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balandžio me-“Paibaigoje
nėšio tapo uždaryta Slavų Są
junga ir ją sudarančios orga
nizacijos bei tų kolonijų laik
raščiai; kartu su tuo tapo už
daryta ir mūsų A. L. Sąjunga

Tai balsas iš Argentinos, 
kur peronistinė fašistine re
akcija pradėjo siautėti.

Skaitytojas smulkesnių apie 
tai žinių ras šios dienos Lais
vės editoriale.

Šia proga tariame draugams 
argentiniečiams: drąsos ir iš
tvermės !

Fašizmas nusisuks sprandą, 
o darbininkų judėjimas gyva
vo, gyvuoja ir gyvuos!

savaitės Pa ryži u- 
“keturių didžiu- 

ministrų

Už vienos 
j e prasidės 
jų” užsienio reikalų 
konferencija.

Įvairūs komentatoriai ir 
žurnalistai Įvairiai p pranašau
ja šios konferencijos eigą ir 
pasekmes.

0 Vienas dalykas yra žino
mas: konferencijos darbų

. dienotvarkyj vyriausias klau
simas bus Vokietijos ateitis. 
Dėl to bus “pasipešta.” 

suvienyk, Kaip nori laryoų 
Sąjunga ?.

Jeigu nepavyks, tai kas 
bus ?

Jei kas teisingai atsakytų i 
šiuos klausimus, tai būtų nu
spėta ir konferencijos pasise
kimas ar nepasisekimas.

Kiekvienam, kuris giliau 
studijuoja padėtį Vokietijoje, 

w asmeniui yra vienas dalykas 
aiškus: Vakarų Vokietijos 
žmonės nėra pasitęnkinę t a 
konstitucija, kuri buvo nese
nai priimta 'Bonn mieste.

(!) tai reiškia, kad vokiečių 
dauguma nėra pasitenkinusi 
Amerikos - Anglijos - Prancū
zijos politika.

Vokiečiai nori matyti savo 
kraštą apvienytą.

Vokiečiai nori, .kad su ryti
ne Europa būtų palaikomi 
normalūs prekybiniai ryšiai.

Nes, jei Vokietija negalės 
pirktis rytinėje Europoje ža
liavų ir ten negalės parduoti 

4 savo pramoninių produktų, tai 
ji negalės gyvuoti: ji bankrū- 
tuos. Nuo to neišgelbės jos 
jokie miliijonai

* dolerių.
Atsiminkime:

Vokietija negali 
mingo biznio nei su Amerika, 
nei su 
cūzija, 

Na,

amerikinių

pramoningu 
daryti pase k-

4

Anglija, nei su 
nei su Belgija, 

matysime !. . .

Fran-

artistas 
sulaukė

Kino aktorius -
Charlie Chaplin jau 
60 metų amžiaus.

Charite Chaplin — vienas 
žymiausių, vienas didžiausių 
filmų kūrybinių artistų visa
me pasaulyje.

Kiekvienas jo filmas, beveik 
kiekvienas jo filme judėsis tu
ris visuomeninę reikšmę.

I Jo vėliausia filmas “Mon- 
. sieur Verdoux” susilaukė ne

oficialaus boikoto iš Ameri
kos kino teatrų magnatų'.

Į visuomeninį gyvenimą 
Chaplin vis žiūri optimistiš-. 
kai, blaiviai. Nenugąsdina jo 
jokie raudonbaubizmo apašta
lai, neigi jokie raganų me
džiotojai. Jis kaip buvo pa
žangus, kairus žmogus, taip ir 
tebėra. • •

Tūli žmonės, ąulaukę 50 
metu amžiaus, • ar daugiau, 
pradeda “dešinėti
kit, i rašytoją Upton Sinclair’], 
—bet ne šis genijalusis kino 
aktorius!

Na, tegu j is gyvena ir 
<f-ia dar ilgiausius metus!

(Tąsa 5-tam pusi.)

žiūre-

ku-
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Truman Reikalauja 
Vis Daugiau Ginklų 
Atlanto Paktui

Washington. — Prezi
dentas Trumanas pirmiau 
prašė Kongresą paskirti 
$1,130,000,000 Atlanto pak
to kraštams ginkluoti per. 
metus prieš Sovietų Sąjun
gą.

Dabar gi Truman o val
džia reikalauja jau $1,450,- 
000,000 per metus, esą, va
karinėms “demokratijoms” 
ginkluoti prieš Sovietus ir 
artimuosius jų kaimynus.

Iš tos pinigų sumos ski
riama $320,000,000 reakci
nei Turkijai . ir monarcho- 
fašistinei Graikijos valdžiai 
ir tūloms kitoms šalims, 
kaip Atlanto pakto bendra
darbėms. v

Republikonų - demokratų 
politikieriai Kongrese pla
nuoja ir Pacifiko (Ramio
jo) Vandenyno kraštų pak
tą prieš Sovietų Sąjungą.’

VAKARIN. VOKIETIJOS 
PREMJERAI ATMETA 
KONSTITUCIJĄ

Berlin. — Vakarinės Vo
kietijos provincijų premje
rai ątmetė anglų - ameri
konų ir francūzų įbruktą 
konstituciją atskirai vaka
rų Vokietijos valstybei.

Fordas Ketina ir 
Toliau Palaikyti 
Padidintą Paskubą

Detroit — Fordo kompa
nijos atstovai derybose su 
CIO Automobilių Darbinin
kų Unija pareiškė, kad jie 
ir toliau didins paskubą 
darbe,,jeigu to reikėsią.

Unijos pirmininkas Wal
ter Reuther siūlė baigti 65,- 
000 darbininkų streiką, jei
gu Fordas pasirašys, kad 
paskuba nebus labiau- didi
nama, negu pirmiau nusta
tyta. >•

* Fordas atmetė Reutherio 
pasiūlymą.

Reutheris prašė federa
tes valdžios tarpininką Cy- 
rusą Chingą, kad padėtų 
susiderėti su Fordo kom
panija. ■

Bombos Apardė Trijų Saliy 
Konsulatus Ispanijoj

Barcelona, Ispanija. — 
Nežinia kas bombomis- 
apsprogdino Bolivijos, Bra
zilijos ir Peru konsulatus 
šiame mieste.

Šių trijų Lotyniškosios 
Amerikos kraštų atstovai 
Jungtinėse Tautose ’ piršo 
priimt Ispanijos Franko 
fašistų valdžią į Jungt. 
Tautų organizaciją.

Todėl manoma, kad 
Franko priešai užtaisė 
tas bombas.
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Lenkija Sako, Anglai Sulaužė Tarptautines Teises,
ra— -------------- *-------------- -

Kinų Liaudininkai
Išplėšdami Eislerį iš Lenkų Laivo Amerikon Grąžinti Gal Jau Užėmę

sū
dei 
pa-

London. — Lenkijos am
basada geg. 15 d. stipriai 
užprotestavo Anglijai ir 
Jungtinėms Valstijoms, kad 
anglų policija, lydima Ame
rikos atstovu, pagrobė vo- 

.kietį komunistą Gerhartą 
Eislerį nuo Lenkijos laivo 
“Batory’o.”

— Tokiu žygiu anglai 
laužė tarptautinę teisę 
prieglaudos politiniams 
bėgėliams, sumindžiojo 
žmoniškumo teises ir įžeidė 
Lenkijos ' vėliavą, — sako 
lenkų ambasados protestas.

Anglų policininkai šešta
dienį įsiveržė į Lenkijos lai
vą ir per prievartą išsine
šė Eislerį, kuomet tas lai
vas kelionėje iš Jungtinių 
Valstijų staptelėjo Anglijos 
uoste Southamptone.

Eisleris, ištrūkęs iš Vo
kietijos kovotojas prieš na
cius, buvo išlaikytas South- 
amptono policijos kalėjime 
iki pirmadenio ryto. Tada 
jis tapo pergabentas Lon
donan į Bow Street polici
jos teismą, kuris spręs 
Jungtinių Valstijų reikala
vimą išduoti Eislerį ir su
grąžinti jį Amerikon teis
mams ir kalėjimui.

Amerikos Atstovai su 
Anglų Policija

Su anglų policija laivan 
atėjo Amerikos valdžios at
stovai ir perskaitė savo 
valstybės departmento te
legramą.

Ta telegrama grūmojo, 
kad Jungtinės Valstijos už
grobs laivą “Batory”, kuo
met jis bet kada atplauks 
į Jungt. Valstijas, jeigu lai
vo kapitonas atisakys iš
duot Eisleri. Amerikine te
legrama kartu grasino už
daryti pačią Lenkijos Gdy
nia laivų liniją į Ameriką, 
jeigu laivo komanda neati
duotų ‘ Eislerio deportuoti 
Amerikon. >
Kapitonas Atsisakė Išdiiot 

Eislerį
Laivo kapitonas ir Len-

Boston Globe Smerkia 
Šnipus Liudytojus

Boston.—čionaitinis kon
servatyvus (nepažangus) 
dienraštis Boston Daily 
plobe smerkė slaptąją A- 
merikos valdžios policiją 
FBI, kad ji naudoja tokius 
šnipus - provokatorius kaip 
Williamą Cummingsą kaip 
liudytojus teisme prieš ko
munistų vadus New Yorke.

Daily Globe ypač piktina
si tuom, jog FBI įnagis 
Cummings įtraukė savo gi
mines ir kaimynus į Ko
munistų Partiją, kad pas
kui galėtų juos išduoti FBI 
agentams.

Washington. — Sovietai 
pusiau sumažino kalinio 
metalo magnio pardavinėji
mą Amerikai.

Žymūs Anglai Žada Gint P elitini panašiai, kaip piratai (jūri- ŠanghajlĮ
2/ e -r ' • u niai plėšikai). __Kalini Eislerį nuo Išdavimo 

Persekiojančiai Jį, Amerikai
kijos valdžios atstovai atsi
sakė išduot Eislerį. Tuomet 
keturi anglų policininkai 
suėmė jį už rankų ir kojų 
ir ištempė iš laivo, beste
bint Amerikos atstovams.

Anglų policininkai tuo 
tarpu faktinai užvaldė 
Lenkijos laivą, laužydami 
tarptautines teises, kaip sa
ko lenkų ambasados protes
tas.

Albertas Morski, Lenki
jos ambasados advokatas, 
pareiškė:

— Eisleris bego iš Jung. 
Valstijų nuo mirties, kuria 
jam gręse amerikiniai Ges
tapo žandarai.

Pats Eisleris sakė:
— Mane pagrobė žmog- 

vagiški anglų žandarai, 
tarnaudami amerikinei re
akcijai. Aš esu pirmasis 
šiaurės Atlanto pakto kali
nys.

Bausmės Eisleriui
Dvi Politines Kalėjimo
Jungtim Valstijose Eisle

ris buvo dviem atvejais nu
teistas kalėjiman už tai, 
kad jis neteisingai atsakęš 
į klausimą aplikacijoj dėl 
užsieninio pasporto namo 
grįžti Vokietijon ir kad 
“paniekinęs” Kongresą.

Jis buvo ' laikomas po 
$23,500* parankos iki apelia
cijos teismų. Pastaruoju 
laiku Eisleris laukė apelia
cijos bylos Aukščiausiame 
Teisme Washingtone. Ši a- 
peliacija prašė panaikinti 1 
metų 'kalėjimo bausmę už 
“panieką” Jungtinių Vals
tijų kongresui.

Kuomet Kongresmanų
O štai kaip ta panieka 

išrasta:

EISLERIO PAREIŠKIMAS
London. — Eisleris pa

reiškė :
Anglų valdžia pagrobia 

mane jėga ir prievarta nuo 
lenkų laivo; ji veikia kaip 
amerikinės reakcijos žan
darai. Aš esu politinis pa
bėgėlis, prieš-naciškas vo
kietys, kuris per visą savo 
subrendusį amžių kovojau 
prieš Vokietijos imperializ
mą.

Aš buvau laikomas Jung. 
Valstijose prieš savo valią 
ir pasiryžimą (Vokietijon 
grįžti). Neamerikinės Vei-' 
klos Komitetas neteisingai 
naudojo mano asmenį re
akciniams savo tikslams.

Anglijos vyriausybė, tar
naudama Neamerikinės 
Veiklos Komitetui, žvėriš
kai sulaužė' senovinę prie
glaudos teisę politiniams 
kaliniams- pabėgėliams, ko
vojantiems už laisvę ir pa
žangą. . ,

Neamerikinės Veiklos Ko
mitetas pašaukė Eislerį 
kvosti, Eisleris prašė leisti 
jam bendrą pareiškimą pa
daryti. Jis žadėjo 
reiškimo atsakinėti 
teto klausimus.

Bet' komitetas 
Eisleriui pradinio 

po pa- 
į komi-

“pa-

Nea-

nedavė 
žodžio.

Eisleris todėl atsisakė davi
nėti atsakymus į komiteto 
klausimus. Už tai jis ir. nu
teistas už vadinamą 
nieką” Kongresui.

Raudonbaubiškas
merikinis Komitetas įtarė, 
būk Komunistų Internacio
nalas atsiuntęs Eislerį kaip 
“vyriausią vadą ameriki
niams komunistams.” 

f 

žymūs Anglai Ketina Gint
Eislerį

Londono Daily Worker, 
komunistų dienraštis, rašo:

— Mūsų šalis, Suimdama 
Eislerį, tampa Neamerikin. 

. Veiklos Komiteto agentas.
Anglijos įstatymuose iki 

šiol dar nebuvo atsitikimo, 
kad žmogus būtų areštuo
tas dėl tokių priežasčių, 
kaip dabar 'Eisleris.

Bet nestokuos' advbkatų 
jam ginti.

Anglijos seimo narys 
John Platt - Mills, ’ nepri- 
klausomingas darbietis, ir 
kitas seimo atstovas, ko
munistas Philip Piratin 
pranešė, kad duos skundą 
seimui dėl Eislerio suėmi
mo. Jiedu statys" valdžiai 
klausimą, kodėl ji Laužo se
nąją Anglijos taisyklę, pri
pažįstančią politiniams ka
liniams prieglaudą.

Platt, - M/ills pareiškė, 
kad Anglijos valdžia, su
imdama Eislerį, pasielgė

Kaipo vokietys komunis
tas per 30 savo amžiaus 
metų, aš pareiškiu padėką 
Lenkijos vyriausybei, kuri 
dėjo geriausias pastangas, 
kad neleistų manės, pagrob
ti Anglijos žandarams, tar
naujantiems amerikinei re
akcijai.

Taigi aš esu pirmasis ka
linys Šiaurinio Atlanto pak
to, tos nelabosios šiandieni
nės reakcininkų sąjungos.

Šalin amerikinius žanda
rus ir angliškuosius jų pa
dėjėjus! Tegyvuoja Lenki
jos žmonės ir pažangioji jų 
valdžia! .

