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Tai Mr. Dean Acheson, 
Valstybės sekretoriaus pava
duotojas, pasitraukė i'š tos vie
tos. Jo vietą užėmė Nėw 
Yorko bankininkas R. A. Lo-

• vett.
-— Kaip elgsis Mr. Lovett, ten

ka palaukti. Bet Mr. D. Auhe- 
son vėlesniu laiku nepatarna- 
^o taikos gerovei. Jis iškėlė 

\ apkaltinimus, kad T-aiybų Są
jungos užsienio politiką esanti 
“grobikiška.” Jis reikalavo, 
kad mūsų šalis pati viena da
rytų taiką su Vokietija.
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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

Italijos Premjeras Dare 
Manevrą prieš Kairiuosius, 

Todėl Jis Pasitraukė

TELEFONISTŲ VADA! 
LIEPIA EltPER

IfJ i- J-

Mr Acheson važiavo dar to
liau : Clevelande kalbėdamas, 
gegužės 8 d. prekybininkų su
sirinkime, Mr. Acheson reika
lavo, kad Amerika tuojau im
tųsi atstatyti Vokietijos ir Ja
ponijos galią.

Nereikia nei aiškinti, kad 
kas šiandien nori atsteigti Vo
kietijos ir Japonijos militapis- 
tų galią, tas greitai pamiršo 
miliono Amerikos kareivių gy
vastį ir žaizdas, tėvų ir moti
nų ašaras ,tas didžias Ameri
kos žmonių pastangas, kiek 
buvo padėta sumušimui Vo
kietijos ir Japonijos militariz- 
mo !

Kada Mr. E. Bevinas susto
jo Varšavoje, tai Lenkijos 
premjeras M. Cyrankyewicz, 
kalbėdamas apie Lenkijos va
karinę sieną, pasakė: “Tos 
musų žemės mes neatiduosime 
vokiečiams atgal! Ar jūs su
tinkate, kad mes ją gavome, 
kaipo dovaną nuo Sovietų Są
jungos, ar nuo visų Keturių 
Didžiųjų valstvbiu?” / * “žinoma, kad nuo visų 
turiu Didžiųjų,” — atsakė 
Bevinas.

Iš to Mr. Bevino pareiški
mo lenkai daro išvadą, kad 
faktų akivaizdoje turės nusi
raminti ir tie ponai, kurie no
ri tuos Lenkijos plotus ati
duoti Vokietijai.

★ ★ ★
- 'Fašistų Ispaniją 
darbininkų streikai,
priešakyje su generolu Fran
co, patvarkė, kad jie mirčia 
baus visus tuos piliečius, ku
rie prigulės prie pogrindinių 
organizacijų. O prie pogrindi
nių organizacijų priskaitomos 
visos demokratinės organiza
cijos, nes fašistai joms nelei
džia Viešai gyvuoti.

Ke-»
Mr.

supurtė 
Fašistai,

Anglų ir amerikiečių okų- 
puotoj Vokietijos zonoj pasi
reiškė didelė stoka maisto ir 
kitų reikmenų. Vien Hambur
ge ^20,000 vokiečių demons
travo reikalaudami maisto.

Mr. Jack Raymond rašo iš 
Berlyno, kad ta padėtis gali 
įrodyti, jotr Anglija ir Jung
tinės Valstijos, apvienydamos 
savo zonas, tikslo nepasiekė.

Mat, bbvo manyta, kad 
įdėjus bilioną doleriu į anglų- 
amerikiečių apvienytą Vokie
tijos dalį, ten viskas bus ge
rai. O ta gerovė bus panaudo
ta prieš Tarybų Sąjungos po
litiką jos okupuotoj zonoj.
. Bet, kaip Mr. Raymond ra
šo, tai anglies gamyba nepa
kilo. o vokiečiai žemdirmąį 
.neįdirbo tięk žemės, kiek jie 
galėjo. Gi neįdirbo todėl, kad 
ten pasiliko sena žem^s ūkyje 
padėtis — ją valdo ponai, o 
paprasti žemės ūlųo darbinin
kai nenori dirbti, nes jiems tas 
nieko gero nesiūlo. Gi Sovie
tai savo zonoj dvarus Hkvida- 
vo ir žemę atidavė valstie
čiams.

ir Tu» 
$400,00kurios 'gauna 

daugiausia ginklais ir '

'jos, 
000, 
imi-

ri Irano ir 
sės. Kažin, 
čiai pajėgs

Italijos turkią kla 
ar Amerikos'pilie 
sumokėti tiek tak

Buvęs Premjeras de Gasperi Geidžia Dešinesnio Ministry 
Kabineto, Patenkint Amerikai ir Gaut iš Jos Paskolų

Roma. — Italijos premje
ras Alcide de Gasperi, kata
likų partijos vadas, kurstė 
socialistus ministrus prieš 
komunistus ministrų kabi
neto narius. Jis siūlė įtrau
kti valdžion dešiniųjų parti
jų atstovus vieton komuni
stų, kuriuos de Gasperi ti
kėjosi “išėsti”. Jis pasakojo, 
kad komunistų buvimas 
valdžioje nepatinka Ameri
kai, ir tvirtino, kad Ameri
ka duotų Italijai ’stambią 
paskolą, jeigu komunistai 
būtų pašalinti iš ministrų 
kabineto.

Socialistai ministrai at
metė de Gasperio pasiūly
mus ir stojo už bendradar
biavimą su komuriistais. 
Todėl de Gasperi ir pasi
traukė, iššaukdamas naują 
ministerijos krizį.

Kadangi jisai savo'valia, 
be seimo išstojimo prieš jį, 
apleido premjero vietą, tai 
de Gasperi tikisi, kad jis 
pirmiausiai-bus pakviestas 
sudaryt naują ministrų ka
binetą! Taip Italijoj papras
tai daroma, kuomet prem
jeras savanoriai atsistaty
dina. ‘O jeigu de Gasperi 
bus vėl pavesta suorgahi- 
zuot ministrų kabinetą, tai 
jis bandys apeit komunis
tus, ir jų vieton įtraukt

monarchists, naujuosius 
fašistus (Qualunquistus), 
vadinamus liberalus ir ki
tus dešiniuosius.

Tie dešinieji visai mažai 
turi savo atstovų seime, o 
komunistų atstovų yra 104. 
Menama, kad socialistai vėl 
palaikys komunistų pusę. 
Kaip socialistai, taip ko
munistai kritikavo premje
rą de Gasperį, kad jis lau
žė valdžios nutarimus dėl 
pinigų vertės palaikymo ir 
dėl brangininkų suvaldy
mo. Jis pasalomis veikė iš
vien su stambiaisiais kleri
kaliniais fabrikantais.

New York, geg. 14. — 
Pranešama, kad Telefonis
tų Sąjungos svadai įsakę su
sitaikiusiems tolimųjų tele
fonų streikieriams jau eiti 
darban per tebestreikuojan- 
Čių telefonįstų pikietų eiles. 
Tolimieji telefonistai priė
mę kompanijos pasiūlytą 
algos pakėlimą 4 doleriais 
savaitei.

Kartu skelbiama, kad 
grįžtą darban vakarinių 
valstijų telefonistai su pa
našiais priedais.

MARSHALLAS SAKO.
PASKOLA EISIANTI
GRAIKU GEROVEI

Demokratai Laimėjo 2-se 
New Jersey Miestuose

Camdene ir Bayonnėj, N. 
J., miestinius rinkimus lai
mėjo demokratai, o Hobo- 
kene — susidėjusių Partijų 
kandidatai (fusionistai) 
prieš demokratus. *

Rusai Buvo Suėmę Ang
lu Generolą kaip Šnipą,

Berlin. — Civiliais dra
bužiais persirengęs, genero
las Hindė, angliškos Ber
lyno dalies komendantas, 
perėjo į sovietinę Berlyno 
dalį ties rusų lėktuvų aikš
tę. Sovietinis šargas sulai
kė įį kaip įtariamą šnipą. 
Bet rusų komend. gen. Ro
ti kovas pažino gen. Hindę 
ir įsakė jį paleisti. Hinde 
su žiūronu, bet be jokių do
kumentų, teisinosi, kad jis 
atvykęs tik paukščių pasi
žiūrėti parke prie sovieti
nių lėktuvų stovyklos. Jis 
sakėsi “labai mylįs paukš
čius.” i

Chinijos valdžia pasklei
dė dar milionus bilionų nu
smukusių savo popierinių 
dolerių.
. ....- —---------------- * -------

galima būtų visus pa- 
kurįe norės vis dau- 

koyai prįeš savo

sų, kad gal 
tenkinti, kv
giau pinigų 
šalių liaudį

Unijos Ragina Prezidentą Atmest Tafto 
Hartley’o Bilių; Stengiasi Patraukt

Dar bent 7 Senatorius pries Tą Bilių
Kaip Hartley’o, taip Tafto Bilius Siekia Suardyt Darbo 

JIhijas, Pavergt Darbininkus, Kapot Jiems Algas
Washington. — Senatas 

68 balsais prieš 24 užgyrė 
republikono Tafto bilių ■ u- 
unijoms draskyti. Darbin. 
vadai iš anksto įspėjo, kad 
jeigu tok's.bilius taps įsta
tymu, tai bus urmu kapoja
mos algos, ir juo greičiau 
ateis nedarbo krizis. Nes 
darbininkai, per mažai 
gaudami mokesnio, negalės 
išpirkti gana dirbinių bei 
produktų. . K

Kongreso atstovų rūmas 
jau pirmiau priėmė. repub
likono Hartley’o prieš-uni- 
jinį bilių daugiau kaip 
dviem trečdaliais balsų. A-

budu biliai panašūs', tik su 
mažais skirtumais. Penki 
senatorių ir penki kongres- 
manų atstovai dabar taria
si tuos skirtumus išlygin
ti, taip kad abudu kongre
so rūmai užgirtų suvieno
dintą bilių.

VETUOTI
Darbo Federacija ir CIO 

stropiai ragina prez. Tr,u- 
maną vetuoti-atmesti šį pa
vojingą unijoms Tafto- 
Hartley’o pasimojimą.
/ Jeigu prezidentas jį at
mestų, tai reikėtų dviejų 
trečdalių kongresmanų ir

De Gasperi Tikisi 
$100,000,000 iš 
Jungi. Valstijų

Washington. — Italijos 
premjeras de Gasperi geg. 
13 d. atsiuntė į Washingto- 
ną savo atstovą I. M. Lom
bardo prašyti $100,000,000 
paskolos, ir tą pačią dieną 
jis apleido premjero vietą, 
reikalaudamas pavaryt ko
munistus iš ministrų kabi
neto. De Gasperi deda pas
tangas atšalint komunistus 
nuo naujo ministrų kabine
to, tuo būdu pasigerint 
Amerikai ii’ gaut iš jos pa
skolą. Be to, Gasperi su 
savo klerikalų partija nori, 
kad Amerika leistu naudoti 
tuos Italijos $60,000,000 
turtus Amerikoj, kurie čia 
buvo užšaldyti karo metu.

Washington. — Amerikos 
valstyb. sekretorius Mar
shallas per radiją pasakojo 
Graikijos žmonėms, kad a- 
merikinė $300,000,000 pas
kola Graikijos valdžiai tar
nausianti-jos gyventojų ge
rovei. Kartft -‘Marshallas 
tvirtino, kad Amerika pa
deda jiems sudaryti “vie
ningą, pastovią ir taikin
gą” santvarka Graikijoje. 
Marshallas pabrėžė, kad ta 
paskola esanti skiriama 
“daugiausia” to krašto pra
monei ir ūkiui atsteigti. Jis 
nutvlčjo,. jog vyriausias pa
skolos 'tikslas yra karinė 
parama monarchistu val
džiai prieš respublikiečius 
partizanus ir prieš tariamą 
“komunizmo pavojų.”

Francijos Vyriausy
bė Užėmė Užstrei- 
kuotus Malūnus

Shanghajuj ir keliuose 
kituose Chinijos miestuose 
išsivystė dideli streikai dėl 
maisto stokos ir prieš bran
genybę. Ryžių svaras pa
brango iki 300 chiniškų do-

S. Welles Šankia “Gelbėt 
Italiją nuo Komunizmo”

Washington. — Buvęs A- 
merikos valstybės sekreto
riaus padėjėjas Sumner 
Welles šaukia Ameriką kuo 
greičiausiai gelbėt Italiją 
nuo “komunizmo pavo
jaus.”

Finley, Ohio. — Viesulas 
sužėidė 37 žmones.

Paryžius. — Franci jos 
valdžia perėmė j savo ran
kas keturis didelius malū
nus, kurių darbininkai su
streikavo, reikalaudami pa
kelt algą pustrylikto cento 
valandai.

Socialistas premjeras Ra- 
madier pareiškė, kad jeigu 
tie darbininkai dar strei
kuos, tai jis pašauks ka
riuomenę; sako, armijoj y- 
ra vyrų, kurie mokės atlik
ti darbą malūnuose.
. Paryžiaus laikraštis Li
beration praneša, kad val
džia svarsto planus dėlei 
ūkinės, paramos iš Jungti
nių Valstijų.

nauja čVkraus
STAMPA

Washington. — Žemdir-. 
bystės departmentas prane
šė, kad jau nuo birželio 
(June) 1 d. galima bus nau
doti num. 12 štampą pirki
mui 10 svarų cukraus.

Vokiečių Valdininkai 
Angly Srity Šaukiasi 
Hooverio Pagalbos

A ,
Washington. — Rudolfas 

Amelunxen, vokiečių mini
stras pirmininkas Reino- 
Westfalijos provincijoj, at
siuntė kablegramą Herber
tui Hoovėriui, šaukdamas 
tuojau “gelbėti Vokietiją 
nuo bado ir maišaties”. Ta 
provincija yra anglų užim
ta. Tuo tarpu anglai skyrė 
tik 780 kalorijų maisto vo
kiečiam per dieną. į

Prieš tokį maisto maži
nimą sustreikavo 20,000 vo
kiečių darbininku Elsburgo 
mieste. O per kelias pasku
tines dienas daugiau kaip 
100,000 darbininkų streika
vo Ruhr krašte, protestuo
dami, ikad anglai palaips
niui marina juos . badu.

Nuteistas Schachtas 
Duoda Apeliaciją

Palestinos Tyrinėjimų Komisija 
Sudaryta be Penkių Didžiųjų

Lake* Success, N. Y. — 
Jungtinių- Tautų seimo po
litinis komitetas geg. 13 d. 
nutarė sudaryti' tokią Pa
lestinos tyrinėjimų komisi
ją, kurioje nedalyvautų nė 
vienas iš penkių didžiųjų 
tąlkininkų. šis australų- 
anglų pasiųlymas priimtas 
30 balsų prieš 3. Nuo balsa
vimo susilaikė 10 politinio 
komiteto narių, jų tarpe ir 
arabiškų kraštų delegatai.

Pagal šį tarimą, tiktai 11 
mažųjų šalių sudarys Pale
stinos tyrinėjimų komisiją, 
būtent: Kanada, Australija, 
Čechoslovakija,. Guatemala, 
Indija, 
Švedija, Uruguay- ir Jugo
slavija. Dabar pats Jungti-

Holandija, Peru,

nių Tautų ' seim^ spren
džia šį tarimą.

.Per anglų-amerikonų pa
sidarbavimą, tapo atmestas 
•Sovietų siūlymas įtraukt į 
tyrinėjimų komisiją ir' vi
sus penkis didžiuosius tal
kininkus. Komisijoje, ta- 
čiaus, nėtiesįoginiai daly
vaus Anglija per savo im
perijos kraštus — Kanadą 
ir Australiją.

Amerikonų^ - anglų blo
kas politiniame komitete 
taipgi atmetė Soviętų ir In
dijos . reikalavimą įgalinti 
tyrinėjimų komisiją duoti 
Jungtinėms. Tautoms pasiū
lymą, kad Palestina būtų 
paskelbta nepriklausoma 
demokratine valstybe.

Kadangi šis pasiūlymas 
atmestas, tai tyrinėjimų ko
misija galės tiktai duoti ra-^ 
portą su antraeiliais patari
mais Jungt. Tautų seimui 
rugsėjo menesį. O' Anglijos 
valdžia iš anksto pasakė, 
kad ji atmes nepatinkamus 
jai patarimus.

