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Leonas Pruseika, Vilnies re
daktorius, dabar kalba Mass. į 
valstijoje. Jis ten jau seniai i 
buvo I 
tis pereitais metais norėjo ji į 
gauti, bet negalėjo.

Todėl kolonijų veikėjų pa-i 
reiga gerai išgarsinti jo pra
kalbas, sutraukti kuo daugiau-; 
šia lietuvių, kad išgirstų tiesą 
apie pasaulinę padėti ir Ame
rikos žmonių užduoti.
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! WALLACE SAKO, TRUMĄ- T™, RępMihmai Senatoriai \ 
] NO POLITIKA VEDA IR Į Gah Atmest .

1 rer Astrų Bdių pries Unijas '
------------------------ i ! 

senatorių balsų,PILIETINIUS KARUS

——————■—

LAISVE-L1BERTY
The Only Lithuanian Dally 

' In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 8, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

MARSHALLAS KALTINA 
RUSUS. KAD NEPAVYKO 

BET TIKISI SUSITART
Washington. >— Senate (trečdalių 

i eina savotiškas kai kuriu kad tas bilius galėtų tapti 
! republikonų. sukilimas prieš įstatymu, nepaisant atmeti- 
senatoriauš/Roberto Tafto mo iš prezidento pusės, 
bilių, kuris urmu reikalauja Į Sen. Morse siūlė pataisy-! 
uždraust-tikrų darbo unijų |mą — taip padalinti Taftoj 
pripažinimą, užgint unijai 
atstovauti darbininkus bet 
kurioje plačioje ištisoje 
pramonėje, perša vartot fe- 
deraliu teismu indžionkši- 

j nūs prieš streikierius ir tt. 
' • Republikonas senatorius 
i Morse įspėjo, kad viename 
l Tafto biliuje sudėta tiek 
aršių veiksmų ir aprėžimų 
prieš darbo unijas, jog pre
zidentas visa tai sykiu ve- 

|tuos-atmes; ir girdi, nebus 
j gauta reikalingų ‘ dviejų

Stalinas Sakė Marshallui, kad po Visu Ginču Galima Bus 
Padaryti Abipusišku Nuolaidu ir Susitarti

Nėra įrodymo, kad Sovietu Sąjunga Grėstų Užpulti Graikiją 
Ar Turkiją, Pareiškė Wallace, Buvęs Vice-Prezidentas
Washington. — Trumano i Henry Luce, Life žurnalo 

mokymas veda link pašau- į leidėjas, sakė, kad mes jau 
lio padalinimo į dvi kariau-! esą Trečiajame pasaulinia- 
jančias stovyklas ir tuo bū- Į me kare, “bet aš netikiu,

Sekamos Lietuvių Literatu- į 
ros Draugijos 
garbės kuopų 
Nashua, sekr. 
kp., Gardner,

kret. ’ J Baltutis ir 73 kp., : du kursto tarptautinį ir na- j kad karas jau būtų prasi- 
Summerlee, sekr. John Stane- ’ mini karą, pareiškė Henry • dėjęs, — pareiškė Wallace, 
vičius. i A. Wallace, buvęs Jungtim i

LLD 10 kp., sekretorius S. ; Valstijų vice-prezidentas,
besikalbėdamas su 100 laik
raščių reporterių.

Francijai gręsia “baisus
naminio karo pavojus”, sa
kė Wallace, pavojus todėl, 
kad prez. Trumano parama !
Graikijai ir Turkijai pa-!

visus, kurie stoja už demo- i

kuopos įstojo i 
eiles: 42 kp.. i 

J. Egeris; 53 
sekr. A. Gleba- 

56 kp., Milwaukee, se- 
J. Baltutis ir 73 kp..

Roikauskas, iš Phila., prisiun
tė duoklių už 84 narius, jų 
tarpe 6 nauji nariai.

Žmonės nenori karo.”
KAM REIKALINGI

TIE GINKLAI?

Iš Maskvos Konferencijos 
grįždamas generolas Geo. 
Marshall sako, kad klaidą da
ro tie, kurie mano, kad ta 
konferencija “nieko nedavė.” 
Jis pareiškė pasitikėjimą, kad 
skirtumai tarpe ' Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos 
bus išlyginti.

Francijos delegacija, grįžu
si iš tos konferencijos sako, i 
kad Mr. Trumano politika pa
kenkė. Jie sako, kad • Mr. 
Trumano “] 
ką,” tai yra nusistatymą prieš 
Sovietus, Tarybų Sąjunga at- i 
sakė dar stipresniu nusistaty
mu nedaryti nusileidimų.

drasino aršiausius Franci-1 
jos reakcininkus, kuriem 
vadovauja generolas de 
Gaulle — tie reakcininkai 
laukia ir sau paramos 
Amerikos.

Nėra jokio j rodymo, kad ! 
Sovietai gręstų užpult Grai- i

Vienas reporterių užklau-: 
sė, ar Wallace'ui atrodo, 
kad ginklų parama Graiki- 

į jai nereikalinga. Wallace į 
i tdi atsakė:

“Jeigu norima iššaudyti'

Washington. — Amerikos • kytis kantrybės, o vengti
• pasimizmo.”
• Marshallas sakė, .jog jis 

riausybę už Keturių Didžių-1 nuoširdžiai tikisi, kad tos 
jų užsieninių ministrų ne-i Stalino nuomonės pasitvir- 
susitarimą Maskvoj dėl tai- tintų; jos, girdi, lemia 
kos sutarčių su Vokietija ir “daugiau bendradarbiavimo 
Austrija. Kalbėdamas per į dvasios iš Sovietų pusės bū- 
radiją pirmadienio vakare, į simose konferencijose.”

Čia jau Marshallas pridū- 
Turime kreipti dėmesį 

Europos atsigrie-

sumanymą į kelis atskirus valstybės sekretorius Mai 
bilius, kad prezidentas bent shallas kaltino Sovietų vy-Į 
kai. kuriuos pasirašytų; o 
jeigu prezidentas ir atmes
tų, tai susidarytų du treč
daliai senato balsų už tų bi
lių priėmimą, ir jie taptų 
įstatymais, “einant per pre- ... 
zidento galvą”. ; Marshallas sakė, jog di- •

‘ Morse’o pasiūlymą remia | džiausią kliūtis tom taikos-rė: 
republikonai senatoriai Iv- sutartim pagaminti buvę i laiką.
es, Aiken ir tūli kiti. Jiems šie Sovietų reikalavimai: j- bimas yra daug lėtesnis, ne
pritaria ir eilė demokratų steigti bendrą centralizuotą, gu buvo/ tikėtasi. Taigi aš 
senatorių, v

pakietintą politi- ]ace nors Trumanas siūlo

tam būtų reikalingi kariniai 
• įrengimai” tos šalies valdo- 
, vams.

Atsiliepdamas į klausimą
1 dėl “komunizmo pavojaus” 
‘Jungtinėse Valstijose, Wal- 
I lace pareiškė: “]

DIDIEJI BIZNIAI PRIEŠ 
PREKIŲ PIGINIMU

Washington, bal. 29. —; tuvininkai įvairiose vietose ' 
Prezidentas Trumanas at-1 savanoriai pigina kainas, i 
sišaukė į Jungtinių Valstijų tai šeimininkės New Yorke i

Vokietijos valdžią; duoti manau, negalima atidėti. 
• Sovietam karinius atpildus, veikimo iki išsisėmimo besi- 

i iš Vokietijoje einamosios ginčijant. Kasdien atsiran- 
* gamybos ir pripažinti So-: da naujų klausimų... ir rei- 
; vietų Sąjungai teisę imt kia veikti be atidėliojimo.” 
i Vokietijos piliečių turtus : Derybos dėl taikos sutar- I rytinėje Austrijoje Į karo ■ ties su Vokietija, sakė Mar- 
nuostolių atlyginimus. ’ shallas, paliečia ne tik visos

(Anglai - amerikonai siu-' Europos ir pasaulio saugu-
>: tos derybos 

svarbios amerikie-
I somų valstybėlių, kurios j čiams ir anglams, kurie ne
būtų tik palaidais ryšiais įgali vis pilti, šimtus milionų 
sukergtos į bendrą vokiečių dolerių į Vokietiją pačių 
valstybę.) i vokiečių reikalams. O rusai,

Marshallas, be kitko, į l^sak Marshallo, statą Vo- 
siūlė vokiečių naudai pa-^^tijai ir Austrijai, tokius 
keist vakarinius Lenkijos ’ reikalavimus, kad tos šalys, 
rubežjus. (girdi, taptų “morgičiais.”

Nors Marshallas aštriai į (Užsieninis Sovietų mini- 
kritikavo Sovietų “atkaklu-; stras Molotovas nurodė, 
mą” toje konferencijoje, ta- ’ jų reikalaujami atpil
čiau jis -reiškė vilties, kad | dai, pagal prez. Rooseyelto 
galima bus taikiai išspręsti | sutikimą Jaltoj, nesiekia 
skirtumus tarp Sovietu ir i net vienos desimtos dalies' 
Jungtiniu Valstijų. Mar-1 tiesioginių nuostolių, ku- 
shallas mažiau pabrėžė tuos ■ i’iuos naciai su austrais pa- 
skirtumus, negu kurstantie-i darė Sovietams, neskaitant' 
ji komercin. spaudos prane-1 sovietinių karo išlaidų.) 
Šimai iš Maskvos konferen- Į----------------

, iMARSHALLO KALBANežiūrint prieštaravimų L.
ir keblumų toje konferenci-. PASKLEISTA 1 v 
je, Marshallas sakė: “Gali- 1
mas daiktas, jog arčiau pa-' 4J S ALIS 
žengta linkui galutino susi- į 
taikymo, negu manoma.”

Amerika 
nuo savo

Man ’labai Prekybos Rūmu susirinki- : ir kituose didmiesčiuose de- j}°. l^^lint Vokietiją į ko- mą ir geiovę 
ivian iciodi • . • ...... , , .v...,. ... ,.x. ki tuziną beveik nenrikau- labai svarbi. i gaila kad demokratu parti-savanoriai pigintų : juoja, kad daržovės ir kiti! tuziną beveik nepriklau-Dabai 

tomšalim pagalbą, girdi, dalyvavo jau dviejose I reikmenų kainas. Jis įspėjo, į maisto produktai dar n«-!somil valstybėlių, 
pne_s pavojų is .bolševizmo ! ra u medžioklėse.” | kad gręsia 1 ’ ~J '

Atsakydamas į reporterių
klausimus, Wallace tarė:

* pa- 
■ kad gręsia ūkio-pramonės' brango. Sviesto kaina New 
l apšlubimas, jeigu vis bus j Yorke antradienį pakelta 
i palaikomos per aukštos kai- i dar 2 centais, 
i nos.
, Trumano pasiūlymui tuo-! 
jau pasipriešino Prekybos i 
Rūmų vice-pirmihinkas ir j

APIE 3-čIĄ PARTIJA
Laikraštininkai klatisinė-; 

Trumpiausiais žodžiais į jo Wallace’a, ar bus steigia- į 
ar jis 

rems demokratų kandidatą 
į prezidentus 1948 m. rinki
mam ir ar pats kandida
tuos.

Wallace atsakė, jog jis 
norėtų, kad demokratų par

oti ja taptų liberale (demok
ratiniai'- pažangia) parti
ja. “O jeigu 
daryti tam 
nius.”

“Anksčiau
tęsė Wallace, — pažangieji 

i Amerikos žmonės turės įsi- 
i gyti politini mechanizmą, 
per kurį galėtų savo valią 
pareikšti. Jeigu senosios 
partijos vis bus konservąty- 
vės (nepažangios), tai turės 
būti trečia partija.”

Kas liečia jo kandidatū
ros į valdž. vietą, tai Wal
lace sakėsi neturįs tam no
ro, bet jeigu jis manytų, 
kad jo kandidatavimas pa
tarnaus pasaulinei taikai; 
tai “kandidatuotų taip veik-

Kongrosmanas O. Z i m mer
man, “demokratas” iš Missou- i 
ri, taip supyko ant Henry pasakius, mano pozicija yra ma trecia 
Wallace, kam pastarasis sa
ko kalbas už. taiką, kad savo 
kambaryj Wallace paveikslą taiką, jeigu už savo dole- 
apsuko veidu į sieną. Baisiai 
“nubaudė.”

Bet Mr. Wallace buvo di
delis žmogus prie Roosevelto, 
o dabartinė jo pozicija dar 
didesniu jį daro: Gi toki Zi- 
mmermanai ir pasiliks tik 
landos didvyriai.”

štai kokia — Jungtinės Val
stijos geriausiai saugotų

KODĖU PIGIAU 
KANADOJE?

Atlantic and Pacific

va

kari

rius siųstu užsieniams plū- 
i gus ir traktorius, o ne kul
kosvaidžius, tankus ir kari
nius lėktuvus.”

Jis pastebėjo, kad pusė 
: planuojamos “p a s k o los” 
Graikijai ir Turkijai yra 
skiriama ginklams.

ne, tai reikės 
tikrus žings-

United Press praneša, 
iš Maskvos j 
sadorius generolas W. Bedell-, 
Smith “pasitarti su Valstybės IIŠKIRTO ANCIIIAI Departments” Betgi ten bu- UMulU V 
vo Valstybės Departmento 
galva generolas Marshall ir jie 
tarėsi, kiek norėjo.

Veikiausiai bus kita prie
žastis. Neseniai" iš gen. Bedell- 
Smith štabo protestuodamas 
pasitraukė atašė Mr. A. D. 
Willis, kuris sakė, kad mūsų 
šalies ambasados nariai1 nedir
ba dėl gerų santykių tarpe 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos, 
nei politiniai, nei prekybos 
klausimais. Jis sakė, kad už
tenka pabūti ten penkias mi
nutes, kad tame įsitikinti.

■ INDUOS ATSTOVAS

DEL PALESTINOS
' Flushing, N. Y. — Angli

ja turi* iš anksto pasižadėt, 
kad jinai įvykdys pasiūly
mus, kuriuos duos Jungti
nių Tautų siunčiama komi
sija dėl Palestinos, sakė In
dijos delegatas ‘ specialiame 
Jungtinių Tautų seime. O 
jei anglai nepasižada klau-

--- V l v - I 
rinės Palestinos įvykius, taiI

ar vėliau,’

ir 
tūli kiti dalyviai. Jie ragi- : Grand Union krautuvių 
no palikti kainas laisvojo i kompanijos garsinasi, kad 
verslo valiai; taip, girdi, jos j jos nupigina muilą 10 nuo- 
pačios atpigs ir susitvarkys, šimčių, bet apie kitus daly- 

Žymėtina, kad Jungtinių kus tyli.
Valstijų Prekybos Rūmai y-' Ta pati amerikinė Atlan- 
ra stambiojo kapitalo įstai-: tie and Pacific kompanija 
ga. ' i Kanadoj pardavinėja mėsą

Plieno ir čeverykų fabri- i keliolika centų pigiau, negu 
kantai jau pirmiau sakė, jog ! Jungt. Valstijose. Ji taipgi 
negalima būsią kainų nu- , kur kas augštesnes kainas 
mušti bent šiuo tarpu. ■ ima iš amerikiečių už sūrį, 

Kuomet biznioJaįkraščiai'j daržoves ir kitus produk- 
ir Radijai skelbia) kad krau-! tus, negu iš kanadiečių.

Mainieriy Derybos 
Su Samdytojais

Harvester Ko. Kelia 
Algas 15c Valandai

Chicago. — International 
Harvester kompanija pasi
siūlė 15 centų pakelti va
landinę algą 62,000 savo

Graikijos valdžia prašo iš 
mūsų vyriausybės, kad jai 
duotų šešiolika karo laivų nai
kintojų.

Neseniai Turkija gavo iš 
Anglijos ’500 karo lėktuvų ir 
50 karo laivų. Dabar Graikija 
prašo iŠ Amerikos, nes Angli
ja pervedė Graikiją Amerikos 
globai.

Mr. J. Steel, Amerikos kores- 
pondenlas, kalbėjosi su Jugo
slavijos vadu maršalu Tito. 
Maršalas sako, kad prez. Tru
mano siūlomoj pagalboj Grai
kijai ir Turkijai nėra nieko, 
naujo, nes tą pagalbą Wall 
Stryto turčiai ir politikieriai 
jau du metai duoda.

Jis tik stebėjosi, kodėl Tru- 
manas pasirinko momentą, ka
da Maskvoj Konferencija bu
vo tik atsidariusi ir kada 
Jungtinės Tautos turi pasiun- 
tusios komisiją ištyrimui Grai-

syti tos komisijos, kuri ty- ipajėgtų. ’ . 
rinės Palestinos įvykius, tai: .. - _
Jungtinės Tautos turi at- ?^ų Partiją,. Wallace sakė, 
mest Anglijos prašymą su
daryti ir pasiųsti tokią ko-; ...
misiją, Raip užreiškė Indi-■ ^unis^ais’<2)e1^ 
jos atstovas;

Nanking. — Amerikonai 
atidavė Chinijos tautinin
kam didelius savo amunici
jos sandėlius Hsinho mies
te.

