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šią savaitę Ameriką

Darbo Žrųoniy 
Dienraštis

Metams
Už stebi se $9.00
Brookly $8.00

Kopija 5c

LA1SVĖ-L1BERJY
The Only Lithuanian Dally

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

Telephone: Stagg 2-3878

Chinu Komunistai CIO Unijos Laimėjo Algų Priedus Jau
tuos Meksikos prezidentas M i- i 
guel Aleman. Jis bus Wash
ingtone, New Yorke ir kituose 
Jungt. Valstijų miestuose.

Tai bus, beje, pirmas įvy
kis mūsų karšto .’storijoje, ! 
kad Meksikos prezidentas i 
mus atlanko.

Meksikos
buvo pirmas 
tūlą laiką, 
Jungt.
(Trumanas).

Ijigi šiol Meksikos žmones šturmavo 
į Jungtines Valstijas kreiva- 
kiavo dėl to. kad pastarosios 
prieš virš 100 metu atplėšė 
nuo Meksikos milžiniškus že
mės plotus.

Tik Roosevelto politika šiek 
tiek buvo užgydžiusi tas ne
susipratimu žaizdas tarp mu
su krašto ir Lotynu respubli
kų.

■ | Kirto Skaudy Smūgį Daugiau kaip Pusei Miliono Darbininkų
n i _ — ______ — M . .  ImA ! r—. ’

i Chiang Kai-shekuitaipgi i °
ni’bvš ---------------

©

„.„„..i. ,----------O-------------------- I VALDININKAS (MATO
tokis įvyks prieš --------- . DARBU MAŽĖJIMĄ
kai ten lankėsi | Nanking, Chimja. —Chi-

Valstijų prezidentas nų komunistai, komanduo- i
/—jami generolo Chen’o Yi,

Alga Pakelta Vidutiniai po 25 
Centų Valandai Elektrininkam

Washington. — Jungtim i Auto, ir Plieno Darbininkam 
1 zaj 4- * -• « T”A x-v tzwl-x « m *•••

ir užėmė Taian dįrektorius R. C. Goodwin
Valstijų Darbų Suradimo

KAIP NAIKINAMA BUTŲ 
RENDŲ KONTROLĖ

' * ........... ................ * ' ’ ' ' ...............

Jungt. Tautų Seimas 
Svarsto Palestinos 
Klausimą

'.F, f

šiuo metu Jungtiniu Valsti
jų politika linkui Lotynu Ame
rikos respublikų siekia toliau: 
norima įtraukti visas Ameri
kos žemyno respublikas į 
Jungtinių Valstijų pobtuii or
bitą; siekiamasi apginkluoti 
jų aim i jas amerikiniais gink
lais: ryžtamasi įtraukti jas į 
anti-sovietįnį bloką.

Tai mato, tai jaučia Lotynų 
Amerikos padoresnieji libera
lai ir darbininkų judėjimo 
dai ir jie prieš tą polit ką ko-, 
voja, pareikšdami, jog 
džiausiąs tiems kraštams 
vojus nūnai pareina i 
imperializmo!

Flushing, N. Y. — Pir
madienį atsidarė specialis 
Jungtinių Tautų seimas su 
55 kraštų atstovais. Jis su
šauktas pagal anglų prašy-

s

t ' «Washington.—Kainų Ad
ministracija panaikino gy
venamųjų namų rendų kon
trolę dar 39 srityse 22 val
stijose. Tuomi palikta i 
120,243 apartmentai be ren
dų tvarkymo.

CIO unijos paskutinėmis 25,000 CIO unijistų pada- 
dienomis išgavo iš kompa- re dvimetinę sutartį su Jo- 
nijų žymius algų priedus! nes and Laughlin korpora- 
dar keliems šimtams tūks- i cija, kuri tuojau pakelia va
lančių darbininkų, būtent: ilandinę algą pustrylikto 

General Electric kompa-1 cento. O kiti darbinink. gau- 
nija pasirašė sutartį vie- įnami pagerinimai būsią 

verti daugiau kaip dar pus
antro cento valandai.

I

General Motors automo
bilių korporacija jau praei
tą ketvirtadienį pasirašė 
sutartį su CIO unija. Ši su
tartis, panaši į Chryslerio,

miestą, svarbią karinę Chi
ang Kai-sheko tautininkų 
bazę, Šantungo pussalį, ry- kuriose vietose pradeda net 
tinėje Chinijoje. Šiuo žygiu mafėti.” 
komunistai sunaikino bei i __________
suėmė apie 15,000 tautinin-' qp 
kų kariuomenės. “Tai pra-1 
gaištingas smūgis (Quan
go) valdžiai, kuri tikėjosi 
užbaigt pilietinį karą per 
tris mėnesius,” žadėdama 
visiškai sutriuškint ir nu- 
šluot chinu komunistus, 
kaip rašo Associated Press, 
amerikonų žinių agentūra.
“Valdžia neseniai gyrėsi,— 
tęsia Associated Press, — 
kad tautininkai visomis pu-' Amerikos" laivų, 
sėmis apsupę komunistij; Chiang Kai-sheko 
generolo Chen’o Yi armiją |gaus iš Amerikos 
Šantunge, bet atrodo, jog j kiančiųjų dokų su Įrengi- 

I mais laivams taisyti, i
Kol kas nepaskelbta, ko- 

. kios rūšies “atliekami” ka- 
• riniai laivai . bus atiduoti 
Chinijai. Su jais bus pasiųs- Į 
ta ir reikalingas skaičius a-;

; merikonų inžinierių, ofi- 
Washington. — Reporte- cierių ir jūreivių, bet. “i 

riai užklausė sugrįžusį iš ; daugiau, kaip 300,” pagal 
* Europos Henry A. Wallace, l Jungt. Valstijų Kongreso, 
argi jis mano, kad užsieni- tarimą iš 1946 m. liepos 16; 
nė Amerikos politika yra | d. O tas tarimas skyyė į

va-1 tai buvo tiktai pasaka.”

žinome, š. m. kovo
10 d. lietuviškieji pa-

Vokietijoje
“dėl

J Amerika Tik Kely 
ianki ■' Į Imeprializmą, 

Sako Wallace

pranešė, - kad biznls-pramo- 
nė daugiau nekils, o “kai

i Prez. Trumanas 
Duoda Chinijai Dau 
giau Karinių Laivų

Washington. — Prezid. 
Trumanas praeitos savaitės 
gale padovanojo 
tam tikrą skaičių

Chinijai 
karinių 

Chinijos 
valdžia

Kaip 
mėnesio 
bėgėliai 
“bado streiką’ 
laisvės.”

Iš “streiko”
daugiau nieko. - - - t . .. . . ... . .

Bet Argentinoje taipgi at-' imperializmas. Wallace, bu-; Chinijai 271 karini Ameri-į 
sirado politinių pusgalvių, ku-lvęs Jungt. Valstijų vice- kos laivą.

skelbė
Lietuvos

išėjo

rie tą komedija kartojo. Net • prezidentas, atsakė, jog a- 
ir Norkaus “Balsas” š;
Argentinos “ir 1
žemyno lietuvius” badauti. 
Girdi:

“Kovo 10 bado streiku 
protestuoja visi laisvo pašau- į 
lio lietuviai... Aušros Vartų; 
bažnyčioje, sąryšy su u«uu . - ,
streiku, bus pamaldos už Lie- 1 Guardia aikštę New

dar mą. Anglija nori, kad ^is

! niems metams su CIO Elek- 
trininkų, Radijo Darbinin
kų ir Mašinistų Unija, tu-, 
rinčia 125,000 narių. Jiems 
pakelta alga pusdvylikto 
cento valandai, pradedant 
nuo praeitos balandžio 14 
d. Be to, darbininkai gau-• 
na pailgintas iki trijų sa-1 
vaičių,' apmokamas atosto-1 
gas ir kelias metines šven
tes su pilnu apmokėjimu. 
Šie pagerinimai skaitomi 
vertais tiek, kaip dar pus
ketvirto cento priedo va- ! 
landai.

Dvi metine sutartis tarp 
Chryslerio korporacijos ir 
CIO Automobilių Darbinin
kų Uni jos taipgi prideda! 

: pusdvylikto cento valandi
nės algos, duoda šešias ap-

n<? mokamas < metines • šventes
ir tūlus kitus pagerinimus 
73 tūkstančiams darbininkų. 

: Taigi jų laimėjimas bendrai 
• laikomas lygiu 15 centų 
j priedui per valandą.

landinę algą 220,000 darbi
ninku.

v

Panašūs algų priedai bu
vo kiek pirmiau laimėti 
šimtams tūkstančių U. S. 
plieno korporacijos darbi
ninku ir General Motors 
elektrininkų, CIO unijistų.

PRIEDAS MEZGĖJAM
CIO Mezgėjų Sąjunga iš- 

’ siderėjo po 13 centų priedo 
per valandą 10-čiai tūkstan
čiu savo nariu. 

4- 4’

Fordo automobilių kom
panija, samdanti 100,000 
darbininkų, dar neatsakė į 
CIO pakvietimą į derybas 

i dėl algos priedų.

seimas išrinktų komisiją, 
Palestinos klausimui tyri- 

i nėti. Komisija turėtų savo 
‘ atradimus raportuot regu- 
! liariam Jungt. Tautų sei- 
■ mui rugsėjo mėnesį. Bet', 
į Anglija nelaikys sau priva- 
j lomais tos kdmisijos pata- 
‘ rimus bei siūlymus.

Arabų Šalių Sąjunga rei- 
i kalauja kad angiai atsisa- 

Jeruzalė. — Irgun Zvai j1^ nu_° savo globos (man- 
Leumi, žydų kovingoji į dato) dėl Palestinos ir tuo- 
Tautinė Organizacija, per .iaY, Paskelbtų to krašto ne
slaptą radiją įspėjo, kad jie' Priklausomybę. Arabai M-,, 
tol nesiliaus puolę anglus, ' da proporcionalę atstovybę 
kol Anglija visai pasitrauks i busimojoj Palestinos val- 
iš Palestinos. Žydų kovūnai' ^^o.l u* užtikrina žydams, 
reikalauja nepriklausomos i P^as ir lygia.s pilietines 
hebrajiškos demokratinės teises su aiabais.
Palestinos valstybės. Kartu 
jie sako, turi būti sugrą
žinta ir Transjordaniją, ku-

Palestinos Kovūnai 
Reikalauja Laisvos 
Žydų Valstybes

Minskan Atsilankė

Amerika jau pirmiau su
aukė merikinė politika “įstojo į teikė Chinijos valdžiai lai- 

viso Amerikos kelią, vedantį į žiaurų im- vų iš Lend-Lease paskolų, 
perializmą, bet dar to ne- fondo, 
pasiekė.”

Wallace,'dabartinis žur- 
; nalo New Republic redak- 

bado torius, parlėkė iš Paryžiaussąryšy su

tuvą.”
Liaudies 

bė” šitaip tą komedija apibū
dino :

“Norkus, Griaužini?, ir Ko., 
pasiėmę šią juokdarių rolę, 
statė ant juoko šio krašto lie
tuvius. Jie patys privalgę iki 
sočiai, ėjo i laikraščių redak
cijas, i radijo stotis, kalbėda
mi Argentinos lietuviu vardu 
ir sakydami, kad ‘visi Argen
tinos lietuviai paskelbė bado 
streiką,’ kad ‘lietuviai solida
rizuojasi su išbėgusiais iš Lie
tuvos nuo raudonojo pavo
jaus,’ ir panašias neteisybes.”

Įsivaizduoju K. Norkų, pri- 
sikirtusį pučėro, bet skelbiantį 
savo pasekėjams: “birflaukit; 
žiūrėkit į mane, — koks aš 
alkanas ir dėl alkio sukritęs, 
— vis tai dėl tėvynės!”

Kokios komedijos!. . .

laikraštis “Vieny-

Kai skaitytojas šiuos 
džius skaitys, jų rašytojas 
kelyje j vakarus.

Jąm, veikiausia, teks pro- 
pamatyti Kaliforniją ir su

sitikti su tenaitiniais laisvie- 
čiais.

Po trejeto savaičių, tikiu,, 
grįšiu Brooklynan. Tuomet ir 
vėl pasikalbėsime.

žo- 
bus

Hollywood© ponai atsisa
ko išnuomuoti Hollywood 
Bowl*ą (stadijumą) Henriui 
A. Wallace’iii dėl to. kad “jo 
pažiūros neatitinka daugumo 
žmonių pažiūroms.”

Albany miesto (New York o 
sostinės) švietimo taryba atsi-

A j

s

iiįr' ’

į

Čilės Intelektualai j Wallace Kalbės per 
Kviečia Wallace ą Radiją Trečiadienį

Z'lIILcL II II dlloJUI VlctlllJei, m >| e A I
rią anglai atplėšė nuo Pa- ‘ AlHCnkOS 1F Anglu 
lestinos, sulaužydami net i 
senosios Tautų Lygos man-: 
datą. — Atkirtę Palestinos i 
dalį' į rytus nuo Jordano,^ 
anglai ten įsteigė neva • - 
Transjordanijos valstybę iri 
pasodino arabišką karaliu
ką. Iš to karaliuko Anglija 
pasiėmė sau “teises” laikyti 
karines angių ' stovyklas, 
naudoti visus Transjordani
jos kelius, jos pramonę ir

Yorke sekmadienį. Suėju
siems laikraščių atstovams 
jis sakė: “Aš atradau, kad 
Anglijos, Franci jos ir 
Skandinavijos žmonės yra 
puikūs ir geros širdies, ir 
jie labiausiai nori taikos.”

BURMA GRĄŽINA JAPO
NUS BELAISVIUS

Rangoon, Burma. — Bur- 
mos valdžia .ketina iki ge
gužės pabaigos išsiųsti na
mon visus 27,000 japonų be
laisvių. (Anglija yra davus 
Burmai šiokią tokią tautinę 
savivaldybę, tačiau anglai 
tebėra vyriausi Burjmos 
valdovai.)

Santiago, Čilė. — Šios 
pietiniai - amerikinės res
publikos Intelektualų Są
junga prašo Wallace’a atsi
lankyti ir kalbėti taikos- 
demokratijos reikalais.

(Jau kiek pirmiau Wal-_ 
lące’ą pakvietė Argentinos 
pažangūnai.)

ANGLAI-AMERIKIEČIAI G A Vį 
10 BILIONŲ Iš VOKIEČIŲ, 

KAIP RAŠO BOLŠEVIK
Maskva. — Žurnalas Bol- 

ševik rašo, kad amerikonai 
ir anglai jau >atsiėtnė dau
giau kaip 10 bilionų dolerių 
vertės karinių atpildų iš 
vakarinės Vokietijos. Bet 
jie, girdi, neteisingai atme
ta Sovietų reikalavimą 10 
bilionų atlyginimų, dau
giausia dirbiniais iš eina
mosios 
bos.

Bolševiko rašytojas D. 
Umanskis sako: Ameriko
nai ir anglai pasiėmė iš Vo
kietijos fabrikinių įrengimų

Vokietijoje gamy-

sakė išnuomuoti Philip Living
stone High School žymiajam 
dainininkui Paul Roboson’ui, 
—atsisako dėl to, kad raganų 
gaudytojai Washingtone pa
skelbė, būk Robeson’ąs esąs 
“artimas komunistams.”

Ką visa tai reiškia?
Tegū skaitytojas padaro sa

vo išvadas.

už 100 milionų dolerių, eilę 
laivų, daug aukso ir* kitų 
brangenybių, o daugiausiai 
dirbinių iš vokiečių eina
mosios gamybos. Ameriko
nai ir anglai, esą, gabena 
sau iš Vokietijos ir tokius 
dirbinius, kurių patieiųs 
vokiečiams stokuoja kas
dieniniame gyvenime, bet 
slepia tuos išgabenimus nuo 
pasaulio akių.

Anot Bolševiko, anglai ir 
amerikonai taip pat traukia 
sau “milžiniškus pelnus” iš 
vokiečių mokslininkų dar
bo, kuriuos susigabeno į 
Angliją ir Jungtines Valsti
jas.

Sovietų spauda kartotinai 
nurodinėjo, jog prezidentas 
Rooseveltas Jaltos konfe
rencijoj pripažino Sovietų 
reikalavimą 10 bilionų do
lerių atpildų, daugiausia iš 
vokiečių einamosios gamy
bos.

