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TRUMANO UŽGUITAS BILIUS ARDO ALGŲ-VALANDŲ ĮSTATYMĄ

Mūsų Radijo Pusvalandis.
Pasikalbėjimas su

Chicagiečiais.
Negražu ir Sarmata.
Rūpinasi Svetimais 

Reikalais.
Rašo A. BIMBA

turi
Pir-

gerą

klc) 
todėl 

gali 
New

Po ilgos ir nuobodžios per
traukos Brooklyno pažangioji 
lietuviu visuomenė vėl 
savo radijo pusvalandį, 
moji programa paliko
įspūdį. Antroji bus šį sekma
dienį — “I Am An Ameri
can Day.”

Stotis WBYN, (1430 
yra viena iš vidutiniųjų, 
mūsų radijo programų 
gerai klausytis žmonės
Jersey ir Connecticut valstijų.

Mūsų pusvalandis įvyksta 
Labai geru laiku—-sekmadienį 
nuo 10:30 iki 11 vai. ryto. 
Tuo tarpu visi žmonės jau bū
na susikėlę, bet dar neišvykę 
į parkus ir pamarius.

Bet radijo pusvalandžio 
išlaikymas pasidaro svarbia 
problema. čia jau yeikalin- 
ga masinė parama. Reikės 
nemažai aukų. Mūsų pažan
gūs biznieriai galėtų gerai 
patarnauti. Jiems apsimoka 
per radiją pasigarsinti. Per 
radiją reikia garsinti koncer
tus, piknikus, balius ir visus 
kitus parengimus.

Labai gerai per radiją gar
siai pasveikinti savo draugus 
ir pažįstamus bei gimines jų 
gyvenime svarbių sukakčių 
proga. Tėvai vaikams, o vai
kai tėvams gali palinkėti svei
katos ir laimės. Kaštuos ne
daug, o Įspūdis bus ilgai at
mintinas. i . ' i

O dabar rimtas žodis chica- 
giečiams. Nustebau, kai Li
teratūros Draugijos sekreto
rius man parodė Chicagos 
kuopų rekordus.

Manau ’ sau : » Kodėl 
taip gražiai užmigo

ten 
mūsų 

Draugijos patrijotų armija?

Kad be reikalo kas nors, 
ant maūęs nesupyktų, čionai 
paduosiu faktus.

19 kuopa pernai turėjo 
237 pasimokejusių nartų, šie
met iki šiol Centre tegajuta 
duoklės tik 112 narių!

86 kuopa pernai turėjo 79 
narius, šiemet teužsimokėjo 
18 nariai.'

O 146 kuopa pernai turėjo 
pasimokejusių narių 114, šie
met iki šiol tegauta duoklės 
34 narių!

116 kuopa teprisiuntė duo
kles 13 narių, nors pernai tu
rėjo 46 narius.

Be galo prastai stovi reika
lai Cicero kuopoj. Iš 75 na
rių ji prisiuntė duokles tik 
24 narių.

Chicagos' apskrities vadovy
bėj užduotis tuojau susirū
pinti. Nėra jokia garbė Chi
cagos ir apjdinkės kuopoms 
beveik kasmet už kelių my
lių atsilikti. Negražu ir sar
mata.

Naujienų redaktorius, sergfl 
visiškai nesavais reikalais. 
Jis dabar susirūpinęs, kas už
ims Stalino vietą. Stalinu 
esąs nebe jaunas vyrhs, Kada 
nors jis turėsiąs keliauti, pas 
savo “sutvertoją.” » '

Todėl Grigaitis nemiega die
ną ir naktį. Savo laikraš
čio gegužės 12 dienos laido
je prirašė tuo reikalu keletą 
Špaltų. . ' 1

-* ■ v*-------  \
O man atrodė, kad toks sie- 

lojimąsis svetimais reikalais 
neina jam į sveikatą. Tai ga
lėtų Grigaičiui pasakyti kiek
vienas sveikatos specialistas.

Tuo tarpu aišku, jog di
džioji Tarybų Sąjunga nepasi
liks be vadovybės, 
bįpgiausia, kad jinai 
kvies Grigaičio
.L'igu neklystu, tai pas tą pa-

Irz kas 
nepa- 

ją valdyti.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
Kopija 5c
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SENATAS SKIRIA 350 
MIL10NŲ PAŠALPŲ 
KELIOMS ŠALIMS

Washington. — Senato
riai 79 balsais prieš 4 už
gyrė prez. Trumano reika
lavimą paskirti 350 milionų 
dolerių pašalpoms Graiki
jai, Austrijai, Vengrijai, 
Chinijai, Italijai. Kongreso 
atstovų rūmas pirmiau nu
mušė tų pašalpų sumą iki 
$200,000,000. Dabar kong- 
resmanų ir senatorių atsto
vai tarsis, kaip suvienodin
ti savo tarimus. Žymi dalis 
tų pašalpų tektų Graikijai, 
priedan prie skiriamų 300 
milionu doleriu karinei-ūki- 
nės paspirties monarchis- 
tams Graikijos valdovams. 
Pranešama, kad jeigu -Len
kijai bus duodama pašalpų, 
tai visos jos turės būti da: 
linamos tik Amerikos val
džios agentų (FBI) priežiū
roje.

Badas Vokiečiam ir 
Anglų-Jankių Vienybėje

Užsieninis

Bevi- 
kuo 
tuos 

ame-

London.
Anglijos ministras Bevinas 
neseniai skelbė, kad page
rės vokiečių būklė Vakari
nėje Vokietijoje, kuomet 
anglai ir amerikonai ūki
niai suvienijo savo užimtas 
žemes tenai. Dabar 
nas šaukia Ameriką 
greičiausiai gelbėt 
žmones nuo bado. O
rikonai taipgi skiria jiems 
jau tik apie trečdalį reika
lingo sveikatai maisto. 
(Londoniškis New Yorko 
Times korespondentas ra
šo, kad Amerikos valstybės 
sekretorius Marshallas ir 
anglų ministras Bevinas 
Maskvos konferencijoj taip 
kietai laikėsi prieš Sovietų 
siūlymus todėl, kad jiedu 
tikėjosi parodyti, kaip žy
dės gerovė ūkiniai suvieny
tuose anglų-amerikonų plo
tuose. “Na, o dabar ten tik
tai badas’’, sako tas kores
pondentas.
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Prezidentas Pasirašė Bilių, Atmetantį 
Algą už Visą Laiką nuo Vartų iki Vartą

VOKIEČIAI ATŠAUK? 1 
ALKANŲJŲ STREIKĄ 
PRIEŠ AMERIKONUS I

ĮKAITINTA CENTRAL1JOS 
ANGLIES KOMPANIJA

Nashville, Ill. — Prisie
kusiųjų . teismas įkaitino 
Centralijos anglies' kompa
niją, dėl kurios apsileidimo 
žuvo 111 mainierių eksplo
zijoje.

Anglai Prievarta 
Imsią Maistą iš 
Vokiečiu Ūkią

London, geg. 15. — Ang
lijos valdžia ketina siųsti 
savo kariuomenę per prie
vartą imti maisto produk
tus iš vokiečių f ar merių 
šiauriniai vakariniam Vo
kieti jjos plote, kuris anglų 
užimtas. Jie kaltina Vokie
čius farmerius už maisto 

‘krovimąsi ir slėpimą. Ang
lai taip pat užklupsią .juo
dąsias maisto rinkas.',

Laukiama Jungt. Tautu 
Seimo Užbaigos

flushing, N. Y., geg. 15. 
—. Ketvirtadienį buvo lau
kiama, kad1 jau baigsis 
Jungt. Tautų seimas, su
šauktas Palestinos klausi
mams svarstyti. Nors poli
tinis seimo komitetas dau
gumu balsu skyrė tik 
vadinamų mažųjų šalių at
stovus į komisiją Palestinai 
tyrinėti, bet Lenkijos ir So
vietų delegatai seime rei
kalavo, kad toj komisijoje 
būtų ir visų penkių didžių
jų talkininkų atstovai.

WATERBURY, CONN
. Laisvė gavo pranešimą 
ketvirtadienį, jog >Water- 
buryj mirė senutė Sinkevi
čienė.

TEISMAS PRIEŠ BALTŲJŲ 
ŠUKĮ. KURI ŽVĖRIŠKAI 
NUŽUDĖ JAUNĮ NEGRĮ

Greenville, S. Carolina.— 
Eina bvla prieš 31. baltąjį 
linčininką. Jie vasario 17 
d. pagrobė iš kalėjimo neg
rą Willie Earlė, 24 metų',’ 
išsivežė už miesto ię su ne
paprastais žiaurumais jį 

/ >' ■ ■nužudė. ,
Apie tai smulkmeniškai 

liudija Čalio M. Covingtono 
pareiškimas. Covingtonas, 
taxi-kabo vežikas, 20 metų, 
pats dalyvavo toje'žmog
žudystėje. Jo liudijimas ro
do, kad tas negras buvo pei
liu raižomas, šautuvo buo
že galvon primuštas ir pa-

tį sutverto ją turės kraustytis 
ir pats Naujienų redaktorius. 
O gal jis tikisi gyventi su 
Matuzeliu? v

galiaųs nušautas. Pusgyvį 
negrą dviem kulkom pri
baigė B. C. Hurd, kitas ta
xi vežikas, 45 metų, kaip 
sakė Covingtonas. '

Tarp linčininkų buvo 25 
taxi vežikai. 26 žmogžudys
tės dalyviai padarė pareiš
kimus, liudydami vieni 
prieš kitus. Pasirodo, jog 
kalėjimo viršininkas be pa
sipriešinimo atidavė jiems 
tą negrą Willie Earle, ku
ris buvo įkartas, kad peiliu 
mirtinai' sužeidęs T. Wr 
Browną, kitą taxi vežiką. 
Negras sakėsi nekaltas. 
Brown mirė po negro nu- 
linčiavimo.

Teismo džiūrė sudaryta 
vien tik iš baltųjų.

To Biliaus Posmai Leidžia Kapoti {statymais Nusakytas Al
gas, Ilginti Darbo Laiką “Pagal Vietinius Papročius”

Washington. — Preziden
tas Trumanas geg. 14 d. 
savo parašu užgyrė kong
reso priimtą bilių, kuris už
draudžia apmokėt darbi
ninkams . už sugaištamą 
laiką nuo įėjimo pro dirbtu
vės vartus iki pačios darbo 
vietos. Šis bilius taipgi 
panaikina unijų bylas. teis
muose, kur reikalaujama 
kelių bilionų dolerių atlygi
nimo darbininkams už taip 
sugaištą laiką praeityje. O 
kas dar svarbiau, tai pre
zidento pasirašytas bilius 
ardo pamatus algų-valandų 
įstatymui ir Walsh-Healy 
ir Bacon-Daviš aktams, ap
ribojau tiems darbo valan
das ir nustatantiems būti
nai mokėtiną algą.
DUODA SAMDYTOJAMS 

VALIĄ
Trdmano pasirašytas bi- 

lius ne tik atmeta mokesnį 
už visą sugaištamą laiką 
nuo atėjimo- •. į samdytojo 
nuosavybę; jis nepripažįsta 
atlyginimo ir už pasiruoši
mus darbui, jeigu toks mo
kesnis bei atlyginimas neį
rašytas darbininkų sutar
tyje su samdyto jum arba 
jeigu pagal įsigyvenusius 
vietinius papročius nieko 
nebūdavo mokama už taip 
sugaištą laiką.

Tas bilius pateisina sam
dytojus, kurie “be blogos

w»ai/aia rimini
11 < .

intencijos” mokėjo darbi
ninkam mažiau, negu nusa
kyta .algų-valandų įstaty
me, arba vertė darbininkus 
ilgiau dirbti, negu šis Įsta
tymas leidžia. Tuo bilium 
visai uždraudžiama darbi
ninkams reikalauti atlygi
nimo už padarytas jiems 
skriaudas, jeigu bus praėję 
daugiau kaip ( dveji metai 
nuo tų skriaudų laiko. ■

Pagal algų-valahdų įsta
tymą, samdytojas turėjo 
mokėti darbininkui ne ma
žiau kaip 40 centų valan
dai, ir reguliarįs- darbo lai-4 
kas buvo apribotas 40 Va
landų savaitei. O, Trumano 
hižgirtas Bilius leidžia “su 
gera .intenciją” ii* pagal “pa
pročius” nemokėti net tų 40 
centų valandai.
Darbo sekretorius SchweL 

lenba,chas uoliai ragino

prez. Trumaną vetuoti-at- 
mesti tą bilių. Darbo Fede
racijos pirmininkas Wil
liam Gęeen ir CIO unijų 
pirmininkas Philip Murray 
kartotinai prašė Trumaną 
atmesti šį bilių. Murray sa
vo laiške Trumanui geg. 7 
d. sakė:

“Tas bilius ištikrųjų sie
kia apšlubint darbo-valan- 
dų įstatymą ir kitus pana
šius įstatymus.”

Bet prezidentas vis tiek 
užgyrė šį smūgį darbinin
kams, nors ir pats pripaži
no, kad biliuje yra neaišku
mų, kuriuos samdyt. galė
tų panaudot algų-valandų į- 
statymams laužyti. Tuos 
nėaiškumus Trumanas pa
liko teismams spręsti. Sy
kiu jis pareiškė linkėjimą, 
kad kongresas pakeltų bū
tinąją valandinę algą nuo 
40 iki 65 centų.
KOKIUS “GERUMUS” 
TRUMANAS MATO

Be to, prezidentas raštiš
kame saVo pareiškime kon-, 
gresui, užgirdamas tą bilių, 
nurodinėjo jo “gerumus.” 
Pasak Trumano, dabar fab
rikantai drąsiai galės di
dinti .darbus, kuomet jiems 
negres bilionų dolerių iš
mokėjimai darbininkams už 
praeityje sugaištą laiką 
“nuo vartų iki vartų”; da
bar jie girdi,, galėsią, “pi
ginti/ kainas” ir sekmin- 
giaiAsusitarti einamose de
rybose su unijomis dėl. algų 
pakėlimo darbininkams.

Klausykitės CIO. Vado Radijo 
Kalbos ŠĮ Penktadienį

CIO unijų generalis pir
mininkas Philip Murray per 
radiją šį penktadienį kal
bės prieš įneštus kongresui 
ir žymia dalim užgirtus .bi
lius, kurie mojasi suskaidyt 
bei išnaikint darbo unijas. 
Jo kalba prasidės 16:45 vai. 
naktį, pagal dienos šviesos 
taupymo laiką, ir bus pas
kleista visai Amerikai.

New-York. — Sūnčiama 
Europon 6,300 grabų, ku
riuose bus pargabenti už
muštų kare amęrikonų la
vonai. z .

Gromyko Stoja už Nepriklausomą 
Ir Demokratinę Palestiną

Flushing, N. Y. — Sovie
tų delegatas Andrius Gko- 
myko reikalavo nepriklatr- 
somos? demokratinės Pale
stinos valstybės šu lygioiųis 
teisėmis žydams ir ara- 
bajns. O jeigu žydai ir ara
bai jokiu būdu negalėtų 
susitarti, tuomet Sovietai 
siūlytą padalinti Palestiną 
į dvi sritis žydišką ir 
arabišką, sakė Gromyko, 
kalbėdamas Jungtinių >Tau*

tų seime. Jis smerkė Ang
lijos globą Palestinoj, kur 
anglai iki šiol viešpataują 
tik su smurtu, kariuomene1 
ir'policija, a

Syrijos atstovas EI Kho- 
uri, vardan krabų kraštų, 
reikalavo arabiškos valsty
bės Palestinoj; jis užreiškė; 
jog ’arąbai niekuomėt nesu
tiki su žydiška Palestinos 
valstybe ir grūmojo net a- 
rabiškų šalių karu dėl toz

LEWIS0 DERYBOS SU 
KASYKLŲ KOMPANIJOM

Washington. —Mainie
rių Unijos pirmininkas J. 
L. Lewis sutiko pradėti 
derybas dėl naujos sutar
ties su minkštųjų angliaka- 
syklų savininkais.

