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Pereitą sekmadienį Ameri
kos Lietuviu Kultūriniame
Centre Brooklyne buvo skait
linga, graži sueiga. Apart 
prakalbų sveikatos reikalais, 
buvo atidarytos “bowling al
leys.” Į visus tai padarė ne
paprastą įspūdi. Susiėjo seni 
ir jauni, vyrai ir moterys, pa
žaisti, smagiai laiką praleisti. 
Visi tapo “sportininkais.”

Moterys ir vyrai, seni ir jau
ni, daugumoje pirmą sykį sa-

No. 101

JURGĮ SURDOKĄ 
UŽMUŠĖ KASYKLOJ
Surdokas Nuoširdžiai Veikė 
Darbininkų Judėjime

Wilkes Barre, Pa. —Jur
gis Surdokas tapo užmuštas

vo gyvenime ėmė ir rito bolę. darbe kasyklose balandžio 
Džiaugėsi kai gerai | 
barėsi ant savęs kai nepatai
kė.

pataikė, 27-tą, apie 4 valandą po pie
tų. Apie laidotuves bus pra- 

O žiūrovams buvo juoko nešta vėliau. Šią liūdną ži- 
ir smagumo — plojo tam, ku- nią telefonu pranešė V. Va- 

iš i Jukas.ris gerai “nukirto,” juokęsi 
to, kuris prašovė pro sali.

Man irgi baisiai nesisekė. Iš 
dvidešimties “šūvių,” tik du 
kartu pasitaikė nuversti visą 
dešimti pinsų, per visą geimi 
tenumušiau 84. Bruklynietis 
Purvėnas mane gražiai sukir
to, numušdamas 9 1 pinsus. O 
jauni vyrukai, tikri sportinin
kai, jaučiasi prastai, jeigu ne- 
numuša pusantro šimto pinsų.

kitiems artimie-

Surdokas buvo 
dienraščio Lais-

KT
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Ginkluoti arabai eina link Kastel kaimo, kontroliuojančio svarbų kelių mazgą, kuris 
buvo žyd ų rankose.

Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.

SUOMIJOS SEIMAS DIDŽIA DAUGUMA 
UŽGYRE SUTARTĮ SU SOVIETAIS

Suomiai Savo Žemėje Kovos prieš Tuos, Kurie Užpuls 
Suomiją arba Eis per Ją Atakuot Sovietu Sąjungą

Vi' 
savi

Kaip ten nebūtų buvę, visi 
turėjome gerus laikus, 
siems džiugu: čia visi 
žmonės, čia visų bendra Įstai
ga. čia kiekvienas praleistas 
doleris eina tos Įstaigos rei
kalams.

Vieta labai 
naujai ištais 
Pats “bowling 
žus ir švarus.

Mūsų užuojauta velionies 
broliui ir 
siems. .

Velionis 
ilgametis
vės skaitytojas ir rėmėjas, 
taipgi dažnus mūsų svar
biųjų suvažiavimų, susirin
kimų ir pramogų lankyto
jas, nors visa tai atsieidavo 
nemažai pinigiškai ir nuo
vargio, kaipo gyvenant toli 
nuo centrų. Buvo organiza
cijų narys ir ne kartą per 
gyvenimą yra joms gražiai 
pasidarbavęs. >

Ge'žkeliy Brolijos 
Skelbia Streiką

Žuvę 350 per Korėjiečiu 
Riaušes prieš Amerikonų 
Ruošiamus Rinkimus

Transjordano 
Arabai Puola Žydus

graži, viskas 
ta, išpuošta.

sportas gra-

Kultūriniame Centre “bowl
ing alleys” atdaros kas vaka- 
ra. Visi lietuviai kviečiami 
jomis naudotis, išbandyti savo 
gabumus šiame dėl visų spor
te, praleisti laiką šaunioje lie
tuviškoje nuotaikoje.

“ Jungtinėms Valstijoms 
čiang Kai-šeko režimo išlaiky
mas po karo jau kaštavo dau
giau kaip keturis ir pusę bi
lijono doleriu (viso labo $4,- 
640.498.223). Kaštai milži
niški. Toliau kaštuos daugiau. 
Iš tos nelaimės Amerikos žmo
nes išgelbės tiktai sėkmingas 
Chinijos liaudies sukilimas ir 
to režimo nuvertimas.

Laikas nuo laiko katalikų 
bažnyčios dvasiškąja įsako ti
kintiesiems specialiai melstis 
už rusų “išganymą.” Pereitą 
sekmadienį tokios pamaldos 
įvyko didžiojoje New Yorko 
St. Patricko katedroje.

šį sykį jau nebeužteko vie
nu rusu. Jau melstasi ir už 
lietuvius, ir už latvius, ir 
lenkus, ir už vengrus, ir
rumunus, ir už “visas kitas že
mes, sovietų dominuojamas.”

Maldos neapseina be dole
rių. Tikintieji smarkiai pasi
meldę turėjo ištuštinti savo 
kišenes į kunigų kišenes.

Kunigams tikinčiųjų mulki
nimas pilnai apsimoka. Tai 
yra jų didelių įplaukų didelis 
šaltinis.

N. YORKO SRITYJ 
STATOMA ATOMU 
SKALDYMO MAŠINA

New York. — Brookha
ven, Long Islande, bus pas
tatytas naujovinis -ciklotro- 
nas, mašina atomam skal
dyti. Ši mašina lėšuos $3,- 
000,000 ir bus pirmas svar
biausias atomų skaldytuvas 
po planuojamo Californijos 
Universitete milžiniško cik- 
lotrono - synchrotrono, kaip 
praneša Jungt. Valstijų A- 
tominės Jėgos Komisija.

Brookhaveno ciklotronas, 
New,Yorko apylinkėje, tu
rės 3 bilionus elektroniškų 
voltų jėgos. Jis protonais 
bombarduos „vandenilio (hy- 
drogeno) atomus ir tuo bū
du stengsis pagamint visa
tinius (kosminius) spindu
lius.

Valdinė komisija sako, 
jog čia “nebus” gaminama 
atom - bombų medžiaga, o 
daroma tik gilesni bandy
mai atominėj srityj.

Chicago, bal. 28. — Iširo 
derybos tarp trijų geležin- 
kelinių Brolijų (unijų) ir 
kompanijų su v a 1d i n iais 
tarpininkais. Taigi Loko
motyvų Mašinistų, Ugnia- 
kūriu ir “Svičmanu” Broli
jos paskelbė streiką, prade
dant nuo gegužės 11 d. Tos 
Brolijos turi 150,000 narių, 
ir jų streikas suparalyžiuo
tų visą traukinių judėjinąą 
šalyje.

Brolijos reikalavo pakelti 
algą 30 nuošimčių ir page
rinti 25 darbo sąlygas. 
Kompanijos siūlė pušešio- 
likto cento priedo valandai 
ir‘sutiko pataisyti tik 15 
taisyklių dėl darbo sąlygų.

u z 
už

Detroit. — Numirė ketu
ri gimę Josepho ir Arinos 
Borgų kūdikiai.

Privertė Profesorių 
“Atmest” Wallace’a

Moline, III. — Northwes
tern Universiteto profeso
rius Curtis MacDougall 
pranešė, kad universiteto 
valdyba privertė jį atšaukti 
savo kandidatūrą į senato
rius ant Wallace’o trečio
sios partijos tikieto. Prof. 
MacDougall, tačiau, pareiš
kė, jog piliečiai turėtų bal
suot už Wallace’a, kaipo 
prezidento Roosevelto prin
cipų vykdytoją.

Seoul/ Korėja. — Per ko
rėjiečių demon stracijas 
prieš Amerikos ruošiamus 
rinkimus pietinėje Korėjos 
pusėje užmušta jau 350 as
menų, kaip praneša karinė 
amerikonų valdyba. Rinki
mai skiriami gegužės 10 d. 
Demonstrantai s m e r k ia 
juos kaip bandymą perskel
ti Korėją, taip kad Amerika 
galėtų viešpatauti bent pie
tinėje jos pusėje.

(Šiaurinė Korėjos pusė 
yra laikinai Sovietų užim
ta, bet Sovietai siūlė iš
traukti vi^ą svetimųjų ka
riuomenę ir leisti visos ša
lies žmonėms laisvai išsi
rinkti valdžią.)

Demonstrantai išdaužė 53 
vietas balsuotojam regis
truoti. Susikirtimuose 
demonstrantais žuvo ir 
ar daugiau policininkų.

su
70

Roma. — Italijos klerika
lų valdžia skleidžia gandus, 
būk jos žandarai radę gink
lų partizanų centre Milane.

Jeruzalė, bal. 28.— Pasi
tvirtino pirmesnis praneši
mas. jog Transjordano ara
bų kariumenė įsiveržė Pa
lestinon ir užėmė Jericho, 
arti Jeruzalės.

Žydų milicija Haganah 
ir karštieji Irgun Zvai Leu
mi kovūnai susitarė išvien 
kariauti prieš įsiveržėlius iš 
Transjordano ir kitų ara
biškų kraštų.

Anglų komanda įsakė Ir
gun kovūnams pasitraukti 
iš Jaffos miesto, kurį irgu- 
niečiai užėmė.

(Lake - Success, N. Y. — 
Palestinos žydų atstovas 
Moše Shertok ragino Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybą su
laikyt grūmojamus arabų į- 
siveržimus. Jis kaltino An
gliją- už Transjordano ara
bų atakas. Juk anglų pas
kirti oficieriai komanduoja 
Transjordano kariuomenę 
ir Anglija duoda $8,000,000 
per metus Transjordano ar
mijai.)

Chinų Komunistai 
Užėmė Du Miestus

Plieno Kompanijos 
Atmeta Algų Kėlimą

Kongresmanas Siūlo Nustatyti 
Karo Linijas prieš Sovietus

Nanking. —'Chinų komu
nistai atėmė iš Chiang Kai- 
šeko tautininkų Weihsien 
miestą, šantungo pussalyje, 
ir užėmė Paoki, šensi pro
vincijoj. Tautininkai prane
ša, kad jie atgriebė nuo ko
munistų Sučangą.

Stockholm, bal. 28. — briausis prieš Sovietų Są- 
Suomijos seimas didžiule jungą. Jeigu suomių vai- 
dauguma balsų užgyrė ben- džia prašys, tai Sovietai ga- 
dradarbiavimo ir tarpusa
vio apsigynimo sutartį su 
Sovietų Sąjunga, kaip pra
nešta iš Helsinkio. Prieš 
sutartį tik keletas balsavo; 
kai kurie kiti seimo nariai 
susilaikė nuo balsavimo.

Sutartis numato, jog 
suomiai kovos vien tiktai 
savo žemėje prieš įsiveržė
lius, kurie atakuos pačią 
Suomiją arba per jos žemę

lės atsiųsti ir savo kariuo
menės Suomijon prieš už
puolikus.

Jankiai Persekioją Berly
no Darbininkus

Berlin. — Laikraščiai so
vietinėje' Berlyno dalyje 
kaltina jankius už darbinin
kų judėjimo persekiojimą 
amerikinėje miesto dalyje. 
Amerikonai mėginą pastoti 
kelią Pirmosios Gegužės de
monstracijai; įsaį^ta esą a- 
reštuoti žmones, kurie li
pins gegužinius atsišauki
mus prie sienų ar stulpų.

AMERIKONAI VIS AREŠ
TUOJA KORĖJIEČIUS

Tokio, Japonija.— Ame
rikonai areštavo jau 1,213 
korėjiečių, dalyvavusių de
monstracijose prieš korėjie
čių mokyklų uždarinėjimą 
Japonijoj. Kartu suimta 
26 japonai komunistai.

ir

Audėjy Vadas Perša 
Gen. Eisenhowerj

Atlantic City, N. J.—CIO 
Audėjų Unijos pirmininkas 
Emil Rieve, kalbėdamas 
jos suvažiavime, atsišaukė 
į Trumaną, kad jis nekan
didatuotų prezidento vie
tai. Rieve piršo generolą 
Eisenhowerj arba Aukš
čiausiojo Teismo teisėją 
Williama O. Douglas’ą, kaip 
“liberalius” demokratų kan
didatus į prezidentus. Jisai
neigė Henry Wallace’ą, tre- j lace pasmerkė 
čiosios partijos prezidentinį Neamerikinio Komiteto bi- 
kandidatą, vadindamas jį lių prieš komunistus kaip 
“komunistų belaisviu.” i policines valstybės įnagį.

VOKIEČIAI— MARSHAL
ED PLANO PATARĖJAI
Paryžius. — Čia atvyko 

keturi vokiečiai iš ameriko
nų, anglų ir francūzų už
imtų Vokietijos ruožtų. Jie 
įgalinti atstovauti vakarinę 
Vokietiją kaip patarėjai 
Marshdllo plano komitetui.

London. — Keturių di
džiųjų talkininkų užsieninių 
ministrų pavaduotojai svar
stė klausimą dėl užtikrini
mo Austrijai jos ploto čie- 
lybės.

AMERIKOS MOKSLŲ 
AKADEMIJA PAGERBĖ 
RUSŲ MOKSLININKĄ

Washington. — Naciona- 
lė Mokslų Akademija, auk
ščiausia mokslinė įstaiga 
Jungtinėse Valstijose, su
teikė Walcott’o bronzos me
dalį profesoriui Aleksand
rui G. Vologdinui, Sovietų 
Mokslų Akademijos nariui, 
už jo ištyrimus senovinių 
gyvybių palaikų, vadinamų 
archaeocyatha, gyvenusių 
pirm šimtų tūkstančių me
tų. Tas medalis tiktai sykį 
per 5 metus duodamas už 
žymius mokslinius darbus 
bei atradimus.

Prof. Vologdin, Maskvos 
Palaeontologijos Instituto 
mokslininkas, buvo kviestas 
Washingtonan asmeniškai 
medalį priimti, bet dėl silp
nos sveikatos negalėjo at
vykti. Todėl medalis bus 
jam persiųstas diplomati
niais keliais.

Moline, III

Pereitą pirmadienį komerci
nėje spaudoje skaitėme du 
Įdomiu pranešimu. Washing
tone senatorius Tydings reika
lavo tuojau ieškoti mūsų “ka
riniams lėktuvams Kazių arti 
Rusijos.” Jis sakė, kad iš 
Amerikos lėktuvams nulėkti 
Rusijon ir jos miestus pavers
ti į griuvėsius bus sunku. Rei
kia bazių .jos pašonėje.

Vokietijoje Amerikos oku
pacinės valdžios galva gen. 
Clay reikalavo, kad Kongre
sas tuojau paskirtų visą bilijo
ną dęlerių Vokietijos atstaty
mui ir apginklavimui. Tvirta 
Vokietija esanti reikalinga tiž- 
tvėrimui komunizmo!

Washington. — Kongres- 
manas Chester F. Merrow 
pasiūlė kongresui nutarti, 
kad jeigu Sovietų Sąjunga 
peržengs tam tikras žemės 
rutulio linijas, tai Jungtim 
Valstijos paskelbs Sovietam 
karą. Merrow pažymėjo se
kamas “linijas” , kaipo už
draustas Sovietams:

Artimos Atlanto Vande
nynui vietos, Gibraltaras,

Čia aiškiai sėjamas vėjas,

o teks pjauti audra. Tai ne
išvengiama.

Ką pasakytų Amerika, jei
gu rusai pradėtų steigti savo 
karines bazes Kanadoje ir 
Meksikoje, aiškiai sakydami, 
kad tai taikoma prieš Ameri
ką? Iš to galima spręsti, kaip 
jaučiasi ' Tarybų Sąjungos 
žmonės ir vyriausybė.

vakarų Europos kraštai, 
Dardanellai, Graikija, Tur
kija, Iranas, Artimieji Ry
tai, Persijos Įlanka, Chini- 
ja ir Pacifiko Vandenyno 
salos.'

Merrow ragino Ameriką 
pasižadėti ūkiniai ir kari
niai remti vakarinės Euro
pos šalis, jeigu “komunistai 
tiesioginiai ar netiesiogi
niai” gręs perimti jų val
džias į savo rankas.

Merrow rezoliucija taipgi 
sako:

Amerika galės “reikale” 
atsimesti i nuo Jungtinių 
Tautų ir “sudaryti naują 
demokratinių kraštų orga
nizaciją, jeigu Sovietų Są
junga ir toliau nebendra
darbiaus su Jungtinėmis 
Tautomis.”

