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“Receptas” Pasigydymui. 
Jo Nepaklausė ir Nusidėjo. 
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Aną dieną šioje vietoje bur 
vo pabrėžtas žalingumas Bra
zilijos demokratinių lietuvių 
eilėse kilusio frakcijonizmo. 
Buvo patarta draugams mesti 
šalin užsispyrimą ir susivieny-

Urugya-
La ikras-

A. Bim-

Toji mintis patiko 
jaus lietuviu Darbui, 
tis rašo: *

“Iš savo pusės Šią
bos nuomone užginame kaip 
sveikiausią ir protingiausią. 
Manome, kad draugai brazi- 
liečiai savo ‘liga’ gydysis pa
duotuoju receptu.”

To mes visi trokštame ir vė
liname mūsų prieteliams bra
zil iečiams. Kai ten dabar 
siautėja pikta reakcija, tarpe 

smertelnassavęs peštis yra 
griekas.

kad gen. deGrigaitis mano, 
Gaulle sunkiai nusidėjo prieš 
visus, kai jo nepaklausė ir ka
daise “broliavosi” su bolševi
kais. Grigaitis sako: “Jisai 
nuvažiavo i Maskva, pasirašė 
20 metų sutarti su Sovietų 
valdžia ir davė amnestiją 
Francūzijos komunistų vadu? 
Thorez’ui, leisdamas jam at
vykti iš Maskvos i Paryžių ir 
organizuoti d a r b i n i n kus.” 
Kaip tik tas. girdi, ir išugdė 
Francūzijos komunistams “ra
gus. ’<

Dabai* šitie Francūzijos su
organizuoti darbininkai ne
duoda jokios ramybės Fran
cūzijos fašistams ir. blumiš- 
kiesiems menševikams. t

O jeigu de Gaulle nebūtu 
papildęs to originalaus nusidė
jimo. jeigu Thorez’o Paryžiun 
nebūtų Įsileidęs, Francūzjja 
šiandien neturėtų jokio galvo- 

• sūkio. Todėl de Gaulle dabar 
turis užsičiaupti ir tylėti.

atrodo, kad 
jokios teisės 

pirmąjį 
Kiek aš pamenu, tai

No. 108

j

THE LITHUANIAN DAILY r* #

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Gegužes-May 7, 1948

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn G, N.

Telephone: Stagg 2-3878

Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.

•’ /'i • -‘n-’'; ' z. ’«,sMS fu
1 '

• Tačiau man 
Grigaitis neturi 
primesti de Gaullui 
grioką.
dar daug pirmiau, dar prieš 
didįjį karą, dar kai svietas vi
siškai nieko nebuvo girdėjęs 
apie de Gaulle, Grigaitis buvo 
sudaręs bendrą frontą su ko
munistais. Kartu su komunis
tais jis grūmojo patraukti i 
Kauną ir apsidirbti su pra
keiktuoju Smetona. Tuo bū
du galima sakyti, kad 
Gaulle tik pasimokė iš 
gaičio.

★ ★ ★
Kaip ten nebūtų su tuo pir

muoju grieku, faktas yra. kad 
dabar Grigaitis ir de Gaulle 
išvien sušilę ir susirietę keikia 
tuos pačius komunistus. Da
bar jiedu žada patraukti 
Maskvon ir greitai apsidirbti 
su patim Stalinu.
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KONGRESMANAS MUNDT GRESIA WALLACE’O PARTIJAI
Mundt’as Įspėja, kad Pagal SOVIETŲ ATSTOVAS PRIEŠ Darbo Partija Prašo Prez
Jo Bilių Galima Būtų 
Wallace’ą Įkalinti
Kad Komunistai Remia Trečiąją Partiją, Tai Jos Vadai 
Galėsią Būt Nubausti, jei Mundto Bilius Taps Įstatu

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Kari 
Mundt atvirai grūmojo, 
kad trečiosios partijos kan
didatas į prezidentus Henry 
Wallace ir kiti tos partijos 
veikėjai galės būti baudžia
mi pagal Mundto įneštą 
kongresui bilių, jeigu tas 
bilius taps įstatymu, šį bi
lių užgyrė kongresmanų 
Neamerikinės Veiklos Ko
mitetas.

Mund ketvirtadienį grasi
nančiai įspėjo Henry Wal- 
lace’ą:

“Geriau būtų Henry’ui, 
jeigu jis daugiau pasisteng
tų išvyti komunistus iš. sa
vo politines grupės. Aš tu
riu parodymų, kad (bent) 
12 asmenų, kurie piniginiai 
remia trečiosios partijos 
rinkimų vajų, yra komunis
tų rėmėjai ir pritarėjai, jei
gu ne Komunistų Partijos 
nariai.”

Mundto bilius reikalauja 
bausti iki 10 metų kalėjimo

An-

FRANCUOS PERŠAMI
PALESTINAI VALDŽIĄ

ir $10,000 piniginės baudos 
visus, kurių politiką finan
siniai ar kitaip rems komu
nistai arba komunistų pri
tarėjai bet kokiame dalyke, 
kuris “kenks verslui, pra
monei” arba kitaip silpnins 
Amerikos valdžią.

Pagal Mundto bilių, gali
ma būtų, pavyzdžiui, bausti 
trečiąją partiją ir Wallace’a 
už tokius reikalavimus: Su
stabdyt karo kurstymus 
prieš Sovietus, panaikint 
Marshallo planą, nušluot 

Lpriešunijinį Tafto - Hart- 
ey’o įstatymą ir 1.1. Nes 
tokius reikalavimus stato ir 
Komunistų Partija ir įvai
rios demokratinės organi
zacijos, kurias Mundto bi
rius vadina “komunistiniais 
frontais.”'

Lake Success, N. Y. — 
Francijos delegatas Alex. 
Parodi siūlė įsteigti vieną 
bendrą laikinąją valdžią 
Palestinai; sakė, jog arabai 
ir žydai galėtų palaikyti 
vietines tautines savivaldy
bes, bet visi jie turėtų klau-z 
syti bendrosios valdžios, ku
rią sudarys Jungtinės Tau
tos. '

Sovietų a m b a sadorius 
Paniuškin, Jungt. Tautų 
seimo pagalbinio politinio 
komiteto narys, pasiprieši
no tokiai valdžiai. Jis pa
reiškė, jog tas Francijos 
planas apeina pernykščią 
Jungtinių Tautų seimo nu-

i tarimą — padalinti Pales
tiną į nepriklausomas žydų 
ir arabų valstybes. Paniuš- 
kinas reikalavo vykdyti tą 
nutarimą.

Didžioji pagalbinio komi
teto dauguma priėmė svars
tymui francūzų pasiūlymą.

Kubos atstovas reikalavo 
tuo tarpu nepripažinti Pa
lestinoj jokios tautinės val
džios. Sovietų delegatas Pa- 
niuškinas pasipriešino šiam 
reikalavimui. Juk žydai 
faktinai jau įsteigė savo 
valdžią toje Palestinos- da
lyje, kurią pernykščias 
Jungt. Tautų seimas jiems 
paskyrė.

PIETINĖS KORĖJOS VADAI
SMERKIA SKALDANČIUS,
ATSKIRUS RINKIMUS

Trumaną Sustabdyt Graikų 
Demokratų Žudymą
Šaukia Trumaną ir Marshallą Gelbėti 830 Demokratinių 
Kovūną, Kuriuos Monarchistai Nusmerkė Sušaudyti

Jeruzalė. — Arabų pat
rankos iš Lebano per kelias 
valandas bombardavo žydų 
kolonijas šiaurinėje Palesti
noje.

Pasaulinis Bankas Žada 
Turkam Stambią Paskolą

monarchists valdžia sušau
dė. • --

“Tų demokratinių didvy
rių sušaudymas yra vaisius 
Trumano mokymo, kuris 
stiprina diktatorius ir fa
šistinius tironus ir duoda 
amerikiečių pinigus demok
ratijos naikinimui”, sako 
Darbo Partijos pareiški
mas.

Amerikiečių Taryba dėl 
Graikijos Demokrat i j o s 
ruošia demonstracijas prieš 
Graikijos konsulatą New 
Yorke ir kituose miestuose. 
Demonstrantai protestuos 
prieš kruvinąją Graikijos 
monarchistų • valdžią ir 
prieš Amerikos paramą jai.

Ta taryba atsišauks į 
Jungtines Tautas ateinan
čią savaitę, ka^ ištirtų mo
narchines skerdynes Grai
kijoje. Taryba taipgi pra
šys, kad Jungt Tautos ne-

New York. — Amerikos 
Darbo Partija pasiuntė 
protestus prezidentui Tru- 
manui ir valstybės sekreto
riui Marshallui dėl to, kad 
monarchinė Graikijos val
džia sušaudė 154 priešfašis- 
tinius graikus. Darbo Par
tija ragino Amerikos val
džią gelbėt 830 kitų demok
ratinių graikų, kuriuos mo
narchistai yra nusmerkę 
sušaudyt per 10 sekamų 
dienų.

154 politiniai kaliniai ta
po nužudyti už tai, kad jie 
1944-45 metais kovojo prieš 
nacius okupantus ir prieš 
graikiškus kvislingus, vo
kiečių bendradarbius. Jie 
negalėjo dalyvauti dabarti
nėje partizanų kovoj, nes 
jau buvo kalėjime, kada ši 
kova išsiveržė.

Žymėtina, jog pats prezi
dentas Rooseveltas Jaltos, leistų monarchistams nužu- 
konferencijoj gyrė tuos- ko- dyt dar 1,500 nusmerktųjų 
vūnuft, kuriuos Graikijos graikų demokratų.
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šalį.Seoul, Korėja. — Du po
litiniai pietinės Korėjos va
dai, Kim Koo ir dr. Kimm 
Kiu Sik, sugrįžo iš šiaurin. 
Korėjos pusės ir pareiškė, 
kad jie priešinasi atski
riems rinkimams, kuriuos 
amerikonai paskelbė savo 
užimtoje pietinės Korėjos 
pusėje gegužės 10 d. Jiedu 
dalyvavo < konferenci j o j e 
šiaurinėje, sovietinėje, Ko
rėjos pusėje, k

Ta konferencija pasmer
kė atskirus pietinės Korė
jos rinkimus; sakė, jog to
kiais rinkimais amerikiniai

imperialistai skaldo 
Konferencija užgyrė Sovie
tų pasiūlymą — ištraukti 
visą Sovietų ir Amerikos 
kariuomenę iš Kobe jos, taip 
kad korėjiečiai galėtų lais
vai išsirinkti tinkamą sau 
valdžią ištisai šaliai.

Sovietiniam pasiūlymui 
pritaria grįžusieji iš konfe
rencijos, dešinysis Kim 
Koo, buvęs Korėjos . val
džios prezidentas trėmime 
laike karo, ir dr. Kimm 
Kiu Sik, nuosaikus politi
kas, buvęs pirmininkas lai
kinojo pietinės Korėjos sei
mo.

Rezignuoja Belgą Premjeras 
Socialistas Spaak

dyt dar 1,500 nusmerktųjų

f
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I $Streikuoja 600,000 
Vokiečių dėl Maisto 
Stokos Bizonijoje

Frankfurt, Vokietija. — 
Čia, Hanoveryj, Muniche, 
Kasselyje ir kituose Bizoni- 
jos miestuose streikuoja iki 
600,000 vokiečių darbinin
kų, reikalaudami daugiau 
maisto. Bizonija yra anglų- 
amerikonų užimtas ir ap- 
vienytas ruožtas vakarinėje 
Vokietijoje.

Karinė amerikonų. - anglų 
vyriausybė pasmerkė tokius 
streikus ir kaltino pačius 
vokiečius, kad jie nesįdali- 
ną pagaminamais valgiais. .

Žymėtina, kad anglai- 
amerikonai yra pakėlę duo
nos kiekį žmogui viso iki 26 
uncijų per mėnesį... Svaras 
yra 16 uncijų.

v s
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Brussels, Belgija. — So-. 

cialistas Belgijos premjeras 
Paul - Henri Spaak įteikė 
valdovui kunigaikšč. Char- 
lesui rezignaciją. Spaak 
traukiasi iš valdžios todėl, 
jog kai kurie socialistai sei
me kritikavo jo pasižadėji
mą, duoti daugiau pinigų 
katalikiškoms mokykloms. 
Spaako ministrų kabinetas' 
buvo Sudėtinis — iš socia
listų ir katalikų. Supranta
ma, kad ir naujas kabine
tas bus, sudarytas iš tųdvie
jų partijų atstovų.

Ankara, Turkija. — Pa
saulinis Bankas (ameriko
nų valdomas) pažadėjo 
Turkijai stambią “pasko
lą.” Turkija prašė 500 milio- 
nų dolerių, esą, pramonei ir 
kitiems ūkiniams reika
lams. Bet turkų valdžia pa
rodė tokius abejotinus neva 
ekonominius planus, kad 
Pasaulinio Banko atstovai 
siūlo šiuo tarpu jai skolin
ti tiktai iki 100'milionų do
lerių. Tas bankas dar siųs 
Turki j on specialistus, kurie 
tyrinės jos reikalus.

i
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Anglijos Žmonės Sujudo 
Prieš Demokratinių 
Graikų Žudytojus

---- ------ ---- —\

London.— Daugelyje
glijos miestų įvyksta masi
niai protesto susirinkimai 
prieš Graikijos monarchis
tų valdžią, kuri urmu šaudo 
demokratinius p o 1 itinius 
kalinius. Anglijos darbo 
žmonės dėl to taip subruz
do, kad “susirūpino” ir ang
lų valdžia.- Užsieninė jos 
ministerija todėl pareikala
vo, kad Anglijos ambasado
rius Graikijoj tuojau atsių
stų pilną raportą apie poli
tinių kalinių šaudymus te
nai. Anglų valdžia, tačiau, 
mėgina sušvelnint dalyką 
budeliams, Graikijos mo- 
narchistams; todėl vadina 
sušaudytus tik “komunis
tais.”

Teisėjas Sulaiko “Rau donyjii” Deportavimą

1
1

Washington. — Federalis galima nieko deportuot, kol 
apskrities teisėjas Alan tam tikra civilės tarnybos 
Goldsborough įsakė genera- komisija iškvočia kaltina- 
liam prokurorui Tomui muosius ir užgiria jų depor- 
Clarkui sustabdyt pasimoji- 
mus deportuot iš Amerikos 
penkis žmones, kaip nepilie- 
čius tariamus komunistus: 
Nes vieni tik patys genera- 
lio prokuroro agentai ir jo 
komanduojami ateivybės 
viršininkė nusprendė tuos 
žmones deportuoti. O 1947 
m. įstatymas įsako, jog ne- 
------------- ------------------ ----------------- ----------- - ■■ ■

Teismas prieš Taylorį 
Nusmerkė Demokratų 
Partiją, Sako Wallace

T

tavimą.
Taigi tapo sulaikyti nuo 

deportavimo šie penki: Ger- 
hąrt Eisler, vokietys prieš- 
fašistinis kovotojas; John 
Williamson, Komunistų 
partijos komiteto narys, ir 
Irving Potash, Ferdinand 
Smith ir Chas A. Doyle, 
CIO unijų Vadai.

ŽYDAI SUŠAUDĖ 7 
ANGLUS

Tel Aviv, Palestina. — 
Sterno grupės žydai kovū- 
nai, važiuodami šarvuotu 
automobiliu, sušaudė 6 an
glų kareivius ir jų oficie- 
rių todėl, kad anglai mėgi
no sulaikyti tą automobilį 
tarp Tel Avivo ir Haifos.

