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Illinojaus lietuviai Šaukia 
visu tos valstijos lietuvių at
stovų konferenciją.

Ji įvyks š. m. 
men. “O d. Springfield 
IIlinojaus sostinėje.

Konferencijoje bus 
svarbūs reikalai, susiję
čiosios parti jos judėjimu 
Wallace’o prezidentu išrinki
mu.

Vilnyje vienas šaukimo ko
miteto narys pataria :

“Ruoškitės pasiusti juo dau
giau delegatų. Bus paruošti 
svarbūs raportai, kurie duos 
gerų informacijų delegatams, 
taipgi bus pateiktas svarbus 
veikimo planas busimie
siems rinkimams.”

Geęužės 30 d. Brooklyne 
taipgi ivyks savotiška lietuvių 
Šventė.

Kiek girdėjau, tą dieną bus 
formaliai atidarytas Lietuvių 
Kultūrinis Centras.

Bet tai ne viskas!
Man rodosi, mes turėtume 

ta diena pravesti lietuvių 
konferencija svarbiems, rinki
miniams reikalams aptarti.

Konferencija galėtų būti 
neilga, bet turininga.

Re i k a 1 ų-rei k aleli ų, susi.) usi ų 
su šių metų prezidentinių rin
kimų kampanija tiek daug!,..

* Š. m. gegužės 9 d. Chica- 
goje įvyks Vilnies bendrovės 
a k c i n i n k ų su važ i a vi mas.

Rytinėse valstijose gyveną 
akcininkai (šėrininkai), aiš
ku, vykti suvažiaviman nega
lės. Tačiau jie lengvai galė
tų (ir turėtų) pasiųsti 
sveikinimų su vienu kitu 
Joriu aukų.

jam

L. Prūseika rašo:
“Radijo stoties bosas, 

kuria Kultūros Meno (Radi
jo) klubas turėjo sutartį, nu
traukė ją.

“Per septynis metus buvo 
vesta kultūrinis darbas. Pro
gramas pildė didokas daini
ninkų būrys, žinios buvo pa
duodamos bešališkai. Praneš- 
davome kokią mokslinę, kul
tūrinę ir ekonominę pažangą 
daro Lietuva.

“Dabar laisvės žodžio prie
šai iš ‘Draugo’ ir ‘Naujienų’ 
zylioja iš džiaugsmo, kaip 
tie sekminių veršiai.

“Lietuviškų reakcininkų 
klika jau sėnai konspiravo 
prieš tą radijo pusvalandį.

“Jų kerštas rodo jų silp
numą. Jie labiausiai bijo tei
sybės apie Lietuvą.”

su

Vėl Šlubuoja Irano 
Ministry Kabinetas

Teheran, Iran. — Irano 
premjero Hakimio minist
rų kabinetas tik šiaip taip 
išgavo seimo pasitikėjimą. 
Už kabinetą balsavo 132 
seimo nariai, prieš jį 67; 
susilaikė nuo balsavimo 19, 

jo seimo posėdin nęatėjo 44.
Hakimi buvo smerkiamas 

už pilietinių laisvių naiki
nimą ir žmonių reikalų ap
leidimą. Buvo reikalauja
ma ir geresnių santikių su

Dešinieji seimo 
geidauja sugrąžint 
ro vieton Ahmadą 
mą ir įvest karinę 
rą. Ghavam buvo
mas už suktybes ir pabėgo

nariai 
premjc- 
Ghava- 

diktatū- 
kaltina-

Bavarijoje Katalikai 
Daugiausia Balsy Gavę

Munich, Vokietija. — 
Naujesnės žinios apie aps
kričių rinkimus Bavarijoj 
sako, jog katalikai 
apie 43 nuošimčius balsų, 
socialdemokratai • 22 
šimčius, Sudetai vokiečiai

gavę

nuo-

> *

Egipto Armija Įsiveržė į Palestiną;
Dar Keturi Arabiški Kraštai Pulsią Žydus

-------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 0 __________________________________ ra---------------------------------------- ------------------------- ■-------------------------------

Nusmerkta Mirt 11 
Jugoslavų Šnipy

bosią panaikinti
TAKSAI MARGARINUI

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas faktinai nu
tarė panaikini federalius 
taksus margarinui — dirb
tiniam sviestui. Takšnoti 
margariną reikalauja pieni
niai bizniai. Kadangi pride
dama vitaminų, tai marga
rinas esąs beveik toks 
ras, kaip sviestas.

Lenkija Nubaudė Šešis 
Anglu-Amerikonu Šnipus

ge-

Nužiūrima Vakarinių Talkininkų 
Sumoksiąs su Arabų Valstybėmis

KONGR. ISACSON GAVO 
PASPORTĄ PALESTINON

Vadinasi, progresyvė Chica- 
gos lietuvių visuomenė pasili
ko be savo radijo pusvalan
džio.

Gi tas pusvalandis, kiek ši
tų žodžių rašytojui teko gir
dėti, visuomet buvo įdomus ir 
turiningas.

Visi raudonbaubistai siekė
si pusvalandį uždaryti. Jiems 
pavyko. Trumano doktrina 
atėjo jiems talkon.

Tik didelis žioplys gali ti
kėtis, kad jiems tai išeis nau-’ 
don.

automobilių 
unijos 

Rou-

visuo-

Kažin koks nedorėlis De
troite pašovė 
pramonės darbininkų 
prezidentą Walter P. 
ther.

Reakcininkai, kaip ir
met, pirmiausiai siekėsi kaltę 
primesti komunistams. Jau 
tūlus komunistus veikėjus po
licija gerokai “paklausinėjo.”

Ir ko raudonbaubiai nesu
galvoja!... 1

Havana. — Kubos val
džia uždraudė komunis
tams Pirmosios Gegužės de
monstraciją.

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavų teismas Ljublja- 
noj nusmerkė mirti trjs bu
vusius valdžios narius ir 8 
kitus, kaip svetimų kraštų 
šnipus, Jugoslavijos išdavi
kus ir kenkėjus. Jiė suokal- 
biavo nuversti liaudišką 
šalies valdžią. Kaltinamie
ji prisipažino, šnipinėję 
Amerikos naudai.

Tarp nusmerktų 
yra Oskar Juranič, 
generalis užsienio, 
ministerijos 
Stane Oswald, buvęs pra
monės ministro pavaduoto
jas, ir Branko Dil, buvęs 
Slovėnijos ūkinis komisio- . 
nierius. Dar keturi • kiti 
įkalinti 15 iki 20 metų..

Washington. — Valstyb. 
departmentas, pagaliaus, 
davė pasportą darbiečiui 
kongresmanui Leonui Isac- 
sonui keliauti į Palestiną 
gegužės mėnesį. Pirmiau 
valdžia atmetė Isacsono 
prašymą pasporto į Pary
žiaus konferenciją dėl pa
galbos Graikijos demokra
tijai. '

ko nedaro stabdymui ara
biškų šalių karo prieš Pa
lestinos žydus, žydų vadai 
todėl įtaria, jog š ie va
kariniai talkininkai susi- 
mokinę su arabų kraš
tų valdovais, kad užkirstų 
kelią nepriklausomos žydų 

valstybes* steigimui Palesti
noje.)

(Palestinos arabų atsto
vas Jungtinių Tautų seime 
pareiškė, jog kai anglai pa
sitrauks iš Palestinos gegu
žės 15 d., tai arabai įkurs 
savo valstybę visai tai ša
liai, jeigu Jungtinės Tautos 
neperims Palestiną į savo 
globą. Bet ta globa, girdi, 
galės būti tiktai “trumpam 
ir nustatytam” laikui, po 
kurio Palestina vis tiek bū
sianti arabiška valstybe.)

Lebano karalius Abdul
lah (Anglijos pastumdėlis) 
sakė gavęs paraginimą pa
siskelbti Palestinos kara
lium.

(Jungt. Tautų Globojimų 
Taryba svarsto Francijos 
ir Švedijos siūlymą apsau
goti Jeruzalę, nelaukiant, 
iki bus išspręstas visos Pa
lestinos klausimas. Vakari
niai talkininkai perša pa
siųsti anglų, amerikonų ir 
francūzų kariuomenę arba 
policiją Jeruzalėn, esą, 
šventosioms vietoms sergė
ti nuo sunaikinimo per mū
šius tarp žydų ir arabų. 
Francūzai priešinosi Sovie
tų kariuomenės priėmimui 
Jeruzalėn.)

Jeruzalė, bal. 27.— Pra
nešama, kad šarvuota Egip
to armijos divizija jau įsi
veržė į pietinę Palestiną 
kovai prieš žydus. Neofi
cialiai teigiama, kad Trans- 
jordano kariuomenė užėmė 
Jericho miestelį.

Transjordano k a r alius 
Abdullah diena pirmiau pa
reiškė, kad šeštadienį šią 
savaitę jisai ves Transjor
dano, Syrijos ir Lebano ar
mijas į Palestiną. Balan
džio 27 d. /taipgi pranešta, 
ka dir Irakas, kita arabiš
ka dir Irakas, kita arabiš- 
karo prieš Palestinos žy
dus.

Gauta žinia (šiuos žo
džius rašant), kad Transjor
dano seimas nutarė tuo jaus 
siųsti armiją į Palestiną.

Siautėja mūšiai tarp žy
dų ir arabų Jeruzalėje ir 
keliose kitose vietose. Jeru
zalėje nukauta ir 2 anglai 
kareiviai.

Žydai Irgun kovūnai jau 
beveik 
Jaffos
Juos bombarduoja arabai iš 
apylinkės. Haganos žydai 
milicininkai stipriai laiko 
savo rankose Haifa, svar
biausią' Palestinos uosta
miestį. Haifon .plaukė ang
lams žibalas vamzdžiu iš 
Irako. Dabar žibalas sulai
kytas.

(Lake Success, N. Y. — 
Anglija, Amerika ir Fran- 
cija Jungtinėse Tautose nie-

Graiku Monarchistai Žada 
Perskelt,-Partizanų Jėgas

mirti
buvęs

reikalu 
sekretorius; 1

Varšava. — Lenku val
džia nubaudė mirčia, kaip 
šnipą, Wlodzimierza Mar- 
szewskj, buvusį Lenkijos 
ambasados narį Washing
tone. Teismas atrado jį kal
tu už karinių ir valstybinių 
sekretų išdavinėjimą Ame
rikos ambasadoriui Arthti
rui BĮ. Lane’ui ir Anglijos 
ambasadoriui Victorui C. 
Bentinck’ui.

Buvo nusmerktas mirti 
ir pulk. Wacl. Lipinski už 
šnipinėjimą prieš Lenkiją. 
Maria Marynowska, anglų 

tapo 
įkalinta 12 metų, o trys ki
ti nuteisti kalėt iki gyvos 
galvos, kaipo šnipai - išda
vikai.

(perkraustyti iš Čechoslo-1 ambasados vertėja
vakijos) 16 n uos., o komu-f 
nistai apie 3 nuošimčius. 
Dar pora savaičių praeis, 
iki balsai bus pilnai suskai
tyti. Tuo tarpu skelbiama, 
jog katalikų ir komunistų 
balsai šiek tiek sumažėję, 
lyginti su 1946 m. rinki
mais.

Bogotoj Įkurta Amerikiniu 
Valstybių Organizacija

Bogota, Colombija. — 
Jungtinių Valstijų ir 20 ki
tų amerikinių respublikų 
konferencija pagamino čar- 
terį, pagal kurį įsteigiama 
Amerikinių Valstybių• Or
ganizacija — tarp-ameriki- 
nė apsigynimo taryba prieš 
komunizmą, kultūrinių ry
šių taryba, užsieninių mi
nistrų taryba ir t.t. Pirm 
keleto dienų buvo užgirta 
rezoliucija kovai prieš ko
munizmą Amerikiniame že
myne. Jungtimi! Valstijų 
delegacija faktinai diktavo 
visai konferencijos eigai.

Amerikonai Areštavo 
1,120 Korėjiečių

Kobe, Japonija. — Ame
rikos kareiviai išvaikė 10,- 
000 korėjiečių, kurie de
monstravo protestuodami, 
kad Japonijos valdžia užda
rė korėjiečių kalba vedamas 
mokyklas. Amerikonai suė
mė 1,120 korėjiečių, už
draudė mitingus ir įvedė 
pusiau - karinį stovį Kobe- 
Osaka srityje; areštavo ži
nomus komunistus.
STREIKAS PRIEŠ ANG

LUS SINGAPORE
Singapore. — 24 valandas 

streikavo ir demonstravo 
11,000 laivakrovių, reika
laudami daugiau algos ir 
protestuodami prieš- anglų 
policiją. Policininkai užpul
dinėjo unijų centrus ir areš
tavo jų vadus.

Nacių Bendradarbiai Skiriami 
Trizonijos Banko Viršininkais

Frankfurt, Vokietija. — 
Anglų - amerikonų užgir- 
tbji, vokiečių vyriausybė 
paskyrė du žymius Hitlerio 
bendradarbius Hermaną J. 
Absa ir Augustą Schnie- 
windą viršininkais naujojo 
vyriausio Deutsche Laen- 
der Banko Trizonijoje, tai 
yra, visuose trijuose vaka
rinės Vokietijos , ruožtuose, 
užimtuose anglų, ameriko
nų ir francūzų.

Schniewind kiek pirmiau 
buvo paskirtas Trizonijos 
pareigūnu ryšiams palai
kyti su amerikinio Mar
shall© plano ' vykdytojais. 
Nacijų valdžios metu jis bu
vo direktorius Reichsbanko

— centralinio Vokietijos 
banko. Dabar jis skiriamas 
Trizonijos Banko prezi
dentu.

Herr Abs Hitlerio laikais 
buvo Deutche Banko direk
torius. Dabar jis statomas 
Trizonijos Banko direkto
rių tarybos pirmininku., >

Trizonijos Vokiečių ban
kininkai tikisi, kad anglų- 
amerikonų vyriausybė už
gins tuodu karinius nacių 
padėjėjus, kaip praneša 
New Yorko Times kores
pondentas Jack Raymond.

Bucharest, Rumunija. — 
žymiai atpigo maisto pro
duktai Rumunijoj.

pasiekė vidurį 
svarbaus uosto.

Athenai, Graikija.—Mo- 
narchistų komanda prane
ša, kad 30,000 jų armijos 
atakuoja trejetą tūkstančių 
graikų partizanų Mornos 
upės* klonyje. Monarchistai 
ketina perkirst partizanų 
jėgas pietiniai - vidurinėje 
Graikijoj^. Jie skelbia, kad 
apsupę vieną partizanų 
junginį ties Roumeli. Mo
narchistai iš amerikinių ir 
angliškų lėktuvų bombar
duoja ir apšaudo partiza
nus kalnuose. Pasak jų, 2,- 
000 • partizanų ’ toliau į 
šiaurę “mėginą ištrūkti.” 
Kiti monarchistų daliniai 
atakuoją 500 partizanų ne
toli Salonikos.

Vokiečių Perbėgimai iš 
Vieno Ruožto į Kitą

Susidūrimuose prie Jugoslavijos Sienos 
Nušauta Italas, Jugoslavas ir Anglas

Venecija, Italija. — Su
sidūrime tarp italų ir jugo
slavų buvo nušautas vienas 
Jugoslavijos oficierius ir 
vienas Italijos kareivis, o 3 
kiti italai sužeisti, kuomet 
grupė italų kareivių, sako
ma, “netyčia” perėjo per 
Jugoslavijos sieną. Italai 
pasakoja, būk rubežiaus 
ženklas buvęs nukeltas Ju
goslavijos pusėn, todėl ita-

lai “padarę klaida.”
TRIEST. — Anglų 

.ten an tas J. E. Burke su 
čia ir draugu privažiavo 
automobiliu prie rubežiaus 
ir perėjo į mišką Jugoslavi
jos pusėje. Jugoslavų sienos 
sargas norėjo areštuot Bur- 
kę, bet šis nesidavė; tuomet 
kitas jugoslavas ir nušovė 
Burke..Burkes pati ir drau
gas, kitas anglų leitenan
tas, tapo suimti.

