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Skaitomi. . .
Nesulaikys Žmonių Judėji

mo.
Pradeda su Komunistais.
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Rašo R. MIZARA
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Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.
Kai šie žodžiai bus skaitomi, 

gal Atstovu Rūmai jau bus 
mašinališkai pravarę Mundt- 
Nixon bilių, — reakcinį, hit
lerinį Vilių, kuriuo siekiamas! 
užduoti Jungtinių Valstijų 
konstįtucijai i)’, žinoma'. Ame
rikai didžiulį smūgį. ,

Tačiau su tuo liaudies ko
va prieš šį bilių nesibaigs; ji 
tik Įsismagins.

Jeigu, Atstovų Rūmai 
Mundto bi’ių pravarys, tai bus 
dedamos dar didesnės pastan
gos, kad senatas ji atmestų.

Kova prieš Mundt-Nixoh bi
’ių yra kova už pagrindinių 
Amerikos žmonių teisių ir lais
vių išlaikymą.

Siūloma Amerikon 
Priimti 200,000 
“Išvietintyjy”

UNIJOS, PROFESIONALAI IR DAUG 
BILIUI 

S----------------------- ;----
KITŲ PRIEŠINASI MUNDTO I

pavadi-
Jis toks

pasakė

Henry A. Wallace 
no šį Liliu baisiuoju, 
ir yra.

Tolydžio Wallace
nepaisant, ką reakcininkai 
Kongrese su šiuo biliumi pa
darys, jie nesulaikys jo, Wall
ace’o, neigi milijonu kitu ame-

tikslo, — nuo kovos už taiką,

venimą!
Amerikos istorijoje buvo to

kių atsitikimų, kai reakcinin
kams laikinai pavyko pančio
ti progresyvę visuomenę.

19-tojo amžiaus pabaigoje 
Kongresas buvo išleidęs Alien 

fir Sedition įstatymus; tai bu
vo priemonė anų laikų pro
gresyviam žmonių judėjimui 
pasmaugti. . *

Einant tais įstatymais fede- 
ralistai kišo kalėjimuosna 
žmones, o nepiliečius depor
tavo . Bet visa tai nesulaikė 
progresyvio j iki ėjimų!

Nesulaikė progresyvio ju
dėjimo ir Palmerio ablavai.

Nesulaikys progresyvių ju
dėjimo nei siu dienų reakci
ninkų pastangos!

Washington. — Demok
ratai senatoriai J. H. Mc
Grath ir Carl A. Hatch pa
siūlė Kongresui, kad nutar
tų priimti Amerikon per 
dvejus metus 200,000 pabė
gėlių (išvietintų), esamų 
Vokietijoje, Austrijoje ir 
Italijoje.

Senato teisinis komitetas t 
pirmiau ragino įleisti šion, 
šalin per 2 metus 100,000 
pabėgėlių, kaip nekvotinius 
ateivius.

Be to, senatims komitetas 
reikalavo, kad puse viso pa
bėgėlių skaičiaus būtų pri
imta iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos.

Pirmesnis Kongreso at
stovų rūmo komiteto suma
nymas piršo leisti visai ap
sigyventi Jungtinėse Vals
tijose 15-kai tūkstančių jau 
atvykusių pabėgėlių, apart 
kitų, kurie dar bus priimti.

Reikalaujama Išskirti 
Negrus Kariuomenėje

Washington. — Senato 
ginkluotų jėgų komitetas 
siūlė verstinai imt kariuo
menėn dviejų metų tarny
bai -vyrus nuo 19 iki 25 me
tu amžiaus.

Senatoriai iš pietinių val
stijų piršo “pataisymą”, 
kad baltieji galėtų atsisakyt 
sykiu su negrais tarnauti.

\Plieno Darbininkų ir Siuvėjų 
Unijų Suvažiavimai Reikalauja 
Atmesti “Totalitarinį” Bilių

Plienininky Vadai 
Prieš 3-ją Partiją

CIO

Mundto-Nixono bilius at
suktas neva prieš komunistus, 
bet tai tik priedanga.

Hitleris taipgi pradėjo “sa
vo darbą” su komunistais, o 
nuėjo—matėme, kur.

Mundto-Nixono bilius yra 
atkreiptas prieš trečiosios par
tijos judėjimą ir jos veikėjus, 
prieš darbo unijas ir visas pro- 
gresyves organizacijas, kovo
jančias prieš monopolistinį 
Wall atryto viešpatavimą.

Taigi kova prieš šio biliaus 
įstatymu padarymą privalo 
plėstis ir plėstis, iki ‘bilius bus 
Kongreso atmestas.

Boston. — Vadai 
Plieno Darbininkų Unijos 
suvažiavime, š a u k d ami 
prieš komuftištus, pervarė 
rezoliuciją, atmet a n č i ą 
Henrio Wallace’o trečiąją 
partiją. Daugelis pasiūlytų 
rezoliucijų reikalavo draf- 
tuot generolą Eisenhowerį, 
kąip kandidatą prezidento 
vietai. Nė vienas delegatas 
nekalbėjo už Trumaną. Bet 
vadai įpiršo rezoliuciją, už
ginančią Marshallo - Tru- 
mano planą vakarinei 
ropai prieš komunizmą 
Sovietus.

Čechoslovakai Nubaudė 
Tuziną “Vakarinią 
Valstybių Šnipą”

Praga. — Čechoslovakijos 
teismas atrado kaltais 12 
asmenų, kaip vakarinių val
stybių šnipus. Vienas už tai 
nusmerktas sušaudyt, o 11 
nuteisti kalėjiman. 9 kiti 
išteisinti.

Viena slapta šnipu-kenkė- 
jų organizacija vadinosi 
“Amerikinių Partizanų An
gelas”. Jos tikslas buvo “ko
voti prieš dabartinę Čecho- 
slovakijbs valdžią ir prieš 
Sovietus, kai kils karas tarp 
Amerikos, ir Sovietų Sąjun
gos.”

Eu- 
< ir

Boston, Mass

Smarkiai Auga Lenką 
Fabriky Gamyba

’Varšava..— Per tris pir
muosius šių metų mėnesius 
anglies gamyba Lenkijoj 
pakilo 24 nuošimčiais, plie
no 40 nuošimčių, geležinke
lių traukinių'74 nuoš., med
vilnės audeklų j,39 nuoš. ir 
•vilnonų 55 nuošimčiais auk
ščiau, negu pernai per tuos 
pačius mėnesius.

Kitų dirbinių gamyba per , 
pirmąją šių metų ketvirtį 
sekamais nuošimčiais vir
šijo tą pačią 1947 metų ket-

Washington. — Ketvirtadienį atvyko iš New-Yor
ko 2,000 darbą unijų ir kitų organizacijų delegatų. Jie 
reikalauja, kad Kongresas atmestų Mundto policinės 
valstybės bilių. Nors bilius formaliai atkreiptas prieš 
komunistus, bet jeigu jis taptų įstatymu, tai naikintų 
unijines, ir politines amerikiečių teises.

Kas Išstoja prieš Mundto Bilių
Ta^’p organizacijų, kurios priešinasi Mundto biliui, 

yra sekamos:
Geležinkelių Traukinių Darbininkų Brolija.
CIO Jungtinė Elektrininkų, Radijo Darbininkų ir 

Mašinistų Unija.
CIO Važiuotės Darbininkų Unija.

( CIO Valdinių Darbininkų Unijos apskritis New 
Ybrke.

Amerikos Veteranų Komitetas New York srityje. •
Darbo Federacijos Maliavotojų Unijos 842-ras 

skyrius.
Nacionalė Sąjunga dėl Negrų Tautos Pažangos.
CIO Kailiasiuvių ir Odos Darbininkų Unija.
Sąjunga rprieš Šmeižikus.
Nacionalė Advokatų Gildija.
Connecticut Valstijos Amerikiėčių Veteranų Ko

mitetas. . .
... Rochesterio Piliečių Komitetas Konstitucinėms Tei

sėms Ginti.
, Darbo Federacijos Sukniasiuvių Unijos Bendroji 

Taryba Clevelande.
Darbo Federacijos Mašinistų Sąjungos 1108-tas 

skyrius Clevelande." \ • 
' ; Marylando Valstijos Progresyvių, Partija.

Plieno Darbininkų ir Amalgameitų Rūbsiuvių 
Unijos Smerkia Mundto Bilių

Boston. — CIO Plieno Darbininkų Unijos suvažia
vimas geg. 12 d. vienbalsiai priėmė rezoliuciją,'reika
laujančią, kad Kongresas sumuštų Mundto bilių. Rezo
liucija sako:

“Tas bilius yra pavojingas grųmojimas žodžio ir 
sąjungų JaisVei ir darbo unijoms.”

$

biliui

vadai 
bilius

Sekmadienį, 16 d. gegužės, 
2:30 vai. po pietų, Patrick 
Gavin Auditorijoje, F ir 7th 
Sts., So. Bostone, įvyks 
gražus kdncertas. Dainuos 
K. Menkeliūnaitė, Worces
ter, Montello; Cambridge ir 
Norwoodo čhorai. Bus so
listų ir duetų. Visus ir visas 
prašome atsilankyti.

Jonas Grybas.

Metalo liejyklų mašinos 
42 nuošimčiais, popiera 44 
nuoš., cementas 76 nuooš., 
šilkas 91 nuoš., batai 99 
nuoš., konservuota 'mėsa 
123 nuoš. ir dviračiai 246 
nuošimčiais.

ATLANTIC CITY, N. J. — CIO Amalgameitų Rūb
siuvių Unijos suvažiavimas pareiškė:

; Mundto bilius “yra naujausias velniškas padaras” 
kongresmanų Neamerikines Veiklos Komiteto.

Suvažiavimo priimta rezoliucija sako:
“Mundto bilius siekia uždėti valdžios kontrolę žmo

nių mintims ir idėjoms. Jis vadovaujasi totalitarines 
(fašistinės) valstybės dėsniais...” ',

• Amalgameitų rezolmcija šaukia panaikinti ir Ne- 
amerikinį Komitetą, kaipo “pavojų amerikiečių lais
vei.” ' f • »

MARSHALL AS ATSISAKO NUO 
DERYBŲ SU SOVIETAIS

100 Nuošimčių Streikas 
Prieš Chryslerio Komp.

Detroit. Šimtaprocen
tiniai streikuoja 75,000 
Chryslerio automobilių kor
poracijos darbininkų 16- 
koje fabrikų Michigane, Ca- 
lifornijoj ir Indianoj; reika
lauja pakelti algą 30 c. va
landai. Kompanija buvo*pa- 
siūlius tik 6 centus priedo 
valandai.

Amerikonai Kviečią 
Nacių Smogikus Kami 
Prieš Žydus?

New Yorko Daily Wor
ker išspausdino tokią žinią 
iš Vokietijos:

Jungtinių Valstijų oficie- 
riai Vokietijoje klausinėja 
nacius smogikus Hammel- 
bergo koncentracijos sto
vykloj, ar jie norėtų plaukti 
į Palestiną ir kariauti prieš 
žydus, šis klausimas stato
mas tiems, kurie netrukus 
bus paleisti iš stovyklos.

Tiktai nedaug smogikų 
sutiko Palestinon keliauti. 
Dauguma atsakė: “Mes jau 
kovojome prieš žydus, bet 
nieko nelaimėjome.”

Sovietu Kompozitoriai 
Skundžia Fox Judžius

New York. — Keturi so
vietiniai muzikos kompozi
toriai per savo advokatus 
kreipėsi į New Yorko vals
tijos aukščiausio teismo 
teisėįą Edwardą R. Ko- 
chą, kad uždraustų vartoti 
jų vardus ir muziką »Fox 
kompanijos judyje The Iron 
Curtain (Geležinė Uždan- 
ga).

Šiame priešsovietiniame 
judyje yra be tų kompozito
rių leidimo naudojama jų 
parašyta muzika. Skundą 
teismui davė garsieji sovie
tinės muzikos kūrėjai: Dmi- 
trius Šostakovič, Aram 
Klachturian, Nikolai Mias- 
kovski ir Sergėj Prokofiev. | 
Teisėjas Koch dar nepa
skelbė sprendimo.

Žydai Pasiruošę 
Atmušt Arabišką 
Armijų Įsiveržimą
Ragana susirikiavo vi'suose 
Palestinos pasieniuose. Jie 
pasiruošę atmušt gręsiantį 
Įsiveržimą keturių arabiškų 
kraštų . armijų — Lebano, 
Syrijos, Transjordano ir Ę- 
gipto.

Pranešama, jog kai tik 
anglų valdžia pasitrauks iš 
Palestinos geg. 15 d., tos a- 
rabų armijos tuoj briausis 
Palestinon. Transjord ano 
karalius Abdullah jau per
metė savo kariuomenės jun
ginius ’į Jericho, rytinės 
Palestinos miestelį. Jo ar
mija yra anglų oficierių iš
lavinta ir angliškais gink
lais ginkluota.

Arabai sakosi atgriebę 
nuo 'žydų Bab ei Wadą, 12 
mylių į vakarus nuo Jeru
zalės, ir vėl užkirtę žydams 
vieškelį iš Jeruzalės į Tel 
Avivą. • 1

Pietinė Korėja Gali 
Netekt Elektros?

Seoul, Korėja. — Tautinė 
šiaurinės Korėjos pusės vy- 

4riausybė grūmoja sulaikyti 
elektrą pietinei Korėjos pu
sei, užimtai amerikonų; sa
ko, ‘jog pietinė Korėja neat
siteisia už elektros jėgą. A- 
merikonų komandierius ge- 
nerol. John R. Hodge šau
kia Sovietų atstovus šiauri
nėj Korėjoj į greitą konfe
renciją dėl elektros užkirti
mo pavojaus. Pietinė Korė
ja gauna 85 nuošimčius el
ektros iš Sovietų užimtos, 
šiaurinės Korėjos. ‘

Jungtinių Valstijų Komunis
tu Parti į a. viena iš ryžtingų 
prieš šį bilių kovotojų, pa
skelbė šūkį: ligi š. m. birželio 
mėnesio 1 d. sukelti pusę mi
lijono dolerių Mundto 
nugalėti.

Komunistų Partijos 
atvirai sako: Jei šis
bus padarytas , įstatymu, tai 
partija mesis • pagrindin; ji 
atsisakys registruotis, atsisa
kys išduoti savo narių vardus, 
pavardes ir adresus.

Atidavimas justicijos de
partmental parti j iečių pavar
džių ir adresų reikštų tai, kad 
tūkstančiai ir tūkstančiai 
žmonių būtų pašalinti iš dar
bų, o tūkstančiai jų kitaip 
nukentėtų.

, Dėl to partijos vadovybė sa
ko savo nariams: jei norite, 
kad partija gyvuotų viešai, le
galiai, tuojau stokite didžiulin 
.darban.

So. St. F*aul, Mjnn.— Po
licija sužeidė kelis užstrei- 
kuotų skerdyklų pikietinin- 
kus ir areštavo 'du.

Vakarų Vokietija Traukiama 
Santarvėn prieš Sovietus

Frankfurt, Vokietija. — į lės but priimta į karinę san-
Lordas Pakenham, Anglijos 
ministras Vokietijai ir Aus
trijai, pareiškė, jog vakari
nės Vokietijos valstybė ga-

tarvę, kurią daro Anglija, 
Franci ja, Belgija, Holandi- 
ja ir Luksemburgas. Jisai

Prieš šį bilių pasisakė CIO.
Prieš šį biliti pasisakė šim

tai žymių amerikiečių: visuo
menininkų, mokslininkų, švie
tėjų, aktorių, ąrtistų ir kitokių 
žmonių.

Prieš "šį bilių griežtai stoja 
trečiosios partijos judėjimas.

Prieš si bilių privalo išstoti

kiekvienas žmogus, kuriam 
rūpi išlaikymas pagrindinių 
Jungtinių Valstijų konstituci
jos dėsnių.

