
Murray ir Plienas.
Marksizmui “Mirtis.”
Kai Vyskupas Kalba už

Žmones.
Ilsėkitės, Draugai!
Prasikrapšto Akis.
Pono Dewey Sapnas.

Rašo A. BIMBA

Plieno darbininkų unija, va
dovaujama Philip Murray, pa- 

,reikalavo algų pakėlimo. Plie- 
'no\ trustas atsakė griežtai 
“no.” Tyli uniją, tyli Murray. 
Tuo tarpu kitų pramonių uni
jos reikalauja ir gauna algų 
pakėlimą. 

%

Kaip ilgai plieno darbinin
kai tylės ir klausys savo lyde
rio? Tas klausimas .keliamas 
spaudoje. Tuo klausimu gal
voja patys plieno darbininkai.

KaroJis Marksas seniai mi
ręs, tuo būdu mūsų reakcijo- 
nieriams jis nebeprieinamas 
nukryžiavoti. Bet už tai 
Markso mokymams ramybės 
nėra. Nereikia juoktis, nes 
taip yra.

Mundt Biliuje, kuri atstovu 
rūmai svarsto, pasakyta, kad 
gali būti baudžiamas dešim
ties metų kalėjimu ir dešim
čia tūkstančių dolerių kiekvie
nas, kuris “rems arba skelbs 
pamatinius principus ir takti
ką komunizmo, kuri išdėstė 
Marksas ir Leninas.”

O Mundt ir visi jo kolegos, 
kurie dabar taip drąsiai mark
sizmui ^skelbia mirti, dar ne
buvo gimę, kai Amerikoje 
žmonės maj’ksizmą skelbė.

Bukapročiai .mano jstaty- 
wnais nustelbti idėjas. Iš isto
rijos jie nieko neišmokę.

užtaria papras- 
žmones. štai skaitnu 

kad “vyskupas pa-

Tuo garbingu vyru 
To- 

^yskupas pą-

Tokia jau mūsų gadynė: 
skaitoma didele žinia, jeigu j 
kunigas, juo labiau vyskupas, 
žodžiu kitu 
tuosius 
Vilnvie,
smerkė diskriminaciją ir lūš
nynus, 
esąs Vyskupas Conkling. 
Ci pasmerkimą
dares vienoje konvencijoje.

Tiktai, labai prašau, nepa
darykite klaidos. Šis drąsus 
ir su žmoniškais jausmais vys
kupas nėra katalikų bažny
čios vyskupas. Jis priklauso 
episkopaJams.

Jeigu protcstoniškas aukš
tas dvasiškis užtaria žmones, 
yra tik naujiena. Bet jeigu 
kataliku bažnyčios vyskupas 

’ pasmerktų lūšnynus ir diskri
minaciją, būtų stebuklas.

. Tik begiu keliu trumpų die
nų netekome trijų geru drau
gu. Detroite mirė Litvinas, 
Wilkes-Barre i e S u r d o k a s , 
Clevelande Petrauskas. Smar
kiai retėja mūsų eilės. Ir am^ 
žius, ir darbas, ir ligos ran
kioja pačius geriausius drau
gus. •

Visus šiuos draugus gerai 
pažinojau. Visi buvo malonūs 
draugai, tūlais laikais smar
kiai, gerai veikę mūsų judėju 
me.

Lai jie amžinai ilsisi Dė
dės Šamo žemėje, kurioje jie 
savo geriausias gyvenimo die
nas praleido ir prie kurios 
galybės išugdymo jie tiek 

.'daug sAvo sunkiu darbu prisi
dėjo. O mums, nasilikusiems. 
didėja rūpestis, kaip išlaikyti 
spaudą ir organizacijas.

Gerai. kad ir liberalai iš 
Americans For Democratic 
Action ateina talkon kovai 

♦prieš Mundt Bill (Subversive 
Activities Control Act). Jie 
irgi šako, kad šis biliuž yra 
fašizmas. Jie .žada prieš jį 
kovoti.

O šios vieros liberalai dar 
taip neąeniai buvo užsimerkę 
prieš fašizmo pavojų, iš visų 
Jcanuoliu šaudė ' tik komuniz
mą ir komunistus. šiandien 
tik Grigaičio razumo žmogus 
galėtų sakyti, kad komuniz
mas grūmoja Amerikos žmo-

(Tąsa 5 pus.)

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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PREZIDENTAS TRUMANAS GRŪMOJA UŽIMT GEL2KELIUS
Valdžia Tuomet Lieptų 
Geležinkeliečiam Dirbt, 
Kaip Drąftuotiem Arini j on
Jei Trys Geležinkeliečių Brolijos Sustreikuotų, tai 
Valdžia Vartotų Teismo Indžionkšiną prieš Juos

Washington, geg. 10. —
Kad iki pirmadienio vidų-.... 
dienio nepavyko valdžia^įalautų teismo indžionkši

J* 1^*1 1 * V* * i

rankas, geležinkelie Č i a i 
streikuotų, tai valdžia rei-

sutaikyti geležinkeli e Č i ų 
Garvežių Mašinistų, Ugnia- 
kūrių ir Svičmanų Brolijas 
su kompanijomis, tai prez. 
Trumanas pareiškė, kad jis 
turės perimti geležinkelius 
į valdžios rankas.

» Tuomet armija, pagal se
nąjį karinį įstatymą, ko
manduotų geležinkelius ir 
lieptų darbininkams dirbti, 
kaip draftuotiems j kariuo
menę.

Minimos, geležinkeliečių 
unijos - Brolijos buvo nusi
tarusios streikuoti šį antra
dienį nuo 6 valandos ryto. 
Jeigu, nepaisant geležinke-. 
lių perėmimo į valdžios

no, pagal kurį būtų bau
džiami unijų vadai ir uniji
niai iždai.

Tuo tarpu Trumanas ir jo 
padėjėjas Steelmanas dar 
bando perkalbėti geležinke
liečius, kad atšauktų strei
ką.

Darbininkai reikalauja 
pakelt algą 30 nuošimčių, o 
kompanijos, pagal’ prezi
dento komisijos patarimą, 
siūlo tik pusšešiolikto cento 
priedą valandai.

Įvairios geležinkelio lini
jos iš anksto sustabdė įvai
rių krovinių .gabenimą ir 
sulaikė daug keleivinių 
traukiniu.

Kairieji Italai Reikalavo 
Nauju Seimo Rinkimų

Roma. — Italų Liaudies 
Fronto atstovai, komunis
tas seimo narys G. Amendo
la ir kairysis socialistas se
natorius Sąndro Pertini, 
kreipėsi į senato ir atstovų 
rūmų rinkimines komisijas, 
kad panaikintų paskutinius 
rinkimus ir paskelbtų nau
jus. Jie nurodė, ‘kad pasku
tiniuose seimo rinkimuose 
buvo vartojama smurtas ir 
papirkinėjimai prieš kai
riuosius. * Abidvi komisijos 
atmetė naujų rinkimų rei
kalavimą.

Amalgameitų Unija prieš 
Verstinų Rekrutąvimą

Atlantic City, N. J. — 
Prasidėjo CIO Amalgamei- 
tų Rūbsiuvių Unijos suva
žiavimas. Jos pirmininkas 
Potofsky įvedamojoj kal
boj pareiškė, kad Amalga- 
meitai priešingi verstinam 
rekrutavimui kariuomenėn 
ir privalomam^ kariniam 
jaunuolių muštravimui. Jis 
ragino rinkimuose balsuoti 
už progresyvius kandida
tus, bet atmetė Wallace’o 
vadovaujamą trečiąją par
tiją. ’

Trečioji Partija Ga. 
Valstijoj Nominavo 
Negrą j Senatą

Macon, Georgia. — Su
važiavę 325 negrai ir bal
tieji įvairių organizacijų 
delegatai sekmadienį įkūrė 
trečiąją partiją Henriui 
Wallace’ui remti, kaip kan
didatui į Jungtinių Valsti
jų prezidentus. Suvažiavi
mas nominavo negrą Larki
na Marshall^ “Macon 
World” laikraščio leidėją, 
kandidatu į Jungtinių Vals
tijų senatorius. Suvažiavi
me dalyvavo ir senatorius, 
Glen H. Tąylor, trečiosios 
partijos kandidatas vice
prezidento vietai.

New York. — 279 Darbo 
Federacijos ir 351 CIO li
nijų delegatai maršuos į 
Washingtoną ir reikalaus, 
kad kongrėsas atmestų 
Mundto bilių.

NUŽUDYTA MOTINA IR 
3 SŪNŪS

Chester, S. C. — Rado 
papjautus bei. nušautus 4 
negrus — motiną ir tris jos 
sūnus. x '

ORAS.—Būsią lietaus.

Chinų Komunistai Artėja prie 
Nankingo ir Šanghajau#

Šanghai, Chinija. — Chi- 
nų komunistų kariuomenė, 
žygiuodama link sostinės 
Nankingo, užėmė Tengh- 
sien,Čengping, Neihsiang ir 
Sichwan miestus, Honano 
provincijoj. ’ •

Komunistai dasigrūmė i- 
ki 60 ' mylių ' nuo Šangha- 
jąus didmiesčio; svąrbiau- 
sio uosto p'ietiniai-rytinėje 
Chinijoj, kaip praneša As
sociated 'Press. Čiang. Kai-

šėko tautininkų armija des
peratiškai - stengiasi komu
nistus sulaikyti.

Komunistai taip pat ap
supo tautininkus senovi
niame tvirtoviškame Siąn 
mieste, šiaurvakarinėj Chi- 
nijoje, rašo New Yorko 
Tirųes reporteris.

Tautininkai skelbia, kad 
keliuose mūšiuose jie “nu
kovę, sužeidę bei suėmę 20,- 
000 komunistų.”

ra------------------------------------
Dešiniųjų įrank 
Papjovė Wallac

Charleston, S. C. — Ęu- 
dolph Sęrreo, šalininkas de
šiniojo CIO Marinininkų li
nijos pirmininko Joe Curra- 
n’o, nudūrė Robertą New, 
pirmininką vietinio komite
to Waliace’ui išrinkti Jung. 
Valstijų prezidentu. Velio
nis New buvo vyriausias 
CIO marininkų atstovas 
Charleston© uoste.

žmogžudis, pjaudamas

is CIO Unijoje 
e’o Darbuotoją
New’ą, rėkė: “Tu negrų 
mylėtojas, prakeiktas ko
munistas!” Taip jis užpuolė 
New’ą unijinėje salėje per 
susirihkimą, kuriame dar
bininkai tarėsi ginti negrą 
šios unijos sekretorių Fer
dinandą Smithą. Valdžia 
mojasi deportuot Smithą 
kaip nepilietį tariamą ko
munistą.

žmogžudis Serreo tapo a- 
reštuotas. ę

Dar 2,960 
Nusmerkts

Athenai, Graikija. —Nau
jasis Graikijos “teisingu
mo” ministras Georgas Me
las, neva liberalas, prane
šė, jog yra nusmerkta su
šaudyti dar 2,960 tariamų 
komunistų įr kitų demokra
tinių graikų, apar 240, ku
riuos monarchinė valdžia 
sušaudė praeitą savaitę.

Tiems beveik trims tūks
tančiams skirta mirties 
bausmė už tai, kad jie 1944- 
45 metais kovojo prieš na
cius okupantus, prieš grai-

•

Graikų 
i Mirti
kiškus Hitlerio kvislingus, 
o paskui prieš anglus įsi
veržėlius. Melas įspėjo, kad 
jo valdžia žudys tuos poli
tinius kalinius, nepaisant 
jokių protestų iš svetur. -

Monarchistai paskelbė, 
jog, neskaitant nusmerktų- 
jų, jie laiko kalėjimuose bei 
koncentracijos stovyklose 
dar 28,000 kairiųjų — ko
munistų, partizanių ir šiaip 
demokratinip žmonių. Dau
geliui jų taip pat gręsia su-s 
šaudymas.

MIRĖ VAISTININKAS
POVILAS JATULIS

irliga buvo įsisenėjusi 
velionies nepaleido?

Povilas Jatulis — ilgame
tis gyventojas Amerikoje; 
visuomet pažangus, progre
syvus, rėmęs darbininkų 
judėjimą; didis lietuvių 
fautos patrijotas; nuolati
nis Laisvės bendradarbis 
per ilgus metus.

Jo mirtis — didžiulis 
smūgis tiek Stoughtono 
progresyvių lietuvių visuo
menei, tiek visos Amerikos.

Prašome draugus parašy
ti apie velionį platesnę bio
grafiją.

O šiuo liūdesio metu reiš
kiame gilią užuojautą ve
lionies žmonai, sūnui Ber
nardui, taipgi. visiems gi-

Stoughton, Mass.
Leidžiant šį Laisvės nu

merį presan, Rojus Mizara 
gavo sekamo turinio teleg
ramą:

Stoughton, Mass., gegu
žės 9 d. — šį rytą mirė Po
vilas Jatulis. Pašarvotas 
Lowe and Powers šermenų 
koplyčioje. Mirusiojo palai
kai galima aplankyti nuo 
2 ligi 4 vi. p. p., o vakarais 
nuo 7 ligi 9 v. Laidotuvės 
įvyks trečiadienį, gegužės 
12 d. 2 valandą po pietų.

Pasirašo: Bernard Jatul.
Prieš keletą savaičių Po

vilas Jatulis buvo pavojin
gai susirgęs širdies liga. Jis 
nutarė išsikelti į farmą ir 
ten gydytis: ir savo'vaistinę minėms ir draugams., 
pardavė. Bet pasirodo, jog Laisvės Redakcija

Streiklaužis Nušovė 
Skerdyklos Streikierį

De Nicola vėl Būsiąs 
Italijos Prezidentas?

ji

CIO Smerkia Mundto Bilių; 
Jei Bilius ir Taps Įstatu, 
Komunistai Nesiregistruos
12 New Yorko Valstijos Seimelio Narių Reikalauja 
Atmesti Mundto Policinės Valstybės Sumanymą
Washington.-“CIO News”, 

oficiališ industrinių unijų 
laikraštis, paspierkė Mund
to sumanymą kongresui 
prieš komunistus. Tas laik
raštis vadina Mundto bilių 
“išgamiška baisenybe” ir 
saRo:

Jeigu būtų išleistas įsta
tymas pagal tą bilių, tai 
“jis galėtų būti vartojamas 
kaip įnagis prieš darbo uni
jas ir kitas liberales (de
mokratiniai - laisvas) gru
pes.”

“Generalis prokuroras ta
da galėtų persekioti netuV 
rinčias nieko bendra su ko
munistais 0 r g a nizacijas, 
paskelbdamas jas komunis
tiniais frontais”, pabrėžia 
CIO News.

Sovietų Profesorius 
Filatovas Atradęs 
“Gyvybės Eleksirą”

Maskva. — Sovietų moks
lininkas V. P. Filatovas iš-• 

traukė iš augalų lapų me
džiagą, kuri sulaiko nuo 
gręsiančios mirties. Mas
kvos dienraštis Pravda ra
šo, tai “gyvybės eleksiras”, 
nors nevadina tos medžia
gos gyduole nuo visų ligų.

Profesorius Filatovas lai
kė tam tikrus augalus tam
siame kambaryje trijų laip
snių temperatūroje (pagal 
Centigrade termometrą). 
Kuomet augalams gręsė 
mirtis dėl šviesos stokos, tai 
Filatovas paėmė augalus ir 
ištraukė iš; jų lapų medžia
gą, kuri dar gynė tuos au
galus nuo mirties. Tai buvo 
paskutinė augalų gyvybės 
atspirtis.

Ta medžiaga buvo, išban
dyta pavojingai sergan
tiems gyvuliams ir žmo
nėms. Pasirodė, kad tokios 
medžiagos lašas gaivina vi
są kūną ir įvairius jo orga
nus.

12 N. Y. Valstijos Seimelio 
Narių šaukia Sumušt 

Mundto Biliu
Albany, N. Y. — Keturi 

New Yorko valstijos seime
lio senatoriai ir aštuoni at/ 
stovų rūmo nariai atsišau
kė į Jungtinių Valstijų kon
gresą, kad sumuštų Mundto 
bilių. Jie savo telegramoje 
Washingtonan nurodo, kaip 
tas-bilius'mindžiotų ir lau
žytų konstitucines. piliečių 
teises bendrai, nors forma
liai jis atkreiptas prieš Ko-, 
munis tų Partiją.

Komunistų Partija Neši- 
registruos

New York. — Komunistų 
Partijos pirmininkas Wm. 
Z. Foster ir jos sekretorius 
Eugene Dennis pasiuntė į 
Washingtoną kiekvie n a m 
senatoriui ir kongresmanui 
po telegramą, pareikšdami, 
jog Komunistų Partija ne- 

i siregistruos valdžioje, jeigu 
kongresas ir užgirs Mundto 
bilių. Tas bilius reikalauji 
suregistruoti visus komuni
stus ir pažangias organiza
cijas, kurias generalis pro-' 
kuroras pavadins “komuni
stiniais frontais.”

Fosteris ir Dennis savo 
telegramose išdėsto, kaip 
Mundto bilius mojasi su
trempti pilietines teises, ku
rias užtikrina Jungt. Vals
tijų Konstitucija.

