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PREZIDENTAS PRIEŠINGAS 
ŽEMĖS KAINŲ KĖLIMUI

AthenaL 
basadorius 
jos^monarchistų valdžią pa
skelbt ^amnestiją (bausmių 
dovanojimą) kovojantiems 
respublikiečiams partiza
nams, jeigu jie pasiduos.

Paryžius. — Apie 400,000 
Paryžiaus darbinipkų strei
kavo dvi valandas, reika
laudami, kad valdžia grei
čiau pridėtą algos už darbą 
našumą, kaip Ji buvo žadė
jusi. Tuo tarpu tūkstančiai 
žmonių demonstravo prieš 
duonos sumažinimą. 1

tavoti. Bet niekas* jų 
ir nevalgo.

Draugo redaktorius 
atsiprašyti bolševikus 
gražų jų apšmeižimą.

Pasibaigė ’ Londono gat 
vių valytojų streikas.

Bendras CIO ir Fędera 
ei jos Komitetas

Flint, Mich 
pirmas bendras Darbo Fe
deracijos ir CIO unijų ko
mitetas kovai prieš pavo
jingus unijoms bilius kon
grese ir už kitus darbiųin- 
kų reikalus.

Šis komitetas sudarytas1' 
iš 23-jų. federacinių ir 19- 
kos CIO unijų. Jis šauks 
masinius susirinkimus ir 
siųs delegatus į Washingto- 
ną ir į Michigano valstijos 
sostinę Lansingą.

Washington 
laivynas pradeda vajų už 
gavimą į laivyną 1,148,000 
jaunų vyrų., Visoje šalyje 
bus vedama plačiausia, pro
paganda, atkreipta į jauni
mą, kurioje bus jauni vyrai 
skatinami eiti laivyno tar
nybon. Vajus tęsis visą sa
vaitę tarpe 18 ir 25 gegužės. 
Laivyno viršylos mano, kad 
toji armija savanorių bus 
net perpildyta.

New York 
brangiau moka už pieną, 
kuomet farmeriai gauna 
jau 18 centų mažiau šimtui 
svarų pieno.

London. - 
nerolas Sir 
buvęs anglų komandierius 
Italijoj., ir daug kitų angli
škų ponų protestuoja per 
spaudą del to, kad karinis 
anglų teismas nusmerkė su
šaudyt nacių feldmaršalą 
Al. Kesselringą. Jie reika
lauja dovanot jam gyvybę. 
Kessėlringas nusmerktas 
mirti už tai, kad jo įsakymu 
naciai sušaudė tūkstančius 
civilių italų.

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

New York. — Jungtinių 
Tautu Generalinio Seimo 
pasibaigusios ‘ spec, sesijos 
pirmininkas brazilietis Ar- 
anha labai optimistiškai 
žiūri j Palestinos reikalus. 
Jis visiškai .pątenkintas se
sijos darbais. Jis mano, kad 
Jungtinės Tautos greitai ir 
pasekmingai Palestinos rei
kalus sutvarkys.?Dar šį ru-

Nanking. — Chiang Kai- 
sheko valdžia labai susirū
pinusi padėtimi Mandžuri
joje. Ten komunistų jėgos 
pradėjo smarkų ofensyvą. 
Liaudies armija jau perėjo 
upę Sungari ir apsupa Man- 
džurijos sostinę Chang
chun iš trijų pusių.

New York. — Didžiulė 
valgių krautuvių kompani
ją Great Atlantic and Paci
fic įspėjo vartotojus, kad 
dar negalima esą kainas 
kiek žymiau numušti. Kom
panija sako, kad sandėliai, 
maisto apdirbinėtojai ir 
farmeriai perbrangiai imą 
už savo produktus. O san
dėliai skelbė, kad jie nupi
ginę valgius, bet krautuvės, 
girdi, nedaro nuolaidų pir- 
kikams. S

Palestinos Reikalas Būsiąs 
Išspręstas dar Šiemet

Romą; —» Italijos, prezi
dentas fenrico de Nicola pa
skyrė Francesco Nitti nhų- 
ju italų ministru pirminin
ku.' Nitti tarėsi su Kotnu- 
nistų Partijos vadu Toglia
tti, su sociąlistų vadu Piet
ro Nendl i£ komunistu sei
mo , pirmininku Umbeęto 
'Terraęiniu, kviesdamas tas 
partitas (Jalyvauti naujaja
me ministrų kabinete.

panašaus ‘ nebuvo ir 
būti keletas metu

įmetė Bombą į 
Sovietą Atstovybę

Neamerikinis Komite 
tas Kvočia Aktorius

Hollywood, Calif. — At
vykę iš Washington© kong- 
resmanai, Neamerik. Veik
smų Komiteto nariai ieško 
“raudonųjų” tarp judžių 
aktorių. ' Vienas aktorius, 
Robert Taylor pasakojo, 
būk Roosevelto valdžia ne
priėmus jį į „laivyno leite
nantus, iki jis suvaidino pa
lankiame Sovietams judyje 
“Song of Russia.” (Taylor 
neturėjo nei mokslo nei pa
tyrimo d ė 1 leitenanto.) 
Prieš komunistus “liudijo” 
hv skystų rolių vaidintojas 
Adolphe Menjou.

Jeruzalė. — Žydų Agen
tūros Pildomoji Taryba nu
tarė kreiptis į žydų slaptą
sias organizacijas ir prašy
ti jų, kad jos atsisakytų 
kovos prieš anglus iki Jung. 
Tautų išrinktoji komisija 
tars savo žodį. Ar to pra
šymą paklausys kovingieji 
žydai,fkurie į anglų terorą 
atsako teroru, greita atei
tis parodys. • , ’

Washington.— Senate su
sidarė dvi grupės, tarpe 
kurių eina ' smarki kova 
taksų numažinimo reikalu. 
Vieni senatoriai nori, kad 
taksų klausimas būtų tuo
jau svarstomas, kiti reika
lauja, kad šis visas reikalas 
būtų atidėtas iki birželio 10 
dienos. Už taksų svatstymo 
atidėjimą daugiausia 
demokratai.

Helsinki, Suomija. — Ge- 
gegužės 16 dieną kažin koks 
piktadarys įmetė bombą 
Sovietų legacijon. Bomba 
padegamoji ir apdegino vie
ną kambarį. Legacijos tar
nautojai nenukentėjo’ Suo
mijos vidaus reikalų minis
tras Leino pareiškė, kad 
kaltininkas bus surastas ir 
tinkamai nubaustas. <

Kongresas Paskyrė $350,000,000 
Pašalpoms Užsieniuose

unijos negaus Polo Gro
unds, tai jos gatvėse de
monstruos, reikalaudamos, 
kad prezidentas atmestų 
tuos pasimojimus prieš or
ganizuotus darbininkus.

CK) Elektrininkų ir Ra
dijo Darbių. Unija ragina 
CIO ir Darbo Federacijos 
unijas šią savaitę demons- 
truot ištisoj šalyj prieš ne- 
vidoniškus republikonų se
natoriaus Tafto ir kongres- 
mano Hartley’o sumany
mus, siekiančius įstatymiš
kai pasmaugti darbo unijas.

Washingtonas.— Valstyb. 
Dep. paskelbė, kad jau pra
sidėjo pasitarimas su Jugo
slav. atstovais dėl sutvar
kymo Amerikos suteiktos 
Jugoslavijai • “lend - lease” 
pagalbos karo metu. ’ Suma 
esanti pusėtinai didelė, net 
$32,000,000. Be to, karo me
tu mūsų vyriausybė ’buvo 
užsaldžius J u g o s lavijos 
auksą ir kitokią' nuosavybę 
šioje šalyje. Kartu su “lend- 
Įease” būsiąs išspręstas ir 
šis reikalas.

Paryžius. 1 — Streikavę 
miesto malūnu darbininkai 
nubalsavo grįžti x darban, 
kuomet vstldžia pasižadėjo 
šiek tiek pridėti jiem uždar
bio. Bet Bobigny malūnų 
darbininkai nusitarė tęsti 
streiką dėl didesnių algos 
priedų. .

i, kad Ame- 
naujo net i- 

čia rašoma

pareiškė vokiečių valdžįai 
toje provincijoje, kad jis 
pradės prievartei imti mais
to produktus iš ūkininkų ir 
sandėlių, kurie- laikys susi
krovę valgio dalykus, tikė4- 
damiesi brangiau juos par
duoti juodojoj rinkoj.

(Amerikonai iki šiol nėr. 
vertė klerikalus Bavarijos 
dvarininkus ir buožes vežti 
maisto produktus j miestus. 
Bavarija gi yra derlingiau
sia vakarinės Vokietijos 
provincija, kur darbininkai 
negauna nė trečdalio reika
lingo maisto.)

Dalis newyorkieciu demonstracijos, įvykusios Madi- 
I Z" /

son Square Parke, protestui prieš Hartley-Taft bilių. 
Kaip, matyti iš pakeltų ranftų, visi iš apie 75,000 daly
vių balsavo prieš tą bilių. Taipgi buvo priimta rezoliu
cija, raginanti AFL ir CIO viršininkus “vienyti visas 
organizacijas kovai prieš reakciją.”z

Politinis “Asilas.” 
Pirmą Sykj Istorijoje. 
Atpakūtavojo ir Sugrįžo. 
Bullitt ir Gen. de Gaulle

Rašo A. BIMBA

Washingtonas. —> Fran- 
cūzijos vyriausybė raštu 
pranešė Pasauliniam Ban
kui, kad žadamoji Francū- 
zijai i§^ banko $250,000,000 
paskola bus teisingai ir iš
mintingai sunaudota. Vy
riausybė dabosianti, kad nei 
vienas doleris nenueitų ten, 
kur nereikia. IŠ kitos pusės, 
pats Bankas turėsiąs pilną 
teisę prižiūrėti, kad pasko
la nenueitų kreivais keliais.

Pasaulinio Banko reika
lavimas teisės prižiūrėti pa
skolos praleidimą pabrėžia 
tą faktą, jog Bankas nepa
sitiki francūz,ų vyriausybės 
nuoširdumu. * '

Farmeriai- vėl pradėję bris
ti į skolas ,ima didžiausius 
mdrgičiuą, skolinasi' pinigus 
ten, kur tik gauna, ypatin
gai karo, veteranai įsigyją 
farmas.,'ant skolų, Tai visa 
kelia žemės kainą.

Prezidentas bijąs, kad ši
ta padėtis gali privesti prie 
susmukimo, koks atsitiko

Prezidentas Trumanas pa
siuntė Francūzijon užkietėju
si fašistą Bullitt. Jis ten virs 
ąmalą.* Mūsų šalies politikos 
žinovai spėja, kad ponas Bul
litt pasiųstas padėti gen d e 
Gaulle drumsti vandenį ir 
ruošti dirvą jo sugrįžimui val
džion.

Gen. de Gaulle pasakė pra
kalbą, kurioje jis reikalavo 
“tvirtos valdžios“ ir Francū- 
zijos “imperijos nepaliečia- 
mybės.“

Tuo pat laiku Churchill vėl 
išėjo su savo “Europos Fede
racijos” planu. Jis kviečia 
Francūziją susidėti su Angli
ja ir sudaryti “Europos Fe
deraciją.”

Visi tie įvykiai turį bend
rąjį ryšų Visi jie, kaip atrodo, 
yra inspiruoti iš Amerikos.

London. — Keturios ang
lų jaunimo organizacijos 
ruošia protesto demonstra
cijas prieš Ispanijos konsu
latą Londone dėl to, kad Is
panijos fašistai nužudė 18 
ispanų jaunuolių kaipo dik
tatoriaus Franko priešų.

Negalima sakyt 
riko j e 
rime, 
nauja

Net 
stovi 
eina svarbi byla’mažam South 
Carolines 
vii le 
pietinių 
Trisdešimt 
teisiamas 
juodveidžio jaunuolio 
ninkai prisipažįsta 
Prieš juos liūdija 
žmonės!

Nieko 
negalėjo 
atgal.

New York
Partijos pirmininkas V 
liam Z. Foster vadina T: 
maną “labai mažiuku žr 
giukiu”, kaipo reakcinį ] 
litikierių.

Vidutiniško kalibro Holly
wood aktorius Adolphe Men
jou irgi baisiai išsigandęs 
“raudonųjų.” šis mažas ūsuo
tas žmogelis esąs įsitikinęs, 
kad Hollywood yra “Ameri
kos komunistų veiklos cent
ras.”

Rusai irgi esą pasimoję 
Hollywoodą padaryti savo 
kolonija!
♦ Kvailių esama visur. Rolly- 
woodas turi jų savo dalį.

Draugas rašo, kad jam te
kę sužinoti, jog “iš Sibiro“ su
grįžo Lietuvon Inž. Borisas, 
Dr. Bistras, Vailokaitis, Dr. 
Cesevičius ir kiti. Jie ne tik 
sugrįžo, bet ir darbus turi ir 
gerai gyvena. Dr. Bistras, kle
rikalų šulas, dirba Vilniaus 
miesto knygyne.

Betgi tas pats’ Draugas sa
kydavo, kad “ištremtuosius“ 
bolševikai išsikepa ir sirdoro-

New York. 7- Sakoma, 
kad telefonų streikieriai 
Jau atšaukė savo pikietinin- 
kus nuo Western Electric 
raštinių.

New York. — Darbo Fe
deracijos unijų komitetai 
šaukia milžinišką masinį 
susirinkimą Polo Grounds 
sportų arenoje birželio 2 d. 
demonstrųot ir reikalaut, 
kad pręz. Trumanas vetuo
tų (atmestų) Tafto-Hart- 
ley’o bilius, kurie grūmoja 
Sunaikint darbo unijas. Po
lo Grounds Arenoje sutelpa 
60 tūkstančiu žmonių. Savi
ninkai (iar nežadėjo duoti 
tą vietą demonstracijąi 
prieš žiaurius republikonų 
Tafto - Hartlėy’o sumany
mus. Bet jeigu federacinės

Washington. — Senato ir 
ĄtstOvų Buto delegatai 
bendram posėdyje nutarė 
užgirti valdžios reikalavi
mą, kad pašalpom’s \ užsie
niuose būtų paskirta milži
niška . suma • $350,000,000. 
Pirmiau Atstovų Butas bu
vo nutaręs skirti tiktai apie 
du šimtu milijonų dolerių,

miestelyje Green- 
Pirma tokia byla visoje 

alstijų istorijoje, 
vienas baltveidis 

už nulinčiavimą 
Linči- 

kaltais. 
baltieji

Griekai yra griekai, pakil
ta yra pakūta. Taip ir su tais, 
kurie yra nusidėję prieš Lie
tuvos liaudį. Jie turi atpakū- 

nekepa

denį, girdi, Palestinos klau
simas bus pilnai išspręstas 
vienaip ar kitaip.

Iš savo pusės, Aranha 
priešingas Palestinos pada
linimui į dvi valstybes — 
žydų ir arabų. Jis siūlo, kad 
būtų sudaryta viena federa- 
lizuota valstybė, kurioje, 
sako, reikalai tiek žydų, 
tiek krikščionių ir arabų 
būtų pilnai apsaugoti.

Nesvarbu, girdi, kad Krė
vė-Mickevičius, kuris š'omis 
dienomis atbėgo Amerikon, 
išsispaviedojo naciams ir pa
sižadėjo daugiau nebegriešy- 
ti. Nes, “kaipo politikas, V. 
Krėvė pasirodė nesubrendęs. 
Lietuvos politikoje jis blaškė
si, kaip vėjo supama nendre.“ 
(Keleivis, geg. 14 d.).

Kitais žodžiais, Krėvė bu
vo “politinis asilas.“ O 
“asilo“ pykti negalima, 
jeigu jis fašistams čebr tu 
lytų!

' Mums gi atrodo, kad Krė
vė nėra toks kvailys, kokiu jj 
Keleivis perstato. Jis manė 
daug/ išlošti. Jis manė, kad 
naciai karą laimės ir Krėvė 
taps didvyriu. Jo nelaime, kad 
Hitleris prakišo karą. Jis irgi 
turėjo per beržyną smukti j 
Berlyną.