Prieš- Mundto-Nixono bilių 
privalo išsijoti kiekvienas pa
dorus žmogus, nežiūrint, ku
riai partijai jis priklauso: de
mokratų, republikonų, socia
listų ar komunistų, — jei tik 
jis stoja už 'civilines laisves 
ir demokratines žmonėms tei
ses.

Washington. •—Amerikos 
Valstybės sekretorius Mar- 
shallas užginčijo, kad ši ša
lis siūlė. Sovietų Sąjungai 
bet kokias “bendras disku
sijas ar derybas.” Jisai sa
kė : Amerikos valdžia “ne
turėjo jokios intencijos eiti 
į dvipusiškas derybas su So
vietų valdžia klausimais, 
paliečiančiais, kitas val
džias.”

Marshallas' pasikalbėjime 
su laikraščių reporteriais

► apeiti Amerikoj 
ambasadoriaus B. Smitho 
notos žodžius:

“Durys visuomet plačiai 
atdaros plačiam apsvarsty
mui ir išlyginimui prįešta-, 
ravimų tarp mūsų šalių.”

(Visi pirmesni praneši
mai tvirtino,' kad ši nota 
būvo pagaminta su valsty
bės departmento žinia ir 
užgyrimu.) '

užtikrino karinį vakarinės apėgino 
Vokietijos apgynimą, esą, 
nuo Sovietų.

(Amerika, Ahglija ir 
Francija planuoja5 vakari
nės Vokietijos valstybę, at
skirai nuo jšovietų užima
mos rytinės Vokietijos.)’

Pakenham tvirtino, kad 
vakariniai talkininkai lai
kysis atitinkamose Berlyno . 
dalyse ir po to, kai jie įkurs Marshallas pabrėžė kitus 
atskirą vokiečių valstybę. ambasadoriaus lodžius, ku-

rie sakė, jog prezidentiniai 
rinkimai nepakeis užsieni
nės Jungtinių Valstijų poli
tikos. '

Jisai siūlė Sovietams 
spręsti ginčijamus" klausi
nius per Jungtines Tautas 
arba Talkininkų Kontrolės 
Tarybą Berlyne. '

Šiuo pareiškimu Marshal- 
las užgerino Anglijos ir 
Franci j Qą valdovus. Jie py
ko, kad-Amerikos ambasa
dorius. Maskvoj neatsiklaus
damas anglų ir francūzų, 
siūlė Sovietams derybas.

Shamokin, Pa. — Per liū
tis priplūdo 50 pėdų van
dens į angliakasyklą; bijo
ma, kad paskandino 3 mai- 
nierius.

UNIJINIO ŽMOGŽUDŽIO 
PASITEISINIMAS

• f
Charleston, S. C. — Areš

tuotas Rudolph Serreo teisi
nasi, jog jis todėl papjovė 
Robertą New, kad New 
“broliavo su negrais.”

Robertas New buvo CIO 
Marininkų Unijos delegatas 
Charlestono uoste ir pirmi
ninkas komiteto Wallace’ui 
išrinkti prezidentu.

žmogžudis, Marininkų U- 
nijos dešiniojo pirmininko 
J. Currano šalininkas, pra
šė paliuosuot jį, kaipo “ko
munistų priešą.”

Penki Episkopalų Vyskupai 
Smerkia “Iron Curtain”

London. — Anglija per 
metus priėmė 48,685 “išvie- 
tintus” (pabėgėlius), tame 
skaičiuje gana daug lietu
vių.

Lynu, v Mass. — General 
Electric kompanija pastatė 
$25,060,000 fabriką kari
niams rakietiniams lėktu
vams gaminti.

New York. — Penki epis- kos Darbo Partijos valstiji 
kopalų bažnyčios vyskupai nis sekretorius, pareiškė:, 
prisidėjo prie 292 kitų žy- . 
mių amerikiečių; kurie pro
testuoja prieš “The Iron 
Curtain” (Geležinę Uždan
gą) judamuosius paveiks
lus. Tame Fox kompanijos 
judyje varoma karinė pro
paganda prięš Sovietų Są
jungą. “Juom yra laužomas 
Jungtinių Tautų pareiški
mas; kuris reikalauja su
stabdyti karinę propagan
dą,” sako Amerikos - Sovie
tų Draugiškumo Taryba.

Arthur Schutzer, Ameri-

. “Kuomet Amerikos žmo
nės sveikino progą dėl tai
kių derybų tarp mūsų val
džios ir Sovietų Sąjungos, 
tai militaristai suskubo tą 
judį rodyti, kaipo paramą 
kariniams jų planams.”

Paryžius. —- Kai kurie net 
dešiniųjų francūzų laikraš
čiai rašo, kad Amerika tū
rėtų eiti į derybas su Sovie
tais.

ORAS.—Būsią lietaus.
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“/ am an American” Dieną Minint
Prezidento proklamacija, gegužės 16 d. bus žinoma, 

kaip ‘T am an American” Diena. Tai patrijotinė diena, 
dedikuota tam, kad kiekvienas pilietis susikauptų ir gi
liai pagalvotų apie mūsų kraštą. Tai, beje, taikoma’ ypa
čiai naujiems piliečiams diena, kurią jie padarytų paža
dus darbuotis, idant rfiūsų kraštas būtų tvirtas ir lais
vas. •%

Padorus amerikietis, bus jis čia gimęs ar svetur, pri
valo kiekvieną dieną galvoti apie mūsų kramtą ir jo li
kimą. Kiekviena diena turėtų būti ‘T am an American” 
diena.

Būti amerikiečiu yra garbinga, tačiau tai uždeda ant 
kiekvieno asmens pareigą — pareigą, kad Amerika nę- 
būtų padaryta nepakenčiamu žmonėms gyventi kraštu.

Amerika plati, turtinga šalis. Jos pramonė ištobulin
ta iki aukščiausio laipsnio, jos žmonės gabūs ir geri.

Bet ar Amerikai nėra pavojų? > '
Taip, jai pavojų yra. Ir tie pavojai nepareina iš už

sienio, — niekas Amerikos šiandien nesirengia užpulti 
ir neužpuls. Jai pavojai kyla iš vidaus.

Štai, reakcija pradeda siautėti, žmonės puolami, a- 
reštuojami. Darbininkų streikai gniaužiami. Iš Washing- 
tono sėjama propaganda už.naują karą, kurio Amerikos 
liaudis nenori, kuris Kiltų Amerikai ir visam pasauliui 
pražūtingas. Karas tegali nešti naudos tik tiems, kurie 
iš jo darosi pasakiškus pelnus.

Gyvenimas darbo žmonių sunkėja. Kainos kyla, kuo
met saujelė turčių — Wall stryto monopolistai — semiasi 
bilijonus dolerių pelnų, — sumas, apie kokias ligi šiol 
retai kas pagalvodavo.

Kad užgniaužti bent kokią Wall stryto viešpatavimui 
opoziciją, Jungtinių Valstijų Kongresan yra įneštas 
Mundto-Nixon bilius, nukreiptas prieš kiekvieną pažan
gesnį žmogų bei organizaciją.

Jeigu šis bilius pataptų įstatymu, tai Amerika ant 
syk griežtai pasikeistų: kalėjimai užsipildytų politiniais 
kaliniais, vyktų žiaurūs persekiojimai kiekvieno progre- 

z syviškesnio asmens; Amerikoje prasidėtų siautėti lega
lus fašizmas, “amerikoniško tipo fašizmas”, bet visvien 
fašizmas!

Va, kur keri Amerikai pavojus!
Va, iš kur veržiasi smūgiai toms amerikiečio tei

sėms, kurios yra įkorpol'uotos mūsų krašto konstitucijo
je, Teisių Biliuje!

Visa tai tenka kiekvienam amerikiečiui rimtai ap
galvoti. Bet ir to neužtenka. Apgalvojus, tenka veikti,

• darbuotis, kad mes galėtume išlaikyti Ameriką ne tik 
turtinga, galinga,'bet ir laisva; kurioje nebūtų persekio
jami žmonės dėl jų spalvos, tikybos, bei politinių pažiū
rų.

Amerikietis privalo suprasti, jog di
džiausiais, mūsų š a! 1 i e s neprieteliais yra 
vidujinis priešas, . mėgstąs plepėti apie “amerikoniz- 
mą”, bet, iš tikrųjų, mierijąs mūsų kraštąz suhit- 
lerinti ir uždegti jį pasaulinio karo gaisru! •

Kai kiekvienas amerikietis mokės tokį priešą pa
žinti ir jį išskirti iš padorios, demokratinės visuomenės,

• tai jau bus pasiektas ’didžiulis laimėjimas.
Akstiname kiekvieną amerikietį gegužės 16 dieną mi

nėti tokioje nuotaikoje ir su tokiu pasiryžimu.

ANGL1JOS DARBIEčIŲ 
TERORAS PRIEŠ 
“NEKLAUŽADAS”

Menševikų spauda bando 
pateisinti Anglijos Darbo 
Partijos vadų pasielgimą su 
tuo 21 parlamento nariu, 
kurie pasiuntė Italijos So
cialistų Partijai pasveikini
mą išvakarėse rinkimų. Kaip 
jau žinoma; jiems buvo įsa
kyta atsiprašyti ir prisipa
žinti prie klaidos, arba bū
tų buvę išmesti iš partijos 
ir netekę parlamente vietų. 
Tai aiškus politinis teroras. 
Darbiečiai turi šokti pagal 
lyderių saujelės muziką, ar
ba jiems nesiranda vietos 
partijoje, kuri yra masinė 
ir kurią remia darbo uni
jos.

Menševikų argumentas 
toks: “Politinė, partija turi 
teisę reikalauti, kad jos na
riai būtų jai ištikimi. De
mokratija negali būti šitai 
taisyklei priešinga, nęs be 
jos būtų neįmanomas poli
tinių partijų gyvavimas; o 
be politinių partijų pati de
mokratija negali apseifi” 
(N., geg. 10 d.)

Su šia propozicija galima 
sutikti, bet ką tas bendro 
turi su kalbamuoju reika
lu? Faktas yra, kad minėti 
darbiečiai jokio socialisti
nio principo nepaneigė ir 
nesulaužė. Anglijos Darbo 
Partija vadina save socia
listine partija, bet už kitos 
socialistinės partijos tik pa
sveikinimą jos nariai bau
džiami !

Čia discipliną ir principus 
sulaužė ne tie, kurie Itali
jos Socialistų Partiją svei
kino, bet tie, kurie sveikin
tojus nubaudė. Faktas yra, 
kad jokiam Anglijos Darbo' 
Partijos susirinkime' bei 
kongrese niekada nebuvo 
Italijos Socialistų Partija 
pasmerkta bei atmesta. Su 
ja visuomet darbiečiai pa
laikė tamprius ryšius. Tuo 
būdu Anglijos darbiečiai 
turi pilną teisę Italijos so
cialistus skaityti savo drau-, 
gaiš ir bičiuliais. Tuo tarpu 
Darbo Partijos lyderiai, be 
jokio partijos kongreso nu
tarimo bei pakeitimo nusis
tatymo linkui Italijos so
cialistų, pasiryžo Italijos 
Socialistų Partiją suskaldy
ti, paremdami atskilėlį Sa- 
ragat ir jo suorganizuotą 
menševikų klikutę. Čia jau 
tų vadų prasižengta prieš 
visokį padorumą, sulaužyta 
visi demokratiniai princi
pai.

Taigi, ir baudžiami turė-
—, . . , ■_____s_____________

tų būti ne tie 21, bet Attlee, 
Bevin, Morrison ir ta visa 
grupė, kuri stovi -partijos 
p ry šaky j e. Bet, o t, jie turi 
valstybės aparatų savo ran
kose, o tie kairieji darbie- 
čiai neturi nieko. Štai kodėl 
grumojimu vertimas jų atsi
sakyti savo teisingo tradi
cinio nusistatymo, tik todėl, 
kad tas nusistatymas nepa
tinka tiems, kurie savo ran
kose turi policisto buožę ir 
gali suduoti per galvą, yra 
pirmos rūšies politinis tero
ras.

kus, kukiuose britai turi 
įdėję daug kapitalo ir iš 
kurių Anglijos kapitalistai 
semia didžiausius 
Užrūstinsi* arabus, 
tų žibalo šaltinių!

' Akyvaizdoje šių 
svietui žinomų faktų 
ti britus ir kaltinti
yra nepadoru ir neteisinga. 
Tai yra parodymas savo 
anti-semitinių sentimentų 
ir užtarimas ne teisybės, 
bet brutališkos jėgos/ kurią 
turi britai, o kurios neturi 
Palestinos žydai. . .

Rašo Profesorius J. B. S. Haldane, F. R. S.

pelnus, 
neteksi

visam 
teisin- 
žydus

Amžinas Kandidatas
Amerikos Socialistų Partijos vadas, Norman Tho

mas ir vėl buvo nominuotas kandidatu Jungtinių Valsti- 
, jų prezidento vietai. Jį nominavo tos partijos suvažiavi

mas, įvykęs prieš savaitę laiko Beading mieste., Pennsyl- 
. ' vanijoj.

Tai jau šeštu kartu p. Thomas kandidatuoja prezi
dento vietai. Bet ar reikėjo šiemet socialistams savo kan
didatą statyti? Pagaliau: kuriam tikslui jie jį stato?

Jeigu nebūtų trečiosios partijos, nei nebūtų progre- 
syvio masinio judėjimo su savo kandidatais — Wal- 
lace’u ir TayloNu — gerai, niekas prieš tai negalėtų nie
ko sakyti. Betgi visa tai yra. Judėjimas platus ir, noriht 
pasitarnauti Amerikos’ darbo žmonėms, visai tautai ir 

’ pasauliui, -šiandien tenka kiekvienam eiti išvien su tuo 
judėjimu!

Bet ne! Socialistų partija išstoja su savo kandidatais 
ir išstoja tyčia tam, kad nutraukus balsų nuo Wallace’o!

Kam gi socialistų partija pasitarnaus?
Darbininkų^judėjimui ji, žinoma, nepasitarnaus, — 

pasitarnaus atbulai. Ji pasitarnaus Wall strytui, ♦ reakci- • • • jai-
, Ne veltui aną dieną New York “Times” išgarbino 

Thomasą. Tasai plutokratijos organas pabrėžė; jog, girdi, 
jei Thomasui kas nors įsakytų pasirinkti tarp socializmo 
ir demokratijos (dabartinės, buržuazinės demokratijos, 
kurioje vyrauja Wall strytas.— “L.” Red,), tai jis tuojau 
pasirinktų demokratiją!

Mes tuo-pilnai tikime! ' • . ' >

AR JIE ŽINO, KĄ 
ŠNEKA?

Rymo Katalikų Susivie
nijimo organas Garsas (ge- 
guž. 6 d.) rašo:

Mes žydams nepavydime 
turėti nepriklausomą valsty
bę, nors daugelis jų tautiečių 
simpatizuoja sovietinei (Rusi- 

1 jai ii’ jos politikai prismau
gusiai Lietuvos ir kitų mažes
nių tautų nepriklausomybę. Jei 
žydai prakiš Palestiną ir su
kūrimas nepriklausomos, žydų 
valstybės nueis niekais, tai 
bene didžiausia kaltė bus jų 
pačių, žydai skubinosi nuko- 
voti ne tiktai ara'bus, bet jie 
be jokio atsižiūrėjimo ataka
vo ir britus, kurie iki šiol 
stengėsi palaikyti tvarką ir 
neprileisti prie žudynių. To-* 
kia padėtis britams įgryso iki 
gyvo kaulo ir jie nori kuo 
greičiausia pasitraukti iš Pa
lestinos. Neturėdami patikrin
tos protekcijos žydai kovas 
gali pralošti.

