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Revoliucija Pietuose. 
Turi, ar Neturi? 
Hollywood© “Gengstt 
Apiplėšė Lietuvius. 

'Gen. (pernius ir Gaidžio
Ašaros.

Amerika Neprotestuos. 
Baisus Apetitas.

Rašo A. BIMBA

įvykoGeorgia valstijoje 
trečiosios partijos konvencija. 
Tai buvo nepaprasta konven
cija. Joje* visi buvo lygūs — 
baltieji ir juodieji. Labai pa
našu į revoliuciją. Naujas 
judėjimas, naujos idėjos. Bal
tieji šovinistai neriasi iš kai
lio. Dabar jie dar labiau 
siautės prieš trečiąją partiją.

Radijo komentatorius ir ko- 
lumnistas Drew Pearson jau 
esąs visiškai tikras, kad Ta
rybų žemė jau turinti pasiga- 
mįnusi atominę bombą. Kol 
kas dar tik* vieną, ir dar la
bai prastą bombą teturinti, 
bot jau tikrai turinti.

Išgirdę šitą pranešimą, dau
gelis' atomofobija sergančių 
žmonių tik tiek gali susira
minti, kad tas pats Pearson 
juos užt>krino, jog Amerika 
jau turinti šimtus ir šimtus 
daug geresnių bombų !

Visi kiti kolumnistai ir ko
mentatoriai tebespėlioja: Tu
ri Sovietai bombą, ar neturi ?

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c
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Amerika Laukianti 
Sovietų Konkrečių 

| Siūlymų dėl Derybų
Žadama Palengvint Prekybą 
Tarp Amerikos ir Sovietą

Washington, geg. 12. — 
New Yorko Herald Tribune 
korespondentas p r a n eša, 
jog Amerikos valdžia gal 
prašys, kad Sovietų , Sąjun
ga duotų aiškius konkre
čius pasiūlymus dėl konfe
rencijos santykiams gerinti 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Sovietų Sąjungos.

Prekybos sekretor. Saw
yer sakė, jog Amerika pa
lengvins dirbinių pardavi
nėjimą Sovietams, išski
riant tokius daiktus, kurie 
galėtų būti kariniam tiks
lams pavartoti.

Republikonas kongreso 
atstovų rūmo pirmininkas 
Joseph Martin pareiškė:

“Turėtų būti dedamos vi
sos galimos pastangos de- 

Ma tūlo Kahn tokį filmoje pa- rybų konferencijai” įvykdy- 
sako.jimą apie Stalingrado ko-lti tarp šios šalies ir Sovie- 
vas :

“Mes gynėme Stalingrada. 
Sniegas buvo krauju nudažy
tas. Aš užklausiau, kas no
rėtu eiti. į pavojingą misiją. 
Niekas savanoriškai nesutiko. 
Tuomet aš ant vietos nudėjau 
51 rusą. Penkiasdešimt an
trasis apsiėmė eiti. Tada aš 
Jau nebeturėjau bėdos su sa
vanoriais. Ju buvo daugiau, 
negu man reikėjo. Ha-ha!”

žymusis Tarybų Sąjungos 
žurnalistas ir rašytojas Eren- 
burgas rašo pastabas apie 
Hollywood© iškeptą naują fil
mą “The Iron Curtain.” Jis 
vadina tai amerikoniškų filmų 
gengsteri^ padaru. Jis paduo-

% Tai šitaip., sako Erenburg, 
Hollywoodo gengsteriai išnie
kina didžiąsias Stalingrado 
kovas ir kritusius Sovietų ko- 
vūnus, kurie faktinai išgelbė
jo pasaulį nuo hitlerinės pa
vietrės.

Ir * jis komentuoja: “Ameri
koniški gengsteriai sprendžia 
■pasaulį pagal save. Jie ne
supranta ir negali suprasti, 
kad Sovietų diplomatai yra 
paprasti sovietiniai žtnonės. 
Plėšikas nesupranta, kaip tei
singas žmogus jaučiasi — plė
šikas gali tik duris atidaryti, 
bet jis negali atidaryti žmonių 
širdžių.”

Aštriai pasakyta. Bet tie, 
kurie tojo filmoje taip iška- 
neveįkia milijonus kritusiųjų 
kovoje prieš hitlerizmą, neuž
sitarnauja jokio glostymo.

Brazilijos sostinės Sao Pau
lo priemiestyje Vila Zelina 
lietuviai 1936 metais savo jė
gomis pasistatė bažnyčią, “ži
nios” praneša, kad dabar tą 
bažnyčią iš lietuvių atėmė ir 
pasisavino vyskupas!

Parapi.jorfhi vyskupą keikia 
ir pyksta, bet su. jais niekas 
nebesiskaito. Vyskupas at
siuntė jiems kunigą, kuris su 
parapijonais jokių, ceremonijų 
neveda. i »

Generolas Černius skundžia
usi, kad Amerikoje jis nesura- 

. dęs nei laimės, nei pagarbos, 
čia jis turįs duonutę užsidirb
ti, ir vyras dirbąs vienoje vie
toje už mechaniką, savaitėje 
gaunąs viso labo tik trisde
šimt dolerių. Iš tos pačios ne
laimės turipti duoną užsidirb- 

. ti ir ponia Černienė. , ,

Argi tai ne baisu ? O Lie
tuvoje, Smetonos laikais, po
nai černiai maudėsi turtuose, 

(Tąsa 5 pus.)

til Sąjungos.

Klerikalas L. Einaudi 
Išrinktas Italijos 
Prezidentu

Roma. — Italijos senatas 
ir seimo atstovų rūmas iš
rinko respublikos preziden
tu krikščionį demokratą se
natorių Luigi Einaudi, 74 
metų amžiaus. Galutinaja
me balsavime už Einaudį 
pasisakė 518 senatorių ir 
atstovų, o. už V. Orlando 
320. Komunistai ir kairįeji 
socialistai rėmė Orlando, 
buvusį Italijos premjerą.

Pirm renkant prezidentą,- 
komunistai reikalavo ąt- ■ 
šaukti paskutinius seimo 
rinkimus, kaipo įvykdytus 
su smurtu, prievarta ir a- 
merikinįais papirkimais.

Arabai Kontr-Atakuoja 
Žydus Jeruzalės Srityje .

Jeruzalė. — Pranešama, 
kad arabai Jeruzalėj pradė
jo šaudyti žydus, .laužyda
mi paliaubas. Arabai taip
gi atakuoja žydus ties 
Bethlejum ir stengiasi nu
mušti juos nuo vieškelio 
tarp Jeruzalės ir Tel Avivo.

BOMBA ANGLŲ GENE
ROLO PAČIAI

London. — Nežinia kas 
iš Italijos atsiuntė paštu 
bombą pačiai generolo Eve- 
lyno Barkerio, buvusio ang
lų armijos komandieriaus 
Palestinoj. Barkerienė nu
žiūrėjo pavojingą siuntinį, 
pašaukė policiją, kuri ir pa
šalino bombą. Manoma, 
jog karštieji Sterno grupės 
žydais siuntė tą “dovaną.”

STREIKUOJA CHRYS- 
LERIO DARBININKAI

Detroit
75,000 Chryslerio automobi
lių darbininkų 16-koje fab
rikų trijose valstijose.

Sustreikavo

Wallace Atviru Laišku Stalinui 
Ragina Sovietus ir Ameriką 
Susitarti ir Bendradarbiauti

' i

r 4

Derybomis sn Sovietais Galima Išspręsti Visus Ginčus,—Pareiškė Wallace. 
Trečiosios Partijos Kandidatas Į Prezidentus,—0 Jėga Nieko Neišspręs

New York.— Henry Wal-1 pašalpų. 
lac$ trečiosios partijos 
kandidatas prezidento > vie
tai, pasiuntė atvirą laišką 
premjerui Stalinui, ragin
damas Sovietų Sąjungą ir 
Jungtines Valstijas susitai
kyti ir bendradarbiauti. 
Wallace’o laiško kopijos bu
vo paskleistos didžiame ma
siniame susirinkime Madi
son Square Garden salėje 
geg. 11 d., kur kalbėjo Wal
lace ir senatorius Glen Tay
lor, trečios partijos kandi
datas į vice-prezidentus.

1 Wallace rašo:
Maskviškio Amerikos am

basadoriaus Bedell Smitho 
pageidavimas derybų su So
vietais dėl santykių gerini
mo ir Sovietų užsienio rei
kalų ministro Molotovo at
sakymas į Smitho notą ati
daro duris į derybas. O da
bar turėtų būti sušaukta 
atvira tų dviejų šalių atsto
vų konferencija. Tatai rei
kalinga, ' kad galima būtų 
išlaikyti taiką per ištisą 
šimtmetį. ■>
WALLACE’O SIŪLYMAI
Wallace’o laiškas davė 

sekamus pasiūlymus:
— Tuojaus sustabdyti 

šaltąjį (žodžių) karą tarp 
Jungtinių Valstijų ir Sovii? 
tų Sąjungos.

Sumažinti apsiginklavi
mą; uždrausti visus masi
nio naikinimo-žudymo gink
lus.

Sustabdyti bet kurios ša
lies ginklų siuntimą bet ku
riai kitai šaliai.

Iš naujo .atidaryti visiš
kai laisvą prekybą tarp A- 
merikos ir Sovietų Sąjun
gos (išskiriant karui tin
kamus daiktus).

Nesikišt į Vidujinius Kitų 
šalių Reikalus ’

Nei Jungtim Valstijos nei 
Sovietų Sąjunga neturėtų 
kištis į vidujinius kitų kraš
tų reikalus. Nei Jungtinės 
Valstijos nei Sovietų Są
junga neturėtų lūikyti kari
nių bazių kitose Jungtinių 
Tautų šalyse. Nei Jungtin. 
Valstijos nei Sovietų Sąjun
ga neturėtų daryti pinigi
nio; ūkinio spaudimo ar 
slaptųjų savo agentų spau
dimo dėl politinių tikslų ki
tuose kraštuose.

Bendromis jėgomis ir 
Jungt. Tautų pbose padėti 
Europai ekonominiai atsi
griebti.' į

Dėl Vokietijos
Sovietų Sąjunga, Jungtin. 

Valstijos', Anglija ir Fran
ci ja turėtų negaišuojant pa-

Chinijos ir Korėjos. Trum
piausiu galimu laiku privalo 
būti įkurta viena valdžia 
ištisai ' Korėjai. Jungtinės 
Valstijos ir Sovietų Sąjun
ga privalo nesikišti į vidu
jinius Chinijos reikalus.

Turėtu būti neatidėlio
jant padaryta taikos sutar
tis su Japonija. Svarbu, kad 
Japonija būtų demokratinė 
ir santaikingrt respublika. 
Visų šalių okupacinė ka
riuomenė privalo būti at
šaukta už vienų metų po 
taikos pasirašymo su Japo
nija.

Dėl Atominės Jėgos
Per tankus veto (atmeti-- 

mo teisės) vartojimas kas 
liečia tūlus atominės jė
gos kontroliavimo klausi
mus išreiškia nepasitikėji
mą tarp Sovietų Sąjungos 
ir Jungtinių Valstijų. Jeigu

daryti taikos sutartį su Vo- atsirastų pasitikėjimas, tai 
kieti j a. Privalo būti įkurta 
taikinga visos suvienytos 
Vokietijos valdžia, kaip rei
kalauja Jaltos ir Potsdamo 
sutartys. Rusų, 
f r a n c ū z ų, anglų ir 
amerikonų kariuomenė pri
valo būti ištraukta iš Vo
kietijos per vienus metus 
nuo taikos sutarties pasira
šymo su ja.

Dėl Tolimųjų Rytų
Nei Jungt. Valstijos nei 

Sovietų Sąjunga neturėtų 
siųsti Chinijon ginklų. Kaip 
Jungtinės Valstijos, taip 
Sovietų Sąjunga turėtų iš
traukti savo kariuomenę iš

Armour Bando Pasakomis 
Laužyti Streiką

Chicago. — Arųiour sker
dyklų kompanija sklėidžia

Suteikti kelionių laisvę i nuolatines pasakas, būk 
- daugelis streikierių sugrįžę 

darban ir būk streikas 
“faktiniai pranykęs”.

CIO Skerdyklinių Darbi
ninkų Unijos pirmininkas 
Ralph Helstein užginčija 
kompanijos pasakas. “To
kiomis šnekomis kompanija 
mėgina streiką laužytį,” pa-

piliečiams, studentams ir 
laikraštininkams tarp šių
dviejų šalių ir jose pačiose.

Panaujinti laisvą, dalini- 
mąsi mokslinėmis žiniomis 
tarp tų dviejų šalių.

Atsteigti p a s t i p rintą
Jungtinių Tautų Pagalbos 
ir Atkūrimo Administraciją 
(UNRRA) dėl tarptautinių reiškė Helstein.

galima būtų šį klausimą 
konstruktyviai i š s pr ęsti, 
taip kad atominė jėga tar
nautų žmonijos gerovei. . O 

> atomų jėgos vartojimas ka
rui yra didelė nedorybė ir 
prakeiksmas.

s

Prekyba su Sovietais
Galima būtų daugeriopai 

platesnę prekybą išvystyti 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Sovietu Sąjungos, negu 
pirm karo. Prekybos padi
dėjimas, be jokių varžymų, 
tarnautų draugiškų santy
kių ugdymui tarp tų dviejų 
šalių ir stiprintų pasaulinę 
taiką.

Komunizmas ir Kapi
talizmas

Nesusipratimai tarp So
vietų Sąjungos ir jungtinių 
Valstijų galima taip išsprę
sti, kad būtų taika išlaiky
ta. Bet ideologinės varžy
tinės tarp kapitalistinės ir 
komunistinės santvarkų y- 
ra nebaigiamos. Abiejų ša
lių reikalas yra žiūrėti, kad 
tos varžytinės tik kūrybi
niai eitų ir niekuomet neiš- 

’sigimtų į pražūtingą karą.
•Rusija negali būti laiko-
* (Tąsa 5 puslapyj)

NEAMERIKINĖS. VEIKLOS KOMITETAS PASAKOJA, KAD 
KOMUNISTAI “NORĮ JĖGA NUVERSTI VALDŽIA”

Washington. — Kongres- 
manų Neamerikinės Veik
los Komitetas šaukė Kong
resą greitai priimt Mundto- 
Nixono bilių, kaip įstatymą 
pries Komunistų Partiją. 
Tas bilius * atkreiptas ir 
prieš visas organizacijas, 
remiančias bent vieną daly
ką, už kurį komunistai sto
ja. ; .

Mundto bilius reikalauja 
suregistruoti • “teisingumo” 
depąrtmente Komuni s t ų 
Partiją ir jos narius, taipgi 
kitas organizacijas, kurias 
genęralis prokuroras arba 
jo agentai pavadins “komu
nistiniais frontais.”

Neamerikinis komitetas

savo 160 puslapių raporte 
Kongresui pasakoja, būk 
Komunistų Partiją siekia 
nuversti Amerikos valdžią; 
tuo tikslu komunistai, gir
di, norį sukelti šioje šalyje 
pilietinį karą, panašiai kaip 
daro Chinijos ir Graikijos 
komunistai prieš tų kraštų 
valdžias. ’
‘ (Aukščiausias Teismas y- 
ra nusprendęs, jOg neįrody
ta, kad Komunistų Partija 
siektų nuversti . Amerikos 
valdžią.)

Mundto bilius reikalauja 
bausti iki 10 metų kalėji
mu ir ,$10,000 žmones,' per
žengiančius bet kurį to bi- 
liaus nuostatą.

Trumanas Sako, jog Sovietai 
Netaip Supratę Amerikos - 
Ambasadoriaus Siūlymą
Vakariniai Talkininkai Supyko, kad be Ją Žinios Pasiūlyta 
Derybos su Sovietais; todėl Prez. Trumanas Aiškina ...

Washington. — Preziden
tas Trumanas sakė, jog ne
įvyko jokios atmainos 
Jungtinių Valstijų politiko
je link Sovietų Sąjungos. 
Jis pabrėžė, kad Amerika 
stipriai laikysis tokios pat 
užsieninės politikos, kaip i- 
ki šiol. Sykiu prezidentas 
pareiškė, jog Amerika “ne
turi jokių priešiškų ar 
puolikiškų planų linkui 
vietų Sąjungos.”

Trumanas dėstė, kad 
vietų vyriausybė neta’ip
pratus Amerikos ambasa
doriaus B. Smitho notą dėl 
darybų tarp Jungtinių Val
stijų ir Sovietų Sąjungos.

