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CHINAI STUDENTAI 
DAR SMARKIAU 
DEMONSTRUOJA

Gromyko Pareiškė, jog 
avi m -J' I v* ■ Negalės

Išlaikyti Atomų Bombos Monopolijos
-------------- (3 ' >■ V'____________________________________________________________3------------------------------------------------------- ---------------------

GRAIKU PARTIZANAI 
ATKAKLIAI PUOLA 
MONARCHISTUS

Tarybininkų spaudoje pa
bėgėliai dar* vis nepamiršta 
maTio kelionės Lietuvon, 
nas jų gegužės .16 
Naujienose rašo:

/‘Bimba viską matė 
suprato. Jam, daug
teisybęs pasakyti ir jo brolis, 
kurs buvo išvežtas į Sibirą ir 
grąžintas prieš pat Bimbos 
atvykimą.”

Lietuvoje turiu du broliu— 
Stasys gyvena namiškėje Už- 
usieniuose, Salų parapijoje, o 
Jonas, 'buvęs amerikietis, prie 
Biržų. Mačiausi su abiemis 
jais. xNei vienas jų nebuvo į 
jokį Sibirą išvežtas, arba 
“džėlon” pasodintas. Naujie
nų bendradarbis begėdiškai 
meluoja.

Mūsų dienraščio skaityto
ja J. D. prisiuntė laikraštu
ką “Dievo Paukštelis,” lei
džiamą Vokietijoje, kurį ji
nai gavusi nuo tūlo pabėgėlio, 
laiškelyje ji sako, kad šiam 
laikraštukui daug geriau tik
tų pavadinimas “Hitlerio Vai
kelis.”

“Dievo Paukštelis” bando 
lošti satyra. Bet jame iš vi
sų siūlių trykšta .pabėgėlių 
nusivylimas ir neviltis. Eilė
raštyje “Sudiev, Europa, Man 
Linksma Buvo,” Pleputis gie
da: *

“Ir jei tėvynė yėl kada 
mane pamiltų,—

Sugrįšiu ’ Garliavon maiše 
salietros miltų.

Ten pabarstys manim 
rugelį ąr tabaką

Ir rudenį supils į samagono 
baką, _

Ir laisvės metai grįš, 
apsukę didį ratą,—

Ak, ir nugers mane į jūs 
visų sveikatą ...”

kad

Amerikos poli- 
būti nubausti 

teroro val-

gyvenimą 
Tadąs d a-

Visi žmonės mano, 
mūsų vyriausybės atsinešimas 
linkui bolševikų nėra per 
daug draugiškas. Su tuo ne
sutinka buvęs didelis bedie
vis Tadas J. Kučinskas.

Kučinskas tiesiog gvoltu 
šaukia, kad 
tikieriai turi 
už rėmimą Stalino 
džios.”

Per visą savo 
vertęs bažnyčias, 
bar prie jų šaukiasi pagal
bos. Jis sako:

“Amerikos laikraščiai ir 
bažnyčioj turėtų pakelti pro
testo balsą prieš tokį judošiš- 
ką parsidavimą Stalinui. To
kios veidmainystės, kokią ve
da Amerikos valdžios parei- 

^gūnai, 'nėra
istorijoje.” 
vis, geg. Į 7 

Kučinskui
Jis niekados neatsižymėdavo 
dideliu protingumu, o dabar, 
matyt, visiškai-pablūdo.

buvę žmonijos
(Amerikos Lietu-

reikia atleisti.

Gal dar tebesate nepamir
šę Naujienų, Draugo, Kelei
vio ir kitų tos spalvos laik
raščių pasakojimo, kad Lie
tuvoje visiškai nebelikę* jauni
mo. feet dabar kunigų Drau
ge net ant pirmo puslapio 
skaitau: “Universitetai ir ki
tos mokytos perpildytos be
simokinančio jaunimo.” (Dr., 
gęg. 15 d.)

Tai kaip su tais tarybinin- 
kų spaudos melais, kad Ta
rybų Lietuvoje nebesą jauni
mo? Kaip su Dr. -Griniaus 
laišku prezidentui Trumanui, 
kuriame*jis sako, kad 100,000 
Lietuvos jaunimo išvežta į Si
birą ? ‘ - ? * .

♦ žinoma, Draugo korespon
dentas bando svietdi įkalbė
ti, kad valdžios prievarta Lie? 
tuvo^ mokyklos prikimštos 
jąunimuz Bet kas tokiai 
sąmonei tikės? ,

(Tą.sa 5-rne pusi.)

ne-

Nanking, Chinija, gėg. 
20, — Streikuoja ir daug- 
meniškai demonstruoja stu
dentai daugumoje Chinijos 
miestų, nors Chiang Kai- 
sheko tautininkų valdžia su 
aštriais grūmojimais už
draudė demon stracijas. 
Tūkstantinėmis . miniomis 
demonstruodami, studentai 
šaukia sustabdyt pilietinį 
karą prieš chinų komunis
tus; kartu jie reikalauja di
desnės maisto paramos stu
dentams.

Statomas Pirmas Atominės 
Jėgos Fabrikas Anglijoj

London. — Dienraštis 
London Daily Express pra
nešė, kad pirmas atorųinės 
jėgos fabrikas Anglijoj bus 
pastatytas vakariniame pa
jūryje. Teigiama, kad ta 
atominė jėga bus vartoja
ma elektrai gaminti.

TĘSIASI MIRTINOS 
RIAUŠĖS INDIJOJ

Lahore, Indija. — VėlLahore, Indija. — Vėl 15 
dienų čia šėlo kruvini susi
kirtimai tarp indusų ir ma
hometonų. Užmušta dar 22 
ir sužeista šimtai žtnonių iš 
abiejų pusių.

Nitti Organizuoja.
Sudėtinį Italijos
Ministry Kabinetą

Roma. — Seimo paskirtas 
premjeru Francesco Nitti 
kvietė į naują ministrų ka
binetą socialistus, komunis
tus, krikščionis demokratus 
ir mažesnes partijas — de
šiniuosius socialistus, res- 
publikiečius, x d e mokratus 
darbiečius ir kt. < ' t -■__________

Francija Jau Bijo 
Amerikinių Paskolų

Paryžius. ' — Franci jos 
premjeras Ramadier sakė, 
jog tolesnės paskolos iš A- 
merikos galėtų reikšt Fran- 
cijai politinės ir ekonomi
nės laisvės *zpraradinią. 
Francūzai prisimena, kad 
amerikonai Keturių Di
džiųjų konferencijoj Mas
kvoj siūlė Francijai pasko
las, jeigu ji eis su Ameri
ka .prieš Sovietus.