Anglai Šaukia Ameriką 
Į Karinį Vakarų Bloką

London. — Anglija pa
kvietė Franci ją, Belgiją, 
Holandiją ir Luksemburgą 
susitarti, kaip galima būtų 
įtraukti Jungt. Valstijas j 
vakarinės Europos karinį 
planą prieš Sovietus. Ang
lai, tarp kitko, perša suvie
nodinti vakarų Europos j 
ginklus su 
lais.

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikonai skaičiuoja, kad 
per 15 mėnesių perbėgę 
146,000 vokiečiu iš sovieti- 
nio Vokietijos ruožto į a- 
merikinę sritį. (Kitos ži
nios rodo, jog vadinami 
perbėgimai būna ir žmonių 
grobimai iš skirtingo ruož
to.) Iš sovietinės Berlyno 
srities šiomis dienomis per
bėgo policijos viršininkas 
Hans Kanig į amerikinę 
Berlyno dalį, kuomet Sovie
tų vyriausybė rengėsi jį 
areštuoti.

Sovietai Sako, Jankiai ir 
Anglai Laužo Oro Sutartį

Viena, Austrija. — Kari
nė Sovietų vyriausybė Aus
trijoj kaltino amerikonus ir 
anglus už neteisėtą vartoji
mą Tulln ir Schwechat lėk- v

A - .. .Li tuvu aikščių Vienos prie- Amerikos gink-I . inoo į . , . * .

lei- 
pa- čechoslovakas Įspėja Ang- 

lų-Amerikonų Agentus
Praga. —• Jan Vodicka, 

komunistas čechoslovakijos 
seimo atstovas, įspėjo, kad 
bus teisiami kaip šalies iš
davikai tie, kurie skleis an- 
glų-amerikonų propagandą 
prieš liaudišką Čechoslova
kijos valdžią.

j miesčiuose.. Sovietai įtaria, 
kad šimtai anglų-ameriko- 
nų lėktuvų gabena ten pre
kes prekybai ir šmugeliui. 
1945 m, sutartis leido tas 
aikštes naudoti tiktai reika
lams esamų Vienoje talki
ninkų karių, kaip teigia so
vietiniai valdininkai.

♦ • /

Texas ir North Carolina 
valstijose taipgi įsteigta* 
Wallace’o trečioji partija.

Pirmas Negras Aukšč. 
Teismo Raštininkas

______ I

Washington.— Aukščiau
siojo Teismo teisėjas Felix 
Frankfurter pasiskyrė neg
rą Williama T. Colemaną 
savo raštininku, kuriam 
valdžia mokės $5,000 algos 
per metus.* Coleman, 26 me
tų amžiaus, yra baigęs Har
vardo Universitete advoka
tūrą su pačiais geriausiais 
savo klasėje laipsniais. Tai 
bus dar pirmas Amerikos 
istorijoje negras Aukščiau
siojo Teismo -teisėjo rašti
ninkas.

Washington. — Nuo ge
gužės 1 d. pradės veikti oro 
paštas tarp Amerikos ir 
Vokietijos.

3-ji Partija Įkurta
Dar 3-se Valstijose

Balandžio 26 d. per di
džiulius suvažiavimus buvo 
įkurta trečioji Henrio 
Wallace’o partija North Ca- 
rolinoj, Texase ir Wisconsi- 
no valstijoj. Suvažiavimuo
se dalyvavo delegatai nuo 
darbo unijų, farmerių or
ganizacijų, pkofesionalų ir 
pilietinių, bei kultūrinių 
draugijų. Houston, Texas, 
suvažiavime buvo 1,000 de
legatų, kurie sudėjo $8,513 
Wallace’o rinkimų vajui.

Stato-Berkeley, Calif 
ma milžiniškas ciklotronas 
— atomų skaldymo mašina.

ORAS.—Būsią šilčiau.

Truman Paliuosavo ir Vokietijon 
Persiuntė Nacius Sabotažninkus

Washington. — Prez. Tru- 
manas paliuosavo iš kalėji
mo du nacius 
kus ir armijos 
grąžino juos 
kur jie gyvens amerikonų 
užimtoje srityje.

Tiedu naciai, 
ter Burger ir Georg J. 
Dasch, karo metu atplaukė 
submarinu su šešiais kitais 
sprogdinti karinius Ameri
kos fabrikus ir kitus svar
bius įrengimus; buvo suim
ti ir mirtin nusmerkti. Bet 
prez. Rooseveltas 1942 m. 
birželyje pakeitė mirties 
bausmę Burgeriui kalėji
mu iki gyvos galvos, o 
Daschui — 30 metų.

sabotažnin- 
lėkftivu su- 
Vokietijon,

Ernest Pe-

Gyvybė jiems buvo dova
nota už tai, kad jie teisme 
liudijo prieš 6 savo bendrus 
sabotažninkus. Tie šeši ta
po-numarinti elektros kėdė- • » je.

Dabar Trumanas, pagal 
gjpneralio prokuroro Tomo 

Clarko patarimą, visai at
leido bausmę Burgeriui ir 
Daschui ir persiuntė juos 
Vokietijon gyventi pagal 
taisykles, kokias 
karinė amerikonų 
sybė.

(Bet Trumanas 
neleidžia sugrįžti
jon Gerhartui Ęisleriui, ko
votojui prieš fašizmą.)

nustatvs
vyriau-

ir Clark 
Vokieti-
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Kova Prieš Nacišką Pilių
Pas mus jau buvo rašyta, jog Ne-Amerikinės Veik

los Komitetas sudarė b\lių, pavadintą “Subversive Con
trol Act of 1948.” Tai pasimojimaš, kuris, jei būtų kon
greso padalytas įstatymu, suvaržytų Amerikos žmones 
taip, kaip buvo suvaržyti nacių valdomoj Vokietijoj.

Tai, beje, prieš-konštitucinis bilius, bet jo autoriai, 
matyti, nepaiso jo nekonstituciniškumo, nes jiems rūpi 
vienas: užduoti smūgį Amerikos darbininkų judėjimui.

Dėl šito biliaus jau kyla balsai. Šviesesnieji, toliau 
numatą žmonės, žinodami, ką tai reiškia,, jau kelia savo

• protesto balsą.
Štai Civil Rights Congress (Civilinėms Teisėms Gin

ti Kongreso) vadai šiomis dienomis pasiuntė žemesniojo 
Jungt. Valstijų atstovų buto įnešimų komisijos,pirmi
ninkui Leo F. Allen protestą. Jie reikalauja, kad, kai šis^ 
bilius pasieks įnešimų komitetą, būtų tuojau atmestas, 
kad jis nepasiektų paties kongreso sesijos.

Pai'eiškime skaitome:
“Šis bilius yra nekonstitucinis siekimasis užčiaupti 

burną visiems, kurie trokšta pagerinti visuomeninį žmo
nių'gerbūvį, ekonominį progresą ir politinę demokratiją.

“Mes kreipiame jūsų dėmesį, ragindami, kad nepra- 
leistumėt šito biliaus, kadangi jis įvestų minties kontro
lės sistemą tokią biaurią, kokia veikė Vokietijoje, kai ten 
viešpatavo Hitleris. Jei šis bilius būtų padarytas įstaty
mu, jis atimtų iš Amerikos piliečių jų teises laisvai sus- 
rinkti ir laisvai žodį tarti. Darbo unijų nariams būtų 
uždrausta naudotis jų ryškiausiomis priemonėmis pakė
limui sau algų ir iškovojimui geresnių darbo sąlygų.”

Po pareiškimu pasirašo Civil Rights Congress’o gar
bės pirmininkas Dr. Harry F. Ward, taipgi George Mar
shall, einąs pirmininko pareigas.

Be jų, randame parašus sekamų žymių amerikiečių:
Rabbi Michael Alper, iš New Yorko.
Charlotta A. Bass “California Eagle” redaktorė.
Elmer A. Benson, iš Minnesotos.
Leonard Bernstein, orkestrų vadas.
Peter Blume, artistas.
Prof. Sophinisba Breckinridge, iš Chicagos Univer

siteto. «
Rev. Charles T. Brewster, iš Kansas.

* ' J iHugh Bryson, Presidentas Marine, Cooks and Ste-j 
wards Unijos.

Dr. Jerome E. Cook, iš St. Louis.
Frank Marshall Davis, “Associated Negro Press”, 

redaktorius. '
Dr. W. E. B. DuBois.
Dashiel Hammett, rašytojas.
Ray Lev, pianistas.
Grant Oakes, Farm Equipment Workers Unijos pre-' 

zidentas.
Agnes Smedley, rašytoja.
Margaret Webster, aktorė-ir režisierė.
Prof. Rolland E. Wolfe, iš Western Reserve Uni

versiteto.
Archie Wright, Farmerių Unijos prezidentas.
Amerikos visuomenė privalo budėti; ji privalo pa

sekti pavyzdžiu šitų žymių asmenų ir pareikšti savo pro
testą prieš raudonbaubių mojimąsi suvaržyti darbininkų 
judėjimą naciškais retežiais.

Lietuvių Susivienijimuose
Fraternalizmo reikalus nagrinėjąs žurnalas “Frater-j 

nal Monitor” (už š. m. balandžio mėnesį) pateikia davi
nių apie įvairias fraternales Jungtinėse Valstijose vei
kiančias organizacijas. Tarp jų yra sudėti ir lietuvių; 
Susivienijimai — apie juos daviniai.

t Pasiremdamas oficialiniais Susivienijimų raportais,: 
"•pateiktais įvairių, valstijų draudimo departmentams, 

‘^Fraternal Monitor” pabrėžia dabartinį visų trijų lie
tuviškų Susivienijimų narių įkaičių.

Kaip gi jis atrodų? '
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA) 1947 metų 

sausio mėnesio 1 d. turėjo narių 13,257, gi 1948 m. sau
sio mėn. 1 dieną teturėjo jau tik 12,635 faarius!

Lietuvių Rymo Katalikų Susivienijimas Amerikoje 
(LRKSA) 1947 m. sausio mėn. 1 d. narių turėjo 1Q,O73, 
gi 1948 m. sausio 1 d. jis narių teturėjo tik 9,762 narius.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas (LDS) 1947 m. 
sausio 1 d.’narių turėjo .'8,724,-gi 1948 metų sausio 1 d.

DAR APIE FAŠISTINĮ 
TERORĄ DP 
STOVYKLOSE
Sugrįžęs iš Vokietijos Lie

tuvon Vilius šikšnys rašo 
“Tėvynės Balse” atsišauki
mą j pasilikusiuosius pabė
gėlius. Jis patvirtina tai, 
ką yra pasakę kiti sugrįžę 
Lietuvon, jog Vokietijoj DP 
stovyklose viešpatauja fa
šistinis teroras prieš tuos, 
kurie pasisako norį grįžti 
tėvynėn. Jis sako:

, Pagalinu aš vėl savo tė
vynėje — Lietuvoje. Esu be 
.galo laimingas, kad pasiry
žau daugiau nebeklausyti 
parsidavėliu, fašistiniu niek
šu varomos antitarybinės 
pro pagan d os.

Kai viš’u šitų karo nusikal
tėliu buvusius globėjus, vo
kiškuosius grobikus, 1945 
m. sutriuškino, šie lietuviu 
tautos išgamos, bematant nu
siėmė vokišką uniformą ir 
apsirūpinę reikalingais do
kumentais. prisidengę nekal
tu DP vardu, pasijyje po vi
sus tremtinių stovyklas. Jie 
sugebėjo užimti vadovaujan
čias vietas ii’ stovyklų gy
ventojus Įtikinti, kad tik jie, 
o ne kas kitas gali ginti ben
drus interesus.

Kaip jie DP interesus gy
nė ir dabar gina,, žino visi. 
Kiekvienas padorus DP sto
vyklos gyventpjas tai mažiau 
arba daugiau patyrė ant sa
vo paties kailio. Jeigu kas 
tik mėgina prasitarti, kad 
gal , reikėtų grįžti į tėvynę, 
bematant bus tardymai, mu
šimai ir kalėjimas.

»Ne į tėvynę grįžti padeda 
jie žmonėms, bet stengiasi 
vilties netekusius žmones 
parduoti baltųjų vergų pirk
liams, darbo žmonių išnaudo
tojams — kapitalistams, ku
rie jiems už tai moka dole
rius ir žada parūpinti šiitas 
vieteles.

Kad niekas neišdrįstų va
žiuoti į tėvyne, sakoma, kad 
vos tik peržengus tarybinę 
sieną, tučtuojau atims visus 
daiktus, atskirs vyrus nuo 
žmonų, vaikus nuo tėvų ir 
netrukus būsiąs atrinkimas, 
ką pakarti, ką sušaudyti. O 
kas likusiųjų laukią! Ta pa
ti sena daina be galo—Si
biras! šitokiais argumentais 
operuoja stovyklų “šviesūs 
protai.” kurių makaulės ti
krai nieko originalesnio su
kurti nesugeba.

•” Dabar, kai sugrįžau į Vil
nių. akivaizdoje Gedimino 
kalno ir būdamas įsitikinęs 
savo akimis, kad visi gandai 
apie Tarybų Lietuvą yra 
šlykštus melas, aš jaučiu 
pareigą prabilti į Jus, pasi
likusius DP ir išaiškinti ap
gaulę, visus nebūtus prasi
manymus apie dabartinę san
tvarką Tarybų Lietuvoje.

Vilius šikšnys kviečia pa
silikusius pabėgėlius grįžti 
tėvynėn ir nebeklausyti iš
davikų fašistų. Tarybinė vy
riausybė grįžtantiesiems vi
su .kuo pagelbsti. Jis rašo:

Tautiečiai! Pakankamai 
jus mulkino visokie fašisti
niai parsidavėliai, išgamos, 
karo nusikaltėliai, kurie jū
sų tarpe slepiasi. Pasiryžki
te, pagaliau. Nupieškite kau
kes nuo' visų tėvynės išdavi
kų, ' kurie atbaido jus nuo 
grįžimo. Šusiriškrte su tary

biniu karininku Ausbache. 
Jisai suteiks jums visas in
formacijas ir padės jums. 
Pasiimkite visus savo daik
tus. nieko nepalikite, nes 
daiktų pervežimui nėra jokio 
apribojimo ir sunkumų. Vi
sur prie daiktų perkrovimo 
teikiama pagalba.

Kas neturi pakankamai 
drabužių, tam pakeliui, per
einamose stovyklose, išduo
dami rūbai* ir avalynė.

Sustojimo vietose patalpos 
visur švarios ir šiltos. Mais- ♦
tas geras. Priėmimas visur 
nuoširdus ir draugiškas. 
Laisvalaikiui praleisti stovy
klose yra įrengtos skaityklos, 
bibliotekos, klubai, rodomi 
kino filmai.

Keliones metu vagonai visą 
laiką apšildomi, kartu va
žiuoja vagonas-vičtuvė, kuri 
aprūpina visus šiltu valgiu.

Trumpai papasakojęs apie 
Lietuvą bei grįžimo eigą, 
siūlau jums pakelti savo 
sparnus ir grįžti į tėvynę.

nių Audry Europoje
Rašo D. M. šolomskas

1848 Metų Revoliucija Italijoje
Išvakarėse 1848 metų re

voliucijos liepsnos Italija 
buvo suskaldyta į kelias 
valstybes. Iš didesnių gyva
vo astuonios sekamos:Pied
mont, Sicilijos dvi karalys
tės — viena ant salos, kita 
šiaur-vakarinėje Italijos da
lyje, Sardinijos karalystė, 
Vatikano popiežiaus valsty
bė, kunigaikštystės Tuska- 
nija, Modena ir Lucca. Gi 
dideli plotai Italijos, kaip 

-tai Lumbardo ir Venecija, 
buvo pavergti Austrijos, 
taip pat nemaži plotai buvo 
Franci jos valdomi.

