
Bus sunku, bus blogai.
Kruvina pradžia.
Dar kvailas žygis.

Mii4ies bausmė.
Velnias ir degtinė.

Rašo A. BIMBA

oficiališko-
Darbo Or-

kapitalistinj

Dabar jau turime ir tikrai 
autoritetišką žodį. Kalba po
nas Morse, galva 
sios Tarptautinės 
ganizacijos.

Jis sako: Visą 
pasaulį užklups baisi ekono
minė krizė, kai ginklavimosi 
lenktynės sumažės. Reikią vi
siems ruoštis prie pasitikimo 
didžiausio nedarbo.

Štai jum ir nuogas faktas, 
kodėl mūsų kapitalistai ir mū
sų valdžia taip bijo taikos. 
Bus taika, bus baisi krizė!

Mes taip seniai sakėme. Da
bar savo balsą prideda ir ka
pitalistinis autoritetas.

Tai šitaip mūsų įsteigta ir 
ginklai^ palaikoma Japonijos 
valdžia pasitiko savo “nepri- 
Mausomybę.” Penki šimtai 
T/nonių sužeista, kiti penki 
šimtai -.sukišta i kalėjimus tik 
viename Tokyo mieste.

Kaip tai darbo liaudis drįso 
švęsti Pirmąją Gegužės! Ji tu
rėjo būti kraujuose paskan
dinta ir tapo paskandinta.

Naujieji Japonijos valdovai 
pilnai įrodė, kad jie ne bloges
ni teroristai už senuosius val
dovus, kuriu nuvertimui mūsų 
šalis paklojo keletą šimtu tūk
stančiu jaunų vyrų.

—o—

Trumanas nutarė ir patvar
kė* kad niekas negali is 
Amerikos patekti į socialisti
nius kraštus bn valdžios pate
pimo.

^8/gis visiškai kvailas ir nie» 
nepateisinamas. Ko

* faip bijoti? Argi jau ten pa
tekęs žmogus tuojau užsikrės j jungą; 
bolševizmu ir pasidarys “pa
vojingu ?”

su

pagal

—o---

Churchillas turi bėdos 
darbiečiais. Iki šiol jie viso
mis keturiomis rėme jo užsie
ninę politiką. Bet dabar Dar
bo partijos komitetas nutarė 
spirti valdžią, kad ji pritartų 
Keturių Didžiųjų susirinkimui 
dėl suvienijimo Vokietijos. 
Anglijos žmonės tam prita
ria.

Jeigu kietai priešinsis Chur
chill, jis gali netekti įtakos.

Jam nesiseka šokti 
mūsų muziką.

—o—
Mirties bausmė yra biaurus 

dalybas. Ji iš visur turėtų būti 
Iššluota.
w Gal ne visiems žinoma, jog 
ir mūsų šalyje kasmet po ke
letą desėtku žmonių oficiališ- 
kai nužudoma.

Štai jums duomenys: Tarpe 
1930 ir 1949 metų kasmet bu
vo nužudyta po 147 krimina
listus. 1949 metais elektros 
kėdėje sudeginta 119 žmonių.

Užpernai buvo geriausi 
tai, buvo nužudyta tiktai 
Pernykščių skaitlinių dar 
turime.

me- 
82.
ne-

—o—
Metodistų bažnyčios galvos 

turi bėdos su “velnio išradi
mu”, vadinamu degtine. Jos 
norėjo pravaryti nutarimą, 
kad joks metodistas negali 
būti jokiu bažnyčios viršinin
ku, kuris to išradimo nors la
šą Įlašina sau gerklėm Bet ne
pavyko: pasipriešinimas buvo 
nesvietiškas.

Tas tik parodo, kad 
tos vieros žmonės be 
apsieiti negali.

ir ši- 
velnio

darbi- 
darbo 

kitai nu-

Organizuoti plieno 
ninklti dar kartą įrodė 
Lgalyųę. Tik dienai 
trauke darbą ir visiems valdo
vams kinkos sudrebėjo. Ir tei
sėjai tuojau kitaip pradėjo 
giedoti.

Nebus plieno, bus riestai. 
O iŠ ko bus gaminami karo 
pabūklai? Gi be jų kapitaliz-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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AUKŠČ. TEISMAS UŽGYNĖ VALDŽIAI PAKELTI PLIENO 
SPRENDIMĄ
VADAI PAŠAUKĖ 
STREIKIERIUS

DARBAN

DARBININKAM ALGAS, KOL PADARYS
Baisus skurdas ir ligos 
slegia Egipto kaimiečius

k

GRŪMOJA SUIRIMAS 
ADENAUERIO VALDŽIAI 
VAKARŲ VOKIETIJOJE
Net ir Adenauerio partijieeiai 
smerkia amerikinius jo planus

Bonn, Vokietija. — Lais
vųjų Demokratų partija ir 
Vokiečių partija priešinasi 
taikos kontraktui (laiki
niam susitarimui), kurį an
glai - amerikonai perša va- 800 t ū k s t a n č i u armijos, 
karinei Vokietijai.

Vakarų Vokietijos prem
jero Adenauerio valdžia su- 

i susideda iš jo paties Krikš
čionių Demokratų (klerika
lų) partijos, Laisvųjų De
mokratų ir Vokiečių par
tijų.

Adenaueris karštai remia
-anglų - amerikonų planą:

Rekrutuoti 12 divizijų 
vokiečių armijos (apie pu
se milijono), prijungti tas 
divizijas prie vakarinių Eu-

I ropos kraštų 
armijos prieš

tarptautinės 
Sovietu Sa- 4- 4.

tai pasirašyti 
taikos kontraktą

Mainais už 
laikinį 1____

(bet ne tikrą talkos sutartį) 
su vakarine Vokietija, pri
pažinti jai “beveik nepri
klausomybę” ir palaipsniui 
įtraukti į karinį Atlanto 
kraštų sąryšį prieš komu
nizmą.

Kadangi prieš tą planą 
išstoja dvi valdinės partijos 
— Laisvieji Demokratai ir 
Vokiečių partija, tatai grę- 
sia suardyti sudėtinę Ade
nauerio valdžią.

Šios partijos senate jau 
pirmiau išstojo prieš Ade
nauerio politiką. Tai Ade- 
naueris ir prarado senato 
daugumą.

Dar daugiau. Jau da
lis ir Adenauerio partijos 
-Krikščionys Demokratai— 
neigia jo pag e i d a u j a m ą 
kontraktą su anglais-ame
rikonais.

Tam kontraktui viešai 
pasipriešino Franz Josef 
Strauss, Bavarijos Krikš
čionių Socialistų sąjungos. 
O ta sąjunga yra didelė da
lis paties Adenauerio par
tijos.

Su Straussu eina daugelis 
jaunųjų krikščionių demo
kratų vakarinės Vokietijos 
seime.

Socialistai seimo nariai 
jau nuo pirmiau kritikuoja 
Adenauerį už pasidavimą 
anglų - amerikonų planui. 
Komunistai reikalauja 
griežtai jį atmesti.

Visi jie nurodo, kad tai
kos kontraktas traukia va
karinę Vokietiją į karinę 
talką prieš Sovietus, bet ne
žada jai laisvės kaip sava
rankiškai valstybei.
PAVERGIMAS PO 
“TAIKOS KONTRAKTU”

Amerikonai, an_glai ir

mas, kaip tas piktas,. baisus 
kriminalistas, nė- žingsnio žen
gti nebegali.

francūzai ketina palaikyti 
20 divizijų savo armijos va
karinėje Vokietijoje ir po 
to pasirašymo taikos, kon
trakto su ja. Tai būtų apie 

iškaitant nuolatinius divizi
jų papildymus. O apie 500,- 
000 vokiečių kariuomenės 
būtu laikoma po svetimąja 
anglų - amerikonų ir fran- 
cūzu komanda. Vokiečiu 
kariuomenė .būtų ne savos 
valstybės armija, bet At
lanto kraštų įrankis prieš 
Sovietų Sąjungą.

Socialistai, Laisvieji De
mokratai ir Vokiečių par
tija reikalauja atmest ar
mijos rekrutavimą, iki bus 
suteikta vakarinei Vokieti
jai visiška nepriklausomy
bė.

DAUGUMA REMIA 
SOVIETŲ PASIŪLYMĄ
Jie ir vakariniu vokiečiu 

dauguomenė pritaria Sovie
tų pasiūlymui —. suruošti 
laisvus visuotinus, balsavi
mus dėl rytinės ir vakari
nės Vokietijos sujungimo į 
vieną valstybę; padarytiti-. 
krą taikos sutarti su ja ir 
pripažinti Vokietijai visiš
ką nepriklausomybę.

Hamburgo laikraštis 
Welt, rašydamas prieš 
glų - amerikonų planą, 
ko:

—Jūs pirma turite išlais
vinti vergus (vokiečius); 
tiktai po to galėtumėte juos 
traukti sau i talka. V v

Fralikfurto dienraštis A- 
bendpost pyksta, , kad an
glai - amerikonai vis nieki
na vokiečius. Pavyzdžiui:

—Vakarinėje Vokietijoje 
yra daugiau kai]) 250 plau
kiojimo vietų. Bet vokie
čiams užginta jose maudy
tis. Jūs norite, kad vokie
čiai eitų jums į karinę tal
ką, bet vengiate net maudy
tis kartu su jais.—

Die. 
an
sa-

Turku ministrai reikalauja 
uždraust kritikuot juos

Istanbul, Turkija. — Tur
kijos premjeras Adnaų 
Menderes įteikė savo sei
mui pasiūlymą, kad bausti
nai užgintų asmenims ir 
laikraščiams skritikuot bent 
vieną ministrą. Reikalauja 
1 iki 6 metų kalėjimo už 
kritikuojančius rašymus bei 
priešingas ministram kal
bas.

SUDEGĖ 5 VAIKAI
Bogota, N. J.—Per gaisrą 

Ed..Davisų namuose sudegė 
keturi atsilankę į svečius J. 
Pattonu vaikai.

Kairo, Egiptas. — Ameri
kinė Rockefellerių Įstaiga

Egipto kaimiečiai gyvena 
dar kur kas blogiau, negu 
Indijos valstiečiai.

vuose, mėšlynuose; 
centai kaimiečiu 
kraujalige, vidurių 
lėmis ir įvairiomis 
čiamomis ligomis.

kirmė-

šeši iš

Du Amerikos lakūnai 
liudiją apie ligų 
bakterijų skleidimą

Ko-
liaudininkų radijas

Korėja. — Šiaurinės 
rėjos 
pa skelbė, kad:

Du nelaisvėn paimti ame
rikiniai lakūnai, leitenantai 
John Crane ir G. I. Enoch, 
prisipažino, kad jie patys iš 
lėktuvo mėtė apkrečiamųjų 
ligų perus į Šiaurinės. Korė
jos Liaudies Respubliką.

Liaudininkai numušė jų- 
dviejų bomboneši sausio 
d. ir suėmė jo lakūnus.

13

Francūzai Įkalino
1,315 tunisu

Tu n i si j a.— F ra ncū za i yra 
įkalinę 1,315 Tunisijos pa- 
trijotu, kurie per demon
stracijas reikalavo ne
priklausomybės nuo Fran- 
ei ios.

kuš, Franci jos pastumdė
lis, dabar ragina karinę 
valdybą paleisti tuos politi
nius kalinius. Sako, jų pa- 
liuosavimas gal apramintų 
kerštingus tunisų bruzdėji
mus prieš francūzus.

Prie tų bruzdėjimu prisi
dėjo ir tautinio Tunisi- 
jos “valdovo” - kunigaikš
čio duktė Zakia. Bet fran
cūzai nedrįsta ją kliudyti.

