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girti sutartis su Italija ir 
kitais minimais kraštais.
... TaikoskonUTcncijojeA- 
menko'šv atstbvAi,w girdi, ubr 
liai stengėsi išgaut lengves
nes Italijai sąlygas, bet ne
pavyko; bet, sako, jei sena
tas atmestų šią sutartį su 
Italija, "tai “labai pakenk
tų” sutarčių padarymui su 
Austrija ir Vokietija. Be to, 
atmetimas riupuldytų Ame
rikos valdžios -įtaką pasau
lio' akyse. • x

ORAS.—Būsią lietaus

LLD Reikalai.
Palestinos Vargai.
“Globos” Bankrūtaš.
Kur Nepriklausomybė?
Generolo Bėdos.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Berlin.— Daugelis Vokie
tijos miestų valdybų pla
nuoja • sutrumpinti darbo 
laiką, nes pusbadžiai darbi
ninkai nepajėgia pilną laiką 
dirbti.

Chinijos tautininkų Se 
mo nariai ragino valdž 
tartis su komunistais. .

Nanking, Chinija.— Chi
nų komunistai apsupo Chi
ang Kai-sheko tautininkų 
Taiyuaną, Shansi provinci
joj, ir jų kariuomenę tame 
mieste, kaip praneša valdi
nė tautininku žinių agentū
ra. Mandžurijoj komunistų 
armija užėmė Wulakai ir 
Yenkang miestus ir fakti- 
nai apsupo svarbų Kirino 
miestą.

Dabar chinų komunistai 
gręsia tautininkams Man- 
džurijos sostinėje Chang- 
chune. Be kitko, jie apgulė 
Nungan miestą, už 53 my
lių nuo Changchuno. 1

Bordeaux, Ęrancija. — 
Generolas Charles de Gaul
le čia kalbėjo sugužėjusiem 
50,000 savo šalininkų, kad 
reikią sudaryt “stiprią val
stybę”, kurios galvinyje, 
girdi, turėtų stovėti “atsa
kingas nevaržomas vadas.” 
Žinoma, kad pats de Gaulle 
nori tapti tokiu vadu ir pa
naikint < demokratinę reš- 
publiką. j S

turėjo dokumentų savo Asme
nybės.’ Bet iš tos bėdos jį 
išgelbėjo sovietinis generolas 
Kotikovas, kuris ir civiliai ap
sirengusį pažino Anglijos ko- 
mandierių ir paliuosavo.

Vaje, kiek būtų buvę skan
dalo, jeigu tokioj padėtyj bū
tų atsidūręs SSRS generolas!

kiniuose fabrikuose dabar 
Bavarijoj ir Badene - Wu- 
erttemberge komu njstai 
daug daugiau balsų ,gąuna, 
negu pirmiau, o Mannhei- 
me mieste į fabrikines dar-' 
bininkų tarybas dabar iš
rinkta net 100 nuošimčių 
daugiau komunistų atstovų, 
nors kpmunistam. esą dar 
toli įki unijų kontrolės pa-< 
ėmimo į savo rąnkas.

Nežiūrint > socialdemokra
tinių ,vadų pasižadėjimo

ei jų, jeigu nebus jiems grei 
tai parūpinta daugiau mai 
sto, — sakė socialderflok 
ratų vadai amerikonajns;

Anglų užimtoje Vokieti 
jos srityje socialdemokratą 
taip pat mėgino sulaikyt ai 
kanų jų streikus, bet vis tie! 
šimtai tūkstančių streikavi 
ii** demonstravo.

saujelės parsiduodančių, su- 
siteršusių reakcininkų,” bet- 
jam nepavyks, kaip tvirtino 
Wallace.

KRIZIS IR KARAS
“Jeigu bus tęsiama da

bartinė Amerikos valdžios 
politika, daranti turčius dar 
turtingesniais, o beturčius 
dar biėdnesniais, — sakė 
Wallace, — tai mes neišven
giamai susilauksime nedar-

Senatorių Komitetas Tikisi 
Ateityj er“Pataisyt” Taikos 

Sutartį su Italija

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

Berlin
tai unijų vadai atšaukė pa
sižadėjimą n e s t r eikuoti 
prieš maisto stoką ameri
konų užimtoje Vokietijos

Europos liberalai (pažan
gūs demokratai) atmeta 
tokį Trumano mokymą ir 
niekina jo bandymą dole
riais įtraukt juos 'į talką 
“prieš komunizmą”, pareiš
kė Wallace. Trumanas mė
gina ir politiniai sumušti 
tuos žmones “su pagalba

ir tiktai tokiu būdu pasku
tinę minutę buvo išvengta 
visuotino streiko .tame did
miestyje.

t

Vienas toks vadas pareiš
kė: “A& nesistebėčiau, jei 
dabar gaučiau pranešimą 
telefonu, kad prasidėjo nau
ji dideli sėdėjimo streikai.”

Vokiečių markės tapo 
bevertėmis ir darbininkai 
taip alkani, kad negalima 
bus sulaikyti juos nuo strei
kų ir didėjaučiu demonstra-

merikos užsieninė politika 
dar tęsis, ginkluodama 
prieš - sovietines valdžias, 
o kišdamasi į svetimus 
kraštus ir kovodama ten 
prieš pažangą, tai mes su
silauksime prievartos žy
gių, kraujo liejimo ir kurią 
nors dieną — neišvengiamo 
karo»”

, Europai reikia iš Ameri
kos ne tankų ir patrankų, 
bet maisto ir kuro, užreiškė 
Wallace.

TOGLIATTI SKUNDŽIA 
TIMES REPORTERIUS

I

Roma; — Italijos Komu
nistų Partijos vadas Palmi- 
ro Togliatti užvedė teisme 
bylą prieš amerikonų žur
nalo Time reporterius, kai
po šmeižikus.

Tie reporteriai rašė Time 
žurnalui, būk ... Togliatti, 
dviejų milionų italų komu
nistų vadas, išdavinėjęs sa
vo draugus socialistus ita
liškiem fašistam.

Munich, Vokietija. — Ba
varijos maisto ministras, 
raginamas unijų vadų, su
tiko padidinti duonos kiekį 
darbininkam iki dviejų sva
rų iš viso per savaitę. Dėl 
tbjįiarbininkai susilaikė nuo 
streiko prieš alki. — Bava
rija, derlingiausia vakarin. 
Vokietijos- sritis, yra ame
rikonu užimta.

Washington. — Senatas 
ir kongreso atstovų burnas 
beveik vienbalsiai užgyre 
prez. Trumano siūlomą 
$400,000,000 “p a s^k o 1 ą ” 
Graikijai ir Turkijai. Mo- 
narchistams Graikijos val
dovams ginkluoti ir stiprin
ti prieš respublikiečius- 
partizanus duodama $300- 
000,000, o Turkijos ginkla
vimui prieš Sovietus paskir
ta $100,000,000. Bet tai dar 
tik pradžia, kaip sakė re
porteriams aukšti Ameri
kos valdininkai. Jie lemia, 
jog per kelis sekamus me
tus Jungtinės Valstijos tu
rės išleisti po penketą bi- 
lionų dolerių vykdymui 
“Trumano mokymo” prieš 
Sovietų* Sąjungą ir prieš ko-

Berlin. •— Anglų valdi
ninkai sakė, Amerika šį mė
nesį atsiųs 392,000 tonų 
grūdų alkaniems žmonėms 
vakarinėje Vokietijoje, už
imtoje anglų ir amerikonų. 
Vokiečiai ten iš miestų eina 
i laukus ir miškus ieškoti 
“valgbmų žolių ir šaknų.” 
Amerikos pulkinink. Hugh 
B. Hester, maisto parūpini- 
mo galva, dabar sumažino 
vokiečiams maistą iki 1,130 
kalorijų per dieną (o rei
kia bent 3,000 kalorijų). 
Tačiaus jis sako, “vokiečiai 
nebadaują.”

Washington. — Senatorių 
komitetas užsieniniais' rei
kalais formaliai.; paskelbė., 
kad jis užgiria Amerikos ir 
kitų talkininkų taikos su
tartis su -Italija, Rumuni
ja, Bulgarija ir Vengrija. 
Komitetas reiškia vilties, 
kad ateityje būsią galima 
“pataisyt” sutartį Italijos 
naudai, kuomet Italija bus 
priifnta į Jungtines Tautas. 
Tuo tarpu senatorių komi
tetas rągi'na visą senatą už-

Roma, geg. 16 
cisco Nitti tapo pakviestas 
sudaryt naują Italijos mini
strų kabinetą. Nitti, laiko
mas liberalu, buvo Italijos 
premjeras ir pirm Mussoli- 
nio. De Gasperi, katalikų 
vadas, šiomis dienomis ap
leido premjero vietą, bet 
tikėjosi, kad jam būsią pa
vesta sudaryt naują minis
trų kabinetą.

Visoms Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopoms, kurios 
dar nemokėjo duoklių už 
1947 metus, išsiuntinėta pa
raginimai. Taipgi it toms, ku
rios mokasi silpnai.

Visoms apskritims išsiųsta 
lakštai su nurodymais, kaip 
jų ribose stovi kuopos. Ap
skričių valdybų pareiga ap
lankyti tas kuopas, kurios 
dar nemokėję arba atsilikę su 
duoklių pasimokėjimu.

Flushing, N. Y. — Užsi
baigė specialis Jungtinių 
Tautų seimas geg. 15 d- po
pietyje. Paskutiniame savo 
posėdyje seimas 45 balsais 
prieš 7 nutarė sudaryti ko
misiją Palestinos dalykams 
tyrinėti, įgalindamas tą ko
misiją duoti Jungtinėms 
Tautoms bet kokius pasiū
lymus dėl Palestinos klau
simų išsprendimo. Prieš šią 
rezoliuciją balsavo atstovai 
Turkijos, Afganistano ir 
penkių arabiškų kraštų — 
Elgipto, Irako, Lebano, Sau
di Arabijos ir Syrijos.

Palestinos tyrinėjimų ko- 
misijon paskirta atstovai 
šių 11 šalių: Austrąlijos, 
Kanados, Čechoslovakijos, 
Guatemalos, Indijos, Irano, 
Holandijos, Peru, Švedijos, 
Uruguayans ir Jugoslavi-

mijo
las.
kad

. jam
varė

K pitonas
mylėtoją
bilių ir pristatė į Berlyno Ko
meridantūros centrą.

I O “paukščių mylėtojas” at
naujoj bėdoj, nes ne

BOMBA UŽMUŠĖ DAR 1 
ANGLA PALESTINOJ

Jeruzalė, geg. 16.— Žy
dų Irgun Zvai Leumi kovū- 
nų bomba Haifoje užmušė 
dar vieną anglų policininką 
ir sužeidė tris skitus asme
nis. Jie paskelbė, kad nesi
liaus kovoję prieš anglus ir 
tuo laiku, kai Jungtinių, 
Tautų komisija tyrinės Pa
lestinos klausimus. >

Bilionai 
Mokymui 

Bolševizmą

po vieną amerikinį dolerį.
Studentai įsiveržė į mais

to ministeriją. Ministras 
Chu teisinosi jiems, kad 
valdžiai trūksta lėšų. Stu
dentai atsakydami. sušuko: 
“Bet jūs turite lėšų pilieti
niam karui” (pries chinų 
komunistus).

Gatvėse demonstruodami, 
studentai dainomis ir obal- 
siais taipgi smerkė Chiang 
Kai-sheko tautininkų val
džią už pilietinį karą-ir už 
“chinų kultūros naikini
mą.” Kai kurie šaukė: “Su
šaudyt aukštuosius valdi
ninkui!”

drausti darbininkus nuo 
streikų, darbininkai sėdėji
mu streikavo dar dviejuose 
mašinų fabrikuose, protes
tuodami prieš badą. Juos, 
girdi, komunistai sukurstę.

Darbininkai jau buvo pa
siruošę streikuoti visuose 
Municho miesto fabrikuose. 
Socialdemokratai puolėsi 
maldauti - Bavarijos valdy
bą skirti dai’bininkams dau
giau maisto. Valdyba šiek 
tiek padidino maisto kiekį,

Anglijos generolas W. R. N. 
Hinde, anglų komandierius 
Berlyne, labai “myli paukš
tes.”, Taip jis įsirengęs į ci
vilius drabužius, pasiėmęs 
žiūroną, gėrėjosi gražiomis 
paukštėmis ir atsidūrė krū
muose prie Sovietų Sąjungos 
militarinių lėktuvų lauko. '

Kokias jis “paukštes” tė- 
orlaukyj, tai jo reika- 
Bet pasekmė buvo ta, 
tarybinis sargas įrėmė 
į nugarą durtuvą, nusi- 
į sargų punktą, kur ka- 

pasodino /‘paukščių 
į specialį automo-

Oakland, Calif. — Rinki
mus čia laimėjo kandidatai 
Oaklando Balsuptoju >. Są
jungos, nušluodami Know- 
lando-Warreno republiko- 
nų mašiną. Majoru išrink
tas Vernon Lantz, chemi
kas CIO unijos narys. Ke
turi Darbo Federacijos ir 
CIO kandidatai išrinkti 
miesto tarybos nariais, o 
penktas dar ginčijamas.

Nanking, Chinija.— Dau
giau kaip 3000 chinų stu
dentų demonstravo prieš 
tautininkų valdžia, išdaužė 
valdiškų rūmų langus ir 
niekinančiai baubė ir švilpė 
prieš valdininkus, kurie ra
gino studentus nusiraminti, 
Studentai, tarp kitko, rei
kalavo, kad valdžia skirtų 
jiems po 100 tūkstančių chi
niškų dolerių, maistui jiusi- 
pirkti per mėnesį. Tai*būįų 
tiktai 4 amerikiniai dole
riai, nes chiniškas doleris 
taip nupuolė, kad 1 ameri
kinis centas yra vertas 260 
chiniškų dolerių. Iki šiol 
valdžia skyrė studentams 
tik po 25,000 chiniškų dole
rių per mėnesį, kas reiškia,

Palestiną nuo 1922 metų 
“globoja” Anglija. Anglijai 
tą teisę suteikė Tautų Lyga, 
kuri šoko pagal Anglijos ir 
Francūzijos valdonų muziką. 
Esama padėtis Palestinoj aiš
kiausiai Įrodo, kad anglų 
“globa” nieko gero nedavė ne 
vien tos šalies žmonėms, bet 
ir pasaulio taikai. Taip bus 
ir su “globa” Graikijos, Tur
kijos ir kitų šalių, kurias da
bar imasi angliškai 
čiojo bloko ponai.

Mūsų šalies valdonai susi
tarė su Meksika, kad suteiks 
pastarajai $50,000,000 pasko
lą, taipgi už $50,000,000 pirks 
m e k s i k o n i š k ų pesų—pinigų.

Kitais žodžiais, ‘Meksika 
gauna 50 milionų dolerių iš 
mūsų šalies ir galės pirktis 
Jungtinėse Valstijose reikme
nų, ar išleisti tuos pinigus 
“sustabdymui komunizmo.” 
Bet ką mano ponai daryti su 
meksikoniškais popieriniais 
pinigais “pesos,” tai gal tift 
Trumano “naujosios doktri
nos” specialistai težino. >

munistinį judėjimą 
riuose kraštuose.

Pranešama, jog Trumano 
valdžia netrukus reikalaus, 
kad kongresas paskirtų 600 
milionų dolerių stiprirft pie
tinei Korėjai ir prieš komu
nizmą. Pietinė Korėjos pu
sė užimta amerikonų, o 
šiaurinė — Sovietų. Taipgi 
kalbama apie dideles pas
kolas Italijai irJdtiem.

Pats Trumanas sakė de
mokratu vadams iš vakari- c f

nių valstijų, kad bilionas 
doleriu nieko nereiškiąs, 
kuomet reikią taiką apsau
goti, vadinasi, įvairius kra
štus ginkluoti ir mobilizuo
ti prieš Sovietus ir komu
nizmą. ■ '

Detroit, Mich. — Buvęs 
Jungtinių Valstijų vice
prezidentas Henry . A. Wab 
jace sakė masiniame susi
rinkime geg. 15 d., jog pa
saulinė taika ar karas pri
klauso nuo Amerikos. Euro
piečiai labiausiai bijo “Tru
mano mokymo”, suprasda
mi, kad tas mokymas stu
mia linkui naujo karo. Ta
tai patyrė Wallace, lanky
damasis įvairiuose Europos 
kraštuose. Jis įspėjo, kad 
Trumano valdžia, traukda
ma i Franci ją ir kitas šalis 
į bloką prieš Sovietus, su
daro didžiausią karo pavo-

“Palestina yra ginkluota 
stovykla” — 1946 metais pa
reiškė Anglo-Amerikos Komi
sija. Palestinoj eina karas 
prieš anglų viešpatavimą ir 
aukšto laipsnio pasiekė tauti
nis ir religinis antagonizmas 
tarpe arabų ir žydų.