Frankfurt, Vokietija, geg. 
15. — Teigiama, kad vokie* 
čiai darbininkai atšaukę 
savo planuojamus protesto 
streikus prieš amerikonus 
del maistos stokos.

Naujos, Milžiniškos 
Žibalo Versmės 
Sovietuose

Maskva. — Sovietiniai 
mokslininkai - g e o 1 o g ai, 
gręždami < gilius žemės 
sluoksnius, atrado naujus, 
milžiniškus žibalo šaltinius 
Uralu kalnų srityje, apie 
1,000 mylių į rytus nuo 
Maskvos. Tie žibalo lobynai 
yra Baškirijoj ir Molotovo 
gubernijoj’. Teigiama, kad 
lengvas būsiąs šio žibalo 
traukimas.

Washington. — Jungti- 
nių Valstijų karo »depart- 
mentas paskelbė, kad iki 
liepos pabaigos ši šalis nu- 
siųs 1,200,000 tonų maisto *; 
gyventojams vakarinėj Vo- ’ 
kietijoje, kuri užimta ame- - 
rikonų ir anglų.

(Tuo tarpu anglai-ameri- ; 
konai numušė oficialiai ' 
skiriamą maisto kiekį vo-' ' 
kiečiams nuo 1,500 iki 1,- 
200 kalorijų,per dieną. Bet', 
vokiečiai darbininkai gau
davo tik apie pusę šio men- / 
ko maisto kiekio.)

Franko Žiauriai Kerši* 
ja už Streiką

Paryžius.

Minos Užmušė 2 Anglif "’■'"■'"'i
Oficierius Palestinoj

Jeruzalė, geg. 15.
Sprogo minos pakastos 
geležinkeliu. Sprogimai už
mušė du anglų oficierius ir 
sužeidė 5 kitus asmenis 
traukinyje. Suprantama, 
kad minas užtaisė žydų ko- 
vūnai iš Irgun Zvai Leumi 
slaptosios organizacijos. Jie 
rekalauja nepriklausomos 
žydų valstybės Palestinai.
' (Žydai Sionistai giria So

vietų siūlymus J. Tautose 
dėl Palestinos.) 
bombanešiĮTmanev- 
RAI VIRŠ NEW YORKO

Washington. — Šį penk-x 
tądien} 125 didieji bomba- 
nešiai darys bombardavimo 
pratimus virš New Yorko, 
Philadelphijos, Baltimorės 
ir Washingtono.

po

a.

•4 »
Ispanijos

_________ ____ _ ba(piaf 
keršija baskams ir kitiems 
streikavusiems I s p anijos 
darbininkams ryšium su 
Pirmosios Gegužės minėji
mu. O iš pradžios fašisti
niai Ispanijos valdovai ke
tino atleisti bausmes strei- 
kieriams, kurie grįš dar
ban. Bet kai grįžo, tai* 
Franko žandarai ir kariuo
menė užpuolė juos tūkstan
čiais areštuoti ir kankinti

Ispanijos respublikiecių 
karžygė La Pasionara šau- ., 
kia amerikiečius protestuo
ti prieš Ispan. darbininkų, 
budelius, / f ‘ <19

■ s

SPROGO AMUNICIJA, g 
SUŽEIDĖ DEVYNIS i

Neapolis, Italija.—Spro
go talkininkų amunicijos 
sandėlis, sužeidė 9 žmones 
ir padegė Scisciano mieste- /

WALLACE SMERKĖ KARINĘ 
TRUMANO i6MIZERIJOS"

POLITIKU EUROPOJ |
Chicago. — Daugiau kaip 

20,000 žmonių, sugužėję į 
Chicago Stadiumą, gęg. 14 
d' klausėsi Henrio A. Wal- 
lace’o,. buvusio Jungtinių 
Valstijų vice - prezidento, 
kalbos. Jisai smerkė Tru
maną už karinę, “mizerijos 
politiką Europoj” ir ragino 
Ameriką paskirti 150 bilio
nų dolerių paskoloms, kad 
galima būtų atsteigti nute- 
riotus per ,karą kraštus. 
Tos paskolos — daugiausia 
dirbiniais, įrankiais ir įvai
riais produktais — turėtų 
būti duodamos per Pasauli
nį Banką, sakė Wallace.

Kuomet Wallace lankėsi 
Franci jo j, jis patyrė, kad 
Trumano valdžia žadėjo jai 
paskolų, jeigu francūzų

valdžia bus visai “apvaly* 
ta” nuo komunistų. Bet 
Franci jos žmonės pasitiki 3 
jais ir kitais demokratiniais . 
savo vadais, ir “Trumanas 
su Vandenbergu negalės jų • ’ 
papirkti jokiais $400,000,- 
000”, sakė Wallace. Wal
lace smerkė kurstytojus 9 
prieš ’Sovietų Sąjungą ir, |l 
primindamas Rusijos nuos
tolius kare, pareiškė: 

“žinodami šiuos faktus, 
mes turime tiktai pasibai- j® 
sėti žmonėmis, kurie vadina* 
sovietinę visuomenę ‘rau-/. 
donuoju fašizmu.’ ”

Brazilija šaukiasi dau
giau Amerikos kapitalo, f

ORAS.—Būsią šilčiau.
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Pradžioje gegužes mėnesio New Yorke įvyko Pasau

linis Antienų Kongresas. Jame dalyvavo atstovai iš visų 
šalių, kur tik yra armėnų kolonijos. Tai buvo labai svar
bus suvažiavimas. . ‘ H .

Suvažiavime buvo iškeltas armėnų reikalavimas 
Turkijai. Armėnai reikalauja, kad iš Turkijos būtų at
imtas 28,400 ketvirtainių mylių žemės plotas ir atiduotas 
Tarybinei Armėnijai. Toji teritorija tiek istoriniu po
žiūriu, tiek gyventojų sąstatu priklauso Armėnijai. Šį 

- savo riekalavimą armėnai nutarė iškelti Jungtinėse 
Tąutose. „ .

Armėnų suvažiavimas taip pat griežtai išėjo prieš 
prezidento Trumano siūlomą Turkijai militarinę para-

Armėnai puikiai atsimena Turkijos viešpačių prie
spaudą. Prieš Pirmąjį Pasaulinį karą turkai armėnus 
valdė ir žudė. Pogromai prieš armėnus būdavo valdžios 
masiniai organizuojami ir vedami. Ir dabar, sako armė
nai, Turkijoje nėra jokios demokratijos.

Armėnų Pasaulinį Kongresą laiškais sveikino sena
toriai įves iš New Yorko, Pepper iš Floridos, Johnson iš 
Colorądos, Smith iš New Jersey, Lodge iš Massachusetts 
ir Sabath iš Illinojaus.

WUHann Green Reikalavimai Senatoriui Taftai
Nelabai seniai senatorius l’aft pasigyrė, kad trys 

ketvirtadaliai priešunijinio biliaus yra parašyti samdy-j 
tojų. Senatorius Taftas yra Senato Darbo Komiteto pir
mininkas ir jis, aišku, žino, ką kalba.

Dabar Amerikos Darbo Federacijos prezidentas 
William Green griežtai pareikalavo, kad sen. Taftąs 
įvardytų tuos darbdavius, kurie tą jo bilių parašė. Green 
sako, kad tai yra didžiausias skandalas, jog samdytojai 
pradeda senatoriam diktuoti. Reiškia, Amerikos darbo 
žmonės yra auka suokalbio tarpe valdininkų ir samdyto
ju

Netenka abejoti, jog senatorius Taft neišduos vardų 
savo -kolegų.. Jis jiems gražiai tarnauja ir jų reikalus 
gina. Būdamas republikonų partijos vadu Senate, jis 
jiems gali be galo daug pasitarnauti. Juk pats Taftas 
pasiskyrė ir Senato Darbo Komiteto pirmininko vietą 
tik’tam, kad jis galėtų geriau ir pasekmingiąu kovoti or
ganizuotus darbininkus. Toje kovoje jis nesidrovės pa
naudoti visas priemones. Be samdytojų pagalbos ir pa
ramos jis būtų bejėgis. Su jų pagalba ir parama jis gali 
darbininkus terorizuoti ir jiems konstitucines teises ir 
demokratines laisves atimti.
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at Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.
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Prekinio laivyno marininkai susirikiavę maršuoti Bendros Gegužinės Para
de, New Yorke. ? „

- George Kuraitis 
. Niek l’akalnUkls 
------- Kvy Mįzarą

Pavojinga Politika,
William Green teisingai ir gerai pasmerkia Kpngrer 

ąp užsipuolimus ajit organizuotų darbininkų. Jis teisin
gai mato, kad mes susiduriame su galingu samdytojų ir 
valdininkų suokalbiu nušluoti darbo unijas nuo žemės 
paviršįo.

Bet, iš kitos pusės, tas pats William Green šimtu 
procentų užgiria prezidento Trumano užsieninę politiką, 
kuri yra tiktai dalis naminės priešdarbininkįškos politi
kos. Reakcija namie ir imperializmas užsienyje — štai 
»ių laikų mūsų šalies valdančiosios klasės pasimojimai. 
Be sutriuškinimo organizuotų darbininkų įtakos ir ga
lios, aišku, vyriausybė negalės pravesti savo planų kovai 
prieš demokratiją ir progresą užsienyje.

Keista ir liūdna, kad ponas Gręen nemato šito aiš
kaus ryšio naminės ir užsieninės politikos.

Amerik. Darbo Federacijos organe “American Federa- 
tionist” Qreen nę tik užgįrią teikimą mįlįtąripės para
mos Graikijai ir Turkijai, bet eina dar toliau ir reika
lauji, kad kiekviena šalis, kuri prašys mūsų pagalbos 
kęvąi su “komunizmu,” šUsilauktų mūsų greitos para
mos- Gręen. šūkalojimąi apie “komunizmo” pavojų negali 
paslėpti jo simpatijų Amerikos. kąpitalįzĮnp! imBeriąĮisti- 

.avantiūroms. .....

-Mūsų šalyj eina didelės 
permainos. Demokratijos 
priešai veda atakas apt dar
bo unijų, progresyvių šalies 
įstatymų. Kongrese jie 
pravarė unijų veikimą var
žantį bilių. Šiemet jie nori 
kuo daugiausia pravaryti 
tokių bilių, nes 1948 me
tais bus rinkimai, tai tada 
ponai. turės būti švelnesni, 
kad gauti piliečių balsus. . ■* »

Užsieninėj politikoj ma
žai kas pasikeitė, jeigu ne
skaityti, kad Mr, Dean 
Acheson, Valstybės sekreto
riaus pagelbininkas, rezig
navo. z Mr. Ącheson pasta
ruoju laiku blogino mūsų 
santykius su Tarybų Są
junga ir kitomis liaudies de
mokratinėmis šąlimis. Jis 
kalbėjo net už atskirą tai
ką su Vokietija, Vokietijos 
ir Japonijos jėgų atbudavo- 
jimą. Žinoma, tokia poli
tika nesiūlė nięko. gero mū
sų šalies žmonėms ir pa
saulio taikai.* * * '

Atstovų Butas ir Sena
tas nubalsavo suteikti 
$400,000,600 Graikijai ir 
Turkijai, kad . “sulaikyti 
komunizmą.” Tatai joms 
.bus suteikta veik išimtinai 
ginklais ir amunicija. Bet 
Kongresas nukirto nuo 
$350,000,000 iki $200,000,- 
000 pagalbos sumą, už ku
rią turėjo būti teikiama pa
galba nuo karo nukentėju
sioms šalims. Apraižė Vals
tybės Departmento išlai
das ir kol kas nenori duoti 
užsieninei propagandai pi
nigų.

Mr.

Piuki, Pavyzdinga Sutartis
CIO unija United Steel Workers of America pasi

rašė nepaprasto turinio sutartį su Allegheny-Ludlum 
Steel korporacija. Ji apima penkių fabrikų dvyliką tūks
tančių darbininkų. Tos korporacijos fabrikai randasi 
Brackenbridge ir Leechburg; Pa., Dunkirk, Waterville 
ir Buffalo, N. Y.

Šitie darbininkai ne tik gauna 15 centų algos pa
kėlimą per valandą, bet taipgi samdytojų kaštais įvedi
mą apdraudos sistemos. Kiekvienas darbininkas Ap
draudžiamas ant $4,000, kitus $4,000 gaus darbininko 
šeima, jeigu jis būtų užmuštas. Susirgęs darbininkas 
gaus $15 savaitinės pašalpos per tryliką savaičių. Jeigu 
jam priseis susirgus eiti ligoninėn, kasdien jis gaus po 
$5 padengimui ligoninės išlaidų. Jeigu prisieitų daryti 
operaciją, darbininkas gaus iš kompanijos $150 apsimo
kėti f

Mr. H. Wallace sako, 
kad Mr. Trumano politika 
yrą nęgerą mę vien; mūsų 
šaliai, bet ir tarptautinei 
taikai.' ‘ Jis sako, “ji gręsia 
pavojumi, kad Jungtinės 
Tautos galį tąpti tąm tikrų 
valstybių sąryšiu prieš So
vietų Sąjungą.” Jis numa
to, kąęĮ tas neštų žąįą ir 
Amerikos žmonėms.

* * * V

Mr. yVąllącę, kalbė^ą- 
mas Minneapolis mieste, 
gegužės 12, pasmerkė Mr. 
Trumano politiką “jieškoji- 
mo lojąliškų paliečių” tąrpe 
valstybės darbininkų, kam 
yrą skirta $25,000,000, 
kaipo žalingą ir “rąganų 
gaudymą.” Jis ten pat pa
smerkė ir puolimus ant ko
munistų.

# * * 'x

x I

Mr. Wąllące, tarpe kiW°i 
sako, dėl pagalbos Graiki
jai ir kitoms šąlims: Jeigu 
joms Amerika duotų plū
gus, grūdus, mašinas ir ki- 

• ' » . * ,

■H ^<^j.ažžįc^j..

••A;

’Jeigu ši viena nedidelė, ne.pati turtingiausia korpo
racija gali ištesėti suteikti savo darbininkams tokią ap
draudos sistemą, tai kodėl negalėtų didžiosios korpora
cijas? Galėtų ir kada nors turės tatai padaryti. Kol kas 
organizuoti darbininkai neturi pakankamai jęgų pri
versti samdytojus tokius nusileidimus padąryti. Bet vis 
dąžniau ir dažniau sąvo derybose su samdytojais jie 
stato visuotinos apdraudos įvedimą. Kaip dabar yra, tai 
darbininkas netūri jokio užtikrinimo, kad Jąm‘nereikės 
badu mirti, jeigu jis "susirgs ir nebegalės dirbti. Neateis/ 
į darbą, nebegaus algos. Samdytojui»nerūpi, kąd4^fe 
nįnkas ir jo šeimą inę^ūri duonos ką^ę^ ?; ;<V’ .

■ ■i

Chinų komunistai ' Sus
progdino geležinkelį iš Pei- 
pingo; todėl, sakoma, su
gaišino Amerikos marinin- 
kų išsikraustymų-. •

Kur pradžia tos pabai
gos, kuriąją baigiasi pra
džia?

' Kozmą Prutkov.

jauni žmonės.
* * *

Francūzijpj socialistai ir 
centristinės partijos už
sienio imperialistų įtakoj 
pakrikdė koalicinę /Vyriau- 
sybę ir iš jos išstūmė ko
munistų ministerius. Val
džioj krizis įvyko, kada ko
munistų atstovai parlamen
te atsisakė išstoti prįęs * 
streikuojančių darbininkų 
reikalus. Šalyj susidarė opi 
padėtis.

* * > $ *
Italijoj koalicinė vyriau-. 

sybė pakriko. Užsienio 
stambusis kapitalas jau 
nuo seniai darė spaudimą, 
kad kaip nors sudaryti ten 
tokią valdžią; į kurią neįei
tų komunistai.

