
7

Pamokos Chinijoj.
Liaudis ir Karas.
Generolas Anders.
100,000 Minia.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Prie ko mūsii vienpusiška 
pagalba veda, tai aiškiausiai 
parodė įvykiai Chinijoj. Ka
da generolas Chiang Kai-she- 
kas gavo iš Amerikos bilionų 
dolerių vertės moderniškiau
sių ginklų, amunicijos- ir kito
kių reikmenų, tai jis pasižadė
jo į “tris mėnesius, išnaikinti j 
komunistus.“

Bet jau greitai bus du me
tai, kaip jis veda karų prieš 
Chinijos liaudį, tačiau pabai
gos dar nesimato. Nereikia nei 
aiškinti, jog jo ir jo sėbrų 
planai neišdegė ir neišdegs.

Mr. Drew Middleton, ame
rikinis korespondentas, pla
čiai kalbėjosi su jūreiviais, 
kareiviais, darbininkais, stu
dentais ir kitais Maskvos pi
liečiais laike Pirmos Gegužės 
švenčių.

Jis rašo, kad maskviečiai 
džiaugiasi savo šalies atsieki- 
mais,. bet tuo pat kartu bijo
si naujo karo. Jie išreiškė min
tį, kad karo nori Amerikos 
turtuoliai ir reakcininkai.

“Laike karo
Sovietų žmonės
draugai,“ — sakė 
vis. — “Bet dabar 
politikai ir turčiai 
prieš mus.“

Mr. Middleton
juos, kad Amerikos žmonės 
karo nenori, kad karo nori tik 
nedidelis amerikiečių skaičius.

Amerikos ir 
buvo geri 
jam jūrei- 
jūsų šalies 
nori karo

įtikinėjo

Trenku demokratinė spauda 
rašo, kad fašistinis generolas 
Wladislaw Anders yra niekas 
kitas, kaip buvęs caro laikais 
Pabaltijo) baronas Waldemar 
Anderson — vokietis.

Tas ponas buvo caro-armi
joj, vėliau, kada kaizerio ar
mija okupavo Pabaltiją, jis 
tarnavęs kaizerio armijoj. 
Paskui pasiliko Lenkijoj ir ten 
veikė su pilsudskiniais fašis
tais. Dabar organizuoja fašis
tus karui prieš demokratinę 
Lenkiją.

Anders mainęs karo unifor
mas ir religijas. Jis gimė liu
teronuose. bet popiežiaus aks- 
tinamas, 1945 metais Romoje 
priėmė katalikių tikybą.

šiemet Tarybų Sąjungo.f 
bus plačiai tyrinėjama gamti
niai turtai. Speciales moksli
nės komisijos mano padengti 
1,000,000 ketvirtainių kilo- 
metrų plotą.

Tame tyrinėjime dalyvaus 
tūkstančiai žmonių. Jie nau
dos 150 lėktuvų, 3,000 trokų, 
6,000 kupranugarių ir kitokių 
ryšulių nešdinimui gyvulių.

Budapešte, Vengrijoj, buvo 
minima 99 metų sukaktis 
nuo 1848 metų revoliucijos. 
Masiniame susirinkime da
lyvavo iki 100,000 piliečių. 
Tas susirinkimas smerkė res
publikos priešus, reakcininkus 
ir reikaląvo bausti buvusius 
Hitlerio sėbrus.

Susirinkimas nepatiko ne 
. vien Vengrijos rėakcinin- 

■ • kams, bet ir tūliems užsienio 
“demokratams,“ kurie dabar 
visur mato “komunistus.“

Vienoj, Austrijoj, 5,000 .mi
nia akmenimis apmėtė minis
trų pirmininko Leopoldo Figi 
namą. J» protestavo prieš al
kio padėti. Reikalavo refor- 

4- mų darbo žmonių naudai. Ne- 
/šė vėliavas su kūjo ir pjautu
vo ženklais. «

DEMOKRATAI LAIMĖJO 
BALTIMORE RIN

KIMUS f
Md., geg. 7.—

Demokratai pilnai laimėjo 
šio miesto rinkimus prieš 
republikonus.

parbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c
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MARSHALUAS RAGINA 
PADARYTI “TRUMANO 
MOKYMĄ" ĮSTATYMU

Reakcininkai Skubinasi Užgirt 
‘Paskolas’ > Graikijai - Turkijai
Washington. — Ameri

kos valstybės sekretorius 
gen. Marshallas šaukė kon
gresą tuojau užgirt prezi
dento Trumano siūlomas 
(karines) 400 milionų dole
rių paskolas Graikijai ir 
Turkijai. Negana to. Mar- 
shallas ragino priimti 
“Trumano mokymą” kaip 
įstatymą. O tai. mokymas, 
kuris siūlo visur pasaulyje 
pastoti kėlią Sovietų Są
jungai ir bolševizmui.

Kongreso atstovų rūmas 
168 balsais prieš 22 nutarė 
duoti viso tiktai 9 valandas 
diskusijoms dėl to, ar už
girt. ar atmest tokią para
mą Graikijos ir Turkijos 
valdžioms.

Trečiadienį (šiuos »žo
džius berašant) ėjo kong- 
resmanų ginčai tuo klausi
mu.

Diena pirmiau net renuh- 
likonas kongresmanas R. F. 
Rich pareiškė, jog ta pas
kola yra “begėdiškiausias

pasiūlymas”. Kitas republi- 
konas, Thomas L. Owens 
sakė: “Tai dovana amži
nam imperiškos anglų po
litikos palaikymui ir žibalo 
baronų naudai.” Republi- 
konas G. H. Bender užreįš- 
kė: “Nesiųskim jokių pini
gų žudikiškai Turkijai, o 
Graikijai siųskime tik pa
prastų pašalpų. Bet nesiųs- 
kime Graikijai patrankų ir 
tankų, kuriuos jos valdžia 
naudos šaudymui politinių 
savo priešų.”

Trumano siūloma paspir
tis Graikijai ir Turkijai “į- 
varytų kardą į pačįą Jung
tinių Tautų širdį”, sakė re- 
publikonas kongresmanas 
Ct. J. Brown.

Bęt atžagareiviški pieti
niai demokratai, vadovau
jami E. E. Cox’o, kartu su 
reakciniais republikonais 
reikalavo tuoj užgirt “pa
skolas” Graikijai .ir Turki
jai prįeš Rusiją. U

AMERIKA IR SOVIETAI APSIKE1S 
METEOROLOGIJOS MOKSLININKAIS

Washington. — Sovietų 
vyriausybė pasiūlė, kad 
Amerika atsiųstų penkis 
savo meteorologus (oro są
lygų mokslininkus), o So
vietai atsiųs penkis' savo 
meteorologus > į Jungtines 
Valstijas. Amerika priėmė 
sovietįnį pasiūlvmą. Tie 
amerikonai užsiims savo 
moksliniais darbais Sovie
tų Sąjungoje, o sovietiniai 
meteorolbgai veiks savo 
mokslo, srityje Jungtinėse 
Valstijose ' per tam tikrą 
laiką.

Kiek pirmiau Amerika 
siūlėsi nusiųst 50 savo mok
slininkų į Sovietus, jeigu 
Sovietai mainais atsiųs tiek 
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pat šabo mokslininkų į šią 
šalį. Taip Amerikos vyriau- 
svbė norėjo apsikeisti mok
slininkais a s t ronomijos, 
medicinos, chemijos, bota
nikos, istorijos ir muzikos 
srityse, bet’ praleido fizikos 
mokslininkus.. Fizikos mok
slas,' beje, daugiausiai turi 
reikalo ir su atomines jė
gos išvystymu.

Sovietai dar nedavė tie
sioginio atsakymo į Ame
rikos pasiūlymą dėl plates
nio apsikeitimo mokslinin
kais. Menama, jog tai to- 
'dėl, kad Sovietų Sąjungoje 
vis dar stokuoja kambarių 
ir kifų gyvenimo sąlygų, 
prie kurių amerikonai prL 
pratę savo šalyje.

Ispanijos Darbininkai Streikuoja, 
Nežiūrint Fašistų Drausmių

Madrid, Ispanija.— Strei
kuoja 25,000 darbininkų 
Bilbao- mieste, šiaurinėje 
Ispanijoje, nepaisant Fran
ko iąšistų įstatymo, kuris 
aštriomis bausmėmis" už
draudžia streikus.

Dabartinis streikas kilo 
kaip protestas dėl to, kad 
fašistinė valdžia uždėjo 
bausmes keturiolikai tūks
tančių .darbininkų, kurie 
Pirmojoj Gegužės metė 
darbą ir demonstravo. Kuo
met protesto streikas pasi
rodė toks stiprus įr*dar di
dėja, tai Ispanijos valdžia 
žadėjo jau nebausti Pirmo-

Streikieriai paskleidė la
pelius -sū atsišaukimais: 
“Kovokime prieš tironus 1 
Sugrąžinkime demokrati
ją!” V ’ . ./

Bilbao yra baskų tautos 
didmietis, o baskai yra pa
sižymėję kovotojai, už de-

(Tąsa 5 pusi.)

Philadelpiiia, Pa.
NEDeLIOJ bus

! PIKNIKAS' " \ ;
Iš priežasties ‘ lietaus, 

LLD 6-tos Apskrities pik
nikas neįvyko pereitą sek- 
niądienį. Jis perkeltas į

S10S
Bet Bilbao gubernatorius
tuo pačiu laiku grūmojo 
kuo griežčiausioiųis baus
mėmis , streikieriams.

sekmadieni, 11 cl gegužes. 
Piknikas įvyksvGloucester 
Heights, N. J. Plačiau bus 
rytdienos Laisvėj.

J. A. B.
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Mare Petras Cvirka
Didis Lietuvos

ašyiojįas K
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PETRAS CVIRKA

Cvirka, Autorius “Frank Kruko” 
Ir Kitų Veikalų, Buvo Lietuvos 
Rašytojų Sąjungos Pirmininkas 

. t

dųr latvių ir net chinų kal
bomis.

Literatūriftį savo darbą

Mirė vienas. .didžiausių 
Lietuvos rašytojų,- 'Petras 
Cvirka, kaip pranešė TASS 
ir Associated Press žinių ^Cvirka pradėjo eilėraščiais^,
agentūros gegužės 6 d. Ji
sai buvo tik 37 metų am
žiaus.

Nepaprastai talentingas 
________ rašyt o jas,beletristikos rą š y t ojas, 

Cvirka buvo Tarybinės 
Lietuvos Aukščiausios Ta
rybos (seimo) narys ir Lie
tuvos Rašytojų ' Sąjungos 
pirmininkas. . ,

Cvirka, be kitko, parašė' 
“Frank Kruk” (dabar per
spausdinamą L a i s v eje), 
“Žeme Maitintoja,” “Saulė
leidis Nykos Valsčių je’\ 
‘/Meisteris ir Sūnus” ir 
“Cukriniai Avinėliai.” Jo 
veikalai, p a v., “Frank 
Kruk” ir “Žemė Maitinto
ja”, yra išversti .ir išleisti 
anglų, rusų, francūzų, šve-

kurių rinkinys ■ “Pirmosi os 
Mišios7’ buvo fašistinių cen
zorių užgrobtas-.

Petras Cvirka buvo vedęs 
dailininkę - thpytoją Rač
kauskaitę. Jos tėvas, ameri
kiečiams žinomo Račkausr 
ko - Karolio Vairo bYolis, 
yra Kauno Universiteto 

1 profesorius.
Naciams užimant Lietu

vą, Cvirka pasitraukė į Ta
rybų Sąjungos gilumą. Ten 
jis karo metu išleido savo 
apysakaičių r i n k i n i us 
“Bausmės Ranka” ir “Sida
brinė Kulka”, kuri pasirodė 
jau i r,-rusų kalba.

Cvirka taip pat gausin
gai bendradarbiavo pažan
giųjų Amerikos lietuvių 
Spaudai. , y 
.'  i—;_______ -_________

Senato Daugumas už 
Biliu prieš Unijas

Dar Kelios Bombos 
Anglams Egipte
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AMERIKA ŽA DA PINIGŲ
FRANC. SOCIALISTAM 1
PRIEŠ KOMUNISTUS? 1

Tik> Menkas Francūzų Socialistų 
Daugumas Balsavo už Ramadierą < & !’HMM—

Associated Press prąne* 
šė, kad Amerikos ambasa- , M; 
dorius Caffery ir bent 
“vienas aukštas Amerikos 
valdininkas” žadėjo me- 
džiaginę Francijai para

mą, jeigu socialistas prefti- ' 
jeras Ramadier išsilaikys 
valdžioje ir “palaikys' uau-| 
jąją savo santarvę su kito
mis partijomis prieš komu
nistus.” ' ■>

Dešinieji socialistų va
dai, agituodami balsuot už 
Ramadierą, gąsdino, kad 
jeigu Ramadier buš pava
rytas, tai Amerika nesiųs 
Francijai maisto ir neduos 
naujų paskolų. O Francijai, 
girdi, būtinai reikią gauti 
dar 700 milionų dolerių pa
skolos iš Amerikos.

Besirengiant socialistam 
balsuoti ir laike balsavimų, 
buvo kartojama, kad.Ame
rika siunčia Francijai daug 
kviečių, jei bus “gerai“ nu- j 
balsuota. <

Paryžius, geg. 7. —Pran
cūzų Socialistų , Partijos 
nacipnalė taryba tik ne
skaitlinga balsų dauguma 
parėmė socialistą Francijos 
premjerą Paulių Ramadje- 
rą. 2,529 tarybos nariai bal
savo, kad Ramadier ir to
liau būtų premjeru, o 2,- 
125‘reikalavo, kad jis ap
leistų tą vietą. Taigi Ra- 
madiero rėmėjai tik' 404 
balsais ėmė viršų. Pary
žiaus socialistų daugumas 
pasisakė prieš Ramadierą.

Buvo balsuojama klausi
mas, ar atmest ar užgirt* 
Ramadierą dėl to, kad jis 
su savo šalininkais valdžio
je pavarė penkis komunis
tus ministrus. Komunistai 
pašalinti už tai, kad jie rei
kalavo pakelt algas strei
kuojantiems automobilių 
darbininkams . ir kitiem^, 
kuomet Ramadiero valdžia 
nenupigina gyvenimo reik
menų, kaip kad buvo žadė
jus.

LAIMĖTA KOVA UŽ TEISĘ PAULIUI
ROBESONUI DAINUOTI ALBANY

bet

Albany, N. Y. — Aukš
čiausio valstijos teismo tei
sėjas Isidore B. Bookstein 
isakė Albany miesto apšvie- 
tos tarybai leist didžiajam 
negrui dainininkui ir pyo- 
gresistui Pauliui Robesonui 
dainuoti Livingston Junior 
High Schoolės salėje.

Pirmiau buvo duotas Ro- 
besonui toks leidimas
apšvietos tarybą paskui at
šaukė ji. Teisėjas Books- 
teinas dabar patvarkė, kad 
taryba neturėjo jokios tei
sės atšaukti leidimą./

Kuomi apšvietos taryba 
rėmėsi, uždraųsdama Robe- 
sonui dainuoti mokyklos 
salėje? Nagi,xtuom, kad 
Albany miesto majoras Er- 
astus Gorningas telefonu 
pranašė tarvbai, kad Ne- 
ąmeiįikiiiių Veiksmų Komi
tetas Washingtone atrado,

jog Robesonas bendradar- j 
biauja su komunistais.

Teisėjas Books teinąs sa
vo pareiškime sako: j.

“Artisto filosofija ir po
litika nieko bendro neturi 
su tikslu, kuriam tas leidi
mas buvo duotas, nepai
sant, kad dauguma ameri
konų būtų nusistačius prieš 
tokia filosofija bei politi
ką.” ”

Už teisę Robesonui kon- 
Icertuoti viešose mokyklose 
darbavosi Carver. Kultūri
nė Draugija, Pilietinių 
Laisvių Komitetas, 'Nacio- 
nalė Advokatu Gildija, Ci
vilių Teisių Kongresas* ir 
kitos demokratiniai pažan
gios organizacijos.

Teisėjo Booksteino spren- 
’dimas turės svarbos ir ki
tom vietom,. kur baltieji 
šovinistai mėgino uždraust 
Robesonui dainuoti.

