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Stalinas Sake, Galima 
Būtą Išlaikyti Taiką, 
Jei Amerika Norėtu

Telefonų Ko. Atme
ta Valdžios Siūlymą Plieno Darbininkų 

Naujas Laimėjimas

ŽYDŲ IŠTAIGA DĖKOJA 
SOVIETAM J. TAUTOSE

6,000,000 ITALU
STREIKAVO PRIEŠ
FAŠISTUS ŽUDIKUS

SO. BOSTONO IR APYLIN 
KĖŠ PROGRESYVIAMS

Neamerikinis Komitetas 
Skundžia Veteranus už 
Gegužinę Demonstraciją

Paleido 251 Kalinį; Anglai 
Nušovė 14 Žydu

Nusižudė Havanos 
Miesto Majoras

ŽYDAI SUSPROGDINO 
ANGLŲ KALĖJIMĄ 
PALESTINOJ

ITALIJOS POLICIJA 
GAUDO VALSTIEČIU 
ŽMOGŽUDŽIUS

LAISVĖ-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern State*.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

PAŠALINTI KOMUNISTAI
FRANCUOS MINISTRŲ 

KABINETO NARIAI

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
Kopija 5c

: Waterbury, Conn. —Val
stijos Gydytojų Draugija 
remia įnešimą seimeliui dėl 
gimdymų kontrolės.

Antradienis, Gegužės-May 6, 1946

Newark, N. J. 
taikius lėktuvui 
nusileisti, sužeista 13 buvu 
šių jame žmonių.

Šiuomi laiku mūsų, apy
linkėse lankosi Leonas Prū- 
seika. Jisai jau pasakė, visą 
eilę prakalbų. ’
\Šį ketvirtadienį, gegužės- 

8 d., įvyks-draugiškas pasi
kalbėjimas Suvienyt. Drau
gijų Svetainėje, 318 Broad
way, So. Bostone. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Atvykite į šį susirinkimą. 
Turime pasikalbėti įvairiais 
draugijiniais klausimais — 
apie Literatūros Draugiją, 
apie Darbininkų Susivieni
jimą ir 1.1. Taip pat bus pa
sitarta ir progresyvūs spau
dos reikalais.

Nepamirškit ketvirtadie
nį, 8 gegužės, būti susirin
kime, kuris "yra labai svar-

Flushing, N. Y — Žydų1 
Agentūra išleido padėkos 
pareiškimą ,Sovietų Sąjun
gai ir Lenkijai už tai, kad 
šių dviejų kraštų delegatai 
reikalauja, žydų atstovams 
balso dabartiniame specia
liame Jungtinių Tautų Sei
me, kur svarstoma Palesti
nos klausimai. Vadovauja
masis seimo .komitetas H feu 
anglais ir amerikonais prie
kyje kartą jau atmetė rei
kalavimus išgirsti žydų at
stovų nuomones. Šio komi
teto daugumas sutiko tik
tai, kad žydai galėtų kreip
tis į politinį seimo komite
tą. Vėl raginama suteikti 
žydams balsą seime. Anglai- 
amerikonai siūlo tik išrink
ti komisiją Palestinos daly
kam tyrinėti, daugiau nie-

Bad Salzuflen, Vokietija., 
—-. Daugiau kaip trečdalis 
vokiečių anglų užimtoje 
srityje niekina į vokiečius 
valdininkus, tarnaujančius 
anglų globoje,.!

spauda ir tūli
pakėlė sumą

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

Vargšė Jungtinių Tautų or
ganizacija! Kaip nesentai ji 
sutverta, kiek daug buvo vil
čių, kad ji tarnaus taikai ir 
pastos karams kelią. Bet da
bar su ja mes, nesiskaitome. 
Prez. Trumanas apėjo ja, pa
siūlydamas suteikti $400*000,- 
000 Graikijai ir Turkijai pa
galbos. Anglijos valdonai sa
ko, kad jie nesiskaitys su tos 
organizacijos tarimu Palesti
nos klausime, jeigu tas tari
amas neatitiks anglų reikalams.

,Buvo pasiūlyta, kad Jungti
nių Tautų organizacijos tvar
kymui būtų pervesta nors Ant
arctica (Pietų Polio srityje 
plotai). Bet ir į tą pasiūlymą 
Ąmerikos admirolas R. E. 
Byrd*kietai atsakė, “NO!’’

.0 visa tai yra žalinga, kaip 
Amerikos liaudžiai, taip ir ki
tu šalių žomnėms.

nesumažėjo, o iš algų už
šaldymo naudojasi tik trus-' 
tai ir šiaip kapitalistai.

Komunistai įspėjo, kad 
milionai francūzų nepasi* 
tenkinę per aukštomis kai
nomis ir per žemais uždar-. 
biais; tokią padėtį gali iš-v 
naudot fašistuojantieji po
litikieriai, vadovaujami ge
nerolo de Gaulle’o, ir traukt 
tuos žmohes j savo puse. O 
demokratinė r e s p ublikoM*

Dėl Tos “Uždangos.” 
Anglija Ginkluojasi. 
Partizanai Cretoj. 
Nepaiso UN.
Kaip Jie “Poteriavo?”
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Washington. — Valdiški 
tarpininkai pasiūlė,* • kad 
Telefonų kompanija pakeltų 
alg^s streikuojantiems tele
fonistams po $5.14 savaitei. 
Kompanija atmetė pasiūly
mą, nors Telefonistų Sąjun
ga priėmė. Tuo tarpu 30,000 
telefonistų New Yorke 
grįžta'darban su $4 priedu 
savaitei, o 19,000 dar strei
kuoja.

Chicago j du Sąjungos 
skyriai nubalsavo grįžti su 
tokiu pat priędu.

Filipinai teisia 300 ja
ponų kaip karinių krimina-

Belfaste, Anglijoje, nuleis
tas ant vandens naujas karo 
lėktuvnešis 14,000 tonų įtal
pos. Anglija vėl rengiasi pra
šyti pas mus paskolos, nes 
būk negalinti “galo su g'alu” 
suvesti. Bet karo prisirengi
mams ji turi pinigų.

Pittsburgh, Pa
Plieno Darbininkų Unija 
padarė dvejų metų sutartį 
su Allegheny-Ludlum Plie
no korporacija, kuriai dir
ba 10,000 žmonių. Darbiniu? 
kai gaus pustrylikto cento 
daugiau valandinės algos; 
Be to, korporacija sutiko 
savo lėšomis apdrausti; 
kiekvieno darbininko gyvy
bę $4,000 ir įvesti socialu 
apdraudą ligai, nelaimei iki 
$4,000, taipgi > samdytojų 
kaštais. ' . MS

Komercinė 
reakcininkai 
prieš taikos sutartį su Italija. 
Nors tą sutartį išdirbo ir mūsų 
šalies Valstybės sekretorius 
Mr. James Byrnes, bet šie po
nai Šaukia, kad sutartis “bol
ševikiška.”

Atrodo, kad jie planuoja 
nesiskaityti su ja. Yra girdų, 
kad . eina derybos dėl paliki
mo Italijoj svetimų armijų.

Padarytoji sutartis reika
lauja, kad po jos užgyrimo į 
90 dienų visų svetimų valsty
bių armijos iš ten pasitrauktų. 
Kas norą nori paversti Italiją 
į naują Graikiją.

je, girdi, susi- 
valstybė,” ku-

Jeruzalė. — Žydai kovū- 
nai susprogdino labai sto
ras Acre kalėjimo sienas 
geg. 4 d. ir paleido 251 žy
dą ir arabą kalinį..Tarp iš
trukusių iš kalėjimo yra ir 
80 žydų, kurie buvo nuteis
ti už kovą prieš anglus Pa
lestinoje.

Susikirtime su anglų ka
riuomene ir policija prie to 
tvirtoviško kalėjimo, tapo 
nukauta 14 žydų ir vienas 
arabas. Anglai, be to, pašo
vė 10 žydų ir suėmė 10. Vie
nas užmuštųjų žydų buvo 
apsirengęs anglų kapitono 
uniforma.

'Daugumas 120 žydų ir 
130 arabų kalinių pabėgo, 
susėdę į pagrobtus karinius 
anglų trokus. Kitame susi
dūrime anglai nušovė 5 žy-

tuomet, jeigu ją rems pla
čiosios darbininkų, valstie
čių ir vidurinių klasių mi
nios, kaip sakė komunistai.
KOMUNISTAI SMERKĖ 
KARĄ PRIEŠ VIET 
NAMO RESPUBLIKĄ

Praeitą mėnesį komunis
tai atstovai seime balsavo- 
nepasitikėt lįamadiero val
džia todėl, kad jinai vis.Ka
riauja prieš Viet Namo tau
tinę respubliką, Indo-Chino- 
je. Bet ir po to komunistai 
dar pasiliko valdžioje.

Dabar visų prrnia Socia
listų Partijos komitetas 12 
balsų prieš 9 nusprendė pa
šalint komunistus minis
trus. Po to susirinkę sočia-' 
listai seimo nariai 69 bal- 
sais prieš 9 nutarė paleisti 
komunistus iš ministrų ka-. 
bineto. ,

(Socialistai atstovų skai
čium seime stovi, trečioj 
vietoj. Komunistų — dau
giausia, o po jų seka kata
likai respublikiečiąi.)

Havana, Kuba.—Pasisko- 
lįnęs iš policininko revolve
rį, nusišovė Hanavos, Kū- 
b.oš sostinės, majoras dr. 
Manuel F. Superviėlle. Savo 
paliktame laiške jis rašo, 
jog todėl nusižudė, kad ne
galėjo ištesėti'pasižadėjimo. 
Kuomet jis kandidatavo į 
majorus, Supervdelle žadėjo 
įrengti miestui naują van
dentiekį. Bet nei šalies val
džia nei miesto valdyba ne
skyrė tam pinigų. /

Pirmos Gegužės dienoj, ka
da pasaulyje darbo žmonės 
demonstravo, protestuodami 
prieš ruošimą naujo karo, tai 
New Yorke ttfji “meldėsi” už 
Tarybų Sąjungos liaudį.

Kviečia,
Veikėjų Grupė

Nanking, Chinija. —^Chi- 
nų komunipta’i atėmė . iš 
Chiang Kai-sheko tautinin
kų eilę miestų ir ilgus tri
jų geležinkelių ruožus 
skersai visos šiaurinės Chi
nij os. Be kitko, komunistai 
užėmė Yangčhuan, Tigsi-. 
ang, Lingyuan, Yangwu ir 
kelis kitus miestus ir apsu
po tautininkus Yuanshih 
mįeste. O Shantungo pu- 
siausalyj jie sunaikino bei 
suėmė tautininkų diviziją, 
apie 15,000 vyrų.

Washington. — Sovietų 
Sąjunga nori bendradar
biauti su Jungtinėmis Val
stijomis, kad galima būtų 
taiką išlaikyti, sakė prem
jeras Stalinas pasikalbėji
me su Haroldu Stassenu, 
vienu iš republikonų kan
didatų į prezidentus. Stas- 
senas kalbėjosi su Stalinu 
balandžio 9 d. Maskvoje. 
Stalinas pareiškė, kad jei
gu Amerika būtų taip tai* 
kiai nusiteikus, kaip So
vietai, tai nereikėtų bijoti 
karo. Bet, girdi, “jeigu vie
na pusė nenori bendradar
biauti su kita, tai gali įvykt 
susikirtimas ir karas.” 
Nors Amerikos santvarka 
kapitalistinė, o Sovietų so
cialistinė, bet jodvi galėtų 
ramiai sandarbininkauti, 
sakė Stalinas.

Anglų - ameri- 
čia

Washington. — Neameri- 
kinių Veiksmų % Komiteto 
pirmininkas, republikonas 
kon^resmanas J. Parnell 
Thomas ragino karo sekre
torių Robertą ■•Pattersoną 
ištirti, kurie uniformuoti 
veteranai ir veteranės da
lyvavo Pirmosios Gegužės 

I demonstracijose New Yor
ke. Thomas siūlė atimt at
sargos (rezervo) oficierių 
laipsnį demonstravusiem o- 
ficieriam ir išmest iš atsar- 

i ginių armijos ’ eilių buvu
sius kareivius. O jeigu de
monstracijoj dalyvavo tar
naujantieji armijoj oficie- 
riai, tai tokius atiduot ka-. 
ro teismui, šaukė Neameri- 
•kinio Komiteto galva. (De
monstracijoj maršavo 4,500 

į veteranų, vyrų ir moterų.)

Liaudies kova Graikijoje 
plečiasi. Ji persimetė ir ant 
didelės salos Cretos. Pradžioj 
monarchistai-valdonat giPčijo, 
būk ten nėra sukilimų. Bet pa
baigoj balandžio į £rete salą 
paskubomis išvyko armijos ir 
karo laivyno ministrai, o kiek 
vėliau pasišaukė į talką ir ge
nerolą S.' Manikadas. Po to 
monarchistai pripažino, kad 
tūkstančiai partizanų veikia iš 
kalnų.

Komercinė spauda rašo, 
būk Tarybų šalyje nuo žmo
nių viskas pridengta “geleži
ne uždanga“ — Iron Curtain. 
Bet, štai pasiekė mus Mask
vos dienraščiai “Pravda” ir 
“Izviestija.” Ir kas pasirodo ?

Tie dienraščiai daug dau
giau vietos davė generolo 
Marshall, Anglijoš ir Franci- 
jos užsienio ministrų kalboms, 
negu Amerikos spauda Molo
tovo kalboms.

Maskvos dienraščiai kas
dien, jeigu ne pilnai visų už
sienio ministrų padavė kalbas, 
tai davė jų ilgas . ištraukas. 
Tuo gi kartu pas mus spauda 
tik atakas vedė prieš Moloto
vą, o jo kalbų turinį nutylėjo. 
Reiškia, paslėpė nuo Ameri
kos žmonių.

KRITIKUOJA KAINŲ- 
ALGŲ POLITIKĄ

Komunistų vadas seime, 
Jacques Duclos kritikavo 
valdžios politiką dėl kainų 
ir algų. Jisai nurodė, jog 
valdžia, užsaldydama algas 
keturiems mėnesiams^ žadė-

Paryžius. — 186 komuni
stai atstovai Francijos sei
me balsavo nepasitikėt so
cialisto premjero Pauliaus 
Ramadiero valdžia dėl to, 
kad jinai užšaldė darbinin
kams algas. Socialistai geg. 
4 d. už tai pašalino visus 
penkis komunistus iš minis
trų kabineto. Seime yra 
daugiau komunistų, negu 
bet kurios kitos pavienės 
partijos žmonių.

Už pasitikėjimą Rama
diero valdžiai balsavo 360 
atstovų — socialistai, kata
likai respublikiečiąi ir ra
dikalai. 62 /kiti susilaikė 
nuo balsayimo.