Užklaustas apie Komuni-

Washington. — Prasidėjo 
derybos tarp Mainierių U- 
nijos vadų ir minkštosios ’ 
anglies kompanijų dėl nau
jos sutarties. Deryboms darbininkų, CIO unijistų.
tarpininkauja valdžios at- į Žada pusdvylikto cento va- 
stovai. Jeigu nesusitartų, landai tiesiog pridėti, o ki
tai galėtų įvykti streikas po l tus pusketvirto cento, pri-

j Washington. — Amerikos 
nepasitrauks i vaistybės sekretoi•i aus Mar-

. i .Prmci." ! shallo radijo kalba pirma-
pų, kad tik bile kaip susi- į ^jenj0 vakare apie įvykusią 
tartų tęsė Marshallas. Bet i j^eįuri^ Didžiųjų konfe-

Į renciją Maskvoj paskui bu- 
ivo paskleista dar dvidešimt
1 penkiom tautom. Joms pa
brėžta ypač Marshallo pa-, 
reiškimas, kad jeigu negali-

i ma bus susitarti su Sovię-
jog jis kadaise kalbėjosi tik i liepos 1 d. Tą dieną išsi-■ skaityti už būsimas šešias į savo pasikalbėjimą 
su dviem amerikiniais ko- į baigs laikotarpis, kuriam; dienas pilnai apmokamų į premjerių Stalinu;, girdi: 

! munistais, bet ir tai nežino-j minkštosios angliakasy klos metinių švenčių. _ 32,000! “Generalissimus Stalir

kijoj padėties.

jeiguAng.Uja sako, kad 
Jungtinių Tautų seimas jjada- 
rys tokius nutarimus. Palesti
nos klausime, kurie Anglijai 
nepatiks, tai ji nesiskaitys. 
Tas tik parodo, kad angliški 
imperialistai j Jungtinių Tau
tų organizaciją žiūri, kaipo į 
savo įrauk j. Kada praveda ten 
tokius tarimus, kokių nori, tai 
tada jiems ta organizacija 
“gera,” bet kai išeina priešin
gai, tai su ja nesiskaito.

jo, ar jie “seka Maskvos Ii-! buvo perimtos 
niją” ar ne. rankas.

Wallace pakartojo, kad 
jis nuvyko į Europą “stip
rinti rankas tų, kurie nori 
taikos.” O Europoj jis kal
bėjo daugiausiai tokiuose 
susirinkimuose, kuriuos su- 

j ruošė Jungtines Tautas re
miančios organizacijos. Jis 
pasižadėjo ir toliau kovoti 
už Jungtinių Tautų stiprini
mą.

DINGO KANĄDOS LĖK
TUVAS SU 15 ŽMONIŲ

Alberta, Kanada. ■— Din
go didelis keleivinis Kana
dos lėktuvas, skridęs tarp 
Albertos ir Vancouverio. 
Bijoma, kad žuvę visi 
jame buvusiųjų žmonių.

į valdžios darbininkų jau priėmė 
kompanijos pasiūlymą.

SKIRTINGI PRANEŠIMAI 
APIE JANKIUS KORĖJOJ

Seoul, Korėja. — Ameri
konų komandierius gen. 
Hodge 'pietinėje Korėjoje 
sakė, kad jankių kariuome
nės garbė kylanti tarp ko
rėjiečių. O. du Pasaulinės 
Darbo Unijų Sąjungos pa
siuntiniai' pranešė, kad a- 
merikonai Korėjoj taip blo
gai elgiasi, kad varytė varo 
korėjiečius į komunistų pu-

GYVENTOJAI GRAIKU
ŽANDARŲ STOTIS

Athenai. —.Graikijos 
loję Kretoje vietiniai

15
Užsieninis anglų minis

tras Bevin sakė, Maskvos 
konferencija ne bergždžia..

si

s! tarti,” i
’ sykiu jis atsišaukė į ame-
' rikiečius, kad nuoširdžiai 
mėgintų< suprasti ir kitų i 
žmonių (Sovietų) mintis.

STALINO NUOMONE

; tais dėl Vokietijos ir kitų 
s u L vakarinės Europos kraštų 

“atgaivinimo”, taj Jungtin. 
Valstijos, nežiūrint Rusijos, 

i “gaivins” jas.
Generalissimus Stalinas 

i sakė, jog čia buvo tiktai 
: pirmieji susikirtimėliai bei ________
susidūrimai tarp žvalgų., AUTO-BUSŲ STREIKAS 
Praeityje liuvo skirtumų i AKRONE BAIGTAS 

; kitais klausimais, ir kada ,
žmonės išsisemdavo besi-1 Akron, Ohio. — Buvo su-

sa- ginčydami, tada jie papras- i streikavę 152 miestinių au-
gy- tai pripažindavo, kad reikia ; to-busų mechanikai ir ap-

ventojai puolė šešias žanda- daryti, nuolaidų iš abiejų šlubinę busų veikimą. Bet
rų stotis ir bandė užmušti pusių. * greitai buvo pakelta strei-rų stotis ir bandė užmušti pusių. greitai buvo pakelta strei-
saugųmo policijos galvą'to-į “Gal ši (Keturių Didžių- kieriams alga 7 centais per 
je saloje. Balsavimuose I jų) sesija neturės didelių ’valandą, ir jie sugrįžo dar- 
praeitą rudenį 70 žmonių' pasisekimų, bet jis (Stali- ^an.
Kretoje pasisakė prieš ka-'nas) manė, kad toliau bus i ---------------- •
paliaus grąžinimą Graiki- i galima padaryti nuolaidų iš ' Catskill, N. Y. — Ruošia- 
jai. Valdžia siunčia daugiau \ abiejų pusių visais svarbiai-; si streikuot 10,000 cemento 
kariuomenės į Kretą. i siais klausimais, taigi ir dėl į darbininkų.

• • J • • 1 • • I ... — ■ ——— ■      ••

Berlin. — Nežinia kas 
nušovė rusų kareivį, bevai
ruojant jam ligonvežimį.

ORAS. — Bus šilčiau.

------------— | militarizmo panaikin i m o .
London.— Streikuoja jau 1 Vokietijoje dėl jos politinės ■ 

10,000 šio miesto laivakro- ■ santvarkos, dėl karinių at- 
vių iš pritarimo Škotijos Į pildų ir ekonominio-ūkinio 
laivak?ovių streikui. jos suvienijimo. Reikia lai-
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Planai ir Reikalavimai dėl Palestinos Ateities
Pirmadienį prasidėjo Jungtinių Tautų Generalinio 

Seimo Speciališka Sesija. Ji sušaukta Anglijai reikalau
jant. Ji sušaukta “Šventosios Žemės” reikalams svars
tyti. Mat, toj “šventoje” žemėje jau daug metų “praga
ras verda”, teroras siaučia, žmonių kraujas liejasi. Pa
skutiniais laikais kruvini susikirtimai eina tarpe Angli
jos okupacinių jėgų ir žydų nacionalistų. Prieita prie to, 
kad anglai vieni nebegali su žydais apsidirbti. Kartuvė
mis anglai nebepajėgia palestiniečius suvaldyti. Todėl 
kreipiasi į Jungtines Tautas.

Dabar Speciališkoji Sesija susirinko. Penkiasdešimts 
penkių šalių atstovai “Šventosios Žemės” kjausimą svars
to. Anglų buvo pasiūlymas, kad šioji sesija nieko dau
giau nedarytų, o tik išrinktų komisiją Palestinos padė
ties ištyrimui ir davimui rekomendacijos reguliariškai 
Generalinio Seimo sesijai Ateinantį rugsėjį. Bet Arabų 
Lygą, kurią sudaro penkios valstybės ir kurios gyvena 
aplinkui Palestiną, išstoja su savo planais. Ji reikalauja, 
kad jau šioji sesija Palestiną paskelbtų nepriklausoma 
valstybe. O tai-reikštų, kad anglai turi iš Palestinos 
kraustytis. ■ . • J

Ką galų gale ši sesija nutars, pamanysime vėliau. 
Galimas daiktas, kad anglų-amerikiečių blokas laimės ir 
sesija pasitenkins išrinkimu komisijos. Bet svarbu čio
nai pažvelgti į įvairius sumanymus dėl Palestinos atei
ties.

Dabar aišku, kad anglai nenori iš Palestinos nešdin- 
tis.^Jie atvirai kalba, kad pagal mandatą, kurį jie gavo 
iš Tautų Lygos, jie turi teisę Palestinoje viešpatauti, kad 
ir amžinai. Ko jie nori, tai kad Jungtinės Tautos pagel
bėtų jiems palaikyti Palestinoje savo imperialistinį-te- 
roristinį režimą. Palestinos valdymas jiems vieniems 
darosi per daug iškaštingas.

Kaip dabar eina Amerikos politika, tai nętenka abe
joti, kad ir mūsų šalies vyriausybė nesiskubins anglus 
iškrausyti iš Palestinos. Mes pasiimame Graikiją ir Tur
kiją, anglai turi Palestiną! Štai toji “geležinė^iena” ar
timuosiuose rytuose ’’prieš bolševizmą.”

Kas keisčiausia, tai kad ir žydai nenori, kad anglai 
iš Palestinos kraustytus! ir šalį paskelbtų nepriklauso
ma, palikdami Palestinos gyventojams susidaryti val
džią. Daugumos jų reikalavimas susiveda tiktai į tą, kad 
anglai atidarytų Palestinos duris žydų imigravimui ir 
nuimtų suvaržymus dėl pirkimo žemių iš arabų. ’ Jei 
Šitos dvi restrikcijos būtų nuimtos, jie mano, kad jie per 
metus kitus iš Palestinos arabus išstumtų laukan ir vie
ni pasiimtų visą kraštą. Bet anglai prieš tai spiriasi, nes 
jie nenori užrūstinti arabus.

Prieš kiek laiko anglai buvo sumanę planą Palesti
ną padalinti į žydų ir arabų “valstybes”, ant kurių abie
jų jie turėtų galią. Šitą planą atmetė tiek žydai, tiek 
arabai. Už tokį Palestinos padalinimą nesigirdi balsų nei 
Jungtinėse Tautose.

• Palestina yra maža šalis. Jos žemės plotas susideda 
tik iš virš 10 tūkstančių ketvirtainių mylių. Joje gyvena 
tik 1,800,000 žmonių — apie 1,200,000 arabų ir apie 
600,000 žydų. Aišku, kad per pusę ją perskėlus, susida
rytų dvi menkutės, silpnutės valstybėlės, visaip kaip pri
klausančios nuo užsienio kapitalo. Apie tikrą jų nepri
klausomybę negalėtų būti nei kalbos.

Netenka abejoti, jog geriausia ir teisingiausia iš
eitis, tai visą Palestiną padaryti viena nepriklausoma 
valstybe. Padedant Jungtinėms Tautoms, josios žmonės, 
išvien žydai ir arabai, galėtų sudaryti demokratinę vy
riausybę. Jeigu nebūtų iš lauko pusės kurstymų ir spau
dimų, tai, suprantama, arabai ir žydai susikalbėtų ir iš
moktų sugyventi.

Deja, kaip jau sakyta, kad anglų imperialistiniai in
teresai nenori Palestiną paleisti iš savo rankų. Jiems į 
pagalbą, kaip jau sakyta, ateina mūsų šalis su naująja 
Trumano politika. Kai šitos dvi didžiosios valstybės ne
nori tokia prasme Palestinos klausimą išspręsti, atrodo, 
kad Jungtinės Tautos kaip ir bejėgės “Šventojoj Žemėje” 
įvesti taiką ir ramybę.

Pakėlimas Algų Be Streikų
Jau beveik pasidarė mada darbininkams algas pa

kelti 15 centų į valandą. Tai, žinoma, nėra tiek, kiek 
kainos pakilo ir kiek darbininkai turėtų gauti, bet svar
bu, kad šis pakėlimas atsiekiamas be streikų. Apart te
lefonistų streiko, šiandieų streikų kaip ir nesigirdi. O 
viena po kitos CIO unijos pasirašo naujas sutartis su 
samdytojais ir gauna algų pakėlimą.

Tai puikus įrodymas organizuotų darbininkų įtakos. 
Argi samdytojai skajtytųsi su automobilių, plieno, gu
mos ir kitų pramonfų darbininkais, jeigu jie neturėtų 
unijos? Žinoma, kad nesiskaitytų.

Unija yra darbininko apsauga. Be jos jis bejėgis 
prieš samdytojo pelnagrobiškus norus. $

Netiesa, kad darbo unijos griebiasi streikų, ar rei
kia, ar nereikia. Jau tūkstančius sykių tapo įrodyta, kad 
streikas nėra joks darbininkų žaislas. Streikas yra pa-
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“PO TRUPUTI VISKAS 
GERĖJA...”

, Vienas Buenos Aires lie
tuvis gavo savo brolvaikės 
(iš Šeduvos) laišką, kuria
me, be kitko, ji rašo:

“Pas mus (Lietuvoj) dar
bo yra užtektinai, kur tik 
kam patinka ir kur tik kas 
sugeba: ar į fabriką ar šiaip 
kokią tarnybą gali gauti, 
kur tik nori. Aš jau metai, 
kai dirbu invalidų namuose 
buhaltere. Žinoma, iš karto 
tas buvo man sunkus dar
bas, o dabar išsilavinau, 
dar manau rudenį važiuoti 
į Vilnių į kursus...

“Alytė tarnauja butų 
valdyboje sąskaitininke, o 
papunis namuose. Šiaip pas 
mus po truputį viskas gerė
ja, jau galima sakyti, yra 
visko, nors ir komercinė
mis kainomis, bet kai mes 
išpildysime penkmečio pla
ną, tada, žinoma, bus visai 
gerai...”

Laiškas tilpo Argentinos 
“Vienybėje”.

SMERKIA LIETUVIš- ’ 
KUS FAŠISTUS

Argentiniečių “Vienybėj” 
skaitome:

“Lietuviški fašistai, gy
venantieji Argentinoje, ap
turėję didelį smūgį nuo 
šios šalies vyriausybės, (at
ėmus teisę K. Griaužiniui 
atstovauti Lietuvą’ kaipo 
buvusiam Smetonos režirfio 
atstovui, kuris jau senai 
nieko čia neatstovauja), A. 
L. Balso iniciatyva sumanė 
padaryti dar vieną maniev- 
rą, kad šmeižus Lietuvą ir 
dabartinę jos santvarką, 
skelbdami būk Lietuva yra 
‘.‘okupuota rusų”. Jie skel
bė “bado streiką”, pasak 
jų “už išlaisvinimą Lietu
vos,” patiekdami žinias vie
tos spaudai, kad tą daro 
vardu 35,000 lietuvių gyve
nančių Argentinoje.

“Mes, Argentinos lietu
viai, vardu mūsų organiza
cijų ir spaudos, kurios apie 
savę grupuoja tūkstančius 
narių, • reiškiame griežtą 
protestą ir smerkiame šį lie
tuviškų fašistų žygį. Išreiš
kiame padėką Argentinos 
vyriausybei už nutraukimą 
ryšių su smetonizmo liku
čiais, užmezgiant draugiš-' 
kus santykius su Tarybinių 
Socialistinių Respublikų Są
junga, tuo kartu pripažįs
tant ir mūsų tėvynę Tary
bų Lietuvą, kuri yra di
džiosios T. S. R. Sąjungos 
lygiateisė narė. Kartu iš
reiškiame pageidavimą, kad 
šio karšto vyriausybė nesu
tiktų įsileisti į savo žemę
nei vieno lietuviško fašisto, šaukėjus, 
kurių veikla daro tik žalą 
ir trukdo ramų gyvenimą. 
Smerkiame lietuviškus fa
šistus Argentinoje ir kitur, 
o taipgi ir jiems organau- 
jantį “A. L. Balsą” už pa
sinaudojimą visų Argenti-

nos lietuvių vardo blogiems 
tikslams.

“Išreiškiame savo pilną 
pasitikėjimą Tarybų Lietu
vos vyriausybei ir jos liau
džiai, kuriančiai naują ir 
laimingą gyvenimą.

“Argentinos Lietuvių Są
junga ‘Laisvoji Lietuva’, 
Lietuvių Liaudies Teat
ras, Lietuvių Komisija Tė
vynei Remti, Lietuvių 
Jaunimo Klubas, A.L.S. 
‘Laisvoji Lietuva’ Moterų 
Skyriaus, Laikraštis ‘Vie
nybė’.”

SAKO, ANGLAI KUBI
LIŪNĄ ĮKALINO
“Argentinos Lietuvių Bal

sas” skelbia gdvęs tokią ži
nią: >

“Lankantis„anglų zonoje 
Vokietijoj generolui Kubi
liūnui, bendradarbiavusiam 
su vokiečiais Lietuvoje, an
glų administracija jį suė
mė ir įkalino.”