Aš atsišaukiu į Anglijos 
žmones, o ypač į anglus dar
bininkus, padėti man, kaipo 
žmogui, kuris darbavosi ir 
kovojo Vokietijos pažangū- 
nų eilėse. Aš tęsiu kovą iš 
anglų kalėjimo už savo tei
sę namo sugrįžti.

Kai Kurie kiti seimo na
riai ir šiaip žymūs anglai 
taipgi pasižada ginti Eisle
rį nuo sugrąžinimo į Jung." 
Valstijas.
Lenkija Sako, Anglai Su
laužė Tarptautines Teises
Lenkijos ambasada savo 

proteste, tarp kitko, pareiš
kė :

—Lenkų vyriausybės at
stovai nepasidavė grūmoji
mams (iš anglų-amerikonų 
pusės) ir nepaisė anglų 
warranto Eisleriui suimti. 
Jie nurodė, jog Eisleris yra 
politinis kalinys,* todėl turi 
teisę, pagal tarptautinius 
prieglaudos įstatymus, nau
dotis apsauga po savisto
vios Lenkijos vėliava.

Valstybės (Anglijos) tei
sė pakrantiniams jos van
denims neduoda galias tai 
valstybei reikalaut, kad jai 
būtų perduotas arba areš
tuotas išdavimui asmuo 
nuo svetimo krašto laivb. 

I

Kadangi p. Eisleris nepa
darė jokio kriminalinio nu
sikaltimo prieš Anglijos į- 
statymus, tai anglų policija 
neturėjo teisės jį kliudyti.

Pagal tarptautinius įsta
tymus, kuomet svetimas 
prekybinis laivas sustoja 
pakrantiniame kitos valsty
bės vandenų ruožte, tai tos 
valstybės įstatymai galėtų 
būti panaudoti prieš laivą 
arba asmenis jame tiktai 
tokiame ątsitikime, jeigu 
keliama betvarkė laivo išo
rėje (ne pačiame laive) ar- 

•ba jeigu paliečiami kiti 
žmonės, o ne tik pati laivo 
įgula ar jo keleiviai.

Lenkijos atstovai ir lai
vo kapitonas, remdamiesi 
neginčijamomis savo teisė
mis, nesigriebiant prievar
tos, dėjo visas pastangas, 
kad neleistų anglų polici
jai, lydimai Amerikos val
džios atstovų, pagrobti Eis
lerį nuo laivo.

Gengsteriai Išmušė 
Akį CIO Veikėjui

Bessemer, Ala. — Aukš
tųjų CIO vadų užsiundyti 
padaužos - gengsteriaių už
puolė Maurice Travisą, 
CIO Metalų Kasyklų - Lie
jyklų Unijos sekretorių-iž- 
dininką, kuomet jis buvo 
radijo stotyje; žvėriškai 
sumušė Travisa ir išmušė 
jam dešiniąją akį, taip kad 
ją visiškai apakino.

Dešinieji CIO unijų cen
tro vadai nekentė Traviso, 
kovingo CIO metalistų vei
kėjo, apšaūkdami jį komu
nistu. > ,

London. — Anglijos kon- 
servatų - torių partija lai
mėjo 792 vietas miesto ta
rybose prieš Darbo Parti
jos socialistus.

šanghai, Kinija.— Ame
rikiniai korespondentai pir
madienį pranešė, jog kinų 
Liaudies Armija jau įsi
veržė į vakarinius priemie
sčius šanghajaus, 6 milio-. 
nų gyventojų miesto ir 
svarbaus uosto.

Radijo žinios iš Šangha
jaus sakė, jog liaudininkai 
apsupo Šanghajų taip iš 
arti, kad akmens metimu 
pasiekiamas pats miestas. 
Esą, jau valandomis skai
tomas laikas, kuriuo .jie 
galėsią užimt Šanghajų.

O sekmadienį tautininkai 
buvo pasigyrę, būk atmušę 
Liaudies Armiją už 7 mylių 
nuo miesto.

Pirmadienį buvo nutilęs 
tautininkų radijas Šangha- 
juje. Neaišku, ar žmonių 
sukilimas prieš tautininkų 
valdžią buvo nutildęs tą ra
diją ar liaudies artilerija 
buvo užkimdžius jį.

(Kiek vėliau tautininkai 
sakė, kad atsteigę Šangha
jaus radijo duotuvą.)

Tautininkų komanda 
skelbė sekmadienį, kad jie 
ištraukę savo kariuomenę 
iš Hankovo į Yoyangą, 140 
mylių toliau į pietų vaka
rus ’nuo Hankovo. Taigi 
liaudininkai užėmė Rango
vą, miliono žmonių miestą, 
laikomą svarbiausiu fabri
kiniu centru Kinijoje.
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Berlin. — Sovietų kont
roliuojamoje rytinėje Vo-, 
kietijoje renkamas trečia
sis iš eilės Liaudies Kong
resas; ir jau apie 60 nuo
šimčių rytinių vokiečių pa
sisakė už tokią Liaudies 
Kongreso programą:

Įkurti vieną bendrą de
mokratinę valdžią
Vokietijai; daryti taikos 
sutartį sii tokia valdžia; 
ištraukti okupacines ameri
konų, anglų, francūzų ir 
Sovietų armijas.

Tai jau ne sykį pakarto
ti Sovietų Sąjungos siūly
mai.

“Neues Deutschland,” 
Socialistinės Vienybės Par
tijos (komunistų - socialis
tų) laikraštiš, remdamas 
tuos siūlymus, smerkė Ang
liją, Ameriką ir Franci ją 
už Vokietijos skaldymą — 
už vakarinės vokiečių vals
tybės steigimą, atskirai nuo 
rytinio Vokietijos ruožto.

"OS-S®?.’*
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Pravda Smerkia Angliją 
Už Eislerio Pagrobimą

Maskvos Pravda rašo:
— Anglijos valdžia, iš

plėšdama Eislerį iš Lenki
jos laivo “Batory”, padarė, 
aršų tarptautinį užpuolimą.
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vežikų darė 
kaip jie gali 

veikti. PereitąReakcija Argentinoje, — Uždarytas Lietuvių 
Liaudies Laikraštis “Vienybė”

Žmonės sako: kiekvienas žvėris, anksčiau ar vėliau, 
parodo savo iltis. O jeigu taip, tai kiekvienas fašistas, 
nepaisant, kaip jis maskuojasi, anksčiau ar vėliau, pa
rodo savo fašistinius dantis.

Argentinos Peronas per tūlą laiką bandė slapstytis po 
“demokratine” skraiste. Peronas net sakydavo: žiūrėkit,, 
aš nesu fašistas, aš leidžiu laisvai veikti visokioms dar-’ 
bininkų organizacijoms ir net komunistinei partijai.

Tai Peronas sakydavo užsienib spaudos atstovam, kad 
tuo būdu pasirodžius pasauliui “pažangiu”, “plataus mą
sto demokratu.”.

Nereikėjo ilgai laukti, kol Peronas pasirodė, kas jis iš 
tikrųjų esąs: šiandien mato visas pasaulis, kokias prie- 
moneš jis vartoja savo “demokratijai” palaikyti.

Žemiau telpa laiškas, rašytas Laisvės redaktoriui š. m. 
gegužės 7 d. Mes jį gavome prieš trejetą dienų. Laišką 
rašo patikimi, žymūs Argentinos lietuvių darbininkų 
veikėjai, kurių pavardžių, dėl visiems žinomų priežasčių, 
čia neskelbiame. Prašome pasiskaityti:

“Rašome Jums šį laišką, kad pranešus blogą žinią, kad 
nors "trumpai apibūdinus apie sunkias dienas, kurios 
mums, argentiniečiams lietuviams iš naujo tenka pergy
venti. Reakcija, paskutiniuoju laiku vėl pasireiškusi vi
su savo šiurkštumu, skaudžiai palietė pažangųjį Argen
tinos gyventojų judėjimą; ypatingai pažeisdama slavų 
tautų, o kartu ir. lietuvių, čia esančių kolonijų pažangią
sias organizacijas ir spauda.

‘T ’ ' ' _ ‘ ‘ ‘
ją sudarančios organizacijos bei tų kolonijų laikraščiai; 
kartu su tuo tapo uždaryta ir mūsų A. L. Sąjunga “Lais
voji Lietuva” ir laikraštis “Vienybė.”

“Grynai fašistinio pobūdžio reakcija, kasdien vis la-
biau kelianti galvą ir žiauriai persekiojanti vietos prog-1-^7^ karfnis“^^..
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Jtmgtinių Valstijų ir An
glijos generolai ir admirolai 
daug atliko karinių bandy
mų kryptimi Šiaurinio Po- 
liuso. Mat, tai arčiausias 
kelias karui prieš Tarybų 
Sąjungą. Visa eilė karo lai
vų, orlaivių 
bandymus, 
sėkmingai
rudenį su aplamdytais šo
nai grįžo nuo Greenlandijos 
orlaivių vežikas “Midway.? 
Buvo ir kitokių nelaimių.

Vėliau kariniai lėktuvai, 
j tankai, artilerija darė pra
timus Alaskoj ir šiaurinėje 
Kanadoje. Tas generolų ir 
admirolų susidomėjimas 
kariauti per Šiaurinį Poliu- 
są tiek paveikė, kad net 
žemlapiai atsirado, jungiam 
ti Ameriką ir Europą jau 
ne per Atlanto Vandenyną, 
bet per Šiaurinį Poliusą.

Bet gamta motina neper
maldaujama. Ji atvėsino 
tuos generolus ir admirolus. 
Iš Hudson Bay, karinės ba
zės, vardu Fort Churchill, 
Kanadoj, praneša, kad “ne
galimas didelis karas per 
Šiaurinį Poliusą.” Mat, ge
nerolai ir admirolai ten ge
rai nugrubo rankas. Jie pir
miau tvirtino, kad per Šiau
rinį Poliusą “yra arčiau
siai Maskva,” iš New Yorko 
i Maskvą tik apie 4,750

Pabaigoje balandžio tapo uždaryta Slavų Sąjunga ir mv]įu j Dabar sako kad iš i n/G imu Vaza i 4-1 i Ir m 1/t 1 1 I n 1 v ’
šios pusės Sovietus galima 
pulti tik nedidelėmis kari

onėmis jėgomis. Atrodo, kad 
i kai kuriems karo kurstyto-

resyvųjį judėjimą, jau įvykdžiusi daugybę teroro kruvi
nų aktų prieš'Komunistų Partiją ir kitas pažangiąsias 
organizuotas jėgas, kad užsmaugus svetimšalių progre
syvųjį judėjimą, padarė biaurią provokaciją. Panaudo
dama fašizmo atmatas, kurios čia atvyksta iš Europos 
kraštų, padarė užpuolimą ant ruoštojo 3-čiojo Slavų 
Kongreso, o vėliau, policija areštavusi daugelį į tą Kon
gresą atvykusių atstovų, primetė Slavų Sąjungai apkal
tinimą už tą skandalą ir paskelbė ją esant “žalinga šiai 
valstybei”. Tuoj po to, yaldžia išleido dekretą panaiki- 

* nant Slavų Sąjungą ir visas draugijas bei laikraščius, 
kurie ją sudarė, ir tuos, kurie bile kokį reikalą ar bend
rumą su Slavų Sąjunga turėjo. Balandžio 26 d., policija 
padariusi intervenciją uždarė “Vienybės” redakcijos bū
stinę, o 27 d. tapo uždaryta ir A.L.S. “Laisvoji Lietuva” 
patalpos ir uždrausta šiai organizacijai bile koks veiki
mas. Visų uždarytųjų organizacijų ir laikraščių turtas 
smulkmeniškai surašytas ir jų raštinių durys užbjiom- 
buotos. Kaip bus toliau su tomis organizacijomis ir jų 
turtu, dar nežinia. Žymesni veikėjai tapo smulkiai iš
tardyti, net po kelis kartus pakartotinai, tačiau areštų 
kol kas dar neįvyko. Kasdien laukiame naujienų.

“Eina gandai, kad didelis skaičius daugiau atsižymė
jusių veikėjų ruošiama deportacijai.

“Visas mūsų draugijos veikimas tapo paraližuotas. 
Ruoštieji paminėjimai, 1-mosios gegužės atžymėjimui ir 
Pergalės dienos minėjimui, tapo suspenduoti; “Vienybė” 
sustojo ėjusi; nutrūko ir choro, šokių bei kitos meninės 
pamokos, vykusieji lavinimosi kursai ir t.t. Tačiau, mo
rales atžvilgiu stovime aukštai, ir visa pažangioji lietą- 

' vių kolonija šį smūgį sutiko ramiai ir šaltai, pasiruošusi 
nenupulti dvasioje ir atlaikyti viską kas šiandien ar ryt 
ją ištiktų.

“Čia esantieji lietuviški atžagareiviai: “A. L. Bal
sas”, kunigai marijonai ir atbėgusieji nacifašistiniai ele- 

; mentai, turėdami plačiausią laisvę veikimui, džiaugiasi 
šiuo reakcijos smūgiu pažangiesiems ir tikisi dabar tu- 

*• rėsią puikiausią dirvą savo profašistiniam veikimui, ma
no, nebus kas demaskuoja jų priešlietuvišką veiklą. Bėt 
gi, mes tvirtai manome,'kad kaip pati pažanga, taip ir 
pažangiųjų žmonių veikimas negali būti sulaikomas; 
šiandien jis smaugiamas — ryt dar smarkiau kils, ir re
akcionieriai, pergalėti pažangos, turės trauktis kaip nak
ties tamsa traukiasi nuo tekančios saulės šviesos. Mes 
nepavydime šiandien besiskaitančių pergalėtojais lietu
viškųjų profašistij padėties. '

“Tuo kartu tiek. Kadangi mūsų padėtis nepastovi ir 
nežinome ką rytdiena mums atneš, prašome kol kas 
mums nieko nesiųsti ir nerašyti. Greitu laiku prisiusime 
Jums kitą laišką ir duosime pastovų antrašą.

“Su geriausiais linkėjimais../’
Turime pasakyti, jog ir ligi šiol Argentinoje viešai vei

kiančioms darbininkų organizacijoms laisvė buvo labai 
žiauriai suvaržyta. Sakysime, lietuviams: nebuvo leista 
ruošti net spektaklių. Tačiau kol kas organizacija “Lais
voji Lietuva” ir laikraštis “Vienybė” (kuris taipgi buvo 
labai atsargus ir apie Argentinos vidujinę i? užsieninę 
politiką beveik nieko nei nerašė) veikė viešai, taip sa
kant legaliai.

feet kai tik Argentinoje pasireiškė krizės ženklai, kai

Po to, kaip Liaudies Iš
laisvinimo Armija perėjo 
Yangtze upę, jau vietomis 
ji virš 200 mylių nuėjo į 
pietus ir... jai tik kita tiek 
lieka pasiekti pamarius.

