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žmonės laukia pavasario 
švenčių, laukia Velykų.

Krikščionių dvasiškų a sa
ko, jog per Velykas Kristus 
kelsis iš numirusių. '

Bet Centralijos (III.) ang- 
liakasykloje žuvusiu virs 100 
mainierių žmonos, vaikai, tė
vai bei artimieji gerai žino, 
kad jų mylimieji jau nebesi
kels!. . .

Jie užtroško kasykloje: jie 
žuvo dėl angliakasyklų savi
ninkų godumo ir vyriausybės 
pareigūnų neatbolnumo. ne
paisymo.

Dėl to 400.000, kietosios 
anglies kasėjų šią savaite ne
dirba — liūdi.

Paskelbta gedulo savaitė.
Tačiau šis masinis liūdėsis. 

ši tyla byloja daugiau, negu 
šimtai garsiai pareikštų pro
testų iš aukščiausių tribūnų.

—Atsakingieji už virš šim
to darbininkų gyvybes privalo 
būti nubausti; ateityje neturi 
tokios tragedijos pasikarto
ti!... — sako mainieriai.

Kiek iš viso Amerikos ka
syklose yra žuvę mainierių. 
niekas tikrai negali pasakyti.

Su 1839 metais buvo pra
dėta vesti šiokia tokia anglia- 
kasyklų tragedijose žuvusiųjų 
mainierių statistika, kuri pa
rodo : nuo tu įmetu ligi šių 
laikų kasyklų nelaimėse buvo 
užmušta 190,741 mainierių!

Tai baisus dalykas!
Juodoji anglis, kuri mus šil

do ir vežioja, yra aplieta ang
liakasių krauju ir permirkusi 
jų prakaitu.

Dėl pastarosios (Central i- 
. joj; angliakasykhi tragedijos, 

aišku, yra kalti vyriausybės 
pareigūnai: kalti ir angliaka- 
syklų savininkai.

Man rodosi, mainierių uni
jos vadai taipgi turėtų už 
tai prisiimti kiek tiek kaltės: 
kodėl gi jie leidžia mainie- 
riams eiti i kasyklas, pripa
žintas pavojingomis?

Kaip ten bebūtų:
Amerikos liaudis lenkia gal
vą prieš Centralijos aukas ir 
išvien su 400,000 organizuotų 
mainierių reiškia savo nuošir
džią užuojautą žuvusiųjų šei
moms, — podraug kelia savo 
griežtą protestą prieš tuos, 
kurie yra atsakomingi už šią 
tragediją!

visa

šiuos žodžius rašant, įeina 
į redakciją, senutė Marė Ra
manauskienė, velionio Juozo 
Ramanausko našlė.

—Jaučiuosi kur kas jaukes
nė, — sako ji.

— Kodėl ?
—Šitie mūsų suvažiavimai 

labai mane pajaunino
ki buvo gyvi, įdomūs ir 
bus.

Klausiu viešnios:
—Kiek ,gi jau turite 

amžiaus?
—Šių metę birželio 

sukaks lygiai 74-ri... 
sveika ir tvirta. . .

Ji šiuo metu gyvena Phila
delphijoj ir džiaugiasi turinti 
gerus draugus. — Smitus. Se
nutė Ramanauskienė pati ža
da daugiau veikti ir akstiuti 
darbuotis kitus.

jie to- 
svar-

metų

24 d.
Esu

Philadelphijoj gyvena ki
tas senas veikėjas — Lukoše
vičius, dalyvavęs demokrati
nių lietuvių suvažiavime. Jis 
taipgi pilnas energijos ir pa
siryžimo, nors šiemet d. Luko
ševičius minės savo 75-rių 
tų amžiaus sukaktį.

mo-

Suvažiavimai praėjo.
Patsai didžiausias, žinoma, 

buvo demokratinių lietuvių.
Už keleto dienų išrinktieji 

Centro nariai turės savo po
sėdį ir ten, organizaciniai susi
tvarkę, aptars, kaip įgyven
dinti suvažiavimo nutarimus.

v

NEAMERIKINES veiklos 
KOMITETAS RAGINA 
TEIST KOMUNISTUS

Šaukia Generalini Prokurorą Traukt Teisman Komunistus, 
Kaip Neįsiregistravusius, Girdi, “Svetimos Šalies Agentus”

Washington. — Kongresi
nis Neamerikiniu Veiksmu 
Komitetas bal. 1 d. vėl pa
ragino generalinį Jungtinių 
Valstijų prokurorą Tomą 
Clarką traukti teisman Ko
munistų Partiją ir jos va
dus; tai dėl to, kad jie ne-

Chiangas Išskerdė 
10,000 Formoziečiu

Nanking. — Chinijos dik
tatoriaus Chiang Kai-sheko 
pasiųsta kariuomenė sušau
dė ir durtuvais bei kardais 
nužudė bent 10,000 begink
lių vyrų, moterų ir vaikų 
Formozos saloj, ypač Ping- 
tung ir Taihoku miestuose, 
kur gyventojai buvo perėmę 
ar bandė perimti valdybas 
į savo rankas. Tatai liudija 
amerikonų, anglų korespon
dentai ir formoziečiai. Chi- 
ango kariai ne tik kulko
svaidžių ugnim skynė žmo
nes gatvėse, bet įsiverždami 
į namus, skerdė juos viduj.

Telefonistų Streikas
Būsiąs Laužomas

Washington, bal. 2.—Dar
binis kongreso komitetas 16 
balsų prieš 3 užgynė suma
nymą duoti prez. Trumanui 
teisę laužyti gresianti visuo
tiną telefonistų streiką. Tas 
sumanymas, be kitko, siūlo 
vartot teismų indžionkšinus 
prieš streikierius.

UGNIAKALNIS GRŪMOJA 
ISLANDIJOS ŪKIAMS

Reykjavik. — Išsiveržės 
Heklos ugniakalnis Islandi
joj, šaltojoj šiaurės saloje, 
tebeveikia. Iš jo plaukianti, 
žėruojanti lava gręsia su
naikint ūkius per 25 mylias 
aplinkui.

užsiregistravo, girdi, kaip 
“svetimos šalies agentai”. 
Komiteto pirmininkas, re- 
publikonas J. Parnell Tho
mas tvirtina, kad prieš ko
munistus galima esą panau
dot McCormacko ir Voorhi- 
so Aktus - įstatymus. Tie 
aktai reikalauja, kad užsi
registruotų pas generalinį 
prokurorą visos politiniai 
veikiančios, svetimu šalių 
kontroliuojamos organizaci
jos ir kiekvienas svetimo 
krašto agentas.

Neamerikinis Komitetas 
jau pirm šešių mėnesiu šau
kė generalinį prokurorą už- 
vest bylas prieš neužsiregi
stravusius komunistus. Ge
neralinis prokuroras dar 
nieko neatsakė į tokius Ne- 
amerikinio Komiteto para
ginimus.

N e u ž siregistravusiems 
svetimų valstybių agentams 
gresia iki 5 metų kalėjimo 
ir $10,000 piniginės baudos. 
Savo reikalavimą taip bau
sti komunistus Neameriki
nis Komitetas remia ypač 
pasakojimais valdiškų sek
lių direktoriaus J. Edgaro 
Hooverio ir persivertėlio 
Louiso Budenzo. Jie tam 
komitetui tvirtino, kad A- 
merikos komunistai esą 
“penktoji kolona” ir “Sovie
tų agentai”, kurie, girdi, 
siekią nuversti Amerikos 
valdžia.

Neamerikiniu Veiksmų 
Komitetas iš pradžios rei
kalavo įstatymais uždrausti 
Komunistų Partiją. Dabar 
komitetas baigė savo svars
tymus - kvotimus tiktai pa
raginimu, kad generalinis 
prokuroras imtų nagan ko
munistus.

Administracinis kongres- 
manų komitetas užgyrė pa
siūlymą, kad kongresas, pa
skirtų dar $50,000 Neameri- 
kiniam Komitetui, kad ko
mitetas galėtų pasisamdyti 
daugiau “tyrinėtojų.”

Politikierių Manevrai Amerikos Kongrese 
Prieš Jungtines Tautas ir Sovietus

Washington. — Demokra
tas senatorius Harry F. 
Byrd neva priešinosi prez. 
Trumano siūlymui “pasko
los” Graikijai ir Turkijai 
“prieš bolševizmo pavojų.” 
Jisai sakė, kad Jungtinės 
Tautos privalo suvaldyti 
Rusiją, atimti iš Sovietų tei
sę vetuoti - atmesti daugu
mo nutarimus ir net išmes
ti Sovietus ir Jungtinių’ 
Tautų organizacijos. Kartu

Kadangi demokratiniu lie
tuvių suvažiavimas įvyko vė
liau už kitus, tai ir jam pa
teikti sveikinimai tilps Laisvė
je tik tuomet, kai bus išspaus
dinti sveikinimai, gauti ALDLD 
ir moterų suvažiavimuose.

Laisvė juk privalo organati- 
ti visiems lygiai.

sen. Byrdas užreiškė, . kad 
jeigu kongresas skirs Grai
kijai ir Turkijai pinigų, tai 
Jungt. Tautos nieko negalės 
dėl to sakyt. Jis taipgi pa
brėžė, kad Amerika turi 
atominę bombą prieš Sovie
tų Sąjungą.

Republikonų vadas, sena
torius Vandenberg siūlė 
manevrą, kad atrodytų būk 
Trumanp parama Graikijai- 
Turkijai daroma “Jungtinių 
Tautų ribose;” sako, tik rei
kia, kad J. Tautų Saugumo 
Tarybos ar jų seimo daugu
mas tatai užgirtų ir kad ru
sai- negalėtų atmesti. Re- 
publikonas kongresmanas 
Crawford numatė, kad dėl 
to galįs kilti karas; bet gir- 
cįOmes su atomine bomba 
suplieksime Rusiją.”
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Unija Sulaikys Mainierius 
Nuo Darbo Pavojingose 

Gyvybei Kasyklose

SAKOMA, 4-RI DIDIEJI 
susitarsiu dėlei 
KARINIU ATPILDU

Pittsburgh, Pa. — Kietų
jų ir minkštųjų angliakasy- 
kių mainieriai savo susirin
kimuose čia ir visur kitur 
antradienį pagerbė Johną 
Mitchellį, mirusį garsųjį 
Mainierių Unijos pirminin
ką. Mitchelliui vadovaujant, 
buvo iškovota angliakasiam 
8 valandų darbo diena. Joh- 
no ’Mitchellio šventėje pra
eityje mainieriai paprastai 
linksmindavosi, bet dabar 
jie liūdėjo ir protestavo dėl 
to, kad Centralijos kasyklo
je buvo numarinta 111 jų 
draugų darbininkų per val
džios ir kompanijos krimi
nalinį apsileidimą.

Šeštojo Mainierių Unijos 
distrikto pirmininkas Adol
fas Pacifico, kalbėdamas

Dillonvale, Ohio, pareiškė, 
kad jis įsakys unijiniams 
komitetams sulaikyti mai- 
nierius nuo darbo kasyklo
se, kur gręs gyvybei pavo
jus, iki kasyklos bus tinka
mai pataisytos. Tą patį sa
kė ir kiti mainierių vadai 
mitinguose įvairiose Penn- 
sylvanijos, Illinojaus ir kitų 
valstijų kasyklinėse srityse.

CIO Elektrininkų ir Plie
no Darbininkų Unijų sky-

Jungt. Valstijos Gal Pripažins Sovietams Atlyginimus 
Dirbiniais iš Einamosios Vokiečiu Gamybos

Maskva. — United Press 
pranešimas lemia, jog Ame
rika, galų gale, sutiks', kad 
Vokietija mokėtų karinius 
atlyginimus Sovietams dir
biniais iš einamosios vokie
čių gamybos. Užtat, girdi, 
Sovietai turėsią priimt kai 
kuriuos amerikonų - anglų 
pasiūlymus kitais klausi-

simint; vadinasi, jie dar ga
lėsią susitarti. Balandžio 2 
d. atsidarė vieša pilnaties 
sesija.

Maskva. — Amerikos val
stybes sekretorius Marshal- 
las sakė, Chin i joj telikę tik 
6,000 jankių karių.

. . rv,. . ; _ pasiui vniiis Kitais Kiausi-riai Pittsburghe pr.eme ap- mai d-1 litinio ir f)kinio
gailestavimo rezoliucijas dė
lei 111 mainier. žuvimo per 
eksploziją Centralijos kasy
kloj, Illinojuj. Slavų Kong
resas taipgi pasiuntė užuo
jautos rezoliuciją numarin
tųjų angliakasių šeimy
noms.

CIO Paskyrė Mėnesį Kovai 
Unijų Teisėms Apginti

Washington. — Generali s 
CIO unijų pirmininkas Phi
lip Murray pašaukė visas 
tokias unijas atsiųsti dele
gatus į konferenciją ir su
planuoti tinkamus veiksmus 
prieš pavojingus kongres- 
manų ir senatorių sumany- 

jmus. Konferencija įvyks 
Washingtone balandžio 13 
ir 14 d. Joje dalyvaus apie 
250 unijų vadų. Be kitko, jie

eis pas senatorius ir kong- 
resmanus ir ragins atmesti 
tokius bilius, kurie siūlo už
draust pilną unijų pripaži
nimą ir faktinai panaikint 
streiko teisę..

CIO unijos New Yorke, 
Pennsylvanijoj ir įvariuose 
kituose miestuose ir valsti
jose paskelbė kovos mėnesį 
unijinėms darbininkų tei
sėms apginti.

Vokietijos sutvarkymo. Už
sieninis Francijos ministras 
Bidault keturių didžiųjų 
talkininkų konferencijoj nu
rodė, kad jie jau pirmiau 
užgyrė toki karinių atpildų 
mokėjimą iš Italijos — eina
mosios gamybos dirbiniais. 
Kodėl tad anglai-ameriko- 
nai priešinasi kariniu atly
ginimų mokėjimui Francijai 
ir Sovietams dirbiniais iš 
einamosios vokiečių gamy
bos? klausė Bidault.

Franci j a

Sionistai Pulsią 
Žydus Teroristus

Kongreso Komitetas Perša 
Pakelt Rendas 10 Nuošimčių

Washington. — Bankinis 
kongresmanų komitetas 9 
balsais prieš 4 pasiūlė tuo
jau pakelti gyvenamųjų na
mų rendas (nuomas) 10 
nuošimčių ir tada palaikyti 
rendų kontrolę iki 1948 ko
vo 31 d. Senato bankinis 
komitetas diena pirmiau nu-

tarė kontroliuoti rendas iki 
1948 m. vasario 29 d., bet 
įgalinti miestų valdybas 
prašyt, kad rendų kontrolie
rius Washingtone leistų pa- 
brangint rendas pagal mie
stų valdybų tarimus arba 
visai panaikint rendų. apri
bojimą įvairiose vietose.

M/RE MARE JANONIENE, 
ŽYMAUS POETO MOTINA

Baltimore, Md.„~ Kovo 
31 cL čia mirė senutė Marė 
Janonienė, žymaus. lietuvių 
poeto Juliaus Janonio moti
na, gyvenusi Baltimore j e ir 
Pasadenoj, Md., pas dukte
ris. Pašalvėta pas dukterį, 
533 Winston Ave. Bus palai
dota balandžio 3 d.

Apie jos mirtį pranėšc 
Paserpskis.

JANONIENĖS LAIŠKAS
Už keleto dienų pirm 

mirties, Marė Janonienė at
siuntė sekantį laišką su lin
kėjimais demokratinių lie
tuviu moterų suvažiavimui,, 
įvykusiam Brooklyne, pra
eitą penktadienį: 
Gerbiamos Drauges:

Jūs susirinkot pasitarti, 1 
apsvarstyt, kaip būt geriau 
pasaulyje taiką padaryt ir 
išlaikyt, jūs dėl gero susi
rinkot. Ale kiti renkasi, kad 
kaip nors karą greičiau 
pradėt. Argi tos motinos, 
kurios sūnų neteko, galėtų 
taip lengvai pasiduot? Gal

**??$*!♦

MARĖ JANONIENĖ s

jūs ir ne labai skaitlingai 
susirinkusios, ale visos 
vienmintės, galit daug ką 
gerą patart ir, gal būt, gy- 
veniman įvykdyt. Nesitrau
ki t nuo užbrėžto tikslo, kaip 
lig šiol, taip ir toliau.

