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Tarybininkų Bendrojo šal
pos Fondo vajus eina labai 
lėtai. Fondo promoteriai pra
šo ir grūmoja, bet atsiliepimo 
randa labai mažai.

Šitame vajuje tarybininkai 
norėtų gauti pusę milijono do
lerių. Jau dabar drąsiai gali
ma sakyti, kad peš ne dau
giau, kaip su Tarybos vajum 
dėl fašistinės propagandos. >.

krito 
bombanešis, '"užkliuvęs už 
medžių viršūnių. Žuvo laku® 
nas ir lėktuvo inžinierius.

Kainos Aukščiau Pakilo, Negu Bet Kada, 
Raportuoja Darbo Departmentas

bombiniams lėktuvams?’
Wallace ragino Amerik 

šelpti ir kitus nuo karo nt 
kentėjusius kraštus. O va 
karinė Rusija per karą tai 
“nuteriota, kad jai reiki 
pašalpos labiau, negu be 
kuriai kitai sričiai pasai 
lyje”, pareiškė Wallace.

tininkais Wallace sakė:
“Rusija deda yisas pas

tangas, kad neįvyktų ka
ras. Mes turėtume auklėti 
draugiškumą tarp tautų, o 
ne priešiškumą.

“Aš kritikuoju (Trumano 
siūlomą) paskolą Graikijai 
ir Turkijai todėl, kad ta

Kai šimtai tūkstančių Ame
rikos žmonių gegužės 1 die
ną demonstravo gatvėmis, ka
talikų, kunigai laikė mišias ir 
meldėsi už rusų atvertimą. Tų 
maldų ir poterių buvo labai 
daug. Bet kiek galima patirti, 
tai jos visos neatvertė nei vie
no ruso bolševiko.

Ar bereikia geresnio Įrody
mo, kad tos maldos buvo be
vertis dalykas?

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

Francija Vartoja Vokiečius 
Karui prieš Viet Namą

Singapore, Azija. —Pra
eitą savaitę Francijos laiva 
nugabeno dar bent 5,00( 
kareivių į Viet Namą, ka
rui prieš to krašto patrijo 
tus, kovojanč.,už neprikišu 
somą respubliką. 80 nuošim
čių šių kareivių yra vokie
čiai, tarnavę Hitlerio armi 
jai. Tatar buvo matyt, ka 
tie laivai staptelėjo Singa 
pora '

Suvienyta organizacija 
turi sudaryti unijinę įstai
gą politiniai^ veikimui, ku
ri darbuotųsi ųž naudingų 
darbininkam įstatymų išlei
dimą.

Šie CIO pasiūlymai atro
dė “per kairūs” Federacijos 
vadams.

London. — Kairieji dar- 
biečiai Anglijos seimo na
riai įtarė, kad Amerika ve
ja laukan anglų prekybą iš 
Burmos. '

namų įrengimai ir įvairus? 
kiti daiktai. Vidutinės kai-' 
nos kovo mėnesį šiemet sto
vėjo bent 58 nuošimčiais 
aukščiau, ne^u 1939 metų 
rudenį. Tik nuo 1946 metų 
kovo iki šių metų kovo reik
menys vidutiniai pabrango 
20 nuošimčių.

Kainų kontrolės panaiki
nimas daugiausiai patarna
vo brangininkams.

paskola bus pirmasis tikras 
žingsnis pasauliui padalinti 
į dvi ginkluotas stovyklas. 
Mes turėtume -Graikijos 
žmonėms siųsti , plūgus, 
traktorius ir mašininius į- 
rankius. Aš priešingas to
kiai paskolai, kuri skiriama 
tankams, . patrankoms ir

,izo armijos

Žydai ir Britai. 
Vittorio Mussolini. 
Nieko Neatvertė. 
Spaudos Melas. 
Peš Nedaugiau.

Rašo A. BIMBA

Roma
jos Darbo Unijų Sąjunga 
penktadienį iššaukė visuo
tiną dviejų valandų streiką 
protestui dėl to, kad būrys 
raitų vyrų, apsiginklavę 
kulkosvaidžiais, u ž p u q lė 
šaudyti 400 valstiečių, kurie 
ėjo į Pirmosios Gegužės de
monstraciją Piana del Gre- 
ci mieste Sirijoje, Italijos 
saloje.'

8 valstiečiai tapo nušauti 
ir 33 sužeisti. Suprantama, 
kad užpuolikai buvo mo- 
narchistąi ir naujieji fašis
tai, kurie vadinasi “papra
sto žmogaus partija.”

Italijos seimas priėmė 
rezoliuciją, reiškiančią už- 
uojautą Sicilijos valstie
čiams. Komunistų atstovai 
seime atvirai kaltino fašis
tus ir monarchistus už tą 
žudynę. 0 pastarieji dėl to 
bandė sukelti muštynes Jr 
riaušes seime.

Atmetė Siūlymus Išgirsti Žydų 
Nuomones dėlei Palestinos

Flushing, N. Y. — Lenki
jos ir Čechoslovakijos at
stovai siūlė pakviesti Žydų 
Agentūrą, kad išdėstytų 
savo nuomones Jungtinių 
Tautų seimui dėlei ginčija- 
vietų delegatas Andrius 
mtj Palestinos klausimų. So- 
Gromyko stipriai stojo už 
davimą žydams balso šiame 
seime.

Tam pasipriešino Ameri
kos atstovas Warren R. 
Auginąs ir Anglijos dele
gatas Sir Alexander Cado
gan. Juos parėmė Egipto ir 
penkių kitų kraštų atstovai 
vadovaujam. seimo komite
te* Taip komitetas 8 balsais 
prieš 3 ir nutarė neduoti 
žydams progos * kalbėti 
Jungt. Tautų seime. Už žy
dų pakvietimą 'į seimą bal
savo Sovietų, Lenkijos ir 
Čechoslovakijos delegatai. 
Nuo balsavimo susilaikė 
Brazilijos, Hondūro ir>Ek- 
uadoro atstovai.

Tuomet amerikonų dele
gacijos vadas Austinas pa
siūlė, kad visos organizaci
jos (ne valstybės) gali

Kalbėdamas apie Palestiną, 
menševikų orakulas sako: 
“Tik britų ginklas apsaugoja 
žydus nuo arabų keršto” (N., 
bal. 30 d.).

Betgi faktas yra, kad žy
dus karia ir'šaudo ne arabai, 
bet brjtai. Prieš keletą dienų 
britai pakorė keturis žydus. 
Dar keletas laukia kalein’os.

Kongresmanai už 
Paskolą “Tironam”

Washington. — Kongre
so taisyklių komitetas slap
tame posėdyje užgyrė Tru- 
maųo siūlomą karinę $400,- 
000,000 “paskolą” Graikijai 
ir Turkijai. Už paskolą bal
savo 6 komiteto nariai, o 
prieš 5. Republ. kongres- 
manas Bender sakė: “Tai 
parama tironiškoms Graiki
jos ir Turkijos valdžioms ir 
karinki jų diktatūrai!”

Tai buvo anais metais, kai 
Mussolinis vedė karą prieš 
Ethiopiją. Jo supus Vittorio 
buvo lakūnu' ir gyrėsi svietui, 
kaip malonu jam buvo iš lėk
tuvų deginti Ethiopijos mies
tus ir kaimus.

Vittorio ištikimai klausė sa
vo tėvo Benito.

kreiptissį politinį seimo ko
mitetą ir pareikšti jam sa
vo nuomones; bet ar šis ko
mitetas perduos tas nuomo
nes seimui, tai priklausys 
nuo paties komiteto.
Vadovaujamasis seimo ko

mitetas priėmė šį pasiūlymą 
11 balsų. Sovietų, lenkų ir 
čechoslovakų delegatai su
silaikė nuo balsavimo.

Anglai-amerikonai argu
mentavo, kad Jungtinių 
Tautų čarteris, girdi, nie
kur nekalba apie balso da
vimą oraYiizacijoms. Čia net 
Chini’jos atstovas pastebėjo, 
kad čarteris to ir neuždrau- 
džia.

- Baisus, girdi, daiktas, So
vietai1 “remia arabus.” Bet ko
dėl toks nusidėjimas remti 
ąrabus? Argi jie ne žmonės?

Washington
60 balsų prięš 28 priėmė re- 
publikonų vado senatoriaus 
Roberto Tafto pasiūlymą, 
uždraiidžiantį unijoms nau
doti “prię$$rtą” arba 
“spąudimą”, taip kad unija 
negalėtų versti darbininkus 
tapti unijos nariais. Šis pa
siūlymas yra atkreiptas 
prieš daugmeniškus streiko 
pikietus ir prieš raginimus, 
kad neunijiniai darbininkai 
įstotų į uniją.

Senato komitetas darbi
niais reikalais pirmiau bu
vo atmetęs šį Tafto pos
mą. O dabar pats senatas 
priėmė jį kaip “pataisymą” 
bendrajam biliui prieš ' uni
jas ir streikus. Už tokį 
“pataisymą” balsavo ir 15 
republikonų senatorių. O 
prieš jį pasisakė 25 demok
ratai ir 3 'republikonai se
natoriai — Morse, Aiken ir 
Langer.

Sen. Morse sakė, su tokiu 
pataisymu galima būtų už
drausti visuš streikus, kurie 
siekia organizuot darbinin
kus į uniją.

Šią savaitę senatas spręs

Washington. — Darbo 
Federacijos ir CIO unijų 
vadai per dvi dienas derė
josi, kaip galima būtų su
vienyt šias didžiąsias uniji
nes organizacijas. Federa
cija ir CIO siūlė skirtingus 
suvienijimo planus, dėl ku
rių dar nesusitarta. Bet 
Darbo Federacijos pirmi
ninkas Wm. Green ir CIO 
pirmininkas Philip Murray 
išleido bendrą pareiškimą, 
kuris sako, jog būtinai rei
ki^ suvienyti unijinį darbi
ninkų judėjimą. Tam suda
rytas 10 vadų komitetas, po 
5 nuo vienos ir kitos orga
nizacijos, ir toliau laikys 
savo susirinkimus, kuriuose 
svarstys vienybės sąlygas.

“Tuo tarpu mes dėsime 
pastangas, kad galėtume at
mušti labai kenksmingus 
prieš-darbininkiškus bilius 
kongrese’,’, sako bendrasis 
Murray’o ir Greeno pareiš
kimas.
FEDERACIJOS PLANĄS

Arabai elgiasi visiškai tei
singai, kai jie reikalauja Pa
lestinai nepriklausomybės.

Palestina turi priklausyti 
Palestinos žmonėms. Tie žmo
nės susideda iš žydų ir ara-

AMERIKOS KARO 
LAIVAI TURKIJOJ

Istanbul, Turkija. — Čia 
“į svečius” atplaukė didelis 
Amerikos karinių lėktuvų 
išvežiotojas Leyte, vienas 
šarvuotlaivįs ir du kariniai 
laivai - naikintuvai. Ameri
konai Sa^o laivų patrankų 
šūviais svęjkino turkus, o 
turkai amerikonus. Prane
šama, jog šie amerikonai 
duos turkam ir karines pa
mokas.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų darbo departmen
tas praeitos savaitės, pabai
goj pranešė, ^jog per mėne
sį nuo vakario 15 iki kovo 
15 d. šiemet reikmenų kai
nos vartotojam pakilo auk
ščiau, negu bet kada pir
miau. Viėn tik per tą mė
nesį dviem nuošimčiais pa
brango maistas, drabužiai,

LAIVU PERTAISYMAS 
NAUJAM KARUI

Washington. —- Jungtin. 
Valstijų laivynas reikalau
ja, kad kongresas paskirtų 
$55,580,000 penkiolikai ka
rinių laivų taip pertaisyti, 
kad jie tiktų naujoviniam 
karui., Sako, tuos laivus ir 
submarinus reikią ypač 
pritaikyti karo veiksmams 
šiaurinio' žemės ašigalio 
srityje (netoli Sovietų).

Kodėl Amerikos lietuviai tu
rėtų aukoti sunkiai uždirbtus 
dolerius užlaikymui tinginių 
ir kriminalistų Vokietijoje?

Pabėgėliai, kurie nėra tin
giniai ir kriminalistai, gali 
sugrįžti Lietuvon ir ten įsikur
ti. Ten darbo ir vietos yra.

republikono senatoriaus J. 
Ball’o pataisymą — už
drausti didžiosioms unijoms 
daryti bendrąsias privalo
mas visiems unijistams su
tartis su samdyto jais ištiso
se plačiosiose pramonėse 
(kaip kad plieno, anglies, 
automobilių ir kt.). Bali 
pripažįsta tiktai siauras 
vietinių unijos skyrių su
tartis. .

Republikonų vadai tvirti
na, kad senatas užgirs ir 
šį pasimojimą prieš unijas.

Toliau bus svarstoma 
vartojimas federalių teis
mų * indžionkšinų prieš 
streikus.

Dešinysis demokratas 'se
natorius Carl Hatch įspė
jo, kad jeigu * visi tokie 
prieš-unijiniai planai bus 
sudėti viename biliuje, tai 
prezidentas Trumanasga
lės visą bilįų vetuoti (at
mesti). Bet republikonai 
sako, jog būsią ( galima su
daryti du trečdalius senato
rių balsų šiam biliui iš nau
jo priimti, taip kad jis tap
siąs įstatymu ir be prezi
dento parašo.

ir delegatų rinkimuose į 
ateinantį Darbo Federaci
jos suvažiavimą spalių mė
nesį. Vienybės komitetas 
tuo tarpu veiks prieš žalin
gus unijoms kongreso su
manymus ir vartės abiejų 
organizacijų įtAįęą prieš 
juos. ’

(Bet • Darbo Federaci
ja nesutinka su CIO siū
lymu tuojau ir visur suben
drinti federacinių ir CIO 
unijų veiklą’ prieš" tokius 
sumanymus.)
CIO PASIŪLYMAS

CIO siūlė visų pirma su
daryti komitetą, kuris visurv 
suvestų Federacijos ir CIO 
unijas į bendrą veikimą at
remti prieš-darbininkiškiem 
biliam kongrese. Abiejų or
ganizacijų vadai privalo per 
radiją kalbėti prieš tuos bi
lius ir CIO ir Federacijos 
pirmininkai turi vadovauti 
bendroms unijų delegačių 
joms„ kurios eis pas prez. 
Trumaną ir demokratų ir 
republikonų partijų vadus 
ir ragins juos atmest prieš- 
unijinius biliu/L

Bevedant (darybas dėl 
CIO ir Federacijos, suvieni
jimo, federacinės ir CIO u-s 
nijos turi niekur nestrei-. 
kuoti vienos prieš kitas.,

Po susivienijimo taipgi 
privalo būti pilnai pripažin
ta industrinių unijų pagrin
das (ištisom pramonėm) ir 
savivaldybė esamoms di
džiosioms unijoms naujo- • 
joj, suvienytoj organizaci-.

Komercinė spauda moka la
bai gražiai meluoti. Meluoja 
per, akis ir tiek.

Paimkime New Yprko ge
gužinę demonstracijų. Beveik 
nuo pietų maršavimas prasi
dėjo ir tęsėsi iki sutemų. Ant 
rytojaus toji spauda paskelbė, 
kad eisenoje dalyvavo ne dau
giau 30,000 žmonių.

Kiekvienas, kuris tą de^ 
mdnstraciją matė, pasakys, 
jog tai gryniausias melas. Ei
senoj dalyvavo kelis sykius 
daugiau.* Bet ką tu žmogus 
tiems laikraščiams padarysi?

