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nesupranta.

E. Lilienthal ir Re
Eisenhower pareiški-
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be 
ša-

fnano, kad tik
i išlaikyti 

slaptybes, yra 
nieko anie tai

Didelis lenku laivas “Bato- 
ry” atplaukė i New Yorką. Jis 
turi 14,300 tonu Įtalpos. Pir
mu kartu atplaukdamas atve
žė 853 keliauninkus. Grižo at
gal i Lenkiją 18 d. balandžio. 
Ateityje jis atplauks kaitą Į 
mėnesi iš Lenkijos ir kartą Į 
mėnesi gris atgal. Sekamas jo 
išplaukimas iš New Yorko bus 
gegužės 20 d.

Roman Shrabar, lenkų jieš- 
kojimo vadovas, paskelbė, kad 
jie .{ieško 100,000 lenkių mo
terų, kurias vokiečiai-naciaf 
atplėšė nuo šeimų ir išsivežė.

kų vi< r. iš Lodziaus miesto vo
kiečiai pavogė 4,300.

Mr. Armond D. Willis, bu
vęs atašė Jungtiniu Valstijų 
ambasadoje Maskvoje grįžta 
atgal. Jis sako, kad generolo 
W. Bedell-Smith politika yra 
žalinga draugiškiems santy
kiams tarpe Amerikos ir So
vietu Sąjungos.

Mr. A. D. Willis sako, už
tenka pabūti penkias minutes 
generolo Bedell-Smith parink-i 
tųjų tarpe, kad tą pamatyti.

Yorke žydą tautos 
ne vien pikietavožmonės 

prieš A’glijos konsulatą, bei 
net buvo jį “užkariavę.” Virš 
10 jaunų moterų ir vyrų suė
jo į britų konsulato namą ir 
reikalavo sulaikyti terorą 
prieš žydus Palestinoje ir neš
dintis anglams iš Palestinos.

Savo laiku Tautu Sąjungoj 
Mr. Litvinovas reikalaudavo, 
kad pastojus karui kelią, tai 
reikia nusiginkluoti. Tada jo 
balsas pasiliko balsu tyruose, 
nes Anglijos-Francijos “demo
kratai” nepaisė.

Kada išsivystė baisus Ant
ras Pasaulinis Karas, kada 
Anglija ir Franci ja atsidūrė 
bėdoje, tai tada ne vien jų 
“demokratai,” bet ir daugelis 
Amerikoje prisiminė Litvino- 
vo reikalavimus ir sutiko, kad 
jie buvo teisingi.

padėti yra 
organizacijoj. 
Andrius Gro-

N. Y. Miesto Taryba Senatas Užgyrė Trumano Siūlomą Paramą
Pasmerkė Prieš- 
Unijinius Bilius

New York. — šio miesto 
taryba bal. 22 d. pasmerkė 
visus kongresui įneštus bi
lius, reikalaujančius už
draust unijų pripažinimą ir 
streiko teisę. Smerkiančioji 
tuos bilius rezoliucija pri
imta 17 balsų prieš 3 (re
publikonų mašinos ratus). 
Ši rezoliucija, be kitko, sa
ko : “Didžiausia pažanga 
mūsų šalyje buvo pasiekta 
paskutiniu laikotarpiu, kuo
met taip augo darbo uni
jos... Vienintelis kelias iš
vengti streikų yra užtikrin
ti tinkamas darbininkų gy
venimui algas ir sąlygas, o 
tatai galima dabartinėse 
mūsų šalies sąlygose.”

Rezoliucijos priešams at
sakė darbiečiai miesto ta
rybos nariai M. J. Quill ir 
Eug. P. Connolly ir komu
nistai B. J. Davis ir P. V. 
Cacchione.

UŽGESINTAS NAUJAS 
PAVOJINGAS TEXAS 
CITY GAISRAS

Texas City. — Susprogo 
1,000 tonų amonijos nitrato 
chemikalo sandėlyje arti 

; prieplaukų šiame mieste ir 
kilo naujas smarkus gais
ras. Bet jis tapo užgesintas 
bal. 22 d. Pirmesni sprogi
mai ir gaisrai praeitą sa
vaite sunaikino didelę mie
sto dalį ir pražudė apie 600 
žmonių. Jie kilo iš nitratų 
eksplozijos laivuose Grand 
Camp ir High Flyer priep
laukoje.

Greit Užsidarysianti 
4-riu Didžiųjų Sueiga

Graikijos ir Turkijos Valdovams
19

Kas Bus Daroma Graikijoj ir 
Turkijoj už Tuos 400 
Milionų Dolerių

Washington. — Trumano 
valdžia skiria $300,000,000 
Graikijai ir $100,000,000 
Turkijai. Graikija už tuos 
pinigus bus ginkluojama ka
rui prieš respublikiecių par
tizanus, o liekama dalis pi
nigų būsianti panaudota 
Graikijos pramonei ir kt. 
ekonominiam pagerinimam. 
Visi Turkijai skiriami pi
nigai bus pavartoti kari
niam jos stiprinimui, girdi, 
“prieš spaudimą iš Rusijos 
pusės.”

Michigano Universitetas 
Uždarė Demokratinių 
Studentų Organizaciją

MiAnn Arbor, Mich. — 
chigano Universiteto,prezi
dentas Al. G. Ruthven už
draudė studentams palaikyt 
savo skyrių Amerikos Jau
nuolių Organizacijos dėl De
mokratijos. Uždraudimo lai
ške Ruthven sako, kad ta 
organizacija “žymiai pasi
davus komunistinei įtakai.” 
Michigano seimelio nutari
mu, jau pirmiau uždaryti 
šios organizacijos skyriai 
Valstijinėj Kolegijoj 
Wayne Universitete.

ll

VEIDMAINIŠKA LANDŪ
NO ŠNEKA APIE 
BRANGENYBĘ

tik Jungtinių Tautų Sei- 
nutarimo pravedimas — 
prie nusiginklavimo, — 
užtikrinimas laikos. Jis

Maskva, bal. 23. — Ame- 
i rikonų korespondentai pra
neša, kad šiandie ar rytoj 
užsidarys Keturių Didžiųjų 
konferencija M a s k v o je. 
Svarbiausi ginčijami klausi
mai dėl taikos sutarčių su 
Austrija ir, Vokietija liekasi 
neišspręsti.

Kansas City, Mo. — Alf. 
Landonas, buvęs 193Q m. re
publikonų kandidatas į pre
zidentus, dabar pareiškė, jog 
“brangenybė tai didesnis 
pavojus Amerikai, negu ko
munizmas.” Už per aukš
tas kainas jis kaltino demo
kratų valdžją. Bet jis nuty
lėjo, kad kongreso republi
konai davė" brangininkam 
valią, panaikindami kainų 
kontrolę.

• Jeruzalė. — Anglai varto
ja ir Transjordano arabų 
kariuomenę prieš kovingus 
Palestinos žydus.

Apeinama Jung. Tautos; tai Lygu 
Karo Paskelbimui prieš Rusiją, 
— Sako Senatorius Ed. Johnson

Washington. — Senatas 
67 balsais prieš 23 užgyrė 
prez. Trumano peršamą 
$400,000,000 paramą Graiki
jos ir Turkijos valdžioms. 
Už prezidento pasiūlymą 
balsavo 35 republikonai ir 
32 demokratai senatoriai, o 
prieš — 7 demokratai ir 16 
republikonų. Senato nutari
mas dabar perduotas kong
reso atstovų rūmui spręsti.

Pažangus demokratas se
natorius Claude Pepper pa
reiškė, jog Amerikos val
džia su savo paspirčia Grai
kijai ir Turkijai apeina 
Jungtim Tautas ir naikina 
jų įtaką. Republikonas sen. 
Kenneth S. Wherry vadino 
tą Trumano planą “karine 
avantiūra”. Kitas republi
konas, sen. George W. Ma
lone sakė, tai “būtų parama 
nešvariai Graikijos reakci
ninkų saikai” prieš padores
nius graikus. ,

Demokratas senatorius 
Edw. Johnson užreiškė, jog 
prezidento planas yra “ly
gus karo paskelbimui prieš

Pinigu Mėtymas Užsieniam 
Ginkluoti Galis Parblokšti 
Jungtinjif Valstijų Ūkį

Washington.— Toks žmo
nių pinigų eikvojimas, kaip 
prezidento Trumano siūlo
mi $400,000,000 Graikijai ir 
Turkijai, gręsia suardyti A- 
merikos ūkį, įspėjo .repub
likonas senatorius John W. 
Bricker. Naujoji Trumano 
politika, kariniais sumeti
mais kišdamasi į svetimus 
kraštus,- barsto Amerikos 
turtą ir eikvoja finansinę 
šios šalies jėgą, pareiškė de
mokratas senatorius Harry 
Byrd.

Federacija Įsteigė 
Fondą Kovai prieš 
Verguvės Bilius

Dabar panaši 
Jungtiniu Tautu 
Tarybų atstovas 
myk o i a u kelis kartus išdėstė
savo šalies politiką, kad tik 
mažini mas apsiginklavimo, 
kad 
mo 
eiti 
yra
kelis kartus įrodinėjo, kad rei
kia eiti prie to pirmiausiai pa
naikinant barbariškus užpuo
limo ginklus, o jų tarpe ir ato
mines bombas.

Bet kas dabar to paiso? 
Tūli diplomatai net sušilę įro
dinėja, kad “taiką gelbsti” 
ne nusiginklavimas, bet dides
nis apsiginklavimas. Ir jie ne 
tik taip kalba, bet ir daro.

Anglija
500 karo lėktuvą ir apie 50 
karo laivą vis “taikos palaiky
mui.” Mr. Trumanas pasiūlė 
suteikti Graikijai ir Turkijai 
$400,000,000 paskolą, veik 
išimtinai ginklais .

suteikė Turkijai

. Neseniai tapo pasirašyta 
taikos sutartis su Italija. Pa
gal ja Anglija ir Amerika tu
ri i.š Italijos atšaukti savo ar
mijas. Bet jau praneša iš Ro
mos, kad eina prie sutarties,
jog Amerikos armija ten pa- joj.

Pasinaujins Amerikos - Sovietų 
Derybos dėl Valdžios Korėjai

Maskva. — Sovietu užsie
ninis ministras Molotovas 
sutiko su Amerikos valsty
bės sekretoriaus Marshallo 
pasiūlymu panaujinti dery
bas karinėje Sovietų - ame
rikonų komisijoje Korėjoje

siliktų. Veikiausiai, taip ir 
bus. Sutartis vienas dalykas, 
o viešpatavimas kitas. Argi 
ne taip atsitiko su Filipinais, 
Islandija, Panama ir daugeliu 
kitų šalių ?

Tuo kartu Italijoj bedarbių 
armija auga ir skurdas didėja. 
Bedarbiai imasi energingiau 
veikti. Romoj jie apkūlė gra
fą Sforzą, užsienio ministrą. 
Užsienio armija ten gali bū
ti reikalinga taip, kaip Graiki-

dėl bendros laikinosios val
džios sudarymo- visam tam 
kraštui. (Amerikonai yr& 
užėmę pietinę Korėjos pu
sę. o Sovietai — šiaurinę.)

Molotovas, priimdamas 
Marshallo pasiūlymą, kalti
no amerikonus už -derybų 
suirimą dėl bendros Korė
jai valdžios. Amėrikonai 
reikalavo tartis su tokiomis 
pietinės Korėjos partijomis, 
kurios atmeta Sovietų-Ame- 
rikos sutartį Maskvoj (1945 
m. gruodyje). Molotovas, iš 
savo pusės,' siūlė įtraukti į 
planuojamą valdžią Visos 
Korėjos Darbo Federaciją, 
Visos Korėjos Valstiečių 
Sąjungą ir kitas demokrati
nes organizacijas, priiman-

1 čias Maskvos sutartį.

Rusiją”. Jis todėl siūlė pa
taisymą — uždraust kari
nių įrengimų siuntimą Grai
kijai ir Turkijai, taip kad 
vsi šie’ pipigai būtų panau
doti tik civiliams tų kraštų 
gyventojams šelpti. Johnso- 
no pataisymas tapo atmes
tas 67 balsais prieš 23.

Sena'tas priėmė gudrų re
publikonų vado senatoriaus 
Vanderbergo pataisymą, 
kuris sako: Jeigu Jungtinių 
Tau tų' Saugumo Taryba 7 
balsais 'iš 11 arba jeigu 
Jungt. Tautų seimas dviem 
trečdaliais balsų nutartų su
laikyti amerikinę paramą I ...... « .. .
Graikijai ir Turkijai ir pa- Graikijai ir Turkijai 
ti Jungtinių Tautų organi
zacija apsiimtų tuos kraš
tus remti (prieš 
mą), tuomet Amerika

Amerikinių Ginklų Sandėliai 
Egipte Galima Esą Persiųsti

Washington. — Darbo 
Federacijos vykdomoji ta
ryba atsišaukė į 7,650,000 
savo narių, kad sudėtų pus
antro miliono dolerių kovai 
dėl sumušimo įneštų kong
resui bilių, grūmojančių su
naikint unijas. Tuos pinigus 
Federacija naudos aiškini
mui per spaudą ir radiją, 
kaip šie biliai pavojingi a- 
merikiečių laisvei ir gero
vei. Federacijos taryba kar
tu prašo prezidentą Trumą- 
ną vetuoti - atmesti prieš- 
unijinį Hartley’o - Tafto bi
lių. Jeigu būtų išleistas pa- 
g^l tokius bilius įstatymas 
prieš unijas, tai “atidarytų 
duris fašizmui,” sako Fede
racijos vadų pareiškimas. 
Federacija Įspėja, kad toks 
Įstatymas pakenktų gamy
bai ir paaštrintų kovą tarp 
darbininkų ir samdytojų.Washington. — Vienas iš 

komuniz- Egipto sugrįžęs senatorius 
su- pranešė, kad Anglija tebe

laikytų savo pagalbą Grai- laiko sukrautus sandėliuose 
kijai ir Turkijai. Egipte gautus iš Amerikos

Šis Vandenbergo pataisy- ginklus, amuniciją ir kitus 
nepripažįsta Sovietų karinius reikmenis už 300 

milionu doleriu. Tas senato
rius ragino Amerikos val
džią paimti tuos karinius į- 
rengimus ir nusiųsti Graiki
jai ir Turkijai. Juk Anglija, 
girdi, nemokėjo ir nemokės 
Amerikai už tuos daiktus.

mas
Sąjungai nei keturiems ki
tiems didiesiems talkinin
kams teisės vetuoti (atmes
ti) daugumo nutarimą.

IOWOS SEIMELIS 
PRIĖMĖ BIUŲ 
PRIEŠ UNIJAS

WALLACE PER FRANCUOS 
RADIJU RAGINO AMERIKĄ 
DUOT PASKOLA SOVIETAM

ŽYDŲ BELAISVIŲ BADO! 
STREIKAS PRIEŠ 
ANGLUS

J Paryžius. — Henry A. 
Wallace, buvęs Jungt. Vals
tijų vice-prezidentas, pa
reiškė per Franci jos radiją, 
kad Amerika turėtų duoti 
Rusijai “nepolitinę pasko
lą”, ir tai būtų pirmasis 
žingsnis linkui pastovios 
taikos. Tokia amerikinė pa
skola turėtu būti per Jungt. 
Tautas įteikta Sovietų Są
jungai, sakė Wallace. Ame
rikos pagalba Sovietam rei
kalinga ypač dviem daly
kam : atsteigti nuteriotoms 
per karą plačioms sritims 
ir sušelpti žmones, kuriuos 
ištiko “didžiausia sausra vi
soj Rusijos istorijoj”, kaip 
priminė Wallace.

Tos nelaimės verčia So
vietus reikalauti kariniu at
lyginimų iš Vokietijos eina
mosios gamybos, tęsę Wai-

lace. Bet atpildai' iš gamy
bos, girdi, perdaug vargin
tu ir skurdintu vokiečius, o 
“skurdas yra karo motina.” 
Jeigu Sovietai gautų tinka
mą paskolą iš Jungtinių 
Valstijų, tai jie galėtų ap
sieiti be dirbiniu iš Vokieti
jos einamosios gamybos, 
pridūrė Wallace.