Vilniaus Arkivyskupas Pareiškė 
Bažnyčia Visai Laisva Lietuvoj

Washington. — Buvo į- 
nešta senatui bent 10 diė'nų 
atidėti žiaurųjį republikoho 
Tafto sumanymą, gręsianti 
suardyt unijas ir panaikints 
streiko teisę. Įnešimas at-' 
mestas 60 balsų prieš 17. 
Išvien su republikonais bal
savo ir 17 demokratų. Ta
tai laikoma užtikrinimu, 
kad Tafto bilius bus priim-

_______ '

Kairo. — Egiptėnai tre
čiadienį bombomis apardė 
du valdiškus anglų namus 
Kaire, Egipto sostinėje. 
Diena pirmiau sprogo bom
bos teatre, užmušdamos 
penkis asmenis. Menama, 
kad jos taipgi anglams .tai
kytos. O Egipto premjeras 
Nokrašy ką tik buvo pa
skelbęs, kad nepakęs jokių

Vilnius. — Vilniaus ka
taliku arkivyskupas Reinis 
pareiškė TASS korespon
dentui kovo pabaigoj:

“Kataliku bažnyčia Ta
rybinėje Lietuvoje turi pil
ną laisvę. Įvairių vietų val
dybos padeda atsteigti ir 
pataisvti bažnyčias, kurias 
vokiečiaiz įsiveržėliai buvo 
suardę.5 Vietinės valdžios 
nemokamai duoda medžia
gų tam reikalui. Mųsų ku
nigai yra aprūpinti visais 
reikalingais dalykais.

dvi

pati, be atmainų. Veikia , 
visos 711 bažnyčių su savo 
1,332- kunigais. Taip patį| 
veikia kunigų seminarija S 
Kaune, vadovaujama žy- ’ 
maus, teologo Venckaus, 
Tuzinai klerikų ‘kas metai | 
baigia seminariją, išeidami 
į jaunus katalikų kunigus. 1 

“Tūkstančiai tikinčiųjų
Vilniuje, Kaune jr kituose 
miestuose, miesteliuose ir 
kaimuose lanko mišias ir 
mišparus, kaip ir paprastai, j 
Bažnyčia švenčia■<visas sa-*| 
vo įsteigtas šventes.”

Chinų1 komunistai atėmė 
iš( tautininkų dar kelis mie
stus. ■ J:-.; • ,

MeksikosMexico City.
prezidentas Aleman sugrį
žo iš jungt. Valstijų.

Vilniausarkivyskupijos 
ir Ęauno. Katalikų bažny
čios organizacija tebėra ta

New York, r- Paleisti^
2.000 radijo darbininkų. |
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Dvidešimt Devynių Kongresmanų Nuomonė
Pažangesni kongresmanai išleido pareiškimą prieš 

Atstovų Buto priimtą Hartley bilių. Jie savo pareiški
me nurodo, kokia didelė nelaimė ištiktų organizuotų dar
bininkų judėjimą, jeigu šis bilius pagaliau taptų įstaty
mu. Pareiškimą pasirašo dvidešimt devyni kongresma
nai.

Kongresmanų nuomonė suglausta į 20 punktų. Pa
gal tą bilių, jie sako:

1. Samdytojui suteikiama teisė ir galia sunaikinti 
darbinirtkų organizaciją ir kolęktyves derybas pavaduoti 
asmeninėmis derybomis.

2. Samdytojui suteikiama galia panaudoti anti-trus- 
tinį įstatymą prieš savo darbininkus.

3. Samdytojui suteikiama teisė priversti, savo darbi- 
pjnkus nusimušti algas keliu verstino darbo neribotam 
laikui.

4. Samdytojas gauna teisę sulaužyti streiką, kurį 
iššaukė jo paties nelegališki žygiai.

5. Samdytojui suteikiama teisė išimti indžionkšiną 
prieš ątreikus, kurie šioje šalyje buvo legaįiški per pas-

' Kutinius 50 metų,
6. Samdytojui suteikiama teisė vesti derybas per 

šaudytojų susivienijimus, bet darbininkams uždraudžia
ma derybas vesti per savo visą šalį apimančią uniją.

7. Samdytojui suteikiama teisė nekreipti dėmesio į 
derybas su unija ir kurstyti vienus darbininkus prieš ki
tus.

8. Samdytojui suteikiama teisė sėdėti abiejose dery
bų stalo pusėse, suorganizuojant kompanišką uniją.

9. Samdytojui suteikiama* teisė atsisakyti derėtis su 
unija tokiais reikalais, kaip darbininkų sveikatos ir so
cialinės’ gerovės reikalai, paskuba darbe ir t.t.

10. Samdytojui suteikiama galia sulaužyti darbinin
kų streiką už unijos pripažinimą^ nors toji unija atsto
vautų milžinišką jo darbininkų daugumą.

11. Samdytojui suteikiama teisė paskelbti nelega- 
lišku ir sulaužyti bet kokį streiką/pasisamdant streik
laužius, nors tąjį streiką būtų iššaukęs paties samdyto
jo nepateisinamas atsinešimas linkui darbininkų.

12. Samdytojui suteikiama teisė darbuotis išvien su 
kitais jpriešdarbininkiškai nusiteikusiais samdytojais 
su tikslu sunaikinti uniją.

13. Samdytojui suteikiama teisę savo raštines darbi
ninkus išmesti iš darbo ir įtraukti į juodąjį surašą, jei
gu jie drįstų įstoti į uniją.

14. Samdytojui suteikiama teisė išimti indžionkšiną, 
trigubai padidinti, reikalavimą nuostolių atlyginimo ir 
persekioti darbininkus kriminališkai, jeigu vieno įmonės 
department© darbininkai išeitų į streįką prieš nukaposi
mą algų darbininkams kitam d 

j ' ' 15. Samdytojui suteikiama

DŽIAUGIASI IR 
VERKIA

Čhicagos kunigų Draugo 
redaktoriai patys su savi
mi nebesusikalba. Iš vienos 
pusės jie garsiai džiaugiasi, 
kad prusai visur sustabdy
ti” ir kad komunistai “vi
sur turi didelių nepasiseki
mų.” Bet apsigrįžę Tuojau 
gailiai verkia, kad tie rusai 
ir komunistai baigią mus 
visus gyvus suvąlgyti.

Pirmiausia apie ^sustab
dymą.” Draugo redaktorius 
džiaugiasi:

Amerika viena iš pirmųjų 
nutarė pasakyti “stop” so
vietų ekspansijai ir net pri
versti1 rusuą pasitraukti į sa- 
vb senąsias pozicijas už Bal
tijos kraštų, Lenkijos, 'Rumu
nijos, Bulgarijos ir Suomijos.

Rųsų ekspansija jau su
stabdyta Irane ir Turkijoje. 
Bet jie *vis dar neatsisako 
nuo noro peržengti jau it 
taip praplėstas sienas ir rei
kalauja dau bazių Spitzber^ 
gene. Jie stengiasi savo įta
ką išplėsti į arabų kraštus, 
palaikydami kolonijose na
cionalistinius sambūrius. Per 
komunistų partijų jie sten
giasi paimti į rankas valdžią 
vakarų Europos kraštuose. t 

šiandien rusai užima di
džiąją dalį Vokietijos, jie 
drauge su sąjungininkais yra 
įsitaisę Austrijoj> nenori pa
leisti iš savo rankų Vengri
jos ir tiesia pirštus į Graiki
ja-

Šitai sovietų ekspansijai 
Amerika priešinas! trimis bū
dais:

1. Stengdamosi sumažinti 
visuose kraštuose komunistų 
partijos įtaką; >

2. Įsteigdama įvairiose pa
saulio vietose kariškas ba
zes, pasiųsdama kariškas mi
sijas ir apginkluodama Jkąi 
kurias tautas,' kad tub davus 
joms galimybę ginti savo ne
priklausomybę ;

3. Suteikiant paskolas įvai
riems kraštams, norima pa
kelti kraštą iš mizerijos, kad 
jis praturtėtų ir njepasiduotų 
komunistų propagandai.
, Ne geriau sekasi, Drau

go supratimu, ir komunis-

Egipte komunistai buvo iš
vyti. Turkijoje komunistų 
partija paskelbta -nelegalia 
organizacija. (D., geg. 5 d.).

Atrodo^ kad jau viskas 
turėti būti tvarkoje. Atro-

tams. Jis sako: z (
> Amerikoje jau kuris lai
kas kaip vbdama didelė “va* 
lymo” kampanija, kad paša
linus komunistus iš valdžios 
įstaigų. Kai kurie kongreso 
nariai net reikalavo, kad ko--jo> kad mūsų broliai kleri-
munistų partiją Amerikoje 
būtų uždaryta. Anglija ima
si taip pat apsaugos priemo
nių prieš komunistus. “M.I. 
5” organizmas, kuriam pa
vesta krašto saugumas, rei
kalauja, kad iš ląįvyno ir ki
tų administracijos įstaigų bū^ 
tų pašalinti komunistai. Ka
nadoje po šnipinėjimo skan
dalo, kuriame Rusija buvo 
smarkiai sukompromituota, 
buvo priimtos smarkios prie
monės, kad panašūs dalykai 
nebepasikartotų. \

-> . Brazilijoje atidarytas di
delis procesas; kurtame ko
munistai apkaltinti, kąip an- 
tibraziliška organizacija ir 
tarnaują svetimai valstybei. 
Prokuroras reikalavo, kad 
komiinistų- partija būtų už
daryta.

kalai turėtų nuo dabar ra
miai sau miegoti ir nebesL 
sieloti.

Betgi, gaila, taip nėra. 
Jie patys netiki tam per di
deliam džiaugsmui. Kas die
ną Draugas prikimštas raš
tais, kurie parodo jo didelį 
nerimą. Ten pat Draugo re
daktorius atsidusęš pridu
ria: H

* .* ■ }

“Tačiau Amerika laiko, 
kad viršuj išdėstytų prie
monių kovai su komunizmu 
dar neužtenka.”

Todėl, suprantama, nega
li ramiai miegoti ir Drau
go štabas. Jam vis tiek kaip 
vaidinos ir tebesivaidina 
komunizmo pavojus.

Laiškas iš Lietuvos
Sekamą laišką gavo uste- 

rietis Chas. Litvaitis.
Sveikas gyvas, brangus 
brolau!

Daug laiko praėjo, kaip 
mes jau ųesusirašinėjam ir 
iš viso jau aš buvau nusto
jęs vilties kada nors všu, ju
mis pasikeikti, keletą žo
džių, nes ne kartą stovėjau 
prie pat mirties, iš kurios 
nasrų ištrūkti jau maža bu
vo vilties.

Žmogėdra Hitleris su sa
vo klika užpuolė mūsų my
limąją tėvynę, ugnim ir ka
laviju ją nutartojo, sugrio
vė, sudegino miestus^ su
naikino visą: ūkį ir turtą, 
šimtus tūkstančių nekaltų 
žmonių sušaudė arba išva
rė į Vokietiją katorgon.

Pirmąją dieną karo aš 
buvau areštuotas ir pasta
tytas sušaudymui, o už ką 
—aš ir pats nežinau, tur 

venau antbūt už , 
pasaulio. Bet vėliau nešau-

Feljetonėlis

fiente. *
užvesti kriminališ? 

ką bylą prieš asmenis, kurie išdrįstų panaudoti pikieta- 
vimo teisę. 1

16. Samdytojui suteikiama teisė uždrausti dai/binin- 
kams pasfekirti savo atstovu uniją derybose keletui me
tų.

17. Samdytojas gali unijon pasiųsti savo šnipus ir 
unija neturi teisės tuos šnipus išmesti laukan.

18. Samdytojui suteikiama teisė atisakyti pripa
žinti uniją; iŠ jo nereikalaujama, kad jis rokuotųsi su 
unija; jis turi teisę sulaužyti streiką, jeigu darbininkai 
sustreikuotų už jų unijos pripažinimą.

19. Samdytojui suteikiama teisė* sulaužyti bile strei
ką, kilusį tuo laiku, kai veikia kolektyvinis kontraktas, 
nežiūrint to, kad streikas kiltų dėl tokių reikalų, kurie 
kontrakte nėra padengti.

20. Samdytojui suteikiama galia gauti iš valdžios 
mirties dekretą prieš jo darbininkų uniją.

Tai šitoks yra Atstovų Buto praimtas anti-unijinis 
bžtius. Garbe tiems 29 kongrešmariąms, kųrię turėjo drą
sos ir padorumo viešai tą bilių atmesti ir pasmerkti.
r * ;* Dabar Senate svarstomas panašus* anti-unijinis bi- 
lius, Kai abejuose butuose biliai bus priimti, jie bus su
derinti ir pasiusti prezidentui pasirašyti. Darbo unijos 
stengiasi įrodyti prezidentui Trumanui, kad jo pareiga 
tokį apvienytą anti-unijinį bilių vetuoti (atmesti).

Mana, Komuiusfyį Pasielgė Labu 
Išmintingai

Overseas News agentūros korespondentė Elizabeth 
Dijour rašo iš Paryžiaus apie Prancūzijos kabineto kri
zę. Komunistų išstojimas prieš socialisto Ramadięr na
minę politiką buvęs labai gerai apgalvotas žygis. Ji ma
no, kad komunistai pasielgė labai išmintingai ir jų var
das Francūzijos darbo žmonių akyse labai aukštai pa
kils. .
• Kiek vėliau komunistai vis tięk būtų turėję išstoti 

prieš Ramadierio užsieninę politiką. Jie protestavo prieš 
jo politiką Indo-Cihinijoje, kur Francūzijos ginkluotos 
jėgos triuškina žmonių reikalavimą nepriklausomybės.

O dabar panašas sukilimas prasidėjo Madagašcare. Ten 
irgi žmonės reikalauja nepriklausomybės. Francūzijos 
valdžia suareštavo 6 Madagascar o atstovus Francūzijos 
parlamente. Komunistai pyko ir protestavo, bet valdžia 
su jų balsu nesiskaitė. , *

Bet išstoti prieš kabinetą komunistai pabrinko na
minės politikos reikalą. Jie išėjo prieš užšaldymą dar
bininkams algų. Pragyvenimas nesulaikomai kyla, tuo 
tarpu valdžia neleidžia'darbininkams algas pakelti. Dar
bininkuose verda didelis nepasitenkinimas. Pagaliau 
Renault Auto Workers 35,000 darbininkų išėjo į streiką. 
Komunistai pasirinko aiškiai ir atvirai užstoti už darbi
ninkus. į

Visiems dabar aišku, pasak Pijour, kad vienįntėlė 
partija, kuri tikrai ir nuoširdžiaį gina Francūzijos darbo 
žmones, yra Komunistų Partija. - e ,

, ■« , ...........................................

Francūzijnje Kabineto Krize
■ Paremjeras Rattiadier norėjo, kad.., parlamentąš 

vienbalsiai ųžgirtų jo politiką užšaldyti darbininkams 
algas. Komunistai negalėjo sutikti. Jie balsavo prieš 
pasitikėjimą Ramadier kabinetu. ^Ramadier tuoj komu
nistus išvarė iš savo kąbįneto. - J •

Jau prieš kiek laiko buvo aišku, kad Francūzijos 
komunistai nesijaučia gerai tame kabinete. Jie negali 
sutikti su užsienine politika,• kuri tęsia seną' francū- 
zų imperialistinę politiką kolonijose. Nprs .komunistai 
nori laisves kolonįjų žmonėms, bet “clę! šventos” ramy
bės jie griežtai prieš tą politiką neiŠstojo.

Dabar eina darbininkų streikas (įidžiulėję automobi-, 
lių pramonėje, kuri yra valdžios kontrolėje, Darbinin
kai reikalauja 8 centų į valandą algos pakėlimo. Valdžia 
atsisako jų reikalavimą patenkinti. Komunistai prie
šingi —komunistai stoja už patenkinimą darbininkų rei
kalavimo. Štai ir kabineto krizė..

