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' Berlin.— Dų rusai kores
pondentai lankėsi ameriko
nų užimtoj Bavarijoj ir at
rado didelius plotus laiko
mus kaip ganyklas ir pie
vas kuomet tie plotai galėjo 
būti paversti derlingomis 
dirvomis; sako, “štai kodėl 
vokiečiams duonos stokuo- 
ja.” O sovietinėje Vokietijos 
dalyje dvarų žemė padalin
ta valstiečiams ir taip dir
bama, kad ne tik užtenka 
duonos, bet dar lieką par
davimui užsienin.

Nanking, Chinija. — 
Chiang Kai-sheko valdžios 
įkvėpti chinų Jaikraščiaį ra
šė, kad Amerika netrukus 
duos Chiangui $500,000,000 
“paskolos”, o kiek vėliau ti
kimasi gauti dar bilioną 
dolerių.

Gromyko Reikalauja Pilnai 
Ir Laisvai Apsvarstyt 
Palestinos Klausimą

Washington 
jų angliakasyklų atstovai iš 
pietinių valstijų atsisakė 
daryti naują bendrą sutar- I 
tį su Mainierių Unija kartu .į 
su angliakasyklų kompani- w 
jomis *rytinėse ir vakarinėse į| 
valstijose. Jie sako, kad pie- jį 
tinėse valstijose negalima 
esą mokėti lygias algas | 
mainieriams, kaip kitų sri-Jj 
čių kasyklose. Unija reika- 
lauja tokios pat sutarties 
visiems minkštųjų angliaka- J 
sykių mainieriams.

stiečiuš, ypač naujakurius, 
senelius vyrus ir moteris ir 
vaikus. ~ ."'.z’

. Tie nenaudėliai prarado 
bet kokį žmoniškumo jaus
mą; tatai liudija kad ir fak
tas, jog jie pakorė devyne
rsiu metų berniuką /• Albiną 
Jarą Bagatų kaime, Pilviš
kių apylinkėje. Žudydami, 
jie visuomet ir plėšia.

Valstybės saugumo orga
nai turi parodymų, kad to
kias piktadarystes organi-. 
zuoja buvusieji vokiečių 
samdiniai, slaptosios Hitle
rio policijos nariai, naciški 
budeliai, kurie pirmiau šau
dė' ramius Lietuvos pilie
čius. Pavyzdžiui, vienas to
kių banditų* vadų buvo tū
las Vaitelis, buvęs buržua
zinės Lietuvos armijos ka
pitonas. 1944 m. Vaitelį pa
samdė vokiečių šnipai ir pa
siuntė jį į savo mokyklą, 
kuri: slavino tęroristu? , ir 
nąįkintojus. 1944 m. pabai
goj ^Vaitelis buvo lėktuvu

Jiė.1941 m. mėgino su 
Hitlerio pagalba atsteigti 
savo valdžią, než 
lietuvių tauta bū 
pavergta bėi išnaikinta. Šie 
kruvini politiniai banditai 
yra atsakingi už 30;000 
žmonių išžudymą ir nukan
kinimą pirmosiomis karo 
dienomis, Jų pastumdėliai 
paskui, vokiečių okupacijos 
metu, išteriojo dar 'šimtus

partizanai* beveik kasdien 
čiu^ kovūnų neva iš K ON 
tarybinės kariuomenės jun
ginių ir neva sunaikinę šim
tus kulkosvaidinių sunkve
žimių ir motorinių dvira
čių, susprogdinę tuzinus til
tų ir kt. Tokių kariumenės 
junginių, kaip KON, nėra ir 
niekuomet nebuvo.

Taip klejoja ištrikuši va/- 
dentuvėx tų žmonių, kurie 
tapo išmesti į istorijos šiuk
šlyną. Tiė smetonininkai vėl 
svajoja kraujuose 'paskan
dinti Lietuvos žmonhi lais-

Maskva. — Sovietų vy
riausybė pasirašė sutartį šu 
Dresser Industries kompa
nijos vice-pirmininku iš 
Clevelando dėl fabriko pa
statymo natūraliam (gamti
niam) kūrenamajam gesui 
perdirbti į skystimą. Tai 
bus didžiausias tos rūšies 
fabrikas pasaulyj. Jo pasta
tymas ir įrengimas lėšuos 
apie $6,000,000. Dresser 
kompanija, be kitko, pasiųs 
tris amerikonusj inžinierius 
tam darbui vadovauti.

tūkstančių Lietuvos žmonių.
LAUKIA NAUJO KARO
Dabar jie svajoja apie p> 

liečiu karą Lietuvoje. O 
naujas jų laukiamas pasau
linis karas atrodo jiėms kuo 
didžiausia laimė.,

1 Nėra man reikalo jus įti
kinėti, p. Bimba, nes jūs 
pernai apkeliavote beveik 
visą Lietuvą ir. savo akimis 
matėte tikrąją padėtį. Jūs

Šimtai Tūkstančių Darbo Žmonių 
Yorke ir Kituose Miestuose 

Maršuos del Taikos ir Teisių

Nurnberg, Vokietija. — 
Karinis amerikonų teismas 
ruošiasi pradėti bylą prieš 
24 buvusius I. G. Fybenin- 
dustrie trūsto vadus, tarp 
kurių yra
Hermann S^hmit^ ir Geor
ge von Schnitler. Jie, kalti
nami, kad padėjo Hitleriui 
prisirengti karui ir veikliai 
darbavosi, kad tas ka
ras pavyktų. Be to, jie bus 
teisiami Už kitataučių nati- 
dojimą kaip ^Verstino darbo 
vergų ir už turtų, ^plėšimą 
iš svetimų kraštų.

prieita susitarimo šioje 
konferencijoje, kaip tvirti
na Maskvos spauda.

Pravda, vyriausias Sovie
tų komunistų laikraštis, be 
kitko, kaltina Amerikos val
stybės sekretorių Marshallą 
ir užsieninį Anglijos minis
trą Beviną, kad jie čia jau 
Maskvoje vienpusiškai pa
sirašė atskirą sutartį su 
Franci jos užsieniniu minis
tru Bidaultu, padidindami 
Francijai-anglies kiekį iš 
Vokietijos; o Bidault už tai 
padarė politinę nuolaidą an- 
glams-amerikonams ir už- 
gyrė toleąnį jų viešpatavimą 
Ruhr krašte, pramoningiau- 
šioje Vokietijos srityje. So
vietai siūlė visų keturių di
džiųjų bendrą kontrolę 
Ruhr krantui.

Sovietų delegatas Andrius 
Gromyko siūlė pilnai ir 
laisvai apsvarstyti visus 
Palestinos klausimus. Ame
rikos atstovas Johnson rė
mė anglus, kad negalima 
čia, girdi, “pašalinius”' da
lykus kišti, o reikią tik a- 
pie tyrinėjimų komisiją kal-

Pereitą pirmadienį ir antra
dienį išleidome paskutinį siun
tinį dėvėtų rūbų ir čeverykų 
Lietuvon. , Tatp , ilgar išsiunti
mas užsivilko ^odėl, kad ne
buvo laivo.

Dabar

Maskva. — Sovietų at
stovas Keturių Didžiųjų 
užsieninių ministrų konfe
rencijoj Maskvoje reikalavo 
įvykdyti Jaltos ir Potsdamo 
konferencijų nutarimus, o 
Jungtinių Valstijų ir Angli
jos atstovai stengėsi .tuos 
nutarimus pakeisti, kaip ra
šo Pravda, Izviestija ir kiti 
sovietiniai laikraščiai. Jie 
sako, jog Sovietai darė 
nuolaidų kas liečia ūkinius 
ir politinius Vokietijos ir 
Austrijos klausimus, ir ka
rinius atpildus; Sovietai no
rėjo pusiaukelėje sutikti va
karinius talkininkus dėlei 
taikos sutarčių su Austrija 
ir Vokietija; bet anglai- 
amerikonai griežtai statė 
savo reikalavimus ir nedarė 
jokių nuolaidų. Todėl ir ne-

Flushing, N. Y. — Egip
to delegatas Mahmoud Ha
ssan Paša ir kitų arabiškų 
kraštų atstovai specialiame 
Jungtinių Tautų seime rei
kalavo paskelbt Palestinos 
nepriklausomybę. Anglijos 
atstovas Alexander Cado
gan griežtai priešinosi to 
klausimo kėlimui; jisai sa
kė, šis seimas sušauktas tik 
tam, kad paskirtų komisiją 
Palestinos įvykiams tyrinė-

*ORAS. — Būsią lietaus.Kaip viskas šiandien yra 
pasikeitę! Kas prieš septynetą 
metų buvo niekas, beteisis ir 
bejėgis, šiandien yra visos ša
lies. viešpačiu. Darbininkas, ir 
valstietis, kurie dar taip ne
seniai buvo persekiojami ir 
išnaudojami, šiandien yra vi
sos šalies savininkais ir val
dovais.*

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

Amerikos darbininkų klasė 
gali didžiuotis, kad jinai pa
gimdė Tarptautinę Darbinin
kų šventę. Mūsų šalies val
dančioji klasė negali sakyti, 
kad4 Gegužės Pirmoji yra iš 
kitur atgabenta šventė. Ame
rikos darbininkai pirmutiniai 
prieš šešiasdešimt vienerius 
metus keliu visuotino streiko 
už aštuonias darbo valandas 
pasiskyrė Pirmąją Gegužės 
savo švente. Visais amžiais is
torija bylos šį didelį faktą.

Mūsų mintis nuskrenda toli 
už plačiųjų jūrų į mūsų seną
ją tėvynę. Šiandien" tin “visa 
liąudią švenčia. Kaune, Vii- 
niujt£ Šiauliuose, Klaipėdoje, 
Panevėžyje ir kituose mies
tuose ir miesteliuose Įvyksta 
milžiniškos eisenos.

Visa šalis pasipuošus šven
tadieniškai.

Bet mes atsimename laikus, 
kuomet Lietuvoje Pirmoji Ge
gužės būdavo uždrausta. Tik
tai slaptai neskaitlingos susi
pratusių darbininkų grupės su
sieidavo ir pasitardavę savo 
klasiniais reikalais. , »Kasmet 
tai,šen, tai ten iškildavo rau
donoji vėliava, kad parodyti 
Lietuvos fašistiniams valdo
vams, jog Lietuvos liaudis ne
pamiršta savo reikalų ir lau
kia dienos, kuomet jinai galės 
laisvai kvėpuoti.

New Delhi, Indija 
giamasis Indijos 
baustinai uždraudė laikyti 
bet kokius žmones “nedasi- 
lytėtinais,” Iki šiol buvo lai
koma 50 milionų indėnų 
taip paniekintais 
lytėtinais, kad nevalia jiems 
buvo eiti į krautuves, ?em- 
ti vandens i? tų pačių šuli
nių su ‘kitais, leisti -vaikus į 
bendrąsias mokyklas, fizi
niai palytėti “aukštesnių” 
klasių žmones; ir vien už 
savo šešėlį ‘nedasilytėtinas’ 
galėjo būti užmuštas.

bėti. Vadovaujamasis sei
mo komitetas, pagaliaus, 
dauguma balsų nutarė tik 
komisijos skyrimą įtraukt j 
seimo dienotvarkį.

Egipto atstovai reikala
vo, kad Anglija pasižadėtu 
priimt ir vykdyt busimosios 
tyrinėjimo komisijos pasiū
lymus, ir priminė, jog ang
lai iki šiol neketino skaity
tis su nepatinkamais-'jiems^ 
komisijos patarimais. PrP 
verstas atsakyti į egiptėno 
klausimą, Anglijos delega
tas Cadogan taipgi pripa
žino, jog “karališkoji Ang
lijos valdžia nevykdys to
kios politikos, kokios ji pati 
neužgiria.” Indijos atstovas 
Asai Ali todėl pareiškė, kad 
seimas neturėtų ir tos berg
ždžios komisijos skirti.

sdinamieji “Drauge” ii 
“Dirvoje” neva radijo pra 
nešimai yra niekšiški šmeiž<

Pietinių Kasyklų Sav?- 
ninkai Atsisako nuo 
Bendros Sutarties

^Taipgi 
siuntimas 
tinės Medicinos ir Vėžio Ligos 
Institutui. Už viską jau pilnai 
sumokėta. Džiugu pranešti, 

prie pirmiau užsakytų 
įvairių daiktų, Institutui dar 
pridėjome didžiulius “geleži
nius plajučius.” Jie -kaštavo 
$1,900. Jie gali patarnauti 
dviem žmonėm vienu 
Tai vėliausio išdirbimo 
žiniai plaučiai.”

Gaila, kad dauguma Ame
rikos darbo unijų, patekusių 
Į konservatyviškų rankų va
dovybę, nepripažįsta Pirmo
sios Gegužės savo švente. Net 
ir adatos amatų unijos, kurios 
prieš desėtką metų iškilmingai 
Pirmąją Gegužės švęsdavo, 
šiais laikais visiškai atšalo. 
Bet kairysis darbininkų judė
jimas feu pakilusia dvasia ir 
padidintu rįžtumu eina i gat
ves, renkasi į mitingus ir šią 
dieną aukštai kelia savo stip
rų (balsą už progresą ir darbo 
žmogaus teises.

Patys paskutiniai 
jau pakuojami, ir bus išsiųsti 
už savaitės kitos. Viso daiktų

KONGRESMANAI NU
MUŠĖ TRUMANO 
PAŠALPAS

Washington 
prez. Trumano reikalaujat 
mų $350,000,OtfO dėl pašalpų 
“išlaisvintįem” k r a štam, 
kpngresmanai nutarė tik 
$200,000,000 ir uždraudė bei 
griežtai suvaržė . pašalpą® 
palankioms Sovietų Sąjun
gai tautoms.

New Yorke lietuviai brook- 
lyniečiai ir newyorkieciai 
dalyvauja t su< savo o balsi
niais plakatais, muzika ir 
dainomis.

Apie demonstracijos lai
ką, jos kelią ir lietuvių vie
tą .skaitykite vietinėse ži
niose.
LAISVĖS DARBININKAI 

ŠVENČIA GEGUŽINĘ
Laisvės penktadienio nu

meris neišeis, nes jo darbi
ninkai ketvirtadienį švenčia 
Pirmąją Gegužės.

Ką tariamieji “tremti
niai”, ‘ “išvietintieji” ir visi 
Tarybų valdžidš priešai' 
mėgina piešti kaip organi
zuotą politinę/ kovą, tatai 
galima pavadinti ne daii- 
giąu kaip politiniu bandų 
tizmū. Mažiukes, niekšiškos 
tų banditų šaikos iš pasąlu 
naktimis užpuldinėja ir«žu
do beginkliu ^.nekaltus val-

London. — Daugelis ang
lų, dirbančių atominių val
džios darbų projektuose, 
apsirgo slaptingomis ' ligo
mis, kaip rašo Cheminių 
Darbininkų Unijos laikraš
tis Chemical ^Worker; Bent 
pora tuzinų darbininkų ta
po lytiniais bejėgiais po to, 
kai pradėjo dirbti atoihų 
skaldymo darbuose. Unija 
todėl kreipiasi su skundais 
į Darbo Unijų Kongresą ir 
į Londono valdžią. *

Roma 
užpuolė valstiečių demons
traciją Potenzoj ir nušovė 
bent 10 žtnonių. Demons
trantui miesto aikštėje pro
testavo, kad .valdžia varžo 
jų teisę malti grūdus.

New Yorke ir daugelyje 
kitų miestų darbininkai šio
je Gegužinėje demonstruos 
už taikos išlaikymą, už ren- 
dų kontrolę,', už kainų nu- 
mušimą, už darbo unijų tei
ses pagal Wagnerio Aktą; 
prieš Taf to - Hartley’o bi- 
lius, grūmojančius sunai
kint unijas*,; prieš Ameri
kos karinę paramą reakci
niams Graikijos, Turkijos 
ir Chinijos valdovams, o už 
taikos stiprinimą per 
Jungtines Tautas.

Gegužiniame maršavime

Pirmoji Gegužės — Tarp
tautinė Darbininkų šventė! 
Su pavasariu atgyja gargta ir 
darbo žmogus nori apsidairy
ti ir pažvelgti į ateiti, šiandien 
jo diena, šiandien jis galvoja 
apie savo reikalus.

Demonstracijos, eisenos gat
vėmis, masiniąi susirinkimai 
salėse! Milijop|i^ Amerikoje, 
desėtkai milijon^ visame pa
saulyje šiandien kvėpuoja vie- 
nrf klasinio solidarumo dvasia.

ko nekalti ir nori namo 
grįžti.

Lietuvos žmonės parodė 
politinę savo išmintį ir did
vyry bę kovoje prieš fašiz
mą ir hitlerizmą.- Dabar jie 
baigia naikint banditizmo 
likučius, tuos hitlerinės o- 
kupacijos palaikus; ir joks 
nacių šunyčių staugimas 
negali sulaikyti ekspresi
niai greito Lietuyos žmonių 
progreso ir jų didžių pasiė-j 
kimų Tarybinėje santvarko-

Šiandien Šventa. 
Seniau ir Dabar. 
Užbaigėme.
“Geležiniai Plaučiai.”

