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Juodoji anglis, aplieta darbi
ninku krauju, pasiėmė si ku
klu, kadaise buvusi darbštų, 
malonu draugą, kaip tūkstan
čius kitu angliakasiu pirmiau 
Surdoko.

Jurgis buvo ilgametis nn- 
gliakasis: kadaise g'veno 
VVilkes-Bafrėje, Nanticokėje. 
Šenadoryj ir vėl Wilkes-Bar- 
rėjo. Vis kasė ir kasė jis 
anglį! . . .

Tai buvo gerokai prasilavi
nęs draugas-veikėjas. Prieš 
kokį desėtką metu jis eidavo 
atsakingas darbininku organi
zacijose pareigas.

Vėliau jo sveikata pašlijo, 
o greta to ir amžius jį pra
dėjo žemyn lenkti, sulaikyda
mas Jurgį nuo mitingu, kon- 

' feren.ciju, atsakingai, dažnai 
įkiriu organizaciniu veiksmu. 
z , ★ ★ ★

Rus koki treji metai, kai aš 
Jurgį paskiausia susitikau. 
Mudu kalbėjomės apie litera
tūrą, nes velionis daug knygą 
skaitė, ypačiai grožinės litera
tūros, — skaitė, žinoma, lie
tuviškai ir angliškai.

Jis buvo parašęs keletą kny
gų apžvalgų, kurios savo lai
ku tilpo Laisvės Literatūros it 
Meno Skyriuje. ,

Jis, beje,. neblogai pažino 
4 lietuvių rašybą ir turėjo1 ne

mažų gabumų plunksna iš
reikšti savo nuomonę.

Seniau jis buvo nuolatinis 
mūsų dienraščio koresponden
tas. ' . |

—Rašyk, Jurgi, daugiau,— 
raginau jį.—Pei^Ocaitei knygą, 
— padaryk jos apžvalgą ir

* tuojau siųsk mums. ?
—Ne taip lengva padaryti, 

kaip pasakyti, — drąsiai at- 
*rėžė jis.—Parėjęs iš kasyklos, 
jaučiuosi pavargęs; jau ne 
jaunystė, o be to,—nesveikuo
ju. Lengvesnę literatūrą skai
tyti dar galiu, bet kai tik 
imuosi už. plunksnos ką nors 
geresnio parašyti—užmiegu...

★ ★ ★
Tikiu, jog Wilkes-Barres 

duaugai parašys platesnę ’tra
giškai žuvusiojo mūsų draugo 
Jurgio Surdoko biografiją.

Šiuo tarpu; nuoširdi užuo
jauta Jurgio broliui, giminėms 
ir visiems draugams, o jam— 
amžinai ilsėtis! . . .

★ ★ ★
Pastaruoju laiku, taigi, mes 

netekome eilės gerų draugų- 
veikėjų.

Antanas Buividas, dar jau
nas vyras, mirė Dorchesteryj, 
Mhss.

Petras, Plokštis — Worceste- 
ryj.

J. K a 1 ve 1 i s—B r i d ge w a te ry.
Kazimieras Litvinas — De

troite.
Tai vis asmenys, kurių kiek

vienas savo ruožtu prisidėjo 
prie mūsų judėjimo tvirtini
mo.

Mirusiems amžina atmintis, 
,o mes, likusieji, padvigubinta 
energija tęskime pirmyn ben
drąjį dar.bą!

★ ★ ★
Berašant šiuos žodžius, gau- 

name žinių, jog nesenai Kau
ne mirė žymus kompozitorius 
Juozas Gruodis.

Tai ir vėl didžiulis nuosto
lis visai lietuvių tautai, /ies 
Gruodis* buvo vienas žymiau
sių šių dienų Lietuvos kom
pozitorių.

Jis buvo apie 64 metų ir 
mirė, nuo širdies smūgio.

★ ★ ★
Prieš savaitę vienoje New 

Yorko salėje įvyko pianistės 
Aldonos Strumskytės ir Jono 
Butėno koncertas.

Vienybė rašo, jog koncerto 
pasiklausyti “susirinko neper- 
daugiausia, tačiau rinktinė 
visuomenė.”

ŽYDAI UŽĖMĖ NAUJAS
JERUZALĖS IR JAFFOS
MIESTŲ DALIS
Anglai Stabdė Žydu Ofensyvą Jeruzalėje ir Jaffoje;
Bombardavo Žydus ir Grūmojo Jiems Oro Bombomis

Jeruzalė. — Žydų milici
ja Hagana šturmu užėmė 
krikščioniškai- arabišką. Je
ruzalės priemiestį Katamo- 
ną ir didelius centralinio 
pašto rūmus vidurmiestyje. 
Sykiu žydai giliai prasiver
žė į mahometonų Mlamilla 
kapines miesto ribose. Ara
bų vadai skubotai siuntė iš 
Jericho,zBethlejaus ir Heb
rono I pastiprinimus savo 
tautiečiams Jeruzalėje.

Ąnglų kariuomenė užėmė 
Palace Kotelį ir iš patran
kų šaudė, mėgindama sulai-, 
kyti žydus. Anglų komisio- 
nierius Al. Cunningham 
grūmojo iš lėktuvu bombar
duoti ir šaudyti žydus, jei
gu jie nesustabdys ofensyvo 
prieš arabus Jeruzalėje.

žydų pakastos minos po 
vieškeliais iš Hebrono,' Be- 
thlejaus ir Jericho j Jeruza
lę sprogdino karinius arabų 
trokus.

Žydai Jeruzalėje atakavo 
arabus, vartodami mino
svaidžius, lengvąsias pat
rankas, kulkosvaidžius ir 
šarvuotus autom obilius. 
Stambų čėchoslovakišką sa
vo minosvaidį jie vadino 
“Dovidu, Izraeliaus Kara
lium.”

Daug užmušta ir sužeista 
iš abiejų pusių.

.Tel Aviv, Palestina. — 
Žydai Irgun kovūnai užėmė

Kongresmanai Nutarė Mėtyt 
Valdinius CIO Darbininkus

’ Washington. — Kongreso 
atstovų .rūmas 271 balsu 
prieš 25 užgyrė federalių 
saugumo lėšų bilių su tokiu 
republikono kongresmano 
Fr. B. Keefe’s priedu:

Uždrausta mokėti algas 
nariams bet kokios unijos, 
jęigu jos viršininkai nepasi
rašė prisiektų pareiškimų, 
pagal 'Tafto Hartley’o įsta
tymą, kad jie nėra komu
nistai ir nieko bendro netu
ri su komunistais.

Taigi valdžia yra įparei
gojama išmesti iš valdinių 
darbų ir tarnybų visus uni- 
jistus, kurių vadai neprisie
kė prieš komunizmą. O to 
nepadarė ^United Public 
Workers, Federacijos Spau
stuvių Darbininkų ir tūlų 
kitų* unijų viršininkai. 1

Triest.— Anglai-ameriko- 
nai išblaškė 1,500 darbinin
kų demonstraciją.

Japonijos valdžia ketina 
išravėti “raudonuosius” iš 
policijos eilių.

__ r

Kitame to laikraščio pusla
pyje: “koncerto metu. . .kaž
kas pavogė jos., (Marijonos 
Strumskienės, pianistės moti
nos) brangius žebenkšties kai
lius.”

Matyt, “rinktinas visuome
nės“ “rinktinis“ pilietis žino
jo, ką pasirinkti!..-.

dar vieną svarbiojo uosta
miesčio Jaffos dalį, Menshi- 
ya. Tuomet anglai sustatė 
savo kariuomenę tarp žydų 
fronto mieste ir grasino 
šaudyti žydus, jeigu jie dar 
atakuos arabus. Sykiu ang
lai įsakė pertrauki mūšius 
iš abiejų pusių tam tikram 
laikui.

Jaffa faktinai yra žydų 
apsupta, ir jeigu< ne anglų 
pagalba arabams, tai visas 
miestas jau būtų žydų ran
kose. Be kitko, žydai užėmė 

, dar-vieną arabų kaimą arti 
Jaffos.

Šiaurinė Korėjos Pusė 
Paskelbė Valdžią 
Ištisai .Šaliai

Seoul, Korėja-. — šiauri
nė Korėjos pusė paskelbė 
tautinę konstituciją ir val
džią Ištisai šaliai, taigi ir 
amerikonų užimtai pietinei 
Korėjos pusei.

Konferencijoje šiaurinėje 
Korėjos pusėje dalyvavo į- 
vairių partijų delegatai ir 
iš pitinės Korėjos. (Šiauri
nė jbs pūsė yra laikinai So
vietų užimta.) Konferenci- 
iš pietin. Korėjos. (Šiauri- 
ruošiamus rinkimus gegu
žės 10 d. pietinėje Korėjoje; 
sakė, j ogi tie atskiri rinki
mai yra Amerikos imperia
listų pasimojimas suskaldy
ti šalį ir viešpatauti bent 
pietinėje Korėjoje.
Mirtys Nuo Automobilių

Chicago. — Automobilių 
nelaimėse per tris pirmuo
sius šių metų mėnesius šie
met žuvo 6,480 žmonių vi
sose Jungt. Valstijose, bet 
tai 7 nuošimčiais mažiau, 
negu pernai per tuos pačius 
mėnesius, kaip skaičiuoja 
Nacionalė Saugumo Tary
ba.

Buvę iš Ispanijos išsiųsti 
Vokietijon naciai sugrįžta 
Ispanijon.

/ . ... ----------------------------

Užsibaigė Bogotos Su
eiga prieš Komunizmą

Bogota, Colombia.— Už
sidarė Jungtinių* Valstijų 
ir 20 kitų/amerikinių res
publikų konferencija. Nieko 
naujo jinai nedavė, tik pa
kartojo pirmesnius pasiža
dėjimus/ išvien ginti visą 
Amerikinį Žemyną nuo ko
munizmo ir paskelbė smar
kų pareiškimą prieš komu
nistus. Buvo biskį pakalbė
ta ir apie ūkinį tų šalių 
bendradarbiavimą.

Centraliriės ir Pietinės A- 
merikos atstovai priėmė Re
zoliuciją, kad europiečiai 
(anglai, francūzai ir holan- 
dai) paliuosuotų savo kolo
nijas Amerikinime Žemy
ne. Jungtinių Valstijų dele
gacija susilaikė nuo balsa
vimo už šią rezoliuciją.

PENKI ARABIŠKI KRAŠTAI 
RUOŠIA ARMIJAS PRIEŠ 
PALESTINOS ŽYDUS

Amman, Transjordan. — 
susirinko kariniai penkių a- 
rabiškų valstybių vadai ir 
nutarė išvien kovoti prieš 
Palestinos žydus. Tos arabų 
valstybės yra Transjorda- 
nas, Irakas, Svrija, Lebanąs 
ir Egiptas. Jų armijų ko- 
mandieriai suprato, kad ne
galėtų urmu įveikti žydų; 
todėl nusprendė ilgą laiką 
palaipsniai kariauti ir taip 
per “trynimosi” karą išeik
voti žydų jėgas ir užjmti 
visą Palestiną, kaip prane
ša United Press.

Egipto armija jau sutelk
ta prie pietinės Palestinos 
rubežiaus. Kituose Palesti
nos pasieniuose buriasi Ira- 

I ko, Syrijos ir Lebano ka
riuomenė. ^Transjordano A- 
rabų Legionas, anglų išla
vintas ir apginkluotas, jau 
kiek pirmiau įsiveržė Pales
tinon ir užėmė Jericho mie
stelį. Anglai bent tūkstantį 
Transjordano legionierių į- 
leido ir į žydų apsupamą 
Jaffos miestą, kur anglams 
didžiuliu vamzdžiu plaukė 
žibalas iš Irako.

Palestina Suparalyžiuota 
Per Žydų-Arabų Katą

x Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų konsulų 
komisija pranešė iš Jeruza
lės, jog karas tarp žydų ir 
arabų Palestinoje eina vis 
karštyn ir platyų; sako, ta 
kova jau baigia paralyžiuo
ti visą normalų gyvenimą.

Jungtinių, Tautų Saugu
mo Taryba yra paskyrus 
Amerikos, p’rancijos ir Bel
gijos konsulus kaip komisi
ją, kuriai pavesta įvykdyti 
paliaubas tarp žydų ir ara
bų bent senojoj Jeruzalės 
daly j, kur yra švenčiausios 
krikščionių, žydų ir maho

Gegužinėje Sovietų Ginkluotų Jėgų Ministras 
Pareiškė: Būkime Pasiruošę Atmušt Priešus

Maskva. — Pirmosios Ge
gužės džiaugsmingose de
monstracijose Maskvoj, da
lyvavo milionai darbininkų 
ir kariuomenės. Armijos 
parade važiavo naujausi 
kariniai įrengimai.

Ore paradavo šimtai lėk
tuvų, vadovaujami premje
ro Stalino sūnaus, Vasi- 
liaūs Stalino. Stebino žiūro
vus ypač rakietinis lėktu
vas, skrisdamas greičiau, 
negu žodis ar koks kitas 
gardas.

į Paradą stebėjo premjeras 
Stalinas ir kiti aukštieji So
vietų pareigūnai, taip pat į- 
vairių kraštų diplomatiniai 
atstovai.

Maršalas Nikolajus A. 
Bulganin, Sovietų ginkluotų 
jėgų ministras, išleido įsa
kymą dėl Pirmosios Gegu
žės. Įsakyme jis pareiškė:

Tarptautinė reakcija nuo
lat ieško priekabių karui 
prieš Sovietų Sąjungą ir de
mokratinius jos kaimynus; 
todėl Sovietų armija ir lai

Kariniai ir politiniai mi
nimų arabiškų kraštų vadai 
susitarė permesti savo ar
mijas Palestinon, kai tik iš
sikraustys anglai su savo 
kariuomene ir policija ge
gužės 15 d.

Transjordano karalius 
Abdullah (papirktas Angli
jos pastumdėlis) ketina sa
vo karalijai prijungti visą 
tą Palestinos dajį, kurią 
Jungtinių Tautų seimas 
pernai lapkrityje skyrė kai
po arabiškąją Palestinos 
valstybę. Kita šalies dalis 
buvo skirta nepriklausomai 
žydų y aisty bei.

(Amerika stengiasi per 
dabartinį specialį Jungt. 
Tautų seimą panaikinti per
nykščių nutarimą dėl Pale
stinos padalinimo į arabų ir 
žydų valstybes ir pervesti 
tą kraštą į Jungtinių Tau
tų globą.)

Egiptas pasižadėjo duoti 
patrankų{ lėktuvų ir oficie- 
rių Transjordanui, nors an
glai tebėra vyriausi Trans
jordano armijos komandie- 
riai.

metonų vietos.
. Besiaučiant karui pačibje 

Jeruzalėje, Amerika pasiūlė 
Saugumo Tarybai perimti 
savo globon visą miestą ir 
ketino duoti ginkluotų jė
gų sykiu su kitomis tauto
mis tvarkai palaikyti Jeru
zalėje.

Politiniame Jungt. Tautų 
seimo komitete tuo tarpu 
tęsėsi ginčai dėl Amerikos 
pasiūlymo paimti ištisą Pa
lestiną į Jungtinių Tautų 
globą, atmetant to krašto 
dalinimą į žydų ir arabų 
valstybes.

vynas privalo būti visuomet 
pasiruošę atmušti priešus.

Ūkiniai - ekonominiai So
vietų Sąjungos pasisekimai 
po karo,x— sakė Bulgani
nas,— parodė pasauliui di
džiulę sovietines santvar
kos galybę ir neginčijamą 
viršenybę, — lyginti su ka
pitalistiniais kraštais.

Tarptautinei Pirmęsios 
Gegužės šventei pagerbti, 
Bulganinas įsakė iššauti po 
21 saliuto šūvį iš patrankų. 
Maskvoj, Vilniuj ir kitose 
Tarybų Respublikų sostinė
se ir herojiškuose miestuose 
— Leningrade, Stalingrade, 
Sevastopolyje, Odesoj, taip 
pat Vladivostoke,1 Forth Ar
tūre, Chąbarovske, Lvove 

‘ir Kaliningrade (buvusia
me Karaliaučiuje).

Roma. — Italijos klerika
lų valdžia subūrė kariuome
nę ir policiją gegužiniams 
demonstrantams “suyaldy-

JOHN L. LEWIS KVIEČIA 
KOMPANIJAS Į DERYBAS 
DEL NAUJOS SUTARTIES
Senoji Angliakasių Sutartis Baigsis Birželio 30 d.;. 
Tafto-Hartley’o įstatymas ir Jndžionkšinai Pančioja Uniją

Washington. — Sutartis 
tarp 400,000 minkštosios 
anglies mainierių ir kompa
nijų ’ išsibaigs b i r želio 
(June) 30 d. John L. Le
wis, Mainierių Unijos pre
zidentas, todėl, pranešė apie 
tai kompanijoms 60 dienų iš 
anksto, kaip ‘ rfeikalauja 
Tafto-Hartley’o įstatymas. 
Kartu Lewis pakvietė kom
panijas į derybas gegužės 
18 d. dėl naujos sutarties.

' Tarp angliakasių yra nuo 
seniai įsigyvenusi taisyklė 
— nedirbti be sutarties. Va-

Gegužiniai Darbininkų 
Išstojimai Meksikoj, 
Japonijoj ir Kitur

Mexico City. — Meksi
kiečių darbo unijos suruošė 
didžias demonstracijas Pir
mojoj Gegužės. • Demonst
rantai smerkė Jungtinių 
Valstijų imperializmą ir 
Marshallo planą.

Tokio, Japonija. — Įvyko 
masiniai darbininkų susi
rinkimai atvirame ore Pir
mojoj Gegužės. Kalbėtojai 
ypač protestavo, kad val
džia uždarinėja korėjiečių 
mokyklas Japonijoj. Ameri
konų šarvuoti autęmobiliai, 
dundėdami gatvėmis, rodė 
jankių galybę prieš darbi
ninkus. Maršavo ištisi ame
rikonų armijos .pulkai.

