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Žuvauja Bailius.
Nesvietiška Meilė.
Kurie gi Desperacijoje? 
Dievas ir Karai.
Bergždžios Pastangos.

Rašo A. BIMBA
*

Mūsų kaiminka “Amerika” 
praneša, kad prie kataliku ti
kėjimo atsivertęs dr. Bilma- 

1 nis, latvis fašistas. Ir krikštas 
didelis buvęs ir jam krikšto 
tėvais buvę žadeikis su žmo-

* na.
Bilmanis priėmė kataliku 

tikėjimą todėl, kad tikisi ka
talikų bažnyčioj susirasti eko
nominę ū žveją.

Neseniai xiš “karšto komu
nisto“ “karštu kataliku“ tapo 
Budenz. Budenz nespėjo apsi
krikštyti ir tuojau gavo ka
talikiškoj kolegijoj profeso
riaus darbą. Pats nieko nemo
ka, bet katalikus jaunuolius 
mokins!

Toki atsivertimai bailiams 
apsimoka. *

Sunku net besuprasti, iš kur 
tiek daug mūsų vaduose atsi
rado karščiausios meilės dėl 
vokiečių. Mūsų sekretorius 
Marshall sušilęs gina juos nuo 
visu — nuo lehkų, nuo rusų 
nuo francūzų. Atrodo, kad 
mes kariavome ne prieš vo
kiečius, bet prieš lenkus, ru
sus ir franc ū žus;

★ ★ *
Lenkijos vakariniai rube- 

žiai turi būti pakeisti, kad Vo
kietijai pagelbėjus. Francūzi- 
ja turi vokiečius anglimi ap
rūpinti. Tarybų Sąjunga netu
ri vokiečius skriausti karinė
mis reparacijomis.

Viskas dėl vokiečių ir vo
kiečiams, o kitiems, kui;iu že
mes vokiečiai nusiautė, ir nu
niokojo, nieko!

4 Tokia, atrodo, dabar mūsų 
vyriausybės politika.

t Visa bėda, žinoma, tame, 
kad mūsų vadams nepatinka 
nei Tarybų Sąjungos, nei Len
kijos, nei Fracūzijos vyriausy
bės.

Bet taip globojami vokiečiai 
vėl atsigriebs ir už poros de- 
sėtkų metų vėl turėsime siųsti 
savo sūnus juosius suvaldyti, 
mokinti demokratijos.

★ ★ ★

So. Bostono Darbininkas 
mano, kad Amerikos demo
kratiniai lietuviai randasi' di
džiausioje desperacijoje. To
dėl jie buvę sušaukę didelį su
važiavimą ir surinkę nemažai 
Pinigų.

Pietų Amerikos “bolševikai“ 
taip pat esą didžiausioje bė-

> doje, todėl jie irgi turėję sa- 
k vo suvažiavimą.

★ ★ ★

Man šita Darbininko logika 
" nesuprantama. Kodėl demo

kratiniai lietuviai turėtu būti 
baisioje desperacijoje? Jų or
ganizacijos puikiai gyvuoja, 

. jų spauda tvirtai laikosi, jų 
suvažiavimai buvo dideli, pa- 

* sėkmingi.
Senajam krašte irgi: viešpa

tauja ju vienminčiai, o .fašistai 
ir klerikalai ten sukišti į ožio 
ragą.

Jeigu jau kas karstosi ant 
sienų iš desperacijos, tai tos 
srovės, .kurios sudaro Ameri
kos Lietuvių Tarybą — kleri-

* kalai, menševikai ir smotonl-
* < ninkai. Pas juos reiškiasi \ isų

galų suirimas.
★ ★ ★

Dabar mes tikrai žinome ų* 
galime garsiai visiems pasa
kyti, kodėl kyla karai1. Tatai 
mums gražiai pavirožija kun. 
Jonas Balkonas Brooklyno 
“Amerikoje“ (bal. 11 d.). Jis 
pirštu į dangų įbedęs Šaukia:

“Nėra stebėtina, kad pa
saulis, atmetęs Dievą, plati
nąs bedievybę, užtariąs blo
gą, išardas šeimyninį gyveni
mą, neišvengia karų. Modcr-

► nūs .pagonis negali supras-
% ti...“

Tai tie icliai bedieviai su
kelia karus ir suirutes!

(Tąsa 5-me pūsi.)

No. 86

Nežiūrint Areštu 
Didėja New Jersey 

Telefonistų Streikas
Valdžiai Areštavus Streiko Vadoves, Telefonistės Sako: 
“Kovosime prieš N. J. Įstatymą, iki Jie Mus Visas Areštuos”

Newark, N. J. — 4,600 
telefonų taisytojų prisidėjo 
prie telefonisčių streiko po 
to, kai trys streiko vadovės 
buvo areštuotos, pagal nau
jąjį New Jersey valstijos 

; įstatymą. Dvylikos tūkstan- 
‘ čių telefonisčių atstovės už- 
reiškė: “Mes kovosime prieš 
šį įstatymą, iki jie areštuos 
visas mus.”

Turką Laikraštininkai Nu
teisti už Majoro Įžeidimą

Istanbul, Turkija. — Tur
kų teismas skyrė 5 mėnesius 
kalėjimo Vatan laikraščio 
leidėjui A. E. Yalmanui ir 
dviem jo padėjėjam už tai, 
kad jų laikraštis įžeidęs 
Smyrnos miesto majoro 
garbę. Jie yra demokratai.

San Quentin, Calif.—Nuo
dingomis dujomis tapo kalė
jime numarinta Louise Jud- 
sonienė, 69 metų, už tai, kad 
ji nužudė du žmones.
Graikijos monarchistai gi

riasi apsupę 2,500 partiza
nų. _____

Atgautų Žemių Minėji
mo Savaitė Lenkijoj

Varšava. — Lenkijos val
džia paskelbė savaite nuo 
balandžio 13 iki 20 d. kaip 
“Atgautų Lenkijos Žemių 
Savaitę”. Tarp tų žemių y- 
ra ir vadinama “vokiška” 
Aukštoji Silezija, kuri se
novėje lenkąms priklausė. 
Ta savaitė bus masinis len
kų atsiliepimas į Amerikos 
valstybės sekretoriaus Mar- 
shallo siūlymą sugražinti 
Vokietijai kai kurias Aukš
tosios Silezijos dalis.

WALLACE SAKE ANGLAM: TRUMANO POLITIKA VEDA I KARĄ IR TERORĄ
London.— Henry A. Wal

lace, buvęs Jungtinių Vals
tijų vice-prezidentas, ragino 
Ameriką ir pasaulį “grįžti į- 
taikos kelią.” Kalbėdamas 
trims tūkstančiams anglų 
Central Salėje, Wallace pa
reiškė, jog Amerikos demo
kratų partija turi sugrįžti 
prie velionio prezidento 
Roosevelto idealų; o jeigu 
ne, tai Wallace nerems tos 
partijos kandidatų būsimuo
se rinkimuose.
i Prezidento Trumano pro
grama “gąsdina mane”, sa
kė Wallace. Trumano politi
ka kursto karą ir su me
džiokle prieš raudonuosius 
gręsia išterorizuot visus lai
svę mylinčius žmones, kaip 
įspėjo Wallace.

Jeigu Amerikos valdžia 
dar keletą mėnesių tęs tokį 
“dvasinį karą, tai po kiek 
laiko v sudarys depresiją 
(nedarbo krizį) Jungtinėse 
Valstijose ir galų gale įves 
į viso pasaulio karą”, įspėjo 
buvęs Jungtinių Valstijų 
vice-prezidentas Wallace.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
Kopija 5c
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Tas New Jersey įstaty
mas uždraudžia streikuoti 
pramonėse, kurias valstijos 
valdžia perima į savo ran
kas, kaip kad jinai perėmė 
telefonus. Įstatymas reika
lauja bausti uniją po $10,- 
000 už kiekvieną streiko 
dieną, o streikieriams ski
ria iki 30 dienų kalėjimo ir 
$500 piniginės baudos.

Valdžia areštavo Mary 
Hanscom, New Jersey Tele
fonistų Sąjungos pirminin
kę; Virginia Wiggles- 
worth, vice-pirminin.kę, ir 
Elizabethą J. Ryan, sekre
torę. Jos buvo paleistos už 
$500 parankos kiekvienai.

Unijos advokatai žadėjo 
prašyti federalio teismo in- 
džionkšino, kad užgintų 
streikierius areštuoti. Ad
vokatai sako, tas New Jer
sey įstatymas laužo šalies 
konstituciją.

Washington. — Savaitės 
pabaigoj suiro derybos tarp 
Telefonistų Sąjungos ir 
kompanijos atstovų. Valdžia 
kaukia juos panaujint dery
bas.

Wallace vėl Smerkė 
Trumano PolitikaU*

Manchester, Anglija. — 
Buvęs Jungtinių Valstijų 
vice - prezidentas šeštadienį 
čia masiniame anglų susi
rinkime smerkė Trumano 
programą, kaip “žiaurų im
perializmą.” Jis tvirtino, 
kad Amerikos žmonės “nie
kuomet nerems” tokių pla
nu. . v

Prasidėjo darbai dar 8 
minkšt. angliakasyklose.

“Paskola Graikijai ir 'Tur
kijai tai tik Rankpinigiai”

Trumano siūloma parama 
Graikijai ir Turkijai neva 
jų laisvei apsaugoti yra tik
tai “patys pirmieji rankpi
nigiai milžiniškam kariniai- 
politiniam pasimojimui už
kirsti kelią komunizmui iš
tisame pasaulyj”, sakė Wal
lace. Po to seks paskolos 
daugeliui kitų kraštų. Nie
kas nežino, kur tokia prog
rama nuves, bet girdi, ji ga
lų gale “prives prie komu
nistinių revoliucijų.”
Ar Galima Ginklais Sunai

kint Komunizmo Idėją?
“Komunizmas yra idėja, 

siekianti panaikint skurdą 
ir išnauTlojimą,— sakė Wal
lace. — Tos idėjos negalima 
sustabdyti tankais ir pat
rankomis. Š’.į idėją galima 
padaryti tiktai nereikalin
ga, jeigu bus vykdoma ge
resnė idėja; ja galima pa
naikint tik tada, jei skurdas 
ir išnaudojimas jau nustos 
buvę demokratijos dalim.”

Maskva. — Žymusis So
vietų žurnalistas Uja Eren- 
burgas kaltina Amerikos 
valdžią, kad jinai tfsavo 
skleidžiamose į Sovietus ru
siškose programose veda fa
šistinę propagandą. Rašyda
mas sovietiniame žurnale 
Kultūra ir Gyvenimas, Er- 
enburgas, sako, kad tas a-

Federacija ir CIO 
Šaukia Atmesti 
Verguvės Bilių

Washington. — Daugiau 
kaip 200 CIO unijų delegatų 
ir bent 100 Darbo Federaci
jos atstovų eina pas kon- 
gresmanus ir senatorius, ra
gindami atmest “verguvės 
bilių.” Taip jie vadina repu- 
blikono kongresmano Hart
ley sumanymą, kuris reika
lauja indžionkšinais laužy
ti streikus bent per 75 die
nas, užginti pilną unijų pri
pažinimą ir atimti bet ko
kias teises toms unijoms, 
kurioms vadovauja komuni
stai arba žmonės, kurie tik 
nužiūrimi kaip komunistai.

Kongreso komitetas dar
biniais reikalais galutinai 
užgyrė tą bilių; ir republi- 
konai tvirtina, kad kongre
so atstovų rūmas greit jį 
priimsiąs.

Japonai Tikisi Biliono 
Doleriu Paskolos

Tokio. — Japonų fabri
kantai kreipėsi į generolą 
MacArthurą, prašydami bi
liono dolerių paskolos iš A- 
merikos. MacArthuras pir
miau ragino Ameriką kelis 
šimtus milionų dolerių pa
skirti Japonijai. Jau paskir
ta $180,000,000.

Jeruzalėje mahometonai 
užmušė žydą jų bažnyčioj.

Nenaudėlių, Nedemokrati
nių Valdžių Rėmimas
“Bet kuomet mes eikvo

jame savo dvasinius ir me
džiaginius • turtus nelabo
sioms ir nedemokratinėms 
valdžioms, — tęsė Wallace, 
— tai mes veikiame kaip pa
tys geriausi komunizmo 
skleidėjai.”
Net Amerika Negali Viso 

Pasaulio Aprėpti
“Jeigu mes iš tikrųjų pla

nuojame apstatyti karine 
policija Rusijos rubežius, 
tai ir Kanada ir Indija gali 
tapti parubežinėmis (Rusi
jai) valstybėmis. Amerika 
net su Anglijos pagalba ne
turi tiek jėgų, kad galėtų 
sėkmingai aprėpti visą pa
saulį”... ir Amerikoje nėra 
tiek turtų, kad ji galėtų “ne
suskaitomus milionus. dole
rių pilti į užsienius”, palai
kyti didžiules armijas, kuo
met tatai neneša naudos nei 
gamybai nei prekybai.

“Brangiai mums iš prad
žios gali lėšuoti pasaulio pą- 

merikinis radijas “nėra'A- 
merikos žmonių balsas, bet 
balsas reakcininku, kurie 
pasisavino Hitlerio kalbas.” 
Erenburgas klausia, kodėl 
Amerika neleidžia per radi
ją j rusus kalbėti pado
riems amerikiečiams - mok
slininkams, rašytojams, de
mokratijos gynėjams ir kt.

12 Mainieriu Žuvo 
“Saugiose” Kasyklo
se per 36 Valandas

Exeter, Pa. — Per dujų 
eksploziją Locust Gap ka
sykloje žuvo 3 mainieriai, jų 
tarpe jaunas karo vetera
nas Adolph Gergel. O kiek 
piirmiau Knox anglies ka
sykloje dujų sprogimas nu
marino 9 mainierius. xTaigi 
per 36 valandas tose kasyk
lose žuvo 12 mainieriu. 
Pennsylvanijos valstijos in
spektoriai dar šių metų 
pradžioje tvirtino, būk tos 
kasyklos esančios “sau
gios.”-

Tarp dabar numarintųjų 
yra Monroe Reitz, kurio sū
nus taipgi žuvo kasyklos’ 
nelaimėje prieš porą mene- • v
SIU. « v

KALTINAMA ANGLIES 
KOMPANIJA

Springfield, Ill. — Repub- 
likono gubernatoriaus Gree- 
no paskirta komisija atra
do, kad pati Centralijos 
anglies kompanija daugiau
sia kalta už nąjaimę, kurio
je žuvo 111 mainieriu kovo 
25 d. (Bet kodėl Greeno val
džia neprivertė kompaniją 
taisyti tą kasyklą, kurią 
matė jo inspektoriai?)

Amerikos valstybės sek
retorius Marshalias ketino 
vykdyti demokratiją pieti
nėje Korėjoje.

dalinimas į dvi ginkluotas 
stovyklas, — užreiškė Wal
lace. — Bet negalima net 
apsakyti, kiek lėšuos to pa
dalinimo išlaikymas.” <

Wallace tvirtino, kad mi- 
lionai amerikiečių taipgi 
bijo imperialistinės Truma
no programos. Kartu jis 
nurodė, kokiomis priemonė
mis Amerikos valdovai sie
kia tą programą užkarti, 
būtent: s
Raudonbaubizmas — Pavo

jūs Visoms Pilietinėms
Laisvėms

“Spauda kelia krizio dva
sią, išgąstį ir isteriją. Kon
gresas pilnas kalbų apie Ru
sijos išmetimą iš Jungtinių 
Tautų* apie atominės bom
bos pavartojimą prieš Rusi
ją dabar, kol dar ne per- 
Vėlu.

^“Prezidento programa y- 
ra sujungta su namine ra
ganų medžiokle, o tos me
džioklės aukomis yra paver
čiami nekalti žmonės; pado
riausi žmonės yra purvina

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

Molotovas N esutinka 
Prijungt Francijai 
w 1 •va • • M Vokiškąjį Saarą

Sovietai Smerkia l’lkinj Anglu-Amerikonu Apsivienijimą; 
Tai, Girdi, Žingsnis Į Vokietijos Skaldymą

Maskva. — Sovietu už
sienio reikalų ministras Mo
lotovas priešinosi užsieninio 
Franci jos ministro Bidaulto 
reikalavimui “ekonominiai” 
prijungti Francijai Saar 
sritį, vakarinėje Vokietijo
je. Amerikos valstybės sek
retorius gen. Marshallas ir 
anglų užsienio reikalų mini
stras Bevinas siūlė pavesti 
Francijai turtingą anglia- 
kasyklomis Saar plotą.