Washington. — Preziden
tas Trumanas įsakė agri
kultūros sekretoriui Ande'r- 
sonui kovoti prieš žemes 
kainų kilimą. Tąm tikslui 
Andersonas. šaukia bai^kie- 
rių,' apdfaudos kompanijų 
direktorių, farmerių orga
nizacijų ir valdžios žmonių, 
surištų su žemės .ūkiu, kon
ferenciją birželio 9-10 dd. 1929 metais

Washington. — Teis 
atrastas kaltu Kentu 
Romney, buvęs kongr 
maršalka, kuris nust 
$143,86Š iš kongresinio/b;

bet dabar nusileido senato
riams ir sutiko skirti tiek, 
kiek vyriausybė reikalauja.

/Taipgi .' posėdis ' nutarė, 
kad vyriausybė neturi tei
sės ir galios tuos pinigus iš
leisti pašalpai kituose kraš
tuose, e apart -Austrijos, 
Graikijos, Vengrijos, Itali
joj, Lenkijos ir Chinijos.

KOMUNISTAI KVIEČIA
MI? Į ITALIJOS VALDŽIĄ

Oemonstracija prieš
Vergovės Bilius

Šaukia Didžias Unijinių Darbininkų Minias Demonstrųot 
Prieš Pavojingus Tafto-Hartley’o Bilius Kongrese

Amerikinis Hesse’s Gubernatorius Grūmoja Net Mirčia 
Bausti Streikuojančius prieš Badą Vokiečius ✓

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikonas karinis guber
natorius Hesse’s provinci
jai, James R. Newmanas 
g r ū m oja žiauriausiomis 
bausmėmis, net mirčia 
tiems 'Vokiečiams, . kurie 
streikuos prieš badą, reika
laudami daugiau maisto.

Tas amerikonas guberna
torius taip pat grasina į- 
vesti karo stovį prieš alka
nus “maištuolius” Hesseje, 
4-rių milionų vokiečių pro
vincijoje, jei gyventojai ne
nurims. Gub. Newmanas

Graik. monarchistai su
šaudė generolą 'Euripidą 
Balprdžį, partizanų vadą.
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Darbo Unijos Pasižeminimas
0 vis dar randasi tokių darbo unijų, kuriose vieš

patauja diskriminacija prieš negrus. Tiesiog nesupran
tama, kaip Amerikos Darbo Federacija toleruoja tokią 

V bjaurią padėtį.
Iki pat šių dienų su tokia diskriminacija būvo Rail 

Clerks’ didžiulė unija. Nors prieš kelis metus unija buvo 
priversta priimti duokles nuo negrų,' bet jie nebuvo skai
tomi pilnais unijos nariais ir neturėjo unijinių teisių.

Šiomis dienomis įvykusioj konvencijoj unijos kons
titucija tapo pakeista. Tik tab bloga, kad konstitucija 
pakeista ne iš savo noro, bet iš baimės. Unijos vadai vie
šai pareiškė, kad New Yorko valstijoj ir keliose kitose 
valstijose veikia įstatymai prieš diskriminaciją, tuo bū
du unija turės užsidaryti, jeigu nepakeis savo konsti
tucijos. Be to, girdi, CIO unija gali ateiti ir nusivesti 
daugybę, šios unijos narių. Pirmoje vietoje visi negrai 
nueitų į naują uniją, o jų esama daugiau kaipgi),000. 
Paskui tūkstančiai baltveidžių darbininkų, kurie neap
kenčia diskriminacijos, pamestų Rail Clerks’ uniją. Tik
tai dėl to esą reikalinga oficialiai atsisakyti diskrimina
cijos.

Šitokia vadų galvosena žemina uniją ir kenkia orga
nizuotiems darbininkams. Diskriminacija (prieš negrus 
neturėjo turėti vietos unijoj iš pat pradžios. \ Rasinė 
diskriminacija yra šlykštus, nepateisinamas dalykas. Ra
sinė diskriminacija nesuderinama su demokratinėmis tei
sėmis ir civilinėmis laisvėmis.

Prezidento Pagrūmojimas Darbininkams
Prezidentas Trumanas pasirašė taip' vadinamą 

“Portal-to-Portal Pay” bilių, kurio tikslas, kaip visi ži
no, yra pažeisti “Wages and Hours” įstatymą. Organi
zuoti darbininkai pasmerkė tąjį bilių ir ragino preziden
tą jį atmesti. Bet Trumanas, jį pasirašė...

Už dienos kitos ant prezidento rankų atsidurs “Taft- 
Hartley” vergovės bilius. Organizuoti darbininkai ra
gina ir prašo šį bilių vetuoti. Bet pasirašymas “Portal- 
to-Portal Pay” biliaus sukels darbo unijose didžiausį ne
rimą. Nėra jokios gvarantijos, kad prezidentas vetuos 

..aną bilių. '
Pavojus didelis ir rimtas. • * •
Kas įdomiausia, kad prezidentas Trumanas savo 

pareiškime dėl pasirašymo biliaus visiškai atvirai prisi
pažįsta,. jog šis įstatymas apsaugosiąs tik samdytojus 

. nuo ahnokėjimo savo darbininkams skolų. Dabar, girdi, 
toji baimė samdytojams nebegrumoja ir jie galės laisvai 
vesti savo biznį ir. dėti daugiau pinigų į gamybos proce
sus. Tas, esą, turės prisidėti prie gamybos ir gerovės 

įj&kėlimo! i • i ■ ■| ;
. Visam pareiškime visiškai pamiršti darbininkai.

X L 1 I. . I I .

Amerikos Pagalbos Ranka Gen. Franco
Komercinėje spaudoje pasirodė žinia, kad fašistinė 

Ispanija tikisi ir laukia didelių kreditų iš Amerikos. Ne 
tik privatiški Amerikos kapitalistai esą jau susitarę su
teikti gen. Franco paskolų, bet ir pati vyriausybė esanti 
pažadėjus leisti jam pirktis Amerikoje daiktų ant išmo
kėjimo. * , ' »

p ■ ' Netenka abejoti to pranešimo teisingumu. O tas 
reiškia, kad mūsų šalis ketina šelpti Franco režimą eko
nominiai, jog jis galėtų atsilaikyti prieš liaudies sukili
mus. Kaip tik Ispanijoj pasirodė streikų balnga prieš 
Ffančo režimą, Amerika skubinsis tą režimą stiprinti 
ir gelbėti! • x

Darbininką Balsai 1948 Metą Rinkimuose
Amerikos Darbo Federacijos prezidentas William 

Green Šį sykį nusiteikęs labai optimistiškai. Spaudos 
korespondentams jis pareiškė, kad 1948 metų rinkimuose 
bUs • supliekti visi, kurie nachališkai puls organizuotus 
darbininkus.

§avo nuomonę Green remia tuo įsitikinimu, kad su 
pradžia ateinančių metų Amerikos Darbo Federacija ir 
Industrinių Organizacijų Kongresas (CIO) būsią orga
niniai susivieniję į vieną galingą organizuotų “darblhihktį 
judėjimą. Jis mano, kad abiejų sąjūdžių vadai yra įsiti
kinę, jog be tokio apsivienijihio darbo ūhijoifis nebėga 
ateities, nebėra vilties atsilaikyt prieš reakciją ir samdy
tojų ofensyvą.

Suvienytas gi unijų judėjimas turės 13,000,000 na
rių. Prie bendro politinio sąjūdžio prieš reakciją, sako 
Green, prisidės ir Geležinkeliečių Brolijos ir kitos darbo 
unijos. Tuo būdu, jis teigia, Orgahizuoti darbininkai Su
darys apie 20,000,000 balsų. Su savo šeimomis ir draugais 
šitie dvidešimt milijonų pakils iki 45 ar 50 milijonų balsų. 
Kas galėtų 1948 metų rinkimuose atsilaikyti prieš šitą 
darbo žmonių politinę jėgą?

Green nupieštas paveikslas yra labai gražūs — per 
daug gražus. Gerai, kad darbininkai rimtai galvoja api^ 
vienybę ir bendrą politinį frontą 1948 m. Tačiau, kaip

I

Kas Ką Rašo ir Sako
T tKRAU PAJUDINTA 
ŽEME

Buvo prisibijota, kad šie
met dienraščio Vilnies da
lininkų suvažiavimas nebus ■ 
toks geras finansiškai, koks 
buvo pernai. Mat, šiemet 
kovo mėnesį turėjome net 
tris* suvažiavimus, kuriems 
visiems suplaukė daug au
kų. O čia, be to, dar taip 
neseniai pabaigtas Lietuvos 
žmonių reikalams v vajus, 
kuriame taip duosftiai pasi
žymėjo demokratiniai lie
tuviai. Todėl buvo pamato 
abejoti, ar tie patys lietu
viai dar taip pat gražiai iš? 
tesės paremti chicagiečių 
dienraščio suvažiavimą.

Vilniečių suvažiavimas, j- 
vyko geg.ll dieną ir apie 
jį skaitome dienraštyje: 
“Suvažiavimas p i* a lenkė 
praeitus atsiektus darbus. 
Darbšt\imas, tikslingumas 
ir pasiryžimas puikiausias; 
virš $4,00(1 surinkta dienra
ščio naudai?’

Toliau sakoma: 1
Darbininkų Spaudos (Vil

nies) bendrovės dalininkų 
suvažiavimas praeitą sekma
dienį Chicago* Lietuvių Au
ditorijoje dar ■ kartą pade
monstravo, kad pažangios 
Amerikos lietuvių jėgos stip
rėja ir auga savo įtakoje. Ir 
kas galėjo apie tai' abejoti, 
matant tą budavotoją ir re- • 
mėjų sąskridžio darbingu
mą, skaitlingumą, entuziaz
mą ir konstruktyviškumą — 
tikslingumą nuotaikos, kuri 
kaip raudonas ^iūlas tęsėsi 
per visą suvažiavimą — nuo 
rimtų diskusijų popietinėje 
sesijoje, per finansinę rink
liavą pavakarėje, iki vaišin
go bankieto ir dainų vakaro 
draugiškame pobūvyje.

Dalininkai iy organizacijų 
delegatai savo suvažiavimu 
parodė, kacb nežiūrint Visų 
priešų puolimų, pažangioji 
lietuvių kalbos spauda Ame
rikoje, lieka žydinčiu ir gy
vu užsimojimu, auganęiu sa
vo plotme ir jėga.
Mums irgi džiugu, kad 

mūsų bendraminčių chica
giečių dienraščio dalihinkų 
suvažiavimas davė tokias 
puikias pasekmes.

APIE ANGLIJOS 
ŽMONIŲ NUOTAIKAS

Chicagos dienraštis Vil
nis mano, kad Anglijos 
žmonės keičia savo nuomo
nę. Jie į “Trūmano Doktri
ną” žiuri šaltai ir abejojan
čiai.

Dienraštis sako:
“Mass-Observation,” orga

nizacija, kuri tif’iA žmonių 
opiniją, skelbia štai kokius 
patyrimus:

Britanijos žmones p'esi- 
mistiniai žiūri ’ i. ateitį.

Jiė marfo, kad naūjas ka
ras neisvėngtinas, jei tarp
tautiniai santykiai nėpagė- 
rės.

Nusistatymas prieš Ame
riką vis didėja.

Nusistatymai už Tarybą 
Sąjurigą vis didėja.

Reikia pažymėti, kad gaį- 
va šios organizacijos pats 
Winston Churchill. - Negali- 

. ma tikėtis, kad pati ši orga
nizacija būtų prielanki Ta
rybų Sąjungai, bei ir ji skel
bia, kad Britanijos žmonės 
vis daugiad krypsta prie T4- 

srybų Sąjungos, ir vis dau
giau nusiteikia priėKihjįii < 
Amerikai, šUifrAntarM, da
bartinei Amerikos užsienio 
politikai. . ■ 1

Tas galima pastebėti ir 
Britanijos spaudoje. Trumą- . 
no doktriną pilnai neužgyrė 
nė vienas didžiųjų laikraš
čių. Keji jų prielankiai atsi

jaū ne kartą istorija yra parodžius, atėjus rinkimams, 
darbihinkai tampaauka didžiųjų partijų ir padalina sa- 
vo spėkas. Būtų puiku; jeigu 1948 metais jie tos klaidos 
neb^padarytų. Daūg ths priklausys nuo'Federacijos va
idų. Pagyvensime ir pamatysime, ar Greįėh žodžiai bus 
paremti darbais. _■ .

liepė,. bet dauguma jų ne
prielankiai atsiliepė.

Britanijos žmonių tokiš 
nusistatymas yra labai svar
bus taikai ir geresniems tarp
tautiniams Santykiams. Ka
da britai privers savo val
džią atsimesti 1 nuo dabarti
nes imperialistinės užsienio 
politikos, kuri yra bendrai 
Trumano ir Bevin-Attlee, 
tarptautinė situacija page
rės. . i

Ir labiausia norinti naujo 
karo Amerikos, reakcininkai 
nedrįstų karan eiti, žinoda
mi, kad Britanijos negaus 
savo pusėn'. ; .

“Mass-ObseWktion” davi
niai apie Britanijos žmonių 
opiniją dėl to yra labai svar
būs.^ V., geg. 13 d.).J

GAUSIME “ŠVENTĄJĮ” 
IR MES

• v . j !

Dabar aišku, kad; Dievo 
Valia, jeigu mes lietuviai 
dar neturime savo šventojo. 
Taip išaiškino Marijonų ge
nerolas vyskupas BūČys tū
lam Z. Stakauskui. Bet nu
siminti nereikia. Neužilgo 
gal ir mes susilauksime sa
vo “šventojo.”

Apie tai. Stakausko pasi
kalbėjimas su Būčių buvo 
toks:

— Jūsų Ekscelenciją, krei
piausi į vysk. Bučį, šiais me
tais laisvoji lietuvių tautos 

K spauda daug rašo apie a.a. 
arki v. Matulevičių. Dažnai 
keliamas klausimas dėl. jo 
kanonizacijos — paskelbimo 
šventuoju.

1. Kokioje, iš tikrųjų, būk
lėje yra a.a. arttiv. Matulevi
čiaus šventuoju paskelbimo 
byla? ,

— A. a. arkiv. Matulevi
čiaus šyentuoju paskelbimo 
byla dar tebėra nepradėta, 
— atsakė Jo Ekscelencija.

2. Kodėl ir kilo jo kandi
datūra į šventuosius ? .

— Jo kandidatūra dar nė
ra iškelta. Kandidatūra lai
koma iškelta tada, kada šv. 
Apeigų kongregacija nutaria 
pradėti šventuoju paskelbi
mo bylą. To dari nepadaryta. 
Į Šv. Apeigų kongregaciją 
tuo reikalu gali kreiptis 
kiekvienas, kas tuo suintere

suotas: tautos, vienuolijos 
nariai, šiaip žmonės ir šiaip 
minusiojo garbintojai.

3. Kodėl Lietuva turi ma- 
, žai kanoniškai . paskelbtųjų
šventųjų?

— Šį klausimą, — atsakė 
J. Ekscelencija, •— reikia 
statyti' Dievui. (Amerika, 
geg. 16). „

Gi ?Stakauskas, aišku, per 
mažas Dievui tokį klausimą 
pastatyti ir tikėtis atsaky
mo. Todėl visas reikalas su 
šventuoju pasilieka ten, kur 
buvo.

Keista tik tas, kad Mari
janų generolas pats neiš
drįso kreiptis 'su klausimu 
pas Dievą, • o pasiuntė pa
prastą vyžuotą žmogelį. Ar
gi tas neparodo- kad Būčys 
yra kuom nors sunkiai Die
vui nusidėjęs?

Vit-šijtt Traktorių 
Remonto Planą

KAUNAS.—-Gyvai buvo su
tiktas uteiiiečių kreipimasis ■ 
dėl saValaikio Traktorių ir 
prikabihanfojo inventoriaus 
atrėlnontavimo Kauno tarybi
nių ūkių tresto traktorių re
monto darbininkų kolektyvuo
se. Paskirų tresto tarybinių 
ūkių remonto' brigadoms įsi
jungus į socialistines lenkty
nes, remonto • darbai žymiai 
pagyvėjo. Dabar visuose 
tresto tarybiniuose ūkiuose 
traktorių remontas baigtas: 
duotas planas įvykdytas 
105.4 nuoš.

(Pabaiga)

; IV
Atėjo priė vakar is. Visi

tebesėdėjo prie stalo.
Įbėgo Karolina? Ji šypso

josi, lyg mergaitė. Rankoje 
laikydama du didelius pa
vytusius jurginus, ji pribė
go prie Kavoliūno ir jau- 
dindamosi tarė:

— Aš viską žinau, Danu
te, ir su tavim noriu susi- 
taikint. Juk tokia iškilmin
ga proga. Prašau tuos jur
ginus kaip simbolį.