Šanghajuje apsupti reak
cininkai giriasi, kad jų mie
stas “taip galingas, kaip 
Stalingradas.” žioplių" pa
sakos! Stalingradą gynė j 
laisvoji liaudis, kovodama 
prieš reakciją, tai ir buvo 
galingas Stalingradas. Šan- 
ghajų gina bjauri reakcija, 
kuri miesto gatvėse žudo 
demokratinius žmones, o 
linkui jo eina liaudies armi
ja. Aišku, kad Kinijos de
mokratinės jėgos sunaikins 
Šanghajaus mieste reakci
jos jėgas, taip, kaip Sovie
tų Armija sunaikino Hitle
rio jėgas prie Stalingrado.

Reakcininkai Šanghajaus 
ir pietų fronte naikina til
tus, degina namus ir fabri
kus. Jie žino, kad jų galas 
atėjo, tai nori kuo daugiau 
padaryti Kinijos liaudžiai 
žalos. Bet tūli už tai užmo
kės savo kailiu.

Sako, kad skęstantis stve
riasi ir už šiaudo. Taip ir 
galvų kapoto jas generolas 
Čiang Kar-šekas — jis šne
ka apie “Azijos bloką prieš 
komunistus.” Tuščios svajo
nės! Gi Washingtone repu- 
blikonas kongresmanas Wal
ter H. Judd, iš Minnesotos, 
tauzija:, “krikščionija iš
gelbės Kiniją nuo komunis
tų.” Kinijoj neprigijo ir ne- 
prigys jo peršama krikščio
nija, kokios jis nori.

Pietų Korėjoj reakcinin
kai, a priešakyje su “prezi
dentu” Rhee sako, kad “va
sarą komunistai iš šiauri
nės Korėjos” puls. Todėl jis 
reikalauja daugiau iš Jung
tinių Valstijų pinigų ir gin
klų.

Gavo “paskolą" $100,- 
000,000 iš Washingtono. 
Dar negana — nori dau
giau, tai ir gąsdina komu
nistų puolimu. Ir kodėl ne
gąsdinti? Trumanas pa
žadėjo visus remti, kas tik 
Stoja “y'™ ”

Anglija su 
jų. diplomatų pritarimu, 
stengiasi pavergti dalį bu
vusių Italijos kolonijų Afri
koj. Tuo reikalu sau nau
dingus nutarimus pravarė 
Jungtinių Tautų organiza
cijoj Libijos klausimu.

Bet už tai Libijos gyven
tojai baisiai pasipiktino, 
gegužės 11 d., Tripoli mies
te nuplėšė nuo Jungtinių 
Valstijų konsulato vėliavą 
ir sudraskė ją, kaip prane-

Žinoma, jie ieškos naujų 
kelių.

Tai nedarbas plečiasi 
mūsų šalyje. Iš Washingto
no sako, kad bedarbės pa
galbą imančių jau yra 2,- 
()51,000. Bet ne visi bedar
biai ją gauna. Bent du kal
tus tiek yra tik dalinai dir
bančių, kurie bedarbių pa
šalpos negauna, o kiti jau 
savo išėmė. New Yorko val
stijoj . į mėnesį laiko bedar
bių pagalbą imančių skai
čius pašoko nuo 347,500'iki 
573,500.

Gegužės 10 d. iš Washin
gtono pranešė, kad vien 11 
karo laivyno bazių (Navy 
Shipyards) netrukus paleis 
10,600 darbininkų. Jų tar
pe yra karinio laivyno fab
rikai Bostone, New Yorke, 
Philadelphijoj, San Francis
co ir kitur.

Kinijoj Liaudies Išlaisvi
nimo Armija daužo reakci
jos likučius. Vyriausi jos 
smūgiai nutaikyti į pietus, 
kad pasiekus Foochow, 
Amoy, Swatow ir Canton
prieplaukas. Tas reikštų su-jšė United Press žinių agen- 
kapojimą reakcijos armijų turą. Minia šaukė: “Long 
į atskiras dalis, jų apsupi- Live Russia!” “Down with 
mą ir galutiną sunaikinimą. | America!”

“prieš komunistus.
gt. Valsti-

tik pradėjo rodytis orgariiziioto darbininkų nepasitenki
nimo Perono valdžia reiškiniai,- tuojau Peronas grobėsi 
fašistiškai pulti darbininkų organizacijas: Argentinos 
Komunistų Partiją, Slavų Sąjungą, na, ir demokratinių 
lietuvių kultūrines organizacijas ,ir spaudą!

Žinoma, šis tai jau ne pirmas kartas: Argentinoje pa
staruoju metu buvo panašių žiaurių reiškinių visa eilė. 
Paimkime tik lietuvius: kadaise buvo'pasmaugtas “Ry
tojus”, vėliau — “Momentas”; o dabar — “Vienybė.”

Netenka nei sakyti, kad pažangusis Argentinos lietu
vių darbininkų judėjimas dėl to turės skaudžiai nuken
tėti. Bet tik laikinai. Patsai judėjimas gyvuos, kaip gy
vavo.
'• Mūsų draugai Argentinoje jau žino, kaip pritaikyti 

savo darbą prie besikeičiančių sąlygų. Jie jau pergyveno 
ine vieną reakcijos bangą. Pažangusis judėjimas ten jau 
turi išbandytų kovose darbuotojų, prityrusių veikėjų; 
užsigrūdinusių principe žmonių.

Šiuo metu mes jiems tegalime tik tiek palinkėti: drą
sos ir ryžto, draugės ii* draugai! Fašizmui, nepaisant, 
kaip jis žiaurus, yra lemta žlugti ir jis žlugs!. Laimės 
liaudis, laimės darbo žmonės, nes jiems priklauso pasau
lis ir ateitis! • . 1 ž

Na, o komercinė spauda 
tvirtina, būk anglo - ame
rikiečių politika jungtinių 
Tautų seime yra “demokra
tinė politika.” Tai kur ta 
“demokratija,” jeigu liau
dis taip prieš tą politiką iš
stoja?

Monako valstybėlės val
donas kunigaikštis Louis H 
mirė, sulaukęs 78 metų. Ta 
“karalystė” užima nepilnai 
8 amerikoniškas ketvirtai
nes mylias ir sakosi turin
ti 25,000 gyventojų., Ji yra 
ant Francijos - Italijos ru- 
bežiaus, ant krašto Vidur
žemio Jūros. Tikrumoje, tai 
Monaco miestas su Monte 
Carlo priemiesčiu.

Bet to nykštuko karalius 
paliko vien pinigais Angli
jos, Francijos ir Jungtinių 
Valstijų bankuose virš $20,- 
000,000. Prie to, jis turėjo 
puikiausią palocių, kuris 
įrengtas gražiausiai pasau
lyje,' turėjo viešbučius, na
mus ir kitokias nuosavybes.

Tai. iš kur tokio nykštuko 
“karalius” taip pralobo? 
Nagi, Monte Carlo mieste
lyje, jo karalystėje, yra pa
saulinis gemblerių centras. 
Iš viso pasaulio turčiai su
važiuoja ten ’gembleriauti. 
Ten net įstatymai toki, kad 
jeigu susipykę vienas ant
rą nušauna, tai tik grabo- 
riaus biznis. Jokios atsako
mybės nėra. Ir štai, iš šios 
gemblerystės’ biznio tas ka
ralius į metus laiko gauda
vo po $500,000 'Oficialių 
įplaukų. Reiškia, daug dau
giau, negu Jungtinių Vals
tijų prezidentas gauna al
gos.

Beje,' o. piliečių didesnė 
pusė yra tik “svečiai” — 
gembleriai. Sako, pastovių 
piliečių Monako turi tik 
apie 12,000. Reiškia, mirė 
(pasaulinių gemblerių kara
lius. Jo vietą užims anūkas' 
princas* Raineris.

Trizonijoj vokiečiai vir
šininkai, Anglijos, Ęranci- 
jos ir Jungtinių Valstijų 
zonų po kelių mėnesių de
rybų priėmė Konstituciją. 
Jie skelbia visas tris zonas 
apvienytas į Trizoniją: Sos
tinė bus Bonn miestas, ang
lų zonoj. Trizonija turi 45,- 
000,000 gyventojų.

Taikos reikalai./ Mr. H. 
W. Baldwin^ ^skelbia, kad 
Anglijos ir Jungtinių Vals
tijų kariniai laivynai daro 
bendrai pratimus' Šiauri
niame Atlante. Į Washing- 
toną demokratinės organL 
zacįjos siuntę delegacijas, 
reikalaujant Senato Užsie
nio Reikalų Komiteto, kad 
karinė Šiaurinio Atlanto 
Sutartis būtų atmesta, kai
po pavojinga taikai.

Vokietijoj (Sovietų zo
noj), atidarytas iš Anglijos, 
Francijos ir Jungtinių Val
stijų zonų gelžkeliais/ir au
to .vieškeliais susisiekimas 
su jų daliniais vakariniame 
Berlyne. Tuo kartu šios, 
trys valstybės nuėmė savo 
blokadą iš jų okupuotų 
zonų Vokietijoj į Sovietų 
zoną:

Susitarta Vokietijos rei
kalais t tufėti Anglijos, 
Francijos, Jungtinių Vals
tijų ir Tarybų Sąjungos už
sienio ministrų konferenci
ją. Konferencija prasidės 
Paryžiuje 23 d. gegužės. 
Berlyno blokada Amerikai 
ir Anglijai atsiėjo labai Į 
daug pinigų.

Tarybų Sąjungoj, D. Za- 
slavskis spaudoje kaltina, 
kad Amerikos koresponden-

(Tąsa 5-me piiSl.)

Chuliganizmas ir teroras
Prieš tūlą laiką grupė 

United Steelworkers unijos 
“organizatorių” užpuolė ir 
bjauriai sumušė Unit. Mine, 
Mill and Smelter Workers 
unijos vadą Travis. Žmogus 
ir šiandien tebesiranda ligo
ninėje. Abi šios unijos pri
klauso prie CIO. Philip 
Murray, kuris yra plieno 
darbininkų prezidentas, nė 
žodžio neištarė prieš tos u-» 
nijos chuliganus. Mat, jis 
yra nusistatęs prieš Mine 
and Smelter unijos kairiąją 
vadovybę.

Štai šiomis dienomis New 
Yorko samdytojų žmogžu

džiai užpuolė ir peiliu su
pjaustė, International La
dies’ Garment' Workers li
nijos organizatorių Wil
liam Lu rye. Miesto valdžios 
policijos departmentas pa
skyrė šimtą detektyvų me
džiojimui žmogžudžių. Ke
tvirtadienį sukniasiuviai 4 
valandas streikavo, protes
tuodami prieš terorą.

jos prezidentas William 
Green. Jis reikalavo, kad 
Kongresas priimtų Civili
nių Teisių Programą.

Iš Green kalbos galima 
suprasti, kad jis priešingas 
diskriminacijai prieš neg
rus ir kitas rasines grupes 
ne tiek iš principo, iš es
mės, kiek dėl to, kad šitos 
skriaudos įdedančios į ran
kas įranki “propagandis
tams prieš Amerikos demo
kratiją.” Jis pasakė: “Mes 
negalime būti tikrai tvirta 
tauta, kuomet amerikiečiai 
yra pasidalinę prieš vienas 
kitą rasiniais ir religiniais 
pagrindais. Nepadarykite 
klaidos, Amer. demokratijos 
priešai puikiai supranta ši
tą situaciją. Jų vyriausias 
propagandos įrankis šiuose 
kritiškuose laikuose yra tas 
faktas, jog netolerantišku
mas, diskriminacija ir ne
teisingumas yra leidžiami 
klestėti mūsų demokratinė
je valdžios formoje.”

Dešimt tūkstančių 
darbininkų neteks darbo

Iš Washingtono atėjo 
rustus, šaltas pranešimas, 
kad nuo šių metų liep. 1 die
nos mūsų laivų statybos 
pramonė paleis iš darbo net 
10,000. Šiais metais prie lai
vų statybos dirba 96,000 
darbininkų. Ateinančiais, 
metais, kurie prasidės su 
liepos 1 d., bedirbs tik 86,- 
000.

Laivų statymo darbinin
kai organizuoti. Jų unijos 
vadovybė yra reakcijoniš- 
ka. Unija neturi progra
mos, kaip kovoti prieš atlei
dimą iš darbo. John Green, 
unijos prezidentas, yra vie
nas iš aršiausių Amerikoje 
redbeiterių.

Dešimt tūkstančių unijis- 
tu atsiduria bedarbiu eilė
se!

Automobilistai balsuos 
streiko klausimu

Detroit, Mich. — Kai jau 
kelinta diena streikuoja 
65,000 Fdrdo kompanijos 
darbininkų, sąlygos greitai 
vystosi dėl kito didelio 
streiko. Briggs kompanijos 
30,000 darbininkų pradeda 
balsavimą, ką daryti su į- 
vestąja skubos sistema. li
nija atsiklausia narių, ar 
jie sutiktų streikuoti už tos 
sistemos panaikinimą. La
bai galimas daiktas, kad di
delė darbininkų dauguma 
pasisakys už streiką.

Unijų kova prieš 
diskriminaciją

Chicago, Ill.—Šiomis die
nomis čionai buvo Chicagos 
Darbo Federacijos sušauk
ta konferencija “Kovoti 
Netolerantiškumą”. Kon
ferencija susidėjo iš lokalų 
delegatų/ Joje dalyvavo 700 
unijistų. Tai skaitoma labai 
pasisekusią konferencija.

Konferencijoje kalbėjo 
Amerikos Darbo Federaci-

Fordo darbininkų 
kovos daina

Paul Boatin parašė dainą 
Fordo kompanijos darbi- 
ninkaųis, kurią jie pamėgo 
ir garsiai dainuoja streiko 
lauke. Daina skamba seka
mai: '
Mine eyes have seen the glory of 

the making of the Ford.
It’s made under conditions that 

offend even a dog.
Through most ungodly speed-up, 

and amid a mad uproar
Production's driving on!

Chorus:
Hurry, hurry, hurry up, John!
Hurry, hurry, hurry up, John!
Hurry, hurry, hurry up, John!
Production’s driving, on!
We want the- speed-up stopped in 

-every building in the plant.
Every line, every department—all 

machines on all three shifts.
Ford is making lots of profits, we 

don't have to work like slaves.
Bring that production down!

(Repeat Chorus.)

Lietuvių Kultūrinio Centro 
Rėmėjai

Dar sekami pridavė savo paramą Lietuvių Kultūros 
Centrui:

J. Kalvaitis, Higganum, Conn................ . $1.00
Ch. Blaizes, Greenlawn, N. Y; .......................... 6.00
Allis Zubris, Wilkes Barre, Pa........................... . 3.00
Jieva ir Chas. Kawker, Bridgeville, Pa..............5.00
j. Kizauskas, Philadelphia, Pa. .. .....................  1.00
Širdingai ačiū visiems Lietuvių Kultūros Centro rėmė

jams. **

Trylikos rtnen. amžiaus Mary Rose Tryborn, jeigu ži
notų, kas čia dedasi, už savo gyvybę būtų dėkinga 

savo draugams ėlektristams, kurie davė jai kraujo.
_________ L__ •_________ _____ ______________________
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Darbo Žmonių Švente 
Brazilijoje

žmonių

Gegužės Pirmoji — viso 
pasaulio darbininkų solida
rumo šventė, kuri įrašyta 
visuose kalendoriuose, kuri 
krauju įrašyta darbininkų 
klasės kovų istorijoj.

