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Henry Wallace rašo apie Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.
Palestiną ir klausia: “Kodėl ; _ 
anglai nebegali išlaikyti 12,-1 
000 kareivių Graikijoje, kai 
tuo tarpu jie pilnai pajėgia 
išlaikyti 100,000 kareivių Pa
lestinoje? Ar tai vis yra dalis 
anglų - amerikiečių vajaus 
prieš Rusiją ?”

Tai klausimas be atsakymo, 
tai yra. anglai atsakymo ne- , 
duos ir veltui Wallace jų Į 
klausia.

Amerika Turi Stiprint [
Jrr-^ . i -i nn ♦! . 1 autas del 1 aikos, 
Pareiškė Wallace

Bet atsakymą mes žinome, 
kaip diena, jog čia yra 
ir amerikiečių susitari- 

Anglai
anglų
mas. Anglai pasilieka daug 
sunkesnę “naštą” nešti Pales
tinoje. o mums maloniai pave-

žymusis dainininkas Paul 
Robeson negalėjo pasirodyti 
Peoria, Ill. Reakcionieriai ne
leido. Viena,
negras, antra — 
žangus žmogus.

Gėda Peorijai, 
jaus valstijai.

Robesonas yra 
jis yra pa-

gėda f Inno-

tas žmogus, 
kuris išsigąstų ir bėgtų. Jis ža
da i Peoriją sugrįžti. Jis žino, 
kad sveikas protas anksčiau 
ar vėliau paims viršų. Jis ži
no, kad raganų gaudytojai ne
turi ateities.

šiandien saujelei fašistuo 
janČių valdininkų pavyko ne
leisti Peorijos žmonėms išgirs
ti šį galingą artisto balsą, ry
toj jie jo klausysis ir džiaug
sis.

Robeson nėra

Su balandžio 24 d. L. Pri- 
seika pradeda Naujojoje An
glijoje maršrutą. Pasakys jis 
daug prakalbų, pasitars ir pa
sikalbės su veikėjais.

Maršrutą jam ruošia Lietu
vių Literatūros Draugijos ap
skritis. Massachusetts valsti
jos kuopos privalo rūpestingai 
pasidarbuoti. Prakalbose pui
ki proga Draugijai gauti nau
jų narių.

Nepamirškite Draugijos su
važiavimo nutarimų. Draugi- j 
jos kuopoms draugijos reika- i 
lai pirmoje vietoje!

Kalbėtojas už Draugiją pa
agituos, bet vietos veikėjų už
duotis prieiti prie žmonių ir 
jos pakalbinti tapti Draugijos 
nariais.

Gen. Marshallas Siūlo
H

Pavest Jungt. Tautom
(<inčą dėl Austrijos

■ Molotovas Užginčija Marsliallo {tarimą, kad Sovietai Atmetę 
I Jo Siūlomą Sutarti dėl Vokiečiu Nuginklavimo

Maskva.— Amerikos vai-, pildos vokiečių fabrikus ir 
1 stybės sekretorius Marshal-' kitus turtus rytinėje Aust- 
i las siūlė pavesti Jungtinėms ; rijoje, kuri Sovietų oku- 
I Tautoms spręsti ginčus dėl i puota. Potsdamo konferen- 
taikos sutarties su Austrija. įcija pripažino Sovietams tą 
Pamatinis ginčas yra dėl to,; teisę. Amerikonai sako, jog 

I ar Sovietų Sąjunga turi tei-i vokiečiai po Austrijos užė
mimo paveržę daugumą tų 
nuosavybių iš austrų; todėl

Wallace Taip Pat Ragino Ameriką Padėti Gerovę Kelti Ki
tuose Kraštuose; Sakė, Galima Sugyventi su Sovietais

Paryžius. — Amerika tu- i naudinga, kad komunizmas 
retų sekti prez. Roosevelto tarptų Rusijoj. Aš tikiu, jog 
idealus dėl pasaulinės tai
kos išlaikymo ir gerovės kė
limo ištisame pasaulvje, pa
reiškė 
buvęs 
vice-prezidentas. Tuo tiks-i karinėje) Europoje.” 
Iu Airierika privalo stipriu-:------------------------------
ti jungtiniu Tautų organi- i Republikonai Neigia 
zaciją ir medžiaginiai padėt; . M1
kitiems kraštams ūki-pi-a- Darbininku UnilŲ 
monę atsteigti, sake Wal- _ - 
lace, kalbėdamas Ameriko- Delegatus 
nu Veteranų Komitetui Pa- > _____
ryžiuje, bal. 23 d. Jeigu A- 
merika rems tam tikrus 
kraštui “nuošaliai nuo
Jungtinių Tautų ii nekūiy- sįengįasį prieiti kiekviena 
biniais tikslais , tai gales ° . 1 - - - e-
susilaukti nepageidaujamų! 
Amerikos valdžiai politinių : 
pasekmių, kaip įspėjo Wal- į 
lace.

Jisai priminė, jog skur
das stumia daugumą pasau
lio link socializmo ir komu
nizmo. ”A& manau, — sakė 
Wallace, — kad jeigu ko
munizmas bus persekioja-1 
ma, tai jis juo labiau augs, 
panašiai kaip senovinė - h I • • I • 
krikščionybė ” Alito 93101111111131

Jungt. Valstijose šian
dien yra varoma galinga Qnilzalqii T11A1 1 
kampanija, kuri labai gali IVtmdldUJd IIWJ 1JU 
ĖS Ė T,'Ži’ kS:|Priedo Valandai 
ją, — tęsė Wallace. — Aš į 
manau, jog kietumo politika 

■ gimdo kietumą iš antros 
pusės. Aš matau susiduri- ■ 
mus tarp kapitalistinės, so-! 
cialistinės ir komunistinėš 1 
visuomenių. Aš tvirtinu, j 
kad tuos susidūrimus gali
ma išspręsti be karo.”

“Aš tikiu, — sakė Wal
lace, — jog pačiai Amerikai

Rusijai naudinga, kad lais
vasis verslas tarptų Ameri
koj. Aš tikiu, jog vienai ir 

Henry A. Wallace,: kitai šaliai būtų naudinga, 
Jungtinių Valstijų į kad socializmas tarptų (va-

HENRY WALLACE, Euro
poje, pareiškė, kad jis yrą 
priešingas prez. Trumano po- reikalams svarstyti konferen- ; 
litikai teikti militarišką ir į 
ekonominę paramą Graikijai 

j ir Turkijai. Jis taip pat drą- ! 
j šiai ir aiškiai atsikirto jo 

Washington. — Daugiau ■ tikams, pareikšdamas, 
s kaip šimtas CIO unijų dele-1 turi teisę kalbėti už taiką.
3 : gatų iš New Yorko valstijos ’------------------------------

Federacijos ir CIO Unijistai Sumaršavo

Kanadiečių Liaudies Balse
skaitau pastabą apie Lietuvos_________________________
žydų šeimos dukrą Benjos. Ji rJUTV A T
dabar koncertuojanti Kana-' rALfcblIlNvd ŽYDAI 
doje. Ji sakanti: T/rnPlKTA rrniC,rT TD

“Mano tėvas, motina, bro- KtllWA ItlM IK 
liai ir seserys buvo visi už’iirAwirri AATPIITC1 
mušti, kada vokiečiai atėjo —iliAKI AINuLUm z 
ir juos-užmušė jų pačių drau
gai — o mūsų šeimyna išgyve
no tenai ištisas gentkartes.”

O tie jos šeimos “draugai” 
buvę lietuviški fašistai. 
dabar randasi Vpkietijoj.

PHILIP ’ MURRAY, . C1O imti kaiP kal™ at 

prezidentas, kalbėdamas uni-į , , . o ,
iu sušauktoje jstatymdavystės ; AngL Qa pe o Almpd ! neleistina esą Sovietams jas 

‘ svarstvti konferen-! ""S1“* , imti. Panašia) kalbėjo ir
Jungt. Tautu Sprendimą i,n£.-hallas kaltino Sovie. 

: tus už atmetimą jo siūlytos 
; keturių didžiųjų talkininkų 

T . ... . 'sutarties, pagal kuria vo-
London. — Anglija nepri-1 ^ie*įaj tur^tu būti laikomi 

ims jokio Jungtinių Tautų pnuginkluoti. Jis ragino „tik- 
j tarimo, kuris nesutiktų su ■ principo” užgirti to- 
Į anglų politika dėl Palesti-. sutartįįbe jokiu smulk- 
I nos. Jeigu Jungt. 1 autos ; menlJ ’
; nutartų, . kad . Anglija tui i: Užsieninis Sovietų minis- 
i apleist! I alestiną, tai ang ų įras Molotovas atmetė kal

tinimą. Jis nurodė, kad 
Marshallas nepriėmė sovie
tinių pataisymų bei paplati
nimų tai sutarčiai; taigi, a- 
not Molotovo, amerikonai 
kalti dėl nesusitarimo. Ji-

jr cijoje, pareiškė, kad pirmieji 
žingsniai “pastoti fašizmui ke- i ’

j lią mūsų šalyje” yra atmuši-j Dėlei Palestinos 
imas Hartley ir Taft’o prieš-1

kri- | darbininkišku bilių. CIO pri- I * . . .V*jog jis i valo vadovauti » kovai pries
Į tuos bilius, sakė Murray.

■ senatorių su raginimu, kad 
atmestų prieš-unijinį Tafto ' 
bilių. Republikonų vadai se- i

! natoriai Taftas ir Vanden-1 
i bergas visai atsisakė maty-1 
tis su darbininku atstovais, i 
Taftas dar įžeidė 6 unijistes, 
atvykusias iš Limos, Ohio. . . . ;
Kiti republikonai senatoriai ^au kaip 2,500^Darbo Fe-' TO pirmininkas. Harry _Bo 
išsisukinėja nuo norinčių 
jais pasikalbėt unijistų.

Pennsylvanijos Seimelį ir Reikalavo 
Atmest Prieš-Uni jinj Sumanymą

Harrisburg, Pa. — Dau- G. Walsh, Pennsylvanijos C

valdžia neklausytų to tari-! 
mo. Tatai paaiškėjo iš An
glijos laivyno ministro Hal- 
l’o pokalbio su lordu Lloydu 

: “aukštajame” anglų seimo 
I rūme. Nors pirmadienį į- 
vyks specialią Jungt. Tautų '^Hallo 'planas

i seimas, sušauktas pagal An- 
i glijos prašymą, bet jo nuta- 
I rimai bus tik patarimai.

su-, deraeijos ir* CIO unijistų ' yer įr kiti unijų veikėjai 
i sugužėjo i Pennsylvanijos smerkė republikonų remia- 
seimelio rūmą protestuot i mą priešdarbininkišką bi- 
prieš sumanymus, gręsian- lių.
čius sunaikint daibininkų, Pennsylvanijos Suknelių 

’ uniJas- • Fabrikantų Sąjunga, Pa- ■
Iš visų Pennsylvanijos I žangiųjų Amerikos Piliečių! 

kampu suvyko pasiuntiniai ■ organizacija, 
nuo Federacijos upiju. Prie ! Demokratinio 

j iu demonstracijos prisidėjo ! junga per savo atstovus ! rv.p • 5 it •• 
500 delegatų iš CIO valsti- taipgi reikalavo atmesti tą iDHlŲ I F1CS UniIdS 

! iinio suvažiavimo. “Tai su- bilių. . i ~
įjudinantis darbininkų vie-: —............... — . I
nybės pavyzdys”, sakė John ių Taryba tuo tarpu ragino 
Brophy, industrinių umju iDarbo Federacijos UnijlJ 
direktorius, kalbėdamas C' Miestinę Taryba tuojau sll.
IO suvažiavime. Įdaryti komitetą darbininkų

Thomas Kennedy, federa- i teisėms ginti.
cinės Mainierių Unijos sek-1 Pranešama, jog Federaci-1 
retorius - iždininkas, kai-: jos ir CIO vadai dabar Har-! 
bedamas darbinei seimelio j risburge svarsto siūlymą i pndwav narpiškė ioo- ista-i
.............................   demonstraciia BANKIETĄ 4-RIEM demonstiaeiją ; naiklntų unijinį judėjimą. • nmirf,ir..

........ų. ....vai.ę, kai su-, qq tarsis su Federacijos į D1DIES1EM 
ta,.. : si.‘.‘inks pęnnsylva-; vadais bendram veikimui ■ _____

i prieš tuos bilius. ■ i

siaurina Jaltos ir Potsdamo 
konferencijų nutarimus dėl 
Vokietijos p e r tvarkymo. 
Molotovas pakartojo pirme
sni savo pasiūlymą paskirti 
specialę komisiją, kuri turė
tų svarstyt amerikinį planą 
kartu su sovietiniais patai
symais. Tai yra įrodymas, 
kad Sovietai neatmeta ame
rikonų sumanytos sutar- 

| ties, pareiškė Molotovas.
Darbo Federacijos pirmi-!, . Marshallas priešinosi to- 
ninkas William Green pra-; kiems švietimams patai- 
nešė, jog Federacija kreip-l^“’ . ka".’ del karl,n.U> 
sis į prez. Trumana vetuo- i atln'dl-1 ^-tikrinimo, vokie- 
ti-atmesti Hartley’o - Taf J eių trustų išardymo n-kt.

i to prieš-unijinius bilius. Fe------------------------------------
JT /J •v — * • į | STALINAS RUOŠIAS M n rknn ir novmalza mn* larO- *

I tymas pagal tuos biŲus “su-; BANK1ETA 4-KlEM

Federacija Prašys 
Veikimo' Ša- Prezidentą Atmest

Detroit, Mich.— CIO Au 
tomobiliu Darbininku Uni- i 
jos atstovai derybose su 
General Motors korporacija 
pareikalavo tiesiogiai pa- 

į kelti darbininkams algą 15 
: centų valandai. Jie nesuti- 
I ko, kad kompanija tris ar 
i keturis centus atskaitytų 
busimom pailgintom atosto

gom ir kitiem žadamiem pa- z. .
i gerinimam. Unijos delega- i komisijai, pranešė, kad jau ; suruošti bendrą abiejų oi 
tai sakė, vėliau derėsimės 
dėl tų pagerinimų.

Philadelphijos CIO Uni-' Washington. — Amerikos Į

i pirm penkių mėnesių susi-1 ganizacijų <
I rinkę čia didieji biznieriai į ateinančią savaitę, kai su-i 
suplanavo 1 
darbo unijas. Šį kapitalistų ! nijos valstijos Darbo Fede- 
sąmokslą pripažino ir Ge- ‘ racijos suvažiavimas.

I orge Elliott, Philadelphijos | ----------------
l Prekybos Rūmų pirmininko ! KULKOSVAIDŽIŲ
i pavaduotojas. Elliott dabar ■ VAGYS 

Washington. — Kongreso į seimelyje sakė: --------
lėšų komisija neskyrė jokių

Bus Sustabdytas Ame
Jeruzalė, bal. 24. — Irgun į rikos Radijas Rusijai 

Zvai Leumi, pogrindinė žy- 
jic du organizacija Palestinoje, Į 

paskelbė, kad jie “areštuos”
ir teis anglų karius, kaip į- pinigų Amerikos radijams į 

mūsų ; siveržėlius, užpuolikus bei Ritus kraštus
pre- j žudikus. Sako, suimti ang-1 miems tuose kraštuose ame- 

į rikonų laikraščiams. Taigi 
■ turės nutilti ir “Amerikos 
i Balso” radijo programos 
i rusų kalba į Sovietus; dėl 
I lėšų stokos būsiąs uždarytas 
ir amerikonų leidžiamas ru
sų kalba laikraštis Mask
voj.

Pradžioje gegužės 
šalį aplankys Meksikos 
zidentas Aleman, čia, he abe- {ai galės būti nusmerkti su- 
jonės, jam bus ruoštas iškil- šaudymui arba pakorimui, 
mingas pasitikimas.  
i Vienas dalykas apie dabar- irwniTJKTVIT ITMTTA 
tinę Meksiką reikia pasakyti, : rUtNlNlNRU UPllJA 
tai kad ten nesigirdi “raudo-: n . nip i xp, QirTADTl 
nųjų raganų” ieškojimo. O r AdlKAoL DU 1 AKI Į 
komunistai Meksikoje yra ga
na skaiflingi—proporcionališ-! 
kai jų ten bus daugiau negu 
Jungtinėse Valstijose.

Prezidentas Aleman savo

nei leidžia

Pittsburgh, Pa. — CIO 
Plieno Darbininkų Unija 
pasirašė sutartį su United 

žmonių negązdina raudnnbau- States Plieno korporacija,
bizniu. Darbininkams pridėta 15

 centų algos, įskaitant įvai- 
Amerika vėl protestuoja, rius pagerinimus.

kad Jugoslavija pasiėmė 9 
sužalotus italų laivus. Bad Salzuflen, Vokietija. 

Keturi didieji talkinin- 
nr 15 1 t i - kai nutarė numušt 90 nuo- as ington. — Lakūnų 11UO ligšiolinės vokie- 

komandieriai sako, kad jau, či 
nusenus vokiečių rakieta s 

V-2 kaip karo įrankis. . ORAS.— Būsią šalčiau.

UŽSIDARANTI 4-RIŲ DI
DŽIŲJŲ SUEIGA

Maskva, bal. 24. — Pra
nešama, jog šį penktadienį 
užsidaro keturių didžiųjų 
talkininkių užsieninių mi
nistrų konferencija Mask
voj.