Ji padėjo jurginus šalia 
Kavoliūno ir taikė lūpas, 
kad šypsena būtų žavesnė. 
Visi, neišskiriant nei tėvų, 
labai nustebo. f.

t— Gal kiek ir sutrukdy
siu, bet aš su tamsta- na, 
kaip būsite švogeris, vadiii- 
siinėš tu, ar ne tiesa? No
rėjau su jumis pasikalbėti. 
— Ir ji atsisėdo šalia moti
nos.

— Apie Marijoną? — pa
prastai paklausė Kavoliū- 
nas.

— Taip, nors jis man 
nieko nereiškia, be to, apie 
jį pradeda kažkas leisti 
gandus. O jis toks gabus, 
toks gabus. Jis galėtų daug 
prisidėti prie tėvynės.... -

Kavoliūnas ramiai paėmė 
abu jurginus ir, šusižvalgęs 
su Danute, tarė:

— Jeigu šituos jurginus 
pamerkti į nekaltųjų krau
ją, kuris ^ra pralietas jūsų 
šito, anot jūsų,' talentingo
jo Marijono dėka, jie tuč 
tuojau nuvystų. Prašau!...

— Kokia neteisybė, kokia 
neteisybė, — sušukusi Ka
rolina išbėgo iš kambario.

— Ką jūs visi prieš ją?— 
spverkšleno. motina ir pa
kilo eiti.

— Palauk, mama, — su
draudė ją Danutė. — Baig
sim,, ji nemirs. '

Abu jurginai gulėjo prie 
Danutės kojų.

— Kad ihanęs nekenčia 
tokios Karolinos, — tarė 
Kavoliūnas, atleiskite, nors 
ji ir jūsų duktė, tai aš su
prantu ir tuo didžiuojuos. 
Supranta tai ir jūsų duktė 
Danutė, paklauskite jos. 
Tačiau už ką judu, 10 mar
gų smėlio savininkai, ma
nęs nemėgstat, tai aš nesu- 
prūntū. žinok, tėvai, kad 
klausimas stovi hė dėl 
menkniekių, bet dėl to, ar 
jūs vėl norėtumėt, kad grįž

D»A.Lv Centro Pranešimas
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Suvažiavimo Darbų Leidi
nys Siuhiiiiėjamas 
Platinimui

I r

Demokratinių ■ Amerikos 
Lietuvių Centras jau išlei
do žurnalo formoje Trečio
jo Demokratinių Amėrikos 
Lietuvių Suvažiavimo < dar
bus. Tame leidinyje telpa 
visos suvažiavimo rezoliu
cijos, referatai, nutarimai 
ir kiti dbkumėntai, taipgi 
aprašymas apie lietuvių 
knygbs pagodą, kuri buvo 
suruošta suvažiavimo pro
ga, kad atžymėti 400 inetų 
sukaktį nuo išleidimo pir
mos lietuvių knygos.

Šis leidinys vadinasi “Už 
’Paiką ir Laisvę”. Tai labai 
SvąVbųs dokumentas, kuris 
gali daugelį lietuvių supa
žindinti su mūsų vėikla, 
taipgi gali patarhauti mū
sų įiačių veikiai, kaip vado
vėlis. Kad greičiau ir pla
čiau paskleidus, jis parsi
duoda tįk po 10 centų.

Dabar Šis leidinys siunti
nėjamas kolonijoms, dau
giausia Lietuvių Liteyatū- 
vos Draugijos kūopi| šekrė* 
toriams. KaVtU jiems pa

DURYS ATSIDARĖ
Rašo Jonas Marcinkevičius

tų tie tamsūs , okupacijos 
laikai ar, kad liktume mes, 
kurie kovojome dėl jūsų ir 
jūsų vaikų laimingo gyveni
mo? Na? . Gražiau aš ne
moku pasakyti.

— Kad jūs, vaikeli, be
dieviai, — bumbtelėjo moti
na.

— O tie, motin, kurie la
bai tikėjo į dievą, tai neto
li jūsų privertė pilną duo
bę lavonų.

Kavoliūnas nutilo ir už
sirūkė. Danutė žiūrėjo į jį 
rimta. - ' :

Senis atidžiai žvilgterėjo 
į Kavoliūną. Gražus, dik- 
tas vyras. Benė jis nepasa^ > 
kė teisybės? ?' •

— Tai kągi, Danu t, man 
jau laikas,—pakilo Kavo: 
liūnas.

— Lukterėk, ir aš tuojau,
— tarė Danutė ir išėjo 
rengtis.

Dabar jau niekas nebe-
< *

kalbėjo. Tėvas giliai alsavo, 
motina šnarpsėjo nosim, 
kavoliūnas -vilkosi sermė
gą. ruošėsi kelionėn.

Grįžo Danutė kariškai 
apsirengusi, su frontine pi
lote ant galvos.

Nejauki tyla.,Motina pra
virko.

— Na, tėveliai, sudiev!
Mama, — tvirtai ir 

griežtai tsire Danutė. — 
Mums nėra laiko nei verk
ti, nei ilgai glėbesčiuotis. 
Pasakykit man paskutinį 
kartą: aš ar Karolina?

— Tau mano durys užda
rytos, — virpančiu balsu 
pakartojo tėvas.

— Na tai su dievu. Mylė
jau jus, . kovojau dėl jūsų 
laimės, bet.... jus sugadino 
tamsumas, svetimi skar
malai ir pikti žmonės, pri
sidengę gera širdimi....

— Vaikeli! — sukliko 
motina.

— Poryt mūsų vestuvės!
— ir paėmusi Kavoliūno 
ranką, pilnomis ašarų akj- 
mis išėjo į kiemą.

— Tai ką, pėsti?
— Pėsti, Danut. Berniu

kui liepiau grįžti.
Motina pašoko bėgti,
— Sėdėk, ba užmušiu!— 

suriko senis taip baisiai, 
kad motina sustiro.

Danutė ėjo su savo suža
dėtiniu iš lengvo. Jį šypso
josi' prieš saulę ir vėją, 
nors ašaros dar degė jos 
širdyje. 1

siųsta informacijos ir pra
šymas tuojau pasiųstas bro
šiūras išplatinti. Patartina 
jie^ns pasiprašyti kitų drau
gų ir draugių talkos ir nie
ko nelaukus išplatinti.

Labai svarbu, kad ši bro
šiūra pasiektų daugelį to
kių lietuvių, kurie' dar nėra 
susipažinę su mūsų veikla. 
O tai galihia padaryti, ;tik 
reikia. pasistengti j Uos pa
matyti ir jiems pasiūlyti.

■ Dar sykį maloniai prašo
me tų, kuriems siunčiama 
brošiūra platinimui, nelai
kyti jos savo narnuėsė, bet 
tuojau išplatinti ir tada su 
D AL Centru, atsiteisti taip, 
kaip nurodyta informacijo
se.

J; Gasiūnas, 
DAL Centro šekr.

Viena.— Didelis skaičius 
benamių žydų stengiasi 
pereiti Brenner tarpkalnę 
iš .Austrijos į Italija,' pa- 
siekt uostus ir plaukt į Pa
lestiną. Anglijos valdinin
kai įkaitina amerikonus ka- 

kad ’jiė praleidžią 
tuos žydus. % ! r'

Tėvas neiškentė. Jis iš 
padilbų pažvelgė į langą. 
Atsigrįš ar ne? Tuo tarpii 
juodux stabtelėjo, Danutės 
plaukai iš po pilotės suple
vėsavo. vėjuje. <

— Tėvai...
Jis negirdėjo. Atsigrįš 

ar ne? Atsigrįžo ir lyg at
sisveikindama ilgai dairėsi. 
Smarkiai suplakė seniui 
širdis. “Juk perdaug ir aš 
tarybinį gyvenimą per dan
tis traukiau, perdaug. Ką 
gi jie man blogo yra pada
rę? Jeigu' būtų arti dvaras 
buvęs, dar žemės būčiau ga
vęs., Kad ir tas pirmininr 
kas?..i Juk jis gi ne sau. 
Dėl savęs jis iš -karto ma? 
tyti nė saujos nepasiėmė. 
Toks kuklutis švarkelis, 
kelnės..?’

Juodu vėl nusigrįžo, vėl 
pamažu ėjo, bet vis tolo ir 
tolo nuo Paurų ūkelio.

—Tėvai, už ką tu mane 
kankini, tėvai? Aš einu....

— Cit!
Įėjo Karolina.
— Neverk, mamyte, ne

verk,— apsikabino ją,—juk 
matai, kokie jie žmonės. 
Tėveli, nesikrimsk ir tu. Aš 
dar vieną auksinį laikro
duką turiu... • Gimimo die
nai vyras man buvo nupir
kęs. Parduosim.;.

Danutė su Kavoliūnu jau 
buvo toli. Senis nebesidro- 
vėjo. Jis atvirai žiūrėjo į 
langą. “Mari pasakė, kaip 
kirviu kirto”, — galvojo jis.

— Gyvensim, mamyt, juk 
matai, su kuo nori gyventi 
kartu visą laikų, — kartojo 
Karolina.

— Gana! — riktelėjo se
nis. — Gana man tokio gy
venimo! Bulvių kast, arba, 
kad ’stš 't^ivęs ‘ Ūėmatyčiau. 
Apdergėt inano širdį, mano 
vardą, apakinot mane.

Senis pakilo ir visa ste
bėdamas priėjo prie lango. 
Jaunikiai ėjo pamažu, bet 
jau buvo labai toli. Sustos, 
ar nesustos, atsigrįš, ar ne
atsigrįš?

Ir štai Danutė su Kavo
liūnu sustojo. Įtempęs visą 
sąvo regėjimą, senis pama
tė, kad juodu atsigrįžo. 
Malonus karštis užliejo šir
dį. “Jie nieko nebijo, nebi
jo, teisingai, vaikai, pir
myn, pirmyn!” Ir pats, ne
suprasdamas, kaip tai įvy
ko, senis nieko nebesvarsty- 
damas per akimirkį nu
sprendė :

— Motin!
Senė, ištrukusi iš Karoli-

nos glėbio, pribėgo prie jo 
ir jiędu du buvo prieangy
je. Drebančiomis rankomis 
senis čiupo durų rankenos 
ir pačios durys plačiai atsi
vėrė. Danutė su sužadėtiniu 
ramiai stovėjo prieš vėją.’ 
Jie nejudėjo iš viętos. :“O 
aš, o aš!”, vaitojo Karoli- 

, na, bet šį kartų nė motina 
jos negirdėjo; Senis kilste
lėjo įz viršų ranką ir vėl nu
leido. Antrą kart į ją įsiki
bo pati, pagaliau jis ranką 
ištraukęs pakėlė ją ir pa
mosavo. Danutė pastebėjo 
šį mostą. Ir abu seniai pa
matė, kąip dvi jų rankos 
pakilo į viršų.

— Tėvai! — juokdamosi 
pro ašaras kalbėjo motiria, 
— kad tik bažnyčioje, kad 

f tik... — Senis nebeklausė 
jos. Su kabančiomis ant 
ūsų ašaromis jis lipo Slenk
sčiu žemyn ir bėgdamas e- 
nergingai jiems mosavo a- 
biem rankom.

Greitais žingsniais artėjo 
Danutė su Kavoliūnu prie, 
senių.
......... ........—2.-raa puslapis 
Ui»vė—Liberty Lith. Daily * 
Pirmadienis,..................19, 1941
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Amerikos Merginų Perviršis 
(r Jų Progos Apsi vedimui

Helikopter Lėktuvas Tai 
Yra Rusų Išradimas

i

z Dabartiniu laikotarpiu
Amerikoj randasi nuo dvie
jų iki penkių milijonų mer
ginų, tarpe 25 ir 30 metų 
amžiaus, kurios niekad 
nesuras sau apsivedimui 
vyrų, — sako šį reikalą 
studijavę sociologijos žino
vai. Ir priežastis tokios ap
gailėtinos padėties esanti 
gana paprasta, — kadangi 
stokuoja tokių vyrų, kurie 

; normališkose sąlygose 
stengtųsi apsivesti ir susi
kurti šeimynišką gyvenimą.

Jaunesnės merginos dėl 
tokios padėties neprivalan
čios nusiminti, kadangi 
joms esą pakankamai ka
valierių, norinčiųjų' gauti 
jas savo pačiomis; bet Ge
nesniojo amžiaus merginos 
suranda, kad vyrai, kurie 
joms patiktų ir su kuriais 
norėtų susituokti, papras
tai jau yra vedę.

Vienok tai dar nereiškia, 
kad pergyvenusiom keletą 
desėtkų metų merginom jau 
nieko kito nebeliko, kaip tik 
beviltiškai pasilikti vienat
vėje ir apgailestauti savo 
likimą. Anaiptol ne, — sako 
sociologai. Pirmiausia jos 
turi žinoti, kad merginų 
perviršis Amerikoje yra tik 
imant visos šalies jų skai
čių aplamai, ir kad randasi 
dar valstijų, kuriose vyrų 
skaičius viršija moteris. Y- 
ra tokių vietų, kur mergi
nų esama mažiau negu vy- 
rų ir ten esti gana gerų 
jaunikių, norinčiu apsivesti, 
bet negalinčių gauti sau 
pageidaujamos merginos.

Štai čionai yra sąrašas 
septynių valstijų, parodąs,, 
koks skaičius bei nuošimtis 
ten yra tinkamų apsivedi
mui kavalierių, tarpe 30 ir 
35 metų amžiaus, kiekvie
nam šimtui merginų, esan
čius tarpe 25 ir 30 metų. 
Būtent, kiekvienam šimtui 
merginų skaičius vyrų yra 
sekantis:

Nevadoj, virš* 249;
Wyoming, virš 154; - 
Idaho, virš 147;
Montana, virš 138;
Washington, virš 121;
Oregon, virš 142;
California, virš 1J3.
New Yorko valstijoj to

kiame amžiuje vyrų nuo
šimtis yra tik 76.13, arba 
virt 76 vyrai kiekvienam 
šimtui merginų tarp 25 it 
30 metų amžiaus. ' Reiškia, 
trūksta apie 24 jaunikių, 
kad galėtų kiekviena iš, 100 
mergina gauti sau gyveni
mui draugą.

Rhode Islande vyrų nuo
šimtis yra 62.01 kiekvienam 
šimtui merginų pažymėto 
amžiaus. Tai esanti pasku
tinė, žemiausio nuošimčio 
valstija, kurios turėtų mer
ginos šalinti arba ją apleis
ti, nenorint pasilikti sen
mergėmis.

Šių informacijų autorite
tas yra Dr. Clifford R. 
Adams, Ženybinių Reikalų 
Patarnavimo direktorius 
Pennsylvanijos Valst. Ko
legijoj, autorius knygos 
“Kaip Susirasti Sau Apsi
vedimui Draugą”, taipgi 
bendradarbis naujai, keleto 
autorių parašytai knygai 
“Why Are You Single”, ku
ri neužilgo išeisianti iš 
spaudos.

■ Dr. Adams nurodo, • kad 
klysta mazfSfiiii miestelin 
bei kaimų merginus, ku

rios, tikėdamosi greičiau 
susirasti sau jaunikį, vyks
ta apsigyventi į didmies
čius, tokius kaip New Yor- 
kas ir Chicaga. New Yorko 
miestas, pavyzdžiui, turi 
vos 74.36 nuošimtį, arba 
virš 74 vyrų tarpe 30 ir 35 
metų amž., kiekvienam šim
tui merginų tarpe 25 ir 30 
metų. Tokiam pat skaičiui 
merginų Chicaga turi tik 
68.49 nuoš. vyrų; New Or
leans, 74.15; St. Louis, 70.- 
82; Columbus, Ohio, 67.42; 
Boston, 65.03; Dallas, Te
xas, 60.55; ir Salt Lake Ci
ty, Utah, 53.99. Paskutinis 
ir turbūt blogiausias mies
tas visoje šalyje surasti ap
sivedimui vyrą yra Madi
son, Wisconsin — tik su 
36.89 nuoš.

