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Sugrįžusio iš Vokietijos 
Balsas.

Didžiajai Poetei Paminėki.

Mokslininkai, > 
Netiki Amnestijai. 
Ieškojimas Nesančiųjų.

Rasa A. BIMBA Metai. XXXVII. Dienraščio XXIX.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina$7.00 Metams
Užsieniuose $9.00
Bro^klyne $8.00

Kopija 5c

. LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. ¥.

• Telephone: Stagg 2-3878

Rytoj Laisvėje tilps straips
nis “Iš Vakarui Vokietijos į 
Gimtąją. Lietuvą.” Jį mums 
prisiuntė jaunuolis P. Liau- 
danskis, šiomis dienomis sugrį
žęs iš Vokietijos į Lietuvą.

Liaudanskis rašo apie savo 
patyrimus Vokietijoje, kurion 
jis buvo nacių prievarta išvež
tas. j Ypatingai svarbių, infor
macijų Amerikos lietuviams 
jis patiekia apie lietuviškų fa
šistų ir kriminalistų veiklą pa
bėgėlių lageriuose. Jis pats ten 
buvo, matė ir patyrė ant sa
vęs.

Senatoriai Atmetė 
Tafto Siūlymą Ardyt

I Aižiąsias Unijas
Taftas Siūlė Užginti tai Pačiai Unijai Vesti Derybas 

Plačiomis Pramonėmis; Piršo Skaldyti Unijas
SU

NEPAVYKSIĄ FRANCUOS 
VALDŽIAI BE KOMUNISTŲ, 

PAREIŠKĖ J. DVCLOS

Liaudanskis pilnai patvirti
na tai, ką mes sakėme, at
seit, kad grūmojimais ir net 
žudymais fašistiniai krimina
listai neleidžia švariems pabė
gėliams grįžti Lietuvon.

šį Liaudanskio straipsnį tu
rėtų perskaityti kiekvienas 
Amerikos lietuvis.

Lietuvi y Literatūros Draugi
jos Moterų Komisija išleido 
puikią brošiūrą apie didžiąją 
lietuvių tautos poetę Salomė
ją Nėrį. Toje septynių dešim
tų puslapių brošiūroje sukuop
ta labai daug brangios me
džiagos apid tos mylimos poe
tės gyvenimą, kūrybą ir veik
lą.

Brošiūrą parašė žymusis 
Lietuvos rašytojas Antanas 
Venclova, su kuriuo turėjau 
garbės plačiai susipažinti bū- 

' damas Lietuvoje. Trumpą įva- 
dėlį brošiūrai parašė Rojus 

< Mizara. Ten Rojus sako: '
“Salomėjos Nėries gyveni

mas-—, apverktinai-*trumpas, 
tačiau jis buvo kupinas istori- 

* nių įvykių ir brandus darbais, 
** kurie lietuvių grožinėje lite

ratūroje visuomet užims vie
ną garbingiausiųjų vietų.”

Washington.’ — Senatas 
trečiadienį 44 balsais prieš 
43 atmetė republikonų va
do sen. Roberto Tafto siū
lymą taip “pastiprinti” 
prieš - darbininkišką bi- 
lių, kad būtų uždrausta di
džiosioms unijoms atsto
vauti darbininkus derybose 
su. plačiomis pramonėmis. 
Taftas piršo pripažint tik- 
.tai atskiras vietines unijas 
derybose su fąbrikantais ir 
tiktai, toje pačioje apskrity
je arba miesto ribose. Taf
to sumanymas su kitais ti
ni jinių. teisių aprėžimais 
siekė paversti unijas tiktai 
.vietinėmis kompaniškomis 
unijėlėmis.

Prieš Tafto “pataisym^* 
balsavo 28 demokratai ir 
16 republikonų, o už jį 31 
republikonas ir 12 demok
ratų.

Newyorkietis republiko
nas senatorius įves, kalbė
damas prieš Taftą, parei
škė, kad toks įstatymas 
“suardytų organizuotą dar
bininkų judėjimą ir paša
lintų unijizmą kaip jėgą 
mūsų visuomenėje.” Jeigu 
būtų priimtas Tafto suma
nymas, tai jis “turbūt, .dau
giau prisidėtų prie laisvės 
naikinimo Amerikoje, negu' 
kuris kitas dalykas,” pri-, 
dūrė senatorius įves.

Paryžius. i— Francūzų 
Komunistų Partijos sekrę- 
torius Jacques D.ųclos sakė 
N. Y. Herald Tribune ko
respondentui: “Nors mes 
laikinai pašalinti iš val
džios, bet norime bendra
darbiauti su valdžia visuo
se darbinink

Trumanas Reikalauja
Verstino Rekrutavimo

Balsas Arabam J.
Tautų Komitete

se darbininkų klasei nau
dinguose dalykuose. Dabar
tinėje valdžioje yra tokių 
vidujinių prieštaravimų, 
kad jie nesutaikomi. Aš ži
nau, jog mes (komūnistai) 
užimame teisingą poziciją, 
ir kitos partijos netrukus 
pradės mąstyti panašiai, 
kaip mes.”

Komunistų vadas Duclos 
užginčijo tvirtinimus, būk 
komunistai kurstą streikus, 
nors jie ir remia darbinin- 
kų reikalavimus pakelti al
gas, kuomet socialistų va
dovaujama valdžia nenu- 
muša Reikmenų kainų; kaip 
buvo žadėjus. Komunistai 
yjač siūlo bonus - priedus 
darbininkams už našesnį 
d arba. \ v

prieš 2,125, ųžgyrė pasiel
gimą socialisto premjero 
Ramadiero, kuris pašalino 

'visus penkis komunistus 
ministrus; Suprantama, kad 
daugumas, eilinių socialistų 
pageidauja komunistų da
lyvavimo valdžioj.

z Pats generalis Socialistų 
Partijos sekretorius Guy 
Mollet tos tarybos susirin
kime vadovavo Ramadiero 
politikos priešininkams.

SNIEGAS NEW YORKO 
VALSTIJOJE

cuse mieste, New Yorko 
valstijoj, buvo prisnigta 
dviejų colių storio sniego 
sluoksnis naktį iš trečiadie
nio į ketvirtadienį.

Dabar labai svarbu brošiū
rą “Salomėja Nėris” plačiai 
pask Risti. Nuo savęs raginu 
visas Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopas tuojau bro
šiūros užsisakyti. O ypatingai 

• smarkiai turėtu pasidarbuoti 
moterų kuopos ir kliubai.

Washington, geg. 8. — 
Pasikalbėjime su reporte
riais prezidentas Truma
nas, 63 ;metu amžiaus su
kaktyje, reiškė pasitikėji
mą, kad' bus išlaikyta pa
sauline taika ir Jungtinių 
Tautų veikimas., Kartu 
Trumanas pranešė, kad jis 
ragins kongresą būtinai iš
leisti Įstatymą verstinam 
karinės tarnybos įvedimui.

Alkanų Chiny Riaušės 
Shanghajuj ir Kitur

Nors kartą ėmė mūsų moks
lininkai ir pavėlavo. Jie ‘‘tik 
dabiir” surado ir paskelbė, ką 
jau seniai žinojo kiekvienas, 
Lietuvos mužikas dar mūsų 
jaunystės laikais. Jie sako: 
šaltam ore žmogus turi dau- 

|< giau valgyti. Prie 92 laipsnių 
šilimos, girdi, užtenka per 

I A dieną 3,100 kalorijų, o prie 30 
laipsnių jau pilvas būtinai tu
ri gauti kasdien maisto su 4, 
960 kalorijų.

K - ★ ★ ★ -
Žmogaus palvas orą puikiai 

supranta, štai Har viena pa
slaptis mūsų mokslo* vyrams 
pasiskaityti: šaltam ore žmo
gaus apetitas daug gražiau., 
veikia.

Ar atsimenate, kaip skanu 
būdavo žiemos metu lietuviš
kam miške juoda, sušalusi 
duona su dar labiau sušalu
siais lašiniais? Čia medžiai 
pleška nuo šalčio, ,čia sniegu 
•braidai iki kelių, b Čia, kaip 
mes-sakydavome, tau, žarna 
Žarną ryja!

Komercinė spauda skun
džiasi, kad Graikijos partiza
nai netiki . fašistinės monar- 
chistinės jvaldžios nuoširdumu 
ir juokus krečia iŠ jbs pa
skelbtos amnestijos.

O kas pikčiausia, tai kad 
, tie partizanai nė mūsų nebe- 

klausor Mes juk tą valdžią 
stačią doleriais apipilsime —? 
taip mes ja pasitikime ir taip 
mes ją mylime, o tie Graiki
jos kalnų sakalai ją visaip Į<o- 
lioja ir dar jai ginklu grumo- 

(Tąsa 5-me ptffiT.)
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Lake Success, N. Y. 
Jungtinių Tautų seimas 1 1 • f '• V -< VI • L —

Žymėtina, gąd tik mažas 
daugumas nącionalės socia
listų tarybos,, 2,5^9 balsais

NEGRAS IŠRINKTAS 
MIESTO TARYBON

Winston-Salem, North. 
Carolina. — Negras kuni
gas Kenneth R. Williams 
tapo išrinktas miesto tary
bos nariu. Tai dar pirmas 
negras šioj valstijoj įeina į 
miestinę tarybą.

Brazilijos Valdovai 
Uždarė Komunistų 
Partiją ir Unijas

Brazilijos, Komunistai Turi 17 Kongresmanu, b Senatorių, 
18 Sostinės Tarybos Nariu ir 63 Atstovus Seimeliuose
Rio de Janeiro, Brazilija. 

— Trečiadienį vyriausias 
Brazilijos rinkimų tribuno
las trimis balsais prieš du 
nusprendė uždaryti Komu
nistų Partiją.

Tą pačią dieną preziden
tas Eurico Gaspar Dutra 
“suspendavo (uždarė) Še
šiems mėnesiams” Genera- 
lę Darbo Unijų Konfedera
ciją (sąjungą).

Policija tuojau iškrėtė ir 
užėmė Komunistų Partijos 
centrus ir raštines ištisoje 
Brazilijoje. Ginkluotais po
licininkų būriais tapo ap
statyta visos vietos, kur 
susirinkdavo - k o m unistai 
arba “kairieji” darbininkai.

Prezidentas, uždaryda-

Franci ja Gausianti 
Stambią Paskolą

i 39 
balsais prieš Į. pakvietė- -ir 
Arabų' Aukštesniojo "Komi-, 
teto Atstovus, kad pareikš
tu savo nuomones politi
niam seimo komitetui apie 
Palestinos klausimus. Nuo 
balsavimo susilaikė Sovietų, 
ir 10 kitų kraštų delegatai. 
Žydų Agentūra buvo pir
miau pakviesta į tą komite-

Okla. Seimelio Narys 
Pašovė Senatorių

ISPANŲ STOKAI
APIMA MADRIDĄ 
IR BARCELONA

TURKUOS VALDŽIA , 
ORGANIZUOJA SAVO 
NEVA UNIJAS

iš

Shanghai, geg. 8. — Čia 
įvyko smarkios alkanų chi- 
nų riaušės prieš heįperka- 
mai aukštas ryžių kainas.* 
Dėl to uždarytos beveik vi
sos maisto krautuvės. Jos 
apstatytos policiniais sar
gais, kad žmonės neplėštų 
maisto. Alkanųjų demonst
racijos ivyko ir keliuose ki

nuose Chninijos miestuose.

DAUGUMAS TELEFONISTU' 
DAR STREIKUOJA

New York. — Skaičiuoja
ma, kad dar streikuoja Bau
giau kaip pusė visų 350,000 
telefonistų įvairiose valsti
jose, nežiūrint sutarčių pa
skirose vietose. New Yprke 
dar streikuoja 19,000 tele
fonistų, o New Jersey 34,- 
500.

Neamerikinis Komitetas 
Kvočia Judžiy Aktorius

Hollywood; Calif., geg. 
& — Čia atvyko kongreso 
Neamerikinių Veiksmų Ko
miteto nariai iš Washingto- 
no. Jie kvos judamųjų pa
veikslų aktorius, ieškodami 
komunistu tarp jų. Neame- 
rikin. tyrinėtojai tvirtina, 
kad bent- vienas tų aktorių 
nuošimtis esą “tikri raudo
nieji”, o daugelis, kitų pri
tariu komunistam. >

Oklahoma City,, Okla. — 
Valstijos seimelio narys 
Jimmie Scott, 35 metų, pa
leido dvi revolverio kilikas 
ir peršovė kulšį Okla. val
stijos/ senatoriui Tomui 
Anglin’ui, 64 metų. Angli- 
nas buvo išsitraukęs revol
verį, bet Scotto, buvusio 
marino, kulka pakirto sena
torių pirma, negu Šis pas
pėjo iššauti.

’ > \ ‘A

Sen. Anglino advokatų 
firma išgavo tėismę per
skyras Scotto pačiai ir rei
kalavo,, kad Scott sumokėtų 
jai1 skambią sumą pinigų. 
Už tai Scott ir keršijęs 
jam. Abudu yra demokra
tai ir parapijonai.

Paryžius.— Ištrukę 
Ispanijos : respublikiečiai 
gavo žinių, kad išsivysto 
streikai sostinėje Madride 
ir Barcelonoje prieš Fran
ko fašistų valdžią. Visų pir
ma streikas kilo Bilbao, 
mieste, baskų tautos centre 
šiaurinėje Ispanijoje. Bil
bao darbininkai sustreika
vo dėl to, kad valdžia puo
lėsi bausti darbininkus, ku
rie Pirmojoj Gegužės metė 
darbą ir išėjo į demons
tracijas. Dabar Bilbao mie
ste streikuoja 50,000 žmo
nių, arba trys ketvirtada
liai visų pramonės darbi
ninkų.

9 _______ ' ___________ _

ALKIS AMERIKINĖJE 
VOKIETIJOS SRITYJE

Berlin. — Nors Amerika 
pen į metus įgabeno .maisto 
<iž $340,000,000, bet 17 mi
lionų žmonių< vokiečių ame
rikinėje Vokietijos srityje 
alksta labiau, negu pernai. 
Miestuose vokiečiai gauna

London. — Turkijoss val
džia šių metų pradžioje už
darė visas laisyas darbinin
kų unijas, o dabar jinai Or
ganizuoja* savas neva darbo 
unijas, kąip praneša žinių 
agentūra ALN. , Pirma to
kia “unija” įsteigta Zon- 
guldake, anglies ir geležies 
pramonių centre. Srities 
gubernatorius ir valdinis \ 
darbo komisionierius yra 
šios “unijos” pirmininkai. 
O jos čarteris užgina bet 
kokius streikus, uždraudžia 
susisiekimus su darbinin
kais kitose pramonėse ir 
griežtai užgina bet kokį 
veikimą politiniuose klausi
muose. x

Paryžius. — r Franci joą 
finansų ministrai Robertas 
Schumann pranešė, kad 
Franci ja gaus 250 milionų 
dolerių kaipo pirmąją pas-* 
kolos dali iš Pasaulinio 
Banko. Tokią paskolą užgy- 
ręs amerikonas to banko 
direktorius (po to, kai išsi
laikė socialisto premjero 
valdžia, pašalinusi komuni
stus ministrus)., z

mas Darbo Konfederaciją, 
paskyrė savo administrato
rius pribaigti jos unijoms.

Brazil. Komunistų Parti
ja turi 180,000 narių. Rin
kimuose sausio mėnesį šie
met komunistai gavo apie 
800,000 balsų. Buvo išrink
ta komunistų vadas Luis 
Carlos Prestes senatorium 
ir 17 komunistų kongres- 
manais. Tų rinkimų padėko
je 18 komunistų tapo na
riais sostinės Rio de Janei
ro tarybos, susidedančio's 
50 narių/ .

O i Sao Paulo ir kitu 
stijų seimelius išrinkta 
komunistų atstovai. Be to, 
rinkimus laimėjo aštuoni 
komunistu remiami kandi
datai į valstijų gubernato
rius.
POGRINDINĖ PARTIJA 
PER 25 METUS '

I

Per 25 metus, iki 1945 
metų, Komunistų Partįją. 
buvo uždrausta, ir tik slap- 

. tegalėjo veikti.JžymTan*

Ginčai dėl Komisijos 
Palestinai Tyrinėti

TRYS JANKIAI NU- 
SMĘRKTI MIRT .