1944 metais “tvarkos pa
laikymui,” tai yra, užlaiky
mui policijos ir kalėjimų, bu
vo išleista $18,4Q0,00O Pales
tinos žmonių sumokėtų pini
gų. Gi tuo kaitų žmonių 
sveikatos gerovei išleista tik 
$2,200,000 ir apšvietai tik 
$2,800.000.

susilaikiusių arabiškų kraš
tų) priėmė Norvegijos re
zoliuciją, kuri šaukia “visas 
valdžias ir tautas, o ypač 
Palestinos gyventojus, su- S 
silaikyti nuo jėgos Vartoji
mo arba grąsinimų ją pa
vartoti,” iki tyrinėjimų ko
misija duos raportą ir / 
Jungtinės Tautos padarys 
savo sprendimą.

Komisijos raportas turės 
būti įteiktas ne vėliau kaip 
rugsėjo 1 d. Tada susirinks 
reguliaris Jungtiniu Tautų J 
seimas New Yorke.

Žydų Agentūros vadas • 
Moše Šertok gyrė spaudos 
atstovams Sovietų delegato 
Andriaus Gromyko pasiūly
mą—^įsteigti Palestiną kaip 
nepriklausomą valstybę su k 
lygiomis teisėmis žydams 
ir arabams, o jeigu jie ne
susitaikys, tai padalint ją į ‘ 
dvi atskiras žydų ir arabų 
valstybes.

dalyje. Dabar jie pranešė 
karinei amerikonų vyriau? 
sybei, kad patys socialde
mokratai turėsią vadovauti 
alkanųjų vokiečių darbinin
kų streikams ir demonstra
cijoms; jie sako, jeigu mes 
neveiksime, tai komunistai 
taps to judėjimo vadais, ir 
dar daugiau darbininkų pe
reis į komunistų pusę.

KOMUNISTŲ LAIMĖ
JIMAI

Darbininkų tarybų riri-

Graikijoj reakcininkai įne
šė , parlamente Sumanymą, 
kad padaryti nelegališka tos 
šalies komunistų partiją. 
Mat,; nors prieš komunistus 
kariauna su kanuolėmis. tan
kais ir lėktuvais, bet įstaty
mo nelegalizavimui dar nėra.

įdomu tas, kad Jungtinių 
Valstijų ambasada prisakė 
prieš tą bilių.

Kad prieš reakcinį bilių 
pasisakė mūsų šalies ambasa
dorius, tai gerai, bet kaip ta
da išaiškinti Graikijos* “ne
priklausomybę”? Ką gi tada 
eiškia šalies “nepriklauso

mybė,” jeigu įstatymą dary
dami parlamento nariai .tūri 
klaustis svetimos valstybės 
atstovo pavelinimo ir u/gy
rimo?

•.t?.
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“4š Esu Amerikietis” Diena
Rytoj bus iškilminga diena, pavadinta “Aš Esu 

'Amerikietis”. Visuose miestuose ir miesteliuose žmonės 
susirinks dideliais būriais, klausysis prakalbų, muzikos, 
dainų. - *. \

Ši “šventė” buvo įsteigta 1940 metais Kongreso nu
tarimu. Kaip ir daugelio kitų gražių socialinių dalykų, 
taip šio šio žygio iniciatoriumi bpvo prezidentas Roose- 
veltas. Šūkis buvo “Mes visi ateiviai — visi amerikie
čiai.” Tai buvo pažangiosios Amerikos atsakymas tiems, 
kurie yra suėsti rasinės, tautinės, bei religinės neapy
kantos. Ypatingai norėta pabrėžti idealas vienybės tar
pe čiagimių ir sveturgimių amerikiečių. Idėja graži ir 
prakilni. Prieš šitą idėją kovoja taip vadinamieji “šim
taprocentiniai amerikiečiai.” Jie norėtų, kad tarpe čiagi
mių ir sveturgimių nebūtų socialinio ir kultūrinio bend
radarbiavimo, kad sveturgimiai būtų beteisiai antros 
klasės piliečiai, kad jie būtų diskriminuojami darbuose 
ir įstaigose.

Velionis Rooseveltas kovojo prieš tokį Amerikos 
žmonių dalinimą. Jis suprato, kad būtų naudinga nors 
vieną dieną į metus garsiai ir storai pabrėžti Amerikos 
žmonių vieningumo reikalą. Tegul vieni kitus gerai pa
žįsta, o pažindami, jie vieni kitus gerbs ir mylės!

Sveturgimiai amerikiečiai su pasididžiavimu ir mei
le švenčia “Aš Esu Anąerikietis” dieną. Jie niekada nesu
tiko ir nesutiks būti antros klasės piliečiais. Amerika 
yra jų Amerika — lygiai taip, kaip, ir tų, kuriiį tėvai ir 
motinos čionai atvyko keletą metų anksčiau. Jie pa
smerkia ir atmeta visokią diskriminaciją ir nelygybę. 
Jie didžiuojasi būti amerikiečiais.

Sveturgimiai, tiesa, karštai myli savo gimtines šalis, 
ir jų žmones. Jie negali pamiršti ir nepamirš savo bro
lių ir seserų tose šalyse. Tačiau tai nepadaro jų prastes- 

• niais amerikiečiais. Toji senosioms šalims meilė padaro 
juos dar geresniais, stipresniais amerikiečiais —patHjb-' 
tais ir mylėtojais jų naujosios tėvynės. Meilė, suprati
mas, užuojauta kitoms šalims padaro žmones gilesniais, 
švelnesniais, jausmingesniais ir duosnesniais.

Amerikos lietuviai didžiuojasi būti amerikiečiais. 
Čia jie yra praleidę gražiąją savo gyvenimo dalį, čia jie 
išsėmė savo sveikatą fabrikuose ir kasyklose, čia jie už
augino šeimas, čionai jie ketina baigti savo kelionę. Jie 
nesijaučia niekam skalnais. Jie savo darbais ir užsilai
kymu nėra paskutiniais plačiosios visuomenės akyse. Jų 
vaikai teisingai didžiuojasi savo tėvų lietuviška kilme.

“Aš ’Esu Amerikietis” turi turėti dar ir kitą pras-. 
mę mums visiems. Tai reiškia, kad kiekvienam mums tu
ri rūpėti ne tik savo siauri asmeniniai reikalai, bet taip
gi reikalai visos šalies, visų žmonių. Ne tas geras,* išti
kimas, patriotingas amerikietis, kuris numoja ranka ant 
visko ir kitiems palieka už jį protauti, bet tas, kuris sa
vo protu gyvena ir drąsiai stoja kovon prieš visas skriau
das ir neteisybes. Visa Amerikos istorija byloja tą dide
lį faktą, kad niekuomet visose kovose už tiesą ir žmonių 
gerovę sveturgimiai amerikiečiai nėra sėdėję antrosiose 
eilėse. Kovoje už teisę organizuotis kalbėti ir susirink
ti, Už trumpesnes darbo valandas, už pakėlimą gyvenimo 
lygio, už viešą mokslą ir švietimą, prieš išnaudojimą ir 

'skriaudas — visose tose kovose sveturgimiai amerikie
čiai užėmė garbingas vietas.

Taip ir šiandien jie nestovi paskutinėse eilėse. Savo 
ariiėrikonizmą jie įrodo savo meile ir atsidavimu žmo
nėms ir kraštui.

■ / Bdndė Atspėti, Bet Neatspėjo
Gegužės 13 dieną komercinėje spaudoje buVo rašo* 

ma, kad sekretorius Marshall atmetęs Molotovb notą dėl 
Ėorejos, nors, girdi, smulkmenų dar neturime. Bet ge
gužės 14 dieną toji pati spauda praneša, kad Marshal- 
las Molotovo pasiūlymus priėtfiė ir neužilgo susirinks 

% abiejų šalių komisijos dėl sudarymo Korėjai laikinosios 
I valdžios. . , _

Kas Ką Rašo ir Sako

kaip

PRI1EŠAI APIE 
CVIRKĄ

Vienybės redaktor. Juo
zas Tysliava nenorįs susidė
ti su tais, kurie sušilę plūs
ta velionį Petrą Cvirka. 
Tysliava safyo:

Pažinojau velionį, 
žmogų ir kaip kūrėją.

Politiniai, jeigu norite, ga
lite jį smerkti: Jis, kaip ir 
keletas kitų jo plunksnos 
draugų, buvo Lietuvos oku
pantų klapčiukas.

fet< literatūriniai imant, 
Petras Cvirka buvo Vienas iš 
talentingiausių jaunosios 
Lietuvos rašytojų.

Tai faktas, kurio negalima 
nuneigti. (V., geg. 16.) .
Bet Keleivyje (geg. 14 

dĄ tūlas “Pažįstamas” ra
šo: _

P. Cvirkai trūko ’ žinių, 
trūkb idėjų, trūko mokėjimo 
turimą medžiagą ir vaizdus 
suderinti ir sulieti į visumą. 
Jei Cvirka būtų pridėjęs 
darbo, įgijęs žinių, išdirbęs 
aiškių pasaulėžiūrą, — jis 
būtų virtęs garsiu rašytoju. 
Tuo tarpu Cvirka pasitenki
no komunistišku ponaičiavi- 
mu Kauno kavinėse. Darbi
ninkų gyvenimo jis nei ne
pažino ...
Šitaip piktai plūsta žy

mųjį rašytoją Keleivio ben
dradarbis, kuris pats apie 
rašybą,. matyt, tenusimano 
tiek, kiek asilas apie astro
nomiją.

Velionį piktai plūsta ir 
So. Bostono Darbininkas. 
Ten skaitomė:

Pirmoji žinia gegužėš 6 d. 
apie paslaptingą Cvirkos 
mirtį trumpa ir sausa. ' Ti
krai dar nežinia, nei kada, 
nei kur, nei kaip jis mirė. 
Rašytojas P. Cvirka, buvę tik 
37 metų.; Nieko nesigirdė- 
5b- apie- jo ligą, tad ibirtis 
tūrėjo būti staigi; ’ Greičiau
siai jis buvo sulikviduotas— 
tik-klausimas: Stalino bude-, 
lių ar Lietuvos partizanų ? 
Faktas #i lieka faktu, kad 
išgamų frontas neteko, jau 
tokių savo atkaklių propa
gandistų, kaip Nėries, Gi
ros, Cvirkos.

W. Pakeitimai, Kurie Mažai Ką Tepakeis
Jau rezignavo valstybės sekretoriaus pavaduotojas 

Dean Acheson.- Jo vieton prezidentas paskyrė poną Lo
vett Numatoma ir daugiau pakeitimų valstybes depart
ment^ Bet tie pakeitimai nepakeis valstybės depart- 
mentd politikos. Tą politiką nustato' prezidentas Tru- 

& mahafc ir sekretorius Marshall.

MENšEVlkišKAŠ 
APGAUDINĖJIMAS

Po antgalviu “Komunisti
ški ‘Baduoliai’”, St. Straz
das rašo:

• Lietuviai komunistai turi 
savo “darbininkišką susivie
nijimą.” Jie sako,, kad tai 
yra “broliška pašalpos” or
ganizacija, t

Jie sako tiesą! Štai, 
“darbininkiško susivieniji
mo” organas “Tiesa” gegu
žės 1 d.' laidoje juoda ant 
balto praneša, kad sausio 
mėnesį buvo sušelpti šie al
kani “broliai”:

, “J. Gąsiūnas $225.00, J.
Siurba $225.00, J. Orman 
$225,00, A. YakŠtienė $200.- 
00, B. Kalakauskaitė. $190.-

. 00, .J. Weiss $25.00”...
Visi neginčijami stąlinčai, 

jie gavp apie .vienūpliką 
šimtų dolerių. Dar kiti1 trys 
gavo ir atlyginimų sumai 
1,08 dol. ■ Viso kartu bus 
$1,230.15: . i

Tai $taip komunistai šie- 
naujasi. Kodėl . Tie? 7 Yra 
naivaus svieto, yra aklų 
bimbizmo plytiaižių , . . '

Vadinasi, -minėti asme
nys ima pašalpą iš Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo. 
Betgi tai šlykštus, ūpga- 
_—----

r

rW 'i r 'i 
vingas melds; Strazdas ži
no, kad jis ‘paneigia tiesą 
ir bjauriai meluoja.

Jo suminėti asmenys yra 
LDS centro darbininkai ir 
tos sumos nėra jokia jiems 
pašalpa, bet algos. Tos gi 
algos nėra per didelėSu Jos 
daug mažesnės, negu SLA 
centro darbininkų.

Šitaip faktus iškraipy
damas Strazdas pasirodo 
paprastu menševikišku ap
gaviku — apgaudinėja 
vo skaitytojus, mulkina 
suomenę. /

VETERANŲ ŽYGIS 
WASHINGTONE

Chicagos dienraštis 
nis rašo:

Apie 500 kąro veteranų at
vyko į Washingtona. Jie šiuo 
žygiu pagerbė žuvusius kare 
už laisvę ir padarė pažadus 
toliau vesti kovą už .demo
kratiją.

šis veteranų žygis supurtė 
reakcininkus, kurie isteriškai 
rėkia prieš “komunizmo pa
vojų” ir mano, kad jie dau
gelį žmonių išgązdina.

Šie veteranai yra komunis
tai. Jie to fakto ir neslepia. 
Tarp jų yra pasižymėjusių,- 
turinčių ordinus už aukščiau
sią pasižymėjimą kare.

Jie 
nūs ir 
Jauja 
statyti karo veteranams, 
programas 10,000,000 namų į 
5 ihetus.

Senatorius Vandenbergas 
piktai išmetinėjo 25 vetera
nams iš Michigan pas jį atė
jusiems. »

Sen. Martin; iš Pennsylva- 
nijos, priėmė tos valstijos ve
teranus, bet irgi piktai jiems 
išmetinėjo, karų jie komunis
tai1,- Jis negalėję nuginti gar
bingą rekordu .> ^augelio ko
munistų karo Jauke; bet jis 
sakė, kad komunistai neturi 
turėti jokių teikiu.

Tai kokią “demokratiją” 
senatorius Martin" skelbia.

Veterahų vadovybė išskaitė 
vardus žuvusių kare.

Tas žygis sostinėn kaip tik 
tokiu momentu, kada reakci-. 
ninkai isteriškai klykia lirieš 
komunistus, duos skaudų smū
gį skymui sukurstyti Ameri
kos žmones, įbauginti' dauge
lį žmonių.

Kariavę už demokratiją ir 
matydami dabar Ameriką pa
verčiant reakcijos gynimo 
tvirtove, karo veteranai, sako
ma, padarys ir daugiau vizi
tų ' savo kongresmanams 
senatoriams.

(V., geg. 12.)

sa-
vi-

Vil-

eina pas Ičongresma- 
senatorius. Jie reika
lu ėjau imtis namus 

Jų

ir

Praktiška Dukraitė
Tėvas nusivežė savo ma

žą dukraitę žvėrynčiun. Į- 
vairius žvėris bėžiūrinėda- 
mi, priėjo ir prie gorilos. 
Tėvas papasakojo, kiek 
drūtos ir piktos esą gori
los, jos dažnai užpuolančios 
ir užmušančios, net ir žmo
nes.

Mergaitė valandėlę bau
giai tėmi jo. drūtuolį gyvu
lį. Paskui ji rimtai prabilo: 
“Tėti, jeigu gorila išsilauž
tų iš klėtkoš ir tave užmu
štų, kūrio numerio busah aš 
turėčiau sėsti, kad pąrva
žiuoti namo?” :

Žmonėms' reikalinga . pir
ma įsigyti teisingus princi
pus, b jau paskui jie atliks 
prakilnius darbus.

Martin Luther.

DURYS ATSIDARĖ
(Tąsa)

Jis primerkė akis ir žiū
rėjo 4 ją nejudėdamas.
\—Mane? — Danute dar

Nuogarsiau nusijuokė 
kada? ,

—Sena meilė nerūdija. 
Atsimenat aną topulį? Ma
no padėtis, taip sakant, to
kia ;Aš niekam blogo ne
padariau, bet nespėjau pa
sitraukti ... Žmonės visko 
gali prišnekėti. O tu, Da
nute ... mane užtarsi . . . 
būk mano žmona!

Danutė matė jį pernelyg 
jaudinantis, pastebėjo ko
kios šlykščios pasidarė jo 
akys,, bet valdėsi^ .■ , k. ;

—Bet juk tamsta Karoli
ną myli? i v t .

—Mylėjau Karoliną, teL 
sybė, nes ji nemylėjo savo 
vyro. Bet, kai sužinojau 
tave gyvą, aš tik tavęs ir 
telaukiau . . .

Kas gi čia, sapnas ar ti
krovė? Kur ji atsidūrė? Ar 
ji sėdi su žmogum, ar su 
šliužu? Buožės sūnaitis, iš- 
sitrankęs po visus Lietuvos 
miestelius įvairiose įstaigo
se betarnaudamas, prieš pat 
karą tik porą kartų su ja 
pašokęs, drįsta kalbėti, kad 
jis jos laukęs, kad jis ją te- 
beinyli ! Ir ta kvailė, ma
tyti, dėl tokio nieko ėmė ją 
dar labiau nebeapkęsti^

Ji pakilo nuo stalo ir, at
sidariusi duris, garsiai su
šuko :

—Karolina!
Kai įėjo sesuo, Marijonas 

stovėjo vidury trobos kiek 
palinkęs ir sumišęs.

