buvo suprakaitavęs ...

—Liaukis! Berniuką reikia užgrū-, 
dinti.

Sutemo, ir žmona nematė Breteilio 
akių: jis stovėjo aukštas, liesas ir ver
kė; ašaros riedėjo iš apsiblaususių akių 
per įdubusius skruostus.

Breteilig buvo kilęs iš Lotaringijos; 
jis užaugo neturtingoje dievobaimingo- - 
je šeimoje; o dvyliktame kilometre nuo 
jo gimtojo miesto ėjo valstybės siena. 
Nuo vaikystės Breteilis girdėjo pasako
jimus apie Belforo apgulimą, apie kaž-x 
kokio ober-leitenanto dvakeliojimą, apie 
prarastas provincijas. Revanšo svajonę 
jis iškalė, kaip katekizmą. Kare jis buvo 
dukart sužeistas. Su priešakiniu būriu 
jis žygiavo į Mecą, ir ten Breteilio teta 
apalpo, pamačiusi prancūzų vėliavą. Sa
vo charakteriu jis * buvo nepanašus į 
prancūzą: jis nepakentė 
pokštų, nemėgo patoso, negėrė vy
no. Liguistai tvarkingas, pedantiškas, 
liesas, Paryžiaus salionuose jis atrodė 
vokiečiu- Politika jį išmokė žinomo ap
sukrumo: teko draugauti su Tessa tipo' 
žmonėmis. Sieloje Breteilis niekino savo 
parlamento draugus. Jis bičiuliaudavosi 
su kariškiais, smulkiais dvarininkais, su 
mokytais dvasiškiais. Po karo jis įtikėjo 
“Prancūzijos atgimimu”: apie tai kalbė
jo jo tėvynietis Puankare: Tačiau slinko 
metai, ir niekas nesikeitė; krašte šeimi- 

z ninkavo masonai—Brianas, Erijo, Pen- 
leve. Dabar netgi anie laikai atrodė 
jam, kaip prarastas rojus. Kur nuves 
Prancūziją Bliumas, Kotas, Viaras? ... 
Prieš dvejus metus Breteilis suprato, kad 
išeitis — tik jėga paremtam perversme. 
Italiją išgelbėjo “žygis j Roma.” Hitleris

žmonės: ro- 
garbėtroškos 

Turtingieji

geležim išdegino marksizmo žaizdą. Bre
teilis ėmėsi organizuoti slaptus būrius. 
Kiekvienas būrys buvo sudarytas iš pen
kiasdešimt žmonių, “ištikimųjų”; virši
ninką vadino “latniku-”

✓

Pas Breteilį ėjo įvairūs 
mantikai ir bukagalviai, 
lošikai ir įtūžę keršytojai,
laikė jį savo gynėju. Krautuvininkai ir 
amatininkai tikėjo, kad Breteilis išgel
bės juos nuo sunaikinimo. Smulkūs mak
leriai, pardavėjai, reporteriai svajojo jo 
pagalba išeiti į žmones.

Ko tik nebuvo “ištikimųjų” tarpe! 
Restorano “Versal” metrdotelis atėjo 
pas Breteilį todėl, kad dievino ierarchi- 
ją; gyvenimas jam atrodė, kaip lanky
tojų ir liokajų, bokalų ir vyno piramidė. 
Florio buvo venerologas; jis neapkentė 
žydų, kurie, jo žodžiais, viliojo klijentus 
ir atėmė iš jo duonos kąsnį* jis nuėjo 
pas Breteilį dėl to, kad Breteilis pažadė
jo išvalyti Prancūziją nuo Rotšildų ir 
nuo žydų kilmės gydytojų. Stambaus 
malūnininko Bombaro sūnus norėjo 
grąžinti Prancūzijai buvusį prestižą ir 
kartu tapti pasiuntiniu. Buvęs Antrojo 
biuro agentas Dine, kurį išvijo iš žval- 

-gybos už atsiskaitomųjų pinigų išeikvo
jimą, laikė save masonų auka1; jis troš
ko išvaikyti parlamentą ir pakarti Eri
jo. Žirgyno valdytojas Grimo vaikščiojo 
su vytiniu, mylėjo mulates ir niekino 

-mechaninį progresą; jis galvojo, \kad 
būti “ištikimųjųVt būryje —gero tono 
ženklas. Indų magazino savininkas Gode 
bijojo, kad komunistai pagrobs jo preky
bą, sudaužys prekes ir atims sutaupąs; 
tai buvo raudonsnukis, plačiapetis vai
kinas; rytais jis gimnastikavosi ir rim
tai ruošėsi mūšiui. Metro tarnautojas 
Obri buvo, biaurus, kaip reta kas, ir ne
turtingas, kaip bažnyčios žiurkė; kalbė
jo, kad jį nuskriaudusi viena mergaitė; 
jis nekentė žmonių ir, žiūrėdamas į Bre
teilį, šaipėsi: tas padarys' tvarką!.. .

Buvo tarp “ištikimųjų” nemaža polici
ninkų, ir “slaptieji būriai” nebuvo pa
slaptis prefektui; bet valdžia apsimetė 
nieko nematanti. Kamufliažui Breteilis 
organizavo sporto ir “tėviškiečių” bū
relius- Veikla reikalavo lėšų. Ne vieną 
kartą Breteilis kreipėsi į stambiuosius 
kapitalistus, bet gaudavo neigiamą atsa
kymą: jis kalbėdavo ne apie propagan
dą, bet apie ginklus ir gąsdindavo savo 
tiesumu. Paskutinių savaičių įvykiai da
vė jam sparnus: įvairių trestų vadeivos, 
anksčiau galvoję tik apie ministrų kom
binacijas, o dabar išgąsdinti streikų, su 
viltim ėmė žiūrėti į nenuramdomąjį Bre-

Peržegnojęs sergantį vaikutį, Bretei
lis nevyko į “Meco tėviškiečių sąjungą”; 
ten jft turėjo susitikti su generolu Pika- 
ru. Didžiuosiuose bulvaruose švietė Cit
rinos: jose buvo išstatyti streikininkų 
plakatai, papuošti raudonais kaspinais. 
Prie kai kurių magazinų stovėjo mer
gaitės su dėžutėmis: “Streikininkų vai
kams.” Vieni praeiviai susiraukdami 
greitino žingsnį, kiti metė į dėžutę mo
netas.' Kai mergaitė ištiesė puodelį Bre- 
teiliui, jis sustojo ir rūsčiai pasakė:

— Lagery jus išmokys dirbti.
Generolas Pikarąs jau laukė Bretei

lio. Tai buvo apysausis žmogus, kokių 
šešių dešimtų metų, kreivomis kavaleris
to kojomis, su daugybe ordenų ir nieki
nama šypsena; jis niekino visus: Dala- 
dje ir Gameleną, anglų karalių ir savo 
žmoną, teatrą, laikraščius, rinkimus. Pa
sitikėjo jis tik Breteilįu: tas gali išgel
bėt Prancūziją ir armiją.

Breteilis paklausė: ♦
—Kaip pas jus?

— Kvailiai. Ir bailiai. Bijo, kad Bliu
mas pradėsiąs valyti štabą.

— O kareivių nuotaika?
— Grasi. Komunistai dirba išsijuosę- 

Daugiausia, ko mes galime tikėtis, tai— 
armijos neitralumo. Aš nekalbu, aišku, 
apie kolonialines dalis. Beje, man pavy
ko perkelti du marokiečių pulkus į Ven- 
seną.

