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Telephone: Stagg 2-3878

SEN. TAYLOR AREŠTUOTAS UŽ ĖJIMĄ PRO NEGRŲ DURIS
Kongreso 

. įneštas 
“Subversive 
trol Act of 1948.”
kepė Neamoi ikinės 
Komitetas, o 

. patiekė atstovas Karl Mundt,
republikonąs iš - South Dako- 

;*•. tos.
Jei šis bilius taptų įstatymu, 

tai būtų sudiev Amerikos 
Konstitucijai ir Teisių Biliui. 
Užtektų valstybės 'prokurorui 

• paskelbti organizaciją “Ame- 
' rikai neištikima,” užtektų 

žmogų pavadinti komunistu 
arba komunistų sankeleiviu, ir 
helegališka būtų tokia organi
zacija, ir kalėjiman važiuotų 

\ toks žmogus!
Nors bilius neva taikomas 

Komunistų Partijai, bet, kaip 
jau praktika yra šimtus kartų 
įrodžius, jo pagalba . būtų 
triuškinamos darbo unijos. 
Mundt įstatymas butų tfiktai 
priedas prie 
tymo.

Taft-Hartley įsta-

Marcantonio tei- 
kad Mundt bilius 

Amerikoje fašizmą — 
Tai 

, jis toliau sako, 
Amerikoje įvesti 

Tai bandymas Ame
rikos Konstituciją pakeisti fa
šistine valstybe. >

Atstovas 
sirgai sako, 
reiškia 
nei mažiau, nei daugiau, 
pastangos, 
įstatymais 
fašizmą. 1

Pereitą penktadienį Komu
nistu Partijos pirmininkas 
Foster ir sekretorius Dennis 
išleido pareiškimą. Savo pa
reiškime jie n u rod d Amerikos 
žmonėms didelį pavojų ir ra
gina visus vieningai tą pavo
jų atremti. .......

Jie sako, kad šis bilius reiš
kia fašizmą, o fašizmas reiš
kia naują karą. Todėl visi, 

•kurie myli ir gerbia Amerikos 
Konstituciją ir Teisių Bilių, 
kurie neapkenčia fašizmo ir 
priešingi' naujam, karui, turi 
padėti į šalį visus skirtumus 
ir suvienytomis jėgomis kovoti 

. prieš Mundt Bilių.

Padėtis, aišku, greita ir rim
ta. Kongrese ir šalyje sukur
ta tokia raudonbaubizmo is
terija, jog Mundt Bilius gali 
tapti įstatymu greičiau, negu 
galima įsivaizduoti. Rytoj ga
li būti per vėlu..

komunistus, 
dvide- 
už su- 
įstaty- 
kuriai

vadovauja ne komunistai, bet 
John L. Lewis, turi pasimokė- 
ti arti pusantro milijono do
lerių bausmės.

Lygiai taip atsitiks ir su 
“Subversive Activities Control 
Act of 1948.”

Amerikos žmonės turėtų at
siminti Taft-Hartley įstatymo 
istoriją. Buvo sakoma,' kad 
toks įstatymas reikalingas su
valdymui darbo unijose ko- 
muųistų. Bet kas pirmutiniai 
nukentėjo? Ogi mainieriai. 
Mainierių unijos vadas, kuris 
kasdien * kovoja
nubaustas pasimokėti 
šimt tūkstančių dolerių 
laužymą Taft-Hartley 
mo. Mainierių unija,

Tekstiliečių unijos konven
cijoje garsiai trečiosios parti
jos judėjimą ir Henry Wall
ace plūdo unijos prezidentas 
Reeve. Konvencija priėmė re
zoliuciją ne prieš repuįliko- 
nus ir demokratus, kurie ant 
unijų užkorė Taft-Hartley 
įstatymą, bet prieš trečiosios 
partijos žmones ir Wallace.

Ar bereikia didesnio unijos 
lyderių pakvaišimo?

Bet už tai toje pačioje kon
vencijoje tas pats prezidentas 
Reeve pasikėlė sau metinę al
gą visais šešiais tūkstančiais 
dolerių. Dabar jis gaus 
metus $16,000. Argi jam

(Tąsa 5-me pusi.)

per 
be-

Anglai Vėl Grūda Tankus, 
Patrankas ir Kariuomenę 
Palestinon prieš Žydus
Anglų Vadai Nusigandę dėl Žydų Imamo Žibalinio Jaltos 
Miesto; Įsakė Žydam-Arabam Sustabdyt Kovą Jeruzalėj

Jeruzalė. — Anglija ur
mu siunčia daug pėstinin
kų, tankų, patrankų ir ma
rinų iš Cyprus salos, Maltos 
ir Suezo į Palestinos mies
tus — Jaffą, Haifą, Jeru
zalę ir kt. Anglai susirūpi
nę ypač tuom, kad žydrai 
Irgun kovūnai užėmė dide
lę daįį Jaffos uostamiesčio, 
į kurį vamzdžiu plaukė an
glams žibalas iš Irako.

Kartu anglai įsakė žy
dams ir arabams pertraukt 
mūšius dviem dienom ir 
naktim senojoj šventoviškoj 
Jeruzalės'dalyj ir Katamęn

■ priemiestyje, kurin giliai į-
■ siveržė žydų Haganos mi

licija.
Arabai, atvykę iš Syrijos 

ir Lebano, atakavo žydų 
kolonijas šiaurinėje Palesti
noje. Jie vartojo tankus, pa
trankas ir kitus karo įran
kius.

1 Dabar anglai turi apie 
J 20,000 kariuomenės Palesti

noj. Dalis jų armijos buvo 
iškraustyta, bet dabar siun
čiama atgal. Anglai ketino 
visai pasitraukt iš Palesti
nos gegužės 15 d.

JUGOSLAVAI KVOTĖ 
DU AMERIKONUS -

Triest.— Jugoslavijos sie
nos policija sulaikė ir tris 
valandas kvotė amerikoną 
korespondentą Judsoną O’- 
Quinną ir jo -žmoną; atėmė 
iš jų rubežines fotografijas 
ir paleido.

GESTAPININKAI GRĮŽTA 
FRANKO ISPANIJON

Anglų Darbo Partija. 
Išbraukė Kairįjį

London. — Anglijos Dar
bo Partijos vadai išbraukė 
iš ’partijos kairesnį darbie- 
tį seimo atstovą Johnąi 
Plats - Millsą už tai, toad jis 
kritikavo karinę,. priešso- 
vietinę darbiečių valdžios 
politiką. Dešinieji vadai pa
grūmojo išmest ir kitus kai
riuosius d&rbiečius, pei
kiančius tokią politiką.%

Atgyja Nacizmas Vokietijoj, 
Sako Generolas Clay

Frankfurt, Vokietija. — 
Karinis Amerikos guberna
torius Vokietijai, geerirolas 
Clay pareiškė, jog vakari
nėje Vokietijoje atgyja na
cizmas. Jis spėja, kad na
ciškos grupės, jų tarpe dau
gelis buvusiųjų, nacių, “iš 
naujo pakils vokiečių politi
koje”’ (suprantama, anglų- 
amerikonų-francūzų užim
tose Vokietijos dalyse).

GEGUŽINĖ DEMONS
TRACIJA BERLYNE

Berlin. — Sovietinėje 
Berlyno dalyje Pirmojoj 
Gegužės demonstravo dau
giau kaip 250,000 žmonių. 
Demonstracija buvo Su
ruošta Socialistinės Vieny
bės Partijos (sociąlistų-ko- 
munistų). j

______________________I

Tokio, Japonija.— Pirmo
sios Gegužes demonstracijoj 
čia dalyvavo 350,000 darbi
ninkų. Kalbėjo Komunistų 
Partijos sekretorius Kyui- 
chi Tokuda.

Bucharest, Rumunija. — 
Gegužinėje demonstracijoje 
maršavo 250,000 žmonių.

PASMARKINO TEROR/ DĖL 
MINISTRO UŽMOSIMO

- Athenai, Graikija.— Mo- 
narchinė valdžia įvedė visoj 
Graikijoj grie'žtą karo stovį 
po to, kai tariamas libera
las “teisingumo” ministras 
Christos Ladas žuvo nuo 
rankinės granatos. Tą gra
natą metė į Lado automobi
lį jaunas vyras. Granatos 
sužeistas, Ladas po 12 va
landų mirė ligoninėje. Gra-

nata taipgi užmušė vieną 
policininką ir sužeidė kitą.'

Monarchistų ir neva libe
ralų valdžia ėmė šūkauti, 
būk komunistai padarę są
mokslą išžudyti ministrus. 
Su tokiais šauksimais jie 
pradėjo dar žiauresnį tero
rą ir medžiokles prieš va
dinamus raudonuosius viso
se monarchinės Graikijos 
dalyse.

Vilnius, Kaunas ir Klaipeda 
Šauniai Minėjo Pirmąją Gegužės

Madrid. — .Pranešama, 
kad sugrįžo Ispanijon eilė 
nacių Gestapo policininkų, 
kurie, pagal talkininkų rei
kalavimą, buvo andai per
siųsti Vokietijon. Dabar jie 
vėl atvirai ir išteklingai gy
vena Ispanijoj, diktatoriaus. 
Franko globoj.

Pavojus Laisvei Namie, 
Ne iš Užsienių, 
Sako Henry Wallace

Kansas City, Mo.— Prog
resyvių darbininkų ir politi
kų konferencijoj Henry 
Wallace pareiškė, jog Ame
rikos laisvę gręsia sunaikin
ti “auginamas naminis fa
šizmas”; o ne tarptautinis 
komunizmas. Jis ypač smer
kė budelišką žygį Kansas 
City, Kan., kur policija 
žvėriškai atakavo ir sužei
dė 100 ramių Cudahy sker
dyklos streikierių ir suardė 
unijos svetainę.

Vilnius. — Lietuvos sos- 
tamiestis Vilnius buvo spe
cialiai iš anksto papuoštas 
Pirmosios Gegužės šventei. 
Miesto puošime dalyvavo 
tūkstančiai piliečių.

Paraduose dalyvavo Vil
niaus kariuomenė, Tarybų 
Lietuvos valdžios nariai — 
Paleckis, Gedvilas,. Snieš- 
kus, generolai, mokslininkai, 

,ministrai- ir žymieji greita- 
darbiai. Maršavo Lietuvos 
tarybinės armijos junginiai, 
kuriuos minia griausmingai 
sveikino. Fabrikų darbinin
kai nešė vėliavas su pažy
mėjimais,, rodančiais, kad 
jie daugiau negu įvykdė 
darbų programą pagal 
Penkmečio Planą. Kai ku
rie fabrikai per tris mėne
sius šiemet pagamino tiek 
daiktų, kaip per ištisus 1946 
metus. ‘

Taip pat maršavo studen
tai ir vidurinių ir pradinių 
mokyklų mokiniai.

Demonstracijos laiku mu
zikos ansamblis grojo sma-

gias melodijas tautiniais 
lietuvių instrumentais. Jau
nuoliai ir jaunuolės šoko 
aikštėje pagal tą muziką.

Gegužinėje demonstraci-/, 
joje dalyvavo daugiau kaip 
100,000 Vilniaus piliečių.

Buvo masinės sportų var
žytinės, kuriose dalyvavo 
bent 2,500 jaunuolių. Aikš
tėje dainavo, grojo ir šoko 
Valstybinės Filharmonijos 
ir dainų-šokių ansambliai. *

Kaune taip pat įvyko F 
spūdinga demonstrac i j a , 
kurios priekyje ėjo pasižy
mėjusių fabrikų darbinin
kai.

Klaipėdoje parodavo dau
giau kaip 3,000 pramonės 
darbininkų, mokinių,ir in
telektualų. Miestas-skambė
jo maršų muzika ir- daino
mis.

Kaip vilniečiai, kaunie
čiai, taip if klaipėdiečiai žy
miai • viršijo Penkmečio 
Plane nusakytus gamybos 
kiekius.

I. Bulota.
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Henry Wallace Smerkia 
Areštavusius Taylorį

Kansas City, Mo. —Hen
ry A. Wallace, ' trečiosios 
partijos kandidatas prezi
dento vietai, pasmerkė Bir- 
mirighamo mięsto valdybą 
už senatoriaus Gleno Tay- 
lorio ’areštavimą. Jis.' pa
siuntė telegramą Tayloriui, 
sveikindamas jį už kovą dėl 
negrų lygybės su baltaisiais. 
Wallace’o telegrama sako:

“Mūsų 9 valdžia išleidžia 
bilioniig dolerių ginklams, 
esą, demokratijai ginti už- 
sienyj; tuo tarpu laisvė yra 
sutrempta namie. Jūsų a- 
restas dramatiškai pabrė
žia tą veidmainystę”.

Asuncion. — Pranešama, 
kad išsiveržė sukilimas (A- 
suncion mieste, Paraguay
ans sostinėje.

Policija Suėmė ir Sumušė 
Senatorių Taylorį, Einant 
Jam į Negrų Susirinkimą ■
G. Taylor, Progresyviu Kandidatas j Vice-Prezidentus, ■ - 
Kreipsis į Aukšč. Teismą, Reikalaus Negram Lygybės

Birmingham, Ala. — Po
licija suėmė ir sumušė de
mokratą senatorių Gleną 
Taylorį, kai jis sekmadienį 
mėgino įeiti per “negrams” 
pažymėtas duris į salę, ku
rioje Pietinių Negrų Jau
nuolių Kongresas laikė su
sirinkimą. Sen. Taylor, tre

ciosios part, kandidatas į 
jungtin. Valstijų viceprezi
dentus, tapo paleistas už 
$100 užstatą iki teismo šį 
antradienį. ‘ <

Taylor kaltinamas už 
“tvarkos ir ramybės” ardy
mą tik dėl to, kad jis ėjo.

ATGYJA TARPTAUTINIAI
VOKIETIJOS TRUSTAI

Frarikfurt, Vokietija. — 
Amerikos kapitalistai išvien 
su vokiečiais fabrikantais 
atgaivina tarptautinius tru- 
stus - karteles. Žymiausią* 
vaidmenį tuose - trustuose 
vaidina amerikonai. Italijoj 
jie» taip pat kuria tarptauti
nius trustus.

Jankiai Statosi Naują 
Oro Bazę Japonijoj 
Prieš Sovietus

L

M!askva. / — Čionaitinis 
laikraštis “Literaturnaja > 
Gazeta” išspausdino atvirą 
laišką, kurį pasirašė 32 A- 
merikos artistai, rašytojai 
ir muzikos kompozitoriai. 
Jie primena, kaip ’Trumano 
valdžia persekioja meno 
darbuotojus, įtariamus kai-> 
po “raudonuosius.” Tie a- 
merikonai rašytojai ir ar
tistai taip pat kaltina Ame
rikos valdžią už reakcinę 
karinę politiką ir pripažįs
ta, jęg Sovietų Sąjunga 
stengiasi taiką išlaikyti.

Tarp pasirašiusių laišką 
yra Howard-Fast, įžymus 
novelistas; Mare Blitzstein, 
Hollywoodo judamųjų pa
veikslų muzikos kompozito
rius ir rašytojas; Alva Bes
sie, V.

Šis 1 _____ _____
į dvylikosUsovietinių rašyto
jų užklausimo . laišką, iš
spausdintą “New Masses” 
žurnale sausyje šiemet.. Mi
nimi apierikonai meninin
kai ir rašytojai smerkia, 
“veidmainišką ir reakcinę” 
Washington© politiką ir pa
reiškia, kad jie palaikys ry-

šius su sovietiniais rašyto
jais ir artistais 9 “ir išvien 
kalbės prieš reakcinius 
mirties balsus.”

I

Menama, jog tų 32 ameri
konų laiškas perspausdintas 
iš New Yorko New Masses.

300,000 TONŲ PLIENO • 
IŠVEŽTA ARABIJON

Washington. — Kuomet 
Jungt. 1. Valstijose trūko 
plieno net paprastiems dir
biniams, tai valdžia leido iš
gabeni 300,000 tonų plieni
nių vamzdžių į Saudi Ara
biją. Arabiškoji Amerikonų 
Žibalo Kompanija turi leidi
mą naudoti gausingas Sau
di Arabijos žibalo'versmes.'