Okinawa., — Karinis a 
merikonų teismas šioje sa 

Joj nusmer^kė mirt 3 savo ka 
reiviusį kurie išžagino vie 
ną "japonę. *

\ •

Bostono srities telęfonis-

Lake Success, N. Y. —- 
Jungtinių Tautų seimo po
litinis komitetas svarsto, iš 
kurių kraštų atstovų suda
ryt komisiją Palestinai ty
rinėti. Amerikos delegatas 
Warren Austin argumen
tuoja, kad ton komisijon 
neįeitų nė vienas iš penkių 
didžiųjų talkininkų. Austi-* 
nas siūlo, kad komisijoj da
lyvautų tiktai-Kanada, Če- 
choslovakija, Iranas, Ho- 
landija, P eini, Švedija , ir 
Urugvuayūs. Argentin. de-z 
legatas sakė, į tyrinėjimų 
komisiją turėtų įeiti atsto
vai, visų Penkių Didžiųjų ir

i ša-tik apie pusę bei: trečdalį tams pakelta alga penketu dar šeši nuo mažesniųjų 
sveikatai Reikalingo maisto, dolerių savaitei. lių.

Trumano Mokymas Veikia Brazilijoj, Sako Daily Worker;
New Yorko Daily, Wor-u veikė visai dęmokratiniais Wall Stryto ir Washingto- “Argentinoje generolas 

1 • 1 • T T T"% • 1 • ♦ 1 "S • nė • 1 * i *■ • . • • •   — m.ker įtaria, kad ^Brazilijos 
valdžia, pagal “Trumano 
mokymą”, uždarė Komuni
stų Partįją ir Darbo Unijų 
Konfederaciją. ’

“Trumano mokymas, Ris
damasis į kitų tautų apsi
sprendimo laisvę, —- rašo 
Daily Worker, be afiejo, 
paveikė Brazilijos reakci
ninkus ir davė jiems drą
sos jfrieš Brazilijos komu
nistus ir Brazilijos darbi
ninkų judėjimą.

“Brazilijos ’ k o munistai

būdais. Jie smerkė bet ko
kius “putšus” (dirbtinius 
sukilimus). Jie stojo už ga
mybos padidinimą Brazili
joj, už femes' nuosavybės 
pertvarkymą ir už ramią 
Brazilijos žmonių pažangą.

“Prez. Dutra, darydamas 
sauvališkus žygius " j prieš 
tą Brazilijos minių parti
ją, -parodo,/ kad jis aplei
džia konstituciją ir atidaro 
duris į karines avantiūras. 
Ji$, pasiduodamas Truma
no mokymo spaudimui iš

no, apleidžia ' ■ tautinius 
Brazilijos reikalus. "

‘ “Trumano mokymas daro 
didelį spaudimą ir kituose 
Lotyniškos Amerikos kraš
tuose prie^r komunistų ju
dėjimą.

“Čilėj e, komunistai tapo 
pašalinti iš naujosios Gab
rieliaus VicĮelos valdžios. •

“Amerikinio imperializ
mo agentai kubiečiai daro 
(žiaunas provokacijas prieš 
Kūbos Darbininkų Konfe
deraciją. ... ' ,

Juan Peron jau davė ženk
lą, kad jis nori susitart; su 
amerikiniu kapitalu, todėl 
jis neseniai areštavo ' 200 
komunistų, suėjusių į lega- 
lį susirinkimą Buenos Ai
rėse. , * . -

“Pažangiosios . organiza
cijos šioje/ šalyje privalo 
protestuos prieš tokias ata
kas, kurios Šturmuoja de
mokratiją Lotyniškoje A- 
merikoje.” r

ORAS.—Būsią š?lčiau.

siąs komunistų vadas, da* 
bartinis senatorius Prestes, 
buvo 9 metus išlaikytas ka
lėjime iki 1945 metų balan
džio. Taigi Komunistų Par
tija viešai veikė tik per po
rą paskutinių metų.
PREZIDENTAS LAUŽO 
KONSTITUCIJĄ

1945 m. gruodyje buvo iš
rinktas steigiamasis sei
mas, kuris pagamino naują 
Brazilijos respublikai kon-’ 
stituciją. Ši konstitucija 
užtikrino darbininkams tei- 

isę laisvai organizuotis į sa-.
vo sąjungas bei unijas. Da
bar prezidentas Dutra su- | 
laužė tą konstitucinę teisę. 1

Menama, jog Komunistų 
Partija 'kreipsis į Aukš
čiausią Teismą, ka<| pahai- į 
kintų jos uždraudimą ir 
pripažintų komunistus tei
sėta politine partija.
SVARBIAUSIA PIETŲ 
AMERIKOS ŠALIS

Brazilija yri svarbiausia 
Lotyniškos Amerikos res
publika. Jįnai turi 45 milio- 
nus gyventojų, o Brazilijos 
'žemės plotas (įidesnis, negu 
Jungtinių Valstijų.

M 
' ■ 1 
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Telefonų Vadai Leidžia 
Vietines Sutartis .

Washington.
Telefonistų Sąjungos vadai 
sutiko, kad telefonų strei- 
kieriai gali dalyti atskiras 
sutartis per savo vietines 
unijas su kompanija. Va
dai ^akė, trūkstą lėšų vi
suotinam streikui palaiky
ti. Pranešama, kad baigtas 
tolimųjų telefonų streikas 
su algų priedais iki $4 per 
savaitę. .

Aukštieji

Maskva. Sovietų radi
jas sakė, anglų-amerikonų J 
radijai užsieniams pilni 
šmeižtų prieš Sovietu?. - •
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Mūsių garbinga ir demok
ratiška tvarka pradeda la
bai šlubuoti. Visokios indu
strijos pereina į monopoliš- 
tiniūs trustus. Ekonomijos 
srityj jau demokratiškumas 
išnyko ne tik darbininkam, 
bet ir smulkiem biznieriam 
ir net smulkiom korporaci
jom.

Čionai paimsiu tik meno 
biznį — Motion Pictures 
production. Septynios stam
besnės kompanijos 1946 me
tais išmokėjo savo dirban
tiem viršinihkam, 1,351 as
meniui, $74,0Ū7,959; arba 
abelnai jiems išėjo apie po 
$55,000 asmeniui.

Tos kompanijos yra: 
Metro, Fox, Paramount, 
Warner, RKO, Universal ir 
Columbia. Dar yra keletas 

.mažesnių kompanijų.
Metro kompanija, kuri 

taip paprastai yra vadina
ma, ir viena iŠ didžiausių, 
kurios biznio mėtai baigėsi 
šu rugp. 31 d., 1|946 metais, 
išmokėjo savo 521 viršinin
kams virš po $100,000 į me
tus; o 90 žemesnių viršinin
kų gavo nuo $50,00'0 iki 
$100,000 į metus.

Kas yra judamų paveik
slų industrijoj, tas, galima 
sakyt, yra ir kitose indus? 
trijose. Savininkai tų indu
strijų ima neišpasakytas 
sumas pinigų; jie taipgi 
moka savo parinktiems vir
šininkams didėles sumas. 
O kaip yra sū didžiumos tų 
industrijų darbininkų už
darbiu? Kaip jie verčiasi su 
savo uždarbiu? Kokis jų 
skaičius yra?

Šituos atsakymus lai po
nia Eleanor Roosevėltienė 
atsako. Ji savo kolumnoje 
rašė: Mūsų šaly 70 nuoš. 
darbininkų uždirba mažiau 
$3,ŪbO į ‘ metūs. Jų/padėtis 
apgailėtina; j-r

Na, o turime gerai paty
rimo gyvenime, > kad 70 
nuošimtis darbininkų, kurie 
gavo pereitais metais ma
žiau kaip $3,000 uždarbio, 
ji'ė turi didesnės" šeimynas 
išmaitint negu tie, kurie už
dirba daugiau tos skaitli
nės.

Mat, jau taip .dievo pa
tvarkyta, kad vargšas dar
bininkas pasitenkina “die
vo dovana” tik su savo pa
čiute. O jo pačiutė, taip in
formuota kunigėlių, kad ji 
tūri atšidet ant dievo valios. 
Tai dievulis kad duoda, tai 
duoda malones! Tankiausiai 
pasitaiko, kad tos vargše
lės tarripa dievo apdovano
tos nuo 5 iki 10 vaikelių!

Na; o tie, kurie daug pi
nigų Uždirba, savų pačiukių 
nekankina. Jie tokių randa 
tada, kada jie nori. Ir jos 
ne tokios kvailos. Još “die
vulio' įšakyfnų” neklauso. .

apykantą prieš savo šalies 
piliečius ir kitas tautas ? •

Krikščionybė, sakoma, 
buvo tam įsteigta, kad pa
gelbėjus skriaudžiamiems, 
nustumtiems, paniekintiem 
ir sūvargusiems. Bet . kas 
dabar darosi ?

Bažnyčia eina ranka ran- 
kori su turtingais. Dar 
daugiau, bažnyčia užtaria 
turčių klesą/ o kovoja su 
tais, kurie bando gelbėti 
tiems, kurie yra skriaudžia
mi; Kbvotdjais dabhr už 
Vargšų reikalus daugiausiai 
rūpirtaši komunistai. Jų už 
dolerius nenupirksi. ' .

Krikščionybės darbą da
bar dirba komunistai. Kad 
taip yra, tas visiems yra ai
šku. Už tad dabar paisida- 
vėliai taip smarkiai puola 
juos. " 1

t i . - -Jau. buvo rašyta ir musų 
spaudoj apie Henry Fordo 
mirtį. Kaip žmogus, jis bu
vo gabus ir sumanus. Jeigu 
jis būtų savo sumanumą ir 
gabumą panaudojęs Abelnai 
visuomenei, be abejonės, jis 
būtų tos visuomenės labiau 
ir neužmirštančiai pagerb
tas. Kaip dabar yra, vieni 
jį gerbia, kiti ne.
. Tiesą; jąm įvedus aštuo- 
nių valandų dienos darbą ir 
5 dolerių užmokestį 1913 m. 
savo dirbtuvėse dirbantiem 
darbininkam, sukrėtė kitų 
industrijų savininkus, kaip 
drugys. Tada uždarbiai dar 
buvo maži. Kurie uždirbda
vo 4 dolerius i dieną, tai bu- 
.vo labai didelė užmokestis. 
Prieg tam jo industrijoj 
buvo įvesta tyrinėtojų sky
rius, kurių Marbas buvo 
nuvykti į sunkaus darbo 
žmonių n’amus, kad paty
rus, kaip jie gyvena, duo
dant j iėms patarimus ir nu
rodymus, kaip geriau būtų.

Henry Fordą tada tūlų 
industrijų savininkai' ir jų 
pagelbininkąį v a d indavo 
komunistu itonarchistu.

Henry Fordas betgi buvo 
stipriai įsitikinęs į indivi
dualizmą. Jis buvę Vienas iš" 
stambiausių turčių Jungti
nėse. Valstijose. O gal į būt 
ir turtingiausias asmuė ne 
tįk Jungtinėse Valstijose, 
bet jr visam pasauly. Bilio- 
ni'erius! ' ? ,

Jis turi višokių bizniškų 
įstaigų įsteigęs. Henry 
Ford Hospital, Greenfield 
Village, kurioje yra įsteig
ta Thomas Edison paminė
jimui skyrius; daug laukų 
ir miškų supirkęs. Ir ne tik 
šioj šaly jis turėjo turtus 
Supirkęs, bet visose svieto 
dalyse. Jo industrija jau 
vadinosi “Henry Ford Em
pire”. Visi turtai priklausė 
jam, jo pačiai ir sūnui Ed- 
sel Ford,-kuris mirė 1943 
metais, vos sulaukęs 49 me
tusi

Jo'visose įstaigose šva
rumas yra ■ pavyzdingiaur 
sias. ; • / \'r : ■

Jis smarkiausiai kovojo 
prieš, uniją,-Bet pirmas iš 
stambiųjų iridustrialištų pa
sidavė •— .pripažino uniją.

Bėf reikia neužmiršt, kad 
1932 metais, būriui bedar
bių einant prie jo' dirbtu
ves prasyti darbo ar duo
nos, kėturi jaunuoliai; buvo 
hū’šaūfi! Taipgi daugelis 
kitų yfa! nultehtėję organi- 
žuojaht Uniją. i

Dabar visas turtas ’ perė
jo jo' sūnaus šeimynai, kuri 
susideda iš marčios ir kė4 
tūrių vaiką. Taipgi i? jo

šinlųjų partijų vergu ir 
įrankiu. Kaip greitai, jiš 
joms pasidarys nebereika
lingu, joS jį ir visus socia
listus išmes Už tvoros. Isto
rija kupina panašių pamo
kų. Ramadier ir Blunfi ne
simoko iš istorijos.

kiai parodo lietuviški kle
rikalai. Jie niekada nėra 
ištarę gerą žodį už strei- 
kuojančius darbininkus. O 
štai So. Bostono klerikalų 
“Darbininkas” visiškai at
virai išeina ir pasmerkia 
streikus. Tasai geltonla- 
pis sako:

Kadangi dabartiniai strei
kai yra taip organizuojami, 
kad be smurto juose beveik 
niekados neapšeinama, ' tai 
jie ir nepateisinami -tiek do
riniu, tiek soėialiniu atžvil
giu*. Smurtas, prievarta iš
šaukia ne ’ką kitą, kaip tik 
smurtą. Katalikai darbinin
kai gali ’ rasti geresnius. pro
testo būdus už dabartinius 

• streikus. Jie.savo teises ga
li ginti ir reikalavimus pa
reikšti per savo organizaci
jas, .savo gerai argumentuo
ta žodžiu ir. raštu . *Kad ši
tas, būdas’ gali būti-riet ma
teriališkai pasekmingėsnis, 
tai rodo- .kąi kurie pavyz
džiai Amerikoje ir kitur, 
kada smuikuojančius strei
kininkus policija išvaiko ir 
teismai nubaudžia, o katali
kų darbininkų įgaįiotinius 
darbdaviai mielai' pasikvie
čia tartis. (“D.,” geg. ,1.)
Tikra' tiesa, kad streikiė- 

rius dažnai policija muša ir. 
šaudė, o kunigu agentus 
saindytojai pasikviečia tar
tis. Taip dažnai streikai 
būna sulaužyti. Gerai, kad 
dabar “Darbininkas” atvi
rai pasakė, kaip klerikalai 
padeda samdytojams strei
kus laužyti.

DžlAUtlSMAŠ SU BAIME
Chicagos Draugo - redak

torius labai pasitenkinęs, 
kad Francūzijos komunis
tai “išmesti iš valdžios.” 
Tai esąs “antausis komu
nistams.”

Bet kiek apsigalvojęs, kad- 
gali būti perdaug apsi
džiaugta, Šimutis sako:

“Tuo tarpu dar sunku 
pasakytų kokias pasekmes 
turės šis Ramadierio žy
gis, nes komunistų frakci
ja parlamente yra gausin
giausia, kaipo paskiras 
politinis vienetas. Bet blo
giau nebus. Vyriausybė 
turės laisvesnės ran’kais 
veikti neprikl aų s o m ai. 
LigŠiof jai trūkdė koto- 
nistai” (“D.,” geg. Q d.).

Nuo Šimučio „neatšilieka 
“Naujienų” redaktorius P. 
Grigaitis. Jam ir’gi labai 
džiugu, kad Ramadier “pa
prašė komunistus eiti iš 
valdžios lauk.”

Tačiau ir jam tą didelį 
džiaugsmą šiek, tiek su
drumsčia neramios mintys. 
Grigaitis sako:

Klausimas dabar, ar 
Francūzijos valdžia galės 

' būti pastovų komųnistams 
esant opozicijoje? Iki Šiol 
buvo plačiai pasklidusi 
nuomonė, kad tai negali
mas dalykas. Komunistai 
esą tokiė stiprūs, jogei be 
jų , pagalbos Francūzijos 
valdžia būtų bejėgė. Ypa
tingai daug žalos jie galį 
padaryti valdžiai ir kraš
tui, panaudodami Genera
linę Darbo Konferenciją, 
kurioje komunistai tinri 
daug įtakos, kai kas net 
sako, visą kontrolę.

