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šiuos žodžius rašant minkš

tosios anglies kasėjai tebe-
strei kuoja.

I

Jie streikuoja sau ramiai ir 
oficialiai savo streiko netgi 
nevadina streiku, — tik šiaip 
sau nedirba, nesveikuoja ar
kaip ten.

Tačiau vyriausybė deda pa
stangų streiką sulaužyti — 
sulaužyti indžionkšinų pagal
ba, einant Tafto-Hartley įsta
tymu.

žymusis Amerikos darbinin
kų veikėjas-veteranas, Wm. 
Z. Foster, dėl indžionkšinų 
šitaip pasisako:

“Prezidentas Trumanas ir 
angliakasyklų savininkai tu
rėtų žjnoti, jog indžionkšinai 
anglies neiškas.

“Tradicinis angliakasių ko
vingumas, pasireiškęs šiame 
streike, yra pirmoji sąlyga 
tokiems indžionkšinams nuga
lėti ir streikui laimėti.”

★ ★ ★
Italijos dvarponiai pradėjo 

teroristinius* aktus prieš kai
riuosius valstiečių ir darbinin- 

/ kų vadus.
, Teroras ypačiai jaučiamas

Sicilijoje, kur dar tebeviešpa
tauja feodalizmo liekanos.

Šiomis dienomis' Sicilijoje 
buvo nužudytas valstiečių ir 
žemės ūkio darbininkų vadas, 
Calogero Cangialosi; pavojin
gai sužeisti: Vito di Salvo ir 

t Vincenzo Liotta.
Siautėja dvarponių suorga

nizuota ir palaikoma žmogžu
džių gauja, vadinama “Maf- 
fia.”

Dvarponiai nesigaili milijo
nų lirų galvažudžiams apmo
kėti, kad tik jie saugotų dva
rus ir naikintų darbo žmonių 

, Hadus.
Tačiau New Yorko Times 

korespondentas Italijoje, Ar
noldo Cortesi, rašo:

Šis teroras padeda kairie
siems . . .

★ ★ ★
Italijos komunistų partijos 

vadai įspėja to krašto polic- 
m antis:

—Kiekvienas jbs individua
liai būsite atsakomingas už 
kriminalystę, atliktą prieš 
Liaudies Fronto žmones. Kai 
po rinkimų šalies vyriausybė 

• pereis kairiųjų rankosna, 
kiekvienas policmanas, padė
jęs teroristams darbo žmones 
pulti, turės už savo darbelius 
atsakyti.

Juo labiau artės balandžio 
18-toji, tuo didesnes, žiaures
nes provokacijas atlikdinės 
įdūkę Italijos, dvarponiai, fa
brikantai, visokį fašistai ir jų 
talkininkai. i

★ ★ ★
G j kongresmanas Mike

• Mansfield (iš Montanos) aną 
dieną suriko:

“Jei nebus kas nors padary
ta, mes prarasime Italiją. O 
kai prarasime Italiją, tuomet 
seks Austrija, Vakarų Vokie
tija ir Francija...”

Keistai kongresrtiano Mans- 
fieldo pareiškimas skamba: 
“Mes prarasime Italiją.”

Kieno gi yra Italija? Mansr 
fieldų?
, Italija priklauso italų tau
tai, Italijos liaudžiai. Italija 
nepriklauso ir neprivalo pri
klausyti jokiai kitai valstybei.

Tačiau yra Amerikoje drą
sių ponų, kurie ją savinasi. .

“The Worker” korespon
dentas Philadelphijoje skel
bia, kad7ten jąm pavyko gau
ti Jungt. Valstijų kariuome
nės memorandumas, kuriame 
dėstoma reikalas mokyti Ame
rikos karius svetimų kalbų.

Korespondentas telefonavo 
į armijos raštinę ir iš ten ka
rininkas patvirtino memoran
dume pareikštus dėsnius. 

z Kalbos bus mokomos seka-

....

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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INDŽIONKŠINAS LIEPIA
KASYKLŲ STREIKIERIAM

Italijos Klerikalai Karinėmis 
Jėgomis Grūmoja Kairiesiems

GRĮŽTI DARBAN
John L. Lewis Žada Apeliuot prieš Indžionkšiną; 
Mainieriai Streikuoja, Nepaisant Indžionkšino

Washington. — Federalis 
apskrities teisėjas F. Mc
Guire liepė Mainierių Uni
jos primininkui Johnui L. 
Lewis’ui, kad įsakytų strei
kuojantiems minkštųjų an- 
gliakasyklų mainieriam tuo- 
jaus grįžti darban. Tas teis
mo indžionkšinas kartu lie
pia Lewisui ir kitiems uni
jos vadams eiti į derybas su 
kompanijomis dėl pensijų 
mainieriams. Streikas kilo 
dėl to, kad kompanijos lau
žo sutartį su uniją dėl ge
rovės - sveikatos ir senat
vės pensijų fondo.

Teismo indžiokšinas prieš 
mainierių streiką duotas 
pagal prez. Trumano reika
lavimą. Tafto-Hartley’o į- 
statymas . įgalina valdžią 
indžionkšinais s t a b d y ti 
streiką svarbiose pramonė
se per 80 dienų.

Lewis užginčijo preziden
tinės komisijos tvirtinimą, 
kad jis paveikęs mainierius

Italu Fašistai Trukšmavo 
Prieš Jugoslaviją

Gorizia, Italija. — Fašis
tinė italų minia suardė čia 
komunistų ruoštą masinį 
susirinkimą. Paskui dau
giau kaip 1,000 fašistų puo
lėsi link artimo Jugoslavi
jos rubežiąus, rėkdami: 
“Mirtis Titui (jugoslavų 
premjerui)!” “Tegyvuoja 
Amerika!” Italijos kariuo
menė pastojo jiems kelią ir 
neleido pasiekti Jugoslavi
jos sienos.

PALESTINOS ŽYDAI 
ATMUŠĖ ARABUS

Jeruzalė. — 1000 arabų 
atakavo žydus šiaurinėje 
Palestinoje. Žydai atmušė 
juos, nukaudami -38 arabus. 
Mūšyje žuvę “tik 3 žydai.”

streikuoti. Lewis sakė, jog 
jie patys savaime sustrei
kavo. Jie nešaukia strei- 
kierių darban, nežiūrint in
džionkšino paliepimo. O pir
madienį pranešta, kad Le
wis duos federaliam teis
mui apeliaciją, prašydamas 
panaikinti tą indžionkšiną.

Pirmadienį, trečią dieną 
po indžionkšino davimo, tę
sė streiką faktinai visi 400,- 
000 minkštosios anglies 
mainierių.

Č1ANG NORĮS BŪTI 
PREMJERU, ONE 
PREZIDENTU

Nanking, Chinija. — Či- 
ang Kai-šekas, Chinijoš 
diktatorius - preziden t a s, 
pareiškė, kad jau nepriims 
kandidatūros nei į prezi
dento nei į vice-prezidento 
vietą. Čiangas. šakė savo 
partijos— Kuomintango su
sirinkimui, jog jis sutiks 
tarnduti Chinijai kitose val
dinėse pareigose, kur galėtų 
“pasišvęsti” karui prieš chi- 
nų komunistus. Politiniai 
stebėtojai supranta, kad 
Čiang Kai-šekas nori tapti 
premjeru, pagal vadinamą 
tautininkų konstituciją, ku
ri duoda premjerui daugiau 
galios, negu prezidentui. 
Prezidentą rinks neva sei
mas.
Wisconsin© Republikonai 

Remsią MacArthurą
Madison, Wis. — Prane

šama, jog Wisconsino re
publikonai nominuos gene
rolą MacArthurą savo kan
didatu prezidento vietai. A- 
gituodami už MacArthurą, 
jie išvystę tikrą karinę is
teriją, kaip rašo New Yor
ko spaudos korespondentai.

Roma. — Premjero de 
Gašperio klerikalų valdžia 
sekmadienį suruošė didžiulį 
karinį paradą. Maršavo 25,- 
000 pilnai ginkluotos ka
riuomenės ir policijos, ypač 
tomis gatvėmis, kur dau
giausiai gyvena “raudonų
jų” darbininkų. Tai buvo 
grūmojimas, kad komunis
tai ir socialistai nemėgintų 
perimt valdžią į savo ran
kas ryšium su Italijos sei
mo rinkimais balandžio 18 
d. (Washingtono valdinin
kai ne kartą įspėjo, kad jei
gu “raudonieji” laimėtų 
rinkimus, vis tiek nebūtų 
jiems leista paimt italų val
džią į savo rankas.)

Parade dundėjo mechani
zuota anglų - amerikonų* 
artilerija, 150 tankų ir 50 
šarvuotų automobilių, ku
riuos Amerika ir Anglija 
davė Italijos valdžiai. Sker
sai gatvių'virš parado buvo 
ištemptos didelės iškabos, 
šaukiančios: “Balsuokite už

Jankiai Jau Neblokuoja Namo, 
Iš Kur Sovietai Tvarkė Važiuotę
, Berlin.—Amerikonai sek

madienį atšaukė karinius 
savo sargus nuo namo, iš 
kurio Sovietai tvarkė trau
kinių judėjimą tarp vakari
nės Vokietijos ir Berlyno. 
Iš to pat namo buvo tvar
komas traukinių važinėji
mas ir kitur sovietinėje Vo
kietijos srityje. Tame name

m'ų tautų: estų, latvių, lie
tuvių, rumunų, persų,- turkų, 
norvegų, danų, hebrajų, ser- 
bų-kroatų, čechoslovakų, grai
kų, bulgarų, arabų, švedų, ki
nų, japonų, korėjiečių ir kur- 
dišų.

Kam tos kalbos?
Tam; idant kariai būtų ge

rai paruošti tuose kraštuose 
tarnauti. ,

Korespondentas n u r o d o, 
jog visos kalbos liečia kraš
tus, esančius Tarybų Sąjungo
je arba jos pasieniuose.

Kalbant atvirai: ruošiama
si karui — karui prieš Tarybų 
Sąjungą.

t
yra didžiausia telefonų sto
tis. Nors namas stovi ame
rikinėje Berlyno dalyje, už 
keleto šimtų jardų nuo so
vietinės dalies, ’bet pagal 
1945 m. sutartį buvo leista 
Sovietam jį vartoti.

Amerikonų komanda pro
testavo, kad Sovietai laikė 
porą ginkluotų sargų *prie' 
to susisiekimų centro. So
vietų generolas Katkov pa
aiškino, jog reikėjo sargy
bos, kad piktadariški vokie
čiai neįsiveržtų vidun ir 
nesunaikintų svarbių rekor
du.

Kuomet jankiai buvo už
blokavę Sovietų - pareigū
nams įėjimą į tą namą, jie 
vis tiek leido pristatyti 
maistą pasilaikantiems vi
duj pareigūnams. Maistą 
vežė kariniai Sovietų auto
mobiliai, palikdami valgius 
ant šaligatvio. Amerikonai 
sunešdavo valgius vidun.
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Krikščionis • Demokratus” 
(klerikalus)!
'Panašios karinės demon

stracijos prieš komunistus 
ir kairiuosius socialistus 
buvo surengtos ir dviejuose 
kituose didmiesčiuose—Flo
rencijoje ir Turine.
Kairieji Sveikina Liaudies 

Kareivius
Kairiosios partijos aplip- 

dė sienas plakatais, sakan
čiais: “Liaudies Frontas 
sveikina liaudies karei
vius!” Šio fronto partijos 
žino, jog tarp varomų de
monstracijoj kareivių buvo 
ir kairiųjų šalininkų.

Komunistai Pasitiki
Komunistų vadas Palmi- 

ro Togliatti sakė reporte
riams, jog Liaudies Frontas 
laimės rinkimus, pietinė I- 
talija suteiks komunistams 
ir jų talkininkams ganėtiną 
balsų perviršių, kad. jie lai
mėtų rinkimus ’ir įeitų val
džion.

įsteigta 3-ji Partija į Mokslininkai Šaukia 
Dar 2-se Valstijose Nedaryt Atom-Bomby

Boston. — 2,600 delegatų 
nuo darbo unijų,* bažnyti
nių .ir pilietinių organizaci- 
jų sekmadienį įsteigė Mas
sachusetts Valstijos Prog
resyvių Partiją ir nomina
vo Henry Wallace .kandida
tu į Jungt. Valstijų prezi
dentus.

Jų suvažiavime Bradford 
Kotelyje kalbėjo ir • Wal
lace. Jisai smerkė karinę 
trustų, bankų ir generolų 
užsieninę politiką, kurią ve
da Trumano demokratai iš
vien su republikonais.

New Havene 1,287 dele
gatai įkūrė Connecticut 
Progresyvių Partiją.

Lake Success, N. Y. —A- 
merikonų Mokslininkų Są
junga dėl Atominės Apšyie- 
tos atsišaukė į Juntg. Tau
tas, kad bent per 10 meti! 
sustabdytų visokį stambes
nį atominių medžiagų ga
minimą. Nes aišku, jog A- 
merika ir Anglija dar nesu
sitars su Sovietais dėl ato
minės jėgos kontroliavimo 
pasaulyje. Mokslininkų atsi
šaukimas atkreiptas prieš 
atominių ginklų gamybą.

Šie mokslininkai išreiškia 
mintis 800 amerikinių mok
slininkų, - kurie prisidėjo 
prie atominės bombos išvy
stymo.

AMERIKOS IR SOVIETŲ 
GENEROLAI TARSIS DEL 
VAŽIUOTES BERLYNAN
Sovietinis Komandierjus Priėmė Amerikonų Generolo 
Siūlymą Tartis dėl Važiuotės Skersai Sovietų Ruožto

Berlin. — Amerikonu ka
riuomenės štabo galva Ber
lyne, generolas Charles K. 
Gailey pasiūlė sovietinio ko- 
mandieriaus pavaduotojui 
generolui Michailui I. Drat- 
vinui sueiti ir pasitarti kas 
liečia Sovietų pasiūlymą, 
kad sovietiniai pareigūnai 
kontroliuotų ir peržiūrėtų 
traukinius ir automobilius, 
važiuojančius iš vakarinės 
Vokietijos per Sovietų už
imtą ruožtą į Berlyną.

Generolas Dratvinas su-

VERDA MŪŠIAI TARP 
GRAIKU PARTIZANU 
IR MONARCHISTŲ

Epirus, Graikija. — Tę
siasi įtūžęs mūšis tarp grai
kų partizanų 'ir atakuojan
čių monarchistų Murgana 
kalnyne, netoli Albanijos 
sienos. Monarchistų pusėje 
dalyvauja ir Amerikos pul
kininkas Thomas G. Flem
ing, kaip “patarėjas.” Jis 
džiaugiasi, kad per 6 dienas 
monarchistai, girdi, pažy
giavę 5 mylias pirmyn. Mo- 
narchistai varosi pryšakyje 
ožkas, kad susprogdintų 
partizanų pakastas minas. 
‘ Monarchistų koma nda 
skelbia, kad jie “sutriuškinę 
.800 partizanų” Krussios 
kalnuse, vidurinėje Graiki
joje.