(Ambasadorius 
toje sovietiniam 
reikalų ministrui 
vui, pakritikavęs 
politiką dėl jų 
kaimynų, sakė: “ /

uz-
So-

So- 
su-

savo no- 
užsienio 
Moloto- 
Sovietų 

artimųjų
Durys vi-

/

•ŽJ

■ H

Neamerikinio komiteto 
raportas tvirtina^ kad Ame
rikos Komunistų Partija 
“esanti ir visuomet buvusi 
diriguojama Sovietu va
dų.”
. Republikonas k o miteto 
pirmininkas J. Parnell Tho
mas tikisi, jog tas raportas 
“padės įtikinti Kongreso 
narius,” kad jie balsuotų už 
Muhdto bilių.

(Henry Wallace neseniai 
pareiškė, kad jeigu Sovietų 
vadai net mėgintų sustab
dyt kpmunistinį judėjimą 
užsieniuose, jie nepajėgtų 
to padaryti.)

...................... i—
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suomet plačiai atdaros pla
čiam apsvarstymui ir prieš
taravimų išlyginimui tarp 
mūsų šaliiį.” Prez. Truma
nas savo aiškinime praleido 
šiuos ambasadoriaus žo
džius.)

Amerikos valdžia tikėjo
si, kad ta jos nota Sovie
tams pasiliks slaptybėje. 
Bet Sovietų* vyriausybė pa
skelbė notą; ir Anglijos ir 
Francijos valdovai supyko, . 
kad Jungtinės Valstijos be 
jų žinios i siūlė Sovietams 
derybas. Todėl prez. Tru- 
manas ir pamatė reikalą už- 
tikrint anglus ir francūzus, 
kad Amerika vykdys tokią 
pat politiką link Sovietų 
Sąjungos, kaip iki šiol.

% Washington.— Amerika 
“paskolino” Chinijai dar 
$36,000,000 maistui ir ki
tiem reikmenim piVkti..

30,000 Arabų Armijos 
Susibūrę Palestinos 

^Pasieniuose

Dewey Debatuosiąs su 
Stassenu, ar Uždraust 
Komunistų Partiją

Bend, Oregon. — Repub
likonas Harold Stassen, gei
džius tapti prezidentu, šau
kė New Yorko valstijos gu
bernatorių Tomą Dewey į 
ginčus per radiją, ar už
draust Komunistų Partiją. 
Dewey, kitas kandidatuojąs 
į prezidentus republikonas, 
sutiko debatuoti tuo klausi
mu su Stassenu. Laikas de
batam nepaskirtas.

Stassenas r e i k a 1 auja 
griežtai įstatymais užgint 
Komuhistų Partiją. Dewey 
sako, tas užgynimas laužy
tų amerikorųzmo tiesas ir 
Jungtinių Valstijų Konsti
tucijos principus.

Bet Jie Nekovoja Prieš 
Mundto Bilių

Republikonas senatorius 
Taft, dar kitas kandidatas, 
prezidento vietai, taipgi 
kalba prieš Komunistų Par
tijos uždraudimą. Neseniai 
jis viešai pareiškė, jog pasi- 
mojimas uždaryti Kom. 
Partiją būtų taip ryškus 
Konstitucijos laužymas, 
kad Aukščiausias Teismas 
panaikintų tokį įstatymą.

Bet nei Dewey nei Taf
tas nekovoja prieš įteiktą 
Kongresui Mundto bilių, 
kuris reikalauja bausti iki 
10 metų kalėjimo komunis
tus ir šiaip pažangius žmo
nes už bet kokią veiklą,' ku
ri nepatiktų esamai val
džiai.

London. — 5 Arabiški 
kraštai — Egiptas, Lebą- 
nas, Transjordanas, Syrija 
ir Irakas — sutelkė 30,000 
kariuomenės prie Palesti-1 
nos šienų. Teigiama, kad jie 
įsiverš Palestinon ir ata
kuos žydus, kai tik anglų 
valdžia pasitrauks iš Pales
tinos vidunaktį iš penkta
dienio į šeštadienį šią sa
vaitę.

Tie arabai ginkluoti ang
liškais tankais, patranko
mis, priešlėktuviniais.* pa
būklais ir kitais ginklais.

Skaičiuojama, kad. žydai 
turi apie 70,000 išlavintos 
milicijos; bet jiem stokuo- 
ją didesnių ginklų. (Ameri
ka ir Anglija nepraleido žy
dam ginklų.)

A
Palestinos Žydai Laimėjo 
Naujas Pozicijas .

Jeruzalė. — Žydų milici
ja Hagana apsupo Beisaną, 
kariniai fevarbų ’ arabišką 
miestą šiaurinėje Palestino
je’. .

Pagal vieškelį iš Tel Avi
vo į Jeruzalę žydai užėmė 
aptvirtintą arabų kaimą 
Beth Mašir. z
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Casper, Wyo. — Wyo
ming valstijos demdkratų 
Vadai pasižadėjo remti Tru- 
mano kandidatūrą prezi
dento vietai.
< Venecija, Italija,
virtus greitajam Triesto- 
Romos traukiniui nuo bė
gių, 9 žmonės tapo užmušti 
ir 60 sužeista. 1

ANGLAI KRAUSTOSI 
Iš PALESTINOS

Palestina, — Anglų 
riuomenė išsikraustė iš
ruzalės ir Jaffos, palikda
ma žydams Jaffa. Žydai Je
ruzalėje užėmė visus stra
teginius pastatus.

' ■■■ -z<1h

Nu-
_ New Yorko valstijos gu
bernatorius T. Dewey, vie
nas republikonų kandidatų 
į prezidentus ,taipgi pritarė 
derybom tarp Amerikos ir A 
Sovietų.
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Prieš keletą dienų Komu
nistų Partijos pirmininkas 
Wijliam Z. Foster ir se
kretorius Eugene Dennis 
laikraščių korespondentams 
plačiai išdėstė komunistų 
pažiūras į Mundt Bilių

mente užsiregistruoti ir už
registruoti savo narius, jei 
šis bilius taptų įstatymu. 
Tai, žinoma, reikštų, kad 
Komunistų Partija, pereitų 
į slaptą, pogrindinį gyveni-

Kodėl Komunistų Partija 
Nesiregistruotų?

sako, “mes kreipiame jūsų 
dėmesį į' Aukščiausio Teis
mo nutarimą Schnejderma- 
no byloje ir į tą faktą, jog 
nė vienas komunistas nėra 
buvęs federalio teismo nu
teistas už skelbimą prievar-

ką. Toks įstatymas buvo la
bai naudingas kapitalistams. 
Tą įstatymą, "kaipo pavyz
dingiausią,” pžgyrė Nacio- 
nalė Fabrikantą Asociacija. ' . ■» , ‘

Savo karjerą pradėjo, kai
po nežymus advokatas So. 
St. Paul. Jis niekad nebuvo 
skūpus su pažadais. Jis, vi
siems viską žadėjo. Varto-

AMERIKOS ŽMONIŲ 
LAISVEI PAVOJUS

Henry Wallace rašo: 
“Laisvė Jungtinėse Valsti
jose šiandien randasi di
desniame v pavojuje, negu 
biivo 1770 metais. Tais lai
kais patrijotai buvo ma
žiau nugąsdinti, negu šian
dien, nes jie ne taip priklau-
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Del Amerikos ir T ar. Sąjungos Nesusipratimų
Kiekvienam šiandien žinoma, jog tarp Amerikos ir 

Tarybų Sąjungos yra nemažai nesusipratimų, reikalingų 
išspręsti, jei norima, kad pasaulyje taika gyvuotų.%

Nuo 1946 metų.Henry A. Wallace klabino Jungti
nių Valstijų valstybės department© duris, akstindamas 
tuos nesusipratimus spręsti, kol dar nėra vėlu.

Šiuo metu Henry Wallace’o programoje šis klausi
nius stovi pirmoje visų kitų'darbų eilėje.

Šių m. gegužėš 4 d. mūsų ambasadorius Maskvo
je įtęikė Molotovui notą, raginančią abiejų kraštų vy- 
rjaunybes pradėti tartis, kad priėjus prie santykių page
rinimo. ' ~

Šių metų gegužės 9 d. Molotovas atsakė, jog T. Są
jungos vyriausybė Amerikos pasiūlymą svarstė ir priė
jo teigiamos išvados, būtent, jog nesusipratimų sprendi
mas turėtų būti pradėtas.

Be abejo, pasaulis tai išgirdęs lengviau atsiduso.
Bet kyla klausimas, ar Trumano vyriausybė tikrai 

nori susipratimo su T. Sąjunga prieiti? Ar čia nėra tik 
rinkirninės kampanijos manevras, kad tuo būdu “atė
mus” iš Wallace’o svarbų punktą?

Ryšium su tuo, kyla kitas klausimas: kas bus su 
Trumano doktrina? Ar jis ją ryšis palaidoti?

Reikia manyti, jog šitie klausimai neužilgo išsi
spręs. , , . .

PASTABA. Kai šis straipsnelis buvo surinktas, 
Washingtonas paskelbė, jog p. Trumanas užginčija, būk 
Amerikos vyriausybė nųrinti pradėti pasitarimus su T. 
Sąjunga! f

Geležinkeliečių Streikas Neįvyko
Mažai kas tikėjosi, jog antradienį įvyks geležinke- 

žinkeliečių streikas. Jis ir neįvyko.
Streikui sulaužyti ąrba jam neprileisti įvykti yra 

naudojamas gudrus būdas, .-— priemonė,/surasta nela
bai jau taip seniai.-. Toji priemonė tokia: valdžia ima sa
vo rankosna pramonę,,, padarydama visus toa pramonės 
darbininkus “valdiniais tarnautojais”, teismas išduoda 
indžiohkšiną — drausmę streikuoti, na, ir viskas baigta.

Darbo unijų vadai, kurie tūrėtų stovėti streiko prie
šakyje, bijosi kalėjimo, darbininkai (jei ne visi, tai tūli) 
nenori streikuoti prieš valdžią arba bijosi kariuomenės. 
Tokiu būdu streikas ir esti atšauktas arba sulaužytas. 
Panašiai buvo geležinkeliečių streikas sulaužytas 11946 
metais. '

Iš tikrųjų, geležinkelių bei kurios kitos pramonės 
paėmimas valdžios rankosna, yra fikcija. Tai tik fon- 
malumas. Realybėje tokios pramonės bosais pasilieka 
tie patys savininkai, tie patys bosai, kurie ir buvo. Pel
nas jiems eina, kaip ėjęs. Jų interesai pilniausiai apsau
goti. Jeigu kas nukenčia, nukenčia darbininkai.

Geležinkelių magnatai ir daugelis eilinių piliečių 
tikėjosi, jog. pirmadienį bus padaryta tai, kas buvo pa- 
cįąryta: valdžia įsikiš ir streikas bus atšauktas. Taip ir 
buvo. .

Dabar darbo unijų vadai turės galvoti ir surasti 
priemones, kaip priversti samdytojus išklausyti teisėtus 
darbininkų reikalavimus. Jie anksčiau ar vėliau bus pri
versti surasti būdus, kaip sulaikyti vyriausybę nuo to
kio šališko kišimosi į streikų reikąlyjs.

Šiuo metu Amerikos darbininkai ir visa liaudis ga
li lengvai tą priemonę surasti. Tegū jie .veikia, tbgu dar
buojasi iiž Wailace’žį; tegu rudenį Wallace’as bus išrink
tas Jungtinių Valstijų prezidentu, tuomet visas reika
las pasitaisys.

Wallace stoja už tai, idant kapitalįstąms butų ap
rėžti pelnai ir iš tų nuorėžų būtų pakeliamos darbiniu-' 
kams algos. • .

Wallace stoja už grąžinimą kainų kontrolės.
Jįs stoja už darbo žmonių būvio pagerinimą.

' Uemokratų-republikonų koalicija visa tai atmeta. 
Jai. rūpi tąrnauti Wall stryto mohbpblistams.( Trūriianas, 
vykdydamas republikonų-demokratų ir monopolistų rei- 
įaiavimus, nuskriaudžia darbininkus.

Taigi, išeitis “iš neaiškios padėties” yra,. tik reikia, 
kad Amerikos žmonės ją suprastų.

Z V * w

se darbams. Argi yra lais
vi ten, kur nėra laisvės kal
bėti be rizikos netekimo 
darbo? / Kokią laisvę turi 
mokslininkas vėsti moksli
nius tyrinėjimus, jeigu j iš 
yra priverstas<nieko neži
noti apie mokslinius at- 
siekimus Rytinėje Europo
je?”

O taip šiandien yra. Žmo
gus bijo savo politines min
tis išreikšti, nes gali netek
ti darbo.

KAIP SOCIALISTAI 
“ATSIŽYMĖJO”

Vilnis rašo:
Aštuoniasdešimta

čių New’ Yorko žmonių da
lyvavo Pirmosios Gegužės de
monstracijoj .' Jie demonstra
vo už taiką, už demokratiją.

, Tą pačią dieną, vakare, 
Manhattan Centre, susirinko 
apie pusantro tūkstančio so
cialistų, kuriems pamokslą 
pasakė politinis pavargėlis 
Norman Thomas. Sektan
tas mokinę sektantus.

Chicagoj surengtoj Gegu
žinėj dem.onstrącijoj dalyva
vo apie dešimts) tūkstančių 

ir geroka

giją, jis prisiviliodavo . pro
gresyvius. Bet progresyvė 
frazeologija £reit prasmeg
davo reakciniuose pasimoji- 
muose. Tos rūšies demago
gai labai naudingi stambia
jam kapitalui.

i
Šioje rinkimų kampanijoje 

Stassenas demonstruoja pa
dvigubintą ar net patrigu
bintą dožą demagogijos. 
Amerikos demokratinę vi
suomenę jis neapgaus.

(Subversive Activities Con
trol Bill”), kuris dabar yra 
Kongreso Atstovų Rūmų 
svarstomas. Jie pasmerkė 
tą bilių, nes jeigu jis-tap
tų įstatymų, tai faktin.ai 
būtų panaikintas Teisių Bi
lius. Tame pranešime kores
pondentams jiedu taip pat 
pareiškė, kad Komunistų 
Partjja atsisakytų tokio 
įstatymo nusakymus pildy
ti, tai yra, justicijos depart-

POVILAS J \ I LLIS

tukstan-

vp apie dešimts 
žmonių, jų tarp" 
lietuvių kolona.

Tą pačią dieną,' tūloj ma
žoj svetainėj, susirinko ke
liolika tuzinų lietuviškų “so
cialistų,” kuriems pamokslą 
pasakė Pijušas Grigaitis,

Keli tuzinai sektantų ir 
nykštukų.. Net kuniginiai pa
miršo sustiprint % juos savo 
korporalo gvardija. > , ,

REPUBLIKONO STASŠE- 
NO ANIUOĮ.AI SARGAI

Dienraštis Vilnis rašo:
Pirmiausia paimkime Min- 

nesotos'valstiją. To.i valsti
joj, per dvi pastarąsias 
gentkartes, dominuoja Mor
gano dinastijos interesai. 
Minnesotos.. geležinės rūdos 
kasyklos, Mesabi Iron Bange, 
yra kaip ir palivarkas Mor
ganų dinastijos. ■ Tie patys 
Morganų' interesai kontro
liuoja Northern Pacific ir 
Great Northwestern gelžke- 
lių linijas. General Mills 
korporacija, kuri atstovauja 
kviečių trustą, taip pat yra

buvo vie'

Dabar Tosteris ir Dennis 
pasiuntė laišką visiems 
kongresmanams, ♦ kuriame 
jie vėl išdėsto savo nusista
tymą prieš Mundt Bilių ir 
toliau nušviečia priežastis, 
kodėl, jeigu Mundt Bilius 

omunistai 
'Tai įdo- 

iąs ir mūsų skai- 
parvartu su juo
dinti' 
taūp kitko, sako:

Kovii Tebeina
• » f •

. Progresyvių Amerikos žmonių kova prieš reakciriiai- 
policįnį Mundt’o bilių te.besiplečia.

Iš visų valstijų ir miestų ateina žinių, skelbiančių, 
kaip visokių luomų ir grupių žmones, kuriems,rūpi iš- 
jįikymas Amerikos konstitucijos, veikia, kad šis bilius 
nebūtų praleistas, kad jis niekad nepataptų įstatymu.

Iš New Yorko vyksta Washingtorian apie pora 
tūkstąnčįų unijistų ir šiaip veikėjų pareiškimui savo ir 
tų, kuriuos jię atstovauja,', protesto\prieš MuncĮt’o bilių.