Rašo A. BIMBA

Aš giliai piktinausi, skai
tydamas pasakąs, išspaus
dintas (amerikiniuose) laik
raščiuose “Drauge” ir “Dir
voje”, apie tariamuosius 
“Lietuvos partizanų radijo 
pranešimus.” x

Visos tos jų neva radijo 
žinios yra tik šlykštūs pra-1 
simanymai, iščiulpti iš pur
vino piršto. Pats vadinamas 
“Lietuvos partizanų * radi
jas” tai tik išfnislas. o ta
riami jo “pranešimai” yra 
tokie begėdiški, palaidi me
lai, kad viršija net melagin1 
giausius Hitlerio praneši
mus.

• Aišku, jog nebuvo ir ne
galėjo būti tokių mūšių, 
kuriuose, girdi, (fašistiniai) 
užmušę šimtus f r tūkstan-

- r - -- - — --------------------------------------------
I • '

daug daugiau, negu prieš me
tus galėjo drįsti sapnuoti net 
didžiausi optimistai.

Lietuvos Prezidentas Justas Paleckis Rašo A. Bimbai ap ie Lietuvos Priešų 
Melagingą Propagandą, apie Išmįslus per Nebuvėlį neva Jų Partizanų Radiją 

persiųstas į Lietuvą orga
nizuot ’govėdas teroristi
niam? • veiksmams. . ( 

Tarp tų banditų dažnai 
buvo randama ir vokiečių, 
besislapstančių miškuose po 
Hitlerio armijo? ištaškymo. 

Koks gi tikslas slepiasi 
už tų purvinų fašistinių me
lų apie pasakiškus išgalvo
tų “partizanų” žygius?

> NORI DOLERIŲ J 
Tuos melus daugiausiai, 

be abejo, įkvėpė pabėgėlių 
noras pasipelnyti. Juk tie 
nusibankrutavę fašistiniai 
padaužo? ded& visąs pastan
gas, kad sužadintų Ameri
kos lietuviuose pasigailėji
mą jiems,'taip kad jie ga
lėtų kuo. daugiausiai dole
rių išpūmpuot sau iš Ame
rikos lietuvių..

Antra vertus, fašistiniai 
karo kriminalistai ir jų 
sėbrai (ban^o išgąsdint, su- 
terorizuot padoresnius pa
bėgėlius, kurie jaučiasi nie-
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“Štai kodėl daugelis ka
nadiečių mano, kad dalykas 
ne kaip atsiduoda.”

George Kuraitis 
Niek Pakalniškis 
__  Roy Mlzara
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čiai skaitydami stebėsis.
Jeigu mūs raudonbau* 

biai mokėtų sveikai protau
ti, tai jie ne prieš komuniz
mą turėtų kovoti, bet, nie
ko nelaukiant, numušti per 
pusę kainas visokioms pre
kėms, kurios tik eina kas
dieniniam žmonių vartoji
mui, visai nekliudant dar
bininkų algų, Antra: vi
siems produktams įvestų 
griežtą kainų kontrolę. Tre
čia, panaikintų visus karo 
taksus ir kitus mokesnius, 
kurie atima iš liaudies ga
lią pirkimui reikalingiausių 
reikmenų. Ketvirta: paleis
tų pusę dabartinės armijos, 
ba jos užlaikymas perdaug 
kaštuoja Amerikos žmo
nėms. Penkta: aptaksuotų 
didžiuosius biznius, fabri
kantus, bankininkus, šešta: 
masiniai statytų nądjus na
mus, darbais ir namais ap
rūpintų visus veteranus. 
Septinta: neduptų jokių pa
skolų fašistinėms valdžioms 
užsienyje. Aštunta: ameri
kiečių išpirktais už bonus 
pinigais — su Jungtinių 
Tautų žinia — paremtų be
sikuriančias liaudies demo
kratiškas valdžias kitose 
šalyse. Devinta: per pusę 
numuštų prez. Trumano 
skirtą metinį biudžetą, ku
rio didžiuma eina militari- 
niams reikalams. Dešimta: 
Gerintų santykius su So
vietų Sąjunga.

Jeigu tas viskas būtų gy- 
veniman greitai ir griežtai 
įvykinta, tai dėl bolševizmo 
jiems visai nereiktų' drebė
ti... Baisusis komunizmas 
gražiai pats savimi išnyktų 
iš po jų lovos... *

Bet ar jie tai padarys? 
Ne,; jie ne tąm gimė, kad 
gero. dąryti darbo žmonėm. 
Bet už mėnesio kito ar tre
čio reakcininkai republiko- 
nai turės užgiedoti naujas 
giesmes -r- ir kitomis gaido
mis. Juk artinasi 1948 me
tai, kuriais atsibus prezi
dento rinkimai. Tai ar jie, 
šitaip ardydami Amerikos 
liaudies vieningumą, kurią 
suvienijo didysis preziden
tas F. D.* Rooseveltas, ma
no rinkimus laimėti? O jie, 
republikonai, šiaip ar taip, 
savo naudai rinkimų maši
ną turės užsukti, kad dar 
sykį apgauti amerikiečius. 
Bet ką jie įdės į savo pro- * 
gramį? Kuo pasigirs palie
čiams, norėdami laimėti jų 
balsus? O kabliuką, ant ku
rio piliečiai, tos žuvelės, 
užsikabintų — turės suras
ti... Ar pasiseks dar kartų 
tik pasigyrimė propaganda 
apgauti piliečius; tai tik at
eitis parodys.

Amerikos žmonės turi ge
rą pamoką, kaip nereikia 
klausyti reakcininkų propa
gandos. O ta pamoka—tai 
Roosevelto ketvirtam ter
minui išrinkimas., Juk visa 
kapitalistų pro pagandos 
mašina, komercinė spauda, 
radijas, judžįaf, viskas buvo 
atsukta prieš jį, už Dewey. 
Bet, nepaisant’ to, vistiek 
buvo išrinktas Rooseveltas. 
O tas tik parodo, kad ame
rikiečiai jau nepasiduoda 
mulkinami. Ir jeigu repub
likonai nesuras ko geresnio 
įdėti į savo programą, tai, 
kai ateis 1948 m. preziden
tiniai rinkimai, jie gali būtį 
taip nušluoti, kaip šiandien 
negali nei įsivaizduoti. O 
jeigu taip atsitiktų, tai tuo
met ir visi jų jau išleisti ir 
dar ruošiami išleisti — 
priešdarbininkiški įstaty
mai, tuoj būtų panaikinti.

Susitinku Jurgis.

gai buvę išleidžiami šnipų 
algoms. ? ?

“Ta organizacija, kaip ži
nia, veikė su valdžios užgy- 
rimu. Jai vadovavo ne tik 
ne komunistai, ' bet ir ' ne 
darbininkai. Pradžioj buvo 
pirmininku J. S. McLean, 
stambus mėsinycįų savinin
kas, paskui kiti stambūs 
indūstrialistai. Kaip tie pir
mininkai ir iždininkai savo 
pareiškime nurodo, auko
mis buvo perkami daiktai 
ar produktai i? siunčiami į 
Sovietų Sąjungą. Minėtos 
organizacijos knygos aiš
kiai parodo,^ kada ir kas 
pirkta. -
'“To aky vaizdo je, galima 

teigti, kad daugelis kitų jo 
pareiškimų ir liūdi j imu tu
ri tiek pat “tiesos”, kiek ir 
šiame atsitikime. /

“Taigi, tokiam charakte
riui Kanados valdžia paro
dė daugiau palankumo, ne
gu bent kuriam kitam ka
nadiečiui. Jam sutejkta iš
imtina pilietybėj. jam su
teikta amžina pensija ir net 
patikimiausia tarnyba. Nei 
vienas Kanados didvyris, 
praliejęs kraują kovos lau
ke, negavo tokios privilegi
jos.

ML PRIVILEGIJŲ - 
GUZENKAI

Kanadiškis liaudies Bal
sas rašo:

“Kanados ministerių ka
binetas. suteikė britų pilie
tybę Igorui Guzenkai, SSRS 
ambasados dezertyrui, ir 
sakoma, kad bus duota jam 
tarnystė valstybinėj polici
joj (RCMP). Be abejonės, 
jeigu jam bus duotas dar
bas toj policijoj, tai bus ko
kio nors žvalgo, sekimui 
kanadiečių veikimo.

“Igor Guzenko, nežiūrint 
to, kad jis nekuriems labai 
patiko už pabėgimą iš SSRS 
tarnystės ir liudijimą prieš 
tariamuosius SSRS šnipus, 
kanadiečių akyse neišrodo, 
kad jis vertas būtų tokių 
privilegijų ir aprūpinimo 
pensijomis. Nekurie gerai 
žinomi faktai rodo, kad jis 
melagis. *

“Diena prieš pranešimą, 
kad jam suteikiama britų 
pilietybė, Guzenko pareiškė, 
kad Canadian Aid to Rus
sia Fund davė grynus pini
gus SSRS agentams, kurie 
riebiai mokėjo šnipams. 
Girdi, kanadiečiai aukoję 
piųigus dėl paramos SSRS 
nukentėjusiems, o tie pini-

u

REAKCININKAI IR 
AMERIKOS LIAUDIS

Prezidentas Trumanas su 
savo ministrų kabinėtu ruo
šia daug darbo būsimiems 
Amer. liaudies rašytojams. 
Jo elgsena namie, kaip tai, 
sutriuškinimas geležkelie- 
čių, vėliau mainierių strei
kų, riksmas prieš komuniz
mą, rodo, kad mūsų prezi
dentas yra tikras kirvis 
bankininką rankose, kurio 
ašmenis jie gali atsukti 
prieš ką tik nori. Jo dabar
tinė užsieninė politika — 
rentimas finansiniai nuo vi
sišką bankrūtė Graikijos ti
fono karaliaus j Akiu būdu 
nepateisinama. Tai mėty
mas pinigų tiesiog į balą, ir 
tų pinigų amerikiečiai dau
giau niekad nebematys.1. I

Ak, jūs politikai! Jūs gal
vos, galvelės!... Juk tie, ku
rie šiandien sėdi Washing
tone, — pats prezidentas 
Trumanas, Vandenbergas ir 
kiti, —- visi jau yra pagy
venę žmonės, rodosi, turėtų 
apsigalvoti: kam jau čia to 
bolševizmo taip bijoti. Juk 
visiems užteks kapitalizmo 
ir savo amželį baigs jo ga
dynėj. O jų vaikai, arba a- 
nūkai komunizmo gali visai 
nebijoti. Ko gero, dar patys 
gali patapti gerais komuni
stais ir jo platintojais. O 
jiems grabuose dėl to ne
teks apsiversti...

Dabargi nuolatinis rėki
mas prieš komunistus pa
rodo, kad patys nesupranta 
gerų savo liaudies troški
mų. Mūsų valdonai bilijo
nus dolerių grūda mohar- 
chistams, kad jie metus ki
tus amerikiečių pinigais 
pas save namie j e pajėgtų 
išlaikyti liaudies pavergi
mą, bado režimą. Na, ir 
bolševizmui sulaikyti! Bet 
ar yra kas nors sulaikęs, 
sakysime, lietuvišką Nemu
ną, tekantį į Baltijos jūrą? 
Ne,/ tokio dalyko dar nėra 
buvę istorijoj. Mūs dabarti
niai valdovai augina tokius 
pat žmonijos priešus, ko
kius po Pirmojo karo Ame
rikos ir Anglijos valdovai 
išaugino Vokietijoj. Todėl 
apie dabartinius Amerikos 
valdovus, trokštančius kaip 
nors pagydyti nepagydomą, 
gangrina sergantį kapita
lizmą, ateities rašytojai jų 
darbus aprašys šimtuose to
mų knygų, kurias amerikie- 
rr —-t —---- — ‘--į----------- ------- —------------------ —

igLA NARIŲ7 
SKAIČIUS

SLA leidžia savo nariams 
(narių lėšomis) organą Tė
vynę, bet SLA nariai neži
no, Jdek jų organizacija tu
ri narių. "Tėvynės redakto
rius operuoja takiomis 
skaitlinėmis: “16,000”, “15,- 
000,” arba “14,000,” —kaip 
jam kada, užeina ant šeilės, 
bet tikrojo SLA narių skai
čiaus nepaduoda ir tiek!

Bet yra šaltinių, iŠ kurių 
galima pasisemti fraterna- 
lių organizacijų narių skai
čius. Išeidinėja žurnalas 
“Monitor”, kuris nuolat 
tuos dalykus seka ir paduo
da nemažai įdomių skaitli
nių.

Vėliausioje ^Monitoro” 
laidoje randame tokių davi
nių apie lietuvių Susivieni
jimus:

1947 m. saus. men. 1 d. SL 
A turėjo suaugusiųjų narių 
13,024 (vaikų skaičiaus ne
paduoda, bet jų bus apie 
300); bėgyje 1946 metų 
įrašė išviso 66 naujus na
rius; per tuos metus išmi
rė arba išsibraukė 1,176 na
riai.

Tdigi blofas, kurį Tėvy
nės redaktorius skelbė savo 
nariams, blofu if pasilieka. 
Skelbimas, būk SLA turi 

.16,000 ar 15,000 narių yra 
neteisingas ir mes negalime 

’suprasti, kodėl valstijų ap- 
draudos departmental, tatai 
matydami, tyli.

LRKSA 1947 m. sausio 
mėn. 1 d. turėjo 10,073 na
rius. Bėgyje 1946 m. LRK 
S A buvo įrašyta. 73 nauji 
nariai; išmirė arba išsi- 
braukč 259.

LDS 1947 m. sausio 1 d. 
turėjo 8,724 narius; bėgyje 
11946 m. buvo įrašyta 310 
naujų narių.

Šitokia yra padėtis visuo
se trijuose Susivienijimuo
se. • ’

Jei Tėvynės redakcija tu
pėtų pilietinės-drąsos, tai 
ji paskelbtų SLA nariams 
visas žinias, kurios liečia 
SLA.

Bet toji redakcija labai 
užimta * plūdimu Tarybų 
Lietuvos, užimta niekinimu 
sau nepatinkamų (kitų grio
vių) žmonių!

PIRMOJI GEGUŽES '
Amerikos ir viso pasaulio susipratę darbo,žmonės 

švenčia Pirmąją Gegužės. Gaila, kad Jungtinėse Valsti
jose tik vienam kitam didmiestyje turėsime eisenų gat
vėmis. Daugumoje vietų bus pasitenkinta masiniais su
sirinkimais salėse. Tik New Yorke tikimasi šimtatūks
tantinės eisenos. New Yorke, mat, šią eiseną ruošia vi
sa eilė pažangiųjų darbų unijų. Jų nariai nedirbs. Tūks
tančiai niujorkiečių prisidės po darbo valandų.

Europoje Pirmoji Gegužės šiemet turės ypatingą 
reikšmę. Visoje eilėje šalių, kuriose jau tvirtai prigijus 
naujoji liaudies demokratija, įvyks, milžiniškos demons
tracijos. O nereikia nė kalbėti apie Pirmąją Gegužės Ta
rybų Sąjungoje. Ten visam milžiniškam krašte Tarptau
tinė Darbininkų šventė yra oficiališka šalies šventė. Ta
rybų Lietuvoje irgi visa liaudis naujojo gyvenimo džiaug
smu švęs Pirmąją Gegužės.

Pirmosios (jegužės Tarptautinę‘Darbininkų šventę 
E šauliui davė Amerikos darbininkai. Tai viena iš gra

ušiu Amerikos darbininkų judėjimo tradicijų. Šioji 
’šventė gimė kaipo aštrios kovos šventė. Gaila, kad Ame
rikos Darbo Federacija, kuri prieš šešiasdešimt viene
rius metus Pirmąją Gegužės pagimdė, šiandien nuo jos 
atsisako. Bet tas nei kiek nesumažina šios reikšmės. 
Tas neatima iš Amerikos darbininkų tos garbės, kad jie 

' pirmutiniai pradėjo Pirmąją Gegužės švęsti.
Prieš šešiasdešimt metų vyriausiu Amerikos pramonės 

darbininkų reikalavimu buvo astuonių valandų darbo 
diena. Tais laikais tebebuvo madoje dirbti beveik nesu
skaitomas valandas. Nebuvo įstatymų darbo valandų 
apribojimui.- Darbininkų organizacijos tebebuvo silpnos 
ir negalėjo priversti samdytojus su jomis rimtai skai
tytis, Tačiau tos organizacijos, tai yra, darbo unijos, 
javo kovų programon jau drąsiai dėdavo reikalavimą 

mpesnių darbo valandų. Dar prieš tai per visą šalį 
buvo suorganizuotas gana platus aštuonių valandų darbo 
dienos lygų tinklas. Tas lygas pradėjo organizuoti Na- 
cionalė Darbo Unija dar 1868 metais. Taigi, apie 1884 
metus judėjimas už aštuonių valandų darbo dieną jau 
buvo smarkiai įsisiūbavęs visoje šalyje.

