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Bendrasis Amerikos Lietuvių 
Fondo direktoriatas yra nuta
ręs siųsti savo atstovą j Euro-

Nanking, Chinija. — Chi
nų komunistų ląimęjimai į- 
stato tautininkus į kritišką 
padėtį, sakė tautininkų val
džios atstovai. •

Vienas dalykas, žinoma, aiš
kus: Moterys negali išdykau
ti be vyru, o vyrai negali špo
sus išdarinėti be moterų. Tai 
kam vieniems ant kitų pykti 
ir vieniems kitų griekus skai
tyti ?

Ame-
Anglijos valdžių

Washington. — Federalių 
seklių vadas Edgar Hoover 
per spaudą gąsdino, kad 
komunistų esą įvairiose vi
suomenės ir. valdžios įstai
gose. Amerikoj dabar, gir
di, daugiau komunistų, ne
gu buvo Rusijoj tuo laiku, 
kai tapo nuversta caro val
džia. ^Hooveris pasakoja, 
būk komunistai gręsią nu
versti ir Amerikos valdžią.

sako Tzviesti- 
ja. — O ta valdžia turėtų 
būti gana demokratinė,„kad 
išnaikintų paskutinius fa
šizmo likučius Vokietijoj, ir 
pakankamai ?gabi, kad pą-

jo merginų tymai iš Chica 
gos ir Detroito. Pavieniai 
laimėjo: iš vvrų clevelan 
dietis Mažanskas: mergi 
nos: Ann Adąms iš Detrou 
to ir Helena Tncas iš Brook-

So. Bostono Darbininkas sa
ko: “Kito didžio mąstytojo 
Pfel. Fulton J. Sheen žodžiais 
tariant, pasaulio viltis yra tik 
stebuklas.”

Prel. Sheen nėra joks mąs
tytojas. Kaip ir visi kunigai, 
jis pats netiki j jokius stebuk
lus, bet apie juos šnekėti labai 
mėgsta. ’ /

pavojus’ jeigu būtų įsteigta 
Vokietijos valdžia pagal 
Sovietu pasiūlymą.”

Ne iš sovietinio pasiūly
mo, bet iš amerikonų ir an
glų skaldančio plano gręstų 
toks pavojus, kaip tvirtina 
Izviestija. Nes jeigu Vokie
tija būtų padalinta į atski
ras “valstybes”, tai galėtų, 
girdi, atsirasti “naujas Bis- 
mar.ckas arba Himleris,” 
šaukti vokiečius “vėl suvie
nyti tėvynę” ir taip juos 
traukti atgal į nacizmą.

Izviestija kaltina Mar- 
shallą, kad jis savo kalboje 
Taktinai užtylėjo, kad Fran
ci ja rėmė Sovietų pasiūly
mą sudaryti’bendrą Ketu
rių didžiųjų talkininkų val
dybą Ruhr kraštui, pramo- 
ningiausiam V o kie t i jos 
ruožtui. Sako, jog Marshal-

New York. — Indusų Są
jungos galva sako, Azijos 
žmonės bijo amerikonų.

Washington. — Penkių 
vidurvakarinių valstijų te
lefonu strėikieriai priėmė 
$3,60 algos pakėlimą savai
tei ir grįžta dirbti. Prane
šama, jog prekybiniai New 
Jersey valstijos telefonistai 
sutikę su $4 priedu savai
tei. Tebestreikuoja tolimų
jų susisiekimų telefonistai.

Ant šios ašarų pakalnės 
randasi dar ir tokia organiza
cija, kuri vadinasi Lietuvai 
Vaduoti Sąjunga. Ji nesibijo 
viešai ir atvirai vadintis fašis
tine - smetoninę organizacija. 
Joie garsiai figūruoja du di
deli ponai1 - 
tas trumpas 
pius.

* Tam atstovui (K. Baltra- 
i£iui) manome skirt 10.000 

doleriu metinės algos.” (Vie
nybė, geg. 2d.).

O kur dar kelionės išlai
dos?

Ameriką Siūlo ‘Užtikrinimą’ 
Graikų Partizanams ,

Pranešama, jog Ameriką 
siūlys, kad Jungtinės Tau
tos užtikrintų amnestiją 
(bausmių atleidimą) kovo
jantiems Graikijos partiza
nams - r e s P ublikiečiams, 
jeigu jie sudės ginklus ir 
geruoju pasiduos. Amerika, 
girdi; pirš paskirt Jungti
nių Tautų komisiją, kuri 
turėtų gauti x iš< Graikijos 
monarchistų ♦ “tikrą pasiža
dėjimą”, kad; monarchistai

Detroit. Mich. Gegu
žės 4 d. čia. įvyko Lietuvių 
Darbininku!- Susivienijimo 
surengtas Nacionalis Bowl
ing Turnamentas, kuriame 
dalyvavo virš 150 jaunuolių 
lošėjų, suvažiavusių iš įvai
rių kolonijų. Pirmąsias do
vanas laimėjo Detroito vy- 

tymas ir Chicagos mer
ginų tymas. Brooklyniečių 
tymas išėjo trečioj vietoj.

Juozas Tysliava rašo
“Beje, teko girdėt

Washington. — Kongreso 
lėšų komitetas neskyrė jo
kių pinigų “Amerikos BaL 
sui”, tai yra, valstybės de- 
partmento radijo progra
moms,1 kurios skleidžiamos 
67-ms tautoms užsieniuose, 
naudojant 25 • skirtingas 
kalbas.

(Maskvos spauda vadino 
naciška propaganda “Ame
rikos Balso” žinias, siunčia
mas rusu kalba per radiją j 
Sovietų Sąjungą.)

Valstybės sekretor. Mar-

Paryžius, geg. 6. — Vi
soj Francijoje* socialistai 
balsuoja, ar užgirt socialis
tą premjerą Ramadierą ar 
reikalaut, kad jis pasi
trauktų. Paryžiaus socialis
tai nubalsavo prieše Rama
dierą, bet kitų miestų socia
listų balsavimai dar esą ne
aiškūs (šiuos žodžius bera
šant).

las taipgi iškraiąė Sovietų 
siūlymus dėl taikos sutar
ties ; su Austrija ir laužė 
Potsdamo konferencijos nu
tarimus. Be kitko, jis “ban* 
dė atmesti Potsdamo nuta
rimą dėl rubežiaus tarp 
Lenkijos ir Vokietijos,” sa
ko Izviestija, ir sugrąžinti 
vokiečiams tūlas žemes, ku
rias Potsdamo konferenci
ja paskyrė Lenkijai.

Washington 
jiiame Raudoniję Kryžiaus ; 
fondo vajuje amerikiečiah * 
sudėjo jau $75,322,000, tai V 
yra,. 15 milionų dolerių dau- I 
giau, negu prašyta. Šį kar-^ 
tą 17 milijonų amerikiečių 
aukojo Raudonajam 
žiui. ' ». ' *

kad komunistų atstovai sei
me balsavo nepasitikėt Ra- 
madiero politika kas liečia 
kainas ir darbininkų algas. 
Ramadieras užsaldė algas 
toj pačioj vietoj, žadėdamas 
reikmenų kainas, numušti, 
bet kainos vis neina žemyn.
STREIKO Rėmėjai
< Francūzų komunistai re1 
mia streikuojančių Renault 
automobilio fabriko darbia 
ninku reikalavimą— pakel
ti jiems algą pusdevinto 
cento valandai. Streikierius 
taipgi parėmė Darbo Kon
federacijos komitetas. Su
streikavo ir St. Dizier plie
no fabrike darbininkai, rei
kalaudami tinkamesnio at
lyginimo. 1

Komunistai taip pat ragi
na nustatyt geresnes kainas 
ūkininkams už produktus.

Flushing, N. Y. — Jungt. 
Tautų seimas' 44 balsais 
prieš 7 (su trimis Susilaiky
mais) nutarė duoti Žydų Į- 
staigos atstovams balsą tik 
politiniame seimo komitete 
kas liečia Palestinos klausi
mą. Sovietų, Lenkijos h* 
čechosloVakijos^ delegatai 
Reikalavo leist žydų atsto
vams pačiame seime kalbė
ti. Anglai - amerikonai^ su 
savo Šalininkais paėmė Vir
šų, nukreipdami žydus tik 
į politinį komitetą.

Klerikalai į jokius stebuk
lus netiki. Jie yra praktiški, 
gudrūs ir kieti sutvėrimai. Vi
sa istorija taip byloja apie 
juos. Jie turi du nesuvaldomu 
troškimu : galios ir dolerių.

Kur jiems pavyksta įsigalė
ti, ten tuojau užviešpatauja 
inkvizicija.

Apart kunigo Strazdelio, 
pasaulis dar nėra matęs tokio 
kunigo, kuris elgetautų. Kiek
vienas kunigas apsirėdęs gra
žiai, prisivalgęs sočiai, giliais 
ir išpūstais kišeniais.

Liet. Darbininkų Susivienijimo 
Jaunuolių Bowling Turnąmentąs 

;! Ir Jo Laimėtojai

Maskva, geg. 6 
rikos 
agentai Turkijoj veikia vi
su plotu, kaip rašo.Izviesti
ja, oficialis Sovietų vyriau
sybės laikraštis. Tie agen
tai, persirengę į biznierius, 
veikliai * stiprina Turkijos 
valdžią politiniai, kariniai 
ir ūkiniai prieš Sovietus. 
Anglų-amerįkonų karinin
kų inžinierių priežiūroje e- 
są statoma Turkijoj vis 
daugiau karinių lėktuvų 
aikščių ir tvirtovių.

Flushing, N. Y. Ame
rikos delegatas Jungtinių 
Tautų seime siūlys sudaryti 
tik iš bepusiškų, mažųjų 
šalių atstovų komisiją Pa
lestinos klausimams ’ tyri
nėti, kaip buvo pranešta 
antradienį. Tokios komisi
jos pageidaują ir anglai.—- 
Anglija nelaikys sau pri
valomais jokius komisijos 
patarimus, kurie nepatiks 
anglams, Palestinos valdo
vams.

saulinėse rinkėse... Tuo bū
du Marshallas ir trukdė e- 
konominio Europos gyveni
mo atgijimą.”

Izviestija Užginčiją Mar- 
shallo tvirtinimą, kad So
vietai kliudę bendrosios vi
sai Vokietijai valdžios įstei
gimą ir ekonominį - ūkinį 
šalies apvienijimą.■. ’
SOVIETŲ IR AMERIKOS 
PLANAI DĖL VOKIE
ČIŲ VALDŽIOS

“Sovietų atstovai rėmė 
bendros Vokietijai valdžios 
sudarymą,

Chicago. —-.Baigėsi pie 
ninių streikas.

vie tams iš Vokietijoj eina
mosios gamybos, nors.Jfąlr 
tos konferencija (prez. 
Rooseveltas, Churchillas, 
Stalinas) skyrė tokius at
pildus Sovietams, o Potsda
mo konferencijos nutarimas 
dėl karinių atpildų taip pat 
rymo ant Jaltos konferen
cijos nutarimo, kaip tvirti
na Izviestija.

“Priešintis tokiems atpil
dams, — tęšia Izviestija,— 
padiktavo Jungtinių Valsti
jų monopolistiniai bizniai. 
Nes jeigu dirbiniais iš eina
mosios vokiečių gamybos 
būtų mokami kariniai at
lyginimai, tam turėtų būti 
atsteigta ir gana išvystyta 
Vokietijos pramonė; tuo
met vokiečių pramonė,, ga
lėtų lenktyniuoti su Jung
tinių Valstijų dirbiniais pa-

Ponas žiuris giriasi buvęs 
Washington© ir prie sienos 
buvęs prispyręs sėnatorių R©- 
vercombfe.

žiuris norįs tuojau plačiai 
atidaryti Amerikos duris ir Įsi- 
1/isti 400.000 pabėgėlių. O 
kad tai būtų» galima -padaryti, 
tai jis mano. kad.jis ir visi 
kiti amerikiečiai gali netgi ke
letą savaičių pabūvoti “be 
kąsnio maisto?’ “be poros ko
jinių” ir “be keleto cigaretų.”

Senatorius . Revercombe gi 
nesitinkąs vaikštinėti basas ir 
be kelnių. Taip žiurio misija 
ir pasibaigus be jokių rezul
tatų.

Forth Leavenworth, Kan
sas, kariniame kalėjime 514 
baltųjų kareivių kalinių, 
praeitos savaitės gale, su
ruošė kruvinas riaušes 
prieš 213 negrų karinių ka
linių. Baltieji pradėjo riau
šes tuom, kad atsisakė val
gyti toje pačioje salėje su 
negrais. Kilo žiaurios muš
tynės, kuriose vienas balta
sis mirtingai sutremptas. 6 
kiti kaliniai ir 5 sargai su
žeisti. Kariuomenėj paga- 
liaus, numalšino riaušinin
kus.

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

Kongreso Komitetas Nešk 
Lesų “Amerikos Balsui

Kalba, Bet Netiki.
Balsas už Mūsų Sesutes.
Basas ir be Kelnių.
Prašvilps Bendrojo Fondo 

Aukas.
Fašistas Nesusikalba su 

Fašistu.
Rašo A. BIMBA

Paryžiaus Socialistai Reikalauja, kad 
Pasitraukto Premjeras Paul Ramadier

jėgtų, atlikti savo pareigas 
talkininkams, ypač karinių 
atpildų^pareigas.”

. Marshallas Maskvos kon
ferencijoj siūle padalinti 
Vokietiją į visą eilę valsty
bėlių, kurios būtų tik palai
dais paviršutiniais ryšiais 
sukergtos į bendrą Vokieti
jos valdžią. Bet tokia silpna 
cęntraline valdžia “nepa
jėgtų sukurti taikią ir de
mokratinę Vokiętiją, iš vie
nos pusės, nei • užtikrinti 
karinių' atpildų išmokėjimą 
talkininkams, iš antros pu
sės,-* kaip rašo Izviestija.

“Marshallas iškraipo da
lykus,—sako Izviestija, — 
kuomet jis tvirtina, būk at
sirastų panašus į nacizmą

nebaus ir nepersekios pasi
davusių partiząrių; esą, tuo
met monarchistai “vykdys” 
savo žodį. Tuo būdu Ame
rikos valdžia tikisi sustab
dyt pilietinį karą. Graikijoj.

(Graikų partizanai skun
dėsi, kad monarchistų val
džia kiekvieną kartą sulau
žė savo pasižadėjimus par
tizanams, ir valdžios duotas 
žodis buvo vartojamas tik
tai kaip "'naujos « kilpos 
jiems.)

Po lošimo buvo gražus 
LDS Bowling tuynamertto 
bankietas Fort Shelby vieš
buty. Dalyvavo/ apie 250 
žmonių. Trumpai •kalbėjo 
Dr. M. D. Palevičius, J. 
Ormąn, Steve Gugas ir ke
letas kitų. Šiame bankiete 
buvo įteiktos trofės laimė
tojams. Trofes laimėjo jy- 
rų tymai ią Detroito, Chi
cagos ir Brdoklyno. Laimė-

Maškva. •— Sovie/ų vy
riausybės laikraštis Izvies,- 
tija kaltina Amerikos vals
tybės sekretorių Marshallą, 
kad jis savo kalboj per ra
diją bal. 28 d. “iškraipė fak
tus” apie įvykusią Keturių 
Didžiųjų užsieninių minis
trų konferenciją) “davė' 
klaidingas žinias amerikie
čiams” ir stengęsi juos nu
statyt prieš Sovietų Sąjun
gą.” Marshal|as, girdi, “mė
gino ; neteisingai suversti 
kaičią ant Sovietų” už ne
susi tarimą toje konferenci
joje. Jis norėjęs* “įtikti re
akcininkams, stovintiems 
už valstybės departmento 
pečių” Washingtone.
AMERIKOS FABRIKAN
TAI BIJĄ VARŽYTINIŲ

Mąrshallas priešinosi- e- 
mimui karinių atpildų So-

Prieš keletą savaičių Lais
vėje buvo vieno mūsų brolio 
nelabai 
apie mūsų 
Joms buvo 
n is Ivtinis 
vyrams.

Pereito pirmadienio Laisvė
je kitas geras brolis tarė ilga 
žodį už moteris. Jis sau tal
kon pasišaukė net žiląją isto
riją. O istorija byloja tikrai 
negražiu dalykų apie vyrų ly
tinį gyvenimą. Aišku, kad vy
rams daug sveikiau kietai už
sičiaupti ir gražiai tylėti, kai 
eina klausimas apie lytinę do
rovę.

shallas prašė paskirt $31,- 
381,220 per metus “Ameri
kos Balso” radijui, ameri
kiniams laikraščiams leisti 
užsieniuose įvairiomis kal
bomis, palaikyti tam tikrus 
ten knygynus ir kitus ame
rikinės kultūros centrus.