Paryžius— Pirmojoj Ge
gužės- sustreikavo Pary
žiaus požeminių geležinke
lių darbininkai. Komunistai 
suruošė 'didelę demonstraci- 
ją. Komunistų Partija šau
kė visus darbininkus de
monstruoti ypač prieš A- 
merikos imperializmą su jo 
Marshallo planu ir ginti 
Francijos laisvę nuo jankių.

Triest. — Anglų - ameri
konų karinė vyriausybę už
draudė čia bet kokias gegu
žines kairiųjų demonstraci
jas. 50,000 darbininkų strei
kavo vieną valandą sėdėda
mi. Tai buvo protestas prieš 
masinių susirinkimų už
draudimą. ‘

Įsteigtas Vakarinės 
Europos Karo Štabas

London.—Anglijos, Fran
cijos, Belgijos, x Holandijos 
ir Luksemburgo kariniai 
ministrai įkūrė bendrą visų 
tų kraštų karo štabą, girdi, 
“gintis nuo Sovietų.” Pra
nešama, kad anglų genero
las bus to štabo galva.

(Visos žinios iš Washing
ton© per kelias dienas tvir
tino, jog prez. Trumanas 
siūlys ginklų tai penkių va
karinių valstybių karinei 
santarvei. Tik Trumano se
kretorius Ross, pagaliaus, 
sakė, kad prezidentas apie 
tai “nežįnąę.”)

j dinasi, jeigu nebūtų susitar
ta iki birželio 30 d., jie, pa
gal senąsias unijos teises, 
galėtų neiti dirbti. Bet Taf
to-Hartley’o įstatymas ir 
teismų indžionkšinai laužo 
jų teises.

Lewis, pagal tą įstatymą, 
privalo pranešti valdinei 
tarpininkų komisijai už 30 
dienų pirm senosios sutar-. 
ties- išsibaigimo, kad eina 
ginčas su kompanijomis dėl 
naujos sutarties, jeigu jos 
atmeta mainierių reikalavi
mus. Tuomet valdžia, varto
dama Tafto-Hartley’o įsta
tymą, gali išgauti federalio 
teismo indžionkšiną, už
draudžiantį streikuot per 
80 dienų.

Bet dar veikia senasis in- 
džionkšinas, kuriuo federa- 
lis teisėjas T. Alan Goldsbo- 
rough balandžio 21 d. įsakė 
angliakasiams • be pertrau
kos dirbti 80 dienų. Tada 
Goldsborough ir nubaudė 
Lewisą $20,000, o uniją $1,- 
400,000/ už tariamą “krimi- 
nalį teismo paniekinimą” 
todėl, kad paskutinis mai
nierių streikas nebuvo už-< 

k baigtas tuojau, kai tik fede- 
ralis teisėjas liepė.

Kuomet streikieriai grįžo 
darban, teisėjas Goldsbo
rough atįdėjo • neribotam 
laikui bausmę Lewisui ir u- 
nijai antrą bausmę, už va
dinamą “kriminalį teismb 
paniekinimą.” Taigi “krimi
nale” bausmė dar nepanai
kinta, bet laikoma kaip §lė- 
ga virš Lewiso ir unijos 
galvų.

Mainieriai, pagal esamąją 
sutartį, turi metines atosto
gas (vakacijas) nuo birželio 
26 iki liepos 4 d. Tikimasi, 
kad jie nebtis baudžiami už 
tą poilsio laiką.

Suprantama, jog derybo
se dėl naujos sutarties uni
ja reikalaus pakelti mainie- 
riam algą ir pailginti apmo
kamų atostogų laiką.

Svarbiausias reikalavimas 
bus palaikyti gerovės-svei- 
katos ir senatvės fondą 
samdytojų lėšomis ir mokė
ti po $100 pensijų mainie- 
riams, dirbusiems nįe ma
žiau kaip 20 metų ir sulau
kusiems 62 metų amžiaus. 
Kompanijos jau pirmiau bu
vo žadėjusios senatvės pen
sijas mainieriams, bet jos 
laūžo sutartį dėl to ir tvir
tina, kad Tafto-Hartley’o į- 
statymas uždraudžia tokiai 
pensijas.

BOMBA GRAIKIJOS 
MINISTRUI

f

Athenai, Graikija.— Bom
bą apardė automobilį, ku
riuo važiavo “teisingumo” 
ministras. Tapo užmuštas 
vienas policininkas ir su
žeistas kitas. Suimtas jau
nas darbininkas, kaltina- 
Jnas už tą bombą.

ORAS.—Būsią lietaus.
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Ką Jie Dabar Pasakys?
'X Valdžiai išlaikius kalėjime 16 dienų, Colombia res

publikos aukščiausias teismas, pagaliau, išleido 12-ką 
komunistų vadų.

Šitie dvylika kolumbiškių komunistų veikėjų, su ko
munistų partijos sekretorium Gilberto Vieira priešaky
je, buvo suimti balandžio 12 d., tuojau po to, kai Bogotos 
mieste buvo nužudytas liberalų vadas Gaitan ir kai ten 
kilo didžiulės riaušės.

Jie buvo suimti, matyt, tam, kad visą dėl riaušių 
kaltę suvertus ant komunistų, kad Inter-American kon
ferencija, beje, galėtų priimti anti-komunistinę . revoliu
ciją.

Valstybes sekretorius Marshallas buvo vienas pir
mųjų primetęs dėl. Bogotos riaušių kaltę prie komunis
tų durų. ‘ /

Reakcinė Bogotos vyriausybė darė tą patį.
Amerikos komercinė spauda, it pablūdusi, tulžį pylė 

prieš komunistus, — girdi, jie buvo tikrieji Bogotos riau
šių kaltininkai!

Bet Colombia respublikos teismas, 4<uris, žinoma, 
. nėra komunistinis, paleido iš kalėjimo 12-ką komunistų 

vadų, ir tuo tarytum sakyte sako p. Marshallui ir ki
tiems:'ne komunistai kalti dėl riaušių Bogotoje, bet jū
sų gerbiamieji reakcininkai, esą valdžj^je, kurią jūs glo- 
bojate!

Ką dabai’ sakys komercinė Amerikos spauda?
Ką pasakys į tai “prokurorai” pasmerkusieji Co- 

lombijos komunistus?
Ryšium su tuo, štai, ir kitas nerimtos varjacijos pa- 

vyzdys: Kiek, daug komercinė spauda sukėlė triukšmo 
dėl projektuotos Tarybų Sąjungos-Suomijos sutarties!

Rėkė, pranašaudama, būk, girdi, jeigu pasiųstieji 
Suomijos atstovai Maskvon ir padarys su tarybine vy
riausybe sutartį, tai Suomijos* parlamentas jos neužgirs, 
ją atmes. * - .

Sugrįžo delegacija su sutarties tekstu,/pateikė ją 
Suomijos parlamentui, -— parlamentas užgyrė milžiniš
ka -balsų dauguma (tik vienuolikar^liberalų” balsavo 
'prieš), na, ir baigta.

Amerikos komercinė spauda, tiek daug triukšmo 
kėlusi, įdėjo savo skiltysna mažilytę žinutėlę apie šį svar
bų įvykį ir tyli.

Ji neturi pilietinės drąsos pasakyti, kad jęs prana
šystės nuėjo vėjais?!...

* >

Mundt’o Bilius— Fašizmui Pagrindą’Tiesė jas
Žemesniajame Jungt. Valstijų kongreso bute susi

tarė aštūoni kongresmariai ryžtingai kovoti Mundt’o bi
lių, kuriuo siekiamasi užduoti mirtiną smūgį Teisių Bi- 
liui, kuriuo siekiamasi įvesti Amerikon parlamentariniu 
keliu fašizmą. j

Kas tie aštuonf kongresmanai?
Du yra iš New Yorko darbiečiai: Vito Marcantonio 

ir Leo Isacson. Kiti šeši: Adolph Sabath, Arthur Klein, 
George Sadowski, Chet Holifield, John Blatnik ir Adam 
Powell.

Tūli šitų kongresmanų yra atviri komunizmo prie
šai,'tačiau jie stojo kovoti Mundt’o bilių, nes puikiai ži
no, jog tasai bilius, jei jis būtų padarytas įstatymu, už
duotų tokį smūgį Amerikos demokratijai, kokio ji ųie- 
kad nėra išgyvenusi.

“Raginu visus, kurie tiki mūsų demokratine vyriau
sybės sistema, nepaisant jų politinių pažiūrų, stoti su 
mumis ir darbuotis, nugalėjimui šito kėsinimosi, kuriuo 
norima mūsų konstituciją pakeisti fašistine valstybe”, sa
ko Marcantonio.

Dienraštis “New York Post,” kuris nėra komunis
tams pritarėjas, aiškiai ir griežtai pasisako prieš šį bi-j 
lių- \ ,

Jungtinių Valstijų 'Komunistų Partijos vadai, — 
Wm. Z. Foster, pirmininkas, ir Eugene Dennis, sekre
torius, — išleido pareiškimą, raginantį visą Amerikos 
liaudį, visus laisvę mylinčius žmones kovoti šį bilių, — 
kovoti, kol dar nepervėlu.
. , “Amerikiečiai,” byloja atsišaukimas, “ši tai yra 
sprendžiamoji valanda. Nežiūrint, koki tarp mūsų yra 

’ skirtumai pažiūrose, — dėl Marshallo plano, dėl dviejų 
partijų sistemos, dėl Amerikos ateities, — dabar mes 
privalome dirbti visi išvien, nes rytoj mes jau nebegalė- 

^sime laisvai pareikšti net savo pažiūrų skirtumų. * .
“Ši tai yra valanda anti-fašistams apsivienyti, — 

» valanda bendram, vieningam darbininkų ir visų demo
kratinių žmonių veiksmui, nepaisant jų politinių įsitiki
nimų. Mes, komunistai, ryžtamės kovoti Mundt’o bilių 
viskuo; ką tik mes turime. Bet demokratija bus išgelbė
ta tik tuomet, kai visi, kurie demokratija gėrisi, stos ši- 

X ton bendron kovon.”
' Tai tikra tiesa! • .

; Didžiausią klaidą daro tie, kurie mano, būk Mundt’o 
bilius taikomas tik prieš komunistus. Ne! Jis net nepa
vadintas anti-komunistiniu. Jis taikomas visiems, kurie 

L ne taip mano, kaip Ne-Amerikinis Komitetas, kuriė ne
žada nusilenkti fašistiniams gaivalams. Jis taikomas dar
bo unijoms, jis taikomas kiekvienam, drįstančiam, pasi-

?.7
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KLERIKALAS PAKŠTAS 
ESĄS VOKIEČIŲ 
TARNYBOJE

Kur nors Vokietijoje pa
bėgėliai iš Klaipėdos krašto 
turi sudarę “Mažosios Lie
tuvos Tarybą.” Tarybos pir
mininku esąs E. Simonaitis. 
Naujienų korespondentas 
turėjęs didelį, ilgą su Simo
naičiu pasikalbėjimą apie 
tos Tarybos tikslus. Taryba 
norinti Mažąją Lietuvą at-
imti-iš vokiečių ir atiduoti 
Lietuvai!

Betgi Mjažoji Lietuva jau 
seniai prijungta prie Lietu
vos. Reiškia, toji “Mažosios 
Lietuvos Taryba” yra pap
rastas Simonaičio raketas.

Bet ne apie tai mums čia 
rūpėjo pakalbėti. Tame 
Naujienų korespondento pa
sikalbėjime Simo naitis 
smarkiai vanoja kailį kleri
kalų šului prof. K. Pakštui. 
Pakštas esąs vokiečių tar
nyboje ir jiems jis darbuo
jasi, — ir ne bile kokių vo
kiečių, bet hitlerininkų, ku
rie tebesapnuoja apie at- 
steigimą senosios Vokieti
jos, nuo kurios priklausytų 
ir,visa Lietuva. ,

Korespondentas pasako
ja:

>

—Štai mūsų turimomis ži
niomis, — kalba E. Simonai
tis, — Klaipėdos krašto vo
kiečiai čia Vakarų Vokietijo
je atsidūrę, ruošia anglams ir 
amerikiečiams platų memo
randumą, kuriuo juos nori 
Įtikinti, kad Klaipėdos kraš
to bu-vusi autonomija ir atei
tyje būtų pabota, kuomet 
galutinai taika ir visi susi
tarimai bus Įgyvendinami. Jų 
tikslas aiškus, kaip nors ry
tuose palikti vokišką srove
lę, kuri veiktų Lietuvos vals
tybes politiką ir veiktų taip, 
kad vokiečiui Įtaką čia stiprė
tų, kad ateities Lietuva nuo 
Vokietijos priklausytų, kad 
tuą pačiu busimoji Vokietija 
galėtų ir vėl siekti Baltijos 
pajūryje savos Įtakos, čia 
jiems, tiems vokiečiams, ir 
bendrai vokiečių tautos poli
tikai patarnavo' prof. K. 
Pakštas su savo federacijos 
projektu, kurį mūsų- spaudo
je teko skaityti. Prof. K. 
Pakštas Prūsų Lietuvai tie
siog meškiškai patarnavo, 
tik tenka abejoti, ar, jo kas 
iš anglo-saksu politikos vyrų 
paklausys, bet vokiečiai — 
taip. t 4

Supraskite, ką reiškia toji 
federacija ?. Prof. K. Pakštas 

^siūlo sudaryti iš Rytprūsių 
atskirą valstybę, kuri ."fede- 
ruotųsi su Lietuva, Latvija ir 
Estija. O kas iš čia seka? 
Vadinasi, Prūsuose nors ir 
atskirtiems nuo bendros Vo
kietijos palikti vokišką židi
nį, pavidale, buvusio kryžiuo
čių ordeno. Aišku, šis židi
nys būtų perdėm vokiškas, 
na,, jis’ir siektų Vokiečių tau
tos bendros politikos—spau- 

I dirno Į rytus. . ’Toks spaudi
mas jiems būtų dar žymiai 
palengvintas, nes tokia Prū
sų valstybė būtų sufederuo- 
ta su Baltijos valstybėmis. 
.Tai tuo pačiu vokiečių Įtaka 
būtų neišvengiama, ; sakysi
me, kad ir kalbos požiūriu. 
Juk tokios federacijos vals
tybių tarpe visų tautų kalbos 
turėtų būti lygiai traktuoja
mos, jei ne vidaus kiekvie
nos tų valstybių gyvenime, 
tai bent, santykiaujant vienai 
su kita. Prūsų valstybei bū
tų žymiai lengviau paveikti 
Lietuvą, Latviją, Estiją,, nes 
jos užnugaryje' stovėtų Vo- 

, kietijos valstybė, ūkiškai, 
Prūsų valstybė turėtų didžiu-, 
IĮ Karaliaučiaus uostą su vi- 

reikšti — žodžiu arba raštu — prieš tai, su kuo jis ne
sutinka. ■
' , Lietuviai amerikiečiai tdipgį raginami stoti šiton 
kovon. / i ■ '
; ’ Siųskite telegramas bei laiškus. >savo kongresma- 
nams, reikalaujant,* kad jie atmestų hitlerinį Mundt’o 
bilių, kai jis pasieks visus kongreso narius. /

sa jo pramone, geru žemes 
ūkiu, tai ir čia neabejotinai 
tektų" su jais rimtai skaitytis, 
o ypač turint galvoje . visą 
Vokietiją. Tuo pačiu šias 
tris valstybes netiesiogiai 
veiktų vokiečių tautos politi
ka. O juk mūsų tauta jau 
ištisi šimtmečiai kaip nori vo
kiečių tautos įtakos nusikra
tyti, nes ji mums politiškai 
yra žalinga.

’ Negalių sau išsiaiškinti, 
kuriais sumetimais prof. K.
Pakštas sugalvojo tokį fede
racijos projektą? Nejaugi 
tokių vėjų esama“Š. Ameri
kos politikų tarpe? Taip 
mes juntame, kad esame 
puolami net iš savų lietuvių 
tarpo. Tai skaudu!

Mums labai gaila Simo
naičio, kad jis be reikalo 
taip labai sielojasi. Visi ši
tie Pakšto planai tereiškia 
tik tiek, kiek ir pati Simo
naičio “Mažosios Lietuvos 
Taryba” — visiškai nieko. 
Taip pat amžinai yra palai
doti vokiečių fašistų sapnai. 
Lietuva; Latvija ir Estija 
žygiuoja naujaisiais gyve
nimo keliais.

GRIGAITIS SUSIRADO 
TALKININKĄ

Kaip jau visiškai yra iš
sisėmęs Naujienų boso poli
tinis bagažas parodo ir tas, 
faktas, jog jis turėjo talkon 
pasišaukti visiškai sugedu
sį, išsigimusį trockistą Eu
gene Lyons. Tai, ką Lyons 
pasako arba pataria mū^ų 
vyriausybei, Grigaičiui yra 
išganymo planas.
' Tik pasiklausykime. Gri
gaitis rašo:

Eugene Lyons siūlo Jung
tinėms Valstybėms veikimo 
programą. Trečiasis jo punk
tas toks.:

“(3) Pabaltijo Tautos. 
Washingtonas dar iki šiol 
formaliai pripažįsta Lietu
vos, Latvijos ir Estijos nepri
klausomybę- i ir suverenitetą. 
Yra užrekordūotas jo pasi
priešinimas ‘plėšikiškiems 
veiksmams,’ kuriais SSRS tas 
šalis pavergė.- Jau seniai lai- 
kas padaryti logišką išvadą 
iš mūsų nusistatymo. Mes 
(urėtumę paskatinti tų trijų 
Baltijos respublikų tremties 
vyriausybių (governmentš-in- 
exile) stidarymą ir turėtume 
iškelti jU reikalą Jungtinė' 
se Tautose. Šitoks žingsnis 
dramatizuotų Amerikos anti- 
imperialistines pažvalgas ir 
suteiktų naujos vilties ir nau
jos drąsos rezistencijos 
judžiams visoje Sovietų 
kariavimų sferoje.” (N., 
29 d.)" •
Tik įsivaizduokite: 

Grigaitis, nei Šimutis, 
visa Amerikos Lietuvių'Ta-, 
ryba, nei pabėgėliai, iki šiol 
negalėjo susiprasti, jog rei
kia sudaryti “Lietuvos val7 
džią tremtyje.” Keletas me
tų laukta, kol trockistas Ly- 
'ons išgalvos ir pasiūlyki

Kad nebūtų jokios abejo
nės apie Lyonso pasiūlymo 
“protingumą”, tai Grigaitis 
pastebi: “Jo išvadžiojimai 
atrodo. visai logiški < ir. tei
singi?’