Pagal Mundto bilių, žmo
nės galėtų būti baudžiami 
iki 10 metų kalęjimo ir $10,- 

e000 piniginės baudos už 
kiekvieną veiksmą, kurį 
generalis prokuroras pava- \ 
dintų kenkiančių valdžiai/ 
Prie tokių veiksmų galėtų 
būti priskaityta unijų or
ganizavimas, streikai, lygyu 
bes reikalavimas negram ir 
kt. 7

East St. Louis, Ill. — 
Streiklaužis nušovė Ed 
Hucksą, vieną iš keturių 
negrų, kurie pikietavo už- 
streikuotą Armour sker
dyklą. žmogžudis ir du kiti 
streiklaužiai tuomet perlipo 
per tvųrą į skerdyklą.

Kiek pirmiau Chięagoje 
streiklaužių^ trokas, komąp- 
duojamas policininkų,' mir
tinai suvažinėjo vieną Ar-, 
mour* skerdyklos pikietinin-

Seoul. — Susikirtimuose 
del Amerikos paskelbtų 
rinkimų pietinėje Korėjoje 
užmušta 40 žųionių.

Roma, geg. 10. — Pradi
niuose Italijos seimo balsa
vimuose dabartinis prezi
dentas Enrico de Nicola ga
vo daugiausiai balsų kaip 
kandidatas naujai preziden
to tarnybai. Pranešama, jog 
komunistai senatoriai ir 
seimo atstovų rūmų nariai 
balsavo už de Nicolą. Prieš 
jį. kandidatavo grafas Car
lo Sforza. ■'

Be de Nicola tuo tarpu 
dar negavo reikalingos bal
sų daugumos.

Palestina. —. žydąi\ atėmė 
iš arabų Safadą šiaurinėje 
Palestinoje.

PRANEŠTA APIE GALI- 
MĄ KIETŲJŲ ANGLIA- 
KASYKLŲ STREIKĄ

Washington. — John L. 
Lewis pranešė valdžiai 60 
dienų iš anksto, jog kieto
sios anglies manieriai galės 
streikuoti, jei nebus pada
ryta nauja sutartis.

Ar Italų Valdžia Pasiųs Mirtin 
31 Graikų Demokratą Pabėgėlį?

Egipto armija buriasi 
Palestinos siena.

Roma. — Komunistas se
natorius Umberto Terraci-

J * z v

ni, buvęs steigiamojo Itali
jos seimo pirmininkas, už
klausė valdžią: Ar bus leis
ta Italijon įplaukti 31-nam 
demokratiniam graikui?Jie 
pląukė Argentinon, bet Ar
gentina jų nepriėmė.

Italijos klerikalų valdžia
ties dar neatsakė šio klausimo.

Tie graikai, plukdomi da-

mHNBMmMMKhHK •iŠ*sihf
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bar itališkų laivų, pasiuntė 
radiogramą Italijos prezi
dentui de Nicolai, prašyda
mi tiktai leist jiems per Ita
liją pervažiuoti j tokį kraš
tą, kuris juos priimtų (ma
noma, į Jugoslaviją).

Argentinos konsulas ra
gino Italijps valdžią perkel
ti juos į Graikijos laivą. 
Jeigu Italija taip padarytų, 
tai šie graikai būtų sugrą
žinti Graikijon ir nužudyti.
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1 I AGen. Weygand Išteisintas •
Iš Paryžiaus pranešama, jog vienas didžiųjų Fran- 

■ cijos nepriklausomybes pardavikų Hitleriui, generolas 
| Maxime Weygand, tapo aukščiausiojo Francijos teismo 
Ir ‘ išteisintas! >
| Weygand, atsimename, buvo vienas pro-hitlerinių
S Francijos generolų, kuriam rūpėjo ne karas prieš naciš

ką Vokietiją, bet karas prieš Tarybų Sąjungą.
Tuomet, kai (1940-1941) Francijos armijos nieko 

i neveikė prieš nacius, tai Weygand'Azijoje organizavo 
' francūzus Kaukazui Užpulti!

.Jis veikė pardaviko Pe taino kabinete.
Tai buvo ir tebėra aršus francūzų tautos laisvės 

U priešas. Vienok jį aukščiausias teismas išteisino!
Tas pats teismas išteisino tokius išdavikus, kaip 

Pierre-Etienne Flandin, Henry Lemery ir Jean Ybar- 
negaray. *

New York “Timeso” korespondentas Paryžįuje Ken- 
\ ■ neth Campbell rašo, jog, girdi, išteisinimas generolo Wey*. 

gand rodo tai, kad Francijos teismuose pasireiškė “nau
ja tendencija” — tendencija išteisinti*buvusius hitleri
nius francūzų tautos pardavikus! x z

Ar ši “tendencija” tik nėra artimai susijusi su Tru- 
mano programa ir Marshallo planu?!

Dėl to Francijos komunistų partijos vadas Duclos 
pareiškė, jog nuo dabai;, dėka tai teismų “tendencijai,” 
komunistai atstovai neįeis į aukščiausiojo teismo sesijas.

______________________ _____________ ;_____________________________  k ’

j;' Nauja Valstybė Gema
Spaudoje telpa iškilmingi pranešimai, jog š. m. gegu

žės 16 d. oficialiai gims nauja valstybė — Palestina, žy
dų valstybė. • 1

I Tą dieną jos nepriklausomybė oficialiai bus paskelbta
pačioje Palestinoje. Tą pačią dieną Didžiojo New Yorko 
žydai šaukia masinį mitingą įvykiui apvainikuoti.

Pasirodo, žydai yra pasiryžę žengti pirmyn, nepaisy
dami, ką padarys Jungtinės Tautos, kurios tuo klausimu 
didžiai suklupo, o suklupo dėl to, kad Jungtinės Valstijos 
arabišką aliejų labiau pamilo negu žydų nepriklausomy- 

j bę, kurią jos buvo jiems žadėjusios..
Šiuos žodžius rašant, dar vis nežinia, ką Palestinos 

klausimu nutars Jungtinės Taūtos. Tačiau, nepaisant, 
ką jos nutars, žydai, sakoma, yra pasimoję skelbti Pales
tinos nepriklausomybę ir imti į savo rankas krašto val- 
dymą. - ,

Kas seks po to1—niekas negali pasakyti. Bet kad ne 
vienas žydas ir ne vienas arabas savo galvą mūšiuose pa- 

Į .' dės, — yra aišku kiekvienam.
i! . Jeigu ne anglų Ir amerikiečių imperializmas, Pales- 
J tinos klausimas būtų T^uvęs išspręstas kur kas lengviau 
»Į ir sklandžiau.

« , ■  ■■■—i • i.* i ■■■ ■ ..■■■—■■ I. ■ ■■

Laikas Veikli—Veikli Tuojau!
, . Kongreso įnešimų komisija jau “apsvarstė”, reakcinį- 

fašistinį Mundto bilių ir įteikė. Kongreso sesijai.
Sakoma, jis bus pradėtas svarstyti ketvirtadienį; 

svarstymui laikas apribotas, nes reakcininkai —•’ repub- 
likonai ir demokratai —• yi*x pasiryžę šį bilių mašinališ- 

E kai pravaryti.-
Mundto bilius, jei jis pataps įstatymu, bus amerikinio 

1 fašizmo legalizavimas.
Mundto bilius, jei jis pataps įstatymu, kirs smūgį ly

giai komunistams ir nekomunistams, tremdamas kiek
io s vieną progresyviškesnį Amerikos žmonių sujudėjimą.

Kai kurie žmonės sako: Jeigu žemesnieji Kongreso rū
mai šį bilių ir priims, tai jį gal atmes sehatas, o jei ne, 
gal Trumanas vetuos, o jei jis nevetuos, tai aukščiausias 

,į šalies teismas atmes, kaip prieškonstitucinį padarą.
Neleistina laukti, ką kas padarys. ,

| Jei nekils masinis biliui pasipriešinimas, jei liaudis ty
lės, ji nei nepajus, kaip bus sukaustyta reakciniais retė- 

HK| • žiais.
Dėl to tenka veikti dabar, tuojau. Tenka rėikalauti sa

lk vo kongresmanų, kad jie balsuotų prieš Mundto bilių.
Juo didesnis ir platesnis bus masių judėjimas, juo 

F Kongreso rūmai su juo daugiau skaitysis.
Neklausykite tų, kurie plepa, būk šis bilius yra nu- 

H kreiptas “tik prieš komunistus.” Netiesa!
Jis yra nukreiptas prieš visą amerikinę liaudį. Hitle- 

/ • • ris taipgi-pirmiausiai pradėjo veikti “tik pitieŠ komunį^- 
tus,” o paskui, kiekvienas matė, kur jis nuėjo.

Sisųskite savo kongresmanams, atvirukus, laiškus, te- 
'/'• legramas, reikalaujant atmesti Mundto bilių./

Veikite, kol dar nepervėlu!

Jie Nori “Informacijų”!
Praėjusią savaitę Graikijos fašistų -monarchistų val

džią, palaikoma Amerikos doleriais ir ginklais, sušaudė 
. II 218 poltinių kalinių, — geniausiųjų graikų tautos patri- 

B j°tų- . . . - 7
Anglijos darbiečių (socialistų!) valdžia, sakoma, pa

siuntė Graikijos valdžiai reikalavimą, kad ji suteiktų, jai 
I* “smulkmenų” apie sušaudymus.

s Attlee-Bevino Valdžia, pasirodo, moka gražiai tyčiotis

Tarptautinė Apžvalga
Rašo D. M. š.

beje” galimi toki brutališ- 
kumai, kokiais pasižymėjo 
policija Chicago j e prieš mė
sos darbininkus.

'Viettoje, Austrijoje, Pir
mąją, gegužės demonstravo 
2()0,000 piliečių ir smerkė 
Marshallo Planą, kaipo pa-

Bogotoje “revoliucija0 bai
gėsi tuo, kad Kolombija nu
traukė diplomatinius ryšius 
su Tarybų Sąjunga. Matyti, 
kad šis ^ygis buvo vienas iš 
tos “revoliucijos” organiza
torių, nes kaip tik “revoliu
cija” prasidėjo, tai Jungtim 
Valstijų komercinė spauda vergimo įrankį, 
ir radijas šaukė, kad jau ta
da Kolombija nutraukė ry
šius su Tąrybų Sąjunga. Iki 
tas įvyko prabėgo veik mė- 
nesis laiko.

Komunistai, kurie kalti
nami “revoliucijos” sukėli
me, buvo išlaikyti 16-ka pa
rų kalėjime, paskui juos pa
leido, nes jokių įrodymų nė
ra.

Pan-amerikinė konferen
cija priėmė mūsų diploma
tų pateiktas rezoliucijas ir 
čarterį, pagal kurį kitos A- 
merikos valstybės turi teisę 
daryti į bile šalį intervenci
ją, jeigu jos atras, kad tai 
šaliai gręsia ne vien karo 
žygiai, bet ir “politinis pa
vojus.” Reiškia, jeigu kurio
je amerikinėje šalyje įsikur
tų demokratinė liaudies res
publika, tai mūsų politikai 
ją paskelbtų pavojinga ir 
darytų ginkluotą interven
ciją. Mažosios valstybės nu
stoja savo nepriklausomy
bės ir laisvės.

Jungtinių Valstijų vy
riausybė, laike Antro Pa
saulinio Karo, buvo pasista
čius 1,200 fabrikų ir dirb
tuvių, kur gamino ginklus 
ir amuniciją. Karui pasibai
gus, kad “-socializmo pavo
jų” prašalinus, kad val
džia nevestų konkurencijos 
su privatiniais fabrikantais, 
tuos fabrikus '. pusdykiai 
pardavinėjo.1 Dabar nutarė. 
100 fabrikų nebeparduoti, 
bet laikyti atsargoje.

Karinių lėktuvų gamini- 
nimo Boening Airplane Co. 
skundžia Mechanikų Uniją 
ant $2,225,000 už tai, kad ta 
unija buvo išvedus 1 streiką 
15,000 darbininkų. Kompa
nija tvirtina, kad laike 
streiko ji.tiek nuostolių tu
rėjo. Streikas tęsėsi dvi sa
vaites laiko.-

Jungtinių Valstijų vy
riausybėj po $75,000 “pardar 
vė” Argentinai 18-ką kari
nių laivų. Kiekvieno laivo 
pastatymas atsėjo po kelis 
milijonus dolerių. Mat, da
bar apsiginklavimui skiria 
bilijonus dolerių, stato nau
jus karo laivus, iš to turi 
fabrikantai didėlius. pel
nus. Reikia “senų” karo lai
vų išsibodėti, tai - ir “par
duoda0 taip pigiai.

♦ Federates Kristaus Baž
nyčios Amerikoje Taryba, 
vardu virš 8,000,000 meto
distų, pasmerkė karinę iste
riją mūsų šalyje ir pasiuntė 
prezidentui Trumanui rei
kalavimą, kad jis rūpintųsi 
taikos išlaikyrrio reikalais.

Trečiosios Partijos kan
didatas į vice - prezidentus 
senatorius Glen Taylor bu
vo areštuotas ' Birmingha- 
me už tai, kad į susirinki
mą ėjo p remtas duris, kurios 
skiriamos tik. negrams. Ka
da jį vežė į kalėjimą, tai 
policininkai? sako, išsivežė 
už’ miesto ir priekabiavo; 
“Aš jau nebuvau tikras, 
kad išliksiu gyvas” — sako 
senatorius Taylor.

Henry Wallace pasmerkė 
karo isteriją ir žiaurų puo
limą štreikįerių. Jis sakė, 
kad tik “policinėje vals.ty*

Albanija iškėlė protestą, 
kad graikai monarcho-fa- 
šistai buvo įsiveržę • į jos 
žemę. Susirėmime užmušė 
du albanų’ karininkus ir 
penkis karius sužeidė. Alba
nija tvirtina, kad graikai 
fašistai dažnai iš kanuolių 
apšaudo Albanijos gyvento
jus ir nemažai užmuša pa
sienio valstiečių.

Chinijos Liaudies Išlais
vinimo Armijos vadai pra
nešė, kad vasario mėnesį 
generolas Chiang Kai-she- 
kas neteko 100,000 oficierių 
ir kareivių. Iš jų 8,600 ka
reivių perėjo į liaudies pu
sę ir jau kariauja prieš red
akciją.

Komunistai sako, kad jie 
generolą Chiang Kai-sheką 
paims gyvą ir teis, kaipo 
šalies išdaviką:

Finliandijos seimas užgy- 
rė bendro apsigynimo su
tartį su Tarybų Sąjunga, 
kuri neseniai buvo pasira
šyta. Karo kurstytojai iš už
sienio kurstė seimo narius, 
kad jie neužgirtų tos sutar
ties. Bet jie nelaimėjo, nes 
Finliandija pralaimėjo du 
karus prieš Tarybų Sąjun
gą, ir pasimokino.

Graikijoje, Amerikos ge
nerolų pritarimu, eina ma
sinis žmonių žudymas, ne
va prasikaltusių 1944 me
tais laike revoliucijos. Ne
seniai juodašimčiai Sparto
je užpuolė kalėjimą ir nu
žudė 26 komunistus. Kovo 
1 d. buvo surengtas masi
nis kalinių šaudymas. Ge
gužės 3 d. Athenuose vėl 
sušaudė 154 kalinius.

New Yorko - Herald Tri
bune korespondentas rašo, 
kad į trumpą Ihiką buvo su
šaudyta’1,300 partizanų ir 
komunistu. Monarcho-fašis" 
tai kalėjimuose turi kelis 
šimtus tūkstančių žmonių, 
vien Athenuose yra 16,000 
demokratinių kalinių. Ar 
visi jie bus išžudyti?

Teherane, Irano sostinėj > 
Pirmą gegužės demonstra
vo 12,000 žmonių 
iškabas: “Mirtis 
ninkamšT “Mirtis 
agentams!” Auga 
nusistatymas prieš 
imperializmą.

Jugoslavijos parlamentas 
'paskyrė apsigynimo reika
lams $330,000,000. Vyriau
sybes vadai sakė, kad tai 
didelis šaliai apsunkinimas, 
kad tie pinigai būtų 'gėriau 
išleisti civilių žmonių gyve
nimo gerinimui; bėį . Kada 
anglosaksų 
provokuoja 
turi ruoštis

Japonijos 
nią Gegužės demonstravo, 
kRip vieni praneša, 350,000, 
o kitų pranešimu —• 600,- 
000 žmonių. Sako, kad net 
generolas MacArthūras su
sirūpino liaudies kairėjimu.

Amerikos inžinieriai ML 
sawoj.e' ant šiaurinės Japd- 
nijos salos, pastatė didelį 
karinių lėktuvų orlaukį. Jo 
įrengimui ■ jau išleido $13,/ 
000,000.. Jis yra artimiau
sioje vietoje Japonijoj prieš 
.Sovietų Sąjungos Vladivos- 

ir nešė 
reakci- 

užsienio 
liaudies 
užsienio

imper’ialistai 
karą, tai šalis 
apsiginti. * 
sostihėjė, Pir-

2 push*--Laisvė (Liberty, Lith. Daily)« Antrad

iš graikų tautos: ji ginkluoja, palaiko monafehistų-fašis- 
tų valdžią,,akstiną ją šaudyti, slopinti, komunistus, o vė
liau, apsimetusi durnele, ieško “informacijų.”'

Bįauru! ; "

ir reikmenų, ypatingai gin
klų ir amunicijos. Pagal 
Trumano doktriną — gau
na daug amerikoniškų gin
klų, amunicijos,ir karo lai
vų; pagal Marshallo Planą 
— ekonominių reikmenų, o 
iš Tarptautinio Banko — 
.Pinigų. , ’ '

Laike pereito karo Turki
ja rėmė Hitlerį ir - Mussoli- 
nį ir iš to darėsi didelių pel
nų.

