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Pasižadėjo Tarnaut Šaliai
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Argentinos ir Anglijos 
komunistai protestavo prieš 
Brazilijos Komunistų Par- 
tijps uždarymą,

paleisti iš

tapo pri- 
ministeri-

O kam jie dirbs, ar jie dur
ni? Visą gyvenimą naudingo 
darbo nedirbę, dabar ims ir 
dirbs!

Ne jie kvailiai, bet Tyslia- 
va kvailas, kad juos čionai 
kvietė; kvailiai tie, kurie au
koja tą sutvėrimų užlaikymui.

Smetonos ir Hitlerio pensi
ninkas Dr. Grinius nežada Dė
dės Šamo duonutę Šveisti ir ty
lėti. Jis negalįs pamiršti senų
jų gerųjų, laikų. >

Dr. Grinius parašė prezi
dentui Trumanui gromatą ir 
joje išpasakojo visus sąvo 
nuopelnus, bet gražiai užtylė
jo visus savo griekus.

Grinius pasigiria, kad na
ciai buvę jį nuteisę ištrėmimui 
iš Lietuvos, bet nepasako, kad 
neištrėmė. Nepasako, kad na
ciai dar net dviem valdiškais 

(Tą** 5-me plttl.)

McLean puotas susi
nu© 100 iki 300

Jurgelionis tikrai užsitar
nauja ramybės ir poilsio. Bu
vo poetu, niekas neišėjo: bu
vo advokatu, dar mažiau‘pe
šė; augino kiaules ir tos jį 
apgavo; tapo, arkliu specialis
tu, ir iš ten gavo išspirti.

‘Lai gyvuoja karvės ir viš
tos! Pienas ir kiaušiniai pui
kus vaistas nuo fašistinio kvai
tulio.

J Mrs. 
rinkdavo 
žmonių. Visi gerdavo ir ėsda
vo, kiek norėdavo, arba kol 
nuo krėslų nuvirsdavo. Viena 
tokia puota poniai kaštuoda
vo apie 50 tūkstančių dolerių.

Dabar toji mylimoji pohia 
nuvažiavo pas savo sutverto- 
ja. Už ją karštai meldžiasi 
visi, kurie jos palociuose per 
naktis ūždavo.

Gyva būdama ši ponia turė
jo daugiau turto, negu proto 
— ji pati nežinojo, kiek mili
jonu ji turi. Ji mylėjo visus, 
o visi ją mylėjo!

Iki pat mirties Mrs. McLean 
težinojo vieną užsiėmėmą — 
ruošti puotas ir girdyti aukš
tųjų sferų girtuoklius. Nebū
davo, girdi, tokio aukšto val
dininko, generolo arba admi
rolo, arba šiaip žymaus tur
tingo ir garsaus latro, kuris 
nebūtų dalyvavęs arba drįsęs 
atsisakyti dalyvauti josios su
rengtoje

Mūsų broliai fašistai turi 
bėdos su atbėgėliais iš Vokie
tijos. Taip sako žmogus, ku
ris juos gerai pažįsta.

Jau visi girdėjote apie vie
ną tokį svieto lygintoją, kuris 
tarybininkų mitinge surinktus 
pinigus eksproprijavo ir pa
spruko. 1

Bet su kitais dar daugiau 
bėdos. Tysliava verkia:

“Mūsų žiniomis, kai kurie 
tremtiniai, atvykę Į Ameriką, 
atsisako dirbti fizini darbą, 
nes Lietuvoje jie buvę akade
mikai arba aukšti valdžios pa
reigūnai” (Vienybė, geg. 9 
d.). *

Washingtone pasimirė aukš
ta ponia vardu Mrs. Evalyn 
McLean. Pasimirė sulaukus ži
los senatvės. Apie ją daug 
rašoma ir plačiai kalbama. Jos 
pasigenda visas Washingto- 
nas.
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niui. Džiaugiasi Žmogus, pabė
gės ’Iš miesto ir įsigijęs toli; 
už New Yorko fa I’m ą iš 225 
akerių. Kas svarbiausia, kad 
jau turįs vieną karvę ir tuziną 
vištą. Pats tą nelaimingą kar
ve melžiąs ir sviesta sukąs. 
Gyvenimas esąs malonus ir 
ramus.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00 < 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

puotoje.
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KONGRESAS UŽGYRĖ “PflSKOLA” GRAIKIJAI, TURKIJAI
Senatoriai Nutarė Įgalint 

Fabrikantus Traukt Darbo 
Unijas į Teismus
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Komunistų Vetetanų Sųskridžio 
Delegatai j Valdžios Įstaigas

Ir ras Kongreso Narius *

Duoda Teisę Samdytojam Reikalaut Indžionkši- 
nų per Vaid. Darbo Sant. Tarybą prieš Streikus

J

Washington. — Senatas! 
priėmė republikono Rober
to Tafto priedus prie bend
rojo biliaus prieš darbo li
nijas ir streikus. Vienas 
priedas duoda samdytojam 
valią traukti unijas į teis
mus ir reikalauti atlygini
mo už nuostolius, kuriuos 
fabrikantai nukenčia per 
vienos unijos streiką prieš 
kitą arba per unijistų boi
kotą prieš samdytojų dirbi
nius. Kitas senatoriaus 
Tafto priedas sako, sam
dytojai gali, reikalauti fe
deral ių teismų indžionkši- 
nų (drausmių) per valdinę 
Darbo Santykių Tarybą 
prieš tūlus streikus.

Už Tafto priedus nubal
savo daugiau negu du 
trečdaliai senatorių.

Senatas taipgi didžiule 
dauguma republikonų ir 
demokratų balsų priėmė de
mokrato McClellano “patai
symą” kad šalies Darbo 
Santykių Taryba turk ne- 
pripažint tokių unijų, tarp 
kurių viršininkų yra vienas 
ar daugiau komunistų* arba 
narių kitos organizacijos, 
girdi, “stojančios už Ame
rikos valdžios nuvertimą.”

Senato vadai tikisi, kad 
bendrasis bilius su šiais ir 
kitais “pataisymais” prieš 
darbo unijas ir streikus 
bus galutinai priimtas šią 
savaitę. Jis yra panašus į 
Hartley’o bilių, kurį jau už
gyrė kongreso atstovų rū
mas. Darbo Federacija ir 
CIO reikalauja, kad prezid. 
Trumanas jį atmestų-ve
tuotu, c.

BRAZILIJOSATSTO
VAS PRIEŠ KOM. 
PART. UŽDARYMĄ

New York. — Oswaldo 
Aranha, Brazilijos delega
tas Jungtinėse Tautose, ap
gailestavo, kad Brazilijos 
valdžia uždarė Komunistų 
Partiją. Pasikalbėjime su 
Daily Workerio korespon
dentu, Arariha sakė: “Aš 
manau, jog Brazilijos ko
munistai daug patarnavo 
demokratiniam mano šalies 
gyvenimui.”

Washington. — Pasauli
nis Bankas davė Franci jai 
$250,000,000 paskolos 30- 
čiai metų su 3 nuošimčiais 
ir1 ketvirtadaliu palūkąnų. 
Paskolą užgyrė amerikonas 
to banko pirmininkas J. J. 
McCloy ir anglai. Pasauli
nis Bankas yra priedinė 
Jungtinių Tautų įstaiga. Jis 
buvo įkurtas per tarptauti
nę Bretton Woods konferen 
ei ją. — Franci jai reikėsią 
dar $600,000,000 paskolos. 
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New York.—Didįeji ban
kai gavo 16 nuoš. pelno per 
tris mėnesius.

Paskirti Trys Nauji 
Franc. Ministrais 
Vieton Komdnistų

Paryžius. — Vieton pa
šalintų penkių komunistų 
ministrų, socialistas prem
jeras Ramadier pasiskyrė 
dešinųjj socialistą Danielių 
Mayerį kaip* darbo ministrą 
ir du katalikus resnublikie- 
čius — Robertą Prjgentą 
kaip sveikatos ir gyventojų 
ministrą ir Jeaną Letour
neau kaip prekybos ir kraš
to atsteigjmo ' ministrą. 
Dviejų kitų komunistų mi
nistrų pareigos 
jungtos kitoms 
joms.

{Komunistai 
valdžios todėl, kad jie rei
kalavo pakelt algą styeika- 
vusiem Renault automobi
lių fabriko . darbininkam. 
Bet po komunistų ministrų 
pašalinimo valdžią vis tiek 
pridėjo tiem darbininkam 
algos.), į .

Lake Success, N. Y. —Žy- 
dų atstovas M1. Shertok sa
kė, jeigu dabar būtų duota 
Palestinai nepriklausomy
bė, tai gal pakenktų žy
dams.

Washington. — Nacionaj 
lis komunistinio karo vete
ranų sąskridis siuntė savo 
delegacijas į valstybės ir 
teisingumo departmentus, į 
veteranų adminstraciją ir 
pas tūlus senatorius ir kon- 
gresmanus.

Nuvykę į valstybės de- 
partmentą, delegatai norėjo 
pasikalbėti su to depart- 
mento galva generolu Mar- 
shallu. Paties Marshallo ne
buvo ir delegatus priėmė jo 
padėjėjas generolas M. S. 
Carter. Jis padavė ranką 
visiems penkiems delega
tams. Vienas jų, Daniel S. 
Shirmer perskaitė komuni
stinių veteranų laišką, tai
kytą gen. Mąrshallui.“ Laiš
kas sako:

“Mes su pasididžiavimu 
Mrnavome tamstos koman
doje ir vyriausiojo koman- 
dieriaus Franklino D. Roo- 
-sevelto vadovybėje; mes ko
vojome už savo šalį, ginda
mi ją nuo nacių fašizmo' ir 
nuo japonų imperializmo.

“Šioje dvejų metų sukak
tyje nuo pergalės laimėjimo 
Europoj, mes raginame 
tamstą atgaivinti Trijų Di
džiųjų (Amerikos-Anglijbs- 
Sovietų) bendradarbiavimo 
politiką, kaip tvirtovę dėl 
stiprios Jungtinių Tautų 
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taikos.” <
■ Generolas Carteris man

dagiai išklausė laiško ir ne
atsiliepdamas į jį atsistojo.

Reiškia, pasimatymas su 
veteranais užbaigtas.
TEISINGUMO DEPART- 
MENTAS NIEKO 
NEŽADA

Septyni komunistų vete
ranų delegatai, nuėję į tei- 
sijigumo departmentą, rado 
Douglasą McGregorą, pa
dėjėją generalio prokuroro 
Tomo Clarko. Jie skundėsi, 
kad federalės valdžios a- 
gentų (FBI)’ direktorius 
Edgaras Hooveris skleidžia 
melagingus paskalus prieš 
komunistus ir trempia pi
lietines jų . teises. Delegatai 
reikalavo suvaldyt Hooverį 
kaipo smurtininką ir per
sekiotoją. McGregoras nie
ko nežadėjo, o tik pastebė
jo, kad generalis prokuro
ras ketino nedaryti “ablavų 
prieš raudonuosius,” kaip 
kad darydavo pirmesnės 
valdžios. Negras komunis
tu. vadas James W. Ford ir 
kiti .reikalavo, kad valdžios 
agentai ištirtų, kaip skriau
džiami negrai veteranai — 
jiems n'eduoda net < blankų 
dėl galutinojo valdžios pri
mokė j imo už tarnybą. Mc
Gregor nudavė, kad dar ne
turįs tam įrodymų.

Veteranų Administracija 
mandagiai priėmė delega
tus ir atydžiai klausėsi jų 

organizacijos ir pastovios ■ pareiškimų. Bet veteranų 
delegatams nepasirodė dau
guma kongresmanų ir se
natorių, kurie tuo laiku ty
čia buvo “dingę.”

Kongresmanai Leidžia Siųst 
Jungtinių Valstijų Armiją 

Į Graikiją ir Turkiją
Atmetė Reikalavimą Paliuosuot Politinius Ka 

linius ir Suruošt Laisvus Rinkimus Graikijoj
Washington. — Kongreso

atstovų rūmas 287 balsais {okupacijos armiją. Jie taip- 
prieš 107 užgyrė preziden
to Trumano siūlofną $400,- 
000,000 karinę paskolą 
Graikijai ir Turkijai “‘prieš 
bolševizmą.” Senatas jau 
pirmiau priėmė tą pasiūly
mą. Dabar kongresmanai ir 
senatoriai išlygins tūlus 
skirtumus tarp vienų ir ki
tų'tarimo, ir įteiks prezi
dentui suvienodintą bilių 
pasirašyti.

Turkija gaus 100 miiionų 
dolerių.vien tik kariniams 
tikslams, o Graikijos valdo
vams skiriama 300 miiionų 
dolerių karinės ir “ūkinės 
paskolos.”

Kongresmanai a t m etė 
republikono Walterio Juddo 
pataisymą, siūlantį’, už
draust vartot Amerikos ka

120,000 Alkanųjų 
Demonstravo 
Hamburge

?.<3

gi atmetė kongreso narės 
Helenos Gahagan Douglas’- 
ienės reikalavimą, kad 
Graikijos valdžia išlaisvin
tų politinius kalinius ir vie
nų metų eigoje surengtų 
laisvus demokratinius riri,<|;ĮM 
kimus, kuriuos turėtų 
žiūrėti Jungtinių Tautų 
stovai arba penkių ameri
konu komitetas.

Be to, liko atmesti visi 
siūlymai, kad tiktai per j 
Jungtįnes Tautas būtų duo
dama amerikinė ■ parama f

Republikonas kongres-^ 
manas Chester E. Merrow 
užreįškė: “Jeigu Rusij&fl 
laikys šias paskolas karo 
paskelbimu, tegu ji daro, 
ką tiktai nori*”

ARABAI REIKALAU
JA PALESTINAI NE- ' 
PRIKLAUSOMYBĖS I

Senatoriai Užgyrė 
Keturias Sutartis

Auto. Darbininkų 
Paleidinėjimai

Washington. — Senato 
komitetas užsieniniais rei
kalais vienbalsiai užgyrė 
taikos sutartis su Italija, 
Rumunija, Bulgarija i r 
Vengrija.

Detroit, Mich. —- Chrys- 
lerio automobilių korpora
cija pranešė, kad ji paleis 
7,500 darbininku. General 
Motors žada 30 nuošimčių 
sumažini auto, gamybą.'

Prancūzų Streikieriai 
Lame j o Algos Priedą

Paryžius. — 32,000 Re
nault automobilių fabriko, 
streikierių nusitarė dideliu 
daugumu balsų grįžti dar
ban, kuomet socialisto 
premjero Ramadiero val
džia pakėlė jiems algą pus
trečio cento valandai. * Tas 
fabrikas yra valdžios nuo
savybėje.

$24,900,000 Dėlei . 
“Ištikimybės” Koštuvo

Washington. — Prezid. 
Trumanas pareikalavo, kad 
kongresas paskirtų $24,- 
900,000, už kuriuos galirfia 
būtų /iškošti per “ištikimy
bės” koštuvą 2,200,000 fe- 
deralės valdžios tarnautojų 
ir darbininku. Bus-valoma 
laukan visi įtariami “rau
donieji.”

Uamburg. Vokietija. — 
120,000 vokiečių unijinių 
darbininkų šiame mieste 
demonstravo prieš Angliją, 
kąip jų alkintoją. Demons
trantai skundėsi, kad ang
lai neskiria jiems net treč
dalio maisto, kurio reikia 
sveikatai palaikyti.

Vadovaująs protesto mi
tingo kalbėtojas Adolfas 
Kummernuss, pirmininkas 
Hamburgo Darbo Unijų Są
jungos, pareiškė:

“Mes norime pasakyti 
pasauliui, jog žmogus nega
li gyventi su #800 kalorijų 
maisto per dieną. Mes no
rime duoti nuoširdų įspėji
mą, kad toliau jau negalė
sime iškentėti.” (Sveikatai 
reikia bent 3000 kalorijų ar 
daugiau.)

Vokiečiai gauna tik apie 
pusę tų 1,540 kai., kuriuos 
anglai skyrė.