Kaip žinia, Mundt’o bilius svarstyti K o nyrėsi' nu
matoma ketvirtadienį, gegužės 13, q. Tą dieną kaip tik 
rėik.ią siųsti daugiau/savo protestų kongresipąnams, ręį- 
kalaujarit, kad jie šį ne-amerikinj, šį reakcinį bilių at
mestų ! • 1

Tų visu korporacijų yaęlo- 
yybę remiĄ Stassen^, kaipo 
ištjkimiausią monopolinio, ka
pitalu reikalų, gyhčją. Eko
nominio, ir finansinio kapita
lo tvirtoves Minnesotoj' ir 
visuose Šiaurvakariuose yra 
Stasseno politinės tvirtovės.

Bet Stassenas turi labai ba- 
gotų aniuolų sargų ir' Rytuo
se. „ i. . l/; .

Už jį galvą guldo multimi- 
lionierius' William Vander
bilt, New York Central gelž- 
kelio komp. prezidentas; 
Jay Cooke, Wallstrycio bro
keris, kuris yra asmeninis 
draugas, žibalo karaliaus Joe 
Pew: .John lįanes, atstovau
jąs Morganus visoje eilėje 
stambiausių k or p or a ei jų ; 
Harry Bullis, prezidentas 
General Mills. ... . '

Kur tik pasisuksi, vis auk? 
ainiai veršiai — ir tai v. dar 
kokio kalibro! , , . '

Stassenas į yrą J r vėtytąs iį’ 
įpėtytąs politikierius. Kuo
met 1938 metais jis buvo iš
rinktas Minnesotos guberna
torium, daug, kas manė, kad 
jis, esąs tikras. liberalas, no
vatorius. Bėt kaip tik jį iš
rinko gubernatorium, jisai 
beregint parodė savp tikrą
sias’ plunksnas. Jis buvo au
torium įstatymo, kuripoJVIin- 
nesotoj įvestas ..trisdešimties 
diepy , “atsįyėsiniipo” laiko
tarpis prieš paskelbiau! strei-

< Povilo Jatulio mirtis liū
dnai nuteikė visą, progresy- 
vę Amerikos lietuvių vi
suomenę. Skaudžiai ji nu
teikė mus, laisviečius, nes 
velionis buvo dažnus Lais
vės bendradarbis per pasta
ruosius 30 metų.

Susipažinau su Povilu 
Jatuliu 1914 ar 1915 me
tais, tikrai neatmenu. Aš 
dirbau Keleivyje, o velionis 
dirbo netoli vienoje vaisti
nėje South Bostone. ' Tuo
met jis lankė farmapstų 
mokyklą Bostone; grįžęs iš 
mokyklos, tarnavo vaistinė
je duoną pelnydamas.

Kai jis baigė mokyklą ir 
gavo iš valstijos ’leidimą 
būti farmacistu, Povilas 
persikėlė į Lawrence’ą. Vė
liau, po kiek laiko, iš ten 
nuvyko į Stoughton, Mass. 
Čia jis įsigijo. vaistinę ir 
čia gyveno ligi savo mirties, 

Stoughtonas — nedidelis, 
bet gražus miestelis, stovįs 
netoli Brocktono.
/ Povilas Jatulis
nas retų lietuvių profesio
nalų Amerikoje. Jis daug 
skaitė, daug studijavo ir 
yįsuomet palaikė glaudžius 
ryšius su darbininkų judė
jimu, su jp įstaigomis. 1 

; Mūsų judėjimui teko iš
gyventi : “karšto ir šalto,” 
buvo jame atsiradę visokių 
f rikei jų ir frakcijų, kovų ir 
skiljmų, tačiau velionis vi
su
si/kūo eiti, ką remti. Ir tai 
jis padarė ne kieno agituo
jamas, akstinamas, bet 
sveika savo nuovoka.

Kadaise jis buvo atvykęs 
į New Yorką atostogų. Pa
skambino jis man, kviesda- 

į » ii A • * \ <
mas, Jei turiu laisvo laiko, 
kad praleisčiau su juo va
karą. Mudu valkiojomės 
didmiesčio gatvėmis; jis 
mane pavaišino, kalbėjomės. 
Žinodamas, jog Povilas ne
daug skaito “gilių” mark
sistinių - leninistinįų raš
tų, aš jam prisiminiau:

— Man įdomu, kad jūs 
niekad neiškrypote iš tei
singos vagos; niekad nenu
ėjote su jokia darbininkų 
judėjimo atskala, 
. . — 0 ’ kur gi nueisi,, kur 
pabėgsi / — šypsodamasis,

Jis daug

et žinojo, kaip laikytis,

iwii tip

Negalėjo nuo to pabėgti 
ir Jatulis: jo vaistinėje bu
vo pardavinėjami visokiau
si daiktai, kurie seniau bu
vo pardavinėjami kitose 
krautuvėse. Kompeticija, 
lęnktymavimasis didelis. 
Stambiosios k o r p. oracijos, 
turinčios šimtus vaistinių, 
smaugia smulkiuosius vais
tininkus. Norint atsilaiky
ti prieš anuos, ; smulkieji 
priversti dirbti ilgas valan
das. Yra klijentų ar nėra, 
tu turi būti krautuvėje. 
Pasisamdyti tarnautojų ne 
kiekvienas gali.
XPer ilgus metus velionis 
Jatulis, su savo žmona dir
bo ir dirbo. Išvykti iš vais
tinės kur nors į mitingą, į 
pažmonį nebuvo laiko. ♦

Atsimenu, keletą kartų 
man teko sakyti kalbos 
Stough tone. Jatulis ateida
vo į mitingą tik jam bai
giantis, kai jis uždarydavo 
savo krautuvę - vaistinę. 
^/Bet ’jis, nuolatos būda
mas vaistinėje, laiko neeik
vojo. Jis studijuodavo, skai- 
t y d a v o, užsiimdiriedavo 
pąštp ženklelių rinkimu ar
ba rašydavo.* 
^Velionis buvo įgudęs fi
latelistas — pašto ženklelių 
rinkėjas.

x-^Jis taipgi buvo bibliofi
las — didžiai mėgo rinkti 
visokias, ypačiai senas, kny-'

— šypsodamasis.

kių lietuviškų knygų!'... 
^Velionis labai mėgo tyri
nėti lietuvių tautos praeitį, 
jos kalbos atsiradimą, kiltį 
ir vystymąsi,

Tik neperseniai jo pasi
darbavimo dėka, S tough to
ne buvb suruošta lietuviš- / J » » • f /
kos kriygps ir lietuvių mote
rų rankdarbių paroda; at
kreipusi dėmesį ne tik lietu
vių, bet ir kitataučių. Tai 
buvo 400 metų nuo pirmo
sios lietuviškos knygos — 
Mažvydo ’“Katekizmo” — 
pasirodymo sukakties atžy- 
mėjimas. Matulio skaityta 
ta proga paskaita buvo at
spausdinta Laisvėje.
X>Vplionis visuomet, nuolat 
rėme visokius .mūsų vajus, 
visokias kampanijas, kultū
rines įr politines, < . 
Z--Net>ųyo .didesnio progre-

taptų įstatymu; 
nesiregistruotų. 
mus laįš 
tytojams 
m i susų*

Jiedu, 
“Muridt Bilius sudaro pa
vojų ne tik komunistams ir 
tiems, kurie vadinami ko
munistais. Kaip jau dauge
lis ir konservatyviškų ame
rikiečių yra išsireiškę, šis 
bilius panaikintų Teisiu Bi
lių.” ’ :

Norą, jie teigia, Biliuje 
nėra Komunistų Partija 
įvardyta, tačiau šis įstaty
mas taikomas tam, kad už
drausti Komunistų Partiją, 
tai yra, ją padaryti nelega- 
liška. Biliuje minima “ko
munistinė politįhė organi
zacija.” Bet apart Komu
nistų Partijos, kitos komu
nistinės ^politinės organiza
cijos nesiranda. Jie sako: 
“Kiekvienas žino, kad Jung
tinėse Valstijose tėra vie
na ‘komunistinė politinė or
ganizacija.’ Ir tai yra Ame
rikos Komunistų Partija, 
kurios šaknys surado der
lingą dirvą Amerikos dar
bininkų klasėje dar prieš 
šimtą metų.”

“Mūndt Bilius nurodo 
‘Tūlus Uždraustus Aktus,’ 
kurie jau yra padengti 
daugybės federalinių ir 
valstijinių įstatymų, kurie 
uždraudžia kriminalinį suo
kalbį, šnipinėjimą, sabota
žą, riaušes.ir 1.1.

“Komunistų Partija nė
ra. papildžius, nė vieno to
kių ‘tūlų uždraustų aktų/ 
kurie yra visiškai, svetimi 
josios principam^ ir prak
tikai,. Tai. ne dėl tariamų 
Voorjs ir MacCormick Ak
tų silpnumų, jie pritaikomi 
Komunistų; Partijai. Justi
cijos departmentui nelei
džiama tais aktais remian
tis persekioti Komunistų 
Partiją todėl, kad Komu
nistų Partija ' nėra ‘užsie
nio agentūra’.”

Foster ir Dennis nurodo, 
kad visos pastangos Vooris 
ir MacCormick -įstatymus 
ątkreiptį prieš komunistus 
buvo išblaškytos. Pagaliau 
net*ir generalinis prokuro
ras yra priverstas pripažin
ti tą faktą, jog šie įstaty
mai nepritaikomi Komu
nistų Partijai.

“Tolimesnės šios 
nuomonės parėmimui,

mūsų 
jie

atšakė Jatulis.-— barbmįmjsyvi° lietuvių .sąjūdžio, ku
ku judėjimas yra tik vie-Iriam Jatulis nebūtų teikęs 
has; aš su. juo nuo pradžios 
ligi.pabąigos....... ; <. į:,.v. <

Šių dienų , vaistininko 
profesiją Jūngfinėše, Vąl? 
tįjosė yrą .suriki .Įr nepavy
dėtina. Jei jam reiklų bū
ti tik.vaistininku, kaip bu
vo kitados, — butų kitas 
dalybas! , • .

BevėiK kiekyiena vaisti
nė , taip “sųbi^hintą/k l<ad 
joje, žmogus gali pirktis vi
sokių daiktų, nieko bėndra 

vaisiais.neturinčių su

paramos. Kai tik koks nors 
iųpsij’ sąjūdis prąsidėdayo, 
tai, žiūrėk, Va, jau nuo Ja- 
tulio laiškas su‘banko Če- 
W,j; :v-
■ „Prieš keletą savaičių ga- 
yau nuo Dr. Bernardo Ja- 
tųlįo, jo,, suiiaųsį, laiškelį: 
Povilas Jatulis, rimtai sūsir- 
gq ąi^įlįes ligą, ‘Vaistinę 
parduoda, ,ip vyksta,, į far- 
rpą, kur av 
L — —— , . »T   ,
skaitys, rašys.

Parašiau lįgoniui trum
pą laiškutį, linkėdamas jam 
pasekmingai, pasveikti.

Deją, štai, ateina ttele
grama: Povilas Jatulis mi
rė!... ,

Kaip gaila!
du!...

Šie žodžiai 
šio taurausi
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gyvenu (gydys.is ir, 
kai. pasveiks, darbuosis/ —

ta, ir spėka nuversti musų 
valdžią, už papildymą kri- 
minališko suokalbio prieš 
Amerikos įstaigas, arba už . 
tarnavimą svetimai valsty
bei.

“Bet su tikslu Komunis
tų Partiją uždrausti įsta
tymais, Mundt Bilius pri
veda ką nors naujo prie 
mūsų kriminalinių įstatymų 
ir atstato Amerikos juris
prudent jon metodas tos ti- 
ronybės, kuri buvo panai
kinta 1776 metais. Uždrau
dimui Komunistų Partijos, 
Mundt Bilius patvarko, kad 
ji yra ‘kalta.’ Tai bilius įra
šo į sekciją ‘Reikalas įsta
tymo,’ ir į savo ‘apsklembi- 
mus’ įneša svarbiausius 
Hitlerio knygos • ‘Mein 
Kampf’ tezius.”

Komunistų priežastis dėl 
• atsisakymo registruotis

Fosteris ir Dennis sako:
“Mes taipgi norime pa

tiekti jums priežastį, kodėl 
Komunistų . Partija atsisa
kytų užsiregistruoti, jeigu 
Mundt Bilius taptų įstaty
mu.

“Mes nesiregįstruosime, 
nes mes nenorėsime išduo
ti Antrojo Pasaulinio- Karo 
žuvusiuosius, tarpe kurių* 
randasi amerikiečiai ir 
amerikietiški komunistai, 
kurie kovojo fašizmą. Užsi
registravimas pagal Mundt 
Bilių reikštų tokią išdavys
tę, ųes, tai būtų ūžgyrjmajs 
to įstatymo, tai būtų Hit- į 
lerio Didžiojo Melo pada
rymas mūsų šalies įstaty
mu. „

“Toliau. Komuništų Par
tija nesiregistruotų, nes 
Amerikos darbininkų kla
sės partija niekuomet nesu
tiks būti talkininke Mundt 
Biliaus kriminališkam pa
sikėsinime ant Teisių Bi
liaus.

“Dar toliau. Komunistų 
Partija nesiregistruotų, nes 
ji niekuomet nesutiks savo 
narius išduoti persekioji
mui ir įtraukimui į juodąjį 
surašą darbavietėse. Jinai 
nepadės įvesti Amerikoje 
neapkenčiamos pasportų sis
temos, neigi pagelbės Čipnai 
įsteigti politinių' ‘neliečia
mųjų’ kastą.”
Partija nieko neslepianti
' Pabaigoje savo 4 laiško 

Foster ir Dennis sako,/
“Mūsų partiją neturi nie

ko slėpti nuo . Amerikos 
žmonių. Mes veikiame vie
šai, ir mes esame pasiryžę 
kiekviename žingsnyje ko
vot tuos, kurie norėtų nuva
lyti mus į slaptą gyvenimą 
ir palaidoti mūs kartu sii 
Amerikos žmonių teisėmis.

“Nepaisant jokio Mundt 
Biliaus, nięs pasiliksime 
Amerikos darbininkų parti
ja, susijusi su jais nesu
naikinamais saitais ir ko
vojanti už jų greituosius ir 
pagrindinius interesus.

“Jūs, Jungtinių Valstijų* 
Kongreso nariai, esate pri
siekę palaikyti Konstituci
ją. Toji priesaika priverčia 
jus balsuoti prieš Mundt 
Bilių.”

1 Jeruzale. — 4,000 žydų. a- 
taktioja arabus į vakarus 
nuo Jeruzalės, , siekdami 
vieškelio i Tel Aviv. žydai 
laimį.

—-----------r—---- -------- ;

Kaip skau-

rašbri)i, kai
__ , santūraus ir

darbštaus mūšų draugo ir 
visuomenininko palaikai il
sisi jo numylėtame Stough- 
tone. j .............................
.Rytoj jie, bus palaidoti.

^Bet gražūs, sviesūs rovi-
lo Jąfųlio; darbai pasiliks ir 
jie niekad nemirs h / ’ ,

Roju^ Aįiząrfi.
2 pust.--Laisve (Lioerty, titĖ. Daily)-* Ketvirt, Geg. 13, 1948
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Tarybų Lietuvos Biudžetas 
1948 Metams

miško ruošos

VILNIUS. — Balandžio 
mėn. 12-14 dienomis Vil
niaus mieste vyko Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos sesija, kurioje buvo 
svarstomas ir priimtas biu
džetas 1948 metams.

Kokių laimėjimų pasiekė 
respublika praeitais metais 
ir kokius galimumus atve
ria prieš Taiybų Lietuvą 
1948 metų biudžetas ir 
liaudies ūkio planas?

Visų pirma reikia 
nėti, kąd praeitais 
metais žymiai pakilo 
žmonių aktyvumas,
ypač pasireiškė įgyvendi
nant ir stiprinant pažan
giuosius socialistinius ga
mybos organizavimo meto
dus, įvykdant prieš termi
ną gamybos planus.

Socialistinis lenktyniavi
mas apėmė plačius miesto 
bei kaimo dirbančiųjų sluo- 

’ ksnius. Ištisos liaudies ūkio 
šakos, kaip antai, maisto 
pramonė; gamybinė koope
racija — prieš laiką,' Di
džiojo Spalio sukaktuvėms, 
įvykdė savo gamybinius 
planus. Daugiau kaip 400 
įmonių prieš laiką įvykdė 
ir viršijo metinius uždavi
nius: grūdų pristatymo 
planas darbo valstiečių bu
vo įvykdytas prieš laiką ir 
viršytas, taip pat įvykdytas 
prieš laiką rudens — žie
mos sezono- 
planas.

, ’ Pramonės gamybinis pla- 
* nas 1947 metais buvo įvyk

dytas 4 02.1 proc. Žymiai 
. padidėjo gamyba svarbiau-, 

šių rūšių pramoninės pro
dukcijos palyginus su 1946 
m.: žemės ūkio mašinų — 
50 proc., vinių — 60 proc., 

. avalynės — 65 proc., cuk
raus — 38 proc. ir t.t.

