
Gegužes Pirmoji.
Trečioji Partija ir Negrai. 
Jie Deginsią Knygas. 
•Menševikai Nori Ginkluotis. 
“Kapitono Planas.” 
“Italijai Reikia Krupavi

čiaus.” ,
Rašo A. BIMBA

šiandien darbo žmonėms di
delė, garbinga diena. šian
dien Gegužės Pirmoji—Tarp
tautinė Darbininku * *
Nebėra tokio žemės 
kur skaitlingi darbo 
būriai iškilmingai

šventė, 
kampo, 
žmonių 

šiandien
vienoje ar kitoje formoje ne
pareikštų savo klasinių reika
lavimų.

Nugajėjimas .Reakcijos ir 
taikos išlaikymasTiem et svar
biausi Gegužinės šūkiai. Ypa
tingai tas tiesa pas mus, 
Amerikoje. Jokioj kitoj ša
lyje nėra tiek karo kurstyto
jų, kaip pas mus. Iš niekur 
kitur taip rimtai žmonių tei
sėms ir laisvėms negrumoja 
pavojus, kaip iš mūsų šalies 
monopolistinio kapitalo.

Todėl šiandien tūkstančiai 
Amerikos darbininkų didmies
čiuose laiko susirinkimus bei 
žygiuoja gatvėmis, reikalauda
mi taikos, smerkdami reakci
ja-

Stebėtis reikia, kaip trečio- 
sio partijos judAnrfias naikinu 
rasinį šovinizmą, triuškina se
nus prietarus, kuriais baltieji 
šovinistai taip ilgai Jpersekiojo 
ir terorizavo milijonus juodo
sios spalvos žmonių.

Trečiosios/partijos susirin
kimu os< ir k o n ven c i j ose juo
dieji vir baltieji dirba išvien, 
svarsto bendruosius reikalus 
bendrai. Tai tikrai- naujas, ti
krai revoliucinis apsireiškimas 
Amerikos pietuose.

reda-
ir i
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Trumanas Reikalaus Ginklų 
Visoms Šalims, Remiamoms 
Pagal Marshallo Planą
Siūloma Ginklai šešiolikai Vakarinės Europos Kraštų 
Priedan prie Paskirtų Jiems Bilionų Dolerių

Prezid. 
savaitę

Washington. - 
Trumanas kitą 
kreipsis į kongresą, kad nu
tartų siųsti ginklus šešioli
kai vakarin. Europos kraš
tų, kuriuos apima Marshal- 
lo planas, kaip pranešė Uni
ted Press. Ginklai jiems bū
tų siunčiami priedan prie 
bilionų dolerių, kurie duo
dami pagal Marshallo pla
ną. Valdžia taip, pat svar
sto siūlymą leisti tiem kraš
tam daspirkti karinių me
džiagų *ir Marshallo plano 
pinigais, kurie iš pradžios 
buvct paskirti 'civiliams rei
kalams.

Pirmoje vietoje Truma
nas siūlys duoti patrankų, 
lėktuvų ir tankų priešsovie- 
tinei penkių europinių vals
tybių santarvei — Anglijai, 
Francijai, Belgijai, Holan- 
dijai ir Luksemburgui. Gin
klų toms šalims jau reikala
vo valstybės sekretorius 
Marshallas.

Republikon'as kongresma- 
nas Charles A. Eaton, kon- 
gresnio užsienių reikalų 
pirmininkas, prašė valdžią 
pagaminti planą, pagal ku
rį būtų duodamos karinės 
lend-lease “paskolos” nusi
teikusioms prieš komuniz
mą valdžioms.

Kompanijos Mėgina 
Sulaikyt Mainieriam 
Senatvės Pensijas

a: Korėjiečiai Skelbia
gus, hunam n 1S __ -1 1 • ni
iš stuomens pilnai Kovą Jankių Planui

Brooklyno “Ameriką” 
guoja žmogus, kuriam 
liemens *ir i 
tinka kryžioko vardas. Kas 
tik už progresą, tas jo priešas. 
Kas tik dabar daroma ir ku
riama7 Lietuvoje, jam nervus 
gadina.

Jam visos Lietuvoje leidžia- 
knygos yra nelietuviškos, 
jos “ir lietuviškai skam- 
“Ir ateis laikas,” jis šau- 
kada kiekviena dabar

mos 
nors 
ba?’ 
kia,
Lietuvoje išleista knyga “bus 
sudeginta.” (Amerika, bal. 
30 d.)

Tai sapaliojimas visiškai 
sujuodašimtėjusio kryžioko.

Lietuvių tautps laimė tik 
tame, kad joltroškimai nieka
da neišsipildys.

kitas
įtempimas gali

Seoul, Korėja. — Šiauri
nės ir pietinės Korėjos de
legatų konferencija Pyon- 
gyange, sovietinėje to kraš
to pusėje, priėYnė rezoliuci
ją, kurioje sako: Žmonės 
niekuomet nesutiks su ats
kirais valdiniais rinkimais, 
kuriuos ruošia amerikonai 
gegužės 10 d. savo užimtoje 
pietinėje šalies pusėje. Mes 
dėsime visas galimas pas
tangas, kad pastoti ’ kelią 
atskiriems pietinėje Korė
joje rinkimams, kurie ren
giami Amerikos imperialis
tu naudai.

Konferencijoj dalyvavo 
atstovai nuo 56 partijų iš 
šiaurinės ir pietinės Kore- 
ios daliu, v v

Washington. — Anglies 
kompanijų atstovas Ezra 
Van Horn persergėjo ban
kus, kur padėti $34,000,000 
mainiėrių gerovės fondo pi
nigai, nieko neduot mainie- 
rių senatvės pensijoms. Van 
Horn sako, kad ėmimas se
natvės pensijoms pinigų' iš 
to fondo būtų “neteisėtas.”

Van Horn yra vienas šio 
fondo globėjų. Kiti du glo
bėjai— John L. Lewis, Mai- 
nierių Unijos pirmininkas, 
ir senatorius Styles Brid
ges, priimtas kūip bepusiš- 
kas tarpininkas. ■.

Kada balandžio 12 d. dvie
jų globėjų balsais prieš Van 
Horną buvo pripažintos 
mainieriams .senatvės pen
sijos, tai Lewis ir atšaukė 
minkštosios anglies mainie- 
rių streiką.

UŽGERIA PABĖGĖLIŲ 
PRIĖMIMĄ AMERIKON
’ . Washington. — Kongres- 
manų komitetas užgyrė bi- 
lių, siūlantį per dvejus me
tus priimt į šią šalį 200,000 
išvietintų - pabėgėlių, esa
mų vakarinėje Europoje. 
Pirmiausiai siūloma įleist 
Amerikon žemės ūkio dar
bininkus, gydytojus, dentis- 
tūs ir amatininkus.

386 DEMOKRATINIAI VEIKĖJAI SMERKIA 
MUNDTO POLICINĖS VALSTYBES BILIŲ
' New York. — Demokra
tinių Teisių Komitetas, va
dovaujamas vienuoli k o s 
Washingtono kongreso na
rių, išleido pareiškimą, šau
kiantį sumušt Mundto bilių. 
Pareiškimas sako:

“Jeigu tas bilius būtų pri
imtas kaip įstatymas, .tai jis 
nuverstų amerikinės rūšies 
valdžįą... ir tuortiet nė vie
nas amerikietis neturėtų 
saugumo.”

Tą .pareiškimą taipgi pa
sirašė 375 unijų vadai, vi
suomenininkai, profesiona
lai ir kt. • .

Demokratinių Teisių 
' Kongreso vyriausi parei
gūnai yra kongresmanai 
John Blatnik, Emanuel Cel- 
ler, Walter K. Granger, 
Chet Holifield, Leo Isacson,

Arthur Klein, Vito Marcan- 
tonio, Adolph Sabath, Ge
orge Sadowski ir senatorius 
Glen Taylor.

Tarp pasirašiusių pareišr 
kimą yra advokatas John 
Abt, dr. Edward Barsky, 
New Yorko miesto tarybos 
narys Eugene Connolly; 
CIO Departmentinių Krau
tuvių Unijos sekretorius 
Nicholas Carnes; Darbo 
Federac. Viešbutinių Uar- 
bininkų Unijoj 6-to lokalo 
pirmininkas Martin Cody; 
profesorius W. E. B. Du- 
Bois;’ Darbo Federacijos 
Kepėjų Unijos 1-mo lokalo 
pirmininkas Frank Dutto; 
New Yorko Universiteto 
profesorius Henry . Pratt 
Fairchild ir ilga eilė kitų 
žymių amerikiečių.

Žydai Jau Būtų Užėmę Jaffų, .jei 
Anglai Nebūtų Padėję Arabams

Jeruzalė. — Anglai įleido 
bent 1,000 svetimšalių ara
bų kareivių į Jaffos miestą, 
kurį atakavo žydai Irgun 
kovūnai. Paskui anglai per 
valandų valandas pyle pat
rankų ir minosvaidžių ugnį 
į žydų pozicijas, ir grūmojo 
vėl iš oro bombarduoti žy
dus. Jie pasišaukė dar ba
talioną anglų kariuomenės, 
ir išreikalavo, kad žydai ir 
arabai paskelbtų keliolikos 
valandų paliaubas. Taip žy
dai buvo priversti

traukt mūšius ir po anglų 
patrankomis derėtis su ara
bais atstovais.

Žydai buvo faktinai /jau 
apsupę Jaffą su arabų ka
riuomene mieste. Jeigu ne 
anglų įsikišimas, tai žydai 
būtų jau paėmę tą miestą, 
kaip teigia 1 Associated 
Press. /

Balandžio 30 d. žydai už
ėmė dar vieną stiprų karinį 
punktą Jaffos srityje, kaip 
sako radijas (šiuos žodžius

per- rašant).

Žydų Valstybė Jau Veikianti Palestinoj
, pareiškė Azcarare.Lake Success, N. Y. —■ kinti”

Iš Palestinos sugrįžo Jung. “Ko trūksta, tai tik forma- 
Tautų komisijos narys Pab
lo Azcarare ir pranešė da
bartiniam Jungt. Tautų sei
mai, kad žydų valstybė jau 
gyvuoja ir veikia toje Pa
lestinos dalyje, kurią jiem 
paskyrė pernykščias Jungt. 
Tautų seimas. “Žydai jau 
padalino Palestiną į savo ir 
arabų valstybes, ir niekas 
negali to padalinimo panai-

lio pripažinimo, jog toks da
lykas įvyko.”

■' Dabartinis specialis sei
mas yra sušauktas, pagal 
Amerikos reikalavimą, *kad 
panaikintų pernykščią nu
tarimą dėl Palestinos pada
linimo į nepriklausomas a-' 
rabų ir žydų valstybes.

ORAS/^Būsią šilčiau.

Wm. Z. Foster Sako: Žmonės 
Sumuš Fašistiniai - Karinį 
Mundto Siūlymą Kongresui
“Amerikiečiai Žino, Kas Atsitiko, kai Hitleris įsteigė 
Fašizmą po Priedanga Kovos prieš Komunizmą”

New York. — Amerikos 
žmonės atmes Mundto bi- 
lių, kuris mojasi sunaikinti 
Komunistų Partija ir visas 
progresyves organizacijas, 
pareiškė partijos pirminin
kas Wm. Z. Foster, pasikal
bėjime su spaudos reporte- 
ri’ais. Priešfašistinės ameri-

Ne Komunistai, bet 
Kapitalistai Gręsia 
Prievarta,--Wallace
; Oskaloose, Idwa.— “Deši
nieji reakciniai kapitalistai 
greičiau iššauks prievarta 
ir jėgos vartojimą šioje ša- 
lyje^prieš* žmones, negu kas 
kitas”, pareiškė Henry A. 
Wallace, trečiosios partijos 
kandidatas į Jungtinių Val
stijų prezidentus. Kalbėda
mas William Penn Kolegi
joje, Wallace pajuokė tuos, 
kurie pasakoja, būk Sovietų 
Sąjunga kontroliuoja komu
nistines partijas visame pa
saulyje. Jisai sakė:

“Jeigu rusai ir kažin kaip 
stengtųsi sustabdyt komu
nistinį judėjimą, aš manau, 
kad jie negalėtu to padary
ti.” -

Garvežių Mašinistai 
Taipgi Skelbia Streiką

Chicago. — Geležinkelių 
Garvežių Brolija nutarė 
prisidėti prie streiko, kurį 
Garvežių JJgniakurių ir 
Svičmanų Brolijos skelbia, 
pradedant gegužės 11 d. 
Jeigu valdžiai nepasisektų 
sutaikyti , geležinkelie č i ų 
Brolijas su kompanijomis, 
tai 150,000 tų darbininkų 
streikas sustabdytų visą 
traukinių judėjimą.

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. Y. .

Telephone: Stagg 2-3878

kruvini

užreiškė, jog 
Partija visomis

ii*4

Keleivis nebesusikalba su 
Amerikos generolais. Girdi, 
vienas karo varias sako, kad 
“karas prisiartino,” bet 
teigia, kad
tęstis ilgus metus.”

Tai kurio dabar klausyti? 
Keleivio redaktorių protas ne
gali suvaikyti. Todėl jie su
šunka: “Būtinai reikia gin
kluotis.” (K., bal. 28.)

Dabar visi nekantriai lauk
sime, kada Strazdas 
šoblia apsiginklavęs 
vajavotis!

Maikio 
ištrauks

žinotų, 
Jurgėla

’ Kad visas svietas 
jog kapitonas Petras 
ant pečių nešioja galvą, o ne 
kopūstą, jis parašė atsišauki
mą ir išsiuntinėjo visiems 
fašistų, menševikų ir klerika
lų laikraščiams, kurič su mie
lu noru ji patalpino. Jurgė- 
la reikalauja, kad mes, varg
šai lietuviai, priverstumėme 
Dėdę Šamą organizuoti “sve
timšalių legijoną,” ir kad ta
me “legijone”' būtinai būtų 
suorganizuotas “lietuviškas 
pulkas.” Tokio legijono misi
ja, girdi, būtų kariauti ko
munistus ir. bolševikus. Ka
pitonas Jurgėla, aišku, būtų 
to lietuviško vaisko koman- 
dierium.

Visur gražiai su bolševikais 
apsidirbęs, šis Jurgėlos vais-

(Tąsa 5-1x16 pusi.)

kiečių jėgos sumus tą bilių, 
siekiantį užkart šiai šaliai 
fašizmą ir įstumt ją j nau
ją pasaulinį karą, sakė Fos
teris ir Kom. Partijos sek
retorius Eugeno Dennis. 
Fosteris pridūrė:

“Amerikos žmonės daug 
ko pasimokė nuo to laiko, 
kai Hitleris įkūrė fašizmą • .■ 
po kovos skraiste prieš, ko
munizmą. Amerikiečiai ži
no, jog fašizmas neša karą. 
O šiame atsitikime tai būtų 
baisiausias, 
karas.”

Fosteris 
Komunistų
jėgomis kovos prieš 
biliaus reikalavimą sure
gistruoti ir persekiojimui 
išduoti partijos narius.

Dennis sakė:
“Į kovą prieš Mundto bi

lių stos visos darbininkiį ju
dėjimo dalys. Jei šis bilius z 
taptų įstatymu, tai policija 
galėtų tuojau atakuoti šim
tus tūkstančių . narių, pri- 
klausančių daugiau • kaip 
30-čiai organizacijų, kurias 
generalis prųkuroras To 
mas Clark apšaukė ‘komu
nistiniais frontais’.”
* Atsakydamas į reporte
rių klausimus, Fosteris pa 
ties Mundto biliaus žodžiais 
parodė, kaip tuo bilium ga
lėtų būti'triuškinamos uni
jos ir baudžiami žmonės už 
bet kokius demokratinius
^reikalavimus.

(Plačiau tatai Išdėstyta 
Komunistų 'Partijos pareiš
kime, išspausdintame šia
me puslapyje.)

Bogota, Colombia. — Šio 
krašto valdžia paliuosavo 
12 komunistų-vadų. Jie bur 
vo suimti kaip tariami Ii 
ralų .sukilimo dalyviai.

KOMUNISTŲ PARTIJA ŠAUKIA ŽMONES SUMUŠT MUNDTO BILIŲ; ĮSPĖJA, 
JOG TAS BILIUS YRA “DIDŽIULIS ŽINGSNIS Į FAŠIZMĄ IR KARĄ!”

New York. — Komunistų 
Partija atsišaukė į visus a- 
merikiečius, kad atmuštų į- 
neštą kongresui Mundto bi
lių. . Partijos pareiškimas, 
pasirašytas jos pirmininko 
Wm. Z. Fosterio ir sekreto
riaus Eugene Denniso, sa
ko :
' — Tas bilius yra paskuti
nis didelis žingsnis į fašiz
mą.