Brazilijoj ši darbo žmo
nių šventė irgi , turi savo 
istoriją, kuri surišta su tam 
tikru skaičiumi aukų, kuri, 
laikui bėgant, kas metai 
vis buvo mažiau ar daugiau 
atžymima. Atžymima nuo 
tų laikų, kaip jau pradėjo 
reikštis darbininkų organi
zuotas veikimas. Didesnės 
reikšmės pradėjo įgauti po 
Kompartijos, arba, kaip čia 
vadina, PCB įsikūrimui. Ir 
tik dėka Brazilijos Komu
nistų partijai — PCB, pa
sireiškiant didesniam dar
bininkų susipratimui, kas 
metais vis reikšmingiau bu
vo sutinkama, vis reikšmin
giau paminėjama.

Nereikia manyti, kad tie 
praėję paminėjimai buvo 
labai malonūs. Ne. Viene
tai, desėtkai ir net šimtai 
atsidurdavo karceriuose, iš 
kurių vieni išeidavo grei
čiau, nesužaloti, kiti išeida
vo invalidai ir tokiais lik
davo visam amžiui; treti 
užbaigdavo kelionę miesto 
kapuose, arba dingdavo be 
žinios.

Nuo čia jau aišku, kad 
augant darbininkų susipra
timui, augo kapitalistinės 
reakcijos persekiojimas, di
dėjo areštai ir suimtųjų 
kankinimai.

Pačiai darbo
šventei buvo prikabinami 
visokį vardai k. t. motinos 
diena, medžių sodinimo 
šventė, pavasario šventė ir 
kitokį. Bet vien prikabini
mo neužteko, o neužteko 
todėl, kad tas, kuris dirba 
kuju, žirklėmis, pielyčia; 
kuris valdo automobilį, 
tramvajų, garvežį; kuris 
kasa anglį, kerta mišką, 
dirba plytas, stato aukštus 
namus, pradėjo suprasti, 
kad Pirmoji Gegužės ne dėl 
gražaus pavadinimo iškil
minga, bet iškilminga tuo, 
kad turi savo kankinius, at
sibūva tik vieną kartą me
tuose ir duoda progą prisi
minti, kad tik per vieningą 
kovą galima daug laimėti. 
O kova dar tebėra sunki, 
nes kas metais, Pirmajai 
Gegužės besiartinant, visas 
policijos aparatas būdavo 
ant kojų sustatomas. Maža 
to, visokios rūšies fabri
kantai ruošdavo piknikus 
ir kitokios rūšies ekskursi
jas, su tam tikrais kelionės 
palengvinimais, kaip antai: 
kelionė veltui į ten ir at
gal, kelionė pusiau veltui, 
arba išlaidas apsimoka 
kiekvienas vykstantis, bet 
vietoje gauna pietus ir 
stiklinę vyno. Šitokios išvy
kos neapseidavo be sporto 
programos, futbolas, įvai
rios lenktynės, jumoristinio 
sporto numeriai ir t.t. Pro
gramai pasibaigus, tam rei
kalui išnuomuotoj salėj šo
kiai prie geros muzikos.

Šitokiu būdu buvo sten
giamasi nukreipti darbinin
kų dėmesį nuo taip reikš
mingos darbo žmonių šven
tės atatinkamo paminėji
mo. Ir taip metai po metų 
Kompartijai stiprėjant, sti
prėjo ir klasinė darbininkų 
sąmonė. Kas metais Darbo 
Žmonių Šventės išvakarėse, 
prie fabrikų ir daugiau 
darbininkais apgyventuose 
rajonuose būdavo išlipdo- 
mi ir išmėtomi atsišauki
mai, kuriuose būdavo nu
sakoma tikroji ryt dienos

reikšmė. Visoki prikergia
mieji vardai neturi suklai
dinti tų, kurie viską gami
na. Visoki klaidingi pava
dinimai neprivalo sumul 
kinti tų, kurie savo rankų 
darbo vaisiais išlaiko visus 
dykaduonius.

Išaušus Pirmosios Gegu
žės rytui, pastebima iška
bintos raudonos vėliavos ir 
sieniniai įrašai su šūkiais: 
Į kovą prieš kapitalistinį 
išnaudojimą! Į kovą už 
darbo žmonių teises! šalin 
parsidavėliai! šalin vergi
jos pakalikai! ir daug kito
kių.

Tiesa, tai būdavo ne
skaitlingai. Tą atlikdavo 
nežinomos rankos, tos ran
kos, kurių dėka kyla šalyje 
progresas, kurių dėka pla
tūs, niekeno neliesti šios 
šalies miškai paverčiami 
kavos ir cukrinių nendrių 
plantacijomis.

Dar daugiau: tos nežino
mos rankos rizikuodavo sa
vo asmens laisve, savo gy
vybe. O už vis svarbiausiai 
— savo brangiosios šeimos 
likimu.

Kova didėjo —klasinė są
monė plėtėsi. Įkalinamųjų 
skaičius augo, bet pasiryžė
lių nenugąsdino. Ir štai 
1945 m. Raudonoji Armija 
sutriuškina fašizmą Euro
poje, pasibaigia antrojo ka
ro didžiosios skerdynės. 
Brazilijoj atgaunama di
desnė laisvė. PCB — kom
partija pereina į legalų vei
kimą. Liaudis organizuoja
si, pradeda spausti esamo
sios diktatūros valdžią, 
pradeda reikalauti politka
linių paleidimo, kas neužil
go ir pavyksta.

Apie desėtką metų laiky
ti tamsiuose karceriuose 
darbo žmonių reikalų gynė
jai, kurių tarpe ir šios ša- 

vadas 
myli- 

sūnus. 
narių

lies Kompartijos 
Luiz Carlos Prestes, 
miausias liaudies 
Kompartija auga 
skaičiumi ir organizuojasi.
Per' surengiamus mitingus, 
kurie nors ir su buvusios, 
diktatūros nelabai žymiu 
persekiojimu, visuomet tu
rėjo pilniausią pasisekimą. 
Darbininkai vis daugiau 
politizuojasi, daugiau su
pranta partijos reikšmę ir 
jos reikalingumą. Partijos 
nariai auga desėtkais tūks
tančių. Prijaučiančių skai
čius neribotai didelis. Šito
kioj puikioj nuotaikoj arti
nasi...

Pirmoji Gegužės 1946 m.
Pradedama ruoštis su di

džiausiu atsidėjimu iškil
mingam šios dienos pami
nėjimui. Laisvai per spau
dą ir atsišaukimais praves
ta propaganda. Bet, štai iš- 
vakarėj vietos spaudoje tel
pa policijos pranešimas, ku
ris sukrečia, tik nenugązdi- 
na besirengiančius svar
biam paminėjimui. Polici
jos šefo pranešimas sako: 
Brazilijos sostinėje Rio de 
Janeiro mieste, sąryšyje su 
pirmąja gegužės, uždrausta 
daryti mitingai ir demons
tracijos viešose vietose. Lei
džiama minėti tiktai sindi
katų bustynėse. Ant ryto
jaus tas pats pranešimas, 
buvo pakartotas saopauliš- 
kiams rytinėje laikraščių 
laidoje. • Kas neprisimins a- 
nais metais Pirmosios Ge
gužės atžymėjimui skirtos 
vietos Prasa Concordia 
(lietuviškai: Santai k o s 
Aikštė) ? Kai n u s k i r tą 
valandą žmonės būriais 
pradėjo rinktis į jau minė
tą aikštę, atrado pilną žval-
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Įgybininkų, policijos, arešto 
būdų ir gretas raitelių, jo
dinėjančių dviem priešin
gom kryptim, kad neįleisti 
aikštėn besi renkančiųjų.

“Santaikos Aikštėje” pa
sidarė nesantaika. Šnipai, 
policija ir raiteliai pradėjo 
areštuoti “neklaužadas”, 
kurie išimtinai buvo darbi
ninkai, ir jie šimtais buvo 
sugrūsti į kalėjimą.

' Tais pat metais buvo iš
dirbta ir pasirašyta nauja 
šalies konstitucija, kuri ga
rantavo daug’ visokių lais
vių. Po pasirašymui ir už
tvirtinimui, liaudis jautėsi 
daug saugiau.

Pirmoji Gegužės 1947 m.
Pirmą kartą -Brazilijoje 

darbo žmonių šventė viešo
je aikštėje buvo iškilmingai 
paminėta. Paminėta be gin
kluotų raitelių, be policijos 
ir šnipų, be arešto būdelių- 
vežimų. Tais pečiais me
tais, keletas parsidavėlių 
spiauna į naująją Konsti
tuciją ir ją sumindo. Tą 
Konstituciją, kuri garanta
vo laisves, leido rinktis vie
šoje vietoje, leido prisimin
ti apie Čikagos kankinius, 
leido aiškintis apie žmo
gaus - žmogumi išnaudoji
mą, — ta Konstitucija buvo 
palaidota. Kompartija per
simeta į pogrindinį judėji
mą. Vėl prasideda perse
kiojimai ir masiniai areš
tai. Geriausi Brazilijos sū
nūs: mokytojai, advokatai, 
žurnalistai, gydytojai, ra
šytojai, gaudomi ir gru- 
džiami kalėjimuosna, ne
kalbant apie šimtus kovin- 
gesniųjų darbininkų. Re
akcija spaudžia 'vis smar
kiau. Spaudos ir asmens 
laisvė bei nuosavybė neturi 
jokios garantijos. Šalyje 
policijos sauvaliavimas tie
siog žvėriškas ir neturįs ri
bų.

Šia reakcijos dūkimo pro
ga pasinaudoja lietuviški 
Goebelso klikos’ pasekėjai, 
pirštu parodo į mūsų kolo
nijos tautiečius, dalyvavu
sius PPAL Kongrese ir to 
pasėkoje 1947 m. visai pa
skutinėmis dienomis areš
tuojami ir įkalinami septy
ni kongresistai, kurie išlai
kyti eilę mėnesių kalėjime 
buvo ištremti į Anchieta 
salą. Dėka šių “patrijotų” 
bjauriems kandžiojimams 
ir nepamatuotiems skun
dams, lietuvių areštai tęsė
si ir toliau, net ir pabaigos 
nesimato. Laikas ant vietos 
nestovi. Kiekviena diena 
atneša naujus pasaulinius į- 
vykius, didelius progreso 
laimėjimus. Artėjant 
Pirmajai Gęgužės 1948 m. 
kartojasi visas reakcijos 
spaudimas, kaip ir palėpi- 
nio Kompartijos veikimo 
laikais. Veik prieš porą sa
vaičių komercinė spauda 
pradeda talpinti siaučian
čios reakcijos pranešimus: 
kiek nekainuotų, bet “šaly
je tvarka bus išlaikyta” 
arba “dedamos pastangos, 
kad ramybės drumstėjai 
nesuardytų šalyje - tvar
kos.” Galų-gale, kas tie “ra
mybes drumstėjai”? Tai 
Brazilijos darbo liaudis, 
kenčianti didžiausią išnau
dojimą, drįstanti reikalauti 
žmoniškesnių darbo sąly
gų, trokštanti sulaukti 
šviesesnį rytojų. O išvaka- 
rėje ir vėl atsišaukimai- 
sieniniai įrašai. Reakciniai 
tūzai ir visi kiti godūs dar
bo liaudies engėjai naudoja 
jau anksčiau minėtas spor
tines išvykas, ir kitokias 
pramogas, kurių tikslas jau 
aiškiai žinomas.

(Tąsa 1-me pusi.)

Ju bilie j aus Min e j imu i
ia Dienraščio
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Laisves
Komitetas

ĮVYKS

Sekmadienį, Gegužės

BIRUTA SENKUS
Soprano iš Minersville, Pa., kuri 
dabar New Yorke lanko konserva
torija ir yra puikiai išsilavinusi 
dainininkė.

29 May, 1949

• ST. KUZMICKAS
baritonas iš Shenandoah, Fa., 
dalyvaus programoje. Puikus 
dainininkas ir geras Laisvės 
patriotas.

S. KAZOKYTĖ
Mezzo-Soprano, žymi dainininkė, 
taipgi dalyvauja šioje programoje.

DAINININKAMS AKOMPANUOJA B. ŠALINAITĖ-SUKASKIENĖ

Koncerto pradžia 3:30 vai. popiet
Įžanga $1.20 — taksai įskaityti

Šokiai nuo 6:30 vai. vakare
Šokiams įžanga 75c.—taksai įskaityti

v*

Sietyno Choras iš Newark, N. J., vad. Walter Žuko duos įdomią operetišką programą.
- Bus sotų, duetų ir visas thoras.

LIBERTY AUDITORIUM
Richmond Hill, N. Y110 - 06 Atlantic Avė

AIDO CHORAS
vad. Geo. Kazakevičius

U

DAUGIAU PROGRAMOJ DALYVAUJA

e Frank Balevičius
duos piano solų

Geo. Kazakevičiaus
Orkestras gros šokiams

Šis koncertas yra rengiamas sukėlimui fon
do išleisti dienraščio Laisvės jubiliejinės laidos. 
Dalyvaukite visi, paremkite savo ’ dienraštį, 
padėkite tinkamai atžymėti jo 30-ties metų 
jubiliejų.

Bus daug svečių iš kitų miestų. Kultūrinio 
Centro restauracija bus atdara per visą dieną. 
Ant rytojaus po parengimo bus dekoracijų die
nos šventė. Tai bus proga iš toliau atvykū- 
siems pasilsėti.



JONAS KASKA1T1S

MENO Kl'RINJU PARODA
Darbo Žmonių Šventė Brazilijoje

(Tąsa nuo 3-čfo pusJJ

(Tąsa)
Kitais — irgi simboliškas Ilsės Bimbie- 

nės aliejinis piešinys — Taikos vėliava. 
Ant apvalios pakilumos, tarytum ant že
mės kamuolio segmento, stovi herojiškoj 
pozėj jaunikaitis ir laiko įsiręžęs f didžiu
lę baltą taikos vėliavą, kuri savo klostais 
net ir pačią žemę gaubia. Viešpataujan
tis koloritas ramiai ir maloniai melsvas. 
Tas melsvumas perima ir dausas, ir vai
kino palaidinę, ir gražiai išsiklosčiusią 
vėliavą, net ir tą pačią žemelės gaubtą.

