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Iš Kalifornijos.
Mūsų Radijo Pusvalandis.
Labai Liūdna Žinia.
Cvirkos Darbai.

Rašo R. MIZARA

Nuo to laiko, kai 
lūs” rašiau, prabėgo ištisas 
mėnuo, — is prabėgo nesuvo
kiamu greitumu.

Per tą laiką teko būti Cle- 
velande, Chicago/; Los Ange- 
les’uose, San Francisco, Oak- 
lande ir vėl Chicago)’.

Nors važiuotes priemonės 
šiuo metu yra gerokai pato
bulintos, tačiau newyorkiečiui 
pasiekti Pacifiką dar vis nėra' 
lengva ir ne bent kada tai 
galima padaryti. Dėl to Ka
lifornija tebėra mažai žino
mas .kraštas. Gi visapusiai! 
pažinti ją reikėtų.

Netenka nei sakyti, j’og Ka
lifornijos lietuviai mus priė
mė labai šiltai, draugiškai. Ir 
jie mūsų judėjimo reikalais 
sielojasi nemažiau už mus.

Apie Kaliforniją toks para
šyti Laisvėje truputėlį vėliau, 
o šiuo tarpu galima tik tiek 
prisiminti: Pažangieji Kali
fornijos lietuviai nuoširdžiai 
sveikina visąis laisviėčius.

Laisvei jie prenumeratomis, 
šėrais ir aukomis sudėjo virš 
puspenkto šimto dolerių.

Dar prie Pacfiko esant, ži
nios pasiekė, • kad pažangioji 
Brooklyno lietuvių visuomenė 
jau įkūrė savo radijo pusva
landį. t

Grįžę namo, sekmadienį 
girdėjome lietuvišką radijo 
programą. Man rodosi, pro
grama graži, turtinga ir lai
kas, kuriuo ji transliuojama, 
labai tinkamas.

Čikagos veikėjai džiaugiasi 
tuo faktu, kad mes įkūrėme 
savo radijo pusvalandį; kad 
jų žodžiai nebūtų tušti, jie 
sudėjo Lietuvių, Laisvės Radi
jo Kliubui $30.’. 1

Ta pačia proga drg. Prū- 
seika priminė:

tuviai turėtų juo labiau susi
rūpinti lietuviško radijo pus
valandžio išlaikymu Brookly
ne . . *.

Esant Los Angeles'uose, 
vieną vikarą skambina M. 
Bušienė:

—Girdėjot labai liūdną ži
nią? — klausia ji suspaustu 
balsu.

Nustebautelefono klausy- 
tuvas pradėjo judėti ties au
simi.

—Ne! . . . Kas tokio atsi
tiko? ...

—Rašytojas Petras Cvirka 
mirė Tarybų Lietuvoj?

—Petras Cvirka ?!....
Taip, tai labai liūdna žinia; 

tai smūgis lietuvių tautai.
Petras Cvirka — pats žy

miausias jaunesniosios. kartos 
Lietuvos rašytojas, beletristas. 
Jis daug mūsų literatūrai 
vė ir kur kas 
dėjo. . .

Cvirka turėjo 
bumų žodžiais 
vaizdus, kurių 
niekaip negalėjo
buvo talentingas žmogaus 
silpnybių pašiepėjas; tai lie
tuviškas . Gogol is ar Mark 
Twain’as. * •

Kyrie atidžiai skaitė jo pir
mąjį “Franko Kruko” tomą, 
matė, kokių gogoliškų pašai
pų jis ten pabėrė.

daugiau
da- 
ža-

didelių 
piešti tokius 

skaitytbjes 
pamiršti. Jis

ga-
.

Rašant šiuos žodžius, štai, 
stovi po ranka Petro Cvirkos 
laiškas, rašytas dar 1941 m. 
spalių mėn. 22 d., Alma 
Atoje.

Alma-Atą Cvirka buvo 
pablokštas karo audrų, ir jis 
tuomet kad kiek būtų atvykęs 
j Jungtines Valstijas; viską 
sutrukdė japonų užpuolimas 
aut Perlų uosto.

Be kitko, Cvirka tuomet žy
mėjo : , t

“Labai džiaugiuosi, kad 
‘Laisvė* perspausdino mario 
*omaną 'žeme. Maitintoja* ir

i
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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00
Kopija 5c
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500 Unijų Delegatų 
Washingtone prieš 
Tafto Bilių

New Yorko ir N. J. Unijistii Delegatai Ragino Prezidentą 
Ir Kongreso Narius Atmest Kilią prieš Darbo Unijas

Washington. — 500 dele
gatų, atstovaudami dau
giau kaip 20 unijų ir kitų 
organizacijų iš New Yorko 
ir New Jersey geg. 26 d. 
atsilankė pas prezidentą 
Trumaną, prašydami at
mesti prieš-unijinį Tafto- 
Hartley’o bilių.- Jie taip pat 
ėjo ir pas kongresmanus 
ir senatorius, ragindami 
balsuot prieš tą bilių, kuo
met jis bus galutinai kong
rese sprendžiamas.

Baigdami tokį dienos 
darbą, delegatai pabrėžė, 
jog reikia siųsti daugiau te
legramų ir laiškų preziden
tui ir kongreso nariams, 
kad galima būtų paveikt 
juos atmesti aršųjį Tafto- 
Hartley’o bilių.

Demokratų nacionalio 
komiteto vice-pirmininkas

Gael Sullivan sakė new- 
yorkiečių delegatų grupei, 
jog tikimasi, kad prezid. 
Trumanas (gal) vetuos-at- 
mes tą bilių, kurį Sullivan 
vadirio hitleriniu. Šiai dele
gatų grupei vadovavo New 
Yorko miesto v tarybos na
rys Eugene Connolly.

Republikonas senatorius 
Irving įves iš New Yorko 
atsisakė matytis su nęw- 
yorhiečiais.delegatais. Nuo 
New Jersey delegatų pasi
slėpė abudu republikonai 
senatoriai iš tos valstijos— 
Fred Hartley ir J. Parnėll 
Thomas. Hartley pats yra 
įteikęs kongresui bilių, siū
lantį suardyt darbo unijas; 
o Parnell Thomas yra pir
mininkas Neamerik. Veiks
mų Komiteto, kuris me
džioja “raudonuosius.”

Trumanas Siūlo Vienodai Apginkluot ir 
Išlavini Visų Amerikinių Kraštų Armijas

Washington. — Prezid. 
Trumąnas atsišaukė Į kon
gresą, kad užgirtų. jo pla
ną apginkluot šios šalies 
ginklais Kanadą ir Pietinės 
ir Centralinės Amerikos 
kraštus ir įsteigt mokyk
las, kur tų kraštų oficieriai 
būtų lavinami vienodai, 
kaip Jungtinių Valstijų ka
rininkai. Tokiu būdu Tru- 
manas siekia suvienodinti 
ir kanadiečių ir Lotyniškos 
Amerikos šalių armijas su

jankių armija. Tos* šalys; 
pagal Trumano sumanymą, 
turės atiduoti iš kitur gau
tus ginklus mainais už 
Jungtin. Valstijų ginklus. 
Trumanas reikalauja pri
pažint jam teisę spręst, 
kiek Kanada ir Lotyniškos 
Amerikos kraštai turės tie
sioginiai ar netiesioginiai 
atsiteisti už tuos “patarna
vimus.” Jisai sakė, kad šis 
jo planas, girdi, nepriešta
rauja Jungtinių/Tautų čar- 
teriui. \ ■

Rusas Ragina Pažabot 
Karinį Spaudos termą

Lake Success, N. Y.—So-, 
•vietų atstovas J. M. Loma
kinas f pasmerkė . kurstan
čius karan rašymus komer
ciniuose laikraščiuose ir į- 
teikė Jungtinių Tautų ko
misijai pasiūlymus, kad }- 
vairių kraštų spauda turė
tų darbuotis taikai ir veng- 
♦ti karinių kurstymų. Ta 
pagalbinė*. Jungtinių Tautų 
komisija gamina planus bū
simajai visa" - pasaulinei 
konferencijai dėlei žinių 
laisvės.

New Delhi, Indija. —Pa
šaukta 10,000 kariuomenės 
malšinti mirtinas riaušes 
tarpe indusų ir mahometo
nų. . '

Australijoj Iššauktas 
Dirbtinis Lietus

Melbourne, Australija.— 
' Australų mokslininkai bar

stė iš lėktuvo susmulkintą 
“s&usą ledą” į debesį. Apie, 
to, ledo kruopeles susidarė 
lašai ir kilo lietus, kuris li
jo visą popietį ant 20 ket
virtainių mylių ploto. “Sau
sasis ledas” yra apglies dvi
deginio (carbon dioxide) 
medžiaga. Ją naudodami, 
amerikonai ' mokslininkai- 
jau praeitą^ rudenį iššaukė 
sniegą. * *
DE GASPERI NEPRIIM- 
STĄS KOMUNISTŲ

Roma, geg. 27. — Katali
kų partijos vadas de Gas- 
peri, organizuodamas 'nau
ją ministrų- kabinetą, pa
reiškė, kad nepriims į jį nė 

I vieno komunisto.

Jau Pasiekė Vilkių Pirmas 
Siuntinys Aparatūros Vėžio 

Ligos Institutui

H. Hooveris Perša 
Atskiras Sutartis 
Su Priešų Šalimis
Hooveris Užaria “Trumano Mokymą” ir Raginai Stiprintis '^1 

Vokietijoje ir Japonijoje prieš Sovietu Sąjungą
ANTANUI BIMBAI, 
Brooklyn, N. Y.

Jau gavome Į-mąj{ siuntinį ‘amerik. lietuvių dova
nų Tarybų! .Lietuvos Mokslų Akademijos Eksperi
mentines Medicinos' ir Vėžio Ligos Institutui, viso 
45 dėžes. Laukiame atvažiuojant kitų trijų siunti
nių. Dar jokių žinių neturime apie penktąjį siunti- 
nl.

PROF. DR. J. MATULIS,
Lietuvos TSR. Mokslų Akademijos Prezidentas.

PASKUTINIS, DVYLIKTASIS I 
PARAMOS SIUNTINYS 
TARYBŲ LIETUVON

Po gana ilgo laukimo, pagaliau, pabaigoje pereito, 
mėnesio sulaukėme Tarybų Sąjungos laivo ir išsiuntė
me paskutinį, tai yra, dvyliktąjį siuntinį dėvėtų rūbų 
ir čeverykų Tarybų Lietuvon. Siuntinys susidarė gana 
didelis. Jis susidėjo iš 73 belų rūbų, sveriančių virš 26,- 
000 svarų, ir 30 dėžių čeverykų.

Dar kartą širdingai ačiū visiems, kurie prisidėjote 
prie šio siuntinio sudarymo. ’ i ’

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas.

Sovietai Panaikino Mirties
Bausmę^ Pakeisdami Ją
Darbais Stovyklose

Maskva. — Sovietų'Auk
ščiausioji Taryba (sei
mas) p a n a i k ino mirties 
bausmę, šį savo sprendimą 
Aukščiausioji Taryba re
mia dviem sumetimais, bū
tent:

“Visi Sovietų valstybės 
gyventojai parodė nepapra
stą pasišventimą sovietinei 
tėvynei ir jos vyriausybei 
karo metu.

“Tarptautinė padėtis po 
Vokietijos- ir Japonijos pa-♦

sidavimo yra tokia, jog ga
lima laikyti taiką ilgam lai
kui užtikrinta, nežiūrint 
užpuolikiškų elementų, ku
rie . daro bandymus karą 
iššaukti.”

Nusikaltėliai, ku
rie pirmiau buvo smerkia
mi mirti, dabar bus siunčia
mi į pataįstos darbų sto
vyklas 25 metams. Mirties 
bausmė tiems, kurie jau 
nusmerktf mirt, taip pat 
pakeista darbais stovyklo
se.

DAUG CHINŲ TAUTININKŲ 
SU GINKLAIS PEREINA 
į KOMUNISTŲ PUŠŲ

—_+—— • 1
kų armijos diviziją Shan- 
tungo pussalyje, ir komuni
stai suėmė tą diviziją (15,- 
000 vyrų) su visais ginklais 
ir amunicija. Esą, matomas 
vis didesnis tautininkų ka
riuomenės lirikimas pasi
duoti komunistams.

Tieš Kungchulįngu, Man- 
džurijoj, tautininkų armija 
po trumpo mūšio pasitrau
kė atgal, palikdama 25 va
gonus, pilnus prikrautus 
patrankų, įvairių kitų gink
lų, amunicijos ir maisto.

Nanking, Chinija. 
ang Kai-sheko tautininkų 
armija netenka visr dau
giau amerikinių^ ginklų ir 
amunicijos 
chinų komunistais

Tūkstančiai tautininkų 
kariuomenės su ginklais 
pęreina į komunistų ^pu
sę, kaip sako New Yorko 
Times korespondentas.

Praeitą savaitę Chiang 
Kai-sheko lakūnai, girdi) 
“per klaįdą” bombardavo 
smarkiausią 74-tą tautinin-

Chi-

juos atima

Washington. — ' Buvęs 
prezident. Herbertas Hoo- 
veris šaukė Ameriką, tuo- 
jaus daryti taiką su Japo
nija, nepaisant kitų talki
ninkų. Sykiu jis ragino šią 
šalį išvien su Anglija dary
ti atskirą taiką su vakari
ne Vokietija, jeigu Sovietai 
ateinančioje keturių didžių
jų talkininkų užsieninių 
ministrų konferencijoje aL 
mes anglų-amerikonų pa
siūlymus dėl sutarties su 
visa Vokietija., Sykiu Hoo- 
veris piršo panaikint Ir ka
rinius atlyginimus talkinin
kams (Sovietams, Lenki
jai) iš Vokietijos. Jisai sa
kė: “Mes tikrai neprivalo
me toliau laikytis (Potsda
mo) sutarties dėl karinių . 
atpildų ir dėl. pramonės” 
apribojimų Vokietijoje.

Tokias mintis Hooveris 
išdėstė savo .laiške republi- 
konui kongresmanui Joh- . 
nui Taberiui, kongreso lėšų ” 
komiteto pirmininkui, geg. 
26 d.

Tčf laišką Hooveris para
šė, remdamas karo depart- 
mento ir Taberio reikalavi
mą — paskirti $750,000,000 
Vokietijai, .Japonijai ir pie
tinei Korėjai pagelbėti per 
vienus metus.

Užgirdamas “Trumano 
mokymą” prieš bolševizmą, 
Hooveris, renublikonų par
tijos “popiežius,”’ rašo:

■ “Amerikos politika yra 
ginti vakarų civilizacijos 
rųbežius. Patys svarbiausi 
yra Vokietijos ir Jappniios 
rubežiai. Jeigu šie rubežiai 
bus prarasti, tai visa Euro-
pa ir Tolimieji Rytai bus • 
prarasti.”

Sykiu Hooveris ‘tvirtino 
kad “Rusija neis j karą dėl 
tokių dalykų”, kaip atski
ros sutartys su .Japonija ir 
Vokietija, Potsdamo sutar
ties laužymas ir tt.

Hooveris taip pat siūle 
sustabdyti bet kokią Ame
rikos pašalpą talkininkams, . 
ieigu jie nepriims visų są
lygų, kurias nusakys viena 
amerikinė pašalpų įstaiga.

Už visus tarptautinius 
nesusitarimus ir už pasau
linio ūkio neatsigriebimą 
po karo Hooveris kaltino 
tiktai Rusiją. ? >

Kartu jis siūlė tuojau vėl 
sumegzti Amerikos fabri- . , 
kantų biznio ryšius su Vo- 
kietijos ir Japonijos fabri 
kantais. ‘

Planuojama Surašyt 
Specialistus Karui

Washington. — Jun£tin. 
Valstijų karo departmentas 
pasiūlė iš anksto surašyti 
300,000 darbininkų pramo
nėje į tokius atsargos (re
zervo) specialistų jungi
nius, kaip geležinkeliečių 
batalijonai, cheminių ka
reivių kuopos, karinių li
goninių tarnautojų štabai 
ir kitų armijos skyrių žmo
nės, kurie jau Antrajame 
pasauliniame kare gavo pa
tyrimų tose pareigose.

Fordo Darbininkai 
Balsuos, ar Streikuot

Detroit, Mich. — QIO 
Automobilių Darbininkų 
Unija pranešė Fordo dar
bininkams, kad Fordas at
metė reikalavimą dėl algos 
pakėlimo. Todėl 140,000 
Fordo auto, fabrikų darbi-: 
ninkai slaptai balsuos, ar 
streikuoti.

Amerikonai Pakaria 49 
Nacius Kriminalistus

Berlin, geg. 27. — Pagal 
amerikonų karinio teismo 
sprendimą, tapo pakarti 22 
naciai Matheusen koncent
racijos stovyklos pareigū
nai už tai, kad jie kankino 
ir žudė belaisvius. Šį tre
čiadienį bus pakarta dar 27 
tokie. / , ' ■

_____________ ___ _

Mirė generolas Carlson, 
51 metų, garsus Amerikos 
marininkų vadas.