KELIOLIKA ŠALIŲ DA
LYVAUJA LENKŲ 
PRAMONĖS PARODOJ

■
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Generolai
Maskva. — Į Tarybines 

Baltarusijos > sostinę MinS- 
! ką atsilankė amerikonų ge- 
I nerolas Lowell Rooks, gene
ralinis direktorius tarptau- 

•. tinės UNRRA pašalpų or
ganizacijos. Į Minską atvy
ko ir anglų generolas Hum- 

; frey Gale, direktoriaus at
stovas Europoj. ” •

Generolai Rooks ir Gale, 
VAKARINĖS VOKIETI- be to, lankysis Tarybinėje 
JOS DIRBINIŲ PARODA > Ukrainos sostinėje Kijeve.

Bad Salzuflen, Vokietija.; Specialis jų atvykimo tiks- 
— Rugpjūčio mėnesį Hano-' las esąs patikrinti UNRRA 
veryje įvyks jomarkas vo- įstaigas Minske ir Kijeve, 
kiečių dirbinių iš anglų ir ■ Tos įstaigos turės baigti at- 
amerikonų užimtų sričių i siųstų pašalpų skirstymą 
vakarinėje Vokietijoje. Pa- 
rodon būsią išstatyta ypač 
tokie dirbiniai, kurie tin
ka išgabenimui parduot už- 

CHINIJOS KOMUNISTAI .i sieniuose. Anglai-ameriko- 
nai yra apvieniję savo kon
troliuojamų ruožtų ūkį ir 
pramonę.

Washington. — Henry A. 
Wallace šį trečiadienį vaka
re kalbės visai šaliai per 
CBS radijo stotį. Jis praneš 
įspūdžius iš savo misijos 
Europoj dėl taikos ir, su
prantama, kritikuos' užsie
ninę prez. Trumano politi
ka. 4.

SVEIKINA WALLACE, 
SMERKIA TRUMANĄ 

I

San Francisco. — Čia gir
dėtas Chinijos komunistų 
rądijas sveikino Henry A. 
Wallace už kovą dėl taikos

Varšava. — Lenkija ati- 
j darė tarptautinę pramonės 
dirbinių parodą (jomąrką) 
Poznanėje. Parodoje daly
vauja bent tuzinas europi-1 ir demokratijos. Kartu chi-
nių šalių. Bet nei ameriko-J nai komunistai vadino Tru- 
nai nei anglai neišstatė pa-1 mano ir Churchillo politiką 
rodon jokių savo dirbinių, i “hitlerine.”

Amerikos Karininkai Japonijos 
Rinkimuose Veikliai Padėjo 

Desiniesiem prieš Komunistus
Tokio..— Kuomet ėjo va

jus dėl rinkimų į Japonijos 
seimą, karinė amerikonų 
valdyba įspėjo japonus sau
gotis komunistų, ypač dar
bo unijose. Be kitko, ame
rikonai išleido knygelę, ku
rioje smerkė komunistus ir 
gretino juos su “raketie- 
riais ir gengstėriais.” Ta 
knygelė persergėja, girdi, 
nuo “totalitarizmo pavo
jaus” iš komunistų pusės ir 
pasakoja apie, esą, “ypač 
karčius patyrimus kas link 
komunistų Jungt. Valstijo-

se.”
Kuomet rinkimus laimėjo 

socialistai ir konservatai 
(dešinieji), generolas Mac- 
Arthuras viešai juos pa
sveikino. Savo pareiškime 
bal. 27 d. jis džiaugėsi, kad 
japonai “atmetę komunizmą 
ir pasirinkę vidurio kelią”, 
neidami perdaug nei į de
šinę nei į kairę. “Tai' de
mokratija!” sušuko Mac- 
Arthuras, d 
kad komunistai ta 
mušti” rinkimuose 
rinkta tik keturi

“su

stovai

ra

11II

per 6 savaites. (Tolesnės , 
pašalpos sulaikytos tarybi
nėms Ukrainos ir Baltaru
sijos Respublikoms.)

Generolai Rooks ir Gale 
žadą vykti Maskvon, kur 
norį matyti Pirmosios Ge
gužės paradus.

SOCIALISTAI JAPONUOS 
RINKIMUOSE PRALENKĖ 

KIEKVIENĄ KIT.J PARTIJĄ
Tokio. — Balandžio * 25 

d. balsavimuose išrinkta 
143 socialistai į japonų sei
mo atstovų rūmą; 132 libe
ralai, 122 demokratai ir 69 
mažesnių partijų atstovai, 
tarp jų ir 4 komunistai. Už 
komunistus balsavo 870,- 
000.

Vadinamieji liberalai yra vų seime, bet demokratai- 
giminingi buvusiems japo- ; liberalai neduosią 
nų militaristams. Tariamie- j premjero vietos.
ji demokratai yra konser- 
vatai (nepažangūs). O į 
naujai suorganizuotą So
cialistų Partiją pribėgo 
daug žmonių iš įvairių par
tijų.

Bal. 20 d. įvyko rinkimai 
“aukštojo” Japonijos seimo 
rūmo, kitaip vadinamo ta
rybiniu rūmu. Čia konser- 
vatai, tai yra, .demokratai 
ir liberalai, taipgi laimėjo

daugumą vietų. Ant tokių 
rymo ir ligšiolinė, nedemo
kratinė premjero Yošidos 
valdžia.

Suprantama, jog nauja 
valdžia bus sudaryta iš va
dinamų demokratų, liberalų 
ir socialistų. Nors socialis
tai turi daugiausia atsto-

jiems

Visos dešinesnės japonų 
partijos, remiamos generolo 
MacArthuro, taip pasidar
bavo, išvien puldamos ko
munistus, kad šį kartą ma
žiau komunistų išrinkta 
seiman, negu pirmesniuose 
rinkimuose.

Akron, Ohio. — Sustrei
kavo važiuotės darbininkai.

ORAS. — Būsią giedra.

■
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Po Maskvos Konferencijos

Kodėl Jie Tai p-Priešingi?
Jungtinių Valstijų karinių jėgų Europoje viršinin

kas gen. Clay pasiūlė pabėgėliams, esantiems amerikie
čių zonoje, kad jis suteiks dėl 60 dienų maisto ir apmo
kės kelionės lėšas tiems, kurie sutiks grįžti į savo gimti
nę. Pasiūlymas labai žmoniškas. Juomi, suprantama, tu
rėtų pasinaudoti kiekvienas pabėgėlis, kuriam apeina sa
vo gimtinis kraštas.

Iš tarybininkų ir smetonininkų spaudoje telpančių 
raštų sužinome, tačiau, kad šiam generolo Clay pasiūly
mui griežtai priešinasi tūli pabėgėliai. Jie pasiryžę pa
naudoti visas priemones, kad Clay pasiūlymu tesinaudo
tų kuomažiausia lietuvių pabėgėlių. Apart kitų priemo
nių, jie griebsis teroro prieš tuos, kurie norės grįžti.

Ar reikia aiškinti, kas per vienas tas elementas? 
Tai kriminalistinis fašistinis elementas. Jis pats negali 
ir neturi vilties sugrįžti. Jis žino, kad, sugrįžus, reikės 
suvesti sąskaitas už tas kriminalystes, kurias jis papildė 
vokiečių okupacijos laikais prieš liętuvių tautą.

Šis kriminalistinis elementas nenori būti izoliuotas. 
Jam svarbu turėt aplinkui save tokių, kurie bėgo iš Lie
tuvos dėl baimės karo veiksmų arba patikėję nacių ir 
fašistų propagandai, šitais žmonėmis kriminalistai tiki
si paslėpti savo darbus.

Šitoji padėtis visiškai suprantama. Bet kuomi reikia 
išaiškinti čionai tarybininkų ir smetonininkų spaudos 
ir veikėjų atsinešimas link gen. Clay pasiūlymo? Vienu 
balsu jie irgi tąjį pasiūlymą atmeta ir pasmerkia. SLA 
organas Tėvynė šaukia: “Maistu vilioja grįžti į vergi
ją”. Bet, girdi, “ar puls ant šio vilioklio lietuviai 
— laikas parodys.”,Tėvynės redaktorius, aišku, 
kad nepuls.

Čia irgi yra išrokavimas. Pabėgėlių vardu dabar 
Amerikos Lietuvių Taryba, Bendras Fondas, Lietuvai 
Vaduoti Sąjunga ir kitos panašios firmos renka aukas 
ir surenka tūkstančius dolerių. Tose firmose dirba ir 
riebias algas gauna keletas desėtkų fašistinių propagan
distų.

Kas atsitiktų, jeigu pabėgėlių nebeliktų? Nereikia 
nei aiškinti, jog šis raketas irgi užsibaigtų. Todėl tarybi- 
ninkąms ir smetonininkams taip pat rūpi kuo daugiau- 
sia^pabėgėlių sulaikyti nuo grįžimo Lietuvon.

JAU TEN YRA 
2^000 PABĖGĖLIŲ.
' Argentin. “Vienybe” pra

neša:
“Sao Paulo mieste jau 

.randasi apie 2,000 lietuvių 
pabėgėlių, kurie stengiasi 
varyti fašistinę propagandą 
Sao Paulo gyvenančių lie
tuvių tarpe. Katalikų bend
ruomenės narių susirinki
me buvo iškeltas klausimas 
pirkti spaustuvę už milžini
šką sumą kruzeirų, kur bū
tų galima spausdinti lietu
vių kalba laikraštis. Bet de
mokratinės minties lietuvių 
minėti “sumanytojai” ne
pašaukė tartis ir nepriėmė, 
sakydami, kad “šie garbi
ną dabartinę Lietuvos ko
munistų valdžią/’

“Tokiu būdu matome, kad 
čia organizuojasi fašistinis 
lizdas, kuris vadovaujamas 
kunigo Pijaus Rogažinsko 
ir iš “Dėdės Šamo” žemės 
atvykusių “gailestingųjų se
sučių”, kurios jau senai va- 
ro»fašistinę propagandą.”

Pažangieji Brazilijos lie
tuviai, mūsų nuomone, tu
rėtų rūpintis savo laikraš
čio įsikūrimu. Mes žinome, 
jog tai sunku, bet, prie ge
rų pastangų, viskas yra ga
lima.

ir kiti 
mano,

KAD ŠVAISTO DOLE
RIUS, TAI ŠVAISTO!...

“Argentinos Lietuvių Bal
se” (š.#m. vas. 27 d.) skai
tome:

“Kada sektantiški * politi
kieriai Argentinoje išgrio
vė su pasišventimu pradė
jusį veikti Lietuvai Gelbėti 
Komitetą, o kun. Končiaus 
nurodymu sudarė artificia- 
lišką BALF skyrių, mes ra
šėme A. L. B'alse, kad tokiu 
elgesiu davė nerimtą pra
džią rimtam darbui.

Laiškas iš Lietuvos

Žodžio ir Susirinkimų Laisvė
Amerikos Konstitucija ir Teisių Bilius uždraudžia 

valdžiai varžyti žmonėms žodžio ir susirinkimų laisvę. 
Bet ar prisilaikoma? Ne, neprisilaikoma. Reakcija ne
siskaito su Konstitucija patikrintomis žmonių teisėmis.

-Štai Los Angeles Progressive Citizens of America 
nutarė pasamdyti didžiulį Hollywood Bowl stadiumą, 
kur sugrįžęs iš Europos jų vadas Henry Wallace galėtų 

.-padaryti pranešimą. Bet stadiumo savininkai atsisakė 
stadiumą išrendavoti.

Dar bjauriau reakcija pasielgė su žymiuoju daininin
ku ir veikėju Paul Robesonu. Teorijos miesto valdžia už- 

Vz------draudė jam dainuoti. Dabar* New Yorko valstijos sosti-
/ nėję Albany atsisakė Robesonui leisti dainuoti Philip 

Livingston High School salėje.
Peorijoje ir Albany tiesioginiai liečiamos valdžios. 

Mokyklas kontroliuoja valdžia. Albany mokyklų tarybą 
nutarė neduot -mokyklos Robesonui dainuoti. Konstitu
cija ir Teisių Bilius sutrempta kojomis.

Tai aiškūs fašizmo požymiai Amerikos gyvenime. Su 
jais Amerikos žmohėms tenka kovoti.
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Teisingas Atpildas
Atsimename, su kokiu šiurpulingu nusistebėjimu*pa

saulis išgirdo nacių pravestą masinę skerdynę Čecho- 
slovakijos kaime Lidice. Visas kaimas buvo sunaikintas. 
Visi jo žmonės buvo i išžudyti.

Cechai prisiekė vokiečiams sadistams nedovanoti. Jie 
•tikėjo atpildo dienos atėjimu., Ir toji diena atėjo. Šio
mis dienomis cechų vyriausybė sušaudė šešis vokiečius, 

*kurie buvo atsakingi už suruošimą fLidičėj skerdynės.
Tegul -istorija visiems amžiams bylos, kad už Lidi- 

čės skerdynę tapo atkeršyta. ‘ ■

. Detroito Darbininkų Demonstracija
Pereitą ketvirtadienį Detroito automobilių pramo

nės darbininkai pademonstravo savo gražų solidarumą. 
Jie metė darbą ir išplūdo į gatves .protestuoti , prieš Kon- 
gresan įneštuosius anti-unjjinius dilius. Demonstravo 
600,000 darbinipkų. Tokios darbo žmonių demonstraci
jos Detroitas gal dar nebuvo matęs.

Detroito darbininkai parodė, kad reakcijai nebus 
lengva pravesti tokius,įstatymus,-kurie atimtų Jįš darbi
ninkų ilgų metų iškovotus laimėjimus. -Detroitiečiai pa
rodė, kad Amerikos darbininkai reakcijos pastangas iš
blaškys. . ' ’ , ■ ' . .

Šiomis dienomis Laisvės 
red. R. Mizara gavo nuo 
savo pusbrolio (Justino 
Prusevičiaus, merkiniškio) 
sūnaus sekamą laišką:

Vilnius, 1947. IV. 7. 
Gerbiamas dėde!

Rašau Jums pirmą laišką, 
būdamas visiškai asmeniš
kai nepažįstamas su Jumis. 
Jums kils .klausimas: kas 
aš esu?* Todėl,pačioje pra
džioje noriu Jums nusakyti 
apie save. Aš esu Prusevi
čiaus Justino sūnus Algi
mantas. Dabar gyvenu Vil
niuje, dirbu artistu, Lietu
vos Valstybiniamę dainų ir 
šokių liaudiesr^Ansamblyje, 
ir kartu mokinuosi konser
vatorijoje Il-me kurse.

Mums, dėde, dabar džiu
gu, kąd mūsų Lietuva tapo 
tarybinė. Nes tik šioje san
tvarkoje Lietuvos jaunimui 
prasivėrė plačiai durys į 
mokslą, į darbą ir kt. Bur
žuaziniais laikais mes, var
gingųjų valstiečių vaikai, 
tik svajonėse turėjom aukš- 
teshį mokslą, nes tam rei
kėjo maišo pinigų.'Daugu
mas per didžiausį vargą vos 
galėjo baigti pradžios mo
kyklą. ’ -
’ "Vokiečių okupacijos metu 
teko patirti dar žiauresnis 
režimas negu smetoninis. Ir 
tik dėka Raudonosios Armi
jos 'Lietuva amžiams tapo 
išvaduota nuo okupantų ir 
išnaudotojų.’ Dar -patran
kom > gaudžiant ir sviedi
niams sprokstant, Lietu
vos teritorijoje žaibo grei
tumu formavosi įstaigos, į- 
monės, mokyklos ir kt. Su 
milžinišku pasiryžimu .visa 
tauta stojo-į atstatomąjį 
darb^. Užvirė intensyvus

“Tik dabar, /BAĖčLpirmi- 
ninkui kun. Končiui pa
skelbus apyskaitą, sužino
me, kad 1945 metais Pietų 
Amerikon atsiųsta dešimts 
tūkstančių dolerių!

“Tai skandalingas lietu
vybės jausmų išnaudojimas 
ir lėšų švaistymas. Joki lie
tuviai vargšai ir ligoniai čia 
pašalpų negavo iš tų lėšų. 
Buvo šelptas “invalidas” 
Čibiras, viena^ kitas kuni
gas ir tamjSanašiai, o jo
kios apyskaitos iki šiai dier 
nai nepaskelbtos.,.