Sustiprėjo respublikos 
«kūro ir energetikos bazė. 
Durpių gamyba viršiji 
prieškarinę gamybą, o pa- 
Ivginti su 1946 m. — padi
dėjo 40 proc. Elektros 
energijos gamyba taip pat 
viršijo prieškarinį Ivgį, bet, 
žinoma, dar nepilniftinai 
patenkino padidėjusius pra
monės ir buities pareikala
vimus.

Darbo valstiečiai ir tary
biniai ūkiai pasiekė rimtų 
laimėjimų, didinant pasėlių 
plotus ir keliant derlingu
mą. Padidėjo parama, tei
kiama mažažemių ir vidu
tiniųjų valstiečių ūkiams, 
išsiplėtė žemės ūkio koope
racijos veikla. Žemės ūkio 
kooperacijos draugijų na
rių skaičius per 1947 metus 
padidėjo > dvidešimt aštuo- 
niais tūkstančiais.. Žymiai 
pagerėjo mašinų - traktorių 
stočių darbas: traktorinių 
darbų apimtis per 1947 m. 
išaugo daugiau kaip dvigu
bai, palyginti su 1946 m., ir 
60 proc. padidėjo skaičius 
valstiečių ūkių, kuriuos 
MTS aptarnavo praeitais 
metais.

Padarytos žymios kapita
lo investacijos į visas res
publikos liaudies ūkio ša-' 
kas. Kapitalistinių 
apimtis sudarė 256 
nūs rublių.

, Išsiplėtė mokyklų, 
nių ir kitų kultūros
timo įstaigų ir buities įstai
gų tinklas. Augant gyven
tojų perkamajai. galiai, iš
augo, palyginti su 1946 me
tais, beveik, 65 proc. maž
meninės prekių apyvartos 

z apimtis.
-Laimėjimai, kuriuos 

siekė Lietuva 1947 m. 
augančio darbo žmonių 
tyvumo \ rezultatas, ir jie

darbų 
milijo-

ligoni
- švie-

buvo įvykdyti dėka para
mos, kurią teikia mūsų res
publikai broliškosios sąjun-į 
ginęs respublikos, dėka ypa
tingo dėmesio, kurį skiria 
mums Sąjunginė Vyriausy
bė ir asmeniškai draugas 
Stalinas. *

Lietuvos TSR' valstybinis 
biudžetas 1948 metams bu
vo Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos patvirtintas 
pajamų dalyje 1199,8 mil. 
rublių suma, o išlaidų da
lyje — 1199,1 mil. rublių 
sumai, pajamos viršijant iš
laidas 0,7 mil. rublių suma.

Valstybių is b i u d ž etas 
1948 metams palyginti su 
įvykdymu praėjusiais me
tais', padidėja 82,3 mil. rub
lių arba 6,9 proc., o išlaidų 
dalyje 153,9 mil. rublių ar
ba 12,8 proc. v

Liaudies ūkiui finansuoti 
bus išleista 1948 metais 
401,2. mil. rublių; sociali
niai - kultūrinėms priemo
nėms finansuoti 602,8 mik 
rublių, 83,7 proc. visų biu
džetinių išteklių bus nu
kreipiami liaudies ūkiui at
kurti bei išvystyti ir kul
tūriniams bei buities’ darbo 
žmonių poreikiams paten
kinti. 1

Iš bendros liaudies ūkio 
išlaidų 401,2 mil. rublių 
sumos pramonės poreikiams 
bus nukreipta 198,5 mil. 
rublių, žemės ūkiui • 95,8 
mil. rublių, komunaliniam 
ūkiui — 56,2 mik - rublių, 
kelių ūkiui 22,8 mil. rub
lių, kitoms šakoms — 27,9 
mil. rublių.

Priimtasis biudžetas ati
tinka valstybinio plano už
davinius atkurti bei išvys
tyti Lietuvos TSRMiaudies 
ūkį 1948 metais.

1948 metai yra pokarinio 
penkmečio tretieji lemia
mieji metai. Prieš respubli
ką yra uždavinys ne tik pa
siekti prieškarinį pramoni
nės produkcijos lygį, bet ir 
viršyti jį eilėje šakų. Res
publika turi pasiekti toles
nį žemės ūkio kilimą ir žy
miai padidinti visų žemės 
ūkio produkcijos rūšių ga
mybą.

1948 m. planas numato 
toliau kelti materialinio ir 
kultūrinio gyvenimo, lygį, 
tolesne pažanga likviduo
jant laikinus sunkumus - 
šias karo pasekmes. •

Pramonės bruto -produk
cija turi padidėti 28, proc. 
palyginti su 1947 m.,, dar
bo našumas pramonėje dau
giau kaip 16 proc.

Prieš respubliką stovi už
davinys visokeriopai spar
tinti šiais metais Vilniaus 
miesto atstatymą. Sąjungi
nė Vyriausybė ir asmeniš; 
kai draugas Stalinas parodė 
ypatingą rūpinimąsi lietu
vių tautos sostinės • atstaty
mu. Jau po to, kai buvo 
priimtas 1948 m. liaudies 
ūkio planas, Sąjunginė Vy
riausybė rado galima pra
dėti eilę priemonių • mūsų 
sodinės atstatymo tem
pams-pagreitinti ir išskirti 
iš rezervų didelius papildo
mus medžiaginius 
šioms priemonėms 
dinti.

Šiuo nutarimu Vilniuje 
numatoma: 1948 m. atsta
tyt ir kapitaliniai atremon
tuoti 18 tūkstančių kvadr. 
metrų gyvenamo .ploto;

atstatyti viešbutį;
įvesti W48 m. naujojo 

miesto vandehtiekio pirmo
sios eilės veikimą, 6 tūks- 
tan. kub. metrų pajėgumu 
per parą, ir\ tolesnę staty
bą miesto vandentiekio 12

išteklius 
įgyven-

Po Astuonių Dešimtu
Rašo ROJUS Ml Z AR A
' f

pa- 
yra 
ak-

tūkstan. kub metrų per-pa
rą pajėgumo; .•

atstatyti mieste 1948-49 
m.m. metalinį tiltą per Ne
ries upę;

1949-50 m. naujos miesto 
pirties ir garažo statyba; 
troleibusų linijų statyba;

1948-1950 m. mokyklos 
pastatų s'tatyba 2.600 vie
toms tame skaičiuje 1948. 
m. 600 vietų.

1948-1950 m.m. atstaty
mas Vilniaus Valstybinio 
Universiteto medicinos bei 
miško fakultetų mokslo kor- 
pų ir studentų bendrabu
čių, o taip pat mokslo dar
buotojų namų statyba.

1948 m. bus pastatyta ir 
pradės veikti tuberkuliozės 
ligoninė ir taip pat kūdikio 
namai, o 1949-1950 m.m. 
vaikų. . ligoninė, gimdymo 
namai ir vaikų lopšeliai;

1948-1950 m. bus pasta
tyta mieste du kinoteatru 
1.200 vietų, vienas ‘'kinas 
600 vietų pradės veikti jau 
1948 m.;
- • JbaigtL-statyti ir išplėsti 
Vilniaus stadijoną, darbus 
atlikus 1948-1950 m.m.;

1948 m. pravesti paruo
šiamuosius % darbus Centri
niam • kultūros ir poilsio 
parkui pastatyti;

Vilniaus mieste Pergalės 
p a m i n k 1 ui, Vyriausybės 
Namams ir Operos teatrui 
pastatyti organizuoti pro
jektų konkursą;1

baigti atstatymą centra- 
linės elektrinės 1948 m. pri
vedąs jos pajėgumą prie 
8,6 tūkst. klv. pradėti sta
tyti naują šiluminę elektros 
stotį; '
s 1948 m. pradžia statybos 

stambios konditerijos fabri
ko mieste ir pravedimas 
1948 m. paruošiamųjų dar
bų naujam šaldytuvui pas
tatyti ;

1948 m. pradės veikti 
cdntralinis telegrafas ir 
tarpmiestinės telefono sto
ties, o 1949 m. gegužės 1 d. 
pirmos eilės automatinės 
telefono stoties 4,000 nume
rių atstatymas ir geležin
kelio stoties Vilniuje rekon
strukcija, darbas bus pradė
tas 1949 m. 1

Vilniaus atstatymas yra 
visos lietuvių tautos garbės 
reikalas. Štai kodėl atsta
tymo darbe dalyvauja ne 
vien sostinės, bet ir visos 
Lietuvos gyventojai.

Šiais metais ne tik bus 
paspartinta statyba, bet bus 
išplėsta gamybinė veikla 
penkipečio pirmagimių — 
Vilniaus elektrotechnikos 
bei staklių gamybos pramo
nės gamyklų “Elfą” ir “Žal
giris.” Bus paspartinta 
naujo stambaus siuvimo fa
briko statyba Vilniuje ir jo 
paleidimas darban . daliniu 
pajėgumu Ii948 m. Projek
tuojama stambių, sąjungi
nės reikšmės įmonių, elekt
rinės pramonės ir dažymo į- 
rengimų gamyklų statyba.

Didelis atstatymo darbas 
{vykdytinas Klaipėdos bei 
Kauno tekstilės įmonėse 
“Trinyčiai”, “Gulbė”, “Dro
bė” ir k. Reikia paleisti eks
ploatacijon 30 tūkstan. med
vilninių verpsčių, 1 tūks
tantį verpsčių vilnoms 
verpti, vieną tūks
tantį linams verpti, reikia 
žymiai padidinti mūsų tri
kotažo pramonės pajėgumą, 
paspartinti odos ir avalynės 
pramonės išplėtimą Šiaulių 
mieste.

Pastaraisiais metais žy
miai padidės respublikos e- 
nergijos pajėgumai. Kaune 
paleidžiamas darban nau
jas turbogeneratorius. Šiais 
metais turi būti pilnutinai 
atstatyta centralinė Vil
niaus elektros stotis. Be to, 
1948 m. prasidės naujos 
stambios šiluminės elektros 
stoties statyba.

Šiais metais žymiai išplė
šime savo kuro bazę, ypač 
durpių gamybą, ir viršysim 
prieškarinį lygį.

Prieš mus stovi uždavi
nys — visose pramonės ša
kose žymiai padidinti atski
rų produkcijos rūšių augi
mą. Taip, palyginti su 1947 
m. mes turime padidinti 
plytų gamybą 134 nuošim
čiais, čerpių •— 140. nuoš., 
medvilnės audinių — 174 
nuo., vilnonių audinių — 84 
nuoš., trikotažo—107 nuoš., 
avalynės — 30 nuoš., svies
to — 60 nuoš., cukraus — 
61 nuoš. ir t.t.

Mūsų pramonė maksima
liai sustiprins pagalbą žem. 
ūkiui' Šiais metais bus iš
plėsta superfosfato gamy
ba, padidinta, palyginti su 
1947 m., plūgų gamyba 30 
nuoš., kuliamųjų mašinų— 
80 nuoš., pasagų —60 nuoš. 
ir atitinkamai taip pat eilė 
kitų gaminių kaip kirviu, 
kastuvų, tepalų ratams ir 
kitų. Žemės ūkyje 1948 pie
tų planas užbrėžia gan di- 
del. uždavinius. Bus padi
dintas pasėlių plotas ^beveik 
100 tūkstančių hektarų) žy
miai išplėsta gyvulininkys-' 
te. Reikia ypač padidinti 
kiaulių ir galvijų skaičius. 
Šis planas yra įtemptas po
karinėmis sąlygomis, bet 
visiškai įvykdomas. Šiam 
tikslui bus sustiprinta ir 
sutvirtinta žemės ūkio ir 
kooperatinių bei vietinių ta
rybinių organų organizaci
nė veikla.

Ypatingas dėmesys bus 
skiriamas jau esamų ir da
bar steigiamų kolektyvinių 
ūkių organizaciniam sustip
rinimui. Kolektyvinių ūkių 
skaičius kaskart auga. Dar
bo socialistinio organizavi
mo laipsniškas įgyvendini
mas valstiečių .tarpe yra su
sietas su mašinų - traktorių 
stočių plėtimu, ir todėl šiais 
metais, traktorių parkas ir 
traktoriniai darbai bus pa-’ 
didinti daugiau negil 50%.

(Tąsa 4-me pūsi.)

(Pabaiga)

Didelis Amerikos lietuvių 
daugumas — padorių, . fa- jis buria aplink save visas 
šizmo perais neužsikrėtusių buržuazines šalis, visus de- 
žmonių daugumas — stovi 
su Tarybų Lietuva., Ši mū
sų visuomenės dalis jaučia, 
supranta, žino, jog ne už 
kalnų toji diena, kai Ame
rika bus priversta pripažin
ti Tarybų Lietuvą. O tuo
met amerikiečių lietuvių 
ryšiai su savo tėvų kraštu 
sunormalės,. pasidarys *arti- 
rhesni, ir tie ryšiai vis tvir
tės, nepaisant visokių kliū
čių ir socializmo priešų pa
stangų jiems suardyti.

VI. •
Praėjo 80 metų!...

, Per tą laikotarpį Ameri
kos lietuviai gerokai pakilo 
kultūroje ir sutapo su eko
nominiu, visuomeniniu ir 
politiniu Amerikos žmonių 
gyvenimu. Jie įsikūrė šavo 
spaudą, įsisteigė sales susi
rinkimams, susiorganizavo 
draugijas tuojautiniams bū
tiniesiems savo dvasiniams 
•reikalams patenkiųti.

Amerikiečių tautą suda
ro ateiviai, — ateiviai, su- 
vykę čion iš visų pasaulio 
kampų ir kampelių. Vieni 
jų atvyko prieš tris šimtus 
metų, kiti — prieš' du, dar 
kiti — vėliau, bet neatme
tama, tiesa yra ta: šiandie
ninė amerikiečių tauta išsi
plėtojo, išaugo, iš ateivių, iŠ 
imigrantų! Kiekvienas “ti
kras amerikietį^” yra imi
grantas, imigranto sūnus 
arba ainis.' f

■Kiekvienos tautos išeivis, 
pasiekęs .Ameriką, įsiliejęs 
į vietos žmonių masę, įnešė 
ko nors naujesnio, ko nors 
geresnio ir tobulesnio.

Lietuvių tautos išeivija 
taipgi, susibūrusi Washing
ton© žemėje, ' patapusi šios 
gražiosios amerikiečių tau
tinės simfonijos dalimi, ga- gijos Centro Komitetas pratę- 
li pasididžiuodama pasaky
ti, kad ir ji įnešė čionai ne
mažai žmoniškų vertybių.

Mūsų tautos sūnūs ir du
kros prisidėjo prie padary
mo Amerikos tokia, kokia 
šiandien ji yra: savo pra
kaitu ir krauju jie padėjo 
išstatyti dangorėžius, did- 
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mčkratijos priešus, konsoli
duodamas ir ruošdamas 
juos kovai prieš komunizmo 
tvirtumą ir dirbančiosios 
pasaulio liaudies viltį — 
Tarybų Sąjungą. ’ Namieje 
jis tramdo darbininkų ju
dėjimą, modamasis pa
smaugti darbo unijas' USA 
Komunistų Partiją, kiek
vieną pažangesnį žodį ir net 
mintį —‘v galutinoje išvado
je jis mojasi pasmaugti pa
grindines Amerikos žmonių 
teises, inkorporuotas Teisių 
Biliuje, įvedant fašizmą!

1948-tieji metai — pre
zidentinių rinkimų metai — 
ir šiais metais » Amerikos, 
liaudis turės rimtai pagal
voti ir energiškai dirbti 
plėšikiškajam monopolisti
niam kapitalui - imperializ
mui pažaboti, pastoviai tai
kai užtikrinti, taipgi lai- 
mingesniam liaudžiai gyve
nimui sukurti.

Netenka nei sakyti, jog 
šitoje kovoje amerikiečiai 
lietuviai veiks išvien su vi- 

■•sa pažangiąja Amerikos vi
suomene.

Netiesa, būk Amerikoje 
nėra nieko gilesnio ir pa
doraus, būk žmogaus dvasi
nės vertybės čia skaičiuoja
mos tik doleriais.

Amerikoje, kaip 'ir visa
me pasaulyje, gyvuoja dar
bininkų klasė. Tiesa, dėl 
tam tikrų istorinių sąlygų, 
ji nėra aukštai klasiniame 
sąmojuje pakilusi, tačiau 
pažangioji josios dalis, pasi-

nutiesti šimtusmiesčius; 
tūkstančių mylių puikių 
vieškelių ir moderniausių 
geležinkelių.
' Tūkstančių mūsų brolių 
ir sesučių kaulai ilsisi viso
je plačioje mūsų krašto že
mėje, — kaulai tų, kurie 
savo sveikatą, savo energi
ją ir viską, ką turėjo ge
riausio, atidavė sunkiam, 
įkyriam darbui, 'kurio vai
siais, tačiau, vyriausiai pa
sinaudojo tik turčių klasė!