Audėjų Unijos Viršininkai 
Ištraukia Ją iš Pasaulinės 
Darbo Unijų Sąjungos

Atlantic City, N. J.— De
šinieji vadai CIO Audėjų 
Unijos suvažiavime pervarė 
rezoliuciją, reikalaujančią 
atsimesti nuo Pasaulinės 
Darbo Unijų Sąjungos. 
Emit Rieve, unijos pirmi
ninkas,' pasakojo, kad “So
vietai viešpataują” Pasau
linei Unijų Sąjungai.

Buvo rap'ortuota, kad li
nija turi 450,000 narių ir 
kad vidutinė audėjo-verpėjo 
alga dabar yra $1.11 valan
dai, tai 35 nuošimčiais dau
giau, negu 1946 metais.

New York. — Bethlehem, 
Jones and Laughlin ir 
Youngstown Sheet plieno 
kompanijos atmetė 
nijos reikalavimą pakelti 
darbininkams algas, 
to jos ketino 
kai kuriuos savo dirbinius.

Kiek pirmiau United 
States Plieho korporacija 
atmetė unijos reikalauja
mus algų priedus. Ši korpo
racija pasakojo, kad nupi
ginus savo gaminius viso 
$25,000,000 per metus. Bet 
ji neprisiminė, jog neseniai 
pakėlė plieno kainą 5 dole
riais tonui, taip kad gaus 
28 milionus dolerių daugiau 
metinio pelno vien iš to pa
branginimo.

CIO u-

Užuot 
papiginti”

Triest. — Karine anglų- 
amerikonų valdyba uždrau
dė čia darbininkams Pir-. 
mojoj Gegužės demonstruo
ti bei masinius susirinki-i 
mus laikyti atvirame ore.

ORAS. — Būsią nešalta.

Washington. — Paštų vy
riausybe sulaikė laiškų 
siuntimą Palestinon.

Henry Wal
ken greso

Pasinaujino Derybos del Senatvės 
Pensijų Angliakasiams

Washington. — Mainierių 
Unijos prezidentas John L. 
Lewis panaujino derybas su 
minkštosios anglies kompa
nijų atstovu Ezra van 
Horn’u ir senatorium H. 
Styles Bridges’ll dėl senat- ^pąts Tafto-Hartley’o įstaty- 
vės pensijų mainieriams.----- - ---  ---------:‘ ~
Lewis yra pensijų - gerovės 
fondo pirmininkas - globė
jas, o van Horn ir Bridges nijos turi mokėti po dešim- 
— du kiti globėjai.

Kuomet dauguma globėjų 
balsu buvo nutarta mokėti 
mainieriams senatvės pen
sijas, tai feewis atšaukė 
minkštųjų angliakasyklų 
mainierių streiką. Buvo su
prasta, kad kompanijos mo
kės po $100 mainieriams, 
sulaukusiems 62 metų am
žiaus ir išdirbusiems kasyk
lose bent 20 metų.

Bet po streiko atšaukimo, 
kompanijų atstovas van 
Horn pareikalavo federalio 
teismo indžionkšino, kuris 
uždraustų pensijų mokėji
mą. Van Horn tvirtino, kad

mas užgįna tokias pensijas.
Pagal pirmesnę kompani

jų sutartį su unija, kompa-

tuką į gerovės-pensijų fon- . 
da nuo kiekvieno iškasamo 
tono anglies. Tekiu būdu *'• 
fonde susidarė jau virš 
$45,000,000, kuriuos 
kompanijos spiriasi sau pa
silaikyti.

Munich.
kad Bavarijon sugužėjo vi
so 1,000,000 karinių pabėgė
lių.

Skaičiuojama,

i
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Anglai Gudrūs, Bet Ką Jie Apgaus?
Artinasi gegužės 15 diena, o su ja — anglų iš Pales

tinos pasitraukimas.
Gegužės 16 dieną žydai paskelbs žydų valstybės ne

priklausomybę Palestinoje. Tam reikalui žydai jau su
darė ir vyriausybę.

Tolydžio Jungtinės Tautos dar vis tebesvarsto, tebe- 
planuoja, kaip ir ką daryti.

Paviršium žiūrint, atrodo, jog anglai yra labai ko
rektiški ir net žmoniški. Štai, jie pasitrauks iš Palestinos, 
visiškai į josios reikalus nesikišdami.

Bet tai ne tiesa!
Prieš kelerius metus anglai Palestiną sudraskė, at- 

plėšdami jos didžiulį šmotą ir padarydami iš to šmoto 
“naują valstybę ”, pavadintą Trans-Jordanija. Pastatė 
ten karalių Ab^ullą, suorganizavo armiją, ištreiniriavo ir 
apginklavo ją.

Na, ir šiandien štai ką matome: anglams iš Palesti
nos dar nepasitraukus, Trans-Jordanijos karalius jau 
skelbia, kad jis su savo (anglų ištreiniriuota neginkluo
ta) armija įsiverš į Palestiną tvarkai daryti!

Na, ir veržiasi !...
Vadinasi, anglai iš ten pasitrauks, bet jie paliks ara

bų armiją — jie paliks sayo ginklus, įteiktus tai armi
jai. Na, ir ko gero, Palestinoje gali prasidėti žydų sker
dynės!

Šitaip gudrieji anglų imperialistai pasaulį valdo!
Bet ar jiems ilgai vyks apsaulį prigaudinėti?
Neužilgo pamatysime.

Trečioji Partija Plečiasi
Praėjusios savaitės gale dar trijose valstijose 

maliai įsikūrė trečioji partija. .
Tėksuose, Houston mieste, suskrido virš 1,000 asme

nų, išrinktų įvairių darbo žmonių organizacijų—darbi
ninkų, farmerių, intelektualų — ir, po visapusio apsvar
stymo, įkūrė Progressive Party of Texas,

Šis sanskridis nutarė statyti savo sąrašan, aišku, 
Henry A. Wallace ir senatorių Glen Taylor kandidatais 
prezidento ir vice-prezidento vietoms, taipgi statyti vai- i 
stijinius kandidatus visokioms pareigoms. (

Sanskridyje buvo sudėta $8,513 aukų rinkiminei 
kampanijai vesti.

Teksuose gyvena daug meksikiečių ir negrų:'jie čia 
buvo visapusiai atstovauti.

Milwaukee mieste (Wisconsin valstijoje) sanskridy
je dalyvavo apie 600 atstovų, reprezentuojančių valsti
jos žmones. Čia buvo įkurta People’s Progressive Party 
of Wisconsin.

‘ Sanskridis nutarė statyti Wallace ir Taylor šavo 
kandidatais ir už juos smarkiai darbuotis.

Winston - Saleme (North Carolina valstijoje) taip
gi įvyko didžiulis sanskridis, kuriame dalyvavo baltieji 
ir juodieji atstovai, reprezentuoją savo valstijos gyven
tojus. Ten dalyvavo ir senatorius Glen Taylor.

Sanskridis nutarė įkurti Progressive Party of North 
Carolina.

Taigi, matome: valstija po valstijos kuria savo parti
jas, prisitaikant prie .vietos valstijinių įstatymų ir po
tvarkių.

Liepos mėn. 24-25 dd. šitos visos partijos pasiųs sa
vo atstovus — delegacijas — į Philadelphia, kur bus su
formuota ir paskelbta trečioji partija, formaliai užgi- 
rianti savo kandidatais Wallace’ą ir Taylor’ą.

for-
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Kas Pralobs?
Washingtone karščiuojamasi ir šaukiama dėl gink

lavimosi, dėl ruošimosi naujam karui.
Niekas Amerikos nesirengia užpulti. Niekas jos ir 

neužpuls. Tačiau siekiamas! sudaryti “karinę atmosfe
rą”, idant kongresas juo greičiau paskirtų papildomas 
pinigų sumas ginklams, lėktuvams.

Siekiamasi pastatyti 20,000 pirmos rūšies karinių 
lėktuvų.

Kai šitaip Washingtone kalbama, tam tikri pelna- 
grobiai laukia tik progos, kad nutvėrus karinius užsaky
mus didesniems pelnams pasigrobti.

Spauda skelbia, jog tokia Republic Aviation kompa
nija praėjusio karo metu pasidarė devynis milijonus do
lerių pelno ant kiekvieno milijono, įvezdinto į lėktuvų 
statymo pramonę!

O tokia Curtis S. Wright kompanija ant įvezdintų 
į biznį 30 milijonų dolerių pelnų pasidarė 106 milijonus 
dolerių.

Taigi pelnai pasakiški!
Pelngrobiai žino, jog ir naujiems užsakymams pa

kliuvus į jų rankas, pelnai bus nemažesni. *
Hėnry A. Wallace andai reikalavo, kad, gaminant 

naujam karui ginklus, vyriausybė'pati juos gamintų, 
idant nei joks pelnagrobis negalėtų naudotis pelnais.

Jei Wallace’o programa prabitų, tuomet nebūtų to
kio įkrašČio ir ginklavimuisi.

Bet turčiai, pelnagrobiai ir jų pakalikai nei kalbėti 
nenori apie priėmimą Wallace’o programos.

Didelė ir Jaudinanti Tautų Draugystė
•a

Gegužės^ Pirmosios die
nai, kada visame ' pasauly 
skamba šūkiai darbo žmo
nėms eiti drauge ir susi
jungti vardan taikos ir ko
vos prieš reakciją, prieš 
tuos, kas kursto kivirčus 
tautų tarpe, norisi kalbėti 
apie nuostabius tautų drau
gystės pavyzdžius tarybinė
je šalyje. Lietuvių tautą 
nuolat jaučia tą draugystę 
vis naujuose ir naujuose pa
sireiškimuose. Apie eilę tų 
pasireiškimų čia ir noriu 
papasakoti.

Neseniai, vasario pabai
goj ir kovo pradžioj, Mask
voj įvyko pirmoji lietuvių 
literatūros dekada. Tai bu
vo didelė ir jaudinanti lie
tuvių literatūros šventė, ko
kios ji nėra turėjusi per vi
sus 400 metų savo gyvavi
mo. Kadaise carizmas drau
dė lietuviškų knygų spaus
dinimą, stengėsi išnaikinti 
lietuviu tautos'literatūra ir 
jos savaimingumą. Buržua
ziniai - fašistiniai Lietuvos, 
valdųvai stengėsi paremti* 
reakcines tendencijas ir 
persekiojo visa, kas buvo 
pažangaus. Tai sutrukdė 
pažangiosios lietuvių litera
tūros normalų išsivystymą 
ir lietuvių tautos kultūros 
tinkamą išugdymą. Mask
vos dekada buvo lietuvių li
teratūrai didele moraline 

i parama. Jai draugiškai iš- 
I tiesė rankas visos tarybi- 
! nių tautų literatūros su di- 
dižąja rusų literatūra prie-

ALDLD 2-ros Apskrities 
Kuopų AtydaiRašo JUSTAS PALECKIS .

:<W

i

<>

Justas Paleckis

t.

>savo gražiąją tėvynę, už sa
vo tautą, už geriausius pa
žangiausius visos žmonijos 
idealus. v

Maskvos 800 metų šventė, 
Ukrainos 30 metų šventė, 
Azerbaidžano poeto Nizami 
800.metų šventė Ir visos 
kiekvienos respublikos tau
tinės šventės pas mus pa
virsta tautų draugystės 
šventėmis. Į jas visos res
publikos siunčia savo žy
miausius atstovus, sdvo ar
tistus, dainininkus, rašyto
jus.

Tarybinės tautos Didysis 
Tėvynės karas parodė tos 
Lenino - Stalino tautinės 
draugystės didžiulę jėgą. 
Kaip plieninė siena visos 
tarybinės tautos stojo ap
link ^avo vyresnįjį brolį ir 
gynėją didžiąją rusų tautą, 
kuri išlaikė smarkiausius 
priešo smūgius. Bendromis 
pastangomis priešas buvo 
sutriuškintas. D i d ž iosios 
kautynės ir pergulės ties 
Maskva, i

Birželio 6 d. jau nebetoli. 
Tą dieną j vyksta ALDLf) 2- 
ros Apskrities piknikas, Lin
den, -N. J. šio pikniko net 
dveji bilietukai yra išsiuntinė
ti 2-ros Apskrities kuopoms. 
Tie bilietukai būtinai turi būti 
skleidžiami .publikoje ’be jokio 
atidėliojimo. . Jeigu visi bilie
tukai nebus paskleisti, pasek
mės bus prastos, nes išlaidos 
labai didelės. Bet juk norime 
ne vien tik išlaidas, padengti. 
Norime ir gero, pelno padary
ti, o gero pelno, geros nau
dos turėsime tik tada, kada 
visi kuopose esanti bilietukai 
bus paskleisti publikoje.

Draugai, nepraleiskite jo
kios progos — susirinkimuose, 
parengimuose, sueigose, ar pa
vieniuose susitikimuose—sten-

lietukus visur ir išplatinti iki 
vieno. Tada bus ir apskri
čiai ir kuopoms gražios nau
dos.

Turiu priminti, jog mūsų 
apskritis turės tik vieną pik
niką šią vasarą. Todėl ir yra 

22 / ties Stalingradu,; gal° svarbu, idant sis mū- 
ties Dniepru ir Oderiu, ties į Įlinkas būtu pasekmingas. 
Berlynu dar labiau SUtvirti-. Taigi, nuo dabar dėkime vi
no Tarybų Sąjungos tautų sas geriausias pastangas 
brolišką sąjungą ir draugy- i skleisti bilietukus ir padaryti 
ste. pikniką taip pasekmingu, kaip

pageidaujame.
A. GILMANAS.
ALQLD 2 Apskr. Pirm.

beveik visos respubli- skirtoj Spalio Revoliucijos 
Tarybų Lietuvos atsto- 30 metų sukaktuvėms. Pa- 
komitete yra Stalino rodą prasideda ' sale, ku

rioj viešpatauja Latvijos ir 
Estijos dailininkų ir skulp
torių kūriniai. Netoli išsta
tyti lietuvių grafikų dar
bai ir senojo lietuvių daili
ninko A. Žmuidzinavičiaus 
paveikslai. Čia pat armėnų, 
gruzinų, baltarusių, ukrai
niečių, o greta inrusų meno 
meistrų kūriniai.

Visos tarybinės respubli
kos plačiai, atstovaujamos 
liaudies meno parodoj Mas
kvoj, kur ryškiai atsispindi 
tarybinių tautų nacionali- 
ifės ypatybės. Lietuvai čia 
atstovauja i 
niai, moteriški 
drabužiai, medžio raižiniai 
ir keramikos dirbiniai.

O kokia 
graži tarybinių tautų drau
gystės šventė yra kasinėti- joj. 
nis sportininkų paradas .

mos 
kos. 
vu 
premijos laureatas skulpto
rius Mikėnas. Premijos ski
riamos už įžymius visų ta
rybinių tautų 
meno ir mokslo 
darbus. Pernai 
premijos buvo

literatūros, 
kūrinius ir 

Stalininės 
paskirtos: 

Salomėjai Nėriai, skulpto
riui Mikėnui, . režisieriui 
Dauguviečiui, artistam Ra
dzevičiui, Rudzinskui ir 
Jackevičiūtei.

Sunku net būtų 
čiuoti visas sritis, 
ryškiai pasireiškia 
nių tautų draugystė ir bro
lybė. Galima sakyti, nėra 
tokios srities, kurioj tai ne
pasireikštų.

Vieną kartą būdamas 
Maskvoj, aš pabuvojau Val
stybiniame Teatro Meno 
Institute (GITIS - Gosūdar- 
stvennyj Institut Teatralno-

suskai- 
kuriose 
tarybi-

Dekadai priderintas išlei
dimas apie dešimties Lietu
vos rašytojų knygų rusų 

‘ kalba iš karto sudarė visos 
Tarybų Sąjungos skaityto
jams galimumą pažinti lie
tuviu klasiku ir šių dienu 
rašytojų kūrinius. Dar ank- 

| sčiau išėjo rusų kalba įžy-/ 
mioji Donelaičio ; poema 
“Metai”. Tuo būdu lietuvių 
rašytojai nuo Donelaičio ir g0 Iskusstva). Ten mokosi 
Žemaitės, nuo Baranausko daugelio tarybinių tautų— 
ir Kudirkos ligi Liudo Gi
ros, Salomėjos Nėries ir 
Petro Cvirkos, ligi Putino- 
Mykolaičio, Vienuolio, Ven
clovos ir pačių jauniausių 
rašytojų, įėjo lygiateisiais 
nariais į didelę tarybinės li
teratūros šeimą.