KRINKA GRAIKIJOS 
VALDŽIA

Athenai, Graikija. — Pe
šasi monarchistai ir vadina
mi liberalai Graikijos mini
strai. Pranešama, jog dėl to 
sugrius sudėtinis jų kabine
tas.

Prezidento Trumano politi
koje yra tiek kvailysčių, jog 
jos nesutilptų nė didžiausio 
jaučio odoje. Pati didžiausia 
kvailystė, tai laikymas Wash
ingtone jau seniai negyvuo
jančių fašistinių Lietuvos, Es
tijos ir Latvijos vyriausybių' 
atstovų.

Kur, pavyzdįi u i, protas, 
kur logika Lietuvos atstovu 
laikyti Smetonos agentą ža- 
deikį, kuomet jau ir pats 
Smetona seniai kur nors “pra
gare velniam bulves kepa” ? 
Ką gi istorija pabylos apie to
kią diplomatinę beprotystę ?

imas naujosios 
vyriausybės yra vienas daly
kas, o laikymas, Lietuvos vy
riausybe tos vyriausybės, ku
rios jau seniai nebėra, yra ki
tas dalykas. Nepripažinimą 
galima išaiškinti tuomi, kad 
naujoji vyriausybė mūsų pre
zidentui nepatinka. Bet kuom 
išaiškinti laikymą vyriausybe 
nesamos vyriausybės?

r * Nepripažini 
vvriansvhps v

Skaitau pranešimą,
(Tąsa 5-me pusi.)

kad

v.

» Roma, 
audros geg. 
daug nuostolių 
Italijoj.

Sniegų ir lietų
5 d. padarė 

vaisiams Jeruzalėje pasinau j i n o 
mūšiai tarp arabų ir žydų. v

Federalis Teismas Atrado 
“Kalta” ^Hollywood Judžių 
Rašytoją Daltoną Trumbo

Jeruzale. — Buriasi Sy- 
rijos, Lebano ir Transjor- 

dano armijos į Palestinos 
pasienius.

1

Lenkija Reikalauja Sulaikyti 
Priešišką Jankių Propagandą

Varšava. — Lenkijos vy
riausybė pareikalavo, kad 
Amerikos žinių įstaiga Var- 
šavoj nustotų leidus ir 
skleidus priešingą lenkų 
valdžiai ir Sovietams pro
pagandą. Lenkijos užsieni
nės ministerijos atstovas, 
generolas Viktor Grosz vėl 
įspėjo Jungtinių Valstijų* 
ambasadą, kad jinai ■ savo 
žurnaluose, laikraštukuose 
ir lapeliuose gali tiktąi apie 
Ameriką kalbėti, bet už-

t.

drausta kliudyti Lenkiją ir 
Sovietų Sąjungą.

Jeigu amerikonai ir to
liau skleis lenkų kalba to
kius leidinius/prieš Lenkijos 
demokratinę valdžią ir So
vietus, tai bus areštuojami 
tie lenkai, kurie eis į ameri
kinę skaityklą tokios* “lite
ratūros” pasiimti, pakarto
jo generolas Grosz.

ORAS.—Būsią lietaus.

Peoria, Ill. — Kad demo
kratų teismas > Birming- 
hame, Aląbamoj, nubaudė 
senatorių Glen Taylorį už 
ėjimą į susirinkimą-’ pro 
negrams paskirtas. duris', 
tas teismas kartu nusmerkė 
trumanišką demokratų par
tiją, —pareiškė Henry Wal
lace, trečiosios partijos kan
didatas įjungt* Valstijų ___ _______v-—,,
prezidentus. ' Demokratas niekino kongresą, 
sen. Tyalor yra jos kandi
datas ‘į vice-prezidentus.

Athenai. — Graikijos val
džia uždarė savo “seimą” 
vienam mėnesiui. •

Washington. — Federalis 
apskrities teismas pripaži
no kaltu Daltoną Trumbo, 
Hollywoodo judžių veikalų 
rašytoją, už tai, kad Trum
bo neatsakė į kongresmanų 
Neamerikinio K o m i t eto 
klausimą: “Ar esi, ar bu
vai komunistas?” Teismas 
atrado, kad Trumbo, neduo
damais atsakymo, girdi, “pa- 

” Už pa
našų “kongreso paniekimą” 
jau pirmiau atrastai kaltu 
Hollywoodo rašytojas John 
H. Lawson. Dėl to laukia 
teismo dar 8 judžių aktoriai 
ir rašytojai.

Transjordano Karalius Ketina 
Įsiveržti į Palestiną

Jeruzalė. — Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos 
paskirta, konsulų komisija 
suėjo Transjordano ir kitų 
arabiškų kraštų atstovus 
Jericho mieste, Palestinoj, 
ir ragino paskelbti paliau
bas tarp arabų ir žydų. 
Transjordano atstovas ne
sutiko. Tuo pačiu laiku 
Transjordano karalius Ab
dullah savo sostinėje Am- 
niane pareiškė, kad jo ir I- 
rako armijos įsiverš j Pa
lestiną, kai tik užsibaigs

ten Anglijos valdyba gegu
žės 15 d. Jeigu kitos arabiš
kos šalys ir paskelbtų pa
liaubas su žydais, vis tiek 
Transjordano armija mar- 
šuotų į Palestiną, sakė Ab
dullah.

Tarptautinis Raudonasis 
Kryžius Jeruzalėje mėgina 
paveikt žydų ir arabų va
dus, kad pertrauktų mūšius 
mieste, idarft būtų apsau
gotos žydų, krikščionių 
arabų šventovės.
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Politikierių Žodžiai Nesuderinami su Darbais
Pereitą pirmadienį Graikijos valdžia pastatė -prie 

sienos ir sušaudė 154 darbininkus. Jie buvo apkaltinti ir 
nuteisti mirtin už dalyvavimą 1944 metų sukilime. Pana
šaus likinho laukia dar 830 darbininkų ir valstiečių.

Ir taip nepraeina diena, kurioje Graikijos valdžia ne
šaudytų suimtų darbininkų. Toje valdžioje sėdi fašistų 
šaika. Ji pasilaiko tiktai Amerikos -doleriais ir ginklais. 
Todėl, aišku, už tos valdžios terorą atsako mūsų vyriau- 
bė. Nuo' tos baisios atsakomybės mūsų šalis negali pa
bėgti. Už kiekvieną Graikijos valdžios sušaudytą politi
nį kalinį Graikijos žmonės kaltina amerikiečius.

Generolas Eisenhoueris Naujoje Rolėje
Visi) yra Vienos nuomonės, kad generolas Dwight 

D. Eisenhower, kaipo Amerikos karinių jėgų komandie- 
rius Antrajam Pasauliniam Kare, savo pareigas atliko 
prideramai. Jis turėjo pasitikėjimą tiek armijos, tiek ci
viliniu žmonių.

Bet prieš keletą dienų Eisenhower iš armijos parei
gų pasitraukė ir patapo didžiulio, turtingo Columbijos 
Universiteto prezidentu. Čia irgi darbas atsakingas. 
Tiems, kurie nesupranta Amerikos aukštojo mokslo sis
temos, karininko, jokiam fnoksle neatsižymėjusio, pasky
rimas arba pasamdymas universiteto prezidentu, bus ne
suprantamas. Paprastai manoma, kad universiteto pre
zidentu gali būti tik labai mokytas, moksle atsižymėjęs 
žmogus. Universitetas juk yra mokslo įstaiga!

Tačiau Amerikos universitetas, kaip ir visos kitos 
aukštojo mokslo privatinės įstaigos, yra jau seniai taip 
pat biznio įstaiga. Patraukimas kapitalistų vaikų į 
universitetą, laimėjimas iš kapitalistų stambių aukų, 
yra svarbiausia ir vyriausia prezidento užduotis. Todėl 
ieškoma tai vietai žmogaus, kurio vardas garsiai skam
ba, o ne kurio atsižymėjimas moksle visam kraštui garbę 
daro.

Štai kodėl taip jau karštai gen. Eisenhowerj pami
lo Columbijos Universiteto direktoriai'— bankieriai ir 
korporacijų prezidentai. Columbijos biznio metinė apy
varta pasiekia desėtkus milijonų dolerių. Eisenhowerio 
vardas ir prestižas pagerins bizniškąjį universiteto gy
venimą. Universiteto bosams pilnai apsimokės Eisen- 
howeriui aukšta alga. Jie jį apstatys gudriai biznieriais 
universiteto biznį vesti jo vardu.

Tokių prajovų negalėtų būti santvarkoje, kurioje 
aukštasis mokslas yra visuomenės reikalas, iš kurio pri- 
vatiško biznio niekas negali pasidaryti. Columbijos Uni
versiteto bosai džiaugiasi pasigavę didelę žuvį Eisen
howerio asmenyje.

Fašistų Gauja Valdžioje
Labai garsiai ir griežtai gub. Dewey pareiškė, kad 

jis priešingas įstatymais uždraudimui Amerikos Komu
nistų Partijos. Prieš keletą dienų kalbėdamas Portland, 
Ore., Dewey pasakė:

“Aš esu nepakeičiamai, griežtai ir neabejotinai prie
šingas bi|e kokiam planui išleisti įstatymus, kuriais būtų 
draudžiami žmonės už tai, kad jie turi tam tikras religi
nes, politines, socialines bei ekonomines idėjas./Aš tam 
priešingas todėl, kad tai yra sulaužymas Jungtinių Vals
tijų Konstitucijos ir Teisių Bįliaus. Aš tam priešingas, 
nes tai yra nemorališka ir niekas kitas, kaip pats totali
tarizmas.” g

Žodžiai aiškūs ir griežti. Už tai tik reikėtų Dewey 
karštai pasveikinti. Panašaus nusistatymo sakosi esąs ir 
senatorius Taftas, kitas republikonų aspirantas į Jungti
nių Valstijų prezidentus. Tiktai Stassenas atvirai ir 
griežtai reikalauja uždraudimo Komunistų Partijos.-

Tačiau būtų didelė klaida įsivaizduoti, kad Dewey ir i 
Taft savo pareiškimais tikrai tiki. Jeigu jie tikrai tuo 
tikėtų, ką jie sako, tai jie tuojau griežtai atmestų ir pa
smerktų dabar Kongresan įneštą Mundt Bilių, vadinamą 
“Subversive Activities Control Act”. Juk to biliaus tiks
las kaip tik ir yra įstatymu uždrausti skelbimą tam tik
rų politinių, socialinių bei ekonominių idėjų. To biliaus, 
tikslas ir yra Amerikoje įvesti totalitarizmą, tai yra, fa
šistinį terorą prieš žmones ir sąjūdžius, kurie nepatinka 
viešpataujančioms klasėms. Bet iki šiol nei Dewey, nei 
Taft nėra išstoję prieš Mūndt Bilių. Ir kol jie to nepada
ro, jų žodžiais negalima pasitikėti.

Dar daugiau. Kongrese Dewey ir Taft turi nemažai 
'pasekėjų. Ką jie ten veikia, kad tuos jų pareiškimus pra
vesti gyvenimai! ? Kiek mums žinoma, Dewey ir Tąfto 
pasekėjai Kongrese sušilę darb.ųojasi pravedimuį Mundt 
Biliaus. Tai aišku, kad jie taip darbuojasi su sutikimu ir 
pritarimu savo Bosų. Tokia tegali būti išvada, kol Dewey 
ir Taft viešai jų veiklos už Mundt Bilių nepasmerkia. .

Tuo tarpu paimkime nusistatymą treciosios partijos 
žmonių. Tiek Henry Wallace, tiek Glen Taylor ne tik 
griežtai pasmerkia Mųndt Bilių, bet taip pat per savo 
minties žmones Kongrese darbuojasi jo atmetimui. Prtim-- 
kime kongresmanus Marcantonįo ir Isacson, kurie yra 
trečiosios partijos šalininkai. Jie stovi pirmosiose eilėse 
kovoje prieš “Subversive Activities Control Act.” Jie ten

“žydų karalystė Palestinoje 
būtų 
Kartu 
d žiu jų 
žibalo
si Arabijoje, Palestinos kai
mynystėje. Maskvos ponai ir 
rengiasi tuos šaltinius pagrob
ti ar sunaikinti, kad tik Ame
rika ir Anglija jų netektų.”

Darbininkas negali pa
slėpti savo anti-semitiškų 
sentimentų. Nors hitleri
ninkai ir fašistai žydus mi
lijonais išskerdė, Darbinin
kas sako: “Tiesa, Europa 
nuteriota. Bet priė to nute- 
riojimo prisidėjo ir žydų 
rankos”. (D., geg. 4 d.). 
Klerikalams, matyt, . gaila, 
kad dar ne visi žydai buvo 
hitlerininkų išžudyti. -
PAVOJINGAS 
ŽAIDIMAS!

Urugvajaus liętuvių sa
vaitraštis Da/'bas .susirū
pinusiai rašo apie pasauly
je keliamą politinę isteriją 
ir kurstymą prie naujo ka
ro. Laikraštis reiškiai nuo
monę, kad su tokiais savo 
žygiais reakcionieria 
tys gali sau sprandą 
sukti. Savo edito 
“Naujas Karas —. Ps 
gas Žaidimas!” Darn; 
ko:

Reakcionieriai neturi kitos 
kalbos, kaip apie ruošimąsi 
naujam karui. Visi jų- pro
pagandos aparatai įkinkyti 
karo tikslams. Darbo liau
dies eksploatatoriai, kolonijų 
pavergėjai, trumaniniai “de
mokratai” nepers tojamai 
žmoniją baugina komunizmo 
baubu ir atvirai kalba, nebe
silaikydami net paprasčiau
sių diplomatijos normų, jog 
karas prieš Tarybų Sąjungą 
neišvengiamas, būtinas tam, 
kad pasaulyje išlaikyti tai
ką!. . .

Ginklų fabrikantai, tautų 
pavergėjai, apie taikos sau
gumą mums kalba!... Var
dan “taikos” • galanda gin
klus ir ruošiasi vėl naujai 
žmonių skerdynei, kad su
naikinti tas valstybes, tas 
santvarkas, kurios niekam 
negrąsina, kurios nesiruošia 
jokiam užpuolimui, bet, prie
šingai, puoselėja tautų drau
gystės, teisingumo, lygybės 
dėsnius ir kuriasi beklasinę 
visuomenę.

Kad imperialistai svajoja 
apie karą prieš Tarybinę 
valstybę, negali būti abejo
nes. Tačiau naujo karo klau- 
sipias patiems reakcionie
riams yra galvosūkiu. Pa
kelti ginklą prieš Tarybą 
Sąjungą ir prieš demokrati
nes Europos šalis, reiškia iš
stoti prieš visą darbo liau
dį visoje žemes 
reįškia paskelbti 
bin inkų klasei ir 
/loi’ofi, išplėšti iš 
laimėjimus, nustumti 
žmones į vergų padėtį, 
daugiau : siekti sunaikinti 
Pažangiosios žmonijos laimė
jimus. — lygu siekti atsukti' 
'istorijos ratą atgal, grąžinti 
viduramžių laikus, sugriauti 
viską; ką civilizacija yra da
vusi ■ žmonijai.