Molotovas taipgi nesutiko 
su' Francijos atstovo siūly
mu politiniai atskirti Ruhr 
kraštą nuo Vokietijos. Ruhr 
yra pramoniškiausias ruož
tas vakarinėje Vokietijoje. 
Dabar jis yra angių ranko
se.

Molotovas reikalavo ne
gaišuojant sudaryti keturių 
didžiųjų talkininkų kontro- Į 
lės komisiją Ruhr kraštui, j

Jungtinių Valstijų ir An-j 
glijos atstovai sakė, tam dar 
ne laikas. Jie piršo pirma 
suvienyti Vokietijos pramo
nę ir ūkį; tik po to, girdi, 
galima būtų įvesti bendrą 
Amerikos, Anglijos, Franci
jos ir Sovietų kontrolę Ruhr

Sovietai Nesitaikys be 
Atpildu Dirbiniais

Maskva. — Sovietų užsie
ninio ministro pavaduotojas 
Višinskis užreiškė, jog So
vietai niekuomet nepasira
šys taikos sutarties su Vo
kietija, jei Amerika ir Ang
lija nepripažins Sovietams 
atpildų iš einamosios vokie
čių gamybos.

Agra. Indija. — Nežinia 
kas sudegino čionaitinį an
glų fortą. Gaisras padarė 
keliasdešimt milionų dolerių 
nuostoliu.

.kraštui.
Molotovas su pašaipa at

sakė. kad anglai-ameriko- 
nai, kalbėdami apie Vokieti- 
tijos pramonės suvienijimą, 
tuo pačiu laiku ryžtasi at
skirai sau pasilaikyti tą 
svarbiausią vokiečių pramo
nės sritį.

Molotovas smerkė ameri
konus ir anglus, kad jie 
vienpusiškai sujungė ūkį- 
pramonę savo užimtuose va
karinės Vokietijos ruožtuo- . į 
se. Anot Molotovo, anglai- 
amerikonai tuo būdu pada
rė žingsnį linkui Vokietijos 
skaldymo. O jeigu Vokieti
ja būtų suskaldyta, tai kil
tų kerštingas karinis vokie
čių bruzdėjimas vėl jai su
vienyti.

Užsieninis anglu minist
ras Bevinas atsakė, kad 
Sovietai, girdi, nevykdę 
Potsdamo - Berlyno sutar
ties dėl Vokietijos ūkio su- 
bendrinimo: todėl anglai- 
amerikonai buvę “priversti” 
ūkiniai sujungt savo užim- 
tus plotus. (Sovietai vra į- ' ! 
tarė, kad amerikonai ir an
glai laužė Potsdamo sutar
tį, sulaikydami žadėtus So
vietams karinius atlygini
mus iš Vokietijos.) % ,

Molotovas pakartojo rei- v 
kalavima mokėti Sovietam 
karinius atpildus iš einamo
sios gamybos Vokietijoje. 
Anglai-amerikonai vėl tatai 
atmetė.

Sovietu atstovas atmetė 
Amerikos delegato Marshal- 
lo siūlymą atimti iš Lenki
jos derlinguosius Aukšto
sios Silezijos plotus ir su
grąžinti juos Vokietijai. Jis 
taipgi priešinosi Marshallo 
sumanymui paskirstyt visai' 
Europai Silezijos ir Ruhr 
krašto pramonės dirbinius.

mi ir iš visuomenės gyve
nimo vejami. Siūloma biliai 
uždrausti Komunistų Par
tiją. o kiekvieną civilinį 
valdžios tarnautoją atiduot 
slaptiems tardymams.

“Aš bijau tų žingsnių. Ne 
todėl, kad aš mylėčiau ko
munistus ar jų bendrus, bet 
todėl, kad ta raganų me
džioklė gręsia suardyt pilie
tines laisves ir užplūst mus 
terorizmo tvanu, taip kad 
mes galime atsidurt jau po
licinėje valstybėje.”

Stiprinami ir Drąsinami 
Diktatoriai

Jau pasirodo Trumano 
“dviejų pagaulių politikos” 
vaisiai, sakė Wallace:

“Pirmiau kniubę diktato
riai ir haudžiaviškos val
džios įgyja naujos drąsos ir 
stiprybės. Ilgi ir trumpi dik
tatoriai išeina iš slaptų savo 
užlandų ir užrietę galvas, 
išdidžiai žingsniuoja akyse 
tūkstančių fašistų.”
WALLACE’O SIŪLYMAI

Wallace siūlė susitart

LAISVĖ-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States. 
427 Lorimer Street,.
Brooklyn 6, N. V.

Telephone: Stagg 2-3878

tarptautiniai kontroliuot a- 
tominę jėgą ir kitus masį- 
nio žudymo ginklus; pervest »• 
į tarptautinę žinybą Darda
nčius ir Suezo ir Panamos 
kanalus, ir t.t.

“Aš norėčiau matyti Ru
si j, Angliją ir Ameriką vi- ( 
somis jėgomis bendradar
biaujant kuriafnuose Jung
tinių Tautų planuose,” pa
reiškė Wallace. Graikijos ir 
Turkijos klausimai taipgi 
turėtų būti pavesti Jungti
nėms Tautoms.

Jis atsišaukė į Angliją, 
kad “stipriai gintų Jungt. 
Tautų pafnatus ir padėtų 
Amerikai. Rusijai ir pasau
liui grįžti ’ į taikos kelią.” 
Wallace taipgi pagyrė anglų 
Darbo Partijos valdžios 

' programą dėl socialių pa
gerinimų. 

T ■ - ■■ ---------- -

Sen. Vandenberg žada 
per radiją dėstyt pasauliui 
savo-Trumano politiką.

ORAS.—Būsią vėsiau.
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Darbo Unijoms Pavojus
Kongreso Atstovų Bute yra įneštas bilius, kuris, 

manoma, kitą savaitę bus daugumos priimtas. Jeigu tai 
atsitiktų, tai visas Amerikos darbo unijų judėjimas atsi
durtų didžiausiam pavojuje. Tasai bilius, virtęs įstaty
mu, tuojau panaikintų visas taip vadinamas “closed 
shops”, tai yra, panaikintų tokias samdytojų su darbinin
kais sutartis, kurios reikalauja, kad visi, ten dirbą dar
bininkai, priklausytų unijai. Vienu žygiu būtų nušluota 
tai, už ką organizuoti darbininkai yra kovoję per desėt- 
kus metų.

Kitas biliaus punktas uždraudžia derėtis bei daryti 
sutartis industriniu pamatu. Tai reiškia, kad, pavyz
džiui, gumos pramonės samdytojai ir unija negali pa
daryti sutarties, kuri apimtų visą pramonę. Kiekvienas 
fabrikas turėtų turėti atskirą sutartį. Nereikia nei 
aiškinti, jog toks įstatymas industrines unijas padarytų 
bejėgėmis.

Dar vienas biliaus punktas įpareigoja valdžią in- 
džionkšinais ir teismais laužyti streikus tokiose pramo
nėse, kurias valdžia pripažįsta reikalingomis krašto ge
rovei. Panašiai buvo sulaužytas mainierių streikas.

Kad darbo unijos pakels protestų audrą prieš šį bi- 
lių, tai netenka abejoti. Bet ar joms pavyks sudaryti vi
suomenėje tiek sentimento, jog Kongreso dauguma bū
tų priversta balsuoti prieš bilių?

Prezidentas, Biznis ir Kainos
Prezidentas Trumanas susišaukė specialį savo kabi

neto mitingą ir liepė apsvarstyti aukštų ir dar tebeky
lančių kainų klausimą. Po mitingo buvo pranešta, kad 
kabinetas gerai pasikalbėjo, bet nieko nenutarė.

Prezidentas išleido biznieriams ir fabrikantams per
sergėjimą. Persergėjimas labai šaltas ir silpnas. Girdi, 
jeigu kainos toliau kils, darbininkai bus priversti reika
lauti algų pakėlimo. Tai kur tada atsidursime? Jis pa
taria biznieriams apie tai rimtai pagalvoti.

Tuo tarpu valdžia nieko nedaro, kad kainas numuš
ti arba bent jau nebeleisti joms kilti. O galėtų daug ką 
padaryti. Galėtų paimti ir pakratyti trustus, kurie yra 
sudarę suokalbį kainas iškelti iki debesų. Yra ir įstaty
mas, kuriuomi trustus lengvai galima paimti už gerklės.

Dar pati valdžia padeda kapitalistams pragyvenimą 
branginti. Štai Transportacijos Komisija beveik kasdien 
patenkina geležinkelių reikalavimus pakelti važinėjimo 
bei tavorų pervežimo kainas.

Biznieriai, kuriuos glostančia kalba prezidentas ba
ra, mato iš prezidento darbų, kad jis jų neskriaus. Argi 
valdžia nesulaužė mainierių streiko ? Argi valdžia sušilus 
nelaužo telefonistų streiko ? Argi valdžios šulai Kongrese 
neplanuoja naujais įstatymais nušluoti visus darbininkų 
laimėjimus?

Tuo tarpu nematome nei vieno įstatymo prieš biz
nierius, nei vieno indžionkšino prieš kainų kėlimą?

Argi tai neaišku, kad prezidento pamokslas kapita
listams nėra nuoširdus?

Kapitalistai yra praktiški žmonės. Jie valdovus 
sprendžia pagal jų darbus. Į jų šnektas jie mažai dėmesio 
kreipia. ’ ;

“DAGO” NUDAIGOJO 
HEARSTININKĄ

Amerikos rasistai visaip 
bjaurio j a kitų tautų žmo
nes; negrus jie vadina “ni- 
geriais”, italus — “dagos”, 
lenkus — “pollacks”, žy
dus — “hikes” ir t.t.. Tai 
bjaurus, nežmoniškas elge
sys! Atsimename, prieš vie
nerius metus senatorius 
Bilbo, ku-klux-klanininkas, 
vieną amerikietę merginą- 
unijistę išvadino “Dago” 
dėl to, kad jos pavardė ita
liškai skambėjo!

Ne visi niekinamieji ta
čiau tyli ir toleruoja tokius 
priešo epitetus.

Štai, prieš keletą dienų 
viename Hollywoodo (Cali- 
fornijoj) kliube buvo žy
mus amerikietis radijo dai
nininkas ir kino artistas 
Frank Sinatra. Ten pat bu
vo ir vienas Hearsto spau
dos bendradarbis, Lee Mor
timer. Pastarasis Sinatrą 
pavadino “Dago,” — mat, 
dainininko pavardė panaši 
į itališką.

Kas po to sekė? Jaunas 
Sinatra drožė kumštimi 
hearstininkui akin ir 
persivertė kūliais.

Tuomet Sinatra buvo 
areštuotas ir paleistas 
$500 belą. Teismas įvyks 
gegužės mėnesį. Jame artis
tas, be abejo, turės progos 
daugiau pasakyti apie hear- 
•stininko “gražbylystę.”
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PETER HARISIADES’O 
DALYKAS

Petras Harisiades yra

Daug Mainierių Krinta
Nauja baisi nelaimė kasyklose. Schooley Colliery ka

ršykloj, Ex te r, Pa., įvyko eksplozija, devyni mainieriai 
žuvo, kiti devyni sunkiai sužeisti. O dar taip neseniai 111 
mainierių žuvo Centralia, Ilk, kasykloje.

Valdžia ir komercinė spauda rėkia prieš minkštosios 
anglies mainierius, kad jie atsisako grįžti į kasyklas,, ku
rios nėra inspektuotos. Bet ši nelaimė turėtų atidaryti 
akis ir kietosios anglies mainieriams. Jie irgi turėtų pa
reikalauti, kad kiekviena kasykla būtų tuojau patikrinta 
dėl saugumo. Jie irgi turėtų neiti į pavojų, kurio galima 
išvengti.

Sykį ant visados mainierių gyvybė turi būti pastaty
ta aukščiau dolerio. Masiniam žudymui mainierių turi 
būti padarytas galas. Jeigu šios dvi nelaimės bus pra
žiūrėtos, praleistos pro pirštus, tai mainierio gyvybė po
nams pasidarys neverta nei vieno nikelio.

Seniai praėjo tie laikai, kai mainieriai buvo neorga
nizuoti ir bejėgiai. Šiandien jie yra organizuoti. Šian
dien jie turi daugelio metų prityrimo. Tą savo organizuo
tą jėgą jie tur? teisę greitai ir griežtai panaudoti savo 
gyvybės apsaugojimui. Svarbu centu kitu daugiau algos 
gauti, bet dar svarbiau gyvybę išgelbėti.

Stassen ir Marshall
Maskvoje lankėsi republikonų partijos vadas Stasse- 

nas ir kalbėjosi su Stalinu. Sakoma, jiedu kalbėjosi apie 
Amerikos ir Tarybų Sąjungos ekonominius reikalus.

Dabar Amerikos spaudos korespondentai iš Maskvos 
susirūpinusiai rašo apie tą nesusipratimą, kurį iškėlė 
Stasseno atsilankymas pas Staliną. Mat, Maskvoje jau 
kelinta savaitė randasi valstybės sekretorius Marshall,

Amerikon jis atvyko 1916 
metais — atvyko legaliai, 
būdamas 13 m. amžiaus. 
Nuo to laiko jis dirbo, dir
bo Illinois (Central geležin
kelių kompanijai, geležies 
liejyklose, gurno fabrike ir 
kitur — dirbo, kaip milionai 
kitų darbininkų. Dirbdamas 
fabrikuose, jis mokėsi > ir 
šiuo metu Petras Harisia- 
des dirba graikų laikraščio 
“Tribūno” redakcijoj New 
Yorke.

Bet šiandien Petrą Hari- 
siades’ą valdžia mojasi iš
tremti. Už ką? Girdi, jis 
kadaise priklausė Komunis
tų Partijai? Kaip tai, gir
di, nepilietis galįs priklausy
ti Komunistų Partijai!

Harisiades’as aiškina: aš 
priklausiau k o m p artijai 
tuomet, kol ten buvo gali
ma priklausyti, — nuo li939 
metų nepriklausau, nes nuo 
to laiko nepiliečių ten ne
priima.

Bet tai nieko nereiškia 
imigracijos viršininkam. Jie 
mojasi šį vyrą deportuoti.

/ Komitetas Sveturgimiams 
Ginti skelbia: ryžimasis de
portuoti Harisiades’ą, reiš
kia mo j imąsi atimti laisvės 
žodį nepiliečiams, todėl pri
valome užkirsti tam kelią, 
netgi jei tektų eiti ir į auk
ščiausiąjį šalies teismą.

Pažangieji Amerik. žmo
nės šaukiami talkon. Ko
mitetas praneša, jog š. m. 
balandžio mėn. 27 d. 1 v. p. 
p., Manhattan Centre (New 
Yorke) salėje įvyks specia-

bet dar nesimatė su Stalinu, o Stassenas tik atsilankė ir 
pasimatė. Tai esąs negražus iš Stasseno pusės įžeidimas 
Marshallo.

Kodėl Marshall iki šiol nesimatė su Stalinu? Bevinas 
ir Bidault jau kalbėjosi. Marshall, matyt, norėjo pasiro
dyti gudresniu, bet pasimaišė republikonų šulas ir jį su
kirto. Dabar, girdi; bile dieną sekretorius prašys Stali
ną pasimatyti ir pasikalbėti.

Stassenas važinėja po Europą ne be tikslo. Jis ruo
šiasi būti republikonų partijos kandidatu į prezidentus 
1948 metais. Jis dabar studijuoja vėjus, iš kur kuris pu
čia, kad galėtų republikonų nominacijose geriau pasiro
dyti. Vyriausi jo oponentai bus De'wey, Taft ir Vanden-

Stassehas skaitosi liberalu, nabašninko Willkie pase
kėju. ; . .