Socialistas Francijos pre
zidentas Vincent Auriol pa
skyrė tris socialistus vieton 
pašalintų komunistų minis
trų. Dviejų kitų ministrų 
vietos būsiančios prijungtos 
kitoms ministerijoms.

Pasitikėjimo klausimas 
Ramadiero valdžiai kilo dėl 
to, kad valdžia atsisakė pri
dėti po pusdevinto cento ai-

Bandoma Suardyt Indo 
nezijos Respubliką

Java, Indonezija. — Pra 
nešama, kad vakarinėje Ja 
vos salo^ dal 
darė atskira
ri sutraukius ryšius su In
donezijos respublika. Ta 
“valstybė” turinti 12,000,- 
000 sundanų tautos žrtronių. 
Rolandai buvo pripažinę in- 
donezų respubliką, kaip 
Holandijos imperijos sąjun
ginę dalį. t

G. V. Stadnik, tarybinės 
Ukrainos delegatas Jungtinė
se Tautose, |kurį užpuolikai 
pašovė lapkričio 21 d., 1946 
metais, dar vis tebėra Roose- 
velto vardo ligoninėje.

Tada D. Manuilskis, Tary
bų Ukrftinos užsienio minis
tras. sakė, kad Stadniką pa
šovė politiniai užpuolikai už
nuodytomis kulkomis.

Roma. —■ Gegužės 3 d. 
streikavo šeši milionai uni
jinių Italijos darbininkų, 
prpteštuodamįt, kad valdžia 
nepažaboja fašistinių žmog
žudžių. Streikas buvo pa
skelbtas ypač todėl, kad tų 
nenaudėlių būrys užpuolė ė- 
jusius į gegužinę demonst
raciją valstiečius Sicilijoj ir 
nužudė devynis.

Masiniame protesto mi
tinge dėl to Romoje dalyva
vo 5000 darbininkų.

Socialistų vadas P. Nen- 
ni sakė, darbininkai turės 
atsakyt jėga į priešų var
tojamą jėgą.

Indusy Kunigai prieš 
“Nedalytėtmus”

■» i ' ■ '

New Delhi, - Indija. — 
Bramanistų indusų kunigai 
smerkia IrMijos seimo nu
tarimą teisiniai sulyginti 
“.nedalytėtinus”, > labiausiai 
pariiekintusi žmones su vi
sais, kitais Indijos piliečiais. 
Iki šiol buvo 60 milionų. to
kių beteisių. Indus'ai dvasi
škiai sako, “vis\ tiek' nelei
sime jų į bažnyčias”. 1

Irgun Zvai Leumi (žydų 
Tautos Kovingoji Organi
zacija), užpuldama kalėju 
mą, taipgi keršijo už tai, 
kad anglai pakorė keturis 
žydų kovūnus.

Buožėmis švaistydamiesi Detroito poli cistai mierija Į galvas streikuojantiems te 
lefonistams prie Bell kompanijos centralinio pastato. Jie čia taip prakaituoja patar 
nauti keliems kompanijos savininkams prieš minią darbininkų, tą, žinoma, priskaL 
tydami mūsų demokratijos “kreditui.” Jie stengiasi pravesti į darbą skebus. Ata 
koje grupė telefonistų sužeisti, kiti 20 areštuoti. */

Roma. — Praeitos savai
tės pabaigoj policija suėmė 
dar 26 įtariamus • fašistus- 
monarchistus kaipo žmog- 
.žudžius. Užkluptieji šaudė, 
iki buvo priversti pasiduot. 
Jie esą nariai ginkluotos 
šaikos, kuri apšaudė 400 
valstiečių, maršavusių į Pir
mosios Gegužės demonstra
ciją Piana del Greci mieste, 

’Italijos saloj Sicilijoj.
8 valstiečiai tada, buvo 

tuoj nušauti, o vienas 13 
metų vaikas paskui mirė 
nuo žaizdų. Viso iki šiol su
imta 120 nužiūrimų užpuo
liku.

Seime Komunistai Balsavo Nepasitikėt Socialisto Premjero 
Valdžia, Kuri Užšaldė Algas, bet Nenumuša Kainų

gos per valandą 32-iem tūk
stančiam darbininkų, už- 
streikavusių Renault auto
mobilių fabriką. Tas fabri
kas yra perimtas valstybės 
nuosavybėn. K o munistai 
reikalavo pakelti jiems al-

NACIŲ - FAŠISTŲ SĖB
RĄ! PASKIRTI TRIESTO 
VALDININKAIS.

Triest.
konų karinė valdyba 
■paskyrė mokytojų instituto 
direktorium Quarantotti, 
kuris buvo'itališkų mokyk
lų direktorium Vokietijoje 
iki 1942 m. Policijos inspek
torium paskirtas Pisciotta, 
buvęs Mussolinio politinės 
policijos viršininkas Tries
te. Anglai - amerikonai pa
skyrė daktarą Anassepolį 
teisėju, noris jis tarnavo 
kaip ryšys tarp italų fašis
tų ir nacių Trieste.
“Melstis” įsakė kardinolas 
Spellman. ;

Kunigas J. A. McCaffrey 
štai, kaip poteriavo ' “Rusijoj 
šiąndjen, Sovietų valdomoj, 
milionai žmonių gyvena vergi
joj.” Tai toki jy “poteriai.” 5

P . Ji. ’' i . . J ‘L'. Am '
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Lietuviu Laisves Radio
Programa

>

po antgalviu 
lietuviškus fa-

atstovauti 
buvusiam 
atstovui, 

nieko čia 
L. Balso

1: negalima išspręsti be susitari- 
“^et anglai, matyt, yra pasimo-
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Ginklavimosi Beprotystė
Nieko nereiškia Jungtinių Tautų Generalinio Seimo 

priimtoji rezoliucija dėl nusiginklavimo. Mūsų šalis ne 
tik nemažina apsiginklavimo} bet dar jį kasdien didina 
ir tobulina. - t .

Štai laivynas reikalauja $55,580,000 dėl “pataisymo” 
15 karinių laivų. Jie esą nebetinkami busimajam karui. 
Jų apginklavimas jau pasenęs.

Vien tik pakeitimui penkiolikos laivų apginklavimo 
bus išmesta penkiasdešimt penki milijonai dolerių! O 
kur kitos apsiginklavimo priemonėj? Kur šimtai milijo
nų dolerių dėl atominės bombos gaminimo?

Amerikos žmonių pečiai linksta nuo taksų naštos. 
Jau treti metai po karo, o tuos pačius taksus tebeturime 
mokėti. Vyriausybė griežtai spiriasi prieš bile kokį tak
sų sumažinimą. Daug rėkavę apie taksų sumažinimą re- 
publikonai irgi gražiai užsičiaupė.

Žydams Uždarė Burną
Anglija nenori, kad Jungtinėse Tautose Palestinos 

klausimas būtų plačiai ir visapusiškai diskusuojamas. Ji 
nenori, kad Palestinos žydai turėtų progos tarti savo žo
dį. O tai negerai įr neteisinga. Gaila, kad mūsų šalies 
diplomatai prisideda prie šio anglų suokalbio.

Generalinio Seimo* komisijoje buvo pasiūlyta suteik
ti Palestinos žydų atstovams progą dalyvauti Seimo se
sijose su teise kalbėt, bet, be teisės balsuoti. Už šitą be
šališką, teisingą pasiūlymą balsavo.tiktai Tarybų Są- 
{unga, Lenkija ir Čechoslovakija. Prieš jį balsavo ang
ai ir amerikiečiai. Prie jų prisidėjo Chinija, Prancūzija 

ir dar kelios šalys ir pasiūlymas tapo atmestas.
Seime arabai turi gerą atstovybę. Jie turi penkias 

šalis. Jie arabų pusę galės pilnai ir tvirtai atstovauti 
ir ginti. Tuo tarpu žydai, neturėdami savo valstybės, 
Seime neturi balso. ;

Palestinos kląųsii
mo su žydais ir araba$g?Bet anglai, matyt, yra pasimo- 
ję su žydais nesiskaityti. Jie su Palestinos žydais žino tik 
vieną kalbą, atseit, ginklus ir terorą.

Piršto Velniui Padavimo Politika
Meksikos prezidentas pareiškė: Mes kviečiame už

sienio kapitalą ateiti į Meksiką, čia jam dirva plati ir 
pelnas geras. Tik mes prašome, kad užsienio kapitalas, 
atėjęs pas mus, prisilaikytų mūsų įstatymų.

Bet šitokia malda nieko nereiškia. Nejaugi prezi
dentas Aleman to nežino' iš istorijos?

Kapitalas nepripažįsta jokių įstatymų. Kapitalas 
turi tiktai vieną tikslą: plėšti kraštą ir žmones, kur jis 
įkelia koją.

Kaip tik Meksika plačiai atidarys duris užsienio ka
pitalui, jinai įduos pirštą velniui. Už metų kitų turės bė
dos nuo jo atsikratyti.

Nėra Ko Džiaugtis
Gen. MacArthur labai patenkintas jo pravestais 

Japonijoj rinkimais. Rinkimus laimėjo konservatoriai, 
reakcijonieriai, imperatoriaus agentai, viešpataujančios 
klasės. Generolas tai skaito laimėjimu “demokratijos.”

Ypatingai MacArthur patenkintas* kad Japonijos 
komunistai labai silpnai pasirodė. Jis džiaugiasi, kad 
o diktavimo japonai paklausė ir už komunistus nebalsa-

O tas tik reiškia, kad Japonijos parlamente darbo 
žmones kaip ir neturi atstovybės. Tie keturi komunistai 
kažin ko nenuveiks. Vadinasi, Japonijos demokratija pa
silieka už parlamento šienų. Gen. MacArthur smarkiai 
^klysta, jeigu jis mano, kad Japonijoje jis gina tikruosius. 
Amerik. interesus, palikdamas viešpatavimo galią senų
jų valdančiųjų klasių rankose. Jos jau sykį iškirto Ame
rikai kruviną šposą, iškirs jų dar daugiau.

Italijoje Neramu ,
Praeitą penktadienį Italijos seijne buvo' kilusios aš

trios kumštynės tarpe dešiniųjų ir kairiųjų. Daugelis 
avo juodas akis ir kruvinas nosis.
aušės” kilo dėl kruvinų įvykių Sicilijoj gęgužės 1 

d. Ten valdžios žandarai ir fašistai užpuolė'darbininkų ir 
valstiečių eiseną ir septynis nušovė. Dėl to sujudus visa 
Italija. Tas įvykis iššaukė protestą iš komunistų ir so
cialistų pusės seime.

Italijos vyriausybei vadovąuja krikščionys demokra- 
i.‘ Jie vis daugiau ir daugiau pasiduoda fašistams ir 

reakcijonieriams. O tai nežada kraštui gero. Sicilijos 
balsavimai jau parodė, kad Italijos žmonės apleidžia de 
Kaperi partiją.
B Ateinanti rinkimai visoje Italijoje gali' krikščionis 

mokratus nustumti į šiukšlyną. Bet nereikia •manyti, 
reakcija ir klerikalija pasiduos be rimto pasiprieši- 

Jeigu Sicilijos rinkimai parodė dęmokratijos su- 
jimą, tai jie taipgi parodė fašistinio ’gaivalo pasi- 
ą demokratiją paskandinti kraujuose. ' . •

feiŠ
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ARGENTINOS LIETUVIU 
ORGANIZUOTAS 
BALSAS

Argentinos lietuvių Vie
nybėje randame sekamą 
pareiškimą 
“Smerkiame 
šistus”:

Lietuviški 
nantieji Argentinoje, apturė
ję didelį smūgį nuo šios ša
lies vyriausybės, (atėmus tei
sę K. Griaužiniui 
Lietuvą, kaipo 
Smetonos režimo 
kuris jau seniai 
neatstovauja), A. 
iniciatyva, sumanė padaryti 
dar vįeną manevrą,. ,kad 
šmeižus Lietuvą ir dabartinę 
jos santvarką, skelbdami būk 
Lietuva yra “okupuotą ru
sų.” Jie skelbė, “bado 'Strei
ką, ” pasak jų “už išlaisvini
mą Lietuvos,” patiekdami ži
nias vietos spaudai, kad tą 
daro vardu 35,000 lietuvių, 
gyvenančių Argentinoje.

Mes, Argentinos lietuviai, 
vardu mūsų organizacijų ir 
spaudos, kurios apie save 
grupuoja tūkstančius narių, 
reiškiame griežtą protestą ir 
smerkiame šį lietuviškų. • fa
šistų žygį. Išreiškiame padė
ką Argentinos Vyriausybei 
už nutraukimą ryšių su sme- 
tonizmo likučiais, užmez
gant draugiškus santykius su 
Tarybinių Socialistinių Res
publikų Sąjunga, tuo kartu 
pripažįstant įr mūsų tėvynę 
Tarybų Lietuvą, Ipri yra di
džiosios TSR Sąjungos lygia
teisė narė. Kartu išreiškiame 
pageidavimą, kad šio krašto 
•vyriausybė nesutiktų įsileisti 
į savo žemę nei vieno lietu
viško fašisto, kurių veikla 
daro tik žalą ir trukdo ramų 
gyvenimą. Smerkiame lietu
viškus fašistus Argentinoje ir 
kitur, o taipgi ir jiems orga- 
naujantį “Ą. ..L. Balsą” 
pasinaudojimą Visų Argenti
nos lietuvių vardo blogiems 
tikslams.

Išreiškiame savo pilną pa
sitikėjimą Tarybų Lietuvos 
vyriausybei ir jos liaudžiai, 
kuriančiai naują ir laimingą 
gyvenimą.

Argentinos Lietuvių 
Sąjunga “Laisvoji 
Lietuva,”

Lietuvių Liaudies
Teatras,

Lietuvių Komisija 
Tėvynei Remti,

Lietuvių^ Jaunimo 
Kliubas,

ALS “Laisvoji Lietuva” 
Moterų Skyrių*,

Laikraštis “Vienybė.**

NEIŠMINTINGA IR 
BERGŽDŽIA KOVA

Kanadiečių Liaudies Bal
sas lukštena šiuo tarpu Ka
nadoj ir Jungtinėse Valsti
jose reakcijos puolimą ant 
komunistų. Tai esanti neiš
mintinga ir bergždžia kova. 
Laikraštis sako:.

Šiuo tarpu žmogui sunku 
praleisti dieną be susidūri
mo su atakomis ant komu
nistų ir jų šimpatikų. Tų 
atakų pilna spauda, užten
ka jų ii* ant radijo. Retas ku
ris mitingas praeina be už- 

' kabinimo to klausimo. Tie
siog eina lenktynės tarp pro
pagandistų prieš komunistus. 