SMERKIA PABLŪDUSIO 
KRIMINALISTO ŽYGĮ

Nežinomo kriminalisto 
pasikėsinimas ant automo
bilistų unijos prezidento 
Reuther gyvybės iššaukė 
spaudoje daug komentarų. 
Tą biaurų žygį labai griež
tai pasmerkia dienraštis 
Vilnis. Laikraštis rašo:

Pasikėsinimas ant auto 
unijos prezidento Reutherio 
b u v o a k ta s p a b 1 u d u s i o d e s p e - 
rato. Jei- jis nebuvo pats 
vienas, jei kas ji sukurstė, 
tie tikrai buvo akli priešai 
o rga n i z u oto darb o.

Detroito CIO Tarybą, at 
stovaujanti 400,000 unijistų, 
savo pareiškime sako.- kad 
tas pasikėsinimas yra fašis
tinė priemonė, yra čiukuras 
gaujų šėlimo, naktinių des- 
peratų šėlimo.

M ich igan o Progresy vės 
Partijos vadovybė, griežčiau
sia pasmerkdama tą teroro 
aktą, sako, jog nėra nei ma
žiausios abejonės, kad “tai 
darbas a n ti d a r b i n i n k i š k ų
elementų. Tokius smurto ir 
prievartos aktus tiksliai ska
tina asmenys, ūžimą aukštas 
vietas Detroite, valstijoj ir 
visoj šaly.”

“Daily Worker” rašo; 
“Pasikėsinimas ant auto uni
jos prezidento. Walterio 
Reutherio, gyvybės iššaukia 

į pasibiaurėjimą visuose dar
bininkų sąjūdžio nariuose, 
komunistai ir visi progresy
viai tikisi, kad kriminalistas 
bus pagautas ir nubaustas. 
Šis*teroro aktas Detroite yra 
dar vienas reiškinys to chu
liganizmo ir brutalumo, ku
ris nusiaubė šią šalį, kaipo 
pasėka neatslugstančios kari
nės isterikes ir profašistinės 
reakcijos. Atakos ant Wall- 
ace’o mitingų yra dalis to 
smurto...”

Tik fašistams, tik reakci
ninkams yra naudos iš tokiu 
bestijiškų prajovų, iš tokio 
teroro. Jie tuoj pradeda 
šaukt apie komunistus. To
kiam sumišime jiems leng
viau sukelti paniką ir su
maišyti pėdas.

Ne tik organizuotas dar
bas, no tik komunistai, bet ir 
visi sąžiningi Amerikos žniO' 
nes nori, kad tas pabludęs 
kriminalistas, kuris kėsinosi 
nužudyti Reutherį. būtų su
gautas ir nubaustas. Bet jo

Darbininkų ir valstiečių 
padėtis buvo labai sunki. 
Industriniai šalis buvo atsi
likusi, nes ’ neturint savo 
anglies ir geležies, sunku 
buvo industriją vystyti. 
1847 metais iš 138 audimo 
įmonių tik dvi buvo dirbtu
vės, o kitur didžiumoje au
dėjai nešėsi medžiagą į na
mus ir ten audė senovinė
mis staklėmis.

Baudžiavizmas pamate 
jau buvo panaikintas, jeigu 
neskaityti popiežiaus vals
tybės, bet jo gilios liekanos 
dar visose valstybėse buvo 
pasilikę.

Lumbardo .- Vencijos te
ritorijoje Austrijos polici
ninkai plakdavo italus ryk
štėmis. Lucca kunigaikštys
tėje viešpatavo Maria-Lui- 
se, Ispanijos karaliaus duk
tė, gi Parmoję Maria-Luise 
— Napoleono Bonaparto 
našlė.

Sicilijos abi karalystės 
buvo pačios didžiausios ir 
bendrai turėjo virš 8,000,- 
000 gyventojų. Religinis fa
natizmas buvo didelis, nes 
virš 40,000 'buvo kunigų, 
minykų ir minykių. Austri
jos įtaka didelė.

Bet iš visų gyvavusių Ita
lijoje karalysčių ir kuni
gaikštysčių darbo liaudžiai 
sunkiausiai buvo Popiežaus 
valstybėje, kur viešpatavo 
popiežius , Pius VII-is. Jis 
savo valstybę padalino į ke
turias legatystes, kiekvie
nai iš jų paskyrė vyskupą 
-gubernatorių. Popiež. Pius 
VII grąžino baudžiavą ir 
valstiečiams įsakė eiti dirb
ti dienas pas dvarponius. 
Romoje miesto galva buvo

reikia ieškoti tuose gaivaluo
se, kurie yra organizuoto 
darbo priešai. Jo reikia, ieš
koti Pinkertonų požemiuose.

Detroitiečiai gerai atsime
na, kad dar visai nesenai 
Detroito policijos vadas Toy 
grasino tos lūšies šaudymais, 
kalbėdamas apie Wallace’a.

Kas sėja tą smurto, tos 
prievartos sėklą?

—8,640.
Išvada susidaro tokia: SLA per vienerius metus

išbraukimas narių iš Susivienijimo, einąs SLA svei-ka-
ton, — nesąmonė! Ir ji labai kenkia pačiam Susivieniji
mui.

sumažėjo 632 nariais, LRKSA—311 narių, o LDS—84 
nariais. *

Visų trijų Susivienijimų narių skaičius, vadinasi, 
sumažėjo, o ne padidėjo. , •

Tai nėra sveikas reiškinys, nepaisant, kaip ir iš ku
rios pusės tai imtume. v

Tenka priminti, jog didelį smūgį uždavė visokiam 
fraternalizmui tarp lietuvių SLA ir LRKSA “konversi
jos” — padidinimas seniems nariams mokesčių arba per
pusę nukirpimas jų pomirtinių sumų!

Tik pagalvokime: toks SLA kadaise turėjo apie 22,- 
000 narių, o šiandien teturi tik pusę tiek!

Teorija, kurią tūli SLA “darbuotojai” skelbia, būk

Išsibraukimas (ar išbraukimas) iš “senųjų” Susi
vienijimų narių yra didelis, gi įrašymas naujų — ma
žytis, nežymus. SLA per praėjusius metus iš viso teįra- 
šė tik apie porą šimtų narių.

Štai, kaip galimą didelę organizaciją padaryti maža!
Nors LDS narių sumažėjimas, palygint su anais 

Susivienijimais, yra beveik nežymus, o vis tik ir šito Su
sivienijimo pareigūnams ir visiems LDS nariams tenka 
labai susirūpinti, kad juo daugiau užpildžius'susidariu-
šią spragą.

LDS Seimas įvyks liepos mėnesį. Iki Seimo dar’ga
lima įrašyti naujų narių ir kiekvienas LDS veikėjas, 
kiekvienas darbuotojas turėtų dėti pastangų tai padaryti!

kardinolas, kuris tuo pat 
kartu buvo ir policijos va
das. Popiežius jvedė muitus 
ant reikmenų, net jo vals
tybėje gabenant reikmenis 
iš vienos į kitą legatystę 
(provinciją).

Mokyklose viešpatavo jė
zuitai. Pagalvokime, kad 
šimtas metų atgal Popie
žiaus valstybėje dar neva
lia buvo mokinti apie tai, 
kad žemė sukasi aplinkui 
saulę!

O gubernatorius inkvizi
torius Pizaro išleido įsaky
mą, kad kiekvienas pilietis
turi pranešti policijai apie 
eretikus,, žydus ir raganius. 
Kas nepadarys pranešimo 
apie “velnio vaikus,” tas 
patsai pražudys savo dūšią. 
Todėl, minykai, minykės ir 
tamsūnai skųsdavo* kiekvie
ną pažangesnį žmogų.

1848 metais istorikas Or- 
sšini rašė apie Popiežiaus 
valstybę: “Sunkūs mokes
čiai spaudžia, viešpatauja 
netvarka, ’ prasižengimai, 
veidmainystės, didelis ban
ditizmas, samdytų karių ir 
šveicarų armija.”

Liaudies Sukilimai ir 
“Jaunoji Italija” 

f

Baisus vargas ir skurdas 
stūmė darbo žmones į kovą 
prieš dvarponius, kunigiją 
ir valdonus. Didžiosios Re
voliucijos Francijoje, kuri 
išlaisvino valstiečius iš 
baudžiavizmo, atgarsiai gy
vavo.

Pradžioje XIX šimtmečio 
Italijoj susiorganizavo slap
ti susivienijimai “karbona- 
rijų”, kurie siekė apvienyti 
šalį į vieną valstybę ir su
teikti darbo žmonėms re
formų.

“Karbonarijų” vadovystė
je įvyko eilė sukilimų, kurie 
davė teigiamų rezultatų. 
Vietiniai valdonai dažnai 
buvo priversti nusileisti. 
Bet Europoje viešpatavo 
“Šventasis Susivienijimas”, 
kuris buvo įsteigtas po Na
poleono nugalėjimo Rusijos, 
Vokietijos ir Austrijos ko
vai prieš revoliuciją.

Taigi, rugsėjo mėnesį, 
1820 metais, Troppau mies
te suvažiavo Rusijos, Vo
kietijos ir Austrijos užsie
nio ministrai, laikė konfe- 

’ renciją, kaip sulaikyti revo- 
I liuciją. •

Po šios konferencijos, pa- 
i gal ministrų nutarimą, Aus
trija 1820 metais metė 16,- 
000 armij*ą į Naples ir, pa
smaugė liaudies sukilimą, 

i Gi sekamais metais austrų 
' armija pasmaugė liaudies 
! sukilimą Piedmonto valsty- 
' beje.

h)--------------------------------------------------------------—------------ -

Bet kai pasmaugdavo re
voliuciją vienur, ji prasidė
davo kitur. Taip 1830 me
rais iškilo masinė revoliuci
ja Popiežiaus valstybėje. 
Senoji valdžia būvo nuver
sta. Modenoje, Ancona, Bo- 
lonoje įsikūrė liberališka 
vyriausybė. Vienok Franci- 
jos ir Austrijos armijos su
kilimą pasmaugė. -

Apie tą laiką Italijoje' įsi
kūrė slapta organizacija 
vardu “Jaunoji Italija”. Jai 
vadovavo Giuseppe Mazzi
ni. Ši organizacija statė 
tikslu apvienyti visą Italiją 
į vieną valstybę, prašalinti 
karalius ir karaliukus, gra
fus ir kunigaikščius, įvesti
darbo žmonėms reformas, 
kurios gerintų jų darbo są
lygas ir gyvenimą.

Organizacijos silpnumas 
buvo tame, kad jos vadai 
buvo linkę ne tiek į darbo 
mases apeliuoti/ kiek slap- 

I tai .daryti suokalbius. Bet 
organizacija įgavo liaudyje 
vardą ir sukilimų gaisras 
liepsnojo visoje šalyje.

Gudrus ir žiaurus Austri
jos ministrų pirmininkas 
Metternich štai kaip rašė 
apie “Jaunosios Italijos” 
vadą:

“Man teko kųvoti prieš 
didįjį karvedį (Napoleoną), 
man pavykdavo sutaikyti 

I imperatorius ir karalius, 
carus ir sultanus, monar
chijas ir respublikas; aš 
dvidešimt kartų supainiojau 
ir išpainiojau karališkas in
trigas, bet niekas ir nieka
dos pasaulyje nesudarė tiek 
man rūpesčio, kaip italas 
žudeika, — sausas, išbalęs, 
skarmalais apsivilkęs, bet 
galingas, kaip audra; iškal
bus, kaip apaštalas; gudrus, 
kaip vagis; sugabus, kaip 
komedijantas; nepavargs
tantis, kaip meilužis, jo var- 

!das — Giuseppe Mazzini.”
Taip dūko karališkas re

akcininkas Metternich. Kas 
:gi buvo Giuseppe Mazzini? 
i Jis nebuvo nei vagis, nei 
plėšikas. Jis gimė Genoa 

I mieste, 1805 metais, dakta
ro šeimoje. Jis garbingai 
baigė universitetą, pasiekė 
advokato mokslą, bet jis 
valdonams pasidarė toks 
baisus todėl, kad kovojo už 

I šalies apvienijimą, prieš jos 
jpardavikus, už liaudies rei- 
i kalus.

“Jaunosios Italijos“ su- 
i ruošti ‘sukilimai 1833 metais 
j Genoa mieste, 1834 metais 
'Savoja ir eilėje kitų, nors ir 
1 buvo nuslopinti, bet ugdė 
minias prie didesnių sukili
mų.

1837 metais Sicilijoje jau 
buvo ne koks mažas suo- 

; kalbis, bet masinis liaudies 
sukilimas prieš pavergėjus.

(Tąsa 5 pus.)

*

CJO United Packinghouse Workers tebestreikuoja ir kovoja prieš firmų pastangas 
laužyti streiką su skebų pagalba. Karosas City matomi streiklaužiai išstumiant ske- 
binė mėsa prikrautą vagoną per pikieto Uniją po to, kai gelžkelio stoties darbininkai 

atsisakė liesti skebinę mėsą, kaip nuodą.

2 pusi.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-' Erečiad., Bal. 28, 1948



Darbo žmogus yra laimingas tada, ka> 
da galingas, o galingas tada, kada orga« 
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Kas nors iš mums mielų žmonių atida* 
ve gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Drąsi Mūšy Demokratijos 
Gynėja

Gynimas demokratijos, 
gynimas teisių ir laisvių 
niekuomet nebuvo paliovęs, 
kaip kad • niekada nebuvo 
paliovusios ant jų atakos. 
Visuomet tai buvo sunki ir 
atsakinga pareiga. Tačiau 
ji darosi juo sunkesnė tais 
laikotarpiais, kada žodžio 
ar rašto nebepakanka. Lais
vės gynėjų gretose reika
linga ir atsiranda didvyrių 
tais laikotarpiais, kada lais
vių gynimas sudaro riziką 
asmens darbui ir gyveni
mui.

Štai viduramžė, jau balz- 
ganuojanti Miamės siuvėja 
Mrs. Leah Adler Benemov- 
sky. Ji iškilo į pirmines de
mokratijos gynėjas, kada 
jos miesto policija pasišaukė 
ją kamantinėti. Jos klausi
nėjo, ar ji esanti komunis
tė; ar žinanti komunistų 
savo kaimynystėje; ar ži
nanti, kas surengė masinį 
mitingą, kuriame kalbėjo 
vadovaujanti Amerikos ko
munistė Elizabeth Gurley 
Flynn.

Moteriškė buvo girdėjusi, 
kad panašūs kamantinėji
mai būdavo vykdomi nacių 

’Vokietijoje ir okupuotuose 
kraštuose, fašistų Ispanijo
je ir kitose fašistų valdomo
se šalyse. Kas galėjo tikėti, 
kad Amerikoje konstitucija 
garantuotos teisės bus taip 
paneigtos? — galvojo ji. 
^Tačiau ji radosi policijos 
stotyje, o prieš ją stovėjo 
klausimas: atsakyk, arba... 
• Amerikos konstitucija ga
rantuoja laisvę mintyti, 
kalbėti, susirinkti. Nusilei
dimas atakai ant tu teisiu 
reikštų nusileidimą konsti
tucijos neigėjams. Daug to
kių nusileidimų reikštų re
akcininkams leidimą kons
tituciją panaikinti ir įves
ti šalyje vergiją, suįrutę, 
buožės ir šautuvo galią.

Moteriškė neatsakė.

Moteris Daktarų 
Už Wallace Pirmininkė

Newyorkiete daktarė 
dentistė Elizabeth Kalis- 
cher, Progressive Citizens 
of America Medikališkos 
Divizijos direktorė, paskir
ta vadovauti Doctors for 
Wallace rinkiminiam dar
bui.

“Manau ne tiek esanti rei
kalinga dentisterijos profe
sijai, kiek demokratijai,” 
sako daktarė, išaiškindama, 
dėl ko jinai apleido dentis
terijos praktiką, kad visą 
savo laiką skirti rinkimi
niam darbui.

Medikališka Divizija, ver
ta atydos, tapo įsteigta tos 
daktarė iniciatyva laike 
Western Union streiko 1946 

t metais, įvedant nemokamą 
medikų ir dentistų patarna
vimą streikieriams.