žemiau telpąs straipsnis yra paimtas iš Vilniaus “Tiesos”. Jame autorius Kalvaitis kelia reakcinės dvasi
ninkijos darbus prieš lietuvių tautą nuo žilos senovės iki šių laikų. Pasirodo, kad pasinaudodama tarybinės 
vyriausybės tolerantiškumu, Lietuvos dvasininkijos dalis stačiai pradėjo bendradarbiauti su fašistiniais banditais.

Rašo BR.
Lietuvą. Tikybos dalykai 
buvo priedanga, iš po kurios 
kyšojo tikrieji tikslai — sie
kimas prisiplėšti grobio, že
mių, vergų. x

Popiežius buvo kryžiuočių 
grobikų gaujos dalininkas, 
ir jis negalėjo ir nenorėjo 
sustabdyti plėšimo, dargi ir 
tada, kai lietuviai jau se
niai buvo krikščioniška tau- 

__ v , v ta. Buržuaziniai — klerika- 
žemės ūkį, lietuvišką kultu- liniai istorikai stengėsi visą
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Kartu su visomis Tarybų 
Sąjungos tautomis lietuvių 
tauta sėkmingai vykdo nau
jąjį penkmetį, gydo karo 
padarytąsias žaizdas, siekia 
atstatyti prieškarinį liau
dies ūkį ir jį žymiai viršy
ti. Naujasis penkmetis ati
daro lietuvių tautai plačias 
perspektyvas dedant pa
grindus respublikos indus
trializacijai, keliant krašto 

rą, nacionalinę savo forma, 
socialistinę savo turiniu. 
Broliškų Tarybų Sąjungos 
tautų remiama lietuvių 
tauta turi visus galimumus 
įvykdyti užsibrėžtus tikslus, 
įvykdyti tai, apie ką geriau
sieji lietuvių tautos sūnūs 
svajoja ilgus amžius, ko pa
siekti lietuvių tauta negalė
jo būdama buržuazijos pa
vergta, būdama žaisliuku 
imperialistų rankose.

Galima drąsiai sakyti, jog 
dar niekuomet per visą sa
vo istoriją lietuvių tauta 
neturėjo tokių didelių gali
mumų savo medžiaginei ge
rovei ir kultūrai kelti. Lie
tuva vis plačiau bei su toly
džio didėjančiu ryžtingumu 
įsijungia į kūrybinį darbą. 
Tarybų Lietuvos darbo val
stiečiai sėkmingai bei prieš 
laiką įvykdė grūdų paruošų 
planą, respublikos pramo
nė įvykdė ir viršijo 1946 m. 
planą. Per rinkimus į Lietu
vos TSR Aukščiausiąją Ta
rybą lietuvių tauta vienin
gai balsavo už komunistų ir 
nepartinių bloko kandida
tus. Žengdama plačiuoju ta
rybiniu keliu, lietuvių tauta 
susiduria su beviltišku bur
žuazinių nacionalistų pasi
priešinimu ir glaudžiai su 
juo susijusiu reakcinės ka
talikų dvasininkijos pasi
priešinimu.
Popiežiai ir 
Kryžiuočiai

Savo kovą prieš lietuvių 
tautą reakcinė katalikų 
dvasininkija pradėjo žiloje 
senovėje. Ne kas kitas, kaip 
popiežiai užsiundė ant lietu
vių tautos plėšikiškųjų kry
žiuočių gaujas, tuo pradėda
mi vieną tragingiausių ir 
sunkiausių laikotarpių lietu
vių tautos istorijoje.

Apie tris šimtmečius plė
šė kryžiuotieji teutonai lie
tuviškąją žemę, degino lie
tuviškuosius .kaimus, varėsi 
lietuvius į vergovę, žudė ir 
naikino senius ir jaunus, 
moteris ir vyrus. Visas šias 
niekšybes jie darė su popie
žių leidimu, jų palaiminimu. 
Jau seniai visa lietuvių tau
ta buvo krikštyta, jau seniai 
popiežiams buvo apie tai ži
noma, bet jie nesiliovė siun
tę savo plėšikiškųjų gaujų į

Ii konferencija tuo reikalu, 
kurioj bus imtasi reikalingų 
priemonių Harisiades’o gy
nimo darbui plėsti.

Prieš Lietuvių Tautų

KALVAITIS
Baudžiavos ir 
carų laikai

Reakciniai katalikų kuni
gai visu savo svoriu rėmė ir 
palaikė sunkųjį baudžiavos 
jungą, daugelį metų slėgu
si lietuvių tautą.

Katalikų bažnyčia, nepai
sant visų savo šūkių apie 
neturtą, apie žmogaus bro
lybę, ne tik sankcionavo 
baudžiavinę tvarką, bet vi
suomet ją gynė,' kovojo 
prieš visus, kas kėlė prieš 
ją balsą. Lietuvos darbo 
žmonių kovoje prieš bau
džiavinę priespaudą reakci
niai katalikų dvasininkai su 
visu niršuliu padėjo baud
žiaviniams dvarininkams 
užgniaužti bet kokį valstie
čių mėginimą pasipriešinti. 
Reakciniai kunigai nesiten
kino. pamokslais, kurių tik
slas buvo įtikinti valstiečius, 
jog baudžiavinė tvarka yra 
nustatyta dievo ir jog vals
tietis dievo paskirtas tar
nauti ponui, bet aktyviai da
lyvavo visose dvarininkų 
kovose prieš valstiečius. Re
akciniai kunigai, vyskupai, 
tučtuojau paskelbdavo ere
tiku ir bedieviu kiekvieną, 
keliantį balsą prieš žiaurią
ją baudžiavą. Su visu ryš
kumu šią kovą pavaizduoja 
reakcinės dvasininkijos per
sekiojimai, nukreipti prieš 
baudžiauninkų dainių — 
Strazdelį. Su fanatizmu ir 
žiaurumu persekiojo jie šį 
gabų lietuvių tautos poetą, 
nesivaržė jokiomis priemo
nėmis kovai prieš jį, šmei
žė jį, skunde, — visa tai 
vien tik už tai, kad Strazde
lis užjautė baudžiauninkus 
ir jų kovą prieš dvarinin
kus. Rekaciniai katalikų 
bažnyčios atstovai visuomet 
skubėjo palaimint dvarinin
kų žiaurybes prieš bau
džiauninkus. Per garsųjį su
kilimą Šiaulių ekonomijoje, 
kai valstiečiai sukilo prieš 
godų išnaudotoją ir krauge
rį Tyzenhauzą, kunigai, 
kaip vyskupas Masalskis, 
palaimino tas kruvinas 
skerdynes, kurias surengė 
nugalėjusieji ponai sukilu
siems valstiečiams.

Pavergėjai visuomet sten-

kaltę suversti kryžiuočiams, 
stengėsi nuslėpti nuo lietu
vių tautos, kad kiekvieną 
kryžiuočių žingsnį laimino 
popiežius, kad už kryžiuo
čių plėšimus, už jų žudynes 
visų pirma atsako katalikų 
bažnyčios vadovai — popie
žiai.

Negali būti abejojimo, jog 
ši nelygi kova būtų pasi
baigusi visišku lietuvių tau
tos išnaikinimu. Ištisos lie
tuviškos padermės, kaip 
prūsai, ir kitos žuvo, nepa
likdamos 'jokio ar beveik jo
kio pėdsako. Toks pat liki
mas laukė ir visų kitų lietu
viškųjų giminių. Kryžiuotie
ji vienuoliai tikrai būtu iš
naikinę su šaknimis visą lie
tuvių tautą, jeigu jai į pa
galbą nebūtų atėjusios bro
liškosios rusų, lenkų, čekų 
tautos, kurios susijungusios" 
ties Žalgiriu, Vytautui va
dovaujant, sudavė miršta
mą smūgį kraugeriškosioms 
kryžiuočių gaujoms.

Lietuvių tautos kova prieš 
kryžiuočius pasibaigė pui
kia lietuvįų tautos ir kitų 
broliškų rytų tautų perga
le. Tačiau ši sunki kova pa
darė nepaprastai sunkią ža
lą lietuvių tautos išsivysty
mui, jos materialinės ir dva
sinės tautinės kultūros išsi
vystymui.

Jau ankstyvoje savo isto
rijoje lietuvių tautai teko 
susidurti su visa popiežių 
klasta, su jų veidmainišku
mu ir žiaurumu, su vergiš
ku pataikavimu grobikams, 
su jų negailestingumu ma
žųjų tautų atžvilgiu —bruo
žai,,kurie raudona gija žymi 
visą popiežių politiką lietu
vių tautos atžvilgiu nuo ži
los senovės ligi šių dienų.
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Kongresmanas Albert Gore (Tenn, demokratas) ro
do Į braižini, paruoštą Įrodyti, kaip neteisingas mažų 
uždarbiu žmonėms yra republikonų partijos remiamasis 
taksų numigimo1 -bilius. Bilius jau priimtas kongreso, 
taip pat menama, kad būsiąs priimtas ir senato. Tas 
bilius mažutytei dalelei mūsų šalies žmonių, patiems 
stambiausiems milionieriams dovanotų arti pusantro 
biliopp dolerių per metus, o didesne pusė visų šalies gy
ventojų negautų nei biliono iš tos taksų nuolaidos.

gėsi užgniaužti savo pa
vergtųjų kultūrą. Juo žmo
gus tamsesnis, tuo lengviau 
jį pavergti, išnaudoti. Štai 
kodėl visokie išnaudotojai 
stengiasi laikyti savo pa
vergtuosius tamsybėje, at
imti jiems galimumus švies
tis, užkirsti jiems kelią į 
mokslą. Štai kodėl baudžia
viniai dvarininkai neprilei
do valstiečių prie mokslo ir 
švietimo. Kadangi gimtoji 
kalba palengvina mokymąsi, 
švietimą, tai dvarininkai 
Lietuvoj stengiasi užgniauž
ti lietuvių tautos kalbą, kul
tūrą. Baudžiavinių dvari
ninkų kryžiaus žygį prieš 
lietuvių kalbą reakciniai ku
nigai visuomet rėmė. Kaip 
tik jie visuomet vedė ar
šiausią ir pikčiausią kovą 
prieš vadinamuosius “litvo- 
manus.”

Carinės priespaudos lai
kais reakciniai katalikų 
bažnyčios atstovai yra cari
nės valdžios pusėje, remia 
caro satrapus, pavergusius 
lietuvių tautą.
Reakcine kunigija 
carizmo tarnyboje

Nors carizmas slėgė taip 
pat ir katalikybę, bet reak
cinių kunigų neapykanta 
Lietuvos darbo žmonių lais
vės judėjimui, baimė prieš 
Lietuvos darbo žmonių ju
dėjimą nugalėjo jų priešta
ravimus su carizmu, ir re
akciniai katalikų bažnyčios 
atstovai stojo į carizmo pu
sę.

Reakciniai katalikų kuni
gai, pavyzdžiui, fanatiškai 
ir atkakliai kovojo prieš 
Vincą Kudirką. Katalikų 
kunigai nenuilstamai per
sekiojo kunigą Tumą-Vaiž
gantą, kuris savo nusista
tymais buvo tolimas nuo 
revoliucinio judėjimo, bet 
kurio praktinėje ir literatū
rinėje veikloje buvo kai ku
rių priešcarinės kovos ele
mentų. Kunigai vaikė Tu
mą-Vaižgantą iš vienos vie
tos į kitą, skundinėjo jį caro 
valdžiai, 
šmeižė.

Tokie 
šauskas, 
visai atvirai rėmė caro sa
trapų savivaliavimą, buvo 
tiesioginiai caro žvalgybos 
agentai, įdavinėjo revoliu
cionierius, o Laukaitis iš 
dūmos tribūnos pažadėjo 
carui, jog lietuvių tauta am
žinai liksianti jam ištikima.
Kunigai Smetonos 
talkininkai

Susikūrus buržuazinei 
Lietuvai, reakcinė katalikų 
dvasininkija nepakeitė savo 
taktikos, nesustabdė savo 
kovos prieš lietuvių tautą, 
tęsė ją toliau, susidedamą 
su pikčiausiais lietuvių tau
tos priešais, remdama juos, 
kartu su jais kovodama 
prieš lietuvių tautos laisvę 
ir nepriklausomybę.

(Bus daugiau)

žemino tarnyboje,

kunigai, kaip 01- 
Laukaitis ir pan.,

Anglai Prašo Italiją ir 
Franciją Nęišleist žydų
London. — Anglija prašė 

Italiją ir Franciją, kad ne
leistų iš savo uostų žydams 
laivais plaukti į Palestiną. 
Pranešama, jog Francija 
jau pasižadėjo sustabdyti 
tokius laivus uostuose.

-------------------------- 2-ras puslapis 
Laisvė—-Liberty Lith. Daily * 
Pirmadienis, Baland. 14, 1947,



Visatiniai Kosminiai Spinduliai Galį 
Būti Vėžio Ligos Priežastis

Dabar Jau Matosi, Kas Bus, 
Bevaikant Raudonus Baubus

Visatiniai, kitaip vadina
mi kosminiai, spinduliai 
nuolat bombarduoja žemę ir 
žmones. Kas sekundą jie 
pereina per mūsų kūnus 
daugiau kaip 20 kartų. Vi
satiniai spinduliai kur kas 
giliau perveria įvairias me
džiagas, negu X-spinduiiai. 
Mes nematome ir nejunta
me tų visatinių spindulių, 
atskrendančių nuo žvaigž
džių ir saulės. Bet šie spin
duliai gali būti vėžio ligos 
priežastis, sako kai kurie 
mokslininkai.

MarvĮando. Medicinos Ko- 
legija neseniai tyre, kaip 
visatiniai spinduliai atsilie
pia į vėžio išsivystymą gy
vuliukuose, ir tatai profeso
rius Frank H. J. Figge ap
rašė amerikiniame mokslo 
žurnale Science (kovo 28 d.)

Tyrimams buvo paimta 
178 pelės ir visoms joms į

Kokių Keistumų Karatais Būna 
Gamtoj, Pas Žmogų ir Gyvūnų

AUKŠČIAUSIAS KALNAS
Hawaii salose randasi 

kalnas, vadinamas Mauna. 
Kea, aplinkui apjuostas jū
ra. Šio kalno apatinės dalies 
1Ą000 pėdų randasi vande
nyje, iki pat jūros dugno. 
Nuo pat savo apačios iki 
viršūnės šis didkalnis turi 
31,805 pėdas aukštumo ir 
todėl skaitomas pasaulyje 
aukščiausiu.

NEPAPRASTAS 
MOKINYS

B. Cox iš Rock Island, 
Ilk, pabaidė 16 metų moks
lus pirm negu sukako jam 
20 metu amžiaus, v

TRIKOJIS JAUTIS
Ed. Friedman, Millville, 

Ohio, turi jautį tik su tri
mis kojomis — viena prie
šakyje ir dviem pasturga- 
linėmis. Kitais atžvilgiais 
galvijas gerai išaugęs ir 
tvirtas ir apseina be ketvir
tosios kojos, tarsi jos nepa- 
sigesdamas.

VIŠTŲ PEšIMO 
ČAMPIJONAS %

Ray Capers, darbininkas 
vištų markete Savannah, 
Ga., per vieną 8 vai. darbo 
dieną nuvalė plunksnas 1700 
vištų. Faktiškai, jis per vie
ną minutę nupešė 12 vištų.

ANT UODEGŲ . 
STOVINČIOS ŽUVYS

• Sargasso jūroje < randasi 
tokios rūšies žuvys, gyvūni
jos moksle žinomos kaipo 
“stenarchus alibifrons”, ku
rios ištisas valandas stovi 
ant savo uodegų, dvišakiai 
prasiskyrusių — kaip 
kojų.

ant

• v 
V1S-

10-TAS KIAUŠINIS
Kiekvienas dešimtas 

tos padėtas kiaušinis būna 
didesnis.

“ROBINĖ MERGINA”
Buffalo, N. Y., mergina 

vardu Mae Neifer gali auk- 
štieninka susiriesti taip, 
kad jos kojos pasiekia ran
kų delnus ir tokioj pozici
joj jinai gali vaikščioti al
kūnėmis, kojas ir visą savo 
kūną kilnodama, rankomis. 
Atrodytų, tarmtum ji būtų 
bekaulis robo padarinys^

kraują įleista methylcholan- 
threne chemikalo. Šis che
mikalas iššaukia vėžio ligą.