Tačiau, jeigu • mergina 
tarp 25 ir 30 metų amžiaus 
turi gyventį didesniame 
mieste, tai dar randasi vie
tų, kuriose progos gauti sau 
vyrą yra geresnės, negu vi
dutinės. Pavyzdžiui, San 
Diego, Calif., su. 136.37 
nuo. vyrų kiekvienam 100 
merginų. Sekančiais iš eilės 
yra šie miestai: San Fran
cisco, su 101.71; Norfolk, 
Va., 161.40; Miami, 106.47; 
Long Beach, Calif., 98.06; 
Los Angeles, 97.66; Phoe
nix; Arizona, 97.51, ir Oak
land, Calif., su 97.43.

Kaimiškos ūkių sritys ir 
mažieji miesteliai, pasak 
Dr. Adams, yra geriausios 
vietos merginoms jieškotis 
jaunikių. Ten esama žy
miai didesnis “singelių” 
skaičius, ne kaip merginų 
aukščiau pažymėto am
žiaus grupėje. Taipgi- ma
žesniuose miestuose viduti
niai išpuola 104 .vyrai kiek
vienam 100 moterų. Kai ku
rios kaimiškos ūkių sritys 
Nevada valstijoj turi net 
570.80 vyrų kiekvienam 100 
moterų; Wyoming, 397.64; 
Montana, 350.79; , ir New 
Yorko valstijoj, 159.28. Pa
skučiausia ūkiškų sričių 
vieta ir prasčiausia esanti 
North Carolinoj, su 84.09 
vyrais kiekvienam 100 mo
terų.

Remdamasis šiomis, 1940 
mėtų cenzo skaitlinėmis, 
Dr. Adams pataria kaimiš
kų sričių ir mažesnių sody
bų merginoms verčiau gy: 
venti vietoje ir nesiveržti į 
didimesčius apsivedinio tik
slais, kadangi' didmiesčiuo
se tokios “laimės” nuošim
čiai yra gana maži.

r R. M. S.

Kokias Spalvas
Mato Bitės

Bitės beveik visas spal
vas mato, išskiriant raudo
nąją. Dėt šios priežasties 
labai retai kada bitės ima 
medžiagą iš raudonų gėlių. 
Aguonos tačiau šiai taisyk
lei yra išimtis, kadangi jų 
konstrukcija yra kitoniš
kesnė — aguonos turi ne 
yien raudonąją spalvą, ma
nomą žmogaus akims, bet 
jos dideliame ' nuošimtyje 
taipgi turi ir ultTa-violeti- 
nį spindėjimą, kūris žmo
gui nėra matomas. Tai šis 
ultra-violetinis (pijonkavas 
ąrba leli javas) atspindis 
patraukia bites prie aguo- 
nų, e ne jų spalvos raudo- 

1 nutnas.

Dalis industrinio Detroito 500,000 darbininkų, kurie buvo pertraukę darbą tiks
lu susirinkti i Cadillac Square protestuoti prieš Taft-Hartlęy bilių. Tas bilius, jeigu 
taptų įstatymu, sudaužytų darbininkų organizacijas, darbo žmones paverstų ver
gais. General Motor Corp, keršijo dejnonstrantams pravarymu iš darbo J 5 ir su
spendavimu 23 kitų darbininkų. CIO United Auto Workers Unija stojo ginti iš
mestuosius iš darbų. Visgi visų 500,000 demonstracijos dalyvių negales išmesti, ne
liktų kas dirba ir firmoms pelnus uždirba.

FAKTAIS REMTI MARGUMYNAI
-KRIENO SURASTI EOBYNAI

Iš Kur Atsiranda Rude
nines Lapy Spalvos

Medžių bei augalų lapuo
se rudeninės spalvos drtu- 
gumoje esti ten visą laiką, 
tik iki rudens laikotarpio 
mes jų nematome. Trys 
skirtingos spalvos randasi 
žaliuose lapuose: žalia, gel
tona ir raudona. Bet vasa
ros metu žalioji spalva esti 
taip stipri, kad tik ji viena 
tebūna matoma.’ Rudeniui 
atėjus, ‘ žalumas lapuose 
ima nykti ir tik tuomet pa
sireiškia raudonumas ir 
geltonumas. Šalnos šiuo* at
žvilgiu mažai ką reiškia ar
ba visiškai neturi įtekmės.

Vaistas Klausai Iš 
Naujo Atgauti

. Senyvi žmonės kai kada 
ūmai apkursta, ir būdavo 
jau sunku sugrąžinti jiems 
klausą. Bet dabar jau gali
ma būsią atgriebti jiems 
girdėjimą, naudojant naują 
vaistą histaminą, kaip kad 
atrado Mayo Klinikos dak
tarai Ovai E. Hallberg ir 
Bayard K Horton, Roches- 
teryj, Minnėsotos valstijoje. 
Tas vaistas leidžiamas ap
kurtusiam į kraujagysles 
vėnes.

Pirmą kartą histaminas 
buvo prieš porą metų pa
vartotas kaip gyduolė stai
giai apkurtusiems. Tada 
atėjo į Mayo Kliniką vyras 
apie 45 metų amžiaus ant 
rytojaus po to, kai jam ne
tikėtai apkurto dešinė au
sis.

Gydytojai pradėjo kas
dien švirkšt jam tą vaistą 
į kraują; Praėjo 7 dienos 
be jokių pasekmių, ir gydy
tojai jau rengėsi nustot 
histaminą vartoję; bet, sa
ko, galima dar kelias die
nas pabandyti.’

Devintą dieną žmogus 
pradėjo girdėti dešine au
sim, o po dvylikos dienų jau 
visai atsitaisė tos ausies 
klausa.

Praėjus pusantrų metų 
po to, buvo patikrinta to 
žmogaus girdėjimas dešine 
ausim ir atrasta visai nor
mali jos klausa.'

N. M.

EGIPTĖNŲ ir 
GRAIKŲ SFINKSAI

Egipte esantis sfinksas 
su liūto kūnu ir žmogaus 
galva, simbolizuojantis ka
rališkąjį garbingumą, yra 
iškaltas iš gryno akmens. 
Jis buvo pradėtas kalti 
viešpataujant faraonui 
Cheops, apie 1008 metais 
pirma Kristaus gadynės. 
Tai milžiniška stovyla, ne
toli pyramidžių, tūkstan
čius metų išsilaikiusi* lig 
šių, dienų, norš laiko ir at
mosferos dalinai apžalota 
— apdildinta.

Graikai irgi turi sfinksą, 
kuris, sulyg klasikinės my- 
tologijos, yra moteriška pa
baisa, su moters galva * ir 
krūtimis, šunies kūnu, žal
čio uodega, paukščio spar- 

liūto kojomis ir žmo- 
balsu. Šią pabaisą, 
padavimų, dievaitis 

atsiuntęs terioti The- 
apylinkės ir pašalinti

nais, 
gaus 
anot 
Juno 
beso 
jąją buvo galima tik įspėji
mu sekančios mįslės: Koks 
gyvūnas ryte vaikšto ketu
riomis kojomis, vidudienyje 
eina ant dviejų kojų/o va
kare ant trijų* Edipus iš
gelbėjęs Thebesą nuo šios 
pabaisos, įspėdamas tąją 
mįslę sekančiai: Toks ' gy
vūnas yra žmogus, nes kū
dikystėje (ryte) jis šliau
žiąs, keturiomis, užaugęs 
vaikšto stačias, dviejomis, o 
senatvėje (vakare) — pasi- 
ramščiuodamas lazdą —ei
na kaip trikojis. Taigi, ši 
mįslė, žinoma ir lietuvių 
tautosakoje, gal būt yra pa
imta iš graikų. < •

MENDELSSOHNS 
KILMĖ IR GABUMAI

Žymusis muzikos kūrė
jas, kompozitorius Mendel- 
ssohnas, gimęs Hamburge, 
gyvenęs 1809-47 metais, 
Vokietijoj, buvo perkrikštų 
žydų kilmės — tėvai jo bu
vo priėmę krikščionybę. Jau 
pat ankstyboje savo jauny
stėje, dar neturėdamas pil
nai 12 metų amžiaus, Men- 
delssohn’as sėkmingai kon
certavo kaipo ‘ pianistas. 
Vėliau, būdamas 17 metų, 
parašė labai populiarišką 
over tūrą “Vidurvasario 
Nakties Sapnas”. Kiti .jo 

žymesni, veikalai yra Eli
jah ir Dainos Be žodžių. 
Pilnas jo vardas buvo Ja
kob Ludwig Felix BarthoL 
dy - Mendelssohn.

TOLIMIAUSIA NUO 
SAULĖS PLANETA

Tolimiausia nuo saulės, 
mūsiškėj saulinėje sistemo
je, planeta yra Pluto, esan
ti toliau už Neptūną. Pluto 
planetos dydis skaičiuoja
mas nuo 4,000 iki 10,000 
mylių diametriškai; jos at
stumas nuo saulės yra 3,- 
680,000,000 mylių; savo 
orbitą apkeliauja sykį per 
249 metus. Tai tokie ten y- 
ra vieneri metai. Ši planeta 
dar neseniai atrasta. Ją 
pastebėjo Lowell Observa-^ra ,mažiau sudėtinių ma
terija, Arizonoj, 1930 m. 
kovo mėnesį.

Arčiausioji prie saulės ir 
mažiausioji planeta yra 
Merkuras. Ši planeta yra 
vėliausiai nuo saulės atski
lusios medžiagos tvarinys.

JUNGT. VALST. PREZI
DENTŲ PENSIJOS '
.. Nė jokia pensija nebūna 
mokama Jungt. Valstijų 
prezidentams, baigusiems, 
savo tarnybą. Vienok kon
grese yra įsigyvenęs papro
tys skirti- pensiją preziden
to žmonai net ir tokiame 
atvejyje, kuomet tokia pen
sija .jai būtų visiškai nerei
kalinga.

TRYS BOLĖS LOMBAR
DO IŠKABOSE

Kazi kas mano, jog kaban
čios trys bolės prie lom
bardo arba “pawn-šapių” 
(įstaigų, kurios skolina, pi
nigus už užstatomus jose 
ddiktus), reiškia 3 prieš 1, 
kad saVo užstatytų daiktų 
neatgausi. Tikrenybėj, toks 
rieatgavimo nuošimtis, sa
koma, yra 2 prieš 1. Bet 
paties trijų bolių ženklo es
mė paeinh nuo Medici šei
mos, pirmųjų r lombardo 
verslo įsteigėjų, kurių šar- 
vaskydis buvo su trimis 
rutuliais. Tai buvo, taip 
sakant, Medici šeimos her
bas. Dabartiniai šio biznio 
pasekėjai naudoja tą patį 

j ženklą, kaipo tradicinį, įsi? 
'gyvenusį lombardo simbolį.

Sovietų vyriausybė sutei
kė' stalinines dovanas, po 
100,000 rublių, akademikui 
B. N. Jurjevui ir inžinieriui 
I. P. Braturchinui už heli
kopterio lėktuvo ištobulini
mą.

Viena helikopterio savy-< 
bių yra ta, kad jis gali sta
čiai aukštyn pakilti ir ly
giai stačiai žemyn nusileis
ti.*

Pirmasis stambus rupų 
mokslininkas M. Lomonoso
vas, kilęs iš vargingos vals
tiečių šeimos,jau 1754 me
tais pagamino mažiuką he
likopteri, kuris su laikrodi
niu mechanizmu kilo-tiesiai 
aukštyn. Lomonosovas įdė
davo termometrą į tą heli- 
kopteriuką ir leisdavo auk
štyn, kad galėtų sužinot oro 
šaltį bei karšti aukštumose.
SKIRTUMAI NUO PA
PRASTO LĖKTUVO

Paprastam lėktuvui rei
kia gana ilgos aikštės įsi
bėgėti pakilimui; tokios 
aikštės reikia jam ir nusi
leisti. Be to, paprastas lėk
tuvas turi gana sparčiai 
skristi, nes kitaip jis nega
lėtų ore pasilaikyti.- O heli
kopteris gali ir ant nedide
lio namo lygaus stogo nusi
leisti ir nuo jo pakilti. Ore 
helikopteris gali vienoje 
vietoje laikytis.

Nepavojingas helikopte
riui ir skraidymas bei nusi- 
leidimąs naktį arba ūkano
je. Helikopteris gali paleng-> 
vėle leistis žemyn, pats savo 
švyturiu nušviesdamas vie
tą, kur galima nusileisti.

Nors helikopteris nėra 
toks greitas, kaip kitų rū
šių lėktuvai, bet jis yra tin
kamiausia mašina asmeni
nėms oro kelionėms. Jis le
kia 150 mylių per valandą 
ir daugiau. Helikopteryje 

šinerijos dalių, negu auto
mobilyje, ir jis lengvai vai
ruojamas į visas puses — 
pirmyn, atgal, į vieną bei 
kitą šoną, aukštyn ar že-

Helikopteris tinka krovi
niams ir keleiviams gaben
ti. Jis gali laikytis ore kad 
ir už keleto iardu nuo že
mės. Tuo būdu, net helikop
teriui nenusileidžiant, sali
ma keleiviams išlipti kopė
čiomis, o kroviniai gali būti 
nuleisti virvėmis.
TIKRAI RUSIŠKAS 
IŠRADIMAS

Helikopteris yra rusiškas 
Išradimas. Garsusis rusų 
mokslininkas N. E. Žukov
skį su savo padėjėjais išra
do helikpotėrį dar prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą. 
Svarbiausia h e 1 ikopterio 
mechanizmo dalis tai vadi
nami šriubiniai sparnai -ro- 
torai iš viršaus. Tie sparnai 
taip įtaisyti ir kontroliuoja
mi, kad- tinka' aukštyn ki
limui, nusileidimui ir lėki
mui į visas puses.

tiėlikopteris neturi nei 
šalutinių sparnų nei pryša- 
kinių varomųjų, sparnelių 
(propelerių). Visą helikop
terio judėjimą atlieka besi
sukdami viršuj jo sparnai- 
rotorai. 1

Jurjevas 1910-1911 me
tais žymiai patobulino pir
mąjį išradimą ir jau tada 
buvo užpatentuotas jo heli
kopteris su naujaisiais pa
gerinimais. į

PATOBULINIMAI
Centralinis Sovietų Oro 

Jėgų Institutas nuo 1921 m. 
dar padarė eilę patobulini
mų. 1930 metais buvo pas
tatytas sovietinis TZAGI- 
EA-1 helikopteris. Tai buvo 
pirmasis pasaulyje toks he
likopteris, kuris iš tikrųjų 
galėjo praktiškai lakstyti. 
Jo lakūnas A. M. čeremu- 
chin tada pralenkė visus 
.pasaulinius rekordus.

Žukovskio vardo Karinio 
Skraidym. Akademijoj buvo 
išvystyti dar geresni heli
kopterių modeliai tarp 1936 
ir 1940 metų. O akademikas 
Jurjevas parašė ir paskel
bė spaudoj referatą, kuria
me moksliniai apskaičiuotą 
ir išdėstyta tos rūšies oro 
mašinų veikimas.

Sovietuose • jau statomi 
helikopteriai su dvejais vir
šutiniais varom aisiais- 
keliamaisiais sparnais, ku
rie vadinasi rotorais — vie
nas rotoras iš vienos pusės, 
kitas iš antros. Pasirodo, 
kad helikopteris su dviem 
rotorais kur kas sklandžiau 
laksto ir gali daugiau pa
kelti, negu su vienu rotoru.

Jurjevas savo helikopte-. 
rio veikimą ore parodė jau 
1912 metais, pasaulinėj lėk
tuvų parodoje Maskvoje.

BANDYMAI SVETUR
Suprantama, kad ir ki

tuose kraštuose buvo daro-, 
ma bandymai helikopterius 
statyti. 1923-1924 metais 
^ąumhaueris Holandijoje 
pastatė vieno rotoro heli
kopterį pagal tą patį planą, 
kaip Jurjevo.

Vokietijoj 1925 m. B. Co- 
chelle padavė aplikaciją už-t 
patentuot savo vienrotori- 
nj helikopterį. 1(926 m. ko
vo 16 d. sovietinio Lėktuvų. 
Instituto komitetas užpro
testavo, reikalaudamas ne
duot Cochellei patento. Nes 
Cochelles helikopteris buvo 
tiktai nukopijuotas nuo ru
so Jurjevo senojo modelio, 
net iš 1910 metų.

- Tais pačiais 1926 metais 
francūzds EtienHe Haumi- 
chene pareikalavo patento 
savo helikopteriui.