Kiek toji žinia teisinga, 
sunku pasakyti. Vieną ten
ka žinoti: Kubiliūnas buvo 
pabėgęs į anglų zoną tuo
jau karui baigiantis; jis 
ten organizavo “lietuvišką 
armiją” , ir žadėjo neužilgo 
grąžintų fašizmą Lietuvon.

Jeigu Kubiliūną dabar 
anglai įkalino, tai, -matyt, 
ne už tai, kad jis Hitleriui 
tarnavo (daug lietuviškų 
pabėgėlių tarnavo Hitleriui, 
tačiau jiems nei plaukas 
nuo galvos dėl to nenukrin
ta anglų ir amerikiečių zo
nose), bet už kokį nors 
naują šmugelį, kokią nors 
naujos politikos žulikystę, 
atliktą anglų nenaudai.

JŲ ARGUMENTAI
i , Scripps - H?wardo spau
da (ypačiai New York 
World Telegramas) reika
lauja, kad Jungt. Valstijų 

’kongresas nepaskirtų virš 
31 mil. dolerių pinigų tran
sliavimui “amerikinių ži
nių” į kitas šalis. Girdi, 
mes, amerikiečiai, privalom 
būti propagandistais ėkono-* 
minėje srityje, — darykime 
gera, biznį su pasauliu, pa
gaminkime daug daiktų, tai 
bus didžiausia, amerikinė 
propaganda.

Bet kas gi verčia šį laik
raštį sielotis prieš radijo ži
nias, teikiamas kitiems 
kraštams i Ne tas, kad tos 
žinios nęra reales, kad jos 
perdaug!, “nušlipuotos” ir 
pavirtutihiškos, dėl to nepa
daro įtakos į kitų kraštų 
žmones. ;Ne! Laikraštis 
dūksta ant valdžios dėl to, 
kam per jos radiją buvo pa
garsinta neseniai parašyta 
knyga apie Wallace’u šei
mą!

Štai, kur šuo pakastas. 
Wallace’ą .šis laikraštis 
skaito didžiausiu savo prie
šu ir jeigu apie jį ar jo 
tėvą bei tėvuką kas gerą 
žodį pasako, tai jau, yra 
“nekošer”!

jis 
au-

ARGENTINOJ SUIMTA 
220 KOMUNISTŲ

Buenos Aires. — Argen
tinos policija užklupo ko
munistų centro ir, suėmė 
220 žmonių, tarp jų ir du 
Čilės kongreso narius. Tai 
esą todėl, kad komunistai 
be leidimo susirinkę.

Įdomus Pietų Amerik. 
Lietuvių Leidinys

Mus pasiekė iš Buenos 
Aires miešto įdomi knyga— 
“Pirmojo Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongreso Leidi
nys.”

Kaip žinia, 1946 m. rug- 
piūčio 24, 25, 26 ir 27 d.d. 
Montevidejuje įvyko pir
mas Pietų Amerikos Lietu
vių Kongresas, kuriame da
lyvavo trijų valstybių — 
Uruguajaus, Argentinos ir 
Brazilijos — demokratipių 
lietuvių atstovai. Tai buvo 
įdomus* pietinių respublikų 
padangėje įvykis. Jeigu se
niau pietiečiai tik svajojo 
apie tokį žygį, — svajojo 
per metų eilę, — tai 1946* m. 
jie tai įvykdė gyveniman! 
Ir įvykdė dideliu pasiseki
mu, kuris stebino pačius

Sušaukti tokį kongresą— 
iš trijų valstybių — nėra 
lengvas ^darbas. Turime at
siminti, jog tarp tų Valsty
bių susisiekti nėra tas pats, 
kas, sakysime, galima pada
ryti tarp Jungtinių Valsti.-

skutinė organizuotų darbininkų priemonė laimėti savo 
teisingus reikalavimus. Darbininkai streikuoja’ tiktai 
tada, kada visos kitos priemonės reikalavimus laimėti 
būna jau išbandytoj ir nedavusios laimėjimo.

Vienas iš Daugelio
Jungtinėse Valstijose turime 48 valstijas. ir 48\gu- 

bernatorius. Iš jų visų tiktai vienas Arizonos guberna
torius iki šiol parodė sveiką šensą ir gerą širdį. Visus 
Arizonos seimelio reakcijonierių priimtus anti-darbinin- 
kiškus bilius gubern. Osbofn pasiuntė į. gurbą.

Tai gražus pavyzdys kitiems gubernatoriams, 
ar jie susipras tą pavyzdį pasekti?

Bet

Lietuviškiems Fašistams Smūgis
Lietuviškieji fašistai apturėjo tokf skaudų .smūgį, 

nuo kurio jiems bus sunku atsipeikėti. Tąsai Amerikos 
Lietuvių Tarybos skandalingas vajus už ketvirtdalį mi
lijono dolerių fašistinei propagandai pasibaigė dideliu 
“flop.” Pati Taryba prisipažįsta^ kad vajus davė tik apie 
75 tūkstančių dolerių. O vajaus reikalams, aišku, buvo 
išleista desėtkai tūkstančių dolerių.

jų ir Kanados. Buvo dide
lių skerspainių tiek iš eko
nominio, tiek iš politinio at
žvilgių. Sakysime, iš plačio
sios Brazilijos atstovai bu
vo rinkti pusiau slaptai i* 
turėjo atlikti kelionę ' į 
Montevidejų nelengvais ke
liais. Bet prie gerų norų ir 
didelių pastangų viskas bu
vo galima.

Šis kongresas atnešė Pie
tų Amerikos lietuviams 
milžiniškos naudos. Jis su
pažindino, suartino visų tri
jų kraštų lietuvius; jis,nu
statė jiems programą dar
bui; jis išjudino, pagyvino 
visą veiklą tiek Montevide- 
juje, tiek Buenos Aires, tiek 
Sao Pauly j.

Šiame leidinyj, šitoj virš 
200 puslapių knygoje telpa 
>visi kongreso darbai: kal
bos, sveikinimai, protokolas, 
rezoĮiucijos - n u t a rimai. 
Knyga gausiai iliustruota. 
Daug pastangų dėta, kad 
leidinys būtų patrauklus, 
turiningas, vertingas laiky
tis knygyne kaipo svarbus 
istorinis dokumentas ir, ži
noma, pietiečiams šių dienų 
veiklos programa.

Draugai žadėjo prisiųsti 
šios kn/gos mums didesnį 
skaičių, kad, norį susipažin
ti su jų, pietiečių, žygiaisj 
galėtų tai padaryti. Kai jos 
bus gauta daugiau, praneši
me. Man rodosij kiekvienas 
Amerikos lietuvių veikėjas 
bei veikėja turėtų įsigyti 
‘‘Pirmojo Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongreso Leidinį”. 
Kaina nėra (nustatyta, bet 
galima būtų taip padaryti: 
pasiimti knygą ir Už ją pa
aukoti' kelis desėtkus centų 
arba dolerį P. Amerikos lie
tuvių spaudai palaikyti — ; 
“Vienybei*’ ir “Darbui.” \ <

R. MIZARA.
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Pataisymai prie “Kražių 
Skerdynės”

Patėmijau Vilnies kalendo
riuje Seno Vinco aprašymą, 
kaip buvo pirmu kartu She
nandoah, Pa., suvaidinta vei
kalas “Kražių Skerdynėi” Se
nam Vincui1 pasakojo Antanas 
Malaškevičius.

Bet aprašyme neteisingai 
perstatyta, nei kas tą dramą 
parašė, nei kas sumokino. Ap
rašymas nesutinka su teisybe. 
Man tuomi laiku gyvenant 
Shenandoah’e, tai gerai yra 
žinomi tie dalykai, tai ir no
riu parašyti teisybę.

A. Malaškevičius sako, kad 
tą dramą parašė J. Andriu
kaitis ir jis sumokino lošti, su
agitavęs laisvus žmones. Tai 
visai ne tiesa! Tą dramą pa
rašė Dr. J. Stupnickis, - 
buvo “Kražių Skerdynės
torius. Gi sumokino J. žemai
tis, vargonininkas, tuo laiku 
vargonininkavęs Shenandoah 
parapijoj.

Jis surinko savo parapijo- 
nus — tikrus katalikus, bet 
ne kokius ten laisvamanius į 
aktorius. Antanas Malaškevi
čius taipgi lošė, tai negaliu su
prasti, kodėl jis skirtingai pa
sakojo? Juk jis pilnai turėtų 
žinoti, kas jį mokino. Antanas 
lošė Baltraus, ūkininko, de
šimtininko rolę ir gerai atli
ko.

Kad į vaidinimą susirinko 
daug žmonių, tai teisybė, nes 
Opera House didelė salė ir bu
vo pilnutėlė žmonių. Į vaidini
mą atėjo ne tik katalikai, bet 
ir laisvi žmonės ėjo pažiūrėti 
pirmo lietuviško teatro.

Bet kaip ten sakoma, kad 
juos (aktorius) kas tai mėtė 
akmenimis, kada jie važiavo 
parodoj, tai tas neteisybė. 
Kunigas Abromaitis tą vaidi
nimą užsakė bažnyčioj ir vi
sus ragino eiti ir pažiūrėti’ te
atro. Aktoriai patys rėkavo 
važiuodami, kad daugiau ap- 
sigarsinti, tai ir viskas, žmo
nės ant jų nerėkė. Tas vaidi
nimas įvyko 1895 metų pra
džioje, tuoj po Naujų Metų.

Aš tą viską pilnai žinau, 
nes Shenandoah’e 1894 rųetais 
išėjo laikraštis “Garsas,” kurį 
leido Tamošius Astromskas 
(jau dabar miręs). Ilgai jis 
negalėjo leisti tą laikraštį, 
nes biednas buvo — mainie- 
rys, o pritarėjų jis mažai tu
rėjo. Jis subankrutavo.

Tada jo spaustuvę nupirko 
kunigas Abromaitis ir dar pri
sidėjo kunigas Pėža, kuris 
klebonavo Mt. Carmel’yj. Ku
nigas Abromaitis pasiėmė Juo
zą Ramanauską (mano bro
lį) už gaspadorių, o aš ga
vau darbą spaustuvėje už ze- 
cerį — raidžių rinkiką. Dir
bau prie kito zecerio, kuris 
jau mokėjo tą darbą.

Apie tą laiką pas kunigą 
Abromaitį atvažiavo^ Klemen
sas Senkus, kuris su kunigu 
buvo susipažinęs dar. Mari
jampolės gimnazijoje, Lietu
voje. Kunigas Abromaitis pa
ėmė K. Senkų už redaktorių. 
Dar vienas zeceris — J. Moc
kevičius atvažiavo iš Jersey 
City, kuris tą darbą mokėjo, 
nes buvo dirbęs Prūsų Lietu
voje spaustuvėje. I^a, ir ėjo 
darbas pirmyn.

Velionis Juozas Ramanaus
kas rinko prenumeratas ir ap
garsinimus pas vertelgas, bet 
Įplaukos plaukė silpnai1. Velio
nis Juozas gaudavo kokį ap
garsinimą pas saliūnininką, 
bet saliūne. reįkėdavo ir pini
gų pragerti, nes jeigu nefuri- 
dysi, tai ir apgarsinimo ne
gausi. Sueina mėnesis, reikia 
išmokėti darbininkams algas, 
o pinigų nėra.

Gaspadorius Šaukiasi prie 
kunigo Abromaičio. Abromai
tis a^ėjo į spaustuvę, peržiū
rėjo knygas, kiek pinigų įėjo, 
kiek yra, bet algoms jų nėra.- 
Jis sako: “Aš iš drukarnės pi
nigų nenoriu, bet ir savo ne
galiu pridėti.” ?

Jis Senkui ir Mockevičiui 
užmokėjo algas, o man sako: 
“O tau^ tegul tavo brolis už
moka, nes jis pinigus pralei
do.”

Na, žinoma, ir Juozą Rama

nauską atstatė nuo darbo, ži
noma, jis buvo nekaltas, nes 
j arų nieko nemokėjo algos, o 
pragyventi reikėjo. Tada ku
nigas už gaspadorių paėmė 
Dr. J. Stupnickį. Jis tuojau 
užėmė vietą ir vėl varo darbą 
pirmyn/bet ir jam nekaip se
kėsi.

Iš pradžių jam buvo kiek 
geriau, nes jis daktaro profe
sija užsiėmė. Bet kaž kaip ten 
atsitiko, ar kas jį įskundė, ar 
ką, kad jis neturi daktaro di
plomo. Valdžia pašaukė jį ir 
pareikalavo parodyti daktaro 
diplomą, o kada jis negalėjo 
diplomo parodyti, tai1 jam 
daktaro profesiją ir sustabdė.

Dr. J. Stupnickis matė, kad 
teatras gerai pavyko. Jis nuė
jo pas J. žemaitį tartis, kad 
jie abu išvien dirbtų. Jis sakė, 
kad rašys dramas, o žemaitis 
lai mokina aktorius vaidinti ir 
abu darys pelną. .Bet žemaitis 
nesutiko. Dr. Stupnickis gerai 
dramą parašydavo. Kada že
maitis nesutiko su juomi susi
dėti, tai jis sako mums: mes 
patys mokinsimės teatrus loš
ti, aš parašysiu dramą ir mes 
patys mokinsimės.

, Mes sutikome ir jis parašė 
kitą dramą, ją užvadino “či- 
nauninkas Baldagurinas ir jo 
Draugai, arba Bedieviai.” Jis 
greitai parašė penkių aktų 
dramą ir jau mes ėmėmės mo
kintis. Reikėjo 13-kos ypatų, 
mūsų vienų neužteko, tai mes 
tuojau pakalbinome kitus ir 
gavome vyrų užtektinai. Bet 
veikale reikia 3-jų moterų, o 
jų negalime gauti. Tada mes, 
vyrai, atlošėme ir moterų ro
les.

Lošėme balandžio pradžioj, 
1895 metais, žmonių susirin
ko daug, bet buvo mažiAu, 
kaip- ant pirmutinio, nes ą: 
kartą J. žemaitis ėjo pneš 
mus. Veikalas buvo grižus, 
pamokinantis ir juokingas. Dr. 
Stupnickis turėjo gabumą 
dramas rašyti.

Netrukus jis išvažiavo į 
Chicagą ‘ir mūsų vaidinimo 
reikalai pairo. Mes jam rašė
me laišką, prašėme atsiųsti tą 
dramą antru kartu suvaidinti, 
Siūlėme 810, bet atsakymo 
nuo jo negavome.

O kas dėl Shenandoah’o be- 
no, tai ir tas neteisingai ap
rašyta. Antanas Malaškevičius 
sako, kad jis bene prigulėjo, 
kaip benas tvėrėsi, ir kad be- 
nas buvo nudriskęs. Bet aš į 
Shenandoah atvažiavau 1892 
matais ir jau benas buvo. Be
nas buvo didelis, gražus ir 
gražiai apsirengęs. Būdavo 
kaip pasitaiko, kad mainose 
užmuša mainierį, kokios nors 
draugystės narį, o ypatingai 
nevedusį, tai su benu laido
davo. Benas grojo liūdnus 
maršus, kai negyvą leisdavo į 
kapus.

Tai, jeigu Antanas Malaš- 
kevičiųst ir prigulėjo prie be
rto, tai vėliau, kaip aš jau bu
vau iš Shenandoah išvažiavęs. 
Kad tuomi laiku buvo didelė 
bedarbė, tai tiesa. Prezidentu 
buvo Clevelandas. Dauguma 
anglies kasyklų buvo uždary
tos, o kurios dirbo, tai tik tris 
dalis dienos ir darbo' nebuvo 
galima gauti. Tai ir išvažinėjo
me į kitus miestus. K. Senkus 
— į Waterburį, J. Mockevi
čius į Jersey City, o mudu su 
velioniu mano broliu Juozu— 
į Minersvillę.

V. Ramanauskas.
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New Britam, Conn.

Kraštutiniai Viet Namo 
respublikos patrijotai, sa
koma, užmušę 45 francūzų 
valdininkus Cochin - Chino- 
je.

.... — -—■ 2-ras puslapis 
Laisvė—Liberty Lith. Daily • 
Trečiadienis. Baland. 30, 1947 .

J. J. Gerdauskas, LLD ir 
LDS kuopų narys susižeidė ir 
sunkiai serga. Drg. Yakimienė 
jau antrą operaciją tūrėjo.. 
Linkiu ligoniams greitai pa
sveikti. V.



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?

MiO
SO. BOSTON, MASS.

IŠ LLD Moterų Darbuotės
' Praeitame moterų susirinki

me, kuris atsibuvo balandžio Jp 10, tapo pasibrėžta atlikti dar 
nemažai darbų, pakol prasidės Į > vasaros sezonas.