Tūkstančiai mūsų tautos 
sūnų krito pirmą jame ir an- 
trąjame pasaulio karuose 
tam, kad demokratija gy
vuotų, kad despotizmas ne
turėtų pasaulyj vietos.

Daug mūsų brolių ir se
sučių žuvo streikuose, dar
bininkų kovose, vestose dėl 
didesnio duonos kąsnelio 
sau ir kitiems, dėl švieses
nio gyvenimo ir lairfiinges- 
nio rytojaus sau ir busimo
sioms kartoms.

Taip, ant Amerikos liau
dies aukuro lietuviai darbo 
žmonės yra garbingai-sudė- 
ję sayo šventąjį donį!

Kas toliau?
Amerika išaugo, išbujo: 

jo į milžiną. Godus ir žiau
rus nionopolistinis Ameri
kos kapitalizmas, bijodamas 
sparčiai tvirtėjančio socia
lizmo Tarybų Sąjungoje, 
stovėdamas prieš neišven
giamą revoliucinio darbi
ninkų judėjimo kilimą pa
čiose Jungtinėse Valstijose, 
dūksta. Tarptautine plotme

aukojusiai gina visa tai, 
kas yra gražiausio ir bran
giausio- mūsų krašto liau
džiai -ir viso pasaulio žmo
nijai.

Amerikos darbininkų kla
sė — čampionas pačių skai
sčiausių idėjų, paliktų Jef- 
fersono, Lincolno, Frankli
no D. Roosevelto, Eugeni
jaus V., Dėbso, Heywoodo, 
Ruthenbergo, Jack Londo
no, Theodoro .Drefserio ir 
kitų šviesiųjų protų ir liau
dies didvyrių.

Eidamas išvien su pažan
giuoju Amerikos liaudies 
judėjimu, amerikietis •lietu
vis drauge palaikys glau
džiausius kultūrinius ryšius 
su savo tėvų kraštu, su Ta
rybų Lietuva, semdamasis 
iš ten didžiųjų pamokų- ir 
įkvėpimo. Jis,‘amerikietis 
lietuvis, žino, kad jo brolis, 
jo sesutė, jo draugas, jo pa
žįstamas Lietuvoje jau nu-? 
galėjo pačias sunkiausias 
kliūtis ir kad šiandien Gedi
mino, Strazdelio, Daukanto, 
Kapsuko, Janonio ir Žemai
tės vaikai kuria naują, lai
mingą gyvenimą, pagrįstą ’ 
socialiniu turiniu, bet tau
tine forma, — socializmą.

Kiekvienas naujas mūsų 
tautos pasiekimas Tarybų 
Lietuvoje, kiekvienas laimė
jimas socialistinėje kūrybo
je akstins.ir drąsins Ameri
kos lietuvius naujiems lai
mėjimams pasiekti čia pat 
Amerikoje!

1948-tieji metai, tai ne 
1868-tieji!...

• ‘ 1947-VII-ll.
(Iš Vilnies Kalendoriaus

1948 metams,)

ALDLD Reikalai
PASMARKINKIME vajų 

Už NAUJUS NARIUS
Lietuviu Literatūros DrAu-

sė vajaus laiką, gavimui nau
jų narių, iki 1 d. liepos.' Bet 
vajus eina labai silpnai. Cen
tro Komitetas paskyrė 8-nes 
dovanas toms kuopoms, ku
rios gaus laike vajaus dau
giausiai naujų narių. O Į do
vanų lenktynes įėjo dar tik 
keturios kuopos. Prie to, ir 
eilė atkryčių yra paskyrę do
vanų. Reikia vajų būtinai 
pasmarkinti, 
vajaus reikale

Kuopa Miestas 
Chicago 
Lawrence 
Worcester 
Roseland

19
37

57
187
126
188
137
148

52
145
217

8
10

>26
75

136

garbės 
kurios

Garbės Kuopos
Pirmiau turėjome 52 

kuopas, tai yra tokias, 
jau pasimokėjo už tiek narių,
kiek turėjo 1947 metais arba 
ir daugiau. T garbės kuopas 
dabar Įstojo sekamos kuopos:.
Kuopa

8
34
49
48

•

vajų
Dabar sekamai 

kuopos stovi: 
Gavo Turi 
narių punktų 

44 
21 
Iff 
14

5
4
8
4
4
4

209
134
88 
74
66
37
37

- 33
30 .
30
27
26
24
24
24
19
19
19
18

Miestas /
Cambridge 

Rumford 
E. St. Louis 
Mahanoy City 
Cleveland 
Racine 
Bridgewater 
Cliffside • 
Chicago 
Trenton

79
110 Rochester 11 
23’ Chicago Ilgts. 7 

Cleveland 
Chicago 
Vancouver 
Detroit 
Montreal 
W. Frankfort 
Detroit 
Los Angeles’ ’ 
Winnipeg 
Cambridge 
Philadelphia 
Collinsville 
Miami 
Harrison-

Kearny
Taip stovi kuopos naujų na

rių reikale. Kuopos, kurios 
gavę mažiau 18 punktų, tas 
neskelbiame taupindami laik
raštyje vietą. Kada jų punk
tų skaičius pakils, tai bus ir 
jos paskelbtos.

f
Mokėkite Duokles

Mūsų Draugijos Konstituci
ja reikalauja, kad visi nariai 
savo duokles pasirrioklėtų ne^ 
vėliau 1 d. liepos. Padarykite 
tą. Kuopoms, iš kurią dar 
negavome duoklių 1948 me
tais, tai pasiųsta paraginimai. 
Kuopoms, kurios jau mokasi 
duokles, bet dar apsčiai turi 
nepasimokėjusių narių 
pasiųsta paraginimai.'

-. bus

65 
71 
77 

187 
209
Reiškia, viso jau turime 

garbės kuopas. Kurios bus 
sekamos? Į garbės kuopas 
bus įskaitomos tik tos, kurios . ‘ 
pasimokęs pilnai duokles ne
vėliau 1 d. liepos.

Prie garbės kuopų priskai- 
toma ir 19 kp. Chicago je, 
nes ji yra didžiausia kuopa 
Draugijoj. 19 kuopa turi apie 
300 narių. Pirmiau fin. raš
tininko pareigas ėjo J.. T*a- 
teckas, o dabar Petras Šo- 
lomskas. Kuopa jau mokėjo 
už 145 narius, jų tarpe turi 
gavus 44 naujus. Daug kuo
poje dirba Leonas Prūseika.

Dabar jau prasideda pikni
kų laikas. Susidaro puiki pro
ga susitikti daug lietuvių, ku
rie dar nepriklauso mūsų 
Draugijoje. Paaišk i n k i m e 
jiems jos tikslus, rolę Ameri
kos deinokratinės liaudies gy
venime ir pakalbinkime įsto
ti.

46

Visos ir visi padirbėkime!
D. M. ŠOLOMSKAS, 

ALDLD CK Sekr. 
Ten Eyck St.

Brooklyn 6, N. Y.

Berlin. — Vokiečių Liau
dies Kongresas su 2,200 de
legatų vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią 
leist Gerhartui Eisleriui, 
priešfašistiniam kovotojui, 
sugrįžt’ iš Amerikos į Vo
kietiją.

3 pusi.—Laisvą (Liberty, Lith. Daily)— KetvirL, Geg. 13,

■ ,/■ ■ .
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PARYŽIAUS ŽLUGIMAS^!
Vertė K. BARTKUS

Tarybų Lietuvos Biudžetas

(Tąsa)
. 'Ant bulvaro suolo Pjeras sėdėjo ligi 
trijų. Aplinkui vyko įprastas gyvenimas. 
Darbininkės užkandžiavo duona ir šoko
lado gabaliuku. Damos rausėsi šilko ga- 
bužiuose, padėtuose prie magazino. 
Keiksnojosi taksi šoferiai. Senukai lesi
no žvirblius. Gidai rodė flegmatiškiems 
anglams įžymybes. Makleriai pranešinė
jo vienas kitam paskutiniuosius biržos 
kursus. Niekas negalvojo apie Madridą. 
O-Pjeras kankindamasis mąstė:, nejaugi 
paims Talaverą? . .. Laikrodžio rodyklė 
tartum' užmigo; Pjerui atrodė, kad jis 
'uia išsėdėjo visą dieną; bet dar nebuvo 
trijų.

Papusryčiavęs Viaras grįžo į ministe
riją. Pjeras, kaip ir anksčiau, sėdėjo 
laukiamajame. Dabar jis buVo vienas; 
priėmimas baigusi. Pagaliau prie jo pri
ėjo sekretorius.

— Ponas ministras prašo jam atleisti: 
jis užimtas skubiu darbu. Jis pavedė man 
pasikalbėti su jumis.

Pjeras ėmė pasakoti apie komisaro 
sauvaliavimą. Sekretorius jį pertraukė:

— Ponui ministrui viskas žinoma. 
Mes — socialistai ir galime kalbėti atvi
rai... Padėtis labai sunki.. Teks pasi
rinkti. Jeigu mes suteiksime pagalbą is
panams, mes galime viską pralaimėti — 
karas, o viduje — fašizmo triumfas.'

— Tačiau jei Fi^inkas bus Madride 
tai Breteilis bus čia!

— Nemanau. ' Ispanija — atsilikus, 
pusiau feodališka šalis, Europos pa
kraštys. .Kas svarbiau? Apginti Ispani- 
nijos respubliką, dirbtinai sukurtą, ne
turinčią gilių šaknų, ar išgelbėti socia
lizmą pažangioje šalyje? . Be to, tai — 
mūsų kraštas. Ponas ministras nutarė 
laikytis griežtos nesikišjmo politikos.

Pjeras 'neteko galvos. Paskutinių sa
vaičių maudulys — nuo audros Bretani- 
jos kaimely iki bulvaro suolo ir abejin
gų žmonių juoko, bemiegė naktis su kan
kinančia ^viltimi, kad Viaras bus taurus, 
nerimas dėl Madrido —' viskas išsiliejo 
vienu1 riksmu:

— Ponas ministras? . .. Judošius!
Tai buvo taip nelaukta, kad sekreto

rius paklausė:
— Atleiskite, aš nesupratau?..;
Tačiau Pjeras jau bėgo laiptais, išklo

tais avietinės spalvos kilimu, palydimas 
pašaipių liokajų žvilgsnių: nepavyko tau 
gaut> šiltos vietelės!...

Veltui Pjeras blaškėsi po gatves, no
rėdamas atsipeikėti. Skausmas buvo per
daug aštrus; jo niekas negalėjo nura
minti. Jis daugiau nebespėliojo, kaip ga
lėjo taip žemai 'nupulti jo dievaitis. Jis 
tik pajuto netekimo siaubą, tuštumą, ku
ri neleido atidusti. Vadinasi, Anjesa 
teisi, ir viskas, kuo jis gyveno, — iliuzi
jos, gudrios pinklės atviraširdžiams, 
veidmainystės solidarumas? Jį apiplėšė. 
Dar prieš valandą jis tikėjo žmonių ge
rumu, draugiškumo jausmu, reikalu, 
kuriuo gyveno. Kaip jis pasirodys Mun- 
jes6 akyse? Talavera ... /

Ir, prisiminęs Ispapiją, jis atsipeikė
jo: ne, ne viskas pasaulyje pasikeitė per 
tą prakeiktą valandą! Madrido paaug
liai tebesikauja. Jie neturi “A 6Š,” tik 
medžioklinius šautuvus ... Pjeras vyks 
ten, ten numirs. Ir mintis apie mirtį pa
sirodė išganinga.

Jis prisivijo autobusą: greičiau pas 
Mišo! Mišo jam pasakys, kaip pasiekti 
Madridą.

Mišo viską iš karto suprato.
,— Sulaikė?
-— Taip. Visus. Žinai kas? Viaras. 

Supranti! Aš iš proto einu ...’ Važiuoju 
ten... Tu man padėk. O apie jį aš ir 
kalbėti nenoriu. Kuriam galui kalbė
ti?... -

Mišo pajuto^ kaip sunku Pjerui.; jis 
tylomis paspaudė jo ranką. Jie stovėjo 
prie lango. Apačioje vaikai žaįdė briedį.

Paskui prabilo Mišo:
— Munjesui siūlo tris “Potezus.” Jis 

nieko apie juos neišmano. Tu pas mus 
vienintelis specialistas. Ąš suprantu,, kad 
tau skaudu ... Mes dabar renkame ... 
Gal būt, ir aš. važiuosiu. O tau negalima. 
Be tavęs čia. viskas sugrius ... z

Pjeras neprieštaravo. Gerai! Rytoj jis 
važiuos į aerodromą. Gerai, jis pasiliks. 
Štai užsidarė ir paskutinė landa!..,. \

Ir, išeidamas į gatvę, Pjeras sumišęs 
pasižvalgė į šalis. Kur eiti?... Jis pats 
vėliau negalėjo suprasti, kodėl nusivilko

per visą miestą pas Andre, ko ieško j o 
nejaukioje, apleistoje Šerš-Midi gątvės 
dirbtuvėje?

* Prabėgo pusmetis nuo jų paskutinio 
susitikimo; Pjerui atrodė — dešimtme
čiai. Tuomet jis dar buvo geltonsnapis ...

— Kaip gyveni, Andre?
Ką galėjo atsakyti Andre? Papasako

ti, kaip jį sukrėtė audringosios vasaros 
įvykiai, kaip jis surado Žanetą ir netej 

' ko jos?
— Štai pradėjau natiurmortą; bet ne

siseka.
Pjeras nustebęs-pažiūrėjo į bičiulį:
— Tu vis toks pats, Andrę. Ar prisi

meni, kaip aš tave buvau nutempęs į 
Kultūros Namus?

Andre švilptelėjo ir paklausė:
— Ar tu žinai, kad Liusjenas Ispani- 

joje? . ,
— Laikrašty skaičiau. Jį konsulu pa-

— Ką tu? O aš maniau, kad' jis ko
voja ... '

Pjeras šyptelėjo: kūdikis jis, kaip tas, 
ankstyvesnis Pjeras!... Jis ėmė pasako
ti apie Viarą; kaip visuomet, jis. gyve
no triukšmingai. Jis norėjo, kad netgi 
drobės ant sienų įžymėtų -išdaviko gėdą. 
Tačiau Andbe tylėjo. Įsikarščiavęs Pje
rai paklausė:

— Tavo nuomone, tatai galima su
prasti ?

— Galima. -
— Suprasti tokią veidmainystę? Juk 

man pasakojo, kad norėjo kartu su ma
no tėvu išgelbėti vieną ispaną. O dabar* 
jis juos visus išduoda. Ir tat suprasti? 
Suprasti išdavimą?

— Prisimink Gojos portretus . ..
Pjeras šaukė ne savo balsu:
— Štai tavo menas! Tai argi jūs žmo

nės? Jūs viską ragaujate: kraują, skaus
mą, dvėselieną. Kaip mėšlavabaliai!

Jis išbėgo į laiptų aikštelę ir iš ten su
riko:

— Atleisk. Aš užeisiu kitą kartą ...
Ir .tik jam išėjus, Andre įsižeidė. Jis 

išėjo ant laiptų, bet Pjero jau nebebuvo. 
Ir Andre liūdnai ėmė papsėti pypkę. Ko
dėl Pjeras jį iškoliojo? Jis pasakė “Gali
ma suprasti.” Aišku ...- Jis tokį Viarą ■ 
kiaurai permato. O Liusjenas? Kielė!, 
Gera būtų gyventi su šunimis! Aišku', ir 
jie plaunasi, kailį drasko, tačiau be gra
žių frazių, ir už tai ačiū! O Pjeras jį bes 
reikalo nuskaudė: išdavystės jis nemėgs
ta...

Pjerui atėjo Sunkios dienos. Jis dirboz 
įmonėje .nesikęsdamas: kuriems galams 
laužyti sau galvą — šie ijnotorai teks 
Frankui, Breteiliui! Tris “Potezus” pa
vyko išsiųsti; po mėnesio įsigijo du nai
kintuvus; visa tai buvo lašas jūroje. 
Madridas siuntinėjo beviltiškas -telegra-' 
mas. Prancūzų policija nenuleido akių, 
nuo lėktuvų. O iš laikraščių skilčių žiū
rėjo kilnus Viaro veidas. Jis kalbėjo apie 
nesikišimą, kaip apie didingą žygį: “Mes 
išgelbėjom taiką!” Jis paaukojo penkis 
tūkstančius Ispanijos vaikarųs’ pienu ap
rūpinti, paaiškinęs: “visiems vaikams.” 
Tą* dieną Pjeras pasakė Anjesai: “Nors 
ir labai myliu vaikus, o atrodo, jei Via
ras turėtų vaiką, aš jį pasmaugčiau ...”

