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Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c
P-niutė Lozoraitienė.
Aureolė Marato Nužudy

tąja!.
Ji J*ati Jos Taipgi Trokšta.
Chuliganai.

Rašo R. MIZARA

Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.Lermontovas kadaise pasa
kė, jog “yra žmonių, kurie ir 
neviltyje atrodo juokingi...”

Tūla Vincenta Lozoraitienė 
Vienybėje parašė straipsnį, 
siūlydama “užmiršti” Salomė-
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TRUMANAS PRIPAŽINO FAKTINĄJĄ ŽYDU VALSTYBE 41
P- n i a T .o z o r a i t i en ė—ž m on a 

smetonininku atstovo Vatika
ne. Ji didelė ponia, ambasa- 
dorionė. bet dar didesnė... na.

Jai labai nepatinka straips
nis tūlo išvietintojo A. Gir- 
kanto, kuris pareiškė, jog ne
galima Salomėja Nerimi nesi
domėti.

pa-

pa-

P-niutė Lozoraitienė neran
da žodžių, kuriais galėtų di
džiausią lietuvių poetę 
smerkti.

- Jei ii turėtų galios, tai
darytų taip, kaip senovės ^ro
mėnai, kurie “išdavikiškus” 
“savo žymius ir nusipelniusius 
žmones pasmerkdavo užmirši
mui, nugriaudami jiems pa
statytus paminklus ir sunai
kindami jiems skirtus užra
šus. Tai condemnatio memo
riae, pasmerkimas užmiršimui, 
vadinosi.”
' Tik gaila, kad senovės 
menai, leisdami “condei 
tio memoriae” įstatymus, 
tys sužlugo, negarbingai 
smuko, gal panašiai,

.smetoninis režimas Lietuvoje, 
kuri ši poniutė apverkia.

Brolių Grachų žudytojai 
nuėjo užmarštin patys ir Ro
mos valstybę sužlugdė.

ro-

pa-
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Išdavikas hitlerininką/ Pe
tain Lozoraitienei yra “tautos 
herojus”; didžiojo francūzų 

* liaudies vado Marato nužudy- 
toja Charlotte Corday “apsup- 

. ta drąsos ir pasiaukojimo au
reolės.”

Jei Lozoraitiene žinotų, kas 
buvo Ilerostratas, jinai ir ji 
apgaubtų aureole.

Beje, kodėl Hitleriui gailė
tis tos šlovės?

Pati poniutė taipgi, matyt, 
tikisi aureolės dėl to, kad ji 
turi akiplėšiškos drąsos pačiai 
talentingiausiai ir lietuvių tau
tos mylimiausiai poetei bjau
ri oti.

Jeigu tokios būtybės, kaip 
Lozoraitienė, katfa nors (lie
tuvių tautos nelaimei) sugrįž
tų Lietuvon ir atsisėstų į Sme
tonienės sostą, tai galima įsi
vaizduoti, kokią “kultūrą” jos 
ton grąžintų !

Bet to joms nesulaukti!
O kai dėl Lozoraitienės 

kliksmingp ,tono, tai galima 
atsakyti Kristijono Donelai
čio žodžiais:

“Žinom juk visi, kaip ponai 
keikdami rėkia...”

Chuliganai pasigrobė 18 me
tų studentą Carl O’Brien’ą, 
’’šgabeno jį automobiliuje Į už
miesti, skaudžiai sumušė ir 
ryžosi peiliu nuskusti jam 
galvos plaukus dėl to, kad 
O’Brien’as skleidė pro-wall- 
acę’inę literatūrą.

Tai buvo prieš savaitę lai
ko Pontiac mieste, Michigano 
valstijoj ef

Tai yįa viena iš daugelio 
“demokratiniu” p r i e m onių, 
šiandien taikomų tiems, kurie 
stoja už trečios partijos orga
nizavimą.

Teroru reakcininkai mojasi 
žmonėms rankas' ir kojas su
rišti, lūpas užčiaupti, kad jįe 
negalėtų darbuotis už trečią
ją partiją.

Bet .klysta tie, kurie mano, 
būk tai sulaikys liaudies ju
dėjimą ’

Aną* dieną susitikau New 
Yorke visuomenininkę Kristi
ną Stanislovaitienę, waterbu- 
rietę.

Tiek pats daktaras Stanis-

Minnesotos Gubernatorius 
Pasiuntė Miliciją prieš 
Skerdyklų Streikierius
Policija Sakosi Negalinti Streikierių Suvaldyti; lie 
Atrėmė Policininkus ir Šlavė Laukan Streiklaužius

St. Paul, Mlinn. — Minne- 
sotos valstijos gubernato
rius Luther Youngdahl pa
siuntė miliciją prieš sker
dyklų streikierius South St. 
Paul ir Newport miestuose. 
Nes policijos vadai sakė, 
kad jie negalį “tvarkos pa
laikyti.”

Cudahy skerdyklos virši
ninkai Newporte skelbė, 
kad apie 200 streikierių įsi
veržę vidun, mušę streik
laužius, sutraukę telefonų 
Vielas ir uždarę garinius 
katilus. Paskui streikieriai 
suvarė 25 streiklaužius į 
automobilius, nuvežė tolo
kai už miesto ir paleido. 35 
kiti streiklaužiai pabėgo

nuo užklupusių juos strei
kierių.

Vietiniai CIO unijos va
dai užginčijo policijos pasa
kas, būk streikieriai ardę ir 
daužę skerdyklos mašineri
ja.

Pereitą ketvirta di e n į 
streiko pikietininkai South 
St. Paul mieste atmušė po
liciją, kuri mėgino praskin
ti kelią streiklaužiams į 
Swifto skebinį automobilį 
prie Wilson skerdyklos ir 
sugedusiais kiaušiniais ap
mėtė policininkus, kurie gy
nė streiklaužius.

Darbininkai reikalauja 
pakelti algą 29 centais va
landai. Kompanijos siūlė tik 
9 centus.

Nežiūrint policijos brutališkumo ir kompanijos pa
stangų sulaužyti streiką, 100,000 CIO skerdyklinių 
darbininkų vieningai tebesilaiko streike prieš stam
biuosius skerdyklų savininkus, žinomus, kaipo Big 
Four. Grupe chicagiečių streikierių pikieto linijoje pa
rodo, ką jie daro su kompanijos atsiųstu lapeliu, ra
ginančių grįžti j darbą be laimėjimo: jie tuos lapelius 

meta i gurbą.
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KONGRESMANAI UŽGIRSIĄ MUNDTO 
BILIŲ PRIEŠ KOMUNISTU PARTIJA

Kai Nepavyko Pastoti Kelią 
Žydų Valstybei, Tik Tuomet 
Prezidentas Ją Pripažino
Izraeliaus Valstybe Formaliai Įkurta Geg.45 d.;
Tautų Seimas Atmetė bet Kokią Globą Palestinai

Tel Aviv, Palestina.—Pa- skutinį pusmetį priešinosi 
sibaigus anglų valdybai geg. žydų valstybės kūrimui Pa- 
15 d., tapo įkurta žydų res- lestinoje. Tuo tikslu ameri- 
publika Palestinoj. Davidas konai sušaukė specialę
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‘RAUDONŲJŲ RAGANŲ‘ 
GAUDYMAS PLIENO 

DARB. UNIJOJ
Boston. — CIO. Plieno 

Darbininkų Unijos suvažia
vime vadai įpiršo rezoliuci
ją, kuri uždraudžia ne tik
tai komunistams, bet ir jų 
pritarėjams užimti bet ko
kią viršininkystės vietą uni
joj

Stasseno-Dewey’o Debatai 
Dėl Mundto Biliaus

Portland, Oreg. —1 Vėlai 
šio pirmadienio vakare į- 
vyks radijo debatai tarp re- 
publikonų Tomo Dewey’o ir 
Haroldo Stassen o dėl to, ar 
uždraust Komunist. Partiją, 
kaip reikalauja Mundto bi
lius. Abudu yra komunistų 
priešai; bet Stassenas šau
kia uždraust Komunistų 
Partiją, o Dewey nesutinka 
su tuo.

Bet Dewey niekur nerei
kalavo, kad Kongresas at
mestų Mundto bilių.

Žydai Vis Tiek Negausią 
Ginklą iš Amerikos

Washington.—Nors 
Trumanas pripažino 
valstybę Palestinoj, 
Washingtbno valdininkai 
sakė, jog Amerika vis tiek 
neprąleidžia 'tai valstybei 
ginklų.

prez. 
žydų 

bet

lovaitis (Staneslow), tiek ji
nai ryžtingai darbuojasi tre
čiosios partijos judėjime Con- 
necticutė.

Ji guodėsi, jog Waterbury- 
je permažaa kol kas žmonių 
Įsijungė šin didžiulin, istorinin 
darban.

Judėjimas dėl trečiosios, 
progresyvės partijos Įkūrimo 
ir Wallace’o Jungtinių Valsti
jų prezidentu jšrinkimo šian
dien yra pats svarbiausias ju
dėjimas.

Kiekvienas ir kiekviena gali 
susirasti Šiame judėjime dar
bo, tik lai turi noro!

Kodėl Truman taip Suskubo 
Pripažint Žydu Valstybę

Washington. — Pfežid. 
Trumanas taip ūmai, neti
kėtai pripažino faktinąją 
žydų valstybę Palestinoj to
dėl, kad norėjo Sovietams 
užbėgti už akių, greičiau už 
juos pripažinti naująją val
stybę.

Sovietai ■ visuomet reika
lavo padalint Palestiną į 
žydų ir arabų 
kaip nutarė 
Jungt. .Tautų seimas. ' 
mano valdžia iki pat pasku
tinės valandos* priešinosi 
žydų valstybei.

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmas savaitės pa
baigoje bendrai ' užgyrė 
Mundto policinės valstybės 
bilių prieš Komunistų Par
tiją ir progresyves, organi
zacijas, kuriąs tas bilius va
dina “komunistiniais fron
tais.” Už bilių pasisakė 296 
kongresmanai prieš 40.

Darbietis kongresmanas 
Vito Marcantonio pareiškė: 
“Šis bilius plačiau taiko
mas, negu prieš Komunistų 
Partiją. Jis atkreiptas prieš

kad jis atmes Mundto bilių. 
Tuomet reikėtų dviejų treč
dalių senatorių ir kongres- 
manų balsų, kad bilius tap-, 
tų įstatymu, nepaisant pre
zidentinio atmetimo.)

Pravda Kaltina Ameri
ką už “Veidmainystę”

Nukirsta Jankiam 
Elektra Korėjoj

Seoul, Korėja. — Karinė 
amerikonų valdžia pietinėje 
Korėjoj užprotestavo Sovie
tam, kad šiaurinės Korėjos 
pusės vyriausybė sustabdė 
elektrą pietinei Korėjai. 
Šiaurinė Korėja nukirto a- 
merikonam elektra todėl, 
kad jie neatsiteisė už jau 
naudotą elektrą.

valstybes, 
pernykščias

■ _1ru“ pilietines teises, kurias už
tikrina Jungtinių Valstijų 
Konstitucija.”

Šį antradienį kongresma
nai galutinai balsuos tą bi
lių. Visi komercinės spau
dos pranešimai tvirtina, jog 
Kongreso Atstovų Rūmai 
didele balsų dauguma pri
ims Mundto bilių. Dar nėra 
užtikrinimo, kad senatas jį 
užgirtų.

(Prez. Trumanas praeitą 
savaitę sakė, jog jis nesu
tinka uždraust bet kokią 
politinę partiją. Manoma,

Maskva.— Sovietų komu
nistų laikraštis rašo, kad 
valdiniai Amerikos vadai 
esą veidmainiai; sako, A- 
merikos ambasadorius Be
dell Smith Maskvoj siūlė 
Sovietam taikias derybas, o 
kada Sovietai priėmė pasiū
lymą, tai pre. Trumanas ir 
jo valstybės sekretorius 
Marsh alias su propagandiš- 
kai manevrais atmetė dery
bas.

Ben - Gurion, žydų Tauti
nės Tarybos pirmininkas ir 
pirmasis premjeras, paskel
bė iškilmingame susirinki
me nepriklausomingą Izra
eliaus Valstybę penktadie
nį 4 vai. popiet, New Yorko 
laiku.

Žydų vyriausybė tuojau 
panaikino Anglijos įsakymą 
iš 1939 m., vadinamą “Bal
tąjį Popierį”, kuris suvar
žė žydam ateivybę ir že
mės pirkimą Palestinoje.

Trumanas Tunai Pripažino 
žydų šalį, Kuriai iki Pas
kutinės Valandos Priešinosi

Washington. — Už kelių 
valandų po to, kai Palesti
nos žydai paskelbė nepri
klausomą savo valstybę, 
prezidentas Trumanas pri
pažino “laikinąją jų vyriau
sybę, kaipo faktinąją nau
josios Izraeliaus valstybės 
valdžią.”

Atskirame par eiškime 
prezidentas pageidavo, kad 
žydų- vyriausybė bendradar
biautų su Jungtinių Tautų 
paliaubų komisija, idant bū
tų sustabdyta ginkluota ko
va tarp žydų ir arabų.
Nepasiseke Sulaužyt Nuta
rimo dėl žydų Valstybės,
Amerikos valdžia per pa-

Egipto Lėktuvai 
Bombardavo Žydus

T. Dewey Wash. Valstijoje 
Laimėjo prieš Stašseną

T romanas Vėl Atmeta 
Derybas su Sovietais

Washington* — Kunigas 
Ph. Packer Elliott ir du ki
ti presbyterionų dvasiškiai 
ragino prez. Trumaną eiti ,į 
taikias derybas su Sovietų 
Sąjungą, kaip kad buvo pa
siūlęs Bedell Smith, Ameri
kos ambasadorius Maskvoj. 
Trumanas nekantriai atme
tė jų paraginimą.

Vienas republikonų vadų 
Kongreso Atstovų Rūmuo
se, Leslie C. Arends pareiš
kė, jog prezidentas turėtų 
bent^ priimti siūlymą cTel 
konferencijos su Sovietais.

Seattle, Wash. — Repub
likonų balsavimuose Wash- 
ingtono valstijoj Tomas De
wey, New Yorko valstijos, 
gubernatorius, laimėjo 12 
delegatų į nacionalį republi
konų partijos suvažiavimą, 
kuris skirs kandidatą pre
zidento vietai. Kitas repub
likonų politikierius, Harol
das Stassenas gavo 5 ar 0 
delegatus.

Washington. — Trys di
dieji amerikiniai bankai 
duoda $60,000,000 paskolą 
Japonijąi. Jungt. Valstijų, 
vyriausybė patvirtino pas
kolą. Japonija žada už tuos 
pinigus pirkti medvilnę ir 
kitus reikmenis iš Ameri
kos.

ihWwMir.
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Manila. — Fašistuojanti 
Filipinų valdžia žada ne
bausti valstiečių sukilėlių 
(Hukbalahap), jeigu1 jie pa
siduos. Bet nežinia, ar-pa
siduos.

Ambasadoriaus Smitho Siū
lymas Buvęs Apgavingas

Tel 'A vi v, Palestina. —Du 
Egipto lėktuvai bombarda
vo ir apšaudė žydų valsty
bės sostinę Tel Avivą; .vie
ną asmenį užmušė ir 
žeidė. Žydai nušovė 
lėktuvą ir suėmė jo 
na.

6 su- 
vieną 
laku-

Berlin. — Vokiečių laik
raščiai, leidžiami sovietinė
je Berlyno dalyje, rašo:

Amerikos ambasadoriaus 
B. Smitho pasiūlytos Sovie
tam taikios derybos buvo.- 
apgaulė. Tuo pasiūlymu a- 
merikonai, girdi, norėję ap
gauti pasaulį, būk jie pa
geidaują santaikos. -

Laikraščiai angliškai -
merikinėje Berlyno dalyje 
peikia Sovietų Sąjungą, 
kad ji, neatsiklausdama am
basadoriaus Smitho, paskel
bė tą jo pasiūlymą.