/Bet tie visi komunistų ir So
vietų Sąjūngbs niekintojai, 
patys save, apgaudinėja su 
savo aiškinimais.
t Jie visi kaip vienas bando 
sukelti opiniją, kad komu
nistai ir jų simpatikai yra 
Sovietų Sąjungas agentai; Jie 
taipgi bando primesti, kad 
komunizmo tikslas yra dik
tatūra, pavergimas žmonių. 
Jiems nėra nieko negražaus 
kovoje prieš komunistus. Juo 
bjauresnė ataka, tuo labiau 
jie džiaugiasi. •

|Toks jų nusistatymas yra 
visiškai neišmintingas, nes 
paremtas nte' faktais, nesu- 
mušama tiesa, o savanaudiš
kais troškimais, neapykanta. 

Jį galima lyginti prie anks
tybųjų žmonių, kurie degino 
ant laužo mokslininkus, ku
rie skelbė, jog žemė sukasi, 
o ne saulė apie žemę.

Henry A. Wallace nesigi- 
na, kad jis yra amerikoniš
kas kapitalistas. Bet jis ne
nori būti tokiu asilu, buka- 
pročiių Jis žino, kad užsispy
rimas nieko nepadės. Jis žiū
ri į dalyką blaiviomis aki
mis ir kalba taip, kaip fak^ 
tai reikalauja. Ir štai ką jis 
sako apie, komunizmą:

“Komunizmas yra idėja, 
, besiekianti padaryti1 galą 

skurdui ir eksploatacijai. Jos 
negalima sulaikyti tankais, 
patrankomis. K o m u n ištinę 
idėją tegalima padaryti1 
žmonės nereikalingą tik ge
resne už ją idėja. Komunis- 

- tinęs idėjbs plėtojimasis bus 
sulaikytas tik fuornėt, kai 
eksploatacija ir skurdas ne
bus mūsiškės demokratijos 
dalimi.”

11 d. gegužės (May llth) 
bus diena, kada praskambės 
aiškus, tyras lietuviškas žo
dis per radio didžiojo New 
Yorko apylinkėje. Lietuvių 
Laisvės Klubas pradės 
transliuot grynai lietuvišką 
programą per stotį WBYN, 
1430 klc. sekmadienių ry
tais nuo 10:30 iki 11 vai. 
Bus duodama muzikos gy
vu balsu ir rekorduotos ir v. .
bus duodama svarbių ži
nių.-

Tad prašome įsitėmyti, 
Jog su 11 d. gegužės su
skambės lietuviška daina 
per radio didžiąjame New 

• • Yorke, šiJietiWių programa 
bus girdirria plačiu ratu, a- 
pie dviejų šimtų mylių to
lio nuo New Yorko miesto.

Connecticut, New Jersey 
ir dalis PennsylvanijoS val
stijų girdės šią gražią tobu
lai vedamą programą.

Kultūrinis darbas yra 
sunkus, reikia daug kaštų 
panešti, norint visuomenei 
ką nors kultūriško suteik
ti. Tad ir ši programa kai- 
nuo daug, reikia finansinės 
paramos jos išlaikymui.

Visus tėvų kalbą brangi
nančius žmones, visus lietu
višką dainą ir abelnai me
ną mylinčius žmones kvie
čiame organizuotis į klubus 
paramai šios programos. 
Reikia aukuoti ir reikia pa
rengimus ruošti išlaikymui 
Rietuvių Laisvės Radio 
programos ir tobulinimui 
jos. , ' •

Mūsų apylinkėje, buvo di
delis pageidavimas tobulos 
lietuviškos radio progra
mos. Buvo geradėjų, kurie 
siūlė aukų įsteigimui radio 
programos, tačiau tų kilnių 
troškimų iki šiol mes nega
lėjome patenkinti.

Karo metu ‘daug jaunų 
žmonių buvo armijoje, ne
turėjome gana žmonių vedi
mui programos reikalų. Po 
karo, per ištisus dvejus me
tus negalėjome stotyse gau
ti tinkamo laiko.

Dabar" gavom stotį, turi
me grįžusių veteranų, jui- 
rie ėmėsi radio programos 
įsteigimo ir vedįmo darbo. 
Ir ras darbas jau pradėtas. 
Prisidėkime visi jo palai
kymui.

Lietuvių Laisvės. Radio 
Klubo iždas- yra kuklus. 
Pradėjome programą su pa
sitikėjimu, jog žodį tarus 
visuomenei, kad darbas jau 
pradėtas, tuojau pribus, fi
nansinės paramos. Nemano
me, kad t^ktų nusivilti. Ti
kimės, kad tos pačios visuo
menės iššauktas dalykas

Tokiu būdu, puolimas ko
munizmo, kad ir su tankais, 
nepanaikins k o m u n i z mo. 
Priešingai, jis padidins jo 
įtaką, kadangi tankai ir kiti 
žudymo įrankiai gali tik pa
didinti išnaudojimą ir‘skur
dą, jeigu jie atsukti prieš 
tuos, kurie kovpja už panai
kinimą išnaudojimo ir skur
do.

Europa yra geras pavyz- 
dis. Tenai fašistai1 naikino 
komunizmą ne tik kartuvė
mis, bet ir kulkosvaidžiais. 
Bet šiandien tenai daug dau
giau komunistų, negu- kad 
buvo anksčiau. Su padidin
ta vergija, su padidinta prie
spauda padidėjo ir žmonių 
kova už pasiliuosavimą.

Kovotojas prieš komuniz
mą nieko gera nežada, jeigu 
jis nesiekia pagerinti žmo
nių būvį, suteikti daugiau 
laisvės, štai, kodėl liaudis 
šaltai žiūrį į visus raudon- 
baubius.

įjus gausiai remiamas. 
Tvirtai tikime, kad Lietu
vių Laisvės Radio, progra
ma gražiai' gyvuos, kad lie
tuviškas žodis ir daina il
gam skambės šio didžiausio 
pasaulyje metropolio pa
dangėje —- Didžiojo New 
Yorko apylinkėje.

Tačiau prašome jūsų rim
to dėmesio į |į priminimą, 
kad pradėjo programą su 
labai kukliu iždu, REIKA
LINGA GREITA PARA
MA. “Step on the gas” — 
pagazuokite! Greit rūpinki
tės finansine parama prog
ramos vedimui.

r > < 4 / P. Buknys.
v - y .
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Plieno Kompanija Sumokės 
$17,000,000 Užvilkti; Algy

New York. — Bethlehem 
Plieno kompanija kiek pir
miau susitarė su CIO uni
ja, kad bus pridėta darbi
ninkams po pusšešiolikto 
cento algos valandai. Da
bar unija išgavo kompani
jos pasižadėjimą sumokėti 
tokius priedus ir nuo balan
džio 11 sd. Tie> atmokėjimai 
sieks viso 17 milionų dole-* 
rių.

Budapest, Vengrija. — 
Sarkoma, kad Sovietai rei
kalauja į karinius atpildus 
sau ir $200,000,000, kuriuos 
Vengrija buvo skolinga Vo
kietijai.

Ki'flUfU

Nuimtas nuo laiiyo, kuriuomi jis bandė pasiekti Hai
fa prieplauką, šis žydas immigrantas yrą brito kariš
kio krečiamas, o kitas kamantinėja net jo armoniką, 
ieškodamas paslėptų-'ginklų,. Ntižudyinks per anghjs 
keturių pasipriešinusių anglų valdymui Palestino jo, iš
šaukė naujų sukilimų ir atakų ąąt sUkR^,Wi:Mįį‘aayaitę 
tas klausimas iškilo ir Jungtinių Tautų Seime.

Ko Aš Nemačiau 
Maskvoje

Chicagos klerikalų Drau
ge (bal. 28 d.) koks ten 
Vyt. Arūnas rašo neva {- 
spūdžius iš Maskvos. Po 
antgalviu “Ką pasakoja su
grįžę iš Maskvos žurnalis
tai”, Arūnas rašo: .

žmonių minia, kurią man 
teko matyti Maskvoje, visai 
nebuvo^.pknaši į kitų kraštų 
minią: tai buvo pilka masė, 
b lo g a i apsirengusi, kuri 
stumdėsi šaligatvy arba lau
kė ištisas valandas, trypčio
dama sniege, autobuso, kurie 
dažniausiai pilni pravažiuo
davo.

Ir, žiūrint į šią minią, pa
gauna kažkoks liūdesio jaus
mas. Užsikrečiama melan
cholija.

—Nuimk kiekvienam ru
sui nuo veido po dešimt me
tų ir tada turėsi tikrą jo am
žių, — patarė man vienas iš 
draugų.

Aš išbuvau Maskvoj mėne
sį laiko ir galėčiau suskaity
ti mintinai, kiek žmonių aš 
mačiau besišypsant ar besi
juokiant gatvėje. Visi apa
tiškai nusiteikę ir jiems at
rodo nesvarbu, net jei pa
saulis griūtų ant jų spran
do. ' ‘

Kaž kas man pasakojo, 
dar prieš važiuojant į Sovie
tų Rusiją, kad “sovietiškame 
rojuje” nėra elgetų, kad yį- 
si vienodai gerai gyvena. Bet 
atvykęs į Maskvą, prie teat
rų, kinų ar muziejų aš ma
čiau būriais elgetų, kurie 
tiesė į praeivį savo suplyšu
sias kepures, prašydami ke
lių kapeikų. Kiti elgetauja 
puošniame 'metro tarp mar- 

,murinių stovylų, kuriomis 
Maskva taip didžiuojasi. Mi
licija juos persekioja be 
liovos, bet, matyt, ji yra 
jėgė, nes visur tų elėgtų 
tinkama: ■ > ■

Maskvoj nemažas skaičius 
yra ir “bezprizornikų,” kurie 
sekioja iš paskui, kaulydami 
pinigų. Anksčiau šiė vaikiga
liai1 buvo labai ‘ p&vojingi ir 
darydavo apiplėšimus, žmog
žudystes. Dabar milicija Juos 
kiek sutvarkė ir griežtai ima 
į savo rankas pakliuvusius 
“be^prizornikus.”
Aš gi Maskvoje buvau 

1945-1946 m. žiemą — bu
vau ’ net dviem atvejais. 
Kiekvienu atveju išbuvau 
po keletą dienų. Ir vakarais 
ir dienomis ištisomis va
landomis vaikštinėjau gat
vėse. Buvau teatruose, 
krautuvėse. Važinėjau gar
siuoju požeminiu traukiniu 
“Metro”. Mačiau x Maskvą 
taip vadinamomis “rush” 
valandomis rytais ir vaka
rais.

- -
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Pasakysiu, kad šituose 
Arūno plepaluose per visAs 
siūles trykšta melas. Pa
skaitas juos galvojau: 
Kaipgi šitaip begėdiškai 
žmogus gali meluoti? Kur 
tokio žmogaus sąžinė? Už 
ką gi laikomi Draugo skai
tytojai?
Per visą mano buvimą Ma

skvoje tiktai vienoj pašali
nėje gatvėje mačiau sėdin
ti vieną labai seną apdris- 
.kusį žmogelį prie vieno na
mo. Kiek supratau, jis gy
vena iš almužnos, tai yra, 
iš aukų, nors jis nieko ne 
prašė, nieko nesekiojo.

Kas liečia žmonių judėji 
mą, tai jis toks pat smarkus 
ir gyvas, kaip ir Amerikos 
didmiesčiuose, i

Brooklyne šaligatyiuose 
daug daugiau sutiksi “pil
kosios masės besistum- 
dant”, negu Maskvoje. Tie
sa, aš Maskvoje buvau žie
mos metu, buvo peršalta 
šaligatyiuose stumdytis.” 
vasarą, suprantama, lauke 
įmonių daugiau esti. Bet 
pas mus New Yorke vasa
rą šaligatviai būna taip ap
gulti, jog vietomis negali
ma nė praeiti, turi eiti vi
duriu gatvės. 'Tai kodėl 
Maskvos žmonėms nevalia 
išeiti iš apartmentų ir pasi
šildyti saulėje?

Arba paimkime Arūno 
sapaliojimą apie susikimši
mą .prie busų ir traukinių. 
Aišku, kad rytais, kai dar
bininkai eina į darbą,, ir va
karais, kai grįžta iš darbo, 
prie trimsportaęijos prie
monių susikimšimas didelis. 
Bet įurijo nėra? Ar jo nė
ra prie traukinių, gatveka- 
rių ir būsų New • Yorke, 
Chicagoje, Clevelande, Det
roite, Pittsburghe, Bosto
ne? Tegul Draugo Arūnas 
pasiklausia pas tų miestų 
gyventojus apie susikimši
mą rytais tarp 7 ir 9 ir va
karais tarpe 5 ir 7, o jie 
jam pasakys, ką, reiškia su
sikimšimas. Panašių bėdų 
turi tomis valandomis ir 
Maskvos gyventojai. Ma
čiau tatai savo akimis. Bet 
taipgi mačiau, kad dienos 
arba nakties metu jokio su
sikimšimo nėra. “Subve” 
teko važinėti ir naktį. Jo
kio - susikimšimo nebuvo. 
Nebuvo jo taipgi vidurdie
nio metu.

Nei vieno elgetos nema
čiau metro tarp murmuri- 
nių stovylų. Nei vienas el
geta nei vieną sykį Mask
voje nebuvo prie\ manęs 
priėjęs ir prašęs “susimyle- 
jhno”.

Taip pat bjaurus, begė
diškas melas apie “bezpri- 
zornikus”. Tiesa, kaip vi
suose viso pasaulio mies
tuose, taip Maskvoje, vaikų 
mačiau daug, ypatingai, kai 
paleidžia iš mokyklų, gat
vės jais 'užplūsta. Bet ne
mačiau tų “bezprizornikų.” 
Nei vienas nei vieną sykį 
per visą mano buvimą Mas
kvoje nesekiojo paskui ma
ne ir nėkaulijo pinigų.

Tai kokiu būdu dabar po-’ 
ną Arūną ar jo kolegą ten 
galėjo staiga užklupti uba
gai ir “bezprizornikai?”

Aš manau, kad šis visas 
melas apie Maskvos ^elge
tas” “bezprizornikus” ir 
“pilkas mases” yra iškeptas 
Chicago je Draugo ar kurio 
kito . panašaus geltonlapio 
redakcijoje.

A. Bimba,
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visiškai įvykdė miško ruošos 
prievoles pirma laiko.

galbą! Savo jėgomis nebū
čiau pajėgęs iš rudens pa
ruošti žemę. Dabar kai tik 
užtriliuos pirmasis vyturė
lis ir pakriaušiais pasiro
dys pirmosios žibuoklės, aš 
nedelsdamas imsiu sietovę 
ir bersiu grūdą į jūs išpu
rentą žemę.”

