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Karines Triiniano Paskolos Veda Krizį, Suirutę

ORAS Būsią lietai

Arabai Žada Apleist 
Jungt. Tautų Seimą

miestuose į- 
darbininku

Sovietai Nori Prekybos 
Su Įvairiomis Šalimis

Amerikos Karininku 
Misija Spręs, kaip 
Ginkluoti Turkiją

Armėnai Smerkia Kari 
nę Paramą Turkijai

IŠIRO DE GASPER! 
MINISTRU KABINĘ 
TAS ITALIJOJE

SENATAS PRIEŠ UNIJAS!
Washington, geg. 13. —- 

Senatas 68 balsais prieš 24 
užgyrė republikono senato
riaus Tafto bilių, kuris už
draudžia unijų pripažinimą 
ir griežtai aprėžia unijines 
darbininkų teises.

N. J. Telefonistai Balsuoja 
Prieš $4.79 Priedą

Sovietų spauda kritikuo
ja judamuosius amerikonų 
paveikslus už aklą kapita
listų garbinimą.

SPROGO GELŽKELIS 
PO 500 MARINU 
PRAVAŽIAVIMO .

So. Bostono Moterų Klubas 
stovi priekyje vietos progre- 
syvio judėjimo. Piliečių Klu
bas jsisteigė savo centrą, kur 
įvyksta susirinkimai pažangių 
organizacijų.

rekybos 
t nepai- 
Įtinę tų 
) Ame- 

pre-

Kas Girdėt Massachusetts 
Klubai.
Chorai.
Kitos Organizacijos.

Rašo L. PRUSE1KA

LAISVĖ-LIBERTY -
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
B^poklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

PRAVDA PAKARTOJA, KAD 
AMERIKA REKRUTUOJA 

JAPONIJOS LAKŪNUS
Amerikonų 

rekru-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

Trečiadienis, Gegužės-May 14, 1947

no Ameriką \ siųsti plūgus, 
traktorius įr kitus* civiliuą 
reikrrieniš nuteriotiems per 
karą kraštams. Be kitko, 
Wallace šakė, reikėtų duoti 
stambią paskolą Rusijai, 
kad /ji galėtų atsigauti po 
karinio sunaikinimo; tuo
met, girdi, Rusija nereika
lautų tiek atpildų iš Vokie
tijos.

Kas liečia kongresui į- 
teiktus bilius prieš 'darbo 
unijas, tai Wallace pareis-

Pietų Afrika. — Dingo 
karijiis Amerikos lėktuvas 
su 4 amerikonais.

* Worcesterio ir Lawrenb lie
tuviai, pildydami Depiokrati- 
nių Lietuvių Suvažiavimo nu
tarimą, daro planus subudav'o- 
jimui lokalinių demokratinių 
centrų, kad pašekmingiau da
lyvauti politiniame sąjūdy. . . 
Massachusetts progresyvių lie
tuvių akyse Henry Wallace 
yra populiariškiausias asmuo.

Jungt. Tautų Daugumas 
Vengia Klausimo dėl 
Palestinos Laisvės

Maskva. , — Pravda ra
šo, kad Anglija _ naudoja 
kaip vergus tuos* pabėgė
lius, kuriuos iš Vokietijos 
parsigabena. ,

Maskva 
komanda Japonijoj 
tuoj a į savo oro jėgas ka
rinius japonų lakūnus, net 
ir fanatiškus, savižudiškus 
“kamikazius’’, kaip sako 
naujas pranešimas Prav- 
dai, vyriausiam Sovietų ko
munistų laikraščiui. •

Tas pranešimas iš pieti
nės , Sachalind dalies tvirti
na, kad amerikonai laviną 
japonus lakūnus ypač i&ktį 
skraidyti, o lavinimo stotys 
esą šiose penkiose vietose: 
Fussa, Tatibū, Kumagaya, 
O ta ir Tansic«. Tiejns japo
nams amerikonai moka iki

buvo skirta tiktai. 650 kalo
rijų maisto per dieną, tai 
yra, tik apie vieną penkta
dalį reikalingo kiekio.

Socialdemokratai, iš ku
rių susideda daugumas 
Wuppertal’io valdybos na
rių, pagrūmojo apleisti sa
vo vietas, jei anglai greit 
nepagerins maisto dalykų. 
Komunistai miestų valdybų 
nariai taip pat žada dėl to 
pasitraukti.

Berlyne streikavo 10,000 
“plumberių”, protestuoda
mi prieš maisto stoką.

kė: “Mes negalime išspręs
ti savo ekonominių klausi
mų, bausdami laisvą mūsų 
darbininkų judėjimą.”

Jis neigė tuos politikie
rius, kurie kiekvieną de
mokratiniai pažangų asme
nį apšaukia komunistu. 
Girdi:“ Aš pats dažnai bu
vau vadinamas komunistu, 
o, po Pirmojo pasaulinio ka
ro buvau apšauktas bolše
viku.*1
\ Užklausus reporteriams,

ar jis kandidatuos j Jungt. 
Valstijų prezidentus, Wal
lace atsakė, kad jis netrok
šta tos vietos; bet jeigu jis 
tuom galėtų^patarnaut libe
ralizmui (demokratinei lai
svei), tai sutiktų kandida- 
tuot į prezidentus. ,

Keleivyje tebebosauja S. 
Michelsonas. Jo dvaras ir pie
čius, o kiti tik gizeliai. Socia
listai sulindę po bažnytine 
šluota. Jų “idėjinis” kopian- 
dierius kunigas Urbonavičius. 
Prie šv. Petro bažnyčios, kur 
seniau klebonavo pats vienas 
kun. Žilinskas, dabar keturi ar 
penki kunigai. Ir jų produk
cija vis didėja.'.. Lawrence 
nezaležninkai pradeda merdė-
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Peiping, Chinija, geg. 13. 
— Keliose vietose susprogo 
geležinkelis po to; kai pra
važiavo traukiniai su 500 
Amerikos marinų tuom ge- 
ležinkeliu šiaurinėje Chini- 
joje, chinų komunistų' už
imtoje srityje. Tie marinai 
buvę siunčiami į uostą, iš. 
kur būsią plukdomi atgal į 
Jungtines Valstijas. ;

Maskva. — Sovietų laik 
rastis Pravda rašo, kad Sd 
vietai pageidauja p 
su visais kraštais, 4 
sant, kokia būtų pol 
kraštų santvarka; o 
rika, girdi, pasirenka 
kybai tik pritariančias 
politikai Šalis. ~

Washington. — Amerikos 
armija bus mokoma kovoti 
prieš komunistus.

Wallace Pasmerkia 
Kurstymus prieš 

Komunistus

spėjo 
gal apleis šį Jungt 
seimą todėl, 
visai apeina 
priklausomybės klausima. 
O arabų kraštai reikalauja 
jai nepriklausomybės.

Diena pirmiau buvo karš
tų ginčų tarp žydu ir arabų 
atstovų, žydai, sakė. Pales
tina privalo būti žydų vals
tybė su lygiomis pilietinė
mis teisėmis arabam. Sykiu 
jie priminė, kaip arabų va
dai karo metu veikė išvien 
su naciais. Arabų sekreto
rius Emil Ghouri apšaukė 
žydus “Kristaus nukryžiuo
tojais”’ ir reikalavo visai 
sulaikyt žydų ateivybę į Pa
lestina.

Lawrence vietos lietuviai ^ti
kėlė virš tūkstantį dolerių Vil
niaus Medikaliam lųsfitutub O 
vietos keturlypiai reakcinin
kai, išlandžioję po visas * sta
bas, savo Tarybai surinko tik 
$400. . . Worcesterio Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugija tu
ri turto už $100,000. Jos ei- 
lėsna rašosi ir jaunimas.

Newark, N. J 
nistų Sąjungos nariai New 
Jersey valstijoj pesutinka 
su sutarčia, kurią jų vadai 
padaye su kompanija— pri
dėti telefonistam tik po 
$4.79 algos savaitei. Dau
guma telefonistų balsuoja 
prieš-tą sutarti. ^ .-v .-...k...

Minneapolis, Minn. — 
“Trumario politika, skoli
nanti pinigus kitiems kraš
tams kariniais tikslais”, 
lemia tiktai blogą, pareiškė 
Henry A. Wallace, kalbėda
mas demokratų - farmeriiį- 
darbininkų sus irinkime.

savo nariams
Tai vienatinė
peracija visoj Amerikoj

Gerų laiškų iš Tarybų Lie
tuvos gavo Vincenta Kiela 
(Worcester), J. Bareiša (Dan
vers), S. Uždavinis (Haver
hill), P. Jatulis (Stoughton) 
ir daugelis kitų. Geri laiškai 
daug reiškia politinei moralei.

Trečdalis miestinių Wup
pertal’io darbininkų nepa
jėgia .dirbti, sirgdami nuo 
išbadėjimo. Kiti 2,000 mies
to darbinipkų įspėjo anglus, 
kad gal susiparalyžiuos vi
si elektros, vandens ir geso 
patiekimo darbai, jeigu ir 
toliau darbininkai bus taip 
alkinami. Šio miesto gy
ventojams praeitą savaitę

Massachusetts draugai stro
piai rengiasi prie didžiojo 
Laisvės pikniko Maynard e. 
Tai bus daugiau negu pikni
kas. Tai bus progresyvių jėgų 
demonstracija.

Roma, geg. 13. — Atsis
tatydino Italijos premjeras 
de Gasperi, katalikų parti
jos vadas; iširo ir visas jo 
ministrų kabinetas. De 
Gasperi pasitraukė dėl to, 
kad socialistai ir komunis
tai seime ir kabinete kriti
kavo finansinę ir ūkinę jo 
politiką. De Gasperi pagei
daująs naujo kabineto be 
komunistų.

Montelliškių choras dažnai 
pasirodo artimose kolonijose 
ir sudaro stambų menišką 
bfanduolį. Lawrence rimtai 
kalbama apie savo choro įstei
gimą.,

cijoj, , Italijoj ir Anglijoj 
kaip ir visuose, kraštuose 
kurie rubežiuojasi su Rusi- 
ja, iš to išeis krizis, visuo-

10,000 jenų algos per mėne
sį. Japonų policija taipgi 
surašinėjanti amerikonams 
visus buvusius Japonijos 
karius. ;

(G e n erdlas Whitehead, 
Amerikos oro jėgų koman- 
dierius Tolimuose Rytuose, 
tatai užginčijo; sakė: “Aš 
neleisčiau japonams skrai
dyti mano lėktuvais.” Jis 
pripažino tiktai tiek, kad’ 
amerikonai 'naudoją kelis 
tūkstančius japonų aptar
nauti amerikines lėktuvų 
aikštes, bet japonai, girdi, 
“nesimokina lėktuvų pra
monės.”)

čia seka pluoštas pastabų ir 
komentarų sąryšy su mano 
m a r š r u t u Massachusetts ir 
New Hampshire valstijose:

S. Penkauskas, Lawrence, 
ir A. Kukaitienė, Montello, 
gavo0po 8 naujus narius į Lie
tuvių Literatūros Draugiją...

Worcestery yra dvi LLD 
kuopos. Viena turi 122 narių, 
kita — moterų — turi apie 
76 narių... Lowelly šauniai 
auga Lietuvių Piliečių Sociali
nis Klubas. Jo nuosavybė ver
ta $7,000. Klubo gerovei drau
gai darbuojasi veltui...

Amerikonų ir anglų vado
vaujamas, daugumas politi
niame Jungt. Tautų komite
te 29 balsais prieš 14 atme
tė Sovietų siūlymą — įga
linti Palestinos tyrinėjimų 
kofnisiją duoti patarimus ir 
dėl Palestinos nepriklauso
mybės nuo Anglijos. Komi
tetas nutarė, kad pati ko
misija galės, po ištyriųio, 
pranešt rudeniniam Jungt. 
Tautų seimui, “kas būtų 
naudinga Palestinai.”

Pranešama, jog anglai- 
amerikoriai su savo šalinin
kais atmes ir Sovietų siū
lymą, kad visų penkių di
džiųjų talkininkų atstovai 
įeitų į Palestinos tyrinėji
mų komisiją. Betj politinio 
Jungt. Tautų komiteto dau
gumas jau nutapė, kad Pa
lestinos tyrinėtojai "galės 
naudotis ir anglų parody
mais.

nas išgavo iš kongreso 25 
milionus doleriui

Toje savo kalboje geg. 12 
d. Wallace sakė: “Su ko-, 
munistais reikia elgtis kaip 
su žmonėmis, o ne kaip ka
le j iman skiriamais nusikal
tėliais.” Jis pranešė, jog ra
do sveiką politinį orą savo 
aplankytuose Europos kra
štuose, kur visi (taigi ir ko
munistai) viešai veikia. “Aš 
manau, — pridūrė Wallace, 
— taip turėtų būti ir Jung
tinėse Valstijose.”

: Success, jn; y., geg. 
Syrijos delegatas į- 
kad arabiškos šalys 

Tautų 
kad seimas 
alestinos ,ne-

ir Rusijos, o jų bendradar
biavimas “stiprintų Jungt. 
Tautas.”

Amerika turi atominę 
bombą ir bijo, kad Rusija 
gali pasigamint tokią, bom
bą. Tai viena priežastis 
kąrščiavimosi prieš Rusiją, 
kaip pastebėjo Wallace. Ki
ta nepasitikėjimo priežas
tis, girdi, tame, kad Rusi- 
Ja. hinnMo, jog; ateinąs A- 
merikai krizis ir todėl ne* 
nori bendradarbiaut su šia 
šalim.

Kalbėdamas Demokratų- 
Farmerių - Darbo Partijos 
suruoštame sus irinkime, 
Wallace, tarp kitko, siūlė 
perimti anglies pramonę į 
valstybės rankas ir smerkė 
įneštus kongresui sumany
mus • prieš darbo unijas. 
Kartu jis sakė, jog karinė 
Trumano politika stiprina 
reakciją visame pasaulyj.

Jonas Burba, seniau daug 
veikęs Bostone, jaučiasi svei
kesnis, bet draugai neturėtų 
jį pamiršti. Jis daugiausiai 
darbavosi LDS eilėse. . . Ap- 
tiekininkas Ąovilas Jatulis, 

‘ Stoughton e, turi džiausią lie- 
I tuviškų knygų rinkinį. Tokio 

rinkinio nesu Amerikoj ma
tęs. . . Vincas Vilkauskas, Na
shua, N. H., padėjo man su
kelti Vilnies reikalams, Šerais, 
sveikinimais ir skaitytojais, 

t apie šimtą dolerių. Jis būtų 
tinkamiausias mūsų spaudos 
agentas. . .. Socialistas St. Už
davinis, Haverhill, Mass., at
simetė nuo Keleivio, pasmerk
damas jo reakcinę politiką.

Maple Parkas, Methuen, 
Mass,, gerokai įsistiprinęs, 
tvarkingai vedamas, yra cen
tras Vasarinio veikimo visai 
plačiai apylinkei1.

tinę suirutė ir galų gale 
revoliucija ir karas”, sakę 
Wallace, buvęs Jungtinių 
Valstijų • vice - prezidentas, 
dabartinis New Republic 
žurnalo redaktorius.

“Trumano mokymas yra 
nelabas dalykas, nes jis ap
eina Jungt. Tautas, stipri
na reakcininkus ištisame 
pasaulyje ir labai didina 
karines pastangas,” tęsė 
Wallace.