Franco Dėkavoją Popiežiui
'Kruvinasis Ispanijos dįktatoHųs gen. Franco nepa

mirštą savo draugų. Tiesą, jis jau senokai neteko savo 
globotojų Hitlerio ir Mussolinįo, bet jis tebeturi savo 
gerą priętelių Vatikane. J^ors Franco yra be galo už
imtas ga'u’dymu ir galabinimu Ispanijos liaudies vadų, 
tačiaųs surado laiko pasiųsti popiežiui padėkavonę. į Iš 
gilumos širdies jis dėkojąs kątalįkų bažnyčios . galvai

dė, o išvežė į Vokietiją— 
katųrgon drauge su žmona, 
kur išbuvau apie pustrečių 
metų; vaikus išblaškė, visą 
turimą turtelį išplėšė ir 
kuomet grįžau ir susiradau 
savo šeimą, kuri badavo, 
buvau panašus į tikrą uba
gą, taip pat ir vaikai nege
riau atrodė. Vėliau trauk
damiesi vokiečiai vėl visą, 
kas buvo palikę, griovė, de
gino ir naikino taip, , kad 
išvadavus Raudonajai Ar
mijai, mes buvom visiškai 
pliki, kaip tik užgimę. Mie
stai sugriauti, ūkis ir tur
tas sunaikinti po visą šalį, 
oi baisus ir žiaurus karas 
teko pergyventi! šiurpas 
ima jį prisiminus.

Gražioji mūsų Kretinga, 
kurioje aš gyvenau ir da
bar gyvenu, nepanaši į mie
stą, palikę tik keletas , baku
žių ir tik kaminai ir griu
vėsiai liudija, kad čia kuo
met tai linksmai ir gerai 
gyventa. Taip su visais mie
stais. Šiek tiek geriau kai
muose, kur namai išmėtyti 
ir atsitraukiant . sunkiau 
buvo sunaikinti. Bet ir ten 
ūkiai sunaikinti,-nes vokiš
koji kontribucija iš ūkinin
kų atėmė gyvulius ir grū
dus, žodžiu, kas ūkininkui 
yra brangiausio,

Dabar praūžus karo aud
rai, v$l iš naujo pradėjome 
kurti naują gyvenimą ant 
naujų pamatų ir vėl iš griu- ’ 
vėsių tenka kurtis.

Tiesa, po tokio sunaįkini- 
mo nelengva pradėti gyve
nimą iš naujo. Bet darbas 
ir pasiryžimas viską nuga
lės, ypač žinant, kad dau
giau, jau pebegręsia grobu 
niškojf Vokietija, kuri, nors 
ir po didelių sunkumų, bet 
vis tik sunaikinta ir dau
giau nebegrobs fį nežudys 
pasaulio tautų.

Šiuom laiku mes nors e- 
same sveiki. Aš su žmona 
tarnauju, fo sūnus su duk
terim mokosi Kretingos 
gimnazijoj. — sūnus 7 kla
sėj, o duktė 6 klasėj.

Tiesa, pragyvenimą turi
me nelengvą, bet ir norėti 
nėrą ko po tokio baisaus 
sunaikinimo ir tokių pergy
venimų, kokių dar pasaulio 
istorijoj nėra buvę* Bet val
stybė yra numačiusi penk
mečio planus, kurie vykdo
mi visų tempu ir gal greitu 
laiku vėl gyvenimas ne tik 
grįš į senas vėžes, bet dar 
pakils daug pirmyn, žmonės 
pamirš karus ir sunaikini-

Broliai ir seserys ameri
kiečiai, aš jums noriu pra
nešti, kaip mes, “Lietuvos 
partizanai,” kovojame prieš 
tuos elementus, kurie dabar 
laiko užgrobę mūsų brangią 
tėvynę, o mūsų gerbiamus 
didvyrius išvietino. Dabar 
tįe mūsų didvyriai bastosi 
po visas ./pasaulio šalis iš
blaškyti ir kaip tas Juda, 
pardavęs Kristų už 30 sida
brinių, nesuranda sau vie
tos.

Teisybė, Juda pardavė 
Kristų ir todėl turėjo, bas
tytis tol, kol dasiprotėjo, 
kad reikia pasikarti. » Bet 
mūsų didvyriai, nprėdami 
Lietuvą išvaduoti iš bolše
vikų nagų, pardavė ją ne 
kokiems ten žydams; bet 
mūsų gerbiamam Adolfui 
Hitleriui. Taigi nieku bū
du negalima jų lyginti prie 
Judos ir nieku būdu nega
lima leisti, kad jie keliautų 
Judos pėdomis ir susilauk
tų to paties likimo. Mes 
turime išgelbėti Lietuvą ir 
greitai, kol jie dar nepriėjo 
prie tos vietos, kurioj Juda 
apsistojo, vėl atgal įvietin-. 
ti.

Kas gi tą užduotį gali at
likti? Atsakymas aiškus: 
mūsų, partizanų, kova, pa
sišventimas, o jūsų, broliai 
amerikiečiai, gausus dole
rių aukojimas. Partizanai 
veikia, kovoja, nesigaili 
vargo ir net savo gyvasčių, 
o jūs nesigailėkite dolerių. 
Bendrai veikdami mes savo 
tikslą atsieksime — Lietuva 
bus “laisva” ir “nepriklau
soma.” - z

Mūsų partizanų būrys, 
mano vadovybėje, pradėjo 
mirtiną — žinoma, bolševi
kams ■ 
kėtis, kad labai greitų lai
ku visi bolševikąi iš Lietu
vos bus išvyti,' jeigu tik jū- 
sik doleriai * tinkamu laiku 
pribus mums pagelbon.

Kova verdą, kunkuliuoja, 
mūšiai , eina; bolševikai, 
persigandę, blaškosi į visas 
puses, ię^sko slėptuvių. Jų 
armija sunaikinta, išdaužy
ta, išblaškyta. Mes žengia- 
——*  ------------ r     

kovą. Ir reikia ti

me vis pirmyn ir pirmyn. 
Jau išsikraustėme, iš miškų 
ir,.pelkių ir vieškeliais, drą
siai, aukštai galvas iškėlę, 
traukiame plentu, vedančiu 
i Kauną ir Vilnių. Abudu 
šie miestai partizanų ap
supti. Mūsų ginklai žvan
ga, patrankos braška, traš
ka, žirgai žvengia, o bolše
vikai krinta, kaip rudenį,1 
šalnos pakirsti, lapai nuo 
medžių. O kurie dar nespė
jo kristi, tie bėga Maskvos 
linkui. Priešakyje jų bėga 
ir jų galva Justas Paleckis 
su visais savo sėbrais. Bet 
mes juos pavysime, mes 
juos sulaikysime ir, surišę 
retežiais, parvesime namo, 
o namie tinkamai nukausi
me. Dar nežinau, kaip mes 
juos bausime — karsime ar 
šaudysime, bet vistiėk bau
sime mirčia, o ne kuo kitu. 
Jie savo galvomis, savo gy
vastimis užmokės už mūsų 
didvyrių išvietinimą, už jų 
vargus ir«už jūsų, broliai 
amerikiečiai, sudėtus dole- 
riukus šalpai mūsų helaL 
mingųjų. Jau artinasi at
pildo valanda . . .

Štai, klausykite, jau vėl 
šūviai prapliupo, jau vėl 
kanuolės baubia, kulkos 
staugia, kaukia . ... Jau, jau 
aš ir mano būrys vejamės 
Paleckį su visais jo komisa
rais, jau^mes supame juos 
ir aš, būrio garbingas va
das, griebiu jį už sprando...

Fe-e . . . Kas čia dabar 
įvyko? . . . Nemalonus kva
pas dvokia .... Ir, nelaimė, 
Paleckis paspruko... Apsi
žiūriu, kad aš lovoje...

Bet, broliai ir seserys 
amerikiečiai; nenusiminkite 
dėl1maho1nemalonios nelai-‘ 
mės, aukokite daugiau do
lerių. O aš, įsigijęs šva
rias .kelnes ir sutvarkęs sa
vo partizanų būrį, vėt tę
siu kovą. , Užtikrinu jus, 
kad Lietuva bus tuojaus iš
laisvinta ...

Už Jungtinėse Valstijose 
leidžiamo laikraščio redak
torių ir garbingą partizanų 
būrio vadą, pasirašo.:

■ švenčioniškis.

Žinios ii Lietuvos

už tokį grąŽų ir šventą globojimą Ispanijoj valdjsįp^ įr . 
žmonių! • - J: s

į džiaugsmas gražiojoj Tary
bų Lietuvoj.

PAUL ROtyESQN 
plačiai paskilbęs aktorius, 
dainininkas, pastaruoju laiku 
paaukoja visjį laiką kampani
jai informuoti ■ amerikiečius 
apie # desperatišką Afrikos 
darbininkų padėtį. Robesonas, 
iš profesijų ir kaipo garbės 
narys daugelio AFL ir CIO 
unijų, yra per laikus žinomas 
kaipo didis T gabus mažojo 
žmogaus užtarėjas. Jis drą
siai ir kovingai stoja ųž dar
bininkų reikalus, nebijodamas 
nei iškylančių prieš darbinin
kų judėjimą audrų. Robęson 
— dąrbo -žmonių draugas 
giedroje ar.audroję.

Siunčiu daug laimės ir 
linkėjimų tau ir tavo šei
mai. Parašyk laiškutį, kaip 
jūs begyvenate, kurie šio 
karo nesate matęs ’

Įsijungė j Socialistines - 
Lenktynes

ŠVENČIONĖLIAI. — šven- 
čionąlių siaurojo geležinkelio 
depo darbininkai, inžinieriai ir 
technikinis personalas, ap
svarstę leningradiečių kreipi
mąsi, vieningai nutarė įsijung
ti į socialistines lenktynes Di
džiojo Spalio 80-tųjų metįnių 
garbei.

Savo metinį plana — 24 
garvežių remontą — Švenčio
nėlių siaurojo geležinkelio 
d a r b i n i n k ai, inžinieriai ir 
technikai pasižadėjo įvykdyti 
iki Spalio revoliucijos šventės. 
, Vykdydamas/savd įsiparei- 
gpjimus, depo darbininkų ko- 
lektyvaš kasdien kelia darbo 
našumą. Mechaninio cecho 
tekintojas Ivanovas įvykdo 
dieninę darbo užduotį 250%, 
o tekintojas Pelėda iki 270 
nuoš. Kasdieniniu^ darbo pla
nus taip pat viršija šaltkalviai 
Bagdonas, Garla ir Uziela.

Didinamas “Gulbės” Staklių
Skaičius 

šiuo rnetu^ 
textiles fabrike

KLA1PĖDA.
“Gulbės 
vyksta tolimesnieji įmonės at
statymo darbai, šalia1 jau at
statytųjų, greitu laiku išsiri
kiuos dar dvidešimts staklių. 
Fabriko kolektyvas nenuils
tamai dirba, didindamas “Gui- • 
bės” staklių^ skaičių.
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RENGIA SIETYNO CHORAS
ŠEŠTADIENĮ uzes

Gertrude Ulinskaile,
John Simelevičius

Veteri-v 
orgarti- 
kursai

Tolumoje pasirodė Du 
dergofo aukštumos, pei 
žiūroną taip aiškiai atski 
riami Krasnoje Selo pasta
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L. Račkauskas, ar- 
Biruta Buziū- 

L. Rač- 
— Ona
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čiomis iš pietinės Oranien- 
baumo dalies.

Pakilusiu ūpu apie šį ne
užmirštamą susitikimą pa
sakoja leitenantas Vereso
vas. Džiaugsmingas buvo 
pėstininkų ir tankistų susi
tikimas. Ir įvairių spalvų 
raketos, kurias pergalėtojai 
leido į dūmuotą sausio dan
gų, negalima užmiršti;

Vienas mūšių dalyvis už 
Kipen vaizduotai pasakė:

—Toje kilpoje, kurią Le
ningrado frontas suspaudė 
apie vokiečius ir mes savo 
mazgelį užrišome; jį vokier 
čiui nepavyks nei ugnim sti

go Jono 
tistės-šokikes 
te, jos sužiedotinio — 
kauskas ir tarnaitės 
Krasnickiūtė.

Jeigu jie ir ant toliau inte
resu osis lošimu, tai' iš jų susi
lauksime gabių ir gerų lošėjų.

Beje, pradžioje programos 
buvo ir dainų. Vilijos Choro 
mokytoja Gertruda Ulinskai- 
tė sudainavo labai vykusiai 
kelias daineles, kas klausyto
jams labai patiko, kurie del
nų' plojimu iššaukė ją daugiau 
dainuoti, ši jauna mergina, 
dirbtuvės darbininkė smarkiai 
daro progresą dainavime.

žmonių, tai buVo permažai, 
galėjo būti daugiau, išgirsti 
dainų ir pamatyti gerą kome
diją. Ateityje visi turėtų, ne
praleisti1 tokios progos.

Menininkas.
Su liktarnomis, po tebežėruojančius degėsius žmonės ieško po eksplozijų ir juos 

sekusių gaisrų sunaikinto Texas City griuvėsius daugiau žuvusių. Paskiausiomis ži
niomis žuvusių buvo virš 700. Nelaimė jos baisumu prilyginama antrosios atominės 
bombos nuostolingumui. ,

ti draugams apie naujus 
radinius: tai kur tai šiau
duose buvo surastas ten iš 
baimės įsiknisęs fricas, tai 
kopūstų statinėje rado hit
lerinį “graųadierų.”

0 tą dieną Rūmų Aikštė
je Leningrade grūdosi žmo
nės apie išstatytus atimtus 
pabūklus. Tai buvo pabūk
lai, apšaudantieji Leningra
dą, nešusieji mūsų miestui 
mirtį, sunaikinusieji ir su
žalojusieji tiek gyvybių. 
Nejudomai jie dabar stovė
jo rusų karo iškilmių aikš-

kur tik dabar susi

Restauranui esant uždaram 
šventadieniui, plėšikai dasiga- 
vę į saugiąją šėpą ir išnešę 
$2,000 iš Schwartz įstaigos, 
54 Broad St., NeW Yorke.

tankai įsiveržė staiga. Ne
laukę užpuolimo, fricai ėmė 
iš namų bėgti, kuomet 
tankai jau buvo ant plento. 
Taikiomis automatų eilėmis 
desantininkai skainiojo vo
kiečius. Kai kur vokiečiai 
pradėjo gintis. Buvo ran
kon sužeistas besikaudamas 
ant tanko karys Šarapovas. 
Tęsdamas vokiečių apšau
dymą, Šarapovas užmu
šė sužeięlusį jį vokietį. 
Mūšis buvo gana greit už
baigtas. Tankai nuėjo to
lyn, o Rusko Visocko apsau
gai pasiliko Spiridonovo 
kariai.

Desantininkai greitai ap
ėjo visą kaimą,-apieškojo 
kiekvieną narną, kiekvieną 
rūsį. Kaime skambėjo link
smi karių šūkiai, pranešan-

Apsupančiame kaimą mi
ške t dar tupėjo vokiečių 
snaiperiai h* automatinin
kai. Vienok jau prie miško 
slinko tankistai, jau vokie
čius mušė ’minosvaidinin
kai, jau be pertraukos ruko 
kulkosvaidžių vamzdžiai. 
Puolimaš buvo tęsiamas.

Mes kelyje sutikome pir
muosius gyventojus, išsisu
kusius nuo vokiečių'nelais
vės. O skerskelyje, netolie
se mūs sviedinių sunaikintų 
vokiečių štabo mašinų, 
riogsojo mūsų tankistų su
degintas “tigras” ir kartu 
iš sunkvežimio kabojo pen
ki sužaloti, pusiau apdegu
sieji vokiečių lavonai.

—Šitie jau daugiau ne- 
biaurios, žalos nedarys. 
Tuoj mes paskui juos pa
siųsime visus okupantus,. — 
tykiai pratarė karys. —Rei
škia, ■ vokiečių pabūklai 
daugiau , nešaudys Lenin
grado. Žinote, kare prie 
visko priprantame, vienok 
į kūdikius, vokiečių sužalo
tus, be ašarų negaliu žiū
rėti... Juk pas mane patį 
ties Kingisepu randasi šei
ma/....

Karys užsirūko, ’nusikra- 
to huo apsiausto sniegą ir 
tankiais, skdbiais žingsniais 
eina pirmyn. » 
. Po to, kai tapo užimta 
Krasnoje Selo, mūsų tanki
stai ruošė platų pralauži
mą. Buvo reikalinga išmi
nuoti vokiečių užmiriuo tie j i 
Jaukai, atidaryti kelią tan
kų ąuariniam puolimui. Vy- 
riausis seržantas Karpū- 
chinas rengė? šj praėjimą. 
Vokiečiai jį sužeidė. .-Vie
nok Karnūchinas neatsi
traukę, pakol praėjimas nebu
vo gatavas* Ir kuomet tan
kai metėsi pirmyn, blašky
dami ir naikindami priešą, 
Karpūchinas ' džiaugsmin
gai pajuto, kad tik dėka jo 
paprastai pastangai tankis
tai galėjo atlikti sėkmingai 
savo užduotį.