Dvipartinis kongresmanų 
Neamerikinės Veiklos Ko
mitetas ragina kongresą į- 
steigti policinę valstybę pa
gal Wall Stryto planus. Tuo 
tikslu siūlomas. Mundto bi
lius (H. R. 5852) rodo, kaip 
smarkiai ^rūstinę • reakcija 
stumia šią šalį linkui trecio
jo pasaulinio karo, despera
tiškai reiklaudama sau fa
šistinės galios.

Fašistinės ir karinės jė
gos stengiasi urmu perva
ryti šį bilių kongrese jau.

ateinančią savaitę. Taigi 
Amerikos žmonės turi grei
tai veikti, rūsčiai pakilti ir. 
sumušti tą bilių.

Šis bilius mojasi kirst 
smūgį amerikiečių gyveni
mui ir demokratinėms jų 
teisėms, nors jis nuduoda, 
būk nori “apsaugoti” ame
rikiečius nuo komunizmo.

Pavadintas “1948 m. Ak
tu Suvaldyti Diversinius 
Veiksmus”, tas bilius siekia 
panaikinti pirmąjį Konsti
tucijos pataisymą, užtikri
nantį žodžio, minties ir or
ganizacijų laisvę. Jisai 
skandališkai laužytų 5-jį ir' 
8-jį Konstitucijoę pataisy
mus. Tai yra bilius, kuris, 
apeidamas visas teises, iš 
anksto skiria bausmes tam 
tikroms žmonhi grupėms ir 
asmenims.

Tas bilius ' suspenduotų 
habeas corpus teisę ir ati
darytų koncentracijos sto-

judėjimo tikslus. f 
Tas įstatymiškas melas,

Mundto bilius verstų Komu
nistų Partiją nelegale. Jis 
reikalautų, kad Komunistų 
Partija “užsiregistruotų” 
ir perduotu, savo nariu var
dus FBI.

Kiekviena pąžangi organi
zacija, ypač darbo klasės 
partija, kovos iki pat pas- 
kutinųjų prieš savo narių 
traukimą į tokius fašisti
nius juoduosius sąrašus ir 
gins demokratiją, atsisaky
dama registruotis ir išduoti 
savo narius persekiojimui.

Mundto bilius panašiai 
siekia nlelegalėmis paversti 
vadinamas “komunistinio 
fronto” organizacijas,* net 
ir švelniausiai liberalines 
grupes. r

Įstatymas pagal Mundto 
bilių toliau ardytų darbo u- 
nijas, kurias Tafto-Hart- 

ir tolimuosius komunistinio1 ley’o įstatymas pradėjo ar-

vykias gveturgimiams. Jis 
atimtų pilietybę jums, jeigu 
jūs esate ir šioje šalyje gi
mę, bet jei koks fanatikas 
valdininkas palaikytų jus 
“kal.tu” pagal šį bilių.

Mundto bilius įrašytų į 
įstatymų knygas Didįjį Hit
lerio Melą (apie komunisti
nį pavojų). Jis'įkalintų Ko
munistų Partijos vadus ir 
bet kokį pažangų žmogų, 
apšaukdamas jį koniunistu. 
Tas bilius laiko kriminaliu 
nusižengimu pritarimą so
cializmui ar bet kokiai vi
suomeninei pažangai. Nors 
Komunistų Partija yra a- 
merikiečių darbo klasės 
partija ir. amerikiečiai jau 
šimtas metų kai studijuoja 
ir skelbia marksizmo moks
lą, tačiau šis bilius reikalau
ja laikyti komunizmą “kri
minaliniu sąmokslu ir už
drausti visus Atuojautinius

dyti. Toks įstatymas būtų 
streikų laužymo įrankis. Jis 
galėtų bausti kiekvieną 
streiką kaip “kriminalinį 
suokalbį.”

Tas bilius pakurstytų vi
soj šalyj linčiavimus prieš 
negrus. Jis padarytu krimi
naliniu nusidėjimu rėmimą - 
tokių reikalavimų, kaip iš
leisti federalį įstatymą 
prieš linčiavimus; •panaikin
ti taksus, imamus už daly
vavimą1 rinkimuose; neda
ryti samdoje skirtumų tarp 
žmonių tautybės ir religi
jos, ir t.t.

Šis didelis žingsnis į fa
šizmą taip pat būtų didžiu
lis- žingsnis į trečiąjį pasau
linį karą. Jis siekia nuslo- 
pint augantįjį žmonių judė
jimą dėl tąikos. Jis suduotų 
skaudų smūgį ir naujajai 
liaudies partijai, vadovau
jamai Wallace’o - ir Taylo- 
r’io. Tai bilius, kuris siekia

pavogti • 1948 m. rinkimus 
Wall Strytui ir karo kurs- 
tytojams. ’ '

Bendrai Amerikiečiai! Da
bar yra paskutinė valanda. 
Nežiūrint, kaip mūsų nuo
monės skirtųsi — apie Mar
shallo planą, apie dviparti- 
nę valdžios sistemą ar apie 
Amerikos ateitį — mes tu
rime veikti išvien dabar, 
nes rytoj mes jau netektu
me laisvės pareikšti savo 
nuomonių skirtumus.

Kiekvienas laisvę mylįs 
I .asmuo, kiekvienas 
kas, tuojau kreipkitės į sa 
vo kongresmaną Washing
tone! Kiekviena darbo uni
ja, kiekviena žmonių orga
nizacija, sumobilizuokite vi- " 
sas savo jėgas prieš tą bi
lių! Lai kongresas išgirsta 
žmones vienu balsu reika- * 
laujant: Mundto bilius turi 
būti sumuštas!
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Šių Metų Gegužės Pirmoji
Gegužes Pirmoji — tarptautinė darbo žmonių soli

darumo ir kovos diena, — kovos dėl šviesesnio rytojaus. 
' Ji.gimė Amerikoje ir 1889 metais tarptautiniame so

cialistų suVažiavime Paryžiuje, amerikiečiams pasiūlius, 
buvo paskelbta tarptautine darbininkų švente.

Kaip pasaulyje nėra vienoda visuomeninė santvarka, 
taip ne vienodomis formomis Gegužės Pirmosios minėji
mas bus atliktas. ,

Tarybų Sąjungoje, socialistinėje šalyje, ši šventė 
/švenčiama oficialiai. Tos šalies tautos, atsipalaidojusios 
nuo kapitalizmo, šią dieną švęs ir .ruošis tolimesniems 
laimėjimams gamyboje ir kultūrinėse srityse.

Tokiose demokratinėse valstybėse, kaip Lenkija, Če- 
choslovakija, Jugoslavija, Rumunija, Bulgarija; Vengri
ja ir Albanija, kur darbo žmonės pasiekė didžiulių laimė
jimų ir atsistojo kelyje į soČializmą, ši diena taipgi bus 

• iškilmingai praleista. i
Fašistinėse ir pusiau fašistinėse šalyse, kaip Ispani

ja, Portugalija, Turkija, Brazilija ii* joms panašios, Ge
gužės Pirmųsios minėjimas bus uždraustas; tą dieną 
siautės ten žvalgybininkai ir. visokį niekšai, puldami 

•kiekvieną “numatytą” asmenį.
i Chinijoje Gegužės Pirmąją, kaip ir kitomis dieno
mis, ginklo, pagalba bus sprendžiamas to krašto likimas. 
Ten tebeverda karas — karas liaudies prieš fašistinio 
Čiang - kai - šėko režimą.

Graikijoje bus tas pats.
Palestinoje taipgi siautės mūšiai, dėl kUHdų vyriau

sia atsakomybė guls ant anglų ir Wall stryto imperialis
tu , .

Buržuaziniai demokratinėse valstybėse, kaip musų 
kraštas, kaip,Anglija, Francija, Italija, darbininkai švęs 
Gegužės Pirmąją, tačiau valdančioji klasė juos visaip že
mins ir visais būdais kenks darbininkų pasirodymui gat
vėse.

Kiekvienos valstybės darbo žmonės šią dieną turės 
savo specifiškus, ypatingus obalsius bei šūkius, išplauku
sius iš vietos sąlygų ir aplinkos.

Tačiau Gegužės Pirmąją visame pasaulyje vyraus 
vienas didžiulis šūkis:* šalin trečiasis pasaulinis karas, 
šalin jo ruošėjai!

Obalsis už taiką, prieš tretįjį pasaulinį'karą viešpa^ 
taus visame pasaulyje ir jis šiuo metu labiau negu kada 
nors apvienys visus darbo žmones, visų kraštų, visų tau
tų darbo žmones!

Be taikos ob.alsių, Amerikos darbo žmonės,, kaip mi
nėjome, turi kitų savo reikalų, — svarbių, degančių rei
kalų, dėl kurių jie Gegužės Pirmąją pasisakys.

Kova prieš reakciją, kova prieš keliantį galvą “ameri
kinį” fašizmą, — svarbus ir reikšmingas šūkis.

Kova prieš gyvenimo sunkinimą darbi žmonių ma
sėms.

Kova prieš Amerikos imperializmą, besimojantį už
kariauti pasaulį, kova prieš Tafto-Hartley įstatymą!

Trečiosios partijos kūrimas Amerikoje — kitas svar
bus darbas, liečiąs kiekvieną taiką ir laisvę mylintį ame-

Šiais obalsiais vainikuosis iškabos, nešinos eisenose.
Šitokie ir jiems panašūs šūkiai gražins sales, ,kuriose 

įvyks masiniai darbo žmonių mitingai Gegužės Pirmajai 
minėti.

> • “PM” Naujose Rankose ,
Pagaliau Mr. Marshall Fiejd’as. surado pirkėjus, 

tikusius perimti iš jo niūjorkiškį dienraštį “PM.”
Jais yra tūlas advokatas Bartley C. Crum (iš San 

Francisco miesto) ir Joseph Barnes, buvęs niūjorkiškio 
, /republikonų Herald Tribune bendradarbis ir korespon- 

ri*

su-

dentas.
Marshall Field’as skelbia, jog, girdi, pirkėjai, esą li

beralai ir jie leisią “PM”’ liberalinėje .dvasioje.”
Bet šiandien Amerikoje “liberalas” labai nuvalkio

tas žodis. Liberalizmu dangstosi net ir toki gaivalai, hu
ne atvirai bendradarbiauja su fašistais.

Taigi, palauksime ir pamatysime, ką nauji “PM” 
leidėjai pagiedos. , • '

■ Vienas aišku: “PM” buvo besjsiekę nupirkti Walla- 
ce’o šalininkai, bet p. MarshaK Field’as jiems nepardavė 
— “perkairūs” jie. 4 .
L Beje, “PM” j naujas rankas pereina su gegužės 1 
diena.

Vyskupas Smerkia Raudonbaubizmų
Metodistų protestantų vyskupas G. Bromley Oxnam, 

į^aną dieną kalbėdamas generalinėje metodistų konferen- 
><djoje, pasmerkė Amerikos raudonbaubius, t. y., tuos, 
kurie siekiasį pas/elbti kęmunizmui “kryžiąus karą*’ ir 
ragina Ameriką mesti atominę bombą anj T, Sąjungos.

Mūsų nuomone, vyskupas Oxnam labai gražiai api- 
| hūdino raudonbaubizmo apaštalus. \

Kas jie? ;
Tai žmęnės, nurodė vyskupas, kurie turi įgalią ir nori 

® H išlaikyti, kurie/turi turtus ir ryžtasi juos išlaikyti.
Vadinasi, tiesioginiai neįvardindamas, vyskupas pa-, 

reiškė, jog karą prieš komunizmą veda kapitalistai, di-

i
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Į Tarptautinė Apžvalga Virš 20,000 Asmeny Šiemet Poilsiaus ir 
Gydysis Lietuvos Kurortuose

Rašo A. GRIGOLAITIS
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Bogota, Kolombijoj “re
voliucija” prarijo daug gy
vasčių. Nors oficialiai skel
bė, kad užmuštų yra virš 
1,500, bet yra daug dau
giau. Įvesta griežta cenzū
ra. Pradžioje pro tą uždan
gą praleido žinių, kad 
tik keli desėtkai buvo 

•muštu. v
Generolas Marshall

būdamas ir grįžęs į Wa- 
shingtoną kaltina'“komuni
stus” už “revoliuciją”. Jam 
turavoja milijonierius W. 
A. Harrimanas ir kiti po-J 
nai. Bet jau net Pietų A- 
merikos atstovai, kurie 
ten buvo, sako, kad Wall 
Stryto ponai “revoliuciją” 
surengė, kad įgąsdinti Pie
tų ir Centralinės Amerikos 
atstovus, kad jie priimtų 
Marshall pasiūlymus 
laikyti komunistus” 
“ruoštis į karą.”

Washingtoną purto kari
nis drugys. Ginkluotu jėgų 
vadas \ James For ręstai, 
kuris ^ra didelis milijonie
rius, susirišęs su aliejaus ir 
kitais bizniais, ypatingai 
pralojusiais iš karo, reika
lauja į 3 metus išleisti $45,- 
000,000,000 -apsiginklavimui. 
Jis kalba, kad “karas neto
li”. Jarų turavoja armijos 
vyriausias vadas generolas 
Omar Bradley. Senato ko
mitetas reikalauja skirti 
$50,000 įrengimui Baltaja
me Name prezidentui sau
gios vietos. Lėktuvų gamin
tojai ir jų sėbrai siūlo, kad 
Anterikos karinis orlaivy- 
nas turi susidaryti iš 22,000 
karinių lėktuvų.

Tuo kartu spaudoje veda
ma propaganda ' už karą 
prieš Tarybų Sąjungą. Baž
nyčiose,^ įvesta valandos 
“melstis už rusus”, bet tos 
“pamaldos” 'yra niekas ki
tas, kaip - karinis kursty
mas. .

Net tim kunigai jau sa
ko, kad perdaug mūsų šaly
je karą isterijos. Taip Kon-, 
gregacijonų bažnyč. taryba 
skelbia, kad perdaug karo 
šumo ir propagandos už ka
rą. Dr. Rene Sand, medici
nos profesorius Brusselio 
Universiteto, Atlantic City 
mieste įvykusioje medicinos 
klausimais tarptautin ė j a 
konferencijoj pareiškė, kad 
Amerikoj “perdidelis Sovie
tais gąsdinimas”, kad “per
dėta prieš SovTėfųs propa
ganda.”

Trečiosios Partijos kan
didatas į prezidentus Hen
ry Mfallace pareiškė, kad 
Amerikos žmonės, kaip ir 
Sovietų Sąjungos žmonės, 
nenori karo, kad Amerikoje 
karo nori pelnagrobiai, ku
rie- nepaiso liaudies reikalų, 
bet nori tik sau turtus pa-^ 
didinti. Jis pasitiki, kad A- 
merikos liaudis tą parodys 
ir rudenį laike balsavimų. 
Jis sako, kad už jį balsuos 
nemažiau, kaip 20,000,000 
piliečių, -o tai bus užtekti
nai, kad Henry Wallace bū
tų išrinktas 'į prezidento ' 
vietą ir atgaivintų Roose- 
vėlto politiką, kaip namie, 
taip ir užsienio klausimais.

Australija užima .2,974,- 
580 ketv. mylių ir turi 7,- 
500,000 gyventojų, yra An
glijos dominionas—- pusiau-

kolonija.
Laike karo Japonijos im

perialistai grūmojo Austra
lijai. Todėl 1942 metais ten 
pribuvo Jungtinių Valstijų 
armijos daliniai. Australi
jos) gyventojai amerikiečius 
pasitiko su džiaugsmu. Bet 
greitai apsivylė, nes gelbė
tojai ‘į australiečįus žiūrėjo, 
kaipo į žemesnę rasę, kaipo 
į nepilnažmogius.

Kada Jungtinių Valstijų 
armija išvažiavo, tai buvo 
antras australiečių džiaugs
mas. Bet nors Amerikos ar
mija išvažiavo, vienok Wall 
Stryto kapitalistai vis dau
giau ten įsigali perimdami į 
savo rankas mėsos kenavi- 
mo, automobilių, plieno ir 
mašinų gamybos fabrikus. 
Australijos liaudis kelia 
prieš tai protestą^ Kartu 
smerkia, kaip naujus ponus, 
ir Anglijos valdonus, ku
rie Wall Strytui pataikau
ja.

Bulgarija pasirašė bend
ro apsigynimo sutartį ant 
20-ms metų su Čechoslova- 
kija. Pragoję buvo atvykęs 
Bulgarijos premjeras' Jur
gis Dimitrovas ir kiti vei
kėjai. Ta sutartis sutvirtina 
taikos reikalus Rytų ir Cen- 
tralinėje Europoje.