Vieton ginklų jisai ragi-

Istanbul, Turkija. —Lau
kiama atvykstant 30 ameri- 
koųų oficierių ir kitų kari
nių specialistų. Jie Turki- 
jon atplauksią geg., 19 d. O 
Turkijoje jie žiūrės, kokių 
ginklų ir karinių įrengimų 
Turkijai labiausiai reikią. 
(New Yorko dienraštis PM 
jau praeitą sekmadienį 
pranešė, kad Amerika siun
čia Graikijai ginklus, ne
laukiant, iki kongresas už- 
girs karinę Trumano $400,- 
000,000 paskolą Graikijai ir 
Turkijai.)

Turkijos prezidentas Is- 
met Inonu sakė United 
Press’ai, kad turkai tikisi 
$100,000,000 paskolos ir iš 
Pasaul ino Banko, apart 
$100,000,000, kuriuos gaus 
iš Amerikos. Inonu pareiš
kė, kad Turkija neduos So
vietam jokių nuolaidų Dar- 
danelluose.

Minneapolis, Minn. — 
Skleidžiamos dabar Ameri
koje šnekos prieš komunis
tus yra tikra “gėda” šiai 
šaliai, pareiškė Henry A. 
Wallace, .buvęs Jungtinių, 
Valstijų vice - prezidentas. 
Kalbėdamas Nepri
klausomųjų M i n n e sotos 
Balsuotojų bankiete, Walla
ce taip pat smerkę prezi
dentą Trumaną už raudo
nųjų “raganų ųiedžioklę” 
tarp valdžios tarnautojų ir 
darbininkų. Tai ablavai 
prieš raudonuosius Trumą-

Vidujines Mongoli
jos Respublika

Nanking. — Chinų komu
nistų radijas iš Shensi pro- 
vincijos ^pranešė, kad įsikū
rė nauja, Vidujinės Mongo
lijos Respublika su 2,000,- 
000 žmonių; liaudies atsto
vų seimas suorganizavo jos 
valdžią. Naujoji respublika 
rubežiuojasi su draugiška 
Sovietam Išlaukinės Mon
golijos^ Liaudies Respubli-

VĖL žJEMe DREBĖJO 
ITAMJOJ

Roma. — Pasikartojo že
mės drebėjimas Calabrijoj, 
pietinėj Italijoj. Per dvi 
dienas ten žemės drebėji
mas sugriovė bei apardė 1,- 
500 namų ir pražudė bent 4 
žmones.

Jungtinėse Valstijose Įeit 
džiama 47 prieš - žydiški 
laikraščiais '.

Darbininku K o o p eratyvas 
Bjidgewatery, gaminąs ava
lynę, pernai darė biznio už 
virš milioną dolerių... Koo
peratyvui vadovauja progre
syviai lietuviai... Mūsiškiai 
Norwoode neturi savos salės, 
bet jie turi gerą oktetą ir 
daug energijos. . . Nashua, 
New Hampshire, gyvuoja Ko- 
operatyvės Krautuvės Draugi
ja, per daugelį metų mokanti 

dividendus. . . 
tos rūšies koo-

Daugumas Telefo
nistą Streikuoja

Washington. — Dar kai 
kurie Telefonistų Sąjungos 
vietiniai skyriai nu’tarė 
baigti streiką Washingto
ne, D. C., Californijoj,,.Ne- 
vadoj, Idahoj ir Illinojuje. 
Bet daugumas jų atsisako 
eiti darban per streikuo
jančių telefonistų pikieto 
linijas. Skaičiuojama, 
vis dar streikuoja 
170,000 telefonistų.

Kairo, Egiptas. — Tau
tinė Armėnų Taryba pa
siuntė protesto kablegramą 
Josephui W. Martinui, 
Jungtinių Valstijų kongre
so atstovų rūmo pirminin
kui. Toje kablegramoje ar
mėnai smerkią Amerikos 
senatą, kuris užgyrė prez. 
Trumano siūlomą karinę 
paskolą “pr i eš-demokra ti
pe! Tui'kijos-valdžiai.^

Armėnų Taryba priminė, 
kad “Turkija karo metu 
rėmė nacius, kuomet armė
nų kareiviai drauge su a- 
merikonais gausingai liejo 
savo kraują kovqj dėl lais
vės ir demokratijos.” "Sykiu 
ta armėnų organizacija nū- 
rodė, kaip “planingai Tur
kija naikino armėnus ir ki
tas tautines mažumas.”

i Gresia Vokiečių
Baduolių Riaušės *1

Prieš Anglus | 
' • v« •  •—•  ' t ' • alS 
Vokiečiai Apleistą Valdybas., jei'i 
Anglai Neskirs Daugiau Maisto '

Buvęs Vice-Prezidentas Siūlo 
Suvalstybini Angliakasyklas

Duesseldorf, Vokietija. - 
Darbo unijos įteikė karinei 
anglų vyriausybei Ruhr 
srityje griežtą reikalavimą 
— padauginti vokiečiams 
maisto ne vėliau, kaip per 
10 dienų. Jei Anglija neuž
tikrins jiems daugiau mais
to, tai galės kilti gyventojų 
riaušės, kaip įspėjo unijų 
vadai, ir tuomet, girdi, 
“mes nebūsime atsakingi” 
už maištus. Vietinės vokie
čių provincijų ir miestų 
valdybos taip pat grasina 
pasitraukti, jei anglai ne
skirs daugiau maisto grei
tu laiku. Tos valdybos su
darytos pagal 
dymus.

Ruhr srities 
vyko audringi 
protesto mitingai prieš an
glus kaip vokiečių marinto
jus badu. “Jeigu Anglija 
dedasi žmoniškumo gynėja, 
tai jau labai laikas parodyti 
žmoniškumą ir gelbėti vo
kiečius nuo bado”,1 sako 
unijistų reikalavimas, įteik
tas karinei anglų vyriausy-
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Detroito telefonistė nepaiso tos policiškos tvoros, ji 
prašaukia. skebams savo “komplimentus” ir pro poli- 
cistų skvernus. O policistas atrodo pasiruošęs jai I už
daryti burną. Keli kiti streikieriai tuo tarpu jau buvo 
sužeisti.

Q

= KAS K) RAŠO IR SAKO

15, dokto-

Žinios iš Lietuvost

L

Iš Argentinos

t» ft

tJ

Entered as second class matter March 12, 1924, at the Pdst Office 
at Brooklyn, N. ¥., under the Act of March 3, 1879.

muzikų- 150, meniniųkų
— .52, kunigų — 200, che
mikų — 30, mechanikų in
žinierių —- 48, teisininkų 
200, bibliotekininkų 31, 
gimnazijos mokytojų — 350, 
pradžios mokyklos mokyto
jų — 746, laikraštininkų — 
150, docentų
rantų —; 25, studentų 2,000, 
besimokinančio jaunimo — 
8,000, gailestingų sesučių t— 
300, ligonių slaugytojų — 
70, akušerių —- 40, lakūnų
— 23, pilotų — 50, šoferių
— 2,000.

Aišku, kad, beveik visi jie
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Foreign countries, per year.............1________ $9.00 •
Foreign countries, six months ____________ $4.50

Pavojingi Ženklai
Dar neturime masinio nedarbo ir galimas daiktas, 

kad jo dar greit neturėsime. Tačiau pavojingų ženklų jau 
| . turime nemažai. Jais tenka visiems susirūpintų

Is^visų industrinių centrų pranešimai kalba apie di
dėjančius atleidinėjimus iš darbo. New Yorko mieste jau 
esą šeši šimtai tūkstančių bedarbių. Detroite automobilių 
pramonės atleido keturiasdešimt tūkstančių darbininkų 
ir žada daugiau tūkstančių išmesti į bedarbių armiją.

> Iš Baltimorės praneša apie atleidimą iš darbo tūkstan
čiais. ’ •

Ypatingai nedarbo paliesta statybos pramonė. Buvo 
manyta, kad, dėl tokio esamo didelio gyvenimui namų 
trūkumo, šiemet statyba iškils iki debesų. Bet dabar 
aišku, kad jos šiemet bus daug mažiau, negu pelnai. 
Apskaitoma, kad 250,000 namų statybos darbininkų vaik
štinėja be užsiėmimo. Niekas nekalba apie nedarbo augi
mo sulaikymą.

Negalima sakyti; jėg pramoninės gamybos daiktais 
jau užversti visi kampai. Visa bėda yra kainose. Kai
nos per aukštos, milijonai vartotojų susilaiko nuo pirki- 

x mo. Beveik kiekvienas amerikietis šiandien gyvena dau
gelio daiktų trukumą ir norėtų pirkti, bet, taip sakant, 
negali įkąsti. Kiekvienas nešioja senuosius daiktus iki 
juos visiškai sunešioja. Kiekvienas stengiasi apseiti be 
to, be ko galima apsieiti, arba pakentėti.

Kai šitokioje padėtyje atsiranda šimtas trisdešimt 
milijonų žmonių, tai pasidaro milžiniškas “streikas.” Jį 
galima pavadinti vartotojų boikotu. Tai jaučia kiekvie
nas krautuvninkas.

Bet nieko nedaroma (kainų sumažinimui. Keleto ma
žų miestelių kratuvninkų paaimojimas dešimčia nuo
šimčių kąinas numušti sprogo, kaip muilo burbulas. Kai
nos netįH nenukrito, bet dar pakilo! L

Prezidentas Trumanas; pasitenkina paprašymu sam
dytojų, korporacijų, trustų ir monopolių susimylėti ant1 
vartotojų ir savandriškai kainas nukapoti.

Kongreso dauguma griežtai nusistačius prieš bile 
fe . kokią-kainų kontrolę. ■ z

Tuo būdu, kaip atrodo, kraštas palengva slenka į 
. ekonominę krizę.

Ką Prezidentas Darys su Kongreso Biliam?
Dabar jau nebėra jokios abejonės, kad Atstovų Bu

tas ir Senatas susitars ir priims tokį priešdarbininkišką 
biliu, kurio tikslas sunaikinti visą darb. judėjimą. Tai ži
no Diliaus autoriai, tai mato visa Amerika. Republiko- 
nai susivienijo su reakciniais pietinių valstijų deipokra- 
tais įr ryžtasi su darbo unijomis apsidirbti. Nei Ameri
kos Darbo Federacijos, nei Industrinių Organizacijų 
Kongreso (CIO) protestai nepaveikė Taftų ir Rankinų.

Visų dabar akys nukreiptos į Baltąjį Namą. Ką 
pasakys prezidentas Trumanas? OrganizuotT darbinin
kai stengiasi prezidentą paveikti, kad jis tąjį bilių ve
tuotų (atmestų). Jis turi galios tatai padaryti. Nema
noma, kad Kongrese negalėtų susidaryti du trečdaliai 
balsų prieš prezidento veto.

Prezidentui teks padaryti istorinis sprendimas.

u, Kurio tikslas sunaikinti
Diliaus autoriai, tai mato visa Amerika. Republiko-

KAS GI Iš LIETUVOS 
BĖGO?

Sakoma, kad Vokietijoje 
randasi apie 80,000 pabėgė
lių iš Lietuvos, Tikrų skait
linių, tačiau, niekas nežino.

Amerikoje fąšistai sklei
džia propagandą, kad iš 
Lietuvos bėgo daugiausia 
darbo- žmonės, miesto ir 
kaimo darbininkai bei tar
nautojai. Jie daugiausia 
pamylėję vokiečius ir su 
jais išsinešdinę iš Lietu
vos.

Bet aišku, jog tai piktas 
melas. Dabar tai pripažįsta 
ir/pačios Naujienos. Gegu
žės 8 dienos laidoje koks 
ten V, paduoda “statistikos 
duomenis apie tremtyje gy
venančius lietuvius”. Ponas 
V, sako, kad pabėgėlių tar
pe darbininkų randasi viso 
labo tik 2,000., O “įvairių į- 
staigų tarnautoju esama 
veik tiek, kiek darbininkų, 
būtent, arti dviejų tūstan
čių.” ' .

Tai svarbus pripažini
mas. Netenka abejoti, kad 
iš tų darbininkų pabėgėlių 
bus tiktai vienas kitas. Jie 
bus vokiečių ištremti vergi
jos darbam. Jeigu jie nėra 
sugrįžę iš Lietuvon, tai tik 
dėl fašistų - kriminalistų 
nuodingos propagandos ir 
fizinio grūmojimo. Dauge
lis jų, kaip rąŠo Liaųdans- 
kis, sugrįžęs Lietuvon, lau
kia progos išsisukti iš fašis
tų terorizuojamų lagerių ir 
grįžti Lietuvon.

Bėgo daugiausia buvę 
Smetonos, okupacijos metų 
Kubiliūno fašistinių valdžių 
valdininkėliai, pareigūnai, 
savininkai, geštapininkai ir 
jų agentai, visą, taip sa
kant, fašistinė‘■ hitlerinė 
smetona. ’ Jie pabūgo prisi^ 
artinančios tarybinės armi
jos' ir nešdinosi iš Lietuvos 
pas Hitlerį. ;

Minėtasis V. toliau sako:
Be to, žymus skaičius yra 

įvairių žemės ūkio specialis
tų, kaip štai sodininkų (400), 
malūnininkų (300), pieninin
kų (300), kultūrtechnikų 
(100), veterinarijos techni
kų (30), žvejų (68), mati
ninkų (47) ii kitų. Baigusių 
aukštus agronomijos mokslus 
esama 138 .

Įvairių įstaigų tarnautųjų 
esama veik tiek, kiek darbi
ninkų,* būtent, artį dviejų 
tūkstančių. Jų tarpe vien tik 
buhalterių esama arti pen
kių šimtų.

Prekybininkų •
monininkų — 70. Karininkų 
apie pora šimtų.’

Toliau jau seka aukštų 
kvalifikacijų profesionalai. 
Štai universitetų profesorių, 
rodos, viso 65, įvairių specia
lybių gydytojų arti trijų šim
tų, vaistinininkų — 51, dan
tų gydytojų — 88, elektros 
inžinierių — 7, statybos in
žinierių — 1.15, aręhitektū- 
ros — 41, veterinarijas gy
dytojų — 25, artistų — 80,

700, pra-

Klaidos Pataisymas

/ trakto

Flensburge, Vokietijoje, 
darbininkai paskelbė vienos 
dienos ’ protesto streiką 
prieš anglus dėl maisto 
stokos. . ■
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Federalism kasyklų administratoriui N. H. Collisson pirmininkaujant (gale sta
lo), John L. Lewis ir jo padėjėjai iš United Mine Workers derybose su anglies ka- 
sykli/ Savininkais, Washipgtone. Abi puses sutiko pradętl derybas dė| naujo kom

Klaidinga Politika Dėl Palestinos
Mūsų atstovybė Jungtinėse Tautose neprisideda prie 

eito ir teisingo Palestinos Klausinio išsprendimo. Ji 
įrsta, 'kai ji sako, kad penkios didžiosios valstybės 

(Jungtinės Valstijos, Angliją, Francųziją, Tarybų Są-
junga ir Chinija ) neprivalo įeiti į komisiją Palestinos 
reiKalui ištirti. Jos pozicija nepateisinama, kai jinai 
priešinasi dayimui komisijai instrukcijų ištirti Palesti
nos nepriklausomybės paskelbimą. »

Be Penkių Didžiųjų Palestinos klausimas neišspren- 
■; dŽiamas. Tai kur logika joms neįeiti į komisiją?

