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Jeruzalė. — Pabėgę 
anglų) policininkai, kuriuos 
žydai buvo sučiupę.

naujo paskirt jį Vengrijos 
atstovu Turkijai. Valdžia 
atmetė prašymą ir įsake 
jam sugrąžint pinigus ven
grų atstovybei Turkijoj
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Panaši laime ir naujas gy
venimas laukia visu išvietin-' 
tųjų bei pabėgėlių, kurie nėra 

; savo rankų susitepę nekaltų 
žmonių krauju ir kurie nu?i- 
spręs atsisveikinti su fašisti
niais kriminalistais ir grįžti į 
namus.
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New Delhi, Indija. — Po
licija areštavo 70 indusų, 
demonstravusių p^ies Ang
lijos planą, skeliantį maho-

Drg. Bovinas iškelia daug 
sveikų, teisingų ir gražių min
čių. Visi mes seniai jaučia
me, kad mūsų jaunimo judėji
mas tebėra per mažas. Mūsų 
jaunimo vadovybė nepakan
kamai spaudimo daro į meni
nę, kultūrinę veiklą. Ląbai 
daug ko toje dirvoje trūksta 
ir daug kas būtų galima nu
veikti ! ■ '

Dabar 1 metomskas sritis nuo Indi
jos didžiumos. '

Washington. — Žemdir
bystės , departmentas leido 
pabrarigint pieną centu 
kvortai, pradedant nuo lie- 
pos\ 1 d. . '

Gyvendami Švedijoje jie 
girdėję ir skaitę baisių daly
kų apie savo gimtinę šalį. Nė 
žodžio tiesos nematę komerci
nėje spaudoje. Tik per radi
ją iš Talino nugirsdavę vieną 
kitą teisingą žinią.

Fašistinis elementas dėjęs 
visas pastangas gąsdinimais 
neleisti jiems grįžti namo pas 
savuosius. Bet jie taip išsi
ilgo savo žmonių, jog nugalė
jo baimę ir sugrįžo.

Pirmadienio Laisvėje tilpo 
V. Bovino diskusinis straips
nis “Jaunimas Mūsų Judėji
me.” Kj^kvienam reikėtų jį 
atydžiai perskaityti. Drau
giškos diskusijos tuo opiu 
klausimu duos daug gero. 
Ypatingai mūsų jaunimas tu
rėtų straipsnyj keliamais rei
kalais/ susirūpinti.
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Jei kurį miestą aplankai, du 
jUomi susipažįsti, paskui iš 
jo Žinios pasidaro artimesnėj 
svarbesnės. Panašaus į mane 
įspūdžio daro žinios apie pri
sikėlimą Leningrado. Jame 
buvau pabaigoje 1945 metų. 
Suvargęs ir. apšepęs tebebuvo 
šis išdidus ir garbingas mies
tas. Visur matėsi karo pada
rytos skaudžios žaizdos.

Bet jau ir tada visur ma- j 
tėsi kėlimosi ženklai. 1

Mio

Surado Namus ir Laimę. 
Tas Pat Laukia ir Visų. 
Vieno Per Maža, Kito Ne 

Per Daug.
Prisikelia Naujam 

Gyvenimui.
Rašo A. BIMBA

“USSR Information Bulle
tin” geg. 28 d. telpa laiškas 
septynių estiečių, sugrįžusių į 
savo kraštą ir namus. Jie 
skaitėsi išvietintais ir gyveno 
Švedijoje. Laimūs jie ten ne
turėjo ir jautėsi atskirtais ir 
ujamais.
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Tarybinėje Estijoje 
jie buvę pasitikti grAžiai ir 
šiltai. Tarybinė valdžia tuo
jau* suteikus finansinės para
mos pradžiai gyvenimo.

Visi jie džiaugiasi nepa
klausę fašistų.

Kiekvienas.tuojau susiradęs 
sau darbą pagal išsilavinimą. 
Eduard K am berg Švedijoje 
turėjo d.itrpes kasti, o Estijoj 
gavo darbą knygvedžiu. Bet
ti Kušlame, aktorka, Švedi
joje nė nesvajojo apie vaidi
nimą, o dabar dirba Estijos 
Valstybiniame Teatre. Leo 
Mattus ir Soldi Imblus, mu
zikantai, tuojau gavo darbą 
Estijos Valstybinėje Filarmo- 
n i joje.

Bėda su minėtuoju straips
niu yra tame, kad jame kažin 
kaip sportas statomas prieš 
meninę veiklą . O taip mūsų 
gyvenime nėra ir negali būti. 
Sporto veikla negali kenkti 
meninei veiklai. Blaivai pa
žiūrėjus į mūsų jatfnimd judė
jimą, negalima daryti išvados, 
jog, čia sporto per daug, ir 
todėl kenčia menas.

Klausimas, man atrodo, 
stovi šitaip: Sporto ne per 
daug, o meho per mažai. Nuo 
čia ir reikėtų pradėti: sporto 
nemažinti, o meną pakelti! •

...L-L-Lh-L... ' , BBĮSSS 

Darbo Žmonių 
'Dienraštis

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
Kopija 5c

12;000 MAINIERIŲ 
STREIKUOJA PRIEŠ 
TAFTO BILIŲ
Protesto Streikas Uždarė 
Jau 23 Angliakasyklas

Pittsburgh, Pa.—Jau 12- 
000 minkštosios anglies- 
mainierių vakarinėje Penn- 
sylvanijoje streikuoja, rei
kalaudami, kad prez. Tru- 
manas atmestų Tafto-Hart- 
ley’o bilių. Streikas plinta 
ir uždarė 23 angliakasyk
las. — Šiuos žodžius bera
šant, gauta pranešimas, jog 
streikierių skaičius sieksiąs 
20,000. Jie supranta, kad 
jeigu tas bilius taptų įsta
tymu, tai samdytojai galė
tų naikint unijas, imdami 
vis daugiau neunijinių dar
bininkų.

MONGOLAI ĮSIVERŽĘ 
Į CHINIJĄ

Peiping, Chinija. — Pu
siau - oficialiai pranešama, 
kad stiprūs Išlaukinės 
Liaudiškos Mongolijos ka
riuomenės būviai įsiveržė 
200 mylių gilyn į šiaurva
karinę Chiniją. Jie ir iš oro 
puolą Chinijos tautininkus.

Išplėšta $600 iš Sudėty 
Wallace’ui $5,200

Newark, N. J. —'Prezi
dentinei Henrio A. Wal- 
lace’o kampanijai buvo su
mesta $5,200 masiniame su
sirinkime Mosque Theatre, 
kur Wallace kalbėjo.

Koks tai žulikas, užsidė
jęs ant rankovės ženklą 
kaip susirinkimo “kapito
nas” priėjo prie trijų mer
ginų, surinkusių apie $600 | 
ir sumelavo, kad jam esą' 
įsakyta perimt iš jų pini
gus ir nunešt į tos svetai
nės raštinę; Paėmęs nuo 
merginų pinigus, žulikas 
paspruko.

De Gasperi Prašo Remt 
Jį dėl $200,000,000

Roma. — Katalikas Ita
lijos premjeras de Gasperi 
prašė seimą, kad užgir- 
tų krikščioniškąjį de Gas- 
perio ministrų kabinetą, be 
jokio socialisto ar komunis
to. Jisai sakė, jeigu bus pa
tvirtintas jo kabinetas, tai 
Amerika duos $200,000,- 
000 paskolos.

ARABAI ŽADA BOIKOTUOT 
JUNGT. TAUTŲ KOMISIJĄ

Kairo, Egiptas. — Aukš
tasis arabų komitetas atsi
šaukė į Palestihos arabus, 
kad boikotuotų Jungtinių 
Tautų tyrinėjančiąją komi
siją.. Atsišaukimas ragina 
viso pasaulio arabus pas
kelbt visuotiną streiką 
prieš tą komisiją.

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Birželio-June 11, 1947

Fordo Motor Co. sako, kad formaliai esą dalimi kompanijos, tačiau patys formanai 
jaučiasi priklausą kitame šone tvoros, kuriame darbininkai. Šie Foremen’s Association 

of Amei4ca nariai parode savo nusistatymą išėjimu į pikietą kompanijai atsisakius pa
sirašyti'kontraktą. Pikieto linija vin giu&ja aplink Fordo Dearborn fabriką.
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Chinų Komunistai 
Vis Ima Viršų

Nanking, Chinija. — Chi
ang Kai-sheko tautininkų 
komandieriai skelbia, kad 
dalis jų kariuomenės ištrū
ko iš chinų komunistu ap
supamo Changchuno, Man- 
džuriios sostinės ir artinasi 
prie’ Kungchulingo; sako, 
kad tautininkai atmušė ko
munistus į šiaurę huo Muk
deno ir ties Tiehlingų, gal 
atgriebę ir Pulantieną. Bet 
New Yorko Herald Tribune 
korespondentas • p r a neša 
matęs, jog komunistai abel- 
nai visur -ima viršų prieš 
tautininkų armijas.

Žydai Sučiupo 2 Anglą 
Policistus Palestinoj

Jeruzalė. — Dešimt slap
tųjų žydų kovūnų pagrobė 
du anglų policininkus, besi
maudant jiems ties Tel 
Aviv. Menama, jog žydai 
norėjo tuos policininkus lai
kyt nelaisvėje kaip įkaitus 
ir tuo būdu atgrąsint ang
lus, kad mirčia nebaustų 
penkis žydus, Šiuos penkis 
anglai suėmė už užpuolimą 
ant Acre kalėjimo, iš kurio 
žydai paliuosavo tam tikrą 
skaičių politinių kalinių.

Vengrų Socialistų Vadas Užgiria Ferenco 
Nagy’o Išmetimą, kaip Respublikos Priešo

•   .... .4. ' . - - — 1 • ‘

Viena— Vengrijos So
cialistų Partijos pirminin
kas Arpad Szakastis sakė 
birž. 9 d„ jog buvęs veng
rų premjeras Ferenc Nagy 
pavalytas todėl, kad reikė
jo jį pavaryti. Szakastis 
staptelėjo Vienoje, važiuo
damas į tarptautinę socia
listų konferenciją,, vykstan
čią Zuriche, Šveicarijoj.
teismas’ respubli
kos priešams

Vengrijos valdžia šį ket
virtadienį pradės bylą prieš

Demokrato Sav&ge Balsai 
Pakilo, Nors RepuMikonas 
X* • • r •

• Newark, N. J. — Henry 
Wallace, kalbėdamas masi
niame susirinkime, prisimi
nė tik ką įvykusius papil
domuosius kongresmano 
rinkimus Washington vals
tijoje. Išrinktas tapo re- 
publikonas, bet tiktai 1,500 
balsų dauguma prieš de
mokratą C. R. Savage’ių. 
Čia Wallace kreipė" dėmesį į 
pernykščius rinkimus, kur 
republikonas gavo 7,000 
balsų daugiau už Savage’ių. 
Wallace sakė, jog dabarti
nių rinkimų vajuje Savage 
padarė klaidą, kad jis “ne
kalbėjo už reikalą pažan
gios užsięninės politikos.” 
Tuo tarpu republikonų 
kandidatas, meškeriodamas 
dešiniųjų demokratų bal
sus, bažijosi, kad jis pilnai 
remia užsieninę Trumano 
politiką. / Tačiaus Wallace 
priminė, jog Savage, pir- 
miaus būdamas kongresma- 
nu, Visuomet balsuodavo už 
pažangius sumanymus.

ANGLIJA GLOBOJA 
JUGOSLAVŲ FAŠISTUS 

Bęlgrad, Jugoslavija. — 
Anglai perkraustė iš Itali'-, 
jos 12,000 jugoslavų pabė
gėlių įangliškąją Vokieti- 
gėlių į angliškąją Vokieti- 
vijos reikalavimų juos na
mo grąžinti.. Tarp pabėgė
lių yra bent 800 karinių 
kriminalistų, žiaurių Hitle
rio įnagių prieš jugoslavų 
partizanus.' Anglai palaiko 
ir karinę tų pabėgėlių or
ganizaciją su jų komanda.

44 Nagy’o sėbrus, kurie 
drauge su juom planavo 
nuverst demokratinę Veng
rijos respubliką. Socialistų 
pirmininkas Szakastis pa
reiškė, jog Nagy su tąis sa
vo bičiuliais norėjo įsteigti 
tokią valdžią, kaip buvęs 
fašištinio diktatoriaus Ni- 
cholcr Horthy’o režimas.

Szakastis sakė, kad jis- 
pats patikrino dokumentus, 
parodančius kaičią tų są
mokslininkų prieš Vengri
jos demokratiją. Tai doku
mentai, kuriuos priminė
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Tęsiasi Franci jos 
Gelžkeliu Streikas

Paryžius, birž. 10. So-' 
cialistas Franci jos premje
ras Ramadier sutiko pasi
tart su streikuojančių gelep 
žinkeliečiu atstovais. Bet 
jis neužtikrino maisto kai
nu numušimo nei algų pa
kėlimo darbininkams., To
dėl. tęsiasi visuotinas gele
žinkeliečių streikas. Ant
radienį praneša, kad prem
jeras gal įves Aet karinį 
apgulos stovį prieš strei- 
kierius. Tuo tarp sustrei
kavo didžiojo Etienne geso 
ir elektros fabriko darbi
ninkai dėl algų, ir kainų;

Prasideda Briggs Auto 
Darbininką Streikas

Detroit, Mich. — Pradė
jo streiką 20,000 CIO uni- 
jistų prieš Briggs .automo
bilių viršų kompaniją. Sam
dytojai atmetė unijos rei
kalavimą pridėti pusdvylik- 
to cento algos valandai, 
skaitant nuo balandžio7 28 
d., ir nesutiko duoti 6 pil
nai ąpmokamus šventadie
nius per metus. Iš'pritari
mo Fordo formanų-darbve- 
džių streikui sustreikavo ir 
kai kurie kiti Fordo dar
bininkai.

Bela Kovacs, buvęs Smul
kiųjų žemės Savininkų 
Partijos sekretorius,- Kuo
met Kovacs buvo areštuo
tas, jisai savo ranka pasi
rašė prisipažinimą ir liudir 
j imą apie savo, ir/kitų suo
kalbį dėL respublikos . val
džios nuvertimo. '

^Teisingumo ministras Is
tvan Ries pranešė, jog ta
me sąmoksle veikė ir buvęs 
užsienio reikalų ministras 
Janos Gyoengyoeszsy. ”

ORAS.— Rusią šilta.
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JUNGT. VALSTIJOS TAPO 
PASAULINĖS REAKCIJOS 
GŪŠTA. SAKO WALLACE
Prez. Trumano Reikalaujamas Verstinas.Karjnis Jaunuolių 

Lavinimas, Girdi, Veda j Didžiojo Biznio Diktatūrą

*

Newark, N. J. — Buvęb 
Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidentas Henry A. Wallace 
čia birž. 9 d. pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos tapo 
pasaulinės reakcijos gūšta, 
ir tatai supranta žmonės 
beveik visuose pasaulio 
kampuose. Trumano val
džia stengiasi sustiprinti 
prieš-demokratinius Grai
kijos valdovus, ginkluoja 
Lotyniškos Amerikos kraš
tus ir nubaltino Argentinos 
diktatorių Juaną Peroną; 
dabar Jungtinės Valstijos 
bendradarbiauja su reakci
ninkais visame pasaulyje 
prieš paprastus žmones, 
kaip sakė Wallace pen
kiems tūkstančiams žmo
nių, susirinkusiems Mosque 
Theatre. Jis buvo pakvies
tas New Jersey valstijos 
Nepriklausomingų Piliečių 
Sąjungos.
KELIAS Į HITLERIO 
GARBINIMĄ
Jeigu ir toliau taip eis, tai 

po kelių metų- amerikonai; 
girdi, pradės -garbinti Hit
lerį ir Mussolinj, kaip did
vyrius, kurie praskynė 
Amerikai-kelią kovoje prieš 
Rusijos komunizmą. ‘ Bet 
Europos ' žmonių dauguo- 
menė neis karau prieš- Ru
siją, kaip reikalauja Tru
mano mokymas.