Džiaugiasi nė tik Žalkau- 
skas, džiaugiasi šimtai pas
valiečių, kad modernioji ta
rybinė technika patikėta 
Lietuvos darbo žmonių ran
koms. X

I KITAS skyrius 
Con Edison’o Dary- 

gera darbo vieta

sako naujaku-
— Aš dabar

• Medžioklės Draugija 
įsteigta Kaišiadoryse. Be me
džioklių nutarta organizuoti

nuoš. Vals- 
lenktyniau- 

pasieke 
Štai Puntu- 
miško kirti- 
117 nuoš. ir 
nuoš. Tos 

Juozas

kovą su brakonieriais, rengti 
paskaitas apie mūsų krašto 
gyvūniją.

' • Radijo Mazgas pradėjo 
veikti Vievyje (Trakų apskr.).. 
Daugelyje butų įrengti radijo 
taškai, gatvėse — garsiakal
biai.

išvežimo 
čiaus apylinkės 
damos tarpusavyje 
puikių rezultatų, 
zovskių apylinkė 
mo planą įvykdė 
išvežimo' 
apylinkės
Juknevičius vietoje jam skir
tų .18 kubinių <.'metrų miško 
medžiagos išvežė*28 kubinius 
metrus. To paties valsčiaus 
Snaiterių, apylinkės naujaku
rys Juozas Petkevičius išvežė 
35 kubinius metrus miško, vie
toj jam skirtų 15 kubinių met

ilo 
valstietis

• šimtus Atilsimų paskirs
tys šiais metais tekstilės pra< 
monės darbuotojų profesinė 
sąjunga. Daugelis • tekstilės 
įmonių darbininkų ir tarnau
tojų ilsėsis Birštono, Druski
ninkų, Palangos, Girulių ir ki
tuose kurortuose.

• Paskaita apie Tautų Drau
gystę surengta Panevėžio Mo- 
kytojų seminarijoje. Ją skaitė 
Vilniaus Valst. Universiteto 
vyr. dėstytojas Užkalnis.

namo, motina jau pusę špu- 
lios būdavo priverpusi. Net 
senieji lietuviai poetai kūlę 
savo dainose apdainavę. O 
kas dabar pas mus praside
da? žiūrėk, paleidę į darbą 
per dieną 16 kuliamųjų, 
mes per savaitę visą apy
linkę iškuliame.' Čia baigę 
keliamės toliau. Ir pelėms 
mažiau darbo lieka, ir val
stiečiams mažiau rūpes
nio.”

Pasvaliečiai šuprato dide
lę traktoriaus reikšmę Ta
rybų Lietuvos žemės ūkyje.

Pasvalio apylinkėse yra 
devyni plieniniai žirgai. Jie 
atlieka jiems pavestus dar
bus. Išarę žemę, jie nedels
dami traukia toliau. Kai 
traktoristo Jurgaičio plie
ninis žirgas, išvaręs pąsku- 
tiniąsias keturias vagas, 
pasuko Joniškėlio miestelio 
link ir rengėsi išvykti gre- 
timon apylinkėn, valstietis 
P. Žalkauskas karštai pa
spaudė traktoristui ranką 
ir padėkojo: “Ačiū už pa*

Mickūnų valsčiaus pavyz
džiu seka ir kiti Vilniaus ap
skrities valsčiai, žymiai! viršijo 
miško ruošos Uždavinius Ne
menčinės ir Turgelių valsčių 
darbo valstiečiai.

SI. Tylenis. \

Plieniniai Lietuvos 
Žiniai

Pasvalio MTS darbo val
stiečiams ne vien tik talki
ninkauja ariant, sėjant ir 
akėjant. Jos geležiniai ark
liai įkinkomi ir prie kitų 
ūkio darbų. “Būdamas pa
augliu aš ne bartą-keikda
vau mūsų, kaimiečių, atsi
likimą technikoje,” sako 
Pasvalio MTS pirmūnas 
traktoristas Narbutas. “Mo
tina keldavosi gaidžiagystėj 
ir žadindavo: ‘Vincuk, Vin
cuk, kelkis, jau antrieji gai
džiai pragydo, eik nors 
kiek kiaulėms viralų pra- 
kulk? Ir keldavaus su sesu
te ir eidavome ;klojiman 
spinksuolę liktarnon įsista-

• Vienuolika Būrelių veikia 
Šakių gimnazijoje. Beveik 
kiekvienas mokslinis būrelis ir 
kiekviena klasė leidžia savo 
sieninius laikraščius. Kiekvie
ną ketvirtadienį gimnazijoje 
rengiamos paskaitos politinė? 
mis teihomis.

Du Amerikos šarvuotlai
viai atplaukė į Graikiją.

Gydytojai ėjo pas naktinės pakaitos darbininkuš ir net miegojo ten ant lo
velių, kad'čia pat būtų, kuomet darbininkai atvyks dirbti. *

- ' < > .' ■ ■ \

Daugelis darbininkų taip pat atsiuntė savo šeimynas dovanai įskiepyti
. •' J • -4’ •

Kompanijos įsteigtuose centruošę. . /

Kai J. Undzėnas važiuoja 
laukais, jis žemės paviršių 
vertina traktoristo požiū
riu. Laukus, daubas, upe
lius, miškus bei krūmus jis 
skirsto į trukdančius ir lai
svai traktoriui prieinamus: 
stačiakampius laukus • jis 
priskiria prie geriausiai 
traktoriui prieinamų. O tri- 
kampiniais ir daugiakam
piais žemės sklypais jis be
maž visai nesidomi. “To
kius sklypus ir arkliais ga
lima apdirbti, 
numodamas ranka. Šiuo po
žvilgiu jis įvertino ir Salo
čių valsčiaus žemės pavir
šių, kai pirmą kartą šių me
tų jis atvyko vykdyti pir
mųjų su naujakuriais pasi
rašytų sutarčių. Tokiu po
žvilgiu visi Pasvalio MTS 
traktoristai vertina ir Pa
svalio, Krinčino, Vaškų, 
Joniškėlio ir kitų apylinkių 
žemes, kurios jiems paves
tos aptarnauti.

Traktoristo Undzėno vai
ruojamas • tarybinis N ATI 
plėšdamas keturias vagas 
pradžioje nedavė ramybės. 
Jis plušo laukuose ir dieno
mis ir naktimis. Jau pirmą
ją darbo dieną jis nauja
kuriui Stuogiui įrodė, jog 
su juo niekas negali konku
ruoti. Naujakurio Stuogio 3 
hektarai » žemės jau buvo 
pakelti pavasario sėjai. Tai 
buvo pirmas krikštas trak
toristo Ųndzėno naujai at
remontuoto traktoriaus N- 
ATI. Tai buvo pirmasis 
sklypas, kurį geležinis ar
klys per trumpą laiką apa
rė ir drauge apakėjo. Ši 
žinia greitai apibėgo Ko- 
mardės apylinkės valstie
čius. Antrosios traktoriaus 
veikimo dienos pavakare 
Komardės laukuose susirin
ko daugybė naujukurių ir 
mažažemių. Jie norėjo įsi
tikinti ar traktorius labai 
smarkiai “gadina” žemes, 
ar su juo galima arti lėkš
tą, negilią vagą.

Kadangi traktoristui vie
nam sunku buvo valstie
čiams atsakyti į visus jam 
statomus klausimus, todėl 
čia buvo iškviestas vyriau
sias Pasvalio MTS agrono
mas S. Bičkus, kuris vi
siems susirinkusiems moks
liškai ir praktiškai įrodinė
jo, jog traktorius ne tik 
kad negadina dirvos, bet ją 
taiso, geriau už plūgą ją 
purena, o prie traktoriaus 
prikabinti, drapakai' visas 
velėnas plastas suardo, ko 
paprastai, su akėčiomis ne
pasiekti.

Ir geležinis arklys įgavo 
pilnas teises visame vals
čiuje. Vasaros metas paro
dė, kiek pirmenybių turi 
traktorius. Tie žmonės, 
kurie vengė ir prisibijojo 
traktoriaus, • užtęsė laukų 
darbus ir susivėlavo su sė
ja. Tuo pačiu prailgino ja
vų brendimą. O lietingas 
ruduo laiku nespėtą nuimti 
derlių gerokai apgadino. Ir 
taip žmonės savo skaudžia 
nelaime patyrė, jog nerei
kia paskalams ir gandams 
tikėti, o prityrusių žemės 
ūkio specialistų patarimam.

Taip geležiniai arkliai ta
po . nepamainomais Saločių 
valsčiaus darbo valstiečių 
talkininkais ir yra visų jų 
Mėgiami. Dabar valstiečiai 
susigyveno su urzgiančiais 
traktoriais. Dvi didžiulės a- 
kys, mirguliuojančios per 
naktis laukuose, jiems pasi
darė įprastomis. “Ir, rodos, 
daug liūdniau būtų be jų

VABALNINKAJ. — Liepo- 
nenu apylinkės darbo valstie
čiai pagerbė Tarybų Lietuvos 
aukščiausiojo valdžios organo 
pirmąją sesiją gamybinėmis 
dovanomis.. 42 šios apylinkės 
darbo valstiečiai1, susibūrę į 
raudonąją gurguolę, išvežė 
124 kubinius metrus miško 
medžiagų.

Dvidešimt du valstiečiai pir
mosios sesijos išvakarėse jau

Miško Medžiagos Viršum 
Plano

JONIŠKIS. — Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos pir
mosios sesijos garbei Joniškio 
apskrityje pagaminta ir išvež
ta daugiau kaip 2,500 kubinių 
metrų miško medžiagų viršum 
sezoninio plano.

Žeimelio valsčiaus darbo 
valstiečiai išvežė 500 kubinių 
metrų viršumplaninių miško 
medžiagų, Linkuvos valsčiaus 
— 300 kubinių metrų. Nuo 
jų neatsilieka Pašvitinio, Kriu
kiu ir kiti valsčiai.

Mes sveikiname New Yorko Miesto Sveikatos Depart- 
■. . f ■ w •• t ■ ' ’ . • 1

mentą už jo greitą ir smarkų veikimą tuo laiku, kai gręsė rau
plių pavojūs. Mums smagu, kad pavyko, per mūsų Medikalio 
Skyriaus parūpintas‘galimybes, greitai, suteikti gydytojiškus 
patarnavimus ne tik mūsų » darbininkams, bet ir jų šeimynoms.

KAZĘŲ-RūDa. — Miškų 
pramonės ūkio automašinų ko
lonos šoferiai LTSR'’ Aukščiau
siosios, Tarybos pirmosios sesi
jos garbei kasdien įvykdo po 
135 nuoš. dieninės užduoties. 
Kolonoj viršininkas Jonavičius 
gerai organizavo pakrovimo 
darbus, kas daug sumažino' 
mašinų susidėvėjimą, šoferis 
Montyila kasdien atgabena 
dvigubą normą. Joferis: Kos
tas Jusas per septynias dienas 
išpildė 20 dieninių normų, 
šoferiai išpildo 150 — 180' 
nuoš. dieninės užduoties.

Baigė Miško Ruošą
VILNIUS. — Vilniaus 

kritis, sėkmingai baigusi ru
dens —L žiemos sezono miško 
ruošą, gamina miško medžia
gą viršum plano.

Apskrityje pirmauja Mickū
nų valsčius, kuris miško kirti
mo planą įvykdė 115 nuoš., o

Veikdami pagal nurodymus Kompanijos Medikalio Skyriaus, daugiau kaip 200 
gydytojų, slaugių ir padėjėjų suteikė greitą apsaugą nuo rauplių apie 35,000 
Con Edison’o darbininkų ir jų šeimų narių viso per dešimt dienų—po 3500 per 
dieną. •

Lakstantieji būreliai skubėjo į elektros jėgos stotis, postotis ir 'biznio rašti
nes». ..buvo įsteigta 10 spacialių centrų patogiose vietose visame mieste.,. ir 
visi šios Systemos Medikaliai Biurai pilnai veikė.

GRAIKŲ MONARCHIS- 
TŲ POGROMAI

Athenai. — Graikijos mo- 
narchistai išdaužė respubli- 
kiečių laikraščio leidyklą ir 
komunistų centrą Kanejos 
mieste, Kretos saloje, kurią 
anglai naudoja kaip savo 
karo laivyno bazę.

Washington. — Valstybės 
sekretorius Marshallas su
tiko panaujinti derybas su 
Sovietais dėl laikinosios Ko
rėjai valdžios.

35,000 Con Edison šeimynos 
įskiepyta per dešimt dienų

(Geriausią Lietuvoje mašinų - traktorių stotį, 
Pasvalio MTS, aplankius) 

gyventi, — 
rys Stankus 
pradedu suprasti, kokioje 
padėtyje būtų atsidūręs ma
no ūkis, jei ne traktoriaus 
pagalba. O juk šiemet tik 
pirmą kartą mūsų apylinkė
se pasirodė traktorius ir jis 
jau spėjo mums virsti duo
na kasdienine, be kurios 
mes negalime apsieiti. O 
kas bus, kai jų turėsime 
daugiau, kai .jie bus įkin
kyti ir į eilę kitų darbų! 
Prieš 70 ar 100 metų mūsų 
seneliai ir į plūgą žiūrėdavo 
šnairomis, jo neįvertino. O 
Šiandien apie medines akė
čias jau visi spėjome pa
miršti.”

Dabar visos pietinės Bir
žų apskrities apylinkės 
plačiai naudojasi Pasvalio 
MTS, paslaugomis, žmonės 
pagarbiai atsiliepia apie rū
pestingą MTS vadovybę xir 
visą jos kolektyvą. Ši MTS 
subūrė apie save tūkstan
čius darbo valstiečių, kurie 
čia ateina ne tik sutarčių 
sudarinėti, bet ir patarimų 
gauti, nes žmonės žino, kad 
ir MTS tam, kad-jiems pa
galbą teiktų.

“Laiku ir gerai išpildome 
visas sutartis su darbo val
stiečiais,” sako Pasvalio 
MTS direktorius Užubalis. 
“Tuo mes įgijome didelį pa
sitikėjimą valstiečių tarpe. 
Pirmiausia mes ateiname 
pagalbon bearkliams nauja
kuriams, mažažemiams ir 
karių šeimoms. Bet mūsų 
paslaugomis naudojasi ir 
šimtai kitų darbo valstie
čių. Mes savo darbų planus 
išpildome laiku ir viršijame 
juos. Tai yra pasėka planin
go darbo paskirstymo, be 
bereikalingų važinėjimų ir 
vėl grįžimų ton pačion vie-
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(Tąsa)
• Kad visi tylėjo ir niekas į Sungailos 

smarkybes nieko neatsakė, gerą valandą 
pasidaužęs, pasiblaškęs* jis vėl atsisėdo.