—Pasiimk tu jį ir mesk 
lauk.
- Ir pati išėjo į paupį.

• ' III ' -

Prasidėjo pirmoji bulvia
kasio diena.

Susipykusi su savo Mari
jonu, ir, matytis, su juo 
išsiskyrusi, Karolina sirgo 
ir gulėjo lovoje. Tėvas arė, 
Danutė su motina rinko 
bulves ir pilstė į krūveles. 
Diena buvo graži, saulėta. 
Senutė kaip mokėdama iš
pasakojo vargus vokiečių 
okupacijos metais, vis 
stengdamasi pridurti, kad 
dėl jos, Danutės, ne kartą 
vokiečiai norėję juos Raudo
nu gaidžiu paleisti.

Persirengusi kaimišku 
sijonu Danutė rinko bulves, 
dideles, gražias baltažiedes, 
ir viena ausimi klausydama 
motinos, prisiminė, kaip 
pHe.š pusantrų metų, kaip 
tik tuo laiku ji dar tebegu
lėjo apkasuose. Juodas kaip

Naujai išrinktas J.- V. Vaiz
bos Buto prezidentu Earl O. 
Šhreve, pradėjo savo pareigas 
tarnyboje .stambiajam bižnįiii 
sušukimu: V^moniį neapgau
site, suve^sdami viską ant pVe- 
kybininkų , už algomis palbk- 
dihiriia aukštyn fcaihy.’* Gi 
žmonės atsako: *‘Neapsigausi
me. Mes žibome, kad stambie
ji prekybininkai, industrialism 
.tai ir finarisfeyUi kalti už pa-^ 
kilhhą >

Kas Dedasi Anglų ir Amerikiečių Zonose?
Iš Vokietijos ateina žinių, kad anglų ir. amerikiečių 

okupacijos zėnose vokiečiai “badauja” ir kelia riaušes, 
Anglijoje tuo reikalu didelis susirūpinimas. Anglijos 
žmonės patys neturi pakankamai duonos, todėl duoti^vo
kiečiams jie negali. Iš Amerikos maisto jau buvo daug 
nugabenta, bet neužtenka.

Kame priežastis? Kodėl staiga pritrūko duonos?
Dabar paaiški. Pasirodo, kad tose zonose okupacinės

valdžios beveik nieko nepadarė, kad priverstkfarmerius 
aprūpinti miestus maistu/ Žemės reforma nepraveš ta. 
Turtingi, farmeriai ir dvarininkai, kurie kontroliuoja že
mės ūkio reikalus, sabotažuoja ir atsisako grūdus pri
statyti. Štai, kodėl ^liestuose atsirado duonos stoka-ir 
fedąS. ,.x .z • ' ;•

, Kodėl anglai lt amerikiečiai neima už gerklės- Vo
kietijos būožių ir dvūrįhinkų? šis klausimai nesupranta* 
mas eiliniams anglams ir amerikiečiam^Jšjų tik rei
kalaujama, kad jie patys mažiau v&lgytlį ir suteiktų 
maišto Vokiečiams. ' < 5 -

a ■ j)'.

'Rašo Jonas Marcinkevičius 
derva, pervertas raudonais 
liepsnos liežuviais, iš po že
mės pakilo dūmų stulpas, 
sproginėjo granatos. Ją vi
są aptaškė purvais. Ji vir
to kniūbsčia ir apkurto. 
Bet mintis,—ji manė,—gal 
paskutinė buvo ji, motina. 
“Kas dabar pasakys mano 
motinai, kur 'ilsis mano 
kaulai”?

Atėjo pietų laikas. Tė
vas supančiojo arklį ir pa
leidęs jį ;į pagriovį ėjo .mo
terų vidury, kaimiškais 
drabužiais Danutė . atrodė 
stambesnė, jps veidas buvo 
tampesnis, bet kažkoks la
bai artimas ir savas. Abiem 
seniam ji tokia ląbiau pati
ko. <.
<1—Tai \ką gi dabar ma
nai daryti? — pirmą kartą 
jos tėvaš užklausė.—Gal gi, 
sakau, pas mus liktum? 
Mudu jau seni. Broliai, 
kaip žinai, kapuose.

Danutė pajuto, kad tėvo 
balsas suvirpėjo. Ji žvilgte
rėjo į jį. Žymiai didesnė 
plikė ant pakaušio, o ūsai 
žilesni, akys dar šviesios, 
bet jau ašarojančios. Šian
dien jis nebetoks švarutis, 
kaip vakar, ^bet brangus ir 
mielas, kaip kadaise jau
nystėje motinai sakydamas: 
“Palauk, paląuk, nekurk.”

—Kad juodvi su ta Karo
lina kaip katės,—graudžiai 
nutęsė motina. — Juk kaip 
miela būtų, kad abi . . .

Tėvas atsikosėjo. Tai bu-, 
vo ženklas, kad jis piktas ir 
neturi ko atsakyti.

—Ne. Negaliu aš b&s 
jus pasilikti, — tarė. Danu
tė, kiek galėdama švelniau. 
—Manęs laukia pareigos. 
Pietų metu pasakysiu.

Motina 'nuėjo į trobą, o 
Danutė prie šulinio, plačiai 
atsiraitojusi rankoves, plo
vėsi rankas, prausėsi. Tė
vas jai pylė didele kvorta 
šaltą vandenį ir gėrėdama
sis kalbėjo: '

—Nebe merga tu, o ti
kras bernas. į Jei Karolina 
bent kartą tokiu vandeniu 
nusipraustų, jai, tur būt, 
ir padurkai prie blauzdų 
prišaltų. , :

-r-Tėveliai patys kalti. 
Užaugo nei šiokia nei tokia 
ir dabar, štai vėl . . . Gėda!

—Et! — numojo tėvas 
ranka ir pirmasis įėjo į tro
bą.

—Puikūs, geri seniukai, 
—suvirpėjo Danutei širdis, 
—ir vištik-gyvenimas suga
dino juos. Sugadino tie 
skarmalėliai, tie žmonės, 
kurie tik dangstosi gera šir
dimi.

Papietavę visi kažko del
sė, laukė, Karolina ,šį kar
tą pietavo drauge ir Danutę 
keletą kartų buvo užkalbi? 
nusi. Danute jai atsakė 
prabėgom, šaltai.'

-r-Tėveliai, po ryt aš jš- 
teku,—staiga pasakė Danu
tė.

—Už ko gi? — nustebo 
abu tėvai kartu. Karolina 
įtempė klausą.

—Už vieno šaunaus ber
niuko,—parodė ji dvi baltų 
dantų eilęs. ‘ ” •"

■ f—Jei generolas, sutinku, 
—mėgino, šypteiti - senis. 
Bet Danutė pastebėjo, kad 
jo ūsai suvirpėjo.
—Ar jis katalikas?

*—Kaip ir visi . Mudu 
drauge fronte buvome.

Ilga tyla.. . Tėvas* užsirū
kė pypkę, motina ilgai ske- 
petąitės1 kraštu trynė akis, 
o Danute atydžiai žiūrėjo 
pro langą.

—Jau tiek metų nematę 
tavęs,—pradėjo graudentis 
motina.— Ir V^l. štai nėbe- 
matysime. Tokia jau, ma*-

tyt, dievo valia. Bet šliūbą, 
tai, tur būt, bažnyčioj im
site?

—Nežinau, mam . . .
—Vaikeli, tik nepadaryk 

man gėdos senatvėje. Kuo 
galėdami prisidėsime . . . 
Žinoma, nebus toks šliūbas, 
kaip Karolinos, bet vistiek 
svarbu, kad su dievu.

—Mama! Priešas su
triuškintas, Lietuva laisva. 
Mes galime kurti savo gyve
nimą, kaip norime.

—O Jėzau Marija!—su
šuko Karolina ir pašoko.

— O tu nekvarksėk, —at
sigrįžo į ją Danutė. — Su 
manim greitai. Mesiu pro 
laAgą, tai ištikši . . .

Karolina išbėgo.
—Tdip, taip,—urzgė sau 

po nosia sėnis, lyg niekb 
negirdėjęs.—Bė pasėlio ne
žydi ir javai. Gal kada nors 
tas tavo jaunikis ir mums 
pasirodys.

—Ogi štai jis ir atva
žiuoja !

—Ar pablūdai, — sušuko 
motina.

Viską užmiršę abu seniai 
puolė prie lango . Už ju
dviejų nugaros stovėjo Da
nutė ir pasilenkusi savo 
garbana kuteno tėvo plikę.

Debesys uždengė saulę, 
nuo lango stiklų pabėgo 
spinduliai. ’ Dabar visi trys 
matė, kad keliuku tiesiai į 
Paurų trpbėsį atkinkuoja 
kumelaitė. Žmogaus nebuvo 
matyti.

— Ale tai jaunikis, — pa
juokavo tėvas. — Jo visai 
nematyti, tik arkliukas.

Danutė tylėjo, tramdyda
ma juoką.

— Ale tai tu man ir nie
ko nepasakyk, — staiga 
Jsusifūpirio^ motina. — Kaip 
dab'af Įneš jį priimsime? "

— Nesirūpink mama. Jis 
paprastas vaikinas. Kas li
ko nuo pietų, pavaišinsime 
ir užteks.

Kumelaitė artėjo prie 
Paurų trobesių. Dabar visi 
trys aiškiai pamatė, kad 
vežimėlyje sėdi apylinkės 
pirmininkas Vincas Kavo- 
liūnas. šalia jo nepažįsta
mas berniokas.

Jis. buvo įsisukęs į juodą 
apdulkėjusią sermėgą. Prie 
sudegusios daržinės sustab
dęs arklį, Kavoliūnas iššoko 
uš vežimo ir, berniukui kaž
ką. paaiškinęs, ėjo kiemų į 
trobą.

— Juk tai tas bedievis,— 
atsistojo ir sužiuro į Kavo-' 
liūną tėvas.

— Ne, tėte, tai mano su
žadėtinis !

Tėvo veidas pasidarė pil
kas. Jo 'kaktą išpylė pra
kaitas. . , • : a

— Jei taip, tai mano du-? 
rys tau amžinai /uždary
tos!;.. . •

Motina stovėjo lyg žadi 
netekusi. ,

— Sveiki, tėveliai, — pra
bilo Kavoliūnas, įėjęs į vi
dų, griausmingu balsu. — 
G t, aš ir antrą kartą pas 
jus! , / •; • . „

Tėvas kažką pašnibždo
mis atsakė.. Abu stovėjo 
kaip stovėję. .

Ant Vinco krūtinės žėrė
jo dvi “žvaigždės”. Juodo
mis Spindinčiomis akimis 
žiūrėdamas į senius, jis 
garsiai nusijuokė.

— Na, tėvai, kaip gyvuoji 
pats ir tavo šeima?

“Pasispaudė kaip vyrai 
rankom ir tiek, — pagalvo
jo motina, bailiai žiūrėda
ma į besijuokiantį Kavoliū- 
ną, —• net nepabučiavo”..

(Bus daugį.au)
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Dengia pievas mėlynžiedis raštas, 
Kviečio varpa kuždasi brandi,’ 
Tai gyvent pačilo mano kraštas, * 
0 su juo ir laimę atrandi.

šimtai tūkstan- 
atstatytų moky 

Z 4. Valonis.

Ten miestų alėjose, languose šaiposi 
fęjos-— . n * v

auksas su ašaromis maišosi..; , 
Čia pampas, tik pampas ir oras taip 

tvankus,
gaušiš jaučiasi laisvas... .

Kapso Sūnus.

Vaiskios dienos, kas pakeist galėtų, 
Kas šviesesnį kelių susiras, — 
Lydi vėjas upių žingsnį lėtų 
Per gimtuosius klonius į marias.

Tegul skausmas žemę išmėgino— 
Aidi balsai tėviškės.gyvos,— 
Kviečio varpoj iržiedelyj lino 
Išrašytas vardas Lietuvos.
Ir mąstau, tegul taip dienos rieda, 
Neapgaubti jų naktim klaikia,— 
Kai matau visų gražiausį žiedų 
Didelęs draugystės vainike.
Dengia pievas mėlynžiedis raštas, 
Kviečio varpa kuždasi brandi, — 
Tai gyvent pakilo mano kraštas, 
O su juo ir laiinę atrandi.

x V. Valsiūniene.

Didelis Knygų Pareikalavimus 5 
PANEVĖŽYS.—Paskutiniuo

ju metu miesto knygyne bu-« 
vo gautas didelis knygų 
transportas. Naujų” politinės 
ir grožinės literatūros leidinių 
išpardavimas vyksta sparčiai* 
Dažpai per vienų tik dienų 
panevėžiečiai ^įsiperka dau
giau kaip , 4,0.00 knygų. To
kio didelio literatūros parei
kalavimo mieste niekuomet 
anksčiau nebuvo.

Ar Kenčiate
NUO
• Galvos Skaudėjimo,
• Vidurių Suirimo,
• Nervų, k

• Nemigio,
• Gazų ir Išpūtimo—

iŠ priežasties
• Veiksminio 

Užkietėjimo?

Pampas
Ten miestai, asfaltai, granitas, 
ęia bakūžė sukrypusi stypso; 
žagrė, ir ta be noragų, 
ir Šuo nuplikęs tedrypso ...

Laukelis menkų, kukurūzų, 
keliolika kupstų pupelių; 
q ten, kur tik akys užmato: 
dirvonai, dirvonai be kelio. 

Gamta taip apmirus—nei jokio 
paukštelio;

vėjelis,, ir tas toksai tvankus; 
jei kur jr pražystą koks menkas 

žiedelis, ; .
tai ir vėl tuoj prie žemės lenkiasi.

Ten toli, mauroja galvijų pulkelis- 
ant žirgo gaušis juos gena . ?.

” * z ♦

Ne laukitėl Bukite «umanū«l Im
kite laikų — išbandyta Dr. Peter• 
Gomoxo. Daugiau negu liuoiuoto-

3-čias puslapis f '■ -
Laisvo—Liberty Lith. Daily * 
šeštadienis, Geguž. 17, 1947

Statybos Sezono Išvakarėse
Atšilus orui, respublikos < J 

statybose bus žymiai išplėsti 
darbai, šiais metais tam tiks
lui valstybė asignavo 50 mili-' 
jonų rublių, ši suma žymia 
dalimi panaudojama toles
niam krašto supramoninimui.

šalia praėjusiais metais pa- , 
statytų patalpų iškils nauji ./ 
“Elfos” pastatai, kurie bus j 
sujungti į vienų didelį korpą. 
šiais metais numatyta pareng- 
ti montažui visus šios elektro- 
motorų ir radijo aparatų ga
myklos cechus. Naujoje penk- j 
mečio statyboje “Kaitroje/' Ja 
gaminsiančioje santechnikos 
įrengimus, vykdomi* pagrindi
nio korpo ir kitų pastatų den
gimo‘darbai. Ir čia šiemet 
bus užbaigti statybos darbai. 
Mineralinių trųšų “Artojo" 
fabrike vasaros metu bus 
vykdoma antros eilės statyba.

Lygiagrečiai bus tęsiami bei. ■ 
pradėti iš naujo eilės kitų 
stambių pramonės objektų 
statybos darbai, šalia x nau- J 
jųjų statybų iškils ir darbi
ninkų bei tarnautojų gyvena
mieji namai, šiais metais jų 
statyba numatyta pradėti Ak- 1 
menėje, kur išaugs stambus 
cemento fabrikas, IT kitur. .

augmenų. Prėdedr nerangiai žarnas 
veikti. Pagelbsti joms praialinti 
užkietėjusias i i m a t a s iivaro 
užkietėjimo gazus ir iiputima — su; 
teikia skilviui ta malonų jausma ra
mumo ir Jilumos. Persergėjimas: 
vartok taip kaip nurodyta.

Įsigykite Gomoxo juių apylinkėje arba 
paalūaldto del m<i«ų specialaus susipa
žinimui'’ pasiutimo—ir gausite—

PRIEDO Bandymui Bonkutes 
DR. PBTBR’S OLEJO LINIMENt — 
antiseptikas — kuris suteikia greita paleng
vinimą nud reumatiikų ir neuralgiJkn 
skausmu, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusiu ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykttelčjimų.
PR. PETER’S MAGOLO — alkalinąs — 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rukiues 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit šj 
lymo” K

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit man 
ketą regulerj i I uncijų 
vertės bonką Gomoxo ir 
—60<į vertės — i___ ...
kūtes Olejo ir Magnio.

“ŠpeciaI Pasiū- 
uponę — Dabar

_____ „...S. ‘ ' i apmo
kėtą regulerj 11 uncijų $ 1.00 
vertės bonką Gomoxo ir ekstra 
—60S vertės —- bandymui bon- 
kūtes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D, gaidos pridėtos).

Kovų aidai vis nenutyla, 
Nors taika paskelbta, , 
Iš vargo liaudis veržia^i-kyla, 
Ir nori būt laisva.

Tironai amžiais pratę misti 
Prakaitu žmonių, 
Vistiek turės’kada užmiršti, 
Kad turi jie vergų.