Jungtinių Valstijų val
džia dabar, lyg klejodama, 
— šakė Wallace, — bando 
apginkluoti visas tautas, 
kurios tik nėra Sovietų įta
koje. Tatai tiek daug lė- 
šuotų, jog ta svajonė neį
vykdoma, ' o viso to vaisius 
būtų karas; bet Amerikos,, 
duodami ginklai gali būti 
pavartoti ir prieš ją pačią.
SANTARVĖ SU SOVIE
TAIS — SVARBIAUSIAS 
REIKALAS

“Didžiausias reikalas už
sieninėje mūsų politikoje, 
pareiškė Wallace, — yra ne 
atskiras taikos sutartis da
lyti su Vokietija, kaip siū
lo senatorius A. H. Van- 
denbergas ir Herbertas 
Hooveris; s v a r b iausias 
mums reikalas yra padary
ti taiką su Sovietų Sąjųn-

“Mes sykiu su Rusija tu
rime ištirti pasaulio tautų 
reikalus ir sykiu su ja ten
kinti tuos reikalus.

“Mes privalome' padėti 
Sovietų Sąjungai atsikurti, 
nes Rusija daugiau už vi
sus kitus nukentėjo ' nuo 
nacių armijos smūgių.”
DEMOKRATIJOS 
PRIEŠAI /

Wallace pabrėžė:
“Atspirtis priėšj;omuniz- 

mą yra sotūs pilvai ir pro
ga įmonėms visur gyventi 
ir tarpti. Neapsigaukime^ 
Jungtim Valstijų ir pasau
lio reakcininkai kelia ler- 
,mą, ištikrųjų nę komuniz
mo bijodami — jie bijo de
mokratijos.

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern State*.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. T.

Telephone: Stagg 2-3878

KYLIS Į KARINĘ 
DIKTATŪRĄ

“Karingiausias Jungtini 
Valstijų valdžios reikal 
maš dabar yra verstino ka
rinio lavinimo įvedimas 
jaunuoliams, sulaukusiems 
18 metų amžiaus, o tatai lė- 
šuotų apie du bilionus dole- .< 
rių kas metai.

“Aš smerkiu šį reikalavi- ; 
mą, kaip pradinį kylį di
džiojo biznio karinės dikta- 
tatūros. Jeigu mes norime

(Tąsa 5-tam puslp.)

Ferenco Nagy’o Atstovai 
Vogė, Nepripažindami 
Naujojo Premjero

Viena. — Ferenc Gordon, 
buvęs Vengrijos atstovas 
Austrijai, prisipažino, .kad 
jis ir kitas atstovybės na
rys pasigrobė vengrų val
džios pinigus, kurie buvo 
pavesti atstovybei globoti. 
Gordonas atmetė naująjį 
Vengrijos premjerą Lajoi 
t)innyeš’ą ir pabėgo iš a 
stOvybeš. Todėl" Gordon 
teisinasi, kad jis nepavogęs 
Vengrijos pinigų, bet gir 
tik paėmęs juos į savo glo
bą ir sulaikęs nuo premje
ro Dinnyes’o valdžios,

Vengrijos atstotas Tur
kijai, Belą Andhazi-Kasnya 
praeitą savaitę pakelbė, t 
kad jis apleidžia tą viet^, 
nes nepripažįsta naujojo 
vengrų premjero. F 
traukdamas, jis išsinešė 
atstovybės pinigų. > Pąskui 
Andhazi*- Kasnya gailėjosi

Mahometonai Užgiriu 
Indijos Skaldymą

New Delhi, Indija. —• 
hometonų Sąjungos taryba 
užgyrė Anglijos planą - 
padalint'Indiją į dvi atski
ras valstybes: mahometonų 
Pakistaną ir indusų Indos- 
taną. Mahometonų vadai 
atsišaukė į saviškius ir į 
indusus nustot skersį vieni, 
kitus. *

PRIIMTA DERYBŲ PLANAS J 
DEL KORĖJOS VALDŽIOS

.Seoul, Korėja,—Ameri
konų - SoVietų komisija su
sitarė dėl plano, pagal ku
rį derėsis dėl tautinės val
džios sudarymo visai Korė
jai. Į derybas kvies ir ko
rėjiečių vadus, kurie tinka
mai, atsakys į statomus 
klausimus.

, Washington. — Ameri
kos valstybės sekretorius 
Marshallas, kaip ir Chur- 
chillas, perša “Suvienyti 
Europos Valstybes.”
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Nors Nelaimėjo, Bet Gerai Pagąsdino
Washington© valstijoje Olympia distrikte rinkimuo

se laimėjo republikonas Mack prieš demokratą Savage. 
Bet laimėjo tiktai 1,500 balsų dauguma. Gi pernai ru
dens rinkimuose republikonų kandidatas buvo laimėjęs 
prieš tą patį demokratą 7,000 balsų dauguma. Tai reiš- 

,kia, kad republikonų įtaka žmonėse per šiuos keletą mė
nesių smarkiai nupuolė.

Svarbu ii’ tas, kad Savage yra žinomas kaipo pažan
gus demokratas, Wallace idėjų pasekėjas. Jis yra pasisa
kęs prieš Trumano užsieninę politiką, tuo tarpu republi
konas Mack atvirai agitavo už “Trumano Doktriną.”

D^bar abiejų didžiųjų partijų politikieriai analizuo
ja rinkimų rezultatus ir savaip juos aiškina. Republiko- 
nai džiaugiasi, kad jie vėl į Kongresą išrinko savo žmo
gų, o demokratai tuose rezultatuose .mato jų įtakos pa- 
augimą.. Visi tūri nukreipę akis į 1948 metų rinkimus. Ši
tie’rinkimai aiškiai parodo masinę liaudies kryptį į kai
rę. To politikieriai negali paslėpti.

New Yorko komercinė spauda bijo, kad šitie rinki
mai aiškiai parodė Wallace idėjų įtakos pakilimą Wa- 
shingtono valstijoj. Nuo to, girdi, negali užsimerkti nei 
republikonai, nei dešinieji demokratai. Abieji jie bijo 
trečiosios partijos judėjmo. •

Pavojas Didelis ir Rimtas
Niekas neabejojo, kad ir Senatas užgirs Tąft-Hart- 

ley vergovės bilių, bet daug kas nesitikėjo užgyrimo’ to
kia didele balsų dauguma.' Tiktai 17 senatorių balsavo 
prieš bilių, o už bilių — 54. Tai daug daugiau, negu du 
trečdaliai.

Abiejų partijų reakcijonieriai nesitveria džiaugs
mu. Jie sako: Mes dabar nepaisome prezidento Truma
no. Tegul jis, jei nori, vetuoja, mes bilių užgirsime dviem 
trečdaliais balsų abiejųpąę butuose ir’jis t^ps įstatymui

Jie turi pamato džiaugtis. O darbo unijoms susidarė 
labai didelis ir labai rimtas pavojūs. Pavojus- tame, kad 
jeigu ir pavyktų prezidentą paveikti bilių atmesti, Kon-, 
gresas gali jį padaryti įstatymu be prezidento parašo!.'

Vilties, žinoma, nereikia nustoti. Galimas daiktas, 
kad, jeigu prezidentas* bilių vetuotų, daugelis' demokra
tų balsuotų už palaikymą prezidento, nors dabar .jie bal
savo už bilių. Todėl darbo unijos nesiliauja raginusios 
prezidentą Taft-Hartley bilių vetuoti.
' • Visa pažangioji Amerika remia šias darbo unijų 

pastangas. Visa Amerikos demokratijos ateitis surišta 
su šia kova prieš Taft-Hartley vergovės bilių. Šitoje 
kovoje republikonų ir reakcinių demokratų'laimėjimas 
būttį laimėjimas demokratijos priešų ir didelis pakrypi
mas linkui fašizmo. ’* ! ; . i I i- • t

Kaip. Šaukia, Taip Atsiliepia
Komercine spauda labai susirūpinusi padėtim Bal

kanų1 šalyse — Vengrijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje. Ra
dijo komentatoriai taip pat nepasitenkinę. Padėtis esan
ti baisi" ir pavojinga. Komunistai tuose'kraštuose 1 ešą 
pasinioję gražiai' apsidirbti sū opozicija.

Pagaliau ir Italijos Komunistų Partija išleido ma
nifestą* prieš de Gaspėri kabinetą, iš kurio iššluotu ko
munistai i? socialistai. Komunistai ragina visas kairią
sias partijas susivienyti ir seime*pareikšti naujam kabi
netu? nepasitikėjimą? • •

‘•’tJž tai !tisą, žinoma, kalta Tarybų Sąjunga.
Washihgtonas irgi labai susirūpinęs susidariusia 

padėtimi, Valstybes sekretorius Marshall jau turįs para
šęs ^Tarybų Sąjungai protesto notą.. Mūsų vyriausybė jo
kiu būdų netylėsianti ir ‘neleisianti Balkanuose ir kitur 
Europoje komunistams savo politiką pravesti.

. Gaila, kad niekas nenori saitai ir rimtai į šį reikalą 
pažvęįgti. Rinitai ir šaltai gį pažvelgę,- mes1 rasime, jog 
čia atsiliepiama taip, kaip šaukiama. ' ...........

Kas gi pradėjo “karą” prieš komunizmą?
Rats prezidentas Trumanas prieš keletą menesių 

atėjo į' Kongresą ir pareiškė, kad Amerika visur skelbia 
karą komunizmui. O kad tie jo žodžiai'nebūtų tiktai žo
džiais, tai jis pareikalavo, kad Kongręsas nutartų pasko
linti Graikijai ir Turkijai $400,000,000. Amerikos'mili- 
tūriniai pasiuntiniai jaū' darbuojasi tuose-' kraštuose. 
Tuojau buvd paskelbta,* kad mes apgįnklųęsimę Ir.ąną 
prieš kortiunist(ls;-ir'‘Tarybų Sąjungą.'Mūsų inspiruoti 
FrūricūzijosIr Italijos reakcijonieriai tuojau'paskelbė 
karį k^foūništanis ■ fe ‘iššlavė juos išlaidžių.' Ghmijoje 
mes remiame CHiang Kai-sheką’ prieš kbmūhįstuš’. Bra
zilijos valdžia mūsų įtakoje paskelbė Komunistų Parti
ją nelegališka ir įvedė pusiau fašistinį*'rėžimą. Mūšų 
prezidentas‘siūlo tuojau mihtariniai- apVįeriyti ir geHaū 
apgirikluoti abiejų ‘ Ame'rikų 'respublikas.’ '' ’’ 1 - -

Vadinasi,'visais frontais AmėVika pradėjo- ofensyvą. 
Šitas ofenšyvas pajėgė '-išvyti iš " Valdžių komunistus 
Francūžijoje ir Italijoje, bet> matyt,* jis* duoda Visiškai 
priešingus režultatūs Balkanų kraštuose. lWį 'atrbdb,

Vyriją W Laisva!
w “Jungtinės Valstijos re

mia tūW žmones, kurie mo- 
jošĮ (įversti Venfrijo^ vy- 
riaūsiyfeį ir įkiirtK ėr^acihę 
lioPHiy^ diktatūrą...” 
’'Tai*žodžiai grafo' Michael 
Karolyi’b, liberalo, buvusio 
pirmojo Vengrijos prezi- 
dėntb; — žmogaus, kuriam 
didžiai rūpi'Vengrų taūtpš 
ateitis. ; ............. ......

Grafas Karolyį yra anti
fašistas, per ilgus m^tus 
kovojęs prieš Horthy’o re
žimą Vengrijoje,’ atvirai 
pasmerkęs -'Vengrijos' ’ ^di
duomenę”, remiančią fašiz
mą. Karolyį' turi 72 -metus 
amžiaus iy* yra liūudieš my
limas irv gerbiamas.: ; ‘

Šis žymaus 'liberalo bal
sas, be abejo, nepatiks 
tiems mūsų ponams,’ kurie 
triukšmauja dėl! to, kam! 
Vengrijoje bųvb padarytas 
“perversmas”', kam ten 'ta
po suvaldyti demokratijos 
priešai, besisiekią palaidoti 
respubliką ir 'Vengriją pa
daryti antra Graikija. ’

Daugiau Negu Aišku ų. .v y.“ t .. '
Šiandien jau užtenkamai 

turime davinių, kad pada
ryti atitinkamas išvadas iš 
to; kas šiuo metu vyksta 
Vengrijoje.

1945 m. ' rinkimuose į 
Vengrijos p a r 1 a m.entą, 
smulkių savininkų partija 
išrinko daugumą savovkan
didatų. Vadinasi, ši partija 
buvo didžiausia partija, ta
čiau ji viena Vengrijos val
dyti negalėjo: valdžią suda
rė keturių partijų atstovai, 
įskaitant komunistus ir so
cialistus. Bet smulkiųjų sa
lininkų partija pastatė sa
vo prezidentą ((Zoltan Til- 
dy) ir premjerą (Ferenc 
Nagyy.c ■ y ; ■;
’ ' Smulkių 4 savininkų pąrti- 
ja, tačiaii, riebuvo Wieninin- 
čįų ‘partiją, —- 'tai buvo 
dviejų sribvių partiją. Deši- 
fiyš’is spa'rnas aiškiai pasi
rėdė esąs pro-fašistin.; kai
rysis sparnas .— vis labiau 
liriko į bendvą veiklą su ko
munistais' ir socialistais, 
kad išvien ginti respubliką.

Ferenc Nagy . priklausė 
dešiniajam sparnui^ bet*'jis 

, mokė j a dvi veidžįauti: vie
šai Sakėsi ėšąš : ■ liaudies 
draugas, o slaptai — dirbo 
liaudįes priešams,

Prieš kiek laiko,, buvo su
imta visa eilė Vengrijos ka
riuomenės vadų už pro-fa- 
šistinius suokalbius.

Vėliau buvo suimtas 
smulkiųjų savininkų parti
jos generalinis sekretorius, 
Bela Kovacs, kaltinamas 
suokalbyj prieš demokrati
ją. Visą tai mepapraštąi 
suįdomino smulkiųjų1 savi
ninkų partijos narius. “Kas 
čia darosi?” jie klausė. 
“Kur mūsų yadai mus' ir 
mūsų šalį yeda?”

Neužilgo paaiškėjo, kur 
link tie •/ “vadai” siekias! 
krašta vesti.. Bela Kovacs, 
klausinėjamas, parašė saVo 
pareiškimą - išpažintį. Jį 
pats pluhkšna parašė, ir po 
juo pasirašė'ir šiandien ta
sai prisipažinimas yra Ven-

•grijos vyriausybės žinioje. 
Paaiškėjo, kąiJ'jis patri, KŪ- 
vabš,’ Nšgytf kiti dešinie
ji1 smulkių jų savininkų par
tijos^ šulai,darė šąhiokŠĮų 
ir lauke, —- laukė pasitraū^ 
kimo iš Vengrijos sovieti
nės armijos. Kai tik jį pa
sitrauks, tuomet jie praves 
prieš4 ‘respubliką savo pučą!

Suokalbininkai tarėsi su 
anglais, jie tarėsi su veng- 

.. rų • fašistų armi j a,"1 esančia 
britų žohčje' Austrijoj, jie 
tūreši šū višais respublikos 
priėŠAįs t tarėsi 
rėšprbgbšP ;sa^b prūžūtih- 
gįėųiš'1 planamsį gy vemriian 
pravesti

Ferenc Nagy suuodė, kad 
išeis ‘ kaš -nors negardžiai 
kvepiančio iš Kovūcs’o ty
rinėjimų. Del to jis pasprUT 
ko į Šveicariją ir ten būda
mas rėžįghh^pls premjero 
Vietos. Jis gerai žinojo, 
kad, jei j is būjbų Vengrijoje, 
liaudis' jį sučiupti! ir baus
tų : kūipb išd$id^ą!.' 'ų s ■

Na, ir dėl/to kilo skanda
las. Amerikos vyriausybe 
atsistojo advokatauti Na- 
gy’iui, skelbdama, būk Ven
griją užimą komunistai. •

Kad Vengrijos komunis
tų įtaka liaudyje smarkiai 
auga, kad smulkiųjų savi
ninkų partija bjauriai susi
kompromitavo vengrų tau
tos akyse— tiesa. Tačiau 
Vengri jos. Komunistei į pa
dėtį žiūri plačiomis akimis: 
jie žino, kad smulkiųjų sa
vininkų partijoje yra žmo
nių, kurie neina Nagy’o pė
domis, ir kad tie žmonės 
gali net ir Nagy’io vietą už
imti. Kaip matome, naujuo
ju Vengrijos*premjeru yra 
tos pačios smulkių savinin
kų partijos (kairiojo spar
no) narys, Lajos Dinnyes.
* Ko Siekiamas!?