Didžiulis Mitingas 
Sumuš! Mundto Bilių!

a-

Washington.— Fina gan
dai, kad pasitrauks Ameri
kos ambasadorius Maskvai, 
generolas Bedell Smith.

New Yorke šį pirmadienį 
vakare įvyks milžiniškas 
masinis, susirinkimas prieš 
Neamerikinį Mundto bilių. 
Suprantama, jog bus perpil
dytai didžioji Madison 
Square Garden salė." Susi
rinkimas prasidės 7:30 va
landą. Kalbės kongrešma- 
nai Vito Marcantonio ir 
Leo Isacson, žymūs rašyto
jai, Hollywoodo aktoriai ir 
kt.. Pįrmininkaus vyskupas 
Arthur W. Moulton. Bus ir 
dainų-muzikos programa.

Tel Aviv. — Palestinos 
žydų valdžia įvedė cenzūrą 
ypč dėl žinių apie kovą ore,

i sušaukė specialę 
Jungtinių Tautų seimo sesi
ją, kad panaikintų pernyk- 
ščios seimo sesijos nutari
mą, , kuris nusprendė pada
linti Palestiną į žydų ir a- ’ 
rabų valstybes. Pernai gi 
lapkrityje* pati Amerika uo
liai reikalavo ir žymią da- . 
lim paveikė Jungtinių Tau
tų seimą, kad nutartų pa
dalint Palestiną j nepri
klausomas arabų ir žydų 
valstybes.

Dabartiniame specialia
me seime amerikonai davė 
eilę skirtingų pasiūlymų, 
turinčių tą patį tikslą —ne
leisti žydų valstybei įsi
steigti Palestinoje. Tuomk 
Amerikos valdžia stengėsi 
užgerinti arabų šalis, ku
riose amerikonai turi di- ’ 
džiulius žibalo biznius.

Specialėje Jungt. Tautų 
.seimo-sesijoje per ištisą mė
nesį buvo bergždžiai šne
kėta ir ginčytasi. Tuo tarpu 
Palestinos žydai, kauįdamie- 
si su arbais, užvaldė plotus,' 
kuriuos pernykščias seimas 
buvo jiem paskyręs; jie už
ėmė ir tūlus arabiškus mie
stus. Tuo būdu, nepaisant 
Amerikos, žydai faktinai į- 
steigė savo valstybę pipma, 
negu formaliai ja paskelbė.

Atmesta ir Globa Jeruzalės 
Miestui

Flushing Meadow, N. Y. 
—Kuomet amerikonam ne-' 
pavyko įsiūlyti specialiam 
Jungtu Tautų seimui perim
ti visą Palestiną į Jungtinių 
Tautų globą (be to krašto 
dalinimo į žydų ir arabų 
valstybes), tai Amerika siū
lė tiktai Jeruzalės miestą 
pervesti Jungt. Tautų glo
bom Bet, vadovaujant So
vietų delegatams, seimas 
dauguma balsų atmetė ir 
globą Jeruzalei.

Tik po to prez. Trumanas 
pripažino faktinąją žydų 
valstybę Palestinoj.

Galų gale, amerikonai pa
siūlė siųsti ‘Palestinon bent 
tarpininką arabams su žy
dais taikyti. Jie piršo Šve
dijos grafą Folke Berna
dotte, amerikinio fabrikan
to žentą. Seimas 31 balsu 
prieš 7 priėmė rezoliuciją, 
kuri įgalino penkias di
džiąsias valstybes paskirti 
tarpininką. 16 delegatų su
silaikė nuo balsavimo, o 4 
visai neatėjo posėdin.

Po to ir užsidarė penk
tadienį vakare bergždžiasis 
specialis Jungtinių Tautų 
seimas, kuris buvo sušauk
tas pastoti kelią žydų vals
tybei Palestinoje.
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Tai Kas Bus Dabar?-
Praėjusi savaitė buvo savaitė linksmų, džiuginančių 

žinių ir liūdnų, miglotų, ūkanotų žinių savaitė.
Pragiedruliai pasauliui buvo pasirodę, kai mūsų am

basadorius Maskvoje Bedell Smith, kalbėdamasis su T. 
- Sąjungos užsienio reikalų ministru, pasakė, jog Ameri

kos “durys visuomet pasilieka atdaros mūsų nesusiprati
mams diskusuoti ir suderinti.”

Tai buvo pasakyta, atsiminkime, pagal instrukcijas, 
kurias aambasadorįus gavo iš valstybės departmento 
Washingtone. \

Žinia apie Smitho-Mblotovo notomis ir kalbomis ap- 
simainymą taikos ištroškusį pasaulį tiesiog nustelbė su
žavėjimu.

Tūlų Europos kraštų spauda ir kai kuri Amerikos 
spauda tuojau skelbė, jog žinia apie Smitho-Molotovo no- 

/ tomis apsimainymą — smagiausia, geriausia, linksmiau- 
7 šia žinia nuo karo pabaigos!

Pasaulis suprato, jog tas pareiškimas-, kokį pącitavo-
• me aukščiau, iš tikrųjų, atidarys duris diskusijoms, — 

diskusijoms tarp. Amerikos ir T. Sąjungos, kad jiedvi 
galėtų baigti visus didžiuosius nesusipratimus, kurie ken
kia taikai, kurie palaiko “šaltąjį karą.”

Bet neilgai teko tuo gėrėtis. Perankstyvas buvo džiū- 
gėsis.

Tuojau prezidėntas Trumanas pareiškė, jog girdi, 
■pasaulis neteisingai suprato tai, kas buvo ambasadoriaus 
Smitho pareikšta!

Dar vėliau prezidento ' Trumano nuomonę papildė 
sekretorius Marshallas, padarydamas ilgą pareiškimą ir 
išdėstydamas savo pažiūrą. Jo pažiūra: Amerika tebetęs 
savo politiką, kokią tęsė, o jei Rusija nori tartis, tetaria- 
si su Amerika per Jungtines Tautas.

Paskui vėl prezidentas Trumanas pareiškė, jog jis 
sutinkąs su Marshallo pareiškjmu.

Tai kas dabar bus?
, Pirmiausiai: ar mes netikime savo žodžiu, — aiškiau,
— savo ambasadoriaus žodžiu, duotu Molotovui pagal 
valstybės departmento įsakymą?

• Ar mes nenorime išlyginti visokius nesusipratimus, 
glūdinčius tarp Amerikos ir T. Sąjungos?

Ko mes norime: pastovios taikos ar “šaltojo karo” 
(kurį, aišku, turėtų sekti “karštasis karas”) ?

Kaip dabar atrodo, mūsų valstybės departmeptas 
aiškiai tuo reikalu nepasisako. Ieškoma kaltininkų,'ban
doma apkaltinti Molotovas, kam jis paskelbė tai, ką pa
skelbė. Bet nesisiekiama surasti pagrindas pasauliui pa
linksminti, nesusipratimams tarp T. Sąjungos ir Ameri
kos išlyginti.

Jeigu “nieko naujo” iš to viso neišeis, tai kas lie
kasi daryti? Washingtonas atsako taip: ginkluokimės. 
Trumanas jau reikalauja naujų, papildomų bilijonų do
lerių ginklavimuisi.

Ginkluosimės ir ginkluosime savo draugus, — vadi
nasi, tęsime ruošimąsi naujam karui.

Ką tuomi pasieksime? Kur taip eidami nueisime?
Patys eisime ir pasaulį stumsime į pražūtį.
Bet ką pasakys liaudis,-žmonės? Ar jie nori karo?
Žinoma, nė! ■
Ne tik Amerikos žmonės karo nenori, — nenori jo 

ir viso pasaulio žmonės. Žmonės pasiilgę taikos, žmonės 
pasiilgę ramybės ir trokšta jue greičiau susitvarkyti su
griautą (karo) ūkį ir kultūrines įstaigas.

Bet mūsų republikonų-demokratų koalicija kongrese, 
mūsų krašto prezidentas galvoja nežinia ką!

Tačiau kiekvienoje neviltyje atsiranda viltis. Štai, 
kyla, plečiasi trečiasis, 'judėjimas už naują partiją — 
trečiąją, progresyvę partiją.

Henry A. Wallace, to judėjimo vyriausias vadas, 
teisingai nepasitiki Trumanu ir republikonų-demokratų 
koalicija. Jis ryžtingai kovoja dėl taikos, — pastovios 
taikos.

Jis žino, jog yra nesusipratimų tarp mūsų krašto ir 
T. Sąjungos ir tie nesusipratimai privalą būti išlygintų 
Dėl to jis parašė atvirą T. Sąjungos premjerui Stalinui 
laišką, kuriame išdėstė savo pažiūras ir padarė atitinka
mus pasiūlymus dėl nesusipratimų išlyginimo.

Wallace akstiną kiekvieną amerikietį ištikimai dirb
ti, kad su lapkričio 2 dienos rinkimai^ Amerikos visuo
menė prezidentu išrinktų žmogų, kuriam visųpirmiaųsiai 
rūpi pastovi taika.

Jis akstiną, kad amerikiečiai išrinktų J. V. Kongre
sai daugumą progresyvių deputatų.

Tam tenka nuoširdžiai ir uoliai ruoštis!
Darbuodamiesi , už W£llace’o išrinkimą, mes darbuo

simės dėl pastovios taikos pasauly palaikymo.

Netikęs Prasimanymas
' Andai CIO prezidentas Murray pareiškė viešai, būk 

Daily Worker jį išvadino “fašistine bestija” (“Fascist 
beast”). ' .

Daily Worker skelbia, jog jis niekad p. Murray to
kiu ir jam panašiu būdvardžiu nekrikštijo ir prašo, kad 
Murray tai atšauktų. - ; '

Bet Murray neatšaukia, tylu
Kodėl tylėti? Jeigu Murray turi “juodai ant balto,”

’L.
' A1

i ^< > n»«»n i m i mn i»,«« KAS KA RAŠO IR SAKQ
GEGUŽĖS ŠIRMOJI 
PIETŲ AMERIKOJE

Urugvajaus lietuvių Dar
bas rašo apie Gegužinę 
šventę. Pietų ir Centrelines 
Amerikos šalyse. Laikraštis 
sako:

Gegužes Pirmoji — tarp
tautinė proletariato kovos 
diena — kapitalistiniame pa
saulyje šiemet buvo atžymė
ta su lozungais prieš impe
rializmą, prieš naujo karo 
provokatorius, prieš Truma
no, Maršalo, Claytono pla
nus, ypatingai visu ryškumu 
pasikėsinančius prieš lotynų 
Amerikos politinę bei eko
nominę nepriklausomybę.

Jau prieš Gegužės Pirmąją 
Amerikos imperializmo lio
kajai pūtė burbulą per spau
dą ir radiją, kad būk šia 

, darbo liaudies šventės proga 
komunistai ruošiasi ginkluo- 

• tiems sukilimams. Trumani- 
niai “demokratai7’ troško, 
kad visose Amerikos valsty
bėse būtu uždrausta darbo 
'minioms išeiti į gatves ir de
monstruoti. Su “ginkluoto 
sukilimo“ išmislais jie sten
gėsi įbauginti tas vyriausy
bes, kurios dar nepasidavė 
pilnutinai pririšamos prie 
Washingtono kapitalistų ve
žimo, kad imtųsi represinių 
priemonių prieš darbininkų 
profsąjungas ir neleistų 
švęsti Gegužės Pirmąją. To
kie Amerikos reakcinių val
dovų norai pilnai, ar pavir
šutiniai, išsipildė tose šaly
se, kur vietos valdančioji 
klasė jiems besąlyginiai ber
nauja, kaip, pav., Brazilijo
je, Čili, Paragvajuje ir kitur, 
Ten, Gegužės Pirmąją atro
dė karo lauku*: visa* policija 
ir visa kariuomenė buvo pa
ruošta pavartoti visus žudy
mo ginklus prieš beginklius, 
taikius darbo žmones.

Įdomu pažvelgti, kaip bu
vo paminėta Gegužės Pirmo
ji mūsų kaimyninėse valsty
bėse ir pačiame Urugvajuje.

Argentinoje, labai aprėžtai 
ir su statomais skerspainiais, 
buvo leista darbininkams 
ruošti vieną kitą mitjngą. 
Tačiau šalies valdovai, prisi
dengę didžiausios demagogi
jos šydais, Argentinoje Ge
gužės Pirmąją pavertė tea
triniu minėjimu. Prisidengę 
argentiniškumo, darbininkiš- 
kumo, socialės nelygybės ly
gintojais ir kitokiomis akių 
dųmimo plunksnomis, jie su
šaukė Buenos Aires mieste 
didžiuli mitingą, kad atšven- 
tus “darbo“ dieną. Ta pro
ga buvo renkamos iš rnergi-' 
nu tarpo “karalaitės“ ir 
“karalienės.“ Su tokiu tuščiu 
spektakliu Argentinos valdo
vai siekė iškraipyti tikrąjį 
Pirmosios Gegužės pobūdį...

Brazilijos miestuose bei 
miesteliuose, Gegužės' Pirmo
sios naktį ir dieną, “demons
travo“ gausūs karo jėgų da
liniai, motorizuota ir raitoji 
policija, su plikais durtuvais, 
su dujų ekipais. Rio de Ja
neiro. viename teatre buvo 
susirinkęs valdančiosios kla
sės “elitas“ ir Gegužės Pir
mąją atšventė kaip “darbo 
ir kapitalo solidarumo die
ną“ . . . Prezidentas Dutra 
tame “ijnin.ėjim.e“ pasakė 
kalbą, kviesdamas visus Bra
zilijos reakcionierius kovoti 
prieš darbininkų avangardo 
kovotojus — komunistus, ir 
tuo būdu Brazilijoje palaiky
ti “demokratinę“ santvarką...

Gegužės Pirmoji Urugva
juje buvo atšvęsta kaip lais
voje šalyje. Koks didis skir
tumas tarp šios mažos -vals
tybės ir jos kaimynų šiaurė
je ir vakaruose ! čia nei vy
riausybė ėmėsi iniciatyvos 
ruošti darbo žmonių demons
traciją, nei darbo žmonėms 
kliudė laisvai atšvęsti savo 
šventę. Urugvajaus prpletar 
riatas, kaip*, ir kitais metais, 
vadovaujamas U: G. T., di-

dingai ir laisvai susirinko ties 
parlamento rūmais ir tvar
kinga eisena, su savo vėlia
vomis, su išrašytais lozun
gais prieš Amerikos imperi
alistus, prieš spekuliantus ir, 
drduge, už savo krašto lais
vės bei nepriklausomybės su- 
konsolidavimą, už žemės re
formą, už pramonės išvysty
mą ir jos 'nepriklausomumą 
nuo Amerikos monopolijų,— 
nužygiavo iki miesto centri
nių gatvių sankryžos ir atlai
kė savo mitingą, kuriame 
kalbėjo žymiausi dąrbo kla
sės vadai, išdėstydami savo 
kovos platformą — visam 

„kraštui naudingą ir progre
syvinę platformą.

Atskirai nuo UGT ruošė 
’savo mitingus socialistų par- 

autonominės profsą- 
kur 

žmo- 
UGT 
kurią

tija ir 
jungos, t kurių aktuose 
kas mažiau ' dalyvavo 
nių, negu didžiojoje 
demonstracijoje, apie
nei vieno žodžio neprasitarė 
kapitalistinė spauda, nei ra
dijas.

Iš vyriausybės > pusės ši 
keliolikos tūkstahčių proleta
rinėj demonstracija susilaukė 
vertingo prisidėjimo: tai 
Darbo ir Pramonės ministro 
p. Fernado Farina raštas, 
kuris buvo miniai perskaity
tas ir su entuziazmu aplo
dismentais palydėtas.

Taip buvo atšvęsta Gegu
žes Pirmoji Brazilijoje ir 
Argentinoje. Ir taip atšven
tėme Gegužes Pirmąją Uru
gvajuje, kurio demokratinius 
valdovus Amerikos imperia
listams dar nepasisekė pa
lenkti. savo interesų tarny
bon.