Albany, N. Y. — 'Garsu
sis negras dainininkas Paul 
Robeson dainavo vidurinės / •
mokyklos svetainėje. - Jo 
klausėsi daugiau kaip 1,000 
žmonių.

I

Komunistų Veteranų Sąskridis Washingtone iš Naujo
Washington: — 414 ko

munistinių karo veteranų 
delegatų, po dviejų dienų 
čia, išsiskirstė praeitą 
penktadienį iš laikinosios 
savo stovyklos Turners’ A- 
renoje. Jie atstovavo 15,000 
Komuųistų Partijos narių, 
tarnavusių ginkluotose A- 
merikos jėgose karo metu. 
Šiame nacionaliame komu
nistų sąskridyje iš įvairių 
valstijų dalyvavo veteranai 
armijos nariai, jūreiviai, 
marinai ir veteranės mote-

rys: WACs, WAVEs ir 
SPARs.

Už tarnybą (ir pasižymė
jimus Antrojo pasaulinio 
karo mūšiuose šiejkomunis- 
tiniai veteranai turėjo viso 
1,019 įvairių garbės ženk
lų- - .

80 nuošimčių delegatų 
buvo darbo žmonės ir apie 
20 nuošimčių studentų ve
teranų. • • i.

Veteranų sušauktame vie- 
šamę mjtinge dalyvavo ir 
tūkstančiai Washingtono

Lake Success, N. Y.7 I • - Vi

Aukštesniojo Arabų Komi-r 
teto atstovai Jungt. Tautų .. 
politiniame komitete reika- 
lavo, kad anglai pasitrauk
tų iš Palestinos ir duotų jai 
nepriklausomybę. Jie ragi
no sustabdyt ir tolesnį žy
dų plaukimą į Palestiną, 
nes jie, girdi, gręsia paverž
ti tą kraštą nuo arabų.

Reikalauja Panaikint 
Neamerikinį Komitetą ’ |

Washington.— John Rog- ■ 
ge, buvęs generalio proku
roro padėjėjas, kreipėsi į *į 
federalį apskrities teismą, 
kad išbrauktų bylą, kur 
kongreso N e a m erikinių • 
Veiksmų Komitetas skun- | 
dzia Prieš - Fašistinių Pa
bėgėlių Komitetą. • Rogge 
kartu reikalauja panaikinti 
ir Neamerikinį Komitetą, 
,kaipo priešinga Amerikos 
konstitucijai persekiotoją 
skirtinei! minčių ir kaip 
“fašizmo peryklą.”

pįliecių. Jie nuoširdžiai 
sveikino kalbėtojus 
munistų Partijos pirminin
ką Wm. Z. Fosterį, jos sek- 
retprių Eugene Dennisą, 
didįjį negrą dainininką 
Paulių Robesoną, kritusio 
kare kapitono Alex’o Sau- 
erio našlę ir kitus.

Šalia karinių ženklų ko
munistai veteranai buvo 
prisisegę raudo1' nuosiųs 
partijos ženklus, kuriuos 
nešiojo 'vaikščiodami po 
miestą. Nežiūrint' raudo

nųjų ženklų, washingtonię- 
čiai visur reiškė jieips pa
garbą.
PAREIŠKIMAS

Komunistų veteranų sąs
kridis priėmė pareiškimą, 
kur sąko:

“Mes vėl susirenkame į 
punktą, kaip amerikiečiai, 
veteranai ir komunistai, ir 
iŠ naujo suglaudžiame ei
les tarnauti savo kraštui ir 
jo žmonėms; Mes kartu su 
10 miiionų .amerikiečių ka/

riavome už laisvę prieš fa- 
sizmą-priešą. Mes einam su 
visais, kurie sekė kilnųjį 
mūsų vyriausiąjį komąndie- 
rių į pergalę — Frankliną 
D. Rposeveltą. Mes giliai 
branginame jo palikimą ir 
gerbiame jo vardą.”
REZOLIUCIJOS PRIEŠ 
VERGUVĖS KALVIUS

V I

Delegatai vienbalsiai prir
ėmė rezoliuciją, kuri ragina 
prezidentą Trumąną atmest 
Hartley’o-Tafto prieš-uniji-

nius bilius kongrese. Kitoj 
rezoliucijoj# jie reikalavo 
panaikint kongresinį . Ne- 
amerikinių Veiksmų Komi* 
tetą ir išbraukt visus to'ko
miteto daromus kaltinimus «•' 
prieš Eugene Dennisą, Ko
munistų Partijos sekreto
rių.

V'
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Fašistų Bučkis Politine Mirtis
SLA. prezidentas ponas Laukaitis lietuviškoje poli

tikoje susidėjo su smetonininkais ir tarybininkais, o ame
rikinėje — su aršiausiais reakcijonieriais. Šituo keliu jie 
tikėjosi pakęlti savo karjerą ir įsigauti į valdžios sferas 
Baltimorėje. Kitur laimi republikonai, kodėl Laukaitis 
negali laimėti Baltimorėje ant republikonų tikieto?

Bet baltimoriečiai fašistų sąkeleivių ir reakcininkų 
nemyli. Jie aiškiai parodė miesto valdžios rinkimuose. 
Jie gražiai atmetė republikonus ir mūsų Laukaičiui su
davė tokį politinį smūgį, nuo kurio vyrui bus sunku be- 
prisikelti. " ■ <

Laukaitis nemanė pasitenkinti įemo valdininkėlio 
vieta. Jis mojosk tapti miesto kontrolieriumi. Jo nelaimė 
tik tame, kad jį piliečiai pažino ir atmetė. Ponas Lau
kaitis gavo viso labo tik 48,000 balsų, o jo oponentas, 
demokrataš, laimėjo 102,000 balsų!

Ar dabar p. Laukaitis supras, kad lietuviškų fašis
tų bučkis yra politinė mirtis?

Brazilijos Spauda ir Komunistai
Net ir konservatyviškoji Brazilijos spauda su bai

me stebi diktatoriaus Dutros fašistinius žygius prieš re
voliucinę darbininkų partiją ir darbo unijas. Vienas po 
kitam laikraščiai teigia, kad šie .žygiai veda į fašistinę 
diktatūrą. ■

Dienraštis “Correio da Manha” pastebi, kad uždary
mas Komunistų Partijos “sukuria atmosferą krizės, pa
statant į pavojų mūsų laisvas įstaigas. Tai tokia pra
džia, kuriai toliau eiti mes nebegalime leisti./ Šiuose 
liūdnuose Brazilijos demokratijos namuose pakils civili
nio karo šmėkla.”

Dienraštis “Diario de Naticias” persergsti šalį, kad 
jos gyvenime prasideda “pavojingiausias momentas.”

O dienraštis ^Jornttf* ’pareiškė: ‘‘Mes negalime su
tikti, kad uždarymas Komunistų Partijos yra demokra
tijos laimėjimas. Tai yra demokratijos klaida.”

Tiktai Brazilijos klerikalai ir jų spauda sveikina 
Vyriausio Rinkiminio Tribunolo ir prezidento Dutros 
žygį prieš komunistus. Kunigai įsakė pavapi jonams išti
kimai pildyti valdžios patvarkymus ir padėti' jai komu
nistus persekioti.. Klerikalų dienraštis “Jornal de Bra
sil” šaukia: “Komunizmas ir demokratija nesuderina
mi. Aukščiausias autoritetas, kuris rūpinasi mūsų pa
grindinių įstatymų aiškinimu, padarė nuosprendį. Visų 
pareiga jo nusprendi gerbti.”

Tuo tarpu Komunistų Partijos vadovybė ragina sa
vo narius ir pasekėjus užsilaikyti ramiai ir duoda ape
liaciją į Aukščiausį Teismą.

Imperializmas Nuogas ir Baisus
Vienas atviriausių mūsų aukštųjų valdininkų yra 

valstybes sekretoriaus pavaduotojas ponas Acheson. Jis 
pareiškė, kad dabar, kai Maskvos konferencija nedavė 
taikos, su Vokietija, mes turime skubintis Vokietiją ir 
Japoniją atstatyti! Jis sako, kad mes tai turime daryti 
nelaukdami jokio Keturių Didžiųjų susitarimo.

Dar daugiau. Acheson siūlo sutvarkyti mūsų užsie
nio prekybą taip, jog jokia šalis, kuri mums nepatinka, 
negalėtų už jokius pinigus pirktis mūsų produktų. Va
dinasi, mes smaugsime ekonominiai kiekvieną šalį, kuri 
nesutiks su mūsų politiką;

Atstatysime Vokietiją ir Japoniją! Ką tai reiškia? 
Tai reiškia atvirą ir baisų grūmojimą visam pasauliui. 
Kai visa Europa sugriauta, kai milijonai žmonių, kurie 
išvien su mumis kariavo, neturi duonos nei pastogės, 
mes skubinsimės vįeni, net be jokio susitarimo su Ta
rybų Sąjunga, Britanija, i? Francūzija, atstatyti Vokie
tiją ir Japoniją! Atstatysime,* kad už keleto metų jos 
vėl galėtų grūmoti*.mums ir visam pasauliui. Taip sku- 
binomės Vokietiją atstatyti po Pirmojo Karo. Tą pačią 
klaidą vėl pakartosime!

Kodėl Toji Spauda Tyli? ''
South Carolines miestelyje Greenville eina masinis 

teismas. Suareštuoti ir teisiami 31 baltveidis. Jie kaltina
mi nulinčiavimę vieno jauno negro,-

Bet komercinėj e spaudoje tyku, ramu. Di
džiosios žinių agentūros taipgi nesiskubina kraštą in-’ 
formuoti apie teismo eigą. Tai suokalbis prieš dorą ir 
teisingumą. . 1 ' J '

Kodėl Nėra Darbo Unijų Vienybės? x
Amerikos Darbo Federacijos ir CIO vienybės komi

sijos atjaikė susirinkimą ir išsiskirstė. Pasidalinta min
timis dėl bendrosios veikloj ir organinės unijų vieny
bes, bet be jokio konkretaus susitarimo. *

CIO vice-prezideritas ir organizacinis direktorius 
Haywood už tai kaltina John L. Lewis. Lewisas nenorįs 
unijų vienybės ir dedąs visas pastangas prie vienybes

Artimi Rytai, tai, sako
ma, yra bačka parako. -Ir 
dar kokia bačka paliko! 
Juk neveltui prez. Truma- 
nas pateikė savo planą ko
munizmo pietoj imuisi sulai
kymui.

Būtų daug teisingiau sa
kyti, kad aliejaus šaltiniai 
ten radasi, o ne bačka pa
rako. Ir tas aliejus priver
tė mūsų prezidentą išeiti 
su savo planu prieš komu
nizmą.

Iš tikrųjų, kaipgi yra su 
tuom aliejum? •

Jau buvo pranešta iš Wa- 
shingtono, kad mūsų laivy
ną arba jo viršininkus ap
gavo Amerikos Arabijos 
aliejaus kompanijos karo 
metu. Ir apgavo pusėtinai 
stipriai. Buvo rašoma, kad 
net 3 šimtus milijonų dole
rių buvo sumokėta daugiau^ 
negu buvę verta.

Dabar eina kongrese ty
rinėjimas tuo klausimu. Bet 
mūs šalies aliejaus kompa
nijos nesnaudžia. Jos kuo 
toliau, tuo daugiau superka 
aliejaus interesų Irane ir 
kituose arabų kraštuose. 
Tas, žinoma, baisiai nepa
tiko Anglijos aliejaus inte
resams, kurie jau buvo iš
stūmę francūzų interesus iš 
ten. Jie manė, kad tik pa
tys ten viešpataus. Bet taip 
neišėjo.

Štai pranešimai buvo pa
duoti iš Washingtono per 
Drew Pearson, kad Stand
ard Oil kompanija iš New 
Jersey ir Standard Oil 
kompanija iš New York 
supirko net 40% aliejinių 
interesų, sumokėdami 3 
šimtūs milijonų dolerių.

Be .abejonės Anglijos a- 
liejaus interesai buvo nu
stumti į šalį. Qt, tas ir pri
vertė taip ūmai atsisakyti 
Anglijai' nuo rėpiimo Grai
kijos fašistinės valdžios. Ir 
tas, be abejonės buvo daro
ma, kaipo grąsinimas Jung. 
Valstijoms. Užtat prezid. 
Trumanas taip greit išėjo 
su savo tokia staigia pa
galba Graikijai ir Turkiu 
jai, surikdamas, kad “suke- 
nuos” komunizmą.

Bet štai kaip dabar išei
na: mūsų valdžia buvo ap
gauta ant 3 šimtų milijonų 
dolerių aliejų i perkant iš 
'American - Arabian Oil 
kompanijos. Paskui Stand
ard Oil kompanijos iš New 
Jersey ir New York dar į- 
dėjo 3 šimtus milijonų do
lerių, įgydamos sau dėl pel
no 40% interesų' tose alie
jaus kompanijose. Na, o da
bar prez. Trumanas pasi
skubino dar su 4 šimtais 
milij onų pagalbos' Graikijai 
ir. Turkijai, kad apsaugojus 
ne tik savo šalies kompani
jų tik ką įdėtus ten invest- 
mentus, bet ir tų sukčių, 
kurie apgavo mūs šalį, par
duodami mums aliejų.

Apie tuos investmentus 
Artimuose Rytuose štai ką 
rašė Detroit Free Press:

“Tie investmeritai gali at
nešti bilijonus dolerių pel
no. Bet jei Sovietai užimtų, 
tie investmentai žūtų.”

Matote, čia. trumpai ir 
aiškiai pasakyta, kas atsi
tiktų. Bet tik neteisingai 
pasakyta. Tūrėtų būt: jei 
-tos šalies ar šalių visuome
nė paimtų tuos turtus į sa
vo rankas dėl savo naudos.

Kaip dabar yrą, tai viso

pasaulio privilegijuoti 
rųentai užtarimą ir pagalbą 
gauna iš mūs . šalies.

O buvo laikai, kada mūs 
šalis labai sunkų karą tu
rėjo, kol nusikratė Angli
jos privilegijuotų elementų 
ir jų valdžios.

i * * *

Pirmoj i Gegužės praėjo. 
Ta diena yra, labai reikš
minga darbo žmonėms. Ji 
gimė mūs saly kovų sūku
ry. Chicagai, kaipo- mies
tui, lieka ta i garbė. Bet 
Pirma Gegužės įsikūnijo vi
sam pasauly tarpe išnaudo
jamų ir abelhai mąstančių 
žmonių kaipo jų svarbiau
sia šventė. 1$47 metais vi
sam pasauly, skaitlingiau. 
buvo ^paminėta.

Kad užbėgus priešakin 
Pirmai Gegužės, darbinin
kų’ šventei, Romos katalikų 
kunigija sumanė skymą, su 
kuriuo bando pakenkti—su
laikyti vargstančią z liaudį 
nuo prisidėjimo prie jos 
apvaikščiojimo.

Kuo toliau, tuo aiškiau 
Romos katalikų kunigija ir 
mūs šaly eina į pagalbą 
tiems, kurie bando bile bū
du sulaikyti banguojant 
darbo liaudį jų kovose už 
geresnes sąlygas savo gy
venimo. O svarbiausiai, ne
prileidžiant jų prie bendro 
susitarimo, susijungimo su 
tais, kurie jau nuo senai 
jungia į bendrą kovą visas 
savo jėgas.

Šiais metais Romos kata-, 
likų -bažnyčios galvos šioj 
šaly turėjo planą ir jį atvi
rai aiškino tikintiems, kad 
užbėgus raudoniesiems už 
akių Pirmą Gegužės, jie sut 
rengė savo šventę. Detro
ite jie net riųo vienos gat
vės, prie jų bažnyčios, pat 
didmiesty, buvo sulaikę 
automobilius, kad tik dau
giau sutraukus tikinčių ar
ba pasirodžius Board of 
Commerce, kaip jie gudriai 
kovoja prieš raudonuosius.