Berlyne, Vokietijoje, Pir
moje Gegužės komunistų 
demonstracijoje d a 1 y vkvo 
300,000 žmonių, kurie rei
kalavo vieningos ir demo
kratinės Vokietijos, smerkė 
Amerikos ir Anglijos skal
dymo politiką. Socialistų ir 
kitų dešiniųjų demonstraci
jose dalyvavo *120.000.

Sovietų Sąjungoje buvo 
masinės parodos Pirmoje 
Gegužės. Ypatingai daug 
armijos ir laivyno lėktuvų 
dalyvavo Maskvos parodo
je. Sako, kad tokių milita- 
rių jėgų seniai Maskva ne
matė. Marshalas Bulgani
nas savo pasveikinime žy
mėjo, kad reakcininkai ir 
imperialistai trokšta- naujo 
karo, bet pasaulyje taikos 
šalininkų jėgos didelės ir 
nuolatos stiprėja.

Gegužės 7 diena bus kas
met minima, kaipo radijo 
diena, nes 53 metai atgal 
mokslininkas Aleksandras 
Popovas, toje dienoje pirmu 
kartu pasaulyje oro bango
mis siuntė telegramas. Ita
las G. Marconi tik metai 
vėliau išsiėmė patentą ant 
radijo.

Genevoje, Š v e i c arijoje, 
kur eina Jungtinių Tautų 
skyriaus konferencija spau
dos* ir iniormacijų reikale, 
priimta rezoliucija, kurioje 
sako, kad valdžios turi pa
šaukti prie * atsakomybės 
tuos laikraščius, kurie kur
sto prie karo ir sąmoningai 
skle'idžia šmeižtus ir melus.

Jungtinių Valstijų atsto
vas Mr. William Benton re
zoliucijai labai priešinosi, o 
kada ji buvo priimta, tai 
pasakė* kad' Jungtinių Val
stijų vyriausybė ' nieko ne
darys, nes Amerikoje yra 
“laisva spauda?’ Reiškia, 
galės meluoti ir kurstyti 
prie karo, kaip ir dabar.

Jungtinių Tautų organi
zacijos specialis seimo po
sėdis vis kankinasi' Palesti
nos klausimu. Mat, • Angli
jos ir Amerikos- turčiai tu
ri gausius žibalo šaltinius 
arabų šalyse, tai bijo ara
bus užrūstinti teigiamai iš- 
rišant Palestinos klausimą 
žydų tautos-naudon.

Tuo tarpu Amerikoje re
akcininkai pakėlė didelį 
skandalą už palatinį pa
keitimą Jungtinių Tautų 
Konstitucijos.. Jie jaučia, 
kad ši organizacija trukdo 
karo provokacijoms. Jie nori 
jos atsikratyti, kaip savo 
laiku, prie karo ruošiantis, 
nuo Tautų wLygos atsikratė 
Japonija, hitleriška Vokie
tija ir fašistinė Italija.

Tie pasiūlymai svarstomi 
ir mūsų šalies kongresinėje 
komisijoje. Net generolas 
Marshall “nusigando” to
kios griežtos ' operacijos ir 
pasakė, kad ne tik Sovietų 
Sąjunga . neatsisakys nuo 
“veto“ teisės, bet nuo to ne
galėtų atsisakyti ir Jungti
nės Valstijos. »

Sovietų Sąjungos t atsto
vas reikalavo imtis griež
tesnių 'žygių prieš fašistus, 
hitlerininkus, kurie pasi
drąsinę smarkiai kelia gal
vą Vokietijoj, Italijoj, Ja
ponijoj ir eilėje kitų šalių. 
Bet jo balsas buvo tyruose.

Tarybų Ukrainos atsto
vas Tarasenko svarstant 
Čechoslovakijos reikalą pri-

toko miestą.
Kaip matome, namie mū

sų valdininkai “pinigų ne
turi” upių aptvėrimui, nau
jų kelių pravedimui, gyve
namų ' namų pastatymui, 
bet pinigų yra įrengimui 
karo bazių Japonijoje ir ki
tur.

Kūrėjos Liaudies Kongre
sas baigė savo darbus? Ja
me buvo atstovai nuo 56-šių 
politinių ir visuomeninių 
črganizacijų, atstovavo virš 
10,000,000 narių. Jie, var
du 29,000,000 Korėjos gy
ventojų, priėmė pareiškimą, 
kurį pasiuntė Sovietų Są
jungos ir Jungtinių Valsti
jų vyriausybėms. Jie, tar
pe kitko: (1) Protestuoja 
prieš Korėjos padalinimą į 
dvi dalis. (2) Kaltina Jung
tinių Valstijų komandie- 
rius, kad jie susidėjo su re
akcija ir siekia Pietų Ko
rėją paversti į karinę bazę. 
(3) Reikalauja, kad Jung
tinių Tautų komisija, kuri 
nori Pietų Korėjoje prava
ryti balsavimus, tuojau bū
tų atšaukta, nes ji pasiųsta 
be pasitarimo .su Korėjos 
gyventojais. (4) Kad Jung
tinės Valstijos priiĄtų Ta
rybų Sąjungos pasmlymą, 
ir abiejų šalių armijos pasi
trauktų iš Korėjos, nes ko
rėjiečiai gali - patys savo 
reikalus sutvardyti.

Žinoma, Amerikos gene
rolas John R. Hodge, kuris 
yra. amerikinių jėgų ko- 
mandierius Korėjoje, pa
reiškė, kad tai “komunistų” 
ir “Sovietų” sušauktas kon
gresas. Jo tarimų nepaiso. 
Bet kažin, ar bus galima 
nesiskaityti su^virš 10 mi- 
lioųų ^atstovų balsais? Jąu 
ir dabar-Pietų Korėjoje yra 
sukilimų.

Lenkijos vyriausybė, ge
nerolo Viktor Grosz asme
nyje, įspėjo Jungtines Vals
tijas, kad mūsų šalies at
stovybė Lenkijoje liautųsi 
vedusi propagandą prieš 
Lenkijos liaudies tvarką. 
Priešingai, ketina imtis 
priemonių.

Į Norvegiją jau “draugiš
kais sumetimais” atplaukė 
Jungtinių Valstijų grupė 
karo laivų, * priešakyje su 
lėktuvų vežiku “Valley 
Forge.” Tikrumoje tas vi
zitas paakstinimui reakci
nių jėgų prieš liaudies de
mokratiją.

Filippinų sostinėje Mani
loje Pirmos Gegužės de
monstracija buvo didelė. 
Net Associated Press žinių 
agentūra pripažino, kad su
sirinko virš 300,000 žmotfių. 
Nešė raudonas Vėliavas su 
kūju ir pjautuvu — darbi
ninkų ir valstiečių darbo 
ženklais..

x Rumunijos vyriau sybė 
kaltina, ’ kad amerikiečiai 
žibalo šaltinių tvarkytojai 
sąmoningai trukdo gamy
bą. Taip elgiasi Standard 
Oil Co. of New Jersey, ku
ri jau per 44 metus pelnus 
darosi, traukdama, žibalą. 
Rumunijos:, vyriausybė galį 
būti priversta / pavaryti 
kompaniją ir parimti žibalo 
Šaltinius fį savo rankas.

Bangkok, Siamo sostinėj, 
Pirmoje Gegužės\ demons
travo 50,000 žmonių. De
monstracijas suruošė dai- 
bininkų unijos. ■

Turkija gaus iš Tarptau
tinio Banko, esamo Jungti
nių Tautų organizacijos ži
nioje,- $500,0.00,000 pasko
los. Dabar Turkijos* valdo
nai jaučiasi, kaip Dievo už
antyje, nes jie trimis keliais 
gauna iš Amerikos pinigų

minė, kad tą šalį Anglija, 
Francija su Amerikos val
donų patarimu, 1938 me
tais išdavė Hitleriui: Jis 
sakė, kad ir dabar šimtus 
milionų dolerių Amerikos 
Žmonių pinigų, sumokėtų 
taksais, tūli politikai išlei
džia užsienyje šnipavimui, 
reakcijos palaikymui ir 
kurstymui prieš liaudies de
mokratiją. z j
• Jis sake, kad liaudis, kur 
ji turi demokratinę tvarką, 
kaip tai Lenkijoj, Cechoslo- 
vakijoj, Bulgarijoj, Jugo- ( 
slavijoj ir kitose šalyse, jaU- 
nekalbant apie tarybines 
respublikas, daug atsiekė 
po karo.' Tų šalių industri
ja jau pralenkė prieškari
nę gamybą, valstiečių ir 
darbininkų gyvenimas gerė
ja. Ir to atsiekta negau
nant jokios pagalbos pagal 
Marshallo Planą ir Truma- 
no doktriną, priešingai, są- 1 
lygoseK xkad užsienip, impe
rialistai visaip kenkė ir 
kenkia toms šalims.

Jis sakė, kad vakarinės 
valstybės, kurios yra Mar
shallo “globoj” ir pagal jo 
planą gauna “pagalbą,” jos 
toli atsilikę nuo demokrati
nių liaudies . respublikų ir 
laipsniškai • netenka savo 
nepriklausomybės — dole
ris ten darosi įstatymu.

Žinios iš Lietuvos
“Ryto” Spaustuves 

Atstatymas ‘ '
Klaipėda. — Sugrįžę ų iš

vaduotąjį miestą, Klaipėdos 
poligrafininkai rado savo 
įmonę sunaikintą. Trijų^ 
aukštų “Ryto” spaustuvės 
pastatas buvo apgriautas, 
brangias mašinas išvežė vo
kiečiai. .

< Dabar “Ryto” spaustuvės 
djudele dalis atstatyta. Jau 
vęįkia.. pinky klos ir mašinų 
skyriai/ iš broliškų respubo 
likų gaud linotipai.

Šiomis dienomis “Ryto” 
atstatytojai* pasiekė nauję 
laimėjimų: pradėjo veikti 
sudėtingas spausdinimo ag
regatas — rotacinė masiha. 
o taip pat cinkografija.

-------------------- i

Palangos Kurortas Rengia
si Sezonui

Kretinga. — Vis daugiau 
darbo žmonių vyksta pra
leisti atostogas į pajūrį, Pa- 
langon. Dįdeli uždaviniai 
kyla tad kurorto poilsio įv 
staigoms.

Praėjusią vasarą pradėjo 
veikti trys sanatorijoj — 
— 700 lovų, buvo atremon
tuoti sanatorinio pobūdžio 
pionierių stovyklos . pasta
tai.

Atstatymo darbai vyksta 
ir toliau. Šiomis dienomis 
perduota eksploa
tacijon didelė salė, turinti 
450 vietų žiūrovams. VPS- 
CT nutarimu šiemet Palan
goje veiks 800 lovų poilsio 
namai. Gautas reikiamas 
jiems inventorius. Vyksta 
vandens gydyklų atstaty
mas.

Anksčiau kurortas veikė 
tik vasarą. Dabar čia gali
ma ilsėtis bet kuriuo laiku. 
Žiemą Palangoje veikia sa
natorija N r? 1.

Kurorto išplėtimo^ dar
bams 1948 metais paskirta 
-didelės sumos.

Roma. — New Yorko 
Times korespondentas rašo, 
kad “beveik kas naktį” bū
riai. vyrų užpuldinėja Ita
lijos ginklų ir amunicijos 
sandėlius. Valdžia areštavo 
tam 'tikrą, skaičių tariamų 
komunistų, bet dar neturi 
įrodymų, kad jie dalyvavę 
žygiuose prieš • amunicijos 
sandėlius.
—---- r ........
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Niekas iš tikrųjų negali 
pasakyti, kuriais metais 
pirmieji lietuviai atvyko į 
Ameriką., Tačiau asmenys, 
suinteresuoti mūsų ateivy- 
bės į Jungtines Valstijas 
klausimu, teigia, jog skait- 

i lingesnė Lietuvos žmonių 
emigracija šion šalin prasi- 
dėo 1868 metais. Taip tei
gė kun. Jonas Žilius, 1899 
m. parašęs pirmą įdomią 
knygą apie Amerikos lietu
vius; su tuo sutinka ir kiti, 
besidomj minėtuoju klausi
mu. > ' '

' Vadinasi, šiemet (1948) 
sukanka lygiai 80 metų, kai' 
lietuviai didesniais būriais 
pradėjo atvykti į Jungtines 
Valstijas.

Priežastys, vertusios Lie
tuvos darbo žmones ieškot; 
naujo pasaulio, buvo tokios: 
1867 metais Lietuvoje siau
tėjo nenormalūs, dideli lie
tūs, supūdę laukuose javus, 
gi 1868 m. — aštri kaitra 
nudegino, nuniokojo Lietu
vos žemę ir žmonės atsidūrė 
bado padėtyje, negirdėtai 
sunkioje buityje. Visa tai 
akstino tuos, kurie galėjo, 
ieškoti duonos šmoto Ame
rikoje.

Badmečių Lietuvoje buvo 
buvę ir anksčiau, bet žmo
nės tuomet neturėjo vietos, 
kur vykti; be. to, valstiečiai 
nebuvo laisvi, — jie buvo 

, baudžiauninkai.
Gi 1868 metais jie buvo 

jau “laisvi,” nes baudžiava 
buvo panaikinta. Ryšium su 
tuo, Amerikoje • jau buvo 
praūžęs Civilinis Karas, — 

’■ vergija buvo panaikinta. Ci
vilinio Karo metu žuvo dau
gybė vyrų; šalies atstaty
mui čia buvo stoka darbo 
pajėgų. Naujose, pokarinė
se sąlygose plėtojosi pramo
nė ir naujos darbo jėgos bu-

* vo labai pageidaujamos.
’ Masino Europos žmones 
Amerikon keliauti dar ir 
fas faktas, kad buvo nu
skambėjusios visokiausios 
žinios apie suradimą aukso 
Kalifornijoje.

Šitie reiškiniai traukte 
traukė Europos žmones į 
Ameriką. Lietuvos gyven
tojai, kurie turėjo kiek tiek 
ištekliaus ir daugiau drą
sos, taipgi ryžosi pamatyti 
šią “aukso šalį.”

Spėjama, jog didesnis lie
tuvių imigrantų skaičius 
mūšų šalies pakraščius — 
labiausiai New Yorko mies-i 
tą — pasiekė 1868 metų 
rudenį.

Apie šio laikotarpio atei- 
. vitis jau galima užtikti ir
* spaudoje konkretesnių davi

nių. Štai jų pora:
1869 m. sausio mėnesį 

Silvestras Bruožis su keliais 
savo draugais iš New Yor
ko buvo nuvežti į Shamokin, 
Pa., dirbti’prie tiesimo ge
ležinkelio. Bruožis ilgainiui 
tą, darbą paliko, — įstojo j 
Excelsior anglies1 kasyklą; 
vadinasi, tai buvo vienas 
pirmųjų .lietuvių angliaka
sių Amerikoje.

1869 m. pavasarį Juozas 
Černickas ir Silvestras Ra
gaišis, — abu iš Vištyčio, 
— pėsti nuėjo iš New Yor
ko į Danvillę, Pa., ir dir
bo prie Lackawana & Wes
tern geležinkelio tiesimo. 

^Ragaišis vėliau nuvyko į 
. Chicagą ir ten 1892 m. įkū
rė lietuvišką savaitraštį 
“Lietuvą.”

Galima būtų priskaityti 
desėtkus pavardžių lietu
vių, kurie apie tą laiką at
vyko Amerikon iy čia bastė
si iš kampo į kampą, iš 
miesto į miestą, dažnai kęs
dami didelį vargą.

Pirmasis lietuvis kuni
gas, atvykęs į Jungtines

Rašo ROJUS MIZARA

Valstijas, sakoma, buvęs 
marijonas kun. Andrius 
Strupinskas, apsigyvenęs 
kur tai arti New Yorko vie
name klioštoriuje; kun. 
Strupinskas atvyko iš Ma
rijampolės vienuolyno 1866 
m.

Pirmasis lietuvis gydyto
jas, atvykęs 1877 m. iš Lie
tuvos, buvo Dr. M. P. Kasa- 
kauskas, kuris apsigyveno 
Chicagoje.

1 Naujai atvykėlių gyveni
mas tuomet buvo, nepasa
kius kitaip, labai, šiurkštus.

eno 
“bomų” gyvenimą. Nerhokė- 
ję anglų kalbos, Lietuvos 
valstiečių sūnūs ir dukros, 
be amatų, buvo aukomis vi
sokių sukčių ir išnaudoto
jų. Ieškotis darbų fabrikuo
se jiems nebuvo lengva, — 
visokį darbo biurai, pasiga
vę tokius, siųsdavo į far- 
mas, prie geležinkelių tiesi
mo arba prie labai sunkių, 
vos bepakenčiamų darbų ge
ležies liejyklose bei į anglies 
kasyklas. Už tai jie turėda
vę tiems “biurams” bran
giai sumokėti.

Tik vėliau atvykę imi
grantai, — tie, kurie jau 
turėjo pas ką atvykti, — 
pas gimines, draugus, pa
žįstamus, — lengviau tega
lėjo čia prigyti, nes Jbuvo 
kas juos pamoko, kas paro
do, kas užtaria ir, svarbiau
sia, nors laikinai priglau
džia.