Ar žmonijos atžagareiviai 
gali tai pasiekti? Į tai atsa
ko taurus Amerikos vyras H. 
Wallace: “Męs žinome, jog 
Karolio .Markso teorijas ne
galima sunaikinti su atomi
nėmis bombomis.” Taip, 
žmonijos pirmynžangos ne-

Maskvos avangardu, 
būtų bomba prie di-
Amerikos ir Anglijos 

versmių, kurios randa-

pa- 
nusi-

vojin-
as sa-

planetoje; 
karą d ar

šu ja susi
jus visus 

darbo 
Dar
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sulaikys niekas! Jokie ka- 
Tai, jokie' ginklai neišgelbės 
išnaudojimu ir pelnagrobys- 
te pagrįstą santvarką, kurioj 
dekadanso procesas prasidė
jo jau nuo viduramžių gady
nės su inkvizicijos palaidoji
mu, su monarchijos absoliu
tizmo nušlavimu, su baudžia
vos pakeitimu buržuazine 
santvarka, su Napoleono su- 
pliekimit, su. Spalio Socialisti
nes Revoliucijos triumfu, su 
fašistinės Vokietijos ir Japo
nijos supliekime ir, paga
liau, aukščiausias kapitaliz
mo etapas — imperializmas, 
taipgi neatsilaikys prieš isto
rinį žmonijos progresą.

Karo kurstytojai negali 
daug kuo pasidžiaugti ir 

•šiuo metu. Antrasis pasau
linių karas jiems atnešė eilę 
pralaimėjimų. Neišsipildė jų 
svajonė matyti Tarybų Są
jungą nusilpusią iš po sun
kaus Tėvynės karo. Išsiva
davo iš po jų letenos tokios 
valstybės, kaip Lenkija ir 
Rumunija, Jugoslavija ir 
Bulgarija, č e k o s 1 o vakija, 
Vengrija, Albanija. Graiki
joje liaudies sukilimo nepa
jėgia numalšinti nei su Ame
rikos ginklais ir karo techniš
kais. Italijos reakcionierių 
galia, “demokratų” palaiko
ma, jaučia slystantį smėlį po 
savo kojomis. Prasti daly
kai jiems ir 'Prancūzijoje, ir 
kituose kraštuose. Darbo 
liaudies kova už išsivadavi
mą iš po ekonominės, poli
tinės bei tautines priespau
dos, įgauna vis tvirtesnį 
platesnį impulsą.

kraustyti. Būtų gaila, jei ji 
patektų i grabą, štai kodėl 
baisi tragedija ištinka “Sovie- 

' tų Europą,” iš kur 'Bažnyčia 
yrą vejama, ir su ja kejama 

ku- 
sau-

krikščioniškoj i kultūra, 
ries vienintele nešėja ir 
gotoja yra Bažnyčia.

ir

Rama-

KRIKŠČIONYBEI 
MATO PAVOJŲ

Pittsburgho Lietuvių Ži
niose rašo Dr. B.
nauskas apie katalikų baž
nyčią “Sovietų Europoje.” 
Jis, matyt, turi mintyje ry
tinę Europą. Jis pranašauja 
krikščionybei pavojų. Ra
manauskas rašo:

Katalikų Bažnyčia yra pa
statyta dideliame bandyme. 
Krikščionišką civilizaciją ir 
kultūrą reikės perkelti į 
spalvuoti! žmonių gyvenimą, 
jų papročius, širdį. Tą gali 
padaryti tik krikščioniško-, 
sios misijos. Tuo turi rū
pintis pačios tautos, šį šimt
metį tektų paskelbti spal
vuotų tautų krikščioniško su- 
civilizavimo šimtmečiu, ši 
akcija iki sekančio šimtme
čio galo būtų gal ^baigta, jei
gu pats pasaulis rūpintųsi 
krikščionišką civilizaciją ir 

zkultūrą pasėti spalvuotų 
žmonių tautose. Ateina lai
kas, kada krikščioniškoji 
kultūra ir civilizacija iš “So
vietų Europos5' turės išsi-

Tai esąs karas ir katali
kų bažnyčia- nenusileisianti. 
“Bažnyčia nėžus”, šaukia 
šis klerikalas. “Jos bandy
mai duoda naują jėgą— gy
vąją katalikybę, kankinius. 
Ir šiame kare bažnyčia tu
ri daug kankinių herojų. 
Tai yra amžinas šaltinis, iš 
kurio trykšta bažnyčios ga
lybe ir amžinumas.” (L. Ž., 
bal. 30.)

Atrodo, kad Ramanaus
kas pilnai patenkintas pa
dėtimi. Jis ieško “kankinių 
herojų.” Bet jis pats, žino
ma, tos garbės nenori.
ALIEJUS IR “ŠVEN
TOJI ŽEMĖ”.

Lietuvos žinioms atrodo, 
kad Amerikos diplomatija 
prisivirė košės su savo po
litika linkui “Šventosios 
Žemės.” Jos sako:

Palestinoje einantis karas 
tarp žydų ir arabų yra tikrai 
pavojingas dalykas pasauli
nei taikai. Visa atsakomybė 
virsta ant Amerikos, nes ji 
panorėjo Šventosios žemės 
padalinimo, ši problema ne 
tiek arabus ir žydus liečia, 
kiek visą katalikiškąjį pa- 

- šaulį, kui’iąm.priklauso Jeru
zalės žemė, ir kuris yra aukš
tesnis autoritetas už pačią 
Jungtinių Tautų sąjungą.

Juk buvo galima prama
tyti arabiškąjį fanatizmą 
prieš žydiškąjį fanatizmą, tad 
kam sukiršinti! šiame daly
ke anglai buvo tikrai išmin
tingesni, jie visados vehgė 
paliesti šį taip opų klausimą.

Arabai tebuvo išsigandę 
tik ' Hitlerio, kuris mėgino 
nugalėti Kaukazą ir eiti to
liau, o dabar bijo Stalino, 
kuris jau žiūri į tą pusę.

• Sakykime atvirai, kad nie
kam nerūpi žydų su arabais 
piovimasis, bet visiems rūpi 
prakeiktas žibalas, ten esan
tis.

Anglai palieka visą naštą 
Dėdei Šamui ant< pečių, 
kurstydami ugnį po jo kojo
mis; o Rusija, gudrioji lapė, 
neva glaudžiasi prie Ameri
kos, palaikydama jos pusę ir 
šaukdama: Valio internacio
nalinė santarvė! Puiki prie
danga komunistams.

Dėl
arabai yra įsiutę prieš Ame
riką ir nenori žinoti apie jo
kia taika, t- v

viršminėtų priežasčių

I

Naujai paskirtasis mūsų šalies prekybos ir pramonės 
sekretorius Charles Sawyer (kairėje) išeina iš Baltojo 
Namo su savo pirmtakųnu W. Averell Harriman po 
pirmojo susirinkimo kabinete. Harrimapas rezignayo, 
kada tapo paskirtas keliaujančiu ambasadorių 16-kaj 
taptų, kurios gaus parmos iš' mūsų iždo paskirtų pini
gų atsteigimui Europos (paramai' reakcinių režimų).

suprganizavo grupelę kitų kongresmanų pasipriešinti di
liui.

Vadinasi, trečiosios partijos žmonių žodžiai ir dar
bai eina išvien^— jie savo žodžius paremia darbais. To 
veltui lauktum iš šertųjų partijų politikierių. *

Žmonių nuoširdumas sprendžiamas ne iš jų žodžių, 
bot iš jų darbų.

Washington. — Kongres- 
inanų 4tąisyklįų komitetas 
užgyrė pasiūlymą, kad pre
zidentas turi parodyt slap
tus dokumęntus kongreso 
komitetam.

Rašo Jonas Šimkus
Lietuvos pažangiųjų ra-: 

šytojų tarpe yra sena tra
dicija — ruošti literatūros 
vakarus platesnės visuome
nės Reaktyvuose, ir tokiu 
būdu, visuomenę supažin
dinti su naujaisiais kūri
niais, čia pat išgirsti iš 
klausytojų kritinių pastabų. 
Tai labai pagyvina rašytojų 
kūrybą, suartina rašytojus 
su skaitytojais, apskritai su 
liaudimi.

Kai Tarybų Lietuvos ra
šytojai po labai sėkmingo 
pasirodymo lietuvių litera
tūros dekadoje Maskvoje 
grįžo į Lietuvą, iš visų pu
sių pasipylė gausūs pagei
davimai: susitikti su rašy
tojais, pasiklausyti jų pa
sakojimų apie mūsų šalies 
pasididžiavimą — Maskvą, 
išgirsti tuos kūrinius, ku
riuos mūsų rašytojai skaitė 
Maskvoje ir susilaukė vi
suotino pritarimo.

Suprantama, kąd rašyto
jai toli gražu neįstengė pa
tenkinti visų pageidavimų, 
negalėjo aplankyti visų ko
lektyvų. Vis dėlto Vilniuje, 
Kaune ir keliuose apskričių 
centruose rašytojai surengė 
daugiau kaip dvidešimt at
skaitinių literatui’, vakarų 
ir visur susilaukė didžiau
sio pritarimo.

Didelis vakaras buvo su
ruoštas Vilniaus Universi
teto rūmuose profesūrai, 
studentams. Universiteto 
rektorius prof. Z. Žemaitis 
pasveikino rašytojus, ‘ atli
kusius labai reikšmingą už
duotį mūsų tautinei kultū
rai ir mūsų literatūrai iš
kelti ir išpopuliaruoti ir iš
reiškė savo džiaugsmą, kad 
mūsų tauta, Maskvos visuo
menė, taip nepaprastai šil
tai ir draugiškai sutiko mū
sų rašytojus ir jų kūrinius. 
Šiame vakare pranešimą a- 
pie dekadą padarė profe
sorius Kostas Korsakas, o 
apie savo įspūdžius ir savo 
kūrinius paskaitė rašyto
jai: Juozas Baltušis, Teofi
lis Tilvytis, Valerija Val- 
siūnienė, Edvardas Mieže
laitis, Vytautas Sirijos Gi
ra ir Jonas Lapašinskas.'

Kitas didelis vakaras vi
sai" Vilniaus visuomenei į- 
vyko Valstybiųės Filharmo
nijos rūmuose dalyvaujant 
Liaudies ansambliui, kuris 
taip pat buvo Maskvos de
kados dalyvis. Didžiulio pa
sisekimo susilaukė Teofilio 
Tilvyčio eilėraštis “šikšno
sparniai”, Valerijos Valsiū- 
nienės “Statytojas” ir Vy
tauto Sirijos Giros “Teis
mas eina”. Šie eilėraščiai 
kalba apie dabartiniu metu 

i vyraujančias n u o t a i kas 
Lietuvoje, apie didį kūrybi
nį darbą, kurį, atlieka Lie
tuvos liaudis. Kaune gyve
ną rašytojai •— dekados da
lyviai: Vacys Reimeris, Eu
genijus .Matusevičius, Ka
zys Jankauskas ir Rudaitis 
atskaitinius literatūros vą^ 
karus suruošė visos eilės 
Kauno fabrikų darbinin
kams, aukštųjų mokyklų 
studentams. Pagaliaus, da
lyvaujant ir Vilniaus rašy
tojams didelis literatūros 
vakaras buvo suruoštas 
Kauno- Vytauto Didžiojo 
Universiteto studentams.

Mūsų literatūros klasikas 
A. Vienuolis - Žukauskas, 
nuolat gyvenąs Anykščiuo
se, vienas pats suruošė sa
vo miesto visuomenei ir/ 
jaunimui dekados įspūdžių 
vakarą, o. rašytojas Juozas 
Paukštelis, nuolat gyvenąs 
Kėdainiuose, suru6šė litera-

Kėdainiųtūrinį vakarą 
miesto visuomenei. Jeigu 
visi tie vakarai būtų tik 
rašytojų pastangų vaisius, 
nebūtų verta nei šių eilučių 
rašyti. Svarbiausia yra tai, 
kad pati visuomenė jų pa
geidavo ir labai šiltai rašy
tojus sutiko.

Šis faktas^ kaip tik ir 
traukia dėmesį. Jis rodo, 
kad visuomenės domėjima
sis naujais lietuvių rašytojų 
kūriniais nuolat auga.

Prisiminus senesnius, y- 
pač • smetoniškus laikus, 
Lietuvos visuomenė buvo 
nepaprastai pasyvi literatū
ros atžvilgiu. Literatūra do
mėjosi tik studentija, bet 
nebuvo tokio atsitikimo, 
kad rašytojai būtų pagei
daujami fabrikų darbininkų 
kolektyvuose.
Dabar gi patys aktyviausi 

klausytojai ir savo nuomo
nės reiškėjai literatūros 
klausimais tapo mūsų įmo
nių darbininkai. Iš jų tarpo 
pasigirsta labai teisingos 
pastabos, mūsų rašytojų dė
mesį kreipiančios į aktua
laus gyvenimo temas. Dar- • 
bininkai reikalauja, kad 
mūsų rašytojai plačiau ir 
išsamiau meniškai aprašy
tų darbininkų puikų darbą, 
kad parodytų kūriniuose 
naujos Lietuvos žmogų.

Literatūros dekada Mas
kvoje ir mūsų rašytojų gau
sūs susitikimai su lietuviš
ka visuomene suteikė labai* 
didelį paskatinimą rašyto
jams griebtis tolimesnio 
kūrybinio darbo. Visuome
nėje jie patikrino savo kūri
nių vertingumą ir ryškiau
siai pastebėjo, kur pasiekta 
rimtų laimėjimų, o kur yra 
ir trūkumų. ’

Dabar Lietuvos rašytojai 
imasi stambesnių veikalų 
kūrimo. Teofilis Tilvytis* 
pradėjo rašyti- naują poe
mą, kurioje pavaizduos mū
sų kaimo vargingo valstie
čio sunkų kelią į šviesesnio 
gyvenimo dienas tarybinėje 
Lietuvoje. Tai bus ištisa 
mūsų darbščių valstiečių e- 
popeja.

Jonas Marcinkevičius ra
šo scenarijų naujam lietu
viškam filmui, baigia pa
ruošti naują draminį veika
lą “Sūgrįžimas”, kurį imasi 
statyti Respublikos teatras 
Vilniuje, ir tuo pat metu 
imasi rašyti naują romaną.

. Kazys Jankauskas paruo
šė spaudai novelių rinkinį 
ir dabar dirba prie naujo 
romano. Romaną ėmėsi ra
šyti ir prozaikas Juozas 
Paukštelis.

Labai didelį gyvumą rodo 
jaunieji pradedantieji ra
šytojai, kurių Lietuvoje jau 
yra arti dviejų šimtų. Šių 
metų balandžio 15 dieną 
Vilniuje ruošiamas visos 
respublikos pradedančių ra
šytojų pasitarimas ir lig
šiolinės kūrybos įvertini
mas.' Pranešimus literatū
ros klausimais pasitarime 
padarys įžymiausi mųsų ra
šytojai.

Iš šių kelių pastabėlių 
skaitytojui nesunku susida
ryti teisingą įspūdį apie lie
tuvių tautos didelį domėjL < 
mąsi savo literatūros augi
mu. Tatai rodo, kaip grei
tai mūsų visuomenė, tarybi- - 
nės santvarkos dėka, pakilo 
į aukštesnį savo tautinės 
kultūros lygį. O tai ir yra 
geriausias atkirti^ visiems 
melagiams,t kurie stengiasi 
pliaukšti niekus apie lietu
vių tautinės kultūros smu
kimą. Gyvenimas ir faktai 
tuot melus sugriauna.

/•Į-



_ t

Lietuvių Literatūra 
Didžiajame Kelyje
žymusis tarybines Lietu

vos rašytojas Albinas Žu
kauskas (Vienuolis) Vil
niaus laikraštyje “Literatū
ra ir Menas” labai optimis
tiškai žiūri i lietuvių lite
ratūros ateitį. Jo suprati
mu, išsilaisvinusios iš ponų 
ir išnaudotojų/ įtakos lietu
vių literatūros pletojimusi 
erdvė neribota. Socialisti
nių tautų šeimos literatū
roje ji užims ne antrąją vie
tą.