SĖKMINGAS SAULeS 
UŽTEMIMO TĖMIJIMAS

Rio de Janeiro, Brazili
ja, geg. 20. — Antradienį 
Brazilijoj įvykę visuotinis 
saulės užtemimas, kuris tę
sėsi 4 minutes. Padangė bu
vo skaisti; ir amerikonams 
mokslininkams pilnai pavy
ko užtemimo stebėjimas.

REIKALAS
l. Trumąną, 
prieš-unijinį

SVARBUSIS 
— paveikt prez 
kad atmestų 
Tafto-Hartley’o

New York. — Andrius 
Gromyko, Sovietų užsieni
nio ministro pavaduotojas, 
įspėjo Jungtines ' Valstijas, 
kad jos pačios save apsi- 
gaudinėja, jeigu jos tikisi 
išlaikyti atominius ginklus 
kaip vienų amerikonų mo
nopoliją (neribotą nuosavy
bę). Kalbėdamas Ameriko
nų - Rusų Instituto pokily- 
je, Waldorf-Astoria vieš-

Socialistų Vadas 
Skiriamas Japoni
jos Premjeru

Tokio.— Keturios didžio
sios japonų partijos seime 
sk^rė dešiniųjų socialistų 
vadą Tetsu Katayamą 
premjeru vieton ’ligšiolinio 
premjero Yošidos. Socialis
tai turi 144 atstovus, tai 
daugiau už bet kurią kitą 
partiją.

Maistas Juodoj Rinkoj 
Amerikonų Užimtoj 
Vokietijos Daly j

Frankfurt, Vokietija. — 
Vienąs juodosios rinkos 
biznierius įrodė United 
Press korespondentui, kad 
amerikonų užimtoje Bava
rijoje yra apščiai .maisto, 
nors darbininkai miestuose 
pusbadžiai gyvena. Tas biz
nierius, keliaudamas sykiu 
su korespondentu pas f ar
mėnus, per porą valandų 
gavo 620 svarų maisto —, 
bulvių, miltų, lašinių, kum
pio, taukų, kiaušinių ir deš
rų. Tuos valgius jis pirko 
už kelis svarus muilo, pa
dėvėtus drabužius ir ciga
retus.

Abejojama apie Senutės 
Trumano Motinos Išgijimą

Grandview, Mo., geg. 20. 
— Vėl pasilpnėjo ' serganti 
prezidento Trumano moti
na, 94- metų. Dabar ji dau
giausiai miega, tik retai pa
busdama.^ Abejojama, ar se
nutė išliks gyva • Preziden
tas Trumanas todėl dar pa
silieka arti motinos.

Australija baudžia po 
$1.62 už nebalsavimą rinki
muose.

Vietnamiečiai bombar
duoja francūzus arti Sai- 
gono. , ’

Teisėjas Išbraukia Kaltinimus prieš Negro Žudikus
Greenville, S. Carolina. — 

Teisėjas J. Robertas Marti
nas įsakė paliuosuoti tris 
baltuosius, kurie sykiu su 
28 sėbrais buvo įkaitinti už 
nulinčiavimą jauno negro 
Willįo Earle’o. Teisėjas 
Martjpas, be to, išbraukė 
įkaltinimą septyniems ki- . • iii** i • • 
mo laipsnio žmogžudžiais.

Tuomet linčininkų advo 
katai, matydami teisėje 
Martini palankumą lindi

Reikėdavo Tuo jaus Uždrausti 
Atominių Ginklų Vartojimų 
SOVIETAI TURI VISAS GALIMYBES. ATOMINEI 

JĖGAI IŠVYSTYTI, SAKO GROMYKO .
būtyje, geg. 19 d., Gromyko 
pakartojo reikalavimą, kad 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba tuojau nuspręstų 
uždraust atominių ginklų 
vartojimą.

Jeigu Amerika remia sa-. 
vo politiką ant atominės 
monopolijos, tai jinai “labai 
siaurai” supranta savo rei
kalus, pareiškė Gromyko, 
sovietinis delegatas Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
boje. ,
AMERIKA “NEGALI 
SUSTABDYT MOKSLO”

“Nors Amerika pirmiau
siai pasigamino atominę 
bombą, — sakė Gromyko,— 
bet negalima sustabdyti 
mokslo pažangos ne tik 
Jungtinėse Valstijose, bet 
ir kituose • kraštuose.”

Gromyko aiškiai priminė, 
kad jeigu nebus uždrausta 
atominės bombos vartoji
mas, tai Sovietų ' Sąjunga 
turi gana mokslininkų, me
džiagų ir technikinių prie
monių “varyti darbą pir
myn atominės jėgos gami
nimo srityje.”
YRA IR KITŲ PAVO
JINGŲ GINKLŲ

Be to, Gromyko įspėjo, 
kad jeigu nebūtų užginta 
atominių ginklų naudoji
mas, tad Jungtinėms Vals
tijoms galėtų grūmoti ir 
kiti urminio sunaikinimo
—------------------------------------- J-------- -------- ----------
Italų Komunistų Vadas Togliatti Reikalauja, kad 

Buvęs Amerikos Valdininkas įrodytų Įtarimą, 
Kad Togliatti Gavęs Rusų Pinigų

Roma. — Italijos Komu
nistų Partijos vadas Palmi- 
ro Togliatti pareikalavo, 
kad Sumner Welles, buvęs 
Amerikos valstybės sekre
toriaus pavaduotojas, įro
dytų faktais savo tvirtini
mą, kad Togliatti gavęs pi
nigų iš Rusijos. O jeigu 
Welles to neįrodys, tai liks 
“melagiu ir šmeižiku.”

(Welles, kalbėdamas per 
radiją, gąsdino, kad komu
nistai parimsią Italiją į sa
vo rankas, jeigu Jungtinės 
Valstijos n e p ąsiskubins 
tuojau su pagalba Italijai. 
Toje kalboje Welles prime-

ninkams, jau visai nestatė 
liudytojų dėl kitų kaltina
mųjų.