Kongresmanų komitetas 
atmetė visą Marshallo pra
šymą ir .pareiškė, jog tos 
žinios ir programos per 
mažai naudos tedavė ir yra 
“bergždžias pinigų eikvoji
mas.”

Kaip tik iškyla koks nors 
politinis klausimas, tai mūsų 
amžino atilsio poetas nesusi
kalba pats su savimi. Pavyz
džiui,. savo gazletcfi ant pir
mo puslapio krisluose jis la
bai bijo, kad Jungtinių Tautu 
posėdžiuose “rusai formaliai 

(T«m 5-me pusi.)

Nanking. — Chiang Kai- 
sheko Chirrijos valdininkai 
pripažino, kad chinų komu
nistai atėmė iš jų Tsungai- | 
chen, Shanghu, .Mashou, 
Yuhsien ir Yangshun mies- / 
tus. Yangchun yra didžiau- ’ 
sias kasyklų centras Shan- * 
si provincijoj, šiaurinėje 
Chinijoj. Tuo pačiu laiku . 
komunistai puola tautinin- į 
kus Tolune, prie svarbaus * 
geležinkelio Mandžurijoj, ir $ 
žygiuoja artyn Tungliao. 
Komunistai užėmė jau ir 
šių miestų apylinkes. • v J

teisingai išsireikšta 
sesutes moteris.

primetamas dides-
palaidumąs, negu

Karinis anglų 
teismas nusmerkė sušaudyt 
feldmaršalą • Kesselringą, 
buvusį vyriausią nacių ko- 
mandierių Italijoj, už civi
lių italų žudymą.

Shanghai, Chinija. —Biz
nieriai čia laikė prisikrovę 
ryžių, bet jų “neturėjo” pa
prastiems pirkikams. Ry
žiai buvo pardavinėjami tik 
turtingiesiems — aukšto
mis juodosios rinkos kaino
mis. Taigi dabar būriai al
kanų chinų užpuolė krautu
ves, rado daugybę ryžių ir 
pasiėmė, kiek kas galėjo, iki 
atvyko gana daug policijos. 
KESSELRING 7 • 
NUSMERKTAS 
SUŠAUDYT

Roma

Di(lzi(tt,isias Francūzų Socialistų 
Centras Smerkia Ramadierą už 
Komunistų Ministrų Pašalinimą
Paryžius,’;.geg. 6. — So

cialistų Partijos orgąniza- 
cija Paryžiuj nutarė .reika
laut, kad socialistas prem
jeras Paulius Ramadier pa
sitrauktų iš valdžios. Tai 
todėl, kad Ramadier su sa
vo bendrais socialistais mi
nistrais pašalino visus pen
kis komunistus iš Franci- 
jos ministrų kabineto.

Pranešama, jog ne tik 
didžiausias socialistų cent
ras Paryžiuje, bet ir įvairių 
kitų miestų socialistų orga
nizacijos reikalauja,', kad 
Ramadier pasitrauktų jš 
valdžios.

Amerikonų politikai žadą 
paskolų bei kitos medžiagi
nės paramos Francijai, jei
gu atsilaikytų Ramadięro 
valdžia.

Socialistai' pąšalino ko
munistus ministrus už tai,
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Dėl Bendradarbiavimo Tarpe Amerikos 
ir Tarybų Sąjailgos

Iš Europos sugrįžo Harold E. Stassenas, republiko- 
hų partijos iš Minriesotos šulas, aspiratorius į republiko
nų kandidatus 1948 metais. Stassenas lankėsi, ir Tarybų 
Sąjuhgoje ir turėjo pasikalbėjimą su Stalinu. Visi dabar 
šaKO, ka.d iš to pasikalbėjimo bus labai daug naudos 
Stasseno prestyžui. Nei vienas kitas republikonų šulas 
nesusiprato nuvažiuoti Maskvon, apžiūrėti Kremliaus 
rūtinis ir pasimatyti su Stalinu. Stassenas, iš visų jų jau- 
hiaūsias, visus juos pralenkė.

Dar viena pamoka kitiems republikonų šulams. Sta- 
šsėrias pasigyrė, kad jis esąs ištikimai skaitęs Markso, 
Engelso, Lenino ir Stalino raštus. Jis tai parodė pasikal
bėjime su Stalinu. Kiti gi republikonų šulai temoka ko- 
ihunizmą kolioti, su juo visiškai nesusipažinę.

Dalis to garsaus pasikalbėjimo su Stalinu buvo at
siųsta Amerikon ir tilpo spaudoje Stassenui tebesant 
Maskvoje. Ten buvo Stassenui Stalino paaiškinta, kodėl 
Tarybų Sąjungos vyriausybė nenuima cenzūros puo už
sienio komercinės spaudos korespondentų. Nenuima to
dėl; sakė Stalinas, kad tie korespondentai bjauriai ir pik
tai meluoją, nesiskaitydami nei su faktais, nei su tiesa. 
Kai jie nustosią meluoti,’ niekas jų nebecehzūruosiąš!

Dabar Stassenas sakosi nebeiškenčiąs nepaskelbęs 
antrosios ir'svarbiausios to pasikalbėjimo dalies. Apart 

‘pranešimo raštu spaudai, Stassenas dar turės sU laik- 
. ramčių korespondentais pasikalbėjimą ir plačiau jiems 

išdėstys pasimatymą su Stalinu. Be to, ta pačia tema 
šis jaunas vyras iš Minnesotos dar parašysiąs seriją 
straipsnių. Tegul, girdi, visa Amerika žino, kaip aš su 
Stalinu susitikau Krenlliuje ir apie J<ą mudu kalbėjęmės. 
Stassenas ta savo misija didžiuojasi. Netektų stebėtis, 
jeigu reakcinė fašistinė spauda už tai Stasseną paskelbtų 
Maskvos ir Stalino agentu.

Paskelbtam pasikalbėjime perdėm šnekama ’ apie 
tėikalą ir galiriiybes bendradarbiavimo tarpe Amerikos 
ir Tarybų Sąjungos.

Ar bendradarbiavimas galimas?
*Ar Tarybų Sąjuhga nori bendradarbiauti su Ameri

ka?
Ar bendradarbiavimo nepadaro negalimu skirtingos 

santvarkos? - ,
Tokiais ir panašiais klausimais Stassenas bombar

davo Staliną. O Stalinas taip pat storai ir drūtai į .visus 
tokius klausimus atsakė: ' bendradarbiavimas1 galimas, 
reikalingas ir naudingas. Tarybų Sąjunga pasiryžus 
Ameriką pasitikti pusiaukelyj. Skirtingos santvarkos ne
gali pastoti kelio.

• V • 1 ' V • V • • 1■ •

i 1 J - ' « ** avimas negalimas ir neįmanomas, atseit, 
bendradar mauti. Neužtenka, sakė Stalinas,

Tik vieno dalyko reikia, tik be vieno dalyko joks 
bendradarbiavimas negalimas ir neįmanomas, atseit, 
reikia noro
vienai pusei norėti. Reikia abiem pusėm lygiai suprasti 
bndradarbiavimo reikalingurną ir lygiai norėti.

Tarybų Sąjunga tą norą pilnai įrodžiusi. Ji dabar 
laukianti žodžio iš Amerikos pusės.

Karo metu, Roosevėltui prezidentaujant, buvo noras 
bendradarbiauti ir buvo puikiai bendradarbiauta. Visi, 
sako Stalinas, tai matė ir žibo.

Politika turi savo logiką. Kaip noras bendradar
biauti veda prie abiems šalims naudos ir taikos,* taip at
sisakymas bendradarbiauti veda prie susikirtimų ir 
karų.

Nebuvo ir negalėjo būti bendradarbiavimo tarpe Ta
rybų Sąjungos ir Vokietijos ne todėl^jkad tose šalyse bu
vo skirtingos santvarkos, b.et todėl, kad iš Vokietijos pu
sės nebuvo noro. Nebuvimas, noro privedė prie karo.

Nors^Vokietijoj ir Amerikojė buvo tokios pat'kapi
talistines santvarkos, bet karas tarpe jų vistiek įvyko. 
Vądinąsi, vienodumas santvarkų dar nereiškią automa
tiško tarpe šalių bendradarbiavimo ir automatiškos tai
kos. ..... v. ,'rr#

Tai šitaip reikalai stovi šiuomi klausimu. Stasseno 
pasikalbėjimas su Stalinu davė Amerikos žmonėms pro
gą dar kartą sužinoti, kaip ir kur .stovi Tarybų Sąjunga. 
Nuoširdūs .žmones ta proga .pasinaudos, . Reakcijonie- 

\ r-iai tiktai dar kartą pasipiktins it nd^spiatis.
I . ...„Rl-..,............ , ,,....... ,

Neįmanoma irNegal ima
Naujosios Lenkijos darbininkų vadai stebisi dėl 

padėties Jyngtihėsė Valstijose. Čia jie girdi apie “raga
nų gatfdymą”, dpie Kohgrėsan .įneštus anti-darbininkiš- 

♦ kris bilius, apie spaudos gąsdinimus raudohbaubizmų. Į 
ką tai pahašu? Kūr čia toji grynoji Aihbrikos dėittdkrar 
Hja?

“Allied Labor News” agentųros korėsppridehtė Ruth 
Bartley sakosi turėjus pasikalbėjimą du Lerikijbš darbo 

g unijųj vadais. Jie jai pašdk^, kad Naujojoje Lenkijoje 
anti-dąrbininkiski įstatymai neįmanomi ir nėgalipn 
Lenkimą konstitucija gararitūoja darbo žrnbhėms teisę 
organižūdtis it ginti savo inteTėstiŠ.

Kas Ką Rašo ir Sako
■nrnrwiul . '

KODĖL A USTR AI TURI 
IEŠKOT DRAUGŲ » 
RYTUOSE?

Su nesiivaldoinu pasipik- 
tinimu Naujienos (geg. 2 
d.) sako: j

Austrijoje komunistų yra 
tik saujelė. Parlamento rinki
muose jie gavo tik 5 nu oš, 
balsų. Bet komunistai lei
džia savo dienraštį, kuris 
šneka visa burna, atakuoda
mas valdžią. Mat, Austriją 
yra okupavusi sovietų ka
riuomenė, kuri Maskvos 
klapčiukams teikia visokią 
protekciją ir pašalpą.

Maskvos k o n f e r e n cija 
svarstė Austrijos taikos su
tartį, tačiau dėl ' Molotovo 
obstrukcijos sutartis paliko 
nepabaigta. Austrijos Užsie
nio reikalų ministeris buvo 
nuvykęs į Maskvą ir stengėsi 
pagreitinti Keturių Didžiųjų 
susitarimą dėl taikos, bet 
nieko nelaimėjo.

Komunistų organas “Volks- 
stimme” (Liaudies Balsus) 
dabar kaltina dėl to Austri; 
jos valdžią. Kam ji, girdi, 
ieško draugų Vakaruos, o ne 
Sovietų Sąjungoje? Šita po-, 
litika davusi sunkiausią šmūT 
gį beįaisvių žmonėms, nes jų 
vyrai negalį pareiti, ■ namo, 
kol nepasirašyta taika. Ko
munistų laikraštis sakosi vi
suomet patardavęs, kad Aus
trija derėtųsi tiesiog su So
vietų Sąjuhga, jeigu ji nori, 
kad sugrįžtų karo belaisviai:

“Jeigu jie būtų mūsų pa
klausę ir nebūtų įsivėlę į 
prieš - sovietinės politikos 
avantiūrą, tai mūsų karo be
laisviai jau būtų namie pas 
savo žmonas. Tačiau tiems, 
kurie kasdien trempia mūsų 
moterų nervus, nerūpi mūšų 
karo belaisvių išlaisvinimas. 
Jiems rūpi tiktai jų prieš-so- 
vietinė kampanija. Tai turi 
pasiliauti tuojau. Jūfc grei
čiau tai atsitiks, juo’ anksčiau 
mūsų karo belaisviai sugrįš.”

Ir šaukia Grigaitis: “Va
dinasi, būkite Sovietų Są
jungos ‘draugai,’ o jei ne, 
tai Austrijos karo belais
viai bus kankinami Rusijos 
koncentracijos stovyklose! 
Tai panaši taktika, kaip 
gėngsterių gaujos...”

Apiė karo belaisvių kan
kinimą koncentracijos sto
vyklose šiandien plepa tik
tai nacių agentai. Niekas 
jų ten nekankina. Jie ten 
gauna pilną pragyvenimą, 
įjilfią užlaikymą ir tiktai 
dirbas hustatytas vąlaridars 
prie atstatymo darbų. Ko
dėl menševikų galvočiui 
taip baisu, kad tie, kurie 
per kelis inetuš viską grio
vė ir naikino, dabar .priver
sti ribrš dalinai tą atstaty
ti? Per sdvo neapykantį 
Sovietams ir rusams Šis 
žmbgtiš seniai nebesiškaitd 
su jokia' tiėsa bei Žmoniš
kumu.

Dabar dėl austriį lęotnįįhi^ 
štų patarimo ieškoti drau
gų rytuose. Tai esą ir bai> 
su Ir riiiddeniljigą! /'

Pažiūrėkime. Pagal* Ang
lijos, Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos susitaHmą; Atist- 
biją okupavo Sovietų armi
ja. Taipgi pagal Trijų Di
džiųjų susitarimą Amerikos 
armija okupavo Japoniją.

Austrijoje -yra . ’žmonių, 
kurie, užsispyrusiai etžina 
Tarybų Sąjupgą, nenoH Su 
ją kooperuoti, su užsienio 
kapitahsiin. jėgdmis daro 
visokius suokalbius ir truk
dymus. Kadangi Austrija 
bųyO jau labai tvirtai suna- 
eifikuota, tai tuoj po, karo 
naciai ir jų simpatikai per
simetė socialdemokratų pįi-

Sąjūngdš susitafimą; Aust
riją okupavo Sovietų arftii- 
ja. Taipgi pagal Trijų Di
džiųjų susitarimą Amerikos 
armija okupavo Japoniją.

Austrijoje -yra - žiūrinių, 
kurie, užsispyrusiai eįžiną 
Tarybų Sąjungą, nenori su 
ją kooperuoti, su užsienio 
kagitahsiin. jėgdmis daro 
visokius suokalbius ir trūU-

_.ųy6 jau labai tvirtai, suna- 
ifikuota, tai tuoj po, karo

. r jų sįmpatikai per- 
socialdemokratų pu- 

fįen ir taip tie nėya stięiaj-
‘ Austri

nau naciai ir jų ągenta} 
baisiausiai neapkenčią rusu 
ir SbVibtį ahriiijos, kuri

jiėms taip kailį išplakė.
Tuo tąrpii, Suprantam^ 

Aiistrijoi yhą/.grupė, kol 
k&š nelabai skdjtling&, ko- 

, mUhistu, kuriė ftiąho ir tei
gia, kad arias “sociaidėmbk-' 
ratų” kelias yra i prazutiri- 
gas, kad .jiems .nerūpi. tik
rieji. Austrijos ir, jos žmo
nių jnterėšai, kad ĄūstrL 
jąj reikia štėiigtiš susitarti 
ir SŪŠikąlbėti; su rašais ir 
Tarybų Šąjūri^ ;

Tai, Grigaičib Šūpratimų, 
esanti “gerigstėrijka trikti- 
ka” — gengsteriška, kad 
reikia koopęrųoti ir sugy
venti sti OKU$&birienys> jė
gomis. / . \

( . . . ’ t ■ % c- i

Bet paimkime Japoniją, 
kurią rites fešarite okupavę, 
kurios bosu ir diktatoriu
mi yra ftiūSiškiš gėn. Mkc- 
ArthUT.

įsivaizduokime, ką mes 
pašakytumėmd; ką pasakytų 
gėn. MacArthur, jęigįi , Ja
ponijos valdžią ir valdan
tieji rateliai' kofišpirūdtų 
prieš,mūšų okupacinės, jė
gas, kenktų jų darbui, kur
stytų žmones prieš ameri
kiečius, sūdkalbiautų su už
sienio jėgoriiis prieš mūsų 
okupacines jėgas? Ar tries 
gldštyiuriiėme už tai japo
nus? Argi teisingą ii* pado
ru būtų vadinti gengstėriš- 
ka taktika, tokią taktiką, 
kuri reikalautų su ąmėri- 
kięčiaiš gražiai šūgyVferiti, 
riėstiokalbiauti prieš ąriteri- 
kiėčių Okupacinės jėgaš ? •

Žinoma, kąd tOkittš žmo
nes Japonijoje mes laMi 
gėi*btumėhiė. Tiktai fašistai 
tokiiis t žmoriėš' šthėrktų ir 
vadintų Japonijos žmonių 
rieprietėlikis: , 0 . kaip tik 
taip elgiasi Qrigaitis Aus
trijos Hikąte.y/,
/Mes čia .nesigilinsime į 

patį okupacijų principą. Nė
ra reikalo gilintis į klausi
mą;, ar nugalėtų kraštų o- 
kiiprivlmas yra geras daik
tas; arba blogas. Mūms at
rodo, kad tai neišvengiama 
ir btivd reikalinga. Naujie
ną redaktorius gali nesu
tikti ir’bile kokią okupaci
ją Austrijos, Vokietijos; Ur
ba Japonijos pasmerkti. Ta- 
,čiau faktas yra, kad didžių* 
jų valstybių buvo susitarta 
tuos kraštus bktipūoti. Ir 
visiškai teisinga, ir pilnai 
logiška, ir būtinai’ reikrilin- 
ga; kad , okupuotos šalies 
valdžia ir žmoriės .pilriai ir 
nuoširdžiai’ koOpėrdotų sti 
okupacinėmis jėgomis — ur 
tbs jėgos būtiį arii^rikiečip, 
rusų;, anglį, ur fraueūžį; 
Okupacinė jėga negali atlik
ti Savo ihisijos ‘ 6ė tdkiOš 
koopėMęijos. Jokia okupa
cinė jėga hbtoteuūoš suo
kalbiu; kėrštb ir trukdymų.