Pagaliaus, 1931 m., I. I. 
Sikorskis Jungtinėse Vals- 
tijosę prašė patento savo 
helikopteriui.

Sikorskio helikopteriai 
buvo sensacingai išgarsinti 
Anglijoj ir Amerikoj, bet 
visi, net naujausi jo heli
kopteriai yra pastatyti tik
tai pagal senąjį Jurjevo 
planą ir yra labai panašūs 
į sovietinį Jurejėvo helikop
terį kuris jau 1930 metais1 
puikiai skraidė, viršydamas 
visus panašius bandvmus 
pasaulyje. J. C. K.
KAI SENIAI ETHIOPAI 
TAPO KRIKŠČIONIMI?

Ethiopai tapo krikščįo- 
nimis neužilgo po Kristaus 
nukryžiavojimui, kuomet 
apaštalas Mateušas pasklei
dė ten Kristaus moksh 
Vienok Mussolinis su R 
mos .popiežiaus palaimiu 
karu ir medžiagine tam I 
rui parama, neseniai sk 
dė ir žudė fethiopus, nep 
sydarni jų taip seno kri 
čioniškumo. Tas paro 
kaip pildo Kristaus mok 
didieji valdonai, kuomet 
eina grobti svetimas šaL
3-čias puslapis- 
Laisve—Liberty Lith. Daily 
Pirmadienis, Geguž. 19,
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”FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis
* * * (APYSAKA). * ★ *

——- i m Parašė Petras Cvirkg—
»

ti bažnyčią, jau tada, kai šaukdavo pil
nu balsu, veidas išblykšdavo, kaktoje iš
šokdavo rumbios gyslos, kada jis mėty
davo rankas, kaip didelio orkestro diri
gentas, ir pilna sauja braukdavo nuo 
kaklo stambiu^ prakaito lašus.

Parapijoniš jis dažnai išgązdindavo la
bai netikėtai, žiū, klebonėlis primerks 
abi akis, tylės, alsuos visu kūnu, sunkiai; 
lėtut-lėtutėliai, jo veidas pasikeis, tarp- 
raukšliai pradės švitėti įsimušusia pra
kaito drėgme—žinokit, kad šiandien jis 
bus piktas. Jr staiga, lyg vėjozsūkurio 
supurtytas medis,—svies pirmąjį žodį: 

—Paleistuviai!
Paskum klausysis nutilęs to baisaus 

aidO) kuris griausmu atsimuš nuo: visų 
^piliorių, nuo lubų ir grįš su kugždėjimu^( 
davatkėlių vos girdimu raudos ošimu; Jei! 
kaip, pasitenkins ir tuo vienu šiurpiu 
žodžiu, ir, lyg negerai padaręs,: susi- 
krims, palenks galvą, jau pasikeitusiu, 
ataušusių balsu ims gražiai mokyti, pa
sakos apie Galilėjų, Sodomos žuvimą,’ 
tvaną.

Nebuvo klebonui svetimi Dievo dova
na—poezija, ir jis kartais nupiešdavo 
tuos takus, kuriais vaikščiojo pranašas, 
tą alyvų darželį, kur Petras tris kartus, 
užsigynė, paskum, netekęs ausies, vėl ją 
prilipinus šventu tikėjimu—-greitai at
augo. Paklodavo pavapijonims po šonu 
penezaręto ežerą ir leisdavo žvejams iš
traukt apstų žuvų derlių. Viena užma
čia klebono pamokslų įspūdingumą ma
žindavo, ir tai atsitikdavo lyg tyčia sek
madieniais... Šeštadieniais, klebonijoje, 
pas teisėją a*r Barniškį, smagiai eidavo 
proferansas, dvidešimt viena, ir kompa
nijų išsiskirstydavo tik paryčiu. Klebo
nas tokiais atvejais pamokslų naštą už
dėjo vikarui ir, tik šiam ligonio patept 
išvažiavus, susirgus ar užkimus, noroms 
nenoroms tėvelis turėdavo lipti į ambo
ną ir pavaizduot pragaro, ugnį, dangaus 
grožybes, žmogaus menkystę prieš Visa- 

.galį. Po tokių šeštadienių klebonui, lyg, 
tyčia, lįsdavo į galvą lošimo smulkme
nos,. kortos metimas, nulėmęs jo nenau
dai partiją. '

Pradės klebonas mieguistą pamokslą, 
užmirš praeitą sekmadienį kalbėjęs apie 
Kainą ir Abelį, apie brolžudybę, vėl už- 
ves tą patį, o čia dar, lyg kokia uodega, 
pasipainios vakar blogai paeitas tūzas, 
kad pagalvos sau pamokslininkas: — 
Kvailas,, domine! Reikėjo mušt svetima, 
—tūzą pasilaikyt!

Ir klebonas gerą valandėlę apsvarstys, 
ar dvidešimt vieną lošiant, septyniolika 
gavus galima rizikuoti vienu traukimu, 
priperkant, ar visuomet sakyk—sau. Ne, 
—pagalvos,—nereikia duot kortos iš vir
šaus,—mato.

Pajus staiga pamokslininkas parapi
joms seniai į jį ajds išsproginusius, se
niai laukiančius išganingo žodžio,—atsi
peikės, vėl paims apie Kainą, Abelį ir už
baigs apie sūnų palaidūną. Paskum greit 
vjsus. peržegnos, perskaitys užsakus ir 
baigta. Ilgų ceremonijų -klebonas neda
rydavo. Jeigu tik jis bažnyčioje pasilik
davo,:—kažkaip, pagal temperamentą, 
viskas baigdavosi per valandą. Spėdavo 
ir keliasdešimt nuodėmingų išklausyti,* 
padalinti komuniją,—o mišios taip grei
tai, kad;—čia* Dominus, mea culpa ,čia 
pakylėjimas, pamokslas,, ir parapijonys,". 
nespėję persižegnoti, žiūrėk,, visi laukuo- 
sna išguro^ aplink šventorių slankioja, 
arba nuo bonkelės smalką trina.

Svečiui apsilankius, jis tuojau prade-1 
davo taip dejuotį taip skųstis, zkad jį ap
vagia, apvalgo! visokii giminės^ svečiai, 
kad1 jis beveik elgeta^ visi jį skriaudžia...

Po šitokių pasipasakojimų, žinia, kad 
kiekvienas taurus svečias stengėsi kuo 
greičiau iš klebonijos pasprukti.

Klebono nevalyvumas gal kam ir nebu
vo prie širdies, ypatingai jauniems, ka
valieriškiems kitų apskrities parapijų 
kunigaiųs, ,bet apylinkės žmonės jį pa
kentė.

Iš davatkėlių už bažnytinius patar
navimus tėvelis ėmė* ne tik sidabru, bet 

. ir namų, apyvokos daiktais. Kartais jiam 
priteikdavo norago, ar skieto,, ir už mik 
šias> krikštą, paėmęs sutartą sumą, je> 
gu< dar kas1 šūi. ašaromis dbrėdavosi, at
šaudavo? ' 11 j!

‘ įBus daugiaw>• /

(Tąsa)
—A, atleiskit! — sake klebonas prišo

kęs pakelti graborių, — per tuos darbus 
neprisiruošiu pataisyt. Aš jums kėdę!..

, —bet klebonas apsidairė—laisvos keikės 
niekur- nebuvo- matyt: dvi ar trys stovė
jo* pasieny apkrautos knygomis, vienoje 
papilta išgvaldytų aguonų, galvų, ant ki
tos—perpjautas sūris, siūlai ir dar vi
sokių daiktu.

—Prieš šventes betvarkę pasidariau, 
domine! — sakė klebonas, priejuoste 
šluostydamas veidą. — Malonėkite tūpti 
ant lovos.

Prieš sodindamas graborių ąnt lovos, 
klebonas, pamygęs rankomis čiužinį iš
bandė lovos patvarumą. j

—Možuoį. domine...
. Apsidairęs po. kambarį, graborius ga-. 
Įėjo* pastebėti keistą dvasiško tėvelio sko
nį ir vidaus įrengimo linksmumą. Grin
dys nors, ir dažytos, bet su tokiais dide
liais įvairių spalvų plėkais, dar didės*- 
niais tarplenčių plyšiais, kad viename 
kampe- pastebėjo iškilusią žolę, pakam
pėm pristatyta begalės didelių ir mažų 
bonkų, aprištų skudurais, kaip vaistinė
je-; ant paprastų vinių kabojo įvairūs- rū
bai ir vieni kazokiški, keistai pamauti 
batai, puspadžiais į viršų. Kitoje sieno
je buvo įbesti elnio ragai, ant kurių ka
bojo didžiuliai raudonos spalvos kaili
niai, o iš po> jų kyšojo senoviško pistolie- 
te- vamzdis. Kas keisčiausia, sienose ne
buvo matyt jokio dieviško paveikslo, gal' 
tik vienas, atkritęs kampe, sudurtas su 
skarda, iš mažų pušų luobo padirbdintu 
rėmu, senas, labai nunešiotas paveikslas, 
kad- Išganytojo visai nebuvo matyt, o 
tiktai baltos, kryžmai, išskėstos,: rankos 
ir baisi žydo galva. Visa tai Krukas pa
stebėjo vienu žvilgsniu ir kiek vėliau ne
tyčia nuošaliau, kampe, po nudžiūvusia 
oliandra, įžiūrėjo statulėlę, tačiau, kaip 
Krukui rodėsi, jį bpvo užvožta bąronine 
kepure, taip kad tik žaltys po kojom 
rangėsi.

Klebonas nebuvo toks keistuolis. Kom
paniją, šposus mėgo, bet vis dėlto, dėl sa7 
votiško gyvenimo būdo, nežiną jo jr ne
matę jo kasdieniškos-buities galėjo stebė
tis. Klebonas spėdavo atlikti bažnytines 
pareigas, rūpintis pavyzdingu vištinin- 
ku, dideŲfi runkelių lauku> olandišku bu
liuku, kurį išraše iš užsienių ir tuokė 
apylinkės karves. Klebonas daugiau tu
rėjo reikalų su Žemės Ūkio Rūmais, ne
gu su konsistorija, Kunigų Kurija. Po 
truputį tėvelis kultyvavo visas agrono
mijos ir ūkio šakas. Seimo laikais spėjo 
griebtis politikos; per mitingą rinkoje 
siisistumdėfcu priešų partijos oratoriais, 
lazdbmis apsitalžė...-

Kiek vėliau jię susikirto su* savo, vys
kupyste, ir pasklido gandai, kad klebo
nas agituoja už ^socialdemokratų sąrašą. 
Blivo kalba apie jo degradavimą ir per
kėlimą į mažą parapiją. Skandalas bai
gėsi tyla,, bęt po to klebonas įniko į ūkio 
reikalas, pasidarė aršus bitininkas, viš
tų augintojas. Savo pamoksluose pra
dėjo teikti daugiau agronomiškų panao- 
Hymn, negu dvasios peno*. Jo pamokslai 
ėmė sutraukti apsčiai jaunimo, ir baž
nyčia dažna* nuūždavo nuo didžiojo al
toriaus iki vargonų šiltu juoku. Kartais 
jis pradėdavo visai netikėtai:

—Avys ir avinai! Ko jūs 
girsti, ko vėpsote?

Patraukęs -pečius, klebonas 
vo kumštį,, ir šūktelėdavo:

—Kas ten klega Dievo

x ¥ American Re4 Cross Photo
Two homeless youngsters in a Dlspiaoed Persons camp near Berlin, Ger- 

■ many, beam, at the contents' of Junior Red Cross gift, boxes, sont to. them 
by America’s school children. ,

PHILADELPHIA, PA

norite iš-

nuleisda-

pamuose?
Lauk, piemenys!

Arba jeigu jam vėl kitokia 
būdavo, gerai pavykdavo sėklinių dobilų, 
kiaušinių* pardavimas, gerai sekdavosi 
darbas jo pieninėj, jis pagrąžydavo ran
ka ranką šyptelėdavo, aplinkui meiliai, ir 
tėviškai ir, peržegnojęs, garsiai 
pliaukštelėjęs Evangelijos knyga, pasa
kydavo-:

jota mergos, mergelės L. Kai žiū
riu į jus, žalios rūtelės*—graudu darosi... 
Gaila jūsų jaunų dienelių. Dabar—kas- 

Z& jttmsP—vakaruškos, kavalieriai.... Kas 
Eft jūsų bus po* dešimties, dvidešimties 

metų... kviėtkelės;..
Ir čia užgiedos, užsuks klebonas:
—Diena'rūsti, diena ana, — pavers 

svietu į peleną...
' Mokėdavo klębonas ir stipriai virkdin-

nuotaika

at-

Įspūdžiai iš Veikalo 
“Lietuvos Žiedai”

• I
Pastebėjome, kadi Brookly- 

ne Aido' Choras vaidins ope
retę “Lietuvos žiedai,” tai pa
sitarėme su d-ge Merkiene 
apie tai, kad Būtų įdomu ją 
pamatyti. , Merkienė sako, 
kad pasiteiraus sūnaus Alber
to, jeigu tik jam laikas leis, 
tai1 jis automobiliu nuveš. 
Pasitaikė, kad šis sekmadie
nis pas mus buvo liuosas nuo 
susirinkimų.

Štai ir gegužės 11 d., sek
madienio rytas, diena labai 
graži. Pusė po,; 10-tos vąlan- 
dos Albertas Merkys jau ir 
pas mus, kartu Merkienė ir 
Kavalčiuk, susėdame ir va
žiuojame į Brookly.ną. Oras 
geras, diena graži, kelias tie
sus ir platus, o jau tie pa
vasario: vaizdai,: toks gyvas | 
žalumas, 
mas, kad 
gerėti!

Rodosi, 
plačiau pasikalbėti, kaip jau 
lendame į Holland tunelį, 
kuris po apačia Hudson upės 
išveda į New Yorko didmies
tį. *Bei -pavažiavus kelis de- 
sėtkus mastų, žiūrime, kad 
priešakiniai automobiliai sto
ja. O kas čia dabar pasida
rė? Pagal įstatymus tunelyj 
nevalia lėtai važiuoti, ne tik 
stoti. Albertas sulaikė ma
sink, vėliau kartu su kitomis 
išsuko į kitą liniją, žiūrime, 
kad priešakyj stovi vienas 
automobilius, matyt, jam kas 
atsitiko. Pavažiavome antra 
linija- ir policininkas moja 
ranka, kad galime sukti at
gal į. pirmesnę liniją, o iš 
priešingo"/galo atskubėja spe
cialus vežimas,; kuris turės iš
traukti tą automobilių, kuris 
sustojo ir tunelyj sulaikė va
žiu otę.

New Yorkas* o šilai ir 
Brooklynas, jo dalis. Alber
tas važiuoja kaip namie, ma
tyt, gerai žino kelią, pasuko 
šen ir ten ir štai jau prieš 
mūsų? akis namas su užrašu 
“Laisvėj’

Laikas 
lantfos. Pasirodo, kad- viduj 
dar būta dviejų draugų, ku
rie atrakino duris, mus įleido 
ir prasidėjo pasikalbėjimas. 
Nagi, atsilanko ir drg. A. Da
gys, seniau gyvenęs Phila
delphijoj', na,: tai. jis, dabar tu
ri būti. mūsų vądas, kad nu
rodyti kelią, į svetainę, kur 
bus. vaidinama operetė “Lie
tuvos žiedai.”

Jis pirm to užkviečia į lie
tuvišką .valgyklą, užsako vi
siems skanius pietus, už ką 
jam didelis ačiū. Pasi valgę 
leidomės linkui vaidinimo vie
tos, t— Sch-waben* Hali, štai; 
ir ji, dą« anksti, bet jau. ren
kasi pu'blika, susipažįstame su 
Feiferiąis. Jau ir Sukniai čia. 
ir daugiau pažįstamų*, i Ren
kasi publika, atvyksta V. Va- 
lutes *;«• Wilkes-Barl-e, ; štai

tas .gelių žydeji 
negalima nei atsi-

nesuspėjome nei

jau po Į-mos va

Norwood, Mass.
Draugo Leono Prūseikos 

prakalbos suteikė daug pa
inokų iš abelno šiandieninio 
gyvenimo. Vietos pažangieji 
lietuviai'' suteigė dienraščiui 
Vilniai paramos aukomis, se
rais ir prenumeratomis apie 
$100. \

Dainų programą gražiai iš
pildė dainininkai Akvilia 
Siaurytė iš Dorchesterio, Ig. 
Kubiliūnas iš S. Bostono ir 
Norwoodo Vyrų Choras, Pia
nistė IzabeI Kugel akom
panavo solistams. • Visiems 
dalyviams draugiškas ačiū.

