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Memorial Diena šiemet 
Pagal Trumano Doktriną 
Bet Ne Vengrij'oj . . . 
Amerikos Lietuviu Centras 

Rašo R. MIZARA

Memorial Diena šiemet 
Amei’ikai buvo didžiai tragin- 
ga: lėktuvas po lėktuvo su- 
sitrėškė, nunešdami daugybę 
žmonių gyvybių.

Prietaringieji gal dėl to 
rėks, sakydami: neverta lėk
tuvais keliauti.

Tačiau tai neturės sulaikyti 
progreso: lėktuvas yra ir bus 
greičiausia susisiekimo, prie
monė. žmonės lekiojo ir le
kios; ilgainiui bus nugalėtos 
visos priežafetys, gimdančios 
dažnas nelaimes.

Šiemet Memorial Dieną, be
je,* sukako lygiai dešimt me* 
tų nuo baisiųjų Chicagos 
skerdynių, kuriose, atsimena
me,. policija nušovė demons
tracijoje dešimt plieno darbi
ninkų.

ši sukaktis nebūtų tokia 
šiurkšti, jei Jungt. Valstijų 
kongrese nebūtų neriama 
kilpa ant organizuotų darbi
ninku kaklo.

Jeigu Hartley’ių ir Taftų 
pasimojfmai bus padaryti 
įstatymu,’ tai tokių įvykių, — 
faktinaj, baisesnių, — koki 
atsitiko 19,37 metais- Chicago- 
je, neišvengiamai įvyks dau
giau.

Argentinoje, skelbi^ prane
šimai, ruošiamasi nelegalizuo- 
ti to krašto Komunistų Par
tiją.

Sakoma: Peronas siekiasi 
‘ padaryti Kompartiją nelega- 

le pirmiau, negu prasidės Rio 
de Janeiro konferencija. Jis 
nori, kad toje konferencijoje 
jo pasiųstasis atstovas galėtų 
drąsiai pasakyti 
mui:
me Trumano doktriji^ 
geri žmonės, — duokit? n

Dėdei Sa- 
žiūrėkit, mes įvykdė-

- pies' 
mums

Brazilija pasiskubino būti 
pirmesne: ten Komunistų Par
tija buvo pavaryta pagrindin 
prieš keletą savaičių.

Trumano doktrina, vadina
si, randa teigiamo atbalsio 
net ir Argentinoje, kuri ligi 
šiol skelbėsi esanti nepriklau
soma ir jankių nebijanti.

Demokratijos priešai Loty
nų respublikose siautėja.

Vengrija, atrodo, Trumano 
doktriną kitaip įvertina. Ten 
vienas po kito liaudies prie
šas iš valdžios šalinamas, 
respublika valoma, ir kraštas 
demokratinamas.

Pasitraukimas iš vietos 
premjero Ferenc Nagy’o — 
reikšmingas .įvykis. t « 

žinios skelbia, jog nema
žai vengrų slapta bėga į

• triją. « ’ •
Kas tie bėgliai?
Liaudies priešai. Jie 

to: pastangos pastatyti
griją į Graikijos padėtį ne» 
neša vaisių. Tad jie bėga.- .

Vengrijai, atrodo, teks bū
ti liaudies valdomai ir liau
dies naudai

• liaudiškoje 
naudotojams 
kerpami.

Aus-

ma-
Ven-

respublikai, 
respublikoje 

• sparnai

Gi 
iš- 

pa-

Nedaug žinių tegaunama iš 
Chinijcfe. Gi ten verda aš
trūs mūšiai, kurių rezultatu 
nėra malonūs Chiarig Kai- 
shekui. Dėl to cenzūra smau
gia žinias iš karo frontų .

Mūšiai tebeverda. Chiang- 
kaišekiniams nevyksta. Stu
dentai ir liaudis reikalauja 
taikos — tokios, kuri .priimtų 
visus pagrindinius komunistų 
siūlymus.

Aną dieną įvyko Demokra
tinių Amerikos Lietuvių Cen
tro narių posėdis. Jis buvo 
konstruktyvus — sekretorius 
apie tai praneš plačiau.

Vienas dalykas turėtų būti 
žinomas 
kos lietuviu 
korporuojant mūsų 
buvo sutrumpintas jo vardas

pąžangiajai Ameri- 
ių visuomenei: In'- 
snt mūsų. Centrą,
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VENGRIJOS PREMJERAS 
PRAŠO TRIJŲ DIDŽIŲJŲ 
BENDRADARBIAVIMO
Vengrą Valdžia Ruošia Naujus Seimo Rinkimus; Siūlo 

Draugiškumą Amerikai, Anglijai ir Sovietą Sąjungai
Budapest, Vengrija. — 

Naujasis Vengrijos prem
jeras Janoes Dinnyes parei
škė: “Mes norime ramaus 
bendradarbiavimo su viso
mis, didžiosiomis valstybė
mis’— su Amerika ir Ang
lija, o ypač su didžiuoju 
mūsų kaimynu, Soviętų Są
junga.” Janoes Uinnyes y- 
ra smulkiųjų Žemės Savi
ninkų Partijos kairiojo 
sparno narys. Jis užėmė 
vietą pasitraukusiojo prem
jero Ferenco Nagy’o, deši
niojo tos partijos sparno 
nario. Kairysis jos sparnas 
bendradarbiaują su komu
nistais ir socialistais val
džioje. O dešinysis Smul
kiųjų Savininkų Partijos 
sparnas yra fašistinis.

Dešiniojo jos sparno va
dai Ferenc Nagy, Janos 
Gyoengyoesi, buvęs užsie
ninis ministras, ir kiti darė 
sąmokslus nuversti dempk- 
/ratinę Vengrijos respubli
kos valdžią. Apie jų są
mokslus prieš respubliką 
liudijo suimtas Bela Ko
vacs, buvęs Smulkiųjų Sa
vininkų Partijos centro se
kretorius, ir sėbrai.

Naujasis premjeras Din
nyes vadina savo valdžią 
“rinkimine valdžia,” nes 
jinai po vieno kito- mėnesio

suruoš visuotinus seimo 
rinkimus. Tikimasi, jog per 
tuos rinkimus bus nušluoti 
fašistiniai politikieriai.

Buvęs premjeras Ferenc 
Nagy, išvažiavęs atosto
goms į Šveicariją, ten ir at
sistatydino, bijodamas na
mo grįžti: jam gręsė teis
mas kaip respublikos prie
šui.

Briggs Darbininkai 
Nutarė Streikuoti

Detroit, Mich. — CIO u- 
nijistai savo susirinkimuo
se beveik vienbalsiai nutarė 
pradėti šią savaitę streiką 
prieš Briggs automobilių 
viršų kompaniją. Briggs 
fabrikuose .. dirba 20,000 
CIO unijos narių. Jie nu
balsavo streikuoti todėl, 
kad kompanija derybose 
dėl naujos sutarties atmeta 
reikalavimą palaikyti uniją 
ir atsisako mokėti pusantro 
sykid'!tiėk ūž'Viršlaikiū dar-' 
bą šiokiomis dienomis, o 
dvigubai — už darbą šešta
dieniais ir sekmadieniais. 
Briggs gamina auto, viršus 
keliom kitom kompanijom.

Chiang Kai-Shekąs INEW YORKO MAJORAS J
{vedė Karo Stovį
Studentam Slopint

. -r..... . ____ ;■ , > į -( , -

Chiny Studentai Šaudami; Tapo Areštuota Šimtai Studenty, 
Profesorių, Laikraštininku ir Šiaip Demokraty

Nanking, Chinija.-- Chi- 
nijos valdovas Chiang Kai- 
šhekas paskelbė karo stovį 
prieš studentų ir darbinin
kų demonstracijas ir strei
kus. Chiango žandarai ir 
kariuoinenė urmu medžiojo 
studentus, p r o f e sorius, 
laikraštininkus ir pažan
gesnius darbininkus. Per 
tas ablavas vien sekmadie
nį buvo suimta šimtai, gal 
tūkstančiai, intelektualu ir 
darbininkų; nužudyta bent 
8, o daugelis “be žinios din
gę-” z , '

Dvidešimties Chinijos 
universitetų studentai ruo
šėsi į visuotiną ' streiką ir 
masin. demonstracijas pir
madienį su obalsiais: “Sus
tabdyt pilietinį karą” 
(prieš chinų komunistus) p 
“Duonos ir taikos!”

Matydami valdžios pasi
rengimus žudyti streikie- 
rius ir demonstrantus, stu-

deniai atšaukė pirmadienio 
streiką. To vietoj jie nuta
rė laikyti susirinkimus uni
versitetų aikštėse ir salėse, 
paminėti užmuštiems stu
dentam ir kritusiems pilie
tiniame kare.

Chiang Kai-sheko polici
ja ir kariuomenę gaudė ne 
tik vadinamus raudonuo
sius, bet liberalusMemokra- 
tus, profesionalus ir visus 
įtariamus valdžios kriti
kus. Be kitko,'jie areštavo 
Ta Kung Pao, didžiausio 
chinų dienraščio, redakto
rius. Kartu buvo padaryta 
kratos kelių kitų demokra
tinių laikraščių leidyklose 
ir suimta jų redaktoriai.

Policininkai ir kariai šau
dė, kapojo, mušė ir arešta
vo studentus , demonstraci- - 
jose bei susirinkimuose 
Chungkinge, Kantone, Pei- 
pinge, Nankingė, Shangha- 
juj ir kituose miestuose.

ITALIJOS PARTIZANAI, SAKOMA. BURIASI 
KOVON Df.L DEMOKRATINĖS VALDŽIOS

ŠAUKIA PROTESTUOT
PRIEŠ TAFTO BILIŲ

I f ' • ■ * ‘ ■ «

Miesto Majoras O’Dwyer Paskyrė Trečiadienį Kaip Kovos \ 
Dieną Prieš Verguvės Diliu—Priverst Trumaną Atmest Jį ’

New York. — šio miesto 
majoras O’Dwyer oficialiai 
paskelbė šį trečiadienį, bir
želio 4, kaip protesto dieną 
prieš republikonų Tafto- 
Hartley’o bilių. Savo pa
reiškime majoras ragina 
laisvę mylinčius piliečius 
paremti unijų protestus 
prieš tą bilių, kuris gręsia 
sunaikinti darbo unijas.

Derybos dėl Korėjos 
Eina Sklandyn

Seoul, Korėja. —- Ame
rikos ir Sovietų atstovai 
susitarė kviesti demokrati
nes korėjiečių, partijas ir 
organizacijas į derybas dėl 
bendros tautinės valdžios 
sudarymo visam kraštui.— 
Pietinė Korėjos pusė yra 
užimta amerikonų, o šiau
rinė — Sovietų. Pirmiau 
Sovietai nesutiko ptiimti į 
derybas tiį; korėjiečių, ku
rie utmete laikinę ameriko-

Majoro O’Dwyer’io pa- | 
tvarkymu, trečiadienis bus 
spaudimo diena prezidentui 
Trumanui, kad jis atmestų- 
vetuotų tą verguvės bilių. 
Majoras savo pareiškimą 
išleido, specialiai paremda
mas didį demonstracinį 
Darbo Federacijos 
susirinkimą,

unijų 
kuris įvyks 

birželio 4 d. vakare, Madi
son Square Gardene, New 
Yorke. Tame susirinkime 
kalbės pats majoras, Dar
bo Federacijos pirmininkas 
William Greeen, demokra
tas senatorius Wagner, fe
deracini Sukniasiuvių Uni
jos pirmininkas David Du
binsky ir kiti.

Pranešama, kad pirm to 
masinio susirinkimo įvyks ų 
Federacijos uniiistų para
dai gatvėse. Susirinkimą, 
be kitk(j>, garsins lėktuvai 
SU k • - — —

obalsiu: “ 
lių!”

CIO unijos sųru

$

kfl

šviesiniai - elektriniu 
Atmesti Tafto Bi- .

Graikų Monarchistai 
Prisipažįsta Negalį 
Įveikt Partizanų

Athenai, Graikija.—Grai
kų monarchistų generalio 
štabo galva, generolas Ven- 
deris pasakė savo bendram 
valdžioje, kaip nepavyko 
skelbtasis ofensyvas, kur 
valdžia ketino nušluoti vi
sus graikų respublikiečių 
partizanus. Gen. Venderis 
daugiau negu abejojo, ar 
bęt kada pasiseks vienai 
Graikijos monarchistų ar
mijai įveikti , partizanus. 
Neoficialiai skaičiuojama, 
kad Graikijos kalnuose yra 
bent 1001 tūkstančių partį- 
zanų, kovotojų už demokra
tiją. Tie 100,000 nedalyvavę 
mūšiuose paskutinėmis sa
vaitėmis ; jie, esąj laikomi, 
kaip atšarginiai - rezervis
tai, ir būsią pavartoti di
diesiems. mūšiams ateityje. 
Kartu pranešama^ kad, vis 
daugiau valstiečių, darbi
ninkų ir intelektualų kas
dien traukia' į partizanų 
jėgas kalnuose. •

AMERIKONAI RENGIA 
CHINIJAI KARO 
LAIVYNĄ

Tsingtao, Chinija. v 
Jungtinių Valstijų oficie- 
riai čia lavina chinus kaip 
oficierius ir jūreivius ruo
šiamam Chinijos karo lai
vynui. Tsingtao uostamies
tis laikomas bendra Chini
jos ir Amerikos laivynų ba
ze busimiem karo veiks
mam ateityje. Amerika yra 
davus Chiąng Kai-sheko 
tautininkų valdžiai 271 ka
rinį laivą bei ląivuką. ir 
plaukiantįjį doką-* laivams 
taisyti. Amerikonai jau iš
lavinę 256 chinty oficierius 
Ir 2,024 jūrėįvius. j

> ■. ,----------- T——

' Indijos vadas Gandhi, sa
kė, Amerika, turbūt, ne
kariaus su Sovietais. •:

Roma. —' Pranešama, jog 
partizanai t ū k s t ančiais 
spiečiasi į kalbus šiaurinėje 
Italijoje. Premjero de Gas- 
peri’o katalikiškasis minis
trų kabinetas dėl to paskel
bė pusiau - karinį stovį 
Novaroj, Vercelli ir kitose 
srityse. Gasperio valdžia 
siunčia būrius savo polici
jos ir milicijos į tas vietas, 
kur partizanai smarkiausia 
kovojo prieš vokiečius karo 
metu.

Policija 
amerikonų 
šarvuotais
tankais taipgi traukia prieš 
partizanus.. I

Socialistai, komunistai ir 
partizanai puošėsi pirma
dienį masiniais išstojimais 
paminėtu pirmųjų metų su
kaktį nuo visuotinųjų bal
savimų, kurie panaikino 
karaliau valdžią ir įsteigė 
Italijos respubliką. ,

Premjeras de Gasperi su
darė savo ministrų kabine
tą iš 13 krikščioniiį demok
ratų ir poros kitų dešinių-^ 

■!■■■ i .i iiiwi ........ i

jų, nepriimdamas nei vieno 
socialisto nei komunisto.

Komunistų ir socialistų 
laikraščiai ragina visas 
darbininkiškas partijas su
vienyti savo jėgas ir perim
ti, valdžią į savo' rankas.

De Gasperi laiko savo at- 
spirčia žadamą $100,000,000 
paskolą iš Amerikos ir apie 
$150,000,000 iš Argentinos.

nų - SbVietų globą, pagal-susirinkimą M 
Maskvos konferencijos nu- ®.on Garden^ ® 
tarimą. Paskui amerikonai !10/^ su rei^a^a
siūlė priimti tas partijas, 
kurioj dabar paprašys, kad 
jau sutinka. Sovietai priė
mė šį pasiūlymą.

su reikala'sdmtt, 
kad prezidentas Trumanas 
atmestų tą prieš-unijinį bi
lių. Ten taipgi kalbės majo 
ras O’Dwyer.

KEPeJŲ streikas
PARYŽIUJE

Paryžius. — Streikuoja 
duonkepyklų darbininkai 
Paryžiuj# Dėl to miestui 
trūksta apie 50 nuošimčių 
duobos.
, Į II—»—»»■■■ i , «>i I . t. I ■
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Nuo dabar u jis vadinsis
Amerikos Lietuvių CentrAg,— 
American Lithuanian Center,

pranešė, kad 
kariuomenė su 

automobiliais ir

Per Šventes Žuvo
* t

Bent 417 Žmonių
I ' •

CHINŲ KOMUNISTAI 
FAKTINAI VISUR 
LAIMI MOŽIUS

Chicaga. — Savaitės pa
baigoj, pradedant nuo Me
morial Day (kapų lankymo 
dienos) iki sekmadienio va
karo, įvairiose nelaimėse 
visoj šalyj žuvo bent 417 
žmonių. Automobiliai už
mušė 162; lėktuvų nelaimė
se žūvo 10$; nuskendo 47, 
o kituose nelaiminguose į* 
vykiūosę mirė 105. Mena
ma, kad suskaičius visas tų 
nelaimių aukas, bus žuvę 
iki 450 žmonių.