Misawa, Japonija.—Ame
rikos armijos inžinieriai 
baigia statyti didžiulę kari
nių lėktuvų stotį Misawoj, 
šiauriniai - rytiniame Hon- 
šu salos -kampe. Stotis lė- 
šuos $13,000,000. Iš jos ga-‘ 
lės veikti patys didžiausi 
Amerikos bombanešiai.

(.Amerikonai jau pirmiau 
pasistatė eilę bazių kari
niams lėktuvams įvairiose 
Japonijos dalyse. Visos tos 
bazės atkreiptos prieš So
vietus.

Partizaniškas Karas 
Korėjos Saloje

salėn per negrams paskir
tas duris. 'Tatai laikoma 
kriminaliu nusidėjimu pa- 
gak Birminghamo miesto į- 
statymus, kuriais negrai a- 
titveriami nuo baltųjų.

Paliuosuotas’ už užstatą, 
sen. Taylor atvyko į negrų 
jaunuolių susirinkimą Gos
pel' Tabernacle bažnyčioj ir 
pasakė prakalbą, kuri buvo 
skleidžiama per radiją. Ji
sai smerkė baltuosius, kurie 
atskiria- ir neigia negrus. 
Taylor reikalavo negrams 
visame kame lygybės su 
baltaisiais.

Pagriebę Taylorį polici
ninkai daužė jį kumščiais ir 
alkūnėmis ir du sykiu par
mušė jį ant žemės. Nugabe
nus Taylorį kalėjiman, jis 
buvo iškrėstas ir nutraukta 
jo pirštų nuospaudai, lyg 
kokio kriminalisto.

.... “Kad policija taip elgėsi 
su manim, Jungtinių Valsti
jų senatorium, Dieve,' gel
bėk eilinį 1 žmogų, pakliū-' 
vantį į jos nagus!” pareiš
kė Taylor.

“Policija, areštuodama 
mane ir taip žiauriai elgda
masi, skandališkai sulaužė 
konstitucines mano teises, 
— sakė Taylor. — Vietinis 
įstatymas -dėl negrų išsky
rimo nuo baltųjų yra prie
šingas Jungtinių Valstijų 
Konstitucijai. Ir mes esame 
pasiryžę eiti į Jungtinių 
Valstijų Aukščiatisią Teis
mą kovoje prieš tokius įsta
tymus.”

Diena pirmiau policija a- 
reštavo negrą kunigą ir tris 
baltuosius^ d a 1 yvavusius 
bendrame susirinkime su 
negrais jaunuoliais minimo
joj bažnytinėj salėj. Jie 
taipgi buvo kaltinami už 
peržengimą miestinio įsta
tymo dėl negrų išskyrimo 
nuo baltųjų.

Miesto valdininkam pa
liepus,k buvo atšaukta Elks 
salė, kurią negrų jaunuolių 
susirinkiinas buvo užsakęs 
savo šokiams.
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Jerome ir kt.
/a atsakymas

' Maskva. — Sovietai už
protestavo Kolombijai, kad 
ginkluoti jos agentai bal. 
12 d. įsiveržė į sovietinę 
atstovybę Bogotoj; to kraš
to uostinėj.

, Chinų komunistų radijas 
sake, kad jie stengsis gyvą 
sučiupti čiang Kai-šeką, ne
va Chinijos prezideintą.

-.j-

Seoul, Korėja. — Demok
ratiniai korėjiečiai partiza
niškai kovoja1 prieš policiją 
Korėjos saloje Čeju, dažnai 
imdami viršų. Jie reikalavo, 
kad policija pasiduotų ir 
sudėtų ginklus. Liaudies ko
vūnai ypač puola registra
vimosi stotis rinkimams ge
gužės 10 d. ’ H

Tuos rinkimus ameriko
nai ruošia tik ^avo užimtoje 
pietinėje Korėjos .pusėje. 
Pažangieji korėjiečiai sako, 
tai Korėjos skaldymas, ir 
šaukia patrijotus suardyti 
tokius rinkimus. Jie remia 
Sovietų, pasiūlymą — iš
traukti visą svetimųjų ka
riuomenę ir leisti korėjie
čiams laisvai išsirinkti vai-j 
džią. ištisai šaliai. i

PERON NENORĮS TO
LIAU PREZIDENTAUTI

Buenos Aires. — Argen
tinos valdovas Juan D. Pe- 
ron sakė, kad jis nenorįs 
kandidatuoti' į prezidentus 
naujai tarnybai. (Neseniai 
Chinijos diktatorius Čiang 
Kai-šekas taipgi nudavė, 
būk neapsiimsiąs toliau 
prezidentauti, bet jo seimas 
vėl išrinko jį “preziden
tu”).

O

ORAS. — Būsią giedra.

Fort Myer, Va. — Gene
rolas Eisenhower atsisvek 
kino su armija. Jis bus Co- 
lumbijos Universiteto .pre
zidentas.
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Philip Murray ir Trečioji Partija.
Įvykusiame tekstilieėių darbininkų (CIO) unijos su

važiavime (praėjusią savaitę Atlantic City, N. J.), CIO 
prežidentas Murray sakė kalbą.

Be kitko, jis išstojo prieš, organizavimą trečiosios 
partijos. Jis, faktinai, tą partiją pasmerkė, skelbdamas, 
jog tai esąs “komunistų sąmokslas”! Girdi, praėjusių* 
metų spalių mėnesį Amerikos komunistai nutarę organi
zuoti trečiąją partiją ir ji dabar organizuojama.

Nors Wallace’o vardo Mr. Murray neminėjo, tačiau, 
jis davė suprasti savo klausytojams, būk Wallace esąs 
“komunistų įnagis.”

Į tai, mūsų nuomone, jam teisingai atsako Daily 
Worker. Šis dienraštis pažymi, jog Jungt. Valstijų ko
munistų partija jau per paskutiniuosius 30 metų stoja už 
trečiosios partijos įkūrimą. Natūralu, kai ši partija prasi
dėjo kurtis, komunistai .mielai tam pritaria ir padeda.

Drauge Daily Worker daro ponui Murray pastabų. 
Murray, nurodo dienraštis, tarėsi su plieno magnatais dėl 
pakėlimo darbininkams algų. Bet plieno karaliai atsisakė 
jas pakelti. Ką dėl to daro plieno darbininkų unijos pre
zidentas? P-nas Murray skelbia, jog, girdi, jis tą reikalą 
paliekąs “visuomenės opinijai” spręsti.

Gerai, “visuomenės opinija” gali būti už plieno dar
bininkus, bet ar tai jiems padės? Ar tai jiems palengvins 
jų sunkią buitį?. Ne!

Kaltę dėl nepakėlimo plieno darbininkams algų Mur
ray primeta prie Wall stryto durų. Bet kas yra_ Wall 
strytas? Beje, ar demokratų partijos lyderiai bei repub- 
likonų partijos lyderiai neturi ryšių su Wall strytu? Ži
noma, jog turi. Demokratų ir republikonų partijos lyde
riai eina išvien su Wall strytu ir vykdo jų užmačias!

Jeigu taip, tai kuo ponas Murray gali pateisinti savo 
išstojimą prieš trečiąją partiją?

Argi ne tiesa, kad šiandien tik trečioji partija stoja 
už darbininkams algų pakėlimą?

Argi ne tiesa, kad šiandien tik trečioji partija ir jo
sios spokesmenai reikalauja nustatyti pagrindinę ameri
kiečio darbininko algą $1 per valandą?

* " Visa tai tiesa!
Jeigu taip, tai Murray ir kiti CIO vadai turėtų stoti 

su trečia partija, su Wallace’u.
Jei CIO vadai stovėtų su trečia partija, tai ir mono- j 

polistiniai kapitalistai visai kitaip su organizuotais dar
bininkais skąitytųsi.

Tai tiesa, kurios nieks negali užginčyti!

. .

K AS K A RAŠO IR SAKO
IEŠKO LIETUVIŠKŲ 
SMOGIKŲ

Klerikalų pastumdė 1 i s 
Petras Jurgėla sušilęs agi
tuoja už organizavimą A- 
merikoje “svetimšalių legi- 
jono” ir, jame “lietuviško 
pulko.” So. Bostono Darbi
ninke balandžio 27 dieną 
jis sutinka, kad Amerikos 
žmonės nepritaria nei nau
jam drSTtui, nei visuotinai 
miltarinei tarnybai. Girdi, 
“nedaug kas norėtų taip 
greit vėl leisti savo sūnus... 
gal ir į užjūrį.” Bet:

Tai būtų ginkluota fašisti
nė jėga. Nesinori tikėti, kad 
Amerikos žmonės jar pri
tartų.

Tiesa, tie lietuviai pabė
gėliai, kurie bendradarbia
vo su naciais ir žudė Lietu
vos žmones, į tokį legijoną 
stotų. Bet tie ’ pabėgėliai, 
kurie nėra savo rankų 
krauju susitepę, nė dabar 
nesutiktų tapti smogikais.

W’-A 7<
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gyventojų 
1,200,000 
7,500,000 

15,000,000 
17,000,000 
24,000,000 
16,000,000 
•4,000,000 
9,500,000

Ę. Lawrence, redak- 
žurnalo “United

News”, rašo, kad už

Turi, 
mylią 
10,630 
47,000 
49,358 
95,600 

120,800 
74,000 

118,000 
36,000

Šalis \ . 
Albanija 
Bulgarija 
Čechoslovakija 
Jugoslavija 
Lenkija 
Rumunija , 
Suomija 
Vengrija

■ Reiškia, šios‘šalys turi a- 
pie BĮ0,000,000 gyventojų, 
tai daugiau, kaip Anglija ir 
Franci j a (be kolonijų) į 
daiktą sudėjus.

Po Pasaulį Pasidairius
i _______ ______

Rašytojas A. Jugov r-ašo, 
kad Japonijoje reakciniai 
rateliai \ pasidrąsino iš 
Jungtinių Valstijų politikos 
ir, jau kalba apie atgaivini
mą “Didelės Japonijos.” Jie 
kalba, kad Kurilų salos, Ko
rėja ir Mandžurija turi bū
ti grąžinta Japonijai.

Prekyba tarpe Japonijos 
'ir Jungtinių Valstijų pasie
kė aukšto laipsnio. 1939 me
tais iš Jungtinių Valstijų 
į Japoniją buvo įvežama 34 
nuošimčimčiai jos užsienio 
pirkinių, o 1946 rm jau 96 
nuoš. 1930 metais iš Japoni
jos išvežamų tavorų į Jung. 
Valstijas ėjo 18 nuoš.,- o 
1946 m. jau 70 nuoš.

tai: Islandija, Luksembur- 
gas, Šveicarija, Danija, 
Norvegija, ir jos labai'ma
žai gauna tos “pagalbos.”

Marshallo Plano. ragaišio 
dalinimas yra panašus į Le
vo Tolstojaus pasakaitę, 
kaip levas, asilas ir lapė me
džiojo. Išėjo tie trys gyvū
nai medžioti, -prigaudė, pri
mušė didelę krūvą lobio. 
Na, levas ir sako:

“Asile, padalink dabar!” 
Asilas padalino į tris lygias 
krūvas ir sako: “Aš dali
nau taip, kad būtų teisinga - 
— pasiimkite jūs pirma sa
vo dalis, o man bus gerai, , 
kas liks.”

Levas supyko, griebė asi
lą ir suėdė. Tada jis sako: 
“Lape, na tai tu dabar per
dalyk!” Laputė suvilko vi
są lobį į vieną didelę krū
vą, gi sau pasiliko tik mažą 
paukštytę. “Jau baigta’"' 
sako ji.

“A, kokia gudruolė!” 
nusistebėjo levas. — “O kas 
tave išmokino taip teisingai 
dalinti?”

“Asilas, kuris čia buvo, 
bet kurio jau nėra”, —- atsa
kė lapė.vTaip eina'dalyba ir 
Marshallo Plano pagalbos 
tarpe 16-kos valstybių.

V..................

klebonu Bro'cktono lietuviams 
Arkivyskupas atkėlė kun. Jo
ną .Strakaūską iš. Lowell, 
Mass., o šios .parapijos klebo
nu paskyrė kun. Joną Skalan- 

. dį. ?
Kun. Jonas švagžęlys' pa

skirtas Nukryžiuotoju Jėzaus 
Seserų kapelionu.“

Viską sutvarkė svetim
tautis arkivyskupas, visiš
kai neatsiklausdamas nė 
vienos parapijos narių. Čia 
jokios demokratijos nėra. 
Čia su žmonių paprasčiau
siomis teisėmis visiškai ne
siskaito. * . ..

’ Lietuviai sudaro parapi
ją, lietuviai savo pinigais 
pastatė bažnyčias ir užlaiko 
kunigus, bet jie nė mažiau
sios teisės neturi,. J<ai. eina 
klausimas, kas jų kunigu

BAŽNYTINĖ
DIKTATŪRA

Klerikalų Draugas rašo:
“ ‘Darbininko’ pranešimu, 

kun, Jonas šv&gždys įteikė sa
vo rezignaciją iš Šv. Roko pa
ra)?. (Ųrockton, Mass.) kle
bono vietos ir tą rezignaciją 
arkiv. Richard Cushing labai

• nenoriai priėmė. Jis atsįstaty- j
dirio dėl nesveikatos. Jo vieton i bus.

Tiems visiems trūkumams, 
iš dalies pašalinti,' kilo nau
jas ir Įdomus' sumanymas. 
Lietuviams palankus senato
rius Lodge sumanė ir pasiūlė 

• steigti Amerikos svetimšalių 
legijoną iš komunizmo priešų 
(tremtinių i)- pabėgėlių).

Sumanymas p a t i k o m ū s ų 
generolams, kurie ėmė jį 
svarstyti, nors kurį laiką vie
šai tai neigė, žymesni įvai
rių tautų kariai, pabėgę iš 
komunizmo Inasrų, apie tą 
sumanymą vistiek nugirdo, 
net Europoje ir ėmė\siūlytis 
tarnybai. Toks legijonas su
darytų smarkią narąių kovo
tojų jėgą ii- iš dalies užkištų 
JAV kariuomenės spragą. Jį 
nori steigti daugiausia iš ka
ro tremtinių—DP. /
Jurgėla tiki, kad daug 

lietuvių taptų smogikais ir 
s’totų į tokį legijoną. Jis 
sako :

Tūkstančiai Lietuvos ka
rių, išblaškytų po Europą, 
mielai stotų į šį legijoną. Jie. 
galėtų sudaryti ištisą lietuvių 
diviziją arba bent vieną lie
tuvių pulką Amerikos sve
timšalių legijone, kurisf* juo 
tikrai .didžiuotųsi! -1

Daugelis lietuvių be tėvy
nės jau yra įstoję į prancū
zų svetimšalių legijonus Af
rikoje. Kiti ieško kelių eiti 
talkon net graikams, tur
kams, italams ir kitiems.' 
Am. svetimšalių legijonas su
silauktų savanorių lietuvių 
gal daugiau negu iš kitų tau
tų. Šis legijęnas musų tau
tiečiams būtų tikrai mielas.
Pagaliau Jurgėla norėtų, 

kad Amerikos lietuvių or
ganizacijos darytų spaudi
mą ant Kongreso, reikalau
damos tokį svetimšalių le
gijoną tuojau organizuoti.

Jeigu toks legijonas būtų 
suorganizuotas, tai jo svar
biausia misija būtų savo
žmonių teisių slopinimasrf parfumerij’os

Lietuvos Žinios

I. Kowalski rašo, kad iš 
Lenkijos pabėgimas pono 
Stanislovo Mikolaičiko ir jo 
artimų sėbrų, tai įrodymas, 
kad Lenkijos žmonės nusi
suko nuo ręakcijos.

Lenkija išveža daug ang
lies į užsienį, kaip tai Šve
diją, Angliją ir kitas šalis. 
Lenkija baisiai ' nukentėjo 
nuo nacių teroro, bet prie 
liaudies demokratinės tvar
kos sparčiai atsistato.