Tai aišku, kaip diena. Bet 
toš paprastos tiėsbs; hia- 
tyt, negali į šrivo galvą su
imti N au j ienų redaktoriuj.

LaitaisDaiiijoš- 
hjiėšh Gfiiiiiiir

Antanas Bakšys, I’h ii a., ga
vo sękainp turinįo laišką nuo 
Jifatiios šinikiūįžs, parašytą iš 
Danijpš? , / '

feąi. 1S, 1947
■ • bragback, Danija. 

Mielas Tautieti!
Jūs kadaise buvęs nteno 

kaimynas. T Sveikinu jumis ir 
Ifiikiū Uihijhgo gyyėpįmo. La
bai ačiū už jūįų laiškutį. ĄŠ 
ęšu Antano SihikUus duktė, 
artimi kaimynai su Jobu bak
siu, šilisniky kaime. < Slinkių ; 
karą audrų blaškomi pateko- 

mario tėvęMšinę j Daniją — 
ir dvi sefcutetf.

flius iš pąvų z namų.,/ 1944 
metais, vokiečiai, ginklų pa
galba, išvarė,mums; davė

Smetoninirikai Nesiliauja*
f *

Paskutiniu laiku; ypatin
gai Amerikos kraštūošė, y- 
rri piąčiąi. varoina , 
akciją Prfeš višą . .. 
tini judėjimą, Visokiais .bū
dais ir prl^mųnėmis fašistų 
ir rėakmbiiiėrių yrU* vatbma 
aštri kampanija prieš ko
munizmą. To pasėkųse, ma
tome visą eilę biaurių pro- 
vokacįriių veiksmų prieš į- 
vairiį šąlių komunistų par
tijas ir prteš demokratinių 
baudžiu 'organizuotą veiki
mą. Argentinos 'Komūnistų 
Partija nuolatiniai turi. at
remti . kasdien kylančias 
naujas pkovokacijaš ii* 
šmeižtus; kūriaiš sąmoriiri- 
gai siekiama iškraipyti jos 
pbžicija, stengiamasi pri
kergti jai tikslus ay veiks
mus; kuriems ji yra griežtai 
priešinga; Tas pats vyksta 
ir kitose šalyse.

Iš kur kyla tbji-šūtartiha 
priėšdėmdkratihė akcija? 
Kas. ją diriguoja? Paškūti- 
riibji; kovb 12 d., priezid. 
Trhitiafib kūlba kuo aiškiau
sia, pasako, kad tas viskas 
paeina riUb Amerikos J. V. 
imperializmo, pasiryžusio 
paveldėti Didžiosios Brita
nijos jau griūvančios impe-, 
rijos* palikimą, tuo liekant 
pašaulib. valdovu. Trūinanas 
paėmęs hitlerinę posją šako
si gėibėšiąs pasaulį “nuo 
kbrnUriizmb pąvbjaus.” Hit
leris* taįp pat gelbėjo pasau
lį nuo komunizmo. Žinome, 
kaip jis gelbėjo ir jo at
siektus yėzultatus. Trūma- 
nas atvirai pasireiškia už 
įntervėričiją į Graikijos ir 
Tdrkijbs vidaus reikalus, 
pirihą duodant,.tų Šalių re
akcinėms valdžioms milijo
nus dolerių, o paskui Siun
čiant savo civvies ir karines 
jėgas, tuo faktįnai pada
rant Šias Šailš AhierikbS kb- 
lonijomis. Ir visa tai neva 
geihejbrit j riš nuo komūriiš- 
tinės įtakos..

Hitleris; prieš pradėsiant 
karą ir jį pradėjęs, taipgi 
visur sakė; kad užgrobia
mas šalis gelbėjąs nuo ko
munizmo. Dabar visiem jau 
aišku, krid tikrieji hiileriz- 
nib planai buvo zužvaldyti 
visą pasaulį; bet tas jam ne
pavyko; nepavyks ir ameri
koniškam Hitlerio pamėg
džiotojui: Ęėtgt, kol kas į- 
vaįrių kraštų reakcionieriai 
jūdiiiami .amerikoriiškojb 
impėriaiižmo, su ta rtinai 
staugia prieš “raudonąją 
diktatūrą” ir. panašiai.

. Ir lietuviški fašizmo liku
čiai; tie mūsų tautos išsįgi-^ 
mėliai, f|prs silpnu savo bal
seliu prisideda' prie tų, im- 
pėriaiistįriio choro. • Jiems 
H,n^ Tiįn.r,.iIIUIIBIWII lįunnr-.IIHI HI , fi I Ijt'i ■■■irfi..-.) 
nes ten buvo apsistojęs karo 
frontas. Du mėnesius išstovėjo 
kkrb ffotitask trobesius išdegi
no, laukiiose tik minos ir ap
kasai viešpatavo.

Išvarytus žmones pristatė 
'd'itW1 prie vokiečių fronto, 
nįeiįėjo daug pergyventi al
kio, šalčio ir pavbjaus, tik ste
buklai,. kaip nežuvbme! . . '

Parašysiu apie UakŠįūš. bar 
Lihtuvbj, Ąūmš . esant, buvo ži- 
įioHia,. kad .Johas Bakšys mirė 
Kabrih katejiriię 1044 metais. 
Viktoras' • Bakšys ttiifrė .1942 
metais. - '

Mes iš Lietuvos nieko ne
žinome. Karo. .audros^ 1945 
metais, mus ątploškėl į Dahiją, 
tai Čia it. gyvėnanie lageryje. 
Liūdite,. hežinbrite riši kaimy-

Pfašytumė
* jeigu jtimš galima,

ine
ra

t> *•' r» nų, nei 
tatnStos; 
tai' šiižinokitė adrėsą Jorio 
Šimkaus arba Kazimiero šini- 
kaūš, jie yra broliai, o iriand 
dėdės.

^Udie.!
M. Šimkute* , (
Dansk Rodo Kars,
Dthaųer bragbackslegerh 
Tnie'wed, Daiiitiarlc. • ■ .

—i, . ■ I       . L . ---------------------------------------

yrą už Ką' stMiifti, neš jie 
praradtf’Lietūvbjė jų-turė
tas šil t dš Vie t aš ir dabar at
sidūrę užsįėnyje jati/negali 
tukti iš LįetūvbŠ liaudies 
prakaito. Tad jie ii* kalba 
apie “komunistų žiauru
mus”; “trėmimus”, “perse
kiojimus” ir eilę kitokių ne
sąmonių. Tuose jų priėšde- 
ihokratiškuošė, priešlietu- 
viškuosę veiksmuošb daeina 
iki vėiksriių, kurie žriiogUi, 
nežinančiam jų tikrųjų sie
kių, tik jUbką sukeltų. Bet
gi, provokacijos ir šmeiž
tai nėra jjlbko dalykas. Ko
vo 10 d. jie skelbė “visų lie
tuvių bado Streiką”, kaipo 
patęstą" prieš “rUsų val
džią Lietuvoj”, reikalauda
mi, kad Maskvos konferen
cijoje būtų iškeltas Lietu
vos klausimas.

Ir kas gi streikavo? Tik 
keletas nepataisomų pi*ofū- 
Šistų.. Visi dori Argentinos 
lietuviai; kokių įsitikinimų 
jie nebūtų: vįenybiečiai, 
bklsiečiai, katalikai ir visi, 
tik juokėsi is tokio “strei*- 
ko.” Gi, Norkus, Griaužiniš 
ir ko. pasiėmę šią “juokda
rių” rolę, statė ant juoko 
šio krašto lietuvius. Jie pa
tys privalgę iki sočiai, ėjo į 
laikraščių redakcijai, į . ra
di j o štdtis, kalbėdami Ar
gentinos lietuvių Vardu ir 
sakydami, kad “visi Argen
tinos lietuviai paskelbė ba
do streiką”; kad “lietuviai 
šolidarižiibjasi su išbėgu
siais iš Lietuvos nūo raudo
nojo pavojaus”, ir panašias 
neteisybes.

Kaip jaū minėjome, pa- 
shUlyjė eina, šinąrki prieš- 
kbmUništine - priėštarybine 
agitaciją, Stengiamasi su
daryti Tidūja priėškomunis- 
tiriti “ašis.” T r Argentinoje 

smarkiai įsivyravusi 
i t i ♦ • > 11 »>1* vi ♦ ) < * . i S

delidi, tie SOddi privalgiu- 
sieji “bado streikieijiai”, 
prięštarybiniame savo pasi
nio j irhe rador pritarimą. Jų 
niekšingas žodis biiVo palei
stas per nekurtas1 radijo 
šrotiš ir komentuota kai ku
riuose laikraščiuose; tūo- 
šįį /kųriė yra palankūs 
priėškohiūriištiiiėi akcijai.

Jie dabar giriasi, kad 
“išgarsino lietuvių vardą.” 
Išgarsino, bet liūdnai. Tdš 
išgarsinimas paria'šus į ko
kio K; Norkus, kaip jis pats 
daug kartų yra išsireiškęs: 
jis, žinodamas jog nėra ver
tas, kad žmonės palankiai 
apie jį kalbėtų ar rašytų, 
pdgėidauja< kad būtų rašo- 
ihd ar kalbama, kad ir blo
giausia, bilė tik j b vardas 
minima, nes Sako, kad tuo 
jis yra garsinamas. Taip ir 
jie: Griaužiniš, Norkus, 
Grišonas ' ir ko. “garsino” 
lietuvių vardą statydami 
juos ant juoko. '

Šis įvykis aiškiai parodo 
šių pagedėlių tikslus. Paro
do, kad jie tik blogd velija 
Lietuvai ir lietuviams; kad 
jie' būdami nepataisomais 
profašistaiš, tą biaurią sa- 
vb ideologiją nbri prikergti 
visiems“ lietuviams.' Už .tai 
š i6 niekšingo įvykio paska
tinti ‘ lietusiai dar labiau 
juos pasmerks;; atsukdami 
nugarą šiems nenaudė- 
liaihs; ■ ;

Dori lietuviai; kokių įsi
tikinimų jie bebūtų,, simpa
tizuotų jie komūrtistamš ar 
ne; supranta; kad jeigu Lie* 
tuvos liatidis milžiniška di
džiuma balsų pasirinko ta
rybinį kelią,1 tai juo ir eis, 
ir užtai jie eina kartu su 
Lietuva ir, jos liaudimi; o 
Griaūžiniui, Norkui ir pa 
našiems lietuvių’tautos vi 
sūomfeįKįĮi. tVėiklbjė papėdės 
nėtekiišiehis fašižfnb likti1

čiams atsuka nugarą ir 
Reiškia tik panieką, nes kit
ko jie nevęrti.

Jie hšttėikąvd” iškalbėjo 
Visų šio krašto lietusiu var
du. Kada gi iiiūsų kolonija 
juos įgaliojo kalbėti tokias 
nesąmones? Jie yra tolimai 
atitrūkę rjuo plačiųjų lietu
vių masių ir neturi jokio 
pritarimo. Prie savęs palai
ko tik keletą sufanatizuotų 
gaivalų, kuriems jų skiepi
jamas priėškomunizmas ne
leidžia matyti tikrovės; o 
tie Keletas nėra lietuvių ko
lonija Argentinoje, o tik ne
įmatoma jos dalis. Gi, plati 
didžiuma šio krašto lietu
vių žiūri į juos su pariįeka 
ir smerkia jų juodus dar
bus. Tad jie jokiu būdu be
galėjo kalbėti lietuvių Var
du. Bet jie tą darė, nes 
jiems v šio krašto gyventojų 
akyse, svarbu paremti jų 
niekšiškus žygius plačios 
lietuvių. visuomenės vardu, 
kurios jie niekad neturėjo 
ir neturės.

Kas buvo tie bado strei- - 
kieriai ? Kazys Griaužiniš, 
“streikuojantis” vienam ko
telyje Urugvajuje, A. Gri
šonas, buvęs Lietuvos Pa
siuntinybės sekretorius ir 
dabar dal* poniškai gyve
nantis iš smetoniniUk. slap
tojo fbndo galinamos algos, 
K. Norkus, marginusios 
praeities žmogus, dabar 
viHęs atviru fašizmo liku
čių garbintoju, taipgi ir ku
nigai marijonai. ■ Kaip ma
tosi, šis “bado streikas” bu
vo “vieningas”, už jį “vien
balsiai” pasisakė, (nors ge
rai pavalgę), visi (nedaug 
jų yra) mūsų tautos page
dėliai. Žinoma, jie galėtų 
daryti kas tik jiems patin
ka, kalbėti hesąūibnes, ko
kias !tik:nori, jėigū jie tą da
rytų savo vardu, neliesdami 
dųrų lietuvių ir nekenkda
mi jų gęram vardui. Keleto 
lygsvaros netekusių asmenų 
blaškymasis nei gero nei 
blogo naūsu kolonijai rtepa- 
darytų.^fcloga tas, kad jie 
kalba visų lietuvįų vardu, 
pastatydami juos lygiais 
sau. Čia jau didelis prasi
žengimas ir to negalima to
leruoti.

Išvada yra aiški. Šis pas
kutinis smėtonininkų pasi- 
kėsininias ant šio, krašto 
lietuvių garbės kuo aiš- ‘ 
klausia mums parodo, jog 
yra būtinas reikalas rim
čiau susirūpinti, kad užkir
tus kelią šiai fašistinių gai
valų grupelei, kad jie netu
rėtų Vietos darymu! žygių, 
nešančių gėdą mūsų koloni- 
jai*

Viši mūšų'tautiečiai turė
tų gruptiotiš dstugiau į pa
žangiąsias mūsiį organin
ei jas ir vieninga s^vo veik
la užbaigti ant visuomet su 
juodos praeities • gaigalų 
machinacijomis, su lietuvių 
tautai/tiek žalos padariusių 
fašistų veikla. Kuomet visi 
šio krašto lietuviai vienin
gai eis, tuomet fašizmo li
kučiai niekur negalės pasi
rodyti. O tas yra būtihai 
reikalinga, kad fnums nuo 
keleto išsigįmėlįų kvailys
čių kitataučių akyse nerei
kėtų raudonuoti.

Mūsų atsakymas šiemš 
“bado streikieriams” turi 
būti dar smarkesnis paak- 
tyvinimas priešfašistinės 
veiklos.

Argentinos lietuviai eina 
su Lietuva ir jos liaudimi 
naujuoju tarybiniu keliu ir 
smerkia visus smėtonininkų 
priešlįetųviškus — priešde- 
mokratiškūs žygius.

(Iš Argėntin, “Vienybės”)

api« 
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Motinų Diena

Darbo žmogus yra laimingas tada, ką* 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklausot 
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisves l

Tarybų Lietuvos Vaikai
/

Pataisos Suvažiavimo i 
Reikalais

gyvenimą, už vieningumą 
darbo žmonių ne tik čia 
Amerikoje, bet ir visame 
pasaulyje, nes tik vieningi 
darbininkai gali panaikinti 
karus -ant visados’. Vieningi 
darbo žmonės viską gali pa
daryti. Kada darbininkai 
susipras ir susivienys, . jie 
kovos tiktai už savo reika
lus, o ne už turčių.

Eva Simans

Visur girdis kalbos apie 
.tą dieną. Labiausia bizniai 
nepamiršta garsinti, kad tik 
padaryti pelno iš švenčių.

Mes, darbininkės mote
rys, irgi prisimenam Moti
nų Dieną. Ji liūdna, skaudi 
toms, kurių sūnūs žuvo ka
re. Dar skaudžiau kankinas 
tos motinos, kurių sūnūs li
ko suirusiais nervais, suža
loti. Tėvai, žiūrėdami į to
kius, kankinasi kartu su 
jais.