’r Iš jau atliktų darbų buvo iš-1 .duotas raportas iš parengimo 
atžymėjimui Tarptautinės Mo
terų Dienos, kovo 8-tos. Turė
jome surengusios gražų pokilį, 
kuriame dalyvavo svečių ir iš 
tolimesnių kolonijų.

Gražią ir reikšmingą kalbą 
pasakė draugė M. K. Sukac- 

> kienė, u orcesterietė. Ji plačiai
nušvietė moterų sunkią gyve
nimo padėtį ir jų kovų istori
ją už lygias ir žmogiškas tei
ses moterims. Ji ragino ir to
liau darbuotis dėl geresnio gy
venimo ir išlaikymo demokra
tijos šioje šalyje.

Iš draugų pusės buvo pada- 
* ryta nemalonių, bet dalinai 

teisingų pastabų, iš kurių išsi
vystė savo rūšies diskusijos. 
Drg. B. F. K. biskį senoviškai 
šį sykį užvažiavo moterims. 
Nežiūrint į klases nei aplinky
bes, sako, moterys tebėra atsi
likusios politikoje. Nors jos 
turi perdaug liuoso laiko, bet 
jį praleidžia vien tik gražini
mo salonuose. Sako, “moterys 
savo balsais pastato į valdžios 

* viršūnes netinkamus valdinin
kus ir įstatymų leidėjus. Mo
terys savo nežinojimu patar
nauja priešams,” ir 1.1.

Moterys gynė savo poziciją. 
Jos sakė: Mes žinome, kad 
už tai kaltę negalima mesti 
vien ant moterų. Kaltinti ten
ka daugiau vyrus (mes nesa- 

. kom — visus), kurie laikė mo- 
i toris vergijoje per daug šimt

mečių, neprileisdami jų prie 
apšvietos. Gaila, kad ir šian- 

* dien dar daugelis mūsų vyre
lių tebeturi tą supratimą, kad 
moteries vieta yra vien tik na- 

■ \ mai. Bet negi visi jie už tai 
yra kalti. Nepaisant joms už- 

v metimų, moterys apgypė savo 
poziciją ir išėjo -laimėtojomis.

Labai gerai, kuomet kyla 
tokios arba panašios diskusi
jos, nes per .jas mes tik pri
einame prie geresnio dalykų 
supratimo, per jas mes /lavi- 
namės.

Taigi, šį metą moterų tarp
tautinė apvaikščiota tikrai 

/ reikšmingai.
Po $2 aukavo draugai V. 

Norbutienė, B. Chubarkienė, 
M. Zukonis. Kupstis $1.50.

i

BAZARAS
Gegužės *9 ir 10 dienomis 

LLD moterys rengia bazarą 
palaikymui ^Moterų' Kliubo 
svetainės, 318 Broadway.

Tai bus nepaprastai įvairus 
parengimas, nes prie jo jau 
seniai rengiasi ne tik mūsų 
draugės kliubietės, bet ir mūs 
kaiminkos, mūs simpatikės. 
Jos siuva, mezga ir siuvinėja, 
gamina įvairius rankdarbius, 
kuriuos bus galima ne tik pa
matyti, bet ir įsigyti prieinama 

'kaina.
Mūs draugės, gražinimo 

įstaigų savininkės — M. Kra
sauskienė, Yvonne Niaurienė, 
K. Barčienė — duos 'gražias 
ir vertingas dovanas tiems, 
kurie turės laimingus tikietus.

Draugai vyrai taipgi' žada 
gražiai pasirodyti, nejaugi jie 
apsileis moterims.

Mūs apylinkės draugės far- 
merkos prižadėjo suspausti 
šviežių sūrių.

O mūs gaspadinės per abu 
vakarus prigamins skanių, na
mie gamintų valgių.

Kaip matote, šis parengimas 
visais atžvilgiais bus gražus 
ir įvairus.

Tad prašome visų įsitėmy- 
ti, kad tai įvyks:

Penktadienio vakare, gegu
žės 9-tą. Pradžia 7:30 vai.

šeštadienį, gegužės 10-tą. 
Pradžia 2:30 vai. po pietų ir

tęsis iki vėlybos nakties. Įžan
gos nebus. Kviečia visus—

Rengėjos.

Paskaita
Kovo 23 turėjom surengę 

paskaitą sveikatos klausimais. 
Labai turiningą ir daug pamo
kinančią prelekciją davė 
mums gerbiamas dr. J. P. Bo
risas. Labai ačiū dr. Borisui 
už taip svarbius patarimus.

Po paskaitos turėjom drau
gišką vaakrėlį, kuris taipgi 
puikiai pavyko.

Delegatų Raportai
Mūs draugės nesutiko iš

klausyti svarbius trijų suva
žiavimų (Moterų, Literatūros 
D-jos, Demokratinių Lietuvių) 
raportus siaurame vienos kuo
pos susirinkimėlyje, bet nuta
rė balandžio 26-tą rengti ban- 
kietą ir kviesti visus mūs apy
linkės dalyvavusius suvažiavi
muose delegatus. Taipgi kvies
ti ir plačią publiką. Ir pradėti 
vykinti gyveniman suvažiavi
mų užsibrėžtus tikslus, suor
ganizuojant vietinį veikimo 
komitetų ir pradėti darbą.

Motinų Diena

Katrina Petrikienė. iš Brook- 
lyn, N. Y., kalbės Bostone 

3-čią dieną gegužės

Šį metą apvaikščiosime Mo
tinų Dieną viena savaite anks
čiau. Tai įvyks šeštadienio va
kare, gegužės 3-čią d., 8 vai. 
vakare, 318 Broadway. Turė
sime skanią vakarienę ir labai' 
svarbią programą, nes tą die
ną. tikimės turėti nepaprastą 
viešnią iš tolimos kolonijos, 
tai yra drauge K. jPetrikienę iš 
Brooklyn, N. Y.

Serga
Buvo smarkiai susirgusi mūs 

kuopos sekretorė draugė TL 
Simanavičienė. Ji dabar jau 
grįžo iš ligoninės. Randasi sa
vo namuose, 59' Gates St., So. 
Bostone. Draugės, kurioms 
aplinkybės leidžia, atlankykite 
sergančią draugę. \

Vėlinu drg. Simanavičienei 
greitai pasveikti ir vėl sykiu 
su mumis darbuotis dėl vi
suomenės labo.

Bostonietė.

Visoms Draugėms i
Mūsų suvažiavimo ir su juo 

susiję reikalai dar ne visi 
baigti. Juos tik atidėjome, kad 
užleisti pirmenybę vėluojan
čioms korespondencijoms. Dar 
yra likę pražiūrėti ar nespėti 
įdėti su anais vienas kitas 
sveikinimas, tūlos pataisėlės. 
Bus įspūdžių-pastabų buvusių 
delegačių ir per spaudą tėmi- 
jusių suvažiavimą, jo tarimus, 
dalyvius, delegačių priėmi
mus, jų rastas problemas su
grįžus ir 1.1.

Skyriaus Vedėja.

New York. — Susirgo dr. 
Oscar Lange, Lenkijos de
legatas Jungt. Tau tų, Sau
gumo Taryboje.

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

Kas šeštadienio popieti CIO United Auto Workers 
Dodge Lokalo 3-čio salėje unijos narių vaikučiai moki
nasi šokti. Čia instruktore June Nowak prigelbsti ma
žytei šokėjai painesniuose žingsniuose. Taipgi yra mo
kinami pianu skambinti ir vaizduojamosios dailės ša
kų. Tėvai damoka po 50c per savaitę už ši smagų ir 
mokslinanti vaikams pobūvi, o motinoms poilsį.

MONTREAL, CANADA
Graži “Partija”

Balandžio 13-tą, pačinča- 
liečių svetainėje, buvo suruoš
ta priešvedybinė (shower) 
“partija” O. žigaitytei, būsi
mai drg. J. Lesevičiaus žmo
nai. Suruošė trys draugės: J. 
Vilkienė, E. Juškienė ir E. 
Adomonienė. Moterų prisirin
ko gana gražus būrys.

Vienas stalas buvo paruoš
tas atskirai, ant jo padėtas 
gražiai iš popieros padarytas 
lietsargis, o po jo sudėtos jai 
dovanos. Stalai gražiai pa
puošti baltomis gėlėmis ir 
žvakėmis. Valgių įvairių rūšių 
prikrautos lėkštės.

Atėjo busimoji nuotaka, su
mišo, raudo ir balo, nebežino
dama, ką sakyti, pravirko.

Sukvietė viešnias už stalų. 
Apart tų gardžių valgių,■ davė 
ir gėrimų. Nors jos mums sa
kė, kad tai tik ant vyšnių ir 
citrinos užpiltas vanduo, bet 
vos biskį paragavus pasidarė 
saldu, kartu ir malonu.

Draugė Vilkeliene vedė pro
gramą, iššaukdama kiekvieną 
viešnią ką nors pasakyti. Pra
sidėjo kalbos — linkėjimai ir 
visokie anekdotai.

Kalboms pasibaigus, nuvedė 
būsimą nuotaką, kad parody
tų viešnioms, kas tuose puoš
niuose baksuose. Viename bu
vo setas sidabrinių peilių ir ša
kučių, antrame vynui setas' o 
trečiame labai graži lėliukė.

Paskiau tęsėsi žaislai su do
vanomis pirmaujančioms.

Visų viešnių vardu linkiu 
Onutei linksmo ir laimingo 
povedybinio gyvenimo.

Vilijos Choro Darbymetė
(Montrealiečiams gerai žino

mas ir mylimas Vilijos Cho
ras ruošiasi važiuoti Torontan 
gegužės pabaigoj. Jie dirba iš
sijuosę. Dabar Vilijos Choras 
yra labai puikus ir skaitlingas 
nariais, daugiausia jaunuo
liais. Kai jie užtraukia savo 
gražias,•ūpą keliančias dainas, 
ir seni sugrįžta į jaunystę. Už
tikrinu, kad torontiečiai ilgai1 
atsimins jų grasias dainas.

Laimingos kelionės ir gerų 
pasekmių tau, Vilijos Chore!

Mūsų Ligonės
Jau senokai sirginėja drg. 

E. Urbonayičienė, buvusi ge
ra veikėja Montrcalo organi
zacijose.

Draugei Rutelionienei supa
ralyžiavo' veidą.

Draugė Keršulienė taipgi 
seniai serga, ,

LOS ANGELES, GAL.
Ka Veikia Moterų Kliubas
Balandžio 6-tą Moterų Ap

švietos Kliubas turėjo pagirti
nai skaitlingą susirinkimą (ne
žiūrint, kad buvo Velykos). 
Buvo padaryta keletas gerų 
tarimų ir išduoti keli raportai 
iš kliubo narių veikimo ir 
abelnų visuomeninių reikalų.

Iš komiteto ir komisijų ra
portų paaiškėjo, kad finansi
nis kliubo stovis yra tvirtas ir 
narių skaičius vis auga kas 
menesį.

Skaitytas laiškas nuo Ri
chardienės, dėkoja už surengi
mą .jai išleistuvių.

Pirm visko — svarbi naujie
na 1 Lietuvių Moterų Kliuba,š 
ir Lietuvių Literatūros Drau
gijos 145-ta kuopa rengia pra
kalbas draugam Mizarams.

Prakalbos įvyks gegužės 4 
d., 2 vai. po pietų, priešaki
nėje -International Institute 
svetainėje, 435 Boyle Ave.

Eva Mizarienė, plačiai žino
ma’ brooklyniėtė veikėja ir Ro
jus Mizara, Laisvės redakto
rius, plačiai visuomenei žino
mas veikėjas ir rašytojas, at
vyksta trumpam laikui, vie
nas, savo profesijos reikalais,

atlikta dėl visuomenės reikalų, 
o be organizacijos toli gražu 
negalėtume tiek darbų atlikti. 
Todėl raginu visas lietuves 
stoti į Moterų Apšvietos Kliu- 
bą. O kurios jau priguli, kad 
lankytų susirinkimus, kurie 
įvyksta pirmą sekmadienį 
kiekvieno mėnesio, 1 vai. po 
pietų.

Gegužės 4-tą, tačiau, Mote
rų Apšvietos Kliubo ir LLD 
145-tos kuopos susirinkimai 
neįvyks, dėl dd. Mizarų pra
kalbų susirinkimai nukelti į

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Moterų Klilibo su

sirinkimas 
17-ta, 735

Sergančios drauges randasi 
namuose ir, progai pasitai
kius, nepamirškime jas aplan
kyti.

Linkiu visoms greit pasveik
ti!

Palangos Birute.

Binghamton, N. Y.
LLD 20-tos kuopos moterų 

skyriaus susirinkime, įvyku
siame 4 d. balandžio, lietuvių 
svetainėje, narių dalyvavo ne
daug. Komitetas ir komisijos 
išdavė raportus. Priimti. Ligo
nės dar yra 3.

Delegatės iš trijų suvažiavi
mų išdavė raportus, žodžiu, 
patenkintos visais svarbiais 
suvažiavimais ir tarimais. Jų 
raportai priimti.

Nutarta rengti Motinų Die
nos apvaikščiojimą, bet į ko
misiją niekas neapsiėmė, nors 
visos apsiėmė “pagelbėti.” 
Bet kam trys draugės gelbės, 
jai nebus komisijos? Vien 
pagelbėjimu pramoga nebus 
surengta. Reikia komisijos — 
darbščių draugių, kurios turi 
daug dirbti' platinime tikietų, 
užkvietime dalyvių - išgarsini
me parengimo ir visai, eilei di
delių darbų, o “tik pagelbėji
mas” yra antraeilis dalykas.

Dirbkime, draugutės, kaip 
lig šiolei, o kitaip “Bingham- 
tonas, ta paskilbusi moterims 
darbštuolėmis kolonija,” dings 
nuo žemėlapio. Ką sakote, 
draugutės! Pasvarstykime da
lykus. iš naujo ateinančiame 
susirinkime, vėl apsiimkime 
visos į komisiją ir bandykime 
surengti šaunų Motinų Dienos 
minėjimą.

Mot. Skyriaus 
Korespondentė, 
J. K. Navalinskienė.

EVA MIZARIENĖ 
iš Brooklyn, N. Y.

kitas pasisvečiuoti' Los Ange
lėse, tad ir mes galėsime pa
sinaudoti jų atvykimu. Visus 
Los Angeles lietuvių kviečia
me į prakalbas.

Iš Moterų Kliubo Darbų

Kovo 9 d. parengimo komi
sija pranešė, kad pelno liko 
$111.. Taipgi prie raporto pri
dėjo, kad kliubas didžiai dė
kingas visiems draugams ir 
draugėms, kurie ' savo triūsu 
prisidėjo prie minėto parengi
mo ir vaidinimo. Didelis kre
ditas priklauso d. A. Bružie
nei, scenos dalyviams ir sce
nos prirengimo draugams.

GIVE! 
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Antras svarbus raportas, tai 

teikimas pagalbos Sovietų Są
jungos, sykiu ir Lietuvos žmo
nėms. Pas mus Russian Relief 
skyrius dar gerai veikia ir ten 
lietuvės moterys daug priside
da su savo darbu ir medžiagi
niai aukoja, kiek gali. Pavyz
džiui, d. Marė Prūsienė ten 
dirba, kada tiktai laikas lei
džia, veik kas dieną. Jos sesu
tė Karanauskiene namie pa
siuvo 20 suknelių dėl mažų 
vaikučių ir mergaičių ir ?>ati 
visą audeklą arba medžiagą 
aukavo. Mes, kliubietės, turė
tume imti pavyzdį nuo tokių 
draugių ir prisidėti darbu nors 
sykį į savaitę. < *

Paprastai lietuvių diena bū
davo ketvirtadieniais, nuo 10 
vai. ryto iki 4 po pietų, 615 
Virgil St., prie 6-tos gatvės.

Kliubietės priėrflė raportus 
iš veikimo ir nutarė, kad tai 
įstaigai (-RWR) reikalinga ir 
finansinė parama, tad iš iždo 
paaukavo $15, taipgi kas mė
nuo aukoja po $5 dėl rendos.

Taipgi paskyrė $15 apsigy
nimui nuo reakcijos arba 
Tarptautiniam Apsigynimui ir 
Vilnies suvažiavimo (Chica- 
goje) sveikinimui $10.

Kaip matome tik iš trumpo 
pažymėjimo, kiek yra darbo

Atsiprašau už Nepažymėjimą
Kovo 9 d. mums labai daug 

pagelbėjo prie lošimo d. Ona 
Pukienė, suflioriavo vaidinto
jams. Taipgi d. Antanas Ta- 
landzevičius mums daug pa
gelbėjo atvežti daiktus į sve
tainę ir taip daug mums pa
gelbsti visokiuose darbuose. 
Taigi, varde Moterų Kliubo, 
širdingai ačiū jums, draugai, 
už pasidarbavimą.

Antras dalykas reikia pa- 
taisyti-dadėti, tai tas: Mote
rų Kliubas aukavo iš iždo Is
panijos našlaičiams $10 ir d. 
Petrulienė pridėjo $3.30, liku
sius nuo d. Richardienės išleis
tuvių. Atleiskite už nepažymė- 
jimą.