Žukauskas rašo:
“Lietuvių tauta pirmą 

kartą savo kultūros istori
joje pergyvena nepaprastai 
džiugų ir reikšmingą įvykį: 
didžiojoje mūsų šalies sosti
nėje, Maskvoje, vyksta lie
tuviu literatūros dekada. 
Dar niekada mūsų literatū
ra neturėjo .tokios įžymios 
progos taip stambiu mastu 
ir taip nepaprastomis ap
linkybėmis išeiti į tokias i 
platumas, atkreipti į save 
visos tarybinės liaudies dė
mesį, už savo krašto ribų 
parodyti savo laimėjimus.

“Lietuviškosios literatū
ros dekada yra nauja mūsų 
kultūrinio gyvenimo pako
pa, vedanti į dar aukštesnį 
pakilimą, į nuostabų mūsų 
literatūros suklestėj imą, i 
kuris įmanomas tik stalini
nės tautų draugystės nu
skaidrintoje darbo žmonių 
valstybėje — Tarybų Sąjun
goje.
# “Vos keletas metų mus 
teskiria nuo sunkiųjų bur
žuazinės priespaudos laikų, 
o kaip smalkiai pakito, pa
šoko aukštyn visas mūsų 
respublikos gyvenimas, y- 
pač kultūra, mokslas, me
nas! Ši nors ir nedidųtė me- 

•tų perspektyva leidžia 
mums palyginti skurdžią 
praeitį su šviesia, kūrybin
ga dabartimi ir padaryti 
džiugias išvadas. Prieš mū
sų akis iškyla gana relje
fingas vaizdas, kuriame ne
paprastai raiškiai matyti, 
kaip anuo metu valdančioji 
klasė, pasigaudama pačių 
žemiausių iš buržuazinių 
vakarų plūstančių įtakų, į- 
vairiaspalvio antikultūrinio 
ir antidemokratinio šlamš
to, žalojo ir nusiaubė tikrą
ją, liaudišką lietuvių tautos 
kultūrą, apkrėtė ją reakci
niu, nacionalistiniu apnašu.

“Aklai pildydami savo 
duondavių, Vakarti kapita-

Reuther’io Detroite davė progą skaldytojams

listų užmačias, tuometiniai 
buržuazinės Lietuvos vieš- 
patukai, pavergę ir išnieki
nę darbo liaudį, slopindami 
bet kokią pažangesnę mintį, 
stengėsi payėrsti Lietuvą 
sanitariniu kordonu, kuris 
turėjo apsaugoti Vakarus 
nuo bolševizmo įtakų. Iš 
tikrųjų gi jie norėjo Lietu
vą paversti ' Vakarų impe
rialistinių valstybių tramp- 
lynu Tarybų Sąjungai pulti.

“Nelemtiems savo tiks
lams pasiekti jie karštai 
stengėsi pajungti ir groži
nę literatūrą, paversdami ją 
liaudies sąmonės migdymo, 
jos atitraukimo nuo degan
čių dienos klausimų įran
kiu. Tačiau tik nedidelė ra- v
šytojų dalis leidosi suvilio
jama. Patys stambiausi ir 
talentingiausi mūsų groži
nės literatūros kūrėjai liko 
ištikimi revoliucinėms Bi
liūno ir Janonio pagrįstoms 
literatūros tradicijoms. Sek
dami stipriai Lietuvos ko
munistų partijos veikiamos 
lietuvių darbo liaudies pė
domis, jie kėlė drąsų protes
to balsą, demaskavo buržu
azijos išsigimimą, jos, kaip 
klasės, visišką renegavimą, 
tvirtai žengė progreso ke-

Pašovimas automobilistą prez. Walter 
darbininkų judėjimo dar pabliauti prieš kovinguosius darbininkus, kad lengviau bū
tų navergti. Prie jo lovos sėdi jo žmona. Buvo pašautas namie, per langą. Unija 

ir Įvairios organizacijos pasiūlė virš 100 tūkstančių už nurodymą blogdario.

“Pažangaus rašytojo ‘liki
mas tais laikais buvo tie
siog nepavydėtinas. Nuolat 
valdžios persekiojamas, u- 
jamas, reakcijos ' šmeižia
mas, jis neturėjo nė vienos 
ramios dienelės. Jo kūrybą, 
jo drąsų žodį žiauriai žalo
jo biaurus reakcijos įrankis 
— cenzūra, dažnai iš gero 
kūrinio tepalikdama gailius 
griaučius. Tikroji grožinė 
literatūra, kaip ir kitos kul
tūros šakos, skurdo vargiai 
pakenčiamo įnamio padėty.

“Šiandien lietuviu tauta 
laiminga, nusikračiusi vi
siems laikams dešimtme
čiais ją niokojusio buržua
zinio slogučio, įstojusi į 
garbingą socializmo staty
tojų kelią, kuria didingą,’ 
gražų gyvenimą, savo ir 
busimųjų kartų laimę.

“Tarybinė .mūsų literatū
ra kas kartas tvirtesniu 
žingsniu eina į naują paki
limą, aprėpdama vis plates
nius gyvenamo meto akira
čius. Rašytojui atsiveria ne
girdėtai platūs veiklos ba
rai, jo kūryba gauna iš nau
jo, veržlaus, įvairiašakio 
gyvenimo aibes puikios ne

to, kai vienas 10 metų vaikutis tapo užmuštas, jos 
užpikietavo kryžkelį.

Šios philadelphietės motinos ryžosi veikti, kad daugiau 
vaikų nebūtų užmušta šiame pavojingame kryžkelyje. 
Po

džiagos.
“Atsirado naujos, nepa-' 

prastai .palankios sąlygos 
rašytojo kūrybai pasiekti 
plačiausias mases, tolimiau
sius krašto užkampius. Ta
rybinė knyga šiandien —la
biausiai kiekvieno darbo 
žmogaus laukiamas svečias.

“Tuo būdu yra įgyvendin
tos mūsų praeities pažan
giųjų žmonių gražiausios 
svajonės: pasiektas knygos 
masiškumas, visuotinumas. 
Netoli tas laikas, kada kny
ga bus kiekvienam piliečiui 
tiek pat reikalinga ir būti
na, kaip oras, kaip saulės 
spinduliai.

“Esant tokiam tampriam 
ryšiui tarp literatūros ir 
liaudies, rašytojas pamažu 
tampa tikru masių auklėto
jų, jų lūkesčių skelbėju, ko
munizmo šaukliu. Tą ryšį 
šimteriopai sustiprina vi
siškas rašytojo, ir liaudies 
bendrumas. Savaime su
prantama, kad tik šiuo at
veju literatūra ir gali pilnai 
atsiliepti į liaudies porei
kius, stovėti jos kovingų 
gretų priešaky. Literatūra 
pagaliau tapo visiškai iš
laisvinta ir stojo tarnauti 
tūkstančiams darbo žmonių, 
o ne saujelei dykaduonių.

“Tokia garbinga padėtis, 
suprantama, reikalauja iš 
rašytojo įtempti visas 
jėgas, kurti didžios meninės 
ir idėjinės vertės kūrinius, 
pateisinti savo, kaip sielų 
inžinieriaus, vardą. Tarybi
nis rašytojas, stovėdamas 
socializmo statytojų avan
garde, apdainuodamas nau
ją gyvenimą turi su visa ne
apykantos aistra pulti ir 
griauti tai, kas mūsuose iš
likę reakcinga, kas stovi 
skersai pažangos kelio, ne
numaldomai kovoti prieš 
buržuazinės praeities lieka
nas, prieš zoologinį nacio
nalizmą, prieš supuvusios 
buržuazinės vakarų kultū
ros liekanas ir įtakas, ku
rios, kaip antiliaudiškos ir 
antidemokratinės, yra iš 
esmės svetimos mūsų liau
džiai, ir todėl atmestinos, 
vytinos lauk iš mūšų didin
go ir šviesaus gyvenimo.

“Tarybinės santvarkos ir 
stalininės tautų draugystės 
dėka, lietuvių literatūra 
plačia srove įsilieja į di
džiulį tarybinių tautų kultū
ros okeaną. Plataus masto 
kultūrinis savitarpinis ta
rybinių tautų bendradar
biavimas, glaudūs kultūri
niai santykiai su broliško
mis tautomis, o ypač su di
džiąją rusų tauta, turinčia 
neįkainuojamus kultūros 

lobius, be abejonės, atneš 
jaunai mūsų tarybinei lite
ratūrai žymius vaisius, pa
dės jai pasiekti naujas kū-. 
rybines aukštumas.

“Su giliu širdies džiaugs-

mu prisimeni laiminga lie
tuvių tautai datą.— 194.0 m. 
birželio menesį, kada tary
biniai kariai atnešė mums 
laisvę mūsų kultūros, mūsų 
gyvenimo atgimimą. Giliai 
mūsų liaudies širdyje glu- 
dėjusios simpatijos Tarybų 
Sąjungai, tada pirmą kartą

džiūgavimo srove. Iš karto 
buvo užmegztas ir nuošir
dus kultūrinis* bendradar
biavimas. Jau 1941 m. rude
nį turėjo’ įvykti Maskvoje 
pirmoji lietuvių literatūros 
dekada. Deja, žiaurus fa
šistinių barbarų antplūdis 
laikinai sutrukdė šį gražų 
užsimojimą. Tačiau, nežiū
rint to, kad Lietuva buvo* 
laikinai okupuota, kultūri
nis bendravimas nenutrūko. 
Tarybų Sąjungos gilumon 
pasitraukę lietuviai rašyto
jai, kovodami savo kūryba 
su žiauriausiuoju Tėvynės 
užpuoliku, kartu plėtė lite
ratūros brolystę ypač su ru
sų rašytojais. Jie nemažai 
pasidarbavo lietuvių lite
ratūros išpopuliarinimui.

“Vienas po kito pradeda 
rodytis rusų kalba mūsų 
klasikų ir tarybinių rašyto
jų veikalų vertimai, kuriem 
pradžią davė dar 1937 m. iš
verstas Petro Cvirkos ro
manas “Žemė maitintoja.” 
Salomėjos Nėries, Ant. 
Venclovos, J. Marcinkevi
čiaus, K. Korsako,. E d. Mie
želaičio ir kitų tuo metu Ta
rybų Sąjungoje gyvenusių 
rašytojų kūriniai, išversti į 
rusų kalbą, įėjo į bendrą ta
rybinės kultūros lobyną, 
buvo tarybinės liaudies pa
mėgti.

• “Lygia greta darybiniai 
rusų rašytojai susidomėjo 
ir mūsų literatūros klasi
kais. Sunkiausiomis mūsų 
Tėvynei dienomis, kada fa
šistinės vokiškųjų barbarų 
gaujos brovėsi į šalies gilu
mą, rusų poetas Brodskis 
ėmėsi versti įžymiojo mūsų 
literatūros klasiko Donelai
čio garsiąją “Metų” poemą. 
Tuo būdu, ilgai savosios 
buržuazijos laikytas užmir
šime didysis būrų dainius, 
mūsų' literatūros pasidi
džiavimas, išvertus jo poemą 
rusų kalba, iš karto tapo 
prieinąmas milijoninėms ta
rybinių žmonių masėms, 
visu savo didingumu įžengė 
į tarybinę literatūrą.

“Greta Donelaičio pirmą 
kartą tokiu mastu pasirodo 
už respublikos ribų ir kiti 
mūsų klasikai bei dabarties 
rašytojai. 1947 m. Makvoje 
išėjo rusų kalba rinktinių 
Žemaitės raštų tomas, Pet
ro Cvirkos rinktinių raštų 
tomas, baigiamas spausdin
ti Maironio eilėraščių rinki
nys. Be to, išleidžiamos 
rinktinės lietuvių poetų ei
lėraščių . ir novelių knygos,

o taip’ pat A. Venclovos ir 
A. Churgino eilraščių rinki
niai. Didelio skaitytojų dė
mesio sulaukė stalinine pre
mija atžymėta Salomėjos 
Nėries eilėraščių knyga 
“Mano kraštas”, kuri taip 
pat yra išleista ir rusų kal
ba. Žymusis rusų tarybinis 

nuoširdaus | poetas N. Tichonovąs, iš
vertęs į rusų- kalbą A. Ba
ranausko “Anykščių šilelį”, 
nepaprastai aukštai vertina 
poemos subtilumą, niuan- 
suotumą. — Aš supratau, 
rašo N. Tichonovąs, — kad 
šis kūrinys, persunktas miš
ko ošimo nepaprastu spal
vingumu, — lietuvių kalba 
skamba, kaip’ simfonija.

“Prie čia išvardintų ver
timų reikia dar pridėti dau
gelį rusų periodikoje spaus
dintų- mūsų rašytojų eilė
raščių, apysakų, novelių, o 
taip pat straipsnių, nušvie
čiančių lietuvių literatūros 
raidą. Tada, savaime su
prantama, paaiškėja, kad 
mūsų rašytojai lietuviško
sios literatūros dekadoje 
pasirodo ne kaip kokie nau
jokai, be’t kaip jau tarybi
nio skaitytojo pažįstami ir 
mėgiami bendro visų tary
binių tautų laimėjimo —ta
rybinės literatūros kūrybos 
dalyviai.

“Tuo būdu stalininės tau
tų draugystės dėka, šian
dien mes galim didžiuotis 
ne tik savo tautinės kultū
ros visuotiniu pakilimu ir 
suklestėjimu, bet ir tuo, 
kad esame didžiosios socia
listinės kultūros kūrėjai. 
Čia pirmiausia užsitarnau
ja didžiulę mūsų* meilę ir 
pagarbą didžioji rusų tauta, 
kuri mus visokiariopai pa
remia, kurios milžiniški 
kultūros lobynai •. suteikia 
mums, tarybiniams Lietu
vos rašytojams, puikių kū
rybos pavyzdžių. Iš kitos 
pusės, rusų tauta, rusų kal
ba, yra lyg koks tarpinin
kas, per kurį susisiekiama 
su kitomis broliškomis tau
tomis, kurio pagalba mūsų; 
literatūros kūriniai pasida
ro prieinami kiekvienam 
Tarybų šalies žmogui.

“Mūsų literatūros kū
riniai, kultūrinio tarybinių 
tautų bendradarbiavimo dė
ka išeina dešimtimis mūsų 
Tėvynės kalbų. • Kas> galėjo 
prieš dešimtį metų svajoti, 
kad mūsų poetų eilėraščius 
skaitys tolimos Armėnijos, 
Azerbaidžiano, Uzbekijos ir 
kitų kraštų\ skaitytojai, ne
kalbant jau apie ukrainie
čių, baltarusių, estų, latvių 
ir kitų tautų skaitytojus.
1 “Lietuvių literatūros de
kada — stambus, istorinis 
mūsų kultūrinio gyvenimo 
įvykis, didžiulis lietuvių li
teratūros Įvertinimas. Ta
čiau jis mus įpareigoja dar 
labiau įtempti jėgas.” .
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Rašo Jurgis Tarnauskas
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Kaip Dirba Lietuvos 
I )ailininkai

Neseniai’.teko apsilankyti 
Lietuvos TSR nusipelniusio 
meno veikėjo, “ Stalininės 
premijos laureato profeso
riaus J. Mikėno studijoje. 
Skulptorius dabar užimtas 
žinomo lietuvių prozaiko 
Petro Cvirkos biusto sukū
rimu. Biusto .eskizai jau 
paruošti, ir artimiausiu lai
ku skulptorius pradės lip
dyti biustą.