“Praktika parodys. Gal 
būt, kipšai nėra toks bai
sus, kaip jį piešia.” (“N.,” 
^g. 6.) ’

Aišku, kad: tiktai prak
tika parūdys, kaip bus. Bet 
nė tenka abejoti*, kad ne tik 
Ra'madiėriui, bėt ir šimu
čiui sū Grįgaičįū tėkš Vėl 
skandžiai nusivilti. Rama- 
dier griežtai pasūkb prieš 
FrančūzįjOs’/ darbininkus. 
Sunka tikėti, kad thiO kuliu 
eidamas jis per daug toli 
nužygiuotų; Jis tampa de-

__ ĮTZMO 
SUTEMOS

Koks- ten menševikas J. 
Tarnas gavęs- laišką iŠ Vo
kietijos, kufiame sakoma, 
kad būk kokia ten lietuvai
tė 1946 metais buvus nu-, 
vykus į Lietuvą. Tarp kit
ko, jinai pasakojanti:

Dėl nepaprastai didėlių so
vietų karo jėgų persekioji
mų/ partizanų- veikimas buvo 
priblokštas.

Jtios paveikė ir tas faktas, 
kad * neįvyko nieko naujo 
tarptautinėje politikoje. Pri
sidėdavo ir nuolatiniai nepri
tekliai, kasdien tekdavo ko
voti dėl labiausiai reikalingų 
daiktų, visada: tekdavę var
toti tiktai nelegalias priemo
nes.

Partizanai matė, kad jie 
užtraukdavo didelę nelaimę 
ir tiems Žmonėms, pas ku
riuos jie atsilankydavę. (N., 
geg. 3 d.). 

♦ - f '

s Tai pripažinimas, kad 
Lietuvoje fašistiniam ban
ditizmui visiškai nebesise
ka. Jie visas viltis dėjo ant 
karo tarpe Amerikos ir Ta- 
ryibų Sąjungos, bet tokio 
karo nėra/ Jie gyventojuose 
jokio pasitikėjimo neturi vir 
tiktai plėšimu gali pragy
venti. Plėšimas gi negali 
būti' populiarus. Lietuvos 
žmonės tokius .plėšikus 
gaudo ir baudžia. „

Čia pačių banditų prisi
pažįstamą, kad jų siautėji
mas užtraukia didžiausią 
nelaimę Lietuvos žmonėms. 
Na, o čia Amerikoje atsi
randa kietaširdžių,• kurie 
aukoja Amerikos Lietuvių 
Tarybai ir Bendrajam Fon
dui, kad fondų pinigais bū
tų šelpiami’ fašistiniai ban
ditai. - \

SKAITYTOJŲ 
BALSAI

Šypsenos

kjto.”
Verte Ps.

Aš mažai gerbiu žmo 
kuris šiandien? netapo 
mintingesniu negu jis 
yo vakar.-

“Laisves” Redakcijai 
« t

Klausimas: Kokių ja- 
godninko vėjų yra prigėręs 
buvęs Prancūzijos . premje
ras Leonas Blumas? Lai
ke karo Hitlerio okupttotoj 
teritorijoj, einant (siau
čiant) žiauriausiai žmonių 
žudynei ir deginimui, ypač 
žydų, Lėdhūi Blumtfi kai
po žydų tautybės žmogui 
nei plaukas nuo galvos ne- 
nusvilo. Montrealo spau
doje buvo gandų apie jį, 
būk Hitleris suteikęs jam 
geriausius daktarus ir jie 
sutaisę jo sveikatą viso
kiais įšvirkštimais. x •

Iš to matyt, kad L. Blu
mas ger^i pasitarnavo Hit
leriui iš Vienęs įmsės, o iš 
kitos pusės apgaudin^jp 
sąjungininkus dviveįdišku- 
mumu. Kitaip jis būtų bu
vęs sudegintas pirmoj ei
lėj. ' , ;

Laisvėj 1 d. balandžio, š. 
m., 4-tam puslapyj rašoma: 

. Paryžius.—Buvęs Pran
cūzijos, premjeras Leonas 
Blumas gavo medalį už pa
sipriešinimus > vokiečiams 
okupantams; Taip, matyt, 
jis ir priešinusi, kad sykiu 
sėdėdamas ant abiejų kė
džių, nuo kiekvienos ga*vo 
po medalį, kuomet kiti jo > 
broliai žydai buvo surasti 
ir pb "Žeme pasislėpę ir su
deginti. - . '

A. Bal-nas.

Trečiadienį New Yorko laikraščiuoše pasirodė 
trumpas Associated Press pranešimas iš Lohdono, jog 
tėfi gautas Tass pranešimas apie mirtį Tarybų Lietuvos 
Rašytojų Sąjungos pirmininko Petro Cvirkos; Smulkme
nos nepaduotos. Tenka laukti daugiau informacijų. Ta
čiau pačios žinios teisingumu netenka abejčti.

Petro Cvirkos mirtyje lietuvių tauta neteko vieno iš 
įžymiausių rašytojų ir veikėjų. Palyginti dar jaunę am

žiaus Cvirka jau spėjo savo kūryba gražiai papuošti lie
tuvių tautos grožinę literatūrą ir su ja plačiai sūpažin- 
dinti kitas didžiosios tarybinės žemės tautas. Jojo ank- 

į Styva mirtis yra labai skaudus smūgis naujajai Lietuvai, 
kuriai jis taip atsidavusiai ir pasišventusiai dirbo.

Petras Cvirka buvo daugiau negu rašytojas. Jis bu
vo veikėjas ir visuomęnininkas. Jis savo karjerą pradė
jo sunkiose Smetonos viešpatavimo dienose, neatlaidžiai 
savo gabia plunskna mušdamas fašistinę diktatūrą ir 
josios palaikytojus. Kai pagaliau Lietuvos liaudis pasu
ko socialistiniu keliu karo išvakarėse, rašytojas Cvirka 
nė valandėlei nesusvyravo. Jis pasiliko ištikimu tos liau
dies sūnum ir šilta ranka ėmės darbo. Visu karo metu, 
pasitraukęs į Tarybų Sąjungos gilumą, šis jaunas rašy
tojas kvėpavo Lietuvos liaūdiės dvasia, gyveno jos troš
kimais išsilaisvinti iš po vokiškųjų grobikų priespaudos,. 
Žodžiu ir raštu ją guodė ir drąsino nenustoti vilties.

Puikiai Petrą Cvirką pažino ir Amerikos lietuviai. 
Jo veikalus, “Žemė Maitintoja”, “Frank Kruk”; jo straip- 
stos Šviesoje ir dienraščiuose yra skaitę tūkstančiai 
Amerikos lietuvių. Todėl šiandien kartu su visa lietuvių 
tauta mes nulenkiame galvas prjėi šio taūraus tos tau
tos sūnaus karsto, Lai jo energija, darbai ir pasišventi
mas būną šiltu įkvėpimu, toms gyviesiems!

W PutfaPradžia

Kiekvienas nuoširdus taikos mylėtojas nuoširdžiai 
pasveikins^ pranešimą, jog tarpe Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų .'Sąjungos užsimezga- mokslinis bendradarbiavi- 
tos. Sakoma, kad bus apsikeista meteorologais. Penki 
atvyks Tarybų Sąjungostoeteorologai, o mes ten pasių
sime penkis.

Tai, suprantama, tiktai pradžia. Abiejų šalių liau
dis nori ir trūksta* glaudžiausio bendradarbiavimo. Ben
dradarbiavimas mokslo’ ir kultūros srityse ves prie .pla
tesnių pažinčių.

' Gal mūsų vyriausybė keičia tuo reikalu politiką. Kai 
* nelabai Seniai Amerikon buvo atvykę Tarybų Sąjųn'gos 

artistai, mūsų Teisingumo t Departmentas pareikalavo 
jjtafes užsiregistruoti svetimos valstybės agentais. Tai bu- 

vo,Negražus iš mūsų pusės įžeidimas. Reikia manyti? kad 
sykį vyriausybė Teisingumo Department™ neleis tų 

garbingų svečių akyse žeminti Amerikos vardą.

1
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Pavojinga Teftdėtttija
Mūsų valstybės sekretorius, suprantama, nori,. kąd 

Kongresas užgirtų vyriausybės programą dęl Graikijos 
ir Turkijos. Jo nebūtų prezidentas, tai aukštai vietai 
paskyręs1, jeigu jis prezidento neklausytų. Tai kiekvie
nam aišku. Visiškai suprantįOma, kad sekretorius Mar
shall ragina Kongresą tuojau tą programą užgirti.

Bet .tarne paraginime pasirodo tendencija, kuri pil
na pavojų. Sekretorius sako, kad Maskvos konferencijos 
nepasisekimas daro teikimą Graikijai ir Turkijai milita- 
rinės,paramos, skubiu ir būtinu reikalu. Tai reiškia gru- 
tojimą Tarybų Sąjungai. Tai reiškia diplomatinį pa
sakymą f Nepriimsite mūsų sąlygų, mes ginkluosime jūsų

Tokią politika nežada pasauliui' taikos. Kiekvienai, 
kam taika tikrai rūpi, šiandien žino, jog taiką gali už
tikrinti tiktai bendradarbiavimas jr susitarimas tarpe 
Jungtini^ Valstijų ir Tarybų Sąjungos. O prie susitari
mo bus sunku prieiti, jeigu viėha kuri puse grūmos kitai 
pusei. , ’ a

• Šiandien nebėga jokia paslaptis, kad Maskvos konfę- 
rėndjOš mėtų mūsų prezidento išstojimas su parama 
Graikijai ir*Turkijai pakenkė konferencijos darbams.

Pavojingas Nuosprendis
jungtinių Valstijų Aukščiausias Teismas išnešė nuo

sprendį, kad Federal’Burbau of Investigation bei kitos 
panašios prievartos įstaigd's turi teisę krėsti žmogaus 
namus be varanto* (teismo leidimo). Nuosprendis išneš
tas penkiais balsais pnieš keturis.

Teismo nariai Murphy ir Frankfurte?, kurie balsavo 
; prieš tąjį nuosprendį p’ateiškė: “Aukščiausias Teismas 

įvedė tokį pdndpą, kūrį? galės panaudoti ateityje 
nors valdžia, pasimojūsi nuslopinti opoziciją, primesda- 
ma jai išdavystę.” < «

Dabar smarki propagan
dą eina prieš komunistus ir 
jų pritarėjus. Jau neužten
ka spaudos, radio, bažny
čiose iš. ambonų, bet pradė
jo daryti net judžius. Fox 
kompanija ų gamina judį 
“Iron Curtain”. Warner 
kompanija gamins ir vieną, n-u šios

o tūli
Tūli judžiai “išjuoks” 
šalies komunistus, 
Sovietų Sąjungą.

Na, it kas .skleidžia liau
dies’ tarpe nęąpykanta?

Aiškiai' matyt, kad1 ko
mercinė spauda, radio, 
bažnyčios, ypąiingai Rotos 
katalikų. Na, o nuo dabar 
f? judžius tam pavartos.

Ar tai gražu skleisti nė-
■' ■■ 1....... ■ - ■ — ------------------- ■ .................... . .. —

šis nusprendis aiškiai' sulaužo Ketvirtąjį Fataisy- 
mą prie KonstRucijoš, kuris ūždraūdžia valdžios agen
tams įsiveržti į žmogaus narną ir, krėsti be ypatingu 
teisto leidimo. ‘ \ j ■ ?

Devyni žmonės,, kurie sudaro Aųkščiausį Teismu 
nčra laisvi nuo laiko politikių įtakų. Juos irgi1 veikia re
akcines-šių dienų audros. •

a

'-.KATALIKŲ KUNIGAI
’ IR STREIKAI
Nebėra jokia paslaptis 

protingam žmogui, kad ka
talikų kunigai niekados ne
buvo ir nėra darbo žmonių 
draugais. Nors jie iš dar
bo žmonių gyvenimą daro, 
tačiau į darbo žmonių rei
kalus atsineša su neapykan
ta.

Paimkime ‘šių dienų orga
nizuotų darbininkų strei
kus. Darbo" unijos be galo 
atsargios su streikais. Gal 
tik Vienas kitas nedidelis 
streikas iššaukiamas neap
galvotai, be rimto pamato. 
Tai tokia. išimtis, apie ku
rią neapsimoka nei kalbėti. 
Organizuoti darbininkai 
griebiasi streikų tik tokiam 
atsitikime, kuomet visos ki
tos priemonės laimėti sa
vo teisingus reikalavimus 
būną išbandytos ir nedavė 
pasekmių.

Bet Vis tiek nepatinka ku
nigams. Vis tiek jie pa
smerkia štreiku’s ir kursto 
samdytojus1 ęu organizuo
tais darbininkais nesjskai- 

xtyti. J6g tai tiesa, tai pui- 
u^n.i, .i y i r. U i , ■. u..... .....

TRUMPAI IR RYŠKIAI .
Jaunas rašytojas pasiūti- 

tė savo vėliausiai parašytą 
knygą žinomam autoriui 
Ambrose Bierce, prašyda
mas, kad jis pasakytų, ką 
manąs apie jo ką tik para- ' 
šytą knygą. ..

“Aš labai neapkenčiu il
gos kritikos,” rašė jaunas 
•autoriuj “prašau tamstos 
pasakyti vienu sakiniu, ką 
jūs manot apie mano kny
gą?”^

“Aš manau,” atsakė 
Bierce, “kad jūsų knygdfc 
viršeliai yra per toli viens 
nuo

ena

moteriai," kūri tik kėlė’fu 
metų yra jaunesnė, už patį 
Henry Fordą. < :

Kaip visi stambūs tur
čiau taip Hėnry Fordas 
apsaugojo' savo kompanijos 
turtą; padarydamas ir pa
vadindamas • Hėnry Ford' 
Found on. Pagal tūlų ri
šėjų padavimą,, tai palikto 
turto’ takšaiApąsiOkš tik 5 
nūoŠ. jo! visą turto. O 95% 

 

yra, netaksūbjama.

žinoma,- taip yrą daroma 
visų stambių turčių. Fordas 
tą patį pž^arėi i 
' MirdOhi ‘ 
hėŪUšipeš 
nuskuręs

PIGI „MINTIS
1 Vienas amerikietis kny
gų leidėjas sykį pamatė įg 
Bėrnardą Shawą labai už- 
simąsciusį. Judriai priėjęs 
prie rašytojo, leidėjas gar
siai prabilo:

“Duosiu dolerį, pone 
Shaw, kad sužinot, apie ką 
jūs dabar mąstote?”

“O, teisybę pasakius, ma
no imin'tyš net sudilusio ska
tiko .nevertos”, pastebėjo 
žymusis autorius.

“Bet apie ką gi jūs; ta- 
čiąus, mąstėte?” .

“Apie jūs”,' mane 
šypsodamasis, ’ a t s 
Shaw. : • 1

t.

s, Henry kordas 
daugiau; kaip ir 

bininkas. ? .- 
' Pį Jų—nis.

J:

vV ?.*» ' ' \t.r ' y'V’ąTJ• * ,-'Ą ■ ' >■'

, „, i .... .>** ■. ;I. ■. .^..2-ras puslapis 
Laisvė—Liberty Lith. Dili 
Penktadiėftis, Gegužės 9a 1
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Mano Žemė
J. PĘTRAUSKAS ’

Rudenį 
statyti 

ir nau- 
gyventi

Įsmeigęs kastuvą į žemę, 
Gabrys atsilošė, vėliau iš
sitraukė maišelį su tabaku 
ir susisukęs bankrutką ėmė 
iš lėto leisti dūmus. Gabrys 
stebėjo melsvus dūmų ka
muolius, kurie tolydžio au
go, plėtėsi ir galop nyko 
susiliedami su pilka užėju
sia rųkais padange, kurios 
fone, lyg didžiulė ošianti 
jūra, šlamėjo banguoda
mas rugių laukas. Rugiai 
jau žydėjo; vėjui papūtus, 
rugių baras vilnijo ir į vir
šų kilo auksinės varpų dul- 
kės, perplaukdamos melsvu 
debesėliu per visą lauką.

— Bus derliaus,— mąstė • • JIS.
Už rugių lauko balta nau

jai , tašytų" sienų trobelė. 
Gabrys prisiminė 1940 me
tus, kai jis, būdamas beže
mis, gavo iš Tarybų val
džios žemės sklypą ir sta
tybinės medžiagos trobai 
pasistatyti. Kaip malonu 
buvo tada matyti kasdien 
augančio namo kylančius 

r vis naujus vainikus! O jo 
jauna žmona Morta, kokia 
ji tada buvo smagi ir lai
minga; nukaitusiu saulėje 
veidu, kupina laimės, su vil
timi žiūrėjo \. drauge su 
savo vyru į š^esią ateitį. 
Abu jausdavo kvaitulingą 
džiaugsmą, kada pirmuo
sius duona kvepiančius pė
dus suvėš kluonan, o vėliau 
rudenį iškuls, ir nereikės 
daugiau valgyti samdinio 
duonos. Taip praėjo jiems 
vasara pilna rūpesčių dėl 
naujo gyvenimo, 
jau buvo baigtas 
gyvenamas namas, 
jakuris pradėjo 
kaip šeimininkas, kuris tu- 

4 rėjo savo pastogę, žemės 
sklypą, nuo kurio nuėmė 
buinų derlių ir gausybę 
gražių vilčių ateičiai.