SUKELS PUSĘ MILIJO-

už algas, joks streikas/ jo
kia kampaniją prieš karą ir 
fašizmą nebūtų apsaugoti 
nuo’ primetimo “komunisti
nės konspiracijos,” jeįigu 
mūsų partija taptų Mundt 
B ilium paskelbta nelegališ- 
ka.

“Mundt Biliaus tikslas 
nugalėti darbininkus tre
čiajam susiemime ir neda- 
leisti darbo unijoms kovoti 
už algų pakėlimą-ir už at
šaukimą Taft-Hartley įsta
tymo.

“Mundt Biliaus tikslas 
paskubinti ' prisiruoš imą 
prie Trečiojo Pasaulinio 
Karė, pagreitinti fašizmo 
besivystymą.

“Mundt Bilius yra smū
gis prieš naująją liaudies 
partiją ir prieš augantį 
liaudies judėjimą už taiką.

“Mundt Bilius siekia su
naikinti kovą už negrų tei
ses ir pakrikdyti baltųjų ir 
juodųjų vienybę.

“Mūsų Komunistu Parti
ja nori kuodaugiausia pri
sidėti prie bendrosios kovos 
dėl atmušimo Mundt Bi
liaus, — prie kovos, kurion 
stoja vis platesnės ir plates
nės demokratinės spėkos.

“Me§,v norime panaudoti 
visas susisiekimo priemo
nes,’ kad numaskuoti tuos, 
kurie bando sulaikyti mus 
nuo prabilimo į Amerikos 
žmones, kuomet jie sakosi 
norį ‘išvesti mus į viešumą.’

“Mes norime numaskuoti 
tuos, kurie nori mus sure
gistruoti kfiapo ‘užsienio a- 
gentus,’ suregistruodami

NO DOLERIŲ KOVAI SU mušti nesutraukomus saitus 
su Amerikos darbininkais ir 
paprastaisiais žmonėmis.

“Mes norime išblaškyti 
suokalbį įstatymais už
drausti, mūsų partiją, paro
dant savo vienybę ir drą
są, kuri laimės mums nau
jos pagarbos .ir priėmimo 
tarpe laisvę mylinčių ame
rikiečių masių.

“Mes norime apginti dar
bo unijas, taikos judėjimą 
ir mūsų šalies liaudį.

“Pusė milijono dolerių šio 
biliaus atmušimui!

“Draugai ir prieteliai, 
mes esame tikri, kad jūs 
savo darbavietėse ir susie- 
dijose surasite tūkstančius 
žmonių, kurie pritars šiam 
mūsų šūkiui — 'Vyrų ir mo
terų' kuriems demokratija 
yra neįkainuojamas daik
tas.

(‘Pusė milijono dolerių 
sustiprinimui kovos už tai
ką, demokratiją ir saugu
mą!”

MUNDT BILIUMI
Iš “Daily Worker” 

nome, kad Amerikos 
munistų partija labai 
tai ir susirūpinusiai ruošia
si atmušti reakcijos kėsini
mąsi ant jos legališkumo. 
Laikraštis talpina partijos 
pirmininko Foster ir sekre
toriaus Dennis atsišaukimą 
į narius. Tame atsišaukime 
nariai raginami bėgiu kele
to dienų sukelti pusę milijo
no dolerių kovai su Mundt 
Bilium. Partijos bruklyniš- 
kė Kings Highway sekcija, 
jie sako, pasižadėjo į tą fon
dą surinkti dešimt tūkstan
čių dolerių per dešimt die
nų. Tai esąs pavyzdys vi
soms kitoms sekcijoms.

Kam tie pinigai reikalin
gi? Fosteris ir Dennis atsa
ko : v?

“Mes esame pasiryžę su
laužyti suokalbį tylėjimo, 
už kurio spauda ir radijas 
slepia tikruosius faktus a- 
pie Mundt Bilių.

, “Amerikos žmonės turi 
būti įtikinti, kad dar yra 
progos šitą policinės valsty
bės sumanynią atmušti Se
nate. Mes turime - padėti 
jiems vesti tokią kovą, ko
kia yra reikalinga laimėji
mui, pagelbstint jiems su
prasti grūmojantį pavojų.

“0 pavojus yra mūsų 
partiją padaryti nelegališ* 
ką, kurią Mundt Bilius sie
kia uždrausti įstatymais. 
Tąi didžiausios svarbos rei
kalas ne tik komunistams, 
bet milijonams kitų ameri
kiečių. Nes jeigu mūsų par
tija būtų uždrausta, tai 
reakcija sumedžiotų ir per
sekiotų kiekvieną kovingą 
unijistą, kiekvieną kovotoją 
už taiką, kiekvieną gynėją 
negrų teisių, kiekvieną pa
žangietį — pasiteisinant, 
kad yra medžiojami ir per
sekiojami komunistai, ku
rie priversti slapstytis. t Jo
kia darbo unija, jokia lwva

suzi-
Ko- 

rim-

tai turėtų pasakyti, kur, kada. 0 jei jis tai pats išgalvo
jo, tai, mūsų nuomone, visokia etika reikalauja tai vie
šai atšaukti:

Gelžkeliečių unijų viršininkai C. H. Keenan, H. J. 
Arries, ir C. E. McDaniels susiėjo Chicagoje pasitarti,' 
kokių priemonių jie imsis ateityje laimėti gelžkelie- 
Čiams jų teisėtus reikalavimus. Unija reikalauja 30%/ 

pakelti algas ir pagerinti tūlas darbo taisyklės.

DARBO UNIJOS IR TREČIOJI PARTIJA
Trečiosios Partijos .judė- konvencijose. Amalgameita? 

jimo smarkus augimas A- konvenciją laiko Atlantic 
merikos žmonių masėse ke- City, o plieno darbininkai
lia nerimą darbo unijų auk
štųjų vadų galvose. Jie jau 
seniai išėjo prieš Wallace 
kandidatūrą ir trečiąją 
partiją. Tiek William 
Green, tiek Philip Myrray, 
tiek Amerikos Darbo Fede
racijos Pild. Taryba, tiek 
CIO Pild. Taryba formaliai 
ir oficialiai naująjį judėji
mą pasmerkė pačiam jo už- 
simesgime. Naujoji partija 
pakenksianti Demokra t u 
Partijai ir Trumano kandi
datūrai.

Šis unijų viršūnių išstoji
mas prieš trečiąją partiją, 
suprantama, buvo skaudus 
jai smūgis. Visas procesas 
būtų buvęs kur kas dides
nis ir smarkesnis, jeigu tie
du darbo unijų judėjimu būtų 
naująją partiją parėmę. Ta
čiau kiekvienas, kuris šį tą 
nusimano apie darbo unijas, 
puikiai žino, kad Philip Mu
rray ir William Greęn nėra 
tas pats, kas milijąnai Fe
deracijos ir CIO narių. Po
litikos dirvoje unijų vadai 
ne visuomet gali vienai ku
riai partijai “parduoti” uni- 
jistus. Tai buvo geriausiai 
įrodyta prezidento Roose- 
velto laikais, kai John L. 
Lewis visomis keturiomis 
buvo* išstojęs piTeš . Roose- 
veltą, bet -United Mine 
Workers nariai balsavo už 
Rooseveltą. Jie nepaklausė 
Lewiso ir paskui jį nesekė 
į Republikonų Partiją.

Tą faktą puikiai atsime
na Green ir Murray. Bęt 
kaip tik tas žinojimas juos 
dar labiau nervuoja ir stu
mia z prie 
prieš tuos, 
trečiosios 
džiui. Tai matome jų veda
mame terore prieš naujo
sios partijos pasekėjus. Gal 
niekad pirmiau masinėse 
darbo unijose nėra buVę to
kio politinio teroro, kokį 
užeiname šiandien. Ir visas 
jis atkreiptas išimtinai 
prieš Wallace, kandidatūros 
rėmėjus ir trečiosios parti
jos šalininkus. Nė išsižiot 
neleidžiama už naująją par
tiją. Bet kas nori, gali at
virai ir garsiai agituęti už 
demokratus arba republiko- 
nus. Kas tik kiek nori, gali 
kalbėti už Trumaną, Taftą,

kraštutinybių 
kurie pritaria 
partijos sąju-

Senatoriui Glen H. Taylor 
bandant Įeiti Į bažnyčią per 
tas duris, kurios pažyipeta 
“negrąęns,” jis tapo Birming
ham, Alabamos, policijos pa- Dewey arba Stasseną, bet 
grobtas ir nutemptas i kalėji

mą. Ji kaltino neigime vie
tinio skirstančio negrus ir bal
tus įstatymo. Taylor, trečio
sios partijos kandidatas j vice
prezidentą, pasmerkė areštą 
kaipo sutrempimą jo konstitu
cinių teisių, 
vd bylą į 
Teismą.

Jis žada kelti sa-

griežtai draudžiama nors 
vienu žodžiu prasitarti už 
Henry Wallace.

Tai ryškiausiai tapo įro
dyta Amalgameitų Rubsiu- 
vių Unijoj ir Jungtines 
Plieno Darbiriinkų Unijos

Bostone. Abiejose konvenci
jose priimtos rezoliucijos 
prieš Wallace ir trečiąją 
partiją. Būtų dar pu^ė bė
dos, jeigu būtų buvę pasi- 
tęnkinta tik' neigiamomis 
rezoliucijomis* Unijų lyde
riai beveik kiekvienoje savo 
kalboje trečiąją partiją va
dino “komunistų partija”, 
“raudonųjų partija”, pui
kiai žinodami, ką tai šiais 
laikais reiškia, — žinodami, 
kad esamoje raudonbaubiz- 
mo isterijoje jie tais pra-‘ 
vardžiavimais daugiausia 
gali naujajam Sąjūdžiui pa
kenkti. \ x

1 /

Abiejose konvencijose uų 
čiau vadai padarė vieną 
“pasitraukimą.” Jie nedrįso 
viešai pasisakyti, kad sto
ja už Trumaną. Nebeišdrįso 
užgirti jo kandidatūrą^-Jie 
sakė, jie palauks po didžių-* 
jų partijų konvencijų, žiū
rės, kuri partija ką pasta
tys savo kandidatu. Tai rei
škia, kad Murray ir Potof- 
skis nesitikėjo savo konven
cijas pasukti už Trumano\ 
kandidatūrą. Kas kita, kai 
šis klausimas bus spren
džiamas unijų tarybose. 
Ten jau jokios opozicijos 
nebebus.

Trečiosios partijos vado
vybė puikiai supranta visą 
padėtį. Ji žino, kad-Murray, 
Green ir Potofskis neatsto
vauja unijistų politinio sen-, 
timento. Tam įrodymų ne- • 
trūksta. Visur, kur tik jau 
yra užsimezgęs trečiosios 
partijos mazgas, darbo uni
jų nariai šimtais ir tūks
tančiais pasisako už naująjį 
politinį judėjimą. Kai perei
tą antradienį New. Yorke 
Madisort Square Garden sa
lėje susirinko dvidešimt 
tūkstančių žmonių -pasi
klausyti Wallace prakalbos, 
tai devyniasdešimt nuošim
čių buvo unijistai. Labai 
daug buvo narių kaip tik 
tos pačios Amalgameitų u- 
nijos, kurios konvenčija 
Atlantic City priėmė rezo
liucija prieš trečiąją parti
ją. Potofskis gali šnekėti 
prieš Wallace ir naująją 
partiją tiek, kiek jo jėgos 
išneša, bet Amalgameitų u- • 
nijos eiliniai nariai remia 
ir rems Wallace kandidatū
rą į Jungtinių 
prezidentus.

Valstijų
B.

Boston. — Plieno Darbi
ninkų Unijos suvažiavimas 
uždraudė komunistam bet 
kokias viršininkų vietas u- 
nijoj.

2 pusl.-*-Laisve (Liberty, Lith. paily)*** Pirm., Geguž. 17, 1948



PALOMAR TELESKOPAS PARODYS DAR BILIŪNUS ŽVAIGŽDŽIŲ
Birželio mėnesį šiemet 

bus atidengtas didžiausias 
pasaulio teleskopas ant Pa
lomar kalno, Pasadenos 
a p y 1 i n k ėję, Californijoj. 
Šiam teleskopui suplanuoti 
ir pagaminti buvo sugaišta 
20 metų. Didysis jo stiklas- 
“veidrodis” yra 200 colių 
(beveik 18 pėdų) skersai- 
nyj ir sveria 22 tonus.

Per šį teleskopą bus ga
lima tėmyti tokias tolimas 
žvaigždes, kad jų šviesa ke
liauja bilionątfmetų, iki pa
siekia žemę.

Šviesa lekia 186 tūkstan
čius amerikinių mylių per 
sekundą, taigi 6 trilionus 
(6,000,000,000,000) mylių 
per metus. O saulės šviesai 
pasiekti žemę reikia tik 8 
minučių.

Palomar teleskopas sieks 
visatos erdvėn dvigubai to
liau, negu senasis Wilson 
kalno teleskopas, turįs 
coliu skersainio stiklą. V V

Iki šiol Nematyti 
žvaigždynai

Naujasis teleskopas
rinks į įgaubtą savo stiklą- 
veidrodį keturis kartus tiek 
šviesos, kaip Wilsono kalno 
teleskopas. Astronomai ga
lės per milžinišką Palomar

100

su-

teleskopą studijuoti šimtus 
tūkstančių naujų žvaigždy
nų, kurių kiekvienas susi
deda iš bilionų žvaigždžių.

Tokia tai astronomijos 
mokslo ir technikos pažan
ga nuo Galileo laikų. Pir
mąjį teleskopą išrado Itali
jos mokslininkas Galileo 
Galilei, gyvenęs5 1564-1642 
metais.

Galileo Teleskopukas
- Iki Galileo išradimo tik
tai tiek žvaigždžių tegalima 
buvo stebėti, kiek plika akis 
mato. Bet mažiukas Galileo 
teleskopas jau parodė mė
nulio kalnus, planetos Jupi
terio mėnulius ir paskiras 
“Paukščių Kelio” žvaigždes.

Galileo teleskopas buvo 
penkių pėdų ilgio vamzdis. 
Jo storgalyje buvo padidi
namasis stiklas pustrečio 
colio pločio, o priekyje ma
žesnis, žiūrimasis stiklas. 
Tas teleskopukas surinko 
tiek šviesos, kaip patenka į 
80 akių. Jis didino daiktų 
pavidalus apie 30 sykių.

Milionai Akių!
Palomar teleskopo įgaub

tas stiklas sukaupia tiek 
šviesos, kaip milionas akių. 
Žymėtina, jog akiai tenka

vidutiniai tiek šviesos, kiek 
jos krinta ant dvidešimt 
penktos ketvirtainio colio 
dalelės, •f

Visiškoje tamsoje žmogus 
sveikomis akimis gali ma
tyti žvakės liepsnelę už 16 
mylių.

Naujasis teleskopas pa
rodytų žvakę už 16 tūkstan
čių myl. erdvėje. Bet su šio 
teleskopo pagalba būtų gali
ma nufotografuot žvakės 
ugnelę ir už 41 tūkstančio 
mylių.

Dviejų Skirtingų Rūšių 
Teleskopai

Yra dviejų skirtingų rū
šių teleskopai. Per mažes
nius teleskopus žiūrima tie
siog į žvaigždes bei plane
tas, panašiai kaip per pa
prastą žiūroną. Šiems tele
skopams renka žvaigždžių 
šviesą išpūsti storgalio stik
lai, panašiai . pagaminti, 
kaip rankiniai padidinamie- 
jis stiklai, kurie skaitymui 
vartojami! Per mažesnį 
priekinį stiklą žiūrima ir 
tiesioginiai matoma žvaigž
dės ir kiti erdvės kūnai.’

Tokie teleskopai vadina
mi ref Faktoriais.

stiklai- 
renka- 
šviesą. 
šviesos

Atspindimasis Teleskopas 
Reflektorius

Didiesiems teleskopams 
vartojama įgaubti 
veidrodžiai, kurie 
kuopia žvaigždžių 
Tokie veidrodžiai -
kuoptuvai yra įdėti žemuti
niuose Wilsono ir Paloma
ro teleskopų vamzdžių ga
luose. Didžiuliuose įgaub
tuose veidrodžiuose atspin
di žvaigždžių šviesa. Įgaubi- 
mas siunčia šviesą aukštyn 
ir siauryn, taip,' kad susi
daro tos šviesos smailgalis 
arti viršutinio vamzdžio ga
lo.