Nei šautuvų-ka>iuolių plienas 
Liaudies nenumalšins, 
Herojų žus šimtai, ne vienas, 
Nauji karžygiai gims.

r jNesustabdyt upės bėgimo, 
Aušros nebeuždengt, 
Nes liaudis laisvę jau pažino, 
Ne jumis ją sutremt.

Kovos dar galo nesimato, 
Dar daužos kraugeriai, 
Kiekvienas tęsti ją privalo, 
Į kovą, ei, draugai...
. . * P. Pilėnas

Jūs, Mano Dainos >*■»».
Jūs, mano dainos gimę usniuotuose dirvonuose, 
Ten, kur išalkęs prakaito slampinėjo vargas, 
Ten, kur pakuliniuose, arba dryžuose 
... marškiniuose, > 1 ’
Kad pasotinti vargą, dirbo ir prakaitavo 

vergas.
Mano dainų žodžiai rimavosi dulkėse fabrikų, 
O stygos jų sklandumui, rastos darbo gyslose. 
Meliodija jfata kosulyje paliegėlių pilkų — 
Iš tų krūtinių, kur Kocho bacilas dainavo ir 

vystėsi.
Išmokau dainuoti ir nejudomųjų turtų 

.statyboje,
Kai liesųjų bedirbant kaulai nuo svorio 

braškėjo,
Kur darbo žmogus, arkitektūros grožybėje
Vieton van’denio—prakaitą mūran vis liej.o.v ■. 1 1 I • • ,■ »
Gaidas mano dainai davė Naujosios aušros, 
Kuriąs pranašauja, kad žmogus jau daUgiau 

nevergaus. '
Kai kovų'sprendžiamųjų J>uš praėjusios audros, 
Tai kd vertas žmogus, tai ir gaus.
Už tai, jūs mano dainos būsite nemirštamos 
Amžinai ir mūza, tų mhno, gyvensi liaudyje, 
Už tai, kad mano spėkos, nors jau ir dildamos 
Be klastos, vis tarnavo darbo žmonijai.

*, 1 Biednos.

Adresss........... .................... —.......

Palto Ofisas........ ...................................-
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.

Dept 674'MB 
2501 Washington Blvd., Chicago 12, Ill.. 
256 Stanio* Bt. Wlnnlpoa. Man.. Can.

1918 metai.
Kaip žiburėliai dega parodoje išstaty

tame Lietuvos žemėlapyje raudoni taš
kai: tai yra miestai ir apskričiij centrai, 
kur valdžia perėjo į darbo žmonių ran
kas. Vilnius, Kaunas, Šiauliai, Panevė
žys, Telšiai, Tarasai—beveik visa Šiau
rės ir Šiaurės-Rytų Lietuva jau nusime
tė buržuazijos jungą. O viršum žemėla
pio—-pirmojo Tarybų Lietuvos Liaudies 
Komisarų Tarybos pirmininko portre
tas — draugas Vincas Mickevičius- 
Kapsukas, kurio vardas gerai žinomas 
Lietuvos darbo žmonėms.

Pirmoji šalis, ištiesusi brolišką ranką 
jaunajai Tarybų Lietuvai, buvo Tarybų 
Sąjunga. Jos didieji vadai—Leninas ir

• Stalinas—pirmieji pripažino Lietuvą ne
priklausoma valstybe.’ Štai kabo tas is
torinis dokumentas, pasirašytas paties 
Lenino:

“1. Rusijos Tarybinė Vyriausybė 
pripažįsta Lietuvos Tarybinės 
Respublikos nepriklausomybę...”

Lietuvos buržuazija su Vokiečių ir 
kito plauko baltagvardiečiais visomis 
išgalėmis stengiasi pasmaugti jaunąją 

t Tarybų Lietuvą. Darbo liaudis pakyla
• kovai, štai žygiuoja į frontą lietuviai 

raudonarmiečiai, štai ruošiasi' spren
džiamoms kautynėms dėl gimtojo kraš
to laisvės ir nepriklausomybės.

Kova laikinai pralaimėta. Praside
da dvidešimt metų užtrukęs Lietuvos 
buržuazijos siautėjimas.

Į gilų pogrindį įvaroma vienintelė 
partija, stovėjusi Lietuvos darbo žmo- 

. nių interesų sargyboje—Lietuvos Komu
nistų partija, išvaikomos darbo žmonių 
organizacijos, auga išnaudojimo jungas. 
Tačiau, nei kademiškos žvalgybos taiko
mais inkvizicijos bįidais, nei melagingo
mis liaudininkų bei socialdemokratų 
192'6 metų, frazėmis nesiseka buržuazijai 
numalšinti vis aukščiau kylantį revoliu
cinį judėjimą ir 1926 metų pabaigoje 
Lietuvos buržuazija nusprendžia grieb
tis atviros fašistinės diktatūros. Įvyks
ta kruvinojo Smetonos, Voldemaro ir 
budelio Plechavičiaus organizuotas fa
šistinis perversmas. Štai foto nuotrau
koje tankai ties išvaikytojo seimo rū
mais, štai fašistų patruliai Kauno gat- 

, vėse, skelbimas apie karo stovio įvedimą, 
štai pranešimas apie 4-rįų geriausių 
kovotojų—Karolio Požėlos, Juozo Grei- 
fepbergo, Kazio 'Giedrio ir Rąpolo Čar- 
,no—sušaudymą. Jų portretai—juoduo
se rėmuose. Jų žvilgsnis 
drąsus. Žengdami po fašistų šautuvų 
vamzdžiais, jie žinojo, kad reikalas^ dėl 
kurio jie atidavė savo jaunas gyvybes,

• yra teisus ir turi laimėti?^ -
Lietuvos Komunistų partijos v vado

vaujama lietuvių tauta vis ryžtį 
kyla į kovą, /štai paveikslai, vaizduoją 
Suvalkijos valstiečių 1936 metų sukibi
mą. Smetonos budeliai sušaudė taikin
gų valstiečių minią,—štai guli jie; vals
tiečiai, aplaistę savo krauju gimtosios 
Suvalkijos žemę.

Kauno nuotraukos. Didžiulė darbi
ninkų minia užtvindė gatves. Ryžtingi 
veidai... 1936 metų ■ birželio 17 dieną 
smetoniškoji policija apšaudė darbinin
ko Krasnausko laidotuves .

Lietuvos. Komunistų partija telkia 
kovai prieš 'išnaudotojus bendrąjį anti
fašistinį frontą. Iš gilaus pogrindžio 
partijos kovai vadovauja vienąs seniau
sių Lietuvos bolševikų—Antanas Snieč
kus. štai jo portretas,—Lietuvos darbo 
žmonės gerai pažįsta jį, ilgametį LKP(b) 
CK sekretorių, TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos deputatą. ■; / * G

Vis daugiau pasirodo antifašistinių la
pelių. Sunkios bausmės gresia jų lei
dėjams, bet niekas negalėjo palaužti ko
munistų atsidavimo Lietuvos darbo 
žmonių interesams, štai į parodą iš 
žvalgybos archyvų pakliuvusi foto v nuo
trauka: žvalgybos agentų pagauta gar
si “Spartako” nelegali spaustuM šim
tus tūkstančių ugningų lapelių spėjo ji 
palėisti į Lietuvos darbo mases,—štai ko-

Vilniuje Parodą “Lietuvos Liaudies Kova 
Del Išsilaisvinimo” Aplankius

dėl tokiu ramiu veidu stovi ties sukrau
tais spaustuvės įrankiais ir išspausdin
tais lapeliais spaustuvės šeimininkas 
ir raidžių rinkėjas drg. Juozas Micke
vičius, gavęs už tai 15 metų sunkiųjų 1 
darbų kalėjimo.

1940 metai. Istorinės liepos 14-15 
dienos. Pirmą kartą savo istorijoje lais
vos Lietuvos gyventojai renka savąjį vi
sos respublikos valdymo Organą. 95.51% 
— didžiulė gyventojų dauguma — daly
vauja rinkimuose, 99.19% visų balsavu- 
sių pasisakė už Lietuvos darbo liaudies 
sąjungos kandidatus.

Lietuvos seimas visais balsais nu
sprendžia 'prašyti TSRS Aukščiausiąją 
Tarybą priimti Lietuvą į Tarybų Sąjun
gos sudėtį. Štai matome Lietuvos at
stovus TSRS Aukščiausiosios Tarybos 
tribūnoje. — vienas seniausiųjų Lietu
vos bolševikų Didžiulis, 20 metų kalėjęs 
fašistų kalėjimuose Zibertas, surišęs sa
vo gyvenimą su kovojančios liaudies li
kimu Adomauskas, — ir tėviškai žiūri j 
juos* tas, kieno vardas jau seniai tapo vi
sos pažangiosios žmonijos vėliava—Sta
linas.’’

1941 metų birželio 22 dienos sekma
dienio rytas.

Prasideda' sunkiausias Lietuvos gyve
nime laikotarpis. Siaučia vokiškieji oku
pantai ir jų vietiniai pakalikai—buržu- 
aziniai-buožiniai nacionalistai* - .

Štai nuotraukoje baisusis 9-tas fortas 
ties Kaunu. Milžiniški grioviai prigrūs
ti žmonių lavonų — apie 70,000 žmonių 
rado čia savo mirtį. Štai Parteriai — 
šimtas tūkstančių žmonių buvo čia nu
kankinta ir sudeginta.

žemė, gyvas ir negyvas inventorius, 
derlius atimami iš naujakurių ir vėl 
pereina į ponų rankas/ o. patys .nauja
kuriai paverčiami vokiečių ir dvarpo
nių vergais. Štai matome Jtozes 'pasi
rašytą'įsakymą: “Naujakuriai laikomi 
samdiniais šeimininkų, kuriems grąži
nama žemė.” • / ’ . 1 i

Uždarytas universitetas—štai' Kauno 
universiteto durys užkaltos lentom ir 
vokiečių sargybiniai saugoja šį senąjį 
kultūros židinį. - . . ( P .

Tą juodąjį darbą atlikti vokiečiams’ 
aktyviai padeda jų lietuviškieji šunyčiai. 
Šie lietuviu tautos išgamos, sutepę shvo 
rankas lietuvių krauju 
plechavičiai, paukščiai, Urbonai liokajiš
kai tarnauja ąavo ponams—Rentelnui ir 
jo sėbrams; išduoda ir žudo lietuvius, 
grūda juos į vokiečių katorgą, .padeda 
naikinti Lietuvos valstybingumą.

Plinta lietuvių tautos kova prieš oku
pantus. Tuo laiku, kai didvyriškoji Ta
rybinė Armija triuškiną vokiečius ties 
Maskva, Stalingrade, partizanai tolima- 

au mę užnugaryje triuškina karines vokie
čių pajėgas, štai .dešimtys tų liaudies 
didvyrių—matome juos kautynių metu, 
žygiuojančius į kovą, poilsio metu ties 
laužu, v \

Savo juodu krauju sumoka vokiečių 
okupantai už grobuoniškas užmačias pa
vergti lietuvius, kolonizuoti Lietuvą. 
Daugiau kaip 10,000 hitlerininkų žūsta 
nuo partizanų kulkų, 633 kariniai eše
lonai nurieda nuo bėgių ir sudūžta į ši
pulius, 30 karinių sandėlių, tiltų ir kitų 
svarbių karinių objektų išlekia į orą. 
Štai buvę sudaužyti vagonai, dar tebe- 
rūkstaptieji garvežiai.

Štai tų didvyrių portretai 
rėmuose šlovinga mirtimi žuvusi,kauty
nėse Marija Melriikaitė, štai Tarybų Są
jungos didvyriai Apyvala ir Urbanavi
čius, štai tie, kurie betarpiškai vadovavo 
jų įcovai: Lietuvos Partizanų Judėjimo 
štabo viršininkas Antanas Sniečkus, po
grindinio LKP(b) šiaušes srities komi
teto sekretorius Motiejus Šumduskas, 
pogrindinio LKP(b) pietų srities komi
teto sekretorius Genrikas Zimanas.

Žemėlapis, vaizduojąs garbingą lietu
viškosios divizijos praeitą kelią—Volgą, 
Oriolas, Baltarusija, NeVelis, Polockas, 
Šiauliai, forsuojama Dubysa, paskui Ne
munas, išvaduojamos Tilžė, Klaipėda.

10 0 — . -L (1804—1857)S “Muzika — siela mana.”
® ® ® ® ■■ -h “Mužiką kurią, tauta, ■

MRMRfek ‘ mes, kompozitoriai, ją daįlihame.”■ H B šie,Glinkos žodžiai — tikroji jo auto-B Rafija/vB B B B B® B H mLS Bm Daugiau kaip prieš šimtą metų rusųB B B B B B muzikoje įsiviošpatau
" " " " " Tuo metu Vakaruose :

Šopenas, Sumanąs, pradeda savo kūĄrbą 
Vagneris. ;

Rusijos muzikos tėvas Michailas Iva- 
novičius Glinka atvėrė te^yhes duris Eu
ropos muzikai,, ir Vakarų mužiką pirmą 
kartą pasiekė Rusiją.

Iki Glinkos rusų mužikipio meno, pla
čia to žodžio prasme, nėbuVo. Ji tebuvo 
rusų buržuazinei aukštuomenei pramo
gos dalyku, ir jai vadovavo artistai — 
atvykėliai iš Vakarų. < .

, Glinka pirmas davė pagrindą muziki
niam išmokslinimui- Rusijoje. Glinkai 
pasirodžius, Rusija, muzikos kultūros at
žvilgiu, įeinaz kaip lygiateisis narys į pa
saulinės muzikos* šeimą. Įeina staiga ir 
ryžtingai, kaip kažkoks pasakiškas mil
žinas. .

Glinkai sukūrus “Ivano Susanino” 
operą, gimė tikrasis rusiį muzikos aukš
tos kultūros menas. Šios operos premjera 
buvo didelis įvykis rusų mėno istorijoje. 
Tuometinės Rusijos visūoihėhės pažan
gieji atstovai sugebėjo įvertinti Glinkos 
kūrybinio žygio reikšmę. Jie pamatė ja
me rusų muzikinio meno būsimos pasau
linės šlovės pradžią* ,

“Kai kurie iš aristoktattį, — rašo 
Glinka savo “Užrašuose,” — kalbėdami 
apie mano operą, sakydavo su panieka: 
“Tai — vežikų muzika.” Tai gerai ir net 
atitinka tikrovę, nes mafio iŠrtianymu ve
žikai geriau nusimano, negu ponai.”

Kitu savo šedevru — opera “Ruslanas 
ir Liudmila” — Glinka atskleidė muziki
nei kūrybai visiškai naujus horizontus, 
naujus beribius galimumus. Jo genijus1 
numatė kelius būsimoms muzikų kar
toms.

Puškino poema “Ruslanas ir Liudmi
la” ir Glinkos opera, parašyta tuo pačiu 
siužetu, savo istorine reikšme yra pana
šios. Šiedu kūriniai pirmą khrtą suteikė 
Rusijos literatūrai ir mužikai visišką na- 
cionalįnį savąrankiskumą. , * s

“Puškino “Ruslane ir Liudmiloje” 
poezija padarė milžinišką Šuolį pirmyn, 
ypač technikos atžvilgiu, neturėdama pa
vyzdžio rusų literatūroje,” — sako Bie- 
liriskis. — Nei vienas iš, rusų kompozito
rių niekur nebuvo taip artimas Puški
nui, kaip Glinka savo “Ruslane.”

Glinkos opera puikiai ir įstabiu jaut
rumu perteikia Puškino eilėraščių har
monija, formos aiškumą ir skaidrumą, 
poemos epizodų nuotaiką.

Glinka ir Puškinas — du didžiausieji 
rusų tautos meno kūrėjai, genialūs rusų 
poetinės ir muzikinės kalbos kūrėjai.

Su Puškino ir Glinkos “Ruslanu ir 
Liudmila” į rusų meną įžengė naujas 
liaudiškumo ir demokratizmo eĮementąs.

Glinka privertė visą civilizuotąjį pa
saulį atkreipti savo žvilgsnį1 į rusų, muzi
ką, tvirtai ir ištikimai pamilti ją.

Dvi ispaniškos overtiūros, geniali 
“Kamarinskaja,” puiki muzika dramai 
“Kunigaikštis Cholmskis,” 90 romansų 
— visa tai “amžinas Glinkos indelis į 
rusų meno kūrybą.”

Glinka įasmenina savimi ištisą epochą 
ir visą liaudį, jo muzika artima ir brangi 
tarybinei liaudžiai.

Tarybinė muzika yra masinė ir giliai 
liaudinė. Įsisavindama ir perdirbdama 
visas amžių kultūros vertybes, ji vystosi 
klasikinės rusų muzikos pagrindu. Ta
rybinė muzika apsčiai semiasi iš didžiojo 
Glinkos muzikos tradicijų. Glinkos mu
zikoje mes visuomet girdime tikrąjį, 
skaidrųjį liaudies balsą.

Glinkos muzikinė kalba yfa nenutrūk
stamai susijusi su liaudies mintimi ir 
jausmais, su liaudies išgyvenimais^ štai 
kodėl ir mūsų laikais Glinkos mužiką 
skafriba visur. ' ( -

’ J Prof. Ė. Gdlkauskas.
■ ' • ■ i * ’ ’ 4 .