Negalėdama dalyvauti, 
linkiu juras susirinkusioms 
geriausio pasisekimo visuo
se jūsų sumanymuose.

Jeruzalė. — Palestinos 
žydų Sionistų, dešiniųjų 
tautininkų, vadas Davidas 
Ben Gurion pažadėjo ang
lams, kad Haganah, slapta 
tautinė žydų armija, kulko
svaidžiais šaudys ir kitais 
ginklais naikins Irgun Zvai 
Leumi ir Sterno žydus te
roristus. Ben Gurion ketino

pirmoj vietoj taikanti anglų kariuomenei 
reikalauja paskirt jai tam prieš teroristinius savo tau- 
tikrą metinį kiekį anglies 
iš Vokietijos. Anglija iš 
pradžios tam priešinosi'. Da
bar teigiama, kad anglai da- anglą kareivį i 
rosi jau palankesni šiam 
francūzų reikalavimui.

Sovietų užsienio reikalų j Streikuoja 300,000 
ministras Molotovas primi- 
nė aiškų Jaltos - Krymo VOKieClŲ ftiaiHieriŲ 
konferencijos tarimą (prez. 
Roosevelto, buvusio Angli
jos premjero Churchillo ir 
Stalino), kad Vokietija mo
kės Sovietam atpildus ir iš 
einamosios savo gamybos. 
Paskiau sekusi Potsdamo- 
Berlyno konferencija neat
šaukė to tarimo. Be to, Pot
sdamo konferencijos proto
kolas pripažino Sovietam 
“dalį iši,vokiečių pramonės”, 
kaip nurodo Sovietai.

Karinių atlyginimų klau
simas buvo svarstomas 
slaptame keturių didžiųjų 
ministrų posėdyje balandžio 
1 d. Nors neprieita susitari
mo, bet N. Y. Times kores
pondentas Drew Middleton 
rašo, kad nereikia dėl to nu-

tiečius. Anglų vyriausybė už 
tai jį pagyrė.

Du žydai nušovė vienų 
ir pagrobė 

mašininį jo šautuvą.

Dueseldorf, Vokietija, b'al. 
2. — 300,000 vokiečių mai
nierių Ruhr srityje paskelbė 
24 valandų streiką prieš 
anglus. Jie protestuoja, kad 
anglai juos alkina — neduo
da ne pusės tiek maisto, 
kiek reikia sveikatai palai
kyti.

I0W0S SENATAS UŽGINA 
UNIJŲ PRIPAŽINIMĄ

Des Moines, Iowa. —Šios 
valstijos senatas nutarė už
draust pilną unijos-pripaži
nimą bet kurioje dirby kloję. 
Ta klausima dar turės 
spręst valstijos atstovų rū
mas.

Darbietis Kongresmanas Vito Marcanto 
nio Neleido Pagerbt Fašistini Karalių

Washington. — Amerikos 
valstybes departmentas j- 
praše republikonų vadus 
kongreso atstovų rūme į- 
nešt rezoliuciją pagerbt mi
rusįjį Graikijos karalių Jur
gį Antrąjį ir uždaryt kong
resmanų sesiją tai dienai 
(bal. 1), liūdesiui pareikšti 
del Jurgio mirties. Sesijos 
uždarymui reikėjo vienbal
sio nutarimo. Bet Darbo 
Partijos atstovas, kongres
manas Vito Marcantonio 
tam pasipriešino. Taigi ir 
nupuolė pasiūlymas dėl pa
garbos Jurgiui Antrajam.
Kongu. Marcantonio sakė: 

“Aš nesuprantu, kodėl šis 
demokratinės šalies kongre
sas turėtų uždaryt savo se
siją dėl pagarbos fašisti
niam karaliui.”

(Velionis karalius buvo 
iš vokiečių - danų kunigaik
ščių Glucksburgų veislės. 
Du kartu jis buvo privers
tas iš Graikijos bėgti, iki 
Anglija karinėmis savo jė
gomis vėl sugrąžino Jurgį 
Glucksburgą į Graikijos so
stą pernai rudenį, neva per 
visuotinus balsavimus. Da
bar sostą užėmė Jurgio bro
lis Povilas Glucksburgas.)

DEMOKRATAS IŠRINK
TAS CHICAGOS MAJORU

Chicago. — Demokratų 
kandidatas į miesto majorus 
Martinas H. Kennelly tapo 
išrinktas dideliu balsu dau
gumu prieš republikoną 
W. Rootą.
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Mainierių Protestas
Visi minkštosios anglies mainieriai šią savaitę ne

dirba. Jie tai nevadina streiku. Valdžia ir teismai jiems 
streikuoti yra uždraudę. Savo šį susilaikymą nuo darbo 
jie vadina pagerbimu šimto ir vienuolikos mainierių, žu
vusių Centralia kasyklos eksplozijoje.

Bet tas nei kiek nesumažina reikšmės. Tai vienintelė 
mainieriams belikus forma užprotestuoti prieš krimina- 
lišką nepaisymą mainierių gyvybės. Šioje ir visose kitose 
panašiose nelaimėse kalčiausia yra valdžia. Ji turi galios 
priversti kasyklų kompanijas laikytis esamų mainierių 
gyvybės apsaugai įstatymų. Tie įstatymai neigiami ir 
laužomi. Kasmet dėl to šimtai mainierių netenka gyvy
bės. Valdžios inspektoriai yra parazitiški kompanijų 
agentai.

Centralia kompanijos mainieriai, sakoma, jau seniai 
reikalavo kompaniją prižiūrėti kasyklą. Valdžios inspek
toriai nieko nedarė, mainierių balso neišklausė. Pagaliau 
valdžia kasyklas paėmė savo kontrolėn. Ant jos krito 
tiesioginė atsakomybė už mainų saugumą. Taip pat mai
nierių balsas buvo neišklausytas, taip pat valdžios in
spektoriai kasyklos neapžiūrėjo.

Tai kur mainieriams išeitis? Nejaugi jie turi ir ant 
toliaus eiti į neapsaugotas kasyklas ir laukti Centralijos 
mainierių likimo?

Šiuo savo streiku jie gal sužadins ne tik valdinin
kus, bet ir visą Ameriką dėl esamos padėties kasyklose. 
Jų reikalavimas, kad vidaus reikalų sekretorius ponas 
Krug eitų laukan iš tos vietos, yra visiškai pateisinamas. 
Krug atsakomingas už kasyklų saugumą. Jis turi įstaty
mus ir inspektorius. Jo pareiga įstatymus pildyti.

ŽMOGUS, KURIS • 
SUŠAUDĖ MUSSOLINĮ

Š. m. balandžio 28 d. su
kaks dveji metai, kai buvo 
sušaudytas Benito Mussoli
nis.

Ligi šiol pasaulis mažai 
težinojo, kas Mussolinį su
šaudė ir kodėl jo lavonas 
buvo išstatytas Milano mie
sto aikštėje.

Pasirodo, kad Mussolinio 
sušaudytoju yra Valteris 
Audisio, iš profesijos bu- 
chalteris (accountant), vi
duramžis vyras. Karo metu 
Audisio buvo partizanas, na
rys Komiteto 
Išsilaisvinimui; jis yra ko
munistas.

Paminėtasis 
vadovavo Italų tautai kovo
je prieš fašizmą, prieš Mus-

Tautiniam

komitetas

valdžioje!...
Tuo reikia tikėti, nes A- 

merika su Anglija, kuriedvi. 
Italiją “perauklėjo”, remia 
fašistus, o paneigia demok
ratinius žmones, anti-fa- 
šistus. Vatikanas taipgi 
būtų stojęs Mūssoliniui tal
kon ir būtų jam ; padėjęs 
grįžti Italijos valdžion — 
reakcininkai būtų padarę 
Mussolinį “demokratu”!

Kodėl Mussolinio. lavonas 
buvo padrėbtas Milano mie
sto aikštėje?

Audisio aiškina: dėl to, 
kad žmonės tikrai žinotų, 
jog Mussolinio gyvo nebėra.

Mussolinis tiek daug ža
los padarė ir jo Italijos liau
dis taip neapkentė, kad, jei 
Mussolinio lavono ji būtų 
nemačiusi, tai dar vis ma-

solinį, Hitlerį ir visus fa- nytų, kad jis gali sugrįžti, 
šistinius gengsterius, engu
sius pasaulį.

Komitetas Tautiniam Iš
silaisvinimui nutarė suteik-1 Mussolinio

Audisio ir Mussolinis
Tiktai dabar pilnai paaiškėjo,, kaip ir kas mirčia nu

baudė Benito Mussolinį, Italijos diktatorių, ir kitus fą- 
šistų partijos lyderius. Jie buvo sučiupti vienam kaime 
šalia Milano. Juos suėmė partizanai. Tos partizanų gru
pės vadu buvo Walter Audisio. Partizanai suruošė fašis
tams teismą, rado juos kaltais ir ant vietos sušaudė. Da
bar Walter Audisio pasisakė, kad jis buvo tos egzeku
cijos vadu.'

Italijos žmonių akyse šiandien Audisio yra didvyris. 
Jis sako prakalbas tūkstantinėms minioms. Žmonės pil
nai užgiria jo pasielgimą.

Reakcijai Ribų Nėra
New Yorko mieste mes turime proporcijonališką at

stovybę. Visi sutinka, jog tokia rinkimų sistema yra tei
singiausia ir demokratiškiausia. Bet ji nepatinka reakci
jai. Nepatinka todėl, kad tokioje rinkimų sistemoje ma-, 
žumos irgi turi atstovybę. New Yorke Komunistų Par
tija yra laimėjus Taryboje dvi vietas, tris vietas turi 
Darbo Partija. Atstovybę turi ir republikonai. Daugu
mą sudaro demokratai.’

O jeigu nebūtų proporcijonališkos atstovybės, tai vi
sa Taryba veikiausia susidėtų tiktai iš vienų demokratų, 
arba demokratų ir republikonų. Komunistai ir darbiečiai 
būtų nustelbti, nors jie rinkimuose gauną desėtkus tūks
tančių balsų.

Reakciniai demokratai dabar vėl.reikalauja šitą rin
kimų sistemą panaikinti. Jie pasistengsią šį rudenį refe
rendumu ją panaikinti. Jie mato progą tame, kad dabar 
visuomenė labai sukurstyta prieš. “raudonuosius.” žmo
nės balsuosią už pašalinimą iš miesto tarybos komunis
tų, balsuojant prieš proporcijonališką atstovybę.

New Yorko žmonėms tenka budėti!

Geriems Vadams Auksinė Proga
Prezidento Trumano reakcinei politikai nesiseka 

taip, kaip jis manė. Kongrese jis pareikalavo^ kad jo pla
nas paimti Graikiją ir Turkiją Amerikos ekonominėn ir 
militarinėn kontrolėn būtų užgirtas dar prieš balandžio 
1 dieną. Vėliau jau būsią per vėlu. Tačiau Kongresas jo 
ultimatumo neišpildė. Balandžio pirmoji jau praėjo, o 
Graikija ir Turkija keturių šimtų milijonų Amerikos do
lerių dar negavo!

Pačiam Kongrese dėl tos politikos auga nerimas. Iš 
sykio ne tik demokratų, bet ir republikonų partijos ma
šina labai entuziastiškai prezidento reikalavimą užgyrė. 
Bet dabar pradeda atšalti.

O ką jau bekalbėti apie žmonės: juose baimė ir abe
jojimas virsta masiniu sąjūdžiu. Tai puikiai parodė daug- 
tūkstantinė publika New Yorko Madison Square Garde
ns pereitą pirmadienį, kur kalbėjo Henry Wallace ir 
Elliott Roosevelt Milžiniška minia entuziastiškai sveiki
no kalbėtojų smarkius pareiškimus prieš Trumano poli
tiką.

Wallace ir Roosevelt kalbėjo aštriai ir teisingai. Jie 
pasmerkė vyriausybės vedamų imperialistinę politiką ir

ti kovotojams galią įsteigti 
savo tribunalus - teismus 
teisimai “ant greitųjų” vi
sų niekšų, kurie pardavė 
italų tautą hitlerininkams. 
T o k i s t r i b u n a 1 a s 
buvo sudaryta ir 
Mustfoliniui teisti. Mu
ssolinio nusižengimas italų 
tautai ir visam demokrati
niam pasauliui buvo užten
kamai žinomas.

K‘ada Mussolinis su savo 
meiluže pajuto, kad neužil
go visa Italija bus partizanų 
ir talkininkų armijų išlais
vinta; kai po Mussolinio 
kojomis šiaurės Italijos že
mė pradėjo drebėti, tai jis, 
Mussolinis, arba dučė, dui, 
bėgti Šveicarijon!

Kai jis pasiekė miestelį 
Lake Como, tai paminėto 
miestelio žmonės jį suėmė ir 
tuojau partizanų tribųnalas 
nusmerkė Mussolinį sušau
dyti.

Kambaryj, kur buvo Mus
solinis, buvo ir jo meilužė. 
Audisio, vykdydamas teis
mo sprendimą, atėjo kam
barin su kulkosvydžiu ir pa
sakė Mussoliniui, kad jis 
bus sušaudytas čia pat, kad 
jam bus dabar atsiskaitymo 
su Italijos liaudimi valan
da.

Mussolinis pradėjo verkti 
ir prašyti Audisio, kad šis 
jo nešaudytų. Girdi,* jis, 
Mussolinis, Audisijui duo
siąs didžiausius turtus ir 
net kraštus valdyti, jei tik 
jis Mussolinio nešaudys!...

Bet Audisio pareiškė, kad 
jis šaus, — joki Mussolinio 
verksmai mirties nesulai
kys.

Tuomet Mussolinio sugu
lovė pradėjo verkti ir pra
šyti nešaudyti dučės. Audi
sio jai patarė trauktis ša
lin, bet merga, tikėdamosi, 
kad jai pavyks Mussolinį iš
gelbėti, atsistojo jo prieša
kiu.

Muąsolinio sugulovei buvo 
pasakyta: traukis šalin, nes 
ir tu būsi paguldyta, bet 
kai ji nesitraukė, tai šūviai 
sykiu paklojo ir Mussolinio 
mergą.

Audisio pareiškia: jei 
Mussolinis tuomet nebūtų 
buvęs* sušaudytas, tai šian
dien jis ir vėl sėdėtų Italijos

— juos kankintų toji min
tis.

Šitaip aiškina Audisio, 
i sušaudytoj as. 

Praeitą savaitę jis kalbėjo 
didžiuliame mitinge Komo
je, kur dalyvavo apie 20,- 
000 žmonių. Aišku, publika 
jo žygį karštai užgyrė.

Bet reakcininkai prieka
biauja prie Audisio; jie ne
drįsta jį kaltinti tiesioginiai 
už sušaudymą, bet jie jam 
primeta tai, būk Mussolinis 
turėjęs “svarbių dokumen
tų” ir jie dabar esą dingę. 
Jei jis nebūtų sušaudytas, 
tai, girdi, dokumentai būtų 
išgelbėti.

Audisio atsako: taip, do
kumentai dingo, bet jie yra 
monarchistų žinioje, — fa
šistų žinioje.

Šitokia yra istorija 
Mussolinio sušaudymu.

su

VALO JIE, VALO!
■ Dienraštis Vilnis rašo: 

“Minties inkvizicija mūsų 
^šuoliais žen
tai senatorius

šalyje greitai 
gia pirmyn.
Jack B. Tenney reikalauja 
išvalyti iš filmų pramonės 
visus “raudonuosius” artis
tus. Ir štai tie, anot jo, rau
donieji:

“Fredrich Mach, nes jis 
priklauso prie PAC, liberalų 
organizacijos; Frank Sina
tra, nes jis veda kampaniją 
prieš rasinę diskriminaciją; 
John Garfield, nes jis daly
vavo Hollywoode Tarybų 
Sąjungos rašytojo Semiono- 
vo priėmime (!); Charlie 
Chaplin — dėl seniai žino
mu “nusikaltimų.”
“Nepaminėta Shirley Tem

ple, kurią Diesas apkaltino 
esant komuniste, kuomet 
jai buvo apie 14 metų...”