“Iš JAV spaudos sužino
me, kad ‘Švedijos lietuviam’ 
tais pačiais metais .pasiųsta 
net 62 tūkst. dol., nors Ten 
pabėgėliai gavę darbus dir
ba, išskiriant apie šimtą as
menų.

“Administracijos reika
lams BALF 1946 metais iki 
rugsėjo 30 dienos išleista 
27,769 dolerių.”

Šitaip rašo ne komunisti
nis laikraštis, bet “Balsas”, 
einas išvien su lietuviška 
kryžiokiška spauda prieš 
Tarybų Lietuvą, už pabėgė
lius! Niekas negali apkal
tinti Konstanto Norkaus 
“norėjimu pakenkti” BAL- 
F’ui arba tiems, kurie mau
mo ja tos įstaigos pyragą.

Bet net ir jis, p. Norkus, 
priverstas “trivogą” šaukti 
dėl švaistymo žmonių suau
kotų dolerių!

'O Švedijon pasiųstą net 
62,000 dolerių!

Klerikalų ir socialistų ly
deriai šaukia Amerikos lie
tuvius : “aukokite, aukoki
te”, o kai aukas gauna, tie 
lyderiai švaisto jas, kaip 
anglai sako, “right and 
left.”

Madison, Georgia. — Au
tobuso nelaimėje 5 žmonės 
užmušti ir 7 sužeisti.

1Po virš šešių savaičių 
baigėsi Maskvoj Amerikos, 
Anglijos, Francijos ir Ta
rybų Sąjungos užsienio mi
nistrų konferencija. Naujo 
karo šalininkai, “atominės 
bombos politikai” ir komer
cinė spauda šaukia, kad ši 
užsienio ministrų konferen
cija nieko nedavė. Bet tai 
tik dalis tiesos. Tikrumoj, 
konferencija daugiau davė, 
negu tie ponai norėjo, nors 
ji ir nepavyko pilnai.

Konferencijos tikslas bu
vo'— paruošti taikos sąly
gas su Austrija ir ant kiek 
galima pilniau jas išdirbti 
su Vokietija, pasiremiant 
Teherano, Krymo ir Pots
damo konferencijų mutari- 
mais.

Bet išrišti šiuos klausi
mus pasekmingai, kuomet 
naujo karo. šalininkai su
tveria dešimtis kitų klausi
mų, kuomet taip vedama 
ihtensyvė propaganda už 
“kietą politiką linkui Ta
rybų Sąjungos,” kuomet tū
li šaukia “mesti atominę 
bombą ant Sovietų”, kuo
met mūsų šalyj eina puoli
mas ant liaudies demokrati
nių teisių, daro planus už
daryti Komunistų Partiją ir 
įnešami sumanymai išleisti 
šimtus milionų dolerių “su
stabdyti komunistų įtaką”, 
— tai nelengvas darbafc.

Jau belaukiant Maskvos 
Konferencijos, buvo atlikta 
visa eilė žygių, kurie turėjo 
kenkti jos pasisekimui. 
Anglijos užsienio ministras 
Bevinąs, važiuodamas į 
konferenciją, pasirašė Ang
lį j os-Franci jos sutartį^ Ang
lija irJ/Wall strytas darė di
delį spaudimą į Franci ją, 
kad ji pasirašytų tą sutartį. 
Kodėl ? Todėl, kad angliškas 
blokas no'rejo turėti Fran- 
ciją savo kišenėj laike de
rybų Maskvoj; o kita, kad 
toji sutartis, tai reiškia pa
dėjimą kertinio akmens 
Vakarų Blokui, kuris turi 

dšaugti į naują ašį karui 
prieš Tarybų Sąjungą.

Maskvos Konferencija at
sidarė kovo 10 dieną. Dvi 
dienos vėliau, kovo 12 d., 
Mr. Trumanas pasakė kon
greso ir senato nariams 
kalbą, "kurioj pasiūlė mūsų 
šaliai imti rolę sustabdyti 
komunistų įtakos augimą 
kit. šalyse ir suteikt *Grai> 
kijai ir Turkijai $400,000,- 
000 paskolą, vyriausiai A- 
merikos ginklais ir amuni
cija. Kas tokio turinio kal
bas kėli metai atgal'sakė, 
čia jau nereikia nei primin
ti.

Kodėl Mr. Trumanas'pa
sakė tą įkalbą, kodėl jis pa
darė pasiūlymą? ^čia nerei
kia aiškinti, kad, tas nebuvo 
daroma pagalbai Maskvos 
Konferencijos. Priešingai!

Tą paskolą galėjo jis pa
siūlyti ir be antikomunis
tinio šumo. Juk Anglija su
kišo Graikijoj virš $700,- 
000,000,'besiteisindama, kad 
ji ‘'nesikiša į“Graikijos vi
daus reikalus,” o Amerika 
ąpiė '$500,000^000 dr ta pa
galba nesutvirtino ten vieš
pataujančio režimo! Prie-

darbas. Ir ’jau šiandien 
džiugu matyti tuos įSiįžini- 
škus rezultatus, kuriuos pa
siekė Tąrybų Lietuva per 
tokį trumpą laiką. Jūs, dė
de, nusistebėtumėt, jeigu 
atvažiuotumėt į Taryb. Lie
tuvą po šios penkmečio, t. y. 
1950 m. kuris duos pilną su-u 
klestėjimą visakame.

Pas mus, tėviškėj, kol kas 
viskas gerai. Nuo karo išli
kom visi sveiki .ir gyvi. Tik 
daug ko netekom materia
liai. Nes dvi savaites išbuvo 
fronto linija ties mum. Tė
velis su mama ir dviem ma- 
no broliais gyvena kaime. 
Sesuo mano 'mokosi Merki
nės gimnazijoj VlLtoj kla- — • • ■ r ’ *•sej. > ;

Aš Jūsų viep’ą laišką skai
čiau, kurį :Jū!^ buvot para
šę savo broliui Povilui. Apie 
jį nieko nerašysiu, nes jis 
Jums bus parašęs laišką;

Dabar, dėde, aš kreipiuo
si p&s Jumis su vienu di
deliu prašymu. Ar Jūs ne? 
galėtut man .prisiųsti kny
gų: Amerikos Lietuvių ra
šytojų, iš< svetimų .kalbų* iš
verstų į lietuvių kalbą; .pa
geidaučiau mokslinio, filo
sofinio, istorinio turinio, 
pav. Marksp-Engelso, Leni
no ir-kitų, Amerikos ir Va
karų Europos filosofų raš
tų; gali būt ir svetimose 
kalbose. Taipogi svarbiau-: 
šia tai iš muzikos srities^ 
istorijos, teorijos, harmoni-i 
jos ir kitokių vadovėlių;; 
gali būti ir svetimose kal-j 
bose. Ir ar nebūtų galima; 
užsisakyti, ar 'panašiai, kor 
kio nors laikraščio - žurna
lo, pav. Jūsų -redaguojamos, 
“Laisvės”?

J eigų Jūs galėtumėt 

padaryti, aš Jums nebeži
nau - kuom galėčiau atsily
ginti.

Siunčiu nuo savęs,-nuo tė
velių ir visos mūsų šeimos 
šilčiausius, širdingiausius 
Jums sveikinimus ir linkė
jimus. Linkiu Jums, dėde, 
daug, daug laimės ir pasise
kimo ' Jūsų atsakinguose 
darbuose, kurie žmonijai 
-turi daug reikšmės.

Parašykit, dėduk, būtinai 
Jaišką.

Viso-geriausio!
Algimantas Prusevicįus.

šingai, Graikijos valdonai 
dabar silpnesni, kaip du me
tai atgal. Juk Wall strytas 
sukišo Chinijos valdonams 
apie $4,000,000,000 karinės 
pagalbos ir tokio šumo ne
darė, kaip dabar dėl tų 
$400,000,000!

Matote, “kietos politikos” 
šalininkai manė, kad didelis 
Šurnas bus gera pagalba ge
nerolui Marshall’ui, kad tas 
nugąsdins Mr. Molotovą, 
kad tas privers Tarybų Są
jungą priimti angliško blo
ko padiktavimą.

Maskvos Konferencijoje 
susitarta Trieste miesto tū
lais pamatiniais klausimais, 
padaryta progreso - Austri
jos ir Vokietijos taikos są
lygų klausimais, buvo iškel
ta Chinijos,- Korėjos, Len
kijos vakarinių sienų klau
simai, grąžinimo bėglių iš 
Austrijos klausimas ir kiti. 
Bet sudaryta išlaukinė at
mosfera neleido‘visą eilę jų 
išspręsti, bet čia ir nėra 
nieko nustabaus. Užsienio 
ministrai’ susitarė rudenį 
susitikti Londone ir vėl 
svarstyti nebaigtus * klausi
mus, o jeigu visi bus New 
•Yorke, laike Jungtinių Tau
tų Seimo, rugsėjo mėnesį, 
tai susieiti ar tartis. Yra 
paskirta j eilė komisijų, ku
rios turės iki to laiko ge
riau paruošti nesutinkam, 
klausimais faktus. Reiškia, 
Maskvos Konferencija ne
pasibaigė taip, kaip 1945 
mėtų rudenį Londone, kada 
užsienio ministrai pasičiu
po krepšius ir išvažinėjo nei 
kitai konferencijai laiko ne
nustatę.

Maskvos Konferencijai 
visa eilė valstybių buvo pri
davę . savo reikalavimus 
prieš Austriją ir Vokietiją. 
Belgija, Holąndija, Luksem- 
burgas ir Franci ja reikala
vo naujai nustatyt sienas su 
Vokietija, daugiau jas ištie
sinti, perimant nuo Vokieti
jos nedidelius plotus terito
rijos. Franci ja buvo patei
kus planus dėl Rheino ir 
Ruhr vokiečių industrinių 
centrų, bet tų-planų nei 
vienas iš kitų šalių užsie
nio ministrų pilnai neužgy- 
rė.

Generolas Marshall ir an
glų ministras Bevinas abu 
visada vieningai veikė, ko 
vienas reikalavo, tai ir ki
tas; ką vienas atmetė, tai 
ir kitas tą padarė, nors jie 
sakė, kad tarpe Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų valdonų 
nėra jokios sutarties bend
ram veikimui.

Tarybų’ B ai t rusi ja prida
vė sąskaitas, kad hitleriška 
Vokietiją jai padarė viyš 
$15,000,000>000 nuostolių ir 
reikalavo tik dešimtos da
lies • atlyginimo, būtent, $1,- 
500,000,000.

Tarybų Ukraina reikala
vo >285>000,000,000 aukso 
rublių vertės-iš Vokietijos 
atlyginimo, -kas. sudaro tik 
apie 10-tą dalį jos nuosto
lių. r

Jugoslavija re L k alavo, 
kad nuo Austrijos būtų at
skirta dalis-Korintijos pro
vincijos, kur gyvena- .185,- 
000 Jugoslavų ir prijungta 
prie Jugoslavijos, taipgi 
.kultūrinių. laisvių. Austrijoj 
pasilikųsiems. jugoslavams. 
Ji reikalavo iš. Austrijos 
$150,000,000 atlyginimo, kas 
būtų tik dalinas jos nuosto-. 
lių padengimas. \

Tarybų 'Sąjunga pridavė 
sąskaitas, \kad vokiečiai ir 
jų talkininkai jai padarė 
nuostolių ir karo vędimas 
Sovietams atsiėjo net $485,- 
000,000,0:OQ.; Todėl Sovie
tai reikąjauįą, kad Vokieti
ja atsilygintų mors $10,000,- 
000,000.- y • ?../

—--------------------2-ras puslapis
Laisve-—Liberty Lith. Daily ♦ 
Aptfa&ienis, ~Baland. 29,18^47
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Dėl šių reikalavimų kilo 

skandalas. Generolas Mar
shall labai priešinosi. Ne
veltui vokiečių taikos ko
misijos pirmininkas Dr. 
Fritz Eberhart pareiškė: 
“Vokiečiai jauč/a, kad jie 
yra gerai atstovaujami Ma- . 
skvoj asmeny j Jungtinių 
Valstijų Valstybės Sekreto
riaus gen. Marshall’©.”

Suprantama, vienas da
lykas reikalauti Sovietams 
iš Austrijos ir Vokietijos 
atlyginimo, arba Jugoslavi
jai, Lenkijai ar kitai vals
tybei, kuri taip baisiai nuo 
priešo nukentėjo, kurios 
šimtai miestų buvo ‘ sunai
kinta, dešimtys tūkstančių 
fabrikų »ir milionai žmonių 
žuvo. Kitas dalykas genero
lui Marshall, nes Amerikoj 
nei viena priešo bomba ne
nukrito, nei vienas fabrikas 
karo liepsnoj , nesupleškėjo, 
mūsų armijos stojo į mūšius 
tik tada, kada Sovietai jau 
tris metus buvo kariavę ir 
priešo ^vyriausias jėgas su
naikinę.

Buvo manyta, kad bus 
galima su Austrija taikos 
sąlygos galutinai užbaigti, 
bet ir tas nepadaryta. Ang
lijos ir Jungtinių Valstijų 
diplomatai tik po šešių sa
vaičių ginčų sutiko į sutar
tį įrašyti, kad už karą yra 
atsakominga ir Austrija, 
kartu su Vokietija. Per vi
są konferenciją jie spyrėsi, 
kad Austrija “nekalta.”

Tuo kartu Molotovas sa
kė, kad austrai karštai rė
mė Hitlerio karo planus, 
kad jie net padėjo vokie
čiams naciams užimti Aust
riją, kad 600,000 austrų bu
vo nacių partijoj, kad 1,- 
600,000 austrų kareivių at
kakliai kariavo Hitlerio ar
mijoj. Austrai nevedė prieš 
vokiečius nacius partizanų' 
karo, prie ko juos kvietė 
Jungtinių Valstijų, Angli
jos ir Sovietų užsienio mini
strai, išleisdami pareiškimą 
po Maskvos Konferencijos 
1943 metais.

Generolas Marshall išsto
jo už tai, kad Lenkija turi 
-grąžinti dalį savo istorinių 
žemių, Vokietijai, nes būk 
be. jų ne vien Vokietijai ne
užteks duonos, bet ir visai 
Europai. Tarybų Sąjunga 
prieš tą pasiūlymą išstojo. 
Marshall© pasiūlymas Len
kijoj sukėlė protestų audrą, 
o Vokietijoj — džiaugsmą.

Iškilo Korėjos ir Chinijos 
klausimai, Balkanų ir Jung. 
Tautų, bet tai įvyko tik laiš
kais apsimainant, arba 
trumpai į) a d i skusuojant.« 
Tas dar kartą parodė, kad 
Austrijos ir Voki etijos 
klausimai nėra atskiri nuo 
bendrų pasaulinių įvykių.

Ir todėl, yra suprantama, 
kodėl iš vienos pusės Tary
bų Sąjunga griežtai prave
da savo okupuotoj dalyj 
Vokietijos nuginklavimą, 
atauklėjimą nuo hitlerizmo, 
teikia pagalbą demokrati
nėms jėgoms, siekia,., kad 
Vokietija -būtų apvienyta 
politiniai, kad industriniai 
ją padaryti tokia, kad atei
tyj nesudarytų karo pavo
jaus. ‘

Aišku, kad to negali bū
ti ten, kur bijoma ne hit
lerininkų ir reakcininkų, 
bet komunistų įtakos, kur 
susilaukiama pagyrimų iš 
vokiečių, dar vakar buvusių 
nacių; kurie prieš komuni
stus vedąT karą Chinijoj, 
Graikijoj ir kitur, kurie na
mie puola komunistus, dar- 

■bo unijas ir.liaudies demo
kratines laisves.

Valstiečio Sūnus.
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Veltui Jo Pastangos Rosarijos Lietuviai ir Jii Organizacijos ir įvai

CHICAGOS ŽINIOS virsta

ŽALINGA ŠYPSĄ

me

‘Lietuvos Žiedai OPERETEOPERETE

neat

Suvaidins Aido Choras

Gegužės - May Hr 4 vai. Dieną
SCHWABEN HALL

474 Knickerbocker Ave

me

Parašė JONAS JUŠKA
Labai įspūdingas perstatymas, daug dainų: solo, duetų, ir viso Choro

ŠOKIAMS GROS PAVIDIS RADIO ORKESTRĄ

Vien tik šokiams įžanga 60c, taksai įskaityta
jau išsiųsti1 siuntiniai

darbininkė Ro- 
nesigailėjo jėgų

16 d. dalyvavau 
susirinkime 1

šioje salyje praradę savo 
pozicijas lietuviškojo fašiz
mo likučiai, bet nesiliauda
mi savo priešlietuviškuose - 
priešdemokratiškuose veik
smuose, dar stengiasi įsi-

“LIETUVOS ŽIEDAI” yra 4 veiksmų operetė, iš įvykių Lietuvoje 1940 
tais, kai ten įsisteigė liaudies valdžia.