Neseniai TSRS Ministru 
Tarybos priimtasis ir drau
go Stalino pasirašytasis nu
tarimas “Dėl priemonių 
Vilniaus miestui atstatyti” 
buvo Jiaujas reiškinys tary
binės vyriausybės susirūpi
nimo lietuvių tautos porei
kiais. Tuo nutarimu ne 
tiktai suteikiama didelė ma
terialinė parama sostinės 
Vilniaus atstatymui, bet jis 
kartu ir mobilizuoja lietu
vių tautos kūrybines jėgas, 
įkvepia ją darbo žygiams 
v
Kvepia ją darbo žygiams 
ykdant tą patriotinį užaa- 

, vinį. • • ■
į, Kai Lietuva buvo kapita- 
į listiniame pasauly, ji niekur 
negalėjo atrasti pagalbos 
Vilniaus klausimo išspren
dime. Visi nusisuko nuo 
Lietuvos kai imperialistas 
Pilsudskis, Anglij o s ir 
Prancūzijos laimina m a s, 
pagrobė Vilnių. Niekas ne
padėjo Lietuvai grąžinti jos 
sostinę, nors daugelis ir pri
pažino, kad teisybė jos pu
sėj. O socialistiniame pa
sauly teisybė triumfuoja: 
Vilnius visiems laikams yra 
Tarybų Lietuvos sostinė ir 
su broliškų tarybinių res
publikų pagalba jis bus pri
keltas iš griuvėsių.

Nuostabia taurių ir bro
liškų santykių tarp Tarybų 
Sąjungos tautų demonstra
cija yra Stalininių premijų 
suteikimas. Premijų paskir
stymo komitete atstovai! ja-

visiNepalaužiamu vieningu ! 
frontu visas tarybinės tau-1 
tos žengia kovoj už tvirtą, 
demokratinę ir teisingą tai
ką tautų tarpe. Tarybų Są- GRAIKŲ MONARCHIS- 
jungos tautos buvo kovos TAI ATGRIEBĘ 
prieš fašizmą avangarde < MIESTELĮ 
karo metu. Jos‘stovi ir sto
vės avangarde kovos dėl ga
lutino fašizmo liekanų iš- v

Athenai, Graikija.— Mb- 
narchistai praneša, kad jie 
atkariavo nuo partizanų*

naikinimo, kovos prieš visus Artotina miestelį, pietiniai- 
Graikijoje, ir 

esą,
ir visokius karo kurstyto- vidurinėje

. . . jus, prieš juodąsias .reakci- - “naliuosavo” 
tautnna! audi-įjos jėgas. Mes žinom, kad Amoniu 
---- i tautiniai Su mumis visos tauriosios ’ " ____  

visų pasaulio tautų jėgos, 
įsu mumis visa, kas yra iš- 

jauginanti ir mintingiausio, pažangiau
sio, geriausio visoj žmoni- i • • I „/ I

Tegul Gegužės Pirmosios i lokalas 
Maskvoje! Į tą šventę visų į šventė dar glaudžiau’šutei- federal] 
tarybinių broliškų respubli- i kia tas drąsias jėgas, kurios rough, kuris nubaudė Mai- 

i rusų, gruzinų, uzkeu^-aiJnė- kų jaunimas siunčia savo ; yra žmonijos viltimi į jos nierių Uniją $1,400,000, o 
nu ir k. —- kolektyVai. Ne- geriausius atstovus, tvirtus šviesią ateitį. jos pirmininką Johna L. Le-

.. ....... —' VU,,-.,- , v. , ! wisą $20,000 už streiko pra-
i tęsimą vieną savaitę.

nu ir k. — kolektyvai. Ne
seniai ten įstojo jauni klau- kūnus, nepalaužiamus dva- 1948. IV. 15
sytojai iš naujosios demok
ratijos šalių — Jugoslavi
jos, Čekoslovakijos, Bulga
rijos. Čia mokosi ir 25 lie
tuviai jaunuoliai ir jaunuo
lės. Tai auga ištisas naujas 
lietuviškas teatras, kurs iš
eis geriausią pasauly teat
ro rtiokyklą'.

Vienas lietuviu literatū
ros dekados vakarų įvyko 
Maskvos Universitete. Savo 
sveikinimo žody universite
to prorektorius pranešė, 
kad Maskvos Universitetas 
nutarė būti. Vilniaus Uni
versiteto šefu (patronu). Ir 
toji dviejų universitetų 
draugystė jTiu praktikoj pa
sireiškia tarpusavinis stu- kalbą, atspausdintą 
dentų ekskursijų apsilanky
mais, ruošiamas planas tar
pusaviu profesorių apsilan
kymų.

Pabaltijo tautos beveik 
neturėjo savo kino pramd- ' 
nes ir kino meno.) Dabar su i 
broliškų respublikų pagalba 
mūsų kinematografija auga 
greitais tempais. 1947 me
tais buvo sukurti ir išėjo. į 
ekraną visų trijų Pabaltijo 
respublikų filmai. Tai' lietu
viškas filmas “Maryte”, es
tų — “Gyvenimas citade
lėj”, .latvių — “Sugrįžimas”. 
Pradėta steigti savas kino 
— studijas, ugdyti kino ak
torių ir kino režisierių kad
rus. Visa tai darosi galima 
esant didelei paramai, kurią 
teikia didžiausios tarybinės 
kitų broliškų respublikų ki
no studijos.

Ryškiai atsispindi tarybi
nių tautų, draugystė. Visa
sąjunginėj meno parodoj,

šia, pasiryžusius kovoti už ‘ Vilnius.

ir t 
1,000

Bau-Laivakroviai Smerkia
smę Mainieriam

San Francisco. —
|Laivakrovių Unijos

> aštriai pasmerkė?
teisėją Goldsbo-

CIO 
6-tas

Kas ir Kaip Pakeitė “Marshall Planą?”
Šių metų kovo 25 dieną i ir jos vieton pateikia pozi- 

Kongreso Atstovų Bute bu- tyvišką, k o n s t ruktyvišką, 
vo smarkios Sdįskusi jos j pažangią
“Marshall Plano’^ • prieini-- peraciją, 
mo reikalais. Spaudoje bu- kė: ‘Mūsų politika nėra nu- 
vo plačiai komentuotos tik kreipta prieš jokią šalį ar
tos prakalbos, kurios agita- ba doktriną, bet prieš alkį, 
vo už plano priėmimą. Tie skurdą, desperaciją ir sui- 
kongresmanai, kurie planą rutę’.” 
pasfnerkė ir prieš jo prie-į 
mimą kalbėjo, komercinėje ....... y <i-i • • nik ir kiti geru noru zmo-spaudoje buvo sąmoningai ' & 4

tarptautinę koo- 
kuomet jis pasa-

paimsi. pasitikę išskėstomis ranko-
Mums prisiuntė savo pra- mis. Jie net pamanę, kad 

j cirku- šis planas reikš pakeitimą 
liaru, atstov. John A. Blat-i Amerikos politikos, sugrįži- 
nik, iš Minnesota valstijos, piną prie velionio Roosevelto 
Jo prakalba pavadinta:' užsieninės politikos. Bet kas 
“Kodėl vokiškojo agreso-‘tuojau atsitiko? 
riaus reikalus statyti aukš

čiau jojo aukų reikalų?”
Atstovas Blatnik sako, 

kad jis iš pradžios “Mar
shall. Planą” karštai sveiki
no. Nes tas planas, girdi, 
kurį sekretorius Marshall 
pasiūlė savo prakalboje, pa
sakytoje Harvard universi
tete, “buvo paremtas žmo
niškumo principu, kad su
teikti finansinės paramos 
Europos karo. išvargintų 
žmonių atsistatymui ir at
gijimui. Toks pasiūlymas 
buvo ' logiškas atsakymas 
Europai, kurios pramonė 
buvo sugriauta, o žemės 
ūkis sunaikintas kaipo karo 
pasėka. Be to, kas taipgi bu
vo svarbu, atrodė, jog po
nas Mrashall atmeta neap
galvotą Trumano doktriną,

j

kovo 11 dieną Atstovų Bu
to Užsienio Reikalų Komi
tetas užbaigė tą procesą, 
paver sdamas ekonominės 
pagalbos Marshall Planą j 
Hoover - Wall Stryto miti- 
tarinę programą, įterpiant 
milijonus dolerių pagalbai 
dėl reakcinės ir apgauliu-

štai kodėl iš sykio Blat- i F°s Graikijos monarchijos, 
! ir del lygiai apgavmgos ir 

neštą Marshallo pasiūlymą ^?k«n5s Kai’šeko
‘!Chmijos valdžios.

“Kaip greitai Marshall 
Plano idėja tapo pakelta,” 
sako Blatnik, “tuojau pra
dėjo apgavingai ir slaptai 
darbuotis Wall Stryto ir 
militąristų klika jo žmoniš
kuosius tikslus sukone- 
veikti ir paversti jį politi
nės intervencijos ir viešpa
tavimo programa. Procesas 
prasidėjo nuo tada, kai bu
vęs prezidentas Herbert 
Hoover buvo pakviestas da
lyvauti Marshall Plano pa
rašyme. Kaipo jo rankų 
darbo rezultatas, atstaty
mas Vokietijos potencijalės 
karo galimybės virto pir
mąja europinio atstatymo 
sąlyga ir kertiniu viso pla-z 
no akmeniu... , Pagaliau

‘‘Kitais žodžiais, priėmi
mas taip vadinamo Mar
shall Plano reiškia milžiniš
ką Amerikos žmonių apga
vystę.”

Šitie atstovo Blatnik aš
trūs žodžiai buvo rimtai iš
tarti. Tai aiškus ir atviras 
pasmerkimas taip vadina
mo Marshall' Plano. Tuo 
tarpu komercinės spaudos 
skaitytojai taip informuo
jami, jog atrodo, kad tam 
planui Amerikoje priešingi 
tik komunistai ir Henry A. 
Wallace pasekėjai.

Draugas.

Kansas City. — Policija 
taip sumušė 6 skerdyklų 
streiko pikietininkus, kad 
jie ligoninėn paguldyti.

Jeruzalė.— žydai užėmė 
dar du arabų kaimus prie 
vieškelio tarp Jeruzalės ir 
Tel Aviv.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Ketvirt., Bal. 29, 1948
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Bijūnas ~

Brazilijos nežinomasis
šį kūrinėlį skiriu pagerbi
mui Brazilijos darbininkų, 
kurie kovojo ir aukavosi 
Pirmosios Gegužės idea
lams ir iš kurių yra paimta 

ši medžiaga
Motorai ir mašinos ūžia, 

barška ir debesys garų ir 
dulkių pripildo milžinišką 
fabriką. Tame fabrike pus- 
nuogis, pavargęs, prakaituo
tu veidu Nežinomasis ne
šioja verdantį geležies lydi
nį ir pila į tam tikras for
mas. Iš to didelio, tūkstan
čių dalių mechanizmo, ir 
Nežinomasis atstovėjo ne
svarbią jo dalį. Jis dar tik 
keturių dešimtų metų am
žiaus, bet atrodo šešių de
šimtų arba daugiau. Jam 
raukšlėtas veidas, įdubusios 
akys, pamėlynavę’ antakiai 
ir visas žaizduotas nuo 
karštų geležies lydinio lašų, 
tik žiba po juodais ir apdul
kėjusiais blakstienais akys.

Jau penkiolika metų, kaip 
Nežinomasis dirba tame fa
brike, bet negalėjo užsidirb
ti sočiai pavalgyti, reika
lingai apsirengti ir išsinuo- 
muoti tinkamą butą. Jis dir
ba dešimtį ir daugiau va
landų, bet jo darbas jam 
nevaisingas. Jis turi žmo
na ir ketvertą vaiku. * Jis 
gyvena drėgname skiepe, 
kur neįeina saulės spindu
liai. Jis atsikelia anksti ry
tą, pabučiuoja dar bemie
gančius vaikelius ir išeina 
į fabriką; grįžta vėlai va
kare, kuomet vaikeliai jau 

•miega. Todėl jam netenka 
matyti nemiegančių vaike
lių, pasikalbėti ir pasi
džiaugti su jais. Čia vėl Ne
žinomąjį ištinka nepaliau
jamos nelaimės: žmona guo
džiasi nesveikata, vaikai 
nevaikščioja iki trijų metų;

* pradėję vaikščioti vis silp
ni, serga ir serga. Ir taip 

.Nežinomasis skursta, nema
tydama? geresnės ateities. 
Nieks jo nežino «.. nieks 
nesupranta jo gyvenimo . . .

oOo
Laikraščiai rašo 

garsias ministerių konfe
rencijas; talpina jų pa
veikslus, išaukština jų nuo
pelnus. Kitos žinios prane
ša apie garbingus karvedžių 
žygius, kurie liko apdova
noti aukso medaliais ir pa
aukštinti laipsniais už tą, 
kad sugebėjo išžudyti tūks
tančius jaunuolių ir palik
ti skurde senus
našles ir našlaičius, 
jie buvo garbinami, 
narni ir garsinami 
pasaulyjeįVjkaipo 
giausieji krikščioniškos ci
vilizacijos ir laisvės apašta-4 kosvaidžiai, 
lai. Laikraščiai talpina gar- su šauksmais ir dejonėmis- 
šių turtuolių fotografijas. Nežinomasis, perverta krū- 
Ištisi laikraščių puslapiai 
aprašo apie garsias jų puo
tas, kurios kainuoja šimtus 
tūkstančių dolerių- Rašo 
apie garbingus policijų va- 

’ dus, kurie vienoje ar kitoje 
valstybėje susekė rengiamus 
sąmokslus prieš “teisėtas,” 
durtuvo pagalba pastatytas 
valdžias. Rašo apie statybą 
modemiškų kalėjimų, kur 
neįeis saulės 'šviesa ir tilps 
tųkstančiai žmonių. Rašo 
apie sėkmingus policijos 

, puolimus ant streikuojančių 
darbininkų, kur buvo daug 
užmuštų, sužeistų ir šimtai 
sugrūsta į 
“taikos ir 
mą.” Rašo 
moderniškų 
per minutę 
tūkstančius 
tos žinios, apart laikraščių, 
skambėjo iš radijo stočių ir 
aidėjo oro bangomis. Ir vis
kas tas garbinga, kilnu ir

tėvelius, 
Už tai 
aukšti- 
visame 
garbi n-

aukštos krikščioniškos civi
lizacijos nuopelnai.

oOo
Išaušo gražus ir gaivi

nantis Pirmosios Gegužės 
Rytas .. . Auksiniai saulės 
spinduliai teikė visai žmoni
jai šviesą ir šilumą. Bet 
ne visi galėjo naudotis tąja 
brangia gamtos dovana ,.. 
Žmogus, tas protaujantis 
žvėris, laikė uždaręs už 
storų mūro sienų tūkstan- 
čius nekaltų žmonių, kurie 
negalėjo naudotis tąja bran
gia gamtos dovana.

Saulė rvisu savo skaistu
mu kilo aukštyn, apšviesda
ma dangoraižius, asfaltuo
tas gatves, mažus namelius 
ir palapines-

Tame gražiame Pirm'o- 
sios Gegužės ryte buvo kas 
tai nepaprasto ... Visame 
didmiestyje viešpatavo ty
la: sustojo dirbtuvės, fabri
kai ir kai kurios susisieki
mo priemonės. Kas tai ga
lėjo atsitikti?! Kur dingo 
tie visi garbingieji? Kas su
stabdė visą gyvenimą?! Ar 
jau jų nebuvo . -pasaulyje? 
Ne, jie buvo, jie šiandien 
“dirbo,” ruošėsi... bet vis
kas sustojo todėl, kad už
mirštasis, nužemintasis ir 
paniekintasis Nežinomasis 
sustojo dirbęs.

Saulė jau buvo pačiame 
horizonto čiukuryje, bet Sao 
Paulo didmiestis nerodė gy
venimo, tik tuščiomis gatvė
mis slankiojo slaptosios ir 
viešosios policijos daliniai. 
Bet staiga pradėjo rinktis 
ties miesto centru nežinomi 
šešėliai: jie atrodė apskurę, 
išvargę ir paniurę, bet jų 
veiduose buvo pastebima 
energija ir pasiryžimas. Su
sirinkus didžiulei miniai tų 
niekam nežinomųjų, iš jų 
tarpo pasirodė vėliavos, pa
sigirdo revoliucinės dainos, 
ir pasiliejo gatvėmis žygiuo
dami Į centro aikštę, kur tu
rėjo įvykti taikus minėjimas 
Pirmosios Gegužės.