Korespondentė, M. A.

atsibuvo balandžio 
Fairmount Ave.

Draugiu atėjo labai skaitlingai 
ir atydžiar išklausė tarimus iš 
praeito susirinkimo, taipgi 
draugiu delegačių išduotą ra
portą iš praeito suvažiavimo. * ;

Prie kliubo pYisirašė trys 
naujos narės (per P. Walan- 
tiene), draugės Antanina Mit- 
rienė, Anna Misikonis, Uršulė 
Žilinskienė.

Nutarėm dienraščiui Laisvei 
paaukoti $10" kaipo atlygini
mą už gerą garsinima mūsų 
parengimo, kuris įvyko kovo 
8-tą.

Nusitarėm parsitraukti iš 
centro LLD Moterų Komiteto 
išleistas 25 knygeles Salomė
ja Nėris ir jeigu gerai seksis 
išplatinti, tai daugiau parsi
trauksimo biskį vėliau.

Bušo rengimo komisija va- 
į Baltimorėj, Md., 
dienraščio Laisvės 

pikniką, birželio 
8-tą, draugės žalnie- 
ir Tureikienė raporta- 
jau einama prie dar-"

Rochester, N. Y

žiavimui 
būsiantį 
naudai 
(June) 
raitienė 
vo, kad
bo, tikietai tuojau bus gatavi. 
Dabar organizuoja tik vieną 
b ūsą, bet jeigu tikintai gerai 
parsiduos, tai gal suspėsime ir 
kitą. v

Išrinkome komisiją surengti 
pikniką. . Apsiėmė draugės 
Fergienė. žalnieraitienė, Mat
tis. Draugės surengs, kaip jos 
geriau numatys dieną ir vietą.

Iš Moterų Kliubo Veikimo

Balandžio 2 dieną laikyta
me ! 
raportas iš Demokratiniu Mo
terų Suvažiavimo, 
priimtas • ir užgirtas 
draugės ,pasižadėjo 
įvykdyti suvažiavimo tarimus, 
kaip greit gaus pranešimus iš 
centro.

Moterų Kliubas paaukavo išp’ėm, kada jus taip skaitlingai 
iždo 25 dolerius apgynimui 
demokratinių teisių. <____
Vaivada aukavo $5.
draugių ir draugų vardus nu
tarėm negarsinti, nors ir di
deles sumas davė. Viso per 
Moterų Kliubą jau surinkta 

*$75. Dar trūksta $25. Tai mū
sų kvota-pinigai jau 'priduoti 
vietiniam komitetui.

Nutarėm rodyti Tarybų Są
jungos krutumus paveikslus 
“Apgynimas. Leningrado” ir 
viena Tarybinės Lietuvos nau
ją filmą, dar niekur nerody
ta.

Filmų rodymas įvyks gegu
žės 2-ra diena, vakare. Visi 
Rochesterio lietūviai prašomi 
pribūti ir pamatyti taip svar
bius paveikslus. Bus rodomos 
Gedimino salėje, 575 Joseph 
Ave.

Draugai ir draugės, pirkite 
tikietus iš anksto. Galite gauti 
pas visas Moterų Kliubo nares. 
Pelnas nuo parengimo eis de
mokratinių teisių gynimui. 
Mes kviečiamo visokių pa- 
žvalgų žmones — katalikus, 
tautiečius, pažangiečius '■— ir 
visokių taūtų žmones, nes šie 
paveikslai yra neapsakomai 
svarbūs pamatyti visiems. Iš 
tų filmų bus aišku, ką nuken
tėjo kare Lietuvos žmonės. O 
randasi tarp kapitalistų tokių 
žmonių, kurie ir vėl kursto 
rengti naują skerdynę, tarsi 
kad dar ne gana praliejo krąu- 
jo ir ašarų, ne gana žmonės 
prikentėjo bado.

Draugai, daugiau vienybės 
ir veiklos bž išlaikymą taikos, 
laisvės ir demokratinių teisių.

L. B.

, ‘ .v. < Išrinkom darbininkes Lietu-susirinkime buvo išduotas I . T _ .. ,,h.. Ma.IWI Literatūros Draugijos b
j'apskr. piknikui, kuris įvyks 
į gegužės 4 d. Apsiėmė dd. V. 
i Urbienė, J. Šimkienė,eA. Pau- 
ilukaitienę, B. Kavalchuk.

Matote, mielos draugės,' 
i kiek mes gerų tarimų pada- 
I rom Ir n d n ilk tain aVniflinorfli 
I atėjote į susirinkimą. Manau, 

Jonas 'kad mes taip darykim kas su- 
Kitu i sirinkųnas. Ateikite skaitlin- 

gai ir į. sekantį susirinkimą,' 
kuris įvyks gegužės 15, 8 vai. 
vak., 735 Fairmount Ave. Tai, 
lig pasimatymo.

Kliubo Koresp., .
P. Walantiene.

Rapcrtas 
ir visos 

dirbti ir

*9
Didžiojo New Yorko Fon

das, religines ir kitas labdary
bės remianti įstaiga, pradėjo 
savo metinę kampaniją sukel
ti $6,000,000.

3-čias puslapis
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N. S. Pittsburgh, Pa.

bet 
yra 
dir- 
Pa-

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubas laiko savo susirinki* 
mus antrą seredą arba antrą 
trečiadienį mėnesio. Turi pil
nų narių 33. Kliubas buvo ga
na apmiręs, bet pastaruoju 
laiku gana gražiai gyvuoja. 
Kas susirinkimas turime pa- 
marginimų. Turime, bingo ir 
užkandžių.

Mes turime veiklių draugių, 
kurios ne tik pačios dirba, 
dar ir aukoja. Viena iš tų 
Sherbinienė, kuri visada 
ba kožname parengime,
starajame parengime ne tik 
dirbo ir viską supirko, bet ir 
savo lėšomis prikepusi visokių 
pyragaičių paaukavo. Taipgi 
U. Načajienė dirbo ir auka
vo pripirkus skanėsių. Tas 
svarbu, kadangi tos moterys 
gyvena iš savo rankų darbo, 
bet niekad nesako, kad laiko 
neturi, visur dirba. Načajienė 
taipgi aukavo daug prizų dėl 
mūsų bingo.

Ateinantis susirinkimas 
įvyks 14 d. gegužės, bus pa
gerbtos • motinos. Tame susi
rinkime bus visokių pamargi- 
nimų ir vaišių. Tad malonėkit 
visos atsilankyti ir atsiveskite, 
savo drauges. Įžanga visiems 
dykai.

Į Moterų Suvažiavimą buvo 
išrinktos delegatėmis Kairie
nė ir Karsokienė. Suvažiavi
mui pasveikinti buvo x aukota 
$10. ' .

Serga mūsų dvi draugės, 
Mondeikienė ir M. Chėsnienė.

S. Karsokiene.



FRANK KRUK3E
arba Graborius Pranas Krukelis

Saulėtoji Florida 
Ar Visiems?

(APYSAKA)
Parašė Petras Cvirka

(Tąsa)
Ir pačiam bus nepatogu nesuruošus re

vizitų. Bėginėsi, virsi krupinką, kviesi 
pažįstamus, ruoši stalą, kepsi tortą, kur
kiną, vištą...

Nepasižiūrėjai, kiškeli, — štai tau ir 
narplė ant kaklo! Išdulkės iš tavęs visoks 
idealistas ir kvaili atrodys tavo pir- 

•mykščiai metai. Retkarčiais riktelsi, kor
tą metant,^gimnazijos suole išmoktą: kol 
jaunas, o broli, sėk pasėlio grūdą... I ką 
tau atsakys kūmpanijonas iš dešinės ar 
kairės, iš tos pačios idealizmo tešlos min
kytas, stipriai užsimojęs ant tavo kozy- 
riaus: — Ir dirvos neapleisk! Bac!

Pamažu nuo tinginiavimo, alaus, gero 
valgio, pradėsi barbti, atsiras pilvukas, 
ir būsi vienas iš tos kortų kaladės, tam
priai, rišliai suaugęs su visais apskrities 
ponų darbeliais.

Atradęs naują pažįstamą, trauksi už 
skverno, pažindinsi su draugais ir, jeigu 
tasai nuo kortos spirsis: — Nieko, bra- 
tuli, — sakysi, — įprasi kaip lokys į me- 

x dų. Teatrų, operų nesugalvosi. Ką dau
giau tu čia veiksi. Štai, sėsk ir kirsk! 
Nemoki? Baikis, — išmoksi. Ir aš toks 
buvau... Na, iš pradžių, kad nebūtų taip 
nuobodu — pabandysime nuo centelio... 
Bac! •

Baigęs krapštyti žąsies plunksna iš 
dantų vakarienės likučius, teisėjas ją 
įdėjo j tam reikalui pritaikytą ma’kštelę 
ir, paklojęs abi rankas ant stalo, kreipė- 

‘ si į susirinkusius:
—Tai apie ką mes čia kalbėsime, ger

biamieji?...
Tačiau dar daugelis buvo užgulę lėkš- 

¥ tęs, kuitėsi vištienoje, kiaulienoje. Šen ir 
ten krūvelėmis mėtėsi kaulai, plaukė ap
kramtyta silkė, liūdnomis akimis žiūrė
dama į nesočius ponų žabtus. Staltiesė 
mirko dagtinėje, o pačiame stalo vidury 

L. . tebeviešpatavo didelis grafinas, kurio ne- 
j vadino nei klebonišku, nei ciesorišku, bet 

t tiesiog elevatoriumi. Tokią retenybę tu
rėjo tik vienas BaTniškis ir jau taip buvo 
įprasta, kad posėdžių, iškilmingų vaka
rienių, vardinių, medžioklės pabaigtuvių 
metu — vigadcfe pakakdavo jo, gerai 
kompaniją pralinksminti.

I , Ką dėl teminu —; kiekvienas apskri
ties ponų ratelis turėdavo savus ir pas 
save pagamindavo. Taip jau buvo įpras
ta, kad niekas nesakydavo: eisime išgert, 
palakt, bet visuomet—eisime posėdžiaut. 
Žemesnieji valdininkai turėjo kuklesnį ir 
plačioms masėms prieinamą šūkį: eisime 
dantis praplaut!... Klebonas buvo sugal
vojęs kasdieninei apyvartai keletą posa
kių, kurie pasirodė tiek artimi lietuvio 

j valdininko, viršininko dvasiai, kad tuo
jau ėjo į apyvartą. Renkantis kortuoti, 
buvo perduodama krivūlė: sinjorų sąskry
dis! Prasilošusį kitaip nevadindavo, 
kaip: eketėj uodega užšalo, o sugavus lo
šime apgaudinėjantį, vadino verslovinin- 
ku. Tokio vardo .nusipelnė pienininkas ir 
buvo galutinai vengiamas kompanijose.

- ' Kyšiavimas buvo vadinamas padoriai, 
| paprastai: — o, čia galima meškerę 

įleisti...
Bet tuo pačiu metu, kai turėjo prasi

dėti Šviesos ir Pažangos draugijos pir
masis šių metų posėdis ir teisėjas jau pa- 

‘ėmė žodį, buvo pavojaus, kad posėdis vėl 
reikės atidėti sekančiam kartui.

Ši draugija knygose gyveno treti me
tai, turėjo savo antspaudą, kasos dėžutę, 
būstinę, telefoną ir rašomą stalą. Ji rin
ko aukas, ruošė vakarienes, dare posė
džius, svarstė įvairius planus, kaip pa
kelti kultūrą, įžiebt šviesos kibirkštis la
biausiai apsileidusiuose apskrities kam- 
puošė. Protokolų knygose gulėjo jau pora 

J dešimčių palaidotų sumanymų, bet kai 
tik ant stalo atsirasdavo elevatorius — 

I vėl visi atgydavo, pradėdavo burzgėti.
I Žodžiu, miesto galvos norėjo kažką nu- 

I veikti, kažką padaryti. Susirinkdavo jie 
kartais ir kildavo kuriam nors sumany- 

; , mas:
— Ponai, o kad taip pastačius aukš-

t čiausią bokštą Lietuvoje... a? Išgarsėtų
į mūsų miestas!

— Mano nuomone, reiktų kokį teatrą, 
a?-... Ąrtistų atsirastų. Sako, Malūninin- 

’f kas ir Kaminkrėtys gera opera... Pasta- 
/ tykim!

—-Geras sumanymas, tuojau į nutari
mų knyga!...

Per visą savo penkerių metų gyvavi
mą draugija spėjo daug ką padaryti: bu
vo keturis kartus perrinkta valdyba, tris 
kartus pakeisti įstatai ir už surinktus pi
nigus suruošti iškilmingi pietūs vienam 
išvykstančiam į kitą apskritį viršinin
kui.

Iš pradžių draugijos darbuotę trukdė 
viena aplinkybė, ir, kaip pati valdyba sa
vo nutarimuose tvirtino, — nebuvo su
rasta tvirta ir apčiuopiama veikimo ba
zė. Jau taip atsitikdavo, kad į šaukiamus 
posėdžius niekas neateidavo, o atėję daž
nai kalbėdavo apie medžioklę, apie balius 
ir dažnai, vietoje draugijos protokolų 
knygos, ant stalo atsirasdavo užkandis, 
kortos. Posėdžiai buvo savaime atideda
mi sekančiam kartui, nes ir tai atsitikda
vo: kai atvykdavo pirmininkas, — nebū
davo sekretoriaus, kai atvykdavo sekre
torius, — nebūdavo iždininko. Vėliau 
buvo visais balsais nutarta valdybos na
riams pasiskirti atlyginimus ir posėdžius 
jungti su kokia nors vakariene. Sungai- 
la kviečiamas visada paklausdavo, ar 
bus kiaulienos rūkyta šoninė, kopūstai ir 
vyšninė.

Taip sutvarkius draugijos darbuotę— 
vaizdas iš karto pasikeitė: atsiradę tiek 
daug norinčių dirbti švietimo darbą, kad 
patys ir užkandį nešėsi. Pradėta posė- 
dižauti beveik kas savaitė, o dažnai ir du 
kartus, kad jau ir paprastas vaišes, iš
gertuves posėdžiais vadino. Karštuolė 
žmona užsipuldavo vyrą, jeigu jis grįž
davo sjj>ištinusia nosimi: — Jau vėl tu 
po posėdžius valkiojiesi. Aš išdulkinsiu 
tą politiką!

Štai dėl ko teisėjas ėmė judinti susi
rinkusius ir tildyti kalbas apie moteris, 
medžioklę, mokyklos laikus, keistus atsi
tikimus. Iš pradžių ėjo kalba apie valgius 
ir kiek kas gali suvalgyti. Antstolis .pasa
kojo kartą suvalgęs tris kilogramus deš
ros, teisėjas — aštuoniolika kiaušinių iŠ 
karto. Bet Dūda žinojo vieną policijos 
viršininką, kuris medžioklėje susiginči
jęs ir suvalgęs žalią kiškio šlaunį, tiesiog 
su oda.

— Juokun darbs! — įsiterpė burmis
tras, — kartą aš suvalgiau žiurkę, nie
ko nežinodamas apie tai...

—Baikis! Kinijoj ėda jas visi. A, pa- 
bandykit - jūs mane pragerti. Sakysim, 
arbatos!... Manau, neatsirastų, kuris iki 
dvidešimt keturių stiklinių patrauktų...

— Prie demarkacijos linijos, kai pul
kui pristigo maisto ir mūsų linija buvo 
atkirsta pnešo kariuomene, mes suėdėm 
lenką... Su batais net ir miline, — tarė 
Sūngaila.

—Eto štuška! — pridūrė klebonas.
Visi pradėjo juoktis, ir Sūngaila, ma

tydamas, kad juo nepatikėjo — įsižaidė.
—Gerbiamieji! — nutilus juokui ta

rė teisėjas, — matau, kad mes nuo žiur
kės prie lenko, nuo kiškio prie, prie... 
sakant, o konkrečiai — nieko. Vis, dėlto, 
reiktų šis tas užprotokoluoti. Dalykas 
toks, — aprimus tęsė teisėjas, — e, čia 
yra labai svarbus pasiūlymas. E, kaip 
jau žinote, ponai, dabar... e... šiemet, tai 
yra kitais metais sueina penki šimtai 
metų nuo Vytauto mirties. Visi ruošiasi 
šias sukaktuves kaip nors paminėti... Na, 
paminėti tai mes galime — brakšt, ir 
paminėsime, bet dabar kyla klausimas, 
kaip, kokiu būdu ...

— Kakimi sredstvami...
— Teisingai gerbiamas klebonas sako: 

kakimi sredstvami, taip sakant? Nese
niai ponas Dirgtlevičius iškėlė originalų, 
gražų, sakyčiau, sveikintiną sumanymą 
— nugriaut Liepų alėjoje porą senų na
mų, praplatint aikštę ir duot paminklą.