Tuo'būdu Amerikos Darbo Federacija savo ketvirto
je konvencijoj, 1884 metų spalių 7 dieną, nutarė reika- 

uti, kad nuo 1886 metų/gegužės pirmos dienos visur 
būtų įvesta aštuonių valandų darboydiena. Tai buvo ne

prastai drąsus nutarimas. Nuox to laiko Amerikos 
Darbo Federacija atsistojo Amerikos darbininkų kovų 

ešakin. Gi didžiulė unija Darbo Ritięriai (Kpights of 
bor) Šitam nutarimuiK nepritarė ir tuojau pradėjo

’Spies, Fischer ir Engei) pakarti! Joki protestai jų gy
vybės nebeišgelbėjo. Valdančioji klasė buvo pasiryžus 
darbininkams atkeršyti ir atkeršijo.

Aišku, kad nuo to baisaus teroro nukentėjo darbo 
unijos ir vjsas judėjimas už trumpesnes darbo valandas. 
Turėjo praeiti nemažai metų, kol darbininkai vėl įsidrą
sino ir pradėjo kovingiau atsinešti linkui samdytojų.

Taigi, kaip matome, Pirmoji Gegužes, kaipo Tarp* 
tautinė Darbininkų Šventė, gimė Amerikos derlingoje 
žemėje.

Šiemet gegužinėse demonstracijose keliami Šūkiai 
taip pat labai aktualūs. Šiemet visose eisenose ir visuo
se mitinguose skamba: PAŽEBOTI NAUJO KARO 
KURSTYTOJUS, NUMUŠTI KAINAS IR ATMESTI 
VISUS REAKCINIUS ANTI-UNIJINlUS. BILIUSrTai 
obalsiai, kurie svarbūs kiekvienam amerikiečiui, v

Mūsų vyriausybė pasirinko tokį tarptautinėje poli
tikoje kelią, kuris veda prie plėšikiško imperializmo ir 
tarptautinių konfliktų. Visa pažangioji Amerika protes
tuoja prieš šitą pragaištingą politiką. Gegužinės demon
stracijos tą protestą sustiprins. •

Taip pat Amerikos žmonės turi pabusti dėl naminės 
padėties. Fašistinė reakcija visur kelia galvą. Kongre
sas paskandintas anti-unijiniuose biliuose. Raudonbau- 
bizmas pasidarė kasdienine komercinės spaudos ir valdi
ninkų duona. Tuo tafpu daiktų kairios jau iškilo iki 
debesų.

Imperialistiniai žygiai užsienyje, reakcinis puolimas 
ant žmonių gyvenimo namie -r štai šių dienų padėtis. 
Štai prieš ką milijonai Amerikos žmonių pakelia savo 
balsą savo gegužinėse demonstracijose.

anašiems laikraščiams

Darbo Unijų Problema V
Vieną svarbų' reikalą darbo unijos turi išspręsti pa

čios be jokio delsimo.. Jis labai erzina žmones ir be galo 
kenkia pačioins unijoms.

-n. # i . * • *

Be galo svarbu ir tas, kad organizuoti darbininkai 
emanė tik nutarimu pasitenkinti'. Jie nusitarė 1886 me- 

ge^užės pirmą dieną paskelbti VISUOTINĄ 'STREI- 
už aštuonių valandų darbo dienos įvedimą. s 
1889 metais Paryžiuje susirinko pasaulio sociąlisti-

nių partijų ir grupių vadai, nutarė suorganizuoti Ant
rąjį Internacionalą ir paskelbė Pirmą Gegužės Tarptau- 
inę Darbininkų švente. Paskiau, 191)9 metais susiorgani- 
ivęs Komunistų Internacionalas .perėmė šventimą Pir
kios Gegužės. Ir taip po šiai dienai susipratę pasaulio 
rbininkai masiniai demonstruoja ir švenčia. Nę visur, 
loma, jie gali tatai laisvai daryti. Daugelyje šalių, kur 
ržuazinis teroras neleidžia, darbininkai pasitenkina 
įgūžės Pirm^ susieiti mažais būreliais ir pasitarti sa- 

o reikalais. Svarbu tačiau, tas, kad viso pasaulio susi- 
atusių darbininkų širdyse Pirmoji Gegužės yra darbo 
onių šventė.

Dar sugrįžkime prie istorijos, prieitų audringų ir 
►ūdingų 1886 metų. Visuotinas streikas prasidėjo la- 
i plačiai. Šimtai tūkstančių darbininkų Amerikoš 

raminimuose centruose metė darbą ir išėjo į gatves.
pareiškė/ kad jie negrįš darban, kol samdytojai nė

rės aštuonių valandų darbo dienos. . Amerikos buržuazL 
•sdgando dėl tokio galingo ir drąsaus darbininkų 

Vipur • vyriausybės organai elgėsi Isteriškai ir 
roriškai-.' Demonstracijos buvb ’draskomog ir demon- 

tai mušami ir areštuojami.
Didžiausia tragedija įvyko Chicagoje, kur streikas 

avo plačiausias ir pasekmingas, nes ten visos darbo uni
te vienu frontu stojo streikam .« /

Gegužės 3 dieną įvyko, McCormick Reaper Works 
fabriko streikierių masinis susirinkimas. Jį užpuolė ir 

fališkai ištaškė Chicagos policija. Šeši dairbįninkai 
vo užmušti ir daugybe sužeista. Ant rytojaus, gegu*

4 dieną, Haymarket aikštėje unijos sušaukė susi- 
kimą užprotestavimui prieš, šitą policijos brutališku- 

ŠJ susirinkimą masiniai apgulė policija. Koks nors 
ikatorius metė bombą ir užmušė keletą policistų. 
tu buvo suąreštuotKhičagos darbo unijų vadai, 
is nė nebandė įrodyti, kad jie tą bombą numetė.

t jie buvo kaltinami moralinėje atsakomybėje už bom- 
numetimą. Girdi, jų agitacija privedė ęriė tragedi- 
Jie buvo nuteisti mirtiii ir keturi iŠ (Parsons,

Daugeliui Ten Viskas Stebuklai
Vienas laikraštis, diskusubdamas Tarybų Latvijoje 

buvusius rinkimus, sako: “Ar ne stebuklai? Niekur pa
saulyje neatsitinka tokio dalyko, kad eitų balsuoti dau
giau kaip 99'nuoš. įregistruotų visos šalies žmonių, tu
rinčių teisę balšuotį.”

Tain laikraščiui' ir visiems
stebuklas viskas, kas dedasi ^tarybinėse žemėse.

Bet kodėl užsiregistravę, piliečiai • laisvuose rinki
muose, susirūpinę savo krašto likimu, turėtų sėdėti 
namie rinkimams atėjus? Kodėl stebuklas, kad jie*eina 
ir balsuoja? . . . . ; '

. Matote, stebuklas ne tąnie, kad Tarybinės Latvijos 
užsiregistravę balsavimui piliečiai ėjo ir balsavo, bet 
tame, kad minėto laikraščio redaktoriai to paprasto da
lykėlio negali suprasti. , . ' ' -

Daugeliui žmonių juk tikras stebuklas, kad gali būti 
šalis,, kurios žmonės gali apseiti be kapitalistų, dvari
ninkų, parazitų, ir išnaudotojų. Betgi jau yra šešiolika 
respublikų, kurios be ponų labai gražiai apsieina. Jų 
tarpę randasi ir L^ętuVa. . A ’ .

Mes turime mintyje unijų susikirtimus įmonėse, 
tarpsavinę kovą už pozicijas. Pavyzdžiui, įmonėję atsi
randa dvi unijos. Viena paskelbia stfeiką., kita' priešin
ga st,’eiklii? Vieni unijistai streikuoja,kiti dirba.

Arba būna tokių atsitikimų, kad pramonėje, randa
si bent kelios attiatihės unijos. Tarpė jų kylą vaidai. 
Viena sako, *kad tfė ir tiė.darbininkai tūri jai priklausy
ti, kita — ’kad jai. Irgi iškyla streikų vienų, darbininkų 
prieš kitus.' '••• .

Tokia padėtis blogą.? Ji kenkia patiems1 dar^iiiin- 
kams. čia unijos pačioj turi turėti tarpsavinių santy-

. Iš LAIŠKO
Brooklynietis V. J. Ven- 

skūnas gavo iš Buenos Ai
res nuo S. KaŽukausko lalš- 
ką, kuriame tarpe kit 
soma

“...Gavau knygą ir iškar
pą iš Laisvės apie suvažia
vimą, Labai malonu, kad 
draugai nortiečiai rūpinasi 
Pietų Amerikos lietuvių or
ganizacijų rėmimu ir sykiu 
tarėtės su buvusiais argen- 
tinięčiais, dėl teikimo, o la
biausiai Vienybei, paramos.

“Pas mus jau, padangė 
niaukiasi. Ruošėme vakarą 
(bal. 12)* ,bet nedavė leidi
mo. Priežastis nežinoma.' Ti
riame! Tačiau visą judėjimą 
stumiame pirmyn su prog
resu. , Masėse vis įgaunam 
didesnio pasitikėjimo. Vie-r 
nybę reikia didinti ir išlei
sti savaitiniu, nėsorgani
zacinis augimas to reika
lauja. Bet -turime ir trūku
mų : negalime įeiti į namą, 
kurį x pirkome. Priežastis: 
dar vis gyvena ten nuomi 
nfnkaijie remiasi išleistai 
dekretais. j

ft^bteji lietuviai, išvien 
su pabėgėliais, deda pa

ra

stangų trukdyti mūsų dar
bą. Bet pripratę- dirbti prie 
visokių sąlygų, yra’ daug 
naujų jėgų, tik, žinoma, rei
kia mokėti orijentuotis. .Aš 
jums siunčiu pirmojo Pietų 
Amerikos Lietuvių Kongre
so ; darbų knygą.>.,

“Pas mus jau yra įsaky
mas sutvarkyti tarybinę pi
lietybę. Visi lietuviai dėl to 
labai nudžiugo... Toliau pa
rašysiu daugiau...”

KLAIDU PATAISYMAS
I Tarpe ALDLD delegatų bu
vo praleistas broliškas delega
tas nuo LDS 37 kuopos, Wil
merding, Pa., Frank Bąlevi- 
čius. -šią klaidą pataisome ir 
atsiprašome. •

D. M. š. .
$4oo,ooo,ooF“^progi-
NYS PRIESURUSIJĄ”

Washington.— Demokra
tas senatorius Glen Tylor 
sakėų. $400,000,000 paskola 
Graikijai ir Turkijai, tai 
“sprogimo • knato padegi
mas karui prieš Rusiją.”

juisville, Ky. — B. F. 
oodrięh chemikalų fabri

kas pakėlė pUsdvylikto iki 
pussėptyniolikto cento algą 
valandai 350 savo darbinin
kų. , ■
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miesto lietuviai jau 
apie tai. Įžanga į ? 
veikiausia bus dy-, ’

"J 'iH£r

ir šių keturių kai- 
kaip viršuj < 

turės tą

stt i 
statyti 

kuomet tam įį 
Visi bus

Pruseika*
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Tarybų Lietuvos Parlamento Sąstatas
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Nepaisydamos lietaus, streikuojančios telefonistės ir' 
telefonistai pikietuoja American Telephone &. Tele-' 
graph pastatą, New Yorke, laike metinio šėrininkų mi
tingo. Pačiame mitinge unijos patarėjas Henry Mayer 
ti darbininkus streikuoti visos šalies fabrikantų pastan- 
kaltino direktorius “išperėjime suokalbio,” kad privers- 
gose daužyti unijas.

” T. ■ ’

Ątombombiniai 
Priepuoliai

■ Saulėtoji Florida ~

(FELJETONAS)
Nors priepuolio liga nėra 

bakterinės paeities,. bet gy
dymui sunkiau pasiduoda, 
negu pikčiausios bakterijos. 
Priepuolio ligos aukomis 
žmonės tampa dėlei didelio 
ištempimo nervų, kas tan
kiausiai įvyksta nuo netikė
tos staigmenos. Jeigu ner
vų tymptelėjimas įvyksta 
neįsivaizduojamu trumpu
tėliu momentu ir labai 
smarkiu truktelėjimu, saky
sim, apie šimtą mastų per 
sekundą, tai tokiam atsiti
kime atvaryti nervus į 
normalį stovį nelieka dau
giau galimybės, kaip su- 
megsti nutrauktą slieką.

Kadangi jau yra faktiški 
prirodymai, kad atominė 
energija savo smarkumui 
ir greitumui neturi sau ly
gios pajėgos, tai tiem žmo
nėm, kurie vaizduojasi, kad 
mes jau gyvename atominė
je gadynėje, priepuoliškų 
pavojų sunkiau išvengti, 
kaip kunigui grieko.

Kada buvo pranešta, kad 
atomai jau “suskaldyti,” su
krauti į geležinius kiaušus, 
užplombuoti, nugabenti į 
Japoniją ir išsprogdinti su 
perkūniškai naikinančiomis 
pasekmėmis, tai šitoji ži
nia nekuriuos nudiegė di
desne nuostaba, negu kad 
jie būtų pamatę priešais 
save atjojantį velnią ant 
kunigo. Po šio įvykio per 
laikraščius ii^adiją pasipy
lė, kaip iš maišo, gąsdini
mai (kas labai skaudžiai 
veikė į silpnuolių nervus), 
kad nuo dabar mes įžen
giame į didžiausių pavojų 
gadynę, kad atominė ener
gija gali pasirodyt žmogui 
nesuvaldoma. Klausantis to
kių gąsdinančių pranašavi
mų, visų gerbiamų piliečių, 
kurie savo gyvybes tiek 
brangina, kad pasiryžę su
naikinti milijonus ir mili
jonus kitų gyvybių, kad iš
gelbėti savąsias, nors ir 
nuo nesamo pavojaus, ner
vai taip praskydo, kaip pra
rūgęs kisielius. Išgąsties 
purtomi, pradėjo vieni kitų 
klausinėti: koks čia velnias 
bus ? Žmogus, be j ieškoda
mas nepamesto,\sukurė to
kią baisybę, kurios ir pats 
nesugebės suvaldyt.

Iš to pasekmės gali būti 
tokios, kad ne tik patį kū
rėją, ale ir nieku nekaltus 
milijonierius paversti ne
matomais garais. Su tokia 
baisybe, kaip atomas, gali 
užtekti mažiausio neatsar
gumo. Jeigu mokslininkas, 
beskaldydamas atomus, įsi
karščiavęs smogtų kūju pa- 
brokšnomis į priekalą, ir į- 
skeltų žiežirbą, tai tuom pa
čiu akimirksniu mūsųr že
mė su visais milijonieriais 
ir ubagais, pavidale balz
ganų dūmų stulpo, išlėktų į 
kitą pusę dangaus, nepalik
dama jokios žymės, kaį 
čionai kitados gyveno ir 
daugybę kvailų.darbų atliko 
belatravodami toki drąsūs 
ponai, kurie nieko nebijo, 
apart komunistų.

•. / i *■ * t

Slinko baime persunktos 
dienos. Laukiamoji katas
trofa nesiskubino ponus ek
sportuoti pas Abraomą; 
mažiau užgauti pradėjo at
sikvošėti huo pritrenkimo 
ir įsitikinti, kad čia šimto 
vilkų visai nebūta. Pasiro
dė, kad “suskaldyti” atomai 
ir atominės bombos nėra 
linkę prie tokios durnavaci- 
jos, kad mokslininkas, besi- 
triusdamas apie juos, galė
tų padegti iš pypkės iškri
tusią žiežirba, šitą tiesą su
žinojus, kapitalistinį svietą

priepuolis trenkė iš kitos 
pusės. Jeigu atominė,bomba 
pasiduoda žmogaus kontro
lei be pavojaus jos savinin
kui, tai bombos savininkas 
turi tapti. viso žemės ka
muolio valdovu, prieš kurį 
visi tui^s drebėti, kaip 
žvirbliai prieš vanagą. ,

Šitas priepuolis palietė 
ne tik tiesioginį bombos sa
vininką, ale’ ir visus, kurie 
kapitalistinėje sistemoje su
geba susisukti parazitinį 
lizdą. Nuo dabar, priepuo- 
lieciam atominė bomba pra
deda šviesti visų Šiaulių 
skaistybe. Bomba pasidarė 
tokia vertybe, kurios viso 
svieto turtais nenupirksi. 
Pradedant karaliais, nete
kusiais sostui dvarponiais, 
palydėjusiais dvarus, ir bai
giant naciais ir prd-naciais, 
— visi tikėjosi, kad atomi
nė bomba' atidarys jiems 
vartus į turėtą laimingą gy
venimą. ir išgydys nuo vi
sokių ligų.

Visi šūkalojo, kam reikia 
ir kam nereikia, kad da
bar, tai jau tikriausiai bus 
užva javo tas bolševizmas ir 
visame pasaulyje įvykdyta 
atombombinė demokratija. 
Kad pasimojimas išdegtų, 
programa buvo taip sutai
syta, kad “naujos demokra-. 
tijos” apaštalam kelius vi
sur nušviestų atominė bom
ba. Mat, buvo tikėtasi, kad 
tarptautinėse konferencijo
se atombombinio diplomato 
kišeniujė didelis guzasr^pri- 
duos jo kaltai pozityvės 
reikšmės ir įtikins visus, 
kad matomam guze slepiasi 
tokia galybė, prieš kurią 
priešintis būtų labai neap
galvota rizika. -
' Teoretiškai išvedžiojant, 

a tupdė, kad prie šitos “stra
tegijos”, joki pridėčkai ne
reikalingi. Bet praktikoje 
pasirodė, kad šitame skyme, 
nebuvo perdėta nei razumo, 
nei toliregystės. Pamosavus 
panosėje kitų šalių žmonėm 
atomine bomba, joks kinkų 
drebėjimas n e p asireiškė, 
nieks po šluota nepalindo! 
Gavus tokį patyrimį, bom- 
binius apaštalus trečias 
priepuolis perkirto. Jeigu 
net su atomo bomba negali
ma žmonių išgąsdinti ir už- 
valdyt pasaulio, tai to -nie
ku kitu negalima išaiškinti, 
kaip tik tuomi, kad visi že
mes gyventojai virto bolše
vikais ir labai desperatiš
kais agresoriais.