Ir dar vienas Bimbienės aliejinis kū
rinys: tai jos vyro portretas. Labai ypa
tingai ir pritikliai išpildytas tapinys. 
Tarytum gyvas va sėdi pasilenkęs ant 
knygos, susimąstęs Antanas Bimba. Vei
do bruožai ir visa.jto pastovą gyvenimiš- 

• kai pagauta ir apipavidalinta. Herojiš
kas žmogus savo herojiškos žmonos he
rojiškai drobėje įamžintas. Tapytojai vy
riausiai rūpėjo galva, veidas, nuotaika, 
— ir tai ji sugebėjo stebėtinai. Rūbai 
padalyti išeiginiai, gerai suglaistyti, gal 
ir perdaug jau švaručiai, tarytum nuta
šyti. Bet tatai tik priduoda portretui 
savingo griežto didingumo ir pagilina 
rimtą nuotaiką.

Dabar prasideda antra išilginė kam
bario siena, nuo užpakalinio jos krašto.

Kabo trys labai įdomiai pagaminti 
aliejiniai tapiniai. Nutapyti jie ne tep
tuku, ne įvairiomis spalvomis, bet tik 
viena pilkai ruda spalva. Nutapyti sta
čiai pirštais, bet jūs matytumėt, kaip 
įmantriai, kaip ypatingai, kaip saviškai. 
Kai įsižiūri, tau atrodo, lyg tai būtų ko
kie fantastiški jūros dugno augalai, gė
lės, lyg meldai, lyg nendrės, lyg kokios 
vandeninės vijoklės. Visi trys tapiniai 
užrašyti: Fantazija. Birutė Viltis, bet 
kiekvienas yra skirtingas vaizdas. Neži
nau, kaip kam, bet man atrodo, kad jau
noji tapytoja turi didelių meninių ga
bumų. Kitoj vietoj 'dar kai ką Birutės 
sukurta pastebėjau.

Oi štai Edvardo Skučo spalvotas alie
jinis tapinys, didžiulis tapinys, daug kuo 
labai ypatingas. Parašas sako: “Wild 
steel” — laukinis plienas, — pašėlęs 
plienas. Kokia tai didžiulė plieno liejyk
la. Kokiu tai būdu verdančio ištirpusio 
skysto plieno dalis ištiško ir pagavo dar
bininką, ir štai jis ta baisia akimirka 
pagautas artisto, kaip jis, dar nespėjęs 
ir apalpti, agonijos ir siaubo iškraipy
tu veidu, rėkia, o čia jam kojų jau ne
besimato nuo to garuojančio, šnypščian
čio plieno. Ir čia pat kitas darbininkas 
veltui dar bando su kokiuo pagaikščiu 
nušluoti plieną nuo nuvirtusio žemėn ne
laimės ištikto draugo. Dar vienas darbi
ninkas apstulbęs stovi ties katilu. Ir žiū
rėt šiurpu, — ir paskui tau taip ir stovi 
akyse visas tas baisingas nuotykis.

Štai šalimais sukabinti bent šeši juo- 
dylu padaryti braižiniai. Artistė — An
na Varnas. Pat pirma — lyg kokiam vo
ratinkly voras, kiurkso susirietęs koks 

.vargšas atšalietis. Niūri, nejauki aplin
ka — niūriai tave ir nuteikia. Realiz
mas simboliškai pavaizduotas. Pačios ar
tistės autoportretas'. Žiūri, žiūri, bet iš 
pažiūros atpažinti sunku. Jaunos moters 
ar merginos veidas, kažkaip slėpiningai 
pavaizduotas.

Dvi senutės, čia jau aiškiau matai se
nyvų moterėlių rūpestingus veidus.

Mano motina, — artistė nubraižė savo 
motiną. Ramiai sau sėdi prie staliuko ir 
išsiuvinėja ant rėmelių ištemptą rank
darbį.

Kaimynai — bent keli vargani na
mai, iš miesto seno lūšnyno, iš kiemo pu
sės.

“Antiques” — senienos: kokie išran
tyti baldai, staliukai, staltiesės, puodelis.

Visi šeši braižiniai smulkmeningai, 
rūpestingai išpildyti. Rodo ypatingą 
braižymo techniką.

Penki Prano Mockapetrio aliejiniai 
spalvoti tapiniai. Ruduo Indianos vals
tijoj — įdomus gamtovaizdis, tur būt, 
gerai artistui žinomos vietovės.

Žydi obelės — kitas gamtovaizdis, ir
gi savingi gražus. Trys nedideli na
mukai skęsta žydinčių obelių ružavai 
baltose kauprėse.

Pavasaris — dar vienas gamtovaizdis. 
Atrodo tikrai pavasariškai, linksmai — 
ir žolelės, gėlės ir svajingas dangus su 
balsvais debesiukų pūkais.

Adomas (rojuj). Jaunas nuogas gra
žus vaikinas, stovi truputėlį už krūmo. O

jau tų krūmų, tų 'gėlių gražumėlis! Ro
jus ir gana... ,

Ateitin. Ant gražaus ramaus kalnelio 
susiglaudę sėdi jauna porelė, nusigrįžu
si. Tur būt, svajingai žiuri ateitin ...

Visi tapiniai pasižymi realumu. Net 
ir tas A domukas rojuj — atrodo kaip ir 
taip sau puošniam sode. Gaila, kad nesi
matyt Ievutės. Bjįitų, žinoma, dar įdo
miau ir gražiau. O gal ji slapstosi kur 
užu krūmų, ir dėlto gal Adomukas taip 
įsižiūrėjęs stovi.

Dviejose vietose, ant pastolėlių stovi 
sustatytos A. Gilmano išdrožinėtos me
dinės stovylukės. Kruopščiai išpildyta 
drožyba. Truputį suplotai, karikatūriš
kai, būdingai artisto polinkiams. Biustai, 
o kitos ir visą žmogų vaizduoja. Gerai 
galima atpažinti F. La Guardią. Jis ne
didukas stovi, padabintas dar ir spalvo
tai. Panašiai išpildytas ir Lietuvos vals
tietis ir Girtas rūkorius. Jau netaip leng
va atpažinti tokie biustai, kaip J. Valen
tis, P. Kapickas, Jtilius Janonis/Juliaus 
Janonio motina, Senas Vincas, S. Jasi- 
lionis ir J. Kaškaitis.

A. Gilmano spalvotas aliejinis tapi
nys — Kąunas. Geras senovinio Kauno 
vaizdas. Matai Nemuną, medinį tiltą, 
truputį Aleksoto su jo pušimis, o anapus 
Nemuno ir pats Kaunas: Katedros baž
nyčia, Seminarijos mūrai, parapijos baž
nyčia. Vis tai taip gerai pažįstamos vie
telės. Ir senų namų 1 grupelės, medeliai 
šen ir ten/Daug, daug ką visa tai pri
mena — ir padvelkia kuo tai artimų.

Gilmanas — menininkas su . įgimtais 
gabumais. Visi- žinome jo gyvenimiškas 
karikatūras. Štai va ir dabar, — kabo 
didelė karikatūra, gerai padarytas juo
dyto braižinys. Vaizduoja darbininką, 
supančiotą Taft-Hartlio sunkiais pan
čiais. O čia šalimais bent keli elementai
— kiekvienas saviškai siūto, kas da
ryt su tais pančiais.

Natalija Jasiukynaitė — gabi ir bū
dinga artistė. Jos spalvoti aliejiniai tapi
niai alsuoja saviška gyvybe. Net ir me
džiai, krūmai — ir tie, lyg gyvi, išsirau
gę, išsikreivuliavę, susikabinėję, lyg 
džiaugiasi vidudienio šiluma, lyg kuo' 
grūmoja, šešėlių nematyt, — gal pilka 
diena, be- giedros. Toks Jasiukynaitės — 
Vidudienis. Geriau įsižiūrėjęs, tarp me
džių matai ir žmonių blankias figūras.

Panašiai į tave byloja savo ramia val
dinga gyvų medžių ir gėlių grože — Va
sara. Visa tai gražų palieka įspūdį.

Pasivaikščiojimas — irgi būdingas Ja- 
siukynaitei tapinys. Yra kuo pasigrožėti.

Vaisiai ir gėlės — daug grožio ir tik
rovės tose kekėse, lapuose, gėlėse ir vai
sių spalvose. Kokios tai egzotiškos gėlės
— Kamalijos, du puošnūs vazonai, vais
medžiai: visa tai išpildyta saviška tech
nika’, saviškais polinkiais ir ypatumais. 
Liudija artistės brandų talentą./

Dar vienas Kristinos Stanislovaitienės 
tapybos kūrinys. Puikiai išpildytas 
Franklino, D. Ruzvelto portretas, dar 
jauno, gražaus, energingo ir drąsaus 
didvyrio portretas.

Stasys Rauduvė: spalvotas aliejinis 
tapinys — Biržų pilis. Gražioj pievelės 
ir medelių aplinkoj stūkso masiški mūri
niai pilies pastatai, vietomis apgriuvę, 
vietomis atstatyti, atremontuoti. Istoriš
ka Lietuvos įdomybė.

Gabaus Stasio gabioji draugė Lucė 
Rauduvė davė bent tris stambius alieji
nius spalvotus tapinius. — Vyro portre
tas, kaip jis galėjo atrodyt prieš kelioli- 
ką metų. Na ir gražus, “buinas” bernais 
tis! Kraujas ir pienas. Veido bruožai to
kie taisykliški, apvalūs, pilni jaunatvės 
skaistumo ir raudonumo. Gražuolis, ko
kio reikia paieškot.

O moters portretas — gal dar pra
šmatnesnis, gal dar gražesnis. Tų spal
vų vaiskumas, tų linijų griežtumas, tų 
apvalumų žavingumas! Ką jau sakyt 
apie veidą, akis, smakriuką? Tik žiūrėk 
nustebęs ir žiūrėk. Moteris pačiam mag
netiškam gražume, pačiam žydėjime. Ne
žinau, kieno tai portretas, bet tai tikrai 
būta retos gražuolės. O gal ji perdaug 
jau primadoniškai atrodo? Perdaug 
puošni? Pernelyg reljefiška?

Dar vienas Lucės Rauduvės tapinys; 
Kieto akmeninio anglio skulptūra. Kele
tas iš anglio išskaptuotų figūrų, ir kaip 
tai daroma tam tyčia girnelėmis, rate
liais, tekilėliais. Visa tai apipavidalin
ta ant drobės, smulkmeningai ir pilnai.

(Daugiau bus)

Išaušta Pirmosios Gegu
žės rytas. Sao Pauto mies
to gatvėmis vaikšto sustip
rinti patruliai ir žvalgybi
ninkai. Pas svarbesnes į- 
staigas, radijo stotis, gink
lų krautuves, stovėjo sar- 
.gyba, kurią sudarė polic- 
manai ir kareiviai. Prie 
bankų, pas užsienio kapita
listų įvairios rūšies sandė
lius vaikščĮojo ginkluoti ka
reiviai. Atrodė, kad miestas 
randasi fronto zonoje, lau
kiama priešo atakos ir ren
giamasi atremti, šitoks vi
sam mieste rytinis vaizdas 
sudarė be galo bjaurų įspū
dį. Pažvelgus į tuos dide
lius fabrikų pastatus, auk
štus ir storus kaminus, ku
rie sąryšy su iškilminga 
Darbo Žmonių Švente lio- 

1 vėsi vėmę karštais dūmų 
kamuoliais— jie visi darbo 
žmonių rankomis statyti. 
Tų rankomis, dėl kurių bu
vo sustiprinti patruliai, dėl 
kurių kareiviai su durtu
vais saugojo neramios są
žinės kapitalistų turtus ir 
šlykščiausiu būdu įsigytą 
nuosavybę.

Tą pačią dieną po pietų į 
kai kurias miesto dalis ap
saugos sustiprinimui buvo 
pasiųsti ginkluoti raitelių 
būriai, kurie kai kur jodi
nėjo, kitur stovėjo ir laukė 
“puolimo.” Apie 15 vai. į 
Respublikos aikštę sugužė
jo “vyriausios policijos jė
gos,” nes naktį iškabintuo
se plakatuose į šią vietą 
buvo kviečiama dideliam 
mitingui. Ši vieta buvo mi
nima tyčiomis, policijos dė
mesiui nukreipti. Tuo pat 
laiku mieste ir priemies
čiuose mažomis grupelėmis 
buvo minėjama Darbo 
Žmonių Šventė.

, 1949 m. ,
Šiais metais Kompartijos 

veikimas grynai palėpinis. 
Prieš Pirmąją Gegužės de
mokratinis .Brazilijos fron
tas dėl reakcijos žvėriško 
puolimo nukentė labai 
daug. Išvaikymas Žemdirb. 
Kongreso Altą Sorocobana 
gelžkelio ruože, Santo Ana- 
stasio miestelyje, kur buvo 
sužeistų ir desėtkai a/eštų. 
Kongresas už Taiką ir Kul
tūrą Rio de Janeiro mieste 
irgi buvo žiauriai užpultas, 
kur buvo apie 20 sužeistų ir 
daug areštų. Tai įvykiai, 
kurie parodo esamosios 
diktatūros supuvimą.

Kalbant apie sieninius į- 
rašus, šiemet jie buvo skir- 
tingesni. Daugelyje vietų 
iškabintuose plakatuose 
matėsi šitokį šūkiai: Į kovą 
už laisvę, pasaulinės taikos 
išlaikymą! Šalin karo pro-? 
vokatoriai! Išstokime prieš 
darbo ministerijos kišimąsi 
j darbininkų organizacijas! 
Už sindikatų autonomiją! 
ir t.t.

O iš to jau savaimi daro
si aišku, kad ir žiauriausiai' 
kelis metus siautusi reak
cija neužgniaužė Brazilijos 
dhrbininkų judėjimo ir jo 
neužgniauš.

Toliau, skirtumas jautėsi 
tame, miesto gatvėse ir 
aikštėse matėsi ‘ kiek ma
žiau raitelių ir patrulių, bet 
už tatai į darbininkų gyve
namuosius rajonus buvo 
pasiųsta kur kas didesnis 
skaičius, negu kitais me
tais. Užsienio kompanijų ir 
kitų kapitalistų įmonės bu
vo saugojamos kur kas di
desnio skaičiaus durtuvų.

Prie to dar reikalinga 
priminti, kad katalikų or
ganizacijos, vadovaujamos 
.sutonuotų vyrų, irgi nepą- 
miršo paminėti Darbo Žmo
nių šventes. Suorganizavo

žygiuotę iš miesto centro j 
už 11-12 klm. esantį Penha 
priemiestį, kur randasi 
“stebuklingas švenčiausios 
dievo motinos paveikslas.” 
Sulyg tikinčiųjų nuomonės, 
kuris pasižada pėsčias į 
ten nužygiuoti, apturi daug 
visokių malonių.