Bet nuo kur arpa iš kur 
reikėtų pradėti? Argi .to
kios vyriausybės negalėtų 
sudaryti Amerikos Lietuvių 
-Taryba? Šimutis galėtų bū
ti Lietuvos prezidentu/Gri
gaitis valstybės sekreto
rium, o . Vaidila galėtų pasi
imti kad ir mažesnį ciną.

Tačiau iš tokios vyriausy
bės visus lietuviškos katės 

są-
UŽ-

bal.

nei 
nei

skaniai juoktųsi. Todėl Gri
gaitis nuo šio plano garbin
gai atsisako. Jis suranda 
Europoje tokius pat gerus 
feikerius; kaip vyrai iš A- 
merikos Lietuvių Tarybos, 
ir siūlo jiems pasiskelbti 
“Lietuvos vyriausybe trem
tyje”. Jis sako: “Europoje 
yra Vyriausias Lietuvos 
Laisvinimo Komitetas, ku
ris išsirinko Vykdomąją 
Tarybą. Jeigu pastaroji 
gautų vakarinių valstybių 
pripažinimą, tai ji galėtų 
eiti laikinosios vyriausybės 
pareigas.”

Dabar viskas priklauso 
nuo to didelio “jeigu”. O jis 
veikiausią niekados neateis. 
Nesinori tikėti, kad prezi
dentas Trumanas ir prem
jeras Attlee tą “Vykdomą
ją Tarybą” pripažintų “Lie
tuvos vyriausybe tremty
je.’’ *

Bet, žinoma, jeigu taip ir 
atsitiktų, tai iš to diploma
tinio raketo • nieko neišeitų. 
Lietuva turi savo vyriausy
bę. Visos 'pabėgėlių ir jų 
grigąitinių talkinihkų užsie
niuose machinacijos yra ra
šymas kuolu ant vandens.

KLERIKALŲ SPAUDA 
STREIKLAUŽIAUJA •

So. Bostono klerikalų 
toarbininkas pasinio jo pa
tarnauti didžiosioms mėsos 
pramonės koin^anijoms, ku
rių nesiskaitymas su darbi
ninkų reikalavimais iššau
kė streiką. Streikas jau'ke
leto savaičių senumo ir jam 
galo dar nesimato.

Šį skerdyklų darbininkų 
stfeiką karštai remia visas 
organizuotas darbininkų ju
dėjimas tiek CIO, tiek 
Amerikos Dkębo Federaci-. 
jos unijos. Šiomis dienomis 
CIO prezidentas Philip Mu
rray atsišaukė į plačiąją.vi
suomenę ateiti streikuojan
tiems Chicagos ir kitų mies
tų skerdyklų darbininkams 
pagalbon, boikotuojant pro
duktus tų kompanijų, kurių 
darbininkai streikuoja. O 
tokių kompanijų yra aštuo- 
nios.

Bet kaip tik šiuo kritišku 
laikotarpiu lietuvių klerika
linė spauda begėdiškai atvi
rai pradeda Streiklaužiauti, 
kaip tik tos pačios visuome
nės akyse puldama* ir nie
kindama streikuojančius 
skerdyklų darbininkus.

Štai ką užgieda Darbi
ninkas: '

Ar pateisinamas skerdyklų 
darbininkų streikas?

Demokratinėse šalyse ge
rai pagrįsti streikai ne tik 
pateisinanti, o remtini, rem
tini ir moraliai ir materia
liai. Bet dabar streikai ke
liami ne visada su ekonomė 
niu pagrindu. Streikai kelia
mi ir su paslėptu politiniu 
pagrindu. Streikai keliami ir 
pagal Maskvos komandą. 
Skerdyklų unijos darbininkų 
reikalavimus tyrinėjo Prezi
dento paskirta komisija. Ta 
komisija suteikė savo, reko
mendacijas. Su tomis reko
mendacijomis reikia skaity- 

. tis. Kai nesiskaitoma, tai 
kyla abejone, begu streikas 
yra streįkąs. Streikas gali 
būti ne streikas, o dalykas 
kitu -vardu. (Darb., balan-

Čia, matote, ant taip ilgai 
ir sunkiai kovojančių sker
dyklų darbininkų metama 
nuožiūra, kad būk jie ne- 
kfeuso valdžios, kad jie 
streikuoja “pagal Maskvos 
komandą.” Tai kalba strei
klaužių ir provokatorių.

Arabiški kraštai grūmoja 
siųst armijas prieš Palesti
nos žydus.

Lietuvos Žinios
LIETUVOS KAIMO KUL. .priešakinės 

.tūrine kronika 
Prie Juodupės Rokiškio 

apskr. valsčiaus bibliotekos 
suorganizuota 15 kilnoja
mųjų bibliotekėlių, kurios 
veikia prie visų klubų-skai- 
tyklų ir mokyklų. Bibliote
kėlės turi apie 2,000 knygų.

Papilės Kuršėnų , apskr. 
progimnazijos-dramos rate
lis pastatė K. Binkio pjesę 
“Atžalynas”. Į spektaklį at
važiavo daug apylinkinių
kaimų valstiečių.

Akmenę (Mažeikių apsk.) 
aplankė Kauno valstybinės 
filharmonijos artistai.- Į 
koncertą atėjo cemento, 
fabriko darbininkai, vals
tiečiai, vietinė inteligentija.

Kraštų MANP (Rokiškio 
apskr.) darbuotojai organi
zavo vaidybos mėgėjų rate
lį. Jame dalyvauja dešimtys 
Kraštų, Remeikių, GaiAžio- 
galės ir kitų aplinkinių kai
mų jaunųjų valstiečių. Ra
telis paruošė B. Dauguvie
čio pjesę “Laimė” ir jau 
aplankė Gino tų, Onuškio ir 
kitas apylinkes. Vaidinimai 
turi tokį pasisekimą, kad 
kai kuriose vietose ratelis 
turėjo pakartoti spektaklį.

Ruzgui tarybiniame ūky
je (Mažeikių^ apskr.) į- 
steigtas bendro lavinimosi 

‘ratelis. Jame mokosi 50 ū- 
kio darbuotojų. Ūkyje pra
dėjo taip pat veikti meno 
saviveiklos rateliai, vado
vaujami darbininkų Juo
džio ir Dagytės.

Rokiškio apskrities vi
suose valsčiuose kooperati
nėse žemės ūkio ^draugijose, 
apylinkių klubuose - skai
tyklose, MTS ir tarybiniuo
se ūkiuose įsteigti agrono
mijos mokymosi rateliai, 
kuriems vadovauja agrono
mai, agrotechnikai, zoo
technikai.

Didelį autoritętą turi 
MTS įsteigtas agronominio 
mokymosi ratelis. Jo vado
vas agr. Budrys plačiai su
pažindino darbo valstiečius 
sū priešakine agrotechnika, 
duoda daug praktiškų nuro
dymų. Aukštojo derliaus 
pirmūnai - valstiečiai K. 
Dekšnys, A. Jankauskas, J. 
Jasilionis, gavę iš 1 ha apie 
20 dv. centnerių grūdin. kul
tūrų, pasakoja ratelio klau
sytojams ąpie savo darbo 
patyrimą.

Priekulės klube skaityk
loje (Klaipėdos apskf.) į- 
<rengta turtinga biblioteka 
iš pusantro tūkstančio kny
gų. Valstiečiai atvažiuoja iš 
tolimų kaimų, pasiimti į na
mus knygas.

- Baisogalos valse. (Radvi
liškio apskr.) Patiršiūnų a- 
pylinkės gyventojai susirin
ko klubą - skaitykloje pa
žiūrėti pirmojo menin. savi
veiklos ratelio pastatymo 
Dauguviečio pjesė “Laimė.” 
Rateliui vadovauja vietinis 
valstietis Jonas Praninskas. 
' Marijampolės apskrityje 
pasibaigė valsčiaus centrų 
radiofikavimas. Dabar vi
suose valsčiuose įrengti ra
dio mazgai ir tūkstančiai 
valstiečių klauso radio pro
gramą ‘iš 
kvos.

Lietuvos TSR Valstybinė 
Leidykla pradėjo leisti kai
mo skaitytojui brošiūrų se
riją. Brošiūros .skirtos ag- 
rotechniųiams klausimams, 
aukštojo derliaus meist
rams ir t.t. Bendras serijos 
tiražas sįpkia 105,000 eg
zempliorių.

, Lietuvos žemės ūkio tech
nikumų ir mokyklų dėstyto
jai paskutiniu laiku paskai
tė, valstiečiams dešimtis pa
skaitų gyvulininkystės ir

as-
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agrotechnikos 
klausimais.

Joniškėlio žemės ūkio 
technikumo direktorius Ge
diminas paskaitė 8 paskai
tas Pasvalio apskrities val
stiečiams.

Dažni svečiai pas Zara
sų apskrities valstiečius An
talieptės daržininkystės mo
kyklos dėstytojai 
Valentą, Gičiūtė ir kt.

L. Skleryte
Vilnius

1948 m. kovo men.
Kolektyvini/ Ūkis Karolio 

Požėlos Tėviškėje
Įžymaus lietuvių tautos sū

naus, revoliucionieriaus Karo
lio Požėlos tėviškėje Žeimelio 
valsčiaus Bardiškių kaime 
(Joniškio apskrityje), grupė 
darbo valstiečių susibūrė į že
mes iJkio artelę. Išrinkta ko
lektyvinio ūkio valdyba, nu
statytos pirmosios darbo gai
rės. i

Gyvai praėjo pirmasis arte
lės narių susirinkimas, kuria-- 
me buvo svarstytas klausimas, 
kaip pavadinti kolektyvinį 
ūkį. Valstiečiai nutarė pava
dinti savo žemės ūkio artelę 
Įžymaus kovotojo už Lietuvos 
liaudies laisvę — Karolio Po- 

ir šiandien tebėra gyvas šio 
valsčiaus darbo valstiečių tar
pe. Daugelis jį asmeniškai 
pažinojo. *

A.L.D.LD. REIKALAI 
7-- :-----  ,

Anglų Knygos Jaunuoliams
Šiemet LLD Jaunuoliai, ku

rie ima anglų kalboje knygas, 
gaus pasirinkti gerų knygų iš 
keturių skirtingų setų. JJž 
1948 metus _ jaunuoliai galus 
sekamas knygas, kiekvienas, 
po vieną setą :

Setas No 1 Į
THE AMERICAN — How

ard Fast, pKnyga yra 338 pus
lapių, kaina $3.00.

Setas No. 2
. LOOKING BACKWARD — 

Edward Bellaipy. Knyga tu-4 
ri 318 puslapių, kaina $2.50.

Setas No. 3 z
SHARKS FINS and' M1LET 

—Ilona Ralf Sues. Knyga tu
ri 33? puslapių, kaina $3.

Setas No. 4
HURRY UP PLEASE ITS 

TIME — Elizabeth » Haw^s. 
Knyga 254 puslapių, kaina 
$2.50.

Kaip matote, Jai knygos di
delės. Jos visos gražiai apda-- 
rytos kietais viršais. Kuopų 
sekretoriai prašome išsikirpti 
šį paskelbimą, parodyti jau
nuoliams, kurie gauna anglų 
knygas, lai jie pasirenka. Gau
nax knygas tik tie jaunuoliai, 
kurie moka pilną duoklę $1.50 
Į metus. Šeimų nariai, kurie 
moka tik po 25 ’centus, tai 
knygų negauna.

Gali Gauti 1947 m. Setus
Taipgi /Centro Komitete dar 

yra pasilikusių knygų iš 1947 
metų, kurios yra:

a. THE YEARS of WAIL 
Knyga' 452 puslapių, kaina 
$3.50. '

b. AN.GEL in the FOREST— .
Marg. Yung. Knyga 314 pus-, 
lapių, kaina $3. »

c. FOČUS—Ar£hur Miller. 
Kny&a 218 puslapių, kaina 
$2.75. X 1 i
/ d. THE DRUMS of MORN
ING. Knyga 630 puslapių, 
kainą $3.50.

Nauji nariai, kurie Įstojo 
1948 metais, arba skirtingus 
setus gavę. 194-7 metais gali '» 
pasirinkti ir iŠ 1947 metų se
tų. Knygos yra gražios, vi
sos kjetai apdarytos ir geros.

Kmrių kuopų sekretoriai ne
praneš, kokias knygas jau- , 
nuoliai pasirinko, tai Centro 
Komitetas.- išsiuntinės pagal 
savo parinkimą. '

D. M. šOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekr.

46 Ten Eyck St.’
Brooklyn 6, N. Y. <
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SKANDALIŠKAS MOKYKLINIŲ KNYGŲ CENZŪRAVIMAS AMERIKOJ
Naciu aritmetikos vado

vėliuose’ buvo duodami toki 
uždaviniai vaikams pradi
nėse mokyklose spręsti :• 
“Kiek reikėtų fosgeno dujų, 
norint išnuodyti 50,000 
žmonių, gyvenančių mieste, 
turinčiame keturis ketvir
tainius kilometrus ploto?”

Mokyklinėse amėrikonų 
knygose klausimai dar taip 
atvirai nestatomi, bet mo
kyklų vadovėliai kas kartą 
uoliau valomi nuo nepaten
kamų reakcininkam faktų.

Kalifornijos valstijos 
švietimo taryba neseniai 
privertė leidėjus išbraukti 
iš dviejų mokyklinių arit
metikos knygų tokius saki
nius:

“Vienas trečdalis
žmonių gyvena prastuose 
namuose.”

Tai buvo velionio prezi
dento Roosevelto pasakytas 
faktas. Kalifornijos švieti
mo komisija liepė šį faktą 
išmesti todėl, kad jis, gir
di, “vaizduoja skurdų gyve
nimą Jungtinėse Valstijo-

Organizuotas Knygų 
Linčiavimas

Atakos prieš pažangias 
miptis mokyklinėse knygo
se yra gerai organizuotos. 
Andai senatorius Charles 
R. Robertson sukėlė triukš
mą kongrese prieš kolegijo
se vartojamą knygą Econo
mics: Principles and Pro
blems, parašytą Pennsylva- 
nijos Universiteto profeso
riaus Paulo E. ^Gemmell’io 
ir Illinojaus 
profesoriaus 
Blodgett’o.

Senatorius 
šūkaliavo: “
reiškiasi mūsų mokyklose 
šiandien! Juk tokios knygos 
parašytos ne ruąų; jos, ma- 

mūsų I tomai, parašytos žmonių, 
'užaugintų ir išmokslintų 
didžiojoje mūsų Ameriko
je!”

Ko, tačiaus, senatorius 
Robertsonas taip nusigando
toje dviejų profesorių kny-i 
goję? Jam baimę įvarė vie-Įkyklų s’uperintedentas Ja
na knygos dalelė, kuri sakė, 

'jog valdžia turėtų imti di
desnius taksus iš asmenų, 
gaunančių stambius ‘ turtų 
palikimus- ir’ didelius pel
nus/

Tiktai dėl to senatorius 
Robertsonas, • Chicago Tri
bune leidėjas pulk. Robert-

Universiteto
Ralpho H.

Robertsonas
Baisi padėtis

1' . *as McCormick ir Naciona
lis Mažųjų Biznierių Susi
vienijimas privertė tą kny
gą išmesti iš valdinio Gink
luotų Jėgų Instituto ir 
sispyrė pašalinti ją įš 
kolegijų-

Prieš “Ginčijamus 
: Dalykus” 

Kalifornijos valstijos
. mėlio senatorius Jack Ten- 
ny neseniai davė keliolika 
sumanymų, atkreiptų prieš 
apšvietos pažangą. Vienas 
tų sumanymų reikalauja 
uždrausti valstijos mokyk
lose dėstyti “ginčijamus po
litinius dalykus,” Jeigu toks 
įstatymas būtų išleistas, tai 
būtų, pavyzdžiui, užginta 
dėstyti Anglijos istorija po 
1945 m. (kuomet valdžia 
perėjo į “socialistų” - dar- 
biečių rankas); būtų už
drausta mokyklose ’prisi
minti ir apie Rusijos istori
ją po 1917 metų.

Rochesterio, N. Y., mo-

uz- 
.195

sei-

Ta pati švietimo komisi
ja liepė išbraukti iš kitos 
knygos frazę, “arklio ir ve
žiko laikai.” Nes prez. Roo- 
seveltas pavartojo tuos žo
džius, kalbėdamas apie at
silikėlius republikonų poli
tikierius.

Taip pat buvo uždrausta 
spausdinti aritmetikos kny
goje uždavinį dėl lūšnynų 
nugriovimo ir tinkamų gy
venimui namų statymo- 
Valdiniai Kalifornijos švie-, 
tėjai palaikė tatai “pavo
jingomis mintimis” ir “ne- 
amerikine propaganda.”