Sovietai leidžia 
8,000 laikraščių

Maskva.’ — Sovietu Są
jungoj yra leidžiama 8,000 
laikraščiu, kurie turi 40 mi- 
lijonų nuolatinių ėmėjų, 
kaip kad pranešta Sovieti
nės. Spaudos Dienoje geg. 5.

Be to, Sovietų Sąjungoj 
leidžiama 1,500 žurnalų.

Anglijoj surasta nauji 
anglies klodai

Warrington, Anglija. — 
Anglų valdžios geologai, 
gręždami iki 2,000 pėdų gi
lyn, surado naujus anglies 
sluoksnius. . Skaičiuoja, kad 
iš naujųjų kasyklų galima 
bus. gauti apie 200 milijonų 
tonų anglies.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir šilčiau.

kiekvieno šimto dalinai ap
akę, o vienas nuošimtis vi- 
sai aklų.

Egipto kaimiečiai dau
giausia minta tik paprasta 
nerauginta duona. Viduti
nis jų šeimynos uždarbis— 
tiktai apie $5 iki .$8 per 
mėnesi.

Dauguma Egipto kaimie
čių miršta per 15 iki 20 mė
ti i nuo gimimo.

Vokiečių socialistai 
laimi balsavimus 
prieš armijos draftą

Wiesbaden,

ivyko miestu ir apskričių 
valdybų rinkimai Hesse, 
vienoje iš vakarinės Vokie
tijos valstijų - provincial. 
Rinkimus laimėjo socialde- 

vokiečių kariuomenės re- 
krutavima i tarptautinę ar
miją prieš Sovietų Sąjun-

Tai ryškus socialistų lai
mėjimas prieš vakaru Vo
kietijos premjerą Adenau
erį, kuris užgiria a.nglų- 
amerikonų planą rekrutuot 
vokiečių armiją prieš ko
munizmą.

Už socialistus paduota 
855,897 balsai; už Adenau
erio krikščionis demokratus 
394,137; už vadinamus lais
vuosius demokratus 331,• 
027, už komunistus 92,624 
balsai.

Laisvieji demokratai da
lyvauja i Adenauerio val
džioje, bet jau peikia Ade
nauerį už pasidavimą kari
nei Amerikos politikai.

Banko plėšikas nori tapt 
kunigu ar misionierium

AlTopeka, Kansas. — 
Johnson, pasiprašęs klebo
no, sakė pamokslą baptistų 
bažnyčioje, prisip ą ž i n d a - 
mas, kad su savo sėbru iš-

Johnsonas pasižadėjo tap
ti kunigu ar misionierium 
po to, kai atliks bausmę ka
lėjime. Tada mokysiąs ki
tus, jog neverta plėšikauti.

Po pamokslo jis tapo 
areštuotas. Galėtu būti nu
teistas 10 iki 50 metu kalė
jimo.

Jo pamoksiąs buvo sklei
džiamas per radijo ir tele
viziją.

LĖKTUVŲ IR LAIVU 
NUOSTOLIAI
KORĖJOS KARE

Korėja. — Amerikonai 
praneša, kad jų lakūnai nu
šovė dar 4 rakietinius Šiau
rinės Korėjos lėktuvus.

Šiaurinių korėjiečių' radi
jas s.ako, kad jų patrankos 
numušė dar 8 Amerikos 
lėktuvus ir nuskandino dar 

i vieną amerikinį karo laivą.

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.
!.............. .. . ............................ ------------ . ■ ■ ■■■ '

I UNIJOS 
PLIENO 
ATGAL

Valdžia, sakoma, didins plieno 
kainą puspenkto dolerio tonui

Washington.— Aukščiau - 
sias Jungtiniu Valstijų 
Teismas šeštadieni uždrau
dė valdžiai pakelti plieno 
darbininkams algas be fa
brikantų sutikimo.

O prez. Trumanas tik 7 
valandomis pir-miau buvo 
pareiškęs plieno kompani
joms ir unijai, kad jie tu
ri susitarti dėl algų; o jei
gu ne, taj pats prezidentas 
pakels algas, pradedant nuo 
pirmadienio, gegužės 5.

Gegužės 12 d. Aukščiau
sias Teismas spręs, ar prez. 
Trumanas turėjo teisę per
imti plieno fabrikus į val
džios rankas.

Šis teismas, sulaikė pir
mesni federalio apskrities 
teisėjo Pine sprendimą, ku
ris Įsakė valdžiai sugrąžint

Kai tik Pine tai]) nu
sprendė, tuojau sustreikavo 
650,000 plieno darbininkų.

Valdžia apriboja 
gazolino vartojimą

Washington. — Valdžia 
įsakė trečdaliu sumažinti 
gazolino vartojimą civili- 
nams lėktuvams ir automo
biliams.

90,000 aliejaus - gazolino 
darbininku streikas per sa
vaitę laJiai sumažino gazo- 

i lino atsargas, kurios ypač 
Varui taupomos.

Streiko vadai tariasi pa
skelbt streiką ir prieš alie
jinius fabrikus Californijoj.

Iki šiol buvo leista Cali- 
fornijos fabrikams gaminti 
kūrą Korėjos karui; heLpa- 
sirodė, jog fabrikantai 
siunčia Calif orn i jos gazoli
ną ir civiliniam pelnui į ki-

Nuslopintas Kanados 
kalinių maištas

M o n t r ea 1, Kana da.—A p i e. 
580 kalinių per 3 su puse 
valandas maištavo prieš 
čionai tinio Bordeaux kalė
jimo viršininkus. Protes
tavo prieš sukirmijusius,

Prieš kalinius buvo pa
šaukta 1,000 policininkų, 
gaisragesių. Jie atakavo 
maištininkus troškinančio
mis, ašarinėmis, bombomis, 
smarkiomis vandens srovė
mis iš gaisrinių vamzdžių 
ir buožėmis. Taip, paga
liau, ir numalšino sukilė
lius.

Bucharest ,Rumunija. — 
Tapo atgabenta 500 Šiauri
nės Korėjos liaudininkų 
našlaičių. Rumunijos val
džia įtaisė jiems patalpas. 

Sužeista keli kaliniai ir Priims dar 1,000 liaudiniu- 
_ > kų našlaičių.kalėjimo sargai.

LAISVE - LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States

110-12 ATLANTIC AVIU 
Richmond Hill 10, N. Y.

Tel. Virginia 0-1827—1828

Bet kuomet Aukščiausias 
Teismas suspendavo Pine 
sprendimą, laikinai dar pa
likdamas fabrikus valdžios 
žinyboje, tai unijos pirmi-? 
ninkas Philip Murray vėl 
pašaukė streikierius' dar- 
ban.

Sekmadienį unija ir kom
panijos derėjosi del algų 
priedų. Derybos suiro.

Pranešama, jog valdžia 
sutinka padidinti plieno 

, už tai 
darbinin- 
18 centu 
tūlus ki- 
vertus 7

kainas 84.50 tonui, 
ragina pakelti < 
kams algas apie 
valandai ir duoti 
tus pagerinimus, 
centų per valandą.

Bet kompanijos reikalau
ja pakelti plieno kainas net 
$12 tonui mainais už to: 
kius priedus darbininkams.

Tuo tarpu dauguma strei-

murmėdami prieš federalių 
teismų patvarkymus.

Taft perša sutraukyt 
ryšius su Sovietais

Cleveland. — Republiko
nas senatorius Robertas 
Taftas, kalbėdamas už save 
kaip kandidatą į preziden
tus, siūlė sutraukyti diplo.- 
matijos ryšius su Sovietų 
Sąjunga, o ypač su Vengri
jos ir Bulgarijos liaudies 
valdžiomis — atšaukti Ame
rikos atstovus iš tų šalių.

Taip jis kalbėjo Politinia
me Lietuvių - Amerikiečių 
Klube ir dviejuose kituose 
susirinkimuose.

Senatoriai peikia Trumaną 
už žiniy slėpimą

Washington.-— Trys laik
raštininkai senatoriai per 
radiją kritikavo prezidento 
Trpmano įsakymą, sulai
kantį žinias apie valdžios 
veiksmus, apie pramonę bei

Demokratai s e n a t o r i ai 
Blair Moody ir A. S. Mon- 
roney ir republikonas sen. • 
Fred A. Seaton sakė, val
džia “aršiai, nepakenčia
mai” užgniaužia ir tokias 
žinias, kurios nėra joks ka
rinis sekretas.

Rumunija priglaudžia 500 
Korėjos našlaičiu
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KAS VEJĄ SĖJA...
VALDANČIOJI KLASĖ, norėdama pakenkti darbi

ninkų judėjimui, naudoja bjauriausias priemones. Tarp 
kitko, ji organizuoja chuliganus, kad šie pultų tai, kas 
darbininkų judėjimui yra šventa.

Gegužės pirmosios darbininkų eisena Niujorke buvo 
chuliganų puolama: jie mėtė į demonstrantus kiauši
niais, mėtė tarnaitėmis,, mėtė visokiais kitokiais daiktais, 
kuriuos nugriebė.

Pasitaikė net ir taip, kad chuligano plyta, taikyta de
monstrantams, pataikė į policmano galvą!

Komercinė spauda, užuot pasmerkusi chuliganų elgesį, 
jįužgyrė!

Nežinome, ar panašus tonas, buvo duotas ir per “Voice 
of America,” bet žinant mūsų valdančiosios klasės išmin
tį, galėjo ji didžiuotis tuo niekšišku darbu net ir pla
čiam pasauliui.

O mes visgi pasakysime: niekšiškais, chuliganiškais 
darbais jūs, ponai, darbininkų judėjimo nesulaikysite!

Atminkit: kas vėją sėją, audrą pjauna.

MILIJONAI
NELENGVA pasakyti, kiek milijonų žmonių per visą 

pasaulį demonstravo Gegužės pirmąją, bet lengva pa
sakyti, kad maršavo daug milijonų.

Ypatingai pasaulio dėmesį atkreipė Japonijos darbi
ninkai, kur iš viso maršavo miestų gatvėse apie du mi
lijonai žmonių.

Tai rodo Japonijos darbininkų judėjimo tvirtėjimą.
Tai rodo komunistų įtakos darbininkų judėjime au

gimą.
Įdomu ir tai, kad Japonijos demonstrantai vienu iš 

svarbiausių šūkių statė šį: “kovokime už mūsų krašto 
nepriklausomybę!”

Tai šūkis, nukreiptas tiesiai prieš Wall strytą.

ANGLIJOS DARBIECIŲ BALSAS
ANGLIJOS Darbo Partijos vadovybė vienbalsiai pa

sisakė už tai, kad tuojau būtų sušaukta keturių didžiųjų 
konferencija Vokietijos apvienijimo reikalu.

Tai svarbus žingsnis. Tai žingsnis, beje, kuris parodo, 
kad Bevano frakcija Darbo Partijoje ima viršų. Be- 
vanas jau seniai reikalavo, kad keturios didžiosios vals
tybės turėtų savo konferenciją taikos klausimams dis- 
kusuoti, bet Attlee ir Morrison tam priešinosi. Dabar 
juodu pasidavė Bevano frakcijai.

Darbo partijos vadovybė mato, jog Anglijos žmonės 
nenori karo, nenori jam ruoštis. Dėl to\ji, darbiečių va
dovybė, ir priversta klausyti žmonių balso.

Beje, už keturių didžiųjų konferenciją Vokietijos rei
kalams spręsti pasisakė ir Vakarų Europos socialistinių 
partijų vadovai.