Ko naujoji vyriausybė 
sieksis? Ne sutarybinimas 
Vengrijos jai rūpės, — ne! 
Pirmiausiai 'šiai vyriausy
bei rūpės apvalymas valdiš
ko aparato nUo konspirato- 
rių-sąmokslininkų, sutvirti
nimas demokratinio fronto 
ir ėjimas prie naujų parla
mentinių rinkimų, kurie į- 
vyks neužilgo.

Vengrijoje žemės refor
ma pravesta ir tai padary
ta tik griežtai reikalaujant 
komunistams ir kairiesiems 
socialistams. ' k

Tačiau daugybė fabrikų 
dar tebėra privatinių kapi
talistų rankose. Didžiausi 
bankai —- kapitalistų ran
kose’. Norint užduoti reak
cijai smūgį, tenka suvisuo- 
ūiėninti didžiuliai fabrikai 
ir bankai;- ' * ••r
' Prie to naujoji vyriausy

bė iF žygiuos- 1 J" • ’ 
! jNaūjŪsiš Vengrijos prem
jeras ' '• yra *gerai žinomas 
vengrų tautai', kaipo'libera
lūs ir pažangus žmogus. Jis 
būvd juk ir''NągyTo ‘kabi
nete1 — ėjo karo - ministrė 
pareigas. 1 *’ < - ’*•

ėjo karo miništrb 

, ' Taigi,' iš tikrųjų, Vengri
joje neįvyko jokia revbliū- 
cija, o tik Vengrijos res
publika tapo atstatyta į tas 

.... ... ■ i ; ................ ... .
natūralūs pasipriešinimas atbą apsisaugojimas.

Vengrijoje pakeitimas premjero padarytas grynai 
kpnstitūdiniu keliu: Jokš trukšriias tęp padėties nėbepa- 
keis. Bulgarijoje suareštuotas koks ten Petkovas,’ opo
zicijos lydėhiš.; ’ Prieš jį yra' kaltibW^i^ir  ̂jiš^ bus teifeiū- 
rilūs.'‘ Bulgarijos *premjėraš Dlftii#bv 1 pareiškė’,1 kad: tai 
yra grynai vidinis Bulgarijos reikalas. Jis pataria pa
laukti1 teismo? ■ rČia irgi, ’ kaip iriątoši, protestai nieko 
iįhĮpagelbjš?’ ■' ’’ so W? r;
lJ|rMū'štį‘ penatas gerai padarė, kad užtvirtino taikos su
tartis su ItūJija, Vėngrijū/ Bulgarija ir Rumunija; Daug 
s vi’ i kiau bū§ Amėrikfpš žmonėms5, jėigu’ tos šalys būš: 
liktbsT?savb'VidihiUs‘ reik^lU& tvarkyti taip, kūįp gėriau-- 
siaf išmano if štipranta/ ,Jdse smąrkįaį pasiVeiškiū 'nau
joji demoki’atija — paprastosios liaudies demokratija. 
Prieš ją griėžtūi nusistatęs ftų šūlių rėūkėįnis ęlėirhėritas. 
Mūsų šalies* tam elementui simpatijos riežūda ‘ijėU-gėho, 
nei ^a^bės.;’ 'b1 • /-k-o’’’’« subir/r/ ■ UfO??.’ ' j. •rerą.'

vėžes, kuriose ji buvo atsi-

Ko. išversti ,ir įšūjęti’^ fa
šistines vėžes. ;

Naujasis premjeras pa
sakė spūudos korėšpbhden- 
^amsrTūUūK' į.

^ąųioji vyrįaugybę dės 
po- 

litinių ir ekonominių pasie
kimų, pada r y t ų bėgy j e pa
statų j ų '■ d vie j ų metų. V eng- 
rijos demokratija smarkiai 
pabaus tuos, kurie bandys 
pakenkti šiem?1 siekimams 
arba kurie kels suirutes dėl 
savo individualinių ^ttitere-

Vengrija sieksis būti tik
roje to • žodžio prasmėj e 
liaudiška respublika — pa- 
naši (\x;h o Slovakijai. Veng
rija yra apsupta iš trijų pu
sių • liaudiškų respublikų,— 
iš jų ji‘gaus paramos. , 

■ Vengri ja ■ dės ’ pastaugi i 
būti "geruose santykiliose su 
Tarybų Sąjunga ir kitomis 
did^iošiomi^ ’ ?pasaiili8 ■ vals- 

' tybemis. 11 Tary bų Są j u n ga 
jos 'yra ir bus artimiūtisias 
draugas ir kaimynas(Veng
rija' • Tubežiūojašį šū: Tary
bų Ukraina).:iL’; *. * *

Kaip matome, Vengrija 
šiandien vykdo tuos'paža
dus, kurie buvo padaryti 
prieš virš porą lūetų, kada 
buyo eita prie respublikos 
.įkūrimo. v ’

Mūsų krašto viešpačiai, 
besivadovaudami “Truma- 
no doktrinav‘, tikėjosi neuž
ilgo Vengriją paversti ant
ra Graikija. Bet tai jiems 
skaudžiai nepavyko. Dėl to 
nūnai leidžiama tiek daug 
štymo prieš naująją Veng
rijos respublikos valdžią, 
prieš “komunistinį terorą” 
ir kitus neapgalvotus, iš
pūstus’ burbulus. \

Prieš porą savaičių, Ni- 
caraguoje tūlas generolas 
$om6za nuvertė teisėtai iš
rinktą/ krašto ’ prėzidentą, 
tačiau prieš tai Washington 
naš •nesako nieko, o ‘jei ką 
ir sakys tik dėl mados. *

O kai Vengrijos liaudis 
sučiupo už uodegos tūlus, 
išdavikus ir juos pastatė 
ten, kur reikia (tūli, beje, 
pabėgo), tai dėl to diena iš 
dienos mūsų spauda, radi
jas-ir kiti “dėhiokratal” 
skandąlina be mieros ir 
čiehids!1' ’

Grafas Karolyi padarė 
dar vieną reikšmingą Ame
rika! pastabą:

“Ateis laikas, kai Ameri
ka suras/ kad ji pražiopsojo 
puikią progą pąsįfilyti Ęu-» 
topai Naująją Dalybą.”

Tiesa!' Užuot siūlius Eu
ropos žmonėms, Europos 
tautoms naująją dalybą, 
mūsų valdovai siūlo jai at
gyventą hooverizmą, -mūris 
tegali Europai ir > visam 
pasauliui didžiausią nelaU 
mę ūtiiėšti. ■ -

Tai ne velionio Roosevel- 
to receptas! »

- Nepriėmė tos filozofijos 
lenkai, jugoslavai, rumunai 
ir ■ bulgarai, nepriims jos 
nei vengrai. -

Viskas rodo, jog Vengri
ja buS laisva liaudies res
publiką?'' ’ ‘ ' ?

W M. Galipfe.
. '.......................... ......'..................’ l.ii..4il.«<W.i..Mįi itl ll'li'tl 

Politinių Mokyklų , ■ *
Vadovų Seminaras v
' KLAIPĖDA: Kovo 3 d.
baigė saVo -darb^ tarpapskri- 
tinis politinių mokyklų \ vado
vų seminaras, kuris truko tris 
dienas? Seminare dalyvavo 
apie'30 politinių mokyklų va
dovų, iš Klaipėdos miesto bei 
apskrities, Kretingos; • Šilutės 
ir Pagėgių apskričių.- Semina
ro dalyviai išklausė eilę pa
skaitų apie partijos įstatus, 
apie partijos organizabiriiuš 
pagrindus, /apie ■ pėūkinetiiiį 
planą. Kovo ’2 d? seminaro 
dalyviai apsilankė Klaipėdos 
tfeątrę/ klir ; žiūrėjo vaidinimą 
“Eglė žalčių karalienė.’’ ' 0 /

pa-

TAIP ATRODO
t —- _ . - . - -

Kada prezid. Trumanas 
paskelbė savo tęzius, kad 
jis- gčlbės ■ visas tas val
džias; kurios kovos prieš 
komunižmą, taipgi net ir 
tas, grupes, kurios kovos 
prieš komunizmą, tai lietu
viška taryba su grigaiti- 
niaiš ir ‘ šiihūtiriiūiS ’ iiėt’ į 
aukštą pašoko. Mat, / ir 
jiems proga pasitaikė pasi
rodyt su savo darbais./

:’.A' > !"'-

Dar kad kiek, gal būt 
sudūrę “Lietuvos valdžią” 
Jungtinėse Valstijose, ir 
laukę, kada mūs šalies jau
nuoliai (kariuomenė) išvys 
Lietuvos vyriausybę ir jos 
kariuomenę į rytus.

Tuo laiku mūs komerci
nė spauda, radio komenta
toriai, kunigai, pryčeriai 
išsižioję šaukė, kad bolševi
kai nori visą pasaulį užim
ti, visas tautas pavergti 'ir 
net mūs Šalies valdžią nu
versti.; Tokius kaltinimus 
padarius, prez. Trumanui 
buvo-lengviau' išgauti iš 
kongreso “šelpimui” Grai
kijos ir Turkijos, nes tik 
ten'buvo ūmūs reikalas.

Net buvo tokių straips
nių' žurnaluose, kad Brita
nija turi būtinai prisijung
ti prie mūs ir ji nebus mūs 
paHriėrka, bet bus mūšų 
šeimos narys ir vadinsis 
Junior. Tada Sovietus tikrai 
“sukehuošim”. Bet1 dalybai 
gyvenime vykstū ne taip, 
kaip kas nori, bet taip, 
kaip i situacija susideda.

Štai, po davimo 450-mi
lijonų dolerių “šalpos” 
Graikijai ir Turkijai situa
cija pasikeičia. Mūs palies 
užsienių reikalų ministras 
gen. Marshall paskelbė, kad 
daugiau tokių šalpų nebus 
duota <be ^uodugnio ištyri
mo.1 Vadinasi^ ir lietuviš
kiems taĄrbininkamš ’ išny
ko proga. Ir jieftis liko tik 
sapn'ūs.- ’ ’ ’ • 1

Po Maskvos konferenci
jos pasirodė, kad “sukenuo- 
ti?- Sovietus nėrū taip leng
va, kaip kad buvo mūnoma. 
Dabar jaū1 skelbiama;1 kad 
irius " šalies / S tate Depart- 
ihėntas išdirbs naujus pla
nus ' savo riai’bam’s užsiėny. 
Koki jiė' buš, pagyvensime, 
pamatysim; • • ’ •

Detroito “Free1 Press” 
savo editorialė (5-25) ra
šė" apie Trurriano doktriną. 
Ten aiškiai pasakyta, • kad 
ta “pašalpa” Graikijai ir 
Turkijai “now turns up in 
the !'fofm >t>f airfields in 
those countries whidi can 
be Ūšeiį ąsfsp?iri^boūM 
against Russia if Stalin 
makes any hostile moves 
in The Mid-East.” ” ” » 

•DaF ne viskas. Ten nu- 
r odom a, kad bilę reikalfli 
p^iėjūšį Ariiėrikos bblnbČ- 
riaf gali lehgyai!'be sūstbjĮ- 
riicri perlėkti Sovietų iė- 
W į ^AIŪšką "šų prilfddub- 
tūis/ bombomis/ bombnę- 
šiais. IK rašoūi'a pareiritaiš 
faktais, ne* gąšdiriiirials.17 •

Tol i aus priduria: “It is 
a bliįht, direct cburše" of 
Action-' but: ąlso one ^vhięh 
air history reveals as lead
ing down thė'tbūd to ,wąr.

1 ^Wh’čfe? h' Ohly Russia 
can make that decision/’ • 
' ”Vadinami, įneš. jail ‘prisi
rengę'eiti į karą, jėi Rtišį- 
ją.'hbri/ gąliiųe ‘pradėti^T-ąi 
tokia5 TrUrii'aWoTdok^rina!
P(..V *•’’

Lipmann rašė, kaį Bri
tanija imū kitokį kelią Šia-

kontinentas, pilnas visokį^ 
tūftų* ir tinkama ’ vieta' tę* 
simui imperijos.. Žinoma, 
nesuminėjo, kad ten daug 
-yra ir^VOrgų, dar necivili
zuotų, juodos odos žmo
nių. O ta^ihWi svarbu tur
čiams ir valdonams, ypatin
gai Anglijos imperijos vieši 
Račiams.

Juk Anglijos salos šiuo 
laiku atrodo; kaip didelis 
lapas prūde, ir varlė tupi 
ant jo. Ęilė priešui pasiro
džius, varlė šoka į vandenį. 
Tai Anglijos viešpačiai da
bartiniu laiku bando susi
kurti sau lizdą Afrikoj. O 
Afrikos kontinentas, tai ne 
salos Atlantiko vandenyne, 
vadinamos Anglija.

Jau nuo.seniai yra žino
ma, kad, kas Afriką valdo, 
tas valdo ir Europą, ypa
tingai vakarinę dali. z

Gal todėl Anglija jau da
ro nusileidimus Lenkijai ir 
net Sovietų Sąjungai, kad 
netapus Jungtinių Valstijų 
Junior.

Bet toks Anglijos pasisu
kimas i sumaišė Jungtinių 
Valstijų diplomatinius -žy
gius prieš Sovietų Sąjungą. 
Dabar prez. Trumanas tik 
šaukia: apginkluokim Wes
tern Hemisphere.

Vietoj eiti prie taikos, 
kalbėti apie ją, rengtis prie 
jos, tai mūs šalies valdonai 
kalba .ir rengiasi prie karo. 
Tai gero žmonijai nedaro.

. ; ' į, *l* * '

Dąugelis Laisvės skai
tytojų 1 yra Užsiinteresavę 
politiniais piešiniais. Dau
giausiai jie atkreipia domę, 
paėmus komercinę spaudą 
į rankas. Čionai ' išreiškiu 
savo mintį tų piešinių klau
sime. • • ’ t
ę Kiekviena tauta turi sa4- 
voc'simbdlius. Tūli tikri; o 
tūli išmislyti. Čionai rašūu 
apie išmislytus. O jūs, mie
li 1 skaitytojai, padarykite 
sau išvadą.

Jungtinės Valstijos turi 
Dėdę Šamą, Sovietų Sąjun
ga turi Dėdę Juozą, o Ang
lija turi Bulių Joną.

.(“Dėdę Juozą” sugalvojo 
buržuaziniai plunKsnobrai- 
žos tam, kad pažeminti Ta
rybų Šą jungą, parodant, 
būk ten vienas Stalinas vis
ką valdąs. Tar. Sąjungos 
žmonės to “simbolio1’ ne
prisiėmė ir, žinoma, nępri* 
siims, panašiai, kaip jie 
neprisiima meškos “simbo
lio”, kuris gimė carizmo lai
kais ir vaizdavo Rusijos at
silikimą. — Laisves Red.)

Dėdė Samas-yra pusėti
nai aukštas ir liesas vyras, 
bet labai turtingas. Jis ieš
ko pasaulyj sau draugų. Jis 
jų suranda, nes daug' jų ir
gi nori tapti turtingais. Ar
ba gauti' dovanų iš jo. Jis 
jiems Sako: vyrai, še didelė 
šuriia pinigų jums. Visą, 
ką jūs turite daryti, tai~ 
šokit vyrai, Šoku aš, tik da
rykit, kaip ir aš.