O kad tas priduotų dau
giau svarbos, tas visas jų 
programas susidėjo su reli
giniu įšijudinimu. Prie jų 
kalbų net poterius kalbėjo. 
O tie poteriai buvo nu
kreipti tam, kad “rusus at
vertus prie krikščionybės.”

Komercinėj spaudoj net 
susirinkusių paveikslai bu
vo; įdėti. Nors jie yra die
vo agentai, bet be melo ne- 
apseina. Rašė, kad turėję 
2,500 asmenų bažnyčioj ir 
apie 3000 lauke buvę. Taip, 
lauke būna visuomet dar 
daug daugiau žmonių apie 
tas dalis miesto tuo laiku. 
Bet kur, kur/o toj bažny
čioj 2,500 asmenų jokiu 
būdu nebūtų galima sutal
pinti. Jei gal kaip silkes į 
bačką suguldytum.

Melas yra kunigų ama
tas. • -

ele-

ka su ta politika,, jos yra 
apšauktos Sovietų pastum
dėlėmis.

Tokia išvada, arba pasa
kymas, yra labai klaidinga. 
Pirma, jos nėra Sovietų pa
stumdėlėmis, o Sovietams 
draugiškos valdžios. Jos 
nori draugiškai ir taikiai 
sugyventi ne tik su Sovie
tais, bėt ir su Jungtinių 
Valstijų valdžia.

Antra ir už vis svarbiau
sia: monopolistai, kaip mūs 
Šalies, taip ir kitų, daro vi
sokius planus, kad tik ne- 
prileiduš harmoningai susi
kurti, susitaikinti Europos 
valstybėms ir taikiai gyven
ti.

Kodėl neleisti tiems žmo
nėms susitvarkyti taip, 
kaip didžiuma nori?

Iki karui tų šalių turčiai 
valdžias kontroliavo. Lai 
dabar liaudis pati savo val
džias kontroliuoja. Kam 
mūs valdžiai yra reikalas 
remti privilegijuotų ele
mentų valdžias?* * *

Mūs šaly irgi ne viskas 
yra taip, kaip turėtų būti. 
Tiesa, mes turime politinę 
demokratiją. Bet ji yra de
mokratinė tik tol, kol mo- 
nopolizmo viešpačiams nė
ra prieštaraujanti. Ir tas 
dabar visiems aišku. Jau 
monrfpolistų tarnai bando 
ne tik unįjų iškovotas tei
ses panaikinti, bet ir poli
tinę Komunistų Partiją ne
legalizuoti. *

Tūla moteris, Jungtinėse 
Valstijose gimusi, bet Lie
tuvoj užauginta ir ten ve
dusi, o dabar gyvenanti 
Čionai, gavo laišką iš Vokie
tijos nuo savo vyro, kuris 
tikisi įvažiuoti į šią šalį. Jis 
jai rašo apie savo sunku
mus kaipo displaced person 
— vienas iš dievo paukščių, 
ji ir tokia buvusi pirm įva
žiavimo į šią Šalį. Jis taip
gi rašo, kad pas juos yra 
patikrinančios kalbos sklei
džiamos, net ir Švedijoj, 
kad karas kils neužilgo. 
Girdi, Amerika eis mušti 
bolševikų.

Matote, koks ten jų visų 
noras. Jie nori, kad Ameri
kos jaunuoliai eitų lieti 
kraują ir savo^gyvybes ati
duotų, kad tik jie vėl galėtų 
valdyti Lietuvą*.

Rodosi, kad jie to nesu
lauks.

* *

Lietuvos/Valstiečiai Pavasa 
rio Sėjos Išvakarėse

*
Tūlas asmuo rašė Detro

it News: Monroe Doktri
na—Amerika dėl ameriko
nų. . Trumano doktrina —- 
Europa dėl Amerikonų.

O man atrodo, kad viso 
pasaulio turtai turi būti ap
veizėtai Jungtinių Valstijų 
monopolistų./* * *

Mūšų šhlies spauda smar
kiai kritikuoja tų kraštų 
valdžias, kurios nesutinka 
su mūsų užsieninė politika. 
Ir kurios valdžios nesutin-

—   —r—"1 
neprileisti. , Haywood mano, kad ne tik dabar, bet dar

Mūs šalies žmonės bai
siai, be saiko,’ geria svaigi
nančius gėrimus. 1945 me
tais išgerta už $7,700,000,- 
000 svaiginančių gėrimų. 
Tuom pačiu kartu ir laiku 
dėl mokyklų, pradinių ir 
vidurinių, išmokėta tik $2,- 
500,000,000. z

Tas prie gero neveda.
Kur kunigai visų tikėji

mų ir kiti dorovės mokyto
jai pasislėpė nuo tų gyve
ninio faktų?

1940 metais skaitlinės pa
rodė, kad net \trys milionai 
suaugusių buvo bemoksliai. 
Viso bemokslių buvo 10 mi- 
lionų. Karo laiku, drafto 
laiku, 350,000 jaunuolių ne
mokėjo pasirašyti savo 
vardo ir pavardės.

Tai labai juoda žymė ant 
Uncle Sam veido. Rodosi, 
kad jo kepenys nėra svei
kos.

Tuom pačiu tarpu mes 
taip baisiai susirūpinę 
Graikijos ir Turkijos ‘‘de
mokratijomis.”

Juokinga,^ąr ne?
Pr. Jo—nis.

Rašo K.
Lietuvoje prasidėjo pa

vasaris ir tirpsta sniegas. 
Greitu laiku laukai apsiva
lys nuo sniego. Darbingieji 
valstiečiai imsis laukų dar- 
bų- 1 ' , .

Lietuvos žemdirbiai šį 
pavasarį sutinka gerai pa
siruošę. Visoje respubliko
je buvo organizuotas pla
tus tinklas viešų kalvių, 
kur valstiečiai už nebrangų 
mokestį gali susiremontuo
ti savo žemės ūkio invento
rių. Visuomeniniuose grū
dų valymo punktuose vals
tiečiai^ rūšiavo sėklas, o pa
skiau ' tikrino jų daigumą 
kontrolinėse sėklininkystės 
laboratorijose.

Valstiečiai, neturintieji 
sėklinių grūdų, gavo pagal
bą iš valstybės. Nepaisant 
sausros, kuri ištiko eilę ša
lies rajonų, padarinių, val
stybė paskyrė Lietuvos val
stiečiams sėklos paskolos 
būdu 4,000 tonų grūdų. Ta
tai padės valstiečiams pil
nutinai apsėti visas valsty
bės jiems perduotas žemes. 
1947 metais valstiečiai ap
sės 224 tūkstančiais ha grū
dinių kultūrų daugiau, ne
gu 1946 metais.

Siekdama suteikti pagal
bą darbo valstiečiams, ta
rybinė vyriausybė dar 1940 
metais sukūrė respublikoje 
59 mašinų — traktorių sto
tis ir daugiau kaip 200 ma
šinų - arklių nuomojimo 
punktų. Šios žemės ūkio į- 
monės aprūpintos naujau
sių markių traktoriais, ma
šinomis, inventorium ir gy
vąja traukos jėga.

Vokiškieji okupantai su
naikino. visas mašinų-trak
torių stotis. Prireikė daug 
vyriausybės pastangų trak
torių parkui atkurti per 
trumpą laiką.

Atėjusiam p a v a sariui 
mašinų traktorių stotys 
gavo daugiau kaip 300 stak
lių, prietaisų, autogeniškų 
aparatų ir kitų įrengiipų, o 
taip pat įrankius remonto 
dirbtuvėms. Pilną remonto 
įrengimų komplektą gavo 
Šiaulių ' dirbtuvė, jos pajė
gumas padidėjo, ji 'dabar 
pajėgia atremontuoti ligi 
150 traktorių per * metus. 
Traktorių parkas bus papil
dytas dešimtimis naujų 
traktorių bei automašinų. 
Visa tai davė broliškosios 
respublikos — RTFSR, Uk
raina, Latvija. Nemaža at
liko ir Vietinė pramonė — 
fabrikai “Pergalė”, uVamz
dis”, “Metalas”, “Elfą” ir 
kiti.

Žinios iš Lietuvos
Palaikė Patriotišką Iniciatyvą

PANEVĖŽYS. — Naujai at
statytojo Panevėžio malūno 
Nr. 2 darbininkų kolektyvas 
visuotiniame darbininkų ir 
tarnautojų susirinkime nuta
rė įsijungti į socialistines lenk
tynes ir metinį gamybinį pla
ną įvykdyti iki Spalio revo
liucijos 30-tųjų mėtinių.

— Aš padėsiu visas savo 
jėgas tobulinti malūnų techno
logines priemones, 
meistras
kad per valandą rugių išmali- 
mas padidėtų nuo 900 kg. iki 

nuo 250

pasakė
Karolis Kinas, —

kukius pusantrų metų-negalima nė svajoti apie Federa- Washington. — Gegužes 
eijos ir CIO .0'rgąninę vienybę. Galimas daiktas, girdi, 8 d. prez. Trumanui suka-
kad vienybės niekuomet nebus, jeigu John L. Lewis tu
rės įtakos Amerikos Darbo Federacijoje, !z

Iš aukštų Federacijos viršininkų, sako Haywood,' 
Organinės vienybės tikrai nori tiktai Teamsters Unijos 
prezidentas Tobin. Bėt prieš jį stovi Lewis, Woll ir kiti 
Federacijos šulai* < 1

ko 63 mėtai amžiaus.
‘ ................M ■ :■ ■ /’

Telefonistai IlJinojUje ir 
Washingtone grįžta darban 
su algos pakėlimu apie $4 
savaitei* « '

iįjŽŽSiŽj

1400 kg., O avižų 
kg. iki '700 kg.

Malūno vyt. mašinistas Či- 
žauskas įsipareigojo atremon
tuoti gazogeneratorių ir įreng
ti nuosavų jėgainę.

{vykdytas Sezoninis Planas
‘ Joniškėlio vals-BlBžAI.

čiaus darbo valstiečiai pirmie
ji apskrity] įvykdė miško ruo
šos programų. Miško kirtimo 
pianas viršytas 10 nuo^4 o iš
vežimo 2 iuioš.

LIAUDIS
Esminę pagalbą gavo ma

šinų nuomojimo punktai. 
Atgabenta daug naujorin- 
ventoriaus ir -mašinų. Pa
skirtos lėšos arklių įsigyti.

Vos tik pradžiūs dirva, į 
valstiečių laukus išeis apie 
350 MTS traktorių ir dau
giau kaip 3,000 mašinų-ark- 
lių nuomojimo punktų dar
bo gyvulių ir padės apdirb
ti valstiečių žemę. Pernai 
mašinų-traktorių stočių pa
slaugomis naudojosi apie 
38,000 valstiečių ūkių. Iš 
sutarčių su valstiečiais 
trakto r iniams bei arklių 
darbams sudarymo eigos 
matyti, kad tų darbų apim
tis žymiai padidės.

Respublikon be paliovos 
atvežiamos mineralinės trą
šos. Vien per paskutinius 
3 mėnesius atvežta daugiau 
kaip 10 tūkstančių tonų su
perfosfato, kalio druskos, ir 
kitų chemikalų.

Tvirtą vietą valstiečių 
ūkiuose užėmė technikinės 
kultūros. Šiais metais linų 
pasėlių plotas užims 83,000 
hektarų — beveik tiek, kiek 
1939 metais ir daugiau kaip 
1938 metais.

Respublikoje pradėta sėti 
naujų lietuviškų linų veislę 
—“Vaižgantas?’

Žymiai padidinama cu
krinių runkelių, kanapių sė
ja..

Respublikos valstiečiai 
1947 metais technikinių 
kultūrų pasėlių plotą padi
dina ligi 104.7 tūkstančio 
hektarų ploto.

Visaip skatinamas grū
dų bei technikinių kultūrų 
ir žolių veislinės sėklinin
kystės atstatymas. Respu
blikoje /Veikia 26 valstybi
niai sėklininkystės ūkiai 
veislinėms javų bei žolių sė
kloms auginti, 18 bulvių sė
klos ūkiai, 6 sklypai veis
lėm^ patikrinti. Sukurtas 
žemės ūkio institutas prie 
Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos, žymiai sustiprin
tos mokslinės įstaigos Dot
nuvoje ir Karoliniškiuose.

Pastaruoju metu respu* 
blikoje žymiai vystosi že
mės ūkio kooperącija, ku
rion valstiečiai vienijasi sa
vo ūkių efektingumui pa
kelti. Jau sukurta 228 
draugijos. K o o p eracijai 
perduoti šimtai įmonių — 
malūnai, kalvės, dirbtuvės; 
sukurta daugiau kaip 200 
grūdų valymo ir arklių 
nuomojimo punktų ir tt.

Antai, Joniškio apskrities 
Pašvintinio kooperatinė 
draugija turi 3 traktorius, 
JO sudėtingų ir pusiausudė- 
tingų- kuliamų mašinų, 18 
darbo arklių, 15 karvių ir 
teikia valstiečiams didelę 
gamybinę paramą.

Neseniai Lietuvos TSR 
vyriausybė patvirtino pri
valomą agrotechnikinių 
priemonių minimumą vals
tiečių ūkiams' ir mašinų- 
traktorių stotims. Agromi- 
nimumo įvedimas — svarbi 
pakopa keliant respublikos 
žemdirbystės kultūra. Vale* 
tiečiai aktyviai ruošiasi 
pritaikyti priešakinę agro
techniką laukų darbuose.

Tarybų Lietuvos vyriau
sybė iškėlė žemes ūkio dar
buotojams didelius uždavi
nius kuo sparčiau atkurti 
bei išvystyti tą svarbiau
sią liaudies ūkio šaką. Lie
tuvos darbo valstiečiai de
da visas pastangas tam, 
kad pakeltų žemės ūkį į 
naują, aukštesnę išsivysty
mo pakopą.

* w
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Darbininky priešams pagrūmojus , unijoms didžiu pavojumi, CIO ir AFL viršinin
kai susirinko Washingtone bendrai pasitarti. Iš kaires: AFL‘ prez. William Gręen, 
CIOpvez. Philip Murray, Int. Brotherhood of Teamsters prez. Dap Tobin ir United 
Mine Workers prez. John L. Lewis (pastarosios abi unijos irgi AFL)^ Fabrikantai 
buvo tuomi labai susirūpinę. Jeigu tos dvi darbininky sąjungos veikty išvien, prieš 
14-kos miliony organizuoty darbininky galią fabrikantams būtu sunkiau kovoti.

Plečiasi Astronomijos Mėgę 
jų (Irganizuota Veiklą

Galingi Visatiniai Spinduliai 
Iš Audrų Saulėje

Pastaraisiais laikais kari
nės technikos plitimas, y- 
pač leidimas rakietų į pa
dangių aukštumas, labiau 
ir labiau paskatino žmones 
domintis astronomija. Tam 
tikslui yra įsisteigusi net 
Astronomijos Mėgėjų Są
junga, susidedanti iš apie 
600 narių, kurie randasi 
įvairiose vietose apie 40-tyj 
šios šalies valstijų -ir kito
se šalyse. Pažymėtina, kad 
apie 30-tas nuošimtis visų 
šios sąjungos narių gyveną 
Brooklyn, N. Y., Queens 
srityje bei kitose Long Is
land dalyse, kas parodo, jog 
su Brooklynu dar nėra taip 
baisiai bloga — jame esa
ma ir padorių, kultūrinių 
žmonių, o ne vien tik plė
šikiškų blogdarių...

Ši astronomų-mėgėjų są
junga įsisteigė 1927 motais 
ir pastaruoju laiku New 
Yorke turėjo 20-tą iš ei
lės metinį bankietą. Jinai 
taipgi palaikanti Jaunuolių 
Astronomijos Kliubą, ku
riame priklauso 200 viduri
nės mokyklos studentij am
žiaus narių, jaunuolių.