Aliejaus Gamybos Planas 
Perviršytas

Lenktyniaudami dėl tre
čiųjų penkmečio metų pla
no įvykdymo pirm laiko, 
respublikos aliejaus gamy
bos įmonių kolektyvai pir
mojo šių metų aliejaus ga
mybos ketvirčio gamybinę 
programą įvykdė mėnesiu 
anksčiau nustatyto termino 
185 procentais.

Lenktyniautojų: priešaky
je eina Vilniaus “Raudono
sios Žvaigždės” aliejaus 
kombinatas. Čia kasdien pa
gaminama po 2 tonus alie
jaus daugiau, negu buvo 
pagaminama . pereitais me
tais tuo pačiu laiku.

Sėkmingai vykdo pasiim
tuosius ' įsipareig o j i m u s 
penkmečiui • įvykdyti pen 
ketverius metus “Ringu- 
vos” aliejaus kombinato 
darbininkai. Rekonštrua- 
vus cechus, ir patobulinus 
tecįinologiją žymiai, padidė
jo aliejaus gamyba, 4 pro
centais. buvo sumažinta jo 
savikaina.

Pirmaujančios įmonės jau 
pagamino dešimtis tonų 
saulėgrąžų, linų ir sojos a- 
liejaus antrojo ketvirčio 
plano sąskaiton.

Plečiamas Parfumerijos
, Asortimentas

Pasibaigė rekonstruavi- 
mo darbai Kauno “Grožio” 

fabrike. Į-

rengtas naujas kosmetinis 
cechas, kuriame pastatyti 
nauji moderniški įrengi
mai-. Fabrike įvestas srovi
nis gamybos metodas.

Po rekonstrukcijos ga
minių asortimentas išple
čiamas trigubai. Žymiai pa
kilo parfumerijos gaminių 
kokybė.
Lengvosios Pramones Mini
sterijos Darbuotojų Kvali

fikacijos Pakėlimas
Respublikos Lengvosios 

Pramonės Ministerija šiais 
metais vykdo masines-prie
mones darbininkų ir inži
nierių technikinių darbuo
tojų kvalifikacijoms pakel
ti. Odų, avalynės, trikotažo 
ir- tekstilės įmonėse kuria
mas platuš. kvalifikacijos 
pakėlimo kursų tinklas, or
ganizuojamos spartuol i ų 
mokyklos.

273 žmonės — direktoriai, 
inžinieriniai technikių, dar
buotojai ir geriausieji dar
bininkai spartuoliai moky
sis Visasąjunginio instituto 
kvalifikacijos pakelti Rygos 
filiale. ' - į ■

Naujas Būrys Jaunųjų Lie
tuvių Mokslininkų

Vilniaus Universitete įvy
ko viešas pirmųjų disertaci
jų apgynimas. Biologijos 
mokslų kandidato laipsnį 
įsigijo docentas Valius, che
mijos mokslų kandidato — 
docentas K a i k a r i s
g e o 1 o g i jos - mineralogi
jos mokslų kandidato —dė
stytoja Čepulytė.

Moksliniam laipsniui įsi
gyti ruošia disertacijas 30 
universiteto aspirantų.

Prie universiteto pradė
ta ruošti pirmieji daktarau
tai. Šiame darbe didelę pa
galbą Vilniaus jauniesiems 
mokslininkams teikia TSRS 
Mokslų Akademijos tyrimo 
institutai.
Atstatomos Kauno Univer

siteto Laboratorijos
Kauno . universitete sėk

mingai atstatomos vokiškų
jų okupantų . sugriautos 
Kauno universiteto labora
torijos. Dabar jau veikia 26 
laboratorijos, aprūpintos 
pirmaklasiais įrengimais.

Atstatytos prof. Mošins- 
kio A vadovaujamos 1 metalų 
tyrinėjimo 1 a-b o istorijos, 
ęrof. Indriūno -’ tekstilės 
technologijos, prof. Baršau
sko — fizikos, prof. Pure
no — organinės chemijos ir 
kitos,

Baigiamuos įrengti durpių 
technologijos, elektrinių ir 
elektros tinklo bei statybi
nės mechanikos laboratori
jos.

Didelę paramą universL

Kaip Jungtinėse Valstijo
se kuopiasi turtas į nedide
lės saujelės turčių rankas, 
parodo Kongreso rekordai 
iš 12 d. gegužės, 1947 me
tų. Pagal juos, 200 stambių 
korporacijų 1909 metais tu
rėjo savo rankose vieną 
trečdalį , visų korporacijų 
turto. Gi laike Antro Pa
saulinio Karo į šių turčių 
rankas jau susikuopė 48 
nuoš. .visu korporacijų turto. 
Ir šie didieji monopolistai 
labiausiai pralobo laike ka
ro. Jie jo vėl nori. Laike 
Antro Pasaulinio Karo A- 
merikos stambios korpora
cijos padarė $52,000,000,000 
odno!

, Kalbant apie šalis reikia 
ši-tas pasakyti apie liaudies 
demokratines v a 1 s tybes. 
Liaudies demokratinės vals
tybės yra didelės ir vaidina 
svarbų vaidmenį, štai keli 
faktai:

Mr. 
torius 
States 
nedraugiškus santykius tar
pe Jungtinių Valstijų ir Ta
rybų Sąjungos atsako patys 
šių dienų mūsų politikos ve
dėjai? Jis rašo:

“Mes neturime stebėtis 
nedraugiško atsinešimo lin
kui mūs Sovietų Rusijoje po 
tos dienos, kaip paskelbėme 
Trumano Doktrina. Tas jo 
mokymas Sovietų Rusijoje 
buvo suprastas lygiu Ame
rikos karo paskelbimui So
vietų Rusijai.”

Ir tolau jis rašo: “Juk 
mūsų politikai-ir spauda nė 
nebando slėpti, kad mes žiū
rime į Rusiją, kaipo mūsų 
priešą.” Jis pareiškė: “A- 
merikos žmonės nenori gy
venti karo pavojuje... Ir da
bartiniai mūsų diplomatai 
daro klaidas, kurios galų 
privesti prie trečiojo pasau
linio karo.”

Tarybų Sąjungoje ener
gingai vedami darbai užbai
gimui KaradKumo Kanalo. 
Jis pasuks Amu-Darijos u- 
pės ir kitų upių vandenį ap- 
drėkinimui Kara-Kumo dy
kumų. • •

Dykuma turi 110,000 ket
virtainių mylių, tai didesnįs 
plotas, kaip Italija-. Kanalas 
apdrėkins virš 50,000 hek
tarų žemės, kur bus augina
ma medvilnė ir kiti šiltų 
kraštų augmenys. Kanalas 
turės virš 200 mylių ilgio.

Valstiečio Sūnus.

Tar plautinės Federacijos Likimas
Romoje atsidarė“ Tarptautinės Darbo Unijų Federa

cijoms veikiančiojo komiteto sesija.
. Tarptautinei Darbo Unijų Federacijai priklauso ir 

mūsiškis CIO.
Jau prieš tūlą laiką tūli “spėjo”, kad, atsižiūrint į 

dabartinę tarptautinę padėtį, ši Federacija negalės išsi
laikyti; ji, girdi, turėsianti skilti.

Kaip ten bus, liekasi palaukti ir pamatyti.
O vistik didžiai nusidės tie unijų vadai, kurie šią fe

deraciją bandys vesti prie skilimo.
Tvirčiausia Federacijoje pajėga yra, be abejo, Ta

rybų Sąjungos darbo unijos. .
Francijos, Italijos, Lenkijos, Čechoslovakijos —taipgi 

tvirtos darbo unijos.
Reakcininkai^norėtų Federaciją suskaldyti, atplėšiant 

, nuo jos kiek galint daugiau darbo unijų, šiandien, mat, 
yra “skaldymo gadynė.”

Vyriausias klausimas, jdel kurio Federacija gali būti 
suskaldyta, yra, be abejojimo", Mūrshallo planas.

Tūlų (Amerikos, taip pat) kraštų darbo unijų vadai 
norėtų, kad Federacija pasisakytų už tą “planą”, o jei 
nepasisakys, — nuo Federžcijos atskilti.

Kitaip į bai žiūri Tarybų Sąjungos darbo unijų vadai, 
o su jais sutinka ir Francijos ir Italijos daugelio kitų 
.kraštų unįjistai ir jų vadovybės.

Tarybų Sąjungos darbo unijų vadai sako, jog Mar- 
f . shallo planas reikia palikti nuošalyj: kurių kraštų darbo 

unijos nori jį remti —-lai remia, o kurių kraštų unijos 
jam priešinasi — jų dalykas. Nereikia kišti to klausimo 
į bendruosius Tarptautinės Darbo Unijų Federacijos 
reikalus, nereikia dėl to nei kivirčytis;-svarbu išlaikyti 
Federacijos vienybę ir, sykiu su tuo, darbininkų judėjimo 
vienybę.

Jeigu šis principas bus paimtas ir jo laikytasi, tai 
profesinių sąjungų Tarptautinė išsilaikys ir tvirtės* O 
jei bus mojamasi jis, tasai principas, paneigti, — tai. Fe
deracija gali bųti suskaldyta. z

Tarybų Sąjungos darbo unijų-vienybei išlaikyti siū
lomas pagrindas apima plačią sritį. Sakysime, štai, arti
nasi pas mus prezidentiniai rinkimai. Vieni unijistaį sto
ja už demokratus, kiti už trečią partiją (Wallace’a), dar 
kiti — už,republikonų kandidatus. Kaip visa tai suderin
ti, kad “ir vilkak būtų sotus ir ožka čiela”?

Turėtų būti laikomąsi ano principo, būtent, kad kiek
vienas unijistas, kiekviena darbo unija turi teisę remti 
tokį kandidatą, kuris jo ar jos nuomone yra tinkamiau
sias. Skaldyti unijos, mėtyti iš unijistų gretų veikėjus tik

CIO Amalgameitu Siuvėju atstovė jstatymdavystei Es
ther Petersen tariasi su senatorių. Egbert Thomas, vie
nu iš nedaugelio likusiu kongrese bešališkesniu demo
kratę. Jisai pasiūlė bilių, kuris, jeigu taptų įstatymu, 
pakeltų minimum mokesti ųž dauba nuo dabartinių 40 

. centų iki 75 centų už valandą. CIO remia tą Thomatf 
McCormack bilių. '

dėl to, kad jie remia trečiąją partiją, yra nusikaltimas!
Deja, ne taip šiandien į tai žiūri ADF ir CIO vadai. 

Republikonus ir demokratus, tiesa, jie leidžia unijistams* 
laisvai remti, bet prieš tuos, kurie remia trečią partiją, 
keliamas triukšmas.

'Dažnai skaitome komerci
nėje spaudoje, kad Marsha
llo Planas Aprūpina 16-ką 
valstybių. Kalba apie 16-ką 
valstybių reikalinga tam, 
kad parodyti kaip jų. yra 
daug. Bet tikrumoje tas 
planas skiriamas Anglijoj, 
Francijoje, Italijoje ir Vo
kietijoje sutvirtinti kapita
lizmą ir reakciją. Kitos 
valstybės yra mažytės, kaip

respublikų. Paskutiniu me
tu vien tik iš Maskvos uni
versiteto laboratorijom pri
siųsta daugiau kaip 200 
mikroskopų, daug kitų prie
taisų ir mašinų.
/ J. Bulota.
Vilnius.

1948 m. balandžio mėn.

Grant Reynolds, kovai prieš 
diskriminavimą ir išskyri
mą armijoje negrų komite
to pirmininkas, pasirašė 
priesaiką, kad jis nesiregis- 
truos nei atsilieps j pašauki
mą armijon. Buvęs karinė
se jėgose kapelionu, jis pa
skelbė nacionalę nepaklus
numo kampaniją protestui 

prieš išskyrimą negrų.
L 1 ‘ ~ ~

tetas gauna iŠ broliškųjų | 2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-An trad., Geg. 4,

įlįsiu oįmiiįįim

i a

įliiin lįiiĮilii^y rWlBtertl



Lietuvių Inteligentų Atsišaukimas į 
Karo Audros Išblaškytus Tautiečius

Broliai ir seservs lietu
viai !

Jau treji su viršum me
tai, kai jūs atplyšote nuo 
savo brangios tėvynės Lie
tuvos ir karo viesulo buvo
te išblaškyti po visą Euro
pą. įvairiose zonose ir sve
timšalių lageriuose jūs 
skurstate. Juk nėra dides
nės tragedijos, kaip trage
dija žmogaus, nutraukusio 
saitus su tėvyne, su savo 
tauta, neturinčio.jokių per
spektyvų ateičiai.

Mes, Tarybų Lietuvos ra
šytojai, mokslininkai, įvai
rių sričių menininkai ir vi
suomenininkai kviečiam jus 
grįžti į tėvynę Lietuvą. Tik 
savo tėvynėj jūs atgausite 
tikro žmogaus vertę.

Brangūs broliai ir sese
rys !

Mes, gyvendami ir dirb
dami savo tėvynėje — Lie
tuvoje, su didžiausiu pasi
piktinimu girdime, kad 
įvairūs pasaulio perėjūnai 
šmeižia mūsų gimtąjį kraš
tą, stengiasi jus sulaikyti, 
kad negrįžtumėte ten, kur 
traukia jus širdis — į my
limąją Lietuvą.

Įyairūs reakcijos tarnai 
nori'visam laikui padaryti 
mūsų tautiečius — išeivius 
žmonėmis be Tėvynės, be
namiais klajūnais, kad tu
rėtų pigių darbininkų savo 
plantacijoms ir anglių ka
sykloms.

Įvairūs agentai jus ver
buoja vykti į kitus kraštus, 
kur su jumis, jokių įstaty
mų neglobojamais žmonė
mis, kapitalistai galės elg
tis kaip tinkami, panaudo
dami jus sunkiausiems dar
bams, kur dėl nepakeliamų 
sąlygų atsisako vykti net jų 
pačių kraštų bedarbiai dar
bininkai.

Brangūs broliai lietuviai! 
• Netikėkite įvairių šmei
žikų skleidžiamais gandais 
ir bauginimais, esą grįžu
si ems į Lietuvą gręsia ta
rybų valdžios persekiojimai. 
Tūkstančiai lietuvių jau 
grįžo iš Vokietijos ir kitų 
kraštu į savo tėvynę. Visi 
jie laisvai dirba fabrikuose, 
gausingose mokslo ir meno 
įstaigose, savo ūkiuose. Ta
rybų Lietuvos vyriąūsybė 
duos visiems Lietuvos TSR 
piliečiams, kurie išvyko iš 
Lietuvos karo metu, galimy
bę grįžti į Lietuvą ir nie
kur už Lietuvos ribų nėsiųs.

Iš Lietuvos kilę piliečiai, 
tarnavę vokiečių kariuome
nėje bei kituose vokiečių 
kariniuose daliniuose ar 
“vietinėse rinktinėse” ka-

Abel Plenn, tarnavęs mūsų 
valdžiai specialistu Lotynų 
Amerikos klausimais, pasi- 

qkalbėjime su Allied Labor 
News atstovu pareiškė, kad 
išbadėjimas ir priespauda 
buvo pamate sukilimo Co- 
lombijoje. Plenn ką tik pa
rašė knygą Soutbern Ame
ricas. Išleido Creative Age 

Press, N. Y.

reiviais arba karininkais, o,savo brangiojoje tėvynėje,
taip pat tarnavę policijoje, 
už tą tarnybą nėra traukia-

karo metu, kaip ir jūs, bū

ni i atsakomybėn.
Grįžtantieji nebaudžiami 

nei už išvykimą iš Lietuvos 
karo metu, nei už pavėluo
tą grįžimą Lietuvon.

Ne tik vyrai nuo žmonų 
arba vaikai nuo tėvų neat
skiriami, bet kiekvienas 
grįžtantis turi teisę laisvai 
atsivežti visą savo turtą.

Teisiami ir baudžiami: 
karo nusikaltėliai," organiza
vę žmonių žudynes.