Gabrio mintis staiga nu
traukė duslus motorų ūži
mas. Bet jis neatsigrįžo į 
tą pusę,—žinojo prakeiktą 
spiegiantį balsą vieškelyje, 
matė pilkų dulkm stulpus 
ir nesibaigiančias automo
bilių voraš su šovinių dėžė
mis ir pilkais, kaip medi
niai stabai, vokiečių karei- 

, viais. Ir pro jo suspaustas 
lūpas prasiveržė keiksmo 
žodžiai okupantams, kurie 
smurtu įsibrovė į taikių ta
rybinių piliečių žeme.
- Širdin veržėsi neramu
mas. Pamatė savo Mortą 
su kūdikiu ant rankų. Kaip 
jie išgyventų, jei dabar tek
tų palikti savo sodybą, kur 
tiek prakaito išlieta.

Į smilkinius pritvinko 
kraujas. Metė paskutinį 
žemės kastuvą, apmindžio
jo aplink stulpą, kuijjažįca- 
sė ant savo žemės ribos, 
kad jis tvirčiau laikytųsi, ir 
sunkiais žingsniais, nuėjo 
namų link.

Prie kiemo vartų laukė 
Morta su kūdikiu ant ran
kų. Jos akyse matėsi aša
ros. , Tėvas paėmė vaiką, 
ir kūdikio veidelyje pasiro
dė nekaltas šypsnys, kuris 
akimirkai ' išblaškė tėvų 
mintis. Bet kai Morta ėmė 
pasakoti apie naujakurius, 
kuriuos vokiečiai suėmė, 
jos akyse vėl pasirodė aša
ros.

—Nesibijok, Morta, mes 
pasiliksinje ant savo že
mės,—ramina ją vyras. — 
Ne jie mums ją davė ir ne 
jie iš mūsų atinjs.

—Tu vis savo...
—Žiūrėk, ana jau rugiai 

žydi. Ar matai, kaip ban
guoja ir koks melsvas debe
sėlis! ri‘ asi viršum ‘laukų? 
Nuimsim, Morta, 
derlių. O tada...

Nebaigė sakyti.

šiemet

Priėjo *

ir 
tuščius dvaro rū-

girdėjo, kad kai- 
tarybinius nauja-

prie rugių baro, nuskynė 
žydinčią varpą ir, pridėjęs 
prie vaiko veidelio, tarė:

—Žiūrėk, berniuk, kokia 
bus šiemet graži duona.

O * aįs

Rugiai gelto ir noko. 
Svarios varpos lenkė prie 
žemės laibus tiesius šiau
dus. O Morta kartais sto- 
viniaudavo prie vaętų 
žiūrėjo į 
mus.

Morta 
kuriuos 
kurius vokiečiai sušaudė. 
Pirmiausiai atimdavo iš jų 
visą turtą, suimdavo juos 
ir uždarose mašinose išvež
davo. Po to dingdavo pas
kui juos visi pėdsakai.

Morta drebėjo dėl savo 
vyro. Išgirdusi vieškelyje 
motoro ūžesį, drebėjo iš su
sijaudinimo; jai atrodė, 
kad ims ir užsuks į dvaro 
rūmus mašina, o iš jos iš
lips pilvotas raudonais 
skruostais vokietis, arba 
buvęs dvarininkas, kuris 
pabėgo į Vokietiją.

—Slapstykis, Gabriuk, — 
ragino savo vyrą žmona.— 
Aš taip bijau tave praras
ti.

—Dar ne laikas, Mort. 
Reikia pirmiau susitvarky
ti, kad turėtumėm ką nors 
į'burną paimti. Jau kuria
si Lietuvos *\paftizanų bū
riai. Stosiu į partizanų ei
les.

Naujakurio' šeimoje die
nos ėjo, pilnos nerimo. 
Juos pasiekdavo naujos* ži
nios apie tarybinių žmonių 
suėmimą. Vokiečiai ėmė 
gaudyti žmones ir juoą vež
ti į Vokietiją. Daugelis 
žmonių pradėjo slapstytis 
miškuose, burtis partizanų 
eilėse. Gabrys vis rečiau 
pasirodydavo laukuose.

Bet nelaimė ateina kaip 
tik tuo metu, kada ,jos 
žmogus mažiausiai tikisi. 
Ji atėjo ir į naujakurio 
šeimą.

Tada buvo ramus šven
tadienio rytas. Rasoti lau
kai spindėjo saulėje. Ga
brys grįžo iš slapto pasi
tarimo, įvykusio naujaku
rio Venckaus kluone, kur 
buvo' aptarti klausimai su
siję su kova prieš okupan
tus. Morta sėdėjo, kaip 
paskutiniu metu buvo įpra
tusi, ant suolo ir įbedusi 
akis į langą, žiūrėjo į dva
ro rūmus. Iš tolo, pro me
džių šakas matėsi žmonių 
judėjimas, tačiau žmonių 
pažinti buvo negalima, nes 
greitai jie pradingdavo 
aukštuose baltuose namuo
se, o po to vėl išvykdavo 
su mašinomis.

z Morta žiūrėjo į vyro vei
dą, kuriame nesimatė ma
žiausio išgąsčio, o vien šal
tas abejingumas.

Atėjo popietė, 
pagilo aukštai, ir ties ru
gių lauku pakibo 
Nuo vieškelio pusės vėjas 
nešė aštrų dulkių, ir benzi
no kvapą. Gabrys rengėsi 
išeiti, tik staiga ant tako, 
einančio^ iš dvaro, pamatė 
du vyrus, kurie artinosi 
prie jų sodyboą. Jų silue
tai ryškėjo, ir jau ąiškiai 
buvo matyti vokietį su šau
tuvu . ir civiliais drabu
žiais apsirengusį storą, pil
votą, linguojantį į abi pu
ses, su lazda vyrą, kurio 
įkandin ėjo panarinęs gal
vą šuo.

—Vaje, Gabiau, slepkis, 
—išsigandusi maldavo, žmo
na savo vyrą. — Jie eina 
tiesiai pas mus.

Bet Gabrys stovėjo šal
tas, jo veidas buvo ramus, 
kaip ir anuo metu, kada jįs 
pamatė pirmą kartą vokie-

Saulė

ūkana.

pirmieji

taip stai- 
kad^ šuo,

tį Lietuvos žemėje.
—Jie visvien nepasiliks 

mūsų žemėje. Į kovą stos 
visa diaudis, o jei reikės, 
ir aš paaukosiu savo gy
vybę dėl laisvės.

—Ne, Morta, aš nebėgsiu' 
nuo savo žemės. v

Tai pasakęs, užmovė ke
purę dar labiau ir išėjo 
prie vartų.

Ateiviai jau buvo visai 
arti sodybos, kai Gabrys 
pastojo jiems kelią vartuo
se. * '

—Ar jūs esate Gabrys 
Navikas? — prašneko į jį 
laužyta lietuvių kalba pil
votas vokietis. '

Naujakurys stovėjo įrė
męs žvilgsnį į ateivio iš
purtusį veidą. Gabrys pir
mą kartą pamatė tipingą 
vokiečių kolonistą, vieną iš 
tų, kurie šimtai metų at
gal atėjo tokiu pat būdu į 
Prūsų žemę, kad ją nutau
tintų.

Tyla buvo tokia sunki ir 
slegianti, kad Gabrys gir
dėjo, kaip tolumoje plas
nojo paukščiai ir kaip ėmė 
čirškėti laukuose 
žiogai.

— Na?
Ateivis ištarė 

giai ir netikėtai, 
iki šiol rimtai tupėjęs prie 
jo kojų, šoko ant naujaku
rio, bet vokietis jį sudrau
dė:

— Maks halt. Dar ne lai
kas.

— Taip. Aš esu Gabrys 
Navikas. Ko jums reikia? 
— po ilgo tylėjimo atsakė 
naujakurys.
Vokietis patapšnojo lazde

le žvilgančius batus ir su 
ja padaręs lanką ties lau
kais, pasakė:

—^Šitie laukai dabar pri
klauso man. Dabar tu iš
eik nuo mano žemės.

— Kad tai yra mano že
mė. ' ' . ’

Ateivis nusijuokė ir pa
rodė šunį.

— Jis tave išprašys, pa
siskubink.

Morta, užlaužusi rankas, 
maldavo vyrą:

—Gabriau, nesipriešink... 
Mes išeiname, ponuli, mes 
išeiname...

Tyliai ii’ gailiai pravirko 
vaikas. Tolumoje girdėjosi 
mašinų ūžimas. Ant pilko 
vieškelio pasirodė vokiečių 
kareiviai. Jie pakriko po 
vienkiemius, ieškodami pie
no ir kiaušinių, slinko tam
si kareivių minia, užlieda- 
ma plačiuosius laukus ne
suprantamu gargėjimu.

Naujakuriai išėjo iš na
mų ankstyvąjį rytą. Ėjo 
palankiais, kur baigė nok
ti geltonos varpos. Gabrys 
atstatė delną ir pajuto 
švelnų asiūklių kutenimą.

Ties .pievomis sklaidėsi 
rūkai. Toli, Gražulių kaime 
kilo stačiai į dangų dūmai. 
Gabrys nuraškė varpą ir 
ištrynė ant delno grūdus. 
Jie buvo stambūs, bet daT 
minkšti.

— Žiūrėk, Morta, kokia 
būtų graži duona.

Šoniniame takelyje \iž 
karklų krūmokšnio stovėjo 
vokietis kolonistas. Su pa
slaptinga šypsena jisai se
kė naujakurių išėjimą. 
Staiga pakėlė lazdą ir pa
rodė šuniui išeinančią 
šeimą. Nesulojęs, šuo šoko 
ant naujakurio, permetė 
ant žemės ir ėmė jam dra
skyti drabužius.

Naujakuriai- vėl grįžo į 
savo seną lūšnelę, kur Ga^ 
brys ilguosius sįavo jaunys
tės metus praleido bernau
damas dvare. Kiaurus lan
gus užkalė pušinėmis len
tomis, tik rytų pusėje pa
liko mažą plyšelį, rt

Morta ėmė' tvarkyti ąp- 
griuvusią gryčią. Pašlijęs

HARTFORD CONN. ‘
Prakalbos Sveikatos Klausi" 

muose; Motinų Diena
Dr. v J. J. Kaškiaučius iš 

Newark, N. J. suteiks pamo
kas sveikatos dalykuose. Te
ma: “Kraujospūdis — krau
jo slėgimas sveikatos daly
kuose.” Taigi tema žingeidi, 
plati, sueina visokie sveikatos 
ir higijenos punktai. Tai svei
katos barometras.

'Prakalbos jvyks sekmadienį, 
gegužes 11 dieną, Lietuvių 
Piliečių salėje, 227 Lawrence 
St., Hartford, Conn. Svetainė 
atsidarys 2 vai., prakalbos 
prasidės 2:30 vai. po pietų. 
Rengia LLD Moterų Kliubas. 
Įžangos nebus.-

Tą pat dieną papuola ir Mo
tinų Diena, tai ir motinas pa
gerbsime tuom kartu. Mes vi
si žiųome iš patyrimų, , kad 
motinoms* daugiausia tenka 
rūpintis ir savo šeimos sveika
ta. Tai čia kaip sykis supuo
la tie dalykai. Kviečiame atsi
lankyti augusius ir jaunuolius, 
moteris ir vyrus, iš tolimų apy
linkių ir vietinius.

Rengimo Komisija.

Dr. J. J. Kaškiaučius

Nuo kraujo spaudimo, per 
aukšto ar žemo, prasideda vi
sokį negerumai. Mūsų širdis 
priversta dirbt “viršlaikius” 
iki pavargimo. O širdukę tik 
vieną turime. Jos darbą nie
kas negali1 pavaduoti. Jei tik 
norėsime, tai labai daug pasi
mokinsime iš Dr. Kaškiaučiaus 
pamokų, o mums reikia h’ bū
tinai reikia bent paviršutiniai 
suprasti apie save.

Detroit Mich
Iš LLD 188 Kuopos 

Susirinkimo
Balandžio 20 d. Yemans 

svetainėje, 11-tą vai. ryte, su
sirinko skaitlingas būrys LLD 
188 kuopos narių, kas duoda 
malonumo, jog mes turime to
kį tvirtą progresyvių judėji
mą.

Susirinkimą vedė draugas 
Jurgis Steponkevičius, kuris 
daugiausia darbuojasi mūsų 
kuopoj ir LDS 86 kuopoj. Pir
mu kartu man teko matyti jį 
pirmininkaujant ir gėrėjausi 
jo gabiu ir taisykliškai susirin
kimo vedimu.

Protokolas buvo skaitytas 
ir svarstytas ir kai ką teko pa
taisyti. Organizatorius prane
šė, jog jis gelbsti finansų raš
tininkei kolektuoti1 narių duok-

OPERETE ‘Lietuvos Žiedai” 6p™
Stato Scenoje f ir Suvaidins Aido Choras 

• ' V ■ . ?  ~

Gegužės-May SI, 4 vai. Dieną
SCHWABEN HALL

474 Knickerbocker Ave

* AIDO CHORAS, VADOVAUJAMAS GEQ. KAZAKEVIČIAUS 

“LIETUVOS ŽIEDAI” yra 4 veiksmų operetė, iš įvykių Lietuvoje 1940 me
‘ Y

tais, kai ten įsisteigė liaudies valdžia.

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

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

ŠOKIAMS GROS PAVIDIS RADIO ORKESTRĄ

les ir greitu laiku .ir mūsų j 3-£ias puslapi*
kuopa bus padėta ant garbės 
listo. D-gas Tvarijonas išdavė 
raportą iš atsibuvusio apvaikš- 
čiojimo 400 metų sukakties 
nuo pirmos lietuviškos kny
gos. Skaityta puiki paskaita ir 
pelno liko virš $25. Kaip iš 
tokio nedidelio parengimo, tai 
labai gerai. Pramogų komisi
ja raportavo, jog viskas kuo. 
geriausiai pavyko.

Buyau pamiršęs priminti 
apie naujus narius, tai dabar 
noriu pranešti, kad prisirašė 
draugai Putriai, dideli progre- 
syviško judėjimo mylėtojai ir 
rėmėjąi.

Norėjome išrinkti delegatus 
į LLD 10-tos Apskrities kon
ferenciją, bet nekurie draugai 
patarė, kad dar yra laiko, tad 
atidėjome iki kito susirinki
mo. Net ir paties pirmininko 
šiame susirinkime nebuvo, tad 
nebuvo raporto iš 10-tos Aps
krities. O gi jau laikas būtų 
žinoti, kas apskrityje dedasi 
ir rengtis-prie konferencijos.

Pramogų komisija pranašė, 
kad jau pradės rūpintis apie 
pavasario ir vasaros parengi
mus. Sąryšio delegatai rapor
tavo, kad sąryšis rengiąs prie 
Vilnies ir abelnai spaudos 
pikniko/ kuris įvyks liepos pa
baigoj ir pridavė serijų. Na
riai išsidalino paimdami po 
pundelį ar daugiau, ir tuoj 
neliko. Tai labai pagirtinas 
pavyzdys mūsų narių. Taipgi 
buvo skaitytas laiškas apie 
“Vilnies” šėrinin'kų Suvažia
vimą sekančio mėnesio, pra
džioj su 
finansiniai, 
susirinkime sumetė po dolerį 
ir daugiau ir sudarė nemažą 
dalį mūsų kuopos aukų. O gi 
kiti draugai dar apsiėmė pa-

prašymu paremti
Visi nartai šiame

Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Penktadienis, Gegužės 9, 1947

rinkti aukų ant įlankos, tai j 
pasirodo, kad mūsų kuopa J 
gražiai pasveikins “Vilnį.’’*

LLD Narys.

Chester, Pa.
Balaijdžio 27 d., Vytauto 

Lietuvių Pašalpinio Kliubo iš
rinktas dėl Lietuvos Pagalbos 
Komitetas buvo surengęs iŠ 
Lietuvos parvežtų judamų pa
veikslų rodymą.