Bet tai gryniausia nesą
monė, neparemta , jokiais 
faktais. Faktai kalba visai 
ką kita.

Britai Pąlestinoje rėmė 
ne žydus, bet arabus. Jie 
neleido žydams į /Palestiną 
imigruoti. Keliolika .tūks
tančių žydų, norėjusių pa
siekti Palestiną,’ ir šian
dien tebesiranda ant Cyprus 
salos stovyklose, kaipo ko
kie karo belaisviai. Britai 
griebtai uždraudė žydams 
ginkluotis, tuo tarpu apgin
klavo arabus. Ir šiandien 
Anglija dideliais kiekiais 
ginklus tebesfunčia arabiš
kiems kraštams, kurie aiš
kiai sako, kad jie siųs Pales
tinon armijas . sutriuškinti 
žydus. •

Toliau. Po j Pirmojo Pa
saulinio Karo britai priža
dėjo žydams atskirą, ne- 
prikląųšomą tėvynę Palesti
noje; Bet to pažadėjimo ne
silaikė, mes arabai buvo 
priešingi. z

O britąi arabus' labiau 
mylr todėl, kad jie kontro
liuoja didelius, žibalo lau-

CIO'Fwblic Workers prezidentas* ir vice-prezidentas 
ĄhrahaTn Flaxer - ir Thomas Richardson apžiūri pefi-' 
ciją, pasirašytą 20 tūkstančių Canal Zone upijistų./ 
Peticija prašo prez. Trumpno panaikinti skirsfynią ne
grų ir baltų žmonių Panamą Cąnal Zonoje. Negrams, 
indijonams ir indusarns« ten moka po > mažiau negu 

mokama už tą p\tį darbą baltifesiems. »

FRANCŪZIJOS SCHU
MAN IR ITALIJOS 
DeGASPERI

Kunigų Draugo bendra
darbis Arūnas teigia, kad 
Francūzijos vyriausybė,, va
dovaujama Schumano, ne
pakartotų Italijos vyriau
sybės istorijos. Schumano 
padėtis esanti daug sunkes
nė ir prastesnė, negu buvo 
prieš rinkimus de Gasperi. 
Jis rašo: .
/ Galima galvoti tai, ką nori

me apie gen. de Gaullį ir jo 
sąjūdį, bet’ reikia .pripažinti, 
kad gaullistų sąjūdis šiuo me
tu Prancūzijoje sddaro dide
lę jėgą, kuriai jokia partija 
negalės prilygti ir jei šian
dien būtų paskelbti nauji rin
kimai į parlamentą, tai yra 
tikras dalykas, kad gaullistai 
laimėtų didelę didžiumą.

Schumano vyriausybė, kuri 
atstovauja “trečiąją jėgą,“ su
darytą iš socialistų, MRP 
(prancūzų krikščionių-demo
kratų) ir radikalų, mato, koks 
pavojus jau gręsia, jei tik de 
Gaullis tvirčiau pareikalautų 
valdžios.

šios “trečiosios jėgos” tar
pe yra dar tokių asmenų, ku
rie galvoja, jog busimuosius 
rinkimus jie lengvai galėtų 

laimėti, taip kaip Gasperi lai
mėjo Italijoje, kitas dvi jė
gas nustumdami į šalį. Bet jie 
užmiršta, kad Gasperi Italijo
je laimėjo vien tik todėl, kad 
jis buvo . italams vieninteliu 
asmeniu, kuris stovėjo prieša
ky kovotojų prieš komunizmą. 
Prancūzijoje šią rolę vaidina 
gen. de Gaullis ir čia kaip tik 
ir yra visas jo sąjūdžio pasi
sekimas. (D., geg. 7 d.).x

Jo išvada tokia: Jeigtf 
dabar Francūzijoje įvyktų 
rinkimai, tai laimėtų ne 
Sjchumanas, bet de Gaullis.

—i,----------- .—
SOCIALISTŲ KANDIDA
TAS NORMAN THOMAS

Norman JThomas gali drą
siai- didžibtotis Nupliekęs vi
sus rekordus. Jis ir vėl kan
didatuoja į Jungtinių Vals
tijų prezidentus. Tai jau 
bus šeštu kartu. Kito >kan- 
didato Socialistų Partija 
negalėjo surasti. Niekas ne
apsiėmė, nes niekas nenorė
jo save ant juoko išstatyti.-

Norman Thomaso kandi
datūros misija aiški: ati
traukti ,tūkstantį kitą balsų 
nuo trečiosios partijos kan
didato Henry Wallace.

Stambiojo kapitalo orga
nas “The New York Times” 
karštai „ sveikina Thomasą. 
“Gerai, girdi, turėti poną 
Thomąsą kandidatu. Gerai 
turėti kairiojo sparno ats
kalą, kuri atitinka Ameri
kos tradicijoms, kas liečia 
josios veiklos metodas. Mes 
negalime linkėti ponui Tho? 
mas pasisekimo, bet mums 
negaila, kad tokia kampa
nija yra tokio žmogaus ve
dama. Ji mums nepadarys 
jokios žalos.”

Tai šitiek da^igyVeno So
cialistų Partija. Su ja rim
tai niekas u nebesiskaito. 
Juokus, iš jos. daro ir ko- 
mercinė spauda, .

Perų ir Čilėj gana smar
kiai drebėjo žemė.

Ponai Atli, Bevinas ir net 
ponas Morisonas, kuris pradė
jo savo politinę karjerą kaip 
didžiausias pacifistas, dabar 
kalba apie karą, (džiuginda
mi poną čiorčilą.

Pažiūrėkim, ką karas reikš
tų paprastiems žmonėms. Aš 
turiu mintyje ne gražų kolo
nijinį karą — gražų finansie- 
riams, bet nelabai grąžų spal
votiems žmonėms, kurte • būna 
bombarduojami, arba britų 
kareiviams, kurie miršta nuo 
tropiškų ligų — o karą tarp 
dfdelių jėgų, į kurį mes bū
tume įvelti.

Karas, apie kurį ministerial 
kalba, yra karas su TSRS,, ku
riame Britanija būtų kartu su 
Amerika, nežiūrint t^o fakto, 
kad mes pasirašėm su Tarybų 
Sąjunga vienybės sutartį, šiam 
tikslui amerikiečiams reiktų 
bazės Europoje, o Britanija 
būtų labai gera—dėl jų.

Amerikos žurnalistai jau 
kalba apie Britaniją kaip a$ie 
“orlaiviane^šį,” ir,’be abejonės, 
būtų naudojama kaip aikštė 
dėl rakietų, nešančių atomi- 
nius spirginius ir ligų perus. 
Jeigu ji būtų tam panaudota, 
europiečiai, ‘be abejonės, bom
barduotų ją, kaip kad vokie
čiai darė nuo 1940 iki 1945 
metų. O jeigu jie turi atomi-. 
nių bombų, aišku, kai kurios 
iš jų bus numestos ant Bri
tanijos. Galimas daiktas, kad 
Tarybų Sąjunga dar netu
ri atominių bombų dabartiniu 
metu. Bet aš neturiu abejo
nės, kad ji turi kiek plutoni- 
jaus, rasi užtektinai pagami
nimui keletos bombų, ir vei
kiausiai kiek sprogstančio ura- 
nijaus isotopo.

Jie veikiausiai bando išras
ti, kaip panaudoti energiją in
dustriniams reikalams, kadan
gi tenai* nėra milijonierių su 
dideliais anglies ir aliejaus in
teresais, kurie subankrutuotų 
pritaikius tokią energiją. Jei
gu jie dar neturi atominių 
bombų/ ta i tik rąi turės 
.džiagos pagaminimui jų 
to metų bėgyje.
Užmuštų Du Milijonus

Yra žmonių, kurie i 
kad mokslininkai bando juos 
įbauginti 
atominės 
ti, kaip 
darė su 
mis prieš paskutinįjį karą. To-, 
dėl aš norėčiau nurodyti, kąd 
savo knygoj “A. R. P.,’’ iš
leistoj 1938 metais, aš apskai
čiavau. kad Luftvvaffo smūgis 
“galėtų užmušti’ .nuo 50,000 
iki 100,000 londoniečių.” Ak
tualiai, užmuštų civilių skai
čius Britanijoj buvo tarp tų 
skaitlinių.

Iš kitos pusės, kare su ato
minėmis bombomis, aš manau, 
mes būtupne laimingi, jeigu 
mes turėtume ne dąugiau 2/ 
000,000 ir daug daugiau su
žeistų. O kur tokia bomba 
sprogtų ąnt žemės, apylinke 
veikiausiai būtų netinkama 
gyvenimui ištisiertis šimtme
čiams. ' ‘

Yra kita priežastis, kodėl 
Amerikos generalinis štabas 
nori daug vietos už savo sie
nų dėl paleidimo bombų ir 
rakietų. Rakietos dažnai ne
nusiseka ir eksploduoja ne
toli paleidiifio viptos. Tokiu 
būdu mes galime tikėtis kele
to amerikiečių atominių rakie
tų eksplozijos virš Britanijos.
Ligų Perai

Dar baisesniu dalyku yra 
klausimas - ligų perų, kurių 
tyrinėjimui Amerikoj labai 
daug atlikta. Gali įvykti ne
pasisekimų’ tokius perus nau
dojant; tai ypa,1 ligos gali per
sikelti atgal į tą kraštą, iš 
kurio jos- skleidžiamos. Tas 
vienodai liečia žnymių ir gy
vulių ar augalų ligas. Ameri
kos lyderiai gali manyti, kad 
pavojus tokių ligų persikeli-, 
mo per Atlantą yra labai ma
žas ir panaudoti jas.

Jeigu jos būtų pradėtos Eu-

nie
kele-

mano,

su pasakojimais, ką 
bombos gali padary- 
kad žurnalistai pa- 
paprastomis bdmbo-

persiropoję, jos greičiausią!
mestų į Britaniją. Daleiskim, 
pavyzdžiui, kad kviečių ir 
bulvių ligos būtų naudojamos, 
europiečiai tikrai ’ galėtų pa
siųsti pas mus keletą skren
dančių bombų paskleidimui 
užkrėstų kviečių ir bulvių An
glijoj. Jeigu britų javai 
tų užkrėsti, tai susidarytų 
vojus amerikiečiams siųsti 
mus laivus su maistu, kad
užsikrėsti. Tokiame atsitiki
me, daugiau negu du milijo
nai mūsų žmdnių žūtų.

bū- 
pa- 
pas 
ne-

pirmoj

A

j j baugin- 
bombomis.
šioj šalyj 

Nei vienas 
realizuotų,

Nereikia būti komu-t 
vie-

Vs£

Jeigu mes remsime ministe- 
rius, kurie nori dalyvauti ka
re tarp Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos, bile koks 
'planavimas ateities yra bever
tis. Didelis skaičius mūsų ne
turėsime jokios ateities. Ta
rybų Sąjunga nenori tokio ka
ro. Jos žmonės turėjo užtek
tinai karo. Be to, jie mano, 
kad jeigu jie turės ramybę 
nors vienai kartai, tai jų gy
venimas pasidarys daug geres
nis, negu kapitalistiniuose 
kraštuose,'ir. kiti panorės ko
pijuoti.

Tas, žinoma, ir yra, ko A- 
merikos biznieriai labiausiai 
bijo. Bet jeigu jie negaus ba
zių Europoje, jiems bus sun
ku pulti europinę Tarybų Są
jungos *dalį, kuomet pasiseki
mas komunistinių armijų Ki
nijoj jų azijatiškas bazes sta
to Į pavojų.'

Dabartinė Švedijos valdžia, 
kad ir gana antikomunistinė, 
neturi intencijos būti 
linijoj kare prieš Tarybų Są
jungą.
nistu, kad matyti, kad 
nintėliu Britanijos šansu išsi
laikyti yra atsisakymas būti 
Amerikos orlaivianešiu. Būtų 
sunku likti neįtrauktai į karą, 
jeigu jis prasidėtų, nors Šve
dija. Šveicarija ir Airija išsisu
ko iš praėjusio." '
Amerikos Bazė

Bet mes galime pastoti ke
lią tokiam karui, jeigu pa- 
reikštume aiškiai, kad mes ne
ketiname bųti naudojami kaip 
Amerikos bazė. Jeigu mūsų 
valdžia^ir neskelbia viešai apie 
prižadus Amerikos valdžiai, 
mes žinome, kad valdžios da- * 
vė pažadus praeityje užpaka
lyje savo piliečių, kuriuos jos 
sakėsi atstovaują, ir kad tie 
pažadai privedė prie karų.

Jeigu mūsų valdžia duoda 
toki pažadą, Amerikos val
džia gali. įvykdyti 
dama atominėmis 
Dauguma žmonių 
nenori-kito karo, 
nenorėtų .jo, jeigu 
į ką jis panašus būtų, šiame 
straipsnyje aš dar nesakiau, 
kaip žmones žūtų.

Pavyzdžiui, daugelis iš tų, 
kurie nežūtų nuo atominės 
bombos sprogimo ir karščio, 
mirtų vėliau, nes jų oda nu
stotų augusi ir pavirstų mase 
žaizdų.

Tie, kurie pagautų- radid- 
stiĮontiumą, veikiausiai mirtų 
nuo kąulų vėžio. Radioakty
vios nuodingos dulkės ir ge- 
sai, iššaukia plaučių vėžį ir 
pražūtingą ma'žakr aujystę, 
taipgi gali būti panaudotos, 
kaip ir atominės bombos.

Vaikai, kurių audiniai grei
tai auga, veikiausiai nukentė
tų dar daugiau, negu suaugu
sieji.

Didelė didžiuma Britanijos 
žmonių nedaro nieko, kad ap
sisaugoti nuo įtraukimo į bū
simą karą. Jeigu jie nepra-» 
dės . veikti tuojaus, gali būti, 
vėlu. Neapsimoka kalbėti: 
“Mes nenorime kariauti.“ 
Plutonijus ir badąs užmuša 
taip pat ir pacifistus, kąįp ią 
kareivius.

Mes galime sulaikyti kąrą 
tiktai organizuotu politiniu 
veikimu. Jeigu jūs norite, 
kad jūsų vaikari gyventų, ge
riau pradėkite veikti dabar.

(Iš Liaudies Balso)
1 ............"""............................... 1    ............ !■ T — -J." J L1 " ■

2 pus!.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Penkt, Geg. 14, 1948



Kodėl Jie Toki Pikti?
Skaitydamas komercinę 

spaudą ir klausydamas ra
dijo komentatorių taip ir 
jauti, kad jie baisiai pikti. 
Kalnus jie verčia prieš bu
vusią mūsų talkininkę — 
Tarybų Sąjungą, kuri karo 
laiku sunkiausią naštą nešė 
dėl mūsų pergalės. Ir ko jie 
.neišgalvoja prieš liaudies 
demokratines valstybes — 
Bulgariją, Jungoslaviją, Če- 
choslovakiją, Lenkiją ir ki
tas?

. Kodėl jie taip supykę? 
Kodėl jų politikoje nėra pa
stovumo? Kodėl tokis iš
kraipymas teisybės, faktų 
ir tiek daug neteisybės?

Dalykas yra tame, kad 
po' Antro Pasaulinio Karo 
pasaulinė reakcija, o ypa
tingai Wall Stryto milijo
nieriai ir politikai pasijuto 
daug silpnesni, negu buvo 
pirma.

“Kaip tai?” — gali pa
statyti klausimą. — “Juk 
mes dabar turime atominę 
bombą, kokius-ten ‘radiškus 
debesius,’ o dar ir daugybę 
kitokių baisių ginklų.”