3-čias puslapis'.....................  ■
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Antradienis, Baland. 29, 1947

Chinu komunistai) smer
kia neva naują Chinijos 
valdžią kaip apgavystę.

lietuvės, kurios 
pasižym e jo savo 

dabartiniu laiku

Juozas Judžentas
Motiejaus, kaimo juokdario 

rolėje

kė skaitlinga Urugvajaus 
lietuvių delegacija įteikda
ma peticiją su 1500 parašų, 
kuriais prašoma atimti pri
pažinimą kaipo Lietuvos at
stovo K. Griaužiniui ir už- 
megsti diplomatinius ry
šius su Tarybų Lietuvos vy
riausybe, Dr. Amezaga pa
reiškė, kad jis su tuo pilnai 
sutinkąs ir tas greitoj atei
ty turėsią • būti padaryta, 
bet šis yra diplomatinis da
lykas ir jis,reikaliriga įvyk
dyti darant tarptautinę su
tartį. Jis pareiškė, kad pui
kiai žinąs, jog K. Griaužinis 
nieko neatstovauja, jis yra 
miręs kaipo diplomatinis at
stovas, tik bereikia jam už
dėti mirties dangtį. Tą jis 
paliekąs būsimajai naujai 
Urugvajaus valdžiai, ir jis 
tikisi, kad tas bus.greitai 
padaryta.

Sekmadienį, *kovo 2 d. lie-

y Vera Bunkienė
Monikos Daunorienės, dvari 

ninko žmonos, rolėje

Lillian Bastytė
Mildos Daunoriūtės, dvarinin 

ko dukters, rolėje

Kauno Pramonės Laimėjimai

KAUNAS.
200 Kauno gamyklų, fabrikų 
bei artelių įsijungė į socialis
tines lenktynes dėl antrųjų 
stalininio penkmečio metų pla
no įvykdymo iki Spalio revo
liucijos 30-jų sukaktuvių.

Pirmaujančios miesto įmo
nės sėkmingai baigė vasario 
mėn. planą, 39 įmoAes^ įvykdė 
mėnesinę užduotį prieš termi
ną. žymiai viršijo užduotis 
tekstilės, siuvimo bei trikota
žo, avalynės pramonė. Visa 
miesto pramonė šiuo mėnesiu 
davė 60 nuoš. produkcijos 
daugiau, negu praeitųjų metų 
vasario mėnesį.

Rengdami gamybines dova
nas Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos pirmosios sesi
jos garbei,, daugelio įmonių 
kolektyvai prieš terminą įvyk
dė kovo mėnesio pirmojo de
šimtadienio užduotį.

šypsena daug kam daro ge
ro, bet ne Jimmy Collins’ui, 
teisiamam suokalbyje nusukti 
Mergenthaler firmos turtą. 
Kada notaras, kuris paliudy
davo jam jo su kutus certifi- 
katus, nebuvo visiškai užtik
rintas, ar jis tą patį vyrą ma
to teisme, jis paprašė Collins’o 
šypsotis. Tam paklausius, no- 
tarijušas Burstin sušuko — 
tas pats, jis- visuomet taip nu
sišypsodavo, kada jam paba
dydavau certifikatus.

Reiškia, Collins’ui bus sun
ku išsiteisinti nebendravus 
suokalbyje.

tautos atstovas, jau yra mi
ręs ir niekas jo nebęprikels, 
todėl veltui visos jo pastan
gos “atstovauti” ' Lietuvą, 
veltui jo ir visų lietuviškojo 
fašizmo likučių pastangos 
pakenkti naujajai Lietuvai. 
Mūsų gimtinė Tarybų Lie
tuva pasekmingai žengda
ma naujo gyvenimo keliu 
nepaiso šių praeities režimo 
žmonių veikimo, nes juodos 
praeities garbintojai neturi 
jokio pritarimo naują atei
ties • gyvenimą kuriančioje 
žmonijoj ir negali jai pa
kenkti. Jų tuščios pastangos 
šio kontinento šalyse rasti 
užtarimą, jų juodi veiksmai 
lietuvių išeivijoje tik dar 
didesnį pasipiktinimą suke
lia prieš juos. O tas pasi
piktinimas anksčiau ar vė
liau uždės jiems “mirties 
dangtį”, greit jie niekur ne
galės pasirodyti.

(Iš Argent. “Vienybės”)

Atsiliepė j Leningrad iečių 
Kreipimąsi

ŠIAULIAI. — “Rūtos” kon
diterijos fabriko bendrame 
darbininkų susirinkime buvo 
apsvarstytas 1 e n i n gradiečių, 
kreipimasis, i “Rūtos” fabriko 
darbininkai nutarė iškviesti į 
socialistines lenktynes Klaipė
dos “Gegužės 1” konditerijos 
fabriką.

—Mūsų fabriko kolektyvas, 
— pareiškė 
meikaitė, 
fabriko cechams atstatyti. Da
bar mūsų garbės reikalas duo
ti kraštui kuo daugiau ir kuo 
geresnės rūšies konditerijos 
gaminių. Mes tai įvykdysim. 
Iki Spalio revoliucijos šven
tės pagaminsime visą 1947 m.

Susirinkimą atidarė pirmi 
ninkas A. Eiva. Pasiūlius iš
rinkti prezidiumą, susirinki 
mas priėmė, kad jį vadovau 
tų organizacijos valdyba 
Draugas Eiva pakvietė drau
gus S. Kažukauskas, ALS “L 
L.” Centro Valdybos narį ir O 
Undraitienę, ALS “L. L.” Mo
terų Skyriaus atstovę, specia
liai atvykusius iš Buenos Ai
res, kad užimtų vietą prie prę. 
zidiumo stalo; kartu paaiški
no šių draugų atvykimo tiks-

Tokių įvykių akyvąizdoje, 
galima tikėtis, kad lietuviš
kojo fašizmo likučiai su 
Griaužiniu ir kitais jų va
dais, greitai neteks jokio 
pripažinimo visoje Pietų 
Amerikoje. Taip ir turi bū
ti, nes gyvenimas, kas kart 
žengdamas pirmyn, negali 
skaitytis" su jokiais juodos 
praeities atstovais, su žiau
riausiame pasaulio istorijos 
kare sumušto naci-fašizmo 
likučiais, lietuviški jie būtų 
ar ne.

Vasario 
suotiiiam 
“Laisvoji Lietuva” 5-to Rajo
no. Susirinkimas prasidėjo 4 
vai. po pietų, dalyvaujant virš 
50 narių; jų tarpe matėsi se
nieji mūsų progresyvių orga
nizacijų veikėjai', .draugai Vai
lionis ir RukŠis.

bet naciams įsiveržus tapo jų 
įnagiu ir pakaliku, apie tuos 
laikus mažai' užsiminė. Buvę^ 
prezidentas stengėsi sudaryti 
įspūdį cšąs asmuo virš kasdie
ninių klausimų ir problemų—t 
asmuo, galįs savo praeitį vi
sai ignoruoti ir stovėti vien 
ant savo vardo “prestižo.” Bet 
klausytojai jautė to užsimoji
mo mizerną nepasisekimą.

Taip, nacinė pensija ir ne
buvo minėta.

tų Amerikoje gyvenančių 
lietuvių, juose visokiais bū
dais ieško pritarimo. Tuos 
bandymus mes matėme jų 
ruoštuose 16 vasario minė
jimo aktuose, tą galima pa
stebėti kiekviename jų žing
snyje. Jų paguoda tai, kad 
atvyksta į šiuos kraštus da
lis pabėgėlių iš Lietuvos, ar 
karo audros po pasaulį iš
blaškytų mūsų tautiečių. 
Bet ir šie ne visi pritaria 
šiems mūsų tautos nenaudė
liams.

Susirinkimo eigoje paaiškė
jo, kad Rosarijoje, ALS “L. 
L.” 5-tame Rajone yra 88 na
riai. Veikimas eina, nors ir ne 
visai sutvarkytas, nes valdy
ba yra'labai užsiėmusi viso
kiais smulkiais darbais, be to, 
daug trukdo tas, kad toli gy
vena vienas nuo kito. Po pra
nešimų ir diskusijų priimta, 
kad nąriai reikalinga išskirs
tyti kuopelėmis, kur tik gyve
na lietuvių, sutverti Sąjungos 
kuopeles, nežiūrint, kokis 
skaičius narių ten 4 gyventų. 
Spaudos klausimu nutarta vi
siems Sąjungos nariams užsi
prenumeruoti mūsų laikraštį 
“Vienybę” ir ieškoti naujų 
skaityt ojų. Korespondentų 
klausimas buvo smarkiai dis- 
kusuotąs.ir paliktas sekančiai: 
išskirsčius narius į kuopeles, 
kiekviena kuopelė privalo tu
rėti savo korespondentą.

Susirinkimo dalyviams pa
reikalavus duoti1 platesnį pra
nešimą iš Bs. Aires lietuvių 
veikimo, jie buvo informuo
ti šiais klausimais: A. Lietu
vių Sąjungos “Laisvoji1 Lietu
va” įsikūrimas ir tikslas, da
bartinis jos stovis; Lietuvių 
Komisijos Tėvynei Remti dar
bas, jos

B -

nę santvarką, yra nusmerk- 
ta žlugti. Ir .Griaužinis, 
kaipo praeities atžagarei- 
viško jau išnykusio rėžimo 
atstovas, tik gėdą daro Uru
gvajaus respublikai, kuomet 
dalyvauja jos oficialiuose 
aktuose. Dr. Garcia Moyano 
išreiškė atvirą kritiką Uru
gvajaus vyriausybei už 
Griaužinio prisileidimą ir 
pareiškė pageidavimą,. kad 
greičiausioj ateity būtų at
imtas K. Griaužinio* pripa
žinimas, kaip teisingai pa
darė Argentinos vyriausy-

Rosarijoje su jo priemies
čiais gyvena virš du tūkstan
čiai lietuvių. Tos kolonijos lie
tuvių organizacijos, yra pro
gresyvūs, nėra kitokių organi
zacijų, kaip .tik rimtos, pa
žangaus nusistatymo. . Rosari
joje yra dvi lietuviškos orga
nizacijos: Argentinos Lietu
vių Sąjungos “Laisvoji Lietu
va” Skyrius ir Villa Diego 
miesto daly Savišaipinė Kul
tūrinė Draugi j a “Aušros 
žvaigždė.”' šios dvi organiza
cijos nėra stiprios nariais, bet 
jų atliekami darbai yra dide
li ir labai naudingi kolonijai.

Mūsų tėvynę Lietuvą užpuo
lus naci-fašistams, Rosarijos 
lietuviai nenuleido rankų ir 
sykiu su visais Argentinoje 
gyvenančiais*lietuviais stojo į 
darbą visomis savo jėgomis, 
kad parėmus savo tėvynę mo
raliai ir materialiai. Pasjbai- 
gus Tėvynės karui, Rosarijos 
lietuviai dar daugiau įsitraukė 
į tąjį darbą, Jįad parėmus ka
ro nuniokotą mylimą mūsų tė
vynę.

Nuvykę11 į Rosariją organi
zacijos reikalais, vasario 15 
d. turėjome pasitarimą su ke
letu draugų, t. *y., su ALS 
“Laisvoji Lietuva” 5-to Rajo
no valdyba. Apdiskusavome 
organizacijos ir bendrai visos 
kolonijos eigą. Draugai rosa- 
riečiai man suteikė visas in
formacijas, taipgi, rosariečiam 
pareikalavus, suteikiau smul
kių žinių apie bendrą mūsų 
judėjimą ir perspektyvas atei
čiai. Buvo išsireikšta kas link 
stiprinimo bendro mūsų judė
jimo ir duota gerų pasiūlymų 
sustiprinimui mūsų organiza
cijos; ypač plačiai apsistota 
klausimu dėlei sustiprinimo 
mūsų laikraščio. 'Yra reika
las, kad Rosarijoje smarkia^ 
pakiltų mūsų laikraščio skai
tytojų. skaičius, kad ten būtų 
ne 150, bet tūkstantis ir dau
giau nuolatinių “Vienybės” 
skaitytojų. Visas darbas, jo 
pasisekimas, priklauso nuo or
ganizacijų

Ką bankiete sakė pats Gri 
nius, hitlerinės pensijos kava 
bėrius? Jis, visgi, buvo gorės 
nėję nuotaikoje negu susirin 
kęs būrelis toje “erdvingoje’ 
salėje. O jo nuotaika buvo ge 
ra, nes — nes, sako jis, “die 
na iš dienos didėja totalitari
nės rusų diktatūros keblu 
mai...”

Diego.L P. Jaseliunui ir Barrio 
Tali eres A. Cinkui. Taipgi yra 
ir daugiau aktyvių draugu Ro
sarijos centro ir kituose prie
miesčiuose.

Moterys 
daugiausiai 
veikime ir 
bendrai veikia su vyrais, pir
moj vietoj yra šios draugės: 
K. Ginietienė, V. Eivienė, L. 
Lukošiunienė, A. Puzonienė, P. 
Jaseliunienė, F. šakinskienė, 
A. Butinavičienė, O. Laza- 
rauskienė ir daugiau kitų ak
tyvių moterų. Tikimės, kad 
moterys rosarietes sudarys 
stiprų ALS “L. L.” Moterų 
Skyrių.

Rosarijos lietuvių jaunimas 
yra gana skaitlingas. Anks-

žinoma, kaip visi kiti to 
žanro kalbėtojai, jis kelios mi
nutės po to, pamiršęs apie 
tuos “keblumus,” kalbėjo apie 
Tarybų* Sąjungos užsimojimus 
pavergti visą pasaulį — ste
buklinga tai jėga —. turi keb
lumų egzistuoti, bet yra pa
kankamai' galinga visam pa
sauliui užvaldyti!

Grinius, kuris pirmais 
tais po Lietuvos tapimo tary
bine respublika spaudoje h 
žodžiu rėmė tarybinę tvarką,

i musų tėviškę ir dabar ruo
šiamasis; Lietuvių Liaudies 
Teatras ir meno darbas; Lie
tuvių Jaunimo Kliubas ir kitos 
organizacijos . bei jų ateitis; 
ryšiai su broliškomis tautomis 
ir jų organizuotu veikimu; 
mūsų spauda ir ryšiai su už
sienio spauda: palaikymas ry
šių tarpe mūsų organizacijų 
su provincijų organizacijomis; 
Lietuva ir lietuvių išeivija; 
Pirmasis Pietų Amerikos Lie
tuvių Kongresas ir ką jis davė 
mūsų išeivijai, šiais klausimais 
buvo plačiai informuota, ką 
visi susirinkimo dalyviai pri
ėmė kaipo būtiną reikalą su
sirūpinti opiųjų mūsų darbo 
klausimų pravedimu į gyveni
mą.

čiau darydavo šokius 
rius parengimus jaunimo var
du. Pasikalbėjus su keletu 
jaunuolių, paaiškėjo, kad jie 
trokšta, kad būtų didesni ry
šiai su Buenos Aires lietuvių 
jaunimu, nes tuo žymiai pa- 
gerėktjpRosarijos lietuvių jau
nimo organizacinis reikalas. 
Pasiūliau sudaryti stiprią jau
nuolių organizaciją, tokią, ko
kios Rosarijos jaunimo padė
tis reikalauja, o mūsų, Buenos 
Aires, jaunimas stengsis.visais 
galimais būdais palaikyti kuo 
tampresnius ryšius su jais ir 
kiek galint jiemš padėti1.
- Tuo ir baigėsi mano misija 
Rosarijoje.

Silva Kažukauskas.
(Iš Argentinos “Vienybės")

/‘Jaukus” Pobūvis “Erdvin
goj” Salėj, bet Naciškoji Pen

sija Lieka Visai Neminėta
• Ilgai1 ir griausmingai trimi
tuotas Kazio Griniaus pager
bimo bankietas — įvykęs Chi- 
cagoje — rengėjus skaudžiai 
apvylė ir savo pobūdžiu ir sa
vo mastų — kaip jie patys 
pripažįsta savo nuleistu tonu.