Canton, O. — Sudegė mo
tina su dviem dukterim sa
vo name priemiesty j.

•j Maskva, bal. 23. — Pra- 
j nešama, kad Stalinas ruošia 
pokilį keturių Didžiųjų už
sieniniams ministrams. Tei
giama, kad jų konferencija 

, tuoj išsiskirstys. Neišspręs- 
iti pamatiniai klausimai dėl

21 kulkosvaidį, pavogtą iš ; prez“ Trumanas pasiuntė ‘ !a'^osL.s.uAaT^
Valstijos Darbo Federa- ahnijos sandėlio. J. Eisen-: sveinikimą tiem smulkmėm-• Į.1 ' ok.'.cl.1,a lleka kitai kon- 

cijos pirmininkas James' hardt, J. M. Russell ir Ed. niams ir urminiams biz-' terencijal‘ 
McDevitt, Geležinkel. Trau- i Browder kaltinami kaip va- i N p wbur v u ortekinių Brolijos atstovas H.! gys. - . ’ J)“ kurie savanoriai nu?

i mušė kainas 10 nuošimčių. ; 
j O jie skelbia, kad dėl to nu- 
piginimo žmonės 60 nuošim
čių daugiau daiktų perką.

’ Pranešama, kad toks kainų 
laikys nuo streiko, kol tos maz,m,mas skleidžiasi 
kasyklos bus valdžios žiny- warke> N' J‘ ,r kltu1’ 
boję; tuomet teisėjas Gold-;
sborough galės sugrąžint į CHINŲ KOMUNISTAI 
unijai 2,800,000 dolerių. PALEIDO DU AMERI- 

Aukščiausias Teismas pa- KOS OFICIERIUS 
tvirtino $10,000 pabaudą ■ --------
Johnui L. Lewisui, unijos Nanking. —- Chinų komu- 
pirmininkui, ir jis ją sumo- nistai paliuosavo ameriko- 
kėjo. nūs majorą Robertą Riggą

—------------ i įr kapitoną Johną Collinsą,
, Amerika steigia.. mokslo karinius Amerikos ambasa- 
oficierių korpusą. i dos narius Chinijoje. Jiedu

Vadinamas Savanoris 
Kainu Mažinimas

“Aš neužginčiju Uo f ak- Savanna, Ga. — Valdžios j . _____
to, kad mes padėjome šį su- agentai užtiko ir atgriebė Washington, bei. 23. 
manymą parašyti.”

SUGRAŽINTA $2,800,000 
MAINIERIŲ UNIJAI 

$700,000, jeigu unijaWashington, bal. 24. — 
Federalis apskrities teisėjas 
Goldsborough s u g rąžino 
Mainierių Unijai $2,800,000 
iš pradiniai skirtos baus
mės, Goldsborough buvo už
dėjęs unijai $3,500,000 bau
dos už tai, kad unija neat
šaukė minkštųjų angliaka- 
syklų mainierių streiko pra
eitą rudenį, kaip tas teisė
jas -buvo įsakęs.

Paskui Aukščiausias Tei
smas sumažino bausmę iki

Ne-

Nanking. — Chinų komu-

BELAISVIAI BUS 
SUGRĄŽINTI 1948 M

Maskva. — Keturiu Di
džiųjų užsieninių ministrų 
konferencija nutarė sugrą
žint Vokietijon visus lieka
mus vokiečius karo belais
vius ne vėliau kaip iki 1948 
metų pabaigos.

buvo ‘ suimti Mandžurijoj 
kovo 1 d. Komunistai įtarė, 
kad tiedu oficieriai kišosi į 
piliet. chinų karą tautinin
kų naudai prieš komunis
tus. Abudu oficieriai sveiki 
sugrįžo.

''
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Taikosi Prie “Išganytojų” Kišeniaus
Italijos premjeras de Gasperi labai patenkintas Ame

rikos užsienine politika. Prezidento Trumano planas dėl 
“išgelbėjimo” Graikijos ir Turkijos esąs “visos žmonijos 
palaima.” Amerikiečiai esą tikri išganytojai.

Bet taip aukštai mus iškėlęs ir išgarbinęs, ponas de 
Gasperi tuojau prisiminė, kad Italija turės prašyti ir 
gauti Amerikoje didžiulę paskolą, a

Anglijos užsienio reikalų ministras ponas Bevinas ir
gi Maskvos konferencijoj nėra dar nė žodelio pasakęs, 
nei vieną kartą ranką pakėlęs prieš mūsų sekretoriaus 
Marshallo pasiūlymus. Tai irgi gudrus išrokavimas. Iš 
Londono praneša, kad pernai gautoji virš-trijų bilijonų 
dolerių paskola baigia išgaruoti ir Anglijos darbiečių val
džia neužilgo kreipsis ir prašys naujos paskolos!

Tokia yra Amerikos dolerio galybė. Anglijos socia
listai už jį parduoda savo socializmą. Italijos klerikalai 
už mūsų dolerį vadina mus “išganytojais.”

Unijų Solidarumo Ženklai
Amerikos Darbo Federacijos prezidentas Green pra

neša CIO prezidentui Murray, kad abiejų organizacijų 
vienybės komisijos turi be delsimo susirinkti ir pasitarti 
dėl vienybės.

New Jersey valstijoj Federacijos ir CIO unijos iš
vien veikia prieš valstijos seimelio anti-unjinį įstatymą. 
Veikla pasidarė tokia smarki, jog privertė seimelį įstaty
mą sušvelninti.

Iowa valstijoj visos unijos išvien demonstravo prieš 
savo valstijos seimelį, kuris priėmė anti-unijinį bilių.

Detroito automobilistai paskelbė šiandien keleto 
valandų darbo pertrauką ir masiniai demonstruoja prieš 
Kongresan įneštus anti-unijinius bilius.

Telefonistų streiką remia visos darbo unijos. Tai 
vis ženklai, kad organizuoti darbininkai nežada be rim
tos kovos pasiduoti reakcijai.

Kairiųjų Laimėjimai Sicilijoj
Pradžioje šios savaitės Sicilijos žmonės rinkosi par

lamentą. Rinkimų rezultatais labai nepatenkinta ponija. 
Buvo pranašauta ir tikėtasi, kad rinkimus, “nušluos” • 
Krikščionys Demokratai, kuriems Italijoje vadovauja 
premjeras de Gasperi. Bet išėjo nelauktai kitaip. Dau
giausia laimėjo kairiųjų blokas, kurį sudaro komunis
tai ir kairieji socialistai. Šis blokas surinko 589,000 bal
sų, ta yra, 33 nuoš. visų balsų. Krikščionys Demokratai 
atsistojo antrojon vieton su 390,000 balsų arba 20 nuoš. . 
visų balsų.

Beveik visiškai susmuko dešinieji socialistai, kurie į 
atmetė vienybę su komunistais ir statė savo kandidatus 
atskirai. Jų kandidatai gavo viso labo tik 81,000 balsų.

Labai puikiai sakoma, pasirodė komunistai. Komu
nistai laimėję daug valstiečių balsų. Jų rinkiminė prog
rama reikalavo greitos žemės reformos. Tokiai reformai 
priešinosi Krikščionys Demokratai ir kitos dešiniosios 
partijos.

Kad pilnai suprasti kairiųjų laimėjimą, o Krikščio
nių Demokratų prakišimą, tai reikia palyginti šiuos rin
kimus su plebiscitu, kuris įvyko 1946 metų birželio piė- 
nesį. Šiais rinkimais kairiųjų blokas gavo 288,000 balsų 
daugiau, negu anais balsavimais. Tuo tarpu Krikščio
nys Demokratai neteko 254,000 balsų!

Sicilijai Italija yra suteikus autonomiją. Naminiais 
reikalais jinai yra savistovi šalis, bet jos užsienio reika
lais rūpinasi visa Italija.

Svarba šių rinkimų yra tame, kad jie gali būti ge
ru barometru padėtieš visoje Italijoje. Jie parodo, kaip 
išmintingai daro socialistai ir komunistai, kad veikia iš
vien ir neskaldo darbo liaudies balsų.

H. Wallace ir Komercinės 
Spaudos Bankrotas. Velio
nio prezidento Roosevelto 
draugo,, buv. vice-prez. H. 
Wallace’o išstojimas prieš 
Mr. Trumano politiką yra 
kaip bombos metimas. Visa 
komercinė spauda ugnimi 
į jį šaudo, o jis apvažiavo 
keletą Europos šalių. Jis 
pasakė, kad Mr. Trumano 
politika yra kenksminga 
taikai. Pasiūlymas suteikti 
$400,000,000 paskolos Grai
kijai ir Turkijai, kitais žo
džiais, ginklų ir amunicijas, 
kenkia taikos reikalams ir 
demokratijai.

Anglija suteikė Turkijai 
500 karo lėktuvų. Tas ir 
“taikos” vardu padaryta. 
Bet Anglijos darbo unijos, 
jų tarpe ir kooperatyvų uni
ja pasmerkė tą politiką.

Komercinė spauda ne vien 
veda agitaciją už suteiki
mą paskolos Graikijai ir 
Turkijai, bet tuo pat kartu 
puola visus taikos šalinin
kus. Kas tik priešingas ka
rui, tai “komunistas.” Net 
garsų aktorių Charles 
Chaplin’ą New Yorke aps
pito tos spaudos 100 repor
terių ir klausinėjo. Akto
riaus “prasikaltimą” ir “ko
munizmą” tie reporteriai 
matė tame, kad jis karo lai
ku gėrėjosi Sovietų armijos 
pergalėmis ir stojo už ant
rą frontą prieš hitlerinin
kus. Matote, kad jau kas 
tik stojo už antrą frontą, 
tai tas ir “komunistas”. 
Mat, to fronto nenorėjo ne 
vien Hitleris, bet ir anglų 
imperialistų vadas Chur
chill.

Mr. Wallace, kalbėdamas 
Oslo, Norvegijoj, atžymėjo, 
kad mūsų šalyj “raudonųjų 
medžioklė”, tai yra. požy
miai augančios reakcijos ir 
nepasitikėjimas į demokra
tine tvarką.

Mr. Wallace pažymėjo, 
kad Amerikoj komercinė 
spauda yra vienpusiška, kad 
ji faktus kraipo, kad “ži
nias taip perduoda”, idant 
tas tarnautų žmonių kurs
tymui prieš Tarybų Sąjun-

kad
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Didele dauguma balsų Senatas užgyrė prezidento Tru- 

‘ mano programą dėl Graikij os ir Turkijos?Tai buvo ti
kėtasi. Niekas neabejojo, jog Senato dauguma priims vy
riausybės pasiūlymus. »

Kas stebėtina, tai kad atsirado nemaža senatorių 
grupė, kuri balsavo prieš. Dvidešimt trys senatoriai pa
sipriešino prezidento programai. Už jį balsavo 67. '

Šita dvidešimt trijų senatorių grupė sudaro rimtą 
opoziciją Trumano užsieninei politikai. Jie pareina iš 
abiejų didžiųjų partijų. Kokį tolimesnį opozicinį veiki
mą ši grupė išvystys, dabar dar sunku pasakyti. Nesino
ri tikėti, kad jinai tylėtų. • ;

Dabar visas šis reikalas pereina į Atstovų Butą. Ten 
irgi prezidento politika gaus didelę daugumą. Apie tai 
netenka abejoti, kad ir ten susidarys nemaža grupė kon- 
gresmanų, kurie nesibijos ranką pakelti .prieš užsieninę 
politiką, kuri pilna pavojų. - ; i

Kaip ta spauda iškraipo 
faktus, tą parodė net ir tas, 
kad senatoriaus Claude Pe
pper iš Floridos kalbą iš
kraipė New York Times ir 
kiti dienraščiai. Senatorius 
prieš tokį jo kalbos “perda
vimą” užprotestavo. Jis sa
kė, kad, jeigu jau spauda 
taip drįsta iškraipyti jo, se
natoriaus kalbą, tai ką tada 
ir kalbėti apie paprasto pi
liečio teises toj spaudoj.

Kas Nori Franci jos Kolo
nijų? Kada Hitleris paver
gė Frąnciją, tai Anglijos 
imperialist, vadas W. Chur
chill siūlė Francijai apsi- 
vienyti su Anglijau vieną 
valstybę.

Tada paaiškėjo,
Churchill norėjo pavergti 
milžiniškas Franci jos kolo
nijas ir paskui pradėti .su 
Hitleriu taikos derybas, kad 
išgauti Anglijai taiką, per
vedant dalį Francijos kolo
nijų naciams.

Dabartinis Francijos vį- 
ce-premjeras^ Maurice Tho
rez, komunistas, pareiškė, 
jog labai gaila, kad francū- 
zų.ir kolonijų žmonių krau
jas liejasi Madagaskare, In- 
do-Chinuose ir Afrikoj. Jis 
sakė, kad Francijos komu
nistai ir demokratai siekią 
padėti kolonijų žmonėms į- 
sigyti savo tautinę laisvę. 
Jis sakė, kad Anglijos ir A- 
merikos . valdonai kursto 
Francijos kolonijų žmones 
prie sukilimų, įkalbinėja ą- 
pie tautinę laisvę, o tikru
moj patys nori pavergti tas 
Francijos kolonijas.

Francijos kolonijos yra 
milžiniškos. Franci j a užima 
212,659 ketv. mylias ir turi 
39,000,000 gyventojų. Jos 
kolonijos vien Afrikoj uži
ma 4,283,300 ketvirtainių 
mylių ir turi 45,000,000 gy
ventojų; Azijoj jos užima 
344,096 ketv. mylias ir turi 
25,000,000 gyventojų; Ame
rikoj — 66,100 ketv. mylias 
ir 700,000 gyventojų ir Oke
anijoj 10,068 ketv. mylias ir 
100,000 gyventojų.

Dabar eina sukilimai In
do —Chinuose, kurie užima 
286,000 ketv. mylių ir turi 
24,000,000 gyventojų; Ma
dagaskare (milžiniškoj sa
loj), kuri yra didesnė už 
Frąnciją, nes užima 241,- 
094 ketv. mylias ir turi 4,- 
000,OOO gyventojų. Prancū
zai nužiūri, kad “draugiškos 
angliškos valstybėsOtu&s 
sukilimus kursto. I

Brazilijoj, kuri yra dides
nė už < 
užima
lias, o gyventojų turi 46,- 
000,000, reakcija pasidrąsi
no iš Mr. Trumano ragini
mų ir uždarė jaunuolių or
ganizaciją.
Brazilijos komunistai, par

lamento nariai iškėlė apkal
tinimą, kad Jungt. Valstijos 
palaiko ten karines bazes, 
kur laiko savo armiją ir or- 
laivyną. Jie sako, kad tai y- 
ra paneigimas Brazilijos ne
priklausomybės.

Graikijos monarchistai 
giriasi, kad į trumpą laiką 
“išnaikins komunistus-par- 
tizanus”, o ypatingai, jeigu 
gaus iš Amerikos $250,000,- 
000 paskolą. Ta paskola bus 
suteikta karo ginklais ir a- 
municija.

Iš to pasigyrimo nieko ne
išeis. Vien Thessaly srityje 
60,000 monarchistų armijos 
su tankais ir karo lėktu
vais gaudo 400 partizanų. O 
partizanų judėjimas auga, 
nes liaudis begali pakęsti 
turčių viešpatavimo 
šistų siautimo.

Chinijoj liaudies 
prieš reakciją auga, 
rolas Chiang Kai-shekas jau 
gal šimtą kartų , prižadėjo 
“išnaikint komunistus.” Bet 
jam tas nevyksta, nes ko
munistai, demokratai — vi
sa liaudis neapkenčia savų 
ir užsienio ponų.

Kiek daug kartų genero
las Chiang Kai-shekas jau 
“apvalo nuo partizanų” Pei- 
pingo - Tientsino gelžkelį, o 
už kelių dienų vėl jis prade
da tą patį “valymą”.

Tarybų Sąjungos spauda 
sako, kad Amerikos ginklais 
apginkluota yra 700,000 
Chiang Kai-sheko armija, 
kad amerikiečiai vien į 
Mandžiuriją pervežė 480,- 
000) Chiang Kai-sheko ar
mijos ir kad jam jau sutei
kė $4,Q00,000,000 vertės 
ginklų ir amunicijos.
Anglijos karo laivyno spe

cialistai išsprogdino Helgo
lando saloj vokiečių karo 
laivyno bazę. Helgolando sa
la yra nedidelė, ties Breme
no ir Hamburgo prieplau
komis ir Kielio kanalu. .Ten 
vokiečiai buvo įtaisę milži
nišką prieplauką karo Ja
vams ir urvu^ submarinam.