— Vieni marokiečiai mūsų neišlaikys. 
Aš dedu viltį tik į patikimuosius. Yra 
du galimumai: arba jūs mus aprūpin
site ginklais, arba mes imsime- tai, ką 
mums siūlo.

— Kas?v . .
Breteilis pažiūrėjo į Pikarą ir nervin

gai atsakė:
(Bus daugiau)

CHAPMAN COHEN

Krikščionybe, Vergija
( ir Darbininkai

Verte A. M. Metelionis.

CLEVELANDO ŽINIOS

(Tąsa)

Raportuose randame, kad 
tie visi miestai, kurie grei
tai išaugo su atidarymais 
anglių kasyklų bei dirbtu
vių, neturėjo jokių mokyk
lų. Net miesto Derbyshire 
ir jo apylinkės vaikai ne tu-, 
rėjo teisės’ eiti į mokyklą. 
Kiti du miestai, Oldham ir 
Ashton, kurie turėjo 105,- 
000 gyventojų, neturėjo nei 
vienos' mokyklos dėl darbi
ninkų vaikų. Kada 1819 me
tais į parlamentą buvo į- 
neštas bilius dėl steigimo 
daugiau mokyklų, tai iš 
parlamente esančių 18’ vys
kupų 15 balsavo prieš bilių 
ir jis buvo atmestas. Kad 
geriau suprasti tą krikščio
nių priešingumą darbinin
kams mokslo - žinojimo, tai 
čia paskaitysime vieno par
lamento atstovo kalbą tuo 
klausimu:

“Nėra jokio sveiko ir pro
tingo išrokavimo duoti bent 
kokį mokslą biednai darbi
ninkų klasei. Tas jiems ne
suteiks gero, o padarys juos 
pavydžiais ir daug pakenks 
jų dorai ir laimei. Nes jie, 
žinodami dalykus, pradės 
nepakęsti tokio gyvenimo ir 
nebus toki geri darbininkai 
ant ūkių ir dirbtuvėse. Ta 
vieta dirbančių darbininkų 
draugijoje yra dėl jų nusta
tyta paties dievo. Toje vie
toje darbininkus mokyti 
bent kokio žinojimo, tai 
reiškia juos mokyti 
pilno paklusnumo ir ištiki
mybės dievui ir savo darb
daviui. O jeigu darbininkai 
išmoks skaityti, tai jie skai
tys kurstančio turinio bro
šiūras, knygas ir kitus raš
tus prieš bažnyčią ir dievą.” 
Tuo pačiu laiku, kada šitas 
parlamento atstovas kalbė
jo, būk mokslas - žinojimas 
atims iš darbininkų laimę, 
tai tų darbininkų gyveni
mas buvo labai toli nuo lai
mingo. Čia prie progos mes 
biskį paskaitysime 
Jonės, knygą, “Life 
bert Owen.”

“Liverpoole 1839

Lloyd 
of Ro-

metais 
buvo 7,860 skiepų, kuriuose 
gyveno 39,000 'žmonių, — 
viena septinta dalis miesto 
gyventojų. Iš 39,000 tyrinė
tų gyventojų, 18,400 turėjo 
netinkamus baldus, o 10,- 
400 neturėjo jokių baldų. Iš 
aplankytų 3,000 šeimynų, 
773 šeimynose miegojo po 
tris ir keturis į vieną lovą; 
209 šeimynose po keturis ir 
penkis vienoj lovoj. Rasta 
net šeimynų, kad po šešis, 
tartum silkės, miegodavo 
vienoj lovoj.”

Tai šituo pačiu laiku, ka
da šitokį pragarišką gyve
nimą gyveno 'Anglijos dar
bininkai, tai parlamentas 
nutarė, kad darbininkams 
negalima steigti mokyklų, 
nes būk tas juos pagadins, 
o vėl tam nesą pinigų. O 
tuo pačiu laiku parlamentas 
skirdavo milijonus dolerių 
budavojimui naujų bažny
čių ir mokėjimui kunigams 
algų. Tik bėgyje 30 metų 
(1801 ir 1831) buvo pasta
tyta virš 500 bažnyčių. Tik 
24 vyskupai į vieną metą 
algoms gaudavo $1,220,000.

Lygiai taip pat krikščio
niška bažnyčia iki paskuti
nio stovėjo už vergiją, tai 
tą patį mes matome ir da
bar, kad ta bažnyčia griež
tai stovi prieš bent kokias 
reformas, prieš bent kokį 
darbininkų būvio pagerini
mą. Kada Anglijoj mergai- 
tės ir moterys, veik nuo
gos, dirbo ilgas valandas

kai taip baisiai ,buvo pa
vergti ir išnaudojami, tai 
dėlto ponijai ir kunigijai 
nebuvo nei šilta, nei šalta. 
Jiems labai rūpėjo ir jie 
žiūrėjo, kad tie vergai būtų 
gerai aprūpinti tikejimiš- 
kais nuodais, o tam ir buvo 
reikalas turėti daug ir ge
rai apmokamų ir užlaikomų 
kunigų. Tai kas, kad darbi
ninkai susikimšę gyvena 
skiepuose blogiau už gyvu
lius; tai kas, kad darbinin
kų vaikai yra naudojami 
kaminų krėtimui? Svarbu 
tas, kad gerai krikščioniš
kiems ponams ię klebonams. 
Ta kunigija ir ponija bend
rai 1800 metais net išleido 
įstatymą, kad darbininkams 
organizuotis ir bendrai rei
kalauti bent kokių pageri
nimų buvo kriminališkas 
prasižengimas ir grasė ilgi 
metai kalėjimo. Čia ir vėl 
mes paminėsime pavardę 
Wilberforce, nes jis parašė 
knygą: “Praktiškas Supra
timas Krikščioniškos Tvar
kos”, kurioj skaitome:

“Tas jų (darbininkų) var
gingas kelias buvo parink
tas dėl jų per patį dievą. 
Todėl darbininkų užduotys 
turi būti pakantriai pildyti 
visas, savo pareigas... ''Turi
te ma’isto ir turite tuo būti 
užganėdinti... Neužilgo visa 
žmonija ant žemės bus su
naikinta, tai kaipo tikri 
Kristaus sekėjai mes visi 
vaikai to paties tėvo ir vi
si būsime panašiai priimti 
į dangaus karalystę.”

Bet kada Wilberforce ir 
kiti panašūs “dievo tarnai” 
kitiems kalbėjo apie arti e- 
sančią svieto pabaigą ir 
dangaus karalystę, tai pa
tys gyveno didžiausiam per
tekliuj ir vis dar daugiau 
sau turtų krovė. Anglijos ir 
abelna kunigija ir ponija 
apie bent kokias reformas 
dėl darbininkų būvio page
rinimo nei užsiminti neno
rėjo iki prancūzų revoliuci
jos, kuri labai išgąsdino 
Anglijos poniją ir kunigiją. 
Tada jau ir jie pradėjo kal
bėti apie reformas darbi
ninkų naudai ir jų vieną-ki- 
tą išleido. Šitas dar sykį pa
rodo, kad tie krikščionių 
bažnyčios pasigyrimai tais 
nuopelnais dėl darbininkų 
nėra verti išvalgyto kiauši
nio. Jeigu krikščionių baž
nyčia kada ir tarė žodį už 
darbininkus, tai tą darė ne 
iš meilės del jų, bet iš bai
mės, kad darbininkai nesu
kiltų ir patys nepasiimtų.