Kanados Policininkai 
Suardė 1-sios Gegužės 
Mitingą Montreale

Montreal, Canada.— Pen
ki desėtkaP policijos užpuo
lė ir išblaškė skaitlingą mi
nią žmonių, susirinkusių į 
mitingą Pirmajai Gegužės 
paminėti. Susirinkimą puo
lė specialiai policininkų bū
riai “prieš raudonuosius” ir 
raita karališkoji policija. 
Medžio Darbininkų Unijos 
sekretorius Bruce Magnu-' 
son dėl to pareiškė, jog da
bar “Montreale padėtis Ka
bai panaši, kaip Vokietijoje 
prie Hitlerio, kuomet žmo
nėms buvo uždrausta susi- 
ririkti.”

Milžiniškas Daugumas 
Telefonistą Atmeta 
$2-$4 Priedą

, New York. — Dvi vadi
namos nepriklausomingos 
telėfonistų Unijos New 
Yorke, apie 6,000 .narių, 
nubalsavo priimti kompani
jos pasiūlytą algos pakėli
mą $4 savaitei. .Tuo tarpu 
prie tebeinančio newyorki- 
nių telefonistų streiko pri
sidėjo Long Islando telefo
nistai ir telefonų priežiūros 
darbininkai.

Taigi New Yorke ir apy
linkėje dar streikuoja apie. 
44,000-telefonistų. Visašališ- 
kos Telefonistų ' Sąjungos 
vadai a tipe tai kompanijos 
siūlomus 2 iki 4 dolerių sa
vaitinius priėdus 'streikie- 
riams įvairiose valstijose.

Tėvas, kaip jau žinoma, už 
savo kriminalysteš užmokėjo 
savo gyvybe. Visi-mano, kad 
atpildas buvo visiškai teisin
gas. '

Bet kaip su Benito sūnum 
Vittorio? Ką su juo padarė 
anglai ir amerikiečiai? Gal jį 
pakorė ?

Nebus tų baikų. Vittorio 
“slaptai” pribuvo Į Argentiną. 
Jis ten tapsiąs piliečiu ir gau
siąs darbą tūloje mėsinyčioje!

Cleveland, Ohio. — Buvęs 
Jungtinių Valstijų vice
prezidentas Henry A. Wal
lace pareiškė, jog Sovietu 
Sąjunga “labiau trokšta iš
vengti karo, negū bet kuri 
kita šalis pasaulyje.”

Pasikalbėjime su laikraš-

Abiejosfc pusėse, tiesa, yra 
ekstremistų ir pogromščikij. 
Bet tokjų sutvėrimų turi kiek
viena tauta.

Palestinos nelaime yra bri* 
tai, .kurie tą kraštą turi oku
pavę if neleidžia žmonėms 
laisvai pasireikšti.

Palestinos problema, yra iš- 
kra

Norman |Dolnick, CIO United Packinghouse Workers 
garsinimų direktorius, priima pasveikinimą nuo CIO 
garsinimų viršininko Len DeCaux už lainpėjimą požy
mio. Dolnick pagerbtas, kaipo geriausia pasitarnavęs 
visuomenes santykiams darbininkų judėjimo srityje. 
Patsai DeCaux pernai buvo laimėtoju tokio požymio, 
teikiamo kas metai per American Public Relations As
sociation.
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Meksikos Prezidentas Pas Mus Svečiuose
t

Gerai, kad Meksikos prezidentas Aleman aplanko 
Amerikos valdžią ir žmones. Visur jis pasitinkamas en- 
tužiastiškai ir šiltai. Nėra gražesnio dalyko, kaip drau
giškas kaimyniškų tautų sugyvenimas. O buvo laikai, dar 
mūsų atminime, kuomet mūsų armija maršavo Meksi- 
kon “banditus gaudyti.”

Nabašninkas prezid. Rooseveltas tą politiką pa
smerkė ir atmetė. Per visus RoOsevelto prezidentavimo 
laikus neturėta jokio rimto nesusipratimo su Meksika. 
Mūsų šalies žibalo korporacijos buvo sudraustos. Mek
sikos žmonėms buvo palikta patiems savo reikalus tvar
dyti. Ir visi šiandien mato, kad jie be mūsų pagalbos 
daug geriau susitvarkė. Kai mes nustojome kištis į 
Meksikos vidinius reikalus, išnyko ten “revoliucijos” ir 
banditizmas. "

Tik vienas dalykas, surištas su prezidento Aleman 
misija, kelia nerimo visuose, kurie nori, kad šitie geri 
santykiai tarp Meksikos ir Jungtinių Valstijų nebūtų 
sudrumsti. Aleman prašo ir Trumanas sutinka duoti 
Meksikos vyriausybei $383,875,000 paskolą. Tai milžiniš
ka paskola. Ji nebus suteikta be sąlygų. Vėl mes pradė
sime rūpintis Meksikos gyvenimo raida. Jei ten darbi- 

■ ninkai užsimanys prašyti algų pakėlimo, organižūosis ir 
streikuos, mes nebegalėsime būti bešališku Mūsų impe
rialistai tuojau pradės Šaukti, kad mūsų investmentams 
grūmoja pavojus, kad mums reikia eiti ir tvarką pada
lyti. - '

Meksikos vyriausybė nesimoko iš istorijos. Ji pamir
šę, kas dėdavosi Meksikoje, kai jinai buvo Jungtinių 
Valstijų kapitalo rankose.

E

“/ 4m An American’>
. Prezidentas Trumanas paskęlbė gegužės 18 dieną “I 

Am An American Day”. Žygis gražus ir sveikintinas. 
Gražu ir verta nors vieną dieną per metus visiems ame
rikiečiams prisiminti, kas jie yra. Ypač dabar, kai fašis
tinė reakcija visur kelia galvą ir kai prieš sveturgimius 
vėl girdis piktų balsų, “I Am An American Day” turėtų 
būti garsus pademonstravimas visų žmonių vienybės, be 
skirtumo rasės bei kilmės.

“I Am An American Day” dvasia yra labai prakilni. 
Ji skelbia, kad Amerikos žmonės visi yra amerikiečiai. 
Visi jie yra “ateiviai”—vie ni atvyko anksčiau, kiti vė

liau. Atvykę anksčiau neturį teisės iš aukšto žiūrėti į 
atvykusius vėliau. Jie neturi teisės jaustis privilegijuo
tais. Čiagimiai neprivalo neštis aukščiau sveturgimių. 
Sveturgimiai pridėjo savo dalį prie šios šalies pastatymo. 
Jei paimsime Amerikos pramonę, tai dar ir šiandien joje 
beveik dauguma darbininkų yra sveturgimiai. Amerikos 

I geležinkelius nutiesė sveturgimių darbas.
Baltaodžiai žmonės neturi teisės neštis aukščiau 

juodaodžių žmonių. Nuo pat pirmosios grupės negrų, 
atgabentų iš Afrikos, pasirodymo prieš trejetą šimtų me
tų, iki Šiai dienai juodaodžiai žmonės matė tiktai sunkų 
darbą, gyveno tiktai vargą. Jie su dideliu kaupu įdėjo 

L savo dalį prie Amerikos pastatymo. Jau jei kas turi tei
sę vadintis “I Am An American”, tai negrų masės. O ta- 

, čiau jų teisės apkarpytos, prieš juos diskriminacija nuo
dija visą Amerikos gyvenimą. /

ANGLIJOS DARBO „ 
PARTIJOS KONVENCIJA

Overseas News agentūros 
korespondentas Denis Plim
mer rašo iš Londoną apie 
busimąją Anglijos Darbo 
Partijos konvenciją. Kon
vencija įvyks gegužės 26 
dieną gražiam vasarnamių 
miestelyje Margate. Jau ži
noma, kad Darbo Partijos 
pirmininku bus Emanuel 
Shinwell, dabartinis Kuro 
ir Jėgos Ministras. *

Partijos komitetas išleido 
busimosios konvencijos pro
gramą, kurioje atspausdin
tos rezoliucijos ir prie jų 
pataisymai. Toje 64 pusla
pių pusknygėje, sako, yra 
sudėta 500 rezoliucijų ir 167 
pataisymai. Partijos vadai 
tas rezoliucijas ir pataisy
mus surūšiuos ir perduos 
delegatams su savo patari
mais.

Konvencija tęsis penkias 
dienas. Denis Plimmer ma
no, kad šioje konvencijoje 
bus smarkių diskusijų ir 
aštrių susikirtimų. Dau
giausia ginčų bus dėl dar
biečių valdžios vedamos už
sieninės politikos. Dauguma 
rezoliucijų kritikuoja dar
biečių “bevinizmą”, tai yra, 
kad užsienio politikoje Ang
lija perdaug pasidavus Wa- 
shingtonui. Taipgi yra re
zoliucijų, kurįos reikalaujay 
kad Anglijos armija pasi
trauktų iš Palestinos ir 
kad Palestinai būtų palikta 
pačiai išspręsti savo liki
mą. Taipgi rezoliucijose 
reiškiama gilaus susirūpini
mo fašizmo augimu Angli
joje. Eiliniai darbiečiai rei
kalauja, kad vyriausybė im
tųsi žygių kovoti fašizmą 
ir aptį-semitizmą. ,’f

Darbiečių'vyriausybė kri
tikuojama už netikusią ko- 
lonijalinę politiką. Reika
lauja kolonijose visiem žmo
nėms lygybės prieš įstaty-^ 
mus.. Vienoje rezoliucijoje 
reikalaujama, kad Anglijos 
valdžia neklausytų Wash
ington) ir paskelbtų atomi
nės energ. paslaptis. Taip-

gi'yra rezoliucijų, kritikuo
jančių Anglijos karaliaus 
trankymąsi po Afriką.

“Dabar dar sunku pasa
kyti”, sako’ Plimmer, “kiek 
tų kritiškų rezoliucijų pa
sieks konvencijos dieno- 
tvarkį, kai delegatai, susi
rinks į konvenciją. Perpai 
buvo' gražiai nuraminti c[ar 
prieš konvenciją, tie darbie- 
čiai, kurie labai aštriai kri
tikavo vyriausybės užsieni
nę politiką. Bet šiemet šis 
partijos sparnas yra žymiai 
sustiprėjęs. Kai kurie kriti
kai mano, kad paskutinių 
dvylikos mėnesių įvykiai, 
kurie davė Trumano Dokt
riną, pristūmė socialistinę 
vyriausybę prie tos vietos, 
kur jai reikia daryti pasi
rinkimas: arba ji turi tapti 
jaunuoju Jungtinių Valsti
jų ^partnerių kapitalisti
niam pasaulyje, arba turi 
stengtis apvienyt socialisti
nes spėkas Europoje ir pa
imti moralinę kairiųjų; bet, 
abelnai, n e k omunistinių 
spėkų vadovybę.

“Dėl šių ir dar kitų prie
žasčių britai mano, kad 
darbiečių Margate konven
cija ne tik Anglijai, bet vi- 
sąm pasauliui bus istorinės 
svarbos.” *
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“Grįžusį VLlKo delegaci
ja iš kun. Krupavičiaus, Si
dzikausko ir Avietėnaitės iš 
Londono ir Paryžiaus ne
atvežė perdaug džiuginan
čių žinių. Be to, kad susi
darė įspūdį, jog visi mus 
supranta, visi atjaučią, įei
na tiek į mūsų • tremtinių, 
tiek į mūsų tėvynės be galo 
sunkią padėtį. Bet mums gi 
to neužtenka. Užuojautos ir 
gražių žodžių daug girdėjo
me, bet ar tas mūsų tėvy
nės kančias bent truputėlį 
palengvino! Tas pats daro
ma ir su tremtiniais. Jų 
bijoma tarytum raupsuotų
jų. Jie drabstomi kartais 
ir visai be jokio pagrindo 
purvais ir dėl kb? Aišku, 
mes tremtiniai, mes netu
rim po kojų savo žemės, 
mes negalim tvirtai stovėti 
ip atsispirti. Nepaslaptiš, 
kad tarpe mūsų buvo ir yra 
vienas kitas ir kriminalinių 
nusikaltėlių, bet ar dėlto 
galima visus kaltinti.”

Laisvoji
“LYTIMIS PALAIDUMAS 
tarp Merginų ir 
MOTERŲ”

Po tokių antgalviu tilpo 
Laisvėje platokas aprašy
mas apie daugėjantį! lytinį 
išdykavimą tarpe moterų. 
Nemanau, kad kas galėtų 
bandyti užginčyti, kad tai 
netiesa. Bet kažin kodėl to- 
kis nemažas susirūpinimas 
tuo klausimu? Jau yra pa
rašyta keletas knygų apie 
tai ir bus jų vėliau paga
dinta daugiau, ries tai ro- 
kuojama svarbiu visuome
niniu klausimu. Teisingai 
sakant, nežinia, ar tas taip 
labai blogas ar neblogas da
lykas, kad merginos ir mo
terys pradėjo mokinti^ ir 

per 
am^ių amžius buvo /r yra 
.............. .  : fr viso-

pasekti vyrus. kuri'
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Lie-

PABĖGĖLIUOSE 
PANIKA

Iš laiškų, telpančių 
tuvos priešų spaudoje, aiš
kiai kyšo pabėgėlių neri
mas ir neviltis. Štai koks 
ten “jus gerbiantis J.” ra
šo Naujienoje,;(bal. 25 d.):

“J.” -nepasako; kad 
tie kririiinalistai dabar 
bėgėliams vadovauja, 
sudaro komitetus, jie 
pildo Amerikos

ši- 
pa- 
Jie • v už

pildo Amerikos lietuvių 
spaudą raštais prieš Lietu
vą, jie terorizuoja tuos pa
bėgėlius, kuriems nusibodo 
būti “raupsuotųjų^ vietoje 
ir norėtų grįžti Lietuvon. 
Šis pabėgėlis taipgi nepa
sako, kodėl jam ir kitiem 
žinomi kriminaliniai nusi
kaltėliai vaikštinėja lais
vai, gyvena tarpe pabėgėlių, 
nepasodinti į kalėjimus ?

ŠVIETIMAS ROKIŠKIO APSKRITYJE
Smetoninėjįę Lįętuvoj švie-■ 

Girnas buvo prieinamas tik 
privilegijuotai klasei. Smul
kesnių valstiečių ar darbi
ninkų vaikai neturėjo gali
mybės pasiekti net viduri
nįjį išsimokslinimą, nekal
bant jau apie ankštesnį j į ir 
aukštąjį. Daug gabių ta
lentų iš liaudies masių ne
iškildavo viešumon vien to-

g Rimta Pasarga
Prof. Stephen K. Bailey karo metu tarnavo Ameri

kos slaptosios policijos skyriuje užsienyje. Jam buvo pa
vesta .susisiekti ir veikti išvien su nacių priešais Grai
kijoje ir kitose šalyse. Jis dabar'moko Wesleyan Univer-

Prof. Bailey aštriai kritikuoja mūsų vyriausybės pa- 
šimotą pagalbą dabartinėms valdžioms Graikijoje ir 
Turkijoje. Jis žino, ką jis kalba. Jis asmeniškai pažįsta 
dabartinius Graikijos valdonus ir pažįsta tuos, kurie 

“ iro partizanus.
s . Prof i Bailey sako: 1 “Nappleon Zervas, dabartinis 

jos vidaus saugumo ministras, bendradarbiavo su 
naciais, kai vokiečiaLbuvo Graikiją okupavę. Dabartinis 
kakalius Paul nud 193(J jrrietų iki 1940 metų buvo fašisti-

“Jungtinės Valstijos nėgali tikėtis paramos iš demo- 

Hau pakęsime tokius žmones, kaip Zervas ir karalius

Toliau prof. Bailėy pabrėžia: “Paskutiniais laikais 
Jurigt. Valstijose pasirodžiusiuose straipshiuose Win- 
stoh Churchill sako, kad EAM (tai yra, dabartinė Grai
kijos valdžiai opozicija) karo metu nekovojo vokiečių. 
WINSTON CHURCHILL MELUOJA. Aš pats siųsdavau 
amerikiečius O. S.% S. vyrus Graikijbn padėti EAM kovoti 
Vokiečius.”