Atėjo džiaugsmingą pergalės dięna.
Prasideda naujas gyvenimo baras 

atstatyma^, karo ii* ok 
tų žaizdų išgydymas. < 
darbas T _‘ .
publikų paremta, didžiausio darbo pa
kilimo pagauta, mūsų darbinga liaudis 
statosi sau naują gyvenimą. Pradeda 
rūkti atstatytų fabrikų kaminai, nauja
kuriai vėl pradeda dirbti jiems Tarybų 
valdžios grąžintą žei 
čių moksleivių užpili
klų klases., ’ r......
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FRANK KRUK
. arba Graborius Pranas Krukelis
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—Tieją sakant, ponas, nenorėčiau 
parduot, — susigriebė DirgelęyiČįųs, 
stengdamas mintimis . suskaityt perdėtą 
elektros stotelės vertės kainą.—rjokiu Ru
du nenorėčiau. Pripranti žmogus, kaip 
prie savo kūdikio. Sakoma, kiękvienam 
savi marškiniai arčiau kūno. Jaučiu, 
malonu turėti kokią nuosavybę. Q aš... 

. gera man, kai pamatau įsižiebiant.
Burmistras priėjo prie sienos ir pa

spaudė mygtuką.
—Matote,—cvakt, ir šviečia, ponas.^ 
Jis vėl užgesino. ’
—Cvakt, ir nebėr... Na, stotis nekokia, 

bet vis dėlto šviečiasi žmonės.
—Keli tūkstančiai būtų jums taip pat 

malonumas, — sakė Frankas, nusitvėręs 
petnešos.

—Taip, keli tūkstančiai! Suprantu, 
ponas, suprantu. Žmogus ne dėl tų tūks
tančių, sakoma, gyvena. Kiekvienas sa
vaip idealistas. Paimkime, kad ir mane. 
Juk ne daiktas, o meilė, kaip sako, trau
kia prie daikto. »

’Įsisiūbavo derybos ir graborius supra
to burmistrą, norintį parduoti stotį, bet 
kartu ir Franko dalininku būti. Fran
kus pabrėžė savo džentelmeniškumą, kad 
tokia stotelę jam jokia konkurencija, jis 
duosiąs prie upės energiją ar^ šiaip ką. 
žodžiu, pamėtysiąs kas iš to iseis.

Išėjus grąboriui, Dirgelevičius pašoko 
ir atsinešęs skaitliukus ėmė daryt savo 
turto patikrinimą, pats sau kąlbėdamąs:

—Kad dabar'taip milijoną... milijo
ną kpkį! . '

Paskum jis vėl skaitė-:—Du tūkstan
čiai keturi- šimtai, paskolinta trys tūks
tančiai... metinis nuošimtis septyni šim
tai...

Staiga pažėrė skaitliukus ir, pakrapš
tęs pakaušį, ištarė:

—Joukun darbs, Agne! Ei, Agne! Sa- * 
kiau kanarėles palesinti. Py-py-py! — 
pripuolę burmistras prie paukščiukų. — 
Ir gert mažučiai ištroškę...—Py-py-py... 
—įsikandęs paišelį šokinėjo burmistras, 
išsišiepęs į paukščiukus.

Jis vėl brėžė skaitmenis, užsigulęs ant 
stalo, o kai prisivarė iki dvylikes, tūks
tančių savo turto, vis tebekalbindąmas 
kanarėles, tuo metų graborius įžengė į 
klebonijos prieškambarį. Vos jam pra
vėrus duris, kažkur nuo lubų ar langų 
purptelėjo višta, išgązdinta, garsiai ku
dakuodama, tarp kojų šmurkštelėjo ka
tinas, ar kitas koks gyvulys, o priešais, 
ant trumpos grandinėlės pririšta, pasi
tiko įgarsiu lojimu kalė, prie kurios 
muistėsi; pilvu šliaužydami, kelį naujagi
miai.

Krukas tiek išsigando viso to kleboni
jos žvėryno, kad nusiėmęs skrybėlę pra
dėjo gjntis nuo kalės, jau buvo, besitrau
kiąs atgal, kai čia pat išdygo visas duris 
užimdamas ilgas, aukštas, keistų, aprė^ 
du, lyg tai sutoną, lyg moterišką sijoną 
įsivilkęs, pasiraitojęs rankoves, klebpnas. 
ir, kumšties grasinimu apraibinęs kalę, 
paėmęs svečią lyg už sprando, lyg už al
kūnės, tarė:

—Milosti prosim!. Na, gerąi, kad at
ėjote, o as ąną vakarą ir ieškot buvau 
sumanęs. Gut, gut! Eikite pąs mane. 
Čia, čia prašom. Nęųžlipkit ant viščiu
kų... ląbai vėlyvi... domine/

Tikrai Frankui tarp kojų pasipylė 
viščiukai, kurių vieną klebonąs pasilen
kęs nutvėrė už kojos ir sviedė į kampą, 
sakydamas: ,

—Štiš, pas motiną, pliki!
Klebonas savo salidnėly buvąųžs.itaisęs 

kažkokius svarsčius, pasistatęs milžtų- 
vęs,. ant grindų matęsi sutrintos obuolių 
žievės. Frankui, • ųespejusiam pasidai- 
ryt, kąs čia -klebonas,' parodęs
vietą sėstis ant sew sofos, pats užsigu
lę visu kūnu stątipąitę .

—Matot,—monopolis! Vot vąm, ir 
vyno bus. Pats išsisunkiu. Nęgąluųa ki-

’pra- 
mąnpr amžių-

f '*r • y

Vilnies Suvažiavimas į Banyte Pav$#

< (Tąsą)
, Tokių neapčiuopiamų svajonių Fran
kas Lietuvoje neturėjo. Gal... bet pir- 

. miausia jis buvo dolerio, o ne milijonų 
žmogus. ' Kad graboriaus galvoje pynė
si kažkoki planai^ tątąi visi spėjo. Pri
ėmė graborius visų patarimus, pritarė, 
sakyęįąmas šiur, ir, rodydamas atitinka
mą pagarbą, net menkos kertės Dūdos 
fantazijoms.

Pradėjo Krukas nuo visai paprasto: 
mažų aukų bažnyčiai, našlaičiams, pa
minklo statymui. Paskum, kaip džen- 
telmąnas, atsilankė pas burmistrą.

Dirgelevięius labai apsidžiaugė tuo 
vizitu ir tuojau iš spintos, ištraukė dviejų 
spalvų krupniko. Tą4 pačia proga jis pa
rodė svečiui sienoj kabančius ir labai re- 

Xus, žymaus dailininko pieštus paveiks
lus. Vieno apačioje, kaip jau žinot, bu
vo parašyta: Vęlnias akėčiose. Ties ki
tų sustabdęs burmistras paaiškino, ką 
rejškia parašas: Bailus žmogus eina per 
tiltą. Paveikslai, burmistro nuomone, 
labai brangus, ir gal kelių tūkstančių 
vertės, nes seniau jie buvo kažkokio grą- 
fp nuosavybė. Frankas paklausė vis dėl
to kainos, o sužinojęs nemažą sumą, nu
sprendė, kad paveikslai geri. Greitai jis . 
nbo, burmistro kūrinių nusigręžė, nusi
žiovavo ir, paragavęs krupniko, paklau
sė, kiek kainuotų fabriko kaina bonkelė. • 
Dirgelevięius iš karto suprato Kruką ir 
atsakė, kad krupniko fabrikas—juk tai , 
geriausias sumanymas. Jeigu vidutiniš
kai visos Lietuvos ' valdininkai išgeria 
per metus* tiek ir tiek bonkų, jo turi
momis žiniomis...

Krukas vis dėlto neparodė didelio dė
mesio krupnikui ir vėl atsigręžė į pa
veiksią—Velnias akėčiose.

Abu bandė kalbėti apie šį bei tą, daug 
jąu ką perkalbėjo, bet Djrgelevičius vis 
neišgirdo iš anrerikono nei staigių pa
siūlymų, nei pasisakymuT"kuriuo reika
lu atėjęs. Krukas gal nesiryžo, gal žai
dė, kaip žaidžia graborius savo busimuo
ju klijentu. Abiejų ąkys nukrypo į lan
go pusę, ir burmistras pirmas pasakė, 
kalbos ratui pasibaigus: ' 1

—Ruduo, visai ruduo... kaip greit. Po 
savaitės ir/ lapų nebeliks.

Grąboriųs patvirtino, kad ruduo/
Valandėlę, patylėjęs, Dirgele/ičius pa-' 

ėmė laikraštį, .pervertė jį ir netrukus at
liepė:

—Neramumai viąur, ponas... Visur 
suirimai, ftašo, Ispanijos karalių išvijo 
vakar. Ar tai gražu, ponas Krukai? 
Jpukun darbs, juk karalius — gali sau 
būt karaliumi. Dabar karaliai visai 
prastučiai. Dabar Mussolinis, ot!

—O, yes! Bolševikų darbas. Kara
lius gali būt. Liętuyiąi taipf galėjo pada
ryt. jįę būtų didelius pinigus iš turis
tų padarę. žiūrėkit^ ponas šerifai,—pa
rodo mūsų amęrikĮęčįąms Anglijos kara
lių—pąįma tik pp pų§ę Oderio, ir biz- 
$$! v

Tuo tarpu murktelėjus į salionėlį, iš 
virtuvės, burmistro tarnaitė, kuri naktį 
pabūdavo-ir žmona, taip ir stvėrėsi už 
laikraščio:

—duonas, vaje Į 0ią pernykštis, musėt! 
Dąr naujo paštininkas neatpęšė. Pasidė
jau, saka.u, yrą patarimų šeimininkėms, 
kaip konfįtųrus šmožyįį...

—Rą ąmųžyiįl JĮarbari^ma^ Ą^nę. 
Sąkiaų ippkykis lietuviškai? Reikia, ąą- 
kyti—uogas; raugti. įoukun' darbs! Nęs- 
kisk-r^usigėdęs tarė burmistras ir, lyg 
teisindamasis, Krukui pasakė:

—Joukun, karaliai tie, Mussoliniai 
kas dieną pabėga, o rėvoliucijos^serijo- 
mis, ponas... Negali sųspėt pė laikrašty. 
Kas bus, kas bus iŠ to pasaulio. Karas! 
Dujų visokių prigalvojo. \ < 
'. —Aš su tamsta, Šerifai, nore- # 
jau pakalbėti dėl jųsų Jjyiejų ąęklių ka
tilo, Kaip Čia vąęiiną. ^evĮęiškU jį.

—Dovanokit, ‘ nęsųpr^taų.
—Jųsų-šįtą elektrą. Ąž ją manau nu- 

grįąųt if statyt naują.
—Nugriaut? Tai kaip nugriaut, juk 

tai mano! Nesupratau, dovanokit...— 
burmistro pakinkiai pradėjo* drebėt, bet 
neilgai, nes graborius jį greit prajuoki
no* 'S ; ,

—Parduokit šjt^ imbriką, o ne—pra
šom į kompaniją! ‘ • -

vyno bus. rats issisunkiu. JNęgą^ą, ki
taip viengungiui. Bobų nelaįkąu, ponas 
Krukai/Kas iš jų nauda,- 
dėjo juokauti klebonas,,— 
je jau nebešildo...

Pamatęs klebonas^ kad Krųkąs plačiai 
nusišypsojo, prąsklęidęs ąuksinių dantų 
eilę, prisegė dąr kažką ąpįe bolaas.. Grą- 
borįus buvo besėdąs, bet pajuto^ negreit 
pasieksiąs sofos dųgpą, griebei ranko
mis ir su viskuo atsidūrė ant žęjąięs.

'(Bus daugiau)

’■'.i ' .. ........

Su Sveikintais 1 Sųsiąstą
Virš 4 Tūkstančių Dolerių

^CHICAGO.— Praėjusį sek
madienį, gegužės IĮ, Lietu
vių Auditorijoj įvyko metįnįą 

. Vilnies dąĮipinkų suvažiavi- 
ipąs. Delegatų dalyVąyo apie 
175. Pirmininku išrinktas se
niau buvęs Vilnies spaustuvės 
darbininkas'V. Vasys. (Dą-( 
b£r jis gyvena ant farmos 
Indiana valstijoj); pirminin
ko pagelbininku r— A. Yuris, 
chįcagietis. v Administracijos 
raportą davė manadžerįs M* 
Ząldokas; už redakciją —- V. 
Andrulis,. Tąipgį trumpaį 
^ajbėjo angliško, skyriaus ye- 
dęjąs J. Sąkaląs. Sųyąžiąvi- 
mo sekretorium paskirtaą jau
nuolis Bątutis.

Po administratoriaus rapor
tų buvo duoti1 keli klausimai 
bei trumpos diskusijos.^ Ant 
redakcijos raporto buvo ilgo
kos diskusijos, bet viskas* ėjo 
ramiai, be’ užsikaršęiavimų.

' Buvo priimtos kelios ręzo- 
Ęųcijos svarbiais klausimais. 
Jos įelpa Vilnyje.

Po diskusijų ir naujų su
manymų skaityti syęikinirnąi, 
kurių buvo dąug ir visi atėjo 
“ne tuščiomis.” Stambiausia 
suma su pasveikinijnu buvo 
nuo draugės' Konstancijos 
Abekienės — $500! Iš dau
gelio kolonijų > buvo po virš 
šimtinę. Kiek teko tą vaka
rą sužinot, tai jąu buvo gau
ta virs 4,000 dolerių. Girdė
jau, kąd ir ant rytojaus po 
bankieto. dar atėjo, sveikini
mų su pinigais. ĮTeKųrie gė
ri vilniečiai, sveikindami su
važiavimą, atsiųsdami dešim
tinę ar daugiau, sakė: “Tai 
atsakymas lietuviškiems " fa
šistu o jautiems laikraščiams ir 
asmenims, kurie puola mus ir

„■I...I . .... .. .. e

piūsų spaudą” . , , Tokia su
ma pinigų su sveikinimais pa
rodo, kaip mūsų pažangūs 
darbininkai ir nekurie biznie- 
riąi bei profesionalai. įvertina 
Vilnies gyvavimo svarbą šia
me ląike.

.Suvažiavimui x užsibaigus, 
apie 7-tą valandą buvo duota 
ganą gęrą skanįąį1 stitaiąytą 
yakariėnė, kurioj visi iki so
čiai pavalgė skanios kalaku
tienos su įvairiais pridečkąis. 
Toji vakarienė kainavo tik 
$1.50 ant vietos perkant bi
lietus; iš anksto perkant—$1.- 
25. Tai visąi1 pigi kainą. Mat, 
vakarienę buvo gaminama ne 
dėL pęlpo pądąrymo įš jęs, 
be,t dėl priėjimo įr pavaiši
nimo delegatų ir abelnai pu
blikos..

Baigiant vakarieniaut pra
sidėjo programa, kuri susi
dėjo iš klasikinių šokių, mu
zikos ir dainų. -Pirmininka
vo L. Jonikas. Pirmą muzi
kalūs program,os jisai iššaukę 
apie tuziną svečių - delegatų 
pakalbėt. Iššauktieji kalbė
jo trumpąi, išreikš.J.ąuii1 sąvo 
mintis apie šį bei tą ir apie 
gerą vakarienę.

Pirmiausiai ant estrados pa
sirodė dvi jaunos šokikės: M. 
Chipas ir Wanda Žalis. Tai 
gabios šokikės, kurios jau ge
rai žinomos ne tik Chicago j, 
bet ir kitose kolonijose. Grą
žini skambino pianu jauną 
moteris Pearl JohąnsofL Ji
nai dažnai akompanuoją dai
nininkam mūsų pąręngimuose\ 
Po jos išėjo chicagiečių my
limos dainininkės S.tanevįčie- 
nė ir Dočkienė. Dainavo gra
žiai; jos puvo ,iššauktos pa
dainuot “ekstra” dainelę. 
Mildred Chipas paskambino 
gitarų, Pearl Johanson pianu

pritariant Tąipgi trik daine
les sudąįnavp jąųpps lU^rgi- 
pęyi. Mązil ir
įnę Shatkus. Užbaigiant pro.t 
gramą, išęjo Agotėlė Kensta- 
vičiene ir Konstancija Abe- 
kienė. Kaip visada, taip šį 
kartą jos savo maloniu jr 

’grąžiu JainaviiAu ųžsipelngį 
daug aplodisiųentty —t buvQ 
iššauktos padainuot daugiau.

Taigi, ši Vilnies iškilmė pa
vyko labai puikiai; pas susi
rinkusius matės gęraą ūpąp ir 
pąsįryžirpajS dęrbuptis ^ąrbi- 
ninką judėjime kiek tik jėgos 
lęis- ' , / & 4/

Nanking. — Chinijos val
dovai kartoja, kąd nęsitąi-. 
kysią su komunistąis.
T-"-\ :,Į .ug

TBOŪridge 638ę . ,

DR. JOHN REPŠIU?
(ąEP&YS) . 

LIETUVISGYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir. (MJ . 

Nedaliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ęyto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.

r

Šeštąd'eni’’
M,4uf!iy r w**'Sf

Worcester, Mass.
Cenzorium
Per dvi savaites laiko ma

tėm visur išdėta dideles gar
sinimu kortas^ kad bus rudu
mą fUpia iš Rusijos - -Mili
tary Secręį,” $igęn T«atre» 
sekmadienį, gegužės 11. '

Kadą atėjom pas teatru 
skirtoje dienoje, matosi, kad 
tuščios garsinimę įškąhos ir 
p.rię Juru kreida parašytas 
pranešimas: “Apgailėtinas
dalykas, kąd ‘Military Secret’ 
nebus parodyta, nęs ęenzūra 
nepavelina.”

Dąug ŽųųjųiŲ ąpaį^įčę ęį- 
ną tolyn sų nepąprąsta nųa- 
stąb^, ąąkyd.anii: *Tt’s $ | 
shamę.” 1

Tai kaip skubiai ąęąęyįkO" 
niška laisvė eįuą mi$op! Kąsį 
bys įoliąu, kai Kongresas 
antidarbininkiškys įstatymus, 
praves ? > D. j.

i
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^^SetlOLES BflKING 
532 Grand Street, Brooklyn 

lęęPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Wes perkame geriausios rūšies miltus—tas yęiškia, kac^ tnūsų duonoj 
nėrą jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, neširgsite, nereikės išnfokėti gydytojui.

PriętatV^ke į visas ^aĮ^^rBįropklyi^p ąr apylinkes, j krautuves 
ir j pavienius namus; taipgi siunčiąmę ir j Įeitus miestus.

v/LŲĮ^gVlcibs. Tel. Eyergreen 4-8802

............Tyr....... ........... ■» ■ ■■■■;------r—

J1

]
LITUANICA SQUARE

RESTAURANT 
* . ♦ ¥

, SWeR Auostipe ą Sąpkft
SAVININKĄ! /'

FUIKIALSIA LIETUVIU RESTĄŲRACĮJA BRQOI(XYNE 
paukštienos pietos sekmadieniais 

kiekvieną dieną yrą ^ideĮis pasirinkimas visokių valgių 
athatoa dtfiva n? "m'aitt't v fiywivaq bAVAY'Ffh.nn

28!r * k- -
jį Ų^ią^'ĄYP.. 7 V,

Tel. EVe^reon •

JuozoLugausko
HAPPY DAYS RESTilJĮ^Nt ' MK
426 South 5th X>. * Brooklyn, N. Y.

VIETA, KURIOJE JŪS JAUSIMĖS KĄIP NAMIE. ’ 
VISKAS 1’ATQGU IR MALONU

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

Salę išnoniuojame' del puotų, ppkiliy, krikštynų 
parių, vestti^ų?

. Vąįgiais $

Peter Kapiskas

—y—-

Ptetcr 
KAPISKAS 
BAKiSKUL
’•YSJ fo4'“

BEER & ALES d » . * *•

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVęrgreeą 4-8J74

GRĘĘN gTĄR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS. KABAMtAg

Kas įfori grąžiai laik^ prąleisti, pasilinksmiųtl (r pą$iSęktf, užeina 
* pas **Gr«en Star B^r and Grill,” nes žino, kad visados bys įtenkinti.' 

yLTEIUITE PASIMATYTI SU GiyiAIS.
, Geriausias Ąlus Brooklyn?

PARe ĘIĘKVĮĘN4 ŠĘŠTĄDIENĮ
I »•. * . '

459 Grąnd Street, Brooklyn, N. Y.
(Skersą! nuo Republic Teatro) Telefonas Ey.

*****

BROOKLYNO UETWIU
- f' . r .• S < -f . . *

Valgių ir perimu Įstaigos . ■ ■ j

w. SKUODIS 
£64 Wythe Ąvenug ' 

ąręot1^ N« Tt I

Tel. EVer^reęn 4-8054

CHARLES VILŪNAS 
284 Šcholes Street 

Brooklyn/ N. Y.
/

Telephone ĘVergreęn 4-8578 .

ANTHONY RQCffiRS

, 328 Union Avenue
- - • *

Brooklyn, N. Y.

MIKĘ UBWB, 
324 D«m Strett 
Brooklya, p. Y. 

Tįl mvercma «-WM

■ CHARLES J. ROMAN-
/• \/ * . (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių

Liūdesio valandoj Kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiki
me modėrnįšką pataraa-, 
vimą. Pątogiai ir grąžiąi 
moderniškai (ruoštą ipfc 
sų šermeninė. Mūsų pą- 
tąrnaviipų ir tyinęq$į 
bQsitę pątęnĮdptį. . •

U13 Ml. VerMn.St, 
pniĮ4 toelpuią, pa.

feptos ariu r ■
t % , . ’ ' * /*’ k



fonduiChicanos Žinios

Bridgewater, Mass

draugai

(115)

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Tel. S' 2-8842

ir pavienių

Nors

Deksnio

Reikalauk tik

off the

šala. Yukna 25c. Viso sveiki
nimais Vilniai suaukota $22.-

IIEI.P WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

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

D. JBenkus, K. 
Masevlčfus, B»

TELEPHONE 
STAGG 2-8048

Žmonės
& Dyers
N. Clark

MattheW A, 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

žmonių į prakalbas 
neskaitlingai, bet 

patenkinti Prūseikos 
(išskyrus porą gir-

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Cone^ Island sezonas ofi
cialiai prasideda gegtiž&r 17-

paramos
Šerais ir aukomis

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome AkininsADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

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

Tel. SOuth 8-5569

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

licenses 
WHOLESALE AND RETAIL 

" Beer* Wine, Liquor

Hillman ihili 
$25,000.

Kas svarbu, tai kad 1910 
metais S. Hillmanas su kitais 
darbininkais, išėjo į streiką, 
ir tuomet šios kompanijos dar
bininkai ir laimėjo suorgani
zavimą unijos. O dabar pa
ti kompanija prisideda prie jo 
pagerbimo fondo. v

O. BOX 066, NEWARK, N, S<

HELP WANTED—MA1 
REIKALINGI VYRAI

RONKONKOMA 
8634

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Komisija 
(113-114)

ir visi 
visuomet *Katilių,

‘ • Stone Avė. 
Broadway Line

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

Wihstbn-Saleni, N. C. t- 

Tabako streilaerių demon
stracijoj maršavo ir 400'u- 
niformuotų karo veteranų

0-tai poslapii —
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
šeštadienis, Geguž. 17, 1947

reikalams, nes 
11 d. gegužės, 

šėrininkų suva-

kambary ir prie 
šautuvą. ' Anks- 
apie 4 vai., Zei- 
kad kas braižosi 
Kiek palaukęs ir

Kostancija Kalvelienė pirko 
Vilnies bendrovės Šerą už $10. / • 

Bridgewaterio Darbininkų 
Kooperatyvas

Sekančiais metais sueis 30 
metų nuo to laiko, kaip pa
žangių lietuvių įsteigtas Brid
gewaterio Darbininkų Koope
ratyvas pradėjo gaminti Čeve- 
rykus. Tai, galima sakyti, vie
natinė pavyzdinga lietuvių 
įsteigta kooperacija. Ji laiko
si stipriai. Jos praplėstoje ir 
padidintoje įmonėje dirba 
apie 300 žmonių. Pereitais me
tais kooperatyvo apyvarta sie
kė daugiau kaip už milioną 
dolerių.

Reikia pažymėti, kad. Vil
niaus Medikalio Instituto įren
gimui kooperatyvas aukojo

New York. — Čionaitinis 
oro biuras trečiadienį sakė, 
kad ketvirtadienį būsią šil
čiau, o buvo šalčiau — 48

BAR TENDER
VidufarrifiHUK Vyras dirbti dienomis. 

Turi turSti paliūdijitną Ir būti blaivus. 
KREIPKITĖS TARP 2 ir 5 P. M.

LUCKY’S BAR AND GRILL' 
15 GRAND STREET EXTENSION 

.. BROOKLYN. N. Y.

FARMAT PORA 
Farma. 
Turi , — ■ -
MOTERIŠKĖ namų darbui Ir virimui, 
ža šėitnk. 
vilegijos. 
liudijimų, 
imtumėte. 
UANIAN,

CLIFFSIDE, N. J.
/ LDS 115 ir’ LLD 77, kp. rengia 
balių- vakarienę, geg. 18 d. K. Ste
ponavičiaus 'salėje, 344 Palisade 
Ave. Pradžia 3 vai. dieną, vakarenė 
7 v. v. Alus laike Vakarienės dykai. 
Įžanga $1.50 asnieniui. Dalis pelno 
skiriama Liet. Laisves Radio Kl. 
Programos palaikymui. Tad daly
vaudami šiame cliffsidiečių parengi
me, atliksite gražų kultūrini" darbą 
Laisvės Radio Kl. Programų palai
kymui. Pasimatysime 18 d. geg. — 
Kom. (114-115)

Gražiai Pagerbė Velionį 
Sidney Hillmaną

Šiomis dienomis Hart Shaff- 
ners and Marx Co., kuri tu
ri keletą dirbtuvių ir krautu
vių vyriškų drabužių, Amal
gamated Clothing Workers 
of America Unijos paraginta, 
pasižadėjo paaukoti Sidney

K. VENCKŪS
LIETUVIS PIANO z 

TUNERIS
Perbūdavo ja pianus iŠ di

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

1.1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

Philadelphijos Telefonistai 
Nelaužo Pikietu Linijų

Philadelphia, Pa 
unijos vadai įsake susitai
kiusiems su kompanija to
limųjų susisiekimų telefo
nistams eiti darban per ki- 
tų, dar streikuojančių pi- 
kieto eiles; bet tolimieji te
lefonistai atsisako eiti per 
piWŲnįnkų linijas. New 
Yorke tolimieji telefonistai 
taipgi neklauso tokio Vadų 
įsakymo.

MES TURIME ĮDOMIŲ DARBŲ 
SU ATEIČIAI

Nuolatiniai Darbai, Kur Jūs Išmoksite Amato!
ŠVARIUOSE MODERNINIUOSE FABRIKUOSE 

PRADINĖ MOKESTIS YRA AUKŠTA 
INTERESUOJATĖS?

A. Miliaus
Mickevi

FRANCŪZ$ STREIKAS 
EINA PLATYN

Paryžius. X— Kuomet 
Franci jos premjero Rama- 
diero valdžia perėmė į sąvo 
rankąs keturis didelius už- 
streikuotus malūnus, tai 
sustreikavo ir kitų malūnų 
darbininkai. Jie reikalauja 
algos priedų. Ramadier 
grūmojo pašaukt kariuome
nę į darbą malūnuose.

kas, Anna Perešon, A. J. Na
vickas ir J. Šaulėnas; po 50 
centų: M. Miškinienė, Anna 
Balevičienė, P. čečeta, M. Ga- 
ziukevičiuš ir Ig. Aidikonis. 
Smulkiais 90c.. Viso $24.40. 

> Kadangi tą vakarą labai 
lijo} tai 
atsilankė 
visi buvo 
prakalba

Maža Ulster Coui
VYRAS Abelham Farmos dart 

mokėti operuoti traktrių ■ ir ka
‘ "/.„J. Ma
atskiras namas, pieną* ir pri 
Turi būt blaivūs. Duokite pa 
dlskripcljų Ir kokių algų pri 

RAŠYKITE BOX 302, LITM
20 WEST 43RD ST., N. Y. -C. 

W

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

Dar čia rturiu pažymėti, kad 
dėl Vilnies paramos aukojo 
po $2 B. Gumauskas ir S. 
Benkus. B. Gumauskas nepa
miršo ir Laisvės— paaukojo 
$3 per Prūšeik^.

Visiems atsilankiusiems į 
prakalbas ir aukojusiems var
de LLD 85 kuopos tariu šir
dingą ačių! '

Vilnies B-vės Šerus pasi- 
pirko sekami: A. P. Dam
brauskas, A. Berželionis ir 
V. Račkauskas. Dienraštį 
Vilnį užsiprenumeravo: , S. 
Uždavinis, D. Benkus, A.' 
Berželionis ir A. Majauskas.

Lėšų padengimui aukojo se
kami: S. Uždavinis $4; p6 
$2: , A. ir M. Kazlauskai ir 
J. Staųčįkąs ; po *$1: A. Ber- 
želionfs, P. Ivanauskas, V. 
Kancevičius 
Morkūnas, 
Baublys, Ig. Klimauskas, B 
Gumauskas, A. P. Dambraus

NOTICE i# hereby givėn that License No. 
RL 9470 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at^rctall under 
Section 107' f the AlcholicetaolnybgkCjetao 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 344 Livingston Stįi, Ėorough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the prerhises.

FRANK AUSTIN & MORRIS AUSTIN. 
m.n.A Thn TromiifAnt *

galionų 
baimės, 
nes tas 
apylinkę

Kuomet žemutinis aukštas 
liepsnojosi, tai viršutiniame 
aukšte senukė, 84 metų in
valide, gulėjo ir laukė mir
ties, bet laimė, pribuvo jos 
duktė ir marti, išnešė ją lai-

Kooperatyvo prezidentu ir 
ma'nadžeriu yra J. Kaspar, 
kuris gerai atlieka savo pa
reigas. Vice-prezidentu yra A. 
Baginskas. Iždininkas Ch. 
Peslis. Direktoriais yra St. 
Kirslis, P. Budriūnas, L. Man- 
dris,.J. Kalvelis, 
kas, G. Shimaitis, J. 
čius.
' Bridgewaterieciai’ 

kooperatyvo nariai 
prisimena Izidorių 
kuris labai daug veikė koope
ratyvo gerovei. Jis jau seniai 
išsiskyrė iš mūsų, bet atmin
tis apie jo darbus tebegyvuo-

HARTFORD, CONN. .<■
Lietuvių Namo Bendrovė, 157 

Hungerford St., rengia' balių, geg. 
18 d. Pradžia 2:30 vai ^iiėną. Gros 
gera orkestrą. Turėsime įvairių gė
rimų ir skanių pagamintų valgių. 
Kviečiame visus dalyvauti šiame ba
liuje, nes Bendrovė neturės daugiau 
parengimų iki rudenio.

(113-114)

PRANEŠIMAI 
SCRANTON, PA.

LLD 39 kp. susirinkimas įvyks 18 
d. geą., pas E. Geležauskienę, 1210 
Blair Ave., 2 vai, dieną.' Nariai daly
vaukite, nes turime svarbių reikalų 
aptarti. Atsiveskite ir naujų narių 
prirašyt į apšvietos organizaciją. — 
P. Šlekaitis, sekr. (113-114)

WORCESTER, MASS.
Suvienytos Worcesterio Draugijos 

rengia pikniką, Olympia Park, bir
želio 8 d. Turėsime skanių valgių ir 
gėrimų taipgi ir žaislų. Kviečiame 
draugus įšitėmyti dieną ir dalyvau
ti7 tame piknike:

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau + 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavusj^l 
sudarau su ame-'U fl 
rikoniškais. Rei-^'H 
kalui esant irMĮ 
padidinu tokio F; J 
dydžio, kokio pa-\<'^4 
geidaujama? Tai- 
pogi atmaliavoju \ 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway Ir 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmoro 5-6191

Penktadienio vakare, gegu
žės 23 d., L. P. G. Kliubo 
salėje, įvyks LLD 85 kp. na
rių svarbus susirinkimas. Vi
si nariai ateikite į susirinki
mą ir atsiveskite naujų narių 
prirašyti1.

LLD 85 Kp. Narys.

MERG1NA-MOTERIS 
Prižiūrėjimui 4 % metų amžiaus vaikučio dėl 

biznierių poroą. šaukite visų dienų 
Sekmadienį. DEWEY 9-3459.

(11«)

Iš LLD 85 Kp. Prakalbų
Penktadienio vakare, gegu

žės 2 d.,* L. P. G. Kliubo sa
lėje, 324 River St., įvyko Lie
tuvių , Literatūros Draugijos 
85 kuopos prakalbos. Kalbė
jo Leonas Prūseika, dienraš
čio Vilkės redaktorius, iŠ 
Chicagds. Jis pasakė gerą 
prakalbą.

Pirmu atveju kalbėjo abel- 
ną visuomenę liečiančiais 

^klausimais. Taipgi savo kal
boj palietė ir mūsų gimtinio 
krašto Lietuvos klausimą. 
Kalbėdamas apie Lietuvą, jis 
pabrėžė štai1 ką. , Amerikos 
antidemokrati n i a m s lietu
viams, susimetusiems į Ameri
kos Lietuvių Tarybą, nėra jo
kios galimybės nuversti Tary
bų valdžią Lietuvoj, nors jie 
ir labai norėtųi tai padaryti. 
Ir jųjų landžiojimas po kon- 
gresmanų priemenes yra visai 
bergždžias, neturintis jokios 
reikšmės.' Lietuvoj pasiliks 
tokia ' valdžia, kokia dabar 
yra, tai yra, Tarybų valdžia.

Baigdamas pirmą dalį sa
vo kalbos, kalbėtojas atsi
kreipė į publiką, kad paau
kotų^ pagal savo išgalę dėl pa
dengimo lėšų ir* kad kurie iš
gali tie užsiprenumeruotų 
dienraštį „Vilnį ir pasipirktų 
Vilnies B-vės ėšrų. Publika 
link to atsiliepė labai prie*- 
lankiai. ' .