— Pirmas niekuomet nepradėsiu...
* Tai žinokite! Išeinu, va, tuojau... Tik 

žinau, kad man ant keršto... Pereitą kar
tą, mano vietoje, kitas būtų kažin ką pa
daręs... kortą nuslėpė... Gerai. Man svar
bu? Nesvarbu! Tas praloštas litas — 
spjaut! Bet kam tą kortą slėpti? ...

— Ponas Sungaila, norėjau neatsakyt 
visą vakarą, ką bekalbėtumėt, bet kad 
šukriu laikote, — tai atsiprašau! Ponas, 
teisėjas, ponas mokytojas, —<vi$į... pa
liudys —prašau! —Su korta to niekuo-

i met nedariau!...
Sungaila atsistojo ir per stalą pasilen

kė prie pat burmistro nosies:
—Gaidukas. O kortą nuslėpei../ Nu

slėpei! Prisiekt gali? Gali, a? Tfu! Iš 
manęs išloštais pinigais gyveni, ir drįs
ti... iii! Tu!

Dabar kompanija pamatė, kad geruo
ju nesibaigs. Maža to. Sungaila prikibo 
prie burmistro, tuojau liovėsi jį vadinęs 
ponu burmistru, prie kiekvieno žodžio 
segė — pan Dirgilievic.

Burmistras sakė, kad jeigu taip, jis 
išeinąs. Nepasiliksiąs nė valandėlės.

Burmistro neišleido. Klebonas čia irgi 
rado netaktą ir sakė, kas praeity mes 
buvome — dievai žino, gal žydai, o gal 

S; ir tikri plęšikai. Esą, ne vietoje čia toki 
priekaištai, nereikia karščiuotis. Vėl bu
vo beišeinąs Sungaila, užkliudė, alkūne 
staltiesę —. viskas numurmėjo ant grin
dų. Ponai pradėjo ramintz susikivirčiju
sius, esą, jeigu stiklai sudužo — turi bū
ti galas tiems ginčams. Esą, visi jnūs ap- 

L skritį giria, visi pavyzdingai mano mus, 
kdip brolius, gyvenant...

Teisėjas ėmė juridiškai taikinti susi
pykusius, paėmė už rankos Sungailą ir 
norėjo pritempti prie burmistro. Bur
mistras buvo beeinąs paduoti rankos, 
bet, pamatęs, kad Sungaila smarkiai 
spiriasi kojomis į žemę ir beveik danti- 
mist laiko įsikibęs į sienoje kabančius rū

gi bus, vėl grįžo ir susmuko senoje vietoje, 
rašto viršininkas susigraudino ir, kaip 
paprastai, pradėjo girti Sungailos ūkį, 
o uz vis labiausiai kuilį, paskum atsimi
nęs padeklamavo jo eiles: Sukasi, sukasi 
valso melodijoj...

Sungaila suminkštėjo.—Bala nematė!— 
sakė. Dėl kompanijos čigonas ir pasikar
ti gali!'— sakė* Ir kai vėl buvo pripiltos 
taurelės, jis per petį uždavė burmistrui 
ir sušuko: '

Duok snukį. Nežinau ir dėl ko čia
mes ginčijomės. Aš visada nusileidžiu.

Kai jis/per stalą apglėbė bučįuotf bur
mistrą, kuris aistringai išsižiojęs lenkė 
galvą—stalas išniro iš kojų, ir abu veikė- 

pasijuto gulį ant grindų. Burmistras 
į spėjo tik pasakyti —■ joukun darbs, kai 

Sungaila užtraukė pilna gerkle:
Ir ant gitaros ranką-ką uždėjo-jo... 
ir akys jos aša-ro-jo-jo!...

Tą vakarą apię paminklo projektus 
niekas daugiau ir neužsiminė. Pamatę, 
kuo gali baigtis posėdis, saikingesnieji 

čį visi išbėgiojo ir, tik rytą sužinojo, kad 
Sungaila Dūdai trenkęs į ausį, bet už ką 

E— nei vienas nei antras gerai neatsimi-

ienės pareigos nors ir sunkiau bet tarnybinio principo: nepalėpsi
liamos, kada prieš akis dunkso šio- žlŪošL Tuojau Dirgelevičiaus

laipsnis ar ortienas, 7 -atsirado aukštas stalas, valdininkų va 
vedybas, rekomehda- dinamas fortepijonu. x

Taip kartais ponuose būdavo, viskas 
upainiota, taip keistai, suprantimas ir 
‘šamas garbės klausimas, kad ir antau- 

nežinojo prie ko skirti -— draugišku- 
lui ar didelės simpatijos pareiškimui.

^Nežinia, gal taip ir būtų plaukęs pono 
istro ir ponų valdininkų, provinci- 

3 švietėjų, kultūros skleidėjų pagyveni- 
as apskrities mieste, jeigu vieną aiš- 

šviesią dieną nebūtų čia atklydęs 
raborius Krukas. Kai kam šito šaunaus 
merikono pasirodymas, gaj būt, nešė 
aimę, o kai kam ir grabą. Kiekvienas tu- 
sjo savo labą, 6 reikia pakartoti, Kru- 

savąjį labai mylėjo ir gerbė. Pama- 
ykite tik, brangūs skaitytojai, vieną die
tą, kai jūs esate apsupti jaukaus šeimos 
'iinio, kompanijos, jaučiatės visai svei- 

pilvukai tolygiai bujoja; tautos ir vi-

tokia karjiera, laipsnis ar ordenas, 
a per kortas, per®

s, garsią išbliovą, — staiga ateina

- FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis >

(APYSAKA) ★
Parašė Petras ,.......... ■-—-—.......

graborius...
Pirmasis apie tokio reto svečio, turtin

go amerikono atvykimą, kaip ir priderė
jo,, sužinojo miesto galvą.

Dirgelevičius šitoje apskrities šachma
tų lentoje nebuvo galima pavadinti pės
tininku. ®jo jis skersai ir.išilgai, o mušti 
galėjo ir atbulai. Čia jis buvo ir miesto 
grąžintojas, tvarkytojau, komitetų viso
kių, ratelių narys, Gyvulių Globos drau
gijos uolus rėmėjas, Kanarėlių Auginto
jų draugijos įkūrėjas ir liaudies švietė
jas. Miesto galva buvo ir elektros stotelės 
savininkas. Nors elektros šviesa dažnai 
užsimerkdavo, bet mokesčiai buvo renka
mi labai tvarkingi, ir jeigu kas burmis
trui pasiskųsdavo šviesos tiekimo neto
bulumais, jis tuojau papasakodavo apie 
netoliiųo upelio kilpą, kur greitai bus pa
naudota naujai energijai gaminti. Šiaip, 
miesto ponai inteligentai nepaisė per 
daug tų netobulumų, — burmistras bu
vo geras kortų kompanijonas ir, jei už
gesdavo. lempos partiją bestumiant, kiek
vienas išsiimdavo po žvakę, ką jie su sa
vimi dėl atsargos eidami lošti visuomet 
nešiodavosi. •

Ūgiu Dirgelevičius buvo nedidelis, kre
snas, didele keturkampe galva, kuri su
darė gal ketvirtąją jo kūno dalį. Nebuvo 
jis nei storas, nei plonas, bet vietos visuo
met daug užimdavo, nes alkūnes nešė 
kažkaip atkišęs į šonus. Nosis pasižymė
jo nepaprastomis ypatybėmis: geras an
tropologas, ją kiek patyrinėjęs, galėjo 
daug sužinoti apie žmogaus kilmę, ir ko
kių stebuklų kartais iškerta Visagalis! 
Nosis buvo sulipdyta iš daugelio atskirų 
gabaliukų. Greta didžiosios, šalutinės no
sies buvo prilipę kaip ir atskirų atžalų. 
Jos spalva labai dažnai keisdavosi. Taip, 
pavyzdžiui, iš ryto ji būdavo rožinė, po 
pietų ji įgaudavo pilko atspalvio o jei
gu burmjstras būdavo kiek įsiurbę^ — 
ji primindavo mėlynos slyvos spalvą. 
Vienintelį ką Dirgelevičius paveldėjo iš 
savo bajoriškos giminės — tą istorišką 
noselę, kurios, prabočiai, gal būt, uostė iš 
kunigaikščio Janušo Radvilos tabokinės. 
'Nieko negali žinot, kur anksčiau buvo ši
tas tvarinys. Autorius mano, kad labai 
pasenęs ir netikslus bus vaizdavimo bū
das, ko gero ir portretas išeis blankus, 
j eigų, visuomet pradėsi nuo herojaus no
sie^ ir baigsi jį stuburkaulio arba kito 
kūno išrietimo aprašymu. Jau kur kas 
tiksliau imti dvasios ypatybes: žiovulį, 
nusičiaudėjimą, arba, sakysime, labai 
originalu būfų paimti herojus, sėdįs klo
zete ir dainuojąs griaudžiai, patetiškai, , 
su skausmu. Tuojau visą tragizmą paju
si! Vis dęlto kiek daugiau žmonių yra 
šiame baltame sviete, kurie savo. išęrę, 
elgimosi, įpročiais, įgeidžiais ir net dva
sia esti panašūs, sakysim, j naminius gy
vulius iri paukščius. Čia gal tatai ir yra 
vienintelis evoliucijos mokslo stiprus, 
užčiuopiamas argumentas, spėjąs žmo
nes išsivysčius iš beždžionių ar kitokių 
plaukuotų žvėrelių. Dirgelevičius visa 
savo esybe, ilgomis atvėpusiomis ausi
mis, retais plaukais, mažomis užtukusio
mis akutėmis, savo apskritomis ir iš pe
ties tingiai judančiomis letenomis, pa
dribusiomis viršutinėmis lūpomis, buvo 
panašus... — nesmagu ir sakyti... Betrū
ko jam kur nors prieiti prie ’ stulpo ar 
tvoros ir pasikasyti nugarą — tuojau 
būtumėm supratę... Nieko jame nepa
prasto nebuvo. Kaip ir šimtai'provincijos 
įstaigų ponų, žymių veikėjų, prakutu
sių raštiškai dar prieš karą pas vargoni
ninkus, laikrodininkus, daraktorius, kie- 

‘ to sprando ir dar kietesnės sėdynės dėka 
prasimušę iki geležinkelio tarnautojų, 
paštininkų anuometinėje plačioje Rusi
joje, sugaudus trimitams apj£ laisvą Lie
tuvą, dalinamus dvarus, apie seimą, agi
tatorius —vienas iš pirmųjų įspėjo at

sirasti ir pasisiūlyti pagal specialybę. O 
• jo specialybe buvo — sėdėti už stalo. Bet 
jau pirmojo seimo laikais šita asmenybė 1 
atsirado ir aštuntą valandą mušant užė- 
hiė vienoje Susisiekimo Ministerijos įs
taigoje žymią vietą. Po, poros dienų jau 
daugelis atvykusių pas viršininką su pa
siūlymais, koncesijomis, sužinojo, kad ši- 
'tas žmogus tvirtai laikėsi prieškarinio

. ■ -■ . .. J — neva-
žiuosi. Tuojau Dirgelevičiaus kabinete /■’ • • < v i j 1 ***' ’*11* • 1
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Saulėtoji Florida 
Ar Visiems?
Rašo JONAS

(Pabaiga)

Bušai kursuoja retai, o 
bėga greit. Kada gauni įsė
sti, ilgai neima punktas pa
siekti. Įsėdęs — tėmiju gat
vių - namų stilių. Ilgai ne
trukau, kaip pasiekiau rei
kiamą vietą — Paukštaičių 
susiediją. Senas miestas pa
liko, trejetą desėtkų blokų 
pavažiavus iš centro —nau
jas prasidėjo, gatvės pagy
vėjo medžiais — palmėmis. 
Namų architektūra - išvaiz
da pasikeitė - pagrožėjo 
stilius. Kitas pastatas gana 
madningas, akiai patrauk
lus visais atvejais, stovėjo 
tarpe palmių.

LIETUVIAI
Liaudanskienės - Paukš

taičių “baltadvarį”—namus 
pasisekė greit rasti." Spėjau 
susipažinti — pasisveikinti, 
Paukštaitis su reikalais 
skubinas į miestą, pakvie
čia važiuoti. Gerai, ačiū! 
Proga pamatyti miestą — 
važiuoju. Kas reikia, pasi- 
pirko— vėl drožiame į na
mus. Važiuojame kitais ke
liais, naujas vietas; norime 
matyti. Man; jos visos nau
jos — įdomios. «■

Susiediją jų ne sena. Na
mai geri, tik ne daug jų. 
Tuščių sėdybų randasi ap- 
ščiai. Namai vienos-dviejų 
šeimynų. Jų pačių namas ar 
nebus didžiausias — kelių

GUžAS
šeimų budinkąs. Keletas 
“kottagių” pristatyta, tai 
susidaro daug kambarių 
daikte.

Svečių - turistų visada 
netrūksta. Gaspadinių pilna 
kuknia, bet nuo darbų visos 
paliuosuotos—- valgo komu- 
nališkai, iš vieno. Viena ga- 
spadinė visiem patarnauja. 
Maistą perka bendrai, tai 
įvairesnis - ekonomiškesnis 
patiekalas pasidaro. Man 
patinka tokis užvedimas.

Tą vakarą įvyko draugės 
M. Paukštaitienės gimtadie
nio proga pokilis. Turėjau 
retą progą dalvauti - pasi
matyti seniai matytus 
draugus-es. Kitaip neįma
noma būtų buvę į tiek trum
pą laiką visus pamatyti. 
Džiaugiuosi tokia proga.

Svečių - viešnių dalyvavo 
daug ir atstovavo įvairius 
miestus. Dabar Miamė yra 
tarpinąs lietuvius indas 
—Ynelting po t. Niekur kitur 
nesimaišH) — nesuvažiuoja 
tiek įvairių miestų lietu
viai, kiek į Miamį. Į pramo
gas susirenka, kiek proga 
leidžia susidurti - susipažin
ti. Gražu - malonu, kad 
mūsų prdgresyvis elemen
tas buriasi į vieną kūną— 
veikia sutartinai.

Pokilio prog^, susitikau 
daug pažįstamų, gavau ųž- 
kvietimų į svečius. Deja, vi

sus kvietimus negalėjau 
priimti. /Laiko trumpa tą 
padaryti. Nuoširdžiai ačiū 
visiems, už kvietimą. Tikiu, 
nepalaikysite už blogą, kad 
negalėjau atsilankyti.

Smagu žymėti,, kad mūsų 
tautiečiai, kur buvau, gra
žiai įsikūrę. Draugai Juo
zas ir Emma Sliekai turi 
naujutėlę vilią. Namas, kaip 
krištolas, sodyba skoningai 
pataisyta — medeliais ir 
kitais tropiškais augalais 
išgrąžinta.