Amerika Perša Turky- 
Graiky Santarvę

Athenai, Graikija. —Pra
nešama, jog Amerikos kari
ninkų pasiuntinybė ragina 
Graikijos monarchistų val
džią sudaryt karinę san
tarvę su Turkija; “reikale” 
pašaukt ir. turkus prieš 
graikų partizanus.

Indijos Akademija Pagerbė 
Soviehj Mokslininką

Maskva. — Indijos Mok
slų /Akademija išrinko so
vietinį mokslininką prof. 
Sergejų Vavilovą savo gar
bės nariu. v Vavilovas yra 
Sovietų Mokslų Akademijos 
prezidentas. (Komercinė A- 
merikps spauda skelbė, būk' 
Sovietai “ištrėmę Vavilovą 
Sibiran,” nes jis, esą, ”ne- 
marksistiniai” aiški nęs 
naujų augalų ir gyvių veis
lių išsivystymą.)

Lėktuvų Nelaimėj Virš 
Berlyno Žuvo 14

-___ 1___ — •

, Berlin, bal. 5. — Sparnais 
ore sukliuvo anglų armijos 
transporto lėktuvas su 
lengvuoju kariniu Sovietų 
lėktuvu. Abudu nukrito. Su 
anglų lėktuvu žuvo 14 as
menų, jų tarpe ir 2 ameri
konai.

Anglai Pakvietė Sovietų 
Komandieriu j Bankieią

Berlin. — Anglų genero
las Sir Brian Robertson pa
kvietė sovietinį komandie- 
rių maršalą Vasilių D. So- 
kolovskį į bankietą šį ant
radienį. Sokolovskis priėmė 
pakvietimą. Bankietas ruo
šiamas pagerbti feldmarša
lui Montgomery’ui, pirma
jam anglų komandieriui 
Berlyne. Pokily j e dalyvaus 
ir amerikonų komandierius 
generol. Lucius Clay.

IŠTEISINO NACIŲ GINK- 
LUOTOJUS

Frankfurt, Vokietija. — 
Karinis amerikonų teismas j 
išteisino Alfredą Kruppą ir ! 
11 jo direktorių. Jie buvo i 
patraukti teisman už Hitle-| 
rio ginklavimą užpuolikiš- ; 
kam karui. Kruppai yrą di- i 
džiausi kariniai fabrikantai1 
Vokietijoj.

tiko tartis su amerikonų 
generolu Gailey apie tūlas 
sovietinio pasiūlymo smulk
menas, paliečiančias kari
nius amerikonu traukinius 
ir žmonių bei krovinių ve
žimą jaisiais.

Gen. Gailey savo laiške 
Dratvinui sakė, jog ameri
konai parodys tik savo ke
leivių ir krovinių sąrašus, 
bet neleis sovietinių inspek
torių į amerikinius trauki
nius. Ghiley tvirtino, kad 
1945 m. sutartis davus vi
sišką neliečiamybę kari
niams amerikonų trauki
niams, važiuojantiems sker
sai sovietinio ruožto į Ber
lyną bei atgal. Karlu gen. > 
Gailey pripažino sovietams 
teisę patikrinti automobi
liais važiuojančius kelei
vius.

Sovietų generolas Drat
vinas, priimdamas pakvieti- \ 
mą į derybas, užginčijo 
gen. Gailey.’o tvirtinimą, 
būk minima sutartis leido 
visai “neribotai ir nevaržo
mai” traukiniams važinėti--- —-
iš amerikonų , anglų ir f ran- . •«
cūzų užimtos vakarinės Vo
kietijos į Berlyną. Gen. 
Dratvinas taipgi priminė, 
jog be sovietinės kontrolės 
važiavo vakarinių talkinin
kų traukiniais į Sovietų 
ruožtą visoki neaiškūs as
menys, užsiimantieji netei
sėtais darbais ir spekuliaci- • 
jomis.

Gen. Gailey, atsakydamas, 
pareiškė, jog amerikonų 
traukiniai nevežė jokių ne-' 
aiškių asmenų.

New Yorko Times kores
pondentas . Delbert Olai k, 
tačiau, rašo:

“Bet tai yra faktas, jog 
kariniai anglų ir francūzy 
traukiniai gabeno kai ku- \ 
riuos vokiečius pagyruose 
vagonuose.”.

Prez. Truman Uzgyrė 6 Bilionus 
Dolerių Marshallo Planui

Washington. — Prezid. 
Trumanas bal. 3 d. pasirašė 
kongreso tarimą, kuris pa
skyrė 6 bilionus ir 98 milio- 
nus dolerių vakarų Europai 
ir vakarinei Vokietijai vie
niems metams, pagal Mlar- 
shallo planą, o sykiu — da
lį Chinijai, Graikijai ir 
Turkijai, šešiolikai vakari
nės Europos kraštų ir va
karinei Vokietijai teks 
virš 5 bilionų dol. iš tos su
mos.

miaus skaičiavo prez. Tr.u- 
manas.
’ Washingtono valdžia yra 
užtikrinus, kad jeigu bet 
kuri iš remiamųjų pagal 
Marshallo planą šalių pa
kryps į kair. pusę, tai bus 
tuojau sustabdyta .jai para
ma.

Pasirašydamas tą kong
reso tarimą, Trumanas lošė 
— pavartojo net 12 plunks
nų; kiekviena plunksna jis

Berlin.— Anglai siūlo ke
turių didžiųjų talkininkų 
kontrolės tarybai sueiti ir 
spręsti važiliotės klausimą 
per Sovietų ruožtą Į Berly
ną.

' Roma. — Viso jau 500 
Amerikos laivų įgabeno I- 
talijai krovinius maisto ir 
kitų reikmenų.

ORAS.—Būsią šilčiau.

• l A

Pasirašydamas šį kongre
so nutarimą, prezidentas 
gyrė jį kaipo,“Amerikos at
sakymą tiems, kurie gręsia 
pasaulio laisvei.” Tą fronto 
stiprinimą prieš komunis
tus, Sovietus ir draugiškas 
jiems tautas Trumanas va
dino parama “taikai ir ge
rai valiai tarp žmonių.”

Treji kiti Marshallo plano 
metai lėšuos Amerikai dar 
11 bilionų dolerių, kaip pir-

K

parašė tiktai po vieną savo 
vardo-pavardės raidę. Po to 
jis padalino plunksnas ste
bėtojams — vidaus reikalų 
sekretoriui Krugui, genera
liniam prokurorui Tomui 
Clarkui ir kitiems.

Washington. — Amerika 
reikalauja, kad čechoslova- 
kija atsiimtų du savo at
stovybes narius, nepatinka
mus Trumano valdžiai.
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Henry A. Wallace Apie Italiją
Savaitraštyj New Republic telpa Wallace’o'straips

nis ap;e Italiją, ryšium su balandžio 18 dienos rinkimais.
Buvęs vice-prc-zidentas, kuris Italiją nelabai seniai 

aplankė, sako, jog “apart Ispanijos ir Portugalijos, Va
karų Europoje Italija yra labiausiai atsilikęs kraštas,— 
atsilikęs tiek pramoniškai, tiek agKąriškai.”

Pietinėje Italijoje žemės reforma nebuvo pravesta ir 
tūlos jos sritys labai panašios į buvusią prieš-revoliucinę

“Kai aš praėjusį rudenį buvau Italijoje,” rašo jis, 
^mačiau tokį kontrastą tarp turto ir skurdo, kokio nie
kur Kitur nesu matęs, apart tūlose srityse Čilėje ir Pe
ru.” - .

Italija juodosios rinkos šmugelninkams, spekulian
tams yraxrojus. Jie ten siautėja, kaip tik nori, piešdami 
žmones. Turčiai, taigi, nejaučia jokio trūkumo: už pini
gus ten gali gąuti ko tik nori.

“Pirmomis dienomis mūsų buvimo Romoje”, toliau 
rašo Wallace, “vienas amerikietis pristatė mums priete- 
lių, kuris galėtų iškeisti dolerius į liras. Tai buvęs karo 
belaisvis Jungtinėse Valstijose; per dieną jis padaro 
$150 spekuliacijoje, bedirbdamas juodoje rinkoje. Ame
rikietis pasakė mums, jog tas žmogus yra labai ‘konser
vatyvus’.”

- Tai įdomūs faktai, reikalingi žinoti kiekvienam, ku
ris trokšta šiek tiek suprasti šiandieninę Italijoje padė
ki* ' t • r * '

- Kairiųjų blokas, kurį sudaro komunistai-socialistai 
ir tūlos kitos pažangesniųjų žmonių grupės, negali pa
kęsti tokios padėties.

- Šis blokas sako Italijos žmonėms: išrinkite daugumą 
mūsų atstovų į parlamentą, mes pravesime žemės refor
mą, aprūpindami valstiečius žeme, sunacionalizuosime 
fabrikus, pakelsime jūsų gerbūvį.

Dėl to žmonės stoja su kairiųjų bloku.
Bet kapitalistai, dvarponiai ir Vatikano aukštoji dva

siškąja kairiųjų bloką visaip niekina ir prieš jį kursto 
žmones. .

Šituos gaivalus palaiko Amerika, Anglija ir pasau
lio katalikų dvasiškija. Jiem rūpi išgelbėti Italijos fabri
kantus ir dvarponius, nepaisant, kad milijonai italų 
skursta negirdėtą skurdą.

Tam pritaria ir lietuviškieji socialistai.
Wallace ten pat nurodo, jog tūli žmonės Amerikoje 

šūkaloja už tai, kad Jungtinės Valstijos turinčios įsikišti 
į Italijos vidujinius reikalus tam, kad “suvaldyti rusų ag
resiją”^ Tai yra skandalas! Toki riksmai, tokia taktika 
rodo tik tai, kad Amerikos valdovai, pasiremdami Italijos 
rinkimais, siekiasi pravesti verstiną jaunų vyrų militari- 
nį lavinimą. z

Amerika naudoja paskolas, bando papirkdinėti Ita
lijos liaudį, kad ji balsuotų už dešiniuosius, — kitais žo
džiais: už dvarponių ir fabrikantų interesus.

Juo labiau artės balandžio 18-toji, juo daugiau 
Amerikos komercinė spauda ir visokį kąro provokato
riai garsiau skandalys.

Mes Rengsime Debatus
DETROIT, Michigan.

Kai inž. Antanas Tolis (iš- 
vietintas asmuo — pabėgė
lis) atvažiavęs iš Chicagos 
(ar iš kur kitur?), parengi
me paminėjimui Lietuvos 
nepriklausomybės, užataka- 
vo Radio Kliubo programas 
ir įvardino adv. St. Masy- 
tę, kad ji paduodanti mela
gingas žinias per radiją, y- 
patingai apie Tarybų Lie
tuvą, tai adv. Masytė para
šė atvirą laišką inž. Toliui 
(jis tilpo Laisvėje ir Vil
nyje), ir pakvietė Tolį su
rengti debatus Tarybinės 
Lietuvos klausimais.

Dabar yra gautas laiškas 
nuo inž. Tolio, kuriame jis 
pasižada (sutinka) daly
vauti debatuose, ir visą de
batų surengimo reikalą pa
veda kokiam ten Detroito 
lietuvių organizacijų Cent
rui. '

L.L.D. 52-ra kuopa, sava
me susirinkime nutarė de
batų reikalą paimt į savo 
rankas, ir- rengt debatus. 
Tam tikslui išrinko, penkių 
narių komisiją, ir įgaliojo 
susižinot su Tolio nurodytu 
jų organizacijų Centru, ir

surengt debatus. Mūsų ko
misijos narys surado mini
mo Centro vice-pirmininkę 
Paurazienę, ir pirmininką 
Petrą Medonį, ir telefonu 
pakvietė juos imtis debatų 
surengimo darbo. Pirminin
kas M'edonis pasižadėjo tuo- 
mi pasirūpint, tačiau prieš 
Velykas, kaip jie sakė, nie
ko negalėjo daryt, ir priža
dėjo kad po Velykų jie su
šauks savo Centro susirin
kimą, išrinks komisiją, ir] 
praneš mums, kada galėsi
me abi komisijos susieit ir 
susitart debatų surengimui. 
Dabar mes tik laukiame jų 
pranešimo.

Prie progos, mes pareiš
kiame, kad iš mūsų pusės 
nebus jokio priešingumo, 
kokie bus debatoriai-kalbė- 
tojai; gali būti mokyčiausi 
pabėgėliai: profesoriai, in-' 
žinieriai, -daktarai, kunigai 
ar kitokie.-

LLD 52-ros kp. komisija:
J. K. Danta, 
Dr. M. Palevičius, 
A. Gotautas, 
G. Nausėda, 
M. Masys.

ŠYPSENOS
TUŠČIOS SVAJONĖS
Brangūs ponai sandarie- i 

čiai! Štai, aš, jūsų geras! 
tautietis, atsišaukiu į jus, I 
verkdamas .kruvinomis aša-] 
romis “raudoname” laik
raštyje (nežinodamas jūsų 
adreso). Dalykas tame. Ka
dangi jūs artimiausiai sto
vite prie Tarybos, o Tary
ba arčiau prie Washingto- 
no, tai ar negalėtumėt iš
gelbėti kuogreičiausiai tuos 
mūsų Dipukus, kur dar li
ko Vokietijoje? Mano šir
dingas patarimas būtų, kad 
tuojau partrauktumėt tuos, 
kuriems darbas nerūpi (ku
riems 
kiems 
venti. 
mano 
reikalauti, kad leistų į Pa

lestiną... Aš užtikrinu, kad 
arabai nieko priešingo 
prieš lietuvius neturės. Ka
dangi jie patys vaikšto su 
paklodėmis apsigaubę, be 
apatinių, o mūsų lietuviai 
su apatinėmis pripratę 
vaikščioti, tai labai sutiks...

Bet kas svarbiausia, kad 
lietuviai galės pasekti kry
žiaus x kelius... Tik pama
nykite, koks tai būtų malo
numas nueiti į Jeruzolimą, 
(kaip kada eidavom į šidla- 
vą pulkais). Tik pamanyki
te sau: į Jeruzolimą.pėsti, į 
Betliejų — keliais - klupš- 

i čiomis, į Kalvarijos kalną— 
rėplomis ir taip toliau... O 

i kiek atlaidų, kiek relikvijų? 
O, gal būt kelios dešimtys 1 Kelis metus galėtų akmenis

Dievas duoda).' Te
tik Amerikoje ir gy- 
Na, o kitus, likusius, 
patarimas būtų —

Neišleidžia
Darbietis (niūjorkiškis) kongresmanas Leo Isacson 

ryžosi vykti Francijon ir Palestinon ir kreipėsi į valsty
bės departmentą gauti pasportą. Tačiau valstybės de
partmentas jo aplikaciją atmetė.

Koks pasiteisinimas?
Girdi, Isacsonas manąs vykti Paryžiun tuo tikslu, 

kad dalyvauti konferencijoje, kuri yra šaukiama reikale 
pagalbos teikimo Graikijos liaudžiai.