Ta govėda paėmė negrą 
Elarle iš ’ kalėjimo, kurio 
viršininkas visai* nemėgino 
sustabdyt linčininkus. Tuo
met jie išsivežė negrą už 
rpiesto, pjaustė jį peiliais ir,

(Negras buvo kaltinamas 
ir areštuotas dėl tttj kad jis 
peiliu subadęs baltąjį; taksi- 
kabo vežiką 1?. W. Brow- 

ginklai, jeigu jie taip pat 
nebūtų uždrausti.

Sovietai mielu noru sutin
ka, kad tarptautinė kontro
lė ir inspekcija sužiūrėtų ir 
apribotų atominių fąbrikų 
veikimą, sakė Gromyko. 
Bet Sovietų vyriausybė ne
gali duoti begalinės valios 
tarptautinei atominei komi
sijai. Nes jeigu tokiai ko
misijai būtų pripažinta ne
ribota jėga, tai ji’galėtų 
kištis į ūkinius - ekonomi
nius reikalus Sovietų Są
jungos ar bet kurios kitos 
šalies?
RAGINA GERINT RY
ŠIUS TARP SOVIETŲ 
IR AMERIKOS

Gromyko šaukė stiprinti 
susipratimo ryšius tarp So
vietų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų. To, girdi, reikia 
“pamatinei abieju šių dvie
jų kraštų naudai ir visų tai
ką, mylinčių tautų labui.”
ŽYMŪS KALBĖTOJAI IR 
SVEIKINTOJAI

Prof. Harlow Shapley, 
Harvardo Universiteto ob
servatorijos direktorius, ra
gino Ameriką ir Sovietus 
nuoširdžiai bendradarbiau
ti.

Amerikonų - Rusų Insti
tuto pokilyje taip pat kal
bėjo profesorius Ernest J. 
Simmons, Kristaus Bažny
čios kunigas Ralph W. 

t

te ir “Maskvos pinigus’’ 
Togliatti’ui.) » ;

Togliatti pasiuntė Welle- 
sui kablegramą, kurioje sa
ko: •

“Tamsta kalbėjai, kad 
Italijos valdininkai turį įro
dymą, jog aš esu gavęs pi
nigų iš svetimos valstybės. 
Tamsta turi tuojau prista
tyt viešą įrodymą, kuom re
mi tą savo tvirtinimą. Jei 
tamsta to nepadarysi, tai 
kiekvienas padorus žmogus 
pasaulyje turės teisę laiky
ti tamsta meUgiu ir šmei
žiku.” “7 

na.)
Teismui buVo perskaityti 

26 linčininkų liudijimai, kur 
jie vieni kitus kaltino, 
kiekvienas mažindamas sa- 
\o nusidėjimą. Teisėjas 
Martinas atmetė liudijimus 
vienų prješ kitus. Jis parei
škė, jog kiekvieno liudijimą 
galima esą priimti tiktai 

parodymą prieš patį

iijimai sžkė, 
taksi vežikas

" Astuoni Ii 
kad baltasis

Sočkman ir kt. Sveikinimus 
atsiuntė*, Joseph E. Davies, 
buvęs Amerikos ambasado
rius Sovietams; pasauliniai 
garsus mokslininkas Alber
tas Einstein, Harvardo 
Universiteto prezident. Ja
mes Conant; buvęs Jungtin. 
Valst. vice-prezidenas Hen
ry Wallace ir demokratas 
senatorius Glaudė Peppeh

Anglija Reikalauja 
Sustabdyt Pinigus 
Palestinos Kovūnam

Washington. — Anglijos 
valdžia kreipėsi į Ameriką, 
kad sulaikytų aukų rinkimą 
ir siuntimą Palestinos žy
dams kovūnams. Tuos žy
dus Anglija vadina tiktai 
“teroristais,” naikinančiais 
anglų pareigūnus ir jų į- 
rengimus.

Uždraudė Susti Jan
kiam Cigaretus, nes 
Tai Šmugelio “Pinigai•n

Washington.
dant nuo geg. 26 d., bus už
drausta siųsti iš Amerikos 
•cigaretus ir tabaką ameri
konams kareiviams ir civi
liams pareigūnams Vokieti
joje. Nes amerikonai ten 
gauna iš savo armijos san
dėlių užtenkamai cigaretų 
ir tabako sau naudoti, o 
kuomet jie turi pervirš. ci
garetų, tai dažnai vartoja 
cigaretus.mainams už kitus 
daiktus juodojoj rinkoj. 
Juodojo verslo biznieriai 
vartoja amerikinius cigare
tus kaip pinigus savo šmu-

Prade*

10 Metų Kalėjimo už Galvos 
Nukirtimą Amerikonui

Dachau, Vokietija. — A- 
merikonų teismas davė 10 
metų kalėjimo naciui dakta
rui Maxui Schmidui. Ma- 
xas prisipažino, kad jis nu
kirto galvą vienam belais
viui jankiui. Nuėmęs mė
sas nuo kaukolės, Maxas 
pasilaikė ją sau.

PRANCŪZŲ DOKININ
KŲ STREIKAS

Paryžius. — Per 24 va
landas streikavo visų Fran
ci jos uostų laivakroviai, 
reikalaudami daugiau al
gos.

IL C. Hurd pribaigė negrą 
Earle šūyiais į galvą. Visus 
šiuos liudijimus teisėjas at
metė pagal tą savo taisyklę, 
kad' vienų parodymai prieš 
kitus “neturį svarbos.”

Hurds prisipažino, kad jis 
padėjo pagrobti tą negrą iš 
kalėjimo / ir važiavo tame 
pačiame taksi j e su negru, 
kuris buvo vežamas nužu
dymui. Bet Hurd tvirtino, 
kad ne jis pats, o kas kitas

Athenai, Graikija.— New 
Yorko Herald Tribune ko
respondentas praneša, kad 
respublikieČiai partizanai 
pradėjo ofensyvo žygius 
prieš Graikijos, monarchis- 
tų kariuomeiję zir policiją. 
Jie, girdi, ; stengiasi kuo 
daugiausiai laimėti pirfha, 
negu amerikonai atvyks 
talkon monarchistams. O' 
monarchistai, pasak to ko
respondento, “nieko neį
stengia padaryt, kad palen
gvint amerikonams.”

i

Perkirstas Chiangui Svarbus 
Gelžkelis j Mandžuriją

Peiping, Chinija, geg. 20. . 
— Chinų komunistai per
kirto didžią geležinkelio Ii- < 
niją iš Peipingo į Mandžu- 
riją. Tai buvo labai svarbus 
geležinkelis Chiang Kai- 
sheko tautininkų armijoms 
prieš komunistus.