Ruskame Visocke mes 
susirinkame leitenanto Spi
ridonovo būrį. Į šį kaimą
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METINIS KONCERTAS IR ŠOKIAI

Po Koncerto šokiai Prie Pavidis Radio Orkestras 
t V > < „ —UžkvieČia Rengėjai.

Soprano Solistė
iš Waterbury, Conn.

Duetas — Lillian ir Walter Simelevičius

juk mes vežame į fronto 
laikraščio redakciją me
džiagą apie garbingą Kra
snoje Selo pergalę. Miestas 
famsumoje. Skersgatvyje 
mašina sustoja. Matom bū
rį žmonių prie reprodukto
riaus, girdisi garsus ir aiš
kus diktoriaus balsas. Susi
jaudinę leningradiečiai ryja 
kiekvieną didžiojo Stalino į- 
sako žodį. Senųjų Lenin
grado įmonių cechuose su 
didžiausiu dvasios pakilimu 
priimami draugų Stalino ir 
Ždanovo sveikinimai.
, Į Vyriausiojo Komanduo
tojo įsaką Leningrado fron
to kariai atsako naujais 
didvyringais žygiais. Vis 
smarkesniais tempais ęina 
puolimas. Gvardiečiai-bol- 
ševikai Kuznecovas, Bara
novas, seržantas Anatolis 
Kuškovas, kulkosvaidinin
kas Aleksandras Tipanovas 
įvairiuose puolimo baruose 
krūtine pridengę priešų dzo- 
tų angas, kenkiančias mūsų 
dalių pirmyn eigai. Tarybų 
Sąjungos didvyris lakūnas 
Evtejevas, 
draugą 
priešo 
šmit” 
šį lėktuvą vadina
— šiukšlė). Dega vokiečių 
tankai — “tigrai” ir “pan
teros”, liepsnoja sudeginti 
“ferdinandai”. Tūkstančiai 
priešų lavonų nukloja rusų 
snieguotus laukus.

Ant išlaisvintų nuo priešo 
miestų plevėsuoja raudona 
vėliava. Ir platūs fronto ke
liai, vedantieji vis tolyn į 
pietus ir vakarus.

Sename kovos ruože da
bar glūdi tyluma. Ten, kur 
neseniai praeiti stačiam 
reiškė rizikuoti savo gyvybe,- 
dabar ramu ir tylu, kaip 
pačiame tyliausiame užnu
garyje. Net sniege jokių 
pėdsakų nesimato, šūvių ne
sigirdi, ilsisi iškoneveiktoji 
žemė po’ dviejų metų nesi
liaunamųjų kovų. Karys, 
pažįstąs šias vietas' iš pir
mųjų blokados dienų, su 
džiaugsmo šypsena tėmija 
miglotas tolumas. Jis mato 
prieš save pažįstamas, at
mintinas karštų kovų vie
tas. Vielos prieš priešaki
nes vokiečių eiles, užminuo
tieji laukai, prieštankiriiai 
ravai su aukštais ^krantais, 
dzotų ir dotų gūburiai — 
visus šiuos vokiečių įsitvir
tinimus jis pats kuomet (tai 
'apžvalginėjo. Vokiečiai čia 
turėjo be galo daug karinės 
pajėgos. O dabar baisūs 
priešo įsitvirtinimai virto 
griuvėsių krūvomis, metalų 
kapais ir kyšo j a'iš po snie
go mirties spazmo sutrauk
tos vokiečių karių rankos.

Vakar naktį paskuti
nį kartą kosėjo jo batarė- 
jos, — pasakoja man karys,
— dešimts šovinių atsiun
tė., Ir nuo to laiko — jau 
nieko. Šią naktį jau buvo 
ramu ir aš pirmą kartą gir
dėjau kaip ant vėjo įaudžia 
vielos...
' Važiuojame per neseniai 

vykusių mūšių lauką. Ko
kiu ramiu tapo šis laukas, 
kuriaihe tik pora dienų tam 
atgal mes matėme puolan
čias pirmąsias šaulių eiles. 
Vokiečių lavonai, atkreip
tais į vakarus veidais,' tarsi 
kupstai guli mūsų kelyje. 
Šituose vokiečių lavonuose, 
vokiečių mašinų laužuose, 
suplėšyto ipetalp krūvose, 
galima kaip , knygos pusla
piuose skaityti nuskambę^ 
jusiųjų fnūšhj apysaką,

Audros ugnyje važiuojam 
į Kipen ir Ruskoje Vysoc- 
rkoje, ‘ 
jungta dalių, puolančių nuo 
jPuBcovo su dalimis, einąn-

Muzikališkas Vakaras
šį nepaprastai turiningą 

koncertą ir balių jūs visi ma
tysite ir juomi gėrėsitės šeš
tadienio vakare, 10 d. gegu
žės, Lietuvių salėje, 180 New 
York Ave., Newarke. Pradžia 
lygiai 7 :30 vai. vakare.

Šokiams grajys A. Pavidžio 
benas. \

Įžanga tik vienas doleris ir 
dešimts centų, su visais tak
sais.

Tokio įvairaus, tokio muzi- 
kalio koncerto, sakau ir tvirti-, 
nu, jūs dar nesate girdėję nuo 
Sietyno Choro. Bus įvairus, 
žavėjantis, su1 tiek daug ge
riausių meno spėkų, su tiek 
solų, kur dainuos dar jums 
negirdėta lietuviška lakštutė 
iš Waterburio, Gerdruda 
Ulinskaitė su Lillian šimele- 
vičia. duetus. J. šimelevičia 
jaunasis, piano solo, Stelmo
kų Onutė ir Doris Deveckaitė 
duetus: Dalyvaus siątyniečių 
garsus oktetas, kurto mokyto
jas yra Juozas Simelevičius. 
Ir pats Sietynas duos eilę dai
nų, vedamas mokytojo Walter 
Žuko.

> Lauksime jūsų iš visos apy
linkės. Albinas.

Balandžio 20 d. Vilijos Cho
ras ir LLD 28 kuopos lošėjų 
grupė suvaidino labai juokin
gą komediją “Moterims Neiš- 
simeluosi.” Lošime ėmė daly- 
vumą sekamos ypatos: V. Ja
kubonis, K. Yankeliūnienė, O. 
Buziūtė, Joe Bojus, L. Rač
kauskas, B. Buziūtė, K. Sa
butis, O. Krasnickiūtė, V. Ma
rinas.

Komedija buvo labai gerai 
sulošta. Vaidintojai1 savo ro
les atliko, ypatingai jaunieji 
lošėjai gerai vaidino, kaip tai: 
dukters rolėje — Ona Buziū
tė, žento — J. Bojus, jo, drau-

Irengta Viščiukų Perykla
KLAIPEDA. — Apželdini- : 

mo trestas įrengė viščiukų pe
ryklą. Joje pastatyti du ihku- 
batoriai, turintieji 2,700 vietų. *

Greitu laiku perykla bus z 
plečiama, įrengiant trečią | 
2.000 kiaušinių talpos inkų- | 
batorių.

Prie peryklos numatyta, 
įsteigti paukštininkystės ūkį, ' * 
kuris tieks aukštos kokybes 
kiaušinius.

Prieš mus plačiai išsiplėtė 
mūšio laukas, štai mes jau 
Krasnoje Selo priemiestyje. 
Minosvaidininkai jau užėmė 
kovos pozicijas ir pradėjo 
priešo apšaudymą.

šykštus pagyrimams, vis
ką išmėginęs, viską perne- 
šęs pėstininkas daug reika
laująs nuo kovos draugo, ži
nantis tikrąją drąsos kainą, 
prabėgdamas pro minosvai
dininkus šaukia:

— Ačiū, gerai darbuoja
tės, šauniai imatės...

Kova už Krasnoje Selo 
vystosi.

Tik dabar snieguotu lau
ku nubėgo eilė bėgančių vo
kiečių. Vienok žūtinieji vis 
dar sėdi namuose, slėptuvė
se ir nuolat šaudo. Mūšin 
puola mūsų tankai. Rūsčiu 
gaudesiu slenka jie Krasno
je Selo gatvėmis. Ant tan
kų - automatininkų desan
tai. Štai pralekia Fedoro 
Dudko vardo tankas. Kitų 
užvardiiimo neperskaityt— 
ant tankų taip daug auto
matininkų, apsisiautusių 
baltais apsiaustais, kad.ro
dosi, jog pats tankas ap
vilktas baltu antvilKčiu. 
Dar valandėlė-ii' automati
ninkai pradės kovą, išmuš
dami vokiečius iš namų ir 
slėptuvių. Rūstūs žmonių 
veidai. Pasiryžymas iki ga
lui įtemptas. Jau kelyje ti
krina automatą. Šaukia di
džiulė kova.

Vokiečiai besitraukdami 
padeginėja namus. Vis di
dėja ir didėja Krasnoje Se
lo gaisrų skaičius. Žemu
momis, juodų nuo parako 
dūmų sniegu nedidelėmis 
grupelėmis eina puoliman 
pėstininkai. Girdisi besiar
tinąs tratėjimas. Visai arti 
ant mūsų pralekia “Messer- 
šmit”, taip žemai, kad mil
žiniškomis rodosi uodeguo
tos svastikos gyvatės. /Tai 
vienintelis vokiečių lėktu
vas, kurį mes matome mū
šių lauke.

Štai jis prieš mumis, di
džiųjų mūšių laukas, su mi
škeliais, virš kurių plaukio
ja dūmų kamuoliai, su aps
vilintais kalneliais, su de
gančiais namais, su trasi- 
ruojančių kulipkų raudono
mis prošvaistėmis, su pa
būklų šaudmenų . trenks
mais, su mūšin einančiųjų 
tankų staugimu, su daug- 
balse rusų “ura” pasklanda, 
su nenutilstančiu kulko
svaidžių tratėjimu.

; Liepsnos virš Krasnoje 
Selo vis didėja ir pagaliau 
susilieja į vieną milžinišką 
pašvaistę.

Veda belaisvius. Valandė
lei viskas nutyla. Tai —-mū
šio pauza. Ir štai pirmyn 
nueina vilktuvai 
sunkvežimių švilp 
būklai keičia savo Opozici
jas, tankai slenka pirmyn.

Ir Krasnoje Šėlo didvy
riai jau žino apie pergalę 
Ropšoje.

♦Mūšio metu dainų nesi
girdi. Mūšin eina sukandę, 
dantis, suspaudę ginklą. 
Vienok jau arti laikas, kuo
met apie šį mūšį bus suda
rytos dainos ir dąinuos jas 
pergalėtojai Ropšos ir Kra
snoje Selo gatvėse. * " * 

: Laimingas tas, kuris ko
vėsi šitame mūšyje: gaVbė jį 
palaimino šituose iškamuo
tuose, gaisrų apimtuose, 
gimtuose rusų žemės lau
kuose. ’

Sunkvežimis visu smar-

v a d u o damas 
kovoje, nufhuša 

lėktuvą “Messer- 
(kariai niekinamai 

musor”

Zootechniką Kvalifikacijos 
Kėlimas

KAUNAS. — Prie 
narijos akademijos 
zuoti arklininkystės 
zootechnikams, suvažiavusiem 
iš įvairių respublikos vietų.<

Anatomijos, fiziologijos ir 
kitų dalykų paskaitas skaito 
Akademijos profesoriai.

Siekiant ' pagerinti arklių 
priežiūrą, arklininkystės in
spekcija numato taip pat iš
leisti prakatą su atitinkamu 
tekstu ir iliustracijomis:

M; '

• SIETYNO CHORAS, VADOVYBĖJ WALTER ŽUKO ’
T TT?rTvT TA7TTT G A T b II? ^0 NEW YORK AVĖ.
LIETU VlįJ S4LE.JE šokiai Kuo-9:3o v. v.

Programa susidės iš SIETYNO CHORO, vado vaujant WALTER ŽUKUI. Taipgi bus ir kiti 
talentai priklausant Chore. / ■ ■ • ' *

Duetas: Oną Stellman ir Doris Devecka
Piano Solo
Sietyno Choro Vyrų Oktetas,
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Aplankius Rio De 
Janeiro Lietuvius
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(Tąsa)
—Panele, sėskite! Na, darbo daug tu

rite? Ąr pęrsįkelęte į naują butą? Jou- 
įųų darbe, kam jum tiek m°kėt! — pas 
manę gražus kambarėlis yra... — ir pri- 
sislinkdąmąs arčiąu, — užeikite kada 
nors. Aha... ištieskite rankutę. Mat, ko
kios, baltos! Tiktų, tiktų jums, panele, 
ant rankos žiedžiukas! Baltos rankelės 
— nepratusios vargelio vargti, kaip sako 
mūsų folkloras... Žinote, pąnele, kas tai 
folkloras? A? Na, žinoma, — daina... A-

’ ja-jai! — ir ranką padėdamas ant ma^i- 
fiisteš kelių: — A-ja-jai, panele! Kąip 
mažąi pas mus supranta žmonės artimo 
širdį... na kad ir su tuo šuneliu...

pią jau bus beapkabinąs viršininkas 
mašinistę, bęt toji kukliai pasitrauks, o 
jei tuo tarpu įeis koks valdininkas su raš
tais, viršininkas padarys rūstų veidą:— 
jfoųkurl darbs, aš sakiau ištaisyt tik gra
matikos klaidas! Kam gadini sintaksę?

5 ,Jąų buvo lęinta DirgeJeviČiaus gyveni
mui be didelių audrų ir toliau stumtis, 
yesti įstaigoje sęnąją tvarką, rašyti ka
lendoriuje pastabas pirmadieniais — ža
liu pieštuku, antradieniais — raudonu, 
tyečiadfeniais — mėlynu ir tt.. Nelaimė, 
jeigu viršininkas išsiblaškęs, sakysim, 
pirmadienį parašytų, pastabą kalendo
riuje arba ant einamųjų raštų raudonos, 
o ne žalios spalvos pieštuku! Tokiais at
sitikimais jis pats sau surikdavo — jou- 
kun darbs, — sviesdavo pieštuką ir tuo- 

, jau grįebdavosi trinti parašyto teksto, 
kurį jau vėliau perrašydavo skirtuoju 
pieštuku. Tokia buvo jo būdo ypatybė.

Vęde jis ir užrašų knygelę, kurioje 
taip pat buvo galima rasti raudonu įbrė
žta: prakaito kvapas nemalonus kompa- 
Rijpj^ ’Tas kvapas artimas ne tik žmo- 
jięms (pavyzdžiui, labai nemaloniu kva
pų pasižymi negrai ir žydai). Ypatingai 
žmogų iš kvapo pažįsta šuo. Prakaitą ge
riausia naikinti morgano kaliu arba 
furmalino skiediniu... .

Toliau, žaliu pieštuku pabraukta: iš 
Medicinos žurnalo. Čia pat vėl naujos 
spalvos pieštuku viršininkas kažkada 
įrašė: Argi nepanašus gyvenimas į am
žiną puotą! gi skliaustuose buvo pažymė
tą: — šitą posakį galima pasakyti kom
panijoje, pakeliant taurę...