, Nuo šito patyrimo, kad 
kiekvienos šalies' žmonės 
pasiryžę gyventi savu gy
venimu, striokas > peraugo 
visas lubas. Pasitikėjimas, 
kad užvaldymui pasaulio 
užteks vien atominių bom
bų, išgaravo, kaip ant ry
tojaus pagiros. Dabar jau 
galutinai persitikrinta, kad 
atominė bomba bė fašizmo, 
tai taip, kaip velnias be ra
gų ir be šakių.Vien su 
bomba, nei pasaulio ųžvaL 
dysi, nei kapitalistinę siste
mą išgelbėsi filio žlugimo.

Už tai nėra ko stebėtis, 
kad visur, kur tiki galima, 
užvedami fašistiniai rasod- 
ninkai ir tam žarstoma bi
lijonai dolerių be jokios ato
dairos., Matote, kokios bai
sios atombombinių priepuo
lių pašekmės! Jeigu ne ta 
prakeikta bomba, tai ir no
ras bosauti visame pasau
lyje nebūtų toks nesuvaldo
mas ir raudonumas neatro
dytų taip baisiai raudonas 
ir “šnipai” taip atkakliai 
nękaišlotų nosies, kur nerei
kia, ir Amerikai iš niekur 
joks pavojas negrąsintų, ir

Naujai išrinktoji Lietu
vos Aukščiausioji Taryba 
posėdžiavo kovo mėnesį. 
Lietuvos spaudoje randame 
įdomių davinių apie Tary
bos sąstatą, kuriuos posė
džiui pateikė mandatų ko
misija. Mandatų komisijos* 
pranešime sųteikiamęs se
kamos informacijos:

“1947 m. vasario mėn. 9 
d. per rinkimus į Liethvos 
TSR Aukšč. Tarybą iš ben
drojo 1,51O,1ŠO rinkėjų skai
čiaus, dalyvavo rinkimuose 
1,478,523 žmonės, t. y. 97,- 
91% bendrojo įregistruotų
jų rinkėjų skaičiaus.

“Per rinkimus į Lietuvos 
TSR Aukšč. Tarybą visose 
rinkiminėse apygardose už 
komunistų ir nepartinių 
bloko kandidatus balsavo 
1,449,686 rinkėjai, t.’ y. 98,- 
05% visų rinkėjų, dalyva
vusių balsavime. Tai rodo 
jokiais kitais laikais negir
dėtą rinkėjų aktyvumą Lie
tuvoj, tai rodb tikrai visuo
tinį įvykusių rinkimų po
būdį.

“Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos deputatų 
tarpe yrą: darbininkų 47, 
arba 26,1 nuoš. Deputatų 
tarpe yra 34 valstiečiaif ar
ba 18.9 nuoš. f '

“Lietuvos TSR Aukšč. 
Tarybos deputatais yra iš
rinkti 54 partiniai ir visuo
meniniai darbuotojai, 48 
tarybiniai darbuotojai, 13 
ūkinių darbuętdjų, 28 moks
lo ir kultūros darbuoto jail

“Tarp 180 deputatų, iš
rinktų į Lietuvos TSR Auk
ščiausiąją Tarybą, 117 de
putatų yra Visasąjunginės 
Komunistų .Partijos (bolše
vikų) nariai ir 63 deputatai 
yra nepartiniai.

Tarp Lietuvos TŠR Auk
ščiausiosios Tarybos depu
tatų yra 39 moterys. Tai 
yra ryškus įrodymas, kad 
Tarybų valstybėje moterims 
visose valstybinio ir visuo
meninio gyvenimo srityse

iš tiesų užtikrintos lygios 
teisės su vyrais.

“Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos deputatų 
tarpe 131 žmogus, arba 72,- 
7 nuoš. apdovanoti Tarybų 
Sąjungos ordinais ir meda
liais. Apdovanotųjų tarpe 
yra Tarybų Sąjungos Did
vyrių— 4, Socialistinio Dar
bo Didvyrių — 2.

“Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos deputatų 
tarpe yra 46 žmonės, bai
gusieji aukštąjį mokslą, 10 
žmonių, išėjusių ne pilną 
mokslą ir 37 baigusieji vi
durinį mokslą.

“Aukšč.* Taryboš sudėtis 
pagal amžių yra tokia: de
putatų nuo 21 iki 25. metų 
2 žmonės; nuo-26 iki 30 me
tų — 13; nuo 31 iki 35 

nuo 36 iki 40 
nuo 41 iki 45 
nuo 46 iki 50 
nuogti iki 55 
nuo 56 iki 60

tų — 26;
tų — 15;
tų—10; vyresnių kaip 
metų — 10, deputatų.”

me-
me- 
me- 
me-
me- 
me-

60

Hartford, Conn.

skirtumai tarp “Vakarų ir 
Rytų” būtų daug mažesni, 
ir taika jau būtų pasirašy
ta ir nemažai kitų gerų 
darbų nuveikta.

Tikėkite jūsų Pauliui: 
jeigu neatsiras genijus, ku
ris sugebės priepuolių au
kom ištąsytus nervus atva- 
ryt į normalį stovį, tai švie
sesnės ateities prospektai 
dar ilgai pasiliks uždengti 
nepermatomais miglynais.

Paulius,

Jubiliejinis Koncertas
Sekmadienį* gegužės 4 

Laisvės Choras minės 20 me
tų savo ‘ gyvavimo sukaktį. 
Choras ta proga rengia gražų 
koncertą, kuris tą pat dieną 
įvyks Lietuvių, Kliūty) svetai
nėje, 227 Lawrqnce St., pra
džia 2 vai. po pietų. (

Koncertinę programą išpiL 
dys ne vien Laisvės Choro dai
nininkai ir dainininkės, bet tu- 

J 1 *rėsime Vilijos Chorą iš Water
bury, Vyrų -Oktetą iš Newar- 
ko, dalyvaus solistai1 Gertrude 
Ulinskaitė iš Waterbury ir J. 
Sabaliauskas iš Worcesterio.

Laisvės Chorąs, energingai 
ruošiasi prie šios sukakties su 
naujomis gražiomis dainomis, 
iš savo tarpo lavina duetus, so
listus ir smuikininką. Vardus 
dabar ’netyinėsiu, nes koncerte 
patys juos matysite, girdėsite 
ir bus išaiškinta: apie jų talen
tus^-; ! • ’

Pirmutinis chpro organiza
torius pakalbės apie jo istoriją 
ir nuveiktus darbus. Beje, gir
dėjau,“ kad komisija ruošiasi 
nustebinti publiką duodant 
meniškų nau^anybių, bet tą 
laiko slaptybėje — pamatysi
te ir išgirsite, kaip atvyksite!

Visus ir visas prašome skait
lingai atsilankyti. Atminkite, 
kaip Laisvės Choras 'per 20 
mtetų nuoširdžiai darbuojasi 
meno srityje, daug jis padėjo 
demokratiniam veikimui, tai 
jubiliejaus zproga prašome į 
.koncertą.

Vienas is DaininitiUų.

d.

(Tąsa)

Esąs turtingas mineralais, 
turįs daug sieros. Kitas į 
namus vežasi ir geria. Kad 
jis turi mineralų, tai fak
tas. Smarvė liudija — van
denilio - sieros skonį-kvaps- 
,nį turi. Tačiau, ar mes ži
nome, kokių mineralų mū
sų organizmui trūksta? Ne. 
Kūnui, kas perdaug, — ne
sveika. Kokia nauda iš eks
tra elementų? Aišku, jo
kios. Daleiskime, vienam iš 
šimto 
šio v__ ______  „___
dešimtys devyni irgi turi 
ger i? Mano manymu, ne- 
žiannt ar reikalinga, visai 
neragauti nei į burną, jau
giau bus ir gal sveikiau! 
Mes vaistų neimame be gy
dytojaus patarimo, kodėl 
tokį vandenį gerti be dis
kriminacijos? Nebūkim jau 
tokie smalstūs. Kitas ką da
ro, mes irgi turime.

Kada einą kalba apie šį 
magišką eleksyrą, prisijni- 
na Ponce de Leon 1512 me
tų prietikis. Jis girdėjęs ki
tus pasakojant, kad kur tai 
esąs nežinomoje žemėje 
fontanas. Išsimaudžius, se
nas žmogus vėl atjaunėja. 
Dar valdant, Porto Rico 
salas, tą pasaką jam tekę 
girdėti. Susidėjo sąlygos 
taip, kad jis buvo pavarytas 
iš salų valdininko vietos. 
Tada jis turėjo liuosas ran
kas surasti tokią žemę su 
pasakišku fontanu. Koją į- 
kėlė į tą žemę — Floridą 
1513 metais Velykų dieną. 
Labai jam akys nušvito su
radus laimingą žemę. Pa
gerbimui dienos, naują že
mę pavadino1 Pasque de 
Flores, ar “Feast of Flo
wers”, o mūsų kalba —Ve
lykų gėlių šventė.

Velykų gėlių žemėje 
Ponce He Leon tikėjos įrašyti 
magiškąjį fontaną. Deja, 
skaudžiai' nusivylęs grįžo į 
namus — suvargęs - pase
nęs, iš ilgos-sunkios kelio
nės. Mes radome šį fontaną, 
vargiai prajaunėsime ir 
gerdami iš jo magiškąjį el
eksyrą! \ . *7

Kurie į mano predikciją 
neįtikite ir toliau pasiruo
šę gurkšnoti išA magiško 
fontano eleksyrą, pagerini- 
<nui “vandens” skonio pri
imkite sekamą taisyklę: tu
rėkite du indu, kada geriate 
šį eleksyrą, perpilkite van
denį iš vieno indo į kitą ke
letą kartų, kad vanduo gau
tų gerokai orė ?— atsišvie
žintų — pasidarys priimnus 
gertu Vertės nenustos, sko
nis tikrai pasifaisys. Išban
dykite, nesigailėsite.

PRIEGLAUDA'
Įdomumų čia netrūksta. 

Kiek pavažiavus į šiaurva
karius, ( už miesto ribų, 
randasi patraukliai gražiais 
pastatais įstaiga — Ų. S. 
Veterans • Home. . Namai 
'šviesiai 5 gelsvos spalvos, 
Švarūs. Architektūra namų 
ir žęmvaizdis / akį žavėja. 
Pastatai šešių ir mažiau 
aukštų. Keliai ir takai jun
gia namus tvarkingai - pa
togiai. Ketvirtainės mylios 
pussaliukė — vanduo pus
račiu supa nuo rytų-^pietų- 
vakarų. 1 Gamtiškai graži 
vieta: , pušynėliai, užlajos 
mėlynas vanduo, ir kiti pa
gražinimai praturtina vie
tos išžiūrą. 1 ;

Kuteno noras - mintis pa
matyti - apžiūrėti ją. Susi
tarėme su draugais Siman- 
sais ir atvažiuojame. įsėdę į 
-jų “kaštanėlį”. Apžiūrėjom; 
ligonines, gyvenamus butus,

eriau bus išgėrus 
ndens, tai devynios

liuoslaikiui vietas, knygyną 
ir kitus. Įdomiai gyvena ve
teranai, gaspadoriškai tvar
koma įstaigą. Turi savas 
dirbtuves., Deja, stoka lai
ko, nemačiau dirbtuvių iš 
vidaus.

Įnamiai viduramžiai vy
rai — Pirmo pasaulinio ka
ro veteranai. Vieni atrodo 
sveiki, kiti pusėtinai palau- 
šta sveikata — krėsle ant 
ratukų vežami. Patys ,ir 
vieni antrus prisižiūri. Į- 
spūdis nejaukus. Antraip 
žiūrint, pasitenkinimą ,į* 
gauni. Žmonės be sveikatos, 
o pagrindiniais gyvybiniais 
reikipenimis aprūpinti — 
maištu, pastoge ir priežiū
ra. Kas kitas geriau gali 
suprasti jų reikalus? Nie
kas. Patys vieni kitus ge
riausiai suprantą, atjaučia 
ir prisižiūri.

Vieta atdara. Aptvarų jo
kių nematyti. Kam nepatin
ka — gali išeiti. Bet kur? 
Vienas mums ten esanti at
keliavo į prieglaudą. Iš sy
kio nesupratau, kas per in
cidentas — senyvas žmogus 
gulti ant laiptų prie admi
nistracijos namo. Atėjo j5a- 
siuntinis iš ofiso -jį kvosti. 
Atsakymo nėra. Kas dary
ti? Paima į vežimėlį ir nu
veža į raštinę. Veikiausia 
raštinėje pasisakys savo 
“misijoj tikslą, o kitaip’jis 
nekalba.

Matyti, vienas pasirinki
mas jam liko: eiti į prie
glaudą, arba mirti badu. 
Pasirinko pirmąjį — natu- 
rališka. Žpiogus atrodo dar 
ne senas. Tačiau gyvenimo 
audrų nustumtas į padug
nes. -Visaš jo turtas: maža, 
tarbelė su keletą menkos 
vertės dalykėlių, sena kepu
rė, etc. Gulėjo šone savo 
mantos! Pasiruošęs čia pa
silikti. Vingiuoto gyvenimo 
visi keliai jį čia atvedė. Ki
to kelįo jau nerado, o šią 
vietą. Todėl jis čia.

Kada esi sveikas ir matai 
įnamių sąlygas, nevilioja 
jos čia. Tačiau žmogus, gy
venimo žiaurių verpetų par
blokštas, be sveikatos, pasi
renka, nors ne jaukią prie
glaudą, senai galvai pri
glausti. Suvedus visą daly
ką į vieną, išvada išplaukia, 
kad šių dienų sąlygose, se
niems prieglauda — kelio 
galas— atsakymas neužtik
rintam rytojui.

Kokis likimas laukia tūk
stančių senų žmonių? Kur 
jie pasidėtų, jeigu panašių 
įstaigų nebūtų? Šis vienas 
incidentas parodo, kad vi
suomeniškų -įstaigų reika
linga. Patys jieško jų. Kam 
nebūtų smagu ir malonu 
baigti amžių laisvai, nuo ki
tų nepriklausomai? Laisvė 
brangi kiekvienam. Jeigu 
jau žmogus pasiduoda į 
“nelaisvę”, faktas už .save 
kalba, kokia buitis jį įstu
mia.

(Bus daugiau)

Sekmadienį, gegužes 4 d., 
5 vai. po pietų, Lietuvių sve
tainėje, 29 Endicott St., įvyks 
bankietas su muzįkale progra
ma. Rengia Aido Choras. Cho- 
riečiai pei* ilgą laiką ruošiasi 
prie šio bankieto, todėl jis bus 
vienas iš gefiausių. Programą 
pildys choras, grupės ir 'solis
tai. •

Visus. ir visas kviečiame at
silankyti. Rengėjai.

Įowelį Lawrence, Ha- | 
verhill ir Nashua lietu- 1 
viai Laukia Prakalbų

Dabar Naujojoje Anglijojeil 
— Bostono plačioje apybnkė-xj 
j e vyksta Leono PruseikoM 
prakalbos. « • a

Girdėtis, *jog jos vyksta 
bai pasekmingai. Pruseika yra j 
labai geras kalbėtojas, — gi- 
liai permatantis pasaulio poli- 
tinius dalykus. Todėl, kiek
vienam lietuviui,, kas tik nori -Į 
daugiau permatyti ir suprasti, į 
yra be galo svarbu pasiklau- 
syti tokio retai girdėto kąjbė- $ 
tojo. Turėtų kiek^enas atsi- 
lankyti ir pasiklausyti, nežiū-**S 
rint žmogaus pakraipų skirtu-‘.sj 
mo, kaip vienas ar kitas įsiti
kinęs.

Turėtų visi lietuviai ateiti į 
prakalbas, 0 nesutinkąs 
kalbėtojo mintimis, 
jam klausimus, 
bus laikas duotas, 
lygiai toleruojami.

Gegužės 2 dieną 
atvažiuoja į Haverhill, Mass. ; 
ir čią vakare Lietuvių Gedemi- , 
no Kliųbo svetainėje kalbės. | 
Tai bus šį penktadienį. Be 
abejo, Šio 
visi žino 
prakalbas 
kai.

Reiškia 
myninių mieštų, 
suminėta, lietuviai 
auksinę progą išklausyti svar
bias prakalbas žymaus kalbė
tojo, kuris visuomet nesu
griaunamais faktais uždegą 
klausovų jausmus ir paskatina 
prie gilesnio protavimo bei 
teisybės ieškojimo.