Proi. Bailor nėra Vienintelis, kuris peršergsti mū
sų vyriausybę. Prezidento Trūmarib politikos kritikų ar-

sudaro partizanus.
Prof i Bailey sako: 1 “Nappleon Zervas, 

? Graikijos vidaus saugumo ministras, bendradarbiavo su

hės jauriimo grupės vadas. , ■ . .
«<- ------ ...

kratų nei Graikijoj, nei likusioj Europoj, jeigu mes ir to-

Paul”, pėrisergsti Bailey.

Jitrigt. Valstijose pasirodžiusiuose straipshiuose
* a * a « . i . ji < Tr-i a n r / » • i •» i •

Gelbėtojai per ištisas savaites po eksplozjy ir fgaisr 
ry Texas City vis teberausiojo griuvėsius ieškodami žu
vusių. Čia apieškoma Monsanto Chemical Co. šapa, ku
rioje paliko gyvastį ir daugelis AFL Int/ Brotherhood 
of Boilermakers. Taipgi žuvo ir daug CIO Nat. Mari
time Unijos nariu mdrininkų. Nelaimės, persekiojimas, 
išnaudojimas neskiria pagal unijas, tautas arrases bei 
tikybas ar politines .pažvalgas. Tai dėl savo gerovės, 
kad išvengti visų blogybių ir darbininkams reikėtų 
susiprasti ir susivienyti. 1

mija yra labai didelė. Jų randas visur—tiek Kongreso 
rūmuose, tiek masėse.

Lai Nčiššiskirsto Be Susitarimo
Washingtone posėdžiauja Amerikos Darbo Federaci-

jos ir CIO komisijos. Jos išrinktos ieškoti būdų ir gali
mybių apvienyti tuodu darbininkų judėjimu.

Darbo linijų vienybė veikiančiai reikalinga. Kiek
vienas nuoširdūs darbininkas; kiekvienas nuoširdus dar
bo žmohių prietėliūs, mato darbo unijoms pavojų.^Prieš

jos ir

dėl, kad rūpestis, dėl. kas
dieninės duonos kąsnio at
ėmė iš jų galimybę mokytis 
ir lavintis. > ...

Naujasis penkmetis švie
timo srityje numato atlikti 
milžinišką darbą.

Vien tik Rokiškio aps
krityje šiuo metu veikia 76 
pradinės mokyklos, iš’kurių 
Totoriškio ir Obelių pra- 

'džios mokyklos atidarytos 
šiemet. Greitu laiku atsida
rys Stėponių pradžios ’ mo
kykla.

Šiais metais atidaryta 
nauja Kriaunų progimnazi
ja, Jubdupės ir Kamajų 
progimnazijose prisidėjo 5- 
tosios klasės, o Sekančiais 
metais jos virs gimnazijo
mis. Rokiškio apskrityje 
veikia 7 p r o g i m n azijos. 
Gimnazijų skaičius apskri
tyje siekia net 4, iš kurių 
Obelių gimnazija atidaryta 
šiemet. \

Rokiškio suaugusių pro
gimnazija jau turi 5-tą kla
sę, o greitu laiku joje veiks 
ir 6-toji. Palaipsniui Rokiš
kio suaugusiųjų progiifma- 
nazija virs. gihihazija* Su 
200. mokinių.

bbeliųosę greitu laiku bus 
įsteigta darbo valstiečių 
jaunimo suaugusiųjų pro
gimnazija ir vakarinė suau
gusių pradžios mokykla. 
Progimnazija suaugusiems 
įsteigta prie Juodupės “Ne
muno” . fabriko.

Taip pat bus žymiai pra
plėstas vaikų darželių tink
las, steigiant jubs daugumo
je prie stambesnių įmonių, 
dirbtuvių ar fąbrikų.

Šįe'mėt, kaip ir praėju
siais metais, visuose vals
čių .centruose veikia'įvairūs 
vakariniai 'kursai. Biriose

lytiniai palaidūnai 
kie ištvirkėliai. Vy/ui lyti
niam palaidumui 
nėra jokių ribų, nestik šioje 
šaly, bet ir, kiek žinomą^ki- 
tose dalyse pasaulio. Salia
monas, Dovydas — praeities 
karaliai — buvo labai gar
sūs, bet ir dar po šiai die
nai tam tikrų šalių visokių 
didikų valdonų mada tebė
ra turėti po kelioliką, ‘net 
ir šimtus pačių —- žmonų^ 
sugulovių, meilužių. Ten, 
kur visokis išnaudojimas 
žmogaus žmogum viešpa
tauja, kur privatinė nuosa
vybė stropiai dabojąma, ten 
viešpatauja už vis daugiau
sia išnaudojimas, vergovė 
moterų, merginų.

<* * f

Moteris - mergina praei
ties ariižiuose, ypač katali
kų - krikščionių eroj, nesi- 
vadirio žmogumi, “neturėjo 
nei dūšios.”

Moteris rokąvosi ne tik 
kad’be dušiosj bet ir “ne
švarus sutvėrimas”, ' —■ taip 
užrašyta biblijoj, :nes mote
ris giriidė kūdikius., i

Kaukazo tautelės prieš į- 
sisteigimą- Tarybų tvarkos, 
išvarydavo moterį iš namų 
i girią ar kur į pūščias gim
dyti, nes ^namuose nešvaru 
atlikti gimdymą. Nereikia 
eiti nei į gilių amžių praei
tį kur kitur,— užtehka pri
siminti mūsų katalikišką- 
krikščionišką Lietuvą, ku
rioje mūsų sesutės merge
lės tapusios motinomis, 
slaptai gimdydavo laukuose, 
miške; kūtėj ar kur darži
nėj pasislėpę, be jokios pa
galbos turėdavo pernešt tas 
kančias, pasislėpę nuo žmo
nių piktų kalbų, nuo panie
kos; ne vien turėdavo slap
tai gimdyti, bet reikėdavo 
beveik likusią dalį amžiaus 
slaptai gyventi, ne tik jai, 
merginai - motinai, bet ir 
jos kūdikiui.

Tokios merginos buvo nie
kinamos, vadinamos “ištvir
kėlėmis”, “paleistuvėmis” ir 
visokiais būdvardžiais už
gaulia jariios, už dasileidimą 
vyrui patenkinti jo gašlu
mo. Vyro niekas’ nekaltip- 
davo, nė tik nekaltindavo, 
bet dar pagirdavo, kad 
“smarkus vyras”, ne koks 
vėpla, išskyrus tiktai luo
mus: jeį biedniokas -'bernas 
su gaspadoraįte susibičiu- 
liuodavo, tai būdavo pra
keiktas; priskirdavo jį pa
čios peklos gyventojų veis
lei buožės ir ūkininkai. Bet 
tarpe biedniokų toks būda
vo taipgi pagiriamas “už 
sumanumą.” .

buvo ir

kad šiemet* Rokiškio apskri
ties vidurinėse mokyklose 
mokosi 2,347 mokiniai, o

, vairaus amžiaus ir įvairios 
profesijos žmonių.

Visi šie skaičiai vaizdžiai 
rodo, ką nuveikė tarybinė* 
jValdžia liaudies z šviethho 
Reikalu. Jau vienas faktaę,

valdymo metais moksleivių 
buvo tik 600-700, daug ką 
pasako.... Tik tarybinė val
džia plačiai atidarę lietuvių 
liaudžiai kelią į mokslą.

R. Riiukūnas.

usmus

Vyras tai, mat, vis vyras, 
nesvarbu luomas, ekonomė 
nė padėtis,* politinis įsitiki
nimas; pas vyrą įsigyvenęs 
supratimas gal nuo neatme
namų amžių, kad vyrui ga
lioną būti palaidam, lyti
niam ištvirkėliui ir dar pa
sididžiuoti tuomi.

Vyrams nereikia skai
čiuoti, kokis jų nuošimtis 
neištikimų savo žmonoms-
pačioms. Gal būt todėl, kad 1 
jie patys daro daugumoje 
apskaitliavimus, rašo kny
gas, daro tyrinėjimus, tarpe 
moterų - merginų dorovės, 
na, ir patys būna visa di
džioji priežastis visokių 
merginų - moterų lytinio 
palaidumo, tvirkinimo. Vy
rai mano, kad jiems valia 

l turėti daug pąčių, daug su
gulovių, daug meilužių, na, J 
ir dar priedui, aplankyti 
prostitučių namus. Tam tik
ri žinovai apskaitliuoja, 
kad ir prostitučių lankyto
jai ir jų palaikytojai yra 
daugumoj ženoti vyrai. Vy
rai pasididžiuojančiai pasa
kojasi savo įytinius gabu
mus ir tas jiems nesirokuo- 
ja nei jokiu ištvirkimu. Vy
ras jaučiasi garbingu, kad 
jis Bučiuoja svetimą mote
rį viešai ar slaptai, jam va
lia svetimą moterį myluoti, 
šokti su ja, glamonėtis ir 
visokeriopaį są/o 
patenkinti.

Bet neduok, perkūne 
dięvaiti, jei jo žmonelė -Ipa
čiutė pamerkė akute kitam 
vyrui arba išėjo šokti su 
svetimu vyru, na, o jei pa
matė pasibučiuojant, tai jau 
turi įvykti svieto pabaiga! 
Čionai bus nesvarbu, kas tas 
kitas vyras buvo, jo gimi
naitis, brolis ar idėjos drau- y 
gas, -r- nėra žiūrėta, kokios 
pasekmės išeis iš tos pa
skelbtos vainos, savo pačiai 
ir tam konkurentui! O kas 
svarbiausia, jei po tokių į- 
vykių pasidaugina šeima 
vienu nariu daugiau, na, tai 
įtempiama visokis žinoji
mas tyrinėjimui naujojo 
pribuišiaus. Kokie jo plau
kai —jų spalva, ar tokie, 
kaip tėvo; kokia nosis; pri
sinešęs prie veidrodžio, stu
dijuoja tėvas ausis — ar pa
našios į j o,-ar ne? Jei pa
vyksta surasti kofyis men
kas nepanašumas, • na tai 
būna jau “tikVas įrodymas” 
pačios neištikimybės, lyti
nio palaidumo ir visokių ki
tokių blogybių . priežastim 
poros gyvenime.

Šio šimtmečio pasauliniai 
įvykiai smarkiai sukrėtė 
senojo pasaulio valdžias, 
jųjų visą ^netikusią tvarką 
ir jų keistą moralinį'supra
timą, išgalvotu ir paremtą 
ant vyrų naudai kurpalio. 
Nes vyras tai viešpats, pra
dedant nuo Valdovų ir ei
nant žemyn iki proletaro,* 
moteris skaitėsi vyrui tar
naitė, vergė larba lytihis 
žaislas.

Vėliausių laikų įvykiuose, 
ypatingai įarybtį tvarkoj, 
suteikė * moterims tikras 
laisves, kaip tai: ekonomi
nes, politines,, sociales, na, 
ir tiktai Tarybų tvarkoje • 
moteris pasiliuosavo ir iš 
vyro vergijos. 4

Galima daleisti, /kad ir 
šioje šaly paveikė nemažai 
į moteris tarybinė ideologi
ja, na, ir Šiaip, kas tik yra 
vergiamas, tas ieško išeities 
pasiliuošavimui. Šios šalies 
moterys - merginos bendrai | 
su vyrais kovoja prieš abfel- 
ną pavergimą, bet taipgi 
Stengiasi pasiliuosuoti ir iš |

(Tąsa 5-tam puslp.)

----- -----------------2-ras puslapi* 
Laisvė—-Liberty Lith. Daily * 
Pirmadieni*, Gegužės 5, 1347..
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AR SAUGU VARTOT ATOMINĘ 
JĖG4 PAPRASTIEMS REIKALAMS?

Streptomy cinas Greičiausiai 
Gydąs Sergančius Džiova

KAIP TŪLI AUGALAI GAUDO 
IR EDA VABZDŽIUS

1

Daug kalbama, kaip būtų 
galima pavartot atominę 
jėg'ą fabrikų mašinoms suk
ti, namams šildyti, laivams 
varyti ir kasdieniniams gy
venimo reikalams tarnauti. 
Bet kol kas dar nėra išras
ta priemonių, kurios galėtų 
apsaugot žmones, jeigu ato
minė jėga būtų vartojama 
ir* taikiems, naudingiems 
dalykams.

“Jei daugiau nebūtų iš
sprogdinta nė vieria atomų 
bomba, — rašo mokslinis 
amerikonų žurnalas Science 
Digest, — pats atominės 
jėgos naudojimas civiliams 
reikalams būtų pavojingas, 
kol nėra išvystyta tinkamų 
apsaugų.” ’

GYDYTOJAI ĮŽIŪRI * 
PAVOJŲ

Amerikos Gydytojų Susi
vienijimo . Žurnalas sako: 
“Jeigu atomų skilimo jėga 
būtų plačiai vartojama, tai 
galėtų pavojingai padidinti 
žemės radio-aktingumą.”

Radio - aktingomis me
džiagomis vadinasi tokios, 
kurių atomai savaime sky
la, leisdami iš savo bran
duolių, alfa, beta ir gainma 
spindulius. O šie spinduliai 
gali žmogų susirgdinti; su1 
žaloti bei numarinti.

Minimas gydytojų žurna
las įspėja, kad jeigu papra
stame, nekariniame fabrike 
būtų vartojama ątominė 
jėga, tai nematomi ir ne
juntami atomų trupinėliai' 
galėtų pavojingai užteršt 
orą ir vandenį. Pačiame že-' 
mės paviršiuje visur yra 
šiekzbei tiek nepastovių ele
mentų, kurie irdami - spin
duliuodami skleidžia ato
minius nuodus. Be to, visa
tiniai (kosminiai) spindu
liai, skrisdami nuo žvaigž
džių, nuolat bombarduoja 
žemę. Visatiniai spinduliai 
taip pat ardo atominius 
bent .tūlų medžiagų bran
duolius, kurie todėl savo 
ruožtu skleidžia nesveikus 
spindulius.

(Sovietų mokslininkai į- 
rodė, kaip visatiniai spin
duliai skaldo atomus švino 
ir kitų metalų.)

Taįgi atomų branduolių 
trupinėliai arba jų spindu
liai jau iš pačios gamtos 
dalinai apkrečia žmonių 
valgomą maistą ir geriamą 
vandenį. O kas būtų, jeigu 
civiliai atominės jėgos'fab
rikai padaugintų tokias ato
mų nuotrupas?—klausia A- 
merikos Gydytojų žurnalas.

r ANGLIJA IR HIROSIMA
• Anglijos Cheminių Dar- 

L bininkų Uhijos Žurnalas 
gegužiniame savo numeryje 

• rašo,, jog atsirado dar ne
girdėtos ligos pas darbinin
kus. dirbančius atominiuose 
valdžios projektuose. Angli
jos valdžia oficialiai skel
bia, kad ji stengiasi išvy- 
styt atominę jėgą pramonei 
ir kitiems gyvenimo reika
lams, vieton anglies ir žiba
lo. » - j

Leiskime, kad tie darbi
ninkai gamino ne atom- 
bombų sprogimus, o naudin
giem tikslam pritaikomas 
atomines medžiagas. Aij- 
ku, jog darbe buvo varto
jamos apsaugos nuo aton# 
nių “garų” bei spindulių. 
Tačiau pusėtinai daug tų 
darbininkų jau apsirgo. Ki
ti toliau apsirgs, jeigu net 
nustos dirbę atominėse įmo-

nėse. Nes patekę į kūną 
atominiai nuodai palaips
niui veikia, ir žmogus tik 
po ilgoko laiko gali pajus
ti žalojančią jų veikmę.

Bent pora desėtkų tų 
darbininkų dėl to jau prara
do lytinį vyriškumą.