Draug. L. Fultonas gyve
na tropiškų medžių sode- 
miške. Sodyba pilna įvairių 
medžių-krumokšnių. Euka-' 
lyptus gražiai bujoja—šiltų 
kraštų vaistinis medelis. 
Kokių medelių;- krūmokš
nių čia nėra! Praleistum iš
tisą dieną studijuodamas. 
Brangi sodyba.

Eukalyptą atrado Labil- 
lardiere, francūzas botani
kas, 1792 metais, Tasmania 
saloje, Australijoj. Į Tas- 
maniją Anglija vežė prasi
kaltėlius nuo 1804-1853 me
tų. Vieniems kalėjimas, ki
tiems sala buvo inspiracija 
atidengti gamtos paslaptį— 
Eukalyptų vaistą atrasti ir 
daug kitų.

Brooklyni^kiai Šaliniai 
gyvena jau antri metai. Sa
kė, dar neatsibodęs Floridos 
tropiškas klimatas. Jaučiasi 
gerai — smagūs. Turi erd
vią sodybą, gražios archi
tektūros namą, citrinių me
delių ir kitų daržovių augi
na. Gaspadoriškai gyvena.

Lietuvių skaičius čia pa-

................ —---- 4-tal puslapi! 
Laisvė—Liberty Litfcu Daily * 
Antradienis, Gegužės 6, 1947

staruoju laiku didelis* Kiti 
į biznius eina ir daro gražų 
gyvenimą. Frank Cvirka, 
brooklynietis, atsidarė kavi
nę - aludę, 7503 N. W. 7th 
Avė. ir 75th St. Geros lai
mikės, Frank. Frank gra
žiai pasiruošęs ir žada vi
sus gražiai priimti, supa
žindinti su miestu, kas tik 
atvažiuos. Nepamirškite 
pasimatyti, nuvažiavę į Mi
amį.

Arčiau į miesto centrą, 
Garjonis - Griciunas, new 
jerseyiečiai, turi kavinę- 
aludę, 1334 N. W. 7th Avė. 
ir 14th St. Įėję į biznį — 
išbandyti laimikį. Papratę 
dirbti, be užsiėmimo nerim
sta. Turi plačią pažintį Ne- 
warko kolonijoje,! norėtų 
su savaisiais pasimatyti, 
Miamėn atvažiavus. Nepa
mirškite: ‘‘savas pas savą”. 
Nesigailėsite pasimatę.

Rūpestingai laikrodis tak
sėdamas artino zero valan
dą. Labai norėjosi dar pra
tęsti laikas. Deja, bergž
džios būtų pastangos ban
dyti tai padaryti — stabdy
ti gamtos įstatymą - tai
syklę. Draugas J. Paukštai- 
tis, artėjant skirtam laikui 
išvažiuoti, 
stotį.

Palinkėję 
pasisekimo, 
mudu ir išvažiavau smagus, 
kad turėjau progą pasima
tyti su Miamės draugėmis- 
draugais.

4
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AIDO CHORAS, VADOVAUJAMAS GED. • KAZAKEVIČIAUS 

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

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

Įžanga $1.00, taksai įskaityta. Iš anksto įsigykite bilietus.

ŠOKIAMS GROS PAVIDIS RADIO ORKESTRĄ
> ' ' I . ' '■

Vien tik šokiams įžanga 60c, taksai įskaityta
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World Capital Begins To Take Shape

Tampa, Florida

Albinas.

&

iwataa

231 Bedford ^Avenue

n

A;

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

jis yra vienas iš puikiausių, 
amžiaus pianistų.
* Jo tėvas yra gabus, se 
pinkas.

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

Kampas Broadway, ir Stono Ava. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES - 
512 Marion St; Brooklyn, 

Tel. GLepmore 5-6191

T

459 Grand Street, / 
(Skersai ąuo Republic Teatro)

VALANDOS:
9 A. M? — 12 N.; 1-8P.M. 

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

Clay portraits of the future, these twb models embody some sug
gestions for the layout of the future United Nations Headquarters 
on New York City’s east side. The tall building in each model 
would serve as offices for U.N.’s staff while the lowest>structures 
would contain meeting halls for U. N. meetings. Still at work on de
signs and the allocation of space, architects emphasize that their 
models serve only to illustrate possibilities. However, decisions 
to house the U.N. staff in a tall structure which could be com
pleted by the end of 1948 have already been made by U. 1^.' officials.
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Winnipeg, Canada

Newark, N.J
šaunusis Sietyno Choro Kon
certas Arti. Ar Jau Visi pa

sirengę Jį Matyti?
Sietynas prie savo metinio 

koncerto rimtai ir rūpestingai 
rengiasi arba, aiškiau sakant, 
veik pasirengęs. Dainos nau
jos, gražios jau labai gražiai 
skamba. Tarpe kitų liaudies 
dainų, turime kelias smagias, 
kurių dar nėra dainuota šioje 
apylinkėje. Tai bus “Kalvės 
daina,” “Sveiki, gyvi1, bran
gūs draugai,” ir kitos.

Programoje dalyvauja ir 
nepaprastas talentas — solis
tė soprAas — 'Gertrude Ulins-i 
kaitė iš Waterburio. Tai lietu
viška lakštingala. Bus Sietyno 
vyrų ansamblis, vadovaujant 
Juozui Simelevičiui. Viskas 
įvyks šeštadienį, gegužės 10 
dieną, 180 New York Avė. 
Pradžia 7:30 valandą; šokiai 
9 :30 vai. Ir meldžiame nenusi
vilti, nes bus pradėta pro
grama pažymėtu laiku. Įžan
ga tik $1.10.

Sovietuose apsėta kur kas 
daugiau laukų, negu planas 
numatė.

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

f visose dalyse miesto. 
Tel Virginia7-4499

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

Iš LLD 217 Kuopos Darbų
Iš mūsų kuopos veikimo ma

žai kas rašoma spaudoje, ži
noma, ne todėl, kad nebuvo 
kas rašyti. Tai vis bėda su tais 
korespondentais. Už tai aš no
riu padaryti trumpą apžvalgą 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
217 kuopos veikimo, kad kitų 
kolonijų lietuviai matytų, ką 
mes veikėme ir dabar veikia
me.

Musų kolonija maža. Mieste 
iš 250,000 gyventojų *keli de- 
sėtkai lietuvių yra tik lašas 
jūroje. Taipgi mes neturime 
lietuvių inteligentijos. Visi pa
prasti cUirbo žmonės. Nežiū
rint to, mes veikiame labai 
gražiai. Ypatingai svarbią ro
lę lošia apšvietos organizacija 
— Lietuvių Literatūros Drau
gijos 217 kp. Prie įos priklau
so veikliausi Winnipeg© lietu
viai, kurie pasiryžusiai1 dirba 
žmonijos labili.

Karo metu šios organizaci
jos nariai M. Vidrukas ir P. 
Pūras darbavosi ne tik tarp 
lietuvių, bet ir tarptautiniai, 
užimdami vietas komitetuose, 
kurie stengėsi padėti laimėti 
karą. Draugas P. Pūras daug 
pasidarbavo rinkime aukų ir 
drabužiti dėl nukentėjusių nuo 
karo. M. Vidrukas daug pasi
darbavo pardavinėjime karo 
bonų.

Draugas J. Radzevičius taip 
pat karo metu beveik kiekvie
name lietuvių susirinkime iš
stojo su aiškinimais karo -bai
senybių ir kvietė prisidėti, 
kam kiek leidžia išgalės, kad 
pagreitinti pergalę*

Visi LLD nariai darbavosi 
dėl Raudonojo Kryžiaus. Mū
sų nariai aktyviai veikė kito-

se organizacijose.
Karui pasibaigus, mūsų pa

reigos kiek sumažėjo, bet ne
manykite, kad mes jau rankas 
sudėjome ir nieko neveikiame. 
Mes ir toliau veikiame, Štai, 
kiek laiko atgal, kuopos susi
rinkime buvo iškeltas suma
nymas pabaigoj' susirinkimų 
turėti prakalbas ir diskusijas. 
Pirmiausiai sutiko kalbėtojais 
draugai Vidrukas, Pūras, Ra
dzevičius ir Lepeška. Dabar 
turime ir naujų kalbėtojų. Ir 
reikia pripažinti, kad nauji 
“bytina” senus.

Pirmame šių metų susirin
kime lekciją davė X Mačiko- 
nis iš Lietuvos istorijos, pažy
mėdamas, kad lietuvių tautai 
tenka didelė pagarba. Kry
žiuočiai ir kardininkąi! užpul
dinėjo1 mūsų tautą per 200 m., 
bet mūsų tauta karžygiškai at
silaikė. Svarbiausia, kad ji iš
laikė savo kalbą.

Antrame kuopos susipilki
me kalba W. Dabošinskas, 
aiškindamas LLD svarbą — 
kodėl mes prie jos priklauso
me ir kokią naudą turime. Pa
skaitą labai pavyko.

Kovo 16 dieną turėjome su- 
atžymėjimui 400 

pasirodymo pirmos 
knygos. Paskaitą 

Pūras, atlikdamas

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Brooklyn 11, N. Y.

TeL EVergreen 8-9770

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

Tel. SOuth 8-5569

Tamstos Ateitis Nebloga

nas, nors naujas Kliubo finan
sų raštininkas, bet jau tris tal
kas suorganizavo dėl Kliubo 
pataisymo, ir kaip matyti, tai 
tik pradžia.

Prie pabaigos, noriu pažy
mėtų kad mūsų organizacijos 
nariai dirba sulig išgalės, kaip 
savoj organizacijoj, taip ir ki
tose, kuriose jie taipgi pri
klauso nariais.

Mūsų kuopa šaukia ekstra 
susirinkimą ant gegužės mėn. 
18 dienos, dėl paminėjimo 20 
metų sukakties, kaip mūsų, 
kuopa gyvuoja. Visi nariai ir 
simpatikai kviečiami atsilan
kyti. Bus išduotas platus ra
portas iš mūsų kuopos nu
veiktų darbų per 20 metų. Bus 
geri kalbėtojai.

Tiesa, būčiau praleidęs mū
sų moteris. Jos irgi yra atti
kusios daug ir gražaus darbo, 
tik pastaruoju laiku kiek ap
tingo, bet reikia tikėtis, kad 
vėl išsijudins.

Winnipeg© lietuviai, apla
mai,1 imant, yra susipratę ir pa
žangūs, išskyrus vieną kitą, 
kurie vadinasi tarybininkais. 
Ta trejukė karo metu, Jcąi mes 
visi dirbome dėl jo laimėjimo, 

!tiesiog miegojo. Bet dabar jie 
sukruto. Pradėjo rengti pa
rengimus ir susirinkimus šauk
ti. Jie šaukia galbėkime Lietu
vą, nors tylėjo ir džiaugėsi, 
kai naciai ją naikino. Jie pra
šo pinigų “Lietuvai išpirkti.” 
Bet winnipegieciai tuos paukš
telius labai gerai žino ir jų ne
paiso, išskyrus vieną kitą.

Kuop. Korespondentas.
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REIKALINGOS MOTĘRYS
«•

moterys
Atskyrimui skudurų. Gaza algra. Kreipkite*

J. EISENBERG & SON, 
196 PLYMOUTH ST., BROOKLYN, M Y.

• ■ (

įspūdžiai iš LLD 45 Kuopos 
Pikniko

Rodos, kad Jungtinės VtJ* 
tijos labai didelį plotą ž 
apima, bet suėjus į lietuvi 
pikniką, kokį turėjome 
St. Petersburg, F!a., susitinki 
žmonių veik iš visų valstijų 
miestų. Pasikalbėjus sužinai, 
jog nekurie pažįsta tavo- gr 
mines bei draugus kit 
miestuose.

Diena buvo ypatingai g 
ži, tokia šilta. Apie pietus 
tuviai pradėjo rinkti į ( 
Port Beach, kur LLD 45 kuo
pa turėjo savo penktą pikni
ką. Stalas gražiausiai sūdė 
dėl 44 ypatų. Gaspadinės s 

ą dėjo * puikiausiai pagam 
<pietus taip, kad greitu 
nei kąsnelio ant lėkščių 
ko.

Skaniai pasivalgius, daly
viai komitetui įteikė po vieną, 
du ar daugiau dolerius. Po 
pietų nekurie šnekučiavo^ 
kiti ėjo maudytis ir vėliau va 
kare vėl prie arbatėlės s 
do. Tikrai smagiai pralei 
me laiką, nors daugelio t 
kurie buvo mūsų piknikuose 
vasario ir kovo mėnesių, da 
bar nesimatė. Jie išvyko 
šiaurius su paukščiais. IK 
jiems linkime gero pasise 
mo ir grįžti pas mus vėl 
denį.

Buvo, svečių iš Oriau 
(jiems net 120 mylių rei] 
važiuoti), / iš St. Petersburg 
Tampa ir Clearwater, 
kurie esame apsigyvenę, laba 
džiaugėmės sulaukę tiek to 
mų svečių.

Nekurie pastebėjo: Jei 
gė Eva Simans nepavar 
aptarnaudama valgiu svečii 
kiekviename piknike, tai 
būt sūrusis vanduo ir ma 
saulutė visiems energiją i 

ajvina.
Vienas chicagietis vaistini 
s su mumis valgė ir links 

noši, ogi kitas sėdėdama 
ant šyolo apie 75 pėdas 
musu7 stalo, visą laiką tik 
tė žvilgsnį link mūsų. Ma 
jis nemyli progresyvių žm 
nių. Bet vėliau ir jis atkiū 
no pasižiūrėti arčiau į tą 
linksminantį, lietuvių būre 
Gal kitą kartą išdrįs ir, 
čiau susipažinti.

Net ir lietuv.iškas kunigėl 
atėjęs prie mūsų stalo va 
ir, tikiu, kad nesigailėjo.

Draugai iš Orlando nuėm 
krutamus paveikslus, žingeidi 
būtų juos kada nors pazha 
tyti. Bet vargšo Mr. B. (vai 
tininko iš Chicagos) ne 
tys tuos paveiksluose.

Man rodos, kad' kaip g 
ta visiems teikia savo malęn 
saulutę, gėles ir žalius mede 
liūs visiems lygiai, taip ir 
galėtume be skirtumo pažval 
gų susieiti ir nebijoti vieni 
tų, nežiūrint, ar mes 
me-Vilnį, Laisvę, Naujiena* 
Draugą.

Šiltas oras ir lietus 
gražiai papuošė medžius 
pais ir išsprogdino .gėlių 
delius. žalia žolė apklojo, 
mę. šalia kelio nauji 
dygsta, kaip grybai po 
taus. Vis daugiau ir dau 
žmonių čia važiuoja ir ap 
vena.- Daugelis iš vet 
kuriems teko čia būti, 
žiuoja su savo žmonomis.