Sakoma/ kad savo laiku 
kaizeris išleido $80,000,000 
tos tvirtumos įrengimui. 
Naciai dar daugiau įdėjo 
darbo, kad padarius galingą 
tvirtumą. Vien požeminiai 
tuneliai sudarė daug mylių 
ilgio. Išsprogdinimui tos 
tvirtovės anglai panaudojo 
3,500 tonų dinamito. Prie 
to, ant salos buvo 4,000 tor
pedų, 9,000 £ylio bombų ir 
50,000 granatų, kurių pa
degta jėga . prisidėjo prie

Jungt. Valstijas, nes/ 
3,275,510 ketv. my-

ir fa

karas
Gene-

Lenkijos gyventojai labai 
pasipiktino Anglijos ir A- 
merikos diplomatų taktika, 
kurie Maskvos Konferen
cijoj iškėlė reikalavimą, 
kad istoriškos lenkų terito
rijos Oderio ir Neisse upių 
srityj vėl būtų pavestos vo
kiečiams. Veik išimtinai vi
sa lenkų spauda sako, kad 
to niekados nebus, kad len
kai imtųsi ginklo apgyni
mui savo teisių. Net ir po
nas Mikolaičikas, bijodamas 
visai nustoti vardo, ir tai 
pasisakė prieš angliško blo
ko politiką.

Jungtinių Valstijų kong- 
resmanas George G. Sadow
ski iš Michigan valstijos 
taip pat išstojo prieš tuos 
angliško bloko planus. Jis 
sakė, kad Potsdamo Konfe
rencijoj buvo tie plotai ant 
visados Lenkijai perduoti, 
kad taikoįkonferencijai pa
liko tik formaliai tą užtvir
tinti.

Sovietų Sąjungoj, kuri 
užima 8,390,500 ketv. my
lių, ir turi apie 200,000,000 
gyventojų, gamyba pakilo 
virš 20 nuošimčių, lyginant 
su 1946 metų gamybos kie
kiu. Šiemet tas bus dar dau
giau pakelta. Vien sausio- 
kovo mėnesiais atidaryta 
15,500 naujų krautuvių ir 
2,700 valgyklų.

Sovietų spauda labai susi
rūpinusi angliško bloko 
politikais, kurie planuoja tai 
“Vakarų bloką”, tai “Suvie
nytą Europą”, tai niekais 
paverčia Jungtinių Tautų 
organizaciją. Spauda rašo, 
kad tūli reakcininkai Angli
joj ir Amerikoj veikia už 
karą, nepaisant, kad šių ša
lių žmonės nori taikos.

Atominė jėga nebus vien 
Amerikos.- savastis, sako 
mokslininkai. Redaktorių 
konferencijoj, New Yorke, 
kalbėjo David E. Lilienthal, 
pirmininkas atominės komi
sijos. Jis sakė, kad Jungti
nės Valstijos tikrumoj jau 
atsiliko nuo kitų valstybių 
atominės jėgos klausime. 
Jis sakė, kad išvystyme tos 
jėgos, kitos šalys Ameriką 
jau pralenkia. Jis sakė, kad 
Amerika nėra ir nebus pati 
viena savininkė atominės: 
jėgos, kad “kitos šąlys, jų> šratus turėti lašams patin- 
t&rpe Rusija”, 1 
ba toj srityj ir 
nes, kad sužinos slaptybes, 
jeigu dar nesužinojo. Gene
rolas Eisenhower sakė, kad 
jis, nieko nepaisydamas, jau 
paskyrė jaunus karinius 
žmones tyrinėti atominio 
karo prisirengimus.

az *

Ar Visiems?
Rašo JONAS GUŽAS 

/

(Tąsa)

Migla
Iš ryto, iki dešimtai va

landai, stovi migla-ūkas, 
veik kas mielą dieną. Saulei 
pakilus, oras greit sušyla— 
išnyksta migla. Pusėtinai 
šilta, kur ąaulė užgaulia; at
sistok pauksnėje — vėsu ir 
dieną.

Ūkas - migla teko paste
bėti tik spėjus išlipti iš 
traukinio Jacksonville j. Ma- i 
niau, kad lietaus būta. Visa į 
apylinkė migla . aptraukta, i Nesiginčysime. r 
saulė vos matyti. Kiek pa-j ^įau kada vabalai
laulms - prašvito, kaip ne- ■ kaciją„ pagmg? Gerai> kad 
butą miglos. Kitą lytą atsi- j patajjįiau — negaila, 
kėliau ir vėl ta pati atmos
fera: drėgna - miglota. La
bai panašu į lietų, bet ne- gilinsime. Tačiau tūlų vaba- 
lyja. Dviejų dienų patyri- hi, čia visiem žinomų, svar
inąs įrodė, kad Čia dažniau' bu butų charakteristikos ir 
ūkas, negu saulė. Tokis oras ! papročiai atžymėti. Todėl 
pasikartojo visur, kur bu-| čia bus vieta porą jų, kurie, 
vau nuvažiavęs. Atstumą iš-' manau, turi ne mažai eko- 
imties nepadarė. nominėš. Svarbos, prisimin-

Geografiniai, Florida yra 
arti' ekvatoriaus - pusiau- 
jaus. Dieną ties pusiauju 
būna karšta, nes saulės, 
spinduliai stačiai krinta į 
žemę. Vanduo įkaitęs ga-j 
ruoja greit, o oras įšilęs ir
gi skystėj a ir kyla į aukštį. 
Vandens garų kiekis žymiai 
padidėja ore. Panašiai, kaip 
verdantis vanduo — garuo
ja smarkiau, negu šaltas. 
Vakarą, orui atvėsus, susi
darę per dieną garai orą 
sotina —^ perpildo drėgme, , 
mažos dalelės garų poruo
jas - grupuojąs ir galiaus I 
virsta į lašelius vandens-! 
miglas; Migla taip ir kabo ‘ 
ore ikį saulė patekėjus ne-, 
užkaitina. Kada saulė paki-, 
lūs pradeda gerai kaitinti, | 
galvatrūkčiais lašeliai pi a- į ugpUKas termitų, nėra leng- 
deda bėgioti - apleisti pa.it- va. Kodėl sunku žinoti? 
nerius ir vėl virsta į mazus Termįtas visada ėda sieną 
kūnelius, garuoja aukštį, vidaus, ne iš lauko pusės.

6 T~ i Termitas įlenda per mažą 
kanalėlį į sieną, o išlenda 

Vandens lašai irgi šposus dažnai su visa siena! Vidun 
krečia — sportauja: pakyla i įėjęs, už sienos, jis šeimi- 
į erdvę, vėl nusileidžia į pa
žemį. Tokius kelionės mar-

kitą pastovėjęs naktimis at
virame ore, spalvą išmaino 
— nublunka.

Vąbalai
Visokių nuomonių teko 

skaityti spaudoje apie Flori
dos vabalus. Nežinia, ko 
klausyti? Neteko turėti jo
kio nemalonumo , su vaba
lais. Atrodytų, kas rašyta, 
buvo perdėtas dalykas. Ne
mačiau nei mūšių nei uodų 

i mieste. Kur jų neesti vasa
rą? Gal laukuose jų yra?

l Ar patai- 
V“va-

Kaip tas atsitiko — nesi-

ti: termitas svarbus tuomi, 
kad medžio namus užpuola 
ir padaro daug žalos; skor
pionas vertas atidos, nes 
pridaro daug nemalonumų 
— apnuodija neapsipažinu- 
sius.

Termitas. — Termitas .— 
“baltoji skruzdė” ekonomi
niai svarbi namų savinin
kams. Termitas, reikia žino
ti, minta sausu medžiu — 
ėda jį, kaip mes duoną. Kas 
blogiausia, tai jis nesirenka 
medžių: ėda rąstus, lentas, 
namų sienas, rakandus, 
knygas ir kitus iš medžio 
padarus. Kada jie užpuola 
medinį namą, suėda kitą į 
“miltus” — sienos išbyra.

Daug namų termitai su- 
I gadina. Pažinti, ar namas

kas sau — pranyksta edrve 
j e, kaip nebūtas daiktas.

ns sąiys, jųjsrut 
taip pat dir- j ka,

- nėra abejo- kau
bet žmogui įkyri iki

ninkauja, kaip jam patinka: 
budavojasi gūštą, veisiasi- 
daugina koloniją sienos są
skaitom Kada darbas pada
rytas, pamatysi pasekmes— 
“šaukštai po pietų.”

Ob, taip. Atsiranda “dak- 
l tarų” specialistų: chemika-

ūkas bėdų pridaro žmo
nėms? Kiek per jus nelai
mių ore ir ant žemės! De- 
sėtkais skaitoma kasdieną. ]aįs išpurkščia. Ar apsaugo 
Dar daugiau: Floridoje ū- namą nuo termitų — kitas 
kas-rasa labai neigiamai at- klausimas. Už patarnavimą 
siliepia į automašinas —nu- tris dešimtis dolerių.

D. M. šolomskas. ' ėda dažus. Karas, mėnesį- jis išpurkš, reikia ar ne,— 
mokėk pinigus. Užtikrinimo 
neduos, kad namas nuo ter
mitų saugus. Business is 

i business.
Termitas — ypatingas va- 

■ balas. Gyvena organizuotai, 
kaip valstija. Kiekviena 
“valstija” - grupė turi mo
terį — queen kiaušiniams 
dėti, vyrą — king apveisti 
moterį, darbininkus paruošt 
guštą, maistą, ir vaikus au
ginti, ir karius-sargus ap
ginti koloniją. Jie priešų ir
gi turi, tai kariai turi ge
rai susiimti su neprašytais 
svečiais.

Kariai ir darbininkai be 
sparnų muskulingi va
balai, o karalius su spar
nais — gali nulėkti, jeigu 
pavojus. Karys ir darbinin
kas negali skristi. Gal tiks
liai be sparnų? Kas gintų 
koloniją, jeigu karys nus
kristų? Kas maistą paruoš- 

I tų.? Ponas ne ponas be dar
bininkų — pats turėtų dirb
ti arba mirti badu.

(Bus dautrfau)

OBCAHIEt- 
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įfįįg

OBCflHIJt.
EDUCATE

ORCflHilt’ 
tOUCATC

ORcamir 
tOUCJITC

MSAHIZt. 
mem

MSAHIZt. 
mem

Newyorjciecio International Association of Machinists 
Lokalo 402-ro sušauktame masiniame mitinge pagar
bai velioip.es prezidento Franklin D. Roosevelto, unijL- 
tai girdėjo jo sūnaus Elliott prakalbę. Jaunasis Roose- 
veltas aštriai pasmerkė priešdarbininkiskus bilius ir 
šaukė unijistus prieš tuos bilius kovoti ir laimėti. Iš 
kairės lokalo prez. Robert .Schrank, sekr. George Ade- 
lov/itz, Elliott Roosevelt. ' i 
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PITTSBURGHO ŽINIOS
Iš Tikrų Įvykių

ma per daug doleriu. ..Prastas Vajus
Jau trečias mėnuo, kaip ei

na SLA vajus, bet Pittsburgho 1 Nepamirškime Savųjų 
SLA kuopos dar nėra prirašę 
nei vieno nario. Sunku bus ką 
ir prirašyti, kol nebus pamirš
ti senųjų narių dejavimo bai
sai, kaip kad ir šios senos na
rės, kurios duktė rašo kuopos 
sekretoriui: “.. . Mano motina 
sena, su virš 
žiaus; įplaukų 
SLA priklauso 
Tai narei buvo 
čiai nuo 77c 
d raudos skyrių!
sykius daugiau pakelti mokes
čius nariui, išbuvusiam organi
zacijoj arti 50 metų ir vien 
tiktai, kad sukėlus apie porą 
šimtų tūkstančių dolerių Į lė
šų fondą, kad Pildomosios j

80 metų anf- 
neturi; prie 

47 metai...” 
pakelti mokes- 

iki $1.95 Į ap- 
Beveik tris

Pittsburgh e yra daug lietu
vių biznierių, kurie vienokiu 
ar kitokiu būdu prisideda prie 
pažangaus darbo, todėl, ar 
nebūtų gerai1, jei ir mes, pa
žangieji lietuviai, su jais dau
giau kooperuotume ? Laikas ir 
mums visiems pradėti atskirti 
pažangų bižnieri'ų nuo atža
gareivio biznieriaus. . .

Ar Vyksime į Chicagą?
Nepoilgo (gegužės 11 d.) 

įvyksta dienraščio Vilnies ben
drovės narių suvažiavimas. 
Kas iš mūsų pittsburghiečių 
tenai nuvyksime? Kiek iš mū
sų esame tos darbininkų tvir
tovės šėrininkais? Juk mes

Tarybos bosai galėtų poniškai i vienokiu ar kitokiu būdu stu- 
važinėti nuo miesto j miestą..., rime prisidėti prie to suvažia- 
Taip dalykams esant SLA. ne- vimo. Susirenkime, pasitarki- 
gali būti pasekmingas vajus... rne ir atlikime savo pareigos

—------ darbą.
Dabar ir Jie Patrijofai

Čia, Pittsburghe, randasi 
keletas “didelių” patrijotų, 
kurie daug kalba draugijų su
sirinkimuose apie antro pasau
linio karo veteranus, persista- 
tydami save “dideliais” patri- 
jotais prieš tuos veteranus, ži
noma, tas tik yra atliekama 
tuščiais plepalais ir visokiais 
prižadais. Ar nebūtų geriau, 
jei tie šiaudiniai patrijotai 
pasisakytų, kur jie buvo pir
mo ir antro pasaulinio karo 
laikais? Kad pasiaiškintų, kaip 
jie dūmė pas farmerius į šiau
dus ir kaip kovojo už mote
riško sijono, kad apsisaugojus 
nuo “drafto.”

Ar Skaitai Visas Žinias iš 
Lietuvos ?

Daug pittsburghiečių skaito 
Laisvę ir yra gerai susipažinę 
su dabartiniu Lietuvos žmo
nių gyvenimu, bet dar yra 
daug lietuvių, kurie neskaito 
Laisvės ar Vilnies, bet jie 
gaudo žinias iš Lietuvos gyve
nimo. Todėl, perskaitę tuos 
dienraščius, nenumeskime, bet 
duokime savo kaimynui1 pasi
skaityti ir paraginkime, kad 
jis ar ji užsirašytų, nes tik ke
li doleriai per metus kainuo
ja, o už tai daug naudingų 
žinių gaunama iš viso pasau
lio gyvenimo, taipgi iš Lietu
vos. V. B.

PITTSBURGHO SPIRGUČIAI
Alaus pramonėj kova tarp 

AF of L Teamsters ir CIO 
United Brewery Workers, po 
178 dienų, užsibaigė. Tai1 bu
vo didžiausias nesusipratimas 
tarpe dviejų unijų darbininkų. 
Teamsteriai alaus išvežiotojai' 
streikavo dėl to, kad CIO su
organizavo darbininkus j uni
ją UBW; jie norėjo, kad bra
vorų darbininkai priklausytų 
prie AF of L, bet kadangi di
džiuma darbininkų buvo su 
CIO, tai Teamsterių kova pa
siliko veltui ir po 178 dienų 
atkaklios kovos, jie susitaikė 
ir pasidavė didžiumai, tai yra, 
sto 
po 
vi . __ ___ _______
spręs, kuri unija bus bravo
ruose.

Nuo spalių 7 d., kada strei
kas prasidėjo, 
mos žiaurios 
rios priskaitomos 
buvo sekančios: 
smarki eksplozija 
mai —23; langų

mūsų tų jaunuolių nužudymo.
Kada čion iš lietuvių pra

šomos aukos tiems pabėgė
liams šelpti, tai kiekvienas tu
rėtų pagalvoti, kad daugelio 
tų pabėgėlių yra kruvinos ran
kos.

) Pittsburgh, Pa.
_________ š__

Žada Revoliucionizuoti Minkš
tos Anglies Industriją

Susijungė dvi didelės ang
lies kompanijos, tai1 yra, Roc
kefeller valdoma Consolida
tion Coal Co. ir Melonų valdo
ma Pittsburgh Coal Co., ir

Pittsburgh
Tai 
tik 
m., 
ka-

į CIO su ta sąlyga, kad 
jų metų turės būti baisa- 
5 ir' tada didžiuma nu-

buvo vartoj a- 
priemonės, ku- 

streikams, 
bombps, 

ir padegi- 
išdaužymai

— 36; užpuolimai ant trokų 
vežant alų — 15; užpuolimai 
ant alaus paradavinėtojų ir 
išvežiotoji! — 19 ir 3 apmu
šimai. Minėtų nesusipratimų ir 
paneštų nuostolių galima bu
vo išvengti, jei Teamsteriai1 
būtų skaitęsi su darbininkų 
didžiuma.

Pittsburgh© apylinkės lietu
vių jaunuolių praeitam pasau
liniam kare proporcionaliai 
bus daugiausia žuvę. Lietuviai 
Hitlerio talkininkai, kurie tal
kininkavo naciams ir kurie 
kartu su vokiečių armija iš 
Lietuvos pabėgo, tiesioginiai 
ar netiesioginiai prisidėjo prie

Pilnai Pasitenkinę
'Pittsburgh© delegatai, su- 

' grįžę iš Brooklyn o trijų šuva- i 
žiavimų, jaučiasi pilnai pasi- j 
tenkinę: suvažiavimų tvarka, 
nutarimais, geru suvažiavusių 
delegatų ūpu ir dideliu drau
giškumu. kuris buvo parody
tas brooklyniečių, — geru pri
ėmimu ir vaišėmis. Toksai de
legatų aiškinimas ir jų rapor
tas duoda daug energijos ne 
tik sugrįžusiems iš suvažiavi
mų, bet ir klausytojams, dau
giau dirbti progresyvį darbą.

i

Velnias Eina iš Mados
Pas lietuvių kunigus per il

gus metus Jbuvo geriausias 
įrankis velnias ir pragaras; su 
velnio ir pragaro baisenybė
mis buvo galima įbauginti1 
tamsų žmogų taip, kad įbau
gintasis atiduodavo viską ku
nigui.