Toje, minioje tvirtu,žings
niu ėjo ir Nežinomasis; jis 
nešė aukštai iškėlęs vėliavą 
su obalsiu: “Viso pasaulio 
p r o 1 e t a rai, vienykitės!” 
Paskui Nežinomąjį sekė 
dviejų nešamoji vėliava, kur 
buvo išrašyta: “Mes esame 
darbininkai, kurie gamina
me gerybes, todėl mes esa
me progreso pagrindas ir 
turim būti visų gerybių ga
liūnai ! ...”

Bet tuo laiku pasigirdo 
arklių kanopų trepsėjimas; 
pasirodė skaitlingi specialės 
policijos būriai ir pasigirdo 
kieno tai balsas: “Ugnis!” 
Sutarškėjo šautuvai ir kul- 

kurie maišėsi

į kalėjimus už 
ramybės ardy- 
apie išradimus 
ginklų, kuriais4 

; galės išžudyti 
. žmonių. Visos

tine, susmuko gatvėje. Ša
lia jo pasviro ir jo idealų 
simbolis — vėliava. Iš jo 
krūtinės^ ir burnos veržėsi 
sukrekėjęs kraujas. Jis no
rėtų dar gyventi; norėtų 
keltis ir eiti atsisveikinti su 
vaikeliais ir žmona, bet jo 
jėgos jam neleidžia. Jis gir
di ir kitų vaitojimus ir 
šauksmus pagalbos, bet ne
gali jiems pagelbėti. Jis gir
di ausyse pergalės maršus; 
mato tą svajotąjį — teisy
bės, lygybės ir laimės — 
gyvenimą, bet jaučia, kad 
negalės juo džiaugtis, nes 
stingsta gyslos, darosi šalta 
ir temsta .fekys. Jo pūslėta 
ra!nka laiko suspaudusi pa
svirusią vėliavą, vienintelę 
jo mirties slaugę. Tik pasi
girsta paskutinieji žodžiai: 
“Aš mirštu už darbo žmonių 
reikalus ir laisvę, o likusie
ji draugai, kovokite!... ko
vokite iki laimėsite!... Per-

I ♦ . flfi I 9 « e “ 1 eefl ® vM w • 9Lietuvos 1 ary minai Ūkiai rastruose Sėjai
(Pasikalbėjimas su Lietuvos TSR Tarybinių Ūkių 

Ministru Augustinavičiu)
Lietuvos tarybiniai ūkiai 

sėkmingai užbaigė 'pasiruoši
mą pavasario sėjai.

Traktoriai pavasario laukti 
darbams buvo paruošti 20 die
nu anksčiau, kaip praeitais 
metais. Tam padėjo naujai 
įsteigtos mechaninės dirbtu
vės, kurias dabar turi beveik 
visi respublikos tarybiniai 
ūkiai. Dirbtuvės gavo 85 me
talo piaustymo stakles, naujai 
įrengti stendai motorų išban
dymui. Kaip parodė patikri
nimas, traktorių paruošimas 
pavasariui atliktas gerai.

Lenktynėse dėl traktorių pa
ruošimo pavasariui, pirmeny
bę užkariavo Panevėžio, šiau-į 
lių ir. Vilniaus mechaninės 
dirbtuvės. Jos įvykdė remon
to planą beveik dvigubai.

Sėkmingai atliktas taip pat 
prikabinamojo ir smulkaus že
mės ūkio inventoriaus remon
tas. Traktorinės sėjamosios, 
plūgai-kultivatoriai sutvarkyti 
ir paruošti sėjai su didžiausiu 
kruopštumu.

Ruošiantis sėjai didelis dė
mesys buvo skirtas aprūpinti 
visus tarybinius ūkius kondici- 
nėmis sėklomis. Sėklų daigu
mo patikrinimas davė puikius 
rezultatus: grūdų daigumas 
siekia nuo 97 iki 99,95 pro
centų. > šiais metais grūdinių 
pasėlių plotas išplečiamas 10 
procentų, bulvių ir pašarinių 
šakniavaisių -----  du kartus
daugiau, kaip pereitais me
tais.

Kad gauti aukštą derlių, 
tarybiniai ūkiai pas save au
gins veislines sėklas. Tuo 
tikslu 26 tarybiniai ūkiai spe
cialiai šiemet augins tik veis
lines grūdinių ir ankštinių kul
tūrų sėklas. .Be to 60 tary
binių ūkių šiemet bus sudary
ta sėklinių pasėlių plotai veis
linėms žiemkenčių ir vasaro
jaus sėkloms dauginti.

Visos šios priemonės duos 
galimybę sekančiais metais vi* 
sus respublikos tarybinių ūkių 
laukus užsėti tik veislinėmis 
sėklomis.

Dabar tarybinių ūkių dar
buotojai pradėjo žiemkenčių 
patręšimą mineralinėmis trą
šomis. Pirmieji pradėjo žiem
kenčių patręšimą Panevėžio 
ir Šiaulių apskričių tarybinių 
ūkių darbuotojai.

Šiais metais .į tapybinių 
ūkių laukus bus išberta du 
kartus daugiau mineralini^ 
trąšų, kaip praeitais metais. 
60 procentų daugiau, palygi
nus su 1947 metais bus išvež
ta vietinių trąšų.

Respublikos tarybiniuos,e 
ūkiuose detališkai apsvarsty
tas pavasario sėjos planas. 
Traktoristams iš anksto pa
skirta vietos, kuriose jie dirba 
su savo traktoriais, jiems duo
tas tikslus darbo grafikas.

Panaudodami pirmaujančią 
agrotechniką ir patręšę dir
vas dideliu kiekiu trąšų, res
publikos tarybiniai ūkiai įsi
pareigojo šiemet viršyti prieš
karinį laukų derlingumą. Ta
rybinių ūkių darbuotojai šie
met praves sėją pačiu trum
piausiu laiku ir aukštame 
agrotechniniame lygyje.

šiais metais Vilniaus, Uk-

mergės, Šiaulių ir kitose ap
skrityse įsteigti 9 nauji tarybi
niai ūkiai. Respublikos’ tary
biniai ūkiai šiemet iš broliš
kųjų respublikų gauna 85 mo
derniškus traktorius, daug že
mės ūkio inventoriaus.

Darbui tarybiniuose ūkiuose 
vyksta sistematingas agrono
mų, traktoristų, zootechnikų 
kadrų paruošimas. Tiktai šių 
metų pavasarį bus paruošta 
tarybiniams ūkiams 500 že
mės ūkio specialistų.

J. Bulota.
Vilnius,
1948 m. kovo men.

ALDLD
NAUJŲ NARIŲ VAJUS 

PRAILGINTAS
Lietuvių Literatūros Drau

gijos Centro Komitetas nuta
rė naujų narių gavimo vajų 
prailginti iki 1 d. liepos. Tą 
padarė atsižvelgiant, kad tūlų 
draugai pi*ašė, nes mano, kad 
laike piknikų bus gera proga 
susieiti daugiau lietuvių ir pa
kalbinti į Draugiją.

Dabar sekamai kuopos stovi 
naujų narių gavime:

Gavo Turi
Kp. Miestas nariu Pkt.

19 Chicago, • . . . . . 35 155
37 Lawrence . . ... 21 134
11 Worcester ... 18 88
79 Roseland . . . . . 14 74

ESTŲ CHORO KONCERTAS VILNIUJE

Reikalai Žinios iš Lietuvos .
110 Rochester........ 11 66

23 Chicago Heights 7 37
126 Vancouver .... 5 30
137 Montreal ........ 7 27
148 W. Frankfort . . 5 26
145 Los Apgeles . . . 8 24

217 Winnipeg . . . . 4 24
10 Philadelphia . . 4 19
26 Collinsville .... 4 19

187 Chicago .......... 4 19
45 Miami ....... 3 18

136 Harrison-Kearny 3 18
K aip matote, tai keturios

ARV1DŲ TVENKINIAI
Prieš kurį laiką Arvidų 

tvenkiniuose (Vilniaus apskr., 
Nemenčinės valsč.) įyyko di
delis “gyventojų” krausty
mas: karpiai i| visų kitų tven-^ 
kinių buvo nuleisti į tuos, ku
rie skilti žiemai.

galė jau arti. •.” Ir Neži
nomasis, laikydamas ranko
je vėliavą, užmerkė akis ant 
visados.

Taip ir baigė Nežinoma
sis savo vargingą gyvenimą. 
Išplėšė jam gyvybę tie, ku
rie gyveno iš jo darbo vai
sių; už tai, kad jis troško 
sau ir kitiems laimingesnės 

i ateities.
Karštoji atogrąžų saulė, 

išdžiovinusi kraujų klanus, 
tartum susigėdusi nuo žmo
gaus niekšysčių, paraudo ir 
pasislėpė vakarų pusėje, o 
nakties šydas uždengė tų 
niekšyščių pėdsakus, kurie 
proletariato kovų istorijos 
lapuose liko užrašyti krauju 
amžinai.

’ VILNIUS. — Paskutinėmis 
savaitėmis, kai Tarybų Lietu
vos liaudis ruošėsi didžiai sa
vo šventei—rinkimams į vieti
nes tarybas, Vilniaus Valst. 
Filharmonijoj įvyko dvi—bal
tarusių ir estų—muzikos de 
kados: . >

Estų muzikinis folkloras yra 
labai turtingas ir įvairus. Jų 
dainose ir legendose atsispin
di visa estų tautos istorija ir 
gyvenimas.

Po praėjusiais metais gas
troliavusio puikaus ' Estijos 
Filharmonijos vyrų choro, va
dovaujamo stalininės premijos 
artisto G. Ernesakso, šios de
kados pirmąją dieną išgirdo
me mišrų Estijos radijo komi
teto chorą, kurį dirigavo nu
sipelnęs respublikos artistas 
Variste. Galima drąsiai pasa
kyti, kad tokios didelės cho
rinės kultūros kolektyvų mūsų 
scenoje retai kada galima iš
girsti.

Koncertas buvo pradėtas 
komp. Vettiko daina “Skam
bėk, daina.” Jau ši pirmoji 
energinga, pilna ryžto daina 
parodė puikų choro sąskambį 
ir darnumą. Antrojoj V. Kap- 
po dainoj “Spalis” buvo pui
kiai atkurtos dvi nuotaikos— 
pavergtos liaudies' aimanos, 
išreikštos sultingu žemuoju 
altų ir bosų registru, ii- nu
švitusi Spalio saulė, kurios 
spinduliai džiaugsmingai per
vėrė visą chorą. .,

Didele i nuotaika1 ir lyrizmu 
pasižymėjo kompoziciniai įdo
mi komp. Turnpu daina “žie
mos kelias.” Klausytoją dar 
daugiau sužavėjo choras iŠ 
komp. Ernesakso operos “Piu- 
chajarv,” kurioje vaizduoja
mos estų liaudies kovos prieš 
vokiškuosius pavergėjus. Mo
derni architektonika, gamtos 
romantika ir linksmumas bei 
gyvumas padarė tai, kad Šį 
chorą, kaip ir “žiemos kelią,” 
teko bisuoti. Su įtikinančiais 
niuansais buvo atlikta M. Sa- 
dro daina “Poezija ne pati 
atgimsta.” Miške1 siaučianti 
audra, po jos • ateina gražus 
saulėtekis — tos dvi skirtin
gos nuotaikos vaizdingai, su
dėtinga kompozicija ir švelnia 
lyrika atkurtos komp. Ludigo 
dainoje “Miškas.”

Kokia graži ir miela mūsų 
broliškoji tarybinė Estija, pa
jutome iš G. Ernesakso dai
nos “Mano tėviškė.” Be šių, 
choras atliko ir mūsų kompo
zitoriaus St. Šimkaus dainą 
“Oi, žydėk, žydėk.”

Antrojoje koncerto dalyje 
choras atliko būdingą estų Jo
ninių išvakarių liaudies1 dainą 
“Jonas važiuoja į šventę.” Po 
jos išgirdome poetišką komp. 
Marma dainą “Dainiąus jau
nystė,” įdomią iliustracinę 
komp. Kreeko dainą “Skam
bėk, piautuvėli” ir to paties 
kompozitoriaus lopšinę “Mik, 
mažyti.” šioje dainoje, dar 
labiau negu kitose, choras pa
rodė visą savo meistriškumą, 
pasiekdamas to, kad publika, 
sulaikiusi alsavimu, . klausy
davosi puikaus lopšinės mono
toniškumo. Koncerto pabai
gai girdėjome komp. Oja “Au
dėjų dainą” ir linksmą vestu
vinę liaudies šokio dainą “Ta
lija.” Beveik visas antrosios 
koncerto dalies dainas choras I
buvo iššauktas pakartoti.

Koncerte dalyvavo Talino 
operos ir baleto teatro solistė 
ž. Sijmon (mezzo-sopranas), 
atlikusi operų arijas ir estų 
kompozitorių originalias dai
nas. Tai didelio muzikalumo, 
plataus jdiapazono ir jautrios 
širdies menininkė, savo daina
vimu užkariavusi publikos 
simpatijas.

Estų choro koncertas buvo 
ne eilinė diena mūsų koncer
tus lankančios visuomenės gy
venime. Ji pajuto tą džiaugs
mą, kuris sklido iš laimingą 
tarybinę epochą gyvenančių 
žmonių krūtinių. Vilniaus vi
suomenė dėkinga broliškosios 
estų respublikos choro artis
tams, ir ypač jų dirigentui, 
nusipelniusiam respublikos 
meno veikėjui Variste, sutei
kusiam tikrai • pasigėrėjimo 
verto meno.

Doc. Juozas Gaudrimas.

Philadelphia, Pa.
1

GERAS DARBAS 
SVARBIAM TIKSLUI

Balandžio 25 dieną ALDLD 
10 kp. turėjo sueigą. Diena 
pavasarėlio buvo labai graži, 
tai daugelį miestiečių išviliojo 
į laukus. Susirinko mažas bū
relis geradarių, pasivalgė lie
tuviškų dešrų, kopūstų ir kit
kuo, ką pagamino mūsų darbš
čiosios moterėlės — šalinskie- 
nė ir kitos. Pasikalbėjo su 
draugais apie savo ir artimų 
gyvenimo reikalus, prisiminė 
ir visuomenės svarbius reika
lus. štai, Juozas Bekampis 
paaiškino, kaip svarbu palai
kyti lietuvišką pažangiąją 
spaudą. Priminė būsiantį Vil
nies suvažiavimą, paprašė pa
sveikinti su pinigine dovanė
le. Tą parėmė d. Ramanaus
kienė, minersvillietė. Na, ir 
sudėjo net $50. Tai puiku! 
Ačiū drg. J. Bekampiui ir vi
siems prisidėjusiems su para
ma ! >,

Dabar, štai kita labai svarbi 
sueiga ir ji turi būti labai, 
labai pasekminga. Jos jau 
sertiai daug kas laukia,—tai 
Lyros Choro koncertas. Jis 
bus šią subatą, 1 d. gegužės. 
Svarbi diena, bus gražus va
karas, ne tik gegutė kukuos, 
bet ir lakštutės čiulbės. Tai 
mūsų jaunieji lietuviukai dai
nuos irv veikaliuką suloš. čia 
reikalas būti ir pasigėrėti 
kiekvienam, kas tik turi lietu
vystės prisiminimų. Išgirsti, 
kaip motinėlė vaikučius sup
dama niūniavo’ lietuvišką dai
nelę.

Tą visą regėsim ir girdėsim 
šią subatą, R. U. B. A. Hali, 
414 Grėen St. Programa pra
sidės lygiai kaip 8 vai. vak.