Anglai - amerikonai iš 
tikrųjų stengiasi neleisti 
Jungtinėms Tautoms spręst 
klausimą dėl Palestinos ne* 
priklausomybės. Jie nori iš
laikyt Palestiną kaip karinę 
ir,žibalinę'savo poziciją ry
tiniame Viduržemio , Jūros 
gale. Per Palestiną yra 
vamzdžiais traukiamas Ira
ko - Irano žibalas į tos jū
ros uostus. A

Stuttgart, Vokietija., -r- 
Hjalmar Schachtas, “finan
siniai Hitlerio smegenys”,- 
duoda apeliaciją' dėl naujo 
teismo, Nunacinimo teis-, 
mas, sudarytas vien iš vo
kiečių, skyrė jam 8 metus 
kalėjimo Ir nusprendė atimt 
visą jo nuosavybę, . apie 
$120,000. Teisme, be kitko, 
buvo nurodyta 15 'Schachto 
prakalbų, kuriose jis pasi
žadėjo remti nacizmą, O 
tarptautinis talkininkų tei
smas Nurnberge pernai ru
denį .buvo išteisinęs Schach- 
tą. Jo pusę tada palaikė 
anglai - amerikonai.

$10.0,000,000 PASKOLA 
MEKSIKAI

Washington. — Jungtim* 
Valstijų vyriausybė nutarė 
duoti Meksikai $100,000,000 
paskolos, to krašto finan
sam sustyrint ir ūkiui- 
pramonei geriiįt.

ORAS. — Bus šiltoka.

senatorių balsų, kad tas bi
lius taptų įstatymu, nepai- / 
sant prezidento^

Unijų vadai stengiasi pa
traukti savo pusėn dar 
bent 7 senatorius. Jeigu ta-’ 
tai pavyktų, tuomet sena- / 
te susidarytų 31 'balsas 
prieš Tafto-Hartleyo bilių f, 
tada unijų priešams pri-v 
trūktų vieno balso iki dvie- 
jų trečdalių, ir jie negalėtų 
padaryt šį bilių įstatymu ‘j 
prieš prezidento valią, nors 4 M 
unijų priešai kongreso at- ‘ 
stovų rūme turi daugiau 
kaip du trečdalius užtikrin
tų sau balsų.

Už senatoriaus Tafto bi-x 
lių balsavo 47 republikonai 
ir 21 vienas demokratas, o rj 
prieš jį taipgi 21 dem'okra- 
tas ir tiktai 3 republikonai 
senatoriai: William Langėj 
Geo. W. Malone ir Wayne 
Morse. • t
ABIEJŲ BILIŲ TURINYS . J

Kaip Hartley’o. taip Taf- 
to hiliųs uždraudžia pilną ‘ 
unijos pripažinimą. Abudu - 
biliai faktinai užgina unijai 
atstovauti ,bet kurios pla- 1 
čios pramonės darbininkus -J 
derybose su samdytojais; 
visai atmeta tokias unijas/, 
tarp kurių viršininkų yra į 
bent vienas komunistas ar- 
ba komunistų pritarėjas; 
užgina darbvedžių-formanų 
unijas; uždraudžia samdy
tojams “ček-offV, tai yra,' 
unijinių duoklių atskaitymą 
iš algų be kiekvieno darbi- • 
ninko raštiško sutikimo; į- yj 
galina vartoti federalių tei
smų indžionkšinus prieš 
streikus; užgina daugme- 
niškus streiko pikietus; 
“u ž š a 1 d o” planuojamus 
streikus svarbiosiose pra- 
monėse iki. 80 dienų; lei
džia traukti teisman unijas 
ir reikalauti apihokėti nuo- AUS 
stolius, kurie pasidaro jsam- 
dytojui per vienos unijos | 
streiką prieš kitą, taigi ir 
per darbininkų unijos strei- /< 
ka prieš kompanijos unijė-

- .1Abudu biliai uždraudžia 
samdytojams mokėti į dar
bininkų sveikatos^ gerovės 
fondus, tvarkomus pačių 
unijų; įgalina samdytojus, 
skųsti unijas teismams, už 
vadinamus sutarties sulau
žymus, ir t.t. *

1

Abejoja, ar de Gasperi T? 
Bus Pakviestas . 3M

• Roma. — Abejojama, ar 4 
katalikų partijos vadas de 
Gaspevi, tik ką pasitraukęs 
iš premjero vietos, bus pa- ; 
kviestas sudaryt naują mi- 
nistrų kabinetą. De Gasperi 
planavo jau neįleist komu
nistų į kabinetą. Bet socia
listai ir net kai kurie krik-' 3 
šeionys demokratai numa- . 
to, jog be komunistų nega- s 
Įima būtų sudaryt sekmin- ’ 
gos ^aidžios ■y
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Italijoje Kabineto Krizė }
Premjero Alcide de Gasperi kabinetas* rezignavo. 

Rezignavo todėl, kad komunistai ir socialistai nesutiko, 
kabinetan įsileisti dešiniųjų, reakcinių partijų. Manoma,

KAS KA RAŠO IR SAKO
-----:" L 1 '     . ■■■  T- 
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PREZ. TRUMANO POLI
TIKOS VAISIAI 
UŽSIENYJE-

Chicagos dienraštis
nis (geg. 9 d.) sako:

Henry Wąltace Patarimas
Gegužės 12 dieną Henry Wallace kalbėjosi su spau

dos korespondentais. Jis vėl smarkiai kritikavo prezi
dento Trumano užsieninę ir naminę politiką. Jis pasmer
kė skolinimą pinigų Graikijai, Turkijai ir kitoms šalims 
militariniams reikalams. Wallace patarimas yra, kad
Jungtinės Valstijos panaudotų Amerikos pinigus per 
Jungtines Tautas, “dėl plūgų ir traktorių, vietoje kanuo- 
lių ir karinių lėktuvų.” ‘ ’

Šitoji prezidento politika, girdi, įveda prie katastro
fos. Wallace sako: Jeigu Trumano politika būtų panau
dota “Francūzijoj, Italijoj ir Anglijoj, ir taipgi kiekvie
noj šalyje prie Rusijos, tai rezultatas būtų ekonominė 
krizė, pasaulinis chaosas ir pagaliau revoliucija ir ka
ras.” < ‘ 1 '

Paklaustas, ką jis mano daryti 1948 metais, Wallace 
atsakė, kad jis sutiktų kandidatuoti į prezįdentųs, jeigu 
jo kandidatūra pagelbėtų pakelti šalyje liberalines jėgas. 
Spėjama, jog Wallace galvoja apie susidarymą trečiosios 
partijos prieš 1948 metų rinkimus. Jei tokia partija su
sidarytų, aišku, Wallace būtų natūraliu josios kandida
tu. Joks kitas žmogus Amerikoje šiandien taip aiškiai ir 
gerai nesimbolizuoja liaudies demokratinių teisių ir troš
kimų, kaip Wallace.

Dasikalbejo Iki Nebetikejimo Nei Vyskupams
Klerikalų dienraštis Draugas netikįs, kad vyskupas 

Reinis galėjęs išleisti pareiškimų, kuriame sakoma, jog 
Tarybų Lietuvoje gyvuoja pilna religijos laisvė. Tai esąs 
dar vienas bolševikų suokalbis. č

Bet faktas yra, kad vyskupas Reinis tokį pareiški
mą yra išleidęs. Tai natūralu, nes vysk. Reinis gyvena 
Lietuvoje ir mato, kad jokio varžymo nėra uždėta nei 
ant kunigų, nei ant tikinčiųjų atlikti savo religines pa
reigas. ♦

Nesąmonė, kad tarybihė vyriausybė privertė vysku
pą Reinį tokį pareiškimą padaryti, arba pati jį sugalvo
jo ir vyskupo vardu paskelbė.

Teismas Už Negrų Liaudies Teises
Texas valstijoj šiuo tarpu eina be galo* įdomi ir 

svarbi byla. Ją veda negrų organizacija Association for 
Advancement of the Colored People. Byla užvestazprieš 
University of Texas, Teismo keliu norima atidaryti uni
versiteto duris negrams studentams. Šiandien ne tik 
šiame universitete, bet visose pietinių valstijų mokyklose 
negrai yra atskirti. Įstatymai reikalauja, kad jiems bū
tų tokios pat mokslo sąlygos parūpintos, bet, supranta
ma, nieko panašaus nėra. \

Texas valstijos universitetą apskundė jaunas, gabus 
studentas Hernan Marion Sweatt. Jis turi visas kvalifi
kacijas universitetan įstoti. Jis baigė vidurinę mokyk
lą ir kolegiją su aukštais kreditais. Bet universitetas jo 
nepriima tik todėl, kad jis yra juodos spalvos.

Šio teismo eigą seka visa pažangioji Amerika. Jau 
laikas sulaužyti ir iššluoti iš pietinių valstijų mokslo į- 
Staigų diskriminaciją prieš negrus. Jei šią bylą minėtoji 
organizaciją laimėtų, tai būtų pradžia didelio žygio ati- 
daryti visų mokyklų duris lygioms teisėms negrams ir 
baltveidžiams. '■

gos okupuotoje Lietuvoje, 
matyt, tiek yra sunkios, ’kad 
ir patys ištikimiausi okupan
tų batlaižiai negali išlaikyti. 
Prieš k^ek laiko mirė Liudas 
Gira, jauna poetė Salomėja 
Neris, o dabar ir Cvirka. Visi 
trys buvo parsidavę Mask
vai, rašė Stalinui himnus. O 
gal juose sąžinė atbudo ir 
lyg vėžys pradėjo juos 
^graužti dėl tėvynės išdavimo 
Juk ir Judas neilgai gyveno 
ir ‘ tai pagreitino jų mirtį? 
Kristų išdavęs (D., geg. 10

Jei teisybė, kad Francūzi- 
jos premjeras, sužavėtas 
Trumano duosnumu pilti pi
nigus “kovojantiems prieš 
komunistus,” prašalino ko
munistus iš ministerijos, tai 
Trumano plano vaisiai jau 
pasireiškia Francūzijoj, pir
ma negu tai išbandyta Grai
kijoj ir Turkijoj.

Paul Ghali, Chicagos Dai
ly News korespondentas, štai 
kaip apibūdina, Francūzijos 
politinę situaciją:

Ramadiero ministerija svy
ruoja; Jisai norėjo panaudo
ti socialistus kaip skraistę 
pridengimui reakcijos Fran
cūzijoj, bet socialistai nesi
duoda panaudoti. Jei komu
nistai griežtai išstos • prieš 
Ramadiero naują valdžią, ji 
grius.

Nors dauguma Socialistų 
Nacionalės "fąrybos palaikė 
Ramadierą, dauguma Fran
cūzijos socialistų 
valdžios sudarymą 
nistais.

Ghali, sako, kad
ras laimėjo skaičius, bet ko
munistai yra faktinais laimė
tojais. Francūzijos ekonomi
nė padėtis labai sunki. Opo
zicijoj būdami komunistai 
sustiprins savo jėgas, padau
gins sekėjus, kuomet Rama- 
dieras puldys socialistus, jei 
jie neprivers jį rezignuoti.

Vienaip ar kitaip, Francū
zijoj užvirs didesnės ir aš
tresnės kovos.

Sakoma, ir Italijos premie- 
ras Alcide de Gasperi suža
vėtas Trumano planu, bet 
jis laukia kaip išeis dalykai 
Francūzijoj. Italijos Komu
nistų Partija netgi galinges
nė proporcjonaliai kaip Fran
cūzijos. Ji$ bijąs ir tokius 
'žygius daryti, karp Ramadie- 
ras padarė,

Trumano planas, jei Ra
madierą tikrai jau pnaksti- 
*no, taigi tik paaštrins kovas 
Europoje. Ir kas bus tu );o- 
vų laimėtojas, dar per anksti 
spręsti. Sunku tačiau many
ti* kad Francūzijos ar Ita
lijos žmonės leis reakcinin
kams ten įsigalėti. Prie esa
mų aplinkybių, rodos,>tas ne
įmanoma.

Trumano planas, kaip tūli 
spėjo, veikiausia muš atgal, 
kaip surūdijęs muškietas.

Vieton išgelbėti reakciją ir 
fašizmo likučius Graikijoj ir 
Turkijoj, jis gali pagreitinti 
jiems visišką galą, paaštrin
damas kovas. -

Kas žodis tai melas ir ne
apykanta.

Neatsiliko ir Naujienų 
Grigaitis. Jis rašo:

Cvirka buvo vienas iš jau
nųjų Lietuvos rašytojų, ’pa
linkęs į radikalizmą, bet aiš
kios pasaulėžiūros neturėjęs. 
Jisai parašė keletą apysakų, 
iš kurių labiausia žinoma 
“Frank Kruk.” Bolševikams 
okupavus Lietuvą 1940 m., 
Cvirka pasidarė, karštas tų 
“išlaisvintojų” garbintojas ir 
tarnais. Kada paskui okupan-. 
tai iš Lietuvos pabėgo, tai su 
jais išdūmė į Rusiją ir Cvir
ka.

Sugrįžęs karo pabaigoj su 
savo globėjais į Lietuvą, ji
sai liapsino sovietus ir gau
davo sočiai pavalgyti ir atsi
gerti. (N., geg. 10 d.).

Šimutis su Grigaičiu ne
susikalba. Šimučiui Lietu
voje sąlygos sunkios, todėl 
nei Gira, nei Nėris, nei 
Cvirka neturėjo užtenka
mai duonos. Tuo tarpu Gri
gaičiui Cvirka buvo “sočiai 
pavalgęs ir atsigėręs,” o vis 
tiek mirė.

Cvirka, aišku, nemirė nei 
iš bado, nei iš persivalgy
mo. Negyveno jis raska- 
žiuose, bet ir nebadavo. Kol 
kas mums jo' mirties prie
žastis dar nežinoma.

Salomėja Nėris mirėv vi
durių, vėžiu. Ji irgi nemirė 
iš bado, nors pergyveno ne
apsakomai sunkių laikų. 
Liudas Gira buvo jau nebe 
jauno amžiaus žmogus. Jis 
mirė suparalyžiuotas. Visi 
trys rašytojai daug rašė ir 
kūrė dar Smetonos laikais. 
Neapykantos suėsti kleri
kalai ir menševikai nebepa
jėgia nei tąjį jų kūrybos 
laikotarpį šaltai ir objekty- 
viškai apibudinti.

ALDLD Reikalai

Įrodymui, kaip jie atsineša j telefonistų streiką, 
John T. Jones iš AFL United Mine Workers įteikia 
$100,000 čekį National Federation of Telephone Wor
kers direktoriui Carlton W. Werkau. Kitos AFL ir 
CIO unijos taipgi parėmė streiko fondą.

Meš nieko neturime prieš 
A. L. Tarybą kaip prieš or
ganizaciją, joje yra daugybe 
mūsų pačių žmonių; jos tiks
lai ir užsimojimai yra rimti 
ir geri, bet mes turime daug 
ką priešingo dabartinei ALT 
vadovybei, nes jie labai daž
nai pasirodo savo smulkiais 
partiniais' užsimojimais, pir
moje vietoje statydami savo 
politines grupės interesus, o 
paskutinėje vietoje kovą už 
Lietuvos laisvę ir pabėgėlių 
žiogiškas teises. Kol A. L. 
Taryboje bus tokie vadai ir 
tokie partiniai tikslai mes 
tikrai žinome, kad jai nie
kados dideli vajai nepavyks. 
O po visa ko, jie visada jieš> 
kos ant ko nuversti kaltę del 
nepasisekimo,, nes jie juk yra 
“neklaidingi”. <

Kas. dedasi anoje pusėje 
varidenų tas pats yra ir pas 
mus. Kaip ten varoma klas
tinga veikla, ardomos Lietu
viškos pajiegos, varomos 
demagogiškos kalbos, tas 
pats atsispindi ir Amerikos 
Lietuvių gyvenime . Waterbury . 
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84 Yra Garbės Kuopos 

Jau turime 84 garbės kuo
pas Pereitą kartą buvo pa
skelbta 75 kuopos, o vėlesniu 
laiku į garbės kuopas įstojo 
sekamos:

Kp. Miestas 
■ ’ 42 Nashua
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.37 

145
20 

138
38
39 

104

Vajų Užbaigus

Oficialiai vajus už naujus 
narius baigėsi su 1 d. gegu
žės, bet praktiškas darbas tu
ri eiti per visus , metus. Kur 
tik sueiname lietuvių, ar iš 
suaugusių, ar jaunuolių —< 
aiškinkime jiems svarbą Lie
tuvių Literatūros Draugijos ir 
kalbinkime įsirašyti. Mūsų 
duoklė maža, narys už $1.50 
metinių duoklių gauna Drau
gijos išleistą knygą, per visus 
metus žurnalą “šviesą” ir 
yra organizuotas. Kiekvienas 
turi suprasti, ką reiškia da
bartinėj gadynėj būti organi
zuotam į demokratinę orga
nizaciją — turėti draugų ir 
draugių', darbuotis visuomenės 
gerovei!