Karo invalidų laikrodininkų mokykla
Long Island, N. Y.— “Jo

seph Bulovą Laikrodininkų 
mokykla” buvo įsteigta 1945 
metais Woodside miestelyje, 
kurios pirmaeilis tikslas buvo 
išmokinimas karo invalidų 
laikrodininkų amato.

Mokyk, turėjo vietos dėl 125 
mokinių, bet ja susidomėjimas 
buvo toks didelis, kad jau nuo 
1946 metų ji veikė dviem pa
mainoms. Praėjusiais metais į 
ją įstojo 70 mokinių, jų tarpe 
nemaža Korėjos veteranų ir 
nemaža rekomenduotų kari
nių ligoninių ir Veteranų Ad
ministracijos.

Karo invalidai-moksleiviai 
gauna ne tik pagrindinį laik
rodininko. amato pažinimą, 
laikrodžių ir instrumentų re
montą, bet taip pat supažin
dinami su auksakalio amato 
pagrindais. Mokiniai praktiką 
atlieką mokyklos pavyzdinėje 
krautuvėje. Joje jie praktiš
kai atlieka darbą su visų rū
sių laikrodžių sistemomis. Iš
moksta apčiuopti atnešto laik
rodžio remonto dydį ir taisy
mo būsimą laiką.

Mokykla yra nemokama — 
nei už mokslą, praktiką ir me
džiagas.

Kažkurie mokiniai į mokyk
lą atvyksta invalidų kėdėse, 
kiti atkiūtina lementais, treti 
pasiramsčiuodami lazdomis. 
Atsisėdę prie stalų jie užmirš

ta visą savo negalią. Dirbda- 
mi-mažais instrumentais ma
žuose laikrodžiuose — jie ne 
tik sustato taisomus subjek
tus; jie patys užsigrūdina.

Mokykla yra specialiai skir
ta karo invalidams. Joje yra 
specialios rampos važiuoja
mosioms kėdėms, korkinės 

, grindys kad išvengti remontų 
ir 1 a z d ų paslydimo, durys 
aprūpintos “elektrinėms a- 
kims” atsidarančios bet kam 
prisiartinus.

Praėjusį rugpiūčio mėnesį 
mokykla minėjo penktąsias į- 
sisteigimo metines didžiuoda
masi jog jos 343 baigę moki
niai laikrodininkai yra išsi
blaškę po 37 valstybes ir visi 
turi susidarę rimtų, patikimų 
amatininkų vardą.

Mokykla visoje eilėje kari
nių ligoninių yra įsteigusi vi
są eilę šalutinių kursų. Būda
mas tokios ligoninės laikro
dininkų kursuose būsimas Bu
lovą Mokyklos mokinys gali 
vėliau įstoti į vėlyvesnius mo
kyklos kursus, net jam už
skaitomas jo mokslas ligoninė
je.

Nors, kaip jau buvo minė
ta, mokykla buvo įsteigta 
specialiai Karo Invalidams 
remiantis idėja “Padėti už 
mus kovojusiems”, joje randa
ma taip pat invalidai civiliai.

Common Council

Ką mokslininkai mano 
apie žmoniją

Kuomet tenka skaityti jų 
pačių parašyti išsireiški
mai, tuomet galima žinoti, 
kaip jie persis.tato draugiji
nį gyvenimą, apie kurį yra 
taip daug rašoma ir kalba
ma, ypač šiuose laikuose, 
kada visų tautų žmonės es
ti labai neramūs...

Neseniai teko skaityti 
knygą po vardu “Palygini
mų Teorija” ir kiti raštai, 
parašyti pasauliniai pasku
busio mokslininko Alberto 
Einšteino. Galima nesu
tikti su jo teorija, jeigu 
mes. jos nesuprantame arba 
kitaip suprantame, vienok 
turime pripažinti jį esant 
didžiausiu matematiku ir 
fiziku visame pasaulyje. A- 
part kitų dalykų, apie už- 
grabinį gyvenimą jis išsi- 
reiškia sekančiai:

“Negaliu persistatyti Die
vą, kuris atsiteisia ir nu
baudžia daiktus savo sutvė
rimo, kurio siekis ir tikslas 
yra vaizduojamas pagal 
mūsų pačių. Dievas, trum
pai sakant, yra tiktai žmo
nijos silpnumo atspindis.”

“Neigi aš galiu tikėti į už- 
grabinį gyvenimą, nors silp
nadvasiai priglaudžia to
kias mintis iš baimės ar per 
juokingą pasididžiavimą. 
Užtenka man tėmyti sąmo
ningo gyvenimo slaptybę, 
darančią save nepaliaujama 
per visus amžius; mąstyti 
apie stebuklingą visatos su
sitvarkymą, kurią mes 
silpnai tesuprantame, ir nu-
žemintai bandome suprasti krobų, mes 
jos mažiausią inteligentiš-' nežinėliais 
kūmo dalį, pareikštą gam- čių 
toje.

Kitas žymus mokslinin
kas Sir James Jeansas, An
glijos išgarsėjęs astrono
mas, kuris parašė keliolika 
įdomių knygų, tarp kurių 
randasi ir šios.: “Visata ap
link mus,” “Slaptingoji vi
sata,” ir “žvaigždės savo 
kelionėse.” Jos verta per
skaityti.

Iš jo aprašymų mes su
žinome, jog kiekvieną mi
nutę saulė netenka savo 
svarumo dviejų šimtų ir 
penkių dešimčių tūkstančių 
tonų. Sulyg saulės didnmo 
užteks dar milijonams me
tų. Tai tiktai saulė, o kur 
gi žvaigždės? Artimiausia 
žvaigždė Alpha Centauri* 
randasi dvidešimt šešis tri
lijonus mylių nuo saulės. 
Šviesai nueiti iki jos imtų 
daugiau kaip keturis me
tus, o šviesa keliauja per 
erdvę 186,000 mylių per se
kundą. Kada pamisliji apie 
begalines erdves ir apie ne
išmatuojamą laiką, tai žmo
nijos istorija pasirodo la
bai trumpa — tiktai akies 
mirktelėjimas.

Jeansas nesutinka su tais 
autoriais, kurie parašė apie 
svieto pradžią.' Ten sako
ma, kad apie keturis tūks
tančius metų prieš krikščio
nybės erą prasidėjęs visas 
tvėrimas. Jis savo raistuose 
sako:

“Mes dasekrene pradžią 
daug giliau į praeitį. Tvir
tai tikime, jog mūsų žeme 
yra labai maža saulės da
lis, kuri netikėtai tapo iš
mesta. Tas atsitiko apie du 
bilijonu metų atgal. P'er 
šimtus milijonų metų žemė 
likosi neapgyventa, kol pa
galiais atsirado gyvybė ir, 
po pergyvenimo visokių 
formų — viencelių, žuvų, 
reptilijų, žinduolių — pa
siekė žmogaus aukščiausią 
išsivystymo laipsnį. Aukš
tyn eiga buvo gana vin
giuota ir sunki; gyvybė, aU

rodo, pergyveno vargingus 
laikotarpius, pakol netyčia 
užėjo ant tiesesnio kelio, 
kuris vedė į patį žmogų. 
Taipgi mes žinome, jog 
žmogus yra naujas žemės 
gyventojas; jis ją savinosi 
ir valdė vieną tūkstantinę 
dalį savo egzistavimo.”

Jeansas nėra pilnai persi
tikrinęs, kad žmogus būtų 
paskutinė biologiško išsi
vystymo pergalė. Jis ste
bisi ir klausia, kodėl žmo
gus mano, kad jis pasiliks 
ant visados šios žemės val
dytojas.? Todėl abejojan
čiai tęsia toliau:

“Milžiniški šliužai ir di- 
nosaurai valdė žemę per mi
lijonus metų, bet neįstengė 
palaikyti savo viršenybės. 
Po to didieji žinduoliai, ne
svietiškai galingi ir daug 
sverianti, bet su mažu pro
tu, valdė per kitus milijo
nus metų. Žmogus valdė 
tiktai dalį milijono metų. 
Tad kodėl jis mano, kad 
jam yra lemta pasilikti val
dytoju ant visados?”

Anot Jeanso, daugelis 
priešų tebesi randa tarpe 
mūs dar neužkariautais, o 
tie priešai naikina patį 
žmogų. Kiti bijosi, kad 
nuodingi vabalai nušluos 
mus nuo žemės paviršiaus.

I Todėl nusiminęs toliau pa
sakoja, kad žmogus, kuris 
pajėgė užkariauti didelius 
gyvūnus, ką pripildė žemę:

“Dar neužkariavo mi- 
dar tebesame 

kasi ink priežas-
ir operacijų tam tikrų 

ligų, kurios dar gali išnai
kinti žmoniją. ‘Mes taipgi 
turime kovoti prieš badą, 
prieš nedorybę, prieš pra
gaištingus draugijinius pa
linkimus ir prieš karingas 
savęs sunaikinimo tenden
cijas. Tos kovos dar nė
ra laimėtos, jų pasekmės 
dar tebėra abejonėje.”

Laikui bėgant, žmonės ir 
jų nusistatymas viens lin
kui kito žymiai keičiasi. A- 
pie nepaliaujamą besikeiti- 
mą jis aiškina taip:

“Gyvenimui bėgant per 
šimtmečius, dora ir nedory
bė apsikeičia vietomis. Ra
ganų deginimai buvo skai
tomi darybės aktais,' o sko
linimai pinigų ant nuošim
čių už palūkas — nedory
bėmis. Tūtų fila n t r o p ų 
veiksmai šiandien atrodo 
gana dorais, bet tolimoje 
ateityje gali rokuotis per
dėm klaidingais.”

Tai yra trumpos ištrau
kos iš jų raštų. Jųjų išsi
reiškimai parodo, kaip jie 
supranta žmoniją. Aišku, 
jie nėra sociologai, neigi vi
suomenininkai, tačiau jų 
supratimas apie draugijinį 

i gyvenimą yra teisingas. To- 
| dėl aš cituoju jų pasaky
mus, kad tie lietuviai, ku
rie nėra skaitę jų raštų, 
kad žinotų, jog tie dideli 
mokslininkai nepritaria to
kiai tvarkai, kuri remiasi 
ant pavergimo ir iš.naudo- 
j:mo. Jie netiki į tokius pa- 1 
sakymus, kad aps.iginklavi- 

i mas yra dėl taikos; kad ka
riavimas, žudymas, žmonių 
yra taipgi dėl taikos. To
kiems pasakymams tegali 
tikėti tiktai nemąstanti as
menys,.

Mes gyvename tokiame 
laikotarpyje, kuomet kapi
talistinių šalių krikščioniš
ka civilizacija yra atsukta į 
klaidingą pusę. Aukščiau
siu idealu . yra laikomas 
privatiškas turtas, o kad tą 
turtą įsigyti, reikia pavergi

ti ir išnaudoti žomesnės 
klasės žmones; kad tam sie
kiui nepasipriešintų, reikia 
skaitlingos armijos ir gerai 
apginkluotos. Vietoje tar
tis su darbininkais, tai yra 
jiems diktuojama; vietoje 
kovoti prieš nuožmias ligas, 
nuodingus vabalus ir gam
tos žiaurumus, mes kovoja
me tarpe savęs, žudome 
stipriausius žmones, išrink
tus iš jaunuolių tarpo pa
čius geriausius. To neuž
tenka, dėl didesnio keršto 
mes žudome nieku neprasi- 
kaltusius civilius gyvento
jus: moteris, mažus vaikus 
ir senukus, kam jie kitaip 
supranta patį gyvenimą ir 
kovoja už savo teises.