Gegužės Pruseika turės 
pasikalbėjimą su Lawre^e ir 
Methuen lietuviais. Tai U’vyks 
Maple parke. • ,

Gi gegužės 4, sekmadienį, 
Pruseika sakys prakalbą Law- 
rence‘iaus ir Methuen, Mass. * 
lietuviams. Tai bus nepapras
tas įvykis, bet apart kitų svar
bių klausimų čia bus kįrtu 
fhašinis paminėjimas ir ap- 
vaikščiojimąs 400 metų nuo 
pasirodymo pirmutinės lietu
vių kalboje spausdintos kny-.* 
gos. Tai bus istorinis įvykite, 
kokio riiekad pirmiau netii 
ta! Lawrence prakalbos pra 
sidės lygiai 2 vai. po pietų; Jj4 
jeigu tai bus Maple Parke, tai; 
traukite visi į tą gražųjį par 
ką. Apart kitko, ten ir svei
katos daugiau įgausite gražio
je pavasarinėje dienoję.

Lowell, Mass. — tą patį 
sekmadienį, tik jau 7 valandą ; 
vakare, gegužės 4-tą, Lietuvių 
Pil. Kliubo svetainėje, 14 Ty*j 
ler St., kalbės tas pats žymus 
kalbėtojas Vilnies redaktorius^ 
iš Chicago, Ill., Leonas Prūsei-, 
ka.

Lowell lietuviai jau labai 
šeniai, kaip girdėjo Pruseiką 
kalbant, dabar ir patys ’ 
klausimai iškilę be galo svar
būs, tad visi laukiame tokio 
kalbėtojo, kuris ir lowellie^ 
čiams puikiai išaiškins daly
kus, sukeikdamas daug nauįp 
sužinojimo.

Pas »mus taipgi, apart kitų 
svarbiųjų klausimų, kalbėto? 
jas aiškins, ką reiškia lietuvių 
visai tautai pirmoji lietu 
kalboje knyga, kuri pirmą^ 
kart pasirodė pasaulyje 400 
metų tam atgal ir kokį progre
są padarė. Įžanga bus dykai.

Pirmadienio vakare, gegu
žės 5 d., turėsime pasikalbė
jimą su draugu svečiu •— Prų-*’ 
seika. »

Gegužes 6-tą Pruseika kal
bės Nashua, N. H."

Nashua lietuviams irgi bi 
labai svarbu, kaip ir v^orr 
kolonijoms, išgirsti tuos pi 
čius klausimus iš gero kalbėtu 
jo Tr labai reto svečio, kas 
dasi tikrenybėje pasaulyje

Gegužės 7-tą Pruseika k« 
b ės Lynii} Mass.

Visur reikia gerai supąžil 
dinti lietuvius su Šiomis pri 
kalbomis, nes tai labai1 svai 
bus laikas.

J. M. Karsonate.^. 
Atsiprašome. — Vakar? 

korespondencija: susimaišė 
kita, todėl 
name

čia ją perspausd

I
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Na, susėdome sofoje... Stalas apkrautas 
valgiais, gėrimais. Paėmiau porciją ver
muto, porciją konjako, išgėriau šampa
no bonką — manau, geruoju nesibaigs, 

į Pradėjome siusti. Ji, vadinasi, paguldė 
’ mane, paėmė vinuogių kekę ir įsidėjo į 

raudonas lūpas. Pasiutus scena! Pečiai 
nuogi, ketinė kaip marios—kilst, kilst, 

kčiorts, manau, — geruoju nesibaigs. Su- 
g spaudė vynuoges tarp savo dantukų. Vo- 
“fcžmite! —rusiškai sako. Aš prislinkau 

prie jos artyn, su degancia/širdimi pra- 
[' dėjau lenktis. %Štai, bematant gausiu į

snukį/ galvoju sau. Niet! Ji, brol, aristo-
- kratė. Lūpomis paliečiau vynuoges, 
' nepaleidžia. Čia ji trakšt — užgesino

Šviesą. Dabar kaip liūtas puoliau ir pa
jutau, kad ji be peniuaro. Pasiutus, ji 
jau spėjo persirengti arba nusirengti... 
Šitą valandą aš užmiršau visus principus 

į ir idealus...
f — Che, ir įvyko...

— Įvyko tai įvyko, bet tą momentą, 
j kai ji degino mane savo aistromis, — 

trinkt, trinkt durys. Kaip šaltu vande- 
| niu man — ūžt. Pašokau, nors ji ir ne

paleidžia...' Sląstai manau. Išsitraukiau 
w brauningą... Ruki vierch!

Čia Sungaila pamatė, kad ne tik agro
nomas, bet visi seniai išsižioję klausosi jo 
pasakojimo. .

— Ponai, meskime bent kartą tas isto
rijas... Vėl nieks neišeis.

—Tegul, ponas teisėjau, pabaigia... 
Na, ir toliau... tu su brauningu.. Nuogas 
buvai?

— Kur nuogas? Argi aš tau sakiau, 
kad nuogas?

— Joukun darbs — šitą skaičiau va- 
kas žurnale, —. pamojo ranka burmis- 

B tras. — Tolstojaus apysaka!
—r Tu tą vieną Tolstojų ir žinai!... — 

įsižeidė Sungaila, ir nors dabar keli pra
šė jo baigt istoriją,., jis purtėsi. — Tolsto
jaus! gaidukas...

—Gana, eisim prie dienotvarkės punk
to! — pieštuku belsdamas į stalą, ramino 

B ’ teisėjas. — Taigi, turime ir daugiau pa- 
' siūlymų. Buvo sumanymas pastatyt ju- 

, bilijato vardo mokyklą, o gal šiaip ką su
galvojus. Kaip manote? Dirgelevičius

* paliekate prie savo sumanymo?... Gal* 
balsavimui paleisime, a?

—Juokun darbs, pons teisėjas! Mo
kyklų mes perdaug turime. Kas iš to 

B .mokslą— nėra kur dėti. Ant tvorų šlykš
ti čiai rašo išmokę. Aš patarčiau paminklą 

Į pamūryt. Kad taip ant arklio, su kardu
—’Vytautą. Gražu!

—Palaukit, palaukit! — pašoko Dū- 
kaip įdurtas, —■ kilo sumanymas!

! Palaukit! — jis pasikasė 
Jau užmiršau..; — sėsdamas 

pasakė viršininkas.
- Ei, dū-dū-dū! — uždainavo klebo- , 
— Domine, paimk dar vieną, — at-

—- ir pastūmė Dūdai pilną stik-

-kaušį. - 
audžiai

nsi

ji

stipriai laikėsi savo nuo- 
kad Vytautas reikia padaryti rai- 

kryžių ir skaitąs knygą. Kle- 
nors tam ir pritarė, bet vis dėlto ' 

originalesnio, kad paminklas 
iš visų, iki šiol buvusių. Jis ma- 

Florencijoje ir Romoje 
pat jojančius imperatorius, bet 

reta jų būdavę Sukombinuota kas nors 
t vaisių: vynuogių, apelsinų, obuolių.
Toji mintis beveik visiems patiko, nes 

ttvo tuo būdu iškelta žemės ūkio šalies 
mbohs. Esą, prie kunigaikščio kojų ga
ma" biftų skulptoriui nulipdyti pintinė 
i.markomis, agurkais ar rugių varpo-

ones

Ot, čia tai menas. Suprantat! — 
liaukštelėjo delnais Barniškis. Bet jis, 
aip medžiotojas, davė savo pasiūlymą,
- padaryt Vytautą smaugiantį vilką, o 
o apačia parašyt ką nofs iš Maironio.
Juo ilgiau ponai kalbėjo, juo naujes- 

itį ir keistesnių pasiūlymų jų galvelėse 
adosi. Vėl staiga visus bekalbančius, be- 
Iglnčijančius pertraukė pašto yiršinin-

• z

— Palaukt... pala... —* ir čia jis pradė- 
) krapštyti ausį, atsistojo, vėl atsisėdo, 
einu sudiavė sau į kaktą.-— Na, užmir-

Atėjo tokia mintis, kad būtų visi-

Šeimininkas Barniškis vėl iš po stalo 
pakėlė naują elevatorių.

Visi mokytojo šypseną suprato ir at
sakė tuo pačiu. Mat, sužinota, kad “ši
tas” tiesiog iš ledų. ’

Manau, skaitytojas, leisi išklyst mums 
iš vieškelio ir pasiganyt savo Pegasą so
drioje pakelės žolėje. Jeigu mūsų ponai, 
kalbėdami apie paminklą, nuvažiuoja li
gi meiliškų istorijų, muo gimnazijos lai
kų iki pasikalbėjimo apie nesočius ape
titus — tegul jų tvarka bus galima pa
pasakoti apie šitą kuklų, beveik nepaste
bimą veikėją, kompanijos ranką, kuri 
taip grakščiai svečiams taures pripildo.

Nuostabus žmogus buvo tas mokyto
jas ! Didysis Pestaloci galėjo savintis au
klėjimo metodus. Ir niekas geriau nejau
tė kompanijos pulso, kaip šitas nedidelis, 
apglamžytu švarkeliu, trumpa barzdute, 
retais dantimis, kumpa nosimi; beveik 
lėkštu pakaušiu, ežio stilium sugulusiais 
plaukais, padaras. Atrodė, kad Dievas jį 

- lipde, būdamas labai blogoje nuotaikoje 
arba neturėdamas Į<ą veikti ir į apskri
ties miestą paleido tik tam, kad jis būtų 
nuostabus ranklaižis, užimtų kėdę, kada 
jL tuščia, mokėtų ponų% sąskaitas, kada 
jie neturi su savimi pinigų, juoktųsi, kai 
už jį aukštesnės kategorijos ponas juo
kiasi ir verktų, kai kuri nors ponia ver
kia.

Tai buvo dar jaunas, jau nepriklauso
mos Lietuvos seminarijų keptas pedago
gas. Atvykęs į šitą apskrities miestą, jis 
be Europos žemėlapio, be dėžutės plunk
snų, atsivežė su savimi balalaiką, gitarą, 
klarnetą, armoniką, sulūžusį pijaniną, 
motociklą, dviratį ir medžioklinį šautu
vą.

Tuojau buvo galima manyt miestą su
silauksiant simfonijos orkestro. Čia ir 
ėmė mokytojas organizuot kanklininkus, 
gitaristus, įsisteigė tiek daug orkestrų, 
kad kiekviename lange galėjai 
skambinant gana pakenčiamas 
jas.

Tačiau jo judrumas, gyvumas 
josi nauja srove: pats pirmas, šimts ži
no, iš kur ištraukė keistą skrybėlę, užsi
movė trumpas kelnaites, atėjo tokią gra
žią dieną į klasę beveik pusplikis ir įsakė 
visiems vaikams įsigyti skautų unifor
mas.

Pasipylė, pabiro melsvi vaikai, kaip 
žibuoklėlės, su lazdomis, su pagaliais. 

, Mokytojas vaikus po rinką vedžiojo, bū- 
bnu į koją mušė, o pasivedęs į krūmus, 
aiškino nuostabius dalykus: kiškio pėd
saką surasti, lapės* lizdą, paukštį iš balso 
pažinti. Arba vaikams liepdavo, būti avi
mis, o pats, išsivertęs švarką, pasisaky
davo būsiąs vilkas. Ai, kaip vilkas į avis 
įsisukdavo — visai jau į mokytoją nepa
našus, nei iš keturių kojų, nei iš balso. a

Vaikams labai patiko* naujos pamokos, 
kur pamažu jau ir patys suoluose vilkais 
užstaugdavo arba ėriukais sumikenda- 
vo. Skaitmenys jiems pradėjo atrodyti 
nereikalingas daiktas, žemėlapy jie pra
ilgino Gangą ir Misisipi, sienoje kaban
čiam kažkokiam rašytojui, kaip negrui, 

k jie pripiešė auskarus.
Mokytojas su savo armija ėjo iš vieno.z 

' Štai, iš po vakarykščios nenūmigtos 
nakties jis aiškina būdvardį. Sunkiai, 
pro sapną slenka: žalias, raudonas, gra
žus... Kažkas už būdvardį įperša moky
tojui “kumelę,” kitas — veiksmažodį 
“švilpti,” kol pagalio didelis, tamsus 
būdvardis mokytojo galvą palenkia prie 
klasės žurnalo ir barzda prisiliečia prie 
išliniuotos grafos: Senasis testamentas:\ 
Moze perveda izraelitus per'Raudonąsias 
marias... * A »

Kyla klasėje bruzdėjimas, studentai 
su atplėštomis ausimis, iškišę chemiškais 
paišeliais nudažytus liežuvius, kyla de
besiu, būriu šoka per suolus, prie lango, 
šaukdami: — Sniegti, sniegti!...

* — Vaikai, vanagai! *— pakyla mokyto
jas ir, pamatęs tokį gamtos daiktavardį, 
pats užkamandija visiems bėgti į kiemą.

(Bus dhugiau)

girdėti 
męlodi-

vis lie

pine, tau alkoholi veikią j sme-

Pas Mus Kalbės Draugas L.
Pruseika Sekmadienį >

Sekmadienį, gegužės 4 die
ną, 3 vai. po pietų, Maple 
parke Nyks dideli pi'etūs; juos 
rengia Lietuvių Literatūros 
Draugijos ir Lietuvių Darbi-* 
ninku Susivienijimo kuopos. 
Tai bus pirmutiniai • pietūs šį 
pavasarį. Valgius gamins mū
sų darbščiosios, patyrusios 
gaspadinės. Valgiai bus geri. 
Prieš valgį svečiai bus “pačes- 
tavoti.”

Įsitėmykite, kad pietūs bus 
3 vai. dieną, tai visi1 laiku 
pribūkite. Tuojau po’valgio 
kalbės d. L. Pruseika, ten pat, 
Maple Parke. Kurie norės iš
girsti vien d. Pruseikos kalbą, 
tiems nereikės sėsti prie stalų 
ir valgyti, jei nenorės, tik rei
kės atvykti ne vėliau kaip ket
virtą valandą. Aišku, mes no
rime, kad valgytojų būtų irgi 
kuo daugiausia. Dėl to ir val
giai šį sVlcį.yra gaminami gar
džiausi.

Pruseikos kalba bus svarbu 
išgirsti , kiekvienam, nereikia 
to ir aiškinti; tiek daug inte
resingų klausimų apie darbo 
žmonių reikalus; kainų kili
mus, gązdinimai “raudonai
siais,” o xtuo tarpu varžymas 
darbininkų unijų, kad negalė
tų streikuoti, negalėtų orga
nizuotis. . . naujų žinių iš Lie
tuvos, apie lietuvius, .ir t.t.«

Deniui Sukatskui Padaryta 
Didelė Operacija

Draugas D. Sukatskas, LLD 
37 kp. raštininkas randasi* 
Lawrence General Hospital, 
ward E, roųm 9. Pereitą šeš
tadienį jam buvo padaryta 
ant vidurių sunki operacija. 
Po operacijos atrodo gerai ir 
manoma, kad operacija bus 
sėkminga. Jį galima atlanky
ti kas dieną nuo 10 valandos 
ryte iki1 8 valandai vakaro.

Prieš kelias savaites jis bu
vo smarkiai apsirgęs, viduriais, 
“intestinal grippe.” Po to, nors

kiek pasveiko, bet kas nors 
liko pažeista ir nesijautė ge
rai. Pasidavė ligoninėn ir po 
keltų dienų tyrinėjimo ir “X- 
ray” spindulių nuotraukų, bu
vo surasta, kad reikia pasiduo
ti operacijai.

Levose Gross Jau Namie
Drauge L. Gross, darbinin

kiškų organizacijųkiškų organizacijų narė ir 
darbuotoja, taipgi buvo ligo
ninėje ir jai padaryta opera
cija aht vidurių. Operacija 
buvo pasekminga. Ligone 
sveiksta sparčiai ir jatf ^rįžo* 
namo iš ligoninės.
~ Linkime abiem ligoniams 
greitai pasveikti!
Svarbus Pasikalbėjimas — 

me Bus ir L. Pruseika 
šeštadienį, gegužes 3 d., 6

vai, po pietų, ^faple Parke, 
fotas Lawrence’o ir apylinkių 
pirmeiviškų lietuvių bendras 
susirinkimas 
svarbiausiais
bus išduoti raportai iš įvyku
sių suvažiavimų, Liet. Litera
tūros Draugijos,'Amerikos De
mokratinių Lietuvių ir Liet. 
Moterų. Nuo mūsų kolonijos 
tuose suvažiavimuose dalyva
vo dd. J. Melvidaš ir S. Pen- 
kauskas.

šiame susirinkime dalyvaus 
ir d. L. Pruseika ir patars 
mums, kaip pasekmingiau pa
kelti veikimą mūsų apylinkėj.

Po bendro susirinkimo bus 
laikomas LLD 37 kuopos susi
rinkimas. Visi nariai dalyvau
kite. Atsiveskite naujų narių 
įrašyti į kuopą.

I

’ Nepamirškite p a k a 1 b inti, 
parduoti tikietus, atsivesti sa
vo pažįstamus, kaimynus, 
draugus, sekmadienį ant pietų 
ir paklausyti d. L. Pruseikos 
prakalbos.

ir pasitarimas
reikalais. čia

Rožyte.

Telefonistai sako, darbo 
sekretorius Sehwellenbach 
remia kompaniją.