Šiemetinę Motinų Dieną 
negali būti motinos links
mos. Dar nėra pamiršta tas 
baisus karas, kuriame žuvo 
milionai žmonių pačiame 
žydėjime. Mes, lietuviai, tu
rime gimines Lietuvoje, a- 
pie'kuriuos dar nežinome, 
kiek yra žuvę nuo karo, ba
du mirę ar fašistų nukan
kinti. O ir vėl kurstoma 
naujas karas, nes kapitalis
tai dar neužvaldė viso pa
saulio, dar nepamynė po 
savo padu kiekvieno darbo 
žmogaus.

Darbo žmonės kiekvienoj 
šalyje kėlia • savo galvas 
aukštyn, ieško tiesos, vis 
plačiau žiūri į pasaulį, prie
šinasi dideliam išnaudoji
mui ir pavergimui. Todėl 
kapitalistai siūlo karą prieš 
išsilaisvinusius ar kovojan
čius už išsilaisvinimą žmo
nes. Jie nori progos sugrą
žinti vergijos laikus. Viską 
atimt iš darbo žmogaus, 
neleist jam šviestis, uždary
ti jam burną, uždengti akis, 
prirakint prie sunkaus dar
bo ir dar plakti su bizūnu. 
Tai būt jiem geri laikai!

Brangios darbininkės mo
tinos! Tegul jus pabudina 
ši motinų diena!. Stokite į 
veikimą už taiką kartu su 
vyrais. Išneškite obalsius: 
“Šalin karas!” “Lai gyvuo
ja taika!” Mes norime ra
miai gyventi, dirbti savo šą- 
liai, auklėti sveikus' ir link
smus kūdikius.

’Mes, darbininkai ir dari 
bininkės, neleisim, kad kitas 
karas įvyktų. Mes kovosime 
visi iš vieno prieš karą, 
prieš visokį išnaudojimą, 
prieš brangumą, kuriame 
negali žmogus su šeimyna 
tinkamai pavalgyti, . turi 
auklėti kūdikius pusbadžiai. 
Pelnikautojams neapeina, 
kokia gali būti sveikata tų 
žmonių, kurie .. pusbadžiai 
gyvena. ' • . •

Motinų Diena tegul bus 
mums pradžia didesnio vei
kimo už taiką ir geresnį 
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Demokratinių Am. Lietuvių J 
Moterų Suvažiavimui sveiki
nimuose buvo minėta, kad nuo 
K. Stanislovaitienės iš Water-S\$ 
bury, Conn., gauta $11.25. Li
kosi nedasakyta, jog suma 
buvo- suaukota M. ir J. StrL 
žauskams pagerbti pobūvyje," 
kpvo 12-tą.

Toronto, Canada, Lietuvių 
Moterų Kliubas, per A. YHo* 
nę, sveikino su $.T (dar nebu
vo skelbti).

Rašo. L.
Tiktai prie tarybinės val

džios Lietuvos darbininkai, 
valstiečiai ir darbo inteli
gentai pamatė, kokiu rūpe
stingumu ir dėmesiu apsu
pa valdžia tarybinę moterį
— motiną ir vaiką, kokius 
milžiniškus išteklius ji iš
leidžia motinystei ir kūdi
kystei apsaugoti, gimdymo 
namams, lopšeliams, vaikų 
darželiams ir mokykloms iš
laikyti.

Nėščia moteris gauna pa
pildomą maistą, prieš gim
dymą ir po gimdymo gauna 
atostogų, gaudama pilno 
darbo .atlyginimą. Moters 
aptarnavimui veikia mote
rų konsultacija, gimdymo 
namai, materialinė pagalba 
motinai ir, naujagimiui.

Iki šiolei 26,065 daugia
vaikėms ir vienišoms Tary
bų Lietuvos motinoms išmo
kėta pašalpų 69,850 tūks- tipo sanatorijos bus atida- 
tančių rublių sumai, iš ku
rios 249 tūkstančiai rublių 
buvo išmokėta 1944 metais, 
27,727 tūkstančiai rublių,
— 1945 metais, o 1946 me
tais per 3 mėnesius 41,874 
tūkstančiai rublių.

78 motinoms suteiktas 
garbės vardas: “Motina — 
didvyrė” ir 3,600 motinų 
apdovanotos ordinais “Mo
tinystės šlovė” ir medaliais 
“Motinystės medalis.”

— Šiuo metu tarybinėje Lie
tuvoje veikia 48 moterų ir 
vaikų konsultacijos, 14 vai
kams pieno virtuvių, 4 vai
kų ligoninės su 320 lovų, 2 
vaikų sanatorijos su 210 lo
vų, 943 gimdyvių lovos.

Į ' gyvenimą įžengusiu 
nauju mažu Tarybų Są
jungos piliečiu rūpinasi ta
rybinė valdžia, visa ta
rybinė liaudis.

Jeigu Tarybų Lietuvoje 
motina dirba ir ji neturi 
kam palikti kūdikio — jai 
patarnauja vaikų lopšeliai, 
o jeigu motina pati vaiko 
nemaitina, tai jis lopšelyje 
gauna atitinkamą maistą. 
Vaikai lopšeliuose laikomi* 
ligi trijų metų amžiaus.

Šiuo metu Tarybų Lietu
voje veikia 29 lopšeliai 
1000-čiui vietų. Šių metų 
gale lopšelių skaičius pa
daugės ligi 39, o vietų skai^teatras, teikiąs 
čius iki 1,300. Penkmečio 
gale respublikojb bus 94 
lopšeliai su 3,100 vietų, iš 
kurių virš 600 bus kaime. 
Kaimo lopšeliai — negirdė- 

.tąs dalykas Lietuvos istori
joje. Ir Lietuvos, kuri yra 
žemės ūkio kraštas, sąlygo
se jie turi labai didelę1 reikš
mę. Valstietė - motina, pra
sidėjus darbymečiui lau
kuose, , paprastai neturi ga
limybės prižiūrėti vaiko, ir 
į pagalbą jai ateina vaikų 
lopšeliai. ’

Kuomet vaikams sukan
ka 3-4 metai, tėvai gali 
juos atiduoti į vaikų darže
lį, ne* tik todėl, kad dirbanti 
motina ne visada gali tinka
mai valką prižiūrėti, bet ir 
todėl, kad vaikui, be abejo, 
yra malonu ir naudinga'da
lį dienos praleisti tarp tokių 
vaikų, kaip jis pats, prity
rusių ’ auklių priežiūroje. 
Vaikai čia turi daugybę 
.įvairiausių žaislų ir knygų. 
Vaikai žaidžia žaidimus, 
dainuoja, šoka, eina pasi
vaikščioti, o taip pat kelis 
kartus į dieną valgydinami, 

laiku migdomi,

Sklerytė
jų sveikatos stovis yra gy
dytojų prižiūrimas.

Apie 7,000 Lietuvos Ta
rybų Respublikoj vaikų 
lanko vaikų darželius. Iš 
viso Lietuvoje yra 185 vai
kų darželiai. Iš jų. Vilniaus 
mieste ir apskrityje yra 26 
vaikų darželiai, Kaune — 
48, Klaipėdoje — 8, Šiau
liuose — 10 ir tt. Kaimo 
vietovėse veikia 75 vaikų 
darželiai, 1950 metais vai
kų darželius lankančių vai
kų skaičius padidės ligi 14,- 
000, o pačių darželių ligi 
189.

Kaune veikia puiki sana
torija silpniems vaikams su 
75 vietomis. Šviesiose erd
viose 'patalpose gyvena ir 
gydosi vaikai, kurių sveika
tai pataisyti tarybinė vy
riausybė rodo didžiausią 
rūpestingumą. Panašaus

Knygelė Apie Poetę 
Salomėją Nėrį

So. Boston. Mass

*

I in kejiuiai Motinų Dieną

Lai

M-te.

ir 10 dienomis.
Tai,, visos draugės būtinai 

dalyvaukite.

Paveikslų (moterų suvažia
vimo) kaina $1, ne $1.50; 
Dar galima^užsisakyti’ pas fo-_ 
tografą Joną Stokes, 512 Ma
rion St., Brooklyn, N. Y. Lai-; j 
ke suvažiavimo užsisakiusioms® 
jau pasiųsta.

New York Infirmary, 93 metų amžiaus ligoninė, pastaruo
ju laiku veda kampaniją sukelti penkis milionus dolerių ($5,- 
000,000) pastatymui moderniškos 12-kos aukštų ligoninės.

Dabartinė ligoninė, esanti 321 East 15th St., buvo įsteigta 
pirmosios moters daktarės Amerikoje, Ehzabeth’os Blackwell 
Ir buvo tarprasinė, bešališka—pirma tokia New Yorko mieste

Tie puikūs 
ateities pilie
čiai atstovauja 
tiktai penkias 
iš 57 tautinių 
grupių ir 17- 
kos religinių 
sektų, kurių 
n a r i a i kada 
nors bėgiu 93 
metų tos ligo
ninės gyvavimo 
joje gydėsi. Iš 
kaitės: chinie- 
tis, italas, len
kas, japonas, 
negras.

Iš virš milio- 
no toje ligoni
nėje gydytų, . . .c ...
60 nuošimčių mažai išgalėjo mokėti arba visai neišgalėjo mO‘

y ... ■ ’'"i

rytos Šiauliuose, Panevėžy
je, Klaipėdoje, Tauragės i? 
Ukmergės apskrityse.

Nuolat kyla moksleivių 
skaičius mokyklose. 1944- 
1945 metais Lietuvoje jau 
veikė 2,723 pradžios moky
klos, kas žymiai viršijo mo
kyki. tinklą buvusį smetoni
nėje Lietuvoje. 1945-46 mo
kslo metais prasidėjo moks
las 2,854 pradžios mokyklo
se. Ir tais pačiais metais 
veikė 90 gimnazijų ir 189 
progimnazijos su 67,000 
mokinių, tuo tarpu kai sme
toninėje Lietuvoje veikė 69 
gimnazijos ir 27 progimna
zijos su 26,000 mokinių. 
Pirmojo penkmečio gale 
respublikoje veiks iš viso 
3,369 pradžios mokyklos ir 
gimnazijos bei progimnazi
jos su 390,000 molynių. ,

Tarybinė lietuviška mo
kykla neapsiriboja vien bū
tinųjų mokslo žinių perda
vimu vaikams. Ji taip pat 
rūpinasi a p i e n a u- 
dingą ir malonų 
moksleivijos ; laiko praleidi
mą už mokyklos sienų. Sek
madieniais Lietuvos kino- 
teatruose organizuojami 
vaikų seansai. Vilniuje vei
kia lėlių teatras, kuris daž
nai gastroliuoja provincijo
je. Kaune veikia jaunimo 

vaikams 
daug džiaugsmo. Atostogų 
metu respublikos kinoteąt- 
rai organizuoja kinofestiva
lius vaikams, taip pat or
ganizuojamos ekskursijos į 
muziejus, senovės paminklų 
apžiūrėjimas ir tt.

Kaune, 1946 m. pradžio
je, pradėjo veikti respubli
kinė jaunųjų technikų sto
tis su visa eile ragelių: avio- 
modelistų, radistų, motoci- 
klistų, automobilistų, šach
matininkų ir kitų. Tuose 
rateliuose, specialistų vado
vaujamuose, vaikai gali už
siimti tuo, prie ko jie turi 
didžiausio palinkimo, ir tas 
turės didel. reikšmės jų bū
simai profesijai išrinkti. 
Norinčių lankyti šiuos ra
telius skaičius kasdien au
ga. Štai, ką sako Kauno pra
džios mokyklos Nr. 4 trečibs 
klasės mokinys Juozas šliu
zas: ’’ . 7

•■“Man 10 metų, z-aš mo
kausi trečioje klasėje, o po 
piet lankau radistų ratelį 
jaunųjų technikų štotyje. 
Aš noriu 'būtinai tapti ra
distu. Vos tik antras mėnuo 
kąi aš lankau ratelį, bet aš 
i

—Nereikia, — ar ko nors panašaus rėkia mažutis 
Billy Frohlich, čiepijamas nuo rauplių Camden, N. J. 
New Yorke jau baigiama Įčiepyti veik visi gyventojai. 
Čiepijosi liuosnoriai. Daugelis pasinaudojo nemokamu 
čiepijimu miestavose įstaigose, o kiti ir pasimokėjo už 
panašias ašaras ir nemalonumą, Ir visa už tai, kad vie
nas biznierius iš Meksikos ligą atvežė. Bet tai pigiau, 
negu sunkiai sirgti ir be laiko mirti. Iš apie 12-kos šioje 
apylinkėje susirgusių, du mirė.
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Brazilijos Moterys ir Jauni
mą Sveikino Suvažiavimą

Mes, Santo Andre lietu
vių moterų demokračių 
grupė, sveikinam Šiaurės 
Amerikos Demokratinių 
Lietuvių Moterų ; Suvažia
vimą.

Brangios sesės, nenuils
tančios kovotojos už darbo 
žmonių reikalus, linkime 
jums, brangios draugės, 
moterų suvažiavimo atsto
vės, geriausio pasisekimo 
suvažiavimo darbuotėje.

Mes, ’Brazilijoje gyve
nančios didžiai skirtingose 
sąlygose, tikimės ir laukia
me, kad Šiaurės Amerikos 
moterų suvažiavimas suar
tins mus bendriems mūsų 
siekiams, už mūsų busimo
sios.-kartos šviesesnę ateitį, 
už lietuvių vienybę, prieš 
naujo karo kūrėjus.

Paulina Černauskienė 
Ona Kulnienė 
Gabriela Pelenis

jau žinau, kaip eina elek
tros srovė, kam reikalingos 
špūlės, lemputės.”'

Artimiausiu laiku Vil
niuje, Gedimino kalno pa
pėdėje, atidaromi pionierių 
ir moksleivių rūmai. Nežiū
rint į tai, kad remonto dar
bai dar ne visai baigti, jau 
veikia du muzikos, choro, 
baleto ir dramos" rateliai, 
vadovaujami specialistų — 
muzikantų, artistų, balet
meisterių. Pionierių rūmų 
žinioje yra daug muzikos 
instrumentų, lietuviškų 
tautinių kostiumų, paga
mintų dirbtuvėje “Dailė.”

Vien tik pionierių rūmam 
įrengti tarybinė valdžia pa
skyrė 110 tūkstančių rub
lių.

Taip pat nepamiršta Tii- 
rybinė valdžia vaikų našlai
čių. Apie 4 tūkstančiai vai
kų1 — našlaičių, kurių tėvai 
krito karo ir vokiškojo žvė
riškumo aukomis, auklėja
mi 40-tyje vaikų namų, Vil
niuje ir apskrityje ■ veikia 
11: vaikų namų, Kaune — 
5, Šiauliuose 2, Klaipė
doje — 1 ir 1.1.

Tarybinė vyriausybė rū
pinasi vaikais, ji atidaro 
jiems platų, kelią į naują 
šviesų gyvenimą.

Anelia Jasiūnaitė 
Pranciška Mocevičienė 
Maria Banieliė
Jadviga Arminavičienė 
Monika Sakalauskaitė 
Valerija Kazkuuskienė 
Ana Meldžius.

. a m 17-3-47
Santo Andre 

Ešt. de Sao Paulo, Brazil.*
Santo Andrė lietuvių jau

nimo skyriaus valdyba svei
kiname Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Moterų Suvažiavi
mą. Linkime geriausio pa
sisekimo. Tikimės, kad šis 
moterų suvažiavimas su
stiprins ir mūsų kartą kul
tūriniam darbui ir kovai 
už pasaulinę taiką. '

Pirmininkas
Stanislovas Nacas .

Vice-pirm.
Eduardas Dudzevicius 

Sekretorė
Angelė Kulnytė

Iždininkė
Elza Budrevičius

Dapildymo narys
Victor Juškevičius.

17-3-47
Santo .Andrė

Estado de Sao Paulo, 
, Brazil.

P. S. Kiti sveikinitnai-til- 
po ankstybesnėse šio sky
riaus laidose. -—Sk. Ved.

Pirm visko ir virš visko 
norisi palinkėti:

Laimėkime taiką! 
niekad, niekur, nei vienos^ 
motinos vaikams daugiau 
nereikia kariauti!

Tačiau, miela buvusi, e- 
sama ar būsima motina, 
stebuklo nelauk. Jo niekad 
nebuvo ir nebus. Taika pri
klauso nuo mūsų visų. Už 
taiką, ‘kaip kad ir už lais
vę, visuomet reikia budėti, 
energingai veikti, pasiauko
jusiai kovoti. Kaip? Prie
monių yra visokių, pagal 
kiekvienos spėkas.