čechosiovakijoje darbi
ninkų unijos, kooperatyvai 
ir valstiečių organizacijos 
priima rezoliucijas ir reika
lauja valdžios, kad visu 
griežtumu imlų, nagan taip 
vadinamą “pasi/priešinimo” 
elementą, kuris 1 
ti dabartinę yal 
naikinti esairfą ;

Tas “pasipries 
men tas yra f in 
ir kurstomas

lorį nuvers-' 
ižią ir pa
vaiką, 
įnimo” ele- 
msuojamas 

užsienio im
perialistų. Tai dvarponiai, 

‘kapitalistai ir ąalies išdavi
kai, kaip pareiškė viename 
susirinkime darbo žmonių 
vadas Jan Voticka.

Chinijos Liaudies Išlais
vinimo Armija atsiėmė bu
vusią komunistų sostinę 
Yenaną ir suėmė 20,000 
generolo 06hiang Kai-sheko 
.kareivių. Tie kareiviai tuo
jau savo valia stojo į Liair 
dies Išlaisvinimo. Armiją.

Įdomu tas, kada 18-ka 
mėnesių atgal generolo 
Chiang Kai-sheko armija 
užėmė Yenano miestą, tai 
jis labai gyrėsi. Dar tik sa
vaitė ir pusė atgal “seime” 
sakė, kad jo armijos “di
džiausias 1947 metais lai
mėjimas buvo, ; tai Yenano 
paėmimas.” Bet kada ko
munistai atėmė, tai jo ge-*" 
nerolai sako, kad “Yenan 
miestas visai nesvarbus .., 
nevertas nieko.”

Amerikos korespondentas 
Mr. T. Durdin rašo, kad 
nieko, neišeis iš generolo 
Chiang Kai-sheko pastangų 
neleisti komunistų į pietus 
už Yangtze upės, nes komu
nistai jau dabar ten turi 
apie 100,000 armiją ir ke
lias provincijų lokalines val
džias. ' ,f- 
, Chinijos' komunistai iš
leido pareiškimą persergė
dami generolą Chiang Kai- 
sheką liautis naudoti nuo
dingas .dujas ir šaltakrau
jiškai žudyti, komunistus, 
unijų vadus ir demokratus 
civilius žmones. Sako, jeigu

dieji turčiai, Wall strytas. ✓ > •
Tiesą, patys kapitalistai neina kovon ~ turėdami pi

nigų, jie pasamdo mušeikas, pasamdo tamsius vargšelius, 
kurie atlieka tą juodą darbą.

Wall strytas pasamdo spaudą, radiją; Wall strytas 
turi įtakos ir bažnyčioje, — ypačiai katalikų aukštojoj 
dvasiškijoj.

Vyskūpp Qxnamo kalbos klausėsi, be. kitų, suskridę 
konferencijon 62 vyskupai.

tas nebus sustabdyta, tai 
■ komunistai, iš savo pusės, 
'imsis griežtų priemonių 
prieš turtinguosius.

Graikijoje monarcho - fa
šistai varo pavasarinį ofen
zyvą išnaikinimui partiza
nų. Spaudoje daug prirašy
ta apie pasisekimus. Bet 
štai korespondentas B. Con
way balandžio 25 
Athenų, Graikijos 
rašo: “” 
pagalba2 ^thenų 
nepajėgė sulaikyti 
nūs.” /

Italijoje reakcinė De Gas
peri vyriausybė, išlaimėjusi 
rinkimus, ,su Amerikos pa
galba, tuojau imasi žygių 
.naikinti liaudies laisves, 
draudžia susirinkimus, pa
rodas ir sueigas. Todėl, Mi
lano mieste įvyko trijų va
landų mūšis tarpe kareivių’ 
ir policijos iš vienos pusės, 
ir 25,000 buvusių partiza
nų, iš. kitos, kada partiza
nai minėjo 3-jų metų sukak
ti išlaisvinimo Milano iš fa
šistų jungo. Buvo užmuštų 
ir sužeistų.
■ Kas dėl laimėjimo rinki
mų, kuris buvo atsiektaš su 
Amerikos pagalba, tai jau 
pirmas džiaugsmas praėjo. 
New York Timeso kores
pondentas C. L. Sulzberger* 
rašo iš Romos, kad . jeigu 
De Gasperi valdžia nesiims 
griežtų reformų, tai greitai 
daugelis tų, kurie už jo 
kandidatus balsavo, bus ko- 
'munistų pusėje:

1. Italai valstiečiai p.rita- 
’ ria komunistų reikalavimui,
kad žemė būtų atiduota 
tiems, kas ją dirba. Supran
tama, dvarponiai ir De Gas
per i partija tam priešinga.

2. Darbininkai reikalau
ja teisių organizuotis, se
natvės pensijos, nedarbo 
apdraudos. Tai komunistų 
obalsiai. Gi De Gasperi 
partija tam priešinga.

3. Jungtines Valstijos' 
daug žadėjo Italijos žmo
nėms; bet De Gasperi nega
lės pravesti žmonių naudai 
bent kokias reformas, nes 
De Gasperi rėmė atviri fa
šistai, toki, kaip fašistas 
generolas Raffaele Cador
na, kurie niekados neatsisa
kys nei nuo žemės valstiečių’ 
naudai, neigi bus už senatu 
vės pensiją, apdraudą laike 
nedarbo arba kitas liaudies 
naudai reformas.

4. De Gasperi norėtų įsto
ti į karinį Franci jos- - Ang
lijos bloką, bet tas priešta
rauja 21-noš valstybės tai
kos sąlygoms su Italija. Ką 
kitos šalys pasakys, jeigu 
Anglija, Francija ir Jung
tinės Valstijos . laužys tai
kos sutartį'?

5. Italija negali atgauti 
Triesto, nes pusę jo terito
rijos valdo Jugoslavija, ku
rią be karo negalima pra 
šalinti. Kita, Triesto klau
simas yra išspręstas 21-nos 
valstybės.

Irane eina niovynės tarpe 
Anglijos ir, Amerikos’ tur
čių. Anglijai pataikautojas 
ministrų pirmininkas Ibra^ 
him Hakimi laimėjo parla
mento pasitikėjimą. Jo’pu
sėje armija, • .

Amerikos šalininkas, bu
vęs ministrų-, pirmininkas 
Ghavam, pabėgęs į Paryžių. 
Jo šalininkai mano, kad jis 
negalės grįžti, nes jį kalti
na, kad jis kelis milijonus 
dolerių vąldžios pinigų išsi
vežė. Bet jo šalininkai turi 
savo rankose miliciją, kuri 
yra taip pat ginkluota, kaip, 
armija ir vadovystėje Ame
rikos ų generolo ; Norman

(Tąsa 4-me pusi.)

dieną iš 
sostinės, 

‘Jungtiniu Valstijų 
? Athenu valdžiai

partiza-

i VILNIUS. — Lietuvos ku
rortų atstatymas prasidėjo to
li prieš karo pabaigą. Jam 
per mėnesį po Lietuvos žemių 
išvadavimo -nuo vokiškųjų 
grobikų, kada dar ėjo kovos 
Vokietijos teritorijoje, respu
blikos vyriausybė pasiuntė j 
Baltijos pajūrį specialistų ko
misiją, kad nustatytų nuosto
lius, kuriuos padarė priešas 
liaudies gydyklpms.

Liūdnas vaizdas buvo prieš 
akis. Vokiečiai barbariškai 
sunaikino vandens gydyklas, 
susprogdino gyvenamuosius 
korpusus, išgrobė medicininius 
įrengimus. Dargi parkų ža
lumynų jie nepasigailėjo, šim
tamečiai medžiai kurortų par
kuose buvo sužaloti.

Ir visi kurortai greit atgijo. 
Bendromis statytojų, architek
tų, inžinierių ir sodininkų pa
stangomis, \iena po kitos sto
ja rikiuotei! sanatorijos. Griu
vėsių vietoje išauga šviesūs 
korpusai, išplečiamas purvo ir 
vandens gydyklų praleidžia
masis pajėgumas, sutvarkomi 
parkai.

Lietuvoje .prasidėjo pavasa-' 
rio dienos. šilti’ pietvakarių 
vėjai išsklaidė nuo Baltijos jū
ros tirštą mjglos uždangą,-ir 
po mėlynu, pavasariškai skai
driu dangumių sublizgėjo ra
mus jūros paviršius. T&mis 
dienomis kurortuose užbaigia
mi paskutiniai pasiruošimai 
pavasario vasaros sezonui. 
Daugiau kaip tūkstantis dar- 
įuninkų dirba atstatomuosiuo
se darbuose. Jie turi būti už
baigti iki Gegužės Pirmosios. 
Tą dieną pirmosios respubli
kos darbo žmonių, grupės, pa
gal savo profsąjungų atilsi- 
nes, atvyks į sanatorijas ir po
ilsio namus.

šiuo metu Palangoje funk
cionuoja ,puikiai įrengta neu
rologinė sanatorija, pritaikyta 
darbui žiemos sąlygose. Nese
niai čia atvyko didelė miškų 
pramonės darbininkų ir inži
nierių grupė.

Kurorto atilsinėms jie buvo 
premijuoti už spartuolišką 
darbą, šį sezoną Palangoje 
atidaromos dar dvi sanatori
jos, tąJme skaičiuje vienintelė 
respublikoje sanatorija šir- 
dies-kraujoatakos sistemos su
sirgimams gydyti. Prie sana
torijos veikia atstatyta van
dens gydykla, naujai atstatyti 
fizioterapiniai kabinetai. Bai
giama statyti 6 korpusai, ku
riuose tilps 500 žmonių. Vie
nas, įrengtas su didžiausiais 
patogumais, paskirtas gydytis 
Tėvynės karo invalidams.

Toli už Lietuvos ribų žino
mas Pabaltijos pajūryje netoli 
Klaipėdos Girulių kurortas. 
Tyrimai, atlikti praeitais mo
tais, parodė ypatingai gerą 
jūros oro, prisotinto jodu ir

smaliniais apylinkės pušynų 
garais, įtaką sergančiųjų svei
katai. Čia poilsiaujantieji gau
na klimatinį, jūrinį ir fiziote- 
rapinį gydymą.

’ Giruliai — mėgiamiausioj i 
Lietuvos mokslininkų poilsio 
vieta. Jau paruošta atidary
ti priklausanti Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijai sanatori
ja. Mokslininkams, greta in
dividualinių kambarių, įreng
tos jaukios svetainės, bibliote
ka, gražiai sutvarkytas par
kas, jachtos išvykoms jį jūrą.

Dideli atstatomieji darbAi 
išvystyti Birštono - kurorte. 
Ant Nemuno kranto išgręžta 
naujas mineralinis šaltinis. 
Kurorto vandens gydyklai 
pradėtas mineralinio vandens 
tiekimas iš naujų mineralinių 
šaltinių. Pirmą kartą po ka
ro pilnai pradės dirbti purvo 
gydykla, 

r
šiemet čia gydysis 1,300 

žmonių. Kapitaliniai rekons
truojama taip pat Druskinin
kų sanatorija. Vokiečiai atsi
traukdami padarė šiai sanato
rijai ypatingai didelius nuo-' 
stolius. Atstatytas vandens 
gydyklos pastatas, gyvenamie
ji korpusai. Sanatorija pri
taikyta darbui be pertraukos 
per visus metus.

Daug dėmesio skiriama vai
kų vasaros poilsiui. Ant Bal
tijos kranto įkuriama gerai 
įrengta sanatorinio tipo vaikų 
stovykla; kurioje telpa 500 
vaikų. Stovykloje buvimo lai
kas—40 dienų, čia daugiau
siai poilsiaus moksleiviai. w 
Jiems statomos palapinės, val
gyklos, sporto aikštelės. Va
dovaujant instruktoriams, vai
kai treniruosis plaukyme, yrk- w 
lavime ir kituose sportiniuose 
pratimuose.

Ruošiasi ateinančiam kuror
tiniam/sezonui ir respublikos w 
meno darbuotojai. Gegužės- 
rugsėjo mėn. laikotarpyje ku
rortų scenose pasirodys ge- 4 
riausios Lietuvos meninės pa
jėgos. Operos teatras paro
dys savo paskutines premje
ras, Lietuvos Dramos Teatras 
supažindins • poilsiautojus su 
savo spektakliais ‘.‘Marti,” 
“Tartiufas.” “Giliosios šak
nys” ir kiti. Taip pat išstos 
Vilniaus Konservatorijos stu
dentai ir Vilniaus'Filharmoni
jos koncertiniai ansambliai.

Apie atstatomųjų darbų, at
liekamų dabar Lietuvos ku
rortuose, mastą galima spręs
ti kad ir pagal šį skaičių : tik 
sanatorijų ir poilsių namų gy
venamojo fondo atstatymui ir 
sutvarkymui išleista daugiau 
kaip 4 milijonai rublių. Res
publikos kurortuose šiemet 
poilsiaus ir gydysis daugiau 
kaip 20 tūkstančių darbo 
žmonių.
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Because of its strategic position and re- 
sources, the territory of Yugoslavia for 
centuries suffered various foreign . inva- 

, sions. With about 100,000 square tniles'and
1^,000,000 people, Yugoslavia, embracing 
Serb, Croat, Slovenian, Macedonia^ and 
Montenegrin lands, was created as a mon

archy after World War I. In World War II, she suffered heavily from 
German occupation, and after liberation, the monarchy was replaced 

' by a Federated People’s Republic. Predominantly agricultural, Yugo
slavia Is nevertheless the principal mineral producer of the Balkans, 
and has a Five Year Industrialization Plan. Her U.N. Representative is 
Dr. Joza Vilfan. Her flag is blue, white and red with a red star.

2 pusi.—LaievČ (Liberty, Lith. Daily) -*šeštad., Gegyž.l, 1948
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Juozo Tallat-Kelpšos Laimėjimas— 
Lietuvių Tautos Laimėjimas

Kompozitorius Juozas Tallat-Kelpša 
šiemet laimėjo pirmą stalininę premiją 
muzikoje.

Iš visų tarybinių tautų kompozitorių, 
Tallat-Kelpša šierųet muzikoje, vadinasi, 
buvo pirmai.

Pirmąją premiją jis gavo už savo.vei
kalą 11 Kantata apie' Staliną y

Kas yra Talląt-Kelpša?
Kiekvienas kiek tiek besidomįs muzi

kiniu menu lietuvis jį žino, girdėjo jo 
dainas, — dainas skambančias visame * 
lietuviškame pasaulyje.

Kas negirdėjo jo sukurtos dainos “Ža
lioj Lankoj,” ir kitų?

Dabar, kai jis gavo stalininę premiją, 
Tallat-Kelpša pftskilbs visame pasaulyje, 
kaip didis, žymus kompozitorius.

“Kantata apie Staliną” paruošta cho
rui ir simfoniniam orkestrui.

Tallat-Kelpša kadaise studijavo mu
ziką pas žymųjį rusų kompozitorių Lia- 
dovą. Jis gerai pažįsta rusų liaudies dai

Liuosybes Takais
Apjakytas, suvargęs, suteriotas, 
Kramtomas nuolat besočių vilkų, 
Nemanė, kad jam skirtas protas, 
Didi siela už jo lopų pilkų.

Bevilkdamas priespaudos juodą dėmę, 
Savo kančias nuplovė raudose, 
Kai dielės jo darbo vaisius paėmę 
Perdėm jį skandino nuoskaudose.

Ir taip per ilgus amžius vargo žmogus 
Paneigtas |>uvo taip, kaip gyvulys, 
Ir net gamta nesiliovė jam smogus,— 
Jam nešvietė saulė kai žiburys.

Ne kartą liaudis bandė nusikratyt 
Nuo savo tvirto kūno engėjus, 
Kad laisvę įgauti, šviesą pamatyt, 
Kad darbų vaisių tik sau sudėjus. y

Taip nuskriaustų laimei išmintis didin- 
Žinojo, kad išmušė valanda, [ga 
Ir įsisiūbavus kova teisinga 
Baigėsi pergalėjimo branda. t

Ir atsibudo krauju užgrūdyta 
Prislėgta liaudies pajėga didi, 
Teriojama ir burtais užmigdyta— 
Tik dabar tapus skaisti, 'išdidi.

Ir, apsivalius nuo priespaudos purvo, 
Kuris lig šiol vis stelbė jos jausmus, 
Pasikėlusi iš gilybių urvo 
Nutrenkė ’paniekinimo skausmus.

Ir ėmėsi už darbo, kurio vaisius 
Nebekrito į košeres tranų.
Taip žemė vaisingumu apsitaisius 
Nebenešiojo žmoniį alkanų.

Išlaukiniai parazitai numatė, 
zKaip sparčiai žygiuoja laisvas žmogus, 
Kerštingai į jį kūloką pakratė t
Į kūną suleido savo nagus.