ITALIJA PRAŠOSI Į 
JUNGTINES TAUTAS

; ____
Lake Success, N. Y.^Ita* 

Ii ja pjrašbsi priimt į Jungt. 
Tautas ir žada laikytis de? 
mokratijos. Italija tik ant? 
roj karo pusėj atsimetė nuo 
Hitlerio.

Chinų Komunistai 
Užpuolė Changchu- 
no Lėktuvų Aikštę

Nanking, Chinija.— CMi- 
nų komunistai atėmė iš 
Chinijos tautininkų Fan-,., 
kiatun miestą, 18 mylių 
nuo Changchuno, Mandžū-* 
rijos sostinės. Kita žinia 
sako, jog komunistai už
puolė ir apnaikino tautinin-., 
kų lėktuvų aikštę Chang- 
chune.

U

‘------------------------- 4------  4

Anglija Atmeta Egiptė- 
nų Reikalavimų

• • •>

' V• r*.- ■*

London. — Anglija atme
tė Egipto premjero reikala
vimą, kad anglai tuojau iš
trauktų savo armiją iš E- 
gipto. Anglija sako, dar nę- 
išsibaigus jos 1936 m. su
tartis su Egiptu. Todėl įga
lima, girdi, būtų susiderėt 
dėl sutarties pataisymo, ir 
tuomet anglai atšauktų sa
vo armiją. '

O

Or-’-'s

DEMONSTRUOJA PRIEŠ 
CHIANGO ŽIAURŪNUS

Peiping, Chinija. t— 10,- 
000 chinų studentų demon
stravo Peipinge ir Tientsi- 
ne protestuodami prieš 
Chiang Kai-sheko tautinin- f 
kų kariuomenę, kuri žiau
riai sumušė šešis studentus.

Duluth. — 11,000 geležies 
mainierių laimėjo 15 c. al
gos priedą valandai.

.. ORAS.—Būsią vešiau.
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Ką Dabar Pasakys Prezidentas?^
Šis klausimas dabar visų Amerikos žmonių lūpose. Ar 

Jis vetuos “Taft-Hartley *Bill?” Kalbos eina visokios, bet, 
a^art p'rezidento, tikrai niekas dar nežino. Organizuoti 
darbininkai laukia su nerimu. Tas bilius, virtęs įstaty
čiu, užduotų tokį baisų smūgį darbo unijoms, Jog nuo 
jo būtų sūnkči atsipeikėti. Tai supranta visi — tiek 
darbininkai, tiek jų priešai.

Ant prezidento Trumano daromas milžiniškas spau
dimas. Samdytojai ir reakcijonieriai prašymais ir grū
mojimais reikalauja bilų pasirašyti. Komercine spauda 
beveik vienu balsu reikalauja biliaus užgyrimo.

Prezidentas puikiai žino organizuotų darbininkų nu
sistatymą. Nėra tokios darbo unijos Visoje Amerikoje, 
kuri nebūtų pasisakius prieš tąjį vergovės bilių. Jis pats 
negali nežinoti, ką toks įstatymas reikštų darbininkų ju
dėjimo ateičiai. f

Kurio balso jis paklausys: samdytojų ir reakcijonie- 
rių, ar darbininkų ir liberalų?

Tuojau iškyla ir kitas klausimas. Jeigu prezidentas bi
lių vetuotų (atmestų), bilius turėtų grįžti atgal į Senatą 
ir Atstovų Butą dėl perbalsavimo. Reakcijonieriai tikisi 
surinkti abejuose rūmuose du trečdaliu balsų dėl prezi
dento veto atmetimo. Galimas daiktas, kad jiems tas ir 
pavyktų. Senate už bilių balsavo 68 senatoriai, o prieš 
tiktai 25. Reiškia, bilius priimtas daugiau kaip dviem 
trečdaliais balsų. Reikia, tuo būdu, kad mažiausia septy
ni senatoriai pakeistų savo nusistatymą ir balsuotų su 
tais 25 už prezidento veto palaikymą. Atstovų Bute rei
kia 50 balsų užgyrimui veto, apart tų 107, kurie balsavo 
prieš bilių. ■ ,

Kaip matome, padėtis, labai kritiška ir pavojinga. Ma
noma, kad jeigu prezidentas bilių vetuotų, abejuose bu
tuose atsirastų gerokas skaičius žmonių, kurie nedrįstų 
balsuoti prieš prezidentą.. Bet tai tiktai manymas. Galį 
Visaip būti.

Keleivis Šmeižia Lietuvių Darbi- 
ninku Susivienijimą Be Pamato 
KAIP STOVI SLA IR LDS IŠIA IDOS; ĮDOMUS PALYGINIMAS

Organizatoriams, keliones 
išlaidos,z Ofiso išlaikymas, 
renda, spausdiniai, organo 
leidimas, ir t.t. kainavo tik
tai apie $20,000! Tai pusė
tinai mažiau, negu SLA 
konversija bėgyje vienų 
metų. O kur kitos SLA iš
laidos vedimui pačios orga
nizacijos reikalų?

Pažiūrėkime, kiek SLA 
už tuos pačius dalykus iš
leido :
KOnvers. išlaidos $27,195.51 
Paskola Konversi

jai ....... :... $10.000.00
Organizatoriams at
lyginimas ......... .
Algos rastinės 

darbininkams 
Algos spaūstuvės 

darbininkams 
Algos Pildomosios

Tarybos .......  7,225.00
Viršinihk. ir komisijų

kelionės ..... 7,214.72 
Duoklių rinkimo

išlaidos ...... ‘ 269.46- 
Rašt., spaustuv. ir tt.