Vėl Prašo Chinų Komunistus 
Derėtis su Tautininkais

/
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Nanking, Chinija. —Va
dinamoji Politinė Žmonių • 
Taryba vienbalsiai užgyre 
rezoliuciją, kuri kviečią 
chinų komunistus atsiųsti 
atstovus tartis su Čhiang 
Kai-sheko tautininkų val
džia apie mūšių sustabdy- 
mą ir taikos sąlygas. Pojū
tinė taryba daugiausiai Su
sideda iš tautininkų (Kuo- • 
mintango). Taigi jinai * su 
Chiang Kai-sheko ’ žinia ' 
kviečia komunistus į nau
jas derybas (kuomet-komu
nistų kariuomenė ima viršų 
prieš tautininkus).

CHINU KOMUNISTAI ŠLUOJA CHIANGO TAUTININKUS VIS TOLYN ATGAL 1
Nanking, Chinija. —Bai- šlavė tautininkų laimėji- New Yorko Times korės- Mandžurijos- d i d m i estį. džio miesto ir uosto. Grę- savo ofensyvo pradžioje 

giasi^trys mėnesiai, per ku- mus. *. pondentas Tillman Durdin. Kartu komunistai užėmė šia apsupimas pačiam Tien- atsiuntė didžiulę armiją
riuos* Chiang Kai-sheko Chinų komunistų kariuo-, Šiuo tarpu , komunistai priemiesčius Chengteh, Je- tsinui, kur tebėrą/Amerikos prieš Yenaną, tai komunis* 
tautininkai žadėjo sunai- menė tuo tarpu užėmė di-' apgula Mandžurijos sostinę hol provincijos sostinės, ir marinu juhginisli. tai beveik be mūšio išsi-

giasi trys mėnesiai, per ku
riuos*
tautininkai žadėjo ____
kinti chinų komunistus, bet 
komunistai dar sustiprėjo.

Tautininkų armija iš 
pradžios turėjo tam 'tikrų 
pasisekimų, bet paskui ko
munistai daugiau negu nu

menė tuo tarpu užėmė di
delius Shensi ir Honano 
provincijų plotus, ’ nubloškė 
tautininkus toli atgal Man- 
džurijoje, o dabar “grūmo
ja visai tautininkų pozicijai 
Mandžurijoje,”, kaip rašo

apgula Mandžurijos sostinę 
Changchuną ir Chinwatig- 
tao uostamiestį, šiauriniai- 
rytinėje Chinijoje. Pirma
dienį jie' pasiekė Szepingkai 
miestą, geležinkelio centrą 
pusiaukelėje " į Mukdeną,

__  provincijos sostinės, ir 
menama, jog šis miestas 
taipgi bus atimtas iš tauti
ninkų. t »

Komunistai perkirto Jtate 
tininkam geležinkelį tarp 
Mukdeno ir Tientsino, di-

marinų jufiginiąi. .
Komunistų radijas iš 

Šiaurin. Shensi provincijos

tai beveik be mūšio išsi
kraustė iš to sunaikinto 
miesto į saugesnes pozici-

re
[M

kė. priemiesčius Yenano, 
pirmiau7 buvusios jų sosti
nės. "Kupmet tautininkai

Trumano motinos 
pasunkėjo.

liga
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Menševiką Dienraščio Sukaktis
Didelėmis apeigomis New Yorke buvo garsiai pami

nėta 50 metų sukaktis žydų dienraščio “Forward”. Buvo 
didelis masinis susirinkimas Madison Square Gardene. 
Apart kitų, kalbėjo William Green, Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentas. Susirinkime buvo pasigirta, kad 
geri linkėjimai gauti ir nuo prezidento Trumano.

“Forward” yra didžiausias žydų kalba dienraštis vi
sam pasaulyje. Forward kompanija, kuri dienraštį lei
džia, savo turtą skaito milijonais dolerių. Dienraščio re
daktorium yra Abraham Cahan, jau 87 metų amžiaus 
žmogus, tą vietą išlaikęs nuo pat dienraščię gimimo die-

“Forward©” ideologija yra menševikiška. Jam net 
Socialistų Partija buvo pasidarius per kairi, todėl prieš 
keletą metų f of vardiniai menševikai atsiskyrė nuo tos 
partijos ir susiorganizavo Socialdemokratų Federaciją.

Amerikos žydų gyvenime “Forward” vaidina tokį 
pat reakcinį ir nuodingą vaidmenį, kaip tarpe lietuvių 
Naujienos ir Keleivis. O tai pasako viską. Cahan, kaip 
ir Grigaitis su Michelsonu, negalėtų nė dienos gyventi, 
jeigu neturėtų komunistų ėsti. Tarybų Sąjunga yra ki
tas menševikų ėdimo objektas.

.. Šiuo tarpu “Forward”, kaip ir visa menševikiška 
ąpauda, daugiau kaip šimtu procentų .remia Amerikos 
kapitalo imperialistinės ekspansijos programą. Menše
vikai mano, kad mūsų vyriausybe dar neina pakankamai 
toli. Jie norėtų, kad mūsų šalis tuojau Tarybų Sąjungai 
grūmotų atomine bomba. Karas prieš Tarybų Sąjungą, 
girdi, neišvengiamas, tad juo greičiau, tuo geriau.

. Darbo unijose forvardiniai menševikai visuomet re
mia reakcinį elementą. Ypatingu įtūžimu Cahan kovojo 
prieš Amalgameitų Rubsiuvių unijos susiorganizavimą. 
International Ladies Garment Workers unijoje Cahan 
palaiko Dubinskio kliką. Kovoje prieš CIO “Forward” 
yra išnaudojęs visą savo,menševikiškų nuodų ir šmeižtų 
bagažą. . < ,

Pries “Forward” menševizmą gerai frontą atlaiko 
žydų pažangus dienraštis “Freiheit”. Tai irgi plačiai 

' • skaitomas, įtakingas dienraštis. “Freiheit” yra leidžia
mas kairiųjų žydų darbininkų, todėl medžiaginiu stoviu, 
aišku, negali prilygti “Forwardui”, apie kurį susispietu
si pati stambiausia New Yorko žydų buržuazija.

Anglijos Darbiečią Konvencija
Mieste Margate Anglijos Darbo Partija laiko metinę 

konvenciją. Kadangi darbiečiai šiuo tarpu yra parla
mente stambiausia partija ir kadangi jie sudaro Angli
jos valdžią, tai, natūralu, jų konvencija įdomaujasi ne 
tik anglai, bet žmonės ir kitų šalių.

Bevin, Attlee ir yisa Darbo Partijos valdančioji 
klika buvo labai susirūpinę. Mat, darbiecių eilėse atsi
rado kairysis sparnas, kuris Bevin-Attlee politikai prie
šingas. Tačiau, kaip dabar atrodo, minėtieji vadai turės 
gana saugią daugumą ir savo politikai gaus iš konvenci
jos užgyrimą.

Daugiausia nesantaikos darbiecių tarpe kelia val
džios užsieninė politika. Visi mato, kad užsienio ręiką- 
lų sekretorius Bevin visuose tarptautiniuose reikaluose 
yra tik Jungtinių Valstijų valstybės dępartmento pa
stumdėlis. Niekur jis neišdrįso išstoti prieš mūsų Byr- 
neso ar Marshallo'diktavimą'. « ,

Anglijos darbiecių valdžios vedamoji anti-rusiška, 
anti-sovietiška politika darosi nepakenčiama kairesnio 
nusistatyftio darbiečiams. Jie jau seniai reikalauja nuo 
tos politikos atsisakyti. Jie dar sykį garsiai pakels sa
vo balsą šioje konvencijoje, tačiau^* kaip jau sakyta, ma
žai vilties tėra, kad jie galėtų gauti savo pusėn konvek
cijos daugumą.

K ? Dideli Troškimai Neissipilde
Kai prieš keletą savaičių buvo susirinkusios Ameri

koj Dąrbo Federacijos ir CIO komisijos tartis dėl vieny
bės, buvo kilę daug gražių vilčių. Buvo pradėta garsiai 
kalbėti, kad jeigu ne dėl organinės abiejų judėjimų Vie
nybės, tai bent jau dėl bendrosios veiklos greitaisiais 
reikalais bus prieita susitarimo. Deja, dar kartą teko 
nusivilti. x (

Dabar vėl viskas, tyku, .ramu. Tyli Federaciją, tyli 
CIO. Tuo tarpu Washingtone Ubiejų didžiųjų partijų re- 
akcijonieriai neria fašistinę kilpą ant kaklb visoms uni-

; J

žemiau talpiname svarbiausias vietas dviejų laiškų, 
gautų iŠ Vokietijos nuo vieno anti-fašisto tremtinio. 
Laiškus gavo Laisvės skaitytojas R. Jarvis iš, Ply
mouth, Pa. šiuose laiškuose jų autorius ypatingu kar
tumu rašo apie Veiklą naciam parsidavusių lietuvių.

Juose patvirtinama visaA tai, ką A. Bimba sugrįžęs 
iš Lietuvos pasakojo apie pro-nacių siautėjimą karo 
metu.
Brangus t tautieti.

Sveikinu jus ir jūsų šei
mą, linkėdamas jums viso 
(gero jūsų gyvenime, o la
biausiai sveikatos ir ilgo 

gyvenimo. Taip pat sveiki
mu jūsų sūneli ir jo šeimą, 
įlinkėdamas viso gero. Ga
vau nuo jūsų siuntinį — 
knygas, laikraščius,, du pa
keliu cigaretų, vieną gaba
lą muilo dr dvi nosines, už 
ką jums tariu širdingai a- 
įčiu. Siuntinį gavau 12 ba
landžio.

Taip pat gavau laišką ir 
nuo savo žmonos. Dabar 
žinau šiek tiek ir-apie na
mus. Dvi mano dukrelės y- 
ra prieglaudoje; 1946 met. 
buvo 3 prieglaudoje. Labai 
nemalonu, kad esu atskir
tas nuo šeimos. Aš žinau, 
kad yra labai sunku gy
venti, nes visa našta gula 
ant žmonos. Ji laukia ma
nęs grįžtant. Aš esrr ’taip- 
pat pasiryžęs važiuoti šiais 
metais j Lietuvą, jei leis są
lygos. Kada važiuosiu, tai 
jums parašysiu.

Aš esu neprasikaltęs da
bartinei valdžiai. Jei ne na
ciai ir parsidavėliai lietu
viai, tai ir dabar bučiau bu
vęs savo krašte, nes man 
buvo nebloga gyventi. Bet 
turėjau apleisti savo tėvy
nę Lietuvą per* parsidavė-, 
liūs lietuvius. Jie mane 
kankino ir mano šeimą pa
liko be maitintojo, bet ma
nau, kad jie rado savo už- 
mokesnį. O jei dar kuriam 
n.eužmokėta, tai laikas at
lygins už tas skriaudas, ku
rias turėjo patirti Lietuvos 
darbo žmonės. Kalėjimas, 
šaudymas ir ištrėmimas bu
vo tai parsidavėlių lietuvių 
darbas. Jie manė,Jkad visą 
laiką bus ponai. Jiems bu
vo nesvarbu darbo žmogus. 
Jie labiau mus puolė, kaip 
vokiečiai — vokiečiai ką 
blogo kad ir padarydavo, 
tai taip neskaudėjo širdies, 
bet kad lietuvis, tai šimtą 
kartų sunkiau kentėti. Bu
vo tokių, kurie tarnavo 
prie vokiečių ir ne savo no
ru, bet buvo tokių, kurie 
stojo iš pirmos dienos prie 
vokiečių kaipo akiyvistai. 
Ir dabar sėdi lageriuose, 
skaitosi išyiėtintais. Bet te
gul pagalvoja, kiek per jų 
rankas ir liežuvį prąpudlė 
žmonių, kiek jie išvietino. 
Kada prasidėjo karas 1941 
birželio mėn., tai tomis die
nomis areštavo patys lietu
viai savo draugus. Gana 
buvo pasakyti, kad tas Jo
nas arba Jurgis komunis
tas, tai gaudavai lupti, o 
kiek žmonių sušaudė! Tai 
vis darė lietuviai, ’Liėtuvoš 
ponai smetohininkbi ir ūki
ninkai.

Man teko tai pačiam^pa
tirti Ir matytu Mūsų ’vals* 
čiuje tai dar buvo ne taip 
bloga, nes policijos virši
ninkas dar turėjo šiek žmo
niškumo. Bet kitur tai šim
tai,žuvų. • ‘ ;

Gal jums šįs mano laiš- 
us, bet 

dovanokit. Aš manau, kad

žmonių klasę.
Aš irianąu apie rugpiūčio 

mėn. važiuoti įjiamus, nes 
dabar esu pasirašęs ant tri
jų mėnesių, dirbu prie A- 
merikos kariuomenės siu
vėjų. Uždirbu 180 markių į 
mėnesį, bet atskaito už li
goninę, už pietus, ką gau
nam, tai pasilieka 150 mar
kių. Už butą turiu mokėti 
50 markių. O kas atlieka, 
tai taip pat nėra kas už 
juos pirkti, 1 nes juodojoje 
rinkoje viskas nežmoniškai 
brartgu •—• pakelis cigarečių 
kainuoja 80 markių. Ant 
kortelių tai nėra taip bran
gu, bet negalini ir mažai; 
skiria, neišeiną du pokeliai 
mėnesiui, o drabužiai, apg
avimas, tai milžiniškos kai
nos* Maisto tąip pat mažai; 
bet kaip vienas,- tai šiaip- 
taip verčiuosi. O kurie su 
šeimomis, tai labai yra sun
ku. Nors lietuvių mažai yra, 
kurie gyvena pas vokiečius. 
Lietuviai, latviai, estai ir 
kiti gyvena lageriuose. Ten 
geriau. Aš visą laiką, kada 
-užėjo a'merikiečiai; negyve
nau lageryje. Man nepatin
ka. Aš visą laiką dirbau 
siuvėju prie armijos, iš pra
džių buvo labai gerai, 
bet dabar tai jau sunku. 
Mažai gali uždirbti ir su 
maistu sunku. Nes iš armi
jos negaunu maisto, tik ant 
vokiškų kortelių turiu,.pra
gyventi. Vien pietus gaunu 
civilių virtuvėje, ten taip 
pat armijos maistas, bet ne 
toks, kaip kareiviams yra 
duodamas, vien duona tai 
armijos* Sunku dabar gy
vent Vokietijoje, nes vokie
čiams neužtenka savo šaly
je maisto* Sudie, lauksiu 
jūsų atsakymo.

M. Kaslauskas. 
1947 balandžio 15 d.

Suomijoje Žemes Reforma
Pagaliau ir Suomijoje nutarta. apsidirbti su dvari- 

niiikų klase. Toji žem§s reforma jau seniai pribrendus.
Kas toje reformoje nauja; .taf kad, sakomą, bus, kol 

kas, mažu mastu daromas bandymas su sovietinės for
mos kolektyviškais ūkiais. Išdalinimas žemės beže
miams ir mažažemiams tai nėra .išsprendimas žemės ū- 
k io problemos. Tikra žemės ūkio modernizacija gdlima
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Brangus tautieti!
Gavau nuo" jūsų; ir laik

raščius ir knygeles, už ku
rias širdingai tariu ačiū. 
Man kaip tik ir patinka to
kio turinio knygos. Gavau 
laikraščius ir knygas verbų 
sekmadienyje. Taip pat ga
vau ląišką iš namų velykų 
antrą dieną, bet - nieko ne
parašo^ ar gera ar bloga. 
Dabar esu tiek susirūpinęs 
apiie namus ir .patsai neži
nau, kas daryti ; labai nege
rai padariau, kad nevažia
vau 1945 m. • -

Aš nieko nebijau, nes ne
su prasikaltęs prieš dabar
tinę valdžią. O ką buvau 
teisiamas 1943 metais, tai 
tas viskas jau prapuolė. Tik 
tiek negerai, kad gal per
ilgai , išbuvau V okieti j o j. 
Nes kai rusai užėjo į Lie
tuvą 1940 metais, tat man 
nebloga buvo ir turėjau 
neblogą vietą, nors nebu
vau partietis. Buvo daug 
geriau; kaip prie Smetonos, 
ir, visiems darbo žmonėms 
buvo nebloga gyventi. 1941 
metais karas su vokiečiais. 
Kada užėjo vokiečiai, tai 
teko ,daug nukentėti nuo 
parsidavėlių lietuvių, daug 
sušaudė . nekaltų žmonių,-

vo apšauktas komunistu, 
prasidėjo nežmoniškas sau
valiavimas, vežimas darbo 
žmonių į Vokietijąi Visi 
darbininkai buvo apšaukti 
komunistais, kurie neprisi
dėjo prie nacių ir jiems 
Lietuvoje nebuvo vietos: 
arba "į kalėjimą, kurių ne
sugaudė, arba į Vokietiją 
vergauti, kur ąlkanam ir 
nuogam reikėjo dirbti prie 
sunkių darbų. Kaune 1944 
met. liepos 5, 6, 7, 8 dieno
mis daug iššaudė - nekaltų 
žmonių, > buvo žiauriausias 
laikas. Kiek mdn teko per
gyventi tomis dienomis, tai 
nenoriu, kad to sulauktų ir 
mano priešas. Nežinojom, 
kas buš su mumis. Mus 
460 žmonių paskyrė į Vo
kietiją. Bet nieko nežino
jom, kur mus veža ir kur 
padės. Manėm, kad taip, 
pat sušaudys. * Bet dar 
šiaip-taip išlikom. - Vokie
tijoje daug išmirė, negalė
jo išlaikyti, reikėjo daug 
dirbti, o maistas tai buvo 
labai blogas, drabužiai taip 
pat, neturėjom žiemoš lai
ku , jokio žiemiško apsiren
gimo, jokio^ švederio, koji
nių taip pat neturėjom, rei
kėjo popierių kojas apvy
nioti, bet ir už tai apmuš
davo. Jūs gal netikesit, 
kiek vokiečiai kankina j Tai 
nieks Taip nemoka kankinti 
ir n’ėturi tokios širdies. Jūs 
dabar matotė kinuose, o 
mums kaliniams teko tai 
viskas iškentėti.