Laisvasis žmogus nepaleido plūgo 
Ir paruoštą šautuvą laikydams, 
Dirbdamas sau ir kovų, nepabūgo 
Pergalės didybę numatydams.
Prieš svetimus antpuolius atsilaikęs, 
Narsumą parodęs neregėtą, 
Užpuolikus atmušęs, išvaikęs: 
Kūrė sau laimę dar negirdėtą.
Nors atmuštos gaujos, bet jos žvairavo 
Į šalies vairą liaudžiai įduotą, s 
Vėl brangusis kraujas plūdo, garavo, 
Kai žvėrių gaujos surengė puotą.
Vėl Įnirtis siautė, o gaisrai pražydo, 
Kai rudas amaras pasipylė, 
Bet į chaosą liaudis nepaslydo, 
Kad ir žiauriausiai ją ^priešas gylė.- 
Savo stiprybę visuomet ji jautė, 
Ir kad išlaimės kovą, žinojo. . t < 
Kai užpuolikai įdūkusiai siautė— (
Užnugarį ju^ugnis kilnojo...
Po to, didi pergalės realybė 
Per visą žemę skrido daug kartų,' 

nas, taipgi lietuvių liaudies dainas. Ge
rai pažįsta jis rusų klasikų muziką: Čai
kovskio, Glinkos, Rimsky-Korsakovo, ir 
kitų.

“Kantatai apie Staliną” Tallat-Kelpša 
naudojo Salomėjos Nėries žodžius, o mu
zikai motyvus sėmė iš liaudies.

Kantatoje vaizduojamas liūdnas Lie
tuvos žmonių, gyvenimas cąristinės ir 
smetoninės - fašistinės priespaudos me
tu ir linksmas, smagus gyvenimas tary
binėje santvarkoje, kurioje Lietuvos liau
dis kuria naują gyvenimą.

Kai atėjo pranešimas iš Maskvos, jog 
kompozitorius tapo apdovanotas pirmą
ja premija, jis labai nudžiugo ir pasakė 
Eltos korespondentui, jog ši premija pa- 
akstins jį didesniam kūrybiniam darbui 
dirbti. ; \

Tallat-Kelpša 'šiuo metu rašo naują 
lietuvišką operą iš Lietuvos valstiečių 
gyvenimo.

R. M.

Žygio Daina
Aušra mūsų kelią jau šviečia, 
Mergaite, sudie, lik sveika! 
Kovotojo žygis mus kviečia, 
Mus šaukia didi pareiga. 
Užgrūdinsim dvasią ir kūną, 
Išmoksime ginklą valdyt.
Kas'eina su liaudim—nežūna, 
Už liaudį mirtis bus saldi.
Užpulti mes kitą nemanom, 
Bet ginsimės mes puolamų 
Viskam pasiruošę gyvenam, 
Nes tikim tiktai savimi.
Idėjos ifiūs aiškios ir viešos, 
Netrokštam turtų svetimų.
Jei pultų mūs sąjungą priešas— 
Išmesim lauk iš namų.
Aplinkui pažįstamos vietos: - 
Giraitės ir upių krantai.
Mūs kelias krauju nužymėtas, 
Tat ginsim tą kelią šventai.
Mūs armijas 'Stalinas veda 
Su Spalio kovų vėliava;
Po vėliava vietą surado
Mūs žemė gimta—Lietuva, i

Teofilis Tilvytis.

, Kam Čia Kęst?
(Muz. A. Varlamovo.)

Kam čia kęst
Be tavęs—

Man tik vienai?
Būkim du
Vis kartu

Žėdną dieną!
Oi, ilgu
Be draugų

Vienumoje...
Vis artyn
Prieglobstin

Širdis mojj/. ..

Kam čia kęst
Be tavęs , .

Man vis vienai? (
Būkim du i
Vis k&rtu •

Žėdną dieną!
Jonas Kaškaitis.

Ir taip vis tvirtėjo liaudies galybė— 
Kovūnai grįžo prie savd vartų. '
Taip liuosybės sėklos plačiau užsėtps , 
Ęyla jiegomis rūstaus vulkano, 
Paneigtos minios tuoini sužavėtos: 
Darbais pareiškia tai, ką jos mana 
Apjakifcjai šėlsta' vergų “globėjai” 
Kurie tik svetimu triūšu mipfa, ' 
Karštį pajutę blaškos engėjai, 
Kai visai liaudžiai jau rytas švinta.
Tąjį didingą bešvintantį rytą 
Gali pritemdyt debesių tamsa, 
Bet liaudies naktį skradžiojr nugramzdy1 
Nebesugrąžins galybė visa .. [tą 

/ A. Dagilis.

LMS 3-čios Apskrities 
Konferencijos

Protokolas
s

Lietuvių Meno Sąjungos 3-čiOs apskrities 
konferenciją atidarė Komiteto pirmininkas R. 
Žukauskas^ sekmadienį, .balandžio 4, 1948, 
Laisvės salėj, Brooklyn, N. Y. Eva Mizarienė 
buvo išrinkta konferencijos pirmininke, o 
Mildred Stensler sekretore.

Sekretorius V. Bovinas perskaitė raportą, 
kas liečia pereitų metų veikimą. Didžiausias 
darbas, tai buvo’rengimas Festivalio, kuris 
puikiai pasisekė ir gražų įspūdį padarė. Se
kretorius padėkavojo visiems menininkams,, 
kurie prisidėjo prie to parengimo. Jis pranešė, 
kad komitetas užkvietė prisidėt į 3-čią apskri
tį Conn, ir Pa. valstijos menininkus ir kad 
formališkai įstojo Vilijos ir Laisvės Chorai iš 
iConn. ir Lyros Choras iš Philadelphijos, sy
kiu su Moterų Klubu ir ALDLD 10-ta kuopa.

Sekretorius nominavo^ delegatus į mandatų 
ir sumanymų komitetą ir buvo 'išrinkti: May 
Merk, W. Žukas, R. Žukauskas, Al Merkis, G. 
Ulinskaitė ir V. Bovinas. /

M. Stensler, apskrities komiteto iždininkė, 
pateikė finansų. raportą nuo liepos, 1947 m., 
iki balandžio mėn., 1948 m. Ižde randasi $1,- 
358.56. Taipgi perskaitė pilną raportą, kas 
link įeigų ir išlaidų Festivalio metu.

Po komiteto raportų sekė vienetų raportąi: 
Atstovas Al. Merkis, nuo Lyros Choro, prane- Večkys, Ona Visockienė, Gertrude Ulinskaitė, 
šė, kad choras' atgijo tik pereitą vasarą, kada j Ignatavičius.
pagavo entuziazmą nuo Sietyno Choro, kuris Mildred Stensler,
lankėsi Philadelphjjoj su pilna koncertine 
programa.? Lyros Choras turi ‘20 dainininkų. 
Visi čia gimę jaunuoliai. Choras puikiai pa
sirodė Festivalyje. Taipgi dainuoja kitose l^g 
lonijose. Darbuojasi su Red Cross ir ne per- 
seniai davė pilną liaudies dainų programą be
sigydantiems kareiviams Valley Forge Gene
ral Hospital.

Nuo Vilijos Choro raportavo mokytoja G. 
Ulinskaitė.’ Choras taipgi naujai atgaivintas. 
Grupė dar maža, bet gražiai ir pilnai daly
vauja savo valstijoje.

Nuo Laisvės Choro, Hartford, Conn., „ra
portavo Ona Visockienė. Choras turi 40 narių; 
didžiumą sudaro suaugę. Choras mokinasi vei
kalą 4‘Ponas Amerikonas.”

Nuo Sietyno Choro ir jų Vyrų Okteto ra
portavo R. Žukauskas. Choras palaiko 2 mo
kytojus ir gerai darbuojasi paplėtimui mūsų 
meno savo ir kitose kolonijose. Smarkiai ren
giasi prie koncerto Chicagoje ir savo muzika- 
liško Revue. ' ’

N. Nagulevįčiutė, delegatė nuo Vyturėlio or
kestro, pranešė, kad stygų ansarųblis dabar be 
mokytojaus. Kreipėsi į Apskritį pagalbos, kad 
surasti kitą mokytoją, nes ansamblį jie nori 
palaikyti. " \ ,

F. Mažilytė raportavo nuo Aido Choro 
Brooklyne. Choras stiprus, turi ^/u virš 50 
narių. Chorą sudaro didžiuma jaunuolių, bet 
choras gražiai lietuviškai dainuoja ir veikia 
lietuviškame mene. Dabar jie mokinas^ sulošt 
veikalą ‘‘Ponas Amerikonas” ir prie to jie 
pridėjo dainų. :

Toliau sekė bendros diskusijos.
Po diskusijų raportavo mandatų komisija. 

Delegatų buvo 36, atstovaują 6 vienetus mu- 
zikališkus ir 10 broliškus klubus, žemiau seka 
delegatų vardai ir vienetai, kuriuos jie atsto
vavo.

N. Nagulevičiufė nuo Vyturėlio, Brooklyn, 
.N. Y.

Bob Žukauskas, Edward Skučas, Walter Žu
kas, Harry Mitkus, Alice Bakūnas, Mildred 
Stensler, nuo Sietyno Choro, Newark, N. J.

Ona Visockienė ir Stanley Barzdelis nuo 
Laisvės Choro, Hartford, Conn.

Gertrude Ulinskaitė ir Leon Raskauskas nuo 
Vilijos Choro, Waterbury, Conp.

May Merk, J. Ignatavičius, Frances Maži- 
lis, Caroline Gilman, Sylvia Pužauskaitė, Olga 
Baltrušaitis ir Eva Mizarienė nuo Aido Cho
ro, Brooklyn, N. Y.

Al. Merkis, H. Šimkus ir L. Baranauskas 
nuo Lyros Choro, Philadelphia, Pa.

J. Thomson nuo Sveikatos Kultūros Drau
gijos ir LLD 1-mos kuopos, Brooklyn, N. Y.

? Mike Stockovas nuo LDS 1-mos kuopos, 
Brooklyn,. N. Y. ,

C. Briedis nuo LDS 50-tos kuopos South 
Brooklyn,,N. Y.

.J. Kačergis ir O. Kačergienė nuo LDS 133- 
čios kuopos^ Jersey .City, N. J. .

Mary Kalvaitis ir Julids Kalvaitis nuo LLD 
55-tos kuopos, Ridgewood, N. Y.

K. Maziliauskas, J. Zelaskas ir P. Jeniū- 
nas nuo LLD 212-tos kuopos, Bayonne, N. J.

J. (Merkienė, Šimkienė ir Urbonienė nuo 
Moterų Klubo ir LLD 10-tos kuopos, Phi
ladelphia, Pa.

V.’ Skuodis nuo LDS 46-tos kuopos, -Central 
Brooklyn,; N. Y.

. Pirmesnio apskrities komiteto Veikimo na
rys Harry Mitkus raportavb, kas' link me
no vasarinės mokyklos. Jau paimta Olympia 
Parkas, Worcester, Mass, dėl dviejų' savaičių1, 
nuo 16 iki 29 d. rugpiūčįo. Kursų sąrašas jau 
sutvarkytas ir registracijos blankos tuojau 
bus išsiųstos. Taipgi Mitkus pranešė, kad ko- 
niitetas dar tvarko darbą.

E. Skučas pranešė, kad susiorganizavo 
/ ■ ’'

Brooklyn©' Dailės ir Tapybos - Klubas ir jis 
rengiasi prie didelės parodos šį rudenį.

Nauji sumanymai: W. Žukas davė sumany
mą, kad LMS paimtų laiko ant radio suruošt 
gražią lietuvišką programą nors' vieną ar du 
sykius per metus, ir kad ta programa būtų 
girdima per visas Jungtines Valstijas.

M. Stensler išreiškė mintį, kad su dailinin-. 
kų paroda būtų taipgi ir namų rankdarbių pa
roda. Prie to pridėjo J. Thomsonas, kad bū
tų paskirta dalis parodos ir dėl vaikų pieši
nių ir rankadarbių. 4

Alice Bakūnas davė sumanymą turėti tarp
tautinius koncertus didesnėše kolonijose, kad 
sustiprint veiklą lietuvių su kitataučiais.

V. Bovinas davė naują įnešimą, kad pradė
ti trumpas diskusines paskaitas dėl kultūros 
veiklos ir kad jos būtų duodamos sympoziju- 
mų formoj.

G. Ulinskaitė raportavo, kas link Dainų 
Dienos, kurią ruošia Vilijos Choras, sykiu su 
3-čia apskritimi.' Dainų festivalis bus sekjna- 
dienį, liepos 18, Lietuvių Parke, Waterbury, / I 
Conn.

Žinios iš Lietuvos
I

Visi nauji sumanymai buvo diskusuojami ir 
užgirti. Buvo palikti vykdinti naujam komi
tetu i J r

Toliau sekė komiteto rinkimai. \
Didžiuma priėjo prie išvados, kad padidint 

komitetą nuo 11 iki 15 narių. Sekanti asme
nys išrinkti į 3-čios apskrities komitetą.

V. Bovinas, W. Žukas, Robert Žukauskas, 
Harry Mitkus, Mildred Stensler, Alice Bakū
nas, Frances Mažilytė, Albert Merkis, Eva 
Mizarienė, A. Dagis, Geo. Kazakevičius, S.

Konferencijos Sekretorė

LIETUVIŲ LITERATŪROS 
DEKADA MASKVOJE 

I

VILNIUS.—Vasario ^8 die
ną Maskvoje prasidėjo lietu
vių literatūros dekada.

Per pirmąjį dešimtadienio 
vakarą įvyko iškilmingas po
sėdis Tarybų Rūmų Kolonų 
salėje. Įžanginį žodį tarė 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo Pirminin
kas J. Paleckis, Maskvos Ra
šytojų vardu svečius iš Lietu
vos pasveikino TSRS rašytojų 
sąjungos pirmininkas Stalini
nės premijos laureatas A. Fa- 
diejevas.

Dekados metu rašytojų, 
mokslininkų rūmuose, įžy
miuose Maskvos klubuose, o 
taip pat per Maskvos radiją 
buvo rengiami lietuvių litera
tūros vakarai. Įvyko taip pat 
kūrybinis Maskvos ir Lietuvos 
rašytojų susitikimas.

Lietuvių literatūros dekado
je dalyvauja šie rašytojai: V. 
Mykolaitis-Putinas, A. Vienuo- 
]is-žukauskas, T. Tilvytis, J. 
Šimkus, J. Marcinkevičius, K. 
Korsakas, A. Gricius, K. Jan
kauskas, J. Dovydaitis, J. Bal
tušis, E. Miežęlaitis, V. Val- 
siūnienė, V. Sirijos-Gira, Br. 
Pranskus, V. Reimeris, E. Ma-

i .xy

District Financial Report
(Aug. 1947 to Jan. 1948) 

INCOME-.
July Balance $337.24
Greetings and advertising for Festival

(names published previously) 1,509.75
Sale of tickets to Festival 1,975.50
Contributiohs received during the

Festival 532.25

tuzevičius, J. ^ukštelis, VI. 
Mozūriūnas ir jaunieji rašy
tojai J.‘l\apašinskas ir V. Ra- 
daitis. '

Dekados metu įvyko taip z . ’ 
pat Lietuvos valstybinio liau- \ 'j 
dies dainos ir šokių ansamblio^ 
vadovaujamo nusipelniusio 
meno veikėjo J. švedo, kon
certai. Juose taip pat dalyje 
vavo operos solistai, nusipelnę 
artistai J. Mažeika, A. Staske- * W ’

, ' Totai $4,354.74
EXPENSES:

(Aug. 1947 to Jan. 1948) 
Halls — Rentals forjFestival

Labor Lyceum $300—Deposit $50,
paid in July 1947 $250.00

„ Schwaben Hall $50—Deposit $10, 
paid in July, 1947 $40.00

Hotel Picadilly » . $25.00

vičiųtė, K. Gutauskas ir pia- 
nistė N. Dukstulskaitė.

Maskvoje dekados proga su-‘ .C 
rengta lietuviškos knygos pa
roda. Joje buvo 400 naujau
sių Lietuvoj TSR grožinės li
teratūros leidyklos leidinių/ 4

Stage Equipment and Help for Festival
4 days ' $290.00

Orchestra — 3 days $286.00
Special Policemen $16.00
Floor workers ’ $20.00
Decorating Halls • and Strearher $125.00
Rent Steinway Piano $61.00
Guest Artists'

B. Ramoška $50x.00
Aldona DeVetsco , $50.00
B. Shellan-Sukaskas $75.00

Publicity •
Photographs, ribbons, outside 

advertising $34.00
Posters, Program Bbok, Cover

Design ' $120.00
Permits * ’ • $30.75
Amusement Federal Tax $332.88
Housing Arrangements 3&.50
Laisvės.Printing Bill:
Advertising, stationery, pro

gram books, cuts, etc. $1,631.86
Percentage paid to

Parodoje iškabinti žymiausių 
lietuvių rašytojų portretai, 
sandai papuošti liaudies meis
trų' darbo juostomis ir audi
niais. Maskvos knygynuose, 
o taip pat per literatūros va
karus platinamas puošnus lei
dinys, “Lietuvių literatūros de
kada Maskvoje.” Knyga su
pažindina Maskvos visuomenę 
sti mūsų literatūros vystymusi 
etapais, žymiausiais lietuvių 
rašytojais ir tt. Platus užsi
mojimas, kuris būdingas pra
sidėjusiai Maskvoje C lietuvių 
literatūros dekadai, rodo, ko
kį didelį dėmesį skiria mūšų 
kultūrai 'kitų tarybinių respu
blikų tautos.