Taip, o gaLir ne! Jeigu 
jnilitaristai tikėtų i tą bai
sią atominės bombos jėgą, 
apie kurią jie kalba, tai 
kam tada bilionus doleriu 
skirtų statybai naujų karo 
laivų, kam reikalinga būtų 
milžiniška armija, kam rei
kalautų verstino jaunuolių 
ėmimo į armiją? Atrodo, 
kad ne tiek jie tiki j tą ato
minę jėgą, kiek apie ją šū
kaudami siekia išveržti iš 
kitų šalių nusileidirpų.

Paliksime tą atominę jė- 
*gą. Turi viena pusė, gal tu
ri ir kita. Bet pažvelgkime 
į griežtai pasikeitusią poli
tinę pasaulinę padėti nau
dai liaudies, o nenaudai iš
naudotojų.

Kokia gi buvo padėtis iš
vakarėse Antrojo Pasauli
nio Karo, sakysime, 1938 
metais arba pradžioje 1939 
metų?

F r a n cijos imperialistai 
skaitėsi galingiausi pasau

lyj, taip manė ir tūli mūsų 
šalies piniguočiai. Vokieti
jos ir Italijos fašistų sąjun
ga organizavo karinį bloką 
prieš Tarybų Sąjungą po 
obalsiu “Anti - Ęominterno 
Pakto,” kas atatiko šių die
nų obalsiui “Sulaikyti ko
munizmą!” Tolimuose Ry
tuose buvo galinga Japoni
jos jėga. Hitleriška" Vokie
tija, mussoliniška Italija ir 
samurajiška Japonija buvo 
potencialiai socializmo, dar
bo žmonių, o pirmoje vieto
je, Tarybų Sąjungos, prie
šai su galingomis karo jė-. 
gomis. Anglijos - Franci-' 
jos valdonai ir diplųmatai 
viską darė, kad paleisti taš' 
pekliškas jėgas prieš Tary
bų Sąjungą. Tais sumeti
mais be protestų Hitleriui 
buvo leista pagrobti Austri
ją, atimti nuo Lietuvos 
Klaipėdos kraštas, paverg
ti čechoslovakiją. Mussoli- 
niui — pavergti Ethiopiją, 
vesti karas prieš Ispanijos 
žmones. Japonijai — laužy
ti Devynių' Valstybių su
tartį ir vesti karą prieš Chi- 
niją “išnaikinimui komu
nistų.”

Bet tai dar ne viskas. Ne 
vien Hitleris ir Mussolinis, 
bet visa eilė valdonų Angli
joje, Francijoje, Amerikoje 
galvojo taip: “Kas Sovietai 
— niekas, palyginus su kaJ 
pitalizmo jėgomis.”

Prie to, reikia pridėti, 
kad Pabaltijoj — Lietuvoj, 
Latvijoj, Estijoj viešpatavo 
fašistinis režimas. Lenkijo
je, Rumunijoje, Bulgarijo
je, Jugoslavijoje, Vengrijo
je ir Suomijoje viešpatavo 
fašistai — Hitlerio suokal
bininkai. Danija, Norvegi
ja ir Švedija visada sutiko 
pakenkti tarybinei valsty
bei, kiek galės Turkija, 
Iranas, Afganistahas ir ge
nerolas Chiang Kai-shekas 
visada buvo paklusnūs 
Francijos, Anglijos ir Walk 
Stryto anti-tarybinei politi
kai.

•Kaip gi tada jautėsi mū

sų milijonieriai ir diploma
tai? Puikiai! Jų pusėje bu
vo milžiniška jėga. Jiems 
atrodė, kati užteks Hitleriui 
ir Mussoliniūi išvien su 

[Lenkijos Bekais pulti iš va
karų, o Japonijai iš rytų, ir 
nebeliks tarybų šalies. Taip 
rašė Hearsto ir kita komer
cinė spauda. Taip kalbėjo 
ra d i j o k om en ta to r i a i.

Kokia yra padėtis po An
trojo’ Pasaulinio Karo? Vi
sai -pasikeitusi! Francija 
yra militariniai silpna, jos 
Komunistų Partija galinga, 
daugiausiai balsų, gavusi 
laike rinkimų. Anglija, 
kaip sužeistas kareivis po, 
karo. Ji be Arperikos pa
galbos susmuktų. Ji net In
dijai turėjo sutikti duoti 

i “n e p r i k lausomybę.” Vy* 
riausios reakcijos jėgos — 
hitleriška Vokietija, mus
soliniška Italija, sumura- 
jiška Japonija — sumuštos 
ir parblokštos.

Pabalti joje gyvuoja so
cialistinė santvarka. AJba- 
nijoje, Bulgarijoje, Jugosla
vijoje, Rumunijoje, Čecho- 
slovakijoje, Lenkijoje, Suo
mijoje ir Vengrijoje gyvuo
ja liaudies demokratinės 
respublikos. O -šios šalys 
yra strateginiai svarbios, 
užima apie 600,000 ketvir
tainių mylių ir turi apie 
100,000,000 gyventojų. Jos 
šiandien susirišę savo tar
pe ir su Tarybų Sąjungh 
bendro apsigynimo ir ben
dros pagalbos sutartimis.

Komercinė spauda daug 
šūkauja apie “16-ką valsty
bių,” kurios sutiko priim
ti Marshallo Planą. Bet Ha 
spauda ir radijo komenta
toriai nepasako, kad vien 
Lenkija turi daugiau gy
ventojų, negu dešimts vals
tybių iš to. ‘'16-kos”' skai
čiaus! Ta spauda užtyli, 
kad tdrpe 16-kos yra- tokis 
dvarelis kaip Luksembur- 
gas, kuris turi tik 993 ket
virtainių mylių; kad ten 
yra Islandijos “valstybė^, 
su 130,000 gyventojų! Kaž 
kodėl užmiršo prie to 16- 
kos skaičiaus pakyiesti to
kius dar spirgučius, kaip 
Andora, kuri turi 191 ket

virtainę mylią ir 6,000 gy
ventojų; kaip gemblerių 
karalystę Monako, suside
dančią iš 8 ketvirtainių my
lių, ir Liechtensteiną. Juk 
tos “valstybėlės” mielai bū
tų sutikusios ir skaičius bū
tų pakilęs iki 19-kos vals
tybių.

Po Antrojo Pasaulinio 
Karo kapitalistinis pasau
lis pergyvena krizį. ’Kaip 
matome, liaudies demokra
tinė santvarka užviešpata
vo, kur pirmiau viešpatavo 
fašistai su karaliais.

Tarybų Sąjunga iš ka
ro išėjo sustiprėjusi. Impe
rialistų kolonijose liaudis 
veržiasi prie laisvės, eina 
karai — Indonezijoje, Indo- 
Chinoje, Filippinuose, Pie
tų Korėjoje, ‘ Palestinoje. 
Graikijoje liaudis veda ka
rą už išsilaisvinimą. Chini- 
joje Liaudies Išlaisvinimo 
Armija jau valdo plotus, 
kur gyvena apie 200,000,- 
Q00 žmonių. Pietų ir Cen-' 
tralinėje Amerikoje, nepai
sant . viešpataujančių gru
pių parsidavimo ir savųjų 
šalių išdavimo, liaudis ler
voj a už tautinę laisvę. Mū
sų imperialistai galvoja 
apie naują karą, nes kitaip 
jie nesupranta, 'kaip būtų 
galima išvengti ■ naujo eko
nomių, krizio, naujo kracho, 
naujų kapitalistinės tvar
kos konvulsijų, ir kaip ki
tose šalyse būtų galima su
laikyti liaudies ‘demokrati
nes jėgas be intervencijos. 
Italijoje, nors kapitalistinės 
partijos laimėjo rinkimus, 
bet komunistai įr kairieji 
socialistai gavo 8,000,000 
balsų.

Štai, kokis skirtumas pa
saulyje 1948! Štai, Įrodei 
jie vieną dieną šaukia už 
karą prieš Sovietus, o kitą 
— būk Sovietai esą baisiai 
galingi.

Valstiečio Sūnus.

. Washington. — Valdžia 
iki šiol pardavė 13 bilionų 
dolerių vertės atliekamų 
nuo karo daiktų; už juos 
gavo tik 4 bilionus dole
rių.

SOUTH BOSTON, MASS.

Brazilijos Lietuviški “De
mokratai” ir Demokratija

— RENGIA —
MENO SĄJUNGOS ANTRA APSKRITIS

SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS 16 MAY
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WORCESTERIO AIDO CHORAS, VADOVYBĖJE N..ČEPONYTĖS į
. Pauros,, Cambridge Lietuvių Piliečių Klubo Choras, * jNepaprastai Turininga Programa:

Konstancija Menkeliūnaitė-Campa, viešnia-^olistė; 
Montello Lietuvių Dailės Ratelio Choras, vadovybėje 
E. šugerio; Norwood© Vyrų Choras, vadovybėje S.

vadovybėje A. Tataronaitės; Worcesterio' Aido Cho
ras, vadovybėje N. čeponaitės. Taipgi duętai ir 
grupės. ' , ■

Kviečiame visus dainos mylėtojus į šį koncertą.. Rengėjai

SAO PAULO, Brazilija. 
— Šiandien kiekvienas save 
vadina demokratu ir kalba 
demokratijos vardu. Dėl to 
kai kuriems pasidaro neaiš
kus .demokratijos suprati
mas. Čia paminėsiu keletą 
minčių: “Ar reikia didesnės 
laisvės, kaip čia? Geri, ba
davo j i, niekas tavęs nekliu
do. Nori dirbi, nori nedir
bi, niekas tavęs. neverčia. 
Turto, .kiek nori, tiek gali 
turėti, niekas nevaržo. Žiū
rėk, .laisvųjų merginų visur 
pilna, bile kurią valandą 
gali pasitenkinti — ta; yrą 
demokratija, kuofnet ką no
ri gali daryti, o tarybinėje 
santvarkoje tas varžoma.”

Taip galvoja kai kurie, o 
labiausiai smarkiai kalba 
apie demokratiją “išvietin- 
tieji” ir senieji fašistiniai 
agentai. Tie visai neseniai 
buvo Smetonos švogerių ir 
Hitlerio šalininkai, kiti bu
deliai, šiandien — karšti 
“demokratai.” Kodėl jie 
taip greitai virto demokra
tais? Dėl aiškumą panagri
nėsime paprastoje ir prak
tiškoje formoje: kas tai yra 
demokratija? Demokratija 
remiasi gerbimu žmogaus 
asmenybės; žmogaus asme
nybė — teisių pareigų san
tykyje. Kad aiškiau būtų 
suprantama, paimsim grair 
kų filosofo Diogeno pavyz
dį,'kuris dienos'šviesoje su 
žiburiu rankoje gatvėje ieš
kojo žmogaus ir nerado. Iš 
tikrųjų, gal tuomet ir pats 
filosofas nesuprato aiškiai 
žmogaus asrhenybės pagrin
do, bet suprato, kad nebuvo 
žmogaus. Bet šiandien mok
slo šviesoje yra išalkintas 
žmogaus asmenybės pagrin
das.

1 Jau mes žinome, kad 
žmogaus asmenybė ‘remiasi 
teisių - pareigų santykyje, 
reiškia, kas turi pareigą 
bent kokioje gyvenimo sri
tyje: turi turėti lygios ver
tės, teisę toje pačioje srity
je, priešingu atveju yra ver
gas, o ne žmogus. Jeigu kas 
turi‘teisę bent kokioje gyve
nimo srityje, turi turėti ir 
pareigą lygios vertės, prie
šingu dtveju yra pavergė
jas, o ne žmogus. Štai 194.0- 
tais metais, kuomet Lietu- 
vbje griuvo fašizmo vergija, 
tuo laiku ėjęs Brazilijoje 
laikraštis “Lietuvis” sušu
ko: “Anksčiau Lietuvos ka
riuomenė buvo laikoma gar
bingam tikslui, tėvynei gin
ti, o šiandien paversta į po
litikierių būrius.”

Iš to pasakymo • aiškiai 
matome, koks, tų “demokra
tų” supratimas. Jeigu demo- 
krątija remiasi žmogaus as
menybe;* jeigu kiekvienas 
kareivis turi politinę parei
gą ginti tėvynę, tai turi tu
rėti ir politinę teisę:'rinkti 
ir būti renkamas, jeigu 
yra laikomas žmogumi.

Bet šiandieniniams lie
tuviškiems “demokratams,” 
kuomet Lietuvos kareivis 
turėjo tik politinę pareigą, 
be teisių, reiškia, buvo Ver
gas, paprastas valstybės 
įrankis, mašina žudyti ki
tus, buvo' garbinga, o kuo
met 1940-tais metais Lietu
vos kareivis atgavo žmo
gaus teises, kurias lietuviš
ki despotai buvo atėmę, 
tiems “demokratams” atro
do negarbinga,' baisu ...

Šis pavyzdys parodo for-, 
malu žmogaus pavergimą 
“nepriklausomoję” Lietuvo
je ir dabartinės Lietuvos 
demokratiškumą, kūris va
dinasi reale demokratija.

Dabar paimsime kitą pa
vyzdį. kiekvienas > pilietis,

kokioj valstybėje jis negy
ventų, yra priverstas ir tu
ri atlikti visas tos valstybės 
pareigas —- materiales ir 
morales. Pareiga, tai yra i 
viskas tas, ką žmogus duo
da visuomenei; teisė, reiš
kia gauti iš visuomenės, kas 
jam reikalinga arba naudin
ga. Todėl jeigu pilietis, at
liekąs visas valstybės parei
gas, turi'turėti ir teisę jiau- 
dotis visomis reikmenimis, 
reikalingomis ir naudingo
mis kiekvienam piliečiui, 
esančiomis toje valstybėje. 
Paimkime teisingumą, me
dicinos pagalbą ir mokslą. 
Demokratinėje 
nėję valstybėje, 
su mažesnėmis 
mis išimtimis, 
nys yra demokratizuotos, 
nes kiekvienas turi teisę 
naudotis, bet realiai ar tu
ri? Ne! Tas tik naudojasi, 
kas turi pinigų, o darbi
ninkas ir valstietis, kuris 
vos uždirba savo gyvybės 
palaikymui — jam durys 
uždarytos, nes jis neturi 
pinigų, kad galėtų pirkti 
tas teises. Šiandien mūsų 
tėvynėje, Lietuvoje, tos tei
sės yra teikiamos veltui,, 
kiekvienam reikalingam ir 
norinčiam piliečiui, o ne 
perkamos. Reiškia, realiai 
demokratizuotos. . Kas čia 
trumpai pasakyta, kiekvie
nas protaujanti? patvirtins: 
Šiandien Lietuva yra lais
va ir demokratinė, nes nėra 
vergų nei pavergėjų, ten vi
si lygūs teisių ir pareigų 
santykyje.

Bet tas labai nepatinka 
buvusiems mūsų tėvynės 
pavergėjams ir kitų doroto- 
jams; jie svajoja apie pra
rastą rojų, kuomet drebėjo 
prieš juos išblyškęs, alka
nas ir skriaudžiamas ve^ 
gas. Vienas “demokratas’j 
labai neigiamai ir su panie
ka man pasakė: “Dabarti
nė Maskvos konstitucija, 
kurioji primesta Lietuvai, 
sako:,“Kas nedirba, tas ne
valgo,” ko nėra jokioje de
mokratiškoje konstitucijoje, 
nes'tai darbo laisvės varžy
mas..”