. Nanking, Chinija.— Chi
nų komunistai faktinai vi
sur laimi mūšius pVieš Chi
ang. Kai-sheko tautininkus 
šiaurinėje Chinijoj ir Man- 
džurijoje. Oficialiai val
džios pranešimai pripažįs
ta, kad jos armija bendrai 
tik ginasi nuo komunistų 
ofensyvo; vien Shantungo 
pussalyje ir Shensi provin
cijoj tautininkai, girdi, at- 
mųšą komunistus. Šiaip vi
sa karinė tautininkų padė
tais pablogėjo, sako Associa
ted Press, amerikinė žinių 
agentūra.

Sudužo karinis Švedijos 
lėktuvas; žuvo lakūnas.

Buvęs Kongresmanas May Teisiamas už i Karinius Kyšius
Washington^ , — Tęsiasi 

teismas prieš Andrew v J. 
May, buvusį - pirmininką 
kongreso karinių reikalų 
komiteto. ' Valdžia kaltina 
May, kad jię paėmė $55,000 
kyšių iš brolių Henrio ir 
Murray Gayssonų ir už tai 
išgavo jiems iš valdžios di
džiulius karinių reikmenų 
užsakymus. Garssonai iš tų 
užsakymų pelnė desėtkus- 
milionų dolerių, apgaudinė
dami valdžią.

Būdamas įtakingu konį- 
^resmanu, May ragino" karo 
departmentą duoti Garsso- 
nam užsakymus ir tokios a-
municijos, kurios jah nerei

kėjo. "Taip antai, 1945 me
tais, liukui karo pabaigos, 
valdžia mažino dirbimą 
stambiųjų šovinių patran
kom. O May sake karo de- 
partmentui, kad generolas 
Eisenhower, vyriausias a- 
merikonų komandier. Eu- 

‘'perkūnuoja,/ 
daugiau tų

šovinių.”
Pašauktas liudyti, gener. 

Eisenhower užginčijo tą 
May’o pasaką. Kiek pir
miau ją užginčijo ir gen. 
Marshall,' valstybės sekre^
torius.

(Prastai; r 
traukiniai rssonų savi

niai dažnai n’e laiku sprog
davo, užmušdami tam tikrą 
skaičių kareivių.. Dalis jų 
kitų šovinių buvo, “neby
liai” — visai nesprogo po 
iššoyimo.)

Į geŠeftą su Garssonais 
buvo’įsivėlęs ir kongresma- 
no May sūnus Robertas. Jis 
išgavo Garssonams užsaky
mą pagamint 60,000^ dėžių 
dėl patrankų^ šovinių. Teis* 
me sūnuš sakė, kad jokio 

iš to negavęs, o dar
turėjęs, girdi, “$1,200 nuo
stolių.”

Garssonai neturėjo jokių 
fabrikų ir tik popierius pa
dirbo apie pasakiškus savo

“didžius fabrikus,” galin
čius amuniciją gaminti. 
Kuomet per kongresmaną 
May ir kitus politikierius 
jie išgaudavo iš valdžios 
karinius užsakymus, Gars
sonai perduodavo juos savo 
sėbrams, turintiems palai
kius fabrikus, o iš sėbrų 
imdavo didžiąją pelno dalį. 
Už užsakytą amuniciją 
Garssonai lupo iš valdžios 
'daug brangiau, negu kitoš 
koiųpanijųš. Tokiais šmu
geliais Garsšonai ir davarė 

(savo biznį iki 78 milionų

Prezidento Komisija 
Perša Verstiną 
Karinį Lavinimą •

Washington. — Pataria
moji prezidento 1 komisija 
ragino būtinai įvest versti
ną karinį lavinimą visiems 
18-ko& metų sulaukusiems 
jaunuoliams ir kiek vyres
niems, palaukiantį iki jie 
pabaigs vidurines mokyk
las. Komisija siūlo tuos 
jaunuolius pe^r 6 pirmus 
mėnesius kariniai lavinti 
reguliarėje tarnyboje, o per 
kitus šešis • mėnesius mušr 
truoti “namie”, komandoje 
reguliarių arba atsarginių 
armijos ir laivyno oficierių. 
Tokiu būdu per metus bū
sią pralavinama karui 750,- 
000 iki 950,000 jaunuolių. 
Tatai kas metai lėšuosią 
$1,750,000,000 iki dviejų 
bilionų dolerių.

Prezidentinė komisija 
kartu gąsdino šią šalį ato
miniu karu ir įspėjo, kad 
apie 1951 m. jau-ir kas ki
tas turės atominę bombą, 
ne tik amerikonai.

Franko Ieško 200 Milionų 
Paskolos iš Amerikoną

London. — Anglų laik
raštis Observer rašo, kad 
Ispanijos Franko fašistų

šilta.

Ispanijos r ranKo rasistų g 
valdžia .stengiasi gauti 200 * < 
milionų dolerių paskolos iŠ 
“privačių šaltinių” Jungti
nėse Valstijose. Tuo tikslu į 
į Ameriką išvyks šią savai
tę Jose Felix de Lequercia,»O 
buvęs užsieninis Franko 
ministeris.
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Kas Dedasi Vengrijoje?
Jau kelinta diena Amerikos komercine spauda ;pilna 

žinių ir gandų apie Vengriją. Ten įvykęs “baisus” .per
versmas. Ten prasidėjusi .didele,, inauja “ndlaimė;” Dar 

«~Adena šalis patenkanti į “raudonųjų rankas.” <
Eina kalbos, kad mūsų valstybės departmentas ruo-. 

šia protesto notą. Amerika netylėsianti dr negalinti ty-- 
Bėti. i

Vadinasi, kilo didelė audra. Kiek toji audra pa-j 
.gimdys lietaus, pamatysime tiktai ateityje.

Visas liežuvių sumas eina dėl to, >kad rezignavo Ven
grijos premjeras Nagy ir kad susidarė nauja vyriausybė.; 
Nagy buvęs priverstas rezignuoti. Jį privertę (rezignuoti

- dęomuniątai. Bet faktas yra, kad naujas premjeras yra 
tos -.pačios Mažųjų Savininkų Partijos žmogus. To, rodos, 
•turėtų .užtekti Įrodymui, .kad jokia ten revoliucija neįvy- 
Iko. Vis kas tebeina tuose pačiuose demokratijos rėmuo
se.

Ar ^buvo gąsdinama, grumojama dr dejuojama, 
mūsų valstybės sekretorius Byrnes rezignavo, o jo 
ton prezidentas Trumanas paskyrė gen. Marshall? 
įuvo. Tai kodėl dabar šis alasas dėl Vengrijos?

x Ateina laikai, kada Europos naujosios ^demokratijos 
nebegalės nė pasijudinti be leidimo ir dižgyrimo Ame
rikos vyriausybės. Ką tik jos darys, kur tik jos pasisuks, 
susilauks protestų ir trukšmo.

Bet Amerikos žmonės turi suprasti, kad tasai trukš- 
.mas neneša į pasaulį taikos ir ramybės. Tasai nuolatinis 
kišimasis į kitų kraštų paprasčiausius, normališkiaušius 
.vidinius reikalus kaip tik įrodo šios šalies kerinimąsi vi
siems visur diktuoti.

.Suprantama, kad Vengrijos vyriausybės pasikeiti
mas turi tam kraštui reikšmės. Sakę, kad Nagy !buvo 
Amerikos ir Anglijos simpatizatorius, o naujasis prem
jeras busiąs linkęs į draugiškumą prie komunistų ir Ta
rybų Sąjungos. Tai esą vengrų atsakymas į “Trumano 
Doktriną.” Bet jei tai būtų ir tiesą, ar tai ne natūralūs 
procesas? Argi mūsų spauda ir v^riąusybė nešid^iau-

tkai 
vie- 
Ne-

gėr kai Prancūzijos buržuazija atsiliepė į “Trumano 
Doktriną”, isvar^dania ^optunistus ‘iš kabineto? Argi 
mūsų vyriausybė ir spauda nesidžiaugia, kad Italijoje 
susidarė .vyriausybė be komunistų ir socialistų? Spauda 
sako: “Gerai, Trumano Doktrina puikiai veikia tas ša
lis!” , i

•Bet toji'“Doktrina” veikia kitaip £itas šalis. Kitos 
šalys, matyt, nemano tos “Doktrinos” klausyti ir skelbti 
karą komunizmui. Kaip tiktai priešingai: jos paaštrina 
karą fašizmo likučiams. Tai faktas, kurio nebepakeis 
joks gąsdinimas. •

Vengrija yra tarybinės armijos globoje, kaįp Japo
nija yba Amerikos armijos okupacijoje. Atrodo visiškai 
natųralu, kai Japonijoje mūsų okupacinė .armija nelei
džia įsigalėti vyriausybei, kuri vestų slaptą iir viešą ko
vą -prieš Ameriką. <Bet Vengrijoje buvo susidariusi 
kaip tik tokia padėtis, kad Nągy ir kiti Mažų jų. Savinin
kų -Partijos lyderiai slaptai konspiravo prieš tarybinę 
armiją. Jie darbavosi atsteigt fašistinį režimą. Bet jiems 
tikslą atsiekti nepavyko.

Nagy nelaimė prasidėjo tuomet, kai tosios partijos 
generalinis sekretorius buvo sučiuptas suokalbyje ir,pri
pažino, kad tame suokalbyje dalyvauja ir .premjeras

"Dabar Nagy randasi Šveicarijoje. Veikiausia ten ir 
pasitiksiąs.

K«s Dedasi Japonijoje?
Tūli amerikiečiai, ypač gen. iMacArthur nesitverę 

džiaugsmu, kai aną dieną Japonijoje’ rinkimus .laimėjo 
dešinieji, reakcionieriai, fašistai ir \puriau fašistai. Jie 
tik ir laimėjo su gen. MacArthuro jpągalba. į

Viena iš tų dešinių grupių yra pasivadinus “socialis
tų partija.*” Ji naujame parlamente turi didžiulę grupę 
nąrįų. Jos vadui Katayamai -pavesta sudaryti kabinetą. 
Bet prieš jį griežtai išstojo amerikiečių okupacinės val
džios globojamas ir glostomas buvęs premjeras Yoshida. 
Jis- sako, kad jo “konservatyviškų 'liberalų” partija .nie
ko fPenorinti turėti su Katayamos kabinetu, nes Kataya- 
mos partija esanti ‘‘persigėrųs komunizmu”! Jis .reika- 
lauja, kad.toji partija apsivalytų nuo “kairiojo sparno.”

■ Yęshida iškėlė dar vieną .argumentą. Jis ,sako, kad 
Japonija turi .pasirinkti vieną iŠ dviąįų skirtingų kėlių 
— su Anglija ir Amerika, arba su Tarybų .Sąjunga. Jo 
partya ^esanti pasirinkusi ‘pirmąjį kelią.

sitais .provpkatoriškais, (kurstančiais .fašistiniais Yo- 
shido pareiškimais labai patenkinta Amerikos komerci
nė spauda^Gen. MacArthur tąįp pat nepasmerkia Yoshido 
fešistfruų .sėdėjimų. < ,/

Kaip .tik tuo pačiu laiku išeina Herbert Hooveris ;ir 
/ pareiškia, kad mes turime eiti prie atskiros sutarties 

pu Jąpotiija. Jis rreikalauja, kad Japonija butų padaryta 
khauja "ehiniška siena prieš komunizmą”! Jąponijos fa
šistai, su ta propozicija pilnai sutinka.

Pamirštama Pearl Harbor. Pamirštama karas. Pa
mirštama šimtai tūkstančių Amerikos jaunų vyrų, ku
rie paguldė galvas kovoje su Japonijos fašistais*.

■h? i»vė (Liberty, Li th. ‘Daily) > Aritrad., Birž. 3, *1947,

’ x bevaliu .ginklu jų rangose. Vi- 

gaudineja, norėtųsi .pasakyti, ;pa-i 
-tarti: »neužsikirskite sau .kelio 
grįžti į* gimtinę.- Neleiskite iš
naudojami antitarybiniams tiks-j 
lams. Netikgkite gandams ir 
tiems šmeižtams, .kuriais .fašisti
niai elementai bando jus visaip

• . maitinti. Netikėkite politiniams 
avantiūristams, žmonėms be sąži
nės, -garbės ir tėvynės. Plėškite 
kaukes nuo .taip vadinamųjų !vi~ 
suomeninių veikėjų’, (kuria skrais
te jie besidangstytų—liaudininkų; 
krikščionių demokratų,, socialde
mokratų, tautininkų, nes taį gyvi 
lavonai, išmesti į istorijos sąšla
vyną. Politiniai gyvieji lavonai 
stengiasi visaip kabintis už 'gy
vųjų ir tokiu būdu prailginti sa
vo gyvavimą, vaidindami kažkokių 
visuomeninių veikėjų rolę. Ne- 
remkite,, jų, nesileiskite įtraukia- 
rųi į emigrantų pelkę.”

(JUSTAS PALECKIS.)
Šiuos, pirmojo Lietuvos pi

liečio pasakytus žodžius pri-‘ 
•valo gerai /(įsidėmėti kiekvie
nas ^užsienio lietuvis, nes tai 
žodžiai atviro perspėjimo ap
sisaugojimui nuo ’Lietuvos >ir 
jos (išeivių aršiausių priešų.

tUžsilikusieji lietuviški fa
šizmo gaivalai, bevaisių savo 
pastangų įsiutime, klimpsta 
kas kart labiau į biaurią anti
tarybinės štneižtų .akcijos pel
kę. Antikomunistinės impe
rialistų pasaulyje vedamos 
propagandos padrąsinti, iki 
šiol įvairiais .vardais vadinęsi 
lietuviškojo fašizmo likučiai 
savo išstojimuose prieš tėvynę 
rado ibehdrą kalbą ir vienin
gai ^pradėjo veikti skleidime 
antitarybinių# šmeižtų, įeidami 
į atvirą bendradarbiavimą su 
kitų ;tąutų atžagareiviais. Bet
gi, žinodami daugumos lietu
vių pažangų antifašistinį nu
sistatymą ir neturėdami juose 
‘pritarimo, jie veikia vietos 
reakcinėse sferose, pila nuo
dus prieš Lietuvą vietos kal
boje, išvien su latvių ir estų 
čia užsilikusiais profašistais.

.Jų diadas “A. L. Balso” pa- 
stovėję, kur turi prieglaudą ir 
latvių -bei -Qštųę; ponai. ftKaiP 
žinoma Jatvių iir ešfų Skaitlin
gos emigracijos čia nėra, yra 
'tik- .vienas-kitas avantiūristas 
ir keletas tų šalių piliečių, at
vykusių kaipo atstovybių ar 
prekybos misijų tarnautojai, 
kurie, Pabaltės kraštuose įsi
kūrus tarybų santvarkai, bijo
dami^ gyvenimo -kur duoną 
savo -darbu reikia pelnyti, li
kosi čia kaipo 
santvarkos ir 
priešai.) Ten 
lizde, nekuriu
Europos fašistų —• Griaužinio, 
Norkaus, Ožinsko ir latvių bei 
estų .profašistų —’.bendai yra 
planuojami visi antitarybiniai 
išstojimai.
tšių (metų ikovo men. pasku

tinėse dienose jie, išleido “Ma
nifestą” vietos kalboje, ku
riame 'biauriai apšmeižia Ta
rybų Sąjungą ir Pabaltės 
kraštų liaudis-—jų vyriausy
bes. Ką naujo ,jie ten pasa
ko? Nieko, tik pakartoją, 
biauręsnėj formoj kaip kada 
nors, visus tuos šmeižtus, ku
riuos jau eilė -metų pila ant 
Tarybų .Sąjupgos įvairios rū
šies reakcionieriai. ‘ Jie kalba 
apie “raudonąjį imperiąliz- 
rpą,” apie “deportavimus,” 
^terorą” ir panašiai’. Tai jau 
seniai žinomi melai, kuriems 
netiki nei vienas sveikai pro
taujantis žmogus. Jie, tie fa
šistai, .pasivadinusieji “Union, 
de Residentes Balticos en la 
Argentina,” tą .žino,, už f ai dr 
minėtą “manifestą” išleido ,ne 
kad jį ,pąskleidus savo tautų 
išeiviuose ir ne vietos gyven
tojų tarpe, o kąd įteikus šios 
šalies antikomunistiniuose or- 
gąnuose, kąd parodžius , juos 
jų siaurose sferose, kuriose, 
matomai, • randa. > stambią ' para> 
mą jų veiksmams. Faktas, pa
rodantis, (kad jie šliaužioja 
aplink 'Vietinius ;antikomunis- 
tiniuą, ^antitarybinius reakcio
nierius, .yra to paties jų 
šmrižtlapio, .pavadinto mani- 
fęątiĮ, (išleidimas. Jį atspaus
dino ant gero popierio ir tik 
keliasdešimt egzempliorių. 

‘Mat, jiems sveikiau, kada jų' 
tautiečiai nežino visų jų bjau
rių veiksmų; jiems užtenka,

atviri tarybų 
savo -gimtines 
jų sukurtame 
atvykusiųjų „iš

■kuš antikomunistinėje .akcijo
je ir duoda jiems jncdžiąginės 
jpaspirties.