Tapk nare ’bent1 vienos 
organizacijos, turinčios sa
vo siekiu taikos išlaikymą 
ii| darbo žmonių reikalų 
gynimą. Organizuotumas y- 
ra Kiekvieno ^žmogaus didi

Knygelę gavome ne už ilgo 
po suvažiavimo ir visiems už
sisakiusiems yra pasiųsta. Tū
li užsisakė antru kartu. Ne
daug spausdinom, kadangi 
stoka popieros ir darbo jėgų 
neleidžia išlaidumo, tad ir ne- 
siunčiam be užsakymo, kad 
neis^imėtytų be naudos.

Knygelė 72 puslapių, kaina 
tik 25c. Pardavinėtojams 40 
nuošimčių nuolaida (40c nuo 
dolerio). Užsakymus siųsti: 
LLD Moterų Komitetas, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn 6, N. 
Y ' '
“VYRIŠKOS” PAREIGOS .
' Mažėja “moteriškos” ir 
“vyriškos” pareigos šeimoje. 
Reikale, moteris .gali išeiti už
darbiauti, o vyras prižiūrėti 
kūdikius.' Kad jis suprastų 
nėščios moters ir naujagimio 
problemas, karo laiku pradė
ta ir dabar daugelyje vietų 
t e b e v y k d omą “laukiantie
siems” tėvams specialiai kur
sai.

teisė ir prievolė. Valdan
čioji klasė turi savo orga
nizacijas. Turėkim ir mes, 
darbo žmonės. Pasimokėk 
laiku duoklę. Atlik nors 
retkartinį darbelį. Augink, 
auklėk organizaciją ir žiū
rėk, kad ji tikrai tarnautų 
liaudžiai ir taikai.

Žinok savo pilietines pa
reigas ir jas pildyk. Steng- 
kis patirti, ką veikia jūsų 
atstovas miesto taryboje, 
valstijos seimelyje, kongre
se. Už gerus darbuokis ir 
balsuok, blogus kritikuok ir 
atmesk. Valstybė yra jaut
ri mašinerija, kaip laikro
dis: ' už vienos dalelės ne
veiklumą kenčia daug kitų. 
Tad būkime savo vietoje, 
darbuokimės i š 1 a ikymui 
laisvių ir taikos

ALDLD 2-ros kp. moterų*-^ 
susirinkimas įvyks ateinantį 
ketvirtadienį, gegužės 8 d., 
7:30 ^al. vakare, 318 Broad
way.

Tuo pačiu sykiu įvyksta la
bai svarbus visų pažangiųjų 
organizacijų bendrais susirin
kimas, kuriame dalyvaus drg. 
L. Pfuseika iš Chicagos. Tai
gi, kviečiame ir mūsų apylin
kės kolonijų drauges d ai y vau-> KM 
tl.

Dar vienas iš svarbiųjų rei-? ' 
kalų, tai mūs rengiamas baza-r 
ras, kuris įvyksta -gegužės 8 A

Pirmos Daktarės Įsteigta 
Ligoninė Bujoja

keti. Tad, aišku, kokia ligoninė buvo didele pagalba ateiviams 
tars laikais,, kada jie masiniai bėgo Į Ameriką nuo Europoje s 
siautusių persekiojimų ir priespaudų.

Daktarė Elizabeth Blackwell ir jos sesuo daktarė Emily 
Blackwell, pirmoji Amerikos moteris operacijų daktaras, dir- ; 
bo su stebėtina energija. Jos ištisas dienas, dirbdavo, perleis-v 
damos ilgas eiles moterų ir vaikų ligonių dienomis. O vaka
rais laipiodavo tamsiais senųjų gyvenamų namų laiptais pas 
tuos ligonius, kurie buvo per silpni pas jas ateiti.

Infirmary turi ir kitą pirmąjį rekordą. Ji išmokino pirmą-5 
sias slauges Amerikoje ir išleido virš tūkstantį moterų dalfc. 
tariu, kurios gera žinyba ir praktika nešinos, iš šios įstaigos 
pasklido po visą plačią šalį ir po užrubežius. Ji išmokino ir 
pirmą negrę daktarę — pirmą bile kur žinomamą pasaulyje^ 
Čia prasidėjo ir pirmoji lankančių slaugių ir medikališkos 
cialės tarnybos veikla. 4š Čion išėjus į daktares Elise L. 
perance įsteigė pirfnąją diagnozei vėžio ligos kliniką.

Nors dabar New Yorko East Side jau nebe' taip svetim 
biška, kaip buvo jos įsisteigimo laikais, tačiau ir dabar Tnfii 
mary daktarai (bendrai per visus) kalba dviem dešimtii 
skirtingų kalbų, Taigi, beveik kiekvienas ligonis susikalk 
savo gimtojoje kalboje. ... k.

Naujoji ligoninė? suteiks daugiau pagalbos susiedijai ir s; 
kiu bus pagarba figoninės įsteigėjoms.

3-čias puslapis---------------------
Trečiadienis, Gegužes 7, 1947
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Valstijų "Fair Employment” Įstatymai

t I

»
<

'I

Springfield, III

Kiek kartų,

- “Kiek yra negrų Min-
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459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

U'

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

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST.' 2-8842

h

r Juodi, tiršti debesys dengia Texas City, kur katastrofiškos eksplozijos užmušė 
'kelis Šimtus žmonių ir sužaidė tūkstančius kitų. Pradėta tyrinėjimas, tačiau visi 
tyli ajpie tai, ar pirmasis ek^plddavęs laivas vežė ir amuniciją, apart nitrate trąšoms.

-4-tai puslapi* 
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Trečiadienis, Gegužės 7, 1947
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PAR® KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

FRANK KRUK

r

■

Lietuvių Namo Bendroves 
nariai, reikalų sumetimais, nu
tarė surengta ir šiais metais, 
kaip ir priprastai1 praeityje, 
balių. Baliaus pasisekimas, ži
noma, priklausys daugiausiai 
nuo Bendrovės/narių pasidar
bavimo .

Taigi, draugai, tuo dalyku 
pasidarbuokime — turime dir
vą gana plačią. Kaip daugu
ma žinome, Bendrovės name 
prisilaiko Laisvės Choras, Li
teratūros Dr-ja, Sūnų ir Duk
terų Dr-ja, LDS ir keletas*ki
tų organizacijų. Daugelis šių 
organizacijų harių priklauso 
prie Bendrovės, kaipo šėrinin- 
kai. Ypač šie šėrininkai pasi
rūpinkime, kad pasikviesdami 
savo draugus padarytume šį 
parengimą pasekmingu. Minė
tas parengimas - balius įvyks 
2:30 vai. po pietų, sekmadie
nį, gegužės mėh. 18 d., Ben
drovės name — Laisvės Cho
ro svetainėje, 157 Hungerford 
St. ‘ <

Taigi, -draugai, nepamirški
te su savo bičiuliais atsilan
kyti — gardžiai užsikąsime,
muzikai griežiant pašokę, ska- • 
naus alučio įsigerdami sau 
daug žalos nepasidarysime ir 
namui naudą suteiksime.

Iki pasimatymo!
Bendrovieti$.

arba Graborius Pranas Krukelis
(APYSAKA) - 

Parašė Petras Cvtyka=
apžiūrėdavo, išsiimdavo vieną, o trečia- 

, me stalčiuje suradęs žirklutes, išsiimda-^ 
’ vo iš ketvirto stalčiaus degtuką ir užsirū

kydavo. f
» Taip praėjus pirmai darbo valandai, 

peržiūrėdavo ir kitus stalčius, kur buvo 
gražiai nudrožti ir susikiuotį' pieštukai. 
Jeigu viršininkas nesulaukdavo jokių> 

’ rezoliucijų, laikydamas pieštuką, — iš 
šoninio stalčiaus išsiimdavo gražiai su
pjaustytų popierio lapelių ir ką nors pra
dėdavo rašyti. Kartais iį£_prirašydavo 
du tris lapus tokių mikčių, kaip: laiki
noji sostinė, laikinoji... Arba: tėvų šale
lės neužmiršk, tėvų šrilelės neapleisk!...

— Graži mūsų lietuvių kalba, — sa
kydavo j iš kartais registratoriui. — Įsi-' 
klausyk tik į dainą: Tyliai tyliai Nemu
nėlis teka... — ir jis diriguodavo sau 
pieštuku. O ne kartą, šią dainelę krupni
ko kompanijoj kolegoms padeklamavęs, 
jis nejučiomis ašarą nušluostydavo: — 
Ach, jaunystė! Joukun darbs! — sveti
mam krašte praleidom...

Ilgai nebūdavo girdėt viršininko savo 
kabinete,co valdininkai tyg ir užmiršda
vo, nebent staiga visi pakeldavo galvas 
nuo savo raštų, blankų ir registracijos, 
apskaičiavimo knygų, pažadinti keisto, 
ne tai į dejavimą, ne tai į žiovulį pana
šaus garso: a-ja-jai! ui! -

Bet tai buvo greičiau nuovargio, per- 
sidirbimo skundas. Valdininkai įsitikinę, 
kad viršininkas užsnūdo, išeidavo kas 
sau, į, kiemą, į senojo miesto rinką.

Kartais nesumesdamas ką veikti, vir- 
. išminkąs paskambindavo registratoriui.

— Na, Merčaiti, ką pasakyti? —- 
klausdavo jis tuojau užsimiršęs, kad bu
vo kvietęs registratorių. — A, joukun 
darbs, galite eiti. Palaukit! Ištaisykit 
čia gramatikos klaidas. Sintaksę, palikt.

Grįžusį registratorių tuojau apipulda- 
vo draugai pasiskaityti viršininko kūry
bos. Ko ten nebūdavo prirašyta; — ir, 
“laikinoji sostinė” bent penkis kartus, ir 
“teikitės priimti aukštos pagarbos pa
reiškimus” — bent dešimt kartų ir kąs
niukas iš operos: — Užmiršai tėvų ka
pus ir Provanso tuos laikus..

Pono viršininko didžiausi dienos dar
bai — pasirašyti popierius. Ar tai jau iš 
tikrųjųv Dirgelevičius įkvėpdavo į savo 
parašus visą dvasią, ,ar tikrai reikalavo 
jo rezoliucijos viso smegenų įtempimo, 
bet po kiekvieno parašo ir tokios trijų 
žodžių rezoliucijos: įsakau vykdyti, kaip 
susitarėm..., — tųpjau pat nuleisdavo 
rankas, atsidusdamas: a-jai-jai, uid

Apie dvyliktą valandą viršininkas 
priimdavo interesantus. Tai buvo įvai
raus kalibro pirkliai, koncesininkai, nuo- 
muotojai, siūlytojai, varžytyninkai, ku
rie savo portfeliuose nešė viršininkui ci
garus, ir kas tame kambary dėjosi, galė
jo tik vienris fortepijonas pasakyti. Bū
damas tvirtas savo principuose ir rezo
liucijose — nepatepsi - nevažiuosi, po 
keturiiį' metų tarnybos, pirkęs kažkokių 
varžytinių būdu lengvomis sąlygomis 
sienojų, viršininkas pasistatė namą. 
Viename stogo grilė įtaisė bokštelį, kurį 

•užsakė pagal Karo Muziejaus modelį.
Bokštelyje, vrilštybihių švenčių proga, 
buvo iškeliamą vėliava. ' s

Tais pačiais metais jis prirašė į laik
raštį, straipsnį apie reikalingumą gatvės 
grindinio prie jo namų ir apie vieną į šu
linį įkritusį šiihį, dėl ko jis prašė gerų, 
žmonių atkreipti dėihėšį nelaimingam 
sutvėrimui, o kiek vėliau ir pakaHbtinai 
laikraščiams pranešė, kdd nežinomas Šuo 
tebesikankina šuliny. Straipšriis baigėsi 
gana melodramiŠkrii: Pilieti, siipbrisk iš 
gilaus nebylio gyvulio žvilgsniu jo gbriu- 
dingą maldavimį! St. DilgelevįčiUš...

Sužinoję valdininkai viršinihko širdies 
jautrumą, jam gyrė štbaipšnį, b pats vir- 
šiiiinkaš sujaudintas kalbėjo, kad jbigu 
jis galėtą, visus gyvulių įr paukštelių 
priešus pakartą. Drib Peterburge būda
mas, kartą nūšipirkįjs kėliš stbrizdus iš 
vaįko ir juoš paleidus į otą.

Tokia visubinėuiška Vaga plauke virši
ninko Dirgelevičiaus gyvenimas įr dar
buotė. \

Namą pasistatę^ birgfelėvitįiuš būVU 
beprasiniariąs ib šeiiuą šudaryti. Vis daž
niau ėmė kviesti prihelę ftiAšifiištę į savo 
kabinetą.

(Tąsa)
Ir nuo tos pirmosios dienos viršininkas 

nė kiek nepasikeitė. Stalas buvo jo tvir
tovė, sandėlis, pritaikintas naujų laikų 
Aplinkybėmis: viename stalčiuje buvo 
ttedami cigarai, kitame iš klijentų gauti 
už įvairius patarnavimus papirosai, tre
miame įvairūs daikteliai, pradedant pai
šeliais ir baigiant rūbų medžiagomis ar 
net moteriškais apatiniais rūbais.

Kėdėje jis tvirtai įsisėdo, galima sa
kyti, po jo ranka atsidūrė kelių įstaigų 
kontrolė.

•

Kai Dirgelevičius pirmąkart į kance
liariją atėjo su plačia palerina, deja, jau 
istorišku rūbu, taip ir išėjo su tuo pačiu 
po dešimties metų. Kalbėt lietuviškai iš 
pradžių jis beveik nemokėjo, tai ir nuro
dė aršias nutautėjimo sąlygas gilioje Ru
sijoje. Jo tarnybinis lapas, kuris, rasi, ir 
po Šiai dienai guli kalbamoje įstaigoje, 

. skambėjo gana ktikliai: Stasys Dirgele
vičius, gimęs (ten ir ten), mokslus ėjęs 
(tert ir ten...) esu labai gerai asmeniškai 
pažįstamas su generolu Pakucku, su ku
riuo Liepojuje prieš karą ruošėme lietu
viškas eglaites vaikams... Esu dalyvavęs 
keliuose lietuvių spektakliuose ir vaidi
nas uriadniko rolę. Prie šio pridedu ir 
laikraščių iškarpas... •

Nors ir nesklandžiai mokėdamas lietu
viškai, Sakėsi esąs kilimo žemaitis ir nie
kuomet 'nesiskyrė su savo priežodžiu*.— 
joukun darbs, kas reiškė maždaug—juo
kų darbą. Tas priežodis taip dažnai bū
davo viršininko naudojamas, kad neretai 
ir į raštus bei rezoliucijas pakliūdavo.

Pirmiausia pramokęs kalbos, kurios 
dvasios prisisunkė iš Lietuvos himno, 
tįent šimtą kartų jį perrašęs ir iš bala
dės: Jau pavasaris išaušo, gieda viever
sėlis, Dirgelevičius paleido į darbą tais 
laikais, kaip naujieną, lietuviškose įstai
gose, pirmas rezoliucijas. Rezoliucijas 
rašydavo įvairių spalvų paišeliais, destis 
— kokia diena ir kokia viršininko būda- * 
vo nuotaika. Perskaitęs raštą ir apčiuo
piamai susipažinęs su reikalu, išsirink- 
davb pieštuką, apžiūrėdavo jį jš visų šo
nų, ir iŠ paties įbrėždavo: Ponui registra

toriui... Padarykit, kaip buvome kalbė
ję. Arba tiesiog asmeniškai: Padaryk, 
kaip žinai...

Darbo diena pono Dirgelevičiaus pra
sidėdavo tokia tvarka, kuri nebuvo kei
čiama jau jam ir burmistru pasidarius, 
mūšų aptašomame apskrities mieste: aš- 
iuoniomiš be dvidešimt minučių; apsiaU- 
tusį prilėrina, jį kasdien matydavo žen
giantį Laisvės Alėja. 'Įstaigbje jis atsi
rasdavo be dešimties minučių aštuntą 
valandą ir, padėjęs į šveicoriaus fimilijo- 
no tankas apsiaustą, lietsargį (jeigu die7 
na būdavo apsiniaukus), skrybėlę, pasa
kęs šveicoriui: — Na, Emilijonar, ar ži-. 
hai, kas tai / Napoleonas? Arba: — 
Emili jonai, parla vū franca, a? 
(Viena aplinkybė: jeigu būdavo virši- 
iįiiikas geroje "nuotaikoje.) tuojau pat ei
davo atlikti kasdieniškų reikalų, kurių 
tvarka tačiau nesikeitė, nežiūrint jo nuo
taikos. Įeidamas j klozetą jis ant durelitį 
rankenėlės pasikabindavo portfelį ir ten 
išbūdavo lygiai dešimtį minučių. Mušant 
laikrodžiui aštuonias, viršinirikris išlįs
davo įraudęs, susitvarkęs ir pasisveiki
nęs su besirenkančiais valdininkais, už
imdavo savo kabinete, prie fortepijono vie- 
tį. Tik ypatingai išsiblaškęs užmiršdavo 
kūr palikęs portfelį ir sukeldavo visus 

■•M; ieškoti kažkokių svarbių dokumentų.
Efnilijonas pirmiausia eidavo prie klo
zeto, ir, kaip paprastai, rasdavo portfelį 
^kabantį ant rankenėlės, papuoštą Vir
šininko vardo ir pavardės inicijrilais.