Ta bažnyčia visada dar
bininkus bovijo ir šiandien 
bovija su “dievo žodžiu” ir 
Kristaus pasakomis: “bied- 
ni visados bus su jumis.” 
Darbininkai turį būti dė
kingi ponui dievui ir žemiš
kiems ponams ir kunigams, 
kad jiems duoda progą būti 
vergais, nes tai esąs kelias į 
dangų, kur jie turės “good 
time”, kaip jau bus negyvi 
ir po žeme. Štai ką tuo rei
kalu sako kunigas J. Wes
ley:

“Nei vienas iš mūsų ne
turime tiesos nei mažiausiai 
ką kalbėti prieš savo val
džią, po kuria mes gyvena
me. Paties dievo įstatymai 
mums sako būti ištikimais' 
aukštesnei valdžiai, jo švie- 
senybei karaliui ir sykiu bū
ti baimėj dievo.”

(Daugiau bus)

Kas Girdėti Cievėlande ir 
Apylinkėje

United Electrical, Radio and 
Machine Workers of America 
demokratišku būdu buvo veda
mas slaptas balsavimas, kad 
sužinojus tos* industrijos darbi
ninkų nusistatymą apie prezi
dentinius kandidatus. Sakau de
mokratišku būdu todėl, kad ki
tų CIO unijų viršininkai nori 
narius prievartos būdu versti, 
kad sektų CIO Nacionalės Ta
rybos įsakymą. Bet UE-RM- 
WA to nedaro. Neduoda įsaky
mų, už ką‘balsuoti.

UE lokalas 735 praneša, kad 
iš 31 darbavietės pravestų 
slaptų balsavimų pasirodo, kad 
už Henry Wallace paduota 63 
nuoš., priešingų — 19 procen
tų ir, nenusistačiusių — 18 
procentų.-
Geltonlapiii Purvina Politika

Dešinieji iCIO unijų vadai, 
UAW prezidento Reuther vado
vaujami, pradėjo savo purviną 
darbą unijose, kad išplėšus va
dovybę iš pažangiųjų. Didžiu
lės kanuolės atsuktos prieš UE 
ir Mine, Mill and Smelters uni
jas. Balandžio 9-tą Clevelando 
geltonlapiai įdėjo storiausiais 
antgalviais atsišaukimą, kad vi
sas svietas turi padėt dešinie-

išnaudotojų 
j Murray ir

Kurstytojai

siems apvalyti tas unijas nuo 
komunistų.

Iškeliama į padanges Mur
ray su Reuther ir raginama 
juos remti. Tas jau aiškiai pa
rodo, kad Murray ir Reuther 
nebetarnauja eiliniams na
riams, bet stambiesiems kapi
talistams. Kitaip 
organai nepultų 
Reuther glėbį.

Didžiausi Karo

Neseniai sugrįžęs iš Vokieti
jos Alvin J. Rockwell clevelan- 
diečiams pasakojo, kad Vokie
tijos žmonės nėra apimti karo 
isterijos, kaip čia Amerikoje. 
Daugelis statė klausimuska
me dalykas, kad mūsų šalis to
kioje isterijoje, o Vokietijos ir 
kitų Europos šalių žmonės pe?

Rockwell nurodė, kad tą vi
są isteriją sukūrė Amerikos 
spauda ir radijas. Toliau jis 
pastebėjo, kad visos teigiamos 
žinios apie taiką yra neigiamos, 
mažinamos ir nukišamos į vidu
rį arba labai nežymioje vietoje 
dedamos. Vietoj to,'skaitytojai 
laikraščių ir klausytojai radijo 
yra( penimi melais ir karo bau
bu, kad karo įmonių savininkai 
galėtų sukrauti daugiau turto,

(Tąsa 5-me pusi.)

‘PAVASARIŲ GODOS’
Stasio Jasilionio

EILĖRAŠČIŲ KNYGA GATAVA
Jau atspausdinta Stasio Jasilionio eilėraš

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

* $1.00.
Kartu su užsakymu prašome prisiųsti Ir 

pinigus. Ant jūsų pareikalavimo knyga tuo
jau bus pasiųsta.

To
knyga
Laisvės knygyne ir kaina tik 50c. 
dar neturite pirmosios knygos, 
dabar, užsisakykite abi kartu, 
$1.50.

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

Užsisakydami adresuokite:

paties autoiaaus pirmoji eilėraščių 
“Bešvinta«tis Rytas” galima gauti 

Kurie 
užsisakykite
prisiųsdami

giliai žmo- 
Tai knygos, 

kiekvieno kultūriško

427 Lorimer St. Brooklyn 6, N. Y.

V. ...r- r. 1 ... — - ----- - .. . — — — ........... z/
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TELEPHONE 
8TAGG 2-5048

M
į

RONKONKOMA
8634

__ ...

r#'

M

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN 1
(RAMANAUSKAS) f

>

Belgrad. — Jugoslavija 
uždraudė » svetimšaliams i- 
važiavimą arba įėjimą ki
taip, kaip tik per paskirtas 
rubežiaus stotis.

1113 Mt. Vernon St..
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

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.

Laidotuvių 
Direktorius

4 gus!.—Laisve (LibertytUth. Daily )-^ AntracL, Bal. 27, 1948
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TREJI METAI ATSTATO
MOJO DARBO ŠAKIŲ

APSKRITYJE
(Tąsa nuo 2 puslapio) 

tinklas taip pat buvo gana 
retas.

Tik tarybiniais laikais 
apskrities darbo valstiečių 
vaikai gavo visas galimybes 
mokytis. Dviejose apskri
ties gimnazijose, 9 progim
nazijose ir 179 pradžios 
mokyklų mokosi daugiau 
kaip 8,000 moksleivių, ku
rie anksčiau apie bet kokį 
mokslų negalėjo nei svajo
ti-

Jau atkurta apskrities 
sveikatos apsauga

Pats svarbiausias sveika
tos objektas — Šakių aps
krities ligoninė jau atkurta. 
Vietoje smetoniniais laikais 
buvusios vienintėjės apskri
ties ligoninės su 80 lovų, 
taip pat Zypliuose atidaryta 
ligoninė su 80 lovų ir su 
laboratorija, kuri atlieka 
būtiniausius tyrimus. Kai
mo vietovėse atidarytos dvi 
ligoninės — Kiduliuose ir 
Žemojoje Panemunėje, ir 
dveji gimdymo namai — 
Plokščiuose ir Kudirkos 
Naumiestyje. Taigi, ligonių 
lovų skaičius padidėjo 2 su 
puse karto, palyginti su 
smetoniniais laikais. Greitu

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados
Black Horse Ale

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

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

I

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

*—------------------------------ :---------------- -------- -—-------------- 1

August Gustas I
j BELT AIRE FLORIST Į
' Lietuvis Kvietkų Pardavėjas Į

6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y. | 
, (kamp. 68 th St.) į

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šerriienų I
* ir tt., telefonuokite j
i SHoreroad 8-9330 s į
I Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, Į 

ko jūs reikalausite. '' ■
j Specialistai Pritaikymui a
1 šermenims, Vestuvėms ir Bankietams į 
i iį Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS Į 
pFUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. į

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS«
* Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštą* 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

laiku numatyta prie apskri
ties ligoninės pastatyti rent
geno aparatūrą, pačią ligo
ninę išplėsti iki 100 lovų, o 
Griškabūdyie įsteigti gim
dymo namus.