Tai tokie jų biaurūs veiks
mai, kuriuos atlieka kalbėda
mi ■'apie demokratijos gyni
mą ir ‘‘vadavimą tėvynės.” 
Visi dori užsienio lietuviai 
smerkia tokius jų darbus, net 
ir pabėgusieji iš Lietuvos ne 
visi eina su jais, doresni jų 
nenori turėti1 bendro su to
kiais pagedusiais priešlietuviš- 
kais gaivalais. “Fąsistai ir 
reakcionieriai bando išlaikyti1, 
savo įtaką pabėgėlių tarpe ir 
kaip galima daugiau pabėgė
lių įtraukti į antitarybinį dar
bą, ’tokiu būdu juos sukom
promituoti, neduoti jiems gali
mybės grįžti į gimtinę.” Taip 
sako Justas Paleckis savo 
straipsnyje .“NeužSikirskite 
sau kelio grįžti į gimtinę.” 
Tas aiškiausiai galima matyti 
ir iš (lietuviškųjų antitarybi
nių reakcionierių organo “A. 
L. Balso,” kuomet į šį kraštą 
atvykstančius bėglius jis kvie
čia stoti į jo vedamą šmeiž
tų kampaniją ‘'vadavimui Lie
tuvos” ir nusiskundžia, kad-ne 
visi iš Europos atvykatantieji 
inteligentai bendradarbiauja 
su jais jų akcijoje prieš Ta
rybų Lietuvą ir jos vyriausy
bę; išstoja net’prieš tūlą ku
nigą, kam tas “sapalioja apie 
pabėgėlius, tautos tragedijos 
visiškai nesuprasdamas.” 
L. B.” Nr. 813.)

Iš keleto čia atvykusių 
begėlių lūpų teko, girdėti, 
ne visi jie išstoja prieš 
rybų Lietuvą. Kalbėdami 
skriaudas Lietuvai, jie mini 
tik vokiečių padarytąsias, ki
ti net apgailestauja, kad jie 
yra traktuojami kaipo antita
rybiniai žmones — Lietuvos 
priešai. “Vis didesnis pabė
gėlių skaičius įsitikina,”--sako 
J. (Paleckis,—“kad jie tapo ap
gaulės aukomis, kad juos iš
naudoja ? karo nusikaltėliams 
pridengti, kad perspektyvos, 
kuriomis fašistai juos ramina, 
yra ne kas kita, kaip savęs ap
gaudinėjimas ir tuščios sva
jonės.”

Mes nestosime .ginti nė vie
no iš čią atvykusių vadinamų
jų pabėgėlių,(tuo dar labiau, 
kad nežinome jų praeities; 
nežinome, ar jie iš Lietuvos 
prievarta vokiečių išvežti, ar 
kolaboravo su naciais ir savu 
noru su jais išbėgo, žinome, 
kad jie galėjo grįžti į gimti
nę, o negrįžo. Tas irgi duoda 
pamatą spėti juos buvusiais 
nacių kolaborantais. Jeigu 
ne .taip, tai jų pačių, ateities 
veikla tą parodys. Kurie nėra, 
kalti, tiems nėra ko bijoti; 
jiems durys į gimtinę atviros,

ar Montevideo 
Sąjungos konsulatuo- 
del karo priežasties 

kitokių susitrukdymų 
neišgavo, dabąr yra
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jeigu jie patys savp veiksmais 
jų neužsidarys. Justo Palec- 

Jkfo straipsnyję tas labai aiš
kiai nušviečiama. Visi dori 
lietuviai išeiviai privalo aty- 
džiai jį perskaityti ir sekti jo 
nurodymus, kad vėliau nerei
kėtų gailėtis. Jau' nuo 7 d. 
šio mėnesio tapo atidarytas ir 
veikia Tarybų Sąjįyigos kon
sulatas Argentinoje. , Visiems 
lietuviams, kurie nori išgau
ti Tarybų pilietybę, kurie rū
pinosi dokumentų sutvarkymu 
Vašingtono 
Tarybų 
se, bet 
ar dėl 
jų dar
galimybė juos sutvarkyti. Vi
siems yra svarbu turėti savo 
dokumentus (tvarkoje. Visi 
lietuviai, kurie jaučia meilę 
savo gimtinei, kurie mano į ją 
dar sugrįžti, dabar turi progą 
pasirūpinti sutvarkymu savo 
tautinės padėties. Tarybų; Są
jungos konsulatas yra mūsų 
gimtinės Tarybų Lietuvos kon
sulatas ir ten lietuviai turi 
kreiptis savo reikalais. Ten 
yra durys į gimtinę. Tik tie,, 
kurie atsisako z savo tėvynes, 
tepasilieka su Griaužiniu ir jį 
sekančiais fašistais. Visiems 
yra reikalas gerai apsigalvoti, 
kad nepadarius klaidos ir ne
pasekus paskui Lietuvos, o 
kartu ir savo priešus.

Tik tie, kurie jau neišgel
bėjamai nuklimpo į antitary
binę, antilietuvišką šmeižtų ir 
provokacijų pelkę ir patys bū
dami susitepę-prasik'altę prieš 
Lietuvos liaudį, dar bando 
juodinti dabartinę jos san
tvarką, šmeižia jos vyriausy
bę, — tie užsikerta sau kelią 
grįžti į gimtinę. Vėliau gal 
gailėsis, bet dabar jų* antiko
munistinė fobija užtemdo jų 
akis ir neleidžia matyti, kokie 
tušti ir jiems patiems žalin
gi yra jų veiksmai.

į Pęrspėdami visus mūsų tau
tiečius apsisaugoti nuo šių 
elementų, patariame šalintas 
jų kontakto, kad nesusitepus 
jų papildomais nešvarumais. 
Kviečiame \ginti savo rgimtinę 
nuo jų biaurių šmęižtų’ ir ei
ti ‘kartu su pažangiąja mūsų 
išeivija už glaudesnį kontak
tą su atgimstančia, atstato
ma mūsų tėvyne. Tik taip 
būsime verti garbingo Tary
bų Lietuvos piliečio vardo ir 
turėsime atvirą kelią, kaip sa
ko Paleckis, “grįžti į gimti
nę, kur kelias Atviras į kiek
vieną darbą kultūros ir meno 
srityje, savo liaudies gerovei, 
savo vaiką laimingos ateities 
vardu.”
(lįš Argentinos “Vienybės”)

Socialistas J a.p o n ijos 
premjeras Katayama vis 
mėgina sudaryt ministrų 
kabinetą iš keturių didžių
jų partijų žmonių.
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ATMEST TAFTO- 
HARTUEY BIEIŲ .

Dienraštis Vilnis rašo:
Daug kredito užsipelno E. 

Chicago, Ind,, unėras Frank 
J. Migas. Jis supianė su
rinkt tūkstančius parašų po 
•peticija prezidentui Truma- 
nui, prašant ir reikalaujant, 
kad prezidentas užvetuotų 
Tafto-Hartley bįlių. <

Tūkstančiai darbininkų ir 
smulkesnių biznierių jau pa
dėjo savo .parašus po (petici
ja.

Newark, N. J., miesto ta
ryba (kreipėsi prie Trumano 
su atitinkamu reikalavimu 
užvetuoti tą bilių.

•New Yorko Darbo 
racija šaukia antrą 
birželio grandiozišką 
susirinkimą Polo
kur gali Sutilpti 60,000 žmo
nių, kad didžiu balsu užpro
testuoti prieš bilių, kuris, 
Philip Murray žodžiais ta
riant, dvokia fašistine gan
grena.
. Muncie, Ind., dešimts tūks

tančių darbininkų' dalyvavo 
ęisenoj, protestuodami prieš 
torių • užmačias sukaustyti 
darbo unija> retežiais.

Pereitą ketvirtadienį Penn- 
sylvanijūs ■ spstinėj Harris- 
buge jvyko. plati konferenci
ja, kurioj dalyvavo Darbo 
Federacijos ir CIO atstovai 
Nusitarta pradėti - plačiausią 
kampaniją prieš Tafto-Hart
ley bilių ir panašų bilių, ku
rį norima pravesti Pennsyl- 
vanijos legislatūroj.

New Orleans^ La., ruošia
masi masinei demonstracijai 
ir protesto streikui.
Sutinkame su Chičagos 

dienraščiu: negalima nei 
valandos sugaišuoti — ten- 

dirbti, veikti, reikalau
jant, kad.šis bilius butų at
mestas, neš jis yra kilpa 
ant orgaftizuotų darbinihkų 
kaklo.

“VYRIAUSIAS GINK
LUOTŲ JeGŲ vadas....”

Prieš tūlą laiką Nicara
guos generolas Somoza nu
vertė prezidentą Arguello, 
išbuvusį prezidento vietoje 
mažiau .negu vidną mėnesį. 
Nuvertė jį pajėga ir Argu
ello vieton rpastatė tūlą <Sa- 
casą. t

Nežinome, kaip ir kodėl 
Arguello buvo* smurtu nu
verstas, bet reikšihinga tai, 
kad -naujasis prezidentas 
savo tdarbdavį padarė “vi
sų Nicaraguos ginkluotųjų 
pąjegų vyriausiuoju <vadu.”

Kokios tos • “visos gink-
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Bendras vaizdas ii pilnosios (Amerikoje) lietuviškos knygos 1 parodoj
Piliečių Kliubo salėje, Brooklyn©. (Nuotrauk a paimte brosiur<

luotosios pajėgos”? Nese
niai įvyko antrasis pasauli
ais karas, — ar nors viepas 
Nicarąguos karių pulkais 
;buvo pasiųstas f rontan? Ne! 
(0 Nicaragua buvo paskel
busi Vokietijai ir Japonijai 
karą, tačiau tai buvo* tik 
žodinis karas.

Nicaragua — maža šalis, 
neturi nei vieno milijono 
gyventojų. Tuo būdu ir jo
sios “ginkluotosios pajė
gos”, aišktf, negali būti di
delės. Tai visi žino. Betgi 
tos pajėgos užtenkamai di
delės Nicaraguos liaudžiai 
slopinti. Na, tai biurokra
tai, visoki generolai, apsi
kaišę krūmines ^nedaliais ir 
ordinais; gautais nežinia už 
ką, ir naudojasi!

UŽGIRIA HARVARDO 
UNIVERSITETO ŽYGĮ

Kaip žinia, Harvardo 
Universitetas oficialiai pri
pažino teisę Americ. Youth 
for Democracy organiza
cijai (kuriai priklauso 
daug progresyvių studen
tų) palaikyti savo skyrių 
tame universitete. Prieš 
AYD skandalus kelia visoki 
reakcininkai; tūli universi
tetai ir kolegijos uždraudė 
šiai organizacijai palaikyti 
savo skyrius. Bet konser
vatyvus Harvardas nepase
kė tuo žalingu ir kv&ilu pa
vyzdžiu.

New Yorko republikonų 
(daug maž Willkio pasekė
jų) laikraštis -užgyrė sį 
Harvardo žygį. Mes mano
me, ka'd už tai šis laikraš
tis gaus pipirų iš republi
konų partijos lyderių.

y ; JONIŠKIS.-H-Ilgą laiką ža- 
garefl-^pfeiės ūkio draugija bu
vo viena iš labiausiai atsiliku
sių apskrityje. Sekdami ,pa- 
švitiniečių pavyzdžiu, Žaga
rės valsčiaus valstiečiai la
biau susidomėjo žemės ūkio 
kooperacija. ‘ Dabar Žagarės 
žemes ūkio kooperacija jau 
turi .200 narių.

Draugijos nariai nutarė ben
drai apdirbti 200 hektarų fon
dinės žemės. Jie .jau įsigijo 
inventorių, sėjamųjų ir kulia
mųjų mašinų ir iš savo ištek
lių sudarė sėklų ;fondą .

Meksikos valdininkai at
sisakė patvirtinti ar užgin
čyti gandus, kad valdžia 
planuoja uždraust Komuni
stų Partiją.

■BOB' r'4 m
■

■Ą ■l-

14
f.!>

rVįįį..;-.’1 •
>E‘g'j r

G'*-’*

niu Amė*Ut0t

MMMmBfMHEh^OaMMNMM



*»i

y n,-™-'

na
.:akareiviai Debesyse

»

I*

&

v

i

i

Aviacijos leitenantas Juo
zas Grigas pasakoja: x

— Saulė tik pakilusi vir
šum šventosios upės slėnio. 
Liepsnojantis jos kamuolys 
atrodo guli pasirėmęs ant 
miško, raudona atošvaiste 
užpylęs tankmę ir . rasa 
blizgančias samanas. Ramu 
ir begaliniai tylu aplink. .

Atsikėliau anksti ir einu 
į aerodromą. Dar matyti 
pamiškėje išrikiuoti lėktu
vai. Aplink juos vaikščioja 
sargybinis, užpakalyje sa
vęs palikdamas šlapioje žo
lėje pėdas.

Akimirka ausis pagauna 
staugimą. Pradžioje neaiš
kų, tolimą, o paskui vis 
greičiau, arčiau, lyg medžių 
viršūnėmis lėktų audra.

Įsiklausau. Artėja lėktu
vas. Iš kur jis ir kodėl taip 
anksti?

» Netrukus ir akys pama
to. Kaip strėlė, nepažįsta
mos, niekad nematytos iš
vaizdos mašina, vienspar- 

‘ nė, su paslėpta važuokle, su 
stikline lakūno kabina. Ji 
pralekia aerodromo kraštu 
ir išnyksta.

Lėktuvas pasisuka į 
plentą Ukmergė-Utena. Iš 
tolo netrukus atplaukia 
kulkosvaidžio t r a tėjimo 
garsai.

Už pusvalandžio tokių 
lėktuvų pamatome ir dau
giau. Dabar pradedame su
prasti kas tai.. Juk tai vo
kiečių naikintuvai Nr. 109, 
kurie kaip pamišėliai nusi
leidžia iki plento medžių 
viršūnių ir iš nedidelio auk
ščio šaudo į valstiečių veži
mus, uždeginėja pakelėse 
sodybas, mėto smulkias 
bombas į bažnytkaimius.

29 korpo tautinė eskad
rilė pirmą karo dieną dar 
negauna jokio įsakymo. 
Tiesa, mūsų lėktuvai žval
gybinio tipo, su juo nesto
si kovon prieš naikintuvą. 
Savąsias mašinas rūpestin
gai užmaskuojame. Aero
dromui ginti išstatome kul
kosvaidžius. Ir tik sekame, 
kaip raudonieji lakūnai- 
naikintuvai drąsiai kovoja 
ir mušasi su vokiečiais, bū
dami mažesniame skaičiu
je. ’ '*

Dienai baigiantis matėme 
kaip keli hitlerininkai lieps
nodami nukrito ir liko gulė
ti Lietuvos laukuose...

.....................      , . ----------- J

Rašo J. Dovydaitis.
krauti vokiečių bombone
šiai, grupėmis po 30-45 vir
šum miesto pasirodo kas 
dešimtį minučių. Bombos, 
kaip lietus, pilasi į miestą, 
į sodus, į ligonines, gatves, 
į bėgančią praeivių minią. 
Nuo griaudimo, liepsnų, 
tratėjimo — širdis, rodos, 
gali susprogti.

Ir čia — kaip sidabriniai 
paukšičai—keli mūsų nai
kintuvai be jokio poilsio gi
na miestą. Kartais ore lie
ka tik dvi ar keturios ma
šinos, o kitos be benzino ir 
šovinių eina 
lėktuvai/ kaip kometds įlę: 
kia į pačią vokiečių tirštu
mą, išneria, vėl puola. 
Dangus nuo šviečiančivį 
sviedinių margas, kaip iš
temptas žvejų tinklas: Nu
eina žemyn uodegą vilkda
ma vokiška biaurybė. Ki
tas priešo bombonešis su
sprogsta ore. Jam pataikė į 
benzino bakus sviedinys. 
Tik ūžtelėjo ugnies kamuo
lys/ ir iš vokiečių lėktuvo 
lik^tik juodi skeveldrų ga- 
ba

Kitoje vietoje mūsų .nai
kintuvas, matyt, 
šaudmenis, traukė į priešo 
bombonešį, perskėlė jį pu
siau, paskui atsimušė į ant
rą, — .nulaužė motorą ir 
sparną. Visi trys nukrito 
prie miesto į rugiii lauką.* *■.

— 1942 m. — toliau pri
simena leitenantas Grigas 
— aš buvau paskirtas į 2-ją 
ypatingąją Užkaukazės a- 
vio grupą. Ši grupė turėjo 
mažus, dvisparnius, dvivie
čius lėktuvus. Stovėjome 
Soči mieste, prie Juodosios 
jūros. Aerodromas buvo į- 
rengtas kalnuose — iš tri
jų pusių, kaip siena akmer 
niniai Kaukazo kalnai, o iš 
ketvirtosios anga, per ku
rią išskrisdavo lėktuvai..

Vokiečiai buvo priėję 
nrie Kaukazo. Mūsų arti
lerija, pėstininkai buvo su
lipę į kalnus, bedugnių at
šlaitėse, tarp snieguotų vir
šūnių, prausiami pro šalį 
slenkančių debesų. Tarpek
liuose, kaip perkūno garsai, 
aidėjo patrankų salvės. 
Vyriausybė buvo isakiu^ 
bet kokia kaina išlaikyti ir 
apginti Kaukazą. Ir šitas į- 
sakymas buvo šventai vyk- 
dnAias. Negalėjome mes, gi,

ūsų

ai.

išbaigęs
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Taip sutiko 29 korpo tau*-J^sti prasiveržti Hitleriui
tinęs eskadriles mechanikas 
eilinis Juozas Grigas hitle
rines Vokietijos Tarybų 
Sąjungos užpuolimą. Ket
verius metus jis išbuvo 
fronte, kovojo daugelyje 
vietų ir dabar grįžo Lietu
von demobilizuotas, apdo
vanotas ordinais ir meda
liais, gavės leitenanto laip- 
nį. Daug ką įdomaus jis tu
ri papasakoti. Juk jis visą 
Tėvynes karo metą pralei
do aviacijos dalyse, ne vie
ną kartą skrido frontan ir 
priešo užnugariu, mėtė par
tizanams ginklus ir maistą, 
vykdė • žvalgybos uždavi
nius. .