A. VAIČIULAITIS 
PROFESORIAUS
Klerikalų Ameriką (Broo- 

klyne) redagavęs A. Vaičiu
laitis pasitraukė iš redakto
riaus pareigų; dabar jis, sa
koma, p r o f e soriausiąs 
Scrantono universtete.

Kas dabar Ameriką reda
guoja, nepranešama. \

Maskva.—Užsieninis Ang
lijos ministras Bevinas tik 
turavoja Marshallui, Ame
rikos valstybės sekretoriui, 
Keturių Didžiųjų konferen
cijoje.

šaukė Amerikos žmones pabusti ir jai priešintis.
Šiuo tarpu yra auksinė proga teisingai vadovybei 

pakilti ir sumobilizuoti žmones. Tą vadovybę galėtų su-' 
daryti Henry Wallace, Sen. Pepper ir Elliott^Roosevelt. 
Ar jie pasinaudos ta proga? Ar jie susipras kalti geležį, 
kada jinai karšta?

POLITIKA BE LOGIKOS
Liberalai iš Americans For Democratic Action pa

smerkė prezidento Trumano reakcinę naminę politiką, 
bet šimtu ^procentų užgyrė jo imperialistinę užsieninę 
politiką. *

Toje grupėje figūruoja Roose veltienė, Henderson, 
Wyant ir kiti.

Liter at. Draugijos Suvažiavimui
Lietuvos Rašytojų ir 
Dailininkų Sveikinimas

Tarybų Sąjungos 
Rašytojų Sveikinimas

. .. r

Mūsų brangieji broliai ir 
sesutės:

Vardu Tarybų Lietuvos 
rašytojų ir dailininkų mes 
širdingai sveikiname Ame
rikos Lietuvių Literatūros 
Draugijos atstovus. Kartu 
su visais Lietuvos žmonė
mis, mes, Tarybų Lietuvos 
rašytojai, dailininkai ir kul
tūros darbuotojai, savo atsi
davusiu darbu gydome žaiz
das, karo padarytas mūsų 
kraštui, ir žygiuojame pir
myn prie naujų laimėjimu 
atstatyme ir išvystyme mū
sų šalies ekonominio ir kul 
tūrinio gyvenimo, Pasidėko 
j ant didžiulei pagalbai, tei 
kiamai mums didžiosios Ru 
sijos žmonių ir broliškai pa 
rainai kitų broliškų tarybi 
nių žmonių, mums jau pa 
vyko laimėti svarbių pasi 
sekimų ir jau tvirtai atsis 
toti ant kelio į aukštą mū 
su ekonomijos, literatūros 
meno ir kultūros lygį.

Lietuvos žpionės ir, pir- 
.moje vietoje, Lietuvos rašy
tojai energingiausiai ruo
šiasi prie atžymėjimo ketu
rių šimtų metų sukakties 
nuo pasirodymo pirmosios 
lietuviškos knygos.

Jūsų nenuilstančios pa
stangos dėl demokratijos' 
apgynimo ir išlaikymo tai
kos mus labai džiugina. Liep
tu vos žmonės visuomet atsi\ 
mins, kad tiek sunkiais vo-’ 
kiškųjų fašistų okupacijos 
laikais, tiek jų kovoje už 
išsilaisvinimą, jie visuomet' 
jautė Amerikos demokrati
nių lietuvių šiltą brolišką 
pagalbos ranką. Ši moralinė 
ir medžiaginė parama padė
jo atsiekti mūsų bendrąjį 
tikslą — nugalėti fašizmą, 
išlaisvinti ir išgelbėti Lietu
vos ir viso pasaulio laisvę 
mylinčius žmones.

Labai džiugina mus nuo
latos augąs skaičius Ame
rikos lietuvių, pritariančių 
Tarybinei Lietuvai, Lietu
vos žmonėms, jos pasiseki
mams ir laimėjimams kūri
me naujojo tarybinio gyve
nimo. Mes tvirtai tikime, 
kad mūsų broliški draugiš
kumo ryšiai, tvirtai užmeg- 
sti baisiaisiais karo metais, 
bus dar daugiau sustiprinti 
ir bus abipusiškai naudin
gi-

Mes širdingiausiai sveiki
name jumis ir per jumis vi
sus progresyviškus demok
ratinius Amerikos lietuvius. 
Mes velinam Amerikos Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
suvažiavimui didžiausių pa
sisekimų jo’darbuose ir vi
suose ateities pasimojimuo- 
se.

Su broliškais linkėjimais 
pasiliekame,

Rašytojai: Baltušis, Ba
naitis, Butkų Juzė, Cvirka, 
Churginas, Daug uvietis, 
Drazdauskas, Dovidaitis, 
Graičiūnas, Gricius, Grušas, 
Gira, Janušytė, Jovaras, 
Korsakas, Korsakienė, Mie
želaitis, Miškinis, Mozūriū
nas, Paleckis, Reimeris, 
Šarmaitis, Šimkus, Vairas- 
Raekauskas, Valsiunienė, 
Vaičiūnas, Venclova, Vie- 
nuolis-Žukauskas, Albinas 
Žukauskas, Valkonis, Jur
ginis.. .

Dailininkai: Jurkūnas,
Bulovas, Mackevičius, Jo
mantas, Vaivada, Vaineiky- 
tė'ir Grecionkaitė.

Tarybų Sąjungos Rašyto
jų Sąjungos Taryba siunčia 
Amerikos Lietuvių Litera
tūros Draugijos suvažiavi
mo dalyviams draugiškus 
sveikinimus. Tarybų Sąjun
gos žmonės aukštai vertina 
Lietuvos žmonių įdėlį į gro
žinę pasaulinę literatūrą. 
"Kartu su Tarybų Lietuvos 
rašytojais mes ruošiamės 
paminėti keturių šimtų me
tų sukaktį nuo pasirodymo 
pirmosios lietuviškos kny
gos.

Paskutiniais laikais Mas
kvoje išleidimas Donelaičio 
poemos “Metai” sukėlė di
delį susidomėjimą tarybi
niuose skaitytojuose. Grei
toje ateityje bus išleista 
Maironio poezija, Žemaitės 
apysakos ir lietuvių poezijos 
rinkinys. Liūdo Giros, Sa
lomėjos Nėries, Petro Cvir
kos,. Antano Venclovo ir 
vertimai kitų lietuvių rašy
tojų laimėjo didelį populia
rumą visoje mūsų šalyje.

Mes širdingai sveikiname 
lietuvių* literatūros paramą 
kovai prieš reakciją, už tik
rą demokratiją, už visuoti
ną progresą ir kultūrą, už 
taiką tarpe žmonių.

Iš visos širdies mes vėli
name jūsų suvąžiavimui pa
sisekimo jo darbuose.

Už Tarybinių Rašytojų 
Sąjungos Tarybą:

Višnevskis, Tichonovas, 
\ Gorbatovas, Erenburgas.

Braziliečiy Sveikinimai
Brangūs Idėjos Draugai!
Brazilijos Lietuvių Spau

dos Komisija siunčia Jums 
širdingiausius sveikinimus, 
šiandie suvažiavusiems ap
svarstyti lietuvių demokra
tinės literatūros reikalus iš
eivijoje. Mes linkime Jums 
kuogeriausio pasisekimo ir 
geležinės ištvermės visiems 
dalyviams, išspręsti taip 
sunkų, bet būtiną lietuvių 
tautos darbo žmonių klasinį 
ir gyvybinį švietimo reikalą.

Su draugiškais linkėji
mais,

B. L. Spaudos Komisija: 
Jonas Vajevodskis, 
Teresė Frančkevičiene.

Aijierikos Lietuvių Darb. 
Literatūros Dr-jos 3-j am 
Suvažiavimui, Brooklyn,

Brangūs broliai ir seserys, 
Šiaurės Amer. lietuviai!

Mes Porto Alegre pažan
giųjų lietuvių kolonijos var
du sveikiname 3-jį Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Suvažia
vimą ir linkime jam sėk
mingai atsiekti užsibrėžtąjį 
tikslą. Mes giliai įsitikinę, 
kad tas suvažiavimas duos 
gerų rezultatų senajai mū
sų tėvyųei, ir dėl mūsų vi
sų išeivių tolimam užjūryje.

Tuo lygiu tariame nuošir
dų, didį brolišką ačiū ALD 
L. Draugijai už suteiktą jau 
ne kartą mums brangią do
vaną knygomis, laikraščiais, 
ir kitais spaudos leidiniais. 
Ta jūsų dovana, tai nepamai
nomas mūsų dvasinio peno 
eliksyras, iš ko turime pro
gos pažinti pasaulį, delko 
jis toks žiaurus yra darbo 
žmogui, kuris jį stato ir rė
do.

Siaučiant žiauriai reakci
jai, ne tik kad; buvo užda
rytos lietuvių kultūrines or-

ganizacijos ir spauda, taip 
pat buvo laikoma didžiausiu 
prasikaltimu, kas išdrįso 
tarti žodį sava gimtąja kal
ba. Nežiūrint hitlerinių van
dalų puolimo, jūsų dovanėlę 
—knygas dalinai pasisekė 
išsaugoti nuo sunaikinimo. 
Per ilgus tamsybės metus 
neturėdami nei žodžio, nei 
rašto, su prispausta siela 
tvirtai tikėjome į demokra
tijos pergalę prieš žiaurų 
civilizacijos priešą — naci- 
fašizmą. Nusukus sprandą 
fašizmo bestijai jo paties 
narve, turėjome progos lais
viau atsikvėpti ir pasveikin
ti šį jūsų suvažiavimą mūsų 
gimtąja kalba. Šiandieną 
fašizmo rūkams prasiblai
vins, mes vėl gauname jū
sų dovaną, tai yra Laisvę ir 
Vilnį, kurios mums teikia 
teisingiausias žinias iš mūsų 
tėvynės ir viso pasaulio, kur 
tik lietuviai begyventų.

Brangūs broliai ir seserys 
amerikiečiai: Mums trūksta 
žodžių, kuriais mes galėtu
mėm išreikšti dėl jūsų savo 
nuoširdžią padėką. Vienin
telis būdas, kuriuomi mes 
galime jums atsidėkoti, tai 
darbas; visomis jėgomis e- 
same pasiryžę dirbti, dirbti 
be atvangos, iki tol, kol 
žmogus žmogaus nebeiš- 
naudos. Dirbame ir dirbsim 
už mūsų visų bendrą idealą, 
kurio mes pageidaujame, — 
idealą taikos, laisvės ir pro
greso.

Pažangiųjų lietuvių kolo
nijos vardu:

Vytautas šviesa, 
Stasys Liechavičius, 
Antanas Songaila.” *—

AMER. LIET. DARB. LI
TERATŪROS DR-JOS SU

VAŽIAVIMUI, BROOK
LYN, N. Y.

Brangūs Draugai, Suvažia
vimo Dalyviai:

Nors didžiausiu troškimu 
ir aš norėčiau dalyvauti šia
me ALDLD suvažiavime, 
bet mano nelaimėje audrin 
go gyvenimo likimas neda- 
leidžia to atsiekti. Mat, be 
kojų vaikščioti, kad ir di
džiausiom -pastangom, ne
galima. Todėl ryžtuosi nors 
per šį laišką palinkėti jums, 
suvažiavimo dalyviai, viso 
ko geriausio.

Prisimena man tie jau se
niai praėję laikai, kai, 30 
metų atgal, turėjau laimės 
sudaryti ALDLD išleistos 
pirmosios knygos “Karė — 
Ko Dėl” ekspediciją. Nuo 
to laiko didysis Draugijos 
nuopelnas yra tas, kad jau 
iki šiol yra išleista net su- 
virš 50 knygų-leidinių.
. Apart leidimo knygų, AE 
DLD buvo ir yra inžinu 
darbo Amerikos lietuvių pa
žangiame organizacijiniame 
veikime. Tie Draugijos nu
veikti apšvietoje darbai tu
ri paskatinti mus visus prie 
uolesnio darbo už ALDLD 
stiprinimą.

Toj linkmėje, iš gilumos 
širdies, linkiu visems delega
tams ir ALDL Draugijai 
pasisekimo.

Čia rasite $25.00 dėl ALD 
LD reikalų.

K. Steponavičius, 
Cliffside Park, N. J.

gas sostinėje Asuncion.
Asuncion. — Kairiųjų Pa

raguayans sukilėlių lėktų-: 
vas bombardavo valdžios jė-
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gui tiesą. Tik dėka vargingam 
gyvenimui atvažiavome vien 
žinodami, kad žmonės skiria
si į dvi rūšis — biednus ir

Argi galėjome mes,
Amerikos lietuviai, 
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Pietų Amerikos Lietuvių Padėtis
Rašo JONAS JOKUBKA
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kurie randasi nuo 
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Į šitokius kraštus

M

Pietų Amerikos lietuvių 
nuomone, — IlI-čiasis Dem. 
Am. Liet. Suvažiavimas atida
ro dar vieną mūsų, lietuvių 
tautos istorijai puslapį užsie
nyje gyvenančių lietuvių. Tų 
lietuvių, kurie yra savo bei sa
vųjų tėvynės, Tarybų Lietu
vos, patri jotai, tų, kuriems lie
tuvių tautos kultūra yra sa
va; tų, kurie, nors ir gyvena 
svetimuose kraštuose jau dau
gelį metų, bet neišsklydę — 
susiorganizavę ir, gerbdami 
savus lietuviškus įpročius, kar
tu su liaudimis kraštuose, ku
riuose gyvena, kuria demokra
tinę sąvoką tarpe žmonių, 
siekdami, kad žmonėms gyve
nimas pasidarytų šventė.

Be to, džiugu, nors vos tik 
trečias šis Dem. Am. Liet. Su
važiavimas, bet, berods, jis 
jau kur kas pilnesnis ir įdo
mesnis, negu kad buvusieji! į 
šį III-čiąjį Suvažiavimą suva
žiavo ne tik šiaurės Amerikos 
demokratinių lietuvių organi
zacijų, kliubų, kuopų ir me
no ratelių atstovai, bet ir to
limos Pietų Amerikos lietu
viai demokratai, norėdami 
susijungti su jumis, šiaur-ame- 
rikiečiai, yra prisiuntę žmogų, 
kad per šį suvažiavimą susi
pažinti, užmegsti tampresnius 
ryšius su jumis ir eiti prie vie
no tikslo visiems mums Ame- 
rikose gyvenantiems lietuviams 
—esamų demokratinių laisvių 
išsaugojimo pasaulyje ir įkū
rimo pilna to žodžio prasme 
demokratijos visuose pasaulio 
kampuose.

Šią svarbią pareigą atlikti 
Pietų Amerikos lietuviai įpa
reigojo mane, kuris atvažia
vau kuone specialiai į šį Suva
žiavimą.

į šiuos 
kraštus, 
Amazones
lanto vandenyną, suvažiavome 
mes apie šimtas tūkstančių 
lietuvių ne ieškoti laimės i r 
kitko. Suvažiavome ne vilio
jami tropiškų keistenybių ir 
amžinai žaliuojančios gamtos.
Suvažiavome ieškoti didesnio tie likusieji 
duonos kąsnio, kai pusiau-fa- 
šistinėj Griniaus laikais Lietu
voje ir grynai fašistinėj Sme
tonos laikais buvo nebeįmano’- jr mes, tik, anot Luiz Carlos
ma biednam žmogui gyventi.

Šie, kuone šimtas tūkstan
čių Pietų Amerikos lietuvių, 
išskiriant gal kokį vieną pro
centą, paeinam iš paties bied- 
niausio Lietuvos liaudies 
sluoksnio. Esame smulkių Lie
tuvos ūkininkų sūnūs ir duk
ros, kaimų grįtelninkai, be
žemiai, dvarų kumečiai ir Lie
tuvos miestelių buvusieji be
darbiai. Esame tie, kurių tė
vai, pardavę paskutinę karvę, 
pirkė mums laivakortes ir 
siuntė į svetimą kraštą, kad 
nebaigtumėm nunokti Lietu-

voje. Esamo tie, kuriuos ka- Į prisiglausti 
vos p 1 a n t a t o r iai, sukišę į 
transatlantikų rūsius, vežė lyg 
praėjusiame 
gus iš Afrikbs 
c i jas.