Jules Archer, rašydamas 
amerikiniame žurnale “Eve
rybody’s Digest,” paduoda 
eilę pavyzdžių, kaip cenzū- 
ruojarhos, mokyklinės kny
gos šioje šalyje; sako:

— Amerikos konservatai 
-atžagareiviai puola kiek
vieną mokyklos ir kolegijos 
vadovėlį, kuris tik nemar- 
šuoja koja kojon su reakci
nėmis jų užgaidomis. lę jie 
pasirinko patogiausią laiką 
savo atakoms. Juk dabar la
biau stokuoja mokyklinių 
knygų, negu bet kada Ame
rikos istorijoj. Tiek daug 
naujų knygų mokykloms 
reikia, tiek daug senųjų tu
ri būti iš naujo perspaus
dinta. Todėl dabar yrą jiems 
proga visas tas knygai taip 
apdirbti, kad naujoji karta 
tik toj pačioj vietoj tupėtų.

mes M. Spinning liepė iš
mesti iš vidurinių mokyklų 
knygą Twenty Famous Am
ericans (Dvidešimts Garsių 
Amerikiečių); tai todėl, kad 
vienas knygos skyrius kal
ba ir apie Henry Wallace’a'. 
Superintendentas Spinning 
ajškino, kad dėl Wallace’o

dabar eina “pusėtinai daug 
ginčų.”

Įstatymiškų Sukčių 
Rėmėjai

Washingtono, D. C., vie
tinė mokyklų taryba' ėmė 
bombarduot R. O. Hughes’o 
parašytą mokyklinę knygą 
Building Citizenship (Pilie
tybės Auklėjimas), kuri bu
vo- varto jama per 20 metų. 
Kodėl? todėl, . kad tūlas 
“švietėjas” užtiko toje kny
goje ve kokį paragrafą:

“Jeigu įstatymas yra 
sunkiai suprantamas arba 
jei galima jis vienaip arba 
kitaip skirtingai išaiškinti, 
tai yra blogas įstatymas. 
Tūlos nelabai garbingos 
kompanijos .samdo advoka
tus, kurių vienin’tėliš dar
bas yra žiūrėti, kaip kom
panija galėtų apeiti įstaty
mus.”

New Yorko miesto moky
klų superintendentų tarybai 
uždraudė istorinę Howardo 
Fast’o novelę Citizen Torn. 
Paine.’ Taryba atrado, jog 
mokyklų jaunuoliams būtų 
pavojinga skaityti įspūdin
gus toj knygoj aprašymus, 
kaip daugelis žymių ameri
konų 1776 metais bendra
darbiavo su anglais, kuomet 
šios šalieš patrijotai kovojo 
dėl pasiliuosavimo nuo An

glijos.
Wyomingo Valstijos Uni

versiteto direktorių taryba 
neseniai įsakė apvalyti vi
sas klasėse vartojamas kny
gas nuo bet kokių vadina
mų * “herezijų.” Susirinkę 
profesoriai dėl to užprotes
tavo 123 balsais prieš 24. 
Direktorių taryba atmetė 
protestą ir pakartojo •įsaky
mą “išgaudyti raganas” iš 
visų universitete vartojamų 
knygų.

. Atakomis prieš pažanges
nes knygas pasižymi ko- 
mandieriai Amerikonų Le
giono ir Užsienio'Karų Ve
teranų. Jie net į kongresą 
kreipėsi, kad uždraustų 
Building Citizenship knygą, 
apšaukdami ją “nereliginę, 
ir pro-komunistinę.”

Kampanija prieš Prof.
Rugg’o Knygas

Legionierių ir Užsienio 
Karų Veteranų vadai - ofi- 
cieriai privertė pašalinti 
profesoriaus Haroldo O- 
Rugg’o knygas iš daugelio 
mokyklų ir kolegijų, iki 
knygos bus “apvalytos” 
ba “pataisytos.”

Viena Ruggo knyga, 
vyzdžiui, sakė:

“Kaip jau matėte, repu- 
blikonų partija/pritaria di
džiajam bizniui.”

tos
ar-

pa-

Šis sakinys buvo išbrauk
tas, o jo vieton įrašyta:

“Dauguma biznierių šiau
rinėse valstijose ir tie, ku
riuos mes galėtume pava7 
dinti fabrikantais, priklau
sė republikonų- partijai.” .

Visai išmestas sakinys: 
“Tie žmonės > norėjo, kad 
įstatymai saugotų jų nuosa
vybę.”

Nacionalis • Fabrikantų 
Susivienijimas darė mokyk
loms tokį atvirą spaudimą 
prieš prof. Rugg’o knygas, 
kad dėl to net viešas skan
dalas kilo.. Tuomet Fabri
kantų Susivienijimas pra
dėjo atsargiau elgtis ir sa
vo susirinkime 1947 m. pri
ėmė taikomą mokykloms 
rezoliuciją, kad:

“Fabrikinė pramonė yra 
pamatinis • dalykas, kuris 
taip pakėlė ir išvystė šią ša
lį ; todėl Amerikos pramo
nės istorija turėtų būti ro
doma tikrojoj jos šviesoj.”
Savanaudiška Fabrikantų 
Propaganda Mokyklose 

wTuo tikslu Nacionalis Fa
brikantų S u s i v i enijftnas 
siuntinėja šimtus tūkstan
čių savo lapelių ir knygelių 
mokytojams ir mokyklų vir
šininkams, taip kad užtek
tų tos “literatūros” ir mo
kiniams. O tuose lapeliuose

KOVA PRIEŠ GILTINIŠKĄ PRIEŠĄ - VĖŽIO LIGĄ

Veršiai be Vitamino A 
Apšlumba, Apanka

Jungtinių Valstijų Žem
dirbystės departmento dak
taras Lane Moore surado 
dvi veršių ligas dėl vitami
no A stokos. Veršiai gali 
apakti arba raišais tapti, 
jeigu karvėms stigo to vita
mino laike nėštumo arba 
jeigu gimęs veršis negauna 
maisto su vitaminu A.

Be vitąmino A kaulai 
apauga ir užveržia regėji
mo nervo skylutę, taip kad 
veršis apanka. Antra, sto- 
kuojant šio vitamino, taip 
lieka suveržtas nugarkaulio 
skystis, kad veršis negali 
suderinti savo raumenų ju
dėjimų. Bet jeigu būna lei
džiama vitamino A į nugar
kaulio kanalą, tuomet ver
šis pradeda palaipsniui su
valdyti savo raumenis.

280 tūkstančių amerikie
čių žuvo kovos frontuose 
Antrajame Pasauliniame 
Kare. Jungtinės Valstijos 
išleido tam karui 317 bilio- 
nų dolerių. Taigi kiekvie
nas kare kritęs anierikietis 
dar lėšavo daugiau kaip po 
milioną dolerių.

To paties karo metu mi
rė 607,000 amerikiečių nuo’ 
vėžio, o buvo išleista tiktai 
2 milionai dolerių 'moksli
niams tyrimams, kaip pa
stoti kelią vėžio ligai ir kaip 
jos ligonius gydyti. Vėžio 
kankinių gyvybės buvo pi
gios-— tik po $3 vidutiniai 
buvo išleista kiekvienam.
American Cancer Society 

dabar veda rinkliavų vajų 
Kovos Fondui prieš Vėžio 
Ligą. Valdžia taip pat ski
ria daugiau lėšų tos ligos 
priežastims ir gydymui ty
rinėti, nors tai tik lašas 
ežere, lyginti su bilionais 
dolerių, kurie išleidžiami 
atominiams ir kitiems gink
lams.

Vėžiui atremti bei sulai
kyti šiuo laiku darbuojasi 
daugiau kaip 250 mokslinių 
projektų Jungtinėse Valsti
jose. Gana daug rašoma 
spaudoj ir kalbaiha per ra
diją apie vėžio pavojų. Pa
brėžiama, kad 35 nuošim
čiai vėžįo ligonių miršta 
vientodėl, kad jie pavėluo
ja kreiptis pas gydytoją ar
ba į ligoninę.

Mirtis Kas 3 Minutes
Per metus nuo vėžio mirš

ta 188,000 amerikiečių, ar
ba vienas kas 3 "minutės.

Niekas-dar nėra apsaugo-;, 
tas nuo šio priešo. Vėžio li
ga puola bet kurios tauty
bės Asmenis,' senus ir < jau
nus, pavargėlius .ir turtin
guosius. • ■ • *

Bet jaufir dabar vėžys 
gali būti dalinai pažabotas. 
Oficialiai skaitmenys rodo, 
kad beveik "trečdalis visų 
vėžio ligonių gali būti pagy
dyti, jeigu laiku ieško nie- 
dikalės pągalbos.

Valdinės statįstikos liu-

dija, kad H iš kiekvienų 8 
amerikiečių yra nusmerktas 
mirti nuo vėžio. Bet' šimtai 
tūkstančių, net milionai gy
vybių galėtų būti sutaupy
ta, jeigu žmonės susipažin
tų su vėžio ženklais ir grei-

tai eitų gydytis.
Viltis Negaišuojantiems
Vėžys galima pašalinti jo 

pradžioje. — Jei žmogusf vi
sai negaišuoja, -tai turi be- 
veįk 50 nuošimčių galimy-

bės išsigydyti, — kaip tei
gia American Cancer Socie
ty. — Pavyzdžiui, 9 atsi
tikimuose iš 10 gali būti pa
šalintas odos arba lūpų vė
žys, jei £ana greitai ieško
ma pagalbos. ’

RIEBALINIS ARTERIJĮJ SUGEDIMAS
Viena arterinių krauja-. 

gyslių liga pareina iš to, 
kad riebalai arba aliejai ne- 
simaišo su vendeniu. Šią 
ligą daktarai vadina athe- 
roskle^osis. Tai yra savotiš
kas' arterijų kraujagyslių 
sukietėjimas ir sugedimas 
nuo priaugančių iš vidaus 
riebalų.

Dr. John E. More ton ta
tai aiškina mokslo žurnale 
Science:
' Kraujo skystis plazma 

yra apię 90 nuošimčių van
duo. Normaliai esąmos 
kraujyje riebalinės medžia
gos yra susmulkintos į labai 
mažytes daleles.. Jos todėl

laisvai plaukia ‘kraujo apy
takoje, niekur be reikalo 
neužkliūdamos. I

Kaš kita, jeigu žmogus, 
pavyzdžiui, suvalgo porą 
uncijų sviesto. Tada už ket
verto valandų didelės svies
to riebalų dalelės pereina iš 
žarnų j kraują.

Kuomet stambios riebalų 
dalelės patenka vidun arteri 
jos; tam tikri kūno narve
liai (celės) ima veikti. Jie 
dirba, naikindami ligų pe
rus ir saugodami kūną nuo 
žalingų medžiagų. Šie nar
veliai . sulaiko, apsupa di
džiąsias riebalų daleles ir

“primūrija” jas prie vidu
rinių arterijos sienelių.

Sulaikydami stambiąsias 
riebalų daleles, minimieji 
narveliai diena iš dienos, 
metai iš metų, palaipsniui 
vis lipdo tas daleles prie vi
dujini^ arterijos sienelių, 
daro sieneles kaskart^ sto
resnes, kietina jąsias, siau
rina kanaliuką kraujui pra
plaukti, taip kad arterija 
gali ir visai užanti-

Tokiu būdu, jei žmogus 
perdaug riebių valgių var
toja per ilgą metų eilę, tai 
mirtis gali pirm laiko jį iš
tikti, kaip įspėja dr. More- 
ton. ■ N. M.

k ŠIAURINĖS AFRIKOS GYVENTOJAI PIRM 75,000 METU
Žemakakčiai žmonės se

naisiais akmeninių įrankių 
amžiais medžiojo žvėris 
šiaurinėje Afrikoje, kuomet 
Ledų Gadynės sniegynai-le- 
dynai buvo apgulę didesnią
ją šiaurinės Europos pusę.

Harvardo Universiteto 
profesorius Hugh Hencken 
su bendrais neseniai atra
do tokio žmogaus palaikus 
urve šiaurvakariniame Af
rikos kampe, prie Gibralta
ru sąsiaurio, vandens “ran
kovės” tarp Atlanto Vande
nyno ir Viduržemio Jūros.

Ten atrastu viršutinė vei
do kaulų dalis ir keletas 
dantų- Kiti tos . gądynės 
žmdgaus . veido bei galvos 
palaikai pirmiau buvo at
kasti Prancūziškoje Morok- 
koje, taip pat šiaurinėje 
Afrikoje. Visus tokius 
kaulus sugretinus, pasiro
do, jog tai buvo tos pat 
veislės gyventojai,„ kaip va
dinamas N e a n d e r t halio

žmogus, kurio palaikai at
rasti Prūsijoj, Neanderthal 
apylinkėj, 1857 metais.

Tame pačiame urve pas
kiau gyveno ir Įeitos veisles 
priešistoriniai žmonės, va
dinami Aterianai. .

Aterianai jau mokėjo dai7 
liai pasigaminti aštrius tit
nago ginklus, kuriais jie 
medžiojo dramblius, nosra- 
gius (rhinoceros) ir. žiraf- 
fas, kaip liudija urve rasti 
tokių įrankių palaikai. Šie 
žvėrys daban nesiveisia to
je šiaurinės Afrikos dalyje. 
Bet jie ten gyveno joirm 75,- 
000 metų, kuomet didžiulė 
Europos dalis buvo ledynų 
apgulta, todėl šiaurės. Afri
koje buvo kur kas daugiau 
drėgmės, augo gana žolės ir 
kitų augmenų didiesiems 
žvėrims misti. Dabar ta Af
rikos .sritis pusiau nudžiū- 
vus arba net virtus visiška 
dykuma.

Bet ir Neanderthalai ir

Aterianai buvo jau, ne’ pir
mutiniai žmonės šiame Af- 
rikės kampe. Profesorius 
Hencken ir jo bendradar
biai atrado rupiai, gremėz
diškai pagamintus akmeni
nius įrankius, kurie liudija, 
jog žmonės ten gyveno pirm 
150,000 metų. Tada buvo 
šiltesnis ledų gadynės pro
tarpis, ir nuo tirpstančių 
ledynų'vanduo jūroje buvo 
pakilęs' 60 pėdų aukščiau, 
negu dabar. Dar nesurasta 
šios veislės žmonių palaikų. 
Apie juos sprendžiama tik 
iš jų paliktų įrankių.

Aterianų vietą, galų ga
le, užėmė nauja, iš rytų už
plūdusi įauta pirm 5,000 ar 
6,000 metų. Šie atėjūnai 
buvo jau ne medžiotojai, 
bet žemdirbiai ir bandaga- 
niai. Hencken ir jo draugai 
mokslininkai mena, kad 
šiandieniniai Berberai, gy
venantieji toje vietoje, yra 
anų atėjūnų ainiai- C. K.

ir knygelėse Fabrikantų- 
Susivienijimas štai ką dės
to savo naudai: (1) fabri
kantai beveik visai negau
ną pelno, (2) turėtų būti 
sumažinti taksai už pelnus, 
(3) valdžia privalo neeikvo
ti tiek pinigų (visuomenės 
gerovei, apšvietai); (4)
Tafto-Hartley’o įstatymas ; 
prieš darbo unijas esąs pui
kus dalykas, (5) planingas 
ūkio-pramonės tvarkymas 
esąs blogas daiktas (pana
šus į komunizmą); (6) Na
cionalis Fabrikantų Susi
vienijimas esąs didis, gera- 
dąringas visuomenės tar
nits.

— Išmokite anksti pažint 
pavojaus žen 
lėtų reikšti, 
smogė arba gali neužilgo 
smogti, — sako ta draugi
ja.

Eikite pas gydytoją, kai 
tik nužiūrite bent'mažiau
sią vėžio ženklą. Daktaras 
ištirs ir pasakys,' ar reikia 
gydytis, o jei reikia, tai 
kaip.

Kiekviename mieste yra 
American Cancer Society 
komitetai, kurie duoda^ 
spausdintų žinių apie vėžio 
ligą ir priima aukas.

Tūli Vėžio ženklai
Ši draugija ypač nurodo 

sekamus vėžio ženklūs: _•
Bet kokia negyjanti žaiz

da, ypač ant liežuvio, bur
noj ar lūpose.

Neskaudamas guzas^ypač 
krūtinėje, ant lūpos ar na 
liežuvio.

Negyjanti odos dėmė- 
plėtmas, jeigu ta dėmė ei
na didyn arba keičia savo 
spalvą. >

Nuolatinis blogas vidurių 
virškinimas.

Nuolat inis užkimimas, 
kosulys be įžiūrimos prie
žasties arba sunkus nuryja
mas. - ' >
• Kraujavimas iš ,krūties 
arba iš bet kurios na'tūralės 
kūno skylutės bei skylės.

Vėžio ligai gydyti yra 
dabar išbandomi tūli ato
minėje gamyboje išvystyti 
radijiniai - veiklūs elemen
tai, kurie galėtų per tam 
tikrą laiką naikinti vėžio 
skaudulius kūne. Tačiau, 
sėkmingiausios iki šiol teb
ėra jau patikrintos priemo
nės — vėžio skaudulių iš- 
pjovimas. ir jų naikinimas 
X-spinduliais bei radiumu.

krs, kurie ga- 
ad vėžys jum

Galvijai dažnai atsisako 
ėsti pašarą, kurį žiurkės su
teršia. *

Iš tono Dpuglas eglės 
skiedrų yra pagaminama 50 
iki 60 galionų alkoholio.

Apšvietos Priešai
Jungtinių Valstijų Vers

lo Rūmas, didžiųjų kapita
listų organizacija, ne kartą 
pasirodė kaip apšvietos 
priešas. Jis yra viešai pa
reiškęs :

“Peržvelgus istoriją, ma
tome, jog kultūrai bei ap- 
švietai kylant aukštyn, 
smunka žmonių dorovė ir fi 
ziriė gerovė, ir seka suny
kimas ir iškrikimas.”

Kada demokratas senato
rius Thomas (iš Utah) įne
šė kongresui sumanymą pa
skirti daugiau pinigų ap
švietos reikalams, prieš tai 
išstojo fašistuojanti Nacio- . 
nalė Ekonominė Taryba, 
vadovaujama Merwino K. 
Harto, Ispanijos diktato
riaus Franko garbintojo. Ši 
Ekonominė Taryba liudijo 
kongresui, kad jeigu būtų 
duota daugiau lėšų žmo- 
hėmsp šviesti, tatai “silp
nintų laisvąjį verslą ir ka
pitalizmą.”