Už neatsakinėjimą Mrs. 
Benemovsky tapo nuteista 
90 dienų kalėti. Teisėjas 
taipgi atsisakė ją išleisti po 
kaucija, tuomi peržengiant 
dar Teisių Biliaus 8-tą 
Straipsnį, kuris sako, kad 
nevalia uždėti “per aukštą 
kauciją,” nevalia “žiauriai 
ir nepaprastai bausti.” 
Priedams grąsino iš naujo 
teisti ir vėl kalinti, jeigu ji
nai ir po atbuvimo šios 
bausmės neatsakinės į ne- 
konstitucinius klausimus.

Moteriškė nuėjo į Dade 
County kalėjimą. O organi
zacijos ir paskiri asmenys 
tuo tarpu siunčia protestus 
teisėjui Ben C. Villard, Cri
minal Court, Miami; taip
gi County Solicitor Robert 
R. Taylor, Dade County, 
Miami. Reikalauja panai
kinti gestapinį jos kaltini
mą. A.

PIONIERĖ

STACHANOVIETE

BALIŪNINIS SOVIETŲ 
MOTERŲ REKORDAS

Maskva. — Dvi Sovietų 
pilietės Liubov Ivanova ir 
Zoja Tokova išsilaikė 32 va
landas ir 45 minutes ore so
vietiniame baliūne, ir taip 
viršijo pasaulinius baliūni- 

, niūs moterų rekordus.

(Antra Dalis)
Pionierei bestovint prie 

kryžkelio, ir nutarus ke
liauti į šiaurę, kur Aurora 
Borealis žaibainius spalvin
guosius laido, pradėjo tem
ti jos dangus ir palaips
niui visiškai sutemo. Ir nuo 
pradžios jos kelionės jai ke
lias buvo svetimas: kur tik 
pasisuko, ten dygliai badė 
jos kūną ir sielą. Bet ji nu
sikreipusi nuo pažintojo gy
venimo kelio vienų viena 
nešė su savim ana obuolį, 
už kurį Jievą iš rojaus iš
ginė, ir visa žmonija tapo 
mirtina.

Bekeliaujant per raistus 
pradėjo siausti didžiulė 
audra ir kartu žaibai, it 
žalčiai, it kryžiai svaidėsi 
prie jos, ir pats dievas per
kūnas grąsino nuo tokios 
kelionės.

Vietomis pelkėse vos išbri
do — kelionė ilga, pavojin
ga, rūpesčių ir skausmo pil
na.

Nuo pradžios kelionės ji 
po truputį krimto obuolį, ga
lop liko obuolio tik pats 
branduolys su sėklomis. Tas 
sėklas ji saugojo: jų mažai, 
tad buvo tam reikalas.

Per raistus beeinant, 
pionierei laiks nuo laiko pro 
debesius blykstelėdavo auš
tančio ryto šviesa. O pelkė
se tik kai kur fosforinės 
šviesukės sužibėjo. Tatai 
pridavė jos sielai vilties.

Kur dėti tas obuolio t sėk
las? Raiste jos pražūtų, 
pelkėse nugrimstų.

Tolokai ji nukeliavo per 
tą ilgąją tamsią naktį. Ir 
galiau kelias jau numintas 
ne per raistus ir pelkes, bet 
per vos tik išbrendamą smil
tyną. Smilčių kopos stačios, 
aukštos, pionierei prisiėjo 
visą sielą ir kūno spėką su
kaupti, idant pasiekti viršū
nę. Nuo viršūnės smiltynės, 
saulės svilinančioje kaitro
je, vėl prasidėjo dar aukš
tesnę kopa, į kurios viršū
nę tik keliaklupščiomis už
kopė. Nepaisydama vidur
dienio kaitros, ji sukniubo 
smiltyse, kur jos pavargusi 
širdis nurimo.

Atsipeikėjusi, pakilusi, 
apsidairė, ir vaizdas ją su
žavėjo. Nuo tos aukštumos 
buvo toli matyti. Pionierė

Klaipėdoje, Palangos gat
vėje, tarybinės santvarkos 
metu atstatytas sėkmingai 
veikia trikotažo fabrikas 
“Aušra.” Šio fabriko darbi
ninkų tarpe labai populiari, 
visų mėgiama, stachanoviė- 
tė Valė Gelumbauskaitė. 
Tai dvidešimties kelių metų 
jaunuolė, rami,- rimta ir la
bai atsidėjusi savo darbui. 
Ji — repatriantė, tėvynėn 
grįžusi iš Vokietijos 1945 
m.

— Gimiau Radviliškyje, 
— pasakoja Gelumbauskai
tė, — bet sunkus mūsų šei
mos gyvenimas neleido 
man nė svajoti apie moks
lą, .net ir darbo niekur ne
galėjau gauti. Tėvo neturi
me jau seniai, aš su 14 me
tų broliuku ir mama kentė
jome nuolatinį vargą.

Darbo ieškodami mes at
sidūrėme Šilutėje ir likome 
čia kai Hitleris lietuviams 
atėmė Klaipėdos kraštą. 
1944 metais strimagalviais 
bėgdami vokiečiai išsivarė 
su savimi ir mus. Buvome 
visi priversti dirbti Sakso
nijoje, Schoenicke, Elsnitzo 
apskrityje. Laimė, kad po 
nepilnų metų atėjo išvada
vimas. Susiruošėme grįžti 
namo, Lietuvon. 1945 me
tais, spalio 10 dieną per 
Meiseną, kur susidarė tran
sportas, išvykome ir netru
kus buvome tėvynėje.

Apsigyvenome Klaipėdo
je, kur visa mūsų šeima ga
vo darbo. 1946 metais aš

perėjau dirbti siuvėja į 
“Aušros” fabriką, kuriame 
dirbu iki šiandien. Motina 
ir brolis tebedirba. Iš gau
namo uždarbio visi gėrai 
pragyvename, nieku nusi
skųsti negalime.

Man juokinga, kaip prisi
menu pasilikusių Vokietijo
je kai kurių žmonių kalbas, 
tenai skleistas mums ką tik 
išvažiavus į Klaipėdą, kad 
mus visus, kaip grįžusius iš 
Vokietijos, areštuos, suso
dins į kalėjimus ... Nieko 
panašaus nebuvo ir nėra.' 
Priešingai, kad ir man pa
čiai buvo sudarytos tokios 
darbo sąlygos, kad aš ir ne
sistengdama 1946-47 metų 
laikotarpyje ėmiau išdirbti 
120 - 150 - 200 procentų 
man uždėtos išdirbio nor
mos. Mane. įskaitė • į fabri
ko stachanoviečių tarpą, fa
briko administracija keletą 
kartų mane apdovanojo. 
Dirbu su didžiausiu noru ir 
toliau, jausdama didelį dė
kingumą savo tarybinei .tė
vynei, vėl priglaudusiai 
mus, grįžusius iš Vokieti
jos namo.

Fabriko “Auįįra” direkto
rius apie Gelumbauskaitę 
papasakojo:

— Ji yra labai gera dar
bininkė ir mes jąja labai 
patenkinti. Labai rimta, ty
li, bet aktingai dalyvauja 
fabriko gyvenime. Šiuo me
tu Valė Gelumbauskaitė 
yra miesto teismo narys. 
Klaipėda, 
1948 m. kovo men.

Newyorkieciy Motery Už 
Wallace Konferencija

visos New Yorko vals-| 
suvyks moterys pasi

ruošusios pareikšti pokari
nio laikotarpio problemas 
susitikime su Henry A. 
Wallace, kuris, moterys ti
kisi, rūpinsis šalies reika
lais, kada bus išrinktas 
prezidentu, 

t

Mr. Wallace susitiks mo
teris visos valstijos moterų 
konferencijoje gegužės 8-tą, 
Hotel Commodore, New 
Yorke. Jisai, o taip pat ir 
O. John Rogge, šios valsti
jos Wallace for President 
Komiteto pirmininkas, ir 
Elinor Gimbel, Women for 
Wallace nacionalio komite
to pirmininkė, ne tik pasa
kys kalbas, bet ir atsakys į 
moterų iškeltus klausimus.

Į konferenciją yra šau
kiamos moterys' organizaci
jų atstovės, o taip pat ir pa
skiros moterys, kurios do
misi Mr. Wallace progra-

Šeimininkėms
Šį. Skyrių Veda E. V.

dolų, bet neradęs paaiškini
mo, kas tie migdolai. Ame
rikietiškoje krautuvėje mig
dolų nenupirksi, jeigu nera
si, kas tau išaiškina, jog tai 
paprastučiai almonds kilmės 
riešutai.

Tenka sutikti, jog puika
vimas didžiumai žmonių ne
žinomais žodžiais bile raš
te kliudo išsiaiškinti pras
mę dalyko. Kenkia tikslui, 
apie kurį kalbama.

Tai dėl to mes šiame sky
riuje bandome kalbėti kas
dienine kalba. O receptuose 
tik retkarčiais pasitaikan
čių produktų pavadinimus 
paduodame abiejose kalbose. 
Tas užima daugiau vietos 
laikraštyje, bet užtikrina, 
kad po perskaitymb šeimi
ninkei nereikės recepto iš
mesti tik už tai, kad nega
lima sužinoti, kas jame pa
sakyta.

j r

Medaus Pyragaičiai
Tiys ketvirtadaliai puo

duko medaus.
2 ir pusė puoduko miltų 
2 kiaušiniai
pusė puoduko sviesto
pusė puoduko pieno 

pusėn puoduko vandens
2 šaukšteliai kepimui mil

telių (baking powder)
pusė puoduko sutrintų 

riešutų
pusė puoduko razinkų 
šaukštelis imbiero milte

lių (ginger)
biskis druskos.
Sumaišyk medų su ištir

pytu 'sviestu, supilk pieną, 
vandenį ir išplaktus kiauši
nius. Išsijok miltus su ki
tais sausais priedais kartu, 
sumaišyk viską. Išdėstyk po 
šaukštelį ant išsviestuotos 
blėtos. Kepk vidutiniai karš
tame pečiuje apie 15 minu- 
tu. v

> Virėjos Problemos
— Maži dalykėliai tam

po dideliais, kuomet jų ne
žinai, — parašė vienas šio 
skyriaus skaitytojas,' kny
goje Virėja išskaitęs, kad 
reikia tūlame'recepte, mig-

žiūrėjo į šiaurės pusę, į tą 
nepramintą tolumą, kur 
nakčia švysčioja Auro
ra Borealis. Pasirodė, kad 
smiltyno kopos suneštos ant 
kranto ežero, per kurį pri
sieis persikelti, idant kelio
nę tęsti tolyn.

Kaip ramu ten aukštu
mose ! Kaip erdvu! Bet lem
ta ten pasilikti ne' ilgam. 
Žemumos vis labiau vilioja. 
Pionierę vis vįlioja šiaurės 
toluma.

Dr. J. Baltrušaitienė.

tijos
ma veikimui už saugumą sa
vo namų ir šeimos. Jos yra 
kviečiamos padėti sufor
muoti planą, kuriuomi ei
nant būtų galima išvystyti 
moterų judėjimą susiedijo- 
se ir organizacijose.

Taipgi kalbės Grace Lie- 
bman, šios valstijos Women 
for Wallace pirmininkė ir 
Ruth Young, CIO United 
Electrical, Radio and Ma
chine Workers vykdančioji1 
sekretorė.
Vaikams Taipgi Bus Vieta

Konferencijon galės at
vykti ir moterys sų mažais 
vaikais. Vaikams nuo 3 iki 
10 metų, kaipų per men
kiems konferuotojams, at
skirai viešbutyje suruošta 
puota, lavintų mokytojų 
priežiūroje. Ten jie links
mai pabuvos kol jų motinos 
svarstys apie geresnę jiems 
ateitį su Wallace’u Balta
jame Name.

SO. BOSTON, MASS

Philadelphia, Pa
Philadelphi jos Lietuvių 

Moterų Klubo susirinkimas 
įvyko'balandžio 15-tos vaka
rą, Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave. Narių atsi
lankė ne daugiausia. Neku- 
rios draugės per klaidą ne
atėjo, neapsižiūrėjo, kad 
jau trečias ketvirtadienis. 
Atėjusios energingai svars
tė dalykus.

Dar dvi naujos narės įsi
rašė į klubą. A. Žalnierai- 
tienė prirašė draugę Pletie- 
nę; A. Pauliukaitienė pri
rašė kitą narę (gaila, kad 
pavardė šiuo syk dingo man 
iš rankų, teks paminėti ki-

Reikiant tarkuotos lemo- 
no žievės, nuplauk, nusau
sink ir pirma nutarkuok 
žievę, o paskui spausk sultį. 
Taip sutaupysi daug laiko 
ir nūnusitarkuosi pirštų.

Keptos bulvės nesukris, 
nesusiraukšlės, jeigu tuojau 
po išėmimo iš pečiaus aštriu 
peiliu kryžiavai įrėšti viršų.

Sukietėjusį rudą cukrų 
atleisi palaikymu apykarš- 
tyje pečiuje.

' Jeigu supjaustyti kepi-’ 
mui pyragaičiai atrodo per 
stori, o bijai juos išstumti 
iš formos kočiojimu su vo- 
liuKu, juos gali lygiai nu
spausti lygiu stiklinės dug
nu.

Iš LLD 2-ros Kuopos 
Moterų Veikimo ,

Praėjusiame susirinkime, 
balandžio 14-tą, buvo pada
ryta gerų tarimų ir išklau
syta gražių raportų.

Smagu prisiminti, kąd d. 
Anna Buividienė, kuri yra 
jauniausia mūsų kuopos na
rė, per daug metų buvusi 
užrašų sekretore, vėl grįžo 
į savo vietą. Drg. A. Buivi
dienė, po pergyventų savo 
liūdesio valandų, vėl yra 
maloni ir su šypsena sutin
ka kiekviena klausima. 
Smagu yra turėti tokią 
draugę savo tarpe.

Drg. A. Buividienė išda
vė raportą iš praėjusių me
tų finansinio kuopos stovio. 
Nors praėjusiais' metais 
svarbiems darbininkiškiems 
reikalams iš kuopos iždo iš- 
aukavom virš $350, bet kuo
pa ir dabar tebėra gerame 
finansiniame stovyje.

' Buvo išduotas raportas 
iš Amerikos Progresyvių 
Partijos (trečiosios parti
jos) Mass, valstijos konfe
rencijos, atsibuvusios 4 d. 
balandžio, Bostone, kurioje 
dalyvavo 2,600 delegatų ir 
buvo nominuotas Henry A. 
Wallace į prezidentus. Ši 
konferencija buvo nepa
prastai įspūdinga.

Taipgi buvo išduotas ra
portas iš Moterų Sąryšio 
konferencijos, atsibuvusios 
kovo 21 d., Worcesteryje. 
Mūsų draugės apgailestavo, 
kad buvot taip mažai laiko, 
negalėjom pasiųsti daugiau 
delegačių į konferenciją. 
Specialiai apgailavom išgir- 
dušios, kaip draugės wor- 
cesterietės gražiai pasitiko 
delegates. Jos davė gražų 
koncertą, o magaryčioms 
dar suruošė delegatėms pui
kiausius pietus.

Raportas iš Aatsibuvusio * 
, Parengimo

Drg. T. Niukienė išdavė 
raportą iš balandžio 3 die
nos parengimo, kurįs ge
rai pavyko. O gerai pavyko 
todėl, kad draugės nuošir
džiai parėmė jį. Jos jį ap
dovanojo gausiai ir labai 
gražiais dalykėliais.

Dovanų davėjai: M. Va
siliauskaitė, M. Krasaus
kienė, V. Norbutienė, Ignas

Kubiliūnas, T: Niukienė, E. 
Likienė, U. Kavaliūnienė, 
D. Ruplėnienė, H. Tama
šauskienė, B. Chubarkienė, 
K. Mineikienė, V. Vaškie
nė, Š. Shukienė, W. Frei- 
montienė, E. Belekevičienė, 
K. Butkienė, P. Žukauskie
nė, M. Dombrauskienė.