’ Ką komisija veiks, jeigu jinai neturės instrukcijų, 
ką tyrinėti ir ko ieškoti? Palestinos padėtis visiems 
žinoma. Spaudoje pilna apie anglų politiką palaikyti pa
sidalinimą tarp žydų ir arabų. Jokio tos padėties tyri
nėjime nebereikia^ ’ z -

Devyniolikos Milijoną Armija
^Niekas nebekalba apie Jungtinių Tautų Generalinio 

Sęimo piMnoslos sesijos nutarimą eiti prie apsiginklayi- 
jno sumažinimė. Ypatingai mūsų šalis paskandinta agi
tacijoje už didesnį ir naujesnį apsiginklavimą.

Tuo tarpu pasaulis braška po ginklų našta. Tos naš
tos jis panešti nebegali.* Nors jau du metai prabėgo, nuo 
karo pabaigos, bet dar tebesiranda devyničlika milijonų 
vyrų po ginklu. Šitos gigantiškos armijos išlaikymai 
kaštuoja dvidešimt septyni bilijonai dolerių per metus!

Ar išgalima įsivaizduoti didesnę beprotystę?

$
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Tarybų Lietuvą TSRS Geo- 
grafijos Leidinyje *•

TSRS Mokslų, Akademijos 
Geografijos ihštitutas Mask
voje yra užplanavęs išleisti di
delį kolektyvinį veikalą —r 8 
tomų TSRS geografiją. Šiame 
moksliniame veikale, be ben
drosios fizinės ir ekonominės 
TSRS apžvalgos ir .visų sąjun
ginių respublikų apžvalgos, 
Lietuvos TSR fizinei ir ekono
minei geografijai skiriama 
vietos 6—7 skaudos lankams. 
Fizinė ir ekonominė Lietuvos 
TSR geografija bus išleista ir 
lietuvių kalba. Abi minėtas 
geografijas rengia spaudai' 
jaun. mokslinis bendradarbis 
St. Tarvydas, į ” kurio darbo 
tematiką įeina taip pat Lietu
vos TSR suskirstymas gamti
niais regionais ir žemėvai'z- 
džiais.

Auga Elektrinės Pajėgumas
UKMERGĘ. — Ukmergės 

komunalinė elektrinė (direk
torius Jacevičius), atstatyta 
iš griuvėsių ir pelenų, tampa 
pavyzdinga tarybine įmone. Ji 
be sutrukdymų aprūpina mies
tą ir artimesnius kaimtis elek
tros energija. Nors šios žie
mos stiprūs šąĮęiai buvo ledu 
sukaustę daugelį šventosios 
upės intakų ir tuo .būdu žy
miai sumažino patenkantį ant 
turbinos sparnų vandeny kie
kį, tačiau hidroelektrinės dar- 
bininkaų sumaniai reguliuo
dami vandens atsargas, ne tik 
nesumažino elektros energi
jos tiekimą, bet jį padidino. 
Š. zm. sausio mėnesio planas 
įvykdytas 131 nuoš., o vasa
rio mėnesio — 103 nuoš. Nuo 
šių metų pradžios Ukmergėj 
miestas iš viso jau gavo 164,- 
000 kilovatų valandų elektros 
energijos.

Iki šiol elektrinėje dirbo du 
65 ir 80 kilovatų, galingumo 
generatoriai. Neseniai Lietu
vos TSR Komunalinio Ūkio 
Ministerijos Vyriausioji Ener
gijos Valdyba perdavė nau
dojimui Ukmergės elektrinei 
gautą iš broliškųjų respublikų 
naują 240 kilovatų pajėgumo 
generatorių.

Jėgainės kolektyvas, pade
dant vietinei elektros mecha
ninei dirbtuyęi (direktorius 
Markūnas), nenutraukdami li
kusių abiejų agregatų darbo, 
sumontavo naująjį 240 kilo
vatų pajėgumo generatorių, 
kuris kovo men. 1 d. buvo pa

vienoje ar kitoje formoje 
buvo įsitraukę į minėtų fa
šistinių režimų darbą. Tas, 
žinomą, dar nereiškia, kad 
jie visi kriminališkai nusi
kaltę Lietuvos žmonėms ir 
Lietuvon grįžti nebegali. 
Jau kėliais atvejais naujo
sios Lietuvos vadai yra pra
nešę, kad visi pabėgėliai ir 
tremtiniai, kurie nėra kri
minališkai prasižengę, turi 
teisę ir gali laisvai grįžti 
savo gimtinėn šalin. Neten
ka abejoti, kad riemažai jų 
apsigalvos ir sugrįš.

liktas džiūti. Kovo men. 6 d. 
Ukmęrgės miestas jau gavo 
pirmąją elektros srovę. Be to, 
netrukus bus taip pat sumon
tuotas naujas 100 k v. trans
formatorius, kuris žymiai su
mažins nuostolius laidų tink
le. /

Atliekamas 80 kilovatų ge
neratorius bus perduotas Kė
dainių elektros stočiai, kuri 
tuo būdu pakels savo pajėgu
mą.

Ukmergės energetikai, sek
dami Leningrado įmonių — 
•pirmūnų pavyzdžiu, tobulinda
mi savo darbą ir didindami 
stoties pajėgumą, pasižada 
valstybinį 1947 metų planą 
įvykdyti iki š. m. lapkričio 
mėn. 7 d.

Valsčių Centrų Telefoni/aeija
Ištiesus 50 kilometrų ilgio 

laidus, Liubavo miestelis (Ma-j 
rijampolčs apskr.) gavo te
lefono ryšį.

šiais .metais telefonizuota 
taip pat eilė kitų vietovių. Ly
giagrečiai vykdomi tinklo re
konstrukcijos darbai, siekiant 
patobulinti,ryšį tąrp apskričių 
ir valsčių centrų. Ligi šipl ry
šį tarp Raseinių ir Jurbarko 
palaikydavo trys tarpinės sto
tys. Nutiesus papildomą lini
ją, ryšį palaiko viena tarpinė 
stotis. Tiesioginis ryšis įreng
tas Trakų -r- Valkininkų,' 
Švenčionių — Adutiškio, Kai
šiadorių — Palemono ruožuo
se.

Šiuo metu, išskiriant Nidą 
ir Juodkrantę, telefonizuoti vi
si respublikos valsčių centrai. 
Šiedu punktai tąip pat gaus 
telefono ryšį. Tuo tikslu Kur
šių įlankos dugnu bus nuties
tas povandeninis kabelis.

Eilėje valsčių centrų įren
giami nauji komutatoriai, įga
linantieji padidinti abonentų 
skaičių miesteliuose, šiais me
tais iš broliškų respublikų 
įmonių gauta 20 komutatorių, 
kurie jau pastatyti Bartinin
kuose, Vištytyje (Vilkaviškio 
apskr.), Krosnoje (Marijam
polės apskr.), Piktupėnuose, 
Vilkiškyje (Pagėgių apskr.), 
ir t.t.

S'*. ■
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ROSARIO LIETUVIŲ KO
LONIJĄ APLANKIUS

Buenos Aires. — Šių me
tų vasario 15 d.. aplankiau 
Rosarijos lietuvių koloniją, 
Argentinos Lietuvių Sąjun
gos “Laisvoji Lietuva”/Mo
terų Skyriaus reikalais.

Pirmiausia apsistojau pas 
draugus Lukašiunus, , kurie 
maloniai mane priėmė. Tuo
jau pribuvo ir daugiau 
draugų-gių, kad sužinoti a- 
pie ALS “Laisvoji Lietuva” 
Moterų Skyrių Buenos Ai
rėje ir jo veikimą. Sekma
dienį, draugė Lucia Luka- 
šiunienė parengė puikius 
pietus. ,

Vėliaus ėjome į susirinki
mą, kame dalyvavo geras. 
skaičius draugų ir draugių. 
Dalyvavome ir mes su drau
gu S. Kažukausku, atvykę 
.iš Buenos Aires, kaipo at
stovai nuo ALS “Laisvoji 
Lietuva” Centro Valdybos 
ir Moterų Skyriaus. Sykiu 
su visais, dalyvavo ir di
džiai gerbiamas draugas 
Mainionis, šis mūsų tautie
tis yra geras demokratas ir 
seniausias lietuvis. Rosari
jos mieste, jau sulaukęs 82 
metus amžiaus.

Susirinkusieji atydžiai iš
klausė mūsų pranešimus ir 
svarstė savo skyriaus reika
lus, pasižadėdami dar dau
giau darbuotis dėl Laisvo
sios Lietuvos. Pasirodo, kad 
Rosarijoje veikimas eina 
gana plačia vaga ir jie di
delį kiekį išplatina mūsų 
laikraščio “Vienybės”. Tai 
pagirtinas dalykas, — spau
da tai yra mūsų kelrodis.

Užsibaigus susirinkimui, 
draugiškai išsiskirstėme.

Nuėjome aplankyti drau
gus Šamuolius, kur rado
me tikrai draugišką priė
mimą. ■ - '

Pirmadienį, draugas Ka- 
žukauskas grįžo į Buenos 
Aires, ofaš pasilikau, kad 
padėjus, sutvarkyti mūsų 
Sąjungos Moterų Skyrių, 

pačią dieną nuvykome ir į 
Bąrrio Sarmiento, kur pa
vyko sudaryti Moterų Sky
riaus valdyba.

Antradienį, Villa Diego 
draugės jąu laukė su gra
žiai paruoštų “lunč”* Villa 
Diego moterys jau turi išsi
rinkę savo valdybą ir gerai 
veikia. Draugė pirmininkė 
paaiškino, koks tikslas yra 
mūsų atvykimo ir prašė, 
kad paaiškinčiau plačiau, 
kaip veikia Moterų Sky
rius Buenos Aireje. Sutei
giau informacijas ant kiek 
galėjau. Po draugišku pasi- 
tarimų užsibaigi ‘Qune.”

Trečiadienį, Barrio Sala- 
dillo draugai-ės surengė ti
krai draugišką suęigą — 
“vermouth”, kame dalyvavo 
geras skaičius moterų ir vy
rų. Ten, su dideliu entuzia
zmu buvo išrinkta to Mote
rų Skyriaus valdyba ir pri
sirašė 19 narės. Visos - pasi
žadėjo dirbti dėl “Laisvo
sios Lietuvos”'ir mūsų ger
biamo laikraščio “Vieny
bės?

Draugai ir draugės rosa- 
riečiai, dirbkite visi vienin
gai! Pas jus dirva yra pla
ti, pas jus jau galima daug 
ko nuveikti. Dirbkite, o pa
tys gerėsitės savo darbu!

Vėliaus;, nuėjus pąs draur 
gę,. Gįnįeįiehę, ji stengėsi 
manė aprūpinti visais pato
gumais.

•Ketvirtadienį, draugės: 
Ginietienė, Samuolienė ir 
Lukašiunienė palydėjo ma
ne iki traukinio ir taip ap
leidau Rosarijos miestą.

Širdingai ačiū taip mane 
priėmusiems draugams-ėms 
rosariečiams. Geriausių pa
sekmių jūsų darbuose.

/ Ona Undraitiene, ,

>

AMERIKA NENORI NET 
PATARIMO DĖL PALES
TINOS LAISVĖS

Lake Success,. N. Y. — 
Sovietai siūlo įpareigoti 
busimąją Palestinos tyrinė
jimo komisiją duot Jungti
nėms Tautoms patarimą ir 
dėlei Palestinos nepriklau
somybės. Amerikonai jr an
glai reikalauja uždraust 
komisijai tokį patarimą.

ANGLAI ŽUDĘ SUŽEIS
TUS ŽYDUS KALINIUS

Jeruzalė. — Irgun Z vai 
Leumi, žydų kovūnų orga
nizacija, kaltino anglus, 
kad jie žudė savo v sužeis
tus žydus kalinius, bėgusius 
iš Acre kalėjimą. Irgun an
glus už tai vadino '‘angliš
kai - naciškais žvėrimis.

skelbiant sveikinimų sąskai
tą Trečiojo Demokratinių 
Amerikos Lietuvių. Suvažiavi
mo, per klaidą buvo nepažy
mėtą auka $5 nuo Amerikos 
Piliečių Kliubo, Great Neck, 
N. Y., kurią pridavė J. Vana
gas.

Labai atsiprašome už įvyku
sį nemalonumą. •

> K. Petrikienė,
DALC iždin.,

J. Gasiūnas,
DALC sekr.

Laisvė—-Liberty Lith. Daily * 
Trečiadieni*, Gegų*. 14,
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ROCHESTER, N.Y
ne

Iš Moterų Kliubo Veikimo

mes

Per Spaudą Žiūrint į 
Motery Suvažiavimą

3-čias puslapis------------- -
Laisve—Liberty Lith. .Daily * 
Trečiadienis, Geguž. 14, 1947

Kalifornijos U n i' v e r siteto 
medikališkoj mokykloje išstu
dijuota, 
odos ligų, 
opumo ta 
o dar daug kitų 
dulkiu.

rodo- 
filmą 
Publi-

brangioji?
— 0 paskui,

Gražiai Pavyko Mūsų
Koncertas;' Rengiamės Prie
Metinio Pikniko, Kuris 
įvyks Birželio (June) 22

solistai: O 
montellietė; Ig 
bostonietis; N 
worcesteriete, ii 

Aido Choras, va 
J. Karsoki'enės. At

Laisvės Choro 
vykusiai suvai

dino tragi-komediją 
Svajonė.” Teko

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

Pavargus per 5 mėnesius ieškodama** ir nerasdama 
apąrtmento, Kay Daly, San Francisco skelbimų f inAos 

ninkė, pasisamdė šalikelėj vietą ir įdėjo paieško- 
i buto greta nutapyto didelio savojo paveikslo, 

ji prie savo skelbimo nusitraukė paveikslą, 
šokiu pasiūlymų, bet ne apartmentų.

kad daugelis neva 
paeina nuo vidujinio 
n tikriems valgiams, 

nuo įvairių

menines jėgas
ar Connecticut

- “Vilnies” suva- 
Pasiūle, kad varde

Šiandien nebus mokyklos, aiškina tos East Detroit 
mokytojos, AFL American Federation of Teachers na
res, streikuojančios už daugiau mokesties. Čia jos ma
tomos susistabdžius studentes, joms išaiškina padėtį 
ir prašo neiti į mokyklą per pikieto liniją. .

“Mikšių 
draugam 

hartfordiečiam panešti nesma
gumų su trūkumais scenos 
įrengimų, bet kaipo veteranai 
vaidinime mokėjo įpeiti trū
kumus.

Koncertinę dalį programos 
šauniai1 išpildė solistai: O. 
Mineikiūtė, 
Kubiliūnas, 
čiaponaitė, 
Worcesterio 
dovy.bėj 
siprašau, kad neatsimenu pa
vardės montellietės pianistės, 
akompanavusios 1 Mineikiūtei 
ir Kubiliūnui.

Visa programa buvo gerai' 
parinkta, gerii išpildyta. Pu
blikos buvo pilna erdvi salė, 
širdingai. dėkojam visiem 
programos dalyviam ir skait
lingai publikai už atsilanky- 
ma.