Bėgdami iš 
fašistai 

prieš tai

ad collectors $70.50
Incidentals for Art Exhibit 20.00
Incidentals at Festival 27.85
Music Reprinting 10.00
Time lost from work f6r Com-

mitte men 98.00
Travel Expenses of Committee

men to meetings — 5 months 72.55 
Treasurers Bill — 5 months 29.57 
Secretary’s Bill — 5 months 58.75

Atstatomoje Ligoninėje
MAŽEIKIAI;

Mažeikių vokiškieji 
sugriovė ligoninę,
medicinos aparatūrą išgrobstę . 
ir išvežę į Vokietiją, .šiuo me
tu ši ligoninė baigiama atsta
tyti; joje- jau yra 100 lovy? 
Įrengta poliklinika su vidaus 
ligų, chirurgijos,*akių ir dantų 
kabinetais, protezine dirbtuvę. 
Veikia fizioterapinis, gineko
logijos, odos ligų ir tuberku- 
4iozinis skyriai ir laboratorija. 
Broliškos sąjunginių respubli
kų paramos dėka gautas rent
geno aparatas,

Total Expenses
Total Income
Total Expenses

$3,861.21
$4,354.74
$3,861.21

Balance $493.53
q Jan.),1st 1948

Mildred Stensler, Treas.
. INCOME:

(Jan. to April 1948.)
Greetings • $1,030.00

EXPENSES:
Additional Expenses from Festival , $90.00
Travel for delegate's to extra LMS

School Conference • 31.97
Donation to Civil Liberties Conference $8.00
Deficit at Menkei’s’ Concert

, * \
$35.00

Elektros Armatūros 
Parduotuvė

ati' VILNIUS. — Vilniuje 
daryta elektros armatūros r 
parduotuvė,, organizuota Lat- vi 
vijos TSR Vyr. energijos tie- j* 
kimo valdybos.

Naujoji parduotuvė pre- 3 
kiaus Latvijos, o taip ir kitų 
įmonių produkcija. Pirmoje 
iš Rygos gautoje prekių par- 
tijoje: stalo ir naktinės lem- * 
pos. įvairūs elektros instalia- 
cijos .reikmenys, kišeninės 4 
lemputės ir tt. Pakeliui | Vii 
nių yra kita siunta: elektri- 
niai laidytuvai, liustros ir ki-$164.97

Balance ; $865.03
1947 Balance • $493.53
Incom© to April 1948 865.03

Present Balance $1,358.56
LMS 3rd Dist. Treas.

Mildred Stensler.

ta. Parduotuvės asortimente < 
numatyta daugiau kaip 100 ’ 
įvairių pavadinimų gaminių, -/jju

3 puti.—Laisvė (Liberty, 
Lith. Daily) ■' $ I

' iV’ u
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(Tąsa) Jis svajingai ir, droviai nusišypsojo, i
- Šveikas, brangusis entuziaste! Ka- f>as P^jydo: vadinas, ir Mišo gali 

linimas jums išėjo į naudą; jūs puikiai ^ai ^P^sti-.-.. O Mišo jau lakstė po * 
atrodote. Aš noriu perduoti streiko ko- i111011?- kalbėjo, įtjkmejo.
mitetui savo sumetimus. Man sake, kad 
jūs esate jame. Aš priimu punktus, lie
čiančius uždarbį ir darbo valandas. Aš 
kątegoriškai atmetu kolektyvipę sutartį 
ir apmokamas atostogas. Tai priklauso 
stebuklų sričiai. Jūs dar tikite Viaru? 
Ką gi, gal būt, jis padarys stebuklą... 
Kiek tas pareina nuo manęs, tai aš, jei 
streikas nesibaigs, uždarysiu įmonę.

— Nemanau, kad -jūsų pasiūlymas 
būtų priimtas.

Pjeras, dažniausiai staigus,, entuzias
tiškas, pasidarė sausas. Deseris pajuto 
atkarumą.

— Kam pikti? Aš — kapitalistas; tuo 
pasakoma viskas. Darbininkai saviškai 
teisūs. O jūs? ... Jūs nei žuvis, nei mė-

' sa. Tačiau j ūš norite būti bifstekas, dar
gi kruvinas. Svajonės!...
kolektyvinė sutartis? Jūs nusisuksite 
sau sprandą, x o žmonės liks

«— Aš jais tikiu. ;
— Ne! Gal būt, jūs juos mylite. Ta

čiau jais jūs netikite. Jūs vedate liaudį 
į patį žiauriausią despotizmą. Kaip visa 
tai liūdna!...

• Pjeras išėjo. Desėris pažiūrėjo į lan
gą, į ryškiai žydrą dangų, į raudoną vė
liavėlę, į susivėlusį berniuką, budintį 
prie direkcijos, ir Deseris ėmė pavydėti 
Pjerui: jis paikas, bet laimingas. Jis 
kažkuo tiki. O. toliau — ar ne vistiek 
kuo? ... Deseris vienišas. Taip baisu, 
pabudus rytą, pradėti neramią ir tuščią, 
kaip dykuma, dieną! A

Deserio pasiūlymą . Pjeras perdavė 
Mišo. Tas iš karto pasakė: »

— Ligi ryto nė žodžio. zRytoj surink
sime visus, nubalsuosime.

Pjeras*pats galvojo, kad reikia veikti 
atsargiai, paaiškinti kiekvienam, - koks 
reikalas. Svarbiausia, kad Silvenas ne
sužinotų pasiūlymo... Jie ilgai apie tai 
šnekėjosi. Staiga Mišo apkabinę Pjerą; 
tai buvo padaryta vietoj nesurastų žo
džių; ir Pjeras suprato žesto reikšmin
gumą; jis buvo taip sujaudintas, kad ir 
p'ats negalėjo žodžio ištarti.
' Anksčiau Mišo žiūrėjo į Pjerą nepasi- 

' tikėdamas; širdyje jį vadino “pyragėliu”
— dėl minkštumo; negalėjo atleisti jam 
už susižavėjimą socialistais, iš dalies 
Viaru. Tačiau streiko metu Mišo pažino 
ir pamilo Pjerą. Tai, kad vienas geriau
sių “Senos” įmonės inžinierių nuėjo su 
darbininkais, liudijo esant jį nesavanau- 
dį ir drąsų. O kasdieniniame gyvenime 
Pjeras ir nenorėdamas elgėsi -patrauk
liai. Tai buvo svajotojas, kas minutę iš
galvojus kokį nors neįvykdomą plar^ą. 
Kai Mišo sakydavo “nepavyks,” jis nesi
ginčydavo, neįsižeisdavo, bet tūčtuojau 
imdavo kurti ką nors kita. Linksmas 
pietietis, pačią sunkiausią minutę jis ga
lėjo visus prajuokinti: pasakojo Marse
lio anekdotus, šokinėjo, išdaigavo; ir 
Mišo švelniai galvojo: vaikutis, nors 
Pjeras buvo dviem metais vyresnis už jį.

Kartais jį^ ginčydavosi. Pjeras, ar dėl 
savo išauklėjimo, ar dėl charakterio, ge
raširdžio ir nerūpestingo, tvirtai laikėsi 
praėjusio amžiaus idėjų. Jis ir žmones

* būtų veisęs, kaip gėles, — su laistytuvu 
rankoje ... Jis tikėjo, kad visus galima 
įtikinti, ir profesoriškas senio Viaro to
nas jam atrodė išmintis. O Mišo šaipėsi 
iš jo, ir Pjeras atsakymo vietoj liūdnai

* šyptelėdavo, lyg vaikas, iš kurio nori at
imti mėgstamą žaisliuką.

Dabar Mišo tarė: <
— Tu susirinkime atpasakok pasikal- 

' bėjimą su Deseriu. Tu vaizdžiai kalbi:»
aš štai iš karto pajutau, kad ir Deseriui 
nesaldu.

—Gerai. O žinai, Mišo, kas juokin
giausia? Deseriui išvis nesaldu. Milijo
nai milijonais, bet gyvenimas darosi 
biaurus. Jis kartą vaikščiojo su manim,7 
pasakojo... Išeina, kad ir jis prie kon-.

- vejerio, garbės žodis!
O tu samprotauji, kaip inteligen

tas. Aš štai žinau, kad tu neišduosi, jei 
mus nugalėtų. Prie tbs pačios sienos eisi. 
O jei laimėtume? Tuomėt aš už tave ne
atsakau. Tavyje svaras tikėjimo ir de
šimt svarų gailestingumo. Yra čia viena ' 
mergaitė, studentė. Man kartais atrodo, 
kad ji silpnumą labiau vertina už jėgą.

S Velniai žino kas!... Tačiau ji pati tvir-

Kas jums

žmonėmis.

Silvenas sužinojo apie Deserio pasiū
lymą: tuo pasirūpino direkcijos agentai. 
Ir Silvenas taip pat’negaišo, žodis “su
sitarimas” ūžė uliojo po kiemą, po ce
chus, jaudindamas žmones, iškankintus 
ilgo dykinėjimo, pasiilgusius šeinių, 
įbaugintus artimųjų pasakojimų. Užten
ka pasirašyti susitarimą, ir tuoj pasi
baigs šuniškas gyvenimas! , O Silvenas 
kuždėjo: “Slepia... Kas jiems? Politi
ka !. y O mūsiškiai badu pasups!...” 
\Payakariu būklė tapo pavojinga. Pje- 

ras\npJėgino kalbėti apie Deserio klastin
gumą, tačiau Silveno žmonės jį vijo ša
lin: “Inžinierius!... Kiek turi taupo
mojoj kasoj ? ...” Pasakojo, kad vakaro 
dešimtą įvyks susirinkimas, Silveno or
ganizuojamas; nubalsuosią susitarti. 
Pjeras nusiminė, manydamas, kad vis
kas pralošta; o ir ne vienas Pjeras. Mišo 
stengėsi laikytis ramiai, netgi juokavo, 
bet tai jam sunkiai atsiėjo. Sau jis kal
bėjo, kad išgelbėti gali tik stebuklas. 
Reikėjo kam nors ryžtis; nuo jo datyar 
priklausė, draugų, gal ir viso Paryžiaus

• streiko likimas.
Kai sutemo, \ jis pasakė Legre:
— Klausyk, aš išeinu valandai, 

kam nesakyk, — kalbės: pabėgo.
— Kur eini? Į komitetą?
Mišo neatsakė.
Klemansė sėdėjo prie dulkėto lango, 

nejudėdama, panaši į nuvytusį krūmą. 
Į kambarį įėjo Mišo; jis atsargiai paė
mė raudoną subrinkusią- Klemansės ram 
ką. Jis norėjo kalbėti, tačiąu nepajėgė. 
Jis atėjo pas šią moterį pagalbos, bet jos 
sielvartas apgožė jį, kaip karštas rūkas. 
Jis pamiršo visus paruoštus žodžius. Jis 
pamiršo streiką, Silveną, susitarimą: 
prieš jį buvo draugo motina. Jis ėmė kal
bėti apie Žano: kaip tas keletą minučių 
prieš mirtį juokavo, apie jo linksmumą, 
drąsą. Jis pasakojo karštai ir be ryšio; 
niekuomet jis dar nekalbėjo su tokia 
kančia.

Temo. Klemansė neuždegė šviesos; ir 
tamsiame kambaryje atgijo Žano — čia 
jis augo, ant grindų žaidė su kaladėlėmis, 
mokėsi pamokas, pasakojo mątinąi apie 
draugus, apie- demonstracijas/^apie su
sikirtimus su policininkais? Klemansė 
jautė, kaip trumpas, bet triukšmingas 
gyvenimas viską pripildo; ir tas gyveni
mas tęsėsi —: ten, įmonėje ... Taip stip
riai buvo jaučiamas bendrumas, gimi
ningumas mirusio Žano su tuo nepažįs
tamu jai žmogum, kad ji išsigandusi pa
galvojo: ir šitą užmuš! Jie visi pasiry
žėliai . ..

Stdiga Mišo nutilo: jis, prisiminė — 
įmonę, Legre, Pjerą... Jis atsistojo:

— Padėkit!...
Tuomet Klemansė, nieko negalvoda

ma, nuėjo su juo.
Įmonės kieme buvo susirinkę visi 

darbininkai, kaip pirmąją streiko dieną: 
Silvenas, pasinaudojo Mišo nebuvimu. 
Jis pareiškė, kad direkcija priėmusi dar
bininkų reikalavimus, o komitetas tai 
slepiąs. Kai Mišo priėjo prie minios, bu
vo balsuojama. Iš visų pusių šaukė, kad 
daugumas už susitarimą. Sunku buvo, 
patikrinti, ar taip yra iš tikrųjų: ran
kos čia pakildavo, čia nusileisdavo; dau
gelis nesusigaudė, už ką jie balsuoja, 
rėkavo, keikėsi; visi buvo susijaudinę ir 
sumišę.

Įlipęs į sunkvežimį, Mišo šūktelėjo:
— Draugai, palaukite!...
Silvenas jį nutraukė:
— Pakaks! Jau nubalsavome!...
Mišo nepasidavė: K ‘
—Visi gali pasisakyti, balsuoti. Tik 

vienas tyli: Žano. Ar jūs pamiršote jį? 
Žarto čia. Su mumis. Už Žano kalbės jo 
motina. x ' * •

Prasidėjo gili tyla. Žano netekimas 
buvo gyvas, ir motinos sielvartas pakibo 
viršum visų. O į sunkvežimį įlipo sena 
moteris raudonomis užverktomis akimis, 
žilų plaukų kuokštais. Ji tylėdama pa
kėlė kumštį ’. taip ^darydavo Žano, kai ei- , 
davo su draugais į susirinkimą ... Kle
mansė norėjo kažką pasakyti, judino lū
pas, bet nepajėgė. O-kumštis drebėjo 
viršum minios; ir, kaip atsakymas, pa
kilo visų kumščiai. Kai Mišo pasakė:

(Bus daugiau)

Nie-

(Tąsą nuo 2 puslapio)
Sdhwartzkopfo. Tarpe Ang
lijos ir Amerikos žibalo 
kompanijų eina pjpvynes už 
Irano žibalo šaltinius ir ki
tus turtus, t

Ispanijos fašistinė gene- 
rbl. Franco vyriausybė tvir
tina savo karinį laivyną. 
Sakoma, kad rengiasi pra
šyti iš Amerikos pagalbos. 
Jeigu Turkija gauna sub- 
marinus, naikintojus ir net 
lėktuvų vežikus, tai kodėl 
Ispanijos valdonai negali 
gauti? Kuomi jie blogesni?

Jugoslavijos parlamentas 
paskyrė daugiau pinigų 
apsigynimo reikalams. Na
riai kalbėjo, kad Graikijoje 
viešpatavimas monarchistų- 
fašistų, reakcijos' laimėji
mai Italijoje ir užsienio im
perialistų veikla pasienyje, 
priverčia daugiau ginkluo
tis. .

Japonijoje Osaka ir Kobe 
miestuose demonstravo ko
rėjiečiai, protestuodami 
prieš Jungtinių Valstijų 
tvarką Pietų Korėjoje. Jų 
demonstracijos buvo polici
jos išvaikytos. Yra užmuštų 
ir sužeistų. Paskui arešta
vo 1,120 korėjiečių- už “su
kilimą.”

Japonijoje gyvena apie 
750,000 korėjiečių. Kofye 
prieplaukoje jų yra 60,000, 
Osaka — 130,000.

Pietų Korėjoj e masinės 
demonstracijosųprieš Jung
tinių Valstijų politiką ir 
Jungtinių Tautų organiza
cijos^ bandymą pravaryti 
balsavimus 10 d. gegužės. 
United Press praneša, kad 
partizanai nupjauna tele
grafo vielas, kad į keturias 
dienas buvo apie 30 žmonių 
užmušta.