Žiemos metų šios astro
nomijos mėgėjų grupės 
veikla susidėjo iš studijų ir 
lankymosi į pamokas, ku
rias teikė Gamtos Istorijos 
Muziejus ir Hayden Pla
netariumas, New Yorke, 
taipgi buvo ruošiamasi pa
vasariniams ir vasariniams 
tyrimams lauke, ekskur- 
suojant į tam tyčia parink
tas vietas, iš kurių pato
giausia yra sekti dangiškų 
kūnų apsireiškimus, esant 
atviroje gamtoje..

Sąjungos sekretorius Ge
orge V. Plachy sako, kad 
žiemos šalčiai nieko nereiš
kė prieš narių entuziazmą 
darbuotis šioje žvaigždžių 
mokslo ir tyrinėjimo srity
je. Daugelį1 mėgėjų galima 
buvo užtikti sū teleskopais 
kur nors miesto parkuose 
bei kitose parankiose vieto
se naktimis, sekančius 
žvaigždynus, tyri nėjant 
juos, fotografuojant ir da

rant reikalingus pažymėji
mus apie naujai pastebėtus 
apsireiškimus. Ypač labai 
domimasi tokiomis “stebuk
lingomis” žvaižgdėmis, kaip 
Mirna, kuri yra didesnė už 
mūsiškę saulę, bet ^kartais 
būna labai aiškiai matoma, 
o kartais vos įžiūrima. Taip 
darosi dėlto, kad ši žvaigž
dė kartais pasididina, o 
kartais susitraukia, susi
mažina. Tokia Mirnos y- 
patybė daro ją stebėtina 
žvaigžde, kreipiančią domę 
astronomijos mėgėjų taip 
lygiai kaip ir veteranų 
astronomų, mokslininkų.

Sekretorius Plachy pa
žymi, kad šiandien, esą, 
labiau negu bet kada pir
miau reikalinga domėtis 
astronom. mokslo srytimi, 
kadangi “jinai daugiau ne
gu kuri kita mokslo sritis 
teikianti kuklesnę perspek
tyvą į gyvybę ir gyvenimą 
abelnai.” Esą, tai mokslas, 
teikiantis didžiausio įkvė
pimo suvienyti žmoniją, 
didinant tolerantiškumą ir 
platesnę pasaulėžiūrą, o taš, 
esą, daro žmones geresniais 
ir geriau sugyvenamais.

Didelė dalis astronomijos 
mėgėjų veiklos dikčiai gelb
sti ir patiems mokslinin
kams, sako Plachy. Meteo- 
riniai pastebėjimai mėgė
jų būna perduodami mok
slinei Amerikos Meteorų 
Draugijai; besikaitaliojan
čių žvaigždžių pastebėjimai 
perduodami Harvardo Ob
servatorijos autoritetams, 
taipgi saulės dėmių rekor- 
davimai eina į mokslininkų 

‘skyrių, kuris seka saulės 
dėmių pasireiškimus ir t.t.

Pastebėtina, anot Plachy, 
kad beveik pusę visų astro
nomijos mėgėjų narystės 
sąjungoje sudarą moterys, 
nasirodančios labai suga- 
biomis visose šio mokslo ša
kose. Sako, net labai gerus 
teleskopus keletas moterų 
yra pačios sau pasidirbu
sios.

Sąjunga pageidauja ir 
priima naujus narius, no
rinčius mokslintis ir veikti 
sykiu astronomijos srityje. 
Angliškai ši organizacija 
^vadinasi Amateur Astrono
mers Association; sekreto
riaus gyvenamoji vieta — 
86-04 76th St., Woodhaven, 
Queens, kur galima gauti 
platesnių informacijų.

Mano manymu, prigulėti 
ir veikti panašiose organi
zacijose nėra blogas daly
kas. O liuoslaikio sunaudo
jimui gal ir labai puikus 
užsiėmimas.

te
Washingtone. Tatai patirta 
ne tik Jungtinėse Valstijo
se, bet Greenlandijoj, Nau
jojoj Zelandijoj ir Peru, 
Pietinėje Amerikoje. t
Vėžio LIGA IR VISATI 

NIAI SPINDULIAI
Visatiniai spinduliai kas 

sekundą kiaurai perveria 
žmogaus kūną apie 20 sy
kių. Bet klausimas, kodėl 
jie neužmuša žmogaus ne
žiūrint tokio savo smarku
mo? Mokslininkai į tai at
sako: Dar negana tankiai 
jie bombarduoja žemę, kad 
galėtų užmušti. lonosferoje, 
kokių 50 mylių aukštyje 
nuo žemės tie spinduliai bū
tų pavojingi žmogaus gy
vybei. Bet kol visatiniai 
spinduliai perlekia storus 
žemesniuosius oro sluoks
nius, didžioji jų dauguma 
pranyksta bei susilpnėja.

Tačiau, ir tie retesnieįi 
visatiniai spinduliai, kurie 
pasiekia žemę, nieko gero 
žmogui nelemia. Jie taip 
paveikia tūlus chemikalus 
kūne, kad padeda vėžio li
gai išsivystyti, kaip rodo 
bandymai, kuriuos darė gy
vuliukams Mary lando Uni
versiteto profesorius Frank 
H. J. Figge. Be to, jau se
niai pastebėta, jog kuomet 
saulėje būna dideli plėtmai 
(atominės audros), tuo lai
ku sumažėja laukinių žvė 
relių veislė.

JAU FRANKLINAS SUMEZGĖ MOKSLO RYŠIUS SŲ RUSAIS

R. M. S.

Kokių Keistumų. Kartais Būna Gamtoj, Pas Žmogų ir Gyvūną

ir 
u-

Washington. — Republi- 
konas senatorius Vanden- 
bergas atsisakė kalbėtis su 
atvykusiais pas jį komuni
stų veteranų delegatais.

''■’’y'

ARŠIAU NEGU JUDOŠIAUS PINIGAS 
-TOS ATOMINES ATMATOS

Tarp katalikų yra pasa
kiškas padavimas, jog kam 
pateko Judošiaus sidabrinis 
“grašis”, tą persekiojo viso-" 
kios nelaimės ir labai sun
ku buvo to pinigo atsikra
tyti. Panašiai ar dar blo
giau gali būti su atominiais 
nuodais, kurie atsiranda, 
begaminant medžiagas at- 
om-bomboms.

•

Iš to skleidžiasi “sprogi- 
nėjančios” atominės dale
lės, kurias amerikinis žur
nalas Time vadina “mirti
nomis išmatomis”. Kur tuos 
ilgai ir plačiai veikiančius

nuodus dėti, kad jie niekam 
nekenktų? Tai dar neatsa- 
kyktas klausimas. Šiuo gi 
tarpu ve kas daroma, kaip 
pranešė profesorius Kari 
Z. Morgan, Oak Ridge ato
minės dirbyklos pareigū
nas: •

Kai kurie pavojingieji 
nuodai dabar sutraukiami į 
cementines dėžes, kurios 
paskui sumetamos į jūrą 
toli nuo kranto. Kitos ce
mentinės dėžės su atomi
niais nuodais išvežamos to
li į dykumas ir giliai užka
samos. Kai kurie atominių 
sprogimų nuodai suleidžią-

mi į tam tikrus sudynus 
suverčiami į White Oak 
pelį. Tikimasi, kad jie gal 
neužnuodys perdaug žuvų.

Taipgi tikimasi, kad gal 
žmogus nesuvalgys tokios 
žuvies, kas galėtų reikšti 
jam mirtį ąrba nepagydomą 
ligą. Aišku, jog tiesioginis 
pavojus gręsia žmogui bei 
gyvuliui, /kuris paragautų 
atominiai apnuodyto van
dens iš White Oak upelio 
arba Clinch upės.

Nežiūrint visų atsargu
mų, dalis atominių dujų iš
trūksta ir nuolat nuodija 
orą. ‘ N.\ M.

N. M

Vitaminas Sausgyslių 
Uždegimui Gydyti

Vitaminas E gydo skau
dų sausgyslių uždegimą, 
kaip pranešė daktaras 
Charles L. Steinberg vieti
niam suvažiavimui New 
Yorko Valstijos Gydytojų 
Draugijos praeitą savaitę. 
To vitamino yra salotose, 
sėkliniuose kviečių bfan- 
duoliukuose ir daugelyj ki
tų nesudarkytų valgių. Bet 
greitesniam sausgyslių už
degimui gydyti vartojama 
perkamos iš vaistinių piliu-

— Jeigu Benjaminas 
Franklinas šiandien būtų 
gyvas, tai ura-patri jotai 
galėtų kaltinti jį už kenks
mingus šiai šaliai veiksmus, 
— rašo Science Letter, 
mokslinis, amerikonų žurna- 
lap gegužės 3 d. laidoje. — 
Kongresinis tyrinėjimų ko
mitetas- galėtų į- savo tar
dymus pašaukti Frankliną.

(Franklinas buvo vienas 
žymiųjų Amerikos respubli
kos kūrėjų. Jis gimė 1706 
.ir mirė 1790 metais.)

— Franklinas, įsteigęs 
Filosofinę A m e r i kiečių 
Draugiją (Philadelphijoj), 
veikliai susirašinėjo su Ru
sijos mokslininkais ir buvo 
Rusijos Mokslų Akademijos 
narys, —tęsia Science Let
ter. -r Jis perstatė ir" du 
rusus į tą savo draugiją. 
Franklinas iš tikrųjų su-

mezgė pirmuosius mokslo 
ryšius tarp Rusijos ir šios 
šalies.

Rusai Franklino kandida
tai, Klingštedtas ir kuni- 
gaikštė Daškova buvo pri
imti į Filosofine Amerikie
čių Draugiją 1789 metais. 
Rusijos Akademija tais pa
čiais metais išrinko Frank
liną užsieniniu savo nariu.

MIRTIS NUO ČIEPŲ
Taksų valdininkas Ben. 

F. Cohen, '41 metų, mirė 
Newarko, N. J., ligoninėje 
po įčiepijimd nuo rauplių. 
Čiepaį jam' įvarė galvos ir 
nugarkaulio smegenų užde-, 
girną. Dr. Ellis L. Smith 
sakė, tai dar pirmas žmo
gus po 1941 metų mirė nuo 
rauplinių čiepų toje ligoni
nėje. > ! r

STREPTOMYCINS S 
ĮVEIKIĄS KIAURYMIŲ 
(SINUS) DŽIOVĄ

*

Atlantic City, N. J. — 
Vaistas streptomycin gerai 
tarnauja gydyti sergan
čioms džiova veido kiaury
mėm (sinus), kaip raporta
vo daktaras B. L. Brock 
suvažiavimui septynių šim
tų klinikinių gydytojų pra
eitą savaitę. Jis pranešė,] 
kad tuo vaistu buvo pagy
dyta 60 džioviškų veido 
kiaurymių.- Kai kurios 
kiaurymės pagijo per sa
vaitę, o kitoms reikėjo ke
leto iki 20 savaičių.

Beveik iki šiol dauguma 
mokslininkų many davo, 
kad visatiniai, kitaip vadi
nami KOSMINIAI, spindu
liai tiktai nuo žvaigždžių 
lekią į žemę. Bet naujesnie
ji tyrimai rodo, jog bent da
lis tų galingiausių spindu
lių ir nuo saulės atskrenda, 
ypač tais laikotarpiais, 
kuomet saulėje siaučia ato
minių dujų audros.
ATOMŲ SKALDYTOJAI

Visatiniai spinduliai di
deliuose, aukščiuose skaldo 
oro atomus daug kartų 
smulkiau, negu mokslinin
kams pavykę juos mašino
mis suskaldyti. Visatinis 
spindulys į dešimt dalelių 
suskaldo oro atomo proto
ną. Tos dalelės yra pava
dintos MESONAIS. O ato
minėje bomboje tiktai maž
daug pusiau skyla tokių a- 
tomų branduoliai, kaip ura- 
niumo bei plutoniumo. Bet 
bombinis uraniumas savo 
atome turi 92, protonus, o 
plutonium 94, neskaitant 
daug didesnio skaičiaus ne
utronų.

Protonas yra atomo bran
duolio dalelė su teigiamąja 
(pliusine) elektra, o neut
ronas paprastame savo sto
vyje yra “bepusiškas,” rei
škia, neparodo nei teigia
mosios nei neigiamosios 
(minusinės) elektros veiki
mo.
MESONU BOMBA BŪTŲ 
1000 SYKIŲ SMARKES

NĖ Už ATOMINĘ
Jeigu ant žemės būtų pa

gaminta tokia jėga, kaip 
visatiniai spinduliai, tai 
galėtų būti išvystyta tūks
tantį sykių smarkesnė ato
minė bomba, negu dafyar. 
Tuomet ji veikiausiai būtų 
vadinama MESONŲ bom
ba.

Californijos Universitete, 
beje; yra statoma elektro
magnetinė mašina, su ku
rios pagalba tikimasi išvy
styti tokio smarkumo ato
mines daleles, kaip visati
niai spinduliai. Ta mašina 
vadinama synchrotronu.

Daugiausia visa tinių 
spindulių bombarduoja že
mę tuo laiktl,. kada saulėje 
šėlsta didžiosios atominės 
audros, kurios atrodo, kaip 
kokie saulės plėtmai. To
kios audros saulėje siautė, 
pavyzdžiui, 1942 metų pa-. 
vasarį ir 1946 m. liepos mė
nesį. Tuomet kur kas dau
giau ir visatinių spindulių 
lėkė į žemę, kaip patyrė 
Carnegie Instituto moksli
ninkas Scott E. Forbush

Būkit Kaip Plienas, 
— Sako Krienas

Bile kokiame savo pra
kilniame pasiryžime, truks- 
plyš — laikyk, o nė nepa
matysi, kaip ne tik pats sa
ve, bet ir kitus išlaikysi.

Vartant istorijos lapus, 
net baugu darosi, kad šimt
mečių šimtmečiais tam tik
ri žmonės niekad nebuvo 
kuomi kitu, kaip tik -besti
jomis, kraują lakančiais 
žvėrimis. Ir tarpe tokių 
išauklėti padorumą — tai 
jau darbas ir pusė!» 

maža kibirkštėlė 
kartais sudegina 
vienas spindulėlis 
perskrodžia tam-

Viena 
tačiąus, 
mieštą; 
kartais 
siausią rūsį. Taip ir keletas
šviesių asmenybių gali nu 
blokšti didžiausias tamsu 
nų jėgas. a'

Tokia sausgyslių liga 
dažniausiai paliečia rankas 
žmonėms tarp 40 ir 50 metų 
amžiaus. Ji iki šiol papras
tai buvo gydoma operacijo
mis. Dabar daugelyj atsiti- 

’ kimų būsią galima pagydyti 
šiąJ ligą vitaminu E, kaip 
aįiortavo dr. Steinberg, 

jeigu liga įsisenėjusi, 
tai reikėsią ir operacijos ir 
Vitamino E. Tokiais būdais 
jis jau išgydęs rankų saus
gyslių uždegimą . tam tik
ram skaičiui ligonių taip, 
kad jie dabar gali norma
liai veikti rankomis.

3-čias puslapi*?.......———
—Liberty Lith. Daily * 
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TEMPERATŪRA ;
ANT MĖNULIO

Tuo pačiu laiku ir greta 
viena kitos, ant mėnulio 
gali būti dvi nepaprastai 
skirtingos temperatūros,— 
viena 216 laipsnių virš ze
ro šilumos, o kita 243 šal
čio laipsnių žemiau zero.

I ...........................  ■■■■■-■

PINIGAS IR.PEILIS
Chinijoj 300 metų pirm 

Kristaus gadynėje pinigai 
buvo peilio geležties formos, 
labai panašūs į dabartinius 
barberių vartojamus skus
tuvus. Tuomet gaudavę pi
nigą, sykiu gaudavo ir pei
lį. “Gal nuo to paeina ir 
toks posakis: “duodu pinigą

, i r •

KAIP KARTAIS
IŠAUGA KOPŪSTAS

St. Louis, Mo., viename 
čionai Cash Candy štore, 
saldainių krautuvės lange, 
visiškai be žemes ir van
dens, išaugo ir pražydo ko
pūstas, kuris tebelaikomas 
ten parodai. Taip bent tvir
tina Ripley, pagarsėjęs kei- 
stumynų rinkėjas, karika
tūristas.