Ypatingo spaudimo darė' 
į buržuazines partijas po 
to, kaip Trumanas paskelbė 
savo “naują doktriną” — 
“sustabdyti komunizmą”. 
Ir po to, kaip ant salos Sici
lijos komunistų - socialistų 
blokas gavo veik 600,000 
balsų. Jų balsai, nuo birže
lio mėnesio iki balandžio, 
pakilo ant 2$8,000, o krikš
čioniškų (reakcinių) parti
jų įtaka per tą laiką nu
puolė ant'254,000 balsų.

• t? . ■.
Egipte, smarkiai augą 

prieš . anglus nusistatymas. 
į Gene1 Currivąn rašo, kąd 
“visus žmones apėmė tauti
nis entuziazmas.” Jie rei
kalauja britus pasitraukti 
iš jų žemes ir prijungti prie 
Egipto Sudano plotus.

: ' Egiptas užima 386,000 
ketvirtainių mylių ir turi 
18,000,000 gyventojų. Jo 
plote anglai elgiasi, kaip sa- 
,vo kolonijoj, nors^ Egiptas 
s k aitomas nepriklausoma 
valstybė.

Egipto gyventojai yra 
arabai.

Po iškilusių ginčų dėl Pa
lestinos Jungtinių Tautų 
organizacijoj, galima lauk
ti dar /paaštrėjimo arabų 
nusistatymo prieš britus ne 
vien Egipte, bet ir kitose! 
Artimųjų Rytų arabų ap
gyventose šalyse.

* * *
Nauja Valstybe—ViįĄįji- 

\nė," Mongolija. Vidujinės 
Mongolijos liaudies atsto
vai laike suvažiavimą Wa^n- 
gyehnąiąo -mieste ir nutarė 
paskelbti savo šalies nepri- 
kląusomybę. Iki šiol šiuos 
plotus savinosi Chinija.

Vidujine ' Mongoliją yra 
tąrpe Mongolijos liaudies 
■Respublikos ir Cklnijos, Ti-’ 
krumoj, ji yrą dalis Mop- 
gojijos, nes apgyventa tos 
pačios tautos žmonių. Bet 
Chinijos' dabąrtiniai- valdo
nai vis nesutiko, kad mis 
kraštas jungtųsi su Mongo
lijos Liaudįes Respublika.

Vidujinė Mongolija uži
ma apie 200,00$ ketvirtai
nių mylių ir turi apie 2,- 
0.00.,000 gyventojų, šalyj 
^ra daug dykumų.

D>. Mį. Šolomskas.

tas civilinio gyvenimo reik
menis, tai būtų nauda. Bet 
teikimas kamuolių, karo 
lėktuvų ir kitikių ginklų, 
tai tik griauną taikos rei
kalus ir nepadeda Europos 
žmonėms išbristi iš karo 
paliktų vargų.. * * * *

Lenkijoj minėjo 2-us metus 
jos išsilaisvinimo iš po na
cių ir sutartį bendravimo 
su Tarybų Sąjunga. Spau
da ir veikėjai atžymėjo, kad 
iš draugiško Lenkijos sugy
venimo su Tarybų Sąjunga 
yra didelė nauda abiems 
šalims.

. Lenkija pasirašė su An
glija finansinę ir prekybos 
sutartį. Anglija į metus 
laiko gaus 250,000,000 to
nų iš Lenkijos anglies, 
pirks bekonus, kumpius ir 
kitokio maisto. Anglija su
tiko apie'$10,000,000 vertės 
lenkų aukso grąžinti Lenki
jai, už kurį Lenkija galės 
Anglijoj pirkti sau reikme
nų.

Lenkijos Koihunistų-Dar- 
bininkų Partijos sekreto- 
■riūs WladiSlaWas Gomulka 
sako, kad komunistų orga
nizacija auga, ji dabar jau 
turi 750,000 narių.*' * * ■

Jugoslavijos"'vadas Tito 
pareiškė; kad Mr. Truma- 
no planas teikti militarihį 
apginklavimą Graikijai ir 
Turkijai nepagerina taikos 
reikalų, o priešingai .

Jugoslavijos liaudies vy
riausybe išdirbo planą, pa
gal kurį per būsimus penke
rius metus bus įdėtą $5,- 
500,000,000 į šalies gamy
bą, kąd Jugoslavija “galėtų 
būti ląisva nuo kąpitąlisti- 
nįų šąlių.” Bus pagelta in
dustrija, šalies eįektrofįka- 
cija, pagerintas žemės ap
dirbimas . ir susįsįekįmo, 
priemonės.* * *

Č echo slpv aki jos preziden
tas Ėduard Beneš sako, 
kad šalis padarė didelio, 
progreso atsibūdavo j ime po 
kąrę. Sparčiai atstatoma 
industriją ir gerinamas že
mės ūkis. Jis išjuokė tūps 
išpiisĮųs, kurie skfeidžįąmi, 
būį: Čeęhosiovąkija esanti' 
“Rusijos vergė.’’» Jis sakė, 
kad, Sbyįętų šąlis nesikiša į 
Čechoslovakijps yįdąus rei- 
kalus ir užsicaiio pplįtiką.

Mr. 'J. MacCormąck, di
dis komunistų . priešas, iš 
Čechoslovąkijos praneša, 
kad Komunistų Partijos 
narių skaičius į metus lai
ko padidėjo ant 54,000. 
Partiją sudaro daugumoj

KLERIKALAI SVEIKI
NA SOCIALISTŲ ŽYGĮ

Klerikalų Draugas ma
no, kad Francūzijos socia
listų vadai pasielgė gražiai 
ir naudingai, paimdami di- 
vorsą su komunistais. Da
bar tarpe socialistų ir kle- 
rikąlijados busiąs stipres
nis bendradarbiavimas, o 
iš to bendradarbiavimo pa
saulis susilauksiąs tik lai
mės ir gerovės, /J

Draugo redaktorius filo
sofuoja sekamai:

Šis prancūzų socialistų nu
tarimas gali turėti daug įta-x 
kos į visą Vakarų Europos 
politinį gyvenimą, Ypač Ita
lijos politikės vadai akylai 
seka tai, kas vyksta Prancū- 
zijos politikoj, nes ir jie gy
vena beveik panašiomis pro
blemomis ir sunkumais. Ga
limas dalykas, kad ir Italijos 
socialistai imsis žygių skirtis 
SU komunistais, kurie trukdo 

’’ pokarinę valstybės rekonver- 
siją.

Kai Vakarų Europos so
cialistai visai atsiskirs nuo 
komunistų, jie susilaukę 
glaudesnio krikščionių demo
kratų b e n d r a d arbiavimo. 
Krikščionių demokratų ir sd-

”1 Am An American” 
Diena 1947 m.

Šiemet “I Am An Ameri
can Day”, Tautinės Piliety
bės Savaitės svarbiausias 
įvykis, bus švęstas gegužės 
18 d., ir rokuojama, kad 
5,000,000 senų ir naujų a- 
merikiečių dalyvaus iškil
mėse visoje tautoje. 
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Iškilmės turės dvejopą 
tikslą —- pagerbti net 2,- 

,660,600 jaunų Amerikos vy- 
jrų ir moterų, kurie pasiekė 
balsavimo amžių praeitais 
metais, ir 200,000. vyrų ir 

;moterų, švętimos kilmes,, 
kurie buvo naturalizuoti 

i tuo pačiu laikotarpiu, ir 
■duoti visiems amerikiečiam 
jpFogą vėl pasišvęsti idea
lam^ ir pareigoms Ameri
kos pilietybės.

į Reikia atsiminti, kad “I 
Am An American Day” ta
po metinis apvaikščiojimas 
pagal Kongreso Rezoliuci
ją, gegužės mėn. 1940 m., 
Praeitais metais beveik 
tūkstąntis apylinkių ap
vaikščiojo šią šventę. Ir jo
je dalyvavę daugiau negu 
įr.y? milijonai žmonių. Daug 
daąugiąu tikimasi šiais me
tais. • •

j pagrindinė prasmė šių 
metų “I Am An American 
Day” apeigų yra vieningu
mas -r. yieningumąs įvai
kių kilmių žmonių, įvairių 
rasių,. įvąirįų |įkybų ir kil
numas asmens. Prezidentas 
Trumanas savo proklama
cijoj, paskirdamas gegužės 
■18 d. “t Am An American 
Pąy” pąreiškė, “kad De
mokratijos bendrame veiki
me geros pilietybės reikala
vimai nėra gimimo vieta, 
rasę ąrbą tikybą,.bet ęha- 
rąkteris, moksląs, koopera
cija ir.'lojalumas. .

Kalbos,' pasakytos nau
jiems pįliečiąms “Į .Am- An 
Ąmericąn Dąy” progą visa- 
dą pąbjėžįą nę. tik prisidė
jimą jaunų čion, gimusių 
ąmeri.kięčįų ir'svetur gimu
sių į pilietybės brolystę, bet 
in svarbą ir vertę kiekvieno 
piliečio,, mūsų demokrątijoj 
ir Jo neįięęiamąs teises, ku
rios įteiktos Nepri
klausomybės Dękląraęįjoje 
ir įpustu Konstitųęijdj.
| svęntįęs Amęrikos 
demokratijos taisės >ątsto- 
vaųją šimtūięęiuę kovų ir 
svąjopių. Pątsąi ąmpnijos 
ląjįsy^ Ainęią^čą
Teisių Bilius — brangiai

yieningumąs įvąi

cialisty koalicijos galės būti 
stipriausiu ramsčiu atvesti 
Europps politinį, ekonominį 
ir socialinį gyvenimą į nor
males vėžes.

Tokios koalicijos susilauks 
ir'Jungtinių Amerikos Vals
tybių, medžiaginę ir moralinę 
paramą, nes jos šiuo metu 
stipriai1 yra suinteresuotos 
geįbėjiniu Europos nuo tota
litarinio komunizmo pavojų. 
Tai aiškiai matome iš Prezi
dento Truiųano plano gelbs
ti Graikiją ir Turkiją, duo
dant joms keturių šimtų mi
lijonų dolerių, paskolą.

Šis v Amerikos žygis, ma
tyt, yra paskatinimu patrijo- » 
tinėms Vakarų Europos vals
tybių partijoms Šluoti lauk 
komunistus, kurį© tarnaują 
ne savo kraštui, bet rūpinasi 
Sovietų Rusijos interesais.

O galimas daiktas, kad 
čia apsidžiaugta perdaug ir 
per greitai. Francūzijos šo- 

dziaugia, Jų tarpe eina kar
šti vginęąi. Daugeliui socia
listų nepatinka susigimi
niavimas su klerikalais. Jų 
partijoje gali įvykti skili
mas dėl Ramadierio-Blum 
žygio prieš komunistus.

kainavo. Teisė balsuoti, ti
kybos laisvė, visi žmogaus 
laisvės troškimai — neįvy
ko staiga* Įvyko kovomis ir 
kančiomis ir pksiaukoji* 
mais. Bet tos teisės bus pa
laikomos tol, kol Amerikos 
piliečiai pripažins jas netik 
kaip privilegiją, bet kaip 
šventą pareigą, kuri turi 
būti užlaikyta ir saugota.

Užlaikymas ir saugoji
mas tos šventos pareigos 
šaukia kiekvieną Amerikos 
pilietį — seną ir naują, po
zityviai prisidėti prie savo 
tautos. Praeitais metais, 
prezidentas parodė vieną 
būdą, kaip tą pareigą ap
saugoti, kada jis pąskyrė 
tautinį Committee oji Civil 
Rights. Smerkdamas, ką jis 
vadino “tendenciją atgai
vinti neapykantą”, prezi
dentas prašė to komiteto 
rekomenduoti, kaip sustip
rinti įstatymus apsaugoji
mui civilių teisių ir laisvės, 
kurias mūsų konstitucija 
garantuoja.

Ųžląikymas ir ąpsąugo- 
jimas civilių teisių iif lais
vių ne tik tąutišką atsako
mybė, bet atsakomybė kiek
vieno piliečio.

Šiemet parodos, veikalai, 
dainos ir kalbos per radio 
ir viešuose susirinkimuose•' 
dramatizuos “vieną tautą iš 
daugelio.” Pabrėš svetur gi
musių piliečių pasiaukoji
mus Amerikai, kaip žymią! 
jie prisidėjo prie Amerikos 
mokslo, kultūros ir indust
rijų, vis pabrėžiant visų 
piliečių, naujų ir senų, vie
ningumą prieš viską, kas 
suskaldytų Amėrikds žmo
nes, ypač prieš kursty
mus. vienos rasės prieš kį- 
tį, vienęs tikybos prieš ki
tą. Jie pabrėš, ką preziden
tas savo “I Am An Ameri
can Day” proklamacijoj va
dino “milžiniška pareiga 
visų žmonių šiame naujame 
amžiuje sunaikinti karus ir 
tvirtai įsteigti laisvę ir 
žmonijos brolystę.”

; Fus.
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1. THE CALCIUM

PIENAS
1n Š pounds of broccoli

3. THE PROTEIN

5. THE PHOSPHORUS

6. THE ENERGY VALUE

"BordensREIKALAUKof 10 slices of bread

Penktadieni#

■HnmHmHRK

vyresnioji duktė 
jau kuris laikas

One quart of 
Borden’s Milk 

gives you all this!

in 2% pounds of 
. round steak .

In 1 pounds of 
whole fish

Bl w

1 THE THIAMINE 
(Warn Io h) '

Tik staptelėk ir truputi pagalvok apie svar
biausią pasaulyj maistą—pieną.

Pienas daugiau patarnauja jauniem, se
niem ir visokio amžiaus žmonėm, negu kuris 
kitas maistas. xFaktinąi, tai PATS arčiausias 
tobulumui maistas.

Ir.nors jis taip nepavaduojamas, pienas lė- 
šuoja«jums mažiausiai pinigų už daugiausiai 
maistingumo. Tai vienas pačių geriausių 
maisto pirkinių. /

Viena kvorta Ėorden’s pieno suteikia be
veik pusę (45%) reikalingo maisto per dieną 
vidutiniai veikliam žmogui.

Duokite puikaus-skanaus Borden’s pieno 
kasdien kiekvienam šeimos nariui. Atsimįn- 
kitę: centas ėentan, PIENAS vyra geriausias 
maisto pirkinys!

Netrukus Karolina su 
motina žiūri per langą ir 
mato, kaip Danutė. nusime
tė palaidinę, sijoną ir visai 
nuoga puolė į upelį maudy-

3-čias puslapis....... .............. ......
Laiuvė—Liberty (Jth. Daily *

1947

Pikčiausia jai buvo, kad 
atjaunėjo ne tik jos sesuo, 
bet visi tie? kurie šliaužiojo 
snieguose^ po purvynus ir 
degėsius, kurie ilgus metus 
išbuvo miškuose vokiečių 
kasdien .su granatomis ir 
automatais rankose tykomi. 
Atjaunėjo ir kažkaip išdi
džiai drąsiai jaučiasi tie, 
iš kurių jos pasaulio žmo
nės tik šaipėsi. Taip buvo 
gera, linksma ir patvaru, o

Motina pamatė šlapią 
Danutės galvą išnirus iš 
vandens ir tarė:

—Begėdė, žinoma! Foto- 
grafuokis tu man su vyriš
komis kelnėmis 
bet Karuse . . . 
mano dukterys 
virko 
tavęs

Iš LLD 45-tos Kuopos Veikimo
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 45-ta kuopa dar tik 5-kių 
menesių senumo ir tokioj ma
žytėje lietuvių kolonijoj, bet
gi stengiasi neatsilikti nuo di
desnių lietuvių kolonijų. Pra
eitame susirinkime įsirašė dar 
2 nauji nariai ir abu pittsbur- 
ghiečiai: Jonas Wasel (Vasi
liauskas) ir Ona ęheiachar 
(vedusi sū slavu), kuriuodu 
padaugino kuopos narių skai
čių iki 20 pilnai užsimokėjusių 
narių ir iki 11’ naujų narių.