Aš niekad.netikėjau, kad 
žmogus tiek galėtų iškentė
ti. Nebuvo mums baisi nd 
mirtis. Mes visą laiką, ka
da buvo alarmai, niekad 
nebuvome slėptuvėse. Bet, 
dėkui amerikiečiams, kalė
jimo nebombarduodavo, ap
link likdavo tik griuvėsiai, 
o pas mus tik langai išby
rėdavo, bet laimingai išlik- 
davom. Tik tie žuvo, kurie 
negalėjo iškęsti to viso al- 
kio-bado. Labai greita mir
tis: eina, krito, kol parne- 
šam į kalėjimą, tai ir nu
miršta. Ryte eidami į dar
bą nešdavom, pareidami 
taip pat nešdavom. ' Vieni 
kitus nešiodavom,' kol pa
baigdavo savo gyvybę, Blo
ga buvo tam, kuris silpnas 
buvo: mušdavo, kol visai 
pribaigdavo.

Tuo kartu baigiu rašyti. 
Prašau dovanoti už mano 
šitą laišką, gal jis jumsdr 
nepatinka. Aš nežinau, ar 
galima 
jums 
daug.

viskas rašyti. Aš 
parašyčiau labai

' Sudie,
M. Kaslauskas.

Žinios iš lietuves

jūs taįp pat atjaučiat darbo kiekvienas dailininkas bu-

tiktai kolektyviško žemės dirbimo for.moje. Moderniškos 
mašinerijos protingas ir tikslus išnaudojimas tegalimas- 
didėliuosė .plotuose. ;

Tarybų Sąjungos prityrimai karo metu visiems lai
kams įrodė praktiškąją kolektyvinių ūkių. pusę. Be Uo
lekty višho ūkio didžioji šalis būtų .badu išmirus, kai vo
kiečiai užgrobė pačius derlingiausius , jos plotus.
' Kolektyvis žemės apdirbimo išbandymas Suomijoje, 
gali atnešti toli siekiančių rezultatų. '•*

Kauno Pramones Statybose
Prasidėjus šiltoms dienoms,, 

pagyvėjo darbas Kauno pra
monės statybose. Mūrininkų 
brigados sudeda naujus pra
monės įmonių korpusus, mon
tuotojų brigados .montuoja ce
chuose .įrengimus, gaunamus 
iš kitų tarybinių rešpublikų.

Šiais metais miestų pramo
nės įmonių statybai asignuota 
13' imilijonų rublių. Jau iki 
gegužės 1 d. turi' pradėti 
veikti pirmasis stambus dę- 
guonio fabriko cedhas. Per 
metus bus pastatyti šeši di
deli korp^safT / '' '

Re^mstruojamos metalo 
apdirbimo gamyklos. “Meta
lo” fabrike įrengiamas dide: 
lis liejimo cechas. “Pengal&s’’ 
fabrike bus atstatyti' du nauji 
ko/pu^ąi.

.f‘Arklo” žemės ūkio mašinų 
gamyklos statybos / aikštėje 
pastatomi kalvių cechas ir 

’sandėliai. I statybos aikštę 
nutiestas gėležinkelis.

Praeitai^ metais pradėjo 
veikti iPetrašiūpų elektrinės 
pirmoji eilė, o šiais metaįš 
numatoma pastatyti antrąją 
eilę. Perdavus . eksploatą^ 
jon antrąją elėkttinės eilę!

"V u... tA'/įi'*: j ;■ / .j -/.t. ; /.I i
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Teisiami už nulinčiavimą negro, 31 kalinys iš kalėji
mo vedami i teismabuti Greenvillėj, $. C. Yra' liudy
tojų, kurie matė, kaip Willie Earle buvo gaujos nužu
dytas. Teisėjuose kol kas sėdi tik vieni baltieji.

PabėgėliŲ Skaudus Skundas prieš Anglus
Rašo ST. GIMBUTAS

Nelabai seniai atvyko tūlas 
pabėgėlis lietuvis iš Švedijos į 
Argentiną. “A. L. Balsas” jį 
apverkė kaip ii’ visus pabėgė
lius, būk ’^linėtasai nenorėjęs 
į “bolševikinę Lietuvą grįžti.” 
Bet pasirodo, kad tasai “pa
bėgėlis” nėra toks kaip “Bal
sas” rašė ir kad jis čia atvyko 
prieš savo norą, nes pabėgėlių 
“globotojai” jo neleido Lietu
von grįžti, žmogus nusiskundė 
pabėgėlių “globotojais” ir 
prisipažino, kad jam, kaip ir 
visiems pabėgėliams, yra 
griežtai uždrausta ką nors 
blogo, t. y., tiesą apie anglus 
pasakyti, už ką galįs būti de
portuotas atgal iš Argentinos, 
o vėliau, žftioma, gali būti tei
siamas. Suprantama, yra jam 
įsakyta girti aftglų “demokra
tiją” ir šmeižti Tarybų Sąjun
gą. Jis nusiskundė, kad netu
rėjo kitos išeities, kaip čia 
važiuoti, bet sako: “Aš' daug 
vargo pakėliau laike karo, bet 
nebijosiu- ir dar pavargti, kad 
į tėvynę sugrįžti; Argentinoje 
negyvensiu.”

Kitas įdomus dalykas*: kele
tą savaičių atgąl, valgant pie
tus »Buenos Aires centro ręs- 
taurane “Ultramar,” prie vie
no stalo turėjau progos susi
pažinti su tūlu lenku, tarna
vusiu anglų kaniuomenėje. 
Jaunas vaikinas, mandagus. 
Pradėjome kalbėti apie 'kli
matą ir tuo būdu susipažino
me. Minėtas žmogus atvyko 
anglų laivu “Helen Monarch” 
lapkričio men. Sakė, tarnavęs 
savanoriu anglų kariuomenė
je. Tankistas. Mūšyje buvo 
sužeistas. į kairiąją koją, 
sprogstant tankui; du jo drau
gai sudegė stati vietoje. Tar
navęs 5 metus savanoriu, da-' 
lyvavęs Normandijos invazijo
je ir 5 sykius buvęs Paryžiu
je. Paryžius, sako, mažai nu
kentėjo nuo karo. Tarpe Ang
lijos valstiečių, tęsė toliau, 
vyrauja skurdas, o ypač mote
rų prastas apsirengimąs žy
miai pastebimas. Prostitucija 
veik nevaržoma. .Daug jankių 
kareivių apsivedė su anglikė- 
mis, bet daugumas .grįžo į

Kūno Kultū-

Kauno pramonė gaus tvirtą 
bazę tolesniam augimut

Lietuvos TSR Šachmatų 
Pirmenybe*

KAUNAS
ros ir .Sporto Komitetas prie 
Lietuvos' TSR Ministrų Tary-, 
bos patvirtino Lietuvos TSR 
šachmatų pirmenybių nuosta
tus. ' t

. Tikslu, populiarfeuoti šach
matus periferijoje, šių metų, 
balandžio mėn'. 27 d. Klaipė
doje ir Panevėžyje buvo pra
dėti Lietuvos TSR •pirmeny
bių pusfinaliai, kuriuose ga
lėjo dalyvauti geriausieji ap
skričių šačhmatiriinkai. Finali
niai žaidimai įvyko Vilniuje.

Pusfinaliniai turnyrai kėlė 
ypatingą, susidomejimą t peri
ferijos šachmatininkų eilėse.

Ameriką, žmonas ten palikę.
Papasakojo, kaip lordai iš

naudoja liaudį, o ypač valstie
čius. Sako, vienam lordui pri
klauso 410 kelias dešimts kak 
mų ir miestelių, tokie ženyjs 
ir namų “savininkai” yra am
žini lordų rendauninkai; kon
traktai turi būtį atnaujinami 
kas 96 metai ir tuo • būdu 
valstietis, mokėdamas už že
mę per visą savo amžių, nie
kados negali būti jbs savinin
kas.

-Man užklausus, kodėl jis 
nepasiliko Anglijoje, atsakė: 
—Pilietybės neduoda, apsigy
venti nebuvo galima, o antrą 
vertus, man nepatiktų visados 
ten gyventi. t (

Paklausus, J >kodėi nevažia
vo į savo tėvynę,‘atsakė: — 
Kad- anglai neleidžią. Ir pri- 

«ic^i grįžti 
Lenfe|iJ^8būna persekiojami 
visokiais būdais;- turi prisi
klausyti visokių .gandų, šmeiž
tų iš karininkų pusės, ant 
Lenkijos vyriauąybės. Tos pro
pagandos pastiprinimui prisi
deda ir kunigai su savo “pa- 
mokstais” kareivių tarpe. 
Apart įvairių gązdinimų dar 
ir grasina: “būsite sušaudyti, 
jeigu Lenkijon parvažiuosi
te.” Ir jeigu tuo visuidar -ne- ( 
gali išrauti iš kareivio norą 
tėvynėn grįžti, tada uždaro 
kalėti ir valgyti neduoda, ba
du marina, kol kareivis atsi
žada tėvynės ir 'pasirašo jos 
“nebenorįs.”

Iš šito matome, kokie “pa
bėgėliai” pas mus atsirapda. 
Tie žmonės, 5 metus su gink
lu rankose kovoję už anglus 
(už “demokratiją”), po jų glo
ba nebeteko asmeninės lais
vės. Jie vežami arba priversti 
važiuoti, kaip kadaise negrai 
iš Afrikos, ten, kur lordų už- - 
gaidoms patinka*

Matome, kokią galią turi 
reakcionieriai kapitalistai, tū
lų peršamoje anglų demokra
tiškoje santvarkoje. Jeigu taip 
būtų pasielgiama su priešo ka
reiviais, ’ (bet su naciais1 jie 
to nedaro), nebūtų tiek skau
dus dalykas. Bet ta ' vergija 
daromą fcu savo sunkiųjų ko
vos dienų geriausiais drau- 
gafs. x

•Paklausus, kokia- yra anglų* 
nuomonė apie rusus, atshkę: 
— Anglų liaudis ir kariuome- ’ 
nė simpatizuoja rusams, išski
riant aukštąjį kariškių luomą.

Užklausiau, kaip jam atro
dė Raudonosios’ Armijos ka
reiviai, palyginus su sąjungi
ninkų, atsakė?Aukšti, puikūs, 
fiziniai tvirti vyrai; europie
čiai rusai visi yra išėję ne tik 
pradines mokyklas, bet ir pa
žengę į vidurines; kalba len- / 
kiškai, vokiškai, angliškai, ne-' 
kurie ir prancūziškai, žodžiu, 
sako,'dabartiniai rusų kariš
kiai yra pastebėtinos discipli
nos, aukšto kariško išsilavini
mo ir kultūringi, žmonės.

Buenos Aires. • 
Iš “Darbas.”

t < ■ i.
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka* 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančiojo drau- 
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

/ •

d

Kas nors is mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės 1 •

Lietuvių Laisves Radio 
Balsas Neša Grožę

Vyriausybes Narys- 
Hari j a Divonienė

Lietuvių Laisvės Radijo 
balsas, visai pritinkamai 
gamtos įstatymams, gimė 
Motinos Dieną, antrą sek
madienį gegužės. Po to jau 
girdėjome kitas dvi progra
mas. Visos jos buvo reikš-' 
mingos ir svarbios, visomis 
žmonės tebesigroži ir inten
syviai laukia sekamos.

Programomis žmonės taip 
pasigrožėjo, jog daugelis 
girdėjusių pirmąją tebeJ 
klausinėja, ar būsiančios 
išspausdintos kalbos, ar bū
siančios pagamintos dainų 
ir muzikos plokštelės. Gai
la, kol kas nebus plokštelių 
ir tik rekarčiais matysime 
išspausdintas kai kurias 
kalbas. Tačiau ateityje gal 
išgalėsime daug ko naujo. 
Bet tas prjklausys nuo jūsų 
visų — ne vien tik nuo pa
gyrimo, bet ir finansinės 
paramos.
• Be kitko, pirmoje pro
gramoje Lilija Belte (Ka
valiauskaitė) jautriai pasa
kė ’ motinoms pasveikinimo 
kalbą. Tos kalbos moterys 
ir dabar tebeklausinėja. 
Kalbą čia išspausdiname. 
O pirm to, žodis kitas apie 
Liliją.

Lillian Belte
Lilija Belte eina parei

gas Liet. Laisvės Radijo 
Klubo f in. sekretorės. Tai 
vėl didi pareiga dar nei ne
pailsėjus po -kelių metų se- 
kretorystėje, Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetui, 
kuri pareiga buvo savanorė, 
visai nemoka, negirdima ir 
nematoma. Tad visai ne
nuostabu, kad žmonės buvo 
primiršę, jog ji turi gražų 
ne tiktai .dainuojamąjį, bet 
ir kalbamąjį balsą ifr apsi
džiaugė iš naujo išgirdę. O 
motinos*- moterys pradėjo 
klausinėti jos kalbos kopi
jų-

Štai ta kalba: ,
Motinos, Sveikinam Jus !

Motinos Dienai šiemet 
sueina 40 metų. P-lė Anne 
Jarvis, Philadelphijoj, me
tinėj sukaktyj po jos moti
nos mirtięs, 1907 metais, 
pasiūlė įsteigti clieną bran
giausiai iš visų — Mūąų 
Motinai. Oficialiai buvo 
pripažinta visos šalies diena 
1914 m. .

Ši yra pirmoji mūsų pro
ga atsikreipti į jus po karo 
pabaigos. Karo, kuriame 
jūs visos paaukojote daug, 
o tūlos iš jūsų—visą, kad 
pasaulis būtų laisvas. Jūs 
dirbote, aukojote uždarbius 
ir kraują, o aukščiau visko, 
aukojote savo vaikus. Toms, 
kurių brangiausieji atidavė 
3 puti., Laisvė (Liberty, Lath. Daily), Trečiad., Geg. 28, 1947

gyvybę už pergalę, mes 
reiškiame gilią užuojautą 
ir pagarbą.

Šią didžią dieną norime 
pareikšti mūsų širdingiau
sius linkėjimus, kad jokiai 
motinai niekad daugiau ne
reikėtų pergyventi jūsų 
perkęstoš širdgėlos. Kad 
motinoms niekad dau
giau nereikėtų nesuskaito
mas dienas ir naktis budė
ti vaizduojantis vaikus ap
sipylusius krauju mūšių 
frontuose. Kad nei vienai 
motinai niekad daugiau ne
reikėtų matyti savo mažus 
kūdikius granatų suplėšo
mus į gabalėlius ar sužalo
jamus visam gyvenimui.

Bet, brangios motinos, 
mūsų linkėjimai nebūtų 
nuoširdūs, jeigu jūsų ne- 
įspėtume, jog jūs esate 
viešpačiais sayo vaikų liki
mo. Mūsų jaunimo ateitis 
priklauso nuo visų — nuo 
tų, kurios jau nukentėjo 
nuo karo, ir nuo tų, kurios 
meiliai tebesaugote savo 
prieglobstyje mažytį pirma
gimį. Taika, kąip kad ir 
saugumas nuo skurdo ir 
baimės, • tegalima atsiekti 
tiktai liuosame nuo neapy
kantos pasaulyje. Taiką 
tegalėsime atsteigti ir išlai
kyti tiktai tokiame pasauly
je,. kuriame liaudis visų 
tautų, rasių ir tikybų susi
jungs į vieną galingą bro
liją.

Taip, mielos motinos, mes 
sveikiname jus. Mes tiki
mės, jog jūs stosite su sa
vo ir pasaulio vaikais, 
trokštančiais taikos, gyven
ti, laisvių ir progų siektis 
džiaugsmo. Mes saliutuoja
mu jus. motinos!

Montello, Mass
— I I

Gegužės 11-tą d. Moterų 
Apšvietos Klubas pritinkamai 
apvaikščiojo Motinos Dieną. 
Komisija surengė pikniką L. 
T. Namo Parke. Labai gra
ži diena buvoj tai svečių at
silankė nemažas būrelis. Vi
si, kurie atvyko* linksmai, pra
leido tą gražią pavasario die
ną tyrame ore. Kai kurios 
draugės atsinešė užkandžių. 
Na, ir visi linksminos.

Aukojo užkandžius J. Sti* 
gienė, K. Merkelienė, P. Mic
kevičienė, B. Navickienė, T. 
Geveniauskienė, M. Gutaus- 
kienė, K. čereškienė, O. Kas
paravičienė, K. Sireikienė, K. 
Mineikienė. Komisija taria 
ačiū aukojusioms. I

Praeitam susirinkime, įvy
kusiame balandžio; 25-tą, klu
bas padarė daug svarbių ta
rimų : ' *

Nupirkti L. T. Namo pik
niko tikietų 2 knygutes už $.5;

Pasveikinti dienraštį Vilnį 
su $5;

Aplankyti ligonę, klubo na
rę K. Skliutienę;

Pasiųsti į Washingtoną mū
sų. senatoriui L. Saltonstall re
zoliuciją, prašant išstoti prieš 
Hartley ir Taft bilius.