Atspindėjimui Palomaro 
teleskopo stiklas aptrauktas 
tokia plonyte aliumino plė
vele, kaip kad jeigu colį pa-/ 
dalintum į 500 tūkstančių 
dalelių.

Tame punkte, kur šviesa 
sueina į vieną jos smailga- 
lio tąšką, yra įtaisytas mi
kroskopinis žiūronas. 'Toks 
žiūronas dar daugelį kartų 
padidina žvaigždžių atspin
džius, matomus didžiajame 
veidrodiniame stikle. Gąli 
būti vartojami ir keli mi
kroskopai, kurie tūkstan
čius sykių didins atspindi
mų žvaigždžių pavidalus.

Milžiniškas Palomar tele
skopo vamzdis yra visas 
lygiai 200 colių pločio. Pa
čiame vamzdyje yra sėdynė 
astronomui; kuris per mi
kroskopinį žiūroną stebi 
žvaigždžių pavidalus, at
spindimus nuo didžiojo vei
drodinio stiklo.

Taigi per šį teleskopą nie
kas tiesiogiai žvaigždžių ne
matys. Bus galima stebėti 
tik atspindimieji jų 'pavi
dalai.

Šios rūšies teleskopai va
dinami reflektoriais.

Teleskopo vamzdis įsta
tytas plieninėje' patalpoje 
apie 70 pėdų aukščio. To 
pastato apvalainis viršus— 
bonė lengvai aplinkui -suka
si, varoma elektrinio moto
ro, turinčio tik vieną dvy
liktą dalį arklio jėgos, ne
paisant didžios teleskopo ir 
bonės sunkybės. Taip tobu
lai įrengtas visas mecha
nizmas!

Bonėje 
uždaroma 
rią žiūri
vamzdis, rinkdamas žvaigž
džių bei planetų šviesą. 
Vamzdžio pirmagalis, pa
spaudus elektrikinį mygtu-

yra' atidaroma - 
spraga, pro ku- 
erdven teleskopo

Lytiniai Amerikiečių 
•Vyrų Papročiai

KAIP JAROVIZAVIMAS PASPARTINA
Sovietų mokslininkai jau 

gana seniai surado, jog iš 
anksto padaiginus grūdų 
bei daržovių sėklas, užau
ga greitesnis ir gausesnis 
derlius. Tas padaiginimas 
yra vadinamas jarovizavi
mas.

Šaltuosiuose šiauriniuose 
Rusijos ruožtuose, kur va
sara visai trumpa, papras
tai tik miežiai paspėja su
bręsti. Bet jeigu jarovizuo- 
jamos (padaiginamos) sėk
los, tai ir kiti javai subran
dina derlių per tą trumpu
tę vasarą.

Lietu vojė nepaspėdavo 
prinokti kukurūzai /kor- 
nai), nes per^ trumpa jiem 
vasara. Bet jeigu jų sėklos 
būtų jarovizuo jamos, su
prantama, kad ir Lietuvoje 
galima būtų užauginti tuos 
grūdus.

Bulvių Jarovizavimas
Čia, pavyzdžiui, imsime 

bulvių' jarovizavimą, kurį 
aprašo Vilniaus Tiesa:

— Norint gauti anksty
vų bulvių derlių, reikią jas 
prieš sodinant per tam tik
rą laiką jarovizuoti, kitaip 
tariant — daiginti.

Yra keletas būdu sėklai 
jarovizuoti.

Kad bulvės greit subręs
tų, labiausiai tinka drėgnu
mo būdas, tai yra, jarovįza- 
vimas pjuvenose, durpėse 
arba mėšlo sluoksnyje.

Ypatingo dėmesio reika
lauja piuvenų/ durpių ir 
mėšlo temperatūra (šilu
mos laipsnis). Tas medžia
gas reikia .pašildyti, pirm 
įdedant sėklines bulves, nes 
kitaip jos shserga savotiš
ka liga, vadinama rizotoni- 

pes plytas. Ar tikrai tiek? | ja. Laikyti piųvenas ir dur- 
Dar kartą pamėginkite; da-! peš reikia drėgnai, bet ne _ ~ a * a *1 •

I n d i a n os Universiteto 
profesorius Kinsey per eilę 
metų tyrinėjo amerikiečių 
vyrų lytinius papročius. Jis 
apklausinėjo 12,000 visokio 
amžiaus vyrų ir neseniai iš
leido knygą - raportą. \ Jis 
raportuoja tokius dalykus, 
kurie nustebins vidutinį lie
tuvį, bent ateivį. Pavyz
džiui:

Vienas iš kiekvienų šešių 
farmerių berniukų turi ly
tiškus susinešimus su gyvu
liais. /

37 nuošimčiai amerikie
čių vyrų yra lytiškai ten
kinęs! su kitais vyrais.

95 nuošimčiai vyrų yra 
kada nors “sodomiškai grie- 
šiję” priešgamtiškais susi- 
nešimais su vienos ar kitos 
lyties asmenimis, už ką jie 
galėtu būti įstatymais nu-z 
bausti kaip kriminaliniai 
nusikaltėliai,

Mokyklų vaikai lygiai iš
tvirkauja, kaip ir pataisos 
namų berniukai.

86 nuošimčiai amerikiečių 
vyrų iki 30 metų amžiaus 
yra turėję lytinių susineši- 
mų pirm apsivedimo.

viršūnėmis į vieną pusę ir 
vėl apiberiamos žemėmis ar 
durpėmis. Galima daryti 
net tris tokius klodus. Visa 
tai vėliau apdedama 10 cen
timetrų mėšlo ir apiberia- 
ma žemėmis.

Yra svarbu, kad toks bul
vių kaupas su mėšlu neper
kaistų, nes tai būtų pavo
jinga bulvių daigumui. To
kio kaupo vidaus tempera
tūra turi būti 14 iki 20 
laipsnių šilumos, pagal 
Centigrado (“lietuvišką”) 
termometrą, ir jokiu būdu 
ne aukščiau kaip 25 iki 30 
laipsnių. Jeigu temperatū
ra eina dar šiltyn, tai rei
kia nuimti viršutinį žemių 
ir mėšlo sluoksnį.

Bulves iš anksto daiginti- 
jaroviąuoti patalpose' reikia 
per 12 iki 15 dienų. Jeigu 

patalpose jarovizuo- 
tai išauga per ilgi 
ir sodinant lūžta, 
kurios bulvių veislės

jamos,
daigai

Kai
mėgsta šviesą, o kitos šešė-

“šešėlinės” ir “šviesinęs”
Bulvės

Mėgstančios šešėlį bulvės

yra “epron,” “epikur,” 
“ankstyvoji rožė” ir tūlos 
kitos jų veislės, “šešėlinių” 
bulvių gumbai gerai/išdygs- 
ta pjuvenose, ypač mėšle. 
Jų gumbai duoda * storus 
stiprius daigus ir jie nenu
lūžta. - v 1
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“Lorch” bulvių veislei 
patinka šviesa. Šias bulves 
daiginant, jų sėkla išdėsto
ma plonu sluoksniu. Bet ši 
veislė netinka jarovizavi- 
mui mėšlo sluoksniuose, o 
pjuvenose ilgiau negalima 
jas jarovizuoti, kaip 15 iki 
20 dienu, v *

Kadangi jarovizavimui 
dažnai sunku rasti tinka
mas patalpas, tai per ilga
mečius tyrimus atrasta, 
kaip galima bulves jarovi
zuoti duobėse ir atvirose 
aikštelėse.

Tokiomis oro sąlygomis, 
kaip Lietuvoj,, galima sėk
lines bulves dėti į duobes 
viduryje balandžio mėnesio, 
nors tatai priklauso nuo pa
vasario oro. Duobės ruošia
mos 20 iki 25 centimetrų 
gilumo; apačioje padraiko
ma šiaudų ar dedama šiau-

OPTICAL PUZZLE 
Mow Many Cubei?

C0WTUUCU8ES
Suskaitykite ketu rkam-

bar kiek radote? Nereikia 
net žiūrėti iš skirtingos 
pusės; tik pakelk akis, kitu 

' kartu pažvelgęs pamatysi 
skirtingą plytų sudėtį!

per drėgnai.
Geriausia bulves 

zuoti mėšle. Tam 
karštas arklių mėšlas, krau
namas 20' centimetrų storu
mo sluoksniu ir padengia
mas 3 centimetrų durpių ar 
žemių sluoksneliu. (Centi
metras yra apie 2 penkta
daliai colio.) Ant to .sluoks
nelio išdėliojamos bulvės

jarovi- 
tikslui

ką, automatiškai kyla aukš
tyn bei leidžiasi žemyn, tai
kant į tam tikrą žvaigždę. 
Nutaikius, bonė savaime su
ka teleskopą-aplink, sutar
tinai su žvaigždės kelione, 
taip, kad teleskopo “akis” 
visuomet žiūri tiesiai i 
žvaigždę. (Kartu bus suka
mas ir astronomas, sėdįs te
leskopo vamzdyje..

dės gi pakabintos, kaip ju
damos žvakės! N. M.

Nuo Galileo iki Palomaro
Galileo teleskopukas ati

dengė pusę mihoųo žvaigž
džių, apie kurių buvimą 
pirmiau niekas nesvajojo. 
Wilsono kalno teleskopas 
125 tūkstančiais kartų pa
didino matomųjų žvaigždžių 
skaičių. O naujasis Palo
mar teleskopas dar 8 sy
kius daugiau parodys žvai
gždžių, negu Wilsono tele
skopas. Jis taipgi tikriau 
apčiuops medžiagas, iš ku
rių įvairios žvaigždės susi
deda.

Koks skirtumas nuo tų 
laikų, kuomet buvo skelbia
ma, kad žemė esanti visa
tos centras, apie kurį suka
si saulė, kaipo dienos švy
turys, o mėnulis sutvertas 
kaip nakčiai lempa, žvaigž-

Žmonės, suprantama, gin
čysis dėl to, 'ar galima bū
tų plikomis akimis matyti 
žvakės šviesa už 16 ameri
kinių mylių, nors ir tyriau- .• 
šioj tamsiausioj naktyj. Bus 
skirtingų nuomonių ir apie 
kitus apskaičiavimus. No
rintiems šį ir kitus skait
menis patikrinti murodysim 
Louiso T. Masson’o knygą 
“General Science” (Light;. 
Solar Family); New Yorko 
Times mokslinio' skyriaus 
vedėjo Walderparo Kaemp- 
ffert’o straipsnį “A Cyc
lops Eye” (Sunday Times 
Magazine, geg. 9, š. m.); 
Science News Letter ir 
Scripps - Howard laikraščių 
mokslinio redaktoriaus Da
vido Dietz’o raštą iš Pasa- 
deųa, Calif., datuotą gegu
žės 11 d. (Galileo’s Tiny 
Telescope Grows).

Karo metu vokiečiai jau 
mokėjo elektronišku karš
čiu suklijuoti medinius 
daiktus, elektroniškais spin
duliais gaminti valgius 
žudyti utėles.

ir
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IR PADIDINA DERLIUS
dų plaušiniai. Aplink tokią yra,, apie pustrečio akro.)

Norint gauti ' ankstyvų 
bulvių, reikia sodint jas 
anksti, kai tik dirvos tem
peratūra 10 centimetrų gi
lumoje pasiekia 7 laipsnius 
šilumos (pagal “lietuvišką” 
termometrą).

Juodžemiu jarovizuotos 
(bulvės sodinamos lygiu bū
du, sunkiose dirvose — ant 
vagų keterų, vėliau užver
čiau t jas atvirkščia akėčių 
puse.

Jarovizavimas ne tik pa
spartina, bet ir žymiai pa
didina bulvių derlių; ir jau 
pirmojoj liepos mėnesio sa
vaitėje iš hektaro gaunama 
15. tonų bulvių ar daugiau 
tokiose oro sąlygose, kaip 
Lietuvoje.

duobę iškasami grioveliai, 
vancįęniui nutekėti. Jarovi- 
zavimas duobėse bendrai 
trunka 17 iki 22 dienų. 
Šiuo būdu daiginant bulves, 
daigai gaunami žali, sveiki 
ir tvirti. Šitaip galima jų 
gumbus išdėlioti vienu iki 
trijų sluoksnių. j

Dar paprasčiau bulvių 
sėkla jarovizuoti aikštelėse. 
Reikia parinkti vietą, ap
saugotąją nuo šiaurės vėjų, 
patiesti šiaudus ir ant jų 
išdėlioti bulves. Prieš naktį 
jos padengiama šiaudų 
plaušiniais ar šiaudais, kad 
nesušaltų.

Kelis Kartus Didesnis 
Derlius

Kaip jarovizavimas atsi
liepia. ankstyvų bulvių der
liui, rodo šie duomenys:

1945 metais liepos 22 die
ną iš nejarovizuotų “Lorch” 
veislės bulvių buvo gauta 
12 centnerių, iš jarovizuotų 
duobėje — 36 centneriai, 
iš jarovizuotų aikštelėje 59 
centneriai, o iš jarovizuotų 
patalpoje gauta 89 centne
riai iš hektaro. (Hektaras 
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DVYNUKAI, TRIJUKAI, 
KETVERIUKA’I

Amerikoje kiekvieniems 
89 gimdymams atsieina vie
na pora dvynukų; 8,846 
gimdymams — vieni triju- 
kai ir kiekvieniem 599,920 
gimdymų — vieni ketveriu- 
kai.

Negirdimųjų Garsų Pavojai'
Amerika ir kitos valsty

bės stengiasi pasistatyti 
greitesnius už garsą lėktu
vus, ypač karinius. Bet per 
tankūs, negirdimi tokio lėk7 
tuvo garsai - virpėjimai ga
li gręstj lakūnui pavojum, 
kaip įspėjo dr. Hallowell 
Davis, direktorius Kurtu
mo Tyrinėjimų Instituto St. 
Louis mieste. Garsas lekia 
vidutiniai ' 760 mylių per 
valandą.

Kalbėdamas Garsinių 
Mokslininkų Draugijos su
važiavime Washingtone, dr. 
Davis pareiškė, jog skren
dant rakietiniam lėktuvui 
daugiau^ kaip 760 mylių 
per valandą, tankieji, negir
dim ie j i garsai gali nejučio
mis praardyti kraujagysles 
sjnegenyse, nors tatai dar 
bandymais neįrodyta.

Tokie garsai; tiesiog su
virina tūlus mažiukus gy-

vūnus. Kuomet ekšploduoja 
didelis karinis sproginys, 
susidaro negirdimieji gar
sai, kurie kartais pavojin
gai sužaloja žmonėms plau
čius. '

Patikrinta, jog tos rūšies 
garsai suardo vabzdžiams 
sparnelius ir užmuša įvai
rias 'bakterijas.

Negirdimais garsais, pa
prastas pienas yra paver
čiamas į “homogenized,” 
kur Smetona tampa susmul
kinta į mažyčius krislelius 
ir lygiai pasisklaido po visą 
pieną, užuot kilus viršun.

Leidžiant tankiuosius,< ne
girdimuosius garsus į tik 
ką pagamintą / degtinę, ji 
greitai įgauna tokį skonį, 
kaip senas, subrandintas 
šnapsas.

Bijoma,’ kad jeigu lakū
nas skris greičiau už, gar
są, tai negirdimieji garsai

galį suardyti raudonuosius 
jo kraujo rutuliukus ir bal
tuosius kraujo kūnelius pa
našiai, kaip suardo ir su
smulkina 
piene.

Reikia dar patikrinti, 
kaip atsilieptų žmogui gar
sai, kurie susidaro iš 200 
tūkstančių virpėjimų per 
sekundą. Kol tokio patikri
nimo nėra, tai pavojinga 
būtų skristi greičiau už 
garsą, sako dr. Davis.