Po to chemikalo įleidimo, 
67 pelės buvo laikomos klėt- 
kose be dangčių, taip kad 
per jas tiesiogiai lėkė pa
prasti, nepertankūs visati
niai spinduliai.

111 kitų pelių buvo sudė
tos į dvi paskiras klėtkas. 
Ant vienos klėtkos uždėta 
storokas švino dangtis, o 
ant kitos du tokie dangčiai. 
Skrisdami per švininius 
dangčius, visatiniai spindu
liai sutirštėjo ir patankėjo, 
taigi pasidarė pavojingesni; 
negu anie spinduliai, kurie 
tiesiog iš dausų lėkė į atvirą 
pelių klėtką.

(Žymėtina, jog sovietiniai 
mokslininkai visa tiniais 
spinduliais ant kalnų skaldė 
atomus švino, sidabro ir kai 
kurių kitų metalų.)

VIENINTELIS TOKS 
PAMINKLAS PIETUOSE

Pietinėje Jungt. Valstijų 
dalyje vienintelis paminklas 
civilinio karo kareiviams, 
kurie kariavo už išlaikymą 
šios šalies valstijų sujung
tomis, randasi Lynn Haven, 
Floridoj. Be to, šis pamink
las čionai buvo pastatytas 
tik šiaurinėse valstijose su
rinktomis aukomis. Tokį tai 
įvertinimą pietai teikia per
galingai civilinio karo ar
mijai.

Vanduo yra 775 sykius 
sunkesnis už orą. v

KADA PAUKŠČIAI 
BUVO SU DANTIMIS

Pirmieji paukščiai, išsi
vystę iš skraidančiu šliūžių, 
visi turėjo dantis. Bet vyk
stant evoliucinėms permai
noms, didžiuma paukščių 
tapo bedančiais.

AR KIETĖJA
CEMENTAS VANDENY

Cemento sukietėjimui ne' 
būtinai reikalinga sausuma, 
kadangi jo sukietėjimas į- 
vyksta cheminės reakcijos 
būdu. Todėl cementas su
kietėja vandenyje lygiai 
taip pat, kaip ir lauke.

VIENGUNGIŲ IR 
ŽENOČIŲ AMŽIUS

Žinovai sako, kad vedu
sieji žmonės gyvena kiek il
giau už nevedusius — jeigu 
tik nepritrūksta jiems kan
trumo pilna? pasinaudoti šia

Sumedžiojo P. K.

JUODMEŠKIŲ svorio 
AUGIMAS

Juodieji meškiukai gema 
kartais sverdami vos tik 
vieną svarą, bet vienerių 
metų laikotarpiu daauga iki 
100 svarų. Kitaip, sakant, 
per vienerius savo amžiaus 
metus jie net 100 sykiu pa
sididina svoryje.

ŠV. PATRIKO TAUTYBE
Airių* patronas, vadina

mas Šv. Patrikas, visiškai 
nebuvo airių kilmės. Jis ga; 
Įėjo būti anglas, skočmanas 
arba francūzas, bet ne ai- 
rys. Airijoj jis buvo svetim
šalis misijonierius.

Iš 67 pelių atviroje klėt- 
koje vėžiu susirgo 65, taigi 
2 išliko sveikos. Iš 111 pe
lių dviejose švino dangčiais 
pridengtose klėtkose tik vie
na išliko sveika.

Dar didesnis skirtumas 
pasirodė dėlei vėžio išsivy
stymo laiko. Pridengtose 
klėtkose vėžys pas peles išsi
vystė trimis savaitėmis ank
sčiau, negu atviroje klėtko- 
je.

Mažiausia visatinių spin
dulių atlekia į žemės pu
siaujo (ekvatoriaus) ruožtą, 
ir ten kuo mažiausiai žmo- 
nių serga vidujiniu vėžiu.

Juo tolyn į šiaurę ar pie
tus nuo pusiaujo, juo dau
giau visatinių spindulių at
skrenda žemėn. Taip pat, 
besitolinant į šiaurę ar pie
tus nuo pusiaujo, vis dau
giau ir daugiau žmonių ser
ga vidujiniu vėžiu.

Farmeriai ir kiti žmonės, 
kurie daugumą laiko pralei
džia atvirame ore, rečiau 
serga vidujiniu vėžiu, negu 
žmonės, kurie daugiausiai 
būna kambariuose* arba dir
ba raštinėse bei fabrikuo
se.

Iš to daroma išvada, kad 
namų stogai ir sienos su
tirština ir pasmarkina visa
tinius spindulius.

Tiesa, paviršutiniu arba 
odos vėžiu serga daugiausia 
farmeriai, jūreiviai ir kiti, 
kurie daugumą laiko pralei
džia atvirame o're. Bet pa
viršutinį vėžį jie paprastai 
gauna nuo ultra-violetiniu 
saules spindulių, kaip aiški
na dr. Figge.

Dabar tas profesorius da
rys bandymus 700 pėdų gi
lumo angliakasyklose, arti 
Pottsvillės, Pennsylvanijoje. 
Jis ten nusigabens šimtus 
pelių, įleis joms į kraują 
chemikalų, kurie faktinai 
visuomet iššaukia vėžį ir 
laikys tas peles kasyklose. 
Ten visatiniai - kosminiai 
spinduliai, girdi, nepasieks 
pelių. Ir jeigu jos nesusirgs 
vėžiu, tai bus įrodymas, kad 
jei tų spindulių nebūtų, tai 
ir vėžys neprisimestų.

(Galima prisimint, jog 
andai buvo patirta, kad vi
satiniai spinduliai iš aukš
tybių atšauna ir į tunelius 
giliai po Alpių kalnais Švei
carijoje.)

Profesorius Figge darys 
bandymus Pottsvillės ka
syklose per 6 mėnesius. Kas 

i savaitė jis lankys tas peles 
ir tėmys jų sveikatą kas lie
čia vėžį. Kasyklų savininkai 
davė tam leidimą, o mainie- 
Ųai apsiėmė šerti ir girdyti 
peles ir apvalyti jų klėtkas.

Jeigu pasirodys, jog že-

NAUJAISIAIS VAISTAIS PRIES BAISIUOSIUS RAUPUS 
ŽADAMA GREITAS IŠGYDYMAS

Iš valdiškosios ligoninės,- 
U. S. Marine Hospital, kuri 
randasi Carville, La., pasta
romis dienomis tapo išleisti 
21 raupsuotis, kaipo pilnai 
išgydyti ligoniai. Paleistieji 
esą pilnai išgiję visais at
žvilgiais, sako Associated' 
Press žinių agentūros pra
nešimas. Tos ligoninės gy
dytojau, tačiau nevartoja 
žodžio “išgydyti”, tik sako, 
kad tų raupsuočių ligos ta
po sulaikytos nuo plėtimosi. 
Bet medįkalis patikrinimas 
tam tikrais būdais per pra
eitus penkeris metfus paro-

t
Surąkinti kartu ir supančiuoti, tie du žydai yra veda

mi j anglų niilitarišką teismą “šventame mieste’1 Je- 
ruzaliuje. Ginkluoti oficieriai ir užpakalyje matomieji 
tankai visiškai primena karo scenas;

Faktais Remti Margumynai 
— Ko Daugumas dar Nežino

AR GALI ŠIRDIS BŪTI 
SUSIUVAMA

Žmogaus širdis gali būti 
susiūta, jeigu sužeidimas 
nebuvo per daug pavojin
gas. Bent keliais atvejais 
tai yra buvę padaryta su 
geromis pasekmėmis ir su
siūtomis širdimis asmenys 
gyveno.

KAKLARYŠIŲ DĖVĖJI
MO ISTORIJA

Pirmuosius vyriškus kak
laryšius dėvėjo kroatai, ku
rie vadinosi “khrvats” — ir 
pirmieji kaklaryšiai buvo 
vadinami “kravetais.” Ori
ginaliai kravetai buvo lini
nės arba muslininės skepe
taitės* kurias po kaklais pa- 
sirišdavo tūlas kroatų ka
reivių pulkas Austrijoj. 
Apie 1636 metais Franci j oje 
suorganizuotas lengvosios 
kavalerijos pulkas perėmė 
šią madą nuo kroatų ir pa
našius kaklaryšius dėvėjo 

mes gelmėse, kur nepasie
kia visatiniai spinduliai, yra 
apsauga nuo vėžio, tai dar 
nereikš, kad žmonės, turi 
lįsti giliai į žemę. Nuo tų 
spindulių galima būtų ap
sisaugo!, vartojant tam tik
ras dirbtines medžiagas na
mų luboms dengti-ir sienas 
tokiomis medžiagomis ap
taisyti. Kuomet metaliniai 
ir kiti paprasti stogai tik 
tirština ir smarkiną visati- 
tinius spindulius, tai įvai
rios dirbtinės (plastiškos) 
medžiagos žymia dalim už
kerta tiem spinduliam kelią.

dąs, jog paleistieji ligoniai 
esą tikrai ir pilnai pagiję.

Iš tų 21 ligonio du buvo 
gydomi diasone vaistu, o 19 
jų buvo naudojamas promi- 
n’as -— abudu nauji vaistai, 
neseniai išrasti. Turima dar 
ir trečia gyduolė, vadinama 
promizole, kuri taip pat jau 
vartojama prieš raupus ir 
manoma, jog pastaroji yra 
dar geresnis vaistas už pir
muosius du. Promizole vai
sto nepaprastas gerumas 
pasirodęs keliais atvejais 
darytuose tyrimuose.

šių vaistų naudojimas da

ant savo apykaklių. Vėliau 
madistai Paryžiuje pasekė 
ir ilgainiui kaklaryšių dė
vėjimas išsiplėtė visame pa
saulyje.

KUBIŠKOS PĖDOS 
LEDO SVORIS

Vienos - kubiškos 
ledo šmotas sveria 56 sva
rus.

pėdos

VĖJINGIAUSIAS MIES
TAS AMERIKOJE

Jungtim Valstijose ran
dasi 21 miestas, kuriuose 
siaučia didesni vėjai negu 
Chicago j e. Bet vėjingiau- 
sias miestas už visus kitus 
esąs Buffalo, New Yorko 
valstijoj.

KOKIO DYDŽIO 
ESTI LEDYNAI

1904 m. lapkričio 8 d. bu
vo pastebėtas pietinėje At- 
lantiko jūroje vienas plūdu
ru o jantis lerynas 1,500 pėdų 
aukščio ir septynių mylių il
gumo.

KOKIEM GYVŪNAMS 
PRIKLAUSO RUONIAI

Ruoniai arba jūriniai liū
tai priklauso žvėrių katego

rijai. Jie yra šiltakraujai 
žinduoliai, prieš daugelį me
tų nuo sausumos grįžę at-

FILIPINŲ
PAVADINIMAS

Filipinų pavadinimas pa
eina nuo ispanų, kurie taip 
juos už vadino garbei savo 
karaliaus, Felipe II.

bar visiškai pakeisiąs medi- 
kališkus būdus gydymui 
raupais sergančių žmonių. 
Manoma, jog šių naujų vai
stų pagalba ankstybiniai 
raupais susirgimai galėsią 
būti gana greitai sustabdy
ti arba ir visiškai išgydo
mi. Todėl visuomeniški svei
katos autoritetai bando į- 
vesti ankstybinę diagnozą 
(ligos tyrimus) ir gydymą 
raupsuočių tokiu pat būdu, 
kaip kad yra naudojama 
gydymui džiovos ir vėžio 
ligų.

“Auga, auga Trumano 
populiarumas”— klykia po- 
litikieriniai pakalikai, ruoš
dami jo kandidatūrą būsi
miems rinkimams. Bet kar
tu auga ir kainos visų gy
venimo reikmenų. Eina tie
siog lenktynės tarp Truma
no “populiarumo” ir kainų 
aukštumo — juo tolyn, juo 
smarkyn ir atrodo, kad kai
nos gali viską pralenkti.

O kai viskas pabrangs, 
nesvietiškai pakils, tai rin
kimu diena balsuosime *už 
tuos, kandidatus, kurie vis
ką pabrangino... Balsuosi
me -*■ like hell!...

Ergeliai daug saulėtų die
nų bereikalingai ūkanoto
mis padaro.

Didžiausias lermas kelia
mas prieš komunistus; dūk
sta, kaip pašėlęs, raudon- 
baubizmas. Tuo gi tarpu, iš 
pasalų atslenka, kaip koks 
plėšrusis vilkas, didelis eko
nominis krizis. Pasalingai 
jis užklups visus — ir rau- 
donbaubizmo promoterius. 
Tuomet bėgs jie kiekvienas 
sau, o kipšas neš paskutinį.

Bile ką per daug skau
džiai baudžiant, keblumas 
pasikaro tame, kad smūgiai 
atšoka ir atsikerta atgal.

Kaip tvinstanti Mississip
pi upė, plečiasi streikai, 
aštrinasi kova už būvį viso
se gvvenimo srityse. Bet re- 
publikonai dedasi smarkiais 
sustabdyt tąjį skriaudžia
mosios žmonijos tvaną — 
grūmoiant kumštimis visam 
liberališkam Amerikos žmo
nių judėjimui. Sustabdys jie 
Mississippi upę!

Dabar jau daroma spėlio
jimai, kas bus sekančiuose 
rinkimuose kandidatais į J. 
V. prezidentus. Demokratai, 
esą, statysią Trumaną, o re- 
publikonai — Vandenbergą. 
arba Dewey. Ir vėl bus seni 
paveikslai naujuose rėmuo
se !

Mirus H. Fordui, turčių 
spauda persta to jį kaipo 
pelnagrobiškos kapitalisti
nės sistemos pavyzdžiu, ko
kius gyvenimas tegali duo
ti tik išnaudojimo santvar
koje. Tuo tarpu naujai su
sikūrusios demokratinės 
valstybės, kuriose nėra dau
giau kapitalistų viešpatavi
mo, aiškiai rodo, jog kapi
talizmas žmonijai tiek'tėra 
reikalingas, kiek utėlės ir 
šunvotės ant sprando.

Seftiiant mokslines žinu-

Vienok pasisekimas šioje 
srityje, esą, remiasi tuomi', 
kad visuomenei būtų su
prantamai ir atatinkamai 
išaiškinta, jog raupai dabar 
jau nėra tokią baisi liga, 
kaip daugumas gal mano 
apie ją. Nepaisant, kokių 
baisenybių paduoda raštai 
apie raupus biblijiškoj ga
dynėje, šiandieniniame pa
saulyje ši liga toli gražu 
skirtingesnę ir, gal būt, da
bar jau .būsianti gana len
gvai ir greitai išgydoma. 

tęs iš visur, kad ir po tru
pučiuką, taipgi sekant bė
gančius gyvenimo Įvykius 
akyvai, neatlaidžiai, — žmo

gus neišvengiamai tampa.
pusėtinai išprusintas, 
kas tokio greitai ir pigiai 
nenupirks ir neparduos.

me

Reikia visgi duoti kredi
tą ir dabartiniam mūsų pre
zidentui Trumanui. Žmoge
lis savo gimtajame- mies
telyje nepajėgė išlaikyti rū
bų krautuvėlės— subankru- 
tino, bet turi pakankamai 
ryžtumo viso pasaulio biznį 
imti i savo rankas! L

Jeigu turčiai ieško už 
save kvailesnių, lai neieško 
jų Tarybų Sąjungoje, kur 
tokie sutvėrimai seniai jau 
išnykę.

Kai į žmogų įlenda ožys, 
tai reikalus turėti su tokiu 
būna tikra “pakuta.”

Pr. Krienas.

Pagerintos Soy Pupos
— Rusų Nuopelnas ’

Tarybų Sąjungoje Soya 
Tyrimų Institutas išvystė , 
naujos rūšies soya pupas, 
kurių ankštys auga kamie
no viršūnėse. Tai būsiąs di
delis palengvinimas mecha
niškam jų nurinkimui der
liaus ėmimo metu.

Taigi, rusams tenka dar 
vienas gražus kreditas už 
nuopelnus agrikultūrinėje 
srityje, kuomet kapitalisti-1 
nėse šalyje daugiausia skė-’ 
rečiojamasi su atominėmis 
bombomis, o ne pagerinimu 
gyvenimo žmonėms.