Yra kai kur senovinėje 
lietuvių spaudoje, ėjusioje 
Europoje, tilpusių ameri
kiečių lietuvių laiškų, ai
manuojančių sunkia buiti
mi naujam pasaulyje. Bet 
tie laiškai rašyti jau tų, ku
rie atvyko 19-tojo amžiaus 
pabaigoje.1 Pačių pirmųjų 
imigrantų dalia, aišku, bu
vo kur kas sunkesnė, kadan
gi tuomet ir bendra viduji
nė Amerikos padėtis buvo 
kur kas šiurkštesnė už vė
lesniąją.

II.
Kiek anuo laikotarpiu 

kuriais metais atvyko Ame
rikon lietuvių, niekas tikrai 
pasakyti negali, nes ligi 
1899 metų valdiškasis Ame
rikos imigracijos biuras lie
tuvių sąvystovia tautine 
grupe nebuvo pripažinęs. 
Tik su 1899 metais buvo 
pradėta lietuviai imigrantai 
skaityti ir užrašyti lietu
viais ir nuo tada buvo pra
dėta vesti oficiali jų skaitli
nė.

Ligi 1899 m. lietuviai 
imigrantai buvo ^priskaityti 
rusams, lenkams arba vo
kiečiams, — priklausė nuo 
to, kuriai tautybei imigran
tas save priskaitė.

Neoficialiniais duomeni
mis, bėgyj 30 metų (tarp 
1868-1899) į Ameriką bus 
atvykę kokia 50-60 tūkstan
čių lietuvių, — gal dau
giau, gal mažiau. Lietuvių 
imigracija Amerikon pa- 
tirštėjo 20-tame amžiuje, 
ypačiai po 1905 m. revoliu
cijos. Valdiškais duomeni
mis tarp 1899 ur 1914 m. 
į Ameriką atvyko iš viso 
252,594 lietuvių.1

Daug atvykusiųjų nemo
kėjo nei skaityti nei rašy
ti. Sulyg valdiškais duome
nimis, iš 252,594 asmenų, 
112,717 buvo analfabetai.

Nuo 1914 metų ligi šių 
laikų Amerikon lietuvių at
vyko, palyginti, labai ma- 
v • zai.

Turint omenyj tai, kad 
nemažas skaičius lietuvių 
yra grįžęs Lietuvon, taipgi 
žinant tai, jog daugelis jų 
žuvo darbavietėse nuo susi- 
žeidimų, buvo užmušti (pa-

Tūli jų elgetavo,

gal dau-

dau-vyz., angliąkasyklose), 
gelis mirė — nuo vifeokią 
ligų ir natūraline mirtimi, 
— visa tai, turint galvoje, 
suprasime vieną neatmeta
mą tiesą: .Amerikoje niekad, 
nėra buvę vienas milionas 
lietuvių, nepaisant, kaip tū
li žmonės norėtų tą rriilioną 
turėti ir jo vardu šiandien 
plepėti nesąmones prieš Ta
rybų Lietuvą! \

III. ,
Jeigu 20-tame amžiuje 

atvykusiųjų tarpe buvo di
delis nuošimtis beraščių, tai 
pirmieji imigrantai buvo 
kur kas labiau beraštišk'es- 
ni. Be to, jie'mažai buvo 
tautiniai ir klasiniai sąmo
ningi ; jie buvo kur kas die- 
votiškesni, dievobaiminges- 
ni, o tai reiškė — jie buvo 
didžiulėje kunigų įtakoje. 
Kunigas buvo jiems išmin
tis ir vadovas.*

Žengdami per “Kaslegar- 
nės” (Castle Garden) slen
kstį, daugumoje jie sakėsi 
esą lenkai, lenkams jie bu
vo priskaityti, na, ir tuo bū
du, daugumas jų lenkais per 
tūlą laiką ir skaitėsi, '— 
tautinis są'mojus juose atsi
rado tik vėliau.’

Atvykusieji sulenkėję lie
tuviai kunigai rišo lietuvius 
su lenkais j bendras parapi
jas ir savišalpos draugijas, 
pastarąsias p a v a d indami 
šventais .vardais ir' atvirai 
pasakydami, jog tai “len- 
kiškai-lietuviška” arba “lie- 
tuviškai-lenkiška” savišal
pos draugija.

Viena pirmųjų, jei ne pa
ti pirmiausioji, lietuvių-len
kų draugija buvo suorgani
zuota 1871 metais Shamo
kin, Pa., — Švento Vaitie
kaus susišelpimo draugija.

1872 m. Shenandoah, Pa., 
buvo įkurta Šv. Kazimiero 
lenkų Jietuvvų, susišelpimo 
draugija su lenkiška konsti
tucija, nors iš tikrųjų joje 
lietuvių buvo kur kas dides
nis skaičius negu lenkų.

1875 m. New Yorko mies
te įsikūrė1 bene pirmoji lie
tuvių susišelpimo draugija 
Šv. Kazimiero vardu. Šian
dien jos jau nebėra; retas 
kas ją ir teprisimena.

Paraleliai kūrėsi ir lie- 
tuviškai-lenkiškos arba vi
ce-versa parapijos. Sulenkė
ję lietuviai kunigai kaulijo 
iš lietuvių darbininkų dole
rius ir* statė dievnamius, 
kuriuose visa atmosfera bu
vo lenkiška.

Net ir pirmasis lietuviš
kas laikraštis — “Uazieta 
Lietuviška” — . pasirodęs 
1879 metais New Yorke, 
<buvo prolenkiškas, ' nors 
spausdintas lietuvių kalbo
je. ' -

Tik praėjus metų eilei,-at
vykus į Ameriką Jonui Šliu
pui, paskui kuri. Aleksand
rui Burbai, bei kai kuriems 
kitiems inteligentams, bu
vo pradėta atsiribuoti nuo 
lenkų. Pasireiškė laisvama- 
nybės idėja ir dėka tam ne
mažai lietuvių* pakrypo jo 
pusėn. Apie tą laiką pradė
jo kurtis susišelpimo drau
gijos, pasivadinusios jau 
patriotiniais vardais ’ — 
daugiausiai Lietuvos kuni
gaikščių.

Kovoje prieš lenkomanus 
nemažą vaidmenį suvaidino 
“Lietuviškasis Balsas” pra
dėjęs išeidinėti 1885 m. 
New Yorke, paskui “Ap- 
švieta” “Narijo ji Gadyne” 
ir kiti laisvamaniški ir dar
bininkiškosios krypties laik
raščiai.

Unijiniame j u d ė j f m e, 
ypačiai tarp angliakasių, 
ano meto lietuviai vaidino 
nemažą vaidmenį: jie ėjo iš 
vien su šio krašto darbinin
kais, kovojančiais prieš.

samdytojus už geresnes dau 
bb sąlygas ir didesnes algas. 
Bet politiniame gyvenime 
mažai < jie kur tepasirodė, 
kadangi daugelis jų dar vis 
skaitėsi čia gyveną tik sve
čiais; milžiniškas daugumas 
jų buvo nepiliečiai, nors 
gauti Amerikos pilietybę 
anuo metu buvo lengva. Tik 
kai kur kūrėsi Socialistų 
Darbo Partijos kuopelės. 
Amerikos. Socialistų Parti
jos tuomet dar ir nebuyo.

Aukštesniame lygyje po
litinis sąmojus Amerikos 
lietuviuose tepakilo tik su 
20-tojo amžiaus pradžia, — 
su įsikūrimu Lietuvių So
cialistų Sąjungos ir pasiro
dymu jos organo “Kovos” 
1905 metais. .

1905 m. rusų revoliucijos 
liepsnos atspindis buvo-jau
čiamas ir Amerikoje, — 
ypačiai tarp emigrantų, iš
vykusiu' iš Rusijos ribų. 
Lietuvius tai irgi palietė 
ryškiai. Gi po revoliucijos 
atvyko šion šalin daugiau 
pralavintų žmonių, dalyva
vusių sąjūdyje Lietuvoje, 
kurie čia sutvirtino revoliu
cinį darbininkų judėjimą.

IV.
Jei pavartysime ano meto 

Amerikos lietuvių spaudą, 
— net ir socialistinę, — su
rasime, jog tuomet ameri
kiečiai lietuviai kur kas 
daugiau galvojo “lietuviš
kai,” - negu “amerikietiš
kai.” Ameriką jie skaitė tik. 
.savotiška stotimi, kurioje 
apsistojo ligi tūlo laiko, kol 
galės vykti Lietuvon.

Net ir pirmojo pasaulinio 
karo metu daugelis jų vis 
tebemanė, būk jie čia esą 
tik svečiai, — kai tik baig
sis kanuolių baubimas Eu
ropoje, jie važiuos ten, iš 
kur, atvyko.

Atsimenu, Albinas Rim
ka, vienas Lietuvos libera
lų, laikinai karo metu at
vykęs Amerikon, rašė savo 
redaguojamoje- South Bos
tone “Ateityje,” skaičiuo
damas, kiek reikėsią laivų 
visiems Amerikos lietu
viams grąžinti Lietuvon!

O kitas ano meto “dešiny
sis liberalas,” R. Karuža, 
1915 m. rašė žurnale “Nau
jojoj Lietuvoj”:

(Daugiau bus)

ANYTA IR MARTI

BkifaMKMI

Belgrad, Jugoslavija. — 
Kviečiai taip gražiai auga, 
kad laukiama didžiausio 
pokrinio jų derliaus Jugo
slavijoj. Tikimasi, jog kvie
čių tiek užderės, kad ne tik 
naminiams reikalams už
teks, bęt dar liks 300,000 to.- 
nų užsieniams parduoti.

( Feljetonas) I
Po tam kaip Ąnyta su savo 

inžinieriais pradėjo mūryti iš 
dolerių ir kulkų tvenkinius, 
užkirtimui kelių Marčios idė
jom į savo teritoriją, Anytos 
dvare užviešpatavo šventadie
niška nuotaika. Kaip xAnyta, 
taip i? jos piemenys su pie
menėmis buvo tikri, kad šiuom 
žygiu geriau pataikyta ne 
kaip pirštu į akį. Doleriai ir 
kulkos suduos . mirtiną smūgį 
Marčios idėjom, besiveržian
čiom į Anytos teritoriją, o pie
menys 117 piemenės uždusys 
Marčią, apversdami- ją milži- 
-niškais kalnais melų. Anyta, 
pasilikus daktarų ir akušerkų 
priežiūroje, diena iš dienos 
tėmijo save, likėdamasi pa
stebėti atjaunejimo požymių, 
o piemenys su piemenėmis au
dė fantastiškiausius prasima
nymus apie Marčios nesuge
bėjimą gaspadiniauti.' Pieme
nų akimis žiūrint, jiems Mar
ti atrodanti baisi baidyklė: 
Plaukai nešukuoti ir’ pakajai 
nešluoti,, lovos neklotos ir lėkš
tės nemazgotos, puodai sudu
žę ir padalkai aptrųšę. Ne
žino nei kada sėti, nei kada 
akėti. Pirmiau užarė, išakė
jo, o paskui pasėjo. Kaipo 
pasekmė šitokios ūkvedystės, 
kviečiai išvirsta Į kūkalius, ru
giai į dirses, miežius ir avi
žas žąsys nu lesa, o bulves, 
morkas ir, barščius fašistinės 
kiaulės išknisa. šitaip gaspa- 
diniaujant, visoj Marčios teri
torijoj siaučiantis visuotinas 
“badas.” žmonės tiek “išba
dėję,v kad joks judėjimas 
jiems negalimas. Guli arba 
sėdi, kaip mumijos, tose vie
tose, kur badas juos užklupo. 
Už tai pas. tuos “baduojius” 
neąpykanta' Marčiai veržiasi 
nesuvaldomu vulkanu. Visi 
apsiginklavę kirviais, lopeto
mis, pikiais ir kuolais gainioja 
Marčią po kalnus, girias ir 
pelkes, ir kaip tik nutvers, tai 
sudraskys į skutus.

Anytai besigėrint šitokiais 
piemenų ir' piemenių pliauška
lais apie Marčios pabaigą gy
venimo ir jau besirengiant 
pradėti dalinti piemenims ir 
piemenėms pažadėtas dūlias 
už gerai atliktą pasidarbavi
mą, kaip, visai netikėtai, ta
rytum Dievo korones balsas iš 
dangaus, sugriovė plepalais 
paremtą Anytos džiaugsmą. 
Iš Paryžiaus atėjo nieku ne- 
užginčinama*s pranešimas, kad 
Marti jau turi net aštuonis 
martukus ir daugiau dar lau
kiasi !

Šitoks pranešimas Anytą 
trenkė kaip netikėtas perkū
nas. “Tai tau ir pasitikėk 
prakeiktų ' piemenų liežu
viais,” piktai bumbtelejp 
Anyta. “Vietoj laukiamos 
karčios mirties, žiūrėk, mar- 
tizmas užlies visą mano teri-

Artikulas V.
tori ją.”

Anyta, apimta baisiausios 
neapykantos ir drebėdama 
nuo nesuvaldomo piktumo, 
skubiai susišaukė visus pieme
nis ir piemenes ir iškėlė jiems 
tokią pirti, kaip Dievas vel
niams, ' mesdamas iš dangaus: 
“Jūs prakeikti vėplos, jūs ne
verti būti mano garbingo 
dvaro piemenimis ir piemenė- 
mis, makaluojate, liežuviais, 
kaip uodegomis, be jokios ato
dairos apie Marčios karalys
tės griuvimą, o aš gavau ti
kras žinias, kad Marti sveika, 
kaip lydeka, gyvena normali 
gyvenimą, jau susilaukė aš
tuonis martukus ir daugiau 
dar tikisi, kuomet pas mane, 
nežiūrint daktarų ir akušerkų 
dedamų pastangų, jokių vai
singumo žynjių nepasireiškia.

Po ilgų ‘ svarstymų ir gilių 
galvojimų, prieita išvados, kąd 
geriausių rezultatų bus pasiek
ta pritrenkiant bernų ir mer
gų sąmonę, kad jie negalėtų su
sivokti, ar juos apsiaučianti 
aplinkuma yra išdavas tikreny
bės ar sapno. Toks pritreirki- 
mas geriausia galimas karine 
isterija. Tegu bernai ir mer
gos nuolatoš dreba iš baimės 
dėl (jų žiauraus sunaikinimo! 
per įsivaizduotą užpuoliką. Te
gu nuolatos kvėpuoja parako 
dūmais, ir kraujo garais, o. tuo
met tikriausiai smožinamų jak
nų su cibuliais kvepėjimo su
uosti negalės.

Priėjus tokių išvadų, pradė
ta kampanija * kariniam pasi- 
,ruošimui. Kad pritrenkti gy
ventojus iki nesąmonės kariniu 
pjtvojum, tai reikalinga išgal
voti labai baisų ir nežmoniš- / 
kai galingą priešą.\ Bet jeigu 
priešą vaizduosi per’ daug ga
lingu, su kuriuo reikės susi-

šitie'faktai kalba apie baisų pa- rernti, tai gali nugąsdinti savo 
~ ' xi o i clz a Ir n T’i c* troli v*SLr4"ivojų mano karalystei. Marčios 

didėjanti šeimyna 
rubežiu tvoras, 
mano teritorijas, 
mano bernus ir 
martizmu, o to pasekmėje 
mums visiems reikės* bėgti pas 
fašistinius pabėgėlius. Pasku
tinis mano jums prisakymas: 
Suraskite priemonių Marčios 
nugalabinimui, o jei ne, tai, 
vietoj žadėtų dūlių, aš 
šonkaulius sulaužysiu į”

Išklausę šitų Anytos piktų iš
barimų ir grasinimų, piemenys 
ir piemenės jautėsi kaip velniai 
kšsiprausę šventam vandenyj. 
Griebėsi teisintis ir maldauti 
pasigailėjimo: “Mūsų šviesiau
sia, - garbingiausia,, geriausia, 
maloniausia ir galingiausia po
nia, męs panaudojome visą mū
sų razumą griovimui Marčios 
valstybės ir jos pačios nudaigo- 
jimui, bet velniai žino, kodėl 
mūsų pastangos neturėjo Dievo 
palaiminimo. ' Melavome, kaip 
tik kuris sumanėme, sukrovė
me didžiausius kalnus pletkų, 
bet Marti dėl to nei biskio ne- 
sukūdo ir jos prestižas nei kiek 
nesumažėjo. Kodėl šitaip da
rosi, kodėl mūsų melad nedaro 
efekto į Marčios gyventojus? 
Paskyrėme tyrinėjimo komisi
ją, kuri raportavo suradusi ne
tikėtinus stebuklus: kaip tik mū
sų melų smarvė pradeda artin
tis linkui. Marčios teritorijų, tai 
Marti tuojau-ima smožinti jak- 
nas su cibuliais, kurių gardus 
kvepėjimas nustelbia mūsų lei
džiamą smarvę. Už vis blogiau
sia, tai tas, miela mūsų ponia, 
kadaMarčios virtuvės smo
žinamų jaknų su cibuliais ma
loniai kvepiantis, aromatas pa
sklinda mūsų teritorįjoje, tai 
jūsų bernai • ir mergos užriečia 
nosis į viršų, uosto ir gardžiuo- 
jasi. O kaip mes pradedame 
jiems pasakoti, kad Marčios 
šeimyna badauja, tai jie prade
da iš mūsų tyčiotis ir labai ne-

išlaužys 
išsilies į 
(ąjržavės 
mergas

jūsų
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Joseph Borg, CIO United Auto Workers narys, džiaugs
mingai žiūri i savo žmonelę ką tiktai jam pagimdžiu
sią ketvirčiukus,' tačiau du kūdikiai mitre ne už ilgo 

po gimimo, o kiti du mirė vėliau.
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vaiskų, kuris gali pradėti rėkti 
pirmiau, negu gąus mušti. O 
jeigu priešas tik tiek- giliuos, 
kaip mažas vaikas prieš didelį 
vyrą, tai tuomet nėra prasmės, 
žviegti, kaip skerdžiamai kiau
lei, o be žviegimo bernų ir mer
gų nęapgl Ošinsi.