BEISBOLO KOMANDA 
VIEN TIK Iš BROLI V

Long Beach, N. J., ran
dasi beisbolininkų kliubas, 
susidedantis vien tik iš bro
lių. Šiame kliube dvylika 
Acerra pavarde 'brolių su
daro pilną beisbolo lošimui

komandą — visi smarkūs, 
atletai.

- - .. ------ ..------v
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VYRAS, KAIP MILŽINIŠ
KAS KUBILAS

Baylis, Ill., randasi sun
kiausias pasaulyje vyras, 
vardu Robert Earl. Jis sve
ria. 715 svarų, dėvi darbi
nes drapanas “overalls” 9 
pėdų ir 1 colio platumo per 
juosmenį ir išrodo lyg mil- 
žiniškas kubilas.

Už MEDĮ DIDESNIS 
AUGALO LAPAS

Filipinų salose randasi 
augalai vadinami Cyrto- 
Spernum Mėrkusii, kurio

vienas lapas su savo stiebu 
būna 18 pėdų didumo. Prie 
pastatyto tokio lapo šalę 
stovįs žmogus atrodo, kaip 
mažas kūdikis prie didelio 
^edžio.

VILKAS — SAVIšKIEMS 
NE VILKAS

Vilką priimtą laikyti plė
šikiško žiaurumo simboliu. 
Vienok kaip tėvas saviš
kiams vaikamš vilkas esąs 
meiliausias globotojas visa
me žvėrių pasaulyje.

KOKS JIS NEBŪTŲ— 
ŠUO PIANISTAS 1

Ardmore, Okla., Wood
row Anderąonų šeima turi 
buldogą, kuris yra išmoky-

tas skambinti pianu, kuo
met esti alkanas ir nori gau

ti ėdalo. Suprantama, jis 
negalėtų konkuruoti su vir
tuozais, bet, kai išalksta, 
žino, kaip atsisėsti prie 
piano ir savo lopomis už
gauti klevišius taip, kad 
muzika visokiais garsais 
pasako šeimininkams, ko 
jis pageidauja. Ir jis būna 
tuojaus pamaitintas, — y- 
pač kai tokia “muzika” pa
sigirsta vidurnaktį. O jeigu 
ne, tai plink-plank-plunk 
skambėtų ligi ryto, — sako 
savininkai,, didžiuodamiesi, 
kad jų/buldogas, — koks jis 
nebūtų, — visvien yra mu
zikantas. '

- Parūpino P. K.

Susidūrus" dviem elekt
ros srovėm — trenkia per
kūnas. Susikirtus dviem 
stipriom ideologijom irgi 
įvyksta trenksmas, sakysi
me, kaip kad įvyko Ameri
kos žmonių trenksmas prieš 
Angliją — kolonistų revo
liucija. Taip gyvenime buvo, 
yra ir bus.

h. A ta
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Sustingusi dvasia, su
rambėjęs kūnas gali būti .J 
Užžiebtas iš naujo, lyginai 
kaip puolantis gabalas kie
to meteoro — kuomet be- 
skrendant jį įkaitina kon
taktas su atmosfera, o 
žmogų užžiebia kontaktas 
su gyvėsniais žmonėmis.

Nepaisant kaip tamsios, 
šaltos, niūrios būna dienos, 
vis optimistiškai lauk gied
ros — nes saulė turės pa
sirodyt. Ir nepaisant, kaip 
nyki ir liūdna būna aplin
kuma — vis būk optimfe- I 
tas, nes galų gale turės lai
mėt prakilnumas ir teisybė.

• ..
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CHICAGOS ŽINIOS
*

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

Negrinorius.

&

Berlin. — Karinė ameri
konų vyriausybė kaltina vo
kiečių farmerių sabotažą 
dėl maisto stokos miestuo
se vakarinėje Vokietijoje.

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue ' i

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street

• Brooklyn, N. Y.
• Tel EVergreen 4-8008

BEVEIK ŠALO NEW 
YORKE

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone Evergreen 4-8573

į*

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) / 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.
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FRANK KRUK?
X V

arba Graborius Pranas Krukelis
* * * (APYSAKA) * * *

-1 ... ............... ......................................................... — Parašė Petras Cvirka— i > i~

WORCESTER, MASS

(Tąsa)
* —Oi, ne, ne, serbentėle! Kam taip 
greit, aš ne apie tai galvojau,—teisino
si poniutė su trimis vyrais.—Aš visuo-’ 
met jumis laikiau protinga, o jūs — 
purkš, ir užsidegėt.

Ir dar poniutės tiek* įširdo, kad jau 
viena kitai vos plaukų nenui'ovė, jeigu ne 
jų vyrai, kurie ėmėsi paliaubas daryti ir 
paaiškino, kad reikia tortas kepti.

Užvirė visuomeniškas darbas, ponių 
virtuvėse prasidėjo tortų gaminimas. Iš 
klebono būva nupirktas veršis, iš Sun- 
gailos dvidešimt žąsų,*ir patys ponai ra
minosi: jei truks — patys pridėsiu. 
Amerikonas, matyt, nesišykštės ir jų rei
kalais vieną kitą centelį.

Šimts žino, kas dėjosi su šituo mies
tu! Seniau, kai jame nebuvo nieko, .ir 
tik kiaulės taškėsi po lietaus Luokės 
prospekte, niekas ir nebūtų tikėjęs, kad 
jis kada nors iš po vienos nakties pasi
darys tikru miestu. O buvo daug duo
menų, kurie įtikinančiai rodė miestą ga
lėsiant augti ir tobulėti. Štai, čia spėjo 
atsirasti dantų gydytojas — išdygo ir 
dar penki, kurie ne tik senus taisė, bet 
ir sveikus turėjo lupti, kad galėtų šiaip 
taip pragyventi. Dantistams vis dėlto 
buvo apyplati dirva, juoba, kad ir 
triukšmingų susirinkimų, . posėdžių at
sirado, kur tiktai ir spiegė: laikyk dan
tis! Dantys trupėjo poneliams čia ir nuo 
nežmoniškai tuščių kalbų, nuo diskusi
jų ir ginčų, ką veikti, kaip neveikti, kur 
miegoti, kaip atsigulti. Maža to, mieste 
atsirado tiek draugijų, arbatinių, už
kandinių, skutyklų, kad taip ir plėšė už 
skverno kiekvieną pakeleivį su įžėlusia 
barzda, išsigalandę skustuvus, taip ir 
kvietė sušilti į atskirą kambarėlį, o jau 
laimėjus prakeliaujančio švarko skver
ną, kitas koliojo šį per visą gatvę. At
sirado net keli viešbučiai, įmantriais pa- 

‘ vadinimais: Rio dę Žaneiro, Madridas, 
Bostonas... į kuriuos pirmiausia persikė
lė gyventi viso apskrities miesto prūso
kai, blakės ir musės. Blakės taip įsidrą
sino, kad kando per dvejas kelnes, jaus
damos lygiateisės su apskrities ponais, 
kurie neblogiau pasistengė su savo pilie
čiais interesantais. r

Visi šitie gyviai taip puikiai suprato 
savo šeimininkų globą ir švaros komisi
jos trumparegiškumą, kad šiai bedaran
čiai vizitus būriais, po pat nosimi, išlįs
davo ir išsiriakvę suruošdavo militariš- 
ko pobūdžio paradus.

, Agi paplitus šnekalams, kad miestas 
apturės milijonierių geradėją, kuris 
anais metais bažnyčiai cignorių ir karū
ną įtaisė, kuris nepamiršo parapijonių 
karo metu ir po karo pasiuntęs keletą 
skrybėlių ir kondensuotų pieno,—jau du 
viešbučiai į Pitsburgą ir Brukliną per
sikrikštijo, o vienas kirpėjas, greta kaž-t 
kokio išpiešto barzdylos, žaliu-raudonu 
parašė: Naujorkokirpykla, žodžiu, ap
skrities miestas - suamerikonėjo vįena < 
diena. ‘

Visa tai sužinojusi, ėmėsi darbo ir po
nia . Švara. (Taip miestelėnai vadino 
Švaros Komisiją, kaikada ją pravar
džiuodami ir Savivalda.) Švaros dar-, 
bas tame mieste buvo ne tik sveikatos, 
tariant, higienos atžvilgiu, reikalingas, 
jis buvo ir pelningas. Jau pritrūkus pi
nigų miesto valdybos kasoje, jų iš nie
kur neišsimanant, pradėta ruošti ekspe
dicijos prieš miesto svirplius, blakes, 
muses, viešas ir slaptas vietas. Į komi
siją įėjo jau mums žinomi ponai, su pa
čia Galva priešakyje.

Kartais komisija užmigdavo ilgam lai-
i ir tada per mėšlus, išmatų, kaulų ir

sąšlavų krūvas nepraeidavo joks smar
kuolis, o pašaliai leisdavo tokį aromatą, 
ties skerdykla, pienine, garbarne ir ki
tomis vietomis, kad varnos ir žvirbliai 
negyvi krito, nekalbant apie išlepintas 
miesto nosis, inteligentiškas, apie kurias 
buvo kalbama:—Matai, kaip šitas nosį 
riečia!

O rietė “šitas” visai ne dėl begalinio 
išdidumo,—dėl apskrities miesto aroma-

Tik išgirdus apie aukštus vizitus, sve
čius iš sostinės, Švara pasijudihdavo vi
sam sąstate, apsiginklavusi antspaudo-? 
mis, protokolų knygomis ir kitais instru
mentais.

šį Kartą, prieš graboriaus atvykimą

Švara užklupo miesto gyventojus ūfhai 
ir negailestingai. Viename gatvės gale 
jau šaukė kažkas pilna gerkle, kitame 
išėjo šluotos ir pakėlė tokias dulkes nuo 
vieškelio, kad' patys komisijos nariai 
viens kito nematė.

— Ponai,—pasakė burmistras, pirštu 
rodydamas į kažkokią juodą krūvą, po 
vienos krautuvės langu:—Man rodos— 
mėšlas. A?

—Ui, ponas, koks čia mėšlas! Juo- ' 
kiatės iš mano kroituveld!

—Nesiginčyti! — subarė vachmistras, 
traukdamas iš portfelio popierio lakštą. 
—Pabauda...

—Ponas, prašau pauostyt... aš... aš... 
sakiau ne mėšlas!

—Ką, tamsta,—čia mums įsakysi 
uostyt. Rašyt protokolą!

Komisija pasijudino’ toliau. Švara ap
ėjo ne tik išeinamąsias, bet peržiūrėjo 
visas kepyklas, apuostė bulkąs, išknai
siojo skersgatvius, pamazgų^ duobes. 
Protokolai krito, kaip lietus. ' Paskum 
Švarą sekė būrys žmonių, vaitodami ir 
teisindamiesi, gindami kiekvieną dėme
lę, kiekvieną šipulį. Kai jau apie Švarą* 
išgirdo tolimieji namai—spėjo visą ap
versti aukštyn kojomis. Komisija vi
sur surado nešvarą: vienoje vietoje su
rašė protokolą net už labai murziną vai-

Toji ekspedicija sušienavo pabaudo
mis per keletą valandų apie keturis šim
tus litų ir grįžo labai patenkinta. Nors, 
reikia pasakyti patarlės žodžiais—komi
sija po kitų nosimi ir dulkelę pastebėjo, o 
jau po savo—ir vežimo nematė. Visi žino

jo apskrities įstaigų švarą,-^-miesto valdy
bos, teismo ir nuovadijos viešose vietose, 
kur pilietis tiesiog peržengti negalėjo 
pro naminės gamybos krūvas, o dažnai ir 
nosis lūžo nuo įvairių pavasariškų aro
matų, bet jau "taip buvo lemta, kad tos 
vietos būtų apeitos, mat, ponai prie nuo
savo aromato buvo pratę ir susigyvenę.

Žadėtąją dieną, Krukas neatvyko. ’ Iki 
vėlyvos nakties laukė ponai kumpius ir 
tortus pasitiesę, po truputį vaišindamie- 

• si Inteligentų Klube, kur įmvo paruošti 
stalai, suneštos kėdės. Per naktį laukė— 
ir lynot pradėjo, o graboriaus kaip nėr— 
taip nėr. Buvo benutarią, kad šaunus 
amerikonas jiems šposą iškrėtė, ir, ben
dru sumanymu, susikvietę gimines, 
draugišką pasismaginimą iškėlė. Ne vie
nos draugijos vadovai buvo jau ir aukų 
lapus paruošę ir kėdę Krukui—gale vi
sų stalų, ąžuolo lapais iškaišę.
’ Praėjo ir dvi dienos. Jau viralai, pu
tros, košelienos šiltame ore ir neskaniai 
kvepėti po truputį pagavo, o ponai vis 
neišdrįso jų judinti, tik po trupiniuką 
vaišindamiesi^ Pamatę, kad visas dar- 
;>as niekais nuėjo,—pagal teisėjo pasiū- 
ytą rezoliuciją — užgulė stalus. Prasi
dėjo toks dorojimas, kad jau ir šunys su 

/katėmis po Inteligentų Klubo langais, 
kieme, visokių kaulų prisigraužę pra
dėjo tarp savęs naminius karus kelti,— 
o čia, kai tik užmiršt spėjo graborių,— 
pabrakšt, — telegramą gavo: Krukas 

, tuo jau atvažiuoja. Už galvos griebėsi 
tortų kepėjai ir krupnikų fabrikantai,— 
vėl viskas iš naujo čirškinti!

Krukas buvo sutiktas jo gimtojo krąš- 
to su nemažesnėmis iškilmėmis, negu 
anuo metu Saliamono cirko dramblys, 
kurį lydėjo tokia pat gausinga minia. 
Dar prieš karus galu panašias iškilmes 
matė Kruopių kaimas, kai: po dvidešimt 
metų kelionės po Rymą ir. šventąją že
mę grįžo siuvėjas. Jonas. Pupa, su pie- 
dine koja, padaręs tokį žygį.

Klebonas pasirūpino, kad jau nuo. po
ros kilometrų Kruką paimtų po baldaki
mu. Stebėkis, kaip graborius įraudęs, 
ne savas, kilnojo visiems šiaudinę skry
bėlę!

Čia reikia nurodyt į vieną labai svar
bią aplinkybę: jau "gerokai prieš Kruko/ 
atvykimą, jam sutikti komitetas baisiau 
rietėsi ką nors smarkaus išgalvoti. Kilo 
sumanymas, amerikonišku papročiu, pa
gerbti svečią visai Lietuvoje nežinomu 
ir nepraktikuojamu būdu, įteikiant jąn) 
miesto raktus. Kadangi miestas neturė
jo jokių vartų, jokios sienos, teko rak
tas padirbdinti pas šaltkalvį. Bedirbant 
raktą kilo mintis ir dėl miešto 'herbo.

(Bus daugiau)

' Iš L. Pruseikos Prakalbų
Balandžio 27 d. Literatūros 

Draugijos lf-ta ir 155-ta kuo
pos turėjo surengusios pra
kalbas. Kalbėtoju buvo Leo
nas Prušeika, dienraščio Vil
nies^ redaktorius iš Chicagos. 
Jis pasakė; puikią prakalbą. 
Pirmoji kalba užtruko apie 
valandą laiko.

Pradžioje kalbos prisiminė 
kaip antipažangusils elemen
tas, kelios srovės išvien, suda
ro dešimteriopai didesnį, pro- 
pagandos-vajų, su visokių pa
bėgėlių pagalba, važinėjančių 
su prakalbomis ir per spaudą, 
vis? vienu choru šaukia prieš 
Tarybinės Lietuvos žmones. 
Tikrenybėje, jie mulkina svie
tą, būk jie atgaus Lietuvą 
valdyti smetoniškai., Kalbėto
jas tinkamai pastebėjo, kaipo 
pavyzdį, kad Lenkijos bajoriš
ka valdžia sėdėjo Londone, o 
didžiulės Lenkijos armijos, at
skiruose pulkuose, dar buvo 
užrubežiuose. Tačiau naujoji 
Lenkijos liaudies valdžia tapo 
pripažinta pęr didžiąsias vals
tybes ir naujoje tvarkoje ša- 
liss veda gyvenimą be šlektų- 
ponų.