Valdininkai bandė nura
minti kitus darbininkus. 
Cheminės Unijos žurnalas, 
atsakydamas tiems ramin
tojams, primena Japonijos 
miestą Hirošimą po atomi
nė bombos sprogimo; sako:

“Gydytojai tada ištyrė 
125*Hirošimos darbininkus, 
ir atrado, jog trečdalis jų 
visai bergždžiais tapo (nuo 
atominių spindulių). Taipgi 
buvo pareikšta, jog bevai
sėmis liko du trečdaliai visų 
Hirošimos moterų, gyvenu
sių per tris mylias aplink 
pačią vietą, kur' buvo ta 
bomba Išsprogdinta.” z
ATOMINIAI SPINDULIAI 

PERVERIA MŪRUS
Didysis atominis Ameri

kos# mokslininkas prof. J. 
Robertas O p p enheimeris 
praeitą savaitę aiškino ato
minei Jungtinių Tautų ko
misijai būtin^reikalą žiū
rėti, kad jokia šalis nega
mintų atominių sprogimų. 
O tarptautiniai inspekto
riai, girdi, lengvai galėtų 
susekti atominius fabrikus, 
nepaisant, kaip tie fabrikai 
būtų slepiami: mokslinis 
instrumentai, G e i g e rio 
“kauriteris” tuojau nurodo 
atomų ąkaldymo įstaigą, 
nors jinai būtų visomis pu
sėmis storai apmūryta.

Reiškia, ir per mūro sie
nas ir per švino lubas per
eina atominės dujos, ir jų 
spinduliai gali kliudyti a-, 
pylinkės žmones, gyvulius, 
augalus, apteršti orą, žemę 
ir vandenį. '

Panašiai būtų, jeigu fab
rikas gamintų atomines 
medžiagas ir tokiems, nekal
tiems tikslams, kaip kurui, 
uolų skaldymui ir kt.

APKRĖTIMAS MILIŪ
NUI METŲ

Vienas didžiausių pavojų 
yra tame, kad atominiais 
trupinėliais apkrėsti ele
mentai gali per ilgus am-' 
žius savaime irti ir skleisti 
nuodingus spindulius.

Čia, pavyzdžiui, imsime 
valgomąją druską, kuri su
sidarius iš dviejų elementų. 
Vienas elementas yra nat- 
ras (sodium), o antras — 
chloras. Ir ypač chloras ap- 
sikrečia atominėmis dalelė
mis begaliniai ilgam laikui.

Atominėse Clinton labo- 
ra’torijose neseniai buvo 
leidžiami į druską neutro
nai, tai yra, tokios atomų 
branduolių dalelės, kurios 
neturi jokios elektrinės 
veikmės. Paskui mokslinin
kai su jautriausiais' atomi
niais prietaisais tyrinėjo tą . 
druską ir štai ką atrado: 
neutronų paliestas chloras 
druskoje jau savaime “spro
ginės” daugiau kaip milioną 
metų, • skleisdamas atomi
nius nuodus.

Mokslo žurnalas Science 
News Letter dėl to prime
na, jog nuo dviejų ties Bi
kini sala išsprogdintų bom
bų prikrito neutronų į sūrų 
jūros vandenį. “Tatai reiš
kia, — sako Science News 
Letter, — kad chloras jū
ros druskoje skleis atomi- 
ridus spindulius beni/ per

milioną metų, 
bombų pąsėkos bus tokiu 
būdu jaučiamos (bent van
denynuose) daugiau, kaip 
per milioną metų.”
. ŽMONIJOS IŠLIKIMO

v KLAUSIMAS
Amerikinis Science Dig-' 

ėst mokslinis žurnalas pa
brėžia, jog dar nėra tinka
mų apsaugų nuo skaldomų 
atomų nuodų, ir įspėja:

“Jeigu tokiose sąlygose, 
kaip dabar, būtų plačiai 
naudojama atominė jėga 
(civiliams reikalams), tai 
mes elgtumės panašiai, kaip 
tie tamsūs laukiniai žmo
nės, žaisdami su gabalais 
dinamito. Dar blogiau: 
mes ne tik patys save sta
tytume į didelį pavojų, bet 
gręstume pavojum ir būsi
moms, žmonių kartoms, jei
gu dar žmonės išliktų.”

* Gilioje senovėje išnyko 
milžiniški keturkojai drie
žai dinosaurai ,ir kiti gyvū
nai. Jie žuvo dėl sąlygų, 
kurios kenksmingai keitė 
jų veislę. O naujoviniai pa
tyrimai su atominiais spin
duliais parodė, kaip blogai 
tie spinduliai kliudo gyvių 
veislę. Dėl to Science Digest 
daro išvadą:

“Negalima užginčyti, kad 
jeigu mes neišmintingai 
vartotume atominę jėgą pa
prastiem reikalam, tai mū
sų veislė galėtų palaipsniui 
taip pasikeisti, kad ir pati 
žmonija galėtų išnykti.”

Pastaruoju laiku vetera
nais įsteigtose- ligoninėse, 
20 skirtingų vietų įvairiose 
Jungtinių Valstijų dalyse, 
pradėta naudoti naujausius 
vaistas, strieptomycinas, gy
dymui džiova sergančiųjų 
buvusių kareivių. Rezulta
tai pasirodę taip geri, kadi 
šį naująjį'. vaistą daktarai 
Chicago j e paskelbė esant 
tiesiog “stebuklinga gyduo
le.” Veteranų ligoninėse da
bar daromieji bandymai ir 
tyrimai, sako, teikia ge
riausią viltį • užtikrintai 
pergalei kovoje su džiovos

Ypač gydytojai iš vetera
nų ligoninės, esančios Hi
nes, Ill., praneša, kad gydy
mas sergančiųjų džiova ve
teranų toje ligoninėje, nau
dojant streptomyciną, pa
rodė “stebinančias pasek
mes.”

Anot Hines ligoninės fhi- 
toritetų pareiškimo, jie jau

pamatė užtektinai ir įsitiki
no, jog naudojimas strep- 
tomycino prieš džiovą su
daro ir atidengia lig šiol 
nežinotas galimybes pasek
mingam ir. greitam šios 
ligos nugalėjimui. Bet tuo 
pačiu kartu pareiškiama ir 
įspėjimas, kad streptomyci- 
nas kol kas tebesąs dar ek- 
sperimentacijos laipsnyje ir 
gali būti naudojamas tik 
tam tikrais atvejais, — tik 
kai kurios rūšies ligoniams 
— atsižvelgiant į ligos pa
vojingumo laipsnį.

Vienok svarbiausias reiš
kinys esąs tame, kad štrep- 
tomycinas gydymą žymiai 
pagreitina. O lig šiol, kaip 
žinoma, gydymas sergan
čiųjų džiova imdavo labai 
daug laiko. Lig šiol ligonių 
•sveikatos pagerėjimas eida
vo labai lėtai. Bet naudo
jant naujuosius streptomy- 
cino vaistus, esą, geros pa
sekmės pasireiškia tuoj aus.

R. M. S.
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Kokių Keistumų Kartais Būna 
Gamtoj, pas Žmogų ir Gyvūną

KIEK MOTERŲ ESAMA 
DAUGIAU, NEGU VYRŲ

Jungtinėse Valstijose mo
terų esama 232,000 daugiau 
negu vyrų, imant visos ša
lies moterų- skaičių apla
mai. Bet imant valstijas 
paskirai, kai kuriose vals
tijose randasi vyrų daugiau 
negu moterų.

MILŽINIŠKAS VAIKAS . 
DOMINA RUSUS 
MOKSLININKUS

Amerikinė žinių agentūra 
Associated Press paduoda 
paimtą iš Maskvos Naujie
nų laikraščio žinią, kad Ru
sijos mokslininkai ten stebi 
nepaprastos rūšies milžiną 
berniuką, kuris esąs tik 4 
ir pusės metų amžiaus, bet 
sveriąš net 110 svarų ir ku
rio miera per krūtinę yra 
37 coliai.

Berniuko vardas Tolya 
Kovalev, maįnięrio sūnus. 
SaVo nepaprastą fizišką 
stiprumą jis pradėjęs rody
ti, sukakus 1 metams am
žiaus. Maskvos laikraščio 
pranešimu, šis ' jaunuolis 
protiniai augąs normališkas 
ir mėgstąs paišybą.

šiųjų motinų nešiojamas 
prieš 2,277 metus atgal.1

SENELIS SU TŪBŲ- 
LIAUSlAlS DANTIMIS

San Francisco, Calif., gy- 
vena tūlas Ulisse Caiati, 80 
metų, amžiaus, turintis 'to
buliausius dantis. Jo danty
se niekad nėra buvę skylių, 
nei vieno danties niekad nė
ra praradęs, niekad neturė
jo danties skaudėjimo, nie
kad nėra buvęs pas dentis- 
tą ir visi jo dantys yra bal
ti, kaip perlai.

MAIŽIAUS ŠULINYS
Ant Sinajaus Kalno tebė

ra tas pats šulinys, iš kurid, 
pagal biblijos padavimus, 
garsusis žvdu pranašas 
Maižius padėdavo Jethro 
dukterims girdyti galvijus. 
Šis šulinys* in šiandien tebe
duoda prėską vandenį, kaip 
kad yra davęs per ištisus 
3,478 metus praeityje.

KALBĖJĘS TIKTAI 
ŠVILPDAMAS

Alcoy, Ispanijoj, buvęs 
nebyliu iki 10 njetų amž., 
Hario Plutarco Hiladilla, 
vieną karta pripuolamai pa
tyrė, kad jis gali ištarti žo
džių skiemenis bešvilpiant. 
Nuo to laiko jis per 71 me
tus savo amžiaus kalbėdavo 
švilpdamas, j

KADA AMERIKONAI? 
PIRKOSI SAU PAČIAS

Tikrenybėje yra buvę
kie laikai, kad amerikonai 
nusipirkdavo sau pačias, tyJ 
čia atgabentas pardavimui. 
Tai buvo ankstybieji Ameri
kos kolonistai, apie 1620 
metais, kurie tokiu būdu 
apsivesdavo. Tais laikais į 
Virginijos koloniją at
plaukdavo laivai, priliuo- 
dųoti moterimis, tinkamo
mis vedyboms ir kolonistai 
jas nusipirkdavo, sumokė
dami po 120 švarų tabako 
kaipo kainą už pasirinktą 
savp pačiutę. >

ŽMONOS TEISe 
DAUŽYTI LANGUS

Clevelande . teisėjas 
vachy padarė sprendimą, 
kad žmona gali išdaužyti 
visus langus, jeigu' tai yra 
jos pačios-namo langai. Jis 
paleido už tai areštuotą 
Pauliną Martoni, 54 m. mo
teriškę, prisipažinusią, kad 
jinai išmušė ’ šešis langus 
savo vyro name, kilus tarp 
jųdviejų šeimyniniams ki- 
virčiams. Na, o kas yra vy
ro, pagal, įstatymus! pri
klauso ir pačiąi. '

“VYNINIO” VANDENS 
EŽERAS , > '

Graikijoj randasi mine
ralinis ežeras vąrdu • Kas
toria, kurio variduo yra su
pilamas į bopkas, kaip vy- 
mas. Bonkose šis vanduo 
būna laikomas eilę mptų, ir 
juo senesnis — juo aukštes
nė jo vertė. ' : ’

MOTERYS SU 
KAREIVIŲ ŠALMAIS

Didžiojo Aleksandro vieš? 
patavimę laikais, vienas jo 
armijos pulkas buvo , nu
baustas už .bailumą' — ka
reiviams buvo įsakyta ati
duoti savų šalmus mote
rims, kadangi moterys , la
biau pasižymėjo narsumu. 
Todėl Salonikos apygardoje, 
Graikijoj, dar ir po šiai die
nai moterys dėvi audekli-. 
niųs šalmus tokio paties pa- 
vydąlo, koks buvo jįį

VALGOMOJI GĖLĖ
Valgiui naudojama dar

žovė asparagus, sųlyg'mok
slinio botanikos rūšiavimo, 
yra lelija — gėlė. Taigi, 
faktiškai, asparagus yra 
valgomoji gėlė.

MIEGANČIOJI GRAŽUO
LĖ PASENO MIEGANT

Okno, Švedijoj, mergina 
vardu* Karolinė Karlson, iš- 
nfiegojo 34 metus. Jinai 
užmigo turėdama vos 12 
metų amžiaus ir ’ pabudo 
būdama jau 46 metų 
mo. Iki šių dienų ji 
santi gyva ir sveika, 
rijai minėjusi savo, 
gimtadienį.

TŪKSTANČIUS METŲ 
ATLAIKANČIOS 
vynuoges 1

Viduržemio rajone yra 
taip vadinamos Muscat rū
šies vymfogės, auginamos 
ir kultivuojamos per praei
tus 3,000 metų, t bet savo 
skoniu bei išvaizda tebėra 
nei biskio\nepasikeitusios.

FANATIŠKAS
“MIRUSIŲJŲ MIESTAS”

Arti Kairo, Egipte, ran
dasi ištisas tvarkingai pri
žiūrimas miestas, kuriame 
jokis gyvas žmogus negy
vena. Taciaw namai jame 
per. 500 metų apžiūrimi ir 
aptaisomi. Tokioje formoje 
šis miestas, sakomą, yra lai
komas todėl, kad mirusiųjų 
gyventojų dvasios tenai 
šventadieniais galėtų šei- 
mihinkauti, .pasitarnaujant 
savo gyvinančioms gimi
nėms, kaipo svečiams, ir 
todęl jis vadinamas “Miru
siųjų Miestu.“

Pasaulyje yra įstabių au
galų, kurie gaudo gyvus pa
darus, nugali ir suėda juos. 
Tai dar ne per seniai suži
nota. Tiesa/ būdavo paste
bima vienų kitų augalų la-' 
puošė negyvų vabzdžių, bet 
i tai nebuvo kreipta ^daug 
domės kad augalas galė
tų gyvūnus ėsti, niekam nei 
i galva tokia mintis neatei
davo. '

Tačiau tikrenybėje taip 
vra. Mokslininkai visa eile 
bandymų parodė, kad auga
las, pagąvęs smulkučius gy
vūnėlius, suvirškina ir suė
da juos.

Lietuvos pelkėse augan
čios gėlės, vadinamos sau
lašarės, lapai virškina mai
stą ne blogiau, kaip žmo
gaus pilvas. Saulašarės la
pai suvirškina ne vien smul
kučių vabzdžių raumenė- 
liūs, bet ir paprastą gyvu
lių mėsą, — ar ji būtų ža
lia,' ar virta, ar kepta. Nei 
kiaušinio baltymas, nei sū
ris. nei gyvuliu kaulų ga
balėliai neišlaiko, — juos 
'saulašarė puikiausiai suvir
škina. 

f

Štai, mažytis mašalas 
skrenda per pelkę; jo aky
tės įsmigo į spindinčius la
šelius saulašarės lapuose ir 
vabzdelis leidžiasi žemyn, 
tupia pačiulpti, viliojančių 
syvų. Bet tuo pat akimirks
niu junta, jog kažin kas ii 
turi sučiupęs už ‘ laibyčių 
kojyčių, jis mėgina ištrauk
ti, bet dar giliau klimpsta, 
dar labiau1 įsipainioja: ė-ė, 
čia ne rasos žibėta ant la
pelio, tik būta limpamų sy
vų, kuriuose suklimpo men
kutės mašalėlio kojytės!

Mašalėlis junta pavojų, 
bet niekaip negali ištraukti 
kojukių ir visos jo pastan
gos gelbėtis niekais nueina. 
Lapo šeriukai tysta, žiban
čių sulčių lašiukai eina di
dyn, tartum augalui * seilės 

•teka, skanaus kąsnio belau
kiant. Tuoj mašalėlį apkabi
na kokia dešimt šerelių. 
smaigia. klampina, prigir
dė. Koki pusvalandį lapas 
esti susilankstes ties gro
biu ir kai jis išsitaiso, žu
vusio mašalo žymes tegali 
pastebėti — sparniukus, ko
jytes; visos minkštosios da
lys augalo - grobuonie jau 
suėsta.