Šiandien kiekviename 
valsčiuje įsteigta ambulato
rija. Kas buržuaziniais lai
kais atrodė tik svajonė, da
bar virto tikrove. Dabar 
darbo žmonėms nėra reikalo 
vykti toli, po kelias dešim
tis kilometrų, kad gautų 
medicinos pagalbą.

Apskrityje dirba vaistys 
binė sanitarinė inspekcija, 
sanitarijos epidemijos sto
tis, odos ir venerų ligų dis
panseris ir dvi moters bei 
vaikų konsultacijos. Tai vis 
įstaigos, kurių buržuazinėje 
Lietuvoje nebuvo. Per po
karinį laikotarpį Šakių ap
skrityje išleista daugiau 
kaip 4 milijonai rublių svei
katos apsaugai.

Taip viena po kitos atsi
kuria Tarybų Lietuvos ap
skritys. Auga nauji namai, 
kaimai, miesteliai. O tai 
akivaizdžiai galima paste
bėti Šakių apskrityje, kuri 
1944 metu rudeni atrodė u c /

kaip dykuma — nei pasta
tų, nei augalų, nei žmonių- 
O dabar toje apskrityje 
klesti ir vystosi tarybinis 
laimingas gyvenimas.

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

I
Liūdnoje valandoje simpatiškai 

ir asmeniškai patarnauja už 
prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172.
I K—-7t , ,■ ............. —
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Cleveland© Žinios
/Tąsa nuo 4-to pusi.) 

o biesas tegu traukia skaityto
jus. ’ • /

Scripps-Howard laikraščiai 
karo kurstymo klausime pra
lenkia visus kitus. Tokiu yra 
“Cleveland Press,’’ anot Rock- 

i well.
UE Unija Teikia Pagalba * 

, Nariams <•
Šiomis dienomis santykiai la

bili įtempti, tarpe namų savi
ninkų ir rendauninkų. U D lo
kalu 707 narys J. susidūrė su 
namo savininku, kuris norėjo 
įį eviktyt. J. kreipėsi prie uni
jos patarimo. Lokalo .viršinin
kas pasiuntė pas unijos advo
katą. .Advokatas pašaukė namo 
savininką į teismą, kur dalykas 
abipusiai buvo išdėstytas. Tei
sėjas rado namo savininką ne
teisingu ir padarė nuosprendį, 
kad savininkas negali nei per
daug rondos reikalauti, nei ren- 
dauninką išmesti.

Dviejų Savaičių Streikas
* Užsibaigė

Accurate Machine Tool Co. 
ir UE lokalas 735 be NLRB pa
galbos baigė dviejų savaičių 
streiką. Abeji susėdę apie sta
lą draugiškose derybose pasira
šė naują sutartį, kurioje darbi
ninkai gauna pakelti algą 10c 
valandai, apmokamas vakacijas 
ir kitus pagerinimus. Išdirbu
sieji 10 metų gaus 3 savaites 
apmokamų vakacijų. Taipgi čia

SANDELIS knygų 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukns, maldų knyga.'Tilžės 
spaudimo, 448 pusi., aifikds drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai $1.75

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa- „ 
vaiksl. mišių maldos, drūtais juo
dais apdarais ...........................   75c

Oficicrių Klausimai, Kareivių Juokin
gi Atsakymai; daug juokų ....... 15c

Apie Dangų, Saulę, Mėnesį ir žvaigždes 10c 
Elenutė ir Jonukas, gražios npysakait. 25c 
Biblija, su 379 paveksl., išaiškinimai, 

kų jie reiškia ......;;........................ $2.25
Celibatas, ncvediiisų Kunigų Gyvenimas 

ir Darbai ............................................. 30c
Burykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

apie burtus ... ............................   35c
Dainų Knyga, su apie 120 įvairių dainų 75c 
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir 

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

paveikslais.........................................   35c
Duktė Marių, graži apysaka ....... ........ 25c
Duktė Gyvena Pūstynėje—ir apie du I 

brolius ......................................   25c
Erodų* Boba, velniškas tiltas per Ne

muno Upę ............................................ 35c
Eustachijušas, apysaka iš pirmutinių 

amž. krikščionybės ............................ 35c
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir 

kitoki elgesiai, su paveiksi............... 30c
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 15c 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim. 35c 
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 25c 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant

salos per 17 metų ..........i......... ........... 35c
Istorija, seno ir naujo testamento, su

paveikslais ............................................... 25c
Juokų Vežimas, daugelis juokingų pa

sakymų, ir 1.1........ 3......................... 35c
Kabalas, laimės rodyklė, su Saliamono 

nosia ............................   15c
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais ...................................... 25c
Keliautojai, į Šventų Žemę, Jeruzolimų 35 c
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 35c 
Laimė ir Planetos, nuspėjitnai laimių 

rašant paikutes ................................ 25c
Lytiškos Ligos, ir Kaip. Apsisaugoti .... 35c
Nebijok Mirti, nes iš Jos Neišbėgsi,

knyg. su paveiksi................................. 65c
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai ....... 50c
Neužmokamas Žiedas, <raži pasaka .... 25c
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie 

priveda žmogų ................. ...,....... <....  25c
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus .............. 10c
Paparčio Žiedas, kur jį gali atrasti, ię

viskų paskui žinoti ...............   25c
Patarimai Vyrams ir Moterims,, kas

link šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų ........................................... į........ $2.50

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu- 
smaugimų Savo Meilužes, su paveik. 25c

Pekla, Kur Ji Yra? Kam Reikalinga? 
ir Kokius Žmones Kankina, su pa
veiksi. įrankių kankinimo ...   30c

Ragana, graži apysaka ............................ 35c
Raktas į Laimingų Gyvenimų, atidaryk 

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai- a 
mes užslėptas ............     $1.00

Noah Ark’as, įdomūs skaitymai .......... 25c
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras

Kristaus pasekėjas ..................... ;......... $1.50
Trys Užkeiktos Karalaitės .......................... 25c
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga $1.50
Virėja kepėja, kenuotoja, su apie 450

receptų ...............   $1.00
Stebuklingas Veidrodis, apysaka .......  25c
Skvizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks...................................................   50c
Didžiausia nauja SAPNŲ knyga 300 pus).

$ 1.75c
Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks. 45c 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo 

apie 350 visokių augmenų ir kam
jie tinkam) ...f...................................... 25c

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

Tyra Mostis. Nuo rožes, pailių ir bile 
kokio niežulio. Uncija ..................... $1.25
Dvi uncijos ......................................... _ $2.25

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

užpilti ant degtinės ............................u 75c
Išvalymui akmenėliai, kad ncšlapintl

lovoje ........................................................... 60c
Vidurių valytojas ...!,.................................._ 60c
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų ......... 60c
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ............... 85c
Nuo šlapligės diabetų ...................  _ 85c
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis ncvalsing. 75c
Vyriškumo Pataisymai .......................... $1.25
Nuo užsiseųėjuslo . nosicsi ir galvos ka

taro (hayfever) .................................. $1.25
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai po 
1.00.
Nuo Pailių ................................................ 85c
Nuo vandeninės ir širdies Ilgų___60c
Nuo nemalonaus kvapo ..................... ~~ 85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) —...._ 85c
Nuo veneriškų ligų .................................. $1.25
Plaukų tonikas, augins plaukus, valo 

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

knygų ar žolių, rašykite į:

M. BUKAITIS.
834 Dean St., 'SpewrpoH, N. Y.

, . (adv.)