Svetimą kalbą, svetimus 
įpročius, žiaurų mums šaltų’ 
kraštų žmonėms tropiku kli
matą, žmogaus žmogumi iš
naudojimą toki pat, kokį bu
vome palikę Lietuvoje. Rado
me milžiniškus laukus ir dir
vonus, mekeno nekultivuoja
mus ir apleistus. Milijonines 
žmonių masės neturėjo 
mažiausio žemes sklypelio 
sistatymui lūšnelės, kad 
sislėpti nuo lietaus. Radom
soliutę daugumą vietinių gyven
tojų analfabetų ir neturinčių, 
kur ir kas jų vaikus supažin
dintų su pirmomis abėcėlės rai
dėmis. Atradome milžiniškas 
plantacijas, prisodintas milijo
nais kavos medelių, banguo
jančias lyg jūra cukrinių nen
drių plantacijas, šimta-tūks- 
tantines galvijų ir avių ban
das, besiganančias neaprėpia
mose akimis Argentinos ir 
Uruguajaus pampose. Mies
tuose atradome didelius Ar
mour ir Swift’o frigorifikus, 
milžiniškus sandėlius, pri
krautus eksportui kolonialių 
produktų. Atradome anglų ir 
kitokių kompanijų valdomus 
geležinkelius, ištiestus nuo 
plantacijų į uostus ir iš ga
nyklų i frigorifikus. Atradome 
kraštus, išnaudojamus viso
kiausio plauko imperialistų, 
arba, geriau pasakius, pusiau 
kolonialius kraštus.

Manau, nereikia daug aiš
kinti, kokį atradome žmonių 
gyvenimą tuose pusiau kolo
nialiuose kraštuose. Jeigu dar 
■ir šiandien, po dvidešimties 
metų, pavyzdžiui, Brazilijoje 
yra virš 45,000,000 gyventojų, 
tačiau žmonių kurie vartoja ir 
gamina yra vos 8,000,000. 
Tačiau nereikia manyti, kad 

37,000,000, nieko
nereiškianti krašto ekonomijai 
yra laukiniai žmonės. Ne, ger
biamieji. Yra civilizuoti, kaip

Prestes, tiek nualinti, kad jie 
krašte tik ganosi (vegetuoja). 
Absoliute jų dauguma nėra 
ragavę duonos, jų kojos nuo 
pat gimimo dienos iki grabo 
lentos nejaučia bato, jų kūnas 
neapvilktas — tik apdengtas 
kokiu nebūt skarmalu tam, 
kad civilizuotam ž m o g ui 
vaikščioti tarp žmonių nuo
gam, perdaug žiauru. Jei ne 
visai taip, bent panašiai yra 
Argentinoje ir Uruguajuje, 
kur pulkai žmonių visą gyve
nimą valkiojasi iš estancijos 
į estanciją, neturėdami kur

Veikiantysis valstybės sekretorius Dean Acheson kal
basi su Charles Eaton iš New Jersey, republikonu, kon
gresinio užrubežių reikalams komiteto pirmininku, 
po to, kai jis leido suorasti, jog Jungtinių Valstijų pa
ramos Graikijai ir Turkijai dar tik pradžia. Einant 
prez. Trumano pasiūlymu, Korėjos, Vengrijos ir Chini- 
jos reakcinės valdžios taipgi gautų pinigų ir medžiagų 
karui prieš savo liaudį. Bet tas, tikrina Acheson, ne-

Papuolę
— išnaudojamus užsienio ka
pitalo, kuris neleidžia tų 
kraštų žmonėms ekonominiai 
sustiprėti, kad nopasiliuosuotų 
iŠ po jungo, kuris laiko pri
spaudęs kieta savo reakcine 
letena tuos kraštus, papirkinė- 
damas vietinę valdžią, žem
valdžius ir buržuaziją, turėjo
me susidurti su tomis pat gy
venimo bėdomis su kokiomis 
yra susidūrę tuose kraštuose 
gyvenanti žmonės, arba, ge
riau pasakius, tų kraštų liau
dis.

Pavyzdžiui, atvežtus mus į 
kavos plantacijas Brazilijoje 
išskirstė po šeimą, po dvi per 
visą Sao Paulo valstiją, po 
kavos plantacijų dvarus ir 
prievarta pradėjo versti, kad 
priprastumėm prie esamų gy
venimo sąlygų plantacijose. O 
kad prie visko to priprasti, 
reikėjo užmiršti pinigų siste
mą, kurios plantacijose nėra, 
ir už darbą atlyginimą gauti 
plantacijos krautuvėje maisto 
produktais ir prekėmis. Reikė
jo tapti plantatoriaus pusver- 
giais: eiti į darbą, kai dvaro 
varpas suskambindavo anksti 
rytą, tekant saulei, eiti gulti, 
kai vėl suskambindavo vėlai 
vakare, vos spėjus nusiplauti 
kojas grįžus iš kavos lauko. 
Be to, vertė priprasti, kad ne
išeiti iš dvaro, nors ir aplan
kyti kitam dvare pažįstamo, 
be administratoriaus leidimo.

Tiesa, pripratome būti basi 
ir pusnuogiai tose kavos plan
tacijose. Išmokom krapštyti iš 
mūsų kojų pirštų panagių, 
lendančias po nagais blusas. 
Išmokom krapštyti iš mūsų 
kuprų inkstirus (berhas). Bet 
priprasti prie nuo feodalizmo 
laikų užsilikusios plantacijose 
disciplinos — neįstengėme.

Nors ir apstatyti dvaro sar
gų, bet pasitaikius tamsiai 
nakčiai bėgdavom viską pa
likdami dvare* ką tik turėjo
me atsivežę iš Lietuvos. Pa
vyzdžiui, šaukštus, puodus, 
drabužius ir viską. Bėgdavome 
linkui gelžkelių ir kelių į 
miestelius ir miestus. Bėgome 
į ten, kur yra valdžia, o ne 
plantatoriaus dvare skirti ad
ministratoriai, užmiršę,. kad 
gyvenam dvidešimtam šimt
metyje.

Argentiniečiams ir urugua- 
jiečiams lietuviams, be abejo, 
to visko patirti neteko, bet, 
mes, Pietų Amerikos lietuviai, 
kaip minėjau, kuone visi esa
me kilę iš Lietuvos kaimų ir 
dvarų, nepažinto jai miestuose 
gyvenimo sąlygų ir miestiškų 
darbų. Tiek argentiniečiai 
Buenos Aires mieste, tiek 
uruguajieciai Mondevidejuje, 
tiek braziliečiai Sao Paulyje, 
atradom tvankų miestuose orą 

į— pilną, dulkių. Atradome su
sikišusius žmones ankštuose 
butuose; dvokiančias ir prirū- 
kusias dirbtuves. neįprastus
mums, lauko darbų žmonėms, mis ir 
darbus.

Suvažiavę į tuos miestus tu- Lietuvos, pavergtos lietuviškų 
rėjome lįsti į rūsius ir pras- fašistų.

Nemokėdami vos prieš 
ir dirbtuvėse I gaus
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Robert Sherwood, vienas pirmaujančių Amerikos dramatistų, kuris parašė 
Akademijos Prizo laimėtoją “Best Years of Our Lives,” priima prizą. Greta jo, 
Dorothy Sarnoff, N. Y. City Center Grand Opera Co. soprano; Sigmund Gottio- 
ber, Foreign Language Press Institute direktorius; pulk. John J. Bennett, ma
joro O’Dwyer atstovas ir Andrew Waluchek, Neangliškos Spaudos Filmų Kriti
kų Ratelio prez. 5-me metiniame geriausios filmos parinkimo apeigų transliavi
me per radiją.

Amerikos kraštuose, kuriuose 
mes manėme apsigyventi ant 
visados.

Tiesa, pirmomis dienomis 
buvo sunku mums organizuo
tis. Kaip žinote, Lietuvoje 
mes nebuvome matę laisvos 
spaudos — pasakančios žmo-Į nušluotas kaip uragano — iš-

d raugų, užfiksuotų policijoje, 
kaipo nepageidaujamų kraš
tui asmenų. Antrąjį smūgį ap
turėjome Argentinoje, kuriuo 
mylimas Pietų Amerikos lie
tuviams laikraštis Rytojus 
taipgi tapo sutriuškintas ir

turtingus. Bet apie klasių ko- rytojiečių 
va, liniją toj klasių kovoje,;
kokios turi laikytis darbo žmo
nės, nusimanėm labai mažai.

Tačiau dėka jums, šiaurame- 
rikiečiai, ypatingai Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijai už pasiųstas tais 
laikais mums dovanas — įvai
rias knygas, laikraščius Lais
ve, Vilnį ir kt., mes pradėjo
me jaustis vis labiau ir labiau 
sąmoningai susipratusiais dar
bo žmonėmis.

Ypatingai dėka už jūsiškį 
drg. Rojų Mizarą, tais laikais 
laikinai pasiųstą į Buenos Ai
res pas argentiniečius, 
praskynė ir parodė, kuriuo 
visuomeniniu taku mes turime 
eiti. Pirmieji mūsų laikraštu
kai, redaguojamas drg. Ro
jaus Mizaros Rytojus ir, pas
kutinėmis gyvavimo dienomis 
brazilieČių. lietuvių Garsas, 
prisiųstosios jūsų knygos ir 
laikraščiai atplėšė mums akis, 
ištroškusiems šviesos ir pra
regėjome social] žmonijos 
vaizdą pasaulyje tokį, koks 
jis yra.

Vietinė liaudis pradėjo da
rytis mums sava. Jų bėdos 
pradėjo darytis mūsiškėmis 
bėdomis. Pradėjome lietię su 
vietiniais žmonėmis, kamuoja
mais vargo, prispaustais im
perialistų jungu ir išnaudoja
mais žemvaldžių, ir vietinės 
buržuazijos, tik pasilikdami 
lietuviškai kalbančiais žmonė- 

neužmirštančiais šavo 
lietuviškų įpročių ir tėvynės

blaškytos raidės, sudeginti re
dakcijos dokumentai, knygos 
sudraskytos, viskas išmėtyta, 
liko kaip po vėtros. Pulkas 

į tapo areštuoti ir 
kankinti ilgas savaites ir mė
nesius drėgnose ir pripelėju- 
siose Argentinos bastilijose.

Tai buvo pirmosios mums, 
Pietų Amerikos lietuviams 
demokratams, už pažangų 
veikimą “krikštynos.” 
tuoti mūsų veikėjai 
traktuojami blogiau, 
aukščiausio laipsnio krimina
listai. Buvo laikomi savaites 
ir savaites uždaryti šaltose ir 
drėgnose cementinėse 
rose, tamsiose, giliai po 
mis. Buvo kankinami 
elektrifikuotu vandeniu

mokjdzijus ir visokiausius susi- 
bankrutijusius Lietuvoje sme- 
tonpalaikius, kad mus išdavi
nė jan t vietinėms policijoms 
suvaldytų ir apmulkintų šovi
nistiniu patrijotizmu. Pradėjo 
iš Lietuvos liaudies iščiulptais 
pinigais statyti mums Pietų 
Amerikos lietuviams fašisti
nes mokyklas mūsų vaikučių 
fašistavimui. Tačiau mes bu
vom tvirti savo antifašistiniuo
se įsitikinimuose. Galų gale at
sikvietė net Matą šalčių, buvo 
atsikvietę Rapolą Skipitį, kuris 
nesigailėjo net mums prižadėti 
atsiųsti į Pietų Amerikos uo
stus lietuviškus garlaivius ir 
parvežti visus atgal į Lietuvą 
išgelbėjant iŠ Pietų Amerikoje 
vargstamo vargo, kad tik jam 
pasitikėtumėm, jog Lietuvoje 
pilna sviesto, cukraus ir duo
nos.

Tačiau mes, nors ir terori
zuojami, bet džiaugėmės sveti
mam krašte pasprukę iš Lietu
vos. žinojom, kad Lietuvos 
liaudis prispausta žiauria Sme
tonos nacistine letena, kad Lie
tuvoje biednam žmogui gyven
ti biauriau, negu valkatai šu
niui, neturinčiam vietos. Troš- 
kom ir stengėmės, kad Lietu
vos liaudis — mūsų broliai ir 
sesės pasiliuosuotų iš to bjau
raus jungo, užkrauto savųjų 
tautiečių, imituojančių didelius 
žmonijos pavergėjus, žinojom, 
kad antifašistinė mūsų kova 
Pietų Amerikoje — kova prieš 
Smetonos fašizmą Lietuvoje, 
kova už mūsų brolių ir sesių iš
laisvinimą.

Ir taip mums besigrumiant, 
! atėjo 1940-ti metai. Atėjo lie-

čiausius butus, 
vietinės kalbos 
darbų, turėjome pasitenkinti 
prasčiausiais randamais dar
bais už patį mažiausią atlygi
nimą. Bet visgi, mes džiaugė
mės — jautėmės laimingi, ra
dę darbo ir duonos. Džiaugė
mės radę laisvesųjus kraštus, 
negu kraugeriškoj Smetonos 
Lietuvoje. Pradėjome kviesti 
savuosius ir pažįstamus iš Lie
tuvos. Pradėjome organizuo
tis į organizacijas, kad šešta
dieniais bei sekmadieniais pa
silinksminti lietuviškai ruošia
muose organizacijų parengi
muose, kad organizacijose su
sitikti su pažįstamais, pasikal
bėti ir pasigelbėti vieni ki
tiems, ir pan.

P r a d ėjome organizacijose 
kurti bibliotekėles, leisti laik
raštukus. Pradėjome stengtis 
pažinti vietinę liaudį, jų rei
kalus ir stengtis kartu, kad 
žmonėms pagerėtų gyvenimas 
pusiau kolonialiuose Pietų,

Vietinių žmonių ko- 
išnaudojimą žmo- 

žmogumi, prieš demo
kratinių laisvių teriotojus pa
sidarė taipgi mūsų kovomis— 
kovomis prieš Lietuvoje tais 
laikais įsigalėjusį 
fašistinį režimą.

Be abejo, kova 
anku. Mes. Pietų

kuris nuo karto apšvirkščiant. Mu
šami guminėmis lazdomis ir 
marinami badu.