-- Sunkūs buvo pirmieji 
karo mėnesiai, — pasakoja 
jis. — Tuo laiku mūsų es
kadrilė traukėsi- oro keliu, 

’o mes, aptarnaujantis per
sonalas, vykome gilyn į Ta
rybų Sąjungą automaŠipo- 
mis. Savo akimis teko ma
tyti daug nuožipių oro mū
šių, daug neužmirštami^ a- 
kimirkų, kaip mūsiškiai, 
paniekinę < baimę ir mirtį, 
lakūnai grūmėsi ore'vienas 
prieš tris, du prieš aštuo
nis, trys prieš penkioliką.

Štai atvažiuojame į Polo
cką. Miestas apimtas gaiš-, 
rų. Sunkūs, bombomis per-

prie puikiosios, mėlynu sti
klu blizgančios mūsų Juo
dosios jūros, prie jos auk
siniu smėliu žėrinčių kran
tu, 

v ■

Raudonajai Armijai, ko
vojusiai kalnuose, nei mai
sto nei šaudmenų nebuvo 
galima privežti vien del tos 
priežasties, kad čia nebuvo 
kelių. / Tada žemės kariuo
menei atėjo į pagalbą mūsų 
aviacija.

Mano daliai teko padary
ti daug skridimų į kalnus, 
Lėktuvu U-2 skrisdavo du *
žmonės: pilotas ir lėktuvo 
rtiechanikas. Prie šonų bu
vo prikabinti maišai, po 20- 
30 kg svorio.

Būdavome . sėdam oro 
vieškeliu s u k i n ėdamiesi 
kalnų tarpekliais, » žiūrėda
mi, kad sparnu neužgauta
me uolos... Atskrendam, 
nuleidom šovinius, konser
vus, sausainius, medika
mentus ir sukam atgal.

Vokiečių 
skraidydavo virš 
medžiodami i 
porto mašinas. Jei susitik
tumėme akis į akį su jais— 
kova liūdna, nes U-2 darė 
tik į20 klm į valandą, o nai
kintuvas 400 klm. Tačiau 
mūšų naikintojai taip pat 
patruliuodavo ore ir tik ie-

škojo vokiečių, kad.su jais 
užmegztų kovą ir nutrenk
tų į uolų gelmę.

Kai būdavo nutūpimo 
aikštelės, tai’ mes nutūpda
vome pas pėstininkus. Tada 
ant : 1 ‘
po 2’sužeistus 
dynę dar vieną įsodindavo
me ir skrisdavome atgal, į 
Soči...

Dieną 
iš karto 
lėktuvų, 
po kitOi Atėjus nakčiai — 
kitas darbas. Tada lėktuvus 
užtaisome ir sutemus kyla
me į priešo užnugarį, pas 
Krymo ir Kubanės parti
zanus. Jiems veždaVome 
ginklus ir sprogstamąją 
medžiagą.

Atsimenu. Gūdi naktis, 
apačioje Krymo girios, vir
šuje milijonai žvaigždžių. 
Pamatai tolumoje žiburė
lį. Skrendi į jį. Ugnis žemė
je didėja, atsiranda du, 
trys, keturi laužai. Jie iš
dėstyti pagal nustatytą 
tvarką, pavyzdžiui kaip 
raidės T ar U. Tai reiškia, 
kad partizanai uždegė sig
nalus.

Tada nusileidžiam iki 50 
metrų ir ątkąbinam krovi
nį... Tamsoje pranyksta 
sunkus maišas. Vėl liekame 
vienu su pilotu, begaliniuo
se, nykiuose, tamsiuose 
dangaus plotuose ir suka
me atgal į namus... Tada 
klausai kaip dirba motoras 
ir jo lygi, vienoda daina, 
rodos, pasakoja apie tai, 
kad mašina — paklusnus ir 
ištikimas tavo draugas, 
kad jis neapvils, sugrąžins 
pas savus...

Pas partizanus viso pa
dariau 141 skridimą.

Kai buvo ‘ vaduojama 
Kerče, man teko skristi per 
fronto liniją ir vidunaktyje 
mėtyti taip vadinamas lem
pas. :: \ .

Ųžskrenįjli viršum vokie-v 
čių ■ linijų^. Prožektoriai, 
lyg: gobšioj-rankos slydinė- 
ja danguje, norėdami mus 
sučiupti. Sproginėja zeniti
niai sviediniai, kurie nakty
je atrodo, lyg ugnies lie
tus... Paleidi ant parašiuto 
raketą, antrą. Pasidaro ore 
šviesiau kaip dieną. Viskas^ 
matyti apačioje kaip ant 
delno — vingiuotos apkasų 
linijos, artilerijos išdaužy
tos duobės...

Užsidegam tokių lempų 
daug. Tyliai slenka jos , že
myn ir šviečia. Jomis nu
sagstyta visa erdvė, lyg 
didelis naktį apšviestas ke
lias. Tada paskui mus atei-

sparnų pririšdavome 
sužeistus karius, į sė-

taip skrisdavome, 
po 20 ir daugiau 
grandine, vienas

n a i k intuvai 
kalnų, 

mūsų trans-

mūsiškiai bombonešiai 
ir užpila vokiečius ugnimi 
ir' plienu. ' ' • .

. * * * y
Vėliau Grigui Juozui te

ko su savo dalimi vytis 
atsitraukiančius vokiečius. 
Tarybinė aviacija pasidarė 
galinga ir skaitlinga. Ore 
tirštai atsistojo raudonieji 
lėktuvai. Kaip sparnuotas 
siaubas ėjo paskui sutriuš
kintas hitlerininkų, 
jas mūsų aviacija.

Grigas dalyvavo 
jos išvadavime, ne

divizi-

Lenki- 
vieną 

kartą skrido naktimis pas 
lenkų partizanus. Už tuos 
žygius jis gavo lenkų vy
riausybes karinį medalį.

Toliau buvo jau mūšiai 
Vokietijoje. Brie Breslau, 
Grigas su kitu lakūnu gavo 
įsakymą nuskristi ir nusta
tyti, kur randasi apsupta 
vokiečių dalis. Diėnos metu 
jų lėktuvą apšaudė iš že
mės. Pilotas kulipkos buvo 
sunkiai sužeistas ir nusto
jo sąmonės. Tada'Grigas, iš 
antrosios sėdynės, atvaira
vo skylėtą lęktuvą į savo 
aerodromą...

t Karui baigiantis su savo 
lėktuvu leitenantas Gri
gas dalyvavo mūšiuose už
imant Berlyną, Pragą, pa
buvojo Austrijoje.

❖ * *
Energingo veido, 27 metų 

Ukmergės valstiečio vaikas 
leitenantas Juozas Grigas 
sėdi prieš inane. Kuklus jis, 
kaip ir visi tarybiniai žmo
nės, linksmas, tarsi nebūtų 
tų nuožmių karo metų, pa
vojų, mirties.

— Tėvynės karas ir avia
cija rtian Jbuvo didelė moky
kla, — sako jis. — Raudo
nojoje Armijoje, mūšiuose 
prabėgo mano geriausi me
tai. Aš supratau, kur mū
sų jėga, kodėl mes pra
džioje turėjome trauktis, o 
paskui grįžome ' nugalėto
jais. Ši jėga ir pergalė sle
piasi tame, kad visos tary
binės tautos, lietuviai, lat
viai, gruzinai ir kt. ėjo 
kartu. Tautų draugystė ir 
neapykanta priešui yra 
mūsų viską nugalintis gink
las. ' i ‘ ' *'■ '

UŽMUŠĖ PAČIĄ, DU 
VAIKUS IR SUSIDEGINO

Fairfield, Conn. — John 
Murcko užmušė kirviu saVo 
pačią Jennę, sūnų ir duk
terį (19 ir 23 metų); pade
gė savo . namuką ir pats 
žuvo gaisre, kaip sako poli
cija. (Bet ar tai negalėjo 
būti piktadarių darbas?)

New Delhi, Indija.—Per 
riaušes tarp indusų ir ma
hometonų tapo .Sunaikinta 
50 kaimų ir užmušta keli 
tuzinai žmonių.
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Kolegijų studentės prie Baltojo Namo savo 
tuose pareiškė, kad jos nori taikos ir visai nenori

ka- 
pti 

trečiojo pasaulinio karo našlėmis. Iš kairėj: Bėtty Ho
rowitz, Judy Manners, Gloria Totten,. Elaine Dulgov . 
ir* Barbara Dechtef.

Kaip Eina Tarybų Lietuvos
Ekonominis Atsistatymas

Apie 1947 mėty valstybinio Lietuvos plano l iaudies ūkiui atkurti ir išvystyt vykdymo 
rezultatus už pirmąjį metą ketvirtį "
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Kapitalinių darbų apimtis 
respublikinėse ir sąjunginėse- 
respublikinėse minis terijose 
1947 metų pirmame ketvirty
je sudarė 163 procentus paly
ginti su 1946 metų pirmuoju 
ketvirčiu.

vimas 1947 metų pirmame 
ketvirtyje palyginti su 1946 

ėtų .pirmuoju ketvirčiu pa- 
idėjo grūdų — 78 procen

tais, miško medžiagų krovinių 
— 28 procentais, malki^ — 
15 procentų.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Antrfcd., Birž. 3, 11
..

Pramonės ir transporto dar
bą, kapitalinių jjarbuur maž
meninių prekių 
imtį, o taip p 
pavasariniams latako darbams 
pirmame 1947-jų'metų ketvir
tyje apibūdina šie duorrtenys: \

L
Bendrosios pramonės pro

dukcijos gamybos planą 1947 
metų pirmame ketvirtyje pa- 
vienios ministerijos įvykdė ši
taip :

(Ketvirtinio plano įvykdy
mo procentas 1947 metų pir
mame ketvirtyje).

Maisto Pramonės Ministeri
ja 101 nuoš.; Lengvosios Pra
monės Ministerija 95; Miškų 
Pramonės Ministerija 98; Vie
tinės Pramonės Ministerija 
73; Statybinių Medžiagų Pra
monės Ministerija 47 ; >' žuvų 
Pramonės Ministerija 98; Mė
sos ir Pieno Pramonės Minis
terija 35; Gamybinės Koope
racijos Valdyba 105; TSRS 
Elektrinių Ministerijos Lietu
vos Energijos Valdyba 94.

Iš, viso 1947 metų pirmojo 
ketvirčio bendros produkcijos 
planas respublikoje įvykdytas 
89 procentais, tame tarpe ko
vo mėnesio —-91 procentu.

Pagrindiniuose respublikos 
pramoniniuose centruose pra
moninės produkcijos išeigos 
planas įvykdytas — Vilniaus 
mieste 1947 metų pirmojo 
ketvirčio — 103 procentais, 
tame tarpe kovo mėnesio — 
121 procentu; Kauno mieste 
pirmojo ketvirčio —r 100 pro
centų, tame.tarpe kovo mėne
sio 103 procentais.

1947 metų pirmojo ketvir
čio planą įvykdė ir viršijo 66 
maisto ir skoninės pramonės 
įmonės, 43 miškų pramonės 

-įmonės, 27 lengvosios pram, 
įmonės, 13 vietinės ^pramonės 
įmonių, 4* statybinių medžia
gų pramonės įmonės, 3 TSRS 
Elektrinių Ministerijos Lietu
vos Energijos Valdybos įmo
nės. Be to, planą įvykdė ir 
viršijo j 68 respublikos gamybi
nės kooperacijos artelės.

H.
Lietuvos TSR visos pramo

nės bendra produkcija 1947 
metų pirmame ketvirtyje išau
go palyginti su 1946 metų 
pirmuoju ketvirčiu 30 procen
tų-' -

Svarbiausiųjų rūšių pramo
ninės . produkcijos gamyba 
1947 metų\lme ketvirtyje, 
palyginti su 1946 metui pir
muoju ketvirčiu, pasikeitė ši
taip:

(1947 metų 1-sis ketvirtis 
procentais su 1946 metų 1-ju 
ketvirčiu).
Elektros energijos 196 proc.; 
Plūgų 5 kartus; šildymo kati
lų 147 proc.; Radiatorių 161 
proc.; Geležinės vielos 292; 
Vinių 304; Kirvių 126; Pada
rinės miško medžiagos ir mal
kų paruošimo 116; Padarinės/ 
miško medžiagos ir malkų iš-j 
vežimo 125; Piautos miško 
medžiagos 170; Kietos odos 
prekių 178; Juchto odos 149; 
Chromo ir smulkių minkštos 
odos dirbinių 163; Odinės 
avalynės 189; Veltinių 134; 
Guminės avalynės 139. tame 
tarpe kaliošų, 199: Gumos pa
dams 109.

’ (1947 metų 1-sis ketvirtis 
procentais su 1946 metų 1-ju 
ketvirčiu).

Kojinių - puskojinių 249; 
Viršutinio trikotažo ,18'1; Tri
kotažo baltinių 186; Medvilni
nių audinių 158; Virvių 138; 
Smulkaus cukraus 147; Duo
nos ir (pyrago 105; ^Makaronų 
136; žuvų sugavimo 188--Ta
bako rūkomojo 260; Papirosų 
171. ; * "”

• ..III. •
Vidutinis vienos paros pa

krovimo planas Lietuvos gele
žinkeliuose 1947 metų pirma
me ' ketvirtyje įvykdytas 61 
.procentu. z

Eilės svarbiausiųjų krovinių 
vidutinis vienos paros pakro-

ap y vartos ap- 
pasiruošim

1947 metų pirmojo ketvir
čio mažmeninių prekių apy
vartos planas įvykdytas 105 
procentais, visuomeninio mai
tinimo apyvartos planas įvyk
dytas 124 procentais.

Per pirmąjį ketvirtį, koope
ratinės prekybos prekių apy
varta miestuose tebesiplėtė ir 
1947* metų kovo menesį išau
go, palyginti su 1947 metų 
sausio mėnesiu, beveik “tris 
kartus. 1947 metų pirmame 
ketvirtyje parduotuvių, pala
pinių, kioskų ir respublikos 
kooperatinių organizacijų vi
suomeninio maitinimo įmonių 
tinklas padidėjo 1.5 karto.

VI.
1947 metų pirmame ketvir

tyje bendras darbininkų ir 
tarnautojų skaičius respubli
kos liaudies ūkyje padidėjo, 
palyginti su 1946 metų pir- 
-------fc,.,.... ....U--------------------------------------

RADIJO KLUBO PIKNIKAS 
GERAI PAVYKO
Žmonių Susirinko Daug, 
Programa Buvo Didele; 
Gauta Naujų Narių

Nors sekmadienio rytą,
d. gegužės, lijo liepus ir buvB 
šalta apie vidūdienį išsiblaivė 
ir paskui buvo visa diena gra
ži. Lietuvių Kultūros ir Meno 
Kliubo piknikas, Justice Par
ke, pavyko gerai.

Kas žadėta, tas išpildyta. 
Programoj dalyvavo keturi 
Jietuvių chorai. Roselando 
Moterų, Ciceros Moterų, Eks- 
Mainierių ir Roselando Aido 
chorai dainavo. ,

Eks-Mainierių choras dar 
pirmą sykį mūsų piknike dai
navo, tai reikia apie jį kiek 
daugiau pakalbėti. Choras yra 
mišrus ir didelis. Dainavo 
dviem ^balsais. Dainos parink
ta patraukiančios ir gerai išė
jo. Ko stokuoja šiame chore, 
tai jaunimo. Eks-mainieriams 
reikia įtraukti choran savo sū
nus ir dukteris.

Šis choras mūsų parengi
mams bus labai naudingas 
ypač dviem atžvilgiais: naujų 
žmonių, kurie kitur nedaly
vauja jis turi ir patraukia, ir 
progamas geokai paįvairina.

Choras da visai naujas, bet 
jau didesnis ir už kitus kelis 
chorus. Jei jis taip augs, gali 
skaičium pralenkti visus kitus* 
chorus.

Ciceros Moterų Choras, 
kaip visados, gerai padainavo. 
Cicerietės taipgi skaitlingai 
dalyvauja savo chore, ar tai 
būtų piknikas ar koncertas. 
Tas pagirtina.

Roselando Moterų Choras 
gražiai dainuoja, bet jis per 
mažas, Roselandietės būtinai 
turi padidinti savo chorą .

Aido Choras didelis ir gra
žiai1 dainuoją. . Nors šį sykį 
jaunų vyrų ir moterų buvo 
permažai. Aidiečiai visi turi 
stengtis dalyvauti, nes pikni
kuose dalyvauja daug žmo
nių. Jie sprendžia chorą pa
gal tą, kiek piknike dainuoja. 
O kada ne visi dainuoja, dau
gelis žmonių vertina chorą pa
gal tą, kiek mato ir girdi dai
nuojant piknike. '

Visų šių chorų mokytojos 
yra seserys: Daratėlė Yuden 
ir Nancy Roman.
. Programą vedė J. P. Stan-

muoju ketvirčiu, 25 procen^ 
tais.