— Šiandien rytą aš pas 
dėdę atsikėliau kaip visa
da. Tvarkėmės namuose, 
skalbėme... Ir štai apie pus
dienį ateina'per kiemą ka- 
žinkoks vyras. Nematytas 

vjis man. Didelis, stipriais 
pečiais, stt vatinuku, su^ au
sine kepure. Apsidairė jis 
ir klausia: “Ar čia gyvena 
Bucilenjs?” Dėdė pasakė, 
kad tai jis pats. Tada atvy
kėlis vyras nusišypsojo, pa- 
daVė visiems ranką, pa
spaudė, ją. Vėliau jis pasa
kė: “Iš toli aš einu ir leis
kite man sušilti.” Pasodino 
tą žmogų virtuvėje, davė 
jam bliūdelį karštų kopūs
tų. Pavalgė tas, o tada dė
dei sako: — “Kur dabar 
rąndasi Divonienė Mari
ja?!”

Krūptelėjo motina, klau
sydami Nastės pasakojimą.

—- Ir kas 'toliau buvo,

. Mes gal sakysime — trūku
mas mokytojų, nėra kam užsi
imti sų vaikais. Mes kalti ir 
čia, kad mes nerengėm, kad 
kitas žmogus ką galėtų pada
ryti. Mes, kurie stovime prie
šakyje, hesistengiam iš tų pa
čių jaunuolių- mokytojus ar 
valdybas rinkti. Mačiau, vai
kų draugijėlėse / pirminin
kauja seni žmonės. Kodėl 
vaikus negalima statyti? Vie
ną sykį pamokinsi, vaikas ži
nos ir daugiau prisiriš prie 
tos draugijėlės. Kada bus val
dyba iš 'pačių vaikų, jie pa
tys organizuosis, tik reikia 
jiems padėti. Galėtų ir veika
lėlį sulošti, kad ir anglų kal
boje. Prie to galima vieną iš 
daugiau prasilavinusių pa
skirti pakalbėti. Kad tik bū
tų jiems pradžia ir pagalba, 
jie patys save organizuotųsi.

Dirbkim, kol dar yra laikas. 
Reakcija nemiega. Gal mes 
gailėsimės šių laikų, kad mes 
nesirūpiname ateicia, jeigu 
mūąų jauni žmonės, nesupras
dami, kas kaltas, daužys vie
ni kitiems galvas, iškilus strei
kui ar kitai darbininkų veik
mei1 už savo reikalavimus. Ku
ris turės geresnį darbelį, tas 
neatjaus, nesupras, kodėl ki
tas badauja ir ieško išeities iš 
tos padėties.

Mano noras, kad kuo dau
giausiai rūpintis su jaunais 
žmonėmis, kad jie susiprastų 
ir rištųsi į vieną stiprų 
prieš žiaurų išnaudojimą.

Eva Simans, 
St. Petersburg,

'Vengre motina sugrįžta 
namo su vaikais po ilgų metų 
vokiečių ištrėmime. Parvyksta, 
kaip matome, dar vis' preki
niame vagone. Juos linksmai 
sutinka .giminės. Bet mažo
sios pribuišės, matyt, pasitin
kančią- apžvelgia abejotinai.

duktė pa
kėlė spindinčias akis į mo
tinos veidą ir ištarė: — Tas 
keleivis štai ką pareiškė: 
“Nueikite kas nors pas Di- 
vonienę; Pasakykite, kad aš 
su jąja noriu pasikalbėti. 
^Reikalas labai, svarbus. Ir 
kaip galima greičiau!”

Nastė prisiglaudė, pabu
čiavo motinos skruostą ir 
linksmai sučiauškėjo:

— Ir kas man reikėjo da
ryti, mamyte? Aš apsivil
kau, užsirišau skarą ir štai 
atbėgau pas tave...

(Bus daugiau sekamo j 
skyriaus laidoj.)

Niekad nepiršk žmogui 
maisto ar gėrimo, nuo kurio 
jis kratosi. Kas žmogus, tai 
problema. Kas jums yra ge
riausiu maistu, kitam gal bus 
nuodais. Tas?pats su vaistais.

Bet nesustoja keleivis. 
Tik atkakliai, žingsnis po 
žingsnio, mušasi per sniego 
kalnus, į priekį, pasilenkęs, 
vos kvėpuodamas.

1^ balto debesio išnyra 
mažiukė trobelė. Su di
džiausiu vargu keleivis per
lipa per pusnis/ir atsiduria 
prie vartelių. Jis ilgai ieško 
sugrubusiomis ran komis 
tamsoje, kur gi tos durys.

Pagaliau suranda. Stuk
sena į jas. Vėjo ■ švilpesys 
užtrenkia silpnos^r? 
baladojimą. Ir žmogus 
durų tamsoje tyliai vj 
iš baimės, kad jam gali tek^ 
ti čia likti pūgoje.
- Tačiau viduje trobos ka- 

žinkas pabunda. Girdėti 
žingsniai, paskui iš anos 
pusės atsiliepia moters bal
sas: .
- — Kas ten ?

— Tai aš... Aš!
— Ko gi jums? Nepažįs-

VIENAM SKANINSI, 
KITAM GADINSI

% J kitam daromą kavą ge
riau cukraus visai nedėti, jei 
'nežinome asmenų skonio,ir 
sveikatos stovio. Tas pat ir su 
pienu“ — vienam pagerinsi', 
bet kitam pabloginsi.. To pa
ties prisilaikyti su rūgštimi, 
pipirais.. druska, riebalais. Tų 
visuomet geriau nedadėtį, ne
gu perdaug pridėti. Geriau 
padėti ant stalo atskirai, lai 
dasideda patys, kam trūksta.

nizacinio ryšio. Jos 
įtrauktos į pažangų 
nyksta iš darbininkų 
Mes, ateivės moterys 
apie tai kalbame. O čia dide
lis darbaš, svarbiausias dar
bas supažindint jaunimą su 
darbininkų reikalais.

Mes visi1 kalti, kad tas dar
bas perdaug apleistas, bet vis
gi galima būtu nors "vėliau 
pradėti jis vykinti. Būtų gali
ma nors kokios literatūros, 
knygučių ar lapelių paskleisti 
jaunuomenėje.. Reikėtų tverti 
vaikučių draugijėles —- ne 
vien dėl to, kad mokinti lie
tuviškai. > Gali būti vaikučių 
draugijėlės programose įmai
šyta- ir amerikoniškų liaudies 
dainelių. Svarbiausia yra su
pažindinti vaikučius ar užau
gusius jaunus žmones su dar
bininkiškais reikalais, kokioje 
kalboje nebūtų ta žinyba tei
kiama. * Kiekvienas darbo 
žmogus privalo susirūpinti 
ateičia savo vaikų.

viršų 
j imą 
Apačioj 
Sakoma

Naujos Anglijos Motery 
Sąryšio Žinios

tė, duktė tavoji...
Riktelėjo iš nuostabos a- 

napus durų. Klangtelėjo 
užraktas. Atsivėrė durų 
juoda skylė. Ir atkeliayusi 
šmurkštelėjo į šiltos trobos 
vidų.

Motina, jau pagyvenusi, 
raukšlėto veido moteris, il
gai glamonėjo savo vyres
niąją dukterį, bučiavo jos 
nuo šalčio raudonuojantį 
veidą.

— Iš kur tu, vaikeli? Ir 
dar taip vėlai? Juk galėjai 
laukuose tokią naktį ir pra
žūti. z

Nastė iš džiaugsmo ir lai
mės kukčiojo.

— Reikalas svarbus, ma
myte. Tuoj aš tau pasaky
siu. Duok tik man tą aša
rą nubraukti.

Paskui duktė papasako-

♦Su žingeidumu skaitau Lie
tuvių Moterų* Suvažiavimo ta
rimus. Man’ atrodo, kad per- 
mažai kalbėta apie jaunų mo
terų šiandieninę padėtį ir atei
tį. Tuomi mūs senesnėsės 
draugės mažai rūpinasi, ma
žai tam darbo prideda.

Tarimuose rašoma, kad tu
rėti susisiekimus su kitų šalių 
moterimis/ Tas labai gerai. 
Kada kiti kraštai finansiškai 
neturtingi, negali savo spau
dos leisti, mes, turėdamos iš
gales, turime pagelbėti. Turi
me ir iš jų išleistos spaudos 
pasimokinti. Mes galime pa
simokinti nuo kitų šalių mote
rų taipgi. Būdamos neturtin
gos, ~vargo prispaustos, dau
gelis iš jų mus pralenkė žino
jime. Mes' gausime nuo jų 
naujų raštų, talpinsime savo 
spaudoje. Tačiau mes ir pa
čios privalome protauti, reng
ti dirvą geresnei ateičiai.

Mes, ateivės moterys, bai
giame savo gyvenimo dienas, 
net ir tos, kurios kiek jaunes
nės. Bet jaunų ateivių neliko. 
Kaip bus su jaunom moterim? 
Jos liekasi palaidos, be orga- 

mažai 
darbą, 
tarpo. 
mažai1

yriausybes Narys 
Marija Divoniene

Isleidžiam Gerus Draugus 
J. B. Morkevičius

Gegužės 7 dieną Moterų 
Kliubas turėjo, susirinkimą ir 
mažą parinkę mylimiems 
draugams Jonui ir Barborai 
Mprkevičiąms, kurie išvažiuo
ja į Kaliforniją apsigyventi. 
Kadangi' Morkevičiai yra la
bai draugiški žmonės, tai ir 
atsisveikinti juos, palinkėti 
jiejns laimingos kelionės drau
gų ir draugių prisirinko dau
giau, negu manėme. Ir kož- 
nas atsinešė visokių užkan
džių ir gėrimų. Draugės kliu- 
bietės visada nustebina su 
skaniais; tortais ir visokiais 
gardumynais. > , •

Begeriant arbatėlę, Visi iš
sireiškė po kelis godžius. Visi 
apgailestavo, kad Morkevi
čiai mus apleidžia, ir vėlino 
goriausios keliones.

Nepamiršom ir Spaudos
M L. B. paaiškino, įcad 11 d. 
gegužės 
žiavimas
dd. Morkevicių išleistuvių da
lyviai paaukotų, kiek kas 
gali, pasveikinimui mūsų my
limo dienraščio “Vilnies.” Vi
si draugai judėjo . $12 (var
dai Aukojusių nebuvo užraši
nėti), Moterų Kliubas iš iž- 
Mo aukojo $8. Viso su pa
sveikinimu, per d. F. Kontenį, 
pasiuntėm $20.

Gavoin Naujų Narių
Prie Moterų Kliubo prisi

rašė V. Poškienė, Naujėliend

Ačiū Worcesterieciam 
Draugam už Auką

Varde sąryšio dėkojam 
worcesteriečiam Andriui Na
rutavičiui, Ignui šiupėnui, 
Juozui Karsokui, Normai 
Čiaponytei ir M. Sukackienei 
už aukojimą kelionės lėšų 
bei veltui atvežimą Aido Cho
ro. ' , Komisija.I 1
Sukakus 'Dešimčiai Metų 
Vėl Atlankysim Lawrejnce

Pirmas mūsų sąmyšio pikni
kas, 1937 m./ įvyko Law
rence, Mass. Tai buvo "pra
džią mūsų darbioj Rodos, tai 
buvo «taip neseniai, ~ 
spėjo 10

... Žiemos naktis. Siaučia 
pūga.

Sniego debesyš, staugian
čio vėjo nešami, lekia vir
šum girių ir laukų, purtina 
valstiečių namų sienas, ver
čia ant plentų ir vieškelių 
nepereinamus kalnus.

' Lyg vaiduokliai, išėję iš 
tamsių savo urvų, ūžauja, 
staugia, švilpia vėtros spar
nai. Atrodo, kąd jie su pik
tu džiaugsmu glosto sušalu
sią žemę ir kvatoja, priver
tę visus, kas tik gyvas, pa
sislėpti po trobos stogu.

Kas išdrįs tokiu oru šią
nakt} išeiti laukan? Kas 
gali bandyti palikti šiltą 
pastogę ir atsidurti tame 
sniegų ir vėjų chaose?

Ir vėl pamišėlio balsu 
kvatoja pūga, tartum žais
dama su lediniais vėjais, 
tartum džiūgaudama, kad 
šiąnakt tik ji viena karalie
nė viršum žemės.

Bet ne!...
Štai keliuku, iki pažastų 

snieguose, brenda žmogtis. 
Tarpais sniegas paskandina 
jį, bloškia jam deginantį 
šaltį veidan, uždusina... 
Tarpais einantysis vos, vos 
užsilaiko ant kojų. Traška 
ir plevena keleivio apsiaus
tas, lyg ruošdamas suplyš
ti smulkiais skutais 
barstyti gabaliukais po lau Aukso Žvaigžde Jai 

Nešviečia
Secaucus, N. J., miestelio 

pirmutinė Aukso žvaigždės 
neregė Mrs. Sampson ir jos 
vyras. John, išmesti iŠ namų, 
194 Front ^St., kąd užleisti 
vietą namų savininko šeimai. 
Jų vienatinis sūnus Martin, 
tarnavęs Patton’o būriuose, 
mirė kovo 31-mą, 1945, Vo
kietijoj, pirmutinis iš to mies
telio. * ’ ,

Pagaliau, miestelio majoras 
Kane patvarkė Sampsonus 
įleisti į tris kambariukus virš 
Miesto Salės iki jie gaus pa
stovų butą.

Kas1 nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisve ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės! v

Balandžio 20-tą, Latvių 
Klubo ’ salėj, KennŪvVorth St., 
Roxbury, įvyko r sąryšio 10- 
tas metinis koncertas. Per 
eilę metų sąryšio koncertai 
buvo rengiami specialiems 
reikalams, kaip nupirkimui 
ambulansų, karo našlaičiams, 
Lietuvos žmonių paramai ir 
tt. šis, 10 metinis koncertas 
jau neturėjo specialių šalpos 
reikalų, tik atžymėjo sąryšio 
gyvavimo dešimtmetį ir pa
demonstravo 
Massachusetts 
valstijų.

Hartfordo 
grupė gražiai,

ir Polskienė. Ir dar kelios 
draugės žadėjo prisirašyti. 
Bravo, draugutės! Taip ir 
reikia. Moterys turi būti or
ganizuotos. Juo daugiau bū
sime, daugiau nuveiksime, o 
darbų yra daug. ‘

Ąlirė
•į Mirė Alekas Balzaris, pir
mojo pasaulinio karo vetera
nas, . buvęs sužeistas. Sirgo 
ilgai, protarpiais sunkiai. Pa
laidotas laisvai.

Paliko liūdesyj sesutę V. 
Bullienę,' brolį Antaną Bal- 
zarį ir daug giminių. Gal kas 
daugiau apie jį parašys' vė
liau. L. Bekešienė.

f|#t

Iš Gegužinės Apvaikščiojimo.f • pjjM
Sekmadienį, gegužės 4-tą d., 

įvyk'o masinis susirinkimas, 
kaipo apvąikščiojimas darbi
ninkų šventės Pirmosios Gegu
žės. Vakaro pirmininkė drg. H. 
Spiegei pradėjo susirinkimą su 
Amerikos himnu ir trumpoje 
formoje paaiškino gegužinės 
svarbą, kada jinai zgimė ir dėl 
ko patapo pasaulinė darbinin
kų šventė, ir kad šiandien viso 
pasaulio milijonai darbininkų 
palieka darbus ir eina apvaikš
čioti savo šventę, pareikšti vie
ningą balsą už geresnes darbo 
žmonėms sąlygas' ir šviesesnį 
rytojų.