Aukojusiųjų vardai: Wal
ter Mažeika aukojo $10 ir 
Nelė Grybienė* $5:; po $2- au
kojo: Ona Zalubienė, J. Cas
per, Julia Družienė, J. Kra
sauskas ir Draugas.

Po $1: A. Aliukas, J. GaL 
gauskas, J. Dovidonis, V. ži- 
laitis, J. Aleksiūnas, P. Ku
ru lis, K. Astramskas, A. Gri- 
gūnas, E. Kurulienė, A. Za» 
ruba, M. Sadauskienė, J. Gry
bas, M. Trakimavičienė, M. 
Navickiene, J. Valma, K. 
Valma, S. Karol ir M. Užda- 
vinis.; po 50c: J. Budrevičius,

ii: draugė Paukštienė, sesuo 
drg.. Kovalčiuk. žmonių vis 
daugiau renkasi. S. Sasna 
pardavinėja brošiūrą “Salo-, 
mėja Nėris,” kuri, tik iš spau
dos išėjus.

Ant estrados pasirodo P. 
Buknys, šio parengimo pir- 

paprašo publiką 
Jis trumpai pa- 
opeTetę “Lietu- 
na, ir garsina

Buknys, 
mininkas, ir 
nusiraminti, 
aiškino apie 

žiedai,” 
kitą iš vietos ir apy- 

> būsimų parengimų, 
įsigyti bilietus, 
operetė ir vaidinimas

Manau, kad ne vien man

keletas brooklyniečių. 
laikas ir bėga besikal
si! draugais ir draugė- 
su kuriais teko man ir

vos 
vieną, 
linkės 
ragina

Ųati
man patiko, žinoma, buvo ma
žų trūkumų. čia nesiimsiu 
veikalo ir vaidinimo aprašy
mo, nes Laisvės Reporterio 
tai jau buvo plačiai aprašy
ta.
bet visiems veikalas priminė 
mūsų jaunas dienas Lietuvoj. 
Taip ir matai jaunimą, susi
rinkusį į vakaruškas, kur ar-- 
monistė groja, % 'jaunimas 
linksminasi.

Užsibaigus vaidinimui ir vėl 
susitijdmai su pažįstamais ir 
naujos pažintys. Štai Ona 
Stelmokaitė, o čia ir Mildred 
Jamisoniūtė, o ten ir daugiau 
iš Newark o Sietyno narių, čia 
vėl 
Taip 
bant 
mis,
Merkienei matytis laike kovo 
mėnesį įvykusių suvažiavi
mų. Besikalbant su V. Paukš
čiu, nagi prieina kaip ir 
matyti veidai. Klausiu;:* ar 
tai nebus dd. Adeikiai? Sa
ko, kad. jie, ir tuojaus juos 
pakviečia. Tai seniau gyvenę 
Philadelphijoj. Smagu buvo 
juos matyti ir prieteliškai pa
sikalbėti.

Na, bet ir laikas jau grįžti 
atgal į namus. - Išėjome iš 
svetainės visi smagūs ir pa
sitenkinę, kaip vaidinimu, 
taip ir iš susitikimų su drau
gais. ir draugėmis, Mūsų “šo
feris,” nors gerai pasišoko, 
sušilo,, bet faunas ir stiprus 
vyras jaučiasi gerai. Mašina 
jo klauso. Taip laimingai ir 
pasiekėme namus,

P. Walaritienėk

Sveikatos Apsaugos 
Įstaigos Apskrityje

LAZDIJAI.—Eilėje apskri
ties vietų tarybų valdžia at
kūrė ir • naujai, organizavo 
sveikatos apsaugos , įstaigas. 
Felčerių-akušerių punktas ati
darytas Kapčiamiestyje. Vei
sėjuose pradėjo veikti ambu
latorija—izoliatorius. Per pir
muosius stalininio penkmečio 
metus, o taip pat ir šiemet or^ 
ganizuota eilė sveikatos ap
saugos punktų, tame skaičiuje' 
Šventežeryje ir Būdvietyje. 
Prte apskrities sveikatos sky
riaus, dirba naujai sukurtąs 
motinos ir vaiko konsultacijos 
punktas . Ligi, metų pabaigos 
apskrityje pradės 
naujų > sveikatos 
įstaigų. \ >

darbą .ęilė 
' apsaugos
.... v

/ \ \ > 
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Ka
jau 
or-

K. Blažionis, ' S. Budrevičie- 
nė, M. Krasauskienė, B. Sar 
rapienė ir Q. Zarubienė. Vi
siems prisidėjusiems su auką 
nuoširdus ačiū!

Vietos žymii veikėja — tea
trų vaidintoja Elzbieta 
rol — po sunkios ligos 
pradėjo ir vėl dalyvauti 
ganizacijų, parengimuose.

Sunkiai serga draugas Vik
toras Kroli, taipgi susirgo Ch. 1 
Blažionis. Tai vis pažangių
jų organizacijų nariai. Lin
kiu kuo greičiausiai pasveik-

Norwood© Vyrų Choras pa
keitė muzikos mokytoją.' Pir
miau turėjo kitatautį, dabar 
pasisamdė lietuvį Stasį Pau- 
rą iš So. Bostono. Su Pau
ra jati turėta pora pamokų. 
Vyrai pasitenkinę Pauros mo
kymu, rodo gražaus progre
so dainavime. Vyrai, mylinti 
dainą, turi ateiti ir prisidėti 
su savo, balsais. Žvalgas.

Mėnulis yra 49 kartus 
mažesnis už žemę.

telephone 
STAGG 2-8048'

RONKONKOMA 
8684

MATTHEW P. BALLAS *
1 x (BIELIAUSKAS)

, Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. ' BROOKLYN. N. Y

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką prąlejsti, pasilinksminti ir pasišokti, užeirta 
pas “Green Star Bar and Grill;” nes žino, kad, visados bus patenkinti;

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brookjyne

4 PĄRĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro).

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-8696

BROQKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGONAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8678

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

i 328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. Evergreen 4-8054

MIKE LEEPUS 
324 Devoe Sfreet 

\Brooklyn, N. Y. 

TeL EVergreen 4-8008

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) '

Laidotuvių
Direktorius

Liūdesio valandoj Kreip
kitės prie manęs* dieną, 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkintu.

1113 Ml Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

TelMonw4 Popla» UIS*
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kuopa surengė prakalbas. 
Kalbėjo L. Prūseika, Vilnies 
redaktorius, iš Chicagos. Jis 
nuosekliai nupiešė žalą, ku
rią daro mūsų šaliai ir pasau
liui bendrai naujo karo kurs
tytojai.

*

ir apie žalą, ku- 
Amefikos Lietuvių 
jos pasekėjai su

’r; ”<•!'

, Kalbėjo 
rią daro 
Taryba ir 
savo priešMietuviška politika.

Klausytojų buvo atsilankęs 
geras būrys ir visi buvo pa

E ” 
IMF'

F. W. Shalins 
(Shalinskaa) 

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

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

Naujas Išradimas!
Deksnjo Galinga Mostis, naujai sudaryta ir pagerinta. Ji sudaryta iš 

► skirtingų pasaulio kraštų girių laukų ir kalnų skirtingų šaknų, ir bran
gių aliejų. Deksnio Galinga Mostis yra vienatine pasaulyje šiuo vardu mes
tis. Ji galingai šildydama, tarytum saulės spinduliai, stebėtinai greitai pa
lengvina ir prašalina skausmus. Užtikrinam pasekmes ar pinigus gruzinam.

Ji prašalina RANKŲ IR KOJŲ SKAUDĖJIMĄ, RANKŲ IR KOJŲ TIR
PIMĄ, ŠALTI, DIEGLIUS, NUOVARGI IR REUMATIŠKUS SKAUSMUS.

Atsimink,*kad sveikata yra tavo didžiausias turtas pasaulyje! Netekus 
sveikatos nemiela nei gyventi. Tu esi pats kapitonas ant savęs ir savo svei
katos, tad turi rūpintis salimi, niekas kitas nesirūpins apie tave, niekas 
kitas neprivers tavęs jiega prižiūrėt sveikatą ar vartoti vaistus, tik tu pats 
savo valia gali tą padaryti. Matai ir girdi kaip žmonės kožną dieną keliau
ja pirm laiko į grabą. Daugelis iš jų yra garsingi ir turtingi pasąulio vyrai 

' ir moterys. Priežastis, jie peržengė sveikatos ir gamtos įstatymą. Mirtis 
nežiūri skirtumo, ima visus lygiai, nuo kopūsto galvos iki pat karaliaus, 
kurie tik nepildo sveikatos įstatymo. Gal sakysite, neturite laiko prižiū
rėt savo sveikatą, gal neturi laiko vartoti Deksnio Galingą Mostį, bet lai
ko turėsi sirgti ir gal mirti, jeigu atidėliosi prižiūrėti savo sveikatą. Svei
kata yra tavo didžiausias turtas pasaulyje. Kitų turtų nė vienas nenusinešė, 
eidamas 6 pėdas po žeme, turtus paliko broliui, seserei ir-giminėms, — pa- 

. liksi ir tu, jei nesisaugosi.
'Senas ir teisingas prožodis sako: kas’ tepa, tai tas ir važiuoja, tai, jeigu 

nori važiuot, tai ir tepk ir vėl tepk su Deksnio Galinga Mosčia. Dėl per
sitikrinimo, talpiname nekuriuos žmonių laiškus, tikrus ir teisingus, ku
riems pagelbėję Deksnio Galinga Mostis. Mes tokių laiškų aplaikom dau
gybę. Prašome pasiskaityti: /

Prašau greit prisiųsti Dekens Ointment 6 kenuKus, per C. O. D. Pripa
žinom, labai yra gera mostis, mano mamytei labai gelbėjo.

Pranė Macienė, 656 E. 131st St., Cleveland 8, Ohio.
įp Tamstos prisiųskite vieną baksą Deksnio Galingos Mosties. Ištikrųjų 

suradom, kad labai yra gera, kaulų ligą turėjau per 20 metų; kai pradėjau 
su Deksnio Galinga Mosčia tepti, sumažėjo mano skausmas. Labai ačiū už 
mostį. Su pagarba, Mrs. M. Liaudanski, 4752 Stiles St., Philadelphia, Pa.

AŠ girdėjau pagyrimą apie jūsų Galingą Most}. Atsiųskite tuojaus man 
• 2 dėžutes C. O. D. — Mr. John Belski, 2717 Carrollton St., Saginaw, Mįch.

AŠ jieškojau daugelyj aptiėkų Deksnio Mosties 'ir negalėjau surast, tai 
malonėkite man atsiust 2 dėžes, aš 1$ metų atgal turėjau pasekmes su 
jūsų mosčia.—Mrs. N. Ledek, 58 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Man patarė mano draugas apie jūsų pasekmingą mostį; malonėkite man 
atsiust tuojau 1 dėžę C. O. D. — Mrs. Tony Simon, 64 Asgood Ave., 
Mexico, Me.

Per daug metų aš pasekmingai vartoju jūsų mostį nuo reumatiškų skaus
mų ir nuovargio, dar kad loska atsiųskite man dėžę jūsų mosties — De- 
kens Ointment. — F. E. Opocka, 699 N. Ciintori' Ave., Trenton 9, N. J.

Prisiųskite man J Kanadą jūsų Mostį, mano gerės draugas buvo atvežęs 
Galingą Most} iŠ Suvienytų Valstijų į Kanadą’ ir kuri man nepaprastai pa
gelbėjo, tai tuojaus atsiųskite man vieną didelę dėžę. — L. Chikinskas, 
9001 De Teck St., Montreal, P- Q., Canada. • • • '

Malonėkite man tuojaus atsiųsti 2 dėžes, vidutines, Dekens Ointment. 
Vartodama jūsų mostį aplaikiau stebėtiną pėgėlbą, dė? mano skausmų, -r- 
Mrs. Walter A. Kolodztej, 230 Garden St., Forestville, Conn.

Mano tėveljs turi reumatizmą, labai blogą, niekas jam negelbsti, kaip tik 
Dekens Ointment. Malonėkite tuojaus prisiųsti 1 dėžę C. O. D. —

. Mrs. Sophie Hughes, Elm Street, Baldwinsville, Mass.
Mes naudojam jūsų most} per daugelį metų ir esam užganėdinti šimtu 

procentų. Su aukšta pagarbą, John Sandusky, R. 2, Volga, W. Va. ,
Reikalaukite savo aptiekoj ar pas agentą, o jeigu nėsirastų tamstų mies

te agento arba negalėtumėt gauti aptiekoj, Įąi siųskite užsakymą tiesiog 
į mūsų labaratoriją?

PASARGA: Neimkite nei jokių kitų pasiūlymų, bet visada reikalaukite 
ir žiūrėkite, kad būtų užrašyta: _____ s________ ' x _
^ai ‘tik taip aplaikysite tikrąjį 
Dekens Ointment. - — . - .

Pinigų nesiųsk tik parašyk savo vardą, pavardę ir antrašą ir pažymėk 
už kiek ir kiek Deksnio Galingos Mosties reikalauja m pasiųsk mums šitą 
pagarsinimą, užmokėsi pastoriui C. O. D., kada atneš Galingą Mostį. 
Reikės primokėt kelis centus už persiuntimą.

.....Deksnio Galinga Mostis
/  Deksnio Galinga Mostjs

.....Deksnio Galinga Mostis 

.....Deksnio Galinga Mostis
Vardas ir pavardė .......................................
Gatvė ir numeris............ ............................
Miestas 
DEKEN’S OINTMEN^ČO. r. o. box tics, Newark, n. j.

tenkinti kalbėtojo išvedžioji
mais. Pranciškonai “tėvai” 
norėjo pakenktu prakalboms, 
tai visiems lietuviams siunti
nėjo laiškus, kviesdami į jų 
misijas. Bet gražiai žmonių 
atsilankė pasiklausyti L. Prū- 
seikos prakąlbų.

Padengimui lėšų surinkta 
$24 aukų. Gauta keli Vil
niai nauji skaitytojai ir ne
mažai Šerų parduota. J. 
Ant—tis pirko net už $300. 
Prakalboms svetainę davė Šv. 
Baltramiejaus Draugystė. 
Prie jos priklauso ir kunigai, 
ir buvo tokių, kurie nenorėjo 
'svetainę duoti, bęt demokra
tiškai ir sveikai' mąstanti na
riai paėmė viršų. Taip ir 
reikia. Kaip progresyvių, 
taip ir katalikų darbo žmonių 
reikalai yra bendri1 ir todėl 
reikia išgirsti ir darbininkiš- 
kas-depiokratiškas prakalbas.

Antru atvejų Prūseika kai-, 
bėjo apie 400 metų lietuviš
kos knygos sukaktį i'r tą ro
lę, kurią Amerikos* lietuvių 
tarpe suvaidino Lietuvių Li
teratūros Draugija ir ben
drai demokratiška spauda.

S. Carolinos valst. žmo
nės demonstruoja prieš ren- 
dų pakėlimą. ‘ \

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

, Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenuė

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

DEKEN’S OINTMENT lietuvis Piano 
tuneris

1- oz. ....... 75c
2- oz........ $1.00
4-dz. ...i.. $2.00

16-oz......... $5.00

Valstija

CHICAGOS ŽINIOS
ĮDAINUOS LIETUVIŠKUS 

REKORDUS
J. Juodaitis Aukojo Tam 
Tikslui $100; kiti
Aukoja Lėšoms Padengti

Daug žmonių reikalauja 
lietuviškų rekordų. Kur duo
damos lietuvių kalba radijo 
programos, lietuviški rekor
dai reikalingi dažnai pasitai
kančias programose spragas 
užpilUyti.

Daugelis žmonių taipgi no-' 
ri lietuviškų rekordų namie 
turėti.

Didžiulis Chicagos LKM 
Choras, kuris jau gerai pa
sižymėjęs dainavimu, ruošia
si įdainuoti keliolika lietuviš
kų dainų į rekordus^

Tatai betgi daug atseina. 
Gerai rekordais įdainuoti rei
kia specialiai tam įrengtos 
studijos. Tos studijos labai 
brangiai ima už pagaminimų 
rekordų.