(London radijas trečia
dienį pranešė, jog Wallace 
ragino Ameriką per Tarp
tautinį Jungtinių Tautų 
Banka paskolinti Sovietams 
15 bilionų dolerių.)

Jisai tvirtino, kad galėtų 
taikiai sugyventi ir bendra
darbiauti “Rusijos komu
nizmas, vakarinės Europos 
socialdemokratija ir demok
ratinis Jungtinių Valstijų 
kapitalizmas.”

Des Moines, Iowa. —Šios 
valstijos seimelis 74 balsais 
prieš 31 nutarė uždrausti 
unijų pripažinimą dirbyklo- 

i se. Sykiu jis nusprendė var- 
■ tot valstijinių teismų in- 

' džionkšinus prieš tų už
draudimų laužytojus. lowos 
valstijos senatas jau kiek 
pirmiau užgyrė panašų bi-

Cyprus. — Žydai koncent- ]iu 100,000 unijistų bal. 21 
racijos stovyklose keturias d.'streikavo, protestuodami 
dienas badu streikavo, pro- prješ tą'bilių. Seimelis ne
testuodami, kad anglai ne- paisė jų protestų.
siunčia daugiau jų Palesti- į 
non apsigyventi.

60 CENTŲ PAKELIS CI- 
GARETŲ ANGLIJOJE

London. — Anglijos sei
mas užgyrė valdžios suma
nymą dar 50 nuošimčių pa
kelt taksus ant cigaretų. 
Taigi rūkytojas turės mokė
ti 60 centų už 20 cigaretų

Manila. — Filipinų val
džia verstinai rekrutuoja 
naujokus Į armiją. '•

Atvyksiąs Chiangas 
Del $500,000,000

Nanking, Chinija. — Chi
ang Kai-shekas, Chinijos 
valdovas, rengiasi vykti į 
Ameriką, kaip praneša jo 
partijos sekretorius. Chian
gas tikisi iš Amerikos gautį 
dar $500,000,000 “paskolos” 
karui prieš chinų komunis
tus.

I

Kongreso Atstovą. Rūmas Įkaitino 
Komunistą Partijos Sekretorią

Telefonistai Negrįš be 
Priedų Užtįkrinimo

Washington. — Telefonis
tų Sąjungos vadai užVeiškė, 
kad jie nešauks streikierių 
darban, iki kompanija iš 
anksto pridės telefonistams 
po $6 algos per savaitę. 
Tuomet streikierių vadai 
sutiktų derėtis dėl kitų še
šių dolerių.

Newarke. N. J., 10,000 te
lefonistų d e m o n s travo, 
smerkdami naująjį valstijos 
įstatymą prieš streikus. 
Kalbėtojai demonstracinia
me* susirinkime tvirtino, 
kad tas įstatymas priešin
gas Jungt. Valstijų konsti
tucijai.

4 Didieji liktai dėl 
Triesto Susitarė

di-Maskva. — Ketu riu v 
džiųjų talkininkų užsieninių 
ministrų konferencija nu
tarė, kad Jungtinės Tautos 
suteiktų $5,000,000 paramos 
Laisvajai Triesto Sričiai. 
(Triesto uostamiestis su a- 
pylinke yra atimtas iš Ita
lijos ir pervertas į tarp
tautinę talkininkų žinybą.) 
Keturi Didieji taipgi nuta
rė, kad reikmenys Triestui 
būtū be muitų įleidžiami iš 
Italijos ir Jugoslavijos.

Tebėra suklimpusios de
rybos >dėl taikos sutarties su 
Austrija.

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas 196 balsais 
prieš Vieną (darbietį Mar- 
cantonio) įkaitino Komuni
stų Partijos sekretorių Eu
gene Dennisą, girdi, “už 
kongreso paniekinimą.” Pa
niekinimas esąs tame, kad 
Dennis atsisakė atvykti ir 
liudyti bal. 9 d. kongresi
niam Neamerikiniu Veiks
mų Komitetui, kaip tas ko
mitetas reikalavo. Kongres- 
manų rūmas 357 balsais 
prieš du (Marcantonio • ir 
A. C. Powell) taipgi įkaiti
no newyorkietį komunistą 
advokatą Leoną Josephsoną 
už atsisakymą prisiekti liu
dyti Neamerikiniam Komi
tetui. Už tai gręsia Denni- •• T 1 • • 1 • •

metų kalėjimo ir $1,000 pi
niginės baudos.

Josephsonas ir Dennis ne
pripažįsta tam komitetui 
galios ir sako, kad kcųnite- 
to veikla laužo konstitucinę 
žodžio laisvę.

Federaliame apskrit. tei
sme prasidėjo byla prieš vo
kietį - austrą. komunistą 
Gerhardtą Eislerj dėl to, 
kad jis taipgi paniekinęs 
kongresą, , a t sisakydamas 
liudyti Neamerikiniam Ko
mitetui apie savo paspor- 
tus. Eisleris buvo žymus ko
votojas prieš nacizmą Vo
kietijoje.

Airija prašo kviečių 
Amerikos.

Būsią

• v
1S
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Prezidento T rumuno Prakalba ir Padėtis Šalyje
Stambioji žinių agentūra Associated Press suruošė 

didžiąjame Waldorf-Astoria viešbutyje pietus ir pa- 
* kvietė prezidentą Trumaną pakalbėti. Tai buvo pereitą 

pirmadienį. Kaip ir visuomet, prezidento prakalba buvo 
oro bangomis perduota visam kraštui, o ant rytojaus dar 
ištisai tilpo didžiuosiuose dienraščiuose. Tuo būdu visa 
Amerika tapo supažindinta su prezidento pareikštomis 
mintimis.

Visą savo kalbą prezidentas pašventė naminiams rei
kalams. Jis pripažino ir faktais parodė, kad kainos iškilo 
iki padangių ir kad mes stovime prieš rimtą pavojų eko
nominio “atslūgimo”. Tiktai nuo 1945 metų, jis pasakė, 
rakandų kainos pakilo 25 nuoš., rūbų — 24 nuoš. o mais
to — net 36 nuoš. Urminės įvairių daiktų kainos pakilo 

' dar aukščiau. Pavyzdžiui, audiniai 39 nuoš., žemės ūkio 
produktai 40 nuoš., statybos medžiagos 51 nuoš., mais
tas 53 nuoš.!

Jis prisiminė ir apie korporacijų ir trustų pelnus. 
Korporacijų pelnai tik pienais 1946 metas paaugo 33 
nuoš. Ir pridūrė: “Korporacijų pelnai per šių metų pir
mąjį ketvirtį bus dar aukštesni.”

Vadinasi, kainų pakilimas suėjo į korporacijų kiše- 
nius. Darbininkams neteko. Taipgi neteko, arba labai ma
žai teko, viduriniam luomui, tai yra, sjnulkiems krautuv- 
ninkams. Viską prarijo fabrikantai ir trustai, kurie kon
troliuoja pagamintų daiktų paskaidymą.

Šis kainų pakilimas stato į pavojų visą šalies eko
nominę padėtį. “Pavojinga Jdaida yra sakyti,” pareiškė 
prezidentas, “kad šiandien kainos nėra per aukštos tik 
todėl, kad žmonės dar daiktus tebepereka. Tiltas, kuriam 
skirta pakelti tik 10 tonų svorį, nebesaugus, kai ant jo 
uždedama 15 tonų, nors jis dar nėra pradėjęs lūžti. Šis 
svorio perviršis turi būti laiku nuimtas. Per vėlu nuimti 
tada, kai tiltas jau pradeda lūžti.

“Mes turime vieną tikrą formulę dėl pagimdymo at
slūgimo arba depresijos. Tai yra formulė palaikyti per 
aukštas kainas. Pirkimas sustoja, gamyba nupuola, ne
darbas prasideda, kainos susmunka, pelnai išnyksta, biz
nis subankrutuoja. Ši formulė buvo išbandyta po Pir
mojo Pasaulinio Karo.”

Prezidentas mano, kad tos pačios klaidos Amerika ne
beturi daryti. Todėl jis kreipiasi į biznierius ir kapita
listus susimylėti ant Amerikos ir kainas numažinti!

Nieko negalima pasakyti prieš prezidento argumen
tus. Kiekvienas amerikietis žino ir mato kainų iškilimą. 
Kiekvienas jaučia artėjantį ekonominio atslūgimo pavo
jų. Jau dabar darbininkas, netekęs darbo, turi gerai pa
vargti, kad kitą susirasti.

Bet kame išeitis? Ką pasiūlė mūsų prezidentas savo 
prakalboje?

Beveik nieko nepasiūlė. Jis tiktai pažadėjo nepa
leisti iš kontrolės rendų, kredito ir eksporto. Bet jis pats 
sako, kad tas savaime nenumuš kainų. Faktas yra, kad 
rendų, kredito ir eksporto kontrolė iki šiol veikė, bet, jo 
paties pripažinimu, kainos be sustojimo kilo. Vadinasi, 
prezidentas ir vyriausybė neturi jokio plano dėl kainų 
numažinimo.

O tas prezidento prašymas, kad pelnagrobiai suval- 
dytų savo apetitus ir savanoriškai kainas numažintų, | 
aišku, nieko neduos. Nesinori tikėti, kad jis pats tikė
jų, jog jo prašymas bus išklausytas.

Taigi prezidentas paverkė kartu su visais verkian
čiais Amerikos žmonėmis dėl pavojaus, bet nieko apčiuo
piamo ir konkretaus nepasiūlė pavojų pasitikti arba jį.

Dienraštyje Vilnyje (bal. 
21 d.) L. Pruseika rašo:

“Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos (seimo) pirmoj se
sijoj kalbėjo du deputatai 
(atstovai), su kuriais, jau
nose dienose man teko mo
kytis Liepoj aus gimnazijoj. 
Tai profesorius P. Mažylis 
ir rašytojas A. Žukauskas- 
Vienuolis. Abu paeina iš 
Aukštaitijos.

“Prof. Mažylis sakė: “Iš
laisvinta nuo kapitalizmo 
varžtų Lietuva artimoje at
eityje iš atsilikusio agrari
nio krašto virs klestinčia 
socialistine respublika, \ su 
išvystyta pramone, mecha
nizuotu žemės ūkiu, su pla
čiu mokslo, kultūros ir svei
katos įstaigų tinklu.”

“P. Mažylis, visa savo, sie
la, įsijungė į socialistinį 
darbą.

“Antaną Žukauską-Vie- 
nuolį (anykštėną) paskutinį 
kartą mačiau Maskvoje, ka
da 1911 metų gale, bėgant 
iš Sibiro, man teko ,ten su
stoti. Jis buvo vienatinis 
mano draugas Maskvoje ir 
padėjo kuo tik galėdamas.

“A. Žukauskas, dabar pla
čiai paskilbęs rašytojas, ir 
Aukščiausios Tarybos depu-

tatas, štai ką pasakė: “Šie- 
met minėsime lietuviškosios, 
knygos 400 metų jubiliejų. 
Spalis (1917 p. revoliucija)1 
praskynė kultūrai kelią į 
liaudį, į mases ir dabar kny
gos priklauso nebe saujelei 
‘rinktinių’ žmonių, o milio- 
nams, šimtams milionų. Da
bar lietuviškos kultūros lo
bynas tampa žinomas ir ar
timas visoms broliškoms 
tautoms.”

Teisybė gryna, kaip aša
ra.

“Sakykit man, kodėl aš 
turėčiau tikėti kokiam pa
bėgėliui, atsibasčiusiam iš 
Vokietijos, o ne Mažyliui, ne 
Žukauskui, ne Untuliui, ne 
šimtams tų geriausių inte
ligentų, kurie pasirodė es
ant ryžtingi net sunkiau
siuose vokiečių okupacijos 
momentuose?

“Dabar jie savoj stichijoj. 
Dabar jie kapitonai didžiam 
valstybiniam laive.”

SAKO
randasfVokietijoje, Austri
joje ir kitose vietose. Jie 
susimaišę su išvytais ir pa- 
bėgusais ir dabar deda vi
sas pastangas, kad jų nepa
liktų vienų tie, kurie gali 
grįžti namo ir pradėti gyve
nimą iš naujo. Kiekvienam 
gali būti aišku, kaip nepato
gu būtų jiems, jeigu jie lik
tų vieni.

“Tie žmogžudžiai veržiasi 
į Jungtines Valstijas, Kana
dą, Pietų Ameriką. Jie nori 
pabėgti, pasislėpti, nes bijo 
atsakomybės.”

Saulėtoji floridą 
Ar Visiems?

Rašo JONAS GUŽAS

LELAND STOWE, žymusis 
komentatorius (lietuvių žen
tas) yra pirmasis unijų pir
mos nacionalčs radijo progra
mos žinių perdavėju per ra
diją. Ta pirmąja unija, įve
dusią reguliarę nacionalę ra-

United 
Machi-

Pasa- 
atmuš-

dijo programą ' yra 
Electrical, Radio and 
ne Workers. Tikslas? 
kyti žmonėms tiesą ir
ti visą virtinę priešdarbinin- 
kišku radijušų paskleidžiamų 
paskalų-.- Pasiklausykite. Jis 
girdimas 7:30 vai. vakaro, 
Eastern Standard Time, Mu
tual ryšiais, pradedant balan
džio 23-čia.

KUR TIE ŽUDIKAI?
Kanados Liaudies Balsas 

rašo:
“Vienas Winnipego lietu

vių atsiuntė mums iškarpą 
iš Winnipeg Free Press, 
kurioje aprašomas Mašos 
Benjos koncertas Winnipeg. 
Maša Benja yra kilusi iš 
Lietuvos, žydų tėvų ir dabar 
lankosi Kanadoje su tikslu 
padėti savo tautiečiams, ku
rie tebekenčia baisias kan
čias Europoje.

“Ji studijavo Berlyne ir 
dainavo Vokietijos žydų 
koncertuose pradžioj nacių 
ablavos ant žydų. Ji buvo 
liudininke visų tų baisumų, 
kuriuos naciai atliko prieš 
žydus. Kas svarbiausia 
mums, tai ką ji sako apie 
lietuvių darbus prieš žydus. 
Ji pabėgo į Jungtines Vals
tijas tik prieš karą.

“Jos tėvai ir giminės gy
veno Lietuvoje ir kai naciai 
įsiveržė į Lietuvą, prasidėjo 
baisios žydų skerdynės. “Vi
si žydai Lietuvoje,” sako ji, 
“buvo išžudyti lietuvių, su 
kuriais jie gyveno metų men
tus ■— tai buvo pasiutimaš.”

“Mano tėvas,,motina, bro
liai ir seserys buvo visi už
mušti, kada vokiečiai atėjo 
— ir juos užmušė jų pačių 
draugai — o mūsų šeimyna 
išgyveno tenai ištisas gent- 
kartes.” »

“Kur dabar rJndasi tie 
lietuviai, kurie išžudė Lie
tuvos žydus? Kur randasi 
tie, kurie padėjo naci'ams 
išžudyti Lietuvoje pusę mi
lijono rusų, Ijetuvių, žydų 
ir kitų? Aišku, dauguma jų

SAKO: NEBUS PASTO
VIOS TAIKOS, JEI NE
BUS LAISVA AFRIĘA

Mokslininkas Albert Ein
stein aną dieną pareiškė: 
jei nebus išlaisvintos koloni
jos, ypačiai Afrikos paverg
tieji žmonės, tai nebus nei 
pastovios pasaulyj taikos.

Daugiausiai žmonių Af
rikoje pavergusi turi Angli
ja. O kad juos labiau “už- 
bovyti”, tai į Pietų Afriką 
nuvyko Anglijos karalius su 
šeima ir ten tuos , žmones 
“laimina.” Kaip jis juos lai
mina? Jis teikia visokių do
vanų tiems gaivalams, kurie 
tarnauja Anglijos imperijai, 
engdami milijonus varge 
skęstančių žmonių.