J

nebuvo klaustasi Taft-Hartley 
akto. ’

Paniekinimas Demokratijos
Ohio valstijos sostinėj Co

lumbus padaužos užpuolė ko
munisto Frank Hashmall na- /
mą. Tas atsitiko po Ohio gu
bernatoriaus panose. Daugelis 
žmonių piktinasi tokiu smurtu. 
Vandalai ir po šiai dienai nenu
bausti.

O mūsų didieji politikai, kaip 
Columbuse, taip ir Washingto
ne nbri pasirodyti visam pa
sauliui, kad jie geidžia demo
kratijos visur, net už plačiųjų 
jūrų; Bet kodėl jie negina de
mokratijos namie? Kodėl pa
daužų nesuvaldo ir nebaudžia 
namie?

Po priedanga demokratijos 
padeda plūstis fašizmui. Tai 
yra didžiausias paniekinimas 
demokratijos. Ir visas svietas 
tai mato ir piktinasi.

V. M. D.

Boston, Mass.
BOSTONO ŽINIOS

Bostone siaučia “holdup.” 
Tik neseniai Loews Teatro sa
vininkas išvažiavo su savo 
jauna tikiotų pardavėja į prie
miestį, pasiparkino auto ' ir 
kalba su mergše. Už kiek lai
ko ateina du jauni vyrai ir 
klausia: “Ką tu čia darai?”

Loews sako: “Nieko neda
rau.” Tuojaus banditai su re
volveriu sako: “Tai atiduok 
pinigus!” Loews tuojau išė
męs 600 dolerių atidavė ban
ditams. Banditai atėmė nuo 
merginos laikroduką, išstūmė 
Loevvsą ir merginą lauk, o 
patys automobilių nudardėjo. 
Senis milijonierius turėjo eiti 
keletą mylių su mergina pės
ti namo.

★ ★ ★
Trys South Bostono vaikė

zai gavo nuo vyro “raięlą,” 
atėmė nuo j O 15 d oi., o jį iš
metė lauk ir nuvažiavo. Vė
liau policija suareštavo tris 
vaikėzus. Dabar visi trys ka
lėjime tupi.

Ar gi ne sarmata tėvams, 
kad vaikų nemokino ko nors 
geresnio ?

★ ★ ★
Balandžio 5 Dorchesteryj 

nušovė taxi draiverį koks jau
nas vaikėzas. Jis pasamdęs 
taxį, atėmęs iš*jo pinigus ir jį 
patį nušovė. Paliko jauna 
našlė su trimis vaikais. Po
licija jieško žmogžudžio ban
dito.

★ ★ ★
Įsibėgęs be draiverio stryt- 

karis sudaužė Egleston stotį, 
sužeidė 20 žmonių. Jaunas iš 
So. Bostono vyras bandė su
laikyti, bet jam stryfkaris nu
kirto abi kojas.

★ ★ ★
Dabar Bostono elevatorius 

operuoja miestas. Dar nė pu
sė metų nepraėjo, o jau de
ficitas siekia virš pusę mili
jono. Kur nors yra s(<ylė. 
State House Mass, valstijos 
perleido įstatymus, kad būtų 
mokama darbininkams nema
žiau 65c į valandą.

Dabar vąlstijos name eina 
“hearing,” kad įvest gimdymo 
kontrolę. • Kaip jie galėtų tai 
įvykdint, tai gal tik Saliamo
nas galėtų pasakyt. Mano 
nuomone, būtų galima įvesti 
toks patvarkymas, kad visi, 
kurie nori apsivesti, turėtų 
pereiti tam tyčia kursą. Kaip 
reik gyventi apsivedus, taip 
gal kas nors būtų atsiekta.

★ ★ ★
So. *Bostone cukrinis fabri

kas streikuoja-jau nuo 30 ko
vo. Unija reikalauja pakelt 
18 centų ant valandos.

Kompanija siūlo 5 c. Cu
krinėj dirba daug lietuvių, 
tik ką atvykę iš Vokietijos. 
Streikuoja 800 žmonių.

★ ★ ★
So. Bostonas kaip seniau, 

taip ir dabar stovi 'pirmo! vie
toj meno kūryboj. Jaunas 
kompozitorius Kinderis para
šė ir išleido naują dainą 
“Močiutė.” Kada J ievutė Pau- 
lėkiūtė apsivedė su W. Rock- 
efelleriu, tai p. Kinderis pa
siuntė p. Rockefelleriui tą

dajną, pridėdamas angliškus 
žodžius.

Dabar p. Kinderis gavo se
kamą laišką nuo pp. Rocke- 
fellerių :

770 Park Avenue 
' April 5, 1948

Dear Mr. Kindėris:
Both. Mrs. Rockefeller and 

I were so touched and pleased 
to receive the music and also 
your good wishes on our mar
riage, and we wish you to 
know that we greatly appre
ciate your thoughtfulness.

Sincerely,
W. Rockefeller.

Reiškia, kad ir p. Rocke
fellers giliai įvertino lietuvių 
dainą. Dora T.

Detroit, Mich.
Čia Greit Skambės “Kornevi-

lio Varpai”
.Gegužės 9 dieną, 3 vai. po 

pietų UAW (Finų) svetainė
je, 14th- ir McGraw, suskam
bės “Kornevilio Varpai.” O 
jie skambūs neapsakomai gra
žiai, nes lošime dalyvaus ge
riausios Detroito meno spė
kos. Mes visi tai žinom, kad 
Detroito gabiausios ii' talentin- 
giausios meno spėkos yra su
sibūrę į Aido Chorą, todėl ga
liu drąsiai tvirtinti, jog tai bus 
nepaprasta operetė, bet tie
siog profesionaliai bųs^ suloš
ta. Todėl nelaukite paskuti
nės dienos, o pirkitės tikietus, 
vėliau gali pritrūkti. Tikin
tai eina kaip vanduo upėje. C) 
kurioms teks matyti ta persta
tymą, ilgai atsimins ir ska
niai nusikvatos. Operetėje 
yra daug skanaus ir sveiko 
juoko. O mūsų aktoriai taip 
puikiai moka nuduoti, ot, ro
dos tikrai matai tą ypatų, ku
riai priklauso ta užduotis.

Lillian Gugas gegužės 9-tą 
bus Serpolette, paprasta kai
mo mergelė. Bet ji įsivaiz
dina esanti grafaite ir taip ji 
nuoširdžiai kovoja už grafai
tės titulą, kad pagaliau po- vi
sokių peštynių, gražių dainų
ir barnių, ji atsiekia savo tiks
lą, bet neilgam. O kiek ji 
pridaro juokų taip kovodama, 
tai žmogus tur: juoktis ir 
verkti. »

Walteris Gugas bus ne Gu
gas, bet Jean Grenicheux 
(žvejys) ir labai smalstys 
mergininkas. Ji« per tą savo 
smalstumą prie merginų tiek 
pridaro visokio triukšmo, kad 
būna net ir muštynių. ,

Alfonsas Rye bus baisus 
šykštuolis Gasparas. Jis turi 
dvi augintines: Serpolette ir 
Zermina. Gasparas, pasiturin
tis ūkininkas. Bet per savo 
šykštumą pridaro sau ir ki
tiems tokių baisenybių, kad 

•patsai proto netenka. Jo vai
dinime bus daug juoko ii' 
ašarų. O Alfonsas Rye yra.• y
gabus lošėjas ir dainininkas. 
Turiu pastebėti, kad prisidė
jus eilei gerų dainininkų pats
ll—B—H — m—IW—HI —Bl —

Egzaminuojam Akis, |
Rašome Receptus i 

į Darome ir Pritaikome Akinius į

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

' Tel. ST. 2-8342 •i

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

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

JONAS STOKES
‘ 51? Marion St., Brooklyn
Kampas Broadway ir Stone Ave., prie 

11 Chauncey St., Broadway Line.
Tel. .GLenmore 5-6191

choras irgi labai gražiai dai
nuoja.