Bankietas, sako rengėjai1, 
vyko ’• “erdvingoje Palmer 
House salėje” — ir nėra abe
jonių, kad “erdvinga” ji bu
vo — ypatinga; tas erdvingu- 
mas ryškėjo ęlalyvių mažo 
skaičiaus ąkyvaizdoje.

Taip, sako vietinių menševi
kų organas, “gaila” — gaila, 
kad nebuvo pakankamai žmo
nių, gaila, kad kokie tai įvy
kiai ar aplinkybės ‘'daugelį, 
be abejonių, sutrukdė.”

Be abejonių.

Argentinoje jau negalė
dami tituluotis “Lietuvos 
atstovais”, Griaužinis ir jo 
sėbrai metasi į Urugvajų, 
ten ieško savo veikimui pa
togesnės dirvos. Bet ir ten, 
kaip ir visur, lietuviuose 
pritarimo jie neturėjo ir ne
turės.

Urugvajuje valdžios per
ėmimo akte K. Griaužinis 
dar norėjo atstovauti Lie
tuvą, bet to krašto lietuviai 
išreiškė viešą savo protestą 
prieš tokį begėdišką Griau
žinio persistatymą. Argen
tinos lietuviai taipgi, per 
telegramą, išreiškė pagei
davimą, kad Griaužin. būtų 
atšauktas jo pripažinimas 
kaipo Lietuvos atstovo. Šie 
protestai, kaip “Darbas” 
skelbia, davė rezultatus ir 
Griaužinis negalėjo būti lai
mėtoju. Urugvajaus valdžia, 
kad ir paskutinėse savo die
nose, pirm perduodant nau
jajai vyriausybei, labai dip
lomatiškai pasakė Griauži
niui, kad tokie nieko 
stovaujanti atstovai 
nėra reikalingi.

Buvęs Urugvajaus 
publikos prezidentas Dr. Ju
an Jose Amezaga, vasario

Menševikų organas, beje, 
įvykusį bankietą apibūdino 
“jaukiu” — į tašką patai
kąs būdvardis, jei suprantam, 
kad, kiekvienas mažiukės gru
pes pobūvis savaime 
jaukiu. . .

Toliau, draugė O. Undrai- 
tienė plačiai paaiškino apie 
moterų veikimą Buenos Airė
je ir prašė, kad ir Rosarijos 
lietuvės moterys darbuotųsi I 
visuomenės labui, kaip iki šiol, 
dar plačiau įsitraukiant į jį, 
po vadovybe Argentinos Lie
tuvių Sąjungos “Laisvoji Lie
tuva.”

Susirinkimas baigėsi 7 va
landą vakaro.

Argentinos Lietuvių Sąjun
gos “Laisvoji Lietuva” 5-tojo 
Rajono (Rosarijos) valdybą 
sudaro šie draugai: pirminin
kas A. Eiva, sekretorius P. 
Šiužąs, iždininkas J. Puzonas 
ir A. Lukašiunas. Valdyba yra 
stipri ir tvarkingai vadovauja 
organizacijos veikimui, pade
dant draugams: P. Samuoliui, 
A. Ąžuolinskui, A. Giniečiui, 
A. Pimpiekai, J. Rimavičiui ir 
A. Kažukauskui, taipgi Villa

dy per stotį “Espectador”, 
puikiai buvo nušviesta be
gėdiškas K. Griaužinio 
skverbimasis, kaipo “oficia
laus” Lietuvos atstovo, į 
Urugvajaus valdžios per
ėmimo aktą ir ten pat, kas- 
težanų kalboje, puikiai bu
vo išdėstyta* kas jisper vie
nas ir ką atstovauja. Tenka 
pažymėti, kad tame lietuviš
kame radijo pusvalandyje 
kalbėjo įžymus Urugvajaus 
visuomenės vyras, Tarptau
tinių Teisių profesorius, Dr. 
Garcia Moyano, kuris pa
brėždamas, kad Griaužinis 
nė Lietuvos nė jos valdžios 
jau senai neatstovauja, kad 
jis yra tik atstovas Pabal- 
tės dvarininkijos, kuri, Lie
tuvos visuomenei įstojus į 
naują gyvenimo formą, į 
naują progresyvę socialist!-1 numanytą produkciją
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E FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis

(APYSAKA)
Parašė Petras Cvirka

(Tąsa)
Neturėdamas jau ką kalbėti, arba kai 

persivalgius jam geidavo šoną — gulėda
vo namie. Tuo metu, jeigu Meilutė megz
davo ktg jis žiūrėdavo į ją, žaisdavo su 
vaikais, arba snausdavo. Bendrai gyve
nant, taikydavosi ir pykčio ir tamsesnių 
valandėlių. Taip vieną kartą Meilutė 
savo vyro vardinėms pradėjo siuvinėti 
pagalvėlį. Ji'buvo bepradedanti vaizdelį 
su paukščiukais. Du maži paukščiukai 
su raudonais gūžiais, ant slyvos šakutės
— tai jų dukrytės, trys grybai — jų ber
niukai, o dvi juodos varnos ant tvoros— 
tai juodu, vyras ir žmona.

— Meilute, as nesakau, kad tai negra
žu, bet tos varnos ... Gedimino bokštas 
su saule vis gražiau būtų, — svečių už
eina.

Meilutė iš rankų paleido mezginį. Ji 
pradėjo raudot, taip raudot, kad ir Dū
dai širdį suspaudė. Jis atsiprašė.

Bet tokių valandėlių būdavo reta. Tie 
maži lytučiai tik laistė jų meilės sodą.

O miesto ponai, neturėdami kuo misti, 
klausydavo ir nuobodaus Dūdos plepėji
mo. Klausydavo ir nežinodavo, tikėti ar 
ne. Vis dėlto juos*gąsdino slaptai pasiro
džiusi iš centro revizoriaus, aukšto pono 
skrybėlė.

Kiekvienas savo užantyje jautė esąs 
nuodėmingas, drebėjo savo kailyje, nors 
ir raminosi, dar garsiau kalbėjo,' dar 
smarkiau metėsi į kortų stalą. O bailiai 
jie buvo visi dideli. Vieną kartą...

Ir jeigu tave, skaitytojau, likimas į ši
tą apskrities miestą nublokštų, ar tai 
vaikų abėcėlės pamokyt, ar su tautiško
mis prakalbomis, arba kontrolasistentu, 
akcyzninku, nesvarbu kokiu valdininku
— nuo pašto viršininko Dūdos, teisėjo, 
klebono, mokytojo Barniškio — neišsi
suksi. Kad ir su kilniausiomis idėjomis, 
su gražiausiais norais, apaštalavimo, 
kultūrinimo tikslais tu čia atvyksi, pasi
šovęs būsi ramiu gyventi, tyliu plaukti, 
grynu skambėti — nuo vaišaičių, išger
tuvių ir kitokių* užmačių nepaspruksi. 
Stengsiesi aiškintis neturįs laiko, užim- • 
tas svarbiais visuomeniniais darbais esąs
— pasakys tau: nieko, ponuli, mes visi
tuos vargus turime. Sakysiesi ligoniu 
esąs, vėl sakys: mažmožis, domine, mes 
tas ligas gydome. Kaip tu besitampysi, 
kaip besispardysi, doras žmogau, į šitą 
lizdą nutūpęs, visviena tave suras, ar tai 
visuomeniška darbo priekaba, ar tai pa- 
trijotiniais tikslais, ir vargas, jeigu visą 
laiką būsi užsispyrėlis. Sakys toks teisė
jas: ,

— Paraitai matė tokį tipą. Matyt, iš 
opozicijos koks. Tautiško darbo vengia. 
Na, mes sužinosime kas per vienas...

Net antstolis, tas kur mažai kalba, apie 
tave, užsispyrėli, pasakys, jeigu ne loty
niškai, ne kokia nors citata, tai vis dėlto, 
kad kristų šešėlis:

— Misterija, kolegos!
— O Dūdai to ir reikėtų: pagamintų 

tokią painiavą, kad tu esi kažkoks lenkų 
šnipas arba dirbi netikrus pinigus, o gal 
net tave taip, išpūstų, kad* patikėjęs koks 
nors jo Žodžiais, pro tavo namus iš tolo 
suktų, o nakčia ’eitų po langais pasiklau
syti, ar nekrebžda, ar negirdėt kokio 
priešvalstybinio garso. Taip prie tavęs 
prisikabintų, taip įnarpliotų, kad atsi-' 
rastų ir skundai ir neaiškumai. Tamsiu 
elementu padarytų, kultūros darbą igno
ruojančiu, prieš vyriausybę agituojan
čiu. Ko gero — išlėktum iš to apskrities 
miesto taip greitai su savo idealisto krep
šiuku, kad ir kepurę užmirštum pasiim
ti, _

Tačiau, ar rasi tokį atkarų, nuošalų 
idealistą, kuris visai vaišnorų nemėgtų, 
apskrities mieste kortų mest nemokėtų! 

/ Tik nežymiai, ne atkakliai gindamasis 
jau pasijustum kompanijoj besėdįs, vy- 
ną, būbną bešaukiąs. Sakysime,/tų loši-- 
mų nepermanai, niekad kortos neturė
jęs, ką tik iškeptas idealistas, Kudirkų, 
Basanavičių, žadintojų pasiskaitęs, kuk
tų trinytį apsivilkęs Čia ątvykai, o tau 
tuojau į ausį koks nors krupniku šulais-\ 
tytas atlapas:

— Užeikim. Ten ir daugiau susirinks. 
Nenorite ir su mūs inteligentais susipa-, 
žinti? Pamatysi koki puikūs žmonės!

—Kad aš nemoku to proferanso... -— 
kukliai, lyg nekaltybe, atsakysi.

O čia vėl nauji draugai:
— Na, nebūtinai proferansą, o ačko, 

taip sakant, dvidešimt vieną nebandėte? 
Paprasta technika?!

— Nemoku, — vėl šiaušies, o nuo ta
vęs vis neatstos;

— Po teisybei" mes ne koki ten kortož- 
ninkai. Galėsim pasėdėti, pašnekučiuoti. 
Nepažįstat dar pašto viršininko, moky
tojo Barniškio? Taigi puikūs žmonės... 
Galima sakyt, aukso žuvelės. Ir teisėjas! 
Garbės žodis — meilūs kaip panytės. Ne
rasi kito tokio apskrities miesto, kur taip 
susigyvenę, draugiški būtų. Žinote, ką 
apskrities viršininkas apie Barniškį pa

lakė? Girdi, jeigu aš prarasčiau vaikus, 
žmoną, tarnybą ir vardą, o taip pat ir 
Barniškis, abu atsiskyrėliais pasidarytu- 
mėm, e i t u m ė m į miškus, uogo
mis mistumėm, kad tik kompanijoj... Jis 
puikiausias medžiotojas, muzikont’as — 
ko tik norite. O klebonas ! Nesistebėkite, 
jeigu jis kiekvienu kartu rusišką žodį 
įterpia — pats lietuvišką gramatiką pa
rašė. Neįsižeiskite, jeigu jis, sužinojęs 
jūsų pavardę, tuojau dainelę surimuos. 
Jis ne poetas, bet koks šposininkas! Ko
kia galva antstolis, koks mokslas! Visą 
Napoleono kodeksą atmintinai moka, ir 
kiek lotyniškų posakių!

Nueisite, susipažinsite, atsisėsite už 
stalo, ir štai, beklausinejant, besipasako
jant ir kortos, gal dar ir šnapselis su 
agurku, dešra, atsiras. Bekalbant vietos 
inteligentas pradės maišyti kortas, lieps 
perkelti. Bandysi atsisakyt, teisinsies ne
mokąs — vėl visi užsipuls, prisės prie ta- 
vę, atsiras aiškintojų, kurie sakys: juk 
vieni niekai... kortas pažįstate? Kas ši
tas? — bulbių tūzas. Na,- šit. Reiškia, 
padalinsime visiems po penkias/ Tuojau 
kalbantį pertrauks pašto viršininkas ir 
paaiškins apie dvidešimts vieną, nuo 
dvidešimts vienos prieis prie pulkos, nuo 
pulkos jis pradės ūturiuoti jau, žiūrėk, 
visai neT apie lošimą, bet užgriebs net ka
ralių Mindaugą, o gal net apie savo žmo
ną ir šeimyninę laimę priklaus pilną sta
lą. Tada vėl tau kiti kompanijonai pra
dės aiškinti, suvaldę Dūdą. Ir, jei ilgai 
nesuprasi, — padalins, lieps perkelti, pa
sodins prie vieno kurio ir leis prisižūrėti. 
O jeigu kiek rodysies suprantąs, visi vei
dai nudžiugs, visi linksmai sakys:—Ma
tot, ponui brangus, juk vieni niekai. To
kį ir Basanavičius su Valančiumi lošė. 
Reikia tik galva dirbti. Prašom kortą— 
varykit ponas savarankiškai. Hoplia!

Dar ir moralą išklos: esą jie joki ko- 
zirnykai, joki vėpūtės. Kortos tik pramo
ga po sunkių darbų. Teatrų nėr—sakys, / 
—kinų gerų nėr, kitų meno ir kultūros 
įstaigų nėr, negi imsi ir atidarysi čia 
operą! Reik saviems ką nors prasima
nyti.

Iš pradžių bus sulošta dvidešimt viena 
tuščiom, paskum sakys: pabandysim dėl 
įvairumo po centelį. Nenugąsdins, ra
miai, šaltai po centelį jie įsipirš, o jau 
baigsis būtinai po litą ar net po dešimtį. 
Į pabaigą nakties iš kažkur čia atsiras 
šimtinės, galų gale mėtysis užstatytas 
laikrodis, petnešos, portsigaras. Ir ūš, 
klegės, vilnysis kompanija, kad, ^rodos, 
čia ne kokia pramoga, bėt įšilę ponai Lie
tuvos likimą sprendžia —- pagalvosi iš 
rimtų veidų, iš karato darbo.

Nuo kortos, puotaičių, iškilų, sugertu
vių, linksmų kompanijų nepabėgsi, nors 
būk tu uola, nors atvažiuok čia Kudirkų, 
kitų didžių patrijotų galvą prisimušęs, 
—per du‘mėnesius, gal dar greičiau, su
žinosi tūzo ir devynakės reikšmę tėvynės 
švietimo, kultūrinimo darbuose. Ir per 
dienas, po svaidžiai praleistų naktų, ar 
abėcėlę dėstant, ar ant įstaigos stalo 
murpsant, vis akyse maišysis kažkur sne- 
laiku nukritusi čirvų dama, valdininkai 
atrodys tikri bortukai, kad užsižiopsojęs, 
kreipdamasis į mažesnį raštininkėlį pa
duoti antspaudą ar bylų knygą, suriksi 
pats užsimiršęs: — Ei, paduok kozyrių! 
Greičiau!

Taip vikriai įprasi lankyt vardines, 
pokylius, vizituoti ir laistyt krupniku 
švarką geruose kaimynuose, išmoksi vi
sokių anekdotų, kad kitas niekas tau ir 
nerūpės, tik subėgos, tik kortos. Vis pa
ryčiais, trečius gaidžius išgirdęs, patvo
riais šlitinėdamas: namo parsirasi.

(Bus daugiau)

Saulėtoji Florida 
Ar Visiems?
Rašo JONAS

(Tąsa)

Paduoti keli pavyzdžiai 
patys už save kalba, kad 
Florida nesaulėta darbiniu: 
kamš\ Darbo jėgos pigiai 
perkamos, o < kas reikia 
pirkti — brangiai moki. 
Turčiai tiesioginiai neužde
da taksų už saulės šilumą, 
tai atima netiesioginiai už

Statistfkai už žiemos se
zono 1946 - 1947 metus pa
duoda įdomias skaitlines: 
nuo gruodžio 1, 1946 iki 
balandžio' 15, 1947 metų 
mano turėt vien Miamės 
mieste 400,000 turistų. Jie 
vidutiniai kiekvienas sto
vės šešias dienas, praleis 
$20.00 per dieną, tai susida
rys keturios, dešimtys milio- 
nų dolerių ($40,000,000) per 
sezoną! Ve, kam šienpiūtis! 
Kam saulėta Florida!