Kuopa yra nusitarusi laiky
ti paskaitas kiekviena susirin
kimą ir susirinkimus didžiu
moje lanko-visi nariai. Pasta
ruoju laiku paskaitų neturėjo
me dėl stokis Centre, paskai
tų, bet sekančiam susirinki
mui Pranas Pakalniškis pasi
žadėjo parašyti naują paskai
tą. Todėl visi, draugai ir drau
gės, būkime sekančiame susi
rinkime, kad išgirsti ‘pąskaitą. 
Susirinkimas įvyks gegužes 
25 d., antrą valandą po pietų, 
įprastoj yietoj: 1511 Prescott 

So. šis susirinkimas gal 
ir paskutinis šiame sezo- 
nes didžiuma kuopos na- 

ir valdybos išvažiuoja 
“atostogauti” į žiemines' vals
tijas. Dar pasiliks du ir svar
biausi kuopos valdybos nariai,

—O Jėzau, Marija, pa- 
blūdo merga!—sušuko mo
tina.—Toks šaltas ruduo...

—Mamyte/ — pravirko 
Karolina.—Aš ... gal prieš 
dievą nusikaltau, bet neken
čiu jos. Ji bedievė, ji soci
aliste, ji . . . Arba ji, arba

2. THE RIBOFLAVIN
(Vtfimln

būtent, organizatorius ir iždi
ninkas ir jeigu jie matys rei
kalą, . sušauks susirinkimą. O 
atėjus rudeniui, imsimės mūsų 
kuopoj darbuotis su dar dides
ne energija.

LLD 45-ta kuopa jau spėjo 
surengti 4 pramogas — vieną 
draugišką sueigą ir 3 pikni
kus. Aišku, kad mūsų pikni
kai1 buvo mažiulyčiai, palygi
nus su kitų lietuvių kolonijų 
piknikais. O betgi kuopa pa
sveikino visus 3 Brooklyne 
įvykusius suvažiavimus su 44 
doleriais ir pereitam susirinki
me tapo nutarta pasveikinti 
Vilnies bendrovės suvažiavimą 
su $5. Mūsų piknikai skiriasi 
ir stiliumi nuo kitų kolonijų,, 
nes juose nėra svaiginančių 
gėrimų, nei šokių — tik pietų 
ir vakarienės užkandžiai su 
arbata. Mūsų piknikai buvo 
(jaugiau panašūs į kokius su
važiavimus, kuriuose “atstova
vo” turistai iš įvairių, tolimų 
lietuvių kolonijų. Na, ir tie su
sipažinimai ir pasikalbėjimai 
su skirtingų • kolonijų drau
gais ir draugėmis sudaro ma
lonų pikniko įspūdį.

Pereitam susirinkime tapo 
priimtas geras sumanymas, 
kad jeigu kuris iš kuopos na
rių dėl ligos ar nelaimės atsi
guls į lovą, tai nariai privalo

jau retai kas tebesveikina, 
nebepkvieeia jos į kleboni
ją, ją mažai kas pastebi, ne- 
besižavi.

—Klausyk, tarė staiga 
Danutė.— Tu, tur būt, dėl' 
vyro kankiniesi?

—Kas man tas vyras! — 
norėjo pakilti Karolina, bet 
smalsumas, kad sesuo pa
klaus apie Marijoną, ją su
laikė.

—Prieš karą, v rodos, ne
blogai sugyvenote.

—Mudu ir per karą gerai 
gyvenome!—pirmą kartą ji 
atsigrįžo į seserį.
* —Mat, kaip? O kur jis 
dabar?

—Nežinau.
Danutė patylėjo.

' —Viską, k ą turėjau, 
baigiu išparduoti. Nežinau, 
kaip teks gyventi...

—Dirbsi ir gyvensi.
' —Nebuvau merga ir ne

būsiu. Aš—tai ne tu!
Jfr pašoko, bijodama pa

rodyti savo ašaras.
—Karolina! — nusišyp

sojo Danutę. — Ko tu visą 
gyvenimą prieš mane nusi
stačiusi ? Suaugome, pasi
šnekėkime. Negi grafo duk
tė esi?

—Tavęs Marijonas lau
kia!"

Ir, smarkiai trinktelėjusi 
durimis, išbėgo • iš kamba
rio. “Kokį čia j Marijoną ji 
mini? Supenėjo ir visai su
kvailiojo,” pagalvojo Danu-

Danutė buvot grįžusi į na
mus tik vakar ir nakvojusi 
vieną naktį, tad nespėjo na
miškiams apie save plačiau 
papasakoti. Plačiau visi iš
sišnekėjo prie pietų. Tėvai 
sužinojo Danutę tris kartus 
buvus sužeistą ir du kartus 
apdovanotą ordinais, šau
džius iš kulkosvaidžių. Pa
skutinioji jos žaizda jau po 
karo, išlaikė ją ištisus me
tus Tarybų Sąjungos gilu
moje ligoninėje. Ji buvo 
rašiusi du laiškus, atsiun- 
turi ir vieną karinę nuo
trauką, vyriškai apsirengu
si, kuo visi piktinosi. Per 
paskutinįjį pusmetį, laiškų 
negaudami iš Danutės, tė
vai manė ją mirus ir visą 
savo meilę atidavė, anot jų, 
nelaimingajai Karolinai.

—Ale, ką jau bobos pri- 
nebeiškentė mo-

Negražu, 
Abidvi jūs 
. i — pra- 

ir motina. — Tačiau 
neapleisiu, vaikeli,

100 Menines Saviveiklos Bri- 
j įgadu Išvyksta į Apylinkes .

VILNIUS, — Respublikiniai 
liaudies kūrybos namai rengia 
meninės saviveiklos kolekty
vus gastrolėms pavasario lau* 
ko darbų metu.

Valsčiuose ir apylinkėse 
koncertuos 100 meninės savi
veiklos brigadą. Jos pa*A ■(lys. 
kaimo žiūrovui geriausias ta
rybines pjeses, daug muzikos 
ir šokių numerių.

Iš Vilniaus į apskriti* siun
čiami 3 specialūs agitaciniai > 
sunkvežimiai.

Kiekviename yra politinės 
ir agrotechnines literatūros 
bibliotekėlė.

Brėško 
tas rytas.

Paurų 
Karolina 
sėdėjo prie lango ir be per
stojo rūkė cigaretes.

—Ne, taip nebus. Arba 
ji, arba .. .

Nebaigusi sakinio, ji pik
tai numetė rūkančią nuorū
ką ir skara susisuko pečius. 
Šią valandą visas pasaulis 
jai pasirodė biaurus, šal
tas, tamsus. Bet pakitėjo 
ne pasaulis, — Karolina 
buvo užsimiršusi vieną da
lyką. * Nuo to laiko, kai Ka
rolina, nieko? nesivaržyda
ma, išmoko gerti skanų vy
ną, rūkyti brangias cigare
tes ir linksmai šokti, praėjo 
nedaug metų, o ji per tą lai
ką baisiai paseno.

Karolinos vyras, vokie
čių okupacijos metu kurį 
laiką buvęs miestelio valdi
ninku, kažkur pabėgo. Ne
labai Karolina jo ir gailėjo
si, nes širdies niekuomet 
jam nebuvo atidavusi. Jai 
rūpi tik Marijonas. Mari
jono belaukdama ji pasiliko 
Lietuvoje, su juo ji surišo 
savo netikrą ateitį. Nors 
Marijonas ir prisiekdinėjo 
Karolinai mylįs kaip ir 
mylėjęs, nors, pavojui išti
kus, prisiekė ją gelbėti, ta
čiau šitai sugrįžus — Karo
linos širdis nerami ir kru
vina. Juk jau nekartą jis 
apie ją buvo užsiminęs, il
gai apžiūrinėjo jos nuo
traukas, nors puikiai 
žinojo, kad Karolinai tai la
bai skaudu. Skaudu jai bu
vo ir dėl to, kad visi jos 
laukė; Ir tėvas ją, tą su
grįžusią, sutiko toks švaru
tėlis, išsiprausęs, , tartum 
pasiruošęs gulti į grabą.

Prašvito. Medžių viršū
nės nutvisko spinduliuose. 
Smarkiai prasivėrė durys, 
ir įėjo ji — Karolinos se
suo Danutė, kareiviškais 
drabužiais ir iki blizgesio 
išvalytais ilgais auliniais 
batais.

—Ir tu. pabudai? — lyg 
nustebo Danutė.

—O kas? Man galvą so
pa. Aš beveik visai nemie
gojau.

—Mesk rūkiusi,— karei
viškais žingsniais priėjo 
prie jos Danutė.—Aš trejis 
metus fronte išbuvau ir tai 
neišmokau. Pasižiūrėk, kp- 
kie buvo pirštai. Ponia — 
ne ponia, artistė — ne ar
tistė. ■ -

-—Geriau duokite tabako 
dūmais, negu degutu, 4- 
kreivai šyptelėjo Karolina 
ir žvilgterėjo į jos batus.

—Kokia tu kvaila, — be 
pykčio tarė Danutė.
• “Ne, Marijonui ji nebepa- 
tiks: Koks jos balsas, ko
kie judesiai. Ir visa ji kaž
kokio budelio kvapu atsi
duoda,” net suvirpo Kano- 
lina. . •. f < L

Danutė prisitraukė kėdę, 
atsisėdo šalia Karolinos ir, 
atsirėmusi į sieną, šviesiai 
mėlynom, kiek rūstelėju- 
siom akim pradėjo žiūrėti į 
seniai matytą sesers veidą. 
Iš pažiūroj skirtumas tarp 
abiejų buvo nedidelis. Abi 
jos šviesiaplaukės, abiejų 
apskriti, be ryškių linijų, 
geraširdiški veidai, abiejų 
akys mėlynos, abi juokda
vos skambiai ir žodžių gal
voje ilgai neriešutaudavo. 
Ir šį kartą seserys skyrėsi, 
regis, tik’tiio, kad Karolina 
sėdi įsisupusi į šilkinį gėlė
tą apsiaustą su balta megs-

esant ne taip, kaip būta 
anksčiau. Iš tėvo posakių, 
iš motiųos žvilgsnių ir atsi
dūsėjimų ji suprato, kad 
jiems visiems keista matyti 
ją kariškuose drabužiuose. 
Moteris su šautuvu, ir dar 
prieš ką, prieš vyrą, rodos, 
sakyte sake jų žvilgsniai.

Ir kai ji paklausė: — 
Kaip jūs gyvenot? — tėvas 
gudriai atsakė:

\—Ogi kaip varlės baloje. 
Laukiam, koks gužas mus 
pačiups.

—Tai nebūkit varlės, o 
būkit žmonės! — linksmai 
tarė Danutė, bet jokio at
sakymo nesulaukė.

“Negi jie manim nebepa- 
sitiki?” pagąlvojo Danutė.

Tuo tarpu į kambarį įėjo 
Karolina su Marijonu Rau
du ve.

i Karolina sumišo, nors 
puikiai žinojo, čia visus su- 
rasianti pietaujančius, o 
Rauduvė, išsiskutęs, pakir- 
pęs juodus ūselius, laisvai 
priėjo prie Danutės.

—Sveikinu šių laikų Or
leano Mergelę! Drąsa šar
vus atstoja, cha, cha!

—Labas,— šyptelėjo Da
nutė.

—Pagaliau ir susilaukė
me .. .

Danutė pažvelgę į Karo
liną ir sumetė, tai būsiant 
tas pats Marijonas. Ji jo iš 
karto nebepažino. ,

Motina pasodino Marijo
ną šalia Danutės ir paragi
no valgyti. Dėdamas tešlai
nius į lėkštę, jis kalbėjo:

—Tai suplakei, Danutę, 
vokiečius, — be jokios ape
liacijos. Kas ši,to galėjo ti
kėtis? : .

—Žinoma, ne jūs.
—Dėl ko? . . . aš visuo

met sakydavau . . .
Karolina ūmai pakilo nuo 

stalo/ir išėjo. Tėvas'su mo
tina susižvilgčiojo ir išėjo iš 
paskos. Marijonas kurį lai
ką jautėsi nejaukiau bet su? 
valgęs dar kęlėtą' tešlainių, 
atgavo pirmykštę nuotaiką.

—Danutę, tamstos sesuo, 
Karolina, labai panaši į 
tamstą iš veido, iš plaukų, 
bet tamsta, taip sakant, ši
tuose drabužiuose dešimt 
kartų žavesnė. # Aš norėjau 
su tamsta rimtai pasikalbė-

Rašo Jonas Marcinkevičius 
ta skarele ant kaklo, ryškiai 
dažytomis lūpomis ir kažko
kiu piktu apmaudu akyse, o 
Danutė — vilki žalią kariš
ką palaidinę ir tokį pat si
jonėlį, tik jos veidas nude
gęs, akys gyvos, > lūpose 
šypsena ir, be to, prie krūti
nės dešinėje—keturios įvai
riaspalvės sužęidimų ir or
dinų juostelės. Tačiau j u-, 
dviejų būdai skyrėsi iš pat 
mažens. Karolina baigusi 
keturias klases ir vos sulau
kusi šešiolikos metų, ji ište
kėjo už turtingo našlio. Da
nutė gi, pasilikusi pas tė
vus ant dešimties hektąrų 
smėlio, lavinosi pati ir prieš 
karą jau dalyvavo visuome
niniame gyvenime.

Danutė1 žiūri į savo sesers 
veidą ir prisimena . . . At
važiuos, būdavo, ponai Dil
bai į svečius. Ritulėlis me
džiagos motinai — pypkę, 
lazdą, o kartą net laikrodė
lį tėvui. “Tai mano vaikai,” 
čiauška vargšė motina ir 
ratu, kaip vijurkas, bėginė
ja apie storulį prekybinin
ką Dilbą. Po to—į bažny
čią. Prie pat altoriaus lon- 
kose sėdi Karolina, ilgas 
blakstienas į mažytę malda
knygę nuleidusi; kaimynkos 
ne į altorių, bet į jos seserį 
spokso. Po to klebonijoje 
arbata. Dilba aukoja šim
tą litų naujiems varpams. 
Ir skamba per visą parapi
ją gerų katalikų Dilbų var
das. Tėvai, o jau ypač mo
tina, didžiuodavos tirpdama 
Karolina. “Jau iš šitos, tė
vai, mes tokios paguodos 
neturėsime, ji laukinė,” 
linktelėdavo motina į Danu
tės pusę 
į bažnyčią vengia eiti.” 
“Palauksim, palauksim, ne
kurk,” flegmatiškai atsa
kydavo tėvas, ir tai būdavo 
Danutei višas atpildas.

“Išblyškusi, pikta, manęs 
nekenčianti . . . labiau, ne
gu kada nors. Bet įdomu, 
kaip ji gyveno? Įdomu, ką 
ji dabar galvoja, koks jos 
pasaulis? Keista, kad n\u- 
dvi viena motina pagim
dė.” Ir aiškiai niekuomet 
nesuprasdama nei Karoli
nos pykčių priežasties, Da
nutė savo širdyje jautė jai 
tik užuojautos, kaip nelai
mingam ir nenusisekusiam 
žmogui.

Karolina nežiūrėjo į sese
rį. Bet lango stikle ji pui
kiai matė jos veido šešėlį ir 
vos pajėgė sulaikyti pykčio 
ašaras. “.Danutė,” galvojo 
ji, “ne tik kad nepasenus, 
bet ir atjaunėjusi.” Mote
rišku įžvalgumu ji pastebė
jo, kad sesers veide atsira-. 
do kažkas visiškai nauja ir 
žavaus. Ar tik aš nekly
dau? Kai ji tuos skarma
lus nusimes, kas aš būsiu 
prieš ją? Tik paliepusi naš
lėj ’Dėl ko gi Marijonas ne
galėtų jos vesti? Juk ji bū
tų jam ir žmona ir gelbėto
ja. Ji tikra socialise, ma
tytis iš visko...” ’ /

Ašaros kas kartas vis la- 
biaii veržėsi jai- iš ąkių, Į?et 
ji tramdė jas kumštis, su
gniaužusi. “Ne. ji neturi

vajavos 
tina.