• Laikai keičiasi, ir tamsiam 
žmogui jau velnias su praga
ru pasidarė nebaisus daiktas 
ir, jeigu tik su pragaro baise
nybėmis nebus galfrna įbau
ginti žmonių, tai ant sykio su
stos pelningas kunigų biznis. 
Jodei dabar Pittsburgho lie
tuvių kunigai pradeda kitą 
įrankį vartoti pagerinimui sa
vo biznio: visur baugina savo 
parapijomis k o m u n i s t išku 
baubu ir su ta pagalba jie žu
vauja dolerius iš tamsių žmo
nių. Bet su šiuo įrankiu neilgai 
kunigai žuvauk dolerius iš 
tamsių žmonių, pastarieji 
greitai pamatys kunigų blofą.

PITTSBURGH, PA
Pavydas?
atgal Pitts- 

nupirko k a-

ir vo- 
patar-

Tai ir Nepavyko
Pittsburgho tarybininkai iš- 

landžioja kiekvieną kampą, 
kad išpildžius savo “kvotą”* 
surinkimui penkiolikos tūks
tančių dolerių, kurie jiems bu
vo įsakyta per tarybinę trai- 
cę sumeškerioti iš Pittsburgho 
lietuvių. Bet vis nepavyko, nes( 
nei trečdalio tos sumos nesu
rinko. Dabar eina meškerioji
mas per kokį ten BALF dėl 
šelpimo hitlerininkų. Jų “kvo
ta” $25,000 s u m e š kerioti 
Pittsburghe. Esu tikras, kad 
jie nepasieks nei tarybinirikų 
surinktos sumos, nes, kaip gir
dėti, tai ir patys karštieji rė
mėjai tų fondų pradeda zur
zėti, kad iŠ jų yra reikalauja-

Fanatizmas ar
Apie 30 metų 

burgh o lietuviai 
valką žemės (apie 30 akerių)
prie pat West View parko ir 
įsteigė Lietuvių Tautiškas ka
pines. Pįrm įsteigimo, lietuviai 
buvo laidojami lenkų kapinė
se ir tik tie galėjo būti tenai 
palaidoti, kurie .turėjo gerą 
paliudijimą nuo Hetuvio ku
nigo; laisvesnieji lietuviai bu
vo laidojami po įvairias Pitts
burgh©' miesto kapines. Pro
gresyviai lietuviai, matydami 
tą didelį trūkumą, susiorgani
zavo ir įsisteigė savo kapines. 
Reikia paminėti, kad prie to 
darbo daug prisidėjo Lietuvių 
Mokslo Draugija ir APLA 
(dabar LDS). Kaip paprastai 
yra žinoma, lietuvių kunigai 
buvo ir dabar yra priešingi vi
sur, kur tik jie nemato sau as
meniškos naudos. Taip buvo ir 
su lietuvių kapinių įsteigimu: 
lietuvių kunigai ir jų davat
kos buvo ir yra Lietuvių Tau
tiškų kapinių priešai, bet tas 
jų priešingumas jiems naudos 
neneša. Lietuviai pirko lotus 
ant Tautiškų Kapinių ir tenai 
buvo ir yra laidojami1 mirusie
ji Pittsburgh© lietuviai. Tuose 
kapuose dabar ilsisi buvę mū
sų senieji veikėjai ir daug ki
tų.. .

Daug lietuvių, kurie yra lai
dojami Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse, yra praktikuojanti 
katalikai; jie yra palaidojami 
su bažnytinėmis apeigomis. 
Lietuvių kunigai atsisako pri
imti į bažnyčią tuos, kurie no
ri būti palaidotais Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse, o į tas 
kapines jų nei surišęs neatve
ši. . . Lietuviai katalikai, ma
tydami tokį fanatizuotą užsi
spyrimą pas lietuvių kunigus, 
pradeda juos apleisti ir eiti į 
vokiečių ar airišių katalikų 
bažnyčią. Atsitikus mirčiai ko- 
kiani šeimos nariui, jie yra lai
dojami su bažnytinėmis apeL 
gomis ir į Lietuvių Tautiškas 
Kapines ir tie kunigai važiuo
ja į tas kapines ir atlieka sa
vo katalikišką patarnavimą 
m irusiems.

žinoma, toksai airių 
kiečių katalikų kunigų 
navimas lietuviams, yra dide
lis smūgis lietuvių kunigams iš 
morališko atžvilgio, nes daug 
katalikų piktinasi jais.

Lietuvių kunigai turėtų mes
ti į šalį tą savo seną fanati- 
zuotą būdą... o mirusioms 
katalikams lietuviams duoti 
tokį patarnavimą, koksai yra 
reikalaujamas mirusiojo arti
mų. Reikia atminti, kad pas 
mirusius politikos jau nėra. . . 
visi vienodai Virsta į žemės 
dulkes, nežiūrint, kaip ir kur 
numiręs bus palaidotas.

Dar noriu pridėti, kad 
Lietuvių Tautiškos Kapinės 
įsigijo dar daugiau žemės prie 
pat didelio kelio; ta visa1 že
mė bus išdalinta į lotus. Ko
mitetas rengiasi prie išvedimo 
naujo kelio ir daugiau patai
sų atlikimo. Tą darbą turėtų 
remti ir prie jo prisidėti kiek
vienas pažangus Jietuvis.

Vargšų Brolis.

Pittsburgh, Pa
1947 m., gegužės 18 d., Uk- 

rainų Salėje (79 So. 18th St., 
Pittsburghe) yra rengiama va
karienė užbaigimui 3-jų metų 
Lietuvai teikimo pagalbos dar
bo. įžanga $1 vienam asme
niui.

įrašome dalyvauti visus, 
kurie prisidėjo prie rinkimo 
drapanų, pinigų, ir patys au
kojote, kurie daug dirbote. Iš
girskite komiteto raportą, 
kiek viso pasidarbuota.

Nepamirškite. >
Tikietai bus išsiųsti • visoms 

apylinkiflėm kolonijom.
Formaliai baigę tą darbą, 

imsimės kito, amerikinio dar
bo, kuriam programą nustatė 
III-čiasis Dem. Amerikos Lie
tuvių Suvažiavimas.,

D. P. Lekavičius.

Daugelis ke-Paryžius.
pyktų užsidarė dėl miltų 
stokos. Paryžiečiai ilgomis 
eilėmis laukia duonos.

“Emigrantų Fondas?’

SLA išsiuntinėjo savo kuo
poms atsišaukimus ir aukų 
rinkimo blankas kokiam tai 
“emigrantų fondui.” 'Lietuviš
kų kuilių dar nenudžiūvo lū
pos nuo apsiputojimo ir riks
mo prašyme aukų A. L. Tary
bai, Lietuvą nupirkti ir BĄLF 
nabėgėlius, nacių bendradar
bius šelpti, dabar jau vėl nau
jas fondas—“emigrantų fon
das.” Tu, SLA nary, kuriam 
senatvėj jie užkrovė dvigubus 
mokestis mokėti, dabar, jei1 
jau ištuštinai du savo kišenius 
pirmesniems dviem fondams, 
dabar žiūrėk į tretį kišenių, 
nes ponai sugalvojo treti fom 
dą.

Broli ir sese, lietuvi, kąi jūs 
ir kiti atvažiavote į šią šąlį, 
kas^jumis pasitiko? Ar radosi 
koks “emigrantų fondas,” kat
ras jumis aprūpino, kaip da
bar šis SLA “emigrantų fon
das?” Ar nebūtų geriau, kad 
Laukaitis, Vinikas ir Pargis, 
vietoj steigti “emigrantų fon
dą,” pasirūpintų, kaip pagel
bėti SLA seniems nariams tas 
dvigubas mokestis į SLA mo
kėti?

Didžiosios šalys, politiškais 
sumetimais, diplomatiškai ma
nevruoja, manevruoja ir musų 
lietuviški kilbukai. Tėvynė ra
šo, kad Tarybų Sąjungoj “ba
das,” Lietuvių žinios rašo, kad 
Pabaltės kraštuose “sukili
mas,” ir t.t. Jie rašo, apie ką 
sapnuoja ir nori, kad taip bū
tų. Tai jų senas, jau nudėvė
tas, planas pasipinigauti1 iš 
žmonių. Mat, jie mano, juo 
daugiau jie rašys blogai apie 
Lietuvą, apie Tarybų Sąjungą, 
tai daugiau pinigų 
išvilioti iš žmonių 
fondams.

jie galės
saviems

Lietuvos■ Kada Tarybinės 
priešai šmeižia ir savo darbais 
bando kenkti Lietuvai, tai Lie- ♦tuvos liaudis plačia skale sta
to Lietuvos pramonę, atbūda
vo j a Lietuvą iš karo griuvėsių. 
Tiesa, Lietuvos gyventojai da
bar plačiau išsklaidinti,x nes 
Lietuva dabar yra plati, Lie
tuvos žemės dabar sujungtos 
fr reikia lietuvių dabar užim
ti vietas 'Vilniaus krašte, rei
kia Lietuvių užimti vietas 
Klaipėdos krašte ir reikia lie
tuvių pačioje centralinėj Lie
tuvoje, — juk daug tūkstan
čių lietuvių žuvo kare — na
ciai juos išžudė.

Aš labai seku jmūsų seno 
veikėjo D. Lekavičiaus žinu
tes mūsų spaudoje. Jis daug 
rasįo apie Pittsburgho apylin
kės lietuvius. Nemačiau, kad 
draugas Lekavičius būtų pa
rašęs apie mirtį niukensingto- 
niečių — Sheri'o, Šukio, Yasu- 
davičiaus, Kriščiūno, Stašins
ko ir kitų. Tas pats su Brad- 
docko Urbonu, Carnegje Ga- 
tavecku ir kitais draugais ir 
draugėmis. Gal dar minėti 
mūsų draugąi ir-gyvena, bet 
toks gyvenimas, tai jau nieku 
nesiskiria nuo mirusių. Gyven
damas, žmogus idealistas da
lyvaują savo idėjos drąugų 
susirinkimuose, pasitarimuose, 
parengimuose ir t.t. Kada 
žmogus nuo visfco atsisako, 
tai savaimi atsisako nuo gyve
nimo.

1 štai, kad ir kovo 23 d., ĄL- 
DLD 4-ta apskritis buvo suren
gusi paskaitą, koncertą ir va
karienę. Paskaita 400 metų 
pirmos lietuvių kalboj spaus
dintos knygos sukakties pami
nėjimui buvo labai svarbi; 
koncerte dalyvavo garsiausios 
lietuvės dainininkės, Ą. J^ęns-

/ y*

m a Pittsburgh 
dabar vadinasi 
Consolidation Coal Co. 
jauna firma, susijungusi1 
lapkričio mėnesį, 1945 
turinti 128 milijonus dol. 
pitalo ir jau praeitą metą su
spėjo padaryti penkis ir pusę 
milijonų, dolerių pelno. Nors 
praeiti metais buvo 2-jų dide
lių streikų metai, bet kompa
nija savo L”-jos e mainose, pa
galba 18,412 apmokamų dar
bininkų, iškasė anglies 33 mi
lijonus tonų. Apskaičiuota, 
kad minėta kompanija viso 
neiškastos anglies turi apie 
vieną ir tris ketvirtadalius bi
lijonų tonų.

Dabar minėta kompanija, 
susitarusi su Standard Oil Co. 
of New Jersey, turi planą sta
tyti didelę dirbtuvę, apie 25 
mylių atstume nuo Pittsbur
gh o, perdirbimui anglies į ga- 
są, aliejų, alkoholį, gasoliną ir 
kitus įvairius produktus. Dirb
tuvę mano pradėti statyti 
1949 m. Dirbtuvę pastatyti 
ims apie du metus laiko ir lė- 
šuos apie 120 milijonų dole
rių. Dirbtuvėje dirbs nuolatos 
apie 2.000 darbininkų. Sunau
dos apie 20,000 tonų anglies 
į dieną, auba ąpie 6 milijonus 
tonų į metus. Iš jos padarys 
96 bilijonus tkubiškų pėdų ga- 
so, apie 114 milijonų galionų 
gasolino, apie 14 milijonų ga
lionų aliejaus, jBtpie 8 milijo
nus galionų alkoholio ir kito
kių produktų.

Juodoji anglis tikrenybėje 
yra juodas deimantas. Dabar
tinėj technikoj ir geroj tvar
koj, tai anglį deginti turėtų 
būti prasižengimas, “smertel- 
nas griekas.” Juk anglis yra, 
susigulėję istoriški augmenys; 
jie savyje turi visko ir moks
liniu būdu atskyrus, iš anglies 
galima gauti įvairūs dalykai, 
kaip tai: sviestas, muilas, cuk- 
relis-sacharinas, guma, alie
jus, gasas, gasolinas ir desėt- 
kai kitų produktų, bet tas vis
kas, kol kas, juodais dūmais ir 
i ugnį paverčiama. Ar ilgai 
pasaulyje tokį gerą turtą pa- 
versdinės į ugnį ir dūmus?

Kad statyti minėtą didelę 
dirbtuvę ir sužinoti, ar galima 
bus padaryti gražaus pelno, 
tai pradžioje bus pastatyta 
maža dirbtuvėlė ir bus žiūri
ma, kaip'tas viskas eis.

Pradžiai anglies perdirbimo' 
bandymui1 bus pradėta statyti 
šį metą, prie Library, Pa., ne
toli Pittsburgh©, maža dirbtu
vėlė, kuri ateinančiais metais 
pradės darbą. Dirbtuvė lėšuos 
pastatyti apie $$00,000, dirbs 
joje apie 75 ypatos ir sunau
dos apie 50 tonų anglies kas
dieną, iš ko bus pagaminta 
apie pusantro milijono kubiš- 
kų pėdų gaso kasdieną ir ki
tų dalykų. Padarius praktiką 
mažoj dirbtuvėj ir, jeigu tik
rai pasirodys,' kad viskas ge
rai ir tuo darbu galima pasi-> 
daryti daug pelno, tai, žino
ma, tada jau statys ir didelę 
dirbtuvę, bet jeigu pasirodys 
pelno pasidaryti daug negali-, 
ma, paprastą anglį parduo
dant pelnas didesnis, tai, bū
kite tikri, kad tas minėtos, 
kompanijos planas bus padė
tas po stalu, kol supelės» ir 
pittsburghiėčiai tos planuoja
mas^ dirbtuvės nematys. Juk 
viskas remta ant pelno ir 
nėfa/daroma tai, kas žmo- 
nė būtinai reikalinga, bet 
tai daroma, kas nešū. kapita
listams gražaus pelno.

J. Miliauskas.

Amerikos karo’laiyai lan
kėsi Graikijos saloj Kretoj.

tavičienė ir K. Abekienė. Va
karienę surengė Pittsburgh© 
lietuvių moterų kliubas ge
riausią ir, rodos, 
draugai ir draugės su savo
šeimomis jau tikrai turėjo d.a* 
lyvauti, bet kur tau, gyvi nu*- 
mirėliar nepasijudina.

J. Kantrybė.

mūsų* visi

Kaip Prailginti Mili
tary War Insurance

Kongresas parūpino val
dišką apdraudą World War 
II ginkluotų jėgų nariams.

National Service Life In
surance, arba NSLI, teikė 
apdraudos apsaugą nariams 
ginkluotų jėgų ir jų- užlaiko
miems asmenims, kada jie duota" pagal penkių metų

3-čias puslapis----------------------- -
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mano, kad veteranai nežino 
apie šiuos naujus parūpim- 
mus. Ir todėl vedama infor-/ 
macijos programa paaiškin
ti veteranams apie jų teises 
ir naudas pagal NSLI pla
ną.

Originaliai NSLI buvo iš-

planą, mokesčiai buvo nus-kitur to negalėjo gauti.
Nuo 1940 m. ligi 1946 m. j tatyti vien gyvasties ap- 

šešiolika milijonų asmenų 
apsidraudė iki devyniolikos 
milijonų dolerių (išsiimdami 
“term policies”), bet vertė 
(face value) pasiekė beveik 
150 bilijonų dolerių. Bet iš 
tų 16'milijonų asmenų net 
10 milijonų neatnaujino ap- 
draudu.

Bet dar. galima tas “poli
cies” atnaujinti, pagal bi- 
liaus, Kongreso pravesto ir 
prezidento pasirašyto. Pir
miau, lengvieji atnaujinimo 
parūpinimai . turėjo išsi
baigti vasario 1 d. 1947 m.« 
Naujas įstatymas nustato 
rugp. 1 d., 1947 m., kaipo 
paskutinę dieną.

Iki rugp. 1 d. NSLI Term 
Policies, kurios išsibaigė, 
gali būti atnaujintos tik už
mokant dviejų mėnesių mo
kesčius, “jeigu tik savinin
kui yra tokioj sveikatoj, 
kokioj buvo, kada 'policies’ 
buvo apleistos.”

Veterans Administration

draudai, “policies” neturėjo 
jokios piniginės paskolos, 
užmokėtos arba pailgintos 
apdraudos vertės. Ši ap
draudos forma parūpina .di
džiausią sumą laikinos ap
saugos už mažiausią mokes
ti.