KOKS AUKSO ŠMOTAS 
PADARYTŲ ŽMOGŲ 

MILIJONIERIUM
Turėdamas vienos kubiš

kos pėdos gabalą aukso, 
dar nebūtum milijonie
rium. bet jau galėtum būti 
daugiau negu 'pusė milijo
nieriaus. Viena ketvirtainė, 
arba kūbiška pėda aukso 
sveria 1,200 svarų ir verta 
virš pusės milijonų do
lerių. Tokiu būdu, reikėtų 
turėti du tokio didumo auk
so gabalus, »kad būti, taip 
sakant, bent pradiniu mili
jonierium.

KURIE AMER. PREZI
DENTAI BUVO 
TURTINGIAUSI?

Vėlesnių laikų dolerinės 
vertės atžvilgiu, buvę tur
tingiausiais J. Valst. prezi
dentais skaitosi: Chester A. 
Arthur, Theodore Roose
velt, Herbert Hoover ir 
Franklin D.' Roosevelt. Bet 
sprendžiant pagal senesių 
laikų piniginę vertę, turtin
giausiu už visus, sakoma, 
buvęs pats pirmasis Ameri
kos prezidentas, George 
Washington.

MUSĖS SPARNŲ 
PLASNOJIMAS

Turinčiame 70 ‘Fahren- 
heito laipsnių šilumos kam
baryje, skraidanti musė 
savb sparnais suplasnoja 
330 sykių per sekundę.

Nuodingas voras, vadina
mas juodąja našle, yra la
bai bailus.
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~ FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis
* * * (APYSAKA) * * *

Parašė Petras Cvirkai .................... >.... —
(Tąsa)

Autorius visuomet tokiais 
atvejais pagalvojo apie savo ir visų žmo
nių dieviškąją komediją. Jaudinąs toli
mų varpų balsas primena jam jaunystę 
ir užkastus netolimos praeities kaimo 
draugus, kurie miega prižėlusiuose, se
nuose kapuose, prie šlaito.

Graborius nieku būdu neturėjo jo bio
grafo sielos. Ant akių jis dar labiau už
simaukšlino šiaudinę skrybėlę ir links
mai pasižiūrėjo į besisupantį ant ketu
rių pečių grabą.

— Jie nemoka, kaip matau, biznio su 
grabais daryti. Apie tai sakiau Lietuvos 
patrijotams. Su jų tokiu pasivažinėjimu 
nė vienas nabašninkas nenorėtų eiti į ka
pus.

Vaitas tylėjo. Nepaisant to, kad lytu- 
tis nustojo krapnojęs, saulė vėl pasirodė 
iš debesų ir bažnyčios bokšte, pro kurią 
du žymūs amerikiečiai ėjo, čirvėjo žvirb
liai, — Frankas laikė viršum galvos iš
skėstą lietsargį. Abu draugai tiek buvo 
įsikalbėję apie tėvynės sugraborinimą, 
tiek jų galvoje kilo ir geso nepaprastų, 
bizniškų minčių, kad jeigu jos būtų vir
tusios šią valandėlę tikrenybe, — čia bū
tų traukusi juoda Franko karieta, ten 
būtų ministerijų, bankų rūmų languose 

’ bestovį .grabai, toliau — užtvenktas Ne
munas žėręs elektra visam kraštui, kal
vose spindėję vynuogynai, pakalnėse ma
karonų fabrikai.

—Ba, — sustabdė alkūne graborius 
draugą, — tu čia pastovėk, o aš nubėgsiu 

■ į šitas duris su reikalu.
Frankas saliūnininkui įbruko lietsar

gį ir visu platumu užtvenkė vienos krau
tuvės duris, iš kurios netrukus išbėgo ir 
įlindo į gretimą.

—Mister, — sakė jis pardavėjui, 
pirštu kviesdamas prie savęs, — panorė- 
sim gabaliuką čiungem!

— Kaip? A, šunims pažabot. Mes tu
rime metalinių ir odinių.

— Perprašau! — pašoko Frankas pir
štu grūmodamas pardavėjui. — Jūs juo
kiatės iš Amerikos piliečio. Gumos, 
kramtomos gumos! — Frankas lūpomis, 
Čiaumojimu parodė, kad čia ne šuniškas, 
o visai rimtas reikalas.

— Pone, gal nesupratau, — čia gele
žies sankrova.

Dar labiau ant pakaušio atvertęs 
skrybėlę, graborius išbėgo iš krautuvės, 
pripuolė prie saliūnininko ir. beveik jėga 
atėmė iš jo lietsargį. Frankas jaudinosi:

—Matai, sakiau, kad jie biznio nežino. 
Aš jų prašiau čiungemo, o jie man gele
žies norėjo duoti. Jie sako, kad jo visame 
mieste nesą. Kaip manai, Džoni, ar jie 
gali ant savo laiškų dėti antspaudas, kad 
Kaunas yra miestas. Pamačiau tokį mu- 
ving pikčių, kad man plaukai atsistojo: 
žydelis su barzda iki kelių, toks ką Bru
klino teatruose rodomas, man pasakė, 
kad aš ne lietuviškai su jais kalbu. Da
bar pamačiau, kad jie nežino, kas šalta- 
košė, gatvekaris ir beibe. Jie žino tik sa- 
liūną. .

Abu draugai vėl palindo visų smalsuo
lių dėmesiui ir traukė garsiai rėkauda
mi:

x —Tegul jie man paduoda, Džoni, — 
pamatysi, kai po kelių metų čia būtų 
kaip Brukline.,

Netrukus graborius priėjo prie polici
ninko, jam rodydamas pirštu į aukštą 
namą:

— Ponas kapitone, atsiklaustame, kas 
čia galėtų būti? Ar tik ne tas jūsų bu- 
dinkas, kur didieji Lietuvos nabašnįn- 
kai guli?

Frankui paaiškino, kad čia Valstybės 
Bankas.

— Džoni, —porą žingsnių paėjęs ir, 
atsigrįždamas į rūmus, vėl tarė grabo
rius, — jie norėjo padaryti panašius į- 
mūsų Baltuosius, Vašipgtone, bet mano 
graborystės langai geriau įtaisyti.

Saliūnininkas jau dairėsi į merginą, 
kuri buvo apsimovusi aiškiai raudonomis 
kojinėmis ir, meiliai atsigręždama, šyp
telėjo amerikonams. Vaitas ranka davė 
merginai ženktą, kuris reiškė ir sveiki
nimą, ir simpatijas, o svarbiausia, — vi
są senbernio žavingumą. Mergina pra
dėjo lėčiau eiti, vis atsigręždama ir aiš-

kiai jaudindama amerikonus. Graborius 
buvo užsiėmęs rimtesnėmis problemomis, 
ir kai Vaitas paklausė patarimo, ką da
ryti su lietuvaitės akimis, jis atsakė, kad 
saliūnininkas saugotų dolerį, nes šitas 
biznis čia niekuomet nevėlu pradėti.

—Džoni, matau, kad tau tik bobos, o 
ne mūsų biznis galvoje. Čia aš sėsiu į au
tomobilį ir po pusės valandos būsiu pas 
vieną žymų Lietuvos biznierių, kuris no
ri su manim pakalbėt. Susitiksim teatre. 
Sako, jie šįvakar parodys komediją. Ma
nau, galėsim smagiai po vakarienės pa^ 
sijuokti. Gudbai.

— Panele, ar ne lietuvaitė būsite, kad 
tokie plaukai geltoni? — kreipėsi Vaitas 
į merginą.

— Ach, molodoj čeloviek, skažite skol- 
ko vremeni?—atsakė klausimu mergina.

Viešbutyje, nusiskutęs, vienmarškinis 
Frankas, kaip ekskursijos vadas, teikėsi 
priimti keletą spaudos pistoletų, kurie 
buvo pratę ką nors rašyti. Pirmiausia 
Frankas išbarė korespondentus dėl blo
go susisiekimo. Kai šį rytą jam reikėję 
važiuot pas vieną žymų vyrą, automobi
lio tekę laukti keletą valandų. Vėliau jis 
nusisamdęs vežiką, kuris jį apvežęs ap
link Kauną gal dvyliką kartų ir paėmęs 
keturis dolerius. Vežikas davė suprasti, 
kad Kaunas esąs didelis miestas, bet 
Frankas jam su lietsargiu uždavęs į nu
garą ir pasakęs — gana. Visiems grabo
rius davė išsemiamus atsakymus.

— Kokie pirmieji įspūdžiai Lietuvo
je? — paklausė juodas, mažutis kores
pondentas, su akiniais ir širmonėlio bur
na.

— Gerai. Munšaino kiek nori, gražiu z C-
namų, turite ir savo polismenus, tik kam 
jūs biznį atidavėte Icikovičiui. Čia man 
ne labai patinka.

— Kaip jums atrodo Kaunas, palygi
nus su kitais Europos'miestais ir kokia 
jaučiama pažanga?

— Šiur. Pavadinčiau miestu. Ameri
koje jis nebūtų miestas, bet jums čia ge
rai. Neturi kur banditai pasislėpti. Ma
ciau, turite savo saliūnus, mokyklas ir 
bažnyčias, o kareiviai gražiai parėdyti.

— O leiskit^ paklausti, — kukliai tarė 
vieno dienraščio bendradarbis, iš kurio 
kišenės kyšojo bonkos galvutė, — ar tam
sta pritariate dabar vadovaujančiai po
litinei linijai ir kokių permainų, refor
mų pageidautų Amerikos lietuvių visuo
menė?

— Amerikoje mes esame demokratai 
ir respublikonai, bet tai tik mitinguose, 
o saliūnuose, piknikuose ir kur reikia 
biznis daryti — mes visi už Ameriką sto
vime. Mūs tvarka geriausia. Tik jūs ne- 
sipykite su Amerika, jum£ gali būti tada 
riestai. Jie stato daug laivų ir turi daug 
šautuvų.

—Ar tamsta pritariate parlamenta
rinei valdymo formai? — atsikrankštė 
sudžiūvusią, ilga, plokščia, mėlyna nosi
mi pieštukas iš demokratiško sparno, — 
ir ar nemanote, kad seimo rinkimai liau
dyje itin pribrendęs reikalas? ... Kai aš 
buvau Dūmoje... e...

—Yes, jūs darykite kaip jums patin
ka. Galite jūs daryti parlamentą, jeigu 
mylite šnekėti, galite turėt karalių, bet 
žiūrėkit, kad iš to būtų didesnis biznis.

— Ponai Krukai, malonu būtų išgirsti 
ir sekantį: girdėjome, kad Amerikos ka
talikų spauda ir žmonės tamstai teikia 
daug nuopelnų ... Taigi, juk santykių 

. pablogėjimas su Vatikanu gali pastūmė
ti kraštą prie pražūties?—teiravosi ti
kinčiųjų sp^hdos plunksnakotis.

—Vatikanas! A, mačiau pikčiuose. 
Dideli namah Tai gražus įtaisymas. 
Jums, vyruk, pasakysiu, kad Amerikoje 
bažnyčia nesikiša į politiką, bet daro biz
nį. Pas mus todėl saliūnas vienoje stryto, 
arba gatvės pusėje, o bažnyčia — kitoje. 
Mes mokame demokratiškai sugyvent. 
Manau, kad ir pas jus tas pats.

— Kokie pirmieji planai, kokie suma
nymai Lietuvoje, ponas Krukai? Ar ne
manote ilgiau pasilikti?

Graborius uždėjo abi kojas ant stalo, 
kaip jis tai darydavo savo ofise, ir 
šiai nusikvatojo:

(Bus daugiau) '
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A. L. D. L. D. REIKALAI
Suvažiavimui Praėjus

Mūsų Draugijos suvažiavi
mas buvo geresnis, negu gali
ma buvo tikėtis. Tas parodo, 
kad kuopos, apskritys ir na
riai nuoširdžiai atsiliepė į 
Centro Komiteto pakvietimą.

Kaip Centro Komiteto bu
vo numatyta, tai jokių pama
tinių pakaitų nepadarėme, nes 
organizacija yra stipri ir ge
rai gyvuoja. Tik šeimų narių 
duoklės pakelta nuo1 10 centų 
iki 25 centų į metus, šią 
duoklę šeimų nariai mokės su 
pradžia 1948 metų.

Kitas dalykas, tai nutarta 
raginti kuopas ir apskritis, 
kad stengtųsi surengti paren
gimų Draugijos knygų fondo 
finansavimui. Apie tai, kad 
tas reikalinga, nereikia karto
ti, nes visi nariai jau žino iš 
suvažiavimo raportų.

Trečias dalykas, tai reikia 
pasmarkinti naujų narių į 

(Draugiją įrašymą. Daugi'au 
i narių turėsime, lengviau galė
sime išleisti knygas ir žurna
lą ir su ta pačia nario duokle. 
Todėl visų pareiga dėti' pa
stangų, kad gauti daugi'au na
rių, o tas galima.

Kiek Gauta Naujų Narių?
Naujų narių vajus eina silp

nai. Originaliai jis buvo pa
skelbtas, kad baigsis su 1 d. 
gegužės, žinoma, tas nereiš
kia, - kad po tos dienos mes 
nesirūpinsime gauti naujų na
rių. Darbas už gavimą naujų 
narių turi būti visų ir per vi
sus metus; kur tik yra proga, 
kur tik sueiname lietuvių, tai 
aiškinkime jiems L. L. Draugi
jos nuveiktus darbus, jos ro
lę lietuvių organizavime ir 
švietime ir kvieskime prisira
šyti. Dabar sekamai kuopos 
yra gavę naujų narių:

Kiek Naujų 
Nariu Gavo

B’ 

l'fe

r r t

b 
gavo: 4

Kp. Miestas 
188—Detroit 
19—Chicago 

6—Montello
1— Brooklyn 

45—st. Petersburg
185—Richmond Hili

2— So. Boston
37— Lawrence 

145—Los Angeles
79—Chicago 
87—Pittsburgh 
28—Waterbury
38— Scranton
39— Scranton 

104—Chicago
Po 4 naujus narius

kp., Oregon City-Portland; 11 
kp., Worcester; 20 kp.. Bing
hamton; 22 kp., Cleveland: 
68 kp., Hartford ir 138 kp., 
Maspeth.

Po 3 naujus narius gavo: 8 
kp., Cambridge ; 162 kp.,. To
ronto; 198 kp., Oakland ir 
212 kp., Bayonne.

Po 2 naujus narius gavo: 
32 kp., New Haven; 49 kp., 
E. St. Louis; 50 kp., Roches
ter; 52 kp., Detroit: 55 kp., 
Brooklyn; 62 kp., Stoughton; 
63 kp., Bridgeport; 81 kp., 
Brooklyn; 103 kp., Hudson; 
116 kp., Chicago; 148 kp., W. 
Frankfort; 153 kp., San Fran
cisco; 155 kp., Worcester ir 
190 kp., Cleveland. .

Po 1 naują narį gavo: 13 
kp., Easton; 15-B kp., Fort 
William; 16 kp., Jersey City; 
17 kp., Shenandoah; 21 kp., 
Windsor; „25 kp., Baltimore; 
31 kp., Auburn-Lewistone; 40 
kp., McKees Rocks; 48 kp., 
Mahanoy City; 84 kp., Pater
son; 86 kp., Chicago?, 94 kp., 
Kenosha; 122 kp., Cadomin; 
131 kp., Saginaw; 187 kp., 
Chicagos 217 kp., Winnipeg ir 
218 kp., Scottville.

Prašome visus narius pasi
darbuoti, kad gauti daugiau 
lietuvių į mūsų Draugiją.

Jau Yra 75 Garbės Kuopos
Laike Draugijos suvažiavi- 

iųo žymiai paaugo t garbės, 
kuopų skaičius. Pirmiau turė
jome 56 garbės kuopas, į jų 
surašą įstoja dar sekamos:

Kp. Miestas
Montello

gar-

■|-W
a w ■'

6
15-B—Fort Williams

16— Jersey City
17— Shenandoah
37—Lawrence
39—Scranton

41—Aberdeen
48— Mahanoy City
49— E. St. Louis
62—Stoughton
65—Racine
76— St. Clair
77— Cliffside
91—Scheneętady

133—Camden
136—-Harrison-Kearny
185—Richmond Hill
209—Trenton
219—Forest City.