Tarybinė Lietuvas yra įsi
jungus į Sąjungines Respubli
kas Sovietų Sąjungoj ir Sme
tonos likučiai iškrikę, o pats 
Smetona užtroškęs Clevelan- 
de. Kaip jie nerėks ir ką jie 
nedarys, į Lietuvą smetoninės 
tvarkos nesugrąžins ir savo 
tvarkos jie daugiau nematys, 
taip kaip savo ausų nemato.

Pagaliaus, koks išrokavi- 
mas būtų grąžinti Lietuvoje 
Smetonos tvarką? Visa darbo 
liaudis desperatišką priespau
dą kentė; kalėjimai buvo už
pildyti geriausiais šalies pi
liečiais, mokslas ne visiems 
buvo prieinamas. Dabar kiek
vienas turi mokintis ir kiek
vienas turi progą aukštuosius 
mokslus pasiekti. Tūkstančiai 
bežemių ir mažažemių gavo 
žemės,. ir t.t.

O kaip yra su tais, kurie 
čia taip rėkia; kokios “nepri- 
gulmybes” jie Lietuvai nori ?

Po pirmo pasaulinio karo, 
kiek jie buvo priorganizavę 
bendrovių, šimtais tūkstančių

dolerių -iškaulino, ir kur tos 
bendrovės dabar?! Ar jie mo
kėjo jas valdyti1 ir išlaikyti?

Kaip yra su SLA? Jie 1930 
m. SLA sudraskė. Tada iste
riškai džiaugės, kad be bol
ševikų gyvensime, tai gyven
sime, kaip inkstas, taukuose. 
O kas dabar yra tikrenybėje 
su SLA? Organizacija narių 
skaičiumi susitraukė, jaunimo 
neturi, seneliai keikia, kad jų 
mokestys pakeltos veik dvigu
bai! Ar tai tokiems valdonams 
ir vėl Lietuvą atiduoti valdy
ti? Ne tik, kad Lietuvos val
dyti jiems negalima duoti, bet 
ir dolerių Lietuvos “vadavi
mui” nelabai kas beduoda. 
Per tą didelį jų vajų’, visos 
srovės per pusę metų laiko 
šaukė sukelti ketvirtadalį mi- 
liono dolerių, o vos sukėlė 
$75,000! Tai tragiškas nusmu- 
kimas. Jie nei pusės pasimoji- 
mo neištesėjo. Tai yra geras 
ženklas, kad Amerikos lietu
viai supranta tikruosius daly
kus.

Antru atveju Prušeika trum
pai, bet labai reikšmingai at
žymėjo 400 m. sukaktį nuo 
pirmos lietuviškos spausdintos 
knygos išėjimo. Koks lėtas 
procesas buvo lietuvių spaus
dintam raštui. Bet tai buvo 
seniai, Amerika dar nebuvo 
apgyvendinta bąltais žmonė
mis. .

, Jis gabiai atžymėjo šimtme
čiais buvusius rašytojus, su
minėdamas didelį skaičių var
dų ir jų nuopelnų. Tai ne man 
juos pakartoti iš jo kalbos. 
Gaila, kad ne per didžiulė pu
blika tebuvo susirinkus. Kaip 
kas sako, kad dabar visi la
bai išmintingi, tai į prakalbas 
nei neina, žinoma, tas faktas 
išduoda jų išmintį.

Ant rytojaus, balandžio 28 
d., vakare, įvyko draugiškas 
pasikalbėjimas pažangi ųjų 
veikėjų su, Prušeika. Draugiš
koje nuotaikoje, svečias primi
nė Laisvės ir Vilnies dienraš
čių svarbą — tai pažangos ir 
kultūros) nešėjai. Todėl, mūsų 
draugai neskūpėjo po keletą 
dolerių paaukoti, o kiti dešim
tines išmetė Vilnies naudai.

Lietuvių ExMainieriy Kliubo 
Darbuotė

Susirinkimas įvyko balan
džio 20-tą dienų, C. Ūkelio 
svetainėje, 3436 S. Lituanica 
Avė. Priimta į kliubą 14-ka 
naujų narių. Pranešta, kad mi
rė vienas kliubo narys, Pily
pas Bogužis. Nupirktas gėlių 
vainikas. Palaidotais Lietuvių 
Tautiškose kapinėse.

Kliubo Choro pirmininkas 
raportuoja, kad choras daro 
progresą, turi virš 25-kius na
rius. Pamokos atsibūna kas 
ketvirtadienio vakare, Lietu
vių Auditorijoje.

Kliubo parengimas įvyko tą 
patį vakarą, po susirinkimo, 
Hollywood svetainėje, 2417 
W. 23rd St.

Programą pildė choro na
riai. Buvo sulošta vieno veiks- /
mo drama ir sudainuota ketu
rios dainelės, vadovybėje mo
kytojos Nancy Roman. Pro
grama buvo neilga: publikai 
patiko.

Kliubo piknikas įvyks ge
gužės mėn. 18-tą dieną, Dan 
Šmito darže, prieš Lietuvių 
Tautiškas kapines. Piknike 
dalyvaus kliubo mišrus cho
ras. Tą dieną pripuola regu- 
liaris susirinkimas.

Nutarta susirinkimą perkel
ti į sekantį sekmadienį, 254ą 
gegužės.

Ligonį turime N. Federavi- 
čių. Jis randasi namuose, 3331 
S. Lowe Ave. ir dėl ligos at
sisakė iš iždo globėjo vietos. 
Išrinktas naujas, St. Dvar- 
zeskis. J. G.

4-t*i puslapi!
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American Red Cross Photo
Spring housecleaning time is danger 
time in American homes, the Red 
Cross warns. Cluttered stairways are 
a particular hazard, ^o watch where 

you step.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

Kelias dienas paeiliui 
New Yorko oro biuras pra
našavo : “Rytoj bus šilčiau.” 
O buvo šalčiau. Penktadie
nio rytą termometras rodė 
34 laipsnius virš zero, reiš
kia, tik 2-jų laipsnių trū
ko iki ledo.

<Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 ^Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

GREEN STAR BAR GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS f

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Ahis Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
Lietuviški “Grinoriai” ant Vi

suomenės ’“Relief”
Depresijos laikais, kada ne

buvo darbo, tai daugelis žmo
nių Amerikoj gyveno iš “re
lief” — valdžia teikdavo 
jiems užlaikymą.'Dabar to nė
ra, nes žmonės dar susiranda 
darbus ir patys užsidirbą pra
gyvenimą.

Bet Amerikoj randasi lietu
viški “grinoriai,? kurie per 20 
metų priprato gyventi iš vi
suomenės, kurie, nori, kad 
jiems pragyvenimą uždirbtų 
kiti. Tie “grinoriai” ir jų už
tarėjai sulindo į taip vadina
mą Lietuvių Tarybą ir vilioja 
iš silpnesnių žmonių, pinigus. 
<ie sako, kad renka pinigus 
“pąvargusiems lietu viams.” 
Paskui -patys važinėja po 
Ameriką ir tuos pinigus lei
džia, turėdami gerus laikus. 
Ir jie taip įsidrąsino, kad nie
kina tuos žmones, kurje neno
ri jiems duoti pinigų tinginių 
pragyvenimui. Jų supratimu, 
tai darbininkai, tie “paprasti 
mužikai,”7 turi dirbti ir pinigų 
tarybininkams ir jų fohdamis 
duoti, kad lietuviški ponai — 
“grinoriai” galėtų gerai gy
venti. /

Daugelis jų randasi Brook- 
Hyne ir New Yorke, vieni iš jų 
itedagųoja prieš - lietuviškus 
laikraščius, kiti sulindę į fop- 
dų centrus, kiti yra radijo kp- 
mėntatoriai ir visi tik galvo
ja, kaip daugiau išvilioti iš 
Antėrikbs lietuvių pinigų.

Vieilas iš jų vadų gyvena 
Chicagoje. Jis iš žmonių pini
gų pralobo, ištuko, kaip par
šas, bet į paprastus žmones 
žiūri1 su panieka. Kas jam tie 
“mužikai.” Kiti apgavįnėja su
fabrikuotais , paveikslais neva 
“iš Lietuvos,” kur rodo kaž 
kur Europoj nutrauktus vaiz
dūs, o' sako, būk tai iš Lie

tuvos.
Man yra žinoma, kad vie

nas lietuvis, būdamas Ameri
kos armijoj ir būdamas Vo
kietijoj, nutraukė baisybių 
paveikslus, kur žmonės buvo 
nacių nukankinti, o dabar jie 
tuos paveikslus rodo pasakb- 
dami, būk jie traukti Lietu
voje. Taip jie dirba, kad ap- 
gavinėjus Amerikos lietuvius, 
kad iš jų išviliojus daugiau 
pinigų. • >

( Iš Rcfeelando Motery Kliubo 
Prelekcijos

Balandžio 23 dieną, Rose- 
lando Moterų Kliubas buvo 
surengęs sveikatos klausime 
prelekciją. Turėjo kalbėti Dr. 
Emilija Krukas. Bet dalykai 
taip susidėjo, kad j? pranešė, 
kad tą vakarą turinti kitą 
svarbų reikalą ir dėl to ne
galinti dalyvauti.

Kadangi tas pranešimas jau 
buvo per vėlūs, kad atšaukti 
per spąudą prelekciją, tai tu
rėjome ieškoti kitų priemonių 
išėjimui iš tos padėties. Ko
misija kreipėsi prie drg. Jono 
Kuodžio, Įcad jis duotu moks
linę prelekciją. Kas buvo smar 
gū, tai, kad J. Kuodis sutiko 
roselandietėms patarnauti ir 
jis jų nesuvylė. '

Jonas Kuodis skaitė pre
lekciją gamtos sudėties klau
sime, kaip tai : apie saulę, 
menulį, žvaigždes ir kitokias 
ne visiems suprantamas įvai
renybes. Klausytojoms jo aiš- 
kinirtias labai, patiko ir visos 
dalytės, kurių ' buvo gana 
daug, buvo pasitenkinusios jo 
kalba.

Tariame širdingą padėkos 
žodįr drg. J. Kuodžiui už jo 
tokį malonų ir nuoširdų pa
tarnavimą. - '

Rengimo Komisija

Telefonas EV. 4-8698

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

atsakingais darbais jį aprūpi
no ir pensiją mokėjo.

Griniui dabartinė Lietuvos 
“okupacija” esanti daug bai
sesnė, negu buvo nacių oku
pacija.

Tai aišku ir suprantama. 
Nuo šios “okupacijos” jis bė
go, o prie nacių, kai visa Lie
tuva plūdo ašarose ir kraujuo
se, Dr. Grinius gyveno gražiai 
ir sočiai.’

Tai kas, kad per tris trum
pus metus vokiški ir lietuviški 
fašistai Lietuvoje išžudė pusę 
milijono Lietuvos žmonių ? 
Tai kas, kad naciai Lietuvos 
miestus ir kaimus sulygino su 
žeme? Argi Griniui svarbu ir 
skaudu ? Jam nei plaukas nuo 
galvos nenukrito. Jam naciai 
buvo geri.

tų laiške jis nesirenka nei žo
džių, nei jausriių išniekinimui 
rusų, Tarybų Sąjungos, da
bartinės Lietuvos.

Dr. Grinius nesidrovi1 nė 
pikto melo. Supliekia net Gri
gaitį ir šimutį.

Grigaitis ir šimutis dar nie
kada nėra sakę, kad tarybi
nė vyriausybė išsiuntė Sjbiran 
iš Lietuvos 100,000 jaunuolių. 
Reikėjo Dr. Griniaus, Hitlerio 
pensininko, šitą bjaurų melą ir 
šmeižtą iškepti.»

Grinius puikiai mokėsi nuo 
Hitlerio. Hitleris gi mokė: Jei
gu meluoji, tai meluok riebiai.

Waterbury, Conn

Grinius juk ir bėgo su jais 
iš Lietuvos — bėgo su drau
gais ir pas draugus. Dabar 
bųtų baisiai negražu, jeigu jis 
jiems atsimokėtų piktu ir sa
vo laiške prezidentui Truma- 
nui juos prakeiktų.

Todėl nė vieno rūstaus žo
delio jis jų adresu nepasiun- 
čia. Bet už tai tame kelių špal-

Balandžio 30 dieną po trum
pos ligos mirė Jonas Pabilionis, 
gyvenęs po num. 810 Bank St. 
Paliko nuliūdime savo moterį 
Evą ir sūnų Joną. Buvo atvy
kęs iš Lietuvos apie 43 metai 
tam atgal. Priklausė prie Lietu
vių Neprigulmingo Politiško 
Kliubo ir Lietuvių Piliečių Po
litiško Kliubo, kurio ir buvo 
džianitorium per paskutinius 2 
mėnesius,
prie Lietuvių 
gijos 28 kp. 
iždininkas.

Taipgi, priklausė 
Literatūros Drau- 
ir buvo dabar jos

įvyko gegužės 3

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

Laidotuvės 
dieną. Palydėti į kapus buvo 
susirinkę geras būrys jo džiu
gų, giminių ir pažįstamų. Buvo 
gražiai palaidotas ant Lietuvių 
Laisvų’Kapinių. Y

Velionis buvo labai gero bū
do progresyvis ir laisvų pažiū
rų žmogus. Per daug metų bu
vo Laisves skaitytojas ir jos rė
mėjas. Visuomet ne tik, kad at
sinaujindavo jos prenumeratą, 
bet dar ir paaukaudavo dėl jos 
reikalų. Visuomet remdavo visą 
prągresyvį judėjimą tiek, kiek . - „ — . . ., . . a................ ... ....—

J. J. KAŠK1AUČIUS, M. D 
530 Summer Avenue, 

*•' Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

^llinillllllllllllllllMIIHIIIIIIIIIIM^

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager -
JOHN A. PAULEY

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

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

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

. " Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y

■■■■IM
Tamstos Ateitis Nebloga

Ha, matau milijonus besikankinančius Reumatiš- 
kuose skausmuose, rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, Šalčio ir nesmagu
mų vatginahil žmones skundžiasi. Deksnio Galinga 
Mostis, sudaryta iŠ daug skirtingų elementų ir bran
gių aliejų, iš skirtingų kraštų svieto, šildydama ga
linga šiluma sunaikins minėtus skausmus! Sena ir 
teisinga patarlė salto: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su Deksnio 
Galinga Mosčia. Turime daug laiškų nuo žmonių, ku- 

_ rle liudija ir dekavoja už pasekmingumą Deksnio 
Galingos Mosties. Kaina 2-oz. $1.00; 4-02. $2.00 ir 16-oz. $5.00.

PASARGA: Neklausyk nė jokių kitų pasiūlymų 1 
vietą tikrųjų DEKEN’S OINTMENT. Nebūk toks, kaip 
mūsų pirmutinis tėvas Adomas. Jis žioplai paklausė savo 
šonkaulio Jievos ir nustūmė pasaulį į vergiją, it dabar 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy
venimas, nereikėtų nė dirbti nei drabužių nešioti, jei ne 
Adomo klaida. f t'

Reikalauk tik

P. O. BOX 666, NEWARK, N. J.

DEKEN’S OINTMENT

jis išgalėjo. Aš ftuo savęs ir vi
sų draugų reiškiu gilią simpa
tiją dėl likusios jo šeimynos jų 
liūdnoje valandoje!

Taipgi nelabai šeniai po 
trumpos ligos mirė Juojž. Kal
vaitis, gyvenęs po numeriu 863 
Bank St. Paliko nuliūdime savo 
moterį — Agotą, keturis sūnus 
— Albert, George, William ir 
Edmond ir 4 dukteris, kurios 
visos jau yra Vedusios, ir 3 anū
kus.