Vajaus metu į Draugiją 
įrašyta 260 naujų narių. Už 
tiek į centrą prisiųsta duoklių, 
gal dar yra kuopose, kurios 
neprisiuntė. Bet vis vien to 
negana. Už tai reikia dabar 
daugiau padirbėti. Draugi
jos Suvažiavimas paliko seną 
duoklę tuo supratimu? kad 
jeigu daugiau gausime naujų 
narių, tai galima bus verstis 
ir su $1.50 duokle į metus. 
Bet jeigu narių skaičiaus* ne
pakelsime, tai gali priseiti 
leisti duoklių klausimą refe
rendumu. Daugiausia naujų 
narių gavo 19 kuopa, Chi
cagoj, ir 188 kuopa, Detroite. 
Kuopos, kurios ne mažiau 
trijų naujų narių gavo, yra 
sekamos:

AR GALIMAS FAŠIZMAS 
ŠIAUR. AMERIKOJE?

Užėjus reakcijos siautėji
mo gadynei daugelis žmo
nių rimta klausia, kur lin
kui mes einame? Nejaugi 
susilauksime fašizmo Jung
tinėse Valstijpse ir Kana
doje? Ar šiose šalyse fa
šizmas gali įsigalėti?

“Taip,” atsako profesor. 
Thomson, “galimas.”

Kanadiečių Liaudies Bal
sas apie tai rašo:

Profesorius Watson Thom
son, pasauliniai pagarsėjęs 
švietėjas ir žurnalistas, ma
to fašizmo’ augimą šiaurės 
Amerikoje. Jam padrąsinimą 
duoda Jungtinės Valstijos, o 
Kanada pritaria.

Jis, sąko, - kad šis pakrypi
mas linkui fašizmo privertė 
Kanadą papildyti vieną! žiop
lystę atominės bombos kon
troversijoj.

“Fašizmu aš vadinu tokią 
draugijos formą, kuri būna 
sudaroma tuomet, kada ka
pitalistinė tauta visiškai su- 
įra, kaip kad'atsitinka su ka
pitalistinėmis draugi jomis 
laike cikliškų depresijų,” sa
ko profesorius Thomson. 
“Didysis biznis, militariniai, 
socialiniai ir rasinės viršeny
bės pirkliai susijungia prieš 
tas jėgas, kurios reikalauja 
radikalių pakaitų, nes liktai 
tos jėgos gali sulaikyti kry
pimą linkui fašizmo.”

Jis sako, kad laike ato
minės bombos kontroversijos 
Kanada parodė savo pasuki
mą linkui fašizmo. “Tuomet 
ji padarė tą, kas gali pasiro
dyti istorine žioplyste,” sako 
jis. “Kanada pasirinko Jung
tinių Valstijų pusę atominės 
bombos pasilaikymo reikale, 
vietoj pasirinkimo tarpinin- 
kystės tarp dvįęjų savo kai
mynų.” Reakciniai elementai 
buvę stipresni ir jie privertę 
valdžią pasukti tuo keliu.

“Didžiausių \žmonijai pa
vojumi šiuo metu, yra tas, 
kad dabartiniai pakrypimai 
Jungtinėse Valstijose veda 
mus galvatrūkčiais linkui fa
šizmo ir karo, ir kad mes 
pilnai pasidavėm tanj,” sako 
jisr. < ' '

Jis sako, kad Kanadai bū- 
; tų daug geriau, jeigu ji atsi

mestų nuo kvailos antisovie- 
tinės rolės, o vietoj to loštų 
tarpininkavimo tarp SSRS ir 

Į JAV rolę.
Darbininkai', sako jis, yrh 

stipriausia antifašistinė. jėga. 
(L. B„ geg, 9 d.).
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Bet dar yra 30 kuopų, iš 

kurių nei už vieną narį duo
klių neprisiuntė 1947 metais. 
Jų tarpe yra kelios ir pusė
tinai stambios kuopos. Gi 
mūsų Konstitucija reikalauja, 
kad visi nariai' sumokėtų 
duokles iki 1 d. liepos. Tik 
tos kuopos galės būti priskai- 
tytos prie garbės kuopų, ku
rios iki 1 d. liepos sumokės 
pilnai1 duokles. • '

Aukos į Knygų Fondą 
*Į Draugijos knygų fondą 
pastaruoju laiku gavome se
kamai

LLD 
per J. 
Aukos 
ei jos 400 metų jubiliejaus lie
tuviškosios knygos.

LLD 17 kp., Shenandoah, 
Pa., per J. PacaUską, prisiun
tė $10zaukų, likusių nuo kny
gos jubiliejaus paskaitos pa
rengimo. ,

Andrius Audejaitis, Royal
ton, senelis virš 80 metų iiį 
LLD garbės narys, paaukojo 
$5.00.

LLD 
Conn., 
siuntė 
skaitos 

Kiti
Kilas, Rumford, Me
F. Gražys, Brooklyn, $1.00 
J. Kurnėta, Detroit, $1; F 
Danidavičius — $1; M. Pau
lauskas ir G. Večera—po 50c. 
Visi trys iš Aurora, Iii. Ačiū 
už aukas! Prašome ir atei
tyj prisiminti knygų leidimo 
ir apšvietos mūsų fondą.

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekr. .

46 Ten Eyck St._
Brooklyn 6,:H* Y. .
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. Prekybos Kaštų Sulyginimas
Mūsų skaityto jams mažai težinoma, kad transpor- 

hcijos sųlygps nevienodos visose Amerikos srityse. Jau 
seniai pietines ir vakarinės valstijos skundžiasi, kad 
geležinkeliai jas apiplėšia daug daugiau, negu rytines ir 

tį šiaurines walstijas. Šitoji nelygybė labai kenkianti tų 
valstybių ekonominei plėtotei. Fabrikai ten nesisteigia, 
pramonė atsilikus. ' ' -

Pagaliau reikalas atsidūrė į Aukščiausį Teismų. 
| Teismas dabar tarę savo žodį. Teismas įsakė šitų netei- 

sybę pašalinti ir transportacijos sųlygas suvienodinti. 
Kiek tas padės pietinių ir vakarinių valstijų industri- 
niam auginimui, ateitis parodys.

Teismas Be Teisybės
South Carolines miestelyje Greenville prasidėjo 

teismas prieš 31 baltveidį “šoferį.” Jie kaltinami nulin- 
čiavime jaujio negro. # Bevėik visi jie prisipažino dalyva
vę tame kriminaiiškame žygyje. Visi žino ir tų sutvėri
mų, kuris nelaimingų negrų kulkomis suvarote.

Bet kas juos teis? Juos teis to paties miestelio balt- 
veidžiat Prisiekusių posėdininkų surašė nesimato nei 
vieno juodveidžio. ’ ’

* Nr galima tokį teismų vadinti teisingu? Negalima.

BAISIOS NEAPYKAN
TOS TULŽIS

Naujajai Lietuvai neapy
kanta visiškai sugadino tū
lų redaktorių protavimo 
aparatą. Jie nebegali nei 
žmonių, nei įvykių spręsti 
objektyviškai. Viskas jiems 
arba juoda, arba balta —< 
juoda, kas tik padeda Lie
tuvą prikelti iškaro griu
vėsių, balta, kas tik neša 
lietuvių tąutai nelaimę.'

Štai mirė ž y mus i s 
lietuvių, tautos >rašytojas 
Petras . . Cvirka, Šis jau
nas . žmogus A sunkiai . dir
bo, daug sukūrė Lietu
vos žmonių apšvietai įr kul
tūrai. Ęūyo pepąprasfo ta
lento tautos ’sūnus. . /

Kaipgi .jo mirti pasitiko 
klerikalų dienraštis Drau
gas ? J Pasiskaitykite:
. Norš jis ir. buvo virtęs ko
munistu ir aklu Stalino gar
bintoju, tąčiau darbo sąly-;

JAU PEŠASI Už AMER. 
LIETUVIŲ KIŠENIŲ

Amerikos Lietuvių, Ta
rybos vajaus nepasisekimas 
iššaukė naujų kivirčių tar
pe smetonininkų ir tarybį- 
ninkų. Šitie ginčai, matyt, 
pasiekė ir . pabėgėlius'ir ten 
prasidėjo vaidai. Apie tai 
sužinome iš fašistinės Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos 
pirmininko pįįŽiyrio prane
šimo Dirvoje ,(geg. ® d.), 
žiuris dejuoja, ir skundžia
si; Jis rasę:

Tarp pabėgėlių u Europoje 
yra paleista-t “gegutė,” kad 
LVS Amerikoje eina išvien 

f su komunistąis. To, 'nęręikįa. 
daug4 įroįirieti', kiekvienam 
padoriam ir garbingam •Lie
tuviui yra aišku, kad tai yra 
demagogiška nesąmone, pa- 
grysta klasta, melu ir visai/ 
netinkanti ‘ civilizuotiems ir 
garbingiems vyrams. Tai ma
tyti pagrysta senu klastingu 
nusistatymu: “Tikslas patei
sina priemones”, reiškia tiks
las sukompromituoti. LVS. pa- 

, teisina šlykščiausius šmeiž
tus, '

Kp.
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Kiek naujų 
narių gavo' 
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....v. 11 
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9 
9 
9 
8

aukų:
145 kp., Los Angeles, 
Alviną, gauta $25,50. 

surinktos laike preiek-

kad dę Gasperi _buvo ‘'Washingtono padrįsjhtas’ ieškoti 
talkos reakcinėse partijose prieš komunistes, ir socialis
tus. ' ' ■■ x 'r

Už dienos kitos paaiškės, kurion pusėn Italijos.na
minė politika pasuks. Krikščionys Demdkratąi, vadovau
jami de Gasperi/neturi parlamente daugumos sudaryti 
kabinetų. Manoma, kad jie stengsis susitarti su dešinio
siomis partijomis ir sudaryti daugumų, f. .

. Jeigu nori patirt, kas tu 
esųs, tai supykink savo ar
timiausių kaimynų. ♦' 
r' z. . Anon,
•i. * * 1

Daugelis žmonių dešroms 
panašūs: kuo juos prikemša, 
tų, jie visų amžių savyje ir 
nešioja.

Kozmą Prutkov.

CHESTER BOWLES, buvęs 
OPA vąršininkas, išeiną iš Bal
tojo Namo po pasikalbėjimo 
su prez. Trumanu. Tame pa- 
sįkąlbėjjme jis raginęs prezi
dentą paskirti atsakingų biz
nierių komisiją nukirsti viso
kių igaminių '■ kainas, Preziden
tas jb siūlymą atmetė.

jj
B

28 kp., Waterbury, 
per S. Meisoną, pri- 
$5.24 aukų nuo. pa
jų bi lie jaus proga, 
aukojo sekamai: A

$2.00



■■■■■■■■■■■■■II

KARŽYGIŠKAS LIETUVIŠKOSIOS CLEVELAND© ŽINIOS
DIVIZIJOS KELIAS

Rašo Kapitonas J. Karlinas

f
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Jau praslinko du metai 
nuo tos puikios dienos, ka
da buvo pasiekta visiška 
pergalė prieš fašistinę' Vo
kietiją Sunkus ir daigy
nais nuklotas buvo pergalės 

x kelias. Visos Tarybų Są- 
jung. tautos, tame tarpe ir 
lietuvių tauta, prisidėjo 
prie pergalės atsiekimo.

Hitleriniams grobikams 
įsibrovus į Lietuvą, tūks
tančiai ištikimiausių savo 
Tėvynės sūnų pasitraukė į 
Rusijos gilumą, nes jie ne
galėjo kvėpuoti vienu oru 
su vokiškais okupantais, 
nes jie troško su ginklu 
rankose kovoti prieš niek
šingus interventus.

Karščiausias šių žmonių 
noras išsipildė. Jau pirmai
siais karo metais Tėvynės 
Vyriausybė paskelbė įsaky
mą apie Lietuviškos divizi
jos formavimąsi.

Iš visos plačiosios Tary- 
. bų Sąjungos pradėjo plauk

ti į diviziją lietuviai. Čia 
buvo ne tik evakuoti iš 
Lietuvos. Į junginį atvyko 
žmonės iš senų lietuviškų 
Pavolgės kaimų ir net iš 
tolimojo Sibiro. Nežiūrint 
to, kad jie ir jų tėvai gimė 
ir užaugo Rusijoje, jie gra
žiai mokėjo lietuviškai. Į 
diviziją atvyko 5 broliai si
biriečiai.— Sutkai.— vyrai, 
kaip ąžuolai, aukšti, plačių 
pečių, raumeningi, it seno-, 
vės milžinai. Visi jie pasi
žymėjo nepaprasta drąsa 
kautynių metu ir buvo ap
dovanoti aukštais ordinais, 
o du pakelti karininkų laip
sniais.

Beveik metus divizija 
ruošėsi busimosiom kovom. 
Lietuviai gavo puikių gink
lų: tarybinė vyriausybė ap
rūpino lietuvišką junginį 
galingais pabūklais, trak
toriais, automobiliais. Per 
pasirengimo laiką žmonės 
išmoko gerai šią techniką 
valdyti.

1943 metų pradžioje divi
zija pirmą kartą stojo į 
mūšį. Kiekviena pradžia y- 
ra sunki. Nelengva buvo ir 
lietuviškajai divizijai kau
tis. Kautis -teko žiaurios 
žiemos sąlygomis per spei
gą ir šaltį, užpustytais ke-^ 
liais slinko žmonės į prie
kį, į vakarus, vilkdami 
rankomis pabūklus, kur 
arkliai nepajėgdavo iš
traukti. Jau pirmieji mū
šiai iškėlė lietuvių didvy
rius. Po visą šalį pasklido 
garsas apie kapitoną Gu- 
žauską, Jurgį Daunį, apie 
drąsiąją sanitarę Zosę De- 
ninaitę, kuri per dvi dienas 
išnešė iš mūšio lauko 62 su: 
žeistuosius. Lietuviai kovo
jo kaip liūtai, žinodami, 
kad jie Oriolo laukuose mu
ša tą patį priešą, kuris da
bar terioja gražią Lietuvą, 
naikina jos gyventojus, no
ri išbraukti ją iš gyvųjų 
tautų sąrašo.

Atėjo 1943 metų vasara. 
Karo veiksmai aptilo. Nak
timis, tik kabančios tam
siame danguje raketos pri
mindavo, kad už kelių šim
tų metrų nuo mūsų apkasų 
sėdi vokiečiai. Bet tai buvo, 
tyla , prieš audrą. Mūsų 
žvalgams pavyko sugauti 
vokiečių pionierių, kuHe iš
minavo savo minų laukus. 
Pionierius papasakojo, kad 
ruošiamas didelis puolimas. 
•Tikrai, hitlerininkai su
traukė ties Kursku ir Bel- 
gorodu milžiniškas jėgas,' 
norėdami atkeršyti už Sta
lingrado pralaimėjimą, šį 
vokiečių puolimą teko ir 
mūsų divizijos kariams at- 
įimti. Lietuviai, žinodami 

3~čįas puslapis* 
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Ketvirtadienis, Geg. 15, 1947
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San Francisco policija bando išardyti milžinišką demonstraciją, įvykusią prie te
lefonų firmos centralinės < įstaigos protestui prieš uždraudimą pikietuoti. Nuneša- 
moji operatorė buVo primušta iki hetekirtio sąmonės, taipgi sužeisti kiti 6 pikietai ; 
ir 27 areštuoti.

apie vokiečių ruošiamąjį 
puolimą, sėdėjo gerai į- 
rengtuose apkasuose ir 
budriai sekė priešą.

Išaušo liepos 5 dienos ry
tas. > Virš lietuvių apkasų, 
pasirodė apie pusantro šim
to vokiečių lėktuvų. Spro
gus pirmosioms aviabom- 
boms tuoj pradėjo veikti ir 
priešo artilerija. Po artile
rinio parengimo du vokie
čių pėstininkų pulkai, tan
kų palaikomi, atakavo mūsų 
pozicijas. Tačiau lietuviai 
visur stovėjo kaip mūras. 
Jie priešui neatidavė nei 
pėdos žemės ir sutiko jį su 
kulkų kruša. Pirmieji lie
tuvių smūgių jėgą pajuto 
vokiečių tankai. Naikinan
čia ugnimi jie buvo nublok
šti atgal, palikę daugiau 
kaip 10 pamuštų ir degan
čių tankų kautynių lauke. 
Po to prasidėjusiose kauty
nėse vyras prieš vyrą Lie
tuviškosios divizijos kariai 
parodė narsumo stebuklus 
ir kar. pasirengimą; leite
nantas Vladas Kovaliūnas 
su savo būriu per 3 mūšio 
valandas išguldė daugiaū 
kaip 100 vokiečių. Būdamas 
sužeistas į abi kojas, jis ne
paliko kovos lauko ir toliau 
naikino hitlerininkus.