Antru atveju d. Prūseika 
nurodė, ką davė lietuviams at
siradimas spausdintos knygos 
ir .kokį progresą lietuviai pa
darė bėgiu tų 400 metų su 
spausdintu žodžiu. Taipgi 
pažymėjo vardus tų rašytojų, 
kurie parašė pirmas knygas 
lietuvių kalboj 400 metų tam 
atgal.

Kalbėtojas nepraleido ne
pabrėžęs keleto žodžių . ir 
apie Lietuvių Literatūros 
Draugiją ir jos nuveiktus di
delius darbus laike Savo gy
vavimo. Jis nurodė, kad Drau
gija yra jau išleidus virš 50 
gerų knygų ir leidžia žurnalą 
Šviesą kas 3 mėnesiai. 
Nariai, mokėdami. $1.50 me
tinių duoklių, gauna po gerą 
knygą ir žurnalą šviesą. Jis 
kvietė 'dalyvius prakalbose 
prisirašyti prie vietinės LLD 
85 kuopos. * ■"

Prūseikai užbaigus prakal
bą, buvo iš publikos patiekta 
keletas klausimų, j kuriubs 
jis davė rimtus atsakymus. 
Vienas vyras priėjo arti Prū
seikos ir šturmingai užklausė: 
“Ar ne bolševikai pardavė 
Lietuvą?” Prūseika jam rim
tai atsakė, kad bolševikai Lie
tuvos niekam nepardavė, nes 
jie patys ją turi. Tas vyras, 
užgirdęs publikoj smarkų 
juoką iš jo pastatyto neap
galvoto klausimo, paraudus 
ptasišAlino.

Prakalbas galima priskąi1- 
tyti prie pusėtinai pasekmin
gų, nes dėl dienraščio Vilnies 

prenumeratomis, 
sukelta

Gerai Pavyko L. Prūseikos 
Prakalbos

24 dieną balandžio, Piliečių 
Kliubo patalpose įvyko Lietu
vių Literatūros Draugijos kuo
pos surengtos prakalbos. Kal- 
bėtojum buvo d. L. Prūseika. 
Pirmininkavo Jonas Kalvelis.

žmonių į prakalbas susirin
ko nemažai. L. Prūseika gan 
plačiai kalbėjo apie vidujinę 
šios šalies politiką, apie tarp
tautinę padėtį ir apie Lietu- 
vosi rėikalus. Jis davė vėjo lie
tuviškiems reakcininkams, ku
rie blofina lietuvius, būk jie 
“išvaduosią” Lietuvą.

Publika ramiai užsilaikė ir 
dideliu susidomėjimu išklausė 
visa tai, ką kalbėtojas sakė,

Pirmininkas paprašė paau
koti Vilnies 
greitu laiku, 
įvyks Vilnies 
žiavimas.

Aukavo šie
Kalvelis $5,
Po du doler.: Kirslis, Pes

lis, Deksnis. Po dolerį auka
vo: Tamulevičius, Skerstonas, 
Danauskas, Petrauskas, Ma- 
žiukna, Paznokas, Kaziliūnas, 
Mastavičius, J e r m a lavičius, 
Krukonis. Po 50 centų: Yarkš- 
tas, Balčiūnas, Miškinis, Abi-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Gaisre Apdegė 5
' Peacok Cleaners 

dirbtuvėje, 7060-64 
st., kilo gaisras, kuomet eks- 
pliodavo karasinąs plauna
mame kambaryje. Tuo metu 
viduje ,dirbo John Nugent. 
Liepsna apipylė jį ir uždegė 
jo drabužius . Iki kiti atbė
go, nelaimingasis smarkiai 
dpdegė; daktarai mano, kad 
vargiai bus išgelbėta gyvybė. 
Kiti keturi maži'au apdegė.

Pastate radosi d ai’ keturi 
kubilai su karasinu, po 3,000 

kiekviename. Buvo 
kad jie nesprogtų, 
būtų , sukrėtę visą

F. W. Shalins * 
(Shalinskas)

Funeral Home

DIRBTI VIDUJ
0K1NAW0JE

Transportacija apmokėta 
dailYdes , : 

Vien tik Pirmos Klasės 
Patyrimu 

Amžiaus
Turi turčti giinfrno įrodymus.

George A. Gardner, Rep. 
GUY F. ATKINSON CO. 
J. A. JONES CONCT. CO; 

Bile N. Y. Štate fcraployment 
Service /

87 -Madison Me^ N. Y. 
prlb 2§th St., 3-člos fhbos.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BroadWay

Rungtynės Del Ledo 
Ritulio Pirmenybės

Ledo ritulys—mėgiama Lie
tuvos jaunimo sporto šaka, 
šiomis dienomis į Klaipėdą 
suvažiavo jauniej\ ledo ritu
lininkai, iš Telšių, Plungės, 
Tauragės ir kitų miestų. Bu
vo kovojama dėl Žemaitijos 
pirmenybės. Kova buvo 
įtempta. Šimtai žiūrovų kas
dien sekė žaidimą. Pirmeny
bę iškovojo Plungės miesto 
komanda.

CONERS
SUKIETINTOJAI 

B. STACKERS 
CONE BLOCKER

Aa STACKERS L- MULTI STACKERS 
NUOLATINIS DARBAS 

KĄFETERIJOS APTARNAVIMAS 
Linksmos Darbo Sąlygos

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves

S150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

NOTICE is hereby given that License No.' 
GB 18338 has been Issued to the undersigned 
to sell beer ht retail under* SecHon IP7 of 
the Ąlcohollc Beverage Control , Laty at 
227 De, Kalb Ave., 6or^tigh of 
County of Kings, to be consumed 
premises. J

K SAM MARKOW1T

Kenosha, Wis.
Balandžio 2b d. vagis' įsi- 

briovė į Clem and Chefs ta
verną, 4127 7th avė., ir pa
vogė vaikučio smulkių pinigų 
banką su $100. Vėliau ban
ko šukės rastos ant šalygat- 
vio prie namo, kuris stovi ta- 
Verno užpakalyje.

Vienas tavernb savininkas- 
pusininkas, Chet Zeihen, nuo 
to laiko miegojo taverno už
pakaliniam 
savęs laikė 
ti aną rytą, 
hen išgirdo, 
apie langą.
nebegirdėdamas jokio garso, 
Zeihen atsikėlė, pasiėmė šau
tuvą ir basas, tik kelines už
simovęs, išbėgo laukan. Prie 
lango rado stovintį žmogų, 
kuris sušuko: “Nešauk, aš 
neturiu šautuvo!”

Zeihen, atkišęs šautuvą į 
vyrą, privertė jį įeiti į taver
ną ir gulėti ant grindų, o jis 
laukė iki pamatys ką einant 
pro taverną ar važiuojant ke
liu. Palikti vyrą ir eiti te- 
fefonuoti (dar ir nikelio prie 
savęs neturėjo) Zeihen bijojo. 
Pamatęs pravažiuojant auto
mobilių ... jis sušuko, kad su
stotų. žmogus nuvažiavo į 
policijos stotį ir tuoj prie ta
verno atvyko du policijos 
skvado automobiliai. • Nu
vežtą į stotį policija pažino 
kaipo Henry Kraning, 24 me
tu, 4024 14th avė. Jis laiko- 
mas tyrinėjimui.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą Kainą. 
Pulldal Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN. N.

Apiplėšė Graznų Krautuvę
Trys banditai įėjo į Bastar 

Jewelry Store, 171 E. 154th 
st., Harvey, Ill. Pirmiausia 
nudavė, kad nori pirkti žie- 
>dų. Vėliaus suvarė į kam
pą savininką G. Tesar, jo du 
sūnų, pardavėją ir du klijen- 
tu, pasiėmė graznų, už tūks
tančius dolerių vertės ir pi
nigais $400 ir pabėgo.

Nukentėję sako, kad vie
nas iš plėšikų turėjo vokišką 
revolverį ir kalbėjo laužyta 
kalba.

Apie įvykį pranešta polici
jai, bet kol kas nesurasta 
piktadarių.

Tamstos Ateitis Nebloga
j. Ha, matau milijonus besikankinančius Reumatiš-

kuose skausmuose, rankų ir kpjų- gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio it hėsmagu- 

varginami žmęnSs skundžiasi. Deksnid Galinga 
Mostis, sudaryta iŠ daug skirtingų elementų ir bran- 

Fp/gių aliejų, iš skirtingų kraštų svieto, šildydama ga- 
linga šiluma sunaikins minėtus skausmus! Sena ir 

į \ teisinga patarlė sako: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
f/w (i ū ) Jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su Deksnio 

\5 J Galinga Moščia. 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 JSj J 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy- z 
venimas, nereikėtų nė dirbti nei dfabužių nešioti, jei ne 
Adomo klaida. • \ i

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NAMŲ DARBININKR. Moteris, kuri nwi; 
dauja serQ namų. Priifūrtjimui valko. Turtą 
nakvoti ant vietos. Gera, alga. Su paliūdijN 
nuds. Kre.ipkjtės ar §awite po 7, P. ,M. 
MRS. H. ROMANOFF. 4701—12th AVS. “Et. 

BROOKLYN. GEDNEY 5-5774.
V (»>«>

PATYRĘ KEPURININKAI
Back Shop 

B. MAŠINŲ OPERATORIAI 
NUMIEROTOJAI

A. MAŠINŲ OPERATORIAI 
MAŠINOS BLOCKER

AUTOMATIC POUNCER 
AUKŠTAS UŽDARBIS 

GRUPINE APDRAUDA 
Svarūs Moderniniai Fabrikai 

Kreipkitės:

HAT CORPORATION OF AMERICA
Personnel Department

29 OSBORNE AVENUE' 
EAST NORWALK, CONNECTICUT w«

KREIPKITES
HAT CORPORATION OF AMERICA 

Personnel Department 
29 OSBORNE AVENUE 

EAST NORWALK, CONNECTICUT'

J. J. KAŠKIAUČRJS, M. D
530 Summer Avenue^ 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

wuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiniimiinitmmmnmiiHiiiniimiuiniiniiiimimiiniiiniiiiiiiiiiiini

REGISTRUOTOS SLAUGES
ABELNOM PAREIGOM — GYVENIMAS ANT VIETOS AR KITUR 

DIENOM AR NAKTIM — 8 V ALANDŲ GILTAS 
' Prižiūrėtojos reikalingos nuo 8 iki 11 šlfto.

Minimum Pradinė Alga $125 pridedant pilną užlaikymą. 
$25 pridedama gyvenančiom kitur.

$10 skirtumas vlriesnėm slaugėm, <
$20 akirtutaas prižiūrėtojoms.

z $10 skirtumas už vakaru ar naktų pareigas.
Poilsio programa galioje po vienų metų. ,

“BLUE CROSS MĖDTKAtfS APTARNAVIMAS” 
Puikiausia proga stoti { Stabą vienos aukščiausia

, kredituojamos ligoninės Pennsylvanljoj.

• KRĖIPKITES

H AMOT HOSPITAL
2 EAST 2ND STREET ERIE, PA.

TUOJ AUS REIKALINGA
' SLAUGRMSit’ADfcJWV 
VIRTUVEI DARBININKŲ 

SKALBIMAM DARBfNn0ČŲ 
PRIŽIORŽTOJŲ

ST. LUKE’S HOSPITAL
St. Luke’s PUuee.4 Qstrum 

bethLehem, pa.
(117)

DEKEN’S OINTMENT



Sasna

esąs klausimas, ar

Lietuviška AludėRep

emesi

na

TONY’S

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

CLOTHINGFOOD

Bulovą

N. Y. Žydu Dienraštis 
Minės 25 m. Sukaktį

Girdėkite Antrąją 
Lietuvių Laisvė j 
Radio Programą

Sekmadienio ryte; 10:30 A.M., nusistatykite 
savo radio ant stoties WBYN, 1430 klc. ir pa
siklausykite gražios lietuviškos programos.

Pilnėtuos Ispanijos 
Konsulatą Šeštadienį

Bronx Jaunimas Kovos 
Prieš Varžymą Teisiu

Moterys Turės įdomų 
Pobūvį; Norite Eiti?

Protestuos Prieš 
Išvežimą Darbą

Jo turto likę 
- be nejųdo-

Aktoriai Dalyvaus 
Esu Amerikietis 
Dienos Iškilmėj

Keli Bildingai Vis 
Tebėra Užstreikuoti

Ką Veikia Armijos 
Tarp Karą?

Valandos

Penktadieniais Uždaryta

Avenue, tarp 42 ir 41 Sts 
Durys atdaros 8:45 A. M.' > '

Kritikavo Diskrimina 
ciją Metropolitan 
Namą Projektuose

Daugeliui Reikalaujant!
“Puikus

'Šaunus.

Laikraščio Savininkas 
Palikęs Krūvą $$

vilnono
bovelnps materijos
flanelįo
siūlų

ALAN LADD * GAIL RUSSELL *
* WILLIAM BENDIX *

9—12 ryte
1— 8 vakare

daug meilesne 
už New Yor-

pat skaitomas 
Įstaigoje 
i, daug 

neišgalėtų 
su šeimo- 
ypatingai

------------------—6-tas puslapio 
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
šeštadienis, Geguž. 17, 1947

Kanados 
Black Horse Ale

x Atžymėjus dienraščio di
džius nuopelnus Amerikos ir 
pasaulinei darbininkų klasei, 
taipgi demokratijoms abelnai, 
komunistų pareiškimas ragina 
komunistus ir visus progresy
vius pArepiti dienraštį dalyvu- 
mu sukakties iškilmėse.

Didžiumos bildingų savinin
kai sutiko mokėti arbitracijos 
priskirtą algų pakėlimų po 
$8.60, savaitei. Tad ir darbi
ninkai veik visi sugrįžo į dar-

BfZNTERIAI, SKELBKITR8 
LAISVRJ

Veik viską. Pavyzdžiui, vie
ni tik laivai palaikė susisieki
mą tarp Alaskos ir Jungtinių 
Valstijų keliavimui į tą teri
toriją atsidarius pirmu kartu 
1898 metais. Tai buvo pasku
busiuoju aukso ieškotojų lai
kotarpiu.

Gegužės 
kongresui 
greitesnį 
Signalu Korpusui buvo įsaky
tą ir jis pravedė 1.740 mylių 
telegrafo linijų ir jūromis nu
tiesė kabelio liniją nuo Sitkos 
į Seattle 
karjera, 
kruta vimo 
246 Graha 
vyrus stoti į armiją

PIRMU KARTU KUR NORS. . .

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

Amerikos Moterų Kongreso 
Brooklyno skyrius rengia va
karą pagarbai Jungtinių Tau
tų moterų. Tikisi turėti žymių 
svetimšalių viešnių iš. Holan- 
cUjos, Chinijos, Kanados, Ta
rybų Sąjungos, Jugoslavijos.

Lietuvių 4 Moterų Apšvietos 
Kliubas, naujai prisidėjęs prie 
kongreso, irgi gavo pakvieti
mą. Jau susirašė devynios ir 
ant vietos pasimokė jo po $1.- 
50. Draugė šmagorienė,. sek
retorė, visoms užsakys tikie- 
tus. Kurios dar norėtumėt pri
sidėti, skubiai matykite ją ar 
kurią kitą valdybos narę. Ka
dangi bus ir vakarienė, reikia 
žinoti iš anksto,; < .

Pobūvis įvyks kitą penkta
dienį, gegužės 23-čią, A.M.K. 
centre, 157 Montague St.; 
cęntralinėje Brooklyno daly
je, 5 maži blokučiai nuo Bo
rough Hali.

Męs cheminiai išrūkome padėvėtus drabužius. Visi pundeliai 
pilnai apdrausti. Greitas pristatymas užtikrintas.
MUSŲ RAŠTINfiS ŽYMIUOSE MIESTUOSE:

Tel.: Devonshire 6757

Iš žymesniųjų dar vis 
streikuotų yra 21 aukšto 
mas prie 25- Broad St.; 34 
15th St. ir ”622 W. 113th St 
New Yorke.

Žydų darbininkų dienraštis 
Freiheit (reiškia — I^aisvė) 
šiemet mini savo gyvavimo 25 
metų sukaktį. Ta proga pro- 
gresyvišką dienraštį sveikino 
daugelis masinių organizaci
jų, tame skaičiuje ir komunis
tų partija.