— A, paminklo reikia, tą įr aš galvo
jau. Ant arklio, būt gera.

— Paminklas būtų gražu... vadinasi, 
ranką iškėlęs!...

— ... Ką aš galėjau atsakyti... — kal
bėjo prisikišęs prie agronomo Sūngaila 
ir nugąrą atsukęs į paminklo svarstyto- 
juš... — tada daug negalvodamas už ją 
būčiau atidavęs savo'gyvybę.,-— Ar galė
tumėt man ką nors paaukoįi, kalbėjo ji 
toliau. — Kad ir gyvybę!../atsakiau aš, 
kad ir milijonus, miestus ir marias po jū
sų kojų... Ji mane apkabino, ir mūsų šir
dys suliepsnojo. Kitą dieną ji turėjo iš
važiuoti į Peterburgą. Užsivedė pas sa
ve. Ką, brolau, — veidrodžiai, kandelia
brai kur žiūri, auksas, rubinai.

(Bus ^daugiau)

■d
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“sargai” - vadai tikybų, sie
lų ganytojai, pripasakoja aj 
pie viską, tik klausykite. * 
Kai kada pasitaiko užkliūti 
ir platesnių pažiūrų kalbė
tojui. Deja, labai mažai jų!

Kita, ne mažiau populia- 
Tiška vieta, bus Waterfront 
Parkas. Ypatinga vieta. 
Kas jos nežino? Visi. Kas 
atvažiuoja Į šį miestą, sus
toja pamatyti ją. Neturi 
nieko nepaprasto. Papras
tas žemės- plotas, tebėra 
gražinamas. Ką tokį turi 
jis? Kai kas pamanys, kuo 
taip išpopuliarizuota? Visas 
sekretas, mineralinio van
dens šaltinėlis.

Aikštelė aplink šaltinėlį 
cementu išlieta. Pačiame ’ 
centre aikštelės stovi fon
tanas su pora kranų vande
niui bėgti. Kiek toliau nuo 
jo stovi išlieta iš cemento 
trijų ar daugiau pėdų pede- 
stalėlis. Viršuje pedestalėlio 
įrengta iš cemento figura- 
balvonėlis. Ką ta figūra 
simbolizuoja— nežinau. Gal 
ispaną? Ispanai atrado Flo
ridą, važiuodami ieškoti 
sekretno jaunystės fonta
no.

Vardas vietai magiškas— 
Fountain of Youth. Kas be
važiuotų — sustoja ir įsi
geria atjauninamojo eleksy
ro iš magiško šaltinio. Ma
tydamas kitus godžiai ge
riant, turėjau įsigerti. Kaip 
čia atsisakysi? Tiek toli at
važiavęs, praleisti tokį da
lyką — “Romoj buvęs, Pa- 
pos nematyti.” Ne. Turiu 
burnelę paimti. Kas nenori 
jaunas būti?; Išbandžiau, 
kaip ir visi. Mano sankelei- 
viai irgi “išmetė.” Suraukė 
kaktą — tyli.

Supratau iš veido išraiš-

Rašo JONAS
(Tąsa)

Miestas nusidriekęs pla
čiai. Plotas užima arti pen
kias dešimtis ketvirtainių 
mylių. Tuščių sėdybų dau
giau, negu namais apstaty
tų. Vietos augimui gana. 
Sėdybos priaugę žolės-kru- 
mokšnių. Žolė rudenį pa- 
džiuvus — dega, kaip para
kas. Įmetus degantį degtu
ką - cigaretę į ją, gaisrų 
pasitaiko. Pats buvau liudi
ninku vieno incidento - gai
sro.

Diena buvo šilta, puteno 
vėjas. Kažin kas įmetę į žo
lę degančią cigaretę! Gais
ras kilo. Dega - braška žo
lė ugnies liežuvių naikina
ma. Draugai Simans bandė 
sulaikyti ugnies eigą.. Ne
siduoda nei pradėti — ug
nis dar smarkiau plečiasi, 
liežuviai siekia tolyn-pade- 
ginėja naujas žoles. Pama
tėme esą bejėgiai sulaikyti. 
Dr. Simans pašaukė “skva- 
dą” ugniagesių. Pribuvus, 
liko du namai išgelbėti. 
Žmogaus neapdairumas ki
tam gali brangiai kainuoti. 
Eini iš namų, duris uždarai. 
Pagrįžęs gali rasti tik pe
lenų krūvą, kur neseniai pa
likai užrakytom durim na
mą!

Namai miesto centre ne 
aukšti, šešių aukštų ir že
mesni. švarūs, baltai dažy
ti. Kotelių - dangorėžių nė
ra. Žemės daug, kam tos 
puikybės į aukštį bėgti ? Ar
ti žemės saugiau. Plytų na
mų mažai. Bažnyčios plytų, 
kiti namai dauguma medi
niai. Gyvenimui namai vie
no - dviejų aukštų. Lentų 
sukalti - padėti ant cemen
tinių blokų ir baigta —skie
pų po. namais nėra.

Pardavimui išstatytų ir 
nuomai namų stovi. Matosi 
ir tuščių. Vienas namelis 
stovėjo nuomai ne toli, kur 
buvau apsistojęs. Ar spėsi
te, kiek nori į mėnesį? Šim
tą dolerių! Namelis trijų- statyti. Namas įrengtas pa-giški žmonės. Atvažiuoja ir Imo iš Lenkijos.

GUŽAS
keturių kambarėlių. Vertas 
ketverto tūkstančių dolerių 
namukas — nuoma nupirk
tom per ketv. metų. Geras 
biznis, ar ne? Tačiau vėliau 
nusileido — sutiko atiduoti 
už uštuonias dešimtis dole
rių, kada niekas neima.

Kambarys su įrengimais 
dešimts dolerių į savaitę. 
Gali gaut? pigiau ir bran
giau. Mokėsi pagal vietą ir 
patogumus. Toliau iš mies
to, pigesni, bet skirtumą iš
mokėsi už važinėjimą.

Važiuotė brangi—dešimts 
centų fėras. Patarnavimas 
prastas. Gatvekariai vaikš
to retai. Vienų trekių ke
liai, prasisukimai retai. 
Gatvekaris ties prasilenki
mu turi stovėti - laukti po 
kelias minutes. Kur galima 
nuvažiuoti į dešimts minu
čių, važiuoji pusę valandos. 
Tiesą, čia žmonės turi laiko 
— ne į darbą skubina. Vie
nok, nepratusiam, tokis va
žiavimas nervus gadina.

MAUDYNĖS
Gražius pajūrius turi 

miestas. Kokias tris dešim
tis mylių. Gulf of Mexico ar 
nebus gražiausias ? Kiek 
puikios vietos! Kelių*mylių 
švarutis pajūris. Winduo, 
kaip krištolas. Atskirtas 
nuo miesto užlaja — Boca 
Ciega Bay. Du tiltai pra
vesti į Gulf of Mexico per 
įlanką; vienas nemokamas, 
antras —'dešimts centų ma
šina važiuojant.

Tampa Bay pajūry s irgi 
gražus. Turi įrengtus pa
togumus arti miesto. Pub
likos visada susirenka. Mu
nicipal Pier tiltas eina šonu 
maudynių— beach, tai židp- 
sotojų netrūksta: vieni į 
pajūrį susirenka, kiti tiltu 
važinėja. Kada čia ateisi, 
rasi storai publikos.

Tiltas įsidavęs toli į jūrą. 
Casino pastatas stovi pačia
me gale tilto ir turi apščiai 
vietos automašinoms pasi-

visą

. am- 
žmonės.

togiai: stalais, suolais, soda 
ir kitais bizniais. Susirinku
si publika laiką leidžia, 
kaip išmano — nori: kazy- 
riuoja. piknikauja, ar kitu 
kuo užsiima. Visokių luomų 
ir užsiėmimų, žmonių čia 
matyti. Karų matyti-su lei
dimais - laisniais iš Visų ša
lies ir Kanados miestų. Ste
bėtis reikia, kiek čia margo 
svieto pervažiuoja! Visokių 
kalbų-minčių “išpila” 
jūrą kas dieną.

ŽMONĖS
Gyventojai vienokio 

žiaus — suaugę
Vieni apsistoję pastoviai, 
kiti atvažiavę žiemos sezo
ną praleisti. Jaunas, — re
tas svetys. Dieną visi mies
to šaligatvių suolai užsėsti 
senstelėjusiais. Suolų ne- 
stoka. Krautuvės, garsini
mosi sumetimais, parūpina 
ilgus suolus. Vienas talpina 
keturius - penkius žmones. 
Sėdi — riečia pasakas, a- 
nekdotus seniokai - senės, 
dūmus į aukštį leidžia, išti
sas dienas šildosi šaulės 
spinduliais.

; Prašmatnių anekdotų-pa- 
sakų gali prisiklausyti iš jų. 
Nesurašytum į kelių jaučių 
odą visas. Visokio kalibro 
filosofų užgirsti. Spėk klau
syti. Į argumentus atsakyti 
progos negausi. Kiekvienas 
tą patį dalyką aiškina skir
tingai. Kada pritrūksta “a- 
municijos” argumentus at
laikyti, eina į Williams Par
ką, kur susirenka retos iš
minties ekspertai dalykus 
aiškinti, naujos medžiagos 
gauti. Gražiai dienos-savai- 
tės laikas praslinksta.

PARKAI
' Publikai viešų parkų-so- 

dų randasi keletas. Wil
liams Parkas ar tik nebus 
populiariškiausias? Ran
dasi miesto centre, visiems 
arti. Turi areną, suolus ke-, 
liem širstam susėsti. Kiek- kos, kad nepasitenkinę. Tik

rai vandens skonis prastas. 
Smirdi supuvusiu kiaušiniu. 
Tas, dalinai, gerai. Kitas 
gertų iki susirgtų. Visi gi
ria, kad labai sveika gerti.

(Bus dausnau)

viena diena kalbas-progra- 
mas turi: dainų, poezijos, 
ir kitų meniškų paįvairini
mų seneliai - menininkai 
pateikia. Klausytojų prisi
renka kas dieną visokių 
tautų, apart negrų — už
ginta. Publika, su mažu iš- • London. — Anglija pada- 
ėmimu, seno zokono - reli- i re sutartį dėl anglies pirki-

20 Meili A C Hartford,
Sukakties I Conn.

RENGIA LAISVĖS CHORAS, PAMINĖJIMUI 20 M. SUKAKTIES VEIKIMO LIETUVIŲ MENO
IR KULTŪROS SRITYJE,

Sekmadienį, Gegužes 4 May Liet. Am. Piliečių Klhibo Salėje
PRADŽIA 2:30 VAL. DIENĄ . 227 LAWRENCE ST.,

SIETYNO CHORO VYRŲ OKTETAS.
.š GERTRUDE ULINSKAITĖ * ~ J. SABALIAUSKAS

8 Programoj dalyvaus didelis būrys lietuvių iš toli ir arti:
2 VILIJOS CHORAS, iš Waterbury, Conn, vadovybėje G. Ulinskaitės.

‘8 ’ • , SIETYNO VYRŲ'OKTETAS, iš Newark, N. J., vad. J. Simelevičiaus.
12 JUOZAS SABALIAUSKAS, žymus tenoras, iš Wor cester, Mass.
<8 GERTRUDE' ULINSKAITĖ, pasižymėjus dainininkė, iš Waterbury, Conn. (~~
• 2 JOHNNY ROMAN, gabus smuikininkas.
'.2 Vietinis LAISVĖS CHORAS, vadovybėje Wilma Hollis,v ruošiasi pasirodyt šiame Koncerte su 
X naujom dainom, duos solų, duetų ir VYRŲ GRUPĖ sudainuos gražias dainas.
2' įžanga $1.00. Vaikams 50c. (su taksais). ° * Užkviečia Rengėjai.

f
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už savo reikalų priešą?

Cliffside, N. J
Vietos Žinios

Šiuom laiku mūsų valstijoj 
žmonių pasikalbėjimuose vy
riausia tema yra, tai telefo
nistų streikas ir New Jersey 
gubernatoriaus Driscoll prieš- 
dafbininkiškos bei streiklau- 
žiskos pastangos. Tie, guber
natoriaus pastangomis išleisti 
prieš streikus įstatymai, pra- 
regino ir tuos, kurie entuzias
tiškai pritarė Driscoll išrinki
mui. Dabar jau ir jie sako i|’ 
garsiai sako, kad Driscoll “no 
good!”

Kurie norėjo žinoti, tai ir 
laike rinkimų žinojo šio reak
cionieriaus mierius. Jis pla
čiai išgarsėjo būdamas šioj 
valstijoj svaiginančių gėrimų 
komisionierium.

Turėdamas šį pelningą dar
bą su $16,500 metams, tuomi 
pačiu sykiu jis bičiuliavosi ir 
su sausaisiais prohibicijonie- 
rįais. Jis bičiuliavosi su alaus 
ir snapso baronais, o mažiu
kus bjžnierius apkrovė įvai
riausiais techniškumais. Kur 
didelis ir pelningas pinigas, 
ten ir mūsų gubernatorius pri- 
sibičiuliavęs su dvigrašiu.

Ar ir ateityje žpionės nesu
pras tos tiesos, kad laike rin
kimų neapdairiai balsuojama

Nors dar t?k 20 mėnesių 
antrojo pasaulinio karo, bet 
paprastas darbininkas, kuris 
svajojo daug ko atsiekti pasi
baigus karui, dabar tos vilties 
jau neteko. Darbai fabrikuo
se mažėja, o pragyvenimas vis 
brangsta, 
irgi mažta 
atleidžiami 
gauti naują darbą veik negali
ma. Jau ir lietuvių galima pa
stebėti bedarbių eilėse.

po

Krautuvėse biznis 
ir patarnautojai 
iš darbo. Kitur

Vietos LDS ir ALDLD kuo
pos bendrai rengia šaunų pa
silinksminimą — balių ir va
karienę. Tai bus sekmadienį, 
18 d. gegužės, Chas Stepona
vičiaus salėje, 344 Palisade

Mes prašome visus vietos ir 
apylinke^ lietuvius būti šiame 
parengime. Įsitėmykite šio pa
silinksminimo programą:

Nuo 3-čios vai. po pietų žai
dimas. Geniausiems bus duo
dama puikios dovanos.

Vakarienė bus 7 vai. vaka
re. Bus kalakutienos, lietuviš
kų dešrų ir kitokių prismokų. 
Alus laike vakarienės dovanai.

Po vakarienės pasimatysite, 
pasikalbėsite ir smagiai pasi
linksminsite. Įžanga tik $1.50.

Charles.

Lowell, Lawrence, Ha
verhill ir Nashua Lietu
viai Laukia Prakalbų

Anglijoje 
apylinkė- 
Pruseikos

plačioje
Leono 
f

jog jos vyksta la-

F.W.Shalins
x (Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

TEISMAS BALTIESIEM 
ŠOVINISTAM

Albany, N. Y. — Teismas 
tyrinės, kodėl mokyklų val
dyba neleido garsiajam ne
grui dainininkui Paului Ro- 
.besonui dainuoti mokykli
nėje salėje.

Maskva. — Sovietų spau
da užgiria Wallace kalbas 
vakarinėje Europoje.

J. J. KAŠK1AUČIUS, M. D.
530 Summer Avenue, 

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

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Dabar Naujojoje 
— Bostono 
j e vyksta 
prakalbos.

Girdėtis,
bai pasekmingai. Prusefka yra 
labai geras kalbėtojas, — gi
liai permalantis pasaulio poli
tinius dalykus. Todėl, kiek
vienam lietuviui, kas tik nori 
daugiau permatyti ir suprasti, 
yra be galo svarbu pasiklau
syt tokio retai girdėto kalbėto
jo:" Turėtų kiekvienas atsilan
kyti ir pasiklausyti, nežiūrint 
žmogaus pakraipų skirtumo, 
kaip vienas ar kitas įsitikinęs.

Turėtų visi lietuviai ateiti į 
prakalbas, o nesutinkąs su 
kalbėtojo mintimis, statyti 
metais kovojo Marylando vals
tijos spaustuvininkų darbinin
kų organizacija už sulygini
mą algos tarpe to amato dar
bininkų*. Darbininkai susiorga
nizavo į Trade Union Society. 
Jų buvo apie 3,500. Tais lai
kais streikas buvo skaitomas 
kriminaliu prasikaltimu ir 
konspiracija prieš fabrikantus.

Dabar gi:, kongrese reakci
ninkai stengiasi pravaryti pa
našius įstatomus, pagal ku
riuos streikai būtų skaitomi 
kriminaliais prasikaltimais ir 
konspiracija.

Bet ir tada darbininkai ne
nusigando tų įstatymų, o stojo 
kovon už geresnį būvį.