Panagrinėkime jo prota
vimą. Jeigu mes apsivelka-

kapitalisti- 
formaliai, 

ar. didesnė- 
tos reikme-

nje rūbą, atsigulame į lovą, 
valgome, kur jaučiame mū
sų pasitenkinimą, turime, 
žinoti, kad rūbai, lova/ir 
valgis yra darbo vaisiai, pa- . 
reigos vaisiai, todėl, kas ne
atlieka tos pareigos būda
mas sveikas, tas neturi ir ( 
.teisės naudotis darbo vai
siais, jeigu jis yra žmogus. 
Tas, kuris gyvena iš kitų 
darbo vaisių; nėra žmogus, 
bet pavergėjas, parazitas, 
dvokiančios mėsos krūva. 
Tai kur čia logika to “de
mokrato”? Šiandieninė mū
sų tėvynės demokratija yra 
reali demokratija, nes re
miasi žmogaus asmenybe, 
teisių - pareigų santykyje. , 
Todėl tie “demokratai,” ku
rie vakar buvo Hitlerio sė
brai, prisidėjo prie nužudy
me 20 proc. mūsų brolių ir 
sesių Lietuvoje, arba tam 
pritarė, šiandien jie visi iš 
nakties į dieną liko truma- 
niniai “demokratai.” Bet 
Brazilijos lietuvių demo
kratiška kolonija pažįsta 
juos, kaipo lietuvių tautos 
išgamas, kurie laukia tre
čiojo karo, tikėdamiesi grįž- " 
ti į' Lietuvą ir vėl mėsinėti, 
laisvę mylinčius tautiečius. 
Taipgi pąžįstame, kaipo 
šnipų būrį, kurie skundžia 
nekaltus tautiečius, kam jie 
pritaria Lietuvos liaudies 
vajiai' — pasirinkime' tary-

■ binės santvarkos.
Tos pačios rūšies “demo

kratas” (“Žinių” nr. 8 (35) 
sako, kad visa Brazilijos 
lietuvių kolonija pasisako 
prieš Lietuvos liaudies pa
sirinktą santvarką. Sulyg 
jo samprotavimo, kad ir iš 
tų keturių tūkstančių, ku
riuos vietinė reakcijonierių 
spauda pavadino komunis
tais, jis “išgelbėjo” 90 pro
centu pasakydamas, kad ir 
jie stovi už grąžinimą Lie
tuvoje smetoninės “demo
kratijos. Tai nelaimingą® 
dvasios paliegėlis, kuris ne
sivadovauja faktais, bet sa
vo -vaizduote, ir tą savo, 
vaizduotę nori primesti do
riems lietuviams. Tai įžei
dimas demokratiškos kolo
nijos.

Gana, tegul jie svajoja 
apie vergų “demokratiją,” 
bet visa didžiuma Brazili
jos lietuvių ( supranta 1 tą 
demokratiją, kur kiekvie
nas gyvena iš savo d&rbo, o 
pe iš kitų prakaito.

1 Sakalas.

BOSTON, MASS

KONCERTAS
— RENGIA — 

CAMBRIDGE AMERIKOS LIETUVIŲ
' PILIEČIŲ KLUBO CHORAS

SEKMADIENĮ

Gegužės

Birūta Ramoškaitė

MAY
Pradžia 3 vai. dieną

New England Mutual Hali 
225 CLAREDON ST., 

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

Koncerto programą pildys: BIRŪTA RAMOŠKAITĖ, pa-' 
sižymėjusi dainininkė iš New Yorko; ALBERTAS VASI
LIAUSKAS, tenoras iš New Yorko; VALDEKO KAN- 
GRO, smuikininkas,4 ir K AL JO RAID, čelistas—solistai ir 
duetistai; CAMBRIDGE AMER. LIET. PIL. KLIUBO ' 
CHORAS, vadovybėje AMELIJOS TĄTARONAITĖS.

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

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Penkt., Geg. 14/1948
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PARYŽIAUS ŽLUGIMAS
3-30-48

FLORIDA

Prasidėjo mokslas. Rėkauja vaikai su 
naujutėlėmis kuprinėmis ir pluhksninė- 
mis. Pjeras žino, kuo apmokamas tas ne
rūpestingas juokas: kovomis Madrido 
priemiesčiuose. Paryžiaus bulvaruose vė
lyvas kaštanų auksas. Medžioklės sezo
nas; į markizo de Šambreno dvarą pa
kvietė Tessa; jis'nušovė fazaną, o-pas
kui dingo su jaunute kambarine. Tai pa
sakojama Palatos kuluaruose. O-Viaras 
nemėgsta medžioklės, jis negali matyti 
kraujo: pacifistas. Ir Pjeras piktai sa
ko: “Kodėl ne vegetaras? ...” ■

Tiktai Mišo nenusimena: greitai į Įš> 
paniją važiuos pirmasis savanorių bū
rys. Pjeras žiūri į Mišo čia gėrėdamasis, 
čia pavydėdamas: tai bent žmogus! Kaip 
jis pasakė? ... “Laimėti sunkiau ...” 
Atrodo, ir Pjeras pradeda tai suprasti. 
Kažkada pergalę vaizduodavo su spar
nais. Bet ji turi sunkias, pūslėtas kojas, 
apskretusias .krauju ir dulkėmis. ’

Diplomatinė karjera netiko Liusjeno 
skoniui. Tiesa, tarnyba atėmė mažai lai- 

t ko, bet jis nežinojo, ką daryti laisvalai- 
’ kiu. Jis abejingai žiūrėdavo į gražius Re
nesanso fasadus, į studentus ir mulus. 
Jis negalėjo gyventi be paryžietiškų ka
vinių su jų betiksliais ginčais, be liežu- 
vavimųSr dramų, taip žinomų, kaip sa
vo kandiklis, kaip savo lova. Ir Liusje
nas jau ketino atsisakyti padorios algos, 
kai Ispanijos įvykiai nelauktai patraukė 
jį. Vėl t.as žmogus,‘panašus į kelio signa
lus, kurie tartum užsidega nuo automo
bilio lempų šviesas, tarėsi radęs tiesą. 

' Sukilimas patraukė Liusjeną pir
miausia savo išoriniais efektais; valan
dėlėmis Liusjenui atrodė, kad jis daly
vauja senos misterijos pastatyme. Ištį
susiais asketų veidais žmonės užmuši- 
nėjo ir degino nedorėlius; kai kurie, pur
tydami kryžius, susižadėjo su mirtim; 
iš visur lindo luošieji, kurių Ispanijoje 
nesuskaitoma daugybė, — kuproti, akli, 
silpnapročiai; moterys su mantijomis 
Apkabindavo kulkosvaidininkus, ir vir
šum rankinių granatų^ išsiskleisdavo 
mezginių vėduoklės. Visa tai Liusjenui 
buvo neįprasta, žavėjo ‘margumu, nesko
ningumu, tono dirbtinumu.

Jis susipažino su vienu falangos va
dovu, liesu, paniurusiu majoru, Chose 
Guarnesu.. Tai buvo niršus ir tuo pat 
laiku šaltakraujis žmogus. Dieną jis 
šaudydavo, • o naktimis sakydavox pa
mokslus. Liusjenas nustebęs klausėsi, 
kaip ispanų karininkas pasakoja jo slap
tąsias mintis. Chose kalbėjo apie ierar- 
chijos šventumą, apie nelygybės' didin
gumą, apie’ minių paklusnumą protui, 
talentui, valiai. Ir Liusjenas prisiminė 
savo pažeminimą Paryžiuje, bukagalvį 
iš .“L’Humanite,” Pjero, Pjerų negabu- 

‘ mą, rinkimų aritmetiką, niekeno neįver
tintą savo pranašumą. Falangistai ugni
mi įgijo pripažinimą. Chose rašo pafle- 
tus, nesiskaitydamas • su siuvėjų arba 
žemkasių nuomone. Liusjenas visuomet 
kalbėjo, kad senąjį pasaulį galima nu
versti tik individo drąsa: sąmokslu. 
Komunistai ūtshkydavo juoku; jie šne
kėjo apie liaudies auklėjimą, apie masių • 
aktingumą. Jie gyvena praeitimi: Mark
su, Komuna, demokratija, progresu ... 
yisa tai šlamštas! Kaip jie nemato, kad 
marksizmas susijęs su “Teisių deklara
cija,” su enciklopedistais, su tikėjimu 
mokslui, su šlykščja teigiamo žmogiško
jo prado idėja? Visuomenė ne keturkam
pis pastatas, kaip tas namas, bet pira
midė! Fašizmas neša naujas normas: gė
rėjimasis fizine jėga, vietoj knygų — 
Sportiniai rekordai, vietoj pranešimų ir 
debatų — ginkluotas vyriausybės pasta
tų užgrobimas, vietoj rinkimų — auto
matiniai šautuvai.

Ispano žodžiuose buvo dar kai kas, 
įkvepiąs Liusjeną: mirties kultas. Se
niai, po Anri mirties, Liusjenas suprato „ 
nebūties reikšmę, jos įtaką visoms jau
nos ir gyvos širdies reakcijoms. Jis apie 
tai parašė romaną. Susižavėjimas komu
nizmu buvo jo klaida: jis valandėlei bu
vo užsikrėtęs svetimu linksmumu, vaikiš
ku siautuliu, vergiška pažiūra į jaunys
tę. Chosei, kaip ir Liusjenui, mirtis bu
vo ne tik mąstymo priežastis, bet abso
liutiška vertybė, laikino, ir dėl to nepa
stovaus, gyvenimo korektyvas'.

Liusjenas susižavėjo iš naujo;, ir kai 
majoras pasiūlė jam nuvažiuoti į Pary
žių, kad užmegstų ryšius tarp falangis- 
tų ir Breteilio, jis tuoj sutiko.

Verte K. | BARTKUS !

Jis netgi neatsiklausė Paryžiaus arba 
pasiuntinybės: jis nenorėjo galvoti apie 
tarnybą —tai žemino’ jį. Važiavo jis per 
Chaką. Automobilis riedėjo vingiuotais 
keliais tarp rudų įkaitusių' kalnų. Nei 
medelio, nei žmogaus! Peizažas atitiko 
Liusjeno jausmus; mirtis jam atrodė, 
kaip tikroji sešuo — ruda ir karšta.

Kokie menkučiai, po 'ispaniškos feeri- 
jos, pasirodė jam Prancūzijos laukai, jos 
ramus darbas, pasikalbėjimai apie ap
mokamas atostogas ir mokesčius! Visi 
klestėjo, ir jau pirmą dieną jis išgirdo 
prakeiktą priežodį: “viskas pasidarys 
savaime.”

Tėvas sutiko jį išskėtęs rankas: dabar 
Liušjenas buvo ne paklydęs sūnus, bet 
diplomatas (Liūsjenas išmintingai nu
tylėjo tėvui, ko jis atvyko). - Tėvas ne
klausinėjo sūnų apie padėtį Ispanijoje: 
jis tikėjo, kad Franko laimėjimas iš an
ksto- nuspręstas, visu kitu jis nesidomė
jo. Užtat jis supažindino Liusjeną su sa
vo planais. Jį išrinkę užsienįų reikalų 
komisijos pirmininku. Tessa studijuojąs 
slaptuosius diplomatų pranešimus: rei
kalingu momentu jis pakilsiąs su griau
sminga kalba ir nuversiąs kabinetą.

Liusjenas žiovavo: vėl parlamentinė 
. virtuvė!...

Breteilis žinojo, kaip kalbėti su įvai
riais žmonėmis: jis buvo šiurkštus su 
Grine tipo “ištikimaisiais,” jis mokėjo 
sugundyti deputatus, net' pataikauti 
jiems; su Liusjenu jis elgėsi, kaip su ly
giu; ir Liusjenas .nušvito —pagaliau ir 
jį suprato! Pradžioje jie kalbėjo agita
cijos reikalu: Franko sukilimas turįs pa
sidaryti pavyzdžiu. Breteilis rinko pini
gus auksinei špagai, kurią norėjo iškil
mingai įteikti Alkazaro gynėjui pulki
ninkui Moskardui. Paskui Breteilis ėmė 
kalbėti apie juodąjį darbą, ^pie ginklų 
tranzitą,, apie lakūnų pa
siuntimą į Burgosą, apie ryšius — dir
busios Barselonoje žvalgybos medžiaga 
ėjo per Paryžių. Breteilis paklausė:

— Kada jūs išvažiuojate?
— Nežinau. *
Breteilis padėjo savo sausą, tartum 

pergamentinę ranką ant Liusjeno ran
kos.

— Aš vyresnis už jus, tačiau gyveni
mo negalima matuoti kalendoriniais me
tais.. Jūs žinote, kas yra tikroji neapy
kanta... Kuriam galui jums grįžti z į 
Ispaniją? Viskas išsispręs čia.

i — Sąmokslas? > . >
— Taip.
Breteilis papasakojo apie “ištikimų

jų” būrius. v -
— Jums teks suvaidinti stambų vaid

menį. Jūsų tėvas...
Liusjenas užsidegė: '
— Aš nieko bendro su tėvu neturiu!’
— Aš jus suprantu. Tačiau dabar jū

sų tėvas parlamento komisijos pirminin
kas. Nuo manęs jie daug ką slepia . .. 
Jūsų dėka mes galėsime lošti, žinodami 
priešo kortas. Aišku, tatai mažiau ro
mantiška, negu mūšis dėl-Madrido. Ta
čiau viskam savo laikas . . .

Liusjenas linktelėjo galva. Atsisvei
kindamas jis pasakė Breteiliui:

— Ar jūs žinote, kodėl aš su viskuo 
sutinku? .Dargi su tuo... Kiekviena 
karta* turi savo likimą.. Jei norite — tai 
istorinis fatalizmas'... Mes suprantame 
mirtį ne kaip narvelių irimą, ne kaip be
tikslį materijos keitimąsi, ne kaip per
ėjimą į pomirtinį pasaulį, bet kaip auk
štą individualinę kūrybą.

Breteilis pažiūrėjo į rudą gražuolį ir ' 
liūdnai atsakė:

— Gal būt, jūs teisus. Tačiau aš nega
liu atsisakyti tikėjimo asmens nemirtin- ' 
gurnu. Mano sūnus mirė ...

Liusjenas vos nesusivaidijo su tėvu: 
Tessa, sužinojęs, kad sūnus paniekino 
diplomatinę karjerą, trypė kojomis, spy
gavo. Liusjenas nesugebėjo paaiškinti 
jam savo rezonų; o čia dar teko prašyti 
kelių tūkstančių ...

Pamažu blanko Ispanijos vaizdai. Są
mokslas Liusjenui atrodė žaidimu: nei 
plano, nei tikslios datos. Breteilis atsaki
nėjo: “Reikia laukti.” O (Chose bendri
ninkai artėjo prie Madrido ... Liusjenas 
stropiai tyrinėjo gulinčių ant tėvo stalo 
įvaikių bylų- turinį ir davinėjo Breteiliui 
suvestines. Bet tai užimdavo maža lai
ko, ir nuobodis sekiojo Liusjeną tėvų 
namo koridoriuje, Breteilio prieškamba
ryje, pilnoje žmonių vakaro gatvėje.

(Bus daugiau)

selina
NETEISINGOS IR NELOGIŠ

KOS INFORMACIJOS
Nettiesa, būk dažai paga

minti iš daržovių, kuriais nu
dažo žalius ir nesubrendusius 
orančius., Todėl dažytos ir 
liaku (wax) nuvaksuotos 
orančių lupynos ne tik kad ne
naudingos maistui, bet dar 
gali būti kenksmingos jūsų 
sveikatai. Kas čia pasakyta, 
tai ne tušti žodžiai, bet, kaip 
matysite žemiau, bus įrodyta 
oficiališkais ir autorizuotais 
faktais.

Jau daug laiko kai turiu 
užsiėmimą tūloje Packing 
House prie orančių apdirbimo, 
kurioje kasdien išleidžiame, 
abelnai, po apie 5 “freightka- 
ri.us.” Taipgi turiu progą sek
ti visus citruso industrijos or
ganus. Manau, kad visgi esu, 
tiek teoretiškai, tiek praktiš- 

. kai, .susipažinęs su citrinių 
vaisių industrija. Šiais savo 
patyrimais jau ne kartą esu 
pasidalihęs ir su mūsų spau
dos skaitytojais. Dar 1946 
m. lapkričio 14 Laisvės No. 
258 rašiau: “Iš Orančių Pra
mones.” Ten išdėsčįau visą 
orančių apdirbimo procesą ir 
nurodžiau, l<,aip industrialis- 
tai, dėl didesnio pelno, prade
da orančius skinti pirn<( lai 
ko, dar nesubrendusius, nesu
augusius. Ten padaviau ir iš 
konsėrvatyvįško “Orlando 
Morning Sentinel” editorialo 
sekančią citatą:

“We have to stop kidding 
ourselves that we are smart 
to try to beąt the public by 
slipping over green oranges 
so immature that we ourselves 
won’t cat them—hardly will 
feed them 'to our cattle.”