Knygutėj gyeta aforizmų ir tokių po
sakių kaip: kas myli Lietuvą — tas ko
voja su alkoholiu... (nors pats viršinin
kas, kaip ir visi viršininkai, turėjo^ savus 
kovos metodus/su alkoholiu, kurie smar- 

pasireikšdavo baliukuose, įstaigų 
ątidarymo iškilmėse ir tt.), be patarimų 
sveikatos reikąlu, be kelių receptų kpjų 
nuospaudoms gydyti, buvo^ užvestas sky
relis, kuriį galėjo praversti kanceliarijos 
reikaluos^. Tame skyriuje tilpo tąįs lai
kais tik prądčjusieji atsirasti mandagu
mo formą pavyzdžiai^ valdiškiems raš
tams. Taip .viršininkas buvo šešioliktame 
puslapyje pasižymėjęs: — Teikitės pri
imti aukštos pagarbos pareiškimus bei 
mąno asmens linkėjimus Jūsų Asjne-

' : niui... ir iŠ kažkokio žurnalo nurašytas 
nekrologąs: — štąi, ką mes matome,,— 
vien šaltą, juodą/ kapą. Brangus drauge! 
jąvo pasęti teisybes, dorybęs grudai ne- 
įųs mūsų demokratines valstybės dirvo
ne, o sužaliuos visų Širdyse. It tąs mūsų 
didžiojo žadintojo Kudirkos varpąs, męs
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pirmieji lietuviai Čia apsi
gyveno. iš dešimties šeimų 
ir keletas pavienių, nuo 
1930 metų. Nemaža jų dalis 
verčiąsį srnųlkiąja prekyba. 
Q kiti tai daugiausiai pra
silavinę darbinipkai ir a- 
matnįpkai, geriau apmoka
mi. Geriausiai gal . verčiasi 
tąi smulkieji prekybinin
kai. Ne tik čįa, šiame mie
ste, xbet ir po visą Brazili
ją, kas tik verpiasi bile ko
kių bizneliu, tai pasidaro 
prągyvenimą ne Pęr blo- 
giaųsį. ‘

1934 metais buvo sutver
ta draugija vardu “Vilnis.” 
Šiai draugijai vadovavo 
daugiausiai smetoninės į- 
tękmės žmonės, kuriems 
daugiausiai rūpėję asmeni
ne karjera, negu organiza
cijos ręikaląi.’Bet vis dėlto 
draugija “Vilnis” buvo pa
siekus'virš 40 narių, pasta
tė porą parengimu, buvo 
sukurtas knygynėlis. Įsto
jęs keletui pažangesniųjų 
narių, buvę1 manoxna, kad 
draugijos kultūrinė veikla 
dar labiau pagyvės. Bet at- 
sib,aladojęs iš Argentinos 
kun. Janiulįęnis draugijos 
narius sudemoralizavo, ant 
galo ir pačią draugiją su- 
likvidavo. Vėliau aktyves
nieji nariai buvo persekio
jami, areštuojami, ištre
miami į “kiaulių” salą, pa
vyzdžiui, Antanas, Adomas 
ir Liudvikas Pumpučiai. 
Taipogi Pranas Šlamąs, ir 
Napoleonas Surgentas, nors 
dar gyvi išėjo iš kalėjimo, 
bet su palaužta sveikata, ir 
neužilgo abu pasimirė. Ir 
nuo to laiko,’ siaunčiant G. 
Vargaso fašistinei 'diktatū
rai, buvo neįmanomas bile 
koks organizuotas veiki
mas. \

Nors Dio de Janeiro lie
tuviai neorganizuoti, bet 
surado būdug paremti savo 
tautiečius, pasilikusius Lie
tuvoj, kurie taip daug nu
kentėjo nuo įsiveržėlių na- 
ęių-fašistų ir lietuviškų hit
lerininkų. 1

Dėkui mūsų taūtiečių S ta” 
šio Miksučo, Petro Puto ir 
Juozo Miliausko pasidarba
vimui,'kurie širdingai pa
rėmė P. A. L. Kongreso 
priimtas rezoliucijas už su
kėlimą 25,000 urug. pezų 
dėl paramos Tarybų Lietu
vai. Minėti mūsų tautiečiai

ir Lietuvos patrijotai ne tik 
patys aukavo stambią pini
ginę sumą, bet dar su aukų 
lapais aplankė kiekvieną 
pažangų lietuvį. Taip kad 
Rio de Janeiro lietuvių 
kolęnija suaukavo 11,472.00 
kruzęirų. Tuomi .puikiai 
prisidėjo prie Brazilijos įie- 
tuvįų užsibrėžtos kpvos dėl 
sųkęįimo 100,000 krųzeirjį. 
Ūžtai teųka didį garbė Įtįo 
dę Janeiro lietuviams, kurie 
nepamiršo savo brolių, pa
silikusių senojoj tėvynėj.

Kaip kitur, taip ir čia yra 
Smetonos pasekėjų, kurią 
sų kun. Janulioniu’ prieša
kyje, yra sutverę Pagalbos 
Komitetą šelpimui pabėgu
sių iš “Ostląndo” į Vokieti
ją lietuvišku hitlerininkų 
ir kitų tų • pačių plunksnų 
“dangaus paukščių,” kurią 
tenkinas sutūpę Hitlerio 
paliktame jiems faterlandę. 
Kun. Janulionis, būdamas 
šio komiteto pirmininku, 
tuo pačiu kartu ir iždįnin- 
ku, pirmoj vietoj pasirūpi
na sušelpti savąjį bedugnį 
kišenių. Kadangi jis mėgsta 
paūžti, tai ir išlaidų turi 
nemažai. V. š.

mulai, ir jąučiai.” Kadangi 
čia be išimties visi automo
biliai yra su amerįkorųšku 
“Trade Mark”, tai dolęrių 
ir kaina. O kad progresas 
eitų pirmyn, pats žmogus į- 
sikinkė į sunkiuosius veži
mus, prikrautus daržovė
mis ir kitais produktais, ir 
sunkiai p r a k aitųodamas 
traukia nuo ryto iki vaka
ro po plačias avenydas, nuo 
vartų iki yartų, laukdamas 
iš palociaus pirkėjo. Čia 
niekas nežino apie trūkumą 
duonos; mėsos, sviesto, ir 
kitų reikmenų. Šią problemą 
visuomet išriša pinigas. 
Nes šie Copocabanos, Ipa- 
nėmos (pavadinimas vie
tų) ‘ turčiai jaučiasi gyveną 
žemiškame rojuje, dėlto, 
Jtad jie yra po Kristaus de
šine rąnka, priklauso prie 
klasės palaimintųjų (Favo- 
resides de Deus).

Dabar nukreipiau savo 
žvilgsnį' į kąirę pusę, kur 
tąs pąts Kristus nuo kalno 
Corcovados (kalno vardas) 
ištiesęs kairiąją ranką rodp 
į netoli esantį prie miesto 
centro kalną “Moro da Mi- 
zeria.” Tai vargdienių kal
nas, apsuptas dulkių ir dū
mų rūkais. Ant šio kalno 
įr jo atkalnėse tirštai gy
vena Rio de Janeiro dar
bo žmonės, vieni susilipdė 
vargingas būdeles kalno at
šlaitėse, kiti sulindę ‘į iš
raustus kalne urvus, kur 
nuolatos varva vanduo. Čia 
nėra nęi vandentiekio, nei 
elektros šviesok. Čia 70% 
vaikų bei suaugusių yra be
raščių. Vargas yra tam, ku
ris sunkiai susergą, ar ki
ta kokia nelaitnė ištinka, 
greitosios pagalbos iš nie
kur žmogus negali prisi
šaukti, dėl nebuvimo jokios 
tranzitinės priemonės ne tik 
kad važiuotiem, bet ir peš
tiem susisikti su miesto 
dalimis. Bet šių lindynių 
gyventojai ir prie to yra 
pripratę. Eidami darban 
ji nučiuožia pakalnėn, o jei 
dar palijo, tai greitas ir 
“patogus” susisiekimas. Na, 
o grįžtant darbininkui iš 
darbo, priseina kopti viso
mis keturiomis kalnan. 'Ne
retai pasitaiko, kad darbi
ninkas nuo sunkaus darbo, 
saulės karščių nuvargintas, 
nebepajiegia užkopti į sa
vus namus, pasilieka puš
kelyje ant poilsio, iš‘kurio 
jau daugiau nebesikelia am
žinai.... . O kiek dar tokių 
kalnų yra po Kristaus kai
re ranka, kur šimtais ir 
tūkstančiais darbo žmones, 
lyg bitės, per dienų - dienas 
neša, dirba, stato puikiuo
sius rūmus, tik ne sau, ne 
ant kalno varguolių, “Moro 
da Mizeria”, o tęn, ten kur 
Kristus * su dešine ranka 
rodo į fantastišką miesto 
dalį Čopocabana ir Ipanė- 
ma. Ten paląimintięji, ir 
čia pasmerktieji.

Palyginus su pragyveni
mo 'reikmenų < brangumu, 
darbininko atlyginimas vi
siškai menkas, te^ka gyven
ti pusbadžiu, už tai džiova 
ir kitos pavojingos ligęs be 
laiko žmones į kapus nu
varą. 40 metų amžiaus dar
bininkas darban' nebepri
imamas, bųbžė. sako, kad 
per “sehas”. Abelnai 'darbų 
žmogaus socialinė padėtią 
yra / varginga^. Taipgi ir 
klimato šąlygos čia yra ne
palankios, darbo žmogui, 
ypatingai europiečiui.
’ Kaip jau aukščiau minė
jau, lietuvių čia gyvena ne- 
perdauęiausiaį, ir’tie patys 
išsisklaidę po tolimas4 mies
tą dalis, kad mažai jie viens 
kitą ir ’bepažįsta. Maž-daug

Rio de Janeiro, tai Bra
zilijos didmiestis ir kartu 
sostinė, 'kuriai priskaitoma 
apie 2 milijonu gyventojų. 
Čia randasi įvairių tąuių 
žmonių, jų tarpe ir lietuvių, 
apie 300 asmenų.

Gamtos atžvilgiu retai 
kur rasi panašių reginių, 
kaip kad Rid de Janeiro, sų 
plačiomis jūros įlankomis, 
kanalais ir stačiais gana 
aukštais kalnais, kurie ran
dasi net pačiame įpiesto 
centre. Dėl patogesnio su
sisiekimo yra pravesta ke
letas tunelių, kurie jungia 
turčiais apgyventas, plačias 
avenydas. Taipogi miestas 
turtingai didžiomis aikštė
mis, ir gražiu botanikos sor 
du. Be to, šis miestas turi 
ir kitas ypatybes, kurios 
ryškiai atvaizduoja klasių 
skirtingumą, tai yra, tarpe 
išnaudotojų ir išnaudoja
mųjų.

Kad daugiau patyrus, šio 
fantastiško miesto reginių, 
mudu su Stasiu Miksuciu 
sėdome į “lopinį”, kuris kybo 
pakabintas ant tvirtų plie
no virvių, pasimokėjome po 
8 kruzeirus ir už keliolikos 
minučių jau buvome ant 
(Pom de Asucar) kalno vir
šūnes. Tai status, 420 metr. 
aukštumo akmuo, kuris 
daugiau panašus į seniau 
dirbamą cukraus “galvą.”

Iš vienos pusės kalną ska
lauja Atlanto vandenynas, 
o iš kitos pusės matosi pui
kioji Rio de Janeiro miesto 
panorama. Iš čia aiškiai 
galima * pastebėti du pasau
lių, — vienas turčiams, ra- 
skąžių ir pertekliaus žemi
ško rojaus pasaulis, o kitas, 
tai vargdienių darbo žmo
nių skurdo iiį. vargo pasau
lis. Ties viduriu miesto ma
tosi aukštas su smailia vir
šūne kalnas - akmuo 840 
metr. aukštumo, ant kurio 
yra pastatyta betoninė Kri
staus stovyla, apie 30 mętr. 
aukščio, su ilgomis išskėsto
mis rankomis, su dviejų ir 
pusės metr. ilgumo pirstąis, 
rodančiais į dešinę, ir į kai
rę. Pirmąjį savo žvilgsnį 
nukreipiau į Kristaus ro
dančią dešiniąją pusę. Čia 
matosi Atlanto vandenyno 
skalaujami s i d abrinęmis 
bąngomis baltojo smėlio pa
kraščiai. čia tęsiasi plačios 
ilgos asfąltųotos_ avenydos- 
alęjos; čia puikus palęęiai, 
paskendę amžinai žaliuojan
čiuose ir žydinčiuose tro- 
pikališkuose sędūęse. štai, 
visą eilė jūros pakraščių, 6 
kilometrų ilgio,'kelios ave- 
pyjjos, apstatytos dango
raižiais. čia puošnūs kote
liai ir azartiškų lošimų 
klįųbai. Viens po kito pa
siutišku greitumu važiuoja 
paskųtmes mądos automo- 
bilįąį. Po.nų Šunys irgi turi 
tarnus, tąįp pat m°derniš- 
kąs ^nįkas - jigępines, net 
įr kapines sų puošniais pa- 
tnįn^ląis.Taipgi čia randa
si apsčiai tarną ir tarnai- 

\ęių,<: turi dirbti už
mjįiką ątiygįnijn^ po I8r2o 
vai. į dieną/ Jų poilsio yięta 
— palocių pogrindinįųpse 
tvankiuose,; be gryno pro, 
skĮepupsę.

Jei 20-to amžiaus progre
sas sparčiai žengia pirmyn, 
tai nuo Paryžiaus, Londo-' 
no, na, daĮęiskim, kad ir 
Brooklyno, Rio de Janeiras 
neatsilieka. Anąkart Lais
vėj buvę* rašyta: “Sudie, 
Brookiyno arkliams ir ‘mu
lams, automobiliai jų vietas 
pąipainė.” šiuo atžvįlgių 
Rio de Janeiro daug mp^er-, 
niškiau progresuojančią y- 
ra ąakoma™ .dėl syąręšįiit 
isutljwa: “šalin amai,
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- FRANK KRUK
arba Grąborius Pranas Krukelis

(APYSAKA) ★ ★ ★

Parašė Petras Cvirka— ' .... ..... . ......-..........
no, arba kaip pats sakydavo — grožio 
dvelkimo.

Pirmasis paveikias vadinosi: Bailus 
žmogus eina per tiltą. Jame spalvomis 
autoriaus buvo pavaizduotas tiltas, žmo
gus išskėtęs rankas ir kažkaip keistai 
pakėlęs yieną koją aukštyn. Antras pa
veikslas dėl savo tamsių dažų nors ir nie
ko neparodė, bet todėl visa jo prasmė bu
vo pavadinime, kuris kabojo atskirai 
prie paveikslo rėmo.* Vadinosi paveiks
las: Velnias akėčiose. Svečiui, atsilan
kiusiam pas Dirgęlevičių, tekdavo ilgai 
prakaituoti, kad galėtų pastebėti vęjnią.

— Joukųn darbs, nemėgstu tų fu-fū,
• kąįp jų ten — futuristų... Čia,’ matote 

daug prasmės. Labai daug. Prašom pri
eiti arčiau, ponas! Pasižiūrėkite gerai. į 
rėmus! Žinote iš kokio jie medžio?

— A, mędis brangus! — sakydavo 
koks nors referenfas, meno mėgėjas, — 
bet pasakykite, -ponas Dirgelevičius, kur
gi slypi tas velnias? Akėčias jau, jau su
radau...

—Na, mat, ponas, — čia visus foku-, 
sas ir yra!... — sakydavo patenkintas 
Dirgelevičius.

1 Tai šit, viršininko gyvenime viskas 
buvo beeiną į vėžes. Galima sakyti, pb- 
nąs viršininkas pasidarė naujos lietuvių 
aukštosios valdininkijos šulaš. O lietu
viškai taip gerai įgudo šnekėti, kad net 
Kanarėlių Augintojų draugijos bankiete 
buvo smarkiai susikirtęs su vienu kalbi
ninku dėl kažkokios nosinės. Beliko jam 
gauti ordenas...

Staiga, vieną dieną, jis atėjo į įstaigą 
visai blogai nusiteikęs. Susimąstymo ka
binete viršininkas pirmąkart išbuvo ne 
dešimt migučiu, o apie pųsvaląncĮį įr, kai 
išėjo, tai ne tik portfelį paliko, lįt ii* dir
žą užsimiršo nusiimti nuo kaklo. Taip 
pakoręs diržą, perėjo jis pro kanceliari
ją, jau pilną vildininkų, nė sų vienu ne
pasisveikino ir net šveicoriui Emilijonui 
nepasakė —parla vū fran^a, užsirakino 
ir sėdo prie fortepijono.

Ilgai jis rymojo. Porai valandų pra
slinkus, valdininkai girdėjo išėjusį iš 
viršininko kabineto tik vienintelį garsą: 
a-j ai! ui! —- kuris buvo tokio aukšto re- , 
gistro, taip melancholiškas, kad visi su
prato ką nors atsitikus su vyriąusiuoju • 
ponu.

Tik apie pietus viršininkas paėmė pir
mą po ranka pakliuvusį pieštuką ir'pra
dėjo rašyt. Rašė ilgai ir heatitraukda- 
mąs, kol visų spalvų pieštukais prirašė 
tris didelius lakštus popierio skersai ir 
išilgai, kaip pakliuvę, tik du sakinius: 
Blogi reikalai... blogi reikalai... namą 
ęda grybas... grybas... grybas...

Kaip buvo atejęsv taip ir isęjo su diržu , 
ant kaklo, o portfelio su svarbiais doku
mentais visai nepasigedo.