Pirmiau matėme, kaip tū
li atgaleiviai ragina paša
linti iš mokyklų ginčijamus 
klausimus, tačiau, į mokyk
lines knygas brukama vis/ 
daugiau neginčijamos reak
cinės propagandos prieš 
žmonių dauguomenės reika
lus. Ir 'tiktai galingas de
mokratiniai - pažangus pi
liečių judėjimas ^lėtų su-' 
laikyti tą temdančią, /ven
giančią, savanaudišką pro
pagandą. . (N. M.)

Washington. — Sen. Taf
tas tvirtina, kad republiko
nų suvažiavimas nenomi
nuos Štasseno kandidatu įv 
Jungt..Valstijų prezidentus.

Detroit.
75,000 Chryslerio auto, dar
bininkų’ streikas,* pradedant 
nuo gegužės 12 d.

Skelbiamas

Poilsis, Sergant 
Skilvio Skauduliais

Skilvio skauduliais sirg
dami/ ligoniai turėtų pilnai 
ilsėtis per tąm tikrą laiką, 
kaip rašo daktarai C. W. 
Lillehei ir O. H. Wangens
teen žurnale Society for 
Experimental Biology and 
Medicine.

Sunkesnis fizinis darbas 
ištraukia dalį kraujo iš skiL 
vi o į kojų ir rankų raume-* 
nis; tuo būdu skilvio pamu
šalas silpniau tegali atsilai
kyti’ prieš rūkšties pervir
šius, gadinančius skilvio sie
neles. Tatai vrodo bandymai, 
kuriuos profesoriai Lillehei 
ir .Wangensteen padarė Šu
nims. ;
_____________■

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

Pirmad., Geg. 3, 1948.
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Kaip Tarybų Valdžia Pa
deda Lietuvos Valstiečiams

Rašo ANTANAS SKIRKA

(Tąsa)
“Kas už susitarimą J nuleiskite rankas” 
— nė viena ranka nenusileido. Netgi Sil- 
venas balsavo už streiką: į jį žiūrėjo 
Klemansės akys.

Paskui Klemansė trfrė:
<— Aš dabar čia pasiliksiu. Vietoj Ža

no ... ' ,
Ji meiliai pažiūrėjo į-Mišo ir pridūrė:
— Tu prie vartų neik — užmuš...
Tai buvo penkiolikta streiko diena. 

Tą naktį Pjeras, džiaugdamasis, kaip 
vaikas, sukosi aplink Mišo ir vis rėka
vo: “Laimėjome, laimėjome L ..”

Po trijų dienų Deseris paskambino 
Viarui:

— Aš nutariau priimti jų sąlygas. 
Pas mus skubūs užsakymai. Be to, laimi 
tas, kas moka pasitraukti. Beje, jums 
nereikia to pasakoti: jūs, mano bičiuli, 
mokate pasitraukti, kaip Napoleonas.

Šiurkščiu juoku Deseris norėjo trupu
tį prablaivinti save. Kapituliacija jį py
kino: kentėjo savimeilė. Dabar Pjeras, 
tikriausiai, šaiposi. . . Bet nejaugi verta 
kiekvieną dieną netekti, pusės milijono? 
Politika —- lošimas, kąip birža: Šiandien 
darbininkai važiuos į \kurorta. Rytoj 
juos, prašau, pasiųs į koncentracijos la
gerį. Garsioji švytuoklė pradeda siautė
ti, ji perdaug įsisiūbuoja. Deserio šir
dis taip pat: jis blogai jaučiasi, gydy
tojai uždraudė alkoholį, tabaką, kavą; 
tačiau jis neklauso gydytojo; širdis rei
kalauja degalo; jei ne meilės, tai suro- 

• gatų ...
Devynioliktą dieną, septintą valandą 

vakaro, susitarimas buvo pasirašytas; 
pakeitimai, įrašyti į pirmykščius dahbi- 
ninkų reikalavimus, buvo nereikšmingi. 
Visi suprato, kad tai — laimėjimas.

“Senos” įmonė pradėjo mūšį, ją pase
kė kitos, ir jos laimėjimas reiškė visų 
laimėjimą: dienos bėgyje atėjo žinių 
apie kitų įmonininkų kapituliavimą. Žo- 
lijo lyriškai rašė: “Paliaubos pasirašy
tos. Dabar, prancūzai, prie darbo: rei

škia gydyti žaizdas!...”
Vakaro aštuntą “Senos” darbininkai, 

išsirikiavę kolonomis, su muzika, su vė
liavomis, po trijų savaičių savanoriško 

. įsikalinimoj paliko įmonės pastatus. 
Priekyje ėjo Klemansė ir Mišo. Dešimtys 
tūkstapčių žmonjų džiaugsmingai pasiti
ko laimėtojus; čia buvo*streikininkų šei
mos, kvartalo gyventojai, įvairių sąjun
gų delegatai. Artėjo vasaros prietema; 
dar tebeŠviesiame danguje sužibo* pir
mosios žvaigždės, ir melsvos šviesos at
rodė nesuprantamos saulėlydžio aukse. 

. .šventadieniškos minios prisikimšo gat
vės, kavinių terasos. Svėikino darbinin
kus, bruko jiems gėles, vaišino alum.

Mišo pritūrėjo Klemansę.- Paskutinių 
įL/ dienų įvykiai ją palaužė, ir ji vos laikėsi 

ant kojų. Ji priprato prie Mišo, sekė jį 
' motiniška akim. Štai tuojau jie persi

skirs ... Jis nueis savo keliais, kaip Ža
no, bėgios po susirinkimus, šūkaus, kol 
jį užmuš. O ji grįš į ištuštėjusį kambarį 
su akmeninėmis grindimis ir didele lova.

Klemansė staiga tarė:
— Kodėl nevedi? Vis dėlto geriau. 

O tai bėgioji vienas... Užmuš, ir verkti 
nebus kam. Negerai!... \

Mišo šyptelėję, susigėdęs. Medžiai juo
davo baltame fone, lyg nupiešti. Mėly
nas dūmelis apgaubė Seną. Mišo visur 
vaidenosi pažįstamas yeidas: tai Deniza 
sutinka jį, šypsosi, slapčiomis spaudžia

1 ranką...

Andre pasuko molbertą į sieną ir išė
jo, įsikalbėdamas, kad dirbtuvėje nepa
kenčiamai tvanku. Visą pastarąjį laiką 
darbas nesisekė. Andre nesumelavo, pa- • 
sakęs savo mokslo draugams, kad jis nie- 

‘ "ko nenusimano politikoje. Tai buvo prieš 
keturis mėnesius; nuo to laiko daug kas 
pasikeitė; politika nesiklausdama įėjo į 

■ ’ joz dirbtuvę. Jis dabar iš ryto griebdavo 
\ laikraštį; klausydavosi pokalbių gatvėje, 

o visi kalbėjo apie streikus, apie partijų 
kovą, apie karą. Sąjūdis, apėmęs mies
tą, gimdė Andre naują jausmų santvar
ką; jis perdaug buvo susijęs su liaudiAii, 
perdaug organiškas, kad nepajustų soli-

• darumo jėgos, vilčių karštumo.; Taigi; 
yisa tai taip! Bet kas jam daryti su na
tiurmortais? ...

Kartą Andre perskaitė straipsnį apie 
kviečių jarovizaciją Tarybų Sąjungoje. 
Jis mėgo viską, kas siejasi su žemės gy
venimu, ir straipsnis pirmiausia sudomi- 

. no jį, kaip valstietiško raugo žmogų. Vė
liau, vaikštinėdamas gatvėmis, jis prisi- 

'•minė, ką skaitęs ir nutarė: tapybai — 
blogai!... Yra medžių, kurie pirmą kar
tą pražįsta aštuntame arba devintame 
dešimtmety. Sodininkas sodina sėklas, 
žinodamas, kad vaisius pamatys jo sū
nus, gal būt, vaikaitis. O čia kelios die
nos vienmečio augalo gyvenime keičia vi
so krašto veidą.. . Matyti, viskas parei
na nuo epochos. Tapytojui reikalinga ra
mybė; jis gyvena tuo, kas nepajudinama; 
jis vaizduoja subrendusį pasaulį,,susigu^ 
Įėjusių formų, nusistovėjusių spalvų tur
tą. Žlugimo arba atgimimo epochoje jam 
nėra kas veikia. Kultūros Namuose Lius- 
jenas kalbėjo, kad be gero skonio neįma
nomas revoliucionierius. Nesąmonė! Bū
na laikų, kai “geras skonis” virsta kan
kinama yda, tuo “mėlynu krauju,” už 
kurį devyniasdešimt trečiaisiais metais 
piaustė galvas. Istorija reabilituoja grei- 
čiau epochas, negu žmones. Viena epocha 
duoda Robespjerą, kita — Delakrua, ir 
Robespjeras neatsako už Davido tapybą, 
o Delakrua nekaltas dėl Liudviko-Pilypo 
smulkmeniško šykštumo. Liusjenas nori 
pataisyti istorijos įvykius, kaip teatro 
spektaklį, bet jis — ne režisierius, jis — 
statistas. Ką gi, reikia pabaigti tą na
tiurmortą, kol yra laiko, dirbtuvė, da- 

. žai!.... Andre prisiversdavo dirbti; bet 
po valandos vėl mesdavo teptukus: nesi
seka !.. .

Vakare atėjo valanda, kurios jis go
džiai laukė, sėdėdamas prie priimtuvo. 
Žaneta tebedirbo “Poste-Parisien” studi- 
joje, o gilaus, sujaudinto balso ir nuval
kiotų reklamos žodžių derinys Andre at-. 
rodė kankinamas, kaip jo mintys. Jis pri
siminė Lafargo eiles, Paskino akvareles; 
kokia vaikiška ir liguista ironija!

Jis dažnai klausdavo savęs; kas man 
Žaneta? Žodis “meile” ‘neateidavo jam į 
galvą. Jis mąstė apie tai, kad mažai ją 
pažįsta, kad, gal būt, tarp jų nėra nieko 
bendro, kad visa tai — blėniai. Jis buvo 
sukurtas dideliems ir ilgalaikiams jaus
mams;, prisirišimas augdavo jame lėtai,' 
apsirūpindamas šaknimis, reikalaudamas 
kantrybės ir priežiūros. Po ano susitiki
mo su Liusjenu visą dieną jis vaikštinė
jo, lyg iš vandens ištrauktas: jį graužė 
sąžinė dėl prisipažinimo ne vietoje. Lius
jenas būtų teisus atsakydamas: “Kas tau 
rūpi?” Andre kalbėdavo sau, kad reikia 
skirtis su ta paikyste, bet vakarais vėl 
puldavo prie radijo priimtuvo.
r Argi galima čia dirbti? Aplinkinių 
gatvių medžiuose mirguliavo raudonos 
streikavusių grindikų vėliavos. Žaneta 
gyrė čia švelnumą, čia mikstūras. Buvo 
tvankios liepos mėnesio dienos. Net nak
ties perkūnijos neatvėsindavo oro. An
dre nųilso. **

Liepos pradžioje pasiturintieji Pary
žiaus kvartalai išmirė. Anksčiau dauge
lis atidėliodavo išvykimą į pajūrį ar į 
gydomuosius vandenis iki mėnesio pa
baigos, bijodami mašinų kamšaties ge
liuose aTba spūsties traukiniuose. Bet 
įvykiai išgainiojo buržua prieš- laiką. Jie 
išvažinėjo kuo toliausiai, į pietus, tikin
dami, -Jkad Prancūzijos centras būsiąs 
perpildytas darbininkų, gavusių apmo
kamas atostogas. Perspektyva pasirody
ti paplūdimyje greta krosniakurio arba 
gatvės grindiko ne juokais baugino gar
binguosius komersantus. Laikraščiai ra
šė, kad kurortai “užteršti”... Laimin
gieji išsikraustė į Šveicariją arba į Ita
liją. Niekas nenorėjo pasilikti Paryžių-' 
je: baugino liepos keturioliktąją numa
tyta didelė demonstracija. Kažkada tą 
dieną švęsdavo visi; bet dabar buržua 
tautinę šventę vaizdavosi Liaudies fron
to iškilmėmis, irBreteilio draugai, užsi
sėdėjusieji Paryžiuje, paskubomis/su
iminėjo nuo namų vėliavas, kad nedaly
vautų bendroje šventėje. ‘

Liaudies kvartaluose viešpatavo gera
širdė nuotaika. Apmokamos atostogos, 
apstulbinusios Deserį, .iš karto įėjo, j 
kasdieninę buitį, į ilgus pasitarimus 
apie tai, kur vaizdiPgesnės vietpves ir 
kuriam upely daugiau žuvų. Deseris, 
pašurmuliavęs darbininkų kavinėse, sa
kė: ”

Tarybų valdžios įvykdyta že
mės reforma aprūpino 92 
tūkstančius bežemių ir maža
žemių valstiečiu, žeme, jiems 
bit^vo perduota Cdaugiau kaip 
63h tūkstančiai* hektarų že
mes.

Naujakuriams buvo perduo
ta 28,385 gyvenamieji namai 
ir 67,595 ūkio pastatai, 13,- 
900 arklių, 20,591 stambus 
raguotis, didelis 'žemės ūkio 
inventoriaus ir mašinų skai
čius, daugiau kaip 30 tūkstan
čių tonų seklų paskola ir pa
šalpa, daugiau kaip 110 tūks
tančių tonų mineralinių trąšų, 
daugiau kaip 1 milijonas ku
binių metrų miško medžiagos 
statybai,- 148 milijonai rublių 
ilgalaikių kreditų. .Valstie
čiams didelę paramą suteikė 
Mašinų - Traktorių Stotys 
(MTS) ir Mašinų-Arklių Nuo- 
mojimo Punktai. 1947 , m, 
MTS apdirbo 46,493 hektarus 
valstiečių žemės. Buržuazinė
je Lietuvoje Uraktofių buvfy 
galima sutikti tik stambiųjų 
ūkių laukuose, o šiandien jie 
aria darbo valstiečių žemę. 
1950 metais MTS tinklas bus 
praplėstas dvigubai, o trak
torių parko pajėgumas padi
dintas 4 kartus, ir kasmet jie 
apars 400 tūkstančių hekta
rų žemės.

MTS ne tik padeda valstie
čiams įdirbti žrjmę, bet jos yra 
ir kultūros centrai kaime, 
MTS randame klubą-skaityk- 
lą, biblioteką, čia agronomai 
skaito valstiečiams paskaitas 
agrotechnikos klausimais, kaip 
mechanizuoti žemės ūkį; čia 
valstiečių jaunimas mokosi 
traktorių ir sudėtingų žemės 
ūkio mašinų valdymo meno.

Nemažesnės reikšmės kaimo 
turi tarybiniai ūkiai, šios stam- 
bios valstybinės žemės ūkio 
įmonės, čia valstiečiai prak
tiškai susipažindina su naujai
siais agrotechnikos ii* zootech
nikos mokslų laimėjimais ir 
čia jie gauna aukšto produk
tyvumo veislinius gyvulius ir 
selekcinių veislių sėklas.

Tarybų Lietuvos valstiečiai 
puikiai supranta, kad jų to
limesnio darbo sėkmė yra vie
nybėje, kad kolektyve galim# 
žymiai daugiau pasiekti, negu 
pavieniai dirbant. Todėl pla
čiausios valstiečių masės stei
gia kooperatines žemės ūkio 
draugijas, kurios jiems pade
da įdirbti žemę, per tas drau
gijas jie įsigyja žemės ūkio 
inventorių,, mašinas, veislines 
sėklas, trąšas, aukštos pro
dukcijos reproduktorių, o taip^ 
pat organizuotai parduoda 
savo žemės ūkio gaminius be 
tarpininkų. Per žemės ūkio 
kooperaciją jie taip pat stato 
kaimo/,elektrines (jų pradėta- 
statyti 60), steigia' pienines, 
sūrines, įmones bulvėms, vai
siams ir daržovėms jperdirb- 
ti, malūnus, kruopų gamyklas, 
kalves ir tt. Draugijos steigia 
kergimo punktus, gyvulinin
kystės ratelius.

Tarybų Lietuvos valstie
čiams į pagalbą ateina moks
las, aukštai kvalifikuoti spe
cialistai. 1948 m. sausio mėn. 
1 d. Lietuvoje dirbo 700 agro* 
nomų. Buržuazinėje Lietuvo
je 1940 m. -sausio mėn. 1 d. 
oficialiniais tuometinės vyriau- 
sybęs duomenimis, dirbo tik 
158 agronomai, ir jie aptar
naudavo vien tik dvarininkų ir 
buožių ūkius. Smetoninės Lie
tuvos metu veikė tik viena že
mės ūkio akademija; kuri kas 
metai išleisdavo po keliolika 
žrhonių, kurie' negalėjo rasti 
pritaikymo savo jėgoms; šian
dien veikia Lietuvos žemės 
ūkio akademija su agronomi
jos, žemęs ūkio mechanizaci
jas, hidromelioracijos, žemė
tvarkos ir namų ūkio fakulte
tais. Akademijoje mokslas 
tęsiasi iki 4-5 metų,.. vietoj 
anksčiau buvusių 3-5 metų.' 
Lietuvos Veterinarijos Akade: 
mija turi dviejus, fakultetus: 
veterinarijos ir zootechnikos. 
Prie-' Lietuvos TSR Mokslų' 
Akademijos veikia žemės ūkio

institutas. Lietuvos aukštosiose 
žemės ūkio mokyklose studen
tų mokosi 5. kartus daugiau, 
negu smetoninės Lietuvos lai
kais.