Amerikoje veikia Council 
on African Affairs (Taryba 
Afrikos Reikalams), kuri 
darbuojasi pavergtų Afri
kos tautų išlaisvinimui. Ši
toj Taryboje veikia toks 
pasauliniai žinomas vyras, 
kaip Paul Robeson, daini
ninkas ir visuomenininkas.

JEI WALLACE TEN 
GALĖTŲ NUVYKTI!...

Graikijos partizanai, — 
teisingiau EAM’o Centrinis 
Komitetas —• pakvietė Hen
ry A. Wallace atvykti į 
Graikiją ir susipažinti su 
tenaitine padėtimi.

Nemanome,, kad buvęs 
vice - prezidentas galės ten 
nuvykti, bet jei jis galėtų 
Graikijon nuvykti ir susipa
žinti su padėtimi, be abejo, 
jįs turėtų daūg ko pasakyti, 
sugrįžęs Amerkon.

Šiuos žodžius rašant, Wal
lace y^a Franci j oje.

(Tąsa)

Gyvulių buitis prasta. Ra
guočiai maži, gauruotais 
plaukais, pašiurpę karvu
tės — šiltų kraštų veislės. 
Gyvuliai smulkūs, maži — 
nei pieno, nei mėsos kažin 
kiek iš jų. Ką norėti iš gy
vulio? Maisto, kaip ir nėra, 
žolė sausa, kieta, o maistui 
tinkamos mažai. Ganyklos 
užaugę aštria žole. Gyvulys, 
iki dasigauna per brūzgus 
pas maistą, snukį* susidras
ko erškėčiais, prisikankina 
maisto medžioklėje.

Kiaulės maišosi tarpe ra
guočių ir atskirai bėgioja 
po laukus. Plonos, kaip 
tos. Gal yra geresnių? 
mačiau. Miesteliuose 
priimta kiaulę laikyti 
praeivį “užkalbina”: kriu, 
kriu! Daugiausiai juodos 
spalvos kiaulės. Juodos, lie
sos — karščio ne tiek bijo.

„Arklys pusbadžiai gyve
ni, kaip kiti gyvuliai. Lie
sas, kaip smičius — oda vos 
laiko kaulus. Jų čia iš viso 
mažai matyti. Tokius ark
lius darbams nenaudoja. Ki
tas laikyk kad turėt užsiėmi
mą— varnams žaislą. Ark
liais dirbant nepastebėjau. 
Jį mašina iš darbo išstūmė į 
paniekos rinką. Ar atgaus 
arklys neseniai prarastą, 
garbingą vietą? Sunku įspė
ti. Tūkstančius metų ėmė 
sunkiu darbu įgyti garbę. 
Kam neprisimena posakis: 
“stiprus, kaip arklys”?

Miškai
Miškų Floridoje yra dide

lių ir daug: plotai, po kelius 
šimtus akrų, lūžta miškais. 
Pušynai didumu užima pir
mą vietą. Pušynų daug, bet 
nepatrauklūs. Pušelės trum
pos - apšepę, apsikarstę it 
ožio barzdomis, žole-tilland- 
sia. Lieknių medžių, gra
žiai išbėgusių į aukštį, kaip 
rytų miškuose — nematyti.

Ąžuolas - milžinas ne tas, 
kokį mes žinome - išsivaiz
duojame. Auga ' čia tropiš
kas ąžuolas — live oak veis
lės medis. Neąžuoliškas ą- 
žuolas — trumpas-kreivas, 
lapeliais mažais. Beje, la
puotas apskritus metus — 
visada žalias. Kuklus me
dis pažiūrėti — šakos apki
bę žole - tillandsia. Barzdo
tas, kaip Kalėdų Diedukas, 
— vos matyti iš po žolių.

Kas per augmuo yra til
landsia, kai kas klaus. Til
landsia yra tropiškas oro 
augmuo — auga-minta oru, 
o ne iš žemės ima maistą. 
Savotiška “samana” — ilgų 
kasnykų pilkšva žolė. Ji,

len- 
Ne- 
irgi

tarsi gūšta, prikibus prie 
medžių šakų ir supasi - ma
skatuoja. PasHaikyti ant 
medžių - tvorų, turi neva 
šakneles. Maistą - drėgnu
mą neima iš oro per “neva 
šakneles”, bet visas augmuo 
pritaikytas sugerti maistą 
bet kuria vieta. O čia šilta- 
drėgna, tai tillandsia gra
žiai tarpsta - išauga iki 
dviejų pėdų ilgio, plevėsuo
ja kasnykai, visaip susisu- 
kioję-susigerbinėję, pasika
binę ant medžių šakų. Miš
kas atrodo, kad apstotas 
kokių parazitų pražilęs. 
Ji miškui ne priedas, o mi
nusas.

Ar ne geriausiai iš visų 
medžių save -atsirekomen- 
duoia - atsiskiria banyan’as 
medis. Gal žinomas kitu 
vardu ? Savotiškai ypatin
gas tropiškas medis. Ne 
aukštas, bet labai platus. 
Kamienas žemas — žmo
gaus aukštumo, Osakos iš
auga destėkus pėdų į plotį- 
ilgį. Vienas medis šakomis 
gali apsupti didelį namą, 
ant tiek ilgas turi šakas. 
Dabar kyla klausimas: Kaip 
medis atlaiko tokias ilgas 
šakas? Kodėl nenuplyšta ša
kos?

Vienu žodžiu į šj klausimą 
atsakyti negali. Kuo medis 
apsirūpina? Ve, kame gud
rumas glūdi: Kada šąkos iš
auga - sūtankėja, tada me
dis išleidžia “šaknį” iš ša
kos, kaip botagą. Šaknis au
ga žemyn, dąsiekia žemę, į- 
auga į žemę, sustorėja -at- 
spiria sunkią šaką. Tokių 
paskirų šakų, su “paspir- 
kais,” kitas medis turi po 
keliolika. Kada “paspir- 
kai”, augdami, sustorėja, 
iridis, išrodo žmogaus tiks
liai suramstytas.

Klimatas
Klimatas Floridos ne vi

siems naudingas - sveikas. 
Atmosfera visada šutri- 
drėgna. Keno sveikatai sau
sas oras reikalingas, tokis 
asmuo čia atvažiavęs skau
džiai nusivils. Kam ne —at
ras “atsinaujinimo” fonta
ną - eleksyrą sveikatai. No
rinti ieškoti sveikatai šalti
nių Floridoje, tai turėkit tą 
faktą mintyje. Vietoje pa
taisyti sveikatą, daugiau čia 
gali susirgti, jeigu netiks 
oras. Sergant, pirma pasi
tarkite apie sveikatą su ži
novu - daktaru, o tik tada 
važiuokite.

Vasara Floridoje karšta. 
Nepratusį, karštis pusėtinai 
suvargina — spuogais iš
beria, nusilpnina. Rudens 
laike buvau, karščių nejau
čiau. Oras panašus į šiaurės 
vasaros. Dieną, kada saulė 
kaitina, šilta ir rudens lai
ke, bet saulei pasikavojus— 
oras greit atvėsta. Tiesa, 
dieną saulės čia netrūksta— 
lyja retai, tai saulė ištisas 
dienas’ šviečia.

Tačiau naktys čia vėsios: 
spėjo saulė pasikavoti už 
horizonto, oras ir atsimainė, 
atvėso. Dieną nešalta ir 
vienmarškiniam, vakare 
megstinį pravartu turėti. 
Vyriausiai , oras gal dėl 
to greit vėsta, kad čia at
mosfera drėgna. Kada vėjas • 
papučia, tai ir eina šalta, 
šiurpi oro srovė per kūną. 
Sveikas žmogus nejaučia to 
tiek, bet ligotas, ar kandi
datas į sergančius, greit 
junta nepatogumą.

(Bus daugiau)

APIE ROOSE VELTĄ
Tarybų Sąjungos ambasa

dos Washingtone leidžia- 
mąjame,biuletine— “USSR” 
bal. 16 d. — įdėtas straips
nis apie velionį prezidentą 
Rooseveltą dviejų metų nuo 
jo mirties sukakties proga. 
Straipsnis baigiamas šiais 
žodžiais:

‘'‘Visi progresyviai ir tai
ką. mylį žmonės visuomet 
pagarbiai mines didįjį pre
zidentą.”

dytojai, matyt, neišdrįsta šaukti organizuotus darbinin
kus į žūtbūtinę kovą. Jie irgi pasimokė iš praeities. Šiuo 
tarpu jie tikisi legališkomis priemonėmis pasiekti tai, 
ką praeityje laimėdavo atvirose kovose. Jie daug tikisi 

. Jie mano, kad įstatymais 
jiems pavyks palaužti darbininkų jėgas. Paskui jau 
bus lengva apsidirbti.

Organizuoti darbininkai puikiai supranta šį samdy
tojų manevrą. Jie irgi išnaudos visas priemones šio suo
kalbio išblaškymui. Jų dabartinės sutartys dėl algų pa
kėlimo, jų ryžtas neduoti samdytojams progos išprovo
kuoti atvirus konfliktus, parodo unijų subrendimą ir 
mokėjimą maneVruoti. '

prašalinti. Kaip prieš jo §ią prakalbą, taip .dabar, pasilie- i iš Kongreso ir vyriausybes.
kame, kas liečia vyriausybę, susidėję rankas laukti, kaip 
nulems likimas.

Kitas Didžiulis Darbininkų Laimėjimas
Visų buvo nekantriai laukiama, kuomi pasibaigs 

United Steel Workers of America derybos su United 
Steel Corporation. Visa Amerika lengviau atsiduso, kai 
pereitą sekmadienį išgirdo, jog derybos pasibaigė lai
mingai. Organizuoti darbininkai gali pasididžiuoti kitu 
gražiu laimėjimu. Savo organizuota galybe plieno dar
bininkai laimėjo geroką algų pakėlimą be atviro su sam
dytojais susikirtimo. Jie gauna 15 centų į valandą pa
kelti algas.

Manoma, jog panašiomis sąlygomis bus susitarta ir 
automobilių gamyboje. Galimybių yra automobilistams 
laimėti šiek tiek daugiau. ' Unija laikosi 23 centų reikala
vimo.

Jau pirmiau CIO elektrinių darbų ir gumos darbi
ninkų unijos be streiko laimėjo algų pakėlimus. Dabar 
plieno darbininkai susitaikė su stambiausiu plieno trus- 
tu/Manoma, kad kitos plieno kompanijos paseks United 
Steel Corporation pavyzdžiu.

Šis darbininkų judėjimas už algų pakėlimą pasidarė 
neišvengiamas, kai kainos buvo paliktos be jokios kont
rolės ir kai jos pradėjo kilti į padanges. Kas labai svar
bu, tai kad pakėlimas pasiekiamas susitarimo keliu. Sam-

Anglija Nepaleis Palestinos
Pasirodo, kad Anglijos kreipimasis į Jungtines Tau

tas su Palestinos reikalu nereiškia jos norą tos “naštos” 
nusikratyti. Atvirai kalbama, kad Anglija nė nesapnuoja 
įš Palestinos pasitraukti, tai yra, atsižadėti mandato. 
Viskas, ko ji norinti, tai gauti Jungtinių Tautų patarimą 
ir pągalbos. Jei Jungtinių Tautų nutarimas jai patiks, 
ji jo' klausys. Jeigu nepatiks, jinai ant jo nusispjaus! 
Taip kalba patys anglai. ' -

Tuo tarpu auga pasaulyje nuomonė, kad anglai turi 
nešdintis iš Palestinos laukon. Žydai seniai nepatenkinti 
anglų viešpatavimu. Arabai taip pat nori anglų prasi- 
šalihimo. - - >

Anglų buvimas Palestinoje yra nepateįsinama prie
varta. Jungtinėms Tautoms padedant, nepriklausoma Pa
lestina daug greičiau ir pa 
arabų santykius. ■ '

jf^jS^X

Streiklaužei bandant pereiti pikieto liniją prie Bell 
telefonų monopolijos centro, Chicagoje, streikierės ją 
pasitinka su ne labai jai maloniais garsais ir žodžiais. 
Ir ne tos kelios čia matomosios taip jaučiąsi ir elgiasi, 
už jų pečių randasi 325,000 kitų telefono darbininkų.

sėkmingiau išspręstų žydų-
---------------------- 2-ras puslapis 
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Ketvirtad., Baland. 24, 1947
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B'lieve Me
By FRANK STULGIS

W/iy They re Afraid of Henry Wallace
At this writing, the “big 

guns” are still trained on 
Henry Wallace and the peo
ple who are bent on “stopping 
Communism” with $400,000,- 
000 poured into Greece and 
Turkey, plus arms, are boom
ing off right and left. There 
was the man in Congress who 
suggested that Wallace be 
persecuted under the 1799 
“Logan Law.” Too bad the 
person , who mentioned the Lo
gan Law did not check on the 
background of that particular 
cute piece of legislation. It 
was passed to punish a friend 
of Thomas Jefferson whom 
the tories wanted to “fix” 
during John Adam’s adminis
tration. Logan was in France 
working for peace at a time 
when Alexander Hamilton’s 
gang was bent on throwing 
United States’ weight about a 
bit, although that weight was 
not veiy much compared to 
ours today.

But Wallace carries on and 
men in Washington are shiv
ering, calling names and do
ing everything except saying 
publicly that he should be 
shot.

William Philip Simms, a 
columnist for the Scripps- 
Howard chain of newspapers, 
in speaking of the possibility 
of Wallace’s campaign, says 
the reason this incident is so 
serious is because “so delic
ately poised is the world si
tuation that
might turn the scales.

The world

If you say it in this country, 
you will be ignored — if you 
go to Europe and say it. it is 
treason — that is the type of 
thinking that is going on to
day. That is not democratic 
sort of thinking. That is the 
sort of thing that only a de
cade or so ago laid the basis 
for the war which was still 
being fought at this time two 
years ago.

But no matter — we must 
all recognize that we are liv
ing in the United States and 
the United States is in the 
world. That we are only 120 
or 130 million in a world of 
2 billion. That most of vthe 
130 ipillion here as well as 
most of the 2 billion abroad 
want to see this country and 
the USSR getting along to
gether like friends and set
tling their disputes, if there 
are any arising 
Nations, which 
establish.

Our attitude 
problems of the 
much to set the
world about America, 
continue to work with 
cracy — we shall be 
liked — if not, we’re
to make a lot of enemies for 
which we may some day be 
very' sorry.
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President Roosevelt and the 
things for which Roosevelt 
stood while he was alive, re
members that Henry Wallace 
was Vice President and feels 
that after FDR’s death Wal
lace inherited the views of our 
great President and 
mantle.

“Reports from abroad 
cate,” says Mr. Simms,”
Leftists have prepared de
monstrations for Mr. Wallace 
equalling any ever accorded 
an American in Europe—even 
Woodrow Wilson.” And all 
this will be at the expense of 
Mr. Truman.

Now, the picture is getting 
clearer. United States had 
one policy under President 
Roosevelt. But after his death, 
the Vice President who rode 
into office on the great man’s 
coat tails changed this policy, 
giving in to the high pressure 
groups which want to mono
polize the world — to ex
clude USSR from the world as 
a great power. The support 
which we are giving to Greece 
and Turkey, which certainly 
are not democratic powers, is 
not popular in Europe, let 
al^ie this country. The hope 
for peace of the worl.d rested 
ih the United Nations — and 
the world sees that our own 
country is by-passing the /Un
ited Nations much in a man
ner as the old League of Na
tions was by-passed during 
the Wilson era. This time we 
have joined into the United 
Nations, but there are power
ful forces that would like to 
see it wrecked from the inside, 
,made powerless. This group 
includes the reactionaries arid 
tories of the world.

On Monday of last week, 
the Scripps-Howard papers 
published the public opinion 
poll statistics saying that in 
answer to the question: “Do 
you think the program of aid 
to Greece and Turkey should 
be turned over to the United 
Nations organization?” sixty 
three percent voted that they 
thought so, 23 percent did 
not. Others weren’t sure. 
Some wise guys began editor
ializing that this signified that 
63 percent of the population 
favored the 'Vandenberg 
amendment to the bill for 
400 millions to Greece and 
Turkey. The Vandenberg 
amendment is a tricky one— 
a poor transparent camouflage 
amounting to “consulting” 
with the UN. What the people 
expressed — the 63 percent, 
anyway, was that they want 
the whole matter tossed into 
the UN lap where it rightfully 
belongs. But then, of course, 
freedom of the press is a 
great thing.