Dienraščiui masiniai pasvei
kinti įvyks daugybė masinių 
mitingų-koncertų po visą šalį. 
Turbūt didžiausieji iš visų 
įvyks New* Yęrke ir Chicago- 
je. Newyorkiskis bus didžio
joje Madison Square Garden, 
šeštadienio vakarą, geg. 24-

Šaukia 20 Mitingų Protestui 
Prieš Vergijos Bilius

JOSEPH ZEIDAT 
• 411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

Citizens of America vietinis 
skyrius, šį ketvirtadienį, ge
gužės 22-rą, šaukiama ,po vi
są miestą 20 mitingų protes
tui prieš Taft ir Hartley bi
lius, skaitomus darbininkams 
pančiais. Kalbėtojuose ir me
niškose tų vakarų programose 
dalyvauti yra pasižadėję di
dis skaičius žymių teatrinin
kų, autorių, švietėjų, dvasiš-

. Westchester apskrities pali
kimų -teisme įteikta aprokavi- 
mas turto mirusiojo Joseph 
Medill Patterson/ buvusio 
New Yorko laikraščio - Daily 
News leidėjo. 
$10,923,366.53 
m O turto.;, ;

Jis ir jo laikraštis, panašiąi, 
kaip Hearsto, visuomet per
pildytas neapykanta viso
kiems liaudies judėjimams 
mūsų šalyje iy užrubežiuose. 
Tąip pat visuomet aršiai puo
la ’Tarybų'Sąjungą, kur nėra 
mMionierių ląikra$thiinkų. Ne
galima kaltinti. ,. ''

CORNELL MAUREEN
WILDE . O’HARA
“THE HOMESTRETCH”

TECHNI-SPALVOMIS 
■a, Glenn Langan * Helen Walker

• Ir puikūs asmenų vaidinimai scenoj *
Hazel Scott. Fred ir Elaine Barry

Extra 1 CARL RAVAZZA 
HENRY YOUNGMAN

ROXY .v '
7th Avė. ir 50th, St.

26-tą,’ 1900 'm., 
nutarus praverti 

Susisiekimą, J. V.

MES SIUNČIAME MAISTĄ IR DRABUŽIUS Į 
VISAS DALIS SOVIETŲ SĄJUNGOS 

su jau apmokėtais muitais. x
Pavyzdiniai maisto ir drabužių pundeli'ai—-visi muitai 

’ ir lėšqs čia apmokamą. • '

New Yorke tam darbui va
dovybės ėmėsi Progressive

New Yorke areštavo 25 me
tų amžiaus vyriškį, įtartą nu
žudyme 5 metų mergytės pra
eitą šeštadienį, Norristown, 
Pa. Įtartasis neseniai paleistas 
iš įstaigos proto ligoniams. J

Gražus susipratimas auga 
mūšų šalies visuomenėje. 
Daugelis demokratiškųjų ele
mentų jau ima suprasti, kad 
šalis nebus laisva, jei bus leis
ta darbininkus pavergti. Jie 
sujudo veikli prieš nedemo
kratinių elementų kalamus 
darbininkams pančius.

Taigi; armija yra 
sako viršininkai re-?

stoties, esančios
'Avė., kviesdami

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Esu Amerikietis Dienos iš
kilmėse, v šio sekmadienio po
pietį, Central Park Mall, per
statys vaizdą iš. Brigadoon, 
muzikąliško' veikalo, dabar 
vaidinamo ant Broadway.

Penki žymūs aktoriai dai
nuos ištraukas iš jų ant 
Broadway vaidinamų veikalų. 
Tarpe tų, bus Įlavid Wayne 
ir Donald Richards iš Finian’s 
Rainbow, Jacfk Kilty ir Mary 
Hatcher iš Oklahoma, Dauny 
Scholl iš Call Me Mister. Iva 
Withers iš Carousel ir Nor
man Cordon iš Street Scene.

Keli šimtai vaikų-mokinių 
taipgi dalyvaus- programoje. 
Verta pamatyti.

Ispanijos darbininkai, nebe- 
pakęsdami sunkių sąlygų ir 
žiaurios fašisto diktatoriaus 
priespaudos, išėjo į streikus. 
Kerštaudamas, Franco pradė
jo dar žiauresnes atakas, kaip 
praneša garsioji Ispanijos dar
bo liaudies vadovė La Pasio- 
naria amerikięčims Lincolno 
Brigados veteranams telegra
fu atsiųstame pranešime.

Ispanų paramai, Abrahomo 
Lincolno Brigada skelbia ma
sinį pikietą prie Franco kon
sulato, 53rd St. ir Madison 
Ave., New Yorke, šį šeštadie
nį, gegužės 17-tą. Prasidės 
12:15 per pietus. Kviečia' vi
sus darbininkų draugus, de
mokratijos mylėtojus atvykti 
i pikietą' protestui prieš dar
bininkų persekiojimą.

Šį sekmadienį, gegužės 18- 
tą, įvyks antroji Lietuvių’ Lais
vės Radio Klubo programa. 
Gird ėjusieji pirmąją, praeitą 
sekmadienį, tebesigroži prisi
minę, o negirdėj tįsieji — gai
lisi. Neapsigaukite šį kartą.

Programa ‘bus taip pat 
įspūdinga, kaip ir pirmoji, 
tik skirtingi dalyviai, kitos te
mos.

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Socialistai daug laimi visuotiniuose Japonijos rinkimuose! Matyk Tokio Main gatve 
pragaiitingo gaisro regini! Didžiuli minia sugužėjus i gyvulių iventinimo ceremoni
jų Bareelonoj, Ispanijoj! Šveicarų gvardija dalyvauja senovinėse apeigose. Matyk 
Franeijos president* stebint klaikias, baisias laukinių apeigas sFrancūsiškoj Guianoj. 
Matyk filmas 11 Cyprus! Pasaulio akys timija žydus toj stovykloj Viduržemio Jūroj. 
Matyk žavinčių Movietone prietikių filmų: "FANTASY OF SIAM.” Matyk senovinį 
Štamų, Jo žmones ir jo papročius!
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St

šeštadienį, gegužės 24-tą, 
Lietuvių Raibos Mokyklėlės 
mokiniai suvaidins mokyklai 
pritaikintą veikaliuką - kome
diją “Jonuko Liga.”

Tema veikaiiuko yra apie 
mokinį, kuris, neišmokęs savo 
užduoties, drovisi eiti mokyk
lon. Mėgindamas išsisukti iš 
to, apsimeta sergančiu. Susi
rūpinusi1 motina šaukia kaimo 
“daktarę,” kuri žino tokias 
vaikų “ligas” ir greitai jas 
“gydo” patrindama durnaro
pėmis. į.

Tačiau Jonukas laimin
gas; jis nuo tokio “gydymo” 
išsigelbi. Geriau pasakius, jį 
išgelbsti jo mokytoji ne tik 
nuo tokio gydymo, bet ir nuo 
grasinančio diržu tėvo. Moky
toja Jonuką išgydo gražiu žo
džiu ir apšvieta.

“Vyturėlio” Ansamblio' na
riai, kuriuose yra mokyklėlę 
tebelankančių ar pirmiau 
lankiusių, sutiko išpildyti dalį 
programos dėl savo “Alma 
Mater.” Kartu su “Vyturėliu” 
dainuos ir Lillian Bastytė. Be 
to, bus, dar ir kitų-įvairumų.

Taigi, visą programą pildys 
patys mokyklėlės mokiniai, iš
skiriant kai kuriuos “Vyturė
lio” narius.

šis parengimas įvyks šešta
dienį, gegužės 24 dieną, 7 va
landą vakare, Laisvės svetai
nėje. 419 Lorimer St. Po prb- 
gramos bus užkandžiai ir kai1 
kas išsigerti (ne svaiginančių 
gėrimų, žinoma).

Įžanga 65c. Tikietus gali
ma gauti pas mokinius, moky
toją Juozą Byroną ir pas mo
kyklėlės komitetą.

PUNDELIS n 10:
3% jardai ■ vilnonės materijos vyro siūtu! 

arba moteries siutui su 2 sijonais.
1 pora čeverykų
15 geležėlių skustuvui
1 pkl. adatų—jvairių
2 Sukos
2 špūlės siūlų
1 dantim šepetukas
2 poros raiščių čeverykam
3 prabalai muilo

VISO $36.36, su apdrauda

Miesto tarybos narys. Eu
gene P. Connolly, darbietis, 
pasiūlys New Yorko Miesto 
Tarybai rezoliuciją protestui 
prieš išvežimą iš Bronx virš 
2,000 darbų.

Menamieji darbai yra vals
tybiniai, taksų surokavimo-su- 
rūšiavimo divizijoj. Įstaigą 
nori iškelti į Kansas City, Mis
souri. Tėmytojai numato 
žingsnį esant politiniu pyra
gėliu nuo prez. Trumano sa
vo valstijai. Valstija jam sa
va, prie to, savo politiniu at
silikimu ji jam 
ir naudingesnė 
ką, sako jie.

žingsnis taip 
ir diskriminaciniu, 
dirbą 2,200 žmonių 
negrų. daugelis 
taip toli persikelti 
mis., Persikėlusieji 
negrai, turėtų didelių sunku
lių gauti butą. O bent 25 nuo
šimčiai visai negalėtų keltis, 
nes dar nesą oficialiai priimti 
į civilę tarnybą. %Visą tai suė
mus į daiktą, perkėlimas įstai
gos būtų lygu išmetimui tų 
žmonių iš darbo.

New Yorke teisiamas Ma7 
rianno Abelio, buvęs poTicis- 
tas, kaltinamas, pasmaugime 
meilužės Katrinos Miller pra
eitą vašarą.

PUNDELIS NO. 402 
3 jardai storo vilnono švarkams 
2įį jardo pamušalo z'
18 sagų ,
1 • pakelia adatų
2 špūlės siūlų
1 maršklnjai-broudcloth „
2 poros kojinių
1 kaklarkišis
2 nosinės » .
1 pora apatinių 
VISO KAINUOJA su muitais 
\ apdrauda $39.97

INC.
With Duty Prepaid

Ruošdamiesi savo mitingui 
Roosevelt High School audi
torijoj, gegužės 16-tos vaka
rą, American Youth for De
mocracy Bronx skyrius išgir
do, kad reakcininkai reikalau
ja mitingo neleisti.

Jaunimas tuojau 
prieš drausmę veikti.»Morris 
Polansky,' karo veteranų ir 
AYD direktorius pareiškė, 
kad jaunimas mitingo ijeaf: 
šaukė ir kad ateitoje visu 
griežtumu kovos prieš varžy
mą laisvių.

su JUNE DUPREZ
* Ir Puikus Asmenų *

* Vaidinimas Scenoje *
DUKE 'ELLINGTON ir Jo Orkestras 

The Golden Gate Kvartetas 
'Coke ir Poke

EXTRA Buek ir Bubbles 
Vidunaktj rodoma kas naktį

Paramount
* Broadway ir 43rd St.

PAVYZDINIS NORMALIS MAISTO 
PUNDELIS 

1 sv. sviesto 
1 sv. ryžių 
1 sv. kašn 
1 sv. miežienės *
1 sv. muilo 
’/» sv. arbatos 
1 sv. spaghetti 
% sv. coOoa 
13 unc. riebalų 
1 dėžutė išgarinto pieno 

VISO $11.09 
TOS KAINOS PADENGIA VISAS LĖŠAS

' UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,

Savininkas ,
306 UNION AVENUE

Paramount’s juoku ermydėtis apie 
detektyvą, kuris susipainioja su 
šaunia gražuole...

BOB DOROTHY
HOPE LAMOfjĮJ

“My Favorite Brunette”
v ir sujaudinanti

“FEAR IN THE NIGHT”
’ * EXTRA: Girdėk BILL 

FLOYD, Vargonininką, kasdien.
Brooklyn Flatbush
PARAMOUNT ir De Kalb Aves.

— N. Y. Times.
Nepraleiskite jo.

—P. M.

NATIVE EAND
Dainuoja ir apsako

PAUL ROBĖSON

PUNDELIS B 20:
2«į jardai grynų vilnų materijos sifitui 

moteriai
1 pora Čeverykų '
8 jardai drukuoto medvilnėj nudek 1b
2 rankšluosčiai
1 pakelis įvairių adatų
3 špūlės siūlų
1 šepetukas dantim
2 šukos
2 poros raiščių čeverykam
2 gabalai muilo

VISO $36.38, su apdrauda

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

■telčius su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-6842 <

8-ėla Didi Savaitė!
Dramatiška istorija 
žmogaus siekimosi 
laisvės ir meilės!

THE ROAD HOME
Vaidina Oleg ZHAKOV 
iš "Profeasor Mamlock”

Penki šimtai mokinių iš 
įvairių miesto mokyklų pa
ruošti speciąlėms Esu Ameri
kietis Dienos ceremonijoms, 
gegužės 18-tą, Central. Park 
Mall.

ŽYMIAUSIAS JUDŽIŲ TRIUMFAS. Pagal Eric Maria Remarque’s 
drąsią neišleistą apysaką! Mažai moterų drjsta taip gyventi... Ma
žai vyrų drįsta tiek suteikti! ' <■ > ■ ,

BARBARA STANWYCK DAVID NIVEN

'THE OTHER LOVE”
. su RICHARD CONTE - I į

Išleista per United Artists
NUOLAT RODOMA • Nebrangios Kainos ' , ,

* ♦., J-.' į Z ’ T *RIVOLI Broadway ir 49th St.

Metropolitan • Life Insur
ance firmai pąreikalavus leis
ti pakelti ren'das dar nebaig
tuose statyti apartmentuosė 
dabar pravedamas viešasis 
svarstymas to klausimo prie 
majoro O’Dwyer ir budže^o 
tarybos. Vienas posėdis įvyko 
gegužės 15-tą, kitas įvykę 27- 
tą, 10:30 ryto, City Hali.

Vartotojų - rendauninkų or
ganizacijų kalbėtojai /sakė, 
jog leidimas vienai firmai kel
ti rendas pralaužtų vendų
kontrolę visu frontu. Patsai 
majoras šį kartą laikėsi abe
jutiškai 
miesto duotasis firmai’ kon
traktas leidžiąs kelti rendas. 
Vartotojai nurodinėjo, kad 
kontraktas neleidžia ir, virš 
visko, neleistina rendas kelti.

Liaudies organizacijas at
stovaujantieji kalbėtojai taip
gi aštriai kritikavo firmos dis
kriminacinę praktiką. Viena
me iš tų projektų — Stuyves- 
ant I’own — oficialiai pa
skelbta* neįsileisiant negj’ų.

Firma reikalauja leisti Stuy- 
vesant Town renBas kelti nuo 
$14 iki 17 dol. per kambarį 
mėnesiui^ o Riverton Houses 
— nuo $12 iki $14.

Speciales kainos organizacijoms.
Mes dabar turime agentūras 

sekamuose miestuose:
BOSTON, MASS. 

Tremont Travel Bureau 
1160 Columbus Ave.

MONTREAL, CANADA 
Jewish Immigrant Aid Society 

4221 Esplanade Avenue.
DEL SMULKMENŲ 

rašykite, telefonuokite arba 
. 1 ateikite

WORLD TOURISTS, INC.
18 W. 28rd Street,

Now York 19,
Tel. Orchard 4-4660

PUNDELIŲ
I VISAS DALIS SOVIETŲ 

SĄJUNGOS '
♦ - *

Iš anksto apmokėtais muitais.
Maisto Pundeliai

Nauji ir Padėvėti Drabužiai
1. Mes chemikalais išrūkome
2. Randeliai apdraudžiami
3. Greiti pristatymai.

PAVYZDINIAI NORMALIAI 
DRABUŽIŲ PUNDELIAI:

BOSTON: Shapiro's Book Shop, 7 Beach St. 
BROOKLYN, N, Y.—391 Eastern Parkway. Teh: Main 2-1J771: Main 2-8811. 
PHILADELPHIA, PA.—Tissian Parcel and Travel Service, 

19311 N. 31st St., Tel.: FReomont 7-7182-
CLEVELAND, OHIOi'H. Zupnick Travel Service,19 Colonial Arcades CHerry 7610 
PITTSBURGH, PA.: Max Jenkins, 710 Columbia Bld., TeL: ATlantic 8253.

After 4 P.M.t Tel.: Jackson 3100.
DETROIT, MICH,: Reliable Package Service, 9115 Linwood Ave., Tel.: Tyler 8-2560 
LOS ANGELES,; Cel.: A. Ravltch, 542 So. Broodway, Tel.: VAndyke 1810 
TORONTO, D. Dworkin & Co., 525 Du^as St., W.,’ Tel.: Elgin 9337
MONTREAL, CAN « A. Nirenberg, Travel Bureatt, <871 Pgrft Ave., Tel.: TAlėn 0377

# Rašykit ar telefdnuokit dėl mūM katalogo.'

1. HER EXCELLENCY “A” $4050 Vj

2. HER EXCELBENCY “J” $5050 
21 jewels .............................

& HER EXCELLENCY "Q” $(JgllO
21 Jewels' 14 kt. gold ■

nIiiMiniiiinmiiHiiffl™

• World Tourists, Inc.
'(Įsteigta nuo 1927 <n.)

SENIAUSIA ir GERIAUSIA

PUNDELIS
1 sv. ryžių ; 2 sv. miltų; 1 svaras cukraus; 1 jiuskvortė Mazolr 
aliejaus; 8 unc. pieno miltelių; 1 pak, buljonui gabaliukų; 6% unc. 
augalinių riebalų ‘ .. . . .

VISO KAINUOJA su muitais ir apdrauda Ui. 19.

PUNDELIS MOTERIM No. 401
3 jardai
4 jardai
4\ jardai
4 špūlės
1 pkls. adatų »
1 korta kabliukų-akučių

VISO KAINA su muitais ir
apdrauda $26.62

MAISTO
miltų ; 1

2 unc. arbatos; 2 gabalai rudo muilo