Publikos buvo prisirinkę pil
na svetainė. Pirmininkas A. 
Lepčius perstatė judžią pro
gramą. Klimas paleido į dar
bą paveikslų rodymo mašinos 
ratus. Po tam, pertraukoj, J 
drg. Pranaitis pakalbėjo trum
pai. V. Gaižauskas išdavė ra
portą iš vietinio veikimo, kiek 
nuveikta dėl Lietuvos pagal
bos. Paveikslais publika liko 
užganėdinta.

Turiu pridurti vieną kitą 
žodį kas link iš Lietuvos juda- į 
mų paveikslų. Buvo labai in
teresinga matyti, kad Lietuvos 
įmonės taip greitai iš po karo 
griuvėsių skubėja -atstatyti 
ekonominį ūkį. Smetonos pa
sekėjai šaukia, kad jau Lietu
vos nebėra, kad “Lietuva su- v 
naikino rusų burliokai.” Blo- J 
gar, kad kaip kuriuos lietu- ’ 
vius sugadina ta lietuviška fa
šistinė spauda.

Washington. — Pasirodo, 
kad Amerika siuntė ir su
puvusias bulves alkanoms 
toms šelpti. •

z

Brooklyn, N. Y

i
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FRANK KRUK
arba Oratorius ^Pranas Krukelis
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MANO ŽEME
(Tąsa nuo 3-čįo pusi.) 

stalas, suolas ir prie lango 
didelė medinė lova,- ~ tai 
visi baldai, kurie -dar buvo 
likę iš senų laikų.

Gražuliuosetavęs netekti
pas vieną naująkurį vokie- 
čia padare kratą, atrado 
ginklus ir sušaudė žfnogų.

— Nebijok, Mortą, jie 
manęs nepagaus.

i ♦

Vieną naktį jie priėjo 
prie savo žemės ribų. leš-

(Tąsa)
Raštininkėlis vis dėlto nenurimo, jis 

užsirioglinęs kenceliarijoj ant stalo pra
dėjo aršiai pasakoti ir, kiek suprato Dir
gelevičius, buvo kalbama prieš jį. Tas 
nežinomas raštininkėlis net visai aiškiai 
pasakė: — Mes išvalysįm demokratijos 
puvenas... visokius lenkus, svetimšalius 
iš savo įstaigų! .. .

— Joukun darbs, atsirado pistolietas 
ir jis man, viršininkui lips ant sprando. 
Jokio perversmo, jokios revoliucijos, kol 
aš, asmeniškai esu įstaigos šeimininkas! 
— pasakė vienas sau Dirgelevičius, bet 
nurimti, sėsti ir dirbti jau negalėjo. 
Vaikščiojo jis po kabinetą, kelis kartus 
buvo atidaręs stalčius, peržiūrėjo pieštu
kus, cigarus, ir perkrovęs, išėmęs dalį 
popierių, juos susukęs į pundą, norėjo 
jau pašaukti šveicorių, kad tas išneštų, 
bet susigriebė ir pats nunešė į susimąs
tymo kabinetą, kaip valdininkai •vadin
davo. Grįžęs jis vėl vaikščiojo, peržiūri- 

bylas, ėjo prie lango ir matė iš antro
aukšto gatvę, kareivius. Po valandos jis - 
tikrai sužinojęs įvykus staigų vyriausy
bės pasikeitimą, užsirakino kabinete, 
prisislinko prie sienos kėdę, užsilipo ant 
jos ir nukabino buvusios vyriausybės 
galvoj portretą, o paskum ir antrąjį — 
viso ministerių kabineto septyniukę.
— Joukun darbs, Kazimierai Griniau!— 
pasakė jis portretui.

.Iš pradžių viršininkas buvo nuspren
dęs neišeiti į gatvę, bet atėjo tos pačios 
ministerijos žinybos aukštesnieji pažįs
tami valdininkai ir kaip jie nustebo visi, 
tuo patys greit nepasirūpinę — Dirgele- 
Vičiaus kabinete tuose pačiuose rėmuose, 
kabojo naujos vyriausybės galvos!

Tuomet visi išėjo į gatvę, vaikščiojo, 
žiųrinėjo, skaitė naujos vyriausybes at
sišaukimą.'Nebuvo jokių abejojimų val
dininkams, ir Dirgelevičius, kur galėda- 

, ipas, garsiai sakė:
■ — Joukun darbs, seniąį taip reikėjo 

, . padaryt. Pats mačiau, kad žengėm į pra- 
ŽUtį...

Sugrįžęs į įstaigą, jis garsiai visiems 
'patarė laikytis ramiai, padėti žmonėms 
teisingai įvertinti padėtį, o tarp kitko pa
brėžė, kad demokratinė valdžia buvusi it 
grybas, kuris ėdė valstybės rūmus!

O kad jam labai patiko jo paties posa
kis, — tuojau ir užrašų knygutėje atsi- 

• rado: Demokratija lyg tas grybas — 
krimst, krimst ėdė mūsų tautos pama
tus... Gi skliausteliuose: tinka prakalbai.

Dirgelevičius, kaip daugelis iš pradžių 
W jam grasė, neišlėkė iš vietos. Gal tai iš

gelbėjo jo stropumas ne tik su portretais, 
bet ir bendra politinė pusiausvira, nes 
jis, lyg tame tapytame vaizde, buvo‘nors 
ir bailus žmogus, bet ėjo per tiltą ir, tik 
perėjęs, šypsojosi iš palikto kelio pavo- 
jingumo. ‘

Vėl viskas viršininkui gerai sekėsi, 
buvo savo name grybą apraminęs, vėl 
kas rytą šveicorių sveikino; parla vū 
franca? — kai tasai pats šveicorius, vis
ką žinąs, apie viską informuojąs virši
ninką, tokį paprastą rytą, nuimdamas 
nuo Dirgelevičiaus paleriną, pusgarsiai 
pasakė:

— Ar nematėte, ponas? Valdžia pasi
keitė!

Šiurpulys perėjo per viršininko kūną, 
nosies spalva iš rausvoą pasidarė fiole- 
tinę, ir jis nė joukun darbs nespėjęs pa
sakyti, buvę Beneriąs į kabinetą, bet 
tarpdury jam pakliuvo registratorius, 
kaip tik išeinąs iš jo kabineto, valdinin
kai kažkaip keistai sužiuro, ne tai su bai
me, ne tai su užuojauta. *

Šį kartą jis visai nėjo į užsimąstymo 
kambarį, norėjo sėsti į savo vietą, bet 
ant fortepijono pamatė keistą dėžutę...

Dėžute* buvo vidutiniško dydžio, per
rišta žaliu kaspinu, tokia pat kaip bom- 
bonerija, kokių nekartą viršininkas nu
pirkdavo savo šefų vaikų vardinių pro
ga. Norėjo jis dėžę paimti, — ir čia jam 
plaukai ant viršugalvio atsistojo, kiek 
tik jų buvo: dėžėje kažkas tukseno!

Pragaro mašinos vaizdas kažkodėl pir
miausia krito į sąmonę ponui Dirgelevi- 
čiui. Nežinodamas ką daryti, jis puolė 
prįe lango. Gatvėje tikrai pamatė daug 
žmonių, ir kiek jam pasirodė, buvo karei
vių, gaisrininkų. Čia jis virpėdamas įšo
ko į kanceliariją, kur vėl vi$i į jį sužiu
ro. Lyg ieškodamas landos, lyg užuojau-
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tos, jis nei is šio nei iš to pasakė: — kuo 
aš kaltas!... Dirbau, kiek galėjau... —ir 
Čia pravirko, ar tik graudus balsas pasi
darė... Tuojau kažkaip smarkiai išsitarė 
prieš vyriausybę ir savo šefus. Esą, šian
dieną jūs, o mes— rytoj...

Kai valdininkai, nežinodami, ar jų vir
šininkas pamišo ar kita kas atsitiko,# 
ėmė aiškinti dalyką, Dirgelevičius jau 
buvo vėl visokių niekų prišnekėjęs.

Beveik tuo pačiu laiku jis gavo ir i’o- 
žių puokštę, o čia išsiaiškino, kad dėžė 
ant stalo— dovanos kanceliarijos valdi
ninkų, jo vardinių proga. Dėžutėje buvo 
paguldyta aukso plunksna ir labai puoš
nus, su Trijų Gracijų statulėlėmis, laik
rodis žadintojas, kuriame- dąr ir išgravi
ruoti žodžiai: Brangiam St. Dirgelevi- 
čiui. Budėk, tėvynės sargyboje!... Čia pat 
buvo ir valdininkų pavardžių po pieną 
raidę.

Tikrai viršininkas buvo užmiršęs tą 
savo iškilmingą dieną, nors visą laiką 
apie tai galvojo jau prieš kelias paras, ir 
vardin. dieną buvo susirūpinęs, ką kvie
sti pas save, kaip padengti stalą, kaip 
atėję valdininkai jį sveikins, kaip jiems 
parodys savo suneriamą fotelį, iš kurio 
galima padaryti ir lovą, ir stalą, — visi 
stebėsis... paskum, kaip jie paveiksle ieš
kos velnio...

O čia, atėjus į įstąigą, šveicorius Emi- 
lijonas visą dalyką sumaišė su kožkokiu 
pramanytu neva • valdžios pasikeitimu. 
Pats Dirgelevičius tuojau išsiaiškino, 
kad gatve, iš ryto, praėjo kareivių kuo
pa ir nuvažiavo tik gaisrininkų vežimas. 
Ir viskas. Kvailas Emilijonas tai ir pa
laikė kažkokia istorija.

Dabar taip sukunkuliavo viršininko 
jausmai ;taip jis susierzino niekų prišne
kėjęs visų valdininkų akyse, os čįa dar 
dovanos, lyg tyčia, Ir laikrodis, kurį pa
laikė mirįies mašina, — visa tai tiesiog 
jį .pravirkdė. Pirmas jo noras buvo eiti, 
atsiprašyti valdininkų, kad jie neišnešio
tų žinios apie jo staigų pasikarščiavimų 
dėl vyriausybės tariamo pasikeitimo, bet 
netrukus tūžmas pakilo viršininko vidu
je, nosies spalva staiga pasikeitė. Tri
mis pirštais pamygo skambutį. Emilijo
nas įbėgo.

—Joukun darbs, parše! —7 suriko jis 
ir, pagriebęs nuo stalo portfelį su viso
mis bylomis, paleido šveicoriui į galvą.

— Lauk, parše! Lauk!

Žinia apie viršininko pasikarščiavimą 
gana toli nuėjo. Po savaitės Dirgelevi- 
čiur buvo pasiūlyta savo noru parašyti 
prašymas, Savb ausimis netikėję: ar gi 
tai gali būti — nei ordeno, nei pensijos!

Ir jau po to, kai' naujas, 'jaunas virši
ninkas atsisėdo jo kėdėje, Dirgelevičius 
iš įpratimo, vis dar negalėdamas supras
ti to baisaus tragizmo, kas rytą, bę de
šimts minučių aštuntą, ateidąvo į Įstai
gą ir, nors jam aiškino, kad dar ne vis
kas, galima paduoti prašymas eiti į mi- 
nisterį,—-jis vis manė —-joukun darbs...

Sunkiausia jam buvo skiltis su savo 
fortepijonu, kur tiek stalčių, tiek kultū
ros turto buvo' sukrovęs, tiek nuveikęs, 
rezoliucijų prirašęs, su kaire ranka do
vanėlių pąėmęs.

Nebuvo' kam jo Nuraminti, tai bent 
namo parėjęs tarnaitei Jšlie j o. skausmą:

— -Nauji vėjai papūtė, sako... Kokie 
čia vėjais — juokun darbs! Kruti, rūpi
nies už visus, Magde, idėjoms atsiduodi, 
o tave lauk, kaip šunelį. Jokios pagar
bos, nič... ant savo pečių tiek perneštos!...

Ir pamatęs, kad tarnaitė vėpso į jį 
keistai akis išsproginus, numojo ranka:

—-Argi tu, varna, supranti?! Joukun,.. 
—’ ir nepabaigė Dirgelevičius, vėl vos vos 
nepravirkęs. '

Po metų, likvidavuą grybo apsėstą na
mą, buvusi galybė atsidūrė savo gimta
jame apskrities miešte, kur jo senelių 
dvarininkų vardu, deja; jau išmirusių, 
buvo dar vieno* miško ir kaimo pavadi
nimas: Dirgelynė ... čia virąininkąs 
įsisuko į pažintis, nupirko elektros stote
lę ir jau gal būtų ramiai nugyvenęs savo 
dienas, beieškodamas pačios, jeigu nę ’ 
patsai likimas. *

Čia, galima sakyt, Dirgelevičius tuojau 
rado globą ir užuojautą miesto opozięįo- 
nierių tarpe, kurie laikė jf nukentėjusį 
už demokratiją, didelį kąvoįdją. '. 1 z v

(Bus daugiau) v

ir skurdo gyvenimas. Mor
ta kėlėsi ankstį: palikusi 
kūdikį mažojo berniuko, 
naujakurio Venckaus sū
naus, mažojo Vito globai, 
ėjo melžti karvių. O vakar 
r$s, kai niekas nematyda
vo, tąsai berniukas padė
davo traukti Gabriui tink
lą iš upės. Bemirkdamas 
upes vandenyje, Gabrys 
kartais užsimąstydavt. Tą- 
da jis žiūrėjo į dvaro pu
sę, kur dar stovėjo laukuo
se jo. rugiai. Prisiminęs 
žemę, mesdavo tinklą ir ei
davo pievomis, besislapsty
damas po krūmus, slankio
davo upės pakraščiais. Pa
sislėpęs kur nors už kark
lyno, žiūrėjo į rugius, o jų 
varpos, tarytum. auksas, 
sviro į žemę. Rugiai jau 
buvo prinokę. Kartais pa
stebėdavo, kai storas vo
kietis vaikščiojo su šunim 
po. laukus. Tada imdavo jį 
apmaudas ir norėjosi pri
bėgti prie jo, čiupti jam už 
gerklės ir pasmaugti ant 
savo žemės.

Taip beklajodamas .pa
miršdavo ir žmoną; namie 
rąsdavo ją nęmiegančią sū 
drėgnomis, pilųom ašarų ir 
paraudusiom akim.

— Užmiršk, Gabriuk, 
kaip nprs gyvensim, — ra
mindavo žmona. Amžinai 
jie čia nepasiliks. Grįš 
Raudonoji, Armija, sumuš 
hitlerininkus, ir mes vėl 
atgausim žemę-

Taip guosdama, glaudėsi 
prie savo vyro.

Kartą naujakurys grįžo 
namo auštant. Lopšyje pra
vira burnele > miegojo vai
kas. Pro langelį patekėjusi 
saulė metė raudonus spin
dulius ant žmonos veido. 
Jos veido bruožai rytmečio 
žaroje būvo švelnūs. Kak
toje Gabrys pamatė naują 
raukšlę, kurios anksčiau 
nebuvo. Drėgnom, ryto vė
sumu dvelkinančiom lūpom 
palytėjo jos kaktą. Morta 
krūptelėjo, pabudo.

—» Ąr jau grįžai? — ji 
paklausė silpnu, vos girdi
mų balsu.

Gabrys pastebėjo, kad jo 
žmoną nyko, blėso kaip 
rytmečio žvaigždė: mėly
nos lūpos krutėjo pamažu, 
akys, giliai įdubusios. Pasu 
žiurėjo pro langą — tolu- 
inoję pamatė savo geltoną 
pirkelę. Tai ten buvo jo lai
mės pradžia.

Pakilo, nuo lovos krašto 
ir išsitraukė iš kišenės pi
stoletą,,

— Žiūrėk, Morta, ką aš 
turiu. t

žmoną nusigando.
—* Negi tu Snapai?..., —ji 

nebaigė, tik pridengė akis 
rankomis^ o po to pradėjo 
maldauti: — Gabriuk, pa
sigailėk kūdikiu ir manęs,

kytojas. — Šiandien jis 
atliko pirmą jam pavestąjį 
uždavinį. Geras iš jo bus 
partizanas.

— Kovosiu tol, kol mano 
žemelėje neliks nei vieno 
vokiečio. O tu, Morta, — 
kreipdamasis į savo žmoną 
pasakė Gabrys, — augink 
mūsų sūnų, kad jis išaugtų 
geras mūsiį tėvynės patrio
tas. • f

Ir abu partizanai išėjo į 
tamsiąją naktį.

Philadelphia, Pa.
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bū.k atsargus.
—- Ginklas, Mort, , dabar 

yra ištikimiausias mūsų 
draugas, Mąn davę jį par
tizanų būrio, vadas, esu 
jų - ryšininkas. v Pasižadu, 
kad atkeršysiu vokiečiams,.