Botanikos vadovėliuose, 
kuriuose apie įvairius auga
lus žinyba dėstoma, randa
me ir daugiau panašių pa
vyzdžių, kaip tūli kiti au
galai taip pat gaudo ir ėda 
vabzdžius, kurie tik prie jų 
prisiartina. * Tokiu būdu ir 
kitas augalas., vadinamas 
musmiris, suėda pagautus 
gyvūnėlius. Apskriti šio Au
galo lapai ūmai susivožia, 
kai tik ant jų užeina strai-% 
gė. šliužas, ar kitas gyvū- 
nukas. •

Vandeninių augalų gro
buonių yra vadinamas gum- 
balapis. Vidurvasarį kai 
kur tekdavo matyti tven
kinio paviršium stvpsant 
stiebelis rausvai geltonais 
žiedais. Tai gumbalapis. 
Mirkstančios vandenyje jo 
šakelės turi smulkiai kar
pytus lapelius ir greta jų— 
daugybę, gumbelių, pipiro 
grūdo didumo. Kiekviena
me tokiame gumbelyje yra 
plyšelis/ jis iš vidaus už
darytas mėlynomis durelė
mis. Šios durelės tesidaro 
vien į’ gumbelio vidų ir

greitai pačios savaime už 
sidaro. Aplink gumbelio 
plyšelį ir ant,pačiu durelių 
priaugę šerelių. Vos tik 
kuris smulkiųjų gyvūnėlių, 
beplaukdamas, paliečia du
relių šerelius, tuoj šios at
sidaro,- gumbėlis . nutveria 
gyvūnuką ir praryja. Gum- 
beliuose galima rasti tikros 
uodu vikšrų ir šiaipjau 
smulkių vandeninių gyvū- 
nuku kapinės — visi jie žu
vę šiame žaliame kapinyne.

Kai pasitaiko gyvūnas di
desnis už gumbeli, pavyz- 
džiui — buožgalvis (kūja
galvis), tai gumbalapis te- 
ryja jo dalį, — kiek gali 
apžioti. Ilgai kovoja kūja
galvis, stengdamasis išsi
sukti, bet gumbalapis jį 
stipriai laiko, nepaleidžia 
grobio; . *

Įstabūs ir vadinami ąsot- 
lapiaL Šie augalai kimba 
prie medžių kamienų, vy
niojasi aplink juos, jlipdajni 
i pačia viršūnę. Ąsotlapių 
lapai ištyse plonais siūlais 
kurių galai baigiasi žaliais 
ąsotėliais. Ąsotėlio dugne 
esti skaidrių sulčių. Vabz
džiai mėgsta visur landyti, 
smaguriauti. Jie nei nema
to, kad ąsotėlis viduje yra : 
visai lygus, tartum vaškųo 
tas. Neatsargūs svečiai /su
lenda į vidų ir nuskęsta / 
nuodingose sultyse, kurios 
suėda jų kūnus. x Ąsotėlių J- 
dugnuose visuomet yra ne-<$ 
gyvų vabalų, drugių,wskruz 
džių ir kitų vabzdžių.

E—tis. s

KIEK BEMOKSLIŲ . 
TEBĖRA PASAULY

Visoje mūsiškės žemės 
planetoje apie trys ketvir
tadaliai žmonių nemoka nei 
skaityti nei rašyti. Tokį
faktą paskelbė Dr. Howard* 
E. Wilson, vienos švietimo 
organizacijos direktorius, 
stengdamasis į tai atkreipti 
domę Jungtinių Tautų sky
riaus mokslingumui ir kul 
turai skleisti pasaulyje.

B?

Fred A. Hartley, New J er-* 
sey repubiikonas, aršiausio ;
priešdarbininkiško bi liaus p irs- 
lys kongresui. Per laikus bu
vęs didžiausiu darbininkų 
priešu, Hartley dabar pasinau
doja savo pozicija House La
bor Committee pirmininkystė- 
je, kad atimti nuo darbininkų 

teises. Visa Amerika dabar 
pasinėrusi protestuose prieš tą 
bilių. Ir jeigu pakankamai tų 
protestų gaus, padėtis nėra 
bevilti^ sako žinovai. Protes
tai siunčiami pe tik jam, bet 
visi rašo ir favo kongresma* 
nams prašymus - raginimus 
tik balsuoti, bet ir, kovoti 
tą bilių.

3-cjas puslapis................. ..... . .. .
Laisvi Liberty Lith. Dajly 
Pirmadienis, Gegužės 5, ,1947
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žiu nebuvo. Rąik į istoriją pasižiūrėt.
—Man vistiek... Dešrom už pasižymė

jimą vaišino... a? Joukun darbs, mes su 
generolu iš senų laikų.,. ,

— Svarbu man — pažįstami ar ne! 
Faktas yra. Nesigirsiu, gal dar geriau 
pažįstu. Visai jis ne generolas tada^buvo, 
o mano adjutantas...

—Cho! Adjutantas jūsų! Joukun 
darbs b...

' Ponai, — ėmė skirti klebonas, — 
duraka valiajete! Mes ir nebaigsim to 
susirinkimo.

—Tegul būna devynioliktais^ aš tik 
norėjau pasakyt, kad aštuonioliktais ge
nerolas paėmė septynias armotas...

— Ir vėl! Ba-ba-ba! Ką, aš vaikas esu, 
kad man reiktų pataikauti. Galiu doku
mentais įrodyti, kad Pakuckas buvo ad
jutantas, o kad jis generolas būtų — pir
mąkart girdžiu. Nežinau, kada burmis
tras jį iš kapitono padarė generolu.

—Na, tegul bus kapitonas... joukun... 
Nenorįu kalbėt. Galite jį ir viršila pada
ryt. Kas matė pulko metraštį, matė — 
viršila, ar...z

— Vėl! Pats nepriklausomybės, kovose 
dalyvavau ir žinau, kurį laipsnį kas ga
vo... Burmistras kelintą kartą mane nori 
kompanijoj durniumi padaryt.

—Dieva gink, ar aš sakiau, kad jūs 
durnius?! t

— Kas sakė, kad ne jūs!
— Durnius?

• — Perspėju! Dar kartą pasakykite...
— Domine ..; Meskite! Dėl pūstiakov, 

taip sakant, susikabino. Ech, išgėrėm po 
nykštuką, o pešamės lyg monopoly! Ču- 
daki jūs, čudaki!
• — Joukun, gal'ir devynioliktais, nepa
menu/1P rašom nepykt, kągi, jeigu užga
vau ! , *

— Nereikia savo nuomonės kyšiaut! 
Kas aš jums, vaikas, ar ką?!

Kai burmistras tik .paėmė nuolaidu
mo taktiką, Sungaila staiga dar labiau 
įsižeidė, ko iš tikrųjų vį$fir lauke.

—* Ponai, negražu!’— puolė dabar vi
si ramint. — Iš tikrųjų, mes kaip vai
kai. .. ' 4

— Vaikai! Seniai prieš mane ta kom
panija varoma. Vakar, sakau, ponai, ar 
lošite?... — tai visi mirkt mirkt ne, 
užimti esame... M*es geri, męs šyentučiai. 
Tfu! Pasakysiu, jeigu nuo manęs bėga
te, — išeinu iš tų valdybų. Maža nauda 
man!
.— Kuo mes čia kalti, aš nežinau, po

nas Sungaila ... Atvirkščiai, mums, 
tamsta, visuomet ir visuomet pageidau
tinas. ..

—Na, na, na!"Diplomatija! Nemėgs
tu, kad į akis meluoja. Žinau gerai —- 
visokias kalbas pramano. Sakykite, — 
ne iš mūsų kompanijos išėjo, kad:aš gir-* 
tas į šulinį įkritau?! Niekam daugiau 
nebuvau pasakojęs... Išeinu —■ ir žinoki
tės! Seniai prieš mane...

. Sungaila ištikrųjų pakilo, bet kad nė 
vienas jo šį kartą nedraudė, neužsipuolė 
atgal kviesti, lodinti, tai jis ganą ilgai; 
ieškojo savo skrybėlės, o suradęs dar vis 
skersas trynėsi, kol išėjo pr(o duris.

Sungailai įgėrus, tokie kapryząi daž,- 
nai kartodavosi, ir labai dažnai jis tekda
vo raminti kaip vaikas: atsiprašinėjant, 
atsiimant savo žodžius. Ilgainiui ' visb 
tielŲ apsiprato, kad, gerai žinojo Sungailą 
išeisiant, bet netrukus vėl grįšiant.

Durims užsitrenkus, klebonas pastebė
jo:- • • M-

— Tai mat, žmogus^., domįne..
Pašto viršininkas pertraukė kleboną:

- —Čiorts, jis už durų klausęsi*,.
• Tik nėspėjų taip.pasakyti viršininkas,

kai ištikrųjų atsidarė.- durys, ir. lyg 
griausmas įtrenkė Sungaila: ' “ 1

<— Ką; “klausosi”?! Kas klausosi?! 
Ot, taip ir. maniau, kad.apie mane tokia 
nuomonė! Tyčja pasiklausiau -—patik
rinau. Nieko sąu, graži- nudmonė, kaip 
apie šnipą*.. Tfu! §tai. jūsų, draugišku
mas! - , z

Pašto viršiųinkąs suTnišo^ pradėjo at
siprašinėti, pasakoti, durstyti čia iš . vie
no, čia iš kito galo. Priėjo jis prie to, kad 
sakėsipątą visuomet taip daręs; jęigu:iš
einąs'. anksčiau, visuomet paklausąs, 
ką apie jį kalba. Juk čia nieko* blogo, 
sakė jis, — kiekvienas.žmogus smalsus.

Saulėtoji Florida - 
Ar Visiems?

(Tąsa)
Su pašto viršininku Barniškis buvo 

neišskiriami draugai, — kviesliai, pa
siuntiniai, sumanytojai. Ko vienas norė
jo, — antras neatsisakė. Pirmasai prasi
žioti nespėjo, antras tarė:

— Žinau; žinau, bratuli. Nori kad bū- 
bną leisčiau...

— Iš kur tu žinai, čiortas! Tikrai tą 
norėjau sakyti... ‘ ' ♦ <

— A, žinau, ir nieko nepadarysi... 
Tai ve, koks tas mokytojas buvo!
Mūsų provincijos auklėtojo aptarimas 

reikalauja ilgų ir kruopščių studijų, ir, 
skaitytojas, atleisi, kad autorius staiga, 
palikęs besėdinčius ponus, įkibo į moky
toją ir šimtai žino kur nuėjo.

Grįšime į seniai paliktą kompaniją, 
pažiūrėsim, ką ponai dėl paminklo pri
šnekėjo. Ir štai skaitytojau, kai tik mes 
duris pravėrėme — matome vėl pilantį 
mūsų naują pažįstamą Barniškį sve
čiams po taurelę.

* Čia pakala, šlaunį kasydamas, Sun- 
gaila:

— Sutinku su klebono nuomone. Pa
darykim zovada jojantį, o užpakaly ko
kius du šunis... dar supančiotus kryžiuo
čius. Ot, tai gerai būtų!

— Juokun darbs, kam čia šunys! — 
pasipriešino burmistras. — Aš kaip mie
sto galva...

Sungaila tik ir laukė, kad galėtų įžny
bti burmistrui. Tas veikėjas jau tokį bū
dą turėjo: išgers kiek — būtinai nieko 
nenori klausyt, rėkia, viešai vieną giria, 
pavyzdžiu stato, o kitą kurį nusitvėręs 
murkdo savo skystų žodžių dumble.

— Atiduokit tą projektą burmistrui... 
Matau, kad Dirgelevičiui niekas neįtin
ka... arba tegul įsteigia už surinktas au
kas vaikams Lopšelį... Vaikais, ponas 
Dirgelevičius mokės pasirūpinti...

Burmistras pasijuto įžeistas. Visi ži
nojo istoriją su jo viena tarnaite, kurią 
pasistengė apdovanoti bUrmistruku, o 
paskum, kaip pasileidusią, praginė.

— Ponas Sungaila! Sveikas, mane*nu
sitverėte. Atvirkščiai, aš ne prieš pamin
klą. Sakysime, tai būtų miesto papuoša- 
ląs, —įraudęs ir susivaldęs aiškino Dir
gelevičius. — Nesuprantu, kam čia pri- 
mest lopšelius.^ Visuomenišką darbą 
svarstome... o asmeniškai pradedame...

— Kolegos, nedarykim pašalinių eks
kursijų, — pabeldė paišeliu teisėjas ir, 
pamatęs, kad visi tuo tarpu* pakėlė tau
reles ir kas sau išgėrė, pats greitaf už
vertė, nusišluostė lūpas, ieškodamas kaž
ką pasakyti. — Argumentai... vadinasi 
iš juridinės pusės ... — Bet pasijuto vi- 

• sai užmiršęs, apie ką ėjo kąlba, susigrie
bė ir kreipėsi į visą laiką tylėjusį antsto
lį, kuris filosofiškai laikė parėmęs galvą 
nykščiu ir pasakojo apie keistą, iki šiol 
negirdėtą atsitikimą: kažkoks jo pažįs
tamas važiuodamas kažkaip krapštė no
sį... Tuo .tarpu ratai trinktelėjo, pirštas 
kilstelėjo <ir nosį tasai ponas taip susižei
dė, kad*., nieko, vis nieko — gavo kraujo 
užnuodijimą ir baigta*. Vakar palaidojo. 
Buvęs Apygardos teismo sekretorius.

— Antstolis, rodos,' turėjote pasiūly
mą...,

Antstolis šiek‘tiek sukrutėjo ir, rodos, 
am labai sunku ir pikta buvo, kam jį už- 
” dė:

Ne... _____ __
visą vakarą nepasakė, ^iors atrodė, kad
* i gali staiga pasakyt ką lotyniškai ar 

ip, nes buvo kelis* kartus beprasižio-
s, bet kiekvienu kartu vėl po to susi-

Sungaila pasidarė įžeidus ir reagavo 
kiekvieną burmistro žodį. Su juo višuo- 

taip buvo,—turėjo ką nors nusitver
ei. Vos spėjo burmistras kažką užgriebti 
“w praeities ir pasakė:

— Atsimenu, kai generolas Pakuckas 
rvo aštuonioliktais metais Vyties Kry-

i.. Sungaila ir įkibo;
—Atsiprašau, visai ne aštuonioliktais! 

ioliktų metų rudenį...
— Joukun įarbs, ponas Sungaila, aš 

generolą pažįstu ir Liepojuje veikė- 
lietuvių rately... žinau tiek: įteikė 

ryžių už pasižymėjimą' ties Širvin- 
Atsimenu, aštuonioliktais metais... 
Sakau, kad ne astuonioliktais! — 
j kumščiu i stala Sungaila. — Kiek-

, v

- ištarė jis ir daugiau nieko
t

%Ęrd'vi
daug ir patogios — teatrų 
stiliaus. Gražios publikos 
prisipnko- Vietų tuščių" ne
liko į trumpą laiką, Ispanų 
tautas publika, išėmus kęle* 
tą kitataučių. Visi.užsilaikė: 
kultūriškai, ramiai. Būva 
ir juokų... Tačiau juokas be- 
pe.rdėtasr-vietoje ir. atatin
kamų laiku.
' Paveikslai intriguojanti: 
vienas švarios satyros, ant
ras dainų-muzikališkas jū- 
dis. Rinktinių artistų-dai- 
nininkų suvaidintas. Var
dų . neklauskite — neatsime
nu. Atleisite!. Nemaniau, 
kad turėsiu raportuoti.

Programa duoda . vieną 
dieną ispaniškų filmų, o ki
tą angliškų. Mainant fil
mas, pripratina ir ne ispa
nišką publiką lankytis. Vie
ta palaikyti atsieina bran
giai. Mišri publika — pri- 
dečkas įplaukoms padidinti. 
Stebėtina, kad jie gali iš
laikyti. Reikia manyti, kad 
jų^tautiečiai gerai koope
ruoja. Gerąs pavyzdis 
mums, lietuviams.