Portretais užimtas daili
ninkas Vienožinskis, kuris 
numatė nutapyti kompozi
torių Tallat-Kelpšos, Ra
čiūno ir Dvariono portre
tus.

Dailininkas R. Kalpokas 
tapo savo mirusiojo tėvo 
respublikos nusipelnius i o 
meno veikėjo Petro Kalpo
ko portretą. Skulptorius 
Bučas kuria mylimos lietu
vių liaudies poetės Salomė
jos Nėries statulą.

Žinomas lietuvių skulpto
rius Petras Rimša, užbai- I '
gęs medalį, skirtą lietuviš
kosios knygos 400 metų su
kakčiai paminėti, išvyko į 
kurortą Kryme, pailsėti. .

Dailininkų darbai įvairūs 
pagal savo žanrą ir tema
tiką. Daugelis paveikslų at
vaizduoja didžiulį atstato
mąjį darbą, kuris dabar 
vyksta respublikoje. Labai 
įdomiai atrodo pradėtas 
dailininko Vairio paveiks
las, pavadintas “Pirmoji pa
vasario vaga.”

Paveikslas atvaizduoja 
Lietuvos valstiečius —nau
jakurius, pirmą kartą paju
tusius darbo džiaugsmą sa
vo žemėje, gautoje iš tary
bų valdžios.

Tai pačiai temai paskir
tas originalus jauno daili
ninko— dekoratoriaus Var- 
nacko darbas, kuris ruošia 
didelį daugiaspalvį kilimą, 
kuris vaizduoja gausaus 
derliaus valymą valstiečių 
laukuose.

Apie Lietuvos miestų at
statymą kalba dailininkų 
Mackevičiaus, Kvolio ir 
Vaineikytės paveikslai. A- 
pie lietuviškos gamtos gro
žį pasakoja Gudaičio,* Mac
kevičiaus ir Žebenkienės 
peizažai. Seniausias lietu-,

vių dailininkas, nusipelnęs 
meno veikėjas Žmuidzinavi
čius kuria peizažą “Išplau
kė jūron.” Paveikslas per
duoda žiūrovui didybę jūros 
erdvės, kurioje laisvuose 
vandenyse supasi Lietuvos 
žvejų burlaiviai, išplaukę 
anksti rytą žvejybai.

Eilė dailininkų paskyrė 
naujus darbus Lietuvos že
mių nuo vokiškųjų okupan
tų išlaisvinimui ir lietuvių 
liaudies kovai su fašisti
niais grobikais. Tokių dar
bų tarpe yra dailininko 
Kontrimo paveikslas “Žval
go sutikimas”, “16-toji lie
tuviškoji divizija tėvynės 
laukuose”, — nusipelniusio 
Lietuvos TSR meno veikėjo 
Vytauto Palaimos, partiza
nės biustas — skulptoriaus 
Vaivados ir kiti kūriniai. 
Įdomus savo turiniu daili
ninko Mlergašilskio paveiks
las “Lietuvos valstiečių su
sitikimas su savo išvaduoto
jais — Tarybinės armijos 
kariais.”

Nauji Lietuvos dailinin
kų darbai yra Lietuvos, at
gijusios po karo ugnies ir 
sunaikinimų, kūrybinio gy
venimo atspindys.

Vilnius,
1948 m. vasario mėn.

PALEISTA PIRMOJI AUTO 
REMONTO FABRIKO EILĖ.

Kaune paleista pirmoji auto 
remonto fabriko eilė. Ši įmonė 
.yra viena iš stambiausių poka
rinio penkmečio naujų statybų 
Lietuvos respublikoje.

Centrinis fabriko cechas yra 
motorų cechas su tokiu įrengi
mų kiekiu, kokio nebuvo vi
suose buržuazinės Lietuvos au
to remonto dirbtuvėse.

Didelė įrengimų dalis gauta 
iš broliškų respublikų ir suda
ro paskutinio technikos žodžio 
pavyzdžius.

Be trijų atiduotų eksploata
cijon cechų, šiomis dienomis 
numatoma paleisti į darbą gal- 
vanizacijos, metalizacijos, agre
gatų ir šasi sunarstymo ir re
monto bei restauracijos cechus.

Munich, Vokietija.—Su
dužo amerikonų bombane- 
šis; žuvo vienas lakūnas, su
žeista 11.

BOSTON, MASS.

KONCERTAS
— RENGIA —

CAMBRIDGE AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBO CHORAS

SEKMADIENĮ

Gegužės

AI. Vasiliauskas
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Koncerto programą pildys; BIRŪTA RAMOŠKAITĖ, pa
sižymėjusi dainininkė iš New Yorko; ALBERTAS VASI
LIAUSKAS; tenoras iš New Yorko; VALDEKO KAN- 
GRO, smuikininkas, ir KALJO RAID, čelistas—solistai ir 
duetistai; CAMBRIDGE AMER. LIET. PIL. KLIUBO 
CHORAS, vadovybėje ^AMELIJOS TATARONAITĖS.

Svetainė randasi du blokai nuo Bostono sodo.
Kviečia Rengimo Komitetas.

MAY 
Pradžia 3 vai. dieną

New England Mutual Hall 
225 CLAREDON ST., 

katrip. Boylston St.
Įžanga $1.20 (su taksais)

4
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Minersville, Pa.

Istorine Apysaka*
I

(Tąsa)
— Aš dar šiandien pakalbėsiu sų Dor- 

mua. Suprantama, reikia uždrausti už
sieniečiams dalyvauti politinėse demons
tracijose. Aš užtikrinu jus, brangus ko
lega, kad mes neprasilenksime su tradi
cijomis. Truputį pasitikėjimo, ir viskas 
susitvarkys... J

Padėkojęs Piru nuėjo į šalį. Viaras 
pakuždėjo vienam komunistui:

— Jeigu mes nesutramdysime Tessa 
gaujos, jie mus sunaikins.

Viarui atrodė, kad tai — valstybinė 
išmintis ir kad laviruodamas jis žengia 
į pergalę.

Pro tribūną ėjo mažo Lano miestelio 
delegacija. Delegatai — senis aksomo 
striuke, su nuorūka, prilipusia prie apa
tinės lūpos, ir ketvertas jaunų darbinin
kų, šventiškai pasipuošusių, —- nešė vė
liavą, kurioje buvo parašyta: “Lanas ne
leis laimėti*fašistams.” Viaras pagalvo
jo: Lane, tikriausiai, trys šimtai darbi
ninkų, nedaugiau... Ir Viaras lyg at
siduso, lyg sumurmėjo:

— Vaikai!...
Pjeras, susijaudinęs ir nudžiugęs, pri

sivijo savo koloną. Jis nepasakojo savo 
pokalbio su Viaru: bijoj, kad Mišo iro
nija nesugriautų jo susižavėjimo.

Mišo seniai pamiršo rytines peštynes 
ir suplėšytą švarką. Skaudėjo nugarą, 
bet jis buvo linksmas: demonstracija 
pavyko puikiai. Tik kai jie'priėjo užtva
rą, jis nutilo. Sutemo, ir sušvito žibu
riai, diskai, stulpai su benzinu, žalios, 
oranžinės, raudonos iškabos—visas mar
gasis priemiesčio gėlynas.

— Mišo, ko gi tu nusiminęs?
— Ne. Karšta!
Jis rankove nuošluostė kaktą ir staiga 

tarė:
/ — Aš neseniai perskaičiau Blanki bio
grafiją ir ėmiau pavydėti. Puikus gyve
nimas, o svarbiausia — paprastas. Ke
letas dienų -r- barikados; visas likusis 
laikas—kalėjimas. Jis netgi apie žvaigž
des rašė . t. Tuomet buvo reikalaujama 
vieno: numirti. O dabar reikia gyventi. 
Reikia laimėti. Bet kuria kaina. O tai 
sunkiau. Taipgi ir sausiau. Tačiau rei
kia.

Pjeras klausėsi jo nustebęs: jis staiga 
suprato, kad Mišo mintis sudėtinga, kad 
aiškiose formulėse slypi aistringa pri
gimtis, daug skausmo, susivčlusio ir 
karšto, kaip žvėries kailis arba kaip ste
pės žolė.

— Tu išaugai, Mišo. Anksčiau aš ta
vyje mačiau tik draugą. O - dabar... 
Dabar tu gali vadovauti.

Atsakyman Mišo padarė vaikišką gri
masą ir sušvilpė, kaip strazdas: jis nuo
stabiai švilpavo.

O demonstrantai vis ėjo ir ėjo, ir visur 
tebeskambėjo: “Tai jau bus paskutinė...” 
24

Kitą rytą Pjeras išvyko atostogų; 
prieš jį buvo mėnuo ramybės, ir ramy- ’ 
be jam atrodė mėlyna zir auksinė, kaip 
kelionių biuro plakatai.

Anjesa išvyko savaitę anksčiau. Ji 
nusisamdę žvejo namelį ant vandenyno 
kranto, prie Konkarno. Namas stovėjo 
ant uolos, kaip balta kvadratinė dėžutė. 
Apačioje moterys taisė mėlynus tinklus, 
Ir vėjyje skleidėsi rudos burės. Vieta 
buvo atvira: daug vėjo, stiprūs potvy
niai, nenutildamas dieną ir naktį kalbėjo 
vandenynas.

Pjeras pamatė švarų išbaltintą kam
barį, papuoštą oleografijomis. Čia viskas 
kvepėjo žuvimi: paklodės, užuolaidos, 
netgi sienos.

Pjeras atvyko dar kupinas Paryžiaus 
įvykių. Jis su pasididžiavimu papasako
jo Anjesai savo pokalbį su Viaru; smul
kiai pavaizdavo demonstraciją; kalbėjo 
apie fašistų pinkles. Anjesa tylėjo. Pje
ras įsikarščiavo: nejaugi jis niekuomet 
negalės ją įtikinti, kad jo darbas svar
bus, teisingas? ...

— Vien dėl to verta gyventi! Ar tu 
nesupranti?

— Ne. Ir nenoriu suprasti. Tai—žai
dimas, bet ne vaikiškas, o biaurus žaidi
mas. Aš jame visame jaučiu melą. Nie
kas niekam nenori nusileisti. Viaras?... 
Juk jis parduos, kaip ir visi! Argi tu ne
matai, kad žmonės tie patys? ....

— Mes juos perauklėsime.
— Ne, jūs kuo kitu užimti: jūs juos 

perdažote. Tai — lengviau, bet, viešpa
tie, kaip tat nuobodu! Ir negarbinga!

IMM MM feZfl kKft *Za k""įį" "įf’ -A- . ’•v’

'Taip jie ginčijosi pirmąją- Pjero at
vykimo dieną. Paskui jis atsidėjo poil
siui. Tris dienas jis nieko neveikė, nieko 
negalvojo, maudėsi, gulėjo smėlyje, lai
piojo po uolas ir ištisas valandų valan
das sekė didėjantį bangų plakimąsi. Jis 
ne vieną kartą yra buvęs prie pietų jū
ros, žinojo jos tingumą ir lepumą. Van
denynas nustebino Pjerą. Pradžioje jam 
viskas atrodė nepakenčiamai baugu, 
lyg pati gamta čia būtų gyvenusi, nu
matydama artėjančią katastrofą. Grei
tai jis suprato, kad tas dundėjimas ati
tinka jo dvasinę būklę. Jis džiaugėsi vė
jo stiprumu, kuris neleido praverti du
rų, stengėsi parmušti žmogų, lankstė že
mus tvirtus medžius.

Taip praėjo trys dienos. Pjero veidas 
įdegė, o jis pats visas išsivėdino; šimtai 
dalykų, Paryžiuje atrodę reikšmingi, čia 
sukeldavo tik paniekinamą šypsnį. Užtat 
atsivėrė nauji pasauliai: griežtai nusta
tytais vandens keliais plaukiančių sar
dinių gyvenimas, vandens augalų kva
pas, gausių žvaigždžių reginys.

Laikraščiai ateidavo taip pavėlavę, 
kad per visas šias dienas Pjeras nesuži
nojo nieko nauja. Kartą jis ištraukė ma
žutį priimtuvą, kurį buvo atsivežęs, pa
siklausė: biržos kursai, japonų-kinų in
cidentas, Tessa kalba komersantų ban
kete ... Ir, numojęs .ranka, Pjeras išėjo 
gaudyti krabų.

Anjesa pražydo: dabar ji jautėsi visai 
laiminga. Paryžiuje ji ir nerimavo dėl 
Pjero, ir Jo pavydėjo įvykiams. Savo kil
me, gyvenimu, sunkiu ir glaudžiai susi
jusiu su Belvilio gyvenimu, ji būtų galė
jusi susižavėti įvykiais. Tačiau ją at
stumdavo visa, kas vieša, abstraktu — 
ginčai, programos, laikraščių ir mitingų 
kalba; ji pasipiktinusi vadindavo tai 
“politika.” Ją jaudino tik paskirų žmo
nių likimas. Pavyzdžiui, ji abejingai 
klausėsi kalbant apie streikus; taęiau, 
kai Pjeras papasakojo jai apie ‘Kleman- 
sę, ji nusisuko, kad jis nepastebėtų jos 
ašarų. Pjero susižavėjimas Liaudies 
frontu jai atrodė sukimasis vietoje, kaž
kokia žodžių audra. Ji pati sau kalbėjo: 
dėl tokių dalykų nemirštama! . . . Čia tu
rėjo įtakos ir neribotas egoizmas: ji pir
mą kartą pažino ramybę ir’bijojo, kad 
staiga nepasibaigtų viskas. Nėštumas šį 
jausmą padarė stiprų ir atsparų: Anje
sa saugojo dvi gyvybes. Ir tai, kad Pje
ras nesiklauso radijo, jai atrodė išsigel
bėjimo ženklu.

Ketvirtos dienos vakarą prasidėjo au
dra. Pakilo ji netikėtai. Pjeras ir Aftje- 
sa sėdėjo ant kranto; staiga vėjas susu
ko smėlio stulpą; Anjesa užsimerkė. O 
po keliolikos minučių viskas aplinkui pa
siuto. Jūra išsvaidė į krantą valtis. Na
mai rėkė. Vargais negalais Pjeras ir Ap- 
jesa parsikasė į kambarį.

Anjesa siuvo prie lango. Jau temo; jie 
nedegė šviesos: buvo gražus siautėjan
tis tamsiai violetinis vandenynas. Įpy
kusiai stichijai dūkstant, . jie jautėsi, 
kaip kevale; jie ypač stipriai pajuto mei
lės šilimą, tamprumą, gyvybingumą.

Pjeras tingiai pasuko priimtuvo į jun
gėją. Užsidegė žalia akis, ir į jūros ūži
mą įsimaišė kitas, jam giminingas: ki
mus striubavimas, pokšėjimas, “morzės” 
takšėjimas.

Moteriškas balsas. Tai- angliškai... 
“Bendra biržos tendencija kylanti. ‘Ro- 
yal-Deutsch’ šiandien buvo kotiruojama 
dviem taškais daugiau^ . .” *

Džazas.
Vokiškas romansas: “Tu buvai sal

džiausioji blondinė ...”
“Kalba Paryžius. Radijo stotis Jie de 

France.'’ Bangos ilgis. .. Morisas Ševelje 
atliks ‘Paryžius lieka Paryžius’...