Šį mėnesį susirinkimas ne
įvyks. Priežastis: paskutinį 
penktadienį šio mėnesio f pri
puola Šventė. Tokiu būdu, 
pasitarusios kelios narės nu
sprendė kitą susirinkimą vyk
dyti paskutinį penktadienį 
birželio (June) .mėnesio, 27. 
Draugės, atsįlankykite skait
lingiausiai ir naujų narių at
siveskite. Žemaitė.

t

Ši graži baltarusė linksmai dirba prie sulydymo meta
lų milžiniškame traktorių fabrike. Jos fabrikas yra pa

sižadėjęs pirmą pokarini 5 metų planą užbaigti pradžio
je 1948 metų. O tai reiškia Jos šaliai ir jai pačiai dau
giau duonos ir visokio turto. Mat, tarybinės Baltarusijos, 
kaip kad ir Lietuvos, žmonės dirba sau.

Sb. Boston, Mass.
Baigiantis Žieminio 
Veikimo Sezonui

Gegužės 9 ir 10 dienomis 
LLD moterys suruošė bazarą 
palaikymui Moterų Kliubo 
svetainės. Tai nebuvo pa
prastas bazaras, bet sykiu 
puiki rankdarbių paroda. Čia 
buvo mėgstu, siūtų ir siuvinė
tų įvairiausių daiktų-daikte- 
lių. Tiesiog stebėtis reikia, 
kur tos mūsų draugės suran
da tiek daug laiko tokiems 
dideliems darbams nudirbti.

Taipgi galime pasididžiuoti, 
kad turime ir vieną draugą, 
A. Buividą, kuris prisidėjo su 
puikiai savo rankų darbo do
vana.

Netikėjau, kad’pas mus ran
dasi tiek daug spėkiį. 'Bet 
šis bazaras jas įrodė, Dabar 
atrodo, kad sekamais melais 
mes tikrai galėsime lenkty
niuoti savo rankdarbiais str 
kitomis kolonijomis Laisvės 
bazare. Mūsų gabiosios gas- 
padinės savo stalą parėdė na
mie gajnintu kenuotumaistu. 
Neužtektų spėkų nei vietos 
laikraštyje žodžiais nupiešti 
kiekvieną gražumyną ar ska
numyną, tad pažymėsiu tik 
vąrdus draugių, ^kurios taip 
gausiai ir nuoširdžiai rėmė 
mūsų bazarą: )

Dovanų Davėjos:/ <
/ Julia- Reinardiene, V. Vaš

kienė, E. Lekienė, F. Shapo- 
kiene, U. Kavaliūnienė, T. 
Niukienė, Julia' Družienė 
(norwoodietė), R. Ruplėmenė, 
A.’Sabulienė, B. Lazickienė, 
P. Žukauskienė, M. Dom- 
brauškienė, E. Freimontienė, 
Ia Navickienė (iš Pawtucket, 
JR. L), Anna Mažuikienė, O. 
Strakauskienė, M. Kazlaus
kienė, H. Tamašauskienę, H. 
Simanavičienė. /

Mūsų pąžapgios biznierkos, 
gražinimo įstaigų savininkės 
M. Krasauskienė, Yyone Niau- 
rienė, K. Barčienė labai gra
žiai parėmė . mūsų bazarą, 
padovanodamos sekamas gra
žias ir vertingas dovanas. Jos 
teko sekamiems: .-

1-rnd, $12.50 Kooler wave-- 
S. Shukis, So. Boston, nume
ris 112.

‘2-ra, $10 vertės Peerless 
fountain pen and pencil set— 
W. Yurkewicz iš Montello, 
Mass., No. 159. <

3- čia, $10 gold lapel pin—'
J. /MaseviČius iš Haverhill, 
Mass., No. 902. ’ *

4- ta (kurią dovanojo LLD 
Moterą Kliubas)—Ann Trai- 

navich' iš Norwood, Mass., 
No. 639. *z ■A.

Taipgi žymėtina, kad mes 
turime labai gerų kaiminkų, 
kurios apdovanojo mūsų baza
rą skaniais sūriais; kiaušiniais 
ir kitokiu namie gamintu 
maistu. Tai mūsų drajugės 
farmerkos: M. Gutauskienė iš 
Montello, A. Zalubienė iš W. 
Medway, A. Aleksandrienė iš 
Sudbury ir kitos.

Labai ačiū visiems drau
gėms- ir draugams už puikius 
rankdarbius,, ^draugėms biz- 
nierkoms už vertingai dova
nas, visoms gaspadinėms, ku
rios dirbo ir aukojo, drg. Žu
kauskui ųž t gražią talką. 
Ačiū visiems, kurie kuo 'nors 
prisidėjo ir pagelbėjo mums 
padaryti šį parengimą pilnai 
sėkmingu. -

Varde LLD 2 Kp. Mot. Kl.,
H. Tamašauskienė.

Philadelphia, Pa.
Gegužės 15-tą Lietuvių Mo

terų Klubas turėjo susirinki
mą, 735 Fairmount Avę. Na
rių atėjo nemažai, tai buvo 
smagus susirinkimas, nes vi
sos ėmė dalyvumą pasitari
muose. V’ \

Gerai pasidkrbavUs mūsų 
dar naujai narei (gal tik apie 
trys mėnesiai, kaip įsirašius), 
draugei Fergienei, taipgi 
Anelei Griciūnienei, šiame są- 
sirihkime prisirašė šios naujos 
barės: V. 'Strumskienė, A.
Būinauskienė, V. Mackūnas, 
A. Macenienė, R. Morkūnie
nė, C. Yankauskienė, D. Ka- 
meckienė ir Ka'rnackienė.

Pasirodo, kad mūsų klu
bas gerai augą narėmis. Taip 
ir reikia, draugės. Darbuoki- 
tės visos ir visur, būkite va- 
j'ininkėpiis visados.

Turėjom laišką x nuo Siety
no Choro iš Newark, N. J., ra
šytą , Mildrėdos Stęnsler. Jį 
skaitė d-gė / žalnieraitięnė. 
Laiške labai grąžtai ačjavo už 
padengimą lėšą kelionės į 
Philadelphiją, kur buvo atvy
kę damuoti-vaidinti1 kovo 8.

' Pikniko komisija pranešė, 
kad negali surasti tinkamos 
vietos ir dienos/ Kadangi nė- 
rą liuosų nėdėldienių, tai ne
bus pikniko. Bet ta pati ko
misija rengiasi prie didelės 
prafnogos sekantį rudenį, kai 
atšals oras. Tad lauksime ko 
naujo. .

Komisija organizavimo buso
(Tąsa 5-me pusi.),

Rašo JONAS
(Pabaiga)

Degte degindavo Mariją 
Divoniėnę jojo žodžiai:

— Tarybų Sąjungoje 
moterys lygiateisės su vy
rais. Jos yra ir inžinieriai 
ir fabrikų direktoriai ir 
valstybės veikėjai, ir žy
mios išradėjos, makslinin- 
kes ... Moterys tarybinėje 
santvarkoje to pasiekė dėl 
to, kad į visas mokyklas, į 
visas pareigas joms kelias 
atviras ... Tarybinėje san
tvarkoje svarbu ne žmo
gaus turtas, ne jo pažintys, 
bet gabumai. Jei tik žmo
gus gabus, o savo gabumus 
jis skiria liaudies gerovei— 
tokiam yra visos sąlygos to
bulėti ir kilti...

Dešimties vaikų motina, 
paprasta, kukli moteris Di
vonienė ir pati pradėjo 
žvalgytis į knygas, ėmė la
vintis. Visą amžių jai į 
šviesą, į žinojimą kelias bu
vo uždarąs. Dabar ji, jau 
tiek išgyvenusi, nutarė vy
tis praleistąjį laiką, tapti 
apsišvietusiai apsiskaičiu
sią.

. . . Neilgai truko šviesio
sios dienos. Į Lietuvą įsi
veržė vokiečiai. Jie okupa
vo jaunąją tarybinę respu
bliką. O iš tamsių skylių 
išlindo vietiniai fašistai, 
dvarininkai, fabrikantų 
vaikai. Prasidėjo masinės 
tarybinių žmonių skerdy
nės.

Divonas buvo suimtas. 
Tarp kitų, atėjusių jo areš
tuoti, buvo ir bažnyčios 
vargonininkas Narauskas, 
užsikabinęs iš vokiečių gau
tą šautuvą.

—Eime , su mumis,— pa
sakė budeliai.—Tu norėjai, 
kad Lietuvoje nebūtų po
nų . . Ir dabar jų jau tikrai 
nematysi.
% Už kiek laiko Divonas bu
vo pastatytas prie duobės ir 
sušaudytas. Jo kapą užver
tė su šimtais kitų kankinių, 
žemę sumynė kojomis, ten 
užaugo žolė ... ’

Ir brisdama naktį per 
pūgą, Divonienė viską 
'tai atsiminė. Ant skruosto 
jai užšalo krištolinė ašara, 
bet ji buvo rami. Širdis 
jautė, kad turi įvykti kaž
kas naujo,; kažkas nepa
prasto.

Pas dėdę jos jau laukė. 
Ji ne iš karto pažino vyru
ką; kuris sėdėjo už stalo. Ir 
tik kai šis ištiesė ranką, o 
paskui prašneko, krūptelėjo 
Marija Divonienė.

—Mano vyro draugas !.. 
Tai jus Pušakinis?

Taip, tai buvo jis pat$. 
Nėžiūrint, kad aplink siau
tė vokiečiai, jis atėjo iš par
tizanų stovyklos, tolimais 
keliais vienų vienas . . .

Juodu pasikalbėjo su Ma
rija Divoniene, akis akim, 
vienu du.

-—Ar atsimenat apie tgi, 
kaip'aš kalbėjau, kad tary
bines moterys lygiateisės ir 
lygiavertės su vyrais?—už
klausė jis.

y—Taip,,aš atsimenu .
—Reikalas štai 

Kalbėsiu aš atvirai. Visi 
darbo žmonės, vyrai,ir mo
terys, turi kovoti už savo ta
rybinės Tėvynės laisvę. 
Mes kviečiame jus prisidėti 
prie šios šventos kovos.

Ir ta nakti juodu vienas

koks

. Dj-

vokie-

iškli-

DOVYDAITIS, 
kitam padavė rankas, 
vonienė tapo partizaninio 
žygio dalyvė. Ji atidavė sa
ve, savo gyvybę, savo atei
tį tam, kad Lietuva būtų iš
vaduota iš vokiečių okupan
tų. Buvo tik vienas kelias: 
žūti arba laimėti. 4

III.
Greit Aukštadvario, Stak

liškių, Onuškio valsčių gy
ventojai pamatė, kad kaž 
kieno paslaptinga ranka po 
nakties priklijuoja ant 
stulpų, ant namų sienų, 
plentų kryžkelėse" lapelius, 
o juose drąsiai ir ugningai 
buvo kalbama:

• —Vokiškieji grobikai ne 
anižinai šeimininkaus Lie
tuvos namuose. Neklausy
kime jųjų įsakymų, slaps- 
tykimės nuo išvežimų Vo
kietijon. Muškime 
čius taiklia kulka ...

Pasirodydavo ir 
juotų pranešimų apie padė
tį fronte. Ir kaip jie skyrėsi 
nuo vokiškųjų melagingų 
kalbų, kad štai dar mėnuo, 
dar du ir tarybinė armija 
bus sunaikinta... Juk hit
lerininkai rūpestingiausiai 
slėpė savo katastrofišką 
padėtį rytų fronte, savo 
milžiniškus nuostolius.

Divonienės ranka para
šyti 'ir išklijuoti lapeliai sa
kė, kad Hitleriui ateina ne
išvengiamas galas, kad vo
kiška kariuomenė jau trau
kiasi iš Rusijos, nudažyda
ma tęn upes savo krauju...

Atgijo, pralinksmėjo vals
tiečiai. Visi jautė, kad vėl 
grįš laimingos dienos, vėl 
nebebuą Lietuvoje nei vo
kiškų, nei lietuviškų ponų...

Divonienė visą laiką gy
veno su šeima savo namely
je, dirbo darže, augino vai
kus,' ėjo uždarbiauti duo
nos. Pažino ją kaip drąsią, 
bef ramią moterį, nuošir
džią, draugišką su visais. 
Bet argi kas galėjo manyti, 
kad po jos kukliais rūbais 
slėpėsi didelė širdis.

‘Nieko nebijodama, ji ne 
tik vedė gyventojų -tarpe 
aiškinamąjį darbą, bet įren
gę savo namelio rūsyje pa
talpą, kur slėpėsi iš miško 
atėję partizanai, kur nak
vodavo' iš vokiečių belaisvių 
stovyklos pabėgę tarybiniai 
kareiviai, kurie vėliau pri
sidėdavo prie partizanų.

Marija Divonienė atrodė, 
gimė antrą kartą. Ji jau 
nebebuvo ana užguita, su
vargusi buržuazinės Lietu
vos moteris, bet naujas ki
tas žmogus, su plačiu aki
račiu, su toli matančiu 
žvilgsniu.

Naktimis,, vaikus sugul- 
džius, ji sėsdavo prie stalo 
ir mokėsi pati. Kartais ji 
išvažiuodavo į tolimas apy
linkes, susitikdavo su kai
miečiais, su darbininkais, 
ruošdavo jiems pasikalbėji
mus, žadino juose viltį ir 
neapykantą vokiečiams.

— Draugai, — kalbėda
vo' ji, — fašistai užmetė 
jungą laisvę mylinčioms 
tautoms. Bet Istorijoje ne
buvo atsitikimo, kad tas, 
kuris nori pavergti kitus— 
būtų amžinas. Ateis galas 
ir fašistų vergovei! Mūsų 
darbo žmonių yra milijonai 
ir negalima mūsų išnaikin-

Aukščiausiąją

amati-

v

IV.
Neseniai aš apsilankiau - 

Aukštadvaryje. Kitas ten jg 
daba£ gyvenimas. Baltuoja H 
naujakurių statomos sody- 
bos. Keliais lekia automo- 
biliai, su mišku, su 'prekė- į 
mis, su keleiviais. Visur 
jaučiasi judrus gyvenimo 
tempas. Visi žino)* kad per 
šitą penkmetį Lietuva už
gydys visas karo žaizdas, 
pasidairys turtingesnė, kaip 
buvo prieš karą.

Valsčiaus vykdomajame 
komitete daug žmonių. Kai
miečiai suvažiavę iš apylin
kių. Jie vienas po kito įeina 
į kambarį, ant kurio užra
šyta “Valsčiaus partinis 
organizatorius.” * .

Tame kambaryje, už sta
lo, sėdi mums jau pažįsta
ma moteris Marija Divo- 
nienė. Jos krūtinę puošia 
net 3 medaliai. Vienas — 
“Motinai—didvyrei/’ kaip 
dešimties vaikų motinai, o 
šalia — du “Tėvynės karo 
partizanui.”

Žmonės ateina su viso
kiausiais reikalais pas Ma
riją Divoniėnę ne tik dėl to, 
kad ji yra vienas iš vals
čiaus vadovų, bet ir dėl to, 
kad ji neseniai yra išrinkta 
deputate į vyriausiąjį Lie
tuvos respublikos valdymo 
organą, 
Tarybą.

Nuo paprastos 
ninko žmonos ir vargdienės 
iki valstybės vejkejo! ' Tai 
didžiulis šuolis, Bet jį pada
rė Marija Divonienė, tikra 
Lietuvos duktė, dabar 
pusi vyriausybė's 
'"‘Divonienė kalbasi su 
nėmis, skambina telefonu 
apskritį, kažką pažymi į sa
vo užrašų knygutę. Visiems 
ji pasiryžusi padėti, visus 
išklauso. Netrukus ji pati 
bus Vilniuje ir čia, kaip de
putatas nueis pas minist
rus, aplankys įstaigų vado
vus ir perduos aukštadva- 
riečių pageidavimus, parei 
kalaus sutvarkyti kaip ga
lima greičiau tą arba kitą 
jos rinkėjų reikalą.

O žmonės sumanymų, rū
pesčių turi labai daug... /

Štai viena valstietė pra
šo, kad jos duktė patektų į 
technikos mokyklą, ir gautų 
stipendiją.

Būrys naujakurių iš de- ■ 
putatės nori gauti pritari
mą savo minčiai. Jie nori 
įsteigti savo žemės ūkio . 
draugiją ir įsigyti trakto- ■ 
rių, o vėliau produktams iš
vežioti sunkvežimį.

Ateina jaunuoliai, kurie 
teiraujasi, koks adresas la
kūnų ir jūrininkų mokyklų. 
Nauji laikai, dęl to ir nau
jos svajonės! Traukią drą
sias jauflų lietuvių širdis 
vandenynai, oro erdvės.

Divonienė užsirašo kam I 
kokių pašalpų reikia tvir
čiau ūkiuose įsikurti ir ji 
Vilniuje būtinai pasirūpina 
dar pusės milijono paskolos 
savo valsčiui.

Paskui deputatė kalbasi 
su mpkytojais. Šie pagei
dauja, kad vyriausybė 
jiems kitais metais dar dvi 
naujas mokyklas pastatytų, || 
nes nėra kur dabar* dėtis su 
tuo mokinių antplūdžiu. Be, 
to ir seniai nori vakarinių 
kursų ...