Viduriniųjų kvalifikacijų 
agronomams, zootechnikams, 
veterinarijos gydytojams, hi- 
dromelioratoriams, statybinin
kams, mechanizatoriams, že
mės z tvarkytojams, sodinin
kams - daržininkams, bitinin
kams paruošti respublikoje 
įsteigti žemės ūkio techniku
mai, kuriuose mokosi 1,200 
jaunuolių. Be, technikumų 
yra organizuota 8 žemės ūkio 
mokyklos, kuriose ruošiami 
žemesnės kvalifikacijos ka
drai —• šiose mokyklose moko
si apie 500 žmonių. Asmenų, 
kurie nori dirbti žemės ūkio 
mechanizacijos srityje1 (šofe
riai, mechanikai, brigadinin
kai ir traktorininkai), mokosi 
respublikos 4 žemės ūkio me
chanizacijos mokyklose, ku
rios Vien tik 1947 m. davė 
žemės .ūkiui 350 mechanizato
rių. žemės ūkio kadrų pa
ruošimo lygis kas metai tobu
lėja. Mokyklos aprūpinamos 
priešakine naujausia technika, 
šiuolaikine literatūra’ paren
kami aukštai kvalifikuoti dės
tytojų kadrai. Prie šių mo
kyklų yra įsteigti bendrabu
čiai, valgyklos, klubai. Besi
mokantieji aprūpinami stipeiv 
dijomis, mokslas visose mo
kyklose nemokamas. . Į penk
mečio pabaigą mokyklų ir 
mokinių skaičius bus žymiai 
padidintas.

žymią pagalbą žemės ūkiui 
teikia mokslinių tiriamųjų 
įstaigų darbuotojai. žemės 
ūkio mokslo tiriamasis darbas 
buržuazinėje Lietuvoje . buvo 
vykdomas labai ribotu mastu. 
Jam ne tik nebuvo sudaryta 
reikiamų sąlygų, bet šiam 
darbui atsirasdavo visokių 
kliūčių, šiandien Tarybų Lie
tuvoje veikia valstybinė selek
cijos stotis, 5 laukų‘bandymo 
stotys, sodininkystės-daržinin- 
kystės stotis, durpininkystės 
stotis, bulvių tyrimo institu
tas, gyvulininkystės tyrimo 
stotis, agrochemijos stotis, o 
taip pat steigiama mechaniza-. 
vimo ir darbo racionalizavimo 
tyrimo stotis, veikia 9 įvairių 
augalų ir veislių tyrimo sto
tys, 6 linų tyrimo punktai, 
respublikinė sėklų kontrolės* 
laboratorija ir respublikinė 
augalų karantino inspekcija, 
sų skyriais visose apskrityse. 
Kiekvienoje apskrityje qirba 
po 20-24 žemės ūkio specialis
tų ir kiekviename valsčiuje 
po 4-6 žemėš ūkio specialis
tus: agronomus, zootechnikus, 
veterinarijos gydytojus, me
lioratorius; matuotojus kr tt. 
B'e to dar yra 72 agronominių 
rajonų centrai ir Ž62 agro.no- 
miniai punktai.

Visax tai sudaro .palankias 
sąlygas žemė/ ūkio vystymui
si, derlingumui pakelti, gyvu
lininkystei vystyti. Yra numa
tyta, kad penkmečio pabaigo
je Lietuvos laukininkystės 
produkcija turi pasiekti 108% 
prieškarinio lygio, bet Tarybų 
Lietuvos valstiečiai jau 1947 
metais, didžiulės paramos, 
gaunamos iš valstybės, dėka, 
pasiekė 106.2% derliaus surin
kimo, lyginant su 1940 m. O 
lyginant su 1946 rti., grūdinių 
kultūrų pasėlių platai išaugo 
5.1%. O bendro derliaus su
rinkimas — 40%. Cukrinių 
runkelių auginimo srityje jau 
toli pralenktas prieškarinis ly
gis; 1947 m. cukririių runke
lių pasėlių plotUi padidėjo 
•45.2% lyginant sų 1940 me
tais. . ‘i

Keliant žemės ūkio derlin
gumą 1947 metais 'itin dide
lių rezultatų buvo pasiekta 
atskiruose valsčiuose, apylin
kėse ir valstiečių 'ūkiuose. 
Pavyzdžiui: Kėdainių apskri
tyje, Pernaravos valsčiaus 
2,Q40 hektarų plote žieminių 
rugių • derlius buvo j.5.7 cent
nerio iš vieno hektaro. Tos

pat Ariogalos valsčiaus iš 
1,332 hektarų sėjamo ploto 
buvo gauta miežių derlius po 
21.8 centnerio iš kiekvieno 
hektaro.

Pąnevėžio apskrities Troš
kūnų valsčiaus valstiečiąi vi
dutiniškai surinko žieminių 
rugių derlių po 18:3 centnerio. 
Daugelis šimtų valstiečių ūkių 
išaugino grūdinių kultūrų dau
giau kaip po 20-30 centne
rių iš hektaro, pavyzdžiui: 
Joniškio apskrities Žeimelio 
valsčiaus valstietis Jakštas 
Justas išaugino žieminių rugių 
po 35.5 centnerio, žieminių 
kviečių po 25 centnerius ir ki
tų grūdinių kultūrų po 22.4 
centnerio iš hektaro.

Klaipėdos apskrities JDitu- 
vos valsčiaus valstietis Šatei- 
kis Ignas gavo po 32 centne
rius žieminių rugių iš hekta
ro, po 28 centnerius vasarinių 
kviečių iš hektaro ir po 21.3 
centnerio likusių grūdinių 
kultūrų iš hektaro—4.6 hekta
rų plote.
v Rokiškio apskrities valstie
tis Dekenis Kostai žieminių 
rugių iš. hektaro gavo po 27 
centnerius, Zarasų apskrities 
valstietis Sergelis Kazys žie
minių rugių gavo po 24 cent
nerius iš hektaro. Tos pat ap
skrities valstietis Pagirys Pe
tras išaugino cukrinių runke
lių po 650 centnerių iš hekta
ro.

Laimėjimai, pasiekti žemės 
ūkio kultūrų derlingumo pa
kėlimo srityje yra žemdirbys
tės kultūros pagerinimo ir 
plataus agrotechnikos metodų 
laukuose pritaikymo rezulta
tas. Itin teigiamą vaidmenį 
kovoje dėl aukšto derliaus su
vaidino priimtas respublikoje 
privalomas agrominimumas. 
Siekiant, jį išpildyti į kaimą 
buvo siunčiami žemės ūkio 
specialistai ir moksliniai dar
buotojai, kurie skaitė valstie
čiams paskaitas, darė pasikal
bėjimus su valstiečiais, buvo 
išvystyta plati propaganda. 
Masiniais tiražais leidžiama 
popūliarios knygelės ir plaka
tai, kurie pasakoja apie moks
linio tyrimo įstaigų ir žemes 
ūkio pirmūnų pasiekimus.

Apylinkės valstiečiai susibū
rę į agrominimumo ratelius 
mokosi naujosios agrotechni
kos ir zootechnikos. Tokių 
.ratelių yra 512.

Šiuo metu visoje respubliko
je'gyvai vyksta paskutinieji 
pasiruošimai pavasario sėjai. 
Pavasario sėja šiemet praeis 
aukštame agrotechnikiniame 
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lygyje. Visa sėjai skiria že
mė buvo suaria dar rudenį— 
respublikoje buvo aparta 180 
tūkstančių hektarų žemės dau
giau, negu buvo plane numa
tyta.,

Valstiečiai baigia paruošti 
sėklas sėjai. Visi sėjai skirti 
grūdai rūpestingai išvalomi, 
išrūšiuojami, išbeicuojami. Vy
riausybė čia suteikia valstie
čiams didelę paramą. Respu
blikoje dabar veikia 3,028 sė- »,
klų valymo punktai, kuriuose t
yra 5,550 moderniškų sėklų 
valymo mašinų.

MTS, tarybiniuose ,ūkiuose ir 
žemės ūkio kooperacijos drau
gijose įsteigta 3,661 kalvė, 
kurios valstiečiams atremon
tavo visą' žemės ūkio inven
torių ' pavasariui.

Iš broliškų respublikų ap
vežta tūkstančiai tonų trąšų.

Nėra abejojimo, kad Lietu
vos valstiečiai šiais metais 
laukų ūkyje, taip pat kaip ir 
kitose žemės ūkio šakose, pa- 
sieks dar didesnių laimėjimų.

Girardville. Pa.
SLA Narių Balsavimai

Balandžio 11d. įvyko SLA 
147 kuopos susirinkimas, ku
riame buvo Pildomosios Tary
bos balsavimai. Nariai balsa
vo už pažangius kandidatus, 
būtent sekamus.

Po 12 balsų .gavo B. F. Ku
bilius į prezidentus; J. že- 
brys į vice-prezidentus; S. * 
Masytė į sekretorės vietą; J. 
K. Mažukna į iždininko; J. 
Valickaš ir J. Miliauskas į iž
do globėjų vietą. Taipgi Dr. 
Šliupaitė gavo 12 balsų. ' Už 
kitus kandidatus kuopos na
riai nebalsavo, nes nepasiten
kinę dabartines Pil durnosios 
Tarybos veikla.

SLA Narys.
i

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8S&

—.......

.....

ihik

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS "
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkįtės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną.
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovana!

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
■* ||.|*...... ii.Hiaf. imi —> I— II I|H> —

.1 H-*.* . —II——■■ II—-

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

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

1113 Mt. Vemon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

(Bus daugiau) 4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -* Pirmad., Geg. 3, .1948
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231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

LITUANICA SQUARE
theoff

No.
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Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgiųNo.

ATDARA DIENA IR NAKlį 7 DIENAS SAVAITĖJE

BROOKLYN,-N. Y282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

No.

No.

No.

J/

doj, 
Los

atšil- 
die-

Bus 
žaislų, 
links-

žmo-
Rep.ka

ta-

vie
tai

at

the

Lydėjo Santo Cicardo 
50,000 Laidotuvių

J

ata-
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demokratinius
Laisvės

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

CUTTER &
STAMMEL

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

Sekmadienį Lietuvių Audito
rijos salėj įvyko audringas su
sirinkimas. Pirmininku iš
rinktas P. Daubaras, sekreto
rium X. Saikus.

susirinkimas ir užsi- 
Dalyvis.

Oras vis dar atsisako 
ti: Balandžio 27 ir 28 
nomis tehiperatūra buvo nu
puolusi iki 41 ir 42 laipsnių.

205 
ters
nu parengimą ’ su įviaria. pro
grama ir šokiais, 1631 W. 
Adam s Blvd, gegužės 16 d.

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N2 J.

Tel. MArket 2-5172

NOT’ICE Is hereby given that License 
RL 3658 has been issued .to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 85 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the

NOTICE is hereby given that License No. 
L 660 has been issued to \the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the 
at 244 — 
County of 
premises.

JOSEPH

Alcoholic Beverage Control Law 
16th St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

KINDYA & JOHN KINDYA
Kindya Bros. Liquor Store

NOTICE is hereby given that License 
L 1019 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under “Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 5408 — 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARY MAILLET

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI 
t

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

NOTICE is hereby given that License 
I>L 3728 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
.Section 107' of the Alcoholib Beverage Control 
Luw at 57 So. 5th St. & 404 Wythe Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

JOSEPHINE PECHINSKl

■■"■
>•'1 £

j |
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Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

County of Kings, to be consumed off 
premises.

HENRY TIENKEN >

LOS ANGELES, GAL
SyARBUS PRANEŠIMAS 
LOS ANGELES FLIETUVIAM

Piknikas ' 
priprasta rū- 

organizacijų
Pas mus yra 

pintis tik savo 
parengimais. Mes daug sykių 
(pamirštame dalyvauti ir parem
ti svarbius tarptautinius pa
rengimus. Todėl noriu para
ginti Los Angeles lietuvius da
lyvauti tarptautiniame piknike.

Gegužės (May) 9 d. įvyks 
didelis tarptautinis piknikas 
amerikoniškų Kroatų Centre, 
arba darže, 330 So. Ford Blvd. 
Los Angeles, Calif. Įžanga tik 
60c, jaunamečiams dykai. Pra
džia nuo 10 vai. ryto.

Pikniką rengia tarptautinės 
politiškos organizacijos.

ųvairių šokių, dainų ir 
kiekvienas atvykęs galės 
mai laiką praleisti.

Privažiuoti galima R. 
kariais ir Ford Blvd, busu iki 
daržo.

Tarptautinis 'komitetas kvie
čia .ir lietuvius skaitlingai da
lyvauti.

Atsiminkim Gegužės 16 d.
Nors jau buvo rašyta spau- 

bet dar sykį primenu, kad 
Angeles lietuviai turės di- 
ir įdomų parengimą. LDS 
kp. arba Lyga (Mixmas- 
of Los Angeles) duos šau-

Pradžia nuo 3:30 po pietų. 
Komitetas pilnai užtikrina, kad 
kurie tik atvyks į parengimą, 
tai būsite užganėdinti.

Alvinas.
Širdinga Užuojauta

Balandžio 17 d. persiskyrė 
su šiuo pasauliu mūsų mylimas 
draugas Kazys Litvinas (detroi- 
tietis)". Kadangi mums buvo ge- 

tik velionis K. 
taipgi gerai 
visa jų šei- 
draugė Uršulė

1 rai žinomąs ne 
Litvinas, bet 
pažįstama ir 
myna: ir veikli 
Litvinienė, jų sūnus Albertas 
ir dukrelė Lilija Gugienė, to
dėl išreiškiame' gilią užuojautą 
d. Litvinienei ir jos šeimai, ne
tekus savo mylimo gyvenimo 
draugo,’ir duktei mylimo tėvo. 
Mes taipgi gailimės netekę sa
vo gero draugo ir gero rėmėjo 
darbininkiškos spaudos ir vei
kimo. Raminkis, mylima drau
ge! Su gailesčiu. 1

Jonas ir Margaret Alvinai.
Kūdikių Pardavimo Pramonė 

Kaip industrijoj,* taip ir pra
monėj- atsiranda vis kas nors 
naujo, šiuo laiku Los Angeles 
apskrityj liko susekta nauja
pramonė, tai pardavinėjimo
mažų kūdikių žmonėms, kurie 
negali turėti šeimynos.

Dalykas pradėjo išsiaiškinti, 
kada, arti prie ligoninės, liko 
pagauta viena kūdikių vagilė, 
prie Glendale, Calif. Tas rodo, 
kad pavogtus kūdikius pristato

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

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

į tam tikrą gildiją arba ištaigą, 
o vėliau parduoda kūdikius nuo 
$400 iki $1,000.

Vėliau dalykas paąiškėjo, kad 
surado motinu, kurias kalbino 
prieš gimdymą parduoti kūdikį 
už mažą kairią, o vėliau parduo
davo jį už aukštą kainą kam 
nors.

Šiuo reikalu yra didžiai susi
domėjęs Los Angėles apskri
ties advokatas Wm. E. Simpson 
ir kiti valdininkai.

“Koštuvas” Valdiškiems 
Darbininkams

Los Angeles apskrityje nese
niai išleido naujas aplikacija® 
dėl valdžios darbininkų. Tos ap- 
likaęijos yra pateiktos kaipo 
“koštuvas” naujai gaunan
tiems darbo.. Reikalauja paduo
ti pilną gyvenimo istoriją ir 
turi pažymėti ir prisiekti, kad 
esi “grynas, nesusitepęs radi
kalizmu ar komunizmu.” Jeigu 
kuris nors bus pasižymėjęs ko
kiu nors kovojimu už savo tei
ses, tokis bus pasiųstas į “pra
garą.”

Dabartinė apskričio valdyba, 
susidedanti iš reakcionierių, 
suranda, kad yra 120 organi
zacijų, prie kurių apskrities 
darbininkai negali prigulėti. 
Jeigu kuris bus surastas esan
tis narys tokių organizacijų, tai 
bus prašalintas iš darbo.

Apskrities raštinėse dirba 
22,000 darbininkų ir visi turės 
pereiti per tą reakcionierių koš
tuvą, išpildyti naujas aplikaci
jas ir prisiekti. *

Turėjome Puikų Koncertą
Balandžio 25 d. losangeliečiai 

turėjo kuo pasigėrėti, klausy
dami gražaus koncerto. Kon
certe geriausiai atsižymėjo 
viešnios iš Chicagos, d. Agotė
lė Kenstavičienė ir K. Abekie- 
nė. Tai puikus duetas! Taipgi 
vietiniai dainininkai gerai pa
sižymėjo: Angela Adams ir Jos 
Zdanas. Alvinas.

CHICAGOS ŽINIOS Newark, N. J HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Tel. EVergreen 8-9770

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
' WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel. "targinia 7-4499

NAUDOTI LAISVŲNORI 
KAPINIU PROGRAMĄ 
REAKCINEI POLITIKAI

Dauguma Balsų Atmetu Kai 
le- 

siskaite su Reikalavimais;
Savo Balsus Padvigubino

Dauguma Baisu Atmetė M 
Mėtojus, |jet Pirmininkas N

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

šeštadienio vakare, geg. 1 d., vie
tiniai darbininkai apvaikščios gegu
žinę šventę. Rusų įšalėjo, 100 North 
Elm ,S.t. Sid Taylor kalbės temoje 
“Kas -Dedasi PąąąuĮyje Šiandien.” 
Bus rodoma sovietinė filmą “The 
New Gulliver,” ir trumpesnė filmą 
“May Day Around the World.” Vė
liau bus vaišinimų ir šokiai. Įžanga 
nemokama. Kviečiame dalyvauti.

PHILADELPHIA, PA.
Labai svarbios diskusijos bus Town 

Hall, per Radio WFIL (?—Adm.), 
8:30 v. v. Geguž. 4 .d. Tema: Ar 
Gal Apsieiti Amerika Be Sovietų 
Sąjungos? Prašome klausyti aty- 
džiai. — J. S. Rainys. (103-104)

Kapų puošimo dienos pro
gramos kapinėse ir pikniko 
Justice Parke surengimo ko
misijai išdavus raportą, V. 
Andrulis gavęs balsą pasiūlė 
pakeisti programą. Jis suti
ko su dainų programa, 
kalbėtojus siūlė pakeisti.