Palikę virš dviejų tūks- 
stančių lavonų, vokiečiai 
pasitraukė. Tai buvo jų pa
skutinysis didelis puolimas. 
Nuo šio laiko iniciatyva pe
rėjo į Tarybinės Armijos 
rankas. Netrukus prasidėjo 
didelis puolimas Oriolo 
kryptimi, kurihme dalyvavo 
ir Lietuviškoji divizija. Šio 
puolimo metu lietuviai su 
kautynėmis nužygiavo į 
vakarus apie 120 kilometrų, 
išvadavo iš priešų daug 
kaimų ir miestų, paėmė di
delį skaičių priešo belaisvių 
ir jo karinės technikos. Iš 
viso per šią vasarą Lietu
viškoji divizija sunaikino 
daugiau kaip 13,000 vokie
čių.

Po trumpos pertraukos, 
kurios metu divizijos ka
riai tvarkėsi ir ilsėjosi po 
sunkių kautynių, junginys 
nuvyko į Baltarusiją, ar
čiau gimtosios Lietuvos sie
nų.

Iš visų pusių spaudžia
mi vokiečiai dar atkakliai 
gynėsi, panaudodami savo 
naujausius sunkiuosius tan
kus “Tigrus” ir motorizuo
tus pabūklus “Ferdinan
dus.” Tačiau tarybiniai ka
riai pasirodė ,esą stipresni 
už plieną. Tarybinės Armi
jos kovotojai, jų tarpe ir 
lietuviai skynė sau kelią į 
vakarus.

Kautynėse Baltarusijos 
laukuose ypač pasižymėjo 
lietuviai artileristai, kurių 
taiklios granatos be paklai
dos sprogo priešo apkasuo
se.

1943 metų lapkričio 8 
didną, kautynių metu, vien 
tik vyresniojo leitenanto 
Jurginio ir Įeit. Čeponio 
baterijos pamušu ir sude
gino daugiau dešim
ties priešo tankų.

1944 metų liepos pra
džioje Tarybinė Armija 
pradėjo didelį puolimą. 
Naujose puolamosiose kau
tynėse dalyvavo ir lietuviai, 
kurie jau jautė gimtojo 
krašto vėjo kvapą. Paverg
toji, tėviškė saukė lietuvius 
pirmyn. Puolamosios kau
tynes vėl iškėlė didvyriš
kai žygiais pasižymėjusių 
žmonių vardus: kulkosvai
dininkės Danutės Šiandie
nės, jaunesniojo leitenanto 
žabinsko, kapitono 'žvirb
lio. seržanto Boreišos ir

daug kitų, kurie aukštai 
laikė iškėlę garbe apvaini
kuotą divizijos vėliavą.

Atėjo džiaugsmo 'diena. 
Lietuviškoji divizija iženge 
į Lietuvos žemę. Džiaugs
mingai gyventojų sųtirfka- 
mi, žygiavo lietuviai nėr 
gimtuosius kaimus ir mies
tus. Kiek džiaugsmo ašarų! 
Kiek nelauktų susitikimų! 
Kiek motinų nebegalvoju
siu jau pamatyti savo sūnų 
prispaudė juos prie krūti
nes ! ; y '

Jau išvaduota mūsų se
noji sostinė Vilnius. Išlais
vintas Kaupas, Lietuviškoji 
Divizija pražygiavo pro 
Subačių, Panevėžį, Šeduva. 
Priešas iau išmuštas iš 
Šiaulių. Bet vokiečiai dar 
spyrėsi. Jie žūt būt nori at
siimti svarbųjį susisiekimo 
kelių mazgą — Šiaulius. 
Bet Lietuviškoji Divizija 
vėl pastojo priešui kelią. 
Hitlerininkams n e p adė jo 
nei tankai, nei mestos į 
mūšį esesininkų divizijos.

Visos priešo atakos buvo 
atmuštos. Vokiečių šar
vuotas kumštis atsimušė į 
tvirtą lietuvių karių valią, 
į jų aštrią neapykanta -pa
vergėjams. Išimtftą drąsą 
ir karinį mokėjimą parodė 
kapitono Ulozevičiaus arti
leristai, majoro Garnio ir 
majoro Belano pėstininkai, 
kurie pamuše 23 priešo 
tankus, sunaikino daug jo 
kareivių ir nei pėdos neati
davė savo gimtosios ž'emės. 
Šiauliai liko lietuvių ran
kose. Į eilinio Potumsio ap- 
kasėlį ėjo vokiečių tankas, 
apipildamas mūsų karius 
švino kruša. Kada iki jo ap
kaso liko vos keliasdešimt 
metrų, lietuvis patriotas, 
pagriebęs prieštankinę gra
natą pakilo visu ūgiu.

. — Nepraeisi, gyvate! — 
sušuko. Potumsisjr visą jė
ga sviedė granatą į tanką.

Pakilo aukštas stulpas 
dūmų ir rūko. Priešo tan
kas pašoko, ir, apsisukęs 
vietoje, sustojo. Mūsų arti-, 
le rišt ai pribaigė jį.

Į divizijos eiles įsiliejo 
naujas papildymas iš atva
duotos Lietuvos. Naujai at
ėję degė noru atkeršyti vo
kiečiams už visas kančias 
ir piktadarybes, okupantų 
pridarytas Lietuvos gy
ventojams. .Jauni kariai įsi
savino kovines divizijos 
tradicijas, žinodami, kad 
netrukus ir jiems teks ko
voti, vaduojant iš vokiečių 
Žemaitiją ir'Klaipėdos kra-

uz
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1944 metų spalio menesio 
pradžioje divizijos daliniai 
slaptai susitelkė prie Duby- 
sos kranto netoli Kelmės 
miestelio.

Spalio 6 dienos rytą tren
kė lietuviškosios artilerijos 
griausmas. Apstulbęs prie
šas apsikasė. ’ Lietuviai pa
kilo į ataką. Savo padalinio 
priešakyje bėgo leitenantas 
Narbutas, jis užėjo vokie
čiams iš šono ir užėmė ge
ležinkelio stotį. Ųidvyriškai 
kovėsi jo vyrai. Eiliniai Di
dikas ir Brazulis automatų 
ugnimi. ir rankinėmis gra
natomis' sunaikino keliasde
šimt vokiečių. Kada padali
nio judėjimą pirmyn su
trukdė priešo kulkosvaidis, 
jaunasis snaiperis Babravi
čius, vadui leidus, prišliau
žė arčiau prie jo ir dviem 
taikliais šūviais nudėjo a- 
b u d u kulkosvaidininkus. 
Kelias į priekį vėl buvo lai
svas. Vokiečiai buvo at
mušti.

Kelmės gyventojai su gė
lėmis pasitiko savo išvaduo
tojus. Lietuvių pulkai žy
giavo pro miestą dainuoda
mi jaudinančią Maironio 
žodžiais sudėtą dainą:

— Pirmyn gi vyrai,
- Tėvynę,

Už brangią žemę 
Lietuvoš!

Ją bočių bočiai amžiais 
gynė,

Už ją ir jų vaikai Jtovos!
Didžiausį sumišimą prie

šo gretose padarė pulkinin
ko Mo'tiekos vadovaujama 
motorizuota rinktinė. Jinai 
parkirsdąvo vokiečiams at
sitraukimo kelius, neleisda
vo jiems išvežti techniką, ir 
pagaliau, perkirtusi plentą, 
ėjusį iš Klaipėdos į Tilžę, 
uždarė spąstuose visą mil
žinišką Klaipėdos vokiečių 
grupuotę.

Lietuvių pulkai išlaisvino 
Kražius, Kaltinėnus, Šilutę 
ir, pagaliau, išėjo prie Ne
muno, prie 'Vokietijos sie
nų. . '.

Už šias kautynes didvy
riškoji divizija gavo gene- 
ralisimaus Stalino padėką. 
Tai buvo trečioji padėka 
lietuvių karių gauta iš di
džiojo Tarybinės Armijos 
vado. Visas junginys buvo 
apdovanotas Raudonosios 
Vėliavos ordinu.
- Dešimt divizijos karių, 
jų tarpe artilerištas leite
nantas Užpalis, eilinis Šei- 
nauskas, majoras Vilenskis 
ir kiti, gavo aukščiausiąjį 
pasižymėjimo ženklą: jiems 
buvo suteiktas Tarybų Są
jungos Didvyrio vardas.

Iki 1945 metų ’ pradžios 
divizija kovėsi Kuršių že
mėje, padėdama mūsų bro
liams latviams valyti Tary
bų Latvijos žemę nuo faši
stų.

B

Ragina Visus čiepytis ;
,Cleveland© Sveikatos Di

rektorius ragina, kad būtų ; 
sistematiškai pravestas čiepi- 
jimas visų iš eilės: mažų, pa
augusių ir senų. Daktaras J. 
G. Smith sako, kad šiomis die
nomis, kada orlaiviais keliau
jama po visą platų pasaulį, 
galima tikėtis, kad gali atvež
ti įvairių ligų. O antra, tai 
.Clevelande jau per pastaruo
sius tris metus žmonės n-esi- 
čiepijo.

Sveikatos Direktorius pra
šo visų kooperacijos, kad dar
bas eitų pasekmingai. -Moky
klos amžiaus vaikai1 čiepijami 
veltui. čiepijimas daromas 
miesto sveikatos departmento 
visose “Child Welfare” stoty
se. Ligoninės ir ‘‘Community 
Fund Agencies” taipgi pasiža
dėjo suteikti tą patarnavimą. 
Kurie norite įsičiepyti, galite 
kreiptis į tas įstaigas, čiepi- 
jimas labiausiai reikalingas, 
kad apsisaugojus nuo rauplių.
Močiutė (Grandma) Apsivogė!

Balandžio 30 d. atsibuvo 
teismas tūlos Mrs. Josephine 
De Luzio, 50 metų močiutės. 
Ji savo 22 apartmentų name, 
4702 St. Clair Ave., turėjo 
sukavojus $20,000 vertės iš 
depąrtmentinių krautuvių vog
tų daiktų.

Teisme ji prisipažino, kad 
tą viską, ką policija surado, 
ji per tris metus nešėsi į na
mus. Kadangi vogti daiktai 
nebuvo naudoti, tai teismas

1945 metų sausio mėnesio 
viduryje divizijai buvo iš
keltas uždavinys — išva
duoti paskutinę Lietuvos 
žemės dalį — Klaipėdos 
miestą iš vokiečių.nagų. Su 
nepaprastu entuziazmu su
tiko kariai šią žinią.

Traukdami Lietuvos vieš
keliais prie Klaipėdos ka
riai dainavo populiarią di
vizijoje Salomėjos Neries 
dainą: •

Traukiasi^ - traukiasi 
priešas, —

Veidą jo dengia gėda 
pilka.

Veltui pabūklai dar 
plėšosi,

Zvimbia paklydus kulka.

Keršto sparnais mes 
sparnuoti,

•Ilgesio vėjais’ raiti.
Širdys neliauja dainuoti: 
Pergalė mūsų arti!
Dar viena pergale apsi

vainikavo divizija. Vėl ka
rių širdis jaudino generali- 
simaus Stalino padėkos žo
džiai — 1945 metų sausio 
28 dieną Klaipėdos miestas 
buvo paimtas ir tuo pačiu 
visa Tarybų Lietuva buvo 
išvalyta nuo vokiečių groz 
bikų. Nuo šios dienos divi
zija gavo garbingą Klaipė
dos vardą. (

sumažino jos bausmę. Jos 
penki sūnūs taipgi maldavo 
susimylėjimo. Teisėjas Pet- 
rash nubaudė ant $200 ir vie
nam mėnesiui‘kai ėjimo.

$ena lietuvių patarlė, kaip 
atsimenu, sako: “Jei vagi, tai 
vok daug,, nes už mažai gau
si skaudžią bausmę.” Taip ir 
čia. Kaš pasivagia visai ma
žai1, gauna didelę bausmę. O 
Mrs. De Luziopavogė už 
$20,000 ir gavo tik $200 ir 
mėnesį kalėjimo.
Cleveland Firma Pasirašė $6,- 
000,000 Kontraktą su Sovietais

balandžio 29 d. Dresser In
dustries, Inc., of Cleveland 
pasirašė su Sovietų atstovais 
$6,000,000 kontraktą'. Sulyg 
kontrakto, tuoj bus statoma 
tam tikra įmonė (gas lique- 
fication plant) 60 mylių nuo 

 

MaskvdsXFlaaschar Eric, fir
mos vyria ias pareigūnas, sa
ko, kad sutikta darbą pradėti 
tuojau ir įmonė bus užbaigta 
per vienus metus.

Tai bus viena iš moderniš
kiausių įmonių, kurioj pavers 
gasą į skystį; apie 175,000 
kūbiškų pėdų naturalio gaso 
pavers į skystį ir suvarys į 
tankas, kurios sutalpins 
000,000 kūbiškų pėdų 
Reikalui esant, įmonėje 
tis vėl bus grąžinamas į

Stacey-Dresser Engineering 
Co. pareigūnas sako, kad to
kios moderniškos įmonės dar 
iki šiol nei Jungtinėse Valsti
jose nėra pabudavotos. Tas 
aiškiai parodo, kad Sovietuo
se industrija ir progresas žen
gia pirmyn sparčiai1.

CIO Gelbsti Telefonų 
Streikieriams

29 d.^ telefonų 
norėjo* suleišt

kad užimtų

160,- 
gaso. 
skys- 
gasą.

Balanclžio 
kompanija 
streiklaužius, 
streikierių vietas. CIO atėjo į
pagalbą ir pastatė masinį epi- 
kietą. Iš White Sewing Co. 
visas lokalas stojo į pikietą 
su užrašu: “On Strike — 
Local 721 UE-CIO.”

Vienas kompanijos oficia
lūs norėjo pro užpakalines 
duris įsivesti skebų, bet tapo 
pagautas ir gavo per akį.

CIO vadas A. E. Sloven- 
son tai energingas žmogus. 
Jis kalba per radiją, jis da
lyvauja pikiete, jis yra visur. 
Bet dešinieji jo neapkenčia 
ir vadina jį komunistu. O 
Stevenson sako, jog jis nepai
so kaip jį vadina; jis tik 
ri dirbti1 naudingą darbą 
darbininką.

Kada CIO unijų nariai
ėjo į pagelbą telefonų str«n- 
kięriams, tuoj matėsi didelis 
draugiškumas tarp telefonų 
kompanijos darbininkų-unijis- 
tp ir kitų CIO narių. Ištiesę 
vieni kitiems rankas su šypse
na sveikinosi ir draugiškai 
kalbėjosi. Vadai abiejų uni
jų taipgi išvien darbavosi'. 
Tai puikus solidarumo pavyz
dys. V. M. D.

IiO- 
dčl

at-

So. Boston. Mass
Draugo Prūseikos atsilan*- 

kynias pas mus padare d^iug 
naudos. Balandžio 27 d. pa
sakė gerą prakalbą. r Jis ga
vo daug naujų šėrininkų 
“Vilnies” bendrovei ir aukų, 

LLD 2 kuopos prakalbose 
“Vilniai” aukavo sekami po 
$1 : Žukauskas, ūsevičius, Ma- 
steka, Alikonis, J. Šūkis, Ge- 
venaučius, Matulaitis, Helen 
Bilekewicz, Dambrauskas, 
Mikėnas, Zinskienė, Norbu- 
tienė, Krasauskienė, Pukevi- 
čius, V. Kvietkas, Vaitkuns- 
kaS, Yarutis, Kvetkauskienė, 
Lekas, Matulevičius, M. 
Dambrauskienė, Kavoliūnas, 
A. Buivydas, M. Kazlauskas,
J. Mickevičius, M. Vasill, F. 
Dambrauskas, Žukauskienė 
Niukienė, ■ K. Kazlauskienė, 
Yvanauškięnė, J. Žukauskas,
K. Fremontienė, B. . Tamo
šauskas, A. Bąrčius, J. Sinke
vičius ir K. Kaliošas. Stam
bių aukų $37. Smulkių $11.- 
22. Viso $48.22.

Visiems ačiū už aukas!
A. Dambrauskas.

Detroit, Mieli 
pavasarkTparengimas •

Pirmą Kartą Tokiu Planu.
Tikras—Visų / Mūsų Naudai

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 21-mos kuopos įdo
mus metinis parengimas įvyks 
gegužės 17 d., Draugijų Sve 
tainėj, 4097 Porter St. Pra 
džia kaip 7 vai. vakare.

Rengimo komitetas prane 
ša, kad muzikalę dalį progra 
mos išpildys Windsoro (Ka
nados) Vyrų Choras, jų so
listai bei duetai. Kitą dalį 
programos atliks vietinis De
troito Moterų Pažangos Kliu- 
bo Choras, taipgi jų solistės 
ir duetai. Nepaprastąi gra
žus muzikos punktas bus iš-ZUB II1UZ.1KUB p U11 A. t <A B MUB 13- 

pildytas per gerbiamą Alber- į 
tą Gružinską ir jo draugę. 
Po programos eis šokiai prie 
linksmos polkų orkestros.