šitiem keblumam 
fnenys ir piemenės 
pasidalinti darbais,, 
giau skystymingi, 
yiški ir jiems panašūs pro-na- 
ciai, pasiliko ir ant toliau va-, 
paluoti apie Marčios puodų su
dužimą ir kitus negalavimus. 
O kurie dedasi militariniais 
ekspertais ir užsieninių reika
lų žinovais, tie Vfiuša trivogos 
barabanus apie nesvietišką 
Marčios militarinę galybę. Pa
gal pastarųjų pasakas, tai Mar
ti taip aukštai išvysčius techni
ką, kad,visko pagamina dvyli
ką ant Anytos vieno. O milita- 
rinis išsilavinimas ir gabumai, 
tai daugiau negu pasakiški; 
esą, Marti vienu Šluotos kirčiu 
galinti sugriauti visą Anytos 
karalystę j nesurenkamus šipu
liu^. Už tai Anyta privalo gink*- 
luotis, ginkluotis ir ginkluotis 
apsigynimui, iki beprotystės.'

šitaip šarabanam mušant, 
vieni kitiem priešingus aliar
mus, ^Anytos karalystė įgauna 
beprotnamio pobūdį, kuriame 
kiekvienas įnamis griežia-savo
tišką muziką, kurios “akordai,” 
susiliedami į bendrą garsų mi
šinį, nustelbia kiekvieną svei
kos minties pasireiškimą. Abel- 
noje maišatienėje, net ir geriau
si fašistai šūkauja “prieš fa
šizmą,” kaip girti. Už tai nė
ra ko ir dyvytis, kad daugumas 
Anytos piliečių, gyvendami 
kaip žuvys drumstame vande
nyje, neria ryklėm į žiotis vi
sai nejausdami pavojaus.

Pasiremiant piemenų ir pie
menių tvirtinimais, kad fašis
tinės kiaulės išknisa Marčios

apeiti, pie- 
vėl turėjo 
kurie dau- ‘ 
kaip lietu-

garbingai mus iškolioja. Sako: bulves ir daržus, geresniam už- 
Meluojate, prakeikti bjaurybės, tikrinimui laimėjimo, 
sakydami, kad Marčios šeimyna padidinti - -- • - 
badauja, mes suuodžiame, ko-jveįs]ę užauginus eksportuoti
kios gardžios pečiankos tenai 
kepamos, o pas Marčią ponų 
nėra, kurie- pečiankas suėstų, 
^odėl jas valgo darbo žmonės, 
o mes turime maitintis išėdo
mis.”

Iš šitos musų išpažinties, 
miela ponia, galite prieiti lo
giškos išvados, kad melai nėra 
pats geriausias ginklas, vajavo- 
tis stt Mariui r subiaurioti jos 
idėjas.

Šitas piemenų ir piemenių ra
portas Anytą apšutino, kaip 
verdančia .buiza. Sužinojo apie 
naujus pavojus. Marčios idėjos, 
kaip šventi angelai ' atplasnoja 
Anytos teritorijon oro bango
mis, kurių negalima užtvenkti 
nei doleriais, nei kulkomis. Vėl 
naujos problemos,* nauji galvo
sūkiai.

Anyta vėl sušaukė visų savo 
kvarabų specialistus į nepa
prastą posėdį. Dabar svarbiau
sia užduotis buvo surasti prie.- 
monę, kuria būtų galima sunai
kinti bernų ir mergų uosles, 
kad jie negalėtų užuosti smoži- 
namų jaknų si? cibuliais kvaps
nio. šita užduotis teko atlikti 
kapitalistinių smarvių specia
listams.
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fašistinių kiaulių

i Marčios teritorijas. Ar šie 
Anytos ir jos piemenų ir pa
meni ų žygiai prieš Marčią su
silauks Dievo palaimos, palie
ku išpranašauti amžinam pra
našautojui, dr. Grigaičiui.

Paulius.

Daug Negry Persikrausto 
Į Šiaurines Valstijas

Washington. — Valdžios 
statistikų biuras pranešė, 
jog pęr paskutinius 7 metus 
negrai iš pietinių valstijų 
sparčiai kraustosi į šiauri
nes .valstijas., Nuo 194Q iki 
1947 m. hegrų šeimų skai
čius šiaurinėse valstijose 
pakilo 50 nuošimčių, o pie
tinėse valstijose sumažėjo 
trimis aštuntadaliais.

51d

fįįfį.
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Istanbul. — Tabako išga
benimas svetur sudaro 40 
nuošimčių visų Turkijos 
pardavinių užsieniams.

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

Antrad., Geg. 11,
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ypatingai labai gražiai daina
vo. Patsai choras neskaitlin
gas, bet dainuoja gerai. .

(Tąsa) •
— Aišku, mes visa širdim su jumis. 

Aš asmeniškai po sukilimo nė vienos nak
ties nepraleidau ramiai. Aš gyvenu jū: 
sų sielvartu, kaip savuoju. Tačiau su
praskite — mes dabar atsakingi už ša
lies gyvenimą. Prancūzija nori taikos. 
Tai tokia tragedija!... Argi rūpi eili- 

' niam prancūzui svetimo krašto politinė 
santvarka?

— Mums reikalingi ne žmonės, bet 
lėktuvai. O pagal ligšiolines sutartis, 
jūs parduodate mums karo medžiagas ...

— Jei tai būtų karas su trečia valsty
be, aš neabejočiau ... fet čia pilietinis 
karas.

— Vadinasi, jūs neturite teisės palai
kyti teisėtą vyriausybę prieš sukilėlius?

— Ne visai taip ... Viską komplikuo
ja tarptautinė būklė. Už Franko nuga
ros stovi Hitleris, Musolinis. Jeigu mes 

.duosime jums lėktuvų, reikalas gali pa
sibaigti pasauliniu karu.

• — Ir jūs galvojate muš išduoti?
— Kam šitaip klausti? Jūs patys su

prantate, kad mes norime respublikos 
pergalės. Tačiau mūsų raYikos ir kojos 
surištos. Lėktuvų parduoti mes negali-, 
me. Kodėlgi K jūs nesikreipiate betarpiš
kai į pramonininkus? Jūs žinote, kad aš 
leisiuos į bet }wkią riziką. Tiktai būtina 
laikytis atsargumo. .Mes pareikšime, 
kad nieko neduosime. Jūs pirksite ir iš
vešite. Mes užsimerksime, apsimesime, 
jog nieko nematome.

— Jūs arba nežinote susidariusios 
būklės, arba nenorite žinoti. Jau savaitė, 
kai aš čia. Rezultatai? Vienuolika “A 
68.” Ir stf kokiu vargu? Gerai, kad mus 
suvedė su Diubua. Mūsų draugas. . .

— Inžinierius?. Štai matote! O jūs 
mus puolate. Aš jį pažįstu, puikus drau- , 
gas!... “A 68” — geriausi bombone
šiai. Kas jums trukdo gauti jų daugiau?

— Mums neparduoda. Nė^už jokius 
pinigus.

— Bet ką mes galime padaryti? Paga
liau tam jie turi teisę.

— Jūs galite duoti armijos lėktuvų.
— Atseit, susilpninti mūsų laivyną? 

Ne, brangus drauge, tai neįmanoma! 
Ką pasakys radikalai? Dėl kokių dešim
ties lėktuvų gali suirti .kabinetas. Tuo
met ir -jums bus blogiau. Aš kartoju’: į 
visus pristatymus mes žiūrėsime pro 
pirštus. Mes galime organizuoti pagal
bą bėgliams, sanitarinius būrius, pasiųs
ti duonos, kondensuoto pieno vaikams. 
Tačiau rizikuoti karu? Ne!

Keletą kartų surikęs “ne,” Viaras nu
siramino; jis nusišluostė skarele kaktą 
ir paskambino.

—=- Kuo jus pavaišinti? Arbata? Li- 
jnonadu?

Munjesas pakilo. •
— Ar jūs suprantate, kad jie paėmė 

Mediną? Jie dabar susijungė su Molo 
armija. Aš ne diplomatas. Ir, be to, aš 
šešiasdešimt , ketverių metų ... Drauge 
Viarai, aš geriau išeisiu: bijau, jog pa
sakysiu jums viską, o manęs tam neįga
liojo ... Mane pasiuntė lėktuvų.

Jis išėjo. Iš nuoskaudos Viaro apati- 
rfė lūpa drebėjo. Pokalbis buvo dar sun
kesnis, negu jis manė..Ispanų reikalas 
praloštas; tą supranta-net vaikas; Dvi
dešimt lėktuvų nieko nepakeis.1 Reikia 
gelbėti Liaudies frontą Prancūzijoje. 
Vienas neatsargus pasijudinimas, ir vis
kas žlugs ... Tuomet Frankas ras čia , 
pasekėjų. O kas išgelbės? Trys šimtai 
tano darbininkų?... Bepročiai! Jie 
stumia mus į pražūtį. Ne komunistai — 
savieji!... Aišku, Munjesą lengva su
prasti: ar juokas netekti sūnaus? Bet ir 
kiti... “Lėktuvų!” Prakeiks Viarą ... 
O kuo jis kaltas? Negalima saugoti’vi
sus principus ir valdyti valstybę. Su to
kiu , bagažu įklimpsi... Bet kuriam ga
lui Viaras to ėmėsi? Gera būti paprastu 
žmogum — pabalsavai, pradefiliavai, sėi 
dėk palapinėje ir klausykis: paukščiai 
čiulba... Taip, bet kas nors turi val
dyti. Ar maža biaurių profesijų: aseni
zatoriai; skerdyklų mėsininkai, kalėjimų 
tarnautojai... Viarui pagailo savęs. 
Kai įėjo sekretorius, jis sėdėjo susikūp-. 
rinęs, prislėgtas to gailesčio.

— Tessa prašo jus prie telefono — 
skubiu reikalu.

Tessa reikalavo, kad Viaras jį tuojau 
priimtų; teko sutikti, šlykšti diena tę
sėsi toliau.

Tessa įprastu jam familiariškumu ap
kabino Viarą ir iš karto sukliko:

— Saugokis! Ispanija — vapsvų liz
das. Kaip tik ten Napoleonas nusisuko 
sau sprandą. O septyniasdešimtai
siais? ... “Ispanijos palikimas!”

— Aš nematau ryšio...
— Nematai? Be reikalo! Jeigu jūs 

raudoniesiems duosite lėktuvų, karas ne
išvengiamas. Hitleris nepraleis, aš jau 
nekalbu apie Musolinį. *

— Pirmiausia, kodėl tu Asanją ir 
Chiralį vadini “raudonaisiais.” Kuo jie ' 
“raudonesni” už tave?

— Svarbu ne Asanja. Kieno rankose 
ginklai? Darbininkų. Ir kuo čia kaltas 
mano vertinimas? Europai jie raudonie
ji. Aš sakau.: kvepia karu.

— Išeina, kad mes negalime palaiky
ti prekybinių santykių su teisėta vyriau
sybe ?

Viaras, pats to nesuvokdamas, pakar
tojo Munjeso įrodinėjimą.

— Tai kazuistika! Dėl politinių sim
patijų jūs pasiųsite liaudį į skerdyklą. 
Geri valdytojai! Būtina atplėšti Romą 
nuo Berlyno, o jūs norite juos suknie
dyti.

— Kaip juos atplėši, jei Ispanijoj jie 
jau dirba ranka rankon?

'— Reikia apsimesti, kad mes to ne
matome. Paremti Musolinį. Tuomet Ita
lija prisimins savo lotynišką prigimtį. 
Prancūzijai dabar reikalingi diplomatai, 
o ne partiniai fanatikai. Ispanijos i klau
simu mes privalome būti dvigubai atsar
gūs. Hercogas Alba padirbėjo Londone. 
Anglai nori restauracijos. Alfonsas ar 
Frankas — tai smulkmena. Kiekvienu 
atveju Siti generolą labiau vertina, ne
gu Barselonos anarchistus. Rezultate 
Prancūzija atsidurs viena ... Tu žinai, 
jog aš ginu Liaudies frontą ...

— Nepastebėjau! Tavo kalba dėl strei- 
kų ...

— Aš išgelbėjau kabinetą, štai kas! 
Aišku,' aš kritikavau tavo politiką, kitaip 
aš negalėjau: visi ėmė piktintis. Tačiau 
aš pasiūliau pareikšti vyriausybei pasiti
kėjimą. Ar tu žinai, kas tuomet darėsi 
radikalų frakcijoje? Malvi, Maršando, 
Mejeris, visi vienu balsu šaukė: “Atsi
statydinti!” Streikai — praeities daly
kas. O dabar būklė dar pavojingesnė. 
Malvi'šėlsta ir plūsta: juk jis visų tų 
Ispanijos grandų bičiulis. Klausyk, 
Ogiustai, aš taip pat labiau vertinu As
anją, negu Franką. Aš, išvis, esu grynai 
civilis žmogus, demokratas. Bet manęs 
niekas neklausia. Taip pat ir .tatęs ne
klausia. Iš mūsų nori vieno: sėdėkite ra
miai ir nesikiškite.

- .— Tačiąu jie juk kišasi.
— Tokiais atvejais aš atsakau: kas 

galima jaučiui, <to negalima Jupiteriui. 
Italai lenda ant iešmo, taip pat ir vokie
čiai. Kadangi mes karo nenorime, mums 
lieka viena: tylėti. Vistiek, jeigu jūs 
duosite Madridui šimtą lėktuvų, jie 
Frankui pasiųs -penkis šimtus. Nerimta 
žaisti su ugnimi!

— Mes negalime uždrausti paskiriems 
įmonininkams pardavinėti lėktuvus Is
panijai.

— Vėl kfzuistika? Ogiustai, čia ne 
parlamentinės kombinacijos, atsargiai, 
čia kvepia krauju! Aš sakau absoliuęiai 
,įsitikinęs, girdi, absoliučiai: jie viskam 
pasiruošę. Nėra reikalo gudrauti.1 Jeigu 
tu praleisi bent vieną lėktuvą, kils karas. 
Aš žinau, kad tu nuoširdžiai nekenti ka
ro, todėl kaip tik pas tave aš atėjau. 
Tai mano klyksmas. Tai klyksmas visų* 
prancūzių motinų, tai Prancūzijos klyks
mas! , ' <

’— Aišku, aš padarysiu viską, kad iš
saugočiau taiką.

— Aš tai žinau, bet tavo priešai dirba. 
Radikalų tarpe visiškas sumišimas. Mal
vi rėkia, kad tu nenųri skaitytis su na- 
cianaliniais interesais. Ir jo klauso. Aš 
jau nekalbu apie dešiniuosius. Be abejo, 
Breteilis — kvailys ir pamišėlis. Mes ne 
ispanai, mes — pažangi tauta. Pas mus 
toks režimas negalimas.’ Tačiau Bretei
lis turi didelę įtaką. Vakar jis pareiškė, 
kad pasodins tave i kaltinamųjų suo'lą, 
kaip vieną karo kurstytojų. Aš įsitiki
nęs, kad tu suardysi jų lošimą. Aš taip 
ir atsakysiu: Viaras — nesikišimo lai
das. Nuramink ir tu mane: aš noriu iš
girsti tvirtą “taip.”

(Bus daugiau)

NEWARK, N. J.
Kelios savaitės atgal susi

darė aplinkybės, kad Sietynas 
kviečiamas Rosejando Aido 
choro vyksta į Chicagą ’ su 
koncertine misija. Kiekvienas 
pamanėm sau, kad tai juokai 
ar stebuklai. Tačiau, paaiškė
jo, kad nei vieni, nei antri, o 
tikra realybė.

Subrusta, sukrusta rengtis. 
O tas “rengtis,” tai nereiškia 
apsivilkti eilute, ar naujais 
batais, o darbas. Kązd\ioti 
ten nuvykus ir kaip pasirodyt 
Chicagoj, kur mūsų, didžiau
sios meno jėgos! Du didžiu
liai chorai ir tuzinai solistų- 
solisčių.

Griebtasi darbo visiems ben
drai. Per kelias pastaras sa
vaites turėta po dvi pamokas. 
Dirbta, vargta sunkiai-ener- 
gingai, po 3-4 valandas i va
karą. Tikslas pasiektas, dar
bas užbaigtas.