TSRS Darbo Rezervų Mi
nisterijos respublikinės valdyr 
bos fabrikinio - gamyklinio 
apmokymo mokyklos 1947 
metų pirmame ketvirtyje išlei- - 
do ir nukreipė į darbą pra
monėje, statyboje bei trans
porte 1.160 jaunų 
kubtu darbininkų.

VII.
Respublikos žemės 

1947* metų pirmame ketvirty* 
je pasiruošimas lauko dar
bams vyko aukštesniame ly
gyje, negu praėjusiais metais.

Biržų, Panevėžio, Klaipė
dos, Kėdainių, > Kaišiadorių, 
Marijampolės, Prienų, Rokiš
kio, Raseinių, Šiaulių, Šven
čionių, Telšių, Trakų, Vilka
viškio, Vilniaus bei Zarasų 
apskričių mašinų - traktorių 
stotys, o taip pat Lietuvos 
TSR Tarybinių Ūkių Ministe- | 
rijos Kauno, Panevėžio, Šiau
lių ir Klaipėdos trestų tary 
biniai ūkiai rudens - žiemos 
traktorių remonto planą įvyk
dė ir viršijo nustatytuoju lai
ku.

1947 metų pirmame ketvir
tyje tebeaugo žemės ūkio ir. 
kredito kooperacijos narių 
skaičius.

Į pirmojo ketvirčio pabaigą s 
respublikos žemės ūkio ir kre
dito kooperacijai priklausė 
86 tūkstančiai valstiečių ūkių. 
................................... . ......... ——w

ley, kliu b o radijo programų 
anajunseris. Pertraukoje kal
bėjo V. Andrulis. Visais at
žvilgiais piknikas gerai pa 
ko. Justice Parkas šiuo tai 
gražus ir smagu jame lg.il 
praleistių

Ateivių Teisių Gynimo Kon
ferencija Buvo Sėkminga

Gegužes 25 dieną, Hull 
House patalpoje, įvyko Atei
vių Teisių Gynimo konferen
cija. Toje konferencijoje da
lyvavo skaitlinga delegacija ir 
nuo lietuvių organizacijų X » .

Aukščiau minėtoje konfe
rencijoje buvo prisiuntusios 8Į 
didžiulės unijos savo delega
tus. '

f
Konferencija aplaikė dau

gybę įvairių laiškų ir sveikini
mo telegramų.

Kalbėjo visa eilė įžymių 
kalbėtojų, visuomenės veikė
jų. Jų tarpe buvo ir persekio
jamieji, kurie padėti ant de
portacijos sąrašo.

Kalbėtojai hurodinėjo, kad 
mūsų šalies vairas pateko į re
akcinių elementų rankas. Jie 
be sustojimo imasi persekioti 
ateivius ir jų veikimą; kartu 
darboj unijas ir abelnai pažan
gius amerikiečius.

Pasiųstos į Washirigtoną 
protesto telegramos, kuriose 
reikalauta, kad būtų sustab
dytas ' persekiojimas ateivių 
ir abeli\ai darbininkiškų or
ganizacijų bei pažangių vei
kėjų. Tokios protesto tele
gramos pasiųstos kongresma- 
nanis ir senatoriams.

Išrinktas laikinas veikimo 
komitetas iš 28 asmenų, ku
riems pavesta sutvarkyti or
ganizacijos reikalai.

Trumpai pasakius, konfe- * 
rencija buvo visapusiai pasek
minga. x

Delegatas M. B.

NUSIŽUDĖ NACIŲ 
GENEROLAS

Nurnberg, Vokietija.. — 
Iššoko per langą iš kalėji
mo trečio aukšto ir užsimu
šė nacių generolas Franz 
Boehme, buvęs vokiečių ko- 
mandierius Norvegijoj. Jis 
buvo įkaitintas kaip karinis 
kriminalistas.

kad.su
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FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis
* * * (APYSAKA) ' * * *

— Parašė Petras Cvirka.:— ............ ...

Žinios iš Lietuvos Cleveland® Žinios

(Tąsa)
Ties karabelninkų. būdelėmis žmonės 

vis krūvom, kaip mašaliukai po lietaus. 
Skambina dalgius, renkasi pypkes, gie
da gaidukais, maži veidrodėliai rodo 
raudonskruosčių merginų galvas. Vai
kas su pelėdžiuko akimis godžiai griežia 
burniniais vargonėliais polką.

Sugaudė orkestras, ir pro tvoras, iš 
skįemų, baigdami valgyti, žegnotis, nu
traukę pokalbius, užgulė didžiąją gatvę 
debesys plikų, žilų ir plaukuotų galvų— 
pilki lietuviški dievukai. Rodos, čia nu
lipo nuo visų pakelės kryžių rūpintojė
liai, tokie suvytę, susirietę ir judėjo, ėjo, 
kilnojo rankas—šventi Jonai, Kazimie
rai, Zidoriai, Ignacai, Petrai ...

—Kūmai, kas čia dabar bus, ar tik 
ne karalius?..

—Vo! Prie Lietuvos dešimt metų gy
venam, o tu, dėde, dan karaliaus užsigei
dei.

—Tigi, aš nežinau... Be akuliorių ne
primatau, ugi pasakyk, kur jie oina, vai
keli?

r—Paminklą, dėde, atidarys čia rinko
je. Dabar mūsų miestas bus kaip Pe
terburgas.

Toliau, viršum galvų pakilo kalbėto
jas, nusišluostė nuo galvos prakaitą.

—Burgomistras ponas... nagi,' ką jis 
čia pasakys, gal duos patarimą, kur be
konus dėti...

Aplink ėjo visokios kalbos, juokas, spė
liojimai, kol kalbėtojas prasižiojo. Ką 
jis kalbėjo, toli stovintieji veik negirdė
jo, todėl nežinojo ir grūdėsi artyn. Spūs
tis didžiausia. Protarpiais oratoriaus 
žodžius atnešė vėjas, ir tie žodžiai buvo 
ne apie .paminklą, ne apie senovėje čia 
medžiojusį kunigaikštį, šitose giriose, 
'kur stovi dar ne vienas anų laikų liudi
ninkas—ąžuolas, bet apie labdarį, mece
natą. Franką Kruką, apie didelės tėvynės 

moterėlė, žūt 
pro visus, bėt

meilės pavyzdį. Branki 
būt, norėjo prasispraust 
policiją ją vėl sulaikė.

*—Toliau negalima.
—Še, kaip negalima?!

galima,—juk akim nesuėsiu? Dvi die
nas su tėvu žvyrą vežėm, palikę namuo
se viską, o dabar — negalima. Mat, 
koks!

Moteriškė, kiek palaukus, nenurimo, 
pradėjusi atakuoti užpakaliu ir alkūnė-, 
mis, bet dabar ištikrųjų ant jos užriko 
policininkas. *

—Mes su tuo amerikonu Kruku gimi
nės... Nagi, amžinatilsį jo tėvas pas mū
sų kuilį vis kiaulę vesdavo. Įleisk, vaiki- 
niuk! — gražiuoju prašėsi moteriškė, o 
galvų apygarda kvatojo jau dėl giminys
tes. _

Moteriškę praleido.
—Ir mane, ir inane...—šoko kita, su 

kasute, — kiaušinius* pardaviau ir da
viau. -Sako, karalių iš molio pastatys, 
bus kaip gyvas.

—Irgi giminė? — klausia šypsodama
sis policininkas.

—Ugi, Juzė Pašušušytė, ar neatsime
ni, daviau juk du litus...

Tik tie, kurie'arti, ir tie, kurie iš Kau
no, kurie su išeiginiais, stovi visai prie 
paminklo.

Po trumpos įžanginės kunigaikščio 
Gaidelionid kalbos,' minia vėl subanga
vo in atsirpušė į pirmąsias tvarkdarių ei
lės. Ką sąko,. kodėl mosuėją rankomis, į 
įcą.rodo?!

Vėl visi, atšoko, atšlijo ir netrukus iš 
naujo, petis į petį, šonas į šoną pasida
vė pirmyn..

—Vajėzau, nebūkit gyvuliai! Žmogų 
sutrynėt...

—Kas čia do žmogus—boba!.. Dabar 
atsigręžė galvos visai į kitą šoną; Vir
šum višų iškėlė kelios rankos išblyškusią, 
nuvytusią, prie peties prilipusia galva, 
senyvą moteriškę.;

Vėl buvo viskas užmiršta,' vėl vilnijosi, 
šniokštė pakukždom pašorni žodžiai. 
Krukas-, padedamas burmistro ir, kelių 
inteligentų,, nutraukė nuo paminklo dro
bes. Orkestras atsiliepė. Kaip dalgiu do
bilienoje pasiautus, lengvai nukrito nuo 
galvų kepurės. Visų akys susmigo į 
aukštą, niūrią, kartu drovią, susikūpri
nusią statybą; kuri išėjo lyg bokštas iš 

iš lėto pakėlė kiek į priekį kairę

Pasižiūrėt ne-

ranką, galybes ženklan, kita gi tvirtai 
suspaudė milžiną kardą, dešinę Jįoją at
metė kiek į šoną ir sustingo, nežinodar 
ma, ką daryti. Vieni žiūrėjo išsižioję, ki
ti abejingai, treti, nesuprasdami; kas.čia, 
ir tik po: pirmo atsikvėpimo nuėjo kalba, 
įspūdžiai, sakomi vienas kitam, patylo
mis, garsiai, klausiamai:

—Tai,' kaip čia jie sako, kas per daik
tas? Tai jau tas pats Kriukis nusilipi- 
no save?

—Kad jau, mamytė, ir nesupranti! 
Tai karalius mūsų toks buvo senovėje.

-—Na, matai, aš taip ir maniau. Pa
gonį kokį pastatys,, nelaimę Dievo užsi
trauks . O ar negalėjo šventą Kazimie
rą, mūsų parapijos patroną, įmūryti?

Kai klebonas mostelėjo kropyla, davat
kėlių širdys atsileido.

' —Še, mama, ir šventas jau!’
Burmistras užpakaly savęs pajuto ji 

kumštelėjus ir suprato, kad jam- pirmam 
teikiama garbė pasakyti žodį. Dirgelevi- 
čius mėgo visokių atidarymų ir uždary
mų, ar tai jau tiltų, kelių, mokyklų, 
traktyrių, daboklės namų įkurtuvių pro
ga tarstelėti žodį į visuomenę.' Ir visuo
met, kur būdavo jo pavardė < pažymėta 
laikrašty, sąryšy su kokia nors prakalba, 
karpė ir klijavo jis į tuo reikalu užvestą 
knygą, ant kurios mašąstįritų viršelių 
buvo aukso raidėmis įbrėžta: Stasio Dir- 
gelevičiaus biografija ir darbuotė; o apa
čioje, smulkesnėmis raidėmis: atidaryti 
jam mirus.

Taigi šita prakalba, paminklo atidary
mo proga, turėjo papildyt miesto galvos 
biografiją. Reikia pasakyti,. Dirgelevi- 
čius jau.prieš kelias dienas, komitetui pa
skyrus ir jam žodį, sparčiai ruošėsi pra
kalbai. Pirmiausia jis surado seną Na
minį Patarėją, kur iš naujo perskaitė 
yisokių patarimų. Tš jo išrašė keletą po
sakių . Vienas jam ypatingai patiko,, ku
rį teko pasibrėžti žaliu ir raudonu pieš
tuku:—Kas didžiausi paminklai, pira
midės, koliziejai, kas bokštai aukščiau
si ! Praeis amžiai ir dulkių nepaliks. Pa
minklai negriūva tik tie, kuriuos žmonės 
stato savo širdyse . Tad. pastatykim sa
vo *širdy tėvynės meilės simbolį.

Be to, jis rado patogių išsireiškimų 
ir sieniniame kalendoriuje. Burmistras 
su prakalba nubėgo ir pas antstolį, ku
ris pagyrė Dirgelevičių už lakią vaizduo
tę ir net paklausė: V

—Iš kur jūs šitą ištraukėt apie kolizįe- 
jus? Tai poetiška!

Į tai burmistras šypsodamas atsakė:
—Nemanykite, ot kartais užeina įkvė

pimas, po pietų guli, ir tokios mintys— 
knygą parašytum... Vis manau, paimsiu . 
kada atostogų, pasitrauksiu į gamtą ir* 
parašysiu veikalą. Joukun darbs, tik 
stilių reiktų palavint.

—A, stilius reikalingas. Stilius—tai
žmogus, kaip sako Pirožnikovąs...

Antstolis, sukoregavęs prakalbą,, būti
nai, įdėjo porą lotyniškų išsireiškimų: 
urbi et orbi, in futuro, tempera mutan- 
tur, kurie sunkiai kabinosi burmistrui 
ant liežuvio, bet vis dėlto jis pasiryžo 
atmintinai išmokti. Galą pats sugalvo- 

. jo — užbaigti perefrazuotais hihmo žo
džiais: tad semkime iš praeities sau sti
prybę!..

Ir štai, burmistras nė nepasijuto, o jau 
bestovįs ant paminklo pakopų? Dęl sti
prybes, tiesą sakant, jis buvo kiek ėmęs, 
ir didelių: nesklandumų negalėjo būti. ‘ 
Pradėjo jis taip iškilmingai, ir—jąu ty
čia ar netyčia atsitiko,:—paėmė visiškai 
paminklo povyzą,, per vieną rpinųtę per
bėgo istoriją ir staiga, lyg kas būtų lie
žuvį nupjovęs,—nė iš vietos! Stengėsi 

• atsiminti, pažvelgė graudžiau prašančiai 
į čia pat stovintį antstolį, pamatė kiek 
besišypsantį Sungailą, ir. taip viskas.su- 
simaisė, kad jau kelintą kartą buvo be
kartojus : tad, sukako penki šimtai metų, 
gerbiamieji . . .’’jau sųkąko kaip 
žinote, kunigaikštis sumušė kryžiuočius 
ir žuvo nuo kulkos ties Žalgiriu . .*. — 
bet čia pamatė purtant vieno sayč pažįs
tamo galvą, ir vėl' jis Vytąutą' atgąivįno. 
Galų gale išėjo, kad sukako tik penkiąs- 
dešimts metų, o netrukus-pirštu-pradėję 
rodyt į paminklą, sakydamas: štai par 
veikslas galingo Gedimino!

JAUNOJI PAMAINA
KAUNĄS. — šiomis ičĮįęho- 

iųųs. ejle EGA mokyklą išleido/ 
įgaųsiį bprį jaunų kvalifikųę- 
(tų darbininkų, stojusių, dirbti 
(pramones įmonėje ir krašto 
^statybose. Pirmąją laidą -— 
135 žmonių — išleida pernai 
vasarą įkurtoji EGA mokykla1 
;Nr. 1:4; ruošianti tinkorius, 
stalius, mūrininkus*krosninin- 
ikus, dažytojus ir šaltkalvius- 
santechnikus. Geriausiai bai
gę ipokslą Mažeika ir VI. 
Šųmskis, Didelę statybininkų, 
grupę pąruoše taip pat FGA~ 
mokyklą Nr. 1.

šiuo metu į FGA mokyklas 
stoja nauji jaunuolių būriai.

AUGA NAUJA ĮMONĖ
KAUNAS. — Artėja Kauno 

“TfechųodegosU . fabriko pir
mosios eilės paleidimo termi
nas.-

šios įmonės statybas darbus 
vykcĮo valstybinis statybos 
trestas Nr. 2. Geros darbo 
organizacijos dek^a visiškai 
plikoje vietoje, praėjusių me
tų gruodžio mėnesį iškilo pen
ki. pagrindiniai korpusai; Jų 
statybai sunaudota pusė mi
lijono plytų, 200 tonų cemen
to, 120 tonų> kalkių, 220 kū-. 
bįnių- metrų, piautos miško me
džiagos. išiuQ> metu, trestas 
pilnutinai baigė visus mūriji
mo darbus. Pažymėtina, kad 
iš bendros kubatūros 11,000 
kobinių metrų daugiau kaip 
du trečdaliai jau dengta.

Lygiagrečiai su statybos 
darbais įmonėje sėkmingai 
vyksta nęseniai gautų įrengi
mų montavimas, šiuos dar
bus atlieka grupė Maskvos 
specialistų-montuotojų. Mon
tavimo darbus numatoma ga
lutinai užbaigti per ' arti
miausius du-tris mėnesius. Per 

bus pep- 
visi 11

Šiomis dįeno-

fabrikas, 
, pirmoje

tą patį laikotarpį 
duoti ęksplpatacijąi 
fabrikinių -korpusų.
- “Technodęgos” 

kuris prądės veikti
1'947 metų pusėje, bus viena 
pirmųjų pramųriinių; statybų, 
užbaigtų Tarybų Lietuvoje 
.antraisiais naujojo penkmečio 
metais.

BETHOVENO KORINIŲ 
KONCERTAI.