Šiaurinėje Korėjoje, Py
ongyang mieste atsidarė vi
sos Korėjos delegatų suva
žiavimas, kur dalyvauja 
545 delegatai nuo 46 parti
jų ir organizacijų. Delega
tai pasmerkė Jungtinių 
tautų organizacijos bandy
mą pravaryti rinkimus Pie
tinėje Korėjoje,- reikalauja, 
kaęl Amerikos ir Sovietų ar
mijos pasitrauktų iš Korė
jos ir leistų Korėjos žmo
nėms 'patiems tvarkytis. 
Kaip žinia, Sovietai siūlė 
Jungtinėms Valstijoms iš
traukti armijas su 1948 me
tų pradžia.

Lenkijoje padidėjo ang
lies gamyba. f Lenkija Jr 
Švedija pasirašė prekybos 
sutartį. Pagal tą sutartį 
Švedija gaus 40,000,000 to
nų anglies iš Lenkijos, 
Amerikos atstovas Mr. 
Stanton Griffin grįš į Wa- 
shingtoną neva pasitarti. 
Bet maribma, kad jis jau 
atgal į Lenkiją nevažiuos. 
Mat, jis nacių žudymo sto
vykloje Maidanek įžeidė ne

vien lenkus, bet ir kitas hit
lerinio teroro atikas.

Portugalijoje siaučia fa
šistinis teroras. Tik vieną 
dieną areštavo 50 žmonių, 
jų tarpe 13 armijos oficie- 
rių, kaipo “komunistus.”

Palestinoje karas tarpe 
arabų ir žydų kasdien daro
si žiauresnis. Su gegužes 16 
diena Anglija ruošiasi iš ten 
ištraukti armiją. Ji patai
kauja arabams, kurių šaly
se turi daugybę žibalo šal
tinių.

Į Turkiją atskrido 30 
amerikinių karinių lėktuvų 
“P-47.” Vis tai pagalba “ko
vai prieš komunizmą.” Lau- 
k i a greitai iš Ame
rikos pribūnant ketu
rių didelių submarinų, ku
rie, pagal Mr. Trumano įsa
kymą, buvo Turkijai pado
vanoti.

^Vokietijos klausimu vėl 
prasidėjo slapta konferenci
ja Londone taype Anglijos, 
Francijos ir ’ Jungtinių 
Valstijų atstovų. Į tą kon
ferenciją tapo pakviesta 
Belgija, Jįlolandija ir Lux- 
enburgas. ' Bet ten nepa
kviesta Tarybų Sąjunga, 
Lenkija, Čechoslovakija, Ju
goslavija, kurios tiek daug 
neteko gyvasčių ir turto ko
voje prieš Hitlerį!

Sovietų Sąjungoje, Kije
ve, . pastatytas paminklas 
generolui N. F. Vatutinui, 
kuris daug smūgių kirto 
Hitlerio jėgoms, buvo su
žeistas ir nuo žaizdos mirė.

Elizabeth, N. J

Seattle, Wash.
Pas Mus Lankėsi Viešnia
Moterų Siuvimo Kliubo su

sirinkimą atlaikėme 14 d. ba
landžio. Buvo pranešta, kad 
mūsų mieste lankėsi viešnia iš 
Chicagos, Alice Jonikienė, ir 
paaiškinta, kad visų narių ne
buvo galima sušaukti dėlto, 
kad neturėjome vietos kur su
eiti. Nutarta iš iždo paauko
ti $5 “Vilniai” ir pasiųsti per 
Jonikienę. Baltrušaitienė ir 
Gajauskienė dadėjo po dolerį, 
tai pasibarė $7:

** Per žiemą daug neveikėm, 
bet šią vasarą rengiamės dau
giau darbuotis. Oras iki šiol 
buvp labai nepatogus: daug 
lietaus ir šalta, šalnos suža
lojo daug ankstyvų augmenų 
ir medžių žiedų.

Mirė Kliubo Narė
Liūdėjom netekusios drau

ges ir mūsų kliubo narės. 2 
d. balandžio mirė Mariutė Va
liulienė. Buvo labai draugiš
ko būdo inoteris. Paliko nu
liūdime vyrą Praną, du sūnus, 
dvi marčias, tris brolius, vie
ną seserį ir daugybę draugų.

Nors sunki liga kankino 
draugę ilgą laiką, vienok ji 
stengėsi užlaikyti namus ir 
linksmai priimti lankytojus. 
Jos staigi mirtis buvo sm.ūgis 
mums visiems. Į šermenis at
silankė daUg draugų ir buvo 
puikių gėlių vainikų.

Ekstra! Ekstra! t
Baltrušaičiai jau granma ir 

granpa'! Jų sūnaus Edwardo 
žmona Ruth Susilaukė sūnelio.

Naujasis / pilietis svėrė su
virs aštuonis svarus. Sako
ma, kad gali būti antras Shar
key arba prezidentas 1983 
metais.

Velijam naujam piliečiui ge
riausios sveikatos ir .greitai 
augti.

Mirė J. Stadalinskas
Balandžio 17 dieną nuo šir

dies ligos mirė Juozas Stada
linskas. Jis sirginėjo ir jau 
nedirbo apie metus laiko. Mi
rė sulaukę' 69 metų. Iš Lie
tuvos buvo suvalkietis, Pilviš- 
kio parapijos.

Velionis buvo ramaus būdo, 
todėl laike laidotuvių susirin
ko daug giminių, draugų ' ir 
pažįstamų, Paliko nuliūdime 
moterį — Marijoną, tris sū
nus, kurie jau vedę ir apsčiai 
anūkų.

Velionis trumpą laiką gy
venęs Anglijoje, pirma atvyko 
Į Jungtines Valstijas. Ameri
koje gyvenęs Bayonne, o vė
liau per ilgą laiką šiame mies
te. Buvo nuolatinis dienraš
čio Laisvės skaitytojas. Palai
dotas 21 d. balandžio, Rose
dale kapinėse, Linden."

Drg. Stadalinskienė yrą 
LDS narė, daug patarnauja 
laike parengimų, kaipo gaspa- 
dinė. Laidotuvėmis rūpinosi 
grab orius A. Bražinskas. 
Reiškiu gilią užuojautą jo 
žmonai ir visai šeimai. •

Dalyvė.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 6.3 kuopa surengS pra
kalbas, sekmadienį, balan-( 
džio 25 d. Kalbėjo D. M. 
šolomskas, Laisvės redaktorius 
iš Brooklyno. Publikos ' atsi
lankė vidutiniškai. Kalbėto
jas aiškino daug svarbių da
lykų bėgamais klausimais. *

Nurodė, kodėl Amerikoje 
susitvėrė trečioji partija* kuri 
į prezidentus stato Roosevelto 
draugą, buvusį vice-preziden- 
tą Henry Wallace. Kalbėto
jas sakė, kad dabar tarpe re- 
publikonų ir demokratų par
tijų jau jokio skirtumo nėra, 
kaip naminiais klausimais, 
taip ir užsienio politikos rei
kalais. ' Kaip vieni, taip ir ki
ti yra prieš liaudį, prieš liau
dies demokratines teises ir 
per ilgus metus iškovotus de
mokratinius įstatymus, prieš 
velionio Roosevelto politiką. 
Jis sakė, kad vienatinis Ame
rikos žmonių išėjimas, sulai
kyti reakciją, grįžti prie Roo
sevelto politikos, tai. išrinkti 
Henry Wallace prezidentu.

Buvo renkamosi aukos lėšų 
padengimui. Surinkta $18.20. 
Aukavo T. Stfneikienė $2. A.- 
Murėikienė $1.25. Po $1 au
kavo: J. Jakubka, J. Cherry, 
M. Kairius, C. Kancius, 
Raguckas ir B. Jasaitis.

Po 50 centų Aukąvo:
Bartkevičia, A. Švėgžda, M. 
Pįpčius, M. Valak, A. Stanys, 
A. Sciavinskis, F. W. Mikne- 
vičia, J. J. Mockaitis, A. Jo- 
cis, W. Ralas ir H. Baranaus
kienė.

Visiems aukavusiems varde 
rengėjų tariu širdingai ačiū!

M. A.
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Baltrušaičių šeima labai 
džiaugiasi anūko sulaukusi.

Lillian Gajauskienė.

WATERBURY, CONN

APVAIKščIOJIMUI. GEGUŽINĖS ŠVENTĖS 
Bus Rodoma Krutamieji Paveikslai • 
“THE NEW GULLIVER”

sovietinė filmą,

‘MAY DAY AROUND THE WORLD’
- Kalbėtojas: JOSEPH STAROBIN 
Užsienių Reikalų Red. Daily Worker

Šeštadienį, GEG. 1 MAY — 7:30 v. v.
J. P. S. O. CENTRE, 829 Albany Ave. 

• TURĖSIME VAIŠINIMŲ — ŠOKIAI
Įžanga nemokama. Rengėjai — Bendras Gegužinės komitetas

*

i

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

RONKbNKOMA 
8634

______ £_________

MATTHEW P. BALLAS

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

--- -

Praga. — čechoslovakija 
pasirašys draugiškumo ir 
tarpusavio apsigynimo su
tarti su Rumunija.

(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
t . __ s*

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamą*
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

u-5

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome i visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, \ 
į krautuves ir į pavienius namus;* taipgi siunčiame 

ir j kitus miestus.
Tel. EVėrgreen 4-8802

~ ------------------------------------------------------------ —------- - - ■ ■ ■ ;**■■*'................... ■ ■'■■■■■>
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KRISLAIMIAMI, FLORIDA

žmones

Newark, N. J

HARTFORD, CONN

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ

Undertaker & Embalmer

231 Bedford Avenue
CAMBRIDGE, MASS,Brooklyn 11, N. Y.

35S3UTel. EVergreen 8-9770

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

LITUANICA SQUARETel. ST. 2-8842

RESTAURANT
ne

Kiekvieni} dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITE,EŠIMAI
ATERBURY, CONN

PHILADELPHIA, PA

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

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINČOS MOTERY?

priversti 
prakaitu

siu 
siu

reikia
Darbi-

CUTTER & 
staMmel

Jis buvo Lietuvos 
Demokratų Par- 
Kai 1926 metais

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Alcoholic 
18th St.. 
Kings, tc

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinama atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

įrengta pikni- 
bufetu ir kepi- 

krosnimi ant 
miego pribudi-

DEGTINĖ, VYNAS ir 
ALUS

417 Lorimer Street
Laisvės Namą

Brooklyn, N., Y.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Svarbu ne tas, ką šis poli 
tiniai pablūdęs kapitonas klie 
da, 'bet tas, kad juo tiki mi 
nėtu laikraščiu redaktoriai.

Jeigu, girdi, mūsų

Skersai gatvės nuo Armory
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS

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. s

Mirė Grace Janušonienė, gy
venusi 90 Norwood $t. Paliko 
liūdinčius' vyrą Antaną, duk
terį Lillian Rožantienę, E. 
Orange, N. J., brolį Mikolą 
Urboną, Albany, N. Y., ir 2 
anūkus. Bus palaidota pir
madienį, 2 P. M., Arlington 
kapinėse, Arlington, N. J. Kū
nas pašarvotas 'pas šermenų 
direktorių Matthew Bujauską, 
-126 Lafayette Ave., Newark, 
N. J. -

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., Brooklyn, £

AREŠTUOTI 2 POLICI
NINKAI KAIP STĖEI- 

KIERIŲ BUDELIAI
Jersey City. — Du priva

čiai policininkai, Alfred 
Pierce ir Stanley Vander- 
beck, pavojingai sužeidė 
tris skerdyklos streiko pi- 
kietininkus; už tai tapo a- 
reštuoti, bet be užstato pa
leisti iki teismo.

Telefonuokitę dieną ar naktį
EVergreen 7-4774

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

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

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeynom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega/

Labai svarbios diskusijos bus Town 
Hall, per Radio WFIL ( 
8:30 v. v. Geguž. 4 d, 
Gal Apsieitų Amerika 
Sąjungos 
džiai. —

ivcn that License No. 
issued to the undersigned 

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
he consumed off the

KINDYA
Kindya Bros

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine. Liquor

Apvaikščiojimui Gegužinės Šventės
Bus Rodoma Krutameji Paveikslai 
“THE NEW GULLIVER”— 

sovietinė filmą /

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

nusirito į Keleivio pa 
kiti pasidarė neutrališ

NOTICE is hereby 
L 660 has ' been 
to sell wine & liquor 
107 of the 
at 244 — 
County of 
premises.

JOSEPH

Steven Augustine & Frank Sanko
* SAVININKAI t .

282 UNION ĄVE. BE
f

Tel. EVergreen 4-9612

SAMPLE DARBININKŽS.
PRIE SIUVIMO SUKNELIŲ- TURI PAČIOS 
MOKFl'I SUSIKIRPTI. NUOLATINIS 

DARBAS. GŠERA ALGA. LINKSMOS
DARBO SĄLYGOS

PEERLESS DRESSES
1375 Broadway, N. Y. C.
\____________________ (105)

Palestina. — Arabai skel
bia, kad mūšiuose prie 
Transjordano sienos jie nu
kovę šimtus žydų.

J Miamūs miestą suvažiavę 
lietuviai yra nebejauno am
žiaus — žilagalviai. Kitų gal-

Paul Gustas Funeral Home
INC.

Man visgi neaišku: Ką 
Italijoje veiktų Krupavičius, 
kuomet ten rinkimus laimėjo 
krikščionys demokratai? Ką 
jis ten iš pištolieto šaudytų?

kas persikeltų per marias ir 
užimtų Lietuvą.

Nereikia daug galvoti, jog 
atspėjus, kad Jurgėla taptų 
Smetona Antruoju.

uniją, 
bet pa- 

šapas, kurios 
elitus. Aišku, 

Biznis

August Gustas 
BĘLTAIRE FLORIST 

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

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

ir tt., ,telefonuokite 
t SHoreroad 8-9330

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

Speęialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

Balandžio 25 d. įvyko Lie
tuvių Literatūros Draugijos 45 
kuopos susirinkimas. Kaip 
visada, taip ir dabar jis buvo 
pas Saimanus. Tai buvo pa
skutinis šį sezoną, nes vasaros 
laiku kuopa susirinkimų ne
laiko. .

Darbai buvo pabaigti. Bu
vo,skaitytas laiškas nuo dien
raščio Vilnies, iš Chicagos rei
kale finansinės paramos. Laiš
kas priimtas. Nutarta paau
kuoti $10. Atstovo mes ne
galime pasiųsti į Vilnies dali
ninkų suvažiavimą,, nes toli, 
tai nors finansiniai pagelbėjo- 
me.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
k o m i te to u ž ■ i š.r i n k i m ą H e nry 
Wallace Į prezidentus. Nu
tarta pankuoti $10.

Susirinkimas buvo neskait
lingas, ‘ bet mūsų draugai ir 
draugės, yra suvažiavę iš sep
tynių skirtingų valstijų. Sma
gu prisiminti, kad mes esame 
suvažiavę iš plačios Amerikos, 
sukūrėme organizaciją, kartu 
veikiame ir gražiai sugyvena
me.

Kanados 
Blačk Horse Ale 

Joseph Zeidat, Jr 
' 411 Grand St.

Brooklyn, N. Y. -

LIETUVIŠKAS KABARETAS
Kas nori gražinai ikiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokai, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad'visados bus patenkinti

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
%

Geriausias Alus Brooklyne , «

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

O So. Bostono Darbininkas 
nenurimsta dėl Italijos. Itali
jos* bėdos nepasibaigusios su 
rinkimais. “Italijai 
Krupavičiaus,” šaukia 
ninkas.

velės visai padengtos “sida
bru,” tačiau visi jaučiami 
kaip koki “jaunikaičiai,” mir
tingumų nėra. Bet niekas 
srherties ir nelaukia, tegul ją 
kvąrabos kur nutolina. Lietu
viai didžiumoj pasiturinti 
žmonės, gyvena iš nuomų ar
ba perka namus su tikslu juos 
parduoti už aukštesnę kainą. 
Prieš porą metų jie turėjo ge
rų pasekmių, bet ne dabar. 
Kiti lietuviai yra 
pelnyt duoną savo 
prie įvairiausių darbų.

Namų statyba Miami mies 
te eina visais garais, kur ne 
pažvelgsi, .*visi budavoja na 
mus visokio dydžio ir apart 
mentnamius. Sako, kad ce-

Sekmadienį, balandžio 25 
šių žodžių rašytojas buvo nu 
vykęs į Ashley, Pa., į krikšty
nas. Tai buvo Jono Adomai 
čio, buvusio Ashley biznie 
riaus anūkes Joe-Ann Kozic 
kytės krikštynos.