Mes paskelbiame karus, 
išžudome milijonus žmonių 
vien tik dėl to, idant tur
tingieji pasidarytų dides
nius pelnus. Mes apleidžia
me savų žmonių dorą ir 
sveikatos užlaikymą, netai
sydami tų aplinkybių, ku
rios veda į beprotystę; už
laikome visokius agentus, 
kurie sėja diskriminaciją ir 
neapykantą tarpe rasių, re
ligijų ir tautų; nesuvaldo- 
me tų gaujų, kurie slaptai 
pardavinėja narkoti š k u s 
svaigalus, nuodindami mū
sų jaunimą.

Atrodo, kad daug gerų 
dalykų dėl visuomenės ap
leidžiame, už tai tarpe mūs 
pradeda apsireikšti negeis
tini įvykiai; pradeda rody
tis supuvimas ir merdėji
mas. Vienok -mes didžiuo
jamės tokia civilizacija ir 
dar siūlome kitiems. Ban
dome patrijotizmo skraiste 
uždengti visus mūsų blogu
mus, bet veltui, šiuose lai
kuose sunku apgauti žmo
nių minias, nes. didžiuma 
jau nebetiki mūsų veidmai
nystei. Nors mes valdome 
visus propagandos įrankius, 
bet ir tas mažai tegelbsti. 
Mūsų garbės žvaigždė jau 
pradėjo gesti, ir mes tai ži
nome ! Pinigais bandome 
papirkti įtekmingus asme
nis, kad tik ilgiau pratęs
ti tą išnaudojimo tvar
ką. Taip, pinigais tik
tai galima sulaikyti tas 
žmonių judėjimas ir tos vi
sos kovos už žmogaus tei
ses, bet jos negalima visai 
panaikinti. Nežiūrint, kaip 
baisu nebūtų, vienok tos 
rūstybės dienos ateina.. 
Nėra išsigelbėjimo čia ant 
žemės; turčių klasė, ku
ri be pasigailėjimo kanki
no biednus žmones, turės 
stoti prieš visuomenės teis
mą ir tinkamai atsiteisti. 
Jų neišgelbės nei atominės 
bombos, nei kanuolės, nei 
kartuvės, nei gąsdinimai vi
sokiais kryžiais ir pragaro 
kančiomis, nei liūdnas var
pų gaudimas ! S. B.

Stanley Anuresas, laik
raštininkas iš Arkansas, 
paskirtas Trumano prog
ramos 4-to punkto direk
toriumi. Pagal tą punk
tą, mūsų valdžia teikia 
paramos “atsitikusiems” 
kraštams Azijoje ir Af
rikoje. .

Žvejai ir žvejyba Californijoj
žvejyba Kalifornijoje, kaip 

ir daug kas šioje Ramiojo 
Vandenyno pakraščio valsti
joje, yra aukštai pastatyta; 
jos uostuose prisiglaudę žve
jų flotilijos pagauna daugiau 
ir vertingesnių žuvų ir jos 
pačios garsėja krašte kaip 
gerai mechanizuotos ir pajė
gios.

Sakoma, kad šio verslo pra
dininkais Kalifornijoje buvę 
kiniečiai su vienu kitu vieti
niu indėnu. Jų miesteliai ir 
kaimai • išsidriekę visu pak
raščiu tarp Monterey ir San 
Diego. Ypač gausingai jie kū
rėsi 1860-1880 mėtų laikotar
piu. Vėliau, juos pradėjo 
stumti, pirmiausia italai, o ne
trukus portugalai, japonai, bei 
jugoslavai žvejai.

Žuvų įvairumas

Užtat dabar Kalifornijoje 
jūs rasite bet kokios tautybės 
žveją. Įdomu, tačiau', kad dar 
ir dabar atskiromis tautybė
mis jie yra išsispecializavę ko
kios nors rūšies žuvų gaudy
me. O žuvų juk čia galybės! 
Svarbiausia gaudoma žuvimi 
yra laikoma taip vadinama 
Tuna ir sardines pileardos; 
taipgi daug pagaunama ma
kteliu, plekšnių, lašišų ir vė
žių.

Kiek mažiau, bet didelį 
pelną taipgi duoda barakudos 
(tropinės, panašios į lydekas 
žuvys), skidai (“Squid”, “Cut
tlefish”) ir ančovės, iš kurių 
išsirūkina daugelio taip mėgs
tami šprotai.

Portugalai, pavyzdžiui, yra 
laikomi Kalifornijos tūna žu- 
vies gaudymo specialistais. 
Sakoma, kad jų pirm atakai iš 
Azorų atkilę Naujojon Angli-. 
jon, o iš ten su banginių gau
dytojais atsiplukdę, ■ apie 19 
šimtmečio pabaigą į Ramųjį 
vandenyną. Banginiams apny- 
kus, portugaliečiai užsiėmė 
tuna gaudymu’, kas jiems pu
sėtinai gerai sekasi.

Žuvų apdirbimo centrai

Taip pat ir paskiri Ramio
jo vandenyno uostai yra vie
nokios ar kitokios žuvies rū
šies apdirbimo ir prekybos 
centrais. Tūna ir sardinių 
“būstinė” yra laikomas San 
Diego, ketvirtas savo didumu 
Kalifornijos uostas, kuriame 
gyvena apie 335,000 gyvento
jų. Ispanų pranciškonų įsteig
tas 1789 metais, vos 16 mylių 
nuo Meksikos sienos. San Die^ 
go antrojo pasaulinio karo 
metu ypač išsiplėtė, nes čia į- 
sikūrė aviacijos keli fabrikai. 
Tai be žvejybos, San Diego 
dabar garsėja ir aviacija.

San Pedro, Los Angeles iš
kastinis uostas, žinomas sardi
nių pilėardų verte, šios žvejy
bos meistrais yra laikomi ju
goslavų kilmės žvejai. Sako
ma, kad jų pranokėjai, iš Ad- 
riatikos pakraščių atsikėlę vos 
po pirmojo pasaulinio karo. 
Nemaža jų tarpe užtinkama ir 
italų tautybės žvejų, kurie 
čia prisiglaudę jau nuo senes
nių laikų.. Kiti ir tvirtina esą 
palikuonys aukso ieškotojų, 
nuo garsiosios karštligės lai
kų. Sutiksime ir japonų, atsi
kėlusių apie 1901 metus, ku
rie po kelių pirmųjų mėnesių 
San Pedro užvedė konservuo
tosios žuvies pramonę, dabar 
išsiplėtusią Kalifornijos pie
tuose. Japonai išlaįkė savo 
tapatumą viename San Pedro 
priemiesčių, gyvendami savo 
kolonij oje.

Siaurės uostas Monterey

Tarp Los Angeles ir San 
Francisco, žvelgiant tolyn į 
šiaurę, randame Monterey, ki
tas sardinių žvejybos centras. 
Bet jame jūs rasite ir nemaža 
prigaudytų skidų, ančovių ir 
m a k relių.

Taip pat ispanų įkurtasis 
Monterey, šiuo metu garsėja 
ne tik kaip žvejų prieglauda, 
į jį, viliojami aplinkumos ro
mantikos ir ispaniškos nuotai

kos, kiekvienais metais su* 
plaukia paatostogauti žymūs 
artistai, rašytojai sugebą pa< 
justi miestelio grožį. Mieste^ 
lio gyventojų tautybė be galL 
mišri. Be anglosaksų ir kitlA 
stambių šiaurės europinių, ja-| 
me rasite meksikiečių,'net vi
sai “šviežių” imigrantų iš Ita
lijos, Portugalijos, Kinijos ir 
Japonijos. '

San Francisco

800,000 galvų San Francis
co miestas, antras savo didu
mu Kalifornijoje, savyje pri
glaudžia kitą didelį žvejų lai
vyną, kuris kraštui pristato 
didžiulius lašišos, makrelių pi
lėardų ir vėžių kiekius. Kar
tais žuviai nuo jo pakraščių 
nusišalinus, žvejai gauna jos 
vytis net visai toli j pietus. Ir 
San Francisco įvairiuoja savo 
gyventojais. Kiti net sako, jog 
jis vienas iš labiausiai gyven
tojų tautybėmis maišytų mies
tų visoj Amerikoje.

Dar toliau šiaurėn, prie pat 
Oregono guli Eureka. Jos 
specialybė — lašiša, kurios 
E u r e k o s ž v e jai ištraukia 
daugiau, negu bet kuris kitas 
žvejas. Eureka garsėja ir saX 
vo medžio apdirbimo pramo
ne ir jos pagrindu — garsiuo
ju' Kalifornijos sekvojos me
džiu, dar kitaip raudonme
džiu vadinamu. 23,000 miesto 
gyventojų pirmiau buvę šiau
rės Europos medkirčiai, dar 
su pirmaisiais pionieriais atsi
kėlę į šį “stebuklingų” medžių 
rajoną, gi palikuonys labiau 
pamėgę žvejybą. Eurekiečiai 
žvejai dar žino kaip pagauti 
halibutus (plekšnių giminės) 
ir sakoma, jog tai vis norve
gų arba suomių kilmės ame
rikiečiai.
Organizuotumas

Kalifornijos žuvies pramo
nė labai gerai susiorganizavu
si. žvejai-darbininkai prikXMjd- 
so unijoms, kurių kitos yra 
vienos iš pirmųjų įsisteig-usiy 
šio krašto istorijoje. Flotilijų 
savininkai ir žuvies konser- 
vuotojai savo ruožtu yra susi
būrę į didžiules kooperatyvų 
sąjungas.
Žuvų gaudymo sezonai

Kaip ir daugumas pasaulio 
žvejų, kalifornieČiai žuvų gau
dymo sezoną pradeda iškil
mėmis: laimina laivus, proce
sijomis. Montereyiečiai, pav., 
Santa Rozalia Dieną rugsėjy
je, susirenka lyg atlaidams 
Karališkojoje “presidio” kop
lyčioje, iš kur žygiuoja uos
tau laiminti savųjų laivelių. 
Pati koplyčia verta dėmesio, 
nes ji buvusi pastatyta ir iš
puošta 18 amžiaus pabaigoje 
pačių vietinių indėnų ranko
mis. Liuteronai žvejai, sakjfo^ 
sim norvegai, sezoną atžymi 
savaip, vadovaujami savųjų 
dvasiškių, betgi užbaigdami 
taip pat laivų palaiminimu, 
kaip ir italai ir jugoslavai.

Tarp kelionių, žvejai pasi
neria sausumos bendruomenės 
gyvenimam Ir jei tuo laiku 
nerasite jų namie, tai tikriau
siai jie bus ištraukę savo ma
lonumui meškerioti prie kurio 
nors skardžiai sriuvenančio 
Sierra Ncvados kalnų upokš
nio.

Common Council

K LIETUVOS
Seminaras agitatoriams

LINKUVA, III-29 d. ■— Par
tijos rajono komitetas surengė 
seminarą kolūkių agitato
riams. Propagandos ir agita
cijos skyriaus vedėjas Trum
pis padarė pranešimą “Agita
torių uždaviniai pavasario' 
sėjos metu.”

LKP rajono komiteto i sek^ 
rotorius Adomaitis padafjr 
pranešimą “Agitacinio darbo 
siejimas su kolūkine gamyba.”

Rajono kolūkių agitatoriai 
pasidalino savo darbo patyri
mu.

, . .................................. , ■ „ ■■r L — .................... ——1'
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(Tąsa)
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— Šito aš nežinau. Mes pristatydavo- 
me juos į fermą, o paskiau, tur būt, slėp
davo juos kur nors slaptame sandėlyje. 
Žinau tik viena: kai mus suėmė 1943 
metais, didesnė sandėlių dalis buvo vo-
kiečių aptikta.