Pagelbėjo darbuotis drau
gai M. Dombrauskas ir F. 
Shapokas; '

Labai ačiū visiems už do
vanas ir visiems dalyvavu
siems parengime.

Motinos Diena
Gegužės 8-tą, šeštadienį, 

apie 8 vai. vakare, 318 
Broadway, įvyks Motinos 
Dienos parengimas. Lietu
vių Literatūros Draugijos 
moterys rengiasi tikrai iš
kilmingai apvaikščioti Moti
nos Dieną. Nutarta užkvies
ti moterį kalbėtoją. Taipgi 
suruošti gražią dainų ir 
muzikos programą.

Draugės D. Ruplėnienė, 
T. Niukienė, E. Likienė ir 
kitos apsiėmė suruošti ska
nia ir už labai prieinamą 
kainą vakarienę. Tad mo
terų komitetas prašo visų 
tai * įsitėmyti .ir iš anksto 
ruoštis prie šio mūsų iškil
mingo parengimo.

II. T.

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
Rygos patefono plokštelių 

fabrike “Bellacord - Elektro” 
šiuo metu galima išgirsti lie
tuvišką dainą: Čia šiuo metu 
vyksta mūsą liaudies dainų 
Įrašymas į plokšteles. Jas 
įdainuoja Kipras Petrauskas, 
Antanas Mažeika, Vilniaus 
Filharmonijos choras ir. solis
tai. viso bus 
apie 20 dainų. Po 
kas pradės masišką 
plokštelių gamybą.

įdainuota 
to fabri- 

lietuvišką

ĮRENGIMAI KRAŠTO 
STATYBOMS

Menka mechaninė dirbtuvė,
* 1a

vykdžiusi remonto darbus, da
bar auga į stambią įmonę — 
Vilniaus mechaninį fabriką 
Nr. 1.

Šis fabrikas, kurio mechani
nis ir liejimo cechai statomi, 
gamins Įrengimus statyboms: 
metalo konstrukcijas, betono 
mieštuvus ir eilę mechaniz
mu.

'Nusitarėm sušaukti na
res sekmadienį, gegužės mė
nesį, minėjimui Motinos 
Dienos. Tas darbas paves- . 
tas valdybai, kad jos rūpin
tųsi gavimu kambario, ir 
1.1. Draugės, kai gausite 
pranešimą - kvietimą į susi
rinkimą, nepasilikite na
mie nei viena. Ateikite į bū
rį, kur būsite kviečiamos ir 
atsiveskite savo drauges ir , 
pažįstamas. Paminėkime tą 
garbingą Motinos Dieną 
bendrai, su tinkamu atžy- 
mėjimu.

Nutarėm dėti pastangas 
surasti ' vietą draugiškam 
išvažiavimui ateinančią va
sarą. Čion jau yra neleng
vas darbas, nėra tinkamų 
vietų. Sunku ir su pikni
kais, negalima įvykinti, vis 
stoka parankių vietų, o jau 
mažiems parengimams kai
nos už daržus neprieinamos. . 
Tad mūsų klubas turės pa
sitenkinti su draugišku iš
važiavimu, jeigu gaus vie- 
tukę.

Noriu grįžti į praėjusios 
mūsų pradėtą ir ne

darbą, 
mėnesio 
aktorius

Pradžioje 
pradėjome 
suvaidinti

žiemos 
baigtą 
sausio 
rinkti 
veikalą. Tai sunkus darbas.
Jau buvo gerokai susimokę, 
kai susirgo aktoriai. Dėl to 
taip susivėlavo, kad veikalą 
turėjo atidėti j sekantį ru-' 
denį, bet vistiek bus suvai
dintas.

Klubo Koresp.
P. Walantiene.

Today’s Pattern

1- 10

Užsakymą, su 25 centais, 
siųskite: Amelia Burba, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.
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PARYŽIAUS ŽLUGIMAS
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(Tąsa)
— Svarbu ne “kas,” bet “ką.” šešias

dešimt tūkstančių šautuvų, keturis šim
tus kulkosvaidžių, šaudmenų. Iš Diusel
dorfo. Už tai mes niekuo neįsipareigoja- 
me, išskiriant tai, kas išplaukia iš mūsų 
programos: tvarka ir taika.

• Pikaras pagalvojęs tarė:
— Neblogai. Tokioms operacijoms aš 

pats labiau vertinu automatus. Na, ką 
gi, imkite. Viena netrukdo kita. Aš taip 
pat pagramdysiu arsenaluose.

— Pradėti mes privalome lokaliniais 
veiksmais, kad diskredituotume vyriau
sybę. Viaras nori įmonių užėmimui su
teikti įstatymiškumo atspalvį. Būtina jo 
kalbas truputį atmiešti krauju . ..

Jie dar ilgai tarėsi. O gretimame 
kambary, vos apšviestame tamsios lem
putės, “latnikas” Grine, Jaukdamas Bre- 
teilio, žiovavo ir dilde tekino nagus,. Gri
ne, kažkada pritriukšmavęs Kultūros 
Namuose, aklai tikėjo Breteiliu. Jis bu
vo vaikų namų našlaitis, komivojažeris, 
vežiojęs į provincijos miestus ortopedi- 
nuis įrankius, neturtingas fatas, ištisas, 
valandas galvojęs, kokį kaklaraištį užsi
dėti prie nublizginto, bet rūpestingai 
suglaistyto kostiumo, išsigimėlis, svajo
jus apie gražuolės meilę, isteriškas rėk
snys ir įtūžęs nevykėlis- Jis tapo pirmojo 
“ištikimųjų” būrio'“latniku,” ir jį tat 
Breteilis parinko kovinei žvalgybai.

— Poryt šeštą valandą ryto ištikimie
ji ateis prie “Senos” įmonės, kaip be
darbiai. Prieis nepastebimai. Jūs ieško
kite barnių su sargybomis. Pasistenkite 
jas išprovokuoti. Jei jie nepradės, šaudy
kite. Aš pasistengsiu, kad policija būtų 
netoliese. Būtina iššaukti tikrą susirė
mimą. Ar jūs supratote mane? Visi išti
kimieji gaus “Krikščioniškosios darbi
ninkų sąjungos” bilietus. Apie operacijų 
pobūdį jie neturi žinoti. Aš parisinkau 
jus todėl, kad jūs neturite vaikų . ..

— Viskas bus įvykdyta, viršininke-
Grine pakėlė ranką ir norėjo išeiti, 

bet Breteilis stipriai jį apkabino:
— Ačiū.
Namo Breteilis grįžo antrą valandą 

nakties. Žmona jį pasitiko šiais žodžiais:
— Plaučių uždegimas . ..
Breteilis ligi ryto sėdėjo prie sergan

čio berniuko. Visą sekančią dieną jis 
dirbo. Jis pamėgino susitikti su Dese- 
riu: visų geriausia, jei “Senos” įmonės 
direkcija paskelbtų samdanti naujus 
darbininkus. Deseris, tačiau, atsisakė 
susitikti: jis bijojo provokacijos. Užtat 
Breteiliuf pasisekė palenkti prefektą. 
Nutarė, kad policininkai stovės prie įmo
nės krantinėje. Jeigu įvyktų kokie nors 
.susidūrimai, jie įsikišiu. Vakare Bretei
lis dar kartą susitiko su Grine ir patik
rino visas operacijos detales. Jis vėl vi
są naktį prasėdėjo prie vaiko- Gydytojas 
pasakė, kad vaikui nėra vilties pasveikti, 
bet Breteilis tikėjo dievu; jo lūpos kru- 
dėjo: jis kartojo maldos žodžius.

Nuostabus vasaros rytas. Soduose ul- 
bavo paukščiukai ; jų balsų dar buvo ne
nustelbęs miesto triukšmas. Retkarčiais 
pravažiuodavo daržininkų sunkvežimiai. 
Ėjo kepėjos su ilgais kepalais, ir švie
žios duonos kvapas džiugino širdį. Vir
šutinių aukštų langai švitėjo, tarsi iš vi
daus, šilta rausva šviesa. “Ištikimieji” 
vienas paskui kitą slinko prie Žavelio 
tilto. Grine patikrino: ketvertas neatvy
ko. Keturiasdešimt šeši, pasidalinę 
smulkiomis grupėmis, įvairiais keliais 
nugungrino prie įmonės.

O įmonėje anasai rytas, vienuolikta
sis streiko rytas, prasidėjo ramiai. Vie
ni sargybiniai pakeitė kitus. Mišo naktį 
miegojo; dabar jis visas muilinas, prau
sės ir prunkštė. Prie didžiųjų vartų Ža
no, prisiminęs koncertą, dainavo roman
sus. Nubudęs Pjeras kramsnojo duoną; 
kažkodėl jam į galvą atėjo Verleno ei
lės: “Blyški aušros žvaigždė:-.” O sau
lė jau aiškiai švietė. Tūli seni darbinin
kai niūriai galvojo: “Štai ir vienuolikto
ji diena!... Kada gi tai baigsis?...” 
Buvo kalbama, kad vyriausybė jėga iš* 
valysianti fabriką; taliau Mišo nusijuo
kė: “Nesąmonė!”

— Žano, dabar parodyk, kaip M įsten
gėte nulipa laiptais ...

Žano padarė labai juokingą grimasą, 
norėdamas parodyti besijaunina*nčią se
nę, ir, suėmęs ranka kelnes, lyg sijoną, 
ėmė lipti žemyn gaisrininkų laiptais. 
Staiga jis šūktelėjo:

— Kas ten?
— Priešais vartus būriavosi kažkokie 

žmonės.
— Atidaryk!. •.
— Mes atėjom parsisamdyti.. . Dy

kūnai, nešdinkitės iš čia! .. .
— Raudonieji žulikai!...
Žano neliko skolingas:
—Ak jūs, šunes!. .. Geltonieji!.-. 

Fašistai! Mes degutu ištepsime!.. .
Dabar rėkė šimtai žmonių; sunku bu

vo suprasti žodžius.
Ypatingai karščiavosi Grine. Pribė

gęs prie darbininkų, jis kažką greitai 
šūkavo. Jo veidą perkreipė mėšlungis; jis 
buvo panašus į nuomaru mirštantį. Vel
tui stengėsi Mišo nuraminti’ draugus: 
fašistų akiplėšiškumas visus išvedė iš 
kantrybės-

Paskutiniosiomis dienomis Mišo bijojo 
užpuolimo. Prie vartų jis pristatė gais
rininkus su siurbliais. Svarbiausia — 
išvengti susirėmimų... Jis šypsojos, 
žiūrėdamas į Grine. Pusšimtis skysta
pročiu. Mūsiškiai juos perrėks . .. Nusi
ramino ir kiti darbininkai. Veltui “išti
kimieji” siuto. Streikininkai tingiai, net 
geraširdiškai atsikirsdavo. Žano ėmė 
mėgdžioti Grine:

— Draugai, žiūrėkit, tai pasiutusi ka
lakutė su makaronais . • .

Trinktelėjo šūvis. Žano krito aukštiel
ninkas. Mišo išmušė iš Pjero rankos re
volverį ir, perrėkdamas minios staugi
mą, sušuko:

— Nedrįskit šaudyt! Paleiskit siurb
lius !

Gaisrininkai apliejo “ištikimuosius” 
vandeniu. Tie išbėgiojo. Tiktai Grine 
dar strapaliojo įniršęs, nieko nejausda
mas. Paskui pasirodė policininkai, ir 
Grine išnyko.

Mišo stovėjo ties Žano: tebesišypsojo, 
o ant akmenų kraujas.

— Žano!.. .
Šito jauno linksmo žmogaus mirtis at

rodė tiek nesuprantama, kad Mišo stai
ga suriko:

— Užmušė!
Jis žiūrėjo į kitus: gal jie pasakys 

“ne.” Darbininkai stovėjo aplinkui, nu
siėmę kepures; it'per miglą, Mišo pama
tė perkreiptą iš skausmo Pjero veidą.

Krine, nusileidęs prie upės, palindo po 
tiltu — jis drebėjo nuo šalčio ir nuos
kaudos. Kažkoks valkata pasakė:

— Ką — išsimaudei?
Grine spiovė į jį. Jis ilgai, sėdėjo sau

lėje; negalima mieste* vaikščioti šla
piam! Paskui jis nuėjo į kirpyklą — jį 
skuto, purkštė odekolonu, tepė plaukus 
fiksatuaru, o jis kartojo: “Dar.” Jis gy
dė save užsimiršimu, o žirklių skambė
jimas jam atrodė cikadų čirenimu kve
piančiam sode. Buvo vienuolikta valanda 
ryto, kad jis atėjo pranešti Breteiliui. Ji 
įvedė į kabinetą. Breteilis klūpojo prie
šais'mažą kryželį: jo sūnus mirė. Pama
tęs Grine, Breteilis atsistojo.

— Yra užmuštų?
— Aš vieną nudėjau.
— O “ištikimųjų”?
— Nė vieno. Jie siurbliais .. .
— Nė vieno... Ką gi jūs. padarėte? 

Juk dabar viskas perniek! ...
Grine nesuprato, jis atbukusiomis aki

mis pažiūrėjo j Breteilį ir tarė:
— Kaip latnikas, aš atsakau už ištiki- 

mųjų gyvybę.
— Tu ne latnikas. Tu kvailys! ..
Breteilis vėl atsiklaupė. Grine tyliai 

išėjo. Prieškambary verkė tarnaitė; jis 
jai pasakė:

— Jūsų šeimininkas — didelis žmo
gus. O man, žinoma, greitai liepto galas. 
19

Žano nužudymas pripildė visus Pary
žiaus laikraščius. Kairioji spauda kalti
no Breteilį ir reikalavo griežtų priemo
nių prieš slaptasx fašistų organizacijas. 
Dešinieji laikraščiai tvirtino, kad Žano 
užmušę komunistai, nes jis siūlęs nu
traukti streiką. “Matin” laikrašty buvo 
atspausdintas verkšlenamas straipsnis 
apie nelaimingą paauglį, kuris gerbė sa
vo seną motiną ir kurį komunistai nu
teisė mirčiai. Tiktai “La Voix Nouvelle” 
paskyrė maža vietos kruvinajam įvykiui. 
Žolijo rašė: “Kas bebūtų žudikas — mes 
smerkiam prievartą ir kviečiam prancū
zus palaikyti pilietinę taiką.” Tai buvo 
poetiška ir niekuo neįpareįgojo.

(Bus daugiau)

Krikščionybe, Vergija 
ir Darbininkai

(Pabaiga)
Krikščionybė visur ir vi

sados buvo palaikytoja ver
gijos, sulaikytoja žmonijos 
progreso, nuo laikų Kons
tantino Didžiojo ir iki šių . 
dienų yra didžiausia darbo 
žmonių klasės pavergėja ir 
priešas. O pati vergija 
daugiausiai galą gavo dėl 
to, kad naujos draugijos 
tvarkoj vergų darbas buvo 
negalimas. Tam darbui bu
vo reikalingas taip vadina
mas “laisvas vergas.” Ant 
tokių vergų kunigija ir po
nija, didžiumoj, dar ir šian
dien viešpatauja.

VII.
‘ Balti ir Juodi Vergai

Nors jau mes pirma kal
bėjome apie tai, kaip krikš
čionys pirkliavo ir elgėsi su 
negrais, bet prie pabaigos 
reikia trumpai pasakyti, 
kaip krikščionys abelnai 
“krikštijo” juodus žmones 
Afrikoj, Indijoj ir kitur. Ir 
kada jau krikščionybė su 
“dūšių ganymu” šiek-tiek 
apsidirbo namie, jau paver
gė darbininkų protus ' savo 
ir turčių naudai, tai tuojau 
pradėjo daugiau domės 
kreipti į kitas šalis, ieškant 
naujų vergų; naujų rinkų 
Afrikoj, ' Indijoj ir kitur. 
Ten siuntė misijonierius da
ryti krikščionis. Vienoje 
rankoje laikydami kryžių, o 
antroje šautuvą, misijonie- 
riai darbavosi, kad juodus 
“barbarus” atversti prie sa
vo dievo. Jeigu kryžius ne
gelbėjo padaryti juodus 
žmones gerais, tai tą atliko 
su šautuvu... Svarbiausias 
tikslas tų. misijų buvo, tai 
pavergti tenbūvius savo 
ir ponų vergi j on. (Turčiai 
visados tas misijas pinigais, 
o reikalui esant kariuome
ne, rėmė.)