Prieš karą kiekvienas tu
ristas, vidutiniai, praleis- 
davęs $10.00 per dieną, štai, 
kaip doleris mažas šian
dien. Melų ekspertai bando 
įkalbėti, kad gyvenimas ne- 

"pabrangęs, arba visai mažai 
pabrangęs. Melas, perdėtas 
melas. Numeriai niekad ne
meluoja, — parodo dolerio 
tikrą vertę.

JACKSONVILLE
Jacksonville — didmiestis 

Floridos —• dviejų šimtų 
tūkstančių gyventojų mies
tas - mazgas visų kelių į šią 
valstiją. Vieta atvažiavu
sius į Floridą priimti ir iš
važiuojančius išlydėti. Jo 
svetingumas nustato atva
žiavusių svečių nuotaiką. 
Ar visus gražiai priimti ir 
išleisti pasiseka? Aišku, ne.' 
Žmonės čia gyvena, kaip ki
tur. Visaip ir pasitaiko pri- 
būnančius priimti: gražiai 
ir prastai.

Geografiniai patogi vie
ta: iš rytų šono skalauja 
priemiestį mėlynas Atlanti- 
ko jūros vanduo, viduriu 
miesto vingiuoja upė Saint 
John ir išsilieja į neišmie-

GUŽAS
ruojam. Atlantiko gelmes— 
pranyksta šaltame glėbyje 
jūros. Putoja jūra, it nepri
sotinamas slibinas, slepia į 
savo prieglobstį, kas pakliu
vo pirmas: didelis ar mažas 
daiktas, gyvas ar ne.

Šiaurės Saint John upės 
šone randasi sena miesto 
dalis — negrų sekcija. Kiek 
toliau, prasideda' geresnių- 
moderniškesnių pastatų gy
venimui namai. Priemiestis 
driekiasi plačiai ir toli į 
laukus, iki erdviame tanku
myne pušų ir kitų medžių 
pranyksta. ,'

Pietų upės — Saint John
— šone biznių centras: ge
ležinkelių stotis, krautu
vės, hoteliai, ir kiti svarbūs 
pastatai. Poros mylių plo
tas. Dienos meti! centras 
pusėtinai gyvas: gatvėse 
pilna žmonių, vežimai viso
kios svarbos važinėja ir 
biznių įstaigos kruta — visi 
darbais užimti.

Gyvumas - judėjimas kon
centruojąs siaurame ruožte
— penkių - šešių blokų tar
pe. Juo toliau iš centro, tuo 
mažesnis judėjimas. Vaka
rą krautuvės užsidaro anks
ti — miestas vėl paskęsta į 
ramią tylą. Transportacijos 
stotyse gyvumas nenustoja

Gatvės švarios, tiesios, 
smagios. Kalvų-slėnelių tu
ri — miesto centras nėra 
plokščias - lygus. Skoningą- 
jaukią turi išžiūrą. Toliau 
nuo centro, prasideda'plok
ščios - lygios miesto gatvės 
ir eina lyguma į laukus.

Pastatai miesto centre 
geri, su maža išimtimi. Ko
teliai aukštumu užima pir
mą vietą. Pralenkia ir baž
nyčias. Iš aukšto ir išdi
džiai žiūri į mažus namus. 
Pasipūtę, “kaklais” ilgais. 
Išrodo tikri galiūnai! Gera 
jiem puikavoti, turčių palai
komiems su ne maža maš- 
na. Kiek daug čia jų! Gar
bingų vyrų vardais vadina-

METINIS

si: George Washington, 
Lincoln, Roosevelt, Mayflo
wer, ir kitais prasmingais 
pavadinimais.

Tačiau tuščių kambarių 
nėra. Užimti visi hoteliai: 
geri ir prasti. Nakvynę ra
sti ne lengva, o. kaina pri
einama. Kambarys viduti
nės rūšies hotelyje du dole
riai! Vigus patogumus tu
ri: šiltą - šaltą vandenį, 
maudynę, garu šildomi. A- 
čiu rendų administracijai! 
Savininkas sakė, rendas 
OPA nustatyta kaina ima.

Viešų aikščių - parkų tu
ri gražių. Dickinson Parkas 
įrengtas miesto centre. Sko
ningai išgražintas tropiš
kais medeliais - žolynais. 
Statula stovi išdidžiai, pa
statyta jo pagarbai vidury
je aikštelės — gražus prie
das praturtinti vietos išžiū-

- —• ■■■ ■ 4-taa puslapi!
Laisve—•Liberty Lith. Daily * 
Antradienis, Baland. 29, 1947

Kita aikštė neprastai į- 
rengta — Springfield Par
kas. Smagi - didelė vieta. 
Išraižyta gražiais cemento 
takais. Vandens prūdai iš
gražinti - išmarginti ce
mento aptvarais. Priaugę 
daugiaspalviais ž o 1 ynais 
prūdai marguliuoja - žydi 
visokiomis spalvomis — tei
kia malonumą ir vietos vai
zdą paįvairina. Medelių-me- 
džių randasi visokių spalvų 
ir didumo — akį atkreipia 
ir bukiausiam praeiviui. A- 
roma medžių - žolynų cha
rakteringa - sudėtinga.

Gamta čia palanki - pato
gi turistams. Žiemą nešal
ta,-pajūris netoli. Klimatas 
biskį šaltesnis už'stovinčių 
daugiau į pietus miestų, bet 
ne daug. Pragyventi gali
ma čia pigiau. Vienas turi
stas sakė, kad jis pigiau 
pragyvenąs čia, negu Mia
mi ar kitąme mieste.

Pramonė čia didelė. Dirb
tuvių ir kitų užsiėmimų cen
tras. Tačiau darbų ieškan
čių netrūksta. Darbavietės 
nesugeria visų darbo jėgų. 
Valgykloje pusryčiaudamas 
girdėjau merginos kalbasi 
darbų reikalais. Pažadų 
daug gauną, — darbo ne. 
Pažadais maitinti įprasta— 
vietoje žodžio “ne.”

SAINT PETERSBURG
Saint Petersburg įsteigtas

1888 metais. Dabar turi virš 
^astuonias dešimtis tūkstan
čių gyventojų. ^Geografiniai 
ypatingai vieta — miestas į- 
gaubtas į vandens pusratį. 
Sausžemiu 'išėjimas į šiau
rius. Iš rytų užlaja —Tam
pa Bay, o vakarų užlaja— 
Boca Ciega Ba/ guli. Abi 
įlankos pietų šone į vieną 
susilieja — sužnybia van
dens įŠusratin miestą. Su 
kaimynu mjestu Tampa su
jungtas keturių mylių Gan
dy tiltu.

Mr. Gandy buvo sumany
tojas pravesti tiltą per 
Tampa Bay, projektoriaus 
pagarbai pastatas pavadin
ta — Gandy Bridge. Gandy 
mirė, praeitą rudenį. Vietos 
spauda gerai išgarbino. Iš 
profesijos, rodos, inžinie
rius, tai tiltų projektai jam 
davė gražių įeigų.

MIESTAS
Didžiausia biznių gatvė— 

Central Avenue ir pora ave
niu į abu šonu. Skersinės, 
su bizniais gatvės prasideda 
antra ir baigiasi 4 devinta 
gatvėmis. Toliau į vakarus, 
gyvenami namai prasideda. 
Visų biznių centras randa
si rytų šone — arti užlajos 
— Tampa Bay.

Miestą dalina į šiaurius- 
pietus Central Avenue. Ji 
prasideda nuo Tampa Bay, 
baigiasi ties Boca Ciega 
Bay. Central Ay^nue pietų 
šone gyvena vidutinio kiše- 
niaus žmonės, o šiaurės — 
stambesni “žuvys”. Tačiau 
rasime priemaišų per abi 
pusi. x

Gatvės gana švariai už
laikomos. Avenės plačios, 

! apsisukti mašinoms pato
gios. Skersinės gatvės, išva
žiavus iš miesto centro į 
vakarus, yra mažai taisy
tos: dulksta-rūksta važiuo
jant, kaip iš malūno balti 
debesys kyla į aukštį.

(Bus daugiau)

Trenton, N. J. — Dar ke
li asmenys susirgo rauplė
mis New Jersey valstijoj.

KONCERTAS IR ŠOKIAI

RENGIA SIETYNO CHORAS
ŠEŠTADIENĮ

uzes

Pradžia 7:30 v.
ĮŽANGA $1.10 
' (su taksais)

GERTRUDE ULINSKAITĖ

180 NEW YORK AVĖ. z
ŠOKIAI NUO 9:30 V. V.

SIETYNO CHORO VYRŲ OKTETAS >
vadovaujamas- Juo^o Simelevičiaus '

1.1EI I X 11, SAIE.II.
Programa susidės iš SIETYNO CHORO, Vado vaujant WALTER ŽUKUI. Taipgi bus ir kiti 

talentai priklausant Chore. x

Duetas: Ona Stėllman ir Doris DėVecka. 
Piano Solo ~ John Simelevičius. 
SietynO Choro Vyrų Oktetas,

Soprano Solistė Gertrude Ulinskaitė, 
iš Waterbury, Conn.

Duetas — Lillian ir Walter Simelevičius.

Po Koncerto Šokiai Prie Paviclis Radio Orkestros
- " —Užkviėčia Rengėjai.\
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VAINEIKIS APIE FLORIDĄ Grand Rapids, Mich
Rašo ST. JASILIONIS

Philadelphia, Pa
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U-tas puslapis ’ —
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Antradienis, Baland. 29, 1947
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zmo- 
sugy- 
drau- 
dien-

skaitytojas, 
svarbesnius

Prisiminus A. A. Prana 
Rakicką

Dėl nežinomų priežasčių 
niekas iš draugų philadelphie- 
Čių nei' žodeliu nepaminėjo 
per spaudą apie draugo Pra
no Rakicko netikėtą mirtį, tai 
dabar norisi tas padaryti. Me
tai laiko atgal, balandžio 29 
d. Pranas Rąkickas, kuris gy
veno 5640 Rising Sun Avė., li
kosi užmuštas prie pat savo 
stubos. Jis buvo dar tik 50 
metų amžiaus, gražus ir tur
tingas žmogus.

Noi-s jį suvažinėjo prie jo 
gyvennamio, bet nei jo žmo
na Anastazija, nei sūnus, nei 
marti apie tai nieko nežinojo. 
Mat, automobilistas paėmė jį 
ir nuvežė į ligoninę, kur jis 
greitai mirė.

Pora valandų po įvykusios 
nelaimės policistas patraukė 
durų varpelį ir pradėjo klau
sinėti apie šeimininką, kur jis 
randasi, kaip apsirengęs bu
vo, kaip atrodo ir 1.1. Tik da
bar sujudo jo šeima, prisimi
nė, kad kaimynai sakė, kad 
ties jų stuba likosi labar su
važinėtas žmogus, kuri ir pa
žinti nebuvo galima. Visi na
miškiai buvo įsitikinę, kad

Gerai Pavyko Vaidinimas
Balandžio 19 d. Roselando, 

Chicagos priemiesčio, Aido 
Choras atvyko ir puikiai su
vaidino operetę — “Kada 
Kaimas Nemiega” ( .

Į Grand Rapidsą menininkų 
ekskursija pribuvo šeštadienį 
pavakarėse. Visus jos daly
vius Sūnų ir Dukterų Draugi
jos įgaliotiniai šiitai priėmė ir 
skaniai pavaišino.

Dar prieš lošimui prasiei
siant, publikos prisirinko tiek, 
kad rodėsi, jog luš gan didelė 
Šuninės Draugijos salė. Nema
ža žmonių atvyko ir iš toliau. 
Būrys farmerių atvyko net iš 
labai toli. Daugeliui pirmą 
kartą teko pamatyti, kaip lie
tuviai vaidylos lošia ir dai
nuoja. Tūli jautrūs žmonės 
net apsiašarojo. '

Ir menišku atžvilgiu ir me
džiaginiai viskas pavyko viąu 
šimtu nuošimčių. Grand &a- 
pidso lietuviai parodė daug 
nuoširdumo atvykusioms iŠ 
taip toli dainininkams. Pasi
baigus lošimui, žmonės rinko
si grupėmis, šnekučiavosi, vai
šinosi.

nestovi ilgai. Užtat žmonės ir 
nesitaiso nuolatinio apsišildy- 
mo. -

Vaineikis viešėjo mieste 
Miami. Buvęs nuvažiavęs ir į 
Fort Lauderdale. Tenai gra
žiai įsikūrę gyvena Valilioniai, 
Jurevičiai ir kiti.

Jurevičius tvirtinęs, jog 
Floridoj žmogaus amžius ga
li būti dešimčia ir penkiolika 
metų ' ilgesnis, negu šaltame 
klimate.

Binghamtonietis fotografas 
Stasys Vaineikis pabuvojo 
Floridoje. Nuvyko jis ten tiks
lu pasilsėti, sveikatą pataisy
ti, po nematytą kraštą pasi 
dairyti. O užtrūko jis ten 
daugiau negu planavęs buvo.

Namie vyras nesijautė ge
rai. Teiravosi pas gydytojus, 
bet tie nieko nusakančio nesu
rado, nors ir visaip pakaman
tinėjo jį. Rimtą sveikatos pa
lūžimą pasijuto ir Floridoj. 
Skubiai atsidavė ligonbutin 
ir. . . operacijai. Jei diena ki
ta būtų buvus pavėluota, Vai- 
neikio jau nebūtume gyvo ma
tę.

—Daktaro sprendimu, tai 
tik skubumas ir šių dienų nau
ji vaistai išgelbėjo man gy
vastį. Jei toks prietikis būtų 
buvęs keli metai atgal, jis bū
tų buvęs mirties prietikis, — 
sakosi Vaineikis. ę

—O gydymosi kaštai' — 
aukšti tenai?

—Aišku, kad taip. Svečias 
ir biznieriui ir profesionalui 
nenusakysi kainos. Jie ima 
brangiau, kaip kitur. Tam ir 
Florida.

paėjo iš

I! J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D.l

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
J d. dėlei

A

<

priklausė 
veik nuo

prie LDS 
jos įsikū-

nei žieminių
Gyventojai

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

kviečiame atsilankyti.
Rengimo Komisija.

530 Summer Avenue, 
Newark 4, N. J. 

HUmboJdt 2-7964

Rakickas
Kaimelio parapi

ir Lietuvių 
Kliubo susi- 

atkelti iki 
minėtų pra-

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-$69d

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 ŠEŠTADIENJ
ir pavienių.

CHARLES j. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

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

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

Išskiriant trečiadienj 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5569

RONKONKOMA 
8634

Pranas yra pas barzdaskutį, 
kur jis išėjo apsikirpti ir ap- 
siskusti.

Tik šeimai nuvykus į ligo
ninę, kada slaugė parodė iš 
užmuštojo žmogaus kišenių iš
imtus daiktus, tai įsitikino, 
kad nelaimėje žuvo Pranas 
Rakickas.

Velionis buvo rimtas 
gus. Jis mokėjo gražiai 
venti su kaimynais ir 
gaiš. Jis buvo ilgų metų 
raščio Laisvės 
lankėsi ' į visus
darbininkų parengimus. Jis ir. 
jo šeima 
5 kuopos 
rimo.

Pranas 
Suvalkijos,
jos. J Ameriką atvyko 1909 
metais, vedė 1913 metais. Iš
augino du sūnus — Praną ir 
Petrą ir dukrą — Aldoną ir 
ją išleido į slauges. Abu jo 
sūnūs tarnavo mūsų šalies ka
rinėse jėgose, Pranas 31/j nie- 
tų, oo Petras 4 metus. Abu 
buvo mūšių laukuose. Velionis 
Pranas ir jo žmona daug dėl 
to rūpinosi, Bet abu sūnūs iš 
karo tanlybos grįžo sveiki, 
nors ir buvo sužeisti, bet ne
pavojingai. Jiems grįžus ve
lionis Pranas jautėsi, kad sun
ki našta nuslinko.

Bet štai įvyko baisi nelai
mė, kuri jį išplėšė iš gyvųjų 
tarpo. Jis likosi palaidotas 4 
d. gegužės, 1946 metais.

Jis per 27 metus dirbo Cur
tis Co. spaustuvėje, kur spaus
dina įvairius žurnalus ir kny
gas. Taigi, jau metai laiko, 
kaip Pranas Rakickas ilsisi 
kapuose. Pažangioji liaudis 
jo asmenyje neteko gero drau
go ir rėmėjo.

Lai būna jam amžinas po
ilsis.