Tai dvasiškių sumulkin- 
tos būtybės, aklai atsidavu
sios jų begėdiškiems me
lams, nei kiek nepagalvoja, 
kad jų pageidaujamos ma
lonės visuomet atitenka 
darbdaviams ir išnaudoto
jams, su kuriais dvasiškiai 
visuomet bendradarbiavo 
darbo klasės nenaudai. 
Rengtas tai dienai Brazili
jos Socijalistų Partijos mi
tingas neturėjo pasisekimo, 
greičiausiai dėl darbininkų 
neapsitikėjimo.

Kas girdėjo ir spaudoje 
skaitė Brazilijos prezidento 
prakalbą, pritaikintą 1-jai 
Gegužės, tai pastebėjo, kad 
viskas šalyje eina, kaip ant 
mielių, kad valdžios susirū
pinimas darbo liaudimi yra 
toks didelis, ir kad kitur 
nėra tam lygaus.

Bet tikrenybė yra kita.’ 
Brazilijos darbo liaudis ba
dauja, bastosi iš vietos į 
vietą vis ieškodami darbo 
ir duonos. Bet užvis ge
riausiai tos tikrenybės ne
matyti. Nematant, neskau
da širdies ir nereikia nieko 
gailėtis.

Ką gi daugiau pridėti 
prie šių metų 1-sios Geg. 
paminėjimo? Gal tik tą, 
kad Brazilija turi pusėtinai 
demokratinę konstituciją, 
turi eilę tikrų patrijotų, 
kuriems rūpi šalies gerbū
vis, jie stoja už esamąją 
konstituciją ir trokšta, kad 
šalis būtų valdoma demok
ratiniais pagrindais. Jie ne- 
parsiduoda užsienio kapi-

Los Angeles, Cal.
Iš LLD Kuopos Susirinkimo

Susirinkimas buvo 1 d. ge
gužės. Geras raportas buvo 
iš dviejų parengimų — pietų 
ir išvažiavimo. Per abudu 
parengimus kuopai liko apie 
šimtas dolerių pelno.

Ko mums reikia, tai kuo 
daugiausiai parengimų. Pa
rengimai duoda visokeriopą 
naikią, ir lengva įvykdyti, tik 
reikia visiems biskį prisidėti.

Nutarta surengti vieną di
delį pikniką šią vasarą ir pa
kviesti Moterų Apšvietos Klu
bą sykiu ,-.prisidėti. Į komi
siją įėjo veiklūs nariai: L. Pe
ters, \l. Pūkis ir J. Pupis. Ti
kimės, kad jie padarys kuo
pai gražaus pelno.

Nutarta parsitraukti 25 eg
zempliorius knygučių iš “Liau
dies Balso": “Ar Taika Yra 
Galima?” Nutarta pasveikin
ti “Vilnies” suvažiavimą su 
auka , $10.00, taipgi paauko
ta $5.00 civilių teisių gyni
mui ir $10.00 Apšvietos Fon
dam

Po susirinkimo Chąs. ir 
Margaret Levišaūskai visus 
gražiai pamylėjo valgiais, tai 
kad atsilyginti nors biskį, bu
vo sudėta $12.00, kurie, Le- 
višauskienė sakė, bus perduo
ti civilių teisių gynimo fon
dam f

Moterų Apšvietos Klubas 
rengia gražų išvažiavimą 22 
d; gegužės, Griffith Parke. 
Į važiuot reikia iš, Vermont 
Ave. Prasidės 11 vai. ryte; 
bus gerų valgių. Visi daly
vauki!, nes bus linksmas ir 
gražus išvažiavimas. R-ka.

NAUJAS LAIVYNO 
SEKRETORIUS.

Washington.—Prez. Tru- 
mąnas pąskyrė stambų' O- 
mahos miesto biznierių Pa- 
tricką Matthews nauju ka
rinio laivyno sekretorium.

talizmui, už tad vadinami 
“ramybės drumstėjai”, įka
linami ir laikomi be jokios 
kaltės karceriuose. Liaudis 
prisimena prieš porą metų 
laisvą 1-sios Gegužės pami
nėjimą. Taip, tai buvo pir
mas bet ne paskutinis. Die
na anksčiau ar vėliau re
akcinė valdžia grius ir tai 
aiškiai suprantama. Kas

dieninis reikalavimas dau
giau durtuvų diktatūros iš
silaikymui trupina darbo 
liaudies persekiojimus. Tą 
žino Brazilijos darbininkas 
ir laukia dienos, kurioje 
galės laisviau atsikvėpti. 
Žino dėlto, kad progresas 
žengia pirmyn ir kad ta 
diena jau visai netoli.

Aug. Gaisriunas

Dienraščio

Didieji Piknikai
Iš anksto rengkitės dalyvauti didžiuosiuose 

savo dienraščio paramai piknikuose 

» €■ > ’ 

PHILADELPHIA, PA. 
Įvyks Sekmadienį 

GEGUŽES 22 MAY
Crescent Picnic Grounds
56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N. J.

® o 
BALTIMORE, MD.
įvyks Sekmadienį .

GEGUŽES 29 MAY
Slovak National Park

6526 Holabird Ave.

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKĖ 
Piknikas įvyks sekmadienį 

LIEPOS 3 JULY
Klaščiaus Clinton Park

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. L, N. Y.

> ® » 
BOSTONO APYLINKĖ 

Piknikas ivyks sekmadienį 

LIEPOS 3 JULY
Vose Pavilion Park

Maynard, Mass.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

KINIJA
Tuojąu Įsigykite Brošiūrą

“KINIJA ŽENGIA Į LAISVĘ”
Dienraštis Laisvė išleido naują brošiūrą apie Kiniją. 

Ten nurodoma apie Kinijos pramones, gamtinius turtus, 
jos žmonių ilgų metų kovas už laisvę. Knygutė užvaldy
tą KINIJA ŽENGIA Į LAISVĘ, parašė D. M. šolomskas, 
puslapių 32, kaina 20c.

Kurie reikalausite prisiųsti per paštą po vieną kopiją, 
malonėkite prisiųsti U. S. pašto stampomis 25c vertės, 
kainuoja persiuntimas. Prašome siųsti 10c ar 5c vertės 
stampomis, mes aukštesnės vertes mums yra sunkiau su
naudojamos.

Platintojams gera nuolaida. Kurie ims šios brošiūros 
po 10 kopijų ar po daugiau, kaina 15c už kopiją.

Organizacijų ir individualų literatūros platintojų pra
šome tuojau užsisakyti šios brošiūros ir platinti ją. Vi/- 
suomenė susidomėjusi didžiosiomis kovomis Kinijoje, 
nori plačiau žinoti apie pačią šalį, apie jos žmonių kultū
rinį ir ekonominį gyvenjmą. šį brošiūra duoda gerų in
formacijų apie tuos dalykus.

Su užsakymais prašome kreiptis:
LAISVĖ 1

427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.
■' 11. i 11 1 ; ....... '!■—!............................................................................ -....................... . į

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Geguž. 17, 1949
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Detroit, Mich. Cliffside, N. J.
lld 52 kp. Veikimas
Matyti iš spaudos, kad mū

sų LLD /52 kuopa gerokai at
siliko nuo LLD 19 kuopos 
Chicagoj. Bet manau, kad 
tas nieko nereiškia, jeigu 
mes visi padirbėsime taip, 
kaip padirbėjo drg. A. Ado
maitis. Laike festivalio jis su 
savo pažįstamu priėjo prie 
manęs ir'sako: “Jonai, susi
pažink su J. Račiūnu ir įra
šyk jį į LLD 52 kuopą.”

Pasisveikinus ir susipažinus 
išsitraukiau knygelę, užsira
šiau naujo nario vardą, pa
vardę, antrašą ir priėmiau 
$1.65 duoklių už visus metus.

Visi nariai galėtų gauti dar 
naujų narių, nes kiekvienas ir 
kiekviena turime gerai pažįs
tamų savo draugų, o Lietuvių 
Literatūros Draugija yra ap
švietus ir kultūros organizaci
ja. Naujų narių gauna J. 
Gugas, M. Janulienė ir gražų 
pavyzdį parodė A. Adomai
tis.* Ir kiti tą turėtume pa
daryti.

Dabar streikuoja Kordo dar
bininkai. Daugelis m ū s ų 
draugų turi gražaus laiko. 
Reikia tą laiką sunaudoti ga
vimui naujų narių į šią drau
giją.

Kaip žinome, nario metinė 
duoklė į centrą tik $1.50, gi 
su kuopos ir apskrities duo-. 
klėmis susidaro tik $1.65. j 
Tai nedaug. Kiekvienas ir 
kiekviena gali užsimokėti tiek 
į metus laiko. Už duoklę 
gauna per visus metus žurna
lą “šviesą” ir tų metų išleis
tą knygą. Pasidarbuokime 
visi ir visos!

J. DANTA,
LLD 52 K p. Fin. Rašt.

CHARLES J. ROMAN

August Gustas 
BELLAIRE FLORIST 

‘ I •

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

(Kampas 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, Šermenių ir it., 

\ telefonuokite:
SHoreroad. 8-9330 s x

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

Specialistai Pritaikymui 
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams . 

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

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

{vairios Vietos Žinios
LDS 115-ta kuopa nutarė 

rengti pikniką naudai pasvei
kinti Laisvę su 30 metų gy
vavimo. Piknikas bus rengia
mas bendrai su ALDLD 77- 
ta kuopa?

Drgė Adelė Bakūnienė jau 
darbuojasi parinkimui Lais
vės jubiliejaus pasveikinimų. 
Jai pagelbės visi šio mieste
lio Laisvės skaitytojai.

LQ3 115-ta kuopa savo or
gano Tiesos paramai davė 
$11. Vilnies suvažiavimą 
cliffsidiečiai pasveikino su 
$25.00.

★
ALDLD. 77-tos kuopos su

sirinkimas įvyks penktadienį, 
20 d. gegužės, Steponavičiaus 
skiepe. Kviečiame visus pri
būti.

Po susirinkimo būsite prie 
draugiškų pasikalbėjimų pa
vaišinti užkandžiais. Prasi
dės 8 vai. vakare.

Gegužės 6 d. pasimirė lie
tuviams gerai žinomo Charles 
Koller moteris Elizabeth, apie 
60 metų amžiaus. Kolleriai 
per suvirs 30 metų užlaikė 
šiame mieste mėsos krautuvė
lę ir tąja proga lietuviams 
yra pažįstami. Jie yra iš Slo
vakijos ateiviai.

Cliffsidiečįų sporto žvaigž
dė yra Gus Lesnevich. Jis 
buvo per kelis metus pasauli
nis lengvo-sunkaus svorio 
(lightheavyweight) čampijo- 
nas, bet praeitais metais Lon
done susikibęs su Fredu 
Mills tą unarą pralaimėjo.

Gegužės 23 dieną. Gusas 
susikibs kumščiuotis su Joey

Direktorius
^3^

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Maxim iš Cleveland, Ohio. 
Kumštynės įvyks Cincinnati 
Garden. Uždarbis užtikrina
ma už kumščiavimąsi: Lesne- 
vičiui $50,000, o Maxim $15,- 
00Q. Laimėtojas bus pripa
žintas Amerikos lengvo-sun- 
kiasvorio Čampijonu.

Mūs kaimynystės miestelyj 
Fairview gyvena senelis 107 
metų amžiaus, negras Simon 
Douglas. Jis gimė South Ca
rolina 1842 metais, užaugo ir 
dirbo vergų plantacijose.

Prasidėjus civiliam karui 
jis kariavo su pietiečiais, bet 
pagaliaus pateko po generolo 
Sherman globa. Buvo atga
bentas j Fairview (tada va
dinosi Old English Town
ship).

1874 metais Douglas pasibu- 
davojo ant 154 Broad Ave. 
dviejų aukštų namuką. Pir
mame aukšte įsitaisė kalvę, 
o antraYne jis pats su šeima 
gyveno. Buvo pusėtinai geras 
kalvis, ypač šioj apylinkėj pa
garsėjęs arklių pakaustymu.

Prieš apie 10 metų jo 'mo
teriai mirus, netrukus ir jis 
pats neteko regėjimo. Dėl 
tos priežasties negalėjo dau
giau kalvėj dirbti. Gyven
damas tokioje padėtyje neiš
galėjo ir taksų (mokesčių) už 
tą stubelką apmokėti.

Praeitais metais Fairview 
miestas pardavė Douglas stu- 
bą dėl neužsimokėjimo mo
kesčių. Kai šerifas atėjo se
nolį išmesti iš jo namo, tai jis 
sugniaužęs stipriai gniūžtes, o 
ašaros kaip lietus byra ir dre
bėdamas aimanuoja:

“Aš jaunystėje vergavau 
plantacijose, aš kariavau civi
liniame kare, bet nežinojau, 
už ką ir prieš ką kariavau! 
Aš visą gyvenimą sunkiai dir- 
baus ir niekados nebuvau pra
sikaltęs. Šioji stuba, tai visas 
mano turtas ir per visą gy
venimą dirbau, kad turėčiau 
kur gyventi. Mano tėvyne— 
Amerika, o mano nuosavybė 
šioji suklypusi šėtra! Neat
imk ite jos nuo manęs ir leis
kite man joje numirti!”

Tai istorija gyvenimo au
dringos kelionės per 107 me
tus !

Būrys geraširdžių sudarė 
labdarybės komitetą ir auko
mis bus bandoma atpirkti nuo 
miešto minėta šėtra, kad se
nelis ramiai pabaigtų ilgąją 
gyvenimo kelionę.

Fairview miesto valdininkai 
su švento Džiano bažnyčios 
pagelbininkais tokiais žmoniš
kumo dalykais nesirūpina. Jie 
turėjo išlaidoms įvales pinigų 
dėl pirmos dienos gegužės 
maršavimo ir muzikų, kad pa
mėgdžioti tarptautinę dar
bininkų solidarumo šventę. O 
betgi yra dar tokių, kurie 
linkčioja galvomis tiems pro
greso priešams.

★
RKO Capitol teatras, Uni

on City, pabudavojo 760 pė
dų aukščio bokštą televizijos 
programų paskleidimui. Tai 
aukščiausias bokštas visoje 
New Jersey. Jis skaitomas 
antra aukštenybė po Empire 
State Buildingo . Pagal jūros 
vandens viršų, minėtas bokš
tas turi 1,050 pėdų aukščio.

Kazys Darbininkas.

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Sunjmer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Egzaminuojam Akis, 
: Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists'' 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842 o

LOS ANGELES, CALIF.
Iš Mixmasteriu Parengimo
šiuo laiku turėjau vėl pro

gą dalyvauti Los Angeles LDS 
jaunimo parengime gegužės 8 
d. ir matyti programos ir ba
liaus eigą. Ištikrųjų, negaila, 
kad aš ten nuvykau ne tik 
svečiuotis, bet taipgi matyti 
parengimą.