LDS 21 kuopa pirmą kar
tą tokiu planu rengia šį me
tinį gražų parengimą. Tiks
las—kad sustiprinti savo iž
dą. Nariai vieningai nusita
rė užsimokėti įžangos tikie- 
tus į šį metinį parengimą, ne
žiūrint, kad ir kai kurie ne
galėtų dalyvauti dėl vienokios 
ar kitokios priežasties.

Mūsų LDS 21 kuopa vi
suomet rėmė ir rems kiek tik 
išgali finansiniai visus žymes
nius visuomenės reikalus. Per 
16 metų nuo atsiskyrimo iš 
SLA mūsų kuopa kiekvienais 
metais paaukoja iš savo iždo 
arti poros šimtų dolerių ap- 
švietai, kultūrai ir apgyni-' 
muf darbo žmonių teisių bei 
InioxraG tuneli calv

$$ i

’s

t-l

£ M

Ii
svietai, kultūrai ir apgyni
mui 
laisvės mūsų šaly.

Todėl kuopa kviečia ir pra
šo atsilankyti į parengimą vi
sų vietinių ir iš apylinkės mū
sų broliškų organizacijų na
rius ir pavienius.

šio metinio parengimo pro
ga nauji nariai bus priima
mi laike parengimo į LDS 21- 
mą kuopą be įstojimo mokes- 
ties. Kadangi šiuo tarpu ei
na mūsų LDS Didžiulis Vajus 
iki ateinančio Seimo įrašyti 
bent porą tūkstančių 
narių, tai kiekvienas 
jaunas ar suaugęs 
raginami pasinaudoti 
apsidrausti ' įstojant 
viu 
mą.

u

V
/

naujų 
žmogus, 
lietuvis, 

proga ir 
į Lietu-

Darbininkų Susivieniji- 
Mūsų kuopos prielanki 

ir sugabi organizatorė CT. Pa- 
levičienė jus mielai pasi
tiks parengime ir suteiks vi
sas smulkias informacijąs kas 
liečia priėmimą naujų narių 
į apdraudos ir pašalpos orga
nizaciją. \

Taigi prie pabaigos dar 
kartą raginame ir kviečiame 
bei prašome šeštadienio va
kare, gegužės 17 dieną, visi c._ 
Detroito ir apylinkės mieste
lių lietuviai pasistenkime sa
vu atsilankymu paremti gerą 
tikslą. Parodykime savo sim
patišką draugiškumą bei vie
nybę, kuri taip šiuo tarpu 
reikalinga.

Kuopos Koresp.
, J. J. Butkus. L

r——■ ■— ■■■ --—

New Yorke plinta keltu
vų (eleveiterių) streikas 
raštinių didnamiuose.

Cliffside. N. J.
BALIUS-VAKARIENE

RENGIA L.D.S. 115 IR 
ALDLD 77 KUOPOS |

- Sekmadienį,

Gegužes 18 May •
K. Steponavičiaus Salėje 

344 Palisade Ave.
Durys Atdaros 3 vai. dieną. 

Vakarienė 7 vai. vak.
Alaus laike vakarienės dykai 

įžanga $1.50 Asmeniui
Dalis ' pelno nuo šio paren-. 

gimo eis Liet. Laisvės Radio 
Klubo Programos palaiky- -;y 
mui. v Tad dalyvaudami šia- r 
me cliffsidiečių parengime, at- ’ 
liksite gražų kultūrinį darbą * # 
dėl Liet. Laisvės Radio Klubo 
Programos palaikymo.

Mes jūsų lauksime gegužės 
18-tą. —Rengėjai

*1



FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis

★ ★ * (APYSAKA) ★ * *
■ uni i. — Parašė Petras Cvirkas^.i h i .. .. .

lentpjūves, ir pats prašėsi su visomis 
įmonėmis supažindinti. Jam buvo paro
dyta viskas, pradedant karšykla, skuty- 
klomis ir baigiant plytų dirbtuve. Tarp 
kitko, Frankas, su burmistru ir Dūda, 
aplankė miesto apylinkes.

Kaip jau pats ne kartą, mielas skai
tytojau, esi iš vietos inteligentų patyręs, 
jie turi įpratimo krikštyti savo miestu
kų kalvas — milžinkapiais, savo tvenki
nius—Keturių Kantonų ežeru, pagal 
Maironio eilėraštį,'o labai dažnai ims ir 
parodys jums lietuvišką Šveicariją, kur 
apsidairęs nieko gero nematysi, be kokio 
nors apgriuvusio kalniuko, kur linksmai 
žarstys sąšlavas vištos įr palaidos volio- 

/sis trys keturios klebono arba kito kokio 
privilegijuoto asmens kiaulės. Dieve 
gink, papeik miestelių inteligentams jų 
Šveicariją—įsižeis ir, ko gero, pasakys 
tave neturint meilės gamtai.

Taigi, ir Krukas turėjo garbės pama
tyti šio miesto Šveicariją. Tiesa, tuo me
tu kiaulių nebuvo niekur matyt, bet to
dėl nežįnomas pakeleivis, krūmuose pa
sikabinęs kelnes ir atsisėdęs ant žolės, 

■ taip visą Šveicarijos kiauburį užsėdo, 
kad jos nebeliko . Gi taip vadinamas 
Gulbių Ežeras ir visai iš akių išnyko, nes 
dažnai čia karštų dienų metu palaidi 

* veršiai pabraidžioję išsinešdavo visą 
vandenį. Burmistras, norėdamas pada
ryti malonumą retiems svečiams ir savo 
poetiškiems miestelėnams, išleido dekre
tą, pagal kurį visų lyčių gyvulius drau
dė prisiartinti arčiau kaip per šimtą 
žingsnių prie ežero.

Frankui buvo parodytas ir piliakalnis, 
kurį senovėje lietuviai supylę kepurėmis, 
ir vienas urvas, kur, Dūdos puomone, 
esąs uždumtas dvaras. Visu tuo grabo
rius tikrai domėjosi. Labiausia jam pa
tiko naujai pastatytas kalėjimas, iš pa
prastų akmenų. Čia buvo kišami visi tie, 
kurie eikvojo mažiau negu po penketą 
tūkstančių. Graborius patvirtino, kad 
kalėjimas lygiai reikalinghs, kaip ir baž
nyčia. *

Dar nespėjo Krukas grįžti iš tos ma
žutės ekskursijos, kai miesto ponai su
žinojo įvairiausių dalykų. Dūdos žo
džiais—Krukas panoro pastatyt lentpjū
vę ir grabarnę, kur būtų dirbami visai 
Lietuvai grabai. > Paskum, kad Krukas 
didelio susidomėjimo parodė piliakalniu 
ir klausęs, kiek kainuotų-uždumto dva
ro atkasimas. Teisėjas vėl iš kažkur nu
girdo, kad Krukas statysiąs makaronų 
fabriką . Tačiau, netrukus paaiškėjo, 
kad ne kas kitas tas paskalas leido, o tik 
Dūda, kad makaronai vargu ar turėtų 
rinką, bet vis dėlto šis klausimas buvo 
ppnų diskusuojamas. Burmistrą tikrai 
išgązdino žinia, kad Krukas ryžtasi duo
ti miestui pigią elektrą ir tekstilės fa
briką. Juo tolyn, juo įvairyn ir margyn 
ėjo pačių ponų ataustos pasakėlės apie 
legendarišką amerikoną. Visi žinojo 
Kruką važinėjus Kaunan, lankius minis
terijas.

Vėl tasai smailižis Dūda tvirtino savo 
akimis matęs viešbuty, ant graboriaus 
stalo, tokius keistus planus, kad nežinia, 
kas iš to išeisią, žodžiu, gali būt pradė
tas statyt naujas Babelio bokštas.

— Žinokite, ką aš padaryčiau, turėda
mas Kruko kišenę?—sakė teisėjas.—-Pa
daryčiau kazino. Gražios šokėjos, mer
ginos iš Paryžiaus, Berlyno. Virtuozas 
su smuiku. Ievos ir Adomo numeriuks, 
ė! Jūs matote prieš akis atsiveriantį ro
jalis sod^... iš kalnų teka kriokliai, aukš
tai šviečia žvaigždės . Staiga į sceną įbė
ga... e!.. O toliau—atskiri kambariai...

Teisėjas mėgo kartais pasvajot, pavyz
džiui, kas atsitiktą, kaip jis tvarkytų pa
saulį, jeigu jis būtų Mussolinis, Napole
onas, jeigu turėtų milijonus*

Burmistras irgi buvo tos nuomonės, 
kad su Kruko kišene galima daug kas pa
daryti. Bet jis nebuvo linkęs į perdaug 
tolimas svajones, nors jam ir buvo atėju
si mintis, kad Krukas galima būtų pri
traukti kokiems nors aiškiems sumany
mams.

Tie visi ponai tiek pradėjo rūpintis 
Kruko kišene ir Kruko pinigais, kad jau 
kelinta savaitė nenustojo, kalbėję, ką čia 
išgalvojus, ką čia padarius.

'(Bus daugiau)

(Tąsa)
Ką iš tikrųjų kiekvienas apie Franką 

Širdies gilumoje galvojo — sunku buvo 
pasakyti.

Trecias mėnuo Frankas gyveno sve
čiuose, lankėsi tėviškėje, sutvarkė Zido
riaus žemės popierius, padarė pakanka
mai daug naujų pažinčių, pabuvojo kele
to je labdary b., Lopšelio, Gyvulių Globoji
mo, Kanarėlių Auginimo draugijų ba
liuose. Pats pirmas traukė įvairių lote
rijų bilietus našlaičių naudai, o viena
me baliuje net moterišką sijoną ištraukė.

Iš Amerikos jis tvarkingai gavo laiš
kus, atskaitomybes * Paliktas graborys- 
tės biznio įgaliotinis rašė, kad biznis ei
na labai gerai, turį daug darbo su na- 
bašninkais. Balzamuotis norinčių daug 
mažiau, tačiau vaikų mirtingumas žy
miai pašokęs . Be to, kliuvę ir stambes
nių užsakymų—buvo palaidotas vėl vie
nas senatorius. Tarp kitko, sudaryta su
tartis su keliais dar gyvais kostumie- 
riais, kurie įnešė pinigus iš anksto už jų 
patogų pomirtinį pavažinėjimą, nes nau
jas Bruklino burmistras neišnaikina 
nieku būdu banditų.

Krukas gavo keletą laikraščių ir su
žinojo, kad Mahanojaus apygardose daž
nai vyksta didelės anglių kasyklų katas
trofos, -nusinešdamos su savimi šimtus 
gyvybių. Jis parašė laišką savo įgalio
tiniui, pavesdamas jam išaiškinti tose 
vietose biznio ir jo pasisekimo padėtį, o 
jei bus reikalas—atidaryti naują grabų 
krautuvę, su gėlėmis, vainikais ir ft.

Beveik tuo pačiu laiku Frankas suži
nojo liūdną atsitikimą su draugu, socia
listu Vaitu, su kuriuo prieš keletą mėne
sių išsiskyrė Kaune. Pasirodo, saliūni- 
ninkui apsuko mergina galvą. Apsuko 
kvailai ir nepavydėtinai: vargšas, norė
jo suieškot gražią ir patogią lietuvaitę, 
fcusivežt į Brukliną, kad toji jam pagim
dytų mažą saliūnininką. Tačiau išėjo vi'- 
sai kitaip. Vaitas, kaip dienraščiai pra
nešė, susirado kažkokią Onutę, susižie
davo tą pačią dieną, ir prieš išvažiuojant 
tuoktis, apsistojo viešbuty, su savo busi
mąja . Kitą rytą Džoni neberado ne tik 
merginos, bet ir dviejų tūkstančių dole
rių. Frankas, perskaitęs tą naujieną, 
piestu atsistojo.

—Džoni, aš tau sakiau, kad tik bobos 
kišenėj dolerius laiko. Dievas galvą davė 
tam, kad ant jos nešiotumėm Vraito fir
mos skrybėles, o bankas yra tam, kad ja
me laikytume pinigus, — suriko grabo- 
rius, nors prieš jį nebuvo jokio Džoni.

Bet ką gi! Džoni mėgo laikyti kiše
nėj dolerius ir rodyti juos Lietuvos mer
ginoms, Bomas! Dabar Vaitas, be abe
jo, už paskutinius grįžo į savo saliūną, 
pakankamai, gražiai paviešėjęs tėvynė-

Ach, kaip Frankas norėjo šią valan
dėlę būti Brukline, pereiti ilgas avenes, 
užeit į Vaito saliūną, įšsibart, gerai iš
skalbti jį dęl neatsargumo su mergomis... 
paskum, suvaldyt šolderio gabalą, žvilg- 
.tert pro langą į savo laidotuvių karietą, • 
į juodomis livrėjomis apsivilkusius paly
dovus. Visa tai Frankui buvo kaip pa
vasario pradžia, kaip anuose gražiuose 
metuose, kada jis įsidėjo savo pirmuosius 
auksinius dantis.

Bet Frankas turėjo būti čia. Nuspręs
ta, po pasikalbėjimo su - vietos biznie
riais, po visos eilės pažinčių, po kelionių 
ir vaišių. Savo įgaliotiniui parašė laiš
ką, sutvarkė per notarą reikalingus įga
liojimo popierius ir pranešė, kad gan
greit Bruklinas jo nelauktų. Lietuvoj da
rysiąs Ameriką. O kai jis čia atsistos ant 
kojų, už visus aukščiau, — nuplauks į 
Brukliną Jurgio Vašingtono laivu, nusi
ims skrybėlę Union aveniu, savo skvero 
seniems draugams, ir pasakys:

**^Šiur! Aš sveikas ir gyvas. Manau, 
kad mano grabai jums- patarnavo. Veri 
mač! *

Frankas iš tikrųjų pradėjo ruoštis 
kažkokiam bizniui. Dar pirmąsias sa
vaites, nespėjus gerai apsidairyti, papei
kus graboriui kai kuriuos miesto trūku* 
mus, blogą jo sutvarkymą, nuėjo paska
la apie nepaprastus 'amerikono planus. 
Taip vieną dieną burmistras sužinojo, 
kad graborius teiravesis apie elektos sto
tį, klausinėjęs, ar miestas turįs malūną,

r •> s. -’e. 1 / '>■* > .
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, Hartford, Conn.
Įspūdžiai iš Laisvės 
Choro Koncerno

Sekmadienio rytas, gegužes 
4 dieną buvo ne j šilkus—oras 
šlapias ir numatoma buvo 
bu^ daugiau lietaus. Koncer
to komisija, gaspadinės ii’ Itęli 
veiklūs choro nariai anksti 
susirinko į Choro Svetainę ifr 
ėmėsi ruoštis, kaip tąi gami
nant maistą dėl laukiamą 
dainininkų ir tt.

Dainininkai visi buvo su
tarę atvykti į Laisvės Choro 
Svetainę porą Valahdų anks
čiau prieš koncertą, kad su
sipažinti ir pasiruošti kon
certui. Pirmiausiai atvyko 
Sietyno Choro Oktetas iš 
Newarko ir užkariavo mūsų 
svetainę. Visi vyrai, kaip 
ąžuolai, o jų tarpe buvo ir 
viena “rožytė” — Lillian. Jie 
smagūs ir pasiruošę.

• Netrukus atvyko Vilijbs 
Choras iš Waterbury dideliu 
busu. Su chOriečiais atvyko 
ir taip svečių. Netrukus pri
buvo ir J. Sabaliauskas iš 
Wotcesterio, kartu atvyko jo 
drauge ir dar vienas worces- 
terietis.

Dainininkai ir dainininkės 
turėjo trumpas pamokas, ge
riau sakant, patikrinimą dai
nų. Apie pirmą valandą lie
tus pradėjo pilti, kaip iš ki
biro. Komisija nesmagi, dai
nininkai taipgi, kas tai sako: 
“Visai1 durnas oras pasitaikė.” 
Na, ir antrą valandą visi trau
kiame J Lietuvių, Piliečių Kliu- 
bo Svetainę, 227 Lawrence 
Street.

Į svetainę publika renkasi1 
labai lėtai. Programos pra
dėti laiku negalima, nes pu
blika dar vis renkasi. Po tre
čios valandos publikos buvo 
apsčiai veik visos sėdynės 
užimtos—ir prasidėjo koncer
tas.

W. Brazauskas paaiškina 
susirinkusiems, kad šiandi'en 
yra minima 20 metų Laisvės 
Choro gyvavimo ir ta proga 
yra suruoštas šis koncertas. 
Jis pastebi, kad koncertui va
dovaus du pirmininkai •— jis 
pats ir jauna organizatorė 
Grace Gailen (Gailiūnienė).

Koncertinę programą atida
rė Laisvės Choras vadovystėj 
Wilma Hollis, pianu akom
panavo G. Gailen. Pirmiau
siai sudainuotas šios šalies 
himnas. Solo dainavo Erma 
Kishkiūnas, o Visas choras jai 
pritarė. Paskui1 choras su
dainavo penkias lietuviškas 
dainas. Publikai geriausiai 
patiko “Pavasaris” ir “Kal
vių Daina.” Chorui sugabiai 
vadovauja W, Hollis.