Greit prabėga deputatės 
Marijos Divonienės diena. 
O rytoj vis panaši — žmo
nės, reikalai, skubūs laiš
kai. Ir viskas skirta, kad 
šios dienos Lietuva būtų 
gražesnė už vakarykščią. t -

nariu.
si su žmo-
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FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis
* ★ * (APYSAKA) / ‘ ★ * *

—   h Parašė Petras Cvirka—-i.m.  • i  1 „
* (Tąsa)

Jeigu šioje amerikono kompanijoje da
bar ir nebuvo matyt aršaus šaulio, o 
taip pat niekas nepasigedo ne šviesiau- 

/ šio, tai ne todėl, kad Gaidelionis nebūtų, 
■' per savo žlibumą vilko nuo šuns neatsky- 

ręs, kiaulės nuo šerno, o žvirblį—gandru 
palaikęs. Ir ne todėl, kad Gaidelionio 
kinka, rarika tirtėjo, o priešaky išsirikia- . 
vo šešiasdešimts septyni jo garbingais 
žygiais ir nuopelnais papuošti metai.

Gyvendami kaimynystėje, Šviesusis su 
Tamsiuoju (taip apylinkės žmonės vadi
no Sungailą už jo juodus darbelius . . .

. dėl visokių “šemendefer,” dėl kombina
cijų ... ) dažnai įsimanydavo apie tau
tos ateitį prie kepto veršio pakalbėti, 
dažnai ir didžią praeitį užgriebti. Sun
ku būdavo garbingam medžiotojui su 
priekabiu, atkakliu Sungaila, kuris dėl 
zuikio uodegos geriausią draugą praras
davo, bet dar sunkiau su bajoru, kuni
gaikščiu Gaiduku. Kaributas tiek išle
pintas, tiek spitras buvo, kad kitus, savo 
pavaldinius, pagal senus bajorystės po
pierius-, per paikus laikydamas ir visai 
nesiskaitė. Žinia, kad pas didžiūnus, ku- 
rių herbas — trys žuvelės ir pasaga, 
—jautriai garbės klausimas rišamas.

Išeis rudeniop medžioti Gaidukas, gal 
tik kurmį nušaus—o jam vis lapė. Ir 
ginčytis nebandyk. Jei tekdavo Sungailai 
kokį žvėrelį nudolbinti, kad ir vamzdis 
tuo metu Gaiduko tuščias būtų — užsi
spirs Šviesiausias, kad tik nuo jo kulkos 
keturkojis galėjo kristi. Šoksi prieš—ba
jorystės popierius padegs; neužsileisi— 
gero kaimyno neteksi, ir dar šviesaus. 
Mat, senos datos žmogaus būta.

Dažnai atsitikdavo su Gaiduku tokių 
istorijų, kad iš jų Sungaila ir anekdo
tus dirbdavo . O vieną net pasigardžiuo
damas Tamsusis pasakojo:

—Išėjom mes su Šviesiausiu Karibu
tų pamedžioti. Jis šunis vaiko, ragą pū
čiau o aš trioškinu be jokio promacho! 
Takš—ir nėr! Pykšt—iy šventa. Ma
nau, ne kaip baigsis, < užpyks senukas. 
Tyčia pradėjau pilti vis pro šoną.

—Blogai, ponas Sungaila, šaudote,— 
■man kunigaikštis sako.

—Sunku, — atsakau, — žvėris čia iš
gąsdintas. Matyt, brakonieriai tupi.

—Išsiskirkim,—sako jis man.
Na, išsiskyrėme. Einu per krūmus, 

per balą teškinuosi. Priešais matau — 
kaimietis eina su šautuvu, visas antimis 
ąpsikarstęs.

— Stot!— sukomandijau. — Ar turi 
leidimą medžioti?

Kaip gi! Pasirodo, mūsų taisyklingos 
draugijos narys ir pajų užmokėjęs. Jei 
taip—būk sveikas, manau.

—Pirkite, ponas antelių,—tuojau pi
lietis man sako. ‘

Čia ir sugalvojau, šetit, dalyką:
—Štai, aš sakau, ką tau patarsiu. 

Man antelių nereikia. Eik šita ežia, ten 
kitą poną sutikti,—jis visas nupirks. Tik 
sakyk, kad aš patį siunčiau.

Girdžiu, tuojaus šūvis, antras, trečias. 
Patraukiau į tą pusę. Šetit, matau — 
Šviesiausias mano Kaributas šypsosi, 
linksmas, visas antimis taip apsikabinė
jęs, kad ir bajoro nebelikę. Ehe, manau 
—manęs neapgausi.

— Sėsk, girdi, pailsėsime, užkąsime. 
Vąįšinamės. .Šviesusis konjako ir sūrio 
įsidėjęs. Baisiai ųiedžiokle patenkintas. 
Žiūriu, šetit, vėl tas pats- vyrukas nuo 
kalvos nusileidžia. Ir sako į Kaributą:

—Ponas nupirkite iš manęs ir likusias. 
Po pusę lito atiduodu štuką.

—Aš taū štuką! Lauk, parše, ke-ke- 
ke!— pašoko mano Šviesiausias. — Ko 
jam reikia?! Beprotis koks atsirado. Aš 
jam!..—Einam iš čia, ponas Sungaila,— 
jis man sako. Na, o būčiau jam tas an
teles dar kartų priminęs — baigta tarp 
,tarp mūsų. Pikčiurna, mūsų šviesusis.

Skaitytojas jau, rasi, esi skaitęs ir ži
nai, kad mūsų kokį didelį poną užkvie- 
tus į medžioklę, jo malonumui koks nors 
nežymus vamzdelis lapę, šerną nušauna, 
o laikraščiuos parašo, kad tai šito gar
bingo pono laimikis. Taip ir su Gaidu
ku Dūdavo. Kad ir negyvą, kilpose, ža-» 
bangose, įkliuvusį žvėrelį ras, vielą nuo 
kaklo nuims—štai, sakys—mano šūvis.

O kad Kaributas Gaidukas kamynys- 
tėj su Sungaila gyveno, tai dažnai ir vi
są paskutiniojo laimikį sau priskaityda- 
vo. ■ ' '

Bet ne čia anekdoto galas. Kartą ir su
galvojo dalyką fantastas,, poetas Sun
gaila, kad jo kaimynas bent kartą būtų 
patenkintas. Bet tatai abiem labai bran
giai kainavo. Mat, nušautą zuikį keistuo
lis palaukėj pagaliukais parėmęs pasta
tė ir atsivedęs iš krūmų Šviesiausiąjį, ta
rė: ■

— Šetit, kunigaikštį, man rodos ten 
zuikis tupi.

Tuojau Kaributas išsitraukė žiūro
nus, nustatė nuotolį ir patenkintas, su
laikęs kvapą, beveik į ausį Sungailai pa
sakė, kad zuikis neišgirstų:

— Ehe! Dobilus ėda. Tuojau jis bus 
kaput! Nekruta, šėtonas! Tuojau aš jam 
tekšt, per uodegutę!

Drebančia ranka kunigaikštis pakėlė 
vamzdį, per žiūronus išmatavo į kurį šo
ną šauti ir, dar gaiduko nepaspaudęs, su
riko: kaput!

Zuikio vilna tik pabrizgo ore.
, —Iškarto, kunigaikšti!... Santimetras 
į santįmetrą, — sunkiai valdydamasis 
tarė Tamsusis.

— Aš visuomet, pane, iškarto !
Nukibildavo Šviesusis prie aukos, ma

žais žingsniukais, lydimas Tamsiojo, nes 
gi kai pirmasis du darė,, antrasis ■— vie
ną didelį žengė.

Koks buvo nusistebėjimas Šviesiausio, 
kai, pavertęs zuikį, rado prie uodegos 
didžiai malonų, virvute pritvirtintą tes
tamentą, kurį perskaitė abu kaimynai, 
žodis į žodį, lyg tai būtų laiškas iš kara
liaus pasiuntinio:

Didžiai gerbiamas, Šviesusis kuni
gaikšti, Karibute! Aš nevertas jūsų tar
nas ir girios mužikas tūriu garbės pra
nešti, kad šį-kartą kritau negyvas nuo 
jū&ų šviesybės šūvio. Prašau ginčo ne
kelti ir pasimelsti už mano vėlę. Su gilia 
pagarba, parašęs šį raštą, nabašninkas 
—Zuikis-Puikis...

Nesumetė iš karto šviesusis kunigąik- ' 
štiš, pykti, ar zuikio mokslu stebėtis, 
juoktis, ar tylomis nuleisti tą istoriją. 
Bet netrukus jo žilas ūsas pradėjo kilti, 
kilti,’ kol nosį pasiekė, o Sungaila ne
tverdamas savo kaily, prisegė:

— Šiais laikais, kunigaikšti, dr zuikiai 
rašo.

— Rašo! Rašo! — suriko Kaributas 
ant vienos kojos pasistiebęs ir Puikio 
testamentu Tamsiajam per nosį per
braukdamas. — Manai, durnas aš! Pa
žįstu ! Lauk iš mano girios! — Kaip 
epušė sudrebėjo verksmingas Gėdįmino 
ainis.

— Šposą supraskite,/šetit, kunigaikš
ti... Jūs man...

—Lauk, sakau, iš mano girios!—trep
telėjo kunigaikštis, šautuvo vamzdį kel
damas. z

Skersas į savo girią nuklydo Sungai
la. Neiškentė jis vėliau tos istorijos tarp 
apskrities ponų ncpaleidęs/

Ilgai pyktis tvėtė tarp dviejų kaimy
nų. Vienas kitą pamatę—varsnas lenkė, 
kepures ant ausų maukšlino. Kur kom
panijoj Gaidukas būdavo — Sungailos 
nematysi, kuk Sungaila būdavo — nė su ■ 
dūdų orkestru Šviesiausio neįvądinsi.

Netrukus jau už netiesiai -nutąrtą že
mės ežią, už kelią, —- viens kitam po bylą 
iškėlė. Vienas bajorystės popierių pūdus 
į teismą vežė, kitas Širvintų žygiais rė-

• mesi. Iš taikos teisėjo kaimynai į apy
gardą ėjoj apeliacijų reikalavo, beveik 
mirties bausmės. Geriausius 'advokatus 
samdė, kad pati byla vūl višą eilę grąžių 
anekdotų pagimdė,/kuriuos juristai savo 
žmonoms 4r pažįstamiems pasigardžiuo
dami pasakojo. . .

Tris kartus dėl zuikio7 testamento gar
bingi ponai bylinėjosi, o baigę kurio nors 

' naudai, pralaimėję, naują priežastį to
liau bylinėtis surado: : .Šviesiausias .jau 
dėl to ir pražilti suspėjo ir visiems sakė ; 
nors mirsiąs — nedovanosiąs. ’ s

— Šitam ušemendčfer/, — parodysiu!
liepsnojo, blyško kunigaikštis., N/

Rodos, jau viskas būvo pasibaigę, iš
sekę, bet per neatsargumą Sungaila Gai- i 
dukui dėl įklydusių į jo miežius žąsų me
morandumą pasiuntė, kurį Šviesusis 
grąžino, pritaikęs Šungailos pavardę į 
“šungaįlą.” Dėl to paukščiuko ant S rai
dės vėl byla per apygardas ėjo, ir ĮbuVO 
apklausta visa eilė liudininku.

(Dus daugiau)

Raymond, Wash.
*

Iš Atsibuvusių Ndrhinacijų
Gegužės 17 d. įvyko nomi

nacijos iūči&me kongresinia
me distrikte vietoj mirusio 
'kortgresmaho F. Norman.

Dėmokratų s partijoj buvo 
pradžioj trys kandidatą/: 
Charles Savage, C. Trisdale ir 
S. Troy.

Ch. Savage ir C. Trisdale 
yra progresyviai, abu priklau
so prie GIO IWA unijos, o 
trečias kandidatas — S.- Troy 
yra Stiprus Trumano politikos 
palaikytojas.

1 Darbininkų unijos apsižiū
rėjo, kad bus" klaida, jeigu 
du bus progresyviai kandida
tai, tas suskaldys progresy
vių balsus ir ,galės laimėti 
Trumaho paskėjas Troy. 
'Uriij'A paprašė Mr. * Ch. Trls- 
dale, kad jis savo kandidatū
ra ištrauktų. Jis taip ir pada
rė.

Laike įvykusių primary bal
savimų progresyvis kahdida- 
datas Ch. Savage laimėjo, 
gaudamas 16,536 baistis, O' 
Truhiano pasekėjas Mr. Tray, 
gavo tik ii,555/ Reiškia, čiri 
buvo aiškiai parodyta, kad 
piliečiai nepritaria dabartįhei 
Trumano politikąi, kad j.iė 
balsuoja už H. Wallace poli
tiką, už progresyvį kandida
tą. x .

Birželio 7 dieną įvyks tik
ri kongresmano rinkimai, pa
gal primary balsavimus nuo 
Demokratų- Partijos bus kan- 
'didatu Charles Savage, o Re- 
publikonų Partija stato Mack, 
kuris laike primary gavo tik 
8,771 "balsą, žinoma, ne vien, 
republikonai, bet ir “demo- 
kratai” gązdins piliečius ko
munistais ir kitokiais vardais.

Bet pasitikime, kad Charles 
Savage bus laimėtojas, nes 
jis turi' gėrą vardą tarpe vi
sų darbininkų ir kaip CIO, 
taip ADFy unijos remia jo 
kandidatūrą. Jis pirmiau, bū
damas kongrese, visada stojo' 
už darbo žmonių teises. Todėl 
balsavimo dienoj visi balsuo
kime už ^Charles Savage, nes 
jeigu j į’ išrinksime, tai Jis 
kongrese gins progresyvių ir 
darbo žmonių demokratinių 
teisių reikalus,-

Repųblikonų k a n d i d atas 
Russell Mack yra didžiausias 
darbo žmonių priešas ir unijų 
puolikas. - Balsuokime už 
Charles Šavage! Nepamirški
te;’ balsavimai įvyks 7 d. bir
želio (June).

Rockford, III
Mirė M. Petraitienė

Gegužes > 8 d. čia mirėGegužes ■ 8 d. čia mirė M. 
Petraitienė, sulaukusi 60 me
tu amžiaus., Gyveno po nu
meriu 2615 Sj> 6th st. Apie 
5:30 Vai. po pietų Petraitiė- 
nė staiga gavo širdies ataką 
ir greit užgeso jos gyvybė. 
Tik diena prieš tai Petraįtie-' 
nė yisa£ rodoą sveika buvo, 
išvyko į mfestą ir ąpsipirko 
yiskę, - kas jai, buvo ręiką-, 
liūgą. ' -

Vėlionė Petraitienė giinė 
V aršavoj, Lenki j o j,« gruodžio 
6 d., 1886 metais. Iš Lietu
vos į Ročkfordą ji atvyko -33 
metai atgal. Birželio 6, 1918 
melaįs, ji ištekėjo už Petrai
čio. čia išauklėjo dvi .duk
teris ir sūnų. Mirdama pali
ko ąiuįįūęiime -vyrą, dukteris 
Mrs. Glaudė jjawkes Mrs. 
John Viėruski, . siįnų Dąn ,ir 
keturis anūkus. Visi gyvėna^ 
šiame mieste. . >

Vęlibnė Petraitienė tapo 
palaidota pirmadienį, gegužės 
12 d^> Scandinavian kapinėse.

, Petraitieųė buvo “.Vįlhies” 
škąitytbja ir pažangi .moteris.

Įįąi feuna iėhgvą jai šiįįį 
šalies žemelė. . Draugė..

Atšiprasomė.—ši korespon
dencija vakar dienos Laisvėj, 
Nr. 122,) tapo atspausdinta po 
antgalviu RUmfbrd, Me. To- 
dėl Čia ją pakartbjaftie po 
jai priklausahčiU antgalviu 
Rdckfurd, Hl. Klaida įvyko 
uždedant aht kOreSpųndehcijų 
miestų vardus, 
.tuosius asmenis 
mums atleisti.

Suinteresuo- 
riieldžiame

A

t

Įspūdžiai Iš Kelionės -
Tarybinėse Respublikose

(Tąsa)

Baku prieš Spalio -revo
liuciją buvo didžturčių, 
bankininkų, kapitalistų ir 
darbininkų miestas, tai da
bar tarybinei santvarkai į- 
sigaĮčjus, tapo Azerbaidža
no meno, kultūros ir pra- 
lųonSg Turįs savor 

. mokslo akademiją, ųniver- 

. si to tą, . ii o 1 i t echnikumą, 
konservatoriją, daug gim
nazijų ir specialių mokyk
lų. išėjus rytą prieš aštun
tą valandą į gatvę negali 
atsigėrėti moksleivijos ju
dėjimų ir skubėjimu į savo 
mokyklas.