Paskiau perstatė iš IWO dar
buotoją. Jis aiškiai pabrėžė, 
kaip yra svarbu priklausyti 
prie organizacijų ir kokius dide
lius darbus organizuoti darbi
ninkai gali atlikti. Jis ragino 
prisirašyt prie I.W.O. ir prie 
darbininkų unijos. Kur. dabar 
eina didelę kampanija už suor
ganizavimą 17,000 Endicott 
Johnson komp. darbininkų į 
CIO uniją. Po jo sekė-vakaro 
geriausias kalbėtojas,'vienas iš 
“Daily Workerio” redaktorių d. 
Joe Clark.

Jis pasakė labai gerą pra
kalbą, aiškindamas šių dienų 
pasaulinę padėtį. Aiškino, kaip 
monopolistai yra susiorganiza
vę sudaužyti visas darbininkų 
organizacijas, o unijas ypatin
gai ir kaip darbininkai turėtų 
kovoti už išlaikymą tų darbi
ninkiškų teisių, 'kurias _ mes 
šiandieną turime. Jo kalba vi
siems labai patiko. Pabaigus 
jam kalbėti, buvo renkamos 
aukos dėl paramos “Daily Wor- 
1^-įui.” Surinkta $210.19. Tai 
labai graži suma parėmimu} an
gliško dienraščio. .

Paskutinis programos punk
tas buvo filmą “Native Land,” 
kuri vaizduoja unijinę darbuo
tę. Drg. A. Klimas daug darba
vosi prie šios filmoą parodymo. 
Ačiū jam!
1 šis gegužinės apvaikščioji- 
mas yra skaitomas prie gerai 
pavykusių. Visiems dalyviams 
ir aukautojams rengėjai taria 
didelį ačiū.

Viena iš rengimo komisijos*.
. * <0. GA ;

Gegužės 2-rą buvo 
ma Tarybų Rusijos 
Parengimas pavyko, 
kos buvo geras būrelis. Pelno 
liko $39.40 ir d-gė P. Vaivo7 
dienė aukojo $1, tai viso $40.- 
40. Visi pinigai priduoti vie
tiniam/ demokratinių teisių 
gynimo komitetui. Jis buvo 
nuskyręs sukelti $100 
savo užduotį išpildėm net su 
kaupu, $115 šukelėm.

Ačiū- visom draugėm už 
draugišką pagelbą išpardavi
me tikietų iš anksto. Draugė 
Strolienė šį sykį daugiausia 
tikietų pardavė, net 50. 's Ir 
ačiū visiem už atsilankymą. 
Jūs, draugės ir draugai, pa- 
gelbėjote atmušti1 reakciją 
vienu žingsniu atgal. Kalki
me geležį kol karšta, kol ne 
per vėlu. Aukokime, kiek tik 
galėdami, apgynimui' f savo 
teisių, nes mūs niekas neap
gins, kaip tik mes patys. Bu
dėti ir dirbti vieningai ir 
draugiškai yra, mūsų visi} 
pareiga. •

širdingai ačiū Gedemino 
Draugystei už veltui suteiki
mą svetainės. '•>

Mūsų Miesto Ligoniai
O. Šiliniene turėjo sunkią 

operaciją; dabar jau randa
si1 namie. , F. Kontenis nesi
jaučia gerai jau kėlihta1 sa- 
vaįtė. Abiem velinam grei
tai pasveikti. ' ♦

ko teks prisiminti nuvykus į 
Lawrence 22-rą birželio 
(June). Ten, • gražiajame 
Maple Parke, mes tarėmės, 
ruošėme planus mūsų ateities 
darbui. i . >

Dešimties metų, laikotarpiu 
nepaprastai daug įvyki'ų pa
saulis pakėlė. Daug gražių 
darbų mūsų sąryšis atliko. 
Daug ko mes pasimokinom 
ir pradėtame antrame pusme
tyje praeities patyrimai daug 
padės mūsų veiklai.

Rengėjos šio išvažiavimo 
pažadėjo sudaryti gražią pro
gramą ir jos pažadą išpildys. 
Todėl prašome drauges kolo
nijose ruoątis dalyvauti pik
nike ir padėti rengimo komi
sijai viskuo galimu. „M. S.

i i
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LIETUVIŠKAS KABARETAS

Telefonas EV. 4-869d
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Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

1113 Mt Vernon S. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas PopUr 4110

■■■■■■

Darbininkai 
gauti jokios s 'etai- 

susirinkimus la’kyti, 
jau kiekvienas dar- 
pasijudinimas jiems

■ --------------4-tai puslapi!
Laisvė—Liberty lath. Daily • 
Trečiadienis, Geguž. 14, 1947

j Tenka skaitytoja kai ko atsiprašyti, o 
apie kai ką ir perspėti. Nepamanyk, 
brangus tautieti, kad autorius, turėda
mas didelį patyrimą gastronomijos sri
ty, o taip pat visokias puotas, vaišates 
pamėgęs, savo veikėjus nuo valgių ir 
kortų stalo, nieku būdu nenuveda. Ką 
padarysi, kad jau toks lietuvio ponelio, 
viršininko, biurokrato gyvenimas :z prieš
piet žiovulys, pietums—jautiena ar ver

gelis jį tikrai pamilo, vadino tiesiog ne
paprastu žmogumi. Pašto viršininkas 
apie jį pasakė, kad aukso žuvelė, klebo
nas, kad — prekrasny paren, ( burmis
tras, kad malonus ir draūgiškas, antsto^ 
lis, kad išmokslintas, ,tikras ' Amerikos 
kultūros vyras, ponia teisėjo žmona, kad

• • . • _ L  ■ « ■.. "• .4,. ' .■» • k- ,

MENININKAI PASIRUOŠIA 
DIDESNIAM DARBUI ’ k

LMS Apskrities Konferencijų
Buvo Gera; Plačiai Apkalbė

ta ir Planuota1 Ateities 
Veikimas

Bet jeigu pats ponas nosį piešdavo, ta
da visi susibėgdavo, visi tinklą, kaip Ge- 
nezareto žvejai, užmesdavo ir tyliai, kad 
neišbaidytų, kad įtarimo nesukeltų, — 
tinklelį tempdavo. Visviena, jeigu ponui 
būdavo reikalingi pagyrai, plepumai — 
prie jo pristatydavo Dūdą su savo žmo
na; jeigu ponas būdavo į filosofiją Hn-

Liūdėsio valandoj Kreip
kitės prie manęs dieną 
ar nakt|, greit suteiksi
me ' modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti. "

gražus, o ponia su trimis vyrais 'išsitarė, 
kad Frankas—kino artistas Vili Frič.

Kur tik Frankas, viešėjo, kur nakvojo, 
kur lankėsi ir net ten, kur tik jis vieną 
šiur pasakė, — visur tvirtino jo gilią iš
mintį, antspaudavo jo draugiškumą ir 
atvirumą . Beveik ir nebuvo tokių ponų, 
kad būtų kitaip kalbėję, gal tik Sungai- 
la, kurio užklausus teisėjui apie ęgrabo- 
rių, atsakė, kad jis kvailas, kaip avinas. 
Bet ir tai negalima buvo imti už gryną 
pinigą, nes tuo metu Sungaila buvo įgė
ręs ir ne raitas, o atsigulęs ant arklio jo-

ir užgirtas or- 
Chicagoje liau- 
Komisija sako, 

benėlOO 
Būsią 
ši' ot- 
mūsų

tus draugus ir dėt? visas pa
stangas, kati reakcijos pasimo- 
jimas būtų atremtas. Laikas 
veikti iki dar ne vėlu.

Darbininkas.

(Tąsa)
—Vot ir trup!—sakė klebonas.—Pats 

nueisiu pasižiūrėt, kaip sekasi mūsų mi
lijonieriui.

Krukas kiek atsigavęs išėjo, draugų 
padedamas, į žvaigždėtą naktį. Visi po
nai būriu patraukė su juo tolyn, pro 
bažnyčią vienplaukiai, garsiai šnekėda
mi, laikydami už pečių milijonierių, vie
nas nuo kito saugodami jį, o labiausiai jo 
kišenes . Siūlė jam pasilikti, dirbti su 
jais drauge. Kokių čia nebuvo siūlymų! 
Sungaila spyrėsi supiršiąs su Gaiduko- 
Gaidelionio dukterimi, ir tuo būdu Kru
kas galėsiąs pasidaryti kunigaikščiu, 
kokiu nors Kruku-Krukeliu Krukelioniu 
Kaributu, o taip pat esą galįs pirkti ir 
jo ūkį. Burmistras 'siūle tuojau pat 
įsteigt akcinę bendrovę.

Ponai taip užsišnekėjo, kad, jau vis po 
vieną iš kompanijonų pasiliko prie me
džio rymoti, kiti ir į miesto pašalius iš
klydo. Krukas, vis šiur, yes, okei besa
kydamas, pasijuto dviese su burmistru 
strapaliojąs tuo pačiu atšlaimu. Nors 
aiškiai iš tolo buvo matyt klubo žiburiai, 
bet jie vis suko aplink bažnyčią, ir Fran
kui pasirodė, kad greta viena kitos dvi 
bažnyčios stovi:

—Gadem!.. Sakyk, ponas šerifai, kaip 
jūs tas dvi bažnyčias viena prie kitos pa- 
statėt, juk tai nėra bizpio?!..

—Joukun darbs, ponas Krukai... aš 
kiek atsimenu, mes vieną turėjome. Jou-c 
kun... bet... bet... joukun*.. dvi ir pats 
matau! Kaip čia galėtų būti, a? Gal 
mes kitame mieste esame?

Vėl abu lipo, bet iš priešakio jiems iš
dygo ilgiausi^ šventorius, kuris užtven
kė visą kelią.

—Joukun, iš kur ta tvora? J»os čia 
nebuvo... Aš, joukun, miesto galva,—įsa
kau, ♦ kad'rytoj jos čia nebūtų!—Girdi
te?! A-ūu!—vilku nusikaukė burmis
tras, griūdamas, prilaikydamas ame
rikoną. Keturiomis abu perrėpliojo 
Šventorių.

Išėję į miesto aikštę, abu mūsų hero
jai sumanė uždainuoti, bet staiga jie pa
sijuto ant kažkokio tilto, ir burmistras 
tikrai turėjo į nosį sau įgnybti, norėda
mas įsitikinti, ar kartais nesapnuoja: 
jokio tilto, jokios upės jo tvarkomame 
mieste nebuvo. Ir staiga—tiltas!

—Iš kur tiltas?!—suriko jis, ir galva 
Žemyn nusirito į upę.

Tekėjo saulė. Garsioje Inteligentų 
Klubo salėjo atrodė kaip po Žalgirio mū
šio. Keletas veikėjų skersai išilgai gu- 

'lėjo po stalais. Dūda galvą buvo padė
jęs į didelę lėkštę, kurioje plūduriavo žu
vų galvos, o už kojų užsikabinęs kažkas 
smarkiai knarkė. Iš kito kambario ‘ėjo 
vienišas skundas:

—Na, pa... duok lūpytes..., tęs... Pa!.. 
Pastatysiu namą ant kalno, su stiklinė
mis durimis, su bokštu... parašysiu... ma
no karalaitės švento-ovė-ė... kultūrom na
mą {ruošiu.., sodu padabinsiu..^

Sungaila pabudo. Jis norėjo gerai pa
sirąžyti, bet kiekvienu kartu jo ranka at
simušė į lubas? Mato, guli kažkoks žmo
gus, aiškiai-—galva, bet kur kojos? Tik 
dabar šaunus veikėjas suprato gulįs po 
stalu. Sungailos liemenė buvo nusags
tyta pamidorų, sūrio ir kitų maisto pro
duktų gąbaliukais. K

Dabar jis pasigedo amerikono ir pra
dėjo jį kviesti, beveik su ašaromis, va
žiuoti pas jį... Parodysiąs kuilį ir ma
šinas, tačiau išmiręs vakarykštės kovos 
laukas atsakė tik giliu šnirpštimu -.

Tokiomis valandomis Sungaila, linkęs 
į lyriką, pradėjo deklamuoti. >

Ilgai buvo girdėt pro atvirus Inteli
gentų Klubo langus miestelio rinkoje 
sklendąs balsas:

„.-^-Trakų štai garbinga pilis!
Jos aukštus valdovus užmigdė kapai, 
O ji tebestovi dar vis...

brs. Stenger & Stenger
Optometrists ' 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

šieną, su karčiažolių padažu bei maža 
bonkute,. po . pietų—vėl žiovulys ir mie
gas, po miego—kaimynų aplankymas ir 
žiovulys; vakare—pasikalbėjimai, arba
tėlė arba kortos. Tą čia ir vadino visuo
meniniu, kultūros darbu . Retai kada at- 
sitikdavo, kad du kartus per’savaitę ne
būtų kokių vardinių, kad neužklystų 
koks svetys. Negi žmogus būsi kiąulė, 
atsiprašant, neparodysi svečiui* saviškių, 
kompanijos, negi nesupažindinsi su gra
žia ponų rėdytojų, ponų šeimininkų mies
to tvarka, negi nepainformuosi apie 
kultūros darbo laimėjimus. Be to, rei
kia atsiminti vaišingą, jau iš b senovės 
pareinantį, lietuvio būdą. Čia užklydęs 
svečias būtinai jį patirdavo, ypač, jeigu 
svečias iš aukštesnių, geęų reputacijų/ 
aukštybėse uodegą kyšteli, su ponia Re
komendacija pažįstamas. Tokį svečią 
poneliai pasigavę per dvi valandas- pada
rydavo taip, kad jis matydavo tai, ko 
viršininkai norėdavo, girdėdavo tokius 
dalykus, kurki ausies nerėžė mūsų ap
skrities šeimininkams ir guldydavo bū
tinai ant tos ausies, kuri šiek tiek girdi. 
Kartais jie surasdavo ir kitokią juodymę 
svetyje,—atseit—silpnybę, jeigu dar ši
to parašas būdavo svarus aukštybėse ir 
karštas žodis greitai kalams ministerijo
se . Oi, kokie malonūs geri ponai būdavo 
svečiui! 5Jie sužinodavo poną nuo kojų 
iki galvos,—poną gražią lytį mylintį, po-

1 Bringing a world-wide amatchr radio network of more than 100,000 
’ stations into the service of peace, the International Amateur^Radio 
i Union and the United Nations have signed an agreement to promote!
■ quick communication of U.N. material everywhere. Here U.N. As-- 
, sistant Secretary-General Benjamin Cohen (left) and George W.; 
: Bailey, president of the International Amateur Radio Union, puMheir! 

signatures on the unprecedented global agreement at U.N.Headquarters.

pasaulio Armijų 
išlaidos 7

Washington 
jama, jog šiuo laiku 40 ša- 
litj turi viso 19 milionų ka- 
riųęmenės, kuriai išleidžia 
27 bilionus dolerių 'pėfr me-

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ .

Sustreikavo Mercury Mfg.
* Darbininkai

Gegužės 5 d., 10 vai. ryte, 
Mercury Mfg. 40*44 So. Hal- 
šted St., išėjo į streiką. Jie jau 
per tris mėnesius reikalavo, 
kad ‘ kompanija pagrasytų 
kontraktą, bet kompanija vis 
atsisakė. Ji tai darė norėda
ma atsikratyti unijos.

Darbininkai reikalaujd, kad 
tuojau būtų pasirašytas kon
traktas, kad būtų pakeltos 
algos po 15 centų į valandą. 
Taipgi yra daugiau reikalavi
mų pagerinimui darbo sąlygų. 
Dirbtuvės yra apstatyta pikie- 
tuotojais.

So. Boston, Mass.
Posėdis Meno Reikalais.