Gegužės pirmą dieną įsaky
ta būt 10 valandą ryto -New
ark Air Porte. Čia jau pat 
pradžioje šios didžiules ke
lionės įvyksta koks tai nesusi
pratimas. Orlaivis American 
Inner Line turėjo būt 8 valan
dą, o nėra nei 10, nei 12. 
Laukiam, nuobodžiaujam, kad 
negalim išskristi žadėtu laiku. 
Pagaliaus, gaunam kitos kom
panijos orlaivį •— Penninsular 
Air Transport. Nusiraminam. 
Sulipam 28 nariai ir 3 žmonės 
įgulos. Pasiunčiam chicagie- 
čiams telegramą, kad vietoj 
2-3 po pietų, pribūsim apie 7 
vai. vakaro. Vadinasi, ketu
riomis valandomis vėliau. At
sisveikinam žmonas, vyrus, 
draugus, kurie čia buvo mus 
atlydėję, ir iškylam į orą. 
Veik visi keleiviai tylime ar 
palengva šnabždamos; mat? 
apart kelią G. 1. jaunuolių, 
visi pirmą kartą sulipę į me
talo “paukštį,” kurio ratai že
mės nesiekia. Pasiekęs Petin- 
sylvanijos kalnus, mūsų 
“paukštis” suranda “duobių” 
ant kelio, kurias jie vadina 
oro “kišeniais” (air pockets), 
čia jau, bra, ne juokai, ypa
tingai tiems, kurie susėdo 
“uodegoje.” Ta, mat, paky
la ir vėl leidžiasi žemyn. Tuoj 
silpnesni kraustosi į priešakį, 
stipresni—uodegon. Draugiš
ka pakaita.

Greit Mildutė — “pupt,” 
Dolores—“pupt,” Onutė, Ade
lė ir taip veik visos mūsų 
gražuolės, apart Tesės, Mary 
ir Adei ’iš Cliffsidės. Vyrai 
irgi —t pirmas Walterukas ir 
gal ar tujinas su juo. Ogi ir 
reporteris tik pasijunta, kad 
“inžinierius” pasileido šokt 
kazoką į visas keturių vėjų 
puses. Nagi, misliju sau.,., 
ko ’tam čia dabar trūksta? E, 
sakau jam garsiai: “Tu, bra, 
čia nešokinėk, nes dar toli 
Chicaga; kai nuvyksim ten, 
nedėldienį, 4 valandą po pie
tų, Lietuvių Auditorijoj, kuo

met užeisim ant “tilto,” ten 
galėsi parodyt, ką tu gali.” 
Apsiramino vargšas, matomai, 
susigėdo ne vietoj pradėjęs. 
Na, ir viskas buvo gerai;

Clevelapdą pasiekėm arti 
5 valandos. Ten “pagirdėm” 
savo “paukštį” ir vėl marš į 
paskirtą savo vietą.

Pasiekėm Chicagos orlaivių 
aikštę 7 valandą vakaro. Ke
lionė truko veik penkias va
landas.

1 CHICAGA
Nespėjus mūsų “paukščiui” 

nusileisti ant žemės, kaip tuoj 
apniko mus aidiečiai su savo 
mokytoją Daratėle priešakyje. 
Tuoj persistatymai, rankų pa
spaudimai, ir visi sietyniečiai, 
susiliodavę savo bagažus į jų 
mašinas, leidomės link Vilnies 
namo, kur laukė mūs jau pa
gaminta skani.vakarienė.

čia vėl, susitikus draugus 
vilniečius, sveikinimasis, žo
džių pakaita ir tt. Toki drau
giški, toki širdingi tie mūsų 
žmonės! Vilniečiai, aidiečiai 
ir ant rytojaus sutikta Audi
torijoj plačioji visuomenė.

I Laike vaišių pasakyta gerų 
komplimentų iš abiejų pusių, 
kur, apart ’pačių choriečių, 
kalbėjo Prūseika, Jonikas, 
Andrulis ir kt.

Po vaišių, kiek pasikalbėję, 
vėl jauni energingi jąunuoliai- 
aidiėčiai nugabeno mus į Chi
cagos hotelį dėl poilsių ryt 
dienai. ' . *

Ant ryt atbundame nepa
prastoj vietoj, o Ii j a' vėtros, 
tartum kas jas tyčia užsiundė 
ant mūs, iš taip toli atvyku
sių, kad negalėtum nė apsi- 
žvalgyt Chicagoj įdomesnių 
vietų. Susirinkę visi į bufetą, 
tarėmės, ką daryti: vykti ap- 
žvalgyt miestą, ar ne? Nu- 
sisprendėm duoti ramybę, lai 
šėlsta šis pasiutėlis lietus su 
vėju, nes jau arti ir 11-ta, o 
ant 12-tos mokytojas užko- 
mandavo visus būti Auditori
joj ant pamokų. Taip ir likosi 
neapžvalgyta Chicaga,. apie 
kurią svajojom ir vietiniai pa
sakojo.

PROGRAMA
Apie 4 valandą prasideda 

koncertas.
Pirmą dalį -duoda Roselando 

Aido Choras. Tai nebuvo pa
prastas koncertas, o dramati
zuotas vaizdas iš. Lietuvos, 
ypač jaunimo gyvenimo: Dar
bų, meiliškų vaizdelių-vaka- 
rušų. Gražiai, rūpestingai sce
nai sutaisytas jų mokytojos su 
kelių/kitų ypatų pagelba, su
sidedąs iš duetų, solų, šokių ir 
viso ichoro dainų.

Smagu, linksma žiūrėti, 
kur pri'simeni taip lygiai pra
leistas sffvo jaunystės dienas 
Lietuvoje. Gražiai vaizdingai 
aidiečiai atvaizdavo, nepa
prastai sužavėdami lįūbliką. 
Roselanflo aidiečiai davė lie
tuviškų vaizdų lošį. O Newar- 
ko sietyniečiai amerikonišką.

Tai buvo, kaip tas sako, “pu
sė ir pusė.”

Davėme jiems 22 kąvalkus 
muzikos — solų, duetų, šokio, 
okteto ir visas choras. Kaip 
mūsų “mėnulio melodijos” 
jiems* patiko, tai jie patys lai 
įvertina.

Po programo jie šoko, o mes, 
užkandę, į orlaivių lauką, kur 
vėl irius tie gerieji žmonės at
gabeno. Sietyniečiai jums la-* 
bai, labai daug dėkingi už to
kį jūsų rūpestingumą ir drau
giškumą, kuris niekuomet ne
išnyks iš mūsų minčių.

Chicagą apleidom 11 valan
dą nakties. Newarką pasie
kėm 3 valandą pirmadienio 
ryto. Važiuojant atgal, jau 
visi buvom linksmi, veik vi
są laiką dainuodami parskri- 
dom, visai nejusdami tų oro 
“kišenių,” kaip į ten skris
dami. Reporteris.

Philadelphia, Pa.
Lyros Choro parengimas pa

vyko labai gerai. Pirmą gegu
žės buvo .suvaidinta komedija 
“Fifty-Fifty.” Programas pra
sidėjo laiku, Š vai. vakare. 
Greta Vaidinimo buvo ir dai
nų. Lyros Choras šį kąrtą

.Kad publika buvo patenkin
ta, tą liudija tas, kad cho
rui baigus dainuoti ji gausiai 
plojo. Choras sudainavo pen
kias dainas. .

Po dainų sekė perstatymas 
komedijos “Fifty-Fifty.” Ak
toriai buvo gerai susimokinę 
roles ir lošė tinkamai, žmo
nės turėjo daug juoko. Pa
sibaigus vaidinimui, daugelis 
manė, kad dar bus ir antras 
aktas, nes vaidinimas jiems 
labai patiko.

Susimokinti veikalą yra sun
kus darbas, nes tai ne vieno 
asmens, o grupės. Bet jauni
mas puikiai tą atliko. Ir bū
tų labai pageidaujama, kad 
nors porą vaidinimų susimo- 
kintų į metus laiko. Būtų ga
lima suvaidinti ne vien Phi- 
ladelphijoje, bet nuvažiuoti į 
Baltimore, Chesterį ir gal 
Readingą, ir ten suvaidinti. 
Seniau tas buvo praktikuota. 
Philadelphijos lietuviai labai 
myli vaidinimus.

Publikos buvo pilna svetai
nė. Po koncerto ir vaidinimo 
sekė šokiai. Vakaras gražiai 
ir naudingai praleistas ir kas 
atsilankė, tai nesigailėjo.

P. W—nė.

i HARTFORD, CONN. Į

(TEATRAS ir KONCERTAS (
I ■ Renga Laisvės Choras • 

Į SEKMADIENĮ, GEGUŽES 16 D., 1948 i 
Į PRADŽIA 2:30 V. PO PIET i

Į LIETUVIŲ SALĖJE J
Į 227 LAWRENCE ST. \ HARTFORD, CONN. į

Į “MOTERIMS NEIŠSIMELUOSI”Į Trijų Veiksmu Komedija •Į * . 1
l Suvaidins Artistai iš Waterburio Vilijos Choro
| Koncertinę dalį programo išpildys Laisves Choras, 
l pa vodvyste Wilma Hollis. Dainuos ir naujai sutver- 
l tas Moterų Choras, kurį vadovauja Laisves choro 
i pianistė ir solistė, Grace Gailen.'
Į Vyrų Choras taip' pat dainuos naujų ir gražių , 
i dainų. Bus ir kitų grupių, kaip duetų, kvartetų. So- 
Į los ir kitokį pamarginimai. Kviečiame visus Hart- 
I fordo ir apylinkės žmones dalyvaut nes su šituo Te- , 
į ątru ir Koncertu baigiamąjį sezoną.
i Įžanga $1.00, taksus įskaitant.

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

O
t
I
B
I
■

R

Dienraščio Laisves
• »

■ \

Įsitėmykite datas ir vietas kur įvyksta 
mūsų didžiosios vasarinės iškilmės.

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

Bostono Apylinke
| MAYNARD, MASS., LIEPOS 4 JULY

' Vose Pavilion Park

M 
I

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

į piknikus iš toliau.

rę

E
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

' Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN

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

<♦>

(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

4 gusi*—Labve (Lib©rtyt Uth, Daily)-* Aptrad., Geg. 11, 1948
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CfflCAGOS ŽINIOS
MacDOUGAL PASMERKĖ 

AMERIKOS SPAUDĄ
Prof. Curtis MacDougal iš 

Chicagos Universiteto, kalbė
damas Boulder, Colo., pasmer
kė Amerikos laikraščius ir ra
dio komentatorius už skleidi
mą karinės propagandos, kad 
karas yra vienatinė išeitis 
Amerikos problemų išrišimui.

MacDougal, profesorius žur- 
nalizmo, kalbėjo klausovams 
Colorados Universitete ir nu
rodė. kad šalies spauda nei 
kiek negelbsti surasti taikaus 
kelio iš šios įtemptos pasauli
nės padėties išeiti. Toliaus 
pridūrė:

“Eddy Gilmore nuo Asso
ciated Press, prieš dvi savaiti, 
rašė iš Maskvos, kad tenai jo
kia karinio įkarščio nematyt. 
Jo žinia buvo nukišta * neuž- 
einamon vieton, lyg kaip ir 
nevartota. x *

“Bet jeigu Gilmore būtų ra
šęs iš priešingos pusės, tokia 
žinia būtų patapus suoriausiu 
antgalviu kiekvienam/ didlapy, 
kuris naudojas Associated 
Press žiniomis.“

Amerikos kapitalistui leidžia
mi laikraščiai iy radio komen
tatoriai tegali tą rašyti ir 
skelbti, kas tinka Amerikos 
stambiesiems kapitalistams. 
Karas jiems žada pelno kal
nus, bilionais skaitliuojamus.

Gi darbo žmonėms karas ne
ša didžiausią nelaimę, mirtį, 
badą, skurdą, ligas... Štai 
kodėl Trečioji Partija, su 
Henry Wallace priešakyje, 
mobilizuoja Amerikos liaudį 
kovon prieš III Karo kursty
tojus. M.

★ ★ ★
Vyskupas Pasmerkė Diskri

minacija ir Lušnynus
Rasinė diskriminacija ir 

varguomenės lūšnynai yra 
juodos plėtmės demokratijos, 
savo kalboje pabrėžė vysku
pas Wallace E. Conkling Ui
toj metinėj Episkopalų bažny
čios konvencijoj, kuri prasi
dėjo pirmadienį St. James 
bažnyčioj, ant Wabash avė. ir 
Huron gatvių.

Daugiau kaip 500 dvasiš
kių ir klerikų iš 121 bažny
čių dalyvauja šioj konvenci
joj.

Vyskupas Conkling ragina 
dvasiškius stoti kovon p neš 
miesto lušnynus, ^ypatingai to
se vietose, kur randasi viešo
sios mokyklos, kur visuomenės 
aptarnavimas prastas ir gatvė
se nešvara.' Ragino dvasiš
kius rūpintis daugiau visuome
nės reikalais. V.

Jeruzalėje paskelbtos pa
liaubos tarp žydų ir arabų.

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

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

i Egzaminuojant Akis, į 
į Rašome Receptus i 
{Darome ir Pritaikome Akinius {

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists. 

394-398 fi road way 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y. '

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miešto.
Te). Virginia

; ", r- t t—"   

Matthew 
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Modemiškai {rengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172 
.........   -■ -   ■■■.............. .......—J

August Gustas 
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 tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, , 
, . ko jūs reikalausite. ,
i Specialistai Pritaikymui ~ i

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS < I
/ Telefonuokite dieną ar naktj 

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato-
* giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, * 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
, Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
n Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom siilyg parei- • 

kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega*
I

Detroit, Mich.
' ' \

...... * I

Didėja Bedarbių Armija
Yra Ųkrų davinių, jog Ge

nera^ Motors kompanija greit 
atleis apie 200,000 darbinin
kų. Reiškia, Detroite bedar
bių armija padidės.

Walter P. Reuther ir jo ša
lininkai nesirppina apie žmo
nių būklę. Visose automobi
lių dirbtuvėse algos labai ma
žos palyginus su maisto bran
gumu. Su šeimyna labai sun
ku pragyventi.

Automobilių^ darbininkai 
pradeda nerimauti. Įvyksta 
karts nuo karto trumpi strei
kai prieš mažas algas ir prięš 
Taft-Hdrtley unijų varžymo 
Įstatymą. Kaip atrodo, grey 
tai gali išsivystyti generalinis 
streikas.

Mūsų Ligoniai *
Sunkiai serga drg. A. Žilins

kas. Jis randasi Fordo ligo
ninėj, kambarys 314.

Taipgi serga drg. J. Gudai
tis. Jis randasi savo namuo
se, 7274 Navy\ave.

Linkiu draugams greit pa
sveikti ir vėl darbuotis.

Nauja Provokacija
Kada Walter P. Reuther ta

po pašautas, tuoj buvo įtaria
mi UAW-CIO kairiojo sparno 
vadai ir veikėjai, ir komunis
tai. Atrodo, k^ad tai daromas 
sąmokslas, kad suskaldyti uni-

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ »

Aukso Altoriukas, maldų knyga. Tilžės' 
spaudimo, 448 pusi., aiškus drtikaš, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai $1.75 

‘Vainikėlis, mnža maldų . knygelė. Pa- , 
vaiksl. mišių maldos, drūtais juo
dais apdarais ..........................   75c

Oficicrių Klausimai, Kareivių Juokin
gi Atsakymai; daug juokų .   15c

Apie Dangų, Saulę, Mėnesi ir Žvaigždes . 10c 
Elenutč ir Jonukas, gražios apysakait. 25c 
Biblija, su 379 pavcksl., išaiškinimai,

kų jfe reiškia ....L............................  $2.25
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas

ir Darbai ................................................. 30c
Burykia Ir Burfininkas, pasikalbėjimai 

apie burtus .. .’...................................... 35c
Dainų Knyga, su apie 120 {vairių dainų 75c
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir 

prova su socialistais, už dalinimų 
lapelių prie bažnyčios. Knygutė su 

paveikslais....................................................... 35c
Duktė Marių, grnži apysaka .................... 25c
Duktė Gyvena Pūstynėjc—ir apie du

brolius .......... ’..........................a..25e
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne- 

rntino Upę ................................... ....... 35c
Eustachijušas, apysaka iš pirmutinių 

amž. krikščionybės ..       35c
Girtuoklių Gyvenimas, jų .gadzinkoa ir 

kitoki elgesiai, su paveiksi............... 30c
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 15c 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim. 35c 
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 25c 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant

salos per 17 metų .........   35c
Istorija, sėno ir naujo testaniento, su'

paveikslais .........■..............................  25c
Juokų Vežimaš, daugelis juokingų pa

sakymų, ir t.t. .............................. 35c
Kabalas, laimės rodyklė, su Saliamono 

nosis ..................................................... 15c
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais ...   25c
Keliautojai, | Šventų Žemę, Jeružolimų 35c 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 35c 
Laimė ir Planetos, nuspėjimai laimių 

rašant paikutes ...........  25c
Lytiškos Ligos, ir Kaip Apsisaugoti .... 35c
Nebijok Mirti, nes iš Jos Neišbėgsi,

knyg. su paveiksi............ '..................... 65c
Nedoras Žydas, įdpmūs skaitymai ....... 50c
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka 25c
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie

priveda žmogų ...................................... 25c
PĮloto Galas, Sūdžia Jėzaus ............  10c
Paparčio Žiedas, kur jj gali atrasti, ir 

vlskų paskui žinoti ............ .'.............. 25c
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas 

link šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų ............   $2.50

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu- 
smaugimų Savo Meilužės, su paveik. 25c 

Pekla, Kur Ji Yra? Kam Reikalinga? 
ir Kokius Žmones Kankina, su pa
veiksi. francių kankinimo................ 30c

Ragana, graži apysaka i........................... 35c
Raktas j . Laimingų Gyvenimų, atidaryk 

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai-
mes užslėptas ......................................  $1.00

No*h Ark’as, {domūs skaitymai ........... 25c
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras
* Kristaus pasekėjas ..............  '. $1.50
Trys Užkeiktos Karalaitės .................... 25c
Velnias Kapitonas, 3-jų • tomų knyga $L50 
Virėja kepėja, kenuotoja, su apie 450

receptų ........................................... $1.00
Stebuklingas Veidrodis, apysaka .......  25c
Savizrolas, juokų ir fuhių knyga ao 
paveiks.....................     50c
Aidžiausia nauja SAPNŲ knyga 300 pusi.