Mūsų tėvynė gimtoji 
Lietuva praūžusio karo me
tu nukentėjo nuo plėšikiško 
hitlerinių-grobikų \šeiminin- 
kavimo, nuo Ebro keiksmų. 
Okupantai išgriovė, išsprog
dino bei sudegino daugelį 
mūsų įmonių, mokyklų bei 
mokslo įstaigų, bibliotekų, 
teatrų, muziejųv gyvenamų
jų namų. Bet visos tautos 
našiu darbu šiandien jau 
daug kas atstatyta, atkur
ta. "

Tarybų Lietuvoje, jau at
statyta j r paleista zį darbą 
apie 3,000 įmonių. Plečia
ma, rekonstruojama,ar sta
toma iš naujo visa eilė fa
brikų. Tarybų Lietuvoje 
1947-1948 .mokslo metais 
veikia 343 gimnazijos ir pro
gimnazijos, kuriose mokosi 
82,000 moksleivių. Viduri
nių mokyklų tinklas ir to
liau plečiamas. Tarybų Lie
tuvoje veikia Mėkslų Aka
demija su 10 mokslo tyri
mo institutų. Dvyliką mūsų 
krašto aukštųjų mokyklų 
1947-1948 mokslo metais 
lanko apie 10,000 studentų. 
Respublikoje veikia 12 teat
rų, dvi konservatorijos, du 
dailės institutai ir eilė vi
duriniųjų meno ir muzikos 
mokyklų.

Tarybų Lietuvos leidyk
los kasmet išleidžia milijo
nus egzemp. knygų. Groži
nės literatūros tiražai vidu
tiniškai padidėjo 4-5 kar
tus, palyginti su tiražais, 
buvusiais prieškarinėje Lie
tuvoje. Dabar Lietuvoje iš
eina 10 respublikinių laik
raščių, kurių vienkartinis 
tiražas siekia 400,000 egz. 
Be to išeina 30 su viršum 
vietos laikraščių. Vienkarti
nis Liet, periodinės spaudos 
tiražas siekia 650,000 egz., 
kas yra apie 3 kartus dau
giau kaip buržuazinėje Lie
tuvoje. Tarybų Lietuvoje 
užsimota plačiu mastu me* 
ninių filmų gamyba ir jau 
išleista du pilno metražo 
filmai, neskaitant daugybės 
trumpametražinių. Visa Ta
rybų Lietuva plačiai minė
jo lietuviškosios knygos 400 
metų sukaktį. Didelis pagy
vėjimas juntamas ir kitose 
kultūrinio ir ekonominio gy
venimo srityse. Todėl kiek- 

- vienas, grįžęs į savo tėvynę 
Lietuvą, neabejotinai bus 
aprūpintas darbu pagal sa
vo sugebėjimus ir įgytą spe
cialybę.

Tarybų Lietuvoje nėra 
nedhrbo. Čia lengvai suras 
kur pritaikyti savo jėgas 
kiekvienas, kas nori* doru 
darbu gyventi. Neturintiem 
specialybės yra visos sąly
gos ją įsigyti specialiose 
mokyklose, įvairiuose kur
suose ar pačiose įmonėse. 

' Brangūs lietuviai!
Gana jums skursti sve

tur, būti nemylimais sveti
mųjų išlaikytiniais. Grįžki
te į tėvynę, grįžkite prie 
gimtojo židinio, be kurio 
taip šalta ir nyki svetimoji 
padangė. ,

Nemažai mūsų lietuvių 
inteligentų, kurie šiuo me
tu gyvename ir dirbame

vome įgąsdinti fašistinės 
propagandos, buvome kurs
tomi palikti savo tėvynę. 
Didelei savo laimei, mums 
pavyko išvengti lemtingos 
klaidos ir mes likome tėvy
nėje, greitai įsitikindami, 
ko verti buvo fašistinės pro
pagandos melai. Kiekvienas 
savo specialybėje dirbdami, 
mes jaučiamės laimingi, sa
vo žiniomis ir gabumais ga
lėdami prisidėti prie savo 
krašto ekonomikos ir kultū
ros kėlimo, prie karo ap
griautos brangiosios Lietu
vos atstatymo.

Mes sakome jums: ne
klausykite įvairių šmeižtų, 
liaukitės abejoję! Grįžkite į 
savo tėvynę. Jūsų .su ne
kantrumu laukia draugai, 
giminės, pažįstami.

! P a-s i r a š ė :
R. Antinis, skulptorius; 

B. Abraitis, profesorius, 
Kauno Valstybinio Vytau
to Didžiojo Universiteto 
prorektorius; J. Ącus-Acu- 
kas, Vilniaus Valstybinio 
Universiteto profesorius; J. 
Baltušis, rašytojas; J. Ba
naitis, Meno ^Reikalų Val
dybos virš.; V. Banys, daili
ninkas ; V. Baronas, Vil
niaus Valstybinio Universi
teto profesorius; K. Bar
šauskas, Kauno Vytauto 
Didžiojo Universiteto pro
fesorius; J. Bendorius, pro
fesorius, Vilniaus Valstybi
nės Konservatorijos direk
torius; P. Barkavičius, 
Kauno Valstybinės Konser
vatorijos profesorius; J. 
Bieliūnas, Kauno Valstybi
nės Konservatorijos profe
sorius; B. Bučas, dailinin
kas; M. Budreckiene, akto2- 
re;' M. Bukša, Lietuvos TSR 
Operos ir Baleto teatro di
rigentas; J. Buračas, daili
ninkas; S. Čepulis, Vilniaus 
Valstybinio Universiteto 
profesoritis; S. Čiurlionienė, 
rašytoja; J. Dagys, •Vil
niaus Valstybinio Universi
teto profesorius; J. Damb
rauskas, aktorius; J. Dau
tartas, Lietuvos TSR Ope
ros ir Baleto teatro chor
meisteris; V. Dineika, akto
rius ; V. Drazdauskas, ra
šytojas, Grožinės Literatū
ros Leidyklos vyr. redakto
rius; P. Galaunė, Vilniaus 
Valstybinio Universiteto 
profesorius; A. Graurogkas, 
Kauno Valstybinio Vytauto 
Didžiojo Universiteto pro
fesorius ; E. Grėbliauskienė- 
Kazlauskaitė, Lietuvos TSR 
Operos ir Baleto teatro so
listė; A. Gricius, rašytojas;
J. Grybauskas, Lietuvos 
TSR Operos ir Baleto teat
ro meno vadovas; J. Gruo
dis, kompozitorius; A. Gu
čas, Vilniaus Valstybinio 
Universiteto profesorius; A, 
Gulbinas, Vilniaus Valsty
binio Universiteto docentas;
K. Gutauskas, Lietuvos 
TSR Operos ir Baleto teat
ro solistas; H. Horędničius, 
Vilniaus Valstybinio Uni
versiteto profesorius; N, 
Indrašius, X Vilniaus Vals
tybinio Universiteto docen
tas; J. Indriūnas, Kauno 
Valstybinio Vytauto Didžio
jo Universiteto profesorius^ 
K. Jablonskis, Vilniaus Val
stybinio Universiteto profe
sorius; J. Janickis, Kauno 
Valstybinio Vytauto Didžio
jo Universiteto docentas; K, 
Jankauskas, rašytojas; S, 
Jankauskas, Vilniaus Vals
tybinio Universiteto profe
sorius; J. Janulis, dailinin
kas; J. JeržeYnškis, 'Kūno 
Valstybinio Vytauto Didžio
jo Universiteto docentas; A. 
Jocis, Vilniaus Valstybinio

David E. LilienthaJ (kairėje), J. V. atominės energijos 
komisijos pirmininkas ir Carroll Wilson išeina.iš Balto
jo Namo. Jis ten raportavo atradimą, kad tam tikru pro
cesu perleistas cobalt’as, “beveik nieko neiėšuojąs mė- 
taląs,” dabar galis pavaduoti radiumą gydyme vėžio 

ligos.

> /dėstytoj 
o no Ko

Un’iyersitėto prqfesorius; P 
Jodelė, Kauno Valstybinio 
Vytauto Didžiojo Universi
teto ■, profesorius; L Jony
nas, Vilniaus Valstybinio 
Universiteto profesorius; J. 
Jukonis, dailininkas; A. 
Kačanauskas, Kauno Valst. 
Konservatorijos prof.; L. 
Kalesevičienė, Lietuvos TSR 
Operos ir Baleto teatro so
listė; A. Kalinauskas, Lie
tuvos TSR Operos ir Bale
to teatro dirigentas; P. Ka
tilius, Vilniaus Valstybinio 
Universiteto profesorius; K. 
Kaušinis, architektorius; L. 
Kazokas, dailininkas; B. 
Kelbauskas, Lietuvos TSR 
Operos ir Baleto teatro ba
letmeisteris; J. Kėdainis, 
skulptorius; K. Korsakas, 
rašytojas, . Lietuvių Litera
tūros1 Institute' direktorius, 
Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos narys - korespon
dentas; Ą. Kučas, grafikas; 
T. Kulakauskas, • grafikas; 
J. Kupčinskas, profesorius, 
Kauno Vajstybinio Vytauto 
Didžiojo Universiteto rekto
rius; • A. Kupstas, Kauno 
Jaunimo Teatro režisierius;
O. Kurmytė, aktorė; V. 
.Kviklys, -Vilniaus Valstybi
nio Universiteto docentas; 
A. Lastas, rašytojas; M. 
Lastauskienė — Lazdynų 
Pelėdą II, rašytoja; J. La
pienė, Kauno Vytauto Di
džiojo Uni verši te to docen
tas; J. Laucius, ' aktorius'; 
A. Mackevičius, aktorius; J. 
Maniakas, Vilniaus Valsty
binio Universiteto dėstyto
jas; J. Marcinkevičius, ra
šytojas; M. Marcinkevičius, 
Vilniaus Valstybinio Uni
versiteto •• profesorius; R. 
Marijošius, Lietuvos TSR 
Valstybinio Operos ir Bale
to teatro solistas; N. Mar- 
tinonis, Kauno Valstybinės 
Konservatorijos , profeso
rius J. Matiukas,' Kauno 
Valstybinės Konservatori
jos direktorius; J. Matulis, 
Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos Prezidentas; J. Ma
žeika, Lietuvos TSR Ope
ros ir Baleto teatro solistas;
P. Mažylis, Kauno Valsty
binio Vytauto Didžiojo Uni
versiteto profesorius, > aka
demikas; J. Mikėnas, skul
ptorius, Stalininės premijos 
laureatas; A. Minkevičius, 
Vilniaus Valstybinio Uni
versiteto profesorius; A. 
Miškinis, poetas; V. Myko
laitis - Putinas, Vilniaus 
Valstybinio Universiteto 
profesėrius, akademikas; V. 
Mošinskis, Kauno VDU 

, profesorius; J. Nemeikša, 
Kauno VDU docentas; V< 
Norkus, dailininkas; » P. 
Norkūnas; Vilniaus Vals
tybinio Universiteto vyr.

9-ni Šimtai Studentų 
Vietoje 80.

r

(Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos tikrojo nario, 
žemės Ūkio Akademijos 
prorektoriaus prof. Jono

Kriščiūno laiškas)
Kai.l941-mų metų birže

lio mėnesio pradžioje vykau 
Maskvon Žemės Ūkio Aka
demijos mokslo mokymo 
reikalais, Dotnuvoje gyve
nimas virte virė. Ruošėmės 
trigubai didesniam studen
tų priėmimui. Buvo baigia
mas statyti studentų bend
rabutis 300 žmonių. Buvo 
planuojama naujų institu
tų, - butų darbininkams ir 
personalui statyba.

Visasąjunginėje žemės 
ūkio parodoje Maskvoje iš
girdau per radiją, kad hit- 
lerir/inkai klastingai užpuo
lė Tarybų Sąjungą ir įsiver
žė į Lietuvą.

Kada 1944-tais metais 
šlovingoji Tarybinė Armija 
išvijo iš Lietuvos vokiškuo
sius barbarus, sugrįžau 
Dotnuvon, bet jos'nepaži
nau. Vietoj puikių. Akade
mijos pastatų išvydau vien 
griuvėsius.

Sugriauti centriniai mok
slo rūmai,, sugriautas nau
jai pastatytas moderniškas 
bendrabutis, sugriauta elek
tros stotis, gaHūė pieninė 
ir taip toliau. Tas viskas 
sugriautą ne kovų metu, bet 
besitraukiantieji barbarai 
Specialiai atvyko Akademi- 
jon ir padėję minas viską 
susprogdino. Bet to jiems 
pasirodė maža. Po griuvė
siais galėjo išlikti sveikos 
bibliotekos knygos ir kai 

Jturios mokslo priemonės. 
Kad ir jų neliktų, tai bar
barai griuvėsius apipylė 

jas; P. Oleka, Kau- 
Konservatorijos docen

tas; K. Petrauskas, Lietu
vos TSR Operos ir Baleto 
teatro solistas, nusipelnęs 
liaudies artistas; J. Prapuo
lenis, dailininkas; Pr. Pun- 
džius, skulptorius;' A. Ra
čiūnas, kompozitorius, Kau
no Konservatorijos profeso
rius; K. Račkauskas - Vai
ras, . rašytojas; A. Radzevi
čius, , aktorius, Stalininės, 
premijos laureatas; V. Rei- 
meris, poetas; A. Sabaliaus- 
kas-žalia Rūta, rašytojas; 
L. Serbentą, Vilniaus Vals
tybinio Universiteto docen
tas; E. Simonaitytė, rašyto
ja; V. Sirijos-Gira, rašyto
jas; P. Slavėnas, Vilniaus 
Valstybinio Universiteto 
profesorius; P. Snarskis/Į’ benzinu ircpadegė. Tokiu
Vilniaus 'Valstybinio Uni-.j 
versiteto profesorius; A. 
Sodeika, Lietuvės TSR Ope
ros ir teatro solistas; St. 
Sodeika, Lietuvos TSR Ope
ros ir Baleto teatro solistas; 
N. Stanikas, dailininkas; 
P. Šalčius, Vilniaus Valstyr 
binio Universiteto profeso
rius; K. Šalkauskas, Vil
niaus Valstybinio Universi
teto profesorius; R. Šarmai
tis, Lietuvos TSR Tarybinių 
Rašytojų Sąjungos atsakin
gas sekretorius; B. Šaulys, 
Ęauno .Valstybinio Vytauto 
Didžiojo Universiteto profe
sorius; J. Šileika, dailinin
kas; J. Šimkus, Lietuvos 
TSR_ Tarybinių Rašytojų 
Sąjungos Pirmininkas; K. 
Šimonis, dailininkas; P. Ši- 
vickis, Vilniaus Valstybinio 
Universiteto profesorius; J. 
Talmantas, rašytojas; P. 
Tarabilda, dailininkas; D. 
Tarabildienė, dailininkė; 
V. Taujėnis, Vilniaus Vals
tybinio Universiteto docen
tas; T. Tilvytis, poetas; S. 
Ušinskis/ dailininkas;’ J. 
Vabalas-Gudaitis, Vilniaus 
Valstybinio Universiteto 
profesorius; St. Vainiūnas, 
'kompozitorius, Kauno Vals
tybinės Konservatorijos pro
fesorius; V. Vaitkus, Vi b 
niaus Valstybinio Universi
teto profesorius; J. Vaitys, 
dailininkas; P. Vaivada 
skulptorius; V. Valsiūnienė, 
poetė; Z. Varnauskas, dai
lininkas; K. x-Vasiliauskas, 
Kauno Valstybinio Vytauto 
Didžiojo Universiteto profe
sorius; A. Venclova, rašyto
jas; A. Zauka, Lietuvos 
TSR Operos ir Baleto teat
ro direktorius; Z. Žemai
tis, profesorius, Vilniaus 
Valstybinio Universiteto 
rektorius; A. Žmuidzinavi
čius, dailininkas;.. A. Žu
kauskas; -'Vienuolis, rašy
tojas; Alb. Žukauskas, rašy
tojas.

būdu pelenais, pavirto tur
tinga Žemės Ūkio Akademi
jos biblioteka ir kitos moks
lo priemonės.
' Iš mokomojo ūkio buvo 
išvaryti visi gyvuliai — 
arkliai, galvijai, kiaulės ir 
išvežtos žemės ūkio mašinos.