Su( kun. Krupavičium gi is 
torija tokia 
Krikščionių 
tios Jyderiu 
krikščionys demokratai praki 

Krupa 
apsimo 
revolve

zmento blaksai atpigo nuo 24 
centų iki 16 centų už vieną 
blaksą. Cementinių blaksų 
mūrininkai gauna nuo $2.25 
iki $2.50 į valandą. Jie turi 
būt” unijiniai darbininkai. 
Darbas sunkus ir nenuolatinis. 
Leiberiai negrai ir balti darbi
ninkai gauna maž daug po $1 
į valandą. Jų darbas po ke
pinančia saulute dar sunkes
nis ir žiauresnis. Namų kai
nos nekrinta. Tiktai kas pri
verstas ant greitųjų parduot, 
tai galima nusiderėt tūkstantį 
kitą. Tačiau tokių progų pa
sitaiko labai mažai ir visi jų 
laukia, bet ne visi giliukingi.

Kurie namus perka, tai tuč- 
tuojaus juos bando parduoti 
ir su geru pelnu. Bet susidu
ria su taksų mokėjimo proble
ma, nes tais pelnais Dėdė Sa
mas dalinasi. Tai agentams 
pardavėjams 'pasidaro nekoks 
biznis. Tai kiti siūlina aukš
tus ‘morgičius, kad tiktai ma
giau reikėtų taksų mokėti.

Vienos šeimos namelį gali
ma nusipirkti už šešis tūks
tančius dolerių. Kiek ^geres
nis namelis lėšuoja nuo 9 iki 
15 pūkštančių dolerių. Kam
barių ir apartmentų išnuoma
vimo pereitą žiemą buvo 
trumpas sezonas ir nepasek- 
mingas. Užstojus pavasariui 
didžiuma turistų išvažiavo Į 
šiaurę. Visur kur matai iš
kabas “Rooms for Rent.”

■ Po susirinkimo turėjome 
skanių užkandžių ir maloniai 
pasikalbėjom. Įteikėme drau
gams Salmanams dovanėlę, 
kuri jiems padarė didelio įs
pūdžio. Draugai Salmanai la
bai daug padėjo kuopai. Per 
visą sezoną pas juos laikėme, 
susirinkimus, o po susirinkimų 
jie mus visada vaišino. To
dėl, kuopos nariai širdingai 
padekavojo jiems ir palinkėjo 
laihiingos kelionės ir pasise
kimo. Mat, jie vasaros laiku 
vyksta Į Clevelandą, kur se
niau gyveno. 1

Drg. Bernotas išdavė rapor
tą iš įvykusio LLD 45-kp. pik
niko 1$ d. balandžio, pas 
Bernotus. Piknikas gerai pa
vyko ir kuopai liko keli desėt- 
kai dolerių pelno. Daugiau
siai pasidarbavo drg. Bernotai, 
jiems didelis ačiū!

Adelė Pakalniškienė prahe- 
šė, kad jos motinėlė Zablac- 
kienė sunkiai serga. Visi vė
liname jai greitai - pasveikti.

Balandžio 28 d. aš važiuo
ju į Pittsburgh aplankyti sūnų 
ir pažįstamus, nes savo idėjos 
draugų pasiilgau. •

Dabar Floridoje oras yra 
labai gražus. Ir kaip gaila 
palikti! Bet norisi matyti 
Pittsburgh ir tiek. Tuo kartu 
tenka sakyti: Sudiev Flori
dai! Natalija.

Kada norite gerų pietų, 
kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shopi #
Frank Domikaitis 

Savininkas

Adm.), 
Tema: Ar 

Be Sovietų 
Prašome klausyti aty- 

S. Rainys. (103-104)

Tel. TRObridge 6880

DR. JOHN REPSHIS 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 >

Nedaliomis ir Šventadieniais: 
. nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman Si., arti Central Skr.

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
PIETŪS 60c.

Iš 5-ių patrovų
VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ

8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA 

Sales dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt, 
‘ Puikus steičius su naujausiais 

įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

. Kainos Prieinamos.
949-959 Willoughby Ave.

Tel STagg 2-3842

kunigo 
Krupavičiaus ten negalima pa
siųsti, tai “De Gaspert turi 
tapti popiežių žemės Krupa
vičium.” (Darb.-, bal. 27 d.) 

Ar De Gasperi susipras?

šo rinkimus, tai kun
vičius numetė sutoną,
vė kelinėm, pasiėmė
rį ir padėjo Smetonai su Vol
demaru nuversti socialdemo
kratų - liaudininkų koalicinę 
vyriausybe. j

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway

Jau buvo pirmiau Laisvėje 
rašyta, kad Jonas Adomaitis, 
kartu su Juozu . Janušoniu 
gyvena Blytheburn, (Moun
tain Top), Pa. kaipo pustel- 
ninkai; minta šaknelėmis ir 
žolėmis, ir taip pan.

Jonas Adomaitis per ilgus 
metus laikė užeigą 65 No. 
Main St., Ashley, Pa,. Dabar 
tą biznį pavedė sūnui, o pats 
su savo “buddy” Juozu Janu- 
šon’iu įsikūrė Blytheburn gi
raitė ję.

Krikštynų proga pūstelnin- 
kas J. Adomaitis lankėsi Ash
ley, taipgi buvo parsivežęs šį 
korespondentą į savo “bakūžę 
samanotą’,’ į Blytheburn. Ten 
ilgą laiką išsikalbėjome a.pie 
viską, apžiūrėjome dviejų 
pūstelninkų “bakūžę.” O ta 
“bakūžė” stovi giraitės aikš
tėje, kur yra 
kams vjeta su 
mo ar virimo 
lauko. Rytą iš 
na pūstelninkus visokių paukš
telių balsai, nes pūstelninkai 
juos maitina duonos trupi
niais, sėklomis iv kitų maistų; 
taip pat jie yra įrengę spar
nuotiems 'draugams medžiuo
se namukų. Kaip kada pūstel
ninkus atlanko stirnos ir kiš
kiai, nes Vi r su tais žvėreliais 
pūstelninkai draugiškai sugy
vena . . .

Kalbant apie tai, kas vei
kiama Brooklyne,. prisiminta, 
ir Lietuvių. Kalbos Mokyklėlė. 
Pūstelninkas J/ Adomaitis at
sinaujino Laisvės prenumera
tą it paaukojo dėl JBrooklyno 
Mokyklėlės mokinių krepšinio 
sviedinio $1.

Linkime J. Adomaičio- anū
kei Joe-Ann Kozickytei už
augti sveika ir laiminga pier- 
gina. Koresjj.

Miestas nemažas, viešbučiai 
dangų remia ir.dar naujų sta
to. Bet niekur nematėme, 
kad kur nors fabriką budavo- 
tų. Tačiau mažų dirbtuvėlių 
— skalbyklų, garadžių, kly- 
nerių, kriaučių šapų ir kitokių 
įmonių—yra pusėtinai,

žiemą čia suvažiuoja “ato
stogauti,” apart buržuazijos, 
visokį mechanikai — staliai, 
plumeriai, mūrininkai, kiti su 
trekais, tai lenda į visokius 
darbus už pigesnę kainą, o 
pavasari išsidangina j šiaurę. 
Vietiniai amatininkai ir darbi
ninkai i tokius “svečius” pras
tai žiūri, kurie jiems gadina 
darbo sąlygas. Bet toki “sve
čiai” tyčiojasi: ot, esą, “va- 
kacijas” turėjau, dar ir užsi
dirbau i kelius šimtus dolerių. 
Tas u/metimas neliečia lietu
vių darbininkų. •

Kirpyklos turi savo 
Kirpimas plaukų $1 
stebėjau kelias 
kerpa už 85 
tai neunijinės šapos. 
eina visiems labai gerai 
čiau Floridoj patapti barbe- 
riu yra pusėtinai sunki .pro
blema — reikalaujama poros 
metų praktikavimos. O at
važiavusiems iš šiaurės vals
tijų visai sunku, ypač italų 
tautos kirpėjams. Mane lie
čia ta pati problema, apart 
kirpimo ir skutimo kvotimo, 
reikia išlaikyti egzaminus iš 
tokių mokslų, kaip “bones of 
head, skin and scalp ail
ments,” nervų sistema/' ecze
ma ir tt. Apart to, klausi
mus stato iš matematikos, 
ografios ir istorijos.

Oras pastaruoju laiku 
ami labai malonus. Visai 
šilta, miegasi labai gerai, 
ami geriausia patinka, ir 
gu barberiškas popferas gau

tai Miami mieste atidary- 
“Barber shopą,” baland 

V. J. Stankus.

Alcoholic Bcvcrag*! Control Law 
7th Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed 'off the

MARY MAILLE'l

Gavome laišką nud draugo 
Leono Tilviko iš savo .puvusios 
tėvynės Kaštono. Rašo, kad 
viso miestelio lietuviai susi
jaudino, nes laike poros sa
vaičių staigiai mirė K. žen- 
čius, F. Yukna, B. Weberie- 
nė., Visi trys buvo pažangūs 

ii* skaitė dienraštį 
prigulėjo prie organi- 
ir- Lietuvių Piliečių 

Tačiau prieš kelius
zacijų
Kliubo
metus sustojo skaityti Laisvę 
vieni 
stoge 
kais.

‘MAY DAY AROUND THE WORLD’
Kalbėtojas: SID TAYLOR ? «

Turėsime Vaišinimų — šokiai

Šeštadienį, GEG. 1 MAY - 7:30 v. v.
RUSŲ SALĖJE, 100 North Elm St. 

įžanga nemokama. Rengėjai—Bendras Gegužinės Komitetas

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių

& JOHN KINDYA 
Liquor Store

NOTICE is hereby given that License No. 
L 695 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor i:t retail under Section 
107 of the Alčoholic Beverage Control Lajv 
at 1434 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be'' consumed off the 
premises.

HERBERT E. BERRY & 
ELSIE P. IMGRAM

dbn Nostrand-Church W & L Store

thslt License No. 
i the undersigned 

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

, njnj® .J® .J, .J, t

"J. J. Kaškiaučius, M. D/;
J J 580 Summer Avenue, J J 
y Newark 4, N. J..
•; HUmbol^t 2-7964 |

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 23434 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 pf 
the Alcoholic Beverage. Control Law at 
1119-21 Washington Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to. be. consumed ,s>ff the 
promises. z s ,,

WALLACE PRINCE & 
THEODORE E. PRINCE 

dba Washington Super Market

NOTICE is hereby given that License ^No, 
GB 23452 lias been issued to^the. undersigned 
io sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
396 Parkville Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be 'consumed off the 
premises.

HENRY (TIENKEN

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3728 has beOn issued to the undersigned 
to sell beor, wiuO and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 57 So. 5th St. & 404 "Wythe Ave., 
Borough 'of Brooklyn, County of Kings, to 
consumcfl on the premises.

JOSEPHINE PECHINSKI

NOTICE Is hereby given that, License No, 
RL 3658 has been issued to the undersigned 
to sell beor, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Ųeverage Control 
Law at 8u Grand Street, Borough qf 
Brooklyn, County of Kings, to be* consumed 
on the premises.

PAUL NEMELK1S

grupių ir pavienių.
Iš senų padarau; 
naujus paveiks-. 

k lūs ir krajavus; 
& sudarau 'isu ame- 
Blrikoniškais. Rei- 
Blkalui esant ir 
Hpadidinu tokio 
v dydžio, kokio pa- 
F geidaujama. Tai-;

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.'

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway Jr Stono Ave./ prie 
Chąunęey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

NOTICE is hereby given^1 
L 518 has boon issued to 
to sell wine & liquor 
10? of the Alcoholic 
at 1130 Myrtle Ave., 
County of Kings, to 
premises. ' ’

LOUISE M. 
WILLIAM

-----------
NOTICE is hereby given that License No. 
L 1019 has been issued to the undersigned 
to' sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the 
at 5408 — 
County of 
premises.

šeštadienio vakare, geg. 1 d., vie
tiniai, darbininkai apvaikščios1 gegu
žinę šventę^ Rusų salėje, 100 North 
Elm St.. Sid Taylor kalbės temoje 
“Kas Dedasi .Pasaulyje Šiandien.” 
Bus rodoma sovietinė filmą “Th'e 
New Gullivpr,” ir trumpesnė filmą 
‘>May Day Around the World.” Vė
liau bus vaišinimų ir šokiai. Įžanga 
nemokama. Kviečiame dalyvauti. *

NAMŲ DARBININKE. Paprasta viri ja. 
Vaikutis prižiūrėjimui. Guolis ant vietos. 
Nuosavas kambarys. Nedidelis apartmen- 
tas, EVERGREEN 7-4948. '
________________________________ (104)

OPERATORES LOPYTI IR TAISYMUI 
KVARTC'KŲ IR KOATŲ 

CAPITAL TOWEL SERVICE 
442 LORIMER ST., BROOKLYN

■ / ______________ (105)

Suteikiam garbingas laidotuves

$150

Tel. Virginia 7-4499

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.

----- -------------------- . — ....... . ......T- - - - - ■ ——-------- -- - — ----- - * fcN -------------------------- --------------- ------------------------- . . ............. ...................

—--------------- ----- —------------------- -------------



Šiandien Maršuokime 1-mos Gegužės Parade 
Už Taiką, Už Liaudies Teises ir Gerovę!

ft)

Pas “Poną Amerikoną” 
Atvyksta Viešnia 

♦

žinomoji visoje Amerikoje 
va’dovaujanti unijistė, prakal- 
bininkė, spaudos bendradarbė 
ir veikėja Ksavera B. Karo- 
sienė iš San Francisco, Kali
fornijos, atvyko į rytines vals- 

' tijas trumpam vizitui. Apsi
stojo pas dukterį ir žentą Eu- 

, genia ir Eugene Stanelius, 
Cranforde.

Viešnia žadėjo atvykti pas 
mūsų '“Poną Amerikoną,” sta
tomą scenoje Aido Choro šį 
sekmadienį, 2 d. gegužės* La
bor Lyceum. Jei mokėsime 
gražiai papržtSyti, 'gal viešnia 
mums kai, ką ir pasakys aktų 
pertraukose, O jinai, karo 
metu buvusi CIO paskirta 
Kalifornijos gubernatoriui pa- 

. tarėja ir dabar tebekovojanti 
už darbininkų teises, turi 
daug ko pasakyti. Rep.

Bušų Streiką Atidėjo
Majoras ' O’Dwyer prašė ir 

transportininkų unijos virši
ninkas Quill sutiko atidėti 
busmanų streiką. Atidėjimą 
paskelbė po trumpo pasitari
mo tarp unijos viršininkų ir 

%blisų firmų atstovų City Hali.
Unijos vykdomoji taryba su

tiko streiką atidėti, tačiau įga
lino unijos derybinę komisiją 
nustatyti streiko pradžiai bile 
dieną, kokia atrodys reikalin
ga pagal eigą derybų, jeigu 
bosai vis dar nenorėtų susi
tarti.

Miestavų linijų darbinin
kams majoras pasiūlęs pakelti 

.mokestį po 24 centus. Tai 
toms linijoms, ant kurių mo
kestis yra mažesnė už moka-! 
mą privatiškose linijose.

KO REIKALAUSIME ŠIĮJ METU 
GEGUŽES PIRMOS PARADE?

Tą gal ’ geriausia atsakys 
maršuotojų nešimi šūkiai. Lie
tuvių būryje nešimės sekamus:

Nenorime drafto nei versti
nos karinės tarnybos.

Lai atomas palengvina tdar
ba, ne stumia i karaf.t ' * v

Maisto \al k aniems, o ne gin
klų godišiams.

Kooperuokite su Tarybų Są
junga už taiką.

Išsaugokime žydų Valstybę 
ir.Jungtines Tautas.

Mes norime Wallace’o ir 
taikos.

Laisves darbininkams, laisvų 
rinkimų, laisvės žodžio, at
mušti apgavingą anti-subvers- 
iw bilių.

Sustabdyti deportacijas.
Atiduoti. Simon Gersonui 

jam priklausomą vietą Miesto 
Taryboje, atiduoti 75 tūkstan
čiams piliečių jųbalsą.

Panaikinti balsavimo tak
sus (poll-tax). s

Panaikinti Neamerikinį Ko
mitetą.

Aukštesnių algų, pigesnės 
mėsos ,teisės žmoniškai paval
gyti.
• šešių valandų, darbo dienos 
su aukštesne alga.

Trauktis iš kelio, vedančio 
į krizę^pakelti algas, numa
žinti kainas^x,^^""

Pa liauti d islmminavus-- n e-
grus. .

Išlaisvinti Rosą Ingram ir 
jos sūnus.

Moterims lygios algos už ly
gų darbą.

šalin unijų nekentėjus, kai
nų kėlėjus, Rusijos kandžioto
ji^ — sušunka lietuvių būrys, 
atsišaukdamas į visus lietu
vius:

Lietuviai darbininkai ir pro
fesionalai, kovokite už demo
kratiją, prieš reakcija!

Tokie bus mūsų šūkiai šių 
metų Pirmos Gegužės parade.

Jeigu jūs pritariate nors 
vienam, jūsų vieta maršuoti su 
mumis sykiu.