$ 1.75c 
Saulė* Ritulys, su visų planetų paveiks. 45c 
Sveikata, ligoniams knygute, apraio

apie 350 visokių augmenų ir kam 
jie tinkami .......    25c

Laiškams popiera, rašyti { Lietuva, su
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tu z.
40c; 3 tuz. $1. '

Tyra Mostis. Nuo rožčs, pailių ir bile
kokio niežulio,' Uncija ...... .......... .......  ,91.25
Dvi uncijos .................      $2.25

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Kraujo Valytojas       60c
Nervų pastiprintojas ...............   85c
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 60c 
Nuo kosulio, dusulių bei maipų asjhmos 60c 
Nuo kosulio ir Kokliušo .......................... 60c 
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo .... 60c
Palangos Trajanka, tinkamos šaknys

užpilti ant degtinės ............. /Z...... y..— 75c
Išvalymui akmenėliai, kad. nešlapinti

lovoje ......         60c
Vidurių valytojas ....................................60c 
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų ......... 60c
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ............... 85c
Nuo šlapligės diabetų    .........- 85c
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising.y75c 
Vyriškumo Pataisymai ..........................  /fl.25
Nuo užsisenėjusio nosies Ir galvos ka

taro (hayfever) .!..................... y........ 91.25
Palangos Trdjanka 75c, didesni pakeliai po 
1.00,
Nuo Pailių ....................................m...X...... 85c
Nuo vandeninei., ir širdies ligų *4.~i-». 60c 
Nuo nemalonaus- kvapo .........i.......... ...  85c
Nuo Surūgusio pilvo (heartburn) 85c
Nuo veneriškų ligų 9E29
Plaukų tonikas, atiglna plaukus, valo

plaiskenas, sulaiko slinkimų ir nuo
pražilimo ...'..... ............................ -............ 60c
Norintieji {sigyti bile vjėng ii viri minėtų 

knygų ar žolių, rašykite
M. ŽUKAITIS,

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

> į , 4 ’ »

ją. Mat, Reųther jau seniai 
reikalavo prašalinti kairešhlūs 
unijistus.

Komunistai netiki į terorą. 
Tai bus tik provokacija prie* 
visus pažangesnius unijistus. 
Policija jau buvo suareštavus 
apie 40 unijistų, bet neturėda
ma jokių įrodymų, turėjo pa
leisti. D. Kumštis.

\

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-ftio pusi.)

nėms atėmimu laisvėj ir tei
sių.

. ★ ★ ★
Ta tiesa prakrapštę akis 

ADA Jiberalams, prakrapštys 
dar daugeliui kitų. žinoma, 
bus tokių, kurie ta tiesa nie
kuomet netikės, kol juos už
grius ir pasmaugs fašistinis 
maras. Ar ne taip buvo Vo
kietijoje, Italijoje; Lietuvoje 
ir kitur anais metais?

Mūsų gubernatorius ponas 
Dewey yra žmogus, kuris ne
sibijo iš savęs juokus krėsti. 
Pavyzdžiui, jis dar neturi nė 
republikonų nominacijos . į 
prezidentus, o jau skelbia sa
vo busimąjį kabinetą. Vals
tybės sekretorium jis paskir
siąs Dulles, arba Vandenberg. 
Tai esą^vyrai, kurie nebijosią 
už Dewey prieš patį Staliną' 
atsišiepti, arba jam kišenėje 
špygą parodyti!

‘ PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Didelis piknikas paramai ALDLD 
6-tos apskrities įvyks gegugės 23 d., 
Cresceni Picnic Grounds, 56 Corrielk 

/Ave., Gloucester Heights, <N- J. Tai 
pirmutinis piknikas šio %sezono. Da
lyvaus svečių ir iš kitų miestų. Visi 
kviečiami dalyvauti ir praleisti 
linksmai laiką, nes bus valgių ir gė
rimų. Nieko nestokuos. Šokėjai ga
lės pasišokti prie geros muzikos. 
Vieta labai graži ir visiems žinoma. 
Čia jvyksta dienraščio Laisvės pik
nikai. Kelrodis: automobiliais va
žiuodami iš Philadelphijos laikyki
tės Crescent Blvd. (Route 130), ly
giai 5 mylios nuo tilto. Važiuokite 
iki Nicholson Rd., kur ant vieno 
kampo yra Betty’s Musical Bar, o 
ant kito Atlantic Gas stotis, čia pa
sukite po dešinei ir čia pat pikniko 
vieta. Kurie važiuosite busais, tai 
nuo Market Ferry paimkite po de
šinei pusei busą No. 2, Gloucester 
Heights, kuris daveš iki vietos. — 
Kom. ‘ (111-112)

ELIZABETH, N. J.
• LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 12 d., 8 v. v., 408 Court 
St, Nariai, malonėkite dalyvauti, tu
rėsime svarbių reikalų aptarti. — 
B. M., sekr. (111-112)-

WATERBURY, CONN*
LLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

geg. .12 d., 7:30 v. v., 103 Green St. 
Malonėkite visi nariai dalyvauti, 
nes jįra svarbių reikalų aptarti. Jau 
vasarinis sezonas čia pat, piknikai 
ir kitokie parengimai. Taipgi pasi- 
mokėkte mokestis už šiuos metus. 
Atsiveskite ir maujų narių prirašy
ti. —■ S. Mcison, rašt. (111-112}

CLEVELAND, OHIO
LLD 190 kp. susirinkimas įvyks 

13 d. geg., 7:30 v. v. Slavų salęje, 
15810 Holmor Avė. Kviečiame na
rius dalyvauti, nes turime svarbių 
reikalų aptarti. Reikės išrinkt dele
gatus į 15-tos Apskrities konferenci
ją, kuri įvyks 23 d.' geg., 10 vai. ry
to, Liet, salėje, 6835 Superior Avė. 
— P. N. sekr. (110-111)

Winnipeg, Canada
Sekmadienį, balandžio 25 d., 

turėjome Lietuvių Literatūros 
Draugijos 217 kuopos susirin
kimą. Tapo apsvarstyti kai ku- 
<ie aktualūs dabartinės padė
ties klausimai, Nutarta sušelp
ti Draugijos knygų fondą pini
gine parama ir tt.,- surengti 
1948 metų gegužės 15 dieną 
Draugijos parengimą (bankie- 
tą) su šokiais ir įvairiais gėri
mais. (Prašome apie tai Win- 
nipego ir apylinkės lietuvius 
įsidėmėti ir kuo gausiausiai at
silankyti.)

Laike susirinkimo 'buvo pri
eita ir prie įvairių diskusijų ir 
pasiūlymų. Kai kas išsireiškė, 
kad LLD išleista knyga “Vi
duramžių Istorija“ (1947 m.) 
esanti neįdomi ir nepatraukian
ti Skaitytojo intereso, todėl, jų 
manymu, tokių knygų išviso 
neverta spausdinti. Daug kas, 
tačiau, pasisakė prieš tai, nes 
toje knygoje nors ir nėra in- 
tryguojančių įvykių ir ji nega
li žmonių patraukti taip, kaip 
kad suinteresuoja koks nors 
nuotykių romanas arba šiaip 
kas nors panašaus, tačiau susi
pratusiam skaitytojui ji yra 
nenublunkantis simbolis per 
amžius ' besitęsiančios papras
to žmogaus atkaklios kovos 
prieš išnaudojimą, pavergimą, 
darbininko teisių paniekinimą; 
jiz yra kelrodis į geresnę atei
tį... * v

Nuo saVo pušės turiu pasa
kyti, kad kiekvienos knygos pa
rašymas, nežiūrint kokia ji be
būtų, jos autoriui kainuoja be
dalis darbas ir triūsas ir tokiu 
būdu jeigu ji ir nepataiko ta
vo intereso (t. y. neužgauna 
silpnosios vietos), negalima jo
kiu būdu apie ją taip kritiškai 
atsiliepti.

Toliaus drg. V. Lepeška pri
rašė savo dukterį Jzabelę prie 
mūsų draugijos, tuomi sustip
rindamas mūsų bujojančias jė
gas vienu jai&u, energingu 
asmenim Drg? Izabelė yra tik
rai atodairos verta mergaitė, 
nes ji,' kad ir čia gimusi Ir au
gusi, visa savo širdžia yra pri
sirišus prie mūsų tėvynės Lie
tuvos ir pilnai suprantanti ir 
įvertinanti mūsų draugijos ke
lia ir tikslus. *• IMalonu būtų matyti ir.ki£us 
mūsų jaunosios kartos būrius 
perimant ir prisidedant prie jų 
tėvų (dabar jau pailsusių) pra
dėto darbo.

Kuop. Korespondentas.

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas De
wey Short baimingai tvirti
no, kad p$r 12 metų'išsi
sems Amerikos žibalo šalti
niai. . •

Sandy Hook, Miss. — še
rifas T. W. White mate, 
kaip vienas baltasis nušovė 
negrą Hoseą Carterį, bet 
nemėgino areštuot žmogžu* 
di

‘PAVASARIŲ GODOS’
Stasio Jasilionio

EILĖRAŠČIŲ KNYGA GATAVA
* 3 . *

/, Jau atspausdinta Stasio Jasilionio eilęraš- 
čių knyga, apdaryta ir jau siuntinėjama

j prenumeratoriams. Kurie dar neužsisakėte » 
tos knygos, tuojau užsisakykite. Kaina 
$1.00. '■

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

To paties autoriaus pirmoji eilėraščių 
knyga “Bešvintantis Rytas” galima gauti 
Laisvės knygyne ir kaina tik 50c. Kurie 
dar neturite zpirmosi6s knygos, užsisakykite 
dabar/ užsisakykite abi kartu, prisiųsdami 
$1.50.

Abiejose l^nygose yra daug giliai žmo- 
t gaus sielą žavėjančių eilių. Tai knygos, 

kurios turėtų būti kiekvieno kultūriško 
x žmogaus namuoseA

Užsisakydami adresuokite':

'L’aisy e'
427 Lorimer St., Bi’OOklyw 6, N. Y.

' ’ :, , ... >
1 N»»i ^<n.węiyĮ?,ii|iĮ |7" y ji n |M.iwĮ»ninwiyw«^y wn.i. , ■■ ' —

Tik “Arkliai Peįkinkyti” 
Graikijos Valdžioje

-- ------------------------

Athenai, Graikija.—: Ne
va liberalas Graikijos prem
jeras Sofulis ir monarchisr 
tas premjero ^pavaduotojas 
Tsaldari$, užsienio reikalų 
ministras, susitarė kai ku
riuos abiejų partijų minis
trus pakeisti kitais. Tai.tik 
“arklių ]|erkinkymas.” Šiaip 
niekas nepasikeitė monar
cho - fašistinėje Graikijos 
valdžioje. ,

“Amunicijos Užpuldinėjimai” 
—Italų Provokatoriy Žygiai

Roma. — Italijos valdžia 
kartoja pasakojimus, kad 
kairieji, gir(įj, nuolat užpul- 
dinėją ginklų ir amunicijos 
sandėlius. - Valdžia sakosi- 
suėmus už tai kelis komu
nistus, bet jų vardų neskel
bia. Komunistų laikraštis 
“FUnita” rašo, jog taria
mieji amunicijos užpuldinė
jimai yra tik provokatoriš- 
ki <v aidžios manev
rai. Neva beginant ginklų 
sandėlius, tapo nušautas 
vienas komunistas kareivis, 
buvęs partizanas. %

Monarchistai Kaujasi su 
Partizanais Makedonijoj

I. ■ l.............  ................r- f

Athenai, Graikija.—Grai
kų monarchistų komanda 
garsina, kad jie stumią par
tizanus atgal vakarinėje 
M'akedonijoje. Monarchistai 
vartoja daug amerikinių ir 
angliškų lėktuvų. Partiza
nai bombardavo monarchis- 
tus Grevenoje, paleisdami į 
juos 150 artilerijos ir mino
svaidžių šovinių per naktį. 
Monarchistai šakosi užmušę 
bei sužeidę 350 partizanų.

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI ,

KIEMUI VYRAI 
Trailer Dralveriai •

TROKŲ DRATVERTAI
Patyrę prie lumber yard darbo. 

Puikiausios progos. -
KREIPKITfiS

KRAMER LUMBER & SUPPLY CO.
62 CENTRAL AVE., CLIFTON, N. J.

-----------------------------

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS
Patyrusios prie geros rūšies moterėkij 

suknelių. Taipgi reikia operatorių prie 
specialių mašinų. Nuolatinis darbas.

JOLLY DbLLY DRESS CO.
194 IRVING AVE., Brooklyn, N. Y.

_____________ ____________ ,
REIKIA PATYRUSIOS MERGINOS PRIE 

PATARNAVIMO. 8 VALANDOS 0-5. $25
SU GERAIS TIPSAIS (ARBATPINIGIAIS). 
GEORGE FOOD SHOP, 149 E. 77TH ST.. 
N. Y. C. (111)

Sendai, Japonija. — Du 
amerikonai kareiviai užmu
šė japoną; už tai huteisti L 
ki gyvos galvos kalėti.

Atlantic City, N. J.— A- 
malgameitų Rūbsiuviį Uni
jos suvažiavimui raportuo
ta, kad unija turi 375,000 
narių.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus 'paveiks
lus ir krajavus 
sudarau sii ame
rikoniukais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio ' 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai- Į 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191
1 1__ - - ________.n-nj--_______ ________________ _______ _______ ________ ___ _ '

• 04^64^6 6^66^64^6 6^6^^6  6^6) 

O' • 1

•J. J. Kaškiaučius, M. DJ;
’ * 530 Summer Avenue, ' '
•• Newark 4, N. J. , ' •
•• HUmboldt 2-7964«*• •

tuvių, kitokių

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETUS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

VAKARfENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ 
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

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

.Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parS. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

- Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.
M—, lM„R . fU—

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Z v •

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN®’

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS 6

Kiekviena dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAltTĮ 7 DIENAS ^AVAITfcJE

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

GREEN STAR BAR & GRILL
Kap nori graŽiaai laiką praleisti, pasilinksminti Ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grtll ” nes žino, kad visados bus patenkinti >

ATEIKITE! PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIEN|

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

5 pų»l—-LaisVė (Liberty, Lith.’Daily)— Autrad., Geg. 11, 1948
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NewYortoj^^Zinloi Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

Atvejuje Gelžkeliečią 
Streiko Daržoves 
Atveš Sunkvežimiais

Visam miestui vaisių ir dar
žovių pristatymo įstaigos vir
šininkas Edward A. Hausman 
sako, kad dėl • gelžkeliečių 
streiko miestas mažai nuken
tėtų arba ir visai nenukentė
tų gavime daržovių ir vaisių.

Viršininkas sako, kad ir 
normaliu laiku 70 nuošimčių 
visų mieste gaunamų vaisių ir 
daržovių atvežama sunkveži
miais. Gelžkeliais atveža tik 
iš toliau gaunamų citrinių vai
sių, salotu, tomačių, asparagų, 
svogūnų.

' Jis ragino majorą sušauk
ti visų daržovėmis ir vaisiais 
prekiaujančių susirinkimą ir 
išdirbti planus atvežti tuos iš 
tojiau gaunamus produktus 
lėktuvais.

Gelžkeliečių streikas prasi
dėtų gegužės 11-tą, jeigu pa
skutinėmis valandomis .nebus 
prieita susitarimo. Iki pirma
dienio to susitarimo nesimatė.

Iš Moterį] Pramogos

Didysis Wallace ir Taylor 
Prakalbų Vakaras Gardene’

Visi linkėtojai Henry A. 
Wallace išrinkimo prezidentu 
ii- Glen H. Taylor >išrinkimo 
vice-prez i d e n t u susirinks į 
Madison Square Gąrdeną šio 
antradienio vakarą, gegužės 
11-tą. O jeigu kurie netilps 
Gardene, tie girdės jų prakal
bas stovėdami gretimose gat
vėse ir džiaugsis tuo faktu, 
kad 'perpildymu Gardeno pri
sidėjo prie agitacijos už tų 
kandidatų išrinkimą.

Agitacija, viltis jų išrinkimo

yra svarbu ne vien dėl to, kad 
jie yra gori kandidatai, nors 
tai ’taip pat be galo svarbu. 
Svarbiausia yra jų programas, 
kuris yra taikos pasauliui ir 
gerovės Amerikos žmonėms 
programų. Tad—

Visi, kam galima, į Madison 
Square Gardeną gegužės 11- 
tos vakarą! (
'Programas prasidės* 7:30 

vakaro. Gardenas randasi 
prie 50th St. ir 8th Avenue, 
New Yorke.

Šeštadienį Įvyks 
Filmų Vakaras

Nušovė Taksiko 
Vairuotoją

15-ą, 
filmą “Sveika 

vieną kitą, vaiz-

šio šeštadienio vakarą, 
pamatysite 
Maskva” ir 
duojančią bėgamuosius laikus
mūsų šalyje. Greta filmo gir
dėsite ir pranešimą svarbiais 
bėgamais reikalais.