Nuo to laiko Gabrys re
tai ateidavo namo. Vaikš
čiojo ištisomis naktimis 
paupiu, vis arčiau ir arčiau 
prieidavo dvaro.

Morta išeidavo į kiemą, 
klausėsi, ar neišgirs šūvio. 
Išgirdusį menkiausį aįgąr- 
sį* drebėjo iš baimės. Bet 
kai ryte pamatydavo vėl 
grįžtantį vyrą, užmesdavo 
ąnt jo kaklo rankaą ir 
glaudėsi prie drėgno ąpya- 
sojusio palto, •

Būk atsargus, aš bijau

• \ V • ' r » </

kur ir pėdsakų negalima 
buvo rasti — visur , buvo 
panaikintos ribų žymės.

z Naktis buvo tyli.' Naūja- 
kuris vaikščiojo aplink sa
vo žemę. Mėnuo klajojo po 
dangų ir savo melsva švie
są užliejo laukus. Nau jaku
lis prigulė sklypo pakraš
ty ję. Pistoleto šiltas meta
las svilino jam delną. — E, 
kad taip paleisti bent vieną 
šūvį, galvojo. Bet naktis 
buvo tyli, nesigirdėjo jokio 
atgarsio. Gabrys norėjo 
prislinki prie dvaro, pakiš
ti po jo stogų degtuką, kad 
jis pleškėtų drauge su atei- 
.viu. Jo mintis nutraukė 
staugiantis šuns lojimas, 
kuriam atsakė kiti šunes. 
Nakties garsų suviliotas, 
atsiliepė dvaro šuo. Ir Gab
rys pamatė, kad jis eina 
takeliu. Atsistojęs ant kal
niuko, užrietė į dangų gal
vą ir ėmė staugti. Dabar 
Gabrys aiškiai išskyrė be
žvaigždžio dangaus fone 
šuns galvą ir, nutaikęs į ją 
pistoleto vamzdį, paspaudė 
migtuką. Nuaidėjo sausas 
šūvis. O po to vėl užvieš
patavo mirtina tyla,
rioje Gabrys išgulėjo dau
giau kaip valandą.

Kelias į dvarą buvo lais
vas.

Tą naktį Gabrys padegė 
namus, kuriuose įsikūrė 
vokietis kolonistas. Oku
pantas nesuspėjo ištrukti iš 
liepsnos. Jis žuvo drauge 
su savo šeima Lietuvos že
mėje.

Morta pamatė gaisrą 
pirmoji. Tą naktį nesumer
kė akių.

Kada pamatė langelyje 
gaisro atošvąistę, ji žinojo, 
kad tai jos vyras padegė 
kolonisto gyvenamus na
mus. Dabar ji buvo rami, 
nes nujautė, kad vyras na
mo nebegrįš ir jai teks 
laukti naktimis.' Jis ateis 
peršlapęs, purvinas, gal su 
žaizda, kruvinas. Ji buvo 
pasiruošusi viskam, kad tik 
išgelbėtų jo gyvybę; ji slap
stys savo vyrą, nešios jam 
valgyti; juk atkeršijo vo
kiečiui, dabar gal nurims. 
Kad tik greičiau mūsiškiai 
ateitų, Raudonoji Armija, 
kad ji suspėtų išgelbėti ją 
su kūdikiu ir tūkstančius 
jai panašių nelaimingųjų 
motinų.

Išaušo rytas. Skaisčiai 
patekėjo saulė, bet jos vyras 
nebegrįžo. Pro langelį ma
tė, kaip smilko gaisro liku
čiai; laukuose pasklido ait
rus degėsių kvapas. Per 
visą dieną nenuleido nuo 
gaisravietės akių, stebėda
ma vokiečių mašinas, ku
rios užsukdavo į buvusį 
dvarą, tai vėl išnykdavo.

Praėjo diena — Morta 
nieko nesulaukė. Atėjo 
tamsi ir baugi naktis. Į 
dangų įsirėmė šviesos stul
pai — tai prožektoriai ieš
kojo lėktuvų.

Apie, vidunaktį Morta iš
girdo ^švelnų barškinimą į 
langą. Jos širdis sudrebėjo 
iš džiaugsmo. a

Morta, atidaryk....
- j trobą įėjo du vyrai. Ži

balinės lempos šviesoje 
Morta pamatė du ginkluo
tus vyrus. Tai buvo jos vy
ras ir buvęs mokytojas, ku
ris dabar vadovavo partiza
nų būriui. " x w

—, gvęikihų tave, Mor
ta. Tąyo vyrąs mano parti
zanų būryjė; — prabilo mo-
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Philadelphiečių Piknikas Ati

dėtas ant Sekančio
Sekmadienio

' LLD 6 apskričio piknikas 
turėjo įvykti 4 d. gegužės, 
bet piknikas, dėlei smarkaus 
lietaus, nes lietus pylė, khip 
iš viedro, likosi atidėtas ant 
11 d. gegužės, sekantį sekma
dienį.

Nors apie 12 vai. lietus pra
dėjo apsistoti, bet giedros ne
simatę jokios, viskas buvo ap
siniaukę ir niekas negalėjo 
paimti drąsos ir paskelbti, kad 
pikniką galėsime laikyti.

Apie 2 vai. po pietų vienas 
po kitam pradėjo važiuoti 
draugės ir drdugai, piknikui 
apsiėmę dirbti kaipo darbinin
kai. Už kiek laiko vėliau pra
dėjo važiuoti ir publika ant 
pikniko, nes oras pradėjo pra- 
sipagadyti ir atrodė, kad lyg 
būtų galiiųa laikyti piknikas, 
bet jau buvo per vėlu, nes 
piknikas buvo jau atšauktas. <

Mes iš šio įvykio įgavome 
gerą pamoką. Ateityje, čia, 
Gloucester Heights, nežiūrint, 
kad net ir lytų, piknikai gali
ma laikyti, čia žemė buvo 
sa.usa, nežiūrint ant taip pylu
sio didelio lietaus. Jeigu mes, 
rengėjai ir publika, tai būtu-' 
me žinoję, piknikas‘buvo: gali
ma laikyti.

Parko savininkas davė 
mums progą sekantį nedėl- 
dienį, 11 d. gegužės laikyti 
pikniką. Todėl, draugės ir 
draugai, mūsų visą pareiga 
padaryti šį pikniką vienu iš 
pasekmiųgiausių. Kadangi jau 
kitų plakatų į tokį trumpą 
laiką nėra galimybės paga
minti, tai mūsų pareiga pra
nešti visiems pažįstamiems ir 
artimiems, kad piknikas atsi
bus 11 d. gegužės. Draugės ir 
draugai, kurie apsiėmėte dirb
ti 4 d. gegužės, būtinai atsi
lankykite sekantį sekmadienį, 
nes piknikas, kaip ten nebūtų, 
šį sykį, jeigu ir lytų, vistiek

įvyks , nes čia sausa žemė ir 
yra didelė pastogė, kur gali
ma pasislėpti nuo lietaus.

Gerbiamoji publika, kuri 
nepatingėjo pereitą sekma
dienį atsilankyti1 ir buvote su- 
vilti, nes piknikas neįvyko, 
mes, rengėjai atsiprašome už 
tai ir kviečiame atsilankyti 
sekantį sekmadienį ir pra
leiskite linksmai laiką sykiu 
su mumis. Gėrimų ir valgių 
bus iki valios. Gamta atgi
jus. . . Viskas pražydę, ža
liuoja . .. čia taip yra puiku, 
kad žmogus negali atsigėrėti 
gamtos grožybėmis. Mes jūs 
lauksime. Mes taip pat lauksi
me draugų ir draugių, ir iš ki
tų artimųjų miestelių atsilan
kant ant pikniko. Pereitą ne- 
dėldienį drg. Balsys buvo at
važiavęs net iš Baltimorės,; 
nors piknikas neįvyko. Iškadą 
tokios didelės kelionės, bet tas 
parodo, kad draugai pasišven
tę.

Kelias tas pats, kaip pir
miau buvo nurodyta, tik yra 
permainų buse. Nuo Market 
St. Ferry dabar turite imti 
Public Service Bus No. 2 
Gloucester Heights. Neimkite 
Fairview, bet imkite Glouces
ter Heights.

Pikniko Rengėjai.

So. Boston, Mass.
Liet. Literatūros Draugijos 

Moterų Skyr. 2 kp. rengia ba- 
zarą gegužės 9 ir 10 dienomis, 
Kliubo patalpose, 318 Broad
way.

Bostono pažangios biznie- 
rės moterys jau aukojo vertin- . 
gas keturias dovanas. Apylin
kės ūkininkės pasižadėjo at
vežti visokio sveiko ir ska
naus maisto, kurį bazare da
lyviai galės deramai sudoroti.

Vietos moterys turi surinkę 
daug gražių rąnkdarbių ir vi
sokių gražių dirbinių dėl ba- > 
žarą, *

Penktadienio vakare baza- 
ras prasidės kaip astuonios, < 
šeštadienį prasidės kaip dvi 
po pietų. Programa prasidės 
kaip astuonios.

Įžanga veltui.
Moterų parengimai visada 

esti įdomūs, tad kviečiame ge
ruosius draugus ir simpatikus 
susitikti su rengėjomis baza
re. Pelnas skiriamas kliubo 
svetainės išlaikymui.

Komitetas.

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

... ................. u .................. .—V.

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Rąudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
TeL EVergreen 4-8054

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

TeL EVergreen 4-8008

šį®*

CHARLES J. ROMAN
(RAMANĄUSKAS)

» ♦ ♦ ♦ * • ♦ ‘ •

HHHHHBRHMĮ Laidotuvių

Liūdesio valandoj Kreip
kitės prie manęs dieną 

" ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą.. Patogiai ir gražiai 
moderniškai’ įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ’ ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Ml. Vernon Si.
PHILADELPHIA, I’A.

Telefonas Poplar 4110
■ .>■1 i



Cle velando Žinios

BUFUOTOJŲ!

PILNAM AR DALIAI LAIKO
Montreal, Canada

Manning Bowman Yra Geriausia
draugas J

(109)

231 Bėdfdrd Avenue

Alkanųjų

Birule

TeL ST. 2-8342

Reikalauk tik

ėatro)

(106»107)

Brooklyn 11, N. Y.
TeL EVergreen 8-9770 LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

HELP
REI1

TELEPHONE
BTAGO 2-5043

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas j 

Darome ii Pritaikome Akinius

Matthew A. 
BUYAUSKAS

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

U-tai puslapis--------------- ■■ ■■
Laisve—-Liberty Lit h. Daily * 
Penktadienis, Gegužės 9, 1947

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

Tel. SOuth 8-5569'

Dalyvis

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

ja!. Ar galima su jais susikal 
beti ?

• Dėl plačiai apimančią mūsų elektrinių prietaisų, 

darbas pasilaiko nuolat įvairus ir įdomus.

Reiškia, mes prisipažįsta 
me, kad mės nuoširdžiai ir tei
singai' Palestinos klausimo ne 
galėsime spręsti. Bėt tai bai 
sus moralinis bankrotas.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Negarbingai Užbaigė 
Gyvenimą » 

Marioh H. Bissell, 1901

Naujas Ko^os Būdas -
National Malleable & Steel 

Castings kompanijos darbinin
kai surado naują kovos būdą 
prieš minėtą kompaniją. Dar
bininkai taip gudriai susiorga
nizavo, jie savo reikalavimą 
algas pakelti veda sekamai: 
Streiko neskelbia, tik šaūkia 
specialius mitingus ir niekas 
nežino, kokią dieną ir kokįą 
valandą toks mitingas įvyks, 
tik žaibo * greitumu po virš

RONKONKOMA 
8634

Ieškosime “neitrAliškų” ša 
lių. Bet kur j aš rasime? To

• Mės žinome, kad darbo sąlygos jums patiks, todėl, 

kad mes^turime tiek daugy vyrų, kurie būna su mumis 

per daugelį metų ir yra pilndi čia pasitenkinę.

Svečias iŠ Brooklynd
Atvyki svečias, Jonas Os

manas iš Brooklyno, N. Y. Ji's 
atvežė dauį linkėjimų nuo 
LDS Centro darbininkų ir vi
so Laisvės štabo.

Jonas žadėjo, pabūti Chica
go je kelias dienas, o vėliAus 
vyks į Detroitą, kur atsibus 
jaunimo sporto Rungtynės.

Linkime J. Ormanui gero 
pasisekimo. V.

Apsivedė
Balandžio ( 26 d. apsivedė 

LLD Kanadoj Veikiančio Ko
miteto sekretorius J. Lesevi- 
čius su Ona žigaityle. Jų ves
tuvės buvo .visapusiškai sma
gios ir skaitlingob. J. Vilkelis 
pasveikino jaunavedžius nuo 
Montrealo progresyvių lietu
vių, K. Kilikevičiūs sveikino 
nuo Liaudies Balso.

Vestuvės (|ęsėsi smagiai iki 
vėlumos. Ryte jaunavedžiai iš
keli avo praleisti1 “medaus mė
nesį” į New Yorką. 'Linkime 
jaunavedžiams laimingo šei
myniško gyvenimo, i

,■ Susižeidė Darbe ,
Sunkiai susižeidė darbe Liu<- 

das Kisielius. Drg. Kisielius 
dirbo prie namų statymo. Su- 
lųžus lentai, jis nukrito ir 
skaudžiai užsigavo šoną.' Dar 
tikrai nesužinota, bet mano
mą, kad gali būti lūžęs šon
kaulis.

Drg. K.. čekaitis jau kelin
ta savaitė, kaip serga. Linkiu 
abiem draugam greitai pa
sveikti !

• Valandos yra nuo 5 iki 10 P.M. ar 6 iki 11 P.M. VA 

karais ar visą dieną nuo 7 A.Mf. iki 5 P.M. Namo pAr- 

sinesama alga yra verta jūsų gero apgalvojimo.

K. VENCKUS
Lietinis piano 

tuneris
PerbudaVOja' pianus iš di

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET,
OZONE PARK,, N.Y, 

^Tel. Michigan 2-3123

Clevelande Kovų Spkurys
Clevelandas tapo kovų sū

kurys. Kaipo ketvirtas indus
trinis miestas Jungtinėse Vals
tijose, čia yra įvairiausių, iš- 
dirbysčių, pradedant nuo ada
tos iki sunkvežimi^, tad ir ky-J 
la kovos už algų pakėlimą. 
Kiek teko patirti, tai apie 14 
skirtingų dirbtuvių darbinin
kai išėjo į kovą už aukštes
nes algas, nes gyvenimo reik
menys yra labai daug "per- 
aukštos pagal dabartines al
gas. Tas ir sukelia dabartines 
kovas.

MANNING BOWMAN & CO., MRRIDEN, CONNECTICUT. 
PUIKUS METALO ISDlRŠltfAS NUO 1857

34 PI., paleido kulką sau į 
galvą, kuomet pamatė atei
nant policiją. To viso priežas
tis buvo tai/kad Bissell apsu
kęs 135 žmones nunešdamas 
jicRis bendrai apie $'200,000. 
Manoma, kad bus surasta ir 
daugiau apgavysčių.

feigsell turėjo namų parda
vimo it pirkimo biznį ir ta 
proga jis pasinaudojo apgau
dinėjimui žmonių. *

Beje, policija rado jo kiše- 
niuje laišką, kuriame jis sa
ko, kad už tas apgavystes nie
kas kitas nekaltas, kaip tik 
jis ir jis jaučia, kad jį jau 
kas tai kviečia į “kitą pašau-

HELP WANTED—FEMAl 
REIKALINGOS MOTERY:

NAMŲ DARBININKĖ
Privalyki Namai į

Nuosavas Kambarys ir Maudynč. 
Guolis ant Vietos

Reikalingi Geri Paliūdijimat.'
Gera Alga.

Skambinkite ESPLANADE 7-2875.

kių sutvėrimų seniai nebeliko 
sviete.

Girdi, tegul komisiją suda
rys Lotynų Amerikos ir Skan
dinavijos šalių atstovai. Bet 
Lotynų Amerikos šalys šoka 
pagal mūšų muziką, o Skandi
navijos kraštai nedrįsta ran
kos pakelti prieš Angliją.