Mažesnes roles užima: An
tanas Guyer bus vaitas (seniū
nas). Antanas Guyer labai 
tinka savo rolėje, netik veiki
me, bet ir dainavime. Draugė 
B. Guyer bus viena iš kaimo 
merginų Suzana. Ji puikiai
lošia savo rolėje. Aido Cho
ras labai dėkingas draugams 
Guyeriams, kad jie atėjo
mums pagelbėti perstatyti 
operetę “Kornevilio Varpai.” 
Draugas Guyer matyt apsipa
žinęs veikime, ir mums duoda 
gerų patarimų.

Ačiū. Mes jus labai ger- 
biam už tokį draugiškumą. 
Detroitiečiai ir apylinkių lie
tuviai, nepamirškit gegužės 9 
d., nes vaidinimą mato nesi
gailėsite.

Choro Koresp.

Waterbury, Conn.
Į Matykite Juokingą Veikalą

LDS 49 kp. ir Vilijos Cho- 
; ras ruošia lošimų vakarą, sek- 
| madienį, 2 d. gegužės, 2:30 
| vai. po pietų, 103 Green St. 
į svetainėje. Vaidins Hartfordo 
! Laisvės Choro lošėjai juokin- 
' giausią komediją “Ponas 
. Amerikonas,” kurią p^arašė 
I Rojus Mizara. Ji bus pirmu 
kartu Waterburyje vaidiifa- 
ma. <

“Ponas Amerikonas” yra 
labai juokinga komedija ir 
kiekvieno pareiga ją pamaty
ti, nes yra ne vien skanaus 
juoko, bet yra ko ir pasimo
kanti. '

★ ★ ★
Sekmadienį, 16 d. gegužės, 

Waterbury Vilijos Choro na- 
riai apsiėmė suvaidinti Hart
forde Laisvės Chorui taip pat 
juokingą komediją “Moterims 
Neišsimeluosi.” P a t a riame 
hartfordiečiams ir apylinkės 
lietuviams nepraleisti šios pro
gos. Komedija yra labai juo
kinga. Komedijantas.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas į

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR ' I
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y. 1

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

‘8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60
< t

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS ,

; 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 ŠEŠTADIENI

1
 459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

5 pusi.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Antrad.. BaL 27, 1948
J

HELP WANTED-rFEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS
PATYRUSIOS

DIRBTI PRIE $10.75 SUKNELIŲ
Kreipkitės*

BELMONTE DRESS CO.
5-43—48TH AVE., L. L C., N. Y.

(101)

PRANEŠIMAI
LINDEN, N. J.

Lįctuvųi Brolių Pašalpinč Draugi
ja, Elizabeth, N. J., rengia pikni
ką geg. 23 d. Lith. ' Liberty Park, 
348 Mitchell Ave. Pradžia 1 vai. 
dieną. Bus rnuzkia, valgių ir įsigė
rimų. Jžanga 50c. (su taksais). Pra
šome elizabethiečius ir iŠ apylinkės 
lietuvius jsitėmyti datą, ir dalyvau
ti piknike. — Kom. (98-99)

CLEVELAND, OHIO
LLD 22 kp. • susirinkimas įvyks 

balandžio 28 d., 7:30 v .v. Kluibe. 
Draugai esate kviečiami dalyvauti 
šiame svarbiame susirinkime, nes 
reikės rinkti delegatus. į LLD 15-tos 
apskrities konferenciją, kuri įvyks 
geg. 23 d., Lietuvių salėje. Tad, ku
riems laikas leidžia, ateikite, nes 
svarbus reikalas. — J. S. (98-99)

Washington. — Teismas 
užgyre tik sužeistiems vete
ranam pirmenybę samdoj.

|j. J. Kaškiaučius, M. D.;;
j 580 Summer Avenue, J ’
? Newark 4, N. J. J •
£ HUmboldt 2-7964 ••

B—■ ............... . Q

GERLPIETCS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j z

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių , 
gražus pasirinkimas.

į--------------------------------------- o
Į



NewWko^^^Zi mos iš Tautininkų Bankieto
Balandžio 17 d. įvyko Tau

tininku Kliubo metinis bankic-

Paskutines Dvi Repeticijos

Miesto CIO Reikalauja Pirmos Gegužės Maršavime
I XT * * I i Dalyvaus Virš 60 UnijųIr Nuomininką J J

Now Yorke yra sudaryta j 
nuomoms nustatinėti taryba, i 
bot joje nėra nei vieno nuo- j 
mininko. Dėl to newyorkiete 
CIO Taryba pareikalavo, kad 
majoras i tą tarybą paskirtų 
vieną nuomininką.

Pirmos Gegužės Komitetas! vienu iš tų. kurių nariai mar-

To paties pareikalavo ir 
Emergency Committee on 
Ilent and Housing, nuominin
kų organizacija.

I
City Housing Commission 

buvo is trijų .asmenų. Dabar 
is jos pasitraukė jos pirminin
kas Paul L. Ross. rezignavęs 
iš ma joro raštinės protestui | 
prieš pakėlimą važiuotos fėro.

praneša, jog virš C>() unijų jau' 
pasižadėjo su savo būriais da-į 
lyvauti darbininkų Gegužines j 
parade šio šeštadienio popieti. | 
gegužės l-mą, ant Btb Avė-į 
nuo, New Yorke.

Y patinga tas, kad dalyvaus! 
būriai net iš tų lokalų, kuriu' 
viršininkai nenorėjo prisidėti, j 
Bus daug tokių. Pažymėtini, 
yra International Ladies Gar-' 
ment Workers Unijos keli lo-' 
kalai, kurių viršininkai norė
jo dalyvauti net priešdarbi- 
ninkiškame parade, tik na
riams užprotestavus nuo to 
susilaikė. Taip atsitiko su 
Antonini. Bet jo lokalus yra

šuos su kitais darbininkais.. '

Greta unijų, kaip papras- 
taų dalyvaus parade įvairios 
susiodijų draugijos. Maršuos 
IWO ir visos tautinės sekcijos, 
o kartu su jomis ir nepriklau
somos broliškos-pašalpinės or
ganizacijos, desėtkai tautų.

Maršavimas bus ant 8th 
Avė. Pirmieji pradės maršuo- 
ti I valandą po pietų, nuo 
51th St., o vėlesnės divizijos 
maršuos tik nuo 38th St. Vė
lesnėje divizijoje bus ir lietu
vių būrys.

Lietuviai susirinks ant 38- 
tos, tarp 9 ir 1 Oth Avenues.

Dabar komisijoje liko du. 
Vienas iš jų priklauso firmai 
turinčiai daug viešbučių, ku
riuose nesenai pakelta nuoma, 
o antrasis yra biznierius. Ko
misijoje nėra nuomininkų nei 
bešališko visuomenės atstovų.