Vokiečių bombos kiekvieną dieną tru
pino Madrido namus. Ant Paryžiaus sie
nų pasirodė plakatai su Smaigytų suža
lotų vaikų fotografijomis. Anjesa sakė: « 
“Negaliu žiūrėti! Tai kankynė . ..” Pje
ras tylėjo:-jį seniai kankino. Frankas, 
paėmė Toledą;- jis artėjo prie Madrido. 
Vieni laikraščiai garbino fašistus, lAlka- 
zaro gynėjus; kiti pasakojo, kad Tolede

* marokiečiai papiovė šimtus sužeistųjų.. 
Žolijo rašė: “Mūsų" sena prancūziškoji’ 
išmintis saugo mus nuo tokių baisybių.” 
Breteilio bičiulės rengė, vakarus Madri
do užėmimo garbei. O ispanai vis nepa
sidavė.

Viaro išdavystę Pjeras išgyveno-, kaip 
visuotinę išdavystę: savo, Anjesos, Pran
cūzijos. Ir išdavystė virto įkyriu dvoki
mu, prieskoniu, kurio nebuvo galinga pa
šalinti. Pjeras nekentė Paryžiaus už tai, 
kad Paryžius gyvena, neatsisakydamas 
nė vieno savųjų.įpročių: tos pačios kavi
nės, perpildytos aperityvo metu; tie pa
tys politiniai debatai, tos pačios kortos 
— bridžas ar pokeris; tie patys miuzik
holai su nuogomis artistėmis; nei sirenų, 
nei bombų, netg nė šykščios ašaros, nie? 
ko...'

- (Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Socialinėms bei kultūri

nėms priemonėms išlaidų 
1948 metams biudžete nu
matyta 602,8 milijono rub
lių arba 107,1 milijono rub
lių daugiau negu praeitų 
metų faktiškos išlaidos, 
švietimui, sveikatos apsau
gai, fizinei kultūrai, socia
liniam aprūpinimui finan
suoti išsikiriama daugiau 
negu pusė apimties, bendrų 
biudžeto išlaidų.

Iš bendros išlaidų sumos 
socialinėms bei kultūrinėms 
priemonėms, išlaidos švieti
mui, mokslui, kultūrai bei 
menui planuojami 388,7 mi

lijono rublių sumai arbri 
19,4% daugiau negu buvo 
išleista praeitais metais.

Kultūrin, statybos rodik
liai 1948 metams nustato 
tolesnį bendrojo lavinimosi 
mokyklų išplėtimą ir moks
leivių skaičiaus padidinimą 
iki 420 tūkstančių mokslei
vių 1948 m. Studentų skai
čių aukštosiose mokyklose 
turi išaugti nuo 9 tūkst. iki 
11 tūkst? žmonių. Žymiai iš
augs kultūros — švietimo į- 
staigų tinklas, ypač kaime.

Darbų apimtis 1948 me
tams labai didelė, bet dideli 
yra ir respublikos galimu
mai, išaugę dėka liaudies 
ūkio socialistinės organiza
cijos ir kaskart vis didė
jančios . Sąjunginės Vy
riausybės pagalba.

Leningradiečių pradėtas 
sąjūdis penkmečio planui 
prieš laiką — per ketverius 
metus — įvykdyti rado gy
viausią atgarsį ir mūsų res
publikos įmonėsė. Tiek ko
lektyvai, tiek ir paskiri dar
buotojai, apsvarstę savo ga
limumus, prisiima konkre
čius pasižadėjimus penkme
čio planui prieš laiką įvyk
dyti.

Visokeriopai stiprindami 
socialistinio darbo metodus, 
įgyvendindami broliškų res-. 
publikų patyrimą,, teisingai 
panaudodami p a ž a n g ią 
techniką, respublikos gau
namą iš sąjunginės pramo
nės, šalindami organizaci
nius bei techniškus nesklan-! 
durnus darbe, Lietuvos TSR 
garbingai ir prieš laiką }- 
vykdys tuos didžius uždavi
nius, kurie stovi prieš ją 
trečiais pokariniais Stalini
nio penkmečio metais.

Kartu su tuo kiekvienas 
Lietuvos TSR pilietis žino, 
kad juo galingesnė visa Ta
rybų Sąjunga, juo tvirtes
nis taikos ir demokratijos 
reikalas.

Todėl turime nenuilsta
mai tvirtinti respublikos 
liaudies ūkį, įnešdami tuo 
savo indėlį į mūsų didžio
sios socialistinės Tėvynės 
ekonominės ir gamybinės 
galios stiprinimą ir šiuo bū
du suardydami karo kurs
tytojų pinkles.

CHICAGOS ŽINIOS
Tinkamai Išnaudokime LLD 
Prailgintą

Centro 
laiką del 
jaus iki 1

Vajaus Laiką Į 
valdyba prailgino 
mūsų. vedamo va-, 

d. liepos. Reiškia, 
dar turėsime virš pusantro; 
menesio organizacijos būdavo- 
jimui.

Draugai, žinome, kad mes 
turime at,laikyt frontą prieš 
mūsų konkurentus iš Naujo
sios Anglijos. Iš Centro se
kretoriaus paskelbtų praneši
mų atrodo, kad mūsų rytie-. 
čiai draugai patyliais, be di
delio triukšmo’, kai kurių kuo
pų darbuotojai > smarkiai dar
buojasi ir gali mus supliekti.

Ypač dabar, kai vakarai il
gesni ir oras prielankus nueit 
pas kaimynus, pažįstamus pa
kalbinti prisirašyti prie mūsų 
prakilnios organizacijos, turi
me su k rust i.'

Pirmoj Apskrityj čiampiono 
rolėje stovi 19 kuopa ir jos 
garbingasiš vajininkas drg. K. 
Matukaitis. Sekanti berods 
bus 79 kp., Roselaftder kuri ir-- 
gi gerai darbuojasi ir bėgai- 
lestingai išpils kalnierių cice- 
riečiams. North -Sides 86 kp. 
irgi, atrodo, neužsileidž-ia: tu
ri keletą -naujų narių. Jack- 
son Parko 187 kp. daro gerą 
progresą. Westsaidieč,iai turės 
gerai prakaituotų kad pasivi
jus. Marquette Park ir Brigh
ton parko, stambios kaiminkos 
po gerų pažadų konferencijo
je, menkai darbais pasirodo.

Kuopų sekretoriai bei. va- 
jininkai, priduokite gautų7nau
jų narių jūsų kuopose skaitli
nes drg. Vėšiui būsimame ap
skrities piknike 23 d. šio mė
nesio, kad galėtume pranešti 
laike program o piknike., kaip 
kuri 'kuopa darbuojasi. Taip
gi pasidarbuokime, kad pada
rius pikniką sėkmingu.

. Tuom syk manadžeriūs pra- 
| nešė, kad durnai buvo atėję 
iš alės nuo degančių atmatų.

(Bus daugiau)

AKTORKA SULAIKĖ 
PANIKĄ TEATRE

Aktorė Jan Sterling, Harris 
Theater, Dearborn ir Lake 
Sts., naktį sulaikė susirinku
sius nuo panikos, kuomet kas 
tai'suriko-—“ugnis!’’

Publika urmu stojo, sujudo. 
Tuomet šviesiaplaukė Miss 
Sterling nutraukus savo veik
mę atėjo j priekį ir .atsikreipė 
į visus susėsti. Sumišimas nu
tilo. Ji sakė: “Tokiu laiku 
geriaus aš jums padainuosiu“, 
ir publika pradėjo juoktis.

.......... ' lŪ>'Aw»UI

j, 227XA'WRENCE ST.

■

i

9

Mes 
Jus

li aro

Athenai, Graikija. — Mū
šyje Rūmeli srity j, viduri
nėj Graikijoj, partizanai 
nukovė bei suėmė 1,500 mo- 
narchistų.

West

pa-

tuo 
va-

LAIŠKAS Iš LIETUVOS
Rašytas Kaziui Steponavičiui

Labai ačiū už laišką, 
esame sveiki ir gyvi, tik 
tinukas yra miręs. Nuo 
esame baisiai nukentėję,
sos trobos sudegė z ir likome 
ant grynos žemės be gyvulių ir 
kitų padarų. Ir visi kiti šioj 
apylinkėj kaimai liko nušluoti 
nuo.pavį'šiaus žemės.
.. Stubą jau pasistatėm, tai 
turime pastogę gyventi. Ki
tus triobėsius Jrgi statome, 
bet dar neužbaigėme. ' Po 
tos kariškos pavietrės daug 
visokių medžiagų trūksta.

Tavo sesuo Marijona Samu- 
šiene gyva ir gyvena, kaip 
•gyveno čyčkų kaime. Kazys 
Bruožis mirė. Gaspadoriauja 
jo sūnus Jonas. ,

Sakai esi rašęs mums kele-

Apiplėšė Turtingą 
Porą ant $36,000

Plėšikai įsiveržė į Titus 
Werner ir jo žmonos Loretta 
namus, 1430 N. Kedvale Avė. 
Privertė juos sunešti brangius 
kailius, bran^menas ir vertimi 
gas popieras, kurių vertė ap-' 
skaičiuojama $36,000. ,

Pinigais paėmė $450. Rei
kalavo daugiau. Deimantinį: 
žiedą $22,000 vertės grąžino 
Mrs. Werner..

Werner yra galva Electric: 
Small 
North

Motors Cb., 863
Avė. * /

Unija Užvedė ;
Bylą

UPW-CI0 unija užvedė by
lą J. V. Apskrities Teisme 
prieš keturias didžiąsias sker
dyklas : Armour & Co., Swift, 
& Co., Cudahy Packing Co. ir 
Wilson & Co. Skunde reika
laujama, kad teismas sudraus-^ 
tų suminėtas skerdyklų kom-* 
panijas nuo laužymo sutar-i 
ties, kuri tebėra galioje ir 
baigsis tiktai rugpiūčio 11 d., i 
1948 m. i

Skunde nurodoma, kaip ke-, 
turios’ didžiosios skerdyklos' 
laužo tą sutartį su pagalba 
drausmių (injunctions) ir gra
sinimais per laiškus į streikie-' 
rius, būk jei jie negrįšią dar-; 
ban, tai pranašią senatvės tei
ses, ligoj pašalpą, apdraudą ir 
tt.'

Toliaus skunde sakoma, jpg 
unijos su skerdyklų kompani
ja sutartyje-kontrakle yra pa
žymėtas punktas: algų klausi
mas galimas atnaujinti bile 
kada, kas ir buvo remtasi 
punktu, reikalaujant 29 c. 
landai pakėlimo algos.

Šioj byloj, be abejonės,
aiškės keturių didžiųjų sker
dyklų užmačios spiauti ant 
visko ir nesilaikyti padarytos 
sutarties su UPW-C1O.

UPM

Susiformayo Platus Piliečiu 
Komitetas Streikierių / 
Gelbėjimui .

Šią savaitę susiorganizavo 
•platus Piliečių Komitetas, ku
ris užims plačia papėde dar
bą .teikimui paramos stakjar- 
,dų streikieriams.

Derybos iiš Washingtono 
perkeltos Chicagon. ' Rep.

tą ftiiš'kg? Mes tik šį pirmą 
gavome. Po karo viskas buvo 
pakrikę. Galite ir jūs patys 
įsivaizdinti, kai toks pragaras 
yra perėjęs ąet po kelis syk 
per mūsų žemę! Nors ir'da; 
bar dar vargo netrūksta, bet. 
jau visgi be baimes gyvenam 
ir bandom išsiristi iš tų sun
kenybių. Net baisu dabar ir 
pamislyt, kiek skurdo, vargo 
ir baimės esame pergyvenę.

Važiuosiu pas Samušienę ir 
duosiu jai tavo laišką pasi
skaityti. Kitą kart parašysiu 
daugiau naujienų.

Agnieška Steponavičienė, 
čyčku kaimas 
Alvito valsčius.

- HARTFORD, CONN.

TEATRAS ir KONCERTAS
X •

1 Renga Laisves Choras

SEKMADIENį GEGUŽES 16 D. 1948
PRADŽIA 2:30 V.’PO PIET

LIETUVIŲ SALĖJĘ
HARTFORD, CONN.

“MOTERIMS NEIŠSIMELUOSI”• '
Trijų Veiksmų Komedija

Suvaidins Artistai iš Waterburio Vilijos Choro
Koncertinę dalį programo išpildys Laisves Choras, 

pa vodvyste Wilma Hollis. Dainuos ir naujai sutver
tas Moterų Choras, kiirį vadovauja Laisvės choro 
pianistė ir solistė, Grace Gailen. •

Vyrų Choras taip pat dainuos naujų ir gražių 
dainų. JBus ir kitų grupių, kaip duetų, kvartetų. So
los ir kitoki pamarginimai. Kviečiame visus Hart
fordo ir apylinkės žmones dalyvautu ries su šituo Te
atru ir Koncertu baigiam šį sezoną.

Įžanga $1.00, taksus įskaitant.

Dienraščio Laisves

Įsitemykite datas ir vietas kur įvyksta 
mūšų didžiosios vasarinės iškilmės.

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

Bostono Apylinke 
MAYNARD, MASS, LIEPOS 4 JULY 

Vose Pavilion Park

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

į piknikus iš toliau.

4 pual.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) -r Ketvirt., Geg. 13,

Y ' I
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Bridgeport, Conn
’ MIRĖ MIKAS BAKŪNAS

Simpatingas ir linksmo bū
do Mikas Bakūnas, gyvenęs 
Stratford (Bridgeport prie 
miestyj), Conn., mirė 2“ J. ge
gužės ryte, staigiu širdies 
priepuoliu. x

Per ištisą dieną jautėsi svei
ku ir dirbinėjo namų prižiūrė
jimui. Vakare, su savo gy
venimo drauge Bakūniene/nu- 
ėjo į lietuvių parengimą ‘pasi
linksminti. čia su draugais 
bei pažįstamais smagiai laiką 
praleido, o po vidurnakčio 
grįžo namo ir už poros valan
dų mirė.

Skaudus artimiesiems nuoti- 
kis ir įsidomėtinas žmogaus 
gyvenimo kelionės paveikslas, 
čia sveikas, linksmas, bet 
štai akimirksnyje nutilsta gy
vybės styga, palikdama šird
gėloje savuosius ir artimuo
sius!

Mikas Bakūnas mirė sulau
kęs 65 metų amžiaus. Gimęs 
Lietuvoje, Majoriskių * kaime, 
Vilkaviškio valsčiuj, 
moterį, du sūnus ir 3 
ris. Visi yra vedę ir 
savystoviu gyvenimu,
paliko brolį Jeronimą, gyve
nantį Cliffside, N. J.; Kazį, 
Bridgeport, Conn., ir Liudvi-

Paliko 
dukte- 

gyveną 
Taipgi

J' < ’ t >

ką, Lietuvoje. Pagaliaus, se
seris Ū. Stankevičienę ir V. 
Kubilienę Amerikoj ir 3 Lie
tuvoje. ’ '

Gegužės 5 d. arti 50 g u pa
lydovais automobilių palydėjo 
kūną M. Bakūno į laisvas ka
pines.

Mikas buvo paprastas dar
bo žmogus ir mylėjo apšvie- 
tą. Jo politinė kąrjera—lais- 
vamaniškumas. Jis mėgo te
atrą ir tankiai lietuvių paren
gimuose vaidindavo.

Atvykęs iš Lietuvos gyveno 
Cliffside, N. J. čia dalyvau
davo ir dirbdavo su progre
syviais. Pagaliaus, apslgyve- 
no Stratford, Conn., o dirbo 
dratų ir lenciūgų išdirbystėj 
Bridgeport; Conn., per virš 30 
metų. ' 1

Aš ryžtuosi pareikšti drau
gei Bakūnienei ir. visai šeimai 
širdingiausią 
netikėtame 
priepuolyje.

užuojautą šiame 
ir skaudžiame

Čyčkų Kazys.

ŽAISDAMI DEGTUKAIS, 
SUDEGĖ 3 VAIKAI

Montreal, Canada.— Vie
ni palikti ir užrakinti, 3 
vaikai žaidė degtukais, už
kūrė gaisrą ir visi trys su
degė bei užtroško. Jie buvo 
trejų iki penkerių nietų 
amžiaus.