Viši nariai ir narės mokėki
te duokles, nes mūsų taisyklės 
reikalauja, kad duokles pasi- 
mokėtų iki 1 d. liepos. Kada 
nariai nepasimoka, tai tas su
daro nesmagumo ir kuopos 
valdybai ir Draugijos centrui.

D. M. Šolomskas,
ALDLD CK Sekr., 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn 6, N. Y.

CHICAGOS ŽINIOS
Demonstracija 1-mos 
Gegužės Gimtinėje

Savaitraščio “The Chicago 
Star” skaitytojas savo laiške 
redakcijai sako:

“1946 metų gegužės pirmą
ją Tokyoje demonstravo mi- 
lionas darbininkų. Pirmosios 
Gegužės gimtinėje (Chicago- 
je) nebuvo parado. Kodėl? 
Aš esu tikras, kad aš ne vie
nintelis, kuris tą klausimą sau 
stato.

“Su Pirmąja Gegužės tik 
kelios savaitės nuo dabar, mes 
dar nekalbame apie demons
traciją. Mes žinome, kad vie
nintelis atsakymas reakcijai 
yra didesnė, stipresnė ir la
biau suvienyta liaudies koali
cija. Demonstruokime ir pri
minkime reakcijai, kad Pirmo
sios Gegužės gimtinė nepa
miršo.” ’-W75

Apipiauste Vairuotoją
Anksti ryte Edwin P. Kli

siewicz, 4828 S. Harding Avė., 
taksio vairuotojas miesto cen
tre pasiėmė! pasažierių. Pas
tarasis liepė nuvežti iki 3100 
bloko ant Central Avė. Beva
žiuojant pasažierius įsitempė 
vairuotoją į užpakalinę sėdy
nę ir pradėjo piaustyti'peiliu. 
Klisiewicz, pagaliau, pasiliuo- 
savo ir įbėgo į arčiausį namą, 
kur buvo pašaukta policija. 
Nuvežtas į Belmont ligoninę, 
Klisiewicz gavo pirmą pagal
bą. Jam net 10 gilių žaizdų 
niekšas padaręs.

Naujoji Taryba Yra Skaitoma 
Geresnė,—Sako “Chicago

Star”
P a ž a n g.u s i s savaitraštis 

“The. Chicago Star” vedama
jame straipsnyje nurodo, kad, 
nežiūrint republikonų skai
čiaus padaugėjimo, Chicagos 
miesto taryba (City Council) 
dabar turi1 geresnį sąstatą 
kaip praeityje. Tas laikraštis 
nurodo, kad visa eilė politinių 
šarlatanų tapo neišrinkta, o 
prie pažangesnių aldermahų 
kaip Keenan, Kells ir Harvey 
dabar prisideda Merriam, 
Becker ir dar keli, kurie lai
kosi rimto ir pro-liaudiško nu
sistatymo daugumoje klausi
mų.

“Star” mano, kad dabartinė 
taryba turi daugiau galimy
bių imtis rimčiau rišti miesto 
problemas, ypatingai namų 
statybos — tai yra, jei gyven
tojai1 darys pakankamą spau
dimą ir ant apatiškų alderma- 
nų bei reakcininkų.

Nesurado Kaltininkų
Nežinomi piktadariai nušo

vė Harry Dean, 40 metų, 5114 
Winthrop, gruodžio 5 dieną.

Chicagos miesto koronerius 
ir “jury” paskelbė, kad jokių 
pėdsakų nesurasta, kas papil
dė tą t žmogžudystę, todėl už- 
rekorduota: “Nužudytas neži
nomo ar nežinomų* piktada
rių.”

Mirė Nuo Senos Žaizdos
šiomis, dienomis mirė Jonas 

Studnickas, 34 metų amžiaus, 
6400 Eggleston. Prieš 7 me
tus Jonas dirbo, skerdyklose, 
kaip ten, pasitaikė, kad kiau
lė sukramtė jį. Už kiek laiko 

žaizdos užgijo, jis vėl dirbo.
Prieš kiek laiko buvusios 

žaizdos atsigėrė ir užsinuodi
jo. Kovo 30 d. jis- likosi nu
vežtas į ligoninę, kur ir pasi
mirė.

Dabar prašoma koronerio- 
daktaro išegzaminuoti Stud- 
nicko kūną, ar jame buvo pa
silikę nuodų nuo kiaulės su- 
kramtymo, ar ji's šiaip kuom 
užsinuodijo, žinoma, tas daro
ma, kad patirti mirties prie
žastį ir nustatyti, nuo ko jis 
mirė. Rep.

Montreal, Canada
Cartier distrikte įvyko nau

ji rinkimai. Buvo renkamas 
naujas atstovas į parlamentą, 
vietoj reakcijos įkalinto Fred 
Rosse. Nuo Darbo Progrcsy- 
vės Partijos kandidatavo Bu- 
hay, kurte gavo 5,419 balsų, o 
nuo taip vadinamų “liberalų,” 
kurie seniai su liberalizmu 
nieko neturi, buvo kandidatu 
Hartt, kuris ir laimėjo, gau
damas, 8,345 balsų.

Tikrumoje, vėl būtų laimė
jęs LPP kandidatas Buhay, 
jeigu ne ta žiauri turčių kam
panija spaudoje, per radiją ir 
visoki bauginimai. Viskas bu
vo pakinkyta ir bažnyčios, vi
sur gązdino “komunistais” ir 
“raudonaisiais.”

Rinkimų dienoje zujo jų 
agentai ir gązdino žmones. 
Policijos šimtai buvo mobili
zuota. Prie pralaimėjimo pri
sidėjo ir tas, kad tūli pilie
čiai nesinaudoja savo teisė
mis, dėl mažiausios kliūties 
neina ir nebalsuoja.

A. B-nas.

Amerikiniai koresponden
tai skelbia, kad Jugoslavija 
per du menesius išgabenus 
7,000 tyiaulių į užsienius. 
Jugoslavų valdžia tatai už
ginčijo.

Egzaminuojant Akis, 
. Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Dr>s. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842
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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 |

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
5$ 1) i rektor i u s
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Milwaukee, Wis.
Brutališkai Užpuolė Jauną 

Merginą
Sekmadienį, kovo 30 d., čia 

misteriškai kas tai užpuolė 
Miss Eleanor Heinz, 20 metų 
merginą. Manoma, kad už
puolimas įvykęs apie 11-tą va
landą naktį, kadangi apie tą 
laiką mergina grįžo su sese
ria iš Kenosha, Wis., kur abi 
praleido dieną su giminėm. 
Bet merginos dejavimą išgir
dęs tik apie 1:25 vai. pirma
dienio ryte kaimynas Phillip 
Scarpace, nuėjęs į jos kiemą 
rado ją gulinčią prie tvoros. 
Mergina buvo taip sužalota, 
kad negalėjo kalbėti. Jos gal
va smarkiai sudaužyta, abi 
rankos per riešį t sulaužytos, 
pirštų kaulai sulaužyti, ran
kos supiaustytos peiliu ar 
skustuvu.

Mergina gyveno po nume
riu 124 E. Reservoir Ave. Tai 
buvo antra ataka ant moterų 
tame bloke bėgyje paskutinių 
dviejų savaičių. Pirmoji mo
teris ištrūko nesužeista.

Detektyvų kapitonas įsakė 
visoms skalbykloms ir valy- 
tojams tėmyti drabužius, nes 
policija rado daug kraujo iš
taškyto kieme, tad manoma, 
kad užpuolikas turėjo apsitaš
kyti drabužius.

Sesuo, su kuria nelaimingo
ji buvo svečiuose Kenoshoj, 
gyvena po numeriu 3446 N. 
Palmer St. Apie trečią valan
dą pirmadienio ryte policija 
jai pranešė apie sesers padėtį.

Kaip atrodo, ir Milwaukee 
jau nebesaugu naktį vienam 
vaikščioti ant lauko.

Ožas.

Jeruzalėje kartojasi ang
lų šautuvų šūviai.

Matthew A.
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR 
Newark, N. J. 
Tel. MArket 2-5172

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

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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L Prūseikos MaršrutasNaujojoj Anglijoj
Pittsburgh, Pa.

Mirė 3 Lietuviai
Kovo 29 d. mirė Juozas 

Abromaitis, 56 metų, senas 
North Side gyventojas. Mirė 
staigiai, visai nesirgęs — šir
dis sustojo plakus. Priklausė 
SLA. Paliko nuliūdime rpote- 
rį ir dvi dukras, kurios ir rū
pinosi šermenimis. Palaidotas 
į tautiškas kapines. Iš Lietu- 

• vos paėjo iš Seredžių parapi
jos.

Balandžio 4 d. mirė Rozali
ja Pazereckienė - Kapturaus- 
kaitė, apie 75 metų. Ilgai sir
go. Ji paėjo iš Skersnemunės 
parapijos. Buvo našlė ir gyve
no pas dukterį — Pivariūnie- 
nę. Pamaldas atlaikė vietos 
bažnyčioj, o kūnų išvežė į 
Chicagą, nes ten turėjo liotą 
tautiškose kapinėse.

Balandžio 5 d. mil’ė Stella 
Kazlauskienė, šv. Juozapo li
goninėje. Po tėvais buvo Ju
dickaitė. Jos vyras — Juozas 
kelios savaitės atgal mirė. Pa
liko nuliūdime sūnų ir tris 
dukras. Palaidota balandžio 
9. d.

Parvažiavus iš lietuvių su
važiavimų, atsibuvusių Brook- 
lyne, kovo 29-30 dienomis, 
jautiesi, kaip naujai užgimęs. 
Nei senatvė, nei1 nuovargis, nei 
sugaištas laikas nieko nereiš
kia, kada sueini su pirmei
viais lietuviais, pasikratai 
rankomis, pasikalbi, išgirsti 
kalbas tų žmonių, kurie viso
kiais būdais stengiasi apginti 
demokratines teises ir gerinti 
žmonių gyvenimą.

Mūsų judėjimas yra stip
rus, viešpatauja viens kito pa- 
godonė, broliška meilė. Tik 
reakcija nori liaudies laisvę 
suvaržyti, viską apversti me
lais, gązdina kalėjimais, kaip 
seniau Smetoninėje Lietuvoje. 
Taigi, dirbkime visi, kad su
važiavimų tarimus pravesti, 
kad pastoti kelią riaujamvką^ 
rui, kad apginti Amerikos 
liaudies demokratines teises, 
kad žmonės gyventų meilėj, 
kaip brolis su broliu.

D. P. Lekavičius.

Washington. — Prezid. 
Trumanas sake, jeigu kom
panijos nenupigins reikme
nų, tai turės būti pakeltos 
darbininkam algos.

r?

RONKONKOMA
8634

?> TELEPHONE
BTAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborias
- Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

V

’’t*W

a

660 GRAND ST.

Tamstos Ateitis Nebloga

P. O. BOX 666, NEWARK, N. J.

. Ha, matau milijonus besikankinančius Reumatiš- 
kuose skausmuose, rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio ir nesmagu
mų varginami žmonės skundžiasi. Deksnio Galinga 
Mostis, sudaryta iš daug skirtingų elementų ir bran
gių aliejų, iš skirtingų kraštų svieto, šildydama ga
linga šiluma sunaikins minėtus skausmus! Sena ir 
teisinga patarlė sako: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su Deksnio 
Galinga Mosčia. Turime daug laiškų nuo žmonių, ku
rie liudija ir dėkavoja už pasekmingumą Deksnio

Galingos vMosties. Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16-oz. $5.00.

Reikalauk tik DEKEN’S OINTMENT

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 pasaulį į vergiją, ir dabar 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy
venimas, nereikėtų nū dirbti nei drabužių nešioti, jei ne 
Adomo klaida.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugiįjos 
7-tos Apskrities ribose yra 
rengiamas platus prakalbų, 
maršrutas.

Tas maršrutas jau buvo pa
skelbtas Laisvėje, No. 35-ta- 
me, šių metų. Bet bus gerai, 
jeigu čia dar kartą pakarto
sime. Maršrutas prasidės su 
24 diena balandžio, būtent: 
L. Prūseika kalbės balandžio 
24-tą Bridgewater, Mass.

25 ir 26—Montello, Mass.
27—So. Boston, 2 vai. po 

pietų.
27— Worcester, Mass., va

kare.
28— Worcester, Mass., pasi

kalbėjimas.
29— Stoughton, Mass., vak.
Gegužes 1-mą — Norwood, 

Mass., vakare.
2 — Haverhill, Mass., 'vak.
3 — Pasikalbėjimas, Law

rence, Mass., vak.
4-ta — Lawrence, Mass., 

prakalbos po pietų.
4- tą — Lowell, Mass., pra

kalbos vakare, 7 vai.
5— Lowell, Mass., pasikal

bėjimas.
6 — Nashua, N. H., prakal

bos.
7 — Lynn, Mass., prakal

bos.
8 ir 9 — Cambridge pra

kalbos ir Boston, Mass.
10 ir 11 — Lewiston,

Maine. <
11 ir 12—Rumford, Maine 

(Prūseika 11d. gegužės vaka
re bus Rumforde).

13 ir 14—Hudson, Mass.
15 — Gardner, Mass.
Tai šitaip prasidės ir taip 

baigsis draugo Prūseikos pra
kalbų maršrutas. Prūseika pa
sakys net 16-ką prakalbi! ir 
keletą pasikalbėjimų turės tū
lose kolonijose.

Draugai veikėjai, kolonijo
se reikia stropiai rengtis prie 
šių prakalbų. Draugas Prūsei
ka yra ne tik labai geras kal
bėtojas, bet ir didelis žinovas 
politinio sūkurio, todėl jo pra
kalbos atneš labai daug nau
dos, jeigu tik sutrauksime 
clkugs publikos į prakalbas. 
Reikia dėt didžiausias pastan
gas ir panaudoti visas galimy
bes tų prakalbų rengimui.

Mūsų visa apylinkė: Mass., 
Maine ii“ N. H. valstijų lietu
vių kolonijose, pilnai pribren
dus tam, kad turėti prakalbas. 
Juk tiek daug svarbių klausi
mų, kurie turi būti išaiškihti 
žmonėms. Juk tiek tirštų mig
lu susikaupė ir tiek neteisybių * •

MM

BROOKLYN. N. Y

■■■■

J paskleista, kad žmonės tarsi 
didžiausiame miške atsidūrė, 
nebesuranda krašto išėjimui. 
Tiktai geras kalbėtojas ir tik
ruosius dalykus žinantis iš
sklaidys tas tirštas miglas ir 
parodys tikrąjį kelią link švie
sios teisybės. Reikia numas- 
kuoti reakciją ir parodyti ją 
svietui nuogybėje.

Veikiausia ir be šio primiĮ- 
nimo, po pirmajam paskelbi
mui maršruto, kolonijos jau 
pradėjo darbuotis, bet bus ne 
pro šalį dar kartą paraginti 
draugus ir drauges, kad rū
pestingai1 veiktų prakalbų rei
kale. Tikime, kad Laisvė 
mums irgi daug padės, talpin
dama nuolatiniai maršruto ei
gą'’.

Maršrutą tvarko Domicėlė 
Lukas, 43 Austin St., Worces
ter, Mass. Taigi visokiais rei
kalais kreipkitės prie jos, Ji 
yra LLD 7-tos apskrities rašti
ninkė ir jums patars bei pa
dės.

Kur galima turėti progra
mą, reikia rengti šu progra
momis ir garsinti labai gerai. 
Praneškite Laisvei laiką ir 
svetainės adresą ir jums pa
darys plakatus, kiek norite.

Kolonijos privalo pačios 
kiek gali pasidengti prakalbų 
lėšas. Darbuokimės visi taip, 
kad būtų naudos moraliniai ir 
medžiaginiai imant.

Svarbu ir tas, šiemet suka
ko 400 metų nuo pasirodymo 
pirmos spausdintos lietuviš
kos knygos. Ta proga bus vi
sur puikiai atžymėta ta bran
gi lietuvių tautai sukaktis. 
Reikia, kad apie tai sužinotų 
plačiausios lietuvių masės. O 
geriausia sužinos, jeigu bus 
įdėta daugiau pastangų sušau
kimui platesnės publikos į 
prakalbas. Prie darbo visi, 
draugai ir draugės!

LLD 7-tos Apskrities pirm.,
J. M. Karsonas,
14 Madison St., 
Lowell, Mass.