Isn’t it funny how the same 
guys want labor’s rights .re
stricted, want the “reds” de
ported, hate the United Na
tions, were against the OPA, 
are against repealing the poll 
taxes, and generally sponsor 
be-kind-to-animals weeks and 
favor anti-vivisection laws. 
But never a be-kind-to-Labor 
week, nor a peace law which 
would avoid killing of hu
mans. Well, to each his own, 
to each his own!

So it becomes “un-Americ
an” to talk about peace and 
the necessity to avoid war. It. 
becomes “treason” to criticize
our country and its shortcom
ings. (t becomes “treasonable” 
to make proposals that in the 
view of the majority of our 
people seem more reasonable 
than those made by our Pres
ident. • . V □u

Final Preparations are Made 
for Na fl Bowling Tourney

DETROIT, Mich. — With 
the final week before the Na
tional LDS Bowling Tourna
ment already at hand, teams 
and individuals are preparing 
to leave for Detroit to take 
part in what is promising to 
be ’ one of tire biggest LDS 
sports events in the organiza
tion’s history. Reports from 
various committees in charge 
state that everything has been 
prepared, that entry blanks 
for many bowlers are in al
ready and that the greeting 
and housing committee awaits 
the arrival of LDSers to De
troit. All bowlers are asked 
to report to the Fort Shelby 
Hotel, the headquarters of the 
Bowling Tournament.

The ton or more teams from 
Chicago will entrain on May 
3rd and will arrive in the 
Motor City on the afternoon 
to start rolling as soon as they 
get their bearings. The Chi
cagoans are out to win some 
honors this year. In the first 
National Bowling Tourna
ment, a Redwing team lead 
by George Kwain tool: the 
team trophy. Other cities, 
however, have their ^drtn 
ideas on this matter thi/ year.

Brooklyn, which was a run
ner-up team back in 1941 
when the first tournament 
was held in Cleveland,\ts all 
set to entrain for Detroit on 
Friday evening to arrive in 
Detroit in the early afternoon 
on Saturday. Most of the same 
bowlers who were on the 1941 
team are going again this year 
and it is expected that they 
shall end up in the first di
vision again this year. The 
Brooklyhegs won the top po
sition in the men’s doubles in 
the pre-war tournament and 
they have a double team con
sisting of Tony Navikas and 
Howie Dobei that is at least 
as strong as the 1941 combi
nation.

Cleveland reports that their 
six teams have some of the

I
NEWS ITEM: A. D. Willis, 

director of United States In
formation Service in Moscow 
resigned recently and is re
turning home. Mr. Willis said 
the Russia-haters who sur
round Ambassador Walter Be
del Smith there had effectiv- j 
ely scuttled attempts to im
prove the exchange of infor
mation and cultural relations 
with the Russians. He charged 
“career Russia-haters” dom
inated the Embassy in Mos-
cow, had deliberately pre
vented him from doing the 
job whi’ch the State Depart
ment sent him to Moscow to 
do. Ambassador Smith denied 
the allegations, of course.

Lithuanian Cultural Festival 
Being Planned for New York 
During Thanksgiving Weekend

number 
due to 

princip- 
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finest bowlers a Cleveland 
bowling league ever had, and 
certainly when the scores are 
handed in there will be some 
disappointments on, part of 
bowlers of other cities.

The smallest division this 
year will be that of the girls. 
This year we do not expect 
to have a very large 
of girls participating 
a number of reasons, 
ally because a large
of them will die left at home 
to mind the children while 
poppa will be competing as of 
yore.

An added attraction to the 
tournament, it was announced 
recently, is the doubles team 
being entered from Massachu
setts, composed of Tony Vasa
ris and Frankie Olson. Tony 
is a member of the Brockton 
LDS Lodge and Frankie is 
from South Boston, but unless 
they have been getting some 
pointers on ten-pin bowling, 
the others do not fear too 
much for their competition. 
They may bo in for a surprise, 
however.

But, soon, a week from to
day, the tournament will be 
practically under way. Re
member if you are planning to 
enter, you should have mailed 
in your entry blank already. 
If you haven’t done this, you 
had better write or wire to 
Joe Adams, 9536 Dearborn 
Ave., Detroit 9, Mich., stat
ing your reasons 
details .

Those who plan 
Detroit should not 
keep in mind that
be a bowlers banquet at the 
end of the tournament at 
Hotel Fort Shelby, in the 
Spanish Room. Here, the tour
nament trophies and other 
prizes will be awarded. The 
admission is $3.00 per person 
and each bowler who can 
should remain for the banquet 
which is scheduled to begin 
at 3:30 p.m.

There will be some bįg cul
tural doings in the fall of this 
year when all the Eastern 
Seaboard people and groups 
of people who participate in 
Lithuanian American cultural 
activities are going to con
verge upon Brooklyn, New 
York, about Thanksgiving 
Day for one of the finest ex
hibitions of singing, % drama, 
art, etc., that East Coast Lith
uanians have ever seen.

Taking their cue from the 
National LMS Cultural Festiv
al held last October in Chi
cago, Illinois, the Easterners 
have cast their die, elected 
necessary committees to do 
the preliminary work, and 
have begun • organizing the 
Eastern regional Lithuanian 
American Cultural Festival.

will be anxious to have their 
ads in it.

' Instead of mentioning the 
rest of the committees that 
have already been formed, 
we’d better remind the read
er that there will be a great 
many more to come for it will 
take a regular task force of 
people to make everything 
run smoothly and make the 
festival successful. At pre
sent, there is a lack of person
nel to assist in preparation 
for this affair. We are calling 
for volunteers to help. Prin
cipally .young people from 
the states of New Jersey and 
New York. By writing to V. 
Bovinas, 46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn 6, N. Y., you will bo 
able - to make contact with

the chief committee in charge 
of everything. At least one re
presentative from each Lith
uanian organization is asked 
to participate.

Details of plans and activi
ties for the festival committee 
will be published from time to 
time to keep all abreast of the 
progress being made in the 
preparations.

There is no reason in the 
world why this cannot be 
made into the biggest cultural 
event in Lithuanian American 
history here on the Ęast Coast. 
We have the forces, we have 
the cultural groups, choruses, 
singers, musicians and all. A 
little work is needed, a little* 
cooperation is needed.

—-H. M.
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New Philly Lith Chorus Now 
Holds Rehearsals on Monday

PHILADELPHIA, Pa. — 
Spring is here and so is the 
new Philadelphia Lithuanian 
Chorus. Rehearsal nights 
have now been chapged to 
Monday evening, 8 p. m., 
same place, 735 Fairmount 
Ave., for the present. A batch 
of Lithuanian ditties, your 
parents’ favorites and mine 
have been added to 'our re
pertoire. These will gladden 
many a heart when we give 
our little concerts.

We have been urging all 
old members to come back 
and also have been looking 
around for some new mem
bers. How about trying to re
capture some of that old spir
it we used to have in the 
“good ole days?” If we work 
together we can have a lot of 
fun and enjoy doing some
thing good.

There is a get-together par
ty to be given by the chorus 
for members apd friends to 
be held on May 3rd at 735 
Fairmount Avenue starting at 
8 p.m. All readers 
spective members 
come.

The chorus is to
the Philadelphia Republican 
Club on Sunday, April 27th, 
so, members, in order to make 
a good showing, please attend 
all rehearsals without fail.

What happened to our el-

So, until next time, I re
main your faithful chorister.

An Old-Timer.
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Brooklyn Aidas to 
Present Operetta 
on May Eleventh

BROOKLYN, N. Y. — Un
der the baton of George Ka
zakevich, the Brooklyn Aido 
Chorus will present a new 
operetta, “Lietuvos žiedai” 
(Blossoms of Lithuania) at 
the Schwabgn Hall, 474 Knic
kerbocker Ave., Brooklyn, on 
Sunday, May 11th, starting at 
4 p.m.

“Lietuvos žiedai” is 
act operetta depicting 
Lithuania in the midst
historical events of 1940 when 
the Smetona government abdi
cated and fled to Berlin. It 
was written by Jonas Juška, 
a local Brooklyn playwright 
whose works in recent years 
have had mountains of praise 
as well as mountains of crit
icism mounted upon him. It 
will “be interesting to see his 
latest work presented.

The operetta is full of 
nys beautiful songs, solos, 
fets and choral numbėrs 
will be enjoyed by all.

Admission to the operetta

ma- 
du- 
and

April 4th, 1947, is 
that will go down 
— for "on that date 
regional committee

Brooklyn Bowling

Strikes & Spares

ected correspondent? His 
smiling face and infectious 
good humor have been miss
ing from rehearsals for the 
past few weeks 
seeing you soon'

How about

is one dollar and there will 
be dancing following the pre
sentation of “Lietuvos žiedai.” 
The operetta is the first, lar
ger post war presentation of 
the Aido Chorus

The Secretaries are Moving Up Front
Secretaries Moving up Front winning can even jump as far 

While the two league-lead- as first place, other things be
ing teams remained in the big in their favor. • t
same relative positions after 
last week’s bowling in the 
LDS League, the Secretaries 
bumped the Auditors out of 
third place and while the 
Treasurers and the Presidents 
are fighting it out between 
themselves, have snuck up to 

dances. ! withih two games of first 
place. So, it may not be either 
the Presidents nor the Treas
urers who will be on top of 
the league when the season of 
bowling has ended, but 
Secretaries certainly have 
in their bid.

It was the ’ Secretaries 
the way in their set of three 
games against the Stinkers 
last Thursday night, when 
they easily took the three. 
Both Amelia Young and Hel
en Yeskevich combined their 
efforts in the first game, scor
ing 154 and 163 respectively 
to win. The second was 
brought in by Amelia, too, 
when she tallied a 140 and 
the third as well with a 157. 
A 451 total with a better 
than 150 average is quite un
usual for our league here for 
a lot of the men, lot alone 
ladies.

Both the Presidents t and 
the Treasurers' lost their first 
games to the Directors and 
the Auditors respectively. But 
the Treasurers came back in 
the second to trample the 
Auditors while the Presidents 
and Directors rolled into a 
deadlock which had to be 
rolled off. After the first roll
off ball, the both men had 
the same score again and we 
thought it would last all night 
— but on the second ball, 
Tony Navikas knocked four 
down to Howie Dobei’s three 
and the Presidents took the 
game. In the last game the 
Presidents repeated the score 
of the previous game, but this 
time Charlie Young dropped 
down to a 104, thereby los
ing the game despite Howie 
Dobel’s 204 game.

The Treasurers took the se
cond game by some 20 pins 
when Al Purvenas dipped to 
a 133 and the last one when 
Al Dobinis bowled one of thej 
best games of the evening 
with a 204 to show for his 
efforts. .The Treasurers are 
still one full game behind 
first place, the position oc
cupied by the Presidents for, 
the last several weeks.

Tonight, the Secretaries and 
the Auditors will fight it out 
for third place honors, the 
Secretaries seemingly having 
the odds in their favor for the 
moment. The Secretaries, by

music

Friday, 
the date 
in history 
the LMS
met to start the ball rolling. 
And from all appearances, it 
will really be the biggest af
fair the East Coast Liths have 
seen thus far.

The committee, under the 
presidency of Bob Žukauskas, 
started to form sub-commit
tees to handle some of the 
various tasks which an af
fair of this scope entails. And 
enormous it will be!

The festival will be four 
days long, starting off on 
Thanksgiving Day and last
ing through Sunday night. 
Four days of songs, 
plays, art shows,
Every sort of Lithuanian tal
ent will be presented. It will 
show the world that Lithuan
ian culture still exists and 
how it blends into American 
culture. We, of Lithuanian 
heritage, realize' how Lith
uanian culture takes its»place 
among other nations’ cultures 
to make this country as ^reat 
as it is. And through the Fine 
Arts League we hope to 
maintain the songs and tradi
tions of Lithuanian culture in 
this country.

Already the five states 
which make up this East Coast 
division of the LMS are plan
ning their parts in the com
ing festival. Choruses, duets, 
quartettes, octettes, ensemb
les, musicians, artists, from 
Pennsylvania, New Jersey, 
New York, Connecticut and 
Massachusetts will all parti
cipate, the committee has 
been assured. Other states as 
well as Canada offer to 
their representatives as 
to display their talents.

One of the points the 
mittee brought out was
the thing needed to insure 
success of the festival is the 
cooperation and willingness 
to work of more than a harid- 
full of enthusiasts. It will take 
the cooperation and the hard 
work of every Lithuanian and 
Lithuanian group. Everyone 
is urged to contribute some
thing of his talents, hi's will
ingness to work on sub-com
mittees and, if not that, at 
least their support - can be 
shown by their attendance. It 
is certain that anyone attend
ing will not forget it 
long time to come.
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sub-committees 
formed. Perhaps 

Something

It 
that 
have 
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about them. One committee’s 
duty is to locate a place or 
places, if necessary, where 
the festival is to be held. An
other is to start work on the 
program book for funds from 
advertisements is a vital part 
in paying the expense which 
will certainly be big. And 
since a very capable person 
is handling the job, it is cert 
tain that it will really be a 
work of art. Businessmen

avė tak

The Treasurers will meet 
the Directors. The latter are 
not being looked upon as the 
threat they were two weeks 
ago, when they were stil1 on 
a winning streak which could 
have landed them into first . • 
place had it been continued 
a few more weeks. However, 
out of the last nine games, the 
Directors have won only two, 
while the Treasurers
en four out of the last nine, 
and if the nine would have 
been played against the Dir
ectors, according to the scores* 
the Treasurers would have 
takep five of them. - -

As for the battle between 
the Presidents and the Stink
ers (formerly Trustees), it is 
both the Trustees and the 
Treasurers who have to look 
out. The Presidents, who have 
slender grip on first place t 
now, in the last nine games 
have won six while the Stink
ers have won only four. Had 
these games been rolled • 
against the Presidents, how
ever, the Stinkers would have 
taken six out of nine. So that’s 
how unpredictable the Stink
ers are.

In the meantime, our bowl
ing team is getting set for 
the trip to Detroit. Our boys 
are anxious to meet with the ( 
Chicago teams. They have 
waited six years to beat Chi
cago after they were nosed 
out of first place by the late- 
arriving Chicago “Redwings 
A” team led by George Kwain 
at the first tourney back in ** 
1941 in Cleveland.

The team 
same men, 
players, and 
any entered 
ment. The doubles champions 
of 1941 was the Blass-Navikas 
combination, 
money 
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more 
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W.
38
37
36
35
33
27 ’

Presidents 
Treasurers 
Secretaries 
Auditors 
Stinkers 
Directors
Games Tonight

Secretaries vs. Auditors 
Treasurers vs. Directors 
Presidents vs. Stinkers.
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arba Graborius Pranas Krukelis
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.......................... - Parašė Petras Cvirka— , Z
(Tąsa)

Tai šitaip, ponuli, mes su savo gimine 
pusę parapijos gelbėjome. Ištisus penkis 
metus rūpinomės, kaip tikrais savo vai
kais. Ačiū Dievuliui, dabar ir rūpesčio 
nebėr, — sujungėm ūkelius, patys tvarką 
darome, visi pas mus darbų ir kąsnį turi. 
Na, iš viso raškažio — mūrinį namą pa
statėm, čia mieste, ir traktyrių atidarėm. 
Koks ten traktyrius — kultūros įstaiga, 
sanatorija. Sienose skelbimus pakabino
me: Kas myli Lietuvą — kovoja su alko
holiu... Kaip neatidarysi, — sakys pini
gus krauname, dvasios penu nesirūpina
me. Reikia ką nors prasimanyti, juk ge- 

• riau kad savas, lietuvis kultūrą judina, o 
ne koks žydas.