Prašome visus Laisvės skai
tytojus. visus narius, draugus 
ir prietelius rezervuoti šį va
karą mums ir kviesti į jį 
draugus

Filmą 
ra^orius. 
valandą,
Lorimer St.. Brooklyne.

Rengia ir kviečia visus—
L. K. Klubas.

savoMotinos Dienos proga, praė
jusio sekmadienio vakarą, 
Laisvės salėje. Moterų Ap- 
švietos Klubas suruošė pramo
gėlę. Publikos šį kartą turė
jome vidutiniai. Mat. šešta
dienį buvo įvykusi kita dide
lė pramoga, mums draugin
gos daktaro Martin Lutherio 
Draugystės ban k i etas, kuria
me daug žųionių dalyvavo. 
•Taipgi abiem dienomis įvyko 

arbių konferencijų ir priva- 
tiSkų pramogų pas mums ar
timus žmones.

Susirjnkusios narės ir jų ar
timieji pasivaišino klubiečių 
namie pagamintais suneštais 
gerais valgiais, arbata ir kit
kuo, pasikalbėjo ir turėjo 
šposelių su “grab bag.” Tuo 
patimi parėmė ir moterų or-...... —........ ...... -f. ------ .
ganizaciją, jos darbuotę. I buvo viso Aido choro pastaty- 
Nors įžangos mokesties nebu- j mas, buvo noras visam cho

rui bent kelias dainas skar
džiai sudrožt, lyg ir pakon- 
certuot. Realumą tatai surpa- 
žino, nes originale’ komedija 
reikalavo tik vieno, kito, gal 
ir trečio dalyvio ilgesingo su- 
dainavimo.

Tas pats choras, truputį 
kaimiškiau ir tautiškiau pasi
rėdęs, padainavo bent kelias 
dainas ir Lietuvos scenoje, 
čia jau buvo nebetaip iš ke
lio, nes juk Magdutė — kai
mo gražuolėlė, tai ir jauni
mas ją gražiai apdainavo.

Be abejo, vaidinant “Poną 
Amerikoną” kur mažesnėj 
kolonijoj, kur nėra choro, šios 
vietos galės išeiti dar realiau. 
Publika, besigėrėdama choro 
dainavimu ir vikriųjų šokikių 
suktiniais, geraširdiškai priė
mė visą teatrą ir gausiai jam 
dėkojo aplodismentais.

šokikės buvo: Olga Baltru
šaitis, Eleanor Bredis, Lillian 
Bredes, Dolores Waitkus, Ca
roline Gilman, Frances Mazi- 
lis, Amelia Saleckis, Alice

vo ir vaišės buvo duodamos 
nemokamai, oficialės rinklia
vos taipgi nebuvo, tačiau šve
dai, įvertindami moterų dar
bą, kiekvienas pagal išgalę 
ir įyertinimą šios pramogos, 
išeidami, paliko piniginės pa
ramos.
x Maisto pramogai dovanojo: 
Sophie Thomson, Emilija Si
mon, F. O. Reinhardtai, V. A. 
Kazlauskai, K. Petrikienė, M. 
Šmagorienė, E. Paškauskienė/ 
E. Stupurienė. A. Mikalaus.

Vaišių atžvilgiu moterys iš
pildė pažadą. • Programo šį 
kartą nebepavyko sudaryti, 
turėjome tiktai pirmininkės K. 
Petrikienės trumpą pranešimą 
Šios pramogos tikslo ir’ padė
ką už dovanas.

Dovanų, beje, turėjome ir 
kitokių, ne vien maistu, tačiau 
Šiuo tarpu neturiu po ranka 
jų davėjų surašo.

Klubiėtės dėkingos visiems 
už dovanas ir paramą atvyki
mu1 pramogon.

Klubietė.

ir kaimynus.
rodys ekspertas 

15-tos .vakaro 
Laisvės salėje,

ope-

419
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New Yorke Steigs 
Amalgameitams 
Sveikatos Centrą sekretorius A. 

blogas dalykas, 
susirinkimo pri
metu tvarka or- 
buvo balsavimas

KUOPOS STOVIS •
Ligonių 3, eina prie ]susi- 

spendavimb 6. Prisirašę nau
ja narė Veronika Gustaitis. 
Tėvas perstatė. Visi tėvai tu
rėtų paimti pavyzdį iš Gustai
čio, prirašyti sūnus ir duk
teris į Lietuvių Darbininkų \ 
Susivienijimo 1-mą kuopą.

Kuopa aptarė ruošimą ru
deninių /pramogų. Rengs ge
rą vakarienę naujame namė, 
Liberty Auditorijoje.

JURGIS KURAITIS, 
Korespondentas.

Liberty Auditorijoje 
Pastatys Veikalą iš 
Veteraną Gyvenimo

* • •$

išleidžia

metams
Tą su- 

klinikos,
Cęn-

Dar neišaiškinti blogdariai 
nušovė William Willis, taksi
ko vairuotoją. Jo kūną rado 
sėdinti taksike prie 5th Avė. 
ir 129th St., New Yorke. Pir
miausia jį ten mačiusieji žmo
nės paskaitę jį girtu aT mie
gančiu. ’ '

Nušautojo važiuotos, rody
ki is rodąs įvažiuotus, bet ne
mokėtus 35 centus. Iš to spė
ja, kad jis vežęs jį nušovusįjį. 
Gal -plėšiką? Tačiau jo kiše
ninėse ir taksiko kasoje,.rado 
nemažai pinigų.

Pasiruošiant atidaryti CIO 
Amalgamated Clothing Work
ers 16-tą konvenciją, unija, 
bendrai su fabrikantų organi
zacija, paskelbė, jog New 
Yorke ne už ilgo atsidarys 
amalgameitams sveikatos cen
tras, kurio įsteigimui 
milioną dolerių.

Centro išlaikymas 
kainuosiąs $500,000. 
mą, taipgi įrengimą
apmokėsią fabrikantai, 
tras pradėsiąs veikti bėgiu 
sekamų , trijų mėnesių. Jame 
gaus piedikališką .patarnavi
mą nemokamai visi unijos na
riai, apie 60,000 šiame mies
te esančių amalgameitų siuvė
jų.

/Newyorkiškis centras būsiąs 
pirmasis iš trijų tokių, planuo
jamų bendrai steigti. Kiti 
(po vieną) bus Philadelphijo- 
je ir Chicagoje.

tn.

New Yorke baigė, policijos 
akademiją 333 nauji policis- 
tai. O 11 leitenantų paaukš
tinti i kapitonus.

Ponas Amerikonas” Gera Komedija
i Jonas Kaškaitis.

(Pabaigai
Iš viso pastatymas išėjo 

sklandžiai ii’ publikai gerai 
patiko. Tiesa, pirmame ak
te’ lyg ir ,ne vietoj buvo di
džiulis choras sugužėjęs išleis
ti kokį tai obskurantą tamsū- 
nėlį saliūnininką. Bet. . . tai

Sylvija Pu-

Stasiūnas, Tony Navikas, AL 
žvirb/lis. šoko riestai, miela 
buvo žiūrėt. Armonistė Flo-. 
rence Kazakevičiūtė vedžiojo 
dainų gaidas ir teikė savingo 
prašmatnumo,
žauskaitė buvo ištikima pia
nistė, o Jurgis Kazakevičius 
suglobojo visą chorą.

Publikai sušurmuliavus ir 
išsiskirsčius grupelėmis, tęko 
girdėt gražių atsiliepimų apie 
nusisekusią komediją ir padė
kų jos gabiam autoriui Ro
jui Mizarai.

Drąsiai galima numatyt, kad 
“Ponas Amerikonas” sėkmin
gai pasirodys daugely mūsų 
naujokynų. Neklysčiau, da- 
leisdamas, kad jis padarytų 
nemažesnio įspūdžio ir Lietu- 

Amerikonui” 
vietą

voje.” 
lemta 
mūsų

“Ponui 
užimt pastovią 
teatrų repertuare.

Dovana Motinos Dienai
Mrs. Janet Oberland, moti

na trijų mažą] vaikučių, 2, 3 
ir 6 metų, tapo išmesta, su 
vaikais, vyru ir rakandais ant 
gatvės gegužės 6-tą. .dviem 
dienomis pirm Motinos Die
nos. Augink, motinėle, vaikus 
gatvėje! > Augink kareivėlį, 
slauges kitai# karui! Tuomet 
jie bus reikalingi Wall Stry- 
tui.

Namukas,, randasis 980 E. 
Brooklyne, tapo 
George Oberland, 

uždirbąs savaitei

t
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32nd St. 
parduotas 
45 metų, 
$30, neapsakomai norėjo na
melį nusipirkti, turėti šeimai 
pastogę. Jo žmona, palikda
ma vaikus kitų globai, taipgi 
bėgo į darbą, dadėdama $23 
per savaitę prie šeimos paja
mų. Bet argi sutaupysi ką 
šiame brangume/ Oberlandai 
neturėjo pinigtj, namelį nupir
ko turtingesnis, o jiems beli
ko ieškotis prieglaudos gat
vėje.

Ray Milland susilaukia netikėto svečio scenoje iš fil- 
mos “The Big Clock,” New Yorko Paramount Teatre. 

Taipgi yra veiksmai scenoje.

Feliksas Lepinskas, 75 
amžiaus, gyveno 150 Dukes 
St., Kearny, N. J., mirė geg. 
9 d., namuose, kur ii’ kūnas 
pašarvotas. Laidotuvės įvyks 
geg. 12 d., 2 vai. dieną, Cy
press Hills kapinėse, Brookly
ne. Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Moniką, tris .sūnus ir 
marčias — Feliksą ir Julią, 
Aleksandrą ir Matildą, Joseph 
ir'Catherine; dukterį ir žentą 
Joseph ir Moniką Sabatas ir 
7 anūkus.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva, 231 
Bedford Ave., Brooklyne.

Teofilius Vižlianskas. 82 m. 
amžiaus, gyveno 1477 E. 49th 
St. (Flatbush), Brooklyne, 
mirė geg. 8 d. Kūnas pašar
votas grab. F. W. šalinsko 
koplyčioj, 8402 Jamaica Ave., 
Woodhavene. Lai d o t u v ė s 
įvyks geg. 12 d., 2 vai. dieną, 
Mt. Olivet kapinėse. Velionis 
paliko nuliūdime sūnų Juozą, 
dukterį Oną Vanderwerff, 
vieną anūką ir proanūkus, 
brolį Louis, seserį Jadvygą, 
brolsūnį Antaną Vižlianską, 
lietuviams gerai žinomą ’ ad
vokatą.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius šalinskas.'

Susirinkimas įvyko gegužės 
6 d., Laisvės svetainėje. Na
riai buvo kviesti atvirutėmis, 
tačiau neatsilankė nei pusės 
tiek, kiek atviručių buvo pa
siųsta, sakė 
Gilman. Ta 
Juk nuo šio 
klauso dvejų 
ganizacijoje:
už LDS Centro Valdybą, kuri 
tvarkys susivienijimą 1949 ir 
1950 metais, nuo šio iki kito 
seimo. * 

, Taipgi buvo renkami dele
gatai j LDS 8-tą Seimą. Kaip 
daugumai yra žinoma, seimas 
ankščiausia įstaiga, gali kons
tituciją taisyti. Gali narių 
duokles numažinti ar pakelti. 

, Todėl, gerbiamieji, svarbu 
tokiuose susirinkimuose daly
vauti visiems.

Kuopos balsavimų pasek
mės: J prezidentą uz. J. Ga
šlūną 29, prieš 5; į pirmą vice
prezidentą už J. Mockaitį 29, 
prieš 1 ; į antrą Vice-preziden- 
tą ‘už A. Vasarį 26, už A. 
Casper iš Los Angeles, Cal., 1. 
T sekretorius už J. Siurbą 24, 
prieš 6‘. J iždininką už J. 
Weiss 30, prieš 2. Į daktarus 
kvotėjui už daktarą M. D. Pa- 
levičių 30, prieš 1. Į iždo 
globėjus už S. Kuzmicką 27, 
K. Petrikienę 28, A. Ormanie- 
nę 23, J', žebri 17.

Į LDS 8-tą Seimą, kuris 
įvyks Cleveland, Ohio, liepos' 
12-13-14 dienomis, išrinkti 
delegatais: Petras Kapickas, 
George Wareson (turį auto
mobilius), Vincas Čepulis, 
.George Kuraitis, Alekas Ve-^ 
lieka, Ona Višniauskienę, An
tanas ifimba. Kuopa nutarė 
duoti delegatams po $25 pra
gyvenimo ir nakvynės lėšoms. 
LDS 3-čią apskritis žada ap
mokėti kelionės išlaidas.

Nutarta suruošti delegatams 
išleistuves lietuvių kultūrinio 
centro svetainėje — Liberty 
Auditorijoje. Į komisiją ap
siėmė Ona Višniauskienė, 
George Wareson ir G. K.

St. Sasna pranešė, kad bus 
rodomi judžiai ateinantį šeš
tadienį. gegužes 15-tos vaka
rą, Laisvės svetainėje, 
Lorimer St., Brooklyne.
dys Tarybų Sąjungos filmą 
Hello, Moscow.' Ir bus kai 
kas daugiau svarbaus. Riįišia 
vietinis. L, K. Klubas. "

Pirmos Gegužės parado 'pa
rengimo komisija prašė, kad 
mūsų 1-ma kuopa. . prisidėtų 
prie padengimo lėšų. Kadan
gi kuopa ižde pinigų mažai 
turi, tai draugai <iš savo, ki
šenių sumetė $14.20. Auka
vusiems ačiū.

šiame susirinkime dar du 
pasveikino dienraščio Vilnies 
suvažiavimą (Chicagoje, ge
gužės 9-tą). Ačiū aukavu
siems.

Ne vaikams žaisti yra elek
triški įrankiai. Be kitų dar
bų, Raudonasis Kryžius mo
ko atsargumo ir per jį sau
gumo’ nuo nelaimių, kurios 
kas metai nusineša daug gy
vybių ir daug žmonių pa

lieka sužalotais visamI # \

gyvenimui.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

419
Ro-

Helen Green, 29 m. amžiaus, 
gyveno 9524—-80th St:, Wood
haven, N. Y., mirė geg. 9 d., 
namuose. Kūnas pašarvotas 
grab. F. W. šalinsko koplyčioj, 
8402 Jamaica Ave., Woodha- 
vehe. Laidotuvės įvyks geg. 
12 d., 10 vai.' ryto, Šv. Jono 
kapinėse. Velicmė paliko nu-

LAISVĖS SPAUSTUVEI 
REIKALINGAS 
DARBININKAS
Laisvės spaustuvei reikalingas dar

bininkas, mokantys troką vairuoti. 
Gera mokestis darbą išmokus. Ra
šykite tuojau paminėdami savo am
žių ir kokį darbą dabar - dirbate. 
Kreipkitės: Laisvė, 427 Lorimer St, 
Brooklyn, N. Y. (111-113)

Valandos:

Tel. EVergreen 4-8174

'■ v.įį. <///!& iX' <■'

Peter 
KAPISKAS

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

PeterJ&apiskas

Teatrališka organizacija, 
' kitataučiai lietuvių kultūrinio 
centro kaimynai, pasinuomojo 
lietuvių naujojo namo Audito
riją dviem vakarams, 20 ir 
21-mą šio mėnesio'. Statys sce
noje apie veteranų gyvenimą 
veikalą, užvardintą “Two 
Men and a Woman.”

Apie veikalą ir aktorius 
teks prisiminti• kitą kartą, 
šiuomi noriu tik priminti, kad 
to įdomaus kaimynų darbo pa
matyti, su jais susipažinti ta- . 
riasi nuvykti ir būrys lietuvių. 
Jie jau gavę ir tikietų par
duoti iš anksto. Tikietų ža
dėjo paliktu ir Laisvės rasti* 
nėję. Kaina $1.20 (įskaitant 
taksus)/.

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. ■ ĘVergreen 8-9770

Manager ,

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker
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. >, GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas ĘVergreen 4-0203 >

Valandos:

TgERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

JŪSŲ AKYS

yra

JŪSŲ BUITIS

SAUGOKITE JAS GERAI

B. S. A. O.'

b.

Lady's BULOVĄ . . . modem

•?

• •

*•

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Antrad., Geg. 11, 1948

liūdime vyrą Harry ir du vai
kučius. Laidotuvių apeigomis 
rūpinasi graborius Šalinskas.

Duokite išegzaminuoti savo akis 

ir ‘sužinokite tiesa apie’ savo akis*

Graži įvairybė kostu- 
rniškų džiulerių. Suk
nelėm setai Elgin — 
American išdirbimo, 
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontinlai 
Žiedai.

DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petrikai 
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. ĘVergreen 7-68.68
9—12 ryte 
1—r 8 vakarė

Penktadieniai^ uždaryta.
''HiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiM

BAR & GRILL

Jerome Hurwitz
OPTOMETRISTAS

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

k EV. 8-2123 .
Atdara kas vakar# iki 8-tos. — Penktadieniais f uždara

« i , ' . ’ ,, h
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Man’s BULOVĄ...richly styled 
... always accurate and depend- 
•hu . eissjse

Now is the time to choose the perfect gift 
.. .a Parker “51** pen and matching pencil. 
The demand will be great ... so avoid di»« 
appointment.... . choose tomorrow!

•17,50

ROBERT LIPTON
» i . •

Jeweler <