★ ★ ★
Lyros Choras 25 d. balan

džio buvo nuvykęs į Chester, 
Pa. Ten vietinis lietuvių kliu- 
bas juos pakvietė ir apvaikš
čiojo savo draugystės sukak
tį. Choras ten dainavo links
mas lietuvių daineles. O susi
rinkę maloniai klausėsi ir di
džiai džiaugėsi, kad jų ma
žiukė lietuvių kolonija, o gali 
pasiklausyti puikios lietuviš
kos muzikos ir dainos.’.. Ne 
tik patys būkite,, bet ir kitus 
užprašykite į šį. koncertą.

pirmosios kuopos jau įeina į 
dovanų kontestą. 110 kuopai 
trūksta tik 9 punktų. Kitas 
kuopas, kurios gavę po ma
žiau naujų narių, tai neskel
biame taupydami laikraštyje 
vietą. Prašome visus ir visas 
pasidarbuoti.
Jau Yra 52 Garbės Kuopos
Pirmiau buvome paskelbę 

4 3 garbės kuopas. Dabar 
skelbiame dar devynias,-seka
mas :
Kuopa Miestas

14 Minersville
15-B Port Arthur in 

Fort Williams 
Collinsville ’ 
Vancouver > 
Saginaw 
Chicago 
Aurora 
Westville 
Scottville.

dide- 
stam- 
veisi- 
išmė-

26
126
131

gerai.
10

11

60 
52 
ta, 
jų

57 narius, jų tarpe

yra 46 kuopos, ku- 
nemokėjo -u^ šiuos 
i “šviesos” No. 2 

knyga

171 
205 
218

Eilė kuopų mokasi
kp., Philadelphia, sekr. J. 
Bekampis, pasimokėjo už 
narius, jų tarpe 3 nauji; 
kp., Worcester, sekr. Si-

manas Janulis, jau mokėjo už 
narių, jų tarpe 18 naujų; 
kp., Detroit, sekr. J. Dan- 
jau mokėjo Už 148 narius, 
tarpe 3 nauji; 50 kp., Ro

chester, sekr. J. Stanley, pa
simokėjo už 64 narius, jų tar-Į 
pe 2 nauji; 73 kp., Summer
ville, sekr. J. Stanevich, pil
nai pasimokėjo: 104 kp., Chi
cago, sekr. K. Guzevich, jau 
mokėjo už 
2 nauji.

Bet dar 
rios nieko 
metus, (
baigiamas spausdinti, 
jau ant pusės atspausta. Cen
trui reikia pinigų literatūros 
išleidimui. Pasiskubinkite, 
draugai ii’ draugės, sumokėti 
duokles. Atminkite, kad Drau
gijos Konstitucija reikalauja, 
kad kiekvienas narys pilnai 
pasimokėtų iki 1 d. liepos.

Ačiū už Aukas!
T Knygų ii’ Apšvietos Fondą 

pastaruoju laiku mažai gau
name aukų. Gavome/1 tik nuo 
sekami] kuopų ir narių:

LLD 26 kp., CollinsVille, ant 
blankos, $4.50. Aukas surin
ko M. Girdžiuvienė. Auka
vusių vardus jau paskelbėme 
korespondencijoje.

LLD 10 kp., Philadelphia, 
per J. A. Bekampį, $4.25. 
Aukas ant blankos surinko P. 
Walantiene. Aukavusių var
dai paskelbti korespondenci
joj.

Po
mon,
dar,
kavo

Visiems už • aukas didelis 
ačiū! Prašome paaukoti ir 
ateityje.

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekr.

46 Ten Eyck St.
Brooklyn 6, N. Y.

$3.50 aukavo J. Sala- 
Rochester, ir Peter Ge- 
Denver. 50 centu au- 
S. Petronis, Athol.

Rochester, N. Y
Pirma Lietuvaite Dentistė 

Rochesteryje
• Dr. Karolina M. Rovas, Do- 

miniko Rovo duktė, neseniai 
sugrįžo į Rochester! užbaigus 
dentisto mokslą Michigan 
universitete ir gavusi D. D. S. 
laipsnį. Rašant šią žinią, dar 
nėra žinios, kur Dr. Rovas 
praktikuos savo profesiją.

Linkiu ja! geriausio pasise
kimo.

Roctyesterietis.

šiuo metų Arviduose yra 
trisdešimt du i viena sistema 
sujungti tvenkiniai, kiekvie
nas kurių turi savo paskirtį: 
vienuose karpiai užveisiami, 
kituose plaukioja jau kiek 
paūgėjusios žuvys, trečiuose 
jos išbūna žiemą.

Arvidų tvenkiniai turi 
lę ateitį: čia kuriamas 
blausias Lietuvoje žuvų 
mo ūkis. Nesistemingai
tytį 65 hektarų plote tvenki
niai šių metų vasarą buvo 
pradėti tvarkyti, jie išplėsti 
iki 150 hektarų, o penkmečio 
pabaigoje pasieks 300 hekta
rų plotą.

šiemet buvo susidurta su 
rimtu klausimu : iš kur paim
ti dešimtis tūkstančių karpių, 
reikalingų veisimuisi ? Išeitis 
rasta: buvo susitarta su Veli
ki je Lūki srities karpių veisi
mo ūkiais ir iš ten trijuose va
gonuose - akvariumuose į Lie
tuvą buvo prisiųsta' net 120 
tūkstančių plaukiojančių juo
se vienamečių karpių, pada
riusių tikrai neįprastą kelio
nę. Rugpjūčio pradžioje jie 
svėrė po 100-150 gramų, da
bar gi kiekvieno jų svoris vir
šija jau pusę kilogramo. Va
dovaujant žymiam šios srities 
specialistui žūklavimo techni
kui Plenaičiui, tvenkiniuose 
nuolat reguliuojama vandens 
sudėtis, žuvų maistui nulei
džiami tūkstančiai kilogramų 
lubino ir kt. 
f

Lietuvoje plečiami ir kitų 
žuvų veisimo ūkiai. 1949 m. 
iš jų kraštas jau gaus 6.4 
tūkstančius dvigubų centnerių 
žuvų. Bendras visų tų tven
kinių plotas pasieks 6 tūks
tančius hektarų.

Žemaite Rusiškai
šiomis dienomis Vilniuje 

gautas žemaitės rinktinių raš
tų tomas rusų kalba. Jį išlei
do Valstybinė Leidykla Mask
voje 25,000 egz., tiražu. Kny
goje 390 puslapių, -žemaitės 
apsakymus į rusų kalbą išver
tė F. šuravinas ir I. Kapla- 
nas, o vertimus suredagavo ru
sų rašytoja Zinaida šišova. 
Leidinio redaktorius Liana 
Bliumfeld. Rinkinys papuoš
tas žemaitės portretu (raiži
nys).

Knyga prasideda plačiu 
Kosto Korsako įvadu “žemai
tė.” Toliau seka platoka iš
trauka iš pačios autorės pa
rašytos autobiografijos ir jos 
kūriniai: Klampynė, šv. Jur
gio aukos. Sučiuptas velnias, 
Nelaimingi vaikai,
naudą velniai gaudo, Magde
lė, Tinginė. Mieste, Rudens 
vakaąas,, Marti. -Bičiuliai, Pa
mokos, žvirbliai, Kaip Jone
lis raides pažino, Topolys, 
Užgavėnės, Kelionė į šidlavą, 
Petras Kurmelis ir kt.

žemaitės rinktinių raštų pa
sirodymas rusų kalba — dide
lis įvykis mūsų literatūrinia
me gyvenime. Nuo šiol įžy
miausios -mūsų liaudies rašy
tojos kūryba pasidaro prieida
ma visoms Tarybų Sąjungos 
tautoms. Nėra abejonės, kad 
netrukus susilauks vertimų ir 
į kitas tarybinių tautų kalbas.

Kunigo

LELIJOS” FABRIKO 
STATYBA

Vilniuje statomas didžiau
sias Lietuvoje siuvimo fabri
kas “Lelija.” Jame dirbs 400 
siuvamų mašinų. Korpas Nr. 
3 jau baigtas statyti, jame 
įrengtas pirmasis konvejeris. X. ų 
Baigiama korpų Nr. 4 ir Nr. 
5 statyba.

1949 metais darbą pradės /•' 
visi naujos įmonės skyriai. 
Kasmet juose bus pasiuvama 
drabužių 11 milijonų rublių 
sumai.

1 . ........ ..  j 11 .................... .............. * ■■■■■■ ■

3 pus!.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—* l£etvirt., Bal. 29, 1948
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BRAZILUOS GYVENIMĄ IŠMAINĖ 
ANT VIRVĖS GALO

Kenosha, Wis.

3-30-48 —27— Vertė K. BARTKUSIstorinė Apysaka.. .J. .J. .j. 'i' .J* 'i'

(Tąsa)
Po dviejų dienų Žano nužudymas bu

vo svarstomas parlamente. Klausimą iš
kėlė Breteilis. Visi laukė skandalo, ir pu
blikos tribūnos buvo pilnutėlės. Dar posė
džiui neprasidėjus, salėje kilo neapsako
mas ūžesys; deputatai energingai kirto
si. Pirmininkas Erijo barškino liniuote 
Į stalą, lyg išvestas iš kantrybės moky
tojas; paskui jis griebė varpelį ir skar
džiai suriko:

— Nutilkite!
Minutei įsiviešpatavo yla. Bet kai į 

tribūną užlipo Breteilis, kairėje pasigir
do kaukimas:

— žmogžudys!
Deputatai trankė piupitrus, kažką šū

kavo. Sargybiniai stovėjo pasiruošę, bi
jodami kumštynių. O Erijo šūkalojo ...

Pagaliau triukšmas aprimo, ir Bretei
lis pradėjo:

— Kas mane vadina žmogžudžiu? Ne
kalto darbininko žudikai — komunistai,

+— Ponai radikalai pabūgo, o Viaras 
laukia instrukcijų iš Maskvos!

Vienas socialistas puolė Breteilį kum- ' 
ščiais; tas kirto jam antausį. Prasidėjo 
peštynės; deputatai prispaudė sargybi
nį, o Erijo vis skambino ir skambino *... 
Paskui deputatai išėjo į bufetą: visus 
kankino troškulys. Posėdyje tdalyvavo 
trisdešimt žmonių, o ir tie, aidint mono
toniškam pranešėjo balsui, skaitė laik
raščius arba rasė laiškus savo rinkėjams.

Viaras sunkia širdimi nuvažiavo pas 
Deserį. Jis ilgai svyravo: ar nesumažins 
tas vizitas jo orumo? Jis, Liaudies fron
to ministras, važiuoja nusilenkti slap
tingam finansininkui, kuris dar nese
niai rėmė Breteilio gaujas! Bet kas gi 
daryti? Streikai plečiasi, kaip ratilai 
vandenyje. Rodos, visa Prancūzija strei
kuoja. Iš Paryžiaus judėjimas persimetė 
į provinciją. Sustoja autobusai. Iš uos
tų neišplaukia laivai. Kiekviena diena 
atneša naujų siurprizų: čia artistai už
ima teatrą, čia kasininkai uždaro kasos 
langelį, čia duobkasiai atsisako kasti ka
pus. 0 savininkai užsispyrė; kai kurie jų 
sako: “Juo geriau! Tegu viskas eina vel
niop!” Šalies gyvenimas paraližuotas. 
Šiaip ar taip, Deseris—geriausias kapi
talizmo atstovas. Reikia pamėginti

SAO PAULO. — Š. m. 
kovo mėn. 27 d. S. Paulo 
priemiesty, Vila Zelina ant 
gatvės Rio das Pedras (Ak
menų Upė) 315, buvo ras
tas savo kambaryje pasiko; 
ręs ant elektros vielos Alek
sandras Neretinas, 20 me
tų jaunuolis, rusų tautybės. 
Nusižudymo priežastis — 
turbūt bus nustojimas vil
ties gyvenimu.

Minėtas jaunuolis virš 
trys mėnesiai buvo atvykęs

Šauksmai nustelbė jo balsą. Jis dar 
kalbėjo, bet deputatus pasiekdavo tiktai 
atskiri žodžiai: “Vargšė motina... 
Anarchijos viešpatija .. . Bliumo bejė
giškumas .. . Viaras pataikauja ...” Iš
siblaškęs Viaras vyriausybės suole piešė • juo susitarti,,suprasti jo žaidimą, 
laivelius. Breteilio kalba jo nebaugino: 
nevykęs parlamentinės daugumos puoli
mas. Jis galvojo apie kitką: kaip likvi
duoti streiką? Kai kurie radikalai pra
deda niurnėti. Darbininkai laikosi tvir
tai, o savininkai nė girdėti nenori apie 
nuolaidas. Deseris kažką sugalvojo . . . 
Pasigirdo aplodismentai ir švilpimai: 
susirinkęs dokumentus, Breteilis nulipo 
nuo tribūnos.

Socialistai dar vakar nusprendė, kad 
vyriausybę gins radikalas — taip būsią 
diplomatiškiau. Kai pirmininkas sutei
kė žodį Tessa, kairėje pasigirdo draugiš
ki plojimai. Dešinieji tylėjo. Tessa pra
dėjo kalbėti įtemptoje tyloje. Jis apver
kė jauną gyvybę, smerkė žmones, kurie 
nori įstumti šalį į pilietinį karą, garbi
no Verdene gynėjus, citavo Hugo. Depu
tatai sumišę žvalgėsi vienas į kitą. Stai
ga Tessa, pasisukęs į Viarą, pasakė:

— Apgailestaudamas privalau pripa
žinti, kad vyriausybė, leidusi užgrobti 
įmones, pateisina prievartą. Aš sakau 
tai, kaip socialinio teisingumo šalinin
kas, kaip Liaudies fronto deputatas ...

Tessa žodžiai buvo tiek nelaukti, kad 
pirmą minutę visi tylėjo. Paskui Bretei
lis atsistojo ir beviltiškai, kaip didelėje 
aikštėje, sušuko: “Bravo!” Tada ovaci
jos sukrėtė salę: dešinieji ir dalis radi
kalų padūkusiai plojo. Veltui Erijo 
stengėsi nutildyti deputatus: pralaimė
jimo nuoskauda, neapykanta Liaudies 
frontui, paskutiniųjų savaičių išgąstis 
— viskas išsiliejo tuose aplodismentuo
se. Viaro veidas pasikeitė: didelė dalis 
radikalų ploja! Kas gi bus su Liaudies 
frontu? ... Tessa dabar kalbėjo apie sa
vo pasitikėjimą vyriausybe, bet visi su
prato, kad jis saldina karčią piliulę. ,

Po Tessa kalbėjo komunistas, vieno 
šiaurės departamento deputatas, kalnie
tis, mėlynomis gyslelėmis veide.

— Mes reikalaujame, kad vyriausybė 
padarytų galą fašistinių žudikų J^rhoii. 
Būtina ištirti deputato Breteilio vei)d- 
mą . >.

Prasidėjo dešiniųjų obstrukcija. Bre
teilis išėjo, bet jo draugai rėkė nenutil- 

-dami ištisą valandą. Socialistai sėdėjo 
ramiai, tarsi tai, kas vyko, jų nelietė; 
komunisto kalbą jie laikė perdaug griež
tą esant. Pagaliau Erijo užsidėjo cilin- 
derį: tai reiškė pertrauką. Deputatai, 
kaip mokiniai, nudžiuginti pertraukos, 
linksmai nulalėjo į kuluarus arba į bu-

SU

Radikalai susirinko į frakcijos pasita
rimą. Vieni deputatai gyrė Tessa kalbą; 
kiti šnekėjo apie “apgautas šalies viltis,” 
apie pirmąjį plyšį Liaudies frėnte, apie 
dešiniųjų intrigas. Tessą kukliai pasakė: 
“Aš norėjau išgelbėti Liaudies frontą ir 
mūsų partiją.” Po ilgų ginčų radikalai 
nutarė suderinti savo laikyseną su socia
listais, nurodydanli, kad pageidautina

* išvalyti užimtąsias įmones. Socialistai 
delsė atsakyti: Viaras norėjo pasitarti 
su Deseriu. Publika tribūnose labai nu
sivylė, kai Erijo pasiūlė Breteilio pa
klausimo svarstymą atidėti vakariniam 
posėdžiui ir nagrinėti kovos prieš epizo- 
otiją įstatymo projektą. Breteilis suriko:

Deseris rūpestingai paklausė:
— Kaip jūsų sveikata?
— Ačiū. Aš labai pavargau.
— Suprantama '— vykdyti tokį strei

ką ...
— Mes kenčiame dėl jo, kaip ir jūs. 

Mums reikia pasikalbėti . . . Pasakykite, 
ką jūs mums siūlote?

— Brangus bičiuli, jūs — ministras, 
o aš — privatus asmuo. Aš laukiu jūsų 
parėdymo.

Viaras norėjo atsikelti ir išeiti, tačiau 
atsakomybės pajutimas nugalėjp įžeidi
mą. Jis ramiai pasakė:

— Aš nesuprantu jūsų ironijos.
— Tai ne ironija, tai savisauga. Sprę

skite patys: jeigu aš imsiu reikalauti su
tvarkyti streikininkus, jūs pasakysite, 
kad mes, “du šimtai šeimų,” sutrukdėme 
jums įkurti žemėje rojų. Aš verčiau 
lauksiu. Gal būt, jūs iš tikrųjų burtinin
kai ... O gal ir ne. Tuomet darbininkai 
patys pamatys, kad jūs nieko nepakeitė
te, taip pat ir negalėjote pakeisti. Tad aš 
nieko ir nereikalauju.

— Tačiau Tessa šiandien pareikalavo 
išvalyti fabrikus.