' Peter Kapiskas

F. W. Shalins 
S 

(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

v visose dalyse miesto.
 Tet Virginia 7-4499

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergzeen 4-8174

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

'Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios 

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

Tel. MArket 2-5172

Augusi Gustas 
BELTAIRE FLORIST

• . • < t '

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

(kam p. 68 th St.) J G
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokite . ' ,
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home,
l INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį , \

EVergreen 7-4774

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

Du kambariai 'šermenim, didelis puikiai Įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

kalavimo. MusQ telefonas niekad nemiega

Rochester, N. Y.
Netekome Dvieju Draugu — 

Onos ir Martino Yančių
Kovd 20-tos rytą anirė M. 

Yanchis, išsirgęs gana ilgą lai
ką. Jo moteris išsirgo 4 mėne
sius nuo pažeistos kraujo apy
takos (stroke). Buvo jau pa-, 
gerėjusi, bet antrą sykį vėl ją 
pakirto ta pati liga, nuo kurios 
ir mirė kovo 21-mą dieną, 4- 
tą valąndą po-pietų. Abudu bu
vo pašarvoti George Savage 
koplyčioje.

Tai labai retas atsitikimas, 
kad abudu užbaigtų savo var- 
gus\sykiu.

Paliko didžiausiame nuliūdi
me vieną dukterį Frances John
son, žentą ir anūką 2' metų 
amžiaus, seserį ir švogerį Ba
ronus, pusbrolius Feliksą ir 
Praną Manelius.

Duktė ir žentas labai daug 
vargo panešė turint tokius sun
kiai ir ilgai sergančius ligonius. 
Juodu su meile, be nusiskundi
mo, labai gražiai prižiūrėjo iki 
paskutinės valandos. Tai yra 
labai pagirtinas darbas.
- LaidotuVės' buvo įspūdingos, 

karstai skendėjo gėlėse nuo gi
minių, draugų, ir kaimynų; nuo 
Moterų Kliubo, Gedimino Drau
gystės, Piliečių Kliubo.

Laidotuvių dieną prisirinko’ 
daugybė žmonių. B. černauskas 
pasakė atsisveikinimo kalbą. 
Jaunas vaikinas pianu paskam
bino laiddluvių maršą, kuris 
visiems pripildė krūtines liūde
siu, visų akyse pasirodė gailes
čio 
ge 
dvi
tus velionių Onos 
Yančių į amžiną atilsį.

Yančiai buvo ilgamečiai 
Laisvės skaitytojai. Prigulėjo 
prie Gedimino Draugystės ir 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 11-tos kuopos. M. Yan
chis dar prigulėjo ii’ pri® po
litiško kliubo ir abu buvo 
bo klasės rėmėjai, laisvų 
žiūrų žmonės. Ir palaidoti 
vai Riverside kapinėse.

Yanchiai abudu 'buvo gimę 
Lietuvoje. Martinas — Ruzgių 
kaime, Svėdasų parapijos. Ona 
— Maldučių kaime, Deveikių 
parapijos. Vedę išgyveno 33 
metus.

Mes visi velinam dukterei ir 
Žentui ištvermės pernešti šį di- 
džiausį liūdesį ir visiems gimi
nėms reiškiame užuojautą. O 
velioniams Ona
Yanchiams tariame: 
šaltojoje žemelėje!

L. BekeŠiene.
Padėka Visiems Laidotuvių 

Dalyviams
MDėkavojame visiems drau
gams ir draugėms už gėles ir 
visokį patarnavimą mūsų myli
mų tėvelių laidotuvėse. Ačiū 
visiems.

Duktė Frances,, 
žentas ir anūkas 
Johnsonai.

ašara. Graborius G. Sava- 
paliepe visiems atsistoti j 
eiles, o per vidurį nešė kars- 

ir Martino

dar- 
pa- 

lais-

ir Martinui
Ilsėkitės

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius 
•*'*' r —ii’ . *

Drs. Stenger & Stenger.
Optometrists

, 394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

RONKONKOMA 
8634

''ii', ’',F Ha ’'t'H - ’

KRISLAI
' 1 •(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

kaip inkstai taukuosę. Kaip 
tąm paukšteliui, jiems nerei
kėdavo 
živnastį 
šia. 4 \

Argi

nei sėti, nei piauti, o 
gaudavo kuopuikiau-

reikia stebėtis, jeigu 
Černiams ir kitiems buvusiems 
Smetonos 
tams taip
haujoji Lietuva?
dovanos? kol gyvi bus.

gadynes parazi- 
baisiai nepatinka 

Jie jai ne-

Mūsų, vyriausybė neprotes
tuosianti prieš masinį politinių 
kalinių žudymą Graikijoje. 
Taip paskelbė mūsų valstybės 
departmentas.

Kaip gi protestuos, kad 
Graikijos' fašistines vyriausy
bes politika ir visi darbai pri
klauso nuo mūsų vyriausybės? 
Tik paskutinis neišmanėlis ga
li manyti, kad tas masinis pe
litinių kalinių žudymas eina 
prieš norą ir valią mūsų vy
riausybės.

Hitleriniais apetitais .valdo
nų niekur netrūksta, štai ką 
pasakė Kubos darbo ministras 
Dr. Socarras: I •-

“Mano tikslas yra sunaikinti
Komunistų Partiją ir išrauti 
sų šaknimiš jos Įtaką.”

Bet juk lygiai taip komu- 
įtaką sušilę rovė Hit- 
Mussolinis, Smetona ir 

eilė kitų “smarkių” vy- 
Kur jie šiandien,' o kur

nistų 
leris, 
visa
rų.
toji Įtaka? Jų ir kaulai jau su
puvę, o visi sutiks, kad komu
nistų įtaka kur kas didesnė, 
negu buvo prieš desėtką mėtų.

Protingi valdonai kalba ne 
apie naujų idėjų naikinimą, 
bet apie su jomis sugyveni
mą.

Iš LDS 1-mos Apskrities
Gegužės mėnesį LDS kuo

pų susirinkimuose '’rinksime 
delęgatus dėl 8-jo Seimo. Pir
mos apskrities kuopos turėki
me mintyjie, -k;ad yra paskel
bęs apskrities komitetas orga
ne “Tiesoje” 8 numeryje, jog 
suteiks pagelbą • kiekvienam 
išrinktam delegatui po $10 
jo pasiuntimui į Clevelandą.

Taigi, pasinaudokime proga 
ir išrinkime delegatus 8-jam 
Seimui. Informuokime juos, 
lai dalyvauja 1-mos apskri
ties metiniame piknike, kuris 
įvyks birželio 20 d., Olympia 
Parke, Worcester, Mass. *

Piknike sakys prakalbą LDS 
Centro sekretorius Jonas Siur- 
ba, dainuos Aido Choras. De
legatai visi galėš susitarti, 
kaip geriausia važiuoti į Cle
velandą.

Nepamirškime, kad naujų 
narių įrašymas bus iki pat 
Seimo. D. J.

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS
I

Kanados
Black Horse Ale

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

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

. Ldisniitbtds Graborius 
••uLiūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai , , , , /
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

a t C ..V* t-A A’- » -

AUKŠČIAUSIAS SOVIETU TEISMAS IŠLEIDO 
NAUJUS PATVARKYMUS DEL PERSKYRŲ

Maskva. — Sovietų Aukš
čiausias Teismas išleido ke
lis naujus patvarkymus dėl 
perskyrų (divorsų):

Žmonos gali pirm persky
rų reikalauti, kad būtų 
padalinta poros nuosavybė 
ir kad vyras mokėtų jai ali
mentus (pragyvenimo lė
šas).

Jeigu vyras ar moteris 
kreipiasi teisman dėl per
skyrų, turi asmeniškai atei-

ti į tą bylą; o jei ne, tai 
bus atmestas perskyrų pra
šymas. ‘

Jeigu vedęs vyras pame
ta žmoną be perskyrų ir^gy- 
vena su kita, tai žmona dar 
neturi teises susituokti su 
kitu pirma, negu teismas 
duos perskyras. Vyras bus 
atsakingas ir už tų vaikų 
užlaikymą, kuriuos prigy
veno kitai moteriai pirm 
perskyrų.

HELP WANTED—MALE • 
REIKALINGI VYRAI

NUSTATYTOJAI
Klijavimo Mašinų •

Lankstymui Cartons 
SU PATYRIMU

International Straight Line Gluers
Staudc Master

Cellophane Machine, etc.
BLUM FOLDING

PAI’ER BOX CO. INC. 
79 BOGART STREET

BROOKLYN, N. Y.
----2-----------1

AUTO MECHANIKAS
Pageidaujama su Hydramatic patyrimu 

Č Dienų Savaitf
Puikipu$i'i ■ Alpų•

MR. HAMBURGER
41 HUDSON STREET , 

' YONKERS, N. Y.
(115)

Priešsovietiniai Blokai 
Negali Pastot Karui Kelią

Praga. — Trygve Lie, 
Jungtinių Tautų sekreto
rius, savo straipsnyje “Ru
de Pravo”, Čechoslovakijos 
komunistų laikraštyje, rašo, 
jog valstybių blokai negali 
pastoti kelio naujam karui. 
(Suprantama, jis turėjo 
galvoj priešsovietinius šalių 
blokus, kurie organizuojami 
vakarinėje Europoje ir vi
same Amerikos žemyne.) 
Anot Lie, tik Jungtin. Tau
tos galėtų išlaikyti taiką, 
jeigu joms priklausančios 
valstybės elgtųsi pagal 
Jungt. Tautų čarterį.

Bangkok, Siam. Neži
nia kas pavogė $2,000,000 
aukso iš holandų lėktuvo.

PRANEŠIMAI
NEWARK, N. J.

Naujų Melodijų Vakaras, 
geg. 16 d., Liet, salėje, 180 
York Avė. Pradžia lygiai 6

Įvyks 
New 
v. v. 

Įžanga tik $1. Po programos šokiai. 
Programa- bus 
nes i 
kos: Dolores Petronaitė, solistė; Al
bert Vasiliauskas, solistas; Law
rence Bakūnas iš Fairfield, Conn., 
smuikininkas; Onutė Stelmokaitė- 
Eicke, solistė; Sietyno Oktetas ir 
pats Choras. Visus kviečia Siety
nas. (113-114)

PHILADELPHIA, PA. t 1
Veikiančio Komiteto susirinkimas 

įvyks geg. 16 d., 3 vai. dieną. Liau
dies Name, 7^5 Fairmount Avė. Visi 
delegatai ir organizacijų dariai, 
kviečiami dalyvauti, . nes turime la
bai svarbų reikalų apsvarstyt. — 
Valdyba. (113-114)

SCRANTON, PA.
Literatūros Draugijos 39 kp. susi

rinkimas įvyks 16 d. geg., pas E. 
Geležauskienę, 1210 Blair Ave., 2 v. 
dieną/ Visi draugai dalyvaukite šia
me susirinkime, nes turim labai 
daug svarbių reikalų apsvarstymui, 
— P. Šlekaitis, sekr. (113-114)

rama- bus nepaprastai žingeidi,, 
dalyvauja jame šios meno spė-

Wallace o Atviras i 

Laiškas Stalinui . *■ ' ' 
(Tąsa nuo. 1-mo pusi.) 

ma atsakinga už vietinių 
komunistų išsišokimus, ly
giai kaip Jungtinės Valsti
jos negali būti laikomos at
sakingomis už tai, kad dau
gelis kapitalistų išnaudoja 
atsilikusias tautas,, nebūda
mi šios šalies piliečiais ar
ba tik iš vardo skaitydamie- 
si jos piliečiais.
Visus Nesusipratimus Gali

ma Išspręsti Derybomis, 
bet ine Karu

Jokio nesusipratimo ar 
keblumo tarp Jungtinių 
Valstijų ir Sovidtų Sąjun
gos negalima išspręsti , jėga 
arba gąsdinimais. Antra t 
vertus, taikiomis, viltingo- r 
mis derybomis galima iš
spręsti visus nesutikimus, 
kaip kad reikalinga Taikos 
Šimtmečiui, kurio reikalau
ja Paprastojo Žmogaus 
Šimtmetis.

I
J. J. Kaškiaučius, M. D.;;

s 7«
530 Summer Avenue, J!

Newark 4, N. J. J •
HUmboldt 2-7964 • ’
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Armour kompanija gink
luoja streiklaužius peiliais 
ir revolveriais. '

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

ManageL

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

L lūs ir krajavus 
® sudarau su ame- 

rikoniškais. Rei- ;
Hkalui esant ir 
h p a d i d i n u tokio 
» dydžio, kokio pa- 
F geidaujama. Tai- 

pogi atmallavoju, į 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191 j

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų ,

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių ’Patrovų Gerai Suderinto Valgio‘$1.60

DETROIT, MICH.
LLD 52 kp. susirinkimas įvyks 16 

d. gegužės, 2 vai. dieną. Draugijų 
salėje, 4097 Porter. Nariai, dalyvau
kite šiame susirinkime, nes reikės 
išrinkti delegatus į 10-tos apskri
ties suvažiavimą, kuris įvyks Drau
gijų salėje, 30 d. gegužės?. Taipgi 
reikės iš kuopos išrinkti Komitetą, 
kuris bendrai su 188 kp. turės su
rengti delegatų priėmimo vakarienę, 
29 d. geg. Užsilikę už šiuos metus 
su duoklėmis, nepamirškite ateiti 
pasimokei. — Valdyba. (113-114)’

ROCHESTER, N. Y.
Gegužės 15 d., rengiamas pažmo- 

nys spaudos naudai. Visi rocheste- 
riečiai prašomi atsilankyti ir parem
ti šį svarbų darbą. Rengia LLD 50 
ir 110 kuopos. Bus skanių valgių ir 
gėrimų. Vieta: 575 Joseph Ave. 
Pradžia 6 v. v. — Kom. (113-114)

BINGHAMTON, N.
Motinos Dienos apvaikščiojimas 

įvyks gegužės 16 d., Liet, saįėje, 2 
vai. dieną. Įžanga nemokama. Va
karienė bus gardžių valgių, kąina 
$1. Vakarienės pradžia 4 vai. dr bus 
duodama lig vėlumos. Kviečiame vi
sus dalyvauti. — J. K. N., mot skyr. 
kor. (113-114)

HARTFORD, CONN.
Teatras ir Koncertas, rengia,Lai

svės Choras, geg.) 16 d. Pradžia 
2:30 v. dieną. Liet, salėje, 227 Law
rence St. Trijų veiksmų komediją 
suvaidins artistai iš Waterburio, Vi
lijos Choro nariai. Koncertinę pro
gramą išpildys 
Wilma Hollis, 
tvertas- Motrų 
Grace Gailen.
Vyrų Choras. Bus ir kitų grupių, 
duetų, kvartetų, sdlų ir kitokių pa- 
rnarginimų. Kviečiamo • vietinius ir 
iŠ apylinkės dalyvauti, nes su • šiuo 
teatru ir koncertu baigiame šį se
zoną. Įžangk $1..— Kom. (113-114)

Laisvės Choras, vąd. 
Dainuos naujai su- 
Choras, vadovybėje 

Taip pat dainuos ir

Kom. (113-114)
HAMTRAMCK, MlCH.

LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 
geg. 16 d., 11 vai. ryto, 3014, Ye- 
riians. Visi nariai būkite laiku, nes 
yra daug reikalų aptarti, atsiveski
te ir naujų narių. —Sekr.

(113-114)

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.
7 • h f '• »I X. M > < 5 • «

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokiQ valgių

■i ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y<
Tel. EVergreen 4-9612

GREEN STAR BAR & GRILL
Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” iįcs žino, kad visados bus patenkinti

' ATEIKITE ĘASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

• PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI •

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketvirt., Geg. 13, 1948



Mrs. Mollie Steinberg, 53 
metų, apliejusi miegančio vy
ro galvą verdančiu vandeniu, 
nuvežta j ligoninę tikslu ištirti 
jos protą.

TgERI PIETOS!!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis .

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

I ■ - ’

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

So. Brooklyno Žinios
Norime Priminti

Vilniai Aukos

LDS

ir 
in-

dvasiškiai, 
pavaldiniai, 
iššaukimą.

£

Dominick Scuttaro, 29 metų, 
nuteistas pusaštuntų iki 
metų kalėti už savo 
blogdarybėš būdą, 
tikdavęs nužiūrėtas
keleives ir padėdavęs 
panešti bagažus tikslu 
plėšti.

Privatiškos 
jančių autobusų firmos 
padavė miestui prašymus 
ti pakelti fėrus ant visų 
jų iki 8 centų. O ant
Avenue, kur fėras jau buvo 
centų, kelti iki 12 ir pusės

NewWk<R<M0žfe?inios
Privatiškos Firmos Jau 
Prašė Valdžios Leisti 
Pakelti Busy Fėrą

mieste kursuo- 
jau 

leis- 
lini- 
5th 
10 
c.