Buvęs Prano Draugas.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager 
JOHN A. PAULEY

TELEPHONE 
8TAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdėsi© valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovapal

660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

Tamstos Ateitis Nebloga
Ha, matau milijonus besikankinančius Reumatiš- 

kuose skausmuose, rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio ir nesmagu
mų varginami žmonės skundžiasi. Deksnio Galinga 
Mostią, 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 Mostics. Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16-oz. $5.00.

PASARGA: Neklausyk nė jokių kitų pasiūlymų 1 
vietą tikrųjų DEKEN’S OINTMENT. Nebūk toks, kaip 
mūsų pirmutinis tėvas Adomas. Jis žioplai paklausė savo 
šonkaulio Jievos ir nustūmė pasauli i vergiją, ir dabar 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy
venimas, nereikėtų nė dirbti nei drabužių nešioti, jei ne 
Adomo klaida.

Reikalauk tik DEKEN’S OINTMENT $

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

Iš , Miami organizuojamos 
ekskursijos laivais ir orlaiviais 
į Kubą. Tokia ekskursija va
žiavęs ir Vaineikis, — orlai
viu. Ekskursantai išbūna Ku
boje, IJabana mieste, 4—5 
dienas. Tam tikras vadas kas
dieną parodo tūlas įžymesnes 
miesto vietas. Tokia bendra 
kelionė tęsiasi kelias valan
das. O paskui1 — keleiviai 
liuosi, vaikštinėja kur kas no
ri.

Kuboje esą viskas daug 
brangiau, negu Jungt. Valsti
jose, nes beveik visos prekės 
atvežtos į tenai iš Jungtinių 
Valstijų. Saljone, kur eina 
garsusis šokis “rumba,” už

Džiugu, kad Vaineikio svei-J gėralą koka-kola (Coca-Cola) 
kata žymiai taisosi.

O apie abelnąjį žmonių gy
venimą Floridoj Vaineikis pa
sakoja panašiai, kaip ir kiti, 
kurie jau nemaža rašė apie 
•Floridą. Ten daugiau saulės, 
ten nėra šalčių. Nereikia nei 
namų šildytis, 
drabužiu dėvėti,
net ir vandens šildymą dra
bužių skalbimui, maudymui
si, atiduoda saulei. Ant^ stogo 
turi suvedžioję vandens vamz
džius, o saulė įšildo, ir vartok 
sveikas.

Tuo motu, kai Floridoj bu
vo užėjęs retas svečias šaltis 
ir nušaldė daug vaismedžių, 
Vaineikis gyveno viešbutyje. 
Kambarys buvo gerai apšildy
tas. Vadinasi, viešbučiai turi 
Įsitaisę šildymo sistemą. Bet 
šiaip žmonių gyvenami namai 
nėra apšildomi. Būdamas pas 
Juozą Ratkų, matęs kaip ans 
prie ugniakurio šildėsi tik po- 
pierį degindamas.

—Jei ir užeina šaltis, tai jis

paėmė net $1.65. O šiaip sau, 
paprastutėj vietoj, tą pat gė
ralą tekę nusipirkti ir už 10 
centų.

Apgailestauja Vaineikis, ne
žinojęs, kad Habanoje yra 
lietuvių. Jei būtų turėjęs adre- 

j šit, būtų galėjęs paieškoti. 
Laiko buvę.

Miami šunų lenktynėse susi- 
| žavi daugelis žmonių. Ir Vai
neikis išbandęs savo “giliukj.” 
Bet kai pralošęs pluoštą do
lerių, tai Įsitikinęs, jog ten tik 
apgavystė.

O lietuviai, su kuriais jam 
teko matytis, pasirodė drau
giški. Daugelis jų aplankė 
Vaineikį ligonbutyje, su dau
geliu teko pasimatyti pikni
kuose. Ekskursija Į Florfdą 
jam bus atmintina. Ji kainavo 
daug dolerių. Bet kai sveika
tos taisymas eina Į gerąją pu
sę — tai atsimoka.

New Jersey gubernatoriui Ąlfred E. Driscoll 
rus kompanijų pakištą streikams laužyti bilių, polici
ja praveda skebus per pikieto linijas. Rodyklis atkrei
pia mūsų atyda i pikietes Frandes Webber kojas, — 
ji trempiama po policijos pravedamo streiklaužio ko
jomis. National Federation of Telephone Workers pla
nuoja teisme išbandyti to Įstatymo iegališkumą. Jeigu 
jis būtu pripažintas konstituciniu, juo einant galėtų 
darbininkus bausti kalėjimu ir pinigiškai už streiką 
prieš visuomenei patarnavimo Įstaigas.

užgy

Pittsburgh, Pa

Matthew A. 
BUYAUSKAS

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

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių 
IŠ senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus J 
sudarau su ame-T 
rikoniškais. ’Rei-|į 
kalui esant ir B 
padidinu tokio 1 
dydžio, kokio pa 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway ir Stono Avė. 
prie Chauncey Sti, Broadway Line <

JONAS STOKES 
512 Marion St, Brooklyn, 

Tel. GLenmoro 5-6191

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo j a Įnamis iŠ di

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

PAJIEŠKOJIMA)
Pajieškoma Vinco Jaruševičiaus, 

kadaise gyveno Brooklyn, N. Y, Jis 
yra sūnus Jono Jaruševičiaus, kuris 
mirė 1926 m. Taipgi pajieškau Kon
stancijos Kreivėnienės (Juozo Jaru
ševičiaus duktė, kuri pirm apsivedi- 
mo gyveno Brooklyne). Jų jieško 
puseserė Marė Čižauskienė ir Domi
ninkas Čižauskas. /tašykite sekamu 
antrašu: Geo. Chcsnas, 269 Wilson 
St., Waterbury, Conn., • ar skambin
kite 5-5083.

Los Angeles, Cal
PRANEŠIMAS: R. Mizaros

• Prakalbos.
Kuopų Susirinkimai Neįvyks

Sekmadienį, gegužės - May 
4 d., 2 vai. po pietų, įvyks 
prakalbos International Insti
tute svetainėje, 435 S. Boyle 
Ave. (priešakinėje svetainėj). i M. Paulauskas, iždininkas D. 
Kalbės Laisvės redaktorius d. į P. Lekavičius ir kasos prižiū- 
R. Mizara. Taipgi, kartu at- rėtojai Načajienė ii’ J. Urbo- 
vyksta ir d. Eva Mizariene, ji nas.
duos platų raportą apie Lietu-, Padarius koncerto apskait- 
vių Moterų ir kitus suvažiavi-I liavimą,; visų įplaukų ir išeigų, 
mus Brooklyne. --- .-/i....- m/.e ro

Kadangi pas mus reta pro
ga pasitaiko gauti geri kal
bėtojai, todėl šią progą iš
naudokime dalyvaudami mi
nėtose prakalbos.

Rengia _LLI) 145 kuopa ir 
Lietuvių Moterų Apsvietos 
Kliubas.

PASTABA: Tą ■ dieną, geg.
4, LLD 145 kp. 
Moterų Apsvietos 
rinkimai neįvyks, 
birželio 
kalbų.

Visus

Balandžio 20 d. įvyko posė- ■ 
d is Lietuvių Literatūros Drau
gijos 4-to apskričio, West Car- 
son St., LDS 142 kuopos na
me. Dalyvavo pirmininkas S. 
Orda, pagelbininkas P. Imb- 

, ras, raštininkai H. Kairienė ir

pelno pasidarė $65.53.
Ant vietos nutarta pasiųsti 

Laisvei, kaip Pittsburgh Sky
riui žinųi $50 ir Vilnies suva
žiavimui su pasveikinimu $10.

Pribuvo į posėdį LDS 8-to 
apskričio raštininkas A. Pipi
ras ir Pittsburgh žinių rašyto
jas J. Miliauskas. Pakalbėta 
apie surengimą spaudos nau
dai išvažiavimo birželio mė
nesį. Tam reikalui išrinkta ko
misija, A. Pipiras, J. Ur
bonas ir P. Imbras, kurie su
ras vietą ir surengs tą išvažia
vimą, kurio pelnas eis mūsų

Aidiečiams Sūnų ir Dukte-
1 rų Draugijos vadovybė davė 
| gerus naktipiečius, o po to, 
gilioj nakties glūdumoj, sve-

! čiai išvyko namo.
Daug kas iš Grand Rapid- 

so lietuvių sako: Norėtume 
• matyti daugiau tokių opere

čių ! Ir jei Aidui teks daryti 
dar viena panaši ekskursija—

• pasisekimas užtikrintas!
Aš nekalbėsiu smulkmenin- 

gai, kas kaip lošė. Visi jie 
gerai žinojo savo roles, o lošė 
dar geriau negu Chicagoje, 
nes visi turi daugiau patyri
mo.

Marta Zalalis pilnai įėjo' 
savo rolėm O apie Petronį, 
Mūrelį, Judzentavičių, Nancy 
Roman, čipiūtę, žaliūtę, Ma- 
ziliauskaitę nei kalbėt nerei
kia. Jie 
vietose 
roles.

Beje,

visi ir visos buvo savo, 
ii- šauniai atliko savo

aš turiu priminti, kad 
Alice Jonikienė pasakė gerą, 
momentui tinkamą kalbą.

Atlietas didelis meniškas 
darbas.

Palydovas.

Bridgeport, Conn
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Plačiai diskusuotas jauni
mo organizavimo klausimas, 
taipgi apie veikimą demokra
tinių teisių gynimui, šie klau
simai palikti sekamam posė
džiui plačiau aptarti.

D. P. Lekavičius.

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

Daugiau Žemes Ūkio 
Inventoriaus

ROKIŠKIS. — Leningrado 
įmonių kolektyvų kreipimasis 
sulaukė didelio atgarsio “Plū
go” fabrikų darbininkų tarpe. 
Fabrike įvyko bendras susirin
kimas.

Fabriko darbininkas Jonas 
Mikalkėnas pareiškė : ■ •

— Kaimas laukia iš mūsų 
daugiau žemės ūkio invento
riaus. Mūsų darbas yra dalis 
Tarybų Sąjungos darbo žmo
nių kovos dėl žemės ūkio au
gimo, dėl pasėlių išplėtimo ir 
derlingumo pakėlimo. Lenin
grad tėčiai pradėjo svarbų dar- 
/bą, pasiimdami socialistinių 
lenktynių Spalio Revoliucijos 
30-jų sukaktuvių garbei ini
ciatyvą; Jeigu mes pilnutinai 
išnaudosime įrengimus, su
glaudinsime darbo dieną, jei
gu visi darbininkai dirbs taip, 
kaip dabar dirba pirmūnai,— 
mes galėsime įvykdyti antrų
jų penkmečio metų planą žy
miai anksčiau nustatyto laiko.

Susirinkimas priėmė nutari
mą įsijungti į socialistines 
lenktynes Spalio revoliucijos 
30-j.ų sukaktuvių garbei ir iki 
šios įžymios datos įvykdyti 
metinį gamybos planą.

Nutarimu taip pat nurody
tos priemonės produkcijos 'ko
kybei pagerinti.

Vakarienė ir Šokiai
Balandžio 20 d., š. m., po 

įvykusios LDS 5 apskrities 
konferencijos, vakare atsibu
vo vakarienė ir šokiai, rengti 
LDS 74 kp. ir jaunuolių.

Pažymėtina, kad visą mais
tą prirengė jaunuoliai John ir 
Jean Rigely, ne tik konferen
cijos atstovams pietus ’ priren
gė, bet ir šiai vakarienei. Tai' 
labai daug darbo atlikta. Jau
nuolės prie stalų gražiai ap
tarnavo. Smagu ir gerai, kad 
jaunuoliai užvaduoja augės- 
nius. Svečiais gražiai pasirodė 
New Havenas, buvo svečių iš 
Brooklyn©, Stamfordo ir t.t.

Buvo daug gražių prakalbų, 
daugiausiai tai pagerbimui 
LDS jaunuolių, kurie taip gra
žiai pasirodė. Jauna V. S. 
narė Albina Bendoraitis pade
klamavo gražias, LDS pritai
kintas eilutes, kas publikai 
patiko.

Smagiai pasišokę apie 10 v. 
vakaro linksmai išsiskirstė.

Smagu, kad LDS surengia 
tokius gražius, parepgimėlius, 
su .nauda sau ir dalyviams.

Dalyvis.
—---------------------------------- j.-----

Egzaminuojant Akis} 
Rašome Receptus

i¥3

■

1
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• {

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y; 

Tel. ST. 2-8342
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K ’i NowYorko^^fefeZlnioi
Būkite Pas
Southbrooklyniečius į

Jau tik kelios dienos iki So. • 
BYooklyno LDS 50 kp. metinio 
parengimo, todėl visi ruoškitės 
jame dalyvauti.

Metinis parengimas įvyks 
sekmadienį, gegužės 4 d., La
bor Party svetainėje, 4714 
5th Avė. (tarpe 47 ir 48 gat
vių), So. Brooklyne. Bus su
vaidinta 3-jų veiksmų tragiška 
komedija “Mikšių Svajonės.” 
Suvaidins grupė artistų-megė- 
jų iš Bridgeport, Conn.

“Mikšių Svajonės 
vo suvaidinta 
tuose 
šiuos 
savo 
gavo
brooklyniečiai, 
vaidinimo 
vils.

Po vaidinimo bus šokiai prie 
geros Geo. Kazakevičiaus or
kestros. Bus taipgi skanių už
kandžių 
gėrimais 
bus šilto 

^Todėl, 
tosTYisi
brooklyniečius.
ros 3:30 vai. po pietų. Įžan- 

^ga tik 60 centų. - Koresp.

Newyorkieciai Siunčia į 
Washington^ Kai Kam 

Didelį Surprizą
o ki- 
spau- 

buvo iš pa- 
vieno komunisto
Washingtone, di- 
kalnas nuostabų 
tų, kam komunis-

* į

i

Bendra DarhininkŲ 
Gegužine

—---- -------- ------6-tas puslapis
, Laisve—Liberty Lith. Daily * 
■ Antradienis, Baland. 29, 1947

Lietuviai Turėsime 
Treką ir Mažųjų Auto 
Gegužinės Parade

jau bu- 
keliuose mies- 

Conn. valstijoj ir per 
pačius artistus. Jie visur 
užduotį gerai atliko ir 
daug pagyrimų, todėl 

atsilankę jų
pamatyti, nenusi-

sualkanus pasotinti, 
irgi bėdos nebus 
ir šalto.
sulaukę gegužės 
traukite pas sduth-

Durys atda-

4-

Atsiminus, kiek nuostabos, 
kiek tūliems džiaugsmo, 
tiems šūkavimo ir tūlai 
d ai “medžiagos 
si rodymo 
Dennis’o, 
džiausiąs 
laukia visų
tas nuostabu.

Newyorkieciai komunistai, 
praeitą trečiadienį susirinkę į 
Hotel Diplomat, nutarė pa
siųsti į Washingtona visus 
penkis šimtus komunistų dele
gatų antrojo pasaulinio karo 
veteranų, atstovaujančių tūks
tančius kitų veteranų komu
nistų. Delegacijoje bus atsto
vybės ir iš kitų miestų, bet di
džiumą sudarys newyorkie- v • _ • ciai.

Veteranai su vyks į Wash
ingtona 
pasiliks

John 
munistų
rektorius, kalbėdamas apie to 
tikslą, pareiškė:

“Mes tvosime atgal į dantis 
Ne-Amerikiniam Komitetui jų 
melus, būk mes nesą patrijo- 
tiški amerikiečiai.

“Ten mūsų bus ' 500, dele
gatai beveik iš kiekvienos 
valstijos, komunistai ir di
džiuojasi tuomi.

“Ir mes pakviesime kiek
vieną kongreso narį atvykti j 
Turner*!© Areną ir pasėdėti su 
mumis, pasiklausyti mūsų, su
žinoti apie mūsų karo rekor
dus, pasikalbėti su mumis — 
jeigu jie išdrįs!”

Robert Thompson,
Yorko valstijos komunistų or
ganizacijos veteranas, karo 
didvyris, aiškino, kiek daug 
komunistai veteranai gali at
likti sudaužymui raudonųjų 
kandžiojimo isterijos, dalyvau
dami masiniai uniformuotų ko
munistų būryje Bendros Gegu
žinės Parade šį ketvirtadienį 
ir delegacijose tame žygyje į 
Washingtona.