DABAR ARBA NIEKAD
Mes žinome, jog tam vis

kam pritaria tūkstančiai mū
sų brolių ir seserų. Bot kasgi 
žino, kad jūs viso to nenorite, 
jeigu jūs tylite, jeigu jūsų ne
matyti. Lietuviu patarlė sa
ko : gerais norais ir pragaras

grįstas. Gęrųznorų neužtenka, 
reikia juos pareikšti vieningai 
—masiniai ir galingai. Tam 
vieta šiame Pirmos Gegužės 
parade. Ir gal paskutinė tam 
•proga, nes fašizmo Amerikai 
ir karo pasauliuPrėngėjai ne
laukia kitų metų? neatidėlioja, 
su didžiausiu įkarščiu kursto 
karą dabar.

LIETUVIŲ BŪRYS 
PARADE—

Turi užimti savo vietą - mo- 
bilizuotėje 2:30 po pietų, 38th 
St., tarpe , 9 ir 16th Avės., 
New Yorke, tuojau už jugo
slavų būrio (jugoslavai bus 
dveji, vieni su IWO, kiti ne
priklausanti prie tos org.). 
8-j e divizijoje.

Išmaršuoti turime apie 3:45.
Grupė nuo Laisvės salės iš

eis ne vėliau 2-ros valandos.
Lietuvių Komitetas.

LIETUVIU IŠMARŠAVIMO 
' VALANDA PAKEISTA .

Lietuviams išmaršuoti laikas 
iš pradžių buvo nustatytas

| 3 :30. Paskutiniam “pranešime 
sako, kad nukeltas 15 minu
čių vėliau, išmaršuosime 3:45.

Tai reiškia, kad pirm mū
sų išmaršuosiančios divizijos 
didėja.

PERSUNKIME

Sveikinimai Vilnies
Suvažiavimui

E. Vitartienė pridavė svei-. 
kinimus sekamų draugų: F. 
Klaston, J. Augutienė, P. Ja
niūnas ir E. Vitartienė po vie
ną dolerį; Ona Dobilienė au
kojo 50 ęentų, o E. Kasmočie- 
nė ir A.' Stupurienė po 25 c.

Eva ir Rojus Mizara svei
kina suvažiavimą su dviemis 
doleriais.

Tikiu, kad kiti rinkėjai tu
ri daugiau surinkę. Su visais 
dar neprisidėjusiais pasimaty
sime sekmadienį, Labor Lyce
um salėje, vaidinime “Ponas 
Amerikonas,”

Pasveikinkime dienraščio 
Vilnies šėrininkų suvažiavimą 
taip, kaip pridera brūklynie-. 
čiams. ' A. B.

ŽMONOS PASILSĮS*
Veždamasis iš vasarnamio 

namo sirginėjančią žmoilą 
maspethietis Slifer pamanė, 
kad jinai atsilošusi į jį ilsisi, 
snaudžia apie 200 mylių ilgio 
kelią. Bet kada užsuko pas 
šeimos daktarą, o tas pašaukė 
ligoninės daktarą, nustatyta, 
kad žmona mirusi jau kelio
mis valandomis anksčiau.

G egu ž in ės phrad ams saugo
ti paskirta 4,050 policistų.

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMĄS!
Italija: Reiną, minies7 sveikina prein ieriĮ <1p Grsperj, laimėjusį rinkimus! Holandijn: 
Univc.-sitetas suteikia mokslinį laipsnį atsilankiusiai Mrs. Ronsevelt’ienei. Austrija: 
Kun. Flanagan iš Roys Town’o. J. V., atsilanko j Vienna. Filipinai: Gedulas dėl 
mirusiojo pre?.. Roxas’o. Anglija: Desėtkai žmonių žuvo geležinkelio nelaimėje. 
IR DAR: Specialia 'lechni-Spalvis . . .

i ši diena — didple diena •— 
Pirmoji Gegužes. New YJrko 
miesto gatvėmis tūkstančiai, 
darbo žmonių demonstruos sa
vo vienybę ir pasižadėjimą 
nepasiduoti tiems, kurie nori 
jų brangiausias demokratines 
teises sutremti fašistinėmis 
kojomis. Aš žinau, kad šito/ 
je eisenoje dalyvaus- didelis 
lietuvių būrys.

Bet man, kaipo prie sporto 
linkusiam žmogui, rūpi ir ki
tas reikalas. Aš manau, kad 
po eisenos New Yorko gatvė
mis vakare reikia patraukti į 
Lietuvių Kultūrinį Centrą ant 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 
ir smagiai laika praleisti prie 
Bowling Alleys. Ten kiekvie
nas lietuvis gali jaustis kaip 
namie. Visiems lygi proga 
parodyti savo sportiškus gabu
mus. O kurie dar nėra to 
sporto bandę, čia kiekvienas 
gali pabandyti. žinau, kąd 
kiekvienam patiks.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ
* , 

lakutus” suorganizuoti i bowl
ing tymą.

Kaip ton nebūtų, būtų, ge
rai, kad skaitlingai visi Kul
tūriniam Centresusieitų šeš
tadienio vakare. Ten bus ga- 
Xa apie visus tuos reikalus 

•ai pasikalbėti, tiesiog prie 
bolės ritimo.

Senis Sportininkas.

Coe Gladę, vaidina Amneris 
rolę operoje Aida gegužes 
2-ros 'vakarą, Center Tea
tre, Rockefeller Center, kur 
San Carlo Opera Co. baigia 

savo gastrolę.

Liaudis Pagerbia Savo 
Karžygį Kazakevičių

Vincas L. Kazakevičius, ka
riškis, randasi pašarvotas" lai
dotuvių direktoriaus Bieliaus
ko šermeninėje, 660 Grand 
St., Brooklyne. Iš čia išlydės 
9 valandą ryto, 'gegužės 1 d. 
Laidos veteranų Tautinėse 
Kapinėse.

Vincas, sūnus williamsbur- 
giečių Jurgio ir Onos Kazake
vičių, gyvenančių J 8 Stagg 
St., tapo užmuštas karo veiks
muose Franci jo j e 1944 m. lie
pos 12-tą dieną,, vos išgyvenęs 
25 metus, iš kurių paskutiniai 
30 mėnesių, kaip kad ir gyvy
bė, buvo .paaukoti mūsų per
galei ant fašizmo, užkūrusio 
pasaulyje tą baisų karą.

Teko užeiti šermenų pirmą 
vakarą, ketvirtadienį. Dury.s 
neužsidaro. Koplyčia pilnutė
lė. Galima praeiti tik po vieną 
eilėje. Velionius motina sutin
ka praeinančius eilėje prieša
kyje. Sesutė Florence, brolis 
Jurgis ir tėvas—ties durimis.

Atvyko -organizuotai grupė 
Aido Ghoro narių ir būrys, Mo
terų Apšvietos Klubo narių. 
Padėjo puokštę žiedų pa
reikšti pagarbą savo kar
žygiui - draugui - kaimynui ir 
priejautą jo artimiesiems.

Pažvelgus į jaunutį veidą 
paveikslo, sunku nugalėti gai
lųjį jausmą bile kam, juo la
biau tiems, kurie per 4 karo 
metus drebėjo už savo vaikų 
likimą. O juk galėjo bile kie
no sūnų ištikti toks likimas ir 
dar gali ištikti, jeigu nebus su
valdyti fašizmo augintojai, ki
to karo kurstytojai.

Karstas ir visas kambarys 
skendi žieduose, tačiau už vis 
gražiausiojo žiedo — jauno ir 
naudingo žmogaus — neteko
me. Ko nėatiduotume, jeigu 
būtų galima jį atgauti?

Jaunuolio Vinco didžioji au
ka ir jo artimųjų širdgėla ne
bus veltui, jeigu išlaikysime 
idealus, už kuriuos jis mirė— 
nedaieisime fašizmui iš naujo 
Įsistiprinti .ir išlaikysime tai
ką.

šią Pirmą Gegužės, išleidę 
jaunuolio Vinco palaikus į 
per ankstybą pasilsį, išeikim 
žygiuoti parado už taiką gre
tose. Maršuokime', kalbėkime, 
darbuokimės ’ir,* jei reikalas, 
kovokime už taiką ir gyvybę, 
kad niekad, niekad daugiau 
nebūtų jabno kareivio laidotu
vių. R.

REIKALAVIMAI
Reikalinga 4 ar 5 kambarių ąpart- 

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

•KJNG OF THE CARNIVAL"
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St.

su Kieron Moore ir
Sally Ann Howes ' 

London Film Veikalas—
Perstato 20th Century Fox

* SCENOJE... ASMENINIAI * 
Larry Adler ir Paul Draper

ROXY™ Ave. ir 50th St.

Didžiausia Pot Ka<la Parašyta Meilės 
Istorija! Levo Tolstojaus Nemirštamoji 
Novelė Ateina j Judžius! ,

VIVIEN LEIGH 
RALPH RICHARDSON

Alexander Korda’s kūrinyj

“ANNA KARENINA”

Dar štai ką aš galvoju. Per
eitas sekmadienis mane* įtiki
no, kad sporte lygiai gali 

1 “good time” turėti ir gerai pa
sirodyti vyrai ir moterys, jau
nuoliai ir senuoliai. Didžiulė 
bolė kiekvieno lygiai klauso— 
gerai, tiesiai paleista rieda ge
rai ir kerta gerai. Didelės, spė
kos nereikia. Priešingai, di
delė, tvirta jėga dar dažnai 
išmuša bolę į šoną’ ir sugadi
na visą biznį.

DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

. Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: j

Penktadieniais uždaryta.
•■'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Pasimatykime su “Ponu Amerikonu” 
Šį Sekmadienį, Labor Lyceum!,

—Nebegrįš ta. diena, — sa
ko daina. Nebegrįš, ir ta pui
ki proga pamatyti-girdėti sma
gią, pilną šposelių- komediją 
su dainomis ir šokiais “Poną 
Amerikoną.” Nebegrįš bent šį 
sezoną, jeigu nepasinaudosime 
proga dabar.

“Poną Amerikoną” suvai
dins brooklynietis Aido Cho
ras jau šį sekmadienį, 2-rą ge
gužės, Labor Lyceum, 949 
Willoughby Ave., Brooklyne 
(Myrtle Ave. stotis ant BMT 
Jamaica linijos).

Vaidinimas prasidės 3:30. 
Salė atdara nuo 3 vai. Bilie
tas rezervuotoms sėdynėms 
$1.25, kiti $1. Po vaidini
mo’ įvyksiantiems šokiams įė
jimas 60 c. Gros Kazakevi
čiaus orkestras.

Komediją parašė ir< bendrai 
su choristais ir kitais vaidy- 
lomis pastatymui ruošia Ro
jus Mizarav Dainas “sumokė 
Aido Choro vedėjas' Jurgis 
Kazakevičius. Vaidylomis yra 
parinkta grupė iš pačių ge
riausių. Tad • komedijos mė
gėjų laukia vienas iš links
miausių popiečių.

Prieš trejetą savaičių ko
medija buvo suvaidinta Hart
forde tenykščio Laisvės Cho
ro. Linksmi dideliu pasiseki
mu, hartfordiečiai sekamą ry
tą telefonavo autoriui pasvei
kinimą, pažymėdami, kad ga

vo kelis užkvietimus tą ko
mediją suvaidinti ir apylinkės 
miestuose.

Tad, visi vaidybinės ir dainų 
grožės ir linksmybių mėgėjai 
pasimatysime šio sekmadienio 
popieti, Labor Lyceum salėje.

Vilnis Laukia Jūsų
. Dienraščio Vilnies dalinin

kų metinis suvažiavimas įvyks 
gegužės (May) 9 d. Iš visos 
Amerikos apšvietą branginan
ti žmonės siunčia suvažiavi
mui pasveikinimus ir prideda 
finansinės paramos dienraš
čiui. Brooklyniečiai taipgi rū
pinasi pasveikinti suvažiavimą 
ir pridėti dolcriuką-kitą fi
nansinės paramos Vilniai. Pa
skutinėm diertonr per mane 
pridavė aukų Vilniai šie as
menys: Chas. Devetzko, $5, 
Jonas Lazauskas, $5, K. Sun- 
gaila $2.50, V. Čepulis, $2, A. 
Gustaitis $1 ir J. Tamsonas 
$1.

Kiek teko nugirsti, tai 
brooklyniečiai jau yra sukėlę 
apie $200 diehraščiui Vilniai 
suvažiavimo proga.

Kurie dar nesate prisidėję 
su dovanėle Vilniai, pasisku
binkite, nes pradžioje sekan
čios savaitės brooklyniečių 
dovanos turi būt išsiųstos, kad 
jos tikrai pasiektų suvažiavi
mą, į laiką. P. Buknys.

“READY-TO-SHIP”
MAISTO IR DRABUŽIŲ PUNDELIAI

Į Sovietų Sąjungą — Jau Apmokėtais Muitais 
ir j Kitas Pasaulio Dalis

Jūsų Dovanos Visuomet Pageidaujamos 
Reikalaukite Katalogo

WORLD TOURISTS .sc
18 WEST 23RD STREET • NEW YORK 1 O, N. Y. 
TE L t P H O N E O R C H A R D 4 - 4 6 6 0 .

BRONX AGENT ORA: EMRA MFC. & TRADING CO.
, 2770 Third- Ave. (Kamp. 116 St.) MO 9-6761
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JŪSŲ AKYS

yra
JŪSŲ BUITIS

•į
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SAUGOKITE JAS GERAI

Duokite išegzaminuoti savo akis ' 
ir ‘sužinokite tiesa apie savo akis’

Jerome Hurwitz B. s. a. <>.

>' ‘ OPTOMETR1STAS
Mes patys ištekiname stiklus, .pritaikom jūsų regėjimui.

830 BROADWAY t BROOKLYN, N. Y.
EV. 8-2123

Atdara kas vakarą iki 8-tos — Penktadieniais uždara

INGRID BERGMAN 
...kaipo Joan Madou, 
prietamsių moteris. 
CHARLES BOYER 
. .. kaipo Ravic, vaiduoklis 
daktaras.

ERICH MARIA REMARQUE’S 
DRAMA. KURI APIMA 
MOŠŲ LAIKŲ ŠIRDIES 
PLAKIMĄ IR KOVAS

ENTERPRISE STUDIOS 
perstato 

“ARCH of TRIUMPH” 
žvaigždžiuoja ir 

Charles Laughton su 
Louis Calhern—Ruth Warrick 

DABAR RODOMA
Brandt's GLOBE B’way 

Ir 46 Stį.

> Jeigu taip, tai ar nebūtų 
gerai, kad mes pradėtume or
ganizuotis į grupes bei “ty
mus”? . Pavyzdžiui, senuolių 
tymas prieš jaunuolių tymą, 
vyrų tymas prieš moterų ty
mą, arba Williamsburgo Ty
mas prieš' Richmondo Tymą, 
Maspetho prieš Great Necko, 
Central Brooklyn© prieš East 
New Yorko? Dar aš galvoju, 
jog daug intereso visiems bū
tų, jeigu, pavyzdžiui, Kalaku
tų Tymas susikibtų su Dzūkų 
Tymu, arba Kapsų Tymas- su 
žemaičių Tymu. ’ Kiekviena 
toji “tauta” turi pakankamai 
gerų, smarkių ir protingų žmo
nių sudaryti geram ir smar
kiam tymui. Pavyzdžiui, per
eitą sekmadierų aš mačiau 
smarkiai bowlinant* stambiau
si Lietuvių Namo Korporacijos 
šėrininką Keršulį. Jis yra 
gryniausio kraujo Kalakutas, 
dar Salietis! Jis galėtų “ka-

I
 GYDYTOJ AS

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

BROOKLYN, N. Y.

’ Valandos: H“! di™om.

į 6—8 vąkarais s

Ir Pagal Pasitarimais. f
Telefonas EVergreen 4-0203 į

Peter įtapiskas

TONY’S A,
upyrb.DATE

BARBERSHOP
ANTANAS LEIMONAS F

Savininkas |

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI I

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES '

★

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Ivairybe kostu- 
džlulerlų. Bak
sėtai Elgin — 

išdlrbimo,

Man's BULOVĄ...richly styled 
. m..always accurate and depend- 

•feu. asajse

701 Grand *SL, arti Graham Ave., Brooklyn

ROBERT LIPTON
/ Jeweler

avė (Liberty, Lith. Daily)— šešta d., Geguž, 1, 1948

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

•17.50

Lady's BULOVĄ . . . modem 
beauty in every trim Hue . .

• • k
R Graži
• > miškų
• ’ nelem
• > American
11 Laikrodžiai Longines, 

Bulovą, Gruen, Hamil- 
’ ’ ton, Benrus, etc. Ve-
• * liausiu madų Moterų 
ė I ir Vyrų Daimontiniai
• • žiedai.