Carizmo laikais azerbai
džaniečiai buVo paniekina
mai vadinami totoriais ir 
fee grubių pramogų ir meče
čių daugiąu nieko jiems ne
buvo dūodąmą. Dabar gi jie 
turi nuosavą ęperą, dra
mą, daug gražių prabangin- 
gai įsteigtų muziejų, meno 
galerijų. Taip antai, Azer
baidžano liaudies dainiui- 
ašugųi — Nizami, jo kūry
bai įamžinti pastatytas 
fantastiško rytų stiliaus 
muziejus su statulomis ir 
marmumo kolonomis. Visi 
muziejaus eksponatai vaiz
duoja kūrybą ir gyvenimą 
to nuostabaus liaudies dai
niaus, kuris dainavo liau
džiai apie meilę, laisvę, iš
mintį ir žmogiškumą. Gy
veno jis 12-tame šimtmety, 
kaip dainius, labai neturtin
gai; mirė skurde, bet žmo
nijai paliko neišsemiamus 
žmogaus sielos turtus, kiek
viena mūz. salė . vaizduoja 
ar dainiaus kūrybą, ar jo 
paties gyvenimą iš santy
kių su liaudimi ar su tų lai
kų valdovais, kuriuos jis sa
vo kūryboje smerkė ir'nei
gė ir išmetinėjo jiems į a- 
kis jų hiekišką tuštybę ir 
nežmonišką puikybę.

Palaidotas dainius Niza
mi savo .gimtinėje, netoli 
nuo senosios Azerbaidžano 
sostinės Gaudžos. Ant jo 
kapo tarybinė Azerbaidža
no vyriausybė pastatė' pui
kų jų baltojo marmuro mau
zoliejų, kuris iš tolo šviečia 
visai apylinkei, fe aku rašy
tojai ir mūs buvo nuvedę 
nusilenkti dainiaus palai
kams ir jo antkapiu’pasigė
rėti. i ,

Šių laikų • dramaturgai iš 
Nizami kūrybos daug ką 
sudramino. Vieną kitą to
kią dramą ir mums teko pa
matyti.

Bet įdomiausias šiurpry- 
zas^ mums surengtas Azer- 
bąidžane, tąi buvo liaudies 
dainių - ašugų sąskridis, se
nojoj' šbstiriėj Gaųdžoj da
bartiniame Kirbvobade, į 
kurį mus nuvežė taukiniu. 
Visos lengvosios KiroVoba-' 
do mašihds vakare pristatė; 
iš pasiekiamų Azerbaidža
no sriqiij .višūs geresniuo
sius ašugus su savo instru
mentais, sazais. Visų Rytie
čių nuoširdumų parodė sa
vo meną. Koncertas užtru
ko net 6 valandas ir paliko 
mums gilų įspūdį; štai kur 
dar neužmirštama Nizami 
laikų liaudies daina ir tebe
gerbiami liuūdies dainiai. 
“'■Iš Kirovębado jau^ nebe- 
grįžome į feaku, o issisku- 
bihome į TOlisį. •

Iš tarybinio Azerbaidža
no7 į darybinę Gruzij ą mus 
visų keliu lydėjo amžinai 
padengtas sniegu kalnas 
Kepezas. Tik įvažiavus į 
GrUziją jis atsisveikino su 
mumis ir pasislėpė už sa- 
vd kalnų grandinės^ • j

šiai ir Tbilisi, buvusia
. S • —. — a .

Rašo A. VienuOlis-žukauskas.
Tiflisas, kuriame aš gyve
nau prieš 42 metus.

Nepažinau aš djfoartinio 
Tbilisi. Anais laikais jis bu
vo gubernijos miestas, ja
me tuomet gyveno caro vie
tininkas ir Tiflisas buvo vi
so Kaukazo administracijos 
centras. Iš mokslo įstąigų 
tuomet buvo Tiflise viena 
gimnazija, viena dvasinin
kų seminarija ir viena piu- 
zikęs mokykla. Iš pastatų— 
didžiausias provoslavų so
boras, šioks toks teatras, 
Kaukazo užkariavimo mu- 
z.įejUs ir dar šis tas. Dabar 
Tbilisi yra mokslo akade
mija, universitetas, poli
technikumas, konservatori
ja, opera, daug gimnazijų 
ir daug įvairių specialistų 
paruošimo mokyklų ir ypač 
gausu kultūros ir meno į- 
staigų, kaip antai muziejų, 
meno galerijų, knygynų, 
poilsio namų ir kitų kito
kių. Nebepažinau aš ir bu
vusio Golovino prospekto, 
dabar pavadinto Gruzinų 
epo kūrėjo Šota Rustavelio 
vardu. Buvęs' Golovino pro
spektas taip praplėstas^ kad 
genesnieji namai, kaip ir 
Maskvoje Gorkio gatvėje,; 
likę arba atitraukti užpa
kalin arba visai, nugriauti. 
O vietoj jų išstatyti nauji 
daugiaaukščiai namai. Su
lyginus šų nauja modernia 
statyba, buvęs aristokratų 
bei turtuolių kvąrtalas Sa- 
lalake, dabar daro priemie
sčio įspūdį. Gausu naujų so
dų, naujų medžiais apso
dintų gatvių, skverų, husa
rų, o Tbiliso prieipiestyj, 
fabriko rajone, Išaugęs, 
naujas darbininkų^ miestas;! 
susisiekimas mieste ir su 
užmiesčiu tramvajais, auto
busais ir troleibusais, o į 
Mla — Cmindą kalną funi
kulierių. Funikulieris buvo 
ir anais mano viešėjimo lai
kais, bet visas kalnas tuo
met buvo plikas. DaJjar ap
sodinti "medžiais ne tik jo 
skardžiai ir pakalnės, bet ir 
viršuš, o aiit paties kalno 
pastatytas puikus restora
nas su daugybe terasų į 
miestą ir į amžinai 
gųotiį kalnų panoramą ‘Su! 
Kažbeku priešakyje. ^Be to 
ant tb paties kalnd įrengtu 
poilsio namai su įvairių 
pramogų aikštelėmis bei

pąsismaginimo y i e tomis. 
Vasarą čia tbilisiečiai pra
leidžia karščiausias dienas.

Savo draugams rašyto
jams parodžiau vaistinę, 
kurioje aš tarnavau, paro
džiau namą, kuriame gy
venau ir Mėtechbs pilį, ku
rioje kalėjau. Vaistinė ir 
namas tebėra, užsilikę, bet 
Metechos pilis-kalėjihias — 
muziejumi paversta. Nuve
džiau savo draugus ir į 
Gruzijos “Sioko” soborą, į 
kurio angelą aš buvau įsi
mylėjęs. Parodžiau: Ange
las' padarė įspūdį; ir mano 
draugams. > Tuo jis yra 
brangesnis ir įdomesnis, 
kad tai nežinomojo daili
ninko kūrinys. Man vienas 
gruzinas anais laikais pasa
kojo, kąd tai esąs vieno žy
maus dailininko mirusios 
sužadėtinės atvaizdas, an
gelo pavidalu soboro skliau
te įamžintas. Paskiau aš 
nuvedžiau savo draugus į 
vieną mečetę, į kurią aš 
nueidavau mulų graudžių 
kiūkavimų pąsikfeusyt. Me
četė tebėra toji pati, tik 
jau nebe tokia prašmatni ir 
prabangiška, kaip anais, is
lamo fanatikų laikais.

Mano kelionės draugąi 
buvo labai sužavėti Kirdvo- 
bado botanikos sodu, bet 
kai jie aplankė Tbiliso bo
tanikos sodą, tai pamanė, 
kąd kito tokio, tai jau tik
rai niekur nėra. Bet visa tai 
nubluko prieš tai, ką jie pa
matė Sųchųmo botanikos 
sėdė, kur palmių,’ alėjoso, 
oįėandrį Jiaunų girliandų, 
bambuko gojų ir eukaliptų 
medžių šlamesys sudaro 
atogrąžų šalies ir įspūdį ir 
nuotaiką.

(Bus daugiau)
_____ ;.............................. ...... ...........- -. .......................-

• ' -V ' •T •

San Salvador. — Sustrei
kavo NąciOnalio Universi
teto studentai, reikalauda
mi pavaryt netinkamus 
profesorius.

London..,— Didysis dau
gumas Darbo Partijos at
stovų seime balsavo už ver- 
stiną kariuomenėn ėmimą 

shlė- taikęs metu.

v'

BAR & GRILL
/ lietuviška Aludė

ŪEfaTiNfi, VYNAS 
IR ALŪS ,

Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand St, <

Brooklyn 11, N. Y. /

Frank. Givis
Taiso Visokius' Namų Ra
kandus - Furniture. Sutai

so Medį ir Permaliavoja.

Repairing & Upholstering
Bar Varnishing, Carpenter 
r"f j

Polishing & Finishing

Kurie turite pataisymui rakan
dų, parašykite man atvirutę, aš 
ateisiu į jūsų namus ir padarymu 
aprokavimą. Jūs stebėsitės mario 
geru darbu.

FRANK Gi VIS 'I * . J
75 JohnSott Ave., Brooklyn,^N. Y.

»’.► / tt /.4.)»t >. Iv . <, ( t
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Brooklyn, N.
Telefonas EV.

GRĘEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori .gTažiai .laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina

I pas “Gr^en star Bar ąnd GrįU,” nes žino, kad visados bus patenkinti.
I ATEIKITE PASIMATYT^ SU GIVIAIS.

į - fcrėrlauši&s Alus Brboklyne

! pare KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

»

459 Grand Street,
(Skersai flup .Republic Teatro)

■'į,

4 piisl., J-aisve, (Liberty,Xith. Daily), Trečiai!., G*g. 28, 1947
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CHICAGOS ŽINIOS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
. REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED-—MALE 
REIKALINGI VYRAI

LKM CHORUI SU REKOR 
DAIS GERAI SEKASI

artėja ir 
Kaip ku-

aptaRnautojos.
Abelnam Apvalymui Ligoninėje 

GERA ALGA
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

Kreipkitės
MAPLE AVENUĘ HOSPITAL
Maple Avenue Du Bois, Pa.

si

SLAUGIŲ PAGELBININKĖS 
TURI NAKVOTI ANT VIETOS 

GERA ALGA* 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 

NUOLATINIS DARBAS
\ Kreipkitės Supt, of Nurses

Maple avenue hospital 
Maple Avenue Du Bois, Pa.

KRISLAI,
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) j 

kad mano literatūriniai dar
bai plačiai .žinomi progręsy- 
viams Amerikos lietuvių skai
tytojams.”

LLD 37“kuopos susirinki
mas įvyks sekmadienį, 1 d. 
birželio, tai visi nariai ir na
rės turi dalyvauti. Turėsime 
aptarti daug svarbių reikalų. 
Artinasi du dideli piknikai. 
Vienas bus 22 d. birželio, 
Maple Parke, o kitas pagalbai 
dienraščio Laisvės, 4 d. 
pos, Maynard, Mass.

< 'Baigi, visi turime gerai 
sirengti prie šių piknikų, 
si ir'visos būkite susirinkime; 
įvyks įprastu laiku 
vietoj.

Apsivedė L. Chulada su 
Marijona Milutis. Jų veseli- 
joj dalyvavo 330 svečių. Mat, 
Chuladai ir Milučiai turi daug 
giminių, draugų ir draugių.

Po veselijos jaunieji išva
žiavo medaus mėnesį praleis
ti kitur. Linkime jauniems 
laimingo šeimyniško gyvenimo 
ir dalyvauti su progresyviais 
žmonėmis veikime. L. Chulada 
seniau buvo narys Liaudies 
Choro ir LDS jaunuolių kuo
pos. Abu jaunuoliai yra kvie
čiami į LDS kuopą.i

Nedarbo krizis 
Lawrence mieste, 
rios mažos dirbtuvėlės jau vi
sai uždarytos. Apsiavų gami
nimo fabrikai mažai dirba, po 
2—3 dienas į savaitę. Bedar
bių skaičius auga kasdien. 
Tik American Woolen Co. fa
brikai dar dirba gerai. Bet 
jau pradeda “šlakuoti” Wood 
Milio * fabrikas'— audinyčia 
sustabdė 300 staklių, naujus 
darbininkus paleido iš darbo, 
pasiliko tik senesnius. Teko 
sužinoti, kad šio fabriko dar
bininkai šaukė susirinkimą 

.ant 24 d. gegužės.- Darbinin
kai nori, kad nebūtų atleidžia
mi iš darbo ir nauji darbinin
kai.

Reiškia, jau gauname pa
moką už tai, kad laikė perei
tų balsavimų daug piliečių 
balsavo už reakcinius rupubli- 
konus, kurie su Trumano poli
tika siekia grąžinti senus 
hooverizmo vargo laikus. 
Kaip matote, tai Mr. Truma- 
nas rūpinasi teikti pagalbą 
Graikijos ir Turkijos reakci
ninkams, bet nesirūpina kaip 
sėkmingai palaikyti Amerikos 
prekybą (biznį) su demokra
tinėmis šalimis pasaulyje.

Daug lietuvių klausia: ar 
jau atidarytas Maple Parkas? 
Taip, Maple Parkas jau yra 
atidarytas. Jis yra atidarytas, 
o šeštadieniais galite gerai 
pasišokti. Kviečiame, kaip 
vietos, taip ir iš toliau lietu
vius atsilankyti, tyrame ore 
pakvėpuoti, susieiti su drau
gais ir draugėmis.

Vatikano popiežiaus pareiš
kimas tilpo Boston Globe, kad 
naciai koncentracijos stovyk
lose yra nužudę 2,000 kunigų. 
Taip paskelbta šaltas faktas. 
Jokio pasmerkimo naciams 
nėra. Mat, tie kunigai buvo 
priešingi fašizmui.

Matyti, kad jie nepatiko ne 
vien naciams, bet ir pačiam 
popiežiui. Oi, jeigu nors vie
ną kunigą būtų nužudę Tary
bų Sąjungos žmonės, tai kel
tų baisų skandalą ir popie
žius ir Boston Gfobe^

liąpė apie tarybinius^ žmones 
ir pareidavo gerų santykių 
tarpe abiejų šalių.

Kitame nuineryj jis verkia, 
kad Sovietų moterys “sunkiai 
dirba.” Jis mato tarybinių 
moterų sunkius darbus, o 
kaip su Amerikos moteri
mis? Ar čia moterys neturi 
dirbti fabrikuose, namus pri
žiūrėti ir vaikus auklėti?

Ar mūsų šalyje mažai mo
tinų yra priverstos palikti sa
vo vaikučius “D^evo valiai” ir 
eiti į fabrikus 'jiems ir sau 
duoną uždirbti? Ar mažai to
kiais atsitikimais įvyksta bai
sių nelaimių ?

Tarybų Sąjungoj moteris, 
eidama į darbą, palieka savo 
vaikus tam tikroj valdiškoj 
įstaigoj, kur jie gražiai moki
nami, užlaikomi, maitinami ir 
motina darbe žino, kad su jos 
vaikais jokios nelaimės ne
įvyks, kad ji1 eidama namo 
galės juos sveikus ir sočius 
parsivesti. O pas mus motina- 
dirba fabrike, b jos mintis ne
gauna ramumo, nes ji nežino, 
kas darosi namie, kaip ji ras 
savo vaikučius! Apie tai tas 
ponas korespondentas visai 
nepagalvoja. Mat, jis-nenori 
pažinti ir suprasti Amerikos 
darbo žmonių gyvenimą.

S. P.enkauskas.

Chinu Valdžia Priversta 
Paleist Suimtus Studentus

T

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

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

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

Bostoniškio “Daily Record” 
korespondentas niekaip nega
li suprasti, kodėl Sovietų Są
jungos merginos nenori vestis 
su amerikiečiais ir važiuoti į 
Ameriką gyventi.

Keista, kad jis nesupranta. 
Juk Tarybų Sąjungos mergi
nos gerai žino, kad mūsų ša
lyje viešpatauja kapitalistai. 
Jos prie tokios tvarkos nepri
pratę. Jos gerai žino, kad 
Trumano politika atvedė prie 
to, kad jau valdžios darbi
ninkus košia ir skaito nege
rais tuos, kurie norėjo, kad 
antras frontas būtų atidary
tas.

Tos merginos žino, kaip į 
jas žiūrėtų reakcininkai, ' tie 
raganų gaudytojai, kaip jų 
gyvenimą padarytų nemalo
niu. Neseniai Washingtone 
vieną mokytoją, iš darbo iš
varė, kuri gyvendama ^ovier 
tų Sąjungai prielankiai atsi-

Shanghai, Chinįja—Pus
antro tūkstančio universi
teto studentų ruošėsi ijiar- 
šuot į Shanghai miesto val
dybos rūmą ir dėmonstruot 
už savo reikalavimus. Žan
darai su šarvuotais auto- 
mobliaiš apsupo universiUr 
to aikštę, kad sulaikytų' 
studentus. Atvyko miesto 
majoras ir, matydamas stu
dentų pasiryžjmą, liepė po
licijai pasitraukti ir žadėjo 
paliuosuot 80 studentų, ku
rie buvo areštuoti už pir
mesnes demonstracijas.

Pattersonas Perša 
Verstiną Rekrulavimą

Ant. Bimba sako, jog Cvir
ka ’ užvis labiau vęrtino 
“Franką Kruką,” kurį Laisvė 
šiuo metu spausdina savo ko- 
lumnose.

Jei .rašytojas būtų atvykęs 
Amerikon, jis būtų sukūręs 
daug literatihių vertybių iš 
mūsų pilkojo gyvenimo.

Deja! ... Ir šiandien te
galima tik “deja” tepasakyti.

Apie velionį teks plačiau 
‘ parašyti vėliau, o šiandien 
žinome vieną : Petras Cvirka 
mirė, ibet jo vertingieji dar
bai niekad nemirs!