Kiek plačiau ir tinkamiau ' 
šitą klausimą nušviesti čia 
nėra vietos. Todėl padarysi
me tik keletą faktiškų pri
rodymų.

Pirm 1874 metų Afrikos 
dalis, žinoma po vardu Con
go, buvo skaitlingai apgyr 
venta kelių necivilizuotų 
genčių. Tuo laiku Anglija, 
Prancūzija ir Portugalija

Verte A. M. Metelionis.,
jau turėjo savo kolonijas 
Afrikoje, kurios davė dide
lius pelnus. Vokietija, Itali
ja ir Belgija, matydamos, 
kad ten yra progos prisi
plėšti, tai irgi pradėjo verž
tis į Afriką.

1884 metais, Belgijos ka
raliui Leopoldui vadovau
jant gimė draugija, “Tarp
tautinis Afrikos Susivieniji
mas”, kiek vėliau draugijos 
vardas buvo pamainytas j 
“Congo Free State”. Con- 
goj buvo 2,000,000 gyvento
jų, ant kurių pats'Leopol
das save apsišaukė kara
lium ir juos padarė pilnais 
Belgijos vergais. Tada 
krikščionys belgai pradėjo 
tuos “barbarus” versti prie 
Kristaus... Na ir katras iš 
tų juodų žmonių greitai 
“pamatė” svarbą Kristuje 
ir jį priėmė, tas tapo vergu 
ir dar buvo gyvas. Bet visi 
tie, kurie abejojo apie to 
Kristaus gerumą ir nesisku
bino jo priimti, tai gavo po 
kulką į kaktą ir su jais bu
vo pabaigta.

Buvo įvykių, kad krikš
čionys užtikdavę visą apy
linkę tokių, kurie visai ne
norėjo balto dievo ir atsisa
kė jį priimti, tai toj apylin
kėj visi būdavo išžudomi. 
Kaip va, iš aštuonių kaimų, 
kurių gyventojų, skaitlius 
buvo 3,000, tai po krikšto 
liko tik 10 žmonių.

Kitame distrikte, kur gy
ventojų skaitlius buvo 50,- 
000, tai po penkiolikos me
tų krikščionių krikštijimo' 
liko tik 5,000. Gentės Bo- 
langi, kuri turėjo 40,000 gy
ventojų, liko tik 8,000, ir 
taip toliau.

Bet tuo pačiu laiku Belgi
jos karaliaus Leopoldo pel
nas iš Afrikos buvo 5,000,- 
000 sterlingų. Pirmas pro
testo balsas prieš tą barba
rišką Belgijos elgesį Afri
koj pasirodė Anglijos parla
mente 1897 metais per Sir 
Charles Dilke.

Vėliau tų protestų - buvo 
daugiau. Bet Afrikoj e- 
santi krikščioniški misijo- 
nieriai, kurie tą viską žino
jo ,tai nepareiškė savo bal
so. Ir vėl, ką gi jie galėjo 
sakyti? Argi karalius Leo-

poldas nebuvo geras ir pil
nai ištikimas katalikas?

Ponas Morel, kuris daug 
tų krikščionių padarytų 
barbarysčių Afrikoje iškėlė 
į viešumą, jis 1904 metais 
atsilankė į Ameriką, kad ir 
Amerikos žmones supažin
dinti su tomis baisenybė
mis. Tuomet Morel prakal
boms buvo didžiausias prie
šas kardinolas Gibbon, tuo 
laiku galva Amerikos kata
likų bažnyčios.

Kas iš mūsų atydžiai se
kėme viršuje nurodytus 
faktus, tai pilnai pamatėme 
tikrą veidą krikščioniškos 
bažnyčios. Ta bažnyčia nė
ra ir niekados nebuvo moti
na, užtarėja vargšų ir nu
skriaustų, bet visados buvo 
ir šiandien yra motina ir 
globėja vergijos, tamsos, 
priespaudos ir išnaudoji
mų.

BROCKTON, MASS.
AUKSINIS JUBILIEJUS
Jonas ir Ona Mineikiai pa

minėjo 50-ties metų ženybinio 
gyvenimo sukaktį. įvyko 10 
d. balandžio, Lietuviu Tautiš
ko Namo apatinėje svetainėje. 
Pokilį surengė dukterys, žen
tai: Anna ir Louis Bouvier, 
Stasė ir Robert Stanley, su pa

| WATERBURY, CONN. .
1 ...... ................ ___ __ _______ ______________ ____________

j TRIJŲ VEIKSMŲ KOMEDIJA

i “PONAS AMERIKONAS”
Vakarą Ruošia

! VILIJOS CHORAS IR LDS 49 KP.

i SEKMADIENĮ, GEG. 2 MAY
' , VAIDINS HARTFORDO ARTISTAI

■ 'REŽISIERĖ GRACE GAILEN

j Laisves Choro Vaidintojų Grupe

W>I|»IIII*I ..................

! . VENTA HALL I
į 103 GREEN ST. PRADŽIA 3 VAL. DIENĄ į 
i Rengėjai kviečia vietinius ir apylinkės lietuvius i 
Į .dalyvauti ir pamatyt Šią juokingą komediją. Tiki- į 
I mės, kad linksmai praleisite laiką. ' į
i Įžanga 75c. — Kviečia Rengėjai. j

galba draugu ir giminių. *
Svečių buvo skaitlingai, kaip 

lietuvių, taip ir kitų tautų, ne 
vien vietinių, bet ir iš New 
Yorko, Bostono, Norwoodo, 
bendrai apie 300 žmonių. 
“Vestuvės” buvo pilnai šau
nios, užtektinai valgių, gėri
mų, norinti šoko prie geros 
muzikos ir linksminosi.

žentas Robert Stanley, an
glų kalboje gražiai padėkavo- 
jo už taip skaitlingą atsilan
kymą, pasveikino savo uoš
vius, gi Anna Mineikaitė lie- ’ 
tuvių kalboje padėkavojo. 
Taip ir baigėsi jubiliejus pa
likdamas gražų išspudį.

Mineikiai nuo pat Laisvės 
atsiradimo yra jos skaitytojai 
ir rėmėjai. Taipgi, jie yra 
stambiausi pas mumis Lietu
vių Kultūrinio Namo šėrinin- 
kai ir suteikėjai paskolos. Jie 
visados nuoširdžiai rėmė ir 
remia liaudies demokratinį 
judėjimą.

Jie priklauso prie pašalpos • 
organizacijų, kaip tai Vieny- •

' bes, Šv. Roko, Biručių ir prie 
! Lietuvių Tautinio Namo Drau
gijos, taipgi prie Lietuvių Li-

Į teratūros Draugijos. Prie pa- 
Į starosios auklėjimo nemažai 
1 įdėję ir darbo.

Nuo savęs linkiu Jonui ir 
I Onai šia auksinio jubiliejaus 
’ proga dar ilgai gyventi, būti 
! sveikiems ir sulaukti deiman- 
I tinio jubiliejaus.

G. Shimaitis.

Dienraščio Laisvės i
I

įsitemykite datas ir vietas kur Įvyksta 
mūsų didžiosios vasarinės iškilmės.

i BROOKLYN, LIEPOS 4 JULY į
s Clinton Park, Maspeth, L L, N. Y. Į
6 ------------------------ -------- ----------- - -------- ----- ....... .......— .
1

! Bostono Apylinkė i
i MAYNARD, MASS., LIEPOS 4 JULY Į
K I

I Vose Pavilion Park f e % i
I II ----------- -- -------------------------  ... ...----------------------- -------- -------- I

Į Ant rytojaus po šių piknikų bus šventa, Neprigulmy- 
į bės Paskelbimo Šventė. Proga būsais važiuoti 
i į piknikus iš toliau.
f______ ________   ___________________________ *

RONKONKOMA o

8634
TELEPHONE 
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

<»►

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4. pus!__ Laisvė (Libertyt Lith. Daily)-* Trečiad., BaL ?8, 1948
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ŠIMTMETINE SUKAKTIS REVOLIUCIJŲ
(Tąsa nuo 2 puslapio)

Revoliucija 1848 Metų
Popiežius Grigalius XVI- 

tasis žiauriai viešpatavo 
savo valstybėje. Bet jam 
mirus užėmė popiežiaus vie
tą grafas Mastai Feretti, 
pavadintas Pius IX, kuris 
buvo platesnių pažiūrų 
žmogus. Jis tuojau panaiki-■ 
no cenzūrą, pasisakė už į- 
vedimą konstitucijos. Giu
seppe Mazzini ant tiek nusi
džiaugė, kad šiam popiežiui 
net laišką parašė, prašyda
mas nedaryti skirtumo tar- 
mo tarpe “Dievo ir revoliu
cijos/’ taipgi veikti Italijos 
apvienijimui.

Žinoma, popiežius buvo 
nepriešingas apvienijimui I- 
talijos į vieną Popiežiaus 
valstybę. Tas nepatiko re
akciniams feodalų globoto-, 
jams karaliams. Tuo kartu 
prasidėjus revoliucija Aus
trijoje privertė Austrijos 
karalių atšaukti iš Italijos 
savo armiją 75,000 vyrų va
dovystėje generolo Radec- 
kio, kad namie gelbėti sos-

Atšaukimas austrų iššau
kė Italijoje sukilimus už 
ąpvienijimą šalies, už pasi- 
liuosavimą iš po Austrijos,

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ 
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.
Į Suteikiam garbingas laidotuves

* $150 ■
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

I

Francijos globos, už refor
mas. Visoje eilėje miestų į- 
vyko mūšiai ant barikadų. 
Kovo 22 d. liaudis sukilo 
Venecijos' prieplaukoj. Štur
mu paėmė ginklų arsenalą. 
Austrijos armija pasitrau
kė iš miesto. Sekamą dieną 
buvo paskelbta Venecijoje 
respublika priešakyje su 
Danilu Maninu. Gi 24 d. ko
vo Venecija ir Piedm-onto 
valstybė paskelbė Austrijai 
karą. Į karą stojo Giuseppe 
Garibaldi liuosnoriai.

Jeigu Giuseppe Mazzini 
orientavosi į popiežių, kreip 
davosi į karalius prašant jų 
talkos apvienijimui Italijos, 
tai Giuseppe Garibaldi skel
bė jiems karą, šaukėsi į Ita
lijos valstiečius, žvejus Mr 
darbininkus.

Giuseppe Garibaldi gimė 
1807 metais, Nice prieplau
koje. Jo tėvas buvo laivo sa
vininkas. Garibaldi jaunas 
būdamas plaukiojo tėvo lai- 

’ vu, ne kartą buvo Rusijoje 
Į ir kitose šalyse, plačiai susi
pažino su darbo žmonių ko
vomis, įstojo į “Jaunosios I- 
talijos” slaptą veikimą, nors 
ir nepilnai sutiko su Giu
seppe Mazzini. Garibaldi 
kariavo Pietų ir Centralinė-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

_v. ..

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172 -

August Gustas
I BELT AIBE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

"t

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

' EVergreen 7-4774

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

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

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

je Amerikoje už tų šalių iš
silaisvinimą. Jis parodė di
delio gabumo ir drąsos.

1848 metų’’revoliucija Ita
lijoj vyriausiai kreipė smū
gius prieš Austriją, nes bu
vo suprasta, kad atsikračius 
Austrijos, bus galima leng
viau namų reikalus sutvar
kyti. Liaudies spaudimas 
privertė ir Tuskaniją pa
skelbti Austrijai karą. Po
piežius Pius IX be karo pa
skelbimo pasiuntė dalį savo 
armijos kariu prieš Austri
ją. Ir pradžioje karas prieš 
Austriją, kurią namie purtė 
revoliucijos bangos, sekėsi.

Bet Austrijos karaliūs 
gavęs iš Rusijos caro pagal
bos atsigriebė. Namie revo
liuciją pasmaugė. Atsigrie
bė kare ir prieš Italiją. Pir
mas italų armijai. smūgis 
buvo kirstaš prie Kustoci. 
Tada Sardinijos karalius 
Karlas--Albertas išdavė sa
vo šalį ir be mūšio aus
trams atidavė Milano mies
tą. Austrijos armiją užpjo
vė didelę dalį Italijos ir ma
siniai žudė sukilėlius. At
rodė, kad jau revoliucija 
pasmaugta.

Lapkričio 15, 1848 metais, 
sukilo Romos gyventojai. 
Kardinolas Rossi, kuris po
piežiaus vardu jau šaukė 
sustabdyti karą prieš Aus
triją, buvo užmuštas. Pat
sai popiežius išsigando ir 
pabėgo iš Rymo į Gaetos 
tvirtumą, po nurbonų kara
lių protekcija. Romoje buvo 
paskelbta respublika ir 
svietava vyriausybė.

Vasario mėnesį, 1849 me- 
susirinkęsi tais, 

i seimas paskelbė galą po- 
Į piežiaus valstybei, įvedė ci- 
vilę Vyriausybę, demokrati
nę tvarką. Romos respubli
ka įeis į bendrą Italijos val
stybę su autonominėmis tei
sėmis. Popiežiui paliko ga
lią tiktai Vatikano mieste.

Vasario 21 d. paskelbė, 
kad visi bažnyčios turtai 
Romos respublikoje 
klauso vyriausybei, 
bažnyčiai. Kunigams bus 
mokama algos. Įvedama 
turtingųjų taksai valstybės 
naudai. Bažnyčių varpai 
buvo paimti ir iš jų nulie
tos kanuolės. Kunigi j os^tei- 
smai ir mokyklose viešpata
vimas panaikintas. Sukili
mui Venecijoje buvo pa
siųsta 100,000 skubi pinigi
nė pagalba. Vadovaujamoji 
vyriausybė sudaryta iš tri
jų vadų: Mazzini, Saffi ir 
Armelini.

Greta šios Romos respub
likos gyvavo dar dvi kitos 
revoliucijos liepsnoje užgi
mę — Venecijos ir' Floren
cijos. Venecijoje vadovavo 
Mazzini pasekėjas Manin, 
padarė eilę klaidų, ypatin
gai religijos klausimais.

Tuo kartu Austrija atsi
griebus metė daugiau jėgų 
prieš Italijos žmones. Kovo 
23, 1849 metais, .austrai lai
mėjo didelį mūšį prie Nava- 
ros. Sardinijos karalius 
Karlas- Albertas, kuris ma
sėms spaudžiant vėl buvo 
pradėjęs kariauti prieš Au
striją, atsisakė nuo sosto 
naudai savo sūnaus Vikto
ro - Emmanuelio’ ir patsai 
pabėgo. Austrų armija po 
žiaurių mūšių užėmė Bres
cia tvirtumą ir veik visus 
jos gyventojus išžudė. Aus
trai ant durtuvų užsivėrę 
vaikus lakstė, kaip pasiutę 
— “gelbėjo, civilizaciją.”

Venecija tvirtai laikėsi. 
Popiežius Pius IX, kulis 
pradžioje rodė geraširdiš
kumo, dabar būdamas Gae- 
toje atsikrėipė į Francijos, 
Ispanijos ir Austrijos kara
lius, kad jie siųstų daugiau 
armijos į Italiją ir nuslo
pintų revoliuciją. Romos 
respublikos pasikėsinimas 
ant Popiežiaus valstybės ir

pri-
o ne

bažnyčių turtų apjungė vi
są kunigiją prieš revoliuci
ją

Franci j a tuojau pasiunti 
10,000 armiją, kuri išlipo iš 
jūros ir užpuolė visu žiau
rumu bombarduoti Romos 
miestą. Naples karalystės 
armija puolė iš pietų pusės, 
bet prieš šias jėgas sugabiai 
kariavo Garibaldi. Mazzini 
ir čia padarė klaidų prieš
taraudamas Garibaldi su
gabiai vadovybei, kas priar
tino Romos puolimą. Liepos 
3, 1849 metais prancūzų ar
mija įsiveržė į Romą ir 
respublikos vyriausybė bu
vo nuversta.