Štai, kaip mes kultūrą, šviesą sėjame. 
Dėl šviesos negalime skųstis, ją tikrai 
skleidžiame tamsiuose kampuose. Paim
kime mano pažįstamą veikėją, dabartinį 
burmistrą, .poną Dirgelevičių, — elektros 
stotį įtaisė. O seniau miestas tamsus ir 
nesusipratęs buvo. Bet kaip jis ją įtai
sė — turėtų būt to miesto istorijoje auk
so raidėmis parašyta: per aukas ir pasi
šventimą! Pats, taip sakant, iš žemumų 
iš liaudies kilęs; dvariukų keletą jo jam- 

x žinatilsi tėvas šioje apylinkėje turėjo. O 
kiek šis kraštas inteligentų — pieninin
kų, policininkų, kunigų, vargonininkų, sei
mo atstovų davė! Antai, mūsų garbingas 
patrijotas Sungaila, dabar gražiausio, 
pavyzdingiausio ūkio savininkas, į kurio 
dvarą važinėja kuilių, kalakutų pažiūrė
ti net sostinės žmonės, net užsienio eks
kursijos, seniau su tėvu rožančius, meda- 
lijonus per atlaidus būdelėse pardavinė
jo. To laiko ponai, bajorai, visokį nepri
klausomybės priešai, į dantis juokėsi iš 
mūsų prasčioko: žiūrėkite, girdi — Juda 
Jėzų už trisdešimts grašių įdavė, o ka^ 
rabelninkas Sungaila vis po kelias kapei
kas Dievą parduoda.

Atėjo seimo laikai. Tėvyne pašaukė 
prasčioką stot ir pasisakyt, ko liaudis 
ištroškus, ko ji dejuoja, kur jai skauda 
panoro sužinoti. Tuojau Sungaila, teisy
bės ugnį širdy pajuto: šoko ginti pras
čioko reikalų. Gynė visaip, kaip įmanyda
mas, metė karabelninko būdelę, smul
kiais dvariukais vertęsis, į seimą buvo 
pašauktas, į komisijas stojo, žodžiu, ir 
kardu už teisybę kovojo, eiliuotas knygas 
rašė, seime dėl teisybės stalą sulaužė, į 
bendroves ėjo, partiją naują sugalvojo— 
išdalintus dvarelius vėl supirkinėti...

Seimo atstovams į kanapes sulindus, 
jis grįžęs namo nesnaudė. Pamatė, kad 
kraštui visko reikia, tėvynė merdi. Atsi
raitojęs rankoves, smegčia, kibo tautos 
dirvonų judinti. Ir taip judino, kad skau
duliai lakstė. Pirmiausia ką jis pamatė 
— nėra kelių, susisiekimas su Kaunu, 
nauja šalies širdimi, blogas. Kaip tikras 
liaudies, prasčioko sūnus, sumanius pra- 
vest kelius, pastatyt tiltus, taip sakant, 
pakeist tėvynės klampynes žydinčiu ge
rovės sodu, duot naujam kūnui pilnos 
gaivališkos jėgos, gyvybės arterijas, — 
rangovu pasidarė. Stigo visur žmonių, 
trūko rankų — pats ir inžinierium sto
jo.

Sąmatą patvirtinus, užstatą paklojus, 
tuojau į apskrities kalvas, dirvas, pakal
nes atėjo kirviai, kastuvai, dalbos; ilgo- 

• mis kojomis, kaip gandrai, pradėjo styp- 
čiot visokios astroliabijos. Paskum jas 
žmogučiai, primerkę vis vieną akį, kaž-/ 
kur tolyn žiūrėjo. Pasirito iš slankių, iš 
griovių akmenys, kaip pabaidytų, prie 
žemės prigulusių, prieš audrą, avių kai
menės, vis žemyn, žemyn. Ė, ten šūkavi
mas, darbo komanda, o ten žvėris, iš
gąsdintas žmogaus, iš baimės, lyg šiau
raus vėjo papūstas, šepečiu pastatęs kai
lį, į raistų glūdumas nudūmė. Agi ten 
jauna stilbi eglė, pušis aštrios geležies 
per širdį perverta, sudejavusi, į žemę 
pagriuvo.

Tuščios, vėjo pagairėms ir kiauldobi- 
lių, kalnarūčių šnarėjimui paliktos ply
numos, pajudintos žmogaus rankų, kas
tuvo,—pririzgo dulkių. Debesimis stovė
jo. Atrodė, kad girių ir laukų tėvynė bus 
plentų, vieškelių juostomis sukarpyta; 
buvo, galima spėti, lietuvius dabar dieną 
naktį važinėsiant, vežimuose gyvensiant, 
barzdas ratuose skusiant — toks kelių 
lygumėlis būsiąs. Bet Sungaila, kardo, 
poezijos, jausmo žmogus, — ne iš minkš
tos tešlos minkytas. Jis naujį buhalteri-

ją padarė ir nusprendė: jeigu plentą vi
su plačiu ruožu tik per pusę nago plo
niau žvyru padengs — niekas to nepaste
bės. Ir dar jis sugalvojo, kad jeigu, tiltų 
kubilus lydinant, truputį mažiau cemento 
dės, o daugiau žvyro pils, dėl to kubilai, 
kaip gyvi, nepradės šokinėti, žodžiu, jis 
taip nuskaitė, sutvarkė, kad ir jam už 
vargus vargelius, uz pasišventimą gra
šis liko.

Na, ponuli, nieks jo nekaltins, dvariu
ką pirko. Bet jis davė kelių tinklą, upes, 
vienu poetišku žodžiu, užtvenkė pylimais, 
paleido vandenis per cemento, betono 
gerkles — plaukite laisvos po Lietuvą 
plačią! Tiesa, tiltai kitą metą susmuko, 
bet jau nieku būdu ne dėl- rangovo kal
tės. Tiltas ne laikrodis, — garantijos 
dešimčiai metų neduosi. Žinai lietuvio 
ūkininko smarkumą, — iš turgaus grįž
damas prisisodins tiek bobų, užpląks ark
lius, — pats tvirčiausias tiltas turės griū
ti. Ir šiaip gero tilto neapsimoka mūry
ti, jeigu tik geras, tai tuojau koks plė
šikas, ponuli, atsiranda, vis naktį išlen
da, iškiša kokį nors vamzdį ir gražiai 
visiems: prašom litą, prašom! Viena bai
mė pro tokius tiltus važiuot!

Iš plento po metų pasidarė pliurdynė, 
ir lyg tyčia, toje vietoje kur daugiausia 
žvyro pylė, ponuli, po lietaus arkliai 
su vežimu vidurkely plaukė. Ale nėr ko 
čia kaltinti, juk mes ne kokie vokiečiai, 
kurie viską automobiliais, viską maši
noms. Sakykite, ar negerai mūsų pras
čiokui : važiuoji plentu, sumanei arklį pa
girdyt — girdyk nors vidury kelio, — vi
sur balą rasi. Tuo būdu, ponuli brangus, 
per Sungailą apskritis apturėjo smagius 
kelius, dar smagesnį pasivažinėjimą. Sa
kytumėm — tautišką vieškelį nutiesė.

Bet ką či& ir kalbėt! Jau visuomet su
kepusį fariziejų atrasi, kuriam kas nors/ 
kur nors, kaip nors bus negerai. Negali
ma dabar dėl to grūdoti, tulžį lieti, juk 
burmistras elektrą apskrities miestui į- 
taisė. Ir kokią elektrą, — iš tolo, už šim
to žingsnių, naktieš metu, nuo lempos ant 
vekselio* blankos padirbtą parašą pažin
si, bet jeigu šaligatviu griuvinės girtas 
koks ntirs apskrities šeimininkas — nie
ku būdu nepažinsi. Žodis, kad nepažinsi! 
Jau taip lempos įtaisytos, jog ir opozi
ciškai, prieš valdžią pasišiaušusį taip 
apšvies, kad šešėlis būtinai į-kairę kris. 
Po lempomis todėl opozicija ir nestovėjo, 
vis į tamsą bėgo, kad jokio šešėlio nebū
tų, o šiltai pasikloję pataųisėje blusų ieš
kojo. y

Na, o kaip pašto viršininkas Čia namus 
pirko, karšyklą įtaisė — visai paprasta 
istorija. Jau tokią kiekviename vaikų 
elementoriuje rastum. Pažįstate gal jį— 
Dūdą su juodais ūsais. Kaip atrodo — 
sunku pasakyti. Nei storas nei plonas, 
nei liesas nei nutukęs; veidas — nei rau
donas nei išblyškęs. Eisa svarbu? — ei
davo vis kelnių kišenėsna rankas įdėjęs, 
dešine koja vis truputį daugiau užgrieb
damas. Oi, kokia jisai telegramų agentū
ra buvo! Taigi ir jis pasidarbavo žmoni
jos gerovei, ir, galima sakyt, epistoliari- 
niu būdu...

Bet dėl šitos istorijos, skaitytojas, ma
nau kiek pakentės.

Į ką tik pažvelgei — visi pasidarbavę, 
kultūros, šviesos sėklą pabėrę.

Ar matėte, ponuli, pravažiuodamas ši-, 
tos upės šlaitus, po dešinei į vakarus, 

. kur maumedžių alėja bėga ir bklti laiptai 
kopia į kalvą, o apačioj jos atšvaitai plū- 
di,’ar regėjai dvarą?* Ar negirdėjai ten 
kaimen. bliaunant, laukuose prunkščian
čio arklio, o kalvose siaudžiančio javo? 
Vai, kas do dvaras, vai kas do muzikėlė! 
Seniau čion svetimi, atėjūnai, karalienės 
Kotrynos sugulovai šitą dvarą laikė, o 
dabar — saviškis... Žmogus jis buvo pras
tas. Ilgai mėtėsi, kaip rugio varpa, pjū
ties lauke pamesta. Štai, pabudę Lietu
va, ir stojo jis su žodžiu ant statinės...

Bet, ponuli, ilga būtų istorija. Tai tik
rai buvo pasišventęs, beveik šventas žmo
gus,* teisybės* liepsnos degėjas arba tie
siog, kaip buvęs klierikas, antstolis pasa
kytų: Ecce homo!

Apie visų mūsų apskrities šventųjų 
gyvenimą sunku nedūsėjus, negrūdojus, 
pasakoti. Ne vienas erškėčių kėlią pra
ėjo, skausmus, tėvynės žaizdas iškentėjo, 
podraugei bu visa našta.

(Bus daugiau)1 1

David E. LilrenthaI ir jo žmona atrodo linksmus 
atėjus žiniai, kad, pagaliau, 50 balsų prieš 31 senatas 
jį patvirtino J. V. Atominės Energijos Komisijos pir
mininku. Jo paskyrimui labai priešinosi didžiuma re- 
publikonų senatorių ir demokratų reakcinio sparno žy
mus šulas Sen. Kenneth McKellar iš Tennessee.

MIAMI, FLORIDA
Trumpai. Pasimaėius Su Miami 

Draugais.
Su jaunu veteranu Viktoru 

Danaičiu, kuris dabar lanko 
Michigano Universitetą ir ga
vęs truputį atostogų atvyko į 
Florida, sumanėme apvažiuoti f “
apie pietinį Floridos galą. Pra
dėjome nuo St. Petersburg’o, 
Gulf of Mexico pakraščiu iki 
Miami ir nuo Miami Atlantiko 
jūros pakraščiu iki Vero Beach, 
o nuo čia skersai Floridą į St. 
Petersburgą. Ta kelionė turėjo 
būti atlikta skubotai.

Pasiekę Miami apsirubežia- 
Vome sustoti tik pas tris drau
gų šeimas ir ne ant ilgiaus kaip 
po pusvalandį pas žėdną.. Pir
mučiausiai sustojome pas drau
gus Martinus, kurie -gyvena 
Miami priemiesty Hileah. Tai 
labai malonūs draugai, buvę 
akroniečiai — seni darbininkų1 
judėjimo ir apšvietus rėmėjai. 
Keli metai atgal Martinui nuo 
ilgo ir sunkaus darbo sveikata 
paliovė tarnavus kaip reikiant, 
ir dėl tos priežasties Martinai 
persikėlė į Miami priemiestį pa
stoviam apsigyvenimui. Juodu 
ir čia sulyg savo išgalės dar
buojasi draugijiniame darbe. 
Martinai turi porą namelių ir 
taip sau leidžia lengvesnį gyve
nimą saulėtoj Floridoj. Skubo
tai apžiūrinėję Martinų nuosa
vybę, gėles ir maloniai pasikal
bėję, leidome važiuoti pas bu
vusius Pittsburgh’iečius Emmą 
ir Juozą Sliekus.

Draugai Sliekai gyvena pa
čiame Miami mieste, turi nuo
savą gražų namelį ir Juozas tu
ri patenkinantį darbą. Juodu 
čia, kaip kad ir Pittsburgh’e, 
daug rūpinasi lietuvių veikimu, 
kad visi Miami lietuviai sugy
ventų kuogražiausiai. čia vis
kas ir buvę kuo puikiausia — 
visi veikė draugijose, rengdavo 
sueigas ir draugiškus pasi
linksminimus. Tik atvykęs iš 
Bostono S. Michelsonas mėgi
nęs sudrumsti lietuvių draugin
gą sugyvenimą, sukiršindamas 
vienus prieš kitus. Jis čia susi
darė sau pasekėjų, kurie suren
gė jam prakalbas Miamės Lie
tuvių Piliečių Kliubo vardu. 
Prakalbose Kliubo nariai Mi- 
chelsonui pastebėjo, kad jis sa
vo politikos nekaišiotų ir neda
rytų kolektos, nes kliubo kon
stitucija tokių 'dalybų nepave- 

’lina. Bet Michelsonas niekinęs 
Tarybų Lietuvą ir viską, kas 
pažangu d r demokratiška. O vė
liaus per “Keleivį” kurstęs savo 
pasekėjus žiauriai pulti Mia- 
mies pažangiuosius lietuvius ir 
net liepęs tiesiog skųsti Federa- 
liam Investigacijos Biurui. Tai 
matote, iki ko tas “socialistas” 
dasigyveno! O po to viso, ponas 
Michelsonas dar atėjo į Miami 
Lietuvių Kliubo susirinkimą. 
Bet Kliubo.nariai, supratę, kad 
tas ponas atėjo čia įnešti dau
giau -suirutės tarpo lietuvių, pa
darė nutarimą prašalinti ponų. 
Michelsoną dš susirinkimo.

• Dabar Miamies lietuviams 
prisieis daugiaus padirbėti iki 
atsteigs ‘lietuvių vienybę, kokia 
čia buvo iki MichOlsono atva-,

Dami-

įsigiję 
koks

žiavimo. O tokioj mažoj pionie
rių, neseniai suvažiavusių iš vi
sos Amerikos, lietuvių kolonijoj 
negal būti nieko malonesnio 
kaip, kad visų vieningas ir 
draugiškas sugyvenimas.

Draugo Slieko neteko sueiti, 
nes jis buvo išėjęs į darbą. Tik’ 
maloniai pasikalbėję su Sliekie- 
ne išsiskubinome važiuoti pas 
buvusius clevelandiečius 
naičius.