žinant svarbą to reikalo, 
jau suskubo chorui pagalbon. 
J. Juodaitis, darbštus Chica
gos lietuvių progresyviame 
judėjime, jau paaukojo $100 
tam tikslui. Keli kiti paau
kojo po 10 ir po 5 dolerius.

Norintiems <tokių rekordų 
patartina išanksto jų užsisa
kyti pas LKM Chorą. Su- 
prant.ama, reikia už juos už
simokėti. Užsisakymas be 
mokesčio mažai reikš, nes 
reikia už studiją ir už paga
minimą rekordų sumokėti iš 
anksto.

Krautuvės irgi gali’ užsisa
kyti rekordų. Tikrai neži
nau jų kainos, bet rodos bus 
tokia kaina, kaip paprastai 
yra geresni rekordai — apie 
$1.50 ar $2.

Choras mano įdainuoti to
kias liaudies dainas, kaip:

“Tykiai, tykiai Nemunėlis 
teka” ir

“Karvelėli Mėlynasis.”
Taipgi kelias kovingas dai

nas, kurios labai gražiai’ 
skamba.

Egžąminubjam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

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

NewArk i, j.
HUmboldt 2-7964 

wwiiiiim

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krąjąvusj 
sudarau su arpe-® 
rikoniškais. Rei-f® 
kalui esant' 
padidinu tokioj, 
dydžio, kokio pa-W 
geidaujama. Tai- nS 
pogi atmaliavoju ” 
įvairiom spalvom.

Kampai Broadway Ir Stone Avė, 
prie Chauncey St,, Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marionr St., Brooklyn, 

Tel. ULenmore 5-6191

Perbudavbja pianus iŠ di
desnių j mažesnius, Spinėt 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius ieikaiftigūs pataW- 
mus ir'nulekeriuoja.

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

' Turinti radijo setus gali 
prijungti tam tikrą pridėčką 
prie jų ir groti rekordus 
elektrizuotai. Daugelis turi 
tokius radijo setus, kuriais 
galima groti ir rekordus. Vi
'S! norime savo namus palinks
minti gražiomis lietuvių dai
nomis.

Tą progą jums duos LKM 
Choras, • įdainuodamas eilę 
gražių dainų.

Būtų gerai, kad norintieji 
rekordų prisiųstų iš anksto 
kiek pinigų, o kai rekordai 
bus padaryti1, tuoriiet jie gaus 
juos.

LKM Choras bus dėkingas 
tiems, kurie aukomis povėms 
šį svarbų darbą.

Gražius lietuvių dainas my
li, ir kitataučiai. Rekordų 
pagaminimas dėįto būs sykiu 
ir lietuvi^ dainų išpopuližri- 
zaviipas. Nėra hbėjohės, kad 
ir kitataučiai - pasinaudos to
mis dainomis.

Amerikos lietuviam bus ge
ra proga užgirsti1 šį didelį 
ir gerai išlavintą chorą dai
nuojant ir kitur, ne vien Chi- 
cagoje, įsigijus jo įdainuotus 
rekordus.

Choras stropiai prie to ruo
šiasi. Pastaruoju laiku jis 
dar padidėjo. Nemažai jau
nų žmonių su gerais balsais 
įsirašė. Senesnių dainininkų 
sugrįžo. Galima drąsiai sa
kyti, kad jo rekordai bus pir
mos rūšies.

Skaičių tų rekordų choras 
darys sprendžiant pagal rei
kalavimus. Jau’yra nema
žai reikalavimų, jei bus dau
giau, padidins skaičių., re
kordų, kad visus norinčius jų 
aprūpinti. e

Jūsų atsiliepimas tuo reika
lus dėlto yra svarbus.

Rašyti galite choro sekre
torei :

Olga Martin
3116 So. Halsted St.
Chicago 8, Ill.

Rėmėjas.

Žinios iš Lietuvos
Atsistatančioje Kelmėje

RASEINIAI. — Vokiškieji 
grobikai sugriovė ir išdegino 
Kelmę.

Tarybų valdžios paramos 
dėka miestelis kyla naujam 
gyvenimui, Pirmiausia čia bu
vo sutvarkyti mažiau apardy
ti namai, kuriuose įsikūrė 
įstaigos, apsigyveno dirban
tieji. Tuojau buvo įkurta 'gim
nazija, kurioje dabar mokosi 
567 jaunuoliai, t. y., apie 200 
daugiau, ritegu buržuazinėje 
Lietuvoje. Veikia taip pat va
karinė suaugusių progimnazi
ja^ kurią lanko 217 tarnauto
jų ir darbininkų. Miestelyje 
ir valsčiuje veikia 17 pradi
nių mokyklų, bibliotekos, klu
bai - skaityklos.

Pačiame miestelyje jau pa
statyta daugiau kaip 50 naujų 
gyvenamųjų namų. Trobesių 
statyba sparčiai vyksta ir apy
linkėse, kuriose jau išaugo 
daugiau kaip 150 naujų pa-

PRANEŠIMAI
CLIFFSIDE, N. J.

LDS 115 ir LL;D 77 Wp. rengia 
balių- vakarienę, geg. 18 d, K. Ste
ponavičiaus salėje, 344 Palisade 
Ave. Pradžia 3 vai. dieną, vakarenė 
7 v. v. Alus laike vakarienės dykai. 
Įžanga $1.50 asmeniui. Dalis pelno 
skiriama Liet. Laisvės Radio Kl. 
Programos palaikymu!. Tad daly
vaudami šiame cliffšidieČių parengi
me, atliksite gražų kultūrinį darbą 
Laisvės Radio Kl. Programų palai*- 
tymui. Pąsimatyšime 18 d. geg. 
Kom. , (114-115)

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR;, 
Newark,‘N.Ji

Į Tel. MArket 2-5172
, • >. x <• >’ »

‘ ' "u. i,ir* 

statų. Čyyehtojai gavo iš vals
tybės įiąškolds plfyij£ąis ih da\ų 
giąii kaip* 16,001) feubfeitį meti 
rų statybinės ,miško medžią? 
gos.

Penkiasdešimtosios Metinės
50 metų sukanka šiais me

tais ' Vilniaus respublikinei 
Tastero stačiai. Stotis įkurta 
1807 metais, ir dešifntis metų 
jai teko dirbti sunkiausiomis 
sąlygomis. Viename ir tame 
pačiame ankštame kambaryje 
buvo gaminama Pastėro vak
cina, čia pat buvo skiepijami 
ligonys, ir dar buVo laikomi 
g y v U 1 i ai eksperimentiniams 
tikslams. Stotis Smarkiai nu- 
kėntėjo vokiečių Okupacijos 
metu; buvo sudegintas moks
linis archyvas, visų padarytų
jų bandymų irezultatai.

Išvadavus Tarybinei Armi
jai Vilnių Jš vokiškųjų, oku
pantų, Pastero stotis buvo pri
jungta prie naujai,1 organizuo
tojo Valstybinio Sanitarijos— 
Higienos tyrimo instituto. Ta
rybų valdžia sudarė geriausias 
sąlygas ne tik vakcinai1 (skie
pams) gaminti, bet ir dirbti 
platų mokslinį darbą. Stotis 
perkelta į erdvias, patogias, 
patalpas, o Valakumpėje įkur
tas specialus laboratorinis gy
vulių/ūkis.

Stotis aprūpina Pastero vak
cina ne tik sostinę. Sanitari
niais lėktuvais vakcina gabe
nama į tolimesnius respubli
kos kampup.

» \ &

Busimieji Krašto Atkūrėjai
Kauno apskrities jaunimas 

stoja į FGA mokyklas. Štai 
iš Raudondvario valsčiaus 6 
jaunuoliai atvyko' į Kauno 
apskrities vykdomąjį komite
tą ir prašėsi priimti į FGA 
mokyklą. Jų prašymas bUvo 
patenkintas. Iš Veliuonos vals
čiaus 55 kilometrų kelio pės
čias atvyko į Kauno apskri
ties vykdomąjį komitetą šio 
valsčiaus PareVių kaimo jau
nuolis Antanas Stankaitis. Iš 
pat ryto atėjo į komisiją ir 
prašė jį priimti į FGA/moky
klą. Stankaičio tėvas -— tary
binio hjkio darbininkas j Sme
tonos valdymo laikais kuine- 
čiavęs pas buožes, Jaunuolis 
pareiškė:

— Mano draugai, anksčiau 
stoję į FGA mokyklas, Rašinė
jo man-, kaip jie tampa gerais 
specialistais. Pasiryžau ir aš 
įgyti .specialybę ir dirbti kraŠ-/ 
tui naudingą darbą.

Stankaitis priimtas į Kauno 
FČA mokyklą Nr. 1. Tai pa
čiai mokyklai iš Kauno aps
krities numatytas mokinių 
skaičius jaū baigiamas priim
ti, o dar daūg jaunuolių pa
reiškia norą stotį į FGA mo
kyklas.

_ ___ i__ C-------------- ' '

“Elėktrilto*’ Jėgainė 
Davė Srovę

VILNIUS/— šiomis dienomis 
pradėjo suktis naujos 5,00 
kilovatų pajėgumo elektrinės 
mašinos. Ji pastatyta “Elėk- 
trito” gamykloje.

Naujoji jėgainė jau teikia 
srovę įmonės cechams^ Ji 
taip pat aptarnaus aplinkinį 
rajoną ir esančias čia pramo-1 
nes. . « *

Autobusų Judėjimas 
Klaipėdoje

KLAIPĖDA.—Mieste atida
rytas autobusų susisiekimas. 
Pirmoji linija, nusitiesianti 
centrin. miesto gatvėmis, su
jungia stotį su ėeliuliozės bei 
popieriaus kombinatu, čia 
kursuoja 22-jų vietų autobu
sai. Neužilgo autobusų par
kas bus papildytas dar /ke
liomis mašinomis. \

, . ... , ..... n1.,,--
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LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL

Beit, Win*, Liquor
............... -

NOTICE h hereby given thM Ucttitra No. 
RL 9470 has been isStied to Jthė titidersiįmed 
to sell beer wine and HqUor at retell' tinder 
Section 107 f the AlcholicetaoinvbgkČjetao 
Section 107 of the Alcoholic BeverAge Control 
Law at 344 Livingston St., Borough of 
Brooklyn, County Of Kings, to bq consumed 
On the pi el nines.

FRANK AUSTIN & MORRIS AUSTIN 
(D-B-A The Hamilton) (R)

NOTICE is hereby g$fti that IJcėnse Nd. 
GB 18838 Betti issued to the undersigned 
to sell beep n't'.retail under Secttan 107 of 
the Alcoholic leverage , Control Law at 
227 De Knlb/Avfe., Borough b’f ferodklyn. 
County of Kings, to -be consumed off/ the 
premises. ' ' . J.

SAM MĄRKOVAT (R)

HELP WANTED—FEMALE 
, REIKALINGOS MOTERYS t . L A <

REGISTRUOTOS SLAUGES
ABELNOM PAREIGOM — GYVENIMAS AnI VIETOS AK KITUR '■ 

DIENOM AR NAKTIM — 8 VALANDŲ SIFTAS
Prižiūrėtojos reikalingos nuo 8 iki 11 šilto.

Minimam Prtdih6 Alga $125 pridedant pilną užlaikymą.
$25 pridedama gyvenančiom kitur. , . rtį

$10 skirtumas viriesnžm slaugėm. .
$20 skirtum^ prillfiiitojdmi.
$10 skirtumas už vakarų Ar naktą pareitas.
Poilsio programa galioje po vieni) mėtų.

<<BLUĖ CROSS MEDIKALIS APTARNAVIMAS” '
^Puikiausia proga stoti Į štabų vienos Aukščiausia 

kredituojamos ligoninės Pennaylvanijoj.

KREIPKITĖS

HAMOT HOSPITAL
2 EAST 2ND STREET ERIE, PA.

(U7)

HELP WANTED—MALE 
RrikALihGi Vyrai

HELP WANTED—MALĖ 
REIKALINČI VYRAI

—■■*■■■ ------------------- ---------------------------------------------------------------

CONERS
šUkietintojai

B. STACKERS v 
CONE BLOCKER

PATYRĘ KEPURININKAI• / z Back Shop
B. MAŠINŲ OPERATORIAI 
NUMIEROTOJAI

A. MAŠINŲ OPERATORIAI 
' MAŠINOS BLOCKER

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

KAFETERIJOS APTARNAVIMAS — GRUPINfc APDRAUDA 
Linksmos Darbo Sąlygos. Švarūs Moderhiniai Fabrikai 

Kreipkitės:

HAT CORPORATION OF AMERICA, 
1 Personnel Department • 
29’OSBORNE AVENUE

EAST NORWALK, CONNECTICUT (lrt,

MĖSTURIME įdomių darbų 
SU ATEIČIAI

Nuolatiniai Darbai, Kur Jūs Išmoksite Amatol 
ŠVARIUOSE MODERNINIUOSE FABRIKUOSE 

^RADINE MOKESTIS YRA AUKštA 
INTpRESUOJATĖS?

KREIPKITĖS
HAT CORPORATION OF AMERICA , » 

Personnel Department .
29 OSBORNE AVENUE

EAST NORWALK, CONNECTICUT ' ' '' (1!5)

STAL1ORIA!
IR ABELNAI 

Medžio Darbininkai •

WALSH 
lumber co. 
^6 CANAL STREET, 
HOLYOKE, HASS. •
DIAL HOLYOKE 8271

' (121)

STAL1ORIA!
IR ABELNAI 

Medžio Darbininkai e

WALSH 
lumber co. 
^6 CANAL STREET, 
HOLYOKE, HASS. •
DIAL HOLYOKE 8271

- (121)

BANKO VALYTOJAI 
iki 50 MĖTŲ AMŽIAUS 

DIENINIAI IR NAK- 
z TINIĄI ŠIFTAI 
NUOLATINIS DARKĄS 

i*atOgIoje vietoje - z 
PUIKIAUSIA PRADINĖ 

ALGA *
Kreipkitės į Personnel Dept.

3-čIOS LUBOS 
41 BROAD ST.

NEW YORK CITY
(119)

totai

TUOJAUS REIKALINGA
SLAUGĖMS t’ADEJEJŲ 

VIRTUVEI DAJRBININKŲ 
SKALBIMAI DARBININKŲ 

Pftl2tOR£TOJŲ
ST. LUKE’S HOSPITAL

St. Luke’s. Place Čt Osttum 
\ ĖĖTHLEHEM, PA.

(117)
totoiMtototo

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NAMŲ. DAftftlfklNke. Moterja, kuri p^gel- 
dėuja gerų tyirtAj. Prižiūrėjimai vėiko. TųrėH 
h'akvdti ant Vieton. Gera alga. Su įjaUfidij.U 
RiAlš. Kreipkitės ar Šaukite po 7 P. M. 
MBS. H. ROMANOI-T. 47O(-I2th AVE. E2, 

BROOKLYN. GEDJJEY 6-5774.
» •' ’ (11B)

» mėrgIra-Moteris
Prižiūrėjimui 4% metų amžiaus vaikučio dėl 

bisOiefių poros, šaukite visą dieną 
‘ < aekMttnttij. DEWBV 6^4159.

(116)

Ąftlėrikoš Val- 
dihinkaį čia' sakę, vokie
čiams dar per keįiš mętus 
ętokuos maisto vakarinėje 
Vokietijoje. *

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

DIRBTI VIDUJ

0K1NAW0JE
( Transportaeija apmokėta

DAitYDfeS
GELEŽIES DARBININKAI
felĖKTkOŠ LAIDININKAI

(t>el Smarkios Srovės)
ŠTlkLIORlAl

‘ STOGININKA!
Vien tik Pirmos Kfasčs

Patyrimu.
Amžiaus — 21 iki 49'

Turi turėti gimimo įrodymus.

George A. Gardner, Rep.
Guy f. atkiNson co.

ik
j. a. JGhiĖi GoNšt. co.

Bile N. Y. State Employment
Service

87 Madison Ayė., prie 28th St.,
N. Y. Č., Ž-Čios lubos

21 iki 49

(119) ,

AUTOMOTIVE
MECHANIKAI

jūs turite progą susidėti su vie- 
Uticos vadovaujančių aptarnavi- 
centrų. MufnS reikia dviejų ge- 

ir

Vėl 
na 
mų centrų 
resnių-negu-vidtitinių tnechąnikų 
tokiem vyram mės turime labai i 

teresuojfenčią programą.
MATYKITE 

MR. BUrTH. Ar 
Saukite paslrriatymut vakarė.