—Tarybų Sųjungoje, ma- 
myt, moterys turi .lygias 
teises su vyrais... •

-—Gana jau, gana, — nu
traukė ją sesuo.—O kai rei
kia gimdyti, lygybė ir bai
giasi, ; .
' Danutė matė pagaminus 
kaip brangiajam svečiui, 
tačiau nesunku buvo jai šįr- 

Karplinądies gelme užčiuopti kažką

—Apie kų?—garsiai nu
sijuokė Danutė. .

—Jūs kareivis, jei taip 
galimą išsireikšti, jūs pa
pratusi juoktis iš mirties,— 
pastūmė jis nuo savęs' lėkš
tę.—O aš . . . nors Karoli
na ir labai pyksta ... tave 
mylėjau ir tebemyliu ! \ >

Pats MAtSTINGIAUSIAS 

už MAŽIAUSIAI pinigų!

atlankyti ligonį ir kuopos vai- | 
dyba suteiks ligoniui dovanėlę^ 
iki $3 vertės. Tokj nutarimą^ 
kuopa priėmė dėl to, kad vi
si kuopos nariai čia yra at-, 
vykę iš kitų koloniją, kuriose 
paliko savo gerus draugus, tai 
reikale kuopa suteiks jiems 
draugišką patarnavimą.

Pereito pikniko komisija 
pranešė, kad pikniko pelnas 
nebuvęs didelis, nes komisija 
davusi geresnius pietus. Pikni
ke buvo svečių iš Orlando ir 
Tampos ir pikniko nuotaika 
buvo labai maloni.

Koresp.

Centas centan, geriausias 
maisto pirkinys yra

*

| f
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4-taS puslapi!

būti tie
vį. Policija spėja, kad abiem 
atsitikimais turęjo 
patys užpuolikai.

, Ligoniai
Jau bus daugiau, 

tai, kaip serga D. 
pas.

FRANK KRUK 
arba Graborius Pranas Krukelis 

’ '(APYSAKA) ★ * *
Parašė Petras Cvirka-—,........ i i .

V ' . <• * ■' ' ’..r '.JZVA.- V vV-.v

kūrentais. Lietuvoje jie netoki patvarūs, 
tengviau perkandami, negu Amerikoje. 
Galima būtų juos šalinti, arba priimti 
po bendra biznio skraistė.

Ar pagalvojo apie tai graborius, kad 
jis galėtų būti didžiojo kūno,—viso ap
skrities, o gal ir valstybes širdis, ir savo 
kapitalais, savo apsukria gfaboriąus 
ranka,—paskolomis, įkeitimais, akcijo
mis, užpirkimais, numušamais, pakeli-- 
mais, konkugencija, reklama — funkcio
nuoti didžiosioms gysloms: geležinke
liai^? plentais, visu susisiekimo tįnfclų, 
maitinančiu kraštą Franko dirbtuvių ga
minamais išdirbiniais... Kad jis būtų vi
so ko pradžia,—gaivinantis, šviečiantis, 
judantis,—visų savo įmonių nervų cęn- 
tras, visų fabrikų, dirbtuvėlių, koopęrą- 
tyvų, krautuvių, urmo sandelių, garlai
vių... ir būtų kaip-toji centralinė tele
grafo ir telefono stotis, kuri justų savo 
pulsą, atsakytų į kiekvieną reikalavimą, 
klausimą...

O -paskum—pagarba ir šypsena jam, 
graboriui, linktelėjimai iš ministerių, 
bankininkų, visuomenininkų, pirklių, 
menininkų ... Ir kad visi būtų Kruko 
kišenėje, visur juos nešiotų, kaip tas lė
lių teatro juokadirbys, kuris ma'žais 
pirštų mygtukais, pagal iš anksto nu
brėžtą schemą, verstų juos šokti, dainuo
ti, išsižioti, užsičiaupti, pykti, mylėti,— 
tuos mažučiukus Hamletus, Donkicho
tus... būti kerštingais, bet nepavojingais, 
ir kvailai paklusniais.

Toks vaizdas galėjo kilti ištikrųjų at
važiavusiam -su didele dolerių atsargą, 
svajotojui, kuris mylėjo šviesias Lietu
vos naktis ir pusplikis, pusalkanis su
taupęs pirmuosius šimtus bėgo didelių 
namų pasieniais, godžiai ieškodamas pir
mojo banko... Taip galėjo svajot irt Bruk
lino graborius, atvykęs į Lietuvą, kurį 
apkurtino lygūs, šventadieniški laukai, 
viršum tamsmelynjų miškų kabanti idi
lija...' ir vieškeliais, suniurusia miline, ' 
vaikščiojanti senovę, vis dar titnagu ir 
pentimi skelianti ugnį... ir tos skurdžios 
apygardos, rudeniop, pavasarį—sunkiai 
dejuojančios po sulūžusiais ratais... ne
lygūs keliai, blankiomis žibalo' spinkso- 
mis žiūrį, nedrąsiai, į ateitį miešto lan
gai, ir neapdirbtų, neužsėtų, rtrišgenetų 
laukų, kadugynų, kimsynų prerijos, kur 
dunksto paskiri krūmai, lyg ganyklose 
arkliai... Tai ųe Amerika, kurią pastatė 
vikingų ainis, gaudęs seniau ramią Nor
vegijos marių silkę, vokietis, pilstęs Ba
varijoje alų, artojas, piešęs dęrlinguš 
kviečių laukus Vengrijoje, Getto sūnus, 
gražiai šventęs šąbasą Lietuvoje...

Amerika, Amerika! Jeigu kada nors 
buvo, rojus žemėje,—jis buvo ne Mezopo- 
tamijos slėnyje, ne išgriautos Jeruzalės 
so'duose, o ten^ kur šiandien stovi ketu
riasdešimties aukštų namąi, kur žydi 
trustųj prekybos namų, elektros kompa- ' 
nijų rūmai, spiegia linčuojamas, Abrao
mo išlaisvintas, negras, pačioję ęlangtius 
palubėje sėdi kramtomos gumos, gele
žies, automobilių, miltų^ kinematografi
jos šventieji. -' !

Kartą tarp Franko ir saliūnininko 
/Vaito užsimezgė toks pasikalbėjimas:

—Džoni, kaip manai, jęigų' Ądomas ir’, 
jo pačiutė atsikeltų iš. numirusių ir at: 
eitų į Naujorką,?.../

CIO prez. Philip Murray (dešinėj) ir Carnegie-Illi- 
noi? Steel Corp. prez. Charles Cox pasirašo plieno in- 
dųstrijai dviem metam sutartį, pagal kurią darbinin- 

,. kams pakeliama mokestys po 15c valandai. Sutartį 
tėmija U. S. Steel viršininkas John A. Stephens.

Jaunuolių Vakarienė
figužėS 3 dieną, Vytauto 

Kliube, įvyko jaunuolių va
karienė. Publikos prisirinko 
gana daug, o jaunimo buvo 
daugiausia. Vakarienė buvo 
visapusiškai gera ir smagi. Ir 
gražaus pelno liks jaunuolių 
veiklai.

Delegatai į Ottawą /
Gegužės 10 dieną šaukiama 

Kanados sostinėj Ottawoj la
bai svarbi National Coun
cil for Canadian - Soviet 
Friendship konferencija.

Tai abiejų LLD kuopų val
dybos ir Lietuvių Demokrati
nis Komitetas turėjo posėdį 
pas draugus Kisielius ir nu
tarė pasi'ųsti du delegatus. 
Delegatais išrinkti J. Vilke
lis ir A. šerpitis.

Kada delegatai sugrįš iš 
konferencijos, tai bus sušauk
ti kuopų susirinkimai1, kur jie 
išduos raportus.

Atėmę Autqmobilius
Balandžio 30 dieną, 11 vai. 

dieną, važiavo taxi vežikas L. 
Lacaillę St. Germain, ir Ho- 
chelaga gatvėmis. Jį sustab
dė du vyrai ir prąšė, kad juos 
vežtų Sherbroke gatve į rytų 
pusę. Kada jie nuvažiavo į 
Tetreaultville prie Bernard 
bulvaro, tai jie surišo auto 
vairuotoją ir išmetė ant ša- 
lygatvio pareikšdami: “Mums 
nereikia tavo pinigų, mums 
reikia tik tavo automobi- 
liaus.”

Vežikas šiaip-tai'p patsai 
pasiliuosavo nuo virvių ir pa^ 
šaukė policiją.

Po 18-kos valandų kitas ve
žikas vėl buvo sustabdytas 
dviejų vyrų. Jie įėję į auto 
ir grasindami brauningu išva
rė vežiką ant tuščio loto ties 
Vian ir Sherbroke gatvėmis 
ir patys* nuvažiavo. Vėliau 
automobilis buvo surastas kur 
tai toli įvarytas į dumblo grio-

kaip me- 
Narkėlįū- 

Jis jau turėjo trig sun
kias operacijas. Janina Vilke
lienė susirgo šalčiu. A. Alek
sandravičienė jau kelios sa
vaitės kaip serga. M. Strat- 
kauskienė smąrkiai puolėm ir 
daktarai spėja, kad gali būti 
nugarkaulis ' pažeistas. Vi
siems ligoniams linkiu greitai 
susVeikti. ? Birutė. ..

(Tąsa)
Rodos ir kortos buvo užmirštos, ir pra

migti po pietų kai kurie liovėsi, atgijo 
seni sumanymai, senos, užmigusios drau
gijos, kurių knygų lapuose jau pelės su
ko lizdus’ Iškilo gyvas reikalas apsvars
tyti paminklo statymą. Ir netrukus par
vyko į naują susirinkimą patraukti Kru- 
ką, kuris per delnų tekšejimą pakliuvo į 
valdybą. Čia buvo išaiškinta ir' pinigi

niai sunkumai, primygtinai nurodoma 
apie aukų reikalingumą . Graborius il- 
gai vartėsi kėdėje, trynėsi, pagaliau pa
reiškė norą savo grašiu prisidėt prię pa
minklo. Tada atsirado vėl galybės pa
geidavimų, vėl ėjo ginčai, derybos šu 
kažkokiu skulptoriumi, kuris viename^ 
klojime lipino dievus ir velnius.

Išgirdę daugelis, kad Krukąš sumanė 
pasilikti ilgesniam laikui Lietuvoje; ne 
vienas atvyko jo paieškot, ne vienas pas 
save kvietė. Daugelis jam į akis sakė: 
t—Ištikrųjų, ponas Krukai, jums ne

vertėtų snausti. - Šalis beveik laukinė, 
palyginusiu Amerika. Tokiai šaliai rei
kalingas finansinis genijus, kaip tas Ro- 
kefeleris! Tamstos vietoje, pastatyčiau 
lįą noi's.

—Būdamas Kruko vietoje,—sakė bur
mistras, — turėdamas tokį pagrindą — 
joukun darbs, padaryčiau čia, kad rūk
tų. Duokim,. Miežyno durpynas, upelio 
kilpa. Vokietis, žiūrėk, ką čia padarytų! 
O mes—snaudžiame.

Ponai pasirodė visi prekyboj, pramo
nėj, komercijoj suprąntą, neblogi geolo
gai/archeologai, o ne vienas ir inžinie
riaus, išradėjo gyslelę turėjo. Kai kurie 
ęia atrado ir gerus durpynus, geras upių 
kilpas malūnams, buvo net tokių, kurie 
tvirtino čia ir anglį po žeme gulint, ir 
dar visokių mineralų, tik reikią, gal būt, 
giliau pasikast.

Vieną dieną pas Kr ūką lankėsi dvari
ninkas Pšegžeržecskis ir siūlė parduoti 
savo ūkį, kuris esąs labai gražioje vieto
ję, kitąkart jis gavo pasiūlymus laišku 
pirkti kažkokį mišką, trečią kartą—vėji
nį malųną. Ateidavo, susitikdavo su juo 
ir miesto ponai, ir gal būt, jau iš Dūdos 
ar kurio kito lūpų graborius sužinojo 
kas iš apskrities ponų turtingiausias, ku
ris turi banke pasidėjęs, kiek kuris krai
čio gavo, kiek gali > sutaupyti teisėjas, 
antstolis, kokie turtai slepiasi klebonijo
je. Toji informacija, gal but, Krukui 
buvo labai reikalinga, nes jis Dūdai labai 
padėkojo ir,’kaip pats Dūda po dešimties 
minučių apie tai pranešė kompanijai, 
taip išėjo, kad Krukas netik dėkojęs, bet 
ir delnais plojęs.

Kai burmistras pasiteiravo, kuriuo 
ręikalu tatai amerikonas galėjęs daryti, 
Dūda pats nesumetė atsakyti. Su tokiais 
pįnigąis, jis gąli visą apskrities mies
tą kur nors į kitą uj|es pusę, net į Ame-

• riką perkelti. A'
Ponai valandėlėmis darėsi atviri, ir ne 

vienas sakę: 7 ' '
—Kodėl! Aš prisidedu... žiūrint, koks 

pelnas. Kažin kiek neturiu, bet gerą ak
ciją nupirksiu. Kodėl...

Graborius galvojo ar negalvojo ką 
nors daryti, bet ponams taip neramu pa^ 
sidare, taip jie patys staiga mieste, ko
mercijoje,'pramonėje skylių atrado, kad 
nuo graboriaus atvykimo jie, rodos, ir 
nebūtų galėję gyventi, ką nors nepadarę, 
ko nors neįsteigę. Išsiąskibo tarp savęs, 
kad kiekvienas nuo seniai turėjęs visokių 

anymų, kad kiekvienas (su svetimo® 
gaiš) čia kąlnų^ nuverstų. 'Be to, iš- 

iškino, kąd kiekyięnąs, jeigu būtų ręi-» 
las, galėtų sukrapštyti ” po tūkstantį,'

Kftą. ...
Tokia jau grabpriąųs laimė buvo, k^ęl 

jam daug nė galvoti nereikėjo, o apskri
ties miesto ir apylinkių biznieriai atsar- 

w giai krovė tfęs juo p^siūlyrpus, kalŪpp 
dėtis prie biznio, dalininku, arba steigti 
kokią nors įmonę: Atsirado fantastiš
kiausių sunąąąynm^ bfpįęa ęptųzįązmo 
dėka, bet kiek vėliau jau pasirodė, kad

i reikalinga gerą lentpjūvė su ga
unu ir klijų dirbtuvė, kuri pigiai • 

apsieitų, imant kaulus ir kremzles iš vie
tinės skerdyklos. Krukas galėjo pasi
rinkti kas tinkamą.

Juk grąžu būtų buvę įruošt vjsą ęį|ę . 
įmonių, dirbtuvių, jeigu ne iš karto, tai 
nors palaipsniui. Pastačius biznį ant ko
i'i, graborius mokėtų apsidirbti su kon

BALTIMORE, MD

ii

Nanking. — Chinijos tau
tininkai skelbia, kad jie į- 
siveržę į chinų komunistų 
užimtų miestų, Ishui, Šan- 
tungo pussalyje. t Mandžu- 
rijoj komunistai puola tau
tininkus Nungan mieste.

‘wj

J
Yonkers, N. Y.

LINKSMUS PAVASARIO

Šokiai
RENGIA ŠV. VINCENTO

Liet. dr;ste
Šeštadienį,

Ceg. 17 May
UKRAINŲ salėje

13 Washington St.
Pradžia 6 v. v.

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

nes rųuzikantai gros tik iki
12 vai. naktj.