Tikrai/ valdininkai ir iš patięs virši
ninko -netrukus sužinojo; kad jo namą 
ėda grybas. Mažą to, nelaimė sęke pas
kum neląimę. Vir^iniinką^, žinia, nebuvo 
tamsuolis ir politinių įsitikinimų atžvil
giu. Jo užrašų knygutėje mąygęĮįąyo vis 
nauji sakiniai: tik demokratiją galį lai
duoti asmens Įąisvę ir jo tplįulą^vystymą- 
si... gi skliausteliuos: tinką prakalbai. 
Bet čia, lyg tyčia, viršininkas atėjęs vie
na rytą, sugraužtas ir prislėgtas į jo na
mą įsimetųsįo grybo, staiga iš šveįco- 

tą, negu bąįsią naujieną: įvykęs”kažkoks 
neramumas, raiti, jodinėją kąreįviai, se
noji vajdžią pasitraukė. Ir dąr visokių 
panašių dalykų. Jau pats vįršiųįpką^ už 
gandų sklėidimą norėjo šveicorių areš
tuoti, bet čia ir kažkoks naujas, jam pa- 
čiąm iki šiol nematytas, rąstįnįn^ęlis 
įpuolė į kabinetą ir plėšdamas nuo savęs 
kaklaryšį, nėsiklausdamas nieko, sugrie
bė Dirgelbvičiaus ranką, pradėjo ją taip 
kratyti, .kad viršininko net nusies spalva 
iškart pasikeitė.

— Sveikinu, ’širdingai sveikįnų... Iš
mušė Lietuvai lemtoji valanda! Pa-ga- 
liau tautiškoji, nepartinė vyriausybė L— . 
sake valdininkėliu.

Dirgelevičius porą žipgsnjų ątsitęąų-
• kė atgal, kiek nustebęs ii- ęaltąs kirtę:

%-Kas, tamsta, esi ir kO nori? —- išta- 
s rė pats dar jausdamas visą savo stipru

mą. — Joukųp dąrbs!. M'ąnp Vedamoje 
įstaigoje neįvyko jokių perversmų. Pra
šom sėsti į vietą įr dirbti!

(Bus daugiau) /

«

fnir X

Tuo rųetu jis visai padoriai sūąi tvarkė 
savo namukuose, nupirko balionėliui 

uosti net du paveikslus, kuriuose jis 
e labai daug prasmės, jausmo ir mė.

■SIVBmNmSmK

mm . — »■» .4^ 'T * A ' riaus sužinojo netikėtą ir greičiau k$U- -jau ir guji. Tebūnie lengva Tau Lietuvos - - -- < ;
Žemelė! ''

Prie šito jiekrologo, skliaustuose, kitos 
spalvos pieštuku, Dirgelevįčius tąip pąt

.buvo priėjęs pastabą p— Taip galimą 
a ’ pasakyti pitsKutity žpdį valininkui mi-

Kiek vėliau^ pasikeitus valdžios* for
moms, viršininkas taip pat su vįsa įstai
gą pasikeitė ir, peržiūrėdamas savo raš
tus, jau nebe pieštuku, bet rašalų išbrau
kė žodį — dęmūkrątiškąs, o Kudirkos : 
Kelkite, kelkite! — staiga viršininkui

J suskambo taip maištingai, kad vėliau ir 
visą puslapį išplėšė. Jau daug nepavo- 
J’pgesni atitiko žodžiai: gulėti, miegoti...

Iš tikrųjų atsirado iš kažkur pąs jį pa-
\ grimai: pavalgius miegoti knįupšČiam 

nesveika... Išaiškinti lotyniškus žodžius:
t f ak turn, magister seksualia, kompe-

♦

ANTHONY ROGERS 
(Raudžiu^)

% ' 4 *** *r ’ ‘ ■

328 Unipn Avenue
*» K . ' f t *»' •'..'

^rpo^lyn, FL Y.

Washington. — Senato 
užsienio reikąlų komitetas 
šaukia Marshallą ir Byrne- 
są plačiau paaiškint “sovie- 
'tizmo pavojus.”

284 Sęholep Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 4-8573

____________ I '

. New Delhi, Indija.—Ang
lijos karaliaus vietininkas 
Mountbatten siūlo padalint 
Indiją į tris dalis — indu- 
sų? mahometonų ir kuni
gaikščių sritis.

Egzaminaojam Akis, 
Rašome Receptas 

Daromelr PrMome Akinins

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. 

TeL ST. 2-8842

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

■!«■■■ I . .................■■■

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y.
Tai. EVergreen 4-8054

MIKĘ LEIPUS 
324 Pęy0e Street 
Brooklyn, N. Y.

TeL EVergreen 4-8003
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Balandžio 13 d. čia įvyko 
• masinis mitingas, kurį suruošė 

Namų Savininkų ir Taksų, Mo
kėtojų organizacija. Susirin
kimo buvo tikslas: išdiskusuo- 
ti ir supažindinti1 su šios or
ganizacijos pareigoms.

Birželio mėnesį šio
lage” bus rinkimai valdybos. 
Nuo Namų Savininkų ir Tak
sų Mokėtojų organizacijos vi
si lietuviai, visų srovių, suti
ko statyti į “village trustees” 
kandidatu Dr. Aleksandrą 
Ališauską (Dr. A. Allen). Tai 
didelė naujiena Great Necko 
lietuviams.

Dr. A. Allen yra žinomas 
greatneckiečiams nuo mažų 
dienų. Tai žmogus didelio 
gabumo. Jis mokslus ėjo pat
sai dirbdamas, kad galėtų to
liau mokytis. Pasiekęs chemi
jos mokytojo laipsnį, dirbo ir 
toliau mokėsi, kol pasiekė 
daktaro dentisto laipsnį. Da
bar jis užsiima abiejomis pro
fesijomis — turi dentisto ofi
są pusę laiko atdarą, o kitą 
pusę laiko mokytojauja kole
gijoje.

Dr, A. Allen yra draugiškas 
ir progresyvis žmogus. Jis da
lyvavo susirinkime ir savo kal
boje įrodinėjo, kokią rolę

Great Necko lietuviai galėtų 
suvaidinti, jeigu vieningai1 lai
kytųsi už demokratinius reika
lus ir kiek jis galėtų padėti, 
jeigu būtų išrinktas į* miesto 
valdybą.
.""Susirinkime dalyvavo? daug 
žmonių. Rinkimų kampanijai 
reikia pingų, tai ši organiza
cija ruošia bankietą pinigų 
sukėlimui. Bankietas — vaka
rienė įvyks šeštadienį, 17 d. 
gegužės, vakare, Kasmočių 
svetainėje, 91 Steamboat Rd. 
Įžanga ypatai $2.50, po va
karienės bus šokiai, gros Geo. 
Kazakevičiaus orkestrą. Visi 
žinome, kad tai labai svarbus 
tikslas, todėl pirkime bilietus 
iš anksto ir visi^dalyvaukime.

pa- 
su- 
ga- 
pa-

f į£ S>

Pirmyn Choras jau vėl vei
kia. Pamokas laiko kas ket
virtadienio vakaras, x Kasmo- 
čių svetainėje. Chorui mokyto
jauja dainininkė-muzikė Vio
let čypas. Mokytoja deda 
stangų, kad chorą gerai1 
mokinus, ne vien, kad jis 
lėtų sėkmingai dalyvauti
rengimuose, bet kad ateinan
tį rudenį festivalyje gražiai 
pasirodytų.

Choriečiai yra labai paten
kinti mokytoja, kuri gabiai 
mokina ir duoda gerų patari
mų. Ir už darbą neima atly
ginimo! Prie choro atgaivini
mo daug darbo pridėjo ir V. 
čypas motina — P. čypas. Di
delė garbė motinai ir dukrai!

Dirbkime visi, kad Pirmyn 
Choras būtų didelis ir gražiai 
dainuotų.

1
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Detroito Žinios

F. W. Slialins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 

S150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

F. Kl-ton.

Washington. — Praneša
ma, kad Telefonistų Fede
racijos jau sutinka daryti 
atskiras sutartis įvairiose 
vietose su-kompanija.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

Joseph Garszva
Undertaker* & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
630 5th Ave., kamp. 19th St. 

BROOKLYN, N. Y.
TeL SOuth 8-5569

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

RONKONKOMA
ii

B

s':
i TELEPHONE

STAGG 2-5045
nr......... i ' 1

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
; • 

Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Paikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodanitm 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Tamstos Ateitis Nebloga
taatau milijonus besikankinančius 'Reumatiš- 

kU0Se skausmuose, rąnkų ir kojų gėlimo skausmuose. 
NuoVargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio ir nesmagu- 

įvi- varglnaml žmonės skundžiasi. Deksnio Galinga
sl'daryta‘iš daug skirtingų elementų ir bran- 

skirtingų kraštų svieto, šildydama ga- 
z—'X lingą šiluma sunaikins minėtus skausmus! Sena ir 

Y N teisinga patarlė sako: kas tepa, tas ir. važiuoja, tai
( į f) ) jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su Deksnio
\K J Galinga MosČia. Turime daug laiškų nuo žmonių, ku- 

Deksniorle liudija ir dėkavoja už pėsekmingumą 
Galingos Mosties. Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16-oz. $5.00.

PASARGA: Neklausyk nė jokių kitų pasiūlymų J 
vietą tikrųjų t>EKEN’S OINTMENT. Nebūk toks, kaip 
mūsų pirmutinis tėvas Adomas. Jis žioplai paklausė savo 
Šonkaulio Jievos ir nustūmė pasauli į vergiją, ir dabar 
visi vargstame už jo klaldąs. Laimingas būtu buvęs gy
venimas, nereikštų nė dirbti nei drabužių nešioti, jei ūe 
Adomo klaida.

Reikalauk tik DEKEN’S OINTMENT
P. O. BOX 666, NEWARK, N. J.

600,000 Unijistų Streikavo 
Protestuodami Bandymą Pra

vesti Priešunijinius Bilius 
Ketvirtadienį, balandžio 34 

d., <pie 600,000 Detroito dar
bininkų metė darbus nuo J2- 
ros valandos po pietų jr “strei
kavo” iki 7 vai. vakaro. Dar 
prieš paskirtą laiką tūkstan
čiai demonstrantų suplaukė į 
Cadillac aikštę, kad pareiš
kus savo protestą prieš reak
cininkų bandymą Kongrese 
pravesti priešunijinius Hart- 
ley-Tafto bilius. Vien į Cadil
lac aikštę numaršavo 200,000 
darbininkų su vėliavomis ir iš
kabomis su obalsiais. Roose- 
velto aikštėje dar daugiau pri
sirinko demonstrantų.

Demonstracijose dalyvavo 
UAW-CIO automobilių darbi
ninkų unijos nariai ir kitų 
CIO unijų nariai. Prisidėjo ir 
kai- kurie AFL nariai. Daug 
dalyvavo ir telefonų darbinin
kų. Matėsi ir Educational So
ciety narių.

šf .demonstracija parodė, 
kad grįžta senovinis kovingu
mas pas Detroito darbininkus. 
Prisiminė, kaip 1937 metais 
detroiti’ečiai, n e p a i s y darni, 
kad miestas užgynė paradus 
ir masinius susirinkimus, pra- 
silaužė per raitelius, kurie ant 
arklių jodami bandė sulaiky
ti demonstrantus nuo CadiPac 
aikštės, bet darbininkai prasi
mušė pro raitelius/ ir užėmė 
aikštę. Didžiausi šūkiai lydėjo 
vadų pareiškimus, kad kom
panijų susivienijimas (Natio
nal Ašs’n of Manufacturers) 
ir Kongresas daro didele klai
dą, manydami, kad darbinin
kai priims legalius retežius be 
kovos.

Vienas plakatas buvo §u 
užrašu: “Revive The Spirit of 
‘37.’ ” Kalbėtojai tiesiai pa
juokė industrijos baronus ir 
jų gynėjus, įstatymdarius ir 
teisėjus.

UAW-CIO vi'ce-prezidentas 
R. Thomas iššaukė didžiausių 
aplodismentų, kada jis gra
žiai pajuokė bosus, kurie ban
dė gązdinti darbininkus, kad 
šie neskelbtų savo streiko. 
Fordo bosai irgi1 perspėjo, jog 
“visi, kurie paliks 'darbus, 
darys tai be vyriausybės lei-

dimo.” Bet I^ord’o bosai vengė 
savo senovinio brutališkumo, 
kokį parodydavo, ę kada dar 
nebuvo unijos.

“Jei bent kuris i'š kompa- 
nierių bandys bausti mūsų 
žmones dėl prisidėjimo prie 
demonstracijos, jis susilauks 
gana vargo ant savų rankų,” 
sakė Thomas. Minia pritarė 
entuziastišku atsiliepimų.

UAW-CIO prezid. Walter 
Reuther savo "vieton prisiuntė 
kitą kalbėtoją, atsiprašyda
mas už nedalyvavimą. Sekr.- 
iždin. George F. Addes pra
nešė, kad turėsiąs kalbėti per 
radiją tą vakarą. Pirmininka
vo vi'ce-prez. Richard T. Leo
nard. Kalbėjo, apart Thomas, 
Matt ,Smith nuo Mechanics 
Educational Society of Ameri
ca, Frances Smith nuo strei
kuojančių telefonistų, Robert 
Keys ir kiti. C. A. Stanislaw 
nuo-Gelžkeliečių Brolijos pa
reiškė, kad jo unija irgi pro
testuoja prieš reakcijos pasi
nio jimą ant unitfų.

Kaip matyti, Trumano-Sig- 
lėrio gązdinimai raudonuoju 
baubu nei kiek nepaveikė į 
Detroito darbininkus. Demons
tracijoj jie priėmė rezoliuciją, 
kurioj išreikšta pasipiktinimas 
ir. neapykanta prieš raudon- 
baubizmą. Net ir vi'enas iš 
koriservątyviškiausių automo
bilistų lokalas nešė iškabą su 
sekančiu pareiškimu: “Red
baiting is the Bosses’ Weap
on to Destroy Labor — Don’t 
Fall For It!”

Demonstrantai užbaigė mi
tingą aikštėje, tūkstančiais 
žygiavo pro telefonų trusto 
budinką, byrį st^eikieriai pi
ki etų o j a.

Taip ir baįgėsi kovinga ma
sinė Detroito automobiliu ii’ 
kitų industrijų darbininkų 
protesto demonstracija - strei
kas.

5 Dienų Darbo Savaitė, Ang
ly Mainieriai ir Streikai

M ARSI! ALIAS IŠTIKIMAS 
BYRNES’O POLITIKAI

Washington. — Valstybės 
sekretorius generolas Mar- 
šhallas sakė kongresiniam 
lėšų komitetui: “Užsieninė
je politikoje mes stengia
mės pašalinti tokias sųly- 
gas, kurios veda į karų, o 
remiame sųlygas, kurios 
veda kitas tautas į laisvų ir 
demokratinį gyvenimų pa
gal jų papročius.”

(Tarp vadinamų “gerų
jų” sųlygų, kaip žinoma, y-

pa-ra $400,000,000 karinė 
skola, kurių Trumanas ir 
Marshallas siūlo nedemok
ratiniams Graikijos ir Tur
kijos valdovams.)

Marshallas pabrėžė, kad 
jis seka užsieninę politikų 
savo pįrmątako James’o 
Byrnes’o, buvusio valstybės 
sekretoriaus. (O pamatinis 
Byrnes’o politikos posmas 
buvo — “kiečiau elgtis su 
Rusija.”)

LDS BOWLING RUNGTYNIŲ 
UŽBAIGTVVĖS

WANTED—FEMALEHELP
REIKALINGOS MOTERYS

NAMŲ DARBININKE
PrlvaUlkl Namai

Nuosavas Kambarys ir Maudysi. 
Guo|la ant Vietos 

Reikalingi Gari Pallūdijimal.
Gera Alfa.