Graikijos monarchistinė - fašistinė valdžia šimtais 
šaudo Graikijos patri jotus. ( -
tūkstančių graikų patrijotų jau yra sukišta į kalėjimus i skaldyti ant kalno Kalvari- 
arba koncentracijos stovyklas. i jos ir parduoti relikvijas

Šiaurės Graikijoje- patrijotai - partizanai kariauja , amerikonams. (Jie dau- 
prieš monarcfiistinius fašistus — kariauja už graikų giausia turi pinigų ir geri
tautos laisvę ir liaudies gerbūvį.

Graikijoje yra tūkstančiai našlių ir našlaičių, palik
tų be duonpelnių, — pastarieji yra monarchistų-fašistų 
sušaudyti arba kalėjimuose.

Taigi pagalba Graikijos liaudžiai būtinai reikalinga.
Tam tikslui, matyt, šaukiama Francijoje konferenci

ja, kurioje bus surasti būdai ir priemonės Graikijos liau
džiai padėti.

Jeigu kongresmanas Isacson ryžtasi vykti tokion 
konferencijon ir valstybės departmentas jo neišleidžia, 
tai, tik pagalvokime, kokį. įspūdį visa tai sudarys graikų 
tautoje ir pasaulyje?

Jo neišleidimas paliudys, jog mūsų vyriausybė slepia 
tai, kas dedasi Graikijoj: slepia ji tuos fašistų darbus, 
kuriuos mūsų vyriausybė remia! ,

Mums rodosi, valstybes departmentas turėtų savo 
nusistatymą atkeisti ir kongresmanui Isacsonui pasportą 
duoti. , ‘

Prieš tūlą laiką tas pats valstybės departmentas at
sisakė duoti pasportą Daily Workerio korespondentui A. 
B. Magil’ui; kuris ryžosi vykti Palestinon.

Dėl to kilo protestų ir rekalavimų, kad valstybės de
partmentas savo nusistatymą atkeistų. Dalykas atsidūrė

biznieriai). Taigi patarčiau 
pasiskubinti iškelti šį klau
simą,kol dar ne vėlu. Mato
te, kaip visi kongresmanai 
ir senatoriai šauniai apie 
mus mano ir kiek telegra
mų prisiuntė laike mūsų 16 
vasario. Žinote, reikia nau
dotis proga ypač prieš rin-

Daugelio Pennsylvanijos streiku veteranai, United Mine "Workers (nepriklausomos) 
kovų už geresnes algas ir sąlygas dalyviai, William McDorsky, 68 metų; T o m ■ Mc- 
Gonagle, 74 m., ir Pete Peeromito, 60 m., pasikalba apie dabartinę mainierių “šven
tę.” Jie dabar nestreikuoja, tik “švenčia,” neina i darbą. Šventę jie prade- - 
jo išgirdę savp prezidentą John L. Lewis paskelbiant, kad kasyklų kompanijos “ne
pagerbė sutarties,” jos nevykdo. Sutartyje jie buvo pažadėję Įkurti mainieriams pen

sijų fondą, bet neikuria.

L. Oginskaitė

Vienas is Pagijusių
Iš kaimo Petras Černius 

parėjo užsimąstęs, susijau
dinęs: juk šiandien jis pir
mą kartą aplankė kaimy
nus, pažįstamus, jaunystės 
draugus po to, kai grįžo tė
viškėn iš anglų r zonos!i kimus, o po rinkimų ir vėl

. nieko nežinos apie mus... i Dvi pirmąsias dienas po 
' Taipgi noriu padėkavoti 
i tuom pačiu kartu mūsų at
stovui, kuris pasakė labai 
gražią ir mūsų protui neap
rėpiamą kalbą laike vasario 
16-tos... Jis sako: “Pražu-1 
dytojams mūsų tautos Die
vas atlygins pragaru...”

Aš apsiverkiau graudžio
mis ašaromis ir pasakiau: 
“Jeigu tiki į pragarą, tai 
eik į peklą./.” Aš, mat, 
karštai tikiu į dangų ir At
lanto čarterį; apie pragarą 
nei kalbėti nenoriu..-. Bū
čiau, pamiršęs, kad laike va- i 
sario 16-tos Dr. Išpadolski ] 
išegzaminavo visų socialis-! 
tų ir tarybininkų galvas ir 
surado, kad visi jie' šventai 
tiki į dangų, pragarą ir At
lanto kortą... Tas parodė 
rezultatą aukų rinkime...

sugrįžimo jis sėdėjo na
muose, nes motina, puškėti 
virtų metų jo nemačiusi, ne
norėjo paleisti jo nuo savęs 
nė žingsniui. Tėvas ir bro
liai, pasodinę jį šiltan kam
pan už stalo, irgi pasiilgi
mo kupinom akimis atrodo, 
prašė, kad jis nuo jų nepa
sitrauktų ... O ir pats Pet
ras ne labai veržėsi iš na
mų: nors dilgino, smalsu
mas ir noras greičiau pasi
matyti su žmonėmis, su 
kuriais jis iš pat mažens 
augo, su kuriais jį rišo tiek 

I bendrų -išgyvenimų, tačiau 
| būkštavimas slėgė jam šir- 

’1 dį. . . Petras ir norėjo su-
sitikti senus draugus ir bi
jojo, kad jie gali jam ppie- 
kaišta*uti, pajuokti jį už tai, 
jog, palikęs savo kraštą, iš
bėgo Vokietijon drauge su 

Ponams parašysiu dau- kitais, fašistų prigąsdintais 
giau kitu kartu.

Jūsų,
Pis-šis-tas.

Senatorius Claude Pepper, 
Floridos demokratas, kovoja 
už panaikinimą 
taksų (polltax), 
padaryti tuojau, 
“apšvarinimui
rinkimų ir apsaugoti žmo
nėms teisę ir progą balsuoti 

už savo kongresmanui.”

balsavimo 
Tą turime 
sako jis, 

kongresinių

net Ženevoje, tarptautinėje Jungtinių Tautų konferenci
joje. Po to visko valstybės departmentas savo nusistaty
mą atkeitė ir A. B. Magilui pasportą davė.

Jeigu kongresmanui Isacsonui pasporto ir neduos, 
tai, valstybės departmentas turėtų žinoti, konferencija 
Graikijos liaudžiai padėti visvien įvyks.

Storžieviai valstybės departmente, varžydami .žmo
nių (net kongreso narių) judėjimą, mano atlieką labai 
naudingą mūsų kraštui darbą.

Sykį ant visados jie turėtų suprasti, jog tokis dar
bas tarnauja ne mūsų kraštui, o jo priešams!

Beje, sakoma, kongresmanas Isacson dabar reikalaus 
pasporto vykti tik Palestinon.

kuto, apsitvarkė, užveisė 
gyvulius, tvirtai atsistojo 
ant kojų. Antrasis, Juozas, 
išėjo dirbti į žvakių fabri
kėlį Kretingoje ir jam gy
venimas taip pat palengvė
jo. O Petras, iš pat ma
žens pasižymėjęs savo ne
ryžtingumu ir skepticizmu, 
į visus tėvų reikalavimus 
imti dar žemės, jei Tarybų 
valdžia ją duoda, kartoda-

kį, kad akių neišdegtum. Ką 
gali žinoti, kaip dar kas 
bus.. .

Tas Petro neryžtingu
mas, dvejonės, netikėjimas 
ateitim ir sugriovė kuriam

ir suklaidintais žmonėmis. 
Jis bijojo, kad jo senieji bi
čiuliai su panieka žiūrės į 
jį, prikiš silpnavališku
mą . . . v

Kai antros dienos popietę 
iš gretimo Lazdininkų kai
mo atvažiavo motinos sesuo] 
Mačernienė ir pamatė užu-! 
stalėje sėdintį Petrą, jinai 
tik suplojo rankomis ir, nė 
žodžio netarusi, puolė jį bu
čiuoti.

Petras laukė klausimų, 
kamantinėjimų, kurie jam 
nebuvo malonūs, nes .primi
nė tiek daug nemalonių iš
gyvenimų svetimoje žemėje. 
Tačiau teta Adolfina, pro 
džiaugsmo ašaras tarusi:

—• Kaip gerai, vaikeli, 
kad grįžai!

Tiek tepaklausė:
— Anglai - amerikiečiai 

vis tebedirba tas savo ato
mines bombas? Vis dar no
ri pasaulį baidyti? Tegu] 
jie nors patį velnią padirbi
na, vistiek mūsų nepabai- 
dys! Mes, vaikeli, per tą lai
ką gerą ir laimingą gyve
nimą sau prie tarybų val
džios susikūrėm, — o tai 
stipresnė tvirtovė, negu iš 
kokio gelžbetono!

Po tetos apsilankymo 
Petras ryžosi išeiti į kaimą, 
esantį už puskilometrio, 
kaimynų ir pažįstamų ap
lankyti. Ir visur buvo tas 
pats, kaip su teta: visi tik 
džiaugėsi, pamatę jį veT sa
vo tarpe, ne su panieka ar 
pykčiu, bet su užuojauta

klausinėjo jį apie išgyven
tus vargus anglų zonoje, 
apie planus ateičiai, di
džiuodamiesi rodė, kiek jų 
nuveikta ir atstatyta per 
tuos trejus metus po Že
maitijos išvadąvimo.

Iš pirmos savo išvykos į 
kaimynus, namo Petras grį
žo sujaudintas, susimąstęs. 
Tėvynė... Tai žodis, kuris] 
užgniauždavo gerklę lygi
replėmis, suspausdavo širdį, vo: 
kai paminėdavo jį. kas nors: —'Apsieisim su ta pačia, 
kalboje ar dainoje, te bėgy- Per daug nepulkim į prie- 
venant ten, toli, - svetimoje 
padangėj... Apsvilęs, pu
siau nulaužtas ąžuolas prie 
kelio... ,Petras ties juom 
stabtelėjo. Tuo keliu jis kas 
rytas eidavo kadaise pro
pusnis mokyklon, o ąžuolas laikotarpiui jo gyvenimą, 
jau iš tolo modavo jam’ ša- Kai kruvinos hitlerininku 
komis... Jį pakirto vokie- gaujos užplūdo Tarybų šalį, 
čių artilerija paskutinėmis] vyresnysis, Jonas slapstėsi 
fronto dienomis. Ir senosios i kitame Lietuvos pakraštyje, 
mokyklos nebėra: hitleri-] Juozas spėjo pasitraukti 
ninko ranka sudegino ir ją, ] drauge su Raudonąja Ar- 
kaip daugelį kitų pastatų, mija, Petras gi, teisybė, li- 
Netoliese ant kalvaitės da- ko kaip ir buvęs, savo ūke- 
bar iškilo naujai pastatyta lyje, tačiau paguodos iš to 
mokykla, dideliais langais, buvo maža. Bėda vijo bėdą, 
su erdva sale 
skaitykla, o pro 
sniegu žėrinčias, sodo ša 
kas raudonuoja 
Mašinų - Traktorių stoties už brolius? Ar neištrems į 
stogas...

Petras ■ atsidūsta. Kiek 
daug padaryta jo tėviškėje 
per tuos metus, kada jis, 

Į lyg pabaidytas išgąsdintas garkaulis virpėjo, patarė 
paukštis blaškėsi po sveti-1 Petrui: “Stok, girdi, į Dar
nius kraštus! ! bėnų valsčiaus valdybą' raš-

—---- | tinėn. Rašyt šiaip taip su-
nuo 

darbo traukiasi, tai vokie
čiai kiekvienam pagatavi į 
ranką pabučiuoti, kurs 
jiems dirba. 0 ten būdamas 
ir visokių medžiagų — ava
lynės sukombinuosi, leng
viau bus gyventi, ir gesta
pas tau blogos akies netu
rės.”

Nemalonūs buvo Petrui 
ir tas vienas kitas metras 
medžiagos ar pora batų, 
kuriuos jis, valsčiuje beraš- 
tininkaudamas, sau — anot 
to patarėjo — “sukombi
nuodavo.” Sąžinė prikaišio
jo: “kad ir menką darbą, 
betgi okupantui, savo tėvy
nės priešui dirbi.” Savo są
žinę jis nuramindavo tuo, 
jog negi ilgai okupacija tę
sis, jog vokiečiai bus išvyti 
ir j°g, grįžus, Tarybų val
džiai, jis tuoj stosiąs viso
mis išgalėmis į* darbą, kad 
atpirktų savo kaltę . .. Bet-

ir klubu-1 skurdas lipo badui ant kul- 
nuogas, inų, o širdį gniaužė baimė:

i-| — Ar nečiups tų velnių 
čerpinis— vokiečių gestapas manęs

konclagerį, iš kurių niekas

Ir tuo metu kažkoks gal
vočius, kuriam, matyt, nu

virpėjo, patarė

Petras Černius, valstiečio i graibalio j i, lietuviai 
sūnus iš Kretingos apskri
ties, Darbėnų z valsčiaus, 
augo drauge su savo dviem 
vyresniais broliais, Jonu ir 
Juozu. Didesnį mokslą pa
siekti prie buržuazinės val
džios buvo neįmanoma, — 
vargais negalais pradžios 
mokykla išeita. — Šeima iš 
savo žemės kąsnelio, 4 ha, 
išgyventi nepajėgė. -Todėl 
abu broliai išėjo bernauti Į’ 
svetimus didelius ūkius pas 
buožes, o Petras liko namuo
se seniams tėvams padėti. 
Skurdas nemažėjo. Atpylę 
pylavas ir sumokėję valsty
bei mokesčius, Černiai, -sau
somis bulvėmis misdami,’su 
viltimi laukdavo pavasario, 
laukdavo sekančio derliaus. 
Tačiau ir naujasis derlius 
nieko gero jiems neatneš
davo.

Toks gyvenimas tęsėsi 
iki 1940 metų birželio, kai 

tatėjo Tarybų valdžia. Vy
riausias sūnus, Jonas, ga
vęs 10 hektarų iš ūkio, ku
riame pirma bernavo, pra-

Ketvirtųjų karo metų va: 
sąrą, artėjant Tarybinei 

(Tąsa 3-me pusi.)

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Antrad., Bal. 6, 1948



v ienas iš Pagijusių
(Tąsa nuo 2 puslapio) 

Armijai prie Lietuvos sie
nų, vokiečiai ir jų sėbrai, 
įvairaus plauko politiniai 
spekuliantai, išsigimėlių ka
pitalistų - dvarininkų sau
jelė, matydama savo niek
šingos karjeros galą, įsiuto. 
Ne tik jie patys, trokšda
mi dar išgelbėti nors dalį 
per karą' prisiplėšto turto, 
dūmė į griūvantį reichą su 
visais lagaminais, brilian
tais, auksu, traukė pražūtin 
paskui save ir kitus žmo
nes.

Buožinių - nacionalistinių 
demonų gauja dėjo visas | 
pastangas laimėti kuo di
džiausią skaičių naivių, 
silpnavalių “dūšelių.” Buvo 
skleidžiami šlykščiausi gan
dai apie Raudonąją Armiją 
ir Tarybinį* valdžios apara
tą, buvo išgalvojamos fan- 
tastiškiausios pasakos. At
sirado tokių žmonių, kurie 
akimirkai tomis pasakomis 
patikėjo. Tokių naivių, silp
navalių “dūšelių” tarpe bu
vo ir Petras Černius.