nuoma...........2,414.41
Raštinės reikalai ... 241.13: 
įvairūs reikalai   146.00 
Tėvynės leidimo 

lėšos .x.....
Baldai ir įrengi

mai y.. ....
P. T- suvažiavimų 

išlaidos .........
Popiera ir reikme

nys ................. *1,103.38

' Iš Argentinos

Pasirodymas ir Pagrūmojimas
Pereitą penktadienį ant New Yorko, Philadelphijos ir 

W^shingtono lekiojo 101 bomberiai “29” — oro galybės 
milžinai. Tai buvo savo rūšies kariniai manevrai. Jie bu
vo vyriausybės sugalvoti dviemis sumetimais. Pirmiau
sia valdžia norėjusi Amerikos žmonėms jausmus padil
ginti, pakelti juose ”meilę” mūsų ginkluotom jėgom. An
tra, ji gorėjusi parodyti pasauliui, kad nors karaš jau 
du metai praėjęs, mūsų ginklų galybė tebėra neapsako- 

r * mai galinga.
' Dabar Kongrese eina diskusijos apie vyriausybės pa

tiekto budžeto sumažinimą. Atstovų Bute jau nubalsuo
ta karo laivyno išlaidas sumažinti 377,000,000 dolerių. 
Vyriausybė griežtai priešinga tokiems nūkapo'jimams. 
Kad savo norus parodyti Amerikos žmonėms, jinai su
ruošė Šiuos manevrus. Kiek tas paveiks Kongresą, paro-

> « f . •

Vokiečio Nuomonė Apie Vokiečius
Žymusis vokiečių tautos liberališkų pažiūrų rašyto

jas Thonlas Mann aplankė Europą ir patiekė pasauliui 
savo ’nūomonię apie pokarinę Vokietiją.

Thomas Mąnn esąs įsitikinęs, kad vokiečiai tebėra 
nepasitaisę, kad jie jau dabar klaidingai išnaudoja jiems 
suteiktą laisvę ir demokratiją. 'Mann sako: “Vokietija 
atsisako pripažinti tą faktą, kad ne ji viena šiandien ne
šą vargą ir tragediją, nors jinai tatai pagimdė. Skurdo 
yra Anglijoje ir Francūzijoje, bet Vokietijos žmonės at- 
fcisako pripažinti tą kitų kentėjimą.”

Mann mano , kad talkininkai padarė klaidą, kai jie 
nesuprato arba nepripažino to fakto, jog vokiečiai neno
ri bendradarbiauti su okupantais. Okupantai perdaug 
pašitikėjo vokiečiais. -

Vokietijon važiuoti Mann nežada. Jis-iš jos turėjo 
pabėgti 1933 metais, kai hitlerininkai užgrobė galią ir 
įvedė terorą prieš demokratiją.

r

Bet Svarbi Preidžiu
W&shingtono valstijos Trečiasis Distriktas turi Jš- 

rinkti narį į Jungtinių Valstijų Kongresą. Iki šiol kong- 
resmanu iš to distrikto buvo republikonas. Notman, ku
ris mirė. Galimas daiktas, kad vietą ir vėl laimės repub- 
likonas.

Bet labai svarbi padėtis susidarė demokratų parti
joje. Nominacijose į kongresmanus buvo du kandidatai 
— Smith Troy, valstijos prokuroras, kuris palaikė Tru
mano politiką, ir Charley R. Savage, kuris atvi'raį pasi
sakė už Henry Wallace. Didele balsų dauguma nomina
cijas laimėjo Savage.

Šis įvykis tik vienam distrikte daug ką pasako apie 
padėtį demokratų partijoje. Toli gražu ne visi derpokra- 
tai remia Trumano politiką. Demokratų partijoj Wallace 
įtaka labai didelė. Tai įtakai plėstis neišvėngiama.

'Neseniai Bostono Kelei
vis pradėjo šmeižimo kam
paniją prieš Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimą (nėš 
mato, kad LDS jau pradeda 
pasivyti jų globojamą SLA) 
ir neva skaitlinėmis aiški
na, kad “bolševikai turi 
puikios nąūdos iš savo su
sivienijimo ir gerai iš jo už
dirba.”
Keleivyje telpančio straip

snio autorius, ' pasivadinęs 
“SLA Nariu”, turi surinkęs 
skaitlinių iš Tiesos ir jomis 
bando parėČiti aukščiau pa
duotą tvirtinimu. Bet tas 
“SLA Narys” net nepamis- 
lina, kad išlaikyti organiza
ciją, vesti jos reikalus, 
tvarkyti duokles, mokėti 
pomirtines, pašalpas, leisti 
organą, sudaryti gražų fra- 
ternalį veikimą, tai reikia 
tam tikros sumos pinigų al
goms ir tam tikroms būti
noms išlaidoms. Jos yra vi
sose organizacijose, ~ ir 
mums atrodo, kad LDS ga
na kukliai šiuo " klausimu 
apsieina. Reikia tiktai pa
žiūrėti į kitas panašias fra- 
tėrnales,organizacijas, kąd 
pamatyti, kaip jose pinigai 
yra sunaudojami.

Aš esu SLA ir LDS narys 
ir gaunu ir Tiesą ir Tėvynę. 
Aš nematau, kur LDS virši
ninkai “išmelžia savo susi
vienijimo narius ir gerai 
pasipelno iš to fraternalio 
biznio”, kadangi LDS sol
vency siekia net 143.99 
nuoš., arba veik per pusę 
turi daugiau turto, negu 
turi numatytų išlaidų savo 
pašalpos bei pbniirtiriė's 
fonduose.

Gi “SLA Nariui” net ne
atėjo į galvą, kad SLA, net 
ir baigiant savė konversiją, 
su daug aukštesnėmis duo
klėmis nariams, teturi 116.- 
01 nuoš. solvency.

O išlaidos kur kas dides
nės seną jame susivienijime! 
Minimas “ŠLA Narys” Ke
leivyje rašo, .kad LŪS vir
šininkai ir bukyperiai .“iš-, 
nlelžiaž” a*pie $20,000 ir dar 
prideda: “Dabar, kai bolše-, 
vikai būrhėsis prieš SLA, 
jiems reikia pasakyti, kad 
jų riksmas ir blevyzgos 
jiems gerai apsimoka, nes 
jie už tai paįįma į savo kiše
nes 20,000 dolerių.”

tČia nereikia ne “bolševi
kų”, kad matyti, jog SLA 
viršininkai praleido net 
$37,195.51 Vien .tiktai kon
versijos pravėrimui perei
tais metais. Tai tik 1946 
metais4! -0 kiek praleido 
aukščiau ir dar kiek Šiais 
metais praleis?

Keleivis primeta, kad 
1946 metąiš LDS išmokėjo 
organizatoriams ,už natijų 
narių gavimą $439* Bet tie 
organizatoriai dėl to įrašė 
į LDS 310 naujų narių! 
SLA oi^anizatoriai pernai 
prirašė tiktai 76 naujus na
rius, o organizatoriams iš
mokėjo $416.79! Kurioj or- 
ganižačijdj didesnis taupu-; 
mas?