— Žinau. Mūsų bičiulis Tessa jaunos 
sielos. 0 aš verčiau lauksiu. Aš nesiprie- 

' šinu policinėms priemonėms, bet viskas 
savo laiku. Kaip jums patinka mano 
Marke? Aišku, jis silpnesnis už jūsų,- 
bet tas žalias atspalvis ...
' Deseris nukreipė pokalbį į . tapybą. 
Viarui rūpėjo ne paveikslai, ir jis atsi
sveikino.

Kas jam daryti? Deserio žaidimas pa
sirodė esąs sudėtingas. Jis, matyti, su
galvojo suskaldyti vyriąusybinę daugu
mą. Šiandien pusė radikalų palaikė Tes
sa. Vadinasi, reikia išvalyti fabrikus?... 
Bet tuomet darbininkai nueis su komu
nistais. Tai — revoliucija ... šlykštus 
žaidimas: ir taip ir kitaip pralošimas! 
Viaras ilgai kankinosi. Nuovargis pa
tarė: laukti. Tai buvo kažkas įgimta, pa
žįstama iš vaikystės, jauku. Juk yisą gy
venimą jis laukė: laukė pergalės rinki
muose, progreso triumfo, visuotinės tai
kos; laukė ir asmeniniam gyvenimui lai
mės, pripažinimo, ramybės. Deseris tei
sus laukdamas. Aišku, reikia laukti! Vi
si susipras. Svarbiausia — nepadaryti 
nereikalingo žesto;

Prieš vakarinį posėdį Viarui atnešė 
slaptosios policijos suvestinę. Agentai 
pranešinėjo, kad tarp streikininkų pa
stebimas skilimas. Daugelis norį- nu
traukti streiką. “Senos” įmonėje susi
tarimo šalininkų skaičius augąs. Via
ras patenkintas šyptelėjo; paskui jis pa
galvojo: reikia sutrukdyti visišką strei
ko pralaimėjimą, nes tuo pasinaudotų 
dešinieji radikalai. Tačiau ir Deseris 
nusiteikęs taikytis. Galima rasti kom
promisą. Laikas dirba mūsų naudai.. .

Radikalai nieko nepasiekė. Posėdyje 
vyriausybė Viaro asmenyje davė miglo
tą atsakymą: būtina, iš vienos pusės, ap
ginti darbininkų interesus, iš kitos — 
išsaugoti įstatymus ... Dešinėje protes
tavo, socialistai plojo, radikalai tylėjo. 
Tessa sušuko iš vietos:

(Bus daugiau)

karo “išvirintiesiems.” Ne
kartą jis savo kaimynams 
buvo kalbėjęs, kad grįžti. į 
savo tėviškę negalįs, ir kad 
greitai kitas karas neįvyks, 
kad karas tik laikinas laik
raščių burbulas, o gyveni
mas Brazilijoje vertas tik 
virvės galo. Matyti, kad to
ji priežastis ir buvo jo nu
sižudymo. Buvo rastas laiš
kas nuo lenkų eks-generolo 
Lilin Derevery, kuris gyve
na Kanadoje ir dirba nike
lio kasyklose. Buvo rastas 
vienas laiškas, parašytas 
atsakyti minėtam eks-gene- 
rolui ir neišsiųstas, kadan
gi virvės galą užsinėrė ant 
kaklo anksčiau, negu pa
siuntė laišką. A. Neretin’as

savo laiške pataria eks-ge- 
nerolui nevažiuoti į Brazi
liją.

Išvietintųjų tarpe yra ir 
daugiau tokių, kurie kalba 
ir mano pasekti Nieretin’o 
pavyzdį: išmainyti Brazili
jos gyvenimą ant virvės ga
lo, bet dar turi viltį, kad 
Trumanas sukels karą, iš
muš visus komunistus ir jie 
vėl galės grįžti, iš kur at
važiavo, ir gyventi iš kitų 
žmonių prakaito.

Patartina visiems taip 
galvoj autiems pakeisti nu
sistatymą, bet stengtis pa
žinti patį gyvenimą, o pa
žinę, gal ne vienas sušuksi
te;., “Aš miegojau ir sapna
vau, kad gyvenimas yra 
linksmybė, bet pabudau ir 
pamačiau, kad gyvenimas 
yra visuomeninės pareigos 
ėjimas.” Tada suprasite, 
kad jūs kai kurie buvote 
sužvėrėjusios fašistinės ide
ologijos aukos, kad jūs nu
sikaltote prieš taiką, progre
są ir laisvę mylinčią žmoni
ją. Vietoje keikę, pamilsite 
ją, o neapkęsite tų, kurie 
.taip nežmoniškai išauklėjo 
jus ir užmigdė jūsų protą 
fašistiniais nuodais.

- Bijūnas.

BOSTON, MASS
Po ilgos šaltos žiemos pra

žydo pavasaris ir .su pavasa
riu lietuvių meninis gyveni
mas. Gegužės mėnesį įvyks 
trys įžymūs koncertai.

Lietuvių Radio Valandos 
koncertas, gegužės 2 d. Dai
nuos jau apmirštas, lietuviško 
“renaisanso” laikų J. Butė
nas.

paties 
ir vi- 
Kons-

no Sąjungos, Antro Apskričio 
koncerte dainuos to 
periodo plačiai žinoma 
su mylėta dainininkė 
tancija Menkeliūnaitė.

Trečias koncertas yra ren
giamas Cambridge, Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubo Cho
ro, kuris yra po vadovyste la
bai kompetentiškos ir gabios 
mokytojos Emilijos Tataroniū- 
tės.

Kadangi šis choras yra jau
niausias Massachusetts valsti
joj, ir *kol kas geriausias, tai 
ir choro koncerto programoj 
ims dalyvumą jaunos, ge
riausios šių laikų Amerikos 
lietuvių meninės spėkos. Bū
tent: žavingoji lakštutė Birū- 
ta Ramoškaitė, tenoras Alber
tas Vasiliauskas — brolis Bos
tono ir Massachusetts lietu
viams gerai žinomo 'Alexan
dre Vasiliausko. Taipgi šia
me koncerte pirmą syk pasiro
dys du jauni baltiečiai: V.

Kangro ir K. Raid, smuikinin
kas ir čelistas. Jie groja solo 
ir duetus, labai gabiai vartoja 
savo instrumentus ir bus vi
siems naujienėlė,, jų paklausy-

Galę gale, Kliubo Choras 
savo pasirodymu žada įrodyti 
bostoniečiams,t kad dainavime 
Massachusetts valstijoj jų nie
kas negali pralenkti. Ar tas 
tiesa ar ne—turėsime visi at
eiti į koncertą ir persitikrinti.

Koncertas įvyks gegužės 23 
d., 3 vai. po pietų, New En
gland Mutual Hali, 225 Cla
rendon St., Bostone. Tai yra, 
naujausia ir gražiausia svetai
nė. Zavis.

Minersville, Pa.
A. Barzdaitis sunkiai sirgo 

8-nis menesius- laiko. Du mė
nesius buvo ligoninėje, o da
bar yra namie. Jo sveikata 
povaliai eina geryn. Jis yra 
dienraščio Laisvės skaitytojas. 
Linkiu pilnai susveikti.

V. Ramanauskas. -

Washington. — Republi- 
konas senatorius H. Fergu
son reikalavo patraukti tei
sman 64 Komunistų Parti
jos vadus būk už “sąmoks
lą nuverst valdžią.”

^PAVASARIŲ GODOS’
Stasio Jasilionio

EILeRAščIŲ KNYGA GATAVA
Jau atspausdinta Stasio Jasilionio eilėraš

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

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti Ir 
pinigus. Ant jūsų pareikalavimo knyga tuo
jau bus pasiųsta.

To paties autoriaus pirmoji eilėraščių 
knyga “Bešvintantis Rytas” galima gauti 
Laisvės knygyne ir kaina tik 50c. Kurie 
dar neturite pirmosios knygos, užsisakykite 
dabar, užsisakykite abi kartu, prisiųsdami

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

Užsisakydami adresuokite:

427 Lorimer St Brooklyn 6, N. Y.

Kankliečiai Gerai Pasirodė

Balandžio 18 d. German- 
American svetainėje Chicagos 
LKM Choras, vadovybėje J. 
Kenstavičiaus, suteikė mums 
gražią programą. Jie daugiau
sia dainavo ištraukas iš opere
tės “Kornevilio Varpai.” Kaip 
solistai, taip ir visas choras ne 
tik kad gražiai dainavo, bet 
gana gyvai užsilaikė ant estra
dos.

Didelė pagarba priklauso cho
ro mokytpjui J. Kėnstavičiui už 
tokį gražų sumokinimą.

Trumpai kalbėjo V. Andru
lis, Vilnies redaktorius. Jis 
kalbėjo apie reikalingumą pri
klausyti prie LDS. Taipgi pri
siminė ir apie dienraščio Vil
nies reikalus ir kokią rolę Vil
nis lošia Amerikos lietuvių tar
pe, suteikdama teisingas žinias 
iš viso pasaulio.

Kadangi kankliečiai neatsi
vežė savo pianisto, tad buvo pa
kviesta panelė Pateliūnaitė, 
kenoshietė, kuri pagelbėjo lai
ke programos.

-Publikos buvo neperdaugiau- 
sia dėl nekuriu priežasčių. 
Mat, kaip visados, taip ir šiuo 
sykiu, kada mes ką nors paren
giant, tai žiūrėk jau ii' švento 
Petro svetainėje parengimas. 
Šiuo sykiu* surengė sidabrines 
vestuves vienai porelei. Tas bū-

f

. I *
tų labai pagirtinas i darbas pa
gerbt savo draugus ir, kaip te
ko girdėt, minėtos vestuvės tu
rėjo įvykti apie balandžio 10 
dieną.' Bet kada perkėlė vestu
ves į balandžio 17 d., kad pa
kenkt mūsų parengimui, kuris 
įvyko ant rytojaus, balandžio 
18 d., tai yra peiktinas pasiel
gimas. Tai mat, vis meilė ar
timo.

Balandžio 18 d. buvo sureng
tas koncertas LDS 65 kuopos. 
Todėl, varde kuopos, tariu vi- * 
siems didelį ačiū, kurie kokiu • 
nors būdu prisidėjo prie šio 
parengimo.

Komitetas.

Toronto, Canada
Diskriminuoja Negrus Toronte

Rasinių Santykių Institutas 
praneša,-kad Toronte dar vis 
diskriminuojami negrai. Kai 
kuriose vietose negrai jaunuo
liai nepriimami į.šokius su bal- 
taisiais. |Yra tokių restoranų, 
kur atsisako duoti pietus ne
grams.

Daug diskriminacijos dirb
tuvėse ir kitose vietose. Dis
kriminuojami japonai, kinai ir 
kiti ateiviai.

Japonai užvedė 1.400 bylų 
prieš valdžią, reikalaudanli 
bendrai $5,000,000 atlyginimo 
už jų nuosavybę, atimtą išva
rant juos iš B. C.

Dienraščio Laisvės

PIKNIKAI
Įsitėmykite datas ir vietas kur įvyksta 
mūsų didžiosios vasarinės iškilmės.

' BROOKLYN, LIEPOS 4 JULY
Clinton Park, Maspeth, L. I., N. Y.

Bostono Apylinkė 
MAYNARD, MASS., LIEPOS 4 JULY 

Vose Pavilion Park
Ant rytojaus po šių piknikų bus šventa, Neprigulmy- 
bės Paskelbimo Šventė. Proga būsais važiuoti 

į piknikus iš toliau.

RONKONKOMA
8634

1
TELEPHONE 
8TAGG 2-5043

<8 H

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavifrias 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 pual —Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-* Ketvirtu Bal. 29, 1948

♦
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CHICAGOS ŽINIOS
CIO UNIJOS REIKALAUJA 
PRAŠALINTI POLICIJOS 
KAPITONĄ BARNES
Streikierių Komitetas Ji 
Kaltina Priežastimi Santo' 
Cicardo Streikierio Mirties

Visos CIO unijos apsivienijo 
su United Packinghouse 
Workers Unija ir reikalauja, 
kad kapitonas George Barnes, 
kuris komanduoja policiją 
prie streiko apimtų pakaimių, 
tuojaus būtų prašalintas.

Delegacija iš 60 nacionalių, 
valstijos ir miesto CIO atsto
vų su 'Michael Mann, CIO 
apygardos direktorium, apsi
lankė pas pol. Com. Prender
gast ir 
Barnes,
dalyką ištirt, betgi 
bei ją.
Kaltina Streikierio

protestonų bažnyčios dvasiš
kiai stojo pikieto eilėse pro
testo iškabas nešini prieš po
licijos provokacinį aktą užmu
šime Santo Cicardo.

miesi prie atidavimo Armour 
& Co. įmonės kas neįvyko, 
Noihinacijų dienoje, balandžio 
13, Prendergast paskelbė, kad 
1,700 policijos 
stakjardų ir
streiko paliestų įmonių saugo
jimui.

Winnipeg, Canada MONTREAL, CANADA HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

ištraukia iš 
palieka 1,000

reikalavo prašalinti 
Prendergast žadėjo 

teisino po-

Užmušime
Herbert M a re h, 

diręktorius UPWA, 
Barnes’ą streikierio Santa Ci
cardo. 38, suvažinėjime, kuo
met, Barnes įsakė troko vai
ruotojui važiuot per pikietus.

Cicardo žuvo dėl mėsos ka
ralių godumo antradienį prie 
Armour kompanijos Muilo 
įmonės, 1035 W. 31 PI.
Dvasiškiai Dalyvauja Pikieto

Penktadienį prie Armour & 
C., 31st PI. ir Benson st., keli

distrikto 
kaltina

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

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

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest-Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai ’ 

visose dalyse miesto.
Te). Virginia 7-4499

dar-

pir- 
po- 
Tai 

1,30G,
Bet streikieriam

Didžiausios Pastangos 
Pradėti Mėsos Įmonėse 
Darbą Nuėjo Niekais •t

Stakjardų streikuojanti
bininkai baigia penktą savaitę 
kovos su godišiais Pakeriais. 
Šią savaitę jų skaitlingi būriai 
matės prie Keturių Didžiųjų 
pakerių įmonių vartų.

Chicago “Tribune’’ ir kiti 
didlapiai triubijo šeštą iš eilės 
pakerių pranešimą, kad dar
bas pakaimėse pirmadienį bus 
pradėtas ir eina didelis judėji
mas už grįžimą darban.

Tuose “pranešimuose’’ ne
buvo nieko naujo UPW (CIO) 
streikieriams.’ Armour N. Co., 
bandė tą burbulą pūsti pir
moje savaitėje streiko. Po to 
kai prezidento Trumano faktu 
tyrimo komisija rado, kad 
reikalavimas 29 c. valandai 
pakėlimo algos nėra perdide- 
lis, tai Armour & Co. godi- 
šiai nutraukė pasitarimus su 
unija. Pasitraukė ir paskelbę, 
kad pradės darbą.

Gi “Tribūne” pereitą 
madienj skelbė, kad 1,400 
licijos tėra prie pakaimių, 
kur dingo likusi dalis 
nepaaiškina.
stakjardų nedaro skirtumo: 
ar 2,700 policijos, ar 1,400. 
Jie pikietu.os tol, kol jų teisin
gi reikalavimai bus išpildyti.
Pasitarimai Perkelta 
Į Washingtona

Streikierių UPW-C1O vir
šininkai ir Keturi Pakeriai yra 
kviečiami valdžios į Washing- 
toną pasitarimui.

Cyrus S. Ching, 
Federal Mediation 
ciliation Service,
kad uftija ir pakeriai yra pa
kviesti į šalies sostinę nau
jiems pasitarimams, kad iš
naudojus visas galimybes su
sitaikymui. Rept.

direktorius 
and Com 
pareiškė,

Išsiplepėjo.
Pol. Com, Prendergast su 

“Tribune” išsiplepėjo rengda- ?

Washington. — Valdinis 
darbo departmentas prane
šė, jog kambarių rendos vi
soje šalyje per vienus metus 
pabrango pusseptinto nuo
šimčio.

t

j Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULE Y
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai Įrengtos Koplyčios 

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

Tel. MArket 2-5172

August Gustas 
-BELTAIRE FLORIST 

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas 
6702 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N, Y.

(kamp. 68th St.) 
I 

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 
ir tt., telefonuokite

SHoreroad 8-9330 
Ir Gustas jums tuojau pristatys gelių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui 

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS *
.Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai igdekoruota šermenų koplyčia, kur šęimos 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.