Moterims Apšvietos 
Klubo Narėms

Vincas Kazakevičius, karys, 
yra parvežtas iš Francijos. 
Bus pašarvotas pas graborių 
Bieliauską 29-tos vakarą ir 
30-tą. Laidos gegužės 1-mos 
rytą.

Einant praėjusio susirinki
mo tarimu, pagerbti kare žu
vusį ir pareikšti užuojautą 
liūdinčiai mūsų narei, velio- 
nies motinai Onai Kazakevi
čienei ir visai šeimai, mes ei
sime i šermenis grupėje, 29- 
tos vakarą. Visos narės pra
šomos sueiti i Laisvės salę 8 
vai.

Tą patį vakarą, sykiu su

j Kailiasiuviai 
Paskelbė Streiką

Darbininkų su bosais dery
boms nutrūkus praėjusį ket
virtadienį, didžiojo New Yor- 
ko kailiasiuviai, 10.000 darbi- * 
ninku, buvo pasiruošę streikui. 
Bosai reikalavo teisės kapoti 

i algas ir atleidinėti iš darbo 
Į bile ką ir bile kada. Unijai 
buvo pavykę panaikinti bosų 

' galią atleidinėti iš darbo.
Unijistai išrinko virš 100 na

rių į streiko komitetą ir valdy
bą iš 27 narių, kuriems pave- 

■ dė vadovauti streiką.
Streikas turėjo prasidėti 

balandžio 26-tą. • Tūlos šapas, 
sako unija, atsisakė nuo Fa
brikantų Sąjungos reikalavi
mų. Tos neužstreikuotos. 
Taipgi neužstreikuotos graikų 

i šapos.

Sveikino Vilnies 
Suvažiavimą

Dienraščio Vilnies suvažia-

Iš LLD 55 Kuopos 
Susirinkimo

PASVEIKINOM VILNĮ

Raudonasis Kryžius 
Teiks Namie 
Slaugymo Pamokas

Pamoka, kuri pagelbės ligai 
ištikus šeimos narį, o reikale 
padės ir uždarbiauti, bus tei
kiama Brooklyno Raudonojo 
Kryžiaus patalpose, 57 Will
oughby St.. pradedant pirma
dieniu, gegužės trečia. Pa
mokos įvyks 7:30 iki 9:30 
pirmadienių ir trečiadienių 
vak arais.

ši klasė taikoma ypatingai 
dirbančioms moterims ir toms, 
kurios negali iš namų išeiti 
dienomis, nors ir nedirba sve
tur.

Moko praktiškų dalykų '— 
kaip ligonį nuprausti lovoje, 
vykdyti daktaro nurodymus-— 
sekti temperatūrą, paduoti 
maistą, vaistus ir teikti būti- 
n’iausią kitokią pagalbą.

Užsiregistruoti galima as
meniškai. laišku ar telefonų : 
MAin 4-6001. Klausti Home 
Nursing klasės.

tas, Povilanskio užeigoje, ant 
Grand St. Kaip ir kitais me
tais, Brooklyno tautininkai sa
vo bankieto bilietus pardavi
nėjo individualums ir išsiun
tinėjo organizacijoms. Ir lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliu- 
bas buvo nupirkęs keliolika 
bilietų ir pasiuntė visĄ savo 
valdybą pabaliavoti pas tauti
ninkus. Mat, ir tautininkai! 
atėję pas kitus pabaliavoja. Ir 
pasinaudoja demokratija, kuo
met parengimo pirmininkas 
pakviečia kalbėti.

Sena patarlė sako: ranka 
ranką mazgoja, kad abidvi 
būtų baltos. Bot mūšų kliubo 
komitetas, nuvykus į minėtą 
tautininkų bankietą, nerado 
abiejų rankų baltomis. Vieną! 
rado pusėtinai juodą, dvo-i 
kiančiu hitleriniu poku.

Yra priimta, kad draugijų 
ar kliubų komitetai, nuvykę į 
tokius parengimus su draugi
jų ’nupirktais bilietais, skaito
mi jas atstovaujančiais. Ve
dėjas to parengimo pakviečia 
tų svečių kliubų pirmininkus 
bankiete tarti žodį nuo savo 
kliubo. Tas buvo ir tautiniu-

Praėjusį sekmadienį buvo 
tikrai pavasariška diena. Bot 
komedijos “Pono Amerikono” 
aktoriai ir aidiočiai negalėjo 
pasigėrėti gamta: jie veik iš
tisą dieną prakaitavo repetuo
dami Laisvės salėje. .

šiandien, antradienį, 7:30 
v. v., toje pačioje Laisvės sa
lėje taipgi įvyks komedijos 
repeticija.

Gi penktadienį, balandžio 
3(1 d. vakare įvyks general)-! 
nė ir paskutinė repeticija. Tai j 
bus Labor Lyceum salėje.

Sekmadienį, gegužės 2 d.

aidiečiai su rinktiniais akto
riais “Poną Amerikoną” sta
tys seenoje.

Tikietai numeriuoti, todėl, 
kurio norite gauti geresnę vie
tą, įsigykite tikietus iš anksto. 
Jie galima gauti pas aidinčius 
ir Laisvės ofise.

Salė atsidarys 3 v. p. p., o 
vaidinimas prasidės 3:30 v.

Vienas Jų.

Svečias iš Argentinos

rpumis. eis ir nariai Aido Cho
ro, kuriame Vincas dainavo 
pirm pašaukimo į karinę tar
nybą. Valdyba.

Ridgewood-Brooklyn, N. Y. 
—Balandžio 20 d., šapolo-Vai- 
ginio svetainėje, 147 Thames 
St., atsibuvo susirinkimas LLD 
55-tos kuopos. Nors kuopos 
ižde nedaug pinigų, vistiek 
susirinkusieji nutarė pasvei
kint chicagiečių dienraščio 
Vilnies dalininkų suvažiavimą, 
•kuris įvyks gegužės 9-tą, su 
$5.

Sekamas verta įsitėmyti vi
siems :

i

Birželio 5-tą (tai bus šeš- 
I tadienio vakaras), šioje pat 
svetainėje įvyks alaus “pa- 

’ re,” su užkandžiais. Alus ir 
1 užkandžiai dykai. Tiktai, ku
rie norės dalyvauti šioje “na
rėje,” turi užsiregistruoti. O 

i už registraciją turės pasimo- 
I keti $1.75.

Rengia bendrai LLD 55-ta 
. ir LDS 103-čia kuopos.

rimą, įvyksianti gegužės 9-tą, 
per mane sveikino dar keletas, 
brooklyniečių :

G. Wareson su $2. Po $1

Korespondentas.

H. Bručas, J. Rušinskas, V.
Tauras. G. Kuraitis.

VISI TĖMYKITE: Brooklynan atvažiuoja“PONAS AMERIKONAS”
TRIJŲ VEIKSMŲ KOMEDIJA SU DAINOMIS
-............. ZZParaše ir režisuoja ROJUS MIZARA 1 . ...........—

ANELYTĖ VENTIENĖ
Čeponienės rolėje

Stato Scenoje Aido Choras

SEKMADIENĮ,GEG. • MAY2
19 4 8

\

Labor Lyceum Salėje
949 Willoughby Avenue,

Brooklyn, N. Y.

PRADŽIA 3:30 V. PO PIETŲ

JONAS JUŠKA
Piršlio Šepečio rolėje

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.