Veikalą paruošė ir sumoki- 
no aktorius d. Alfonsas Cas
per. Muziką dėl dainų prie 
lošimo sudarė ir išmokino d. 
Vai. Babicz ir V. Wonder, 
scenos visą išvaizdą nupiešė 
ir prirengė jauna draugė ir 
gabi piešėja Jean Bogdal. Lo
šėjams ir scenos dalyviams 
prirengė kostiumus jauna 
drauge Aldona Klasčius (Sa- 
rapaitę). Veikalo turinys at
vaizdavo šimtmečių . praeitį. 
Todėl mūsų jauniems drau
gams priklauso didelė garbė 
už tiek įdėto triūso ir jų su- 
gabiai atliktą programą.

Jeigu mūsų kiti korespon
dentai apie tai nerašys, tai 
manau vėliau man priseis

Hartford, Conn.
Trečiadieni, gegužės (May) 

18 dieną, New Havene įvyks
ta labai svarbus masinis susi
rinkimas. Tenai kalbės Pro
gresyvių Partijos buvęs kan
didatas į prezidentus Henry 
A. Wallace. Taipgi kalbės ir 
Italijos, Francijos ir Anglijos 
seimo atstovai, kurie dabar 
važinėja su prakalbomis po 
visas Jungtines Valstijas.

Hartfordo Peoples Party 
Puošiasi tame susirinkime da
lyvauti masiniai. Taigi visi, 
kurie tik norite nuvažiuoti į 
tą susirinkimą, 'tai pašaukite 
Peoples Party raštinę ir už
siregistruokite važiavimui. Te
lefonas 2-7660.

Kurie norite važiuoti kartu 
su lietuviais, tai pašaukite lie
tuvių choro salę Tel. 7-6126 
ir jums bus užtikrintas nuve
žimas ir parvežimas.

Svarbu, kad dalyvautum 
kuoskaitlingiausia, .nes kova 
už taiką ir darbus yra visų 
žmonių reikalą?. Ateikite 
prie 155 Hungerford St., 6:30 
vakare; čia bus vežimų, ku
rie visus nuveš j New Haveną, 
New Haven Arena, kur įvyks 
tas milžiniškas susirinkimas 
8 vai. vakare.

Progresyves Partijos 
, Rėmėjas.

Fullerton, Cal.
Balandžio 18 d. čionai stai

ga mii,’ė Dr. Antanina Pet
kus,. duktė Stasio ‘ Petkaus, 
kuris su žmona čionai gyve
na.

Petkiūtė gimus vasario 22, 
1910 metais. Jinai mokėsi 
Illinois Universitete. Baigus 
mokslą ji apsigyveno ir dirbo 
interim M u s k e g a n, Mich., 
Hackley ligoninėje.

J Muskegan atvyko ji 1938 
metais. Paskui jinai persikė
lė gyventi į M u s k e g a n 
Į-Ieights, praktikavo mediciną 
ir buvo Hackley ligoninės šta
be.

Išgyveno jinai su tėvais 
apie 10 metų. O paskui išva
žiavo į Kaliforniją gyventi. 
Priežastis buvo palaužta svei
kata.

Kalifornijoj ji, rodos, pa
sveiko, bet staigiai mirė šir
dies liga.

Antanina paliko senus’tėve
lius, kurie gyvena 1523 W. 
Commonwealth St., Fullerton, 
Cal. , . ’

Jinai taipgi paliko vieną 
sesutę Mrs. Donna Kozėk, ir
gi Kalifornijoj.

Muskeganc ji paliko daug 
draugų ir pažįstamų, kurie 
jos labai apgailestauja.

Antaninos tėvas sako:
“Mūsų mylima dukrelė ap

leido mus ant visados. Ji 
mus užlaikė, rūpinosi mumi,- 
dabar guli šaltoj žemelėj.”

Daktarė Petkus buvo “Vil
nies” skaitytoja. Jinai girda
vo laikraštį. Pati būdama 

plačiau aprašyti.
s ★

Pavasarinis Piknikas 
i

Man nuvykus į Los Angeles 
gavau progą dalyvauti Lietu
vių Moterų susirinkime ir gir
dėti jų veikimo reikalus. Iš 
susirinkimo, manau, parašysiu 
kitą savaitę, nes šiuo laiku dėl < 
stokos i laiko nerašysiu, apie 
susirinkimą, Tik noriu pažy
mėti, kad Lietuvių Moterų 
Apšvietos Kliubas rengiasi 
duoti puikų pikniką.

šis pavasarinis piknikas 
įvyks sekmadienį, gegužės 22 
d., apie 1 :30 po pietų, ant 
Griffith Parko, antroj dalyj 
(No. 2), įėjimas iš N. Ver
mont Ave. Priveža Vermont- 
Los Feliz 86 busas.

Moterys duos skanius pietus 
ir visokių vaišių. Vėliau bus 
žaidimai ir dovanų. Todėl 
Los Angeles ir apylinkės lietu-i 
viai turės puikią progą ne tik 
piknikauti, bet taipgi su sve
čiais linksmai laiką praleisti.

M. Alvinienė.

liaudies dukra, ji rūpinosi 
liaudies reikalais ir gėrėjosi 
dienraščiu, kuris gina liaudies 
reikalus.

Labai gaila, kad taip jau
na moteriškė, taip reikalinga 
žmonėms, ypač savo tėve
liams, turėjo eiti į kapus.

Tebus jai lengva ilsėtis am
žinai. O tėveliams reiškiu gi
liausia užuojautą šiame jų di
delio liūdesio momente.

Vilnietis.

Windsor, Canada
Toronto “Banga” Atbanguoja

Amerikos - Kanados padie
niu, Detroito-Windsoro apy
linkių lietuviai visi tik šneka, 
kas įvyks gegužės 21 dieną.

Tą dieną, šeštadienį, į Wind- 
sorą atvyksta garsusis Ban
gos Choras iš Toronto. Tai 
tas pats choras, kuris aną 
meta Nacionaliam LMS Festi
valyje Chicagoj e nusinešė 
laurus.

Progresyviai windsorieciai 
lietuviai rengia didelį kon
certą gegužės 21 dieną, Casa 
Romana salėje, 2528 Seminole 
St., kampas Albert Rd., Wind
sore (tik skersai up£ nuo De
troito).

Apart Bangos Choro, kon
certe dalį programos pildys 
vietiniai talentai ir garsusis 
Detroito Sekstetas. Koncer
tas prasidės lygiai 7 valandą 
vakaro, o po programos tęsis 
šokiai prie gero orkestro iki 
vėlyvai nakčiai.

Tikimės susilaukti svečių no 
tik iš Kanados pakraščio, bei 
iš Detroito ir apylinkės. Lauk
sime . Windsoriete.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Moterų Klubo susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, Gegužės-May 19 d., 
pradžia 8 v. vakare, vieta 735 Fair
mount Ave. Visas nares kviečiame i 
dalyvauti susirinkime ir prašome 
atsivesti naujų narių. — Sekretorė.

(115-6)

PHILADELPHIA, PA.
Draugės ir draugai! Kurie apsi- 

ėmėte dirbti 6-to Apskričio piknike, 
kuris įvyks Gegužės-May 22, visi 
būkite prie Rusų Klubo nevėliau 
kaip pusė po «9-tos ryte. Čia bus as
menys su' mašinomis, kurie nuveš į 
pikniką. Prašome įsitėmyti kad ne
vėliau kaip 9-tą valandą turite būti 
prie klubo. — Rengimo Komisija.

(115-8)

MATTHEW A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) □ 
Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

« < 

MArket 2-5Į72

KRISLAI
(Tąsa nuo l-mo pusi.)

Bėgyje 44 metų Metropoli
tan Opera Kompanijos akto
riai - dainininkai tris* kartus 
buvo nuvykę į Los Angeles 
miestą su gastrolėmis.

Šiemet ši opera ten buvo 
trečiu kartu ir atliko 14-ką 
pastatymų.

Ar žinote, kiek ji ten už
dirbo ?

Ogi $10,000 turėjo nuosto
lių.

Taip rašo Daily Workerio 
bendradarbis Bernard Rubin.

Jeigu tokiame didmiestyj, 
kaip Los Angeles, retai pasi
rodanti opera priversta pa
nešti deficitą, tai, vadinasi, 
kas nors kur nors yra nege
ra ! ' .

Philadelphia, Pa.
MIRĖ

Gegužės 5 d. mirė Paulina 
Okstinienė, 63 metų. Gyveno 
2702 E. Birch St. Buvo pa
šarvota laidotuvių direkto
riaus Domininko J. Earamino 
koplyčioj, 2339 E. Allegheny 
Ave. Palaidota gegužės 9 d., 
Šv. Grabo kapinėse. Velionės 
vyras mirė 21 metai atgal, o 
ji, vargšelė, per visą tą laiką 
sirgo, negalėdama iš lovos pa
sikelti. Vaikams buvo sunki 
našta. Bet jie savo motinėlę 
gražiai prižiūrėjo ir užlaikė. 
Liūdesyje liko sūnai Antanas, 
Viktoras ir Jokūbas; dukterys 
—Julė ir Frances.

Gegužės 8 d. mirė Albina 
Moliušienė, 66 metų. Gyveno 
3408 Richmond St, Buvo na
rė šv. Marijos Magdalenos 
Draugijos. Palaidota gegužės 
9 d., Šv. Grabo kapinėse.

Liūdesyje liko sūnai Jurgis 
ir Edvardas ir dukterys He
len, Alberta, June, Ann, Emi
ly ir Blančė.

Abejose laidotuvėse sutei
kė paskutinį patarnavimą ir 
skaitlingai dalyvavo palydo
vų. Domininkas J. Earami-
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PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.
: 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.

Tel. EVergreen 7-6238
TTT T T 'J1'!1 T T T T l1 T T, V " V V V '

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
• Geri Valgiai laukia jūsų visada 

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

Telefonas
EVergreen 4-9407

MiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiniiiiiiiM

TELEPHONE
STAGG 2-5043 u

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRAB0RIU8 

v FUNERAL HOME
ALBERT J> BALTON-BALTRUNAS, Manager

-^Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

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

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily1)—AfitF., GėgŪI. 17, 1949

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

.' mes esame specialistai 
Aprūpinimui Darbais

Dabar Atvykusioms į Šią Šalį. 
Puikūs Darbai Atviri 

VYRAMS IR MOTERIMS 
DOMESTIC AGENCY 

1507 Newkirk Ave., Brooklyn.
(1151 BMMM—Iii 

Tarptautine Apžvalga
{Tąsa nuo 2-ro pusl.l 

tai Tarybų Sąjungoj užsi
ima šnipavimo darbu.

Sovietų šalyj yra virš 7,- 
000 dienraščių, kurių cir
kuliacija siekia 27,000,000 • 
kopijų.

Tarybų Sąjunga atnauji
no ant penkių metų sutartį 
su Sinkiango (Kinijos pro
vincijos) vyriausybe reikale 
lėktuvų komunikacijos. Už
sienio imperialistai kurstė, 
kinus, kad jie nepanaujintų 
tos sutarties. Ypatingai 
daug rūpinosi tuo reikalu 
tūlos amerikinės lėktuvų 
kompanijos, bet savo nepa
siekė.

Jungtinių Tautų Seimas 
37 balsais prieš 12 priėmė į 
savo narius žydų valstybę 
Izraelį. Arabų atstovai la
bai protestavo, tūli net se? 
siją apleido. Izraelis skai
tosi 59-tas Jungtinių Tautų 
narys.

Pavyzdingas Vaikų Darželis
PLUNGĖ, vas. 3 d.—Plun

gės miesto vaikų darželiui va
dovauja prityrusi auklėtoja J. 
Razmiehė.

Darželio patalpos atremon
tuotos ir lankytojai auklėja-- 
mi pagal tarybinės pedagogi
kos reikalavimus.. Ypatingą 
dėmesį į vaikų socialistinės 
pasaulėžiūros suform avimą 
kreipia darželio auklėtojos F. 
šlušn'ienė ir E. Strazdaitė.

Darželyje leidžiamas sieni
nis laikraštėlis “Spaliukas,” 
kurį užpildo patys darželio 
lankytojai. R. Lankauskas.

ųas, laidotuvių direktorius, 
gražiai patarnavo abejoms 
laidotuvėms. Kaimynas.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica A Venue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-449$

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

K
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A RES. TEL.
HY. 7-8681
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ALP Tautą Divizija 
Mobilizuosis Žygiui 
[ Washington^

Gegužes 14-tą įvykusioje 
American Labor Party Tautų 
Divizijos konferencijoje Cen
tral Opera House, kur daly
vavo apie 125 daugelio tau

kinių grupių ir unijų atstovai, 
nusitarta veikti už taiką ir ge
rus įstatymus.

Dvasiškis Clarence Duffy, 
airių kilmės, pareiškė, kad 
Jungtinėms Valstijoms reikia 
tartis su Tarybų Sąjunga su
stabdymui šaltojo karo, kuris 
kursto į šaudomąjį karą.

Patsai kunigo Duffy atsilan
kymas parodė, jog kardinolo 
Spellman streiklaužiški poel
giai ir riksmas už palaikymą 
ir stiprinimą šaltojo karo ne
atstovauja visų Amerikos ai
rių nuomonės. Taip pasisa
kyti, be abejo, kunigas Duf
fy galėjo tik po gero apgal
vojimo ir ryžto kęsti perse
kiojimus iš tų, kurie pagei
dauja karo.

Pasirodo, jog visos tautos, 
visais laikais turi savo kuni
gus Strazdelius.

ALP vykdantysis sekreto
rius Arthur Schutzer ragino 
tautines grupes mobilizuotis 
žygiui į Washingtona birželio 
8-tą, nes tai bus “kova už 
taiką ir atmetimą Atlanto 
pakto.”

Sekretorius taipgi sakė, kad 
masinė delegacija į Washing
tona bus signalu, “jog žmo
nės reikalauja, kad preziden
tas Trumanas ir 81-sis Kon
gresas vykdytų tą, ką jie bu
vo rinkimų metii pažadėję 
žmonėms.” Kad delegacija 
pareikalaus “tuos bilionus do
lerių išleisti namams statyti ir 
kitiems liaudies reikalams, o 
ne ginklavimuisi karui.”

Detroit. — Tęsiasi dery- 
bos’tarp CIO unijos ir For
do auto, kompanijos dėl 65,- 
000 darbininkų streiko bai
gimo. Jie streikuoja prieš 
paskubos didinimą.

New York. — Atrasta, 
kad daugiausiai vagiama 
gėrimui ir mergoms.

D. M. Šolomskas Kalbės LLD 2 Apskrities 
Piknike Gegužės 22-rą, Lindene

Apart gerų gėrimų, valgių 
ir smagios muzikos šokiams, 
piknike reikia ir prakalbų, 
nes šiandien tokia jau pasauli
nė padėtis, apie kurią reikia 
ir rimtai ir dažnai pakalbėti 
visiems, kurie rūpinasi savo 
šalies ir savo gerove. Taigi, 
apart to visko, ALDLD 2-ros 
Apskrities piknike, kuris 
įvyks nedėlioję, 22 d. gegužės 
(May), Lithuanian Liberty 
Parke, 340 , Mitchell Ave., 
Linden, N. J., turėsime ir gan

rimtas prakalbas. Kalbėtoju 
bus D. M. šolomskas, ALDU) 
Centro sekretorius.