Garibaldi su 4,000 kovūnų 
prasimušė ir žygiavo Vene
cijos respublikai į pagalbą, 
kuri vis dar laikėsi prieš 
Austrijos jėgas. Kelyje mi
rė jo žmona Anita Garibal
di, nenuilstantis kovotojo 
draugas. Austrų jėgos ap
supę išblaškė jo jėgas ir jį 
patį areštavo. Vėliau Pied- 
monto karalystė ištrėmė 
Garibaldį iš Italijos, jo tė
vynės.

Venecijos respublika did
vyriškai gynėsi iki 22 d. 
rugpjūčio. Miestas buvo su
griautas, gyventojai bada
vo, daugybė sužeistų ir ap
degusių, nebuvo vaistų, bet 
jie laikėsi prieš daug galin
gesnes jėgas.

Bet revoliucija buvo’pa
smaugta Francijoje, Vokie
tijoje, Austrijoje, Šveicari
joje, Vengrijoje, ji laipsniš
kai mirė ir Italijoje. Gari
baldis vėliau aiškino, kad 
Italijoje revoliucijos bangos 
galėjo nušluoti pavergėjus, 
jeigu jo draugas Giuseppe 
Mazzini būtų supratęs 
valstiečių masių reikšmę ir 
iškėlęs obalsį—atiduoti val
stiečiams žemę, kurie ją 
dirba. Bet tas nebuvo pada
ryta, revoliucija neįtraukė 
valstiečių masių, kurios su
darė. milžinišką gyventojų 
didžiumą. Iš kitos pusės I- 
talijos valdonai gavo milži
niškos pagalbos iš Franci
jos ir Austrijos valdonų. 
Ponai savas ‘savą gelbėjo, 
kaip ir dabar kad daro.

New York. — Ispanijos 
respublikiečiai pranešė apie 
mūšį tarp partizanų ir 
Franko ispanų kariuome
nes. 7 Franko ‘kariai už
mušti.

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

Vilijos Choras ir LDS 49 kp. 'ren
gia teatrą, Ponas Amerikonas, pa
rašytas Rojaus Mizaros. Suvaidins 
Hartfordo Laisvės Choro vaidintoji] 
grupe, Geg, 2 d., Venta salėje, 103 
Green St. Pradžia 3 vai. dieną. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. Įžanga 75c asmeniui.

4 (100-101)

BROCKTON, MASS.
Paminėjimas pirmos gegužės, pa

saulio darbininkų šventės, įvyks ge
gužės 1 d. Carpinder Hali, 24 Ward 
St. Bus geras kalbėtojas ir krula- 
micji paveikslai — “The Nuernberg 
Trial,” teismas nacių,, karės krimi
nalistų, užimtoj Amerikos zonoj. 
Įžanga 50c. Pradžia 7:30 v. v. 
Kviečia Rengimo Kom. (100-101)

SCRANTON, PA.
Susirinkimas su judomais paveik

slais įvyks balandžio 28 d. W. Meš- 
kūno salėje, 132 W. Market St. 
Pradžia 8 v. v. Visi lietuviai daly
vaukite, nes bus rodoma paveikslai 
reikale H. Wallace kandidatūros i 
prezidentus. Įžanga veltui. Kviečia 
Rengėjai. (IO6-IOI)

WORCESTER, MASS.
Darbininkų tarptautines šventes 

apvaikščiojimui masinis mitingas 
įvyks geg. 1 d., 2:30 vai. dieną. Prie 

Miesto salės. Kalbės Anna Bur- 
Jach iš Bostono. Skaitlingai daly
vaukite darbininkų solidarumo šven
tės. apvaikščiokime. — J. (100-101)

CLIFFSIDE, N. J.
Balandžio 30 d., įvyks masinis mi

tingas, apvaikščiojimas geg. 1 'd., 
tarptautinės darlpininkų šventės. 23 
Anderson Ave., kampas Cliff St., 
basemen te. Pradžia 8 v. v. BUš ro
doma krutamieji paveikslai. Kvie
čiame visus Cliffside ir apylinkes 
lieutvius dalyvauti šiame mitinge, 
kuris įvyks po viršminėtu adresu, 
Fairview. M. J. (100-101)

CHICAGOS ŽINIOS
» *

GEGUŽĖS PIRMA 1886 i nis ir plėšresnis.
IR 1948 METAIS ' Jo godumas padidėjęs ir

1884 metais ketvirtoje į beribiais. Jo žiaurumą jau-
Amerikos Darbo Federacijos j čia Graikijos, Chinijos, Pales- 
konvencijoje, įvykusioj spalio I tinos ir Pietų Amerikos liau- 
mėnesyj Chicagoj, nutarta pa-I dys. Amerikos kapitalas nori 
reikalauti darbo valandų su-Į UI Karo pagalba pavergt; pa
trumpinimo. To istorinio ta-j šaulio žmones. O Taft-Hart- 
rimo reikalu priimta ,sekanti į įstatymo pagalba sudau- 
rezoliucija: i žyti Amerikos darbininkų or-

“Nutariam, kad nuo G6gu-! ganizacijas.
žės pirmos dienos 1886 metų, ' chicagos Darbininkai Jau 
aštuoniu valandų darbo diena Į Dabar Kovos Lauke 
būtų legalė darbo diena.” į
“ Patariant visom darbininkų Stakjardų darbininkai, nuo 
organizacijom taip veikti, kad kovo 16-tos, yra kovos lauke 
iki to laiko šią rezoliuciją in-1 už unijos išlaikymą. Prieš 
korporuotų į savo įstatus.” i juos sumobilizuota policija, 

šis Federacijos nutarimas i kaip ir 1886 metais. Ir už 
uždegė darbininkų ki ūtinės.; ką? Už tai, kad jie reikalau-

!
<

Jis žaibo greitumu plėtėsi po'ja žmoniškesnės algos, kuo
met Keturi Didieji Mėsininkai 
didžiausius pelnus iš jų darbo 
krauna.

Ūkio padargų ir kitų indus
trijų darbininkam, jų organi
zacijom gręsia toks pat pa
vojus.

baime 
neapykanta.,

Chicagos Darbininkai

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS
PATYRUSIOS

DIRBTI PRIE $10.75 SUKNELIŲ
Kreipkitės

BELMONTE DRESS CO.
5-43—18TII AVE., L. I. C.. N. Y. , 

(ion-
____________________________ 1----------------------

APLENKIMUI MAŠINŲ OPERATORĖS 
18—23

Patyrusios aplenkimui metalinių uždarų ant 
fibre kenų. Puikiausios- darbo sąlygos. ' 7 
apmokamos šventės. Vakacijos su alga.

Nuolatinis darbas. Gera Alga.
HARC0RI) MFG? t O.

150 Bay Street^ Jersey Vity, N. J.
•-(102)

Philadelphia, Pa.
Daugelis nusiskundžia, kad 

niekas apie jų nelaimes ne
parašo j dienraštį Laisvę, štai 
ką padarykite — apie tai man 
praneškite .telefonu, jeigu jūs 
patys negalite parašyti.

i Mano telefonas yra Ga 
5-0610. Praneškite man ir aš 
parašysiu į dienraštį Laisvę. 
Antrašas: 110 W. Thompson 
St. J. S. Rainys.

visą '.šalį. Visur apie, šį tari
mą kalbėjo ir vienaip jį in
terpretavo.

Godišiai Išnaudotojai 
Nesnaudė

Plėšrusis ir jaunas kapita
las į darbininkų pasiruošimą 
žiūrėjo su neapsakoma 
ir šėtoniška
žiauriai ir niekšiškai puolė 
darbininkų organizacijas, ypa
tingai 8 valandų reikalavimą.'

1886 m. Albert Parson Rašė
Savaite prieš gegužės pir

mą Albert Parson unijos or
gane “Alarm” parašė editori
al;!, kurio dalį čion paduoda
me :

“Kokis menkutis tas reika
lavimas — įvedimo 8 valandų 
darbo dienos!”

“Bet korpusai nuožmunų 
taip aršiai šėlti negalėtų, kaip 
šėlsta kapitalistiniai eksploa
tatoriai. Nuolatos jie mums 
grasina milicija ir policija. Ir 
tai ne tušti grasinimai.

Darbininkų Didelis 
Kantrumas

“Darbininkai kantrūs, gal 
. ir perdaug kantrūs. Bet kai 
į t<a kantrybė išsisems, tuomet 
i neužteks 8 valandų reikalavi- 
; rno. Tada kils iš alginės ver-
gijos pasiliuosavimo klausi
mas.” j

Chicagos darbininkų vadas 
Albęrt Parson taip rašė 1886 
metų Gegužės Pirmos išvaka
rėse.

Iš šių kelių editorialo eilučių 
aiškiai matyt du dalykai: bū
tent, klasinės darbininkų są
monės brendimas ir kapitalis
tinių išnaudotojų nuožmumas.

Tai jokiose sąlygose gimė 
Gegužės Pirma, 1886 metaįs, 
Chicagcfje, kurią 18Q0 metais 
viso pasaulio darbininkai pri
ėmė už Tarptautinę Solidaru
mo Šventę.

l
Gegužės Pirma Amerikos 
Liaudies Šventė

Šiemet, minint Gegužės Fil
mą, Amerikos liaudis randasi 
labai sunkiose sąlygose, ko
kiose buvo 1886 metais. Ame
rikos , kapitalas nei kiek ne
švelnesnis, bet dar nuožmus-

rE^n^mAkCs,] 
Į Rašome Receptus i 
{Darome ir Pritaikome Akinius į į - - 1 - ' ■

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

grupių ir pavienių/ 
Iš senų padarau“ 
naujus paveiks- ■ 
lūs ir krajavus 
sudarau sti ame
rikoniškais. Rei- { 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- ■■ 
geidaujama. Tai-!: 
,»ogi atmaliavoju' 
įvairiom spalvom. !

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5*6191

tuvių, kitokių

Demonstruos Gatvėmis
ChicagGs darbininkai nebus 

nuošaliai šietpet^CJie susirinks
į Union Parką, kampas Og
den ir Randolph sts., Gegužės 
Pirmą, 2 vai. . po pietų. Jie 
čia susirikiuos' / eilės ir pa
trauks Chicagos miesto gat
vėmis, reikalaudami:

Taikos! Civilių Teisių! Žmo
niškų Algų! Kainų Sutvarky
mo!

Darbo unijos, veteranai, 
tautines grupės, moterų, jau
nimo ir jannamečiai sudarys 
Gegužes Pirmos paradą.

Lietuviai Taip Pat Turės 
Savo Kolumną

Chicagos pažangūs lietiniai 
maršuos,. kaip ir kitais me
tais. Ypatingai šiemet, kuo
met gimtinėje Tarybų Lietu
voje mūsų sesės ir broliai 
liubsai be trukdymų maršuos 
atžymėdami nuveiktus darbus 
atstatymo šalies. Rep.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

••J. J. Kaškiaučius, M. D.:;
• - 530 Summer Avenue, J J
• • Newark 4, N. J. • •
S 9 * M 0

•• HUmboldt 2-7964 R

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis%

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas, 

į-------------------------------------gj

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

I SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR TRAKTI 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

459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

5 push-*Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —Trečiad . Bal. 28, 1948
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Maršavęs Pirmoje Geguži

nėje, Maršuos ir Šioje
[Lietuviuose Pradėta Veikla I
Išrinkti Wallace Prezidentu

Morris Cinamon, dabar 76 
metų amžius. maršavo pirmo
joje New •Yorko mieste įvykti-! 
šioje Gegužinėje, 1889 me-, 
tais. New York as, mat, tais 
laikais nebuvo pirmutinis. I 
Chicagiečiai, įkūrėjai darbi-' 
ninku Pirmos Gegužės, mar-' 
savo pirmu kartu 1886 me-' 
tais.

Mr. Cinamon maršavo tuo
met eilėse Cloak Makers Uni-į 
jos, ILGWU pirmtakūnės. Ji
sai ir šiemet maršuos pirmose 
eilėse tos pačios unijos narių, 
nors tos unijos ponai virši
ninkai ir nepritaria Pirmajai 
Gegužės, kadangi jų bosams 
ji nepatinka.

Už Ka Maršuosite Šiemet?

—Martuosiu už taiką. Esu 
priešingas verstinam kariškam 
muštrui ir draftui, — atsakė 
Gegužinės veteranas, užklaus
tas apie tikslą jo maršavimo 
ateinantį šeštadienį, gegužės 
1 dieną.

—Aš maršuosiu prieš Taft- 
Hartley įstatymą.

Už Ką Maršavo Pradžioje?

. Cinamon, žilsvas, vidutinio 
ūgio ir apystambios figūros 
žmogus, atsakinėjo 1948 me
tu Pirmos Gegužės Komiteto 
raštinėje apie anuos pirm 
daugelio iš mūsų atėjimo gy-į 
venti laikus.

—Ko mes maršavome? — 
pakartojo jis reporteriui jo 
klausimą.

—Aš dirbau prakaitaunėje. 
Mūsų šapa buvo viename 
kambarėlyje gyvenamame bu
te. Pradėdavom darbą nuo 6 
ryto ir dirbdavome iki 8 va
karo, o kartais ir iki 12-kos 
naktį r

—Mano alga? Mano alga 
būdavo trys iki keturių dole
rių savaitei — atsakė jis šyp
sodamasis.

—Jums dabar įmatoma, ar 
ne, dėl ko mes 1889 metais 
maršavome už trumpesnes 
darbo valandas ir aukštesnes 
algas.

—Paradas įvyko žemutinėje 
East Side. Maršavome keli 
šimtai žmonių. Nebeatmenu, 
kuriomis gatvėmis maršavome, 
tačiau atmenu, jog masinis 
mitingas įvyko ant Rutgers 
Square, prie East Broadway ir 
Essex St.

—Nuo to laiko' maršuo.įu kas 
metai Pirmos Gegužės parade.

—žmonės praeityje, laimėjo 
dėl to, kad jie parodė vienin
gą pajėgą, ši Pirmoji Gegu
žės nėra skirtinga. ■ šį kartą ; 
žmonės turėtų ją padaryti di
džiausia demonstracija iš vi
sų.

—Maršuosiu p r o t e s t uoli 
prieš bilių, siekiantį nelegali
zuoti komunistų partiją. Tu
ri būti leista gyvuoti visoms 
partijoms.

—šimtai tuomet martavusių 
asmenų šiemetinėje demons
tracijoje bus pavaduoti šim
tais organizacijų ir bent šim
tu tūkstančių asmenų,—links
mai parėkavo pirmos New 
Yorke Gegužinės veteranas 
Cinamon. R.

Besiformuojąs čionai Brook- 
lyne ii- apylinkėje Lietuvių 
Wallace for President Komi
tetas buvo pasiuntęs du atsto
vus į visašališką suvažiavimą, 
Chicagoje. Sugrįžusiems at
stovams susitikti, išklausyti jų 
pranešimo buvo sušauktas ma
sinis mitingas-prakalbos ba
landžio 22-tros vakarą, Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliubo 
salėje.

Po platoką pranešimą pa
teikė Vincas Čepulis ir Katri
na Potrikienė.

Čepulis nuodugniai nušvietė 
suvažiavimo dalyvių sąstatą ir 
svarbiausių raportų ištrauko
mis parodė, kokiose sąlygose 
tenka žmonėms dirbti kitose, 
valstijose, kiek jau nudirbta, 
kokie sunkumai dar teks nu
galėti norint Wallace’a išrink
ti prezidentu. Supažindino ir

Aido Choras Visus Kviečia
Aido Choras visus Brookly-! 

no ir apylinkės lietuvius kvie-1 
čia dalyvauti jo ruošiamoje j 
pramogoje — komedijos “Po-j 
no Amerikono” pastatyme. ’ ♦ !

Komediją vaidins rinkti- j 
niausi aktoriai-mėgėjai, pats I 
Aido Choras dainuos, gi ję i 
nariai šokikai pašoks.