Kaip ■ studentai, taip ir 
mokslo personalas buvo iš
sislapstę, ‘kas artimuose 
kaimuose, kas pas savo tė
vus ir gimines, nes gelbe- 
josi, kad besįtraukdami vo
kiečiai nepagrobtų ir neiš
vežtų.

Dar buvo girdimi patran
kų šūviai, o studentai ir 
mokslo personalas pradėjo 
rinktis. Susirinko' didesnio
ji mokslo personalo dalis. 
Sugrįžo okupacijos metu 
fašistų pašalintieji profeso
riai Ruokis, Nacevičius, do
centai Bulavas, Petraitis, 
Čepinskas, Juozapavičius, 
Morkevičiūtė ir kiti.

Buvo įvykdytas naujas , 
studentų priėmimas. Buvo' 
priimta dvigubai daugiau, 
negu buvo primama prieš 
karą arba okupacijos metu.

'Sunki buvo darbo- pra-. 
džia. Reikėjo dirbti meturin t 
patalpų, be mokslo priemo
nių, be baldų.

Tarnautojų, mokslo per
sonalo ir studentų bendro
mis jėgomis atstatyta elek
trinė, vandentiekis'ir kana
lizacija. Pagaminti baldai * 
auditorijoms ir bendrabu- 
čiams, nuimtas laukų * der
lius. Padedant tarybinei vy
riausybei atsiremontavome 
palikusias sveikas patalpas 
ir pasiruošėme žiemos dar
bui.

Lietuvos žemės ūkis po 
okupacijos paliko labai su
naikintas: laukai nualintų 
užteršti piktžolėmis^ gyvu
lininkystė sunaikinta. Rei- _ 
kėjo tą viską trumpiausiu 
laiku atstatyti ir toliau iš
vystyti, nes tuomi, kas bu-

vo smetoniniais laikais, ne
galima buvo pasitenkinti.

Bet žemės ūkio atkūrimui 
ir tolimesniam jo pakilimui 
reikalingi spėęialistai ir ne 
tiktai agronomai, bet ir že
mės ūkio mechanizatoriai, 
žemės ūkio melioratoriai, 
žemės tvarkos specialistai ir 
taip toliau.

Be agronomų ir namų 
ūkio fakultetų prie Žemės 
Ūkio Akademijos buvo 
įsteigti trys nauji fakulte
tai: žemės ūkio mechaniza-’ 
cijos, hidromelioracijos ir 
žemėtvarkos.

Kasmet numatyta priim
ti naujų studentų po 300. 
Iš jų į agronomijos fakul
tetą po 100 studentų, o j t 
kitus fakultetus po 50 stu
dentų. Prie smetoninės vy
riausybės į Akademiją, kaip 
žinia, buvo priiminėjama iš 
viso ne daugiau kaip 80 
studentų. ,

Padidėjęs , studentų skai
čius Dotnuvoje negalėjo su
tilpti. Todėl jau 1945?tais 
metais pirmą kursą teko 
perkelti į Kauną, kur Aka
demijai ’buvo atiduoti Kęs
tučio gatvėje didžiuliai, bu
vusieji žemės ūkio ministe
rijos rūmai ir buvusiai La- 
pėno namai.

Kai pradėjo veikti nauji 
fakultetai, tai anksčiau 
gautose patalpose pasidarė 
ankšta. Tada vyriausybė 
Akademijai davė dar ir 
Pienocentro rūmus bei bu
vusį viešbutį “Nobles.”

Ligi 1947 metų rudens 
agronomijoj ir namų ūkio 
fakultetų 'vyresnieji kursai 
mokėsi Dotnuvoje, *o nuo 
1947 metų rudens jau visa 
Akademija persikėlė į Kau
ną. •. ' •. V

Akademija prie Kauno 
gavo keletą ūkių: buvusius 
Karvelio, Martyno Yčo, Ži
linsko ir kitus dvarus, viso 
daugiau kaip 800 ha.

Buvusiame Karvelio -dva
re, kuris yra Aleksote, ant 
Nemuno kranto, numato
ma naujoji Akademijos sta
tyba ir čionai iš miesto bus 
perkelta Akademija. 
. Jau dabar Akademijoje 
veikia agronomijos ir na
mų ūkio visi keturi kursai, 
o inžinierinių fakultetų — 
I ir Ų kursai.’ Dabar Aka
demijoje yra apfe 900 stu-' 
dentų, o kada pilnai dirbs 
visi fakultetai, taj bus ne 
mažiau kaip 1,500 studentų; .

Be to? prie Akademijos* 
yra metiniai kursai maši
nų-traktorių stočių direkto
riams ir mechanikams pa-

. < (Tąsa 4-me pusi.) ,

Delmond Garst paskirtas 
vidurvakariniy valstijų CIO- 
PAC keliaujančiu organiza- 

' toriumi.

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

Antrad., Geg. 4, 1948
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(Tąsa)
“Nuostabi šalis!” Po audringo birže

lio liepa atrodė bukoliška. Tiesa, komu
nistai kalbėjo apie savininkų priešpuolį, 
apie Breteilio sąmokslą, betK jų šnekos 
noriai buvo pamirštamos prie kelionės 
vadovo, prie naujintelio dviračio arba 
ką tik pirkto maudymosi kostiumo. Dau
giausia apmokamų atostogų buvo skiria
ma rugpiūčiui, ir darbininkų Paryžius 
ruošėsi atšvęsti liepos keturioliktąją na
mie. Vieniems tai reiškė karinį paradą, 
kitiems — demonstraciją, tretiems — 
šokius gatvėje.-

Jau liepos 'tryliktosios vakarą buvo 
puotaujama išsijuosus. . Paryžiuje, be
rods, neliko nė vieno muzikanto be dar
bo. Visi aplinkui staugė, dūdąvo, švilpa
vo, plyšojo. Kiekvienoje aikštėje buvo 
pastatytos pakilos orkestrams; variavei- 
džiai dūdoriai, išpūstomis kaktoje gyslo
mis, godžiai gėrė alų. Skersai gatvių bu
vo ištiestos girliandos su popieriniais 
įvairių spalvų žibintėliais. Kavinėse ša
lia įprastų staliukų'pastatė visus stalus, 
kokių tik buvo galima surasti: valgo
muosius, virtuvinius, kortų. Buvo karš
ta, ir žmonės nusirengė kaip vasarvie- 
tėje. Vyrai trypė, nusisiautę švarkus ir 
bTykciodanu petnešų skardelėmis. Ant 
motinų rankų spygavo arba snaudė ma
žytėliai. Fokusininkai rijo ugnį, traukė 
iš kepurės viščiuką. Prekiautojai vaikš
čiodami pardavinėjo įcukrintus vaisius, 
gėles, popierines vėduokles. Daug kur 
prisigūžė pašiūrės su būrėjomis, ruletė, 
tiru; vaikinai šmaikščiai mušė rutuliu
kus, virpėjusius vandenš srovėje, arba 
vikriai besisukančius molinius, vamz
delius. Riaumojo karuselės su tradici
niais arkliais arba madingais lėktuvais.

Įsakmiau išryškėjo provincinis cha
rakteris Paryžiaus, subyrančio į šimttfs 
miestelių, kurių kiekviename — sava 
svarbiausia gatvė, savas kinas, herojai 
ir apkalbos. Centriniai rajonai, kuriuo
se šiokiadieniais zuja praeiviai, kitaip 
tariant nepažįstamieji, ištuštėjo. O dar
bininkų kvartalų aikštėse praeivių nebu
vo: čia visi žinojo vienas kitą, ir puotos 
buvo šeimyniškos.

prasta, gilu. Aš jaučiu šaknis.. O mu
du įpratę kitaip... Prie kitokių žmo
nių: skonio, gal būt, daug,, tačiau jie 
lengvi juos galima nupūsti. ‘Yra toks 
laukų augalas:-ištrūksta iš vietos ir 
skrieja nežinia kur. Ir Viskas savavališ
kai, atsitiktinai. ..

Andre visą vakarą valkiojosi po mies
tą. Jis mėgo liaudies šventes ir dėl jų 
spalvingumo, ir dėl nedirbtinio šiurkš
taus linksmumo; mėgo būdelėse parduo
damas meduolių kiaules, ant kurių cu
krumi galima užrašyti mylimosios var
dą; mėgo armonikas ir rylas, tradicinį 

x tos apkurtinančios muzikos liūdesį. Ta
čiau dabar jis jautėsi vienišas, našlaitis, 
ypač kai pateko į Bastilijos aikštę, ku
rioje kažkada, tokį pat karštą vakarą, 
žmonės šoko aplink kraujo klaną. Sukosi 
tūkstančiai'porų, iš tolo primenančių ri
buliuojančią jūrą. Andre pasuko prie 
Senos, o paskui pakilo į mėgstamąją 
Kontreskarpo aikštę; ten, tarp fantas
tinių išgabų ir tamsiai žalių kaštanų, 

•linksminosi apylinkės varguomenė. Jau 
buvo po vidurnakčio; jis sėdėjo ir siur
bė šiltą alų, kai staiga pamatė Žanetą:

- ji atėjo su artistais. Jis taip apsidžiau
gė, jog riktelėjo. Paskui, pasitrainiojęs 
kėdėje, išbaręs save vis už tą pačią “pai
kystę,” jis nuėjo priė žanetos :

— Norite šokti?
U

Ji pažiūrėjo į jį savo nustebusiomis 
• akimis, ir jie tylėdami ėmė suktis. Jie 
' taip apsidžiaugė šiuo stebuklingu susiti

kimu, kad apsiblausė, sustingo. ’Aistra 
'• buvo skaisti, ir Andre kažkaip nesuvo

kė, kad jo ranka liečia žanetos kūną, - 
kad jis girdi jos kvėpavimą. Buvo ankš- 

įs ta; jie užkliudydavo kitas poras; tačiau 
atrodė, kad jie kažkur toli nubėgo: į lau
kus, į dykumą.

Vėliau Andre pasiūlė drauge" pasibas- 
Įį tyti po miestą. Žaneta atsakė:

—Aš su draugais ... Gerai, ,aš pasa- 
I \ kyšiu, kad jie manęs palauktų.

Dabar jie ėjo siaura, menkai nušvies
ta gatve, laikydamies už rankos; taip .ei
na vaįkai patamsėmis. Žaneta pasakojo 
apie vakarą “Senos” įmonėje:

— Aš daug ko nesuprantu, aš juk ir 
laikraščių neskaitau ... Bet tai buvo 
kažkas tikra... Kaip jie klausėsi! Jie 
mane taip sujaudino, kad paskui aš ėjau

1 namo ir blioviau. Net nežinau dėl ko. 
•Gal būt, dėl to, kad buvo gera...

— O ašjvisas šias savaites vaikščio
jau, žiūrinėjau. Nežinau, kas iš to bus, 
bet nuostabu! Viskas 'jiems išeina pa-

Žaneta sustojo ir liūdnai tarė:
— Andre, tai — mudu.
Jie išėjo į šviesią Italijos aikštę; mu

zika, šaudymas, juokas. Žaneta kalbėjo:
—Mane stebina trapumas ...

— Ko?
— Visko. Rodos, aš ne mergaitė, buvo 

galima priprasti, bet ne .. .
Andre buvo sukrėstas: ji kalbėjo jo 

žodžiais.
— Kodėl mudu galvojame vieną ir tą 

patį?
— Gal būt, dėl meno . .. Kai aš buvau 

įmonėje, aš tai pajutau.’. . Jie gali mus 
laikyti savais, mylėti,-lepinti, bet štai, 
ateina minutė—ir mes atsiduriame nuo
šaly. Nemoku paaiškinti... Ar jūs at
kreipėte dėmesį, kaip žmonės taria žodį 
“menas”? -Kartais; kaip maldos pradžią, 
o dažniau, kaip ligos pavadinimą: ma
ras arba Azijos cholera. Tikriausiai, 
greitai išgalvos Skiepus ... Andre, ar 
jūs mėgstate važinėtis karusele?

Slaptingi žvėrys, žali dr oranžiniai 
drakonai, raganosiai, centaurai kilo, lei
dosi, lėkė. Didžiulė ryla bliovė: “Tu ne
žinosi niekada . . .” Jie užsikorė ant mė
lyno dramblio. Tvankumą staiga pakeitė 
stiprus vėjas.

Jie nulipo apsikabinę. Tylėjo. Tokio
mis minutėmis baisu ištarti žodį arba 
pajudinti ranką: atrodo, kad laimę gali-, 
ma išbarstyti,-ištaškyti.

• Pirmoji atsituokėjo Žaneta. Jai pasi
darė neramu: jei nepasitrauks tuojau, 
bus sielvartas! Tai ne akimirkos susiža
vėjimas, tai kažkas, sunkaus/ įsisiur
biančio. Jie negali gyventi drauge, jie iš
tikti vienos ligos; jie tos pačios veislės... 
Kaip jis pasakė?... Taip, skriejąs lau
kais augalas^ pūke .. . (Stepių augalas 
— gypsophilą pąniculata.) Su juo? Ne, 
tai kraujomaiša!

— Andre, man’ laikas. Manęs laukia.
Tamsiam aikštės kampe, po kaštanu, 

kurio, lapuose mirgėjo vienas tarsi pa
klydęs žiburiukas, ji pabučiavo jį švel
niai ir išsižadėdama, ne kaip žmogų, 
kaip dovaną. Jis bailiai apkabino ją; ji 
atsitraukė:

—Nereikia . ..
Jis neklausė: kodėl? Jie tylėdami ėjo 

atgal į Koųtreskarpo aikštę, tylėdami at
sisveikino.

Artistai šaipėsi iš Žanetos: “paslap
tingas garbintojas...” Jį neatsiliepė. 
Ją kankino troškulys, ir ji gėrė rūgštų 
vyną, kaip vandenį. Nuo vyno pasidarė 
dar karščiau; tvinkčiojo smilkiniai. O 
ryla, vis taip pat bliaudama, skundėsi 
nepavykusia meile, ir Žaneta neaiškiai 
pagalvojo: taip, tikriausiai, dramblys 
prisipažįsta mylįs. Mėlynas dramblys... 
Ką ji padarė?... . į Ji* panoro kalbėti — 
daug, garsiai, greitai.

— Kaip juokinga!... Visą gyvenimą, 
ją laikė po žeme. Metro. Ne, giliau — 
šachtoje. Dar giliau — pragare. • Paskui 
išvedė ir sako:* “Bėgiok, juokis, kvė
puok!” O ji atsakė: “Ne.” Kodėl? Todėl, 
kad jai negalima bėgioti, negalima juok
tis, negalima kvėpuoti. Ne ir ne‘!

— Ką tu pasakoji? Kas atsakė?
— Dievaitė iš vadovėlio. Vienas pažįs

tamas. Nebijok, Marešali, ne tu, ne ar
tistas. Aludaris. Arba aš. Argi ne vis-' 
tiek — kas?
• — Tu padoriai išgėrei.

.— Nežinau.,'Bet man noris kalbėti. O 
kalbėti taip pat negalima. Sakyk, Mare
šali, ar tu kada nors galvojai apie ląi- 
mę?