Buvo atvyk'ęs iš Lietuvos 
apie 50 metų tam atgal ir jau 
buvo pagyvenęs žmogus. Per 
paskutiniuos metus jau nesijau
tė gerai ir mažai kur išeidavo 
iš namų.

Buvo^per daug metų Laisvės 
skaitytojas ir apsišvietęs žmo
gus. Aš išreiškiu "dėl Kalvaičių 
šeimynos gilią simpatiją jų 
liūdnoje valandoje!

Prie progos,. turiu pranešti 
L. L. Draugijos 28 kp. nariams, 
kad kuopos susirinkimas įvyks 
gegužės 14 dieną, seredos vaka
re, kaip 7:30, svetainėje 103 
Green St. Malonėkite visi atsi-, 
lankyti į susirinkimą, nes yra 
daug reikalų aptarti. Taipgi 
atsiveskite naujų narių prira
šyti prie draugijos.

Laisvės Agentė.

Žydai Reikalauja Sau 
Palestinos Valstybės

Lake Success, N. Y. — 
Žydų Agentūros atstovai 
politiniame Jungt. Tautų 
komitete reikalavo pripa
žint Palestiną kaip žydų 
valstybę su lygiomis pilie
tybės teisėmis arabam.

New York. — Nepapras
tai šaltas oras pakenkė ja
vams ir sodams New Yor- 
ko valstijoj.

Jeruzalė. — Menama, kad 
žydų kovūnai padegė kelias 
Tel Aviv dirbtuves, kurių 
savininkai priešingi jiems.

Lake Success, N. Y. — 
Arabai reikalavo Palestinai 
nepriklausomybės nuo • ang
lų.

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette str 
Newark, N. J. 
Tel. MArket 2-5172

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir kra javus 
sudarau su ame-'p I 
rikoniškais. Reį-f z Js 
kalu! esant ir| 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa-\ 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas 'Broadway 
prie Chauhcey St.,

ir pavienių.;

ir Stone Ave. 
Broadway Lina

JONAS STOKES 
512 Marion . St., Brooklyn, 

, Tel. GLenmore 5-6191

. K. VENCKUS
LIETUVIS 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

HELF WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

help WANT£»—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS ,

AR JŪS KREIPĖTIES.
DĖL DARBO Į

The NEW
WOOLWORTH STORE? '

* ' f

Atdaras Ketvirtadienį, Gegužės 15
Daugiau Pilnam Laikui (moteriškų) Pardavėjų •1 

Yra Reikalingi Užpildymui Mūsų
Pardavimo^ Organizacijos ♦

• Liberališka Pradihė Alga s
• Proga Pakilimui
• Patyrimas Nereikalingas

Puikiausios darbo sąlygos yra užtikrintos per mūsų employment 
policy, kurioje pažymėta sekamos ypatybes:
• 40-Valandų, 5-Dienų Savaitė

• Kalėdiniai Bonai
— I

i • Apmokamos Vakacijos ’ *
t •Septynios Apmokamos Šventės

• Medikalio Aprūpinimo Apdrauda Pasinaudojimas
• Darbdavio Užkandžių Rūmas.

• Krautuvė Air - Conditioned Ištisai Jūsų Patogumui.

PRIDEDANT DAUG KITŲ NAUDINGUMŲ

Aplikacijos dabar yra priimamos per Mrs. McNamara, mūsų 
employment ofise — Antros Lubos — 

Įėjimas ant Main St.
(110)

PRANEŠIMAI HfeLP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

WANTEDi-MALE 
REIKALINGI VYRAI

■ ■............. - .-.o. ' ..........

Ji '.r/ža:

ATYDAI
•BUFUOTOJU!

PILNAM AR DALIAI LAIKO

Čia Yra Proga Keliems Gabiems Vytams,
i

Patyrusiems Išlavintame Bufavimo I
Amate Pas Manning Bowman

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155 kp. susirin

kimas įvyks 12 d. gegužės, 7:30 v. v. 
Liet, salėje, 29 Endicptt St,’Malonė
kite visos . narės 
atsiveskite. Yra daug svarbių reika
lų aptarti, taipgi bus ir draugiškas 
pasikalbėjimas su skaniais 
džiais ir šilta arbatėle.

(108-109)

vauti ir naujų

užkan-
A. W.

PA.
rengia 

Motinos

Eikim į Vietas
Kartu

'"'I 

J . I

• Mūsų nuolat besiplečianti gamybos programa sūtefc 

kia mums galimybę pridėti keletą patyrusią vyrą prie 

šio viršiausia apmokamo bu f avimo darbo.
i

• Valandos Vra nuo 5 iki 10 P.M. ar 6 iki 11 P.M. va- | 

karais ar vis^i dieną nuo 7 A.M. iki 5 P.M. Namo par- 

sinešama alga yra verta jūsą gero apgalvojimo.

• Mes žinome, kad darbo sąlygos jums patiks, todėl, 1 
kad mes turime tiek daug vyru, kurie būna su ihutnis J 

per daugeli metą ir yra pilnai čia pasitenkinę.

• Dėl plačiai apimančią mūsą elektrinią prietaisą, 

darbas pasilaiko nuolat Įvairus ir Įdomus.

WILKES-BARRE,
Lietuvių Progr. Klubas 

dėlę vakarienę, paminėti 
Dieną. Gegužės .11 d,, Klubo salėje, 
325 E. Market St. Vakarienė prasi
dės 6 v. v. (E. D. T.). Taipgi bus 
skirta dovanos seniausiai ir jauniau
siai motinai, ir tai motinai, kuri turi 
didžiausią šeimyną. Bus įvairi pro
grama pagerbimui motinų. Dalyvaus 
adv. Verbalis, dr. C. Ratkevičius, 
Lyros Kvartetas, V. Valukas, A. 
Grigaitė ir seserys Kupriūtės. Taip
gi bus gera muzika šokiam. Turėsi
me įvairių gėrimų.—Kom. (108-109)

di-

Ar jūs esate bandę keletą darbų 
ir neradote sau patinkamų? 
jūs esate buvušis G. I., vis 
jieškantis 
rūpinatės 
mos?

gero darbo ? Ar 
savo ateitimi savo

turite bi kurią i

Ar 
dar 
jūs 
šei-

šių

• Telefonuokite ar kreipkitės asmeniškai i mūsų fem- į 

ployment ofisą ant kampo Pratt ir Catlin Streetų ir j 

pasikalbėkite apie tai. Padarykite tai šiandien.

CLEVELAND, OHIO.
LLD 22 kp. susirinkimas įvyks 13 

d. gegužės, 7:30 v. v. Moniuszko sa
lėje, 107 E. 79th St. Kviečiame vi
sus narius dalyvauti šiame susirin
kime, nes delegatai išduos raportą 
iš LLD suvažiavimo ir kitų suva
žiavimų, kur įvyko New į Yorke. 
Taipgi bus renkami delegatai į LLD 
15-to Apskr. konferenciją, kuri 
įvyks 25 d. geg., Eagle salėje. Tad 
prašome įsitėmyti datą, nes bus 
svarbu dalyvauti. — J. S. (109-110)

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kp. susirinkimas įvyks geg. 

14 d., 7 v. v., 103 Green St. Drau
gai, malonėkite dalyvauti, nes yra 
svarbių reikalų apkalbėti, kaip tai, 
vasaros parengimai ir kiti reikalai.
— F. Sekr. ' (109-110)

HAMTRAMCK, MICH.’
LLD d88 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 18 d., 11 v. rytb. 3014 Yemans. 
Visi nariai būkite laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti, taipgi 
turime išrinkti delegatus į 10 apskr. 
suvažiavimą, kuris įvyks Grand 
pids, Mičh. Atsiveskite ir naujtį 
rių. — Sekt. (109-110)

Ra- 
na-

Elizabeth, n. j.
LDS 33 kp. sušitinkimasc.. įvyks

gegužės 14 d., S vai. „vak. LDP Kl., 
408 Court St. Draugai, dalyvaukite 
susirinkime,’ nes turėsime daug 
svarbių dalykų atptarti, — V. K. 
Sheralis, sekr. (109-110)
...........Phi'll,ii ■ ■ - mi i ■ ,, .

Pripažinta Lygybė Fla. 
Negram Rinkimuose

Tallahassee, Florida. —- 
Šios valstijos senatas atme* 
tė sunki rymą, kuris si ūlė 
aplinkiniais keliais atimti 
iš negrų teisę balsuoti kan
didatų nominacijose j/inkb 
mams. ' .; ■

NEPAPRASTAS GRAIKIJOS 
MINISTRU POSĖDIS

Athenai, Graikija, geg. 9. 
— Sušauktas nepaprastas 
Graikijos ministrų kabine
to posėdis, ir slaptai svars
to “karštus” klausimus. 
Pranešama, kad jie tariasi 
“pademokratint valdžią” ir* 
paskelbt amnestijąpaskelbt amnestiją (baus* 
mių dovanojimą) ii'ent rėš* 
publikiečiam , partizanam*

■ kurie

Jei jūs 
problemų, mes tikimės, kad mes 
galime jums padėti.

Mes turime visų modernikiau- 
sią foundry su vėliausiais produk
cijos ir darbo’ taupimo įrengimais. 
Darbo sąlygos yra geriausios.

Kodėl nepagalvoti patapimui 
nariu - šio agresyvio ir progresy- 
vio išlavintų ir gerai apmokamų 
vyrų tymo. Vyrų, kurie budavoja 
vaizbą, kuri patapo didžiausia ir 
♦labiausiai užtikrinta su kiekvie
na diena — kuri iš atitros pusės 
sutveria iV apsaugoja užtikrinimą 
ir gerą būvį visiems savo 
ninkams.

Ateikite ir pasikalbėkite 
pusiškai apie budavojimą 
ateities užtikrinimo — ir 
į vietas kartu.

darbi-

visa-. 
savo 

čjimą

PERSONNEL OFFICE

UNION MFG. CO.
296 CHURCH ST., 
New Britain, Conn. x

(in)
.'Įiiii' i> t.'.ll’ ill.'n

WHOLESALE A N t) RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

„ ,.1..... «... ....... rr.i.ft..,..—
NOTICE is hereby kiven that License Nq. 
HL 242 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section J07 of the Alcoholic leverage Control 
Law at 105 Montague Street, Borbugh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
cn thfe premises.

GLAHILL OPERATING COMPANY 
Hotel Montague Street

NOTICE i« hereby kiven that License No. 
RL 2255 has bcdn issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 143 Montague Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MEYER OPPriNHElfa 
Armandos'S Restaurant

NOTICE is hereby kiven that License No. 
RL *7209 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and Hqubr at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Coritrol 
Law at 22 Clinton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GONDOLIER MANAGEMENT 
. CORPORATION
■ . i.. i» hA*1 7>.

NOTICE is hereby kivėn that License No. 
RL 9012 has been issued to the undersigned 
to sell beer, WlnO and liquor at retail under 
Section 107 of the* Alcoholic Bevterage Control 
LhW at. Ill Henry Street; Borbugh bf 
Brooklyh, County bf Kings, to be Consumed 
on the premises. •' j

CANDLELIGHT RESTAURANT, INC.

DAUGIAUSIA DEMOK
RATŲ RėMe “PASKOLĄ” 
GRAIKIJAI-TURKIJAI

Už Trų-Washington. — Už Tru- 
mano siūlomą $400,000,000 
karinę paspirtį Turkijai ir 
Graikijai' balsavo 160 de
mokratų kongresmanų ir 
127 republikonai, o prieš ją 
93 tepublikonai, 13 demok
ratę ir darbietis Vito Mar- 
cantonio. , \

Manning Bowman Yra Geriausia

MANNING BOWMAN & CO., MERIDEN, CONNECTICUT, 
PUIKUS METALO ISDIRBlMAS NUO 1857

(109)

—

• MES TURIME ĮDOMIŲ DARBŲ 
'SU ATEIČIAI

t \

Nuolatiniai Darbai, Kur Jus Išmoksite Amato!
ŠVARIUOSE MODERNINIUOSE FABRIKUOSE 

PRADINĖ MOKESTIS YRA AUKŠTA
INTERESUOJATėS?

KREIPKITĖS

HAT CORPORATION OF AMERICA
Personnel Department

29 OSBORNE AVENUE
EAST NORWALK, CONNECTICUT
===== .....=g=^Į==ĮaĮas=as==cg=CT

■ - ■ ' ■ ■ -- — ------------------ ■ - ■ .. .... ..

ĘATYRĘ KEPURININKAI
Back Shop

B. MAŠINŲ OPERATORIAI 
NUMtĖROTOJAI

A. MAŠINŲ OPERATORIAI 
MAŠINOS BLOCKER

CONERS
SUKIETINTOJAI

B. STACKERS
CONE BLOCKER

A. STACKERS — MULTI STACKERS — AUTOMATIC POUNCER j
NUOLATINIS DARBAS — AUKŠTAS UŽDARBIS 

KAFETERIJOS APTARNAVIMAS — GRUPINE APDRAUDA 
Linksmos Darbo Sąlygos, švarūs Modeminiai Fabrikai

Kreipkitės:

HAT CORPORATION OF AMERICA
Personnel Department

29 OSBORNE AVENUE 
EAST NORWALK, CONNECTICUT

MALE and FEMALE 
VYRAI if MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

FARMAI PORA. Maža Ulster County 
Karma. VYRAS Abelnam Fartnos darbui. 
Turi mokėti operuoti, traktrių ir karų. 
MOTERIŠKĖ namų darbui ir virimui. Ma
ža šeima, atskiras namas, pienu* ir pri
vilegijos. Turi bflt blaivūs. Duokite pa- 
liudijimų, diakripcijų ir -kokių algų pri
imtumėte. RAŠYKITE BOX 302, LITH
UANIAN, 20 WfcSl’ 43fe» ST., N. Y. C.

(115)

Maskviečiai šoko gatvėse, 
minėdami 2-metiilę perga
lės sukaktį. - -

NAMŲ DARBININKĖ 
Privati Ski Namai

Nuosavas Kambarys ir MaudynS. 
Guolis ant Vietos 

Reikalingi Geri Paliudijimai. 
Gera Alga.

Skambinkite ESPLANADE 7-2875.

i, ......... ...... .  i* ....
MERGINA. Patyrusi )>rie namų darbo, 
lintl vaikus. Reikia paH&dUimo. Nėr* ' 
mo. Bendix Washing MaHna. Atskiras k 
bary* ir maudynė. Nuolatinis darbas. Pu

Mrs. J. BERKOWITZ. 41 Wert Waku



NewYorko^^&anioi
“The Road Home” 

I Kelias į Namus
Filmą vardu “The Road 

Home” Pamačius
Stanley Theatre, New Yor

ke, rodoma filmą vaizduoja 
vokiečių-nacių žiaurumus ka
ro metu užimtuose sovietų 
kraštuose. Iš kitos puses, ji 
gyvais vaizdais parodo atkak
lų sovietų liaudies priešinimą-

Aktorių Sąstatas:
Yanis, vadovaująs artistas, OLEG ZHAKOV 
Ils*. Jo Žmona. ............... ANNA SMIRNOVA
Voldemar, Yanio brolis, dabar vokiečiu kaiys.

NIKOLAI CHIBBIUS 
Miller, malūnininkas......... VASSILI VANlN
Milda, malūnin. duktė. AI^NA PETTKHOVA 
Karlis, mechanikas. VIKTOR MER^URiEV 
Christina, Karlio žmona,

LUDMILLA SUKHAREVSKAYA 
Col. Grabbe, nacio vyr. karininkas,

VASSILI POLITSEIMAKO 
Lt. Brenner, nacių antras karin.,

GEORGt SPIEGEL 
Yanis, kaip milionai sovie

tų piliečių, mylėjo ramų gyve
nimą. Vedęs žmogus, augino 
jauną dukrelę, gyveno su tė
vais, broliais, ir draugais. Na
ciam užpuolus jo šalį-namns, 
Yanis stojo tėvynę ginti. Pate
ko į nelaisvę.