Filmų vakaras įvyks jau šį 
šeštadienį, gegužės 15-tą, 7 :30 
valandą, 419 Lorimer St. Vie
nas -bus. apie mūsų amerikinį 
gyvenimą, o kitas iš mokslei
vijos gyvenimo, su dainomis, 
liaudies šokiais ir vietomis iš
margintas Juokeliais.

Kviečiame kartu su mumis 
įdomiai ir naudingai pabuvo
ti šeštadienio vakarą.

Rengėjai.

15 
išrastą 

Jis pasi- 
senyvas 

joms 
api-

“NE TAIP GYVENA, 
KAIP KITI” ‘

Grupė veteranų su šeimo
mis, neturėdami, negalėdami 
rasti namų, buvo apsigyvenę 
ties Mitchell Field trileriuo
se. Bet turintiems namus, 
apygražiai gyvenantiems kai
mynams ta^ nepatiko. Neken
čiamieji iškeliavo vidufvaka- 
rių ir vakarų link, vildamiesi 
rasti vietą, kur jų neperse
kios. <

IMilWii

Wallace Pasmerkė Mundt 
Bilių Kaipo Demokratijai 

, Mirties Dekretą
Henry A. Wallace ir sena

torius Glen H. Taylor, trečio
sios partijos kandidatai į mū
sų šalies prezidentą, ir vice
prezidentą, pasmerkė Mundt 
bilių, kaipo aršiausi prieš de
mokratiją mierį.

Tas bilius, jeigu Amerikos 
liaudis daleistų jam tapti įsta
tymu, . sunaikintų kiekvieną 
liaudies organizaciją, už
gniaužtų kiekvieną liaudies 
pasimojimą kovoti prieš ver
gėjus, atimtų laisvę net pakri
tikuoti blogdarius.

Riksmas apie ’komunistus, 
sakė jis, yra tik priedanga 
Įvedimui policijos galios ant 
viso mūsų gyvenimo.

Kalbėdami perpildytame 
Madison Square Gardene, pra
ėjusio antradienio vakarą, 
Mr. Wallace ii’ Glen Taylor 
įspėjo, jog Amerikos, žmonėms 
dar nėra per vėlu veikti, kad 
tas aršus bilius būtų atmes
tas. Bet' ir negalima delsti, 
tam laikas dabar.

.Wallace taipgi paskelbė iš
traukas savo atviro laiško, ra
šyto Stalinui dėlei Jungtinių 
Valstiji] ir Tarybų Sąjungos 
bendro reikalo susitarti išlaiky
mui taikos. Jis sakė, kad jo 
laišl&s buvo parašytas pirm 
išgirdimo, kad mūsų ambasa
dorius su Molotovu _ apsikeitė 
notomis. Apie laišką plačiau ra
šoma kitoje šio laikraščio vie
toje.

Wallace taipgi iškėlė reika
lavimą, kad Jungtinės Valstijos 
privalo pirmiausia pripažinti 
Palestinoje įkurtą žydų valsty
bę, kuri, einant UN tarimu, tu
rėtų tapti oficialią! pervesta

žydams šį sekmadienį, 16-tą 
gegužės.

Wallaca taipgi ragino dvasiš- 
kiją imtis veiklos už taiką.

Įdomu kaip suinteresuoti 
ruošimu karo, skleidimu už ka
rą propagandos, 
ypatingai Romos 
atsineš į Wallace’d
Juk tai būtų prieš milionierių 
reikalus, prieš aukso dievaitį. 
O gal ir atsiras kunigų Orle,- 
manskių?

Wallace kalba buvo trasliuo- 
jama ir per radio nuo 10:30 iki 
11 vali Turininga ir aiški, kaip 
ip visos jo kalbos, šaukianti už 
“taikos šimtmetį,“ be ko negali 
būti “eilinio žmogaus šimtme
čio,“ negali būti liaudžiai gero
vės, Wallace prakalba buvo 
pertraukinėjama audringomis 
ovacijomis:

Šiltai atsiliepė čia susirinku
si 20,000 publika ir į kitus kal
bėtojus ir duosniai parėmė dar
bą už išlaikymą demokratijos 
ir taikos su Wallace ii’ Tayloru.

Brangi'Pagalba
Įkaitus krikštynoms, pradė

jus jose švaistytis peiliais, 
Ray Tormey, išsigandęs, iš
šaukė pagalbon gaisragesius. 
Peštukai išsigando gaisragesių 
ir išbėgiojo. Bet Tormey už 
tai teisme turėjo pasimokėti 
$25.

Policijos pagalba būtų bu
vusi už dyką, bot Tormey aiš
kinosi, jog namuose telefono 
nebuvo, o laukti iki policiją, 
susigaudytų kur gatvėse, nė- 
buvo kada.

Sietyno Chorus

Sekantį Sekmadienį , 
Būkite Kultūriniame 
Centre

Sukniasiuviai Ragina 
Viršininkus Veikt 
Prieš Mundt Bilių

Sekantį sekmadienį, gegužės 
(May) 16, 1 vai. po pietų, 
kviečiame visus į Kultūrinį 
Centrą, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y. Kvie
čiame pasitarti ban kieto - su
ruošimo reikalu ir abelnai vi
sų trijų dienų, kaipo oficialio 
atidarymo, pokilio reikalu.

■ Pątys suprantate, kaip di
delis bus parengimas, kiek 
daug darbininkų reikės per 
tas tris dienas. Todėl kvie
čiame į talką atidarymo poki- 
liui. Reikės patarnautojų 
prie stalų, valgių gamintojų if 
kitokių darbininkų. Taigi, šį 
sekmadienį bus darbininkų 
mobilizavimo diena. Ateikite 
ir prisidėkite prie šio svarbaus 
darbo.

Šį sekmadienį jau turėsime 
alaus. Taipgi bus pagaminti 
geri pietūs žemomis kąinomis. 
Tad valgykite pietus savo res
tauracijoje.

Atidarymo Komisija.

Du šimtai kukniasiuvių 
kitų moteriškų drabužių 
dūstrijos šapų pirmininkų sa
vo susirinkime nutarė para
ginti 1LGWU viršininkus veik
ti prieš Mundt bilių kuris pa
vestų visą valstybės kontrolę 
policijai. Pirmininkų susirin
kimas įvyko Manhattan Cen
ter, pirmadienio vakara. .

Policijos Raiteliai Jojo 
J Minią Pikietuotojų 
Prieš Kurstymą Karo

masiniu išstojimu ir šauksmu:
“One, two, three, four — 

we don’t want another war!’’ 
Taipgi ir šauksmu “keep away 
from Fascist film’’ atsiekė sa
vo. Tą vakarą to šlykščios 
fašistinės ir užkarinės propa
gandos filmo nebepradėjo ro
dyti.

Ar ateityje teatras susilai
kys nuo to filmo rodymo, pri- ' 
klausys nuo liaudies tolimes
nių veiksmų. Gi nuo tų veiks
mų ir išvado su šiuo filmu 
priklausys, ar Hollywoodui 
apsimokės ateityje gaminti 
karą kurstančius filmus. Jei 
liaudis nepastos kelio kruvinai 
propagandai dabar, sakoma, 
Hollywoodas turi suplanavęs 
šimtus tokių. Tuos filmus 
seks jaunimui uniformos, o po 
to karas ir —r vieniems nauji 
milionai dolerių, kitiems karo 
taksai ir kapai. * T—as.

Būrys newyorkiečių, su 
Miesto Tarybos nariu Eugene 
P. Connolly priešakyje, pra
ėjusio antradienio vakarą nu
ėjo pikietuoti Roxy Teatrą, 
kur turėjo įvykti 7premjera 
karo propagandos filmo “Iron 
Curtain.” (Tai to paties, ku
rio gamintojai yra pasauliniai 
paskubusių kelių kompozito
rių patraukti teisman už vog
čiomis panaudojimą jų muzi
kos melui ir karo, propagan
dai pagražinti.)

Vėliau prie pikietuotojų pri
sidėjo tūkstančiai, grįžtančių 
iš Madison Square Gardene 
įvykusio masinio mitingo, ku-. 
riame kalbėjo Henry A. Wall
ace ir Glen H. Taylor, trečio
sios partijos ir viso amerikipio 
liaudies judėjimo Tcandidatai 
i prezidentą ir yicę-preziden- 
tą.

Bematant čia prigužėjo po
licijos. Pribuvo ir save besi
vadinantieji katalikais vete
ranais (tikriems katalikams 
gėdą darantieji) šovinistai ir 
pradėjo vykdyti “demokrati
ją“ hitlerininkų paliktu būdu, 
pulti pikietuotojus, plėšyti ,jų_ 
plakatus.

Policija^Jujrios pareiga bū
tų prižiūrėti i>ttfarkos, mato
mai, buvusi atsiųsta ne tvar
kai daboti. Kaip kad ir prie 
streikierių pikietų linijų, poli
cija leįdosi netvarkos kėlė
jams ir mušeikoms padėti. 
Leidosi į minią raiteliai ir 
ginkluoti pėstininkai policis- 
tai, kokiu tai ypatingu taik
lumu pataikydami ne į muštu
kų, bet į pikietuotojų grupes. 
Kelis areštavo.

Nuvaikius minią nuo tea
tro, policija paskiau visai ati
tvėrė teatrą nuo pikietuotojų.

Pikietuotojai, tačiau, savo

Iš LDS 50 Kp. Susirinkimo
Gegužės 7 d., Dombrowsky 

svetainėje, įvyko LDS 50 kp. 
susirinkimas. Narių dalyvavo 
nedaug. Mat, tą vakarą lietus 
lijo, tai tiem, kurie ir taip į- 
susirinkimus tingiai lankosi, 
buvo priežastis nedalyvauti. 
Kai kurie turėjo savo unijos 
svarbų mitingą.

Iš komiteto raporto pasiro
do, kad kuopoje vjskas tvar
koje. Nariai pasimoka .duok
les laiku, susispendavusių nė
ra. Ligonių šiuom syk yra 
tfys.

Drg. C. Bready," delegatas 
į Meno Sąjungos konferenciją, 
kuri atsibuvo balandžio mėn., 
negalėjo pribūti, tai raportą 
pridavė raštu. RapdHavo, kad 
Meno Sąjungos apskritis pa- 
sibrėžųs didelius darbus. Di
delės pastangos dedama, kad 
vašą^ihiai kursai auklėjimui 
mūsų meninių spėkų būtų 
sėkmingi: kad išauklėtume 
daugiau jaunimo, kuris dar
buotųsi meno srityje.

Atlikta balsavimas
Centro Valdybos ir. išrinkta 
delegatas LDS konvencijon, 
kuri įvyks Clevelande, liepos 
mėn.; judmi bus d. M. Kuli- 
kienė,.

Vajaus reikalu ir šiuom sy
kiu organizatoriai nieko netu
rėjo. Mat, jau jie seniai yra 
nusprendę, kad neužsimoka 
nei rūpintis, nes naujų narių 
vistiek nebus galimd gauti. 
Teisybė, naujų narių gauti nė
ra lengvas darbas, nes in
surance kompanijos siuntinėja 
po stabas agentus. Tai viena 
priežastis. O antra, tai dabar 
veik kiekvienoje dirbtuvėje 
yra tąip vadinamos groop in
surance, kur bosai verstinai 
liepia visiems prie jų priklau
syti. Bet nežiūrint visų sun
kumų, jeigu būtų dedamos pa
stangos, tai bent kięk naujų 
narių būtų galima gauti. Lai
ko liko mažai, jau tik du mė
nesiai, 
šiomis 
stokite

Vilnies bendrovęs suvažiavi
mo proga paskutiniai pridavę 
aukų dienraščiui per mane: 
LDS 3-čia Apskritis $10, J. 
Dafnius $1, W. Keršulis $3, A. 
Balčiūnas $2, Jonas Vitkūnas 
$2. • ' I .

Šios aukos ir anksčiau gau
tosios buvo pasiųstos dienraš
čiui Vilniai dar.prieš šuvažia- 
vimą. Iš Brooklyno dienraš
čiui Vilniai suvažiavimo proga 
buvo pasiųsta ,$262.50. Tai 
graži parama.

Dienraštis Vilnis, kaip ir 
dienraštis Laisvė, turi finansi- • «
nių keblumų. Kurie nesuspė- 
jote primesti finansinės para
mos Vilniai suvazįavimo pro
ga, primeskite dabar. . . “ge
riau vėliau negu niekad.“ Pa
siųskite šiuom antrašu: Vilnis, 
3116 S. Halsted.St., Chicago, 
Ill. , F. P. Buck.

JŪSŲ AKYS

yra
JŪSŲ BUITIS

MOONLIGHT MELODIES

AUTOMOBILISTAMS
New Yorko miesto centre 

draudžiamų pastatyti auto 
gatvių plotas padidintas. Už
draudė statyti auto darbo dier 
nomi« ir valandomis ant 3rd 
Avė. nuo Marks Place iki 64th 
St. ir ant 8th Avė. nuo 
iki 59th Sts.

SAUGOKITE JAS GERAI

Duokite išegzaminuoti savo akis 

ir ‘sužinokite tiesa apie savo akis’

4 2nd Organizatoriai, bent 
paskutinėmis dienomis 
darban!

Koresp.
(a new revue)

DIRECTED BY WALTER ŽUKAS

SUNDAY-MAY 16
I

ST. GEORGE’S HALL 180 NEW YORK AVE.

Newark, New Jersey

w -% I

ęr

Klausantis Sietyno Melodijų (
Man Norėjosi Sušukt: Sustok, 

Akiemirksai, Tu Taip Gražus!” 
t— L. Prūseika.

Šokiai P<y Programos

Patrick George Butler, 49 
m., gyveno 636 Grand St., 
Brooklyne, mirė gegužės 10 
d.,'namuose. Kūnas pašarvo
tas grab. M. P. Bieliausko 
koplyčioj, 660 Grand St. Lai
dotuvės įvyks gegužės 13 xl., 
Šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Anna, sūnų John, duk
terį Dorothy ir brolį John. 
Laidotuvių apeigoniis rūpinaši 
grab. Bieliauskas. 0

Sabąstijonas Walantinas, 82 
m. amžiaus, gyveno 294 Suy- 
dam St., Brooklyne, mirė geg. 
11 d., Greenpoint ligoninėj. 
Kūnas pašarvotas grab. J. Gar
švos koplyčioj, 231 Bedford 
Ave.,' Brooklyne. Laidotuvės 
įvyks geg. 15 d., šv. Traices ka? 
pinėse. Velionis paliko nuliūdi
me dukterį Alice Goldbach, du 
anūkus ir ses.ęrį Agnes .Zuba- 
vičienę, motiną Stanley: ZubaT 
vičiaus, brooklyniečiams gerai 
žinomo acįvokato-accountant.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

LAISVĖS SPAUSTUVEI 
REIKALINGAS 
DARBININKAS
Laisvės spaustuvei reikalingas dar

bininkas prie ekspedicijos darbo,, 
mokantis troką vairuoti. Gera. mo
kestis darbą išmokus. Rašykite tuo
jau paminėdami savo amžių ir kokį 
darbą dabar dirbate. Kreipkitės: 
Laisvė, 427 -Lorimer Št., Brooklyn, 
N. Y. 1 ■ ' (111-113)

Brooklyno žydų ligoninė 
1937 metais* perleido virš 20 
tūkstančių ligonių.

GYDYTOJAS

. S. S. Lockett, M. D.
. . / 7 į

223 South 4th Street E
' BROOKLYN, N. Y.

1—2 dienom • K ?
6—8 vakarais t

| Ir Pagal Pasitarimais. E
< Telefonas EVergreen 4-0203 E

Vaflandos:

DANTŲ GYDYTOJAS^ I

Dr. A. PettikaĮ 
z 221 South 4th Street L 

’BROOKLYN, N. Y. h

Tėl. 'EVergreen 7-6868 

9—12 ryte •
1— 8 vakare ■'

Penktadieniais uždaryta.

Valandos:

Jerome Hurwitz
OPTOMETRISTAS

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

E V. 8-2123
Atdara kas vakarą iki 8-tos ,— Penktadieniais uždara

B. S. A. O.
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Man’. BULOVĄ...richly .tyled 
... always accurate and depend-

įvairybė kostu- 
džlulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbimo,

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

Udy’t BULOVĄ .

N«w M the time to choose the 
... a Parker M51w pen and mate 

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

•17-50

ROBERT LIPTON
. Jeweler

701, Grand ŠL, arti Graham Ave., Brooklyn
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