1807 metais kriaučiai turė
jo net tris streikus, reikalau
dami pakelti algas, nors tais 
laikais buvo įstatymas, kuris 
algų pakėlimą laikė prasižen
gimu. “Cardwainers,” taip ta
da vadino batų siuvėjus, taip
gi išėjo į streiką ir laimėjo, 
išreikalaudami “closed shop” 
sistemos. Jie buvo pašaukti į 
teismą, bet, laikydamiesi vie
nybės, laimėjo.

Moterys, adatos siuvėjos, 
taip pat organizavosi į uniją, 
bet 1837 metais prasidėjo bai
sus nedarbas, kuris tęsėsi 12 
metų ir sutrukdė jų organiza
vimosi darbą.

1866 metais Baltimėrėje 
įvyko pirmas visos šalies uni
jų suvažiavimas. Jis parodė

I

didelę darbininkų drąsą kovai 
už geresnius reikalus.

1877 metais pramoniniai 
kapitalistai nusprendė suma
žinti gamybos išlaidas. Jie nu
tarė visiems darbininkams nu
kirpti 10 nuoš. algos, kurie už
dirbo daugiau, kaip $1 į die
ną. Pagal jų. planą algos dar
bininkų turėjo būti į savaitę 
$5 arba $6. • \

Pirmiausiai Baltimore^ ii? 
Ohio gelžkelio kompanijos 
darbininkai1, ^ats^kydami į tą 
algų kapojimą, išėjo į streiką. 
Buvo pašaukta prieš juos vals
tijos milicija, bet ir ji buvo 
bespėkė, nes visuomenė stovė
jo su streikieriais. Paskui' ir 
milicijos nariai pradėjo drau
gauti su streikieriais. Gelžke
lio kompanijos tada pareikala
vo federalės • kariuomenės. 
Darbininkai pasitiko fedęralę 
kariuomenę, mėtydami plyto
mis ir akmenimis.

Tos kovos tęsėsi tris dienas, 
buvo užmušta 13 darbininkų 
ir 50 sužeista^ ši kova pasitar-* 
navo tam, kad darbininkų or
ganizacijos, sutvertos kovai už 
ekonominius reikalus, virto į 
politines. Ir jos 1877 metais 
jau dalyvavo Baltimore mies
to rinkimuose. Ir darbininkai 
būtų išrinkę savo majorą, bet 
•kapitalistinių partijų rinki
mų mašina suklastavo balsų 
skaitymą.

i

Šios darbininkų kovos pa- 
akstino prie dai\ platesnio or
ganizavimosi. Vėliau organi
zavosi Amerikos Darbo Fede
racija. Visoj šalyj išsivystė 
plati kova už 8-nių darbo va
landų dieną. Taip kovos ėjo 
praeityje, nepaisant visokių 
reakcinių įstatymų, dar ener
gingiau demokratinė liaudis 
dabar kovos, kad neleisti grą
žinti tokius reakcinius įstaty
mus. Tas Pats.

Chkaęos Žinios

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienj.

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
650 5th Ave., kamp. 19th St 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. SOuth 8-5569

Matthew A.
BUYAUSKAS

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

DIREKTORIUS

>•4

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5048

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

MATTHEW P. BALLAS
• ‘ (BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius'
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

X Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

amstos Ateitis Nebloga

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau '
naujus paveiks- Jk.
lūs ir kra javus 
sudarau su 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio | 
dydžio, kokio pa-\ 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 'ir Stono Avė. 
yrio Chauncey St., Broadway Lino

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn,

Tel. GLenmore 5-6191Ha, matau milijonus besikankinančius Reumatiš- 
kuose skausmuose, rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio ir nesmagu
mų varginami žmonės skundžiasi. Deksnio Galinga 
Mostis, sudaryta iš daug skirtingų elementų ir bran
gių aliejų, iŠ skirtingų kraštų svieto, šildydama ga
linga šiluma sunaikins minėtus skausmus 1 Sena ir 
teisinga patarlė sako: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su Deksnio 
Galinga Mosčia. Turime daug laiškų nuo žmonių, ku- 

_ rid liudija ir dčkavoja už pasekmingumą Deksnio 
Galingos Mos ties. Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16-oz. $5.00.

PASARGA: Neklausyk nė jokių kitų pasiūlymų į 
vietą tikrųjų DEKEN’S OINTMENT. Nebūk toks, kaip 
mūsų pirmutinis tėvas Adomas. Jis žioplai paklausė savo 
šonkaulio Jievos ir nustūmė pasauli i vergiją, ir dabar 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy
venimas, nereikėtų nė dirbti nei drabužių nešioti, jei 
Adomo klaida.

ne

Reikalauk tik DEKEN’S OINTMENT
P. O. BOX 666, NEWARK, N. J.

unnHftfljiti

LDS 2-ros Apskrities Konfe
rencija Pravedė Gražių 

Tarimu
Balandžio 20 dieną įvyko 

LDS 2-ros Apskrities pusmeti
nė konferencija. Konferenciją 
atidarė Apskrities pirminin
kas G. Montvila, kaip 11 vai. 
ryte. ,

Mandatų komisija išrinkta 
iš šių delegatų : J. Tilindžio, 
J. K. Kaminsko ir Aldonos 
Povelonytės. Iki mandatai su
tvarkyta, buvo pakviesti pa
kalbėti keletas delegatų. Man
datų komisija raportavo, kad 
randasi 31, o 18 nedalyvavo. 
Atstovauta vos 10 kuopų, ku
rios sudaro 97p narių. Rapor
tas priimtas.

Tvarkvedžiai išrinkta seka
mai :

Pirmininkas J. K. Staliorai-* 
tis, vice pirmininkas A. Yuris, 
sekretorė J. Skeberdytė; re
zoliucijų komisija: A. Yuris, 
Al Klaud .ir J. Mažeika.

Skaitytas ilgas laiškas nuo 
LDS Centro sekretoriaus J. 
Siurbos. Laiške zbuvo ragina
ma, kad mūsų Apskrities kuo
pos daugiau susirūpintų va
jaus eiga.

Apskrities pirmininkas G. 
Montvila raportavo, ką atli
ko Apskrities komitetas per 
pastarąjį pusmetį. Taipgi 
kvietė \>isus dalyvauti Apskri
čių piknike. Be to, prašė, kad 
kiekviena kuopa išrinktų po 
3 darbininkus dėl to pikniko, 
kuris įvyks gegužės 1.8 dieną, 
Justice Park Gardens. Finan
sų sekretorius St. Tilvikas ra
portavo, kad ižde Apskritis 
turi $47.99.

Aldona Povelo’nytė išdavė 
platų raportą iš įvykusių su
važiavimų Brooklyne. Ji žy
mėjo, >kad visi suvažiavimai 
buvo pasekmingi, bet už visus 
geriausiai patiko moterų su
važiavimas.

Al Klaud raportavo iš Vi- 
durvakarinių Valstijų Jauni
mo Komit. darbuotės. Jis žy
mėjo, kad mūsų jaunimas dir
ba daug meno ir sporto šako
je. Rengiasi vykti pradžioje 
gegužės į Detroitą net 7 spor
tininkų grupės, »

Aldona Povelonytė raporta
vo iš Sorority veiklos. Ji pa
brėžė, kad jaunų moterų ir 
merginų kliubas Sorority yra 
nusitaręs pradėti vaikučius 
mokinti lietuvių kalbos ir dai
nų, t. y. įsteigti vaikų mokyk
lėlę.

Iš kuopų raportų pasirodo, 
kad neveikiama užtektinai 
vajaus darbe. Tačiau delega
tai davė pažadus tą trūkumą 
pataisyti.

Vajaus reikale priimta re
zoliucija, kurioje pasakyta, 
kas turi' būti atlikta.

Konferencijoje buvo atsi
kreipta, kad pasveikinti Ge
gužės Pirmos mitingą. Dele
gatai sudėjo tam reikalui 
$10.58. Be to, visi pasisakė, 
kad dalyvaus mitinge, kuris 
atsibus Ashland Auditorijoj.

Nutarta pasveikinti Vilnies 
šėrUinkų suvažiavimą su $10.

Plačiai ‘diskusuota namo 
pirkimo reikalas. Nutarta, 
kad veikiantysis komitetas su
šauktų platų, mitingą, ypač 
iš tų, kurie pasižadėjo prisi
dėti prie to reikalo. Tame mi
tinge bus išrinkta platus ko
mitetas ir pradėtas darbas.

Nutarta, kad Apskričio ko
mitetas išrinktų komisiją, ku
ri rūpintųsi, kad būtų įsteig-

STAR BAR & GRILLGRE
LIETUVIŠKAS KABARETAS

‘ Kas nori gražiai 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

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N. Y.
Telefonas DV.-4-8698

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

KONCERTAS 
Rindge School Auditorijoj 
BROADWAY, ARTI HARVARD SQUARE 

CAMBRIDGE, MASS.

2:30 VAL. PO PIETŲ

Cambridgiaus Amerikos Lietuvių Pilie
čių Kliubas suteikia progą Massachu
setts lietuviams išgirsti geriausį lietuvį 
dainininką Amerikoje, baritoną Chicago 
Civic Operos

ALGERDĄ BRAZĮ,
Naują dainos žvaigždę iš New Yorko 

VIOLETTE ČYPAS,
Talentingą Smuikininką 

LONGINĄ BUINĮ,
Cambridgiaus Am. Lietuv. Kliubo Chorą 

po vadovyste
EMILIJOS TATARONIŪTES

Įžanga $1.00, įskaitant taksus.
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ta vaikų mokyklėlė.
Buvo skaityta rezoliucijos 

anglų kalboje, kaip tai: 1) 
Užgyrimas Wallace’o politi
kos. 2) Prieš Teikimą Pasko
los Turkijos ir Graikijos im
perialistams. 3) Jaunimo klau
sime. 4) Protestas prieš pasi
nio j imą Kongreso griauti dar
bo unijas ir pažangias organi
zacija.

Visos rezoliucijos priimtos.
Nutarta sekančią konferen

ciją laikyti Vilnies svetainėje.
Konferencija uždaryta 5:10 

vai. popiet, per pirmininką J. 
K. Stalioraitį. Nors delegatų 
skaičiumi ši konferencija bu
vo neskaitlinga, bet diskusijų 
konkretumu tai tikrai atsižy
mėjo. Visi kalbėjo į dalyką. '

Daly/ė.
\ i ------------------

PABĖGO 4 KRIMINA* 
LIĄI PAMIŠĖLIAI

San Francisco, Calif. — 
Iš karinės kalėjimo ligoni
nės pabėgo 4 kareiviai, su
imti kaip kriminaliai pami
šėliai. Trys jau sugauti, o 
ketvirto ieškoma.

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONJL

Gogu. 4 d., Laisvės Choras ap- 
vaikščioja savo 20 m. gyvavimo su
kaktį. Ruošia puikų Koncertą. Pub
likos skaitlingas atsilankymas pri
duos Chorui daug energijos dainuoti 
ir dirbti toliau, sulaukti kitus 20 
metų. Pradžia bus 2 vai. dieną, pro
grama prasidės 2:30 v. Kurie pasi
vėluosite, negirdėsite pilnos progra
mos. Tad kviečiame visus dalyvauti 
Am. Piliečių Kliubo salėje, 227 
Lawrence St.' Užtikriname, kad bū
site pilnai patenkinti su gražia ir 
įvairia programa. — Visotskienė.

(100-101)

ELIZABETH, N. J.
Du susirinkimai įvyks viena die

na. LDP Kliubo ir LLD 54 kp. Pir
mas bus LDP Kliubo, 2 vai. dieną, 
pasibaigus šiam susirinkimui prasi
dės LLD 54 kp. Tai bus geg. 4 d., 
po 408 Court St. Visi, kurie supran- * 
tate dabartinę situaciją, privalote 
pribūt į šiuos mitingus. Atsiveskite 
ir naujų narių prirašyti į abi orga
nizacijas. — Kom. (100-101)

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp. moterų skyr. susirin

kimas įvyks geg. 2 d., Liet, salėje. 
315 Clinton St., pradžia 7:30 v. v. 
Visos Moterų skyr. narės turėtumėt i 
dalyvauti šiame susirinkime, nes tu
rime daug svarbių reikalų, atlikti. 
Prie progos nepamirškime ir naujų , . 
narių atsivesti prirašyti prie sky
riaus. — O. Girnienė, sekr.

(100-101)

ANGLIJOS LAIVAKRO- 
VIŲ STREIKAI

London. — Sustreikavo 
7,000 Londono laivakrovių, 
reikšdami paramą streikuo
jantiems Glasgowo laiva- 
kroviams.

LOWELL, MASS.
Svarbios prakalbos. Rengia LLD 

44 kp. Liet. Piliečių Kl., 14 Tyler , 
St., pradžia 7 v. v. Įžanga veltui. ' 
Kalbės L. Prūseika, Vilnies redakt. . 
iš Chicago, Ill. Jis nurodys ką davė 
lietuviams kultūriniai atsiradimas 
spausdintos knygos ir koki progresą 
lietuviai padarė bėgiu tų 400 m. su 
spausdintu žodžiu. Taipgi kalbės ir 
kitais svarbiais klausimais. Kviečia
me visus dalyvauti. (100-101)

PRANEŠIMAI
HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks įvyks geg. 2 d., Liet, salėje, 

v., 15-17 Ann St., ■ Hungerford St. Kalbės Daily Wor
ker redaktorius George Morris, ' iš 
New Yorko. Bus ir kiti kalbėtojai. 
Taipgi bus ir muzikališka progra
ma. Kviečiame dalyvauti. 
8 v.

HARTFORD, CONN.
Gegužės pirmosios apvaikščiojimas 

135
geg. 2d., 7 v.
Harrisone. Kaip jau daugeliui narių 
yra .žinoma, kad praeitame susirin
kime yra nutarta vasaros laiku su
sirinkimus. pakeisti iš sekmadienių j 
šiokį vakarą, tai dabar pranešame, 
kad per visą vasaros sezoną, susirin
kimai įvyks kiekvieną menesio pir
mą penktadienį, 7 v. v. Prašau visus 
į susirinkimą pribūt j penktadienį.— 
V. W. Zelin. (100-101)

v.

Trr""

Telefonas Poplar 4110

PHILADELPHIA, PA.
Du nauji judžiai iš Tarybų Sąjui^ 

gos. Penktadienio vakare, gegužės 
2 d., Poplar Theatre, 903 N. 6th St. 
pradės rodyti judžius “The Turning 
Point” ir “Beethoven Concerto.” 
Abu veikalai žavingi. — A. J. S.

(100-101) '

LIETUVIS PIANO 
TUNERIS

Porbudavoja pianūs iš di“ 
dėsnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
busite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

i Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

• Tel, ST. 2-8842

*

Pradžia 
(100-101),

BROCKTON, MASS.
Paminėjimas pirmas gegužės, pa

saulinės darb. šventės, įvyks geg. 2 
d., Liet. Taut. Namo apatinėje salė
je, 8 Vine St., 7:30 v. v. Kalbės 
Emanuel Blume iš Bostono. Bus ir 
krutamieji paveikslai apie velionio 
prezidento gyvenfrhą ir jo darbus 
Įžanga dykai. Kviečia rengėjai. > 

(100-101)
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BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas jyyks 

geg. 2 d., 7:30 vai .vak. 407 Lafay
ette St. Meldžiu visų narių dalyvau
ti, nes vra svarbūs dalykai apsvars- 
tyi, liečiant kuopos stovį. — A. Jo- 
cis, F. Rašt. (100-101)
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Jeigu Jūs Norite Išlaikyti Taiką, Demokrati
ją, Saugumą, Jūsų Vieta Bendros Geguži-
nes Parade Šį Ketvirtadienį, Gegužes Pirmą!

pradės 
Brigados 
miestavi

Abrahomo 
veteranai, 

visuomenei

New Yorko milžiniškas 
Bendros Gegužinės paradas šį 
ketvirtadienį, gegužės (May) 
1-mą, susidės iš 17 skirtingų 
divizijų.

Eiseną 
Lincolno 
užbaigs
patarnavimo ir transporto dar
bininkai.

Paskelbdamas oficialę ge
gužinės eiseną, Bendros Gegu
žinės Komiteto vykdomasis di
rektorius Joseph Cadden pa
reiškė, jog “Mes pasitikinčiai 
numatome, kad virš šimtas 
tūkstančių (100,000) unijistų 
Vyrų, moterų ir jų vaikų daly
vaus newyorkieciu Gegužės 
Pirmos parade ketvirtadienį.”

Virš pusė šimto amatų, in
dustrijų ir profesijų bus atsto
vautos parade, kaip praneša 
to parado oficialiai šaukėjai, 
United May Day Committee. 
Kad gautųsi bent aplamas 
vaizdas, paminėsime nors da
linai.