Komediją vaidina rinktiniai Brooklyno lietuvių scenos megėjai-aktoriai, kaip 
tai L Jonas Juška, Jonas Lazauskas, Elena Feiferiene, Petras Grabauskas, Naste 
Bukniene, Juozas Judžentas, Vera Bunkiene, Alekas Velička, Lilija Kavaliaus
kaite, Anelytė Ventienč, 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.

Daugiau Sveikinimų 
Vilnies Suvažiavimui

Pereitą sekmadienį Lietuvių 
Kultūriniame Centre teko su
sieiti su koletu geros širdies 
prietelių, kurie dar nebuvo 
aukoję pasveikinimui dienraš
čio Vilnies šėrininkų suvažia
vimo. Prisidėjo sekami: Al. 
Grabauskienė ir W. Lukmin 
aukojo po penkis dolerius. Po 
vieną dolerį davė: J. Pluš- 
čiauskas, Sue Kazokytė, J. 
Kairys, K. Levanas, A. Mise
vičius, A. Malinauskas, K. 
Jankaitis ir M. Giraitis. Juo
zas Balčiūnas paaukojo du 
doleriu, o M. Kulikienė 50 
centų. Taip pat Lietuvių Li
teratūros Draugijos 55 kuopa 
pridavė penkis dolerius.

Visiems širdingai dėkui. Į 
Dar yra ii: daugiau brūklinie- 
čių, kurie merą davę šiam 
gražiam tikslui. Visi prašomi 
atsiliepti. Su daugeliu, tikiu, 
toks susitikti ateinantį sekma
dienį, Labor Lyceum, Aido 
Choro parengime. Kaip jau 
žinoto, sekmadienį bus suvai
dinta R. Mizaros sukurta 
pjesė “Ponas Amerikonas.” 
Netenka abejoti, jog ten bus 
visi brūkliniečiai. A. B.

Mirėc
Joseph Romaine (Raman- 

cuska, 69 metų, gyvenęs 1720 
Monahan St., Brook lyne, mirė 
balandžio 25 dieną, Memorial 
ligoninėje. Pašarvotas Bie
liausko koplyčioje, 660 Grand 
St., Brooklyno. Bus palaido
tas balandžio 28 dieną, 10 va-i 
landą ryto, šv. Jono kapinėse.

Paliko nuliūdime moterį 
Oną. dvi dukteris, Adele 
Widmayer ir Helen Ozelski, 
ir 3 sūnus, Joseph, John ir 

I William, brolį Klemence Ra- 
mancuską. Priklausė prie šv. 
Jurgio Draugystės.

šeima prašo visits gimines 
ir pažįstamus suteikti pasku
tinį patarnavimą.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi Matthew P. Ballas (Bie
liauskas) . 

I

kų bankiete. Bet. . .
Pakvietus Ch. Kreivėną. Lie- 

tuv. Amor. Pil. Kliubo pir
mininką, tarti žodį kitą ban- 
k i etų i, jam pradėjus kalbėti ir 
ištarus žodį “Lietuva,” paren
gimo vedėjas tuojau jį su
stabdė, neleido jam toliau 
kalbėti. Tikrenybėje, jie dar 
nežinojo, ką jis pasakys to
liau po ištarimo žodžio “Lie
tuva,” nespėjus užbaigti saki
nio. Tačiau tautininkams 
Kreivėnas užkliuvo.

Kliubo pirmininkui Kreivė
nui nebuvo aišku, dėl ko jam 
neleido kalbėti. Jausdamasis 
nieko blogo nepasakęs,'o kal
ba sustabdyta, - jis prisiartino 
prie bankieto vedėjo ir pa
klausė :

—Kodėl jūs man sustabdėte 
mano kalba ?

—Nenorėjau, kad į tavo 
galvą būtų bonka pavartota. 
To vengdamas aš turėjau su
stabdyti tavo kalbą,—-atsakė 
vedėjas.

Ar tai dėl to, kad tautinin
kai su Smetona atsisakė Lie
tuvos, skelbiasi nebepripažįs- 
tą Lietuvos, kad jie bepripa- 
žįsta tik hitlerinę Vokietiją— 
ar dėl, to visi lietuviai turėtų 
atsisakyti Lietuvos, užmiršti 
jos vardą?

Negražu bonkomis grąsinti 
ar švaistytis. Tai yra banditų 
darbas. Tuomi mes lietuviai 
rankų nenumazgosime, tik 
krauju susitepsime, kaip na- 
bašninkas Hitleris.

Penktadienį, bal. 23-čią, 
Laisvės įstaigą aplankė Jonas 
Mažuika iš Buenos Aires, Ar
gentinos. Jis per pastaruosius 
keleris metus dirba ant laivų. 
Dabar jis atvyko į Jungtines 
Valstijas.

Jo laivas buvo sustojęs Phi- 
ladelphijoje ir Mažuika ten 
aplankė lietuvius. Daliai’ jo 
laivas atplaukė į C. Brookly- 
ną. čia jis pabuvos keletą 
dienų. Taigi, ta proga Jonas 
Mažuika aplankė Laisvės 
įstaigą ir įsigijo pažinčių su 
Brooklyno lietuviais.

Charles Boyer ir Ingrid 
Bergman filmoje “Arch 
of Triumph,” pradėtoje 
rodyti Globe Teatre, 
Broadway ir 46th St., 

New Yorke, balandžio 
20-tą.

New Yorke areštuota pora 
jaunavedžių, kurie, tetos Įleis-Į 
ti į jos butą jai sergant, at-Į 
radę tetos banko knygelę ir 
prašvaistę $4,500 jos taupme-i 
n ų.

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

Jerome Hurwitz B. s. a. o.
OPTOMETRISTAS

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

EV. 8-2123
Atdara kas vakarą iki 8-tos — Penktadieniais uždara

TONY’S

REIKALAVIMAI

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

Reikalingi jauni vyrai dirbti prie 
Bowling Alleys, 'kaipo Pin Boys. 
Darbas vakarais. Gera proga stu
dentams. Lietuvių Kultūrinis Cent
ras, 110-06 Atlantic A Ve., Richmond 
Hifl, N. Y. Tel. Virginia 9-4678.

(97-99)
1

DANTŲ GYDYTOJAS |

l)r. A. Petrikai
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: I
į 1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.
•"IIHIIIII....................................................... .... Illlllllllllllllllllllllllllllllllllinillf

Peter 
KAPISKAS 

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES ‘

32 Ten Eyck St. 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8174
• Pete?' Kapislcas

GYDYTOJAS
I S. S. Lockett, M. D. j

1
 223 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y. .

Valandos: die"om.
į 6—8 vakarais s

Ir Pagal Pasitarimais. į
Telefonas EVergreen 4-0208 j GERAI PATYRŲ BARBERIAI

4* •-*4*4* 4* 4*4* 4* 4* 4*4* 4* 'I* 4* 4*4*4* 4* 4* 4*4* 4* 4^* 4* 4* 4*4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4*4*4* 4* 4* 4* 4* 4* 4****

P3.7S

Daimontiniai

Įvairybe kostu- 
džiulerių, Suk- 
setal Elgin — 

išdirbimo, 
Longines,

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

Lady’s BULOVĄ . . . modemMan’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend-

6 pual.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antrad., Bal. 27, 1948

Now is the time to choose the perfect gift 
... a Parker “51” pen and matching pencil. 

The demand will be great ... so avoid dia* 
appointment . . . choose tomorrow! •

♦17.50

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St, arti Graham Ave., Brooklyn