Seoul, Korėja.— “Snaipe
riai” apšaudė amerikonų 
lėktuvą, bekylant ,jam nuo 
pietinės Korėjos salos Čeju, 
kaip sako Assoc. Press.

PRANEŠIMAI
BRIDGEPORT, CONN.

vie-šeštadienio vakare, geg. 1 d., 
tiniai darbininkai apvaikščios gegu
žinę šventę. Rusų salėje, 100 North 
Elm St. Sid Taylor kalbės temoje

Pasaulyje Šiandien.”
“The

"Kas Dedasi
Bus rodoma sovietinė filmą
New Gulliver,” ir trumpesnė filmą 
“May Day Around the World.” Vė
liau bus vaišinimų ir šokiai. įžan
ga nemokama. Kviečiame dalyvau

ti 01-102)

Sekmadienį, balandžio 4 die
ną, įvyko Winnipego Lietuvių 
Klubo narių susirinkimas, ku
riame buvo aptarta nemažai 
svarbių reikalų.

Iš statybos komiteto paaiškė
jo, kad svetainės pabudavoji- 
mas kainavo daug daugiau, ne
gu buvo numatyta, kada buvo 
pradėtas darbas. Buvo apskai
čiuota, kad kainuos apie dešim
tį tūkstančių dolerių, bet pri
siėjo padaryti kai kuriuos pa
keitimus ir padaryti daugiau 
išlaidų, kurių susidarė iki ke
turių tūkstančių dolerių. Komi
teto raportas buvo-priimtas ir 
nutarta dėti pastangas, kad su
kelti ir atsilyginti kontrakto- 
riui.

Gražiai mus parėmė van- 
couveriečiai. Buvusi Klubo na- 

dabarrė J. Narusevičienė, 
vancouverietė, atsiuntė surink
tų aukų $159. Bravo, draugai 
Narusevičįai! W i n n i pegiečių 
vardu, tariu jums ir visiems 
aukojusiems didelį ačiū.

—o—
Tautininkai boikotuoja Klu

bo parengimus, nežiūrint to, 
kad Klube iki šiam laikui buvo 
vietos įvairiom politinėm gru
pėm laikyti susirinkimus, pa
rengimus ir 1.1. Smetonos ka
valieriai agituoja Winnipego 
lietuvius, kad nesilankytų į Klu
bo parengimus, o labiausiai 
naujai atvažiavusius lietuvius, 
štai vasario *29 dieną įvyko sve
tainės atidarymo koncertas, ku
riame pasižadėjo pasirodyti su 
dainomis - naujai atvažiavusios 
lietuvaitės, bet jas nekurie as
menys suagitavo nedalyvauti. 
Tie agitatoriai irgi nedalyvavo, 
manydami, kad be jų nebus pa-

Susilaukė Sūnaus
Kovo 27 d., prieš Velykas, 

Kristina ir Leo Šimonėliai su
silaukė sūnaus. Motina ir sū
nus sveiki ir randasi namuose.

vandentiekiui. Buvo manoma, 
kad šis gaisras pakenkė Mon- 
trealo kanalizacijai, nes dirb
tuvė stovi' prie vandentiekio 
Verdune ir pro ją eina didieji 
vamzdžiai, kurie pumpuoja van-

OPERATORĖS
PATYRUSIOS

DIRBTI PRIE $10.75 SUKNELIŲ 
Kreipkitės

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

(101)

BROCKTON, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks geg. 

3 d. Liet. Taut. Namo kambariuose, 
8 Vine St., 7:30 y. v. Visi nariai da
lyvaukite, nes yra savrbių reikalų, 
kuriuos turėsime apsvarstyti. — G. 
Shimatiis, Fin. Rašt. (101-102) I

HARTFORD, CONN.
Hartfordo Laisvės Choras rengia 

balių, geg. 1 d., Laisvės Choro Na
me, 155 HungerfdM St. Pradžia 7 
v. v. Turėsime orkestrą šokiams. 
Taipgi bus valgių-ir gėrimų. Rengė
jai kviečia visus dalyvauti.

(101-102)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas jvyks 

geg. 9 d., 2:30 vai. dieną, 15-17 Ann 
St., Harrisonc. Susirinkimas turėtų 
įvykti geg. 2 d., bet jis neįvyks to
dėl, kad daugelis mūs narių važiuos 
į Brooklyną pamatyt “Poną Ameri
koną,” ypatingai abu sekretoriai 
nebus. — V. W. Žilinskas. (101-102)

WATERBURY, CONN.
Vilijos Choras ir LDS 49 kp. ren

gia teatrą, Ponas Amerikonas, pa
rašytas Rojaus Mizaros. SuVaidins 
Hartfordo Laisvės Choro, vaidintoji] 
gf'upė. Geg. 2 d./Venta salėje, 103 
Green St. Pradžia 3 vai. dieną. 
Kviečiame vietiniūs ir iš apylinkės 
dalyvauti. Įžanga 75c asmeniui.

(100-101)

pa-
ge-

BROCKTON, MASS.
Paminėjimas pirmos gegužės, 

šaulio darbininkų šventės, įvyks 
gūžės 1 d. Carpinder Hali, 24 Ward
St. Bus geras kalbėtojas ir kruta
mieji paveikslai “The Nuernberg 
Trial,” 
nalistų, 
įžanga 50c. Pradžia 7:30 v. 
Kviečia .Rengimo Kom. (100-101)

The Nuernberg 
teismas nacių, karės krimi- 

užimtoj Amerikos zonoj, 
v. —

SCRANTON, PA.
Susirinkimas su judomais paveik

slais jvyks balandžio 28 d. W. Mcš- 
kūno salėje, 132 W. Market St. 
Pradžia 8 v. v. Visi lietuviai daly
vaukite, nes bus rodoma paveikslai 
reikale H. Wallace kandidatūros Į 
prezidentus. įžanga veltui. Kviečia 
Rengėjai. (100-101)

WORCESTER, MASS.
Darbininkų tarptautinės šventės 

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

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

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

tingas, apvaikščiojimas geg. 4 1 d., 
tarptautinės darbininkų šventės. 23 
Anderson Avė., kampas Cliff St., 
basemen t e. Pradžia 8 v. v. Bus ro
doma krutamieji paveikslai. Kvie
čiame Visus Cliffside ir apylinkės 
lieutvius dalyvauti šiame mitinge, 
kuris jvyks po viršminėtu adresu, 
Fairview. N. J. (100-101)

Smarkiai Nubaudė už Loteriją denį į miestą. Bet vanduo liko 
nekliudytas, tik visa dirbtuvė 
sudegė ir nuostolių padaryta 
apie $50,000.

Tai tik šios savaitės rapor
tas. Keletą savaičių atgal, viena 
po kitai, kelios dirbtuvės sude
gė. Reporteris.

Carlo Paressi gavo vieną mė
nesį kalėjimo ir $1,000 pabau
dos arba šešias mėnesius kalė
jimo už pardavinėjimą Italijos 
loterijos tikietų. Ta loterija 
esanti paramai italų komunis
tų partijos, todėl ir bausmė to
kia sunki.

Airijos “Sweepstake” yra ne
legalus Kanadoje, 'bet ka£ me
tais tūkstančiai tikietų paivluo- 
dama ir laimėjimai viešai skel
biami per laikraščius, ir tų ti
kietų pardavinėtojų niekas ne 
nemato. Kur teisybė?

Pakeitė Teismo Sprendimą
Dr. Molleur buvo nuteistas 

pakarti už padarytą abortą, ku
rio pasekmėj mirė 23 metų mo
teris. Daktarui padavus apelia
ciją, mirties bausmė pakeista 
kalėjimu iki gyvos galvos.

Tokią didelę bausmę uždėjo dukra 
šiam daktarui todėl, kad paro
dyti pavyzdį, jog valdžia drau
džia daryti abortus.

Tėvas Nuteistas 10 Metu 
Kalėjimo

Herman Bernard, 43 metų, 
šešių vaikų tėvas, gavo dešimtį 
metų* kalėjimo. Teisme motina 
įrodė, kad jis turėjo lytinius 
santykius su savo 16 metų duk
teria per pustrečių metų.

Mirė Nuo Sumušimo
Balandžio 12 d. 5 vai. rytų 

LaBohem kavinėje ant Guy St. 
provincialės policijos seržantas 
P. Dubuo primušė J. Benoit už

APLENKIMUI MAŠINŲ OPERATORES 
18—23 

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

Nuolatinis darbas. Gera Alga.
HARCORD MFG. CO. 

150 Bay Street, Jersey' City, N. J.
(102)

BROCKTON, MASS
Francijos Valdžia Uždarė
4 Komunistu Dienraščius

Laiškas iš Lietuvos
Gavau laišką iš Lietuvos 

nuo sesers Onos ir Prano Ga
li arto, Mazusiškių kaimo, 
Galgaudiškio valsčiaus, šakių 
apskrities. Rašo, kad visi 
sveiki.

Praneša, kad brolis Antanas 
Šimaitis su šeima, kurie po 
prievarta buvo išvežti į Vo
kietiją jau grįžo Lietuvon į 
savo buvusį ūkį. Jų vyriausia 

apsivedė su Balčium iš
Mazusiškių.

Vyriausia sesuo Marcelė 
Enriukaitienė mirė pradžioje 
vasario. 1947. metais. Rašo, 

i kad apie tai rašė daug laiškų. 
į bet jų negavau, čia turiu pri
minti, kad pirmą laišką nuo 
sesers Onos gavau liepos me- t nosį, 1945 metais. Plačiai ra
šė apie brolio Antano išveži-

Paryžius. — Francijos 
Valdžios Komisija dėl spau
dos uždarė 4 komunistų 
dienraščius, esą, todėl kad 
jie “nenešė pelno.” Prancū
zų komunistai turi dar 6 
dienraščius. Garsiausias jų 
yra L’Humanite su pus
ketvirto miliono skaitytojų. 
Be to, komunistai turi 4*6 
savaitraščius ir kt. laikraš
čius.

sėkmių. Tačiau parengimas bu- j i<ad Benoit .jam pakišo ko-
vo pasekmingas ne tik progra
ma, bet ir publikos buvo daug.

Pora savaičių po to tie pa
tys asmenys, pasiskelbę naujai 
atvažiavusių lietuvių globėjais, 
prisiuntė delegatą išnuomavi
mui svetainės dėl parengimo ir 
pareiškė, kad jeigu jūs norite 
vienybės, ir kad mes eitume į 
jūsų parengimus, tai duokite 
mums svetainę veltui. Tai ko
kias geras akis turi tie .mūsų 
ponai tautininkai.

Mes aukoj am ir lankom pa
rengimus, kad išlaikyti svetai
nę, o jie nori, kad mes jiems 
atiduotume veltui. Tokiu būdu 
mes ne svetainės skolą mokėtu
me, o tautininkų kišenes pildy
tume.

Toks atsišaukimas ir darbai 
piktina Klubo komiteto narius. 
Aš neabejoju, kad kaip seni 
Winnipego lietuviai, taip ir nau
jai atvažiavę, atsikratys tų sen- 
palaikių ir stos į bendrą darbą 
dėl išlaikymo vienybės ir pro
greso Winnipego lietuvių tar
pe. Klubo nariai neduos ’ ta
kiems asmenims svetainės vel
tui.

—o—
Jau apie mėnesį laiko veikia 

lietuvių kalbos mokyklėlė. Mo- 
kytojumi yra naujai atvažiavęs 
lietuvis — Dargužas. Pamokos 
vyksta sykį į savaitę, kas ket
virtadienį, nuo 7 valandos va
karo.

Yra gautos pradžios mokslo 
knygutės. Jei kurie dar nelei
džiate savų vaikučių, tai įsi- 
tėmykite dieną ir laiką.

M. Vidrukas.
(•Bi aZ* M* BU i2* aSa m* a2* Ja i"T v T Tr Tr iii T, *4’

■J. J. Kaškiaučius, M. D.
[ 530 Summer Avenue, ;
; Newark 4, N. J. ;
’ HUmboldt 2-7964
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GERI PIETUS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikąitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisves Name
( Brooklyn, N. Y. v

Kvėpiančiai kepfįos ir virtos 
mėsos valgiai. {Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

ją ir jis pargriuvo. Būk tai po
licininkas ėjęs skirti, kai Be
noit susipešė su kitu vyru.

Primuštasis buvo nuvežtas į 
ligoninę ir mirė. Daktarai pri
pažino, kad mirė nuo primuši
mo. Sako, kad Benoit turėjo 
širdies ligą ir mirė savo mir- 
čia. Policininkas yra suspenduo
tas.

Sugriuvo Namas
Balandžio 10 d. po piet su

griuvo dviejų aukštų namas ant 
Papineau St. Tame name gyve
no 18 žmonių ir visi, spėjo iš
sigelbėti. Namas įkainuotas 
$25,000. .

Gaisrai Padaro Daug 
Nuostolių

Užėjo gaisrų epidemija. Nė
ra tos savaitės, kad nuostoliai 
nuo gaisrų nesiektų kelių de
šimčių tūkstančių dolerių. Pa
staruoju laiku pradėjo degti 
daugelis fabrikų ir visados pa
baigoj savaitės arba sekmadie
nį. Užpereitos -savaitės pabai
goj sudegė J. Mann sandėlis, 
prie uosto ir nuostolių padarė 
$75,000. Balandžio 11 sudegė 
Atlas” konstrukcijos fabrikas, 

kur buvo gaminami vamzdžiai

j Ėgzaminuoįam
į Rašome Receptus Į
į Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

KJS3Z333K55E

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

\ lūs ir krajavus 
L sudarau su ame- 
filrikoniškais. Rei- 
■ kalui esant ir 
Kpadidinu tokio 
J dydžib, kokio pa- 

geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampa* Broadway ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway ’Line.

Tel. GLenmore 5-6191

Graikijos Monarchistai 
Apšaudė Albaniją

Belgrad. — Albanijos Te
legrafo Agentūra praneša, 
kad Graikijos monarchistų 
kariuomfenė balandžio 18 d. 
buvo perėjus 35 pėdas per

rną i Vokictij.i ir tas laiškas sieną į Albanijos pusę. Įvy- 
tilpo Laisvėje, rugp. 14, 1945 
metais. Tilpo ir Šimaičių šei 
mos biografija. .

Reikia priminti, 
nas turi Amerikoje du bro 
liūs ir du pusbrolius, 
gyvena Brooklyn, N. 
jis nesikreipė nei į vieną, kad 
jį gelbėtų — partrauktų Ame-i 
rikon. Jis grįžo į savo tėvyne i 
Lietuvą. Tai pavyzdys ki
tiems, kurie dar vis yra Vo
kietijoje.

Brolis Jurgis Shimaitis.

ko mūšis, kuriame monar- 
i- Į chistai nušovė du albanus 

saržehtus ir sužeidė 5 kitus 
kad Auta-; pubežiaus sargus. Graikų

monarchistai taip pat bom-
kune bardavo pasieninį Albanijos

ruožtą balandžio 21 dr 22 
d.

Haifa, Palestina.— Žydai 
įvedė karinį savo stovį šia
me mieste, kurį jie užkaria
vo nuo arabų.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. VAKARIENE 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 šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame Žemom kainom.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
/ I

Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty, JLith. Daily)—Ketvirtu Bal. 29/ 1948

/



New Yorko ntoi
Laivynas Rengiasi
Išmesti Veteranus
Iš Brooklyn Projekto

Virėjai ir Duonkepiai Eis 
Gegužinėje. Uniformuoti

New Yorko Policija 
Saugojo Naciu Pony 
Vaišintoją Astor

LIETUVIU KALBOS MOKYKLĖLĖS VEIKLA Vedybinė Sukaktis
Ką veikėme šeštadienį, bal. 241 jtq pabalo laukai

1 -ma, 
žinion 

valdinį 
Ten

Pradedant . gegužės 
laivynas .paima savo 
Wallabout Houses, 
gyvenamų namų projektą,
gyvenančios 107 šeimos, 
po “neįpareigotos,’’ turės 
kraustyti.

Tarpe tų “neįpareigotu, 
perviršinių (surplus) yra 7 
veteranų šeimos ii 
šeimų, kurių
kur nors užmiestyje. Jiems 
liepė susirasti kitą butą bė
giu dešimties dienų.

ISSl

30 kitu I 
nariai tarnauja

Moterims Klubietėms
Visos kliubietės prašomos 

susirinkti į Laisvės salę šio 
ketvirtadienio vakarą, balan
džio 29-tą, no vėliau 8 valan
dos. Eisime grupėje pagerbti 
kare žuvusį buvusį aid ietį, mū
sų narės sūnų Vincą Kazake
vičių.