Skambinkite ESPLANADE 7-2175.

v

Kodėl Šunes Pyksta ant 
Tūly Motery Drabužių

Washington.^

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

•Matthew A.' 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVW 
DIREKTORIUS

w Fotografas
Traukiu paveikslus fąmiUJų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, 
Iš senų padarau 
naujus ppveiks- 
lūs ir krajayus 
sudarau su Ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir^J 
padidinu toki o|||| 
dydžio, kokio pa* J 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

-Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES
512 Marion St.> Brooklyn, 

Tel, QLenmore 5-0iąjl

Ir„ Stono Avė, 
Broadway Line

6
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London. — Anglijos val
džia įvedė penkių dienų 
darbo savaite mainieriams, 
ir tuojau kilo " vadinami 
“sauvališki” ųasyklų me
chanikų streikai. Jie su-, 
sustabdė darbų keliose an-» 
gliakasyklose, . kur dirbo 
70,000 mainierių. Streikie- 
ria*i atrado, jog valdžia, su
trumpindama darbo savai
tę, sumažina jiem ir uždar
bį /šešiais iki astuonių dole
rių.*

Danbury, Conn., Kaliniai 
Badavimu Streikuoja ,

Danbury, Conh. Pas- 
'kelbe bado streiką krimina
liniai kaliniai federaliame 
pataisos kalėjime.1 Jie ne tik 
nieko nevalgo, bet ir dirbti 
atsisako. Streikas kilo kaip 
protestas prieš netikusį 
maistą. Kalėjįjne yra 550 
kalinių ir dauguma jų strei? 
kuoja nęvalgycjamj ir ne
dirbdami. Pašaukta dau
giau sargų, ‘bet dar nebuvo 
susikirtimo su kaliniais.

Flushing, N.' Y. 
vietai reikalauja sudaryti 
Palestinos tyrinėjimų ko
mitetą iš penkių didžiųjų iy 
penkių, mažųjų valstybių 
atstovų.

So-

Detroit,, Mich. — Perei
tą sekmadienį, Lucky 
Strike Recreation Bowling 
Alleys, šiame mieste, pasi
baigė Antrasis LDS Na- 
cionalis Bowling Turna- 
mentas. Tai buvo didžiau
sias turnamentas iki šiol 
mūsų pažangios fraterna- 
les organizacijos šiame 
sporte. Dalyvavo apie 150 
sportininkų.

Sekmadienio vakare įvy
ko gražus turnamento už- 
baigtuvių bankietas, Hotel 
Fort Shelby, kur dalyvavo 
arti 250 žmonių, daugiau
siai čiagimių. Bankiete 
toastmasteris buvo Serve 
Gugas, vietos LDS veikė
jas. Jis iššaukė kalbėti vi
są eilę čiagimių ir senes
nių veikėjų, jų tarpe Anta
ną Vasarį, LDS vice-prezi- 
dentą; Aldoną Povelonis, 
LDS antrą vice-prezidentą: 
dr. M. D. Palevičių, LDS 
daktarą kvotėją; Lillianą 
Gugas, George Kwain ir J. 
Ormaną, LDS Veikimo ir 
Jaunimo Komiteto narį.

Ormanas, /pasveikinęs 
susirinkusius i bowling 
sporto mėgėjus' ir svečius, 
atkreipė susirinkusių aty- 
dą į tai, kad tokių didelių 
Rungtynių sporte ir didelių 
panašių parengimų galima 
ir daug daugiau turėti, jei
gu visi organizacijos nariai 
kooperuos ateityje. Jis at
kreipė visų i LDS veikėjų a- 
tydą į tai, kad net ir mū
sų pažangiajame veikime 
dar čiagimiai sportininkai 
tebekbvoja už “pripažink 
mą” sporto dalimi mūsų ju
dėjimo. Ormanas, paragi
nęs jaunimą dar smarkiau 
darbuotis vajuj, išdalino 
turnamento dalyviams LDS 
Centro suteiktas tr of ė j as.

Turnamente, kuris tęsėsi 
per tris dienas, lošimai bu
vo pądalinti 1 dvi vyriau
sias dalis — moterų ir vy
rų,
RUNGTYNIŲ 
PASEKMĖS

1. Komandų-Tymų rung
tynės. (Viena komanda su
sideda iš penkių ypatų.) 
Vyrų rungtynėse pirmojė 
vietoje išėjo Detroito “Ro- 

■jas” komanda, antroj Chi
cago. “Monarchs”, trečioje 
Brooklyno LDS 200 kuopos 
komanda.
t Merginų rungtynėse pir
mą vietą laimėjo Chicagos 
Ęedwings komanda, antrą 
— Chicagos “Monarchs”-,

trečių Detroito “Screw-* 
balls.”

2. Dvejetų (Doubles) lo
šimuose vyrų rungtynėse 
pirmųjų vietų laimėjo Ge
orge Kwain ir J. Naudžiū
nas, čikagiečiai; moterų- 
merginų rungtynėse šiame 
lošime laimėjo Ann Ado
maitienė ir Sophie Roma- 
nauskaitė.

3. Pavienių (Singles) lo
šimuose vyrų rungtynėse 
pirmų vietų laimėjo cleve- 
landietis John Mazan, o 
merginų rungtynėse šiame 
lošime pirmoji buvo Anna 
Adomaitienė; antroji, tik 
keturis taškus atsilikus, 
brooklynietė Helena Incas.

Rep.

Komunistą Kareivių Są- 
skridis Washingtone

Washington. — Gegužės 
8 ir 9 d. čia apie 550 komu
nistų — karo veteranų at
stovų laikys savo* saskridį 
Turners’ Arenoje. Komu
nistinių veteranų bus iš 
daugelio valstijų. Jų delei 
gacijos vyks į valdžios į- 
staigas ir pas kongreso na
rius su raginimais atmesti 
reakcinius sumanymus ir 
remt veteranų reikalus.

Skerdyklų Darbininkai 
Remi? Naują Partiją

Cleveland, Ohio. — CIO 
Skerdyklų Darbininkų uni
jos visuotinas suvažiavi
mas, atstovaudamas 200,- 
000 narių, nutarė neremt 
nei demokratų nei republi- 
konų kandidatų rinkimuo
se, nes vieni ir kiti dabar 
pasirodo darbininkų prie
šais. Suvažiavimo rezoliuci
ja stoja už trečios politi
nės partijos š teigimą “tin
kamu laiku.”

Ginčai dėl Sutarties 
Su Italija Užgyrimo

K. VENCKUS
LIETUV1Š PIANO 

TUNERIS .'
Perbūdavo j a pianus iš di* 

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

L1. PIANO TUNING $ 
REPAIRING CO.

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

'K

GREEN STAR RAR & GRILL
LIETUVIŠKAI KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Gr«ep Star Bąr ąnd GdU,” nes žino, kad visados bus patenkint},

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.'
Geriausias Alus ^rooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

uW> .... .

įgt

Washington. Kai ku
rie senatoriai reikalauja at
mest ' keturių didžiųjų tal
kininkų padarytį sutartį su 
Italija, nes ta sutartis, gif*- 
di, eina naudon Sovietam ir 
Jugoslavijai. Buvęs valsty
bės sekretorius Byrnes ir 
dabartinis valstybės sekrę- 
tęrius Į^ąr^hallas rągino 
užgirt šių sutartį, nes jeigu 
ji būtų atmesta, tai suga
dintų Amerikos garbės žo
dį pasaulyje.

FAŠISTŲ VADAS
GIRIA TRUMANĄ

New York. — “Krikščio
niškųjų” fašistų vadas Ge- 
rąldas L. K. Smithas giria 
“Trumapo mokymą” prieš 
Sovietus ir pasižada visur 
sakytį' prakalbas prieš 
įjęnpy A. Wallace’ą, ktĮrį 
vadina ^geriau^iu , Stalino 
atstovu.” .

... > *

Washington.^ t Muitų 
teismo piiųnininkas Webs- ę 
ter J. Oliver sakė kongrer •_ 
siniam lėšų komitetui, jog 
daugumas amerikiečių rno-S 
terų nešioja nebrangius viL 
nonius apsiaustus, kurių ari 
pykaklės ir rankovės apie- * 
mavotos pigiais kailiukais, 
o tai dažnai esą šūnų kai
liukai. ,

Associated Press repor
teris dėl to pastebėjo; “Da* 
bar jau aišku, kodė) šunes . 
taip loja prieš tūlas mote? 
ris — jie užuodžia savo 
draugų kailį.” 
— --------------- -—7-----------

REIKALAVIMAI
Reikalingas duonos išvežiotajam 

bei pardavėjas. Darbas nuolatinis iir'i 
sąlygos geros. Dėl daugiau informą- > 
cijų, prašome tuoj kreiptis į P. A K. • 
Bakery (G. Kudirka), 131 Inste? 
Plaoej Elizabeth, N. J. Tel. Eį. 
2-9283. (106-108)

PRANEŠIMAI
v LINDEN, N. J.
LDS 135 kp. ir Lietuvių Piliečių 

Kl. bendrai rengia linksmumo suei
gą, geg. 11 d. Už $1.50 būsite puL \ 
kial pavaišinti. Taipgi bus skaitom|l'’| 
Dr. Kaškiaučiaus parašyta svariai^ 
brošiūra sveikatos klausimų. Vėliau j 
bus galima, linksmai pasišokti prie . s 
geros muzikos. Tad kviečiame vieti
nius ir iš apylinkės dalyvauti Lietu
vių Liberty Parke, Mitchell Ave. —/I 
Korn. (106-107)

NEWARK, N. J. u'O 
- Sietyno Choras rengia Koncertą 
ir šokius, geg. 10 d., 7:30 v. v. Liet. ' 
salėje, 180 New York Avė. Pradžią ‘ 
7:30 v. v. šokiai 9:30. Įžanga su tak- - . 
sais $1.10. Užkviečiame vietinius ir J 
iš apylinkės dalyvauti. — Sietyno.^ 
Choras. (106-107)

HARTFORD, CONN. • /
Svarbios prakalbos, .sveikatas į 

kiąUrflmu. Kalbės dr. J. J. Kaškiau- , 
čiūs iš Newark, N. J. Įvyks geg. 11 , 
d., 2:30 vai. dieną. Liet. Piliečių Kl. 
salėje, 227 Lawrence St. Literatūros 5 
Moterų Klubas kviečia vietinius ir 
iš apylinkės dalyvaut, bus Visiems x 
svarbu išklausyti naudingų patari- d 
mų apie sveikatą. Įžanga veltui, ---J 
Kpm. (106-107)

BROCKTON, MASS.
Moterų Apšvietos Kliubas ap

vaikščios Motinos Dieną. Gegužės įl ‘ 
d,, Liet. Taut. Namo Parke, 1 vąL i 
dieną. Prašome visus dalyvauti. Jei
gu įvyktų lietus, tai perkelsime j 1 
LT Namą, 8 Vine St. —Kom.

(106-107)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro nariai kviečiame 

(dalyvauti ,paskutiniose praktikose y? 
prieš koncertą. Būkite penktadienį, / 
geg. 9 «d. Atliksime visą koncertinę 
programą su artistais. — Koresp.

LEWISTON, ME. ‘ |
Svarbios prakalbtos, 10 d. geg., 7'9 

vai. vak. Rengia Liet. Literatūras 
Drg. 31 kp. Kalbėtojas bus vienas 
žymiausių Amerikos lietuviu žarną-1 
listų, L. Prūseika, iš Chicagos. Kvį?- 
Čiame vietinius ir iš apylinkės daly- 
vauti. šv. Baltramiejaus salėje. 387 į 
Lisbon St. —x Kom. (106-107)

WORCESTER, MASS.
ALDLD moterų 155 kp. rengia* | 

balių, geg. 11 d., Olympia Parke. 
Prasidės anksti ir baigsis vėlai. Tu- j 
rėsime skanių valgių ir gėrimų. 
Kviečiame worcesteriečius ir apy- i 
linkės dalyvauti, linksmą! praleisti 
laiką, ir ta pačia proga pagerbti Mo
tinas. — A. W. ' (106-107)
- PHILADELPHIA, PA. 1
ĘLD. 6 Ąpskr. neįvykęs piknikai 

geg. 4 d., liko atidėtas į 11 d. geg., 
Crescent Picnic. Grounds, 56 Cornell ; 
Aye., Gloucester Heights, N. J. Im
kite Bušą nuo \Market_St, Ferry, I 
Camdene. Public SendeeBuk No. 2, 
Gloucester Heights. — Užkviečia • 
Rengėjai. (106-1Q7) i

ISPANIJOS DARBI 
NINKAI

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) J 
mokratinę respubliką 
fašizmą.

Zaragozos miesto darbi* i 
ninkai buvo pavėlavę su į 
demonstracija Pirmojoje 5 
Gegužės; todėl jie demons-' 
travo gegužės 4 d., minėda- J 
mi tą darbininkų šventę^

šaukiančių kovot | prie 
Frąnko Rasizmą. Šiuos k 
pelius pasirašė “Ispanų S( 
cialistų Partija?’ k

* )
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“Lithuanian Blossoms” 
(Lietuvos Žiedai) on 
Mother’s Day

areAs birds in Spring 
chirping with song, Aido Cho
rus is doing likewise. Rehear
sals for the coming operetta 
“Lietuvos žiedai” have been 
In full swing for a long time.

Song after song, an operetta 
of this sort, perhaps, 
its kind, is evolving.

On May 11, 1947, 
flourish for public
tątion with Spring, birds, and 
“Aido Chorus” in full bloom.

The hard work in prepar-

first of

it will 
presen-

frig for this operetta, perhaps, 
■ C' is buried in its beauty, except

for the' very few who had a 
hand in its creation. John Juš
ka as author and director, 
George Kazakevich for blend
ing tones, »ot to forget Sylvia 
Pužauskas our accompanist.

P-lv*Adela Granas and Valentina 
. Venckūnaįtė who did all typ

ing of songs and reprints of 
> scripts of the complete play, 

equal to 19 books for the J9 
characters. And, mostly our 
young enthusiast who never 
wearies, Paul Venta, a man of 
a thousand jobs and worries. 
•Last but not least our cor
respondent Joseph Byron. To 

‘ these we of Aidas are trying 
- >to do justice by putting this 
£ operetta for presentation. » 

The public can help us also 
. by buying a ticket for the sum 
of $1 admission fee on May 

■ 11, 1947, at Schwaben Hall, 
474 Knickerbocker Avenue, 
Brooklyn, at 4 P. M.

It 
Day, 
gift.

/ .

happens to be Mother’s 
get her a ticket as. a

Maria Judzent

Sveikino Vilnies 
Suvažiavimą

1 / . Per Moterų Apšvietos Kliu- 
bą sveikino dienraščio Vilnies 
suvažiavimą, įvyksiantį šį sek
madienį, Chicagoje, sekami:

M. A. Kliubas $5. Susirinkf- 
jme kliubietės prisidėjo: Sas- 
ną $2. Po $1: Petrikienė, Dep- 
sienė, Zeakas, šmagoriene, 
Granitskienė, Reinhardt, Lau
kaitienė, Mikalaus. Po susirin
kimo: A. Depsiūtė $2. I. Le- 
vanienė $1_.

Crėgužinėje per Nagulevi- 
čiūtę ir Zeakas pridavė <po $ 1:
S. .Vaitkienėj C. Briedis, V. 
Sungaila, J. Plisčauskas. Viso 
$22.

Kas dar norėtumėt prisidėti 
su sveikinimu Vilniai per Mo
terų Kliubą. prašome tai pa
daryti ne vėliau gegužės 8-tos 
vakaro priduodant Sasnai, 

isvėje.

LITUAN1CA SQUARE

RESTAURANT

O.' Depaiene.

Dedama pastangos paruošti 
Floyd Bennett Field vainoji
mui komerciniams lėktuvams 
pradedant šių metų vidurva
sariu.

18.
19.

J
■2

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Vandos:

Penktadieniais Uždaryta

*ko sugrįžti dirbti Laisvei. KL^ 
tais žodžiais, mes atgavome, 
kas. buAro -mūsų

■f

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYN® 
PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION Ave. BROOKLYN, N. Y
* Tel. EVergreen 4-M12

Prigėrė bronxietis darbinin
kas Peter McGęldrick, nukri
tęs nuo'laiyo, stovinčio Hobo
ken doke.

Pensai Pardavė Namą, 
ir Krautuvę

Klemensas ir Ona Depsai 
pardavė savo (grosemę, esan
čią 256 Union Avė.,' kampas 
Scholes St.) Brooklyne. Krau
tuvę jie išlaikė per kelioliką 
metų. Kartu pardavė ir na
mą, bet jame tebegyvens iki 
galo liejos mėnesio — taip 
susitarę su naujaisiais/šavinin- 
kais. O paskui pagyvens savo 
vasarnamyje, Mastic. Beach, 
L. L, jeigu nesusidarys sąly
gos persitvarkyti' kaip kitaip.