PRANEŠIMAI
BAYONNE, N. J.

LLD 212 kp. susirinkimas įvyks 
15 d. balandžio, 7:30 y, v., 2 W. 22nd 
St. Nariai dalyvaukite, nes delega
tai išduos iš praėjusių suvažiavimų 
raportus, bus svarbu išklausyti. —• 
P. Janiūnas, sekr. (85-86)

CHESTER, PA. .
Prašome įsitėmyti, kad balandžio 

27 d. bus rodoma krutamieji pa
veikslai, neseniai atvežti iš Lietuvos. 
Juos rodys- J. Klimas, brooklynietis, 
Vytauto Liet. Kliubo salėje, 339 E. 
4 th St. Pradžia 6:30 v. v. Nepamirš
kite datos, dalyvaukite visi. — Ren
gėjai. (85-86)

ELIZABETHAN. J.
Lietuvių Brolių Draugija rengia 

didelį metinį pikniką, birželio 29 d. 
Liet. Liberty Park, 340 Mitchell 
Ave'., Linden, N. J. .Tad prašome eli- 
zabethiečių ir iš apylinkės, kad tą 
dieną nerengtume! piknikų, bet da
lyvaukite viršminėtame piknike. 
Ačiū. — Komisija. (85-86)

Fotografas
Traupiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padąrau 
naujus paveiks- 
lūs ir kra javus 
sudarau su ame-Uįį ■ 
rikoniškais. Rei- / H 
kalui esant ir *3 
padidinu tokio 1 
dydžio, kokio pa-wjk 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

Kampas Broadway (r i
prie Chauncey St., Broadway .Line ji

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn,

\ Tel. OEenmore 5-6191

K. VENCKUS ]
' LIETUVIS PIANO

TUNERIS
Perbūdavo ja pianus iš di

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

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

Sveikinimai Trečiajam Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Suvažiavimui

(Pabaiga)
SVEIKINIMAI Iš JUNGTI

NIŲ VALSTIJŲ
Binghamton, N. Y. 
Kovo 15, 1947 

Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimui.

Dideli darbai laukia pa
žangiuosius Amerikos lietu
vius. Šalies valdininkai ir kal
ba ir darbais vis aiškiau ruo
šiasi naujam karui, o darbi
ninkų turėtas teises laužyte 
laužo. Bendra kova prieš re
akciją tevienija demokrati
nius Amerikos lietuvius! Pro- 
naciniai atbėgėliai iš Lietu
vos tenerauda pas mus užei
gos !

Sveikiname suvažiavimą su 
$5. , r

Lietuvių Tautinė Bendrovė,
S. Jasilionis, sekr.

Trečiam Demokratinių 
Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimui, 
Brooklyn, N. Y.

Gerbiami Trečio Demokra
tinio Amerikos Lietuvių Suva
žiavimo dalyviai:

Sveikinu jumis už jūsų pa
siaukojimą: susirinkti iš visų 
Amerikos ir Kanados lietuvių 
kolonijų į Brooklyną, dėl su
darymo ateičiai progresyviam 
veikimui planų.

Linkiu jūsų darbuose ge
riausių pasisekimų, linkiu, kad 
šis Demokratinių Lietuvių Su
važiavimas surastų kelius ir 
būdą, kad į trumpą laiką ga
lėtumėm aplankyti Tarybinę 
Lietuvą ir kad iš mūsų gimto
jo krašto, Lietuvos, kas nors 
atlankytų mus.

Broliškai,
J. K. Mažukna.

P. S.: Skiriu penkinę suva
žiavimo reikalams.

STOUGHTON, MASS’.
Mes, Stoughtono lietuvių 

grupe, sveikiname Trečiąjį 
Demokratinių Amerikos Lietu
vių Suvažiavimą. Su pasveiki
nimu sykiu yra ir čekis ant 
$19. Aukavo šie draugai:

P. A. ir Marijona Jatuliai 
$10; W. ir Marijona'Stulgai- 
čiai $5: J. ir Agnes Petrukai- 
čiai $2; K. Valent; $1; J. La
vas $1. Viso $19.

Prie pasveikinimo taipgi ir 
mūsų linkėjimai visiems jums, 
suvažiavimo dalyviams. Drau
gai, mes turime gilų jumis pa
sitikėjimą, kad jūsų tarimai 
mus visus , lietuvius riš dau
giau ir drūčiau su Tarybų Lie
tuva. Mūsų visų obalsis: Arti
mo meilė ir darbas!

P. A. Jatul.

WASHINGTON, PA.
ALDLD 236 kuopa, savo su-

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964
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ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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. EVergrcen 8-9770 

sirinkime nutarė pasveikinti 
Trečiąjį Amerikos Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimą. 
Kuopa, negalėdama prisiųsti 
savo atstpvo, nutarė pasvei
kinti su $5, vėlindama geniau
sio pasisekimo suvažiavusiems 
draugams ir draugėms.

236 kuopos sekretorė, 
M. Janavičiene.

CLIFFSIDE, N. J.
LDS 115-ta kuopa sveikina 

Demokratinių Amerikos Lie
tuvių Suvažiavimą, įvykstan
tį 30 d. ko,vo, Brooklyn, N. Y., 
linkėdami jums, draugai, šio 
suvažiavimo dalyviai, sudary
ti gerą veikimui programą už 
demokratiją ir prieš reakciją.

Mes manome, kad dėl na
šesnio darbo reikėtų, organi
zuoti kolonijose komitetus, 
įtraukiant vietos organizaci
jas, kliubus ir šiaip draugijas 
su tam tikra mokestimi.

Sudaryti informacinį biurą- 
komitetą, kuris spausdintais 
biuletinais informuotų lietu
vius apie demokratijos priešų 
pastangas įtvirtinimui fašiz
mo.

Demokratinių Amerikos lie
tuvių darbui čia rasite $20, 
kuriuos suaukojo sekamai:

K. Steponavičius $13; G. 
Stasiukaitis $5; J. Bakūnas 
$1; J. Ališauskas $1. Viso $20.

Chas Stephans,
LDS 115 kp. sekret.

Gerbiami Trečiojo Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimo 
dalyviai:

Lietuvių Vilijos Choras svei
kina jus visus su $5 auka ir 
vėlina jums visiems geriausio 
pasisekimo, kad jūs galėtu
mėt padaryti kuo geriausius 
tarimus, kurie galėtų būti įvy
kinti gyveniman ir tarnautų 
darbininkų klasei.

Su geriausiais linkėjimais,
Lietuvių Vilijos Choras, 
Waterbury, Conn.

LDS 76 kp. širdingai svei
kinam Demokratinių Ameri
kos Lietuvių Suvažiavimą ir 
linkime rimtai ir šaltai svars
tyti svarbius bendrus mūsų 
gyvenimo reikalus, kurių yra 
daugybė, šiandien reakcija 
yra pasinio jusi sutrempti vi
sas teises darbo žmonių, ku
rias dar ligi šiolei darbinin
kai turėjo. Tad budėkime, 
kad galėtume pasekmingai 
savo teises apginti.

Šiam tikslui aukojame $10.
Draugiškai,

M. Jusevičius,
76 kp. raštininkas.
Chicago, Ill.

P.S.: Kuopos delegatė An
na Jokubauskienė.

Gerbiami Draugai:
Mes, LLD 20-tos kuopos 

Moterų Skyrius, ' sveikiname 
Demokratinių Amerikos Lietu
vių Suvažiavimą ir esame įsi
tikinę, kad šis suvažiavimas 
pasiims sau už pareigą pra
plėsti veikimą, kovojantį be
kylantį fašistinį pasimojimą 
sunaikinimui d e m o k r atinių 
teisių ir suras • būdus išjudinti 
daug didesnes lietuvių mases į 
veikimą apgynimui demokra
tinių teisių.

Sykiu siunčiame ir mažą au
ką — $2.

Geriausių pasisekimų jūsų 
darbuose šiame suvažiavime, 

f Draugiškai,

F. W. Skalius 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Moterų Skyriaus Komitetas:,
Pirm., A. Maldaikiene, 
Sekr.' O. Girnienė, 
Ižd. M. Kazlauskienė.

Trečiam Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimui.

Sveikiname Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą ir linki
me padaryti daug gerų tari
mų lietuvių tautos ir darbinin
kų klasės labui.

čia yra $5 nuo Brooklyno, 
Lietuvių Komunistų Kliubo.

Sekretorius.

Norwoodo Demokratinių 
Lietuvių Sveikinimas

Mes sveikiname Demokrati
nių Amerikos Lietuvių Suva
žiavimą ir linkime jam geriau
sio pasisekimo vieningai apsi
jungti kovai prieš reakciją, už. 
geresnį liaudies gyvenimą. Or
ganizavimui ir švietimo dar- J 
bu i sudėjome $23.

Norwoodo demokratinių lie
tuvių delegatės:

Ona Casper,
Monika Trakimavičienė, 
Mikalina Kroli.

Mūsų Lietuvių Piliečių Kliu- 
bas sveikina Dem. Lietuvių 
Suvažiavimą. Mes pilnai pasi
tikime, kad šis suvažiavimas 
pajėgs išrišti užbrėžtus svar
bius klausimus. Taipgi pasiun
čiamo aukų nuo L. P. KliubtfT 
$15 ir nuo pavienių $4.90. Au
kojo: D. Jusius 25c; M. Pa
plauskas 50c; G. Bagdonas 
25c; J. Šidlauskas $1; J. Shay, 
$1; F. Kaulakis 50c; T. Ar
lauskas 25c; P. Vaitekūnas 
50c; A. J. Sikorskis 50c. Viso 
$19.90.

Paul Vaitekūnas, 
Hudson, Mass.

LDS 62 KUOPA, SO. 
BOSTON, MASS.

Mes sveikiname trečiąjį pa
žangių Amerikos lietuvių su
važiavimą Brooklyne, kuris, 
kaip sykis, įvyksta* pačiame 
kritiškiausiame momente šios 
šalies istorijoje. Mes pilnai ti
kime, jog Amerikos pažangių 
lietuvių trečiasis suvažiavimas 
pašauks plačiąsias minias į 
kovą prieš reakciją, kuri pa
staruoju laiku pradėjo kelti 
galvą.

Mes sveikiname suvažiavi
mą su $10.

Valdyba.

DETROIT, MCII.
Detroito lietuviai per S. 

Tvarijoną sveikina Dem. Liet. 
Suvažiavimą, sudedami suva
žiavimui aukų sekamai: Gus
taitis aukojo $5; po vieną do
lerį: A. Budzin, R. Skarups- 
]<as, N. Grabauskas, J. Vasi- 
lius, Alex Brazevičius, J. Ja- 
kubson, K. N. Biliūnas, V. 
Kalinauskas, J. Lukas, A. 
Dapšis, J. Steponavičius, Vai
tekūnas, J. Laimikis, P. Bolis, 
B. Aleibis, J. Jureckas, A. Lu
košiūnas ir Bevickas.

Viso S. Tvari jonas pridavė 
suvažiavimui $23.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Tik vieną dalyką kun. Bal- 
kūnas pamiršo pasakyti: Kai 
pasaulyje viešpatavo bažny
čia ir kai bedieviai ant laužų 
spirgėjo, karai be perstojo vi
rė pasaulyje. Ilgiausias žmo
nijos istorijoje karas buvo 
“religinis karas.” Jis tęsėsi 
apie trisdešimt metų.

Dabar Brooklyno Vienybė 
pasiėmė ant savęs nedėkingą 
pareigą padaryti Dr. Grinių 
didvyriu ir mūčelninku. Jis ir 
kovojęs prieš vokiečius ir bu
vęs nacių ištremtas Vokieti
jon ( V., bal. 11 d.).

Būtų gerai, jeigu tai būtų 
tiesa. Bet Tysliava elgiasi tik
rai smetoniškai, kai jis pasle
pia tą faktą, kad Grinius nuo 
Hitlerio gaudavo pensiją, kad 
jis Lietuvoje hitlerininkų val
džioje tarnavo ir kad jis pats 
išdūmė pas Hitlerį iš Lietuvos.

Galima Tysliavai dovanoti 
už išsižadėjimą poetiškos gar
bės, bet jokiu būdu niekas 
jam neatleis griekų už begė
dišką tiesos iškraipymą šia
me atsitikime.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI 
DIRBTI FOUNDRĖJE 

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS < 

48 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS 

FLOCKHART FOUNDRY 
83 POLK STREET 

NEWARK, N. J.
(86)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

AUKŠČIAUSIA ALGA '
Namų darbininkė-Virėja. Priežiūra vaikų.
Lengvi skalbiniai. Guolis ant vietos. Reik*, 
liūgas geras paliudijimas. MRS. IMBER, 
111-15—75th Ave., Forest Hills, L. I. MT

ŠAUKITE BOULEVARD 3-0942.
(86)

GUZIKŲ DARYTOJOS 
IR

RANKINĖS SIUVĖJOS 
dirbti prie vyriškų drabužių 
WILLIAM ABEL, LTD. 

1163 — 6th Ave., kamp. 45th St.
New York City.

(86)

DALIAI LAIKO NAMŲ DARBININKE
3 dienas j savaitę. Pirmadieniais, treėiadie- 
niais, penktadieniais. Rytais. Nuolatinis dar

bas. $10.50 j savaitę. Kreipkitės i
M. GOLDENKOFF, 92-05 Whitney Ave., 

Elmhurst, L. I. Tel. HAVEMEYER 4-4488.
(87)

LICENSES 
WHOLESALE ANP RETAIL 

/ Beer, Wine, Liquor
/NOTICE is hereby given that License No. 
RL 885 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1605-7-9 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAPLE COURT REST., INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 808 has been issued to the undersignod 
to sell beer, wine and liquor at retail under’ 
Section 107 nf the Alcoholic Beverage Control 
Law at 616 DeKalb Ave., Borough "“of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ADOLPH STEPPE

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2425 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 538 — 6th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGLO REST., INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 958 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1556-60-62 -— Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WM. C. LOHRY & VINCENT SCHAYNE

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5314 has i>een issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 240 Prospect Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CATHERINE DI CHIARO

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1013 ^as been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at J916-8 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ,

JOSEPH REITZES , •
(The Turkey Bar)

NOTICE is hereby given that License No. f 
RL 7211 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 184 Hudson Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH ZARRELLA

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7999 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control ’ 
Law at 562-4 — 86th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

THOMAS B. DUKES

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6970 has been issued to the undersignod 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8226 — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE OXX 
(Oxhead Tavern)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13237 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control. Law at 
2814-16 Surf Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN SILVERMAN 
D-B-A Silverman’s Grocery & Dairy

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 993 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2261-3-5-9 Emmons Ave., Borough 
of Brooklyn, Countyt of Kings, to be con
sumed on the premises.

• JENNIE F. SESKIN

NOTICE is hereby given that License No. 
L 154 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 986 Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SUTTER LIQUOR SHOP, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3102 has been isSucd to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 29 Rock St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ALSTER, PAVILION, INC.
/ ’

Buvęs Anglijos premjeras 
Churchillas giriasi New 
Yorko spaudoj, kad jo ang
lai išgelbėję Graikiją nuo 
komunizmo.



NewYorko^zfe^Zlnioi
Sunkiai Serga Marion 
Strumskienė

Jau antra savaite kaip 
plaučių uždegimu serga Ma
rion Strumskienė, žmona Xa- 
vero Strumskio, savininko li
kerių krautuvės, 322 Union 
Avė., Brooklyne.

Strumskienė yra žymi me
nininkė, aukštai prasisiekusi 
dainininkė ir vaidinto ja. Ji 
serga savo namuose, gydoma 
dr. Valuko ir aptarnaujama 
slaugės. Mr. Strumskis skun
dėsi, kad neturėdamas, ką pa
likti krautuvėje negali pats 
ilgiau būti namuose prie ligo
nės. O duktė turi lankyti mo
kyklą. Ligonė krizį jau per
gyveno, tačiau gerėjimas dar 
lėtas.

Faustinas Dūlis Jau 
Pasveiko

Faustinas Dūlis, brooklynie- 
tis, buvo sunkiai apsirgęs gri
pu, 12 dienų išgulėjo lovoje. 
Dabar jau pasveiko. Jis ap
gailestavo, kad negalėjo da
lyvauti suvažiavimuose ir įvy
kusiose pramogose. Penktadie
nio rytą Faustinas Dūlis atsi
lankė į Laisvę ir paaukojo 
$5. Po ligos jis dar silpnas, ta
čiau pavasario ore greit su
stiprės.