Bendrai žmogaus ausis 
gali girdėti tik tokius gar
sus, kurių bangos ore vir
pa ne daugiau,'kaip iki 15 
tūkstančių sykių per sekun-

Smetonos lašelius

ų Daugėjimas

WASHINGTON. — Val
dinė Viešosios Sveikatos 
Įstaiga raportavo, jog Ame
rikos beprotnamiuose dabar 
yra 16 nuošimčių- daugiau 
žmonių, negu buvo parūpin
ta vietų jiems ten laikyti.

Kas Yra Kambario Ore'
Vidutiniame gyvenama

jame kambaryje karštai 
drėgną vasaros dieną yra 
apie 1,200 bilionų dulkių- 
dulkelių,' pusė miliono , bak
terijų, keli šimtai milionų 
.augalinių , sėkladulkių ir 
trys puskvortės vandens 
ore, — kaip raportavo Wes
tinghouse “air-condition- 
ing” inžinieriau

Fred Essiein, 46 m., rastas 
savo bute New, Yorke miręs, 
jo rankų riešeliai suraižyti ir 
gasas atdaras.

Didžioji dauguma žinduo
lių gyvūnų, aparržųionių ir 
beždžionių, atrodo, neatski
ria tikrųjų ^palvų ir mato 
tiktai juodą, baltą ir pilką.

Garsai nuo 15-20 tūks
tančių iki pusės miliono vir
pėjimų per sekundą jau ne
girdimi plikai žmogaus au
siai. J. C. K.

Nuodai Proto 
Ligonių Kraujyje

Visos, proto ligos leidžia 
į kraują tam tikrus nuodus, 
kaip patyrė Baltimorės Si
nai Ligoninės daktarai Da
vid I. Macht ir Marcus Os- 
tro.

Bet perleidžiant truputį 
X-spindulių per proto ligo
nio kraujo skystį stiklinia
me bandytuvėlyje (test 
tube), tie nuodai yra panai
kinami.

Macht ir Ostro atrado, 
jog sveiko kraujo plazmos 
skiedinyje dailiai auga tam 
tikri mažyčiai augalėliai; 
bet pamišėlio kraujo skie
dinyje šie augalėliai skurs
ta ir negražiai išsikraipo. 
Tokiais augalėliais jie ty
rė ir tikrih'o nužiūrimų 
protė ligonių kraują.

Tuos augalėlius panašiai 
skurdina ir kraujo skystis 
sergančiųjų mažakraujyste, 
piktaisiais, raupais ir tūlo
mis kitomis ligomis.

fš tono medžio piuvenų 
arba skiedrų padaroma 50 
galionų geriamojo alkoho
lio.
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Regejimo nervo galūne 
(retina) užrekorduoja vaiz
dą: Atsistokite taip, kad 
saulės ar lempos šviesa 
būtų užnugaryje ir žiūrė
kite į keturis taškus ant ’ 
moters^nosies per pusę mi
nutės arba tol, kol akyse 
pradės mirguliuoti;, dabar 
pakelkite akis ir žiūrėkite į 
dangaus mėlynę ar į lygią, 
švelnią sieną per apie 10 
se*kundų ir ant' švelnios sie
nos ar dangaus mėlynėje 
pamatysite spalvuotą mo
ters atvaizdą.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)--’Pirm., Geguž. 17, 1948
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PARYŽIAUS ŽLUGIMAS ! Amerikiečių Mažumų
Gynėjas

Istorinė Apysaka Verte K. BARTKUS ..

(Tąsa)
Ir Mišo, vėl pralinksmėjęs, tarė:
— Aišku, grįšiu. Nugalėsim, ir grį

šiu. O tuomet.,-.
Štai .ir viešbutis! Mažutis raudonas 

žiburiukas vos matyti; jie tik tik nepraė
jo pro šalį. Atsisveikino jie paprastai, 
kaip visuomet. Bet Deniza staiga apsi
žvalgė, puolė prie Mišo ir nevikriai pa
bučiavo, jį į skruostą. Kai jis atsipeikė
jo, jos Jau nebuvo. Jis ilgai stovėjo vie
nas ir šypsojos. Plaukė rūkas, visas pri
sisunkęs šviesos.
30 ' -

Tą vakarą, kai “Senos” darbininkai 
susirinko, atšvęsti savo draugų išvykimą 

. į Ispaniją, laikraščiai paskelbė tarybinio 
atstovo Lodono komitete pareiškimą. Ke
letas sausos telegramos eilučių sujaudi
no darbininkiškąjį Paryžių. Gatvėse, 
metro, kavinėse žmonės kalbėjo: “Dabar 
ispanai ne vieni!”

Mišo jautėsi solenizantu: prie išvyki
mo džiaugsmo prisidėjo kitas — trium
fas idėjos, kuriai jis paaukojo savo gyve
nimą; ir jaudindamasis jis pradėjo savo 
kalbą:

* — Kaip ilgai visa tai buvo tik svajo
nė ! Apie ką svajojo pėrsekiojamasis Ba- 
befas, įvkėpdamas Sen-Antuano sankiu- 
liotus? Prieš įvykdant bausmę, jis pasa
kė teisėjams: “Mūsų revoliucija tiktai 
įžanga į kitą, daug didesnę ir puikesnę!” 
Keturiasdešimt aštuntais metais bliuz- 
ninkai mirė nuo gvardiečių kulkų: “Dar
bas arba mirtis!” Komunizmas jiems bu
vo neaiški svajonė, stebuklingoji duona, 
pasakiškos dirbtuvės; ir tėvai mirdami 
sakė vaikams: “Ateis socialinė!...” Jie 
iš' prietaringumo nevadino jos vardu. O 
vaikai iškėlė Komunos vėliavą. Pary
žiaus fortai gynėsi, kaip dabar Madri
das. Versaliečiai sušaudė dešimtis tūks
tančių geriausių; ir, laukdami kulkos, 
suimtieji Versalio oranžerijose šaukė.: 
“Ji ateis!” Tai buvo svajonė. Dėl jos mi
rė Furmi streikininkai. Dėl jos žuvo Žo- 
resas. Apie ją kliedėjo kareiviai Verdeno 
kazematuose, Šampanijos apkasuose: Ta 
^svajonė virto gyvenimu, kraštu, didžiule 
valstybe. Ir šito daugiau niekas nepa
slėps, neišbrauks. Mes einame kovoti ne 
dėl to, kas gali būti, Bet dėl to, kas jau 
yra.

Viaro ir Bliumo įsakymu siena buvo 
uždaryta. Tačiau kiekvieną dieną šimtai 
savanorių prasiskverbdavo pro Pirėnus. 
Vieni traukiniu, su prekybinių atstovų 
arba žurnalistų dokumentais, kiti pėsti, 
kalnų tarpekliais. /

Kartu su Mišo išvyko dar astuoni dar
bininkai, kuriems gavo atitinkamus do
kumentus. Mišo važiavo, kaip specialus 
“La Voix Nouvelle” korespondentas — 
dokumentėlį parūpino Pjeras. Devynias
dešimt keturi savanoriai nuvyko į- Per- 
pinjaną, iš kur juos reikėjo pergabenti 
į Kataloniją.

Traukinys turėjo išeiti aštuntą valan
dą vakaro. Požeminėj Orsi stotyje susi- 

’rinko daug žmonių palydėti. Prie pirmos 
ir antros klasės vagonų stovėjo keletas 
žmonių; jaunavedžiai juokėsi; senukas 
nusipirko žurnalu su nuoga moterim vir
šelyje; dama lange nervingai pešiojo gė
lių puokštę. Nešėjai tempė čemodanus su 
margomis viso pasaulio viešbučių etike
tėmis. Važiavo komersantai, paryžietės, 
nutarę atsikvėpti pietuose nuo rudeninių 
rūkų, valdininkai, vykstą į Alžyrą. Kai 
kurie šnekėjo apie Ispanijos įvykius: “Ne 
šiandien —- rytoj paims Madridą. O tuo
met viskas nurims.”

Prie trečiosios klasės vagonų stovėjo 
neįprasta minia. Čia taip pat raudonavo 
rožės ir gvazdikai; dūmuose ii’ sambrūz
dyje gėlės afrodė, lyg mažutės vėliavos. 
Atėjo savanorių bičiuliai, draugąi, moti
nos ir žmonos. Pusbalsiu pasakytus mei
lės ir ištikimybės žodžius nutraukdavo 
riksmai, dainos, džiugus ūžesys: “Dabar 
nepaims Madrido/’ Deniza paklydo mi
nioje ir tik tuomet, kai konduktorius 
šūktelėjo “sėstis,” ji prasiveržė į priekį 
it, pagriebusi Mišo, už rankovės, tyliai 
pasakė:

— Aš lauksiu.
Pasigirdo švilpukas, ir platformoje pa- 

• kilo kumščiai, ir iš keturių Vagonų lan- 
z gų pasirodė kumščiai, ir prie pirmosios 
- klasės vagono dama suriko: “Kokia gė

da,” ir Deniza pamosavo skarele. Pro rū

ką ji pamatė Mišo; jis šaukė: “Ir dar 
kaip” ... Senė, vieno savanorio motina, 
verkė pasikukčiodama; o tunelio tamso
je žybčiojo raudonos šviesos, ir iš ten 
sklido naujo karo daina.

Mišo taip buvo pavargęs paskutinė
mis dienomis, kad iš karto užmigo. Pro 
miegą jis girdėjo ratų bildėjimą, ginčus, 
stočių pavadinimus. Jis pabudo auštant, 
prie Narbonps. Traukinys važiavo šalia 
pilkų ežerų, su negyvenamomis pakran
tėmis, apaugusiomis karklais. Viršum 
nejudančio vandens žemai skraidė ratu 
paukščiai. Paskui nuo saulės vanduo pa
sidarė rausvas. Ir,Mišo, nieko negalvo
damas, gyveno tą valandėlę Deniza, jos 
rankų šilima, jos paskutiniais žodžiais. 
Tai buvo ne liūdesys, bet didelė tyla.

Štai ir jūra! Kokia ji rami!... Čia 
viskas sukurta laimei: ir vynuogynai, ir 
pietų^ saulė, ir lengvučiai žvejų tinklai. 
Tačiau karas — čia pat, štai už tų kal
nų. Vagone visi pabudo. Žmonės godžiai 
žiūri į kalnus, čia violbtinius, čia raudo
nus, kaip plyta: už jų — likimas.

Ispanijos pasieniečiai, pasitikdami be
veik tuščią traukinį (jame liko tik sava
noriai), pakelia kumščius. Šalia pirmųjų 
griuvėsių vaikai švilpauja “Riego mar
šą,” nerūpestingą ir lūdną.

Po šešių savaičių “Paryžiaus Komu
nos” bataliono leitenantas Mišo su šim
tu prancūzų gynė mažą, pusiau sugriau
tą kaimelį netoli Madrido. Jie atėjo čia 
valandą prieš auštant. Aplinkui buvo 
Kastilijos sierra, panaši į suakmenėjusią 
jūrą. Kaip nepanašūs buvo šie žmonės į 
supantį juos peizažą! Viskas juose buvo 
kitaip: ir linksmi judrūs veidai, ir juoka
vimai, ir švepliavimas kalbant. Jie ne
galėjo susilieti su žiauria ir puikia že
me, su gyventojais, pilnais išdidumo, 
rūstumo, paslėpto įniršimo. Jie, pašai
paus ir visuomet jauno Paryžiaus vajj<ai, 
jautėsi svetimšaliais; tiktai tikėjimas 
bendru .reikalu ir ispanų nuoširdumas 
švelnino jų ilgesį.

Fašistai pradėjo pulti apie septintą va
landą ryto, po trumpo artilerijos paruo
šimo. Keturi kulkosvaidininkai žuvo nuo 
sviednio. Mišo ir jo draugai gulėjo pa
skubomis išraustuose negiliuose apkasuo
se, kalvos viršūnėj. Jie matė, kaip fašis
tai šliaužė akmeninėmis pakopomis. Kul
kosvaidžių ugnis sustabdė priešą, Ijet an
tra banga atsekė paskui pirmąją. Mišo 
sukomandavo:

— Granatomis!
Tas tęsėsi keletą minučių; jam atrodė, 

kad visą dieną. Ataką atmušė. Mišo 
draugas, šaltkalvis Žantėjus, mirė vi
durdienį. Jis kankinosi ir šnekėjo: “Pa
sakyk ...”, bet Mišo negalėjo suprasti 
žodžių.

Pavakare ispanų batalionas pakeitė 
prancūzus. Iš šimto gyvi liko keturias
dešimt du; septyniolika nugabeno į ligo
ninę.

Prancūzai susikūrė ugnį, šildė sutinu
sias kojas, virė sriubą. Kažkas atsiduso: 
o sriuba tai liesa!... Dažniausiai ilsė
dami jie juokavo, dainavo. Šiandien, ne
žiūrint pasisekimo, visiems buvo sunku: 
kiek draugų jie paliko am kalvos, tarp 
akmenų ir dygių krūmų! O vakaras, bu
vo šaltas, pūtė ledinis vėjas. Menkai ap
sirengę kariai pašiurpo. .Vienas visą lai
ką keikėsi: buv® matyti, kad biaurūs žo
džiai jį ramino. Ką/jis įteikė: sriubą, vė
ją, fašistus, karą? ...

Kaimas buvo tuščias: gyventojai išbė
giojo. Tik dviejuose trijuose nameliuose 
mirgėjo silpni žiburiukai. Iš tamsos prie 
laužo, lyg vaiduoklis, priėjo senė. Tai 
buvo paprasta kaimietė, juodais drabu
žiais, juoda skarele ant galvos. Ji kažką 
pasakė Mišo; jis nesuprato — vargais 
negalais jis buvo išmokęs vos keletą is
paniškų . žodžių. Tuomet senė . atnešė 
kumpį ir ėmė rodyti rankomis: val
gyk! ... Mišo prisiminė Žano motiną: 
šitoji, kaip Klemansė... Dūsauja. Tur 
būt sako: “Ir tave užmuš...” Kaip ma
žas pasaulis ir kaip viskas suprantama !

Mišo kreipėsi į greta'jo sėdėjusį drau
gą:

— Štai jie sako: “Jūs ųž mus kauja- ' 
tėš.” Ne, mes gtumiamės už Paryžių, už 
Prancūziją. Ir Žantėjus šiandien numirė 
už Paryžių. _Aš esu buvęs pas jį. Jis gy
veno Monruže. Mažutė aikštė, o apačioje 
kavinė... *

Ir draugas atsakymo vietoj tyliai už
dainavo: “O Paryžiau, kaime mano!” 

(Bus daugiau)

Nors Amerika buvo ap
gyvendinta imigrantų isį ke
turių kčntinęntų kraštų, 
ne Visi tie imigrantai buvo 
asimiliuoti į didesnius gy
ventojų skaičius. Nekurie, 
dėl įvairių priežasčių vis 
pasiliko “mažumos,” kurios 
skyrėsi nuo kitų amerikie
čių dėl įvairių papročių, 
skirtingų tikybinių įsitiki
nimų arba spalvos. Bet kar
tu su kitais amerikiečiais, 
jie savo rankomis, protu, 
širdimi nustatė tautinio gy
venimo charakterį, ir žy
miai prisidėjo prie milžiniš
kos Amerikos savo mokslu, 
industrija, daile, muzika ir 
filozofija.

Kasdien vis daugiau ame
rikiečių ♦pripažįsta, kad rei
kia užtikrinti tokiems ame
rikiečiams - svetimšaliams, 
negrams, indijonams, kata
likams, žydams ir kitiems
— tas teises ir progas, kur 
rios jiems priklauso, bet 
kurios kartais nuo jų-ati
mamos neapykanta ar ne
apsižiūrėjimu. Vienas iš 
žymiausių draugų tokių 
amerikiečių yra Carey Mc
Williams,. advokatas, buvęs 
Kalifornijos Komisionierius, 
Immigration and Housing. 
Jis paręįškę savo nuomones 
ir viltis -Kibiose plačiai skai
tomose knygose.