Eisenoje bus marininkystės 
virėjai ir stewardai, kailių iš
dirbėjai ir siuvėjai, advokatai, 
deimantų apdirbėjai, bučeriai, 
organizuoti vartotojai, jūrinin
kai, departmentinių krautuvių 
darbininkai, visokių drabužių 
gaminimo amatų darbininkai, 
kepėjai, mokytojai, aktoriai, 
dailininkai,. muzikantai, sta
liai ir statybos darbininkai, 
malioriai, taipgi broliškos, 
bažnytinės, tautinės, jaunimo, 

wmoter| ir šimtai įvairių orga
nizacijų, kliu bu, 
grupių.

draugijų ir

Parade 
paskiausias,\ Sekamas yra 

oficialis viso miesto Bendros 
Gegužinės Komiteto praneštas 
susirinkimo laikas ir vieta. Jis 
sudarytas pagal paskiausius 
organizacijų raportus, kiek 
jos tikisi turėti marsuotojų. 
Atrodo, kad visos tikisi dau
giau, negu iš karto tikėjosi, 
kadangi visų vėlesniųjų divi
zijų susirinkimo laikas pastū
mėtas arti valanda vėliau. Tai 
džiuginantis reiškinys.

Paskutinis Paskelbimas
Visi įsitėmykite susirinkimo 

laiką ir vietą, kadangi šis to 
visko skelbimas yra paskuti
nis. Dar geriau, išsikiupkite šį 
paskelbimą, kad pats turėtu
mėt ir kitam parodytumėt.

Lietuvių Vieta ir Laikas
Maršuosime 10-je Divizijo

je, po International Workers 
Order tautinių būrių. Susi
rinkt 3 vai., ant 53rd St., tarp 
8 ir llth Avės.
VISU DIVIZIJŲ LAIKAS IR 

VIETA
12:30 per pietus, 56th St.,

Išvežė Paskutinę Dalį N. Y. Laikraštininkai
Drabužių Siuntinio 
Lietuvon

Oficiale Gegužinės Parado Rikiuotė ir Eisena, Kaip Ją 
Nustatė Bendrosios Gegužinės Komitetas

tarp 8 ir 9th Avenues. Daly
viai : May Day Committee, 
Veterans of Abraham Lincoln 
Brigade, National Maritime 
Union, Marine Cooks and Ste
wards, Shipbuilding 
(visi tų organizacijų 
grupės).

Workers 
lokalai ir

56th St.,12:45 per pietus, 
tarp 9th ir llth Avės. Daly
viai : Furriers Joint Board, 
Furriers Joint Council ir visi 
lokalai ir nariai.

1 vai. per pietus, 55th St., 
tarp 8 ir 9th Avės. Dalyviai: 
Wholesale . & Warehouse 
Workers, Department Store 
Workers, Industrial Insurance 
Agents.
Ketvirta Divizija •*

1 :15 po piet, 55th St., tarp 
9 ir 10th Avės. Dalyviai: Shoe 
Workers, Pocketbook Work
ers.
Penkta Divizija

1:30 vai. po piet, 55th St., 
tarp 10 ir llth Avės.: Furni
ture Workers, Cigar Workers.

1:30 vai., 39 th St., tarp 8 
ir 10th Avės.: Ladies Gar-

ment Workers, Millinery Wor
kers.
Septinta Divizija

2 vai., 54th St., tarp 8 ir 
9th Aves.: Consumers, Ten
ants, Womens Organizations, 
unaffiliated individuals (jo
kiai grupei nepriklausą asme
nys).
Aštunta Divizija

2 vai., 54th St., tarp 8 ir 
9th Aves.: Bakery & Confec
tionary Workers, Meat Cut
ters, Jewelry Workers, Dia
mond Workers, Hotel & Res
taurant Workers.
Devinta Divizija

2 :30 vai., 54th 
ir llth Aves.: 
Partija.
Dešimta Divizija

3 vai., 53rd St., tarp 8 ir 
llth Aves.: IWO, visos tos 
organizacijos nacionalės sek-

St<5 tarp 9 
Komunistų

Vienuolikta Divizija
3:30 vai., 38th-St., tarp 8 

ir 9th Avės. Arts< Sciences 
& Professions, Lawyers, Doc
tors, Teachers, Artists, Musi
cians, Theatre.
Dvylikta Divizija

Atsidaro Lietuvių 
Radio Programa

Šiomis dienomis susiorgani- prasidės 10 vai. ryto, 
zavo Lietuvių Laisvės Radio 
Kliubas, kuris su gegužės 11 
d. pradės transliuoti lietuviš
ką programą iš Stoties WBYN, 
Brooklyn, N. Y. Programa bus 
duodama kartą į savaite, sek
madienių rytais nuo 10:30 iki 
11 vai.

Tai bus puikiai paruoštos 
programos ir rūpestingai pa
rinktos žinios, ši programa 
yra įsteigta tuo tikslu, kad 
perduoti visuomenei lietuvių 
dainą, muziką ir abelnai me
no kūrybą oro bangomis. Kad 
tuomi tobulinti lietuviškąjį 
meną ir duoti progos meninin
kams tobulinti savo talentą.

Kviečiame visuomenę remti 
Lietuvių Laisvės Radio Progra
mą, kviečiame asmenis ir or
ganizacijas prisidėti finansi
niai prie palaikymo šios pro
gramos. )

Sekantį sekmadienį, 4 dv-ge- 
gužės, Laisvės salėje, įvyks 
Lietuvių Laisves Radio Pro
gramos Kliubo susirinkimas. 
Bus Laisvės patalpoje, 427' Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y.,

Didžiojo New York o ir apy
linkės lietuviai, norintieji pa
laikyti minimą radio progra
mą, dalyvaukite šiame susirin
kime. Čia aptarsime progra
mos vedimo ir palaikymo rei
kalus.

Programa bus girdima apie 
200 mylių ratu nuo New Yor- 
ko miesto. Taigi, toje distanci
joje gyvenantieji lietuviai pa
sinaudos tąja programa. Kur 
tik programa bus girdima, ten 
reikia organizuoti jos palaiky
mui kliubus. Kaštai yra dide
li, reikės plačios paramos.

Lietuvių Laisvės 
Radio Kliubas.

Giminėms Rusijoje
Rusi-

Teatras ir Balius
RENGIA LDS 50 KUOPA, SO. BROOKLYN

3-jų Veiksmų Tragiška Komedija

“MIKŠIU SVAJONES” aisto

SUVAIDINS ARTISTŲ GRUPe Iš 
BRIDGEPORT, CONN.

Labor Party Hall *
4714—5th Avenue, South Brooklyn, N. Y.

(tarpe- 47th ir 48th Sts.) *

PO VAIDINIMO BUS ŠOKIAI
Gros GEO. KAZAKEVIČIAUS Orkestrą

Durys atdaros 3:30 P. M. Vaidinimas nuo 5 vai.

Dar vasario mėnesį pabaig
ta sukrauti, bet negavus laivo 
išvežimui, pagaliau ir pasku
tinė dalis 12-tO ir paskutinio 
mūsų paramos siuntinio Lietu
vos žmonėms išvežta balan
džio 29-tą.

Išvežta trim dideliais sunk
vežimiais. Du prikrauta pir
madienį, paskutinis antradie
nį. Kadangi tie sunkvežimiai 
buvo galima gauti ir nusiųsti, 
kur reikia, tiktai dienos metu, 
tad didžiuma šio sunkaus dar
bo teko mūsų redaktoriams ir 
kitiems ' dirbantiems tokiuose 
darbuose, iš kurių gali valan
džiukei, kitai1 ištrūkti.

Per abu atvejus prie krovi
nių dirbo Antanas Bimba, Do
mininkas šolomslras, Jonas 
Siurba, kaimynas Klemensas 
Depsas ir nelabai iš arti1 atvy. 
kęs Jonas Rušinskas. Prie vie- 

36thxŠt., tarp 8 ir no krovinio, be minėtų, dar su- 
: Office & Profes- spėjo atvykti (irgi-ne artimas 

kaimynas) Jonas W. Thomso- 
nas ir Jonas Gasiūnas.

3:45 vai., 38th St., tarp 9 
ir 10th Aves.: Youth Organi
zations.
Trylikta Divizija

4 vai., 38th St., tarp 10 ir 
llth Aves;: Packinghouse 
Workers, Gas, Coke and Che
mical Workers, Harlem Orga
nizations.
Keturiolikta Divizija

4:15 vai., 37th St., tarp 8 
ir 9th ,Aves.: Building Trades 
Workers, Painters, Carpent
ers, Electricians, Bricklayers, 
Printers, Plumbers, Paper & 
Pulp Workers. .
Penkiolikta Divizija

4:30 vai., 37th St., tarp 9 
ir 10th Aves. : Electrical, Ra
dio & Machine Workers, 
Men’s Clothing Workers.
Šešiolikta Divizija

5 vai., I 
9th Aves.: 
sional Workers.

5 vai., 36th \St., tarp 9 ir 
10th Aves.: Public Service 
Workers, Transport Workers, 
United Armenian Committee, 
Auto Workers.

Visa eisena bus ant 8th 
Ave. iki 17th St., ant 17th iki 
Union Square, kur praėjus pro 
Grand Stand ir išmaršavus į 
parodytą gatvę skirstysimės 
kas sau.

lietuviu Būrys Gražėja 
Paradui .

J Bendros Gegužinės Lietu
vių Komiteto būstinę vis dau
giau ateina davinių, kad mū
sų būrys Gegužes Pirmos pa
rade bus gražesnis už buvusį 
pernai.

Į Laisvės salę, nuo kur 3 
vai. išvažiuos pasidabinęs 
sunkvežimis-trokas su links- 

1 ■

mais jaunukais ir jų globėjo- 
mis-motinomis, jau sunešta 
pundas gražių, didelių plaka
tų su skardžiais^ atitinkamais 
dienai šūkiais. Grupes jaunu
kų praktikuojasi muziką, šo
kius, renkasi pačius gražiau
sius parėdus, kad ši iškilmė 
jiems būtų dienų diena. Mer- 
ginos-moterys apžiūri, dabina 
tautinius kostiumus ir kitas 
gražmenis. Neatsilieka ir vy
rai. Visi ruošiasi dalyvauti 
parade Gegužės Pirmą.

WOODSIDE

Parsiduoda 2 šeimų Namas.
Pirmų lubų rūmai neužimti.

70-59—45th Ave., Woodside, N. Y.
11 kambarių ir 2 Sun Porches. 
Gerai ištaisytas skiepas, garo ši
luma, automatiškas pečius.

Kaina $12,950. I
Galima apžiūrėti šeštadieniais 

ir sekmadieniais. Kreipkitės aukš
čiau paduotu antrašu.

(95-100)

.——  -6-taS puslapis
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 

į Trečiadienis, Baland. 30, 1947

rinkimuose 
nac-onalę 
pažangių-

Long Island Gelžkelio 
Darbininkai Prisidės 
Prie Gelžkeliečiy ‘

Išrinko Pažangius 
Delegatus

Laikraštininkų Gildija nese
niai įvykusiuose 
delegatų į unijos 
konvenciją išrinko
jų narių delegaciją, nežiūrint, 
kad pažangieji reakcininku 
buvo apšaukti komunistais.

Tarpe labiausia paženklin
tų buvo John T. McManus, 
New Yorko Gildijos preziden- i

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS' 1 kp. susirinkimas įvyks gcg. 
1 d., Laisvės salėje. Visi dalyvaukite. 
Pažvelgkite j savo mokesčių knyge
lę, kad nebūtumėt susispendavę. 
Dabar narių gavimo vajus, tai pa- 
sistengkite atsivest ir naujų narių į 
LDS prirašyt. Pradžia 7:30 v. v. — 
M. Stakovas. (100-101)

PARDAVIMAI
Pasirandavoja trijų kambarių 

apartmentas, moderniškai įrengtas. 
Kreipkitės pas: J. Valentį, 91-49 — 
115th St., Richmond Hill, N. Y.

(100-101)

Parsiduoda konstantinka ir armo
nika (dviem eilutėmis). Abu muzi
kos. instrumentai yra labai geros rū
šies, gerai' padirbti, padaryti Vokie
tijoje. Prašome užeiti pas: Isidore 
Chalkis, 316 Suydam St., Brooklyn, 
N. Y.

Buvę susiorganizavę kaipo 
dalis Lewis’o žinioje esančio 

j United Mine Workers Distrik- 
■to 50-to, Long Island gelžke- 
ilių darbininkai, breikmenai ir 
..............pardavėjai, nusitarė 

tas ir John F. Ryan, vykdo-: prjsjfĮeti prie gelžkeliečiu bro- 
masis vice-prezidentas. Prieš GijŲ Balsavo 456 už prisidėji-Prieš i 
juos išstojusioji grupe isrmxo prje Brotherhood of Rail- 
tiktai tris iš penkiolikos dele-1 way Trainmen, 430 vis dar 
gatų. Kiti trys išrinktieji bu-1 j)UV0 prie,š. 
vo užgirti abiejų grupių, O 
devyni yra išrinkti vien iš ko-: 
munistais apšauktųjų sleito. Trūkusi vandens jvada 25 

aukšt ųapartmentiniame na- 
Mūsų skaitytojai raginami i me Parc Vendome, New Yor- 

remti tuos biznierius, kurieĮ ke, suliejo rakandus 17-je že- 
•kelbiasi dienraštyje Laisvėje mesnių apartmentų.

Parsiduoda 2-jų šeimų namas 
(frame), be contralines šilumos. Lo
tas 135x450. Aplink dideli medžiai 
pavėsiui. Autobusas pravažiuoja na
mą nuo beach’iaus j stotį. Yra gara- 
džius. dviem automoboliams. Parsi
duoda už prieinamą kainą. leiga ’ 
$600.00 į metus. Prašome kreiptis į 
pas: Isidore Chalkis, 316 Suydam 
St., Brooklyn, N. Y.. (100-102)

Parsiduoda Restauracija su 65 se
tų. Turime leidimą pardavinėti alų 
ir vyną (License to sell Beer and 
Wine). Jeiga $2700 iki $3000 j mė
nesi. Ronda $90. 5 metų lease. Kai
na $6500. Dabartinis savininkas nori 
pasiliuosuoti nuo biznio, nes išlaikė 
20 metų. Kreipkitės i Real Estate 
Gagel, 335 Milford St., Brooklyn, 
N. Y. AP. 7-6430. (95-100)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.Eyergreen 7-6868 
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

. Valandos:

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174 *

Juozo Lugausko
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

Brooklyn, N. Y.426 South 5th St.,

Tai vietai kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas 
patogu ir malonu. j

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

Salę išnomuojame del puotų, pokilių, krikštynų 
parių, vestuvių.

j . .Valgiais ir gerintais aptarnaujame žemom kainom.

/ LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
, r

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI<* .

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLVNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARĄ DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITfcJE

282 UNION AVE. BROOKLYN N. Y.
Tel. EVergrecn 4-9612

Kiekvienas žino, kad 
ja yra turtinga šalis, kadangi 
ten yra šimtai milionų akrų 
žemės, o Juodosios Jūros sri
tis yra žinoma kaipo “Europos 
duonos aruodas.” Vienok Hit
lerio gaujų žala, padaryta 
Rusijos žemei, galvijams, ma
šinerijai ir žmonėms yra taip 
didelė, kad net taip turtinga 
šalis, kaip Rusija, galėtų su
vartoti daugiau duonos, dra
bužių ir riebalų, negu ji dar 
spėja pasigaminti.

Gal būt, kad jūs turite Ru
sijoje ar kitoje kurioje respu
blikoje gimihę ar draugą, 
tad sekamas jums bus gera ži
nia. Yra daug Rusijon^ 
siuntimo organizacijų, E
tai kelios yra turinčios tarybi
nės vyriausybės leidimą paimti 
už viską mokestį iš anksto, 
kad gavėjui nieko nereikėtų 
damokėti. Mes esame viena iš 
tų kelių.

Pavyzdžiui, jeigu jūs užsa
kote pas mus pundelį maisto 
ir užmokate už jį $13, jūsų gi
minei tenai visiškai1 nieko ne
reikia damokėti. /Tie $13 pa
dengia pundelio kainą, supa- 
kavimą, persiuntimą, žipdrau- 
dą ir muitą. U‘.

Parcels for Russia, $91 East
ern Parkway, Brooklyn 16, N. 
Y., supranta jūsų problemą ir 
mielu noru jums patarnaus. 
Kviečiame užeiti asmeniškai 
arba parašyti, taipgi ‘ galite 
klausti telefonu

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
< DARBININKŲ ĮSTAIGA f 
SALES dėl Bulių, Koncertų, Bankietų, 
Veituvių, Susirinkimų if t.t. Puikai 

tteičiui au naujausiai! Įtaisymai!.
KETURIŲ BOLIŲ . ALLEYS 

i
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8578

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-8084

MAin 2-7771.
Skelbimas. .

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn* N. Y,

MIKE LEIPUS 
324 Devoė Street 
Brooklyn, N. Y.

TeL EVergreen 4-8008

BULOVĄ!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
MAN 

Uh** ♦ • • *24ZJ

FAT1K3A 
ir . I2475

CAMMJDGE

MAUKS

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2178 (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.