H. L. JOHNSON MOTORS

3^6 iV&shfngtbft Si., prie Oriskany, 
tiTioA, Jc. y.

(117)

iliiin ■mil mi iii ii JIJ. r-.«ii.taitan.iri'tai į h.i

MALE Mid FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

■ ■ y
FA RM AI PORA. Maža blater Conntv 

Farma. . VYRAS Ateinam FarmOa darbut. 
Turi mokėti traktrią ir karą.
MOTBRIflKfi barnų dąrbill ir vMtaul. Ma
ta šeirttt, kt*Wrua narna*, pfenas ir pri
vilegijos.' • Turi būt blaivūs. Duokit* pa-, 
Ilūėljimn. AiskripielM ir toto) algą pri
imtumėte. RAŠYKITE .BOX 308. LITO- 

(115)
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NowYorko^/^^Zinm
Caraway,

Geros Radybos ta-Štampu Mėgėjams

di-

kaip migloje

>•’' ■1

New Yorko Miestą 
“Atakavo” Lėktuvai

Praeitą penktadienį virš 
tižiojo New Yorko pravesta 
lėktuvų . pratimai, įsivaizduo
jamoji ataka ant miesto iš 
lėktuvų. Ant miesto .buvo už- 
skridusi 101 lėktuvo armada. 
Tačiau oras pasitaikė dalinai 
miglotas, nublizgintieji lėktu
vai tik ir matėsi 
ar sapne.

Iš aukštumų, 
šieji lėktuvais, 
pat menkai matėsi. < Vienok 
žvilgančiu vežimų juostos gat- 

" , vėse leido numatyti, kur ran
dasi gatvės ir greta jų esa
mieji pastatai, būtų buvę 
lengva į juos pataikyti,, jeigu 
iš tikro įvyktų ataka iš oro.

Tūkstantis dolerių radybų 
pasiūlyta tam, kas atras iš 
New Yorko viešbučio Savoy- 
Plaza praeito balandžio 28-tą 
dingusį- Detroito fabrikantą 
Irving Shevin, 48 m. Dingusių 
Asmenų Biuras paskleisiąs 
50,000 lapelių su dingusiojo 
paveikslu ir apibūdinimu. Ra
dybas pasiūliusi jo žmona, ta
me viešbutyje laukusi vyro ir 
nebesulaukusi .

Brook lyno centraliniame 
pašte, Washington ir Johnson 
Sts., išstatyta parodai rinki
nys štampų. Paroda prasidė
jo 16-tą, baigsis 29-tą-gegu
žės. ' >

Užsiimdinejimas štampų 
rinkimu suteikia smagų liuos- 
laikį, sako pašto viršininkas 
Edward J. Quigley. Atitinka
mai, patogumui štampų rinkė
jų, pašte palaikomas specialis 
langelis — Philatelic Win
dow. \

Lillian Bastyto 
“Vyturėlio” Vokaliste

Šių žodžių rašytojui pasi
kalbėjus su Ed. Sidney, “Vy
turėlio” Ansamblio vadovu, 
teko sužinoti, kad Lillian Bas
tyto apsiėmė būti “Vyturėlio” 
vokaliste — dainuoti “Vytu
rėliui” skambinant.

Filmy Vakarai
J. V. Armijom rekrutavimo 

stotis, 246 Graham Ave., ben
drai su Greenpoint Sveikatos 
Komitetu kooperavo rodyme 
armijos ir sveikatos filmų len
kų legijonierių postui; Filmas 
rodė posto patalpose, 535 
Leonard St., Brooklyno. Kiti 
trys filmų vakarai bus’ seka
mais antradieniais, 8:30 va
karo.

Sveikatos komitetas prista
tė Brooklyn Tuberculosis, and 
Health Association filmą 
“They Do Come Back,” o re
krutavimo armijon stoties, ve
dėjai — kariškos, “Prelude 
To War” ir “DZ Normandy.”

Mr. O’Neill iš Greenpoint 
Sveikatos Komiteto kalbėjo 
apie reikalą ir galimybes nu
galėti džiovą. Ragino pasi
naudoti nemokamomis X-Ray 
nuotraukomis. ^Nitųtraukas ga
lės imtis bile kas, ne jaunes
nis 15 metų, to posto patal
pose ateinančio birželio 10-tą, 
nuo 3 vai. po piet iki 9 vai. 
vakaro.

Būrys Gemblerių 
Pralošė Policijai

Devynios dešimtys vyrų 
po sučiupti lošiant kauliukais 
(daisais) iš pinigų, kitaip sa
kant. gembleriaujant. Juos vi
sus, tarsi avinų būrį, policija 
nusivarė į stotį ir iš jų visų 
bausmėmis išrinko $605. Gi 
savininką tos gemblerių užei
gos, Pardee, 29 Saw Mill Rd., 
padėjo po $500 kaucija.

— _ — — ... ■ 6puslapil
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Pirmadienis, Geguž. 19, 1947

Nuteisęs mirtin prasikaltėlį 
Ward Beecher
d žiūrės form an as James Bar
ron mirė praeitą ketvirtadie
nį. O jo nuteistasis mirs elek
tros kėdėj birželio 30-tą.

James V. Bove, teisiamas 
kaltinimu nusukus taksais 
stambias sumas pinigų, teis
me susirgęs.’ Daktarai atradę 
reikalingu operacijos, tad by
la pertraukta, kol pasvejks.

TEATRAIFILMO. S
i\ew

i

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

sako skridu- 
miestas taip

kada ji sugrįžo iš hgo- 
pradėjo -atsipeikėti iš 
visų nuotikių, sustiprė- 
pasidarė kūdikio labai

jos a pi
ki irios

balandžio 
atiduoti

WALLACE ĮSPĖJA 
TRUMANĄ

iki 44 laipsnių, tik

TONY’S'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS JLEIMONAS, 

Savininkes

306 UNION AVENUE

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bnnkletų.
Veat.nvlų, Susirinkimų ir t.t. Pulkui 

eteičlui «u naujaueiAii {Uiiymaii.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave. •
Tel. STamr 2-8842

: J

&

Atidavusi Kūdiki Ki
tiems Auklėti, Motina 
Prašo Jo Atgal

Embassy Newsreel Teatruose 
žiniški vaizdeliai iš dauge

lio mūsų šalies vietų ir gyve
nimo srtči” — sporto ir kilu. 
Palestinos klausimas Jungti
nei Tautu Taryboje. Iš rinki- 
m” Janomioj. Minios ispane 
’uirtrenka i gyvuliu šventini
mo apeigas, nes tai vieninte
lė proga susirinkti fašisto dik
tatoriaus Franco Ispanijoj. Ir 
kitos žinelės iš užjūrio.

Rivoli Teatre
Broadway ir 49th St., 

Yorke, pradėjo rodyti naują 
filmą “The Other Love,” apie 
meilės painiavas ir nuotykius. 
Vadovaujančiose rolėse vaidi
na Barbara Stanwyck, David 
Niven. Richard Conte. United 
Artists filmą, gaminta pagal 
Eric Maria Remarque’s apy
saką. ' / '

Mrs. Dorothy Slavonec, 36 
m., ridgewoodiete, atėjo į Ja
maica teismą prašyti, kad 
kaip nors jai atgautų kūdikį, 
kurį jinai praeito 1 
10-tą buvo sutikusi 
auklėti kitiems.

Teisėjas, išklausęs 
pasakojimo sąlygų, 
privedusios ją prie atida\4mo 
kūdikio, pažadėjo dėti pa
stangas pagelbėti jai atgauti 
kūdikį.

Mrs. Slavonec pasakojo, 
kad prieš penketą mėnesių ji 
su vyru persiskyrė. Jos glo
boje buvo likusi 6 metų duk
rytė Marie> Mergytė mirė ko
vo 8-tą.

Tik už ketverto savaičių, 
nuvargusi, susikrimtusi, Mrs. 
Slavonec * nuėjo į ligoninę ir 
ten susilaukė paskutinio iš bu
vusios šeimos kūdikio, mergy
tės. Tuo tarpu jai atrodę, kad 
ji visai nepaiso naujagimės— 
nieko nepaisiusi. Tad jos bu
vęs vyras, su atitinkamų auto
ritetų sutikimu, nusprendęs, 
jog bus geriau atiduoti kūdi
kį į gerus namus nusavinimui., 
Mrs. Slavonec irgi sutikusi ir 
pasirašiusi. Jai tuomet atrodę 
nesvarbu, kur bus kūdikis.

Bet 
ninės, 
po tų 
ti, jai 
gaila ir ilgu.

Nepaisantis atsinešimas į 
kūdiki tankiai pasitaiko tarp 
motinų, gimdžiusių nepapras
tose sąlygose, dvasiniuose su
krėtimuose ar abelname fizi-

Stanley Teatre
Trečia savaitė rodo filmą 

“The Road Home,” apie ta
rybinę Latviją. Antroji filmą 
keičiama kas savaitė. Praeitą 
savaitę, geg. 15-tą, pradėjo 
rodyti nepaprastą' filmą “Na
tive Land,” amerikinę, darbi
ninkišką, pirmą tokioje temo
je išleistą mūsų šalyje. Ją aiš
kina žymusis artistas-aktorius 
ir visuomenininkas Paul Robe
son.

Teatras randasi 7th Ave., 
prie 42nd St., New Yorko.

Rądio City Music Hall

Komiška filmą “The Egg 
and I” pradėjo ketvirtą, sa
vaitę ketvirtadienį. Claudette 
Colbert ir Fred ĄĮacMurray 
vaidina rolėse miesčionių, pa
sikeitusių į farmerius,, Didžio
joje scenoje tebevaidina •spek
taklį “Treetops.”

Roxy Teatre
Ateinantį trečiadienį, 21- 

mą geg., gyvųjų ’ programoje 
asmeniškai dalyvaus Jąck 
Benny su savo orkestrą, taipgi 
Phil Harris, Rochester, Mar
jorie Reynolds, Sportsmen’ų 
Kvartetas. Ir pradės rodyti 
naują filmą “The Brasher 
Doubloon.” šiomis dienomis 
teberodo “Homestretch.”

Vaidybos Srityje

Veikalas “Street Scene,” 
kuriame vaidino ir lietuvaites 
Polyna Stoska ir B iru t a Ra
moškaitė, užsidarė . gegužės 
17-tą, po suvaidinimo 148 
kaltus. Sumažėjusios įplau
kos. O vaidybos to muzikališ^ 
ko veikalo palaikymui esą rei
kalinga apie $27,000 savaitei;

Brooklyno Paramount
Teberodo “My Favorite 

Brunette,” smagią komediją, 
su Bob Hope ir Dorothy La- 
mour. Priedams rodo “Fear 
In the Night.” Teatras —-prie 
Flatbush iy DeKalb Avės.

niame nusilpime. Tad mena
ma, kad Mrs. SUvonec gal 
įtikins teismų ir tuos kūdikį 
nusavinusius žmones atiduoti 
jai kūdikį atgal. Įstatymiškai 
ji nebeturi prie kūdikio teisės, 
kadangi pati pasirašė atidavi
mo sutartį.

Detroit, Mich. — Henry 
Wallate, buvęs Jungtinių 
Valstijų vice - prezidentas 
sake, jog demokratai pra
kišo 1946 metų kongresi
nius rinkimus tędėl, kad jie 
tylėjo, kuomet republikonai 
vadino juos raudonaisiais. 
Dabar pats Trumapas ■ va
dovauja raudonųjų raganų 
medžioklėje. Trumanas ti
kisi, kad jis tuo būdu galė
siąs būti išrinktas preziden
tu 1948 metate. Bet Wallace 
įspėja, kaid Trumanas ap
siriks su tokia politika.

Lillian Bastytę

šį šeštadienį, gegužės 24 d., 
Brooklyno ir apylinkės lietu
viai turės progos L. Bastytę 
girdėti dainuojant, kuomet 
“Vyturėlio” Ansamblis pildys 
programos dalį Lietuvių Kal
bos Mokyklėlės rengiamame 
sezono užbaigimo parengime.

Kaip žini#, L. Bastytė atvy
kus iš Manchester, Conn., lan
kyti čia menines mokyklas ir 
jas lankydama, dirba May’s 
departmentinjeje krautuvėje, 
Brooklyne, dainuoja Aido 
Chore ir dabar “Vyturėlyje.”

Kiek teko sužinoti; tai ji 
nori prasisiekti į chorvedę.

Tiek šiuo kartu apie Jillian 
Bastytę; laikui bėgant teks 
apie ją šį tą daugiau parašy
ti.

O šiuo tarpu < reikia para
ginti gražaus meno mylėtojus 
atsilankyti į virš minėtą pa
rengimą ir išgirsti:.Ja Basty
tę dainuojant; “Vyturėlį” 
skambinant; Albį Auguliuką 
grojant ant savo piano akor- 
diono; išgirsti LKM mokinius 
deklamuojant lietuviškas ei
les. Taipgi pamatyti: LKM 
mokinius vaidinant komediją 
“Jonuko Liga;” LKM moki
nes šokant lietuviškus šokius. 
Bus ir kitokių pamarginimų. 
Taipgi bus užkandžių.

Parengimas įvyks šį šešta
dienį, gegužės 24 d., 7 v. va
kare, Laisvės svetainėje, 419 
Lorimer St. Įžanga' į tą viską 
tik 65c (taksai įskaityti).

Rep.

Paskyrė Naują Viršylą 
Transportacijos
Pareigoms

Majoras O’Dwyer praeitą 
penktadienį priėmė Wįlliam 
H. Davis’o rezignaciją iš 
mieštavos transportacijos ta
rybos — komisionieriaus pa
reigų. Jo vieton tuojau pri
siekdino naujuoju komisionie- 
riumi Sidney Bingham. Algos 
mokama $20,000 matams.

Ar naujasis komisioiiierius 
prisilaikys buvusio majoro su 
Davis nusistatymo link trans- 
portacijos darbininkų, dar ne
žinoma. Tačiau spėjama, kad 
be tos sąlygos majoras gal ne-, 
būtų jį’skyręs.

New Yorke praeitą ketvir
tadienį temperatūra buvo nu
puolusi
vienu laipsniu aukščiau buvu
sios rekordinės šalčiausios ge
gužės 17)-tO)S. šalčiausia, 43 
laipsniai, buvo 1880 m.

y

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPHZEIDAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

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

j 9—12 ryte
/ 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

T-

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

VIETA> KURIOJE JŪS JAUSITĖS KAIB NAMIE 
VISKAS PATOGU IR MALONU

Šios žvaigždės yra solistuose Carnegie '“Pop1'-' Koncertų, Carnegie Hall, 57th 
ir 7th Ave., New Yorke. Is kairės, viršuje: Rosalie Maresca,1 soprano; Robert 

srrill, baritonas • Elaine Malbin, soprano; viduryje “Coro d’Italia” Choras; 
ačioje Muriel Rahn, soprano; Tersa Sterne, pianistė: įlcina de Toledu, soprano. 
Koncertai įvyksta kas vakaras, 8:30. Sezonas prasidėjo gegužes 1, baigsis 

' birželio 14-tą. Pertraukoje galima pasivaišinti užkandžiais ir garintais, gamin 
pagal receptus to krašto, kurio muzika bus pateikta to vakaro programoje.

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

Salę išnomuojame del puotų, pokilių, krikštynų 
parių, vestuvių.» ?
, Valgia te ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

• -W1įjk f-š

Ethel Barrymore ir Harry Davenport scenoje komiš
koje filmoje “The Farmer’s Daughter,” kelinta savaitė 
rodomo j Rivoli Teatre, Broadway ir 49th St., N. Yorke.

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alūs

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
*Steven Augustine & Frank Sanko * 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

, PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

.. .Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
-ATDARA DIEN4 IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

PIRMU KARTU KUR NORS. . .

ROBERT LIPTON, Jeweler
Brooklyn, N. Y.701 Grand Street

$49.50 to; $195.00

1. HER EXCELLENCY “A” $49&0 
jeweh .......... .. 4

2. HER EXCELLENCY “J" 
21 jewel* ,.a...v.......-........

& HER EXCELLENCY «Q” $65M
21 jewels 14 kL gold j.