Po šių pirmųjų dviejų smū
gių prasidėjo mums, Pietų 
Amerikos lietuviams, kieti ir 
sunkūs švietimu isi ir vieniji
muisi metai. Neperstojami pa
žangesnių žmonių areštavi
mai ir deportavimai, organi
zacijų ir laikraščių uždarinė
jimai. Pavyzdžiui, argentinie
čiai, netekę Rytojaus, pradėjo 
leisti Dabartį, bet dėl siaučian
čios reakcijos turėjo sulai
kyti. Pradėjo leisti Momentą, 
tas, paėjęs metus kitus, susi
laukė tokio pat likimo, kaip 
Rytojus. Braziliečiai, netekę 
Garso, pradėjo leisti nelega
liai Mūsų žodį, bet, dėka kon
sulo Mačiulio slaptam agen
tui, išdavikui Jonui Gerulai
čiui, įsiskverbus tarp pažan
giųjų tapo viskas išduota po
licijai ir apie dvidešimts ge
riausių draugų areštuota. O 
kiek buvo uždaryta organi
zacijų, kartais vos tik prade
dančių gimti. Viskas tas kai
navo, ir kainavo Pietų Ame
rikos lietuviams labai bran
giai. Netekome per tuos tero- 

Smetonos ro metus kelių dešimčių ak- 
tingiausių lietuvių demokratų, 
kurie be jokio pasiteisinimo 
tapo išdeportuoti iš Pietų

triuškino nacifašizmo tvirtoves 
Vokietijoj ir Italijoje. Ir už tą 
mūsų terorizavimą krinta kal
tė ne tik vietos reakcionie
riams, parsidavusiems užsienio 
kapitalo agentams ir prisisun
kusiems fašistinės smarvės, bet 
krinta kaltė už mūs, kaipo lie
tuvių kankinimą ir mūsų orga
nizacijų ir laikraščių uždarinė-• pos 15 ir 16 diena, kuriose Lie
jimą, buvusiems Smetonos tuvoje įvyksta demokratiniai 
agentams, prisiųstiems į Pietų rinkimai atstovų į liaudies sei- 
Ameriką su diplomatiniais pa- mą. Ir ilgus metus Lietuvos 
sais. Reikia tik įsivaizduoti! liaudis, prislėgta Smetonos val- 
Būdami pilnateisiai LietuvoS 'dovo, išsirenka valdymuisi or-
piliečiai, neturėjom, nesakau'ganus tokius, kokių ji trokšta, 
prieglaudos, bet jokios ma-įMes, Pietų Amerikos lietuviai, 
žiausios užuojautos pas tuos 
Pietų Amerikoje Lietuvos kon
sulus ir ministrus. Su mielu 
noru jie vizuodavo deportuoja
mų draugų pasus ir net patar
davo vietinėms policijoms, kad 
būtų daugiau tokių žmonių 
grūdama atgal Lietuvon, kur 

kame- 'jie būsią išmokinti gyventi. Nu
ėjus pas juos išdeportuojamų 
draugų motinoms, žmonoms ir 
■seserims pasiskųsti, kad nekal
tai išdeportuojami jų savieji, 
būdavo išmetamos ir išvejamos 
iš konsulatų įstaigų, kaip kokios 
valkatos.
Pietų
džiaugtis prisiųstais
Lietuvos konsulais, ^aipo mūsų 
užsienyje gyvenančių lietuvių 
gynėjais ir užtarėjais? 
Jokiu būdu! Absoliute mūs 
dauguma dar labiau pasipikti
nome tokiais Lietuvos valdinin
kais ir visa Smetonos šaika, 
pasilikusia Lietuvoje ir laikan
čia Lietuvos liaudį priespaudo
je* ,

Esant mums tokiais, viso
kiausi Daukantai, Mačiuliai, 
Aukštuoliai ir*kiti visi pradė
jo kviestis iš Lietuvos neva

vykstančiais Lietuvoje įvykiais 
uždegam pas mus viltis, kad 
teks kai kada pamatyti mūsų 
mylimą tėvynę su ošiančiomis 
giriomis, tyvuliuojančiomis lan
komis ir išraižytą upeliais.

Tuo pačiu laiku, suorgani
zuotas Smetonos fašistukų tin
klas Pietų Amerikoje pradeda 
driksti, nutrūkus plaukti li
tams iš Lietuvos. Mūsų, pažan
giųjų energija dar labiau pa
didėja ir visomis jėgomis jsive- 
liam už taikos išlaikymą pasau
lyje, bet Hitlerio armotos vis 
labiau ir labiau pradeda dundė
ti.

Buenos Aires. — Prane
šama, kad kairieji Paragu
ayans sukilėliai artėja prie 
Asuncion, to krašto sosti
nes.

Kvėpavimas, degimas, pu
vimas būna galimas tik ten, 
kur yra deguonies.

Švedija yra didesnė už 
Norvegiją apie 50,000 ket
virtainių mylių.

lietuviai, stoję į bendrą fron- Amerikos atgal į Lietuvą ir 
tą su vietiniais pažangiaisiais1 kitur, šimtai pažįstame Pie- 
ž m o n ė mis, nepaliaujančiais 
kautis už geresnį žmonėms 
gyvenimą Pietų Amerikoje, 
negalėjome išlikti nepaliesti 
žiaurių Pietų, Amerikos reak
cionierių. Pirmąjį smūgį ap
turėjome 1930 metais Brazili
joje, nuo kurio Brazilijos lie
tuviai neteko savo organizaci
jos ■— Susivienijimo Lietuvių 
Brazilijoje Sąjungos ir laik
raščio Garso, šiam pirmam 
smūgyj braziliečiai taipgi ne
teko kelių geriausių veikėjų, 
kurie tapo išdeportuoti atgal 
Lietuvon, kaipo kokie prasi
kaltėliai ir kelių

tų Amerikos kalėjimus ir ka
torgos salas, kuriose buvom 
kankinami ilgus mėnesius ir 
metus. Tiek Argentinoje, tiek 
Brazilijoje pulkai draugų, su 
pakrypusiomis į blogąją pusę 
sveikatomis nuo policijos tą
symų ir kankinimų.

Gal tik Uruguajaus lietu
viai šiek tiek laimingesni, dė
ka ten esančioms daugiau 
nusistovėjusioms demokrati
nėms laisvėms.

Šis mūsų terorizavimas tęsė
si ne metus ir ne dvejus. Tęsė
si apie 20 metų, tol, kol Suvie
nytų Tautų kariuomenės su-

Nustebusi, Pasaulio jauna šeimininke — Jungtines 
Tautos — stebi seni Dėdę Šamą iš po jos akių ne pagal 
savo jėgos tempiant naštas šautuvų, ir velkant maišą 
pinigų Graikijai ir Turkijai ir neiškentus prasitaria 
“Ar tai ne‘man tas darbas?”
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Žemė. Maitintoja

(Liberiškių dvaro naujakuriai mini dviejų ipettj savo 
įsikūrimo sukaktį)
Rašo L. Tylenis

(Tąsa)
— Frank, tu tiktum į senatorius. Užei

nam, išgersim po gurkšnį minkšto gėri
mo. Ar skaitei didelę naujieną? Aš ją bė- 
gau tau pasakyt ir užmiršau. Ar tu žinai, 
kad Lietuva jau nepriklausoma?!

— Šiur, Džoni, tai didelė naujiena. Tu 
man paaiškink, kaip tai suprast, ar mūs 
tėvynė turės ir savo kareivius su muzi
ka?

— Taip, Frankai, ten mūsų ministe
rial, prezidentai, — viskas.

— Aš manau, kad be mūsų dolerių jie 
to negalėjo padalyti. Būtų gera ten nu
važiuoti ir parodyti jiems kaip daryti 
biznį.

— Aš skaičiau, kad mūsų ministeriams 
ten reikia automobilių, o kareiviams 
šautuvų. Jie nori padaryt su kažkuo ka- ' 
rą. Mūsų susaidės pirmininkas sakė, kad 
vėl bus komitetai ir prašys paaukoti ne
priklausomybei.

— Tikrai, Džoni, tu man pasakei di
delę naujieną, kad, mūsų tėvai ne prie 
vokiečio, ne prie ruso, o namie. Bet jei
gu jie nori gyvuot, turi imti pavyzdį iš 
Amerikos. O dabar tu man pasakyk, ko
kio muilo paimsim, — žaliojo, ar su Vil- 
sono galva?

— Manau, kad su Vilsono galva, tas 
ne taip ėda.

Union avė buvo maža, graži pirtelė, 
apaugusi vijokliais, tarp didelių namų. 
Švarus, gražiai išbaltintas kiemas, veran
da ir aikštelė, su mažu paviljonu šal
tiems gėrimams bei ledams. Frankas ir 
Vaitas nemėgo maudytis voniose; jie 
palaikė seną, tradicišką, grynai lietuviš
ką kūno apvalymo būdą. Taip įprato nuo 
senų laikų abu drauge maudytis, kad 
vienas be kito visai negalėdavo eiti.

Malonios būdavo tačiau tos valandos, 
kada gražų rudens ar žiemos šeštadienį 
jie patraukdavo pasiėmę muilo, cigarų ir 
kitų priemonių į gretimą gatvę, kur skel
bėsi: .“Užlaikau grynai lietuvišką pirtį. 
Galima su garu ir be garo. Prityrę ma
sažistai ir vanotojai. Kalbame lietuviš
kai. Palaikykit^ mūsų idėją...”

Frankas tokiu liuoslaikiu užvesdavo 
visuomet pokalbį:

— Žinai, Džoni, šiandien laidojau vie
ną gatvėkario suvažinėtą vyrą, šaltako- 
šės ir užeigos namų savininką Bubnį. Ar 
tu žinai, sako, jis daug Lietuvai padėjo 
ir buvo kažkoks menedžeris...

— To aš, Frank, nežinau. Pernai jis, 
rodos,, laimėjo pyragų valgymo konteste 
pirmą vietą.

— Nuostabus lietuvis, — trys metrai 
ilgio. Padariau grabą — neišsitenka. Te
ko tada padaryt operaciją. Mes nukirtom 
jam kojas.

, — Rodos, tu prieš įstatymus. Ar tu 
neturėjai ilgesnio grabo?...

■Vaitas buvo humanistas. Jis gailėjosi 
tragiškai žuvusių žmonių, negalėjo žiū
rėt be ašarų į automobilių suvažinėtas 
kates ir šunis.

— Bet tu, Džoni, netiki, kad po mirties 
vėl bus jam reikalingos kojos. Juk tu už 
socialistų gadynę.

— Yes. Nesiginčysim. Netikiu, kad 
Bubnis vėl kada prisikeltų ir ateitų pas 
tą ve be kojų.

Bešnekučiuodami jie patraukdavo iki 
pirtelės. Pirty jie viens antrą išmuiluoda- 
vo,' patrindavo. Maloniausia graboriui. 
būdavo, kai Džoni jį pasiguldęs kniūpščią 
imdavo braukyti Vilsono muilu. Visos jo 
mėsos atkopdavo, įrausdavo, pilvukas sli
dinėdavo. Pasikalbėjimai tada irgi būda
vo tingūs, malonūs, protingi:

— Frank, manau, kad reiktų smagiau 
tau patrinti sėdynę.

— Džoni, trink... man labai gera. Man 
atėjo mintis, jeigu mes sutvertume, kaip 
tu sakei, komitetą tėvynei padėti ir nu- 
samdytumėm orkestrus, ar mes galėtu
mėm uždirbti?...

Jeigu graborius su saliūnininku pirty 
nesusipykdavo, o aštrūs pykčiai retai 
tarp jų pasitaikydavo, — išėjus iš pirties, 

.įraudę ir gražūs du lietuviai, veikėjai, 
priėję pirmą gatvės kertę, sustodavo:

— Džoni,— įtartinai šyptelėdavo Fran
kas, — dabar reiktų pas merginas. Neto
li Union žinau vieną namą, kurį užlaiko 
tautietis...

Pagalvok, Frankai, ką mums pasa
kys Senbernių Klube, jeigu pastebės jo 
nariai; Mūsų konstitucija neleidžia.

— Kertu iš penkių dolerių, — visas 
Senbernių Klubas ten seniai sėdi.

— Gadem... Turi galva. Tave turėtų 
išrinkt senatorium nuo Bruklino lietuviu.

Frankas sėdėjo savo naujame trijų 
vietų automobily. Tai buvo ne vežimas, 
bet lėlė. Tą malonumą jis įsigijo už dvi
dešimts nabašninkų.

Frankas norėjo ką nors sutikti, pakal
bėti, nuvažiuoti už miesto. Bet tarp gy-, 
vųjų jis draugų maža teturėjo. Reikėjo 
kur nors užsukti...

Bananų tortas, kepti viščiukai, šokola
dinis pyragas, marinuoti pamidoraai, ly
deka. Graži, slidi, ir patogi moteris, — 
šiandien viskas buvo galima. Frankas bu
vo taip gerai nusiteikęs, kad vos nete- 
lefonavo į dangų: — Alio, Dieve! Čia kal
ba Frank Kruk. Viskas orait. Šiandien 
pasiunčiau Jums naują partiją tautie
čių !

Plačioje aveniu, kur riedėjo Franko 
automobilis, kimšosi marga minia. Ėjo, 
bėgo, stovinėjo, sveikinosi. Gražus, skam
bus, džiaugsmu ir klegesiu putojąs gyve
nimas — ilgos regraty tirpstančios ave
niu! • ,

Nejučiomis Frankas pakreipė forduką 
prie Vaito saliūno. Savaitę jau jo nema
tė.

Nejučiomis Frankas pakreipė forduką 
prie Vaito saliūno. Savaitę jau* jo nema
tė.

Ar Frankas atsiminė kaip seniau vaik
ščiojo pro tą saliūną beveik alkanas, pa
vargęs nuo bevilčio darbo ieškojimo.

Kas šiandien būtų drįsęs Frankui atsa
kyti su paskola, kas būtų drįsęs paniekin
ti jo firmą ir vardą, kuri aprūpino pusę 
Bruklino vedybų karietomis ir grabais! 
Savo organizatoriaus gabumų ir suma
numo dėka jis pralenkė daugelį graborių. 
Vieni niekai Franko firmai buvo atvykti 
su grabu per dešimts minučių, aplenkti 
kitus. Duok jam nors Mahanojų ar Čika- 
gą!

— Alio, Džoni! Matau tave sveiką ir 
vis nenorintį pas mane pasilaidoti! —ta
rė Frankas imdamas šiaudinę skrybėlę, 
kuri su šniūreliu buvo pakabinta prie 
švarko atlapo, ir ieškodamas už baro sa- 
liūnininko rankos: — Mano karas prie 
tavo saliūno. Mudu dviese, čia atvykom. 
Gerai ima Fordas. Šiandien dvi kates su
važinėjau. Na, o kaip biznis?

— Tu, Frankai, nesigaili tų gyvulėlių. 
Reikia turėt širdį.

— Aš, Džoni, ne socialistas, — atsakė 
graborius žvilgindamas opalo žiedu. — 
Parodyk, ką tu čia skaitai. Ar tik ne 
knygelė, kaip stipresnį alų gaminti? Štai, 
matau, pas tave ir “Keleivį.” Pasakyk, 
kam tu tokius kreizi laikraščius išsira
šai !

— Tu, Ffankai, esi kapitalistas ir tu 
gini savo kišenę. Tu neturi galvoje gerų 
idėjų. Tu viską darai tik už pinigus.

— He, bet dabar Amerikoje gud taim. 
Kam jum socializmo reikia, kai darbinin
kai Forduose važinėja. Antai, kur pir
kau savo karą, man sakė, kad pas juos 
kostumieriai daugiausia darbininkai. 
Amerikoj iš darbininkų darosi milijonie
riai. ;

— Frankai, tu vėl kalbi kaip butlege- 
ris. Būk tu respublikonas, kaip buvai, o 
aš būsiu socialistas, bet dėl to nereikia 
viens kito idėjas žeminti. Paklausyk, ką, 
mūsų laikraščiai rašo. Prie mūsų susai- 
dės prisideda stambiausi Amerikos lietu
vių biznieriai. Štai, imkite Antbnį Raz
mas, kuris turi Halsted stryte didžiausią 
moteriškų rūbų siuvyklą ir čeverykų tai
symo namą, atnaujino sekantiems me
tams “Keleivį”. Sriubas, iš mūsų Union, 
kuris užlaiko gražią alinę ir hotelį su 
merginomis ir yra jau milijonierius, įsto
jo į mūsų partiją ir sušelpė biednūomenę. 
Ve, Ema Pocaitė... Ar žinai, kas ta Ema, 
Frankai? Ji pernai per mūsų socialistų 
kuopos pikniką gavo už gražiausias ko
jas pripažinimą. Gražios kojos, Frankai, 
irgi pažangumas! šita mergina laiko di
delį saliūną ir miegojimo namus. Susi
prato ir perėjo į socialistus. Štai, vėl ra
šo, kad viena graborė, Anna Martinkus 
užlaikanti automobilių garažą, karietas 

-krikštynoms ir laidotuvėms, Bruklino 
kuopos mitinge pasakė, kad išnyks visi 
kapitalistai.. Ir tuojau įstojo į mūsų eiles.

(Bus daugiau)

Žodį “žemė” Lietuvos dar
bo žmonės ištaria su ypa
tinga pagarba. Šiam žo
džiui priduodama gili pras
mė. Su šiuo žodžiu nuo ne
atmenamų laikų glaudžiai 
susijusi visa lietuvių tautos 
istorija. Jam skirta daug 
liaudies kūrybos: pasakų, 
padavimų ir dainų, kurias 
dainuoja ir ramieji miškin
gųjų Plungės, Mažeikių ir 
derlingųjų Šiaulių, Suvalki
jos, Biržų apskričių apylin
kių kaimų gyventojai, ir 
miestų gyventojai ir Lietu
vos pajūrio žvejai.