WORCESTER, MASS.
ALDLD moterų 155 k&. rengia 

balių, geg. 11 d., Olyrnpia Parke. 
Prasidės anksti ir baigsis vėlai. Tu*. 
rėsime skanių valgių ir gėrimų. 
Kviečiame worcesteriedius ir iš apy
linkes dalyvauti, linksmai praleisti 
laiką, ir ta pačia proga pagerbti Mo- , 
tinas. — A. W. (106-107) .

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer 

Manager ' h 
JOHN A. PAULEY /

Licensed Undertaker

keletęs dienų, Chicagos gat- 
vekarių bilietai bus pakelti 1c. 
Reiškia, turėsime mokėti 9c 
vietoje 8c. ■ f

Kuomet darbininkai prašo 
algų pakėlimo, baisus triukš
mas darosi prieš tai, o kai 
xlarbininkai už yiską turi mo
kėti daug brangiau, tai nie
kas prieš tai nei žodelio nesa-

Pašdve Savo Draugų, kad 
Gaut Jo 84 Centus

Jau fr vhikai pradėjo su 
ginklu apiplėšinet vieni ant
rus. Alphohse Chambers, 14 
metų vaikas, pasigyrė savo 
draugams, kurie lankė tą pat 
pradinę mokyklą, kad jisai 
turi 84 centus’. Vienas iš jo 
draugų turėjos kokį tai šautu
vą, įsivedė Alphonsą į vieho 
namo koridorių, pašovė jį ir 
Atėmus tuos 84 centus. Pašau
tasis ligoninėj atgavo sąmonę 
ir pasakė policijai, kas jį pa
šovė ir apiplėšė. Keturi vaike- 
žai areštuoti.

kad 47-tos kuopos du nariai 
jau seniai serga, tai dd. Pet
rauskas ir Tamutis. Jie pri
spausti ligos, negali užsimokė
ti duokles. Nutarta už juos 
duokles užmokėti iš kuopos iž-

šiaip išrodo, kad liko gra 
žaūs uždarbio. '

niką, kuris įvyks 
gegužės 31 dieną, 
naktinis' piknikas. 
( Buvo pakviestas 
Vilkelis išduoti raportą iš Lie
tuvių Literatūros Draugijos ir 
kitų' įvykusių Brooklyne Suva
žiavimų., J. Vilkelis labai pla
čiai ir aiškiai nušvietė šuva-, 
žiavimų eigą ir tarimus. Jo 
rapbrtu visi buvo patenkinti1.

Kuopos sekretorius pranešė,

• Musų nuolat besiplečianti gamybos programa sutei

kia mums galimybę pridėti keletą patyrusių vyrų priė 

šio viršiausia apmokamo bufaviAid darbo.

Čia Yra Proga Kėliems Gabiems Vyrams, 
Patyrasiėriis Išlavintame Put avimo

Amate Pas Manning Rowman .

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni. •

Ką Veikia Nauji Liet. Salės 
Direktoriai

Teko girdėti, kad Liėtuvių 
Salės Bendrovės direktoriai 
stropiai dirba atitaisymui tų 
klaidų, kurios būvo padarytos 
senų direktorių : bando su
trumpinti kontraktą dėl “bin- 
go” vieniems metams ir ims 
daugiau rendos Už likusį lai
ką, nes pilnai kontrakto ne
galima panaikinti. Tai yra se: 
niai padarytos klaidos. Teko 
girdėti, kad ir kliubas bus 
naujai tvarkomas. Smagu gir
dėti, kad direktoriai dirba dėl 
lietuvių gerovės.

Tėmytojas.

Paremkime Sietyniečių 
Koncertą ,

Metinis sietyniečių koncer
tas ir šokiai įvyks jau šį Šeš
tadienį, gegužės 10 dieną, 
7:30 vakare Jurginėj svetai
nėj, 180 New York Avė.

Praėjusio trečiadienio va
karė, teko netikėtai užsukti 
ant sietyniečių pamokų ir pa
siklausyti dainelių, kurias jie 
dainuos savo metiniame kon
certe.

Dainavimas taip sklandžiai 
eina, kad, rodosi, jei nepažin
iame draugių-gų, tai tikrai 
manytume, kad čia ve profe
sionalų choras, o ne Sietynas.

Mano supratimu, dabar, la
biau negu kada nors, mums 
visiems reikalinga glaudus so
lidarumas palaikyti mūsų me
nines organizacijas, matant, 
kaip Washingtone ponai reak
cininkai* rengia naujus rete
žius sukaustyti darbo liaudį.

Menas, dailė, kultūra turi 
eiti greta vienas kito, kartu su 
politika.

Dar kartą raginu visus 
newarkiecius ir jo apylinkės 
lietuvius pasimatyti sietynie
čių pramogoje, gegužės 10 
dieną. Meno Mėgėjas.

Mūsų prezidento užsienine 
politika privedė prie to, kad 
mes patys nebetikime savo 
nuoširdumu. Paimkime Pales
tinos klausimą. Mūsų delega
cija siūlo, kad Palestinos rei
kalui ištirti būtų sudaryta ko
misija iš “neitrališkų” šalių 
atstovų. Į tą komisija, girdi, 
neprivalo įeiti/Penkios Didžio
sios, kurių' tarpe ir mes esa
me. 7 • ' ' 1

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BrdSdway

Iš LLD* 47 Kp. Susirinkimo
Balandžio 27 d., Bovet sve

tainėje, įvyko Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 47 kuopos 
mėnesiais susirinkimas. Darbš
tus minimos kuopos sekreto
rius A. Markevičius raporta
vo, kad už 1947 metus jau 
yra duokles užsimokėję 102 
nariai. Tai labai gerai! Bet 
naujų narių vajus eina pras
tai, nes gauta tik du dar nau
ji nariai.

Vilnies dienraščio dalinin
kų suvažiavimui kuopa, svei
kindama, paskyrė $5. Vilijos 
Choro kelionei į Torontb pa
aukavo $25. Už gausią auką 
Vilijos Choras pasižadėjo 25- 
tą dieną gegužės suruošti pui
kų koncertą. Visi montrealie- 
čiar, nepamirškite dalyvauti, 
neš koncertas bus nepapras
tai gražus.

Taipgi finansų sukėlimui, 
choro kelionei į Toronto, yra 
nutarta suruošti vakarienė su 
įvairumais. Taipgi yra prašo
mi visi montrealiečiai skaitlim- 
gai dalyvauti vakarienėje.

Abidvi LLD kuopos nutarė 
suruošti pirmą šio sezono pik- 

šeštadienį, 
Ir tai bus

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvykg 

geg. 11 d., 10:30 v. ryto, 29 Ęndicott 
St. Draugai, yra daug svarbių rei
kalų aptarti, prašau visus dalyvautu 
—J. M. Lukas, sekr. (107-1081

BROCKTON, MASS.* 1
Moterų Apšviętos Kliubas ‘ ap-_ 

vaikščios Motinos Dieną. Gegužės 11 
d., Liet. Taut. Namo Parke, 1 vai* 
dieną. Prašome visus dalyvauti.. JęK 
gu įvyktų lietus, tai perkelsime | 
LT Namą, 8 Vine Sj, —Kom, 

/ (106-107) ,

Iš Draugiško Susirinkimo
Buvo sušauktas draugiško 

pasitarimo susirinkimas, ku
riame turėjo dalyvauti svečiai 
iš Brodklyno,' tai drg. R. ir E. 
Muarai. Tačiau pirmadienio 
vakarą gauta telegrama, kad 
drhugai Mizarai1 negalės daly
vauti tame susirinkime. Ta
čiau apie, tai pranešti jau bu
vo vėlu, Tad susirinkimas bu
vo atliktas ir be svečių. Dis
kusijas pravedė V. Andrulis it 
J. Jokubka.

Susirinko gražus būręlis 
draugių ir draugų, visi padis- 
kusavo svarbiausiais dienos 
klausimais. Pasižadėjo daly
vauti1 Pirmos Gegužės mitinge, 
Wallace mitinge, taipgi Vil
nies K dalininkų suvažiavime.

Visi skirstėsi į namus su 
minčia daugiau veikti orga
nizacijose. <•_

GREEN STAR BAR & GRILL
I JET VISKAS KABARETAS

Kas ndr! grdžiai laiką praleisti, pasilinksminti'ir pasišokti, užėina 
pas “Gr«en Star Bar ąnd Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti. 

ATEIKITE PASIMATYTI SU GlVIAIS.

' " Geriausias Alus Brpolčlyriė (

ŠĖštAblENį

tūkstančio darbininkį žinia 
perbėga, kad įvyksta specialis 
mitingas,* nepaisant, koks lai
kas.

Pažymėtina, kad šięj dirb
tuvėj dirba didžiumoje negrai 
darbininkai, bėt CIO visus 
vienodai organizuoja, ir jaiu 
teko girdėti, kad kompanija 
žada dirbtuvę uždaryti. Jeigu 
taip, tai darbininkai gaus be
darbės aipdraudą, jęigu kom
panija ir reakcininkai neras 
būdo pastoti ir šiai kovai ke
lią. Kompaniją ir vietinė 
spauda tą naują kovos būdą 
vadina komunistų ‘‘gudriū 
streiku.” P. N.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

• Telefonuokite ar kreipkitės asmeniškai į mūšy . em

ployment ofisą ant kampo Pratt ir Catlin Streety ir 

. pasikalbėkite apie iai. Padarykite tai šiandien.

ir Stone Avė. 
BrOadwa^ Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

Tel. ŲLenmore 5-6191

Pakels Gatvekąrių Važiuotėš 
Kainą

Laikraščiai pranpša, kad už

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

Ėuvo Pasekmingas Žaislų 
Vakarėlis

Sekmadienį, balandžio 27, 
Lietuvių' Auditorijoje, įvyko 
LDS 53 kp. iT LDS 202 kp. 
žaišlų vakarėlis.

Dalyvių prisirinko pilna sve
tainė. Gabesnieji lošėjai, buvo 
apdovanoti gražiomis dovano
mis.

Nemažai matėsi jaunimo ta
me parengime.

Kas buvo negero, tai kad 
biskį per vėlai pradėta. Jei 
būtų pradėta nuo dviejų, tai 
dalyviai būtų galėję ilgiau pa
sišokti.

PRANlflŠlMAI
HARTFORD, CONN.

Svarbios prakalbos, sveikatos 
klausimu. KalbČs dr. J. J. Kaškiau- 
čius iŠ Newark, N. J. įvyks geg. 11 
d., 2:30 vai. dieną. Liet. Piliečių Kl. 
salėje, 227 Lawrence St. Literatūros 
Moterų Klubas kviečia vietinius ir 
iš apylinkės dalyvaut, bus visiems 
svarbu išklausyti naudingų patari
mų apie sveikatą. įžanga veltui. — 
Kom. (106-107)

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

Į<1. bendrai rengia linksmumo suei
ga. geg. U d. Už $1.50 būsite pui
kiai pavaišinti. Taipgi bus skaitoma 
Dr. Kaškiaučiaus parašyta svarbi 
brošiūra sveikatos klausimu. Vėliau 
bus galima linksmai pasišokti prie 
geros muzikos. Tad kviečiame vieti
nius ir iš apylinkės dalyvauti Lietu
vių Liberty Parke, Mitchell Ave. — 
Kom. (J06-107)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras rengia Koncertą 

ir šokius, fO -di, 7:30 v. v. Liet. 
Salėje, 180 New York Ąve. Pradžia 
7:30 v. v. Šokiai 9:30. įžanga su tak
sais $1.10. UŽkViėČiarrie viėtiftius ir 
iŠ apylinkės dalyvauti. Sfetyno 
Choras. (106-107)

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, 
IŠ senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir kra javus 
sudarau su ame-' 
rikoniškais. Rei-|f,;|S^gte 
kalui ėshrit 
padidinu toki 
dydžio, kokio 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie fchauncey St.,

J. J.KAŠKIAUCRJS, M. D. 
530 Summer Avėnue, 

NewaAc 4, N. X 
HUmboldt 2-7964

Tamštos Ateitis Nebloga
^a’ matilu bilijonus besikahkijįančius ^Reumatiš- 

Jf < /kuose skausmuose, rankų ir kojų gėlimo, skausmuose.
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio iV pesmagu- 

varginami žmonės .skuhd^iaęi. fj'eksiiię’ Galinga 
^^^^^Sr/iĮT^^^ĮiMostis, Sudaryta .iš daug skirtingų . Klementų' ir bran- 

blogiu aliejų, iŠ skirtingų kraštų svieto, šildydama ga- 
IJnga šiluma sunaikins minėtus skausmus! Sena ir 

X teisinga patariu.sako: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
(į D ) jaigu nori važiudtlj tai tepk ir vėl tepk šu Deksnio 
\A J Galingą Mosčia. Turime daug laiškų nUo žmonių ku- 

He liudija ..ir dėkavoja už pasekmingumą Deksnid 
Galingos Mosties. Kaina 2-Ož. $1.00;. 4-oz, $2.00 fr 16-oz.’$5.00.

PASARGA: Neklausyk nė jokių kitų pasiūlymų į 
vietą tikrųjų DEKEN’S plNTMENT. Nebūk toks, kaip 
mūsij pirmutinis tėvas Adomas. Jis žioplai paklausė savo 
šonkaulio Jievos ir- nustūmė pasatilį į vergiją, ir dabar JyJ 
ylai vargstame už ju klaidas. Laimingas būtų buvęs gy- 
venimas, nereikėtų pė dirbti nei drabužių nešioti, jei ne 7\
Adomo klaida. yr Aj|

MATTHEW P. BALLAS
' (BIELIAUSKAS)

Laisniaotas Graborias
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas muš 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRANO ST. BROOKLYN. N.

(Skersai nuo Republic i'i

NEWARK, N. J. .

Sietyno Choro nariai kviečiam® 
dalyvauti paskutiniose praktikos^ 
jfrieš koncertą. Būkite penktadienį 
geg. 9 d. Atliksime visą koncertinę 
programą su artistais. — Koresp. '..'1

* * , v .f™

LEWISTON, ME.
Svarbios prakalbos, 10 d. geg*, ,7 

vai. vak. Rengia Liet. Literatūros 
Drg. 31 kp. Kalbėtojas bus viekas 
žymiausių Amerikos lietuvių žurn&. 
listų, L. Prūseika, ’iŠ Chicagos. Kvie
čiame Vietinius ir iŠ apylinkės dafa^r 
vauti. šv. Baltramiejaus salėje. 387 
Lisbon St. — Kom. (106-107) 9

Shanghai 
chirių maištai ir streikai į- 
Vyko šešiuose dideliuose 
Chinijos įmestuose prieš 
juodosios rinkos biznierius 
it valdžią.

RĖIKALAVIMAI
Reikalingas duonos iš vežioto jas 

bei pardavėjas. Darbas' nuolatinis ir 
sąlygos geros. Dėl daugiau informa
cijų. prašome tuoj kreiptis į P. & K. 
Bakery (G. Kudirka), 131 Inslee 
Place, Elizabeth, N. J. Tel. EI. 
2-9283. (106-108)'

PHILADELPHIA, PA.
LLD 6 Apski4. neįvykęs pikniką? 

geg. 4 d., liko atidėtas į 11 d. ge^.. 
Crescent Picnic Grounds, 56 Cornel 
Ave,, Gloucester Heights, N. J, Im
kite Bušą . nuo Market §t. Ferry 
Camderie. Public Service Bus No. 2 
Gloucėstri* Heights.
Rengėjai

DEKEN’S OINTMENT

M" V
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"Lietuvos Žiedai”
| Operetėje “Lietuvos žiedai, 
kurią Aido Choras stato sce- 
non jau šį sekmadienį, yra 
daug romanso. Apart princi- 

lių charakterių — Mildos 
romanso, dar yra Mag

dutės su kaimo juokdariu Mo
tiejum romansas. Magdutės 
rolėje vaidina Anastazija 
Buknienė, viena iš estrados 
veteranių, vaidinusi ir puikiai 

irekomendavusi ne tik tarp
merikos lietuvių, bet ir Lie

tuvoj.
Nors daug kas apie šią gerą 

aidietę ir gabią vaidintoją bū
tų galima pasakyti, išskaičiuo
jant jos nuopelnus tose srity- 

bet tai būtų negalima 
mpai atpasakoti, o ilgam 
tui nėra laiko ir vietos. Dėl 

to palieku žiūrovams, atėju
siems pamatyti x operetę “Lie
tuvos žiedai,” apie tai persi
tikrinti.

romanso, ir kt. Verta pama
tyti.