Aido Choras rengia per! 
metus du savo parengimus — 
rudeninį ir pavasarinį, bai-i 
giant žieminį sezoną. Aido j 
Choras visuomet gražiai nu-1 
teikė susirinkusią publiką — 
padarys tą patį ir gegužes 2 
d., suvaidindamas įdomią ko
mediją “Ponas Amerikonas.”

Vaidinimas įvyks Labor Ly
ceum salėje, Brooklyne. Salės į

durys bus atdaros 3 vai. po 
pietų, o vaidinimas prasidės 
3:30 v. p. p. ,

Prašome atvykti laiku.
Įžanga asmeniui $1.25 ir $1. 

Tie, kurie* įsigys tikietus po 
$1.25, jų sėdynės bus nume- 
riuotos; todėl prašome įsigy
ti tikietus iš anksto.

Aido Choras visuomet pa
tarnavo, patarnauja ir patar
naus lietuvių organizacijoms 
su dainomis, todėl jis turi tei
se reikalauti, kad visuomenė 
skaitlingai atsilankytų į jo 
pram ogas.

Dėl to prašome nepamiršti 
gegužes rnėn. 2 dienos, — 
sekmadienio!

Aidiečių Draugas.

Sveikatos Prakalbos Nauja
me Centre Puikiai Pavyko

Kailiasiuviai Streikuoja 
Ir Masiniai Pikietuoja

Dešimtis tūkstančių kailia- 
siuvių iš apie 750 šapų yra 
išėję į streiką, šapos pasili
ko tuščios. Skebų nėra. Ta
čiau unijistai nerizikuoja, fir
mos gali atsigabenti tuo užsi-

Sveikatos Kultūros Klubo 
surengtos sveikatos klausimu 
prakalbos - prelekcijos, įvyku
sios praėjusį sekmadienį, nau
jame Lietuvių Kultūros Cen
tro, Richmond Hill, puikiai 
pavyko.

Daktaras J. J. Kaškiaučius, 
kaip visuomet, taip ir šį kar
tą, pasakė išsamią kalbą apie 
tai, kaip užsilaikyti, kad būti 
sveiku. Jis visuomet suteikia 
brangių pamokų savo kalbose 
ir atsakymuose į klausimus.

Jonas W. Thomsonas aiški
no apie įvairių maisto produk
tų skirtumus ir vertingumą 
mūsų sveikatai. Publikos bu
vo daug, apypilnė auditorija.

imančių šarlatanų iš kitur, jie 
pasiruošę pikietuoti.

Firmos jau šaukė uniją pa
naujinti derybas. Jeigu fir
mos atšauktų “lockoutą,” uni-

- ja žada atšaukti streiką.

Šeši Bronx Vyrukai 
Areštuoti už 
Prievartavimą

Vivien Leigh, žvaigždė 
filmoje “Anna Karenina,” 
paremtoje nemaria Tols
tojaus novele. Pradės ro

dyti balandžio 28-tą, 
Roxy Teatre.

£eši vyrukai, devyniolikiniai, 
areštuoti ir sulaikyti kaman
tinėjimui skundu dvieju mer
gaičių. 15 ir 16 metų. Mer
gaites apsiskundė tėvams ir, 
paskui, policijai,'kad tie vyru
kai jas prievarta susivarę į 
mašiną, nusivožę į mažai ap
gyventą East Bronx užkampį 
ir ten jas išprievartavę.

Mergaitės nei vieno blogda- 
rių nežinojusios vardais ar pa
vardėmis, bet jos apipasakojo, 
kaip atrodė mašina. Tokios 
mašinos-savininkas jau buvęs 
kartą kamantinėtas, kadangi 
atrodę įtartina, kaip toks jau
nas vyrukas ir bedarbis gali1 
turėti puikų auto. Pas jį ir’ 
kitus du iš grupės radę 5 piš- 
talietus ir daug šovinių. Anot 
policijos, mašinos savininkas 
Edward Francisco prisipaži
nęs mergaičių prievartavime 
ir išdavęs kitus.

* i.

su vice-prezidentiniu kandida
tu Glen Taylor’u. Entuziaz
mas visur didis, atsiekimai 
nuostabūs, sakė delegatai.

Petrikienė vyriausia kon
centravosi nušviesti tas prie
žastis, dėl kurių Wallace iš
statytas. Kalbėjo ii“ apie tai, 
kas ir dėl ko kenkia darbuotis 
už Wallace ir dėl ko Wallace 
Iurėtų būti išrinktas. Abiejų 
delegatų mintis: Jei norime 
laimėti taiką, laimėkime 
W a 11 a c e ’ ą prezidentu.

Rojus Mižara trumpai pra
nešė, kad New Yorko liaudis 
ruošiasi maršuoti Pirmos Ge
gužes parade už taiką. Iš
aiškino, kokioje padėtyje da
bar yra važiuotos fėras. Pe
ras yra pakeltas, sakė jis, bet 
byla dar neužbaigta. Dar 
daug gali nusverti vartotojų ir 
ypatingai darbo žmonių bal
sas . Taipgi įdomiai ir, mano 
supratimu, teisingai išaiškino,

Į kuo yra patsai Wallace .
Pertraukoje, Jonas W. 

[Thomsonas paprašė dalyvių 
dviejų dalykų :

1. Įstoti į balsuotojų klubą.
2. Paremti tą darbą pini

gais.
Įsirašė į klubą keli desėt- 

kai piliečių. Komitetas ža
dėjo dar pasidarbuoti keliose 
artimiausiose lietuvių pramo
gose gauti daugiau narių, o po 
to ne už ilgo sušauks susirin
kimą, kad pirm nacionalės 
konvencijos klubas jau būtų 
įsikūręs, įsitvirtinęs ir galėtų 
d a 1 y v a u t i konvencijoje.

Paramai rinkiminio darbo 
(o juomi bus leidimas brošiū
rų. lapelių, pirkimas radio 
laiko ir spaudoje vietos ten, 
kur nebus galima neperkamai

PADĖKA
Už surengtą puotą 20 metų 

vedybinio g/venimo sukakty
je dėkojam rengėjoms Onai 
Bukauskienei, Kastancijai ir 
Vincui Cilciams; svočiai He
len Paraščikienei už labai 
puikų tortą, katras buvo su 
šviesa ir žibėjo per visą va
karą, ir'svotui Juozui Micke
vičiui už skanų gėrimą.

Ačiū širdingai ir pagelbinin- 
kėms - pagelbininkams. Jais 
buvo: Helen Pilkauskienė, Vi
olet Kaktytė, Jean Keršytė, 
Florence Kazakevičiūtė, Lo
retta Kazlauskaitė, Adelė 
Garbin, George Wareson.' Al
girdas Cilcius, Albert Kiško- 
nis, gaspadinė Nellie Kanopa.

Dėkui už dovanas, kurias 
mums suteikė:

Helen Paraščikienė, Ona 
Sukauskienė, . Ona Zakaraus
kienė. Helen' Pilkauskienė, 
Joseph ii“ Jean Kazakauskai, 
Antanas Augutis, Viktorija ir 
Frances Angštuoliai, Violet ii“ 
Nellie Raktis ir Jean Keršyto.

Už visą tai ii“ už gerus lin
kėjimus , visiems draugams n* 
draugėms dar kartą širdin
giausias ačiū.

Joseph ir Josephine 
Augučiai.

Vaiky Kūrinių Paroda
švietimo Tarybos patalpose, 

110 Livingston Street, Room 
130A, Brooklyne, išstatyti 
parodon dailės kūriniai ligu
istų, ligose ir nelaimėse suža
lotų vaikų. Pora kūrinėlių 
yra padaryti pdros berniukų 
su kojomis, kadangi jie neval
do rankų.

Transportininkai
Grasina Streiku

Veteranai Maršuos 
Uniformose

Virš 200 veteranų, atstovau
jančių 20,000 vyrų ir moterų 
veteranų, savo konferencijoje, 
įvykusioje Webster-Hall, New 
Yorke, praėjusį šeštadienį nu
sitarė maršuoti5Pirmos Gegu
žės parade uniformuoti. Jie 
maršuos kiekvieno būrio prieš
akyje, vėliavos, sargyboje
(color guard) ir pirmose eilė-! 
se po sargybos.

Stokuojant civilinių drabu-! 
žiu ir jiems išteklių, daugelis' 
veteranų sudėvėję savo uni
formas. Tūlos unijos pasiža
dėjo martuosiantiems dapirkti 
trūkstamą uniformos dalį. Ki
ti, kur tokių dapirkimų ne
bus, prašomi maršuoti su tiek 
uniformos, kiek jos turi liku
sios. Ir būtinai nešioti vi
sas dekoracijas. *

Laivas Atplaukė į 
Coney Island

Prekybinis laivas Charles 
Tufts, atplaukęs iš Marseille 
sekmadienį, plaukdamas per 
miglą paklydo. Taip staiga 
ii’ stipriai jis pasuko į Coney 
Island, jog prasilaužė kelią 
per akmeninę užtvarą ir už- 
čiuožė 25 pėdas ant smėlio 
ties Seagate.

Sakoma, laivas nemažai iš- 
gązdinęs ir mūsų žuvininkus, 
kurie girdėdami didelį baublį 
atplaukiant, bet nenilitydami 
jo, tikėjosi bile ko. Jų laimei, 
baublys prašovė pro šalį.

1W0 Atsišaukė 
J Savo Narius 
Maršuoti Gegužinėje

Internationa) Workers Or
der, darbininkų įr liaudies 
pašaipiuos New Yorko Tary
ba atsišaukė į visus savo na- 

i rius, ragindama visus, ištiso- 
i mis šeimomis, išeiti maršuoti 
Pirmps Gegužės parade šį šeš
tadieni, gegužes 1-mą, a n t 
New Yorko 8th Avenue.

1WO eilėse randasi 40 tūks
tančių šeimų, 15 atskirų tau
tinių organizacijų. .Tos visos 
maršuos. Ir visų grupių gretų 
priešakyje eis uniformuoti ve
teranai.

Veronica Lake filmoje 
“Saigon,” Paramount Te
atre, prie Times Square.

Centras Masiniai Lankomas
Praėjusį sekmadienį pirmu 

kartu naujame centre pradė
jęs veikti restauranas ir boli-1 
nė (bowling) taipgi buvo pil
ni svieto visą popietį ir piet
vakariais. Atrodo, jog centrui 
gerai seksis, kadangi vieta čia 
patogi, smagu visiems sueiti ii“ 
yna, o ateityje bus ir dau
giau visokių užsiėmimų.

Restauranas ii- belinė da
bar atdara kas dieną nuo 2 
vai. po pietų, o auditorija at
dara laike didžiųjų susirinki
mų ir pramogų. Salės jau iš
nuomotos kelioms dienoms 
kitataučiams teatrininkams, 
taipgi bus dar šį pavasarį ei
lė lietuviškų pramogų ir ves
tuvių. Rep.

įeiti), suaukota $54.60. Skleis 
informaciją, kad žmonės susi
pažintų su trečiosios partijos 
ir Wallace’o programa, pri
imtų ją už savo, už ją dar
buotųsi ir balsuotų lapkričio 
2-rą.'

Per E. Vitart ir B. Senke- 
vičienę gauta $19.50. Auko
jo:

Mr. ir Mrs. Bunkus $2. Po 
$1 : B* Senkevičienė. S. Pet
kus, V. Čepulis, J. Vinikaitis, 
S. Damijonaitis, J. Steponai
tis, M. Kraujai is, P. Grabaus
kas, J. Stakvilevičius, S. Rum
šą, A. Yench. G. Diržuvaitis, 
I. Levaniene, A. Tųkis, Julius 
Kalvaitis, E. Vitartienė. J. 
Dobrow 50c. Smulkiais $1.

Per II. Bručas ir K. Ru- 
šinskienę $35.10. Aukojo:

St. $5. F. Repšys $2. Po 
$1 : S. Griškus, K. Songaila, 
G. Kuraitis/ J. Rušinskas, J. 
Valaitis, Tumelis, F. Rein
hardt, V. Globičius, K, Bal
čiūnas, A. Bimba, B. Zaruba,

Transporto Darbininkų Uni
ja pareikalavo tuojau pakelti 
mokestis jos nariams po 30 
centų valandai. Jeigu nebus 
išpildyta šis reikalavimas, grą
žina streiku ant visų linijų — 
pri va tiška ir miestavų.

Jeigu nebus ' susitarta ar 
bent pradėtos derybos, strei
kas gali prasidėti šio trečia
dienio vakarą.

Keturi netvyorkiečiai jauni 
vyrai, vejami policijos, leng
vuoju sunkvežimiu įvažiavo į 
keturias stovinčias mašinas 
netoli Fairfield, Conn. Tapo 
sužeisti ii“ areštuoti. Sunkve
žimis buvęs raportuotas poli
cijai pavogtu.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Sveikatos Kultūros Klubo labai 
svarbus susirinkimas jvyks ketvirta
dieni, balandžio 29-tą, 7:30 v. vaka
ro, 419 Lorimer St. Visi nariai da
lyvaukite. S. K. K. yra nutaręs su
rengti naturalio maisto pietus, taip
gi rengiamės prie maisto parodos, 
todėl turime išsirinkti tiems dar
bams komisiją. — Valdyba.

(100-101)

Brooklyno Pajėgaiinės 
Eksplozija Užmušė 
Du Darbininkus

Du asmenys tapo užmušti, 
5 sužeisti ir keturių vis dar 
buvo pasigendama po eksplo
zijos Kings County Lighting 
Co. šapose, 5424 1st Ave.

Visoje apylinkėje ištrenkė 
daug langų, atliuosavo plytų 
ir nukrėtė tinko. Pastato, 
kuriame įvyko eksplozija, iš
kėlė stogą, įlenkė sienas. Ten 
dirbusius du vyrus ištrenkė 
lauk, kur juos vėliau rado 
mirusius.

Mirusieji, menama, yra Ed
ward Hehir .ir Michael Gil
bert, mechanikai, atėję pada
ryti tūlas pataisas mechaniz
me.

W. Lukmin,' R. & E. Mizara, 
K. Aleksynas, G. Wareson, »A. 
Mureika, J. Gasiūnas, J.
Siurba, J. Murmokas, J.
Thomson, H. Bručas, J. Weiss. 
J. česna 50c. 

J

,M. Klimas vėliau pridavė 
$1.

Rengėjai dėkingi visiems 
atsilankiusiems ir prisidėju- 
.siems su parama darbui.

x Rep.

DANTŲ GYDYTOJAS j

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street Į

BROOKLYN, N. Y. I

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos: įf&e | 

g
Penktadieniais uždaryta.

“''illllllllllllllllllllllllllllim

Du asmenys pavojingai ap
degė ir 20 šeimų tapo išvytos 
iš namų anksti sekmadienio 
rytą, 210 First Ave., New 
Yorke, užsiliepsnojus namo 
laiptams.

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL%

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St. 
9 • 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergrėen 4-8174
; Peter Kapiskas

i

c
DUOKITE IŠEGZAMINUOTI.SAVO AKIS IR 

“SUŽINOKITE TIESA APIE SĄVO AKIS”

Jerome Hurwitz n. s. a. <>.
OPTOMETRISTAS

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

EV. 8-2123

Atdara kas vakarą iki 8-tos — Penktadieniais uždara

į GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.

Valandos: į H d“L"°m 
| į 6—8 vakarais
į Ir Pagal Pasitarimais. 
| Telefonas EVergreen 4-0203

* 
4*

t Man's BULOVĄ... richly at y led 
R —.always accurate and depend- 
::

Lady’s BULOVĄ . . . modem 
beauty i® every trim liae • .

Graži Įvairybė kostu- 
miSkų džiulerlij. Suk
nelėm setai Elgin — 
American išdirbinio, 
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
Ir Vyrų Daimontiniai 
žiedai.

New m the time to choose the perfect gift 
‘...a Parker **51** pen and matching pencil. 
The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow!

•17.50

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pual.—Laiav© (Liberty, Lith. Daily)—Trečiad., Bal. 28, 1948
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