Kur radai? — paklausdavo Dirgi- 
levičius ir, išgirdęs iš šveicoriaus statų 
žodį, tuojau, kirsdavo: — Kiek kartų, 
Emilijonai, sakiau — mokykis Hetuviš- 

i! Reikia sakyti... susitvarkymb kąm- 
|Baryje... kitąkart tau atnešiu gramatiką.

Pagaliau prasidėdavo viršininko dar- 
diėria. čia jis atsidarydavo viėnąfor- 
ijono stalčių, kur būdavo sudėti vie- 

rūšies cigarai, juos sutvąrkydaVo 
įFaŽia ėile, jeigu koks eigards he taip gii- 

yo, paskum atidarydavo antrą stal- 
ų, kur gulėdavo kitos rūšies cigarai, 
luti iš biznierių ir firmų atstovą už 

tarpininkavimus ir tuos cigarus

I
I

Idėja,-*kad nei vieno ame
rikiečio negalima sulaikyti 
nuo darbo arba pakėlimo dė
lei jo odos spalvos, tikybos, 
arba tautinės kilmės, nežuvo, 
kada paskutinis Kongresas 
nepravedė pastovimos federa- 
lės “fair employment prac
tice” komisijos. Idėja pilnai 
sutinka su demokratiškais 
principais, kuriais Ši šalis pa
grįsta, ir su Amerikos teisin
gumo tradicija. Bet” patys 
amerikiečiai nežino, kiek žmo
nių šiuo momentu veikia, pra- 
vedimui įstatymo, kuris išnai
kintų diskriminacijai iš darb
davių pusės, darbo (unijų, daly 
bo agentūrų, bendra^, visur. .

Nuo 1945 m. ^penkios vals
tijos parodė, . kad didžiuma 
savo balsuotojų remia teisin
go darbo praktiką. Iš tų, trys 
valstijos — New..York, New 
Jersey ir Massachusetts turi 
teisingo darbo įstatymus. Ki
tos dvi — Wisconsin ir India
na — turi įstatymus, bet ne
turi išpildymo parūpinimų. 
Praeitą vasario mėnesį, net 21 
valstija svarstė kokius nors 
teisingo darbo įstatymus.

Neseniai tam tikras komite
tas iš New Yorko, New Jersey 
ir Massachusetts valstijų susi
rinko Willkie Memorial Buil
ding, New Yorke pasikalbėti 
ir suformuluoti kokių nors pa
tarimu.

Visos trys valstijos raporta
vo, kad įstatymo paaiškini- 

<mas ant tiek padėjo darbda
viams, jog nebuvo reikalinga 
priversti jų išpildyti. Po pasi
kalbėjimų, daug atsitikimų bu
vo pasekmingai užbaigti. Vi
sos trys valstijos tiki, kad dar
bo" agentūros nelinkę įstatymą 
užlaikyti. Suprasdarhos, kad 
galima tik nekurtas diskrimi
nacijos praktikas sunaikinti, 
tos trys valstijos jau turi ar
ba įsteigs patariama^ tarybas 
rekomenduoti nusistatymus ir 
apšvietos programas.

Tose trijose valstijose dau
giausia skundų gauta neg
rų; žydai antroj vietoj ir ka
talikai trečioj.

Šiaurinėje dalyje New Jer
sey valstijoj, diskriminuoja
ma prieš protestonus. Retas 
atsitįkimris, kad protestonai 
protestuotų, kad jų tikėjimas 
kėnkia darbo gavimui, šis 
skundas iš New. Jersey tik 
priniena; kad diskriminacija 
yra praktikuojama ne tik taip 
vadihamų “didžiumų” grupių, 
bet ir “mažumų.”

New\ Yorko, Massachusetts 
ir New Jersey valstijų paty
rimai padeda piliečių komite
tams svarstyti teisingo darbo 
įstatymus kitose valstijose. 
Daug . argumentu' puikiai iš
dėstyti knygutėje, kurią išlei
do Voluniėer Committee for 
Fait* Enųiloymėiit Practice in 
Minnesota. Knygelė pasiūlo 
klausimų “eiliniam piliečiui.” 
Pav, — “Kiek yra negrų Min
nesota valstįjęj ? (arba Illi
nois; ayba Penhsylvąnijoj, ar
ba Missouri, etc.). Kiek japo-

Indijoną ?
?

eilinis pilietis tuoj mato, kad 
problema yra didesnė, negu 
jis tikėjo, kad yra. Ir kada jis 
pradeda svarstyti1.dalyką, ma
to, kad beveik visi — išskyrus 
jį patį — priklauso prie ko
kios mažumos grupės. Kitais 
žodžiais, diskriminacijos iš
naikinimas liečia visus žmo
nes, nes visi kaip nors priklau
so pri'e kokios mažumos.

Knygelė parodo, jog eili
nis pilietis tiki, kad teisė sam
dyti1 žmogų paeina nuo nuo
savybės teisių. Ir tas pakelia 
svarbų klausimą/— “Ką jis 
turi daryti, kada jo įsitikini
mas pasamdyti kokį žmogų 
nesutinka su įsitikinimu, kad 
žmogus turi1 teisę dirbti.” Bet 
teisė dirbti prisideda prie apy
linkės gerbūvio.

Pilietis prisimena, kad “mes 
sakėme, kad darbdaviai ne
gali samdyti vaikų, todėl, kad 
demokratija reikalauja išmin
tingu, apšviestų balsuotojų.” 
Jis prisimena, “kad' darbda
viai turi teikti apsaugos pro
tekciją, todėl, kad žmogus su 
dviem rankom ir dešimt pirš
tų geresnis, negu luošas. Mes 
dabar galim sakyti, kad darb
daviai turi samdyti bet'kvali-- 
fikuotą darbininką, nepaisant 
jo'rases, tikybos arba tautinės' 
kilmės.

New/Yorkas yra pirma vals
tija pravesti' įstatymą prieš 
diskriminaciją darbuose ir 
'duoti pavyzdį, kurios valstijos, 
apart New Jersey ir Massa
chusetts, seks. Klausimą svars
tys Kongresas. Pabaigoje ko
vo men. Irving M. įves, ko- 
autofius New Yorko valstijos 
anti-diskriminacijos įstatymo, 
įnešė bilių, kuris pareikštų, 
kad darbąs be diskriminaci
jos yra “visų žmonių civile 
teisė.”

FLIS—Common Council.

Balandžio 25 dieną, iš nak
ties, lijo lietus. Vietinė spauda 
rašo, kad pakilęs vanduo ap
sėmė net 400 skiepų. Dauge
lyje vietų dideli klanai van
dens telkšojo, nes neturėjo 
kur nubėgti — jis ten turi1 iš
garuoti į Orą. Daugelio ūkinin
kų sutrukdė darbą, nes jie ne
galėjo laukus dirbti, kada ba
los stovėjo.

Pasitaikė, kad tą pat die
ną atvažiavo Cole Bros, cir
kas. Kol viską įrengė, paru6; 
ąė, kad jau galėtų savo “šo
vą” rodyti, tai daug purvo 
pritrypė.'Buvo manyta, kad 
niekas į tokį purvą nebris. Bet 
cirko rengėjai purvą apklojo 
šienu ir susirinko 8,000 žmo
nių į birką.

Taip, tai pavasaris jau pra
sidėjo tikrai iš gamtos, motindš 
pusės. Medžiai žalius lapus 
atsklęidžia, vieni su antrais 
lenktyniuodami. O kaip kuriįe 
jau ir žiedais apsipylė — si y* 
vos, persikai, grūšės, obelys 
ir vyšnios. Oras kaitaliojasi, 
tai Bitelių antžiedų mažai 
matosi1..

4

London. — Kelios dešim
tys tūkstančių ringių mar- 
šavo komunistų vadovauja
mo j gegužinėj demonstraci
joj, nežiūrint lietaub.
-——--------------------------i_____

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

v SLAPTI ANGLIJOS KA
RININKŲ PLANAI

London. — Vyriausi ofi- 
cieriai iš visų Anglijos im
perijos dalių suvyto į slap
tą posėdį Londone. Teigia
ma, kad jie kuždasi apie 
atominės bombos panaudo
jimą ir panašiai.

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGūNAS 
284 Šcholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS
. (Raudžiu.) 

. 4

328 Utaioh Avenue
Brooklyn, N; Y.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn. N. Y.

CHARLES J. ROMAN
, . , (RAMANAVSKAŠ)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj Kreip
kitės, prie' manęs M dieną 
ar naktį greit Nuteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa- 

*tarhavimu ir kainomis 
būsitę phtertkinti.

1113 Ml Vernon St
PHILADELPHIA, PA.
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Gudžiūnų

Cleveland, Ohio

[F.-W.Shalins

P. O. BOX 86^ NEWARK, N. JT.

Y

DEKEN’S OINTMENT

darbi- 
žmonis- 
klastin- 
kad jis

’ -Nanking, Chinija. 7— Val
dovo Chiang Kai-sheko tau
tininkai puolą Demokratinę 
Chinų' Sąjungą, vadindami 
ją “raudonaisiais.”

Užkvietimas
Gerbiami clevelandiečiai

MOLOTOVASA '

Užsieninis So-

ŠveicaHja. — Sb vietų 
plomatai smerkia Ame 
pašalpas užsieniams; 
m jas pbUtift&niš.

J. J. KAŠK1AUČ1US, M. D. į 
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HŲmboldt 2-7964

‘«umiwHiiniiiiiiimiiiniiiiiiimBniinnninnūiniiniiimimiiiiiniiiinritngfiitiniiHnmiiniiinūig

^Savanoriai, kainų muši
mai” rieriūpigino svarbiau
sių reikmenų.

Llasi'ų- kova eina smarkyn 
platyn.

Jonas Kaškaitis.

W^ai

U-tM puąlapU--------------------—
Laiavė—Liberty Lith. Daily * 
Trečiadienis, Gegužės 7, 1947

Cleveland© Žinios
Henry A. Wallace Prakalbos

Geg. 2 d. įvyko H. Wallace 
prakalbos. Buvo paimta Mu
sic Hall kambarys, Public Au
ditorijoj, į kurį sutelpa apie 
5 tūkstančiai žmonių. Man nu
vykus dar pusė valandos prieš 
prakalbas, jau svetainė IJUvo 
perpildyta — per žmonių mi
nią nebuvo galima nei prie 
svetainės prieiti. Spėjama, 
kad daugiau žmonių turėjo 
grįžti namo, negu kad sutilpo 
į svetainę. Minia reikalavo, 
kad atidarytų didžiąją svetai
nę, tačiau mūsų' ponai tokių 
balsų negirdi; jeigu koks fa
šistų lyderis būtų kalbėjęs, tai 
būtų buvęs kitas klausimas.

Tokioms prakalboms reikė
tų iš karto imti . didžiausias 
svetaines, o darbo žmonių 
masės visuomet jas užpildys.

LLD 190 Kp. Susirinkimas
Penktadienio vakare, gegu

žes 9 d. įvyks 190 kp. susi
rinkimas ,paprastoj vietoj, pas 
draugus Yočius, 536 E; 123 
St. Kviečiami visi nariai atsi
lankyti. Be kitų svarbių rei
kalų busk, išduoti raportai iš 
mūsų didžiojo 20 ,metų kp. 
gyvavimo jubiliejinio parengi
mo, įvykusio balandžio !}7 d.

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiau nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tei Virginia7-4499

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

RONKONKOMA
8884

Newark, N. J.
Darbininkų prdtesto mitin

gas įvyko antradienį, balan
džio 22 d., Vašingtono parke, 
tarp 4 ir 6 vai. Mitingą su
šaukė streikieriai1 — Jungtinė 
Telefonų Unija, N. J. valstijos 
CIO Taryba, didžiojo Niūvar- 
ko CIO Taryba ir Gėlžkelio 
Darbininkų Brolija.

Parkas pilnas žmonių.* Ap
link parką daug susigrūdusių 
busų, automobilių. Ir vis dau
giau dalyvių pribūva. Šaligat
viais su plakatais, su vėliavo
mis atmaršuoja ir kitokių ša
kų Ijei amatų darbininkai —- 
plieno darbipįnkų unija iš 
Harisono, kailiadirbiai iš Čia 
pat iš Niūvarko, kriaučių uni
jos ir kit.

Strategiškomis vietomis ap
stoję tėmija policistaį, daugy
bė jų pagatavi griebt, areš- 
tuot, tarabonyt į belangę.,..

Bet kas gi čia yra, kad ne
sigirdi prakalbų ? Jau iš tolo 
matyt — ant aukšto pastolio 
stoviniuoja keletas išnašesnių, 
darbininkų, vis su ženkleliais, 
su parašais, su apyrankiais, su 
kepurių apvadais. Kalbėt kal
ba, bet nesigirdi: garsiakalbio 
nėra... Kodėl nėra? Gi štai, 
tuoj į rankas patenka plaka
tas ir dalyką paaiškina. Nagi 
Viešojo Saugumo'Komisijonie- 
rius Kynanas (Keenan) ėmė 
ir uždraudė vartot garsiakal
bį. Girdi, kad triukšmo nebū
tų, kad nedrumstų gatvių ra
mybės. ..

Netikėlis tas kapitalistų ir 
politikierių pakalikas. Atėmė 
darbininkams teisę laisvo įžo
džio. Be moderninių priemo
nių kaipgi kitaip galėsi laisvą 
žodį, skelbti? Toks komisijo- 
nieriauš poelgis eina priešais

|J. V. Konstituciją, sutramdo 
darbo teises, šiaip bile kur 
blerbia\net užkimę garąiai, o 
organizuotų darbininkų uni
joms garsib naudot nevalią. ... 
Mikliai pasitarnavo komisijo- 
nierius didžiojo biznio tūzams, 
kongresmanui Hartliui ir ti'ems 
Vašingtono įstatymdąyiams, 
kurie visą šalį vairuoja link 
fašizmo, link diktatūros.

Vargais negalais prasimušęs 
arčiau pastolio, įtempęs ausis, 
•gaudau kalbėtojo žodžius. 
Kalba visa gerkle, bet atvira- 
m'e ore, prie gątviy bildesio, 
balsas sklinda tuščiai ir toli 
nesiekia.-

Tautinio Gamintojų Susivie
nijimo zubrai (NAM — Na
tional Association of Manu
facturers) klastingai sugalvo
jo planą pasmaugt darbo uni
jas, pavergt darbininkus. Jie 
pravedė N. J. gubernatoriaus 
Drisko.lio antįstreikinį nuosta
ta ir dabar išstatė J. V. Kon
gresui pervaryt dar ir platesnį 
priešd.arbininkišką n u o s t atą 
(Hartley and Taft Bill). Ko 
Hitleris 'neįstengė padaryt 
ginklų' jėga, dabar bando pra
varyti J. V. Kongresas smau
giamųjų nuostatų galia. . .

’ N. J., valstijoj jau* nukalti 
retežiai darbininkams pavergt. 
Tas begėdiškas Drlskolio nuo
statas (Driscoll anti-strike 
bill) užsimojo dabar priėŠ te
lefonų darbininkus, bet jis 
pradės gniaužti ir tramdyti ir 
kitų* šakų darbininkus, pradės 
gadinti1, gyvenimo standartą.

Kapitalistiniai tūzai, pramo
nės kapitonai Užsimojo visur 
ir visaip kapot darbininkų už
darbius, laužyt darbo unijas. 
Driskolio nuostatas būk tai 
pravestas tik tam kartui, kad 
sutramdžius telefonų 
ninkus nuo kovos už 
kesnę algą. Jis toks 
gas, toks pasalingas,
būtų lengvai galima pritaiky- 
kiti prieš bile kokių kitokių 
amatų darbininkus. Tokiu pat 
būdu dabar pastatytieji Kon
gresui Hartlio-Tafto pasiūly
mai yra nustatyti' prieš visų 
darbininkų algas. Jie užsimo
ję visur ir visaip Žeminti dar
bininkų gyvenimo standartą.

Didžiųjų pramonių kapito
nai panaikino kainų kontrolę, 
užvarė kainas aukštyn ir tuo 
būdu padidino pereitų metų 
-------- --- --- ------------------------

17 JV, Holds Special Session on I’alestinfy

1:J< ••• a

g

HELP 
REIK

NaMų DARBININKE
Prlvatrtki NAma!

Nuosava* Kambarys, ir Maudynė.
Guvlia.-Mt Viatoa

Reikalinfti Geri Palį&dijimaL
• Gera Alga.

Skambinkite ESPLANADE 7-2^76..______ - - JM

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

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

TELEPHONE 
&TAGG 2-5043

MA IT11EW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

• Laismuotas Graborius
' Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.'

Paikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems P Dovanai

ROOKLYN, N. Y660 GRAND ST

Tamstos Ateitis Neblogą
Ha, matau milijonus besikankinančius Reumatiš- 

kuose skausmuose, rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, Šalčio ir nesmagu
mų varginami žmonės skundžiasi. Deksnlo Galinga 
Mostis, sudaryta iŠ daug skirtingų elementų Ir bran
gių aliejų, ii skirtingų kraštų sviėto, Šildydama ga
linga šiluma*sunaikins minėtus skausmus!’ Sena Ir 
teisinga patarlė sako: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
jefgu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk'/su Deksnlo 
Galinga Mosčia. Turime daug laiškų nuo žmonių, ku-
ri« liudija “ ir dėkavoja 'už pasekmlngumą DeMsnio 

Galingos Mosties. Kaina _2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16-oz. $5.00;

PASARGA: Neklausyk nė jokių kitų pasiūlymų 1 
vietą tikrųjų DEKEN’S OINTMENT. Nebūk toks, kaip 
mūsų pirmutinis tėvas Adomas. Jis žioplai paklausė savo 
šonkaulio Jievos ir nustūfnė pasaulį j 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

Matthew A. \ 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

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

Fotografas
Trankiu paveikslu? familijų, ves

tuvių, kitokių grupių Ir padienių. 
Iš senų padarau 

; naujus, paveiks- 
; lūs ir krajavus 
I sudarąu su ame-A' O 
! rikoniškais. Rei-^® 
! kai ui esant W 
; padidinu tokio v"> 
; dydžio, kokio 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliąvoju^ >4 

; įvairiom spalvom.
Katafu' Broadway lt Stoną Ava. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STpKES > 
512 Marion §t., Brooklyn,

Tel. GLenthore S-6X9JL, , .
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PRIENAI. — Kboperatlti® 
“Lino” draugija perėmė B. 
valstybinio fondo savo žinloh 
28 hektarus ŽemČS. brdąjj 
nariai nutarė šį sklypą bend
rai įdirbti',* apsėjaht jį lihftlš 
bei kitomis kultūromis.

KfiDAINlAI.
linų augintojai — kooperati
nes draugijos'nariai šiais hia
tais, bė žemės sklypų savo So
dybose, apdirbs taip pat ir pa
pildomą žemes plotą; Trisde
šimt penki Hektarai behd r* 
naudojamos žemes bus a 
linais, avižomis; miežiais.

.View of the United Nations General Assembly Hall in Flushing Meadows, New York, where U.N.’s “world | 
congress” is now meeting in the first special session in its short history. The meeting was called at thę request 
of Great Britain to consider the complex problem of Palestine. This photo, showing press gallery in the fore- į 

d ground and radio and television booths at the sides, was taken at the Assembly’s last regular fail aession.j

sau pelną 12 bilijonų dolerių! 
Dabar jie užsispyrė padaryt 
sau dar di'desnį pelną, naikin
dami ir varžydami darbo uni
jas ir mažindami algas. Ir 
Kongresas dabar kaip tik ir 
rengiasi užnerti darbininkams 
ąnt kaklo šitą smaugiamąją 
kilpą...

•Ir jei šitas niekšiškas Hart- 
lio-Tafto įnešimas taptų įsta
tymu, tai ūmai visi čia darbi
ninkai taptų suvaryti į ožio 
ragą. Jie taptų vergais milži
niškų korporacijų ir kartelių. 
Kas buvo iškovota darbininkų 
gyvu krauju ir prakaitu per 
keletą dešųntmečių, dabar tą 
tiesmukai panaikintų toksai 
nachališkas įstatymas. . .

Užkimo kalbėtojui gerklė. 
Kalba kitas, trečias. Dainuo
ja kovingus posmus visa pu
blika. Renkamos aukos strei- 
kierių kovai, palaikyti. Taip 
ir matai, junti darbininkų ap
maudą ir pasiryžimą nepasi
duot smaugikams. Progreso 
rato atgal jiems , nepasukti 
kiasi'u- kova eina smarkyn ir

Gerbiami clevelandiečiai ir 
apylinkės lietuviai. Malonėki
te skaitlingai dalyvauti mūsų 
koncerte, kurį rengia ALM 
Klubas minėjimui motinų die
nos. Jis įvyks sekmadienį, ge
gužės 11 d., Sachsenhein sve
tainėje, 1406 E. 55th St. Pra
džia 3 vai. po pietų. Svetainė 
yra visiems gerai žinoma.

Programa bus labai įvairi, 
dalyvaus Detroito Moterų 
Choras ir mūsų visų mylima, 
buvusi clevelandietė, Violet 
čypas, taipgi vietiniai solistai 
ir choras, prie kurio dabar 
priklauso jau ne vien moterys, 
bet ir vyrai.

Turėsime gerą orkestrą. Lūs 
valgių ir gėrimų. Visus ir vi
sas prašome skaitlingai atsi
lankyti.

Rengimo^JKomisija,

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

pareikalaus kraustytis britus 
iš Palestinos.”

Bet tos pačios dienos edito- 
riale jis pripažįsta, kadt “Dėl 
dabartinių neramumų Palesti
noje, faktinai, yra kalti bri
tai.” (Vien., geguž. 2 d.).

Jėigu jie yra tų visų nelai
mių kaltininkais, tąi' kodėl 
Juozui jų gailėtis, jgigu jie 
bus prašomi laukan iš Palesti
nos?

Nedėlioj, balandžio 27 d., 
Philadelphijos Lietuvių Vei
kiantis Komitetas buvo su
rengęs paskaitą minėjimui1 400 
mėtų sukakties pirmosios lie
tuviškos knygos.

Parengimas įvyko Kliubo 
svetainėje, 1218 Wallace St. 
Pirmininkavo R. Merkys. Ati
darydamas programą, persta
tė jau nuo seniai - mūsų visų, 
laukiamą ir naujai atsigaivi
nusį Lyros Chorą.. . .

Choras dainavo gerai, o dar 
jis tik mėnęsis ląiko atgal, 
kaip susiorganizavo ir pradė
jo praktikuoti daįnas. Reikia 
pasveikinti visus choriečiąs ir 
jų mokytoją Rosie' Behmar. 
Publika tąip< buvo pasiilgusi 
choro, kad nenorėjo jį paleis- 
tLnub pagrindų. Choras sudai
navo 6 dainas. Tai smagu, 
kad Lyros Choras vėl gyvuoja. 
Jis laiko savo pamokas kiek-, 
vieną pirmadienį vakare, Kliu- 
bd svetainėje^ 1218 Wallace 
St. Todėl, prašomi visi, ga
linti dainuoti,, ateiti ir prisira- 
i&u, ypatingai k viename jau
nimą. 9

Po to pirmininkas pakvietė 
d.. J.. Bekampį aiškinti tą taip 
labai svarbią lietuviams su
kaktį. J. Bekampis aiškiai 
skaitė ii* dėste, kokiais sun
kiais keliais ėjo lietuviškoji 
knyga per 400 metų. Publika 
huoširdžiai klausėsi ir, jam 
baigus, išreiškė padėką gar
siais blbjimais. z

Iš pasikalbėjimų paaiškėjo, 
kad parengimu buvo paten
kinti. žmonių atsilankė gra
žus būrys, bet galėjo būti ir 
daugiau, nes tai buvo pasku
tinis parengimas svetainėse; 
dabar ruošiamės prie piknikų.

Padėka
Širdingai dėkavojam brook- 

lyniečiams . draugams Kalvai.- 
čiams už nakvynę ir vaišes. 
Taipgi didelis ačiū dd. Lauru- 
šaičiarhs ir Gteibąms iš Bell
more, L. L, už vaišes ir nepa
prastą patarnavftną. Labai 
linksma buvo susitikti ir pasi
kalbėti. Į namus grįžome ge
rai ir su energija darbuotis vi
suomenės labui1.

P. A. Rodgers.

Labai gražu, kai fašistas su 
fašistu nesusišneka. Pav., Dit 
voje Karpius tvirtina, kad 
“labai geras ženklas,” jog se
kretorius Marshall sugrįžo iš 
Maskvos be jokios sutarties. 
(D., geg? 2 d.). , .

Bet Amerikos Lietuvyje 
(geg. 8 d.) Vyt. Sirvydas, ma
no senas Valparaiso laikų ka- 
marotas, sako, kad čia bolše
vikai' iškirto dar vieną negra
žų šposą. Pasaulis dabar pil
nas neramumo, o “bolševi
kams neramumas kaip vanduo 
ančiai.” Argif girdi,, nežino
ma, kad “savo žuvis bolševi
kai tik trumstam vandenyje 
gaudo ?”

Pagal Sirvydo mokslą, bol
ševikai' dabar sau gražiai žūk
laus, o mes negalėsime 
bėgti; nei rėkti!

Vilniaus Lėlių Teatro 
1 Gastrolės

UKMERGE. — Gimnazijos 
rūmų salėje įvyko septyni 
Vilniaus lėlių teatro sptektak- 
li'ai. Gastrolių metu buVo sta
toma Čiurlionytės pasaka 
“Kiškis drąsuolis.

Lelią teatro vaidinimus Ap
lankė daugiau kaip .4,000 Žiū
rovų.

Apdovanojimų |teikittiA| Mi-
• titiotns — DidvyrČtnš
VILNIUS. — Kovb 25 ir 

26 d. d./Lietuvos TSR AtikM- 
čiausiosios Tarybos Prezidiu
me įvyko “Motinos *- Didvy
rės” garbės raštų ir “Motinbi- 
Didvyrės”' ordinų įteikimas 
grupei daugiavaikių biotipų;

Garbės kaštus ir ordihpj 
įteikė Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiurtw 
narjrs respublikos Mokshj 
Akademijos Prezidentas Ma
tulis. •

Apdovanojimus gavo: Ona 
Spiridonovienė—12 vaikų mo
tina, Adelė Kazakevičienė -* 
12 vaikų motina, Petronėlė 
Bučnienė, Girila Kadžiulienė, 
Tatjana , Michailova, Pranė 
Murauskienė, Barbora Norkie
nė, Aleksandra KochlovienS, 
Domicėlė Orlovienė ir Jadvy
ga Kondratienė, turinčios 
10 vaikų. -

Motinoms - didvyrėms buvo 
taip pat įteiktos vertingos lį< 
tu vos TSR Aukščiausiosios 
rybos Prezidiumo dovaho$Vr '

Visoje Uetuvos TŠR “Mo
tinos - Didvyrės” vardfcą jau 
suteiktas 199 daugiavaikūlfti 
motinoms.

Amerikonai Peršą Vyt Komu 
iiistuš iš Italy Valdžios .

Roma. — Italijos komu
nistų vadas Palmiro Toglia^ 
tti rašo laikraštyje L’UnitM 
(Vienybė), kad Ainėrikbs 
valstybės dėpartmentas, 
girdi, žada šelpti Italiją, 
jeigu komunistai bus^ išmeš- 
iti iš italų valdžios. “Tas a- 
merikonų kišimasis ir ardo 
Italijos valdžią kas trys bei 
keturi ihėnesiai”, sako Tog
liatti.

\ . .

Pakelia Alga Valdiniams 
Italijos Darbininkams

Roma. — Italijos minist
rų kabinetas pakele 15 nuo- 
Šjtnčių algą milionui val
džios darbininkų ir tarnau
tojų. Gauti lėšų algos prie
dam, valdžia padidino cuk
raus taksus 50 nuošimčių. 
Pakeldama algas tiem dar; 
hininkam, valdžią stengėsi 
išvengti streiko, kuris buvo 
pjamiojamąs pirmadieniui.

AMERIKIEČIAI PERMO
KĖJO BRANGININKAM 
8 BILIONUS DOLERIU

Washington. — Chester 
Bowles, buvęs Kainų Admi
nistracijos direktobiuš/ pa
skelbė, kad Amerikos žmo
nės permokėjo branginin
kams 8 bilionus dolerių,' pfer 
republikbhų pasidarbavi
mą. Nes rėpublįkdnai sd- 
ųaikino kainų kontrolę. *

WtiSAxt PRikšŲ, 
SOVIETAI PIRMYN 
REĮŠKE MOLOTOV;

Maskva
vietų ministras. Molotovas 
masiniamę pokilyje Krem
liuje pareiškė: Sovietų są^ 
junga" “žygfUoja pirmyn,' 
nežiūrint mūsų priešų pik
tybės ir jiį intrigų.” Pakel
damas tatirę už Stalino Svei
katą, Molotovas, Sakė: “Čia 
yra geriausi atstovai darbo 
klases,' kolektyvių valstie
čių ir intelektualų, pasiry
žusių dirbti ir kurti su vis 
didesne energija,” Apart 
Stalino ir kitų vddiį, poki
lyje dalyvavo 1,600 eilinių 
veikėjų.

Flushing, N. Y. r- Sovie
tai reikalauja sudaryt Pa
lestinos Tyrinėjimų komisi
ją iš penkių didžfajįį ir pen
kių mažųjų valstybių atsto
vų. j / 2. " ■ *

Menas del Visos Liaudies .
VILNIUS. — Balandžio ir 

gegužės mėnesiais — sęjos 
kampanijos metu — į apskri
tis ir valsčius išvyksta didelio 
aftlslų brigadų skaičius. Te
atrų ir kitą meno kolektywj 
įtariai lįrikysis valsčĮą cent 
ruošė, tarybiniuose Ūkliiosė1; 
MTS, didesniuose kąirnUoše.

Trini ttiarŠrutais išvyks Lie
tuvos TSR Operos if Baleto 
Teatro koncertinės bHgridoį. 
Abu Vilniaus dramos teatrai, 
Kauno, Šiaulių, Panevėžio ir 
kitų miestų teatrai drjrani^ūOy 
ją po 1—3 artistų brigadas; į 
aptarnaujančias kalnių vieto
vių gyventojus sėjos kampani* j 
jos metu,

Į didelę kelionę išvyks 14 
tuvos TSR Valstybinis choras. 
Jis aplankys Utenos, Pąnb 
žio, Šiaulių, Telšių, Kretin 
Klaipėdos, Šilutės; Pagėgių 
Kėdainių ir Kauno apskriti 
Daugelyje punktu pabuvo 
taip pat Valstybinės FilK 
monijos estrados ir liaud 
ansamblio artistai.

žymi vieta ruošiamo 
programoje bus skirta na 
jam Tarybų Lietuvos va 
čių gyvenimui pąvaizduc 
Dramos teatrų kolektyvai* s 
tantieji' savo scenoje B. D 
guviečio “Naująją 
koncertų metū paro< 
šio veikalo fragmentų.
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Meksikos Prezidentas 
Jbyko

Telefonistes Grįžo į Darbą
Verkdamos—Pro Pikietus• 1 7

Buvęs New Yorko miesto
- svečiu trejetą dienų, Meksikos 

n prezidentas Miguel Aleman,
pirmadienio rytą išvyko į 
West Point. Antradienį jis iš
vyks į, Tennessee, apžiūrėti 
garsiojo tvenkinio. O paskuti
nė jo stotis J. V. būsianti tre- 

. Čiadienį, Kansas City.
New Yorke kaimyniškos 

respublikos prezidentas Ale
man buvo sutiktas su iškilmin
gu paradu penktadienio rytą, 
važiavo garbės svečiams nu
statytu keliu, kitaip vadinamu 
“confetti way.”

£ Pirmą dieną jis praleido ap
silankyme City Hali; padėjo 
vainiką prie Washington© 
statulos Washington aikštėje; 
dalyvavo jo pagarbai sureng
tuose pietuose Hotel Commo
dore; Columbia > Universitete 
buvo apteiktas įstatų daktaro 
garbės laipsniu; padėjo vai
niką 'prie Simon Bolivar sta
tulos Central parke; dalyva
vo Now Yorke gyvenančių 
meksikiečių suruoštame poki- 
lyje.

Kalbėdamas komersantams 
ir -industrialistams,- Meksikos 
prezidentas sakė, kad jo ša- 
Ifje pageidaujama ir pelnin
gai verstųsi Amerikos kapita
las, bet tik toks, kuris nesimo- 
ja pats vienas susigrobti vis-

- ką ir tapti ant visko įstatymu.
Neoficialiai (žinoma, paly

dimas atsakingų palydovų), 
Aleman su sūnumi, 14 metų 
bemiukd, atlankė daugelį ki
tą/miesto vietų. Praeitą/sek-

' madienį pavažinėję ir po sub- 
* way — sūnus dar nebuvęs va

žinėjęs, norėjęs pamatyti. 
Tarpe tūkstančių keliauninkų 

j, niekas jo nepažino, netgi sė
dynės nepasiūlė, ęakoma, pra
važiavę • stovėdami, kaip ir 
daugelis mūsų miesto gyven
tojų.