—Vadinasi, viskas veltui?
—Veltui!
—Kas buvo jūsų vyriausias?

— Mūsų brigadoje Rože, bet už jį vy
resnis buvo tas žmogus, kuris vežė mus 
prie elektros stulpo dar pirmąją naktį. 
Buvo ir tokia moteris; tik ją aš vieną 
kartą ir temačiau, — vieną vakarą, ka
da buvo nuleistas parašiutininkas. Ji jį 
nusivežė. Žinau tik, kad ji buvo anglė. 
Ir, matyti, žymi asmenybė, įpratusi ko
manduoti ir nieko nebijanti.

— O ar buvo jūsų rajone komunistų?
— Taip, bet mums buvo draudžiama 

palaikyti su jais ryšius.
—Q kaip tu manai, ar ne geriau buvo 

pasidalyti su jais ginklais, kuriuos jūs 
liaudavote?

■ — Na, žinoma, geniau, as esu tikras, 
kad jie būtų juos panaudoję, bet tik mū
sų to neklausė.

— Matai, Rene, jei visi žmonės būtų 
tokie kaip tu ir visi tie, kurie pas mus 
grumiasi su vokiečiais, susivienytų, ta
da prancūzams pakaktų jėgų patiems iš
vaduoti savo šalį...

Po to pasikalbėjimo mudu su Rene su
sibičiuliavome. Kiekvieną dieną jis pla
čiai pasakoja man apie gimtąjį miestelį, 
apie kaimynus, apie dirbtuvę, apie šei
mą. Taip aš sužinojau, kad jo valgoma
jame kabo metalinis sietynas—jo paties 

- darbo — panašus į didelį vorą, kuriam 
vietoje pilvo stiklinis kamuolys. Aš su
žinojau, kad lovos galvūgalyje jis turi* 
naktinę lemputę, vaizduojančią gatvės 
ždp.ntą ir valkatą, užmigusį šalia šiukš
lei dėžės. Sužinojau, kad jo žmona — 
gležna juodbruvė, drovi ir švelni. Dabar 
žinau jo namus, pažįstu jo artimuosius, 
draugus, kaimynus, užsakytojus, smul
kiai žinau visą jo gyvenimą. Rene pa
prasčiausias* prancūzas, doras, darbštus, 
svajojąs apie ramų gyvenimą namų ap
linkoje, bet tuo pat metu jis nepabijos 
mirti už tėvynę. Aš labai prie jo prisiri
šau. s . . '* * *

Šį rytą Toni savo laiškelyje pranešė 
man (įlvi svarbias naujienas. Roberas, 
kuris buvo išvežtas prieš penkis mėne
sius, sugrįžo į stovyklą.—Jį buvo.nuvežę 
į Paryžiaus gestapą kvosti iš naujo. Šim
tą vienuolika dienų jis išsėdėjo Freno 
kalėjimo vienutėje. Dabar jis laikomas 
karantininiame barake Nr. 17. Jis smar
kiai sulysęs, bet Toni pavyko sutvarkyti, 
kac^ Roberas gautų siuntinių, — kasdien 
jam nusiųsdavo kaip ir man riekelę duo

bos.
Paskiau ėjo kita naujiena — naujie

na, kuri galėjo padėti mums atgaivinti 
gyvenimui daugelį žmonių, įkvėpus 
jiems viltį. Leningradas visai išvaduo
tas nuo blokados. Tai buvo dovana Sta
linui Raudonosios Armijos dieną. Rene 
dižaugėsi kaip kūdikis. Jis stačiai džiū
gavo.

— Na, dabar galas. Šiais metais baig
sis?

— Galimas daiktas. Rusai vėl pučia 
ir, reikia manyti, greitai išvalys visą sa
vo teritoriją.

Bet reikėjo pranešti šią gerą žinią vi
siems kitiems, o taip pat aplankyti mano 
bičiulį Andreksą.

Andreksas — jaunas inžinierius, su 
juos mes kasdien be galo daug kalbamės. 
Jis pažino Linco stovykloje vieną mano 
bičiulį ir dabar tęsė su manim ilgus gin
čus, pradėtus dar ten. Greitai išsiaiš
kinome, kad mūsų literatūrinis skonis 
yra vienodas ir mes'turime daug bendrų 
interesų. Mes tapome tikrais bičiuliais. 
Per jį aš susipažinau su kitais prancū
zais, tarp jų — su Pjeru.

Vieną kartą, kada aš paminėjau savo 
kameros numerį Freno kalėjime, Pjeras 
čia pat papasakojo, kad gretimoje kame
roje sėdėjęs geriausias jo draugas ir kad 
šis pasakojęs jam apie mane. Šis žmo
gus, kurį aš puikiai atsimenu, buvo uo
lus katalikas. Kartais aš girdėdavau, 
kaip jis giedodavo psalmes. Tą vakarą, 
kada mane atvedė iš kvotos Sose gatvė
je, jis sušuko man:

— Aš šiandien meldžiausi už tave!
Aš išaiškinau jam, kad aš netikintis, 

bet jis, žinodamas, kad aš komunistas, 
įsitikinęs pareiškė:

— Tu ir tavo bičiuliai visai verti, kad 
už juos būtų meldžiamasi kaip už tikrus 
krikščionis.

Pjeras priminė man tą pasikalbėjimą. 
Jis papasakojo, kad jo draugas miręs 
su malda lūpose. Pjeras — taip pat ti
kintis žmogus ir mano, kad dievas iš
klausęs jo bičiulio maldų ir nutraukęs jo 
kančias.

Aš nesutinku su šia nuomone, bet aš pa
mėgau Pjerą už jo nuoširdumą, už tiesu
mą, už jam būdingą savigarbos jausmą. 
Jis savo ruožtu, labai nustebo, pamatęs, 
kad aš su pagarba žiūriu į jo religinius įsi
tikinimus. Dabar jis dažnai aplanko mane 
ir ilgai kalbasi, norėdamas sužinoti, ko
dėl aš taip tvirtai tikiu komunizmu. Aš 
su dideliu noru pateikiu jam savo argu
mentus.

Andreksas džiaugėsi, žiūrėdamas į 
mus su Pjeru, bet dabar ėmė prikaišioti 
man, sakydamas, kad aš per daug laiko 
skiriąs jo kaimynui. Todėl pirmiausia 
einu pas jį, pakeliui pranešdamas nau
jieną kitiems draugams.

„— Džiugios žinios, Andreksai! Lenin
gradas išvaduotas nuo blokados.

—Tai gerai! Reikia pašaukti Pjerą.
Pjeras atsargiai užlipa į antrąjį aukš

tą pas Andreksą: jis bijo sukelti apati
nių gyventojų priekaištų, o tas galėtų 
sutrukdyti mūsų pokalbį.

— Girdėjai naujieną? — klausia An
dreksas.

— Tai, rusai mus gelbsti.
Pjeras visada yra linkęs įsigilinti į 

dalyką ir nieko nesako neapgalvojęs. Dar 
ilgai kalbamės trise, paskiau aš grįžtu 
į savo lovą. * * *

Mes turime tokią patarlę, kad laimė 
viena nevaikščiojanti. Šiandien esu lin
kęs ja patikėti.

Po sriubos, kur kas tirštesnės negu 
paprastai, Andreksas atėjo manęs ieško
ti. Matyti, yra dar naujienų.

Jis turi naują kaimyną: prancūzą, dar 
visai jauną, ir tiesiai iš Prancūzijos. Jis 
buvo suimtas sausio 3 d. Šamberi.

Mes apspitome jį ir užpylėme klausi
niais.

(Bus daugiau)
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Detroit, Mich.
»

Liūdnas Prisiminimas ir Užuojauta

Šių metų gegužės 6-tą sueis vienį metai, kaip 
tragiškai žuvo jaunuolis Leonardas Smalstis, 
Petro ir Veronikas Smalsčių sūnus, sulaukęs 
vos 2.5,-rįus metus amžiaus. Tą prisiminimą 
Leonardo tėveliai, sesutė ir kiti jo artimieji, 
ytin skaudžiai pergyvens, todėl mes reiškiam 
jums giliausią mūsų užuojautą, linkini ištver
mės susiraminti.

A., ir M. Andruliui 
N. Astrauskienė
J. ir M. Aranauskai 
A. ir P. Jakščiai
J. ir M. Povilaičiai 
S. ir P. Keturakiai 
J. ir O. Kazakevičiai 
A. Jurkevičienė 
A. Litvinienė
J. Gugas
F. ir A. Usoniai
J. ir Z. Dantai
D. ir U. Kasparkai 
C., ir L. Jasilioniai 
R. ir U. šmigclskai 
J. Davikus
J. šiurmaitis

S. ir J. Gareliai
O. Demskienė
G. ir S. Nausėdai
C. ir E. Nausėdai
B. ir K. Kraptavičiąi
Dr. ir U. Palevičiai
N. Vaitekūnas
J. ir B. Brazauskai
M. Jarušinskienė
J. ir M.' Bacevičiai
J. ir A. Urbonai
J. iv K. Terzai
J. ir H. Dragūnai
S. ir V. Rusaičiai |
P. ir E. Jočioniai 1
J. ir P. Stakvilai |
J. ir M. Ginaičiai |

CHICAGOS ŽINIOS

Missouri upes potvynyje vaizdas prie geležinkelio stoties McPaul, la. Visa apylinke 
smarkiai nukentėjo..

WATERBURY, CONN.

Iš tėvų ir mokytoju 
konferencijos

Ketvirtadienį, bal. 24 d., 
Conrad Hilton viešbutyje 
prasidėjo tėvų ir mokytojų 
(Illinois Congress, of Parents 
and Teachers) 50-ta metinė, 
trijų dienų konvencija. Atida
rant sesijas jau dalyvavo 2,- 
500 delegatų. Jie atstovavo 
444,896 narius.

Kongreso prezidentė Mrs. 
Thomas II. Lodla w iš Riversi
de įžanginėje kalboj įspėjo tę; 
vus, kad šiandien jaunimas 
yra bombarduojamas naujoms 
įdėjoms ir naujais veikimo, bu
dais. Tas reikalauja didesnio 
susiinteresavimo iš tėvų pusės, 
kad supratus jaunuolių prob
lemas. Kas veikia ant šeimų 
visur, tas veikia ant šeimų, ir 
Amerikoj, sakė kalbėtoja.

Tolinus ji liepė delegatams 
būti ant sargybos, kad neda- 
leidus sunaikinti konstitucines 
teises ir akademiškas laisves.
Prieš Cenzūrą. Ant
Knygų Mokyklose

šeštadienį svarstyta kongre
so legislatyvė programa. Tarp 
kitko, programoj yra sekan
tis punktas:

“Mes tikime į teisę berniu
kams ir mergaitėms augti lais
voj draugijoj. Todėl, mes prie
šingi valstijos cenzūrai ant 
knygų ir kitos moksliškos me
džiagos”.
Motinos Pątieke Taikos 
Rezoliuciją

šeštadienį grupė motinų 
(vaikučių lankančių • Scott 
School, 6435 Blackstone, 
Chicagoje) patiekė rezoliuci
ją, kurioje sakoma:

“Nėra jokių skirtumų tąrpe 
valstybių visame pasaulyje, 
kurie negalėtų būti išrišti per 
ramias derybas”.