Kennedy’s Reikalauja Merginų 
Kennedy’^ turi vietų nepatyrusioms raštininkėrps. šiek 
tiek High School pasimokinimas reikalingas. Penkios 
dienos, 40 valandų savaitė. Uždara pirmadieniais. Nėra* 
naktinio darbo. Grupinė apdrauda, vakacijos ir šventės./

Klauskite Miss Lynch, ant antrų lubų ofisas.
KENNEDY’S, INC. 

45 Asylum Street 
HARTFORD, CONN

Parama iš Broliškų 
Respublikų

VILNIUS.—“Lietuvos Tieki
mo” bazėje galima pamatyti 
14 lengvųjų automašinų. Tai 
i^ paskutinio transporto, at
ėjusio iš Maskvos. Gauta te
legrama —• pakeliui į Vilnių 
yra dar 10 tokio pat tipo au- 
tomobjlių.

Vagonai su kroviniais Į Vil
nių atvyksta kiekvieną dieną. 
Paskutiniu metu naujai stato
mam “Artojo” trąšų fabrikui 
atsiųsti trys galingi deguoniui 
atsparūs siurbliai, o kelyje 
yra dar trys. 'Neseniai iš Ry
gos gauti metaliniai lynai. Iš 
eilės vietų nuolat prisiunčia
ma geležis — žaljava, įvairūs 
dirbiniai, statybinė medžiaga. 
Šiais metais jos gauta 36 va
gonai. Maskvos “Raudonojo 
proletaro,” Zaporožės “Aš- 
tuonerių Spalio metų” ir ki
tos • gamyklos prisiuntė įvai
raus profilio staklių mūsų 
respublikos vietinės pramonės 
įmonėms. Statybininkai pas
kutiniu metu gavo 30 vagonus 

• cemento. Jis prisiųstas iš 
Volkovysko (Baltarusijos 
TSR).

Nuolatinę ir vis didėjančią 
brolišką paramą gauna visos 
Tarybų Lietuvos liaudies ūkio 
šakos.

, -------------- (

Washington.— Karo sek
retorius Robertas P. Pat
tersonas atsišaukė į kong
resą, kad negaišuodamas 
užgirtų prezidento .Truma
no pasiūlymą įvesti versti
ną karinį lavinimą visiems 
jaunuoliams. Pasak Patter- 
sono, to “būtinai reikia ka

driniam mūsų saugumui.” 
Alis įspėjo, kad vien rakie- 
tomis bei kitais automati
niais ginklais iš tolo dar 
negalima būtų'karą laimė
ti.

Philadelphia, Pa
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

važiuoti į pikniką, įvykstantį 
birželio (June) 8, Baltimore, 
Md., pranešė, kad viskas eina 
gerai. , Važiuotojų turi veik 
pilną busą.

Susirinkimas baigės 10 vai. 
vakaro. Visos išsiskirstėm 
smagioj, draugiškai.

Sekantis klubo susirinkimas 
įvyks birželio 19 d., 8 vai. 
vakaro, 735 Fairmountt Avė. 
Visos draugės esate kviečia
mos ateiti, o ypač naujos na- CHIANGO PRAKIŠIMŲ 
rėš dalyvaukite susirinkime/ " ‘ ‘
Mes, senosios nąrės, pageidau
jame su jumis arčiau susipa
žinti. Tad pasimatysim susi
rinkime birželio 19,

Klubo. Koresp.
P/ Walantiene.

/

Nanking.— Chinijos tau
tininkų komanda skelbia, 
kad jie panaujinę susisie- 
kiriius Peipingo-Mukdeno 
geležinkeliu, kurį komuni
stai buvo perkirtę.

NUVERSTAS NIKARA- 
GUOS PREZIDENTAS

Managua. — Buvęs Ni-' 
karaguos prezidentas g^n. 
A. Somoza su armijos pa- 
g'alba nuvertė naujai iš
rinkto prezidento dr. Leno-, 
ardo Arguellos valdžių.

“AIŠKINIMAS”
Nanking. — Kuomet chi

nų komunistai sumuša Chi
ang Kai-sheko tautininkus 
šiaurinėje Chinijoj ir Man- 
džurijoj, tai tautininkų ko- 
mandieriai “aiškina”, kad 
tie komunistai esą “rusų 
išlavinti Mandžurijoj.”

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

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

Tel. SOuth 8-5589

Laisniuotas Gr abort as
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

_ «...

CHARLES J. ROMAN
» (RĄMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dienų 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta' mū
sų Šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai* Poplar 4110

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves .

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

ORGANIZUOS TELEFO
NISTUS Į CIO

Washington. — CIO pir
mininkas Philip Murray 
pradėjo organizuoti telefo
nistus į CIO unijų. Jau 
100,000 telefonistų pasiža
dėjo pereiti į CIO. Jie nepa
tenkinti buvusiomis, tik pa
laidai sujungtomis savo u- 
nijomis, kurios mažai telai- 
mėjo per 5 savaičių streikų.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su amęr 
rikoniškais. Rei
kalui esant 'ir . v, 
padidinu toki olBi 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.’

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKIS 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. QLenmore 5-6191

Ir Stone Ave. 
Broadway Line

Gavo Kitą Šimtinę Aukų 
Nuo Visuomenės Veikėjo

Paskelbus, kad LKM Cho
ras įdainuos gražius lietuviš
kus rekordus, ir kad jam rei
kalinga kiejk-tiek paramos 
šiam svarbiam darbui, choras 
gavo štai kokį laišką: \
LKM Choro Komisijai: 
Juozui Kenstavičiui 
Povilui Dauderiui 
Pranui Kirkai
Mieli Draugai Menininkai:

Gyvai atjaučiu jūsų puikųjį 
sumanymą ir jį skubiu bent 
kiek apčiuopiamai paremti. 
Štai jums šimtinė. Darykit 
jūsų didžiojo choro plokšte
les: bus naudos visiems ir vi
sur Labai gerai, kad Vilny
je tuo reikalu dažniau užsi- 
menat; tatai padės išjudint 
viešąją nuomonę ir suįdo- 
mint publiką.

Gražiausių jūsų visam LKM 
Chorui pasisekimų.

''Labai draugiškai,
Jūsų Geras Draugas.

.Tai antra šimtine. Kaip 
gal visi pamenate, J. Juodai
tis su žmoną aukojo $100 tam 
kilniam darbui. Dabar ki
tas visuomenės veikėjas su to
kia auka prisideda.

Plokštelių, ar rekordų da
rymas gan daug atseina, nes 
reikią spęcialės studijos tam 
darbui. Turėdamas paramos, 
•LKM Choras padarys apsčiai 
rekordų. » Rėmėjas.

* „, * * 
^Pabėgėliai ir Prie 
‘Policijos Šaukiasi >

Chicagos .Policijos Depart
mental ’gavo laišką nuo tūlo 
A. šilingo, kuris prašo pri-. 
siųstį jam antrašą Jono 
go, kada tai gyvenusio 
cagoj.

Matomai jis mano, 
Amerikoj policija turi 
jgyvenįbojją sąrašą, bet 
nėra.

Policija persiuntė laišką 
Vilnies ofisui.

JAUNI VYRAI

PRIŽIŪRĖTOJAI
Patyrę ir be patyrimo
TURI GYVRNTI ANT VIETOS. 

GERA ALGA
PRIDEDANT PILNĄ UŽLAIKYMĄ

NUOLATINIS DARBAS
KREIPKITE^

MAPLE AVENUE HOSPITAL
Maple Avenue Du Bois, Pa.

028)
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Valstiečiai Buriasi į Bendro 
Žemės Apdirbimo Drahgiją
:BIRžAL—Saločių valsčiaus, 

iRamužių apylinkės, Paškonių 
ikaimo valstiečiai Stasys Kve
daras, Jonas Jackūnas, Br. 
iButkus nutarė šiais metais su
siburti į bendro žemės apdir
bimo draugiją ir pavasario 
sėją atlikti kolektyviniu būdu 
su savo įrankiais ir sėklų iš-, 
tekliais. Jų iniciatyvą parė
mė ir kiti valstiečiai, stodami 
,į ši4' draugiją. šiuo metu 
draugija savo žinioje turi 60 
hektarų žemės.

Naujakurys Patriotas
KLAIPĖDA.—Vis daugiau 

entdziastų apsigyvena ir iš 
naujo atkuria vokiečių nu
siaubtąjį mūsų pajūrį. Vienas 
iš ,pirmųjų, atvykusių į Klai
pėdos kraštą, buvo valstietis 
.Aleksas Pasternakas. Čia, 
Poškų valsčiuje, jis gavo 15 
hektarų žemės ir ėmė rū
pestingai šeimininkauti. O 
kuomet jis susilaukė gražausz 
derliaus, pirmutinė tiaujaku
lio mintis buvo atsidėkoti už 
viską karštai mylimai tarybų 
valdžiai.

Ir štai, įvykdęs prievoles, 
jis atvežė papildomai į Tėvy
nės fondą* 52 pūdus grūdų, 
o paskui dar pardavė valsty
bei 32 pūdus.

Rinkimų metu jis buvo agi
tatoriumi. Bet i» po jų Pa
sternakas dažnai kalbėjosi su 
kaimynais. Ir vienas didžiau-/ 
šių jo rūpesčių 
ir žodžiu padėti 
pavasario sėją.

Drg. Aleksas

buvo darbu 
gerai sutikti

I i

DIRBTI VIDUJ
OKINAWOJE

Transportacija apmokėta 
DAILYDĖS

GELEŽIES DARBININKAI 
(Pastiprinimam)

ELEKTROS LAIDININKAI 
(Dėl Smarkios Srovės) 

Vien tik Pirmos Klasės 
Patyrimu 

Amžiaus — 21 iki 49 
Turi turėti gimimo įrodymus.

Turi būt N. Y. Valstijos Employ
ment Service pasiųstas pas 

Georgei A.» Gardner,

‘J 1

OI

■

■

GUY F. ATKINSON CO,

dar-

pra-

J. A. JONES CONST. CO,

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Pas N. Y. State Employment 
Service.

87 Madison Ave., prie 28th St.
N. Y. C., 3-čios lubos

(128)

VIRTUVAS DARBININKAI
Nuolatinis Darbas 

GERA ALGA • 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 

.KreipkRės
MAPLE AVENUE HOSPITAL 
Maple Avenue Du Bois, Pa.

. (128)

Nanking.— Chinijos tau
tininkai prašo iš Amerikos 
daugiau ginklų prieš chinų 
komunistus.

Pasternakas 
apdovanotas medaliu Už 
bo šaunumą.

' Liaudies Mokytojas
ŠAKIAI.—Karčrudžių

džios mokykla žinoma- ne tik 
šioje apylinkėje. Juk tai yra 
viena pavyzdingiausiųjų res
publikoje. To pasiekiant daug 
pasidarbavo jos vedėjas An
tanas Qrybinas, jau 45 metus- 
dirbantis garbingą liaudies 
mokytojo darbą.

Apylinkės gyventojai prisi
mena, su kokiu .įkarščiu, iš
vijus vokiškuosius, okupantus, 
šis senas pedagogas griebėsi 
mokyklos atstatymo darbo ir 
jį įvykdė. Po to visos jo pa
stangos buvo nukreiptos į 
nuolatinį mokomojo ir auklė
jamojo darbo kėlimą .

Drg. Antanas Grybinas ap
dovanotas 'Garbės .ženklo or
dinu. Jam suteiktas nusi
pelniusio mokytojo vardas.

Pavyzdingi Kalviai
Vilkaviškio tarybinio ūkio 

Klampučių skyriaus kalviai 
Griūnąs ir Šukys kiekvienas 
žemės ūkio inventoriaus re
monte duotus uždavinius įvyk
dė po Ž00 nuošimčių. Už ge
rą darbą šie kalviai spartuo
liai gavo iš tarybinio ūkio va
dovybės padėką. '

281 Bedford Avenue

J. J. KAŠKIAUČIUS, 1 
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUrųboldt 2-7964

■ .. .................. ....... .................... . ......................................... .....

Brooklyn 11, N. y. 

Tęl. Evergreen 8-9770

Matthew A.. 
BUYAUSKAS.

Z . - Į

Egzaminuojant Mis, 
■ Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius'
i Joseph Garszva
- Undertaker & Embalmer

i ’ Manager * ■ i
JOHN A<- PAULEY

Licensed Undertaker

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

Drs. Stenger & Stenger
. Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842 • -. '

HSO

PRANEŠIMAI
GREAT NECK, N. Y.

LDS 24 kp. susirinkimas ir 
silinksminimas su užkandžiais į
birželio 2 d. Taipgi bus ir paskaita 
apie Gyvenimo Persivertimą, kurią 
parašė Dr. J. J. KaŠkiaučius. Kvie
čiame dalyvauti Kasmočių salėje, 
91 Steamboat Rd., 8 v. 'v. Kviečiami 
ir ne nariai dalyvauti, išgirsti žin
geidžią paskaita ir draugiškai pra
leisti laiką.—A. Bečienė, prot. rašt.

PHILADELPHIA, PA.
•Prašome įsitėmyti! B ūsas, kuris 

vyks j Baltimorės pikniką, birželio 
8 d., išvažiuos nuo ‘735 Fairmount 
Ave., lygiai 8:30 vai. ryto. Nuo 2nd 
ir Pierce St., 9 vai. ryto. Kelionė i 
abi pusi $2.75. Tikietus galima gauti 
pąs Mrs. H. Tureikienę, 143- Pierce 
St. Telefonas: De. 4-4026 ir pas A. 
Žalnieraitiene, 1009 Jackson St. Te
lefonas: HO. 8-7226. Įsigykite tikie
tus iš anksto. 1 (123-124)

SHENANDOAH, PA.
Pirmutinis piknikas šio sezono. 

Rengia LDS* 34 kp., ant Laisvės Ka
pinių. Kadangi karės laiku nebuvo 
galima alaus gauti, tai ir piknikų 
nelaikėme. Tad dabar kuomet gali
ma gauti alaus, tai piknikas įvyks 
30 d. geg. Decoration Day. Kviečia
me vietinius ir iš apylinkės di ’ 
vauti Laisvės kaęinyąe. -r- Valdj



ran

savo tėvynės

BAR&GRILL

Serga Jonas Grubis
FILMOS-TEATRAI

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

LITUANICA SQUARE

RESTAURANTSVEČIAIMIRE

UZS1

Fear in the

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite pietus pas

426 South 5th St Brooklyn, N. Y<

am

eiti

Reikalauja Vyry 
Dirbti Okinawoje

Per bitldiŲ Linksmybių 
Nemalonios Pasekmės

St. Louis, Mo 
čionaitinių dienraščių uni
jiniai spausdinto jai (press- 
manai) per vieną dieną 
streiko laimėjo algos pakė
limą $7.50 savaitei.

Mitingas Paramai
Demokratijos Graikijoj

yra tuojau reikalingi 
darbui

M

Dėl Ko Duoda Pašalpą 
Dirbantiems

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

Teatre
“Brasher Doub

kambarius. Flo 
vidaVičius, 483 Grand St. 
N. Y. ' (123-125)

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas "bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite!

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Degtinės, Vynai ir Alna 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

-Rejkalingas vyras ar moteris dirb- 
trtkaipo virėjas Happy Days Bar & 
Gfrill, trumpos valandos, geros dar- 
bu^sąlygos. Kreipkitės tuojau: 426 
S. 5th St., Brooklyn, N. Y. (123-125)

Ką tik planuojate vasaros 
sezonui, turėkite mintyje, kad 
Laisvės piknikas įvyks 4-tą 
dieną liepos (Fourth of July). 
Kai planuosite savo vakacijas, 
turėkite mintyje, kad ketvirtą 
liepos turite būti Laisvės pik
nike.

Reikalingas bartenderis dirbti lie
tuviškame Bar & Grill. Pageidauja
ma patyrusio. Tačiaus tinkamą as
menį savipinkas galėtų išmokinti to 
darbo. Kreipkitės į Happy Days Bar 
& Grill, 426 So. 5th St., Brooklyn, 
N. Y. (120-125)

ten prie gero darbo 
garsiojoje Okinawo

Gesinant gaisrą sandėlyje, 
289 Kent Avė., Brooklyne, su
žeisti 10 gaisragesių, astuoni 
pavojingai.

Parsiduoda dviem šeimom namas, 
akmeninis. 11 šviesių kambarių, arti 
stoties. Garu šildoma, 6 kambariai 
tušti. Kaina $8,000. Pinigais $2,500. 
Geros sąlygos. Kreipkitės į REAL 
ESTATE GAGEL, 335 Milford St., 
Brooklyn, N. Y. AP 7-6430.

(123-128)

Vyrai 
svarbiam darbui ir yra kas 
savaitę siunčiami j Kaliforni
ją ir Pacific. Tas gali būti 
daugeliui vyry proga apsilan
kyti Pacifike ir tuom pat kar
tu gauti gerai apmokamą dar-

• Paramount
Imperfect La- 

Milland ir Te-
Taipgi scenos

Michael Mattes, 36 m., kal
binamas bandžius apiplėšti 
Park Central Hotel gyvento
jus, sulaikytas teismui be kau
cijos.

Miesto budžeto taryba nu
balsavo skilti $1,074,958 pa
taikoms 6 mokyklų. Keturios 
iš ty yra Manhattane, po vie
ną Brooklyne, Queens ir 
Bronxe. \

Laisvės piknikas bus Klaš- 
čiaus Clinton Park, Betts ir 
Maspeth Ave., Maspeth, L. I. 
Tai bus didelis lietuvių sąskri- 
dis,’ platus pasimatymas _ir 
linksmas laiko praleidimas.