YUDICKIŲ ORKESTRĄ 
GROS LIETUVIŠKUS IR 

AMERIKONIŠKUS ŠOKIUS
Kviečiame vietinius ir iš 

' apylinkės dalyvauti.
Turėsime skanių valgių ir gėrimų.

Įžanga 60c. —Rengėjai.-
■y . . — i r* .ui ............................................... ■ ■■■■

Vi^i Rengkitės į Laisvės 
Pikniką

Vietos. Lietuvių Literatūros 
Draugijos 25 kuopa pradėjo 
ruošti naudai dienraščio Lais
vės piknikus 1935 metais. 
Laisvės piknikai būdavo dide
lis žmonių sąskridis ;*'iš dau
gelio kolonijų atvažiuodavo 
chorai, susirinkdavo daug pu
blikos. Laisvės piknikai buvo 
vieta, kur . susitikdavo seni 
draugai, kur užsimegsdavo 
naujos pažintys ir jaunimui 
pąsilinksminimo vieta.

Bet kada karas prasidėjo, 
kada visi1 dirbome pergalei, 
kada buvo kliūčių su važiuo
tos priemonėmis, tai ir buvo 
pertrauktas Laisvės paramai 
piknikų rengimas.

Dabar vėl rengiame dien
raščio Laisvės paramai pikni
kus, nors ir yra tam tikrų keb
lumų, kaip tai brangumas 
maisto įr kiti. Bęt tuos keblu
mus" siekiame, apeiti ir rengia
me Laisvės pikniką sekmadie
nį, 8 d. birželio. Jis įvyks Kar- 
dash Shore Evergreen Parke. 
Šis parkąs yrą prie Chesa
peake Bay kranto. Maudynės 
gęros, vanduo čystas, kaip 
krikštolas. Pikniko pradžia 10 
valandą ryto, kad būtų laiko 
piknikavimui ir maudytis.

Visi ir visos prašomi atsi
lankyti. Ęakvėpuosite svariu 
oru, padarykime pikniką 
skaitlingu, prąleiskime laiką 
•tarpe savo draugų ir draugių. 
Neruoškite tą dieną nei val
gių, nei gėrimų, nes visko to 
bus visiems įvalias piknike. 
Bus muzikantai,, yra vieta pa
sišokti. Iš ' Philadelphijos at
važiuos du pilni busai svečių, 
laukiame ir Philadelphijos 
Lyros Choro, turime viltį, kad 
bus svečių ir iš kitų miestų.

Bą.ltfrnoriečiai, važiuokit sa
vo automobiliais ir basais. 
Specialiai tam reikalui1 busąi 
išeis -IĮ valandą ryto irzl vai. 
po pietai nuo Lietuvių Svetai
nės ir rusų ,bažnyčios, 1725 
Fairmount Avė. ir nuo 3122 
Dillon St.

Automobiliais važiuojant iš 
Baltimores . 'reikia- važiuoti 
Easter Ave., pervažiavus Back 
Rįyęr yįą diį keliai — senas 
Easter A Ve. einąs, ir kitas, 
n au j as, abiem galima važiuo
ti, w tėmykitę užrašą Jbsęn- 
hąps. Kaip atvažiuosite ant 
kampo Josenhaus, tai sukite 
ph dešinei ir važiuokite iki 
Back River A Rd. ir tada va- 
žinokite tiesiai keturias my
lias pirmyn, iki privažiuosite 
Ęvergreęn užrašą,^ tada suki
te,po’ dešinei ir važiuokite iki 
pat kelio galo. Ten ir bus pik- 
pįkaą, šąlia kelio, dęšiiiėj pu-

į,. Iš Philadelphijos reikią va- 
'žjągti RęlĮu No. 4Q, kada bu
site 10 mylių austoj nuo Bąl- 
tiiporės,. tai pfriy4?iuosi|p *aū- 
tbnjdbilįų. kęlj^ kuris eis tą!; 
tu" viršuj' kelio’ No. 40, tuojau, 
kaip tiŠ išlysite pro tą tiltą, 
tai rašite. užrašą Ešsek, sųki1- 
tą į ką-fre PUsę/ir. važiuokite 
dešine, pusę, ųž kokly 4-rįų

Wtręčios * ■ trą:. 
i|c3” lėippos rąsitp ; užrašą

patį kelią, 
nurodytas

Josenhaus, sukite 
nuo čia sekite tą 

„kuris yra viršuj 
.balfimoriečiams;

J[.

Vietos Žinios
Veikli ir nuoširdi darbinin

kų reikalams draugė K. Ma
žeikienė buvo smarkiai susir
gusi. ‘Buvo' pasidavusi ligo
ninėn, bet po virš savaitės lai
ko ten išbuvimo vėl sugrįžo. 
Dabar gydosi namie ir su ge
resnėmis pasekmėmis. Ji iš
didžiai pareiškė, kad 18 d. 
gegužes jau galės x dalyvauti 
LDS ir LLD kuopų rengia
mam baliuj-vakarienėj . 

* * *
Parengimas, išrodo, bus di

delis' įr linksmas. D-gė A. 
Bakūnienė sakė, " kad tikietų 
platihime turi ger^ pasiseki
mą.
giriasi geromis 
tikietų platinime, 
nes pa'ruošimui 
smarkiai dirba, 
pakankamai kalakutienos, 
dešrų ir kitokių gardėsių da
lyviams.

Tai bus proga su daugeliu 
pasimatyti ir pasilinksminti 
18 d. gegužės, K. Steponavi
čiaus salėj, 344 Palisade Ave.

Charles.

Steponavičiaus

_.«r

^'3
A - i.

jieįsira-

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

• - • *'7' - * *

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-869d 

i

D-gė E. Stephans irgi 
pasekmėmis 

Vakarie- 
gaspadinės 

kad būtų

MliM 

RENGIA L.D.S. 115 IR 
" AtbLD 7? fcpOPOS
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GREEN STAR BAR & GRILL
V LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokai, užeina 
. pas “Graėn Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.\
x Geriausias Alus Brooklyne

* i c ‘

PARĖ KIEKVIENĄ šĘšTADIENI
fBį

—Manau; Franka^ jog jie $ąų) išsi
gąstų jnūsų gątvękąrių, ir karų, kąd tuo
jau kojas pakratytų,'o. tų jųps palaido
tum. i

. —Nebūk kreizi boba, Džpnį! Tąvęs 
rimtai, klausių. Tu manai,1 lęaęĮ jię, įsira
šytų į jūsų susaidę ir pradeių skelbt ko
vą prieš kapitalištus ? ■ Niekados r Ma- 
naių jie padarytų biznį. Šita' mūsų mo
tina; rpdos, sOd^ fe dęęsė| yąiksčjojo... 
O Adomui duotum pęnkiąs^ešjmt dole
rių ir pamatytum kas iš to išeitų. p

! —V at, Frankai! Jeigu tu bū t u m bu
vęs anais mętąis rojuję, vietoję Adomo,; 
manau, ne tik užgintus obuolius būtuųi 
ėdęs, o./Įuos, dar įr pardavęs. Pagal tąį^ 
ve, kapitalas—Dievas, o tu—jo prąna-

Kapįtaląs—Dievas.. Gerosę raukos^
• jis augo iš mępko.. Jis guų^č kiekvieną, 

kaip u^gint^s vaisius,--kurio paragavus, 
įsagai žalčio pranašavimą tėvai, 'galima 

•pačiam' Dievu pasidaryti.
daugiau)

Philadelphia, Pa.
PUIKIAUSIAS' ŠIO, SEZONO 

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Darbinįn- 

kų Susivienijimo 5 kuopa 
sekmadienį, gegužės 18 d.' Jis 
įvyks Crescent Park, 56 Cor
nell ava., Gloucester Heights, 
N. J. z ą '<• . ■;

Gera orkestrą šokiams, ska
nūs valgiai, gėrimai. Nieko 
neątokuąs.

Kelrodi?.: Imkite^ bys^ nuo 
M ark et St. Ęėrry, Čąmdęn, 
itf’' J., Public Service No. 
2, Gloucester Heights.

/' Kviečia LbS 5 Kp.
\ \ ' • • Į r

Durys 3. yal. dieną.
Vakarienę 7 vai vnk. 

Alaus laike vakarienes dykai 
įžangą $1.$Q Ąąpi^piui

Į>ąĮįs peliip nąo šio paren
gimo ėis JJet. Ląisyes Radio 
Klubo Programą? paląiky- 
njun , Jęd dalyvaudami šia-, 

cliffsitiĮečių pąrenginpĮe, at
liksite gražų kultūrini darbą 
dėl Liet. Laisvės Radio Klubo 
Programos palaikymo.

Mes jūsų lauksime gegužės 
l§įtą; ’ r “-Rengėjai

liksįte įjražy kultūrini darbą

BROOKLYNO LIETUVIU
Valgių ir Gėrimų Įstaigos
j--,i.,r b’/it CK’1

CHARLES VIGŪNAS 
284 Schoįes Street T 

Brooklyn, N. Y.
Telephone $Vergreen 4-8S73 

■•M . • f"

ĄNTĘOJĮY RCjCĮEEįS 
(Raudžius)

328 Union Ąvepue

WM. SĘUODIS 
564 Wythe Avenue

įel. ^ergreęn ^8054

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, Jį Y. ;

CHARLES' j: ROMAN
(K.VG’iNĄGSKAS)

. Laidotuvių 
i)irekt<»rįąs

Liūdėsio valandoj 
kitės prie*h|anęs dieną 
ar naktį greft Butęiksį- 
mę modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškais įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.



*

Neseniai Joh.njsop City buvo;

Los Angelės, CaL

(113)

t a

rS

iMm pųslapia- 
Laiave—Liberty Lith. Daily * 
Penktadienis, Geg. 16, 1947

Binghamton, N. Y
Seno Vinco Laiškas
A. J. K. Navalinskienei

Balandžio 20, 1947 
Didžiai gerbiama drauge.

. Jūsų laiškutį aplaikiau. 
Širdingai ačiū. Bet. tas jūsų 
pageidavimas, kad aš viešai 
padėkavočiaiv bent per kurį 
iš dienraščių , už binghamto- 
niečių man suteiktas aukas, 
užpylė šalto vandens man už 
apykaklės.

Mat aš labai nemyliu apie 
save rašyti, save reklamuoti 
bei savo privačiais reikalais 
užimti laikraštyj vietų. Juo 
apie mano ypatų, mažiau vie
šai kalbanti, tuo aš jaučiuosi 
labiau savistovis, ramesnis. 
Gi pasigarsinus, kad mane 
geros širdies binghamtonie- 
Čiai dar ir sušelpė, atrodytų, 
kad aš kauliju iš draugų dau
giau aukų, tai viena. O an
tra, kaip ką apnikęs užvydas 
gali iššaukti ir savotiškas 
“kritikas.”

Todėl labai žemai atsipra
šau, geros valios draugai ir 
draugės, kad tų jūsų pagei
davimų (pagarsinti aukotojų 
vardus per laikraštį) griežtai 
atsisakau išpildyti dėl virš 
nurodytų priežasčių.

F. W. Shalins
' (Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas ląldotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

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

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1-8 P.M. 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienj.

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

Tel. SOuth 8-6569

RONKONKOMA
8684

visai
per

Juk aš apie sąvo ligų 
nemaniau reklamuotis 
spauda. Argi mažai mūs am
žiaus draugų gula ant opera
cijos stalo? 
norėdami 
vietų su savo 
kalais, visam 
ria. 

* f *

Aš eidamas 
rašiau tik keliems savo arti
miem draugams po atvirutę 
visai nesitikėdamas, kad ne- 
kurie iš jų nutarabąnys ma
ne ir į spaudų...

Kad jums, drauge, nebū
tų užmetimo, kiek aukų pri
ėmiau, štai ir paliudijimas: 
Gavau čekį ant, dešimts dole
rių. Pagal Jūsų surašų, po 
dolerį aukojo: M. Bekerienė, 
E. žvirbliėnė, A. J. K. Na
valinskai', J. K. Vaičįkauskai, 
N. Kupičiauskienė, Mary 
Kazlauskienė, A. Tvarijonie- 
nų, A. Klimas ir H. Blinkevi- 
čienų. Po 50 centų — A. 
Barzdevičienė ir A. Žemai
tienė. ‘ '

Visiems ir visoms dar kar
tų tariu širdingų ačiū.

Su širdingiausiu 
draugiškumu,

Senas Vincas.

O vienok, ne
užimti laikraštyj 

privačiais rei- 
svietui nesigi-

įligonbutį pa-

Detroit, Mich
Apie Naują General Motors 

Kontraktu
Ar tikrai taip yra, kaip 

gatvinė spauda būbnija apie 
GM pasirašytą kontraktą su 
UAW-CIO. Mąn atrodo, kad 
ne. Vietoje 15- centų į valan
dą • gavome Tiesa,
gausime šešis apmokamus 
šventadienius, bet ... ar dau
gelis darbininkų turės tą lai
mę, tai kitas klausimas.

Ve kaip kontrakte skamba: 
Jeigu darbininkas bus paleis
tas iš darbo dvi savaiti pir
ma apmokamos šventės, tai 
jau tos laimės neturi, kad 
gauti' už tą dieną mokėti. 
Arba pašauks dvi savaiti po

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brootygp 11, N. Y.
Tel. EVergreen 8-9770

telephone 
8TAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
• (BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Grabarias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovąnal

660 GRAND ST. ĘĘOCĮKLYN. N. Y

Tamstos Ateitis Nebloga
Ha, matau milijonus besikankinančius Reumatiš- 

kuose skausmuose, rankų ir kojų gėlirųo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tįrpimįp, Šalčio' ir rięsmagu- 
mų varginami žmonės skdndžiasi. Deksnio galinga 
Mostis, sudaryta iš daug skirtingų ęlęmentų ir bran
gių aliejų, iš skirtingų krąštų svieto, šildydama ga
linga šiluma sunaikinš minėsią skausmus! Sena ir 
teisinga patarlė sako: kas tepd, tas ir važiuoja, tai 
jeigu norf važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su Deksnio 
Galinga Mosčia. Turime daug laiškų nuo žmonių, ku
rie liudija Ir dėkavoja už pasękmingumą Deksnio 

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

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

Reikalauk tik

ir vėl
Tai dar

mes

mokamos šventės, 
gauna mokėti.
viskas. Kada mes imame 
versti toliau, tai surandame, 
daūgiau kabliukų tame kon
trakte. Pavyzdžiui, jeigu mes 
dabar dirbame bile šven
tadienį, tai turi mokėti du- 
beltavai. O dabar, jeigu dir
bamų šventadienį dirbsime, 
tai irgi tiktai dubeltavai gau
sime mokėti. Reiškia, jau už 
tų šventę negauname mokė
ti. Arba, dar jie turi1 ir ki
ta kabliukų, kad mokestį pa
silikti sau. Pavyzdžiui, bosas 
panorės, kad darbininkas at
sisako nuo darbo, tai bosas jo 
negali priversti ateiti1, ir ku
rie neateis, tie gaus savo mo
kestį, bet darbininkas pasiža
dėjęs ateiti ir neateis (o to
kių atsitikimų, yra daug), tuo
met darbininkas negauna 
šventadienio pinigų.

Matote, gerbiamieji, kiek 
darbininkai gaus tų šventa
dienių mokesčių. Jau net 
“Detroit Times” rašė, kad tie 
šventadieniai sutaupys 
GM per metus apie 12 
onų- doleri'ų.

Man rodos, kad turėtų 
giau stengtis sumažinti 
kiek skubos sistemų, bet 
tai nieko nėra ’daroma. 
Vyzdžiui, bosai taip veja 
bininkus prie darbo, kad jo
kiu būdu darbo gerai atlikti 
negalima . O kuomet darbų 
sugadini, tai duoda keletu sa
vaičių “pasilsėti” be algos. O 
pasiskųsti niekam negalima. 
O jeigu neiškentęs pašauki 
komitetų, tai1' tiek tegauni, kad 
jisai išsiėmęs iš kišeniaus kon
traktų paskaito ir pasako, 
kad nieko pegali daryti, nes 
tokis kontraktas yra ir jo ran
kos surištos. Toliau ką veik
ti ? Kapsas.

ne-
ne

del 
mili-

dau- 
nor's 
apie 
Pa- 

dar-

London. — Eina derybos 
del prekybos sutarties tarp 
Anglijos ir Sovietų.