Reiškia,, žali orančiai netin
kami net gyvuliams šerti. 0 
ką jau bekalbėti apie tų oran- 
ęių žalias, nudažytas, ir liaku 
huvaksuotas lupynas. O betgi 
tūli siūlo, pataria jas valgyti 
žmonėms.

Praeitą metą Laisvės x No, 
295, rašydamas apie citrinius 
vaisius, vėl pakartojau, kaip 
žali orančiai, kamerose susta
tyti, gazu ir dirbtine šiluma 
yra “prinokinami,” kaip jie 
šlykščiais dažais ir liaku yra 
nuspalvuoti, nužibinti ir nu
dailinti. Ir pridūriau: “Taigi, 
kas mėgsta orančių- lupynas 
kramtyti (ar kitaip naudoti), 
tai lai žino, kad jis (ar ji) 
sykiu čiulpia šlykščius dažus 
ir vaksą.” Jei kųpe netikėjo 
mano tokiems aprašymams 
tuomet, tai gal patikės dabar 
chemisto, man rašytame laiš
ke, nurodymams, iš ko tie da
žai ir vaksas yra gaminami.

Taip, daugė Stankau, 
melas ir bjaurus melas “kas- 
link tų dažų.”

Bet pirmiaus' dar paanali
zuokime šį klausimą iš logiš
ko taškaregio: ‘ Juk visiems 
žinomas faktas, jog Floridoj 
milžiniški plotai derlingų Ląu- 
kų yra užvaisinti orančiais. O 
“Citrus Growing in Florida, 
Bulletin No. 2” nurodo, kad 
kiekvienas akras užaugina po 
200 baksų orančių. Kiekvie
name Standard Field bakse 
orančių būna apie 100 svarų. 
(Kalifonijos mažesni baksai.)' 
The Department of Agricult
ure Bureau of Economics ra
portavo, , jog šiame sezone 
(1917-1948) Floridos orančių 
randasi 49,500,000 baksų. O 
statistiški rekordai rodo, jog,' 
abelnai, Floridoj orančių per 
metus užauginama už $180,- 
000,000. ’ '

Įsivaizdinkite, jeigu tuos vi
sus orančius supiltų į vieną 
krūvą, tai koks milžiniškas 
būtų kalnas! Dabar pagalvo-, 
kite, jeigu tuos (kad ir ne 
viso sezono) orančiūs reikė
tų nudažyt pagamintais “iš 
daržovių sunkos, ypač morkų” 
dažais, tai kiek reikėtų sunai
kinti tų daržovių, tų morkų?! 
Aišku, už kelis desėtkus mili
jonų dolerių ! Kur čia svei
kas sensas tokioms, atsipra
šant, informacijbms ? Antra, 
juk tų “daržovių, ypač mor
kų”, ne tik Florida, bet ir ke
lios valstijos negalėtų s tiek 
užauginti.

Jeigu draugas Stankus būtų 
rimtai aapglvojęs to “vieno 
pareigūno” suteiktas jam to
kias “informacijas” (mela
gystes,), tai būtų tik gardžiai 
nusijuokęs, o ne į spaudą ra
šės. .,v

yra

< f •
racijos chemisto, James O. 
Handy.

Pirmiausia šis chemistas pa
taria gaut kopiją' the U. S. 
Department išleisto Farmer’s 
Bulletin 1763, kuriame visas 
citrinių vaisių procesas korek- 
tingai yra aprašytas, (šis buT 
lėtinas jau seniai mano buvo 
išstudijuotas.) 'Po šio patari
mo seka šio chemįsto visi trys 
atsakymai į mano virš minėtus 
klausimus.
• .Štai jie: 7

“1) Vegetable, dyes are in
efficient and expensive. Only 
artificial dyes are used. These 
must be and are certified to 
be pure and harmless. The 
Food and Drbg Administra
tion of the U. S. Dept, of 
Agriculture does this. The 
most generally used dye forms 
‘F.D.I.C. Red No. 
uble color’.”

“2) The waxes used most, 
for citrus fruit 
from drying out and to give 
a shiny, attractive appearance 
are paraffin (petroleum 
wax) and vegetable wax such 
as carnauba, a palm tree 
leaf — wa?ę from Brazil.”

by ethylene gas Mixed 
moist air. The yellow 
is then further colored 
a" dye solution. Both

32, oil sol

protection

“3) Coloring /of ripe ma
ture Florida citrus fruit is 
done in order to convert it 
first from greenish to a more 
pleasing yellow color. This is 
done 
with 
fruit 
with
operations aim to improve the 
appearance of such ripe ci
trus fruit as the climate does 
not color to a satisfactory de
gree on the trees,” ir tt.

Dėl vietos sutrumpinimo, 
visų sakinių neversime į lie
tuvių kalbą, bet nekurie žo
džiai reikalingi paaiškinimo. 
Pirmame atsakyme, pats pir
mas sakinys pilnai lietuviš
kai išeina šiaip : Iš daržovių 
dažai būtų neveiklūs, nepa- 
sekmingi, nenaudingi ir bran
gūs. O “ethylene gas”—-che
miškai paeina iš karosinos pu
tų. Chemikas nurodo, kad 
šiais gazais orančių žalia spal- į, 
va būna pakeičiama.

“Paraffin” arba “petrole
um” (benziną) yra ištraukia
ma iš žemių* Naudojama šil
dymui ir žibinimui, bet iš šio .

(Tąsa 5 puslapyj)
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NAUJA! Šokoladinė

Ir* jei toks

ŠOKOLADINIS
GĖRIMAS!

Dabar eisime prie autentiš
kų ir oficialių faktų, 
virš minėti dažai . ir 
/wax) yra gamihami ir ko
kiam tikslui jie naudojami ant 
citrinių vaisių.

Iš pradžioj šio rašinio ci
tuotų . mano spaudoj tilpusių 
raštų, jūs supratote, kad aš 
žinojau faktus apie tuos da
žus, apie* .kuriuos ne kartą 
plačiai rašiau. Bet dabar to 
neužtenka: Jeigu draugas 
Stankus netikėjo' mano rašy
mams, o patikėjo “vieno par
eigūnę” žodžiams, tai kodėl ir 
kiti negalėtų taip manyti? Čia 
jau reikalinga, kad koks nors 
autoritetas oficialiai patvir
tintų savo parašu tuos man 
žinomus faktus.

Tuo tikslu, balandžio 25 d., 
š. m., parašiau du laišku. Vie
ną “The Citrus Industry”, žur
nalo redaktoriui, S. L. Frisbie, 
550 N. Broadway, Bartow, 
Florida (šis žurnalas yra ofi- 
cialis organas citrinių indus-, 
trialistų), o ' kitą laišką į 
Fruit Treating Corporation 
dirbtuvę, 133 W. Grand Ave., 
Orlando, Florida, kurioje dir
bami minėti dažai ir liakas 
(wax). ' ' !

Laiškuose parašiau, kad vie
name lietuviškame dienrašty
je — Laisvėj, 16 d.'bal., skai
čiau korespondenciją iš Flo
ridos, kurioje sakoma, jog 
orančiams drfžai yra pagamin
ti “iŠ visokių daržovių sunkos, 
ypač morkų.” Todėl (rašiau) 
malonėkite man paaiškinti 
šiuos 3 klausimus: 1. Iš kokios 
medžiagos yra gaminami 
orančiams dažai? ^2. Iš kokios 
medžiagos yra gaminamas ci
triniams vaisiams vaksas? 3. 
Kokiems tikslams tie mišiniai 
yra naudojami ant citrinių 
Vaisių ? Taipgi laiške pasa
kiau, jogei oficialius aįaky-/ 
mus naudosiu tame pačiame 
dienraŠtyj (Laisvėj).

Balandžio 29 d. rašytą laiš
ką gavau nuo “The Cįtruš In
dustry” redaktoriaus S. L. 
Frisbie,1 kurtame nurodo, .kur 
autoritetingas ir oficialias in
formacijas galiu gaut. Jo in
formacijos—jis rašo - 
tik vidutinio piHfeČio - 
mano.'”

Balandžio 27 rašytą gavau 
laišką įš Fruįt Treating Corp
oration nū6 paties tbs korpč-

iš ko 
liakas Borden’s naujas Šokoladinis Gėri

mas turi daugiau šokolado! Dau
giau cukraus! Daugiau vanillos! 
Jis gardesnis!

Taip sveikas vaikam. Turi daug

jiem reikalingų maisto elementų!
Gaukite šio naujo gausingo šoko

ladu Gėrimo ■ nuo savo Borden 
pieniaus arba savo valgių krautu
vėj. Labai skanus!

BORDEN’S Naujas 
ŠOKOLADINIO SKONIO . GĖRIMAS’

“.JEI BORDEN’S, TAI TURI BOTI GERAS!

U2SJSTATYKITF Joo King, Bcrden žinių reporterį, 
WCBS, 9:00 A. M , .visam šiokiom dienom.

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE 
STAGG 2-8043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-* Penkt.,

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

sortavimo ir pakavimo 
Drg: Stankus pa- 
“vieno pareigūno”: 

jūs • nudažote dažais 
lupynas ir ar dažai

kenksmingi atsitikime,

CHARLES J. ROMAN
* (RAMANAUSKAS) • '

Laidotuvių 
Direktorius

Bet • visuomet buvo ir yra 
žrrtonių, kurie mėgsta kitiems 
meluot! Vieni tą melą atlie
ka sužiniai (didžiumoje dėl 
savo naudos), o kiti meluoja 
tik todėl, kad tą melą jiems 
kiti ,sumelavo,
melas patenka į spaudą, kai
po kitiems informacijos bei 
patarimai,—tai jau blogai!. . .

Laisvės No. 90, balandžio 
16, š. m.,' ir Vilnies No. 96> 
skaitydamas draugo V. J. 
Stankaus raštą, “Iš Floridos 
Padangės,” nustebau, kur jis 
rašo, kad jam: “buVo auksinė 
proga pamatyti orančių plo
vimo, 
įmonę
klausęs 
“Kaip 
orančių 
yra 
kas norėtų valgyti lupynas?”
Minėtas \ “pareigūnas” \ paaiš
kinęs : “tie dažai yra padaro
mi iš visokių daržovių sunkos, 
ypač morkų (mano Nubrauk
ta—S. P.), tai žievės-lupynos 
galima valgyti visokiais bū
dais ir pavidalais išvirus su 
cukrumi panašiai- į marmąle- 
dą, ar kitaip.” Dar draugas 
Stankus prideda sekamą: 
“Tokiu būdu dažai ne tiktai 
įęad nekenkia sveikatai, ale ir 
prisideda su daugiau vitami
nų. Iš to atžvilgio Dr. J. J. 
Kąškiaučiaus patarimai valgy
ti ofančių žieves ;yra savo vie
toj, jeigu tai nėra melas kas- 
lihk tii dažu.” . ,,1V ,;: i ( ' v'

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

z



6 LMS 2-ROS APSKRITIES 
. SVARBŪS DARBAI

Lietuvių Meno Sąjungos 2- 
roji apskritis turi tris didelius 
darbus. Pavasarinis koncer-/ 
tas jau čia pat, jis įvyks 16 d. 
gegužės, Patrick Gavin Audi
torijoje, kampas Dorchester ir 
7th gatvės, Bostone. Pra
džia 3 vai. po . pietų.

Dalyvaus Montello, Worces- 
terio, Cambridge, Norwoodo 
chorai, daug žymių solistų ir 
duetfstų. Kas tik atsilankys, 
tai nesigailės. Rengėjai pra
šo visas ir visus skaitlingai 
dalyvauti.

Muzikos ir meno mokykla 
atsibus LMS 2 apskrities ri
bose, Olympia Parke ,Worces
ter j e. Ji prasidės 15 d. rug
pjūčio. Prie jos yra ruošiama
si su dideliu pasišventimu. 
Mokykloje bus lavinami chor
vedžiai ir bendrai meno veikė
jai ir veikėjos. Patsai didysis 
darbas pašvęstas worcesterie- 
čiams.

ši mokykla,bus nepaprasta, 
tai kaip ir savo rūšies festiva
lis, nes į Worcester} suva
žiuos gabios meniškos jėgos. 
Mokykla bus atidaryta su iš
kilmėmis. Molyklos organi
zavimu, parūpinimu mokytojų 
rūpinasi LMS 3-čios apskri

ties komisija, o riiūsų apskri
čiai pavedė tą garbingą dar
bą ątlikti ant vietos. Ateityje 
bus plačiau parašyta.

★ ★ it
Ruošiamės įvykinti gyveni

mai! mūsų tarimą — suruošti 
antrą rudenini festivalį rytinė
se valstijose, būtent Bostone. 
LMS 2-ros apskrities komite
tas nutarė imtis darbo ir įvy
kinti. gyveniman suvažiavimo 
nutarimą.

Tai didelis ir sunkus dar
bas, bet pasitikime, kad su 
menininkų talka atliksime. 
Todėl prašome' visus chorus, 
meniškas grupes, solistus ruoš
tis ir apie tai informuoti nfū- 
sų komitetą. M. S.

Newark, N. J.
Paskutinis Melodijų Vakaras 

Šiame Sezone
Melodijų vakaras įvyks ge

gužės 16 dieną, Lietuvių sa
lėje, 180 New York .Avė., 
Newarke. Pradžia punktua- 
liškai 6 valandą vakare.

Įžanga tik vienas doleris. 
Po’ koncerto šokiai prie pui
kios muzikos.

Į^tėmykit visi gerai, kad šis 
parengimas įvyksta nėdėldie- 
nyj, ir todėl programas prasi
dės lygiai 6 valandą, tai ži
nokit.

Kas Dalyvauja Programoj
Dalyvaus Dolores Petrony- 

tė iš Maspetho, ž a vejanti 
lakštutė, kurios soprano bal
sas tiesiog krišpąlinis, solistė. 
Albertas Vasiliauskas, žy
miausias šių laikų jaunas te
noras—solistas.

Laurance Bakūnas, iš Conn, 
valstijos, smuiko solo. Tai ne
paprasta naujanybė mūsų 
parengimdose, peš jau seniai 
tas mylimas muzikos instru
mentas begirdėti- verkiant, čia 
bus puiki proga jos pasiklau- 
syti-pasigėrėti.

Dalyvaus Stelmokų Onutė 
—Ickie solistė—artistė.

Sietyno jaunų vyrų oktetas 
vadovybėj gabaus muziko 
Juozo šimelevičiaus. Bus. ir 
pats Sietynas, vadovaujamas 
muziko Walterio Žuko, pa
dainuos jums sąvo naująsias 
dainas,, puikiausiai išsilavinęs. 
Būkit laiku!

Choro, Reporteris.

New Britain, Conn.

Shenandoah, Pa.
Mūsų draugo Kazio - Naravo 

žmonai A. Narayienei padary
ta didelė operacija, gegužės 10 
dieną.

Randasi Locust Mt. State 
Hospital, Room 5.

Prašau pažįstamų ir draugų 
aplankyti mūsų draugę, o nuo 
savęs linkiu, kad greitai- pa
sveiktų ir vėl sugrįžtų prie sa
vo darbo.