VILNĮįUŠir—Eilę simfoninių: 
ir kamerinių koncertų, skirtų, 
įžymiojo kompozitoriaus Be
thoveno 120 mirties metinėms 
paminėti /rengia valstybinė fil
harmonija. ’

Kbnęertų metu bus atlikta 
eilė Bethoveno kūrinių: — 
“Egpionto” uvertiūrą,, VII ir. 
VIII simfonijos, koncertas 
smuikui' su orkestru, Mėne
sienos sonata, Kreicerio sona
ta ir tt. šiandien įvyksta pir
masis šip ciklo konėertas-pa- 
skaita. Įvadas ir paaiškini- 
mai-Vnusipelnibsio pieno vei
kėjo K. Galkaųsko?

Koncertuose dalyvauja ra* 
dijo komiteto orkestras, ir fil
harmonijos solistai.

PRIE ĮMONĖS STATOMOS 
KULTŪRINĖS BEI BUITINĖS 

PATALRQS
KAUNĄS. — “Ipkąrt?’ gu

mos fąhrįke rengiamasi> vasa
ros ^tąty|įos sezonui; Į sta- 
tybos aikšteles gain; n am as 
miškąs, plytos,, kalkės ir kitos 
medžiagos. . . ■>

Šiais metais fabrike puma

tyta pastatyti naują valgyklą,, 
darbininką klubą, įsteigti bi
blioteką, skaitymo salę ir 
raudonąjį: kampelį; Be to, bus 

i pastatyta pirtis.
! šių objektų statybai isskir- 
!ta 1,300)000 rubliiį.

BALGĖ FJRMOJO 
KETVIRČIO PLANĄ 

I VILNIUS:—151.9% 
bąlapdžio 2d. pirmojo šių. 
metų, ketvirčio gamybos planą, 
“žvakės” artelė Vilniuje.

Arteįės. darbininkai, karš-, 
tai' palaikydami leningradie
čių iniciatyvą, diena iš dienos 
didino gamybos tempus, žva
kių cecho darbininkės dd1. A, 
Misiūnaity ir V. Kuodytė 
kasdien.- pasiekia^ 250% dienos 
užduoties. Kosmetikos gami- 
pių skyriaus darbininkės . M. 
Maksiinavičiūtė, L. Lap ac k ai
te, lenktyniąųdamęs tarpusa
vyje, pasiekė po dvi išdirbio 
normas.

Našus darbas buvo pagrin
du sistematingo visų trijų šių 
metų mėnesių gamybinio plh- 
no užbaigimo prieš laiką.

Sėkmingai baigė pirmojo 
ketvirčio bei kovo mėnesio 
pianus ir kitos Vilniaus ga
mybinės ąrtelės, Jcaip: “Ba- 
toP artelė — 138.4,%, “Audė
ją” artelė — 173%, 
ros” artelė — 112.%, 
našiai.

baigė

“Ąuš- 
ir pa-

TARYBINIAM KAIMUI
■ VILNIUS.. —- I^ovo 27 die
ną ‘‘Raudonosios žvaigždės” 
odos kombinato kolektyvas 
baigė pirmojo šių metų ket
virčio planą 105%. Per šį 
ketvirtį bendroji produkcija 
palyginus su 1946 metų pir
muoju ketvirčiu išaugo dau
giau kaip 9 kartus. Kolekty
vas aptarnauja tarybinį kai
mą: vietoje 200 pakinktų 
komplektų pagaminta 700.

Platų atgarsį kombinato ce
chuose surado maskviečio 
odos sukirpėjo V. Matrosovo 
sukeltas sąjūdis. Rimorių ce
cho darbo?,žjymūnas Feiginas 
pasiūlė balnus jšpiaustyti ne 
iš ištiso odos gabalo, kaip kad 
buvo daroma iki šiol, bet iš 3- 
jų atskirų odos gabalų. To
kiu būdu susitaupo daug ža
liavos. Kovo menesį sukir
pėjai broliai žalaliai, Faleja- 
vas, Gordonas racionąlaus su
kirpimo dėka sumažino atlie
kančių nuoraižų kiekį 2%, ir 
kiekvienas sutaupė po 1,000- 
1,500 decimetrų odos.

NAUJA PIENO 
PERDIRBIMO BENDROVĖ

ĘĄUNAS. — šiomis dieno
jus. Vilkijos valsčiuje įvyko 
gąusus valstiečių susirinkimas, 
tikslu įsteigti pieno perdirbi
mo bendrovę. Pasitarimą 
pravedė Vilkijos sūrines tech
nologas drg. Neniškis; Jam 
išaiškinus bendrovės uždavi
nius ir tikslus, valstiečiai 
vienbalsiai nutarė įsteigti pie
no pęrdirbipip benęlrųvę. Sti- 
sjripkimo- metų į. pieno per
dirbimo bendrovę nariais 
įstojo 41 valstietis.

i Tąl pirpmjf tpkios rūšies 
jbępdtpvę įtauno apskrityje.

i Clinton, N;.. 
Telefonų įp K 
raciją pąĮeįdD

J.. — Federal 
,dijp Korpo- 
6,000 darbi-

VWAClJQMS. ' ,
Sji- viąaU. jrpnglnąąis yiątij^r.

• • < '. • »■

Tuppr viškųopr ąyečifci; pilpąi paudUją^ii 
Suaugųsjepis^BOįisayąitę — Vaikams Ta. pati kaipa.

Erašpme Įš. atpūto pranešti, kada rnanęte atvažiuoti,. kjek aspjenųp 
ant kiek laiko. Jei kada ant greitųjų'sumanote važiuoti, būtinai' 

Ištapkite ą^b^fono pinnp^p.Uvažiūojątę.

R.Ę.D.2, Cauto^ldlLRęL , Cąįskill, N. Y. 
i -/* Telefonas Catskill 885M1

ĮS:<New Yorjko galite .atvažiuoti. busajs Jr Hudson Upe- laivais.
' > g ■• . i j • I

Mirė Juozas Kalpokas
Gegužės 13 d. palaidojome 

drg. Juozą Karsoką. 
f Velionis paėjo iš Kauno rė- 
dybos, Anykščių parapijos. Į 
Ameriką atvažiavo d kr jau* 
inas būdamas ir 1-921 metais 
apsigyveno Glevelande, 1922: 
metais apsivedė su Kazimiera- 
Levonavičiūte, užąugįno du 
sūnus, Albertą ir Edwardą. 
Abu yra antrojo pasaulinio 
karo veteranai ir abudu lai
mingai ir sveiki sugrįžo.

Velionis paliko- brolį Pętrą,, 
kuris gyvena- Pittsburgh, Pa. 
Brolis Petras su šeima dalyva
vo laidotuvėse. Paliko dyi se
sutes, kurips pirmiau gyveno 
Odesoj, o dabar jau tūlas lai
kas kaip jokių žinių apie jas 
neturėjo. Taipgi paliko pen
kis; švogerius: Kanąpecką) Da- 
rašk^ Kripą ir Juozą Levo- 
nąvičių Clęveląnde ir Vincą 
Levonavįčių Detroite; kurie 
taipgi.dalyvavo laidotuvėse ir 
nemąžai kiek tolimesnių gimi
nių*

Drg. J. Karsokas dar jau
nas būdamas- atsipalaidojo 
nuo visokių religinių pančių ir 
niekuomet nemainė savo nusi
statymą. Toje dvasioje jis iš
augino ir savo šeimyną. Pri
klausė prie pažangių organi
zacijų : Lietuvių Darbininkų 
Pašąlpinės Draugijos ir prie 
Lietuviu Ųarbinin^ų Susivieni
jimo. Taip pat buvo nuolati
nis dienraščio “Vilnies” skai
tytojas. x

Drg. Karsoką ištiko staigi 
mirtis sulaukus. vos 50 metų 
amžiaus. Laidotuvėms patar
navo A. Vilkelienė. Išlydint iš 
Vilkelio koplyčios J. žebrys 
pasakė gražią atsisveikinimo 
prakalbą. Po to gana skaitlin
gas būrys palydovų palydėję 
į Highland Park kapus.

J. Ž.ebrys.

Philadelphia, Pa
Gegužės 18 d. mirė Edvar

das AmbotaS) 28 metų am
žiaus. Gyveno su motina, 456 
N. 7th St. Jo tėvas mirė 9 
metai atgal.

Edvardas ištarnavo kariuo
menėj apie tris ir pusę metų. 
Europoj išbuvo 31 mėnesį. 
Karui pasibaigus jis buvo pa
lių osuotas iš karo tarnystės ir 
grįžo p namus, atrodė sveikas 
apie metai ir puse atgal. Jis 
pradėjo rūpintis ateities gyve
nimu ir mokėsi dąrbo.

Pradžioj balandžio mėnesio 
susirgo' jo motina Anna Am
botas ir išbuvo lovoj kelias 
savaites. Tuo kartu ir Edvar
das pradėjo nesijausti gerai. 
Jis nuėjo pas gydytoją, tas 
pasiuntė jį j- laivyno ligoninę, 
kad ten nutrauktų krūtinės 
paveikslus ir ištirtų ligos prie
žastį. Ten jis pasiliko pataisy-

į Joseph Garszva
i Undertaker & Embalmer
7 Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker /

į 231< Bedford Avenue

Brooklyn 11, . N. Y. z
Tel Evergreen 8-9770

ti sveikatą, bet sveikata vis 
.ėjo silpnyn ir 18 d. gegužės 
mirė.

Pašarvotas buvo namuose, 
kur gyveno. Buvo daug gėlių 
vainikų. Laidotuyėmis rūpino; 
si graborius Charles J. Ro
man, ir 23 d. gegužės Edvar
das tapo palaidotas į Laurel 
Hill kapus, šalia jo tėvo Wil- 
iliamo Ambotas. Į kapus paly
dėjo 17 automobilių.

Velionis paliko dideliame 
nuliūdime motiną* sesutę Mrs. 
Frank Vastenak, jos vyrą ir 
pemažai draugų. Lai jam bū
na Jengva žemelė! Motinai, 
sesutei, švogęriui ir artimiems 
reiškiu gilią užuojautą!

P. Walaijtiene.

Wilkes Barre, Pa
Smagus Piknikas

Lietuvių Progresyvių Klubas 
rengia; smagų pikniką, sekma
dienį,. liepos 6, Rusų pavilio- 
ne, Espy St., Hanover.

Lietuvių. Progresyvio Klubo 
parengimai visuomet esti sma
gūs ir visus patenkinanti. Šia
me piknike irgi visi turės 
“good time.”

Alkani bus pasotinti skanio
mis lietuviškomis dešromis, o 
ištroškę bus pagirdyti šaltais, 
skaniais gėrimais.

šokiams gros žinomo, muzi
kanto “Lefty’s” orkestrą.

Pradžia 1 vai. po pietų, šo
kiai po pietų ir vakare.

Nuoširdžiai kviečia visus
Klubo Valdyba.

Kelrodis: Iš Wilkes-Barre 
reikia imti Hanover busą ir 
važiuoti iki Espy St., Hanover. 
Paeiti porą blokų ir čia, po 
kairei piknikas. Automobiliais 
važiuoti visais keliais iki Espy 
St. ' '

PARTIZANAI PUOLA 
MONĄRCHISTUS

ATHENAI. —- Graikijos 
karo ministras pranešė, 
kad 2,000 z respublikiečių 
partiząnų puolė monarchis
ts jėgas dviejuose miestuo
se šiaurinėje Graikijoje. Jis 
pasakojo, kad partizanai 
“gauna paspirties iš užsie
nio.” I J <

Fotografas
Traukiu pąveikslus v fajmilijų, ves
tuvių,* kitokių grupių ir pavienių. 
IA senų padarau 
.naujus pa veiks
lius ir krajavus 
sudarau su am

: rikonižkais. Rei- 
1 kalui esant ir 
- padidinu: tokio 
Įdydžio, kokio pa- 
• geidaujama. Tai- 
! pogi atmaliavoju 
•Įvairiom spalvom. 

[{ Kampa* Broadway 
prie Cbaancey SU,

JONAS STOKES
į 512: Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

Ir Stone Avė.
Broadway Line

__ 4!L2J!--J —L. ."l'l'-'a1 ,1.1.. ...X'

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

LIETUVIŠKAS KABARETAS •
Kas nori gražiai laiką-praleisti, pasilinksminti ir pasišokti; užeina 

pas “Qr«en Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.
ATEIKITE PASIMATYTI SU Q IMTAIS.

Geriausias Alus Brookline

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
4 ,

459 Grand; Street,
(Skersai nuo, He public Teatro)

Lithi Daily), Antradl, BIrž. 3, 19<7,

Telefonas EV. 4-8696
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Zv’t,

Marguodami po 12rką gretoje, newyqrkieciai darbo žmones ir progresyviai per ištisas 4 su virš valandas pylėsi Į Uriibn 
Square didžiajame .Pirmos Gegužės parade. Ir stebėtojų tokio storio mūru buvo apjuosta visa Union Aikštė, ikėli ilgi birikai 
17 sios gatvės ir daugelis iš 39 .blokų 8-sios Avenės, kuria vyko eisena. Tačiau New Yorko komercinė—‘^laisvoji”—rspauda 
rašė, būk maršavę tiktai 27 iki 30 tūkstančių žmonių. O stebėtojus aprašė taįp, kad atrodytų, būkstejbėję įtik komunistų vir
šininkai ir dar saujelė kitų, anot tos spaudos, “ružavųjų.” Žodžiu, bandė perstatyti, būk (tai-buvęs vienų tik komunistų da- ; 
lykas ir iš viso labai menkas. Tuomi, žinoma, apgavo daug, tačiau nė tuos apie šimtą tūkstančių maršavusių ir ne tuos kelis

i šimtus tūkstančių stebėjusių paradą. . i ,

R. I. SEIMELIO DOVA
NA FABRIKANTAMS

Providence. — Rhode Is
lando valstijos seimelis tiek 
numušė samdytojų mokes
čius į bedarbių apdraudos 
fondą, kad bus fabrikan
tams sutaupyta 5 milionai 
dolerių per metus.

Camden, N. J. — Polici
jos galva Uždraudė polici
ninkams lankyti saliūnus 
tarnybos valandomis.

VOKIEČIAI TEIS 
GOERINGO NAŠLĘ

Munich, Vokietija. — Vo
kiečių nunacinimo teismas 
teis Hermanno Goeringo 
našlę, kaip buvusią nacių 
partijos narę. Jos vyras, 
aukščiausias po Hitlerio 
nacių vadas, buvo talkinin
kų nusmerktas pakarti, bet 
jis nusinuodijo kalėjime 
prieš pat korimo valandą.

....... . ....... . ...... ‘■'.i—.................. . ■■■■ ■)------------------ 1------------ —>'■' ......................

Detroito Žinios

farm os 
kuopos

HELP -WANTED—UMS 
4REJF

'HELF WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PATYRĘ PRIE ŠVINO
Modeminis Fabrikas 

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS 
PRISIDEDA VIRŠLAIKI Al

KREIPKITĖS
CITY TANK CORP., INC
' PIJANT SUPERINTENDENT

53—09 97TH PLACE 
CORONA, L.’I.

<t*>)

j *5

Stoughton, Mass.

Chester, Pa.

IJ. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. I
i580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
_____ , HUmboldt 2-7964 

^uuiiioiwiuiwiijow^
■ I — ■■■ III t„— ....................- — .

Berlin. — Karinės ameri
konų valdybos nariai Vo
kietijoje nesutinka su Hoo- 
verio siūlymu ^tuojau daryt 
atskirą taiką su vakarine 
Vokietija.

LLD IR LDS 
BENDRA VEIKLA

•Išvažiavimas ant 
pas mūsų LLD 1$8
gerus draugus ir narius Ba
džius jau rengiamas. Didele 
dauguma mūsų narių jau ren-% 
giasi važiuoti. ’Kurie nežino 
kaip galės nuvažiuoti, ‘ ypač 
kurie neturi savo automobi- 
liio, tai čia noriu priminti-vi
siems tokiems, kad rengimo 
komisija stengsis gauti dėl 
tokių automobilių ir bus visi 
paimti. Visa tai daroma, kad 
viską prirengus rūpestingai ir

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

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 9-5043

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

Išskiriant trečiadięnj 
ir sekmadienj.

MATTHEW P. BALLAS
, ' (BIEUIAUSKAS)

Laisniaotas Grabarius
Liūdėsio valandoje^kreipkitės pas ipus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovaną!

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. SOuth 8-B589

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) ' v ‘ -

Laidotuviy 
Direktorius

Liūdėsip valandoj Kreipi 
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū- 
ąy šęrmeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti;

i

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

' ■ —' II ............ I w ,, ■' ■ ■ ■■■

, Lith. Daily), Antrad., 'Birž„ 3, 1947,

(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.' 

Suteikiam garbingas laidotuves

ei5o
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virgirtia7-4499 ;

Matthew A.
BUYAUSKAS i

LAJDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

MM

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

MMMU

HIM ‘ i - t"h' ^4' Xji'iw

sutvarkius kuogeriausiai. Iš
važiavimas ( įvyks birželio 
(June) 8 d.•,•>,. U-tą valandą 
ryte išvažiuosime iš namų.

Gegužes 18 d., kada turė
jome LLD „ 188 kuopos susi
rinkimą, .JeuHs;, buvo labai pa
sekmingas, visi labai užgyrė 
šį mūsų išvažiavimą, rengia
mą abiejų kuopų bendrai. 
Tai bus mūsų visų draugiš
kas išvažiavimas, kuris mūsų 
organizacijai yra vienas iš 
svarbiausių ir naudingiausių.