Rezoliucija atsišaukia į pre
zidentą ir valstybės sekreto
rių, taipgi į Jungtinių Tautų 
delegatus apskelbti šį faktą ir 
raginti prie nusiginklavimo.
Kitos Pasmerkė Uiskriminavi
ma Negrų

•Kita grupe Chicagos motinų 
rezoliucijoj pareiškė, kad Illi
nois valstijoj yra mokyklų, 
kuriose diskriminuojama prieš 
negrus ir kitas mažumas. Jos 
reikalavo, kad būtų išleistas, 
įstatymas, kuris uždraustų fi
nansinę paramą toms mokyk
loms, kuriose segregacija pra
ktikuojama.

Iš visko matosi,, kad tėvų- 
m.okytojų kongresas tūluose 
klausimuose eina su pažanga, 
arba bent didelė (pilis narių 

, pažangiai Rsp,

Prieš ginklus, už 
socialinius pagerinimus

United Packinghouse Wor
kers (CIO) pirmo distrikto 
dviejų dienų konvencijoj buvo 
iškeltas reikalavimas, kad 
valdžia pavestų piliečių taksų 
dolerius sukontroliavimui pot- 
vinių, vietoje gaminus šautu
vus ir šovinius. Missouri upės 
potvinio srityje nukentėjo 
daug minėtos unijos narių, pa
kavimo įmonių darbininkų.

Konvencijoj taipgi svarsty
ta kontraktas, kuris turės bū
ti atnaujintas vasaros pabai
goj. žada reikalauti 30 centų 
į valandą algų pakėlimo, pra
šalinti nelygybę algose, su
tvirtinimą ir pravedimą gyve
nimai! prieš diskriminaciją 
punktų kontrakte.

Delegatai reikalavo susita
rimo tarp didžiųjų šalių, kad 
susitarus ir palaikius taiką. 
Distrikto direktorius Harold 
Nielsen nurodė, kad “kuomet 
mūsų jaunuoliai buvo pašauk
ti į bereikalingą karą, karas 
buvo panaudotas darbdavių 
kaipo priemonė atakai ant 
darbininkų unijų ir ant pačių 
darbininkų”.

“Vienatinis tikslas šio ka
ro”, sakė Nielsen, “yra, kad 
panaudojus jį kaipo instru
mentą dideliems pelnams in
dustrijai. Mes turime be pa
liovos daryti spaudimą ant 
šalies vadų, kad užbaigtų de
rybas dėlei karo pertraukos 
Korėjoj.”

Ilgai ir rimtai diskųsuota 
griežtesnė kova prieš diskri
minaciją industrijoje. Nurody
ta, kad jau ši unija yra toli 
pažengusi tame priversdama J 
nekurtas mėsos įmones, kaip 1 
tai Swift ir kitas, priimti neg
res moteris, kur iki šioj jos 
nebuvo priimamos. Ateityje 
žadama dar labiau ir griež
čiau vesti -tą-’kovą.

Priimta rezoliucijos prieš 
McCarran ir Smith Aktus, nu
rodant, kad tie aktai taikomi 
nęvien komunistam, bet pa
naikinimui civilių teisių vi
siems Amerikos žmonėms.

Prisiminta ir nęamerikinio 
komiteto atvykimas Chicagon 
ir svarstyta kaip prisiruošti jį 
pasitikti. Del-tas.

IŠSIREIŠKIMAI APIE
MEILĘ

Tas, kuris susituokia dėl 
turto, parduoda savo laisvę.

Anglų patarlė

Kas įsigyja moterį, tas 
gauna sau valdoną.

škotų patarlė

Sekmadienį, bal. 27-tą, įvy
ko hartford iečių perstatymas 
“Tetos Turtai” pas mus. Nors 
diena buvo lietinga, su virš 
šimtas žmonių susirinko pa
matyti tą komediją.

Publika atydžiai sekė vei
kalą. Iš juoko ir aplodismentų 
buvo aišku, kad publikai la
bai patiko. Visi aktoriai gerai 
įgudę savo rolėse lošti, todėl 
viskas sklandžiai ėjosi. Tenka 
pagirti mūsų nenuilstančius 
hartfordiečius, kad jie dar sy
kį mus palinksmind tuo vei
kalu. Ypač reikia paminėti ir 
pagirti tuos, katrie tokias il
gas roles turėjo išmokti, kaip 
Grace Gailen, J. Thomas, O. 
Šilkienė ir C. Milerienė. Taip
gi reikia priminti skaityto
jams, kad buvo dar dvi svar
bios nematomos rolės — tai 
sufliorės, O. Giraitienės, ir 
techniko S. Barrisono darbas 
visuomet laiku visus skambu
čius, kaip durų ir telefono, 
laiku paskambinti. L. Mankie- 
nė irgi atsižymėjo lošimu ro
lės tarnaitės Stelos.

Mes waterburieciai jau se
niai žinome, kad’ kuomet 
hartfordiečiai atvažiuoja su 
bent kokiu, perstatymu, vi

Seattle, Wash.
Demokratai prieš 
reakcionierius

Šio miesto pažangūs žmo
nes ruošia koncertą garsia
jam Amerikos dainininkui 
Paul Robesonui. Tai įvyks ge
gužės 20 d. Nusamdyta yra 
Civil Auditorium. Tai nepa
tinka reakcionieriams. John 
B. Cain, namų superintenden
tas, sumanė sutartį dėl salės 
panaikinti ir tuo būdu neleis
ti koncertui įvykti.

Tai pastatė ant kojų visą 
pažangiąją visuomenę. Klau
simas pasiekė net Demokratų 
Partijos King pavieto konven
ciją, kurioje dalyvavo 732 de
legatai. Beveik netikėtina, bet 
tikra tiesa, kad beveik vien
balsiai konvencija pasmerkė 
bandymą pastoti kelią koncer
tui. Konvencijos dalyviai pa
sakė, kad jie kovos prieš to
kias reakcines užmačias.

Ponas Cain yra įrankis da
bartinio miesto majoro Devin. 
Naujai išrinktas majoras Al
lan Pomeroy kitaip žiūri į to
kius reikalus. Jis buvo audrin
gai pasveikintas minėtoje de
mokratų konvencijoje. Bet 
naujasis majoras vietą užims 

Žmogui Sveikata Yra Didžiausias Jo Turtas
Kas yra gera ir naudinga, žmonės neturėtų pamiršti, tačiau daugu

ma pamiršta švilpos antrašą ir turi klapato, kol suranda. Už tai, pa
tys esate kalti. Užsirašykite ir visada turėkite jo antrašą.

Švilpa Išdirba 5 Rūšių Svarbias Mostis
ir ant kiekvienos dėžutės yra. antrašas.

Taipgi mostys yra garsinamos ant radio. Apgailiu tų, kurie toliau 
gyvenate ir to radio negalite girdėti. Mano mostys bei vaistai gelbsti 
visiems žmonėms, be skirtumo odos spalvos ar jų politinių įsitikinimų. 
Daugiausia gelbsti tiems, kurie vartoja pagal nurodymų.

Nr. 1. Mat. Švilpas Herb Salve for skin irritation. Šita Mostis nuo , 
įvairių odos lig1’: nušašimų, išbėrimų (Rash), Sainus, Athletes feet, 
nudegimo, susikoliečijimo žaizdos (ronos), (tik ne vėžio).. Kvepianti 
Mostis, visada pagelbsti. Kaina tik $1.25.

Nr. 2. Mostis nuo paviršutinių skausmų: kojų, rankų, pusiau, spran
do, sąnarių ir muskulų, aštraus kosulio nuo peršalimo. Kaina $1.25.

Nr. 3. Mat. Švilpas Ointment for tooth ache and hardening gums. 
Greit prašalina skausmus ir sustiprina gurnus. Kaina $1.25.

Nr. 4. Mat. Švilpas Salve for Itching Skin and Poison Ivy. šita 
mostis nuo įvairių niežėjimų odos ar Poison Ivy. Kaina $1.25.

Nr. 5. Mat. Švilpas New Discovery Salve for Piles. Quick Relief, 
šita mostis — vėliausias išradimas kaip prašalint Piles greitai, ir ne
reikia pjaustyt. Varvančos, ar ne — pagelbės. $2.50.

Mano mostis pagelbės visiems, kurie vartos pagal nurodymą, ant 
kokių ligų yra pažymėta. Bet tiem nepagelbės, kurie nenori taikos, 
bet nori karo. Čia jau proto liga, x

Reikalaudami rnosčių, prisiųskite Money Order ar gerą banko čeki. 
Siunčiu ir C. O. D. tiems, kurie prisiunčia 30c ekstra pašto štampais 
dėl persiuntimo. Adresuokite:

MAT. ŠVILPA, P. O. BOX 73, STA. A., HARTFORD, CONN. *

CHARLES J. ROMAN
f LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermenine. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa. ,
Telefonas Poplar 4110
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suomet būna gerai atliktas ir 
publikai patinka, todėl gau
name skaitlingų lankytojų.

Per lošimo pertraukas, tarp 
veiksmų, K. Staneslovaitienė 
pakalbėjo ir paprašė aukų į 
Laisvės Spaudos Fondą, že
miau paduoti bardai aukoto
jų. Surinkta $60.61.

Po $5 aukojo Anna Philipse 
(Stamford), J. Laurynaitis, M. 
J.,; B. Marcinonis, M. ir J. 
Strižauskai.

Po $3 Muraškauskai; po 
$2 Waterburietis ir A. Raš
kauskai; po $1 M. M. Mikšys, 
C. Lušas, J. Kazlauskas, K. 
Sabutis, J. Ynamaitis, P. Ku- 
kenis, N. Kvedarienė, J. Vai
tonis, J. Baliunas, V. Jakubo
nis, C. Cvirka, K. Yenkeliuniė,- 
nė, K. Staneslovaitienė, H. 
Buzienė, K. Krasnickas, Mrs. 
Griska, Mrš. Paugis, J. Jasu- 
levičiai, J. Sinkeviče, Kučaus- 
kas, žemaičiai (Hartford), J. 
žiūraitis (Oakville), J. Svin- 
kūnas; po 50c. J. Samoška 
(Oakville), Barkauskienė, 
(Oakville), V. K., Ablazienė, 
S. Kidula, J. Ulozas.

Kas aukojo po mažiau pa
vardžių nepasiėmėme.

Reporteris

tik su birželio 2 d. Iki tol re
akcionieriai pasilieka miesto 
viešpačiais. Kai naujasis ma
joras užims vietą, išeis laukan 

j Ir namų1 superintendentas 
I Cain. Rep<

Pittsburgh, Pa.
Vietinis laikraštis pasmerkė 
valdžios nusistatymą

“Pittsburgh Press” nepa
tenkintas mūsų valdžios nusi
statymu linkui Tuniso. Laik
raštis sako, kad ta Franci jos 
kolonija buvo “begėdiškai iš
duota” Jungtinėse Tautose 
per mūsų vyriausybę. Mat, 
ten mūsų valdžios atstovas 
Sįąųgųmo Taryboje nebalsavo 
už Tunįso reikalavimą, kad 
jos skundas prieš francūzus 
būtų priimtas ir apsvarstytas.

“The Press” rašo: “Šiuo sa
vo žygiu Jungtinės Valstybės 
taipgi atkreipė nugarą prieš 
arabiškas valstybes, kurios 
pritaria Tuniso kovai už ne
priklausomybę. Jeigu ateityję 
šitos valstybės jausis, kad Ru
sija yra geresnis joms talki
ninkas, negu Jungtinės Vals
tybės, šitas begėdiškas išdavi
mas Amerikos tradicijų pa
rems jų tokį supratimą.” Rep.