Vežamas per žinomus lau
kus Vokietijos linkui, Yanis 
mąsto apie savuosius ir jų li- 

puši-Jdmą. Matyti vaizdai 
nėlis stovįs tik už astuonių 
mylių nuo namų, jaudino jį 
juo labiau. Akys godžiai žvel- 
gS tą pažįstamą pušelių miš
ką. Savo jausmus ir stovin
čiam arti jo kaimynui pasako- 
jo-neišlaikė n e p a s i d alines. 
Veržėsi noras daugiau ką pa
sakyti. Deja, buvo belaisvis.

Vagone įvyksta apsišaudy
mas, kur Yanis buvo veža
mas. Vienas belaisvis tampa 
užmuštas sargų. Yanį apima 

A dar didesnis noras pasiliuo- 
suoti-, bet kaip? Nugalvota, 
padaryta. Jis išima vagono 

; įįf^t

Gražuolė Anna Petukhova ir Vassili Vanin, malūni
ninko ir jo duktės rolėse, naujoje Tarybų Sąjungos fil- 
moję apie Latviją, “Road Home,” rodomoj Stanley 
Teatre, 7th Avė. ir 42r.d St., New Yorke.

DIDIEJI DIENRAŠČIO LAISVES

žemiau paduodame surašą,, kur jau yra ruošiami 
piknikai naudai dienraščio Laisves. Jei kur kitur 
yra ruošiama ir žemiau dar nėra pažymėta, tai pra
šome gret pranešti, o mes pažymėsime. ..

Baltimore, Mi-Birželio-June 8 (
KARDASH SHORE EVERGREEN PARK 

Rengia Liet. Literatūros Draugijos Kuopa

Brooklyn, N. Y.--Liepos-July 4th 
CLINTON PARK, MASPETH, L L, N. Y.

Rengia Laisves Bendrove

Bostono Apylinke—Liepos-Jidy 4th 
VOSE PAVILION PARK, MAYNARD, MASS.

Rengia Mass. Valstijos Liet. Organizacijos

grindis ir apačia ištrūksta. Jį 
paseka kitas drąsuolis.

Traukiniui nutolus, laimin
gai į mišką įšliaužia. Kova su 
priešu paaštrėja: vokiečių 
žvalgyba apšaudo, seka jų 
pėdas. Klajodami miškais, da- 
sigauna laimingi arti namų. 
Eiti į namus pavojinga, o no
ras vyrauja.

Yanis prisiartino ant tiek, 
kad mato stubą, girdi žmonos 
balsą-niūniavimą migdant du
krelę. Jis sušunka: Ilga! Ji 
užgirsta pažįstamą balsą, bet 
Yanio nemato. Skubinasi pa
matyti'. Vokiečių Šniukštai 
staiga iššoka iš slėptuvės. Su
ima Yanį j nelaisvę, apmuša 
ir nusiveda.

Moteris, tėvai stebi tą sce
ną. Nesitveria iš apmaudos. 
Motina ima išmetinėti naciams 
už žiaurumą. Tačiau tas ne
padeda nieko. Tuščia ranka 
su ginkluotu, ne kalba. Labai 
norėtųsi atkeršyti, bet kaip?

Karlis, mechanikas, taisy
davo vokiečių motorcyklius. 
bet jis taip pataisydavo, • kad 
jie eksploduodavo. Taip ir šį 
kartą atsitiko. Varant Yanį 
tiltu, vienai Karlio taisytas 
dviratis sprogo- užsidegė. Su
mišimas įvyko. Yanis ta proga 
į upę — pabėga į mišką.

Naciai susimobilizavo me
džioti jį. šunis paleido dar
ban, bet jis sumėtė pėdas, kad 
ir šunys negalėjo susekti — 
pabėgo.

Dabar jis patenka pas Mil- 
ler’į į namus. Milda parūpino 
eilę drabužių, o tėvas ilgais 
aulais batus cįovanoja. Prie
dui, išeinant pavalgydina. 
Milda suteikia reikiamų infor
macijų ir išleidžia per langą, 
nes svetimas j duris pasibeldė, 
tai Yanis nėrė per arčiausią 
langą. 1

I

# S ''S IB /fBridgeportieciai ir Mes
South Brooklyno kolonija tu

rėjo retą progą pamatyti ga
bius vaidintojus, kurie geg. 4 
d. atvykę iš Bridgeport, Conn., 
suvaidino 3 veiksmų , veikalą 
‘^Mikšių Svajonės.” Veikalas 
įdomus. Vaidintojai gerai pasi
ruošę . Ypatingai kreditą rei
kia* duoti “poniai” Mikšienei. 
Tai dievobaiminga, doleriukus 
mylinti, dar jauna Mikšio žmo
nelė. Jos skambus, aiškus bal
sas, ko mūsų daugumai artistų 
stokuoja, nevargina klausovo, 
ausį patempus nereikia klau
sytis. Jos veiksmai, — sielvar
tas ir džiaugsmai atrodė, tarsi 
ji tikrai pergyvena tikrovę. Ki
ti vaidintojai taipgi neblogai 
pasirodė. Trūkumų pas juos 
mažai galima rasti.

Mikšio būsimas žentas gal 
perilgai ranką prie šono prisi
dėjęs laikė. Nesimatė, kam tas 
būtų reikalinga. Valdžios pa
siuntinys — amerikietis, galė
jo tinkamesnę knygą į Lietuvą 
atsivesti. “Writing Tablet,” tai 
per daug kuklu amerikonui. 
Mikšio, kuris taipgi gerai pa
sirodė, jo prestyžas būtų vei
kale nenukentėjęs, jei būtų ir 
be pypkės vaidinęs. Vakaro ve
dėjas prašė publiką, kad nerū
kytu, artistų labui. Nekurie 
susilaikė, bet Mikšiui užkūrus, 
tarsi iš kamino, pasidrąsino ir 
kiti. x

Neperseniai teko matyti vie
ną “didelį artistą” eilutes dek

Yanis, pasidrąsi- 
i vieną kareivių

Milda, malūnininko duktė, 
jam suteikė žinių, kad Ilga su 
mergaite ir daug kitų išvežti 
Į stovyklą, 
nęs, nueina 
stovyklą. Sutinka Voldemarą- 
brolį. Voldemaras priešingas 
jo vizitui. Smarkiai susibara- 
susikimba jiedu, kad Yanis 
griebia Voldemarą už gerklės 
smaugti, bet’ atsitraukia. Įsa
ko, kad Voldemaras pasirū
pintų Ilgos išliuosavimo rei
kale. ; .

Į komendantūrą Yanis įei
ti negali: eina prie Vienų du
rų, eina prie kitų, randa už
rašą: “vien tik vokiečiams.” 
Nuplėšia vieną tokią iškabą ir 
eina per piečių. Į akis atsimu
ša kartuvės. Gerai įsitėmija į 
jas, pamato kabantį pažįsta
mą veidą. ,

Sargai pastebi jį čitf, užpuo
la. Koja vieną sargą nuspiria, 
o kitą pašauna ir. pabėga. Pa* 
taiko į nežinomą vietą-parti- 
zanų stovyklą. Jis čia lieka- 
veikia iki laimi karą: sumuša 
nacius partizanai, paliuosuo- 
ja nelaisvius, pagauna bebė
gantį pulk. Grąbbe.

Yanip grįžta į namus. Na
mie randa žmoną su dukrele, 
tėvus...

Į programa jeina kita įdo
mi filmą, tai* ,1946 metų gegu
žinė Maskvoje. Taipgi rodo 
kelių sovietinių tautų liaudiš
kų šokių filmą, dar nerodytą 
pirmiau. Visą į daiktą paė
mus susidaro įvairi programa. 

i

lamuojant ir cigarą, tarsi kuolą, 
demonstruojant. Tą lengvai ga
lėjo atlikti be cigaro kelių me
tų vaikutis. Taip mūsų artistai 
sveiką meną dūmais sužaloja. 
Na, ką darysi, pas mus. visus 
randasi griekų - ir griekiukų. 
Turim vieni kitiems dovanoti.

Brooklyniečiai nepadarytų 
klaidos, jei bridgeportiečius ir 
pas savo užsikviestų.

Dabai’ susipažinkime su ren
gėjais — southbrooklyniečiais. 
Tai mūsų kaimynai. Taipgi pui
kiai pasirodė. Nori ar ne, turi 
pagirti. Pradėkime kad ir nuo 
scenoj “mechanizmo,” kurs 
taip puikiai veikė su pagalba 
keleto vyrų. Kaip reikia atida
ryti, tai neatsidaro. Visi laukia, 
kada kokia rodą bus. Kada rei
kia uždaryti ir vėl tas pats — 
vėliai talka. Keli vyrai bėgioja, 
palas trauko. Artistai dairos, 
laukia progos prasišalint nuo 
scenos. Galų gale ateina 2 vy
rai su kopėčiom ir bematapt 
padėtis pasitaisę. Bravo vyrai. 
Bridgeportieciai dabar žinos, 
kad brooklyniečiai, tai “krabri” 
vyrai.

Reikia tikėtis, kad southie- 
čiai neužsigaus už šią pastabą. 
Jog mes esame darbo pelės. Ne
turim nuosavų ištaigingų^halių, 
nei perdaug ^kitų gyvenime rei
kalingų dalykų. Tai gyvenime 
visaip ir pasitaiko. Mes galime 
būti tikri, kad ir svečiai — vai
dintojai mus atjaus ir nepyks.

Bet kaip ką galima priminti 
ir netiek dovanotina. Mes vi
suomet turėtum atminti, kad 
sveikata darpo žmogui yra di
džiausias turtas. Bet, deja, atro
do, kad mes mažiausia tuom rū
pinamės. Ta mūsų sąliukė bu
vo pilnutėlė. Langas vos vienas, 
nors ir didelis (per visą galinę 
sieną), bet ne tik uždarytas, 
Ųet ir storu kanvas audeklu už
dengtas, kad joks gaivesnis ži
burėlis neįsiskverbtų. Yra lu
bose “skylight,” bet ir tas ūž

Lietuvių Laisvės 
Radio Programa

Lietuvių Laisvės Radio Programa 
yra transliuojama «iš stoties

WBYN, 1430 klc. 
Brooklyn, N. Y.

Nuoz 10:30 iki 11 vai.
SEKMADIENIŲ RYTAIS 

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

mų, mirties pranešimus ir tt.
Stokite | 

Lietuvių Laisves 
• Radio Klubą

Kas aukos dolerį ar daugiau pa
laikymui šios radio programos 
bus to kliubo pilnateisiu nariu 

per ištisus metus.
Remkite Šią Programą 

Parengimais ir Aukomis , 
j 1Kur tik ši programa yra girdima 

visur reikia organizuoti kliubus ir 
ruošti pramogas jos palaikymui. 

Siųsdami čekius ar money- 
orderius išrašykite:

LITHUANIAN LIBERTY 
RADIO CLUB 

ir siųskite sekretorei 
LILLIAN BELTE 
427 Lorimer St., 

Brooklyn 6, N. Y.

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

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas; 
bei nare. Prašome užeiti nasilinksmintl $49.50 to $195.00

Lietuviu Radio
Pradėjome Pereitą 

Sekmadienį
Sekrpadienį, gegūž. 11 d. 

pradėjome Lietuvių laisvės 
Radio programą. Nusistatyki
te savo radio ant stoties 
WBYN, 1430 klc.,(10:30 iki 
11 vai. ryto, sekmadieniais. 
Iš čia jūs girdėsite puiki lie
tuvišką radio programą.

Mes prašome ypač tolimes
niųjų' kolonijų -paklausyti šios 
programos ir pranešti mums 
kaip vyko girdėti. Hartford, 
Waterbury ir Philadelphijoje 
turėtų ją girdėti. Tad tų'mies-

darytas. Lauke pavasaris. Gai
vus vėjelis nuo ’Atlanto pučia. 
Bet mes) tarsi nuo atomo spin
dulių apsisaugot norėdami, už
sidarę, užsidangstę. Na ir čia 
“dienotvarįds” verda - kunku
liuoja. Vieni prie baro “gaivi- 
namės.” Pypkės, cigarai pil
nam veikime. Kiti sušilę gėly
nuos dūmuos, sukamės - pra- 
kaituojam. Tai labai geras 
“exercise,” kurs žingsnis po 
žingsnio artyn prie Anapusi
nės slenksčio mus stumte , stu
mia. Bet mes dėl to, kolfneper- 

'vėlu, nesirūpiname.
Neperseniai Dr. Kaškiaučius 

rašė, kad tokius dalykus prisi
minti. Tai turim užsirašyti sto
rai sau ant kaktos. Bet tokie 
dalykai, kol dar nevėlu, mums 
į kaktą nelimpa.

s Iksas lyrikas.

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Barikfetų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Pulkui 

ateičiai an naujauaiaia įtaisymai!.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave. i
Tel. ŠTagg 2-8842

DANTŲ GYDYTOJAI 

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. 

Tel.EVergreen 7-0868 
221 South 4th Street

Valandos: }?~1!ryt„e VU‘““UUJ. —g vakare
Penktadieniais Uždaryta ‘

TONY’S'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
i ANTANAS LEIMONAS,

# > Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

i ” L ’ ■i ■ ' 
tuojautų lietuvių prašome 

mus informuoti, . kokios buvo 
pasekmės.

Dar iš niekur toliau negir
dėjome veikimo radio palai
kymui. Kodėl neorganizuoja
mi klubai, kodėl nepasispau- 
džiama su parama?! Vienas 
Brooklynas iki šiol dar tesi- 
darbuoja.

Kurie turite . pranešimus 
apie vedybas, mirtis, gimimus, 
įvairias sukaktis, galite pada
lyti pranešimus per Lietuvių 
Laisvės Radio programą. Dėl 
atlyginimo kreipkitės į sekre
torę Lillian Belte, 427 Lorimer 
St., Brooklyn 6, N. Y. '

sunkiuIštisa savaitė kaip
šalčiu serga Elzbieta Goštautie- 
nė, gyvenanti 284 Scholes St., 
Brooklyn, N. Y. Ji turi didelį 
sunkumą ant krūtinės, x kas 
trukdo kvėpavimą.

Juozas Lugauskas, savinin
kas Happy Days Bar & Grill, I tunelyje netoli Queens Plaza.
426 So. 5th St., Brooklyn, ser----- -----------------------------------
ga gerklės įdegimu. Jis vaikšto, 
tačiau sunkiai jaučiasi. Jo kak- remti
las storai apvyniotas tvarsčiais, skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

t Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEING OLD 

BEER ,& ALES

32 Ten Eyck St. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
s Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
‘ Tel. EVergreen 4-9611

PIRMU KARTU KUR NORS...

ROBERT UPTON, Jeweler 
,701 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

^BULOVĄ

6-tai_ puslapio 
Laisvė—Liberty Lith. Daily ♦ 
Pirmadienis, Geguž. 12, 1947

MIRE
Anna Urbonienė, mirė geg. 9 

d. Gyveno 88-01 97th St., Ozo
ne Park, New York. Kūnas ^pa
šarvotas F. W. Shalins (Šalin- 
sko) koplyčioje, 84-02 Jamaica 
Ave., Woodhaven, N. Y. Laido
tuvės įvyks geg. 12 d., šv. Jo
no kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
dukterį Blanche Price, kuri gy
vena Kanadoje. Taipgi’ palike 
seserį Frances Petrauskienę ir 
švogerį Antaną Petrauską, ku
rie gyvena Ozone Parke, N. Y.

Laidotuvių pareigofnis rūpi
nasi graborius F. W. šalinskas.

Majoras O’Dwyer skubina 
pravesti įstatymą laisniavimui 
visų mieste esamųjų viešų au
to taisymo ir pastatymo Vietų.

Elektros suvadoms sugedus, 
BMT traukinis su 100 kelei
vių išstovėjo artf 2 valandas

Mūsų skaitytojai raginami 
tuos biznierius, kurie

MM