Dėl žemės Lietuvos darbo 
žmonės šimtmečius kovojo. 
Jų pačių dirbama žemę jie 
plėšė iš svetimšalių dvari
ninkų, iš fašistinės Lietuvos 
laikais išaugusių naujųjų 
lietuvišk. dvarininkų rankų. 
Gynė ją, sunkiose kovose, ir 
nuo vokiškųjų kolonistų ir 
nuo smetoniškųjų varžyti
nių. Jie negailestingai ko
vojo prieš visus pasikė- 
sintojus į Lietuvos darbo 
žmonių žemę maitintoją.

Garbingoje ūkininko Kė
blio grinčios vietoje šalia 
jo ir žmonos padidinto ves
tuvinio paveikslo kabo ir jų 
dukters Miliutės pieštas pa
veikslas “Vargdienių aud
ra.” Jame atvaizduotas 
siaubingas viesulas, kuris 
su dulkių, šiukšlių ir popie
rinių akcijų debesimis į pa
danges išbloškęs galvotrūk
čiais neša hakenkreucuotus 
hitlerinėje uniformoje vo
kiečius, frakuotus storpil
vius, apsikabinusius haken- 
kreucais ir lietuviškais ark
liukais, puošnias karietas. 
Ant žemės dunkso dailūs 
dvaro rūmai, viršum plevė
suoja tarybų vėliava. Šalia 
rūmų dvaro kieme stovi bu- 
vusis dvaro darbininkas, 
dirbusis šiame dvare, vie
noj rankoj laikantis plūgo 
rankeną, o kitoj — pundą 
dvaro raktų.

Šis buvusio kumiečio, o 
dabar esančio naujakurio, 
dukters-paveikslas vaizduo
ja neseniai per Lietuvą pra
ėjusią audrą.

Taip naujakurio duktė 
pajuokia buvusius Liberiš
kių dvaro savininkus, pabė
gusius drauge su besinešdi- 
nančiais iš Lietuvos hitleri
niais okupantais. Ties dvaro 
rūmais stovintis žmogus ir 
vienoje rankoje laikantis 
raktus, o antroj — plūgą, 
vaizduoja šio dvaro darbi-

ninką, kuris moka ne tik 
žemę dirbti, bet ir dvarą 
valdyti.

Buvęs kumietis Kėblys, 
kaip ir visi Lietuvos nauja
kuriai, pradėjo’ gyventi nau
ju gyvenimu. Iš‘Liberiškių 
dvaro durpyno pakraščio 
molinės pirkutės jis išėjo į 
“Vargdienių Audros” iš
šluoto buvusio Liberiškių 
dvaro savininko Alcino so
dybą. Jis čia ir be ponų 
moka tvarkytis. Jo, žmonos 
ir trijų dukrų rankos neat- 
laidžiai apdirba gautąjį iš 
tarybų Valdžios'-15 ha že
mės sklypą. Norėdami pa
kelti nualintą žemę, jie iš 
Pakruojo miestelio surinko 
ir atgabeno 120 vežimų 
mėšlo, iškasė pusantro kilo
metro griovį ir nuleido van
denį iš pažliugusios dirvos. 
Naujakurys Kėblys ryškiai 
parode jo meilę ir prisiri
šimą prie žemės maitinto
jos. Joje puikiai auga nuo 
pereitųjų metų ne tik linai, 
bet ir bulvės ir cukriniai 
runkeliai ir tabakas. Buvęs 
kumietis ir niekada savo 
gyvenime neturėjęs karvės, 
turi karvę ir prieauglį, ke
turias avis.

Buvęs kumietis Kėblys 
pradėjo gyventi nauju gy
venimu. Bet jis puikiai žino, 
jog jį ant tvirtų kojų pasta- 
tė'darbo žmonių valdžia, ta
rybų valdžia, todėl jis įvai
riausiais būdais remia šią 
valdžią. Pavyzdžiui, 1946 m. 
jis atidavė valstybei išau
gintus 120 centnerių cukri
nių runkelių. Kaip naujaku
riui, jam nereiktų pildyti 
grūdų ir kitų žemės ūkio 
kultūrų prievolių, tačiau jis 
savanoriškai valstybės fon- 
dan atidavė tiek grūdų ir 
šakniavaisių, kiek jam reik
tų atiduoti atliekant žemės 
ūkio prievoles.

“Aš žinau, — sako nauja
kurys Kėblys, — 
pokariniu metu 
valstybei daugiau 
da nors anksčiau 
ga visokeriopa 
Nieko aš nepagailėsiu savo 
valdžios stiprinimui. Dary
siu viską, kad jau niekada 
nebegrįžtų žiaurieji oku
pantų laikai.”

sulaukusi senyvo amžiaus, 
bet kupina energijos ir pa
siryžimo Kėblio žmona vai
šingai sutiko savo kaimy
nus.

Svečiai ir šeimininkai 
linksmi, laimingi. Jie visi 
suėjo draugėn, kad dar kar
tą peržvelgti jų praeitą ku- 
miečio ir berno vargingą ke
lią, ligi šeimininko-nauja- 
kurio, bendrai pasidžiaugti 
savo laimėjimais ir aptarti, 
kuo ir kokiais būdais jie 
visi turi dirbti toliau.
Liberiškių apylinkės kumie-

Buvę i Šiaulių apskrities 
čiai, bernai ir mažažemiai iš 
Tarybų valdžios gavo že
mės, kurią jie šimtmečiais 
dirbo ponams ir kitiems iš
naudotojams. Jie šiandien 
yra tikraisiais savo žemės 
šeimininkais. Jie gyvena 
nauju laisvu tarybiniu gy
venimu.
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Philadelphia, Pa
Anna žalnieraitienė, iš Phi

ladelphia, apsirgo, negalėjo pri
būti j ALDLD suvažiavimą. Ji 
buvo išrinkta iš moterų kliubo. 
Ji randasi namuose, 1009 Jack- 
son St. Patartina draugams ap
lankyti. P. Valant.

1. . ir* jėigU tiktai 
lilctup rūpintis viskuo

Norwood, Mass
Širdingai dėkuoju už aplan

kymą, už dovanas ir išreikštą 
simpatiją mano vyrui Jonui 
Casperui, kuris turėjo operaci
ją ir buvo ligoninėje. Aplankė 
ir įteikė dovanas šie draugai ir 
draugės: Zarubai, Družiai, Sa
dauskai, Jesevičiai iš Dorches
ter, Nelė Grybas, Vyrų Choro 
Komisija ir kiti.

Jūsų gražus atjautimas ma
no žmogaus ir kartu manęs pa
čios, suteikė mums didelį malo
numą ir neužmirštamą Įspūdį. 
Ačiū visiems.

Anna Casper.

Kadangi republikonų parti
jos vadai pabūgo publikos 
protestų dėl visiems vienodai 
mažinimo taksų 20 nuošimčių, 
čia matomasis Minnesotos re- 
publikonas kongresmanas Ha
rold Knytson sutiko bilių bis- 
kelį pataisyti. Tačiau ir patai
sytasis yra šališkas, nuo bied- 
nuomenės daug lupa, turčiams 
taupo.

CHARLES J. ROMAN

kad šiuo 
tarybinei 
negu ka- 
reikalin- 
parama.

Sekmadienis. Šiandien 
naujakurys Kėblys švenčia 
dviejų metų sukaktį įsikūri
mo savo sodyboje. Trobesio 
prieangis papuoštas žalu
mynais ir kaspinais,
kion renkasi žmonės. Jau

Pir-

darbininkai dirbtų, o mums pa
kilu . . . ?

MATTHEW P. PALLAS ' 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE 
8TAGO 2-5043 0

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar »naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermenine. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

Telefonas Poplar 4110

(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tamstos Ateitis Nebloga
Ha, matau milijonus besikankinančius Rcumatiš- 

kuose skausmuose, rankų-ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio ir nesmagu
mų varginami žmonės skundžiasi. Deksnio Galinga 

3\Mostis, sudaryta iš daug skirtingų elementų ir bran- 
A/rgių aliejų, iŠ skirtingų kraštų svieto, šildydama ga- 
■r* linga šiluma sunaikins minėtūs skausmus! Sena ir 
N teisinga patarlė sako: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
f) ) jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su Deksnio 
J Galinga Mosčia. Turime daug laiškų nuo žmonių, ku- 

S rie liudija ir dėkavoja už pasekmingumą Deksnio 
Galingos Mosties. Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16-oz. $5.00.

PASARGA: Neklausyk nė jokių kitų pasiūlymų į 
vietą tikrųjų DEKEN’S OINTMENT. Nebūk toks, kaip 
mūsų pirmutinis tėvas Adomas. Jis žioplai paklausė savo , 
šonkaulio Jievos ir nustūmė pasauli į vergiją, ir dabar J 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy- j 
venimas, nereikėtų nė dirbti nei drabužių nešioti, jei ne 
Adomo klaida.

Reikalauk tik DEKEN’S OINTMENT
P. O. BOX 666, NEWARK, N. J.



puslapis--------------------—
LaisvS—-Liberty Lith. Daily * 
Ketvirtad., Balandžio 3, 1947

Montello, Mass.

j j pusę mylios nuo namų girioj 
negyvą. Buvo sužeista ranka. 
Paliko nuliūdime du sūnus, du
krą ir savo žmoną.

Mirė Stepanija Dubasienė, 
gyvenus 38 Sawtell Ave. Palai
dota religiniai. Paliko nuliūdi
me dvi dukras ir vieną sūnų.

žolynas.

Balkan Inquiry Nears End

moterų grupė
dainelių gan

buvo šokiai, 
moterys. Var-

Kaip kitur, taip ir pas mus 
moterys apvaikščiojo tarptau
tinę Moterų Dieną. Moterų Ap- 
švietos Kliubas surengė nepa
prastą vakarienę. Svečių atsi
lankė gražus būrys, apie 200.

Atidarant vakaro programą 
mūsų kliubo pirmininkė paačia- 
vo svečiams už atsilankymą ir 
pakalbėjo apie reikšmę moterų 
dienos. Paskiau 
sudainavo porą 
vykusiai.

Po vakarienei 
šokiams grajino
de mūsų kliubo labai ačiū gas- 
padinėms, dainininkėms ir vi
soms, kurios prisidėjo prie su
rengimo taip gražaus vakaro.

Mūsų kliubo narė Anna Kelly 
jau senai serga. Ligoninėj iš
buvo du mėnesius laiko, dabar 
jau randasi namie. Kliubietės 
ir visi draugai velija jai grei
tai pasveikti. žemaitė.* * *

Kovo mėnesį mirė mūsų mie
ste šie lietuviai. Alex Dupcikas, 
ukrainietis, kuris dalyvaudavo 
su, lietuviais. Rado pasikorusį 
skiepe to namo, kuri jis gyveno. 
Palaidotas į miesto kapus, šer
menimis rūpinosi graborius 
Warabow. Neturėjo čia gimi
nių.

Eva Barris (Balsevičienė), 
gyvenus 147 Ames St., mirė. Ją 
rado ant Intervale gatvės vie
nos užeigos koridoriuj. Ji buvo 
trijų vaikų motina. Palaidota 
religiniai.

Mirė kriaučius Jonas Budris 
(Budreikis), 80 metų amžiaus. 
Jis gyveno 19 Ames St. Paliko 
nuliūdime sūnų, marčią ir anū
ką. Palaidotas laisvai į miesto 
kapus.

Mirė Kazys Mačiulaitis, 62 
metų, gyveno 9 Canton St., bu
vo pavienis. Mirė poilsio na
muose.

Mirė Mikolas Merlinga, gy
venęs 810 Oak St. Sūnus atrado

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. j
580 Summer Avenue,

Stoughton, Mass.
Iš Moterų Kliubo Veikimo.
Jau pavasario saulutė pradė

jo šviesti, tai ir mes norime 
pasirodyti, kad dar gyvename 
ir darbuojamės pagal mūsų iš
galę. Susirinkimus laikome kas 
mėnesis, tik dabar susirinkimų 
dieną permainėme, vietoj kęt- 
virtadienio, tai laikome penkta
dieniais.

Buvome išrinkę dvi delegates 
į Naujosios Anglijos Moterų 
Konferenciją ir 'sveikinome su 
$5 auka. Pereitame susirinkime 
delegatės išdavė platų raportą. 
Delegatėmis buvo O. Chenčienė 
ir O. Norkienė.

Nutaieme surengti koncertą 
ir vakarienę ir ųžkvietėme mon- 
telliečius, kad išpildytų koncer
tinę programą. Jie ant to -suti
ko. Mūsų koncertas įvyks sek
madienį, balandžio 13 d. Lietu
vių Tautiško Namo Svetainėje, 
24 Morton St. Koncertinę pro
gramą išpildys Liuosybės Cho
ras vadovystėj Sugar, taipgi 
Moterų Grupė, vadovystėj O. 
Mineikiūtės, dalyvaus solistės 
M. Merkeliūtė, P. Kundrotas, 
akordijantas — Richard Bar
ris iš Dedham. Bus šokikai bro
lis ir sesuo—George ir Roberta 
Matukas iš Hyde Parko.

Gaspadinėmis vakarienės pa
gaminimui yra O. Norkienė ir 
A. Antalionienė. Į koncerto su
rengimo komisiją apsiėmė O. 
Chenčienė ir M. Stulgaitienė.

Pereitą žiemą mūsų kliubas 
turėjo pusėtinai sergančių na
rių. Mūsų darbščios komiteto 
nąrės visas sergančias aplan
kė ir dar atnešė iš kliubo dova
nėlių. Tas prisidėjo prie ligonių 
suraminimo. Dabar visos jau 
arba pasveikę arba sveiksta ir 
kliubui yra ' dėkingos. J komi
tetą įeina: U. Klabienė ir O. 
Chenčienė. Kliubo Narė.

The United Nations Commission investigating disturbances on the 
borders of Greece is nearing the end of its fact-finding journey which, 
sometimes by mule-back and jeep, has taken it through the heart of 
the snow-bound Balkans. Here the Commission is questioning one of 
the hundreds of witnesses heard on the spot, a political prisoner in the 
Pavlos Melos internment camp near the Greek city of.,Salonika.

SVEIKINIMAI IR AUKOS ALDLD SUVA
ŽIAVIMUI IR KNYGŲ FONDUI

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Ųome
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTIST AS

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

650 5th Ave., kamp. 19th St. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-5569

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y. # 
Tel. EVergreŽn 8-9770

PALAIKYK JAUNYSTĘ!
Palaikyk jaunystę su pasaulio geriausiu 
Deken’s Cold Cream. Ačiū mokslo pagel
tai, šis Cold Cream yra sudalytas iš 6 
skirtingų grožio palaikymo daiktų. Pa
vartojus per tūlą laiką, matysi dideli skir
tumą savo veidrodyje. Deken’s Cold Cream 
daro stebėtinai velvetini ir malonų veidą. 
Grožis yra tavo laime ir turtas. Del mo
teries gražumo ir jos veido skaistumo, ka
ralius atsižadėjo ir karališko trono. Įver
tink savo groži, vartodama Deken’s Cold 
Cream. Tuojaus dėk $1.00 i konvertą ir 
siųsk šiuo antrašų, o aplaikysi didelę dėžę 
Deken’s Cold Cream. Užtikrinam pasek
mes.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

16 Kraštu Negauna At
pildo iš Vokietijos

Maskva. — Tvirtinama, 
kad Amerikos valstybės se
kretorius gen. Marshallas 
galutinai atmes Sovietų rei
kalavimą mokėti jiems ka- 
rin. atlyginimus dirbiniais 
iš vokiečių einamosios 
gamybos. Visi komercinės 
spaudos pranešimai kalba 
taip, tartum tik viena So
vietų Sąjunga • reikalauja 
atpildo iš to šaltinio. Bet 
faktas yra, kad ir 15 kitų 
talkininkų šalių to reikalau
ja.

Pittsburgh, Pa.
LLD 40 kuopos nariai nuošir

džiai pasveikino Lietuvių Lite
ratūros Draugijos suvažiavimą. 
Tam reikalui suaukavo $15. 
Aukavo sekamai:

Po $2: J. Miliauskas ir A. 
Sherbin. Po $1 aukavo: J. Ma
žeika, A. Valaika, M. Paulaus
kas, J. Vaikšnis, S. Paulaus
kas, Z. Stralickas, V. Davenas, 
J. Portikas, V. Kisielius ir J. 
Vilkas. Po 50 centų aukavo: J. 
Kvederas ir J. Sadnikas. Vi
siems aukavusiems tariame šir
dingai ačiū! 'M. Paulauskas.