“OKLAHOMA” IŠSKRIDO 
J ANGLIJĄ'

Viena visa kompanija muzi- 
kališko veikalo “Oklahoma” 
trim lėktuvais išskrido vaidin
ti Londone. Ten tikisi vaidinti 
per šešis mėnesius. Kita kom
panija tebevaidina St. James 
Teatre, W. 44th St,. Now 
Yorke.

You Can Get 
COLE’S “5000”

LONG-LIFE 
PHONOGRAPH

NEEDLE
FOR ONLY

$1

GARSUSIS DAINININKAS-AKTORIUS 
PAUL ROBESON EIS GEGUŽINĖJE

Pirmosios Gegužes didžiojo 
parado galvinyje, gegužes 
(May) 1 d., New Yorke, mar
šuos, bus vienu iš parado mar
šalų Paul Robeson, garsusis 
dainininkas, scenos ir filmų 
aktorius, kalbėtojas.

Kitu iš žymiųjų maršalų 
bus Howard Fast, autorius, 
May Day Committee for the 
Arts, Sciences and Professions 
pirmininkas.

Louis Weinstock, A FL Ma- 
liorių Unijos 9-to Distrikto fi
nansų sekretorius ir Rocco 
Franceschini, CIO Shoe Wor
kers Joint Council 13-to fin. 
sekretorius „ bus vyriausiais 
maršalais.

Daugelis kitų žymių unijis- 
tų ir šiaip visuomenininkų va
dovaus skaitlingoms organi
zacijų divizijoms ir būriams.

Šimtai organizacijų maršuos 
su savo kapitonais, floatais, iš

kabomis, benais, šokėjais, dai
nininkais ir kitkuo, kas sutei
kia paradui iškilmingumo, 
spalvingumo ir visokios gro
žės.

Lietuvių komitetas taipgi 
energingai rengiasi'. Bet suda
rymas parade skaitlingo ir 
spalvingo būrio yra visų dar
bas. Tad šio mėnesio 22-ros 
v a k a r ą, Laisvės salėje, 
įvyks mobilizacijos mitingas. 
Ruoškitės jame dalyvauti. Čia 
pamatysite, kas jau paruošta, 
pasiūlysite tą, ko dar trūks ir 
surasite, kuo jūs galėsite pri
sidėti prie bendros, didžiau
sios ir iškilmingiausios gegu
žinės iš visų buvusių.

Parado pirmieji būriai pra
dės maršu oti 1:30 vai. Už
kviesti miesto vyriausybininkai 
atvykti tėmytojais atmatuo
jančių i Union Square.

L. Komiteto Narys.

Prašys Paremti Kovą 
Prieš Kėlimą Rendy

Nepaprastasis k o m i t e tas, 
veikiąs apsaugai rendaunmkų 
reikalų, balandžio 14-tą pra
dės specialę kampaniją sukel
ti $20,000 fondą, kad galėtų 
veikti prieš kėlimą rendų ir 
prieš vis daugėjančias evikci-

jas.

Tomis trimis dienomis pra
ves 53 masinius mitingus gat
vėse. Miesto centro mitinguo
se pagelbės Broadway akto
riai. Organizacijos pagelbės 
rinkliavoje dėžutėmis, tikisi 
apie 7,000 aukų rinkėjų. Trys 
sunkvežimiai su garsiakalbiais 
važinės po miestą pirmadieni 
ii- antradieni.

Filmos-Teatrai

Nustatė Collyer’iy 
Mirties Priežastį

Atlikus pomirtinį antrojo 
Collyer’io lavono tyrimą, me- 
dikališkas egzaminierius Gon
zales nustatė, jog dabar at
rastasis negyvu Langley Coll
yer, jaunesnis iš dviejų brolių, 
mirė 5 iki 10 dienų pirm vy
resniojo, Homer io. Kad jis 
mirė staiga ar beveik staiga, 
užgriūtas jo paties paspęstų 
vagims spąstų, kaip nors nety
čia juos užkliudęs pats. Tą 
sprendžia pagal jo viduriuose 
rastus likučius maisto.

O vyresnysis brolis mirė iš 
bado jo prižiūrėtojui jaunes
niajam mirus nelaimėje. Me
nama, kad gal, Homer’is gir
dėjo brolio nelaimę. Gal ban
dė net pagalbon šliaužti ar iš 
lauko pagalbą šaukti. Bet bū
damas neregiu ir dalinai pa
ralyžiuotu per užkrautą, butą 
negalėjo dasigauti prie už
griūto brolio nei prie užkalto 
ir užkrauto lango, tad nega
lėjo broliui pagalbos gauti ir 
pats nusikankino badu.

Policijos pašaukėju buvo 
kaimynas muzikantas, užgir
dęs kitus kaimynus kalbant, 
kad Collyer’ių name nesimato 
gyvybės ženklo. O kad poli
cija greit kreiptų domę, jis 
tik taip sau, spėtinai, pasakęs, 
kad “name randasi negyvė
lis.” Pasirodo, tikrovėje būta 
net dviejų. O gal ir daugiau? 
Praeitą ketvirtadienį jų bute 
radę dvi žmogaus kaukoles ir 
dvejus griaučius. Tačiau spė
ja, jog tai liekana, vartota jų 
tėvo, buvusio žymaus d akta-

Kailiasiuviai Šaukia 
Mitingą Paminėti 
Dvejopą Sukaktį

Kailiasiuvių unijos New 
Yorko sekcija atsišaukė į tos 
industrijos ir kitų industrijų 
toje apylinkėje dirbančius 
darbininkus balandžio 14-tą, 
šį pirmadienį per pietus, daly
vauti masiniame mitinge ant 
29th St. prie 7th Ave., New 
Yorke.

Mitingą šaukia pagerbti ve
lionį Rooseveltą ir žydus ko
votojus, nacių išžudytus Var
šuvos ghetto skerdynėse. Jie 
mirė kovodami, kaip I miršta 
didvyriai. Mitingas įvyks pie
tų pertraukoje, 12 i Iri 1:30 v.

Draugai Neapleisi 
Pasivažinėjusio 
Busmano

William’o Cimillo sau darbi
ninkai, kiti tai pat kompanijai 
autobusų vairuotojai ir me
chanikai, šimtas jų, susišauki* 
specialį susirinkimą viename 
garadžiuje, Bronxe. Jie nusi
tarė suruošti pramogą,- kurio
je tikisi sukelti gana pinigui 
atmokėti jo skolas ir suteikti 
jam gerą gynėją-advokatą jo | 
byloje.

-------------- —------6-tas puslapi* 
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Pirmadienis, Baland. 14, 1947

Uždėjo Vainiką ant 
Roosevelto Kapo

Hyman Blumberg, Ameri
kos Darbo Partijos New Yor
ko valstijoje pirmininkas, pra
neša, jog tą partiją atstovau
janti grupė išvyko uždėti 'Tu
niką ant kapo velionies pre
zidento Roosevelto jo mirties 
dviejų metų sukakties dieną, 
balandžio 12-tą.

Gegužinės Šūkiai
Vienu iš vėliausia pasiūlys 

tų Bendros Gegužinės Komi
tetui šūkių, esąs: “Rather 
have peace — or a King in 
Greece?” Reiškiant: “Nori gy
venti taikoj — ar karaliaus 
Graikijoj ?”

Gegužinės komitetas, 13 
Astor Pl., New York, turi de- 
sėtkus šūkių, tačiau pasiryžęs 
gauti juo daugiau. Jis atsišau
kė į žmones sugalvoti-atsiųsti 
aiškių, trumpų šūkių ir masi
niam .dainavimui tinkamu dai
nų. ' •
.,»  ——— .......... ............... .................

BROOKLYN, N. Y.
Šv. Jurgio Draugystės metinis pik

nikas įvyks 28 d. birželio (June)), 
Dexter Park, Woodhaven, N. Y. Tad 
prašome draugijų viršminėtą dieną 
nerengti pikniko, kad -nepasidarytų 
nesmagumų vieniems ir kitiems. 
Ačiū. -- Pikniko Komisija. (86-87)

New Yorko gaisragesiai įsi
vedė tarpusavinį kraujo davi
mą viens kitam ištikus nelai
mei ar ligai, kurioje kraujo 
teikimas turi nulemiamos veik
mes į gydymą.

Anthony Aiello, 36 m., pas
kutinis buvusių pabėgusių ka
linių iš Brook lyno kalėjimo 
sausio 2-rą, nuteistas 26 mo
tų iki gyvos galvos kalėti už 
mirtinai pašovimą Louis’o Ma- 
resco susiginčijus su juo už

BIZNIERIAI, SKFLBKITF.S flicc ,osb 0 3 ir pusę metų da- 
LAlsvfej dėjo už pabėgimą is kalepmo.

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus
R II E I N G O L D 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

oo
EACH

MONEY BACK 
GUARANTEE

★ Each needle packed in a
■ beautiful Lucite case.
★ Made by skilled engineers 

to the finest precision and 
care... Each needle is 
checked 'and inspected.

★ This, needle is fitted with 
a special OSMIUM POINT 
— a metal alloy designed 
to give extra long life and 
a finer tonal quality with 
a minimum of surface 
noise.

★ THERE’S NOTHING 
FINER IN PERFOR
MANCE AT ANY PRICE.

MAIL COUPON and $1.00 to
E. H. Ellison Company 

127 N. Dearborn St. 
CHICAGO 2, ILL. — DEPT 6I4L
NAME............................ .........................

^ADDRESS..............................................
CITY ............................ STATE........

AGENTS - DEALERS —
Write for Special 

Miking Proportion.

............................. ; „-.......................

Radio City Music Hall
Filmą’“The Late George Ap- 

ley” ir religine temą šventiška
sis spektaklis “Glory of Eas
ter,” taip pat pavasarinis spek
taklis “Wings of Spring” pra
dėjo 4-tą savaitę. s

New York Paramount
Ketvirtą savaitę pradėjo fil

mą “My Favorite Brunette,” 
taipgi scenos aktai su Jimmy 
Dorsey, Pat Henning ir Louis 
Jordan ir jų grupėmis, švenčių 
sezonu šešis kartus per dieną 
pakartoja ir scenos aktus.

New York City Center
New York City Opera Com

pany pradėjo operų pavasarinį 
sezoną praeitą sekmadienį, mie- 
stavame City Center ir bus dar 
dvi savaites, šio penktadienio 
vakarą, 11-tą, perstatant “La 
Traviata,” pirmu kartu New 
Yorko operoje dainuos jaunas 
italas tenoras Luigi Infantino, 
24 metų. Jaunas dainininkas 
daugeliui jaunų amerikiečių 
esąs pažįstamas iš jo dainavi
mo kariškiams. Čionai atvykęs 
tik prieš apie mėnesį laiko.

Įžangos į miestavąją operą 
prieinamos visiems.

Atvyksta San Carlo Opera
Baigiant miestą vajai operai 

savo sezoną, New Yorke pradės 
12-kos dienų sezoną Fortune 
Gallo’s vadovaujama San Carlo 
Opera Co. Pįrmas perstatymas 
balandžio 23-čią. Vaidins kas 
vakaras, o šeštadieniais ir sek
madieniais po du kartu.
Embassy Newsreel Teatruose

Italijoje 10,000 žmonių klau
sosi Walterio Audisio, kuris nu
dėjo Mussolinį. Paryžiuje tūks
tančiai žmonių lanko artisto 
Van Gogh kūrinių parodą. Ke
turi Didieji lankosi Didžiajame 
Teatre. Taipgi žiniškos filmos 
iš Indijos, Palestinos, Graikijos 
ir kitur rodomos Embassy žinių 
teatruose 42nd, 46th, 50th ir 
72nd Sts., New Yorke.

Baletas Atvyksta į New 
York City Center

Baleto Teatras, vadovauja
mas Lucia Chase su Oliver 
Smith, scu 60 šokiku ir stambia 
grupe žymių šokio dailės artis
tų priešakyje turės trijų savai
čių baleto sezoną miestą,varne 
City Center pradedant šio mė
nesio 28-tą.

ro;
Mirusių brolių advokatas 

aprobuoja, kąęfsjų turto likę 
apie 111,000, rokuojant namą 
ir kitką rastą dar turint ver
tybės tarpe 120 tonų name 
rasto visokiausio laužo. Buvę 
rasta ir pundas senų banko 
knygelių su trejetu tūkstan
čių dolerių padėliu.

Harlemas Pasirodys 
Iškilmingai Pirmos 
Gegužės Parade

Pranešimas
RIDGEWOOD, N. Y.

LLD 55 kp. susirinkimas įvyks 
balandžio 15 d., 8 v. v. Šapolo-Vai- 
ginio salėje, 147 Thames Si., Brook
lyne. Visi nariai dalyvaukite, turė
sime daug svarbių dalykų aptarti. 
Atsiveskite ir naujų narių prirašyt. 
Kurie dar neužsimokėjote duokles, 
malonėkite užsimokėti šiame susi
rinkime. — P. Babarskas, sekr.

(85-86)

Charlie Chaplin, žymusis komikas, sugrįžo Į filmas

Po nepasirodymo filmose 
per kelis metus, garsusis fil
mų. komikas Charles Chaplin 
sugrįžo skirtingoje komedijo- 

j jo, kuriai jis pato parugė vei- 
I kalą, pats dirigavo- ir pats'vai-

dina joje vyriausią rolę.
Toji filmą, “Monsieur Ver- 

doux,” pradėta rodyti Broad-
Teatre, Broadway ir 53rd

St., New Yorke. - ■ • -

Harlemo Gegužinės Komi
teto susirinkime, įvykusiame 
praeitą trečiadienį, dalyvavo 
ir į veikiantįjį komitetą apsi
ėmė kunigas David N. Lico- 
rish, taipgi kelių kitų bažny
čių atstovai. Tarpe svietiškių 
yra faktinai' visos susiedijoje 
veikiančios, gyvuojančios or
ganizacijos: unijos, moterų, 
pašalpinės, meno ir kultūros, 
komunistų partija, negrų kon
gresas ir net grožio salionų 
savininkių organizacija. Jos, 
mat, dirba ir pačios savo ma
žutėse šaputėse greta savo 
darbininkių ir darbininkų rei
kalus skaito artimais saviems 
reikalams. Jaučia esant jų už
duotimi ir naudinga sau da
lyvauti darbininkų gegužinė
je.

LaGuardia stotyje jau įreng
ta radar stotis ir pravedami 
bandymai bile ore nuleistiinti 
atskridusius lėktuvus žemyn 
su kontrole iš stoties.

Miestas samdysiąs 600 so
cialių tyrinėtojų sveikatos ir 
ligoninių departmentams. Pra
dinė alga yra $1,800 melams.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

I

Valandos. 12 ryteValandos. į 8vakare
Penktadieniais Uždaryta

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES <181 Balių, Koncertų, Bankletų, 
Veatuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

ateičių* «u naujausiais Įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave. ,

Tel. STagg 2-8842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

’ Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIĄI

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GUVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARe KIEKVIENA ŠEŠTADIENI

459 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
(SkersainuoReDublicTeat.ro) Telefonas EV. 4*869d I

—--------------- ---............______________ '----- -- --------------------- -------------------------- ~ . - -■>

DIDELIS ATIDARYMAS
Grand Opening

Balandžio 19 April, 7 Vai. Vakaro
HAPPY DAYS RĘSTAURANT& BAR
426 South 5th St.,, Brooklyn, N. Y.

Naujas savininkas JUOZAS LUGAUSKAS kviečia 
atsilankyti, gražiai pavaišins.

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišininias 
bei pare. Prašome užeiti pasilinksminti.

Salę išnomuojame, dėl puotų, pokilių, krikštynų 
parių, vestuvių. ,

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.
.............................. ....... ................................. •------------------------------------------------- ' -.................... ... ........................................

LITUANICA SQUARE .

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS 
z —

' Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 Č*NION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergrcen 4-9612

ULOVA!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
MAN

I5hwd» . . . $2475

CAMBUDGE
. . . S2978

MATKK3 
TT Įnrili «. • •

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2178 (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarai*.

SkersainuoReDublicTeat.ro