Šiame susirinkime .turėjome 
du naujus narius. - Prisirašė 
M. Skarupskienė, .kuri mūsų 
kuopai jau labai daug yra pa- 
gelbėjusi dar ne nare būda
ma. Ji labai įmyli progresy- 
višką judėjimą- ir jo drau
gus. Antras prisirašė drg. 
M. .Batulevičius. Šis mūsų 
draugas yra politiniai susi-, 
pratęs ir daug darbuojasi po-; 
litikoj, už tai ir mums yra Ja- 
bai svarbus.

Toliau turėjome gražius 
valdybos raportus. Girdėjo
me, Jog jau vėl kasoj atsirado 
daugiau .pinigų ir visi nariai 
yra užsimokėję, kas sudaro' 
labai didelį • malonumą visai 
kuopai ir kiekvienam draugui/

Drg. St. T vari jonas rapor
tavo apie LLD 10-tos Apskri
ties • svuažiavimą, kuris įvyks 
Gr^nd Rapids, Mich., gegužės 
31y d' Plačiai apkalbėjome 
suvažiavimo reikalus, kad ge
riau sutvarkyti mūsų visą vei
kimą ir tt., Į suvažiavimą iš
rinkome delegatus: St. Tvari 
joną ir Pi*. Gustaitį.

Šiam--susirinkimui pirminin
kavo Jurgis Steponavičius.

.'. j LLD . Narys.
—-----............ 'uv j;—’"-i

Gegužės 25 d. Vytauto Lie-1 
tuvių Pašelpinis Kliubas buvo> 
surengęs parengimą .dėl pa
gerbimo pirmo ir .antro karo 
kovūnų.
ShųppaSi 
zidentas, 
(Publikai

Kalbėjo ir teisėjas

Barowlr Piitafikeme 'AkMas:
' ■■tu MlWtu . . . i!

Drs. Stenger & Stenger‘
, . Optometrists j]

394-398 Droadwąy *

Tel. jST. £-8842 :

-

-Draugas Juozasi 
kaįpo .Kliubo pre-, 
buvę, jpjrmįninkas.: 

susirinkus tuoj pa-Į 
ikvietė ant estrados.iš Newar-
ko .Sietyno Oktetą. Vyrukai 
visi jauni, .gražūs kaip žydin
ti jurginai, o devintoji, Lilli-: 
an /Simelevičiūtė, dar gražes
nė, susigrupavo ir sudainavo, 
tautos himną.

Po to drg. Shuppas .persta-’ 
•te miesto majorą Ralph S. 
Swartz.
Henry G. Sweney ir kiti kąj 

i b etoj ai 
įkliiibą už veiklą.
• Pirmininkas pakvietė var
dais 52 4<ovūnus :ant estrados; 

iir, įteikė nuo kliubo pagerbi-i 
mo ženklelius. Visi1 kovūnai| 
ibuvo -patenkinti. Toliau -vėL 
sudainavo Sietyno ^Oktetas 
kelias lietuviškas -ir angliškas 
daineles. Publika kaipgi li-r 
ko patenkinta. Turiu paąa-, 
kytl, kad newarkiečių okte
tas davė chesteriečiams puikų, 
dainų fpuogramą, vuž ką iųes! 
tariame jiems- ačiū! ■

Baigdamas turiu priminti, 
Ikad įpūsų kliubas yra daug 
.prisidėjęs prie karo laimėji- 
<mo. Kliiibas paskolino Dėdei 
Šamui apie 60 tūkstančių do
lerių 'karo ‘bonais. Taip pat 
ikliubas yra paaukojęs $200 
(Lietuvos nukentėjusiems žmo-’ 
mėms ir buvo išririkęs komi
tetą drabuži|| ririkimui.

-Turiu pranešti, kad Lite-, 
iratūros Draugija rengia busą 
jį Baltimorės lietusių ’ pikniką 
{birželio 8 d.. -Kurie norite iš- 
'važiuoti ant tyro pro ir pa
simatyti su savo pažįstamais 
iir giminėmis, tai turėsit gerą; 
įprogą. Būsas ■ įžeis nuo Lietu- • 
vių Kliubo. pūkit visi laiku.;

Kalbėtojai pagyrė

'Iš Lietuvių Moterų ^Kliubo 
Veikimo

(Balandžio 13 d. 'turėjome 
surengę 'koncertą :ir vakarie
nę. 'Publikos atsilankė vidu
tiniai, bet galėjo būti dau
giau. Didžiuma buvo iš apy
linkės miestų. Kažin kodėl 
permažai buvo stoughtonie- 
čių. Rodosi, -garsinta buvo 
gėrai.
• Koncertinė programa susi
dėjo iš dainų, muzikos ir kla
sikinių šokių. Programą di
džiumoj išpildė montelliečiai. 
Moterų Kliubas širdingai dė
koja Liuošybės Chorui už da
lyvavimą; ačiū chorvedžiui E. 
J. Sugar’iui, Moterų Grupei 
ir mokytojai Mineikiūtei. 
Taipgi ačiū solistams ir due- 
tistams — O. Mineikiūtei, ’R. 
Merkeliūtei, Stripiniui ir*P. 
Kundrotui už taip gražų pa- 

i dainavimą . Publika buvo pa- 
(tenkinta, neš1 visi gražiai dai
navo. Ačiū pianistei Olgai 
Falcon dr akordionistui Rich
ard-Barris (pastarasis iš ,Dor- 
ichesterio). .Didelis ačiū šo- 
Ikikams George ir Robertai 
Matukams iš Hyde Parko.

Padėka ir kliubo .narėms, 
įkurios prisidėjo prie surengi- 
<mo vakarienės ir taip padir
bėjo. ;

Nuo parengimo liks nors ne-, 
daug ir pelno. 

* * *
Gegužės 3 d. mūsų kliubas 

buvo surengęs paskaitą, kurią 
laikė <Dr. .Borisas iš -Bostono. 
(Dr. -Borisas -paskaitą turėjo 
sveikatos reikalais ir labai 
nuosekliai aiškino ligų apsi
reiškimo priežastis, kaip jų iš
vengti ir kas daryti susirgus. 
(Publika .buvo patenkinta.

Lietuvių Moterų Kliubas 
yra . dėkingas gerbiamam dak
tarui ^.Borisui už taip malonų 
atsinešimą.

.Rengimo Komisija.

Viesidastlžmuše 35, 
Sužeidė 150

Pine Bluff, Arkansas. — 
(čia ir apylinkėse šėlo vie
sulas, kuris užmušė 35 žmo
nes ir . sužeidė 150. Buvo su
ardyta bei nunešta daug 
mamų. Tūkstančiai žmonių 
lliko be pastoges. Išvartyti 
skersai vieškeliui medžiai 
sutramdė 1 i £ onvežimius, 
skubėjusius su .pagalba su
keistiesiems. Kiek pirmiau 
'viesulas siautė Leedey mie
stelyj, Gklahomoj, užmuš
damas *6 ir sužeisdamas'23.

Jungtinės Valstijos Duos 
'Vokietijai 80 Laivu

JAUNI VYRAI 

PRIŽIŪRĖTOJAI 
Patyrę ir be .patyrimo 
TURI GYVENTI ANT VIETOS. 

GERA ALGA 
PRIDEDANT PILNA ‘UŽLAIKOMA 

NUOLATINIS DARBAS

KREIPKITfiS
MAPLE AVENUE HOSPITAL
Mąple Avenue 'Du 'Ėdis, Pa.

• I

__

DIRBTI Mini J j

0K1NAW0JE ,
Transportacija apmoksta-

DAILYDES j 

GELEŽIES DARBININKAI 
(Pastiprinimam)

ELEKTROS LAID IN IJMKAl (
/• (Dėl Smarkios Srovės)

Vien tik Pirmos Klases
Patyrimu , p

Amžiaus — 21 iki 49 ' 
■Turi turėti gimimo įrodymus. ) 

Turi būt N. Y: Valstijos Emplqy-: 
ment Service pasiųstas pas 

<George A. Gardner, 
Co. Rep.

GUY F. ATKINSON CO. f
IR ,

J. A. JONES CONST.
'* Pas N. Y. State Employment 

Service.
87 Madison Ave., prie 28th St.,

> N. Y. C., 3-čios lubos

REIKALINGI LYDYTOJAI
GERA ALGA JLR VIRŠLAIKIAI

Mes sutinkame išmokinti keletą rinktinų) 
vyrų amato su proga nuolatiniam darbui 
ir užtikrintai ateičiai. Valandos 7 A. >M* 

iki 5 -P. M. <
5 Dienų Savaitė 

Kreipkitės j Employment .ofisą 
THE G IR O MANUFACTURING 

COMPANY
138 Winchester Avenue, 

New Haven, Connecticut.
8 A. M. iki 4:30 P. M.

11222
SIUVĖJAI

Prie vynįkų Sack Koutų, Siūtų, .KeKInlų 
ir Overkouty < 

Nuolatinis Darbas—Aukičiausios . Mokestys
Kreipkitės j Mr. Zambard)

COHEN, GOLDMAN & CO.
475—leth Avė.—13-los lubos
Arti 36th St. New York ,Oftr

‘ OPERATORIAI
Prie Canvas ir Awnings. Gena Alga. 

5 Dienų Savaitė 
CAPITOL AWNING CO.

1713 Flatbush Aye.. .Brooklyn. N. ,Y. 
. TEL. NAVARRE 8-3740

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VIRTUVES 'DARBININKAI
Nuolatinis Darbas « 

GERA ALGA 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 

.Kreipkitės
MAPLE AVENUE HOSPITAL
Maple Avenue Du Bois, 'Pa.

<!»•>
■ .......... įs.D i

HELP WANTED—FEMALE 
.REIKALINGOS MOTERYS

M

■ -A

-CHIANGAS AREŠTUOJA 
.. -STUDENTUS 
SHANGHAI, Chinija. —;

'Chiąųg Kairslieko tauti-i 
;ninkų žandarai urmu už
klupo studentus ir suėmė 
kelis tuzinus jų vadų. Tųam1 
tautininkai nogėjo suardyt 
.•studentų ruošiamą demons- 
•traciją.< et

- Washington. —? Ąmeri- 
ikos valdžia rengiasi perve
sti Vokietijai 50 prekinių 
•savo laivų, nors amerikie
čių jūrininkų -unijos rpro- 
{testuoja4 -prieš tai. Ameriki- 
in$s .-laivų kompanijos taip
ogi priešinasi 4ų laivų davi
niui vokiečiams. Bet prez. 
Trumaftas klaijso Hooverio, 
kuris piršo laivus Vokieti
jai.

OPERATORIAI
Turi būti 1-mos klasės dirbti 

.prie moteriškų sporto 
drabužių.

CLASSEE SPČRTSWĖAR 
MFG. CO.

2376 West 27th StM 
Coney Island

' (itt)

APTARNAUTOJUOS
Abelnara Apvalymui L 

GERA ALGA
PUIKIAUSIOS DARBO

Kreipkitės i

MAPLE AVENUE HOSPITAL
I Maple Avenue iDu

liaėje

LYGOS

da, »R<.

SLAUGIŲ PAGELBĮNINKĄS
TURI NAKVOTI ANT VIETOB I

GERA ALGA
' < LINKSMOS . DARBO SĄLYGOS 

NUOLATINIS DARBAS • *

•■I

B
JĮ-

o nnn l ‘ Kreipkite Supt. »f No»f» „Chicago. •— 3,000 auto MAHbE avenue hospital
dąfbinirikų laimėjo po 15 
centų priedo valandai.

Maple Avenue f Eta Boia, tRa.
• 028)
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Iš Lietuvių Kriaučių 
Susirinkimo
/ Gegužės 28 d. įvyko kriau
čių 54-to skyriaus susirinki
mas. Pirmininko perskaity
tas dienotvarkis priimtas be 
jokių pataisų. Sekė praneši
mas ’pildomos tarybos tarimų. 

zPer eilę metų kriaučiai turi 
savo metinį pikniką ir įžanga 
j parką visada būdavo 25 
centai. Bet dabar pild. tary
ba tą įžangą pakeitė, vietoj 
25 c.; padarė 50 c.. Ar tas 
išeis į gerą ar į blogą, ateitis 
parodys.

Tarybininkai ir vėl pasiėmė 
iš kriaučių $575 vardan ko
kių ten bėglių našlaičių. 
Yra rengiamas bėglių “naš
laičiams” bankietas ir buvo 
atsiųsti 25 tikietai po $3, tai 
$75. Priedams dar pasuko 
penkis šimtus dolerių. Ne ku
rie turės gerą pelną iš kriau
čių kišeniaus. Bet jeigu koks 
vargo ir bėdų suvargintas 
kriaučius atsišaukia į kriau
čių skyrių pagelbos, tam rei
kia pusėtiną egzaminaciją 
pereiti. 4

delegato raportas iš dirb
tuvių stovio rodo, kad lietu
viškose dirbtuvėse darbas pu
sėtinai sušlubavęs . Nors de
legatas sako, kad nereikia 
nusiminti, laikui bėgant dar
bų būsią įvalias, bet dabar
tiniu laikotarpiu pas kriau
čius dJh’bo trūksta, dirbtuvės 
yra suparalyžiuotos.

Šiame kriaučių susirinkime 
pasirodė aiški diktatūra, pa
naši vokiško hitlerizmo dik
tatūrai. Pildomoji taryba vi
sada atnešdavo į lokalo susi- 
ripkimus rekomendaciją, o ne 
tarimus. Bet šį kartą pildo
moji taryba, be atsiklausimo 
narių valios, nutarė:

Pakeisti pikniko įžangą nuo 
25 centų iki 50 centų;

Nupirkti 
25 tikietus 
ti $500.

Tai va,
tatūrą kriaučių 54-me skyriu
je. Ar ilgai ta diktatūra pas 
kriaučius bus? Sunku pasa
kyti. Tačiau galima tikrin
ti, jog jie desperatiškai 
stengsis pasilaikyti diktato
riais tol, kol spės išmėtyti lo
kalo pinigus.

J. Stakvilevičius.

minėto banketo 
ir dar priedo duo-

turime tikrą dik-

ŠALTOS ŠVENTĖS
Praeitą penktadienį tempe

ratūra buvo nupuolus iki 51 
laipsniu. Tačiau nebuvo šal
čiausia.* Rekordiniai šalta 30- 

rta, 421 laipsniai, buvus 1884 
m. O šilčiausia yra buvus 89 
laipsniai, 1931

Annie E. Dalziel, viešnia iš 
Anglijos, tapo pavojingai už
gauta automobiliauš apt New 
Yorko Fifth Ave., jai su sese
rim einant pasivaikščioti.

MIRĖ
Konstantinas1 Vasiliauskas, 

57 m. amžiaus, gyveno 1049 
Montgomery St., Brooklyne, 

• mirė birželio 1 d., namuose.
- Kūnas pašarvotas grab. J. 
Garšvos koplyčioje, 23;1 Bed- 
ford Ave., Brooklyne.

‘ Laidotuvės įvyks birželio 4 
d., Šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime
žmoną Adelę,* du sūnus Vy- 

Į tautą ir Edward, 1 brolį Bal-

Laidotuvių pareigomis rū
pinasi graborius J. Garšva.

Louis Hamlin, 67 m. am
žiaus, gyveno 362 S. 2nd 
Brooklyne, mirė geg. 30 
Bellevue Hospital. Kūnas 
šarvotas grab. J. Garšvos
plycloje, 231' Bedford Ave 
Brooklyne. 
birželio 3 
pinėse.

Velionis
žmoną Helen.

Laidotuvių pareigomis rū
pinasi graborius Garšva,

St., 
d., 

pa- 
ko-

Laidotuvės įvyks 
d., Mt. Olivet ka

paliko nuliūdime

■ į-■ ' ■'

■ ' - J , 1 •

Lietuvių Laisves Radio 
Klubo Aitrios

Apsisuko visas mėnuo mū
sų radijo programii gyvenime. 
Girdėjome jau keturias - pro
gramas. Kiekvienoje k ą s 
nors naujo, įdomaus ir nau
dingo išgirsta. Ir visokiomis 
spėkomis—meno ir kalbėtojiš- 
komis—atradome esą nebįed- 
niokai. Jau daug tų spėkų 
pasireiškė. O kada apsidai
rome, pamatome, jog dar tik 
dalelytę tepanaudojome. Jei
gu tik visuomenė ir toliau sa
vo radiją gerai rems, atro
do, šioms programoms lemtą 
gyvuoti ir bujoti. \ -

Birželio 1-mos programoje 
girdėjome newarkiečių Siety
no Vyrų Okteto grupę, vado
vaujamą J. SimęlevičiauB, 
akompanuojant Simelevičiūtei. 
Atitinkamai sezpnųi, sudaina
vo paties Simelevičiaus kom
pozicijos dvi daineles, vieną 
apie pavasarį—“Nemylėtą, ne
galiu.” Paskiau dainavo įspė
jimą meilužiams apie vedusių 
bėdas. Abi saviškai įdomios, 
skambios. Užbaigė su vi
siems žinomąja “Atsisveikini
mas su tėvyne.” '

Jonas Siurba pranešinėjo 
vietos, ir apylinkės lietuvių 
žinias ir keletą žinių iš Lie
tuvos, taipgi paskelbė dalį jau 
įstojusių į Lietuvių Laisvės 
Radijo Klubą.