National Service Life In
surance žemos mokesčių ra- 
tos galimos todėl, kad fede- 
rale valdžia užmoka visas 
administravimo išlaidas, ir 
kt.

Kiekvienas įmokėtas dole
ris yra įvestuotas galutinam 
išmokėjimui apdraustiems 
arba jų užlaikomiems as
menims.

Tik trys milijonai vetera
nų tikėjo į tą, ir neapleido 
savo apdraudų.

Dėl platesnių informaciją 
apie National Service Life 
Insurance kreipkitės į Ve
terans Administration ofisą 
arba arčiausią Raudonojo 
Kryžiaus skyrių. FLIS.
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PITTSBURGH IR APYLINKĖS 
LIETUVIŲ BIZNIU ĮSTAIGOS

JULIUS J. SHIMKETS
Moderniško maisto 
krautuvės Savininkas

D. P. LEKAVIČIUS
Batų ir Raktų 

Taisymo Dirbtuvė
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1314 Reedsdale St., 
N. S. Pittsburgh, Pa.

1215 Beaver Ave., 
■ N. S. Pittsburgh, Pa.

o
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A. Grigaitis Restaurant 
Geriausias patarnavimas 
ir, maistas.

3545 Butler St. 
Pittsburgh, Pa.

Tel. SC. 9003

ALBERT’S CAFE
Albinas Kaulakis, sav.

Čia geri gėrimai ir 
skanūs valgiai

2130 Fifth Ave., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CO. 8928

JOE RIZIKAS
Restaurant

Visokį Valgiai ir Gėrimai
1100 Carson St. S. S.

A. JOHNSON’S CAFE 
geras maistas ir gėrimai 
(Mount Oliver)
129 Brownsville Rd., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. HE. 9308
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PEPPER’S CAFE 
Antanas Pipiras, Sav.

Draugiška Užeiga

1920 Carson St.
S. S. Pittsburgh, Pa.

Charles Lalushes
TAVERN

Užeiga Kalakutų, 
Dzūkų ir Žemaičių

1828 Carson St.
S. S. Pittsburgh, Pa.

HE. 9688

BEAVER AVENUE 
Fish & Poultry Market 

• Stasys Orda, sav.
1204 Beaver Ave.,

N. S. Pittsburgh, Pa.

MELNIS CAFE 
K. Melnis, sav.

351 Pittsburgh St., 
Springdale, Pa.

METROPOLITAN 
Restaurant

Vladas Sadauskas, sav.
Geri valgiai ir

visokį įsigėrimai
1701-3 Metropolitan St.
Pittsburgh, Pa., 

Tel. CE. 9474

MUSE CAFE 
Savukaitienė, sav. 

Geri Valgiai ir 
įsigėrimai 

Muse, Pa.

N. Rec. Bowling Alleys 
J. K. Mazukna, sav.

1321-25 Reedsdale Str., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CE. 9585

ZDANKUS BAR
Vieta gerų valgių ir 

įsigėrimų
/

Antanas Zdankus, sav.

100 Anderson St.,
N. S. Pittsburgh, Pa.

Tel. CE. 9852

i u -

Kai Būsite Washingtone, 
Sustokite pas

The Maxwell House 
Savininkė, Edith Maxwell 

Vienatinis Lietuvių Tavernas. 
Woodland & Jefferson Ave., 

Washington, Pa.
Phone 9636

FELIX CAFE 
Įvairūs gėrimai ir valgiai 

Felix Gutauskas, sav. 

2210 Fifth Ave.
Pittsburgh, Pa.

Tel. CO. 9210.

Lietuvis Graborius 
JOS. B. WENTZ, JR. 

Laidotuvių Direktorius 
Gražią koplyčią laidotuvėm 

duodame nemokamai 
1828 NO. FRANKLIN ST., 

N. S. Pittsburgh, Pa. 
CEdar 2200



FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis

(APYSAKA)
Parašė Petras Cvirka

(Tąsa)
Todėl mūs neišgirsi, ponuli, prieš val

džią kalbant, skundžiantis negerove. Jei
gu kuris pakalba, tai ir tai neblaivus ju
damas, tai jr tai tokiam — bac per ke- 

• purę, kad mūsų apskrities miestas būtų 
klusnus ir tylus, kaip švaros komisijai 
pasisukus.

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAS
Kaip paprastai, apskrities miesto po

nai susirinko ir šį vakarą klebonijoje 
prie kortų stalo. Dabar jų buvo nedaug, 
kokie šeši, todėl tilpo vienoje partijoje. 
Kai susidarydavo daug norinčių lošti, 
būdavo sustumiami du ar trys stalai, ir 
čia įsisiūbuodavo gana linksmas darbas. 
Tai ir buvo vienintelis kultūros, visuome
nės darbas, į kurį kibo veikėjai, švietėjai, 
arba šventeji,- vis su nauju malonumu, 
palikę namuose pačias, vaikus, įstaigų 
rūpesčius, sėdo patrynę delnus, išsinėrę 
iš švarkų, atleidę diržus, pasispjaudę del
ną, smilių. Valandėlėmis jie lošdavo visai 
ramiai, lyg ir nebuvę, tik kortos, kaip 
žuvys lygiame vandens paviršiuj, šokinė
jo ant stalo raudonais, juodais pelekais, 

i raitydamos. po smarkių kirčių. Kartais 
dėl nelaukto siurpryzo, jeigu kuris ne 
taip paeidavo arba iškirsdavo kozyriųr 
kurį visi seniai buvo užmiršę ir laikė iš
ėjusiu — kildavo bendras juokas, nepasi
tenkinimas, kad net viens kitą pradėda
vo barti, mosuoti rankomis, bet netru
kus vėl aprimdavo.

Apskrities ponai turėjo tris nuolatines 
vietas, kur jie iš eilės arba pagal nuotai
ką rinkdavosi: klebonijoje, jeigu klebo- 

. nas nebūdavo užimtas svečių. Tiesa, jį 
retai lankydavo tokie, kurie nebūdavo 
susipratę kozyriškai. Antroji vieta — 
pašto viršininko Dūdos namuose, su iš
imtimis, jeigu vaikai būdavo jau sugul
dyti. Kitaip nebuvo įmanoma, nes Dūda 
turėjo tiek daug vaikų ir taip visi buvo 
į vienas kitą nepanašūs ir išpaikinti, kad, 
susirinkus svečiams, ne tik lipdavo ant 
kelių, bet tąsydavo už plaukų, o neretai 
ir kišenes iškraustydavo. Vaikai buvo 
vadinami įvairiausiais vardais: Agriko- 
lijum, Kornelijum, Selverijum, Fabijonu, 
Melchijoru ir kitų kankinių galūnėmis, 
kad jau ir pats Dūda dažnai jų vardus 
supainiodavo.

Rečiau ponai rinkdavosi Inteligentų , 
klube, nebent jau būdavo koks nors pri
ėmimas, reprezentacinis stalo dengimas . 
arba, jeigu visos negerovės, — vienam 
gimdymas, antram koks negalavimas, 
trečiam kelionė sutrukdydavo šitą dar
bą. Dar buvo patogi vieta pas mokytoją 
Barniškį, vienu atveju gera, kad ten vi
suomet būdavo prie kortų stalo paruoš- 

- ta ir stipri vakarienė, bet bloga tuo, kad 
ten dažnai baigdavosi trekšna, nes na
mas, kur mokytojas gyveno, turėjo to
kias žemas palanges, ir lyg tyčia be lan
ginių, — nors ir paklodėmis, pagalviais 

, uždenk stiklus, užkamšyk plyšius, žo
džiu, padaryk lyg kokią tranšėją, jog.ne
nugirstų pro šalį praeiną, pašalinės au
sys — visviena rytojaus dieną koks nors 
nebuvėlis prilapnos prie lošusio ir viską 
papasakos, kur lošė, kas išlošė, kas ant
rame varyme stipriai padavė mosties. Iš
lįsdavo ir tokių, kad ir pienininkas Ver- 
byla, kuris nepaprastas ausis ir uoslę tu-„ 
rėjo. Miesto ponija jį vadino ponu Cent
rifūgų, grynai jo profesijos vardu. Į lo
šimo kompaniją jį nustojo kvietę po to, 
kai Verbyla prasilošęs pradėjo aiškinti, 
esą negražu kortomis pinigą dirbti, esą 
ta pati vagystė. Bet pats išlošęs niekuo
met neatsisakydavo paimti arba kiek su
griebęs tuojau kildavo ir eidavo nuo sta
lo, garsiai prisipažindamas, ką jis pirks 
už išloštus pinigus, kam skolą atiduos. 
Ta aplinkybė ir pykino tikrus lošikus, 
rankos meisterius. Be to, jis prakišęs su
manė atsilyginti sūriu, sviestu. Buvo ir 
kitos priežastys, dėl ko miestelio kortuo- 

. tojai pienininko vengė: neinteligentiš
kas, keiksna — iš visko rūgusį pieną dir- 

k bo.
Kitą dieną, po lošimo, jeigu Verbylos 

nepakviesdavo — prieis ir padarys prie
kaištų: — Šetit, — sakys, — vakar lošė- 
te pas Barniškį. Girdėjau, ponas teisėjau.

A Gaila, man tik, kam jūs antrame da
linime taip greitai pakišote lapų karalių. 
Reikėjo eit kozyriumi arba atsimest ma

žesniu. Antstolis irgi negerai ėjo.
Turėjo kiekvienas stebėtis šito žmo

gaus landumu, kad net pro sieną, ir tai 
matydavo teisingai ar neteisingai kuris 
kortom paeina.

Todėl ir buvo nepatogu lošti pas Bar
niškį, jau nebent iš paskutiniosios bė
dos. Toks Sungaila, visą dieną, žiūrėk, 
atvykęs iš dvaro čia jodinės eržilu, darys 
vizitus, padorus, išmintingas, tvarkingas, 
niekur jo nei prie stiklelio pakviesi, nei į 
puotaitę įvadinsi, nei kortą į rankas į- 
duosi, — tik ūkiu rūpinasi, tėvas pavyz
dingiausias, o spės sutemti, bala žino, 
susiras kokį nors gatvėje pakliuvusį pa
sturlakų, jam nepažįstamą žmogų, kuris 
jį pagirs, — nusitvers, įtemps prilakins, 
pats nusigers, kad nieku būdu nei į ve
žimą, nei ant arklio užsodinsi. Tadą jo 
saugokis! Visai ne tas žmogus. Ne taip 
žodį pasakysi, — įsižeis be galo, o kas 
svarbiausia vis ne vietoje įsižeis: ten, 
kur niekas ir nepagalvos galėdamas jį 
įžeisti. Būtinai tokiam stoviui esant Sun
gaila suras miesto kompaniją — įsibraus, 
nekviestas atsisės, nekviestas kortą pa
ims arba vers visus dainuoti, deklamuos 
savo keistus kosmiškus eilėraščius apie 
žvaigždynus, eterį, beribę ir godas, suri
muos kiaulę su saule, grožį su ožiu, pas 
save užkvies, varu visus ištemps, sugal
vos šimtai žino kokių pramogų,*kad pas
kum visa apylinkė, visas miestas kalbės 
ir nebus akių ponams kur dėti. Vengė 
Sungailos tokiais atvejais linksma kortų 
kaladė. Pas Barniškį buvo nepatogiausia 
dėl tų žemų palangių. Galėdavo visas 
langų skyles užkamšyti, ir kortą tyliai 
mesti — būtinai apie vidurnaktį iš kaž
kur atsiras tasai pats Sungaila ir taip 
pradės botkočiu į sieną daužyti, versti 
duris, kad turėsi būtinai įleist, jeigu ne- 

. norėsi dar didesnio skandalo. Kartą, pa
bandžius kortuotojams tylomis nuleist 
Sungailos laužimąsi, tasai tiesiog pro 
langą sumanė įjoti arkliu.

Kortas apskrities ponai nelaikė gėda, 
bet būtinu daiktu praleisti visus laisvus 

’ vakarus. Prieš lošiant, kad nesusidarytų 
nepatogumų... 0 nepatogumai toki: 
šmakštelės, atvažiuos kas nors iš Kauno, 
iš centro, atvyks koks nors formalumas, 
inkognitas, — surask jam mokytoją, bu
halterį, iždininką, — revizijos užsigeis. 
Nepatogu. Jau todėl nepatogu, kad kor
tuojant iždininkas visuomet visus įstai
gos pinigus su savimi laiko. Saugiau, ir 
šiokios tokios galimybės iždui praturtin
ti! ,

Dėl to ir pasisaugodavo ir pauostyda
vo ponai orą prieš lošdami, jau nuo ne
lauktų draugų užpuolami, jau nuo revi
zijų... kad nė vienas šimtaš nesurastų. '

Prieš sėsdami lošti, mūsų ponai štai 
ką padarydavo: išbandydavo gerai kam
bario akustiką. Vienas kitas sėsdavo 
pŲe stalo, improvizuodavo lošimą, šauk
dami Na, na na! Ai, ai, ką daĮ’ai! Pa
duok karalių! Bac! Tuo tarpu antras pa
eidavo gerokai į gatvę, ar į rinką ir pa
siklausydavo. Jeigu triukšmo nebūdavo 
—reiškia šį vakarą mūsų ponų niekas 
nesuras ir taip saugiai jie įsitaisys, kad 
atvažiavęs prie ligonio klebono, daktaro, 
su kokiais nors reikalais pas policijos 
viršininką — užsimušęs ųeišknis. O tuo 
tarpu ponai sėdės, kortą paims, vis kai
re, tai dešine pliauškins, iš švarkų išsi
vilkę iki paskutiniųjų gaidžių dirbs.

Sakysime, jeigu tave, skaitytojau, liki
mas į šitą apskrities miestą nuneštų... 
Duokime,* gautum valdišką paskyrimą, 
ar jau vaikus abėcėlės prakutint, ar jau 
su prakalbomis tautiškomis, su kita ko
kia misija atvyktum, tai tau dar didžio
sios kalvos neprivažiavusiam, raudono 
parapijos bažnyčios bokšto akimis pro 
miškus ir tolumas nepamačiusiam, viso 
šimto kilometrų nuotoly, miesto ponai 
apie tave viską žinos. Orą pauostys tei
sėjas Mačiulis arba pašto viršininkas Dų- 
da, o gal ir klebonas;ir šitaip subėgą pa
darę šakys:

— Naują kompanijoną gausime. Pa
žiūrėsime, kurią ranka kerta. Pamatysi
me, kokių idealų krepšiuką atsiveža.

Klebonas tiesiog visus pertraukęs > pa
sakys:

— Žinau, dbmine... profetaftsą jis lo
šia. Čudakom bolše. v

(Bus daugiau)
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Saulėtoje Armėnijoje 
_____ *_________ ' 

ALBINAS ŽUKAUSKAS

LTSR Tarybinių 1 Rašytojų 
Sąjunga 1946 m. rudenį buvo 
pasiuntusi grupę rašytojų į 
Užkaukazę susipažinti su te
nykščių tarybinių tautų kultū
ra, papročiais, pamatyti di
džius jų laimėjimus laisvo ta
rybinio gyvenimo metu.

Grupę sudarė jos vadovas 
LTSR Tarybinių Rašytojų Są
jungos pirmininkas Petras 
Cvirka, Antanas Vienuolis, 
Juozas Paukštelis, šio rašinio 
autorius ir Visasąjunginės Ta
rybinių Rašytojų Sąjungos 
Valdybos priskirtas atstovas 
rusų poetas Levas Michailovi- 
čius DligaČas.

Po nuostabios, pasakiškos 
kelionės lėktuvu viršum Kau
kazo kalnynų, mes pasiekėm 
pirmąjį savo kelionės tikslą 
Tarybų Armėnijos sostinę — 
Erevanį.

Išėjus iš lėktuvo, mus api
pila maloniais, švelniais spin
duliais skaidri pietų saulė. 
Aplinkui, abipus kalnų su
spausta, plati lyguma. Pietuo
se blizga amžinu sniegu ųu- 
kloti Didysis ir Mažasis Ara
ratas, šiaurėje kiek atokiau, 
dungso ledinuota keturguba 
Aragaco viršūnė. “Tai žmo
nijos lopšys,” kaip aiškina 
mus sutikęs ĄTmėnijos Tary
binių Rašytojų Sąjungos 'se
kretorius Ruben Kočaras. Tai 
Ararato slėnis. Pačiam to slė-> 
nio centre Armėnijos širdis, 
jos sostinė Erevanis.

Didysis Erevanis — tarybi
nės santvarkos sąlygose išau
gęs miestas, su stambia pra
mone, su žymiom mokslo ii’ 
kultūros įstaigom, moderniais 
pastatais ir 300,000 gyvento
jų.

Iki Didžiosios Spalio revo
liucijos Erevanį vargu buvo 
galima pavadinti miestu, nors 
jis ir turėjo labai senas tradi
cijas. Tai buvo didelis plokš
čiastogių vienaaukščių namu
kų kaimas, su 16,000 gyven
tojų.

Turtingoji Armėnijos bur
žuazija nematė reikalo puoš
ti ir plėsti savo sostinę naujais 
pastatais. Tai jai’ atrodė ne
garbinga. Už tai, išnaudoda
ma savo liaudies sukurtus tur
tus, ji pristatė aibes puikių rū
mų ,net ištisų miesto kvarta
lų, toli už Armėnijos ribų.