Daminaičiai čia turi 
puikų namą, atrodo lyg
dvarelis su daug kambarių ir 
apartmentų, taipgi ir gražioje 
vietoje. Mes čia sutrukome bis- 
kį ilgiaus, nes norėjome sulauk
ti Reginos Daminaičiūtės par
grįžtant iš mokyklos. Regina 
lanko muzikos konservatoriją. 
Tik gaila, kad clevelandiečiai 
nebeturi progos pasigėrėti Re
ginos piano solo. Draugų Dami- 
naičių visa šeima čia darbuojasi 
draugijiniame veikime ir Da- 
minaitienė 
apie čionaitinJFdraugijinį veiki
mą. Išvažiuojant Regina pri
krovė kokosiniais riešutais pil
ną automobilių, nes jie turi sa
vų kokosinių paimu. O kada jau- 

buvome susėdę į automobilių 
išvažiuoti, parvažiavo ir drau
gas Daminaitis iš darbo. Jis 
dirba prie namų statybos. Sto-f 
ka laiko * mus paskatino atsi
sveikinti su Daminaičių šeima 
ir išvažiuoti iš Miami link Mia
mi Beach ir kitų Floridos mau
dynių, esančių palei Atlantikb 
jūros pakraštį. J. K. S.

veikime ir Da- 
aug papasakojo

So. Boston, Mass
Balandžio 13 dieną, LDS 62 

kuopos prakalbose, kur kalbėjo 
Dr. J. J. Kaškiaučius sekamai 
aukavo. Dr. J. J. Kaškiaučius 
$20. M. Krasauskiene ir J. Ege- 
ris; po $2. Po $1 aukojo: B. Ta
mošauskas, Ivanauskas, J. Že
konis, Bagdonas, J. Matulaitis, 
P. Žukauskienė, Alikonis, Gū
sius, M. Dambrauskienė, A. 
Dambrauskas, Kvietkauskienė, 
švedas, Andriliūnienė, iChula- 
da, J. Masteika, J. Egeris, J. 
Buzavičius, P. Koksis, J. Ma- 
cinskas, K. Kazlauskienė, B. F. i 
Kubilius, J. Guligauskas, M. 
Vassell, P. Nukas, P. švedas, 
J. Rainard, E. Neurienė, A. 
Buvydas, M. Masteika, R. Ču- 
Ibarkis, K. Žukauskas, V. Waš-( 
kienė, V. Norbutienė, A. Sabu- 
lienė, N. Kavoliūnienė, A. Sa- 
daska, A. Buivydienė ir J. Le
kas.

Po 50 centų aukojo: H. Ta
mošauskienė, F. Dambrauskas, 
Chalis, Ruplėnienė, J. Usevi- 
čius, Fraimontienė, Bečys, P. 
Pilibaitis, M. švadas, V. Waskis 
ir A. Strakauskienė.

Smulkių surinkta $8.25.
Viso aukų surinkta $75.75. 
Ačiū visiems už aukas! 
Atsiprašau aukotojų, jeigu 

būtų klaida įvykus dėl vardų 
parašymo. A- Dambrauskas.

Washington. — Nepada
ryta nė žingsnio linkui tele
fonistų streiko baigimo^

Norwood, Mass
Dr. J. J. Kaškiaučiaus Prakal

bos Sveikatos Klausime 
Puikiai Praėjo.

12 d. balandžio Lietuvių Sve
tainėje, įvyko prakalbos, kurias 
surengė Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 3 kp.

Kalbėtojas buvo visų myli
mas Dr. J. J. Kaškiaučius iš 
Newarko. To vakaro pirminin
kas M. Uždavinis gabiai pirmi
ninkavo. Kalbėtojas pirmoj 
kalboj aiškino apie bėgančius 
dienos klausimus ir organizaci
jas, baigdamas kalbą pasiūlė 
priimti trumpą rezoliuciją rei
kale pravarymo pono žadeikio, 
kaipo buvusio Smetonos fašis
tinio režimo atstovo.

Rezoliucija, priimta vienbal
siai ir pasiųsta State Dcpart- 
mentui telegrama.

Pirmininkas iššaukė vietinį 
J. Grybą, kad paaiškintų apie 
LDS reikalus. Grybas trumpai 
paaiškino, kokia nauda yra pri-

gulėti prie LDS ir paragino au
koti kovai prieš reakciją, kuri 
dabar gana aukštai iškėlė gal
vą, siekdama panaikinti Ameri
kos Komunistų Partiją, unijas 
ir viską, kas yra Amerikos 
darbo žmonių per ilgus metus 
iškovota. Atsiliepimas publikos 
buvo labai prijaučiantis, suau
kojo virš $70.

Antroj temoj Dr. Kaškiau- 
čius kalbėjo sveikatos klausime. 
Reikia pripažinti, kad Dr. J. J. 
Kaškiaučius yra gabus prakal- 
bininkas, mokantis gražioj juo
kingoj formoj, bet teisingai, 
perduoti klausytojams naudin
gus patarimus. Jo daktariškų 
dėstymų galėtum klausytis per 
kelias valandas ir nenusibostų. 
Nes daktaras moka išdėstyti 
naudingai 
kiaučiaus 
naudingų 
linksmų
vardai tilps atskirai, žvalgas.

ir linksmai. Dr. Kaš- 
atsilankymas suteikė 
patarimų ir paliko 
įspūdžių. Aukotojų

SVARBIOS PRAKALBOS
. Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 2 Kuopa

Sekmadienį, Balandžio 27 April, 1947
MUNICIPAL HALL

EAST BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

L. Pruseika

Pradžia 2 vai. dieną
Įžangos Nebus

Koncertinę Datlį Prog
ramos Atliks

MONTELLO MOTE
RŲ GRUPĖ
Vadovaujant

O. Mineikaitei

Solo padainuos
ONA MINEIKAITĖ

PRAKALBĄ SAKYS L. PRUSEIKA, 
Vilnies Redaktorius, iš Chicago, III.

Jis nurodys ką davė lietuviams kultūriniai atsira
dimas spausdintos knygos ir kokį progresą lietuviai 
padarė bėgu tų 400 metų su spausdintu žodžiu.

L. Pruseika taipgi kalbės ir kitais svarbiais klau
simais. Tad kiekvienam mąstančiam žmogui yra la
bai svarbu būti šiose prakalbose. —Rengėjai.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
‘ Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro) 

t

459 Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-869d

CHARLES J. ROMAN
i (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

J



Chicagos Žinios

BALTIMORE, MD.

4

I

Sin-

re n-

Pernai

*
fa

Deksnio di-

TELEPHONE
STAGG 2-5043

l>oTit vle- 
norite jo

bet kada,

Maskva. — Molotovas pa 
siūle amerikonams panau- 
jint derybas dėl Korėjos ne
priklausomybės.

Detroit. — Spėjama, kad 
CIO automobilių darbinin
kai susitars su samdytojais 
dėl panašaus algų pakėlimo, 
kaip ir plieno darbininkams.

airiai ir

valstiją 
pradžioj 
atvykda-

P Washington.
[padaryta tiek unijinių su
tarčių su samdytojais, kad 
jos apėmė 14,800,000 darbi 
ninku.

RONKONKOMA 
8634

“Bepigu toms mūsų šapas darbininkėms, jo$ neturi 
rūpesčio nei nuovargio del namų ar tarnaičių.”

Texas City. — Sprogo 
amoni jos nitratų sandėlis ir 
kilo nauji čia gaisrai. Per 
pirmesnius nitratų sprogi
mus žuvo apie 600 žmonių.

-----------------------
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Juo- 
tūlą 
Pa. 
Bū- 

nors

As
ai. 
su-

U-tas puslapis 1 ■
Laisve—Liberty Lith. Daily * 
Ketvirtad., Baland. 24, 1947

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

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. rengia balių bendrai 

su rusais, balandžio 26 d. Russian 
Peoples Home, 408 Court St. Bilietas 
65c. Kviečiame vietinius ir iš apylin- 

, kės dalyvauti. Muzikantai gros įvai
rius šokius, tikimės kad atsilankę 
būsite patenkinti. — Rengėjai.

(95-96)

CHESTER, PA.
Balandžio 27 d. bus rodoma filmą 

iš Lietuvos. Vytauto Liet. Kl. ąalėjc, 
339 E. 4th St., 6:30 v. v. Atvyks 
brooklynietis J. Klimas su neseniai 
atvesta filmą iš Lietuvos, kuri labai 
įdomi. Tad kviečiame dalyvauti. — 
Rengėjai. . - (95-96)

WORCESTER, MASS.
Svarbios prakalbos L. Prūseikai 

įvyks balandžio 27 d., 29 Endicott 
St. salėje. Rengia LLD 11 ir 155 
kps. Pradžia 6:30 v. y. Vietiniai ir 
iš apylinkes lietuviai dalyvaukite. 
Įžanga veltui. — Rengėjai. (95-96)

PHILADELPHIA, PA.
Paskaita apie pirmos lietuviškos 

knygos 400 m. sukaktį, turėsime 
balandžio 27 d., '2 vai. dieną, 1218 
Wallace St. Taipgi dainuos Naujas 
Lyros Choras. Nepraleiskite šios 
progos. įžanga veltui. — Kom.

(95-96)

MONTELLO, MASS.
Masinis susirinkimas ir prakalbos 

įvyks balandžio 26 d., Liet. Taut. 
Namo salėje, 8 Vine St. Pradžia 
7:30 v. v. Kalbės L. Prūseika, dien
raščio Vilnies redak. iš Chicagos. Jis 
kalbės svarbiais šių dienų klausi
mais, tad svarbu dalyvauti. — Ren
gėjai, LLD 6 kp. (95-96)

PAJIEŠKOJIMA)
Pajieškau savo seno draugo 

zo Visockiu, žinojau, kad per 
laiką gyvendavo Wilkes-Barre, 
Dabar nežinau kur jis gyvena, 
siu labai dėkingas, jeigu kas
praneštų man kur jis dabar yra. Ma
no adresas: William Walungiavjcz 
(Valungevičius), 82 Pine Street, Eli
zabeth, N. J.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas Ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

• Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

m i atsivežė ir 
Lordai Calvert 
si vežė ir savo 
sistemą. Ir jie 
valstijoj politinė galia, žinoma,
britų karalius Karolius Il-rasis
T ....   |
: J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. I

Ateinantį. “Vilnies” Bendrovės 
Suvažiavimą K. Abekienė 

Sveikina su $500.
Jau kelios kolonijos atsiuntė 

sveikinimus “Vilnies” Bendro
vės Suvažiavimui su labai gra
žia auka. Taipgi ir atskiri drau
gai ir draugės sveikina “Vil
nies” Bendrovės Suvažiavimą.

J. Stupur, iš Portland, Ore., 
atsiuntė pinigų nuo LLD 4-tos 
kuopos, už kuriuos pasipirko 
“V.” B-vės šėrą.

A. žemaitis, Baltimore, Md., 
LDS 48 kp., atsiuntė laišką, $10 
ir liepė išrašyti “V.” B-vės šė
rą LDS 48-tos kuopos vardu.

Jos. Straus, iš Waterbury, 
Conn., atsiuntė surinktas aukas 
LDS 49-tos kuopos susirinkime. 
Aukojo sekamai: A. Artanavi-I 
čiukas $5, T. Mankus $5, V. Jo- 
kubonis $2, J. Kazlauskas $2. 
Po dolerį: J. Strižauskas, K. 
Danisevičius, K. Sabutis, 
Maisonas, M. Grinius, K. 
tronickis, A. Raškauskas, 
Paugis, ir mažesnė suma 
dėta $10.80. Viso $33.80.

K. Abekienė pridavė sekamo 
tūrinio laiškutį:

“Proga ‘Vilnies’ dalininkų 
suvažiavimo aš aukoju ‘Vilniai’ 
penkis šimtus dolerių.

“Aukoju ‘Vilnies’ dienraščiui,

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS 

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 8-9770

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Tol. SOuth 8-5569

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadieni.

Tamstos Ateitis Nebloga
Ha, matau milijonus besikankinančius Reumatiš- 

kuose skausmuose, rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio ir nesmagu- 

* mų varginami žmones skundžiasi. Deksnio Galinga 
^/^SkMostis, sudaryta iš daug skirtingų elementų ir bran- 
Llftgių aliejų, iš skirtingų kraštų svieto, šildydama ga- 

linga šiluma sunaikins minėtus skausmus! Sena ii 
Ą teisinga patarlė sako: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 

D j jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su Deksnio 
y Galinga Mosčia. Turime daug laiškų nuo žmonių, ku- 

rie liudija ir dekavoja už pasekmin£umą 
Galingos Mos ties. Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16-oz. $5.00.

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

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

prie kurio Fredas Abekas dirbo 
virš keturioliką metų.

“Taipgi šia proga noriu pa- 
dėkavoti tiems draugams ir 
draugėms, kurie taip širdingai 
prisidėjo ir prisideda prie pas
tatymo F. Abekui paminklo. 
Labai džiugu, kad draugai įver
tina ir supranta paminklą pa
statyti ne kaipo y patai, bet kai
po idėjos draugui, dėl kuriom 
mes. visi širdingai dirbame. F. 
Abekas dirbo visą savo gyveni
mą, dirbo atsidavusiai dėl dar
bo žmonių klasės iki pat mir
ties. Kastancija Abekienė.”

Prie šio laiškučio nieko ne
galima pridėti. Tik tiek reikia 
pasakyti, kaip draugas F. Abe
kas buvo atsidavęs darbininkų 
klasei, taip ir draugė K. Abe
kienė. Jei 'ji negali tiek veikti 
kaip Abekas, tai ji prisideda pi
niginiai prie palaikymo “Vil
nies,” ir net tokia stambia su
ma! Labai mažai mūsų šeimo
je yra tokių draugių bei drau
gų, kurie galėtų taip aukštai 
įvertinti mūsų spaudą.

“Vilnies” Adm.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

' ■'"Z ZJĮ
• / / S~
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Skirtingos Tautos ir Jų 
Užsiėmimai.

1790 metais žmonių suraši
nėjimas rodo, kokių skirtingų 
tautų atkeliavo į Marylando 
valstiją ir kokis tų tautų buvo 
užsiėmimas. Du trečdaliai jų 
apsigyveno Baltimorės mieste. 
Marylando valstijos gyventojų 
60 nuošimčių’* sudarė britai, j tą 
skaičių buvo įtraukti 
škotai.

Britai į Marylando 
pradėjo atkeliauti 
17-to šimtmečio. Jie

savo papročius, 
ir Baltimore at- 
feodalų vergijos 
buvo vyraujanti

Matthew A. 
BUYAUSKAS

Stono Avė.
.Broadway Line

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krająvus4 
sudarau su ame-T 
rikoniškais. Rei-1 
kalu! esant ir ąs 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi ątmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway Ir 
prie Chauncey St.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš

dėsnių į 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 

buvo tikras valdonas Marylan- 
do, jo valią pildė lordai. Anglai 
atvežė daug “kriminalistų,” 
žmonių nubaustų ir nuteistų, 
juos statė dirbti prie plantacijų 
šioj naujoj žemėj. Dalis tų 
“kriminalistų,” laikui bėgant, 
virto gerais piliečiais, o kita 
dalis dar žemiau nupuolė.

Airiai pasižymėjo steigdami 
religines organizacijas ir įstai
gas. Pirmas airių vyskupas bu
vo John Corral. Iš airių kilo ir 
garsusis poetas Edgar Allan 
Poe.

Vokiečiai pradėjo važiuoti į 
Marylanda 1684 metais. 1710 °metais valstijos seimelis panai
kino specialius mokesčius, .kurie 
buvo prieš vokiečių įvažiavimą. 
Tas buvo padaryta, kad paak- 
stinus daugiau vokiečių atva
žiuoti j Baltimorę. Ir dabar šia
me mieste yra priskaitoma apie 
90,000 vokiečių kilmes žmonių. 
Jie daug prisidėjo prie įsteigi
mo pramonės Marylando valsti
joj. 1785 metais jau buvo įs
teigta stiklo, cukraus, alaus fa
brikai. Buvo išrastas linotipas 
—■. raidžių rinkimo mašina. 
Knabę ir Steiff įsteigė pianų 
gaminimo fabriką, kuris užsi
darė tik išsivysčiuš radijui.

žydai pradėjo atkeliauti 1656 
metais. Dabar žydų kilmės 
žmonių yra 75,000. žydai užsi
ėmė smulkia prekyba. Jie daug 
prisidėjo* prie užlaikymo muzi
kalių įstaigų. Jie daug davė 
Marylando muziejams kūrinių. 
Pirmieji daktarai buvo žydų 
tautos šioj valstijoj.

Lenkai į Marylanda pradėjo 
atkeliauti 1890 metais. Dabar 
lenkų kilmės žmonių ^iškaito
ma apie 34,000. Lenkai dirbo 
sunkiausius ir paprasčiausius 
darbus. Vasaros laiku daugelis 
jų eidavo dirbti prie žemės 
ūkių.

čechoslovakų priskaitoma apie 
7,650 žmonių. Didžiumoj jie yra 
amatininkai.