Dėdę Juozas, yra žemo' 
ūgio vyras,'ūsuotas, pypkę 
įsikandęs ^ūko. Bet turtu 
dar neturįs, kad nusipirkus 
draugų. Jis sako tiems, ku
rie jo klauso: šokit vyrai, 
šoku aš ir-darykit, kaip ir 
aš"." . ‘
• Bulius Jonas yra irgi ma
žo ūgio; pilvotas, ant kojų 
jau nestiprus. Jis atsisukęs 
prie Dėdės flamo klausia: 
kas pasidarė^ mano' vai
kams, khd hiahęs neklauso?

Pr. J-4nis.
me klausime. Girdi, ji ima 
gen. Siųųts patarimą. Juk, 
girdi, Arijai j oš lęūr ūlius su 
šėirna. ’Tihvyko ‘‘-ų- Afrikį, 
kųd įšvžfeiš salto oto,’ bėt 
tani, ■■ kad'teh^yria didėlis

Jugoslavijos teismas nu- 
smerkė sušaudyt J. ,Dangi- 
čių , kuris- sykiu su na
ciais kariavo prieš partiza^ 
nūs. ' '
J / ■ .................................* .2^/

2 pusi.—Laisvi (Liberty, Lith. Daily), Tree;, Birž. 11, *1947 ,



Darže Šią Savaitę

Daug*»
£

Vaiką Prižiūretuves . Linčai Negarbingai

Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo'žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Dvi gražuolės iš komiško veikalo “Up in Central 
Park,” išbuvusio ant Broadway per 16 mėnesių, iki 
šiol gastroliavusio po visą šalį ir dabar trumpam 

laikui sugrįžusio į City Cehter, New Yorke.
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wn Kas nors iš mums mielų žmonių atida* 
ve gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 

• 9 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!
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Moterys Buržuazinėje 
ir Tarybų Lietuvoje

Po Spalio Revoliucijos 
tariamai “nepriklausomo
je” buržuazinėje Lietuvoje 
tebeviešpatavo moters neda
lia. Ir tai nenuostabu: ne
gi darbo moteriai nuo to ta
po lengviau, kad ją engė 
“savi” dvarininkai, kad jos 
kraują čiulpė “savi” fabri
kantai?

Galima būtų patiekti 
šimtus pavyzdžių, kaip 
vargo darbo moterys bur
žuazinėje Lietuvoje. Net 
gabiausioms iš jų tarpo bū
davo užskleistos durys į gy
venimą. Štai, prisiminkime 
jauną talentingą meninin
kę Marcelę Katiliūtę. Kiek 
pasityčiojimų iškentė ji iš 
buržuazinės valdžios orga
nų, kol prasimušė kelią į 
meną. Tačiau ir tapusi žy
mia dailininke, ji negalėjo 
vystyti savo talento, kurį 
buržuazija bandė paversti 
amatu, pritaikyti jį smeto
ninių valdeivų interesams. 
Ir Marcelė Katiliūtė, nera
dusi savyje jėgų kovoti dėl 
geresnės dalios, nusižudė.

Arba,, štai, pavyzdžiui, 
kitos jaunuolės — Veroni
kos Lisauskaitės gyvenimas 
buržuazinėje Lietuvoje.

“Nežinau iš kur manyje 
nuo pat mažens kilo toks 
karštas troškimas mokytis, 
— pasakoja ji, — pati ne
galiu suprasti. Tėvai maža
raščiai, iš kaimynų vaikų 
taip pat beveik niekas nesi
mokė — nebuvo lėšų. O aš 
įkyriai prašiausi tėvo — 
leisk mane lankyti gimna
ziją.

Gyvenimas namuose bu
vo sunkus — duonos neuž
tekdavo, o atliekamo cento 
niekuomet nebūdavo. O kai 
tėvams atėmė žemę^ ir man 
teko eiti ieškoti darbo, ma
nęs “pasigailėjo” vaikų 
žaislų dirbtuvės savininkė 
ir priėmė mokine. Aš dirb
davau po 15 valandų per 
parą dėl duonos kąsnio.

• Verždavaus skaityti, bet 
samdytoja nemėgo, kai aš 
skaitydavau knygas. Kar
tą, užėjusi ir radusi mane 
skaitančią, ji netvėrė .pyk
čiu: išplėšė man iš rankų 
knygą ir sudraskė.

Dabar Veronika Lisaus- 
, kaitė — buvusio varguolio 
valstiečio duktė — rengia
si. stoti į Vilniaus Universi
tetą. Mokykloje ji gauna iš 
valstybės stipendiją, jai su
teiktos visos sąlygos moky
tis.

Buržuazinėje Lietuvoje 
moteris buvo laikoma nepil
naverčiu’ žmogumi. Jai bu
vo sunku gauti darbo; Už 
vieną ir tą patį darbą mote
riai mokėjo žymiai mažiau 
negu, vyrui. Moterys—dar
bininkės ir moterys — val
stietės dirbo po 12 — 16 va* 
landų per parą. Prie visuo
meninės ir valstybinės^ vei
klos moterys faktiškai ne
buvo prileidžiamos ir pan.

Aišku, tokiose ; sąlygose 
moterys negalėjo išvystyti 
visų savo gabumų.

TARYBŲ LIETUVOJE
Lietuvai įžengus į broliš

ką tarybinių respublikų 
šeimą, atsiskleidė naujas 
puslapis ir mūsų respubli: 
kos moters gyvenime. Ji iš
ėjo į platų gyvenimo kelią 
kaip lygiateisė vyro drau-

gė. Jai atsiskleidė 
gyvenimo perspektyvos. Ji 
užėmė garbingą vietą ga
myboje, žemės ūkyje, visuo
meniniame—politiniame bei 
kultūriniame gyvenime.

Šimtai moterų pasižy
mėjo stachanoviniu darbu, 
daugelis iškelta vadovau
jančiam darbui — fabrikų 
direktoriais, įstaigų vado
vais, gimnazijų direktoriais 
ir tt. Lietuvoje yra 6 tūks
tančiai moterų mokytojų, 
43% visų respublikos gydy
tojų yra moterys.

Moterys aktyviai daly
vauja mūsų respublikos vi
suomeniniame gyvenime. 
Tarybų Lietuvoje dabar 
dirba daugiau 11 tūkstan
čių moterų delegačių. Jos 
yra aktyvios tarybinių or
ganų ir bolševikų partijos 
pagelbininkės.

Rinkimuose į Lietuvos 
TSR Aukščiausiąją Tarybą 
mūsų respublikos moterys 
parodė savo kilnų tarybinį 
patriotizmą ir politinį su
brendimą. Rinkiminės kam
panijos metu 4020 moterų 
dirbo rinkiminėse komisi
jose, 8 tūkstančiai moterų 
dirbo agitatoriais, 39 mote
rys išrinktos Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
deputatais. Jų tarpe var
gingojo valstiečio duktė — 
audėja Majauskaitė, kume
čio duktė — odos apdirbi
mo kombinato darbininkė 
Filipavičiūtė, valstietė — 
valsčiaus moterų organiza
torė Gailienė ir kt.

Tarybų valdžia davę di
džias teises ir mūsų mote
riai—motinai. 1946 metais 
daugiavaikėms motinoms 
išmokėta daugiau kaip 65 
milijonai rublių valstybinių 
pašalpų. Daugiau kaip. 4,- 
700 motinų apdovanota 
“Motinystės šlovė” ordinu 
ir .“Motinystės” medąliu. 
1946 metais Lietuvoje buvo 
įsteigta 184 vaikų darže
liai, kuriuos lanko 7 tūks
tančiai vaikų.

Begalinį patriotizmą Ta
rybų Lietuvos moterys įro
dė kovoje prieš vokiečius 
okupantus. Nemirtingas ta
po Tarybų Sąjungos Didvy
rės Marytės Melnikaitės 
vatdas,- niekuomet neuž

mirš mūsų liaudis- tarybi
nių patriočių Birutės Karo- 
sienės, Aldonos Paškevičiū
tės ir kitų didvyrių, paau
kojusių savo jaunas gyvy
bes dėl savo gimtosios tary
binės žemės išvadavimo. 
Kas nepažįsta visų trijų 
laipsnių “Šlovės” ordino 
kavalieriaus Danutės Sta- 
nelienės. Pagerbdama jos 
kovinius nuopelnus, mūsų 
liaudis pernai išrinko .ją 
TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos deputatų. L. ir M.

Reikalingos ir 
Vaiko Gerovei

Perstato Pasauliui 
Mūsų Demokratiją

Naujos Jugoslavijos 
Motery Laimėjimai

Jugoslavijos moterys 
Tarptautinę Moterų Dieną 
sutiko dideliais laimėjimais. 
Sutinkamai su Jugoslavijos 
Federacinės' Liaudies Res
publikos konstitucija, jos 
turi lygias, šu vyrais teises 
ir plačiai pasinaudoja to
mis teisėmis, aktyviai daly
vauja visuomeniniame, val
stybiniame ir gamybiniame 
šalies gyvenime. Slovėnijos 
Liaudies Respublikoje, pa
vyzdžiui, vietinių valdžios 
organų — liaudies komite
tų — sudėtyje yra 1577 
moterys. . •

350 Slovėnijos moterų yra 
liaudies teismų kolegijų su
dėtyje. Moterys'taip pat ak-1 
tyviai dalyvauja valstybi
niame gyvenime ir kitose 
Jugoslavijos respublikose, 
užimdamos atsakingus pos
tus aukštuose valdžios or
ganuose; į Slovėnijos vy- 
riapsybę įeina du ministrai 
—moterys, Kroatijos finan
sų ministro postą taip pat 
užima moteris. Serbijos vy
riausybėje moterys, užima 
švietimo ir darbo ministrų 
postus ir kontrolinės komi
sijos pirmininko postą.

Naujosios Jugoslavijos 
moterys nenuilstamai kelia

savo kultūrinį lygį, 
merginų mokosi Belgrado, 
Zagrebo, Liublianos ir Sko- 
plės universitetuose. Dau
gelis tūkstančių moterų lik
viduoja neraštingumą bei 
mažaraštingumą rateliuose 
neraštingumui likviduoti; 
vien Serbijos Liaudies Res
publikoje 1945 - 1946 mok
slo 'metais rašto mokėsi 
daugiau kaip 106,000 mo
terų; daugiau kaip 100,000 
moterų mokosi neraštingu
mo likvidavimo kursuose 
Bosnijos bei Hercogovinos 
Liaudies Respublikoje.

Vis aktyviau Jugoslovi- 
jos moterys dalyvauja ga
mybiniame šalies gyveni
me; jos sėkmingai įsisavi
na naujas profesijas. Tūks
tančiai darbininkų savo 
kvalifikacijai pakelti lanko 
vakarines technikines mo
kyklas ir kursus. Serbijos 
moterys savanoriškai per
nai atidirbo atstatymo dar
buose daugiau kaip 66,000 
darbadienių. Bosnijos bei 
Hercogovinos Liaudies Res
publikos Livnų. apygardoje 
moterys vietoje okupantų 
paliktų degėsių pastatė 
1800 naujų namų valstie
čiams. ' T-a.

Šalta “hamė” (jeigu turi 
gerą šaldytuvą) sutaupys 
daug darbo ir laiko. Tik ke
lias niinutes ims pagaminti 
karštą vakarienę* su šmoteliu«, 
hamės prie kiaušinių ar prie 
makaronų, šviežių daržovių. 
Lygiai gerai prie šaltų salads.

Prosai yra apvilkti plona 
luobele chromiumo. Reikia 
saugoti nuo ąubraižymo. 'Pa- 
svilus krakmolui, drėgnu sku
duru atmirkyti, nuvalyti, o 
tada nušvitinti ’ švelniu sida
brui valytuvu ir nuslidinti 
vašku ar parafiną, '>

Vaikams prižiūrėtuvįų 
mes Reikalaujame atžvilgių 
jų reikalingumo ypatingai 
vienišoms motinoms, kurios 
turi ^Uždirbti vaikams ir 
sau pragyvenimą, taip pat 
ir toms, kurios privalo pa
dėti uždarbiavimu dalies 
pragyvenimo.

Taip pat reikalaujame iš 
atžvilgio į reikalą moti
noms laiks nuo laiko pasi- 
liuosuoti pailsini f laisvai 
nuo rūpesties vaikais.

Vienok vaikų auklėjimo 
specialistai', atranda, jog 
vaikų prižiūretuves reika
lingos ir paties vaiko .gero
vei. Ateityje, sako jie, į tą 
bus kreipiama ' daugiausia 
domės. Jie nurodinėja, jog 
net nuo antrųjų;metų am
žiaus vaikui jau reikia jo 
paties amžiaus draugų. 
Ypač to reikia, kur vaikas 
auga vienas šeimoje. Ta
čiau* ne mažiau vienišas jis 
bus ir didelėje še'imoje, jei
gu kiti vaikai bus skirtingo 
amžiaus./ O 'jie tikriausia 
būna skirtingo, išskyrus 
dvynukus.

Mažame amžiuje ir porą 
metų sudaro didelę skirtu
mą.

Pobūvis gu jo paties am
žiaus vaikais, geroje aplin
koje ir priežiūroje, to dar
bo specialistams vadovau
jant, pataisytų vaiko nuo
taikas, prirengtų jį laips
niškai prie ryšių su išlau
kiniu pasauliu. Taip pat 
laipsniškai pripratintų ir 
motiną suprasti, v kad au
gantis vaikas yra dalimi 
susiedi jos',. dalimi' visuome
nės. Gerai vedamos .prižiū- 
tuves turėtų padėtį ir vai-, 
kų su tėvais santikiams ge
rinti, sako vaikų auklėjimo 
srities žinovai. R-ė.

Taip pareiškė daktarė 
Gene Weltfish, Amerikos 
Moterų Kongreso preziden
tė, pasikalbėjime su? reporte

riais išvakarėse tos organi
zacijos konferencijos ryti
nėse valstijoj.,

“Ką jūs manote, jie '(pa
saulio žmonės) pagalvoja 
apie J. V. demokratiją, 
kuomet jie išgirsta, pavyz
džiui, kad 28 prisipažinu- 
sieji nužudžius Willie 
Earle, South Carolinoje, ta
po paleisti be bausmes.”

Ji sako, jog nežiūrint, 
kiek mūsų valstybės depart- 
mentas mokys apie J. V. 
buvimą pasaulio demokra
tijos tvirtuma, o tarybinę 
sistemą diktatūra, pasaulio 
“spalvotieji” žmonės vis 
vien gali pradėti manyti, 
jog gal tarybinė sistema ge
resnė, kadangi ji įvykdė 
taūtų ir rasių toleranciją, o 
pas mus tebepalaikoma dis
kriminacija ir linčiavimai.

Moterų konferencija įvy
ko gale praeitos savaitės, 
Brooklyąe. Įdomiai, pasitar
ta daugeliu klausimų. Vis
kas,, kas liečia visą žmoniją, 
jos gerbūvį ar taiką yrą ir 
moterų problemomis, sakė 
jos. Į viską mes privalome 
atsiliepti ir veikti, viską su
prasti. ...

Amerikos Moterų Kong
resas, yra dalimi Tarptauti
nės /Demokratiškų Moterų 
Federacijos, Jungiančios 
aplink -save moterių 44 ša
lių su 81 milijonu narių.
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Šeimininkėms

Atšilus orui ((linkėtina, kad 
iš tikro taip būtų), laikas sė
ti atvirame darže agurkus, Įi
ma beans, kukuruzus ir viso
kius kitus augmenis, kurie 
tik šiltame ore gerai auga.

Dabar reikia sodinti ir vė
lesniųjų tpmačių daigus, jeigu 
dar nepersodintį. Pirmosios Si 
jau .turėtų ne už ilgo parodyti 
ir žiedus. x

Išgenėkite jau peržydėju
sius krūmokšnius, prašalinant 
nudžiūvusias šakas, silpnas 
atžalas ir praretinant ar su
trumpinant kitas šakas, pagal 
reikalą.

Dėl nuolatinio lietaus ,ir ne
buvimo saulės, daugelio žoly
nų daigai išaugo aukšti, bet 

..laibučiai, vos pastovi. Nu
gnybus peraugusias galūnes, 
priversi augalą stiprintis iš 
apačių, leisti šakas. Dėl to 
kiek pavėluos pirmi žiedai ar 
vaisiai, bet bus stipresni. Dėl 
per silpnų “kojų,” šiemet 
daugiau augalų reikės parai- 
šioti su lazdelėmis. Tas laz
deles reikia augalams duoti 
juo anksčiau.

šį mėnesį galima tikėtis 
daugiau visokių gyvių. Dau
gelį iš jų naikina purkštimas 

/su DDT, bet ne visus. Rei
kia pirma sužinoti vabalų ar 
ligos rūšį, kad surasti atitin
kamą vaistą. Valgomieji la
puočiai ir tomatės ne su vis
kuo purkščiami dar ir dėl to, 
kad užsilikusieji ant lapų ar 
įaugusieji į vaisius krislyčiai- 
lašeliai nuodo galėtų būtį 
kenksmingi valgančiajam. 
Daug valgomųjų purkščia su 
rotenone.

Kiekvienam norinčiam rim
tai užsiimti daržininkyste rei- 
'’ketų’nueiti į specialistų ' dar
žininkų teikiamas prelekcijas.*' 
Verta išmokti pažinti augalų 
ligas ir nuo jų gydymą. Pa
žinti gerus ir 1 
ir sužinoti, kaip vienus išsau
goti, o kitur išnaikinti. - N.
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Humoras
PASIGYRIMAI

Pirmas vaikas: — “Mano 
tėvas atplaukė laiyu May
flower.”

Antras vaikas: - 
niekis, mano tėvas 
kė Nojaus Arkoje.”

- “Tai 
atplau-

• KLAUSIMAS.
1— Sakyk, seneli, ar ir tu 

kuomet buvai ir jauiias ir 
linksmas, kaip ir; aš? Ar 
Pianai,. senuoli, kad ir aš 
būsiu senas, kuomet nors, 
kaip tu esi? ,

į-—.„.I. . ...........

Jonas švilpa į daktarą: 
“Ar tu pašėlai, o gal ma
nai, kad aš kvailas mokėti 
tau tris dolėnus už išėnįimą 
žuvies akstino iš gerklės.. 
Aš už visą žuvį užmokėjau 
tik kvoterį, o tu nori tris 
dolerius tik už vieną kauliu
ką.” k Dr.B.

Artinasi uogų sezonas. Jeigu lietūs nesunaikino derliaus 
ir jeigu pelnagrobiai neatims mums progos užkėlimu kainų, 
ne Už ilgo gausime iš apylinkes farmų visokių uogų.

Skanūs valgyti ir puošnūs stalui yra uogfniukai, kaip čia 
matomasis:

Uogų Pyragėliai*

Mažutėliai arba' dideli py
ragėliai — “turnovers”—yra 
visų mėgiami per visą uogų 
sezoną. 'Galima juos gaminti 
iš braškių, mėlynių,' serbentų 
ir tt. Neturint uogų, .galima 
vartoti vaisius.

1 kvortą uogų 
puoduko cukraus

% šaukštuko pudruoto
“allspice”

1 šaukštą miltų ,
>/2 puoduko komų, sirapo 
4 šaukštus “fortified”

margarino.
Nuplauk uogas. Nuvalyk. 

Sumaišyk cukrų, “allspice” ir 
miltus, šiuom apibarstyk uo
gų viršų ir lengvai1 viską pa
maišyk.

Pagamink savo pasekmin- 
giausią tešlą vartojant 1U- 
puoduko miltų. Išvoliok teš
lą iki % colio storumo. Už
dėk uogas ant pusės tešlos. 
Įdėk į blekę, užpilk komų si- 
rapą ant'uogų, uždėk marga
rino trupinėlius. Paimk kitą 
pusę tešlos ir uždėk ant vir
šaus uogų, pirštais užspaudi- 
nėjant kraštelius. , 
f Kepk karštame pečiuje (400* 

laipsnių F.) penkioliką minu
čių, tadą pilk pusę puoduko

vandens aplink “turnover”; 
karštį padaryk 350 laipsnių 
F. ir pakepk dar 30 minučių.

Sriuba Vasaros Metu
Net ir karščiausiame ore 

reikia šilto valgio nors kartą 
per dieną. Tam geriausia pa
tarnauja jautienos buljonas.

Paėmus šviežio, .kad ir pi
gaus raumens ir kaulų (vasa
rą lengva gauti įvalias labai 
gerų kaulų), išvirinti ir atšal
dytą skystį padėti šaldytuve. 
Sukenuotą gali laikyti ir. be 
šaldytuvo. Paimi po tiek, kiek 
reikia tam kartui, dadedi kas 
kart skirtingų daržovių ir tu
ri kas dieną skirtingą siūbą.

i

Kristalines žvakides ir kitus 
daiktus lengvai nuvalysi šil
tam vandenyje su arponija, 
valymui vartojant minkštą, 
visur siekiantį šepetuką. Nu
švarinus, padėti nudžiūti.

-Norėjimas maiste įvairumo 
nėra išdykimas. Tai teisėtas 
kūno reikalavimas , sau dau
giau visokių medžiagų ir virš
kinimo aparatui lengvesnio 
darbo. . .

v.\ >

blogus vabalus 
i AnAmio icaoil-

£

Forfa/s Pattern

Ar žinote, kad už vartotų 
taukų svarą dabar galite gau- \ 
ti iki 15 centų arba pasida
ryti kelių dešimtų centų ver
tės gero muilo?* Taukai rei
kalingi išdirbimui daugelio 
daiktų, tarpe kitų—vaistų Hr 
audinių.

<3

0

ft

i Dvieju gabalų suknelės for- ? 
ma 9095 gaunama 34 iki 48 j 
dydžio.

Dvidešimt penkis centus, 
kartu su pažymėjimu numerio 
ir j dydžio, siųskite: Amelia 
Burba, 42 7 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

p

9095
sizes 
34-48
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FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis
* * * (APYSAKA) * * *

B^a^gs»gaįg8..ln =sParašė Petras Cvirka^-r ; ...................................... -■■■

kad apie tai reikėtų kalbėt su policija, 
bet ne su juo. O Dūda ėmė kratytis, kad 
vis viena viskas-žuvę,—nieko nepadarysi 
jau,—kompanijoj lošus ir policijos gal
va.

— Nežinau! — purtėsi Krukas. —Gal 
jūs valstybės pinigus pralošė te?

To ir reikėjo, kad dar didesnį ugnį 
užkurtom. Ai, girdi, ponas Krukai! 
Manęs nepažįstat! Ačiū Dievui, penkio- 
liką metų įstaigoje sėdžių. Centas ne
pražuvo. Galite atsakyt stačiai, kad ne
duodate, nemanot skolinti, gelbėti ma
nęs, ir aš atsitrauksiu, bet į pačią širdį 
durti doram žmogui—tai jau atsiprašau. 
Čia ištikrųjų Dūda pravirko.
/ —To aš nesakiau!—riktelėjo Krukas, 
ir jam visai nusibodo visos valandos Dū
dos skėsnojimas, ašaros, to žmogelio 
menkystė.

Dūda aiškinosi slaptai pralošęs žmo
nos pinigus, dukryčių kraitį. Kas bus, 
kai apie tai sužinos Meilutė!

—Šiur, kam jūs tada Adomo kelnes 
nešiojate! Vakare gražiai pabučiuokite 

.savo žmoną, ir bus orait... Duokite, aš 
jai .paaiškinsiu.

Dūda ir klausyti nenorėjo. Ai, ne... 
jis pamelavęs. Tuos pinigus pasidėjęs 
pas jį jo brolėnas ir jeigu staiga parei
kalaus—žūsiąs. Nežinosiąs ką. pasakyti, 
kur akis dėti. Ai, kokia skaudi pamoka, 

. kokia niekšybė kortos . Daugiaii, jis nie
kuomet taip lengvabūdiškai nesielgsiąs. 
Kalbama — draugai, kompanija... Kokie 
draugai, ponas Krukai!—Vagys.

O /

Kai Dūda matė iš graboriaus nieko 
neišpešiąs, puolė prašyti, kad jam grą
žintų Durpyno bendrovė nors pusę su
mos, įdėtos į akcijas. Bet ir čia Frankas 
buvo biznieriškai taktiškas ir purtėsi 
nieko negalįs padaryti, nieko nežinąs.

Dūda po visų tuščių pastapgų kažką 
taip negražiai Krukui sviedė, pavadinęs 
jį sukčiumi ar pasiuttisiu grabęriumi, 
kad Frankui trakštelėjo žandikaulis. Jis 
nusitvėręs kažkokį daiktą bandė svies
ti, bet pašto viršininkas nešė kailinius 
slidžiu keliu tolyn, griuvinėdamas ir 
skėtruodamas rankomis.

(Tąsa)
Suprantama, kad dažnos kalbos apie 

Dūdos šaltinius, apie išeikvojimą jau 
pirma laiko paėjo ponų tarpe. Sušneko 
patylom apie galimą reviziją. O Dūda 
lyg tyčia, įsitikinęs, kad jis atrado nau
ją sistemą atgauti savo praloštiesiems, 
daye klebonijoje pokerio parodomąją7 
partiją, benefisą, kuriame vėl stambokai 
prakišo, ir kaip bebūtų galvutės laikę 
paslaptį, pradėjo juo toliau juo drąsiau 
šnekėt apie Dūdos staigų atsivertimą į 
milijonierius.

—Iš kur jis ima pinigus, ponai... man 
kyla klausimas. A?

—Ė! — pamojo kitas ranka. — Kam 
mums kištis į privatišką sferą! Jei pa
stato — kirsk, ir neklausk.

—O jefgu...—ne vienas pagalvojo, bet 
neatsirado drąsuolių, kurie tatai balsiai 
pasakytų. Juo labiau, kad ir kiekvienas 
dažnai ne savais lošė. Tokio klausimo 
kėlimas—pirmiausiai būtų mušęs jį patį.

Sumišęs ir, nesavas vieną pavakarį 
įpuolė Dūda į Kruko kontorą ir, glam
žydamas kepurę, be sąryšio šnektelėjęs 
apie orą; užsiminęs apie durpes, paklau
sė, tarp kitko, graboriaus sveikatos, 
kaip žmona, vaikučiai gyvuoja. Krukas 
išfikrųjų nustebo tokiu Dūdos susisuki
mu, juo labiau, kad šis užmiršo, jog 
Frankas niekad neturėjo nei žmonos nei 
vaikų.

—Taip, taip...—pasakė Dūda ir grau
džiom^ akimis pažiūrėjo į Kruką, kurios 
staiga prisipildė ašarų, ir šis senyvas 
veikėjas, kelių vaikų tėvas, šposininkas, 
linksmas kompanijonas, staiga lyg lie
žuvį būtų nukandęs—išsižiojo ir nė žo
džio.

Graborius jau buvo beklausiąs, ar Dū
da tik mūnšaino kartais neprisipumpavo, 
kai šis puolė prie amerikono kojų, išda
vęs nei šiokį nei tokį garsą:

—Ponas Knlkas, ar. jus norite, kad aš 
žūčiau... Čia pat paleisčiau kulką į kak-

• tą... Norite?!
Kiek parėkęs, Dūda vėl nusišluostė 

sauja, kaip mažas vaikas, veidą, pradėjo 
Krukui pasakoti, kiek jis išvargęs Rusi- 
jęj karo metu, kaip ieškojo traukiny pa
liktos žmonos, kaip Maskvoj .bolševikai 
vos nesušaudę, kaip grįžęs į Lietuvą ra
do ją. sunaikintą, kiek prakaito išliejo 
bedirbdamas tėvynės gerovei...

Tačiau graborius vis dar nieko nesu
prato, nes Dūda turėjo įgimtų gabumų 
pinti tokias apysakas, kad pas jį maišėsi 
visoki galai, žodžiu, juo toliau pasa
kojo, juo klaikiau buvo, tuo labiau, kad

• jis dabar pąsakojo nusitvėręs graboriaus 
ranką ir retkarčiais ją laistė ašarėlėmis, 
nieku budu nepaleisdamas.

Graborius suprdto, kad Dūdai atsitiko 
nelaimė, kad, girtas būdamas, kortomis 
prakišęs gana stambių sumą.

Frankas tuojau ištraukė nuseiliotą 
Dūdos ranką ir pasakė, ramiai, tėviškai;

—Man nesmagu, kad jums taip atsi
tiko-- Jurus nęra ko verkt. Mano gyve- ■ 
nime daug kartų šitaip buvo, bet aš be- 
be-be nedariau. • '

Toliau Frankas guodė, kad Dūdai nėr 
ko nuleisti rankas. Reikia pasitempti, 
daų jis galįs milijonieriumi pasidaryti.

Bet Dūda jau gėdps, ne valdininko tau- 
rurpo, matyt, neturęjp. Jis vėl sugavo 
Kruįto ranką, prašė paskolinti penketą 
tūkstančių, nors viępąm, mėnesiui, nors 
savaitei, Kitaįp, jia žų^įąs, kaip musė, 
•ijiktaį jūs/ geriausias drauge, sakė jis, 
galėtumėt man šj^dį, parodyt, atitraukt 
lįuo bedugnės.

Vėl| kąd papylė Dūdą kelt Kruko as- 
ipęn|> visus jo darbus, paminklą, aukas, 
ų gnaboripi kad ir kažin kaip būtų tai

—Nou!—tvirtai tarė Krukąs,—aš ne
turiu pinigų. Ko jūs einate pas mane? 
Eitumėt pas tuos, kurie iš jūsų kortomis 
išlošė. »

Krukas liepė nusiraminti. Nesą jau 
taip baisu. Dievas duos—gal ir vėl at- 
silošite. Bet Dūda ir girdėt nenorėjo . 
apid kortds/ Vadino jas prakeiktomis, 
Velnio paveikslėliais, dėgtjnę — žmoni
jos smaugliu, Pasąjčę, ka'ęl jį Sungaila 
ir tęisčjas apgavo, lošė visi susimokę, 
kad jųt kortos sužymėtos ir veidrodžiai 
kampuos? gąčtątyti. Krukas atsake,'jį *4 VA v

kampuos

-ii2-

—Sakau, su piemenimis, dęmine, ge-„ 
riausia neprasidet!—-piktinosi klebonas 
vienam antram užklydusiam ponui. — 
Atėjo šitas dū-dū pas manę, išsitraukė, 
domine, plaktuką, vinį—ir kala į sieną. 
Domine, sakę jeigu negrąžinate dviejų 
tūkstančių, — čia pat pasismaugiu, ant 
tos virvės. '

Pasipiktino visi, purtėsi Dųcįą, .kuris 
jau spėjo apibėgti ponus ,ir vieno prašė
si meilumu, kitą gąsdino pasikorimu, tre- v • cią . . .

—Du šimtus jam grąžinau, jęukun!— 
sakė burmistras.—Pasakiau >—eik, kad 
daugiau man po akim nepakliūtum. Jou- 
kun, kas taip matė! Pralošia, o paskum, 
kaip vaikas—ašaros! >

—Kvailai padarėte, domine, kad grą
žinote. Aš jam fygą! Su plaktuku per 
galvą, domine, už sprando—še lauk. Kad 
esi piemuo, neteršk kompanijos! 'Gulėk 
pas bobą! '

Tuo pačiu metu atvyko į kleboniją pa
siskųst Dūdęs užpuolimais ir Krukas, iš 
kurio kalbos ponams Durpyno, kompani- 
jonams paaiškėjo Dūdąipusiąu pamišus, 
iškoliojus Kruką, šiąm atsisakius skolin
ti pinigus.

Nepaprastai visus sukrėtė naujiena, 
kad Dūda kaltino Krukui kompąųi jonus 
kažkokiais veidrodžiais, apgavystėmis ir 
sužymėtomis kortomis.

—Čia, ponai nenusileisti
—Joukun, į saugumo organų rankas P
—Domine, užkabink tokį — pats ran

kas susitepsi. Neturėt reikalų, nesisvei* 
kint. x •

—Nepažint iš tolų, ir geriausia, anot 
kunigo.

Ponai nespėjo nurimt; išgirdę tokius, 
Dūdos vaikiokus pletkus, nešiojamus po, 
visą miestą, nespėjo nuspręst, > kokį ge
riausia boikotą paskelbt šitam plepiui, 
darančiam didžiausią gėdą jų kompani
jai ir išveliančiam į šviesą jos patam
si U: darbelius, jau ,į trečią ketvirtą dieną 
riuškambėjo nelaukta nesapnuota, naujię- 

‘ na t apiplėštas paštas.
(Bus daugiau)

Lietuvos Mokslų Akademijos 
Darbii ir PasimojiinŲ
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Kovo męn. 29 d. Lietuvos 
TStį Mokslų Akaderpijos tik
rieji. nariai, nariai - korespon-. 
dentai ir mokslo darbuotojai 
bendr.ajne susirinkiiųę apsvar
stė 1946-jų. metų darbo plano- 
rezultatus ir patvirtino darbo 
planą 1947 metams. /Tuo klau
simu baigiamąjį pranešimą pa
darė tikrasis Mokslų Akademi
jos narys, akademikas prof. K. 
Bieliukas. f

Savo kalboje pranešėjas pa
reiškė, kad Lietuvos TSR nau- 
jajarhę penkmečio plane numa
tytas platus vietinio kuro bazių 
— durpynų išplėtimas. Chemi
jos ir chemines • technologijos 
institutas bendradarbiaudamas 
su geologijos ir geografijos in
stitutais^ ypatingą, dėmesį krei
pė į cheminę durpių sudėtį, 
siekdamas nustatyti atskirų 
durpių rūšių, naudingumą vie
nam af kitam tikslui. Praėju
siais metais buvo sustatytas ap
žvalginis sąnašas, apimąs 840 
Lietuvoje esančių durpynų, o 
taip pat buvo padarytas specia
ls Lietuvos TSR durpynų že
mėlapis. Taip pat buvo daug 
padaryta vietinių 
medžiagų resuršų tyrimo dar
be.

1947 m. chemijos ir cheminės 
technologijos institutas numa
to tęsti durpynų tyrimo darbą. 
Jis pasiryžęs spręsti naujus ir 
svarbius mūsų krašto maisto 
medžiagų ir medienos atliekų 
tikslingo panaudojimo klausi
mus.

Nemažą darbą nuveikė medi
cinos mokslų 'institutas. Jis pa
ruošė spaudai 15 atskirų moks
linių darbų. Naujajame šio in
stituto plape ■’svarbią vietą už
ims susirgimu vėžio liga tyri
mai.

Didelį dėmešį prof. K. Bie
liukas atkreipę į žemės ūkio in
stituto darbą, pažymėdamas., 
kad tai yra vienas iš jauniau
sių akademijos institutų, kuris 
. z • *. * -. / ’ . • ks - -J . _

statybinių

pusėje. 1947 n), institutas gvil
dens sėjomainos įvedimo tary
biniuose ir valstiečių, ūkiuose 
klausimą, studijuos jarovizaci- 
jos ir kitų priešakinės agro
technikos metodų pritaikymo 
Lietuvos sąlygojus klausimą, 
nagrinės gyvulininkystės išplė
timo priemones.

Pereidamas prie visuomeni
nių mokslų skyrių darbo, prof. 
K. Bieliukas ypatingą dėmesį 
atkreipė į lietuvių kalbos insti
tuto darbą. Svarbiausias šio in
stituto uždavinys dąbar yra — 
paruošti 14 tomų lietuvių kal
bos žodyną. 1947 metaįs turi 
būti išleistas II tomas mūsų 
kalbos žodyno ir pradėtas 
spausdinti trečias tomas. Be to 
numatomas, išlęisti lietuvių kal
bos žodynas, apimąs maždaug 
85,000 žodžių. .

Literatūros institute' per penk
metį numatoma pilnai paruošti 
veika|ą tema: “Rusų literatū
ros įtaka lietuvių literatūrai.” 
1947 metais turės būti baigtas 
pirmas mokslinįs darbas tema: 
“Gorkis ir lietuvių literatūra.” 
Be to, literatūros institutas da
bartiniu metu nagrinėja archy
vinę medžiagą, rankraščius, 
kad galima būtų ištirti visą eilę 
literatūrinių kladsimų, kurie 
buržuazinių istorikų buvo nu
slėpti arba iškraipomi.

Kruopštus darbas buvo atlik
tas praėjusiais metais Lietuvos 
istorijos institutų. Čia buvo 
plačiai nagrinėjama visuomeni
nių santykių Lietuvoje vysty
masis, santykiai tarp rusų ir 
lietuvių liaudies istorijos eigo
je ir kt. Institutas surinko 2,- 
800 liaudies padavimų, sudary
tas katalogas 7,000 liaudies 
dainų." Viso buvo paruošta 
spaudai 16 rnękslinių darbų, 
monografijų ir straipsnių.

1947 m. institutas numato iš
lęisti sistemingą Lietuvos isto
rijos kursą nuo seniausiųjų lai
ką iki ketvirtojo stahpiipo

1 J *,‘"i—---------- .------------
numatyta parengti veikalą: 
“Liętuvos lįaudis Didžiajame 
Tėvynės kape.”

Priimtoje rezoliucijoje Lietu
vos TSR Mokslų Akademijas 
visuotinis susirinkimas^ įparei
gojo visus respublikos moksli
ninkus dėti visas pastangas ko
vai dėl greitesnio naujojo sta
lininio penkmečio plano įvyk
dymo.

Visuotinis Akademijos susi
rinkimas buvo baigtas Švietimo 
Ministro Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos viceprezidento 
prof. J. Žiugždos kalba.

Hamilton, Ont, Can

PARENGIMAS PAVYKO ’
Šokiai, kuriuos surengė'Sū

nų ir Dukterų Draugijos 2 
kuopa, buvo kuopos metiniai 
šokiai ir galima laikyti juos 
gerai pavykusiais. Jie buvo, 
pasekmingi ip finansiniai ir 
kitais atžvilgiais.

Turėjome daug svečių iš | 
Delhi ir kitų vietų. Visi gra
žiai pasilinksminom .
Kas mylėjo šokti, galėjo pa

sišokti grojant gerai muzi
kai, o apatinėj salėj buvo ga
lima skaniai pasivaišinti ir at
sigerti.

šiuos šokius ruošiant dau
giausiai rūpinosi A. Wikis ir 
M. Wikienė. Už tai tenka di
delis kreditas jiems.

M. Bruderienė padovanojo 
didelį kepalą tikrai lietuviškos 
duonos, už ką jai didelis ačiū.

Darbininkais buvo B. Do- 
vainis, F. Paul, J. Astylienė, 
M. Wikiene, A. Wikis, C. 
Plektis, P. Astyla ir Milaše
vičius. Ačiū visiems.

Ačiū visiems atsilankiu
siems. Pareng. Komisija.

Paryžius.—Rengiasi strei- 
kuot požeminių, miesto ge
ležinkelių darbininkai.

buvo įsteigtas antroje 1$46 m. penkmečio Lietuvoje. Taip pat

Missouri valstijoj potvy
niai ir viesulai padare mi- 
lionųs dolerių medžiaginių 
nuosįęlįų. ••/
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Cleveland, Ohio

PIKNIKAS
Keturioliktas iš eilės Cleve

land Labor Piknikas įvyks 4 
d. liepos, Eintracht Farmoj. 
Važiuojant reikia imti kelius: 
iš West Side—W. 25th St. iki 
York Road, York Rd. iki Ro
yalton Road, sukti po dešinei, 
ir už mylios bus pikniko vie
ta; iš East Side: imti kelią 
No. 21 iki kelio No. 82, sukt? 
į dešinę No. 82 keliu, už my
lios privažiuosite York Rpad 
ir sekite, kaip viršuj nurodyta.

Piknike bus gera programa. 
Kalbės komunistė veikėja Ė. 
G. Flynn iš Nęw Yorko, bus 
ir daugiau kalbėtojų. Maisto 
bus pagal įvairių tautų skonį. 
Visi prašomi atsilankyti.

Rengėjai.

Waterbury, Conn

Lietuvių Laisvo Kapinyno 
naudai rengiamas piknikas, 
gegužės 25, dėl blogo oro-lię- 
taus negalėjo įvykti, tai at
keltas į 15-tą d. birželio.

Taigi minimo pikniko komi
sija deda pastangas, kad 15. 
d. birželio Lietuvių Laisvo Ka
pinyno piknikas būtų įvairus 
viskuom. Kviečiame wkter- 
buriečius ir apylinkės drau
gus dalyvauti piknike.

Pikniko vieta ta pati: Lietu
vių darže (už Lakewood eže
ro), Lmą vai. dienos, įžanga 
30 c. Kurie turite tikietus 
nusipirkę dėl pirmojo piknį- 
ko, tai . bus geri ir šiam,pik
nikui. i

Nuožirdžiai kviečiame da
lyvauti Lietuvių Laįsvo Kapi
nyno naudai rengiamame pik
nike. . Rengėjai.

Washington. — Republi- 
konai tikisi, kad’prez. Tru- 
mąųas pasirašys, bįlių dėl 
rendų. pakėlimo 15 nuošim
čių “pągal savininkų susį- 
tarimį sų įnamiais?’

l,D.S. 3-čios Apskrities

METINIS PIKNIKAS
Sekmadienį Birželio 15 June

PROGRAMOJE DALYVAUS;
PIRMYN CHORAS, vad. VIOLET ČYPAITĖS

SIETYNO CHORAS, VAD. WALTER ŽUKO'

Liberty Park
340 Mitchell A ve., Linden, N.

A, Pavidis Orkestrą Gros Šokiams

■ -5'.'

PIRMYN CHORAS, iš Great Neck, N. Y., vad. Violet čypąites

Kviečiame New Jersey ir New York LDS nąrius ir svečius skaiįli^aii dalyvauti šiame 3-čip. 
Apškn piknike, paremti Komiteto darbuotę, LDS ir visuomenės labui. Įžanga 55c. (įskąftąnt taksus)

Kelrpdjs: Aųtonipbįįįąis iš Brooklyno Highway No. 1 į Linden, N; J., iki Wood Ave., po dpšinei ir ja va- 
žippti iki Sftnpspn Avė., ir. po'kairei vieną bloką iki Mitchell Ave. Iš Elizabetho ar Newarko busu 44. iki Woods 
Aye.-, ir pąeiti ajiie 3Jt|lokus iki Rimpson Ave., kur bus po kaitei ir A^itchell Avė.

Traukiniais nuo Ęenp stoties i$ New Yorke, 7th Ave. -& 33rd St., galima važiuoti sekatnpms valandoms: 
llf:4p, l,:(įą,_2:ipv,/3:Š5, 4:08,4:50. ’'

lQtHPHIBI»IBH>BIIIBIIIQIIIBIIISIHBHISillSIIIBHISIIIBII!BihL:KBillSillBinBHlS|HIBIIiBiiiaHIBIIISIIiraillSIIIBNk, inbiiitor.!£inmHmiiutiiū. «»£.

imkmbi



GUY F. ATKINSON CO.
f ■’ "IR '

J. A. JONES CONST. CO.

URMU PPRIEŠ VERGI
JOS BILIŲ! ŠAUKIA 
MUZIKANTŲ VADAS

Pas N. Y. State Employment 
Service.

87 Madįson Avė., prie 28th St.,
N. Y. C., 3-čios lubos

086)

BELL, CALIFORNIA
*

8%

S.

Brooklyn^ N.

i

a*

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Taipgi 
Mary 
ačiū!

Atsi- 
pui-

London. — Dar keli Ang
lijos politikieriai galo laiš
kus su sproginiais nuo Pa
lestinos žydų.

Chinų komunistai sakė, 
tautininkai tik apgavingai 
šaukia juos taikytis.

459 .Grand Street, .
(Skersai nuo Republic Teatro) z

Brooklyn 11, N.’ Y.

Tel. EVergreen 8-9770

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

■ iii'.' i S ' - • ■ . <■'
Tel. SOuth 8-5569

CLEVELAND, OHIO
Birželio 15 d., įvyks LLD 57 kp. 

ir LDS 138 kp. bendras piknikais, 
(ai yra pirmas piknikas šią vasarą.

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

'• Išskiriant trečiadienį
ir sekmadienį. --

(BIELIAUSKAS) ‘ "

Laisniuotas Gr abortus
LiūdėSio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai -^-. ..

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

ADAM V. WALMUS, DM
' V i l ū ■*,

’ DAKTARAS—DENTISTAS

Prez. Trumanas atvyko 
į Kanadą trim dienom.

RONKONKOMA
8654 ,

HELP WANTED—Pg 
REIKALINGOS MOTERA

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas "Gr«en Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti. ■

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
* , • • : y

Geriausias Alus Brooklyne t

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

MOM RE AL. CANADA

Architekto paruoštas vaizdas Jungtinių Tautų centro, statysimo prie East River Drive, 
Nekv Yorke. Didysis pastatas, 45 aukštų, talpins sekretoriatą. Priešais tą, Žemasis jpa* 

stątas, taikomas mitingų «talei. O dešinėje rhatomas atloštasis —- ’ ’
>General Assembly (seimo); 1 '

KRISLAI
(Tąsa nuo Lino pusi.) 

skaitau, kad su pabaiga 1950 
metų visa Leningrado pramo
nė bus pilnai atstatyta ir ap
rūpinta vėliausia technika.

Įdomu, kad leningradiečiai 
jau pradėjo statyti požeminį 
traukinį (subvę). Pirmoji 
septynių mylių ilgio linija bus 
atidaryta J950 metais.

Kitas įdomus dalykas, tai 
įvedimas gazo sistemos. Kai 
buvau Leningrade, buvo šne
kama apie tai. Dabar dar
bas jau pradėtas. Pabaigoje 
šio penkmečio jau visi Lenin
grado gyvenimo namai ir vi
sos įstaigos bus aprūpinti ga- 
•zu. Gazas pavaduos malkas 
ir anglį.

VIEŠA PADĖKA
Širdingai dėkavoju žmo

nėms, kurie susirinkę palin
kėjo man laimingos kelionės 
iš Great Necko iki Kaliforni
jos. Ačiū: Mr.'& Mrs. John 
Smaidžiai, Mr. & Mrs. Char
les Lauzades, Mr. Frank Li
deikis, Mrs. Ther. Vezunus ir 
Mrs. Anna Lukauskas. 
ačiū mano seserei 
Shudlowsky. Visiems 
Jaučiuosi gerai.

Anna Skidjnore.
4802 Elizabeth St. 
Bell, Cal.

NUTEISTAS AUSTRI
JOS KARALAITIS

Budapest. — Vengrijos 
liaudies teismas atrado kal
tu Austrijos karalaitį Juo
zapą Hapsburgą už bendra
darbiavimą su naciais karo 
metu. Juozapas yra ameri
konų užimtoj Austrijos da
ly j. Vengrija reikalauja? iš
duot jį bausmei.

-"

■ SS.

f*

:WW-k ,

HELP WANTED—MALE 
REIKAUNGŠ VYRAI 

i-A -

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

, i..,.x,,, .......................

REIKALINGI

TRO.KŲ MECHANIKAI 
z Patyrę Prie Diesel ir G as 
Gerbs Darbo Sąlygos ir Alga

« '* •• • -f t J: „ •* » * , •* *

Kreipkitės į Mr. Gosselin

Roger ■ Sherman Transfer Co.
469 Connecticut Blvd. East Hartford, Conn.

• • ' * ■ (133)

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

K. VEN®S
LIETUVIS PIANO

TUNERIS
Perbūdavo ja pianus iš di

desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atliekft vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriūoja. /

L. I. PIANO TUNING &
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE J»ARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123

Susižiedavo
Keletas savaičių atgal, su

sižiedavo Walter Bunis su He
len Mistick. Vestuvės įvyks 
birželio mėnesį.

‘Walter Bunis yra gerai ži
nomas Vytauto kliubo lanky
tojų. Keletas metų atgal, jis 
yra dirbęs už bartenderį.

“Shower Party”
Gegužės 28 d. Point Saint 

Charles salėje buvo suruošta 
“shower party” Emilijai Za- 
višiūtei, kuri ženijasi su Ste
ve Williams, birželio 21 die
ną. Šią partiją suruošė Emi
lijos gera draugė Zavadskie
nė su A. Brakniene.

Į partiją atsilankė ( apie 40 
moterų ir būsimajai jaynajai 
prinešė gražių dovanų, 
lankiusios moterys buvo 
kiai rengėjų pavaišintos.

000 žmonių.
» Daug žmonių turėjo grįžti 

namo negavę progos pamatyti 
šių ceremonijų, nes Visi ne
galėjo sutilpti. •

Išgelbėjo Nuo Mirties
Du broliai iš Outermont, 

Gerald ir Pierre Niverville, 24 
ir 15 metų amžiaus jaunuo
liai, panorėjo išbandyti savo 
naują laivą. Pavažiąvus to
liau' nuo'kranto, pagavo smar
kus vanduo ir ėmė nešti. Plau
kiant per Lachine Rapids, kur 
yra daug akmenų, jų laivukąs 
apvirto. Jie įsikibo į laivo 
kraštą ir taip buvo vandens 
srovės nešami apie valandą 
laiko, iki jų pagalbos šauks
mą išgirdo vėrduniečiai bro
liai Brooks, kurie buvo nuvy
kę įsavo vasarnamį ant salos 
su motoriniu laivu,- ir išgelbė
jo ištraukdami pusgyvius iš 
vandens,

še ir padegė namą. Namo 
gyventojai pusnuogiai vos; su
spėjo išsigelbėti. Gaisras bu
vo greitai užgesintas, atvykus 
ugniagesiams.

Vairuotojas ir kiti du su 
juo važiavę jaunuoliai buvo 
sužeisti ir nuvežti į ligoninę.

Pardavinėja Arklieną Mėsą
4,000 svarų Arklienos nUsos 

kas savaitę laike pastarųjų 
septynių mėnesių buvo-įveža
ma į Montrealą. Mėsa buvo 
gabenama į Montreal Packing 
Co. ir daromos dešros, balo- 
nęs, arba pardavinėjama už 
jautieną. Policija,’- areštavo 
tris asmenis, vieną farmėrį 'ir 
du vietinius gyventojus. T

1,100 Studentų ”
Gavo Diplomus \

Gegužės 28 McGill univer
sitetas su didelėmis ceremoni
jomis įteikė diplomus 1,100 
studentų 20-ties skirtingų ka
tegorijų ir trims profesoriams 
garbės titulus už pasižymėji
mą moksliniuose tyrinėjimuo
se. Diplomų įteikimo cere
monijos įvyko Arthur Currie 
Gymnasium, dalyvaujant 4,-

Telefonas EV. 4-8698

'Matthew A.
BUYAUSKAS

.-'•r V.r
LAIDOTUVIŲ

j , DIREKTOfclUS
.4... iyr>ISrt:r tĄ' u.t '

i

Birii "’1947(Liberty, Lith. Daily), Tree,5 pusi.—

1113 Ml Vernon St.
PHILADELPHIA, PA• y * t “m ,

■ Telefonas Poplar 411©

3 Užmušti, 6 Sužeisti
Vienos p'aros laikotarpiu, 

gegužės 28-29 d., automobilių 
nelaimėse žuvo 3 montrealie- 
čiai ir kiti 6 sužeisti. Nelai
mių priežastis—blogi ir šlapi 
keliąi.

Važiuojant iš St. Jerome į 
Montrealą, automobilis įva
žiavo į griovį ir atsimušė į 
stulpą. Nelaimėje, iš šešių 
važiavusių tame automobiliu- 
je, trys tapo užmušti ir kiti 
trys sužeisti.'

-v .' ■ .
Kita nelaimė įvyko ant La- 

chine Road. Trokas, kurį 
vairavo 19 metų jaunuolis, 
užsisukime ant kelio pataikė 
į elektros stulpą, kurį numu-

Pavojingas Gaisras
Gegužės 1-9 'd. kilo* gaisras 

elektros šapo j e ant Welling
ton1 gatvės. - Nuo toje ! šapoje 
laikomų guminių ratų ir sma
los susidatė nepaprastai daug 
dūmų. Tie dūmai labai smar
kūs ir 10 ugniagesių Vos ne- 
užtroško; vienas buvo net ne
tekęs sąmonės, bet atgaivin
tas davus deguonio;

■Reporteris.

MATTHEW P. PĄILĄS
t*.

ciimu.ks j, iiomam
(RAMANAUSKAS) '

Laidotuvių 
Direktorius

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

426 LAFAYETTE STR
Newark, N. J.

' i • -c.
Tel. MArket 2-5172

L/ -H*, w- '••w -* -

i Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

; tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 

; naujus r pąvęll$- 
; lūs ,įr krajavus 
!sudarau su ame-^y/O' -{ 
1 rikoniškais. Rei-^J^ 
į kalni esant c įr| 
padidinu toki.o| 
dydžio, kokio pa-\ 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

J Kampas -EĮroądvW 
' prla Chauncey St.,

ir Stone Avė..
Broadway Line

JONAS STOKES
512 Marian St., Brooklyn^ : 

( I^el. GLetimore 5-6101 ‘

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. henger & Stenger 
« • ; Optometrists 'A. J
394-398 Broadway 
Brobklyn; N. ¥{. 
■•‘riCėL BT/2-8842 . '■ •

Kriaučių Reikalais
Kriaučiai1 savo lokalo susi

rinkime turėjo du svarbiu 
klausimu: 1 1. darinkimą val
dybos; 2. derybas tarp uni
jos ir samdytojų. Dalyvavo 
gražus būrelis vyrų ir moterų; 
k u r ie ms r ū p ėjo 1 o k a 1 o re i k a- 
lai. " ’

J. Savicko vieton, kurš ap
leido lokalą ir pirmininko vie
tą,. išrinktas jaunas ir ener
gingas dranga^ John Telenas. 
Be to, J. Telenas ir J. Pe
trauskas išrinkti į Joint Boar- 
dą, o draugės Anė KlaiŠa ir 
J. Wolfe į Executive Commit
tee. Tai buvo gražus užpildy
mas vietų komitetuose, iš ku
rių buvo pasitraukę keli na
riai dėl tam tikrų priežasčių. 
Linkiu jiems gero pasisekimo 
darbuose. • ' -J <z '

J. _Savick pradeda naują 
gy vehimą: pirko vaisių ūkį; > 1 
‘ Buvo išduotas raportas apie 
darbąs Pasirodo, kad' mažes
nėse dirbtuvėse nėra taip 
daug darbo. Priežastis neži-’ 
ęoma. 1 Didelės dirbtuvės tu
ri užtektinai darbo ir darbi
ninkai dirba pilną laiką. Be 
to, visi laukia atostogų, kurios 
prasidės nuo1 birželio* • 27 die
nos ir tęsis iki1 liepos 7 die- 
hos. Už/tą savaitę bus pilnai 
apmokėta.

Kas liečia derybas dėl al
gų ir atlyginimo už 7-visuo
menines Šventes bei apmokėji
mo ligoninės išlaidų,"'kuomet 
darbininkas serga, ‘fte i;Viskas 
gerai, žinoma, fiš samdytojų 
negalima daug ko 'tikėti^ ’

Anksčiau unijos -d-rydavo 
reikalavimus atskirai, Mbntre- 
alas įteikdavo ; i4ikąląvimus 
savo bosams, Toronto'teąvo ir, 
Hamiltonas savo?-’ Montrea- 
lo bosai sakydavo, kad’ kai 
duos Torontas, tada ir jie 
duos. Tą patį sakydavo To
ronto bosai/ Bet kuomet šie
met buvo .susitarta visų trtfjų 
miestų kartu *’ derėtis ir dėl 
vienodų sąlygų, tai .’bosai po 
ilgų derybų atsisakė tomis 
sąlygomis sūsitaftfc Sako, tu- 
rf būtU' tatiątasi afekirai.

Mont’realo boseliai1 gerai žino 
padėtį'savo provincijoj:

Pradėjus tartis atskirai, bo
sai, po ilgų- derybų, pasiūlė 
pusaštunto cento j valandą, o 
kitus reikalavimus atmetė. 
Unija reikalauja • puėtrylikto 
cento į valandą, mokėti už 7 
visuomenines šventes ir fon
do dėl sergančių narių, kad 
būtų galima atmokėti ligoni
nės išlaidas. Kaip tas baig
sis,* supku pasakyti. Kontrak
tas su samdytojais baigiasi 
birželio pabaigoj. Gal priseis 
daryti didesnį \žygį. Dabar 
lieka visiems Siuvėjams duoti 
suprasti- samdytojams, kad 
nepasitenkinę esamomis sąly- 
gojnis.’’ Dzūkas.

JUNGT. VALSTIJOS 
TAPO ‘PASAULINES 
REAKCIJOS GUŠTA

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

karinio saugumo, tai gali
me kur kas daugiau jo gau
ti kitokiais būdais.
KODĖL NE TAIKAI 
TOKIOS LĖŠOS?’

u • •

“.Kodėl ne taikos reika
lams skiriama tos■ lėšos?— 
klausė Wallace. — Pamąs
tykite, kiek būtų galimd už 
tūos’du'bilionus ddlerių kas 
mėtai’pastatyt ligoninių, e- 
lektrds std'čių, Vieškelių ir 
jėgainių tvenkinių!

"“Paniąstykite apie laukų 
drėkinimo projektus, ku
riuos galėtume pastatyti 
vakarinėse valstijose! Pa
galvokite apie naujų namų 
projektus veteranams! Pa
mąstykite, kaip mes galėtu
me tuos pinigus panaudoti 
nliškamh Apsaugoti, dirba
mi j ai žemei gerinti ir far- 
meriams pareipti I”

Wallace smeWe prieš- 
daVbininkišką Tafto-Hart- 
lėy-6 bilių ir tikėjosi, kad 
prez. Trumanas atmes jį. 
Tas bilius yra “baudžiamo
ji jėga”- prieš darbininkus, 
sakė Wallace.
KALBA TŪKSTANČIAM 
OARBININKV r

Tą pačią dieną per pietus 
W allaėe kalbe j o septyniems 
tūkstančiams CIO unijinių 
darbininkų Singer Siuva
mųjų Mašinų fabriko Ęli- 
zaįfeth^ bi. J. Sumerkdamas 
Taft'o-Hartley’o bilių, Wal
lace, užreiškė, jog šis bilius 
yra dalis dfensyvOj turį 
reakcininkai veda ištisame 
pasaulyje; Jis, be kitko; sa
kė : “Mes turime dėti visas 
pastangas, kad demokratų 
parti jir • taptų liberale (tik
rai demokratine):' O jei^u 
miimš nepavyks to padaly
ti, ' tai turėsime gauti sau 
kitą partiją skirtingais kė
liais.” Trumario demokratai 
taip susilieję su republiko- 
nais, kad tikrumoj ■ dabar 
yra; girdi, ne dvi. didžiasibs 
partijas, b tik viena.

— Daugiau kaip 
milijono rublių

Už Ketvirtį Milijono Rublių

Vilnius.
už ketvirtį
sporto inventoriaus 1 ir apran-
gos.'jau gavo Šiais metais res
publikos mokyklos, paskuti
niu .metu joms išskirta 1,000 
kapierų ir 500 kamuolių, 5,- 
000» aliumininių gihinastikos 
lazdų, 35 naujos konstrukcijos 
metalines lygiagretės gimnas
tikos salėms ir" tt. ' >■'

šiais metais moksleiviai taip 
pat gavo 5,000 sportinių marš-

—iA

DIRBTI viduj

OKINAWOJE
Transportacija apmokėta
GELEŽIES DARBININKAI

■ ’*• (FetetiprinimainV • ‘ ” l -
ELEKTROS LAIDININKAI

' (DėF Smarkios Stovės j' ’ ? ‘ 

Vien tik Pirmos Klasės 
Patyrimu

Amžiaus — 21 iki 49 
Turi turėti gimimo įrodymus. 

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

George A. Gardner,

MERGINOS-MOTERYtf " 
Lengvam pakavimui moderniniame maisto 

fabrikfe ' 
NATURAL SUGARS, Inc.'/X 

601 West 26th St.. N. Y., 11-toa lubos 
(132-3)

MERGINOS - 
Lengvam Fabriko Darbui 

Mokančio su adata siūti. Priimsime mokines 
NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA 

Linksmos Darbdl Sąlygos •j'? 
Cornell Metal Specialties 

201 Franklin St., Brooklyn, N. Y.
• <132*4)

- Detroit, Mich. — Muzi
kantų Sąjungos pirminin
kas James C. Petrillo; kal
bėdamas jos suvažiavime, 
šdukė rtsus darbo žmones į 
urminę kovą- prieš Tafto- 
Hartley’o bilių. Darbinin
kai turi parodyti tokią jė
gą, kad prezidentas Truma- 
rias būtų priverštas_atmesti 
tą bilių ir kad qšis v< 
jos bilius būtų visai iš
brauktas ir iššluotas iš ,kon- 
g^eso.”

PRĄN^ĮMĄĮ
WORCESTER, MASS. 

IR APYLINKfc .
Dėlei dienrąščio Lalšvės didžiojo 

pikniko, nepąipirškite visi ■ konferen
cijos dalyviai, kur baląndžio mėnesį 
pasižadėjome, kad susirinksime visi 
galutinam sutvarkymui pikniko rei
kalų birželio, 15 d., .10:30 v, ryto, 
518 W. Broadway, Bostone. Wor- 
cesterio dalis delegacijos turės sk-- 
stoti Maynarde nuvažiuojant į 
sirinkimą pikniko reikalais^ bet 
būti manom visi. — X>- J- (134-135)

Piknikas Įvyks pas drg. Rubus ant 
ūkės. Iš Clevclando važiuokite Rt.
422- (Youngstown Keliąs), pravažia
vę Welshfipld apie 2H mailes. temy- 
kite užrašus p? kairei ten rasite 
pikniko vietą prie pat 422 kelios — 
Rengėjai. ' i (134-135) :

GARDNER, MASS.
Birutės Patalpos t>r-štė‘ rengia 

pikniką, birželio 15 d., prie gražaus 
ežero, Gardnerio Lietuvių B-vės 
Parke, West Broadway. Birutės tu
rės pagaminę visokių skanių valgių 
ir- gėrimų. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti šiame pikii" 
tikimės, kad linksmai praleisite 
ką. — Kom. (134-135)
1 f * ■ - ■; ' . i '

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kp. susirinkimas b 

birželio 11 d., 7:30 v. v., 103 Gi 
St. Nariai dalyvaukite, nes tm
svarbių reikalų aptarti. Dar yra pe
rą narių neužsimokėjusių, įteikite ir 
užsimokėkite. Taipgi kviečiame ir 
nauji nariai įsirašyti. Po susirin
kimo bus demonstruojama kaip bus 
galima pagaminti iš visokių da 
valgių. Draugė Svinkūuiejiė 
ruošusi urie to reikalo. —.F.

(13M34) cjfiMI
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■* Draugą J. M. Kalvaičių 
Vedybų Sukaktis
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Pora savaičių atgal, man 
susitikus su drauge M. Kal- 
vaitiene, būtinai užsikvietė 
svečiuosna, birželio 7 d., šeš
tadienį.

Nueinu. Svečių pilnas kam
barys, stalas, gėlėmis papuoš
tas bei apkrautas puikiausiais 
valgiais.. Jau čia kas nors' ne
paprasto, galvoju sau. Būti
nai turiu pasiteirauti. Na gi 
kaip! Draugų Kalvaičių vedy* 
bų sukakties minėjimas.

Besivaišinant prie stalo, 
drg. Grabauskas paprašo sve
čių domės ir pakviečia drg. 
Feiferį pabūti šio vakaro 
“toastmasteriu.” Jis, padėko
jęs ir palinkėjęs geriausios 
lajmės drgg. Kalvaičiams ,pa
kviečia pasakyti žodį kitą 
draugus: Reinhardtą, Ne- 
čiunską, Grabauską, brolius 
Šneiderius ir pabaigoje pa
čius “jaunuosius.”

Po trumpų minėtų draugų 
sveikinimų, Feiferis primena 
apie Lietuvių Laisvės Radijo 
pusvalandį, kuris įvyksta 
kiekvieną sekmadienį, 10:30 
vai. ryto, iš stoties WBYN. 
Jis pabrėžia šio pusvalandžio 
ypatingą svarbą bei reikalin
gumą ir ragina prisidėti cen
tu kitu prie šio radijo pus
valandžio išlaikymo. Bema
tant 14 dolerių buvo suauko
ta. Aukojo šie:

J. M. Kalvaičiai . . . $5.00 
Alb. Šneideris ........
Mr. & Mrs. Nečiunskai 
J. Grubis ................
J. Šneideris ’...............
E. Arlauskas ............
Fr. Reinhardtas ........
R. Feiferis ................
Širdingai ačiū visiems. 
Draugai Kalvaičiai yra il

gamečiai darbuotojai pažan
giam veikime, o ypatingai 
ridgewood iečiai juos gerai pa
žįsta.

Dėkoju jums už tokias pui
kias vaišes ir už davimą pro- 

1 gos paremti Lietuvių, Laisvės 
Radijo Klubo pusvalandį.

H.

2.00 
2.00 
1.00 
1.00
1.00 
1.00 
1.00

F.

■•’5
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Loretta Yotfng filmoiė “The Farmer’s Daughter.”
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Ar Jau Įsigijote 
Bankieto Bilietą? ,

Kaliforniečiams susitikti, 
juos pasveikinti7 bankietas 
įvyks jau šio šeštadienio va- 
karą ,birželio 14-tą, Laisvės 
salėje, 419 Lorimer St., Brook
lyne. Vakarienė lygiai 6-tą, 
paskui laisvi pokalbiai. Va
karienė $2.

Prašome įsitčmyti, jog prie 
durų tikietų neparduosime. 
Juos reikia įsigyti ar pas par
davėjus užsisakyti ne vėliau 
birželio 11-tos, trečiadienio 
vakaro. Priežastis: patalpa 
nedidelė, tad tikietų padaly
ta tiktai tiek, kiek salėje yra 
galima susodinti 
stalu.

Tikietų turėjo
tinėje,. Depsienė, M. Kalvai- 
tienė, Kulikienė, . Mizarienė, 
Petkienė, Petrikienė, šmago- 
rienė, Vitartienė, Sasna. Va-( 
karą ruošia LLD Moterų Ko
mitetas.

prie vienų

Laisvės raš

Nušovė Dokininką
Užkampyje tarp namų, 

prie 1991 W. 13th St., Brook- 
lyne ,rado sušaudytą Sebasti
an Giordano, 40 m. Jo kū
ną rado Mrs. Madeline Spry, 
gyvenanti 1970 *W. 13th St., 
kaiminka, pirmadienio rytą. 
Eidama j krautuvę, ji pama
tė nuo gatvės skersai šaligat
vį ir į tarpnamį vingiuojantį 
kraujo- lašų taką, kuriuo sek
dama ir atrado kūną.

Gidrdano dirbdavęs ant do
kų. Kas ir dėl ko jį sušaudė, 
kol kas tebebuvo neišaiškinta. 
Policijos rekorduose esą su- 

, rasta Jog jis buvęs areštuo
tas kaltinant muštukizme, pa
sikėsinime prieš moteris, už 
nelegalų alkoholį, bet neteis-- 

- tas.

O) S Apskrities Piknikas 
Tures Būti Puikus

Pasinaudokite X-Ray 
Sveikatos Apsauga

“Menas Menui” Pasikeitė 
Į Menas Bosui, Arba...; , 

Artistai Protestuoja
Newyorkieciam Neleido 
Girdėti Fosterio

Atsimename ne seniausius 
laikus, kada pradėjusį dairy
tis ir savystoviai galvoti ar
tistą dolerio patronai bandė 
užliūliuoti-užmigdyti su pasa
kėčia “menas menui.’’ Bet 
artistai nesidavė užmigdomi—- 
niekas amžinai miegoti nega-

nemigą reak- 
nedovanojo.

Tačiau už tą 
ei ja artistams
Dabar Ne-Amerikinis komite
tas kelis desėtkus artistų — 
autorių, aktorių, muzikų, dai
nininkų — ruošiasi kamanti
nėti. leškinės, gal pas juos 
kas nors; kur nors raudona.

Artistai nebūtų artistais, 
jeigu jie įžeidinėjimą priim
tų. Jie taip pat yra ir jau
čiasi darbininkais — meno 
darbininkais. Artistai tvoja 
atgal veiksmu.

Ginti savo demokratinėms 
teisėms artistai šaukia masinį 
mitingą ,kuriam tikisi visų de
mokratijos rėmėjų paramos. 
Jiems masinė kitų darbininkų 
parama juo labiau reikalinga 
dar ir dėl to, kad skaitlin
giausia artistų darbininkų da
lis yra kontraktuoto darbo 
darbininkai. Vakarais ir šven
tadieniais, kada patogiausis 
laikas masiniams . mitingams, 
jie privalo dainuoti, vaidinti,

groti teatruose.
“Artists Fight Back’ 

n is mitingas įvyks jau šį tre
čiadienį (šį vakarą)birželio 
11-tą, Manhattan Center, 34th 
St. ir 8th Ave., New Yorke. 
Įžanga 60 c. ir $1.20.

Mitingas turės būti labai 
įdomus, nes jo programoje 
dalyvaus žymūs t iš žymiausių 
filmų rašytojai, kompozitoriai. 
Iš Hollywood© atskrido rašy
tojai filmoms Dalton Trumbo, 
John Howard Lawson ir kom
pozitorius Hans Eisler. Su 
jais dalyvaus vietiniai: Doro
thy Parker, W. E. B. DuBois, 
Howard Fast, Philip Ever- 
good.

Mr. Lawson, autorius “Ac
tion in the North Atlantic,” 
“Sahara,” “Smash-Up,” kvies
damas į mitingą publiką, pa
reiškė, jog “tos atakos taiko
mos ne vien tik. j filmą rašy
tojus, novelistus ir aktorius. 
Jos taikomos i visą Amerikos 
liaudį, kuri sudaro mūsų pu
bliką.”

Kitaip žodžiais, ataka ant 
aktorių reiškia pastangas iš
ravėti iš teatrų ir filmų viską, 
kas turi visuomeniškos vertės, 
priversti artistus kurti vien tik 
dolerio valdonams naudingą 
meną.

masi-

1 Paskutinę dieną pirm 
dėtos Fosterio prakalbos 
radiją, W0R stotis atšaukė 
leidimą, kaip praneša angliš
kas darbininkų laikraštis Dai
ly Worker. Nepavykę gauti 
nei kitose, mažesnėse stotyse 
laiko ta pačia valanda. Taj- 
gi, newyorkieciams atėmė 
progą Fosterio kalybą girdėti.

Visur tebebuvo tikimasi gir- 
dėsiant jo kalbą Mutuąl ry
šiais. ...

i ’K

Komunistų partija ragino vi
sus tikinčius į oro bangų lais
vę telefonuoti W0R stočiai 
protestą. Tel.: /Pennsylvania 
6-8600.

Dėl Dariaus-Girėno 
Minėjimo Pikniko

za- 
per

Didelis bagažas lietaus ir 
šalčio, dovanoto šį pavasarį 
New Yorkui ir apylinkei, bai
gėsi. Buvusi 53 ir '52 laips
nių, temperatūra sekmadienį ir 
pirmadienį ,prasišalino. Saulė 
šviečia ir šildo. Tai reiškia, 
kad visi galėsime traukti1 į 
LDS 3-čios Apskrities pikniką 
ir ten pirmu kartu šiais me
tais “sausai” pabaliavoti 
(gal). Pirmu kartu, kadangi 
visus pirmesnius piknikus su
drėkino lietus.

Apskrities komitetas yra 
pasiruošęs gražiai mus , pasi
tikti. Programoje dainuos 
Sietyno Choras iš Newarko, 
vadovaujamas Walter Žuko, 
ir Choras Pirmyn iš , Great 
Necko, vadovaujamas jaunu
tės dainininkės Violetos čy- 
paitės . Antano Pavidžio or
kestrą gros šokiams.

Gerosios lindenietės ir apy
linkės gaspadinės pagamina 
gerų valgių. Ir gėrimo da
bar ne badas. Tai ne tie lai-

kai, kada turėdavome po sva
rą suvežioti maistą iš visų 
apylinkės miestelių, o kai ka
da dar ir iš New Yorko, sa
ko newjersietes.

Iš viso ko matyti, kad atei
nantį sekmadienį galime be 
rūpesties, linksmai praleisti 
dieną LDS 3-čįos Apskrities 
piknike, Liberty Parke, 340 
Mitchell Ave., Lindene. Ke
liai jau visiems žinomi.

Traukiniai iš Pennsylvania 
stoties, 34th St. ir 7th Avė., 
New Yorke, išeina *11:40, 
1 :05, 2:10, 3:35,, 4:08, 4/50. 
Nuveža be jokio persėdimo į 
Lindeną, Woods Ave. Už ke
lių mažų blokučių rasite 
Lithuanian Liberty Park ir 
pikniką.

šią savaitę Greenpointėjė 
veikia 5-kios nemokamai trau
kiamų X-Ray paveikslų stotys. 
Kasdien nuo 3 po pietų iki 9 
vakaro, baigiant šį penktadie
nį, galite trauktis krūtinės pa
veikslus. Nereikia nei nusi
rengti.

Traukėjai, su moderniško
mis mašinomis, randami: 
Loughlin Lyceum, N. Henry ir 
Herbert Sts.; 145 Greeripoint 
Ave.; 99 Meserole St.; 150 
Russell St.; 535 Leonard St., 
legijonierių ir kitų organiza
cijų patalpose.

Greenpointėj bent keli šim
tai gyventojų serga džiova ir 
po vieną kas savaitė miršta 
nuo tos ligos. Kol kas X-Ray 
tėra vienatinė priemonė su
sekti liga pradžioje.

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

Birželio 12 d., 7:30 v. v. Lais
vės salėjo, 419 Lorimtr St., jvyks 
LLD 1 kp. susirinkimas. Jis bus 
trumpas. Po jo D. M. šolomskas, 
Draugijos CK sėkretorius, kalbės' 
apie jvykius Vengrijoj, ką reiškia 
itas turčių" spaudoj1 ‘‘vengriškas 
gūlaš;” apie taikos . reikalus ir 
mūsų pareigas; Nariai kviečiami 
dalyvauti. Kviečiami -ir simpati- 
kai. — Valdyba. (134-135)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam- 

barys, kuriame galima ir lengvą vai-'' 
gi pasidaryti. Gali atsišaukti pavie
niai arba vedusi pora. Yra kitchen 
cabinet, gesas ir kiti reikmenys. 
'Prašome kreipti? po antrašu: 200 
South 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

o (134-136)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
^BROOKLYN, N. Y. 
Tel.EVergreen 7-6808 

221 South 4th Street

“os: ,
Penktadieniais Uždaryta

“į1 . 11
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RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

; ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNI()N AVE. BROOKLYN, N. Y.
». Tel. EVergreen 4-6612

’ I

Ruoštas piknikas birželio 7 
d., Dexter Parke, neįvyko dėl 
blogo oro. Todėl' perkeltas į 
birželio 21 d., š. m., šeštadie
nį, nuo 2 vai. po pietų, taip 
pat Dexter Parke, 74-11 Ja
maica Ave.,' Woodhavęn- 
Brooklyn, N. Y. Iš anksto 
pirkti įžangos bilietai šiai pra
mogai ir gautos nuo biznierių 
dovanos, atitiks šiam piknikui. 
Visus ir visas iš toli ir arti 
prašomo nepamiršti atsilanky
ti .

. TONY’S ,
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS ŲEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENE ŠEIMAI Iš dviejų
8-ių* Patrovų Gerai Suderinto Valjgio $1.60

VAKARIENĖ 85c
< Iš 7-ių patrovų

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINE, VYNAS 
IR ALUS

Siūlys Leisti Loteriją Rengimo Komitetas.
/

IWO, didžioji darbininkų pa- 
šalpinė, varde 50,000 narių pa
siuntė prezidentui Trumanui 
paraginimą atmesti (vetuoti) 
Taft-Hartley bilių.

/ Istoriją Mylėtini© Valkatos, kuris papuola j prasižengimą, ir netyčia 
pataiso saumylišką milionierių!

Allied Artists Productions, Inc. perstoto.
DON DeFORE ♦ ANN HARDING * CHARLIE RUGGLES

VICTOR MOORE ♦ GALE STORM
Roy Del Ruth’s

“It Happened on 5th Avenue” |
Eddie Cantor sako: “Tai pulkus judis!’\ r

Pradžia Šiandien. Durys atdaros 9:30

RIV OIjI Broadway ir 49th St.

r-;,<

Įkaitintų prievartavime Įeit, 
pulk. C r o p p francūzės 
žmonelės teisme, kaltinamųjų 
Greenbergo ir Manesevitz ad
vokatas sakė, kad jinai be pa
sipriešinimo priėmusi roman- 

tik suspigusi tada, kai-ap
sižiūrėjo nebeturinti pinigi- 
Ml.

Laimėjo Elmininkų 
Kontestą ,

Neseniai pravestame 16 mm 
filmų traukimo konteste, New 
Institute, 29 Flatbush Ave., 
Brooklyne, laimėtoja • išėjo 
Miss Lida Moser, newyorkie- 
tė. Ji sėkmingai nufiltnavusi, 
spalvose, Greenwich ' House, 
vaikų priežiūros centrą.. \

Laimėtoja gaus vieną; termi
ną visokios filmų technikos 
pamokų. Mokytoju yra Bro
der v J. Pėterson, veteranas 
filmininkas.

New Yorko Miesto Tarybos 
didžiumos vadas Joseph T. 
Sharkey, brooklynietis, siūlė 
tarybai leisti pravešti loterijas 
tikslu sukelti ligoninėms fon
dą. Siūlo legalizuoti vieniems 
metams. Pasiūlymą lenstų pi
liečiams nubalsuoti.

• Atrodo, jog loterija geram 
tikslui -turėtų būti leistina. 
Kas nori gembleriauti, susi
randa slaptas, visokių priva- 
iiškų interesu be pertraukos

1947 ' metų sausio pra
džioje per radio reikalavo 
135,000 mokytojų. 35,000 
mokytojų šiandien turi jų 
naštą pakalti.

---- - T------*r---- ;--------------- 
vedamas loterijas. Airiškieji 
“sweeps” kas 'metai išveža iš. 
New Yorzko maišus dolerių^ 
kadangi, nežiūrint vieno kito 
laimėjusio, loterijos visuomet, 
neša naudą tiems, kujrie jas 
rengia.

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

Frank Givis
TJaisto Visokius Namų ' Ra
kandus - Furniture. Sutai
so Medį ir Fermaliavoja.

Repairing & Upholstering
Bar Varnishing, Catpenter 

Work
Polishing & Finishing

Scena iš ©echoslavų filmos “Thunder in the Hills,” 
parodančios tos šalies žmonių pasipriešinimą naciams

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

FRANK GIVIS 
. I V „ ; -

70 Johnson Avė., Brooklyn, N. Y.

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

Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. FTesigail&site.

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

Valgiais ir’ gėrimais aptarnaujame žemom kainom.
> ■ : ___ ' _____ . . __________ . , .
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