“Pirkite dulkių siurblius ‘Liuks.’ Fir
ma ‘Liuks’ laiminga, patiekdama radijo 
klausytojų dėmesiui skečą: ‘Nematomoji 
dulkelė.’ ”

Italija. Fašistų partijos sekretoriaus 
kalba: “Mes auklėjame jaunuosius legio
nierius vyriškumo dvasioje .. .”. Ir šo
kiai.

Dviračių lenktynės: “Po-Karkasdno 
etape belgas Grene pravažiavo ...”

“Klausykitės tikslaus laiko! Po ketvir
to signalo bus devyniolika valandų pagal 
Grinvičių. Dienos įvykiai...”

“Du tūkstančiai užmuštų...”
Anjesa numetė siuvinį. Pjeras suspau

dė priimtuvą, lyg norėdamas jį pa-/ 
smaugti.

mIImk

Vedina už rankos savo 11 metu dukrele, Mrs. Jorge 
Gaitan, našlė nužudyto Colombijos liberalu vado, išei
na iš šermenų, įvykusiu tautiškame parke, Bogotoje. 
Gaitaną palaidojo plytomis grįstame kape po jo na

mais, kurie'taps tautos istorine vietove.

PHILADELPHIA, PA
Gegužės 1 d-, buvo suvaidin

ta Lyros Choro komedija — 
“50-50.” Lošėjai veikalo prašė 
manęs, kad padaryčiau kelias 
pastabas, nes esu' lošęs dides
niuose veikaluose, kaip tai “žy- 
vilė,” “Mindaugis,” “Milionai 
Vandenyje” ir daugelyje kitų. 
Iš profesijos esu piešėjas. Man 
teko grimeruoti, pritaikinti lo
šėjų, išvaizdas, kad jie atrody
tų ^tokiais, kokių roles vaidina.

Tarnaitė buvo tinkama. Lošė 
gerai. Ponia taipgi gerai Mošė, 
nor

trūko energijos. Ponios teta 
perdaug išrodė jauna, neprisi
laikė grimeravimo ir lietuvių 
Raibos.

Ponios kambarys perprastai 
išrodė, — kaip daržinė. Iš lau
ko. įeinamos durys išgverę, su
lūžę; tas darė prastą įspūdį. 
Steičius buvo užtenkamai tin
kamas tokiam mažam veikalui. 
Tik reikėjo geriau sutvarkyti, 
papuošti.

Kas dėl Lyros Choro, tai jis 
.stebėtinai išsilavinęs į taip 
trumpą laiką. Jis lošia svarbią 
rolę Philadelphijos visuomeni
niame gyvenime. Publika jam 
pritaria. Didelis kreditas pri
klauso choriečiams ir chorie- 
tėms, o ypatingai Choro vedė
jai. Čia ir Laisvei priklauso 
kreditas, nes metai atgal prie 
mano straipsnio padarė patė- 
mijimą, kad Philadelphijoje 
yra senos darbininkiškos tra
dicijos, kad choras turi būti at
gaivintas. Na, Philadelphijos

jaunuoliai tą ir padare — cho
rą atgaivino ir gražiai lavina
si. žinoma, atgaivino ne seni 
asmenys, bet jaunuoliai. Lai jie 
dirba kuo sėkmingiausiai, gi 
mes juos remsime, jiems padė
sime.

Trakimas.

Lawrence, Mass.

Balandžio 28 d. mirė Alek
sandras Klimas, sulaukęs 66 
metų x amžiaus. Palaidotas 3 d. 
gegužės su bažnytinėmis apei
gomis į parapijos kapus. Paliko 
dideliame nuliūdime savo žmo
ną Emiliją, gimihių ir draugų.

Velionis, iš Lietuvos buvo įš 
Vilniaus rėdybos. J šią šalį at
vyko dar jaunas būdamas, į 
Shenandoah, pas brolį. Brolis 
jau seniau gyveno Amerikoje, 
tai Aleksandrą leido į mokyklą, 
išmokino anglų kalbos ir ra
šybos.

Todėl, Aleksandras Klimas 
buvo demokratų partijos poli
tikierius 1r turėjo valdišką dar
bą; taipgi laikė kriaučių šapą.

1924’ metais, jis atsikėlė gy
venti į Minersvillę, užsidėjo 
karčiarpą ir ją laikė iki mir
ties. Taipgi Pottsvillėje, teisme 
turėjo darbą, kol buvo sveikas. 
Bet 12 metų atgal paraližius jį 
užgavo. Nors jis išliko gyvas, 
bet vieną koją ir ranką jau ne
galėjo valdyti. Tik dėka jo 
žmonai, >j is galėjo dar po to il
gai gyventi, kuri jį labai aty- 
džiai prižiūrėjo.

Velionis buvo SLA nariu. 
Kol jis buvo sveikas, turėjo val
dišką darbą, ai tautininkai jį 
gerbė ir rėmė, bet kada jis 
susirgo, tai jie Klimą pamiršo.

Tada velionis pamatė tiesą, 
jis kreipėsi prie progresyvių 
lietuvių, kurie linkui jo atsine
šė draugiškai ir paremdavo, 
kiek kas galėjo. Velionis užsi
rašė dienraštį Laisvę ir jo skai
tytoju buvo iki pat mirties.

Iš giminių, paliko keturis 
brolio sūnus, kurie visi jau su
augę. Velionis buvo geros šir
dies žmogus, kaip ir jo žmona. 
Nuo savęs reiškiu jo žmonai ir 
giminėms gilią užuojautą nu
liūdimo valandoje, o Aleksand
rui — ilsėtis ramiai šaltuose 
kapuose.

V. Ramanauskas.

STATYBOS DARBAI “EL-
, NIO” KOMBINATE.
Plečiasi ir auga pats pajė

giausias Tarybų Lietuvoje odos 
ir avalynes kombinatas “El
nias” Šiauliuose.

Vyksta naujų cechų statyba, 
rekonstruojami veikiantieji ce
chai, įvedami eksploatacijon 
papildomi įrengimai, tobulina
mas technologinis procesas.

Avalynės fabrike pirmą kar
tą statomi siuvimo konvejeriai. 
Be to, fabriko cechuose stato
mi sparčiai veikiantieji depa- 
liai padams siūti, naujos ap
tempimo mašinos ir padų ly
gintuvai. Po rekonstrukcijos 
darbų ir papildomų įrengimų 
paleidimo fabriko pajėgumas 
šių metų pabaigoje padidės 
daugiau kaip trigubai.

šį

B 

B

ą 
i n
8

3
I R

į

fl
n

8

•š> reikėjo būti išdidesnei, 
vokatas neužtet tinai persta- 
svarbą savo profesijos, jam 

Ponios

Labai Svarbus Išvažiavimas 
Sekmadieni Maple Parke

Lawrence LLD, LDS kuopos 
ir Progresyvės Partijos nariai 
bendrai rengia išvažiavimą, 
sekmadienį, gegužės 9 d., 2 
vai. po pietų, Maple Parke.

Tai bus pirmas išvažiavimas 
šį pavasarį, šiame išvažiavi
me kalbės prof. B. F. Kubilius 
iš Bostono. Jis savo kalboj 
išduos raportą iš atsibuvusio 
steigiamojo Progresyvės Parti
jos suvažiavimo Bostone ir nu
rodinės, kaip po suvažiavimo 
planuojama ir veikiama dėl 
suorganizavimo stiprios Pro
gresyvės Partijos ir išrinkimo 
Henry Wallace’o prezidentu..

Prof. Kubilius yra gerai ap
sipažinęs su Progresyvės Par
tijos veikimu, neš jis 
Mass, valstijos veikiančio 
miteto nariu ir Nacionalio 
miteto nariu.

Lawrence, Methueno, 
verhillo ir kitų apylinkių
tuvius kviečiame skaitlingai 
atvažiuoti į šį išvažiavimą ir 
pasakyti savo kaimynams ir 
pažįstamiems, kad atvažiuotų. 
Įžanga veltui. Rengėjai.

Dienraščio Laisvės

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

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

Bostono Apylinkė 
MAYNARD, MASS., LIEPOS 4 JULY 

Vose Pavilion Park
yra 
ko- 

Ko-

Ha- 
lie-

SOUTH BOSTON, MASS. į

KONCERTAS
— RENGIA —

MENO SĄJUNGOS ANTRA APSKRITIS

SEKMADIENĮ GEGUŽES 16 MAY

School Auditorium

K. Mcnkeliiinaitė

Nepaprastai Turininga Programa:
Konstancija Menkeliūnaite-Campa, viešnia-solistė; 

Montello Lietuvių Dailės Ratelio Choras, vadovybėje 
E. šugerio; Norwoodo Vyrų Choras, vadovybėje S. 
Patuos, Cambridge Lietuvių Piliečių Klubo Choras, 
vadovybėje A. Tataronaites; Worcesterio Aido Cho
ras, vadovybėje N. čeponaites. Taipgi duetai /ir 
grupės. ■ - /

Kviečiame visus dainos mylėtojus į. šį koncertą?
— ILen gėjai.

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

į piknikus iš toliau.

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

PATRICK F. GAVIN

PRADŽIA 3 V. DIENĄ

Įžanga $1.00 (Tax 20c)

666 GRAND ST.

Kamp. Dorchester ir 7 Sts.

So. Boston, Mass. *

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

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

(Bus daugiau) 4 pusl.—Lauve (Liberty, Lith.. Daily)-* Peftktad., Geg. 7, 1948



Norwood, Mass.
PAGERBSIME MOTINAS
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Ligos, ir Kaip Apsisaugoti ... 
Mirti, nes iš Jos Neišbėgsi 
su paveiksi. ..........................
Žydas, Įdomūs skaitymai ......

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

4* 
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Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

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

T®L MArket 2-5172

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ

*»———•

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

DEGTINĖ, VYNAS ir 
ALUS

Suteikiam garbingas laidotuves

S150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel- Virginia 7-4499

Amerikinėje Vokietijos 
dalyje dar yra 28,000 neteis
tų nacių karinių krimina
listų.
* B BUBaCb MA MA MA .VAU..T* *9^ ^9^ ^9^ ^9^ ^9^ i
— - 4^ A A A A~ ^A~ •A* —A— <■> *A^ ^ai *A> iii

•■J. 1 Kaškiaučius, M. D.;
530 Summer Avenue, J 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Lowell, Mass
ŠAUKIAMAS SVARBUS 

SUSIRINKIMAS
šį sekipadienį, gegužės 9 d., 

yra šaukiamas labai svarbus 
Liet. Pil. Kliubo susirinkimas, 
kuris turės įvykti kaip 3:30 
vai. po pietų, Kliubo svetai
nėj, 14 Tyler St.

Tai bus tuoj aus, užsibaigus 
Liet. Sūnų ir Dukterų Drau
gystės susirinkimui.

Kliubo susirinkime bus iš
duodami svarbūs raportai ' iš 
biznio ir finansinio stovio. 
Balandžio mėnesyje atliktas 
didelis namo pagerinimo dar
bas, kuris kainavo nemažai 
pinigų.

Šiame susirinkime bus re^ 
komenduojama nauja konst£ 
tucija ir svarstomi jos para
grafai. Dėl to privalo visi na
riai susirinkti ir domėtis kliu
bo visais reikalais.

J. Kliubietis.

Bridgewater; Mass/

Širdingai tariu ąčių visiems 
ir visoms už lankymą ir sim
patiją, taipogi už gražų patar
navimą Povilui Baronui ir 
slaugei Phyllis Sarkisian (Vai-' 
čiūniukei), draugams, bro
liams, seserims ir kitoms- gi
minėms.

Ačiū už skaitlingą atsilan
kymą i šermenis,., už gyvų gė
lių vainikus; ačiū už pasaky
mą atsisveikinimo kalbų Bu- 
driunui ir Šimaičiui, Lietuvių 
Kooperatyvo Bendrovės virši
ninkams ir darbininkams. 
Ačiū dienraščiui Laisvei už 
greitą pranešimą. Visiems 
tariu širdingą ačiū!

Nuliūdusį
Konstancija Kalvelienė.

VJEŠA^ PADĖKA
Liūdnose mano s 

valandose, laike 
mirties mylimo 
draugo Jono Kalvelio, 
mirė kovo 
mane ir 
nuliūdime, 
galbos ir užuojautos iš drau
gų.

gyvenimo 
sirgimo ir 
gyvenimo 

kuris
31 d., palikdamas 
gimines dideliame 
gavau širdingos pa-

Pagerbimui motinų dienos 
parengimas įvyks nedėlioję, 9 
d. gegužės, 3 vai. po pietų, 
Lietuvių Svetainėje, 13 St. 
George Avė.

Kalbės Jonas Siurba iš 
Brooklyn©, LDS Centro Vai- 
dybos sekretorius. Dainuos 
Norwoodo Vyrų Grupė vado
vystėje St. Pauros. Dainuos 
Bib Niaura ir St. Paura du
etus ir solo.

Rengia Lietuvių Literatūros 
Draugijos 9 kuopa. Kviečia 
lietuvių visuomenę, kaip Nor
woodo, taip ir visos apylinkės 
atsilankyti kuoskaitlingiausiai.

Jonas Siurba sakys svarbią 
.kalbą bėgamais reikalais, 
kaip tarptautiniais klausiniais, 
taip ir Amerikos. Visi ir vi
sos dalyvaukite.

Kviečia Rengėjai. ‘

•; 'Xc Į'ri? 'J

*Dažnai pagalvoju,, dėl ko žmonės netaupo šiais laikais.”

HARTFORD, CONN
Iš La išveš Choro Veikimo
Balandžio 22 d. įvyko choro 

susirinkimas. Valdybos rapor
tus sekė įvairių komisijų rapor
tai. Svetainės komisija išdavė 
už du mėnesius raportą, nes

KRISLAI HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAISen.vTaylor Apeliuoja 

Prieš Jo Nuteisimą
Birmingham, Ala.— Kad 

pažangus demokratas sena
torius Glen Taylor ėjo į 
negrų jaunuolių /susirinki
mą pro negram pažymėtas 
duris, už tai miesto teisėjas 
Hali nuteisė Taylorį užsi
mokėti $50 baudos ir skyrė 
jap 6 mėnesius kalėjimo, 
bet tuoj aus suspendavo ka
lėjimo, bausmę.

Senatorius Taylor duoda 
apeliaciją aukštesniam teis
mui.

Kanados 
Black Horse Ale 

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

F. W. Shalins 
(S'HALINSKAS) 

Funeral Home

August Gtistas
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojaft pristatys gelių bukietą ar vainiką^
• ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC. .

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
\ Telefonuokite dieną ar naktj 

EVergreen 7-4'774

Naujai išeįskoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose na'muoše bb ekstra išlaidų.

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

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

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, maldų knyga. Tilžės 
spaudimo, 448 pusi., aiškus drukns, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai 

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa
vaikai. mišrų maldos, drūtais juo
dais apdarais ....... ..............................

Oficicrių Klausimai, Kareivių Juokin
gi Atsakymai; -daug juokų ...........

Apie Dangų, Saulę, Mėnesį ir žvaigždes 
Elenutė ir Jonukas, gražios apysakalt. 
Biblija, su 379 pavoksi., išaiškinimai, 

kų 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 socialistais, už dalinimu 
lapelių prie bažnyčios. Knygutė su 

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

brolius ..................................................
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne

muno Upę ................y.........................
Eustachijušas, apysaka iš pirmutinių 

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

kitoki elgesiai, su paveiksi...............
. Geros Rodos, su daugeliu getų pamok. 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusiin. 
gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 

rigorius, kaip^lšgyvcno prirakintas ant 
salos per 17 metų ..........................