Dar yra daugiau faktų!
Keleivis kelia skandalą, 

kad 1946 m. LDS rąstinės 
darbinink. gavo viso $7,677. 
Sako, kad tai perdaug. SLA 
raštinės darbininkai gavo' 
$’9,337.48, neskaitant virs 
$10,000, ką SLA Spaustuves 
darbininkai gayo,x nei tai, 
ką darbininkai dirbant vien 
konversijos darbą pasiėmė 
algomis. Let mes nesukome, 
kad. raštinės bei spaustuvės 
darbininkai vienur ar kitur 
gavo perdaug algos. Be a-

į kolonijas 
viršininkams i r 

viso
Be-

bejonės, kad kitur dirbda
mi, tokį pat darbą dirbant, 
tie pptys darbininkai 'būtų 
uždirbę daug daugiau. !

Beta štai didesnis daly
kas. Keleiviu primeta, kai, 
LDS viršininkai perdaug 
pinigų pasiėmė algomis per 
1946 metus. LDS Centro 
valdyba turi devynis narius 
ir viso jie gavo $2,755.00 al
gomis. JSLA Pildomoji Ta
ryba tūri septinis narius, o 
algomis jie pasiėmė $7,225.- 
00, arba beveik tris sykius 
daugiau!

Kelionės išlaidos irgi su
daro milžinišką skirtumą. 
LDS siuntinėja organizato
rius į kolonijas, • darbuoto
jus dėl LDS, 6 viso kelionės 
išlaidų viršininkams ir ko
misijoms 1946 metais LDS 
išmokėjo vos $1,200 .“ir turi 
good time”, .kaip Keleivis 
sako. Gi SLA, kuris nesiun
tinėja organizatorių - vei- 
kėjų į kolonijas, 
savo 
komisijoms išmokėjo 
$7,214.72 už keliones, 
veik septynis sykius dau
giau, negu LDS! Dar reikia 
pridėti prie šios ’ skaitlinės 
neprirokuotas “Pild. Tary
bos suvažiavimų išlaidas”, 
$1,054.35, tai jau suma vir
šys $8,0OO. Ir tie suvirš $8,- 
000, irgi neatsirado stebuk
lingai. Darbininkai nariai 
juos sumokėjo.

Čia neapsimoka toliau ei
ti į ginčą su Keleiviu^ bei 
jo korespondentu, pasiva
dinusiu “SLA Nariu.” Kitos 
skaitlinės lygiai tą patį pa
rodo. — augąhčiam Lietu
vių Darbinifikų Susivieniji
me : taupumas, mažiausios 
išlaidos.

Pereitais metais SLA iš
leido vien tikrai konversijos 
reikalams virš 37 tūkstan
čius dolerių ! O visas LDS 
administravimo, darbas,- į 
.kurį*įeina viršininkų, dar
bininkų algos, atlyginimai

merimis 1945 m.
Sekama

Mėty Natūralizacijos Statistikos
150,062 asmenys tapo naturalizūoti per fiskališkus metus į 

baigiant birželio 30 d., 1946 m., sulyginus, su 231,402 as-
Mažiausias skaičius nūo 1936 motų.

imigracijos ir natūralizacijos lentelė yra labai

2,441,161'

>
Metai

Kiek ateivių 
įleistą

Prašymai dėl 
pirmų popierių naturaližūota

.1937 50,244 176,195 164,976,
1938 67,895 150,673 162,078
1939 82,998 155,691 188,813
1’940 70,756 203,536 235,260
1941 ' 51,776 224,123 277,?94
1942 28,781 221,79’6 270,^64
1943 23,725 115,664 318,033
1944 28,551 42,368 441,979 ,
1945 . 38,119 31,195 231,402
1946 108,721 28,787 •150,062

1937-46 551566 • -
Gal kar^S, ir gal nėrimas 

•pasaulyje, ‘paragino seniai čia 
gyvenančius ateivius prašyti 
pilietybės, nes karo metu —■ 
nuo 1949 iki 1944—natūrali 
žavimų skaičius buvo aukštas.’ 
Tofel, krii nuo 1937 ikį 1946 
ri. tik 55-,156 imigrariai. at
vyko, skaitliūojkria, kad me
tinis skaičius natūralizavimų 
vis puls. *

Yra daug nenaturklizubtų 
•gyventojų šioj šalyj, daug iš 
jų mano, kad jie( jau per se
ni, kad neišlaikytų apšvietus 
kvotimų, ir yra didelis skai
čius rytiečių. .1943 metais 
rytiečių Šioj šklyj — įiriąnt 
hawaiiecius, kurie negalėjo 
prašyti natūrali'zkcijds, būvo 
96,485, larpe jų 90,928 japo- 
'Ūai ir 3,521 korėjietis.

Yra grupė 'naujų . iriigran- 
tų, —karo nu'o'takos,- -kurios 
įleistos.’pagal GI Brides Act 
jš gruodžio 28 d., 1945 m. 
Pagal jNatųralriacijbSi ^Aktci 
iš 1940 m. Skyriųjos

416.79

9,337.48

10,159.66

7,655.47

‘65.65!

1,054.35

Viso ............. $84,499.01
Reiškia, per 1946 metus 

SLA administravimui išlei-i 
sta buvo $84,499.01, o LDS 
tiktai $20,000.00. Keturis 
sykius mažiau t Keleivis- to 
nemato,, ir . bando primesti 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimui “melžimą narių”, 
“pasipinigavimą,” ir. t.t.

Žmonės, kurie gyvena iš 
stiklo pabūdavotuose na
muose, neturėtų mėtyti ak
menų į kitus. , A

LDS ir SLA Narys

1,350,028
galės naturalizuotis po dvje- 
jų metų Rezidencijos čia.

Įdomus ‘fkktas, f kad daug 
ateivių — y$ač iš nekuriu ša
lių —- nesinaudoja natū'raTĮ- 
zaci-jos privilėgijomis.

• 6,575 natūralizacijos 
šyniai atriesti 1946» ri.
pilietybės certifikatai buvo 
atšaukti. : f
" Nuo birželio 30 d., 1942 m., 
iki 1946 ri. '558 lietuviai na
riai Amerikos-.ginkluotų jėgų 
tapo naturalizuotl.