Sekamas ant programos bu
vo solistas tenoras J. Saba
liauskas iš Worcesterio. Jo 
balsas aukštas tenoras ir yra 
ko pasiklausyti. Pianu pa
lydėjo' Vytas Veiverys. Sa
baliauskas publikai patiko ir 
gavo daug aplodismentų.

Trečias ‘ programoj buvo 
smuikininkas John Roman 
(Ramanauskas). Jo smuikos 
solai publikai patiko. Reikįą, 
kad Jonas dažniau pasirody
tų koncertuose.

Ketvirtas programoj buvo, 
tai jauna ir graži Gertrude 
Ulinskaitė, solistė iš Water
bury. Jai pianu akompana-

vo Lillian Šitnel. Ji sudaina
vo 3 dainas labai vykusiai,, 
kas publikai patiko.

Sekamas buvo, tai pagarsė
jęs Sietyno Choro vyrų ok
tetas. ' Vyrai labai tinkamai 
sudainavo tris dainas. Publi
kai labai patiko. \

Po to sekė antru kartu Jo
nas Sabaliauskas*, kurio dai
nos publikai patiko it buvo 
iššauktas ( daugiau padainuoti*

• Padaryta 10 minučių per
trauka* Po pertraukos pir
mininkas pakvietė Stasį Ma- 
kavecką pakalbėti apie Lais
vės Choro istoriją. Maka- 
vėckas nurodė, kaip 20 metų 
atgal tvėrėsi Laisvės, Choras 
ir kokios tada buvo Sąlygos. 
Pradžioj buvo daug darbo, 
choras neturėjo, pastovios vie
tos, dažnai, reikėjo- krausty
tis. Buvo ir tokių, kurie ken
kė Chorui, norėdami jį Su 
griauti, bet griovikai savo ne
atsiekė. Laisvės Choras au
go, bujojo, tarnavo liaudies 
gerovei ir šiandien toj srityj 
darbuojasi. Buvo iššaukti ant 
estrados 9 nariai, kujrie pri
klauso nuo pat choro susior- 
gahizavimox Publika juos 
gražiai pasveikino.

Chorui per 20 me1?ų vado
vavo septyni mokytojai. Pir
mas buvo J. Malinauskas, pas
kui J. Plikūnas, Birūta Ra
moškaitė, V. Visockis, B. Ra- 
simavičiūtė, M. Baltulionaitė 
ir dabar vadovauja W. Holliš^

Antrą dalį programos ati
darė Vilijos Choras, vadovys
tėj G. Ulinskaitės, pianu 
akompanavo Lillian Simelevi- 
čiūtė. J’ife gražiai. sudainavo 
5 dainas, tik chorui vyrų bal
sų dar stokuoja.

W. Hollis sudainavo vie
ną anglišką ir vieną lietuviš
ką dainą. Jos dainos publi
kai patiko. Duetą dainavo 
dvi sesutės — Lilli'an Baukus 
ir Grace Gailen, sudainavo 2 
dainas labai gražiai. ’Tai bu
vo jų pirmas pasirodymas.

Vėliau solo dainavo Ed war- 
das Yuška, Vidurinės moky
klos studentas. Jis sudaina
vo dvi dainas tinkamai, nes 
dainuoja'ir vaidina mokykloj.. 

Antru kartu dainavo Vyrų 
Oktetas, G. Ulinskaitė, o 
paskui1 koncertą baigė abu 
chorai ir dainininkų -grupės, 
apie 70 žmonių bendrai su
dainuojant “Ei, Broliai - į Eiles 
Sustokit.”

Koncertas gerai ' pavyko. 
Publika buvo patenkinta. Po 
koncerto *visi dainininkai su
sirinko į Laisvės Svetainę, 
kur buvo pavaišinti šiltais 
valgiais ir tinkamais gėrimais. 
Buvo susirinkę ir choro rė
mėjų; visi smagiai ir linksmai 
baigė Laisvės Choro 20 me
tų jubiliejų.

Hartford iečiai yra dėkingi 
Siefyno Chpro Vyrų Oktetui, 
kuris atvyko taip tolimą ke
lionę; ačiuoja visiems solis
tams ir Vilijos Chorui, taip-' 
gi didelis ačiū gaspadinėms, 
kurios darbavosi prie maisto 
pagaminimo, ir vifeiems, kurie 
vienaip ar kitaip pasitarna
vo laike koncerto ir užkan
džių. Dvasiniai koncertas ge
rai pavyko. Jis finansinio 
pelno neduds, nes išlaidos bu
vo didelės, bet jis buvo reng
tas atžymėti choro 20-metinę 
sukaktį ir tas gražiai atžymė
ta. Vienas iš Komisijos.

Baltimore, Md , ia .a h i m m puslapi!
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Ketvirtadienis, Geg. 15, 1947

Kodėl Valgo Varnas?

The League of Maryland 
Sportsmen ragina, kad žmo
nes šaudytų .ir valgytų var
nas. Lygos narys Dr. N. N. 
Crawford paskelbė ir receptą, 
kaip paruošti varnieną val
giui. Jis nurodo, kad varnos 
mėsa yra taip, gera, kaip ir 
bile kita*, paukšti'ena, dar net 
turinti vitamino B.

Green Club irgi pataria val
gyti varnieną ir patiekė savo 
receptą.

Kokis dabar yra tikslas po- 
puliatfzuoti Valgyti varnieną? 
Ar tiktai valgo varnieną bur
žuaziniai tų kliubų nariai, ar 
tik jie nori, kad biednuome- 
nė Valgytų? . ,

Varnų valgymas jau yra 
praktikuojamas gana sehiai 
tarpe pietinių valstijų bied- 
nuomenės. Nors kliubai ne
pasako savo tikslo išvedžio
dami ir ragindami varnieną 
valgyti, bėt atrodo, kad jie 
tą daro todėl, kad Varnų 
perdaug priviso it jos naikina 
ūkininkų' pasėlius.

Varnos maitinąsi1' grūdais, 
kirminais, vabalais ir užpul
dinėja kitus mažesnius paukš
čius, taipgi kitų paukščių 
kiaušinius sules a lizduose -ar
ba sudrasko mažus paukšte
lius. Varnos užpuldinėja ir 
laukinių ančių lizdiny.

Varnų šaudymui nereikalin
gas leidimas ir nėra apribo
tas-sezonas — jas 
šaudyti1 bile laiku ir

Vienas žuvininkų 
ragina žmones 
straiges (snails) ir 
sus. "’Keisti dalykai,
kad maisto politika susti
prinimui reakcijos kitose šaly
se kovoj prieš liaudies demo
kratiją turi ką nors bendro. 
Bet jei visas varnas suvalgy
tų Amerikoj, tai vargiai bus 
galima suląikyti tą bangą, ku

rios taip labai bijosi buržu
azija.

Bet, viešpatie gelbėk, jei
gu taip Tkrybų Sąjungoj bū
tų tokis raginimas valgyti 
varnieną, straiges ir oktopu- 
sus, tai pas mus turčių spau
da džiaugtųsi ir Šauktų, kad 
“bolševikai miršta b&du,” nes 
jau varnas ir kirminus val
go.

Ponas Laukaitis Pralaunejo
Gegužės 6 dieną įvyko la

bai svarbūs rinkimai. Demo-- 
kratas, progresyvis žmogus 
D’Alesandro tapo išrinktas 
miesto majoru ir išrinktas vi
sas demokratų sleitas. Taįpgi 
žmonės nubalsavo, kad būtų 
įvesta daug pagerinimų mies
te. Tam bus užtraukta pa
skola. Turi tikslą pastatyti 
naujų ir daug pagerinti esa
mų mokyklų, jaunuoliams pa
silinksminimo vietų ir padary- - 
ti kitėkių ^pagerinimų.

Lietuvis reakcionierius W. 
Laukaitis, kuris kandidatavo 
ant republikonų tikieto * į 
kontrolierių, labai negarbin
gai prakišo. Demokratas 'kan
didatas gavo 102,273 balsus, 
o Laukaitis tik 48,074.

Tas Pats.

galima 
bile kur.

kliubas 
valgyti 
oktopu- 
A trod o,

Egzaminuojant Akis, 
, Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinins
. ..

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. St. 2-8842

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI 
f

459 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-869d

BROOKLYNO LIETUVIŲ 1

Valgių ir Gėrimų Įstaigos 1U
CHARLES VIGŪNAS 

284 Scholes Street 
Brooklyn, N* Y* 

Telephone EVergreėn 4-8673

i WM. SKUODIS j
664 Wythe Avenue j

Brooklyn, N. Y. j
Tel. EVergreen 4-86M |! į

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius)

328 Uriion Avenue
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS B
324 Devoe Street H|n
Brooklyn, N. Y. | į

Tel ĖVergreea 4-8003 Ijw

1 ' ---------------- ................... ......... .. " -t awJiAAL.ua"-.T-.rf.-'-gg!

CHARLES J. ROMAN
; 4 [ (RAMANAUSKAS)

LaidotuviųDirektorius
MONTELLO, MASS. Į 

koncertasIrcabarftdance į 
, RENGIA LIUOSYBĖS CHORAS I 
įvyks Gegužes 17 May į 
liet. Taut. Namo Apatinėje Salėje

8 VINE STREET .
Įžangą 4|9c. Tax *06. Viso 55c. > Į

r / PRADŽIA >‘V. V. / x t
Dainuos LIUOSYBĖS CHORAS, vadovaujant E. 

ŠUGAiRTUI.
Soliste N. ČEPONAITĖ iš Worcester, Mass. !
Akordianistas;BARRV, iš Dddham, Mass. į

‘ Klasiški šokiai, brolis su seseria Matutis, iš •
Peabody, Mass. [.

Taipgi bus ir kiti talentai, i
: ŠOKIAMS GROS GERA ORKESTRĄ. Į

/ Užkviečia RENGIMO KOMISIJA į

Liūdėsio valandoj Kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktįt greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai it gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermenine. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

TelefoAM Poplar 4110
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Rockford, 01
Penktadienį, balandžio 25 

d., atsibuvo LLD 29 kuopos 
susirinkimas Raskevičiaus sve
tainėje. Apkalbėta daug svar
bių dalykų, kaip tai spaudos 
ir literatūros klausimai. Iš
rinkta delegatė ir paskirta iš 
iždo 5 doleriaiepasveikinimui 
Vilnies šėrininkų suvažiavimo 
11 d. gegužės.

Nutarta rengti pikniką Vil
nies naudai. Kaip kas metą, 
taip ir šiemet piknikas įvyks 
prieš Labor Day.

Dabar, ką veikia rockfor- 
diečiai kas link Vilnies šėri- 
ninkų suvažiavimo. Jie sako, 
kad “mes neleisime delegatę 

..tuščiom rankom važiuoti į su
važiavimą.” Moterų kliubas 
paskyrė 5 doler. Sekmadienį 

-būrelis rockfordiečių nuvažia
vo pas draugus Pankiškus pa
sisvečiuoti. Paniuškai turi ūkį 
ir yra labai draugiški žmonės. 
Jie laukia mūsų, o mes pasi
ilgstame jų. Užsiminus apie 
Vilnies šėrininkų suvažiavimą, 
daugiau nereikia nieko saky
ti: Juozas paklojo 5 dolerius, 
o sūnus Julius 2 dolerius.

Aš tik tiek sužinojau, bet 
tai dar ne viskas. Ogi Darata 
Slavinskienė turi blanką, bet

laiko slaptybėje. Girdėjau, 
kad nuo biznierių ir pavienių 
pasveikinimų turi -ant blan- 
kos, bet negalėjau išgauti, 
kiek. Ji sako: “Sužinosite vė
liau.”

Girdėjau, kad d-gas Law- 
danskas irgi turi blanką ir, 
žinoma, renka pasveikinimus; 
tuščių nesiųs.

Na, o ką sako kitos kolo
nijos? Mes, rockfordiėčiai, 
bandysime atsilaikyti prieš 
draugus kenoshiečius su pa
sveikinimais Vilnies šėrininkų 
suvažiavime IĮ d. gegužės. 
Kaip bus, ateitis parodys. .

Dar apie Paniuškų šeimą. Jų 
duktė Helen ir žentas Michael 
Bucolu ir jų sūnelis Kenneth, 
apie keturių metų amžiaus, ta
po LDS nariais. Juos prirašė 
J. Rulis. Vėliau žadėjo prisi
rašyti Stanley ir Ester ir jų 
trijų metų sūnelis? 'Paniuškai 
priklauso prie minėtos kuo
pos. Malonu ir linksma, kad 
tokie jaunuoliai stoja į darbi
ninkiškas organizacijas.

Rockfordietė.

Worcester, Mass

Dukterų broliškos 
susirinkimą buvo

delegatas J. Jaske- 
ALfDLD 11 kp. Jis

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 

ft. ............... ' 1 T.'.&r SgĄU’.V. ... ■' ' -T- ■ ;

Organizuojasi Progresyvių 
Lietuvių Balsuotojų Kliubas
Gegužės 6 dieną į Lietuvos 

Sūnų ir 
Draugijos 
atsilankęs 
vičius nuo
padarė atsišaukimą, prašyda
mas, kad Draugija išrinktų 
tris atstovus organizavimui 
Lietuvių Progresyvių Balsuo
tojų Kliubo * (LPBK), 
tikslas bus politiniai 
prieš visokį reakcijos 
kad atmušti fašistinius 
gandistus, ruoštis iš

kurio 
veikti 

kilimą, 
propa- 
anksto

dėl prezidentinių rinkimų, ku
rie bus 1948 m.

Susirinkimas vienbalsiai ir 
entuziastiškai pakvietimą pri
ėmė ir išrinko tris atstovus. 
Tai geras žingsnis pirmyn. Vi
si pažangūs lietuviai piliečiai

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 trečiadieni
Ir sekmadieni.

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 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
. (BIELIAUSKAS?

Laisrtiuotas Graborius
P

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

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos /
Mylimiems Pašarvoti^ Dovanai ’

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

lllKUli

Tamstos Ateitis Nebloga
Ha, matau milijonus besikankinančius Reumatiš- 

flEA kuose skausmuose, rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
OF Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio ir nesmagu- 

mų varginami žrhones skundžiasi. Deksnio Galinga 
^S^kMostis, sudaryta iŠ daug skirtingų elementų ir bran- 
Lk/T giU aliejų, iŠ skirtingų kraštų svieto, šildydama ga- 

-^F’linga šiluma sunaikins minėtus skausmus! Sena ir 
N teisinga patarlė sako: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
D ) jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su Deksnio 
J Galinga Mosčia, Turime daug laiškų nuo žmonių, ku- 

rie liudija ir dėkavoja už pasekmingumą 
Galingos Mosties. Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16-oz, $5.00^

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

Reikalauk tik

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

DĖKEN’S OINTMENT

Deksnio

turėtų burtis į minėtą kliubą. 
Mas iki šiol perdaug pasyvūs 
buvome rinkiminiais reikalais.

Šis susirinkimas atidavė, pas
kutinę pagarbą įnirusiems na
riam K. Laužikui ir K. Kregž
džių!. Ligonių surašė sekr. iš
šaukė 13 sergančių narių, pa
sirodo, kad mūsų ateivių kar
ta skubiau pradeda važiuoti 
amžinan poilsin.

Šis susirinkimas turėjo 7 
aplikacijas naujų narių, 6 pri
imta, vienas atidėta, kad pri
statytų metrikus, šiemet apie 
pora desėtkų jau prisirašė 
naujų narių, didžiumoje jau
nosios kartos lietuviai.

Draugijos nuosavas Olympia 
Parkas jau dabinamas — ma- 
liavojama maudymosi persi
rengimo patalpa, laiptai ir til
tai. Gazo kompanija suveda 
dūdas, kad gazu būtų galima 
virtis užkandžiai. Tai pasku
tinis moderniškumo įtaisymas.

Organizacijos p i k n i k ams 
dienas jau skubiai registruoja. 
Tarptautinis suvienytų orga

nizacijų piknikas bus birželio 
8 d.

Pačios Draugijos piknikas, 
kaipo oficialis atidarymas 
parko, bus gegužes 30 d. ir 
kitas birželio 1 d.

D. J.,

Montreal, Canada MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Chicanos Žinios

Ro-

Mizarams Rengiamos 
Prakalbos Chicagoje

Gegužės 22 d., draugai 
jus ir Eva Mizarai grįždami
iš Kalifornijos sustos Chica
goje ir gegužės 22 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Audito
rijoje, kalbės mitinge.