New Wto^^aj^fcrZlniof
Nuostabiai gražiai 
pasirodė jaunimas

>

taikos

Dauge-

man teko stebėti atmatuo
jant paskiausius, parado dali
nius. Tarpo tų buvo proga pa
matyti studentijos ir darbinin
kų jaunimo dalinius. Jaudi
nančiai įspūdingi buvo jie ma
siniais skaičiais, pasiruošimu 
ir energišku šauksmu 
ir progos gyventi.

Visur juos lydėjo 
mingi aplodismentai,
lis stebėtojų nepajėgė suval
dyti savo jausmo, verkė svei
kindami kovingąjį jaunimą.

Po keliolika grotose, masi
niais būriais jie ėjo greta 
prie gretos. Kas nešinas iška
ba ar įkibęs nešti dalį floato. 
Kitas muzikos instrumentą. 
Dar kiti, atskubėję tiesiai iš 
vidurines mokyklos ar kolegi
jos, nešini pundu knygų. Kny
gomis, tarsi į bubną. jie tak
tą mušė eisenai ar pritardami

- šūkiui.
Darbininkų Jaunimo Lygos 

(Labor Youth League) būrine 
se visur matosi jaunutės moti
nos su kūdikiais ant rankų ar 
vežimėliuose. Kiti bėga greta.

Jaunimo būriams 
jų skardaus, jauno 
kiais ir dainomis 
.visa apylinkė, aidai
nėja per ištisus blokus. Daly- 
vu m u gegužinės parade jie 
aiškiai parodė visiems (kurie 

-nori ir pajėgia matyti), kad

praeinant 
balso šū- 

prisk Ii nd a

riaflti ir įnirti. S-as.

Darbininkai susižeidė
sapos gaisre.

pen k tanu'

Laivakroviai nesitiki įSUSIRINKIMAI

Reikalavo panaikinti aršų
Smith įstatymą

Virš 2,000 brooklyniečių su-Į kad 
sirinko Į masini mitingą pro- į tik 
testui prieš Smith įstatą, 
pildė Brooklyn?) Academy

“kožnu 
išgirstų,

kartu, kuomet, 
kad komunis- 

pri- tams atimta teise kalbėti, aš 
of Į susirūpinu apie mūsų visu tei-

rą.
Kalbėjo žymūs visuomo-

Stone iš Elektristų Unijos Bo
kalo 175: Claudia Jones (vie
na 16-kos teisiamųjų); dvasiš
kiai John Paul Jones ir 
ward Lathrop; Mrs.

Ho-

dovaujanti darbui prieš tą 
Smith Įstatą savo apylinkėje: 
ridgeymodietis daktaras Vin
cent Bellafiore; Brooklvno

Amerikos Civilinių Teisių Uni
jos genera lis patarėjas-ad vo
kalas Arthur Carfield Hays.

šilto sveikinimo susilaukė 
advokato Hays pareiškimas,

sę klausytis.

kė unijistė Stone. Ji pareiškė: 
“Kuomet Claudia Jones sėdi 
Foley Square teismabutyje, 
dalis manęs sėdi tenai su ja ir 
dalis mano žmonių sėdi lame 
kambaryje su ja.” Stone jspė- 

darbininkų

darbininkųtuos peršokiojimus 
vadų. .

Ir buvo kilos Įdomios kal
bos. M itingi' vien balsiai pri- 

rezoliucija paraginti \i-

Pagerbė darbininkų 
vadus-kovotojus

Šimtais susirinko kaimynai, 
įkloję ir asmens draugai

tojus Amterius jiems pagerbti 
suruoštoje pramogoje. Pobu-

Ncw Yorke, paminėti jų veik
lą visuomenei per 50 metų.

Israel Amter, vienas tų 17- 
kos antrojoje grupėje areš
tuotų darbininkų vadų komu
nistų, turi istorišką praeitį. 
Daug svarbių darbų jisai nu
dirbęs, daugeliui kovų vado
vavęs. Jisai buvo vienu tų, ku
rie atbuvo kalėjime pabau
da# už mobilizavimą ir vadu

os bedarbių 
1930 metais, 
ir įkalinimu 

bedarbių ju

imta
sus 9 Brooklyno kongresma- 
nus, kad jie paremtų Sabath
Bilių (House Res. 7193). Tas dėjimo už darbą ir duoną. Jų 
bilius

Iš Kriaučių Susirinkimo
tuvių kriaučių 5 l-to skyrjaus 
susirinkimas 1 1-27 Arion BĮ., 
unijos svetainėje. Susirinki
mas buvo skaitlingas ir au
dringas.

Kadangi artinaši Amalga- 
meitų kriaučių konvencija, 
lai, kaip visada, 'lokalas pa
gamina rezoliucijas, tinkamas 
dėl unijos narių labo ir. gero-

jas perduoda unijos viršinin
kams ir rekomenduoja jas 
konvencijoje skaityti ir priim
ti. Taigi mūs dabartinė loka-Į 
lo taryba 
jas ir jos

negalite vartoti

V a d i n a s i, Amalgameitai 
kriaučiai stovi nuošaliai. Taip 
Jysliavos, žaruolio, Buivydo 
ir kitu tokių manievrai neiš
degė. Lauksimo kitų maniev7- 
rų.

v Juozas Kairys aiškino susi
rinkime : ar taip manievruo- 

i j a n t n e p a s i k artos antras 
gruodžio atsitikimas 14 d., 

j 194 9 metais, nes to galima ti-

rui miegoti neturėdamas 
i manievrų. Būdamas komunis- 

pagamino rezoliucr tu jis draskęs unijoje ir rezo- 
i Joint Boardui rašinėjo, 
gavo kriaučių susirinki-

susirinkimo

i mintą rezoliuc:ją,
i ta <ave rezoliucba.

Isnn-stas iš komunistų par

demonstracijos
Tačiau areštu 
vadų nesulaikė

kovos ,pasėkoje buvo suteik
tos bedarbiams laikinosios pa-

Amtorio ir kitų tokių ko
vingumo ir darbo pasėkoje 
tapo įvesta ir nedarbo apdrau- 
da. Šiandieną nedarbo metu 
džiaugiasi gavęs Amtorio iško
votą nedarbo čeki net tas 
vėpliukas, kuris bandė į mąr- 

gegužinėje vądo- 
darbininkus mesti

šuo j a nčius 
va u j a nčius 
kiaušiniu.

A m torio žmona Sadie Van 
pat praleido tuos 

50 metų veikloje už darbinin
kų ir liaudies reikalus. Amte- 
rienė įstojusi į darbininkų par
tiją 1901 metais ir įrašiusi 
Amterį. Tais laikais socialistai 
buvo vadovau jančia » partija. 
Buvo tuo,'kuo šiandieną yra 
komunistai. Socialistams nu
ėjus nusilenkti ponams, Amte-> 
riai nenusilenkū — tapo ko
munistais.

Tarpe 
pagerbti

Darbininkai suknelių siuvi
mo šapoje — Ralph Fashion 
Co., — 45 E. Broadway, Now 
Yorke, praėjusį ketvirtadienį 
susižeidė bėgdami nuo gaisro.

Ne už ilgo po susirinkimo i 
darbą, dirbantieji 
aukšte darbininkai,
šia Moterys, išgirdo iš žemes
niojo aukšto šaukiant “gais
ras.” Greitai pasimatė ir ug-1 
nis. Moterys leidosi bėgti į vi-! 
sas puses gelbėtis — vienos 
link laiptų, kitos prie langų. 
Vieni saugiai nulipo gaisrinė
mis kopėčiomis. Tųli šoko per 
langus 
•pastato 
go ant 
stogo.

Nelaimėje susižeidė virš 3(1 
žmonių. Keliolika iš jų randa
si ligoninėse, pavojingoje p<u 
dėtyje.

18 pėdų ant 
stogo. Dar kiti išbe- 
degančiojo

<ad ji panašiai skamba, kai’) į 
lokalo tarybos ' pagaminta re-1 
:oliu(i.ia, tai lieka priimta.

Jonas Harmanas surinka j 
iš turiu rezoliiu'i ja. Pirminiu-

unijoje varinėti. Buvo suspon-, 
duotas ant vienų metų už 
unijos draskymą.

Lietuvių kriaučių piknikui

k aibėj usiųjų jiems 
pobūvyje buvo ir 
Gurley Flynn ir 

George Blake Charney. Jie 
abu teisiami Foley Square 
teismabutyje vykdomame teis
me. Amteris irgi buvo

reikalauja

(ui Vytautui Ubarevičiui. po: 
skaityti. Delegatas perskait

gretimo rez.nliuc
rezoliucij a

- pastato Amalgameitų konvencija nu-

komunistai prašalinti. Ch.

goję,* išrinko 'pirmininku J.
Petersoną, sekretorium P.

---- ,-------
Įsakysią pakelti algą
restauranuose

viii iokale nėra komunistų ; 
buvo komunistų partijoje 
pats Jonas Harmanas ir Jo-

is Ryano tvarkos
-------------—. Į

Laivakrovių viršininkai New 
Yorke pažadėjo, būk laivakro- 
viams būsianti suteikta proga 
patiems išvalyti iš uosto viso
kius sukčius. Kad jie galėsią 
įsivesti teisingą samdą. Ta
čiau tiek daug girdėję para
dų, kurie nevykdyti praeityje, 
laivakroviai jiems nebetiki.

Vyriausiu pažadu yra pra
šalinti tą 
vadinamą “shape-up.” Ji žiau- 

ir gėdinga. Kas vy
turi ateiti ties prie- 

eile.je iki 
pasirinks 

Pamos ne

tas vyrai 
plaukėmis. Jie stovi 
atėjęs boselis kurį 
ir pamos eiti dirbti,
tą", kuris pirmiausias atėjo, 
bet kuris jam patiks. O ka
dangi prieplaukose visokiau
sių mušeikų ir kitokių krimi
nalistų daug pridaryta bose
liais, tad jau aišku, jog retai 
kada kas “netepęs tebūna

reikalokompanijoms didelio 
dienomis.

Laivakroviai tokio 
v y k d y m o p r a ša 1 i n i m o 
norėtų. Tačiau jie netiki, kad 
tą padarytų Ryanas. Menama, 
kad Ryanas tai žada tiktai 
d‘ėl to, kad jis susikirto su bu
vusiu savo pakaliku, mažuoju 
“karaliuku” Anastasio, kuris 
dabar bando Ryaną išmesti iš 
sosto.

samdos 
labai

Pastatu darbininkai 
gaus algos priedą

Valdinė Algoms Stabilizuoti 
'karyba nusprendė pripažinti 
unijos su pastatų firmomis su
tartą pakėlimą darbininkams

Sutartis buvo padaryta sau 
šio menesį. Ji paliečia 22,000 
didžiuosiuose Manhattan pas
tatuose. Priedas yra po $3 sa
vaitei, po apie 7 ir pusę cento 
valandai.

Pamestas kūdikis

BROOKLYN, 

^varlius LDS 1 kp. 
A n t radien,' G egu žūs 

LDS I kuopos labai

N. Y.

Susirinkimas
6 d. jvyks 

svarbus susi
rinkimas A. L. P. Klubo svetainėje, 
280 Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Šis susirinki
mas svarbus tuomi, kad turėsime 
balsuot už kandidatus j LDS Cen
tra komitetų. Taipgi gal jau rinksi
mo ir delegatus j LDS 10-tą Seimų, 
kuris jvyks rugpjūčio mėn. Detroite. 
Taipgi turėtume padiskusuot ir kas 
link LDS Centro Komiteto siūlomo 
plano kas link 
nesnio amžiaus 
apdraudos, 
meti) ant 
dos ,o nuo 
tančio dol.
bus siūlomas sekančiam seimui ir 
jeigu jis bus priimtas, jis 
sus i 
Prof,

WORCESTER, MASS.