Mes irgi apsipirkome na 
namą ant U. S. ,41, ne 
Tampa, Fla., tad dar bus i 
na vieta pakeleiviams 
Atvažiuojant iš šiaurių 
41 namas yra prie ^2 ke 
Geriausiai pasiklausti gasol 
stotyje, kampas 92 ir 41 
lio, ir tenai gauti pilnas 
formacijas.

Linkiu visiems, kuriuos 
ko čia susipažinti, geriau 
kloties.

CHICAGOS ŽINIOS

MH

i,

Telefonas EV. 4-8698

i

..

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

Garsus Pianistas
. Chicagjetis. Zdnon Tuezyns- 

iki', 13 m.^ pildė koncertą New 
Yorke, Carne^U Hali, antara- 
dienj. Kritikai < pripažino, kad

sirinkimą 
metų nuo 
lietuviškos 
skaitė P. 
savo darbą labai puikiai.

Pereitame susirinkime S. 
Krisčius pasakė trumpą pra- 
kalbėlę.

Tame pat susirinkime buvo 
atiduota pagarba dviem na
riam, V. Lepeškai už pasi
darbavimą Liaudies Balsui 
laike vajaus, ir po vajaus (va
jaus metu jis ga^o 6 naujus 
skaitytojus, o šiais metais 3 
naujus skaitytojus), ir A. Bim
bai (amerikiečiui) už atliktą 
puikų darj)ą — parašymą 
knygos “Prisikėlusi Lietuva.” 
Mūsų- kuopos nariai reiškia 
didelę padėką Bimbai už to
kios knygos parašymą. Ne vie
nas narys pareiškė susirinki
me, kad tai puikiausias ^LLD 
leidinys. Tai veidrodis, kuria
me atsispindi naujos Lietuvos 
gyvenimas. » ,

Negaliu praeiti nepaminė
jęs kitų kuopos narių, kurie 
aktyviai veikia, štai V. Stepo
nas jau antri metai, kaip uži
ma Manitobos Lietuvių Kliubo 
iždininko pareigas. Tai atsa- 
komingas darbas. P. Gudžjū-

CIO ir Darbo Federacijos 
unijistai iš pradžios bend
rai šaukė tą mitingą, bet 
Federacijos vadai paskui 
atsimetė. ’ >

Kansas City, Mo. — Tru- 
mano parapijonai žada iš
valyt “raugtuosius.” .

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

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

PASARGA: Neklausyk nė jokių kitų pasiūlymų 1 
vietą tikrųjų DEKEN’8 OINTMENT. Nebūk toks, kaip 
mūsų pirmutinis tėvas Adomas. Jis žioplai paklausė savo 
Šonkaulio Jievos ir nustūmė pasauli 1 vergiją, ir dabar 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy
venimas, nereikėtų nė dirbti nei drabužių nešioti, jei ne 
Adomo klaida.

Reikalauk tik DEKEN’S OINTMENT
P. O. BOX S66, NEWARK, N; J.

Matthew A.
BUYAUSKAS

*1

Fotografas
Traukiu paveikslus famitŲų, Ves- 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei-gf 
kalule esant 
padidinu toki o J 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom/

Kampe* Broadway 5b

LIETUVIS PIANO 
TUNERIS

Perbūdavo ja pianus iš di
desnių | mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus. pataisy
mus ir nulekeriuoja.

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y.

> Tel. Michigan 2-3123

Chicagos Transporto Darbi
ninkai Reikalauja Algų 

Pakėlimo
Chicago Surface Lines uni* 

jos prezidentas Joseph Kehoe 
pareiškė, kad unijos atstovai 
turėjo pasitarimą su kompani
jos atstovais, kur buvo įteikti 
reikąlavimai, kad būtų pakel
tos algos *15,000, po 26c į va
landą. j

GREEN STAR BAR & GRILL 
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti; pasilįhksminti ir pasišokti, užeina 
pas r‘Gr»en Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

‘ ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. .
Geriausias AlUsr Brooklyn**

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

............ ................ . ' ------------ ------- ------------------ -------------------- ■ >' ■■■ ” ‘ ............... ' ■■

BROOKLYNO LIETUVIŲ I
Valgių.ir Gėrimų Įstaigos |

■ ■ - ■________________________________  ___ .. _ nu

CHARLES VIGŪNAS 
284 ŠcKoles Street 

! Brooklyn, N. Y.
Telephone- EVergreen 4-8578

WM. SKUODIS 1

564 Wythe Avenue < j j
Brooklyn, N. Y. U H

Tel. EVergreen 4-8054 j i
u IUII'

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn,. N. Y.

1 MIKE LEIPUS |

324 Devoe Street
Brooklyn, N. Y. |WI « . lllll

TfeL EVergreen 4-8008

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) , ,

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie, manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką, patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū-, 
sų Šermeninė. Mūsų pa- * 
tarnavimu ir kainomis 

' besite patenkinti.
' ' * •

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA. PA.

Telefoaaa i Poplar 4110

Kompanija kratosi nuo to 
reikalavimo, ir aiškina, kad 
pakėlus algas į valandą po 
26c, tai kompanija turėtų iš-< 
mokėti $10,400,000 daugiau 
negu paprastai išmoka. Bet 
kiek ji gauna daugiau pelno ir 
kiek milijonų palieka per me
tus, apie tai kompanija nieko 
nesako.

Jei darbįninkų reikalavimai 
nebus išpildyti, reikia tikėtj 
didelio ir plataus streiko. Vai

 

ruotojai yra organizuok į 
AFL Dari

> ’ w _ .... . _ ,

Gegužė* 18 Dieną Jvyia7\ 
Apskričių Piknikas

Šiuomi norime atkreipti aty- 
dą Chicagos lietuvių visuome
nes# ir priminti, kad LDS 2-ros 
Apskrities ir LLD 1-mos Ap
skrities bendras piknikas 
įvyks gegužės 18 d., 10 vai. 
ryte, Justice Park Gardens.

Prie įžangos bilietų bus iš
duotos net 10 dovanų. Pir
moji dovana bus $50 vertės 
taupymo ^onas, antra $25 
taupymo bfrnas, kitos dovanos, 
kiek mažesnės. Bilietai plati
nami iš kalno.

».

Henry Wallace Kalbės 
Chicagos Stadium

Jau sugrįžo (iš Europos 
Henry A. Wallace. Jam ren
gia prakalbas Progresyviai 
Amerikos Piliečiai, Chicagos 
Skyrius, Chicago Stadium, 
1800 W. Madiąon St.

Wallace pilnai remia ir ve
da velionio prezidento Roose- 

! Velto programą ir stovi už iš
laikymą pastovios taikos. Jis 
'laike savo maršruto kalbėjo į 
milijonas Europos žmonių ir 
ragino priešintis prieš naujo 
karo rengėjus. Jį ten pasitiko" 
liaudis draugingai ir šiltai 
Kam, rūpi geresnė ateitis viso 
pasaulio, kas ntenori naujo ka
ro ir pražūties mūsų šaliai, 
tas turi būtinai išgirsti Wal
lace kalbąfrzvejkti, taip, kaip 
jis nurodys^*

i Tad visi ir visos rengkhnės 
dalyvauti . Wallape mitinge, 
kuris įvyks gegužės 14 d., 8 
vai. vakare. " Kvieslys.

Rasti Dvynuką Lavonai
Viktorija Sabanski eidama 

pastebėjo tuščiame lote, 1130 
W. 50th St. keistą ryšulėlį. 
Apie tai pranešė policijai. Pa
staroji surado, kad tai esama' 
dviejų, ką tik gimusių.kūdikių 
lavonai.

Dr, Jerry Kearns sako, kad 
kūdikiai mirė natural e mirti
mi;
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Lietuvos Žiedai PRAŠOME ĮSITEMYTI!

Petei
įeina

KAPISKAS
BAR i GRILLairuoto

jau

Tel. EVergreen. 4-8174
Peter Kapiskai

Alekas Velička
Valdyba

LĮTUANICA SQUAREPAJIEŠKOJIMAI
RESTAURANT

Lietuviška Aludė

'TONY’S

JOSEPH ZEIDAT
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Mergaitės Gyvačių 
Mėgėjos

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

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Parsivežė Vokietę 
Žmoną

Taksiko Vairuotojas 
Mirė Prie Rato

Ė Lietuvių Kriaučių 
/Susirinkimo

Degtines, Vynai ir Alus 
‘ RIFEINGOLD

BEER & ALES

-------———6-tal puslapiu 
Laisve—Liberty Lith. Daily * 
Antradienis, Gegužės 6, 1947

joro O.’Dwyer specials 
to problėmoips komisija. 

kad«norint išvengti au- 
istatymuiv stokos, vietos, 
as pats turėtų rūpintis 
imu ir kontrole savų au-
du.. V. *> - •

411 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y,

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

Brooklyn 
8277 Radio Programai

Jeigu tuo laiku taksikui bū
tų pasitaikę vairuoti kur nors 
trafiku ir pėstininkais perpil
dytoje gatvėje ir jeigu patai
kęs ant tokių pėstininkų, ku
rie laukia, kad automobilistai 
juos saugotų, galėjo įvykti 
daug nelaimių dėl jo staigios 
mirties prie rato.

čia noriu storai pabrėžti, 
kad chorui reikia daug tokių 
pasišventėlių, kaip A. Velička. 
Beje, dabar A. Velička išrink
tas choro pirmininku. \

East New York ir 
Richmond Hill

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Vi^k 
patogu ir malonu. ? CAMMUXM

Keturi asmenys, tarnavę 
PA, kaltinami tarnavę suk- 
1, 'susižėrę $21,000 kyšiais 
f išleidimą 5,000,000 svarų 
įkraus į juodąjį turgų, areš- 
oti ir bus teisiami,

Čia noriu pakalbėti apie ve
teraną aidietį Aleką Veličką. 
Alekas dainuoja chore nuo 
pat choro susiorganizavimo— 
apie 30 metų. Tiesa, šioje ope
retėje A. Veličkos rolė yra 
trumpa, o trumpa yra dėl to, 
kad jis nepavaduojamas kai
po dainininkas, tenoras. A. 
Veličkas operetėje vaidina 
Kazio Kazlausko, viršaičio ro-

Kokia nors rupi žaismė ar 
užsiėmimas su kokiais ne la
bai maloniais gyvūnais būda
vo manoma esant tik berniu
kams. Tačiau mergaitėj, kaip 
pasirodo, taipgi įvairiuoja pa
sirinkime liuošlaikiui užsiėmi-

nės patalpos mūsų rudeniniam 
bankietui, nes per kelerius 
pereitus metus negalėdavome 
svečių, norinčių vakarienėse 
dalyvauti, sutalpinti dėl vie
tos mažos.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-308 Broadway

Kiti, kartu su Velička vai 
dinanti taryb. Lietuvos valdi

f A TfcKJA 
ir » $24^*

Orkestros. Į 
60c.

A.C.K.

UP-TO-DATE

BARBER SHQP

Lithuanian Liberty Radio Club 
(money orderius ar čekius rašykite tuom vardu) 

427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Paukštį, 101-54 
Richmond Hill.

New Xorke trys t asmenys 
sužeisti į skerdyklą varomam 
galvijui ištrūkus. Du parmušė 
gyvulys, o vienąą . pašautas 
gaudytojams šaudąnt pabėgė
lį. Nepripažindamas langų, 
gyvulys keletu jųriįvbjo, 

simušęs į jtfos.

Parsiduoda 2-jų šeimų namas 
(frame), be centralines šilumos. Lo
tas 135x450. Steamboat Rd., Great 
Neck, N. Y. Aplink dideli medžiai 
pavėsiui. Autobusas pravažiuoja na
mą nuo beaeh’iaus j stoti. Yra gara- 
džius dviem automoboliams. Parsi
duoda ‘už prieinamą kainą. leiga 
$600.00 į metus. Prašome kreiptis 
pas: Isidore Chalkis, 316 Suydam 
St., Brooklyn, N. Y. (100-104)

Petras Rupeika, buvęs 
žentų mūsų armijoj, Vokieti
joj, aną dieną iš ten sugrįžo 
vežinas vokietaitę 
Eriką, 21 metų.^ Jis

PtAN
15 hw«b • • • *247S

Pereitą sekmadienį įvyko 
brooklyniečių susirinkimas dėl 
vykinimo tobulos radio pro
gramos. Į Lietuvių Laisvės 
Radio Klubą įstojo ir su au
komis prisidėjo šie asmenys:

Geras Draugas, $200.
Po $10: A. M., M. Klimas, 

Hdlen Bručas, . (pasveikini
mas).

Po $5: Jonąs Kaulinis, An
tanas Balčiūnas, Simonas Griš- 
kus, Juozas Balčiūnas, Valys 
Bunkus, Chas. Kairys, Vincas 
Čepulis.

Petras Babarskas, $3.
Po $2: Mary žvirblienė, Ju

lius Kalvaitis, Mary Babars- 
kiepė, Pranas Buknys.

Lillian Bolte, $1.
Susirinkimas buvo ant grei

tųjų šaukiamas ir seknpadienio 
rytą labai lijo. Tačiau susirin
ko gražus būrys entuziastiškų 
žmonių ir padarė eilę kon-

PRANEŠIMAI ‘
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

Gegužės 7 d., 8 vai. vak. Liet 
Nieprigulmingo Kliubo Name, 26£ 
Front St., įvyks LDS 46 kp. mitin- 
gas. Visi nariai būkite. —Valdyba 

(104-105)

PARDAVIMAI
Parsiduoda dviem šeimynom ak

meninis namas, su 11 šviesiais kam
bariais; namas pusiau atskiras, ga
ru šildomas; pirkėjas tuoj gali gau
ti 5 kambarius. Du blokai nuo sub- 
vės ir mokyklos. Kaina $7,000. Ge
ros sąlygos pirkėjui. .Kreipkitės j 
Real Estate Gagel. 335 Milford St,, 
Brooklyn, N. Y. AP. 7-6430.

(103-108)

struktyviškų tarimų Radio 
programmes reikalu,. . »

Lietuvių Laisvės Radio pro
grama prasidės su atęinapČiu 
sekmadieniu, gegužės. 11 d'., 
per stotį WBYN, 1430 klc., 
nuo 10:30 iki 11 vai. ryto. 
Prašome visų nusistatyti ra
dio sųlyg aukščiau nurodymo 
ir pasiklausyti1 gražiai veda
mos programos.

Visur, kur tik bus girdima 
Lietuvių 
grama, 
Klubus 
gramos 
niečiai nusitarė

LLD 2 apskrities piknikas 
įvyks 25 d. gegužės, Linden, 
N. J. Yra atsiųsta tikietų. Vi
si kuopos nariai, kurie mano
te vykti piknikan, būtinai gau
kite tikietus iŠ savo kuopos 
valdybos, nes ūž parduotus ti- 
kietus pelnas lieka kuopos iž
de. Tikietų galite gauti pas V.