S. Kuzmickas.

Seymour, Ind. — Lieps
nodamas nukrito privatinis 
lėktuvas ant dviejų namų; 
žuvo abudu lakūnai.

f

Peter 
KAPISKAS 

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD' 
BEER & ALES

★

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

• Rusų-Ukrainų I WO kuopos 
rengiasi prie rodymo sovieti
nių judžių. Judžiai su gar
sais ir ukrainų meliodijomis.

Įvyks sekmadienį, 16 d. ge
gužės, 2 vai1, po pietų, Russian 
American' Home, 376 Elm St.

Bilietas 50 centų.'
Kviečia lietuvius pamatyti 

gražų judi. Judžio užvadini- 
mą tėmykite vietos spaudoj.

Koresp.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MĄSS.

Gypsy Cabaret & Concert — Či
gono priekalas, Koncertas ir šokiai. 
Įvyks geg. 15 d., Liet. Taut. Namo 
apatinėje salėje. Rengia Liuosybūs 
Choras. Dalyvaus Norwood Vyrų 
grupė vadovybėje St. Pauros. Čigo
nų priekalą pildys vietinis Liuosy-' 
bes Choras, vadovybėje E. Sugar, 
taipgi’ bus solų, duetų, vėliau seks 
šokiai. —■ Kom. (114-115)

Peter Kapiskas

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Matthew 
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

k-
Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172
v-------------------------------------------------->

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

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

Ir Gustas jums tuojau pristatys gelių*bukietą ar vainiką, / , 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui 
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

i ■——i—m

I |« ■ —.W~—>■—--BĮ—■—W—■!—H—■ — •

Paul Gustas Funeral Home,
' INC. -

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktj z

EVergreen 7-4774

Naujai išd^koruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti tyaskiltinę pagarbą savo /mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

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

Asmeniški aptarpavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. \Mūsų telefonas niekad^ nemiega.

SANDELIS knygų 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, maldų knyga. Tiįžčs 
spaudimo, 448 pusi., aiSkus drukas, 
gražini padaryta, paauksuoti lapai $1.75

Vainikėlis, maža maldų knygelė. I’a- 
vaiksl. mižių maldos, drūtais Juo
dais apdarais ...................................... 75c

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

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

kij jie reiškia .................................' $2.25
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas 

ir Darbai .............................................. 30c
Burykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

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

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

paveikslais......................     35c
Duktė Marių, graži apysaka ............... 25c
Duktė Gyvena Pfistynėjc—ir .apie du 

brolius ...................  .'...........1........ 25c
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne

muno Upę ......................... ,‘................. 35c
Eustachijušas, apysaka iš pirmutinių 

amž. krikščionybės .....................:...... 35c
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir 

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

salos per 17 metų ................................ 35c
Istorija, seno ir naujo testamento, su

paveikslais ............. .................................... v\25c
Juokų Vežimas, daugelis Juokingų pa- \ 

sakymų, ir 1.1.......................  35c
Kabalas, laimės rodyklė, su Saliamono 

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

su paveikslais ...................................... 25c
Keliautojai, j Šventų Žemę, Jeruzolimų 35c 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 35c 
Laime ir, Planetos, nuspėjimal laimių 

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

knyg. su paveiks!.......,........  65c
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai ....... 50c
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka .... 25c
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie 

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

viskų paskui, žinoti .....................  25c
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas 

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

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

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

Ragana, graži apysaka .....................   35c
Raktas į Laimingų Gyvenimų, atidaryk 

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

Noah Ark’as, įdomūs skaitymai ..... ,....  25c
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras

Kristaus pasekėjas ................................... $1.50
Trys Užkeiktos Karalaitės .................... 25c
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga $1.50 
Virėja kepėja, kenuotoja, su apie 450

receptų ....................... ............................. $1.00
Stebuklingas Veidrodis, apysaka ...............25c
Savizrolgs, juokų ir funių knyga su 
paveiks............................................................. 50c
Didžiausia nauja SAPNŲ knyga 300 pusi.

$1.75c
Saulės Ritulys, 'su visų planetų paveiks. 45c 
Sveikata, ligoniams knygutė, 

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

Laiškams popiera, rašyti į Lietuvų, su

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. organizuoja busu 

ekskursiją į Brooklyną ant atidary
mo Amerikos Lietuvių Kultūrinio 
Centro, kuris įvyks" gegužės 30x d. 
Šiuomi pranešame, kad busas yra 
pasamdytas ir - išvažiuos 10 valan
dą ryto, nuo salės 735 Fairmount 
Ave.

Kurie norite dalyvauti Amerikos 
Lietuvių Kultūrinio Centro atidary
mo iškilmėje, prašome tUojaus įsi
gyti buso bilietus. Bus gražus pasi
važinėjimas, linksmoje kompanijoje 
ir turėsime malonių pasiwiatymu su 
brooklyniečiais ir kitais kultūrinia
me Centre. Dėl bilietų prašome 
kreiptis į buso organizavimo komisi
ją: Ą. Galkus, 1127 Green St; K. 
Budiskas ir Siaulinkine. — Kom.

(114-115)

NEWARK, N. J.
Naujų Melodijų Vakaras. Įvyks 

geg. 16 d., Liet, salėje, 180 New 
York Avė. Pradžia lygiai 6 v. v. 
Įžanga' tik $1. Po programos šokiai. 
Programa bus nepaprastai žingeidi, 
nes dalyvauja jame šios meno spė
kos: Dolores Petronaitė, solistė; Al
bert Vasiliauskas, solistas; Law
rence Bakūnas *iš Fairfield, Conn., 
smuikininkas; Onute Stelmokaitė- 
Eicke, solistė; Sietyno Oktetas ir 
pats Choras. Visus kviečia Siety
nas.* v - (113-114)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto susirinkimas 

įvyks geg. 16 d., 3 vai. dieną. Liau
dies Name, 735 Faįrmount Avė. Visi 
delegatai ir organizacijų nariai, 
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 
daugi svarbių reikalų apšvarstymui. 
L- p. Šlekaitis, sekr. ' (113-114)

apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tuz.^ 
40c; 3 tu z. $1. '

Tyra Mostls. Nuo rožės, pailių ir bile
kokio niežulio. Uncija .......-............... $1.25
Dvi uncijos .............   _ $2.25

ŽOLES ARBATOS FORMOJE 
Kraujo Valytojas ..............;.... .................. 60c
Nervų pastiprintojas ....................   85c
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 60c 
Nuo .kosulio, dusuliu bei mainų asthmos 6dęv 
Nuo kosulio ir Kokliušo ......... .-.............. 60c
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo ./....._ 80c 
Palangos Trajanka,* tinkamos šaknys 

užpilti ant degtinės ...................... _ 75c
Išvalymui akmenėliai, krfd nešlapinti 

lovoje .... ..............     „60c
Vidurįų valytojas ........................................ 60c
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų ......... 60c
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) .......   85c
Nuo šlapligės diabetų ......    85c
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 75c 
Vyriškumo Pataisymai ................   $1.25
Nuo užsisenčjusio nosies ir galvos ka

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

*1.00.
Nuo Pailių ......  ... _85c
Nuo vandeninės ir širdie* ligų —60c
Nuo nemalonaus kvapo ............................. 85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 85c
Nuo veneriškų ligų .. ......................—..i.,.. $1.25
Plaukų toiiikas, augina plaukus, valo

platskenas, sulaiko slinkimų Ir nuo
pražilimo ..............   ... 60c
Norintieji įsigyti bile vienų U virš minėtų 

knygų ar žolių, rašykite j: '»
M. ŽUKAITI8,

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

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 įv^ks Drau
gijų salėje, 30 d. gegužės. Taipgi 
reikės iš kuopos išrinkti Komitetą, 
kuris bendrai, su 188 kp. 'turės su
rengti delegatų priėmimč vakarienę, 
29 d. geg. Užsilikę už šiuos metus 
su duoklėmis, nepamirškite ateiti 
pasimokei. —■ Valdyba: (113-114)

ROCHESTER, N. Y.Z f

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, t Bus skanių valgių iri 
gėrimų. Vieta: 575 Joseph Avė. 
Pradžia 6 v. v. — Kom. (113:114)

BINGHAMTON, N. Y.
Motinos Dienos apvaikščiojimas 

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

HARTFORD, CONN.
Teatras ir K°nccrtas, rengia Lai

svės Choras, geg. 16 d. Pradžia 
2:30 v. .dieną. Liet, salėje, 227 Law
rence St. Trijų veiksmų komediją 
suvąidins artistai iš Waterburio, Vi
lijos Chpro nariai. Kppcertinę pro
gramą išpildys Laisve? Choras, vad. 
Wilma Hollis. Dainuos naujai su
tvertas Motrų Choras, vadovybėje 
Grace Gailen. Taip pat dainuos ir 
Vyrų Choras. Bus ir kitų grupių, 
duetų, kvartetų, solų ir kitokių pa- 
marginimų.* Kviečiame vietinius ir 
iš apylinkės dalyvauti, nčs su šiuo 
teatru ir koncertu baigiame šį se
zoną. Įžanga'$1. — Kčfrn. (113-114)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD ,188 kp. susięinkįrpas Įvyks 

geg. 16 d„ 11 vai. ryto, 3014 Ye- 
maųs. Visi nariai būkite ląiku, nes 
yra daug reikalu aptart}, atsiveski
te ir naujų narių. —Sekr.

(113-114)

Florida
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

skysčio, kai ch.emistas nurodo, 
padirbama ir citriniam vai
siam vaksas.

“Vegetable wax , such as 
carnauba’’ yra padaromas iš 
Brazilijos paimu lapų, šiuos 
mano paaiškinimus galite pa
tikrinti Webster’s New Inter
national Dictionary, arba 
New Standard Dictionary.

Matot, iš kokių bjaurybių 
yra padirbti tie dažai ir vak
sas del pagražinimo citrinių 
vaisių. Argi karosinas, ben
zinas, iš paimu lapų skysčiai 
ir tam panašiai yra naudingi 
maistui?

Suprantame ir tai, kad mi
nėtas chemistas nenori galuti
nai kirsti tos šakos, ant kurios 
jis pats sėdi. Todėl jis, apart 
grynų chemiškų faktų, įterpė, 
būk viskas yra daroma po 
priežiūra valdžios chemikų 
bei inspektorių; viskas yra 
“pure.”

Kurie skaitėte “Raistą,” tai 
pilnai suprantate, .keno nau
dai, kapitalistinėj sistemoj, 
valdžios inspektoriai tarnau
ja . . . Taipgi apie valdžios 
inspektorius gerą supratimą 
turi visi angliakasiai...

* ★ ★
Prie pabaigos, šis rašinys 

pašvęstas aiškinimui ne tiek 
apie orančius, kiek apie jų 
luobą bei lupynas. Todėl pri
minsiu, jog orančiai, ypač 
pribrendę, yra labai naudin
gi ir reikalingi žmonių svei
katai, bet tik jau ne jų lupy
nos. Orančių lupynos tiek tu
ri panašumo į oijančius, kiek 
plunksnos į pačią vištą.

Žinokite, s kad jūsų skilvis, 
tai ne kokio ten garadžio sie
nos; jis nereikalauja jokių 
artificiališkų 4r chemiškų da
žų, dargi su benziną.

Taipgi žiųokite ir tali, jog 
per visą žmogaus gyvenimą 
(lifetime) jo skilvis perleidžia 
bei “permala” apie 43 tonus 
maisto! Tad būkite atsargūs, 
ką kemšate į savo skilvį, nes 
jis gal ir taip jau pusėtinai 
pavargęs.

Svieto Pereiga.
P. S. Minėtus man prisiųs

tus laiškus “The Citrus'Indus
try” redaktoriaus S. L. Fris- 
bie ir chęmisto James O. 
Handy pasiunčiu Laisvės e- 
dakcijai dėl patikrinimo.

S. P.

New York. — Tvirtina
ma, kad šios valstijos' demo
kratų vadovybė užgirs Tru- 
mano kandidatūrą regulia
riam ’ prezidento terminui'.

Chicago.— Jau beveik du 
mėnesiai kai streikuoja 
darbininkai' didžiųjų Ar
mour, Swift, Cudahy ir 
Wilson skerdyklų.

New Yorko majoras O’
Dwyer vadino Mundto bilių 
“beprotyste.”

Great Neck, N. Y HELP WANTED—MALE ’ 
REIKALINGI VYRAI

BAR & GRILL 
! LIETUVIŠKA ALUDĖ į 

s DEGTINĖ, VYNAS ir 
i' . ' ALUS

Kanados
Black Horše Ale į 

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

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. .

Tel. ST. 2-8812 '

■» <■ ■ '/.'i' •’'

MATYKITE VEIKALĄ
Per kelis , pastaruosius me

tus greatneckiečiai neturėjo
me progos pamatyti lietuviško 
teatralio veikalų. Bet dabar 
ta proga bus. Bus suvaidinta 
trijų aktų komedija “Ponas 
Amerikonas.”

Suvaidins iš Brooklyno Lie
tuvių Scenos Mėgėjai, Aido 
Choras ’sudainuos eilę gražių 
dainų vadovystėje Jurgio Ka
zakevičiaus.

“Ponas Amerikonas” yra 
nauja ir labai juokinga kome
dija: Jos vaidinimą turėtų
pamatyti visi, kaip jauni,‘taip 
ir suaugę. Pvengia Choras Pir
myn ir trys kitos lietuvių or
ganizacijos bendrai. . Įvyks 
sekmadienį, 23*d. gegužės, A. 
ir J. KasmoČių Svetainėje, 91 
Steamboat Rd. Pradžia ly
giai 5 vai. po pietų, durys ati- 

(daros'nuo 4 valandos. Įžanga 
$1 ypatai. Po vaidinimo bus 
šokiai prie Geo. Kazakevi
čiaus , orkestros. Visus ir vi
sas prašome atsilankyti.

Rengimo Komitetas.

VANDENBERG ĮSPĖJA 
NENAIKINT VETO 
JUNGT. TAUTOSE

Washington. — Republi- 
konas senatorius Vanden
berg priešinosi tiems, ku
rie reikalauja panaikint ve
to (atmetimo) teisę Jungt. 
Tautose. Reikalavimas at
kreiptas prieš 'Sovietus, bet, 
veto panaikinimas galėtų 
suardyt pačias Jungt. Tau
tas, kaip įspėjo Vandenberg 
ir J. F. Dulles, republikonas 
Trumano politikos patarė
jas.
a 9 J. J. -v- .

4^ •J’ T, Tj* *4* "J* •J* •f •J- -j- •j* •j* •į“ •J* “J* •J* r

■■J. J. Kaškiaučius, M. D.;-
530 Summer Avenue, 
. Newark 4, N. J. 

HUmboldt 2-7964
a .V. oXaiaa i «
’ —į* ^9 tt

NUSTATYTOJAI
Klijavimo Mašinų 

Lankstymui Cartons 
SU PATYRIMU

International Straight Line Gluers 
Staude Master 

Cellophane Machine, -etc.
BLUM FOLDING 

PAPER BOX OO. INC. 
79 BOGART STREET 

BROOKLYN, N. Y.

♦į-M
z# >1

(115)

AUTO MECHANIKAS
PaKeidaujama su Hydfamatic patyrimu

i. Dienų Savaitė i
Puikiausia Alga

įMR. HAMBURGER
41 Hudson Street

YONKERS, N. Y.
(U5)

Graikijos monarchistai. 
giriasi “apsupę 1,500 parti
zanų.”