MIAMI
Miami — Floridos raska- 

žių - prašmatų — aukšto 
kalibro spekuliantų pasi- 
linksmiųim. metropolis. Žie
mos sezono turčių rojus. Iš
augęs - ' išsiplėtęs, abipusiai 
krantų užlajos — Bisęayne 
Bay, —>. miestus. Dvynys 
miestas: rytų šohę įlankos į- 
sipilietinęs. Miami Beach’- 
ius, o. vakarų •— Miahii.mier 
stas, . •

Be a c h i u s
Miami ^Beachius — maža 

sala — siaura žemės juos
ta. Rytų j krantus’ skalauja 
Atlantiko jūra, o vakrų 
Biscayne Bay.- Apstatyta- 
apibudavota aukštais pas
tatais - koteliais. Bokštai 
iškilę į „aukštį mirguliuoji 
raižo erdvę. Prabangos pa
statai. Hum,., Kiek čia daug 
jų esamą! Kiek įdėta išmin
ties architektų bųdinkų

braižinių galvosenai!
— skirtinga 

chitektūra.
Kas gyvena tokiuose gi

gantuose?' Aišku, ne bied- 
niokai. Aristokratija tur
čiai šalies, ir gal pasauli^, 
suvažiuoja papuotauti -pa
ūžti. "Pastovių gyventojų 
mažai — trejetas desėtkų 
tūkstančių. Al Caponis, vie-' 
nas daugelio typų, čia gra
žią - saugią užvėją turi — 
jau dabar ne: mirė.

Miami Beachius valdosi 
atskirai — Miami miestas 
nesikiša į jo reikalus. Ad
ministraciją - valdžią renka 
vietos gyventojai, Sava'val
džia supranta savus geriau 
—valdo - daboja sulyg jų 
modelio, kad nesudrumstų 
kas nuotaiką - klegesį puo
taujančių ponių-ų. Sueigėr 
lių - gimtadienių netrūksta 
kasdien. Dienininkai “svar
biais” sueigėlių, užrašais 
mirguliuoja — vieni už
braukti, kiti šviežiai įra
šoma. Slidžiai - greit-dienos 
bėga sėdžiant prie stalų, bo
kalais su putojančiais-kŲ 
birkščiuojančiais gėrimais- 
kokteliais apkrautu.

Paimtas smalsumo, įėjau 
į vieną prabangų hotelį pa
tirti kambarių kainą. Kam
barys, ne sezone, keturi- 
penki doleriai į parą. Sezo
ne, kiek gauna: dvidešimtį 
ar daugiau dolerių ima. Oh, 
galvoju. Ve, kaip doleris čia 
slidus - mažas! Neveltui iš< 
bustyta išpopuliarizuota 
vieta.
Natūralu, kambariai brant 

gūs, žemė brangi. . Sklypų- 
lotų kaina iškelta dangaus 
aukštumo. Lotai*vandenyje 
parduodama: Sakysite fan
tazija. Oh, ne. Lotai nakčia 
iŠ* vandens dygsta. Eik 
vieną dieną:.žuvys narsto—- 
vanduo, o ryt; jau lotas iš
dygęs. . Iškaba-nurodymai, 
kokis namas galimą staty
ti.... . .

Ar- galimas daiktas? Ki
tas klaus. T a i p . Štai,

įrodymas: pastato hydrau 
lišką mašiną vandenin, pri
jungia stofą ryną prie inžį- 
no, iri užkinkyta mašina, 
purkščia-spiauja iš rynos 
purvus į reikiamą vietą, 
kiūrėk, už kiek laiko, lotas 
iškyla iŠ vandens. Artificia- 
lių šalelių, panašia metodą 
supiltų, čia auga skąičius 
kasdien. Par eikalavinių 
žemės daugiau, negu turi. 
Kaip visus patenkinti ? Ka
sa iš vandens žemę ir ant 
jos sodina - stato gigantus 
batelius.: • .

Dąleiąkime, agentas dir
bą New Yorke. Na, jis ima 
ir gauna klijentą, norintį 
pirkti*lotą Miami Beachiu- 
je. Ar manai jis neparduos? 
Visada! Ar pirkėjas žino, 
ką perka? Aišku, ne. Agen
tas parodys mapas, gražiai 
atrodančias, išpuoštas, ko
telių braižiniais, ir kitais 
patogumais. Pagautas agen
to. įtekmėn, nusipirks lotą. 
Kelionė ilga nuvažiuoti^iki 
tu nuvažiuosi, tai lotas bus 
supiltas ir išdžiuvęs.'

Daugelis panašiais pirki
niais apsigauna. Nuvažiuo
ja, pamato ir daugiau nesu
sirenka. Pinigai pas.'žąsį— 
negausi. Matote, kokių prie
tikių pasitaiko-sviete. Da-> 
bar, gal tiek nėra?* Kele
rtas metų atgal, čia labai 
daug, kas balos šmotą nusi
pirko ir paliko agentams.

M i e s t a s
Miami — pietų Floridos 

didmiestis. Gyventojų' turi 
arti dviejų šimtų tūkstan
čių. Lygus - plokščias — 
kalvų - pakalnių neturi. Gu
li mažai aukščiąu jūros pa
viršiaus. Jūra, issisiūbavusi 
gerai, galėtų panardinti 
miestą. Vienok, normališko- 
se sąlygose nėra pavojaus. 
Viesulų kryptis dažniau pa
sitaiko iš vakarų *— iš saus- 
žemio. * .

Vandens turi: jūros ir u- 
pių. Rytų-, krantus plauna 
įlanka — Biscayhe Bay, o iŠ 
šiaurvakarių upė Miami per 
miestą plaukia į jūrą. Šiau
rės miesto daly upė —Little 
vingiuoja į užlają, o pietų 
krašte Gables Kanalas. Kaip 
matome, vandens ne stoka 
nei sūraus, nei prėsko. *

Namai miesto centre di
deli. Keletas aukštų Vieš-

bučių-hotelių randasi ir kP 
tų pastatų — visi šviesiai 
dažyti. Netoli iš centro,* į 
šiaurvakary senas miestas 
prasideda.' Namai maži-se- 
ni. Kitas namas visai rne-? 
tinkamas gyvenimui. O gy- 
vena žmonės. Nustebau, — 
staiga pasikeitė išvaizda 
namų. Vieni pastatai čia 
akį žavėja, o kiti, žiūrėk, 
visai priešingai išžiūri.

Tėmiju — kas gyvena to
kiose pašiūrėse. Ilgai abe
joti nereikėjo — pasirodė. 
Manote, čią turčių rasi? Ne. 
Gyvena negras, — vargo 
pelė. Nors gamta visiems 
viena, o\ gyventojų buitis 
skirtinga. Nėra čia* gražių 
darželių . - palmėmis, apso
dintų sėdybų. Nykūs name
liai, gatvės be šaligatvių. 
Menkai aprengti vaikai bė
gioja - paroduoja gatvių vi
duriu. Tokia medalio antra 
pusė!

Tačiau centras miesto su 
šaligatviais. Gatvėj plačios- 
švarios, apsodintos palmė
mis ir kitais tropiškais me
džiais. Toliau kiek, gatvės 
stovi be šaligatvių, arba su 
sulužusiais — žole užaugu
siais. Nori pasivaikščioti"— 
eik gatve. Gal čia pėsti ne
vaikščioja? Kaln šaligat
viai? Papratus prie šaligat
vių, tai atrodo, ką trūksta.

Miestas užvestas gerai: 
pietų-šiaurių linkme eina 
avenės, o rytų-vakarų — 
gatvės. Sritys-zonos išsilieja 
iš Miami Avenue - Flegler 
Stryto kryžkelės. Susipažin
ti ilgai neima. Radai gatvių 
mazgą - centrą — turi visą 
planą.

(EĮus daugiau) ,

FRANCIJA NEGAUNA 
ŽADĖTŲ KVIEČIŲ Iš 
JUNGT. VALSTIJŲ

Paryžius Franci jos 
žemdirbystės ministerija 
pranešė, kad Jung. Valsti
jos vasario mėnesį'• šiemet 
žadėjo Franci j ai 530,000 
tonų kviečių, bet neištesėjo; 
todėl dabar turėjo būti su
mažintas frkncūzams duo
nos kiekis iki' pusės svaro

NEWARK, N. J,

• METINIS KONCERTAS IR ŠOKIAI 

" 'RENGIA SIETYNO CHORAS

ŠEŠTADIENĮ

t Gegužės

May-
Pradžia 7:30 v. v 
• -ĮŽANGA $L1Q 
< (su taksais)-

* SIETINO CHtJRO VYRŲ OKTETAS
. .. ... ya4°XaW.aInas J’lOZQ Simeleyicwu?. \

■■ 1.IETIMI SALE.IE
■ * * * * * • ' • • • ,

•v Programa sųsjdės ię SIEiTYNO CHORO, vado vaujant WALTER ŽUKUI' Taipgi bus ir k&i 
talentai, priklausant Chore. r

>—<—T—■.—

' Duetas^ Ona Stebinau, ir Dpris Dęvęcką, 
Piano Solo -— John Simelęvįčius. 
Siętyno-Choto Vyrų Oktętas,

C7

GERTRUDE UUNSKAITĖ 
\

. 180 NEW YORK AVĘ. . .
' . ‘ ŠOKIAI NUO 9:30 V. V.

goprąno Soljste — Gertrude Ulinskaite, 
iš Waterbury, Conrų .

Lillian ir Walter Žįimelevičius.Duetas

Po Koncerto Šokiai Prie Pavidis Radio Orkestras
— Užkviečia Rengėjai.
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Baltimore, Mi
Iš Istorijos — Pirmos Darbi
ninkų Kovos už Geresnį Būvį

Kada vėl reakcija dūksta 
prieš organizuotus darbinin
kus ir liaudies demokratines 
teises, tai yra pravartu pa
žvelgti į praeities darbo .žfho- 
nių kovas už geresnį būvį. Ar 
yra skirtumų tarpe šių dienų 
darbininkų kovų ir kovų, ku
rias jie vedė praeityje prieš 
besivystantį monopolistinį ka
pitalizmą ?

Pamate skirtumų nėra. 1803 
metais kovojo Maryland© 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 
kriminab’u prasikaltimu ir 
konspiracija prieš fabrikantus.

Dabar gi, kongrese reakci
ninkai stengiasi pravaryti pa
našius įstatymus, 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 ture-

F.W.Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel Virginia7-4499 ‘

jo net tris streikus, reikalau
dami pakelti algas, nors tails 
laikais buvo įstatymas, kuris 
algų pakėlimą laikė prasižen
gimu. “Cardwainers,” taip ta
da vadinę 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 Baltimorėje 
įvyko pirmas visos šalies uni
jų suvažiavimas. Jis parodė 
didelę darbininkų drąsą kovai 
už geresnius reikalus.

1877 metais pramoniniai 
kapitalistai nusprendė suma
žinti gamybos išlaidas. Jie nu
tarė visiems darbininkams nu
kirsti 10 nuoš. algos, kurie už
dirbo daugiau, kaip $1 į die
ną. Pagal jtj planą algos dar
bininkų turėjo būti1 į savaitę 
$5 arba $6.

Pirmiausiai Baltimore ir 
Ohio gelžkelio kompanijos 
darbininkai, atsakydami 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 federalę 
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

J. j. KAŠKLAUČIUS, M. D.
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

SV

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

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

Išskiriant trečiadieni 
.ir sekmadienj.

Joseph Garszva 
Undertaker & Embalmer 

s Manage? , 

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Laisvoji Sakykla ““ **■* ■ **1 Montreal, Canada
(Tąsa nuo 2-ro pušį.) 

priespaudos - vergo-vyrų priespaudos - vergo
vės. Nežinia^ kas galėtų iš
spręst šį “moterų-merginų 
lytinį ištvirkavimo klausi
mą” — gerai, ar blogai tai 
daroma, ir ar bus žmonijai 
naudos iš to? Bet tik jau 
ne vieniems vyrams pri
klauso tas dalykas spręsti!

Katalikiškosios dvasiški- 
jos hierarkija, pradedant 
nuo aukščiausiojo iki že- 
miausiojo, užtėmiję gražią 
(nors ir; “nešvarią,” pagal 
jų bibliją) moteriškę, ne- 
rimdami savo kaily stengia
si kaip nebūt prisigretinti 
prie tų gražiausių gamtos 
tvarinių, puikiausių žiedų 
žmonijos, — ypatingai per 
išpažinti bando įsiskverbti į 
gražuolių sielas, ir per kito
kius patarnavimus, nesi
liauja vedę į pagundas mo
terėles, nesvarbu kiek kai
nuotų tas jų užmačių pra- 
vedimas.

Aukšti valdininkai,, men
kesni valdininkėliai ir šiaip 
visokių bizniškų ir kultūri
nių įstaigų perdėtiniai - vir-

ekonominius reikalus, virtoi i 
politines. Ir jos 1877 metais 
jau dalyvavo Baltimore mies
to rinkimuose. Ir darbininkai 
būtų išrinkę savo majorą, bet 
kapitalistinių partijų rinkimų 
mašina suklastavo balsų skai
tymą.

šios darbininkų kovos pa- 
akstino prie dar 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.

Atšiprašome. ‘— ši kores
pondencija anądien dedant 
laikraštin tapo sumaišyta su 
kita korespondencija, todėl 
čia ją Ištisai talpiname, kaip 
ji buvo parašyta.

šininkai, seni ir ne

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

TeL ŠOuth 8-5569

Matthew A. 
BUYAUSKAS

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

DIREKTORIUS 
i »

visaij 
jauni, šioje išnaudojimo si- 
stėnioje išduoda visokias 
malones, pagalbas, patari
mus ir kitokius susimyle- 
jančius patarnavimus • įjet 
moteris -’merginas, kurios 
gražios,. patrauklios ir ku
rios sutinka lytiniai ištvir
kauti su jais. •

Generolai ir visokie ka
rininkai išduoda savo šalies 
reikalus, slaptingas žinias, 
pastatydami tūkstančius ir 
milionus žmonių gyvybių į 
pavojų, moteriškėms, ku
rios išsilavinę šnipinėjimo 
amato, bile tik jos sutinka 
ištvirkauti su karvedžiais. 
Neliuosi nei gydytojai, nei 
tų tyrihėjimo moterų ištvir
kavimo knygų rašytojai.

Vyras, kiek liečia šį 
klausimą/ pralenkia visus 
gyvūnus. Gyvūnai, kiek ži
noma, neprievartauja ‘pa
taičių, bet žmonės — vyrai 
vartoja žiauriausias^ prie
vartas, net ir gyvastis ati
ma nekurtoms užsispyrė
lėms, kurios nepatenkina 
vyrb gašlumo.

Pasaulis kol kas tvarkosi 
ant jėgos; kas ją turi ir 
valdo, tas turi didesnę tie
są ir teis£. Vyrai per am
žius turėjo užvaldę visokią 
jėgą; jie buvo Valdytojai ir 
kariautojai, dvasiškiai ir 
svietiškiai mokytojai, viso
kių dorovių išmislytojai ir 
patarėjai, pirkliai ir parda
vėjai, vergėjai ir vergiamie
ji, vyrai leido ir tvarkė į- 
statymus, rašė knygas įr 
kiek galėdami gerbe ir pa
laikė privatinę nuosavybę, 
žinoma, daugiausia kiek lie
čia jų pačių reikalus. O 
moteris prižiūrėjo namus, 
valgį gamino, vyrus ir šei
mas maitino, kūdikius gim
dė, augino ir; kaipo priva- 
tiškos nuosavybės dalis, tu
rėjo būti labai ištikima sa
vo vyrui, neturinti jokių 
teisių. f

EvoliueijbšHr revoliucijos 
keliu keitėsi valdžios, jų į- 
statymai ir visokios pažiū
ros į žmonių dorovę.