Lietuvių Meno Sąjungos An
tra Apskritis šaukia' labai svar
bų posėdį. Apskritis nutarus 
ruoštis prie meno dienos Mass, 
valstijoj. Tai' bus antras poka
rinis turnamentas. Siekiama 
sudaryto programa' ne vien iš 
dainų, bet ir vaidybos, įtrau
kiant geriausias jėgas. *

Kad sėkmingai pravesti, tai 
jau dabar reikia imtis darbo, 
todėl Meno apskritis ir šaukia 
praplėštą posėdį. Posėdis įvyks 
sekmadienį, 18 d. gegužės, 318 
Broadway, Sq. Boston. Pradžia 
10:30 vai. ryto.

Nebus atskirai siuntinėja
mi užkvietimo laiškai, todėl 
prašome visus . chorus, dramos 
ir dainininkų grupės, mena my
lėtojus bei meną remiančias or
ganizacijas prisiųsti savo ■at
stovus.

Šiame 1 posėdyj bus aptarta ir 
Mass, meniškų jėgų pasiruoši
mas į įvykstantį lapkričio mė
nesį, Brooklyne, meno festivalį. 
Visi ir visos dalyvaukite, nes 
nuo šio posėdžio daug prigulės 
Triūsų meniškas veikimas.

M. Sukackienė, <
LMS 2-ros Apskrities 

Sekretorė.

davo antstolį, o jeigu ponas nežinojo pats 
koks jis ponas,—būdavo gęras ir

CHARLES .1. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) .

Laidotuvių
i Direktorius

landas, bet daug kas aptarta. 
Ji baigėsi geroj nuotaikoj. 
Verta pabrėžti štai kas:

Konferencijoje buvo geras 
skaičius čiagimių, jaunų žmo
nių. t

Diskusijos neiškrypo iš “vė
žių0 ir dėl to veltui laiko ne
leista.

Visi dalyvavę diskusijose 
svarstė dalykus, neinešdami 
asmeninio elemento.

Raportai buvo geri.
Suprantama, gerinimui, to

bulinimui nėra ribų. Tikiu, 
kad mūsų menininkai, skaity
dami šį raštą, ‘supras, kad 
mums reikia dar daugiau ir 
geriau* lavintis.

i Po labai pasekmingo ir di
delio Meno Festivalio mūsų 
menininkai gerokai žygiuoja. 
Sistematizuoja, tobulina savo 
darbą. ' Rep.

Suareštuota 4 Draugai
Pastaruoju laiku yra veda

ma smarki kampanija, kad 
suorganizuoti Endicott John
son Co. 17,000 su viršum dar
bininkų į CIO uniją. O žino
te, kad raudonbaubiai yra 
griežtai nusistatę prieš CIO 
kaipo /‘raudoną” uniją. Ir tas 
CIO vardas, vietos reakcionie
rius veda į pasiutimą. Ypatin
gai Endicotte 
nebegali 
nės savo 
nes ten 
biSnkų 
(reakcionieriams) p a s i d arė 
“raudonas” ir n ei e gališkas.

Vietinis vakarinis popieris 
Binghamton Press, diena iš 
dienos veda biaurią propagan
dą prieš unijinį veikimą ir už 
padarymą Komunistų Partijos 
ne legate. Ir įštai, balnr.Jžio 
15-tos dienos laidoje Bingham
ton Press išspausdino ilgą 
straipsnį po antgalviu “8.000 
Legionnaires Back Anti-Red 
Dr.M'.”' Apačioje šio antgab 
vi o išlieta tulžis prieš komu
ninius ir unijinius darbuotojus. 
Chamber of Commerce irgi 
pr-sis ’kė prieš komunistus.

Southern Tier Komuu’stų 
Partija išleido lapelį atsišau
kiantį į žmones ir išaiškinantį 
jiems visą esamą padėtį. Ir 
gegužės 6-tą dieną tas lape
lis buvo dalinamas prie vie
nos E. J. dirbtuvės. Ir tenai 
tapo suareštuoti lapelio dalin
tojai Irving Weisman., Robert 
C. Johston, Robert Warren ir 
Elsa Brandt. Paleisti po $25 
kaucijos kiekvienas.

Dabar jau aiškiai matome, 
kad reakcija bandys persekio
ti kiekvieną darbininkų pasi
judinimą. Bet ką darbininkai 
dabai* darys? Kaip'mes sutik
sime šį reakcijos pasimojimą? 
Mano mintis, kad mes, darbi
ninkai turime užtarti .areštuo-

Bet kur tu rasi, kad ponas nežinotų, 
jog jis ponas, ir dar didelis-ponas! zPo- 
nų jau tokia prigimtis, kad jie ponais tik 
gali būti. Vieną dieną poną padaryk ne 
ponu—bematant'jis sudžius,' suv^s ir, ko 
gero, nieko neliks. Kas liūdniausia po
nams, kad jie, tatai žinodami, vis dėlto 
manė apskrities miestą, o taip pat ir vi
są žemę aplink jų nosis sukantis.

Garbingam svečiui atvykus, jau ir pa
tys ponai aplink jį pradėdavo suktis. Se
novės lietuviai žinojo, kad svečią tik vai
šėmis, tik glostymu, tik ulionėmis gali
ma kiaurai atviru draugu, kuo nori pa
daryti, net auksu apdovanoti, o paskum, 
pakelėj palaukus, kad ir vėl viską atimti. 
Apie tai mūsų apskrities ponai ir negal
voję žinojo.

Nieko nuostabaus, jeigu skaitytojas 
kiekvienąkart mūsų ponus užtiksi vis: 
prie stalo, dargi prie to pačio stalo, am
žinai skilvių' besirūpinančius, tą patį 
anekdotą kartojančius, kurį dėl savo sa
liamoniškų galvų per dieną spėdavo visi 
užmiršti. ” ... • 1

Bet ponų stalo draugijoj, kaip jau ži
note, įvyko didelė permaina: prie pat iš
kepto veršio, prie torto, už stalo, ėmė ir 
atsisėdo arba buvo /pasodintas graboriūs 
Frank Kruk. >4

Nežinia kas^raboriuje patiko mūsų

“Vilnies” salėje įvyko Liet. 
Meno Sąjungos 1-mos Apskr. 
konfbrencija; nors dar atsto
vauta tik dalis lietuvių me
nininkų ir kultūrinių organi
zacijų, bet ši konferencija 
buvo skaitlingesnė negu kada 
nors pirmiaus buvo per dau
gelį metų. Joje taipgi ob- 
jektingai peržvelgtas praeities 
veikimas ir planuota ateities 
darbai.

Pirmininku išrinktas Juoz. 
Stulgaitis, apskrities komiteto 
pirmininkas, ‘ sekretorium — 
J. D. Bendokaitis.

Buvo atstovai iš LKM, 'Ai
do, Ex-Mainierių, Ciceros ir 
Roselando Moterų Choro, 
taipgi nuo ; meno ir teatro 
grup>ų, veikiančių Chicagoje.

V. Andrulis, .pu o LMS cen
tro organizacines komisijos, 
padarė pranešimą, ką užsi
brėžęs Centro Komitetas veik
ti ir kame jis veikia su Ap
skritimi. Jis nurodė, kas pa
tartina ' šiai konferencijai* ap
tarti ir vykdyti.

Po vietų atstovų raportų 
sekė diskusijos. Jose dalyva
vo ir LMS Centro Komiteto 
sekretorius L. . Jonikas. Jis 
platokai apibūdino LMS vei
klą visos šalies lietuvių ko
lonijų plotme.

Delegatai diskusavo ir sa
vus raportus ir centro atsto
vų pasiūlymus.
..Kiek karščiau diskusųota 

tūli negeistini pasireiškimai 
LKM ir Aido chorų lenkty
niavime. Prieita prie išva
dos, kad abiejuose choruose 
dauguma nori kooperuoti ir. 
gražiai sugyventi. Konferen
cija instruktavo būsimą ap
skrities, komitetą, bendrai su 
ęentro organižacine komisija, 
pasikviesti chorų valdybas 
apkalbėjimui geresnio koope- 
ravimo.

Apkalbant tuos chorus, 
rie veikia Chįcagoje, bet 
nesideda prie Apskrities, 
tarta atsikreipti į .juos ir 
rodyti, kad vienai grupei vei
kiant atskirai dabar veik neį
manoma gerų pasekmių turė
ti, Apskritis gelbės’ visas mū
sų meno grupes, kurios yra 
prisidėjusios prie LMS. Da
bos, kad jų parengimai nė- 
supultų sykiu, gelbės jų pa
rengimams. Tikimasi, kad 
ilgainiui, ’kurie chorai norės 
geriau igyvuoti, patys įsiti
kins, kad jiems reikia dėtis 
prie \ menininkų* organizacijos, 
nes Vieniems neįmanoma tu
rėti. gero pasisekinąo.
' Apkalbėtas 
gąniįavimaš 
dies teatro', 
jau turinti sąraše 
narių, ktme stos jin. 
keli skyriai. Manoma, 
ganlžacija patobulins 
vaidybą, pakels teatrą.

lnstruk0bta būsimas' 
tetas pagelbėti Kenosha, Wis. 
chotaąt^aivihti.' Tos pa 
stangos bus daromos ii 
Kockfat'de'. v *.

Konferencija ėjo; apf$ 4* Va

LINKSMOS PAVASARIO
Šokiai

RENGIA ŠV. VINCENTO 
LIET. DR-STĖ

Šeštadieni,

Geg. 17 May
UKRAINŲ SALOJE 

13 Washington St.
Pradžia 6 v. v.

Muzika nuo 8 v. v. 
šokių mylėtojai sueikite anksti, 

nes muzikantai gros tik iki
12 vai. naktį.

YUDICKIŲ ORKESTRĄ 
GROS LIETUVIŠKUS IR 

AMERIKONIŠKUS ŠOKIUS
Kviečiame vietinius ir iš

• apylinkes dalyvauti.
Turėsime, skanių valgių ir gėrimų.

Įžanga 60c. —Rengėjai.

FRANK KRUK
arba Graboriūs Pranas Krukelis
* * * (APYSAKA) \ * * *

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

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYNO LIETUVIŲ |
Valgių ir Gėrimų Įstaigos H

CHARLES VIGŪNAS 
08 Scholes Street

| Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 4-8578

1 - WM. SKUODIS B 

S64 Wythe Avenue
' Brooklyn, N. Y. . M

Tel. Evergreen 4-8054 H
uH

ANTHONY ROGERS !
(Raudžius)

' 328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 DevOe Street 

Brooklyn, Nr Y. H
TeL BVergreen < Mtt | ’
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

tf-tat puslapi* 
Laisvi—Liberty Lith. Daily * 
Trečiadienis, Geguž. 14, 1947

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Nuolatiniai .Darbai, Kur Jūs Išmoksite Amato! 
ŠVARIUOSE MODERNINIUOSE FABRIKUOSE 

PRADINI MOKESTIS YRA AUKŠTA 
INTERESUOJATĖS?

KREIPKITĖS J

HAT CORPORATION OF AMERICA
Personnel Department

29 OSBORNE AVENUE ‘
EAST NORWALK, CONNECTICUT

(ii#)
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HEI-P WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS
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Pašalpinės Vajus
Sūnų ir Dukterų Draugijos 

pirma kuopa labai pasekmin
gai’ veda- savo vajų už gavi
mą naujų narių. Gegužės 4 
dieną, per kuopos mėnesinį 
susirinkimą', buvo pranešta, 
kad gauta 47 nauji nariai To
ronte.

Tai išraiška gęro pasidarba
vimo. Vien du vajininkai,'* J. 
Šinkūnas ir A. Petraitienė, ga
vo 35 naujus narius. Kuopai 
garbė turėti tokius gerus vaji- 
ninkus.

V &

Torontiečiai Rochesterin
Toronto lietuvių Dramos 

Grupės artistai gavo užkvieti- 
mą važiuoti į Rochester! suvai- 
dinimur juokingos komedijos 
“žentai iš Amerikos.” Jie 
vyksta į Rochester! gegužės 
24 dieną.

P a r e n girnas Rochesteryje 
rengiamas Liaudies Balso nau
dai. Rochesteriečiai beveik 
kasmet surengia po gražų pa
rengimą Liaudies Balsę nau
dai.

Torontiečiai artistai ne juo
kais ruošiasi perstatymui ko
medijos. Tikiu, kad rocheste- 
riečiar turės skanaus juoko iš 
tos komedijos. Teko patirti, 
kad nemažai torontiečių va
žiuos j Rochester!.

Reporteris.

pranešta, kad 
atsibus White 
bet su svetai-

Mii

Koncertas

Bangos Choras ne juokais 
rengiasi prie didelio ir pasku
tinio šį sezoną koncerto. Jis 
įvyks gegužės 17 (iieną, Če- 
choslovakų salėje, Queen ir 
Bathurst (įėjimas iš Bath
urst) .

šiame koncerte bus persta
tyta labai juokinga komedija. 
Be to, bus dainų ir kitokių 
gražių numerių. Programa 
šiuo kartu bus tikrai įvairi. 
Išgirsite keletą visai naujų 
dainų.

Programai- pasibaigus seks 
šokiai. Visi kviečiami pasinau
doti šia proga.

Kliūtys sustiprina protą, 
i p lygiai, kaip darbas su-

Seneca.. * *
Drūčiausias 

žmogus yra tas, 
giausiai vienas laikosi.

Ibsen.

*

pasaulyje 
kuris dau-

PRANEŠIMAI

kad 
susirinkimas 

sekmadienio į

Alydai ALDLD 15-ios 
Apskrities Kuopų

Šiuomi pranešame visoms 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
15-tos apskrities ribose kuo
poms, kad’ konferencija įvyks 
sekmadienį, 25 d. gegužės, 8903 
Esterbrook Ave., Cleveland, pas 
Tamošaitienę prie Gardeno 
Parko (pirmutinė Avė. nuo St. 
Clair).

Konferencija prasidės 11 v. 
ryto ir visi delegatai prašomi 
pribūti laiku.

x Pirmiau buvo 
ši konferencija 
Eagle Svetainėj,
nės savininku išėjo nesusipra
timas, tai turėjome pakeisti vie
tą. Tą prašome visus įsitėmyti.

Prašome išrinkti delegatus, 
po vieną nuo kiekvieno 10 na
rių skaičiaus ir po vieną nuo 
kuopos. Prašome ir mokestis po 
5 centus nuo nario sumokėti’ į 
apskritį. Taipgi raginami kuo
pų sekretoriai paruošti rapor
tus iš kuopų veikimo ir konfe
rencijai priduoti.

Po konferencijos bus minė
jimas 400 metų sukakties nuo 
pirmosios lietuviškosios knygos 
atspausdinimo. Prašau tą viską 
įsitėmyti. * J. S.

AR JŪS KREIPETIES
DĖL DARBO Į

The NEW
WOOLWORTH STORE?

* X •
I , ■

Atdaras Ketvirtadienį, Gegužes 15
Daugiau.Pilnam Laikui (moteriškų) Pardavėjų 

Yra Reikalingi Užpildymui Mūsų 
Pardavimo, Organižacijos

• Liberališka Pradinė Alga
• Proga Pakilimui
• Patyrimąs Nereikalingas

Puikiausios darbo sąlygos yra užtikrintos per mūsų employment 
policy, kurioje pažymėta sekamos ypatybės:

• 4O.-Valandų, 5-Dienų Savaitė
• l

• Kalėdiniai Bonai
Apmokamos Vakacijos' 

•Septynios’ Apmokatnos Šventės
B Medikalio Aprūpinimo Apdrauda Pasinaudojimas 

w Darbdavio Užkandžių Rūmas.
• Krautuve Air - Conditioned Ištisai Jūsų Patogumui.

pĮridedant daug kitų NAUDINGUMŲ "

Aplikacijos dabar yra priimamos per Mrs. McNamara, mūsų 
į employment ofise — Antros Lubos — 

/ Įėjimas, ant Main St.