Kas dėl lietuvių, jau esu pir
miau rašęs, bet galima vėl pa
žymėti, kad mūsų tautos kilmės 
žmonių priskaitoma apie 9,000. 
Didžiumoj jie yra kriaučiai. 
Apie kitas mažesnes tautines 
grupes nėra reikalo rašyti.

Negrai šioj valstijoj atsira
do, kaipo britų kolonijos vergai. 
Juos pradėjo atvežti, kaipo ver
gus 1634 metais. Dabar negrai 
sudaro 16% valstijos gyvento
jų.

Marylando seimelis 1783 me
tais uždraudė negrų pardavinė
jimą. Iš negrų yra kilę garbin
gi piliečiai B. Bannekėr, astro
nomas — J. Douglass; H. Tub
man, E. W. Harper. M. Henson 
kartu su kapitonu Peary kelia
vo linkui šiaurių poliaus tyri
mams. Marylando istorija at
žymi daug žymių žmonių, kurie 
kilo iš negrų tarpo. Iš buvusių 
vergų iškilo gabūs ir mokyti 
žmonės. J. Balsys.

Columbia, Ga. — Nukri
tus lėktuvui, žuvo 9 žmėnes.

HARTFORD, CONN
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 68 kuopa surengė minėjimą 
400 metų nuo pirmosios lietu
viškosios knygos atspausdini
mo. Minėjimas įvyko 13 d. ba
landžio Lietuvių Kliubo Svetai
nėj.

Diena buvo graži, bet publi
kos nedaug atsilankė. Matyti, 
kad lietuviai permažai įvertina 
tokius dalykus, kaip paskaita 
apie istoriją lietuvių literatū
ros.

Paskaitą “Lietuviškosios 
Knygos Kelias” tinkamai ir su 
paaiškinimais skaitė Petras Ba
ranauskas, LDS 3-čios Apskri
ties sekretorius iš Bridgeport, 
Conn. Paskaita yra įdomi, nes 
ji apima 400 metų laikotarpį, 
kaip prasidėjo lietuviškų knygų 
spausdinimas Europoj ir apie 
atsiradimą pirmųjų lietuviškų 
knygų ir laikraščių Jungtinėse 
Valstijose, 
gerbiamas
Mizara, o išleido LLD ir LDS 
centrai bendrai.

Pirmoji lietuvių kalba knyga 
pasirodė 1547 metais, jos auto
riumi buvo lietuvis kunigas 
Martynas Mažvydas. Rojus Mi
zara sako: “Matuojant pasauli
niu mastu pirmoji lietuviška

Ją paraše didžiai 
rašytojas Rojus

PRANEŠIMAS
SO. BOSTON, MASS.

Balandžio 26 d., 8 v. v. 318 Broad
way, LLD moterys rengia skanią va
karienę, kurioje bus išduota raportai 
iš trijų suvažiavimų, įvykusių kovo 
28, 29 ir 30 dd., Moterų, Literatūros 
ir Dem. Lietuvių. Kviečiame mūs 
apylinkes delegatus ir publiką daly
vauti, kad galėtume išdirbti planus 
šiam dideliam darbui ir sutverti 
Dem. Liet. Komitetą mūsų apylinkė
je. — Rengėjos. (95-96)

PLYMOUTH, PA.
Plymoutho' Kapinių B-vės metinis 

susirinkimas įvyks balandžio 27 d., 
4 vai. dieną. Stravinskio salėje. Lo
tų savininkai ir šėrlninkai malonė
kite dalyvaut, nes bus rinkimas 
naujos valdybos ateinantiems me
tams. Taipgi apkalbėsime Decora
tion Day apvaikščiojimą. —O. 
kevičienė, sekr. (95-96) .

HARTFORD, CONN.
Literatūros Moterų Kliubas

gia balių balandžio 27 d., 2 vai. die
ną, 155 Hungerford St. Bus gera 
muzika šokiams, turėsirpe skanių 
valgių ir gėrimų. Prašome dalyvau
ti. - Kom. (95-96)

MASSACHUSETTS 
APSKR. KOMITETAS

• Blaandžio 27 d., 11 vai. ryto, 3 
W. Broadway, So. Bostono, įvyks 
nacionalių org. ^tpskr. komitetų susi- 
rihkimas, LLD, LDS ir Moterų Są
ryšio. Kviečiame narius pribūti, ir 
turėti apgalvotus planus kaip sėk
mingiau ir tvirkingiau įvykinti mū
sų metinę iškilmę — didysis spau
dos piknikas, liepos 4 d. Maynarde. 
Reikės rūpintis tinkamai suruošti 
programą ir publiką aprūpinti. 
D. J. (95-96)

SO. BOSTON, MASS.
Balandžio 27 d., Municipal Hall, 2 

vai. dieną, kalbės L. Prūscika, Vil
nies redaktorius iš Chicagos. Kalbės 
svarbiais šių dienų klausimais. Dai
nuos Ona Mineikaitė ir pagarsėjusi 
Moterų Grupė iš Montello, vadovau
jant Mineikaltei.Tad kiekvienam 
yra svarbu dalyvauti, išgirst įdomią 
prakalbą ir gražios muzikos. įžanga 
veltui. — Rengėjai — LLD 2. kp.

(95-96) 

knyga pasirodė vėlokAi, tačiau 
Pabalti joj ji buvo pirmutinė. 
Pirmoji švedų spausdinta kny
ga pasirodė trejais metais vė
liau, latvių — 38-riais metais 
vėliau, estų — 90 metų vėliau. 
Tik baltrusių pirmoji knyga 
spaudinta Vilniuje pasirodė 
anksčiau — 1525 metais.”

Iš senovės raštų šiandien lie
tuviai gali sužinoti ir kaip mū
sų tauta buvo apkrikštyta. Au
torius sako: “Pagalba bizūno, 
papirkimų ir kitokių priemo
nių, 14-to amžiaus pabaigoj,— 
1387 metais, — Lietuvos gy
ventojai įbuvo apkrikštyti. Tie
sa, ne visa Lietuva ant syk su- 
katalikinta, — žemaičiai, kaipo 
atkaklesnė mūsų tautos dalis, 
tebuvo apkrikštyti tiktai 26 
metais vėliau. Daug darbo Vy
tautas turėjo, kad jiems įkvėp
ti naują tikybą.”

Krikštinant Lietuvos žmo
nėms buvo žadėta apart dan
gaus karalystės dar geriausias 
gerbūvis, laisvė, mokslas ir 
kultūra. Bet tai buvo apgavi
mas. Gerbūvio susilaukė tik 
aukštoji katalikų dvasiški ja, 
kurią kunigaikštis Vytautas ap
dovanojo milžiniškais dvarais. 
Tik vienam Vilniaus katalikų 
vyskupui vienu kartu Vytautas 
padovanojo 13,215 valakų že
mės, o 1429 metais Vilniaus vy
skupija jau valdė 32,000 vala
kų žemės. Jiems tai ir buvo ger
būvis. Paskaita yra svarbi ir 
įdomi.

Po paskaitos drg. B. Mule- 
ranka davė pranešimą iš atsi
buvusių Lietuvių Literatūros 
Draugijos ii’ Amerikos Demo
kratinių Lietuvių Trečiojo su
važiavimų. Po to, pirmininkas 
W. Brazauskas paprašė publi
kos paaukoti padengimui lėšų 
ir kas lik^, tai LLD A pš vietos 
Fondui. Aukavo sekamai:

Po $1: M. Ramanauskas, M. 
Johnson, iCh. Arrisonas, R. Ka
nopa, J. Lukštas, A..Klimas, V. 
Staugaitis, L. Mankienė, J. ii' 
O. Latvėnai ir F. Bacis.

Po 50 centų: L. Žemaitienė, 
M. Ramoškienė, J. Margaitis, 
H. Petrkšiūnienė, Mrs. Norkai- 
tienė, K. Brazauskas, M. Ber- 
natt ir B. Muleranka. Visiems 
aukavusiems komisijos vardu 
tariu ačiū!

Baigiantis susirinkimui d. F. 
Repšys trumpai pakalbėjo apie 
dabar esamą Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo vajų už 
naujus narius. Sakė, kad dabar 
nereikia mokėti įstojimo ir už 
daktaro apžiūrėjimą apmoka 
pati kuopa iš savo iždo. Tai ge
ra proga įstoti į LDS, o ypa
tingai pageidaujama, kad kuo 
daugiau jaunuolių įsirašytų.

W. B., 
Komisijos narys.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ARMHOLE RASTERS
Patyrę

Prie Vyriškų Coatų
Geros Rūšies Rūbai 

Nuolat, Gera Alga.
Matykite

MR. FISCHER

Levine & Ganz
18 W. 18TH ST., 11TH FL.

(97)

POLISHER
Radio šėpukių ir Rakandų 

Refinisher ‘
Nuolatinis Darbas. Gera Alga. 

Viršlaikiai
VIM RADIO CO.

825 Gold St., 
BROOKLYN.

(96)

TŪKSTANČIAI 
GERŲ DARBŲ 
PER MENESį 

MEISTRAI MECHANIKAI 
RAŠTININKAI-MAŠINUOTOJAI 
SUSISIEKIMŲ TECHNIKAI 
LĖKTUVŲ SULYDINTOJAI 
VANDENS TIEKIMO TECHNIKAI 
REGYBINIAI SIGNĄLISTAI 
RADARO MECHANIKAI 
REIKMENŲ STEVVARD’AI 
ORO PRANEŠĖJAI 
INSTRUMENTŲ TAISYTOJAI 
INŽINIERIŲ REIKMENŲ 

TECHNIKAI 
AUTO. APTARNAUTOJAI
Yra jums vieta, jeigu tinkate 

nam minimam darbui arba jei 
išmokt i.

Armijos alga aukštesnė, negu 
ir už ją nereikia mokėti Federalių pajamų 
taksų. Maistas, drabužiai, butai, dantų ir 
medikalė priežiūra suteikiama nemokamai.

Trimetinis įstojimas leidžia pasirinkti bet 
kurių tarnybos sritį iš tųt kurios dar neuž
pildytos, taip pat pasirinkti tarnybos vietų 
užjūriuose, kur dar yra kvotų. GI Teisių 
Bilius dar prilaikomas tiems vyrams, kurie 
ištarnavo bent tris mėnesius pirm oficia- 
lio karo užbaigimo.

Vis dar galima tam tikriem Bpecin!ii«*R>n 
su pirmesnių kariniu patyrimu įstoti į aukš
tesnius laipsnius. Daugelis kitų progų taipgi 
rodo, kad verta pamąstyti apie Armijų.

Gaukite smulkmenas iš J. V. Armijos Re- 
krūtavimo Stoties.

UNITED STATES ARMY RECRUITING 
STATION

246 GRAHAM AVENUE 
BROOKLYN 6, NEW YORK.

Amerikonai Kišasi į China 
Civilį Karą, Sako Maskva

Maskva. — Sovietų radi
jas tvirtino, kad amerikonai 
tiesiogiai kišasi į pilietinį 
karą tarp chinų komunistų 
ir tautininkų Mandžurijoje. 
Chinų komunistai ten suėmė 
du karinius Amerikos atsto
vybės narius. “Tai dar yra' 
įrodymas, kaip tiesioginiai 
amerikonai kišasi į civilį 
chinų .karą”,’padėdami Chi- 
nijos tautininkams prieš 
chinų komunistus, sakė Ma
skvos radijas.

Gaisras Japonijos sosti 
nes Tokio priemiestyje su 
naikino tiek namų, kad 17, 
000 žmonių liko be pastoges
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NewYorko^/^g Zlnloi
Lietuviai Marguosime ir 
Važiuosime 'Gegužinėje

Praeito antradienio vakarą 
.Bendros Gegužinės Lietuvių 
Komitetas buvo susirinkęs per
žiūrėti. kas jau atlikta ir kas 
dar reikalinga atlikti pasiruo
šime Gegužės Pirmosios Para
dui. Atvyko grupė ir no ko
miteto nariu, pasiruošusių tal
kinti komitetui.

Lapeliai gatavi. Komitetas 
prašo talkos dirbančių lietu
viškose šapose. Prašo darbi
ninkams nunešti. įteikti lape
liu asmeniškai. Tas reikia at
likti1 šią savaitę. Likusieji la
peliai* bus siunčiami paštu. 
Tam darbui komitetas susi
rinks šio penktadienio vakarą. 
Prašo ir talkininkų. 

9

Iš centraiinio viso miesto 
gegužinės komiteto nupirkti 
keli šimtai guzikučių ir di
džiuma jau išduoti pardavinė
ti’. Moterų Kliubas pasiėmė di
džiausią šėrą, 200, ir jau daug 
pardavė. Gavo ir aukų gegu
žinės reikalams. Kiti pasiėmė 
guzikučiu šiame susirinkime.

Didieji plakatai-iškabos tū
li jau gatavi. Kitus, lietuviš
kuosius. daro dailininkas Fei- 
feris. Dar kiti, bendrieji, už
sakyti iš centralinio komiteto.

parūpins G. Wareso-

pranešta,, jog galima 
pasisamdyti atviras

Stiebus 
nas.

Bttvo 
gauti
sunkvežimis - trokas, už vidu
tinę primokestį. Nutarta pa
samdyti. Komitetui palikta 
gauti planus ir talkininkus 
troko dekoracijai; darbe pa
gelbės grupė draugų. Kas bus 
sunkvežimio viduje? Kol kas 
patylėsime, pasakysimo gė
liau.

Dedama pastangos sudaryti 
muzikos ii- dainos grupę,'- kuri, 
laiks nuo laiko parado stebė
tojams parodytų nors vieną 
kita lietuviška melodiją ir pri- 
gelbetų bendruosiuose parado 
šūkiuose.

Didžiausias visoje Ameri
koje, visais laikais Bendros 
Gegužinės Paradas įvyks jau 
už savaitės, ketvirtadienį, ge
gužės (May) 1 d., New Yor
ke.

Lietuviai susirinks 2:15, 
53rd St., tarp 8 ir llth Avės. 
Maršuoti pradėsim 3:15.

Visi darbininkų šventės pa
trijotai prašomi darbuotis už 
atitinkamai gražų ir discipli
nuotą buri tame didžiajame 
newyorkiečių liaudies parade.

Galinsjas Protestas Prieš 
Žalingus Bilius

Didžiojo New Yorko unijos 
ir jų talkininkai praeitą an
tradienį masiniai suvyko į di
džiausia darbininkų reikalams 
ginti demonstraciją, kokia ka
da nors buvo Madison Square 
Parke.

Ir buvo iš vieningiausiu. 
Demonstraciją šaukė vietinė 
CIO Taryba. Tačiau tai ne
kliudė organizuotai atvykti 
AFL unijoms ir streikuojan
tiems telefonistams.

Darbininkai, užmiršę vaka
rienę, tiesiai iš šapų, pradėjo 
maršuoti į aikštę būriais ir pa
vieniais jau nuo 4:30, pusva
landžiu pirm skelbtos pra
džios. O paskutiniai, 5,000 bū
ryje, Imaršavo krautuvių dar
bininkai pirm pat uždarant 
susirinkimą, kadangi krautu
vės užsidaro tiktai 6 vai.

Mitingui pirmininkavo Mi
chael J. Quill, Transport Wor
kers Unijos prezidentas. Kal
bėjo keli unijų ir kitų orga
nizacijų atstovai: Louis Hol
lander, šios valstijos CIO Ta
rybos prezidentas: Herman 
Krause, telefonistų streiko di
rektorius; .Charles' Collins, 
AFL Hotel and Club Employ
es Lokalo 6-to-biznio agenta’s;

Ruth Young, United Electri
cal Unijos Distrikto 4-to se
kretorė : Ewart Guinier. iš Un
ited Public Workers; Mildred 
Gutwillig iš New Yorko Var
totojų Tarybos; William Mi
chaelson iš Department Store 
Wof’kors; J. Frank Kihtfdofi, 
iš Progressive Citizens of Am
erica.