Operetę “Lietuvos žiedai” 
Brooklyn© Aido Choras stato 
scenon jau šį sekmadienį, 11-

Juozas Judžentąs
tą dieną gegužės, ScLwaben 
Hali, 474 Knickerbocker Ave
nue, Brooklyn©. Vaidinimo 
pradžia 3:30 vai. po pietų; 
įžanga $1. Po vaidinimo bus 
šokiai, kuriems muziką duos 
Antanas Pavidis ir jo Radijo 
Orkestrą; ‘ įžanga vien į šo
kius 60c.

t

Pastaba vaidiloms ir choris
tams: šį penktadienį, geg. 9, 
įvyksta generalės repeticijos 
Schwabcn Hali. Visi operetėje 
dalyvaujanti, būkite repetici
jose. Tikietų platintojai pra
šomi“ šį penktadienį suvesti 
sąskaitas.

Klausykitės Sekmadieniais
• Lietuviškos Radijo

Programos!
Ant'galo susilaukėm. Jau 

taip seniai laukėm visi, kada 
gi prasidės ‘ Brukline lietuviš
ka radijo programa. Kitur jau 
metų metais sklinda per ra
diją lietuviškos programoš. 
Joms palaikyti gyvuoja gerai 
suorganizuoti radijo klubai, 
kur nariai kasmet įneša bent 
po dolerį duoklių. Čikagoj 
gražia; veikia toksai klubas, 
Detroite, dar kokioj kolonijoj. 
Net ir 
broliai 
radiją, 
njieste. 
lonu!

Brukline gyvavo" 
jų lietuviu radijas 
karą, bet pasunkėję karinės 
aplinkybės privertė laikinai jį 
apleisti. Tai va ,dabar ir vėl 
prasideda lietuviškas radijas. 
Ir aš iabai apsidžiaugiau, pa
matęs “Laisvėj,” jau bent ke
lintą apie tai pranešimą. Pui
ku ! Tikrai malonu žinot, kad 
jau susiorganizavo ir Lietuvių 
Laisvės Radijo Klubas ir nu
sisamdę radijo
1430 kilociklių, ir 
madįenio rytas, nuo 
10 iki 11 vai. skleis 
radijo programą.

Visi gyvai susidomėkim šita 
ilgai laukta naujiena. Išgirs- 
kim pat pirmutinę lietuvišką 
radijo programą sekmadienio

Pietų Amerikos mūsų 
turi savo 
rodos,

Kaip gražu!

lietuvišką
Montevideo

Kaip ma-

pažangių- 
clar prieš

stotį WBYN, 
kas sek- 
pusės po 
lietuvišką

rytą, gegužes 11 diena.

5 Mėty Mergaites 
Susirado Motiną

Daug Telefonistų 
Tebestreikųoja

6-tag pusiapb 
Laisvė—Liberty Lith. Pally * 
Penktadienis, Gegužės 9, 1047

sau

Anastazija Buknienė
Dabar apie Magdutės opeJ 

retėje mylimą, kaimo juokda
rį, Motiejų:

Kuomet tiktai vaidinant ko
kį veikalą prisieina turėti 

f - . juokdarį, tai visuomet toje 
rolėje matome Juozą Judžen 
tą. Jis, kaipo juokdario rolė
je vaidintojas, tarp lietuvių 
yra nepavaduojamas.

Operetėje “Lietuvos žiedai” 
t te mes Judžentą matysime vai

dinant ir girdėsime jį dainuo
jant, nes Judžentąs, kaip ir jo 
žmona Maria, yra geri aidie- 
čiai r geri dainininkai. Jie, 

j nors dar yra jaunavedžiai, bet 
abu ąu “seni” choristai. Tai
gi, atleiskite, kad rašydamas 
apie Juozą Judžentą, šiek 
tiek prisiminiau ir apie jo 

moną. Tačiau grįžtame atgal

jog suminėjimas, 
kad Judžentąs vaidina opere
tėje “‘Lietuvos žiedai” juok
dario rolėje, ir jis vaidina 
bend-rai su A. Bukniene, jau 
turėtų būti1 visions užtenka
mas paakstinimas tą operetę 

| pamatyti.
Be to, operetėje matysite ir 

girdėsite :
Apie 20 populiariŠkų dainų 
Matysite šokikių grupę 
Girdėsite J. Kazakevičiaus 

suorganizuotą ir vadovaujamą 
Aido Choro vyrų grupę dai
nuojant.
'. Na, o pačioje, Jono Juškos 
parašytoje operetėj e, matysi- 

dramos, Komedijos, meilės-

Aludėje Sutiktas 
“Daktaras”

Edward Kuracka, 51 m., 
karpenteris, areštuotas už iš
rašymą recepto “ligonei,” ne
sant daktaru. Jį dar kaltina 
pavogus nuo daktaro tą blan
ką, ant kurios jis išrašė re
ceptą ir taip gerai imitavus 
daktaro parašą, kad negalima 
esą atskirti nuo tikrojo. Ka
dangi jis tai daręs ne pelnui, 
menama, jo sunkiai nebaus.

Receptą jis išrašęs panelei 
O’Neill. Susitikus ; aludėje, 
1627 Nostrand Avė., ji pasi
skundus nesijaučianti gerai, o 
•Kuracka pasisakęs daktaru ir 
^patarnavęs” už dyką. k

Ypatinga, kad užrašytieji 
vaistai visiškai atitinką ligai, 
tik likęs klausimas, ar diagno
zė ligos buvus tikra. Kuracka 
jai sakęs, jog ji serganti ma
žakraujyste. Mergina patikė
jus ir jau buvus nusipirkus 
vaistus, bet jos vaikinui “dak
taras” pasirodęs įtartinu, ar 
gal norėjęs daugiau sužinoti 
apie merginos nesveikatą, pra
dėjęs tyrinėti ir išgirdęs, kad 
tikrasis daktaras nieko apie 
tą receptą nežinąs. Taip ir 
dasekė pas tą daktarą dirbusį 
karpenterį Kuracka.

Nutūpęs ant Kelio 
“Paukštis” Teisme

antNusileidusį su lėktuvu 
automobilių kelio John 
Jewett miesto policija kaltina 
taip pasielgus tikslu pasigar
sinti. Išvadas daro tokias dėl 
to, kad nusileidusieji abu bu
vę ramūs-ramučiai ir kad skri- 
dusioji su juo p-lė Pauline 
Goddard yra teatrališka šokė
ja. e

Policijos teisių department© 
atstovas Linskey teisme sakė, 
kad ši byla turi būti paimta 
taip, kad kiti nerizikuotų. Ki
taip, sako jis, turint šimtus 
tūkstančių galinčių skraidyti 
jaunų vyrų, nebebus jokios 
tvarkos, kada lėktuvai pradės

Į New Yorko portą atplau
kė laivas Mauretania, vežinas 
1,128 keleiviais, ši buvo laivo 
pirma kelioiiė po perdirbimo 
iš karinio transporto atgal į 
keleivinį. •

rytą, gegužės 11 diena. Tai 
atmintina bus diena, gali būt, 
istoriška. Susidomėkim ir pri- 
sidėkim prie palaikymo lietu
viško radijo pusvalandžio.

Iš tos pačios WBYN stoties 
kas sekma'dienis sklinda kitu I v 
tautų, radijo programos, ir aš 
ne kartą jomis gėrėjaus. Nuo 
pusės po 8 iki 9 eina karpato- 
rusų programa. Tuoj po jos 
eina lenkų pusvalandis. Pas
kui žydų, u n garų,- lietuvių. 
Nuo 11 iki 12 skamba ukrai- 
nų programa. Vis tai gražiai, 
skoningai vedamos progra
mos, kad tikrai malonu* klau
syt. Vėliau eina kitų tautinių 
grupių programos. Tikra įvai
rių .tautinių kultūrų panora
ma. r '

Man teko girdėti, kad, sa
kysim, ukrainų, kąrpato rųsų, 
lenkų, rusų programos sklin
da iš tos WBYN stoties jau 
kelinti metai; Įvairiose koloni
jose veikia tam tyčia radijo 
klubai, kurie’' .'padeda palai
kyti savo kalba radijo pro
gramas narinėmis duoklėmis, 
aukų rinkimais, kokiais paren
gimais.

Panašiai galės gyvuoti ir lie
tuvių radijo pusvalandis. Nuo 
mūsų visų tvirto nusistatymo 
ir patvarumo priklausys šitas 
svarbusis reikalas. Mos jį mo
kėsim, jei tik norėsim, išlai
kyt per metų metus. Ir gera 
radijo programa žymiai pa* 
kels mūsų prestižą ir savigar
bą. Spieskimės visi aplink tą 
radijo pusvalandį. Klausyki- 
mės^lietuviškų dainų, muzi
kos, žinių, pranešimų, jauski- 
me lietuviškojo gyvenimo pul
są. Tatai daug padės mums 
sugabiai orientuotis 
nio audrii 
voj.

Brooklynas — nieko 
“miestelis.” Ne kiekvienas ir 
suaugęs asmuo nori rizikuoti 
pats vienas susirasti savo gi
mines ai’ draugus. Bet 5 me
tų mergaitės, Blanca ir Rosa 
Colon, susirado motiną.

Mergaitės buvo ątskridintos 
iš Puerto Rico į Newarka pra
eitą antradienį. Jos su visais 
iš lėktuvo išėjo į stotį. Nie- 
kąs į jas nekreipė domės, 
kiekvienas manė jas priklau
sant kuriam nors kitam kelei
viui. Tik kada iš stoties visi 
suaugusieji išsiskirstė, stoties 
prižiūrėtoja pastebėjo dvi ma- 
žAs, smulkutes / mergytes, jai 
atrodžiusias apie 3 metų. Pa
klausus, jos žinojo savo var
dus ir pavardes. Jas patalpi
nė į prieglaudą ir pradėjo 
ieškoti, kam jos priklauso.

Sekamą dieną mergaites at
siėmė jų motina brooklynietė 
Mrs. Felicita Colon, gyvenan
ti 260 Ellery St. Buvę susitar
ta, kad jas atveš savaite vė
liau, dėl to motina • neatvyko 
į stotį jų sutikti.

Sugrąžinti į darbą, prieš ei
linių narių norą, yrh taisyto
jai, organizuoti į Ųnite/T te
lephone Organization; 
niai operatoriai — 
Employes Association; są; 
tininkai —■ Telephone I 
loyes Organization; ir konter- 
ciniai darbininkai — Union of 
Telephone Workers.

Tos unijos nėra narėmis ben
dros telefonistų organizacijos 
— National Federation of Te
lephone Workers. Tebestrei- 
kuoja užmiestinių linijų ir 
Western Electric darbininkai, 
kurie yra NFTW nariais. Dar 
tebestreikuoj ančių yra apie 
19,000.

Daleidžiąma, kad jie dar 
gali laimėti, jeigu jie tarpusa
vyje ir i toliam išsilaikys solida
riai ir jeigu f visas darbininkų 
judėjimas parems jų pikieto 
linijas ir streiko fondą.

virti- 
Traffic 

kai- 
mp-

Kas Bus Francijoj?
Nepaprasti ‘įvykiai ten da

bar dedasi. Girdėsime viso
kiausių aiškinimų. O dar dau
giau girdėsime spėliojimų se
kamomis keliomis savaitėmis, 
mėnesiais. Daugiausia tų aiš
kinimų ir spėliojimų bus iš
virkščiai, aukštyn kojomis, 
kaip kad būna apie viską.

Kad gerai patiems nupras
ti ir mokėti kitiems pasakyti, 
vertėtų nueiti ir pasiklausyti, 
ką pasakys Fosteris. Tas svar
bu visiems.

BIZNIERIAI, SKELBKITE 
LAISVĖJ

Bellevue ligoninėje vaikai 
ligoniai praeitą trečiadienį 
turėjo dienų dieną, pas juos 
buvo i nuvykusi cirko trupė 
jiems duoti programą ligoni
nės kieme.

William Z. Foster, Ameri
kos unijinio judėjimo vetera
nas, o dabar Amerikos Ko
munistų Partijos nacionalis 
pirmininkas, ką tik sugrįžo- iš 
Europos. ^Ten jis prabuvo to*is 
mėnesius, plačiai apkeliavo, 
daug matė. Ypatingai stebė
jo padėtį Francijoj.

Fosteris kalbės Madison 
Square Gardene šio mėnesio 
14-tos vakarą, trečiadienį 
Svarbu ten dalj^vauti.»Kad už
tikrinti sau dalyvumą, įsigy
kite tikietus iš anksto pas lie
tuvius kliubiečius.

PAVASARIO ŪPUI 
IŠTIKUS

Jerry ir Robert Ace, ir 9 
metų broliukai, praturtėję 
dviem doleriais, iš Bronx bu
vo nusprendę nuvykti į Texas 
ir tapti kaubojai^. Bet kadan-* 
gi policija pamanė, jog tokio 
amžiaus ‘vyrai” turi būti mo
kykloje, juos nusivedė į stotį,

liusieji darbininkai, o tretysis Jš ten berniukus parsivedė jų 
apdegė tuęs du gelbėdamas. | tėvas.

Bronxe užsidegus didžia
jam svirtiniai keltuvui pavo
jingai apdegė du keltuvą va-

nūdieni-
o gyvenimo painia-

Lietuvių Laisvės 
Radio Programa

Lietuvių Laisvės Radicr Programa 
yra transliuojama iš stoties

WBYN, 1430 klc.
Brooklyn, N. Y.

Nuo 10:30 iki 11 vai.
SEKMADIENIŲ RYTAIS

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

mų, mirties pranešimus ir tt.
Stokite | 

Lietuvių Laisvės 
Radio Klubą

aukos dolerį ar. daugiau pa-

BAR & GRILL

BEER & ALES

Peter Kapiskas

■‘—r

Petei
KAPISKAS

Degtines, Vynai ir Alus

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

PARDAVIMAI
Parsiduoda dviem šeimynom ak- 

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

(103-108)

PAJIEŠKOJIMAl
Pajieškau sesers Marijos Mitkai- 

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

Kas 
laikymui šios radio programos 
bus to kliubo pilnateisiu nariu 

per 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 ai’ money- 
orderius išrašykite:

LITHUANIAN LIBERTY 
RADIO CLUB 

ir siųskite sekretorei 
LILLIAN BELTE 
427 Lorimer St.,

• Brooklyn 6, N. Y.

J.

DANTŲ GYDYTOJAS 
»

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868
22{ South 4th Street

\

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

VaUndos: j tl^akare

Penktadieniais Uždaryta

Kanados
Black* Horse Ale

MIRĖ
Ona Sladei; (Sleiderienė), 43 

m. amžiaus, gyveno 215 Mof
fat St., Brooklyne, mirė geg. 6

Kings County Ligoninėj, 
pašarvotas 
(Bieliaus- 

Grand St.,

d
Brooklyn©. Kūnas 
grab. M. P. Ballas 
ko) koplyčioj, 660 
Brooklyn©. Laidotuvės įvyks 
geg. 10 d. Most Holy Trinity

^qHKapinese.
Velionė paliko nuliūdime vy

rą Juozą.
Laidotuvių pareigomis rūpi

nasi grab. Bieliauskas.
B F •ky ____ _ _____

. PATAISAU KLAIDĄ.
Praeito antradienio Laisvėje, 

Kliubiečių žiniose, pasidarė 
klaida. Ten pasakyta: Jurgis 
Kutka mirė 10-tą balandžio, o

rėjo būti Rutkd. J. N.

New Yorko Thi/d Ave. gaus 
>busus vieton gatvekarių, 
ledant gegužės 18-ta.

Claudette Colbert ir Fręd MacMurray komiškoj fil- . . 
moj “The Egg and 1,” rodomoj Radio City Music-Hall, 
6th Avė. ir 50*h St., New Yorke. Didžiojoje scenoje ■ 
muzikališkas spektaklis “Treetops.”

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y

■ TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

■ i ‘ •

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

Taisvięta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas 
patogu ir malonu. 

I •
*

Kiekvieną šeštadienį {vyksta puota, pasivaišinimas 
bei pare. Prašome užeiti pasilinksminti.

Salę išnomuojame del pilotų, pokilių, krikštynų 
party, vestuvių ?

Valgiais, ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT 
x * 1 Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI 

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA, BROOKLYNE .

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS 
^Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 

282 UNION AVE. BROOKLYN, N, Y
Tel. EVergreen 4-M1J8

PIRMU KARTU KUR NORS. s'.

ROBĘRT LIPTON, Jeweler
701 Gfand Street, Brooklyn, N. Y.

i. BWVA

$49.50 to $195.00

J59» 
a Mtteceniotn «tr „

įiį