— Ne. Apie laimę niekas negalvoja.
— Štai ir netiesa. Aš visą laiką apie 

Ui galvoju. Žiūriu į juos ir galvoju. Ma
tai, kaip jie savo laimę saugo? Po stikli
niu vožtuvu, kaip sūrį. - Arba po bojine 
antklode. Ir šoka, šoka... Šiandien jih 
dar gali šokti. Prisimeni eiles: “žuvo 
Lisabona, bet Paryžiuje šoka...” Tada 
žemė drebėjo. Ką gi, gali vėl sudrebėti— 
Čia. Arba naujas vulkanas atsivers. Arba 
maras ateis. Arba iš dangaus bombos 
ims kristi. Aš nežinau, kas..; Tačiau ko
kia trapi ta laimė! Atsargiai,' Marešali, 
nekvėpuok!... '

(Bus daugiau)

Su ąavo advokatu Earl Houick (kairėje) United Mine 
Workers prezidentas John L. Lewis išeina iš teisma- 
bučio Washingtone, kur jis tapo nuteistas už “pažemi
nimą teismo.” Lewis’ui uždėjo $20,000 pabaudos, o 
jo unijai milioną ir 400 tūkstančiu dolerių ir dar pa
liko byla neužbaigta, kaipo grasinimui rykštė, kad 
jis galįs tapti dar nebaustas ir kalėjimu, jeigu mai- 
nieriai tuo laiįkotarpiu ko nepaklausytų. Lewis ir uni
ja “prasikalto” tuomi, kad nesuvarė mainierių i ka
syklas be gavimo senatvės pensijos, kurios ne visi su
laukia. -Žalingos sveikatai ir gyvybei darbo sąlygos 
kasyklose daugeli išvaro iš gyvenimo be laiko. Ka

syklų srityse maži miestai ir kaimai, 
bet dideli kapinynai. 1

I

9-ni Šimtai Studentų Vietoje 80
(Tąsa nuo 3-Čio pusi.) \ 

ruošti, kuriuos lanko apie 
60 žmonių. Prie Akademi
jos įsteigti paruošiamieji 
kursai stojantiems į Aka
demiją. Juos lanko apie-200 
žmonių. Prie Akademijos 
taip pat organizuoti trijų 
m ė n e s i ų pasitobulinimo 
kursai tarybinių ūkių agro
nomams.

žodžiu, Akademija visu 
intensyvumu ruošia įvairius 
naujus žemės ūkio specia.- 
listus ir padeda pasitobulin
ti setiesniems, kad jie neat
siliktų nuo naujų mokslo 
laimėjimų. ,

Be to, Akademijos moks
lo personalas^ kuris dabar 
yra daužau kaip šimto 
zmonių/vifeskaitant laboran
tų, dirba didelį mokslinį- 
tiriamąjį darbą, ruošia va
dovėlius ir taip -toliau. ,

Jau išspausdinta mano 
knyga “Bitininkystė,” do
cento Mastausko — “Taiko
moji z zoologija,” profeso
riaus Nacevičiaus — “Tai
komoji Fenologija.” •

Baigiama spausdinti pro
fesoriaus Ruokio — “Dir
vožemio vadovėlis.” Spaus
dinamas docento' Brundzos 
“Botanikos vadovėlis.” Jau 
paruošti vadovėliai: docen
to Brundzos: “Fitopatolo
gija,” docento Mastauskio^ 
— “Taikomoji entomologi- 
ja,” lektoriaus Kunsko — 
“Pienininkyste ir paukšti
ninkystė.” Ruošiami: profe
soriaus Kondrato — “Apie

mokslo reikalams profeso
rius Kriščiūnas, mokslo Ta
rybas sekretorius yra ’do
centas Brundza.

Lietuvos ' Žemės Ūkio 
Akademija gavo teisę aspi
rantus ruošti, priiminėti 
mokslo disertacijas ir teik
ti mokslo kandidato laips
nius.

Kaip matote, mūsų Že
mes^ Ūkio Akademija pada
rė-didelę pažangą ir žymiai 
išaugo palyginti su prieška
riniu metu. Tai pasiekta 
nežiūrint gilių žaizdų, ku
rias padarė vokiškieji fašis
tai. *
Prof. Jonas Kriščiūnas. . f ■____

Hartford, Conn.
Balandžio 18 d. Laisvės 

Choro Svetainėje atsibuvo ba
lius, kurio pelnas buvo skiria
mas Juliai Černiauskienei, ku
ri jau kelinti metai yra dak
taro priežiūroje. Apie 5 me
tai atgal auto nelaimėje buvo 
nulaužta jai koja. Ir iki šiol 
daktarai negali sūgydyti.

Todėl, ir buvo surengtas ba
lius, kad paremti ją šioje ne
laimėje. Parengimas pavyko 
neblogiausia. Mat, visi sten
gėsi, • kad daugiau padaryti 
pelno. Morfino orkestrą au
kavo savo darbą, Laisvės Cho
ras, davė, svetainę veltui. 'Pi
nigais aukavo Verktienės se
suo 'Gaislis $5 ir S. J. Sauru- 
saitis $5.

Mažesnes aukas negarsinsi
me taupindami laikraštyje

4 f
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CHICAGOS ŽINIOS 1
TAI DEMOKRATIJA, TAI 
TOKIA ASMENS LAISVĖ .

Antras Profesorius Verčiamas 
Atsisakyti Kandidatūros

Curtis MacDougall, žurna- 
lizmo skyriaus profesorius 
'Northwestern Universiteto, pa
galios irgi ištraukia savo kan
didatūrą senatoriaus urėdui 
Progresyvės Partijos sąraše.

Universiteto viršinjnkai j j 
prie to vertė. Kenneth Ol
son, dekanas žurnalizmo sky
riaus sako, jis “draugiškai pa
tarė” prof. MacDougall ne
kandidatuoti. Girdi, jei jis 
būtų (demokratų kandidatas, 
tai kas kita. Kandidatuojant 
jam Progresyvės Partijos są
raše jis bus apskelbtas “rau
donuoju,” o universitetas to 
nenori.

Suprantama, jei MacDou
gall būtų nepaisęs “draugiško 
patarimo,” jis būtų buvęs pra
šalintas.

Kiek pirmiau profesorius 
Homer Caray irgi atsisakė 
kandidatuoti tam urėdui, ma
tomai irgi verčiamas viršinin
kų.

Tai tokia demokratija. Taip 
duodama asmeninė ' laisvė 
žmogui pasirinkti politinę par
tiją.

Nesenai Evansville, Ind., 
profesorius Parker ’prašalin
tas iš vietos už pirmininkavi
mą Henry Wallace mitinge.

★ ★ ★ 
Pažangūs Lietuviai Remia 

Streikierius

Keliuose parengimuose teko 
rinkti aukas stakjardų darbi
ninkų streiko parėmimui. La
pai smagu iUmalonu, kad mū
sų parengimuose pakalbinti 
svečiai, netik kad neatsisako 
įmesti į dėžutę sidabrinį, bet 
daugelis įkiša po dolerį ir 
daugiau.

Nors visų negalėjau susižy
mėti, bet rodos didžiumos au
kavusių dolerį ar daugiau, pa
sirašiau 'vardus ir noriu juos 
paskelbti . D-gas Benikaitis 
jau sumetė apie $4.00; po do
lerį aukavo: Senulienė, Eme- 
ly Bolis, Pvamonas, Dr. J. 
Butkus (jis sumetė virš dole
rio), J. Mockus ir K. Kairys.
' J. Dičmonas Davė $5.00

D-gas Jurgis Dičmonas au
kavo visą penkinę ir sako: 
“Kad tik laimėtų streikie- 
riai

Daugelis aukavo po pusdo- 
lerį ir po kvoterį.

Varde kovojančių streikie- 
rių, tariu visiems širdingiausi 
ačių už aukas, kurios bus per
duotos streikierių komitetui.

A. J.

Lankėsi Viešnia iš Tolimos 
Kalifornijos

Laike menįninkų koncerto, 
kuriame dainavo iš Italijos 
atvykus dainininkė Konstan
cija Menkeliūnaitė, teko susi
tikti viešnia iš San Francisco, 
Calif., M. Novek. Ji sakė, 
kad sužinojusi, jog Chicagoje 
lankosi K. Menkeliūnaitė, ir 
dainuos koncerte, tad sustoju
si jo'S pasiklausyti dainuojant. 
Nes prieš jos išvykimą į Ita
liją jos gyvenusios kaimynys
tėje, Brooklyne.

Drg. M. Novek apsistojo pas 
roselandieČius J. ir J. Valius 
ir kitus senus pažįstamus. Ji 
sakė, kad Kalifornijoje išgy
venusi metus pas savo vaikus, 
o dabar važiuojanti į Bridge
port, Conn., kur randasi jos 
du sūnūs ir duktė. Ten pabus 
kiek laiko ir vėl grįš į Kali
forniją.

Drg. M. Novek apleido Chi- 
cagą pirmadienį.

Smagu buvo pasimatyti ir 
pasikalbėti su malonia vieš
nia. Julia.

Y
• :

Berlin.— Darbininkaf so
vietinėje Berlyno dalyje su
ruošė masinę Pirmosios Ge
gužės demonstraciją.

Washington. — Gegužės 
18 d. prasidės derybos tarp 
minkštosios anglies kompa
nijų ir mainierių dėl naujos 
sutarties.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinins

Dis. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342 ,

TELEPHONE .
STAGG 2-5048

RONKONKOMA
8834

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
žemės ūkio mašinas,” profe
soriaus Kriščiūno “Specia
lioji žemdirbyste,” Butrimo
— “Geodezija,' Skleriaus
— “Žemės ūkio melioraci
ja,” inžinieriaus Mačio — 
“Apie traktorius” ir taip 
toliau.

Su didžiausiu pasiryži
mu plėšiame Lietuvos dir
vonus, ruošdami kultūringą 
dirvą mūsų liaudies gyveni
mui. Daug padarėme, bet 
dar didesni darbai mūsų 
laukia. Viėnok mes drąsiai 
žiūrime į ateitį, nes kaipo 
savo įpėdinius ruošiame 
naujus specialistus, kurie 
jaunomis jėgomis energin
giau'varys toliau-mūsų pra
dėtą darbą.

Lietuvos Žemės Ūkio 
Akademijos vadovybę da
bar sudaro: rektorius - do
centas Mickis, prprefctorius 
mokymo reikalams inžinie
rius Sklėris, prorektorius

. ,i .. • ' h

vietą, bet ačiū visiems, kurie 
ir kurios parėmė Julią Čer
niauskienę. M. Johnson.

Alebastro Gamykla Davė 
Pirmąją Produkciją

Šiauliuose paleista dar
ban naujai statomos’alebas
tro gamyklos pirmoji eilė. 
Daugumas alebastro gamy
bos procesu mechanizuoti. 
Gamykla davė pirmąją pro
dukciją. 4

Gamyklos projektinis pa
jėgumas 10,000 tonų aleba
stro per metusi

Mokomasis Inventorius 
Mokykloms

Ukmergės apskrities ,mo
kyklos per paskutines sa
vaites gavo už pusę milijo
no rublių įvairaus mokomo
jo inventoriaus. Gauta 15 
mikroskopų, daug įrengimų 
fizikos kabinetams, globu
sį, žemėlapių.

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

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA

Telefonai Poplar 4110

- . - - - r 2— _—_ ~J^L

jįįuiiiĮ

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotūvių
Direktorius

4 pusk—Laisve (Liberty/Lith. Daily)-* Antrad., CJe

.mi,.!., „m mil m. (l)t 11 IB m



KRISLAICLEVELANDO ŽINIOS
(Tąsa nuo 1-mp pusi.)

Geguži

Bazaras Atsiliepk ar

Worcester, Mass

Joseph Garszva
Undertaker & EmbalmerLIETUVIŠKA ALUDĖ

$1.75

75c

$2.25
231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y,

Tel. EVergreen 8-9770

35c

25c
Dominikas Mickus35c

30c

35c

35c

August Gustas
LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA diena IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITfiJ]S

282 UNION AVĖ
Tol. EVergreon 4-9612

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

30c
35c

>1.50

$1.00

35c
75c

65c
50c

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

$1.25
$2.25

60c
S5c

60c
60c
60c
85c

15c
10c

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

$1.00
25c

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių , 
gražus pasirinkimas.

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

VAKARIENE 85c
Iš 7-ių patrovų

iš anksto
Rožyte

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Pažangios Spaudos 
Naudai

15-16" dienomis Bo

Philadelphia
ne j e demonstracijoje Rey- 
burn aikštėje čia dalyvavo 
daugiau kaip 3,000 žmonių, 
nepaisant grūmojimų.

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Įsigykite tikintus 
A'smenTui $2.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J. 
-Tel. MArket 2-5172 "

Lawrence 
protesto- 

B. Mur-

Lietuviąj Remia Kampanij 
Už Henry Wallace

rūpės eilinių darbininkų reika 
lai?

Portland, Ore. —> Nepair 
sant valdininkų grąsinimų, 
įvyko masinis Pirmojoj Ge
gužes susirinkimas.

DEGTINĖ, VYNAS 
ALUS

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y..

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Dominikas Mickus Gražiai 
Palaidotas

vei”' už patalpinimą praneši
mo apie jos vyro mirtį, P. Ka
raliui graboriui už mandagų 
paftarnavimą, kalbėtojams už 
tinkamas kalbas ir visiems da
lyviams šermenyse ir palydo
vams laidotuvėse. D. J.

..............-...... $1.25 
didesni pakeliai po

85c 
60c 
85c 

. 85c 
$1.25

is Segal jau parašė 
prieš rengiamą'Peoples 

įaudai bazarą. Girdi, iš

Tokio, Japonija. — Skel
biama, kad iš valdžios vietų 
ir 'biznių Japonijoj esą iš
braukta jau 200,000 asme
nų, rėmusių'karinę japonų 
politiką.

Pailių ...............................................
vandeninės ir Širdies ligų — 
nemalonaus kvapo z............... T._
surūgusio pilto (heartburn) —.... 
veneriškų ligų ................................

▼alo 
sulaiko slinkimų ir nuo

nematai, kad aš labai užimtas

Vėliau Dominikas vėikliai 
dalyvavo socialrevoliucionie- 
rių judėjime. Už proklama
cijų ir įvairios literatūros 
skleidimą jis buvo gaudomas 
caro žandarų, tai 1908 m. at
vyko į šią šalį.

Gegužės
hemian National Home yra ren
giamas bazaras pažangios spau
dos naudai. Komitetas yra su
sidaręs iš atstovų nuo 17-kos

kalbinių liaudies laikraščių 
(Peoples Ęress). Pelnas šio ba- 
zaro skiriamas sustiprinimui 
pažangiųjų laikraščių.

Lietuviai turėtų daugiau tuo 
reikalu veikti ir per spaudą 
aiškinti, kad sumobilizavus sa
vo dalį kaip parama daiktais, 
taip ir sutraukimu lietuvių į 
minimą didelės svarbos bazarą.
Cleveland Press Provokatoriš- 

ki Šmeižtai

Valgykite Pietus pas t
HAPPY ŲAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., » . Brooklyn, £

Gąsdinimas komunistais Ame
rikoje tapo dideliu, pelningu 
raketų.' Kongresmanas Marc- 
antonio sako: “Jeigu visi 75 
tūkstančiai komunistų rytoj 
išnyktų, tai Atstovų Buto na
riai turėtų susirasti naują ra
ketą pasiaiškinimui, kodėl jie 
nepriėmė įstatymo pagalbai 
veteranų, aprūpinimui žmonių 
namais, užtikrinimui pasauly
je taikos ir apgynimui civili
nių teisių.”

Dabar už ,viską bėda suver
čiama ant raudonųjų?

Manager

JOHN A, PAULEY
Licensed Undertaker

Naujai 
giai gali 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

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

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

900 Pneumatic Tool Makers, 
kurie buvo išėję į streiką ba
landžio 1 d., jau baigė streiką. 
Tos įmonės darbininkai pri
klauso prie Independent Machi
nist Union. Unija reikalavo? 30 
centų pakėlimo algos valandai. 
Bet po trijų savaičių tarimosi 
sutiko priimti 15 centų ir baig
ti' streiką.

• SAMPLE DARBININKĖS
PRIE SIUVIMO SUKNELIŲ. TURI PAČIOS 
MOKĖTI SVSIKIRPTI. NUOLATINIS 

DAUBAS. GŠERA ALGA. LINKSMOS
DARBO SĄLYGOS

PEERLESS DRESSES 
1375 Broadway, N. Y. C.

____ _____ 2_______(tos.)

Skersai gatvės nuo Armory
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS

Pagaliau klerikalų Draugas 
pasako: “Bet mes nesame 
linkę manyti, kad Maskva no
ri karo. Jo nenori, nes dar 
nėra jam prisirengusi.” (D., 
bl. 27 d.)

Tai reiškia, kad to paties 
Draugo kasdieninis gąsdini
mas savo skaitytojų, jog Mas
kva bile dieną galinti užpulti 
ir sudoroti Ameriką, yra bjau
ri apgavystė.