Tik tarybinėje santvarkoje 
surado tinkamas sąlygas pil
nai suklestėti, išvystyti gabu
mus garsi savo kultūra, am-
žiais persų ir turkų niokota, 
daug kentėjusi armėnų tautd.

Broliokų tautų draugystėje, 
apsaugota nuo priešų antplū
džių, Armėnija pamažu išgy
do senąsias savo žaizdas, su
kaupė didžiosios savo praei
ties kultūros liekamas, ir jų 
tradicijomis grįsdama savo ta
rybinį gyvenimą, pasiekė di
džių, pavydėtinų laimėjimų, 
šiandien į Armėniją atvyksta 
viso pasaulio įvairūs moksli
ninkai susipažinti su tobulais 
tūkstančius metų išstovėjusiais 
architektūros paminklais, iš
studijuoti ^tarybiniais metais 
surinktus Senojo Pasaulio fi
losofų, mokslininkų ir poetų 
rankraščius, kokių niekur ^ki
tur pasaulyje nėra.

Knygų saugykloje “Matėn- 
darave” mes matėme suakme
nėjusius poros tūkstančių mo
tų senumo rankraščius.

Iš viso knygų saugykloje 
yra per 12,000 egzempliorių 
senų rankraščių. Jų tarpe 
9227 baigti veikalai ir apie 
350.0 įvairių' veikalų fragmen
tai.

Kituose įvairių kraštų mu
ziejuose dar yra apie j.2,(;Cb 
egzempl.orių . senų armėnų 
kalba tašytų rankraščių. Juk 
daugelis graikų, finikiečių ir 
romėnų lilOsofų ir poetų, vei
kalų iki mūsų laikų teišliko 
tik armėnų kalbos vertimuose. 
Tarp kitko čia saugoma 520 
senovės Armėnijos poetų 
rankraščių, jų tarpe labai įdo
mūs Friko rankraščiai, rašiu
sio ištisai pasaulietiška tema
tika. ši'o poeto kūryboje gi
liai pabrėžti socialiniai moty
vai, žmonių nelygybės klau
simai, .užtariant silpnuosius, 
. . • , Į\ . \ 4 ''

protestas prieš1 dievų garbini
mą ir,/iš viso, religijas.

i Knygos daugiausiai gausiai 
iliustruotos spalvotais pieši
niais, ir, kas būdinga, per šim
tus, net tūkstančius, puslapių 
(yra knygų po- keletą tūkstan
čių puslapių, sveriančių pūdą 
ir daugiau) nepasikartoja tas 
pats piešinio raštas.

Puikiai įrengtam, turtingam 
Dailės Muziejuje mes susipa
žįstame su armėnų praeities ir 
dabarties dailininkų kūryba. 
Čia, tiesa, yra gana gausūs, 
ypač italų dailininkų reti pa
veikslai, tačiau turtingiausia 
yra savos tapybos kolekciją, 
kurioje ypač pabrėžtas savas, 
armėniškas charakteris ir ko
loritas. Naujosios Dailės pa
rodoje, skirtoje 25-rių metų 
tarybinės Armėnijos sukak
čiai paminėti, išstatyti žy
miausių dar tebegyvenančių 
dailininkų darbai, čia -šalia 
Stalino premijos laureato, 
akademiko Malkisijano tapy
bos, žymiausios šių dienų Ar
mėnijos skulptorės S. A. šar- 
kisijan darbai, šalia Gurdzi- 
jano portretų — įžymių jų Fe- 
drosijano grafikos kūrinių, 
mes matome visą eilę puikių 
paveikslų ką tik grįžusių iš 
užsienio armėnų dailininkų.

Daugelyje jų darbų pro 
svetur įgyta manierą ir tech
niką prasiveržia nauji tarybi
niai motyvai: pasiilgtos tėvy
nės išvydimo džiaugsmas, kū
rybinis darbo entuziazmas, 
kurio jie svetur nematė, ir ku
ris būdingas tik tarybiniam 
žmogui.

Puikiai tvarkomas Literatū
rinis Muziejus, kuriame su
kaupti gausūs tolimesnės ir 
artimesnės praeities rašytojų, 
o taip pat beveik visų dabar 
tebegyvuojančių armėnų ra
šytojų rankraščių originalai.

Armėnijos Tarybinių Rašy
tojų Sąjungos vadovybė paro
dė neužmirštamą vaišingumą 
ir rūpestingumą Lietuvos ta
rybinių rašytojij atstovams. 
Jos dėka mes pažinome di
džiąją šios tautos praeitį ir 
dabartį.

Neužmirštarrtą įspūdį pali
ko Sundikijano vardo dramos 
teatre matyti spektakliai ir 
tautinė armėnų opera, bei 
liaudies ansamblis. Bet tai ne
nuostabu. Nestebėtina, kad 
armėnų .teatras pasiekė tokios 
aukštos * kultūros. Jis turi sa
vo gilias tradicijas —< 2000
metų tradicijas!

Tarybinės Armėnijos žmo
gus su nepalaužiamu” nuosek
lumu ir sau būdingu darbštu
mu kovoja, dėl laimingos at
eities, dėl komunizmo. Pla
čiuose krašto /rajonuose, kur 
prieš revoliuciją buvo saulės 
išdegintos dykumos, šiandien 
klesti neaprėpiami sodai ir 
vynuogynai A Tik tarybinės 
santvarkos, kolektyvinio dar
bo dėka, žmogus pajėgė nu
galėti nepalankią gamtą, pra
vesti drėkinimo sistemą ir de
šimtis tūkstančių dykumos 
hektarui pavėrsti žydinčiais 
derlingais sodais.

Pravažiavę v y n u o g y nūs, 
mes sustojam prieš kadaise 
plėšrių priešų sugriautą Zvar- 
tnocą. Tokiais griuvėsiais nu
sėta visa Armėnijos žemė. 
Turkai, persai ir kiti grobikai 
šimtus/ kartų, puolė ir teriojo 
šią ramią kūrybingą šalį. Ken
tėjo Armėnija.

Šiandien į akim neaprėpia
mus vynuogynus išeina tarybi
nių ir kolektyvinių ūki'ų dar
bininkai ir renka gausius sa
vo darbo vaisius^ Jie žino, 
lead amžiams pasibaigė jų ša
lies kančios, kad didžioje ta
rybinių tautų draugystėje joks 
priešas neišdrįs pakalti ran
kos ir sūdrumsti jų našaus 
darbo.

Darbšti 
Armėnijos 
gyvenimo 
riaųsi jos
vyriausybės nariai, menininkai 
ir mokslo darbuotojai.. Liau
dies kovoję dėl komunizmo 
įgyvendinimo pirmose gretose 
stovi tarybiniai Armėnijos ra
šytojai. Liepsningas jų žodis,

ir kūrybinga yra 
liaudis, puikūs yra 
organizatoriai, ge- 
sūnūs partijos ir

uždega mases naujiems dar
bams, naujiems laimėjiniams. 
TodėJ visai1 suprantamas tas 
retai sutinkamas populiaru
mas, kuriuo naudojasi armė
nų rašytojai savo tautiečių 
tarpe. ; WWt5

— Todėl mes esame taip 
mylimi ir gerbiami —*> aiškino 
žymusis armėnų rašytojas Ste
ponas Zorianas, — kad mes 
einame kartu su liaudim, da
lyvaujam jos gyvenime, drau
ge su ja grįsdami ateities ke
lius, drauge kovodami ir ken
tėdami.

Ir iš tikrųjų, tos kovos ben
dravimas juntamas tiek Ar
mėnijos literatūroje, tiek kas
dieniniame rašytojų gyvenime, 
nuolatinėje nenutrūkstamoje 
jų draugystėje su.tauta.

Ir didžiojo Tėvynės karo 
metu, kada su didžiąja rusų 
tauta priešakyje, visa Tarybų 
šalis pakilo socializmo ginti, į 
kovotojų gretas stojo ir Ar
mėnijos rašytojų dauguma. 
Kai kurie jų dalyvavo mūšiuo
se ir už mūsų tarybinės Lietu
vos atvadavimą, nešdami per
galės vėliavą iki Berlyno.

Neužmirštamais, nuoširdžio
je draugystėje praėjusiais va
karais Kočaras pasakodamas

---------------------- 4-taš puslapi!
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savo įspūdžius iš Tėvynės ka
ro vėl prisimindavo gražiąją 
mūsų Žemaitiją, taurius, nuo
širdžius jos žmones,- kuriuose 
jis rado, jo paties žodžiais ta
riant, tikrai armėnišką vaišin
gumą, jautrų tarybinio kario 
traktavimą. Su meile jis kal
ba apie Žagarę, Palangą, 
Klaipėdą, apie gražiąją Lie
tuvos gamtą ir kiekvieną kar
tą garbės žodžiu pasižada at
lankyti Lietuvą, gyvenančią 
jau kitose, ne karo, bet nau
jo, pakilaus darbo, socialisti
nės statybos sąlygose, čia pat 
aidysis Isaakijanas, pasaulinio 
masto poetas, sekdamas paly
ginamosios kalbotyros pagrin
dais, suranda ištisą eilę bend
ros mūsų ir armėnų kalbai kil
mės žodžių. Jam taip pat yra 
tekę matyti Vilnių, bet tai 
prieš daugelį dešimčių me
tų. . .

Ečmijadzine, viešėdami pas 
kolektyvinio ūkio darbininkus, 
mes pakeliam taures už gar
siuosius Armėnijos sūnus: Mi- 
kojaną, Bagramijaną, už čia

(Tąsa 5-me pusi.),
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The Greatest Value Your Tire Ration Certificate can toy

NORWALK ^^S^TIRES

Other Passenger Tires
Have Only FOUR Plies

5

PLY
5 th

■MH

1/ MORE 
'o MILEAGE

Here'i your lolution to the tire short- 
ego. Everything you get in other tires 
•PLUS the femoui extra fifth ply, 
exclusive with Norwalk-fhe only fac« 

tory brand 5-ply tire. This extra pro
tection Insures 25% more mileage" 
safaty-longer wear. Nowadays you 
want the most tire for your money... 
this Is It!

Kreipkitės tuoj aus pas
ACME TIRE WORKS

847 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. 
gausite naujų 5 ply tajerų. EV. 7-3$48

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)'

£90

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

Brooklyn, N.
Telefonas EV. 4-869S

CHARLES J. ROMAN
' ' ; (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 |r kainomis

• būsite patenkinti.
I o-

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA 

Telefonas Poplar 4110



HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

U-tas puslapis--------------------—
Laisve—Liberty Lith. Daily * 
Penktadien., Baland. ?5, 1947

Shenandoah, Pa

ačiū! Padengus lėšas, $10 pa
siųsta j centrą.

Baigiantis susirinkimui buvo 
pasiūlyta dvi rezoliucijos ii' abi 
priimtos. Viena rezoliucija bu
vo raginanti senatorių Francis 
Maurice, kąd nevien jis pats 
balsuotų prieš antidemokrati
nius ir antidarbininkiškus bi- 
lius, bet ir kitus senatorius

Cambridge. Mass.

Balandžio 13 d. įvyko Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
34 kuopos susirinkimas, žmonių 
atsilankė skaitlingai, gal todėl, 
kad visi žingeidavo išgirsti ra
portą iš Demokratinių Liet. Su
važiavimo. Ir žmonės neapsiri
ko. Iš suvažiavimo raštišką ra
portą išdavė d. Vytautas Mau-

• rūkas lab^ai gerai. Susirinkę 
jautėsi patenkinti suvažiavimu 
ir raportu.

Nedėlioj, balandžio 20 dieną, 
LDS 34 kp. ir LLD 17 kuopa 
surengė paskaitą proga 400 me
tų pirmosios lietuviškosios kny
gos sukakties. Paskaita pavyko 
gerai. Ją skaitė Vytautas Mau
rukas, o publika įdomavosi.

Po paskaitai K. Naravas ir 
S. Kuzmickas pakalbėjo trum
pai* mūsų judėjimo ir uždavinių 
klausimais. Taipgi paprašė au
kų lėšų padengimui. Aukavo 
sekamai:

E. Motuzienė $2. F. Čizaus- 
kas, J. Lakickas, V. Kuchins-j 
kas ir S. Kuzmickas po $1. Po 
50 centų aukavo: K. Naravas, i 
J. Mardos, V. Maurukas, V.
Kuzmickas, V. Vasiliauskas irjP<H‘inko Philadelphiją tam 
J. Pacauskas, o smulkiomis au-! 
komis surinkta $4.41. Bendrai 
aukų pasidarė $13.41. Visiems i 
aukavusiems tariame širdingaiI

Kita rezoliucija buvo pasiųs
ta prezidentui Trumanui, ragi
nant, kad jis ir Valstybės De
partamentas panaikintų buvu
sias Smetonos ir kitų Pabalti- 
jos fašistinių valdžių atstovy
bes, kurios jau neatstovauja tas 
tautas, bet tik čia kursto vienus 
prieš kitus tų Jautų žmones ir 
įneša nesutikimus.

J. Pacauskas, 
Sus. pirmininkas.

PHILADELRHIJOS BIZ
NIS PIRKO REPUBLI- 
KONŲ SUVAŽIAVIMĄ

Philadelphia, Pa. — čio
nai tinis biznis sudėjo $200,- 
000 republikonų partijai, 
jeįgu republikonai laikys 
Philadelphijoj suvažiavimą 
savo kandidatui nominuot į 

i prezidentus 1948 metų rin
kimams. Tai todėl Naciona- 
lis Republikonų Komitetas

Menišlca Extravaganza.
Cambridge’iaus Amerikos 

Lietuvių Piliečių Kniubas sutei
kia malonią progą Naujosios 
Anglijos lietuviams pirmą kar
tą išgirsti vieną iš geriausių lie
tuvių dainininkų Amerikoje — 
baritoną iš Chicagos Civic Ope
ros Algerdą Brazį ir jauną, 
naują dainos žvaigždutę iš New 
Yorko Violet čypas.

Taipgi, šiame koncerte daly
vaus talentingasis Cambridge’
iaus smuikininkas Longinas 
Buinis ir pirmą sykį pasirodys 
Cambridge’iaus Ame. Lietuvių 
Piliečių Kliubo Choras po vado
vyste Emilijos Tatoroniūtės.

Nesivaduodamas pelno moty
vais kliubas rengia šį pirmą 
koncertą tikslu, kad supažindin
ti mūsų lietuvius su tuo, ką 
mes turime geriausio meno sri
tyje Amerikos lietuviuose. To 
dėlei, rengimo komisija ir,įžan
gą daro visai žemą, kad kuo di
desnis skaičius lietuvių galėtų 
ateiti į šį koncertą ir gėrėtis 
lietuvių muzikų tobulai išpildo- 

.momis melodijomis, kaip liau
dies, taip ir klasikinių dainų.

Suprantama, tokio
koncertai daugumoje yra neį
manomi mažesnėms 
joms, kurioms bile parengimas 
turi pats save apmokėti ar dar 
ir pelno duoti/ ten rengėjai pri
versti esti viskame skūpauti. 
Pasekmės to visiems yra gerai 
žinomos, kad menas ir dailė tu
ri nukentėti, šiame atsitikime 
kliubas yra pasirengęs nedatek- 
lių padengti. Mes prašom Mas
sachusetts lietuvių moralinės 
paramos įvertinti šias mūsų pa
stangas, lietuvius menininkus 
ir lietuvišką meną, pripildant 
gražią, puošnią Rindge School 
Auditoriją sekmadienį po pie
tų, gegužės 4 dieną.

Rindge School randasi ant 
Broadway, visai palei Harvard 
Universitetą, Cambridge. 8. Z.

Deerbrook, Wis.
Sutvėrė Naują LDS Kuopa..
čia pastaruoju laiku atvyko 

apsigyventi iš Chicagos drau
gai Slenčiauskai ir iš Rockfor- 
do Joe ir Olga Getts. Yra čia 
nemažai ir kitų pažangių lietu
vių, įsigijusių ūkius.

Neseniai LDS nariai pasita
rę sutvėrė čia LDS kuopą. Jau 
gauta nemažai narių ir jau an
trą susirinkimą laikė balandžio 
13 dieną.

Į kuopos valdybą išrinkta: 
prez. Joe Getts, vice-prezidentė 
d-gė Slenčiauskienė, prot. rast. 
Olga Getts, fin. rašt. d. Slen- 
čiauskas, ižd. Thomsonienė, ko- 
resp. Chuck Pazar.

Chicagiečiai ir rockfordiečiai 
galės čia atvykti vasaros laiku 
ir praleisti atostogas. Bus sma
gu turint senus draugus, veiku
sius darbininkų organizacijose.

Linkiu naujakuriam geriau
sios kloties ypatiškam gyveni
me ir visiems LDS nariams iš
auginti kuopą tarp lietuvių ūki
ninkų. ’ Pažįstama.

SAULĖTOJE ARMĖNIJOJE
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

su mumis sėdinti Lietuvos

didžiąją

tėvynės 
liaudimi 
dvasiški- 

bažnyčios

Armi-

uolose 
pasic-

suvažiavimui.

svorio

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

tel. ST. 2-8342

draugi-

PRANEŠIMAS
WORCESTER, MASS.