. Kas liečia pąžiūrą į mo
terų - merginų dorovę, tai 
tik tarybinė tvarka perkei
tė arba paliuosavo ir iš vy
rų vergijos, kada moteris- 
mergina gavo teisę ir progą

viėtas ir visokius darbus, 
nėra ekonominiai priklauso
ma nuo vyro malones.

Moteris yra žmonijo's gim
dytoja, nešiotoja ir auginto
ja. Na, ir moteris, būdama 
tokia čampijonė žmonijos 
palaikymui, dar turi būti 
vyrų tyrihėjama, nagrinėja
ma, koks jų nuošimtis iš
būna nekaltybėj iki apsive- 
da, kokis jų riubšimtis pūsi- 
tenkiha lytiniai tik sū savo 
įstatymu pripažintu. vyru, 
koks nuošimtis -turi meilu
žių, apart savo vyro. Varg
šai renka iš visokių šaltinių 
žinias apie merginų-moterų 
dorovę arba nedorovę, taip 
labai stropiai susirūpinę, 
labai smulkmeniškai ir rū
pestingai aprašo knygose 
žmoniaji kenksmingus apsi
reiškimus, daro tyrinėji
mus. Jei ko, tai gal dar pa
siųs šį klausimą į Washing- 
toną Ne-amerikiniam Komi
tetui utyrinėti”,, kuris, be 
abejonės, suras, kad tai “ko
munistų kaltė”, o valdinin
kai skubės išleisti naują į- 
statymą prieš tą pavojų!...

Šis klausimas liekasi atei
ties žmonijai išspręsti.

Žmonija, nesulaikomoje 
pirmynžangoje, po teisinga 
marksistines idėjos vėliava, 
maršuos pirmyn, palikdama 
visokias netvarkas, vergi- 
jas,Jų netikusius įstatymus 
ir neteisingus dorovinius 
papročius tolimoj užmaršty.

LYNČININKAI APŠAU
DĖ KALĖJIMĄ

Pell City, Ala. — 400 bal
tųjų lynčininkų apšaudė ka
lėjimą, mėgino į jį įsilaužti, 
išplėšti negrą kalinį R. E. 
Hunt’ą ir nužudyti. Bet poli
cija sulaikė linčininkus. 
Hunt kaltinamas už baltos 
moteries išžagimą.
PLIENODARbFniN-
KŲ STREIKAS

Indiana Harbor, Ind. — 
Sustreikavo ■ 14,000 plieno 
darbininkų prieš Inland 
Steel Ko., reikalaudami 15 
centų priedo valandai.

Choro Reikalai r ......
Atėjus pavasariui, artėja 

Vilijos Choro išvažiavimas į 
Torontą. Rūpesčių nepaptaštai 
daugi choro valdybai, o ypa
tingai choro pirmininkui B. 
Petroniui, kuris, aprirt choro 
reikalų, turi šiais metais ne
paprastai daug rūpesčio ir as
meniniais ^reikalais, artinantis 
vedybų laikui su, jauna choris
te Jadze Dedonytė. Valdybai 
reikia rūpintis sustatyti choro 
programą ir ją priruošti, cho
risčių naujos uniformos, o už 
vis svarbiausia, tai sukėlimas 
pinigų, kurių choras niekad 
perdaug neturėjo ir neturi. 
Idant gavus kokią pagalbą iš 
kitų draugijų, buvo pakviesti 
atštovai nuo pažangių draugi
jų dalyvauti choro valdybos 
posėdyje., Į posėdį atsilankė 
Literatūros Draugijos abiejų 
kuopų atstovai ir MLSDR 
Draugijos.

Pasekmėj to, Literatūros 
Draugijos ’ abi kuopos sutjko 
surengti choro naudai vaka
rienę. Vakarienė įvyks gegu
žes 17 d., Bovet salėje, Fron
tenac. Gautas pelnas bus skir
tas choto naudai.

Taipgi chohas, prieš išva
žiuojant į Torontą, rengs savo 
koncertą Montreale, kuriame 
bus išpildyta ta pati progra
ma, kurią duos Toronte. Kon
certas įvyks gegužės 25 d., 
Vytauto Kliubo salėje. Mon- 
trealiečiams bus duota proga 
pamatyti Vilijos Chorą pačia
me jo grožyje ir meniniame 
išsilavinime. Ta proga mon- 
trealiečiai turėtų visi pasinau
doti.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer^\Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that ’License No. 
RL 9567 has been issued to the undersigned 
tQ sell beer, wine and l.ltuxor at retail under 
Section 107 of the ’Alcoholic leverage Control 
Law at 411 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH ZEIDAT

HELP WANTED-—FEMALE
reikalingos Moterys

MOTERYS • •
Atskyrimui skudurų. Ger* alga. Kreipkitės J

195 M. Y.
<10R

erčiomis. Mergaitė btlvo per- 
šauta į pilvą balandžio 14 d.; 
gyvenanti Lachinėje. ~

Vaikų tėvas, staliuj, lAiktt 
komodės stalčiuje fevOlverį. 
Tą rėvolVėrį jis ten padėjęš 
prieš ilgą laiką ir per 8 mb- 
tus jo nevartojęs. Jis m&tlė, 
kad revolveri's buvo tuščiai. JĮ

Vaikai s bežaizdami atrado 
tą revolveri ir berniukas pa- 
ėmęs jį į -rankas paspaude 
gaiduką. Peršauta mergaite 
atbėgo pas motiną susiemUft 
pilvuką ir verkdama, kad jai 
skauda pilvukas. Motina pa
mačiusi kraują, pašaukė airi 
bulansą ir nuvežė į ligoninę 
kur ji ant rytojaus mi*ė.

TELEPHON^ 
STAtiO 2-8043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas inus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

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

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

MLŠD Pašalpinės Draugijos 
Vajus

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiais, Montreal© Lietuvių' 
Sūnų įr Dukterų Pašalpinė 
Draugija yra paskelbusi vajų. 
Į draugiją yra priimami as
menys geram sveikatos stovyj, 
paliudijus dviem tos draugi
jos nariams ir ne senesni kaip 
45 metų amžiaus. Draugija 
yra viena didžiausių lietuvių 
pašalpinių draugijų ir duoda 
didžiausią pašalpą ligoje. Tik 
už 50c į mėnesį, susirgus na
rys gauna 7 dolerius į savaitę. 
Tai yra negirdėta pašalpa/už 
tokią mažą sumą nario"' mo
kesčio.

Vajui prasidėjus, darbštūs 
draugijos nariai stojo į vaji- 
ninkus.. Yra jau gauta 22 nau
ji1 nariai, B. Petronis gavo 7 
nabjūs narius; bžiaugys — 5,‘ 
BilevičiUs — 4, Pelakauskas 
— 2, Tamošauskas — 2, Onu- 
šis — 1.

Tamstos Ateitis Nebloga
Ha, matau milijonus besikankinančius Reumatlš- 

kųose 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 ąlipjų, iŠ skirtingų kraštų svieto, šildydama ga
linga šiluma sunaikins minėtus skausmus! Sena ir 
teisinga patarlė sako: kas tepa, tas Ir važiuoja, tai 
jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su Deksnio 
Galinga Mosfia. Turime daug laiškų nuo žmonių, ku
rie Rūdija ir dėkavoja už pasekmingumą

Galingos Mosties. Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 Ir 16-oz. $5.00.

PASARGA: Neklausyk nė jokių kitų pasiūlymų 1 
vietą tikrųjų DEKEN’S OINTMENT. Nebūk toks, kaip 
mūsų pirmutinis tėvas Adomas. Jis žioplai paklausė savo 
Šonkaulio Jievos ir nustūmė pasauli J vergiją; ir dabar 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy
venimas, nereikėtų nė dirbti nei drabužių nešioti, jei ne 
Adomo klaida.

Reikalauk tik DEKEN'S OINTMENT
P. O. BOX 606, NEWARK, N. 3.

Deksnio

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei-|| 
kalui esant ir M 
padidinu t o k i o L 
dydžio, kokio pa-\v 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

Ir Stone Avė. 
Broadway Line

r JONAS STOKES
; 512 Marion St., Brooklyn,

Tel, . i...

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo  ja pianus iš di

desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius rėikalingus pataisy
mus ir nulekeriuo-ja,

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONĘ PARK, N. Y. 
TeL Michigan 2-3123

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 ^Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

NOTICE is hereby ^iven that License No. 
RL 5269 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
.Law at 3386 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN KLUB

BROOKLYN 

LABOR LYCEUM 
DARBININKŲ ĮSTAIGA 

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankletq, 
Veatųvių, Susirlpkijnų ir t.t. Paikus 
* Iteičluo bu naujausiai! įtaisymai*. 

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 

kalbos Prieinamos

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
| Direktorius

Liūdesio 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 
būsite patenkinti.

1113 Ml Vernon St 
PlHLADELraiA, VA, 

Telefonas Podlkr 4110

Brblis Nušovė Seserį
» Mire keturių, ir puses metų 
amžiaus mergaite nuo kulkos, 
kurią paleido iš revolverio jos 
6 metų ^užraus broliukas, ne-

Royhl Victoria Ligoninės 
Gražus Rekordas

Royal Victoria ligoninė yru 
viena iš didžiausių ir geriau
sių ligoninių ne .tik visam 
Montreale. bet, galimas daly
kas, kad visoje Kanadoje. Ji 
yra ne tiek savo didumu ar 
patogumu atsižymėjusi, kaip 
geru medikaliu patarnavimu 
ir gabiais daktarais. Į ligoni
nę atvažiuoja gydytis iš įvai
rių Kanados vietų ir net iš 
Jungtinių Valstijų. Ne vienas 
ir lietuvis yra joje buvęs ir 
gydęsis, nes darbo žmogui ji 
yra taip pat prieinama, kaip 
ir turtingesniems.

šios t ligoninės prezidentu, 
nuo 1943 metų, buvo Dr, 
Chipman. Dabartinių laiku į 
prezidentus liko išrinktas 
Bank of Montreal prezidentas 
George Spinney . • (

Per Board of Governors su
sirinkimą, Dr. Chipmąp išeja 
vė raportą. Pereitais getais fcl 
goninė turėjo 16,690 ligonių. 
16.5 nuošimčių ligonių buvo 
ant pašalpos ir už juos apmo
kėjo Kvebeko Public Chari
ties Act. Per tuos metus gimė 
ligoninėje. 3,1)77 naujagimiai- . 
Operacijos darytos dėl 9,866 
ligonių. Pašalinėje klinikoje 
duotas medikalis patarnavimas 
dėl 59,916 asmenų. <

Išlaidų per praėjusius 
tus ligoninė turėjo $2,193,328. 
Pajamų $2,11 J,328. Kas reiš
kia, kad susidarė deficito virš 
$131,060.

100 Žmonių Sužeista Laike 
Sniego Audros

Balandžio 16 d. Montreale 
siautė nepaprastai didelė snie
go audra. Tokios sniego aud
ros nėra buvę tame laike per 
22 metus. Buvo prisnigta 9,2 
coliai sniego. Dėl tokio sniego 
puolio įvyko daugelis nelai
mių automobiliais ir strytka- 
riais. Apskaičiuota, kad tą 
dieną susižeidė apie 100 žmp/ 
nių.

Reporteri*. ;

Kit

“Poniute, jūs tos paukštės nenorėtumėt—ji priklau 
sė unijos organizatoriui.*’



Susilaukė Sūnaus

BROOKLYNO LIETUVIŲ

“Lietuvos Žiedai”

I

I

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8054

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas 
patogu ir malonu

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

MIKE LEIPUS 
. 324 DevOe Street 

Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8008

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 4-8578 
i ./

DANTŲ GYDYTOJAS

I )r. A. I "etrika 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7,-6808 
221 South 4th Street

. • k

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

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja dti' kambariai, for- 

nišiuoti. Gali kreiptis vedusi pora (be 
vaikų) arba pavieniai. Bus. galima ir 
pasidaryt lengvą vąlgį, Dėl daugiau 
informacijų kreipkitės j biznio vie
tą: 337 St. Nicholas Ąve., Brooklyn, 
N. Y. ■„ (103-104)

Valgių ir Gėrimų Įstaigos

bassas. Ope- 
žiedai” jis, 

vaidina kai>

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. /

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Komunistų Kliubo susi
rinkimas įvyks geg. 6 d., vakarą, pa
prastoj vietoj. Visi nariai dalyvauki
te. Yra svarbių reikalų.' — Valdyba.

. (103-104)

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
I •

/ ’ Geriausias Alus Brooklyne

pare KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

H

f ATErVIŲ GYNIMO KONf® 
RENCIJA IR KAS PO JOS?

Balandžio 27-tą, Manhattan 
Cęnter, .New York, atsibuvo 
ateivių gynimui konferencija. 
Atstovai dalyvavo nuo įvairių 
organizacijų ir unijų. Lietuviai 
irgi turėjo atstovybę. Deja, 

Y Re skaitlingą.
. , Kas žino, kodėl mes neį- 

rantame pilnai įvertinti to
jus susirinkimus? Vieni net 

neišrenka atstovų, o kiti, ren
kami, apsiima dėl mados. Ka
da reikia pažadas atlikti, pa
mirštame. Tokis reagavimas į 
reikalą peiktinas ir kenksmin
gas. Tatai kiekvienas įvertin
kime.

Konferencija buvo svarbi ir 
labai svarbiame momente. Ka
da eina kritiška kova prieš 
žiaurius mojimųsis ant atei
vių laisvės, tai mes į tą kovą 
pasyviai atsinešame. Laisvė- 
teisė žmogui, garantuojama 
mūsų šalies konstitucijos, rei
kia daboti, kada dar neatim
ta. Nustosi jos, nustosi' ir tei
sės ją ginti. Ar nelaisvas gali 
laisvę ginti-? Ne! Vieną teisę, 
tai Bill of Rights, turi kiekvie
nas šalies gyventojas: pilietis 
ir ne pilietis. Ją garantuoja 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
Konstitucija.

Tačiau pastaruoju laiku tą 
teisę reakcioniški įstatymų lei-, 
dėjai ir valdžios pareigūnai 
mojasi atimti-paneigti konsti- 

' tuciją. Todėl, išsaugojimui 
konstitucijoje garantuojamos 

. teisės, mes turime atmušti vi
sokį mojimąsi ją atimti. Tą 
sekmingiati atliksime, dirbda
mi vieningai-orgąnizuotai.

The American Committee 
for Protection of Foreign Born 

r yra tas rodyklis-kompasas, ku
ris išimtinai rūpinasi ateivių 
laisvių gynimo reikalais, nuro
do legalius būdus gynimuisi. 
Jo iniciatyva ir ši konferenci
ja šaukta. ,

Konferencijai pirmininkau
jant Isidore Englander, komi
teto legaliam patarėjui, pa
sakė kalbas: Abųer Green, ko
miteto sekretorius; Demėtrips 
Christophorides, The Greek- 
American Tribune redakto
rius; Peter Harisiades ,kitas 
to paties laikraščio redakto- 

jurius; Peter Harisiades, kitas 
ninkas Kaimynų Komiteto Gy
nimui Peter Harisiades; Ca
rol King, komitetui generalė 
patarėja-Counsel.

t 

r >

Florence Kazakevičiūtė

I Norėtųsi apie visus opere
tėje Vaidinančius pašaliečius 
vaidintojus, kaip ir apie pa
čius choristus, vaidinančius ar 
tik dainuojančius, paminėti- 
aprašyt kiekvieną, bet galimy
bės tai atlikti neleidžia. Ten
ka nors trumpai šį tą pasaky
ti tik apie kai kuriuos, vertus 

.prašymo, kurie arba nebuvo 
dar paminėti visai, arba tik 

mpai:
PirmiausTai — choro moky

tojas Jurgis Kazakevičius; jis 
daug darbo ir rūpesnio įdeda 
choro auklėjimui, tobulinimui, 
kaip ir šios operetės pasekmin- 
gumui.