Balandžio 18 d. buvo malo
nus, gražus, saulėtas pavasa
rio sekmadienio popiečio oras. 
Skaitlingai susirinko pirmei
vių lietuvių, kad palydėti į 
paskutinę kelionę, į Vilties 
Kapines'Dominiką Mickų.

Pominikas mirė balandžio 
12 d. * Trys metai atgal toje 
dienoje mirė didysis S. V. pre
zidentas F. D. Rooseveltas. 
Dominikas, sūnus Antano ir 
Marijonos Mickų, gimė Lietu
voje, ‘Rietavos parapijoje, Ga- 
matlaukių kaimjj, Žemaitijoje, 
*1.886 m. Dalyvavo 1905 metų 
sukilime prieš caro despotiz
mą.

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI

Paul Gustas Funeral Home
INC.

Hartley Aktui ir dešiniųjų CIO 
unijų vadų pragaištingam dar
bui, dešiniųjų agituojama da
lis darbininkų sugužėjo į dar
bą. Kita-dalis persimetė į AFL. 
Drūtesni unijistai iš UM and 
SW, CIO, pasiliko kovos lauke.

Tą matydami, streiko vadai 
nusitarė atšaukti streiką, su 
reikalavimu, kad' likusieji, kai
po vienutė, būti/priimti J dar
bą. Kompanija atmetė ir pasa
kė, kad bus varomas per še- 
rengą kiekvienas. 8 yra nubaus
ti kalėjimu neva už kėlimą be
tvarkės. Tai pasekfnės dešinių
jų skaldymo ir raudonbaubizmo 
varomos politikos. Turėtų bū
ti pamoka visiems darbinin
kams kokią nelaimę neša dar
bininkų vienybės skaldytojai.

Pneumatic Tool Makers 
Baigė Streiką

Lawrence lietuviai nuošir
džiai pritaria ir remia Henry 
Wallace kampaniją į prezi
dentus. Stambiausiais rėmė-" 
jais pinigiškai pasirodė B. 
Chulada su $15.00, P. Lipsevj- 
čius $10.00, ar daugiau, M. 
Balėvičia Su $5. Žilinskaitė su 
$5, D. Sukatskas su $5, Ta- 
raškai su $5.

Ig\ Chulada labai gražiai 
pasidarbavo surinkdamas ke
lias dešimtis parašų pasiunti
mui delegatų į trečios partijos 
steigiamąjį suvažiavimą. Jam 
pačiam neteko būti suvažiavi
me, nes jis šiais metais Maple 
Parko gaspadorium—negalėje- 
išvažiuoti.

Dabai; eina labai įtemptas 
darbas surinkimui 100,000 
balsuotojų .parašų padėjimui 
H. Wallace Mass, valstijoj ant 
baloto. Lawrence mieste rei
kia surinkti 7,500 parašų.

Kurie galite gauti parašų 
savo apylinkėj kreipkitės prie 
Taraškos, ar priė Ig. Chulados 
blankų, surašę savo apylinkės 
balsuotojus tuojau grąžinkit 
blankas, kad būtų galimą jas 
įduoti kitiems. Tik dabar pra
sidėjo rinkimas, o iki liepos 
mėnesio turi būti baigtas.

Paremsime Tą Darbą 
ir Piniginiai

Vaikų Teatro Metines
Šiaulių miesto visuomenė 

atžymėjo pirmąsias metines 
nuo vaikų teatro įkūrimo. 
Teatro kolektyvas peY me
tus parodė jauniesiems žiū
rovams įvairias pjeses.

Ypatingą pasisekimą žie
mos metu turėjo pjesė ^'Se
nis Šaltis.”

Worcestery.j veik visą laiką 
išgyveno, apart apie 4 metų 
gyvenimo Buffalo, N. Y. Dir
bo dratąunioj sunkų darbą iki 
pat mirties. Darbininkų ko
voms pritarė, visada pirmeiviš
ką pažangų judėjimą rėmė. 
Didžiausiu pasitenkinimu lai
kė, kad gimtoji tėvyne Lietu
va tapo tarybinė.

Pastaruoju laiku sunkokai 
sirgdamas per keletą mėnesių 
raminosi skaitydamas “Lais
vę” dienraštį. Džiūgavo, kad 
kuriasi trečia partija Ameri
koje ir tai darbininkų viena
tinė viltis geresniam būviui 
išrenkant Henry A. Wallace į 
S. V. prezidentus.

Kada kūrėsi čia lietuvių 
pažangiosios įstaigos, kaip tai 
Olympia Parkas, Lietuvių Sve
tainė, tai jis duosniai prisi
dėjo. Prigulėjo prie LDS 57 
kp., kuri suteikė grabnešius 
ir gyvų gėlių vainiką.

Prięš išleidžiant į kapus 
Karaliaus graboriaus bute pa- 
sakė trumpą kalbą D. Jusius. 
Nulydėjo apie 30-mt pilnų 
prisėdusių automobilių į ka
pines. . Prie jo kapo pasakė 
ilgesnę kalbą M. Sukackienė. 
Velionis paliko nuliūdime my
limą žmoną Marijoną Mickie
nę (Rapeikiūtę), du brolius ir 
kitus gimines. *

• Šiuos žodžius rašant, drau
gė Mickienė prašė pasakyti 
daug ačiū dienraščiui “Lais-

Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žin6, kad visados bus patenkinti

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home

Gegužėj 1(» d.. 3 vai. po 
pietų, ‘Maple Parke, LL® ir 
LDS kuopos rengia puikius, 
gardžius pietus. Pelnas ski
riamas , trečios partijos dar
buotei dėl . išrinkimo Henry 
Wallace’ prezidentu.

Lawrencieciai rengiasi skait
lingai pribūti. Haverhilliečių, 
nashuavieČių ir lowelliečių 
taipgi skaitlingai tikimės. Tai 
bus pirmutiniai . pietūs šį pa
vasarį.
. Prakalbą' pasakys Progre
syvūs Partijos 
miesto pirmininkas 
nų kunigas, Amos.

Čechoslovakai Turėjo “Gerą 
Apsaugą”

šeštadienį, balandžio 17 d., 
trys pažangiečiai buvo atvykę į 
Parmos apylinkę parinkti para
šų ant Henry Wallace peticijų. 
Sustojo ir pas mane. Išsikalbė
jus, jie pasisakė turėję vaka
rykščiai gerą susirinkimą Bo
hemian National Svetainėje. 
Sukėlę tame susirinkime $1,200 
dėl , čechoslovakijos vaikučių 
pieno fondo. Kita, tai turėję 
“gerą apsaugą” iš policijos pu
sės.

Tokios apsaugos amerikiečiai 
sveturgimiai neturėję nei ar
šiaisiais Palmer i-o laikais. Aiš
kino, kad Bohemian National 
Home, 4939 Broadway, buvus 
apstatyta policija, kaip Chica- 
gos stakjardai, kur dabar eina 
streikas.

Tie parašų rinkėjai sarkas
tiškai pridūrė: “Mūsų miesto 
ponai neužsitiki ' net tokiam 
aukštam/ dvasiškiui, kaip Msgr. 
Oldlich Zlamal, kuris yra vice 
pirmininkas Bohemų svetainės, 
žmohes piktai juokiasi ir siun
čia pasipiktinimus ’ policijos 
adresu.”

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių. pątrovų

VAKARIENE ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60Suteikiam garbingas laidotuves

$150
•Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Te). Virginia 7-4499

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

BELTA II! F FLORIST
Lietuvis Kvietkų Pardavėjas 

6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.
. j (kamp. 6Šth St.)

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

SHoreroad 8-93&0 
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 
FUNJERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. X.

**********************^
J. J. Kask Jaučius, M. D.

580 Summer Avenue, 
Newark 4, N. J. 

HUmboldt 2-7964

Tūlas Eugene Segal šiomis 
dienomis pradėjo rašyti Cleve
land Press provokatoriškus 
šmeižtus prieš Komunistų Par
tiją. Jis sakosi buvęs įsirašęs 
K. P. pasiųstas - iš Cleveland 
Press, l^dcl sužinojus apie jų 
veiklą. 7

Minei 
šmeižtą 
Press 
to bazaro gaus pinigų kalbiniai 
laikraščiai, kurių yra viso 17- 
ka. Tai tikslas to juodo šmeiž
to, atkreiptas prieš progesyvę 
spaudą. -

Pirmiau šmeižikai pažangių
jų rašydavo, kad sveturgimių 
laikraščiai pasilaiko Maskvos 
auksu. Dabar šmeižia pažangie
čius, kad jie remia ir palaiko 
savo spaudą.

Minėtas šmeižtų silikonus— 
Segal puola visus, kas jie bebū
tų bile nusistatę prieš reakci
ją ir-fašistus. Jis parašė bjau
rų raštą prieš Joe Hill, kuris 
lanko Clevelando kolegiją ir la
vinasi žurnalizmo. Joe'Hill yra 
komitete Henry A. Wallace for 
President. Jis yra karo vetera
nas ir narys IWO. Joe Hill yra 
kandidatas kaipo demokratas į 
valstijos atstovus gegužės 4-tos 
nominacijose.

Segal šmeižia biznierius, 
kam garsinasi kalbinėje ir pa
žangioje spaudoje.

Sulaužė Streiką Pagalba 
Dešiniųjų 
/

Precisiori Casting <Co. užsi
baigė streikas pralaimėjimu. 
Dėka streiklaužiškam Taft-

Telefonuokite dieną ar naktį
EVergreen 7-4774

išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- 
atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems,

Kanados s 
Black Horse Ale

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

Auk.<^> Altoriukas, maldų knyga. Tilžės 
spaudimo, 448 pusi., aiškus <1 rūkas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai 

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

Oficicrių Klausimai, Kareivių Juokin
gi Atsakymai; daug Juokų ...........

Apie įrangų. Saulę, Mėnesį ir žvaigždes 
Elcnutė ir Jonukas, gražios apysakait. 
Biblija, su 379 pavoksi., išaiškinimai, 

ką jie reiškia ................................
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas 

ir Darbai .............................................
Burykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

apie burtus .. „...................................
Dainų Knyga, su apie 120 įvairių dainų 
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir 

prova' su sorialistais, už dalinimų 
lapelių prie bažnyčios, Knygutė su 

paveikslais.......................................................
Duktė Marių, graži apysaka ...............
Duktė Gyvena Pūstynėjc—ir apie du 

brolius .................................. ...............
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne- 
I muno Upę ...........................................
Eustachijušas, apysaka iŠ pirmutinių 

amž. krikščionybės ......J,....^.............
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir 

kitoki elgesiai, su paveiksi............. '..
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim. 
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 
Griįtorius, kaip išgyveno prirakintas ant 

salos per 17 metų .......................... -
Istorija, seno ir naujo testamento, su 

paveikslais ........ ...................................
Juokų Vežimus, daugelis juokingų pa

sakymų, ir 1.1. .................................
Kabalas, laimės rodykle, su Saliamono 

nosia .....................................................
Karvės Nauda, gerų ’sūrių padarymas, 

su paveikslais ..............................;......
Keliautojai, į Šventų Žemę, Jerųzolimų 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 
Laimė ir Planetos, nuspėjimą! laimių 

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

knyg. , su paveiksi.' ........................
Nedoras Žydas, įdomūs įskaitymai .......
Neužtenkamas žiedas, graži pasaka .... 
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie 

priveda ' žmogų ......... .
Piloto Galas, Sūdžiau Jėzaus ..... ..
Paparčio Žiedas, kur jį gali atrasti, ir 

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

lihk šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų ................................. ž................

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu- 
smaugimų Savo Meilužės, su paveik. 

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

Ragana, graži apysaka ............................
Raktas j Laimingų Gyvenimų, atidaryk 

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai
mes užslėptas ................................... .

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

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

receptų .................................................
Stebūklingas Veidrodis, apysaka .........
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks....................................................  ( ...
Didžiausia nauja SAPNŲ knyga 300 pusi.

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

apie 350 visokių augmenų ir katu 
jie tinkami ..................................... i

Laiškams popiera, rašyti į Lietukų, su 
apie 15 skirtingų pasveįklnimų. Tus. 
40c; 3 tu z. $1. 

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių ir bile 
kokio niežulio. Uncija .. ..................
Dvi uncijos ................ j..............;........ .

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE 
Kraujo Valytojas .......................  i
Nervų pastiprintojas ..............................
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthmos 
Nuo kosulio ir Kokliušo ....... .....;.......
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo ...... —
Palangos Trajanka, tinkamas šaknys 

užpilti ant degtinės .. -
Išvalymui akmenėliai, kad nešlapinti 

lovoje .... ................................................
Vidurių valytojas .....................................
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų ..... ..
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ...............
Nuo šlapligės diabetų ............................ ..
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 
Vyriškumo Pataisymai ............   $1.25
Afuo užsisenėjusio nosies ir galvos ka

taro (hayfever) ..
Palangos Trajanka 75c, 
1.00. 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Plaukų tonikas, augina plaukus, 

plaiskenas, 
pražilimo 
Norintieji įsigyti bile vienų iš virš minėtų 

knygų ar žolių, rašykite į:
M. ŽŲkAITIS, 

834 Dean St., Spencerport, N. Y.
(adv.)

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

Pranešimas
SO. BOSTON, MASS.

Gegužės (May) 8 dieną, 8 vai. va- 
Jkare, 318 Broadway, įvyks nepapras
tai gražus parengimas minėjimui 
Motinos Dienos. Turėsime skanią 
vakariene ir gražią programą. Kal
bės M. K. Sukackienė iš Worcestė- 

I rio. Dainuos solistai Stasys Paura ir 
Robertas Niaura, taipgi mūs naujas 
choras, vadovybėje S. Pauros. Ren- 
giA ir kviečia visus LLD moterys. 
Įžangos mokesties nebus. (105-106)

NAMŲ DARBININKE. Paprasta virėja. 
Vaikutis prižiūrėjimui. Guolis ant vietos. 
Nuosavas kambarys. Nedidelis apartmen
ts b. EVERGREEN 7-4948.
_________________________________ (100

OPERATORES LOPYTI IR TAISYMUI 
KVARTŪKŲ IR KOATŲ 

CAPITAL TOtVEL SERVICE 
442 LORIMER ST., BROOKLYN
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ir Įspūdingas

Rengia 500 Mitingų 
Gatvėse Prieš Aršų 
Mundt Bilių

Mundt Biliumi žmonės yra 
susirūpinę. Po priedanga ata
kos ant komunistų tas bilius 
panaikintų demokratiją Ame
rikoje, Įvedant 'policinę val
džią. *

Tikslu išaiškinti žmonėms, 
koks tas bilius, kaip toli jis 
siekia, Committee for Demo
cratic Rights nutarė pravesti 
šimtus mitingų gatvėse šią sa
vaitę. Viena diena ateinantį 

* penktadienį planuoja 500 ma
sinių mitingų atvirame ore ir 
salėše.

Visuose- mitinguose renkami 
parašai po peticijomis protes
tuojančiomis prieš tą bilių. 
Siekia sudaryti “mylią . para
dų” įteikimui kongresui.

Gale savaitės, šeštadienį, 
' tam pat tikslui įvyks organi

zacijų konferencija, 225 W. 
24th Št., New York. Visos de- 

’mokratinės organizacijos 
valo ten turėti atstovus.

pri-

Svečiai iš Hartford, 
Conn. (

Jurginės Komiteto 
Padėka

Demonstracija už 
Žydų Valstybę

Gegužės 15-tą yra sau k i a- 
• mas masinis mitingas -demons

tracija Polo Grounds, New 
Yorke. Į Mitingą, oficialiai 
užvardintą “American Salute 
to the Jewish State,“ tikimasi 

» sutraukti 60,000 publikos.

Masinis Mitingas 
Prieš Fašizmą

Darbininkų Pirmos Gegužes 
Paradas Buvo Masinis

Desėtkai tūkstančių darbo 
žmonių ir jų talkininkų, tar
si patvinusi upė, išsiliejo į 
gatves New Yorko mieste pra
dėjusį šeštadienį.. Jie išėjo mar- 
šuoti už išlaikymą taikos, už 
savo demokratines teises, už 
gerovę.