Kalifornijos ūkių darbi
ninkai (vietiniai amerikie
čiai) pakreipė p. McWil
liams dėmesį į mažumų pro
blemą. Jo pirma knyga ap
rašė šią grupę žmonių. Jo 
kita knyga aprašė keliau
jančius ūkių darbininkus 
visose Jungt. Valstijose —• 
senus amerikiečius, meksi
kiečius, meksikiečius - ame
rikiečius, negrus, francū- 
zus-kanadiečius, vokiečius, 
italus, vengrus, portugalus 
ir japonus - amerikiečius.

P. McWilliams po to pra
dėjo studijuoti, kas galėtų 
atsitikti amerikiečiams, ku
rių spalva nebuvo balta — 
negrams, kiniečiams, fili- 
pinams, japonams, indijo
nams, meksikiečiams. Ir jis 
parašė plačiai skaitomą 
“Brothers Under the Skiri” 
karo metu. “Viena diena vi
si amerikiečiai bus broljai
— arba jie bus vergai” — 
taip p. .McWilliams rašė 
paskutiniame knygos pusla
pyje.

Jo sekama knyga — Pre
judice — jau rašo apie vie
ną iš kelių Amerikos gru
pių, kurios spalva kitokia. 
Jis rašo apie japonus ir ja
ponus - amerikiečius. Ypač 
apie tą šimtą tūkstančių, 
kuriuos armija evakūavo iš 
jų , namų po Pearl Harbor 
įvykių. .Jis rimtai atpasa
koja jų padėtį, apie rasinę, 
neapykantą, įrodydamas, 
kad tokių žygių nebuvo var
0

EJ-

tota prieš vokiečius nei prieš 
italus, nors Jungt. Valstijos 
kariavo prieš Vokietiją ir 
Italiją kaip ir prieš Japo
niją.

Yra natūralu, kad p. Mc
Williams irgi rašytų apie 
problemas amerikiečių, ku
rie yra aukos tikybinės ne- 
apykahtos. > Savo vėliausioje 
knygoje “A Masque for 
Privilege” jis svarsto daug 
išvaizdų > apie, “šaltą pogro
mą” prieš žydus, ypač apie 
dabartinius suvaržymus 
darbo, apšvietos, būtų ir 
poilsio reikaluose.

Net nuo 1'877 m. p. Mc
Williams seka anti-semitiz- 
mo istoriją. Tais metais jis 
rado pirmą užrekordūotą 
diskriminacijos incidentą. 
Viename puošniame viešbu- 
tyj, airis saviniųkas atsisa
kė duoti kambarį žydui- 
bankieriui. Tas ’ įvykis iš
šaukė daug komentarų 
spaudoje ir net pamokslų 
bažnyčiose.

Atsargiai dokumentuota 
knyga apie anti-semitizmą 
ir jo pirmesnės knygos, pa
rodo, kad Carey McWil
liams tikrai atlieka savo da
lį, kad demokratija /visus 
amerikiečįus apimtų. Judė
jimas sunaikinti neapykan
tą ir diskriminaciją stiprė
ja visuose frontuose — mū
sų laikuose, tai vienas iš 
geriausių ženklu.

PLIS.

Philadelphia, Pa.
Gegužes 23-čią (May 23rd) 

philadelphiečiai rengia pikni
ką. Tai ankstyvi paukščiai, 
geras dalykas! Oras jau gra
žus, miestą žmonės pasiilgę 
gamtos grožio, laikas piknik- 
kams.

Nieko nėra gražesnio, kaip 
kolektyviai išvažiuoti į laukus, 
gražiai pasikalbant, pasiklau
sant muzikos • ir užkandžiau
jant praleisti laiką, energijas 
turintiems ir pasišokimas yra 
gerai.

šį pikniką rengia Liet. Li
teratūros Draugijos 6-tos ap
skrities naudai. Gražus tiks
las. Visi pasirūpinkite būti 
šiame piknike. Piknikas bus 
Crescent • Picnic Grounds, 
Gloucester Heights, /N. J.

Philadelphiečiai organizuo
jasi busais atvykti į Brookty- 
ną geg. 30-tą į Kultūrinio 
Centro atidarymo pokilį. Svei
kintina iniciatyva! Laukiame* 
linksmo pasimatymo sų drau
gais philadel piliečiais Kultū
riniame Centre. •

F. P. Buck.

Iš svarinęs bandukės duo
nos bus apie 18-20 viduti
nių riekelių. Tas gerai at
siminti perkant duoną san
dvičiams ar šiaip aprokuo- 
jant pirkinį didesniam skai
čiui valgytojų.

a

PHILADELPHIA, PA )

ALDLD/O kuopa organizuoja busų ekskursi- I 
ją> į Brodtflyną ant Atidarymo Amerikos Lietu- \ 
yių Kultūrinio Centro, kuris įvyks gegužės 30— 
May 30th. • J

Šiuomi pranešame, kad busas yra pasamdytas 
ir isvažiūos 10 valandą ryto, nuo svetainės 735 
Fairmount. Avė. 1

Kurie norite dalyvauti Amerikos Lietuvių 
Kultūrinio Centro atidarymo iškilmėje, prašo
me tuojau įsigyti, buso bilietus. . ''

Bus gražus apsivažinėjimas, linksmoje kam
panijoje ir turėsime malonių pasimatymų su 
brooklyniečiais ir kitais Kultūriniame Centre. 
jDėl bilietų prašome kreiptis j būso' organizavi
mo Komisiją.:.

A. Galkus, 1127 Green St., K. Būdžiusias ir
Siaulinkienė.

Worcester, Mass.
LPB Klubo Pirma Ralė Reika

le Prezidentinių Rinkinių 
Kadangi dabar Mass, valsti

joje eina vajus už surinkimą di
delio skaičiaus balsuotojų para
šų ant peticijų, kad padėti Hen
ry Wallace ant balsavimo balo
tų, tai turi būti surinkta 51,- 
000 parašų.

Reiškia, pirmas dalykas, jei 
nori balsuoti už Wallace, tai tu
ri pasidarbuoti, kad galėtum už 
jį 'balsuoti, kad jis būtų ant ba
loto. Ir kiekvienas pilietis, ne
paisant, kokių turi įsitikinimų, 
bet pripažįsta , tą tiesą, kad 
Wallace turi lygią teisę būti 
ant baloto, todėl ir privalo pasi
rašyti.

Lietuvių Progresyvių Balsuo
tojų Klubas surengė susirinki
mą gegužės 9 dieną. Publikos 
nedaug tesusirinko, nes buvo la
bai gražus, saulėtas pavasario 
oras, matomai, išviliojo žmones 
gamta pasigėrėti. Bet susirin
kusieji su dideliu įdomumu pa
siklausė žingeidžių kalbų. J. 
Skliutas pirmininkavo. Įspūdin
gą prakalbą pasakė R. Mizara, 
Laisvės redaktorius iš Brook
lyn, N. Y.

Kalbėtojas svarbių paaiškini
mų padarė, kaip tai, kaip yra 
remtinas trečiosios partijos be- 
sikūrįmas '‘Jungtinėse Valstijo
se. Aiškino, .kad tarp republi- 
konų ir demokratų partijų skir
tumo jau neliko. Trečioji parti

ja yra liaudies partija, taikos 
ir geresnio gyvenimo užtikrini
mo partija; Trečiosios partijos 
programa tai nusako. -

Tiesa, daug bus darbo, kad 
pastatyti naujosios partijos 
kandidatus rinkimams 48 vals
tijose su skirtingais valstijų 
patvarkymais. Bet toks baisus 
sureakcijonėjimas senųjų .parti
jų taip dideliai išjudino žmo
nes,# kad jiė tai visa atliks ir 
gali išrinkti Henry Wallace į 
Jungt. Valstijų prezidentus.

Pirmininkui paprašius rinki
mų kampanijai aukų, surinko 
$127. *

•štai aukojusiųjų vardai:
Po $20 aukavo: J. Skliutas 

ir J. Lukas.
Po $10: A. Pilkauskas, J. J. 

Bakšys, J. Yaskevičius, B; Mi
zara ir J. Senkus.

Po $5: V. Jaučius ir D. G. 
Jusius.

Po $2: L. Ausejienė, H. Ja- 
nulienė ir F. Petkūnas'.

Po $1: J. Raulušaitis, J.' švel
nius, P. šiušąs, P. Jucius, P. 
Sadauskas, B. Keršulis, O. Dva- 
reckienė, J. Kanapkis, L. Va- 
lenčiauskas, H. Kalakauskienė, 
P. Bacevičius, J. Urbonas, F. 
Mozurka, Vik. Rimkus, W. Žit
kus ir I. Senkus.

Norintieji paremti rinkimų 
kampaniją finansiniai ar pasi
darbavimu, malonėkite ateiti į 
Klubo susirinkimus, kiekvieno 
mėnesio trečią sekmadienį iš 
ryto. 29 Endicott St.

LPB. Klubo Koresp.

Dienraščio Laisves

Įsitėmykite datas ir vietas kur įvyksta 
mūsų didžiosioms vasarines iškilmės.

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

I Bostono Apylinke
Į MAYNARD, MASS., LIEPOS 4 JULY
I • Vose Pavilion Park
Į Ant rytojaus po šių piknikų bus šventa, Neprigulmy- 
J bes Paskelbimo Šventė. Proga būsais važiuoti 
i į piknikus iš toliau.

MATTHEW P. BALLAS
, (BIELIAUSKAS)

- Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas’bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
f ' Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
i nifcį

CHARLES J. ROMAN
* (RAMANAUSKAS) f

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

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

' Telefonas Poplar 4110

(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius >

4 Laisvė (Liberty,Lith. Daily)Pirm., Gegūž. 17, 1^48



me

Joseph GarszvaKAPISKAS kitokių

Undertaker & Embalmer
BAR & GRILL

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770
Tel. EVergreen 4-8174

Peter Kapiskas

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

Funeral Home

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
LIETUVIŠKA ALUDĖ SAVININKAI

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIEN£ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ
Tel. EVergreen 4-9612

nuo

con

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)

rapor 
rapor

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y

Naujai 
giai gali

Būta 
. i- 

ant

VAKARIENĖ 85c z f
Iš 7-ių patrovų84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

buvo 
redak- 
Smagu

Iš Gary 
Evansak i 
V ašy s. Ii

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, pafių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

at 357 
County of 

premixes.
LOUIS

is hereby 
has been 

wino

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Pavyzdžiui: 
Freiheit — 
Ukrainą — 
lietuviai tik 
paprašėm 
popiera 
knyginė—

Trečia 
mū

sų jos 
sukurti 

išsaugo j i-

Moderniškai {rengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172

Morning 
kasmet;

O mes

to Hell beer 
Section 1 
trol La\v 
Brooklyn, 
on the

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

VILNIES SUVAŽIAVIMAS BUVO 
SKAITLINGAS IR GAUSUS

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Valgykite Pietus pas «
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 

426 South 5th St, Brooklyn,

i Egzaminuojant Ahis, 
j, Rašome Receptas 
{Darome ir Pritaikome Akinius

Geriausiai dienraščio stipri
nimo reikalu — gaspadorius 
žymėjo — pasirodė Chicaga, 
po ja Kalifornija ir kitos; 
prasčiausiai, tai Clevelandas.

Reikia nepamiršti, kad per 
pastarąsias penkias savaites į 
dienraščio Stiprinimo Fondą 
Įplaukė virš pora tūkstančių 
dolerių, šis suvažiavimas yra 
gausiausis parama “Vilniai.”

Plačiai Diskusuota “Vilnies 
Reikalai; Sveikinimais 
Suplaukė Virš $3,000

Pajieškau Katrinos Strakšienės 
(Šakalytčs) ir Juozo šakalio, gimu
sių Skuodo valse. Kretingos apskr., 
Būdvietės kĄimo, Lietuvoj. Turiu la
bai svarbų reikalą, malonėkite atsi
liepti arba žinanti praneškite, už ką 
būsiu labai dėkinga—Ona Šmitaitė, 
55 Cleveland Ave., Brockton 7, 
Mass. (116-118)

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

Vakare Buvo Skaitlingas 
Bankietas

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BE^R & ALES

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

Administracijos ir Redakcijos 
Raportai

Dienraščio gaspadorius M. 
Zald patiekė išsamų raportą. 
Pirmiausia primindamas, kaip 
neskaitlingas paprasti] darbi
ninkų veikėjų pūrelis 28 metai

807 has been isaued to the undersigned 
Ine and liquor nt retail under 

107 of the Alcoholic Beverage Con- 
Borough 
be con-

Zioiiistu organizacija atsi
šaukė Į nevvyorkiečius aukoti 
kraujo Palestinai, Priima Beth 
Israel ir Post Graduate ligo
ninės.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

žydų,.
$75,000
$40,000
į keliolika metų 

, kuomet laikraštinė 
pabrango 100%, o 
•400%.

NOTICE 
RL 9567 
to sell beer 
Section 
trol Law al 
Of Brooklyn 
surned on

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

Skersai gatvės nuo Armory
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS

NOTICE 
RW 266 
to sell 
Section 107 of the 
trol Law at 
of Brooklyn, 
surned on
JAMES MASONU

DEGTINĖ, VYNAS 
ALUS

bet po atsaky-
1 ir trumpų 

su už-

Amerika 
balsuoto- 
pagaliaus 

Tačiau 
atsipei- 
tiesa ii’ 
spauda

Antroji Sesija
Popietinėje sesijoje 

plačios diskusijos apie 
ei jos ir kitus raportus, 
žymėti, kad jos buvo gana gy
vos ir konstruktyvės. Disku
sijas uždarė dėl laiko stokos.

L. D. S. Bendrovės Direkto
riais ’išrinkti: Mazįliauskas, 
Urmoniene, Grigas, Katilius, 
Juodaitis, Andrejaitis, Jokub- 
ka, Klebonas ir Dorinienė.

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. f 
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

“Amerikoje 'kurias 
Partija, seniai reikalinga 
su Amerikos liaudžiai 
pagalba mes turime 
tikra frontą taikos 
mui.”

Ji priminė, kaip 
papirkinėjo Italijos 
jus, ir doleriais, ir 
grąsinimais ginklu 
milionai suviltų italų 
kės ir pamatys, kur 
apgaulė. Pažangi 
jiems padės tuo reikalu 
rosienė baigė.

New Yorke pernai gimė 
171,174 kūdikiai, 18,43dB dau
giau, negu 1946 metais.

Paul Gustas Funeral Home
INC.

Pasisotinus skania vakariene 
viešnios ir svečiai klausėsi 
gražių dainų ir kalbų progra
mą. Pirmiausia Virginia Ur- 
mon su Jerry York sudainavo 
keletą melodingų dainelių. A. 
Dočkienė taipgi turėjo porą 
sykių sugrįžti Į sceną ir paten
kinti bąnkieto svečius. Paga
linus pasirodė mūsų garsiosios 
dainininkės K. Abekionė su 
A. Kenstavičiene. Jos niekuo
met neatsibosta publikai klau
sytis, šį kartą sužavėjo visus 
nepaprastai: net kelis kartus 
buvo iššauktos į sceną.

Bąnkieto metu, nuvažiavi
mo pirmininkė, Ksavera Ka- 
roslenė, pasakė labai svarbią 
kalbą diends klausimu. Ji sa
ke: “Daug, daug priklauso 
nuo mūs darbo žmonių, ką 
mes greitu laiku turėsime 
Amerikoj: taiką ar karą; ge
rą gyvenimą ar skurdą? Pe
riode, kuriam eina kova tarp 
fašizmo ir demokratijos, jei
gu mes nekovosime, Amerikoj 
Įvyks fašizmas, taip kaip Vo
kietijoje;

Suvažiavimo bąnlčiete svečių 
buvo nemažai ir iš kitur.

K. Karosienė su A. Šatu, iš 
San Francisco, Cal.; detroitie- 
čiai • Smalstis, Tamošiūnas; iš 
Grand Rapids, Mich., Gaspa- 
rienė; Dearborn, Mich., Jack 
Bruožas su dviem sūnais; iš 
Cleveland©,’ Anna Lesnik ir 
Kostancija Paul; iš Rockford : 
Petronis, jaunieji Endrick’sai, 
Mrs. Stoiką ir dar pora, kurių 
vardų nesužinojau; iš Keno- 
shos buvo visas būrys su dd. 
Sprindžiu ir žilium priešaky-

New Yorke, stovinčiame au
to, rasta .palikta 2 savaičių 
amžiaus mergytė. Raštelyje 
palikta ir jos valgydinimo 
formula, taipgi praneša, kad 
įos vardas Katherine.

Dienraščio vajus buvo ge
ras. Pirmoj vietoj stovi nuo
latinė vajininkė detroitietė 
Marcela Janulis. Po ja seka 
chicagietės moterys. “Vilnies” 
vajuose didelę didžiumą dar
buotojų sudaro mūsų draugės 
moterys.

Primine, kad pernai buvo 
daug surengta parengimų 
dienraščio naudai. Su paren
gimais, piknikais, tai Detroi
tas stovi pirmoj vietoj. Rei
kalinga, sake gaspadorius, 
kad mažesnėse kolonijose va
sarą būtų surengta nors1 po 
vieną pikniką, o žiemos metu 
po parengimą “Vilnies” nau-

Lietuvių Spaudos Bendrovės 
šėrininkų suvažiavimas sek
madienį. gegužės 9-tą, Lietu
vių Auditorijoj, buvo skait
lingas atstovais ir gausus pa
rama —- sveikinimais lietuvių 
liaudies dienraščiui “Vilnis.“

Suvažiavimo dalyvius-atsto- 
vus pakvietė pradėti dienos 
darbą L. D. S. B-ves direkto
rių pirmininkas A. Maziliaus
kas lygiai 11 vai. ryto.

Suvažiavimo pirmininku no
minuota ir akliamacijos būdu 
išrinkta žymi CIO veikėja 
Ksavera Karosienė, iš San 
Francisco, Cal.; pirm, padė
jėju — senas vilnietis vetera
nas, V. V ašy s, farmeris iš 
Lowell, Ind.’; sekr. suvažiavi
mo — Olga Martin (Juodai- 
čiūtė).

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

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

ir tt., telefonuokite - < . »
• SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys 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.

Jis čia matomas Romoje, tačiau amerikietišką obalsį 
tebenešiodamas po kaklu (dėvįs kaklaraištį su obalsiu 
Atšaukti Taft-Hartley įstatymą), CIO finansų sekreto
rius James B. Carey pasisveikina su Italijos Unijų 

Konfederacijos sekretorium Giuseppe Di Vittorio 
(kairėje).

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Adomas PaupJys, kilęs 

Ukmergės apskr., Gelvanių vaisė., 
Maželių kaimo, Lietuvoj, dabar gy
venu Argentinoj, pajieškau savo gi
minių, gyvenančių Jungtinėse Vals
tijose, kaip tai, Adomo Strazdo, 
Juozo Stfązdo, Levosės Juzanukės 
ir Levosės Strazdaitės. Prašau jūsų 
pačių atsiliepti, arba žinanti apie 
jos pranešti man, už ką būsiu dė
kingas

Adomas Pauplys, C. B. P. Gaidos 
3486 Avellaneda V. Alsina, Buenos 
Aires, Argentina.

Gražiai pavyko bankietas 
Triple Cities, paramai Wallace 
judėjimo. Jise įvyko balandžio 
24 d., Arlington viešbutyje.
Svečių ir viešnių susirinko apie 
250. Vietinio komiteto sekreto
rius R. W. Streb pirmininkavo. 
Kalbėjo profesorius Henry 
Pratt Fairchild iš New Yorko 
Universiteto ir John McManus, 
sekretorius kongresmano Leo 
Isacsono. Dėl kongresinių sesi
jų kongresmanas Isacson patsai 
negalėjo dalyvauti.

Kalbėtojai pasakė geras kal
bas. Jie aiškino reikšmę prezi
dento Trumano doktrinos ir 
Marshallo Plano, demokratų ir 
republikonų partijų susijungL 
mą prieš liaudies demokratiją, 
kaip namie, taip ir užsienyje. 
Jie nurodė, kad Amerikos žmo
nių pareiga dėti visas pastan
gas, kad išrinkti Hhnry Wallace 
prezidentu, kad galima 'būtų 
grąžinti velionio Roosevelto po
litiką, kaip namie, taip ir tarp
tautinėje politikoje.

Buvo priimta atitinkamos re
zoliucijos, kurios pasiųstos į 
atitinkamas vietas, taipgi jų 
kopijos buvo Įteiktos visiems 
bąnkieto dalyviams. Aukų veik
lai už H. „Wallace išrinkimą su
rinkta virš $400.

Gaila, kad lietuvių nedaug 
banlQete dalyvavo. Tokius svar
bius įvykius reikia visiems 
remti. Tūli ketino dalyvauti, 
kada Į bankietą buvo laukiama 
žymių žmonių, bet dideli žmo
nes atvažiavo, o jie nepasirū
pino ateiti į bankietą. Tai ne
gerai. x Dalyvis.

New Yorko Veteranų Serv-, 
ice Center priima aplikacijas 
norinčių pirktis butą koope
ratyvuose a p a r t m e lituose, 
Baysidėje. Projektas stato
mas su valstijos parama ir 
jame bus dalinai palengvinti 
taksai.

. Telefonuokite dieną ar naktį
EVergreen 7-4774

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

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. j ,

Du kambariai šertnenim, didelįs puikiai įruoštai 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad neririega.' ’

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

atgal, balandžio 8 d., 1920 
metais, pradėjo leisti “Vilnį.“ 
Tų 1 a i k ų ‘savai trašč i o k ū r ė j a i, 
pundeliais nešiojo po koloni
jas ir platino laikraštį.

“Vilnis pradėjo eiti sunkiais 
reakcijos laikais po garsių 
Palmerio ablavų. “Vilnis,“ gi
mus tokiose sunkiose sąlygose, 
ne tik kad išsilaikėt bet išau
go į vieną didžiausių vidur- 
vakarjuose lietuvių dienraščių.

Padarė palyginimą, kaip 
pastaraisiais 10 metų dien
raštis pakilo įkaitytoji! skai
čium dvigubai. Ypatingai 
šiandien dienraštis “Vilnis“ 
yra tvirtas ginklas išlaikymui 
taikos, reakcijos atmušimui ir 
Trečios Partijos budavojimui.

Pernai B-vės Direktoriai 
nusitarė dar, labiau dienraštį 
sustiprinti. Ir džiugu žymėti 
šiam suvažiavime, kad bus re
alizuotas “Vilnies’ Sustiprini
mo Fondas.

Dienraštis “Vilnis“ kartą į 
keliolika metų atsikreipė į 
pažangiuosius dalininkus' tiek 
paramos, kuomet kiti kalbi- 
■niai dienraščiai kas metai tu
ri sukelti dideles sumas pini
gų savo laikraščių išlaikymui.

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

Alternatais: 'Zniauskienė, 
Misevičia, Stalnionis, Yuzėnas.

Sveikinimais prisiųsta iš ki
tur ir Chicagos kolonijos ir 
pavieniai asmenys sudėjo virš 
$3,000.

Frank Gardner, 78 metų, 
buvęs kadaise garsus vaudevį- 

aktorius, nusižudė nuvy- 
Philadelphijon. ’ Palikta- 

raštelyje sako, jog jis sa- 
kambarėlyje, 949 Dean 
Brooklyne, negalėjo to pa

daryti, nes buvęs perdaug 
saugomas, o kaimynai jam tik 
nemalonumus teikę.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių,

Buvo klausimų Į gaspado 
riaus raportą, 1 
mų, išaiškinimų 
diskusijų buvo priimtas 
gyrimu.

Nuo redakcijos davė 
tą d. L. Prūseika. Jo 
tas palietė dienraščio turinį ir 
šalies bei pasaulinę padėtį.

Prūseika žymėjo, kad žmo
nijos istorijoj buvo tamsių 
dienų, bet visada pažanga iš
ėjo laimėtoja. Ir dabar pa
žanga šioj šalyj apgalės re
akcininkų užmačias urmu pra
vesti fašistinius įstatymus, ko
kiu yra Mundt bilius.

“Vilnis,” sakė L. Prūseika, 
turi’ didelius būrius po visą 
šalį ir užjūryj bendradarbių. 
Dienrašty “Vilny” kuo ne kas
dien telpa žymiausių Tarybų 
Lietuvos žurnalistų straipsniai, 
apysakos ir kiti raštai, kuom 
negali pasidžiaugti jokis ki
tas lietuviškas laikraštis vi
dų rvakariuose.

Pažangūs lietu viąi, remdami 
“Vilnį,“ ją stiprindami ir pla
tindami. padės Amerikos de- 
mokvatijai apgalėt reakciją.

Lai gyvuoja Amerikoj de
mokratija !

Lai gyvuoja lietuvių liaudies 
dienraštis “Vilnis“!

Redakcijos nario L. Prūsei- 
kos raportą suvažiavinias pri
ėmė gausiu delnų plojimu.

A. Jonikienė ir Joe Sacal 
trumpai raportavo: pirmoji 
apie Moterų Skyrių, o* pastara- 
sai, apie Anglišką Skyrių.

Prieš pertrauką sesijos, at
sistojimu pagerbti mirusieji 
dienraščio bendradarbiai, rė
mėjai ir skaitytojai.

PRESERIAI 
SPUNČIUOTOJAI IR 

KRYSERIAJ v
PRIE HOFFMAN MAŠINOS 
WALFISH CLOTHING CO. 

702 Broadway, N. Y. 5 lubos, 
(lit)

Vilniečių bankietas buvo 
skaitlingas. Į bankietą atsi
lankė daug viešnių ir svečių. 
Keturi stalai išilgai ir vienas 
skersai buvo apsėsti bąnkieto 
dalyviais.

Ind., buvo June 
Geo. Malis ir V. 
South, Bend, -Ind., 
iš Benton Harbor, 

Mich.—Simon Gavrilavich.
Aišku, kad reporteriui visų 

kitų atvykusių negalima buvo 
pamatyti ir sužinoti. Vėliau 
gal teks patirti iš mandatų 
komisijos.

Po bąnkieto kaip dalininkai, 
taip ir viešnios, svečiai ir jau
nimas šoko ir linksminosi iki 
Vėlumos. Reporteris.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Kanados 
Black Horse Ale 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
LL 285 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at wholesale 
under Section 107 of the. Alcoholic Beverage 
Control Law nt 80 Columbia St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

STANDARD FOOD PRODUCTS CORP.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 975 has been issued to the undersigned 

wine and Jiquon at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 

Pulaski St.,- Borough of 
Kings, to be consumed

BEN I NAT!

grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

\ lūs ir krajavus 
»sudarau su ame- 
Rtrikoniškais. Rei- 
H kalui esant ir 
^padidinu tokio 

dydžio, kokio pa- 
F geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

. iven that ^License No., 
issued to the undersigned 

and liquor at retail under
107 of the Alcoholic Beverage Con- 

23'1 Cleveland Street,, Borough 
County of Kings, to be 
e premises.

MICHAEL ARLEO & 
IGNAZIO MUCCIARDI 

dba Moe’s Tavern

NOTICE is hereby given that License 
rl 3i ’ 
to sell beer 
Section 
trol Law at 537 Marcy Avenue, 
cl Brooklyn, County of Kings, t< 
sumed on the premises.

MICHAEL GUARINO 
tlba Marcy Tavern

is- hereby given that License Nq. 
has been issued to the undersigned 
beer and wine at retail under 

Alcoholic Beverage Con- 
832 Jamaica AveAue, Borough 
County of Kings, to be coi>- 

tho nremises.
pAETONO NATALE 

4ba Masone1 Restaurant

Drs., Stenger & Stenger
•" Optometrists
394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Teį. ST. 2-8842/
M —M —B----- M —M —

NAMŲ DARBININKC-MOTERIS. 
kaipo vienai iš šeimos. Pagelbėti prie vai 
kuėio. Lengvas im.mi/ dalbas. Guolis 
vietos. Kick-tick kalbanti angliškai.

GEDNEY 6-5761. (121)

OPERATORĖS. Patyrusios. Reikalingos 
prie moteriškų sukilėliu. S. WOLTER DRESS 
SHOP. 102-02—43-d Ave., Corona, L. I, 
NEWTON 9-7712. « (117)

Ml

■t' 1'
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NewYorko^/M^^Zi ntos Miesto Taryba Prieš 
Darbininkų Atstovą

Mūsų Laiškanešiai 
Prašo Mūsų Paramos

Laiškanešiai yra valstybės 
darbininkai. Tiesa, jų algos 
priklauso nuo stambiųjų val
dininkų ir kongresmanų nuo
taikų. Tie, niekad nepamirš
dami sutvarkyti savo algas, 
dažnai užmiršta, net ir primi
nus nenori paisyti mažiukų 
tarnautojų. Dėl to paštinin
kai buvo priversti kreiptis į 
visuomenę, kad ji paremtų jų 
reikalą gauti daugiau algos.

Laiškanešių skleidžiamas la
pelis, greta kitko, sako:

“Aš, jūsų laiškanešys, kal
bu varde visų paštininkų. Lie
tus ar giedra, jūs mane ma
tote kas dieną. Aš visuomet 
stengiaus palaikyti neper
trauktą ir reguliarį pristat'inė- 
jimą laiškų. Dėl pabrangu
sio pragyvenimo, negalėdamas 
issimoJčti su dabartine alga, 
dabar ateinu prašyti jūsų pa
ramos.

"Nuo 1939 metų pragyve
nimas pabrango veik kita tiek. 
Mūsų algos nedaspėjo su tuo 
svaigulingu greičiu 
kainų. To pasėkoje 
me priversti gyventi 
se už mažiausias 
Daugelis mūsų
antrojo karo veteranų, tebe
dirba net už $36 savaitei...“

Jie prašo visų piliečių ir gy
ventojų parašyti po laiškutį 
mūsų valstijos senatoriams 
Wagneriui ir įves ii^savo kon- 
gresmanams. Paprašyti jų, 
kad jie kongrese paremtų tei
sėtus laiškanešių reikalavimus.

kįlančių 
mes esa- 
žemesnė- 
są lygose,

laiškanešiu,

JAUNA VAGILKA
šešiolikos metų mergšė 

Linda Estbrook teisme tikri
no, kad jinai pąti viena ap
vaginėjusi apartmentus, iš 
kurių, sako kaltinimas, išvog
ta apie $250,000 vertės turto.

Kartą jai apkraustinėjant 
apartmentą parėjęs savinin
kas vyriškis. Jinai jį išvijusi 
laiškų atidarytuvu, o paskui 
pati pabėgusi per langą,' per 
kuri buvusi atėjusi.

Pranas Balsys Sveiksta
Laisvės bendradarbis Pranas 

Balsys rašo laisviečiams iš 
New Londpno (Conn.), kad 
jo operacija buvo pasekmin
ga. Grįžęs iš' ligoninės, jis 
jau gerokai sutvirtėjo ir vėl 
stojo prie savo kasdieniško 
darbo.

“Sparčiai einu tvirtyn,“ ra
šo jis, tačiau, grįžęs* iš darbo, 
vakare, “tuojau einu lovutėn, 
kad sekamą ‘dieną būtų jėgą 
eiti pareigas.“

Edward Cramer, 1 
pripažintas kaltu .apvaginėji
me .apartmentų, už kuriuos 
visą atsakomybę norėjo pa
siimti šešiolikametė jo mylė
tinė landa Estbrook. Taipgi 
jo motina’ ir patėvis Zlatis 
kaltinami priiminėjus .vogtus 
daiktus.

metų,

Pasionarijos Prakalbą iŠ 
Paryžiaus Girdėsime Mūsų 
Madison Square Gardene

Kovingoji Ispanijos liaudies 
vadovė Dolores Ibarruri (Pa- 
sionaria) kalbės telefonu iš 
Paryžiaus į minias 
kiečių, susirinkusių 
son Square Gardena 
madienio vakarą,
(May) 17-tą. Programos pra-

newyor- 
i Madi- 
šio pir- 
gegužes

DOLORES 1BARRURI 
(La PASIONARIA)

džia 7 :30. Garden as randa
si prie 50th St. ir 8th Avė., 
New Yorke.