110 St.į

Laisvės Radio pa
prašome organizuoh 
ir rinkti aukas pro- 
palaikymui1. Brookly- 

kad pilnatei
siu Klubo nariu gali būti- pa
aukodamas vieną dolerį ir 
aukščiau į metus.

Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės į Lięt. Laisvės Ra
dio Klubo sekretorę Lillian 
Beito, 427 Lorimer St., Brook
lyn ę, N. Y.

Valandos: |

Penktadieniais Uždaryta

\ , Savininkas
306 UNION AVENUE

tės, žinau kad vedusi, bet po vyru 
pavardės nežinau. Paskutinį sykj 
mačiau tai 16 m. atghl, tuomet gy
veno Cambridge, Mass. Iš Lietuvos 
paeina nuo Vilniaus rėd., žežmarių 
parapijos. Labai norėčiau su ja pa
simatyt. Jeigu kas žino kur ji dabar 
randasi, malonėkite pranerti, būsiu 
dėkingas. Ignas Mitkus, 113 Herriot 
St., Yonkers 2, N. Y. (103-108)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Komunistų Kliubo susi
rinkimas įvyks geg. 6 d., vakarą, pa
prastoj vietoj. Visi nariai dalyvauki
te. Yra svarbių reikalų 

' (103-104)

Salę išnomuojame del puotų, pokHių, krik^ynų 
parių, vestuvių. <

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

| Balandžio 23 d. įvyko kriau
čių 54-to skyriaus susirinki- 
ihas. Pirmininkas perskaitė 
dienotvarkį, kurio, 3 punktai 
palietė kriaučius finansiniai.

, Kaip visiems yra žinoma, 
mūsų seną unijos veikėją P.

■ Sadulsk'į ištiko didelė nelai- 
‘ mė, praeitą metą jam buvo

padaryta operacija, likosi nu
pjauta koja. Tad jis atsišaukė 
pas kriaučius, prašydamas pa
gelbėti įsigyti dirbtinę koją. 

; Be jokių diskusijų kriaučiai 
nutarė duoti $200.

Taipgi1 atsišaukta į mūsų, 
kaip ir į visus lokalus, paau
koti pastatymui paminklo mi
rusiam Amalgameitų kriaučių 
prezidentui Sidney Hillmanui. 

. Brooklyno Lietuvių Lokalas 
54-tas paaukavo 100 dolerių.

Dariaus ir Girėno pamink
lo komitetas prisiuntė lokalui 
75 pikniko tikietus ir visi nu
pirkti1. Bet kriaučiai jau pra
deda pusėtinai nerimauti. 
Ypatingai ima piktintis lietu
viškose kriaučių dirbtuvėse 
dirbantieji. Sako, tas Dariaus 
ir Girėno komitetas sukasi ir 
sukasi, kaip tas malūno ratas, 
aplink kriaučius, švento Jur
gio Draugiją ir aplink Lietu
vių Am. Piliečių Kliubą ir to- 

• liau negali nusisukti.
Kriaučiai teisingai prisime

na, jog paskiausioje konfe
rencijoje buvo padidintas, da- 
rinktas komitetas, kad dar
buotųsi, eitų į visas organiza
cijas.ir į bažnytines. Buvo pa
sisakyta, kad už metų laiko 
bus pinigai sukolektuoti ir pa
minklas. pastatytas, bet pora, 
metų jau praslinko, o pamink
lo nesimato ir nesigirdi mūsų 
komiteto darbo, apart to, kad 
kartą per metus iš naujo pasi
suka aplink tų pačių minėtų 
draugijų iždus. Taip, kriaučiai 
yra pusėtinai pasidarbavę ir 
paaukavę pinigų. Dirbtuvių 
pirmininkai darė specialę ko- 
lektą dirbtuvėse, bet iš paties 
komiteto nemato daVbo nęį 
turi savo nuopelnų atskaitos.

Delegato raportas ne visiems 
. patiko, nes jau keletas dirbtu

vių atsidūrė bedarbių lainėje, 
kaip tai pirmos ir antros rū- 

j Sies drabužių kriaučiai. Ar il
gai jiems teks būti bedarbių 
linijoje, ateitis parodys. Ket
virtos ir šeštos lainės drabu- 

x Žiai dirbami dar pusėtinai 
smarkiai. Delegatas sako — 
‘drabužius dabar žmonės per
kasi (brangesnius ir geresnės 
išdirbystės, tai vieni kriaučiai 
likosi bedarbiais, kiti smar
kiai dirba. Tai čia ne visiems 
delegato raportas patiko.

Reikia pasakyti, šis kriau
čių susirinkimas ne taip buvo 

‘ vedamas, kaip turėjo būti. 
‘ .Pirmuoju turėjo būti klausi-

■ mas Gegužės Pirmos, kuri yra 
unijistų ir visų' darbininkų

^šventės diena. Toji diena yra 
atmintinga seniems ir svarbi 
jauniems unijistams. Bet mūsų 

į Jok ai o susirinkime nei atstovai 
L unijos įstaigose, nei1 pats dele

gatas nidko nepriminė, tartum 
viskas būtų pamiršta.

Taipgi delegatas turėjo pra- 
' nešti, kiek mūsų lietuviškos 
‘ dirbtuvės* sumokėjo asesmęn- 
tų tomis dešimtinėmis, kurios 

■ buvo kolektuojamos. Rodosi, 
U kovo mėnesio paskutinėmis 

dienomis baigėsi asesmentų 
mokėjimas ir skaitlinę galima 
žinoti. Taipgi reikėjo pranešti, 

r kiek tų kriaučių sumokėtų pi- 
f Pigų gauta bėgliams.

.Tai vis dalykai, kurie kriau- 
| Čiams nėra aiškūs. Kriaučiai 
^ jaučia, kad kas tokio nuo jų 

yra slepiama.
J. Stakvilevičius.

Kanados 
Biack Horse Ale

madienį, 10:30 iki 11 vai. rytą, iš stoties WBYty, 1430 
klc., Brooklyn, N. Y.

Priima bizniškus skelbimus, pranešimus gimimų, vedy
bų, mirties ir paskelbia organizacijų parengimus.

Žinokite, jog sekmadienių rytai yra geriausias laikas 
si ramiai, savo namuose klauso radio.pasiskelbimui, nes

Visais reikalais prašome kreiptis į

Pastaruoju laku Policijos 
Atletiškos Lygos pravestose 
gamtotyros klasėse, Bronxe, 
kelios mergaitės atėjo’ nešinos 
naminėmis gyvatėmis. Jos no
rėjo sužinoti, .kaip geriau tas 
savo “mylėtineš” mylėti' Gru
pė mergaičių, 10 iki 13 me
tų amžiaus, išstojo PAL radio 
programoje, gegulės 3-čios 
rytą aiškinti apie apsiėjimą su 
gyvatomis.

Mr. William J. Simons, gy
vatėms dijetos specialistas, sa
ko, kad jos nieko bendra ne
turi su vegetarijonais — žo
lės ar vaisių nelies. Bet paro
dyk .joms pelę, žiurkę ar kir
mėlę — neišlaikysi. Iš bėdos, 
sako jis, jos ės ir hamburgerį, 
bet nevirtą ir nekeptą.

iečiai Šukele

RANDA VOJIJIAI
Pasirandavoja du kambariai, for- 

nišiuoti. Gali kreiptis vedusi pora (be 
vaikų) arba pavieniai. Bus galima ir 
pasidaryt lengvą valgį. Dčl daugiau, 
informacijų kreipkitės į biznio vie-' 
tą: 337 Si. Nicholas Ave., Brooklyn,-
N. Y. (103-104)

Praeitas Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo susirinkimas, 
įvykęs 2-rą dieną gegužės, 
buvo visai trumpas ir nariais 
neskaitlingas.

Visa susirinkimo svarba, tai 
nupirkta Dariaus - Girėno 
25-ki tikietai būsiančiam pik
nikui Dexter Parke, 7-tą bir
želio. Daugiau nieko svarbaus.

Sergančių kliubiečių, yra 
septyni: Domininkąj Yvoškevi- 
čių suparalyžiavo praeitų me
tų 2-rą. dieną gegužės. Jo šal
pos mokėjimas jau pasibaigė, 
bet sirgimas ne.

Antanas Žukauskas nuo pra
eitų metų spalių 26-tos dienos 
serga senatvės liga. Sakoma, 
jog jam pau sunku ir sėdėti ir 
gulėti)

Jonas Akucevičius pasidavė 
ligonihėn 23-čią kovo mėnesio. 
Praeitą savaitę padarė jam 
operaciją. Kas jam kenkia, 
nežinau.

Karoliui Meškerevičiui pa
darė rankai operaciją 25-tą 
kovo. Daktaras įsakė nedirbti 
bent 6-šias sav-aites.

Juozas Kazlauskas’ apsirgo 
3-čią kovo, pusiau paralyžiš- 
ka liga. Lanko daktarus į ir 
bando nugalėti nelauktą prie- 
šą-ligą.

Vaclovas Meiliūnas sustojo 
dirbęs kliube 24-tą kovo ir 
laukia dienos pasidavimui ant 
operacijos. Jo kojos gyslos su
kietėjo. Dabar daktaras pra
nešė, kad už poros savaičių 
bus veteranų ligoninėj vieta 
ir pradės taisyti jam koją. Ge
ro pasisekimo. ' .

Petras Poškaitis nuėjo Kings 
County ligoninėn ir ten jam 
padarė operaciją. Kas jam 
kenkia, irgi nežinau. Dabar jis 
jau yra namie.

Jurgis Kutka mirė 10-tą 
dieną balandžio nuo aukšto 
spaudimo kraujo. Praeitų me
tų 26-tą dieną kovo, eidamas 
darban sukrito ant šaligatvio 
ir nuo tada visą laiką sirgo, 
pakol gyvybę užbaigė.

J. N.

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 (Grand St. Brooklyn, N. Y. 
^el, ST.( 2-2173 (Art! Graham Ave.) Atdara Vakarsta.

ninku rolėse yra sekami:
Juozas Byronas — Prano 

Juzėno, valdininko rolėje.
Jonas Rušinskas —- Miko 

Pečiuros, seniūno rolėje. 
/

Apie J. Rušinską reikia pa
sakyti tiek, kad jis yra jau 
daug kartų vaidinęs ir gerai 
pasirodęs, kaip tarp Brookly
no lietuvių, taip ir LMS Festi
valyje Chicagoje. Jis, tiesa, 
nėra choristu, nes jo darbo 
aplinkybės jam nevelina. Bet 
už tai jo žmona Kastancija 
Rušinskienė yra ilgametė ai- 
dietė.

Kaip žinia, operetėje" bus 
vaidybos, dainų, muzikos ir 
šokėjos. Šokėjų grupėn 
šios geros aidietės:

Frances Mažilis 
Alice Stasiūnas 
Caroline Gilman 
Lillian Bredes 
Dolores Waitkus 
Lillian Bastis 
Eleanor Bredes ir 
Amylia Saleikis.
Operetė bus perstatyta 

šį sekmadienį, gegužės 11 d., 
.3:30 vai. po pietų, Schwaben 
Hall, 474 Knickerbocker Ave., 
Įžanga į vaidinimą $1. Po vai
dinimo bus šokiai prie Antano 
Pavidžio Radi j 
šokius įžanga’ -

Balandžio 30 d. įvyko LLD 
185" ir LDS 13 ..kuopų bendras 
susirinkimas. Apart paprastos 
susirinkimų eigos, svarstyta 
apie kokį x nors viešą parengi
mą, nes yra daktaro Kaškiau- 
čiaus paskaita, kurią galima 
būtų tame parengime perskai
tyti1. Pavesta komisijai pasitei
rauti apie svetainę ir kitus da
lykus. Perskaitytas praneši
mas apie Vilnies dalininkų su
važiavimą. Kadangi abidvi 
kuopos turi Vilnies bendroves 
šėrus, tai nutarta pasveikinti 
suvažiavimą. Prie pasveikini
mo abidvi kuopos paskyrė po 
penkis dolerius ir nariai au
kojo: M. Klimas, O. Butkaus- 
kas, V. Baltrušaitis, P. Bie
liauskas, V. Paukštys ir J. Vi- 
nikaitis — ’po $i. Viso $16.

Nutaria iš anksto pradėti 
šioj apylinkėj Ieškoti dides-

zmoną 
pirma

sis iš buvusių kariškių, kuris 
galėjo vesti vokietę oficialiai, 
su armijos leidimu.

Rupeika, po atleidimo iš ka
rinės tarnybos 508-me Para- 
šiūtistų Pėstininkų Pulke, bu
vo sugrįžęs į Vokietiją tarnau
ti civiliniu Karo Department© 
tarnautoju iki sulaukė progos 
apsivesti. \ •

Į pastabas, kam vedęs vo
kietę, Rupeika atsako, - kad 
“visi, amerikiečiai1 atvyko iš 
anos pusės vandenyno.” O kas 
liečia priešiškumą, jis mano, 
kad jo nuotaka - buvusi dar 
per jauna laikyti atsakominga 
už karą ir kad, galų gale, 
priešiškumas likęs praeityje. 
Rupeika esąs tiaras, kad nie
kas nebenorės kariauti kito 
karo. Bent jis mano, kad ne
reikėtų daugiau kariauti.

Sugrįžęs namo, jis, kaip ir 
veik visi kiti veteranai, susi
dūrė su benamio problema. Jo 
motina turinti Long Islan.de 
namuką, bet tas išrenduotas, 
turi pirma gyventojus išmėty
ti, nes jie neturi kur. išeiti, ar
ba pats būti benamiu*. ■

Petro motina gyvena East 
Hempstead, L. L, o brolis. An
tanas — Brooklyne, 359 Am
boy St.

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
426. South 5th St., , Brooklyn. N. Y.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EV«rgreen 7-6868 
221 South 4th Street

Važiuodamas ant East ^li
ver Drive, darbininkas Hugh 
J. Kelly pastebėjo,- kad pirm 
jo važiuojantis taksikas keis
tai eina. Nusprendė pralenkti1 
ir pažiūrėti. Pravąžįuodamas 
pamatė, kad taksiko 
jas sukniubęs ant rato ir kad 
taksikas tik pi)’i$ilaiko kelio 
kliudomas vidurkelinės per
tvaros. Kelly užvažiavo prie
šais taksiką. ir pamažu prilai
kydamas, pagaliau, abi maši
nas sustabdė.

\

Pribuvęs iš ligoninės su am- 
bulansu daktaras paskelbė, 
kad taksės vairuotojas jau mi
ręs, m epam a, nuo širdies ata-

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYN®

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS ’
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkinlas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

go

*

Islan.de