Istorija, seno ir naujo testamento, su 
’ paveikslais ...............................................
Juokų Vežimas, daugelis juokingų pa

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

nosia .. f.............................................
Karves Nauda, gerų sūrių padarymas, 

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

rašant paikutes ................................
Lytiškos 
Nebijok 

knyg. 
Nedoras 
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka .... 
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie 

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

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

link šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų .................................................

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 į 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 VlNęeiktos Karalaitės ...J...............
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga 
Virėja' kepėja, kenuotoja, su apie 450 

receptų .................................................
Stcbūklingas Veidrodis, apysaka r.......-
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks. .;............ .............................. . .......
Didžiausia nauja SAPNŲ knyga 300 

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

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

Laiškams poplera, rašyti j'Lietuva, bu 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tux. 
40c; 3 tuz. $1.

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių ir bile 
kokio niežulio. Uncija ...  .’....
Dvj uncijos ...................................

ŽOLES ARBATOS FORMOJE 
Kraujo Valytojas ......................................

Nervų pastiprintojas ..............................
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthmos 
Nuo kosulio ir Kokliušo ........................
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo ...... ..
Palangosv Trajanka, s tinkamos šaknys 

užpilti ant degtinės .... .*...................
Išvalymui akmenėliai, kad nešlapinti 

lovoje ...................................................... .
Vidurių valytojas  ................ ,...................—
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų .........
N u nesutukimo (eiti kūdyn) ...............
Nuo šlapligės diabetų ..............................
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaisiųg. 
Vyriškumo Pataisymai ..........................
Nuo užsisenėjusio nosies ir galvos ka

taro (hayfever) ............    $1.25
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai po

Pailių ..................................   85c
vandenines ir ' širdies ligų 60c
nemalonaus kvapo .............................. 85c
surūgusio pilvo (heartburn) 85c

$1.25

svetainės prižiūrėtojas Walte- 
ris Brazauskas serga jau kelin
ta' savaitė laiko, todėl ir svetai
nės prižiūrėjimo reikalai neina 
taip gerai.

Choriečiai linki draugui Bra
zauskui greitai susveikti ir vėl 
su mumis dalyvauti veikime.

VALDŽIA BANDO IŠVENGT 
GELŽKELIŲ STREIKO

. Washington. — Prezid. 
Trumanas pašaukė geležin
kelių kompanijų atstovus ir 
geležinkelių Brolijų - unijų 
vadus ,į derybas. Truųianas 
ir darbinis jo patarėjas J. 
R. Steelman mėgina išveng
ti streiko, kuris skelbiamas 
ateinantį antradienį. Jeigu 
nepavyktų sutaikyti Garve
žių Mašinistų, Ugniakurių 
ir “Svičmanų” Brolijas su 
kompanijomis, tai valdžia 
laikinai užimtų geležinke
lius irųsakytų visiems dirb
ti pagal seną karinį įstaty
mą, išleistą Pirmojo pasau
linio karo metu.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Amerikon pribuvo 
buvusių Lietuvos 
Skamba ] 
Petraičio, 
ko ir kitų.
‘Ką jie čia veiks? Kokia iš 

jų nauda bus lietuvių tautai? 
Ogi jokios naudos nebus.

O tėn Lietuvoje tiek daug 
gražaus lietuviško jaunimo, 
tiele daug mokinių ir studentų, 
kurie ištroškusiai siekia moks
lo ir žinojimo, kaip ten bran
gus kiekvienas mokytojas ir 
profesorius, kuris iš širdies no
ri prisidėti prie to jaunimo 
mokymo ir auklėjimo! Tai 
mačiau savo akimis.

visa eilė 
profesorių, 

pavardės Paupero, 
Žaliausko, Vilčins-

Niekada nepamiršiu vaizdo 
Kauno ir Vilniaus universite
tuose, Dotnuvos žertiės Ūkio 
Akademijoje, Trakų Mokyto
jų Seminarijoje-, daugybėje 
gimnazijų ir pradinių moky
klų, kurias man teko aplan
kyti. Visur pilna jaunimo! 
Visur gyvenimas ir mokslo 
siekimas!

Mokytojai ir profesoriai ap- 
sivertę darbais. Jų permažai. 
Kiekvienas neša keletą atsa
komybių.

O Pauperas, Petraitis, Zai
kauskas ir Vilčinskas pabėgo 
nuo to jaunimo, atbėgo čia, 
susižavėję amerikonišku dole
riu !

$1.75

75c

15c
10c
25c

$2.25

30c

35 c 
75c

35c 
25c

25c

35c

35c

30c
15c
35c
25c

35c

25c

• 35c

15c

25c
35c
35c

25c
35c

65c
50c
25c

25c
10c

25c

$2.50

25c

30c
35c

$1.00
25c

$1.50 
25c 

$1.50

$1.00 
25c

50c 
pusi.

45c

25c

$1.25
$2.25

60c 
85c 
60c 
60c
60c 
6Qc

KIEMUI VYRAI
' Trailer Dmivcriai

TROKU DRAIVER1A1
\ Patyrę prie lumber yard ‘darbo.

1 Puikiausios progos.
I KREIPKITĖS

KRAMER LUMBER & SUPPLY CO. ~ 
62 CENTRAL AVE.,-CLIFTON, N. 3.

_________________________2111
FARMŲ DARBININKAI

. Gyvenimas kitur. Turi būt galinčiais 
nielšti karves ir vairuoti traktorių. Aukšta 
alsia. $50 j savaitę patyrusiems farmų 
darbininkams. Nuolatinis darbas.

SOMERSET FARMS DAIRY 
Middlebush, N. J.

TEL. MILLSTONE 8-0119-W-L

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

■

■i

VALYMUI MOTERIS
Gera alga. Iki 5 valandų, 5 dienas į 

savaitę. Kreipkitės tarpe 3 ir 5 vai. CROWN 
OFFICE CLEANING. 381 -4th Ave., Room 
823, N. Y. C.

<110>

M

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant /r 
padidinu tėldo 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai-' L 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

£
'‘.W

Koncerto ir teatro komisija 
raportavo, kad draugai iš Wa
terbury rengiasi atvykti į Hart
fordą jr suvaidinti komediją. 
Vaidinimas įvyks nedėlioję, 16 
d. gegužės, 3 vai. po pietų, Lie
tuvių Kliubo Svetainėje, 227 
Lawrence St. Dalyvaukite!

i
Delegatai iš Lietuvių Meno 

Sąjungos 3-čios apskrities kon
ferencijos išdavė platų raportą. 
Pasirodo, kad menininkų vasa
rinė mokykla įvyks Worcestery- 
je, apie vidurį rugpjūčio mėne
sio. Užbaigus mokyklą ten . pat 
bus didelis piknikas, kuriame 
ir Laisves Choras yra apsiėmęs 
dalyvauti. Raportavo, kad” Lais
vės Choras zpriimtas į 3-čios 
apskrities narius.

Dainų komisija pranešė, kad 
choras lavinasi naujų dainų, 
kurios bus dainuojamos 16 d. 
gegužės, laike waterburiečių 
komedijos perstatymo. Taipgi 
pranešė, kad choras turi daly
vauti į dvi vietas* suvaidinda
mas “Ponas Amerikonas’’ — 
23 d.

PRANEŠIMAI
r WORCESTER, MASS.

ALDLD 155 kp. susirinkimas 
įvyks 10 d. geg., 7:30 v.‘v., Lietuvių 
salėje, 29 Endicott St. Malonėkite 
visos, narės dalyvauti ir naujų atsi
veskite. Turime daug svarbių rei
kalų aptarti. — A. W. (108-109!)

SO. BOSTON, MASS.
^sGcgužės (May.) 8 dieną, 8 vai. va- 
kabp, 318 Broadway, įvyks nepapras
tai^ gražus parengimas minėjimui 
Motinos Dienos. Turėsime skanią 
vakarienę ir gražią programą. Kal
bės M. K. Sukackienė iš Worcoste- 
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)

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Progresyvių Balsuotojų 

Klubas šaukia viešą susirinkimą 
geg. 9 d., 2:30 vai. dieną, 29 Endi
cott St. Tikslas — sukėlimai finan
sų, paremt Wallace dėl prezidento. 
Kalbėtojas bus R. Mizara, dienraš
čio Laisvės redaktorius. Kitas kal
bėtojas bus vietinis, kalbės angliš
kai. Prašome visus dalyvauti. — J. 
Kižys, rast. (107-108)

Ponas
gegužes New Haven, ir 
gegūžės Manchcstcryje. 

kurie dar nematėte juo- 
komedijos, tai dalyvau- 

ir pamatysite. Mancheste-

Taigi, 
k i ngos 
kite 
ryje perstatymą rengia Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Draugi
ja. .

'Naujuose sumanyrpuose pla
čiai buvo aptarta, ka$ sėkmin
giau rengtis prie vasaros se
zono parengimų, kurių bus 
apsčiai, kaip tai 3-čios apskri
ties piknikas Waterburyje, o 
Meno Sąjungos — Worcestery- 
je. Taigi choras įgaliojo Stasį 
Beterson susisiekti su jaunuo
liais dainininkais, kurie galėtų 
vasariniuose iš Važiavimuose, 
piknikuose dalyvauti ir sykiu 
su Laisvės Choru dainuoti.

Reporteris.

Užstatas L, Benemowskai 
Sumažintas iki $500

HUDSON, MASS.
LDS 66 kp. svarbus susirinkimas 

įvyks gegužės 9 d. ,3 vai. dieną. L P 
Klubo salėje. Visi nariai dalyvauki-

— P. Vaitekūnas, sekr.
(107-108)

te.

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 9 d., 10 vai. ryto. 29 Endicott 
St. Pasirūp'inkite, kad jūsų duokles 
būtų užmokėta iki 1 d. liepos. Yra 
svarbių reikalų. Dalyvaus ir R. Mi- 
zara, Laisvės redaktorius, būkite 
visi.—J. M. Lukas, sekr. (107-108)

EASTON,7 MASS.
LLD 13 kp. susirinkimas įvyks" 

geg. 9 d., 2:30 vai. dieną. Kailiasiu- 
vių salėjė, Northampton St. Malo
nėkite visi būti. (107-108)

STOUGHTON, MASS.
LLD 62 kp rengia prakalbas, geg. 
d., Liet. Taut. Name, 24 Morton 

St. Pradžia 7 vai. vak. Kalbės Jonas
Siurba, LDS Sekr. iš Brooklyn, 
N. Y. Įžangą veltui. Kviečiame vie
tinius ir iš apylinkes dalyvauti.

(107-108)

8

NORWOOD, MASS.
LLD 9 kp. rengia prakalbas, svar

biais klausimais. Geguž. 9 d., 3 vai. 
dieną Liet, salėje, 13 St. George 
Avė. Kalbės Jonas Siurba, LDS se
kretorius, iš Brooklyn, N. Y. Dainų 
programoj dalyvaus Norwoodo Vyrų 
Grupė, vadovybėje, Stasio Pauros. 
Šiame parengime bus specialiai pa
gerbtos visos motinos, nes sekma
dienį bus Motinų Diena. Įžanga vel
tui. Kviečiame dalyvauti. (107-108)

4..——————————

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

?>•

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Dar daugiau. Netenka abe
joti, jog vienas kitas jų čia 
sušilę darbuosis, kdd užtrauk
ti ant viso pasaulio ir ant Lie
tuvos naujo karo pavietrę. 
Darbuosis, kad vėl karo lieps
noje paskęstų Lietuva, kad vėl 
jos atsteigtos mokyklos būtų 
paverstos pelenais, kad tasai 
gražus, taurus, žavingas Lie
tuvos jaunimas vėl būtų tūks
tančiais skerdžiamas, kaip bu
vo pereito karo metu!

Kokia žįauri gyvenimo iro- j 
nija! Kokia baisi piktybė!

i Drs. Stenger & Stenger
I Optometrists
j 394-398 Broadway 

Brooklyn, N. 
Tel. ST. 2-8842

Valgykite Pietus pas >
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių, Patilo vų Gerai Suderinto Valgio $1.60

fe

’AN

VAKARIENĖ 85c 
' Iš 7-ių patrovų

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
. . f

Steven Augustine & Frank Sanko ■>
SAVININKAI

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
%■

ATDARA DIEN£ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

5 pusi.—Laisve (liberty, Lith. Daily)— PenktacL, Geg. 7, 1948

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

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

i -■ ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
% (geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

■ ■

GREEN STAR BAR & GRILLPHILADELPHIA, PA.
Moterų Klubo susirinkimas įvyks 

geg. 8 d., 7 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Minėsime ir Motinų Dieną, tu
rėsime užkandžių. Draugės visos da
lyvaukite ir atsiveskite savo drau
ges, linksmai praleisime laiką. — 
H. Mdttes, sekr. (107-108)

Miami, Fla. — Floridos 
valstijos apskrities teismas 

į buvo įkalinęs siuvėją Leą 
A. .Benemowską už “teismo 
paniekinimą” todėl, kad ji t 
neatsakė ..klausimo, ar ji y- 
ra Komunistų Partijos na
rė, ir nesutiko išduoti kitų - 
kęniunistų vardų. Kada 
Benemowska norėjo duot 
apeliaciją, tai Uųvo parei
kalauta iš jos $100,000 Už
stato. Dabar aukščiausias 
valstijos teismas numušė 
užstatą viso iki $500.

75c

60c

60c
85c 
85c 
75c 

$1.25

$1.25

i.oo.
Nuo
Nuo
Nuo
Nuo
Nuo veneriškų ligų .... ...... .....................
Plaukų toiiikaH, augina plaukus, valo 

plaiskenas, sulaiko slinkimų ir nilO' 
pražilimo ............................   60c
Norintieji jaigyti bile vienų it viri minėtų 

knygų ar žolių, rašykite j:
m. žukaitisA

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

CLEVELAND, OHIO
Garbingas Motinų Dienos minėji

mas įvyks geg. 9 d. Programoje da
lyvaus Moterų Mišrus Choras ir dar 
tik naujai susiorganizavęs Lyros 
Choras, pirmą syk pasirodys sceno
je, vadovaujant zAldonai DeVetsčo. 
Taipgi dainuos ir gabūs vietiniai so
listai. Bus ir šokiai prie geros or- 
kestros. Ateikite į Sachsenheim sa
lę, 1509 E. 55th St., 5 v.’ V.—Kom.

(107408)
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Šauks Visos Valstijos 
Konferenciją 
Teisią Gynimui

Naujai fe u si o rga n i z a v ęs 
mių piliečių Committee 
Democratic Rights skelbia, 
jog jau daromi planai šaukti 
visos New Yorko valstijos 
konferenciją apsaugai demo
kratijos. Demokratija, sako 
pranešimas, “randasi didžiau
siame pavojuje dėl Mundt bi- 
liaus, Neamerikinių Veiksmų 
Komiteto padarinio.“

for

Išparduos Palestinai 
Taikytas Prekes

Buvusios užareštuotos Pa
lestinai adresuotos mašinos ir 
65,000 svarai sprogstamosios 
medžiagos (TNT) bus par
duotos čia paf, kaip patvar
kė federal is teisėjas William 
F. Smith. Medžiagos buvo su
imtos praėjusio sausio mėne
sį.

Puolantieji žydus Palestinor 
je arabai yra aprūpinti vis
kuo. Norintiems apsiginti žy
dams paramos išsiųsti neleido.