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
. Perbudavoja pianus iš di

desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

L. I. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

lr Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

4,000 BADU IŠMIRĖ 
BOUGAINVILLE

Melbourne, Australija. — 
Nuo karo pabaigos iki šiol 
badu išmirė 4,000 vietinių 
gyventojų. Bougainville sa
loje, Saliamono salyne. A- 
merikonai išvijo japonus iš 
tos salos, bet niekas nesi
rūpino alkanais bougainvil- 
liečiais.

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, maldų knyga. Tilžės 
spaudimo, 448 pusi., aiškus <1 rūkas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai $1.75

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

Kantičkos, giesmių knyga .................... $2.50
Oficierių Klausimai, Kareivių Juokin

gi Atsakymai; daug juokų ............... 15c
Apie Dangų, Saulę, Mėnesį ir žvaigždes 10c 
Elcnutė ir Jonukas, gražios apysakait. 25c 
Biblija, su .379 pavoksi., išaiškinimai,

ką jie reiškia ................................... $2.25
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas

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

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

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

paveikslais...................................................... 35c
Duktė Marių, graži apysaka .............. 25c
Duktė Gy velia Pūstynėjc—ir apie du

• brolius ..................................................... 25c
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne

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

aniž. krikščionybės ............................ 35c
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir 

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

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

paveikslais ............................................... 25c
Juokų Vežimas, daugelis juokingų pa

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

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

su paveikslais ......   25c
Keliautojai, į Šventų Žemę, Jcruzolimą 35c 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 35c 
Laimė ir Planetos, nuspčjimai laimių 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

receptų .........................   $1.00
Stcbūklingas Veidrodis, apysaka ......... 25c
Savizrolas, -juokų ir funlų knyga su 
paveiks............................................................ 50c
Sapnų knyga, apdaryta, su paveiksi. .. $1.60
Saules Ritulys, su visų planetų paveiks. 45c
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo 

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

Laiškams popiera, rašyti į Lietuvą, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tuz. 
40c; 3 tuz. $1.

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių ir bilc
kokio niežulio. Uncija ........................ $1.25
Dvi uncijos ........................................... $2.25

. t
ŽOLES ARBATOS FORMOJE

Kraujo Valytojas ’...................................... 60c
Nervų pastiprintojas ........................ 85c
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 60c
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthinos 60c
Nuo kosulio ir Kokliušo ......................<.. 60c
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo ......... 60c
Palangos Trajanka, tinkamos šaknys

užpilti ant degtines .............................. 75c
Išvalymui akmenėliai, kad nešlapinti

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

taro (hayfever) .................................. $1.25
Nuo Pailių ................................................. 85c
Nuo vandeninės ir širdies ligų .......... 60c
Nuo nemalonaus kvapo .......................... 85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) ........ 85c
Nuo veneriškų ligų ............................... $1.25
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plaiskcnas, sulaiko slinkimą ir nuo 
pražilinto ....................................... ....... 80c
Norintieji jsifcyti bile vieną iš virš minėtų 

knygų ar žolių, rašykite j:

M. ŽUKAITIS,
834 Dean St., Spencerport, N. Y.

(adv.)

- Lietuv. Literatūros Drau
gijos Suvažiavimas susilau
kė šiltos ir nuoširdžios pa
ramos. Laukiant suvažiavi
mo ir laike jo aukomis į 
knygų fondą ir pačiam su
važiavimui suplaukė virš 
$1,500. Tai didelė organi
zacijai pagalba laike šio 
brangumo.

Laike suvažiavimo su pa
sveikinimais sekamai aplai- 
kėme aukų:
Kp. Miestas Suma
136 Harrison-Kearny $47.56

1 Brooklyn ......... 26.50
K. Steponavičius 25.00 

188 Detroit ............. 21.00
54 Elizabeth ......... 20.00
77 Cliffside ................20.00

185 Richmond Hill .. 16.00
11 Worcester...........15.00

190 Cleveland...........13.00
40 McKees Rocks ... 15.00 
52 Detroit .. ............  13.00

Naujos Anglijos Mo
terų Sąryšys .. 10.00 

22 Cleveland...........10.00
10 Apsk. Michigan v. 10.00 
47 Montreal ........... 10.00

ALDLD Veik. Komite
tas Kanadoj .... 10.00 

6 Montello.............10.00
Mezgėjų Kliubas Ro
chester ............. 10.00
Aido Choras, Brook
lyn .................... 10.00

162 Toronto ......... 10.00
145 Los Angeles....... 10.00

Liet. Mot. Kliubas,
Los Angeles........... 5.00

LDS 35 kp., Los Ange
les ...........................  5.00

J. Alexaitis, Es
sex ... .7^10/00

87 Pittsburgh ....... 10.00
1 Apsk. Chicago .. 10.00 

19 Chicago ........... 10.00
Schenectady Draugai 7.00 

37 kp. Lawrence ... 10.00 
P. Garnis, Lawrence 2.00 
S. Slakis, Lawrence 1.00 
S. Penkauskas, Lawr.-2.00 

104 Chicago ........... 11.00
30 Chester ............. 10.00

126 Vancouver, B. C. 10.00 
21 Windsor, Canada 10.00
49 E. St. Louis......... 5.00

G. Bendix, E. St. Louis 4.00
A. Kupstas, E. St.

Louis .................. 1.00
17 Shenandoah....... 10.00
A. M. Metelionis,

Detroit...............10.00
J. Norwich, Detroit 6.00 

F. Kazokienė, Jamaica 6.00 
79 Roseland ......... 5.00

4 Apsk. Pittsburgh 5.00
12 Pittston ............. 5.00

137 Montreal ........... 5.00
9 Norwood .........   5.00
Liet. Mot. Kliubas,

Phila........... ......... 5.00
J. Lastauskas, Camden,

N. J...................... 5.00
J. Raulušaitis,

Worcester ........... 5.00
Moter. Apš. Kliubas,

Montello '................5.00
Pranas Čereška .... 3.00 

A. Lipčius, Eddystone 5.00 
57 Cleveland ......... 5.00
84 Paterson, N. J. .. 5.00 
94 Kenosha ............. 5.00
f 8 Apsk. Wisconsin 5.00
32 New Haven .......  5.00

103 Hudson .......    • 5.00,
33 Pittsburgh ....... 5.00

LDS 50 S. Brooklyn 5.00 
Brooklyn Liet. Kliub. 5.00

Kasp. Čepulionis, -
Brockton ........... 5.00

28 Waterbury....... *.. 5.00
V. ir V. Bunkai,

Brooklyn ........... 5.00
50 Rochester ........ 5.00

Dom. Mankauskas,
Cleveland.............5.00

198 Oakland............. 5.00
2-ros kp. Moterų Kliu
bas, S. Boston .... 5.00 
Ch. Kiselis, Racine 5.00 
J. K. Mažukna, Pitts

burgh .................. 5.00
Iš Clevelando aukavo 

pavieniai:
J. Menčiunskų šeima 5.00 
Juozas Samuolis ... 2.50

F. Sutkaitis ......... 2.50
J. Dyllis.................... 2.00
W. Jankauskas .... 2.00
V. Yong .............. 2.00
K. Jonilienė ........... 2.00
D. Karulis ............ 1.00
A. Jasiunas .......... 1.00
O. Novacic................... 50

134 Habana, Kuba .... 3.00
92 Cicero.....................3.00
43 Wilkes Barre .... 2.00
Mrs Vincent Savukas,

Portage ............... 2.50
20 kp. Moterų Kliubas,

Binghamton .......  2.00
N. Astrauskienė, Detr. 2.00
J. Žemaitis, B’klyn 2.00 
Jadvyga ir J. Miškeliū-

nai, Newark .... 2.00
D. P. Lekavičius,

Pittsburgh ......... 2.00
V. Kaminskienė,

Binghamton......... 1.00
J. K. Navalinskienė,

Binghamton .......  1.00
Jonas Vaivada,

Rochester.............1.00
Helen Mattes...........1.00
P. Kasparaitis,

Los Angeles.............50
Pirma Suvažiavimo Gavo

me Aukų nuo Sekamų Kuo
pų: Jos jau buvo paskelbtos, 
tai dabar pakartojame tik 
tas aukas, kurios yra ne
mažesnės $5. Aukavo seka
mos kuopos ir nariai:

1 Brooklyn, (pelnas nuo
paskaitos) ............... $164.20

Lietuvos Draugas . 100.00
2- ras Apskritys, Brook

lyn ............................50.00
212 kp. Bayonne....... 40.00

55 kp. Ridgewood ... 40.00 
153 San Francisco ... 35.00 

68 Hartford........... 25.25
4 Portland-Oregon

City .................. 24.50
6 Montello ......... 20.00

28 Waterbury......... 17.41
161 Seattle...................14.00
47 ir 137 kp. Montreal 11.90

63 Bridgeport ....... 11.00
25 Baltimore ......... 10.00

1 Apsk. Chicago....... 10.00
113 Hamilton ........... 25.00
12 Apskr., Scranton . 10.00

Susnikų Jurgis,
New Britain .... 10.00 

152 Red Lake ........... 9.00
45 St. Petersburg .... 7.00 

217 Winnipeg ........... 5.00
39 Scranton ............. 5.00

236 Washington ....... 5.00
3- čias Apskritys, .

Conn, valst...........5.00
187 Chicago ............. 5.00
97 Plymouth .............15.00
29 Rockford ....... 5.00# • I

O. Visockiene,
Hartford............. 5.00

Visoms kuopoms, apskri
tims ir atskiriem draugam 
ir draugėms tariame širdin
giausią ačiū už taip gausias 
aukas! Prašome kiekvienoj 
progoj atsimint mūsų Drau
giją, paaukuoti jąi pagal iš
galę nuo sėkmingų parengi
mų, kad galėtume plačiau 
veikti mūsų liaudies gero
vei.

D. M. šolomskžts,
ALDLD CK Sekretorius. 

46 Ten Eyck St.
Brooklyn 6, N. Y.

. PAJIEŠKOJIMA)
Pajieškau Juozo Ta voro. Išvyko j 

Jungtines Valstijas 1914 m. Iš Lietu
vos kilęs nuo Tautgailių kaimo, Pa
pilės valsč. Sūnus Benedikto Tavo- 
ro. Pajieško sesuo Anelė Tavoraitė, 
gyvenanti po sekamu antrašu: Ane
lė Pelcienė (Tavoraitė), Rua Sao 
Christovao, N. 935, c. 6, Rio de Ja
neiro, Brazil. (76-77)

• Simonas Miliauskas pajieško sa
vo duktės, Onos. Po vyru Shafkia- 
vič, taipgi ir brolio Zidoriaus Mi
liausko. Paskutiniu laiku gyveno 
Scranton, Pa. Iš Lietuvos paeina 
nuo Kauno apskr., Rumšiškių vals., 
Baniškių kaimo. Prašome rašyti j 
Simoną Miliauską, Rua Barra Doti- 
baji, N. 784, Bom Retiro, Sao Pau
lo, Brazil. (76-77)

Pajieškau brolio Juozo Lukasevi- 
čiaus, kilusio iš Alytaus apskr., Me
telių Bažnytkaimio. Jo pajieško se
serys Elzbieta ir Veronika. Adre
sas: E. ir V. Lukasevičiūtės, Caixa 
Postal No. 41Į8, Sąo Paulo, Brazil.

--(76-77)

HELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MAŠINŲ OPERATORES
Milling, drilling, presų darbas. ’į

Penkių dienų savaitė. Patogi vieta.
UNDERWOOD CORPORATION 

581 CAPITOL AVE. 
HARTFORD, CONN.

(79)

AUTOMATIŠKŲ
Sriubų Mašinų Operatoriai. 
Naktiniai šiftai. Viršlaikiai.

Turi mokėti nusistatyti savo darbui.
UNDERWOOD CORPORATION 

581 CAPITOL AVE., 
HARTFORD, CONN.

 (79)

DIE MAKERS
Atviros vietos kompetentiškiems 

■t vyrais
UNDERWOOD CORPORATION 

581 CAPITOL AVE. 
HARTFORD, CONN.

(79)

NAMŲ DARBININKE
Nakvoti ant vielos. Mažas apartmenta*.

Nereikia virti. Pagelbėti su kūdikiais.
$125 į mėnesį. Skambinkite

NIGHTINGALE 5-2452.
______________________________________ (77)

PATYRUSIOS ’
CHENILLE 

OPERATORES
Prie Multi Adatos ir 

Vienos Adatos Mašinų 
NUOLATINIS, DARBAS.

GERA ALGA.
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS.

CROWN TUFT
MFG. CO.

110 CHACE ST., 
FALL RIVER, MASS.

(79)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAPRASTI DARBININKAI 
Patyrimas Nereikalingas 

6 Dienų Savaitė— 
7:30 iki 4:30 

NUOLATINIS DARBAS
Kreipkitės Tuojaus

BETH ISRAEL CEMETERY 
ROUTE 25 

WOODBRIDGE, N. J.
(77)

NEON TUBE LANKSTYTOJAI 
CLAUDE NEON VISADA 
TURI VIETOS GERIEMS 

VAMZDŽIŲ LANKSTYTO.!AMS 
' »(AUKŠČIAUSIOS ALGOS. NUOLAT. 

IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS. 
CLAUDE NEON OF CONN., INC. 

30 HOLLAND AVE.. 
BRIDGEPORT, CONN.

(79) 
«

REIKALINGAS
1 DIE DARBININKAS. 

1-mos Klases
1 GAGE & TOOL 

DARYTOJAS. 1-mos Klasės 
Turret Lathe Operatoriai 

(galinti nusistatyti patys savo 
mašinas)

Billing Mašinos Operatoriai 
JOHNS HARTFORD

- TOOL CO.
* 390 CAPITOL AVE., 

HARTFORD, CONN.
(79)

BIZNIERIAI, SKELBKITfiS 
LAISVĖJ

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS. '

Balandžio 6 d., Liet, salėje, 29 
Endicott St., įvyks margučių “pare” 
sutikimui delegatų, kurie dalyvavo 
trijuose atsibuvusiuose suvažiavi
muose. Kviečiame visus dalyvauti, 
pasigrožėti lietuviškais margučiais 
ir išgirsti delegatų pranešimus, ku
rie bus mums visiems įdomūs. Pra- 
džia 5 v. v. — LLD Moterų Kuopa.

(77-78)

bridgeportTconn.
LLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 4 d., 7:30 v. v., 407 Lafay
ette St. Bus išduoti raportai iš vi
sų suvažiavimų. — A. Jocis, rašt.

(77-78)

įvyks balandžio mėn., Liet. Taut. 
Namo apatinėj salėje, 8 Vine St. — 
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks ba
landžio 7 d., 7:30 v. v. Delegatai iš
duos raportus iš suvažiavimų. Visi 
dalyvaukite.

Balandžio 10 d., LDS 67 kp. susi
rinkimas, 7:30 v. v.

Balandžio 13 d., 2:30 vai. dieną, 
bus Paskaita apie sveikatą, kurią 
skaitys dr. J. J. KaškiauČius, iš 
Newark, N. J. Įžanga dykai. Rengia 
LDS 67 kp.

Balandžio 17 d. bus rodoma kruta-
mieji paveikslai “The Turning 
Point” ir priedas “Rebirth of Stalin
grad.” Vakare, 6:30 ir 8:30 valando
mis. Įžanga 65c. Rengia 1WO Liet 
Komitetas.

Balandžio 26 d., įvyks prakalbos, 
kalbės L. Prūseika, Vilnies redakt 
iš Chicagos,- 7 v. v. Rengia LLD f 
kp. Įžangos nebus.
(77-78)

MONTELLO, MASS.
Susirinkimai ir parengimai, kurie



Atleido nuo Kaucijos 
Scottoriggio Bylos 
Liudininką .