/

(110)

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

PHILADELPHIA, PA
Visi dalyviai nepamirškite, 

Veikiančio Komiteto 
tapo perkeltas iš
penkiadienį, tai ir įvyks geg. 16 d., 
8 v. v. Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave. Tad dar sykį primenu, 
kad«nepamirškite dalyvaut ,nes tu
rime vieną labai svarbų tarimą pa
daryt. — P. Puodis, sekr. (111-112)

GARDNER, MASS. ,
Svarbios prakalbos įvyks geg. 15 

d., 7 v. v. Liet. Piliečių Klube, Kal
bės Leonas Prūseika, Vilnies redaK- 
torius iš Chicagos. Jis kalbės apie 
pirmą Lietuvių knygą, kuri buvo iš
leista 400 metų atgal. Taipgi kalbės 
apie Lietuvą ir apie dabartinę poli
tiką. Kviečiame visus dalyvauti, vie
tinius ir iš apylinkės. — LLD Kom.

(111-112)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Klubo susirinki

mas įvyks geg. 15 d., 735 Fairmount 
Ave., 8 v. v. Draugės, visos dalyvau
kite. «— Sekr. Mattes. (111-112)
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ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

PATYRĘ KEPURININKĄI
I Back Shop

-B. MAŠINŲ OPERATORIAI 
NUMIEROTOJAI

A. MAŠINŲ OPERATORIAI 
MAŠINOS BLOCKER '

CONERS
SŲKIETINTOJAI

B. STACKERS 
CONE BLOCKER

A. STACKERS — MULTI STACKERS — AUTOMATIC POUNCER
NUOLATINIS DARBAS — AUKŠTAS UŽDARBIS 

KAFETERIJOS APTARNAVIMAS — GRUPINE APDRAŲDA 
Linksmos'Darbo Sąlygos. švarūs Moderniniai Fabrikai 

Kreipkitės: f

HAT CORPORATION OF AMERICA
Personnel Department

29 OSBORNE AVENUE 
EAST NORWALK, CONNECTICUT (1i6>

a a į

X- l

ACHESON ’PASITRAUKĖ 
Iš VALDŽIOS

Washington, geg. 12. — 
Valstybės-sekretoriaus pa
vaduotojas Dean Acheson 
pasitraukė iš valdžios. Sa
ko, permažai gaudavęs al- 
gbs — tik $9,800 per metus. 
Jo vieton prez. Trumanas 
paskyrė newyorkinį banki
ninką Robertą A. Lovettą.

• ARKLIENA
Washington. " — Aukš

čiausias Teismas parėmė 
New Yorko miesto įstaty
mą, kuris apriboja arklie
nos -pardavinėjimą žmonėm 
valgyti.

4

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboIdt 2-7964

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-'97t0 >

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

Tel. SOuth 8-5569

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

H

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

Patyrusios
■?

BASEBALL STITCHERS

Gera Proga Nuolatiniam Darbui'
Daug Darbininkam Pašalpų

Pirmą j ame Darbo Šifte

Kreipkitės į Employment Ofisą

A. G. SPALDING & BROS., Ine
Chicopee, Mass.

(1A3)

RONKONKOMA 
8634

TELEPHONE .
STAGG 2-5043

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

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NAMŲ DA’RBININKE
Privatiški Namai __— 

Nuosavas Kambarys ir Maudynė.
Guolis ant Vietos < 

Reikalingi Geri Paliudijimai.
Gera Alga.

Skambinkite ESPLANADE 7-2875.
(UI)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Eikim į Vietas
Kartu

gero darbo? Ar jūs 
savo ateitimi savo* šei-

turite bi kurią i šių

Worcester, Mass. Nashua, N. H

FARM AI PORA.
Farma.
Turi mokėti operuoti traktrių 
MOTERIŠKĖ namų darbui ir virimui, 
ža šeima, 
vilegijos. 
liudijimą, 
irtumėte.
UANIAN,

Maža Ulster County 
VYRAS Abelnam Farmos darbui, 

ir karą. 
•. Ma

niški™ namas, pienas ir pri- 
Turi būt blaivūs. Duokite pa- 
diskripciją ir kokią algą pri- 

RAŠYKITE BOX 302, LITH- 
20 WEST 43RD ST., N. Y. C.

(115)

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisntttotas Grabortus
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną. 
Paikiai įrengtos Dvl/Koplyčios, Duodamo* 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Tamstos Ateitis Nebloga
Ha, matau milijonus besikankinančius Reumatiš- 

kuose skausmuose, rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio ir nesmagu
mų varginami žmonės skundžiasi. Deksnio Galinga 
Mostis, sudaryta iŠ daug skirtingų elementų ir->bran- 
gių aliejų, iš skirtingų kraštų svieto, šildydama ga
linga šiluma sunaikins minėtus skausmus! Sena ir 
teisinga patarlė sako: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
jeigu nori važiuoti^ tai tepk ir vėl tepk su Deksnio 
Galinga Mosčia. Turime daug laiškų nuo žmonių, ku
rie liudija ir dėkavoja už pasekmingumą Deksnio

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

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

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

Fotografes
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir kra.javus 
sudarau su ame-(F 
rikoniškais. Rei-^''
kalui esant ir |K|
padidinu tokio* , 
dydžio, kokio
geidaujama. Tai- :
pogi atmaliavoju
Įvairiom spalvom.

Kampas Headway Ir Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
4 Perbūdavo  j a pianus iš di- 
desniif į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING C(k 

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

LLD 7-to Apskr. ribose mar-r 
šrutavo d. Prūseika. Aplankė 
visas kolonijas ir pasakė po ge
rą prakalbą. Pas mus pasakė 
gerą^ prakalbą 27 d. balandžio,^ 
o draugišką pasikalbėjimą tu
rėjom 28 d. balandžio. Abu su
sirinkimai buvo pasekmingi iš 
visų pusių. Prūseika nurodė, 
kaip tarybininkai kaulina iš 
žmonių pinigus neva Lietuvbs 
“išvadavimui.”

1 Po pirmojo karo jie pristatė 
visokių bendrovių su iš žmonių 
išviliotais pinigais, o kur šian
die tos bendrovės? Subankruti- 
no visas! Turėjo jie ir Lietuvą 
ir ta buvo subankrutyta. Jie 
tiek matys Lietuvą, kiek jie ma
to savo ausį.

Plačiai kalbėjo apie Ameri
kos darbininkų gyvenimą ir 
kovas. Sakė, tik pilnai organi
zuoti darbininkai tegali sulai
kyti reakciją. Taipgi .aiškino 
ką davė lietuviais kultūriniai 
atsiradimas spausdintos knygos 
ir kokį progresą lietuviai pada
rė per keturis šimtus metų su 
spausdintu žodžiu. Ragino vi
sus priklausyti prie Lietuvių 
Literatūros Draugijos, skaityti 
ir remtį savp darbininkišką 
spaudą.

I

Ačiuodami d, Prūseikai už pra* 
kalbą worcesterieoiai jį sveiki
no aplodismentais ir per jį dieno
raštį* “Vilnį” pasveikino su visa 
šimtine. Kadangi įžanga bu
vo veltui, tai lėšų pąderigimuj 
aukojo po $1: D. G. Jusius, P. 
Butkevičius, J. Senkus, M. Su
kackienė, J. M. Lukas, M. Micr 
kevičienė, J. Dovidonis ir A, 
Martušis. Po -50 centų: M^ 
Stankūnienė, L. Ausėjienė? F. 
Mazurka, L. Valančauskas, K. 
Valontukevičia, Ig. Lazaravi- 
čia, P. Į^uklevįčienė, P, šiušąs, 
J. Daugėla, M. Norkienė, J. 
Gustaitis, G. Kanapkis, K. Ro- 
sulis, J. Balsis, J. Jaškęvičius 
ir B. Mizara. Viso su smulkes
nėmis Jaukom is sudėta. $21.76t 
-Publikai* ačiū už aukas, o d. 
Prūseikai už puikią prakalbą, 
kurios worce’steriečiai laukėme 
per septynerius metus.

Iš VIETOS LIETUVIŲ 
GYVENIMO

Retai kada “Laisvėje” para
šoma iš mūsų miesto, bet pa
rašyti reikėtų daugiau. Pas 
mus esama.visokių naujienų. . .

Nashua gyvena daugiau kaip 
tūkstantis lietuvių, žinoma, 
šion skaįtlinen įeina ir čia gi
musieji lietuviai.

Iš draugijų čia gyvuoja Ka- 
zimiero-Petro-Povilo draugija, 
kuri turi arti keturių šimtų na
rių.

Visi trys Susivienijimai turi 
savo kuopas. Visos tos kuopos 
nedidelės.

LDS 128 kuopa turi apie 20 
narių. Kuopos pirmininkas V. 
Vilkauskas, raštininkas J. Ege- 
ris, kasieriu's M. Virbickienė, 
nutarimų raštininkas J Buslavi- 
čius.

Kuopos nariai būtinai turėtų 
gauti naujų narių.

Viena iš žymiausių organiza- 
cių yra Lietuvių Kooperatyve 
Krautuvė.

Jf įsisteigė 20 dieną spalių, 
1920 metais. Per visus tuos il
gus metus kooperacijai labai 
gerai sekėsi. Pradžia darbo bu
vo * sunki. Daugeliui reikėjo 
dirbti už dyką. Ir tie koopera
cijos budavotojai parodė didelio 
pasišventimo.

Dabar kooperacija turi 257 
narius. Ji užlaiko savo didelę 
bučernę - grosernę. Kas me
tai išmokamą dalininkams di
videndai.,

Kooperacija turi savo klių- 
bą. Manoma, kad su laiku ko
operaciją įsisteigs ir ęavo sve
tainę. Tam tikslui kooperacija 
turi nemažą pinigų sumą; ži
noma, dabar svetainę ętatyti 
nestatys, nės mąteriolas labai 
brangus. t J

'Namas, kuriame randasi Lie
tuvių Piliečių Kliubas, yra ko
operacijos savastis ir pilnai ii* 
mokėtas. ' V 4

Lietuvių Laisvos Kapinės
Nashua lietuviai’ turi savo 

kooperatyvą-, kuris užlaiko lais
vas kapines. Oficialia vardas— 
Nashua Lietuvių Koopęratyvės

kapinės.
Kapinės prižiūrimos gerai. 

Kapinėse palaidota arti šimto 
mirusių lietuvių.

Vėliausia kapinėse palaidotas 
Klemensas Zalanskas.

Reikia paminėt ir Lietuvių 
Literatūros Draugijos kuopą. 
Kuopa turi apie 18 narių. Ti
krai galima gauti daugiau nau
jų narių.

“Laisvė” yra labiausią išsipla
tinęs laikraštis tarpe vietinių 
lietuvių. “Laisvė” turi virš 50 
skaitytojų,. Ir tūli katalikai 
skaito “Laisvę.”

Teko girdėt, kad Kazimieri- 
nė draugija nori susivienyt su 
kliubu. Dėl to kyla ginčų. 
Daugelis tam nepritaria.

Tūli kazimieriečiai nori 
tis kitų užgyventu turtu.

Iš Darbo Unijų
Didžiuma lietuvių dirba audi- 

nyčiose. Audėjai priklauso prie 
CIO, bet ne visį dar organizuo
ti. '

Labai negerai, kad ir tūli lie
tuviai nepriklauso prie Unijos. 

Čeverykų darbininkai taip 
pat priklauso prie CIO, bet yra 
ir tokių, kurie priklauso prie 
nepriklausomos unijos. Būtų 
geriausia,, kad visi priklausytų 
vienon unijon, būtent prie CIO.

Prie iCIO priklauso mašinis
tai, garbamės. darbininkai, 
stalioriai ir tūli kiti. Taip kad 
CIO sudaro gana didelę jė£*ą.

Darbo Federacija turi čia 
daug nąrių. „ i
“IJnijistai turėtų veikliai rū

pintis savo unijų reikalais.
New Hampshire valstijos re

akcininkai nori pravaryt. vals- 
tijinį įstatymą prieš darbo uni
jas. Jierps rūpi sustiprint open- 
šaperius.

New Hampshire valstijoj 
unijistai griežtai priešinasi bi- 
liui, kurį įnešė legislatūron re
akciniai republikonai. Į vals
tijos sostinę Concord buvo nu
vykę skaitlingos delegacijos, 
atstovaujančios CIO lokalus. 
Delegacijų nariai protestavo 
prieš tą bilių. Prieš tą bilių 
protestuoja ir Darbo Federaci
ja ir visa eilė ■ žymių visuome- ragesiai buvo priduao gaau

Ar jūs esate bandę keletą darbų 
ir neradote sau patinkamų? Ar 
jūs esate buvusis G. I., vis dar 
jieškantis 
rūpinatės 
mos?

Jei jūs
problemų, mes tikimės, kad mes 
galime jums padėti.

Mes turime visų moderniklau- 
sią foundry su vėliausiais produk
cijos ir darbo taupimo Įrengimais. 
Darbo sąlygos yra geriausios.

Kodėl nepagalvoti patepimui 
nariu šio agresyvio ir progresy- 
vio išlavintų ir gerai apmokamų 
vyrų tymo. Vyrų, kurie budavoja 
vaizbą, kuri patapo didžiausia ir 
labiausiai užtikrinta su kiekvie
na diena — kuri iš antros pusės 
sutveria ir apsaugoja užtikrinimą 
ir gerą būvį visiems savo 
ninkams.

Ateikite ir pasikalbėkite 
pusiškai apie budavojimą 
ateities užtikrinimo — ir 
į vietas kartu.

darbi-

visa- 
savo 

ėjimą

PERSONNEL OFFICE

UNION MFG. CO.
296 CHURCH ST., 
New Britain, Conn.

(ill)

» REIKAMNbl DAILYDfiS
Nėra atleidinėjimų. Nuolatinis vidui dar
bas. Pageidaujama mažo laivų budavojimo 

patyrimo.
BORELAND BOAT CO., Inc. 

2975 CROPSEY AVE., 
BROOKLYN. (Arti (>ney IsUwd)

ų®

3

1

vers-

ne-

nininkų. Net Concordo majo
ras pareiškė, kad tas bilius esą» 
labai žalingas,

s čia yra susikūręs Greater 
Nashua Joint Board, atstovau
jąs visus CIO lokalus.

Boardas darbuojasi gana ge
rai. 'Merkinės Dzūkai;

Pravarė Dokg Viršytą
Majoras O’Dwyer paskelbė 

“rezignaciją” marininkystės ir 
aviacijos deputo - komisionie- 
riaus I. Jaunes Brody. Dabar 
pravesto tyrinėjimo jam iškel
ti kaltinimai, kad jis, pasingu* 
dodamas viršininkyste, leidę* 
dviem James V. Auditore kon
troliuojamoms firmoms pasi
daryti didžius pelnus tarpinin
kavimu išrenduoti miestavus 
dokus.