DAR iifeyfclk NteVEI
KIA N. J. TELEFONAI

....... r . . /

Trenton, N. X, geg. 19.— 
Telefonistų streikas dar tė- 
bęlaiko suparalyžiavęs te
lefonus _ New Jersey valsti
joj. Priimami tik patys 
svarbieji -pasikalbėjimai per 
tolimųjų susisiekimų telefo
nus. • A /■' !

Minėjo 400 Metų Lietuviškos 
Knygos Sukaktį

Kaip buvo numatyta per 
PPAL Kongresą, kad yra rei
kalinga Suruošti lietuviškos 
spaudos paroda paminėjimui 
400 metų sukakties ri»w pri
rodymo pirmutinės lietuviškos 
knygos ir kad šis nutarimas 
'būtų įvykdytas, pažangieji 
Argentinos lietuviai Šių rie
tu sausio 11 d., puikioje salė
je Casa Suiza surengė lietu
viškų knygų, laikraščių bei 
'žurnalų parodą.' Taįpgi’ bu
vo perstatyta puiki nieninė 
programa, šiai šventei pritai
kyta.

Į šią spaudos' sukakties 
šventę buvo pasiųsti 9 atsto-

Žinios iš Uetuvos
Miestų Rekonstrukcijos 

Projektai
Ne tik didesniuose respu

blikos miestuose, bet taip pat 
ir riažėsniuose bus įvykdyta 
rekonstrukcija, patogiai juos 
išplanuojant, įrengiant žaliuo
sius masyvus, poilsio vietas, 
skiriant vietas individualinei 
statybai ir t.t.

■Respublikinis p 1 a n a vimo, 
projektavimo trestas bei jo, 
skyriai ruošia daugelio, pir-j 
moję eilėje — labiausiai nuo 
vokiečių nukentėjusių, miestų 
rekonstrukcijos pto iėktus. At
liktų darbų tarpe — apskri
čių centrų — Marijampolės, 
šakių, Tauragės, Biržų, vals
čių centrų Seirijų, Merkinės, 
Rumšiškių, Jonavos ir eilėą ki
tų miestų bei miestelių ^e- 
konstrukcij'os projektai1.

Ruošiantis Navigacijai
Nemuno Įaivininkjzstęs Kriu

kių laivų statyklos kolektyvas, 
sėkmingai įvykdė sausio ir 
vasario menesių plarįus. Per: 
tą laiką čia buvo pagamin
tas vienas 500 tonų, talpumo 
laivas ir įp'usėta statant kitą: 
tokį pat laivą. Be to, stovyk
los kolektyvas gamina pintus, 
baldus keleivinih'ms laivarife/ 
įrengtas virinimo cechas.

Šiomis dienomis įmonės dar
bininkai ir tarnautojai, aptar-l 
darni leningradiečių kreipimą
si garbingai .sutikti Didži'ojo 
Spalio 30-sias metines, vie
ningai nutarė pilnutinai įvyk
dyti naujojo' stalinriio penk
mečio antrųjų rietu planą li
gi lapkričio 7 d. ir ligi rietu, 
pabaigos pastatyti 80 valčių 
bei vieną štaribų plaukiojantį 
debarkaderį.

Ypač našiai1 dirba Kriukių 
laivų . statyklos kolektyvas 
šiuo metu, šešios šios statyk
los brigados įvykdo kasdieni-, 
nę gamybos normą ne mažiau 
kaip 120 procentų. 

pra- 
186
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Vieno asmens pikietas prie
šais Bostono majoro James M. 
Čūrlęy rūstinę. Pikietuotojas 
RklpTi Grafiara, buvęs miešta- 
vas Veteranams kapų regištra- 

’fOViūs, skundžiasi, kad nors 
jiedu abu su majoru buvo vie
nodai kaltintu, bet ne vieno
dos pasekmės buvo. Juos abu 
'kaltino rinkiminiame suokal
byje. Granara —* išteisintas, 
bet pravarytas iš darbo. O 
majoras pripažintas, kaltu, ta^ 
čiati tebėra vaMinirikū.

vai ir nuo Urugvajaus pažan
giųjų lietuvių organizacijų. 
Tik ką išlipus iš laivo, buvo
me sutikti ' draugų argenti-' 
niečių, kurie mus labai drau
giškai ir širdingai priėmė.

Sulaukę vakaro nuvykome į 
šalę Casa Suiza, kurioje jau 
radome prisirinkusios daug 
publikos. Visų pirma su 
draugais argentiniečiais ap- 
žiūrejome. parodoje išstatytas 
lietuviškas knygas, laikraš
čius ir žurnalus; viskas 
gana pavyzdingai ir pui
kiai sutvarkyta. Neužilgo 
drg. Danielius Jakubonis ati
darė šios šventės programą, 
plačiai nušviesdamas šventės 
reikšmę ir jos tikslą. Po jo 
dug. Jonas Januška laikė pa
skaitą, parašytą žinorid JAV 
rašytojo drg. R. Mizaros, spe
cialiai paruoštą 400 metų lie
tuvių knygos sukakties pami
nėjimui . Toliau, kalbėjo at
stovai nup Urugvajaus: dd. 
P. Lapinskas, L. Abračiųskas, 
A. Valionienė ir S. Rasikas, 
pasveikindami draugus ar- 

'gentiniečius vardu pažangių
jų Urugvajaus lietuvių orga
nizacijų ir kartu padėkodami 
už suruošimą šio paminėjimo. 
Įdomu pažymėti, kad šioje 
šventėje dalyvavo nuo Visų 
organizacijų pažangieji lietu
viai, bet nuo taip save pasi
vadinusio “demokratinio” “A. 
L. Balso” nebuvo nei vieno 
atstovo. Be to, “Balsas” iš
vadino šios šventės rengėjus 
katekizmo garbintojais ir pa
našiai. ‘ Iš to galima supras
ti, ant kiek jiems rūpi 'iiethj 
viška spauda ir jos klestėji
mas. Taipgi tenka pažymėti, 
kad Argentinos spauda labai 
paląnkiai atsiliepė apie šį 
lietuviškos knygos paminėji
mą ir plačiai apie ją aprašė, 
ypač dienraštis “La Critica.”