I
k iii

i®
> Jurgio sesutė Florence Ka
zakevičiūtė su savo dainavimu 

į ir, kaipo armonistė darosi vis 
daugiau nepavaduojama cho- 

' riste; ji gros ir operetėje “Lie
tuvos žiedai,” žinoma, ir dai-

Įvyko Nepaprastai Gražus 
Gegužės Pirmos Paradas

Ml Re Maspeth, N. Y

Konferencija vyriausiai bu
vo -šaukta gynimui Peter Ha
risiades nuo išdeportavimo, 
tai pasakytos kalbos centrali- 
zavosi apie jo gynimo reikalą. 
Kalbėtojai pabrėžė, kad Pe
ter Harisiades išdeportavimas, 
neva už tai, kad jis kada yra 
buvęs komunistas, yra tik prie
danga - kėsinimasis konstitu
cijoje garantuojamas teises 
atimti iš visų ateivių ir pilie
čių. Konstitucija garantuoja: 
laisvę rašyti, tikėti kas į ką 
nori, susirinkti-kalbėti ir pro
tauti savaip, organizacijose 
prigulėti, etc.

Abner Green sakė, kad, 
apart Harisiades, turi ginti 
124 kitus asmenis. Jų visų by
los 
tai 
d a 
tus

Hari'siades,

pa- 
pir-

kąd

(Pabaiga)

Išgirdę, , kad 
maršuoja, žmonės bėgte bėgo 
iš šalutinių gatvių prie para
do gatvės. Bėgo, 
daugelis iš smalsumo, ne vie
nas pirmą kartą pamatyti, 
kaip atrodo tie raudonbaubių 
išgarsinti “pabaisos,” tie, “ke
li komunistai.“ O atbėgę jie 
pamatė-išgirdo šūkius už tai
ką, už demokratijos išlaiky
mą, prieš pasimojimus pa
vergti darbo žmones, prieš 
žmonių taksais sumokėtų pi
nigų eikvojimą užsienio fašis
tų paramai prieš demokrati
jas.

Įspūdingai, kovingai marša- 
vo Abrahomo Lincoln o Briga
dos veteranai, daugelis jauni
mo grupių, daugelis unijų, ku
rių eilėse daugiau jaunimo.

Lietuviai Turėjome Gražų 
Būrį

Lietuviai šiemet irgi gra
žiau pasirodėme. Turėjome 
gražų būrį mahŠuotojų, dau-

komunistai

be abejo

panašids į P. 
gynimas vieno turi pagrin- 
ir kitiems. Kvietė delega- 
parnešti konferencijos ta

rimus į organizacijas ir visais 
galimais būdais stengtis 
dėti vesti gynimo darbą 
myn.;

Konferencija užgyrė,
kiekviena organizacija išrink
tų pastovų delegatą į Veikimo 
Komitetą ginti Harisiades ir, 
sulig, išgalės, prisidėtų bylos 
vedimui finansiniai. Priimta 
atatinkama rezoliucija Hari
siades gynimo klausimu ir pa
siųsta Hon. Ugo Carusi, Un
ited States Commissioner of 
Immigration and Naturaliza
tion, Philadelphia 2, Pa. Vie
toje būtų, kad kiekviena or
ganizacija panašią rezoliuciją 
priimtų ir jam pasiųstų.

Visiems patartina padėti 
Peter ^Harisiades ginti, rašyti 
prašymą nuo savęs. Ateivių 
Gynimui Komitetas turi paga
minęs atvirlaiškius — Post 
Cards — su atatinkamu atsi- 
kreipimu į minėtą komisionie- 
ųių. Viskas gatava, tik Veikia 
padėti asmens parašas ir pri
dėti paštaženklis. Pasirašyti 
gali kiekvienas šalies gyvento
jas: pilietis ar ne. Visus šis 
klausimas paliečia, tai visi tu
ri teisę reikalavimą siųsti.

Organizacijos ir pavieniai, 
norėdami atvirlaiškių užsisa
kyti, kreipkitės: •

American Committee for 
Protection of Foreign Bom, 
23 West 26th St., New York 
10, N. Y. Reporteris.

Mr. ir Mrs. Aldona ir And
rew Anderson susilaukė sūne
lio pirmadienį, balandžio 28- 
tos rytą, 1947. Vaikutis biti
nus, 8 svarų ir 5 uncijų. Jam 
vardą davė Allan Vincent An
derson. Motinos ir sūnaus svei-. 
kata gera, tikėjosi sugrįžti iš 
ligoninės šiomis dienomis.

Andersonai gyvena 80-33 
90 Road, Woodhaven, N. Y.

Andersonai linksmi susilau
kę pirmagimio. Vincas ir 
Anastazija Žilinskai džiaugiasi 
susilaukę anūko.

Linkime Andersonams lai
mingai išauklėti sūnelį, o Al- 
lan’ui išaugti aidiečių. Argi ne 
už jį Aldona pasitraukė iš Ai
do” mokytojos pareigų po sėk
mingo Aidui vadovavimo per 
apie 10 metų, išbuvus su AL 
du, pagelbėjus jam išgyvuoti 
pačiais sunkiausiais kai^j lai
kais. Nors, tiesa, liaudies cho
rui vadovauti niekuomet nėra 
lengva.

giau iškabų-plakatų. Padidė
jęs būrys rodo padidėjusį 
žmonių pasiryžimą pasireikš
ti už savo teises, šiemet buvo 
sunkiau’ sudaryti didį būfį, ka
dangi mūsų susirinkimo ir 
maršavimo laikas buvo anks- 
tybesnis — darbo ir mokyk
los laikas.

Ypatingai mūsų būrį dabi
no grupė jaunų merginų-mote- 
rų, ' apsirėdžiusios tautiniais 
kostiumais ir šiaip spalvingai. 
Turėjome muzikos (ne eise
nai1 lengvinti, įvairumui). Tu
rėjome ir dekoruotą sunkve
žimį jaunukams ir jų globė
jams. Be to grupė moterų ne
būtų galėjusios maršuoti.

Jaunukai iš dalyvumo pa
rade patys turėjo džiaugsmo. 
Jeigu iš anksto prie to prisi
rengus, be abejo, galėjo daug 
daugiau jaunukų susirinkti1 ir 
daug daugiau prisidėti paįvai
rinimui lietuvių būrio. Apie tai 
ir daug ką kitą mūsų būryje, 
taipgi ir apie visą gegužinę 
dar teks rašyti ateityje.

Primintina, jog, rodos, ir 
pati gamta pritarė gegužinės 
gražiems tikslams. Iš va
karo ir per naktį pylęs lietus 
sustojo, iki piet • tūnojusios 
ūkanos išsidraikė, parado lai
kui saulutė skaisčiai prašvito 
ir oras atšilo — tik popiečiui. 
Mums sugrįžus namo, sugrįžo 
dargana. Dal.

Mikolas Lietuvninkas, 
m. amžiaus, gyveno 135 
Nicholas Ave., Brooklyn, 
Y., mirė geg. 2 d., Kings 
County ligoninėje. Kūnas pa
šarvotas grab. F. W. šalinsko 
(Shalins) koplyčioje, 8402 Ja
maica Ave., Woodhaven, N. 
Y. Laidotuvės įvyks geg. 6 d., 
10 vai. ryto šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
seserį Petronę Vižlianskienę ir 
kitų giminių.

Laidotuvių pareigomis rū
pinasi graborius šalinskas.

67 
St.

MERGINA NUŠOKO NUO 
EMPIRE STATE PASTATO

Gražuolė Evelyn McHale, 
23 m., nušoko mirtin huo Em
pire State Bildingo. Ji prašoko 
du žemiau esančius stogeli us- 
užtvaras prie . 17-to ir 5-to 
aukšto, kuriuos prašokti esą 
pavykę tik dviem kitiem iš 
daugelio ten mirusių saužu-\ 
džių. Ji nukrito ant United, 
Nations oficialio automobi
lio ir gerokai įtvojo stogą. 
Auto tuo laiku stovėjo tuš
čias, jo šoferis buvęs tame pa
state.

Mergina, nežinia, dėl kokiu 
priežasčių, buvusi priėjusi 
minties, būk jinai esanti1 per 
prasta jos mylimam vaikinui 
Barry P. Rhodes, už kurio ji 
tikėjosi ištekėti liepos mėnesį.

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

LietuviųBalandžio 26 d.,
Piliečių' Kliubo salėje, 60-39 
56 Drive, Maspeth, N. Y., įvy
ko Lietuvių Auditorijos B-vės 
Seimas, šėrininkų buvo suva
žiavę virš 100.

Seimo pįrmininku buvo P. 
\J. Šlapikas.? Jis savo raporte 
dalyviams pranešė, kad bend
rovė pardavė virš'$5,000 ver
tės šėrų per 1946, ii' rendą 
už žemę gavo $900.

Taip pat nuošimtis iš ban
kų buvo $265. '

Bendrovės turtas 
$38,000.

Gegužės 10 d., parapijos 
salėje, įvyks bendrovės šeimi
nė vakarienė. Visi šėrininkai 
prašomi paremti savo bendro
vę su 
nę.

šv. 
kimai 
žės 3 
įvykti

siekia

atsilankymu į vakarie-

Vincento dr-jos susirin- 
naujoje vietoje. Gegu- 
d. susirinkimas turėjo 
naujoji vietoj, Lietuvių

6-tM puslapi* 
Laisve—Liberty Lith. Daily * 
Pirmadienis, Gegužės 5, 1947

I

Piliečių Kliubo salėje, 60-39, 
56 Drive. Visi nariai prašomi 
Įsitėrriyti antrašą naujos vietos.

Gegužės 3 d. apsivedė p-lė 
Lorraine Budrytė su L. Trou- 
ve. Pokilis — Al Navicko sa
lėje.

Lietuvių Piliečių Kliube da
bartiniu laiku manageriu yra 
Viktoras Grigas. <

Jis yra padaręs daug page
rinimų kliubo ir visiems na
riams patarnauja mandagiai 
ir užlaiko gerą tvarką bei šva
rią vietą.

Tikimės, kad artimoje atei
tyje Kliubąs savo turtą suvie
nys su Liet. Auditorijos ben
drovės ir Maspethe bus pasta
tyta puiki modemiška salė, 
kuri bus lengvai visiems pri
važiuojama iš Brooklyn© 
Ridgewood,. Jamaica ir Cyp

- ress Hill.
Vietinis

PRAŠOME ĮSITĖMYTI!
Lietuvių Laisvės Radio programa būna kiekvieną sek

madienį, 10:30 iki 11 vai. rytą, iŠ stoties WBYN, 1430 
klc., Brooklyn, N. Y.

Priima bizniškus skelbimus, pranešimus gimimų, vedy
bų, mirties ir paskelbia organizacijų parengimus.

Žinokite, jog sekmadienių rytai yra geriausias laikas 
pasiskelbimui, nes visi ramiai, savo namuose klauso radio.

Visais reikalais prašome kreiptis į:

Lithuanian Liberty Radio Club
(money orderius ar čekius rašykite tuom vardu)

427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus 
RĘĘINGOLD 

BEER & ALES

AI Purvėnai, sugrįžęs iš ka
rinės tarnybos, dar kokį laiką 
dirbo Clevelande; iš ten grį
žęs, tuoj ir vėl stojo prie cho
ro; jis —. gferas 
retėje “Lietuvos 
a*part dainavimo, 
mo vaikino rolę.

Lillian Briedy te, kaip ir jos 
sesutė Eleanora Briedy te — 
al)i pavyzdingos choristės. Lil
lian vaidina operetėje kaimo 
merginos rolę.

Vincas Kartonas, nors gyve
na tolokai, Maspethe, bet daug 
darbuojasi Aidui; jis surinko 
didelę dalį skelbimų į progra
mą. V. Kartonas operetėje 
vaidina vieno iŠ publikos, pe
simisto rolėje. Pamatysite...,

Sylvia Pužauskaitė, nuo pat 
savo mažų^ dienų gera aidietė 
ir puikiai progresuojanti dai
noje ir muzikoje; operetėje 
ji akompanuos chorui, gru
pėms ir solistams pianu.'

Reikėtų dar apie daugelį ki
tų daug ką pasakyti, kaipo 
apie užsitarnavusius choristus. 
Tik, ar galima visus atsimin
ti ir jų nuopelnus tinkamai 
įvertinti? Negalima, nes kai 
kurių, ypatingai naujesniu, ai
diečių. net pavardžių nežinau. 
Už tai, visi likę nesuminėti ir 
jaučiąsį užsitarnavę — tikiu, 
korespondentui atleisite.

Operetė “Lietuvos žiedai“ 
bus perstatyta 11 d. gegužės, 
Schtfaben Hali, 474 Knicker
bocker Ave., Brooklyne. Vai
dinimo pradžia 3:30 vai. po 
piętų, įžanga tik $1. Po vaL 
dinimo šokiai prie AntAno 
PayicĮžio. Radijo Orkestroš. 
Įžanga į šokius 60c.

PAJIEŠKOJIMAl
Pajieškau sesers Marijos Mitkai- 

t§s, žinau kad vedusi, bet po vyru 
pavardės nežinau. Paskutini syki 
mačiau _tai 16 m. atgal, tuomet gy-. 
veno Cambridge, Mass. Iš Lietuvos 
paeina nuo Vilniaus red., žežmarių 
parapijos. Labai norėčiau su ja pa
simatyt. Jeigu kas žino kur ji dabar 
randasi, malonėkite pranešti, būsiu 
dėkingas. Ignas Mitkus, 113 Herriot 
St., Yonkerš 2, N. Y. (103-108) „

PARDAVIMAI
Parsiduoda dviem šeimynom ak

meninis namas, su 11 šviesiais kam
bariais; namas pusiau atskiras, ga
ru šildomas; pirkėjas tuoj gali gau
ti 5 kambarius. Du blok#! nuo sub- 
ves ir mokyklos. Kaina $7,000. Ge
ros sąlygos pirkėjui. Kreipkitės į 
Real Estate Gagel, 335 Milford St., 
Brooklyn, N. Y. AP. 7-6430.

(103-108)
-------------- -------- . f i

Parsiduoda 2-jų šeimų namas 
(frame), be centrelines šilumos. Lo
tas 135x450. Steamboat Rd., ’ Cfreat 
Neck, N. Y. Aplink dideli medžiai 
pavėsiui. Autobusas pravažiuoja na
mą nuo beach’iaus į stoti. Yra gare-* 
džius dviem automobollams. Parsi
duoda už prieinamą kainą. leiga 
$600.00 j metus. Prašome kreiptis 
pas: Isidore Chalkis, 316 Suydam 
St., Brooklyn, N. Y. (lOO-lfl^)

vakare
Penktadieniais Uždaryta

Valandos: j 9—12 ryte 
| l-r- 8vak£

TONY’S
UP-TO-DATE 

BAĘBER SHOP 
ANTANAS LEIMONA8, ‘ 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ’ BARBERIAI

Peter Kapiskas

32 Ten Eyck St 
BROOKLYN, N. Y. 
Tel. ’EVergreen 4-8174

LITtfANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
* PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJĄ BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
' ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
T^l. EVergreen 4-MU

BULOVĄ
Brooklyn, N. Y.

Telefonas EV. 4-8698

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

Salę išnomuojame del puotų, pokilių, krikštynų 
pąrių, vestuvių. '\.z.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom
C : r j ■ v r..;. . ../į;./ ■■ [ . '

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
MAN

13 h**** . . . $24zs

FAT1K1A
17 H—»» . . *247J

SHHEWiH
RORERT UPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2173 (Arti Graham Ave.) Atdara Valearala.