Per daugelį metų patys 
pinių trūstisai (direktorių
ryba) laikėsi to, kad tik lotų 
savininkai kapinėse gali saky
ti prakalbas kapų puošimo 
dienoje, dabar betgi komisija 
pakvietė P. Grigaitį ir M. Vai- 
dylą, o nei vienas jų nėra šios 
draugijos narys, taigi, lotų sa
vininkas. Jei kviesti nuo laik
raščių redaktorius, tai reiktų 
kviesti ir “Vilnies,” nes ką gi 
“Sandara” atstovauja, kiek ji 
įtakos turi. Mažai kas ją ir 
žino. Arba, jei nekviesti 
no laikraščio redaktorių, 
nekviesti ir kitų.

Tūlas žmogelis pradėjo 
ką ant jo. Girdi, jūs ne
tuviai. Užsipulta ir ant L. 
Prūseikos, nors jo čia nebuvo.

KHo triukšmas. Tas žmoge
lis sulaikytas. Kalbėjo kiti už 
ir prieš komisijos raportą.

Tarp kitų ir J. šimbelis nu
rodė, kad' komisija elgiasi 
vienpusiškai, kad reikia kvies
ti arba visų trijų redakcijų 
kalbėtojus, arba nei vieno. 
Komisija nesiskaito su .šios ory 
ganizacijos narių norais ir va
lia. Visiems žinpma, kad “Vil
nies” . skaitytojų čia labai 
daug ir negalima su jais ne
siskaityti.

Komisija ir kiti trustistai 
teisinosi, kad atmetus jų pro
gramos dalį būtų paneigtas 
metinio susirinkimo autdrite- 
tas, kad jiems buvus įteikta 
galia sudaryti programą, ku
rios jie norės.

Jiems buvo atsakyta, kad 
komisijos programos visuomet 
svarstomos ir užginamos ba
landžio mėnesio susirinkimuo-

|mą, nes tas nėra tvarkoje.
Komisijos raportas taigi pri

imtas neteisingai. Jis taipgi 
bus kenksmingas organizaci
jai, nes sukėlė daugumos su
sirinkusių pasipiktinimą. Jis 
blogai atsilieps ir į apvaikš- 
čiojimą.

Geriau žinantis taisykles ir 
labiau rūpinantis laisvų kapi
nių reikalais būtų kitaip 
sielgęs.

Toliauš ėjo darbininkų 
kimas ir kiti reikalai.

Daugelis susirinkusių kalbė
jo už pagražinimą kapinių. 
Jos yra visai apleistos. Ir 
Daubaras ir kitas trustistas 
(Narbutas) teisinosi, kad val
džia neleidžia jiems pinigų 
eikvoti ir jie negali nieko da
ryti.

Tuomet Simbolis vėl nuro
dė, kad neleidžiama pinigai 
bereikalingai eikvoti, bei ka
pinių reikalams galima nau
doti esamas ''jau gan didelis 
kapinių turtas.

Jiems taipgi nurodyta, kad 
jie buvo aukoję net $250 iš 
Lietuvos pabėgėliam. Gerai, 
kad iždininkas atsisakė pasi
rašyti ant -čekio, tai pinigai 
pasiliko ižde. Jie taipgi pa
aukojo $25 Amerikos Lietuvių 
Tarybai, o tai eikvojimas pi
nigų reakcinei politikai. Kaip 
yra, kad ten jie rado galimy
bių* pinigus leisti, o kapihių 
pagerinimui neranda?

Jie tylėjo galvas nuleidę, ne
turėdami pasiteisinimo.

Tai p 
baigė.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330 

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

Specialistai Pritaikymui 
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

Paul Gustas Funeral Heme, .
INC. '

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Tcdefonuokite 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 aptajrfavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.
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NOTICE is hereby given that License No. 
L 695 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of th^ Alcoholic Beverage Control Law 
at 1434 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed 
premises.

HERBERT E. BERRY & 
ELSIE P. .IMGRAM 

dba Nostrand-Church W & L Store

NOTICE is hereby given that License
L 518 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1130 Myrtle Ave., 
County of Kings, to 
premises.

LOUISE M.
WILLIAM

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 23434 ha^been issued to the undersigned 
to sell beer nit retail under Sectloij. * 1Q7 of 
{he Alcoholic Beverage Control Law 
1119-21 Washington Ave., Borough of JFklyn, 
County of Kings,'to be consumed off 
premises.

WALLACE PRINCE & 
THEODORE E..PRINCE 

dba Washington Super Market

NOTICE is hereby given that License 
GB 23452 has 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, 

the

premises.
PAUL NEME1K1S

Pagalios eina prie balsavi
mo. Už komisijos raportą 
buvo 27 balsai, bet balsų 
skaitytojai suskaitė 37. Kada 
tas pastebėta, vienas jų ėmė 
nesavu balsu šaukti.
x Prieš raportą jie skaitė 38 
balsus — vienas 22, kitas 16, 
bet apsižiūrėjus, kad vistiek 
raportas. atmestas, nepaskelb
ta balsai už ir prieš, bet už 
dar 7 balsais padidinta ir pa
skelbta jau 43. Pirmininkas 
sakė, kad dauguma už.

Andrulis tada * . pareikalavo 
vardošaukiu balsuoti. Dides
nė pusė susirinkusių to norė
jo, bet pirmininkas įkaitęs rė
kė, kad jau nubalsuota ir ne
įeisiąs daug kalbėti. Grasino 
susirinkusių išmetimu, net su 
policija.

Nenorėdami triukšmo ir su
sirinkimo -pakrikimo, daugu
ma nusileido.

■ Pirmininkas Daubaras yra 
naujienietis. Jie nuolat at
kartoja, kad jie už demokra
tiją. , čia geriausia pasirodė, 
kokiose demokratijos .jie nori, 
kaip jie - pripažįsta demokra
tiją.

Jis taipgi pasirodė nežinan
čiu taisyklių. Kada bent pen
ki nariai nori vardošaukiu 
balsavimo, pirmininkas negali 
uždrausti, taipgi kada kas 
apeliuoja prieš pirmininko 
patvarkymą, jis turi laikinai' 
pasitraukti ir' leisti apeliavimą 
išspręsti. Jei dauguma bal
sų už apeliaciją, pirmininko 
patvarkymas atmetamas, jei 
mažuma — tuomet jis pasilie
ka. Bet Daubaras rėkė, jis 
neduos nei vardošaukio, nei 
apeliavimo prieš jo patvarky-

15,000 
Karstą;

Procesijos Stebėtojų
šeštadienį, 24 d. balandžio, 

Chicagos darbininkai palaidojo 
savo draugą Santo Cicardo, 
kritusį prie Armour and Co. 
įmonės vartų. Santo Cicardo 
buvo žiaurumo ir mėsos trus- 
to auka. - ‘*

Jis. buvo suvažinėtas, kuomet, 
policijos kapitonas Barnes pa
liepė troko' vairuotojui važiuoti 
per pikietus. Tas. įvyko antra
dienį, balandžio 20 d.

15,000 minia, dviejų mylių 
ilgumo, sudarė laidojimo pro
cesiją. Procesijos maršavimas 
prasidėję nuo 41st Št. ir Ash
land Avė. ir tęsėsi Ashland 
Avė. iki 47th ir 47th gatve iki 
Damen. Ant Ashland ir 47th 
gatvių procesiją matė Vięš 50,- 
000 žmonių susitelkę ant šali
gatvių. •

Pusę laidotuvių procesijos 
sudarė pėsti, kitą pusę apie 
trys šimtai automobilių.

Jau ir dešinieji CIO unijų 
viršininkai reikalauja prašalint 
kapitoną įBarpes.

United Packinghouse Wor
kers, CIO, turėjo Santo Cicar
do gedulos mitingą. Mitingas 
įvyko po atviru dangum prieš 
UPW-CI0 svetainę, . 4750 S. 
Marshfield.

Tai buvo reikšmingas gedulos 
ir protesto mitingas prieš nu
žudymą Armour and Co. strei- 
kierio Santo Cicardo. Reikš
mingas buvo tuom, kad virš 
10,000 darbininkų čionai sudė
jo priesaiką, tęsti Santo Cicar
do kovą iki pergalės.,

Episkopalų kunigas ’ Brown 
pasakė reikšmingą kalbą. Jis 
sakė, kad Santo iCicardo paau
kavo savo gyvybę ant Amerikos 
demokratijos šventinyčios alto
riaus. Ir stakjardų darbininkų 
streikas yra kova išlaikymui de
mokratijos Amerikoj. Jie turi 
kovoti ir laimėti.
; Tie, kurie nori sukrušinti jšį 
streiką ir paneigti teisingus 
stakjardų darbirtinkų reikala
vimus, nelaimės. Teisybė ims 
viršų.

De Maio, nuo Elektros Dar
bininkų Unijos pareiškė, kad 
UE bus su stakjardų darbinin
kais iki pergalės ih įteikė $5,- 
000 auką. Tom Mann nuo CIO 
unijų pareiškė, kad vięos CIO 
unijos dės visas pastangas pa
dėt stakjardų streikieriams. •

Santo Cicardo mirtis suce
mentuos darbininkų klasės ei_- 
les, pareiškė Herb March.

Rep.

Nepavyko Reakcininkams 
Suardyti Wallace Prakalbos

Komitetas išrinkimui Henry 
Wallace į mūsų šalies prezi
dentą surengė masinį susirin
kimą MacKinley mokykloje. 
Mitingas įvyko penktadienį, 
23 d. balandžio .

Kaip tik sužinojo reakciniai 
vadai Karo Veteranų organi
zacijas, tai jie puolėsi suar
dyti susirinkimą. Pirmiausiai 
reikalavo iš mokyklos ir ap
švietos vedėjų, kad jie neduo
tų mokykloje vietos dėl Wall
ace kalbėti. Matote, kaip jie 
“supranta” musų šalies Kons
tituciją ir žodžio -laisvę! Tai 
nachališkas išstojimas prieš 
šalies Konstituciją ir Teisių 
Kilių.

Kada tas jiems negelbėjo, 
tai nutari savo mitingą laikyti 
tampat vakarą prie mokyklos, 
gatvėje. Nusisamdę dvi dūdų 
orkestras, ypatingai prisigabe- 
no daug barabanų, atsivežė 
gąrsiakalbį ir kėlė baisų 
trukšmą, gąsdino žmones ei
nančius į Wallace susirinkimą.

Policija irgi pasižymėjo, bu
vo prisiųsta 150 pėsčių polici
ninkų, 50 raitų ir apie 50 civi
liais rūbais. Civiliais .rūbais po
licininkai priekabiavo prie 
žmonių, einančių į Wallace mi
tingą. Biauru! štai, kaip Wall 
Stryto turčiai nori paneigti 
•mūsų liaudies valią, nori tero
ro pagalba išlaimėti rinkimus 
2 d. lapkričio.

Bet tos teroro priemonės 
jiems negelbėja. žmonių buvo 
pilna svetainė Wallace mitinge. 
Aukų rinkimų kampanijai su
rinkta apsčiai, žmonės tais te
roristiniais Karo Veteranų žy
giais labai pasipiktino. Profe
sorius Einšteinas ir daugelis 
kitų mokslininkų, pirm įvyks
tant -susirinkimui, buvo nuėję 
į apšvietos vedėjų raštinę ir 
reikalavo, kad neleistų vetera
nams daryti triukšmo - provo
kacijų lauko pusėje, žinoma,

NAMŲ DARBININKĖ. PaprasU virčja. 
Vaikutis prižiūrėjimui. Guolis Ant vietos. 
Nuosavas kambarys. Nedidelis apartmeti- 
tas. EVERGREEN 7-4948.
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OPERATORES LOPYTI IR TAISYMUI 
KVARTC'KŲ IR KOATŲ 

CAPITAL TOWEL SERVICE 
442 LORIMER ST.. BROOKLYN 

________________(IOS)

SAMPLE DARBININKĖS
PRIE SIUVIMO SUKNELIŲ. TURI PAČIOS 
MOKĖTI SUSIKIRPTI. NUOLATINIS 

DARBAS. GŠERA ALGA. LINKSMOS 
DARBO SĄLYGOS 

PEERLESS DRESSES
1375 Broadway, N. Y. C.

? ,___________(105)

apšvietos vedėjai leido jiems tą 
daryti ir patys save pastatyda
mi nekokion pozicijon.

Wallace susirinkime susiti
kau senelį, kuris kartojo: “Tai 
fašistai, fašistai!” Jis sakė, kad 
turi keturis sūnus, kurie suau
gę. Jis ir jo sūnūs 2 d. lapkri-* 
čio balsuos už Henry Wallace 
ir kitus 
nes. .,

&

Ė

GREEN STAR BAR & GRILL

5 pusi.—^Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Pirmad.r Geg. 3, 1948

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

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

”J. J. Kaškiaučius, M. D.
J J 530 Summer, Avenue, 
•• Newark 4, N. J.
" ' HUmboldt 2-7964

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street

* Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

,n,a>l|R(^ R y"  .............

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

Kąs nori gražiajai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
iras “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

t
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SAUGOKITE JAS GERAI

akis
akis’

B. S. A. O.

Penktadieniais uždara

Duokite išegzaminuoti savo 

ir ‘sužinokite tiesa apie savo

Jerome Hurwitz
OPTOMETRISTAS

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

EV. 8-2123 
Atdara kas vakarą iki 8-tos

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y, 
fl—2 dienom [Valandos: j 6_8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais. >
Telefonas EVergreen 4-0203 - ?

Iš LDS III Apskr. Komiteto Posėdžio

iki

TONY’S

Peter

Tel. EVergreen 4-8174

iš- 
the

ma-
Jie

Draugiškai,
Pr. Balsys.

šimtai
Stores

Fir-

girdėtų masiniame
Labor Lyceum:
Kessler, ir Nathan Messner.

Sekamame laiške, atsiųsta
me huntingtonietoi Onai Gaš- 
kauskienei, d. Balsys prane
ša :

FILMOS- TEATRAI
REIKALAVIMAI

Reikalingas fornišiuotas kambarys, 
vyrui. Kas turi tokį kambarį, malo
nėkite pranešti sekamu adresu: 
Mike Šimkus, 427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

šyviams žmonėms, visai, paga-.
Tai suma
li u statytas

apskrities 13-tą d.
Ar rengėjai mano, 

vienas paskui kitą 
bus sėkmingi ? Aiš- 
piknikų v lankytojai

KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus
« RHElftGOLD

BEER & ALES

S PP-TO-DATE

| BARBER SHOP
! ANTANAS LEIMONAS
š Savininkas
į 306 UNION AVENUE

Į GERAI PATYRĘ BARBERIAI

praėjusios savaitės
Adelė Valatkaitė-

Jin’ai ką tik sugrįžu-

Į Puikus steičius su naujausiais 
’ įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
Kainos Prieinamos.

i BROOKLYN

■LABOR LYCEUM
I DARBININKŲ įstaiga
? Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 1 
į kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. f i

J 949-959 Willoughby Ave.
Į • Tel STagg 2-3842

Iš Kriauciij Susirinkimo

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:

Penktadieniais uždaryta.

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Pirmad., Geg. 3, 1948

d ak-

Los

and

Tri-

Lie- 
kvie-

gyvenime 
pastangos 
gauti pa

tikrai man buvo gaila 
gerus draugus laisvie-

New Jer- 
ir vajinin-

as-
Ad-

SVARBU
LDS kuopų vajininkai įsitė- 

mykite, kad iki liepos mėnesio,

Civil
Ji* įvyko

New
400

Bin g Crosby, 
rothy Lamour 
terš. Taipgi 
Čoo.”

ak'to- 
visuomc- 

rašy-

Globe Teatre
Teberodo “Arch of 

umph,” su Ingrid Bergman ii’ 
Charles Boyer.

Newwiwz^^^antoL
Williamsburge Šaukia 
Wallace Konferenciją

W i 11 i am s b u r g ą, R i d ge w oo- 
dą ir Greenpoint apimančiame 
8-me kongresiniame distrikte 
šaukiama visųz organizacijų 
delegatų ir atstovų konferen
ciją. Jos tikslas, kaip sako 
šaukėjai, yra trejopas:

1. Pasikeisti patyrimais ir 
subendrinti veiklą išrinkimui 
Wallace ir ugdymui trečiosios 
partijos.'

2. Suplanuoti jungtinę kam
paniją ir Įsteigti rinkiminę 

.mašineriją, \
3. Aptarti nominacijas vie

tinių kandidatų.
Konferencija įvyks sekma

dienį, gegužės 9-tą, T vai., 
402 Keap St., virš Re 
Teatro, Williamsburge. 
tuvių organizacijos Jrgi 
čiamos.

Šaukėjų komitete yra
taras V. Bellafiore, vienas iš

mitinge 
daktaras J.

Majoras užgyręs priešdarbi- 
ninkišką taip vadinamą “lo
yalty” paradą, kurio prieša
kinėse eilėse maršuos buvę 
lojalfis hitlerininkams atbėgė
jai Nagy ir kiti tokie.

Menkeliūnaitė Sugrįžo 
Iš Gastrolės

Dainininkė Konstancija Men
keliūnaitė sugrįžo iš vidurva- 
karinių valstijų, kur jinai dai
navo Chicagoje ir keliuose ki
tuose didmiesčiuose. Chica
goje, beje, jai buvo suruošta 
ir išleistuvių puota. Grįžo 
smagioje nuotaikoje.