Demokratinius žmones Patiko 
Nelaime

Jonas J. Gerdauskas, kuris 
gyvena Berlin, Conn., New 
Britain’o mieste, maliavoda- 
mas stubą iš lauko, kopėčių 
sudūrimui atsiliuosavus, nu- 
ipuolė ant žemės ir sunkiai su
sižeidė. Visas labai sutrenktas 
ir kojos kaulas lūžęs. Dabar 
gydosi New Britain’o ligoni
nėje.

Gerdauskas yra ns^iu Pilie
čių Kliubo, LDS ir keletos ki
tų organizacijų. Jį aplankius 
ligoninėje teko pasikalbėti 
apie jo planus, kuriuos mintyj 
turėjo, kad užsodinti daržą, 
prisiauginti šviežio maisto ir 
keletą stubų numaliavot vasa
ros laiku. Bet ši1 skaudi nelai
mė sutrukdys tą atsiekti.

LLD narė V. Yokimienė po 
operacijai ėjo sveikyn ir jau 
buvo pasirengusi eiti darban, 
kaip iš netyčių ir vėl turėjo 
pasiduoti po antra operacija 
ir tas draugę labai suvargino. 
Tačiau, vėl sveiksta.

Linkėtina Gerdauskui ir Yo- 
kimienei greitai susveikti ir 
vėl prisidėti palaikyme demo
kratijos !

Gegužės 4 d. pažangios or
ganizacijos rengia Gegužinės 
Dieną, Rusų svetainėje, 376 
Elm St., 2-trą vai. po pietų. 
Bus rodomi judžiai ir geras 
kalbėtojas iš New Yorko,

P a ž all g ūs, demokratiniai 
žmonės vysto kovą už pasau
linės taikos ir demokratijos 
palaikymą. Lietuviai turėtų 
dalyvauti Gegužinės parengi
me.

Darbo unijos buvo pasiun- 
tusios delegaciją į Washingto- 
ną pertikrihimui kongresma- 
nų ir senatorių, kad atmestų 
reakcinius bilius 
bet to neužteks,
nes turės smarkiau 
prieš bandymą suvaržyti jų 
teises organizuotis ir pelnyti 
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didesnes algas, idant pirkimo 
jėga būtų didesnė, kad gerbū
vis šalyje klestėtų.

Iš tikrųjų, susilaukėme keis
to laikotarpio, kad turčių kla
sė nepasitiki savo jėgomis bur
žuazinės demokratijos rėmuo
se. Turčiai laukia iš kongre
so aštrių teisių prieš komunis
tus, prieš unijištus ir vėliau 
prieš visą liaudį. Baimė tur
čiams gadina nervus, kad ry
tinėje pasaulio dalyje žmonių 
demokratija ima viršų. Tas 
atspindys gali Amerikos liau
dį padrąsinti kovai už geres
nę demokratiją. Todėl rau- 
donbaubių kampanija veda
ma visais ga?ais. ‘

Unijistas.

Binghamton, N. Y

Kamins-

išleista 
sūris. V.

4;

prieš unijas, 
Darbo žmo- 

kovoti

Iš LDS 6 Kp. Vakarienes
Vakarienė buvo sėkminga, 

nes pelno davė $91. Tikietų 
kainos buvo tik po 75 centus. 
Komisijoj buvo A. Žemaitie
nė, J. Gabužis, N. Garnienė, 
F.^Maldakis, L. Mainonienė ir 
A. Tinkūnienė. Dirbti padėjo: 

,P. Bakšienė, K. Jozapaitienė 
ir trys Jaunuoliai — A. šilkis, 
P. Jozapaitis ir A. 
kas.

Dovanomis buvo 
degtinės bonka ir
Kaminskienė paaukavo didelį 
ir gražų sūrį, didelis jai ačiū! 
Išleidus padarėme už jį pel
no $6.70, o už degtinę $10.50.

Daugelis draugų ir draugių 
nuoširdžiai platino tikietus ir 
po gerą skaičių išpardavė. Au
kavo ir daugiau - draugų ir 
draugių, kas prisidėjo prie 
padarymo pelno. Laike vaka
rienės visa eilė buvo iššaukti 
pakalbėti. Parengimas gerai 
pavyko. Visiems didelis ačiū!

Rengimo Komisija.

2o Metv koncertas- HrfOTd’ Sukakties i Conn.
RENGIA LAISVĖS CHORAS, PAMINĖJIMUI 20 M. SUKAKTIES VEIKIMO LIETUVIŲ MENO

IR KULTŪROS SRITYJE.

Sekmadienį, Gegužės 4 May
PRADŽIA 2:30 VAL. DIENĄ

Liet. Am. Piliečių Klhibo Salėje
227 LAWRENCE ST.,

■Į KM . i

‘ ' T • w •
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# . A. S. PUŠKINAS.
' Carskoje Selo Statu Ja
Urną iimetus vandens, ją į skardi sukūlė mergaitė.

Sėdi mergaitė liūdna# rankoj jos šukė tuščia.
Nuostabu! Teka vanduo, iš urnos sudužusios trykšta

Ties amžinąja srove sėdi ji ten amžinai. / .
Vertė A. VENCLOVA.

' LAISVĖS CHORUS, Hartford, Corin., Wilma Hollis, dir.

Programoj dalyvaus didelis būrys lietuvių iš toli ir artij
' VILIJOS CHORAS, iš Waterbury^ Conn, vadovybėje G. Ulmskaites. 

SIETYNO VYRŲ OKTETAS, iš Newark, N. J., ’ vad. J. Simeleviciaus.
' JUOZAS SABALIAUSKAS, žymus tenoras, iš Worcester, Mass. - 

GERTRUDE! ULINSKAITĖ, pasižymėjus dainininkė, iš Waterbury, Conn. 
JOHNNY/ROMAN, gabus smuikininkas.

Vietinis LAISVĖS CHORAS, vadovybėje Wilma Hollis, ruošiasi.pasirodyt šiame Koncerte su 
naujom dainom, duos solų, duetų it VYRŲ GRUPĖ sudainuos gražias dainas.

Įžanga $L00. Vijikams 50c. (su taksais). ų - . . . Užkviecia Rengėjai. t
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Binghamton, N. Y

bus gera, 
dienraščio 
Joe Clark 

Bus filmą

Kalbės 
redakto- 
iš New 
“Native

*

Pirmoji Gegužes
Bendras "Pirmosios Gegužės, 

rengimo komitetas deda dide- 
liausių pastangų, kad masinis 
Gegužinės paminėjimas būtų 
vienas iŠ pasekmingiausių. IŠ 
tikrųjų taip ir turėtų būti. Nes 
reakcija susiorganizavo gana 
stipriai ir paleido visas savo 
galimybes darban, kad sunai
kinus darbininkų unijas pir
miausiai ir visas laisves ir de
mokratines teises vėliau. Jei
gu reakcija kelia galvą ir vei
kia ^markiai, kad sudaužyti 
darbo unijas, tai ir darbinin
kai turime veikti dar smar
kiau, kad atlaikyti ir sutriuš
kinti reakcijos pasikėsinimus.

Kaip tik ir yra rengiamas 
šis masinis Pirmosios Gegužės 
apvaikščiojimas, kad susirink
ti visiems bendrai ir pareikšti 
savo galingą balsą prieš re
akcijos puolimus ant darbinin
kų ir pasisakyti' už bendrą vei
kimą, už vienybę, už išlaiky
mą laisvės ir demokratinių tei
sių ateičiai.

Kaip jau buvo minėta, kad 
šis Gegužinės apvaikščiojimfts 
įvyks sekmadienį, gegiižės 4- 
tą dieną, Lietuvių svetainėje, 
315 Clinton St. Pradžia 6 vai. 
vakare. įžanga 50c ypatai.

Programa 
angliško 
rius drg. 
Yorko. 
Land.” .

Visi vietųs lietuviai pasirū
pinkime dalyvauti šiame masi
niame apvaikščiojime. •

širdingiausiai užprašo visus 
dalyvauti.

Jungtinių Tautų 
Pirmosios Gegužes 
Rengimo Komitetas.

CHICAGOS ŽINIOS

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Fu h erai 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 trečiadienį 
ir sekmadienį.

6S0 5th Ave., kamp. 19th St. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel SOuth 8-5569

RONKONKOMA
8634

Paul, Robeson Dainavo ir 
Kalbėjo Chicagoje

Du Sable High School Com
munity House, 49 St. ir Wa
bash Avė., dainavo jr kalbėjo 
pasauliniai paskilbęs daininin
kas Paul Robeson. Koncertą 
ir prakalbas surengė Ameri
can Youth for Democracy. 
Svetainė buvo pilnutėlė jauni
mo. Džiuginančiai' klausė gar
saus kalbėtojo ir daininiųkc.

Kalbėtojas aiškino, kad 
Amerika kaipo tokia vis dar 
yra demokratinė, bet joje jau 
randasi nemažai naciškų i'de- 
jų, kurios plečiamos panašiu 
būdu, kaip Hitleris plėtė. Jis 
kvietė jaunimą budėti.

Robeson aiškino, kad jis tu
rėjo kalbėti ir dainuoti praei
tą savaitę Peoria, III., bet fa- 
šistuojanti elementai pistojo 
kelią ir nedavė svetainės. Bet 
jis pabrėžė, ka 1 jis grįš į Pe
oria ir darys viską,’kad išsi
kovoti »an demokraimę teisę, 
kact galėtų pasakyti' Peoria 
žmonėms, kokiais sumetimais 
tie ponai nedavė svetamės.

Mitingo dalyviai buvo pilni 
ūpo ir pasiryžimo vesti kovą 
už išlaikymą Amerikoje pil
nos demokratijos ir pasaulyje 
pastovios taikos. Dalyvis'.

'Hiiiiuiniiiiiowi iimiiWHiuuunnuBR

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Grand R«pi«l«, Mich. 
Li^tuviamfe , _ \

Vardan Rosefando Aido 
Choro ir nuo savęs išreiškiu 
širdingiausią padėką1 Sūnų ir 
Dukterų praugijos ir rengi
mo komisijos nariams už taip 
šiltą ir malonų priėmimą dai
nininkų, laike perstatymo ope
retės “Kada Kaimas Nemie
ga.”

Pas aidiečiūs randasi daug 
pasišventimo važinėti ir'links
minti visuomenę lietuvių kolo
nijų lietuviškomis dainomis ir 
operetėmis. Dalis narių -— lo
šėjų net išliko iš daęho tą die
ną, kad važiuoti į taip tolimą 
kelionę palinksminti lietuvių, 
-koloniją. Ir, deja, jų pastan
gos, pasišventimas nebuvo vel
tui! Publikos prisirinko pilnu
tėlė. svetainė. Buvo, kaip<ang- 
lų kalboje sakoma “very re
ceptive.” Nesigailėjo aplodis
mentų, kaip lošėjams, taip 
chorui. Tas įrodo, kad darbo 
žmonės, atvažiavę iš Lietuvos, 
per desėtkuš metų, įvertina ai
diečių lietuviškumą, nes juos 
linksmino tą vakarą tikrai lie
tuviškas choras — dainuojan
tis savo tautos dainas, šokėjai 
šoko savo tautos šokius. Vis
kas buvo aiškiai’ suprantama 
žiūrovams, kas primena jiems 
praeities dienas savo tėviškėjet 
Lietuvoje. Apsiašaroję dėko
jo lošėjams, mokytojai už 
taip puikų perstatymą!

Kuomet važiuoji į kolonijas 
ir pamatai tų žmonių pasiten
kinimą, jų dėkingumą, tai pri- 
sisemi daug daugiau energijos 
veikti “liaudies menui” ir at
eityje.

Aidiečiai gali didžiuotis, tu
rėdami tokią gfcaži’ą spėką 
“lošėjų,” ne “profesionalų” 
savo tarpe, tai paprasti dągbo 
klasės žmonės, 'kurie dirba 
sunkiai dirbtuvėse dieną, 0 va
karais pasišventę, nepaisant 
nuovargio, lavinasi vaidyboje 
ir dainoje, nereikalaudami jo
kio atlygininio. Aidiečiai turi 
gražaus jaunimo, kuris gra
žiai vartoja lietuvių kalbą ’ir 
turi savo tautos šokėjų gru
pę, kuri išsilavinus eilę viso
kių lietuviškų šokių! Kaipo Ai
do Choro mokytoja, jaučiu, 
pasitenkinimą jų prisilaikyme 
lietuviškuifio. Esu pati užau
ginta mažoj kolonijoj Wilkes- 
Barre, Penna., tai moku įver
tinti, kaip lietuviai Grand Ra

Padėka Seattle, Wash.

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Matthew A. 

BUYAUSKAS

H

Brooklyn 11, N. Y.

TeL EVergreen 8-9770 LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

TELEPHONE.
STAGG 2-5013

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

MATTHEW P. BALLAS
, (BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborias 
Liūdėaio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą, 
% Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo**. 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Tamstos Ateitis Nebloga

n

Ha,, matau milijonus besikankinančius Reumatiš- 
kuose skausmuose, rankų ir kojų galimo skausmuos^. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio ir nesmagu* 
mų varginam! žmonės skundžiasi. Deksnio Galinga 
Mostis, sudaryta iš daug skirtingų elementų ir bran
gių aliejų, iŠ skirtingų kraštų svieto, šildydama ga
linga šiluma sunaikins minėtus skausmus! Sena ii 
teisinga patarlė sako: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk bu Deksnio 
Galinga Mosčla. Turįme daug laiškų nuo žmonių, ku-

, ria liudija ir d-Skavoja už, pasekmingumą Deksnio 
GalingOB Moetiet. Kaina 2-dat $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16-oz. $5.00.

PASARGA: Neklausyk nė jokių kitų pasiūlymų į 
vietą tikrųjų DEKEN'S OINTMENT. Nebūk toks/kaip 
mūsų (>irmutinis tėvas Adomas. Jis žioplai paklausč savb 
Šonkaulio Jievos ir nustQhiS pasaulį Į 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

P. O. BOX 866, NEWARK, N. 3.

ratas
Traukiu paveiksiu^ famftjų, ves
tuvių, Kitokių grupių ir pavienių. 
Iš šerių padarau * 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus Z? j 
sudarau su ąme-^ l 
rikoniškais. ReM ? 1 
kaluiž esant x 
padidinu thkįo A 
dydžio, kokio pa-y^J 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKĘS.
512 Marion St.^ Brooklyn, 

Tel GLenmore f/6191

Stone Avė.
Broadway Line
is

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudąvoja pianus iš di

desnių įz mažesnius^ Spinet 
Style, stitūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mui ir nulękeriuoja.

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

________ _______ __-___ __________

Piknikai Jąu Čia Pat
Iki šiam laikui spaudoje la

bai mažai buvo kalbama apie 
piknikus, kurių čia bus kele
tas. Pirmutinis piknikas atsi
bus 4 d. gegužės, . nedėlioj, 
Crescent Picnic Grounds, Glou
cester Heights, N./ J. Šį pik
niką jrengią. LLD 64a apskri
tis. Reikią tikėtis, kad publi
kos bus daug, nes šalę vietinės 
publikos, draugai rengiasi at
važiuoti įr.UŠ kitų miestų.

Antras piknikas atsibus 18 
d. gegužės, kurį rengia LDS 5 
kuopa. Šis piknikas irgi bus 
svarbus, neš kada ši organiza
cija ką nors rengia, tai visa
dos tie parengimai būna la
bai gėri, visados patenkina pu
bliką.

Trečias iš eilės piknikas, tai 
jau pačios Laisvės, kuris atsi
bus '31 d. rugpjūčio, nedėlioj 
prieš Labor Day. šie visi pik
nikai atsibus Crescent Picnic 
Grounds. Vieta labai patogi, 
vieta labai graži, kur suva
žiavę draugės ir draugai ga
lės praleisti’’smagiai laiką. Ka
dangi gyvenimas hteina jau 
beveik į normales vėžes, tai 
šiemet nieko nestokuos, nei 
gėrimo, nei .valgio. Todėl, rei
kia tikėtis, kad šie visi pikni
kai bus labai pasekmingi, 
kaip iš moralio, taip ir iš ma- 
terijalio atžvilgio. Todėl, visi 
budėkime ir žiūrėkime, kad 
visi šie 
mingi.

šalę 
rengia 
kirsti ... 
rengia
Mes esame pasibrėžę suorga
nizuoti mažiausia 2 busus ant 
8 d. birželio į baltimoriečių 
pikniką. Todėl, iki pasimaty
mo, baltimorięčiai, mes jums 
atvesime ir kalbėtojus ir' dai
nininkus, mes pasižadame pa
įvairinti jūsų pikniką, mes pa-

sižadame padaryti jį 
mingu.

pasek

Per keletą metų susi dėju
sioms aplinkybėms philadel
phiečiai atrodė lyg apmirę. 
Philadelphia, ta sena progre
so tvirtovė, atrodė, kad pra
deda pamesti savo prestižą, 
Bet tai buvo ne tiesa. . < čia 
gyvavo per. daugelį metų Ly
ros Choras, kuris sulošė pro
gresyviame judėjime labai 
svarbią rolę. Choras faktiš
kai negyvavo per keletą metų. 
Dabar choras iš naujo susitvė
rė ir yra viltis, kad pakils ir 
išaugs iki aukščiausio laips
nio savo gyvavime. Kadangi 
choras neturėjo tinkamos vie
tos laikyti repeticijas, tai atsi
kreipė prie šiaurinės Dalies 
Republikonų susivienijimo', ku
ris suteikė sato svetainę vel
tui, 

y

Reikia tikėti, kad kliubo na
riai' prisidės ir prie išaugini; 
mo ir sutvirtinimo Lyrds Cho
ro. Reikia tikėtis, kad kliubo 
nariai' paragins savo vaikus 
prisidėti prie choro. Yra ragi
nami visi, kaip merginos, taip 
ir vaikinai, prisidėti prę išau- 
ginimo^choro. Choro pamokos 
atsibūna kiekvieną panedėlio 
vakarą, kliubo svetainėje, 
kaip 8 vai. vakare. - 1

Draugas.

piknikai būtų pasek-

to, philadelphiečiai 
labai didelį šposą iš- 
baltimoriečiams, * kurie 
pikniką Baltimore j e.