London. — Churchillas’ 
šaukia gelbėti Vokietiją 
nuo “ūkinio uždusimo.”

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

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

x Newark 4, N. J. į
• HUmboįdt 2-7964
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Foto^raĮas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame-,^ 
rikonišk^is. Rei-; 
kalui esant įrj 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom ąpąlvpm.

Kampas Broadway Ir Stone Avė. 
prie Chauncęy St., Broadway Liųs

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn.

Tel. GLęnnjore 5-6101
'u .

MALE ąnd FEMALE 
VYRĄI ir MOTĘ^YS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

ne

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

-■WiHBSillllBIlBT1!
I.Miiitihitiu -»i

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNĖRIS
Perbudavoja pįapus iš di

desnių j mukesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius/ reikalingus pataisy
mus ir /lulekeriuoja.

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET,’ 
QZONE park, n. y. 
Tel. Michigan 2-3123

11 i •

Gegužės 4-tų d. čia kalbėjo 
dd. Mižaros iš Brooklyno.

Nors Evą Mižųrienė ųtvyko. 
Čia ' dirbti, t. y. sutvarįyti 
biznio knygas firmoj, \kurioj 
ji užima afšakomingų darbų, 
o R. Mizara atvyko pailsėti, 
bet kur tau — Los Angeles 
Lietuvių Moterų Apšvie^os 
Kliųbo ir Liet. Liter. Drau
gijos valdybos, sužinojusios 
jų atvykimų, tuoj griebėsi už 
darbo kviesti juos, kalbėti, 
žinoma, Mizaros apsiėmė, • o 
darbštieji losangeliečiai tik 
viens-du-trys ir viskas suruoš
ta. ' ' \

Man buvo labai malonu ma
tyti bropklyn'įečiųs Mizaras ir 
priimti per juos lipkėjimus 
nuo bropjclyniečii], kurių aš 
taip -labai pasiilgau.

Lietuvių plati visūonienė ži- 
Mizarų įcąipo gera 
ir rašytojų, bet 

kad d-gė

no d-gų 
kalbėtojų 
džiugu pripažinti, 
Mizarienė jau pasivijo Miza- 
rų kaipo kalbėtoja.

“Gražu, kad čia gimusį ir 
augusi moteris taip gražiai ir 
grynai vartoja lietuvių kal
bų,” sako losangeliečįąi.

Ji vaizdžiai, ir sėkmingai1, 
nušvietė rytinių valstijų lietu
vių moterų veiklų ir abelnąį 
aiškino viso pasaulio darbinin
kų reikalus.

Labai gražiai apibūdino 
dienraščio Laisvės namo rei
kalų, kviesdama pirkti šėrus 
naujam namui.

Laisvės reikalams suaukota 
$105.

* *,
Gegužės 3 d. pas dd. Pū

kius susirinko gražus būrelis 
darbščių draugų • aptarti rei
kalus ir pasveikinti dd., Miza- 
ras. Buvo ir užkandžių.

* * *
Domės Los Angeles' lietu

viams: Gegužės 25 d. atsi
bus piknikas Orroyo Siccp. 
parke, kurį rengia LDS 35 
ir 205 kuopos.

Kviečiame visus dalyvauti! 
Dar vįs skaitanti save 
brooklyniete,

U. Bągdopienė.

Binghamton, N. Y.
Gegužes 3 d. tapo palaido

ta Juzė Aleksandravičienė, iš
gyvenusį šiame mieste arti 40 
metų. Ji buvo kilusį iš Medi
konių kąimo, Pušaloto vals
čiaus, Panevėžio ąpskr. Pali
ko dvi dukterį, žentų ir ąnū-s 
ką. Viena jos dukterų, Mild
red, gyvena Chicągoje. Buvo 
atvykusi į motinosv laidotuves.

• Apie žmonių apiplėšimus 
gatvęse mes tik laikraščiuose 
skaitydavome. T?okie atsitiki
mai vykdavo tik dįūniįfesčįuo- 
se. O dabar jau ir pas mus 
prasidėjo. Ir gana dažnus. Jau 
ir ne vienas lietuvis nukentė
jo. O tie užpuolikai vis nesu
gaunami. ' x

Kovų prieš komunizmų di
džiu šauksmu skelbia vietos 
spauda ir tūlos organizacijos. 
Ypač skelbiama kova prieš 
CIO unijai, .kuriose peva/va
dovauja įępmųnistųi. Aišku, tai 
kompanijos nori sutriuškinti 
visokį- darbininkų organizavi- 
mųsi, kuris tik ne į jų taktų 
?e^ią. ' s ,

šiųp pietų čia vedama CIO, 
unijos darbas su,organizuoti 
čeverykų dirbėjus. Už tat ir 
pasipriešinimas, baubais gųz- 
dinimas, plečiamas.

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STK- 
NewaHb N. 
Tel. MArket 2-5172

A>

FARMAĮ PORA. Mąža Ulster Gpunpz 
Farma. VYRAS AbelnanĮ Far'mos darbui. 
Turi mokėti operuoti traktrių Ir karą. 
MOTERIŠKE namij darbui ir virimui.. Ma
ža ' šeima, atskiras nariias, pienas ir ptfl- 
įdiegi jos. * Pili būt blaivas- DųpĮęlfe ‘pą- 
liOdiJImą, diskripciją iir kokią, algą pri
imtumėte. RAŠYKITE BOK . 302, LlTH- 
UAIPAN, 20 43RD ST., N. C.

(115)

fuojIus reikalinga 
SLAUGĖMS PADĖJĖJŲ

ST. LUKE’S HOSPITAL
St. Luką’ą PJrcq & Oątnjm 

BETHLEHEM, PA. 1 '
t “>• ’ (117)

, .1 I. ..i.'.

areštuoti keturi • asmenys už 
komunistų partijos lapelių 
skleidimų, bu iš jų yra stu
dentai Triple Cities College. 
Kolegijoj įvyko baisus Susirū
pinimas, kad gabiausi studen
tai dirba komunistams. Teko 
girdėt, jog studentus (lapelių 
skleidėjus) prašaliPa iš kole
gijos. O teismas,- šiuos žodžius 
rašant, dar neįvykęs. 'Kokia 
bauda bus —nežini'a.

Demokratija einą į šiukš
lynų, o priespauda — į sostų. 
Bet it demokratijos šalininkai 
netyli. Jie nori apginti tas tei
ses, kurios jau buvo iškovotos.

Trumpate.

PRANEŠIMAI
' SCRANTON, PA.
LLD 39 kp. susirinkimas įvyks 18 

d. geg., pas E/ Geležauskienė, 1210 
Blair Ave., 2 vai. dieną., Nariai daly
vaukite, nes turime svarbių reikalų 
aptarti. Atsiveskite ir naujų narių 
prirašyt į apšvietos organizaciją. — 
P. Šlekaitis, sekr. (113-114) »

WORCESTER, MASS.
Suvienytos Worcesterio Draugijos 

rengia pikniką, Olympia Park, bir
želio 8 d. Turėsime skanių valgių ir 
gėrimų tąip.gi įr žaislų. Kviečiame 
draugus įsitemyti dieną ir dalyvau
ti tame piknike. — Komisija.

(.113-114)

HARTFORD, GONN.
Lietuvių Namo Bendrovė, 157 

Hungerford St., rengia balių, geg. 
18 U. Pradžia 2:30 vąl .dieną. Gros 
gerą orkestrą. Turėsime įvairių gė- 
rimų ir skanių pagamintų valgių. 
Kviečiame visus dalyvauti šiame ba
liuje, nes Bendrovė neturės daugiau 
parengirpų iki rudenio. — J. V.

(113-114)

WASHINGTQN, PA-
ALDLD 235 kp. nariai visi susi

rinkite toj pačioj vietoj, gęg. 18 d., 
užsimokėkite duokles. Būtlųai reikia 
pasiųsti duokles į Centrą. Mes žino,- 
męfkąd yra visokių (kliūčių, draugai 
užsiėmę kitose organizacijose, daug 
dirba kitur, bet 18 d. bandykite būti 
2 vai. Atidėkite kitus darbus nprs 
porai valandų. — M. Yanavičieųė.

’ (112-113) '

WORCESTER, MASS.
— LMS 2-roš apskrities posėdis 
įvyks gęg. 18 d., ĮQ:3Q vai. ryto. 
318 Broadway, So. Bostone. Reikęš 
aptarti visus svarbius reikalus kaip 
tai, pikniką, kurį tariame rengti 
Montęllo, Kultūros Dieną, kurį turi 
įvykt Bostone ir Festivalą, kuris 
įvyks Brooklyn, N. Y. Tad nariai da
lyvaukite visi, ir tie, kur seniau su 
rųųmis. dirbote, dalyvaukite.—ĮČom.

Taipgi su šią proga nurimę pri
minti, kad LDŠ 57 kp. rengia pikni
ką, geg. 18 d. Olympia Parke. Tu
rėsime valgių ir gėrimų. Visus kvie
čia Komisija. (112-11$)

PHILADELPHIA, PA.
Puikiausias šio sezono piknikas, 

paramai L.D.S. 5 kp. Geg. 18 d., 
Cręscęnt Picnic Grounds, 56 Cornell 
Ave., Gloucester ĮĮeights, N. J. Pųk 
,kl sal§ Šokiams^ Įžanga 42c. Taksai 
.08, Višo 50č. Turėsimi užkandžių ir 
gėrimų. Šokiai prie geros ork^stros. 
Važiuokite busu nuo Market St. 
Iferry, No? 52 Bus Cebtury-Tran&it 
Co.' ir jumis daveš iki pikniko?- Bu
šai išeina 11 v. ryto iki 12 v. (iieną, 
kas 15 min. Beje, šiąmę piknike dąi- 
nuos Lyros Choras, kuris nęsęriiąi 
sutvertas: Tad kviečiame visus daly
vauti. —Kom. (112-113)

CLEVELAND, OHIO
Moterų Klubo paskutinis pąręngi- 

maH šio sezono įvyks gęg. 18 d., Mo- 
niuško Salėje, 1093 E. 79th Sfc Kvie
čiame dalyvauti, klubietės pavaišins 
< 
ka.

čiame dalyvauti, klubietes pavaišins 
skUnjais valgiais. Bus ir gera muzi
ka. —Kom. (112-113)

*
\ GREAT NECK, N- X.
Puiki vakarienė ir šokiai. Rengia 

Namų Savininkų Org. > ŠęŠtkdięnį, 
gfeg. 17 d. A, J. Kasmočių. sąlėjp, 
91 ^tėąmboąt Rd. Vakarienė rūpęs- 
tinęąi ręngįąipą. Apart skanių vai- 
gių-' ir gėrimų turėsime gepą orkes
trą, G. Kazakevičiaus, kūti gros šp- 
kiaįns, Todėl kvieČik^e visus vieti
nius ir iŠ apylinkės iietuvįuš daly--., 
vauti. Pradžia 8 v. v. įžanga $2.50 
asmeniui. '• (112-113)

MO^TĘL^O, MASS. .
Lįuosybęs Cįioras rpnglą koncertą 

ir cabaret šokius. Geg. 17 d.,* Liet. 
Tąųt. Nąmp apatinėje saloje, Vine 
St. Dainuos Libosybės Chofrąs, vado
vaujant E. Siigar’fūi; Sdliste Ni Ce- 
pępąitė: iš 
tas Ęarfcy iš 
kiai, kuriuos u.—~ 
Mlatutis iš Peąbody. Bus ir kttl ta- 
1^1$; .šokįąinš gros .gera prkeątirą. s 
įžanga 55c su f-’-—1'- 
dalyvauti. Pradžl

/

AR JŪS KREIPETIES
DĖL DARBO l 
o w 

WOOLWORTH STORE?
(BRIDGEPORT, CONN.) • 

Atdarąs Ketvirtądiepj, Gegužės 15 • 

Daugiau Pilnam Laikui, (moteriškų) Pardavėjų 
Yra Ęeįkąlm^i Užpildymui Mū$ų 

, y Pąrdavimo Organizacijos
• Liberališka Pradinė Alga
• Proga Pakilimui '
• Patyrimas Nereikalingas

Puikiausios darbo sąlygos yrą užtikrintos per prūsų employment 
policy, kurioje pažymėta sekamos ypatybės:

• 40-Valandų, 5-Dienų Savaitė
• Kalėdiniai Bonai

•Apmokamos Vakacijos
•Septynios Apmokamos šventės

• Medikalio Aprūpinimo Apdraudą Pasinaudojimas
• Darbdavio Užkandžių Rūmas.

, || Krautuvė Air - Conditioned Ištisai Jūsų Patogumui. 

PRIDEDANT DAUG KITU NAUQINQIJMV

*

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

Įėjima? ant Main St.
(113),

I

Patyrusios

BASEBALL STITCHERS
Gera Proga Nuolatiniam' Darbui 

Daug Darbininkam Pašalpų 
Pirmajame Darbo Šifte

Kreipkitės Į Employment Ofisą.

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

REGISTRUOTOS SLAUGES
ĄBELNOM PAREIGOM — GYVENIMAS ANJ VIETOS AR KITUR 

DIENOM AR NAKTIM VALANDŲ SIFTAS 
Prižiūrėtojos reikalingos nuo 3 iki 11 šilto. 

Minimum Pradinė Alga $125 pridedant7 pilną užlaikymą. 
$25 pridedama gyvenančiom kitur.

• $10 skirtuipas viršesnėm slaugėm.
. $20 skirtumas prižiflrėtojomk.

' $10 skirtumas už vakary ar naktų pareigas.
Poilsio programa galiojo po vienų metų.

“BLUE CROSS MEDIKALIS APTARNAVIMAS”
Puikiausia proga stoti j štabą vienos aukščiausia 

kredituojamos ligoninės Penn^ylvąnijoj.

' KREIPKITĖS -

HAMOT HOSPITAL
2 ĘĄST 3NU STRĘET ERIĘ, PA.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WaNTEDt-MALL 
RE|«L\LINGI VYRAI

vidui dar-| 
budavojimO.

Washing tpn. J— Skalbia
ma, kad sugrįžę ^arban

BTW>. Akod^p^r
^Us’Ws^S streikavusįjį • tęlęfomstąi

Chicagoj, Ohio valstijoj ir 
daugelyj kitų vietų

REIKALINGI DAILYDES
Nėra atleidinėjimų. Nuolatinis 

Pageidaujama mažo laivų 
• patyrimo.

BORELAND BOAT*CO., 
' cųoęSEY 4V&.

BROOKLYN, (Arti Coney I»l»nd)

bas.

Ine.



FOSTERIS SAKO, KAD WALL STRYTAS 
STUMIA EUROPĄ Į CIVILĮ KĄRĄ

Brooklyniečiams Patogus Važiavimas į 
ALDLD 2 Apskr. Pikniką, Gegužes 25 d.

William Z. Foster, ką tik 
sugrįžęs po apsilankymo dau
gelyje iš svarbiausių Europos 
šalių, įkaitino Wall Strytą 
stūmime Europos į civilį ka
rą. Visoki kiti, amerikinių im
perialistų pirmiau vartoti sky- 
mai nebeapgauna Europos 
žmonių. Tad dabar, vėliausiu 
skymu yra kurstymas opozi
cijų, kad, suskaldžius jaunas 
demokratijas, jas nugalėti ir 
užvaldyti.

Foster, tačiau pareiškė, jog 
pamatymas padėties Europo
je sustiprino jo viltį, kad galų 
gale demokratijos laimės. 
Kad “šis šimtmetis yra impe
rializmui ir kapitalistams ne
laimių (bad luck) šimtme
čiu.”