Iš toliau norintieji atvykti 
į Laisvės pikniką tuojau sam- 
dykitės busus ir registruokite 
pasažierius, nes jau laikas.

Vyrai yra reikalingi sekan
čių amatų: Dailydės, geležies 
darbininkai, vielų vedžiotojai 
ir turi būti N. Y. State Em
ployment įstaigos pasiųsti pas 
kompanijos atstovą, kaip 
aukščiau pažymėta. Pasinau
dokite tąja proga, pamatyki
te naujas vietas ir užsidirbki
te pinigų. Sk.

Aukso, Platinum žiedai, Kryžmi, Laketukai 
Branzalietai ir Špilkos.

Taipgi Links * r Pendants

Po ta antrašte pradėj 
’ angliškame darbininkų sau
liniame The Worker raportas 
to ' laikraščio redaktoriaus 

’ Morris Childs’o. Childs atsto
vavo tą laikraštį 4 ministrų 
konferencijoj, Maskvoje. Pir
mas iš 5 straipsnių, tilpo 25- 
tos laidoje.

Lietuvių Meno Festivalio 
Ir Kitų Filmų Vakaras

Dešimtis miesto vidurinių 
mokyklų (high schools) pa
laikys kursus vidurvasario 
mėnesiais. Ims veteranus ir ki
tus dieninius studentus. Vaka
riniai kursai, bus tik vetera
nams. ♦

Konstrukcijos atstovas 
dąsi New Yorke ir samdo dar
bininkus.

George A. Gardner, Guy F. 
Atkinson, kompanijos atsto
vas ir J. A. Jones Construc
tion Company iš Sausalito, 
California yra New York o 
mieste dabar ir tariasi su vy
rais, kurie norėtų vykti į tą 
saulėtą klimatą Pacific Isles 
ir dirbti 
pasaulio

jog tik' laisvoje tėvy- 
galimas žmoniškumas, 
laiminga šeima. Paša 

į partizanus, vadovauja 
kovoje už

Šiuo laiku čionai svečiuoja
si Alfonsas Yovis iš ^Pittsfield, 
Mass. Jis atvyko praleisti ato
stogas pas tetą ir pusbrolį, 
Mrs. Javigą ir Alex (Roge.rs 
(Badžius) . Jaunasis Yovis. yra 
sūnus Julijos -Yovišienės, kuri 
yra dienraščio Laisvės skaity
toja. .

šeštadienio vakare, svečias 
buvo atėjęs į Lietuvių Mokyk
lėlės parengimą ir jam labai 
patiko, ypač jaunių jų studen
tų vaidinimas. Pasisvečiuos 
dar keletą dieniu ir grįš at
gal į Pittsfield. ■ -

už žvėris, kokiais yra fašistai. 
Tik kada naciai tiksliai su
triuškina jos brangų kūdikį 
po tanku, ją pačią prikankina, 
Pašoje gimsta galingas supra
timas, 
nėję 
meilė, 
išeina 
jiems 
laisvę

Kartą Pašai, 
lietuviu didvyrei 
tenka pažiūrėti

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Sveikatos Kultūros Draugijos 
svarbus susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, geg. 29 d., 7:30 v. v., 419 
Lorimer St. Nariai prašomi ateiti 
laiku. Bus kalbama apie sveikatą; 
prisirengimas prie vasarinio sezono 
ir dienos klausimai.—S. K. D. Val
dyba. (123-124)

Gatvių yalytojo šeima iŠL4 
uždirba $110. Jiems dadeda 
$27.95 pašalpos.

Minėtos šeimos yra tipiš
kos visoms, kurios prie už
darbio gauna ir pašalpos, sa
ko Murtagh, savo raporte.

Paramount
‘My Favorite
Bob Hope ir

Žukauskas turėjo 73 m. am
žiaus. I?uvo kailinių siuvėjas 
it buvo veiklus narys Liet. 
Am. Piliečių Kliubo. Paliko 
nuliūdime žmoną Oną, «sūnų 
Edwarda ir 2 anūkus.

Parvykęs iš Europos praei
tą sekmadienį ir parsivežęs 
gražią jauną paryžietę žmo
ną, leitenantas pulkininkas 
Stanley H. £ropp buvo išsi
vedęs ją 1 forto, susiediją, Ha
milton House — pamylėti, 
čia jie susitikę porą jaunų vy
rų, susipažindinę tik pirmais 
vardais, Tom ir Harry. Nauji 
pažįstami pasikvietę pavaži
nėti po Boweres ir Greenvich 
Village aludes. Cropp pakvie
timą priėmę ir važinėję Tom’o 
mašina.

Grįžtant atgal; po pusiau
nakčio, vežiotojams pasirodė 
esant mašinoje vienu keleiviu 
perdaug. Tomo mašina susto
jo prie Gerritsen Avė. ir Ave- 
nu6 U, Brooklyne. Kad ją iš
judinti, reikia ją pastūmėti, 
sakęs jis. Prašęs kariškį maši- 
nbs stumti. Cropp’ui išsėdus, 
mašina nudulkėjus keliu be 
niekur nieko, su jo pačia ma
šinoje.

Kas paskui' buvo, sunku pa-

Antanas Žukauskas, tėvas 
Dr. Edward Žukausko, gyve
nęs 1114 Foster Ave., Brook
lyn, N. Y., mirė gegužės 24 
d., Kings County Ligoninėje. 
Bus palaidotas geg. 28 d., Šv. 
Jono kapinėse. Jo kūnas pa
šarvotas grab. J. Garšvos ko
plyčioje, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne.

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

kaip kad ir 
Melnikaitei 
į kartuves, 

bet šį kartą budeliams neten
ka jos mirtimi džiaugtis.

Filmą yra pilna intensyvės 
dramęs, artima savo nepa
prastumu. didžiajai “Vaivo
rykštei?’

Antroji filmą, iš festivalio, 
bus linksmas kontrastas šiai 
dramatiškajaį. Čia su skirtin
gu susidomėjimu stebėsime 
kitų miestų menininkus veiks
muose — dainose, muzikoje, 
vaidyboje; stebėsime jų kūri
nius meno parodoje. Ir taip 
pat įtempę akis lauksime pa
žiūrėti, kaip pavyko mūsiš
kiams, nes ir brooklyniečiai 
buvo ten nuvykę. Norėsime 
matyti, kaip išėjo apie juos 
filmą. Tad—

Sulaukę šio ketvirtadienio 
vakaro 7:30, gegužės 29-tą, 
visi patraukime į Piliečių 
Kliubo salę, 280 Union Avė., 
pamatyti šias dvi nepapras
tas filmas. Vakarą ruošia Lie
tuvių Meno Sąjungos 3-čia 
Apskritis. Įžanga tiktai 60 
centų. R.

Kiel^ seniau pius atlankė 
Marijona Uždilienė, wilkes- 
barrįętė. , . a - ■ ' ;

REIKALAVIMAI
,Reikąlingi 3 ą’r 4 kambariai jau 

nąi pbrai, jei galima norėtume ga 
ru apšildomą kambarių, tačiau im 
tume, kad' ir 
rence Na' 
Brooklyn/

Compaktai, Perlai, odos dirbiniai paauksuoti džiuleriai ir 
daugybė kitokių daiktų ir daiktelių Nužemintom Kainom. 

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
( nužemintom kainom. »

Valandos: j
( 1—- o vakare

Penktadieniais Uždaryta

Antanas Raila
Prieš savaitę laiko ' New 

Yorkąx aplankė Antanas Raila 
iŠ Brockton, Mass. Jis čia at
vyko sų draugu Steve Norvai
šų, taipgi iš Brocktpn, Mass. 
Norvaišas yra inžinierius ant 
laivų. Jis buvo atvykęs į Mari- 
ninkų Suvažiavimą, Staten 
Island, N. Y.

Antanas Raila yra savinin
kas National Cafe, 666 N. 
Main St., Brockton, Mass. 
Abu svečiai trumpai tepabuvo 
New Yorke, nes turi daug rei
kalų namie, turėjo greit grįž-

šio ketvirtadienio vakarą, 
mūsų tautinės šventės — De
coration Day — išvakarėse, 
Brooklyno lietuviai turėsime 
dvigubo įdomumo ir grožės 
pobūvį. Matysime dvi filmas 
— “No Greater Love” ir iš 
Lietuvių Meno ir Kultūros 
Festivalio, įvykusio’ praeitą 
rudenį, Chicagoje.

Gegužės 28-tos vakarą, 
Manhattan Center, New Yor
ke, įvyks masinis mitingas iš
aiškinti žmonėms tikrąją pa
dėtį Graikijoj. Be kitų, mitin
ge kalbės jaunuolis George 
Kyriazas, ištrūkęs iš nacių bu
delių nagų. Jis papasakos, 
kaip dabartiniai Graikijos 
valdonai, kuriems prež. Tru- 
mano administracija duoda 
paramą, padėjo naciams nu
žudyti jo tėvą ir kitus Graiki
jos patrijotus, tikruosius de
mokratus.

dabar gyvenąs Bridgeporte.
Tūlą laiką Jonas buvo mū

sų aidinčiu. Vėljau sekė karį? 
nis darbas Bridgeporte, pas
kiau karinė tarnyba rųūsų ša
lyje ir užjūryje, o sugrįžus—- 
naktinis darbas'. , Tad, nusi
skundė jis, veik j jokiame or
ganizaciniame darbe nebuvo 
progos dalyvauti per tuos vi
sus metus. Tačiau vtikisi kada 
nors vėl galėti dalyvauti.

Svęčiąs perdavę gerus lin
kėjimus laisviečiams nuo Ba
ranauskų ir kitų bridgepor- 
tiečių.

DANTŲ GYDYTOJAS
* •

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.fcVergreen 7-0808 
221 South 4th Street

Visą pereitą savaitę lovoje 
išgulėjo Jonas Grubis. Dabar 
jau vėl vaikštinėja, tačiaus 
sveikata dar nėra gera.

Jonas Grubis iš kelių atvejų 
yra. buvęs LDS 1 kp. sekreto
rium. Jis yra plačiai žinomas 
•brooklyniečiams. Jis taipgi yra 
LDS Centro taryboje, iždo glo
bėju.

Eidamas 1 kp. sekretoriaus 
pareigas, Jonas-Grubis yra ap
lankęs daug ligonių ir aprūpi
nęs juos su pašalpa. Dabar, 
pats širgdalnas, dar nėra 
maldavęs prie pašalpos.

Pastaruoju laiku matome 
spaudoje daug lermavimo dėl 
to, kad duodama miestavos 
pašalpos kai1 kuriems uždar
biaujantiems asmenims. Ypa
tingai rėkiama už davimą, jos 
miestaviems darbininkams.

Tam išaiškinti1, miestavas 
tyrinėjimų komisijonierius J. 
M. Murtagh pateikė savo ra
porte sekamas informacijas: 

i Vienas transportacijos dar
bininkas uždirba $166.40 mė
nesiui. šeimoje užlaikomųjų 
turi 11. Labdarybės depart- 
mentas jam dadeda $113.12 
per mėnesį..

Vienas ligoninių priežiūros 
darbininkas, su 10' šeimoje, 
gauna algos $107.50. Jam 
dadeda $120.95 iš labdarybės 
fondo. ’

I BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dS) Daliu, Koiiėerttj, Banktetq, 
V«<tuvlų, Susirinkimu ir 1.1. Puikus 

steigtus su naujaisiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos 

949-959 Willoughby Ave.
Tel. S'Tagg 2-8842

147 THAMES ST., , BROOK
Telefonas EVergreen 4-7613

sakyti. Mrs. Cropp sako, kad 
■jį buvusi kriminališkai užpul
ta, apiplėšta ir palikta už apie 
pusės mylios nuo tos vietos. Ji 
basa ėjus 9 blokus iki pama
čiusi pirmą stubą su šviesomis. 
Tačiau ją egzaminavę forto 
daktarai neatradę prievartavi
mo ženklų. Ji taip pat tebe
turėjo tris deimantinius ir ve
dybinį žiedus, laikrodėlį ir 
b ran z ai i eta.

Pagaliau, išsipagiriojęs, po
licijai raportavęsis pats Har
ry Manesevitz, 28 m., buvęs 
karys. Anot policijos, jis prisi
pažinęs paėmęs nuo Mrs. 
Cropp $55, bet sakęs, kad jis 
bandęs sulaikyti savo bendrą 
nuo josios prievartavimo. Jis 
savo bendrą irgi raportavęs 
policijai.

tiško Namo Parke įvyks trijų 
dienų) piknikas. Bus gegužės 
30, 31 ir birželio 1-mą dieno
mis. Antanas Raila linki pik
nikui gero pasisekimo ir svei
kina visus pikniko lankytojus.

Būdamas Brooklyn®, Anta
nas Raila apdovanojo dienraš
tį Laisvę su penkine.

j. ' •■ ★ ★ ★

T Taipgi lankėsi Jonas Ka
lenda, buvęs bfooklyniefis,

RANDAVOJIMAI
Pasirendavoja fornišiuotas kam

barys, šviesūs, atskiras įėjimas, yra 
maudynė ir šiltas vanduo. .Savininke 
galima matyti bį kada. 3-čios lubos, 
B. M. 386' Grand St., Brooklyn, N.Y. 
Arti prie subways ir aplinkui yra 
gerų restauracijų. (121-3)

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn.

Jūsų Patogumui Įstaiga
Jei jūs ruošiatėsi vestuvėm, krikštynom, Surprise 

parėm ar kitokiem pokiliam, žinokite, kad

ŠA POLO IR VAIGINIO SALĖ
YRA PATOGIAUSIA BROOKLYNE 

TOKIEM POKILIAM '
Taipgi jūs savo naudai žinokite, kad kas dieną, 

išskiriant sekmadienius, šapęlo ir Vaiginio restaura
cijoje galite gauti gerus pietus ir galite apetitą pa- 
akstinti degtinėmis vynu ir alum.

Vera Maretskaja

Vien pamatymas šios akto
rės primena, jog mūsų laukia 
kas nors nepaprastai gražaus, 
kadangi jos vaidyba surišta 
su daugeliu už vis įdomiausių 
Tarybų Sąjungos filmų.

Filmoje “No Greater Love” 
Maretskaja vaidina eilinę mo
terį Pašą, mylinčia savo jau
ną vyrą, kūdikį, namelius, ša
lį, jos žmones. 

J

Turėdama visiems tik mei
lę, Paša negali suprasti, kad 
gali rastis žmonių, aršesnių

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrov^

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ .
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

Radio City Music Hall
Pradėjo rodyti naują filmą 

“Great Expectations,” gamin
tą pagal Charles Dickens’o 
apysaką. Filmą turi roman
so, dramos ir juokų. Didžio
joje scenoje vaidina “Sky
line,” Leonidoff’o.

Stanley Teatre
Pradėjo rodyti naują filmą 

“The Nuremberg Trials,” im
tą tarybinių žymiųjų filmi- 
ninkų laike to teismo. Paro
doma ir priežastys to, už ką 
tuos budelius teisė ir nuteisė, 
nors ne visus.

Brooklyno
Tebėrodo

Brunette,” su
Dorothy Lamourt žvaigždėse 
Priedams rodo
Night;” J
• New Yorko

Ęilma “The 
dy,” su Ray i 
resa Wright, 
veiksmai.

Roxy
Rodo toliau ‘

loon.” žvaigždėse George 
Montgomery ir Nancy Guild, 
Scenoje Jack Benny su savo 
grupe ir kiti.
Embassy Newsreel Teatruose

“Storm Over Britain” ir ki
tos ziniškos filmos — įvykių 
vaizdai.

TONY’S
UF-frO.-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS,

Šavirrinkas • t 
306 U^ION AVENUE 
gerai Patyrę barberiai

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kainom.

PARDAVIMAI
Parsiduoda akmeninis namas, 

dviem šeimom, 11 šviesių kambarių. 
Garu šildoma, namas atskiras. Lo
tas 30x100, yra garadžius dviem au
tomobiliams. Arti transportacijos. 
5 kambariai tušti. Kaina $11,500. 
Prašotne kreiptis į REAL ESTATE 
GAGEL, 335 Milford St., Brooklyn, 
N. Y. Tel. AP. 7-6430. (123-128)

Steven Augustine & Frank Sanko
* ? SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. 1
Tel. EVergreen’ 4-9612 /

Peter 
KAPISKAS

Alice Wallis 
žiaus, gyveno 240 Sunnyside 
Ave., Brooklyn, N. Y., mirė 
geg. 26 d., Pilgrim State Hos
pital. Kūnas pašarvotas grab. 
F. W. šalinsko (Shalins) kop
lyčioje, 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhavene. šalinskas rūpi
nasi ir laidotuvių pareigomis. 
Laidotuvės įvyks geg. 29 d/, 
šv. Traicės kapinėse.

, I

Velionė paliko nuliūdime, 
dukterį Alice White; žentą 
Joną ir du anūkus. , 1

Pirmadienį lankėsi Laisvė
je Petras Pilėnas, philadel- 
phietis, atvykęs su reikalais ir 
pasisvečiuoti pap. saviškius. 
Drg. Pilėnas, dienraščio Lais
vės vajininkas, nuolat* rūpina
si Laisvės reikalais Ir kiekvie
na prog^ mus atlanko.
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