*

't

New Yorko keturių unijų 
viršininkams įsakius savo na
riams sugrįžti į darbą, kol 
apie 30 nuošimčių, apie 19,- 
000 kitų unijų narių tebe- 
streikuoja, sukėlė darbinin
kuose didelio nemalonumo.

Eiliniai darbininkai sako, 
kad unijų viršenybė pasielgė 
prieš jų norą. Kad originalis 
narių .nusistatymas buvo ir 
tebėra negrįžti į darbą, kol 
negalės visi grįžti. Bet .unijai 
įsakius, mes kitos išeities ne
turėjome, sako jie. Daugelis 
merginų, priverstos eiti pro 
dar tebestreikuojančius drau-

gus, verkė. Pas sugrįžusius, 
sako darbininkai, yra ūpas iš 
naujo išeiti.

Ką jie'padarys dabar, sun
ku pasakyti. Aišku vienas, 
kad darbininkai ieškos būdų 
apvienyti visaš tos srities uni
jas į vieną kūną ir pastatyti 
geriausius vadus. O telefonų 
firmos dės pastangas nedaleis- 
ti. vienos organizacijos. Sugrą
žinimu į darbą dalies darbi
ninkų, kol nelaimėjus kitiems, 
firmos laimėjo vieną didelį 
“round’ą.” Tame jiems padė
jo tūli unijų vadai, raginusie
ji darbininkus grįžti.

I
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"Lietuvos Žiedai”
r____ ’ .

kuo tobuliausia iij kad svetai
nė būtų užpildyta publika...

Užtikrinu, kad visų aidiečių 
yra tokie pat norai' ir visi de
da pastangas, kad 11-ta gegu
žės paliktų daug malonių 
įspūdžių publikai, kaip ir cho
rui.

Operetė “Lietuvos žiedai” 
perstatoma jau šį sekmadienį, 
11 d. gegužės, 3:30 vai. po 
pietų, Schwaben Hall, 471 
Knickerbocker Ave., Brookly
ne.

Operetėje dainas sumokino 
ir vadovauja chorvodis Jurgis 
Kazakevičius. Pianu akompa
nuoja Sylvia Pužauskaitė.

Operetę parašė ir režisie- 
riuoja Jonas Juška.

Operetėje matysite ir šoki'- 
kikių grupę; išgirsite J. Ka
zakevičiaus sųmokintą ir va
dovaujamą vyrų choro grupę.

Po vaidinimo šokiai prie 
Antano Pavidžio Rad\jo Or- 
kestros. Įžanga'į vaidinirna tik 
$1. Vien į šokius — 6Gc (su 
taksais).

I

r
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Neregiai “Matysią.” 
Su Ausimis -

Jungtinių Valstijų Signalų 
Korpuso laboratorijose esanti 
išbandoma nauja jausminė 
pagalba neregiams, vadinama 
“optical cane” (reginčioji laz- 
tla). Rokuojama, kad gal ji 
plėšianti pagelbėti neregiams
pajusti įvairias kliūtis 
pėdų.

Instrumentas esąs apie už
kandžiui įsidėti didumo dėžu
tė; kurioje yra lemputė ir 
elektroniškas daiktas. Atsimu- 
šusios į daiktą šviesos spindu
lius atmuša į taškelius ir ravu- 
kus dėželėje. O iš ten pavir
tęs garsais atspindis atkeliau
jąs į ausinį garsams* prinešti 
prietaisą. Vaduodamasis tais

(f garsais neregis galėsiąs apeiti 
įf} kliūtis, kaip skelbia vedėjai 

Arm i j on verbavimo stoties,
5 246 Graham Ave., Brooklyne.

V

Gana ilga ir viena iš prin- 
cipalių rolių yra Jono žvirb
lio, Mildos Daunoriūtės myli
mojo. Operetėje Jonas žvirb
lis yra neturtingas vaikinas, 
kuomet jo mylimoji yra tur
tingų dvarininkų duktė. Jiedu 
abu mylisi, bet Mildos tėvai 
ją nori išleisti už bajoro.

Kas su Mildos ir Jono mei
le atsitinka, patys pamatysite 
šį sekmadienį. Dabar apie vai
dintoją, kuris vaizduoja Joną 
žvirblį.

Povilas Venta vaidina Jono 
žvirblio .rolėje. Kalbant apie 
Ventą, reikia prisiminti, kad 
jis, kaip ir kiti operetėje vai- 
dintojaiy yra darbo žmogus. 
Tik jiuliekamu nuo darbo ir 
organizacinių užsiėmimų lai
ku mokinasi savo roles — 
lanko repeticijas.

Povilas Venta yra vienas iš 
tų, kuris daug rūpinasi šios 
operetės pasekmingumu: Jis 
organizuoja talkininkus ir pats 
daug dirba, kad operetė būtų 
gerai išgarsinta, kad būtų kuo 
daugiausia finansų sukelta; 
jam rūpi, kad vaidyba išeitų

Filmos-Teatrai
! ■ ' . • • •! » • ' • ,

Stanley Teatre Filmą iŠ 
Tarybų Latvijos

Gegužės pirmą pradėta ro
dyti nauja filmą “The Road 
Home,” iš tarybinės Latvijos.

Naujoji filmą perstato lat
vių gyvenimą vokiečių okupa
cijos laikais. Joje atvaizduoja
masis latvis Yanis, vežamas į 
Vokietiją, ištrūksta iš einančio 
traukinio ir rizikuoja sugrįžti 
pamatyti' mylimą žmoną ir 
dukrelę. Dąr kartą'naciai jį 
beveik pagauna. O kartą jis 
beveik įpainiojamas į vokiečiu 
spąstus pasiduoti paikame įsi
vaizdavime, kad gal naciai 
įkaitais paleisią jo mylimuo
sius. Pagaliau, jis išmoksta 
suprasti, kad tik sumušus, 
išvijus na'cius jis galės sugrįž
ti ir pradėti gyvenimą iš nau-

jo, kad kito kelio į namus ne
liko. '

Filmą yra pirmoji po karo, 
gaminta Rygos studijose. Joje 
dalyvauja rusai ir ,latviai ar
tistai ir technikai. Dramatiš
ka, įdomi filmą. Tikimasi, kad 
ji turės gero pasisekimo. Te
atras randasi prie 7th Avė. ir 
42nd St., New Yorke.•

Radio City Music Hall
Anb;a savaitė rodo filmą 

“The Egg and L” Didžiojo
je scenoje vaidina spektaklį 
“Treetops.” t . * ,

New Yorko Paramount
Teberodoma filmą “Calcut

ta” su Alan LadcL Gail Rus
sell, William Bendix. Scenoje 
Duke Ellington ir jo orkestrą, 
Golden Gate Kvartetas ir ki
ti. .' /

‘Vx

“TĖVELI, TAI TAU!”

I

I

John Taddeo, 
sūnelius “ne 

nuėjo pas at- 
jo žmoną ap-

valandos. J ąvakare
Penktadieniais Uždaryta

Pradedant gegužės 1-ma. 
šunims leidimai kainuoja $2 
vieton buvusio $1. ’

PRANEŠIMAI
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

Gegužės 7 d., 8 vąl. vak. Liet. 
Nieprigulmingo Kliubo Namo, 269 
Front St., jvyks LDS 46 kp. mitin
gas. Visi nariai būkite. —Valdyba.

(104-105)

• j 9—12 ryte 
’ J 1— vakare

BIZNIERIAI, SKELBKITE8 - 
LAISVĖJ

SUSIRINKIMAI
MA^PETH, N. Y.

LDS 14 kp. ir LLD 138 kp. susi
rinkimai įVyks geg. 8 d., 8 v. v., 5658 
— 61st St. Kviečiame narius būti, 
nes turime svarbių reikalų aptari
mui. — V. Kartonas. (105-106) 

/ / . ..

BROOKLYN, N. Y.
LLD 1 kp.” susirinkimas įvyks geg. 

8 d., Laisvės salėje, 419 Lorimer St., 
8 Y- Visi nariai ateikite į susirin
kimą, turėsime daug svarbių reika
lų. -Kurie dar nesate gavę knygą 
“Prisikėlusi Lietuva,” ateikite ir pa
siimkite. Knygos išsiunčiamos. — 
G. K, org. (105-106)

-------- j----------------------- —------------------------------

.TONY’S
\ UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION* AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

ni7

Lėktuvas Užtūpė Auto
mobilistams Kelią

Sekmadienio p r i e v a k arį, 
trafikųi automobiliais ant 
West Side Highway ir taip 
jau slenkant , slieko žingsniu, 
kur buvęs, kur pebuvęs nutū
pė iš dausų dar vierias veži
mas, Aeronca, su ilgais spar
nais ir uoflega, užblokuoda
mas automobilistams kelią 
pusvalandžiui. Pasitaikęs ne'- 
toli detektyvas stojo diriguoti 
trafiką į kitus kelius iki pri
buvę pagelbininkai nuvilko 
lėktuvą nuo didžiojo kelio.

Lėktuvą buvęs pasirendavęs 
šiaip sau pasiskraidymui John 
M. Jewett, 23 m.; buvęs lėk
tuvo pilotas su 9th Air Force, 
Vokietijoj. O jo paimtoji pa
vėžinti — Patriirte Goddard, 
Baleto Russe de Monte Carlo 
šokėja, 20 metų; Skraidant 
pajutę, kad kas negerai su in- 
žinu ir geriausia vieta nusi
leisti nusprendė esant tą% ke
lią, pataikius rasti tarp maši
nų tarpą.

Supuoląmai, p-lė Goddard 
vaidina Orson Welles dramo
je, ^vaizduojančioje, koks bus 
ateities trafikas, kada vežimai 
pradės ant tavęs važiuoti ne 
tik iš visų šonų, bet ir iš dau
sų. ' ?v

Šokią Mokytojai 
Pasirinko CIO

mo-Arthur Murray šokių 
kyklos mokytojai, New Yorke, 
pasirinko CIO United Office 
and Professional Workers juos 
atstovauti derybose su sam
dytojais. Už uniją balsavo di
džiuma iš 350 ten mokinan
čiu &okti.

Lankėsi Kanadiečiai 
Naujavedžiai

Daugiau Pasveikinimą 
Vilnies Bendrovės 
Suvažiavimui

Vilnis, lietuvių liaudies dien
raštis Chicago)e, turi du prie
šus priešiškus dienraščius. 
Ką tie du primeluoja, pa
skleidžia fašistinės propagan
dos, tai dienraštis Vilnis turi 
tą viską atitaisyti, nušviesti 
tikrą padėtį lietuviškai liau
džiai vidurvakarinėse valstijo
se. Tad dienraštis Vilnis turi 
būti stiprus visapusiai. Jam 
reikalinga finansinė ‘ parama. 
Reikia pasiųsti iš rytiirių vals
tijų daugiau sveikinimų.

• štai, būrelis draugų, ir LLD 
55-ta kuopa, Ridgewood, N. 
Y., per d. Babarską, pridavė 
$5. Po $5: P. Kapickas, V. 
Globičius. V. Bunkfts $3. Po 
$2: L. Nekvidavičius, J. Dai
nius, A. Globičius, P. ir N. 
Bukpiai. Po $1: A. Deikus, J. 
Kairys, K. Michelson, J. 
man, D. M. šolomskas, 
Pakalniškis, S. Oriškus, 
Kovas.

Dėkoju visįems, kurte svei
kino. Dar yra progos iki* .9 
gegužės. Vilnies Bendrovės 
Dalininkų Suvažiavimas įvyks 
gegužes 11 d. Pasveikinimą 
galite priduoti Laisvės raštinė
je. Pažymėkite, nuo ko ir kad 
priduoti G. Kuraičiui'.

Vietinis.

Putrimas Užmuštas 
Traukinioo ______

Gegužės 1 d., 8 vai. ryto, 
eidamas į darbą, buvo užmuš
tas traukinio Jonas Putrimas, 
51 m. amžiaus, gyvenęs 55-62 
Gist St., Maspeth. Nelaimė iš
tiko ant Long Island Gelžke
lio, prie Review Ave. ir Laurel 
Hill Blvd. Palaidotas gegužės 
5 d., iš Transfiguration baž
nyčios, Kalvarijos kapinėse.

Paliko nuliūdime brolio mo
terį Sophie Putrimas ir 3 po
veikius Peter, Alfred ir Vin
cent Putrimas, 24 St. Nicho
las Ave., Brooklyn.

Laidotuves prižiūrėjo gra- 
b orius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

6-tal pualapu 
Laisve—-Liberty Lith. Daily* * 
Trečiadienis, Gegužės 7, 1947

Autobuso Nelaimėje 
19 Sužeistą

Bee Line autobusui susidū
rus su Bohack sunkvežimiu 
prie Hillside Ave. ir 191st 
St., Hollis, L. L, autobusas pa
suko į saldaininės langą. Visi 
19 buvusių keleivių mažiau ai 
daugiau sužeisti — sukrėsti, 
apraižyti stiklų. Penki nuvež
ti į ligoninę. Mrs. Frances 
Kaiser, 48 mM sulaužyta koja. 
Taipgi sužeistas sunkvežimio 
vairuotojas. Leo Peach. Tik 
autobuso vairuotojas George 
Wilson išliko- nesužeistas.

Or- 
N.
J.

Anne Baxter filmoj “Blaze 
of Noon,” rodomo) Brooklyno 
Paramount Teatre, Flatbush ir 
DeKalb Avės.

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)

Atrodo, kad 
44 m., augino 
sau.” Kada jis 
siskyrusią nuo
šaudyti pas ją gyvenantį bur- 
dingierių, kurį jis laiko užė
musiu jo vietą ir pataikė pa
šauti motiną, trys berniukai, 
jo paties sūnūs, pasirito jį ir 
areštuodino.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau sesers Marijos Mitkai- 

tės, žinau kad vedusi, bet po vyru 
pavardės nežinau. Paskutinį sykį 
mačiau tai 16 m. atgal, 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 pranešti, būsiu 
dėkingas. Ignas Mitkus, 113 Herriot 
St., Yonkers 2, N. Y. (103-108)

Gegužės 2-rą mus atlankė 
Onutė (žigaitytė) ir Jonas 
Lesevičiai iš Montreal, Cppa
dą. Jiedu galop balandžio mė
nesio s.usivedė. Vedybinės ato
stogos proga, Jonas, norėjo 
savo jauną žmonelę pamylėti 
aprodymu' Amerikos metropo
lio įdomybių, jiedu New Yor
ke prabuvojo apie savaitę lai
ko. Pirm išvykdami’, jiedu bu
vo užėję atlankyti ir laisvie- 
čius, o dienraštį apdovanojo 
su dviem doleriais. ‘ »

Jaunavedžiai, beje, matę ir 
mūsų miesto liaudies 'didįjį 
Pirmos Gegužės paradą. 

' ' /

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

Kanados
Black Horse Ale

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

t Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

*

Juozo Lugausko

HB“

M

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.LMiny Kent
D BroadwMrJx-17-St* I

Vienuolika miestavų važiuo- 
! tės linijų darbininkų apdova

noti piniginėmis (Jovanukėmis 
( Pa&arb°8 požymiais už pa- 

gerinimus, kurie taupo darbo 
p W Jėgas ir lėšas.

{Embassy Newsreel Teatruose
Žiniškos filmos iš Tarybų 

^Sąjungos parodo maldnamius 
SĘįr maldininkus. Ją mačius, 

gaunasi išvada, jog kapitalis
tinio pasaulio spaudoje melai, 
būk ten persekiojama bažny- 

tikrovėje neatlaiko nei tos 
popieros, ant kurios tie melai 

^išspausdinti.) Taipgi žinelės iš 
^Lenkijos, Vokietijos, Danijos, 
’Palestinos ir kitur.

KoMrt 
■ Hutton 

Jani* 
Pairę

Sėkmingajame Warner Bros..

“LOVE AND LEARN" 
aameniikas vaidinimo* ncennje ♦ 

Ina Ray Hatten 
Ir Jae Orfcaatraa

PkU Britą

Dana Andrews ir Virginia Mayo intensyvėje scenoje 
is filmo| “The Best Years of Our Lives,” Astor Teatre, 
Broadway ir 45th St., New Yorke. Filmą ir jos aktoriai 

4—nusineši Akademijos skirtus 9 pr|zu».

JOSEPHZE1DAT
411 Grand St.,

■ Brooklyn 11, N. Y.

PRAŠOME ĮSITEMYTI!
Lietuvių Laisves Radio programa būna kiekvieną sek* 

madienį, 10:30 iki 11 vai. rytą, iš stotie? WBYN, 1430 
klc., Brooklyn, N. Y.

Priima bizniškus skelbimus, pranešimus gimimą, vedy
bų, mirties ir paskelbia organizacijų parengimus;

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

Visais reikalais prašome kreiptis į:

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

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

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
t ‘ -T

* Steven Augustine & Frank Sanko
• SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN® 

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-96 U