Veltui seniai tėvai ir kai- 
'mynai įkalbinėjo ir įtikinė
jo likti tėvynėje, — Petras, 
būkščiomis akimis žvalgy
damas kartojo:

— Bijau likti. Juk vis 
dėlto aš' okupantams dir
bau !

— Koks čia tas tavo dar
bas! — sakė kaimynai. — 
Patys paliūdysim, kad nie
ko blogo tu savo kraštui 
nepadarei.

— Bijau. O ką gali žino
ti, kaip bus? ... O jeigu vėl 
iš nauja vokiečiai čion grįš, 
tai juk mane ant vietos nu
des už pasilikimą!

— Lik, — kartojo drau
gai, — kur gi vokiečiai be
grįši Juk matai, kad ga
lutinai jau baigiama su
traiškyti hitlerinė gyvatė!

Vis dėl to, pasidavęs prie
šo keliamai panikai, Petras 
išbėgo Vokietijon.

Jis ir dabar dar, prisi
minęs tuos pusketvirtų me
tų, kuriuos ten išgyveno, — 
susipurto ... Kiek patirta 
vargo, kančių, paniekos, 
kiek ašarų patylomis išlie
ta nevilties valandomis, įsi
spraudus į kokį tamsų kam
pelį išvietintųjų lietuvių 
stovykloje, buvusiame vo
kiečių kareivių barake ...

Toji fašistinių demonų 
gauja, išgarmėjusi iš tėvy
nės su prisiplėštu auksu ir 
briliantais, tiek hitlerinėje 
Vokietijoje, tiek vėliau biz
nieriškų anglų zonoje suge
bėjo patogiai įsikurti. Savo 
krašte jie spekuliavo tėvy
nės meile, patriotizmu, idė
jomis, — biržos operacijas 
jie maskavo kilniais šū
kiais, — o patekę į svetimą 
šalį, jie toliau varo biznį 
tėvynainių sąskaiton.

Petras Černius su pasi
piktinimu pasakoja, kaip 
stovyklose yra sudaromi ko
mitetai, įvairiausios komi
sijos, gražiais šūkiais pri
sidengę rateliai: į jų valdy
bas anglai skiria vien tik 
vokiškosios okupacijos me
tu Lietuvoje pasižymėjusius 
veikėjus ir piniguočius. Da
romos yra rinkliavos, Ame
rikos lietuviai siunčia varg
stantiems savo tėvynai
niams pašalpas, drabužius, 
maistą, betgi visa tai paten
ka tik į komitetų ir valdy
bų rankas, brolių krauju 
nutaškytas, o visiems ki
tiems nubyra vien atlikę 
trupiniai. ..

Petras prisimena savo 
paskutinį susitikimą su 
Raudonojo Kryžiaus Komi
teto pirmininku dr. Domu 
Jasaičiu, žinomuoju krikš
čionių demokratų veikėju. 
Abu jie gyveno tame pačia

me mieste — Tiubingene, 
tik Petras — barake drau
ge su šimtais kitų lietuvių, 
o dr. Jasaitis — ištaigin
goje puikiai įrengtoje vilo
je, kurią jam pavedė ang
lai, sau artimą biznierišką 
sielą įvertindami.

Nutukęs, aksominiu cha
latu apsirengęs išvietintųjų 
lietuvių “globėjas,” žiovau
damas, teikėsi priimti po
rai minučių nuskurusį, iš 
bado vos paeinantį Petrą, 
jo ir kitų auką.

Petras sustojo prie durų, 
I nedrįsdamas kiaurų puspa
džių kelti ant minkšto gau
ruoto kilimo. Daktaras sė
dėjo atsilošęs pliušinėje so
foje, laikydamas gležnais 
pirštais amerikietišką ciga
rą. I

— Pirmininke, — krei
pėsi į jį Petras, — išskir- 
kit man kokį drabužį iš tų, 
kuriuos amerikiečiai at
siunčia. Šalta jau, o pas 
mane vieni skudurai beli
ko... Nuo kūno krenta.

Pirmininkas pro cigaro 
dūmą iš tolo žvilgterėjo į jį.

— Dirbti reikia, — išdi
džiai tarė, — kodėl neužsi
rašai į anglių kasyklas An
glijoje?

Petras paaiškino, esą jo 
sveikata čia visiškai pablo
gėjusi, nusilpęs jis ir sun
kiam kasyklų darbui netin
kąs.

— O, be to, — pridūrė, 
— nesinori taip toli nuo tė
vynės trauktis!...

Daktaras iš -įtūžimo net 
paraudo. ‘ 1

— Tai ką? —- šūktelėjo 
jis. — Bene galvoji dar į 
Lietuvą grįžti? Nepatinka 
tau anglų duona?! Bolševi
kų pasiilgai?!

Tada Petras, nebeištvė
ręs, drėbė jam į akis tai, 
ką seniai galvojo:

— Jums, tokiems, kaip 
pats, tai čia patinka, nes 
tunkat jūs nuo anglų duo
nos, savo žmones jiems ver- 
gystėn į kasyklas parduo
dami! O mus badu marinat 
ir bolševikais baidot! Jūs, 
nusikaltėliai, parazitai, 
kiekvieno > bolševiko, kiek
vieno padoraus lietuvio bi
jot! O mano sąžinė švari, 
aš j savo kraštą grįžti ne
bijau !

Po to, aišku, jokios kal
bos nebegalėjo būti apie 
amerikietiško drabužio ga
vimą.

— Panašiai — sako Pet
ras, — elgdavosi ir kitas 
mūsų “globėjas”. — kuni
gas Krupavičius, buvęs že
mės ūkio ministras, irgi 
demokratų šulas. — Šis tik 
rankas į dangų kilnojo, die
vo pagalbos mums šaukėsi, 
į anglų kasyklas ir tolimas 
plantacijas kalbino visam 
gyvenimui vykti, o pats sau 
į kišenę pinigėlius krovėsi. 
Dabar, jis Amerikoje gas
troliuoja. Tur būt ten dar 
stambesnius biznius galima 
varyti, negu nutriušusioje 
anglų zonoje.

Apsisprendęs, drauge su 
būreliu kitų lietuvių, Pet
ras grįžo šią žiemą tėvynėn 
ir dabar, kiek pasilsėjęs 
pas tėvus po visų vargų, 
šeimininkauja savo ūkyje, 
kurio trobesiai po karo-nau
jai atstatyti ir žemės padi
dinta iki 10 hA

— Aš aiškiai matau, — 
sako Petras Černius, — 
kad tik prie Tarybų val
džios mes galime būti lai
mingi ir laisvi ir kad tik 
tarybiniai žmonės vienas 
kitam padeda, reųiia, užjau
čia. Dabar, — šypsodamas, 
priduria jis, — aš visam 
laikui išsigydžiau nuo ano 
savo silpnavališkumo, dve

Jasilionio Eilėraščiai
ŽIEMINĖS ROŽĖS.

žemė pūkuose užmigo.
Iš padangės žvelgia žvaigždės— 
Lemia žemei ramu miegą,— 
Ji to laukė, ji tai gauna.
Plačiaburnis gi mėnulis,
Lyg primerkęs vieną akį, 
Viliūgingą šypsą rodo,— 
Šposą jis ne vieną žino.

Prieš akis tik vienas vaizdas:
Pūkų antklodė baltuoja,— 
Dengia žemę, dengia stogą.
Tykumą užviešpatavo.

žengsi žingsnį—-gal nutrauksi
Sapno giją,—nęs po kojų <,
Girgžda garsas muzikingas.
O kai kas gal dar sapnuoja . . .
Bet ar kęsi, jei jaunatvės
Kaitrumu širdis įkaito?
Ar neimsi sau rogučių, 
Ar netempsi jų į kalną?
Kur n u kęs i! Juk žinai, kad
Džiaugsmo maišą tu laimėsi,—
Viesulinį ėmęs greitį,
Svaigsi čiuoždams į pakalnę!
Dar daugiau, neg džiaugsmo maišą
Tu jausi laimėjęs, radęs,
Jei rogutėms bespartėjant, 
Prie tavęs jinai dar spausis ...
—Kas man žemės sapno gijos!

' Lai ji miega, lai ji budi . . .
Aš darau, kas man patinka,—
Atsakysi negalvojęs. j
—O patinka man švaistytis, 
Po ranka sau turint draugę;
Rogutes į kalną vesti,
Ir pakalnėn zvimbiant—krykšti!
—(T patinka, kai žinai, kad
Vasarinėms rožėms dingus, 
Naujos rožės—mūs veiduose— 
Ir šaltoj žiemoj sužydi!

VERKTI MOKU Aš SLAPTAI.

Ji užsigeidė atspėt, 
Ko nuliūdęs; dš esu: 
žvelgia ji man į akis, 
Mano—akys pasakys, 
Ir slaptybę jai išduos.

Bet ne jai tai sužinot!
Aš, jei liūdnas, tai tik sau. 
Neištirti jai,tatai,— 
Verkti moku aš slaptai,— 
Kits man verkti nepadės!

Na, tačiau aš prie progos 
Išsitarsiu kai kada, 
Ko liūdėjo man širdis,— 
Bet tada tik, kai nušvis 
Mano akys ir jausmai!

Galingas keltuvas užkelia didžiulę velionies Frank
lin Delano Roosevelto statulą ant pedestalio Gros

venor Square, Londone. Statulai pinigus sudėjo 
Anglijos žmones.

jonių, nuo to: “Kažin kaip 
dar gali būti.” Ir aš iš šir
dies trokštu, kad visi mūsų 
broliai — lietuviai, kurie 
dar blaškosi svetimose pa
kampėse, irgi kuo greičiau
siai pagytų iš įvairių dve
jonių ir kuo greičiausiai 
grįžtų savo tėvynėn.

Appleton, Wis. — Republi- 
konų politikierius Stassen 
reikalavo uždraust Komu
nistų Partiją.

Buenos Aires. — Argei> 
tinos valdovas Peron už- 
reiškė, kad jis draugiškas 
jankių bizniams toj šalyj.
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Aš klausiausi, kaip už lango 
švilpė šaltas vėjas.
Jis tarytum skundės, verkė, 
Laimės neturėjęs.

Jis tarytum, kaip vaikelis'
Be motušės likęs, ’
Kur tik bėgęs, km- tik lindęs— 
Niekam neįtikęs.

Niekur prieglaudos neradęs,
Keikė, rods, likimą,
Rodos, sakė:- šį pasaulį
Raganos te ima . ..
švilpė vėjas, sukaliojos, 
Ir lyg meldė ko tai,— 
O gal dėstė prakeikimą
Daliai taip miglotai?-
Gal jis kvietė, kad ir ašen 
Peikčiau, keikčiau viską,
Nes ir man,—jisai gal manė?— 
Laimė nebetviska.
Bet liepiau aš vėjui neštis
Kuo greičiau į šalį,—
Man sparnai dvasinio ūpo 
Dar skrajoti gali!

TYLUTĖ VASAROS NAKTIS.

Tylutė vasaros naktis
Alsuoja taip ramiai,
Nerimsta tik Onos širdis—

f Ją varsto šiurpuliai.
Kai baigėsi skaisti diena,
Ir raudo jau dangus,
Ji jautėsi vienui viena,—
Gyvenimas baugus.
Baugus;.. apleido ją jisai.
Ar grįš kada—kažin?
.Šis klausims slegia, ją visai, 
Ir skausmas ein širdin.
Mylėjo . . . Buvo mylima . . .
Dabar—kas besupras?
Širdyje žaizdą jausdama, 
Kur ji ramybę ras?
Mėnulis šypsosi nakčia, 
Jis mato daug klastų:
Daug rauda, verkia ten ir čia
Širdužių suviltų.
—O, meile, o, mana širdis!— 
Girdėt dusli rauda.—
Jo žodžiai buvo man viltis, 
Dabar—tik apmauda . ..
Pratark, mėnuli, į mane,
Ar grįš dar čia jisai? . ..— >
Klejoja, rodosi, sapne,
Ir alpsta ji visai ...
Danguj išnyko rausvumą,
Viskas nakties naguos..
Širdis tik skausmo veriama, 
Sapnais nepasiguos . . .

VEDYBINIAI LINKĖJIMAI.

L
Lai sau sukas kur tolybėj
Liūdesio verpetai,—r
Jučtvien gi smagiai tebėga 
Savaitės ir metai!

Lai sau rūdys graužia, ėda,
Geležį ir plieną,—

Judvieri šypsenos tepuošia ■ 
Veidus kožną dieną!

i f

II.
Tešviečia jums saulė
Gyvenimo kelią,
Ir laimė telydi,

\ Tepuošia žiedais.
Te meilė jums kuria
Negęstančią ugnį,
O žmonės—temato

Smagučiais veidais!

JAU KRINTA LAPAI.
/ Jau krinta lapai,

Nuvyto gėlės,
Jau trankos, švaistos 
Šiaurys įšėlęs.

Prailgo naktys,
Neskaisčios dienos, 
Svajonių žygiams

' Užvertos sienos.

Sėdėk ir laukie
čia pat ant vietos, 
Nes jausmo gyslos 
Švinu prilietos.

Gėlių kvapsnių jų
Nebjiko grožės, 
Likimas jąsias 
Graban užvožęs...

Ruduo jau šaltas
K Artyn žygiuoja, 

šiaurys savąsias 
Dainas dainuoja.

Dainuoją, ūžia
Šiaurys įšėlęs,—

' Jau krinta lapai, 
Nuvyto gėlės.

Clevelando Žinios
Mirė Bronė Raseliūtė- 

Guenther

Kovo 27 d. tapo palaidota 
Bronė Raseliūtė, po vyru 
Guenther. Jos ankstyba ir ne
tikėta m iltis surišta su gimdy
mo procesu. Nofl's ir prieš lai
ką gimusiai jos dukrelei ma
noma bus lemta gyventi, ta
čiau motiną nepavyko išgelbėti.

Bronė savu laiku gražiai vei
kė eLyros (Chore. Jinai mūsų 
publikai žinoma kaipo gera dai- 
nininkė-solistė ir gera lošėja. 
Kiek vėliau ją sužavėjo Dirvos 
štabas, tuomet ji jiems daina
vo. Paskutiniu laiku ji, rodos, 
jau niekam nedainavo.

I Teatras ir Balius

Manau, jog neperdėsiu pasa
kęs, jog nėra to žmogaus, ku
rį vienokiu ar kitokiu būdu ne
žavėtų menks-dailė, o ypatin
gai, kuomet tas menas yra reiš
kiamas mūsų pačioj prigimtoj 
kalboj. Mums nėra svetimi ir 
amerikoniški teatrai, kur loši
mus atlieka profesionaliai ak
toriai. Tačiau mums vistik ar
čiau prieš širdies mūsų pačių 
perstatomi veikalai. Ir jeigu 

.mes tik dar daugiau susidomė
tume mūsų pačių perstatymais, 
įdėtume kiek daugiau darbo jų 

• prirengimui ir visi meno my
lėtojai prisidėtų bent kiek su 
savo darbu, tai ištiesų mūsų 
perstatymai būtų įdomūs-pa- 
trapkianti.