Pervažos Gotham keleiviai 
trečiadienio vakarą netikėtai 
paplaukiojo arti valandą il
giau, negu buvo planavę. Tu
zinui sugedus ir sustojus, per
važa pradėjo sklisti visai ki
ta tėkmė. ,

■i <• "'! ■ ■■
V .
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Paminėkite Motinos Dieną 
Visuomeniškai

Anne Jarvis šteigė ne tam, 
kad vieną ekstra pyragą tą 
dieną suvalgyti ar krautuvėse 
tūlas prekes išpirkti. Ne. Ji 
buvo steigta tiksliu pagerbti 
motiną. O geriausia pagarba, 
kaip žinome, yra ta, kuri pa
gerina mūsų motinos gyveni
mą, suteikia jai linksmybę ir 
ramybę.

Tūkstančiai pyragų motinai 
nieko nereiškia, jeigu jos vie
nas vaikas kenčia nelaimę, 
skausmą ar randasi pavojuje 
pražūties. Karas neša visas 
šias blogybes. Pasaulis šian
dieną yra rengiamas naujam 
karui, tad šiemetiniai Motinos 
Dienos minėjimai yra sujungti 
su veiksmais nedaleisti kito 
karo, išlaikyti taiką.

Ateikite į Moterų Apšvietos

Klubo 
Dienos 
kaip.-bendrai galėtume išlai
kyti taiką ir moti ims džiaugs
mą, laimę! Praleiskite vaka
rą su panda sau ir visoms mo-_ 
tinoms visame-pasaulyje I Tuo 
patimi ir pasilinksminsite kar
tu su būriu gerų motinų,' mū
sų klubo narių. Visus kviečia
me, visų lauksimo.

Moterų ruošiamasis Motinos 
Dienos minėjimas įvyks jau 
šio sekmadienio vakarą, ge
gužės 9-tą, Laisvės salėje, 419 
Lorimer St., Brooklyne. Pra
džia vai. Girdėsite įdomų 
programą. Ir bus gerų už
kandžių, kad atvykusiam tie
siai iš parko ar iš teatro ne
reikėtų alkanam nerimauti. 
Tėjimąs nemokamas.

Mot. Klubas.

rengiamąjį Motinos 
minėjimą pasitarti,

“Pono Amerikono” Proga 
Nudirbta Kitų Darbų

Komedijos “Pono Ameriko
no“ vaidinimo proga su vyku
si i Labor Lyceum skaitlinga 
publika nudirbo ir kitų gerų 
darbų apart smagaus sau po
būvio.

Brooklyniečiai neatsideda- 
me ant laimės, už pasisekimus

daug- dirbame, tačiau pasitai
ko ir laimių, už kurias nedir
bome.
galima
audėjų
baigos
pastatymu.

pramogoje

Įkalino Savininką už 
Sumušimą Nuomininkės

LIETUVIŲ KULTŪRINIS CENTRAS 
ATDARAS BIZNIUI

Jau išrandavojamos salės baliams, bankietams, 
parems ir kitokiems parengimams. '

Qficialis Lietuvių Kultūrinio Centro atidarymas 
įvyks dekoracijų dienos šventėje.

Gegužės-May 29, 30 ir 31
Visi rengkitės j atidarymo pokilį. Už dienos-kitos bus 

paskelbta atidarymo pokilio programa.
Draugijos, Klubai ir įvairios organizacijos yra prašo

mi kreiptis į Lietuvių Kultūrinį Centrą ir užsisakyti sales 
savo parengimams rudeniniu! sezonui.

Gražiausios, puikiausia įrengtos ir patogiausios salės 
parengimams iš visų Amerikos lietuvių salių yra Di
džiojo New York Lietuvių Kultūrinio Centro salės.

Dalyvaukite atidarymo pokilyje, susipažinkite su sa
vo kultūriniu Centru. Pamatykite savo akimis tą puikų 
pastata.

BOWLING KAS VAKARĄ
Jau dabar, kas vakarą bowling atdaras. Kiekvieną va

karą čia galite gauti gerą vakarienę. Užeikite persiti
krinti. Jūs jausitės, kad valgote namie prie savo stalo. 
Tikrenybėje juk tai ir yra namai visų Amerikos lietuvių. 
Taip čia ir turime jaustis.

»

Lietuvių Kultūrinio Centro oficialis vardas yra:

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

/ Telefonas Virginia 9-4678 _

Kas tik turite kokius parengimus, vestuves, gimtadie
nių pares' ar kitką tuojau kreipkitės aukščiau paduotu 
antrašus užsisakyti salę.

Linksniai Praleiskite Week Ends
Penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais mūsų 

Kultūrinis Centras bus pasirengęs tinkamai aptarnauti 
publiką. Taigi Week Ends praleiskite Lietuvių Kultū
riniame Centre.

Viena Firma Pakėlė 
Mokestį Autobusų 
Vairuotojams

Bronx ietis John J. Meehan, 
49 motų, .savininkas paskirais 
kambariais išnuomojamo na
mo, 2198 University Ave., ta
po nuteistas keturis mėnesius 
kalėti miesto kalėjime. Jį kal
tino sumušime nuomininkės.

Viena tokių laimių 
priskaityti supuolimas 
unijos konvencijos už- 

svi “Pono Amerikono“ 
Dėka tam, mes 

šioje pramogoje turėjome 
viešnia žymiąją Amerikos lie- 
tuyių unijistę d. Karosienę net 
iš Kalifornijos.

Ksavera B. Karosienė pir
mojoje pertraukoje pasakė 
nepaprastai svarbią ir įdomią 
kalbą. Ji paragino darbo 
žmones saugoti savo unijas ir 
visas organizacijas nuo sunai
kinimo tokiais biliais, kaip 
Taft-Hartley įstatymas arba 
dabar einamasis kongrese dar
bininkams pavergti taikomas 
Mundt bilius.

Antroje pertraukoje Anta
nas Bimba pasiūlė susirinku
siems pasisakyti už pasiunti
mą rezoliucijos protestui prieš 
Mundt bilių ir įgalinti pramo
gos rengėjus rezoliuciją pa
siųsti į Washingtona. Rezo
liucija vienbalsiai priimta.

Kalbėtojas taipgi paragino 
siųsti Į Washingtoną protesto 
atvirutes, laiškus, ir pasirašy
ti peticijas, čia dalyvavusieji 
Civilių Teisių Kongreso įgalin
ti tam darbui asmenys pritrū
ko abiejų—atviručių ir petici
jos blankų. Atsiliepinias bu
vo didis, nuoširdus.

Ištie'Sų, kasgi benori tų ver
gijos pančių ii" bizūno ant al
kano kūno? Juk dar neuž
miršo žmonės hooverinės'^‘ge
rovės,“ iš kurios velionis 
Rooseveltos, Wallace’o drau
gas, buvo mus paliuosavęs.

Programai, beje, gabiai pir
mininkavo Eva Mizarienė.

Mačiau.

Viena didžiojo New Yorko 
autobusų firma—Third Ave
nue Transit Corp., didžiausio
ji iš operuojančiu privatiškas 
transportacijos linijas New 
Yorko mieste, sutiko pakelti 
darbininkams mokestį po 24 
centus valandai. • •

Tikisi, kad Third Avenue 
paseksiančios kitos penkios 
mažesnės firmos. Tuomi bū
tų išvengto streiko.

Tačiau darbininkams ben
drai nėra ko labai džiūgauti iš 
to, kadangi miesto majoro O’- 
Dwyer’io ir’unijos visasai iško- 
jo prezidento Mike Quill’o 
dabartinis nusistatymas yra 
tuos pinigus gauti ne iš fir
mų. bet iš kitų darbininkų pa
kėlimais važiuotės fėro. Tais 
pakėlimais gaus ne vien tik 
tuos transportininkams pakėli
mus, bet dar ir ekstra pelno 
firmoms. Už tai juos abu 
spauda dabar garbina, beveik 
“didvyriais“ p a darė.

Miesto linijose tie abu vir
šininkai jau sutiko pakelti fė
ją iki 10 centų. Dabar tų 
kompaniškų linijų savininkai 
sako, kad jie sutiktų 
ti savo darbininkams 
tį, jeigu 
fėra iki 8

miestas leis 
centų.
didžiumoje,

pakel
me k es- 
pakelti

operųo-

Madison 
praėjusio

Cirko Akrobatė Nukrito 
Ir Susižeidė

Apie 15,000 lankytojų cirko, 
dabar veikiančio 
Square Gardene,
trečiadienio vakarą matė, k^aip 
cirko aerialistė Jennie Rock
well nukrito nuo besisukančių 
kopėčių aukštumoje 25-xpedas 
žemyn ant Gardeno grindų.

Merginą nuvežė į ligoninę. 
Pirmame patikrinime jos pa
dėties neradę jokių išorinių 
didelių kūno sužalojimų nei 
trūkusių kaulu. -Jeigu vidų-’ 
jiniai' organai ir nervai išsi
laikė nesutrikdyti, jinai gal 
galėsianti ne už ilgo grįžti į 
savo aktą.

Miss Rockwell, 22 metų, at
rodo, galėtų verstis ir be cir
ko, jeigu' jinai . hepanorėtų 
grįžti narstytis aukštumose 
ore. Yra graži, buvusi mode
liu. . Mokanti tapyti, taipgi ra
šanti eiles. Esanti sportinin
kė ir yra laisniuota lėktuvų 
operatorė.

Barnis, privedęs prie muš
tynes ir kalėjimo, prasidėjo 
nuomininkei Rose Tanner’ apsi- 
skundus Rent Control Board’- 
ui, kad $40 mėnesiui už, vieno, 
kambario butą per brangu. 
Po to, sako Tanner, jos lova 
atsidūrė skiepe. Kada ji pa
reikalavo kvito už nuomą, tuo
met, sako Tanner, savininkas 
ją sumušė, sudaužė nosį. Mo
teriškė dvi savaites išgulėjusi 
ligoninėje. Teisme savininkas 
prisipažino nuomininkę mušęs.

Savininką nuteisdamas tei
sėjas Samuel Joseph sakė, jog 
vyriausiu klausimu šioje bylo
je* yra: “Ar savininkas smur- 

Į tu ar kokiu kitokiu krimina- 
lišku būdu galės apeiti nepa
prastuosius nuomų kontrolės 
įstatymus, ar jis galės apeiti 
nuostatus, padarytus apsaugai 
nuomininkų namų stokos kri
zėje.“'

Beje, nuomininkės lovos iš- 
kraustymas iš vieno kambario 
Į kitą (šiuo atveju į skiepą) 
be jos sutikimo taipgi prilygs
ta evikeijai, kuriai savininkai 
neturėję miesto valdžios orga
nų leidimo. Tad už tai sa
vininke nuteista pasimokėti 
$100 ir 5 dienas kalėti. Ta
čiau kalėjimai! jos nesiuntė.

Policija Pagelbėjo 
Įvežti Skebus

Vivien J.eigh, 
mintoje tragiškos meilės filmoje “Ann 
domoje Roxy Teatre.

Paul Draper ir Larry Adler.

■ ■ ■ *
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žvaigždė Tolstojaus novelės sėkmė ga- 
Karenina,” ro- 

Asmeniškai scend^e dalyvauja

negu 24 centus pa- 
Gi visi kiti darbinin- 

šeimos tampa nu- 
Jeigu iš jų atima-

Firmos, 
ja linijas pačiame miesto cen
tre, kur niekad keleivių ne
trūksta ir apytuštiems „auto
busams veik niekad netenka 
važiuoti, tad ir iš pakėlimo fė
ro iki 8 centų jie padengtų 
padidėjusias algas ir dar gau
tų naujo pelno.,

Pakėlimas fėro iš kiekvieno 
pačių gavusių pakėlimą atima 
mažiausia $30 metams. Taigi, 
kėlimu fėro keliant algas j ir 
jie patys 1 praktikoje gaus po 
mažiau, 
kėlimo,
kai ir jų 
skriausti.
ma po $30 transportininkų al
goms, tad jų pačių algos tu
rėtų automatiškai padidėti. 
Bet ar taip yra? Pažiūrėki
me :

Wall St ryto darbininkai 
daužomi ir areštuojami už 
streiką ir p^ikietavimą už al
gas, nes čia, ,mat, pakėlimas 
jau reikia imti iš Wall Stryto 
pelnų, ne iš kitų darbininkų 
kišenių.

Skerdyklų darbininkai bai
gia antrą mėnesį streike ir 
pikiete už pakėlimą algų. 
Juos taipgi persekioja.

Streikuoja kailiasiuviai ir 
tūkstančiai visokių kitų amatų 
darbininkų.

SKELBKITeS LAISVeJE

DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petrikai 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 
9—12 ryte ' 
1— 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta.

Valandos:

George Backhouse, 39 me
tų, rastas kabant savo bute, 
New Yorke. Policija dalei- 
džia, kad jis pats pasikoręs.

Long Island ^raukiniai pra
ėjusi trečiadieni vėl pavėlavo 
dviejų stabdžiams sugedus ant 
dviejų atskirų linijų.

Brook ly metė Mrs. Hazel 
Soderberg. 40 m., paėdusi 
nuodų po barnies su vyru, mi
rė Coney Island ligoninėje.

GYDYTOJAS

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

* 
BROOKLYN, N. Y.

1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

Trys jauni plėšikai susižėrę 
saujas penktukų iš Independ
ent subway kasos Fulton St. 
stotyje.

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai kęptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
. gražus pasirinkimas.

Valandos:

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

§31 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.ir50 pėsčių policistų

praėjusį antradienį 
įvežti busą skebų į 

ir mėsos
Tel. EVergreen 8-9770 .

Virš 
raitelių 
padėjo 
Armour skerdyklą
pakavimo šapas prie 40th St. 
ir 11.th Ave. New Yorke.

Skebams įvežti prisitaikė 
laikotarpį, kada pikieto linija 
buvo mažesnė, apie 10-tą va
landą ryto. Tas pats busas 
buvo buvęs pikietuotojų 
varytas nuo šapos 6-tą 
landą ryto, kada pikieto 
ja buvo masinė.

Negražiai elgiasi musų 
miesto valdžia siųsdama poli
ciją streikus laužyti, 
ga miesto ar bile

nu-
va- 

lini-

Sekmin- 
valdinės 

Įstaigos policija turi būti pa
sitikima visų žmonių, gerbia
ma, jeigu norime, kad jinai 
pilnai galėtų patarnauti tiks
lui — žmonių saugumui. Kas- 
gi begalės gerbti policiją, kas 
benorės su ja kooperuoti, 
kuomet ji bus paversta streik
laužiu? Pagaliau, kuris pa
dorus žmogus beišteks kantry
bės tarnauti- policijoje, jeigu 
ji bus verčiama tapti vyriau
siu streikams laužyti organu ?

—————

ta^^M'KAPISKAS : 

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOED 
BFjER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

. \ ' Tel. EVergreen 4-8174 '
Peter Kapiskas x

JŪSŲ AKYS

' yra
JŪSŲ BUITIS

SAUGOKITE JAS GERAI

* Duokite išegzaminuoti savo akis 

ir ‘sužinokite tiesa apie savo akis’

Jerome Hurwitz
OPTOMETRISTAS

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

EV. 8-2123
Atdara kas vakara iki 8-tos Penktadieniais uždara

B. S. A. O.

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

Udy’s BULOVĄ . . . modem

ivairybfi kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio,

Graži 
miškų 
nelėm 
American
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų 
žiedai.

JDaimontlnlal

Now h' the ūme to choose the perfect gift 
... a Parker “51** pen and matching pencil. 

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

•17-50

ROBERT LIPTON
. ' f ' •

Jeweler
701 Grand St, arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lit h. Daily)—Penktad., Geg. 7, 1948