Chinijos Valdžia Bergždžiai 
Pūdo Gautus Laivus

pids ir apylinkės įvertino ai- 
diečjų menišką darbą:

Dėkoju lošėjams ir daini
ninkams už kooperavimą lai
ke perstatymo. Dėkpju pianis
tei Stėlla Smith-Smitrevičienei 
iš Detroit, ^Mįęį., kuri nepasi- 
didžiavo atvažiuoti1 iš taip to
li akompanuoti adiečiams lai
ke perstatymo. Dėkoju mūsų 
scenerijos meisteriui Justinui 
Misevičiui už gražų scenerijos 
įrengimą ir J. Ęuodžiui už su- 
fl0riavimą. 'Visa širdžia dėko
ju komisijai už įtektą man gė
lių bukietą.

Jūsų draugiškumas ilgai pa
siliks aidiečių širdyse!

Dąratęle Yuden,
Mokytoja.

Sydney, Australija. — 
Chinijos Chiang Kai-šheko 
valdžia jau seniau gavo 150 
motorinių žvejybos.laivųir 
laivukų iš .Amerikos ir 
Australijos. Bet 140 tų lai
vų, visai nenaudojami, 
bergždžiai rūdyja prieplau
kose.

• Apie tai pranešė austra
lai, kurie paskutinėmis die- 
nomi nuplukdė Chinijai dar, 
15 naujovinių žvejybos lai
vų su Dieselio motorais.

PRANEŠIMAI

•Viako Pa Biskj
Vasario 11 dieną išėjo į 

streiką pąpkių galvijų sker
dyklų darbininkai ir streikavo 
60 dienų. Dabar grįžo darban, 
a-r jie ką laimėjo, tai sunku 
pasakyti, nes visi' darbininkų 
reikalavimai pavesti sutaiky
mo sprendimui (arbitration). 
Darbininkai reikalavo pakelti 
algą ir pagerinti darbo sąly
gas. Bet ar jų reikalavimai 
bus patenkinti, tai ateitis pa
rodys.

Kelios savaitės atgal susi
kūlė busas su troku. Nelaimėj 
9 žmonės užmušti. North 
Coast busas su keliauninkais 
važi'avo iš Portlando, buvo 
apie 6 mylios nuo Seattle, 
kaip tuo kariu gazolino dide
lis trokas išvažiavo ant kelio 
ir busas į jį atsįmušė. Trokas 
ir busas nukrito į upę, nes ne
laimė atsitiko ant tilto. Buše 
buvo 19 žmonių, iš jų 9 Žuvę* 
o 16 išsigelbėjo.

Įkritus J^usui į upę jis prisi
pildė vandens. Buše nebuvo 
jokių. įrankių, kurių pagalba 
būtų galima išmušti- langus. 
Tik apylinkių žmonės, pajutę 
nelaimę, atsinešė kirvius ir iš
kirto buso viršuj skyles, per 
kurias ištraukė gyvus, bet ki
ti jau buvo prigėrę.

Taip žmonės turėjo žūti dėl 
kompanijos kaltės. Jeigu ba
sas būtų lėčiau važiavęs, tai 
vairuotojas būtų galėjęs jį su
laikyti, kada trokas išlindo 
ant kelio. Bet kompanijos no
ri, kad busai važinėtų kuo 
greičiausia, nes daugiau “tri- 
pų” padaro, o žmonių gyvas
čių nepaiso, net viduryj buso 
neįtaisyta įrankiai, kuriu pat 
galba būtų galima išmušti lan
gus ar duris. Ir-dabar sužeis
tus, visus šlapius žmones kitas 
busas paėmė ir pirma nuvežė 
į stotį, nes to reikalavo kom
panijos tvarka, o jau tik pas
kui juos vežė į ligoninį.

PRANI SIMAS
HARTFORD, CONN.

Gegu. 4 d, Laisvės ChorasGegu. 4 d., Laisvės Choras ap- 
vaikščioja savo 20 m. gyvavimo su- 
kaktį. Ruošia puikų Koncertą. Pub-. 
likos skaitlingas atsilankymas pri- J 
duos'Chorui daug energijos dainuoti 
ir dirbti toliau, sulaukti kitus 20 
metų. Pradžia bus 2,val dieną, pro* ? 
grama prasidės 2 f30 v. Kurie pasi
vėluosite, negirdėsite piln'os ■ progra- ^ 
mos. Tad kviečiame visus dalyvauti 
Ąm. čiliečių Kliubo salėje, 22T « 
Lawrence St. Užtikriname, kad bū- 
site pilnai patenkinti su gražia ir. jga 
įvairia programa. — VisotskienF.

(100-101)

ELIZABETH, N. J.
Du susirinkimai įvyks viena dte-

mas. bus LDP Kliubo. 2 vai. dieną- 
pasibaigus šiam susirinkimui prasi- 
dės LLD 54 kp. Tai bus geg-4 
po 408 Court St Visi, kurie supranr 
tate dabartine situaciją, privalėte , 
pribūt į šiuos mitingus. Atsiveskite , j 
ir naujų narių prirašyti į abi ergte 
nizacijas. — Kom. (lOOulOl)

BINGHAMTON, N. V.
LLD 20 kp. moterų skyr. susirin- 

khnas įvyks geg. 2 d., Liet, salėje, “ 
315 Clinton St., pradžia *1:3O ▼. v.. 
Visęs Moterų skyr. narės turėtumėt 
dalyvauti šiame susirinkime, nes tu- 
rime diaug svarbių reikalų atlikti 
Prie progos nepamirškime ir naujų į 
narių atsivesti prirašyti prie 
riaus. — O. Gimienė, sekr. 
\ , (lOP-101)

LOWELL, MASS. .
Svarbios prakalbos. Rengia LL£ 

44 kp. Liet. Piliečių Kl., 14 Tylei 
St., pradžia 7 v. v. Įžanga veltui 
Kalbės L. Prūseika, Vilnies redakt.y 
iš Chicago, Ill. Jis nurodys ką davė 
lietuviams kultūriniai atsiradimas 
spausdintos knygos ir koki progresą 
lietuviai padarė bėgiu tų 400 m. su # 
spausdintu žodžiu. Taipgi kalbės K* 
kitais svarbiais klausimais. Kviečia- || 
me visus dalyvauti. (100-101)

HARTFORD, CONN.
Gegužės pirmosios, apvaikščiojimas 

įvyks g^g. 2 d., Liet, salėje, 155 fe 
Hungerford St. Kalbės Daily Wor
ker redaktorius George Morris, iš-T 
New Yorko. Bus ir kiti kalbėtojai. 
Taipgi bus ir muzikai iška progra
ma.

v.
Kviečiame dalyvauti. Pradžia * 
vr (100-101)
BROCKTON, MASS. 3

Paminėjimas pirmas gegužės, pa- 
saulinės darb. šventės, įvyks geg. 2 
d., Liet. Taut. Namo apatinėje salė
je, 8 Vine St., 7:30 v. v. Kalbės ' 
Emanuel Blume iš Bostono. Bus ir 
krutamieji paveikslai apie velionio 
prezidento gyvenimą ir jo darbus. J 
įžanga dykai. Kviečia rengėjai.

(100-101) '

8

5 
v.

BROCKTON, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks geg. 
d., L. T. Namo kambariuose, 7:30 
v. Visi nariai prašomi būti susi

rinkime. Turim daug svarbių reikalų 
aptarti, prisirengti prie vasaros vei
kimo. — Geo. Shimaitis, Fin. RaŠt.

(101-102)

WORCESTER, MASS.
Geg. 4 .d., 29 Endicott St., įvyks 

gražus bankietas su muzikgfle pro
grama, 
Rengia Aido Choras, kviečiame vi
sus daly vau t|> Pradžia 5 v. v. • ------------------------------------------- -------

Dabar

seime-

BRIDGEPORT, CONN
ALDLD 63 kp. susirinkimai 

geg. 2 d., 7:30 vai .vak. 407 Lafay
ette St. Meldžiu visų narių dalyvą^fj 
ti, nes yra svarbūs dalykai apsvarš- įg 
tyi, liečiant kuopos stovį. —f A. fch- 
eis, F. Rašt. (.100-101) 
z PHILADELPHIA, PA. .jĮį

Du nauji judžiai iš Tarybų Sąjun- * 
gos. Penktadienio vakare, gegulfti ' 
2 d., Poplar Thedtre, 903 N. 6th St. 
pradės rodyti judžius “The Turning. 
Point” ir “Beethoven Concerto,t 1 
Abu veikalai Žavingi. — A. J. S. 

(100-101) '

Vaclo \ Tumanio paramai.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

♦ - *’ ' V J

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

ATEIKITE. PASIMATYTI SU GIVJAIS.
t t , Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

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

. / • { 1
----

1 /J.'..' 1 z

CHARLES J. ROMAN
' 'W' " ‘ (RAMANAUSKAS) , • \

‘ < 'y*. • ?

. Laidotuvių

> Liūdėsi© valandoj9 Kreip
kitės prie manęs, dieną 
ar naktį, • greit suteiksi
me modemiškų patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū- 
sų šermeninė/ Mūsų pa- 
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkintu . /

1113 Ml Jlernon & 
PHILADELPHIA, PA.

Telefoną* Poplar <110

Praėjo apie 6 menesiai nuo 
pereitų valdininkų rinkimų ir 
jau daug kas pasikeitė į kitą 
pusę. Po rinkimų, kaip kurie 
labai džiaugėsi, kad pirmei
vius' prašalino iš vąjstybės sei
melio. “Dabar, — sakė, bus 
viskas gerai, nes visus bolševi
kus iššlavė iš seimelio!” 

f

Veltui džiaugėsi! 
viskas virsta į prastą 
Sausio mėnesį valstijos
lis praleido bflių, kad būtų pa
naikinta seneliams pensija. 
Per pastaruosius du metus se
neliai gaudavo pensijos po 
$50 į mėnesį. Seneliai buvo 
veltui gydomi, gyduoles veltui 
gaudavo, ir dentistai1 veltui su
taisydavo dantis. Vis tai bu
vo liaudies ir pirmeiviškų val
dininkų iškovota, kad žmo-* 
nėms būtų geriau gyventi. 
.Washington valstija buvo pa
garsėjus, kaipo pirmeiviška 
valstija. Bet laike pereitų rin
kimų į valstijos seimelį išrin
ko visus republikonus — re
akcininkus, Na, jie jau ir pa
rodė, ką jie gali.

. Dabar seneliams panaiki
nama $50 pensijos, kuri buvo 
mokama į mėnesį. Dabar visi 
turės eiti per naują ištyrimą ir 
pensiją mokės jau tik tiems, 
kuriems būtinai bus reikalin
ga. Panaikino gydytojų veltui 
seneliams patarnavimą ir gy
duolių gavimą.

Dabar, jeigu žmogus turi 
savo namuką, tai jį turi užra
šyti valstijai ir jau tik tada 
gali rėikalauti senatvės pensi
jos, arba turi parduoti tą savo 
namelį ir pinigus pravalgyti ir 
'tik kada jau nieko neturės, 
tai galės prašyti pensijos.'

Ta? matote, kokia jau per
maina įvyko. Bet už tai yra 
kalti patys piliečiai, nes jie 
išsirinko tuos ponus. Galimas 
daiktas; dar bus ir daugiau 
permainų į blogą pUsę — pa
gyvensime ir pamatysime. Ir 
patarlė sako: “Tokią stubą 
pastačiau, kiek man medžio 
davei,” Taip ir čia.\ patys 
įmonės išsirinko tuos valdi
ninkus, tai patys ir atsako už 
lai — gavo* ko norėjo. •

' 5. G.

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas į^yks 

geg. 2 d., 7 v. v., 15-17 Ann St., 
Harrisone. Kaip jau daugeliui narių 
yra žinoma, kad praeitame susirh> / 
kime yra nutarta vasaros laiku su- i 
sirinkimus pakeisti iš sekmadienių į r 
šiokį vakarą, tai dabar pranešame, 
kad perv visą vasaros sezoną, susiri^^B 
kimai įvyks kiekvieną mėnesio pit1*'/ 
mą penktadienį, 7 v. v. Prašau vtąus 
į susirinkimą pribūt į penktadienį.—• J 
V. W. Zelrn. , (100-J01) :

ROCHESTER, N. Y.
Geg. 2 d., vakare, Gedimino salėj, / 

575 Joseph Ave., bus rodoma 2 Tą- | 
rybų Sąjungos filmos — “Apgynimas 
Leningrado“ ir viena iš Lietuvos,./'^ 
dar niekur nerodyta. Pelnas eis de- 
mokratihlų teisių gynimui. Įdomios | 
pamatyt -ir naudingam tikslui, tąi 
svarbu dalyvauti visiems lietuviams j 
ir ne lietuviams. — B. Br

SO. BOSTON, MASS.
Motinų Pienes minėjimas - vaka- 

riene su programa įvyks geg. 3 <L ? 
8 vai. vak. 318 Broadway. Kalbūs \ 
K. Petrikienė iš Brooklyn, N.' 
Kviečiame atvykti. — H. T.

PHILADELPHIA, PA. JI
Pirmutinis šios vasaros- piknikai, >. 

geg. 4 d. rengiamas LLD 6Uo Ap^t/į 
kričio. naudai. Crescent PIcwMiM 
Grounds, 56 Cornell »Ave., Glouces* ' 
ter Heights, N. J. Turėsime gėrimų 
ir užkandžių. Bus daugelis svečių aįį 
iš kitų miestų. Kelrodis: Automobi-^ 
liais važiuodami iš Phila. ar pe^^‘ 
Phila. nuo Delaware Bridge, laikyki! 
kites Crescent Blvd. (Rt. 130), ly-^ 
giai 5 mylios nuo titlo iki pat vietoA %fl| 
Važiuokite iki Nicholson Rd., 
ant Vieno kampo yra Betty’s MušfJ 
cal Rar, o ant kito kampo Atlantic*'; 
Gas stotis ir čia pasukite po dešĮkl! 
niai ir už vibno bloko rasite piknikų^ 
vietą. Važiuojanti bosais, nuo Ma^g 
ket St. Ferry Camdene paimki!^ 
No. 52 Bus Century-Transit Co. 6^® 
•jumis dąveš iki pikniko. Busai lše4mffl 
nuo 10 vai., kas 15 minučių. Kvi4- 
člame dalyvauti. . ' (101-101^ ^

EASTON, PA. " ’
Geg. 4 d., apvaikščiosime gegam| i 

nę darbininkų šventę, 7:30 v. v. Udrs 
garų Darb. Salėje, 1110 E. 3rd 
Bethlehem. Bus prakalbos, knita- 1 
mieji paveikslai ir kitokių painar^ 
gfnimų. Įžanga veltui. Dalyvaūk|W^H 
visi. *■.. J $2

rvL/'i-
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BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

L

Tel. EVergreen 4-8174

, Koresp.

m.

i Valandos:

Staten Islande viėna diena 
praeitą sekmadienį kilo 31 žo
lių ir krūmokšnių gaisras, me
nama, del numestų neužgesin-

• BROOKLYN, N. Y.
Tel.EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

'erai padirbti, padaryti vokie- 
Prašome užeiti pas: Isidore 

Chalkis, 316 Suydam St., Brooklyn, 
N. Y.

^Policistas John Nulty, 40 
m., nusišovė namie, 126 Ter
race Place, Brooklyne. Nega- 
lėjęę pakęsti vidurių,nesvei
katos.

. DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką

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

kuom aprūpinti.-
Durys atdaros 3:30 vai. po 

piet; vaidinimas nuo 5-toš vai. 
Įžanga tik 60 centų (taksai 
įskaityti). <• ■■■:

Steven Augustine & Frank Sanko 
,. SAVININKAI ' -

' PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS .
Kiekvieną dieną yra didėlis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja trijų kambarių 

apartmentas, modemiškai įrengtas. 
Kreipkitės po: 91-49 — 115th St., 
Richmond Hill, N. Y.

* (100-102)

Valandos: i
į 1— o vakare

, Penktadieniais Uždaryta

Juozo Lugausko
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

* ' r 1 .

426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

NewYorto'

■

v

i

"Lietuvos Žiedai”*

i
ir

Į sekmadienį, gegu-

t

ma mat

L-aSa4

e? A

th

Liet. Laisves Radio 
Kliubas.