Majoro nusistatymas ir rei
kalavimas esąs renduoti do< 
kus tiesioginiams jų vartoto-' 
jams be tarpininkų. ■3

<1

Darbinei metalo sulydytąją 
lempai pratirpinus gaso Įvadą, | 
užsidegė skiepas namo, Co
ney Island srityję. Viena gy* 
ventoja su vaikais ir 5 gaiš-



Programa Patinka
(Pagaliau, susilaukėme Lie

tuvių Radio Klubo programos. 
Ji gimė labai atitinkamą die
ną — Motinų Dieną, 10:30 
vai. ryto, iš stoties WBYN, 
1400 kilocykles, Brooklyne. 
.Tuo pat laiku ji bus girdima 
ir kas sekmadienio rytą. Gir
dima taip ilgai, kaip ilgai lie
tuvių visuomenė jos panorės, 
ją parems sveikinimais ir na
ryste LRK. O tapti ir pasilai
kyti nariti labai lengva, tik $1 
metams, žinoma, nekenks, jei 
išsigalintieji duos po daugiau, 
nes gerą programą išlaikyti 
reikia ir gerų išteklių.

Grįžtu prie programos.
Lilija Belte gražiai, įspūdin

gai pasveikino motinas jų die
nos proga. Per eilę pastarųjų 
metų dirbusi labai daug ne
matomo' ir negirdima darbo 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto finansų sekretorys- 
tėje, Lilija" pirmu kartu iš
stojo kalbėti per radiją (vis 
dar nematomoj, bet jau girdi
moj pareigoj) ir gražiai1 atsi
rekomendavo. Girdėjusios jos 
kalbą motinos ne viena apsi
verkė. --  I

Muzikališkąją - dainų pro
gramą, jaudinančiai švelnią ir

KUR LINK EINA EUROPA?
Neseniai Francijoj įvyko 

sukrėtimas kabineto, šiomis 
dienomis tas pats dėjosi Itali
joj. Kas prie to veda? Ar ta
me turi ką bendra mūsų šalies 
valstybės departmentas ? Jei 
taip, tai prie ko tas veda mū
sų šalį? Ar Europos žmonės 
pritaria mūsų šalies politikai ?

William Z. Foster
Tą ir daugelį,kitų panašių 

klausimų atsakys Williąm Z. 
Fosterįs, kuris kelis mėnesius 
praleido Europoje ir ypatin
gai studijavo padėtį Franci
joj.

Ką tik sugrįžusiam iš Eu
ropos paskilbusiam unijinio 
judėjimo veteranui, komunis-
tui darbo klasės vadui, Foste- 
riui pagerbti ir išgirsti jo ra
portą ruošiamas masinis mitin
gas. Įvyks jau šį trečiadienį, 
gegužės 14-ta, didžiajame Ma-, 
dison Square Gardene.

Greta Fosterio, taipgi kal
bės Gerhart Eisler, vokietis 
anti-fašistas ir Eugene Dennis, 
komunistų partijos sekreto
rius.

Visi tie vyrai yra paskilbę 
pasaulinės politikos žinovai ir 
gabūs savo žinojimą perduoti

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Moterų ApŠvietos Wl. susirinkimas 
Jvyks geg. 15 d., vakare, 419 Lori
mer St. Pasiruošimas apskrities pik
nikui, raportas iŠ gegužinės. Visos 
bokite. Kviečiame ir ne nares — 
Sekr. (111-112)

| PARDAVIMAI
f Parsiduoda pianas, geram stovyje 
(Upright). Taipgi pilnas Parlor Set 
ir pilnas Dining Set. Dėl daugiau in
formacijų, prašome kreiptis pas E. 
Žiedelienę, 183 Conklin Ave., (Ca- 
n ars te) Brooklyn, Nr Y. (111-113)

.>•> V- -s .... ......

Salę išnomuojame dęl puotų, pokilių, krikštynų 
parių, vestuvių. r ,

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.
. f 1 ’ ■ '
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Vyturėlis, 
Vytu rietės

ž/vingą, suteikė 
yginis ansamblis.

Lillian Bastytė ir Helen Kru
čas dainavo duetą. Kiti grojo 
Vyturėlyje: Alice Stasiūnai
tė, Catherine Norris, Suzanna 
Kazokytė, Paul Kalvelis, Ed. 
Sidney, Florence Kazakevičiū
tė. Meistriškai sugrojo.

Jonas. Siurba pranešinėjo 
kitus sveikinimus ir žinias, 
amerikines, lietuviškas ir^pa- 
saulines. Atlikolabai gerai, 
žodžiu, programa'buvo puiki.

Popiečiu įvykusiame Aido 
C^oro operetės perstatyme vi
sur, kur tik pasisuksi, girdė- 
josi gyrimas programos. Jeigu 
tas gražus entuziazmas išsi
vystys į masinę paramą pro
gramai, ji1 puikiai gyvuos ir 
dar gražės.

Primintina
Visokie pranešimai privalo 

būti įteikti ne vėliau trečiadie
nio, tik apie mirimus galima 
pranešti net šeštadienį.

Narinės mokestys, praneši-
mai, sveikinimai reikia siųsti 
ar asmeniškai įteikti sekreto
rei Lillian Belte, 427 Lorimer 
St., Brooklyn 6, N. Y.

Rep.

kitiem^ prakalbose. Daug pa
augės žinojime tie, kuriems 
bus lemta jų prakalbas išgirs
ti. Garden as randasi prie 8th 
Avė., tarpe 49th ir 50th St., 
New Yorke. Įžanga -nuo 60c 
iki $2.40. Sėdynės rezervuo
tos. Lietuviai taipgi pardavi
nėja tikietus iš anksto.

Reakcininkai Nori 
Panaikinti Gerą 
Rinkimu Sistemą

Dėka Proporcionalės Atsto
vybės rinkimų sistemai New 
Yorko miesto darbo žmonės, 
liaudis labai daug laimėjome. 
Trumpu laiku keli darbo žmo
nių atstovai dasigavo į miesto 
įstatymų, leidyklą.

Reakcininkai daug kartų 
mojosi tą sistemą nukryžiavo- 
ti. Dabar, pasinaudodami ta 
ra’udonbaubių kampanija, yra 
pasišovę dar kartą išbandyti 
mirties karą tai balsavimų sis
temai. Tad mums teks apie tai 
daug kalbėti ir rašyti ir ener
gingai pasidarbuoti artimoje

' Jascha Heifetz, žymus* koncertų smuikininkas, /vai
dinat su smuiką naujausioje muzikališkoj filmoj “Car
negie Hall.” Filmą pirmu ir vienu kartu pradėta rody
ti New Yorke dviejuose teatruose gegužės 2-rą. Rodo
ma Winter Garden, Broadway ir 50th St. ir. Park Ave
nue Teatre, Fark Ave. ir 69th St. Abiejuose sėdynės 
rezervuotos. ,. . s.

LLD 2 APSKRITIES PIKNIKE
, I ' ■

Mūsų du didieji chorai, Ai
do Choras iš Brooklyno ir 
Sietyno Choras iš Newarko, 
dainuos pirmajame šio sezono
piknike, kurį rengia ALDLD 
2-ra Apskritis, gegužės 25 d., 
Lithuanian Liberty Park, ^840 
Mitchell Ave., Linden, NJ J. 
Apart dainų programos, btfs ir 
prakalbos šių dienų svarbiais 
klausimais, /kurias kiekvienas 
turėtų išgirsti. Bus ir gera mu
zika.

Pleikią pasakyti, jog rengė
jai šio pikniko esti dikčiai pa
sitenkinę, gaudami Aido ir 
Sietyno chorus dainuoti; Ypa
tingai šiuo kart tie du cho
rai stovi labai geroj sųdėtyj ir 
gerame išsilavinime. Kaip vie
nas, taip ir kitas choras tik ką 
šiomis dienomis atlaikė pas
kutines žiemos sezono iškil
mes. sužavėdami savo melo
dingomis dainomis Brooklyno 
ir New Jersey lietuviškąją pu
bliką.

Cnnev Islande Vėl 
Didis Gaisras: Pridiiso 
40 Ga’sracresių

Tiek daug vandens randasi 
Coney Islande, stovinčiam, pa
jūryje. O visgi ugnis tik juo
kus darosi iš- vandens. Praeitą 
pirmadienį iškilęs gaisras pa
čiame prašmatnybių ir pra
bangos centre siautė per apie 
keturias valandas. zTik 1944 
metais ten buvo įvykęs kitas 
nuostolingas gaisras.

žarstomas stipraus* vėjo, 
gaisras grasino nušluoti veik 
viską. Ugnis šokinėjo nuo vie
no būdingo ant kito. Smaluo
ta popiera dengti stogai sukė
lė didžiausius debesius aitrių 
dūmų, smaugiančių gaisrage- 
sius. Pridusino 40 gaisragesių 
ir 2 pašaliečius. *

I’Gaisras sutraukė apie 75,- 
000 stebėtojų. Neoficialiai 
gaisro nuostoliai aprokuojami 
sieksiant $125,000, o gal ir 
daugiau. Daugelis koncesijų 
jau buvo išgražintos, pasi
ruošusios oficialėms rezorto 
atidarymo iškilmėms šį šešta
dienį ir su atidarymu ateinan
čiam verslui.

New Yorko valstijoje šiuo 
tarpu esama 600,000 bedar
biu. * •

Dėl savo naudos ir pasiten
kinimo, sužavėjimb savo jaus
mų, kiekvienas Brooklyno ir 
New Jersey lietuvis turėtų 
dalyvauti1 šiame pikniko, iš 
anksto pasižymint, jog šis di
dysis ir puikusis piknikas 
įvyksta gegužės'25 d.

Ne pro šalį b'utų kiekvie
nam pasirūpinti iŠ kalno ir 
įžangos tikietais. Kur tik 
ALDLD kuopa randasi, ten 
galima gauti pas tos kuopos 
narius šio pikniko įžangos ti-' 
kieta. Turint iš anksto tikie-* v etus,’ galima susidėti grupėmis 
ir važiuoti piknikan automobi
liais, arba net ir busą pasi- 
samdžius.

Rengėjai1 mėgina visąis gali
mais būdais padaryti, pikniką 
tinkamą kiekvienam?* Valgius 
ir gėrimus jau supirkinėja. . ., 
idant atsilankiusieji būtų, pil
nai patenkinti.

A. Gilmanas.

Avimis Svečias iš 
Airijos

“Young Jim” Larkin, Airi
jos Parlamento narys, atvyko 
iš Airijos į. New Yorką lėk
tuvu praeitą ketvirtadienį. Jį 
čia pakvietė CIO Transporto 
Darbininkų Unija.

Larkinas, sūnus paskubusio 
James Larkino, buvusio žy
maus unijų vado, kalbėjo airių 
didvyrio James Connolly pa
garbai surengtame masiniame 
mitinge pirmadienio vaka
rą, Manhattan Center, New 
Yorke.

Svečias turėjo pasimatymą 
su majoru O’Dwyer. O šešta
dienį, Hotel Commodore, vie
tos CIO ir AFL unijų bendrai 
suruoštos jam iškilmingos pri
imtuvės.

Lietuviu Laisves 
Radio Programa

Lietuvių I^aisves Radio Programa 
yrą transliuojama iš stoties}

WBYN, 1430Jklc.
Brooklyn, N. Y.

Nuo 10:30 iki 11 vai. •
SEKMADIENIŲ RYTAIS

Priimame asmenų, organizacijų ir 
biznių pranešimus. Vedybų, gimi

mų, fnirties pranešimus ir tt.

Stokite Į 
Lietuvių. Laisves 

Radio Klubą
Kas aukos dolerį ar daugiau pa
laikymui šios radio programos 
bus to kliubo pilnateisiu nariu 

per ištisus metus.

Remkite Šią Programą 
Parengimais ir Aukomis

Kur tik ši programa yra girdima 
visur reiki'a organizuoti kliubus ir 
ruošti pramogas jos palaikymui. 

Siųsdami Čekius ar money- 
orderius išrašykite:

LITHUANIAN LIBERTY
i RADIO CLUB, 
ir siųskite ^sekretorei 

LILŲAN BELTE 
427 Lorimer St., 

Brooklyn 6, N. Y.
p

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

1 ■ 'c
Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas* 

patogti ir malonu.

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivąišinimas 
bei par& Prašome užeiti pasilinksminti.

“Mes Nestreikuojame, 
Tik Nedirbame,’■ Sako 
Keltuvu Darbininkai

' —------1—■,

D vi e j u ose dangorėžiuose 
keltuvų darbininkai sustojo 
dirbę protestui prieš nepakan
kamą mokestį ir nepatenki
nančias darbo sąlygas.

Bildinguose, ‘esančiuose fi
nansų d įstrik te — vienas 42 
Broadway, o kitas 25 Broad 
St., New Yorke, turi raštines 
ir daugelis tokių, kurie ten 
lankosi ne už grašį ar už du. 
Atradę keltuvus neveikiant, 
ne vienas gana stipriu toriu 
paklausė:

“Streikuojate, a?”
“Nestreikuojame, tik nedir

bame,” atsako darbininkai.
Darbininkai buvoja ten pat 

ant vietos, pasilsiu! kamba
riuose. Atsivę^ą sau kavos, 
sandvičių, bet turintiems svar
bių finansinių pareigų tuose 
pastatuose keltuvai nei krust.

Ronald Reagan - filfnoje 
“Stallion' Rohd,” * brdoklyniš- 
kiame Strand Teatre.

J

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

, Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos: j

Penktadieniais Uždaryta

BAR & GRILL
4

Lietuviška Aludė
4 i

Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

TONY’$ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI patyrę: barberiai 

• M

Sveikina iš Kalifornijos
Geriausių linkėjimų visiems! 

Laiką leidžiame smagiai. Los 
Angeles prakalbos įvyko ge
ros praeitą sekmadienį. Drau
gai čia labai malonūs ir vai
šingi.

Eva' ir Rojus Mizarai.
,Evos atvirutė išsiųsta gegu

žės 8-tą. Gegužės 18-tą jiedu 
bus San Francisco, kur jų su
tikimui ruošiama bankietas.

Jūsų Patogumui Įstaiga I 
1 ' '

Jei jūs ruošiatėsi vestuvėm, krikštynom, Surprise 
parom ar kitokiem pokiliam, žinokite, kad .1

ŠAPOLO IR VAIGINIO SALE I
YRA PATOGIAUSIA BROOKLYNE I

TOKIEM POKILIAM ' < I
* / 'Taipgi jūs savo naudai žinokite, kad kas dienų, J 

išskiriant sekmadienius, Šapolo ir Vaiginio restaura- I 
cijoje galite gauti gerus pietus ir galite apetitą pa- 
akstinti degtinėmis vynu ir alum.

THAMES BAR & GRILL I
147 THAMES ST., BROOKLYN, N. Y. |

Telefonas EVergreen 4-7613
''Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

PIRMU KARTU KUR NORS. . .

1 HER EXCULEMCY T 
............ ...... ...45950

ft MR

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT 
% •

* «

Steven Augustine & Frank Sanko
\ SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dierlį yfa didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA DEBNĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

2g2 JJNION AVE. ’ BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612

■— ........    6-tas puslapis
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Trečiadienis, Geguž. 14, 1947

Kelių mažesnių aliejaus fir
mų byloje prieš Standard Oil 
of New Jersey atgavus $29,- 
000,000 vertės Šerų advokatai 
gaus $950,000 mokesties už 
savo darbą, kaip patvarkė tei
sėjas Eder.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėja




