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Liaudis ir Duona.
Kiek Pirma Pagamino?
Žemės Reforma.
Kur Yra “Sekretas?”
Senas—Atgyveno.

Rašo D. M. ŠOLOMSįKAS

Anglų-amerikiečių okupuo
toj Vokietijoj susidarė rimta 
padėtis iš priežasties stokos 
maisto. Vien Hamburgo mies
te išsiliejo į gatves 120.000 
žmonių ir reikalavo duonos.

O kada jau liaudis masi
niai reikalauja duonos, tai ta
da mažai gelbėja jai grasini
mai. Reikia imtis priemonių, 

dalinai patenkinti 
arba pati

kad nors
jos reikalavimą,
liaudis imsis žygių, kad iš ba
do išsigelbėti.

Komercinė spauda slepia ti
krins faktus, kodėl anglų- 
amerikiečių zonoj stoka 
maisto5ir skelbia netiesą. Ji 
pasakoja, kad būk todėl, jog 
“derlingiausius Vokietijos 
laukus paėmė Sovietai ir Len
kija.”

Tai paprastas blofas! 
tas yra, kad Pamaryj
meranijoj) ir Silezijoj, kaip ir

Fak- 
(Po-

jos plotai buvo laikomi miš
kais. Gi miškai' nei duo
nos, nei kito maisto negami
na.

Vokietijos dokumentai ro
do, kur kiek maisto pagami
no ir už 1943 metus paduo
da, kad dabartinėj Vokietijos 
dalyj, kuri yra Sovietų oku
puota, tada buvo suimta 39% 
kviečių derliaus, o anglų- 
amerikiečių ir francūzų zonoj 
net 61%. Tais pat metais da
bartinėj Sovietų zonoj buvo 
suimta 21% bulvių, o vakarų 
zonose 79%; avižų tarybinėj 
zonoj suimta 20%, dabarti
nėj anglų - amerikiečių - fran
cūzų zonoj 80%.

Priežasties stokos maisto 
anglų-amerikiečių zonoj rei
kia ieškoti ne tame, kad būk 
ten “nederlingi laukai liko,” 
bet tame, kad anglų-ameri
kiečių okupaciniai vadai ne
pravedė žemės reformos. Ten 
kaip valdė ponar-dvarponiai 
didžiumą derlingų \ žemių, 
taip ir valdo. Gi senos prie
monės dabar jau neatitinka. 
Žemės darbininkai nenori to
liau pasilikti ponų bernais ir 
mergomis -— samdiniais, 
mažai 
neina 
ūpo.

Ne- 
ju kenčia skurdą, bet 
dirbti, arba dirba be

kita Sovietų okupuotoj
Ten likvidavo 9,767

Kas 
zonbj. 
dvarus, kurie turėjo veik 3,- 
000,000 hektarų žemės. Pir
ma šioj zonoj apie 68% 
valstiečių turėjo tik po du 
hektarus. (Hektaras yra 
apie du ir pusė arrierikoniš- 
kų akrų.) • Atimta nuo ponų 
žemė . buvo išdalinta tarpe 
438,000 valstiečių,, buvusių 
mažažemių ir bežemių, kurių 
ūkiai pakelti iki 5 hektarų, 
arba, grubiai skaitliuojant, 
apie. 12 akrų.

Ši žemės reforma ne 
vien sutvirtino demokratinius 
sluoksnius, tai yra, padėjo 
atauklėti valstiečius nuo hit- 
lerizmo, bet ir pakėlė žemės 
produktų ♦ kiekį. Valstiečiai 
gavę žemės ūpingai ’dirba, 
nes jie dirba savo% gerovei, o 
ne pono. x Daugiau jie paga
mina,' daugiab maisto par
duoda, daugiau jo yra \ ne 
vien patiems valstiečiams, bet 
ir miestų gyventojams. §tai 
ir visas “sekretas,” kodėl ta
rybinėj zonoj yra daugiau 
maisto.

Dėl pravedimo žemės re
formos, tai yra, pusavinimo 
dvarponių, to vokiško milita- 
rizmo rasodniko, buvo susi
tarta Potsdamo Konferenci
joj, bet ne visi tą pravedė. 
Kada pereitoj Keturių Di
džiųjų Konferencijoj Mask
voj Molotovas reikaląvo pra
vesti tą žemės reformą vaka-

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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KONGRESAN NOMINUOTA 
PAŽANGUS DEMOKRATAS 

WASH. VAESTIJOJE
“Wallace’o Demokratas” Savage Laimėjo Nominacijas prieš 

“Trumano Demokratą” ir prieš Republikoną Kandidatą
Olympia, Wash. — Pa

žangus ‘Wallace’o demok
ratas”, Charles R. Savage 
dideliu daugumu balsų lai
mėjo nominacijas į Jungti
nių Valstijų kongresą prieš 
“Trumano demokratą” Smi- 
thą Troy ir prieš republiko- 
nų kandidatą Rūsselį V. 
Macką. Darbo unijos ir pa
žangieji demokratai tikisi, 
kad Savage laimės specia
lius rinkimus birželio 7 d. 
prieš republikoną Macką. 
Bus naujas renkamas kong- 
resmanas vieton mirusiojo 
republikono kongresmano 
Fredo Normano. f

Dabartinėse nominacijose, 
Savage, buvęs darbo unijų 
pareigūnas, gavo 16,452 bal
sus; “Trumano demokra
tas” Smithas Troy, Wash- 
intono valstijos generalis 
prokuroras, —• 11,546 bal
sus ir republikonas 'Mack, 
laikraščio Daily Washing
tonian leidėjas, — 8,714 bal
su.

Nominacijų kompanijoje 
Smithas Troy' puolė Sava- 
ge’ių kaip Henrio Wallace’o 
užsieninės politikos rėmėją 
ir atakavo “raudonuosius”. 
Savage ypač smerkė reakci
nius demokratus ir republi- 
konus už jų atakas kongre
se prieš unijų teises.

Savage jau pirmiau buvo 
Jungt. Valstijų kongresma- 
nas, bet visuotiniuose 1946 
metų rinkimuose republiko
nas Fred Norman laimėjo 
prieš jį 6,000 balsų daugu
mu.

“Trumano • demokratas” 
Troy, dabar prakišęs nomi
nacijas, pareiškė: “Toks di
delis demokratinių balsų 
skaičius turėtų nurodyt, 
kaip žmonės pyksta prieš 
dabartinio kongreso veiks
mus.”

(Paskutiniu laiku pažan
gūs piliečiai turėjo laimėji
mų Chicagoj, Minneapolyj, 
Oaklande ir Capidene.)

Bedarbių Daugėjimas New 
Yorke ir Mass. Valstijoj

New York,1 — Valstijinės 
ir miestinės įstaigos ir dar
bo unijų rekordai rodo, kad. 
bedarbių skaičius šiame 
mieste pakilo jau iki. 400 
ar 500 tūkstančių. O visoje 
valstijoj jau pirm „kelių sa
vaičių buvo bent 600,000 be
darbių.

Boston, Mass. — Massa
chusetts valstijos bedarbių^ 
apdraudos įstaiga pranešė, 
kad pirmąją balandžio mė
nesio savaitę 117,500 bedar
bių reikalavo, pensijų, o ge
gužės mėnesio pirmąją sa
vaitę įu skaičius pakilo iki 
126,500?

WESTERN ELEKTRININKAI 
LAIMĖJO PUSDVYLIKTO 

CENTO PRIEDO VALANDAI 
---------f— ' 
tins darbininkai masiniuose 
susirinkimuose.

Ši sutartis nepaliečia ki
tų 22,000 Western Electric 
Darbininkų, kurie priklau
so Communications and 
Equipment Sąjungai ir tę
sia streiką ištisoje šalyje.

Washigton. — Western 
Electric Darbininkų Sąjun
gos atstovai išsiderėjo iš 
Western Electric Kompani
jos uždarbio po pusdvylikto 
cento valandai 22 tūkstan
čiam darbininkų, kurie jau 
6 savaites streikavo Kear
ney, N. Y. Sutartį dar tvir-

Anglija, Darysianti Nepaprastai 
Svarbią Sutartį, del Maisto 

Iš Sovietų Sąjungos
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PRIEŠ TAFTO BILIU ■
Jei Prezidentas Atmestą tą Bilią ir Būtą Gauta Dar 39 

Kongresmanų Balsai, tai Bilius Būtą Sumuštas
Washington. — Dar gali

ma būtų atmušt prieš-uni- 
jinį Tafto-Hartley’o bilių, 
kad jis netaptų įstatymu; 
sako politiniai darbininkų 
atstovai. Tam reikia dviejų 
dalykų: Prezidentas Tru- 
manas turi būti įtikintas 
vetuot - atmest šį bilių. 
Kartu reikia patraukt dar 
bent 39 kongresmanus, kad 
ir jie balsuotų prieš Tafto- 
Hartley’o bilių po to, kai 
prezidentas jį atmestų.

Tas prieš-darbininkiškas 
Vilius buvo priimtas 308 
kongresmanų balsais prieš 
107, tai yra, daugiau negu 
dviem trečdaliais.

Kad bilius taptų įstaty
mu po to, kai prezidentas jį 
atmeta, reikia bent dviejų 
trečdalių kongresmanų ir 
senatorių balsų. Bet jeigu 
unijos gautų savo pusėn 
dar 39 kongresmanus, tai 
jau nebūtų dviejų trečdalių 
jų balsų.. Tokiu būdu Tafto-

Hartley’o bilius ir galėtų 
nupulti po prezidento veto.

Vienas unijų draugas 
kongrese ragina jas pasiek
ti kelis desėtkus demokra
tų ir republikonų kongres
manų. Jis paduoda ir var
dus tų, kuriuos galima bū
tų nukreipt prieš tą bŲių.

1948 m. vasarą bus nomi
nuojami, o rudenį renkami 
visi kongreso atstovų rūmo 
nariai. Jų pasisekimas „daug 
priklauso nuo unijinių dar
bininkų balsų pramoniškuo- 
se ^miestuose. Daugelį tų 
korigresmanų galima būtų 
įtikinti, kad jeigu jie galu- ‘ 
tinai balsuos už Tafto- 
Hartley’o bilių, tai prakiš 
rinkimus, kaip sako tas 9 
kongres. darbininkų drau
gas, o jei balsuos prieš jį, \/į 
tai galės būti išrinkti.

Jeruzalė. — Anglai suė
mė laivą su 1,000 slaptai at- J| 
plaukusių žydų.

Jeruzalė. —.Žydų Irgun 
Z vai Leumi kovūnų radijas 
paskelbė, kad .jie puls ang
lus ir tuo laiku, kai Jung
tinių Tautų komisiją tyri
nės Palestiną, jeigu patys 
anglai tuo tarpu nenustos 
veikę 'prieš Irgun prganiza- 
cijos narius ir jeigu anglai 
nesiliaus deportavę iš Pale-1 
stinos atvykusius slaptai 
žydus. ,

Anglai Pavedą Ameri
kai “Gint” Viduržemi

London, geg. 19. —- Ang
lija paves Jungtinėms Vals
tijoms “gint” Viduržemio 
Jūrą ir Vidurinius Rytus, 
kaip pranešta iš patikimų 
žinių šaltinių. Taigi Ameri
ka turėsianti “gint” anglų 
kontroliuojamą Suezo ka
nalą ir visą Anglijos “gyvy
bės liniją” į rytus.

Seoul, Korėja. — Karinė 
Amerikos vyriausybė pieti
nėje Korėjos pusėje už
draudė dešiniesiems korė
jiečiams kelti demonstraci
jas prieš Maskvos konfe
rencijos sutartį dėlei ame
rikonų ir Sovietų globos 
Korėjoj. Amerikonai įsakė 
susilaikyt nuo demonstraci
jų šiuo laiku, kuomet Ame
rikos " ir Sovietų' atstovai 
derėsis dėl įsteigimo' bendr. 
laikinosios korėjiečių val
džios. Bet S. Rhee ir kiti 
dešinieji (fašistiniai) vadai 
vis tiek'žada šaukt demon
stracijas.

London.—Darbiečių laik
raštis The People ir konser- 
vatų laikraštis F Empire 
News pranešė, kad Anglijos 
valdžia veda labai svarbias 
derybas su Sovietais dėl 
maisto. Sakoma, Sovietų 
Sąjunga duos. Anglijai mi- 
lioną tonų grudų ir kiekius 
žibalo, medžių ir asbesto 
mainais- už naujuosius fab
rikinius patentus ir kari
nius “sekretus.” Bet atomi
nės slaptybės, girdi,, nėra 
paliečiamos.

Anglų spauda aštriai kri
tikuoja Ameriką už tram
dymą Anglijai Reikalingo 
maisto. London laikraščiai 
sykiu ' peikia z amerikonus 
dėl to, oda mai-

RUOŠIAMA ATOMINES 
DUJOS KARUI

Lenkijos fašistai - terori
stai degina ir miškus.

rinej Vokietijos dalyj, tai 
“deniokratai” nesitiko/ Well, 
turi savo politikos vaisius. *

Ir ne tik žemės srityj nau
ja politika ima viršų, bet ir 
industrijoj. Paimkime Sile
ziją, kur demokratinė Lenki
ja anglies kasyklas tvarko 
naujais pamatais, tai nepai
sant, kad kasyklos ' buvo la
bai nukentėjusios, anglies iš
kasa vis daugiau. Jos pa
kanka nė vien Lenkijai, bet 
išveža ir į kitas šalis. Ki
taip ,yra Ruhr ir Rhine upės 
baseine, kur palikta sena pa
dėtis, 
glies 
kasa 
lėtų.

Ten yra geriausio^ an- 
kasyklos, bet anglies iš- 
daug mažiau, negu ga-

MBI

Egiptas Prašo Anglus Tuoj 
Kraustytis Laukan

Kairo. — Egipto premje
ras M. F. Nokrašy pareika
lavo, kad anglai tuoj iš
trauktų savo armiją iš to 
krašto. O jei ne, tai jis skųs 
Angliją Jungt. Tautoms.

Washington. — Amerikos 
armija ir laivynas daro 
bandymus/ kaip iš lėktuvų 
paskleisti atominių dųjų 
debesis, sakė karinių lėk
tuvų fabrikantas/Glenn L. 
Martin. Tos dujos, girdi, 
ne iš sykio užmuštų žmo
nes, bet per tam tikrą lai
ką juos numarintų. Taipgi 
planuojama pritaikyt tan
kus atominiam karui.

Graikai46Alkani ir Nuogi,’? 
Bet “Paskola” Iš Amerikos

' - .

jo&* žemės čielybė ir politi
nis pastovumas,” kuomet, 
.girdi, grūmoją jai kaimynai 
iš šiaurės — Bulgarija, Ju
goslavija, Albanija. Sykiu 
reikią, pasak Maksimo, su
triuškint- “ą n a rchistus”, 
kaip jis vadina kovojančius 
respublikiečių partizanus. \ 

“Graikija niekuomet ne
siliaus reikalavus sau šiau
rinio Epiro f Alhnniins dn-

. • London. Reikia mais
to ir drabužių ‘^alkaniems 
ir nuogiems” graikams,, sa
ko Graikijos monarchistų 
premjeras Maksimos. . Bet 
“žymi dalis ($300,000,000) 
pagalbos iš Amerikos bus 
panaudota armijai organi
zuoti, ginkluoti ir sunaujo- 
vinti,” pareiškė Maksimos, 
atsakydamas geg. 17 d. kab- 
legrama į United Press ži
nių agentūros klausimus.

a i k /r i •Anot Maksimo, z pirmiau
siai turi būti karinėmis jė
gomis ‘/užtikrinta Graikijai

lies), — tęsia Maksimos.—r 
Graikija taip pat reikalau
ja truputį pataisyt rubežių 
su Bulgarijariaipo užtikri-

sto alkaniems gyventojams 
anglų- užimtoje . Vokietijos 
dalyje. Todėl Anglija yra 
praversta kreiptis į Sovietų 
Sąjungą, t rašo tie laikraš
čiai.

Reynolds News ir News 
of the Week smerkė siūly
mus prašyti naujos pasko
los iš Jungtinių Valstijų: 
sako, tai “būtų kelias į eko
nominę vergiją.”

Rėynolds News pastebi, 
kad Anglijos užsienio rei
kalų ministras ♦Bevinas su
tiko pasirašyt finansinę su
tarti su Lenkija; tai būsią, 
girdi,,anglų politikos pakei
timas link rytinės Europos 
tautų. ; •

REIKALAUJA SUTRAUKYT 
RYŠIUS SUTRANKO

New York. — 120 žymių 
amerikiečių, profesorių, ar
tistų, kunigų, unijų vadų 
ir kitų, atsišaukė į W. Aus- 
tiną, Amerikos atstovą 
Jungtinėse Tautose, reika
laudami, kad ši šalis' su
traukytų diplomatijos ir 
prekybos ryšius su Ispani
jos diktatorium Franku. 
Jie, be kitko, priminė strei
ku^ prieš. Franko, v

Didėja Chinijos IMU KOMUNISTAI
Studento Streikai

----- -—
Nanking, Chinija. — Chi- 

nai studentai už'streikavo 
17 universitetų ir kitų auk
štojo mokslo įstaigų Nan- 
kihge, Shaghajuj, Peipinge 
ir kitur. Streikieriai de
monstruoja, reikalaudami, 
kad valdžia skirtų jiems 
daugiau maisto. Studentai 
demonstruodami taip pat 
šaukia sustabdyt -naminį 
karą prieš chinų komunis
tus. Valdžia uždraudė de
monstracijas, bet studentai 
vis tiek nusitarė t demons- 
truot sostinėje Nankįnge šį 
antradienį.

Meksikos Fašistai Reikalau
ja Uždraust Kom. Partiją

Mexįco City. — Fašistinė 
meksikiečių organizacija 
Accion Revolucionaria krei
pėsi į vidaus reikalų mini
strą, prašydama uždrausti 
Komunistų Partiją.

Indijos mahometonų - in- 
dusų riaušėse žuvo 15.

Sako Graikijos Premjeras, 
Bus Vartojama Ginklams
nimą nuo užpuolimo iš bul
garų įusės” J tai yra; pri
jungt Graikijai kelis, šimtus 
ketvirtainių mylių Bulgari
jos žemės). ■ ■ -y

(Minimi Graikijos kaimy
nai nieko iš jos nereikalau
ja;'taigi aišku,’, kas kam 
grūmoja.)

Kas liečia karą prieš res- 
publikiečių, partizanus, tai 
Maksimos sako:

prieš suki-Mūsų žygiai

bus užbaigti, bet mūsų veikt 
smų eiga leidžia spręsti, 
kad greitai turėsime pasise
kimų, jeigu sukilėliain ne
bus duotą naujų pastiprini
mų iš užsienio.”
x ('‘Pusiau sėkmingai” ga

li reikšti žingsnį pirmyn ir 
žingsnį atgal. O pasakoji
mai apiezpastiprinimus par
tizanėm yra abejojimas, ar 
pavyks monarchistamš 
“greitai” įveikti partiza-
nūs

A

ARTĖJA PRIE 
CHANGCHUNO

Nanking, Chinija.— Tau
tininkų valdžia įvedė karo t 
stovį Mandžūrijos sosta- 
mietyje Changchune. Chi- 
nų komunistų kariuomenė. . 
puola Chiang Kai-sheko 
tautininkų armijas, ardo 
tiltus ir atakuoja geležinkę- g 
liūs į šiaurę-, rytus ir pietus 
nuo Changchunb. Chiango 
valdžia bijo, kad jie 
imtų Changchuno.

nepa-

119..

Prezidento Motina 
Sveikstanti

Grandview, Mo., geg.
— Pranešamą, ' kad ligonė
prezidento motina Martha i 
E. Truman’ienė, 94 metų, 
jau pradėjo stiprėti. Iki šiol į 
per silpnai veikė jos širdis. 
Prez. Trumanas, atvykęs 
pas motiną, nuolat ją lankė, | 
bet jau grįš į Washingtoną.

TEISIA OFICIERIŲ 
kaip jankių Išdavi 
KĄ JAPONAMS

Washington. — Karinis 
teismaš tardo oficierių Ed. 
N. Little. Jis kaltinamas, 
kad nelaisvėje ' būdamas 
Little išdavė japonams du \ 
amerikonus belaisvius ka- V 
reivius, kurie laužė japonų 
taisykles. ’ Už tai japonai 
juos nužudė. ,

1 1

ĮVALIAS MAISTO JUO
DOJOJ VOKIĖČIŲ 
RINKOJ

Frankfurt. — Bavarijoj, 
amerikonų užimtoje Vokie-* 
tijos dalyje, galima pirkti 
iš dvarų ir buožių maisto, 
kiek norima, ( jeigu už jį | 
mokama juodojo mark
kaina
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kvaršino, jei B ALFO siuntos 
i tenka UNRRAI, o vaistai ka- 
i riuomenėi, bet ne lietuviams 

tremtiniams. Savo dažnai be
prasmiams ir nuolatiniams 
važinėjimams Vak. Europo
je kun. Končius tikrai žy
mias pinigų sumas veltui iš
leido. Jo finansinė veikla 
reikalinga rimtesnio tyrinėji
mo. Tremtiniuose dar ir da
bar kuršu'Oja' daūg linksmų 
anekdotų apie kun. Kon
čiaus veiklą lankantis Vak. 
Europoje'. - ' /

Lietuviai tremtiniai ne to 
tikėjosi iš B ALKO pirminin
ko kun. Končiaus. Daug kur 
jis lietuvių neparėmė, bet 
užgavo, sukiršino ir panięki- 
rio. Tik į savo kelionės pa- 

' baigą . kiek atsikvošėjo, pra
dėjo aiškintis ir teisintis.”
,z. ,

Tai jau nebe pirmas sy
kis keliamas klausimas a- 
pie kun.. Končiaus išlaidas. 
Visuomenei būtų įdomu ži
noti, kiek ir kam jis B ALF 
pinigų yra praleidęs?
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Secretary Treasurer ....... Nick Pakalniškis
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United States, six months -...................... $3.75
Brooklyn, N. ¥., per year .............................. $8.00
Brooklyn, N. Y., six months -........................ $4.00
Canada and Brazil, per year -................  $8.00
Canada and Brazil, six months’--------------- $4.00
Foreign countries, per year--------- -----------$9.00
Foreign countries, six months ------...---------- $4.50
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Vėl Anglą-Amerikiecių Blokas Laimėjo
Jau užbaigė posėdžius Jungtinių Tautų Generalinio 

Seimo speciališkoji sesija. Ji tęsėsi trumpai. Jį buvo su
šaukta tik vienam Palestinos klausimui spręsti. Ji-netgi 
neturėjo progos Palestinos klausimą diskusuoti ir spręs
ti iš esmės. Anglų ir amerikiečių buvo susitarta sesijos 
darbą apriboti išrinkimu komisijos Palestinos reikalui 
ištirti. Visi klausimai, kurie nelietė komisijos išrinkimo, 
buvo gražiai pakišti po stalu.

Anglų-amerikiečių blokas laimėjo taipgi tame, kad 
komisija sudaryta tik iš mažųjų valstybių, nei vieną 
Penkių Didžiųjų neįleista. Tos mažosios vienuolika vals
tybių. esančios “neutrališkos”, o didžiosios valstybės es
ančios vienpusiškai nusiteikusios. Tuo tarpu faktas yra, 
kad į Palestinos reikalą tiesioginiai įvelta yra tik viena 
Anglija. Ji Palestiną valdė nuo 1922 metų ir privedė 
prie yisiško chaoso.

Dabar komisija Palestinos reikalą tyrinės ir regulia
riajai seimo sesijai ateinantį rudenį patieks savo reko
mendacijas. Keistai galvoja tie, kurie mano, kad Pales
tinos klausimą išspręs mažosios valstybės. Be didžiųjų 
valstybių susitarimo joks panašus klausimas dabartinė
je situacijoj negalimas išspręsti. Tai kiekvienas galės 
įsitikinti, kai pagaliau rudeninėje seimo sesijoj Palesti
nos reikalas bus iškeltas..

Buvo geras pasiūlymas išrinktąją komisiją įparei- ; 
goti ištirti galimybes Palestinos nepriklausomybės pa- 
skelbimo. Bet anglai ir amerikiečiai nesutiko ir komisi- i 
ja palikta be jokio konkretaus įpareigojimo. Taip norėjo 
anglai. Jie nenori nė kalbėti apie paleidimą Palestinos. 
Jie tik/nori, kad Jungtinės Tautos padėtų jiems spėka 
palaikyti Palestiną jų kolonija. Šiame atsitikime mūsų 
atstovybė pasidavė anglų vadovybei. . ,

Arabiškos valstybės1 nepasitenkinusios sesijos nuta
rimu ir balsavo prieš. PHe jų dar prisidėjo Turkija ir i 
Afganistanas. Tačiau tiek žydai, tiek arabai pasižadėjo 
su seimo išrinktąja komisija kooperuoti, jai padėti. Kiek 
tas pakeis situaciją pačioje Palestinoje, dabar dar sunku* 
pasakyti. Ten be galo įtempta padėtis tarpe žydų ir ang
lų. Žydai iš visur veržiasi Palestinon, o anglai jų neįlei
džia. Anglai palaiko arabų pusę, nes jiems reikia penkių 
arabiškų valstybių paramos pasilaikymui artimuosiuose 
rytuose. >

ATSAKO ŠMEIŽIKAMS
Lietuvių Darbininkų Su-? 

sivienijimo organas Tiesa 
‘rašo: •

Tūlas šmeižikas, pasivadi
nęs “SLA Nariu,” pasirįžo 
“Keleivyje”, apjuodinti Lie
tuvių Darbininkų Su'šivienijk- 
mų.

Paėmęs “Tiesoje” tūpusios 
LDS finansinės atskaitos ke
letą skaitlinių, jis sušunka, 
kad 194'6 metais “visas dvi
dešimts * tūkstančių išėjo iš
laikymui” LDS viršininkų • ir 
propagandai. Paskelbia, kad; 
tie $20,000 buvo išmokėta 
sekamai:

“Organizatoriams išmokėta 
$439. ,

Tarnautojams algos $7,- 
677.

Algos valdybai $2,755; 
Kelionės išlaidos $1,200. 
Skelbi mai “Laisvei” ir 

spausdiniai — $1,104.
Organo išleidimas 

285.”
Kiekvienas protaująs 

gus pasakas, kad šios
nes išlaidos yra būtinos ir 
palyginamai nedidelės. Bet 
minimas “SLA Narys” juk 
protu, nesiva-duoja — jis tu
ri kitą tikslą: niekinti LDS.

Jeigu jis, pirm x rašymo 
apie LDS išlaidas, būtų pasi
teiravęs savo organizacijos 
išlaidų, tai būtų patyręs, jog 
jo organizacijos išlaidos yra 
kur kas didesnės už LŪS.

Kad “SLA Narys”' galėtų 
i su' jomis kiek susipažinti, čia 

paduodu tik keletą skaitli- 
■ nių iš SLA 1945 m. finansi- 
; nes atskaitos:

Organizatoriams išmokėta 
$2,594.

Tarnautojų algos $10,283. 
Viršininkų algoš $7,325. 
Kelionės $4,235.
Raštinės ' išlaidos, organo 

spausdinimas ir t.t. $12.07$.
Legalės išlaidos ir t.t. $26,- 

068. ‘ , — K y
Bendra išlaidų suma pri

daro — $62,583. ,
O 1946 metų išlaidos fra- 

ternalėms draugijoms pasi
darė daug didesnės, negu 
1945 m., nes viskas pabran
go ir algos pakilo.

šmeižikas šaūkia, kad LDS 
viršininkai “patylomis čiul
pia savo -narius ir ‘progresy
viai’ naudojasi iš tų-kelių 
tūkstančių lietuvių, kurie ap
sidraudė jų fraternaliame 
bučyje.” Ko'dėl “patylomis,” 
kuomet “Tiesoje” 'skelbia- 
frios smulkmeniškos atskai- 

- tos ?
O kitų fraternalių organi

zacijų viršininkai “SLA Na
riui” yra geriausi, nes jie 
“nečiulpia- savo* narių,” ne
paisant ir to, kad jie suda
ro ir gerokai' didesnes išlai
das, negu LDS.

\ LDS nariai J lėšų' fondą' 
moka mažesnes' mokestis, 
negu kitų fraterna'lių 6i‘ga- 

: rtizacijų nariai. Taf kur Čia 
“Čiulpimas savo narių ?” Tai’ 
tik “Keleivio” pečkelio “čiul- 

j pimas.” v . •
1 . Jis. taipgi rašo, kad “Lais

vė” ir “Vilnis” pasipinigau- 
? ja iš LDS skelbimų. Tai ne?

tiesa. Tie skelbimai dedami 
i mainais. Abu dienraščiai de

da LDS skelbimus, o “Tiesa” 
įdeda minimų diepraščių 
skelbimus. , / ' .. . \

Kitame “Keleivio”-' nume
ryje vėl telpa eilinis šmeiž
tas, atsuktas prieš ' Lietuvių* 
Darbininkų Susi^ienijitną. ' 
, Pasirodo, kad. tas laikraš-

Suokalbininkai 1 ' •- < »
The New York Times korespondentas Michael L. 

Hoffman rašo iš Gene vos apie suokalbį Lenkijoj ir Če- 
ehoBlovakijoj. Šiomis dienomis pasibaigęs šešių savaičių 
slaptas susirinkimas tam tikrų lenkų ir cechų. Jame da
lyvavę tų šalių pramonininkai ir valdžių žmonės, kurie 
priešingi komunistams. Jie nusitarę daryti viską, kad 
Lenkiją ir Če’ėhoslovakiją ištraukti iš Tarybų Sąjungos 
įtakos sferos ir sugrąžinti į “vakarinių demokratijų” įta
ką. Ypatingai su'sirinkimas pabrėžęs svarbą tuojau toms 
šalims persiorientuoti nuo rytų į vakarus!

Nesinori' tikėti, kad Hoffman būtų tokį dalyką iš Į, 
piršto išlaužęs. Galimas daiktas, kad Lenkijos ir Čecho- 
slovakijOs buržuazija nesijaučia gerai dabartinėje situa
cijoje. Ji mato, kad tų šalių žmonės labai rimtai žygiuoja 
prie socializmo. O socialistinėje santvarkoje išnaudoji
mui nebūna vietos. Todėl samdytojai ir jų kolegos val
džiose suokalbiauja šitai Lenkijos ir Čechoslovakijos ei
gai pastoti kelią.

Jie, suprantama, tikisi iš Jungtinių Valstijų ne tik 
užuojautos, bet ir paramos. Argi prezidentas Trūmanas 
nepažadėjo remti visus, kurie kovos “komunizmą”? Gali
mas daiktas, kad ir minėtas slaptas susirinkimas buvo 
arririkiečių inspiruotas. .

Kai Lenkijoj ir Čechoslovakijoj suokalbininkai, bus 
suimti' ir patraukti teisman,, pas mus kils baisus chofas 
Uateų apie4 “terorą?’’

Naujosioms- Europos liaudies demokratijoms kelias 
nėra rožėmis‘klotas. Tą puikiai žino” Lenkijos ir Čėcho- 
sfevaMjos'žmonės.’v' ,4 ,. _ . .

.
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Komunistų veteranų gretos didžiajame Bendros Gegužines Parade, New Yorke.
/ik.,/

REIKALAUJA TYRINĖT 
RUN. KONČIŲ

Brooklyno Vienybė - (geg. 
16 d.) paduoda ištrauką iš 
pabėgėlių “Varpo” 12. Ten 
sakoma: . 1 ■

' 5 l’ .’ ! > ■ . >' £ • ,

“BALFČ pirmininko kun.
s dr. Končiaus Įešų skirstymas 

vykb' jam’ betaikant Vak.
i Europoje vieą, asmeniška 

nuožiūra ir bė aidesnio rim
tumo. Kas kun. Končiui dau
giau patiko — organizaciją, 
įstaiga ar asmuo -— tam ir 
pinigų Skyrė'. Buvo, atsitiki
mų, kad- u'Ž skirtus pinigus 
jokių kvitą neėmė. Su B AL
FO siuntomis kun. Končius 
ir jokių ceremonijų nedarė. 
L. R. K. vadovybės pasiūly
mų mėnkai paisė ir iš pra
džios sau beveik galvos ne-

Puikus Įvertinimas Savo 
Dienraščio

Prisiminimas, kad reikia 
ką nors surengti diėnraščio 
Laisvės naudai, kiekvieno
je kolonijoje, nebuvo veltui. 
Bridgeport, Conn., Litera
tūros Draugijos 63 kp., tu
rėjo parengimą,. nUo kurio 
Laisvei skyrė dalį pelno ir 
jau pridavė $30. Gražus 
bridgeportięčių atsinešimas 
linkui savo dienraščio.

Gegužės 5-tą užėjo į Lai
svės rastinę W. Klimas, pa
dėjo $20 ir sąkO: Užsimo
ku už Laisvės prenumeratą 
$7. O likusieji $13 tegu bus 
auka' Laisvei. Tąį irgi pui
kus įvertinimas' savo dien
raščio! W. Klimas yra iš 
Branchville, N’ J.

Štai dar keleto gerų dien
raščio Laisvės, patriotų 
skambūs žodžiai:

“Gerb. Laisvės Adm.! 
Prisiunčiu money - orderį 
sumoje $10. ’ Prašau atsi
skaityti $7 už Laisvės pre
numeratą, o likusius $3 
sunaudokite dienraščio pa
laikymo reikalams. Su pa
garba, Charles M. Balk, 
Melvindale, Mich.’C

“Gerbiam. Draugai Lais- 
viečiai: Pranešu jums, kad 
aplaikiau jūsų pranešimą, 
kad Laisvės prenumerata 
man pasibaigė. Ačiū už pra
nešimą! čia įdedu $10, užsi
moku už metus Laisvės 
'preilumeratą, o- kas lieka, 
prašau sunaudoti tiem rei
kalam, kurie šiuo tarpu 
svarbiausi. Su pagarba 
įJuhis, C. Wazalis, Seltz- 
eV City, Pa.”; i. //

i šiubm tarpu labai yra rei
kalinga parama dienraščiui 
Laisvei, tad Jūsų ’ likusius 
huo; prenūmeratos $3 per
vedame į Laisvės iždą.

“Draugai:, Aš čia įdedu 
Čekj $10. Ųžsiriiokū $7 už 
Laisvės prenuriieratą ir $3 
skiriu- dėl Laisves reikalą. 
Draugiškai, Šidlauskas, i
Detroit, .Mich.” , .. -

. • > •>

Graži Laisvės patriotė ir 
žymi vėikėja visuomeninėje 
dirvoje P. Paulauskienė iš 
Pittsburgh, Pa., taipgi pri
siuntė dešimtinę, $7 už pre: 
numeratą jr $3 aukuojo 
dienraščiui.

Daugiau asmenų mokėda
mi prenumeratas apdovano
jo savo dienraštį sekamai:

Po $2: Klemensas Brie-_ 
dis, Brooklyn, N. Y.; ©Va 
Simans, Cleveland, Ohio; J. 
Ciberka, Fap Rockaway, N. 

•Y.; J. Lesevičiuš, Montreal, 
| Canada.
1 Jurgis ‘ Bzdila, Wilkes- 
I Barre, Pa., aukojo $1.
1 «t

Nepaisant ant langų iš- 
i dėjimų 10% nuolaidų krau
tuvėse, pastebiamas vis ki- 

ilimas kainų. Brangenybės 
įspaudžia mūsų dienraštį ir 
akyvus -skaitytojai, tą su- 

iprasdami, stoja jam į pa
galbą aukomis.

P. Šlajus iš Chester, Pa., 
gavo liaują skaitytoją. Ir 
tas yra didelės svąrbos da
lykas. Gavįmui naujų skai
tytojų reikia darbuotis. Y- 
pač vasariniai parengimai 

(turi būt išnaudojami gavi-' 
mui dienraščiui nUUjų skai- 

’tytojų. " .
*• . ‘ z*

Parengimais, prieteliai, 
reikia rūpintis. Reikia ruo
šti vienokios ar kifokios rū
šies parengimą saVo dien
raščiui ir reikia darbuotis, 
kad gerai išgarbinti paren
gimus, kad padaryti pelno 
dienraščiui. Su parengimais 
laukuose nereikia velintis. 
Pradžioje vasaros visada 
jie būna pasekmingesni.

Dėkojame, visiems, kurių 
vardai ■■ aukščiau suminėti, 
už paramą dienraščiui ir 
laukiame daugiau taip gra
žių atsiliepimų, kaip aukš
čiau paduotieji; /

I*. Buknys

-------,—- ------------ ---- 
,7.,rr-Mi „------ ----- 2-raa puslapis
Laisvė—’Liberty Lith. Daily * 
Aiit'radfehis, GegfUž; 20, 1947

Sūkraųkit aukštas krū
vas Įavoitų ties Aūsterlitzu 
ir\pas Waterloo.’ Apkaškit 
juos žetnėrilis' ir’ leiskit mari 
imtis darbo — aš esu žolė; 
a’š: viską1 užkloju.

Ir sukraukit dideles lavo
nų’ kupetas prie Gettysbur- 
go, o taipgi safe Yprėso ir 
y ėrduno. UžVėrškit juos, 
žemėmis ir leiskit mianKdar- 
buotiš. v . ’

Dveji metai, dešimts me
tų praeis... ir’ prąvažlūoda- 
mi keleiviai koridūktoriaus 
teirausis: Ka’š Čia dij Vie-5 
taY;i-■''
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Tai bolševikai jau paspė
jo apsidžiaugti, kad Ame
rikos Lietuvių Tarybos va
jus, sukėlimui ketvirtadalio 
milijono dolerių, ^nupirki
mui Lietuvos, krito nuo 
žmonių skūpumo smūgio, 
toli nepasiekęs nei pūsiau- 
kelio pasibrėžto tikslo. Ė et 
dr. Grigaitis,labai piktu to
nu atkerta,. kad vajus, 'bė
gyje pusmečio, jau būvo be
pradedąs įsisiūbuoti ir jau 
paspėjo prisiūbuoti su virs 
80 tūkstančių dolerių, ir tik 
laikinai sustabdytas siūba
vimas.

Atrėžta,; galima sakyt, vi
sa plaštaka. Tik jūsų Pau
liui1 nelabai patinka, kad 
dr. Grigaitis savo polemiko
se su bolševikais, visuomet 
per daug įlieja pykčio. 
Čiauškant piktais dantimis, 
bolševikų nei nugąsdinsi, 
nei .pertikrinsi, o kas blo
giausia,. kad tuomi nei sau 
pasisekimo n e u ž tikrinsi. 
Bolševikai to tik ir laukia. 
Kaip tik pastebi, kad jų pa
daryta pastabėlė iššaukia 
pro-naciam nervų krutėji
mą', taį jie jau būna tikri, 
kad pataikė užgauti centri
nę nervų stygą ir iš to tu
ri nemažai pasitenkinimo.

Jūsų Pauliaus supratimu, 
mums reikia taip laikytis, 
kad bolševikai ‘v'išai negau
tų progos tyčiotis iš pro- 
nacių nepasisekimų. Kas 
link -mūsų pronacinių vajų 
pasekmių, tai jūsų Pauliui 
visai neiššaukė Sekminių 
veršio entuziazmo. Vietoj 
laukto nenulaikomo eržilo, 
gaūtą' vos kojas pavelkan
tis kuinas.

i Tai ne dėl ko kito, kaip 
tik dėl šito “milžiniško” pa
sisekimo, dr. Grigaičiui pa- 
sivaizdavo bolševikų “apa
kimas”. Vienok jūsų Pau- 

straksėjimas visai’ nepatei
sinamas. Jau tas vienas fak
tas, kad pagal originalį pla
ną mūšų gerbiama Taryba 
sAVo Vajų turėjo' baigti su 
16 vasario ir kad vajus lai
kė viso pusmečio tik pradė
jo įsisiūbdoti ir neprisiūba- 
vo nei pusės numatytos sUu 
mos, aiškiai rodo, kad mes 
nesugebėjome brangių tau
tiečių užČėravoti. Žinant, 
kad brangūs tautiečiai apsi- 
kinlšę pinigais, ir imant at- 
ydon, kad skelbiamoje' Ta
rybos atskaitoje figūruoja 
pusėtinai stambios aukos 
draugijų ir pavienių asme
nų, kaip' pirštų į al$į duria, 
kad milžiniška didžiuma 
brangių tautiečių, ; mūsų 
Tarybai laikė atsukus kur
čių aūšį.

Dr.- Grigaitis ramina pro- 
nacįus, kad vajaū's siūbavi
mas Sustabdytas tik laiki
nai, BĄLF’as iškolek- 
tuds iš brangių ' taJįjtiėČių 
virš7 jiusę miĮįjono dpįėfių.' 
Bet BALF?o pasisekimai 
mažiau pavydėtini, negu 
tarybininkų.. Iki 23 balan
džio, šųiųafdar nesiekė 52 
tūkstančių, ginant,- įad'• a- 
biejų fondų sumos . sukeltos 
laike aukščiausio dumplių 
išsipū^no,- tai turime/ prisi
pažinti; kad padarėme lė
tumo rekordą. Iš tų ’ davi
nių’, kūjuos iki šiolei turi-

— KūV^fheš dabar randa- 
miėši? ■ ■

Aš esu. žole. .Leiskit man 
darbuotis.

i , Carl Sandburg.
(Vertimai proza).

Yra žmogių, kurie juo
kus skolinasi iš' savo at
minties, ' o' faktus imasi iš 
saVo vafedūofės; ■ ’

Sheri-dam. 

Feljetonas
me, darosi visai aišku, kad 
abiem fondam pasiekti už
sibrėžto tikslo, lieka ne dau
giau galimybių, kaip hitle- , 
riniam pabėgėliam sugrįžti 
į “laisvą ir nepriklausomą” 
fašistinę Lietuvą.'

Turime, broliai pro-nk- 
ciai, neužmiršti, kad nuo 
dabar brangūs tautiečiai 
liekasi jau iškultais šiau
dais ir iš jų kažin ko išmuš'- 
ti negalime tikėtis. Jūsų’ 
Paulius ilgai ir įtemptai 
studijavo tas priežastis, dė
lei kurių lietuvių visuome
nės tik maža dalis parėmė 
pro-nacių pasimojimus. Iš
vada gavosi štai kokia: ne 
dėl permažo kiekio melų, 
pro-nacių vartojamų, bet 
dėl blogo pasirinkimo laiko 
ir vietos, melai tapo grū- 
daisx numestais ant nevai
singos uolos. Kam nėra ži
noma, kad negabi ranka ir 
iš geriausios medžiagos nu
dirba nei velniui vertą pro
duktą.

Tas pats ir su liežuviais. 
Blogi liežuviai, makaluoda
mi nesuvaldomai, net iš pū
čių pasiučiausių melų, ne
pajėgia sumakaluoti nei 
Dievui garbės, nei velniui 
smalos. Dabar jau neliko 
jokios abejonės, kad mūsų 
gerai pradėta pradžia, pasi
liks be pabaigos; vajai liks 
neišpildyti ir iš to seks bai
sios pasekmės. Ir Lietuvos 
nenupirksim ir mūsų pabė
gėliai sudžius, kaip bėrosios 
skūra, užmesta ant karties.

Kad neprisileisti prie šitų 
baisių nepasisekimų ir iš
vengti labai negarbingos 
gėdos, jūsų Paulius sugal
vojo visai naują skymą, iš
kraustyt kišenius brangiem 
jtautigčiam. Visi žinom, kad 
visi žmonės, su labai ma
žu išėmimu, labai limpa 
prie gemblerystės. Bilijo
nus ir bilijonus dolerių vi
sokį gembleriai kas metai 
išliežią iš g e m blerysčių 

s mylėtojų. Nematau jokios 
priežasties, kodėl pro-nū- 
,ciam turėtų būti negarbin
ga garbingų siekinių siek
ti gemblerystės priemonė
mis.

Žinoma, pasisekimas nau
jame biznyje, vyriausiai 
priklausys nuo to, kaip su
gebėsime Užsimaskuoti, kad 
bile žioplys nesuprastų, 
kad pro-naciai siekiasi žu- 
likiškom priemonėm pasie
kti brarigių tautiečių kiše
nių dugną. Jūsų Pauliaus į- 
sitikinimu, geriausias pa
sekmes turėsime, įsteigda
mi naujausios mados “spor
tą”, kurio iki šiolei dar 
niekas .nepraktikuoja. 
“Sporto” pavadinimui rei
kalingas patraukliai skam
bantis patrijotiškas vardas.

Po’ gilaus apsvarstymo,' 
nubalsavau, kad tinkamiau
sia bu^ užvardinti seka
mai: “Vėliausio išradimo 
pro-naciniai tautiškas, la
bai pelningas, dešinės ran
kos miklinimas.” Š i o 
“sporto” įsteigimas nerei
kalaus didelių išlaidų ir bus 
labai parankus, nuo miesto 
į miestą. Trumpai pasakius, 
tai bus naujausios rūšies 
keliaujantis biznis ir pilnai 
saugus nuo bankrūto.

Sekančiame skyriuj, ger
biami pro-naciai, jūsų Pau
lius pateiks smulkmeniškai 
išdėstytą planą mūsų naujo 
“sporto” ir duos- visus rei
kalingus nurodymus, kaip 
bus operuojama. O tuo tar
pu, būkite optimistiški ir 
laikykitės sveikatoj iki se
kančio pasikalbėjimo.

Patiįius.



Laimė
V. Valsiūnienė.

Pietų pertraukos metu depo 
tekintojas Tomkus ilgai ste
bėjo vyresnįjį meisterį Masi
liūną. Tą dieną, kaip niekada, 
jam norėjosi jį užkalbinti, su
sibarti ir staiga išsakyti visą 
tiesą. Išlieti visą susirinkusį 
kartumą.

Jis net sekiojo akimis, kad 
šis nedingtų iš dirbtuvių. Pa
maži' rūkydamas pypkę žiūrė
jo, kaip meisteris kalbėjo su 
darbininku, kaip paėmė iš jo 
vekselį ir rūpestingai paslėpęs 
knygutėje užsisagstę švarką.

Pagaliau Tomkus ryžosi. Jis 
perėjo keliais žingsniais teki
nimo skyrių ir sustojo ties Ma
siliūnu. •

—Gėdą turėtum, paskutinį 
kailį , lupti, — buvo beprade
dąs Tomkus. . .

—Ne tavo dalykas, — pik
tai pertraukė jį Masiliūnas,— 
nesiūliau, pats prašė, vadinas, 
ir man šiokia tokia nauda turi 
būti ar ne, sakyk, turi būti?

Jis vis artyn lenkėsi prie 
Tomkaus .

— Pagaliau žmogui pagel
bėti reikia, — pasakė meiste
ris ir nusisukę.

— Visi tavo pagalbą žinom, 
užteko. — Atkirto Tomkus,— 
ne tu skolininkus, o jie tave 
turėtų paduoti į teismą.

.Tomkui buvo pikta, kad jis 
ne taip pradėjo kalbą. Ne taip 
pasakė.

Masiliūnas stovėjo valandė
lę sulinkęs į priekį, tarytum 
pasiruošęs pulti. Vėliau išsi
tiesė ir priėjęs prie Tomkaus 
iškošė pro dantis.

— žiūrėk savęs, mane teis
mu nepabaidysi, bet jei aš 
prasižiosiu, tai tavo šventa
dieniai pamokslai tikrai atsi
durs teisme, žinau, ką skelbi. 
Atsirado mokytojas.

— Nemokau, Masiliūnai,, tik 
patariu, ir neverk kurią dieną, 
kai tikrasis teisingūmas pa
sieks tave, — ramiai atsakė 
Tomkus ir sulinko ant savo 
darbo.

Keli darbininkai, girdėję šį 
ginčą, — nesakė nieko, tik 
žvalgėsi vienas į kitą ir tyliai 
mąstė.

Kas nepažinojo Masiliūno. 
Amžinai nudriskęs, liesas, žie
mą ir vasarą medinėmis klum
pėmis apsiavęs —- atrodė kaip 
elgeta nuo didžiojo kelio.

Visi tie, kuriuos aplankyda
vo nelaimė, kuriems neužtek
davo išmaitinti savęs ir vaikų 
— eidavo pas meisterį.

Gyveno jis nuosavam name, 
kurį juosė didelis senas sodas 
ir vis. taikstėsi pirkti ūkį. Pats 
nuskurdęs, amžinai besiskun- 
džiąs savo sunkiu gyvenimu, 
gėrė bendradarbių ašaras ir 
gyveno.

— Ko atėjai, — dažnai ne
pakeldamas akių paklausda

vo įėjusį svečią iš anksto ži
nodamas reikalą.

— žmona serga, gal turi 
kaimyne, atliekamų,, atiduo
siu, — nuolankiai kalbėdavo 
bendradarbis.

Masiliūnas, po ilgos kalbos, 
kad pats vos kojas velkąs, kad 
laikai sunkūs, kad bylinėtis 
prisieina su skolininkais, atsi
nešdavo vekselį dažnai jau už
pildytą ir padėdavo prieš at
ėjusį.

— Aiškiai rašykis.
Darbininkas drebančia ran

ka pasirašydavo ir ne vienam 
užtemdavo akys žinant, kad 
reikės atiduoti nei mažiau, nei 
daugiau, kaip dvigubai.

Darbininkai Masiliūno ne
apkentė visa širdimi, bet ne
buvo kas darą. Neįsiteiksi — 
išlėksi iš darbo. Meisteris vis
ką gali. Teismuose jis visada 
laimėdavo; draugavo su depo 
viršininko padėjėju. . .

Meisteris ir seno tekintojo 
Tomkaus sūnų atidavė į “tei
singumo” rankas. Mat, šis la
bai dažnai pašiepdavo begali
nį meisterio gobšumą. Ir dai- 

, ną buvo apie tai sudėjęs.
Tomkus žinojo, kas jam at- 

| ėmė sūnų, bet kentė, ramin
damasis darbu ir viltimi.

—Sugrįš.
Daug metų tekintojai ir 

' šaltkalviai išdirbo juodame 
depo pastate. Kas rytą sire-, 
nos pažadinti jie atbrisdavo 
per purvą, ateidavo per gruo
dą ir dingdavo visai dienai 
juodo milžino nasruose, kad 
vakare, išvargę ir paišini liktų 
išmesti pro didžiulius vartus 
visiškai iščiulpti ir niekam ne
bereikalingi.

Tik sekmadieniais, susirinkę 
pas kurį nors, jie kalbėdavo 
apie tolimas, kada nors įvyks
tančias svajas, kalbėdavo apie 
save ir savo gyvenimą.

— Kalba, kad žmonės visi 
lygūs, — sakydavo Tomkus, 
-— o žiūrėk,, gyvenime visai 
kitaip. Aš visą amžių brendu 
purvą, geriu jundą, suodžiais 
persunktą orą, štai tomis ran
komis padarau nuostabius 
daiktus, o per valdžios rinki
mus, man net' balsavimo la
pelio neatnešė.

— Valdžią, seni, ir be tavęs 
išsirinksime, — pasakė man 
policininkas, — kam sūnų į 
komunistus* išleidai, gėda vi
siems.

— Na, ir išsirinko be ma
nęs. Važinėja mano darbo 
garvežiais ,o aš ir balso ne
turiu. Einu kartais pro šnypš
čiantį garvežį, taip ir norisi 
jį, įgavus jėgos, sulankstyti, 
išdraskyti visą ligi mažiausio 
sraigto ir paleisti vėjais.

Taip kalbėdavo vyrai dau
gelį metų, keikdami % gyveni
mą ir dalią.

Tūkstančiai neWyorkieciy susirinko protestuoti Ang
lijos persekiojimą žydy Palestinoje proga Palestinos 
'^laušimo iškėlimo Jungtinių Tautų Seime. Anglijos de
legatai bandė apriboti veiklą tik paskyrimui tyrinėjL 
uuit ko Huduos. Tačiau nuo 1922 jau buvę skirti 
19 tokių komitetų, bet nieko neišošo. *

Iš pajuodusių fabriko var
tų išėjo būrys paišinų jaunuo-. 
lių. Jie nepasukę, kaip papras
tai, miesto link, o nuėjo taku 
per pievą, už kurios tolumoje, 
kaip balta juosta švitėjo sau
lės nušviestas plentas. '

Draugai ėjo persimesdami 
vienu kitu sakiniu ir kas aki
mirksnis dairėsi į kelią. Prie 
jų prisidėjo mašinisto padėję-' 
jas’ Valiūnas ir dideliais žings
niais matuodamas purienų 
priaugusį raistą, mąstė apie 
atžygiuojančius.

Tolumoje girdėjosi lyg per
kūno trenksmas, kuris artėjo 
ir artėjo ir Valiūnui rodėsi,’] 
kad žemė supėsi ir virpėjo, 
drebinama artėjančių žings
nių.

Geltonplaukė mergaitė rin
ko purienas ir greitu rankos 
mostu rišo į didelę puokštę.

— Ar nepadovanosite mums- 
gėlių, — gudriaį mirktelėjęs 
draugams, pasakė vienas iš 
būrio.

/
Mergaitė nieko neatsakė. Ji. 

žvilgterėjo į skubančius ir to
liau dirbo savo darbą.

— Bijai mūsų, juodi, paiši
ni, — tęsė toliau tas pats bal
sas. . .

— Raudonarmiečių einame 
pasitikti; — praeidamas pro 
šalį, pasakė šaltkalvio mokinys 
Julius, — atiduotum pati gė
les. . .

— O jei neatiduosiu?.'. .
— Atlipsime.
Valiūnas stebėjo mergaitę 

ir mąstė, kad josios plaukai 
primena geltonus laukų žie
dus. Dangaus spalvos sukne
lėje, basomis kojomis ji atro
dė pati kaip gėlė.

— Palikit ją ramybėje, — 
pasakė jis draugams ir ren
gėsi praeiti.

Marytė pasijuke veidu į 
Valiūną ir dėkingu žvilgsniu 
pažiūrėjo jam J akis.

— Sakote, gėlių reikią; tin
giniai, eidami galėjote skinti,
— pasakė ji ir Čia pat sku
biai surinko žemėje išdraiky
tą puokštę ir padavė Valiū
nui.

— Prašau, eikite, pasitiki
te savo raudonarmiečius. — 
pasakė ji ir pati kaip stirna 
nubėgo vieškelio link.

—Sekasi tau, Antanai,—pa
sijuokė Valiūno draugas te
kintojas Petkus .

—Ar tu žinai, ka$. ji mūsų 
Tomkaus duktė, drąsi mergiš
ka... , <

Valiūnas nebegirdėjo pas
kutinių'žodžių. Jis plačiai at
viromis akįmis žiūrėjo. į didį
jį kelią, kuriuo, kaip .nesibai
gianti1 siena ėjo raudonarmie
čiai.

. Tuo tarpu kiemelyje prie 
savo lūšnos sėdėjo iįekin’tojas 
Tomkus ir mąstė. Jis jau ži
nojo, kad artėja kariai ir jam 
rodėsi, kad didelis darbas ir 
rūpestis, kuris buvo slėgęs jį 
visą gyvenimą, nukrito.

Skaudi ir liūdna buvo Tom
kaus praeitis. Mažas būdamas 
neteko motinos, tėvas dar 
anksčiau buvo miręs. Motina 
pasakojo jam dar mažam 
esant, kad tęvąjį išvedė pikti, 
ponai su spindinčiomis sago
mis švarkuose, tie, kurie sto
vėdavo , miesto skersgatviuose.' 
Jau nuo tada Tomkus ėmė 
nebeapkęsti policijos ir aug
damas jos labai bijojo*

Vėliau mirė ir plotiną. Naš
laitį’priėmė dėdė šaltkalvis. 
Negalėjo jis skųstis dėdės glo
ba, bet pastarasis, pats būda
mas neturtingas ir vos beiš- 
laikydamas skaitlingą šeimą, 
maža tekreipė į mažą vaiką.

-—Paaugs, atiduosim ganytį,
— nekaltą sakydavo jis žmo
nai, kai toji imdavo, skųstis 
našlaičio išdaigomis..

Ir ganė vaikas, tarnavo vi
siems, kol pats dėdė,.matyda
mas’ jo pamėgimą lankstyti iš 
skardos liekanų sau ir vaikiams 
žaislus, pasiėmė jį mokiniu į 
dirbtuvę.

Nuo to laiko* daug vandens 
nutekėjo. Visokių dienų bu
vo. Du kartu caro žandarai-jį 
buvb suėmę už platinimą la
pelių prieš Pirmąją Gegužes. 
Raudoną vėliavą buvo iškėlęs 
ant dirbtuvės kamino.

Stebėjosi policija. 'Ne žmo
gaus jėgoms pasiekti tai’p ne
patogų aukštį, p Tpmkiis)

Paskelbia dar nesibaigusį telefonistų streiką “baig
tu.” Valdinis taikytojas J. R. Mandelbaum (priešais 
kamerą) praneša reporteriams, kad sutarta telefonis*- 
tams pridėti po $4 algos. Bet darbininkai atsisakė grįž
ti j darbą be $6 .priedo, tad streikas užsitęsė ir po pa
skelbimo baigtu.

kindamas įkaitusį metalą, šir
dyje juokėsi...

— Viską galima pasiekti, 
reikia tik noro, — mąstė jis 
ne kartą ii' vis naujasniomis 
išdaigomis siutino tvarkos da
botojus .

Ir taip per 40 metų diena 
iš dienos jis suko įkaitusį ratą, 
mylėjo savo darbą, bedirbda- 
nias užsimiršdavo visus gyve
nimo kartumus. Kada didesnė 
nelaimė ' atlankydavo • Tom
kaus lūšną, dar smarkiau ūžė 
ratas, dar Kabiau jis susilenk
davo prie savo darbo...

— Persidirbsi, — užjausda
mi sakydavo jam darbininkai, 
nieko gero nebenukalsi.
• — Savo laimę užkalsiu, — 
nepakeldamas akių atsakyda
vo Tomkus.

Taip pat piktai ūžė staklės, 
kada policija išvedė jo sūnų.

Išėjęs iš namų, kad nematy
tų žmonos ašarų, visą kelią 
kartojo:
~ Jis grįš, girdite, jis 

grįš...
Senis grūmojo gyvenimui ir 

tikėjo.
Ir dabar mąstydamas apie 

tuos, kurie partiešė jam gyve,- 
nimą, jis pats nebesuprato, 
kas su juo dedasi1. Jis nėjo 
pasitikti, tik žiūrėjo į. kelio 
tolumą, kuria ėjo pilkos vo
ros ir mąstė apie praeitį.

Puošni minia, šventadieniš
kai nusiteikusi sveikino žy
giuojančius. Vaikų būriai bė- 
go stumdydamiesi ten, kur ne
išpasakytai dardėdami 
darni žemės drebėjimą 
vo tankai.

ir kel- 
važia-

kaipužvirė,
katilas. Atrodė, 
geležinėse kros-

Gyvenimas 
kunkuliuojąs 
kad ir ugnis 
nyse buvo skaidresnė ir kait
ra kitokia .

šaltkalviai ir tekintojai grį
žo prie savo darbo ir tekalbė
jo apile Vieną ir tą patį.

—- Pamatysit, visa bus ki
taip. . . -— Senieji ir jaunieji 
depo darbininkai,k visi, kaip 
vienas, susiliejo į'bendrą ma
sę, kaip kietai suvirinta’gele
žis. • , /' ' 1

žiūrint iš šalies, atrodė, 
kad depų gyvenime iiiekas ne
pasikeitė. Kas rytą visi ėjo 
prie savo darbo, vakare grįž
davo namo. Bet taip tik atro
dė. . \( ’ . .

Dirbtuvėje užvirė kitas gy
venimas. Kiekvienas buvo 
įvertintas7, pagal savo darbą 
ir amžių. Į dirbtuvę atėjo 
daugelis naujų žmonių, ku
riems ligi šiol nebuvo’ vietos 
nei mokinio, nei 'jiiodądarbio 
pareigoms. Atvežė nauju ma
šinų. .'

Atsirado laiko ne vien dąr- 
bui, bet ir šventėms ir pramo
goms. Administracijos kam
bariuose įrengė didžiulę salę, 
kurią visi' kaip įmanydami gai
lino ir puošė; .. >

Valiūnas ir kiti jauni pasi
ryžėliai buvo pašaukti naujam 
darbui* Sunkiųjų dienų, prig 
menko žiburio^ įgytos žinios, 
dabar jiems teikė jėgų ir.. pa
sididžiavimo. 'U Tai jaunieji1 
Tomkąus mokiniai.

Tik vienas jų mokytojas pa*

Tomkų išrinko į aukščiau
siąją Tarybą.
, Išaušo dar vienas pavasaris. 
Pražydo* ir nubyrėjo vyšnios. 
Laukuose stiepėsi derlius.

Tomkus stebi sužėlusius ru
gius ir jaučia, kad toji žemė* 
jam niekada nėra buvusi taip 
brangi, kaip dabar. O, rodos, 
tiek pavasarių praėjo...

Temo. Senis apsidairė ir jau 
norėjo sukti taku į dirbtuvę, 
kaip staiga virš jo galvos iš
niro lėktuvas. Nespėjo surink
ti minties, kaip jau krito ug
nies sviediniai, čia pat degė 
ruožo raštinė.

Valandėlę jis apstulpo. Bet 
nebuvo laiko analizuoti, Gat
vėmis pasipylė žmonės. Moti
nos nešė vaikus ir čia pat klu
po po priešo sviediniais. Ties 
dirbtuvės vartais gulėjo su 
nutraukta ranka vaikas ir ap- 
stulpusiomis akimis žiūrėjo 
prieš save. Jis neverkė. Degė 
stotis.'Tomkus stabtelėjo. To
lumoj be pertraukos kaukė 
garvežys .

Jis valandėlę pamąstė ir 
skubiai pasileido garvežių 
dirbtuvės link.

Vakaro prietemoj jis pama
tė šešėlį, pasilenkusį ties sto
vinčiu garvežiu.

— Sargas, — švistelėjo min
tis. i

Staiga šešėlis išsitiesė ir bal
siai davė įsakymą kitam.

— Raktas čia, paskubėk, jie 
tuojau ateis, aš padėsiu at
sukti. . .

Dabar Tomkus suprato. . .
— Jie nori užkirsti kelią 

garvežiams. išeiti iš dirbtuvės, 
kas jie tokie? — j*au balsu su
riko Tomkus ir metėsi prie 
pirmojo.

— Stoki ką čia veiki, — su
šuko senis ir staiga nutilo. 
Tomkaus akys susitiko su pa
šaipos pilnu Masiliūno žvilgs
niu.

— Garvežio' atėjai pasiimti, 
manai, spėsi išbėgti ? •— iško
šė pro dantis Masiliūnas.

— Niekše, duok raktą, — 
šaukė piktai Tomkus, — kol 
aš gyvas nepavyks tau užbaig
ti sumanytos piktadarys
tės. . . .

Masiliūnas nusijuokė.
Tekintojo mintys dirbo. Jis 

vienu šuoliu atsidūrė ties Ma
siliūnu ir tam nespėjus susi
vokti ,stvėrė iš rankos didžiu
lį grąžos rato raktą.

— Garvežį išgelbėti, 
dingtelėjo mintis, — tuoj 
nors turės ateiti...

Masiliūnas išsiblaškė, bet 
tik akimirksniui, ir čia .pat 
puolė Tomkų.

Tomkus rėžė didžiuliu rak
tu užpuolikui. Masiliūnas pa
sviro. Tuo metu nuaidėjo /šū
vis ir Tomkus griuvo veidu 
ant garvežio paskutinį kart 
apglėbdamas jį rankomis.

Atskubėjo Valiūnas, atėjo 
raudonarmiečiai ir darbinin
kai. Garvežiai vienas po kitam 
išvyko su savo paskirtim.

noro dirbti tyliai, kaip nieka
da. Jis mažai kalbėjo, pirma- 
sis ateidavo prie tekinio; pas
kutinis išeidavo. Iš kalėjimo 
buvo grįžęs jo sūnus ir laimė 
buvo šalia jo. Atrodė, kad da
bar jis panoro nebesiskirti su 
savo staklėmis, nebesiskirti su 
plonyčių vielų akiniais. Keis
ta ramybė buvo nužengusi, į 
senio širdį.

■ Bet kaip tik atrodė. Viena 
mintis dar neleido Tomkui vi
siškai džiaugtis savo gyveni
mu. Jis negalėjo pakęsti nu
sižeminusių Masiliūno žings
nių, kuris vaikščiojo apie jį 
diena iš dienos išnaudodamas 
darbininkus. Masiliūnas dvi
gubas palūkas skaičiavo ir da
bar ,tik jau rubliais. . .

Vieną popietį Tomkus, susi
šaukęs bendradarbius, paklau
sė :

— Kas esate skolingas Ma
siliūnui ?

Visi .nustebę tylėjo. Tylėjo 
ir meisteris.

— Tylite, bijote, — tęsė se
nis, — tad klausykite: atiduo
site jam tiek, kiek paėmėte. 
Jeigu Masiliūnas nenorės su
tikti, pasakykite man...

— čia mano reikalas, — 
burbtelėjo meisteris. ~

— Ne, Masiliūnai, ne tavo, 
o mūsų visų.

Masiliūnas po to į darbą ne
beatėjo ir į Tomkaus gyveni
mą. įžengė visiška ramybė. . .

Kada Tomkų darbininkai 
pasiūlė kandidatu į tautos at
stovus, jis nė girdėti nenorė
jo. Kartojo vieną ir tą patį:

—- Aš pats žinosiu, ką išsi
rinkti . . .

♦— Mes apsisprendėm, — 
vkalbėjo darbininkai1, — sutik, 
Tomkau.

S^nis su didžiausiu užsispy
rimu purtėsi. Tada jam kalbė
jo:

— Bet tu pažįsti* žmones. 
Per tiek metų jie praėjo su
stodami1 ties tavim su savo rū
pesčiais ir nedalia, tu* juos 
šiandien pažinsi ir pašauksi.

Tekintojas susimąstė.
— Taip, žmones aš pažįstu, 

— pasakė jis pagaliau ir ne
drąsiai priėjęs prie Valiūno, 
paspaudė jam ranką.

kas

Praėjo ilgi sunkūs motai. 
Daug kartų Tomkaus tėviškė 
sruvo krauju j e. Daug ašarų 
upės nusinešė į manas. Jo ge
riausieji žmonės, vieni išvykę 
su Raudonąja Armija toliau 
vykdė tautos valią,Kkiti ilsėjo
si šalia jo, 'treti gyveno girių 
tankumynuose, kovojo ir lau
kė ir tikėjo: ’

Laikas* bėgo, kaip pasakoj. 
Tomkus tebedirbo savo seną
jį darbą. Dirbo drauge su vy
rais, kurių rankos buvo sugru
busios nuo amžino rūdžių ir 
plieno lietimo ir kalbėjosi. Tik 
žodžiai buvo nauji, kaip pats 
gyvenimas.

Visiems .atrodė, kad tekin
tojas nuo seniai dirba ir sa
vo naująjį darbą ir kaip nie
kas kitas vykdo didžiausią 
tautos valią.'

~,Mano \ geriausieji žmo
nės, už juos galvą dedu.

Tomis tad dienomis mašinis
to padėjėjas, dąbar depo vir
šininkas Valiūnas, pamilo 
Tomkaus dukterį Marytę.

Valiūnas klausėsi jos ir mąs
tė, kad tikroji laimė yra ša
lia, tik reikia"inokėti1 ją paini-/ 
ti, Ar ne jis sutiko ją tą at
mintiną dieną prie didžiojo 
kelio? '■

BASĘBALL IN THE PHILIPPINES

American Red Cross Photo
SAN FERNANDO, LUZON, P. 1 — An American Red Cross recreMlon 
worker serves m water “boy” between innings of a GI baseball game, 
in the Philippines. Red Cross workers plan sports events, tours, contests, 

and other entertainment for American troops overseas.

3-čiaa puslapis ■
Laisvi—Liberty Lith. Daily ♦
Antradienis, Geguž, 20, 1947
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Griuvo tiltai į bedugnes, 
riedėjo ir dužo traukiniai nuo 
bėgių, trūko laidai,, ir jokia 
jėga negalėjo priversti Valiū
ną užmiršti, kad lietuvio pa
vergti negalima.

Tomkaus dvasia lydėjo jį 
klampiais raistais, vedė pro 
užtvaras ir teikė vilties.
. — Grįš, tik truputį kantry
bės, — sakydavo jis sau,, ka
da gyvenimas darydavosi ne
bepakenčiamas.

Ir grįžo. Viskas grįžo. Virš 
griuvėsių kyla nauji pastatai1* 
Darbo rankos iškėlė naują da- 
po kaminą.

Žinios iš Lietuvos
Lietuvių Rašytojų Kūriniai 
Maskvos ir Leningrado 
Leidiniuose

Lietuvių literatūra vis pla
čiau atstovaujama broliškųjų 
respublikų leidiniuose.

šiais metais pasirodys di
delis įvairių tautų rašytojų 
kūrybos rinkinys, skirtas Mas
kvos miesto 800 įkūrimo me
tinėms. Leidinyje bus taip 
pat išspausdinti lietuvių po
etų kūriniai apie Maskvą. Lie
tuvos TSR tarybinių rašytojų 
sąjunga pateikė šio rinkinio 
redakcijai eilės eilėraščių pa
žodinius vertimus*: L. Giros 
“Pamaskvio žolės,” S. Nėries 
“Bolševiko kelias,” “Kai aš 
būsiu toli,” “Maskva,” Vęnę- 
lovos “Saulė teka iš rytų,” 
K. Korsako “Maskva,” V. 
Valsiūnienės “Maskva,” “Ku
rantai** ir tt.

Pateikti lietuvių prozos ir 
poezijos payyzd^ius užsibrė
žė Leningrado literatūros žur
nalas “Zvezda.” Tuo reikalu į 
Vilnių atvyko Leningrado ta
rybinių rašytojų sąjungos val
dybos napys ir žurnalo ben
dradarbis poetas Vsevolodas 
Roždestvenskis; Jis pasirin
ko Maironio, L. Giros, S. Nė
ries, V. Mykolaičio-Putino, A. 
Venclovos, A. Churgino, T. 
Tilvyčio ir kitų rašytojų eilė
raščius. ?

“Rašytojai, žuvę už Tėvy
nę”—tokio pavadinimo rinki
nį ruošia “Sovetsk i j Pisatel” 
(“Tarybinis 'rašytojas”) lei
dykla Maskvoje. Leidinyje 
bus išspausdinti atsiminimai 
apie Tėvynės karo metu žuvu
sius rašytojus. Į šį leidinį pa
siųstas J. Baltušio straipsnis 
apie vokiečių sušaudytą poetą 
V. Montvilą ir vyr. leitenan
to J. Kličiaus apybraižą apie 
fronte žuvusį jauną rašytoją 
Viktorą Valaitį.

AMERIKA SIEKIANTI 
POZICIJŲ PALESTINOJ 
IR EGIPTE •

Maskvos spauda rašo, 
kad Amerika stengiasi įgy
ti sau karines pozicijas Pa
lestinoj ir Egipte, nes ame
rikonai norį kontroliuoti 
žibalo versmes visuose Vi
durinių Rytų kraštuose.

Nanking. — Vis daugiau' 
chinų reikalauja sustabdyt 
pilietinį valdžios karą prieš 
chinų komunistus.



FRANK KRUK-
arba Graborius Pranas Krukelis
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kit, mes tuojau užkąsim, domine.. . .
. Beregint, iš spintos išsirito dešra, sto- 

| rio sulig gero stalo kojos, o kai atsirado 
lašiniai,—amerikonas kaip gyvas tokių 

......... , ne lašiniai, o
- gero skalbiamo muilo1 luitas. Čia ir duo- 
i ną, pamidorus padėjo ir peilį, pagalan- 

dęs į stalo briauną, nykščiu prilaikyda
mas lašinius iš viršaus, klebonas juos 
supjaustė į mažesnius gabalėlius. Šaku
čių nors ir ieškojo, tačiau tik viena atsi
rado, dėl ko dvasiškas tėvelis atsiprašė,, 
esą šiandien Marcę, savo šeimininkę, iš
vijęs, o toji bus ir raktus nuo indų kur 
norą užkišusi.

—Šiur, kunige! Dėl’to katalikų baž
nyčia nesugrius,—pridūrė Krukas, sker
sai žiūrėdamas į lašinius.

—Ach čudak, čudak! Myliu tokius... 
—ir čia, kažkaip lyg iš po skverno,, kle
bonas iškėlė didelę bonką, su žolėmis ar 
diele. Tačiau taip greitai jos kamštį nu
lupo, kad stikliukas buvo pripiltas iš 
graboriaus šono< ir nebuvo-' kada apsidai-

< . (Tąsa)
—Na, mole, pas mane kainos be dery

bų Čia ne krautuvė. Rėksi nerėksi — pi
giau nebus. Mole, mole! » , , _ v. . .

Tuojau pat, paėmęs be derybų kokį: nebuvo matęs. Lašiniai, 
trisdešimt litų, sakydavo: — Bobut, at
nešk &

—Ka
Kokias avis laikai?

Bobeles jis visas vienodai—Katrenais 
vadino. Kartais klebonas įsigeisdavo pa- 
austi kokį nors milą ir čia pat, kleboni
joje, atsirasdavo naminės staklės. Davat
kėles negalėdavo atsistebėti ir pro ašaras 
džiaugdavosi, kai klebonas kalė
dodamas, užtikęs verpstę, taip verp
davo, birbindavo ratelį, kad bematant 
kuodas jo -rankose sutirpdavo. Paskum, 
visos gurban sulipusios, prie šviesos siū
lą pagyrais braukydavo.

Jei klebonui užeidavo siustras, kaip pa- 
'rapijonai vadino — pats ir į rūbų siuvi
mą įnikdavo. "Kartą, kai susiuvo jam 
kailinius ir ne taip, kaip tėvelis norėjo, 
bematant išardė ir per vieną naktį pa
sisiuvo tokius, kad jų kvolduose galėjo 
slėpti visos parapijos vaikams skirtas 
dovanas, vykstant kalėdoti.

Iš visų dovanų, plaukiančių į kleboni
ją, klebonas labiausiai garbino naminį 
alų. Jam nešdavo"alų geradėjai tiesiog 
ąsočiais, kibirais, milžtuvėmis, aprišto,- 
mis drobiniais skudurais. Jeigu prieš 
pamokslą tėvelis paimdavo gerai alaus, o 
reikia pasakyt, jis tiesiog iš ąsočių ir 
siurbdavo,—išeidavo visai gražūs pa
mokslai. * t '

Švento atminimo susilaukė jo pamoks
las apie kankinę Barborą . Vos tik kle
bonas spėjo užlipti j sakyklą, pasilaiky
damas turėklų, valandėlę baltomis aki
mis apmetė parapijonis, tik staiga kad 
suriks:

—O, Šventoji Barbora!—ir čia pat ne
išlaikęs pravirko.

Tuojau visa moterų pūsė atsakė tokiu 
pat viešu verksmu. Daugiau klebonas ir 
žodžio nesakė, peržegnojo visus, užgiedo
jo drebančiu balsu Pulkim Ant Kelių, vėl 
persižegnojb ir svirdinėdamas nulipo že
myn.

Nuostabu buVo, kad klebonas—nešykš
tus sau alaus, vis dėlto kūną turėjo lie
są ir net padžiūvusį. ParapiJonys dėl to 
stebėdamiesi šnekėjo:

—Jau tas mūsų klebonėlis tikrai kiau
ras . . . alutį myli, o vis toks nupiepęs. 
Nė į kleboną nepanašus.

Eisa jo buvo energinga, plačiažingsnė. 
Po sutona avėjo laisvus, auluotus batus, 
kuriems pats ir puspadžius kalėsi, jeigu 
nesusiderėdavo su kurpiumi dėl kainos.

Ners ir dejavo, skundėsi visais, bet 
prie savęs seselių, giminių ir net gaspa- 
dinių nelaikė. Kokie jo turtai buvo — 
sunku ir išmanyti. Pinigus skolindamas, 
vis dvigubus vekselius paimdavo, teisin
damasis:

—Aš, domine, ir Dievo neužmirštu. 
Nebijok,—sau nė cento nepaimsiu. Ką 
viršaus užrašau—bažnytėlei eina.

Toks jis šią valandėlę buvo prieš ame
rikoną Kroką. Padejavęs dėl tarnaičių, 
dėl gaspadinių, kurios jį apvagiančios, 
todėl ir nelaikąs, pasiskundęs ūkio nepa
sisekimais, klebonas dar kartą visu kū-

* nu užsigulė ant statinės. Netrukus, nu- 
sirisęs priejuostę, gyvai* pradėjo Kruką 
klausinėti apie Ameriką. Pasirodo, kle
bono ten irgi. būta. Niu Havene, dar ge
rokai prieš karą, jis rinko Kazimierie- 
Čių vienuolynui aukas.

—Sakykit, domine . . . Lavonus, kaip 
ten balzamuojate? Ištepate, ar tik į vir
šų išverčia  te ?

Graborius pasimuistė, dar nesumetė 
ką atsakyti,, o klebonas jau toliau klau- 
ąinSjo: ',

--Grynai teoretiškai, įdomauja mane/ 
Sako, Aigipto faraonai šiandien tebeguli 
raudonučiai. Eto Štuka!

—Yes,—ttarė Frankas ir keiptu žvilgs
niu pažiūrėjo į kleboną, bet nieku būdu 
ne į akis, o kažkaip į pilvą, kad net patsai 
dvasiškas tėvelis taip pat pasižiūrėjo sau 
į tą vietą.—Kunige, jeigu Tamsta pas 
mane laidotumeis Amerikoje, duodu žo
dį, kad susitikę Paskutinio Teismo dieną 
man nieko t 
mėt toks,

--Ach, t

įlietą... Arba:
atre, tu man suverpsi iš savo vilnų.

dogo nepasakytumėt. Būtu- 
kaip stovite . . . $iur.
ty, čudakT—suplojo rankomis 
rNa, ir myliu tokius. Palau-

—Dabar be ceremonijų, domine! . . . 
Brr!—pasipurtė išgėręs- klebonas, ir 
dviem pirštais paėmęs lašinius, .paslėpė 
godžioje burnoje.

—Gerkite, vakare ką nors geresnio iš
galvosime. Tik neparašykit į laikraš
čius, kad taip pas mane mužikiškai. Čia, 
domine, lankėsi tokie žurnalistai. Besti
jos! Nugirdžiau,, paguldžiau, o jie mane 
ir lašinius aprašė. Kai atvažiuoja, tai 
pirmiausia — į kleboniją. Imk ir vai
šink juos, — lyg užvažiuojamas namas. 
Paskum* parašo—plepalai. Tegul antrą 
kartą atvažiuos, aš juos—paikoj po golo- 
•vie! .Gerk!

Frankas pasiaiškino į laikraščius ne-' 
rašąs.

—Ir gerai . . . sakė klebonas,—ąnots 
mūsų burmistro—Joukun darbs. Pažįs
ti šitą stuobrį! Na, gerai. Nepykite 
jūs, o norėjau vėl klaust... hm... 
graborius. Įdomi profesija. Iškemšate 
žmogų? Che-chė!

—Mes pjauname šitaip ... — Fran
kas energingai ištiesė ranką ir delnu pa
lietė per stalą klebono skilvį, kuris jį 
taip laisvai laikė, kad tikrai pasirodė 
peiliu jį kliudžius. Klebonai nusikvato
jo su vaikišku išgąsčiu. ’ , .

—Baisu, tikrai baisu gyvam. Nekal
bėkit, ponas Krukai, apie tai! Gana. 
Skilvio ligą turėjau — nepasitaisiau. 
Daktarai kvailiai man liepia legiumus 
valgyti. Žinote, kas per štuka tie legiu- 
mai? Nagi, vaisiai. Tam daktarui ir 
pasakiau: — žmogus ne karvė, — gyvas 
nuo žolės nebūsi. Nuo lašinių, alaus— 
stipru man ir šilta. O kaip giltinė ne
pjauna, taip ir ne . . . Nuo' legįumų— 
turėję būtumėt ir jūs darbo- iš manęs. 
Och! Graborius — įdomi profesija! Su 
žmonėmis, domine, jeigu turi reikalo— 
niekai. Geriau su nabašninkais. Na, 
verskim, — nedaug ir paliko. Duočiau 
vyno—neįrūgo. Pamatysi, ateisi žiemą 
pas mane,—kas per vynas— bordo,, do
mine! • •

Klebonas ir kalbėt Krukui nedavė, 
pats viską aiškino, nebaigęs aiškinti vėl 
klausė, juokėsi iš graboriaus. atsakymų, 
čudaku vadino. Išsivedė į kiemą, į kur
tes; parodė gyvulius. Visokius vardus jo 
kumelės, kiaulės ir kiekviena avis turėjo. 
Gaidį jis vadino Petrausku, vieną aviną 
—Toreodoru, kumelę — Inteligente, — 
pagal gyvulių gerūs ir blogus' privalu
mus.

Krukui išeinant iš kiaulių tvarto, kle
bonas pasakė:

—Gaila, neturiu Kazanovos. Tą ama
tą paveržė iš manęs Sungaila. tažįsti? 
Jis rėksnys. Poetas! Ė, koks poetas — 
geriau neparašo: kepurė — dūrė. Ir aš 
taip galiu . Štai mano gaidys—geresnis 

■poetask — ' '
Išaiškino, kad. Kazanova—kuilys, dėl 

kurio buvę ginčų su Sungaila. Tasai 
klebonui vis konkuruodavęs, bet dabar, 
klebonas girdėjęs,—Sungaila ir savo kui
lį parūngęs.

Visko Krukas nespėjo nei supranti, nei 
išgirsti,, nei pamatyti, klebonas- tik bėgu, 
vedė, rodė.

—Pirk vištininką, • šimtas vištų;, po
nas Krukai!' ' ’ . • ų

Klebonas įsimaišė į vištų būrį.
/Bus daugiau)

MONTREAL. CANADA
APSIVEDĖ

■ »

Gegužės 10 d. apsivedė Nasta
zija Paulauskaitė su Mike Ga- 
dain, lenką tautybės vaikinu. 
Šliūbas buvo lietuvių bažnyčio
je. Vestuvių balius—Vytauto 
kliijibe.

JAUNUOLIŲ VAKARIENĖ
•I

Gegužės 3' d. Vytauto kliube 
įvyko Montrealo Lietuvių Jau
nuolių Sekcijos vakarienė. Į 
vakarienę atsilankė daugelis' 
publikos ir buvo gražiai priim
ti ir pavaišinti . jaupų šeimi
ninkių ir Šeimininkų* Daug 
kredito už šios vakarienės pa
sekmes tenka* sekcijos pirmi
ninkui Vicky Adomoniui ir ga
bioms šeimininkėms Smetonie
nei, Adomaitienei ir Guzevičie- 
nei. Jaunuolės puikiai patar
navo' ant stalų — čičinskaitė, 
Nadeau, Strazdylė, K. šimonė- 
lis, Janė Juraitytė ir seserys 
Skruivytės.

Iš' vyrų dirbo Toni ir Peter 
Jonušiai, Pauliukaitis, Mazu- 
raitis, Martin, Rakštys, Guze- 
vičius, Skruivys, Čekaitis, L. 
šimonėlis. Barmanais buvo 
Jonas Adomonis ir V. Kiela.

Alumi pasirūpino šiai jau
nuolių vakarienei Juozas Či
činskas, Jonas Adomonis ir Jur
gis Pelakauskas.
JAUNAVEDŽIŲ 
SUTIKTUVĖS

Gegužės 4 d. Point St. Char
les salėje giminės ir artimi 
draugai* suruošė jaunavedžiams 
drg. Lesevičiui su žmona sutik
tuves atvykus jiemk iš New 
Yorko, kur praleido apie savai
tę laiko “medaus mėnesio.” Į 
sutiktuves apart giminių ir ar
timų draugų buvo sukviesti 
draugai ir draugės, prisidėję- 
darbu ir patarnavimu per jų 
vestuves. Sutiktuvėse dalyvavo 
ir Vytauto kliubo pirmininkas 
J. Vilkaitis su žmona.

Sutiktuvės buvo gana smagios 
ir svečiai puikiai priimti ir pa
vaišinti jaunavedžių ir artimų 
draugų. Patys, jaunavedžiai 
svečius priėmė ir aptarnavo.
.VILIJOS CHORAS 
DARBUOJASI

Beliko mažai ląiko jki Vilijos 
choro kelionės į Torontą. Vi- 
lijiečiai sukaupę visas jėgas la
vina savo balsus. Kaikuriems 
choristams tenka net po du ir 
tris kartus į' savaitę , lankytis 
jei ne- dainų pamokose, tai šo
kių. Ypatingai daug laiko pa
švenčia ir daug darbo įdeda 
choro pirmininkas drg. Petro
nis. Kiekvieną choro pamoką 
ar tai- atskirų choro grupių pa
mokose drg. Petronis atsilankę 
pažiūrėti; kąip dalykai einasi, 
ir pasitarti su mokytoju ir 
draugais choro reikalais.

Choro mokytojas taipgi de
da visas pastangas, kad cho
ras puikiai pasirodytų ne tik 
Toronte, bet ir Mbntreale, ir 
skuba dainas mokyti. Choras 
dainas jau-yra išmokęs, tik dar

norima pridėti; sulig angliško 
posakio, “finishing touches,” 
arba lietuviškai sakant, “ap
dailinti.”

Pastaruoju laiku drg. Petro
nis pranešė, kad chbrui teks ke
lianti , į Torontą traukiniu. 
Traukinių kompanijos ketino 
duoti atskirą vagoną ir papi
ginti kelionę. Pavieniam na
riui kelionė į abu galu kainuos 
tik $10.' Likusią sumą, apie 
$3, 'choras ketina padengti 

.iš padaryto pelno koncertuose 
Montreale ir Toronte. Montre
al© Vilijos choro koncertas 
įvyks gegužės 25 d., Vytauto 
kliube.

ICAO KONFERENCIJA
Gegužės 6 d. čia prasidėjo 

Tarptautinė Aviacijos Konfe
rencija. Į kbpferenciją suva
žiavo- 350 delegatų nuo 40 tau-

Konferenciją atidarė rekons
trukcijos miništeris C. D. Ho
we. Suvažiavusius sveikino dr. 
Wawer, vienas iš geriausių oro 
transportacijos autoritetų, Kve
beko prekybos ministeris Bevi- 
lieu ir Montrealo miesto majo
ras C. Houde.

Konferencija tęsis apie tris 
savaites laiko.

VERČIA GRĮŽTI Į DARBĄ
N orė dama s tre i k u o j a nč i u s 

Lachute Ayers Tekstilės darbi
ninkus priversti grįžti į darbą, 
kompanija pasikvietė į talką 
policiją. Policija, vartodama 
brutališką jėgą, prasiveržė pro 
pikieto linijas gegužės 2 d., 
smarkiai apmušė vieną darbi
ninką, areštavo United Textile 
Workers of America organiza
torę Madelein .Parent ir keletą 
kitų darbininkų.

Medelein Parqnt po to dar 
buvo du kartu areštuota ir pa
leista jš viso po $6,000 užsta
tu. Taipgi buvo areštuotas tos 
unijos Kanados skyriaus pirmi
ninkas Kent Rowley ir kitas or
ganizatorius, kuris vadovauja 
kitą streiką tame pat miestuke, 
Dominion Shuttle, A. Beaucage. 

■ Šie du asmenys buvo paleisti 
užstačius- $4,000.

Montreal Civil Liberties As- /
sociation sudarė komitetą va
dovybėj kun. ■ Cameron ištirti 
dalyką tąrpe streikierių ir 
kompanijos. Pasekmės tokios: 
1.* Komisija pripažino, kad po
licija jėga prasiveržė pro ra
miai pikietuojančius streikie- 
rius gegužės 2 d.; 2. Policija 
vartojo brutal iškurną areštuo
jant 19 metų Teresą Cooper— 
sumušė jos veidą ir apspardė; 
3. Policija vaikščiojo po strei
kierių najnus ir ragino grįžti į 
darbą ir gązdino areštais, jei 
streikieriai eis pikietuoti. To
kia policijos taktika prilygsta 
gestapo technikai.

Tuo tarpu Kvebeko provinci
jos darbo, ministeris Barette 
apšaukė tekstilės unijos Kana
dos skyriaus pirmininką Kent, 
organizatorius Parent ir Beau-

cage komunistais, banditais ir 
nuotykių ieškotojais. Ypatin
gai šmeižę organizatorę Parent.
DAUG VAIKŲ SUVAŽINĖJA

Orui atšilus, motinos savo vai
kučius išleidžia į lauką pabėgio
ti. Nesant užtektinai parkų, 
kur vaikai galėtų žaisti, žai
džia ant šalygatvių ir gatvių.

žaisdami gatvėse užmiršta 
saugotis automobilių. To prie
žastis—daugelis vaikučių tam
pa automobilių aukomis. Be
veik nėra tos dienos, kad nebū
tų matytį laikraštyje tokių au
tomobilių aukų.

Miestas turėtų pasirūpinti pa
daryti daugiau parkų, kur vai
kai galėtų ant šviežio oro sau
giai sau žaisti ir bėgioti. Mo
terų organizacijos turėtų pa
siųsti miesto valdžiai reikala
vimus, kad miestas pasirūpintų 
kūdikių apsauga.

\ Reporteris.
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HE’S HOPING FOR NEW PANTS

American Red Cross Photo
This Greek boy Xvatches American Red Cross supplies arrive in his home- 

(UjįOTe’» apy. noyv clothins in-the truck for him, Thera isl

KIEK ŠILUMOS ESAMA 
ŠIAUR1N. POLIUJE?

Šiauriniame > žemės ašy- 
galyje šilumos labai mažai- 
būna — kartais tįik tiek, 
kad vos patirpsta sniegas.

KAUNE
• Didelį kiekį plūgų ir ake

čių gavo Pramprekybds par
duotuvės. žemės ūkio maši
nos laisvai pardavinėjamos 
darbo valstiečiams. .

f Spartūs remonto darbai 
vyksta Nemuno laivininkystės 
dirbtuvėse. “Černiachovskio” 
garlaivis atremontuotas 40 
dienų anksčiau termino. Grei
čiau, negu nustatyta, paruoš
ti navigacijai taip pat “Džiu
go” motorinis vilkikas, “Atnu- 
ro” baidokas ir kiti.

• Naujus gaminius išleido 
į rinką “Kvepalų” artelė. Ji 
pradėjo gaminti grindims 
vašką, kietą ir skystą muilą. 
Artelė įrengė nuosavą jėgai
nę.

• Įrengimus iš broliškų res
publikų gavo “Zefiro” papi
rosų fabrikas. Tai aštuonios 
gilzų gaminimo mašinos, ku
rias sumontavus įmonė galės 
per mėnesį pagaminti 10 mi
lijonų papirosų daugiau negu 
ligi šiol. Fabrike baigiamas 
naujo cigarečių cecho įrengi
mas.

GREEN STAR RAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina ’ 
pas “Gr«en St^r Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ .

459 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro)- Telefonas EV. 4-869d

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone Evergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-80M

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, BL Y.

* (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius .

Liūdesio valandoj Kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarną- 
,vimą. Patogiai ir gražiMi 
moderniškai įruošta mū
sų šermehinė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

UIS Mt Vernen 
PHILADELPHIA, PA.

matbuM Poplat 4U«
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Detroit, Mich.
LLD 188 KP. VEIKLA

Ir Po Vajaus Galima Gauti
< Naujų Narių ,

Svarbiausias reikalas mūsų 
188-toj kuopoj, tai gavimas 
daugiau naujų narių. Tiesa, 
mūsų kuopa vajuje puikiai pa
sirodė naujų narių gavime — 
susilygino su didžiąja chicagiš- 
ke 19-tąja kuopa. Beį. tas pa
rodo, jog dedant pastangas nė
ra nieko negalima. Aš manau, 
kad ir vajui pasibaigus dar ga
lima—ir gausime — naujų na
rių.

Užbaigus žiemos sezono pa
rengimus, jau ruošiamasi prie 
vasarinių išvažiavimų į laukus. 
Pramogų komisija jau raporta
vo, kad pirmas mūsų piknikas 
įvyks pas mūsų kuopos narius 
Radžius, ant ūkio, netoli Arma
da, Mich. Diena bus pranešta 
vėliau.

lld io Apskrities
KONFERENCIJA

Metinė 10-tos apskrities kon
ferencija įvyks gegužės 31 die
ną, Grand Rapids, Mich. Kuo
pos ir delegatai turėtų labai 
rimtai žiūrėti į metinį mūsų 
organizacijos suvažiavimą. Rei
kia, kad kiekviena kuopa būtų 
atstovaujama kuo skaitlingiau
siai. Konferencijoje ne tik per
žvelgsime praėjusių metų atsie- 
kimus, bet nutiesime planus at
einantiems metams. O čia ir 
proga pasitaiko kuo geriausia: 
net trys dienos šventos, delega
tams nereikės išlikti iš darbo.

Be kitko, apskrities konferen
cijoje turėsime išdirbti planus, 
kaip pasmarkinti kovą prieš 
bekylančią reakciją mūsų vals
tijoje . Juk be automobilių ka
ralių mes turime ir fašizmo 
spoksmaną savo tarpe, kunigo 
sutanoje įsivilkusį Charles 
Coughliną. Stambieji indus- 
trijalistai jau. organizuojasi

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus . 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8312

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių Ir pavienių. 
15 senų padarau x 
naujtur paveiks- , IMMk X 
lūs fr krajavus /f 
sudardu su '■fc-.z* ’Ml 
rikoniškais. Rei
kalui esant h* 
padidinu tokio 
dydžio; kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom..

Kampas Broadway Ir Stono Avė.' 
prie Chauncey St., Broadway Line

- JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

Tel. GLenmore 5-8191

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sūtūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y.
T«L Michigan 2-3123 

užtupdyti Coughliną atgal ant 
radijo. Vėl pasipils šmeižtai ir 
pliovonės ant progresyvių pi
liečių, kaip iš gausybes rago. 
Mat, dabar jau nebe karo me
tas ir valdžia nebesikiš j šio 
dvasiškio keiksmus. .

LIGONIAI
Noriu priminti‘mūsų kuopos 

nariams, jogs turime du nariu, 
kurie tebeguli ligonio patale. 
Draugas Staškonis jau virš tre
ji metai kaip ligonis. Dabar 
randasi Herman Keefer ligoni
nėje, ant Hamilton gatvės,- sep
tintame aukšte.

Kitas^ligonis, tai drg. A. Ma
čys. Girdėjau, turėjo jau an
trą operaciją. Jo antrašas: 
15800 Cherrylawn. Draugai tu
rėtų atlankyti ligonius. Sveiki 
būdami jie daug prisidėjo prie 
progresyvio veikimo. Apgalė
ję ligą ir vėl veiks su mumis. 
Linkiu ligoniams' kuo grei
čiausio pasveikimo.

LLD Narys.

PAŽĮSTAMA RAŠYSENA
Kažkuo nepaprastai pažįs

tamu dvelkė vienas olandų 
kario laiškas, šis laiškas ne
seniai buvo paskelbtas Olan
dijos jaunimo sąjungos orga
ne'. Štai kaip aprašo auto
rius olandų elgimąsi Indone
zijoje :

“Mes ėjome pirmyn, visą 
laiką užtikdami lavonus. Kai
mai pilni slaptų šaulių. Vie- 
rypje vietoje/ slaptas šaulys 
užmušė du mūsų kareivius. 
Mes pradėjome šaudyti visus 
sutinkamus nacionalistus.

“Kartais indoneziečiai., su
naudoję visus. šovinius, pake
lia rankas. Mes, greitai su 
jais susidorojame — durtuvu, 
nes gaila šovinių.”

Ar ne tokia kalba, ar ne
su tokia žiauria panieka lais
vės kovotojams ir šaltu ne
gailestingumu buvo visiškai 
neseniai aprašyti kruvinieji 
fašistinių nukariautojų “žyg
darbiai” gausiuose esesiečių 
dienynuose ?z

Dešinieji olandų laikraščiai 
giriasi: už kiekvieną nužudy
tą saviškį olandai žudo 10 
indoneziečių. Gėdingo laiško 
autorius susidorojo su indone
ziečiais patriotais trumpai — 
durtuvu.

Pažįstama rašysena . . .
R. Moranas.

(Iš Tar. Liet.) •

F. W. Shalins
* ■ • X J • " *

(Shalinskas)
9

FuneYal Home
■ • ■ . ■

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway-

WOODHAVEN, n. y.
Suteikiam garbingas laidotuvės

’$15o.
Koplyčias suteikiam nemokamai ’ 

visose dalyse miestu.
Tel Virginia7-4499

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

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

IŠskiriaht trečiadieni
• ir sekmadienj.

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

Tel. SOuth Š-5560

Joseph Garszva
Undertaker k Embalmer.

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

CLEVELANDO ŽINIOS
Tragedija Lietuvių Šeimoj DALYVAVO 400 DELEGATŲ
Wilimas Nevulis nušovė sa

vo žmoną ir nusišovė patsai 
save. Priežastis nelaimingos 
tragedijos, įvykusios šeimoj, 
buvo nesutikimas šertoj niška- 
me gyvenime.

Kada Mrs. Nevulis pasakė, 
kad ilgiau negalinti pakęsti 
tų ■ barnių ir nesutikimų šeimy
niškame gyvenime ir eisianti 
reikalauti perskyrų, Nevulis, 
tą išgirdęs, pasiėmė šautuvą ir 
šovė į savo žmoną, sėdinčią 
ant' krėslo ir paskui atsuko 
šautuvą ir pats save nusišovė 
ant vietos. Mrs. Nevulis mirė 
kelionėj į ligoninę. ■

Abu buvo dar jauni žmonės: 
Nevulis 40 metų, Nevulienė 36 
metų. Paliko viena dukrelė 
dar tik 7 metų.' Nevulienės mo
tina Mrs. Christina Scroeder 
buvo Nevulių namuose, kada 
tragedija įvyko. Nevulio bro
liui per advokatą palikta būti 
našlaitės dukrelės apekūnu ir 
visas turtas, $37,000, paliko 
dukrelei.

Abu Nevuliai (broliai) dirbo 
White Motor įmonėj, o Mrs. 
.Nevulis dirbo naktimis General 
Electric Co. Gyveno po nume
riu 1571 East 45th st.' Nevu
lienės motina sako, kad Nevu
lis .buvo girtas, kada nušovė 
žmoną ir save. Jis šeimyniš
kam gyvenimui beįrant vis la
biau gėręs. V. M. D.
Iš SKERDYKLŲ DARBININ

KŲ SUVAŽIAVIMO
CIO Skerdyklų Darbiriinkų 

Unijos suvažiavimas" nutarė 
reikalaut algos pakėlimo po 15 
centų valandai, nes gyvertimo 
reikmenys bent 20 nuošimčių 
pabrango, ypač po to, kai pa
naikinta kainų kontrolė. Uni
jos pirmininkas Ralph Kei
stom kreipė dėmesį į didžius 
skerdyklų, kompanijų pelnus ir 
priminė, kaip smarkiai jos 
darbavosi už x kainų kontrolės 
panaikinimą.

Helstein reikalavo, kad val
džia pažabotų pelnagfobips’ 
Jis sakė, jog valdžios, ragini
mai tik “savanoriai piginti 
prekes” yra bergždžias žaidi
mas. t

" ---------- ---------- ---------■■ ——-

Matthew A. i 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ
‘ I • t • ’* ' f

DIREKTORIUS

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

Žinios iš Lietuvos
j '■i ■ ■■■■'<>■ ■■!
Kauniečiai Laimėjo 
Keturių Komandų Turnyrų

RYGA, kovo 25 —Vakar 
pasibaigė keturių komandų 

J krepšinio turnyras, kuriame 
dalyvavo Rygos, Tartu ir 
Kauno Kultūros Institutų bei 
Rygos “Dinamo” ekipos. Var
žybos vyko olimpine (vieno 
minūso) sistema.

Pirmąją tū^hyro dieną kau
niečiai susitiko su Rygos 
“Dinamo.” Tąi1 buvo atkak
liausia visų varžybų kova. 
įPirriią kėlinį aikštės šėiminin- 
:kai laimėjo minimaliu—-vieno 
•taško—skirtumu (12:11). Po 
pertraukos kauniečiai pakei
tė žaidiino taktiką ir domina- 
:vo visoje aikštėje, laimėdami 
rungtynes 29:20.

Antrąja pora buvo Tartu 
ir Rygos institutų, komandos. 
Latviai ■ lengvai laimėjo susi
tikimą pašekmė Š2':19. Abie
jų “rungtynių nugalėtojai pate
ko į finalą, kuris nedaVė' lauk
to AŠtrunib. Kauniečiai, ku
rių sudėtyje buvo beveik visi 
miesto rinktinės dalyviai, be 
ypatingų pastangų nugalėjo 
Rygds Kūno Kultūros Insti
tutą 32:19, tuo pačiu lai
mėdami f keturių komandų 
turnyrą.

Dėl trečios-ketvirtos vietos 
kovojo Rygos “Dinamo” .su 
estų krepšininkais. Tuo būdu 
komandos vietomis pasiskirs
tė šitaip: 1. Kauno KKI, 2. 
Rygos KKI, 3. Rygos “Dina
mo/’ 4. Tartu KKI.Suvažiavime dalyvavo 400 

delegatų, atstovaudami ' 200,- 
000 narių.

Suvažiavimas šaukė CIO ir 
Darbo Federacijos unijistus 
pilniausiai b e n d r a d a rbiauti 
skerdyklų pramonėje ir nurodė 
kaip kompanijos išnaudoja ne
sutikimus tarp federacinių 
ir CIO unijų.

Po dabartinės sutarties išsi- 
baigimo CIO Skerdyklinių Dar
bininkų Unija reikalaus šitokių 
pagerinimų: Įvest 30 valandų 
darbo ssavaitę ir mokėt tiek al
gos, kaip už -IO valandų savai
tę; užtikrint bendrą metinę al
gą; visiems lygiai mokėti už ly
gų darbą, nedarant ' skirtumo 
dėl lyties ar tautybės; įsteigti 
sveikatos gerovės fondą, kuris 
btftbų palaikomas samdytojų lė
šomis, ir pagerint atostogų są
lygas.

PASMERKI NEAMERIKJ-. 
NIŲ VEIKSMŲ KOMITETĄ

Suvažiavimas priėmė rezoliu
ciją, kurioj pasmerkė' kon- 
gresmanų Thomaso ir Kan
kino Neamerikinių Veiksmų 
Komitetą Washingtoue,. Tas 
komitetas su savo vajum prieš 
raudonuosius yra “pavojingas 
smūgis pilietinėms amerikie
čių laisvėms,” sako rezoliucija. 
“Jis tarnauja f asistuojančioms 
organizacijoms visoje šalyje,”

■ 1

Kitoj rezoliucijoj suvažiavi
mas pasižadėjo pilnai remti 
Pasaulinę Darbo Unijų, Są
jungą. Heį).

Šeduvos Valstjėčiai
Pasimojo Dideliems Darbams

“Valstiečių Laikraštis” pra
neša apie Šeduvos valstiečių 
nutarimą energingai pravesti 
Komunistų Partijos CentralL 
nio Komiteto atsišaukimą pa
kelti žemės ūkį. Šeduvos vals
tiečiai susirinkę nutarė iš
šaukti į socialistines lenkty
nes Smilgių valsčiaus valstie
čius.

Iš savo pusės, šeduviečiai 
nutarė:

1. Pavasario sėjos planą 
įvykdyti per 10 dienų, prisi
laikant visų agronominimumo 
taisyklių.

2. šiais metais padidinti 
vasarinių kviečių plo‘tą 600 
hektarų.

3. Gauti nemažesnį kaip 
10 dvig. centnerių grūdinių 
kultūrų derlių iš Vieno hekta
ro ir iki Didžiosios Spalio So
cialistinės rėVOliUčijos 30-jų 
metinių — lapkričio 7 dienos 
įvykdyti valstybei privalo
muosius žemės ūkio gaminių 
prį'statymns ūž~ 1Ą47 toetus.

4. Nevėliau balandžio 10 d. 
galutinai užbaigti sėklos va
lymą.,

5. Pravedant platų aiški
namąjį darbą darbo valstie
čių tarpe, išaiškinti žemės

"WiMTO BY MUTCH '

Paikas žmogus jieško lai
mės tolumoje, išmintingasis 
gi auginasi sau laimę čia 
pat, po kojomis.

Oppenheim.

PRANEŠIMAI
• BROCKTON, MASS.
Krutamteji paveikslai — tik tai 

sykį bus rodomi! “Liberation in Eu
rope” — ’ Albania, Yugoslavia, Bul
garia ,ir Czechoslovakia. Antras bus 
“Taxi to Heaven,” sovietinė muzika- 
liška komedija. Įžanga 65c, su tak>- 
saiš. Įvyks geg. 22 d., 8 v. v. Liet. 
Taut. Name; Maih St., kamp. Vine-. 
Rengėjai — IWO ir Liet. Komitetas 
kviečia visus dalyvauti. (116-117)'

BAYO’NNE,~N. J.
Labai svarbu; visiems! Prašomė 

įsitėmyti, kad ItepOs 4-tą (Fourth <5f 
July) nuo Mike Panelio įstaigos, 347 
Avenue E, vąžiuo^ busos į Laisvės' 
pikniką. Iš ankšto; įsigykite' bilietą 
ant bus<> ir sau1, ramiai, gražioje 
kompanijoje važiuokite į dienraščib 
Laisvės pikniką, kuris bus -Klaš- 
čiaus Parke, Maspeth, N. Y.

__________ • ’__________ N X
— / ’ ’

Kitas dalykas, liepos 13 di (July 
13th), Mike Panelis duos ekskursiją 
į Lith. Liberty Pąrk/Linderi; Ų. Jh 
$us visokių gėrimu, lieptos paršiė- 
nos, kilbasų ii* kitokių, valgią. Kai
na tik $4. Busas išeis nuo Mikė’s 
Midtown /Tavern, 26th: St. ir Ave. 
E, 10 vai. ryto. Baliavosite per išti
są dieną. Tuojau įsigykite bilietą.

(116-118)

a
» I'.'- ■ ■ ■•■

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

REGISTRUOTOS SLAUGES
ABEtNOM PAREIGOM — GYVENIMAS ANT VIETOS AR KITtlR 

DIENOM AR NAKTIM — 8 VALANDŲ SUPTAS 
Prižiūrėtojos reikalingos nuo 8 lld f 1 Šilto*. 

Minimiim Pradinė Alga $125 pridedant pilną užlaikymą. 
$2'5 pridedama gyvenančiom kitur. 

$10 skirtumas viršesnėm slaugėm. 
$20 skirtumas prižiūrėtojbma. 
$16 skirtiinlas už vakarų1 ar naktų pareito. 
Poilsiū programa galioje po vienų' metų.

“BLUE CROSS MEDIKAMS APTARNAVIMAS”
Puikiausia prdga stoti | štabą vfenbs aukščiausia 

kreditudjamos ligoninės Pennsylvanijoj.

KREIPKITĖS

IIAMOT HOSPITAL
EAST 2ND STREET ERIE, PA.

(Up
2

ūkio kooperacijos reikšmę ir 
pasiekti, kad iki balandžio 15 
dienos Šeduvos valsčiaus že
mės ūkio kooperatinė drau
gija turėtų nemažiau kaip 500 
narių.

6. Sustiprinti 7 bendro že
mes įdirbimo draugijų vėiklą. 
šių draugijų narių jėgomis 
įdirbti esančius 659 hektarus 
žemės.

7. Iki balandžio 10 d. iš
skirstyti . fondinės žemės liku
tį — apie 150 hektarų beže
miams ir mažažemiams vals
tiečiams.

X •. '

8. Iki birželio 1 d. įvykdyti 
pieno privalomuosius prista
tymus 50. nuošimčių, 
gūžės 1 d. įvykdyti
muosius kiaušinių pristatymus 
60 riuqš., mėsos 40 nuoš.

■ . >

9. įpareigoti valsčiaus 
MANP iki balandžio 10 die
nos užbaigti darbo įrankių 
patikrinimą, tarklių paruošimą 
pavasario laukų darbams, su
tarčių sudarymą su naujaku
riais, vargingaisiais valstie
čiais, parodant^kuo didžiausią 
param£ karių šeimų, Didžiojo 
Tėvynės karo partizanų.inva
lidų ir nuo buožinių banditų 
rihkentėjusiems ūkiams.

10. Organizuoti savitarpinį 
sėklos skolinimą 
tarpe.
platų aiškinamąjį darbą.

11. Stiprinti kovą siu buožė
mis, kurie bando sabotuoti pa
vakario sėjos kampaniją.

iki ge- 
privalo-

valstiečių
Tuo reikalu pravesti

Pavasarinių Modelių Paroda
KAUNAS. — “Jurgino” fa

briko patalpose įvyko pavasa
riui skirtų drabužių modelių 
paroda. Parodoje buvo pa
teikti respliblikos siuvimo ir 
trikotažo fabrikų dirbiniai. 
Didelį dirbinių asortimentą 
pateikė . “Aušros,” “Spartos,” 
“Šatrijos,” “Jurgino/’ “Dan
gos” ir “Kotono” į fabrikai. 
Prekybinių' Organizacijų atsto
vai priėmė 1947 metų sezo
nui 104 viršutinių rūbų ir bal
tinių modelius.

r
b AwA
Į b

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NAMŲ DARBININKE. Moteris, kuri pagei4 
dauja gerų namų. Prižiūrėjimui vaiko. Turės 
nakvoti ant vietos, 
mais. 
MRS.

i. Gerti alga. Su pali&dljl- 
Kreipkitės ar Saukite po 7 P. M. 

H. ROMANOFF. 4701—12th AVE. E2, 
BROOKLYN. GĖDNEY 5-5774.

(ney

t MERGINA-MOTERIS 
Prižiūrėjimui 4% metų amžiaus vaikučio dėl 

bitnierių porofc. Saukiu Visų' dieną 
sekmadienį. DEWEY 9-8459.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI 

~'Z‘ —.Y.-- -G'-A

DIRBTI VIDUJ

0K1NAW0JE
Transportacija apmokėta

DAILYDĖS ' 
GELEŽIES DARBININKAI 
ELEKTROS LAIDININKAI

(Dėl Smarkios Srovės)
STIKLIORIAI , 

stogininkai 
Vien tik Pirmos Klasės

Patyrilnu 
Amžiaus — 21 iki 49 

Turi turėti gimimo j rodymus. 

George A. Gardner, 
Co. Rep. 

GUY F. ATKINSON CO. 
IR 

J. A. JONES CONST. CO.
(V.,Bile N. Y. State Employment 

•Service
87 Madison Ave., prie 28th St.,

N. Y. C., 3-čios lubos
(120)

AUTOMOTIVE
MECHANIKAI

jūs turite progą susidėti su vie

la

Vėl jūs turite progą susidėti su vie
na Uticos vadovaujančių aptarnavi
mų centrų. Mums reikia dviejų gė- 
rešnių-riegu-vidutinių mechanikų* ir 
tokiem vyram mes turime labai 

teresuojančią programą.
MATYKITE

MR. BURTH. . . Ar
‘ šaukite pasimatymui vakare. .

H. L. JOHNSON MOTORS

ar

406 Washington St., prie Oriskany, 
UTICA, N. Y. "

(117)

STALIORIAI
IRAĖELNAI 

Medžio Darbininkai

WALSH
LUMBER CO.
56 CANAL STREET,* 
HOLYOKE, MASS, 
DIAL HOLYOKE 8271

(121)

BANKO VALYTOJAI
IKI 50 METŲ AMŽIAUS

DIENINIAI IR NAK
TINIAI ŠIFTAI

NUOLATINIS DARBAS
PATOGIOJE VIETOJE

PUIKIAUSIA PRADlNfi*
ALGA

Kreipkitės j Personnel Dbpt.

3-čIOS LUBOS
41 BROAD ST.

NEW YORK CITY /• * <1»>*
++

TUOJApS REIKALINGA 
SLAUGĖMS PADCJ&JU

• VIRTUVEI DARBININKU 
SKALBIMAM DARBININKŲ 

PRIŽIŪRĖTOJŲ
ST. LUKE’S HOSPITAL 

St.' r.ūke’a Ptare & Astram 
BETHLEHEM, PA.

■
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Trečio BAR & GRILL
d. Simans. Degtinės, Vynai ir Alus

BEER St ALES

Tel. EVergreen 4-8174

£1

Rep.

Naudokite Radią
K

t
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pirm 
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Steven Augustine & Frank Sanko 
. i SAVININKAI

. PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA'BROOKLYN®

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IK NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282, UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
. • Tel. EVergreen 4-961J8

~ t ....  ,-----wH_

Pirmas Sezonas Užsi 
baigia; Kas Toliau Bus?
.______________________

t

V...

•*>

>
Šį šeštadienį, gegužės 24 

dieną, Laisvės svetainėje, 419 
Lorimer St., 7 vai. vakare, bus. 
Brooklyn© Lietuvių Kalbos 
Mokyklėlės pirmojo sezono 
užbaigimo proga parengimas.

To parengimo programa 
sides iš:

“Vyturėlio” Ansamblis 
Lillian Bastyto, vokaliste

Mokinių deklamacijos 
Accordion solo (A. Augulis)
Mokinių šokikių grupės ir
Bus suvaidinta komedija 

‘Jonuko Liga.”
Atidarant programą, viena 

iš jauniausių mokinių, Renė 
Yuodviršytė, pasveikins susi
rinkusius mokinių tėvus 
tus svečius; programai 
baigus — ji vėl prabils 
bliką — lietuviškai. .

Apie kitus programos 
vius bus pranešta vėliau. Da
bar šiek tiek apie pačios mo
kyklėlės sudėtį.

Mokyklos komitete — pir
mininke yra visiems žinoma 
veikėja K. Petrikienė; vice
pirmininkas Karolis Benderis; 
iždininkė Bessie Stasiūnienė;- 
sekretorė Helen Brueas. Visi 
komiteto nariai ir suaugusieji 
studentai, kaip Geos Wareson, 
A. Mureika ir kiti dirba tech
ninius darbus, o jauntimečiai 
studentai pildys programą.

Taigi tikimasi, kad šio šeš
tadienio parengimas bus la
bai įdomus •— bus gana įvairi 
programa ir po jos — užkan
džiai. Užkandžiaujant bus 
galima pasikeist: mintimis kas 
link mokyklėlės, bus galima 
susipažinti su jos mokiniais ir 
susipažinti su jų iki šiol atsie- 
kimais; O tie, kuriuos šios sri
ties darbas domina, galės 
spręsti, ar tokios mokyklėlės 
verta steigti ir palaikyti.

Į šį parengimą įžanga tik 
65 centai asmeniui.

su

su

uzsi-
Į PU-

Per Lietuvių Laisvės Radio 
programą galite pranešti gi
mimus, vedybas, visokias su
kaktis ir mirtis.

•Visokius pranešimus prašo
me paduoti iš anksto, nes mes 
radio stočiai turime dvi dienas 
išanksto priduoti viską, ką 
transliuosime. Mirties prane
šimus galima priimti ir vėliai!.

Lietuvių laisvės Radio pro
grama įvyksta kiekvieną sek
madienį, 10:30 vai. ryto, iš 
stoties WBYN, 1430 klc., 
Brooklyn, N. Y.

fir 

■ I ■
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AUTOMOBILISTAMS, KELIAS GERAS Į 
ALDLD 2 APSKRITIES PIKNIKĄ'

Šį nedėldienį, gegužės 25 d. 
(May 25), įvyksta ALDLD 2- 
ros Apskrities piknikas, Lith
uanian Liberty Parke, 340 
Mitchell Ave., Linden, N. J.

Turinti automobilius brook- 
lyniečiai būtinai turėtų daly
vauti šiame; piknike. Kalbant 
apie kelius, tur būt geresnio ir 
patogesnio kelio ir būti negali, 
kaip- šis, kuris veda brookly- 
niečius tiesiai iš Brooklyn© į 
Lindeną ir į patį pikniko par
ką. No. 1 kelias eina nuo Hol
land Tunelio, išvažiavus iš 
New Yorko į New Jersey pu
sę, be jokių sukinėjimosi į pat 
Lindeną ir Wood Ave.,, kuri 
eina skersai No. Į kelią. Į 
Wood Ave. reikia pasisukti 
po dešinei ir važiuoti du “blo
ku,” kur esti Simson Avė. po 
kairei; ten ir Mitchell Ave. ir

pikniko vieta.
Ir iš kitų apylinkių auto

mobilistai gali vykti į Lindeną 
bile keliais ir jieskoti ten No.’ 
1 kelio. , Radę- No.' 1, ras ir 
skersai jį einančią Wood Ave., 
kur randasi miesto parkas, o 
to parko'gale ir pikniko vie-

O kurie automobilių neturi
te, atminkite, jog iš Brookly- 
no ir New Yorką yra pato
giausia į pikniką važiavimas 
Pennsylvanijds gelžkeliu nuo 
7th Avė. ir 33rd St., stoties, 
New Yorke. Traukiniai išei
na: 11:40; 1:05; 2:10; 3:35;

Važiuoja apie4:08; 4:50.
pusvalandį.

Iš Newark© 
busas eina į Lindeną- skersai
Wood Ave., prie parko.

\ A. Gilmanas.

ir Elizabetho 44

Tolima Viešnia
Praeitą . savaitę laisviečius 

atlankė Eva Simans, žmona 
daktaro Simans’o, žiemavo- 
jančio Floridoje, St. Peters- 
burg’e — ten jiedu žiemavo- 
ja jau kelinti metai, o vasa
romis grįžta į Clevelandą. Ne 
stipriausios sveikatos
'nėms, šilumoje patogiau, 
ko

Moterys Šaukia Svarbą 
Masinį Mitingą

LLD 1-mos Kuopos ir 
Apskričio Reikalai

Lietuvių ^Literatūros Drau
gijos pirmos kuopos susirinki
mas įvyko gegužės 8 d., Lais
vės svetainėje. Narių atsilan
kė nedaug. /

Valdybos raportuose pasi
rodė, kad prieš ' mus stovi 
daugs reikalų, kurie bendrai 
rišasi su LLD 2-ro apskričio. 
Išrinkti apskričio piknikui 
darbininkai sekami: G. Ware- 
son, V. Bunkus, Eva Vitart ir

Pasklidus žiniai, kad br/»ok- 
lyniečiai rengėsi prie didelio 
darbo, pradėti Laisvės Radin 
programas, progresą mylį, lie-, 
tuviai tą žinią pūtiko su pa
keltu ūpu. Bet ar visi bus taip 
nusiteikę ? Nereiks - tų baikų. 
Vieni bus “sąmoningi” nusi- 
teikėliai, — tie, kurie visuo
met patys prieš save ■ ir savo 
reikalus nusiteikę.. Ir tie, ku
rie kitų bus suklaidinti.

Kol proga pasitaikys tą kil
nų darbą paremti medžiagi
niai, šių žodžių rasėj as nuta
rė paremti moraliai. Į tolesnes 
vietas pažįstamiems bei drau
gams, kurie Laisvės neskaito, 
laiškais pranešė. Kaimynams 
— žodžiu. Viena maloni lei- 
dukė užklausė:

— O kas tą radio progra-

— Laisviečiai, — gavo at
sakymą.* t

Vietoj atsakymo,’ gražioji 
kaiminka tik suraukė nosiukę, 
ranka numojus pasisuko į ša-,

Laisve—Liberty Lith. Daily * 
Antradienis, Geguž, 20, 1947

Eva Simans

Viešnia sakė norėjusi 
tiek apžvelgti namus 
sugrįšiant abiem, taipgi 
ilgusi šiauriečiu, tad norėjo 
pasimatyti kol dar patogu, ne 
per karšta važinėti. Pradėju
si nuo Cleveland©, lankėsi 
Pittstone, atlankė mus, nuvy
ko į Conn, pas savo artimuo
sius, o iš ten žadėjo skubėti 
atgal į Floridą. Ten, saj<ė ji, 
dar turi įvykti LLD kuopos 
susirinkimas pirm išsiskirs
tymo vasarai į žiemius ir ji 
negalinti susirinkimo apleisti.

Abu draugai Simans’ai, ato
stogos ar ne, rūpinasi mūsų 
organizacijomis ir spauda, re-, 
mia judėjimą darbu, raštais, 
finansiniai. Ir šiuo kartu pa
liko $2 dienraščio reikalams.

DIDIKU DIENRAŠČIO LAISVĖS

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

Baltimore, Md. -Biržeiio Imte 8
KARDASH SHORE EVERGREEN PARK 

Rengia Liet. Literatūros Draugijos Kuopa ■

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

Rengia Laisvės Bendrovė

Bostono Apylinkč-4 iepos-Jnly 4th 
VOSE PAVILION PARK, MAYNARD, MASS. 

Rengia Mass. Valstijos Liet Organizacijos

Waterbury, Conn. - Rugpj.-Aug. 3
LIETUVIŲ PARKE, CHESTNUT RD.

RENGIA LDS IR ALDLD. APSKRIČIAI

Amerikos Moterų Kongre
so Brooklyn© skyrius šaukia 
masinį mitingą šio antradie
nio vakarą, gegužės 
Mitingo obalsis:

Pagelbėkite išvengti 
Pasaulinio Karų!

Į mitingą kviečia visus, ne 
vien tik moteris. Įžanga ne
mokama. Bus mokyklos audi
torijoje, 7802 Bay Parkway, 
Brooklyne. Vieta netoli nuo 
BMT West End ir Sea Beach 
linijų Bay Parkway stoties.

Kalbės žymios visuomeni- 
ninkės: Dr. Gene Weltfish, 
Muriel Draper, Elinor S. Gim- 
bel, Susan B. Anthony.

Amžiumi jiedu jau pagyvohę, 
bet dvasioje jauni. Atsilanky
mo proga, beje, viešnia su 
brooklyniečiais buvo nuvykusi 
ir į vieną iš čia tuo tarpu įvy
kusių svarbiųjų masinių mi
tingų. •* ' i. ,

* Pirmas šiemetinis apskričio 
piknikas įvyksta gegužės 25 
d., .Lietuvių Laisvės Parke, 
340 Mitchell Ave., Linden, N. 
J. Tai bus šį sekmadienį. Pra
džia 1 vai. po pietų.

Mūsų pirmos kuopos nariai 
turi pasiėmę pikniko įžangos 
tiki,etų pardavinėti. Kaina 50 
centų. Už parduotus iš anksto, 
tikietus kuopai lieka 41 ceh- 
tas, o 9 centai taksų, kuriuos 
apskritys turės sumokėti val
džiai. Taigi, laikas iki pikniko 
visai trumpas, tik kelios die
nos teliko. Draugai ir draugės, 
apsižiūrėkite savo kišenius, ar 
nebelaikote minimo pikniko 
tikietų niekam nepasiūlę nu
sipirkti? Pasistengkite parda
vinėti. Organizuokime auto- 
mbbilištus važiuoti į pikniką 
ir tuo pačiu kartu aprūpinki
te važiuotojus įžangos bilie
tais. '

Visų draugų žiniai prime
nu, kad tikietų turi (jeigu 
dar neišpardave) Danilevičie
nė, Krunglienė, Gužas, Vitar- 
Zienė, Viltrakis, šolomskai, 
Bunkus, Waresonas, Kuraitis.

Rengiamės Bendram Vietos 
Piknikui

Mūsų LLD 1-ma kuopa tu
ri užsisakius parką piknikui, 
rugpjūčio (Aug.) 23 d.> Nu
tarta kviesti kitas kuopas: 
LDS 1-mą kp./. Moterų Ap- 
švietos, Kliubą ir Aido Chorą, 
rengti visi bendrai. Vieta vi
siems gerai'- žiiijOma, Wood
side, L. 1. Ką sakpte, /aukočiau 
minėtos organizacijos? At

siųskite atstovą į sekamą LLD 
1-mos kuopos susirinkimą bir
želio (June) 12 d.

Padiskusuota apie neskait
lingą lankymosi narių į mūsų 
kuopos susirinkimus.

Mano nuomone, nors mes, 
progresyvūs srovės lietuviai, 
turime daug skirtingų organi
zacijų, tačiau visos svarbios. 
Kaip geram ūkininkui maši
nos, jos visos reikalingos. Ne
galima sakyti: ta nesvarbi, 
tiktai ta svarbiausia.

Daug pas mus yra netikslių 
pasiteisinimų: senatvė, sun
kūs ir daug darbų. Mūsų dar
bas darbavietėse yra visų kas
dieninė pareiga — iš to duo
ną valgome. Darbas pasilieka 
darbu, nežiūrint, kur mes dir
bame — raštinėje su plunks
na ar technikas prie mašinos. 
Vieni baigiame darbą anks
čiau, galima parėjus namo 
pramigti porą valandų ir at
eiti į susirinkimą. Kiti tik spė
jame- darbą baigti, nėra laiko 
nei pavalgyti, turi būti susi
rinkime. Kodėl taip turi būti ? 
Ar organizacija turi rūpėti 
tik tiems, kurie išrinkti, valdy
bose ? ■

žmonės 'mano, kad niekas 
nežino, kur kas ką vėikia ar 
nieko neveikia. Tačiau taip 
nėra, Vienus, dirbančius in
dustrijose, matome susirinki
muose beveik nuolatos. O tūlų 
lotų, net arti dirbančių ir gy
venančių, nenfatome. Kaipgi 
juos galima pateisinti? Tūlo 
nesimato nei sykio . į metus. 
Niekas nesitiki, kad kiekvie
nas kas susirinkimątbūtų, bet 
niekados neateiti, tai jau per
daug.

LLD 1-mos Kuopos Org.,
J. Kuraitis.

TONY’S 
'.i',’ 

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVĖNUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Maureen O’Hara ir Cornel Wilde naujoje 20th Cen
tury-Fox filmoje “Homestretch,” rodomoj Roxy Teatre, 
7th Ave. ir 50th Street, New Yorke.

Gromyko Kalba Per Radią
» Aurius A. Gromyko, Tary

bų Sąjungos delegatas Jung
tinių Tautų Saugumo Tary
boj, turįs svarbų pranešimą 
Amerikos-Sovietų santikių dė
lei. Jis kalba American- 
Russian Institute metiniame 
bankiete Waldorf - Astoria 
viešbutyje pirmadienio vaka
rą, 10 :45, geg. 19. O iš čia jo 
kalba perleis per radiją.

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

ALDLD 55 kp. susirinkimas įvyks 
geg. 20 d., 8 v. V. šapolo-Vaiginio 
salėje, 147 Thames St. Malonėkite 
visi dalyvauti ir atsiveskite naujų 
narių prirašyti. — P. <Babarskas, 
,sekr. ' 1

i

BAR & GRILL ‘ •
Lietuviška Alude

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr,.A. Petriką
BROOKLYN? N. Y.

Tel.EVergreęn 7-6868 
221 South 4th Street

( 9—12 ryte « 
t 1— 8 vakareValandos

Penktadieniais Uždaryta

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

VIETA, KURIOJE JŪS JAUSITĖS KAIP NAMIE.1
VISKAS PATOGU IR MALONU

< Kiekvieną šeštadieių įvyksta puota, pasivaišinimas 
bei pare. Prašome užeiti pasilinksminti.

Salę išnomuojame dęl piįoty, pokilių, krįkštyną 
papą, yestuvią. *

Valgiais ir gedimais aptarnaujame žemom kainęm

■HraMBHMHKnHHHI

—Na, kodėl gi tamsta lais- 
viečių nemyli? Jie tokie pat 
žmonės, kaip ir visi, jei ne
skaityti jų dideles paslaugas 
kovoje dėl mūsų, darbo žmo
nių, labo.

— Tu taip manai, — atsa
kė ji, — bet kodėl jie teisy
bės nerašo? Kaip vienas vy
ras, kaltinamas suvažinėjęs 
dvi moteris su tikslm jas iš
prievartauti, ir tapo • areštuo
tas/ tai Laisvė, norėdama pa
slėpti tiesą, užginčijo, kad jis

— Kas tamstai taip sakė, 
tai bjauriai apsimelavo, — jai 
atsakiau. —' Vakar dienos 
Laisvėj skaičiau apie tą liūd
ną įvykį ir ten nieko panašaus 
nebuvo parašyta, Laisvėj bu
vo pasakyta tai, ką kiekvie
nas padorus žmogus pasaky
tų. Buvo pareikšta šeimai už
uojauta ir viltis, kad gal tas 
žmogus tokios niekšystės ne- 
papildė. Gal teisingai bus iš
aiškinta ir jei nekaltas, bus iš
teisintas. 'Jei tamsta lietuviš
kai suprasi, tai iš atnešiu va-

kar dienok Laisvę ir žodis žo- 
din tamstai perskaitysiu.

K u1 o m e t korespondencija 
buvo perskaityta ir paklau
sus, ar Čia yra kas nors blo
go, kas nors bandomo užslėp
ti, tai mano gražioji kainiin- 
ka vėl nosiukę suraukė ir ne
drąsiai išsitarė, • 
right, čia buvo man pameluo
tai Tikrai, tai be sąžinės me
lagio (ar melagės) būta.

You’re

Tai jau du radio pusvalan 
džius turėjome. Jie buvo la 
(jai įdomūs. Viskas taip prie 
širdies. Taip sava. įdomd, 
įspūdinga. Besiklausant nepa
junti, kaip tašara sudrėkina 
blakstieną. įdomios gimtinės 
Lietuvos žinios. Įdomios kal
bos. D r g. A. Bimbos kalba bu
vo trumpa, bet' taip turinin
ga, taip daug pasakanti. Mū
sų žvaigždės — Kazokytės 
dainelės, tai programos paži
ba. Dr. Kaškiaūčiaus patari
mai labai naudingi.

Reikia tikėtis, kad šie mū
sų gerbiami 
ateityje, kiek 
bes leis, mus

profesionalai ir 
. jiems aplinky- 
prisimins 
Iksas Igrikas.

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

LITĮJANICA SQUARE

RESTAURANT

- b------------------------------------------------------------------------s—_

PIRMU KARTU KUR NORS. ..

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

; iii 1.01 1

\S49.50 to $195.00

J. HER EXCELLENCY “A” <4950
21 jowela ..... a..........—•«,  

2. HER EXCELLENCY “J” CgQSO 
21 Jewel* ............... ................

A HER EXCELLENCY $65’° 
21 Jewels 14 kt, sold