Dominikas šolomskas patei
kė apie LLD sekamą prane
šimą :
Gerbiamieji! ę ' ■

Noriu pateikti žinių apie 
Amerikos Lietuvių Literatūros 
Draugiją, ši kultūros ir mok
slo draugija, kuri statė' savo 
tikslu leidimą knygų ir raš
tų, kurie auklėtų lietuvių 
tarpe solidarumą ir plėstų ap- 
švietą, padėtų lietuviams vi
sokiais būdais, jau gyvuoją 
32-rus metus.

ši draugija jau išleido 53- 
mis skirtingais pavadinimais 
knygas įvairiomis temomis, 
kurių skaičius sudaro apie 
250,000 kopijų. Mūsų Drau
gija išleido labai svarbią kny
gą “Amerikos Demokratijos 
Steigėjai,” kurioj randame 
trumpą Jungtinių Valstijų is
toriją, Nepriklausomybės Pa
skelbimą, Teisių Bilių, Kons
tituciją ir kitus dokumentus. 
Mūsų Draugija išleido daug 
svarbių knygų politiniais ir 
ekonominiais klausimais, gro
žinės literatūros ir knygų 
apie Lietuvą. G$eta to, jau 
14-ti metai kaip leidžiame 
mokslinį, politiniai' literatinį 
žurnalą “šviesą.”/

Kiekvienas lietums,« kurio 
namuose randasi visos mūsų 
Draugijos išleistos knygos ir.

žurnalas “šviesą,” furi tur
tingą iš virš 100 leidinių kny- - 
gynei j, iš kurio gali pasisem
ti c)ąug žinojimo. Kad tiek 
ir tokiame dideliame skaičiu
je išleisti knygų, tai reikėjo,’ 
labai daug pinigų. Ir jas pa
ruošė ir išleido ne kokis mi
lijonierius, bet progresyviai 
Amerikoj gyvenanti lietuviai 
darbininkai, profesionalai ir 
biznieriai priklausydami prie 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos. • . • . .

Mūsų Draugija dabartiniu 
laiku turi arti. 200 kuopų, į 
kurias yra apsivieniję apie 7,- 
000 lietuvių vyrų ir moterų, 
suaugusių ir jaunuolių. Pri
klausyti lengva,, nes į .Drau
giją gali įstoti tile gero ap
siėjimo lietuvis ir lietuvė, ne
paisant jo amžiaus ir politi
nių įsitikinifnų. Duoklė tik 
$1.50 į metus, tai prieinama 
kiekvienam. Ir už tą duoklę 
narys per metus gauną žurna
lą “šviesą” ir tų, metų išleis
tą knygą.

Bet Liet. Liter. Draugijos 
veikla nesiriboja vien knygų 
ir žurnalo, leid'inau. Mūsų 
kuopos ir apskritas kas metai 
surengia n<miažiau 1,000 įvai
rių parengimų, kaip tai tea
tralių vaidinimiį, koncertų, 
prakalbų, paskaitų bei pasi
linksminimo .pramogų. t '

Mūsų Draugija nuolatos ak
tyviai dalyvauja progresyvių 
veikloj už Amerikos liaudies 
geresnį gyvenimą. Karo lai
ku Draugija energingai dirbo 
pergalei ant hitlerizmo. Ji 
vedė specialį vajų už kraujo 
davimą Raudonajam Kryžiui, 
už karo bonų pirkimą, ir turi 
įš velionio prėzidento Roose
velto raštinės ir Valstybės Iž
dinės padėkąVonę už jos, voi- 
klį. , \7'' ■' '/ ■; ' ■ ' '' ' ' '

Mūsų Draugijos nariai ne
pamiršo ir savo senosios gim
tinės Lietuvos. Kiekvienoj 
jos nelaimėj stengėsi pagelbė
ti Lietuves liaudžiai, tiek ko
voj prieš Smetonos diktatūrą, 
tjek prieš hitlerininkų' vieš
patavimą Lietuvoj, tiek Vil
nijos išlaisvinime.

Kiekvienoj lietuvių^ koloni
joj yra Liet.. Liter. Draugijos 
kuopa, o didmiesčiuose ir po 
keliąs kuopas. Kreipkitės į. 
kuopą, pas jos narius, 1 norėt 
darni plačiau sužinoti. Ar
ba, jeigu arit vietos nežinote 
kuopos buveinės, tai kreipki
tės į LLD centrą, 427 Lori
mer St., Brooklyn 6, N. Y., 
ir jums veltui bus pasiųstą vi
sos informacijos, jų tarpe bro- 
Siūraite “Susipažinkite Šit Lie
tuvių Literatūros Draugija.”

Vaiko Ieškojo Parke, 
Rado Pas Kaimynus

Giedra Teikė Smagią 
Švenčių Užbaigą

—r j T'iii i,. "

Nori Išmesti iš Darbo 
800 Transportininkų

New Yorko miestą vos trans- 
pOrtacijos tarybos - tarnauto
jas praeitą trečiadienį' išsita
rė, kad jo ofisas ieško pama
to išmesti isFdarbo 800 Inde
pendent subway linijų motor- 
manų, konduktorių ir platfor
mose dirbančių asmenų. Jis 
sakė, jog tam manoma pritai
kyti šioje valstijoje veikiantį 
Condon-Wadlin įstatymą, ku
ris draudžia streikus.

Toji taryba užsispyrusiai 
atmetinėja majoro O’Dwy- 
er’io reikalavimą su darbinin
kais tartis. . ' • .'

Krizį paaštrino tarybos pa- 
simojinras pertvarkyti galo ša- 
vaitės šiltus neatsižvelgiant 
ilgiau išdirbusių' darbininkų 
teisių, tūlus darbus visiškai 
prašalinant be ' atsiklausimo 
darbininkų.

Darbininkai pasiryžusiai te- 
beprteilaiko vi$ų tos pačios 
tarybos įsakytų taisyklių. Bet 
tarybos pirmininkas gen. 
Charles Gross ir Frank X. 
Sullivan kaltina darbininkus 
sulėtinime .patarnavimo po to, 
kai jiedu įsakė savo naujus 
patvarkymus.

CIO Transport Workers 
Unijos Lokalo 100-nio, prezi
dentas Austin Hogan sako, 
kad “darbininkai jokio strei
ko, stapičiaus ar lėtinimo dar
bo neveda.” Jis kaltino Gross 
ir Sullivan, kad pastangose 
sudaužyti uniją jiedu “paga- 
tayi paaukoti saugum4 kiek
vieno vyro, moters ir vaiko.”

atsi

NORĖK, KAD EILINI 
ŽMOGŲ NEAPLUPTŲ

* Prieš keletą mėnesių, 
menate, į New Yorką atvyko
Švedijos kunigaikštis Carl Jo
hann Bernadotte, vežinas gra
žuole gyvanašle,- už kurią jis 
atsižadėjo pretenzijų. į šostą 
ir titulo.

Atsiveždamas,* jis žadėjęs 
ir tikėjęsis ją “karališkai” ap
gyvendinti puošniame New 
Yorke. Ir bandęs. 'Paėmę jie 
$8,000 metams rendos moka-, 
mą^apartmentą, kurį jąm pri
žadėję atitinkamai išdekoruo- 
ti, rakdnduoti ir t.t. Bet da
bar jis apsiskundė teisme, kad 
apartmentas vargiai tiktų 
bent kam—- rakandai nemad- 
nūs ,indai sukiužę, dailė uba
giška, šildymas ir Šaldymas 
nepakankamas, bet žiurkių 
perdaug. Pareikalavo grąžin
ti jam skirtumą tarp tikrosios 
apartmento vertės ir* mokamo
sios. 1

RANDAV0JIMAI
Pasirandavoja kambarys vienam 

yyrui. Kambarys apšildytąs ir šiltas 
vanduo. Savininką galima matyti 
kiekvieną vakarą nuo 6 v. v. Jonas 
Urbonas, 265 So. 2nd St., Brooklyn, 
N. Y. Apt. 18. (127-129)

Šeimos Turi Prašyti 
Pašalpos

iš-Galėdavusios šiaip taip 
siversti savais ištekliais, kol 
turėjo namus, po išmetimo iš 
namų šeimos turi' prašyti 
miestavos pašalpos, sakė lab
darybės department© komi- 
sionierius Edward Rhatigan 
savo raporte. 

.i

Rhatigan tuo klausimu kal
bėjo per radio ir United 
Neighborhood Houses mitin
ge praeitą'trečiadienį. Jis fak
tais atmušė komercinės spau
dos atąkas ant šelpiamųjų ir 
bedarbių, būk jie “gyvęną, 
pertekliųose - poniškai,” esą 
“tinginiai” ir t.t. ' z

Toks netenkamas, kandus 
atsiriešimas, šakė jis,;yra tik
tai tų, “kurie žiūrį į gyveni- 

, ... • ___ ' - _______

kės iš vaikų lovelių iki de- 
partmentas surado jai šiokią 
tokią vietą kitur.

Pavyzdžiui jis taip pat mi
nėjo šelpiamą šeimą, kuri at
ėjo prašyti ir gavo pašalpos 
tiktai tada, kada jau visai al
ko. Ir kad po gavimo tos pa
šalpos, gautąją pigią košę, jie 
galėjo valgyti tik po vieną, 
kadangi beturėjo tik 1 indą.

ipą per savojo patogaus gyvel
ninio akinius.”

Kbmisionierius sakė, jog to
kio dalykd, kaip poniškas šel
piamųjų gyvenimas, - nėr&. 
Kad šelpiami' yra liguisti, per 
mažai uždirbanti pragyveni
mui ar laikinai nelaimių pri
blokšti žmonės. Kad skaičius 
prašančių pašalpos ir nedarbo 
apdraudos, laipsniškai daugė
ja nuo pat V-E Dienos. Kad 
dabar prisideda išmetamieji iš 
namų, kurie ant vietos'gyve
nant, turint namus, būtų šiaip 
taip išgyvenę be pašalpos. 
Šiomis dienomis dėl to prjsidfe- 
jusios į šelpiamųjų sąrašus 24 
šeimos.

Apie spaudos vadinamąjį 
“ponišką” šelpiamųjų gyveni
mą viešbučiuose, komisionie- 
rius sakė, jog kambariai yra 
suieškomi pigiausiuose. Kad 
tarp jų yra tokių “puikybių,” 
kur trijų vaikų motina pralei
do dvi naktis vaikydama žiur- gautam revolveriui iššovus.

£uvęs legijonierių padėtas 
vainikas ant akmens pagarbai 
Theodore Roosevelto, bėgiu 
pusvalandžio po padėjimo 
dingęs. Kas ir kada jį praša
lino, niekas nematę, nors ak
muo randasi priešais pat baž
nyčią, prie Central Avė 
Rockaway. ' ,

Willliam J. Koenig, 44 
Bronx, kalėjimo sargas, 
virto ir pasišovė virtimu

1* 3
Far

m., 
pA- 
už-

PACKAGES 
TO U.S.S.R.

MAISTO IR DRABUŽIŲ 
'Su jau apmokytais muitais — 
Pilna apdrauda — Mes viską 

aprūpiname, taigi ir 
chemini ifirūkymų.

Mūhu maisto 
pundeliai. Nuo 
.$11.8f ir daugiau

Mūsų drabužių 
pundeliai. Nuo 
$41.47 Ir daugiau

HENRYD.MAHlERJnc.
Bronx : AtonhoWan 

5OO E. 164 54. 637 2nd Ave
Moti Hm von 9-53 00

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street o \

Valandos: J

Penktadieniais Uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
■ ANTANAS LEIMONĄP, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD 
BEER & ALES

» ■ '

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

I 
Tel, EVergreen 4-8174

Peter Kapiskas
— .■■■■ .—.—■■■■■ —ft.____I _ - - ■ - -L - , -■ - -

LITUANlCA SQUARE

RESTAURANT
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. Y.
( ’ , Tel. EVergreen 4-6612

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

Apie šimtas policistų per 
naktį ieškojo ir gal apie tiek 
pat kaimynų dairėsi >2 metų 
berniuko Robert Lorentz, din
gusio iš natnų, 71 Amsterdam 
Avė., New >Yorke.‘ Didžiumą 
pajėgų buvo pasuktos į Cent
ral Parką, kadangi kokia ma
ža mergaitė sakiusi, būk vy
resnis berniukas . * nusivedęs 
mažąjį paklaidinti.

Grupė policįstų klausinėjo 
po susiediją' ir atrado vaiką 
miegant tik už kampo nuo na
mų, apartrpente, 46 W. 64th, 
St. Vaiko nakvintoja Mrs. Shk 
ro sakėsi radusi vaiką klaidi- 
nėjant. Ji ėjusi po krautuves 
klausinėti, , keno tas vaikąs. 
Niekam nepažinus, parsivedu
si, pavalgydinusi ir pagUldžiu- 
si. Ją areštavo ir sulaikė po 
$2,000 kaucijos kvotimui, už 
tai, kad vaiko neraportavo po
licijai.

Leizer Levitt, 33 m., taksiko 
vairuotojas, mirė keleivio prį* 
muštas-, kirvfuku.. .. .".

nu! ionai 
. dieną 

Viepa*

Praeitą sekmadieni 
miestiečių praleido 
pajūryje ir parkuose, 
me tik ,'Conęy. Islande Jinks- 
mavo 700,000. miestiečių,..^ors 
maudytis retas teišdrįso — ši
lumos buvo tik 74 laipsniai ir 
vanduo šaltas. JMinioje' 22 
vaikai' buvo atitiTikę nuo tė
vų. . ;

Gelžkelių, autobusų stotys 
buvo pilnos svieto, * grįžtančio 
į miestą ir išvažiuojančio iš 
miesto. Nestokavę ir lėktu
vais skrendančių. Nežiūrint 
gale savaitės įvykusių, didelių 
nęlaimių, LaGuardia lėktuvų 
stotis turėjusi 26 ekstra skri
dimus.

Miestavasis šalpos depart- 
mentas reikalauja dasamdyti 
500 tarnautojų, nęs senasis 
štabas nebegali suspėti aptar
ianti daugėjančius prašančius 
pašalpos. Gaujai dadėtų 250

K. ū . » v ’• . ,

neužteks, sako. viršininkas 
Rhatigan. <

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y. ?

LDS 103 kp. susrinkimas į^yks 
birželio 3 d., 8 v. v. Šapolo-Vaiginio 
salėje, 147 Thames St, Brooklyne. 
Visi dalyvaukite šiame susirinkimę 
ir užsimokėkite, duokles, kad nelik- 
tumėt suspenduoti. — P. Babarskas, 
prot. sekr. ■<• '(126-127)
ĖAST NĖW YOŽk- 
RICHMOND HILL »

; LDŠ 13 kuopos susirinkimas įvyks 
.birželio 5 d,; 8 vąj' vak., pas dd* Mi
sevičius, 115 'Moptauk Avė. Prašo
me narių dalyvauti. Kurie esate pa
siėmę 2-rosios Apskrities laimėjimo 
bilietukų, grąžinkite susirinkime. — 
Kom. (127-128) ,

PARDAVIMAI
Parsiduoda m ū r i n į s namas, 

dviem šeimom, 11 šviesių kambarių. 
Garu Sūdoma, narnas atskirti^ Lo* 
tąs 30x100, yra garadžius dviem au
tomobiliams. Arti transportącijos. 
5 kambariai tušti. Kaina $11,500. 
Prašome kreiptis į REAL ESTATE 
GAGEL, 335 Milford St?, Brooklyn, 
N. Y. Tel. AP. 7-&430.

Parsiduoda dviem Šeimom namas, 
mūrinis. .11 šviesių kambarių, arti 
stoties., Garu šildoma, ’6 kambariai 
tušti. Kaina $8,000, Pinigais $2,500. 
Geros sąlygos. • ^Kreipkitės į REAL 
ESTATE GAG^L, 335 Milford St., 
Brooklyn, N. Y . AP 7-6430.

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS
IR ALUS

Kanados
Black Horse Ale

JOSEPHZEIDAT
411Grand St,

• Brooklyn 11, N. Y.
—..—.-U........... r,~..........   ,,, ------

- PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų -

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

___L-J------------------------- >._________________
• I ‘ ** ■ ' I

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivagi n imas bei parė. Pra- 
*■ šomė užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomųojame dėl puotų, ’bokilių, krikštynų, parių, vestuvių.
< Žemos kainos už'viską. ' »

•’Y

Frank Givis
Taiso Visokius Namų Ra* 
kandus - Furniture. Sutai
so Medį ir Permahavoja.

Repairing & Upholstering
Bar Varnishing, Carpenter 

Work r
Polishing & Finishing

Kurie turite pataisymui rakan
du. parašykite man atvirute, aš
ateisiu į jūsų namus ir padarysiu 
aprokavimą. Jūs stebėsitės mano 
geru darbu.

FRANK GIVIS
75 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

Didelis
Daifriąntai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kainom.
* ■ ? ’ 4 ♦

.■ \ 'Nepaprastai Žemom KainonY!
Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 
z Branzalietai ir Špilkos, f.,

Taipgi Links ir Pendants

. DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ’ŽEMOM KAINOM

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

. .Religijiniai daiktai, abrozdai ir stoVylukės 
nužemintom kainom.

' ’ z

Ką Tik Jūs Pirkaite, Stebėsitės Kainu N eimiumu

ROBERT LIPTON
Jeweler

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