Balandžio 26 d., 3 v. dieną, City 
Common įvyks svarbus masinis mi
tingas, kurį rengia Komunistų Parti
jos viet. skyr. Tai bus atžymėjimas 
May Day, jam bus iškelta svarbūs 
šių dienų klausimai, kaip puolimas 
darbo unijų ir visų liberalų žmonių, 
nusiteikusių prieš reakcijos kilimą. 
Bus geri kalbėtojai. Kviečiame da
lyvauti. (96-97)

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. Kviečiamo mūs 
apylinkės delegatus ir publiką daly
vauti, kad galėtume išdirbti planus 
šiam dideliam darbui ir sutverti 
Dem. Liet. Komitetą mūsų apylinkė
je. — Rengėjos. (95-96)

pat 
išvadavimo dalyvį generolą 
majorą Martirosijaną, ir dau
gelį kitų narsių armėnų, ku
rie neaprėpiamuose mūšių 
laukuose savo rankomis skynė 
didžiosios pergalės kelią, sa
vo krauju sutvirtino 
tautų draugystę.

Socialistinės savo 
gynime, drauge su 
dalyvavo' ir armėnų 
ja. Pats Armėnų
galva — katolikosas Tėvynės 
karo metu buvo apdovanotas 
medaliu “Už tarybinio Užkau- 
kazio gynybą.” Jis savo pa
stangomis surinko lėšas išti
sam tankų daliniui įgyti ir pa
dovanojo jį Tarybinei 
jai.

Asfaltuotu, dažnai 
iškaltu, Sevano plentu
kiam Konskirz kaimą, kur gi
mė’ ir augo žymusis moder
niosios armėnų prozos pradi
ninkas Abovianas. šalia name
lio puikus rašytojo pamink
las, viduje kruopščiai įrengtas 
muziejus. Nuimam kepures.

Moka armėnai pagerbti sa
vo rašytojus... •

Praleista Armėnijoje savai
tė mums prabėgo kaip gražus 
sapnas. Metas išvažiuoti. Pas-

kutinį susitikimą su armėnų 
rašytojais ir menininkais — 
lietuvių literatūros vakarą 
pravedė pats Isaakijanas. Po 
Ruben Kočaro, Gurgen Boria- 
no, Petro Cvirkos ir A. Vie
nuolio kalbų, Ašot Graši, Ge
vork Emin, Oganes Gukosian 
ir kiti poetai1 skaitė savo į 
armėnų kalbą išverstus mūsų 
poetų eilėraščius.

Mūsų viešnagė Armėnijoje 
baigta. Patogiame tarptauti
nio susisiekimo vagone nauju, 
Tėvynės karo metu baigtu, 
geležinkeliu, nutiestu Arakso 
upės slėniu, leidžiamės že
myn Kaspijos link.

Anapus Arakso Turkija, 
dar toliau — Iranas. Anapus 
upės jau Ritos, ne tarybinės 
šalys. Plikų, uolotų kalnų 
tarpekliuose ir properšose pa
sirodo persų kaimeliai, žmo
nės, prispaudę delną viršum 
akių, žvilgsniais ilgai lydi pra
važiuojantį traukinį.

Gal būt, tuo metu jie su pa
vydu galvoja apie laisvuosius 
tarybinius piliečius, laimingai 
pravažiuojančius per plačią 
darbo žmonių valstybę.

Išvažiuojam į plačią 
žemumą. Artėjam prie 
jos. Mes jau 
Azerbaidžane.

ARMHOLE RASTERS
Patyrę

Prie Vyriškų Coatų
Geros Rūšies Rūbai

Nuolat, Gera Alga.
Matykite

MR. FISCHER

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

O

BIZNIERIAI, SKELBKITftS 
LAISVĖJ

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

Tel. SOuth 8-5569

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

530 Summer Avenue, 
Newark 4, N. J. 

HUmboldt 2-7964

Ir

Tamstos Ateitis Nebloga

■R*

Stone Avė.
Broadway Line

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.|

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.

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)

Kuros 
Kaspi- 

tarybiniame

LOS ANGELES, GAL

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

* Manager
JOHN A. PAULEY

Matthew A. 
BUYAUSKAS

I

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.

PLYMOUTH, PA.
Plymoutho Kapinių B-vės • metinis 

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

Sin-

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
BTAGG 2-5043

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

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

Galingos 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 DįEKEN’S OINTMENT. Nebūk toks, kaip 
mūsų pirmutinis tėvas Adomas. Jis žioplai paklausė savo 
šonkaulio Jievos ir nustūmė pasaulį į vergiją, ir dabar 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy
venimas, nereikėtų nė dirbti nei drabužių nėšioti, jei ne 
Adomo klaida.

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

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

HARTFORD, CONN.
Literatūros Moterų Kliubas 

gia balių balandžio 27 d., 2 vai. die
ną, 155 Hungerford St. Bus gera 

’muzika šokiams, turėsime skanių 
valgių ir gėrimų. Prašome dalyvau
ti. —Kom. (95-96)

CHESTER, PA.
Balandžio 27 d. bus rodoma filmą 

iš Lietuvos., Vytauto Liet. Kl. salėje, 
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)

ren-

Reikalauk tik DEKEN’S OINTMENT f

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

< ■■

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo ja pianus iš di

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

L L PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

POLISHER
Radio Šėpukių ir Rakandų 

Refinisher 
Nuolatinis Darbas. Gera Alga. 

Viršlaikiai
VIM RADIO CO.

825 Gold St., 
BROOKLYN.

(og)

Ijent vle- 
norite jo

bet kada.

t- -f
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WORCESTER, MASS.
Svarbios prakalbos L. Prūseika! 

įvyks balandžio 27 d., 29 Endicott 
St. saloje. Rengia LLD 11 ir 155 
kps. Pradžia 6:30 v. v. Vietiniai ir 
jš apylinkės 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 
progos. Įžanga veltui. — Kom.

Choras Turės Puikų Koncertą
Nors losangelieciai negali 

per daug didžiuotis savo me
no ir dailės spėkomis, bet ko
lei kas darbas vis eina pirmyn. 
Turėsime Lietuvių Choro dide
lį koncertą, gegužės 11 d., 
North Star Auditorijoj, 1631 
W. Adams Blvd. Pagirtinas 
dalykas tai tas, kad choro na
riai lanko pamokas kas ketvir
tadienio vakaras ir laiks nuo 
laiko atvyksta naujų narių į 
chorą. Tas rodo, kad mes ne
turime mažinti savo dailės vei
kimą iki vasaros pradžios.

Būsimam choro koncerte 
yra pasižadėję dalyvauti eilė 
gerų solistų ir muzikantų. Bet 
dėl slaptybės visų nesakysiu, 
kas ten bus, tik paminėsiu 
saviškius. Mūsų choras su ke
letu naujų dainų tikrai' šauniai 
pasirodys. Taipgi vienos mote
rys irgi turės kelias puikias 
dainas dviem ir trim balsais. 
Turėsime duetų ir kvartetų. 
Solistai tikrai gerai pasirodys. 
Anna Levanienė, Angela 
Adams yra geros solistės ir vi
sų mylimos dainininkės. S. F. 
Smithas taipgi gerai progre
suoja ir sūdainuos keletą dai
nų. Jauna šokikė — Virginia 
Buck parodys savo gabumą su 
klasiškais šokiais. Tai dar toli 
ne viskas, o jau kaip matome, 
gali būti puikus koncertas 
tik vien mūsiškių, o matysite 
ir girdėsite daug daugiau ne
gu čion pasakyta.

Todėl, geg. 11 d. 3 vai. po 
pietų, kviečiame skaitlingai 
dalyvauti, o po koncerto turė
sime šokius, prie geros Stan- j 
ley West Orkcstros.

Tikietai jau parsiduoda iš 
anksto. Galima gauti pas 
choro valdybą ir narius, p

Choro Kvieslys.

TŪKSTANČIAI ' 
GERUI DARBŲ
PER MĖNESĮ -

MEISTRAI MECHANIKAI 
RAŠTININKAI-MAŠINUOTOJAI 
SUSISIEKIMŲ TECHNIKAI 
LĖKTUVŲ SULYDINTQJAI 
VANDENS TIEKIMO TECHNIKAI 
REGYBINIAI SIGNALISTAI 
RADARO MECHANIKAI 
REIKMENŲ STEWARD’AI 
ORŲ PRANEŠĖJAI 
INSTRUMENTŲ TAISYTOJAI 
INŽINIERIŲ REIKMENŲ

TECHNIKAI 
AUTO. APTARNAUTOJAI
Yra jums vieta, jeigu tinkate 

tiam minimam darbui arba jei 
išmokt^

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

Trimetinis įstojimas leidžia pasirinkti bet 
kurią tarnybos sritį iš tų, kurios dar neuž- 

, taip pat pasirinkti tarnybos vietą 
, kur dar yra kvotų. GI Tc>*l‘4 

Bilius dar pritaikomas tiems vyrams, kurie 

lio karo užbaigimo.
Vis dar galima tam tikriem specialistam 

su pirmesnių kariniu patyrimu įstoti į auk®-' 
j tesnius laipsnius. Daugelis kitų progų taipgi

Gaukite stnulkr*nas iš J. V. Armijos Ite- 
krūtavimo Stoties.

UNITED STATES ARMY RECRUITING 
STATION

246 GRAHAM AVENUE 
BROOKLYN 6, NEW YORK.

(Sjxmsored by Laisve, Lithuanian Daily. 
Classified Dept.)

gų darbininkų organizacijas, t 
todėl Sr mes, lietuviai, turime ' i ’ i”’ y #!«».»» _ w __ _
masiniai remti tarptautinius ištarnavo bent tris mėnesius pirm oficia- 
parengimus. Reikia įteikti pro
testus mūsų išrinktiems atsto- i 
vams į valdžios įstaigas. Tai ■ rodo, kad verta pamąstyti apie Armiją. 

9 r. « « Ik t ♦ «V 1 L n O T \T K ./tanepamirškime geg. 7 d. vaka
ro !

Gegužės 25 d„ LDS 35 kp. 
turės draugišką išvažiavimą 
miesto parke — Arroyo Seco. 
Lietuviams yra gerai žinoma 
vieta, arti Figueroa Ave.

šios

MASSACHUSETTS 
APSKR. KOMITETAS

Blaandžįo 27 d., 11 vai. ryto, 318 
W. Broadway, So. Bostone, įvyks 
nacionalių org. apskr. komitetų susi
rinkimas, 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. 
Reikėp rūpintis tinkamai suruošti 
programą ir publiką aprūpinti. — 
D. J. (95-96)

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

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

■ ■

Losangeliečių Kiti Parengimai
;Ne po ilgam Los Angeles 

lietuviai turėsime visą eilę pa
rengimų ne tik svetainėse, bet 
ir ant atviro oro — parkuose.

Gegužės 4 d. įvyks d. Miza- 
ros prakalbos nuo 2 vai. po 
pietų. Apie svetainę bus pra
nešta vėliau. Čia atvyksta 
draugė Eva Mizarienė su savo 
gyvenimo draugu. Panaudosi
me svečius dėl mūsų dvasiškos 
naudos. Kadangi prakalbų 
esti mažai Los Angeles mies
te, ' todėl visi turėtume susi
domėti ir pakviesti' savo drau
gus ir pažįstamus į Mizarų 
prakalbas.

Gegužės 7 d. įvyks tąrptau- 
tinės prakalbos ir muzikalė 
programa, gegužinės paminė
jimo proga, Embassy Audito
rijoj, ant 9-tos ir Grand St., 8 
vai. vakare. Kadangi dabarti
nių laiku reakcionieriai ren
giasi pastoti' kelią darbinin
kams su visokiais biliais ir agi
tacija prieš unijas ir sąmonin-

Svečiai iš Hammond, Ind.
Apie vidurį kovo 

atvyko pasiviešėti 
dukterį ir 
Kaziunia Vaišnorai, 
rėjasi Kalifornijos klimatu ir 
saulės spinduliai

Girdėjau,, kad jie ritbpirko 
savo dukterei ir žentui sti 
kaipo dovaną, o vėliau mano 
grįžti į Hammond. Ten kiek 
laiko pabuvę, tikisi, kad at
vyks pastoviai apsigyventi Ka
lifornijoj. Vaišnorai yra ma
lonūs draugai ir rėmėjai1 pro
gresyvi o judėjimo.

—-
Protestų Banga

Hearsto laikraščiai ir 
komentatoriai, diena išedienos, 
žinodami, kad reakcionieriai 
sudaro didžiumą valstybės 
įstaigose, purvina darbininkų 
judėjimą ir unijų veikimą. Jie 
mano, kad. jau žmonės tikrai 
bijosi masinių susirinkimų. 
Bet — kaip tik priešingai, lai
ke trijų savaičių čion įvyko du 
dideli protesto susirinkimai. 
Balandžio 18 d.’ .įvyko pami
nėjimas F. D. Roosevelto mir- 

i ties sukakties. Susirinko virš 
i 7,000 žmonių pas svetainę, 
i K u r i e p a v ė 1 avo, tai'* apie 
pora tūkstančių turėjo stovėti' 
lauko pusėje. Tas rodo, kad 
juo daugiau pradeda žmones 
persekioti, tuo daugiau judė
jimas kyla. Siunčia protestus 
prez. Trumanui ir kongresma- 
'nams prieš pasikėsinimus už
gniaužti laisvę darbo žmonių 
ir uždegti karą prieš Sovietų 
Sąjungą.

Prakalbose priimtos 
protesto rezoliucijos.

Alvinas.

zenia u.

mėnesio 
as savo ’ 
tąsys ir Į 
Jie gė- ‘

Lowell, Mass
Labai Svarbios Prakalbos 

Įvyksta Pas Mus
Šioje apylinkėje jau seniai 

reikėjo turėti gerą prakalbų 
maršrutą, kur geras kalbėto- 

uba" -ias aiškintų labai opią poka-

radio

dvi

PREKYBOS SUTARTIS 
TARP ČECHOSLOVAKI- 
JOS IR BULGARIJOS

Sofija, Bulgarija. — Bul
garų valdžia padarė preky
bos sutartį su Čechoslovaki- 
ja. Bulgarija siųs žemės ū- 
kio produktus ir kasyklų 
rūdą Čechoslovakijai, o iš 
Čechoslovakijos gaus maši
nų ir pramonės dirbinių.

Lake Success, N. Y. — 
Arabų valstybių sąjunga 
ragina Jungtines Tautas 
tuoj paskelbt Palestiną ne
priklausoma valstybev

rinę padėtį visame pasaulyje. 
Bet vis buvo pasitenkinta tik 
su mažesniu pasiekimu. Gi da
bar Lietuvių Literatūros Drau
gijos 7-ta apskritis pasimojo 
plačiu maštabu surengti dide
lį maršrutą, taip, kad kalbėto
jas galėtų atlankyti visas ko
lonijas ir tinkamai išaiškinti 
lietuviams apie pokarinę pa
dėtį Tarybų Lietuvoje ir tuos 
svarbius pasaulinius klausi
mus, kurie kasdien kyla nauji 
ir be galo svarbūs.

Mes, Lowellio lietuviai, kaip 
ir kitų kolonijų žmonės, ren
giame tokias svarbias prakal
bas gegužės 4-tą dieną, tai 
bus sekmadienis, 7-tą valan
dą vakare, Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainėje, 14 Tyler 
Street.

Kalbės vienas iš žymiausių, 
lietuvių kalbėtojų, 
d aktorius, Leonas

i Chicagos.
Lowellieciai jau

dėjo L. Prūseiką kalbant. To
dėl dabar skaitlingai susirin
kime ir visi pasiklausykime tų 
nepaprastai svarbių aiškinin^ų 
iš pasaulinio stovio, o ypąč 
apie savo gimtinį kraštą, kas 
dabar ten dedasi.

Be to, kartu apvaikščiosime 
400 metų sukaktį nuo pasiro
dymo pirmos lietuviškos kny
gos. Kaip svarbu bus prisimin
ti, kalbėtojui beaiškinant, kaip 
nuo pirmos spausdintos kny
gos 400 metų atgal ir iki da
bar lietuvių kultūra vystėsi jr 
ką atsiekė.

Dalyvaukime visi ir kvięs^ 
kiine vjsūs lietuvius dalyvauti, , 
nes tai bus nepaprastai svar
bu visiems!

Gegužės 4-tą bus prakal
bos, o gegužės 5-tą — pirma
dienį vakare turėsime pasikal
bėjimą su draugu Prūseika.

Čia irgi gali visi dalyvauji, . , 
kas nori. Tai bus vėl sVarbu j 
daug ką išgirsti iš Amerikos ■ 
lietuviško 
•užduočių.

Vilnies re-
Prūseika iš

seniai gir-

■

-

f

Pa

veikimo bei mūsų

J. M. Karsonas
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Minios Ieškančių 
Darbo

Paskutinė Proga 
Įsičiepyti Arti Namų

Jsičiepyti arti namų dabar 
paskutinės dienos. Policijos 
stotyse Įtaisytos klinikos veiks 
tik iki šio šeštadienio. Po to 
teks eiti i ligoninių klinikas 
arba pas privatiškus gydyto
jus. (nepijantis pavieniai, pas 
savo gydytoją, kainuoja $3 ir 
po daugiau.

■fe,!*. '' ,,,, ,7 .