įspėjo Vienytis ir Veikti 
Dviejuose Frontuose

Hol’ar.deris susilaukė di
džiausios ovacijos, kada jis 
įspėjo darbininkus vienytis ir 
veikti dviejuose frontuose — 
ekonom.niame ir politiniame, 
kad sugrąžinti šaliai Roose- 
velto programą. Darbininkų 
apsivienijusios unijos, sakė 
jis, privalo tapti “viena di
džiausia darbininkų organi
zacija šioje šalyje.”

Jis įspėjo ir kongreso reak
cionierius, kad liaudis neda- 
leis valdžiai “tapti skobu, 
streiklaužių agentūra Nacio- 
nalei Fabrikantų Sąjungai:” 
Kad atakos ant
“iššaukia daugiau vieningumo 
tarp AFL, CIO ir brolijų.”

LDS Trečias Apskritys 
Pirko Vilnies Šerą

20 d. balandžio įvyko ap
skričio komiteto posėdis, ku
rtame prisirengta prie apskri
čio metinio pikniko, kuris 
įvyks 15-tą d. birželio, Liber
ty Parko, 340 Mitchell Ave., 
Linden, N. J.

šiame posėdyje pasitraukė 
iš komiteto drg. Jami'sonas. 
Jo gyvenimo sąlygos ir kiti or- 
ganizacijiniai reikalai neleido 
tinkamai' veikti apskrityje. 
Rezignacija priimta.

Posėdyje kalbėta ir garsini
mas per radijo LDS einančio 
vajaus ir, jei bus galima su
sitaikyti su radijo vedėju, tai 
duosimo platų mūsų organiza
cijos garsinimą oro bangomis.

Draugai Yakščiai išrinkti į 
Ateivių Gynimo konferenciją, 
kuri įvyks 27 d. balandžio, 
New Yorke, ir tam tikslui pa
aukota $5.

Ir kadangi įvyksta Vilnies 
bendrovės šėrininkų suvažiavi
mas 11-tą d. gegužės, tai vie
toj pasveikinimo nupirkta 2 
Vilnies bendrovės Šerai už 
$10. Reiškia, LDS Trečias Ap
skritys esame Laisvės ir Vil
nies bendrovių šėrininkai. Ap
skritys turi pirkęs ir Laisvės 
namo Šerų už $100.

Toliau. Visos LDS kuopos 
esate aplaikę iš Apskričio do
vanų knygutes. Jūs, draugai

OPERETĖS “LIETUVOS 
ŽIEDAI” VAIDINTOJŲ IR 
CHORISTŲ DOMEI!

Iki operetės perstatymo jau 
visai mažai laiko beliko. Dėl 
to visi1 choristai ir operetėje 
vaidintojai, kaip ir šokikių 
grupė, prašomi nepraleisti re
peticijų. X y

Aido Choro repeticijos, kaip 
ir visuomet, vyksta « penkta
dieniu vakarais nuo 8-tos vai. 
O vaidintojų kartu su choru 
repeticijos vyksta sekmadienių 
rytais, nuo 10-tos vai. Visos 
repeticijos vyksta Laisvės sa
lėje. A.C.K.

i Vyturėlis Pasiruošia 
Didelei Iškilmei, 
Dėkoja Rėmėjams

ir draugės, prašome visų, tal
kos jų platinimui. Atminkite, 
kad 1948 metai nėra už kal
nų ir mūsų organizacijos sei
mas, kuris įvyks Cleveland, 
.Ohio, yra ne už kalnų. Kuo
pos, kuopų iždai nėra tvirti ir 
tais pinigais bus aprūpinta de
legatai, jų kelionės ir čia turi 
būti mūsų visų bendras dar
bas. Nepamirškite tai.

Mūsų apskritys pasveikino 
Demokratinių Lietuvių įvyku
sį suvažiavimą su $5, bet pa
skelbtoje sveikinimų sąskaito
je mūsų penkinė priskaityta 
kitai organizacijai. Mat, tai 
raportavo mūsų delegatai1 iš 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimo. Keno kalte, aš neži
nau, bet klaida turėtų būti pa
taisyta iš Demokratinių Lietu
vių Centro.

i Sausio mėnesio komiteto ta
rimai no visi buvo galima gy
venime įvykinti. Komitetas 
buvo plačiai pasibrėžęs, bet ne 
visuomet pasiseka pasibrėžtus 
tikslus gyvenime įvykinti. Ta
čiau neįvykinti dalykai ne iŠ 
priežasties 'komiteto, bet ko
lonijų.

LDS kuopos New Jersey 
valstijoje prašomos išrinkti 
darbininkus dirbti apskričio 
piknike, kuris įvyks 15 birže
lio. A. Matulis.

Drauges ir Draugai, 
Pasidarbuokite 
Gegužinei!

’’TT'"’’’?

Tel. ĘVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

BULOVĄ!

MAWCI

---- -----------------6*tas puslapi* 
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Ketvirtad., Baland. 24, 1947

persvars
to r imą ir 
susiedijai 
nuo truk- 
s isterijos

Steven Augustine & Frank Sanko 
. SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITfiJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N.
Tel. ĘVergreen 4-9612

ne

ir

Peter Kapiskas

*

MAN 
is hw«t» . . . >24Z5

na;»ie,

Žymus Visuomenininkai 
Kritikavo Ataką ant 
•Queens Jaunimo

Jau per ilgą laiką nieko 
buvo garsinta spaudoje apie 
Vyturėlio stygų ansamblį. Jau 
daugumas mano, kad Vyturė
lis negyvuoja, nes nieko nėra 
girdėta iš susirinkimų. Bet Vy
turėlis dabartiniu laiku labai 
užsiėmęs su muzikos-reikalais 
ir praktikomis, kad nebuvo 
laiko per spaudą garsintos. 
Dabar ansamblis rengiasi kru- 
tamus paveikslus trauktis, tai 
labai daug darbo turime.

Praeitą susirinkimą buvo 
nutarta suruošti koncertą ir 
šokius. Šis parengimas įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 14-tą die
ną, Piliečių Kliube, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Taipgi išgir
site gražią muzikos ir dainų 
dalį, kurią išpildys solistai, 
duetai ir naujai susitveręs 
merginų kvintetas.

Daugiau apie šį parengimą 
bus pranešta toliau, šiuomi 
mes prašome kitų draugijų ne
rengti parengimų tą dieną.

Dabar norime padėkavoti:
“Lietuvos Draugui” už $50 

auką; Charles Yukniui — $5; 
B. šalinaitei — $2; Marcelei 
Yakštienei už didi d arba.

Nuoširdžiai esame jums dė
kingi už kooperaciją. Drau
gių ir draugų talka iš šalies 
padrąsina mus ir paakstina 
daugiau dirbti', augti ir tobu
liau pasiruošti į tarnybą vi
suomenei.

Draugiškai,
Vyturėlio Stygų Ansamblis:

Org. Roy M. Sidney, 
Prez. Paul Kalvelis, 
Dir. E. Sidney.

Mark Vau Doren, autorius, 
taipgi virš 50 kitų žyro/ų vei
kėjų - visuomenininkų išleido 
^pareiškimą, pasmerkiantį atė
mimą čarterio Queens Kolegi
jos jaunimo organizacijos — 
Americap Youth for Demo
cracy — skyriui.

Pareiškimą paskelbė Amer
ican Youth for Democracy. 
Pirm šio, jaunimo organizaci
ja jau buvo gavusi užtarimo 
pareįškimus nuo miesto tary
bos nario Stanley Isaacs, 
Amerikos Civilių Laisvių Uni
jos specialio patarėjo Osmond 
K. Fraenkel, taipgi nuo New 
Yorko Universiteto profeso
riaus Lyman Bradlev.

Pareiškimas ragino, “kad 
Fakulteto-Studentų Komitetas 
ir‘ Studentų Taryba 
tytų savo pirmesnį 
sugrąžintų kolegijos 
jos nepriklausomybę 
dymo per išlaukiniu 
atstovus.”

Tarpe pasisakiusių už jau
nimo laisvę yra daugelis pa
skubusių profesorių, advoka
tų, kelių tikybų dvasiškių, au
torių, švietėjų ir šiai]) visuo
menininkų.

Išmetė iš Namu Tiesiai 
| Ligoninę

Mrs. Helen Harris, 
gyvenusi 2074 Daly 
Bronx, būdama darbe 
kaiminkos pašaukta tele 
Kaiminka pranešė... jaf, 
miestavas maršalas jau mėto 
jos rakandus į lietų praeitą 
pirmadienį.

Moteriškė išsigando, bet su
kaupusi jėgas telefonAvo mar
šalui prašymą, kad jis palauk
tų nors valandą iki jinai spės 
parskubėti iš darbo. Marša
las atsisakė. Beviltės suimta, 
ji čia pat sudribo be sąmo
nės. Sandarbininkai bandė 
ant vietos gaivinti, bet pas
kiau pašaukė ambulansą. Ją 
nuvežė į ligonine,

Susiedijos žmonės, vado
vaujami1 komunistų partijos ir 
kitų organizacijų padedami, 
mobilizuojasi ginti ją ir kitas 
šeimas. Mažiausia 4 kitom to
je apylinkėje gręsiąs toks pat 
išmėtymas iš namų.

ve., 
uvo 

on u.
kad

Mr. ir Mrs. Donnelly teis
me gavo leidimų persiskirti. 
Bet teisėjas patvarkė, kad vy
ro negalima išmesti iš namų, 
nes jis neturįs, kur eiti. Taigi,*1 
jis likosi po senovei savo bu
vusiuose namuose, 1763 Hend
rickson St., Brooklyne.

Parsiduoda 
WOODSIDE

2 šeimų Namas 
Pirmų lubų rūmai neužimti.

70-59—45th Ave., Woodside, N.Y.
11 kambarių ir 2 Sun .Porches. 
Gerai ištaisytas skiepas, garo, ši
luma, automatiškas pečius.

Kaina $12,9.50.
Galima apžiūrėti šeštadieniais 

ir sekmadieniais. Kreipkitės aukš
čiau paduotu antrašu.

(95-100)

Hotel Lincoln, 8th Avė.
44th St., New Yorke, teisme 
pripažintas neteisėtai išmetęs 
svečia ir nubaustas pasimokė- 
ti $25.

Peter 
KAPISKASJokia kita priemonė nepa

vaduoja gyvo žodžio. Tad visi 
unijizmo ir viso darbininkų 
judėjimo lietuviuose pionieriai 
ir jaunieji patri jotai esate 
prašomi patys užtikrintai nu
sistatyti maršuoti Bendros Ge
gužinės Parade ir visus su sa
vimi kviesti.

Tačiau ir daug kitų prie
monių, ypatingai literatūra, 
pagelbsti kalbėti į žmones. 
Bendros Gegužinės Lietuvių 
Komitetas turime lietuviškų ir 
angliškų lapelių. Turime ang
liškų brošiūraičių, trumpai pa
sakančių svarbiausius bruožus 
iš gegužinės 
reiškia mūsų 
darbininkams, 
žinė. Turime

STTSTRTNKTMAI
BROOKLYN, N. Y.

Sveikatos Kultūros Dr-jos svar
bus susirinkimas jvyks balandžio 24 
d., 7:30 v. v., 419 Lorimer St. Visi 
nariai dalyvaukite. Delegatai iš De
mokratinių Am. Liet, suvažiavimo 
ir iš Moterų suvažiavimo išduos ra
portus. -- S. K. D. Valdyba. (94-95)

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.REAL ESTATE

Parsiduoda Restauracija su 65'se
tų. Turime leidimą pardavinėti alų 
ir vynų (License to sell Beer and 
Wine). Jeiga $2700 iki $3000 j mė
nesi. Ronda $90. 5 metų lease. Kai
na $6500. Dabartinis savininkas nori 
pasiliuosuoti nuo biznio, nes išlaikė 
20 metų. Kreipkitės j Real Estate 
Gagel, 335 Milford St., Brooklyn, 
N. Y. AP. 7-6430. (95-100)

vokišką kurpalį. Amerika, sa
kė jis, atsilieps su galingu 
“No” į pastangas sunaikinti 
darbininkus.

Krause sakė, kad “AT&T 
oktopas” privertė telefonistus 
išeiti į streiką, viltyje, kad 
kongresiniai veiksmai padės 
sudaužyti unijas. Jis prašė vi
sas unijas ateiti į pagalbą 
streikuojantiems t e 1 e f o n is- 
tams.

Greta asmeniškų sveikini
mų, demonstracija gavo svei
kinimus ir padrąsinimą savo 
veiksmams nuo CIO preziden
to Philip Murray, senatoriaus 
Claude Pepper, kongresmano 
Marcantonio, Joseph Curran. 
Marcantonio apgailestavo, kad 
jo veiksmai ginti demokrati
nes teises Washingtone nelei
do jam. būti su demonstran
tais asmeniškai.

Demonstracija, 75,000 dar
bininkų ir jų draugų minia, 
vienbalsiai pasmerkė Hartley 
ir Taft bilius, kaipo kalančius 
darbininkams vergijos pan
čius. Atsišaukė į CIO prezi
dentą Philip Murray ir AFL 
prezidentą William Green, 
vardan darbininkų ir šalies 
gerovės, vienytis bendrai veik
lai prieš tuos bilius ir prieš vi
sokias atakas ant darbininkų 
ir liaudies teisių ir laisvių .

Kita rezoliucija pažadėjo 
paramą streikuojantiems tele-, 
fonistams.

Užbaigiant, priimtas toks 
pareiškimas:

“Mes niekad nepasiduosi
me industrinen vergijon.

“Mes 
iškilti.

“Mes 
ti mūsų

“Mes
biskai pakvaišusiems monopo
listams. į

“Mes kursime ir saugosime 
! Amerikos liaudies vieningu-

istorijos 
liaudžiai, 
šių metų 

gegužines

darbininkų

i

nedaleisime fašizmuo

ill

| I \

Kingdonas įspėjo, kad Ame
rika netaps “Ja” šalimi pagal

Į 
i|

nedaleisime sudaužy- 
unijas. •
priešinsimės pelnagro-

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

Valandos:
Penktadieniais Uždaryta

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tai, EV»H*gre«iD 4-8508

j 9—12 ryte 
} 1— 8 vakare

CHARLES VIGŪNAS 
284 Schole* Street 

Brooklyn, N. VY. 
Telephone ĘVergreen 4-8578

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
■ H. Y,

ir ką 
ypač 

gegu- 
guzi-

kučių, nacionalėse spalvose: 
ant mėlyno centro užrašyta 
May Day, o ant raudono lan
ko — Unite for Peace and 
Security.

...... ........................ • Mt•••••«*•••»*•«*<<••«•(«••••>(«••«•t(««<<<•(•(•*•«•*«•»•«»•>*«

DIDIEJI DIENRAŠČIO LAISVES

m

TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

žemiau paduodame surašą, kur jau yra ruošiami 
piknikai naudai dienraščio Laisves. Jei kur kitur 
yra ruošiama ir žemiau dar nėra pažymėta, tai pra
šome gret pranešti, o mes pažymėsime. ..

Baltimore, Md.--Birželio- June 8
KARDASH ŠUORE EVERGREEN PARK 

Rengia Liet. Literatūros Draugijos Kuopa

Brooklyn, N. Y.-Liepos-July 4th
CLINTON PARK, MASPETH, L. L, N. Y.

Rengia Laisves Bendrove

Bostono Apylinke—Liepos-July 4th
VOSE PAVILION PARK, MAYNARD, MASS.

Rengia Mass. Valstijos Liet. Organizacijos

Liko tik savaitė iki Gegužės 
Pirmosios ir didžiausiojo New 
Yorko istorijoje parado. No
rint geriausia pasitarnauti ge
gužinei, visos informacijos 
žmonėms reikia įteikti jau šią 
savaitę. Ir tame darbe reika
linga visų talka.

Medžiagas galite gauti bile 
dieną. O šio penktadienio va
karą, 25-tą, komitetas vėl tu
rės susirinkimą ir darbo vaka
rą 419 Lorimer St., viršutinia
me kambaryje. Ateikite pasi
tarti ir pagelbėti darbe.

Bendros Gegužines 
Lietuvių Komitetas.

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

BROOKLYN!) LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CAMJMUtXM

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