Skaičiai margavusių spaudo
je paduodami įvairiai, iškelia
ma naujos rūšies aritmetika. 
Jeigu ja vaduotis, turėtume 
atmesti viską tą, ką mokyklo
se išmokome.

d ien- 
ku ris

Patsai Pirmos Gegužės, pa
rado komitetas baigiantis pa
radui skelbė, jog dalyvavo 
100,000. kaip komiteto buvo 
iš anksto numatyta. Tribune 
ankstybojoje laidoje skelbė, 
kad marša vę 10 tūkstančių, o 
vėlesnėje laidoje paskelbė, 
kad , abiejuose paraduose 
mavšayę po 100 tūkstančių. 
Times’as rašė maršavus 20,- 
000.

Angliškas darbininkų 
rastis Daily Worker,
vengia perskaičiavimų, skel
bia maršavus 85 tūkstančius. 
Mažiausia šimtas tūkstančių 
galėjo būti stebėtojų' parado, 
nes visu keliu nuo 54th St. 
ant 8th Ave., 17th St. ir Vi
sa Union Square apylinkė bu
vo juosiama stebėtojais, vieto
mis jau ne eilėmis, bet dide
liu būriu.

Pirmuosius maršuotojų bū
rius sudarė veteranai, su bū
riu pačiame \galvinyje buvusių 
kare sužeistų (purple heart) 
veteranų. Ir veik kiekvienas 
būrys turėjo savo pirmose ei
lėse grupę veteranų — uni
formose, pasidabinusių karo

Gegužės 17-tą, Madison 
Square Gardčne ruošiamas 
masinis mitingas prieš “įsigy- į frontuose ‘gautomis dekoraci- 
venusį fašizmą užsienyje ir jo j jom,s < 
briovimąsi išrausti demokrati
jos pamatu namie.“ 

tos mitingą pa- 
Edward K. 
Anti-Fascist

Refugee Komiteto pirminin
kas. >

kada pokariniais metais. Ne
žiūrint raudonbaubizmo stau
gimo, lietuviai netapo bailiais, 
užėmė savo vietą darbininkų 
Gegužinės parade. Tik jauni
mo turėjome nepakankamai.

Mūsų vaikai maršuotojai va
žiavo sunkvežimiu. Tačiau 
įujfcii mes patarnavome ir ki
tiems. Mūsų sunkvežirhyje 
esant liuosos vietos, pirm mū
sų mąršavusieji, Vartotojų Ta
rybos žmpnės prašė priimti jų 
mažuosius maršuotojųs. Ilgai 
stovėję ant šaligatvio, pavar
gę, vaikučiai, lyg žvirbliukai, 
linksmai krykštaudami sušoko 
į sunkvežimį. Taigi, mūsų 
sunkvežimis šiemet tapo tarp
tautiniu ir tarprasiniu mažųjų 
amerikiečių transportu. . ,

Naujoji Aritmetika
Mus mokydavo, kad 

kart trys bus devyni, 
aprokavime 
p ,a r a d o ir 
(prieš darbi-nijikus) 
iškilo nauja aritmetika, 
vyzdžiui, Times’as 
kad “lojališkumo” 
dvi valandas pramaršavo 30,- 
000 maršuotojų. Tas pats 
laikraštis raportavo, kad dar
bininkų parade maršavo per 
šešias valandas (dar' ir su 
virš), bet maršuotojų buvę 
tik 20,000.

Pagal senovišką aritmetiką, 
jeigu “lojališkumo“ parade 
per 2 valandas pramaršavo 30 
tūkstančių, tai darbininkų 'per 
6 su virsr valandas turėjo bū
ti .90 tūkstančių. Bet pagal 
naują aritmetiką skaičius 
maršavusių darbininkų parade 
sumažintas iki 20 tūkstančių.

Dalyvis. '

tris 
Tačiau 

Pirmos Gegužės 
“lojališkumo“ 

parado 
Pa- 

aprokavo, 
parade per

New Yorko Kongres- 
manai Paraginti Veikti 
Prieš Mundt Bilių

New Yorko valstijos Wall
ace for President Komitetas 
pasiuntė visiems New Yorko 
kohgresmanams , telegramas. 
Ragino kongresmanųs eiti į 
House Rules Komiteto posėdį 
šią savaitę 'ir ton priešintis 
Mundt’o biliui.

Komitetas per savo pirmi
ninką O. John IvOgge skelbia, 
jog telegramos kongresma- 
nams buvo pirmiausiuoju, bet 
no paskutiniu iš to komiteto 
veiksmų gynimui teisių Ir lais
vių. Jisai paragino savo sky
rius rengti atvirame ore mi
tingus ir pasiūlė kitus mierius.

Gale praėjusios savaitės ko
mitetas, akyvaizdoje daugė
jančių darbų, padidino ir savo 
centralinį aparatą. Į jį išrinko 
38 vice-pirmininkus. Paul J. 
Keru paskirtas generaliu 
tarėju, o Paul Trilling 
vyk d om u o j u d i re k t or i u.

Sekmadienio rytą aplankė 
Laisvės Įstaigą gražus būrys 
hartford iečių. Jie atvyko pa
matyti vaidinimo “Pono Ame
rikono.’’ Taipgi žingeidavo 
pamatyti Amerikos Lietuvių 
Kultūrinį Centrą. Tąja pat 
proga apdovanojo ir dienraš
tį Laisvę. Juozas ir Lucė-že
maičiai $5, Juozas ir Malvina 
Margaičiai $3, 
maila $5.

pa
yra

Daugiau Vilniai 
Sveikinimų

Amerikono“ vaidini- 
pereitą sekmadienį 
susieiti keletas ge- 

kurie paaukojo 
dalininkų

pasveikinimui. 
Su penkiais

Maureen, O’Sullivan ir Ray 
Miland intensyvėje sceno
je iš filmos “The Big Clock, 
New Y^rko Paramount Te
atre, prie Times Square. 
Yra asmenų aktai scertoje.

1
Margainiai ir A. Rudžins- 

kienė dar pirmu kartu apsi
lankė savo dienraščio* įstaigo
je. Andrius Grimaila atvykęs 
šeštadienį ir stebėjęs didįjį 
New Yorko gegužinės paradą.

Teatrų Lankytojų 
Balsavimai

šv. Jurgio Draugystės va
karienės komitetas nuošir
džiai dėkoja visiems vakarie
nės dalyviams — viešnioms ir 
svečiams,—kurių labai gražus . 
būrys atsilankė ir visi labai 
gražiai užsilaikė. Komitetas 
tuomi labai patenkintas. Šir
dingai ačiū Antano Pavidžio 
muzikantams už gerą muziką, 
taipgi gaspadinėms už. pada
rymą skanaus ir sveiko mais
to.

Draugystės Nariams I
Visus narius prašau susi

rinkti gegužės (May) 5-tą, 8 
valandą vakaro, 280 Union 
Avė. Išgirsite visas pasek
mes Vakarienės ir bus rinki
mas komiteto piknikui, kuris 
Įvyks 26 birželio (June), Dex
ter Park, Woodhavene. Drau- 

Įgučiai, nepamirškite susirinki-

•• ■

Į dviejų mokytojų namus pa
leista apie 30 kulkų, bet nie
kas nesužeista. Mokytojos, 
Mrs. Esther Jokiel ir jos dūk- mo ir pikniku, 
te Margaret, gyvena 127—98 
St., Brooklyne. Areštuoti 5 
berniukai. Jie buvę ‘nepaten
kinti už matematiką gauna
mais požymiais.

J. Yasunas,-sekretorius, 
A. Lelis, pirmininkas.

REIKALAVIMAI
Reikalingas fornišiuotas kambarys 

Williamsburgo apylinkėje, ' pavieniui 
vyrui. Prašau greit pranešti Šiuom 
antrašu: Antanas Litvaitis, 444 Me
tropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

New-Yorke- ir New Jersey 
esantieji žiniškų filmų — Em
bassy Newsreel Teatrai prave
da “šiaudinius“ balsavimus 
numatomų kandidatų į prezi
dentus. Pirmos savaitės balsa
vime Henry A. Wallace išėjo 
pirmuoju. Jį sekė republiko- 
nas Stassenas. Prez. Trumą- /
n as išėjo . šeštuoju.

Teatrai prayedė panašius 
balsavimus 19 4 0 metais ir to 
balsavimo pateikti daviniai 99 
nuošimčiais atitiko New Yor- 
ko apskrityje paduotiems bal
sams rinkimų dieną. Tuos te
atrus, mat, 1 atiko politinių 
nuotaikų žmonės, patys turį 
įtakos nustatyme politinės 
krypties ir pojūčio apie nuo
taikas savo organizacijose ar 
susi ėdi jose.

<z •V" •

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoths kam

barys, naujai išdekoruotas. Galima 
ir valgy pasigaminti, nes yra gesinis 
pečiukas ir vandenio. Kreipkitės pas 
Mrs. Swanson, 200 South 2nd St., 
Brooklyn, N. Y. (skąmbinkite var
puką basemente).

GYDYTOJAS |

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
i Telefonas EVergreen 4-0208
> 1 c

“Pono 
m o motu 
dar teko 
rų žmonių,
dienraščio Vilnies 
suvažiavimo 
Sveikino šitaip: 
doleriais bąyonietis Mike Pa
nelis, su trimis doleriais J. Ba
naitis, su dviemis ir puse Ade
lė Valatkaitė, su dviemis do
leriais S. Brusokas, Ant. Glo- 
bičius, ,• S. Sasna. d

Su vienu doleriu aukų svei
kino : P. Petrauskas. Grau- 
nas, Ona žiūrinskienė, S. 
Petkienė, Z. Gailiūnas, Ig. 
Beeis, Walter Siman, A. Vil- 
džius, A/ Velička, Stupurie- 
nė, Kazokienę. K. Juknys, J. 
Grubis, Roy Sidney ir Jonas 
W aznys.

Visiems už aukas širdingai 
ačiū. ' A. B.

Spencer Tracy ir Katharine 
Hepburn žvaigždės filmoje 
“State of the Union,“ ga
mintoje remiantis paskubu
siu to vardo veikalu. Ro

doma Radio City Music 
Hall.

Valandos:

Newyorkiete Frances Loza- 
di, 75 m., rasta mirusi sėdint 
pilnojo vandens, maudynėje, 
butą prisileidusi gaso. Sako
ma, kad nusižudė. O gal tik 
šildė butą gast) ? JŪSŲ AKYS

Ayra
JŪSŲ BUITIS

SAUGOKITE JAS GERAI

*
4*

830

strei-

* **

Lietuviai šiemet taipgi 
'savo skaitlingesni negu

Ateinanti savaitė bus Brook
lyn© Botaniško Daržo savaitė, 
pradeda sezoną.

mar- 
bile Duokite išegzaminuoti savo akis 

ir ‘sužinokite tiesa apie savo akis’

Taksikų firmos ir vairuoto
jai irgi pareikalavo- pakelti 
f erą. Bronxe busas apvertė sunk

vežimį. Du asmenys sužeisti.

Tom Gottlieb Jr., 18 metu, 
tapo užmuštas vienos grupės 
mušeikučių gaidiškame prie
kabiavime prie kitos tokios 
pat grupės.

Duonkepiai nubalsavo 
kuoti prieš 8 didžiausias duo
nos ir pyragų kepyklas.

Majoras O Dwyer ' pasiūlė 
Miesto Tarybai, išleisti įstaty
mą Uždraudimui vartoti gem- 
bleriškas* pinball mašinas. -

j pamatiįs 
Septyniolik 

skelbė daktaras 
Barsky, Joint

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 
' BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 - .

Valandos: į ^8 v^are

Penktadieniais uždaryta.

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

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

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

Peter Kapiskas
4.4.4HH.

įvairybe kostu- 
džiulerių, Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio, 
Longines,

Graži 
miškų 
nelem 
American
Laikrodžiai 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Ben rus, etc. Va
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontiniai 
žiedai.

.1 ..*i>.<1,infai. ||» ■ 11'I|4~ tu,I

Darbininkų parade maršavo 
dideli būriai moterų ir vaikų, 

i taipgi jaunimo — entuziastiš- 
: ko jaunimo, nešančio ir šau- 
i kiančio šūkius. Dideli buvo ir 
r daugelio unijų, taipgi susiedi- 
jįj ir tautinių organizacijų bū
riai.

Dvi moterys iškrito iš N'e!w 
York Central traukinio, New 
Yorke, pereinant iš vieno va
gono i kitą ’traukiniui staiga 
truktelėjus ir dubims atsida
rius. Viena tapo mirtinai su
važinėta, o kita, užmuštosios 
duktė, sužeista.

Atsidarė Kultūrinis
Centras

SENIAI LAUKIAMAS JAU ATSIDARĖ

Amerikos Lietuvių Kultūrinis Centras

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, L. I., N. Y.

♦ >

Atdara Kasdieną nuo 3 po pietų iki 11 vakaro

Naujame veteranams pro
jekte prie Bell^Boulevard bu
tas kainuosiąs apie $65 per 
mėnesį neskaitant pradinio 

1 įmokesčio. Ne bile kas išga
lės i:en gyventi.

OFICIALIS ATIDARYMO POKILIS ĮVYKS 
GEGUŽES 29,30 ir 31 dienomis 

(May 29, 30 & 31) v

Dabar laikas užsisakyti sales baliams, 
bankietams, 

surprise
vestuvių 
parems

pokiliams, 
ir 1.1.

Bowling Kas Vakarą
Nuo 7-tos valandos

Kas Vakarų Valgiai
Kasdieną nuo 3-čios iki 11-tos čia gausite 

gerus pietus. Užeikite linksmai laiką praleisti 
ir pasimatyti.šiame sporto ir kultūros Centre.

Daniel Tully, 21 metų, pra
leidęs savo medaus mėnesiui1 
$4,500 tetos pinigų, padėtas 
po $5,000 kaucija. Jis ešąs 
pabėgęs iš armijos, į'kurią bu
vo Įstojęs jau po karo.

Policijai pradėjus masinę 
ablavą ant loteriškų “pin
ball” 'mašinų, jų išdirbėjęs 
firmos pašaukė policiją į teis
mą. Sako, kad ablavos nele- 
gališkos.

Washington. — Generolas 
L. Groves pareiškė, kad 
vien atom-bombomis negali
ma būtų karo laimėti.

Manila.— Pranešama, jog 
Pirmojoj Gegužes čia de
monstravo 300,000 žmonių.

Solomon Milich, 63 metų, 
vairavęs taksiką per 37 men
tus, neteko leidimo vairuoti po 
dviejų auto nelaimių pasta
ruoju laiku, kuriose du su
žeistieji mirė. Ar gaus jis 
pensiją? O gal turės eiti iš
maldauti po tiek metų darbo?

Royal Dutch Airlines suspen
davo išskridimus iš LaGuardia 
stoties į Palestiną. Iš New 
Yorko,- mat, kartais gali nu
skristi kovotojų • už Palestinos 
padalinimą, kaip nutarė Jung
tinės Tautos.

X**”W"*

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL

EAST NEW YORK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 6, 7:30 v. v. Kultūriniame Cen
tre, 110-06 Atlantic Ave,, Richmond 
Hill. Svarbu, kad nariai dalyvautų, 
nes turifiie daug svarbių reikalų ap
tarti. — M. Klimas. (105-106)

/RIDGEWOOD, N. Y.
LDS 103 kp. susirinkimas jvyks 

geg. 4 d., 8 vai. vak. Šapolo-Vaiginio 
salėje, 147 Thames St., Brooklyne. 
Dalyvaukite susirinkime, užsimokė
kite savo duokles, gaukite ir naujų 
narių prirašyti j kuopą. — P. Ba- 
barskas, prot. sekr. (104-105)

CENTRAL BROOKLYN, N.Y.
Gegužės 5 d., 8 v. v. Lietuvių Ne- 

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

1

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. .EVergreen 4-8174 -

Man’s BULOVĄ...richly styled 
^..always accurate and depend-

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

The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow! ,

♦17.50

ROBERT LIPTON
* •

Jeweler

701 Grand St., arti Graham. Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Aritrad., Geg. 4,