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

1 Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

2^1 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- 

k lūs ir 
» sudarau 
grikoniškais. Rei- 
Mkalui esant ir 
Mpadidinu tokio 
V dydžio, kokio pa- 
r geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. Gl^enmore 5-6191

krajavus 
su ame-

I 
2

LINKSMUMAS DIENOS' PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

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

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

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

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

Valgiais ir’gėrimais aptarnaujame žemom kainom. x

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sahko

•SAVININKAI
I

■ PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLVNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių v

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ. a BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVča-green 4-9612

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
v Geriausias Alus Brdoklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET . BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) J Telefonas EV. 4-8698

5. pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Geg. 14, 1948
\ •

• w
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Kovai Prieš . Mundts 
Billy Delegacija 
Išvyko Washingtonan

prieš

Didžios Svarbos Mitingas 
Gardene Šį Pirmadienį

Apie du tūkstančiai delega
tų išvyko iš New Yorko į 
Washingtoną gegužės- 13-tą. 
Jie lankysis.mūsų šalies kon
grese ir pas atskirus kon- 
gresmanus protestuoti

- Mundt Kilių. Reikalaus, kad 
mūsų kongresmanai ne vien

t 'tik balsuotų, bet ir veiktų 
prieš tą šalies fašistinimo bi- 
lių..

Delegacija išvežė daug su
rinktų parašų po peticijomis 
tuo pačiu klausimu. Taip pat 
'atsišaukė į pasiliekančius na
mie nepaliauti rinkus parašus. 
Ragino visus ir kiekvieną sku-

■ < biai, tuojau parašyti savo kon- 
grėsmanui į YVashingtoną rei
kalavimą veikti prieš tą bilių.lp>Osa Ingram,

Apdovanojo Centrą
• Mary Kreivėnienė, brookly- 
nietė, dovanojo Lietuvių Kul
tūrinio Centro virtuvei ir val
gyklai visokių indų ir įrankių.

Filmą Vakaras
Jau Čia Pat

Įdomus filmų rir prakalbos 
programas laukia visų, kurie 
atvyksite į Laisvės salę, 419 
Lorimer St., Brooklyne, šio 
šeštadienio vakarą, 15-tą.

. Pradžia 7 :30.'
Dalyje program© matysite 

filmą mūsų pačių bėgamais 
reikalais ir girdėsite tų rei
kalų aiškinimą. Filmas anglų 

, kalboje, prakalba lietuviškai, 
į Kita dalis programa, bus apie 

tarybinio jaunimo mokslą, pa
silinksminimus, su dainomis ir 
lietuviškais šokiais.

Kviečiame visus.
L. K. Klubas.

Pirmadienis — ne labai pa
togus vakaras mitingauti. Ta
čiau pasauliniai įvykiai nesi-, 
renka dienų ir į juos atsiliepi
mai negali per ilgai laukti, o 
patogių tokiems mitingams 
salių ne visuomet galima gau
ti patogesnėmis dienomis. 
Tenka imti tokiomis, kokiomis 
gaunama.

Mitingą rengia Joint Anti- 
Fascist Refugee Komitetas, 
tad jame tikimasi ir nepapras
to programo. ■ Jame dalyvaus 
nariai iš tų HollywOodo de
šimties, kuriuos persekioja 
Neamerikinių Veiksmų Komi
tetas. (Taipgi dalyvaus Mrs. 
Amy Hunt, motina visam am
žiui nuteistos kalėti negrės 

kurios .gyvybę 
išgelbėjo masinis darbininkų 
judėjimas. Ji kalbės už iš
laisvinimą jos dukters ir dvie
jų anūkų.

Newyorkieciai šiame mitin
ge kalbės daktaras Edward 
Barsky, autorius Howard Fast, 
kongresmanai Leo Isacson ir 
Vito Marcantonio, daktaras 
Harry F. Ward, John T. Ber
nard, vienatinis kongresma- 
nas, kuris balsavo už davimą 
Ispanijai ginklų laike tos ša
lies žmonių karo prieš fašiz
mą. Taipgi kalbės svečias iš 
Los Angeles, dvasiškis Ste
phen H. Tritchman.

Artistai Paul Draper ii* Fe
derico Rey dalyvaus įspūdin
game meno program e.

Mitingas, be kitko, turi du 
didžius tikslus:

Protestuoti prieš Mundt bi- 
lių, kuris sufašistintų Ameri
ką;

Protestuoti prieš mūsų val
džios paramą Ispanijos fašis
to Franco valdžiai, reikalauti

paramos liaudiečiams.
Tie svarbūs tikslai, 

rengėjai, turėtų būti akstinu 
visiems dalyvauti tame mitin
ge. Gardenas turėtų 
pildytas.

Lietuviai taipgi
Tikietai iš anksto 
williamsburgiečių 
j u centre.

Svarbus Pasitarimas
Ir Pobūvis Centre
Šį Sekmadienį

Sekmadienį, Geguž. 16, 
Apsiveda Algirdas 
Zakarauskas

Draugijų Valdyboms ir 
I įrengimų Komisij oms

w 1

sako

būti per-

dalyvaus, 
gaunami 

organizaci-

Richmond Hill, N. Y.
LDS, 13 Kuopa Pirko Lietuvių 

Kultūrinio Cęntro Šerą
LDS 13 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyko gegužės 6 
d., Liberty Auditorium (Liet. 
Kultūriniame Centre). Nariai 
apsidžiaugė nauja ir patogia 
vieta ir nusitarė visada šioj 
vietoj laikyti susirinkimus.

Susirinkimas aptarė visą ei
lę organizacinių ir visuome
ninių klausimų, atliko Centro' 
Valdybos rinkimus ir taipgi 
paaukojo $5.00 gegužinės de
monstracijos išlaidų padengi
mui.

Kuopa taipgi pasveikino 
Lietuvių Kultūrinį Centrą, nu
sipirkdama vieną 
$25.00.

Sekamas kuopos 
mas įvyks birželio
bus svarbus susirinkimas, nes 
rinksime Seipio delegatą. Rei
kėtų visiems nariams dalyvau
ti. LDS Narys.

Visi Lietuviu., Kultūrinio 
Centro savininkai, draugai* ir 
rėmėjai, gyvenantieji Brook
lyn© ir artimose apylinkėse, 
prašomi atvykti į centrą svar
biam 'riasitarimuT ir pobūviui.

Pasitarimas įvyks • 1 valan
dą. čia išgirsime namo ko
misijos pranešimą, kas jau nu
dirbta, ir galutinai pasiruoši
me centro' masiniam atidary
mui, kuris jau čia pat—įvyks 
gale šio mėnesio, 29,30 ir 31- 
mą gegužės. Kadangi į ati
darymo iškilmes suvyks tūks
tančiai svečių brooklyrpečių ir 
iš kitų miestų, tad svarbu Cam 
gerai prisiruošti.

ŠĮ sekmadienį centre jau 
galėsime gauti gerus pietus ir 
alaus.

Po pasitarimo,x kas norės, 
galės ant vietos smagiai pra
leisti vakarą.

Adresas: Liberty Auditori
um, 110-06 Atlantic Avenue, 
kampas 110th St., Richmond

Karo metais, kuomet Onos 
ir Juozo Zakarauskų jauniau
sias sūnus Algis ėjo karinę tar
nybą Jungt. Valstijų iharinu, 
motina tankiai verkdavo, rū- 
pindamosi apie savo jauniau
sią ir mylimiausią Algį.

Bet Algis .laimingai grįžo iš 
tarnybos gyvas ir visiškai svei
kas. Tada motinai buvo didėlis 
džiaugsmas.

Dabar ir vėl Onai ir Juozui 
Zakarauskams didelis džiaugs
mas ir jie tuo džiaugsmu nori 
pasidalinti su Laisvės skaityto
jais, įdedant Laisvėn šį raši
nį. To džįaugsmo priežastis yra, 
kad šį sekmadienį, gegužės 16- 
tą dieną, 4 valandą po pietų, 
Church of the Most'' Moly Tri
nity, 138 Montrose Ave;, jų Al
gis įeis į šeimyninio gyveni
mo padėtį su Margaret Mary 
Healy. '

šėrą už

susirinki-
3 d. Tai

Menkeliūnaitė
Vyks į Bostoną

APVOGĖ POLICIJĄ
Koks šposautojas ar -tikras 

vagišius pasigrobė New Ro
chelle policijos a^ito, stovėju
sį priešais policijos stotį. Juo- 
mi važinėjo kol išvartoje 
są jame buvusį gasoliną, 
paskui pametė ties 182nd 
ir Creston Ave., Bronx. Jį 
rado New Yorko policija.

vi- 
o 

St. 
at-

Sietyno Chorus
*> Yo

MOONLIGHT MELODIES
• (a new revue)

DIRECTED BY WALTER ŽUKAS

SUNDAY-MAY 16
ST. GEORGE’S HALL 180 NEW YORK AVE

Newark New Jersey.

“Klausantis Sietyno Melodijų
Man Norėjosi Sušukt: Sustok,

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

Šokiai Po Programos

Konstancija Menkeliūnaitė 
sugrįžo iš Chicagos labai ge
rai nusikeikusi dėl jų šilto at> 
sinešimo į ją kaipo daininin
kę, taipgi dėl puikaus priėmi
mo ir vaišingumo, Jeigu są
lygos leis, jinai mano chica- 
giečiams ir tai apylinkei vėl 
padainuoti kada nors rudenį, 
apie spalių mėnesį.

šį sekmadienį, 16-tą, Men
keliūnaitė yra pasižadėjusi 
dainuoti Bostone. Nors na
mie ją ištiko nelaimė, paslydo 
ir išniro rankos riešelį, ranka 
sugipsuota, tačiau nepaisant 
to jinai vis vien vyks į Bosto
ną dainuoti gegužės 16-tą.

Lietuvių Kultūrinio Centro 
knygos jau-atdaros užsisaky
mui ' salių draugijų parengi
mams ir susirinkimams. No
rintieji pasirinkti tinkamas 
dienas savo draugijų parengi
mams tuojau užsisakykite sa
lę- / ' . ’ . •

/Lietuvių Kultūrinio Centro 
antrašas: 110-06 Atlantic
Ave., Richmond Hill, N. Y.

Lietuvių Kultūrinio Centro 
restauracija jau atdara. Kas
dien nuo 3-čios valandos die
ną galite gauti gerus pietus.

Lietuvių Kultūrinio Centro 
Bowling yra atdaras kas va
karą nuo 7 vai. Stokite. į 
Bowling tymus. Užsisakykite 
vakarus kitam sezonui — ru
deniui. '

Turėkite Mintyje Gegužės 
29, 30 ir 31 dd. .

Tai tomis dienomis įvyks 
Kultūrinio Centro o.ficialis ati
darymas. šeštadienį, gegužės 
(May) 29, bus balius. Sekma
dienį, gegužės (May) 30, ban
kietas ir balius. Pirmadįpnį, 
gegužės (May) 31, koncertas 
ir šokiai. Tai mūsų didžioji 
trijų dienų iškilmė.

Beje, bankietui įžanga $3.- 
50.

Pietūs 
vai. dieną.

X

Iš Anksto

geri pietūs. Tačiau iš anksto 
užsitikrinkite sau tuos gerus 
pietus, tuojau įsigykite ban- 
kieto bilietus.

Šį sekmadienį, gegužės 
(May) 16, ateikite į Kultūrinį 
Centrą ir' įsigykite bankieto 
bilietus.

Laike bankieto taipgi bus 
daili koncertinė
Dainuos žymiausi daininfokai. 
Dainų programą paskelbsime 
vėliau. /

Rengimo Komisija.

programa.

Ųa’nny Murray, dviejų me
nesių amžiaus, jau, bando 
žengti kelis žingsnius stačias, 
o stovėti mokėjęs būdamas 
vieno mėnesio, šeima gyvena 
Howard Beąch, L. I.

bus duodami 2-rą

Įsigykite Bankieto 
Bilietus

Bankietas bus geras, bus

PEIST LINE
DRUGS, Inc.

495 SO. 4th ST., 
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visokiausi' vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už grieštai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EVergreen 7-6288

Susilaukė Dukters
Marilyn ir George Petkus 

susįlaukė pirmagimės dukre
lės gegužės 8-tą, Mineola, L. 
L, kur šiuo tarpu Petkai gy
vena.

Linkime laimingai išauklėti.
Georgę yra sūnus brookly- 

nietės (buvusios greatnečkie- 
tės) Sofijos Petkienės, vete
ranas, išbuvęs kelis metus ka
rinėje tarnyboje, joje apkelia
vęs daug šalių. Marilyn yra 
duktė greatneckiečių Vanagų. 
Abi šeimos yra dienraščio 
Laisvės skaitytojai ir rėmėjai, 
tad ir savo džiaugsmu, jog 
tapo “senokais,” pąsidalina su 
Jaisviečiais per savo dienraštį.

Algirdas Zakarauskas

Algio tėvas, Brooklyno lietu
viams žinomasis, kaipo ilgame
tis, , geras Am. Liet. ,Piliečių 
Klubo, esančio ant 280 Union 
Avė., gaspadorius deda pastan
gas ir nesigaili išlaidų, kad šias 
vedybas . padaryti tikrai iškil
mingomis.' Jis sako: “Tai mū
sų mylimiausias, jauniausias 
ir viskas. Tai pavyzdingas sū
nus, kokiu tėvai gali tikrai, pa
sidžiaugti.” Ir dėl to iškilmin
gą vedybų pokilį Juozas ruošia 
Am. Liet. Piliečių Klubo salėje, 
užkviesdamas jin visus^savo gi
mines, draugus ir pažįstamus. 
Sako, būąią svečių ir iš tolimes
nių kolonijų.

Jaunųjų sutikimo ir vestu
vių pokilis bus tuoj, kaip tik 
jaunieji grįš iš bažnyčios, maž
daug apie 6-tą valandą sekma
dienio vakaro.

TONY’S A I
up-to.daTe

BARBERSHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas ?
306 UNION AVĖNUE

i GERAI PATYRĘ BARBERIAI *

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais. 
Telefonas EVfcrgreen 4-0203

Valandos:

JŪSŲ AKYS 

‘ yra .

JŪSŲ BUITIS

SAUGOKITE JAS GERAI

Duokite išegzaminuoti savo akis- 

ir ‘sužinokite tiesa apie savo akis’

Išvyko Svetur
Eva Mizarienė, Aido Choro 

pirmininkė, Laisvės direktorių 
sekretorė, išvyko savaitei lai
ko į vidurvakarius savo pro
fesijos reikalais. Apsilankys 
Clevelande, Detroite, Chica- 
goje ir, regis, toliau už Chi
cagos. Tačiau jos lankymosi, 
laikas veik visas užimtas jos 
darbu, tad vargiai spės atlan
kyti mūsų draugus tose kolo
nijose. Gal tik Chicago j e teks 
kiek ilgėliau staptelti ir at
lankyti vilniečius.

LAISVĖS SPAUSTUVEI 
REIKALINGAS 
DARBININKAS
Laisves spaustuvei reikalingas dar

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

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 1 fornišiuotas kam

barys, ndujai išdekoruotas. Galima ir 
valgi pasigaminti, nes yra gesinis 
pečiukas ir vahdenio. ? Kreipkitės pas 
Mrs. Swanson, (200 South 2nd St., 
Brooklyn, N. Y. (skambinkite var-

Daugiau apie pačias vestuves 
dėtaiiškai aprašyti gal teks po 
vestuvių, šiuo tarpu, kartu su 
tėvais, Ona ir Juozu Zakaraus
kais, linkime 'Margaret M. ir 
Algiui .kuo saldžiausio medaus 
mėnesio, o po to laimingo šei
myninio gyvenimo ir auklėti 
taip pat tokią šeimą, kuria jie 
galėtų . džiaugtis ir didžiuotis, 
kaip kad dabar džiaugiasi Ona 
su Juozu.

Iki malonaus 
vestuvėse.

pasimatymo

L. Reporteris.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. Evergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Valandos:

I

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos s vaigiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Jerome Hurwitz
OPTOMETRISTAS

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

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

B. S. A. O.

6 pusk—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Geg. 14, 1948IIIHlpuką baseme'nte).
.j .... . .