WM. SKUODIS 
564' Wythe Avenue 

• Brooklyn, N. Y.
Tol. EVergreen MJOfi-fl

474 Knickerbocker
Brooklyne; pradžia

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street * 

•’ Brooklyn, N.. . Y. 
reen 4-8(MI9

SUVAIDINS ARTISTŲ GRUPĖ Iš 
• BRIDGEPORT, CONN.

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 UnionAvenue 
Brooklyn, N. Y.

Durys atdaros 8:30 P. M. Vaidinimas nuo 5 vai 
1zoi»a T7nn»o

afr* I iimMfii

U

Darbo Santykių. Taryba bu
vo pasišaukus “soft drinks” 
industrijos sįvininkus ir tos 
industrijos uniją Į derybas A>a- 
otanttnao Lioioti frniofn aavoi-

CHARLES VIGCNAS
284 Scholcw Street 

Breelclyri, N. Y.
J ■

Telephone EVergreen 4-8Si8

į

L rwh juiibi ii ,.rti >iitf iMttlįaiįĮ

Iš tietuviy Kalbos 
Mokyklėlės

Kaip Mes Atrodysime 
Pirmos Gegužės Parade

6-tas ptiMipia 
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Ketvirtad., ‘ Gegužės 1, 1947

Naujiena Brooklyno
Lietuviams

Jau seniai1 Čia yra rūpinama
si įsteigimu tobulos lietuviams 
radio programos. Bet pokari
nėse sąlygose sunku buvo 
gauti stotį. Pagalinus, Didžio
jo New Yorko apylinkėje įsi
steigė Lietuvių Laisvės Radio 

‘Kliubas, kuris gavo pusvalan
dį laiko WBYN Broadcasting 
stotyje, Brooklyne’ir jau pra
dės transliuoti lietuvių pro
gramą kas sekmadienio rytą 
nuo 10:30 iki 11 vai. Progra
ma prasidės su 11 diena gegu
žės.

Sekmadienį; geg. 4, Laisves 
salėje, 427 Lorimer St., įvyks 
Lietuvių Laisvės Radio Kliubo 
susirinkimas. Pradžia 10 vai. 
ryto., Kiekvienas tėvų kalbą 
branginantis žmogus, kiekvie
nas mylintis girdėti lietuvišką 
dainą ir lietuvišką žodį per ra- 
,dio, turi prisidėti prie šio kliu
bo. turi rūpintis išlaikymu Lie
tuvių Laisvės Radio Kliubo 
programos.

Šią programą rūpinsimės 
vesti kuo tobuliausia, kad ji 
patiktu kiekvienam kilnios sie
los lietuvi ui, kad ji savaimi 
šauktu kiekviena asmenį įver
tinti ir branginti meną.

Mes kviečiame menininkus: 
dainininkus ir instrumentų 
muzikus, prisidėti prie pildy
mo šios programos. Visi rū
pinkimės, kad ta programa 
būtų kuo puikiausia. Mes taip
gi duosime rūpestingai parink
tų svarbių žinių iš įvykių 
Amerikoje, Lietuvoje ir kituo
se pasaulio kraštuose.

ši programa tarnaus Ameri
kos lietuviams kaipo vienyto- 
jas jų palaikymui lietuviško 
meno ir kitiems kultūriniams 
siekiams. Jos išlaikymas yra 
svarbus dalykas. Vien tik di
džiojo New ’Yorko lietuviai 
šios radio programos negalės 
Raikyti, reikia platesnės pa
ramos. Reikia organizuoti 
kliubus visuose miestuose, kur 
tik ši programa bus girdima 
ir reikia sukelti finansų pro
gramos išlaikymui.

.Kviečiame į darbą visus šios 
radio programos šalininkus. 
Tuojau tupi būti organizuoja
mi kliubai ir teikiama finansi
nė' parama -šiam gražiam rei
kalui.

Lietuvių BūrioGegužinėj 
Paskiausios Žinios

Lietuviai šiemet būsime be
veik viduryje parado, desim
toj iš 17-kos divizijų. Iš to, be 
agitacijos, bus visiems aišku, 
kad svarbu atvykti laiku vi
siems tiems,, kurie gali išlikti 
iš darbo ar mokyklos.

Kadangi martuosime visą 
kelią aiškioje dienos šviesoje, 
tad taip pat nepaprastai svar
bu, kad mūsų eilės būtų skait
lingos ir tvarkios. Tai dar vie
na priežastis, ęlel ko turime 
pribūti laiku visi, kuriems ga
lima.
LAIKAS IR VIETA 
SUSIRINKTI

3 vai., dešimtoje divizijoje, 
53rd St., tarp 8 ir 11 th Ave
nues, užpakalyje IWO tauti
nių grupių.

Prie Laisves salės palauks 
iki 3:15, kad suspėtų susiedi- 
jos studentai-jaunukai, keliau
siantieji padabintu sunkveži
miu, thipgi auto mašinomis. 
KAIP GALĖS NUSPĖTI TO
LIAU GYVENANTIEJI STU
DENTAI IR DIRBUSIEJI 
LIG VAKARO

Studentai prašomi važiuoti 
tiesiai iš mokyklų į 53rtl -St. 
— visi tie, kurie tikisi suspėti 
pribūti apie 3:30 ir ne vėliau 
4 vai.

Atvyksiantiems po 4 iki 
4 :30 važiuoti prie 42nd ir 8th 
Avė., ten įstoti į atmaršuojan-

tį lietuvių būrį.
Po 4:30 pasitikti lietuvių 

būrį prie 23rd St. ir 8th Avė. 
stoties.

Lietuviai turėtume įmaršuo- 
ti: į Union Square" .ne vėliau 
K:30.

Kaip Sužinoti, Ar Mes 
Pramaršavę

Išsėdę iš traukinio, pasidai
rykite, ant kurio kampo ar
čiausia randasi pastatytas 
United May Day Committee 
tvarkos pridabotojas. Jo pa
klauskit, kąlihta divizija da- 
,bar martuoja (jeigu turit išsi- 
kirpęs .vakar dienos Laisvėje 
tilpusį visų maršuotojų sąrašą, 
pagal einančias '.Organizacijas 
ir pats atrokuosft, kuri divizi
ja martuoja). , ■ .

Lietuviai būsime 10-je divi
zijoje.

Jeigu būsime' pramaršavę, 
čia pat paėmę požeminį trau
kinį iki sekamos stoties, pasi-’ 
vysit, jbigu nepramaršavę — 
palauksit.

Visi, kuriems laisvė ir taika 
brangi, turėtų būti šiame Ge
gužės Pirmos parade šio ket
virtadienio popietį, gegužės 
(May) 1-mą. Tad ypatingai 
mes, darbo žmonės martuoki
me kiekvienas nors dalyje pa
rado, jeigu visame neleidžia 
sveikata ar sąlygos. >

Lietuvių Komitetas.

Dabartiniu laiku mūsų 
tuvių Kalbos Mokyklėle

Lie- 
ruo- 

šiasi prie mažo pąręngimėlio, 
paminėti užbaigą ’ mokyklėlės 
dėl vasarinių atostogų.

Šioje programoje bus suvai
dinta mažas komiškas veika- 
liukas, “Jonuko” Liga,” kurį 
suvaidins vien tik mokiniai. 
Taipgi bus graži deklamacijų 
dalis, muzikos, solo ir šokikių 
grupė. Vyturėlio stygų ansam
blis taipgi išpildys gražią mu
zikos dalį.

Po programos bus skanių 
užkandžių, tadgi nepamirški* 
,te atsilankyti, nes jūsų dalyA 
vavimas sukels ūpą Jaunuo
liams dėl kito sezonS mokyk
lėlės. t

. Bilietų kaina tik 65c ir juos 
galėsite f įsigyti pas mokinius 
arba pas mokytoją Juozą By- 
roną. šis parengimas įvyks 
gegužės 24-tą dieną, Laisvės 
salėje, 7 vak vak.

Nepamirškite visi dalyvau
ti ir atsivesti' draugus, ypač 
jaunimą. Po programos bus 
“tortų” laimėjimo kontestas ir 
įvairių "žaidimų. Dalyvaukite 
visi, ypatingai musu jaunuo
liai. L. K. M.

Lietuvių būrio gal viny j e pir
miausia pamatysimi e trijų as
menų nešamą didelę iškabą bu 
užrašu:

—- American-Lithuanian Or
ganizations for Peace and 
Freedom.

Toliau būryje matysime apie 
porą desėtkų kitų mažesnių 
plakatų-iškabų su šūkiais.

Naujovė su mumis šięmet 
bus ta, kad važiuos spalvingai 
pasipuošęs didelis sunkveži
mis. Jo kraštuose, tarsi garbės 
sargai, stovės lietuvių tautin. 
kostiumais pasipuošusios merT 
ginos-moterys. Viduryje vy
riausiais keleiviais bus jaunu
tis gabus armonistas, grupė 
mergaičių šokėjų, dainininkių, 
per jauni martuoti jaunukai ir 
jų palydovės motinos ar “se
nutės” ir kiti galintieji* mar- tų degtukų.

šuoti tik vežime. \
Panašiems tikslams tarnaus 

ir mašinos. (tik iš anksto re
gistruotos galės važiuoti pa
rade).

Mūsų būrio kapitonais šie
met turėsime jaunimą, kaip 
ir turėtų būti.

Prašoma, kad dalyvausian
tieji parade studentai vaikai, 
kuriems per toli suspėti prie 
Laisvės pirm 3:15, važiuotų 
tiesiai į 53rd St., New Yorke, 
čia jie bus aprūpinti ir lengvu 
popietiniu užkandžiu-sandvi- 
čiais, nereiks klaikinėti po 
perpildytas apylinkės kavines 
apsaugai1 nuo alkio.

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

32 Ten Eyck Si
BROOKLYN, N. Y.

Dabar pasikalbėsime apie 
Pranuką, dvarininkų Daunorų 
piemenį, šį charakterį vaiz
duojantis jaunuolis savo vaidi
nimu dar nėra daug pasirodęs 
publikai, bet ganą gerai yra 

r‘ Brooklyno apylinkės lietu
viams žinomas, kaip muzikan- 

: tas-armonistas.
Operetėje “Lietuvos žie

dai” vaidina piemenių Pranu
ko rolėje Alby Augulis. Tai, 
pagal savo amžių, stebėtinai 
gabus vaikinukas. Jis ir lietu
viškai kalbą visai gerai, nors 
jo prigimta kalba, arba kalba, 
kurią jis dAugiausia girdi — 
angliška. Esu tikras, kad Alby 
Augulis, kaipo Pranukas, jus 
nė tik patenkins, bet ir suža- 

• vės, kaip savo lietuviška žo
džių tarme, savo vaidinimu 
(jis turbūt iš prigimties akto- 

xrius) ir visu savo vaikišku ap
siėjimu. 1 Jis. kaip ir daugelis 
kitų operetėje vaidintojų, yra 
mūsų visų ateities viltis ir tė
vams garbė. Iš jo mes daug 
tikimės meno srityje ateityje, 

į Tikimės ir daug malonumo 
, turėti matydami jį gegužės 11 

d., vaidinant operetėje “Lietu- 
ž vos žiedai.”

Operetę parašė ir režisie- 
riuoja 'Jonas Juška; stato sce- 

n Brooklyno Aido Choras.♦,

su pagalba gabių pašaliečių 
vaidintoju; operetė bus per
statyta Schwaben Hall sve
tainėje, 
Ave.,
3:30 vai. po pietų; šokių pra
džia apie 7 vai. vakare; šo
kiams gros Antanas Pavidis ir 
jo Radijo Orkestrą; įžanga į 
vaidinimą $l;tvien tik į šokius 
60c, taksai įskaityti. Įsigykite 
įi'kietus iš anksto pas choris
tus, vaidintojus ar Laisvės raš
tinėje ir visi dalyvaukite.

Būrys Bronx Moterų 
Maršuos su Kūdikiais 
Vežimėliuose >

—Visur apkeliaujame, viso
kius darbus atliekame su kū
dikiais vežimėlyje, tai dėl ko 
rųes turėtume atsilikti nuo 
Gegužės Pirmos parado šį ket
virtadienį, — pradėjo disku- 
suoti Bronx moterys.

Sumanyta, padaryta. Jos 
nusitarė turėti būrį su visais 
vaikų vežimėliais. Tiem veži
mėliam į parado vietą nuvež
ti ir iš ten parvežti jos pasi
samdė sunkvežimį, o parade 
važiuos vežimėliuose jų kūdi-‘ 
kiai.

Teatras ir Balius
RENGIA LDS 50 KUOPA, SO. BROOKLYN

3-jų Veiksmų Tragiška Komedija

“MIKŠIŲ SVAJONES”

Labor Party Hall
4714—5th Avenue, South Brooklyn, N. Y.

/• (tarpe 47th ir 48th Sts.) z
PO VADINIMO BUS ŠOKIAI 

Gros GEO. KAZAKEVIČIAUS Orkestrą

Šį Sekmadienį “Mikšių 
Svajones” S. Brooklyne

Šį
žės 4 d., Labor Party svetai
nėje, 4714 —- 5th Ave., (tarpe 
47 ir 48 gatvių), So. Brook

lyn, N. y., įvyks vietinės LDS 
50 kp. metinis parengimas. 
Bus suvaidinta 3-jų veiksmų 
tragiška komedija. Suvaidins 
grupė artistų-mėgėjų iš Brid
geport, Conn. Bridgeport^ ar
tistai yra žinomi, kaipo pirmos 
klabės vaidintojai ir todėl at
silankiusius veikalo pamatyti 
jie nesuvils.

Southbrooklyniečiai užkre
čia Brooklyno ir apylinkės lie
tuvius skaitlingai atsilankyti 
ir pamatyti šią gražią komedi
ją.

Po lošimui bus šokiai, prie 
Qep. Kazakevičiaus orkestros. 
Bus taipgi skanių užkandžių 
ir įvairių gėrimų, žodžiu sa- 
-kant, * atsilankiusieji bus vis-

MIRĖ
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Josephine Alexander, 51
amžiaus, mirė balandžio 29 d. 
Gyveno 555 Westchester Ave., 
Bronx, N. Y. KūilaS pašarvo
tas koplyčioje, Prospect Ave. 
ir E. 152nd St., Bronx; Lai
dotuvės įvyks geg. 1 d., 9'vai. 
ryto, šv. Raymond kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Nicholas, sūnų Walter ir 
dukterį Eleanor. ,

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius F. W. Šalinskas 
(Shalins), iš Woodhaven, N.

Gegužės Pirmos Parado 
Paskiausių Žinių 
Sutrauka

Visa Gegužės Pirmos para
do eisena bus ant 8th Afrenue 
iki 17th St., ant 17th iki Union 
Square, per square išmarša- 
vus, skirstysimės.

Ankstybosios 10 *• divizijų 
pradas maršavimą iš 56th St.

Vėlybosios 7 divizijos pra> 
dės iš arčiau, nuo 38th St.

Pirmiausias būrys maršavi- 
me bus Bendros Gegužinės 
Komitetas, o po jo šaunioji 
Abrahomo Lincolp’o Brigada, 
kurios didžiuma narių kariavo 
dviejuose karuose prieš fašiz
mą. Jie susirinks 12:30 ir ne 
už ilgo pradės eiseną. Unipn 
Square pasieks ne anksčiau 2 
vai. (

Pąskutiniais eisenų je 17-ta 
divizija, visokių miestavų 
įstaigų darbininkai; Jie susi
rinks 5 vai., tad1 Union Square 
pasieks gal tik apie 6:30 ar 
7 tą vai. • 5

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Prilaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

.• 394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS> 1 kp. susirinkimas įvyks geg. 
1 d., Laisvės salėje. Visi dalyvaukite. 
Pažvelgkite j savo mokesčių knyge
lę, kad nebūtumėt susispendavę. 
Dabar narių gavimo vajus, tai pa- 
si’stengkite atsivest ir naujų narių į 
LDS prirašyt. Pradžia 7:30 v. v. — 
M. Stakovas. (100-101)

PARDAVIMAII i

Parsiduoda konstantinka ir armo
nika ' (dviem eilutėmis h Abu . muzi
kos instrumentai xra labai geros rū
šies, gerai padirbtj, padaryti Vokie
tijoje

Parsiduoda 2,-jvJ šeimų pamas 
(frame), be centralinės šilumos. Lo
tas 135x450. Aplink dideli medžiai 
pavėsiui. Autobusas pravažiuoja na
mą nuo beach’iaus j stotį. Yra gara- 
džius dviem automoboliams. Parsi
duoda už prieinamą kainą. Jeiga 
$600.00 j metus. Prašome kreiptis 
pas: Isidore Chalkis, 316 Suydam 
St., Brooklyn, N. Y. (100-102).
. -------------- ---------------- ■ .

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

’ 4 • •
Salę išnomuojame del puotų, pokiliy^ krikštynų 

parių, vestuvių.
Valgiais ir gėrimais Aptarnaujame žemom kainom.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

*

TONY’S.
UP-TO-DATE 

BARBERSHOP 
ANTANAS' UEIMONAŠ,

■ ’Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

RI.IIUI. . .............................................. Į................  I
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BROOKLYNO LIETUyiŲ
, Valgių ir Gėrimų Įstaigos

BULOVĄ
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

15 » • • <24ra

CAMMtDOE

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