Prašome lietuvių visuome
nės rengtis dalyvauti jų pra
kalbose, 
žymiausių 
kėjų.
dentas Demokratinių 
via 
“Laisvės

Mizarai yra vieni iš 
visuomenės vei- 

R. Mizara yra prezi- 
Lietu-

Centro, redaktorius 
ir abelnai užiman

tis daug atsakomingų pareigų. 
' Jų kalbos bus daug pa

mokinančios ir įdomios. Tad 
nepraleiskite neužgirdę.

Rengimo Komisija.

dre-

Žemes Drebėjimas 
Jaustas Chicagoje

Nežymus žemės 
bėjimas, buvo jaustas Milwau
kee srityje, ir Chicagoje seis- 
mografiniai aparatai 
mą užregistravo, nors papras
tai jis visai nebuvo jaustas, 
išskyrus 
tus.

žemes 
tyje yra 
tai beveik nežymūs, 
bėjimas labiausiai/buvo jaus
tas per kokias penkias minu
tes.

jautriuosius

drėbė ji-

jaustas, 
apara-z

drebėjimai šioje sri- 
labai reti ir papras- 

Šis dre-

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D.
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Fotografas’
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau* 
naujus paveiks- 
lūs ir kra javus 
sudarau su ame-^’l 
rikoniškais. Rei-U\ 
kalui esant ir< ■ $ 
padidinu t o k i 0 
dydžio, kokio pa-\Oj 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway ir Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES
512 Marion St.> Brooklyn]

Tel, GLenmore 5-6191

ir pavienių.

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNER1S
Perbūdavo j a 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

Policija Daužo
Darbininkų Galvas

Keturios savaitės atgal išė
jo į streiką vilnų pramonės 
Ayres 600 darbininkų reika
laudami pakelti po 15 centų į 
valandą, pripažinti 6 legates 
šventes į metus ir duoti tei
sę darbininkams daryti unijos 
susirinkimus dirbtuvėje. Fa
brikantai šį darbininkų reika
lavimą atmetė. Streikieriai 
visą laiką laikėsi vięnmgai ir 
pikieto linijos stiprios. Fabri
kantai, negalėdami įsivežti 
skebų į dirbtuvę, pasišaukė 
policiją ir gegužės 2 d. su bū
riu skebų po policijos apsau
ga per prievartą norėjo įsi
brauti į dirbtuvę. Įvyko su
sikirtimas. Policija daužė 
darbininkų galvas su buožą- 
mis ir keletas parėjo namo 
kruvinomis galvomis, kiti su 
kitais kūno sužalojimais.

4 Užmušti Auto Nelaimėj
Balandžio 29 d. susikūlė au

tomobilis su troku ir buvo 4 
užmušti ir 7 sužeisti; du ga
na sunkiai, kiti kiek lengviau. 
Nelaimė įvyko ant Notre Da
me East, kai automobilio vai
ruotojas pametė kontrolę len
kiant busą. Automobiliu j e 
važiavo Kellogg Co. darbinin
kai namo.

FARMAI PORA. Mažk Ulster County 
Farma. 
Turi mokėti operuoti traktrių ir 
MOTERIŠKĖ namų darbui ir virimui, 
ža šeima, 
vilegijos. 
liudijimą, 
imtumėte. 
UANIAN,

VYRAS Abelnam Farmo» darbui, 
karą.

Ma- 
pri- 
Pa- 
pri-

atskiras namas, pienas ir 
Turi būt blaivūs. Duokite 

diakripciją ir kokią algą
RAŠYKITE BOX 502, L1TH- 

20 WEST 43RD ST., N. Y. C.
(115) «

TUOJAUS REIKALINGA
SLAUGĖMS PADĖJĖJŲ

VIRTUVEI DARBININKŲ
SKALBIMAM DARBININKŲ

PRIŽIŪRĖTOJŲ
ST. LUKE’S HOSPITAL

St. Luke’s Place & Ostrum
BETHLEHEM, PA.

I ■ (H7)

paaštrintų kovą. Vienas gai
dys rastas negyvas. Areštuo
ti paleisti1 po $25 kaucijos.

Rep.

PAŠALINTAS KUNIGAS 
REDAKTORIUS Už 
’’RAUDONUMĄ”

Boston, Mass. — Unitarų 
bažnyčios direktoriai su
spendavo, kunigą Stepheną 
H. Fritchmaną nuo unita- 
rįnio žurnalo Christian Re* 
gister redagavimo už tai, 
kad jis spausdino prita
riančius komunistam raš
tus.. '

PRANEŠIMAI

kad 
susirinkimas 

sekmadienio į
125

ant

General Ligoninei 
Sukako 125 Metai

Gegužes 1 d. sukako 
metai kai buvo įsteigta 
neral ligoninė Montreale,
Greig, netoli1 St. Lawrence. 
Ligoninė buvo įsteigta 1822 
metais ir turėjo patalpą 72 
ligoniams. Dabartiniu laiku 
ligoninė turi patalpą dėl 641 
ligonio. %

Sukaktuvių išvakarėje ligo
ninės pirmininkas pranešė, 
kad ligoninė įsteigė vėžio li
gos tyrinėjimo skyrių.

Pabėgo su $14,000
Balandžio 28 d. Charles 

Heckman, 24 metų amžiaus 
karo veteranas, atstatęs re
volverį paėmė portfelį iš raš
tinės su atneštais pinigais ap
mokėti darbininkams algas ir 
pabėgo. Portfely buvo $14,- 
000. Heckman dirbo toje 
dirbtuvėje apie 6 savaites lai
ko. Policija dabar jo ieško, 
sykiu ir jo merginos, kuri din
go tą pačią dieną. Mano
ma, kad abu yra kartu pa
bėgę ir slapstosi.
Išbuvo 3 Valandas Uždarytas

Du banditai grąsindami1 su 
revolveriu surišo taksi vai
ruotoją ir uždarė jo paties 
taksi bagaže. Burną taipgi 
užrišo. Vežiojosi jį po mies
tą apie 3 valandas. Manoma, 
kad tie du banditai apvogė 
Provincialį banką ir išsinešė 
$2,000.

Taksi vairuotojas liko išgel
bėtas praeivio, kuris išgirdo 
jį baladojantis taksi bagaže, 
kai banditai1 taksį paliko gat
vėje.

Žiaurus Sportas
Balandžio 28 d. policija įsi

veržę į daržinę, kurioje ėjo 
gaidžių ’ muštynės, 
areštavo 134 asmenis, 
dalyvavo 
taklyje.
suvažiavę 
Kanados, 
dalyviams
tarpe jų siekė net iki $2,500.

Toje daržinėje rasta 47 
gaidžiai, kurie yra specialiai 
toms peštynėms išmokyti1, ir 
20 porų panašių į ylas, kovos 
sporai. • Tie Sporai būna pri
rišti prie igaidžių kojų, kad

PHILADELPHIA, PA
Visi dalyviai nepamirškite, 

Veikiančio Komiteto 
tapo perkeltas iš
penktadienį, tai ir įvyks geg. 16 dM 
8 v. v. Liaudies Name, 735 Fair- 
mount Ave. Tad dar sykį primenu, 
kad nepamirškite dalyvaut ,nes tu
rime vieną labai svarbų tarimą pa
daryt. — P. Puodis, sekr. (111-112)

PHILADELPHIA, PA.
Lietukų Moterų Klubo susirinki

mas įvyks geg. 15 d.’, 735 Fairmount 
Ave., 8 v. v. Draugės, visos dalyvau
kite. — Sekr. Mattes. (111-112)

t GARDNER, MASS.
Svarbios prakalbos įvyks geg. 15 

d., 7 v-v. Liet. Piliečių Klube. Kal
bės Leonas Pruseika, Vilnies redak
torius iš Chicagos. Jis kalbės apie 
pirmą Lietuvių knygą, kuri buvo iš
leista 400 metų atgal. Taipgi kalbės 
apie Lietuvą ir apie dabartinę poli
tiką. Kviečiame visus dalyvauti, vie
tinius ir iš apylinkės. — LLD Kom.

(111-112)

WASHINGTON, PA.
ALDLD 235 kp. nariai visi susi

rinkite toj pačioj vietoj, geg. 18 d.,. 
užsimokėkite duokles. Būtinai reikia 
pasiųsti duokles į Centrą. Mes žino,- 
me kad yra visokių kliūčių, draugai, 
užsiėmę kitose organizacijose, daug 
dirba kitur, bet 18 d. bandykite būti 
2 vai. Atidėkite kitus darbus nors 
porai valandų. — M. Yanavičienė.

(112-113)

WORCESTER,, MASS. -
— LMS 2-ros apskrities posėdis 
j vyks geg. 18 d., 10:30 vai. ryto.
318 Broadway, So. Bostone.“ Reikės 
aptarti visus svarbius reikalus kaip 
tai, pikniką, kurį tariame rengti 
Montello, Kultūros Dieną, kuri turf 
įvykt Bostone ir Festivalą, kuris 
įvyks Brooklyn, N. Y. Tad nariai da
lyvaukite visi, ir tie, kur seniau su 
mumis dirbote, dalyvaukite.—Kom.

Taipgi su šia proga norime pri
minti, kad LDS 57 kp. rengia pikni
ką, geg. 18 d. Olympia Parke. Tu
rėsime valgių ir gėrimų. Visus kvie
čia Komisija. (112-113)

Policija 
kurie 

tame sporto spek- 
Į šį spektaklį buvo 
asmenų ir iš kitų 

provincijų. Įžanga 
$2.00. \ Derybos

Matthew A. 
BUYAUSkAS

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

(112-113)

PHILADELPHIA, PA.
Puikiausias šio sezono piknikas, 

paramai L.D.S. 5 kp. Geg. 18 d., • 
Crescent Picnic Grounds, 56 Cornell 
Ave., Gloucester Heights, N. J. Pui
ki salė šokiams. Įžanga 42c. Taksai 
.08. Viso 50c. Turėsime užkandžių ir 
gėrimų. Šokiai prie geros orkestros. 
Važiuokite busu nuo Market St. 
Ferry, No. 52 Bus Century-Transit 
Co. ir jumis daveš iki pikniko. Bu
šai išeina 11 v. ryto iki 12 v. dieną, I- 
kas 15 min. Beje, šiame piknike dai
nuos Lyros Choras, kuris neseniai 
sutvertas. Tad kviečiame visus daly
vauti. —Kom.

CLEVELAND, OHIO
Moterų Klubo paskutinis parengi

mas šio sezono įvyks geg. 18 d., Mo- 
niuško Salėje, 1093 E. 79th St. Kvie
čiame dalyvauti, klubietės pavaišins 
skaniais^ valgiais. Bus ir gera muzi
ka. —Kom. (112-113)

GREAT NECK, N. Y.
Puiki vakarienė ir šokiai. Rengia 

Namų Savininkų Org. šeštadienį, 
geg. 17 .d. A. J. Kasmočių salėje, 
91 Steamboat Rd. Vakarienė rūpes
tingai rengiama. Apart skanių ,val
gių ir gėrimų turėsime gerą orkes
trą, G. Kazakevięįaus, kuri gros šo
kiams. Todėl kviečiame visus vieti
nius ir iš apylinkės lietuvius daly
vauti. Pradžia 8 v. v. Įžanga $2.50 
asmeniui. (112-113)

MONTELLO, MASS.
/ Liuosybės Choras rengia“ koncertą 
ir cabaret šokius. Geg. 17 d., Liet. 
Taut. Namo apatinėje salėje, 8 Vine 
St. Dainuos Liuosybės Choras, vado
vaujant ,E. Sugar’iui; Solistė N. Če
pėnaitė iš Worcester!©, Akodrionls-

kiai, kuriuos duos brolis ir sesute 
Matutis i iš Pęabody. Bus ir kiti ta
lentai. šokiams gros gera orkestrą. 
Įžanga 55c su taksais., Kviečiame 
dalyvauti. Pradžia 7' v. v. (112-113)

AR JŪS KREIPĖTIES
Dėl darbo į
The NEW

WOOLWORTH STORE?
(BRIDGEPORT, CONN.)

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

Yra Reikalingi Užpildymui Mūsų 
Pardavimo Organizacijos

• Liberališka Pradinė Alga
• Proga Pakilimui )
• Patyrimas Nereikalingas r

Puikiausios darbo sąlygos yra užtikrintos per mūsų employment 
policy, kurioje pažymėta sekamos ypatybės:

• • 40-Valandų, 5-Dienų Savaitė
• Kalėdiniai Bonai

•Apmokamos Vakacijos
•Septynios Apmokamos Šventės

• Medikaiio Aprūpinimo Apdrauda Pasinaudojimas
• Darbdavio Užkandžių Rūmas.

• Krautuvė Air - Conditioned litisa/Jūsų Patogumui. 

PRIDEDANT DAUG KITŲ NAUDINGUMŲ

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

Įėjimas ant Main St.
(118)

Patyrusios

BASEBALL STITCHERS

Gera Proga Nuolatiniam Darbui 
Daug Darbininkam Pašalpų

Pirmą j ame Darbo Šifte

Kreipkitės Į Employment Ofisą

A. RAIDING & BROS., Ine
Chicopee, Mass.

) (113)

----------------------------- ----------------------------------------------------------j----------------------------------------

REGISTRUOTOS SLAUGES
ABELNOM PAREIGOM GYVENIMAS ANT VIETOS AR KITUR 

DIENOM AR NAKTIM — 8 VALANDŲ SIFTAS 
Prižiūrėtojos reikalingos nuo 3 iki 11 šifto. 

Minimum Pradine Alga $125 pridedant pilną užlaikymą. 
$25 pridedama gyvenančiom kitur, 
skirtumas viršesnėj slaugėm, 
skirtumas prižiūrėtojoms, 
skirtumas už vakarų ar naktų pareigas.

Poilsio programa galioje po‘ vienų metų. ' 

“BLUE CROSS MEDIKALIS APTARNAVIMAS’’ 
Puikiausia proga stoti j štabą vienos aukščiausia 

kredituojamos ligoninės Pennsylvanijoj.

KREIPKITĖS ‘

HAMOT HOSPITAL
EAST 2ND STREET ERIE

$10
520
510

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PA.
Uiv)

1 f

HELP WANTED—male;
REIKALINGI VYRAI 'll

PATYRĘ KEPURININKAI
Back .Shop • >

B. MAŠINŲ OPERATORIAI 
NUMIEROTOJAI

A. MAŠINŲ OPERATORIAI 
MAŠINOS BLOCKER

CONERS >
.SUKIETINTOJAI

B. STACKERS
CONE BLOCKER

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

KAFETERIJOS APTARNAVIMAS — GRUPINE APDRAUDA’ 
Linksmos Darbo Sąlygos. švarūs Modeminiai Fabrikai 

Kreipkitės:
HAT CORPORATION OF AMERICA
« ✓ Personnel Department

29 OSBORNE AVENUE
BAST NORWALK, CONNECTICUT <uo

MES TURIME ĮDOMIŲ DARBŲ

Nuolatiniai Darbai, Kur Jūs Išmoksite Amato!
SVARIUOSE MODERNINIUOSE FABRIKUOSE 

PRADINE MOKESTIS YRA AUKŠTA 
INTERESUOJATES?

KREIPKITĖS
HAT CORPORATION OF AMERICA 

Personnel Department 
29 OSBORNE AVENUE 

EAST NORWALK, CONNECTICUT
(115)

Buenos Aires, Argentina. 
— Kaliniai sukėlė maištą,

valgį. Policija, kariuomenė 
ir gaisrininkai numalšino 
maištininkus.

REIKALINGI BAILYBĖS
Nėra atleidinėjimų. Nuolatinis vidui dar- 

Pagei<Jaujama mažo laivų budavofhnobns.
patyrimo.

BORELAND BOAT CO., Inc. 
2975 CROPSKY AVE., 

BROOKLYN, (Arti Coney Isl*n<i)
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BAR & GRILL

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

Lietuviška Aludė

TONY’S

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Bulovą

149.50 to $195.00

Pelnę Tūkstančius 
Doleriu, už Nieką

Auto Sužeidė 7 Stu 
dentus Pėstininkus

Pasikvietė Šniukštų 
Prieš Studentus

Graikai Nebijo 
KomunistąJaunuoliai Apsirūpinę 

Mikroskopais

Valandos

Penktadieniais Uždaryta

PAL Įrengs Žaismavie 
tę Jaunukams

2Jiedellene,
B:

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Worker’io Atstovas 
Lankėsi pas Sveikatos 
D-to Viršininką

L KER EXCELLENCY

m., gyvenančią 641 
Pas juos rado bent 
Neaiškinama, ką su

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

9—12 ryte
1— 8 vakare

Burba, Stam-
A. Mureika. 
Mike Krauja-

Nellie Rak- 
Margaret

Majoras William O’Dwyer 
bus vyriausiu kalbėtoju meti
nėse Esu Amerikietis Dienos 
ceremonijose ateinantį sekma
dienį, 18-tą, kaip praneša tos 
programos general is pirminin
kas David Sarnoff.