Fosteris kalbėjo Amerikos 
Komunistų Partijos New Yor. 
ko valstijos organizacijos su
ruoštame 
gegužės 
džiajame 
Gardene.
buvo susirinkę keliolika tūks
tančių komunistų, unijistų ir 
šiaip publikos, norinčios iš

masiniame mitinge
14-tos vakarą, di-

Madison Square
Jo raporto išgirsti

Iva Withers ir Henry Michel, linksmai sukasi muzi- 
kalfškame veikale “Carousel,” balandžio 19-tą minė
jusiame savo 2. metų sukakti ant Broadway. Vis dar 
sėkmingai tebevaidinamas Majestic Teatre, W. 44th 
St., netoli nuo Broadway. Tačiau menama, kad jau ne 
ilgam čia liksis. Tikietų jau *galima gauti ir teatro ka
soje, populiarėmis kainomis—nuo $1.20 iki $4.80. Se
niau reikėdavo užsisakyti mėnesiais iš anksto.

DIDIEJI DIENRAŠČIO LAISVĖS

žemiau paduodame surašą, kur jau yra ruošiami 
piknikai naudai dienraščio Laisvės. Jei4 kur kitur 
yra ruošiama ir žemiau dar nėra pažymėta, tai pra
šome gret pranešti, o mes pažymėsime. .. s

Baltimore, Md --Birželio-June 8
KARDASH SHORE EVERGREEN PARK 

Rengia Liet. Literatūros Draugijos Kuopa

Brooklyn, N. Y.--Liepos-July 4th 
CLINTON PARK, MASPETH, L. L, N. Y.

Rengia Laisves Bendrove

Bostono Apylinkė--Liepos-July 4th 
VOSE PAVILION PARK, MAYNARD, MASS. 

Rengia Mass. Valstijos Liet. Organizacijos
* -- *■ . I

Waterbury, Conn. - Ritgp j.-Aug. 3 
LIETUVIŲ PARKE, CHESTNČT RD.

RENGIA LDS IR ALDLD APSKRIČIAI

girsti pirmarankį, pramatan
čio darbininkų vado raportą 
apie dabab esančią nepapras
tą padėtį.Europoje. To rapor
to išgirsti atvykusieji pasimo- 
kėjo 60c iki $2.40 įžangos.

Fosteris, Am. »Komunistų 
Partijos pirmjninkas, buvo 
sutiktas atsistojimu ir griaus
mingomis ovacijomis, kurios 
taip pat tankiai pertraukinejo 
jo kalbą. "

Mitinge • taipgi kalbėjo 
kaunsilmanas Benjamin J. 
Davjs; Gerhart Eisler, vokie
tis anti-fašistas, kurio mūsą 
šalies valdininkai nenori iš
leisti į Vokietiją; komunistų 
partijos generalis sekretorius 
Eugene Dennis. Pirmininkavo 
Robert Thompson. Ispanijos ir 
šio karo veteranas. Rinkliavą 
pravedė Elizabeth Gurley 
Flynn. Visi pasakė trumpas, 
bet labai įdomias kalbas.

Pradžioje dainavo (man 
nenugirstas) solistas, pirm to 
vadovavęs sugiedojimui tau
tos himno. Pertraukoje daina
vo Graikų Partizanų Choras.

Rep.

I I

Nereikia manyti, būk brook- 
lyniečiams vien tik automobi
liais patogiausia pasiekti’ Lith
uanian Liberty Park, 340 Mit
chell Ave., Linden, N. J., kur 
įvyks ALDLD 2-ros Apskri
ties piknikas. Kuęie toje vie
toje jau yrą buvę,, pasakys, 
jog ten nuvykti Pennsylvani- 
jos gelžkeliu yra ir lengva ir 
pktogu visiems ' brooklynie- 
čiams . ir newyorkieciams. Vi- 
sieniš brooklyniejciams ir jų 
susiedams Pennsylvanijos sto
tis, kuri randasi ant 7th Avė. 
ir 33rd St., New York, ^yra 
lengvai pasiekiama 
“subxyay” linijų.

Kas patogiausia, 
traukinio nereikia
Pennsylvanijos stotyj, 
Yorke, įsėdai traukiniu 
žinok iki pat Linden, 
Parvažiuojant irgi tas 
gauni traukinį Lindene 
žiuoji

daugeliu

tai kad 
mainyti.

New
ir va-

pats: 
ir va

tiniai į New Yoj'ką.

Unija Protestavo prieš 
Persekiojimą Studentų 
Ir Mokytojų

atstovauja 4,000 
dalies darbininkų. . 
daktarui Ordway 

tarybos viršininkui,

CIO United Electrical, Ra
dio and Machine Workers 
Lokalo 1227 viršininkai atsi
šaukė į miestavą aukštesnio
jo švietimo tarybą apsaugoti 
demokratinio jaunimo teises 
Queens Kolegijoj.

Lokalas 
tos miesto

Laiške 
Tead, tos 
unijos vadai taipgi reikalavo 
apsaugoti 42 tos kolegijos 
mokytojus. Prieš juos reakci
ninkai sukėlė didžiausią ler- 
mą už tai, kad jie balsavo 
prieš varžymą demokratinio 
jaunimo.

Reakcinis demokratų vi$y- 
la James A. Roe ir republiko- 
nas kongresmanas Henry J. 
Latham pareikalavo tuos 42. 
mokytojus bausti už pastan
gas išlaikyti demokratiją mo
kyklose. Mokytojus atakavo ir 
neamerįkinio kongresinio ko
miteto pirmininkas J. Parnell 
Thomas, New Jersey republi- 
konas kongresmanas. - Komite
tas reikalavo tyrinėti mokyk
lą už tai, kam tie mokytojai 
balsavo prieš uždraudimą 
American Youth for Demo
cracy gyvuoti-veikti kolegijos 
ribose.

Daugiau Mokytojų Stojo i 
Apsigynimą

Nenuleidę rankų, kiti mo
kytojai, stojo ginti už atakuo
tuosius savo kolegas, o, kartu 
ir jaunimą. Dar 85 mokytojai 
parašė New YorkoA Miesto 
Aukštesniojo švietimo Tary
bai protestą prieš išlaukinių 
elementų bandymą “erzinti,” 
drumsti , kolegijos nuotaiką, 
prieš tų visokių reakcinių po
litikierių kišimą nosies ne į 
savo reikalą.

LUCIA CHAS& žymi šokė
ja Ballet .Theatre kompanijoj, 
dabar koncertuojančioj City 
Center, 131 W. 55th St., New 
Yori$e. Baleto trijų savaičių 
gftstrolė musų mieste baigiami 
gale šios savaites. i

Užima tik apie -pusę valandos 
kelionės, ko kitokiu būdų ne
padaryki. Ir kelionė pigesnė, 
negu automobiliu, nes už jokį 
tunelį dolerio neteikia mokė
ti.

Pikniko vieta nuo Lindeno 
gelžkelio stoties . irgi netoli, 
tik. apie keturi blokai po de
šinei. išėjus iš stoties, einant 
iki Simson ,Ave., kur randasi 
Mitchell Ave. ir pikniko par
kas. 1

Traukinių užtektinai ir gan 
patogiu laiku. Į pikniką vykti 
patogiausia, gal būt, bus šie: 
11:40; 1:05; 2:10; 3:35; 
4:08; 4:50. Atgal traukiniai' 
irgi grįžta dažnai.

Važiuotė' neturėtų sulaikyti 
nei vieno nuo vykimo į šį taip 
rūpestingai rengiamą pikniką 
dėl darbininkiškos organizaci
jos naudos ir visuomenės pa- 
silinksminftno.

A. Gilmanas.

Siaura ir Vienpusiška 
Korporacijų Gailestis, 
Sako Davis

Miesto tarybos finansų ko
misijoje buvo diskusuojama 
uždėjimas y taksų ant keleivi
nių auto ir ant prekybinių 
sunkvežimių. Buvo pasiūlytai 
pataisų, pasakyta užgyrimų ir 
pasipriešinimų.

Priešingos buvo tūlos taksų 
mokėtojui grupės, taipgi moto
rinių sunkvežimių sąjungos, 
auto kliubai, visas stambusis 
biznis.'

Taksai uždedami’ po $5 ke
leiviniams ir po $10 prekybi
niams auto. Taksai įeis galion 
liepos 1-mą, leista užsiregis
truoti iki rugpjūčio 15-tos. Po 
to, neturintieji registracijos,, 
aalės būti baudžiami iki 5 

kiek kainuoja
galės būti 
sykius tiek, 
taksai. ’

Motorinių 
mos viršininkui Kurtz, pareiš
kus apgailą, kad dėl tų. nu- 
kentėsią “tūkstančiai savinin- 
kų-draiverių,” kaunsilmanas 
Davis pastebėjo, kad jis ne
girdėjęs tokio gailesčio, kuo
met buvo siūloma pakelti sub
way fėrą milionams biednuo- 
menės. Gi fėro pakėlimas bū
tų kainavęs mažiausia $35.60 
šeimai, didesnėms po daugiau* 
O auto taksai yra tik po $5 
ar $10 metams.

sunkvežimių ■ fir-

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreėn 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos: į 
vamuuvo. j— 8 vakare

' Penktadieniais-Uždaryta

PARDAVIMAI
Parsiduoda-pianas, geram stovyje 

(Upright). Taipgi pilnas Parlor Set 
ir pilnas Dining Sėt. Dėl daugiau in-' 
farmacijų, prašome kreiptis pas E. 
žiedeliene, 183 Conklin Ave., (Ca- 
narsie) Brooklyn, N. Y. (111-113)
. ■ < • • * z »

Juozo Lugausko
% . ■ v . > ' • 

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

VIETA, KURIOJE JŪS JAUSITĖS KAIP NAMIE. 
, VISKAS PATOGU IR* MALONU

. • • V , ‘ *■/''' ■ > 1 .

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimaš 
bei pare* Prašome užeiti pasilinksminti. ' A

Salę išnoipuojame dėl puotų, pokilią, krikštynų, 
parių, vestuvių. \ ‘
; i Valgiais ir gėrimais aptarpaūjame žemom kainom.

' r < ■■ '< • '• .. : ! ■ /' ' , .
.t' 1 1 * ( > \ ■: • _

Gal Maža Klaida?
Mr.« & Mrs. Leonard Sosa, 

938 Longwood Ave., Bronx, 
patraukė miestą teisman. Rei
kalauja sumokėti jiems $20,0r 
000. Skunde kaltina miestą, 
kad jiems įkeitė nesveiką kū
dikį, berniuką, vieton sveiku
tėlės dukrelės.

Mrs. Sosa tikrina, kad po 
gimimo kūdikio praeito kovo 
15-tą-, Lincoln Hospital, jai 
buvę sakyta ir taip gimimo 
liūdyme yra įrašyta, kad ji 
susilaukė dukrelės. Bet kada 
gavo iš ligoninės, kūdikį ir cer- 
tifikato kopiją, ten įrašyta, 
kad jai gimė berniukas. O dar 
tas berniukas esąs liguistas., 
Viša tai iššaukė tėvų įtarimą, 
kad jiems įk.eitė svetimą kū
dikį. Kūdikis jiems ir atrodąs 
visai nepanašus į šeimą.

Atvykę spaudos reporteriai 
sako, kad jis .turįs paveldėjęs 
Ypatybių tėvų ir panašumo į 
vyresnįjį broliuką. Gi. ligoni
nės administracija tikrina, 
kad ' čia viso labo buvo tik 
mažytė klaida, įrašant į certi- 
fikatą kūdikio lytį.

* Kaip ten nebuvę, byla tę
siasi. Gi mažasis turės gero
kai paaugėti iki jis gaus pri
pažinimą namiškiu, jeigu juo-' 
mi iš tikro yra. Paprastai po
ros mėnesių kūdikiai ir tepa- 
našūs tik į kūdikius —į nie
ką kitą. Mums jie atrodo “pa
našūs” į giminę tiktai tada, 
kad žinome, keno jie kūdi
kiai.

CIO Transportininkai 
Prašė Paskirti Diena 
Deryboms hž Algas

Transport Workers Unijos 
Lokalo 100. prezidentas Aus
tin Hogan pasiuntė valdinės 
Board of Transportation pir
mininkui gen. Charles.. P. 
Gross laišką, prašydamas pa
skirti dieną unijos su važiuo
tos linijų viršenybe deryboms.

Unija prašys algti pakėlimo 
visiems 29,000 miestavų sub
way ir kitų tranzito ’ linijų 
darbininkams. Reikalaus po 
15 centų daugiau už valandą. 
Dirbantiems už metines algas 
aprokuos pridėti atitinkamą 
bendrą sumą.

Taip pat reikalaus peržiū
rėti, gerinti pensijų planą.

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDĄT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.
S ,

..............      <■ ■■ ■> ■ I. ...........■■■

TONY’S
t

’ UP-TO-DATE
BARBER SHOP

ANTANAS LEIMONA8, 
Savininkas -u 

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ 43 ARBERIAI

City College Pripažįsta 
Demokratinio Jaunimo 
Organizaciją

Harry N. Wright, City Col
lege, New Yorke, prezidentas, 
patvirtino kolegijos nusistaty
mą pripažint American Youth 
for Democracy (AYD) lega- 
liška studentų jaunimo orga
nizacija.

Atsakydamas į reakcinių 
laikraščių atakas ant kolegi
jos už tą nusistatymą, dakta
ras Wright pareiškė, jog ko-, 
legija “tuomi tik griežtai pri-, 
silaiko demokratinių princi
pų.” Jis pats 'sakėsi neprita
riąs tai organizacijai ir tikri
no, kad tik apie pusė vieno 
nuošimčio iš kolegiją lankan
čių 28,000 studentų tepriklau
so jai.
Queens Apskrityje Ta Pati 

Organizacija Persekiojama 
Queens — poniškoji "miesto 

dalis, čia gerokai pasisukin
davo ku-kluksai ir bundistai. 
Queens’e yra laimėjęs rinki
mus ne vienas priešdemokra- 
tiškas elementas, čia prasidė
jo ir pirmutinės atakos ant 
AYD ir ant tų mokytojų, ku
rie užtarė jaunimo organiza
ciją.

Peter Kapiskas

H- . ■

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLINE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-6612

PIRMU KARTU KUR NORS. ..

ROBERT UPTON, Jeweler
'701 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

* Bulovai®

$49.50 to $195.60

1. HER EXCELLENCY "A” $4950
21 jrwelt .....................................

2. HER EXCELLENCY "J” $59'10
4 21 jcwib ............. ................

& HER EXCELLENCY “Q” $6Seo 
21 jewel* 14 kt. gold

----- --------6-tas puslapi*
Laisvi—Liberty Lith. Daily *
Penktadienis, Geg. 16, 1947

KLAIDOS ATITAISYMAS

Mrš.z Nellie Kulokienė pra
šė šių žodžių rašytoją atitai
syti klaidingą apie jos susižei- 
dirųą aprašymą, tilpusį Lais
vėje jau kiek laiko atgal.

O ji susižeidė dešinės kojos 
nykštį, uždarydama sklepč 
duris, kuomet durys paslydo 
iš rankų ir* krito jai ant .ko
jos.

Įvykis, jos vardas-pavardb 
ir adresas aprašyme buvo ne
teisingai paduota. Turėjo bū
ti: Mrs. Nellie Kulokienė (ne 
Kulbokienė); adresas turėjo 
būti 518 Grand St. (ne 541).

Linksma sužinoti, kad Nel
lie jau sveika ir vėl priima sa
vo draugus ir svečius, dirbda
ma pas J. Mokolą, 518 Grand 
St., už baro.

šiuomi atsiprašome Mrs. N. 
Kulokienę už nemalonumą dėl 
to, pirmiau tilpusio, klaidingo 
apie jos susižeidimą aprašy
mo. Rep.

H

-Ą- i
®

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

♦t *4