Balandžio 11 d. vietos meno 
mylėtojų grupė čia sulos net 
du veikalus: “Anapus Nemu
no” ir “Vos Neapsivedė.” šiuo- 
mi lošimu jie parodys mūsų 
publikai, jog čia esama gabių 
meninių jėgų, tik jiems reikia 
šiek tiek daugiau talkos. Tuo
met galėsime ruoštis ir prie 
stambesnių veikalų perstatymo.

Šis lošimas įvyks Sachsen- 
heim svetainėje, 1406 E. 55th 
St. Pradžia lošimo 5-tą valan
dą, šokiai 8 vai. vakare, šo
kiams grąjys Frank Thompsons 
orkestrą.

Automobilistų Bausmės

Clevelando apsaugos direk
torius W. F. Smith paskelbė 
metinį raportą, kuriame nuro
do, kiek iš viso automobilių 
vairuotojai sumokėjo bausmė
mis 1947 metais. Už įvairius 
važiavimo prasižengimus baus
mės ir kaštai — $336,061, už 
ne vietoje pasistatymą (park
ing) — $238,590. Parking my- 
teriai davė $230,054, visp $804,- 
705. Be to, dar pėsti žmonės 
už ne laiku perėjimą skersgat
vių sumokėjo $6,463. šios skait
linės yra virš 11-ka nuošim
čių mažesnės, negu 1946 me
tais. žinių Rinkėjas.

John L. Lewis, United Mine 
Workers prezidentas, vėl ta
po pašauktas i teismą už ne
atėjimą valdinei tarybai aiš
kintis už mainierių paliovimą 
dirbti. Lewis pas tą tarybą 
ausinės nėjo, sakydamas, jog 
mainieriai neperžengė jokio 
Įstatymo, kadangi nei jis nei 
kas kitas streiko nešaukė. 
Mainieriai pertraukė darbą, 
kada iš savo prezidento suži
nojo, jog kasyklų savininkai 
nemoka Į pažadėtą Įsteigti 
mainieriams pensijų fondą.— 
Nereikia mūsų senatvėje, ka
da mes nuo persidirbimo su
klupsime, nereikia nei dabar,* 

—sako mainieriai.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, 
Lith. Daily)

Antrad., Bal. 6, 1948
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Naujas Gyvenimas 
Žemaitijoje

(Tąsa)
Atrodė, toks žmogus turėjo pamėgti 

fašizmą su jo fatalizmo filosofija, su jo 
ierarchijos kultu, su jo polinkiais į avan
tiūrą ir dvigubai tragiškomis dekoraci
jomis. Iš tikrųjų, iki vasario šeštosios 
Deseris paskyrė pakankamai stambias _ 
subsidijas ‘Kovos kryžių” vadeivoms; ta
čiau — tai buvo lošiko ėjimas — jis no
rėjo nuversti kabinetą. Pasiekęs tikslą, 
jis ramiausiai pasakė savo vakarykš
čiam draugui Breteiliui: “Dabar jums 
teks pamiršti mano adresą.” Jis “sukai- 
rėjo,” ir tai buyo paskutinė parlamento 
kuluarų sensacija; dargi kalbėjo, kad jis 
draugaująs su Viaru. Tačiau Deserio 
numylėtiniai buvo radikalai socialistai— 
stambi ir trapi “vidutiniųjų prancūzų” 
partija, jungusi stambiuosius negocian- 
tus ir neturtingus vyndarius, žymius 
profesorius ir pusiau raštingus krautu
vininkus; partija, pagarsėjusi oratoriais, 
kurie užkampiuose vaidindavo kas Dan
teną, kas Gambetą; radikalų partija, vi
sų labiausiai bijojusi radikalių priemo
nių. Deseris nei savo padėtimi, nei gabu- 
turtingumą ir nerangumą; nepajudi- 
prijaukintų jakobiniečių plepėjimą, už 
kurio vyko blaivus kruopštus darbas, jis 
mėgo, kaip Prancūzijos dirvą ir orą. Jis 
sakydavo: “Aš cinikas.” Tačiau jis turė
jo politinį idealą: jis norėjo išsaugoti ša
lį, kurią jis pažino nuo vaikystės; jos 
mais nebuvo vidutinis prancūzas, bet tų 
namus šeimos pagrindus, su intymiomis 
dramomis, su pavyduliavimu, prašokan
čiu meilę, su epinėmis įpėdinystės bylo
mis; malonų provincijos miestų nuobo
dulį; šeimininkių nerūpestingumą ir tuo 
pat metu taupumį, netgi šykštumą; dar
bo pamėgimą, priverčiantį pasiturinčius 
senius kasti lysves arba taisyti žvejų 
tinklus; rantje gėlynus su kvepiančiais 
žirneliais, ir žaliąjį žirnelį, kuriam ly
gaus nėra pasaulyje; gyvenimą, skirtą 
meškerei, be vilties^ ištraukti nors cyplį; 
pasaulines intrigas parlamento bufete ir 
akademinius ginčus — koks aperityvas 

■ naudingesnis skilviui; protekcijas, maso
nų ložių tarpusavį solidarumą, kūmys- 
tę, suteikiančią jaukumo ir familijariš- 
kumo aukštajai politikai; ironiją, taiko
mą dievui ir medicinai, Prancūzijai ir

• nuosavai žmonai.
Galimas dalykas, čia pasireiškė Dese

rio kilmė: žmogus, kurį žinojo Niujorke, 
dargi Melburne, buvo nedidelės “Bičiu
lių pasimatymo” kavinės laikytojo sū
nus, kilęs iš Anže; ten prieš rinkimus 
kandidatai lankydavo rinkėjus; vietiniai 
gyventojai pasakodavo apie praėjusio 
amžiaus valgus — apįe potvynius, apie 
tigrą, pabėgusį iš žvėrynįr apie karą; o 
įsimylėjusieji, laimindamidujų ragelio 
blankumą, pasikeisdavo karštais buč
kiais. Žiulio Deserio tėvas nepamatė sa
vo atžalos didybės: jis mirė/karo metu 
dėmėtąja šiltine. Užgyvenę/ milijonus, 
Žiulis Deseris liko ištikimas vaikystės 
įpročiams: jos siela pailsėdavo, žaidžiant 
šaškėmis su seneliu sodininku; pietauda
mas-jis duonos gabalu sugerdavo pada
žą iš lėkštės; kartais šventadienį jam pa
vykdavo išsigauti už miesto; mažos ka
vinės prie Mamos arba prie Senos buvo 
giminingos “Bičiulių, pasimatymui,” ir 
Deseris, nusivilkęs švarką, šokdindavo 
suprakaitavusias, įraudusias siuvėjas.

Deseris gyveno netoli Paryžiaus, nedi
deliame dvarelyje. Jis keldavos su gai
džiais, eidavo į virtuvę ir ten suvalgyda
vo pomidorą arba sūrio gabaliuką, už
gerdamas jį baltuoju vynu. Perskaitęs 

' laikraščius, jis išvažiuodavo į Paryžių. 
Jis šypsodavosi moksleiviams ir šunims, 
bet greitai skaičiai už
dengdavo viską. Ligi de- 
šimtos jis peržiūrėdavo suvestines ir te
legramas. Paskui prasidėdavo priėmi
mai. Svetainę, nejaukią ir iškilnią, pa
našią į. dantisto laukiamąjį, gerai žino
jo Paryžiaus ministrai, diplomatai, fi
nansininkai.

Tą rytą priėmimo laukė du bankinin
kai ir Rumunijos pasiuntinybės patarė
jas. Pjeras sujukęs atskleidė laikraštį ir 
apsimetė, • kad susidomėjęs straipsniu 
apie Ženevos sankcijas: jam atrodė, kad 
kiti lankytojai mato, ko jis čia atėjęs.

Liokajus iškilmingu šnibždėsiu pa
skelbė: “Ponas Pjeras Diubua.” Deseris 
priėmė Pjerą pirmuoju. Jam patiko Pje
ras, jo, ūmaus pietiečio, išorė, naivios 
kalbos, ypač jo neturtingumas: gabus

inžinierius, vos suduriąs galus su galais, 
primindavo Desertui jo jaunystę. Be to, 
Deseris norėjo parodyti bankininkams ir 
diplomatui, kąd šioj svetainėj jie ne sve
čiai, bet prašytojai.

Jis maloniai sutiko Pjerą; tas varžė
si, nežinodamas, kuo pradėti. Painioda
masis ir per daug plačiai jis papasako
jo. Deseriui, kaip ministras atleido An- 
jesą.

— Ne tai svarbu, kad ji mano pažįs
tama . .. Aišku, aš neslepiu, kad mane 
domina jos likimas . . . Tačiau juk tai 
dangaus šaukiąs neteisingumas!

Deseris nusišypsojo:
— Teisingumo, manų bičiuli, nėra. 

Kas liečia asmenį, apie kurį jūs kalbate, 
tą reikalą mes tuojau sutvarkysime.

Jis paėmė telefono triūbelę, surinko 
numerį.

— Paprašykite poną Tessą. Deseris. 
Sveikas, brangusis! Kaip žmona? Ačiū. 
Turiu į tave prašymą. Tu, tikriausiai, 
šiandien komisijoje matysi ministrą. 
Taip, taip . .. Kalba eina apie'vieną mo
kytoją, Anjesą Ležandr. Ją atleido dėl 
“antipatriotinio auklėjimo.” Menknie-; 
kis!. .. Tu supranti, kad dabar ne lai
kas — rinkimų išvakarės! Be to, visa tai 
labai sąlygiška . . . Rytoj ir mus, ko gero, 
paskelbs anarchistais. Arba išdavikais iš' 
Koblenco. Stebuklinga! Dabar sakyk, ai 
tu laisvas šiandien pusryčiams? Mums 
reikia daug kas aptarti. Puiku! Aš už
važiuosiu pas tave lygiai pirmą.

Deseris tarė Pjerui:
— Tvarka. Ponia Ležandr galės auk

lėti vaikus, kaip jai patinka — komu
nistais, tolstojiečiais, laukiniais. Vadi
nas, jūs nutarėte vesti?

— Ne. Tai yra taip. Aš nežinau ... 
Bet iš ko jūs atspėjote?

— Ar jūs šį vakarą nieko neveikiate? 
Užeikit pas mane. Aš nakvoju mieste, 
pavaikščiosim, pasikalbėsim. O dabar 
man reikia priimti tris idijotus. Banko 

. direktorius ir Kasteljonas atvyko dėl 
Lenkijos paskolos. Teks jiems pasakyti: 
apsirikote! Visų pirma, Dancigas never
tas prancūziško mažojo pirštelio, antra, 
lenkai viską išvogs. Matėte diplomatą? 
Tai — Mažoji Antantė. “Makaroninin- 
kai” negusą jau sušveitė. Atrodo, mes 
atiduosime jiems ir Balkanus, Nieko ne
padarysi — mes norime taikos. Ligi pa
simatymo vakare!

Deputatas Polis Tessa buvo žinomas 
savo pilvapenyste, ir Deseris nuvežė jį į 
“Dogarno” restoraną, netoli skerdyklų. 
Tai buvo kuklios išvaizdos įstaiga su ge
riausiais Paryžiuje antrekotais ir su 
pirmaklasiu rūsiu. Čia pusryčiaudavo 
stambūs raguočių pirkliai, žiną mėsos 
vertę. Ant sienos kabėjo lenta; joje šei
mininkas kreida parašydavo, kiek ra
guočių buvo parduota į skerdyklas ir ko
kia kaina. Į “Dogarno” taip pat ateida
vo mitrūs gurmanai, g'arbingi gastrono- 
minių klubų nariai ir snobai, .kuriuos 
graudendavo derybos dėl aukštų kainų 
ir šiurkščios raguočių pirklių manieros.

Deseris rūpestingai apgalvojo meniu; 
jis užsakė austrių, matloto sriubą iš un
gurių, gaidį vyne ir, savaime aišku, ant- 
rekoto kepsnį. Iš anksto mėgaudamasis 
busimuoju smaguriavimu, Tessa tarė 
metrdoteliui:

— Prie antrekoto tas pats smegenų 
. padažas, ar ne tiesa?

Polis Tessa turėjo neblogą apetitą, ta
čiau buvo liesas; išblyškęs pailgas vei
das su atsikišusiu pasmakriu ir smailia 
nosimi; ligonio arba asketo išvaizda. Ta
čiau tai buvo gyvasr netgi žvitrus žmo
gus. Jeigu Palatos deputatų bufete gir
dėjosi kuždesys, lydimas juoko išsiverži
mų, buvo galima tikrai pasakyti, kad tai 
koks nors nekuklus kolega pasakoja apie 
galantiškus penkiasdešimt aštuonerių 
metų “jaunuolio” Tessa nuotykius. Gre
ta to 'Tessa buvo rinktinis šeimos žmo
gus, garbino savo nutusią žmoną, ir vai
kus; jų buvo du: Liusjenas, pridaręs tė
vui aibes rūpesčių, ir graži, bet kukli 
studentė Deniza. Dukterį tėvas dievino. 
Su neišaiškinamu lengvumu jis pareida
vo iš operetės dainininkės buduaro į šei
mos miegamąjį, kur po kryžiumi, lykg al
torius, stūksojo' dvivietė lova, papuošta 
žalvariniais kupidonais.

(Bus daugiau) ’

(Kelionės
Rašo L.

Traukinys ateina į Tel
šius 6 vai. ryto. Buvau nu
džiuginta pamačiusi nauju
tėlę, sveikutėlę stotį, nes 
dar ne taip jau seniai čia 
gulėjo plytų ir geležgalių 
krūvos.

Iki 8 vai. ryto sėdėjau 
gražioj bufeto salėj, o kaip 
pafsidarė visai šviesu nuvy
kau į miestą. Paskutinį kar
tą buvau Telšiuose neužilgo 
prieš karą. Koks jis buvo 
gražus — tas miestas —Že
maitijos širdis — prie Mas
čio ežero! Vokiečiai, išbėg
dami nesuspėjo jo sunaikin
ti, bet daugumai apskrities 
miestelių ir kaimų buvo pa
darytos sunkios žaizdos.

Dideli pasikeitimai įvyko 
Telšių apskrities gyvenime 
per šituos tris pokarinius 
metus. Juk 3 metai — nedi
delis laikotarpis, atstatant 
visus sunaikinimus, padary
tus karo ir vokiečiu oku- 
pači j os. Bet Telšių apskri
ties darbo žmonės ne tik 
sėkmingai atstato, bet ir vi
sose gyvenimo srityse pa
siekia tokių laimėjimų, apie 
kuriuos negalimu? buvo sva
joti smetoninės Lietuvos 
laikais.

Milžiniški pasikeitimai į- 
vyko ir kaime. Tarybų val
džia' grąžino žemę jos tik
riesiems šeimininkams — 
kumečiams, bežemiams ir 
mažažemiams valstiečiams. 
4.777 apskrities darbo val
stiečiams buvo suteikti že
mės sklypai, gyvuliai ir pa
statai. 73.150 ha dirbamos 
žemės buvo išdalinta aps
krities darbo valstiečiams. 
Be to, naujakuriai dar ga
vo 900 arklių, 1.250 stam
bių raguočių, 66.700 kiet- 
metrių statybinės miško 
medžiagos ir .daugiau kaip 
pusantro milijono rublių il
galaikių paskolų.

Lietuvos kaime pastebimi 
nauji reiškiniai, pasirodė 
naujos organizacijos, duo
dančios rimtą pagalbą dar
bo valstiečiams, tai — že
mės ūkio kooperacija, MTS, 
kuri sudaro žemės ūkio me- 
chanizavimo pagrindą.

Telšių apskrities žemės 
ūkio -kooperacijai, kuri jun
gia tūkstančius valstiečių 
ūkių, priklauso 1.116 ha 
bendrai dirbamos visuome
ninės žemės, dešimtys įvai
rių dirbtuvių, kalvių, malū
nų ir t.t.

<Žemės ūkio kooperacijos 
draugijos dalina savo na
riams šimtus žemės ūkio 
mašinų, mineralines trąšas, 
išduoda paskolas ir t.t. Tik 
pernai žemės ūkio draugi
ja išdalino savo nariams 
daugiau kaip 1.000 tonų mi
neralinių trąšų, daugiau < 
kaip 200 žemės ūkio įran
kių ir t.t.

Dvi apskrities MTS ir 9 
MANP apdirba darbo val-

Įspūdžiai)
Skleryte
stiečių žemės sklypus.

Per vokiškosios - fašisti
nės okupacijos laikotarpį 20 
nuoš. sumažėjęs laukų der
lingumas, jau pasiekė prieš
karinį lygį. Žymiai išaugo 
technikinių kultūrų pasėlių 
plotas. Štai, cukrinių run
kelių pasėlių plotas, paly
ginti su 1939 metais išaugo 
12 kartų.

Vystosi ir apskrities gy
vulininkystė. Per tą trum
pą laiką raguočių skaičius 
padidėjo daugiau kaip 5,000 
vienetų, arklių, arklių apie 
4.500 vienetų.

Auga ir stiprėja Telšių 
apskrities tarybiniai' ūkiai, 
kurie tapo priešakinio že
mės ūkio pavyzdžiais.

Dabar visi apskrities dar
bo valstiečiai baigia pasku
tinius pasiruošimus pava
sario sėjai. Remontuoja že
mės ūkio įrankius, valo 
sėklas ir t.t.

Gyvai vyksta statyba ap-_ 
skrities kaimuose ir mies
teliuose. Vienas iš smar
kiausiai nuo karo ir oku
pacijos nukentėjusių yra 
Rietavo miestelis, kuris bu
vo pavirtęs griuvėsių krū
va. Dabar jau daug namų 
pastatyta. Per Jūros upę 
atstatytas didelis tiltas. 
Paskutiniuoju laiku apie 

100 sklypų buvo išdalinta 
darbininkams, tarnautojam 
ir darbo inteligentams in
dividualinei statybai.

Rietave veikia sodinin
kystės - daržininkystės mo
kykla, kuri yra ne mažas 
ramstis besivystančiam Že
maitijos žemės ūkiui, čia 
ruošiama dešimtys sodinin
kystės - daržininkystės spe
cialistų.

Žarėnuose atstatytos dvi 
užtvankos, du malūnai.

Vismaldų ir Plikių apy
linkėje pastatyti du didesni 
tiltai. Keturi tiltai pastaty
ti kitose apylinkėse.

Iš viso po karo ąpskrity- 
je atstatyti 2 tekstilės fab-

SLA NARY!
Jeigu nenori naujos kon

versijos — duoklių pakėli
mo kita tiek arba apdrau- 
dos numažinimo pusiau — 
eik j savo kuopos susirinki
mą. Balsuok pats ir kitus 
paragiifk balsuoti už:

B. F. Kubilių į prezidentą
J. Žebrj į vice-prezidentą
S. Masytę į sekretorius
J. K. Mažukną į iždinin

kus
J. Miliauską į iždo glo

bėjus.
Ir balsuok už gerus de

legatus į seimą.
Savo balsu atmesk tuos, 

kurių prasta tgaspadorystė 
davedė prie konversijbs.

. SLĄ Senų Narių 
Komitetas.
(78-85)*

Peter Kapiskas

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL

Warren Austin’ui, vyriausiam Jungtinių Valstijų dele
gatui Jungtinėse Tautose, ne labai smagu klausytis kai 
kiti kritikuoja mūsų šalies valdžios apsivertimą rago
žiumi, pasisakymą prieš Palestinos padalinimą. Deši

nėje—Anglijos delegatas Alexander Cadogan'.

rikai (Telšiuose ir Plungė
je), 9 malūnai, 13 lentpjū
vių, 3 plytinės. Šių įmonių 
gamyba pasiekė prieškarinį 
lygį, b kai kurios pralenkė 
jį.

Naujai pastatyta — 4 di
delės kepyklos, 2 muilo 
dirbtuvės, mašinų traktorių 
remonto dirbtuvė, daug 
smulkesnių įvairių dirbtu
vėlių ir šimtai gyvenamų 
namų.;

Atstatytos, okupantų iki 
pamatų sugriautos, elektri
nės, kaip, pavyzdžiui, Tel
šiuose’ ir pastatytos 3 nau
jos. Dabar visuose valsčių 
centruose yra elektros švie
sa, .o Plungės ir Nevarėnų 
elektrinės aptarnauja taip 
pat aplinkinius kaimus.

Nepaprastai palankios są
lygos sudarytos mokslui ir 
švietimui plėstis. Jeigu Tel
šių apskrityje 1939 m. vei
kė 2 gimnazijos ir viena 
progimnazija, tai dabar 
veikia 5 gimnazijos, 2 su
augusių gimnazijos, 6 pro
gimnazijos, 227 pradžios 
mokyklų su 10,000 mokinių.

Gyventojų beraštingumą 
ir mažaraštingumą likvi
duoti, apskrityje įsteigtos 6 
pradžios mokyklos suaugu
siems.

Pačiame Telšių mieste 
veikia dar mokytojų semi
narija ir dailiųjų amatų 
mokykla, kurioj atidaryti 
nauji skyriai, keramikos, 
metalininkų ir kitų.

Lankydamasi dailiųjų a- 
matų mokykloje aš mačiau 
puikius tautinius- audinius,

gražiausius keramikos, me
talo dirbinius, statulėles, in
dus, vazas ir t.t.

Telšių apskrities liaudies 
švietimui 1947 m. buvo iš
leista 4.614.000 .rub., o 1948 
metams liaudies švietimui 
asignuotos žymiai didesnės 
lėšos.

Telšiuose įkurti Kultūros 
Namai, kurie ugdo liaudies 
meną, burdami apie save 
menines saviveiklos jėgas. 
Kultūros Namai turi .pui
kiai įrepgtą žiūrovų salę; 
kinoteatrą. Kas vakarą čio
nai ateina daugybė jaunuo
lių ir mergaičių. Specialis
tams vadovaujant jaunimas 
dainuoja, šoka, vaidina.

Neseniai Telšiuose įvyku
si apskrities saviveiklos ra
telių meninė apžiūra paro
dė toje srityje didelius lai
mėjimus.

Varnių meno saviveiklos 
ratelis pastatė B. Daugu- 

į viečio pjesę “Laimė”, Tel
šių Kultūros Namų dramos 
ratelis parodė komediją 
“Žalioji šakelė.”

Prie Tarybų valdžios į- 
steigtas Žemaičių dramos 
teatras Telšiuose tapo rim
ta kultūrinė jėga.

Jaunas talentingas teat
ro kolektyvas per palygi
nant trumpą laiką į savo re-* 
pertuarą įjungė tokius rim
tus veikalus, kaip Binkio 
“Atžalynas”, Ž e m a i t ės 
“Trys mylimos”, “Kurme
lis”, estų rašytojo, Stalini
nės premijos laureato Ja- 
kubsono — “Gyvenimas ci-

(Tąsa 5 pus.)
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RONKONKOMA
8684

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius %
Liūdesio valandoje kreipkimės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 pusi.—Laisvo (Liberty,Lith. Daily)-* Antrad., Bal. 6, 1948
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Brooklyn 6, N. Y.427 Lorimer St

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. ¥.

Tel. EVergreen 8-9770
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gyvybei pavojų.
Baublys likosi našlys po 
metų vedybinių gyveni- 
Turi gražią ir padorią

25c
35c
35c

50c 
pusi.

45c

35c

15c I

ir daugiau svečių 
Pasišnekučiavome,

$2.50

25c

prisiųsti Ir 
knyga tuo-

tolėjo 
melėje 
sistojo 
veidas, 
gėlėse
dęs, ugningoje jaunystėje mir
ties pakirstas jos kūnas. Eg-
V rr >• - ___ ______

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker.

Norėjo Nusižudyti
A. Baublys, Palangos resto

rano savininkas, persišovė su 
brauningu, norėdamas nelaiku

kviečia pas save.
atsisakinėti, bet

60c
85c j
fiflc važiavo60c j
60c! Vaikutis
60c

35c 
75c i

15c 
10c 
25c j

$2.25

Pailių ..................................   85c
vandeninės ir širdies ligų ——.> 60c 
nemalonaus kvapo ................... — 85c
surūgusio pilvo (heartburn) —85c 
▼eneriškų ligų ......................   $1.25

& J

SANDĖLIS knygų 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, maldą knyga. Tilžės 
spaudimo, 448 pusi., aiškus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai $1.75 

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa
vaikai. mišių maldos, drūtais Juo
dais apdarais ......................................

Ofieierių Klausimai, Kareivių Juokin
gi Atsakymai; daug Juokų ...........

Apie Dangų, Saulę, Mėnesį ir Žvaigždes 
Elenutė ir Jonukas, gražios apysakait. 
Biblija, su 379 pavcksl., išaiškinimai, 

ką jie reiškia ................................
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas 

ir Darbai .............................................
Burykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

apie burtus ........................................
Dainų Knyga, su apie 120 įvairių dainų 
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir 

prova su socialistais, už dalinimų 
lapelių prie bažnyčios. Knygutė su 

paveikslais..................................................... ..
Duktė Marių, graži apysaka ...............
Duktė Gyvena Pūstynčje—ir apie du 

brolius .................................................
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne

muno Upę ............................................
Eustachiiu šas. apysaka ii pirmutinių 

amž. krikščionybės ...... . ....................
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir 

kitoki elgesiai, su paveiksi.... ..........
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusiin. 
Gudrus Piemenukas, graži'žiemos apy». 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant 

salos per 17 metų ............................
Istorija, seno ir naujo testamento, su 

paveikslais ............................................
Juokų Vežimas, daugelis juokingų pa

sakymų, ir 1.1.......... „.......................
Kabalas, laimės rodykle, su Saliamono 

nosia ... .................................................
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais ....*..!..............................
Keliautojai, ’j šventų Žemę, Jeružolimų 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 
Laimė ir Planetos, nuspėjimai laimių 

rašant paikutes .....'......................... -
Lytiškos Ligos, ir Kaip Apsisaugoti .... 
Nebijok Mirti, nes iš Jos Neišbėgsi, 

knyg. su paveiksi..............................
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai ..... _
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka .... 
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie 

priveda žmogų .......................... ...... .
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus ...............
Paparčio Žiedas, kur j; gali atrasti, ir 

viskų paskui žinoti ....   ..................
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas 

link šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų .................................................

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu- 
smaugimų Savo Meilužės, su paveik. 

Pekla, Kur Ji Yra? Kam Reikalinga? 
ir Kokius Žmones Kankina, su pa
veiksi. jrankių kankinimo .............

Ragana, graži apysaka ............................
Raktas į Laimingų Gyvenimų, atidaryk 

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai
mes užslėptas ....................................

Noah Ark'as. įdomūs skaitymai ........
Rymo Popiežius, ar jis \ra tikras 

Kristaus pasekėjas ..................... . ....
Trys Užkeiktos Karalaites ..................
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga 
Virėja kepėja, kenuotoja, su apie 459 

receptų ............... t................................
Stebuklingas Veidrodis, apysaka ....... ..
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks. .......................................................
Didžiausia nauja SAPNŲ knyga 300

S 1.75c
Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks. 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo 

apie 350 visokių augmenų ir kam 
jie tinkami ......................................

Laiškams popiera, rašyti į Lietuvų, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tuz. 
40c; 3 tuz. $1. 

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių ir bile 
kokio niežulio. Uncija .............   1
Dvi uncijos ..........................................- 1

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Kraujo Valytojas .....................................
Nervų pastiprintojas ..............................
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthmos 
Nuo kosulio ir Kokliušo ........................
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo ...... —
Palangos Trajanka, tinkamos šaknys 

užpilti ant degtinės .... ...................
Išvalymui akmenėliai, kad nešlapinti 

lovoje .. ..................................... ...............
Vidurių valytojas .................. .................. ..
Nuo visokių reumatiskų sausgėlų .........
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) .............. .,
Nuo šlapligės diabetų ............................ ..
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 
Vyriškumo Pataisymai ..........................
Nuo užsisenėjusio nosies ir galvos ka

taro (hayfever) .....................-......
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai po 
1.00. 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plaiskenas, sulaiko slinkimų ir nuo 
pražilimo ................................ -.........
Norintieji įsigyti bile vienų iŠ virš minėtų 

knygų ar žolių, rašykite j:

M. ŽUKAITIS,
331 Dean St., Spencerport, N. Y.

(adv.)

Valdinė faktų ieškojimo taryba tebetyrinė ja, kaip galėję mainieriai paliauti darbą. 
John L. Lewis, United Mine Workers prezidentais, pareiškė, kad taryba tam darbui 
netinkanti, prieš ja nestojo ir jokių faktų nedavė. Lewis sakė, kad (iš kairės) Cy
rus Chiųg žiūri Į mainierius “U. S. Rubber Co. akimis,” kad George W. Taylor yra 
administratyvė priesaga Washingtone,” (išlikęs be specialio komplimento) Sherman 
Minton, kad Louisvillės laikraščio leidėjas Mark F. Ethridge spausdino prieš mainie

rius “vienšališkus ir priešiškus” vedamuosius ir straipsnius.

O?

Sergantieji Montrealo 
Lietuviai

Sunkiai serga drg. P. Ben- 
džaitienė. Ligonė randasi li
goninėje, bet sakoma, kad už 
keleto dienų sugrįš namo. Na
mų antrašas 70 — 3rd Avė., 
Ville LaSalle.

. Taipgi serga Biruta Dudo- 
naitė-Pranevlčienė, 2521 Cen
tre St.; P. šuplevftius, 5374 
Belfield PI.; P. Palubinskas, 
209—4 th Ave., Ville LaSalle; 
L. Kaušpėdienė, 810 Jean 
Talon St.; V. šipęlis randasi 
ligoninėje, bet nespėta suži
noti ligoninė. Namą antra
šas 1037—6th Ave., Verdun.

Visiems ligoniams linkime 
kuo greičiau pasveikti.

užbaigti savo gyvenimo die
nas. Nelaimingasis nuvežtas 
į St. Luke ligoninę. Apie žu- 
dymosi priežastį dar nėra su
žinota, taip pat dar nežinia ir 
apie

Naujas Gyvenimas
Žemaitijoje

HELP WANTED—-MALE 
REIKALINGI VYRAI

(Tąsa nuo 4-to pusi.)

Ištiko Nelaime Draugus
■ < Šuplevičius

Kovo 24-tą dieną papuolė 
po automobiliu jų .jauname- 
tis sūnelis. Automobilius per- 

jam koją per. pėdą, 
randasi ligoninėje.

Daktaras konstatavo, kad 
su jo kojuke esama nesmagių 

60c 
60c 
60c 
85c 
85c 
75c 

$1.25 

$1.25

abejonių. ■
Draugai šuplevičiai yra pui

kūs progresyviai žmonės. 
Drg. šuplevičius yra ilgaipetis 
Vilijos choro žymus narys.

Draugė šupleviČienė — ge
ra menininkė, yra parašiusi 
keletą gana puikių veikalų.

Reiškiu gilios užuojautos 
draugams šuplevičiams šios 
žiaurios nelaimės atsitikime. ,

kelių 
mo.
dukterį, katra susižiedavo Ve
lykų dieną su jaunuoliu A. 
Rakščių. O jos tėvukas ry
tojaus dieną pasikėsino nusi
žudyti.

Margučių Šokiai
Velykos... Ledu apšalę 

medžiai, daugiau panašu į Ka
lėdas, kaip į Velykas. Rūsti, 
nuobodi diena. Velykos... 
Širdis skęsta, pasineria viso
kiausiuose prisiminimuose. Tė
viškė, miela tėviškėlė! Lau
kai, žaliuojančios pievos. 
Linksmos gegutės balsas, ir 
Įvairių paukštelių chorai...

Velykų vakarėliai, dainos ir 
iti žvilgsniai. .... švys- 
akyse rudoje unifor- 
jaunutė studentė. At- 
prieš akis išblyškęs jos 
po baltu šydu. Gulėjo 
ir vainikuose pasken-

lėse mirguliavo juodas gra
bas.

Ausys apkurto, širdis tar
tum lyg sustingo. Sudribau 
kėdėje ir sėdžiu vienumoje 
tyliai.

Tarpduryje atsistojo jaunas 
aukštas kareivis. Jo veide 
platus paprastas šypsnys. Ir 
jis puolė baisiai sudejavęs.

Tik smarkiai pąsibeldė į už
pakalines duris, šaukia ma
no vardą. Ir lyg nesuprasda
ma, kas atsitiko, pašokau. 
Mano geroji kaiminkėlė Jani
na V. Rodos, norėčiau savo 
nemalonią nuotaiką paslėpti, 
neparodyti prieš ją, bet. . . Ji 
prisispyrus! 
Stengiuosi 
veltui.

Pas juos 
besama,
pasikalbėjome ir paskiau iš
traukėme į margučių balių, 
kuris įvyko Point St. Charles 
svetainėje.

Ten prisirinko puikus būre
lis publikos. Gera muzika 
groja lietuviškas polkas ir 
valcus. Ir ten tarp daugelio 
publikos, draugių ir, pažįsta
mų, nurimo ir mano Velykų 
jausmai.

Margučių šokiai buvo su
rengti 137-tos kuopos iniciaty
va. Už jų suruošimą mes, at
šilau kiusiej i, d ė k o j ame.

Birutė.

tadelėje”, B. Dauguviečio 
“Žaldokyne” ir daug kitų.

Teatras dažnai gastro
liuoja Žemaitijoje, Aukštai
tijoje. Vien tik Panevėžy 
Žemaičių teatras davė 16 
spektaklių.

Didelį vaidmenį liaudies 
masių švietime vaidina-bib
liotekos, klubai - skaityklos, 
kurių apskrityje veikia | 
daugiau kaip 100. Dešimtys 
tūkstančių įvairių knygų 
atvežama į šituos švietimo 
židinius. Klube — skaityk-' 
loję darbo valstietis, tar- į 
nautojaš ar inteligentas ga- į 
Ii paskaityti naujausius' 
laikraščius, žurnalus, kny-1 
gas, paklausyti atvykusio iš; 
sostines ar apskrities cent- ■ 
ro lektoriaus pranešimo a- Į 
pie tarptautinę padėtį, apie 
agrotechniką ir t.t.

-Tarybiniais laikais aps
krityje pradėjo veikti to
kios sveikatos įstaigos, apie 
kurias gyventojai net su
pratimo neturėjo.

Buržuaziniais laikais Tel
šių apskrityje veikė tik 
viena ligoninė su 135 lovo
mis ir 2 sveikatos punktai.

Dabar apskrityje veikia 4 
ligoninės su 290 lovų, gim
dymo namai, 8 ambulatori
jos, 1 poliklinika, 3 motinos 
ir vaiko konsultacijos, tra
chomos dispahseris, venero- 
logijos dispanseris, tuber
kuliozės dispanseris, valsty
binė - sanitarijos inspekci
ja, sanitarijos - epidemiolo
gijos stotis, pieno virtuvė 
vaikams, vaikų lopšelis. 

' 1947 m. sveikatos apsaugai 
j buvo išleista 2,623,000 rub
lių. 1948 metais šios išlai
dos žymiai išauga.

Taip vystosi ir klesti nau-

ĮSIGYKITE 
Angliškai-Lietuvišką 

i / v

Žinios iš Lietuvos |
---------  I AUTO VIRŠŲ IR FENDERIŲ

TAISYTOJAI
Nuolatinis Darbas Gera Alga 

825 MAIN ST.
NEW ROCHELLE, N. Y.
Telefonas NEW ROCHELLE 2-8100

Broliškųjų respublikų 
parama

Kaunan atvežta iš broliš
kųjų respublikų 12 vagonų 
trąšų, 10 tonų ūkiškos gele
žies, apie 300 stambių že
mės ūkio mašinų ir daug 
smulkesnių ūkiškų įrankių, 
kurie bus paskirstyti Kau
no apskrities žemės • ūkio 
kooperatinėms draugijoms.

Kauno amatų mokykla 
Nėrė 16 gavo savo dirbtu
vėms iš broliškųjų respub
likų 20 puikių metalo teki
nimo staklių, kurios jau į- 
montuotos mašinų skyriu
je.

Šitoje mokykloje mokosi 
daugiau kaip 250 Didžiojo 
Tėvynės karo invalidų ir 
frontuose žuvusių tėvų vai
ku, c

Reta senoviškų 
pinigų kolekcija

Šiomis dienomis į karinį- 
istorinį muziejų atvyko pi
lietis Izidorius Mažrimas ir 
įteikė muziejaus vadovybei 
retą senoviškų pinigų ko
lekciją iš 870 vienetų. Ko
lekcijoje yra retų egzemp
liorių iš senovės Graikijos ’ 
ir Romos respublikos bei 
Romos imperijos laikų, Lie
tuvos - Lenkijos valstybės 
laikų (XIV-XVIII amžius), 
Bosforo valstybės pinigai 
(maždaug XIV amžiausj 
mūsų eros) ir daug kitų 
įdomių egzempliorių.

Kolekcijos radėjas,
metų darbininkas I. Mažri
mas ją rado Žaliakalnyje.

58

jas gyvenimas tarybinėje 
Žemaitijoje — Telšių aps
krityje.

Vilnius,
1948 m. vasario mėn.-

1

PRANEŠIMAS
BINGHAMTON, N. Y.

Paskutinis pakvietimas j moterų 
rengiamą vakarienę. įvyks balandžio 
10 d. Liet, salėje, 315 Clinton St. 
Pradžia 6 v. v. Bus gardžių valgių. 
Tikietas $1. Prašome dalyvauti šio 
miesto ir apylinkės publiką, būsite 
nuoširdžiai priimti ir pavaišinti. Pel
nas eis geriems tikslams. Prašome 
pasipirkti vakarienės bilietus iš ank
sto. įžanga nemokama. — Rengėjos.

(81-82)

Fotografas
Traukiu, paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Reh 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St.. Brooklyn

Kampas Broadway ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Lina.

Tel. GLenmore 5-6191

R

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisves Name

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

(kamp. 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, . 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per • PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. | 
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruotą šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Musu, telefonas niekad nemiega

PAVASARIŲ GODOS’
Stasio Jasilionio

EILĖRAŠČIŲ KNYGA GATAVA
Jau atspausdinta Stasio Jasilionio eilėraš

čių knyga, apdaryta ir jau siuntinėjama 
prenumeratoriams. Kurie dar neužsisakėte 
tos knygos, tuojau užsisakykite. Kaina 
$1.00..

Kartu su užsakymu prašome 
pinigus. Ant jūsų pareikalavimo 
jau'bus pasiųsta.

To paties autoriaus pirmoji
knyga “BeŠvintantis Rytas” galima gauti 
Laisvės knygyne ir kaina tik 50c. Kurie 
dar neturite pirmosios knygos, užsisakykite 
dabar, užsisakykite abi kartu, prisiųsdarųi, 
$1.50. • •

Abiejose knygose yra daug giliai žmo
gaus sielą žavėjančių eilių. Tai knygos, 
kurios turėtų būti kiekvieno kultūriško 
žmogaus namuose.

Užsisakydami adresuokite:

F. W. Shalins 
(SHAL1NSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Suteikiam garbingas laidotuves

• $150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Te). Virginia 7-4499

IM«MI II

Mes siūlome Jums Angliš
kai - Lietuvišką ŽODYNĄ, 
kuriuo galite labai daug 
pasinaudoti. Žodynas nedi
delio formato — 6x4 co
lius. Lengvai galima keše- 
nėje nešioti. 400 puslapių,, 
kietais audeklo apdarais. 
Pirmiau parsidavė po 
$4,00, dabar atiduodame už 
$3.00. Užsakymus siųskite:

P. PANEMUNIS,
P. O. Box 64, Dept. L 

Boston 87, Mass.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liucinoje valandoje', simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
z Newark 5, N. J.

Tel. MArket 8-5172

• i ■

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ Iii NAKTĮ 7 DIENAS* SAVAITfiJE

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. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

GREEN STAR BAR & GRILL

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antrad., Bu!. 6, 1948

Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENE 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y,
'Tėl. EVergreen 4-9612



valsti-

ze- 
gyvena, 

Amerikos žydus, 
palestiniečius re-
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Suorganizuotas Wallace 
Komitetas Darbui 
Valstijos Skale

įdomus Spektaklis 
Europos Vaikų Naudai

Pasiūlė Budžetą 
Be Kėlimo Fėro

Vlatykit ‘‘Pergales*’ Vaidinimą

Balandžio 3-čią < įvykusioje 
organ i z ac i j ų k o n f e r e n c i j o j e,
New Yorke, tapo suorgani
zuotas platus komitetas koor
dinavimui kampanijos 
jine skale.

Konferencija buvo 
ir atstovinga. Apie

• rinktuosius vadovybėn
gramą teks rašyti atskirai.

m asinė 
jos iš- 
ir pro-

Trečiadienį, balandžio 7 d., 
Carnegie Hall salėje (kampas 
57th St. ir 7th Ave., N e w 
Yorke) įvyks įdomus spekt- 
aklis-koncertas,: nuo kurio 
gautas pelnas bus skiriamas 
Europos karo aukoms, — vai
kams, išblaškytiem^ po visą 
Europą.

Koncertas prasidės 8:30 
vai. vakaro.

LAIKRAŠTIS JAUNIMUI
Angliškas darbininkų dien

raštis Daily Worker skelbia, 
kad jo laida už 11-tą balan
džio bus turtinga specialiais 
jaunimui raštais.

Pramoga ruošiama Americ
an Overseas Aid- and United 
Nations Appeal for Children 
organizacijos, ši įstaiga pasi
ryžo surinkti $60,000,000 nuo 
karo nukentėjusių vaikų pa
ramai.

Vaiko Nušovėjas 
—Ligonis

Bellevue ‘ligoninės daktarai 
pripažino, kad Marko L. Mar
kovich yra pamišęs. Jis pa
liktas ligoninėje iki prokura
tūros paskirti daktarai tyrinė
jimą paantrins ir pateiks sa
vo-raportą. ......... --

Kovo 15-tą Markovich šau
dė į būrį berniukų. Iš jų 
1 nušovė 6 kitus sužeidė. Ka
dangi jis yra serbų kilmės, tū
li komerciniai laikraščiai jį 
perstatė kerštautoju prieš ka
talikus.

Wall Stryto Streikas 
Tebsitęsia

daini- 
apie 
kūri-

Dainuos Interracial 
ninkai; bus sudainuota 
30 įvairių kompozitorių 
nių.

Įėjimas nuo $1.20 iki
asmeniui. Tikintai gaunami 
Carnegie Hall.

$6.00

New Yorko veikiantysis 
majoras Vincent Impellitteri 
įteikė budžeto tarybai peržiū
rėti majoro pasiūlytą budžetą 
sekamiems metams, prasidė
siantiems Ijepos 1-mą.

Budžetas antru kartu miesto 
istorijoje prašoko biliono do
lerių markę, viso yra $1,137,- 
306,741. Tai būtų $105,029,- 
625 virš turėto einamaisiais 
metais.

Budžetas numato verstis be 
kėlimo fėro, padvigubintais 
prekybos taksais ir uždėjimu 
po $5 ir $10 ant automobilių 
ir sunkvežimių.

Taksais nuo nejudomo tur
to tikisi suTinkti $506,399,365. 
Tai būtų apie 17 milionų dau
giau, negu dabar. Tačiau 
juos tikisi sukelti iš padaugė
jusių taksuojamų vertybių, 
paliekant taksus esamojoje 
skalėje, po $2.89 nuo šimto 
dolerių vertės nuosavybės.

Tūkstančiai Žydų 
Veteranų Parade 
Už Palestiną

sekmadienį New

Palestinos žydų kova už 
mę, ant kurios jie 
domina ir 
Jie ryžtai 
mia.

Praėjusį
Yorke įvyko paradas Palesti
nai užtarti, taipgi protestuoti 
mūsų valdžios trukdymą Pa
lestinos žydams gintis, neda
vimą žydams ginklų, kuomet 
juos puolantieji arabai gauna 
visko. Parade maršavo virš 
26,000 žydų veteranų, new- 
yorkiečių ir suvykusių iš kitų- 
miestų.

Antradienio rytą 400 CIO 
Transport Workers narių pa
liaus vairuoti skersuojančius 
per Manhattan autobusus. 
Dėl to apie 500,000 naudojan
čių tuos busus turės susirasti 
kitas transportacijos priemo
nes. arba būti namie.

Unija sako, jog tai yra 
“lockoutas.” N e d i r bančius 
rems visi 33,000 miesto trans
portininkų, pareiškė Austin 
Hogan, TWU Lokalo 100 pre
zidentas.

Kaltina tas dvi firmas pa
kaitomis darbo valandose ir 
sąlygose išmetant iš darbo 16- 
kai darbininkių 36 pastovius 
darbininkus padedant prie 
dalies laiko darbo ir numaži
nant algas visiems nuo $8 iki 
$16-kos per savaitę.

’Kaip jau yra žinoma, kad 
labai įspūdingas veikalas 
“Pergalė” bus statomas sce- 
non šį sekmadienį, balandžio 
11-tą, Labor Lyceum svetainė
je, Brooklyne.

Taigi esate visi kviečiami 
ateiti ir matyti šio veikalo 
vaidinimą. Tarp daugelio ki
tų charakterių, jame matysi
te Lietuvos kaimietį Roką 
Urniežą ir jo du sūnus, Benį 
ir Leoną. Benis^ parsidavęs 
vokiečiams ir, būdamas jų po
licijos viršininku, mojasi su
mušti savo tėvą, padeda na
ciams deginti savo tėvynės 

trobas, šaudo savo 
ir kaimynus ir sua- 
savo brolį Leoną. Gi 
Leoną matysite kai-

gi kiti visi?

pamatę, jūs
kodėl dau-

ir sulaukia pergalės. Baisus 
vaizdas tik iš šitų trijų cha
rakterių ! O kur 
Jų yra net 18.

Šitą vaidinimą 
aiškiai suprasite,
gelis iš. tų lietuvių, kurie da
bar randasi Vokietijoj kaipo 
pabėgėliai, nedrįsta, gėdijasi 
ir bijo grįžti į savo tėvynę 
Lietuvą.

Apie šitą vaidinimą negali
ma visko aprašyti, nes jis turi

Būtinai 
matyti, 
supras-

Leido Suokalbininkus 
Išmesti iš Partijos

visos j j

Vyras Buvęs 
Gyvu Pavyzdžiu

Kritikavo Republikonų 
Blogus Darbus, Bet..

Amerikos Darbo Partija Al- r
bany apskrityje laimėjo teis
me bylą prieš vietos demo
kratus. Teisėjas Booksteiii 
pripažino, jog darbiečių virši
ninko Morris Zuckerntano 
kaltinimas demokratams pa
matuotas.

RENGIA BAZARĄ

W i 11 i a m s b u r g i e t i s žydų' 
ganizacijos skyrius (YMHA) 
ruošia bazarą ateinančią sa
vaitę, balandžio 12 ir 13-tą, 
savose patalpose, 575 Bedford 
Ave., kampas Reap Street, 
Brooklyne. Pelną skiria pa
laikymui vaikų centro. Turės 
visokių prekių.

or-

Brooklyno Kolegijoje 
Yra Wallace Komitetas

Lietuvos 
gimines 
reštuoja 
jo brolį
po partizaną, kuris kariauja 
prieš vokiečius ir miršta su
imtas savo brolio ir nacių. 
Tėvas gi laikosi tarybų pusėj

labai platų turįnį. 
reikia jo vaidinimą 
Tada tik bus galima 
ti, kas.jame dedasi.

Taigi ateikit visi ir
pamatyti, o gausite daug nau
dingo supratimo apie praėju
sio antrojo pasaulinio karo 
kovas ir lietuvių pergyveni
mus jame.

Jpnas Juška.

Stanley Teatre.

Brooklyno Kolegijoje susi- 
i darė Students ‘ for Wallace 
Komitetas iš vakarinių stu
dentų. Grupė susirenka kas 
trečiadienio vakarą, 6:30 v., 
kambaryje 1212, Boylan Hall. 

—i------
GUB. DEWEY DŽIAUGIASI

Mrs. Eldiva B. Lowsley, new- 
yorkietė, “aukštuomenės drau
gijos” narė, pareikalavo teis
mo atskirti ją nuo jos vyro 
daktaro Oswald S. Lowsley.

Savo kaltinime ponia sako, 
kad jos vyras buvęs gyvu 
garsinimu savo profesijos (jis 
skelbiasi atsteigiąs vyrišku
mą). Jis tai įrodęs daugybė
mis kartų' romansais su dau
gybe damų čionai ir užrube- 
žiuose po visą vakarinę Eu
ropą, Pietinę ir Centralinę 
Amerikas, ant laivų, ir tt.

Užvydėdami jam, esančiam 
virš 63 metų, tų romanų, dau
gelis vyrų jam mokėdavę net 
iki šimto tūkstančių už atliki
mą darbelio.

Ponia, žinoma, tai priminė 
ne be tikslo — ji nori gauti 
pragyvenimui iki teismo po 
$2.500 mėnesiui iš tų lengvai 
atėjusių vyrui milionų. Taip
gi prašė skirti jos advokatui 
$25,000.

Apskrities demokratai, 
349, buvę urmu sugarmėję i: 
darbo partiją, kad ją užgrob 
ti ir valdyti. Dabar jie 
rėš išeiti.

Pasiruošia Fondo 
Kampanijai

tu-

JOSU Akys
f

yra
JūSU BUITIS

Gub. Dewey džiaugiasi, kad 
i kongresas numažinimu taksų 
' milionieriams sutaupys bilio- 
nus. Biedrtuomenė iš to gaus 
tik centus. Taksų numažini
mo reikėjo, bet ne tokio, koks 
pravesta. •

ska-
Saugokite jas gerai

prie

prieš.1.

S. A. O.

Valandos:

*

Keltuvas

Valandos:

į

£

E
Dairaojitinlai

¥ Mirė
f

(75-—86)

ė

Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn701

-

AKIS III 
AKIS”

Labor 
Lyceum 
Salėje

įvyks 
salėj.

► 
*

Penkių 
Veiksmų 
DVama

Ši Sekmadieni 
Balandžio 11 
3:30 popiet

Stato Liet.
Liaudies 
Teatras

buvo
b.uvo
Visi
Jan-

Jis

įvairybe kostu- 
džlulėrių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio, 
Longines,

r.;

Leslie Beauty Shoppe 
148 MONTAGUE ST.

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiangle 5-8983.

kp. susirinkimas įvyks 
d., 8 v. v. Šapolo-Vai- 
147 Thames St. Nariai- 
šiame susirinkime, nes 
reikalų aptarimui. Taip-

10 
kapinėse, 
dukteris 

Veroniką.
Paliko sūnų
Katherine

Lietuvių Komunistų Klubo 
susirinkimas Įvyks balandžio 
6-tos vakarą, 419 Lorimer St., 
Brboklyne.. Bus svarstomi at
einančių rinkimų ir kiti svar
būs reikalai. Visi nariai pra
šomi ateiti ir atsivesti drau
gus. Valdyba.

rw

New Yorke areštavo Rami
rez Perez, 39 metų, nužiūrė
tą Mrs. Lotito nužudyme. Jis 
pagautas bandant užstatyti 
mirusiosios ploščių.

J Graži
• miškų 
J nelėrn
• American 
; Laikrodžiai
. Bulovą, Gruen, Hamil- 
’ ton, Benrus, etc. Vė-
• liausiu madų Moterų 
1 ir Vyrų
• žiedai.

leidžiamą sukėlimui fon- 
Keturių ir pusės kamba- 

namukas stovi ant kampo 
Avė.' ir 48th St., New

Už kelių dienų jis tu-

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Fon- 
26-ta oficia- 
rnetinę kam- 
pasimota su- 
dolerių. Iš

skirta sukelti

E V. 8-2123
Atdara kas vakara iki 8-tos — Penktadieniais uždara

Reikalinga moteriškė prižiūrėjimui 
2 metų mergaitės, šeštadieniais ir 
sekmadieniais paliuosuojame. Kam
barys, valgis ir alga. Kreipkitės: 
B. Karr, 514 Autumn Ave., 
Brooklyn, N. Y. (East New York) 
—antros lubos (67-84)

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Antrad., Bal. 6, 1948

DUOKITE IŠEGZAMINUOTI SAVO
“SUŽINOKITE TIESĄ APIE SAVO

. Jerome Hurwitz B.
OPTOMETRISTAS

Mes patys ištekiname stiklus, pritaikom jūsų regėjimui.
830 BROADWAY , BROOKLYN, N. Y.

Now N the time to choose the perfect gift 
.. . a Parker “51” pen and matching pencil. 
The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow!

♦17.50
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Wall Stryto raštininkai pra-% 
dėjo antrą streiko savaitę vis 
dar be sutarties. Streiką keti
na praplėsti į kitas firmas. 
Pirmosios dvi, Stock Exchange 

_ ir Curb Exchange, dar vis ne- 
» sutiko su darbininkais susi- 

r tarti.
Sekamas, valdinės tarpinin

kavimo tarybos šaukiamas po
sėdis įvyks balandžio 7-tą. 
Tačiau vargiai kas iš to išeis. 
Darbininkai reikalauja pridė
ti algos nuo $9 iki $15 sa
vaitei. Firmos, kai kas, vie
na tesiūlo tik $3 iki $5, o ki
ta—10 nuošimčių, kaipo pra
gyvenimo . pabrangimo priedą.

Užgautas Andrius 
Jankeliūnas

Gavo Namų, Nežino, Ką 
Su Juomi Darys

Pereitą savaitę dirbtuvėje, 
•kur dirba Andrius Jankeliū
nas, sugedo keltuvas (elevei- 
teris), pasileido nuo dešimtų 
lubų ir krito iki antrų lubų, 

* kur susipynus šniūram įkliuvo 
ir susilaikė.
pilnas žmonių, tarp kitų 
ir Andrius Jankeliūnas, 
tapo svarbiai pritrenkti, 
keliūnui sutrenkė kojas,
jau vaikštinėją, bet dar ne
dirba. Jaučiasi visas gerokai 
sutrenktas.

Demokratų valstijinis pir
mininkas New Yorke Paul E. 
Fitzpatrick sako, kad ' šios 
valstijos darbininkai kenčia 
nuo republikonų kontrolės 
valstijos seimelyje. Darbinin
kai pastaruoju laiku pastūmė
ti atgal sekamais punktais:

Pirmuoju pastūmėjimu at
gal, sako jis, buvo taip vadi
namas “merit rating” bilius, 
aiškus apiplėšimas nedarbo 
apdraudos fondo ant 185 mi- 
lionu doleriu naudai stambio
jo biznio.

Neišleidimas valstijos 
le sveikatos plano.

Neatsteigimas vaikams 
žiūros centrų.

Neįvedimas drausmės 
evikcijas.

Dewey administracijos ne
atsižvelgimas į s u n k u m u s 
švietime tūlų susiedijų, ypa
tingai tų, kuriose gyvena daug 
darbininkų.

Visa tai tiesa, darbininkų 
sakyta ir persakyta | jau ne 
nuo vakar. Nelaimė su mūsų 
vadinamaisiais demokratais 
yra tame, kad jie tik prabė
gamai tiktai pirm rinkimų 
prisimena tuos dalykus. O 
visu kitu laiku tų pačių de
mokratų viršenybė už tuos da
lykus kovojančius darbininkus 
apšaukia komunistais. Būna 
ir dar aršiau — kieno polici
ja daužė pikietuojančius Wall 
Stryto raštininkus? T—as.

The Greater New York 
das šio mėnesio 
liai pradės savo 
pani.ją. šiemet 
kelti 41 milioną 
tų $8,000,000 
biznio įstaigose.

Fondas teikia lėšų 423 
įvairioms labdarybe užsiiman
čioms religinėms ir kitokioms 
.agentūroms.

Frances Achilles, 23 metų, 
rasta prisidusinusi gąsu puoš
niame savo motinos apartmen- 
te, ant Park Ave., New Yor
ke. Ją nuvežė į nervais ser
gančių ligoninę.

Karl Hinz buvo atvykęs su 
šeima apžiūrėti savo namą, 
kurį jis laimėjo vienos įstai
gos 
do. 
rių 
5th
Yorke.
retų jį atsiimti nuo to kampo.

Su namu, tiesa, laimėtojas 
gaunąs ir $2,000 pirkimui plo
to žemės. Tačiau rask, 
nori, taip ant greitųjų, 
to, kainuos namuko ten 
benimas ir pastatymas.

kad
Prie 

nuga-
Bet- -- - - . . , 

jeigu pavyks visą tai susime
džioti, turės neblogą pradžią.

■ Paskelbė Armijos Paradą

Veikiantysis New Yorko 
majoras Vincent R. Impellit- 
teri paskelbė, kad balandžio 
6-tą New Yorkas mini Armi
jos Dieną. Paradas įvyks at
einantį šeštadieiiį, 2-rą valan
dą, ant New Yorko 5th Avė.

Komunistai Svarstys 
Rinkimų ir Kitas 
Problemas

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1 kp. susirinkimas 
balandžio 8 d., 8 v. v. Laisvės
Visi nariai būtinai dalyvaukite, nes 
reikia abtarti pirmosios Gegužės ap- 
vaikščio. imą, prezidentinius rinkimus, 
savo vajaus, reikalus ir kiti svarbūs 
dalykai. Šusirinkite laiku. — J. W. 
Thomson, pirm. (81-82)

RIDGEWOOD,B’KLYN, N. Y.
LDS 103 

balandžio 6 
ginio salėje, 
dalyvaukite 
yra svarbių
gi atsiveskite ir naujų narių. — P. 
Babarskas, prot. sekr. . (80-81)

"--------- - --------------------------------- „--------- .—„A

i Egzaminuojant Akis,- 
Į Rašome Receptus i 
i'Darome ir Pritaikome Akinius ■

Skubėdama į Long Island 
College Hospital lauktis kūdi
kio, Mrs. Doris Sokol neejava- 
žiavo. Viskas užsibaigė taksi-' 
ke, jo vairuotojui į talką pa
sišaukus policistą.

Juozas Terebeiza, 72 metų 
amžiaus, gyvenęs 56-04 Ha
milton Place, Maspeth, N. Y., 
mirė sekmadienį, 4 balandžio. 
Kūnas pašarvotas Aromiskio 
koplyčioje, 423 Metropolitan 
Ave., Brook lyne. Laidos tre
čiadienį, balandžio 7-tą d 
vai. ryto, §v. Jono

Alex,
Mary ir

REIKALAVIMAI
Reikalinga Mergina Raštines 

Darbui
Reikalinga mergina dirbti 

LDS Centro raštinėj. Pagei-. 
daujama, kad būtų šiek tiek 
susipažinus su raštinės darbu. 
Kreipkitės asmeniškai arba 
laišku šiuo adresu : Lietuvių 
D a r b i n inkų Susivienijimas, 
419 Lorimer St., Brooklyn, N.

—
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DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petrikai 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. 
Tol. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta.
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GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D 
223 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom 
6—8 vakarais

3 Ir Pagal Pasitarimais.
> Telefonas EVergreen 4-0208

|M.W

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend
able.

Lady's BULOVĄ . . . modem

M3.7S

Moksliniai atgaivinama oda, 
neveiklumą, sausumą ,prašalinant, 
plaukų slinkimo sulaikymas, 
plaiskanąvimo prašalinimas ir at- 
auginimas plaukų.

Pergarbaniuojame ant jūsų se
no permanent be plaukų laužymo 
ar bi kokio 'kirpimo.

Bile moteriškė, norinti atrodyti 
nuo 10 iki 15 metų jaunesnė, tu
rėtų užeiti dėl mokslinio atjaunė- 
jimo patarnavimo.

ROBERT LIPTON
Jeweler 1
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