"Iškilmės įvyks Central Park 
Mall, New Yorke.

Kuolu Perverta Galva 
Vyras Pasveiksiąs

Degtines, Vvnai ir Alus 
RHELNGOLD 

BEER & ALES

ozo Lugausko

* Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker, gegužės 
14-tos laidoje, iškėlė aikštėn, 
kad Brooklyno Kolegijos vir
šininkas Jlarry D. Grdeonse 
užleido Hėarsto Šniukštą ka
mantinėti studentus.

Kanados 
Black Horse Ale

. Jonas Mankus, senas brook- 
lynietis, širdingai sveikina 
programą ir įteikė dovaną $5.

Peter 
KAPISKAS

Kamantinėtojo buvęs atsiųs
tas Journal-American kandus 
Šniukštas Howard Rushmore 
(kol kas dar Lik su plunksna, 
be bizūno). O jo hearstiškai 
bizūniško liežuvio malonei bu
vę pašaukti Victor Gotbaum, 
Amerikos Veteranų Komiteto 
kolegijoj esančio skyriaus pir
mininkas; David Glazer, Stu
dentų Tarybos prezidentas ir 
Harriet Jaffe, American 
Youth for Democracy grupės 
kolegijoj prezidentė.

Lietuvių Laisvės Radio 
Programos Žinios

PIRMU KARTU KUR NORS. . .

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

Septyni jaunuoliai, Music 
and Arts High School studen
tai, tapo sužeisti jiems lau
kiant gatvekario prie 136th 
St. ir Amsterdam Ave., New 
Yorke. Juos užvažiavęs moto
ristas Cruz Morales, 40 m., sa
ko. kad jo auto prarado kon
trole staiga ąpsisukdamas at- 
<ml gatvėie.
£<Dvi iaunuolės. Janie Klein 
ir Florence Armon. 16 ir 13 
jnet’i. pavojingai sužeistos. Ki
ti 5, vienas 14. o keturi 16- 
kos metu, sužeisti lengviau.

Humphrey Bogart ir Alexis Smith f ii mo j e “Two Mrs. 
Carrolls,” Hollywood Teatre, Broadway ir 31st St.. 
New Yorke. .. .... .. .. . ,•

Arba jeigu esi šeimininkė, 
kartu su maisto produktais va
karienei nuperkanti rūkančiai 
šeimai cigaretus, tabaką, ži
nok. jog Camels darbininkai 
streikuoja.

Anne Jeffreys,' vaidina Rose 
Maurrant dramatiškame mu- 
zikališkame veikale “Street 
Scene,” Adelphi Teatre, New 
Yorke, tame pačiame, kuria
me vaidina ir mums gerai ži
nomoji dainininkė Biruta Ra
moškaitė.

Mūsų skaitytojai raginanti’ 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje' Laisvėje

Kai kurios smiesto gyvento
jų gerovei ir sveikatai vei
kiančios organizacijos pasta
ruoju laiku reikalavo, kad 
sveikatos departmentas pirm 
visko rūpintųsi tais socialiais 
klausimais, kaipo pamatiniais, 
švaros priežiūra, sako jos, yra 
naudinga sveikatingumui, bet 
tik kaipo antraeilė priemonė.

E PARDAVIMAI
į.’ Parsiduoda pianas, geram stovyje 

' (Upright). Taipgi pilnas Parlor Set 
|'*’fr pilnas Dining Set. Dėl daugiau in- 

praSome kreiptis pas E.
, 183 Conklin Ave., (Ca- 
rooHyn, N. Y;-(111413) -

SAVININKAI

PUIKIAUSIĄ LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ. BROOKLYN, N. 1
Tel. EVergreen 4-M12

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

Ir Mankiis yra senyvas 
gus, tačiau labai1 
naujais dalykais.

Kiti1 gražiai sveikino LLRK 
programą, \ aukodami po $5: 
Pranas ir Anna Yakščiai, 
Woodhaven, N. Y., Kazys 
Balčiūnas 
John ir a

Policijos Atletiška Lyga pa- 
sirendavojo apie 15-kos akrų 
plotą žemės prie Woodhaven 
Blvd, ir Metropolitan Avė., 

’Queens. Pervedimo ceremoni
jos įvyko praeito antradienio 
priešpietį, dalyvaujant polici
jos viršininkui Arthur W. 
Wallander’iui.

Žaismavietei planai sudary
ti ir darbas užlyginti-užpilti 
plotą jau pradėtas. Tikisi už
baigti birželio mėnesį. Tuomet 
tūkstančiai susiedijos ir apy
linkės jaunukų galės pasinau
doti.

Bus įrengtas bėgikams- ta
kas, pilno dydžio beisbolei 
plotas, taipgi minkštojo svie
dinio, krepšinio, tennis, šoki
nėjimo ir padkavos mėtymui 
vietos. Rudenį ir žiemą aikš
tę naudos futbolo žaismei ir 
čiužykloms.

Priedams, bus įrengta 120 
per 60 pėdų pasilinksmini
mams salė su krepšinio, kumš
tynių. ping pong, bilijardu ir 
daugeliu kitų žaismių. Taipgi 
bus scena ir salė vaidybai, fil- 
moms, baliams.

Taigi, žaismavietė bus įreng
ta 'atitinkamai jaunimo žais
mavietei visais atžvilgiais. Le
kuosianti $125,000. Lėšoms 
prisidedančios virš 50 susiedi
jos industrinių ir verslo įstai
gų. O abelna PAL veikla yra 
finansuojama tos organizaci
jos sukeliamu fondu pramogo
mis ir aukomis iš patiės polici
jos departmento darbininkų ir 
iš plačiosios visuomenės.

mamytė
Elizabeth
nanco Beauty Parlor 
m ora 
land,

Jūs nei nestigaivotumėt 
duoti 
pirkti, 
nieką, 
sirodo 
tik mes 
ir tie, kurie pįnigus varto de- 
sėtkais tūkstančių.

Tiktai šiomis dienomis iš
kelta aikštėn, kad miestavos 
prieplaukos New Yorke — 
dokai T, 75 ir 80, New Yor
ke prie Hudson, dokai 15, 36, 
38 ir 67 prie East River ir 
dokas prie 69th St., Brookly- 
ne, buvo išduoti - renduoM- 
jams per tarpininką milionie- 
rių Auditore. Kaip sako tyri
nėtojai, Auditorės dvi kompa
nijos, kurios, sakoma, yra tik 
ant po]3ieros, parendavojo iš 
miesto kelis dokus už $9,125, 
o išrendavojo reikalingiems 
dokų už $30.500.

Kas nors, kur nors turėjo 
tuos pinigus sudėti. Aišku, su
dėjo ne kompanijos. Tą sumą 
turėjo sumokėti vartotojai tų 
produktų, kurie ėjo per tuos 
dokus, sumokėti nesvietiškai 
užkeltomis kainomis.

Iš Erasmus High School, 
Brooklyne, pradėjo dingti mi
kroskopai, tie smulkiems daik
teliams, augmenėliams ir gy
vūnėliams įžiūrėti būtini pa- 
gelbininkai. O jie — labai 
brangūs. Atsakingieji už tai 
leidosi jų ieškoti, juos sekti1.

Sekliai atsekė tų bekojų 
“pėdomis” pas jaunuolį Jim
mie McKeever, 16 m., gyve
nantį 677 40th St., Brooklyne 
ir pas jo draugę Edith Ander
son, 17 
40th St 
keturis/ 
jais ketino daryti. Jeigu norė
jo įsitaisyti laboratorijukę, 
studijavimui daugiau, norė
dami išaugti į amerikietiškus 
Curies, gal aštriai nebaus. Bet 
jeigu pasipelnymui, gali būti 
bloga.

Šiuo tarpu vaikinuką palei
do po $1,000 kaucija, o mer
ginos visai nesulaikė, vaikino 
motinai prašant ją paleisti.

žmonės entuziastiškai pasi
tiko Lietuvių Laisvės Radio 
Programą pereitą sekmadienį. 
Sveikinimai ir finansinės do
vanos gražiai plaukia. Prašo
me pasiskaityti išreikštų nuo
monių :

“Gerbiamieji! Labai nudžiu
gome išklausę Lietuvių Lais
vės Radio programą per sto
tį WBYN. čia randate $5. Ir 
mes pareiškiame savo norą 
būti nariais šios garbingos ra
dio programos..

Lai gyvuoja Lietuvių Lais
vės Radio programa! Alekas 
ir Domicėlė Veličkai.”

Alekah Velička yra pasižy
mėjęs menininkas, solistas ir 
operečių vaidintojas.

Kitas laiškelis:
“Išklausėme pirmos Liet. 

Laisvės Radio programos. 
Nuoširdžiai sveikiname ir už
giname tą gražią iniciatyvą. 
Tai užpildyta mūsų judėjimo 
spraga, kurios užpildymas bu
vo taip labai reikalingas. Prsi- 
sidedame ir mes prie progra
mos palaikymo su $5. Ona, 
Valentina ir Vincas Venckū- 
nai. K

Mike Panelis iš Bayonne. N. 
J., įteikė dešimtine programos 
paramai ir pareiškė: “Kada 
tik bus reikalinga parama, 
praneškite man, aš ir vėl pri
sidėsiu.”

Mike Panelis turi Bar & 
Grill biznį po antrašu 347 
Avenue E, Bayonne, N. J.

Ignas Urbonas iš ‘Great 
Neck. N. Y., pasižadėjo remti, 
programą ir šiuom kartil įtei
kė $5 programos palaikymui. 
Urbonas turi Barber Shop, 
103 Steamboat Rd., Great 
Neck. N. Y.

Mrs. Kunigunda Bastys, iš 
Manchester, Conn., motina 
dainininkės Lillian Bastytės. 
užgyrė Lietuviu Laisvės Radio 
programą ir paaukojo $5 jos 
palaikymui.

Charles Poška, žinomas mu
zikantas, klernetistas, įteikė 
$10 programos palaikymui1 ir 
pasižadėjo ateityje remti ją. 
Charles Poška jau visai bai
gia septintą dešimtį metų sa
vo amžiaus, bet jis dirba kas
dien ir šoka kaip jaunas. Se
kančiais metais Poška baigs 
septintą dešimtį metų .savo 
amžiaus ir yra nusistatęs ap
leisti darbą ir stoti į senatvės 
poilsio gyvenimą.

J. Steponaitis, brooklynie- 
tis, įteikė $2 auką programos 
palaikymui ir pasižadėjo kas 
mėnesį skirti po $2 tam tiks-

par- 
nieka ir nenorėtumėt 
Tačiau mes perkame 
kada permokame. Pa- 

i padarome ne vien 
eiliniai žmonės, bet

SUTRINKIMAI 
BROOKLYN, N. Y.

a Moterų Apšvietos Kl. susirinkimas 
fvyks geg. 15 d., vakare, 419 Lori- 
įier St. Pasiruošimas apskrities pik- 
Mkui, raportas iŠ gegužinės. Visos 
būkite. Kviečiame ir ne nares -*~ 
Sekr. (111-112)

dantų gydytojas

Dr. Ą. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

UP-TO-DATE

BARBERSHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas

306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y., 
j,delė Gaitis, Brook- 

Milda Žukas ir jos 
Mary Stanelicnė, iš

N. J., sav. Wari- 
184 El- 

Ave., V. Romand, Cleve- 
Ohi'o.
$2: S. Sasna, Brooklyn, 
: F. Reinhardt, Ridge

wood, N, Y.; Judita Sadaus
kienė, (žinoma brooklynie- 
čiams kaipo vaidintoja), 
Brooklyn, N. Y.; N. Kisielius, 
Brooklyn, N. Y.; A. Yench, 
(barberis iš Prienų — užlaiko 
barzdaskutyklą 174 Roebling 
St.), Brooklyn, N. Y.

Po $1: Joe Byron, B’klyn, 
N. Y.; Jurgis Kuraitis, B’klyn, 
N. Y4; Amelia 
ford, Conn.; 
B’klvn, N. Y.; 
Jis, B’klyn, N. 
tis, Flushing, N. Y 
Nargel, Flushing, N. Y.; A. 
Bečienė, Great Neck, N. Y.; 
E. Grubb. New York City, N. 
Y.; Antanas Zurnis, Brooklyn, 
N. Y. ir Chas Daukantas, 
Jackson Heights. N. Y.'

Puikus entuziazmas už pro
gramos palaikyma ir gausios 
aukos tam tikslui. Praeitą sek
madieni mūsų programa brfvo 
graži, patiko visiems, kas tik 
jos klausėsi. Sekantį sekma
dienį, užsistatykite savo radio'* 
ant stoties WBYN, 1430 klc., 
10:30 vai. ryto ir vėl girdėsi
te tikrai lietuvišką, gražią ir 
labai įdomią., programą.

P. Bubnys.

George 
bronxietis 
netiksliai 
lazda 
ne tiksliai išmesta per langą 
ar iš kur jam stovint ties dar
baviete, 4(t E. 32nd St. Lazda 
įsmigo 5 colius į galvą.

Nugabentas į Bellevue li
goninę be sąmonės, sužeista
sis išgulėjo ant operacijų sta
lo arti 5 valandas iki lazdos 
galą išpjaustė. Prie jo dirbo 
du smegenų chirurgai su bū
riu pagelbininkų. Sakoma, 
sveikstąs.

katos 
jog jo 
veikęs 
giau 
departmentas 
bėgiu pastarųjų 20 metų.

Komisionierius mano, jog 
apšvarinimo viešųjų mitybos 
įstaigų, tuščių lotų, kiemų ir 
gatvių, taipgi eilės kitų švaros 
kampanijų pagalba atlikta di
dis darbas. Jis reiškė dėkin
gumą unijoms už kooperavimą 
dabartiniame- čiepijime nuo 
rauplių ir X-ray krūtinės eg
zaminavime apsaugai nuo 
džiovos. ’

Reporteris norėjo žinoti, 
kaip komisionierius atsineša į

Mūsų šalies reąkcionieriai 
šaukia “gelbėti Graikiją nuo 
komunizmo.” Gelbėti, žinoma, 
su jūsų ir mano doleriais, ku
riuos sumokame taksais, šau
kia duoti Graikijos reakcio
nieriams milionines sumas, 
kad jie galėtų kariauti prieš 
savo šalies žmones.

O graikai eiliniai žmonės 
nesibijo komunistu, bet kartu 
su jais nori kovoti prieš reak
ciją. Tą gal aiškiausia parodo 
mums sekamas faktas: t

Graiku Partizanų Choras 
sutiko dainuoti newyorkiečių 
komunistu surengtame masi
niame mitinge gegužės 14-tos 
vakarą, Madison Square Gar- 
dene. 8th Ave. ir 50th St., 
New Yorke. Mitingas sureng
ta tikslu išgirsti Fosterio ra
portą iš Europos. Tai geriau
sias parodymas graikų pažiū
ros desėtkams tūkstančių to 
mitingo dalyvių.

Fosteris, komunistų vadas, 
Amerikos unijinio judėjimo 
veteranas, ką tik sugrįžo iš 
Europos po studijavimo te
nykščius darbo žmonių judė
jimus ir abelna padėtį.

Praeitą antradienį šiluma 
buvo pašokus iki 83 laipsnių, 
tad daugelis žmonių jau buvo 
išdūmę į pajūrius ir parkus. 
Tai buvo šilčiausia šių metų, 
bet ne šilčiausia gegužės 13- 
ta. šilčiausia, 86 laipsniai, bu
vo 1900 metais. O šalčiausia 
13-ta yra buvusi 38 laipsniai, 
1895 m.

Einant kalboms, kad mies- 
tavasis tyrinėjimų departmen
tas turįs aštrių kritikų miesta- 
vajam sveikatos departmen
tal, angliškojo darbininkų 
dienraščio Daily Worker rašy
tojas Michael Singer buvo nu
vykęs pas komisionierių pasi
kalbėti - paklausinėti apie de
partmento veiklą.

Israel Weinstein, svei- 
komisionierius, sako, 

departmentas esąs nu- 
pastaruoju metu dau- 

negu tas ar kuris kitas 
buvo nuveikęs

zmo- 
ingeidauja

Duelser. 22 m., 
praeitą penktadie- 

išmesta per langą 
nežinia keno tiksliai ar

————---------- 6-tat puslapis
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Ketvirtadienis, Geg. 15, 1947 

visuomenės sveikatos gerinimą 
iš atžvilgio į kovą už erdves
nius, sveikatingesnius butus; 
į stoką maisto biednuomenei 
dėl per aukštų kainų; į stoką 
medikališkos priežiūros neiš
galintiems brangiai užsimokė
ti ir į kitus socialius klausi
mus. Daktaras vengęs į- tuos 
atsakyti tiesioginiai ar teikti 
pasiūlymus.
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