Balandžio 10 d., LDS 57 kp. mė
nesiniam susirinkime nusitarėm bal
savimą Centro Valdybos atlikti ge
gužės mėn. susirinkime. Susirinki
mas jvyks gegužes 8 d., 8 va), va
kare, Liet. Svetainėje. Visi naria 
ateikite j susirinkimą, balsavimai 
yra svarbus dalykas. Taipgi
me svarstyti delegato siuntimą 
dešimtąjį seimą. Pasirodo, kad de 
.šimtasis Seimas turės svarbių daly, 
kij išspręsti. — LDS 57 kp^-Koresu, 

(88-90)

turėsi

priėmimo j LDS są
narių ant aukštesnės 
yra, nuo 45 iki 50 
tūkstančių apdrau-

tai
2-jų
50 iki 60 metų ant tūks-
apdraudos. Šis planas

narius. Atsilankykite 
. Sekr. M. Stakovas.

palies vi

(87-89)

jvykf? 
vak., 
Tha-

RIDGEWOOD, N. Y.

LDS 103 kp. susirinkimas 
antradienj, gegužės 6 d., 8 vai. 
Shapolo ir Vaiginio salėjo, 147
mes St., Brooklyn, ,N. Y. Skaitlin
gai dalyvaukite šiame susirinkimo, 
turime daug svarbių dalykų nutarti 
dėl LDS gerovės. 
Prot. Sekr.

P. Babarskas, 
(87-89)

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. mitingas įvyks 

eiadienj, gegužės 7 d., 8 vai. vak., 
Liberty Auditorijoj 110-12 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. Visi na
riai atsilankykite, nes bus LDS 
Centro Valdybos balsavimas, LDS 
3-čios apskrities pikniko ir kuopos 
reikalai ant dienotvarkio.—Valdyba.

88-89)

t re-

RICHMOND HILL, N. Yė.

LDS 13 kuopos susirinkimas jvyks 
ketvirtadieni, gegužės 8, Liberty 
Auditrijoje. Pradžia 8 vai. vakaro. 
Bus LDS Centro Valdybos ir LDS 
Seimo delegatų rinkimai. Todėl la
bai svarbu visiems nariams šiame 
susirinkime dalyvauti. — Sekr.

(89-91)

SHENANDOAH, PA.

LDS 34-t‘os kuopos mėnesinis su
sirinkimas jvyks sekmadieni, 11 d. 
gegužės (May) Minors Hall, 1 vai. 
popiet. Prašom visus narius daly- 
vaut, turim daug svarbių dalykų ap
tarti. Taip pat bus balsavimas Cen
tro Valdybos. Prašau atsivest nau
jų narių. — Sekr. S. Kuzmickas.

(89-91)

WORCESTER, MASS.

LLD .11 kuopos susirinkimas 
jvyks gegužės 11 d., 29 Endicott St., 
16:30 v. lyto. Visų narių pareiga 
dalyvauti. Turėsim pasikalbėti pik
niko reikalais. L J. M. Lukas, sekr.

(89-91)

GARSINKITES LAISVĖJ!
UžraAyklt Laisve Savo Drauffut

PEIST LANE 
DRUGS, Inc. <,

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6233

Kai Būnate Liberty Auditorijoj 
, žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

JOHN BALEŽENTIS
Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir

GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

ta rezoliucija reiktų iššluoti i- 
lokalo pirmiausia Harmanas 
ir Buivydas.

Su tom rezoliucijom ir 
rk. itymu lokalo 
nėra aiškus dalykas. Kur nors 
yra pakastas šuniukas. Rezo 
Uncijos ir kiti panašūs klausi
mai pirma turi būti atnešta 
lokalo tarybom Pirmininkas 
neturėjo leisti jas skaityti ir 
priimti iš lauko atneštas.

Antra, mes visi žinome ge
rai, kad Jonas Harmanas 
ka gerai skaityti, bet s 
mas raštas gal jam tai) 
siseka aiškiai persk a 
Kriaučiai pradeda . suktis ir 
vėl į politinį ratą, unijos ir 
narių gerovės įeikalus padeda 
į šalį. Palauksim ir teks m»-

“Lapel Maker” lokalas 
metai turi savo ekskursiją

Lad ir šiais 
metais jie turės. Prisiuntė lo- 

1 kalni 30 bilietų. Be .jokių dis
kusijų visus nupirko.

Skyriaus delegatas Vytau
tas l.barevičius pranešė iš lie
tuviškų dirbtuvių stovio. Pasi- 
lodo iš pranešimų, kad gal 
ateinančio mėnesio pabaigoje 

į lietuviškos dirbtuvės viena po 
'kitos pridės po biskį dirbinėti. 
I Taipgi davė svarbų pranešimą 
i delegatas, kad kiekvienas

kates jam yra leista 
teisman.

Batys Amteriai ąąyo 
se atžymėjo per

įjung- 
nesvei- 
nestoti

Praėjusio 
pietį atrastas 
amžiaus berniukas. 
P a Ii k ta s b a ž ny č i o j e,
26th St., Brooklyne. Jį nuga
beno į Coney Island ligoninę.

sekmadienio po-| 
vienos dienos

Kūdikis

wbo- REIKALAVIMAI
tą pusšimti HELP WANTED—FEMALE

j metų Įvykusias darbininkų ju-į

vu pasivažinėti.
j dėjime ir gyvenime milžiniš- 

i kas pakaitas. Darbininkai, ša
lie jie, atsiekė didelių laimėji
mų. Bet tas progresas bus 
trukdomas ar net atgal stu
miamas tol, kol darbininkai 
neišmoks apginti savo vadus 
nuo kalėjimų, koncentracijų, 
deportavimų ir kitokių perse
kiojimų. Apginti galėtų leng
vai, jeigu darbininkų judėji
mo būtų įvykdytas vieningu
mas. T. N.

Reikalinga namų aptarnautoja ir 
virėja. Paprastas valgių gaminimas. 
Linksma apylinkė arti Jamaica. Tel. 
JAmaica 6-6072. (89-93)

110-04 Liberty Ave., Richmond Hill, N. Y
Telefonas Virginia 3-9700

ių į kriaučius ir kriaučka turi tu- 
suširinkime į rėtį unijos kortelę kovo mėn.

i pasimokejęs. Kitaip bus bloga
S.. .

Įtaria žmogžudystėje

PRANEŠIMAI
ROCHESTER, N. Y.

Gegužes 10-tą įvyksta Gedimino 
Draugystės metinis piknikas. Visi 
Gedimino Draugystės nariai prašomi 
dalyvauti, nes vistiek turėsite užsi
mokėti* įžangų, kad ir nebūsite. Bus 
skanių valgių ir gėrimų, bus gera 
muzika. Pradžia 3 vai. po pietų. 
Vieta, 575 Joseph Ave., savoje sve
tainėje. Visi lietuviai prašomi daly
vauti, užtikrinam, turėsite'gerus lai
kus. Kviečia Rengėjai. (89-91)

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y

Telephone EVergreen 4-8174

1110-

’ • t I
New Yorko valstijos indus- 

'trijai komisijonierius Corsi pa
skyrė komisiją pateikti jam 
pilną raportą apie padėtį res- 
tauranų darbuose. Spėjama, 
kad jis įsakys pakelti mini
mum mokestį, nes ji tebėra be 
micros žema.

Aršiausia- tas, kad restaų- 
ranų darbininkams toji žema 
Važiausioji mokestis dažnai 
tebepasilieka didžiausiaja ir 

išdirbusiam tame pat darbe 
kelis mėnesius ar net kele
rius metus.
Dabartinis minimum yra nuo . v.

80 centų VeiteriAms (ant sta-1
lų padavėjams) iki 52 centų tyli, kaip vieni ir kiti iš lokalu 
už valandą dirbantiesiems ki-1 vadovybės matysis. Progresy- 
tokius darbus. Veiterių mini- viai kliaučiai stovėjo ir sto- 

' mum skaitomas pagal darbo'vės. kad politiniai klausimai
vietą ir laiką. Tikimasi, kad būtų padėti į šalį. Riškime ir 
jie didesnę dalį algos turi da- diskuswokime unijos narių ge- 
sidirbti “tipsais.”

.Pakaita, kokia ji būtų, pa
liečia apie 232,000 darbinin
kų visoje New Yorko valstijo

je. . . ‘

i ovę.

; gauti vakacijos. .

Motina pasmaugė 
savo dukrytę

New Yorke areštuotas An
ton John Nowak, buvęs Illino
is miestelio Panama majoras.

i Ji įtaria nužudyme tos apylin
kės farmeriu 
kvenick.

Mr. ii’ Mrs. Cor

Plėšikai nakčia jsibriovę į 
Lųn Far restauraną New Yor- 

: ke, išlaužę “saugiąją” šėpą ir 
išnešę $3,000.

lankęs Juozas Tysliava ii 
Jurgis žaruolis. Jie reikalavo, 
kad lokalo taryba nutartų ir 
reikalautų maršuoti “lojalumo 
dienoj,” baland. 
atsiklausta unijos 
ir jų atsakymas 
maršuoti, kur tik

Mrs. Evelyn Schiadaresis 
tapo areštuota ir patalpinta 
Kings County 'ligoninės proto 
ligonių skyriuje tyrinėjimui. 
Jinai prismaugė ir pribaigė 
nužudyti prigirdymu .4 metų 
amžiaus dukrytę Joan, 

v
Moteriškė, sakoma, buvusi 

susirūpinusi dėl,to, kad mer
giščia kiek seniau sunkiai sir
go ir tas galėjo paveikti jos 
protą. Mergytė norėjusi eiti 
laukan pabėgioti, motina bijo
jusi leisti. Mergiščiai veržian
tis, kad ją išleistų, motina 
taip supykusi, kad pačios mer
gaitės skaryte ją. prismaugu
si.

Nowak, 58 
žiavęs iš to 
vasario mėnesio, 
te buvo įvykdyta
lapkričio 17-tą. Įtartasis sako
si esąs nekaltas.

m., sakėsi išva- 
miestelio galop 

žmogžudys-
p ra ėjusi o

MONTELLO, MASS.
Fop Koncertas'ir Šokiai.

Rengia Liuosybės Choras, jvyks 
šeštadienj, gegužės 10 (May),' Lietu
vių Tautiško Namo žemutinėje sa
lėje, North Main St., 8 Vine St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare, jžanga 
$1.00 (su tak^ais)^ Koncertą pildys 
Liuosybės Choras po vadovyste Al
bert Possius. Solo ir duetus dainuos 
Rože Merkeliūtė, Aldona Wallen, 
Albert Potsius, W. Yodeikis, smuiko 
solo, Edwin Meiliūnas, kuris su sa
vo talentu yra atsižymėjęs ameri
koniškuose koncertuose. Bus gera 
šokių muzika. Prašom visus daly
vauti. — Rengimo Komitetas;

(89-90)

EG Z AMINU O J AM AKIS 
KASOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Matthew A 
BUYUS

(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Biznio Telefonas
EVergrcen 4-9672

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS

26 d. Buvo 
viršininkų 

buvo: galit 
katram pa-

Mergaitės tėvas, laiškane
šys, pašauktas iš darbo, balsu 
pravirko pamatęs savo baisią 
nelaimę.

Puiki Salė išnuomuojama Baliams 
Banketams, Vestuvėms, Parems 

ir Kitokiems Pokiliams.
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAB 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS^ 

221 South 4th Stretet 
BROOKLYN, N. Y. , 

TeL Evergreen 7-8838

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare

4 pusl.-Laisvč (Liberty) ^Antradiin.t GėgužfoMay 6,