Joseph Ferraiolo, 34 m., 
kuris, buvo sakoma, esąs vie
nintelis asmuo, matęs Scctto- 
riggio užpuolimą praeitu rin
kimų dieną ir buvęs lig šiol 
laikomas po $25,000 kaucija, 
kaipo liudytojas, praeitą pir
madieni tapo atleistas nuo 
kaucijos. Atleido einant dis- 
trikto prokuroro padėjėjo Ja
cob Grumet rekomendacija.

O pamename, kiek spauda 
ir radijušai pribliove, būk dis- 
trikto prokuroro raštine tą ir 
tą žinanti. Ir visuomet kerg
davo kovingo darbininkų rei
kalų gynėjo Vito Marcantonio 
vardą su Scottoriggio žmog
žudyste. Suokalbiui neprilim
pant, aptyko. Neprilipimo 
priežastis — darbininkai da
bar budrūs, greit atskiria, kur 
tiesa, o kur melas, melams 
nepatiki.

Priteisė $60,000 už 
Sužeidimą

Bridget Pugliese, 8 metų, 
612 E. 15th St., Brooklyn, 
laimėjo teisme 60 tūkstančių 
už sužeidimą gatvekariu. Ji 
prarado veik visą kairę .koją 
ir visam amžiui pažeista jos 
dešinė užėjus ant jos gatve- 
kariui praeitą liepos 4-tą.

Mergiščia tuomet išgelbėjo 
nuo sužeidimo dvi savo drau
ges, Gabriel dvynukes, nu- 
stumdama jas į šalį, bet pati 
nukentėjo.

MIRĖ
Stefanija Kvietkauskienė, 

58 m. amžiaus, gyveno 116 E. 
4th St., Brooklyn, N. Y., mi
rė namuose, kovo 31 d. Kū
nas pašarvotas namuose. Lai
dotuvės balandžio 2 d., šv. 
Jono kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Casimier, dvi dukteris, 1 
sūnų ir 4 anūkus.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi grab. J. Garšva.

Marga reta Stark (Stanke
vičienė), 68 m. amžiaus, gy
veno 71 Euclid Ave., Brook-
lyne, mirė balandžio 1 d., na
muose. Kūnas pašarvotas gra- 
bor. F. W. Shalins koplyčioje, 
84-02 Jamaica Ave., Wood- j 
haven, N. Y. Laidotuvės įvyks 
balandžio 5 d., šv. Jono ka
pinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
dvi dukteris Mary Smith ir 
Marg. Auletta, taipgi du žen
tus ir 4 anūkus.

Laidotuvių pareigomis rū
pinasi grab, šalinskas.

PAMESTA 
/

Valetas su svarbiais doku
mentais ir buvo pinigų. Jei kas 
radęs sugrąžins dokumentus, 
būsiu labai dėkingas: A. B..' 
9030 78th St., Woodhaven, 
N. Y. (75-78)

ST ĮTRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

138 kp. ir 14 kp. susirinkimai 
įvyks balandžio 3 d., 8 v. v. Rusų 
Name, 56-58 — 61st St. Kviečiame 
narius dalyvauti šiame susirinkime 
ir atsiveskite naujų narių į šj susi
rinkimą. — V. Karlonas, org.

■ (77-78)

EAST NEW YORK, 
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas jvyks 
balandžio ,3 d., 8 v. v. Pas dd. Mise
vičius, 115 Montauk Ave., Brook- 
lyne. Kviečiame narius dalyvauti, 
nes svarstysime svarbius kuopos rei
kalus. — M. Klimas. (76-77)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas jvyks 3 

d. balandžio, Laisvės salėje, 427 Lo
rimer St. Nariai dalyvaukite. Da
bar LDS narių gavimui vajus, tai 
pasistengkite atsivest ir naujų na- 

apsižiūrėkite, kad nc?,pi<’.p<'nduotu 
.mčt..—- .M. S ta kovas, prot. sekr. ......

(76-77)

Paskelbta Rekordiniai Didis 
Miesto Budžetas

New Yorko miesto budžeto 
taryba praeitą antradienį nu
balsavo užgirti pirmą bilioni- 
nį budžetą, didžiausi šio mies
to istorijoje. Jam numatyta 
$1,029,120,314.

Taksai ant nejudomų nuo
savybių pakelti iki $2.95 ant 
kiekvieno šimto dolerių nuo
savybės, vaduojantis valdiniu 
nuosavybių įkainavimu. Pa
kelta 25-sios dalys vieno nuo
šimčio.

Valstijos seimelio leistus 
uždėti ant visuomenės taksus 
majoras O’Dwyer pasiūlė var
toti tik vieną. Jis rekomenda
vo uždėti po $5 ant keleiviniu 
auto ir po $10 ant prekiniu.

Specialiai taksai, sakė jis, 
padengs nors dalinai mokyto
jams algų priedą. Kitos išei
ties nebuvo, “buvome privers

Važiuojam j Floridą!
Bronx autobusų vairuotojams 

pridėjo tik daugiau gyvumo jų 
bendradarbio pataikymas į 
Floridą vieton nuolatinio be 
pertraukos važinėjimo po New 
Yorko-Bronxo gatves. įleisdami 
į busus keleivius, prie papras
tojo šauksmo “all aboard,” jie 
dadėjo — “važiuojam į Flori
dą.”

Pasikalbėjus su busų vairuo
tojais, jie į Floridą nudūmusio 
Cimillo nesmerkia. Jie sako: 
“Ką gi jis matė per tuos 17-ką 
metų darbo kompanijai? Ką 
mes matome? Tas pats kelias 
čia ir atgal, tie patys perpil
dyti busai, tas pats šaukimas, 
ta pati grąža, tie patys klau
simai ir atsakymai.”

Ne jis vienas, bet daugelis iš 
mūsų, sako jie, esame pervežę 
milionus žmonių, iš visų pasau
lio kraštų ir keliaujančių į vi
sus kraštus, o patys nesame to
liau Bronxo buvę, neturime lai
ko, ištekliaus.

MIESTAS PASISKOLINO 
AUTOBUSUS

Miestavoji budžeto taryba 
pasirašė sutartį su North 
Shore Bus Co., kuria einant 
firma leis Queens linijomis 
kursuoti 271 autobusą iki ge
gužės 10-tos. Nuo kovo 29-tos 
miestas paėmė savo žinion 27 
linijas, kadangi kompanija 
skundėsi dabartinėmis mokes- 
timis ji negalinti nieko pelny
ti.

Varžytinės aptarnauti tas 
linijas įvyks gegužės 8-tą. 

Radio City Music Hall didžiojoje scenoje vaizdas iš 
paskilbusio velykiškojo spektaklio “Glory of Easter,” 
rodomo nuo kovo 20-tos greta filmos “The Late George 
Apley.” Spektaklis vaidinamas pavasario šventes sezo
nu jau penkiolikti metai be pertraukos. Ji esą matę jau 

vairlipn d»> Šimtai 
teatro dainos solistų, choristu, muzikantų. Produkcija 
Lecmidoff o, scenos Bruno Maine, muzika Rubinstein’o.

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8054

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius)

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

! •

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008 iį

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

, Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Gr«en Star Bar and Grill.” nes žino, kad visados bus patenkinti

i ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
1 Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
▼ ▼ ▼ K

459 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

I ■ iĮĮWlMlW»m«» ■ ■ I ■ »'■ E —«W'|.ĮIIII|||I||H   ■ ■

ti tai daryti,” sake majoras, 
kadangi gub. Dewey ir repu- 
blikonų kontroliuojamas vals
tijos seimelis atsisakė grąžin
ti miestui didesnį nuošimtį iš 
miesto sumokamų valstijai 
taksų.

Bendra padidintoji budže
to suma yra $135,580,700. 
Didelė jos dalis turės ateiti iš 
taksų ant nuosavybių, likusius 
sukels įvairiais taksais.

Skirstant departmentams, 
stambiausios sumos teks seka
moms įstaigoms:

Atmokesčiams skolų $199,- 
083,275 arba 19.34 viąo bu
džeto ;

švietimui — • $193,549,988;
Labdarybei — $142,205,- 

455. Seka ligoninių^ policijos, 
pensijų, gaisragesybos, švaros 
departmental.

Vištos Ar Višta Kieme?
Sam Kirschenbaum, 37 E. 

53rd St., gyvenantieji Brook- 
lyno dalyje vadinamoje Flat
bush, buvo pašaukti į teismą 
pasiaiškinti dėl laikymo kie
me vienos vištos. įstatymai 
sake, kad nevalia laikyti 
paukščių arčiau 25 pėdų nuo 
gyvenamo buto, jo kiemas tik 
17 pėdų ilgio. Teismas sakė, 
kad jis laiko vištininką. Jis 
sakė, kad jis laiko tik 1 vištą, 
kaip vaikų mylėtinę. “Koks 
čia biznis su viena višta ir jos 
retkarčiais padedamu kiauši
niu.” aiškinosi jis.

Visgi jis būtų netekęs tei
sės laikyti tą vištą, jeigu ne 
kaimynas, kuris pažadėjo už
leisti Kirschenbaum’ui kelias 
pėdas trūkstamos žemės, kad 
ton pastatytų tai vištai “palo- 
cių.” Tačiau ir tuomet jis tu
rėjo prisipažinti kaltu, kad jis 
įsigijo vištą pirm gavimo jai 
laikyti leidimą.

Plėšikai prakaitavę su A. 
S. Beck čevorykų krautuvės 
saugiąja šėpa, Bronxe, bet ne
atidarę. šėpoje buvę keli šim
tai dolerių. Susiedijos krautu
vėje išlaužtas rogisteris, bet ir 
ten tik $25 gauta, čia blog- 
darybė tikriausia neapsimokė
jo.

Liaudies mokykla No. 3, 
pastatyta prieš 100 metų, nu- 
griauųama, kaipo gaisriniai 
slastai. Randasi, prie Hancock 
ir Bedford, Brooklyne.

Paskelbė Gegužinės 
Parado Maršavimo 
Liniją, Tvarką

Bendras Pirmosios Gegužės 
Komitetas skelbia, kad para
dui susirinkti skirta dvi sek
cijos — viena 53rd iki 56th 
Sts., kita 36 iki 39th Sts., į 
vakarus nuo 8th Ave., New 
Yorke. Eisena vyks ant 8th 
Avenue iki 17-tos ir 17-tą iki 
Union Square, kur išsiskirstys.

Paradas bus paskirstytas į 
16 divizijų, su nemažiau 5,- 
000 maršuotojų divizijoj. Ga
lutinai vietas paskirstys kon
ferencijoj. įvyks baland. 19- 
tą, 13 Astor PI.

William J. Albrecht, 22 m., 
veteranas, sulaikytas teismui 
po užmušimo akmeniu Fiskės 
Dellinger, 24 m., praeitą sek
madienį. žmogžudystė papil
dyta tuščiame loto, 41st Avė.,
Jackson Heights.

“Kunigaikštis”
Nusižudė

Michael Galatzin, 58 m., 
kuris, areštuotas kaltinimu su- 
vogčiojus nuo apie $25,000 
įki $50,000 Monroe Trucking 
Co. pinigų, sakėsi “norėjęs 
pašelpti biednus Rusijoje,” 
rastas nusižudęs gasu. Jis iš- 
eksplodavo ir apartmentą tuo 
gasu. Policijos žiniomis, jis ne 
Rusiją šelpęs, bet tuos pini
gus pralatravęs su mergomis.

Galatzin sakėsi paeinąs iš 
mėlynkraujų caristų giminės. 
Po arešto jis buvo paleistas 
po kauciją ir gyveno ne bile 
kokioje vietoje, 45 E. 60th St., 
New Yorke.

Raudonasis Kryžius pasira-. 
šė su Civil Air Patrol sutartį, 
kuria einant firma gabenš

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Specialūs Kainos Po:

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbyste 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakymų.

Good Grade Clothes, Inc.
109 South 5th Street,, 

Brooklyn, N. Y.
(Prie Williamsburg Tilto)
Telefonas EV. 7-5550-1-2

Žinokite, jog čia pirksite dirbtu
vėje ir už dirbtuvės kainą.

Jis Tik Biskytį 
Pasukęs iš Kelio

William Cimillo, 37 m., per 
17 metu vairavęs Surface Co. 
autobusą, Bronxe, kokiu tai 
būdu atsidūrė su autobusu už 
1,362 mylių Floridos Holly- 
woode, 15 mylių nuo. Miami. 
Iš ten jis pasiuntęs telegramas 
firmai prašydamas pinigų. 
Firma, žinoma, pasiuntė ton 
detektyvus ir jie atrado Ci
millo su naujutėliu autobusu.

Jo klausinėjo, kaip jis ten 
dasigavo, kuomet po visas ry
tines valstijas buvo pasiųstas 
signalas stebėti autobusus. 
Gal važiavo naktimis? Cimil
lo atsakęs, kad jis “nepaisė 
dienos nei nakties.” Jis vai
ruodavęs, kol pavargdavęs, o 
tuomet sustodavęs ir miego
davęs. Pinigų jis prašęs tam, 
kad ■, galėtų sugrįžti į Bronx, 
kur jo namai, 624 E. 222nd 
St. Ir iš tikro pas jį rado tik 
$2.60.

Ko jis išvažiavęs? —- detek
tyvai kvotė jį.

“Norėjau ištrūkti nuo vis
ko,” sakė jis. O vieton ištrūk
ti, jis pateko į daugiau bėdų.

Majoras Nesipriešinąs 
Proporcionalei 
Atstovybei

Laikraščiui New York Ti
mes paskelbus, būk majoras 
O’Dwyer remsiąs referendu
mą sunaikinimui proporcio- 
nalės atstovybės rinkimų sis
temos, reporteriai kreipėsi į 
majorą patikrinti. Majoras re
porteriams pasakė:

“Nieko nežinau apie tą pa
saką ir pirmu kart ją gir
džiu.”

Times’e buvo rašyta, kad 
demokratų ir republikonų va
dovybė bendrai tariasi tą rin-

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos: I 
į 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta 

kimų sistemą sunaikinti. Esą, 
tą darysią tam, kad prašalinti 
iš miesto tarybos komunistus 
narius Benjamin J. Davis ir 
Peter V. Cacchione, taipgi du 
darbiečius Michael J. Quill ir 
Eugene P. Connolly.

Angliško darbininkų dien
raščio Daily Worker reporte
ris taipgi kreipėsi į naują 
Tammany Hall vadą Frank J. 
Sampson, kadangi buvo girdė
ta, jog iš ten kilę girdai. 
Sampsonas nepatikrino nei 
nuginčijo raporto, leisdamas 
suprasti, kad tas priklausysią 
nuo majoro.

Indy Plovėją Sulaikė Vietoj 
Dingusio Collyer’io

Indų plovėjas Alfred Olave, 
40 m., praeitą antradienį bu
vęs sulaikytas policijos ketvir
tu kartu bėgiu dešimties die-

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

R H E I N G O L D
BEER & ALES

Peter Kapiskas

32 Ten Eyck St. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

KAPISKAS

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 

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

Happy Days Restaurant 
426 SOUTH 5TH STREET BROOKLYN, N. Y.

Po Nauju Management

ATIDARYMAS
Bei Pavaišinimo Pare Įvyks

BALANDŽIO 19 APRIL
. Pare Prasidės 7:30 vai. vakaro

Happy Days Restaurante Pares Įvyksta kiekvie
ną šeštadienį. Prašome užeiti pasilinksminti.

JUOZAS LUGAUSKAS, Savininkas.

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2173 (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.

B U L O Y A !
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nu. Jį vis palaiko esanflmru- 
siojo Homer Collyer’io broliu 
Langley, 61 m., nors šis yra 
pora desėtkų metų jaunesnis.

Policija iš< karto maniusi, 
kad šį kartą jau turinti tik
rąjį. Jis pasirodęs žinančiu 
veik viską apie Collyer’ius ir 
tenykščių aplinkumą. Prie
dams, mokąs graikiškai. O 
dar jį pamatęs darbo ieško
jimo agentūroje Collyer’ių 
kaimynas Scott užtikrinęs, 
kad is ūsų ir visos laikysenos 
jis pažįstąs jį esant Collyer’ių. 
Tačiau po sugaišuotos nema
loniai dienos paaiškėjo, k'ad 
čia kitas žmogus.

Lambert MoKean, apie 45 
m., rastas uždusęs gasu savo 
apartmente Long Island City.