Rengia
Refugee

šiame
gramo j e
desėtkai

Kongresmanas 
antonio

Kongresmanas Leo Isacson 
Daktaras Edward K. Bars-

Joint Anti-Fascist 
Komitetas, 
mitinge — jo pro- 

— taipgi dalyvaus 
žymių amerikiečių :

Vito Mare-

Autorius Howard Fast*

O. John Rogge
ITollywoodo dešimtis 
Daktaras Harry F. Ward 
John T. Bernard
Vyskupas Arthur W.'Moul

ton
MENO PROGRAMOJE:

Paul Draper »
* Federico. Rev

Pilar Gomez
Tina Ramirez

. Liaudies Filharmonijos 
Choras.

Tos didžios liaudies vadų 
ir meno Įžymybių spėkos su
sibūrė ne be svarbaus tikslo, 
žymiausieji, k o v i n g iausieji 
darbo unijų vadai, demokra
tiškieji tarp Holly w o‘o d o 
žvaigždžių, autorių, švietėjų 
jau yra persekiojami — ka- 
mantinėjami. teisiami, grasi
nami kalėjimu ir deportavi- 
maSsj

Dabar įteiktas kongresui 
Mundt bilius, jeigu būtų da- 
leistas tapti įstatymu, sura
kintų fašistiniais retežiais vi
sus Amerikos darbininkų ir 
liaudies judėjimus.

Amerikos liaudies vadovybė 
tai suprato. Iš visų gyveni
mo sričių pirmūnai išstoja į 
protestą. Ir jie tikisi, kad 
masės bus su jais. Lai jų 
pasitikėjimas mumis pildosi! 
Būkime visi Gardene šį pir
madienį! Bendru išstojimu 
duokime smūgį reakcininkų 
užmačioms!

Švietimo Taryba 
Neleido Diskriminacijos

Nepaliktas Palikimas 
Pridarė Daug Bėdų

Einantiems į Teatrą 
Iškrėtė Kišenius

wTeatrus lankančioji N e 
Yorko publika pasipiktino, 
kada einant į Roxy Teatrą, 
kur rodo karą kurstantį filmą, 
detektyvai pradėjo spaudyti 
vyrų kišenius ir moterų ridi- 
kiulius, atrodančius apvalai- 

Dau- 
“pro- 
Iškai-

nais. Ieškoję bombų, 
gelyje jų atrado visokių 
vizijų,“ bet ne bombų, 
tusios dėl to nemalonumo ir
pykčio, kad jas, tarsi kokias 
kriminalistes, be priežasties 
čiupinėja, daugelis moterų į 
teatrą nebėjo, grįžo namo.

Pasipiktino daugelis ir vy
rų. — Kas čia, fašistinė Grai
kija, kad į teatrą einant ver
čia iškelti rankas?—išmetinė
jo jie./

Galima suprasti, kokiu po- 
ku atsiduoda tas filmas, jeigu 
teatro savininkai ir miesto 
aukšyi valdininkai įsivaizduo
ja liaudies kerštą, nors 
liaudis tenkinasi tik ramiu 
kietu.

Pikietas, tiesa, būna 
mus, jeigu jo neužpuola poli
cija. Policijos čia pristatyta 
daugybė, - uniformuotos ir slap
tos. ' .

Pirmą rodymo vakarą, ke
lių tūkstančių minia pikie- 
tuotojų buvo policijos užata- 
kuota ir apstumdyta. Keli 
buvo areštuoti. Nugabenus į 
teismą sekamą dieną tūli 
areštuotieji buvo paleisti be 
teismo. Jie buvę net ne pi- 
kietuotojai, tik šiaip sau pra- 
eidinėję, bet pakliuvę minio
je į tą sūkurį ir areštuoti, ži
noma, niekas jiems neatlygi
no už tą nemalonumą—išpu- 
blikavimą jų spaudoje “rau
donaisiais“ ir sugaištį dienos 
teisme. Matęs.

New Yorko Miesto Taryboje 
praėjusį ketvirtadienį dėjosi 
toks nedemokratinis dalykas', 
kokio nebuvo buvę visoje ži
nomoje tos įstaigos istorijoje. 
Ir tai supuolė su priešliaudiš- 
ko Mundt biliatis iškėlimu ša
lies kongrese.

Buvo sekamai:
Prieš tūlą laiką City College 

armijos salėje iškilo gaisras. 
Viršininkai nustatė, kad gal 
įstąiga buvo padegta. Gi 
Miesto Tarybos narys Hugh. 
Quinn, nelaukdamas ištyrimo 
nei nuteisimo bent ko, tuojau 
įtarė, būk ten padegę “rau
donieji“ studentai. Ir įtarė 
tris studentų vadus.

ma brooklyniečio demokratų 
kaunsilmano Walter R. Hart’o, 
pasiūlė pasmerkti Davisą už 
pasiūlymą dalyką ištirti. Nie
kad pirmiau nebuvo tarybos 
narys pasmerktas už bent .ko
kį įnešimą.

Davis dėl 
komisijos 
‘‘fašistiškas 
nepatinkamų
sakė Davis toliau, 
pripuolama, kad

Masiniai Sveikina
Žydų Valstybę

to pareiškė, kad 
pasielgimąs yra 
būdas ■ atsikratyti 

įnešimų.
“visai 

tokiam pa
smerkimui pirmuoju jie pasi
rinko negrą kaunsilmaną.”

Įtartieji’ studentai pareiškė, 
kad jie dalyką skajto neuž
baigtu. Jie žadėjo viską ra
portuoti studentams ir akstinti 
protestus.

ta 
pi

ra-

Kaip paikas ar tiksliai su
moksi ingas tas įtarimas buvo, 
galima matyti iš to, kad 
Quinn sakęsi apie padegimą- 
sužinojęs iš vieno iš tų trijų 
studentų motinos. Gi' pradė
jus tyrinėti pasirodė, kad to 
studento Bob Stephenson o mo
tina jau mirusi.

Tokiai padėčiai esant, dar
bininkų atstovas taryboje Ben
jamin 
ėmėsi 
įteikė 
ei ją, 
ryba

J. Davis, komunistas, 
studentus ginti. Jis

Miesto Tarybai rezoliu- 
reikalaujaučią, kad ta- 
išrinktų komisiją ištirti, 
sumetimu, kuo remda

masis Quinn studentus taip 
negražiai įtarė.

Du
Max
Schwartz, 
posėdį išgirsti, ką 
rys su jų byla.

Visų nuostabai, 
zoliucijų komisija,

iš įtartųjų
Sapatkin ir

atvyko

stu dentų, 
Leonard 

į tarybos 
taryba da-

tarybos re- 
vadovauja-

Siųskite Siuntinius j 
LIETUVA

Ir j visas kitas Europos dalis.
Pilnai apdrausta ir muitas 

apmokėtas per
THE LEWNARD TRADING CO.
63 Park Row, New York 7, N. V.

CORTLAN! T 7-3962

Lygos 
moki- 
paro-

Policijos Atletiškos 
globojamų vaikų dailės 
nių kūrinėliai išstatyti 
dai su profesionalų Green
wich Village dailininkų kūri
niais atviramė ore ant Mc- » ’ i
Dougall Alley, New Yorke.

Po visą miestą šiomi^/die- 
nomis vykdomi masiniai susi
rinkimai pasveikinti naujai 
užgimusią Žydų Valstybę.
» Mūsų Williamsburgas, tuo
jau po paskelbimd naujos 
valstybės, pasipuošė vėliavo
mis — mūsų šalies ir Ziono. 
Pasklido lapeliai, šaukiantieji 
į masinį mitingą ant Williams
burg Bridge Plaza sekmadie
nio, gegužės 16-tos popietį, 2 
valandą. Į mitingą sukviesti * 
visi šios susiedijos atstovai 
kongrese, seimelyje, taryboje.

Didžiausis viso miesto skalę 
masinis mitingas naujai valsty
bei pasveikinti sušauktas ma
sinės darbininkų 'pašalpinės 
IWO šeštadienio vakarą, 15- 
tą, Polo Grounds, New Yorke.

SKELBKITĖS LAISVeJE

Charles Laughton rolėje gestapo agento Haake visai 
nenumano, kad Ravic (Charles Boyer) jį veža mirtin. 
Scena iš filmo “Arch of Triumph,’’ Globe Teatre, 

Broadway ir 64th St., New Yorke.

Išrinkti kaipo geriausia pa
sižymėję miesto mokyklų sau
gumo programoje 51 vadovau
jantieji* vaika'i buvo miestąvo- 
sios švietimo Tarybos pagerb
ti suruošimu jiems ekskursijos 
į šalies kapitelių, Washingto- 
ną. Ekskursija turėjo įvykti 
gegužės 14-tą.

Paruošus yiską ekskursijai, 
įstaiga sužinojo, jog mūsų 
sostinėje vai 
visur dalyvauti, negalės sykiu 
valgyti, nes tarpe pagerbtųjų 
pirmūnų vaikų vra penki ne
grai vaikai.

švietimo Taryba ir Americ
an Automobile Association, 
ekskursijos ruošėjos, ekskursi
ją atšaukė, 
kus į 
ruošė 
ko ir 
tas.
ši žygį. •

Gėdą visam kraštui daro to
kia atsilikusi mūsų sostinė, dėl 
patenkinimo saujos ten sėdin
čių vergiją mylinčių ponų, dis
kriminuodama milionus pilie
čių.

jog
i negales sykiu

Vietoje siųsti vai- 
Washingtoną, jiems su- 
ekskursiją po New Yor- 
apylinkės įdomesnes vie- 
Visuomenė ‘šiltai užgiria

GRfeAT NECK, N. Y

BUS SUVAIDINTA TRIJŲ VEIKSMŲ 
KOMEDIJA SU DAINOMIS

•V

PONAS AMERIKONAS
Suvaidins Brooklyno Lietuvių Scenos Mėgėjai 

Parašė ir režisuoja Rojus Mizara

SEKMADIENĮ, GEGUŽES 23 MAY
A. & J. Kasmočią Salėje 

91 STEAMBOAT RD. Įžanga $1.00 (su talisais) 
PRADŽIA 4 V. V? — LOŠI-MAS 5 V. V. 
J Po Vaidinimo bus Šokiai prie 
/ Jurgio Kazakevičiaus Orkestros
(Brooklyno AIDO CHORAS sudainuos eilę 

gražių dainų, vad. J. Kazakevičiaus.
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti.

Rengėjai—Pirmyn Choras bendrai su 
kitomis trimis . Organizacijomis.

Simon Liford, 24 m., brook- 
/ lynietis, sulaikytas kvotimui 

kaitinimu, kad jis apiplėšęs 
autobuso vairuotoją.

SUSIRINKIMAI
, RIDGEWOOD, N. Y.

LLD 55 kp. susirinkimas jvyks 
geg 18 d., .8 v. v. Šapolo-Vaiginio 
salėje, 147 Thames St Nariai daly
vaukite šiame susirinkime. Turime 
daug svarbių dalykų aptarti. — P. 
Babarskas, sekr. (116-117) • 
_____________________ .1_________

PAJIEŠKOJIMAl
Pajieškau savo pusseserių — Emi

lijos Vilkaitės, kilusios iš Viekšnos 
miesto, Apleido Lietuvą preš 1-mą 

apsistojo Jung-

i BROOKLYN

I LABOR LYCEUM
J DARBININKŲ ĮSTAIGA' Į 
? Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-! 
m kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. ■ 
I Puikus steičius su naujausiais IPuikus steičius su naujausiais 

įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos.
949-959 Willoughby Ave

Tel STagg 2-8842

Įsikišo pro- 
jei- 
nie-

karą, ir nežinau kur 
tinėse Valstijose.

Taipgi pajieškau 
naites, kilusios iš 
taipgi apleido Lietuvą prieš 1-mą 
karą ir nebežinau kur apsistojo 
Jungtinėse Valstijose.

Aš gyvenu Brazilijoje, bet atvy
kau j Jungtines Valstijas atostogau
ti, tad kas žino apie jas, malonėkite 
man pranešti sekamu antrašu:

Emilija (Kaveckaitė) Bumblienė, 
390 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(115-116)

Emilijos Eidie-
Veviržienų, ji

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y.

JŪSŲ AKYS

yra

JŪSŲ BUITIS

SAUGOKITE JAS GERAI

Duokite išegzaminuoti savo akis 
ir ‘sužinokite tiesa apie savo akis’

Jerome Hurwitz
OPTOMETRISTAS

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

B, S. A. O.

Mastro- 
parašius 
Kaltina-

Prieš apie metus laiko New 
Yorke mirė vieniša moteriškė 
Miss Mathilda Molsberger, 81 
metų amžiaus, palikusi $280,- 
000 turto. Prie tokio' turto, 
net jeigu jis būtų buvęs ir 
geriausia aprašytas, galėtų 
rastis buvusių ir nebuvusių 
giminių, būtų ir nebūtų drau
gų. O tos panelės nebūta pa
likta nei jokių dokumentų..

Jai mirus, namo prižiūrėto
jas, graborius ir advokatai 
pasidarę testamentus, kad 
Molsbergeriūtė palikusi namo 
prižiūrėtojui tą turtą, kaip 
kaltina juos prokuroras. At
sirado giminių, kurie paliki
mą kontestavo; sako, kad jie 
turėtų jį gauti,
kuroras, sakydamas, kad 
gu jinai to turto neužrašė 
kam, o šeimos nepaliko^ tad 
turtas priklauso miestui.

Tokioje tai padėtyje bylos 
ant bylų tebesitęsia per visus 

Tnetus. šiomis dienomis buvo 
teisiamas Berardino 
monaco, kaltinamas 
tą syktą testamentą,
masis sakėsi nedalyvavęs tame 
suokalbyje, neturėjęs preten
zijų į tą turtą, tiktai parašęs 
dokumentą pagal graboriaus 
nurodymą. Džiūrė nesusitai
kė, tapo paleista, o Mastro- 
monaco vėl paliktas po $10,- 
000 kaucijos laukti kito teis
mo.

Turinčiam nors kiek turto, 
nenorint, kad jis po mirties 
išsieikvotų teismuose.. ar nu
eitų nepageidaujamiems tiks
lams, visuomet reikia turėti 
testamentą ir jo kopijąs padė
tas. atsakingose įstaigose ar 
pas patikėtus asmenis. Kartą 
mirei, jau nebepatvarkysi 
turto. Tik rašytas žodis dar 
gali už tave kalbėti, jeigu jį 
palikai.

dar-

LAISVĖS SPAUSTUVEI 
REIKALINGAS 
DARBININKAS '
Laisves spaustuvei reikalingas

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LĖIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ ĘARBERIAI

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Teį| EVergreen 7-(>238

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais. ?
Telefonas EVergreen 4-0208 |

Valandos:

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

Lady’t BULOVĄ . . . modem

*3X75

MAn’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend-

įvairybė* kostu- 
džiulerlų. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbimo,

Pasitraukiančiam iš pareigų 
Far Rockaway prekybininkų 
organizacijos viršininkui Geo, 
Smith jo bendrai suruošė to
kias smagias išleistuves, jog 
paryčiais trafiko policija jį 
areštavo ir iškėlė jam net 4 
kaltinimus.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South. 4th Street 

BROOKLYN, N.VY.
Tel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
l-r 8 vakare I

Penktadieniais uždaryta.

Valandos:

i---------------------------------- -—a

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas '

417 Lorimer Street
.Laisvės Name

Brooklyn, N. Y. ’
Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar- 
- žovių ir pieninių valgių 

gražus pasirinkimas.

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

Dahnontinlal

Now ū the time to choose the perfect gift 
'.. .a Parker “51** pen and matchingpenciL 
The demand will be great ... so avoid dis* 
appointment . . •. choose tomorrow!

•17.50

ROBERT LIPTON
Jeweler

701

t '• ft ' t r' • x , »■

Grand St., &rti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Geguž. 17, 1948