Kol čia gyvens, Depsai pri- 
£elbės naujiesiems šeiminin- 
kams apsiprasti versle, dirb
ti, kiek jiems tos talkos rei-.

Naujaisiais šeimininkais - 
avininkais yra Aleksandras ir 
ląnina Matthews, buvę kąna- 
iiečiai. Jaunas šeimininkas 

tthews jau jnaliatoja, gra-

So. Brooklyniečių'Parengi 
mas Gerai Pavyko

Praeitą sekmadienį, gegu
žės 4 d., So. Brooklyno LDS 
50 kp. turėjo savo metinį pa
rengimą. Buvo suvaidinta tri
jų veiksmų tragiška komediją 
“Mikšių Svajonės.” Artistaį- 
mėgėjai buvo iš Bridgeport, 
Conn. Vaidinime dalyvavo i 
Mikšis — A. Marozas; Mik
šienė — A. Gečienė, MateU- 
šas Mikšis, kareivis — C. 
Bendoraitis; Paulina, duktė 
— II. Baranauskienė; Stasys, 
Paulinos vaikinas — P. Bara
nauskas; Liet, valdžios atsto
vas— J. Butnoris; senas jau
nikis — M. Bakūnas.

Artistai savo užduotis atli
ko labai pagirtinai. Kiek šiuos 
žodžius rašančiam teko nu
girsti iš besikalbančių svetai
nėje, tai A. Gečienė jiems ge
riausia patiko, sako: bridge- 
portiečiai laimingi, turėdami 
tokią gabią artistę.

Reikalinga atsiprašyti visų 
vaidintojų, kad* southbrookly- 
niečiai’ pasikvietėme juos į to
kią svetainę, kur steičiūš su 
vis netinkamas panašiaėms 
vaidinimams. Jeigu svetainė ir 
steiČius būtų buvę bent kiek 
tinkamesni, tai patsai vaidini
mas būtu dar geriau atlikta.

Albina Bendoraitis labai* vy
kusiai padeklamavo.

Pertraukoje J. Mockaitiš pa
sakė tinkamą prakalbą, ypa
tingai gerai paagitavo ūži LDS 
ir ragino visus, kurie dar nėra 
nariais, kad tuojaus jais tap
tų. J. MockaiČiui vyksta kal
bėti apie LDS todėl, kad jisai 
yra vienas iš geriausių vajihin- 
kų gavime nauju narių.' štai, 
kad ir šiame vajuje, nors va
jus dar tik pasidėjo, o jisai

’’Lietuvos Žiedai”
čia, nors trumpai, norių šį 

tą pasakyti apie Povilą Alek
ną, operetėje vaidinantį Bal
traus, Daunorų tarno, rolėjė.

šių žodžių rašytojui neteko 
matyti Alekną vaidinant ir ne
žinau, ar jis yra kada vaidi
nęs, bet, atsimenu, jis lanke 
artisto Jono Valenčio vado
vaujamą vaidybos mokyklėlę.

Povilas Alekna dabartiniu 
laiku nėra Aido Choro nariu. 
Dėl to choras jam, kaipo pa
šaliečiui, nuoširdžiai1 dėkoja 
už atėjimą chorui pagalbon.

Jau skaitytojams teko susi
pažinti dalinai su operete 
‘'Lietuvos žiedai,” su jos a u-- 
torium ir režisierium jonu 
Juška, kaip ir su kai kUti’ais 
joje vaidinančiais asmenimis. 
Dabar šis korespondentas nori 
skaitytojus supažindinti šu tri
mis dainomis, kurias atsilan
kiusi publika girdės. Jos bus 
dainuojamos solo, duetais it* 
kitokiomis kombinacijoinis.

Operetėje dainos yra šios:
1. O, Joneli!
2. šalta žiemužė “
3. Sšaltyšius
4. Bijūnėlis žalias

Kuodis Sugrįžo Dirbti 
Laisvės Spaustuvėje

/ • ———
Jonas Kuodis gale praeitos 

savaitės sugrįžo į Brooklyhą 
apsigyventi. Pirmadienį jau 
pradėjo dirbti Laisvės spaus
tuvėje raidžių rinkėju. Tąifci, 
spaustuvėje praturtėjome' pa
tyrusiu darbininku. Raidžių 
rinkėjų Laisvei stokavo pet 
eilę metų/Esamieji keli drau
gai turėjo per daug sunkiai 
dirbtį, o ir tai kartais neda- 
spėdavom, knygoms ir kitiems 
nepaprastiems darbams užė
jus.

Drfij. Kuodis kelis mėfuš dir
bo dienraščio Vilnies raidžių 
rinkėju, Chicagoje ir darba
vosi tenykštėse organizacijose. 
Dabar, mums esęnt bėdoje, o 
chicagiečiams šiaip taip. ga- 
jint^ver^K- sdii-

jau įrašė 19 naujų narių. Moc- 
kaitis mano jiems skirtą kvo
tą, 25 narių, padvigubinti, 
gauti 50 narių. Nuo savęs,lin
kiu jam laimėti pirmą dovaną.

Rengėjai labai ačiuojame 
bridgeportiečiams už tokį ma
lonų mums patarnavimą ir tai 
be jokio atlyginimo. Net ir 
už išlaidas pilnai nepaėmė. 
Žmonių buvo apypilnė svetai
nė. Buvo būrys williamsbur- 
glėčių. Buvo ir iš kitų Brook
lyno priemiesčių. Buvo keli 
net iš Cliffside, N} J. Draugė 
Bakūnienė pardavinėjo tikie
tus jųjų rengiamai vakarienei, 
kuri įvyks gegužės 18 d. Pu
blikoje taipgi matėsi aidi'ečių 
ir vaikų mokyklėlės narių, 
platinant tikietus jų įvyksian
tiems parengimams. Aido 
Chori) parengimas įvyks šį 
sekmadienį, gegužės 11 d., o 
Lietuvių Kalbos Mokyklėlės 
mokinių vakaras įvyks gegu
žės 24 d. Be abejonės, jie tu
rės sėkmingus parengimus.

babar, po dviejų sėkmingų 
parengimų, kuriuos lietuvių 
visuomenė parėmė savo skait
lingu atsilankymu, mes turė
tume subruzti smarkiau dar
buotis gavimui naujų narių. 
Abiejuose parengimuose buvo 
pusėtinas būrys southbrookly- 
hiečiū, kurie dar nėra LDS 
nariais. Juos pamačius, ir pla
čiau paaiškinus apie LDS. ant 
kiek yra naudinga kiekvienam 
prigulėti prie tokios tvirtos 
apdraudos ir savišalpos orga
nizacijos. daugelis tikrai su
tiktų tapti nariais. Pabandy
kime.

Koresp.

5. Oi, aš graži, aš bagota
6. žalioj lankoj f
7. Geismai ir svajonės

. 8. Mergyte,1 jaunoji
,9. žalioj girelėj
10. Ulonai
11. Aš subatos vakarėlį
12. Gegute, kūkuok (šokis)-
13. Motinėle mano
14. Noriu miego (šokis)
15. Ei, kareivi!
16.
17.

Jaunimo giesmė 
Pasakyk tu, liaudie 
mylimoji

Paraginimas
Mūsų rytojus ir

20. Lietuvos žiedai1.
Tas visas dainas girdėsite 

dainuojant ir vaidinant (šo
kant). Aido Chorui perstatant 
operetę “Lietuvos^žiedai,” ge
gužės 114a. Schwaben Hall, 
474 *• Knickerbocker Avenue, 
Brooklvno.

Pastaba choristams ir vai- 
dintoiam: Generalės viso’cho
ro, ir vaidintoju kastos repeti
cijos (dress rehearsal) bus šį 
nenktadieni, gegužės 9, 8 vai. 
vakare, Schwaben Hall. Pasi- 
stengkite visi jose dalyvauti.

PiliečiuKomitetas 
Darbininkams Ginti
^Neseniai susidaręs Piliečių 
Koįrfitetas Darbininkams Gin
ti pirmu darbo mostu sušau
kė masinį mitingą gegužės 7- 
tos Vakarą, Hotel Park’ Cen
tral, New Yorke.

Mįtingo rėmėjuose, be kitų, 
yra ir brooklynietis kaunsil- 
Aianas Sharkey. ’Taipgi yra 
dvasiškių. Yi’a ir darbiečių.

Buvęs New York o porto ve
dėjas Peter J. Tamberino kal
tinamas, kad jis paėmęs $10,- 
000 iki $15,000 kyšių iš tro- 
kų kompanijų už išdavimą 
kontraktų. ' .

a

“Lietuvos Žiedu” Pama 
tyli Svečiu Atvyks 
iš Kitų Valstijų

Aido Choro šį sekmadienį 
perstatysima operete ^‘Lietu
vos žiedai” susidomėję ne 
vien tik namiškiai, brook’ynie- 
čiai. Ja susidomėję visi lietu
viai. Girdėti, kad menininkai1 
ir meno mėgėjai rengiasi at
vykti iš daugelio miestų. Vieni 
atvyksta šiaip sau pamatyti, 
pasigrožėti. Kiti atvyksta pa
žiūrėti, kaip galėtų ją per
statyti pas save. O dar kiti 
rūpinasi, gal galėtų operetę 
perkraustyti pas save su visu 
Aidu.

Tarpe atvyksiančių yra Jo- 
sephina ' Karsokienė iš Wor
cester, Mass.,, tenykščio Aido 
Choro mokytoja ir M. K. Su
kackienė, vaidintoja ir cho
ristė beveik nuo užgimimo.

R.

Brangu ir Negražu
Susan Kaptchak, 23 m., gra

ži brooklynietė, dar gražiau 
buvo nuraudus iš ne labai gra
žios priežasties — Brooklyno 
Prospect Parke jinai nuskynu
si dvi gėles su savim vestoms 
dviem mergaitėms ir už tai 
teisme pasimokėjo $5.

Teisme ji aiškinosi, nežino
jusi, kad uždraustą, s Tačiau 
tas neišgelbėjo. Daleidžiama, 
jog suaugęs žmogus turėtų 
pats suprasti, kad jejgu kiek
vienas elgsis !' vandališkai, 
draskys gėlynufe, žolę, me
džius, tai1 nebusfiparkų. Vieto
je parkų, rastume tik pūsty- 
nę-purvą.

Transportininkai 
Prašys Pakelti Algas

CIO Transport Workers 
Unija reikalaus pakelti algas 
15 nuošimčių. Taipgi reikalaus 
numažinti darbo valandas nuo 
48 ir 44 iki 40.!’visiems mies- 
taviems tranzito; darbinin
kams, L: /

Unijos mitingas suformula
vimui reikalavimų įvyks tre
čiadienį, - Manhattan Center, 
New Yorke, kaip skelbia, Aus
tin Hogan; lokalo 100 prezi
dentas.

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

Kanados
Black Horse Alė

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

Juozo Lugausko
HAPPY DAYS RĘSTA Ii; \ VI' & BAR
426 South 5th St, ‘ Brooklyn, N.Y.

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta pupta, pasivaišinimas 
4 bei pare. Prašome užeiti pašilinksminti.

Salę išnomuojame del puotų, pokilių, krikštynų 
Ifcrraį vestuvių.

■> Valgiais ir gėrimais aptarnaujami Žemom kainom.

iKi

Jaunas Vyras Įsipynė j
Keista Padėt j

Brooklynietis jaunas vyras 
Adolfas Kulikauskas aną die
ną tapo pašauktas į Bayside 
policijos stotį, kad patirti, ar 
jis. turėjęs auto nelaimę. Jam 
ten nuėjus, detektyvai jį su
laikė. Jį kaltina, kad jis au- 
tomobiliumi užgavęs jauną 
moterį. Kad paskui, vieton 
nuvežti į ligoninę, ją nuvežęs 
į priemiestį tikslu išprievar
tauti. Jie taipgi kaltino, būk 
jis paskiau kitą moterį užga
vęs tiksliai ir po to taip pat 
su ja pasielgęs.

Pirmadienį įvyko jo kvoti
mas prie teisėjo, Ridgewoode, 
bet prie uždarų durų. Anot 
spaudos, detektyvai tikrinę, 
būk jis prisipažinęs. Kaltina
masis gynėsi nekaltu. Tačiau 
sulaikytas po kaucija tolimes
niam kvotimui' grand džiūrės 
teisme. Ką atras džiūrė, teks 
palaukti ir pamatyti.

šių žodžių rašėjai teko ma
tytis su kaltinamojo žmona ir 
jos šeima. Jie ant kaltinamo
jo jokios nuožiūros neturi ir 
pranešimas, kad jis sulaiky
tas, trenkė į juos lyg žaibas 
iš giedrios padangės. Jie kol 
kas dar nebpvo prileisti su

Lietuviu Laisvės 
Radio Programa 

f'
Lietuvių Laisvės Radio Programa 

yra transliuojama iš stoties

WBYN, 1430 klė. 
Brooklyn, N. Y;

Nuo 10:30 iki 11 vai.
SEKMADIENIŲ RYTAIS 

Priimame asmenų, organizacijų ir 
biznių pranešimus. Vedybų, gimi- 

jpnų, njirtiės prdnešimus ir tt.
Stokite Į 

Lietuvių Laisvės 
Radio Klubą

Kas aukos dolerį ar daugiau _ 
laikymui šios radio programos 
bus to klftibo pilnateisiu nariu 

pėiv ištisus metus.
Remkite Šią Programą 

Parengimais, ir Aukomis 
Kur tik ši programa yra girdima 
visur .reikia organizuoti kliubus ir 
ruošti’ pramogas jos palaikymui.

Siųsdami čekius ąr money- 
ordėriuš išrašykite:

LITHUANIAN LIBERTY 
RADIO CLUB 

ir siųskite sekretorei 
LILLIAN BELTE ’ 
427 Lorimer St., 

Brooklyn 6, N. Y.

pa-

TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
Antanas Laimonas, .

Savininkas 
Š06 UNION AVENUE'
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

1^

'J ’ '

Dariaus-Girėno
Fondui Piknikas

Dariaus-Girėno Paminklui 
Statyti Komitetas rengia pik
niką birželio (June) 7-tą, Dex-, 
ter Parke, 74-11 Jamaica 
Ave., Woodhaven, N. Y. Pra
džia 2 vai., po pietų. Įžanga 
60c asmeniui. Pelną skiria pa
minklo fondui. Visoms draugi
joms ir kuopoms yra išsiunti
nėti tik i etai.

Dalyvausiantieji piknike įsi
gykite tikietus savo organiza
cijos valdyboje.

Komitetas prašo visų drau
gijų, kurios nebūtų gavusios 
oficialio kvietimo (dėl stokos 
pas komitetą jūsų antrašo), 
paskaityti šį pranešimą oficia
liu kvietimu, atvykti į pikni
ką.

Užsisakant iš komiteto ti- 
kietų ar siunčiant auką, prašo 
pašto perlaidą išrašyti: Da
rius Girėnas Monument Fund 
ir pasiųsti iždininkui P. J. 
Montvila, 251 Etna St., Brook- 

kaltinamuoju pasimatyti, tad 
negirdėjo jo paties žodžio, ta
čiau sako, jog jiems atrodo 
negalimą, kad jis būtų taip 
pasielgęs.

Ir, iš tikro, žiūrint į.gražią, 
jaunutę žmoną, į linksmutį, 
dar nesuprantantį nelaimės 
mažytį sūnelį, į visą malonią 
šeimą ir šeimyniškai švarią, 
jaukią aplinką net šalutinis 
asmuo kažkaip pagauni vil
ties, kad gal viskas išsiaiškins 
buvusi baisi klaida. Kad gal 
susirūpinusiai šeimai sugrįš 
ramybė ir džiaugsmas.

R.

r ; . . ....

Ii

i*

x 4Midi puaiapit 
Laisvė—-Liberty ,Lith. Daily * 
Ketvirtad., Gegužės 8, 1947

Į Bronx žvėrinčių iš Pietų 
Afrikos atvežta didžioji 
paukštė ostrich (strausas-stru- 
sis), sverianti 330 svarų, įkai
nuota $500. Bėgiu keturių vi
durvasario mėnesių paukštė ' 
dedanti kiaušinius kas ketvir
ta diena.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

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

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

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

PARDAVIMAI
Parsiduoda dviem šeimynom ak-, 

meninis namas, su 11 šviesiais kam
bariai}/: 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.)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau sesers Marijos Mekai

tės, žinau kad vedusi, bet po vyru 
pavardės nežinau. Paskutini syki 
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. (103-10R)
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