Kariškis Vincas Kazakevi
čius bus pašarvotas Bieliaus
ko 
St., 
žės

šermeninėje, 
Brooklyne. 
1-mos rytą.

ti 60 Grand I 
Laidos gegu-

Valdyba.

Automobilistams
se- jn 

kiek
Daugelis mūsų brolių 

serų, kurie marguodavo 
vienoje darbininkų ir liaudies! 
Gegužinėje, šiuo tarpu negali | 
maršuoti dėl nusilpnėjusios; 
sveikatos. Jaunos moterys su 1 
mažais kūdikiais taipgi nega
li maršuoti — per sunku visą | 
kelią vaikus nešti, 
nėra kur.

o palikti

Gegužinei 
auto, pra-

Balandžio 24-tą pas Frank 
ir Stella Vaitkus, Jamaica, 
įvyko Petro ir Elenos Siauriu 
vedybinės 20 metų sukakties 
puota. Surengė sesuo šala- 
viojienė (ar turėjo ir talkinin
kių, neteko patirti). Svočia 
buvo Sereikienė, svotu — Teo
filius Kapočius.

Pu oto j e sveikini m ų -1 i n k ė j i - 
mu programą vedė Aleksan
dras Velička. Pasakyta daug 
gražių linkėjimų. Vakaras 
praėjo draugiškoje, malonio
je nuotaikoje. Svečių daly
vavo apie pusšimtis. Iš Bos
tono buvo atvykę Petro sesuo 
ir švogeris Smetonai, kiti da
lyvavo. didžiumoje, vietiniai, 
tarpe kitų žinomieji mūsų kai
mynai biznieriai Balčiūnai, 
Sutkai. '

Celebrantams bendrai nuo 
visų dovanota gražus lovai už
tiesalas, o tūli ir paskyrium 
atnešė dovanų.

Draugai Siauriai yra buvę 
darbštūs aidiečiai ir visuomet 
pasiliko- uoliais choro ir viso 
pažangaus lietuvių judėjimo 
rėmėjais, dienraščio Laisvės 
skaitytojais.

Mes kartu su jų pokylio 
! svečiais linkime jiems dar

i, o ant kelio 
po rogių pavažomis sniegas 
girgždėjo.

Mokinamės Veikalą
Pirmiau buvo skelbta, kad 

veikalo perstatymas įvyks bir
želio 12 (šeštadienį), bet ap
sižiūrėjus, kad kai kurie geri 
mokyklėlės prietęliai tą die
ną negalėtų dalyvauti, tai g ai 
prisieis diena pakeisti į sek
madienį, birželio 13. Tačiau 
dėl tolesnių informacijų 
mykite šį puslapį.

Praeitą šeštadienį jau 
v o paskirstytos kai kuVios 
lės ik mokiniai imasi rimtai 
mokintis, kad jie ir vėl galė
tų veikalą suvaidinti “kaip se
niai“ . . .

Lietuvių Kalbos Mokyklėlės 
klasė vyko Liet. Kultūros 
Centre, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond UGI, N. Y.

Mokiniai labai džiaugiasi, 
kad centro yra rekreacijai 
pakankamai vietos. Tik kol 
kas, dar trūksta kai ko iš 
sporto įrankių. Dėl to, kai ku
rie mokiniai atnešė ii- pridavė 
mokyklos vadovybei surinkę 
nuo mokyklėlės rėmėjų $7. 
Ypatingai daug tame pasidar
bavo Mary-Ann Wi!son-Vasi- 
liauskaitė.

Tam tikslui po doleri 
jo sekami :

Mrs. Baltrušaitis, R. 
nikas, Zeakus, Wilson
Mr. Dheis, George Wareson.

Atrodo, kad ateinantį sek
madienį jau turėsime krepši
niui sviedinį (basketball),

Kalbos Pamoka
Praeita šeštadieni kalbos i *

pamoka buvo apie prielinks
nį. Skaitytojas prašomas pa
mėginti atlikti sekamas už
duotis, kurias mokiniai leng
vai atliko:

būriu, 
Pirmos Gegu- 

taiką, bus ma- 
didclis sniegi- 

Tai nariai 
Restaurant 

Al-

)e daugiaspalvių 
maršuos

žiausiai vienas
būrys.

and
International

niai baltas

Em ployees 
liance.

tos unijos vii siniiiKai n 
eilinių maršuos maisto

tpsirengę darbiniais diabu

Virėjų lokalo 89-to nariai 
maršuos savame būryje. Seks 
bartenderiai, veiteriai ir vei- 
terkos, taipgi darbiniuose, iš
skyrus veteranus.

Veteranai

uni formose 
uniformos, i 
nesudėvetos, 
si dėti visas savo

visų divizijų ir 
prašomi atvykti

bent dalyje 
jos dar turi 
prašomi už- 
dekoracijas.

New Yorko valstijos Cham
ber of Commerce (gub. Dew
ey teritorijoje) buvo pasikvie
tęs ponią (Lady) Astor vieš
niose. Gi New Yorko poli
cijos v i rši n i n k as (m a j oro O ’- 
Dwyer teritorijoje) atsiuntė 
būrį policijos ją lydėti, šau

te

bu-
ro-

ar goti. auk o?

44Aš, Senas Amerikonas,
— Ji Grinorka, Tamsi!”

šiuos žodžius nuolatos kar
todavo savo draugams “Po
nas Amerikonas,’’ su kuriuo j 
Aido Choras nori BrooklynoĮ 
publiką supažindinti.

Tai nuolatinė jo 
nė pasakaitė, jog jis

kasdieni- 
esąs se

nas amerikonas, o ji (žmona) 
grinorka, privalo dėl jo dirb
ti. Mat, jis dėl to specialiai 
Lietuvon i 
kad 
c i ą. 
“too

darbo

Ponas Ame-

mušti
gotas

Bara

nuvažiavęs apsivesti, j 
gavus gerą, paklusnią pa- 
Amerikon kos, 
smart” •

karto “Ponui

anot jo,

Amorik o

būdais. Būdavo išsimiega iki 
valiai, pagirtuokliauja, korto
mis palošia ir suka Magdei 
galvą, būk tai 
surasi i.

Bet neilgai
rikonas” džiaugėsi tuo laimin
gu gyvenimu. . Sužinojo Mag
delė apie jo suktybes. Na, 
ė'... pasibaigė “Pono Ameri
kono’’-* saulėtosios dienos!

Taigi, jau šį sekmadienį, 2 
dieną ,gegužės, 3:30 vai. p. 
p.. “Ponas Amerikonas“ švais
tysis Brooklyne, Labor Lyce-

kada vaikai tampa už
einant skersai neapsau- 
gatves prie mokyklų ir 

žaismaviečių, mums aiškina,
būk mos neištenkamo polici
jos. Kalbant apie miesto bu- 
džetą, mums sako, būk mies
tas neišsiverstu be kėlimo fo
ro.

Ponia Astor, reikia pripa
žinti, yra šio to nusipelniusi 
prieš mus—pas ją svečiuoda
vosi visi didieji naciai. Tai 
buvo lizdas, kurį priminus 
amerikiečiams gerai žinomuo
ju vardu — Cliveden set — 
mūsų kariai tranšėjose sudre
bėdavo iš neapykantos.

Kitas davęs mūsų policijai 
darbo buvo nusodintas nuo 
sosto Jugoslavijos karaliukas 
Peter 2-sis su žmona Alek
sandra i)- sūnuku.

bus šeštadienį, geg. 1
gegužės 1-mą 

programa 
sekama:
lietuvių kalbos

rnii” sekėsi neblogai. jis vis
gi sugebėjo apgaudinėti savo 
žmoną, Magdę, visokiausiais

n m svetainėje.
Nepraleiskite 

pamatyti!
progos j}.

Koresp.

noris at
muš u 

K a

Prielinksnis
(Sujunkite sekamus žodžius 
su prielinksniais, paduootais

’ skliauteliuose)
Pavyzdys: Knyga ant stalo.

Knyga po stalu, etc.
1. Knyga, stalas (ant, po pas, 

už). 2. žuvėdra, vanduo (ant,
3. Traktorius, kie- 
už, pas). 4. Vėlia- 
(ant, šalia, pas), 
brido, upė (per, į,

šalia, po), 
m as (šalia 
va, klubas 
5. Arklys,

New York Fund Pra
dėjo Savo Kampaniją

Nikelis Nuteistas 
Už Suktybes

irgi 
e abejo, 
pagelbės.
eiliniams žmo-

mokėti dar desėtką ki
ta k sus.

mes
ką su

Jų manymu,

Greater Now York Fund 
pradėjo savo metinę kampa
nija sukelti 8 milionus dolerių. 
IŠ to fondo paskiau yra teikia
mos paskyros ligoninėms, ku
rios priima tūlą kiekį neišga-

William Arthur Nickel, tar
navęs knygvedžiu Mergentha- 
ler Linotype Co. ir iš ten šu 
grupe kitų nusukčiavęs $784,- 
000, nuteistas du ir pusę metų 
iki 5 metų kalėti Sing Sing 
kalėjime. Jam

o 
bi- 
iš-

mokinimasis.'
Mokyklėlės ;

ir kt.) ko-1

te, kas viršuj

Kas
Šį šeštadienį, 

dieną planuojama 
yra maždaug

1. Trumpa 
pamoka.,

2. Veikalo
3. Rinkimas 

veiklos (sporto 
m i te to, ir t. p.

Bet užteks. Iš 
pažymėta, jau galima matyti
ką veikia mokykėlės mokiniai 
Tik reikia, kad daugiau žmo 
nių susidomėtų mokyklėle iri daug laimingų metų poroje, 
paragintų savo ir savo pažįs-1 Dalyvis,
tarnų jaunuolius ją lankyti, j 
Taip pat prašomi patys moki
niai pakalbinti savo 
ir pažįstamus ir juos 
į mokyklėlę.

Neužilgo manome

draugus 
atsivesti

turėti

pasilinksminimo su užkan
džiais vakarą, sukviečiant mo
kyklėlės draugus ir mokiniui 
tėvus.

Kas galėtumėt 
patarnauti su savo 
šome pranešti komitetui, Lais 
vės salėje, ne vėliau gegužės: liūčių ai’ po mažai mokėti to- kalėjime. Jam atrokuojama ( 
1-mos ryto 12-tos valandos, išgalinčių ligonių. Gavėjomis jau atbūtas kalėjime laikas. 
Anksčiau, geriau. Komitetas | paramos yra 423 įstaigos, i
turi gauti atitinkamas kortas, į daugiausia, prieglaudos, esan- 
be kurių neleis parade važiuo- čios prie įvairių tikybų baž-; 
ti. Lietuviu Komitetas, -nyčių. I

Nuvogti pinigus jam pagel
bėjo falsifikavimas rekordų. 
Teisme Jis prisipažino esąs 
kaltu.

VISI TĖMYKITE: Brooklvnan atvažiuoja '!UU' !7 11 . 1

“PONAS AMERIKONAS”
TRIJŲ VEIKSMŲ KOMEDIJA SU DAINOMIS

Paraše ir režisuoja ROJUS MIZARA

Stato Scenoje Aido Choras
SEKMADIENĮ,

GEG. ■ MAY

Labor Lyceum Salėje
LIL. KAVALIAUSKAITĖ 949 Willoughby Avenue, JUOZAS JUDžENTAS 

: Doros rolėje ’ Brooklyn, N. Y. Maikio rolėje
j ..... .............. - PRADŽIA 3:30 V. PO PIETŲ .. —... Ų.--
j Po vaidinimo bus šokiai — JURGIO KAZAKEVIČIAUS ORKESTRUI griežiant

: Įžanga $1.25 ir $1.00; tik šokiams 60c.
•• “PONAS AMERIKONAS’” — komedija pilna sveiko humoro ir pamokymų.
; Aido Choras sudainuos eilę gražių dainų; vaidinime bus ir šokių.

Komediją vaidina rinktiniai Brooklyno lietuvių scenos megejai-aktoriai, kaip • 
tai: Jonas Juška, Jonas Lazauskas, Elena Feiferienė, Petras Grabauskas, Nastė Z 
Buknienė, Juozas Judžentas, Vera Bunkienė, Alekas Velička, Lilija Kavaliaus- Z 
kaitė, Anelytė Ventienė, Jonas Ignatavičius, May Merk, Jonas Rušinskas ir kt. *

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

Tikietai gaunami pas Aido Choro narius ir Laisves administracijoje. z
Vi-...............................-.......................... - ' ... ............... ......................................... ..........'.......f

Karaliukas 
gauti sostą, 
valdžia jam 
reiškia mums, 
nėms,
tą metų karo laiko 
Anot karalių ir ponų, 
vis viena nežinotume, 
pinigais daryti,
mums išeina sveikiau, kad 
nigus sumokame valdžiai, 
valdžia po kelis desėtkus 
lionų dolerių praleisdama
laikys kelis metus ilgiau kokį 
griūnantį karaliaus sostą ar 
bent bandys išlaikyt ar atgau
ti jau prarastą. T—as.

------------------------- „

Lietuvių Vieta ’ 
Gegužinės Parade

Lietuviu būrys užims savo 
vietą Pirmosios Gegužės para
do mobilizuotėje 2 valandą po 
pietų. Maršuoti pradės apie 
3:30.

Vieta: 38th St., tarp 9th ir 
10th Avenues, New Yorke.

Norintieji vykti grupėje 
prašomi sueiti prie Laisvės sa
lės ne vėliau 1:30. Kita gru
pė susidarys rytinėje Brook
lyno dalyje. Abi susitiks New 
Yorkė ant 38th St.

pas, šalia)'.

(Pabaikite sakinius vietoj brū
kių pridėdami teisingus prie- 

„ linksnius)
Pavyzdys: Traukinys prisi

artino prie stoties.
T r a u k i n ys prisiartino — 

Traukinys pasitraukė— Aš įli
pau— Aš išlipau— Vaikai įė
jo— Vaikai išėjo— Paukštelis 
išlėkė— Paukštelis įlėkė— Sau
lė pasislėpė— Saulė- išlindo— 
šuo išbėgo— šuo įlindo— Mos 

I priėjome— Mes užėjome— Jis 
įkrito— Jis išlipo—.

(J mokyklą, iš lizdo, nuo sto
ties, iš medžio, prie stoties, j 
medį, į narvelį, po debesimis, iš 
būdos, iš po debesų, į 
kiemą, iš duobės, prie 
namą, iš mokyklos, į

Saugokite jas gerai

jūsų AKYS
yra

jūsų BUITIS

DUOKITE IŠEGZAMINUOTI SAVO 
“SUŽINOKITE TIESA APIE SAVO

AKIS II 
AKIS“

duobę, į 
namų, į 
būdą.)

Jerome Hurwitz
OPTOMETRISTAS

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

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

B. S. A. O.

REIKALAVIMAI
Reikalinga 4 ar 5 kambarių apart- 

mentas su šiluma. Pageidaujama 
Ridgewood ar Maspeth. Kreipkitės 
.telefonu HA. 8-1793. (101-103)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N, Y.

Sveikatos Kultūros Klubo labai 
svarbusrsusirinkimas įvyks 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)

(Perrašykite sekamą ir prie
linksnius pabraukite)

Vasario mėnesį pas mus at
važiavo iš miesto studentai. 
Kovo mėnesį vanduo nuo kalnų 
upeliais bėgo, ant šakų žvirb
liai rėkavo. Balandžio mėnesį 
nutirpo sniegas, iš pietų paukš
čiai parlėkė. Gegužės mėnesį 
mes bėgiojome poz laukus ir rin
kome iš pievos gėles. Birželio 
mėnesį pro mūsų apylinkę skri
do daug orlaivių. Rudenį ūki
ninkai "rinko javus iš laukų ir 

r .

vežė namo ir krovė į savo aruo
dus. Gruodžio mėnesį nuo snie-

DANTŲ GYDYTOJAS g 

Dr. A. Petrikai 
221 South 4th Street

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

.Valandą j^ryte^ | 

Penktadieniais uždaryta.
''Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioioiiiiniiiiim

&

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines; Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES i

★

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. 'EVergreen 4-8174

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom 
6—8 vakarais

TONY’S

Valandos:

Ir Pagal Pasitarimais*
Telefonas EVergreen 4-0208

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend*

Udy’a BULOVĄ modem

G-

Įvairybe kostu- 
džlulerlų. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio, 
Longlnes,

Graži 
miškų 
nelėm 
American
Laikrodžiai
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
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