Alvinas Rašo 
Iš Los Angeles

j Sugrįžęs iš Brooklyno į 
Angeles d. Jonas Alvinas savo 
laiške d. šolomskui, greta kit
ko, rašo:

“Tai jai* randuosi Los Ange
les. Kelionė pavyko gerai. Pa
kelyje buvau sustojęs porą die
nų Detroite, njačiau juos vai
dinant Masio veikalą “Gyveni
mo Bangos.” Ir radau tik ką 
jfiirusį d. Kazį Litviną, mūsų 
labai gerą draugą ir gerą rė- 

^Jnėją darbininkiško judėjimo.
“Parvykęs į Los Angeles ra

dau viską kitą gerai, tik ma- 
1 no draugės Magdutės sveikata 

buvo prastoka. Ji labai dėkinga 
man, kad aš atvykau pas ją, 

" nes, sveikatos išrokavimu, ji 
Brooklyną nebūtų va-viena į 

į? žiavusi.
“Tai 

. ' palikti 
’ #čius. nes mano visa energija ir 
i’ . - pastangos buvo atkreiptos dirb

ti Laisvės* įstaigoie ir pasilikti 
tt**V. pas jus ilgam laikui, bet visai 

nemanytai atsitiko taip, kad 
man reikėjo viską palikus su
grįžti čionai. Visi laisviečiai bu
vo man labai geri draugai ir 
draugės. - •

| “Dėl gamtos gerovės ištikrų- 
. , jų yra smagiau būti Los Ange

les, negu Brooklyne, nes oras 
/ čia malonus ir šiltas, o augme- 

nys ir gėlės visur žaliuoja ir 
•. žydi. tai 'matosi didelis skirtu

mas tarpe New Yorko ir Kali
fornijos.

“Šiuo laikotarpiu Los Ange
les randasi brooklynietis d. J. 
E. Gužas, atvykęs į Los Ange
les su chicagiečiais dd. A. Dū
kais iš Arizona valstijos. Sve
čiai buvo mūsų‘koncerte balan
džio 25-tą. Jie mano dar kiek 
laiko pabūti Los Angeles ar Pa- 

k sadenoj.
Be “Geriausi linkėjimai laisvie- 

čiams ir visiems kitiems drau- 
?’■•.*. gams nuo manęs ir nuo mano 

draugės.”

*✓

r
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Kova Dėl Civilinių Teisių Apgynimo Bendra Gegužinės 
Sargyba

Praėjusį trečiadienį netikė
tai teko būti vakarienėj arba 
bankiete suruoštame 
Rights Congress’o.
Essex House viešbutyj 
Yorke: dalyvavo apie 
svečių.

Sakė kalbas: žymusis 
rius, dainininkas ir
nininkas Paul Robeson, 
toįąs John Howard Lawson, 
vienas advokatas, kurio pavar
dės nenugirdau ir George 
Marshall.

Visi kalbėjusieji nurodė gy- 
Vą reikalą kovoti prieš kelian
čią galvą aąierikinį fašizmą, 
pasireiškiantį čia visokiomis 
formomis. Svarbiausia: reikia 
kovoti prieš Mundt’o bilių, 
pateiktą Jungt. Valstijų kon
gresui.

Jei šis bilius būtų padary
tas įstatymas, Amerikoje būtų 
formaliai ii- oficialiai pradė
tas vykinti fašizmas, kuris už
duotų smūgį ne tik komunis
tams (kuriems jis formaliai 
taikomas), bet visiems progre-

Apskrities komiteto posėdis 
įvyko 25-tą dieną balandžio. 
Padaryti planai pikniko, kuris 
įvyks 13-tą dieną -. birželio, 
Linden, N. J. pasveikinta 
“Vilnies” šėrįninkų suvažiavi
mas su pinigiška auka.

Ilgai diskusuota nuvežimas 
delegatų į LDS seimą liepos 
mėpesį, Cleveland, Ohio. Iš 
raporto pasirodo, |<ad nėra 
lengva gauti mašinų. • Tie, ku
rie gali vykti su savo, mašino
mis, tai neketina grįžti tuojau 
po seimo į namus, bet nori ap
lankyti savus pažįstamus, gi
mines kituose miestuose: Gal 
bus sunku mūsų metinės kon
ferencijos tarimas 
įvykinti. Tačiaus 
bus- dedamos, kad 
kankamai mašinų-.

Ir nutarta šaukti 
sey kuopų valdybų 
kų pasitarimas vajaus reika
lu ir seimo klausimu gegužės 
16-tą, Kliubo Svetainėje, 408 
Court St., Elizabethport, N. J. 
Pasitarimo pradžia 10 vai: ryr 
te. Bus1 ir iš Centro komi
teto narys, kuris padarys svar
bų .pranešimą.^ Kuopos tuo 
reikalu aplaiky^ .po laiškutį. 
Prašome imti domėn ir daly
vauti.

dėkoja Jungtinių 
valdžiai už išrinkimą 
valdžion reakcininkų, 
darbininkų blokas no- 

čecho- 
šalies

Embassy Žinių Teatruose
žiniškose filmose Italijos de 

G as peri 
Valstijų 
Italijos 
kuriuos 
rėjo išbalsuoti lauk. 
Slovakijoje žymiausias 
orkestras atvyksta palinksmin
ti darbininkus Skoda fabri
kuose. Mūsų mainieriai pasi
piktinę uždėjimu ant Lewis’o 
ir ant unijos pabaudų.. Ir ki
tos žinutės.

★ /
Brooklyn Paramount

Teberodo “Road to Rio,” su 
Bob Hope, Do- 
ir Andrews Sis- 
rodo “Bill

Ro'xy Teatre
’ Antrą savaitę pradės Holly- 

woode gaminta filmą 
Karenina, 
imta 
jaus 
vien 
son.
meniniai dalyvauja Larry 
ler ir Pawl Draper.

Anna 
kuriai medžiaga 

iš garsiosios Levo Tolsto- 
novelės. žvaigždėse Vi- 
Leigh ir Ralph Richard- 

Scenos veiksmuose

liau, visuomenei, 
nymas, aiškiai 
prieš Teisių Bilių, tačiau re
akcininkai kongrese, apsvaigę 
raudonbaubizrho garais, ku
riuos patys padirbo, to nepai
sys: jei visuomenė tylės, jie 
tą bilių padarys įstatymu.

Robesonas nurodė, kaip 
siautėja fašistiniai gaivalai 
mūsų šalyje ii- pabrėžė, jog 
Kanados valdžia atsisakė jį 
sekamais metais Kana d on įsi
leisti gastroliuoti su koncer
tais. Vis tai, žinoma,' dėka 
amerikiečių reakcininkų pasi
darbavimui.

Advokatas aiškino Mundt’o 
biliaus prasmę, o rašytojas 
Lawson prisiminė savo bylą— 
jis prieš porą savaičių Wash
ingtone buvo teismo pripažin
tas kaltu dėl Ne-Amerikinio 
komiteto “pažeminimo,” taip
gi ragino visus protaujančius 
žmones sujungti savo pajėgas 
kovai su pavojumi.

' Dalyvis.

mūsų organizacijos seimo, ap
skritis skiria vieną dolerį už 
kiekvieną naują narį. Tai yra 
geras iš centro ir apskrities 
atlyginimas už gautus naujus 
narius, nepraleiskite prųgos. 
Ir visi ir visos stokite į va
jaus darbą gavime naujų na
rių. Atminkite, kad šis atly
ginimas bus duodamas tik 
mūsų orgapizacijos seimo.

KOKIA NAUDA
Plačiai diskusuota ir mūsų 

parengimų, ypatingai piknikų 
klausimas. Apskrities komi
tetas mano, kad mes negerai 
darome rengdami piknikus 
paeiliui tris. Pavyzdžiui; LDS 
8-tos kuopos paskutinį sekma
dienį gegužės mėnesio, Lite- 
ratūroš Draugijos antros ap
skrities 6-tą d. birželio ir LDS 
trečios 
birželio, 
kad visi 
piknikai 
ku, kad 
bus pavargę ir visuose nega
lės paeiliui dalyvauti, bus nuo
stolių ir nesmagumų. Turiu 
priminti, kad nekurie mūsų 
draugai per ilgai miega, pra
deda piknikui dienos jieškoti 
tada, kuomet visos dienos už
imtos.

A. MATULIS,
Apskr. Pirm.

Radio City Music Hall
Rodo sekant ant Broadway 

buvusį veikalą pagamintą fil
mą “State of the Union.” Jau 
mačiusieji sako, kad mažai 
kas gero veikale likę apart ge
rų aktorių, filmuojant turinys 
nušlipuota blogyn. ,

Teatro didžiojoje scenoje 
tebepasilieka linksmas spęk- 
taklis “Spring Rhythm.” t.

Stanley Teatre
Teberodo dramatišką, 

margintą humoru “Son of 
Regiment,” iš vaikų našlaičių
gyvenimo karo 'laiku, su 11 
metų berniuku ' žvaigždėse. 
Taipgi rodo nepaprastą trum
pą, filmą iš tyrlaukių gyvijos 
gyvenimo, įvairių žvėriukų ir 
šliūžių tykoseną ant viens ki
to sau maistui.

Pirmos Gegužės parado 
(suruošto gegužės T-mos po^ 
pietį ir prievakarį ant 8th 
Avenue, New Yorke) tvarkda- 
rystė, sargyba ir disciplina 
buvo nustatyta bendruose pa
sitarimuose- tarp New Yorko 
Policijos Departmęnto ir Pir
mos Gegužės Komiteto.

Policija paskyrusi iš savo 
departmento' kelis tūkstančius 
policistų prižiūrėti darbininkų 
Gegužinės eiseną ir mobiliza
cijos punktus. Komitetas iš 
dalyvaujančių unijų -ir kitų or
ganizacijų pristatė 4,000 pa
rinktų kapitonų, daugiausia 
veteranų veikti bendrai su po
licija vedime visos tvarkos.

Bjauriai ’ melavo, tiksliai 
melavo visi tie, kurie skleidė 
girdus, būk darbininkų Gegu
žinė neleidžiama, būk būsiąs 
jai pastotas kelias, ir tt; Me
lai buvo skleidžiami tikslu at- 
bauginti žmones nuo marša- 
vimo.

Palaikymui ryšių tarp sar
gybinių ir eisenos dalyvių bu
vo įgalinti komiteto specialiai 
ryšininkai, su 75 automobilių. 
Jiems leido važinėti pagal vi
są paradą, perdavinėti patvar
kymus maršuotojų maršalams 
ir kapitonams.

Užstreikuota Firma 
Policijos Globoje

Streikuoja apie du 
kompaniškų Times Sq. 
darbininkų, CIO narių,
ma šiomis dienomis pasveiki
no streikieriuš (ne su algų pa
kėlimu) su pasigyrimu, kad ji 
dabai’ turinti gana policijos. 
J i rašo : t

. “Mums malonu pranešti, 
kad. . . prie sandėlio Scholes 
St.—paskirta 55 policistai ir 7 
raiteliai. . .” Ir toliau pasako
ja, po kiek bus kitur.

Neangliškieji Laikraščiai 
Rinkliavoje Europai

Vedejai-savininkai New Yor- 
ko neangliškųjų, laikraščių 
šaukiami į pasitarimą šį' pir
madienį. gegužės 3-čią, tikslų 
suplanuoti kampaniją sukelti 
fondą American Overseas 
Aid—United Nations Appeal. 
Kampanija vadovauja! ponas 
Spyros P. Skouras.

'New Yorke nori surinkti $6,- 
600,000, o visoje šalyje 60 mi- 
lionų. žada šelpti kare pu- 
kentėjusius vaikus. Sk.

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

LDS 103 kp. susirinkimas .įvyks 
geg.. 4 d., 8 vai. vak. Šapolo-Vaiginio 
salėje, 147 Thames St., Brooklyne. 
Dalyvaukite susirinkime, užsimokė
kite savo duokles, gaukite ir naujų, 
narių prirašyti į kuopą. — Pi Ba- 
barskas,. prof. sekr. (104-105)

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.
Gegužės 15 d., 8 v.'v. Lietuvių Ne- 

prigulmingo Klubo Name, 269 Front 
St., įvyks LDS 46 kp. susirinkimas. 
Bus Centro valdybos balsavimai ir 
vąjatis reikalai svarstoma. Visi na
riai būkite. — Sekr. (104-105)

Peter Kapiskas

Pranas Balsys 
Randasi Ligoninėje

Gerb. Drauge!
Esu labai dėkingas už taip 

margus laiškelius. Tik, drau
ge, bijau, kad Jūs nepavarg- 
tumėt taip dažnai berašyda
ma. Balsys nėra užsitarnavęs 
didžių užuojautų; be to., aš 
save prisiskaitau prie taip va
dinamų storžievių, ir kuris ne
labai kuom nors nusiskriau- 
džia. Man užtenką, jeigu ma
no geri draugai bei draugės 
numeta žodelį kitą mano ad
resu. Jūs, drauge, buvote 
pirmutine su paguodos laiške
liu, ir viena iš dažniausių, 
širdingai ačiū už tai!

Vietiniai mano draugai 
ne traktuoja labai gerai, 
man daug kuom gelbsti, 
“svetur” užuojautos laiškų 
gaunu nemažai. Gavau net 
nuo senų savo draugų, kaip 
tai: nuo St. ir P. Jasilionių iš 
Binghamton, nuo Prano Moc- 
kapetrio iš Indiana valstijos 
ir nuo keleto kitų mano senų 
frontų.

Man operaciją padarė ba
landžio 14-ta diena. " Pastara
sis mano Jums siųstas laiškas 
buvo adresuotas jau kito as
mens, nes mano asmenybė 
jau buvo paimta priruošimui 
operacijai balandžio 13-tą po 
pietų.

Sakoma, kad operacija pa
vyko. .Daktaras sakė, kad jie 
išlupę iš mano vidurių kai ką 
panašaus į kruviną rankšluos
tį. .„. Griausmas žino, iš kur 
jis ten galėjb atsirasti?! Die
važi, neatsimenu, kad ' kada 
nors ką nors panašaus bū
čiau prarijęs!

Veik ištisą . savaitę išlaikė 
lovoje. Dabar jau galiu ipa- 
gužinėti, bet dar per vištą ne
peršokčiau, cha... cha! Bet 
stipryn einu su kiekviena die
na. , *

O, je! Dukrelė su žentu 
mane aplankė pereitą šešta
dienį, t. y. savaitė atgal.

Taip, pavasaris jau prade
da šypsotis, ii’ laistyti savo 
dažus. Pievaitės aplink ligo
ninę' jau žalsvuoja, keletas 
krūmų auksinių varpelių 
(golden bells) vilioja akį.

Na, tai bus ir gana šiuom 
sykiu, nes jau pavargau...

Daug viso labo Jums vi
siems !

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Balandžio 28 d. įvyko lietu
vių kriaučių 54-to skyriaus su
sirinkimas. Pirmininko per
skaitytas dienotvarkis likosi 
priimtas.

Kriaučių piknikui, įvyksian
čiam liepos mėnesį, pagal se
nas lokalo tradicijas pirmiau
siai būna išrinkti pikniko pir
mininkas ir sekretorius. Iš
rinkti Ch. Kundrotas ir Aver- 
ka. Vėliau darinks darbinin
kus dirbti piknike.

Iš Trade Boardo atstovo ra
porto kilo smarkios diskusijos, 
kadangi jis sakė, kad kriau- 
čiai, kurie nesiregistruos, ne
pasirašys ant koptelių, už 30 
dienų taps prašalinti iš dirbtu
vės.

čia aš daug nekalbėsiu apie 
tą registraciją (dirbtuvėse 
kriaučių pasirašymą nąriais). 
Dienraštyje Laisvėje jau buvo 
apie tai rašyta labai daug, 
ypatingai; Taste,,, iš dirbtuvių 
pirmininkų susirinkimo. ..Bet 
jeigu visa , mūsų , lokalo val
dyba su delegatų negali pil
noje formoje, suprantamai na
riams išaiškinti šio liausimo, 
jau yra bėda arba visų galų 
sukrikimas mūsų valdyboje.

Būtų žemiški stebuklai, jei
gu kriaučius tokį raportą su
prastų. Lietuviai kriaučiai jau 
per desėtkus metų dirba uniji
nėse dirbtuvėse, visi yra uni- 
jistai ir niekas j>ems jokio 
ultimatumo nebuvo davęs. La
bai būtų sveika, kad kriaučiai 
tokį raportą parnešusiems Pi
lypams iŠ kanapių duotų ulti
matumą pasitraukti iš unijos 
atstovybes, o jų vietoje pasta
tytų tokį' atstovą, kuris galėtų 
'parnešti kriaučiams pilną ra
portą.

Vienas kriaučius atsišaukė 
susirinkime, kad delegatas ne
duoda jam leidimo eiti'į dar
bą, kur jisai gautu progą pa
dirbėti. * Jis nusiskundė ką 
tik parėjęs iš ligoninės ir ne
turįs iš ko pragyventi, net * >

valgio neturi už ką nusipirk
ti. Delegatas atsakė: — Aš 
neleidžiu jo į dirbtuvę dėl to, 
kad jis girtas.

Delegatas raporte iš dirbtu
vių stovio sakė, kad .tik pora 
dirbtuvių pilnai dirba, tūlos 
po biskį dirbinėja, o kitos vi
sai užsidarė, laukia artimoje 
^ateityje griūti darbo.

J. Stakvilevičius.

Lankėsi Laisvėje
Gale 

lankėsi 
White,
si iš savo motinos laidotuvių, 
dėlei kurių jinai lankėsi De
troite ir Akrone. Apie velio
nę d. Valatkienę plačiau bus 
rašoma Moterų Skyriuje.

Draugei Valatkaitei, jos se
serims ir brbliui reiškiame už
uojautą.

Adelė jau eilė pastarųjų 
metų gyvena New York0 ir 
veikliai dalyvauja darbininkų 
judėjime, šiuo, tarpu jinai pa
sinėrusi darbo CIO kailiasiu- 
vių unijoje, yra organizatore. 
Buvusi dainininkę ir chorve
dė, ji persiauklėjo į vadovau
jančią unijistę. — Dabar per 
daug rizikingi darbininkų ju
dėjimui ir demokratijai lai
kai, negalima tenkintis vien 
daina ir muzika, — sako ji
nai, — pirm visko stovi tai
ka, saugumas, laisvės. O įsi
traukus į daugeriopus darbus 
th linkme ' dajnai pritrūkusi 
laiko.

JŪSŲ AKYS 

yra •

JŪSŲ BUITIS