Gegužės Pirmos Parade 
lietuviai turėsime apdekoruotą 
didelį sunkvežimį. Jame va
žiuos tautiškais ir kitais mar
gais kostiumais apsirengusios 
merginos — dainininkės. Va
žiuos 12-kos metų 
gabus armonistas.

mokyklėlės studentų.

amžiaus
Važiuos

New

gegužės 7-tą ir 
per 8. ir 9-tą. 
Gates, nacionalis 
partijos veteranų

ten

ko-
di-

grupė
Ir važiuos jaunos motinos su 
mažais vaikais. 1
' Taipgi turėsimo keleivinių 
auto mašinų, kurios paveš ne
tilpusius į sunkvežimį jaunu
kus ir ne jaunukus, kurie ne- , 
gali maršuoti . <

Visi važiuosiantieji sunkve
žimiu ir mašinomis prašomi 
būti prie Laisvės ne vėliau 
2 :30 po piet ketvirtadienį, ge
gužės 1-mą.

Visi vartosiantieji mašinas j 
paradui prašomi užsiregis
truoti pas komitetą iš anksto, 
kad galėtume išimti parado 
dalyvio kortą,

Ta didžioji diena beveik 
jau čia. šimtai tūkstančių dar
bininkų, visokiausio darbo 
žmonių, iš viso didžiojo New 
Yorko ir apylinkių patrauks į 
plačiąją New Yorko 8-tą Ave
nue šį ketvirtadienį, švęsti 
Amerikos darbininkų šventę, 
Gegužės Pirmąją, švęsti mar- 
šavime už taiką, saugumą ir 
demokratiją.

Parade maršuos šimtai 
jų lokalų ir kitų masinių 
ganizacijų, būrių būriai, 
pe jų ir lietusių būrys.

Mobili z a ei ja pirmutinių 
grupių prasidės 12:30, pasku
tinių 5 vai. Pirmieji išmar- 
šuos apie 1 vai. per pietus, 
paskutiniai apie 6-7 vakaro.

Lietuviai šiemet būsimo 
ankstybojoj sekcijoj, su tau- 
tinėfbis grupėmis, kurių di
džiuma yra TWO nariais.

Lietuviams paskirta 
rinkti 2:15, išmaršuoti 
Mobil izuotei vieta —
St., tarpe 8th ir Uth Avės., 

! už IWO tautinių grupių.
1 Negalinčius suspėti į pra
džia iš darbo, mokyklos ar 
neturinčius spėkų maršuoti vi-

u n i- 
or- 

tar-

susi-

5 3rd

i

BIZNIERIAI. SKELBKITftS 
LAISVĖJ

Laiškas iš Lietuvos
Latišką gavo brooklynietis 

Antanas Litvaitis nuo brolio 
iš Kretingos, buvusio Lietuvos- 
Vokietijos parubežio. 
laiškas visuomeniško 
džio, tad spausdiname
Brangus brolau!

Po penkių metų tylėjimo ir 
vėl gavau nuo tavęs porą laiš
kučių. širdingai dėkoju ir la
bai džiaugiuosi, kad esi svei
kas ir linksmas.

Laimingas jums likimas, ap
lenkė jūsų kraštą nuo karo 
baisenybių, ko mes neturėjo
me laimės išvengti, žiaurusis 
fašizmas, su pabaisa Hitleriu 
priešakyje, sugriovė • mūsų 
gražiąją Lietuvą, kaip niekad 
dar pasaulio istorija nežin'o. 
J-ūs tik girdėjote, kad kur 
taip toli kariauja, bet, deja, 
mums teko visa tai pergyven-

Visas 
•pobū- 
ištisai:

Pradėję karą vokiečiai, kur 
tik užėjo, plėšikavimo tikslais 
griovė ir degino miestus ir 
viską plėšė. Ai, nematytas 
gobšumas, žydus ir tūkstan
čius lietuvių iš kulkosvaidžių 
šaudė, žudė, o jų turtą atė
mė ir išvežė į Vokietiją. O 
dar didesnį skaičių suėmė ir 
išvežei į Vokietiją katorgom 
J šį skaičių pakliuvau ir aš'su 
žmona, nes kaip prasidėjo ka
ras aš buvau Kretingos stoties 
viršininku, nuo rubežiaus 1 
kilometras. Apie karo pra
džią aš nieko nežinojau ir ra
miai miegojau, tik auštant iš
girdau baisu triukšmą, šaudy
mą ir pripuolęs prie lango pa
stebėjau, kad aplink lekia pa- 

r degamieji sviediniai ir viskas 
tame 

ir ma-

sr..

’R**'

aplink dega, griūva, 
skaičiuje gaisro apimta 
no stotis.

Nespėjus dar man 
rengti, įpuolė butan plėšikai 
vokiečiai, mane ir žmoną areš
tavo ir išvežė į Vokietijos 
mirties lagerius, kur pristatė 
prie katorgos darbų. O už 
ką, aš ir šiandien nežinau. 
Daug kartų-teko kovoti su 
mirtimi dėl bado, buvome su
tinę ir nepanašūs į žmones ir 
tikrai * nemaniau, kad liksiu 
gyvas. Kartais net ir laukda
vau'mirties, nes badas ir ka
torga norą gyventi ir gyveni
mo džiaugsmą visai iš žmo
gaus atima. Nakties metu už
daryti kaip žvėrys lageriuose 
laukdavome iš lėktuvo bom
bos, kad viena kartą tam pa
darytų galą, bet deja, į mus 
bombų nei rusai, anglai ar 
amerikonai nemesdavo.

Vaikai paliko be jokioj glo
bos ir apsaugos, maisto ir pi
nigų.! Kada grįžau iš lagerių, 
vaikus radau išklydusius, sū- 
ivų pas- sesutę Marytę Sasna*

apsi-

voj, dukterį pas žmonos seserį 
Kretingoj.

Kretingos, to gražaus mies
telio, kaip ir nebūta, tik griu
vėsiai liudijo, kad kada tai 
čia žmonių gyventa. Pats grį
žau su žmona išbadėjęs, alka
nas, apiplyšęs, visas mano 
turtas išplėštas, sunaikintas ir 
aplink mane vargas ir skur
das viešpatauja. Tas pats li
kimas, galima sakyti, ištiko ir 
kitus miestus, šiek tiek geres
nis vaizdas kaimuose, bet ir 
ten siautėjo konfiskavimai, 
kontribucijos ir panašiai.

Bėgdami, vokiečio tą pat 
darė su miestais, žmonėmis ir 
turtu; taip, kad užėjus Rau
donajai Armijai mus rado 
pilna žodžio prasme, ubagus, 
benamius ir alkanus, kaip šu
nis. Oi. daug, daug baisenybių 
ir vargo teko pergyventi, bet, 
žinoma, laiške viso to neapra
šysi.

Ir tik dabar vėl prade
dame viską kurti iš naujo, 
vėl tenka viską kurti ir staty
ti iš naujo, kelti iš pelenų ir 
griuvėsių suniokotą Europą. 
Gyvenimą kuriame iš naujo 
ant naujų pamatų ir kol at
statysime, teks daug prakaito 
pridėti, nes viskas sunaikinta.

Rašai, kad Amerikoj jūs 
aukoiat atstatymui sunaikin
tos Lietuvos. Labai geras dar
bas, nes paramos pas mus vi
si reikalingi po tokio sunai
kinimo. Aš kol kas nieko Ne
gavau, nes, matomai, yra daug 
už mane reikalingesnių, nors 
ir man pradėti gyvenimą iš 
naujo labai sunku, ypatingai 
vokiškieji fašistai atėmė svei
katą. Brolau, jei gali, atsiųsk 
man mano vardu kokią pa
šalpą, būsiu labai dėkingas.

Baigsiu. Siunčia visa mano 
šeima daug linkėjimų. Taip 
pat perduok nuo manęs linkė
jimus Kazimierui ir, jei susi
tinki, spausk nuo manęs jam 
stipriai dešinę ranką, aš jo 
antrašo nežinau. Parašyk.

Brolis Juozas.

Jei Kas Dar Norėtumei
Pasveikinti Vilnies

I x

Suvažiavimą—
Prašome sveikinimą priduo

ti per Moterų Apšvietos Kl|u- 
bo valdybą ar nares. Męs savo 
susirinkime pradėjome suva
žiavimo sveikinimui fondą su 
$15. Valdyba kol kas atidėjo 
išsiuntimą, >ka4 ii; nebuvusios 
susirinkime; įklju^iėtės, taipgi 
ir kliubieci^ draugui galėtų

“Lietuvos Žiedai”
Kadaise Brooklyne buvo su

sitvėrusi dramos ir vaidybos 
mokyklėlė, kuriai vadovavo 
paskilbęs tarp Amerikos lietu
vių dramos artistas Jonas Va
lentis. Gaila, kad ta mokyklė
lė neilgai išsilaikė; o būtų 
daugelis iš mūsų, ją lankyda
mi, pramokę, jau jeigu ne pil
nai tobulos vaidybos, tai bent 
kaip užsilaikyti ant estrados 
vaidinant.
.Operetėje “Lietuvos ‘žie

dai” matysite vaidinant Lįūdą 
Tautkų, bajorą, kuris perša 
savo sūnų gražiajai dvarinin
kų Daunorų dukterei Mildai 
už sužiedotinj, tik visa bėda, 
kad Mildutė įsimylėjusi į kitą 
vaikiną. Tautkui piršlybos ne
siseka — visos sutartys suįra 
ir, ant pabaigos dąr, visų 
aukštų ponų nelaimei, įsistei
gia tarybinė valdžia. . .

Liūdo Tautkaus rolėje vai
dina žmogus, kuris lankė virš 
minėtą, Valenčio vadovauja
mą, vaidybos mokyklėlę. Juo- 
mi yra J. Vilkas.

Kaip atrodo iš repeticijų, J. 
Vilkui vaidyba sekasi ir Cho
ras yra jam dėkingas už atėji
mą į pagalbą vaidinti šioje 
operetėje.

žinote, kad operetėje yra 
apie 20 linksmų ir liūdnesnių 
populiariškų dainų. Choras,

solistai ir grupės jas dainuoja 
skambiai ir energingai; už tai 
yra kreditas choro mokytojui 
Jurgiui Kazakevičiui, nes jis 
daug pastangų yra įdėjęs ir 
dar vis jų įdeda, kad tik to
buliau išeitų dainos. Atėję? pa
matyti ir išgirsti operetę “Lie
tuvos žiedai,” Upatys tai pa
tirsite.

Operetę stato scenon Aido 
Choras, dainų mokinant Jur
giui' Kazakevičiui, vaidinimo 
Jonui Juškai. Apart dainų ir 
vaidybos bus 
bet apie tai 
straipsnyje.

Įsitėmykite

ir~šoj<ikų grupė; 
rašomK kitame

sekamą: vaidi
nimas prasidės 3:30 vai. po 
pietų, sekmadienį, gegužės 11 
d., Schwaben .Hall salėje, 474 
Knickerbocker' Ave., Brookly
ne. Po vaidinimui, 7, vai. va
kare bus šokiai prie 
Pavidžio Radijo
Įžanga į vaidinimą $1 ; 
tik į šokius — 60c.
gaunami pas aidiečius ir Lais
vės raštinėje.

Antano 
Orkestros. 

vien 
Bilietai

Ch. 
žiaus, 
Avė.,

WOODSIDE

Parsiduoda 2 Seimų. 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 tsekmadieniais. Kreipkitės aukš
čiau paduotu antrašu.

(95-100)

Unijos Išleidusios 
$30,000 Gegužinei (

MIRĖ
Sukavičius, 60 m. am- 
gyyeno po 178 Hale 

Brooklyne, mirė balan
džio 27 d., Kings County ligo
ninėje.1 Kūnas pašarvotas gra- 
boriaus J. Garšvos koplyčioje, 
231 ’Bedford Ave. Laidotuvės 
įvyks geg. 1 d., Šv. Jono kapi
nėse. Velionis paliko nuliūdi
me žmoną ir sūnų. Laidotuvių 
pareigomis rūpinasi grab. J., 
Garšva.

Trijų auto susidūrime ant 
New Yorko Park Avenues su
žeisti 3 asmenys.

Aukas prašome priduoti se
kretorėms Depsienei, šmago- 
rienei ar iždininkei Skirmon- 
tiėnei. Arba galite priduoti 
bile kuriai kliubietei, kad per
duotų valdybai išsiųsti pirm 
suvažiavimo.

^Vilnies suvažiavimas įvyks 
gegužės 11-tą, Chicagoje. 
Sveikinimus išsiųsime ne vė
liau 8-tos. ’

Kliubietė.

Į New Yorką vėl buvo su
grįžęs ponas šaltis, vidurnaktį 
iŠ sekmadienio į 
tfemperatūra buvo 
iki 41 laipsnio.

pirmadienį 
nupuolusi

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dčl Balių, ‘Koncertų, Bnnkletų 
Vestuvių, Snelrlnkimų k t.t. Pulko* 

ateičių* *u naujausiai* Įtaisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kalno* Prieinamo*

949-959■ Willoughby Avė.'
TeL BTainr 2-3842

Svarbi, Toli Girdėsimą 
Radijo Programamii-

i ar
są kelią, prašome įstoti 

desėtku, dviem 
blokų žemiau 
34th ar 23rd

su buri
trim desėtkais
— ties 42nd,
St.

vakarą, 
iS stoties 

radijo,

Balandžio 29-tos 
nuo 9:30 iki 10:15, 
W0R, 7.10 ant jūsų 
trečios galingiausios New Yor
ke, bus įdomi programa klau
simu, “Ar kongresas turėtų 
nelegalizuoti komunistų parti- 

r perėję per Union ’ kalbės Milton* Howard, 
Sq. skirstysimės kas sau. Pa-i vienas iš angliško darbininkų 
žinti lietuvių būrį bus leng- j dienraščio Daily Worker rė
va, kadangi pačioje pirmoje įdaktorų; daktar. J. R. MeMi- 
eilėje bus nešama ilga iška- ! chad; kongresmanai Harry R. 
ba, su užrašu: “Lithuanians 1 Sheppard, Kalifornijos demo- 
for Peace and Freedom.” kratas ir A. L. Miller, Nebras- 

T TT . „ - |kos republikonas.Į Union Square lietuvių bu- j 
rys neįmaršuosime iki 4 ar 
kiek vėliau, kadangi ims apie 
valandą laiko ateiti nuo 53- valstijos ribų, 
čios iki 17-tos ir Union Sq.

vyks ant Sth 
neklaidų susi-

Visa eisena
Avė., tad bus 
rasti. Tiktai ant 17th St. pa
suks iš 8th Ave. link Union 
Square ii

Milžinams* floatams, balio
nams, plakatams, lapeliams, 
benams ir kitiems darbo žmo
nių ir liaudies Bendros Gegu
žinės Paradui puošmenims 
New Yorko miesto unijos iš
leidusios virš 30 tūkstančių 
dolerių.

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8174

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK- 

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kp. ir LLD 185 kp. susi

rinkimai jvyks ateinant) trečiadieni, 
balandžio 3Ū d., 8 v. v. Pas dd. Mi
sevičius, 115 Montauk Ave,, Brook
lyne. Malonėkite susirinkti, nes tu
rime aptarti labai svarbius dalykus, 
kaip dr. Kaškiaučiaus paskaita svei
katos klausime ir raportai iš mūsų 
praėjusių didžiųjų suvažiavimų. — 
M. Klimas. (98-99)

rinkimai j

PARDAVIMAI
Parsiduoda Restauracija su 65 se

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos • J 9“12 ryteValandos, j 1— 8vakare

Penktadieniais Uždaryta 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■r'

TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LE IMO NAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRŲ BARBERIAI

—-■••• ' " ; ..... ; ■ J , ■ i, . .......... ----------------------------

BR0OKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų įstaigos

CHARLES VIGuNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone Evergreen "4-8573 f

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius)

328 Union Avenue
Rrn<4dwn. N- Y;

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y« 

..r' i , ■:
Tt!. EVėrgrfie^ 4-8003

Juozo Lugausko
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

Brooklyn, N. Y. z426 South 5th St

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTf 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

B ULOVA!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
MAN

15 . • I24rs

PATRICIA vr . 13473

CAMMJOOI

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y,

| Tot 2-2173 (Art! Graham Ave.) Atdara Vakarai*.

"1 i ■" m-m....... ....

W0R stotis yra girdima to
li už New Yorko miesto ir