Užtikriname, jog šolqmsko 
prakalba bus visiems ir inte
resinga ir pamokinanti.

Rengkitės visi ir atvykite 
laiku į pikniką, kuris prasidės 
nuo pietų. Kadangi turėsime 
iki soties gorų valgių ir gėri
mų, tai svečiai gali atvykti
išalkę ir ištroškę, piknike bus 
pilnai patenkinti.

Rengėjai.

Ko Reikalaus Maršuosiančiosios į 
Washington^ Organizacijos?

Brooklyno darbiečiams pa-
skelbus mobilizaciją maršuoti 
į Washingtoną birželio 8-tą, 
visos New Yorko valstijos A- 
merikos Darbo Partija ir kitos 
organizacijos pasisavino tą 
obalsį. Jos irgi mobilizuosis.

Birželio 8-tą, daug-tūkstan- 
tinės minios svieto suvyks į 
Washingtona.

Koks to masinio žygio tiks
las. -

Paul Trilling, ALP (Ameri
can Labor Party) direktorius 
New Yorke, pareiškė:

“Šis kongresas veda šaltąjį 
karą prieš liaudį. Tiktai taip 
galima suprasti varžytojiškus 
aktus ir priešiškus įstatymus, 
išeinančius iš Washingtono. 
Liaudis verčiama už Šiaurių 
Atlanto karinį paktą sumokė
ti praradimu savo laisvių ir 
nužeminimu savo gyvenimo 
lygio. Tas šaltasis karas tu
ri būti sustabdytas namie ir 
užrubežiuose. Su tuo supra
timu ir mobilizuojame marša- 
vimą (People’s Lobby).”

Greta to, kas čia pasakyta, 
kad maršuotojai, pirmoje vie
toje, veiks už taiką, kožna 
prisidedanti prie maršavimo 
grupė turi ir savus specifiškus 
reikalavimus. Pavyzdžiui:

Veteranai reikalauja pratęst 
52-20 (po $20 per savaitę da
vinį 'veteranams, jeigu jie ne
turi darbo), taipgi atmesti 
Atlanto paktą.

Unijistai reikalauja atšaukti 
Taft-Hartley įstatymą, o iš
leisti liaudžiai naudingus civi
linių teisių apsaugos įstaty
mus.

Rendauninkai reikalaus pa
naikinti - sustabdyti visašališ- 
kojo valdininko Tighe Woods 
įsakymą kelti vendas.

Mokytojai reikalauja dau
giau paskyrų švietimui, ne mi
litarizavimui. Studentai rei
kalaus laisvių susirinkti, tar
tis, turėti balsą mokslo reika
luose.

Moterys' reikalauja daugiau 
žaismaviečių, mokyklų, bied- 
nuomenės vaikams ir jauni
mui priežiūros ir finansinės 
paramos.

Ir visokios kitos grupės kels 
savo reikalavimus, pateiks 
juos savo kongresmanams ir 
senatoriams'.

Susimušę už Moteriškę

A.L.D.L.D. 2-rosios Apskrities

PIKNIKAS
Įvyks šį Sekmadienį

Gegužes - May 22
Lithuanian Liberty Park

340 Mitchell Ave., Linden, N. J.
®

Dainuos Sietyno Choras
vad. W. ŽUKO, iš Newark, N. J.

Kalbės D. M. Šolomskas
. Svarbiais dienos įvykiais

. A. PAVIDIS ORKESTRAS 
GROS ŠOKIAMS

® e €
BUS SKANIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

. <?> » >
KELRODIS: IŠ Brooklyno-New Yorko traukiniais 

nuo Pennsylvania stoties, 33rd St. ir 7th Avė., N.Y.C. 
— 11:07; 12:52; 1:55; 3:10; 4:50; 5:35. — 
AUTOMOBILIAIS, per Holland tunelį keliu 1 iki 
Wood Ave., Linden, N. J., po dešinei tris blokus iki 
Simson Avė. ir po kairei iki Mitchell Ave. Iš Jersey 
City, iš Elizabetho, Newarko busu 44 iki Wood Ave. ir 
eiti, kaip ir automobiliams.

ĮŽANGA 50 CENTŲ.

Du 41 ir 42 metų am
žiaus “jaunikaičiai,” biškeli 
įsigėrę, atsiminę apie ką jie 
svajojo būdami blaivais, pra
dėję ties 163 Prospect Ave., 
Brooklyne, vienas kitam nosį 
“dailinti.” Pasekmės—vienas 
atsidūrė ligoninėje dėl “pa
juodusių akių,” o antrasis su 
pjūviais krūtinėje. ■.

Sakoma; vyrai, susikapoję 
už moteriškę, nors moterų 
mūsų šalyje visiems ištenka 
po vieną, o tūlam ir po dvi, 
virš puse miliono yra daugiau 
moterų, negu vyrų. Matomai, 
šie pasitaikė “gaidiško spor
to” mėgėjai, skaitlinių nežiū
rėjo. 

• I ■ ... . .
Greater New York Fund 

kampanijos vedėjai Brookly
ne atsišaukė į visuomenę pa
spartinti kampaniją sukelti 
Brooklyne $750,000. Viso 
miesto kvota yra $8,000,000.

Bronxas Auga . 
Gyventojais

Vos spėjo įvairybių ieškoto
jai apsidžiaugti ketveriukais, 
gimusiais Collins’ų šeimai ge
gužės 4-tą, Bronxe, gegužės 
15-ta Mr. ir Mrs. Charles ir 
Anne Josephson susilaukė tri- 
jukų, berniuko ir dviejų mer
gaičių. Kūdikiai bendrai svė
rė apie 13 svarų.

Ir šiems pribuišiams kol kas 
gal negręsia benamystė, nes 
tėVas esąs (maliavų firmos ve
dėju.

Studentams Neleido 
Džiūrės Teismo

Laike New Yorko City Col
lege studentų streiko areštuo
tieji 16 studentų per savo ad
vokatą O. John Rogge krei
pėsi į valdines įstaigas su pra
šymu leisti džiūrei svarstyti 
jų -bylą. Tačiau Washington 
Heights magistratas John E. 

i| Prendergast atsisakė leisti.

Visos Šalies ir Viso 
Pasaulio Akys Stebės 
Rubinstein Balsus

Gegužės 17-tą, New Yorko 
20-me kongresiniame distrik- 
te įvyks specialiai rinkimai iš
rinkimui kongresmano, vieton 
Sol Bloom, kuris mirė.

Balsuoti gali visi, kurie bu
vo užsiregistravę balsavimams 
praėjusi rudenį. Valandos nuo 
6 ryto iki 7 vakaro.

Distrikte, išdrykusiame pa
gal Hudson iki 8th Avė. tarp 
26th ir 116th Sts., randasi 
135,000 balsuotojų, iš kurių 
apie 50,000 tikimasi išeisiant 
balsuoti. Mat, yra darbo žmo
nių, kurie mano, kad tik pre
zidentų rinkimuose svarbu 
balsuoti. Tūli visai nesupran
ta, kad kongresas svarbiau ir 
už prezidentą. Kongresas ga
li prezidentą valdyti.

Darbo žmonėms pasilikus 
namie, neišėjus balsuoti už 
savus, darbininkų kandidatus, 
reakcininkai laimi. Reakcinin
kai niekad neužmiršta to 
lengviausio, bet be galo svar
baus kovos už savo reikalus 
Įrankio—baloto (balsavimo).

Kongresinio 20-jo distrikto 
ribose šį antradienį,- 17-tą, 
lenktyniuos keturi kandidatai. 
Trys iš jų yra savo politika 
visiškai panašūs vienas kitam, 
kaip tripletukai. Jie visi re-, 
mia “šaltąjį karą,” juomi 
kurstymą šaudomojo karo. 
Jais yra republikonų kandida
tas McIntyre, Tammanės de
mokratų — Shalleck, ir lietu
viškųjų socialistų plauko “li
beralų” statomasis Roose vel
tas.

1 Amerikos Darbo Partijos, 
kuri New Yorke yra Progre
syvių Partija, kandidatu yra 
daktarė Annette T. Rubin
stein, žymi, švietėja, jauna 
amžiumi, bet'jau sena dar
buotoja už darbo žmonių vai
kams prižiūrėtu ves, žaisma- 
vietes, nemokamus užkan
džius mokyklose. Ir ypačiai 
visuomet daug veikia, kalba, 
rašo už išsaugojimą taikos. <

Visos Amerikos ir pasaulio 
akys stebės kiekį už ją paduo
tų balsų, nes jais bus mieruo- 
jama, kiek mūsų šalies reak
cijai pavyko ar nepavyko 
raudonbaubizmu apspanginti 
žmones nuo regėjimo, kad 
jiems ruošiamas trečiasis pa
saulinis karas. T—as.

Teisia 8 Tinkuotojy 
Firmas

Astuoni tinkuotojų (plaster
ers) firmų savininkai Brook
lyne prisipažino kaltais vie
name ar keliuose prasižengi
muose statybos įstatymams.

Laike jų įkaltinimo praėju
sį rudenį Ring's Apskrities 
prokuroras Goldstein sakė, 
kad ta grupė “per trejis me
tus kontroliavo ir kontrakta- 
vo. didesnę pusę visų tinkavi
mo darbų Brooklyne.” Kad 
jie “užkeldavo kainas varžy
bose ir uždėdavo atviras ir 
slaptas duokles paimantiems 
darbus.” Kad tais veiksmais 
jie “pabrangino apie milionu 
dolerių Brooklyno statybą.”

Daugėja Proto ligoniai
Valstijinė proto , sveikatai 

įstaiga praneša, kad bėgiu 
vienų paskiausių metų sergan
tieji proto ligomis padaugėjo 
4.1 procentais. Viso valdinė 
įstaiga prižiūrėjo 112,500 to
kių ligonių. Pirmesniais me
tais buvo 108,000.

Didėja nedarbas, benamys
tė, žmonių nedatekliai ir 
skurdas, o kartu ir visokios 
nesveikatos.

Dailė, ar Nepadorybė?
Tas klausimas iškilo ne pas 

mus, ne Lietuvių Dailės Pa
rodoje, kuri šiomis dienomis 
užsidaro. Ne. Jis kilo pa- 
skilbusioje New Yorko sekci
joje, Greenwich Village, kur 
susibūrę vidutiniai ir biednuo- 
menės dailininkai kur taip 
pat sukinusi šimtai asmenų, 
turinčiu ar norinčiu turėti su 
dailininkais artimus santy
kius.

Ginčas kilo Rosetta i Gold
man savo knygų krautuvėje, 
21 Greenwich Ave., išstačius 
parodai asmens dydžio artifi- 
cialę nuogą “moteriškę.” 
Daug asmenų, sakė ji, užėjo 
pas ją —vieni užgirti, kiti 
protestuoti. Bet ji, skaityda
ma statuetę daile, atsisakė 
prašalinti. Sekmadienį atėjo 
policija: išsivedė ją areštuoti 
ir išsinešė jos statuetę. Da
bar spėlios, ką atstoviu ja ta 
nuogalė—dailę, ai' nepadory- 
bę?

Rinkimai Jiems 
Apsimoka

Niekas niekad iki cento ne
galėjo surokuoti, kiek partijos 
išleidžia rinkimams. Tačiau 
žinovai sakosi apytikriai ap- 
rokave, kad republikonai, so- 
cialistai-“liberalai” ir Tamma
nės demokratai 20-me kon
gresiniame distrikte (New 
Yorko West Side) įvyksian
čiuose specialiuose rinkimuo
se gegužės 17-tą išleisią apie 
100 tūkstančių dolerių.

Atsimenant, jog yra žmo
nių, kurie vienu popiečiu, be 
sudejavimo, išleis penkinę ar 
dešimkę pasilinksminti, bet su 
dideliu skausmu, tarsi dantį, 
ištrauks iš kišeniaus pusdole- 
rį rinkimams, matosi, kiek 
daug svarbos buržuazija deda 
išrinkimui tik to vieno kon
gresmano.

Holland Tunelis
Atdaras Dienomis

Iš Holland Tunelio išvežta 
650 tonų griuvėsių, tačiau tu
nelis dar nėra užbaigtas pa
taisyti, nors trafikas pirmą 
dieną po eksplozijos buvo lei
džiamas.

Paskubinimui pataisų," iš 
New Jersey į New Yorką 
kelias bus uždaras naktimis 
nuo 8 vakaro iki 6 ryto, iš
skyrus sekmadienio vakarą.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
, 11—2 dienomValandos, j g—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų’pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY « /
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 41, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Doris Day su Jack Carson filmoje “My Dream Is Yours.”

Bėgdamas nuo Plėšikų 
Juos Išgązdino

Į Alfa Central Bridge Klu
bą, 136 W. 72nd St., New 
Yorke, anksti sekmadienio ry
tą atėjo trys plėšikai, vienas 
su nuogu revolveriu, ir pra
dėjo kortuotojus eiliuoti. Ka
dangi čia toKS nuotikis buvęs 
jau antras, vedėjas šį kartą 
buvo biskį drąsesnis, leidosi 
bėgti šaukti policijos.

Policijos tuo laiku jis nie
kur nematė, neprisišaukė, ta
čiau plėšikai išbėgo ne visus 
iškratę, viso nešini apie $700. 
Jeigu būtų spėję viską išran
kioti, nrenama, būtų išėję su 
keleriopai daugiau.

Gegužės 15-tą, newyorkie- 
čiai turėjome pavasarišką orą, 
57 iki 70 laipsnių.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO MOTERIMS
Moterų Apšvietos Klubo svarbus 

susirinkimas jvyks šio ketvirtadie
nio vakarą, gegužės 19-tą, Liberty 
Auditorijos patalpose, < kampas At
lantic Avenue ir 110th St., Rich
mond Hill. Kviečiame ir ne nares. 
—Valdyba. (115-116)

REIKALAVIMAI
Reikalingas geras darbininkas 

dirbti Restauracijoj. Pageidaujama, 
kad mokėtų pilną darbą. Dėl dau
giau informacijų galite kreiptis as
meniškai arba, telefonuokite. Main 
5-9108, Aleksejus, 44 Hudson Ave., 
Brooklyn, . N. Y. (115-117)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: į UT "^kare ’ 
( L— o Vdndlc

Penktadieniais uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

I ;
TITOIY/Q D ID 411 GRAND STREET
/jll l o DAI! BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

, DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
^Telefonas
EVergrecn 4-7729 TELEVISION

/

r—————--------—

Peter
KAPISKAS

T iz. /

<*-» . ' . y i***. ”t r

V
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

••• . •
RHEINGOLD

BEER & ALES 
« ’

? ., z *

32 Ten Eyck St.
Peter Kapiskas Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
e , i

Catherine Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS x-

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITftJE
/

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9612
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