GEGUŽINES PARADO MOBILIZACIJAI
UŽLEISTA VIRŠ 20 BLOKU

Marguosiantiems B o n d ros 
Gegužinės Parade miesto cen
tro West Sid ė j užleista virš 20 
ilgųjų blokų. Užleista šešiom 
valandom, pradedant 12:30 
per pietus, baigiant 6:30 va
karo. Vieniem būriam išmar- 

Karnpanija už Įčiepijimą vi-! šuojant, jų vietas užims kiti.
su miesto gyventojų bus veda-i Nuo pradėjimo mobilizuotis 

visi Įsičiepys. Tai pa- jki išmaršavimo skirta maž- 
pn daryti savo ir visų daug apie valanda laiko. Pa
gyventoji] ir svečių #e-įčiau visiems reikia stengtis bū- 
Miestas yra pertas, Į mobilizacijos punktuose 
nsdien suskrenda, su-: pradžioje skirto laiko, kadan- 

ir traukiniais bei au-. apje šimto tūkstančių žmo- 
^•^^Jiių maršavimą negalima nu-

m a ik 
taria 
miesto 
rovei, 
kurį t 
plauki
tobusais suvažiuoja 
čiai namiškių ir svečią ištisų ;statjrti iki minutės dėl to, kad 
pasaulio kraštų, nesaugių nuo negalima atskirų būrių didu- 
rauplių. Nečiepytas, neiš\ystęs mo anksto pilnai aprokuoti: 
savojo atsparumo, bile kada je^u didžiuma būrių bus di- 
gali pavojingai susirgti ir už- j dėsniais, kiekvienas sekamas 

ii- 'būrys turės išmaršuoti vis ke- 
Daktarai jspe.ia, kad ciepų i . .

nereikia bijoti nei nusigąsti po ^iorn sekundom ai minutėmis 
Įsičiepijimo ‘vieniems ‘ leng- vėliau ir keliasdešimtam bū- 
viau, kitiems sunkiau užeinan- 
čios lyg ii' slogos — drebulio, 
kilstelėjusios temper atūros, •

Miestas atleido ant pensi
jos leitenantą, 3 saržentus ir 

galvoskaudžio, ar lyg piktinu- eilinius pol leistus.
siu liaukų pažastyse. Tie po-:

’ žymiai vienam užeina mažiau, 
kitam daugiau, vienam 
rą ar trečią dieną po 
kitam vėliau. Praeina 
savaitės, kitam bėgiu 
dienu. 

*• t

Temperatūra praeitą antra- 
į ant-; dienĮ buvo nupuolusi iki 34 
čiepų, . laipsnių, vienu laipsniu aukš- 
bėgiu Į čiau už buvusią rekordinę sai
kelių : čiausią balandžio 22-rą, 1940 

, m.

"Lietuvos Žiedai”
Operetėje “Lietuvos žiodai” 

matysite, kaip bajoro, lando 
Tautkaus sūnus Įsimyli i gra
žią, jauną Mi’dą. Bet Milda 
Įsimylėjusi kitą. Kas tada atsi
tinka ?

Well, trumpai pasakius, štai 
kas: eina piršlybos Silvestro 

Milda: Silvestras linksmas, 
bet Mildutė nuliūdus; eina 
dainos ir šokiai — linksmina
si turtingieji. Įsisteigia tapy
binė valdžia. — linksminasi 
darbininkai ir valstiečiai.

Kas atsitinka su Silvestru ir
« u

Kazys Yuknis

Milda? Atėję pamatyti ope
retę “Lietuvos žiedai” patys

. pamatysite. Apie Mildą ir kad 
jos rolėje vahlina Lillian Bas
tyto, bus rašoma kitoje vi'ero- 

i įe. čia tenka pakalbėti apie 
Silvestrą ir kas jo rolėje vai
dina.

Operetėje “Lietuvos žiedai” 
Silvestro rolėje vaidina links
mas ir energingas ir labai 
draugiškas žmogus. Jis jau 
yra pasirodęs operetėje “Ka
da Kaimas Nemiega,” kome
dijoje “Vos Neapsivedė” ir 
kai kur kitur. Jis moka publi
ką prijuokinti, šis populiarus 
chonstas — bassas, kuris val
di: a Silvestro rolėje yra Ka
zys Yuknis. Jis, kaip ir visi 
kiti choristai ir vaidintojai, 
stengsis duoti publikai links
mumo 11 d. gegužės.

Operetę “Lietuvos žiedai” 
stato scenon Aido Choras; dai
noms •vadovybė Jurgio Kaza
kevičiaus. Bus Schwaben Hall 
svetainėje, 47t Knickerbocker 
Ave., Brooklyne. Vaidinimo 
pradžia 3:30 vai. po pietų, 
šokiai, prie Antano Pavidžio 

I ir jo Radijo Orkestros, prasi
dės api 7-tą vai. vakare. įžan
ga Į vaidinimą ii- šokius — $1. 
Vien tik Į šokius—60c.

Ar jau turite tikietus? Jei 
neturite, tai tuoj Įsigykite ir 
dalyvaukite. Tikietai gauna
mi pas visus aidiečius, pla
tintojus ir Laisvės raštinėje.

BROOKLYN, N. Y
THE RUSSIAN BALALAIKA 

MUSICAL SOCIETY
Ruošia

KONCERTĄ
vadovaujant

ALEXANDER KUTIN

Įvyks Penktadienį, Bal.-April 25
ACADEMY OF MUSIC SALĖJE

30 LAFAYETTE AVE.,
8:30 v. v. — Įžanga $1.20, $1.80, $2.40 (su taksais) ;

Bilietus galima gauti has Alexanddr Kutin, 218 E. 12th St., N. Y. C. ; 
Gr. 7-7962 ir Academy of Music Box Office.

Apart Balalaikos Orkestros, figūruos ir sekanti talentai: 
DORA BOSHOER, PHILADELPHIA RUSŲ VYRŲ ;

• CHORAS, POLIANKA ANSAMBLIS, RUSŲ 
RAD1SCHEV LIAUDIES ŠOKIŲ GRUPE '

Kviečiame Dalyvauti. Išgirsite Gražios Muzikos ir Dainą.

bus vėliau pusvalan-

būriai mažesni, kas 
turės išmaršuoti iš

riui gal 
d žiu.

Jeigu 
sekamas
mobilizacijos punkto vis anks
čiau.

Taigi, išmaršavimo laikas 
priklauso no nuo rengėjų su
daryto dieriotvarkio, bet nuo 
sąlygų ir nuo pačių atskirų 
būrių mobilizacijos. Gi atski
rų būrių pasisekimas visko 
pagal planą vėl priklauso nuo 
to, kiek tam darbavosi visi jo 
dalyviai, kiek stengsis išlaiky
ti savo būrio garbę išlikimu 
tą dieną iš darbo ar mokyk
los, kad pribūti paradui skir
tu laiku.

Lietuviam skirta laikas su
sirinkti 2:15, išmaršuotL 3 :15, 
nuo 53rd St. tarp 8 ir 11 th 
Avės, New Yorke. Eisena bus 
ant 8th Avė. iki 17-tos ir 
Union Square.

Macy’s Atleidinėja 
Darbininkus

tai puiku, rašo angį iš
darbiu inkų . dienraščio

Worker’io., rašytoja
Mitchell, “bet ką Mr.

kiti 
bet 
to,

Jack Strauss, Macy’s krau- 
tuvių-sandėlių firmos prezi
dentas, pastaruoju laiku gerai 
pasiskelbė Įspėjimu biznierių 
apie reikalą numušti kainas, 
o pirkėjų Įspėjimu apsidairy
ti, • nepermokėti. Visa tai rei
kalinga, sakė jis, kad išvengti 
depresijos.

Visa 
ko jo 
Daily 
Louise
Strauss daro savųjų darbinin
kų perkamosios gali'os page
rinimui ?”

Jinai rašo, kad nuo Velykų 
iš Macy’s jau atleista keli šim
tai darbininkų visai ir šimtai 
kitų palikti tik dalĮ laiko dirb
ti. Pirmas toks masinis atlei
dimas iš dafbo nuo praeito 
karo pabaigos, kada, užsida
rant karo fabrikams, buvo 
darbininkai masiniai atleisti.

Šis atleidimas yra dalinai 
dėl to, kad pardavimai mažė
ja dėl pakilusių kainų. Be ko 
dar šiaip taip galima apsieiti, 
žmonės visai neperka. O 
ir labai skurdžiai verčiasi, 
apsieina nepirkę tik dėl 
kad neišgali pii’kti.

Jeigu jau didžioji krautuvė 
randa reikalo atleidinėti, tad 
aišku, kad atleidžiama ir iš 
mažesniųjų. Reiškia, tūkstan
čiai žmonių prisidės prie jau 
buvusių mieste 281,000 bedar
bių, gyvenusių iš nedarbo ap- 
draudos kovo mėnesį.

Tame 281,000 skaičiuje ne
įeina 42,000 darbininkų, kurių, 
nedarbo apdrauda jau buvo 
išsibaigus, bet vis tebebuvo ne
gavę darbo. Veteranai, gyve
nantieji iš “adjustment al
lowances” sudaro 38 nuošim
čius visų bedarbių, rašo Mit
chell. Reiškia, dar nebuvo ga
vę pirmo žmoniško darbo, nes 
turėdamas žmonišką darbą 
kasgi norėtų skursti su tais 
menkais bedarbiui primokes- 
čiais.

Kur Keliausime iš 
Peorijos?

Artistų-Aktoriu 
Būrys Gegužinėje

Teatro srities artistai-akto- 
riai irgi turės savo atskirą bū
rį Bendros Gegužinės Parade 
grota kitų menininkų, moksli
ninkų, profesionalų, kadangi 
ir tų darbo sričių žmonės yra 
darbininkai. Ir jie skaito gar
be būti darbininkais, maršuo- 
ti darbininkų Bendros Gegu
žinės Parade.

Libby Holman, dainininkė 
(torch singer), bus .viena iš 
aktorių būrio vadovaujančių 
maršuotojų. Grota jos mar
šuos Marc Blitzstein, Edward 
Chodorov, Arnaud d’Usseau, 
Millard Lampell, Zero Mostei, 
Paul Robeson, Uta Hagen, 
George Keane, Arthur Pol
lock, Leon Rothier ir būrys ki
tų.

o dir-
visiis

visas 
turėtų

Wall Street streiko išveng
ta, savininkams ir unijai su
tikus pasiduoti arbitracijai.

Yra sakoma, kad ligoniui 
visas svietas atrodo sergančiu, 
sveikam išrodo sveiku, 
bančiam atrodo, kad 
svietas dirba.

Ir man atrodė, kad 
svietas dirba ar bent
dirbti. Juk spaudoje vis tebe
šaukiama, būk to ar kito pro
dukto trūksta. Krautuvėse tuo- 
mi pateisina per aukštas kai
nas, sakydami; būk tai dėl 
nespėjimo prigaminti.

Aną dieną išėjau pasidairy
ti, kokios galimybės yra dar
bams gauti. Gal kai kur dar
bų ir yra, bet aš per dieną 
niekur tų auksinių progų ne
užėjau. Visur darbo ieškančių 
daugybė, o paimamų Į darbus 
nematyti. Gerai, kad dar, po 
ilgos “išpažinties,” paduoda 
aplikaciją išpildyti. Bet dau
gelis ieškančių darbo, matyt, 
daug tų aplikacijų pripildę ir 
praradę jose viltį, pastumia 
aplikaciją atgal jos davėjui, 
pasakydami — neapsimoka 
(no use to).

Buvęs.

Nepaprasta, Laikams
Atitinkanti Filmą

Buvo Amerikoje laikai, ka
da žmones, ypatingai darbo 
žmones, mėtė iš namų, iš dar

ybų, nuo farmų. Kada už susi
rinkimus savo reikalam svars
tyti; už pikietą, jie buvo per
sekiojami, šaudomi. Tai buvo 
pirm velionies Roosevelto pre
zidentystės laikų ir pradžioje 
jo termino iki tapo Įvesta tvar
ka.

Tuo laiku grupė žymių, 
p r o d a r b i n i n k i šk ų, d e m o k r ati š- 
kų filmininkų ir aktorių susi
būrė ir pagamino pirmą Ame
rikoje aiškiai prodarbininkiš- 

pro demokratišką filmą
su Paul Robe- 
filmos aiškini-

kas panašaus
vyksta mūsų,

ką, 
“Native Land,” 
son dainose ir 
me.

Dabar daug 
aniems laikams
šalyje. Tad filmą atrodo, tarsi 
būtų buvus gaminta šiandien. 
Tą Įspūdingą " dramą reikia 
pamatyti kiekvienam, kas dar 
nematęs ir nekenks paantrinti 
tiems, kurie ją matė seniau. 
Akivaizdoje pergyvenimų, fil
mą dabar daugeliui' atrodo su
prantamesnė, negu buvo anais 
metais.

Filmą dabar rodo Irving 
Teatre, prie Union Square.

Gegužinės Komitetas 
Prašo Paradui Masinu

Bendros Gegužinės Parado 
Komitetas atsišaukė Į turin-. 
čius auto mašinas, jas vairuo
jančius, patarnauti gegužinei. 
Komitetas sako, kad geguži
nės sėkmingumas daug pri
klausys nuo to, ar komitetas 
gaus bent 50 mašinų.

Kokios ir kur yra ar bus 
pareigos, mašinų davėjai pa
tirs atsikreipę į viso miesto 
komitetą, 13 Astor Place, 
New Yorke. Tel.: GRamercy 
7-2573.

MIRE
am-

' r War Assets Admiinštrącijai' 
paskelbus išpardavimą 550 
vartotų rašomųjų “ 
susirinko 800 veteranų tų ma
šinėlių pirkti. 250 likosi nega-J 
vę pirkinio. Parduotos trečda- ; 
liu pigiau buvusios OPA kai- ' 
nos, nuo $17.16 iki $54.16.

mašinėlių, Penktadien., Baland.

puslapi* 
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25, 1947

Martin Conboy, advokatas, 
mirdamas palikęs tarp $864,- 

1336 ir $1,066,404 turto.

Prasiskverbiąs iš virtuvės 
pečiaus gasas buvo priežasti
mi eksplozijos 858 Beck St., 
Bronxe. Eksplozija ištrenkė 7 , 
langus ir išgązdino visų 3 ■ 
aukštų gyventojus, bet nei vie
no nesužeidė. j

Iki trečiadienio New Yorko i 
mieste jau buvo Įčiepyti nuo j 
rauplių 4,380,000 gyventojai.

Dar penkios New Yorko su 
kitomis šalies sritimis susisie
kimui gelžkelių linijos prašė 
valdinių Įstaigų leidimo kelti 
važiuotės kainas (fėrus).

?RoPAGAMpAz5O*JĮ
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Juozo Lugausko
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y

John Katiles, 56 m.
ži'aus, gyvenęs 261 Autumn 
Ave., Brooklyne, mirė balan
džio 23 d., Št. Catherines li
goninėje. Pašarvotas F. W. 
Shalin’s Funeral Home, 84-02 
Jamaica Ave., Woodhaven. 
Laidos šeštadieni, balandžio 
26-tą, šv. Jono kapinėse.

Katilius buvo daugeliui ži
nomas biznierius, savininkas 
aludės prie kampo Fulton ir 
Lincoln Avė.

REAL ESTATE
Parsiduoda Restauracija su 65 so

tų. Turime leidimą pardavinėti alij 
ir vyną (License to sell Beer and 
Wine). Jeiga $2700 iki $3000 j mė
nesi. Renda $90. 5 metij lease. Kai
na $6500. Dabartinis savininkas nori 
pasiliuosuoti nuo biznio, nes išlaikė 
20 metų. Kreipkitės i Real Estate 
Gagel, 335 Milford St., Brooklyn, 
N. Y. AP. 7-6430. (95-100)

Parsiduoda 1
WOODSIDE

2 Šeimą 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 $12,950.
Galima apžiūrėti šeštadieniais 

ir sekmadieniais. Kreipkitės aukš
čiau paduotu antrašu.

(95-100)
"M-...........          «..........................— ■

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

i Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas 
patogu ir malonu.

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RĘSTAI RANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

BULOVĄ!
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

Pakeliama auto apdraudų 
kainos New Yorke ir 33-se ki
tose valstijose, pradedant ge
gužės pirma.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

DtAN 
15 . *2475

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių .Daiktų
Tuo klausimu kalbės žymu

sis artistas dainininkas-akto- 
rius Paul Robeson šio penk
iadienio vakarą, balandžio 25- 
tą įvyksiančiose prakalbose, 
kuriose dalyvaus gal keliolika 
tūkstančių publikos.

Robesonui, kaip žinia, reak
cininkai neleido kalbėti Peori- 
joj.

Prakalbas rengia council on. 
African Affairs, 71st 
ment Armorėj, 34th 
Park Ave., New Yorke, 
tai nuo $1.20 iki $2.40.

Regi- 
St. ir 
Tikie-

< Mūsą skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi- dienraštyje Laisvėje

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8064

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. K^rwrreen 4-8008

CAMBXIDOt 
refc . . .

FAIMKUA
ir

i'

WAPttd

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

*

Pradėta statyti skersai Man
hattan junginys West Side 
ekspresinio kelio su East River 
Drive. Pirmieji darbai pradė
ti prie West ir Carlisle Sts.
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