Pasibaigus atstovų kalboms 
sekė meninė programa, kurią 
išpildė Lietuvių Jaunimo 
Klubas, Vadovaujant jaunuo
liui drg. Jonui Dijokui. Būvo 
perętatjitas alegorinis vaizde
lis “Rašto išsivystymas.” Po 
to sekė eilėraščiai, dairios ir 
muzika, ‘kurią išpildė lietu
viai pionieriai. Programai 
pasibaigus tęsėsi linksmi ir 
draugiški šokiai prie puikaus 
orkestro.

Užsibaigus šiai taip puikiai 
šventei, visi urugvajiečiai bu
vom užkviesti į rengiamą Lie
tuvių Jaunuolių klubo bankie- 
tą pagerbimui' '‘Vienybės” ir 
draugų urugvajiečių atstovų, 
dalyvavusių lietuviško rašto 
paminėjime.

Bankietas įvyko lenkų salė
je sausid 12 d. Nors ir ku
klus, bet nuoširdus ir pavyz
dingas visų jaunuolių apsiėji
mas suteikė didelę garbę vi
siems pažangiesiems Argenti
noj lietuviams jariiuoliams ir 
jų tėvams. Per banketą bu
vo pasakytos atitinkamos 
kalbos nuo argentiniečių ir 
urugvajiečių, Tinke jant už 
draugiškiausius. ir taripriau- 
šiuš ryšius tarp abiejų kolo
nijų. Po draugiškų pasikal
bėjimų, linksmoj nuotaikoj, 
tęsėsi šokiai iki vėlybos nak
ties.

Sausio 13 d. buvo sušauk
tas bendras ir platus vietos 
aktyvistų ir urugvajiečių su
sirinkimas, kuriame buvo ap- 
diskusūota bendri abiejų ko
lonijų reikalai. Tame susi- 
rihklrie nutarta, kad visose 
kolonijose tuojau pravesti į 
gyvenimą Šiuos, nutarimus: 
lietuvių vienybė, radijo pus
valandis, Kongreso leidinys, 
spauda, Tarybų Lietuvos rė
mimas ir tt.

šis apsilankymas urugva
jiečių pas Argentinos brolius 
tautiečius veda į tampresnius 
ir draūgiškesnins" ryšius ko
voje prįeš likučius lietuviškų 
fašistų, kurie, nors * ir pr'i-- 
blokšti, bet vis dar kelia gal
vas- ir su savo »šlamštlapiais 
purvina pažangiųjų lietuvių 
patriotų yardą. \

Tad pirmyn, tž vienybę!
P. Lapinskas.

■

■ '...............Ž-ras pus 1 a pis
Laisvė—Liberty Lith. Daily ♦ 
Trečiadienis, Geguž. 21, 1947
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ęia , - apžiūrėjus, 
kiton salon — Pi-

>1

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

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

ant vietos su-
Jei katros 

prisidėti, tuo- 
kliubo valdy- 
turėsim savo

ištraukėm Amerikos
Tas % važiavimas man

parengimų išlaidas. Todėl vi
sos draugės dalyvaukite.

H. Tamas.

Kaina nebrangi, 
Taipgi bus 

prize.” 
demokra-

Trys vyrai, grįždami' į 
Bropx iš Montauk Pbįnt, kur 
jie buvo automobiliumi nuva
žiavę žuvauti, užsimušė trąn- 
kiniui sudavus į auto ir nu- 
vęrtus staigiu krautų netoli 
nuo Bridgehampton*!* B

Iš Motinų Dienos Parengimo
Gegužės 3-čią, viena savai

tė anksčiau, kaip paprastai, 
LLD moterys apvaikščioję 
Motiną Dieną. Turėjome su
rengusios vakarienę, kurią 
gamino • dd. D. Ruplėnienė, 
P.. Žukauskienė, M. Dom- 
brauskienė. Kitos draugės 
joms prigelbėjo,

Svečių turėjome ir iš toli
mesnių kolonijų. Turėjome 
viešnią iš Brooklyno, d-gę K. 
Petrikienę, kuri pasakė nepa
prastai puikią kalbą 1 progą 
Motinų Dienos. Po, keletą žo
džių pasakė įr vietiniai drau
gai ir draugės, tarpe kurių G. 
Lekas paprašė svečių (kurie 
išgali) pasveikinti dienraštį 
Vilnį proga jos dalininkų su
važiavimo, kuris įvyko gegu
žės 11 d. Draugės ir drau
gai sveikino dienraštį Vilnį 
sekamai:

Po $5: Anna Buividienė, 
K. Petrikienė (iš Brooklyno), 
A. ir K. Barčiai; S. ir J. Rei- 
>nardai $2;.H. Thomas $1.5.0.

Po $1: A. Kavoliūnas, J. 
Masteika, J. ir E. Lekai, C. ir 
P. Žukauskai, V. Kvietkas, 
M. Krasauskienė, M. Užuna- 
ris, A. ir M. Dombrauskai, J. 
Žekonis, L. Zelson, P. Trau
pis, J. Giriūnas, M. Kaz
lauskas, P. Petraitis, J. 
UseVičius, F. Ivanauskas, P. 
Niukąs,’ V. Norbutienė, 
Sabulienė, A. Zarubienė, 
Lekas.

Po 50 centų: J. Družienė, 
II. Alikonię, D. Ruplėnienė, 
Budrevičienė.

Viso $41.50. 
z Ačiū visiems
dienraščiui* Vilniai, d. K. Pe- 
trikienei už puikią prakalbą, 
gaspadinėms už didelį darbą 
ir svečiams už atsilankymą.

Ateikite •
Ateinantį ketvirtadienį, ge

gužės 22 d., '8 vai. .vakare, 
318 Broadway, įvyksta LLD 
2-ros • kuopos Susirinkimas, 
kuriame turėsime aptarti 
svarbių reikalų. Taipgi turė
sime susiskaitliuoti praėjusių

Vyriausybės Narys 
Marija Divonienė

Rašo JONAS 
(Tąsa)

Apsidairė Divonienė po 
> kambarį. Pasiklausė, kaip 
lovukėse knarkė patys jau
nieji vaikai, paglostė duk
ters Nastės kaštoninius 
plaukus, sušnibždėjo jai 
švelniai, taip, kaip sugeba 
motina savo vaikui:

—Mano drąsioji dukre- 
.. Ir tu nebijojai?
—Reikalas svarbus, ma

ma,—atsakė ši.—Juk taip ir 
tas keleivis ištarė. O jo 
akys tokios drąsios, tokios 
geros. Ir iš žvilgsnio ma
tyti, kad jis sako teisybę... 
Ėmiau ir atbėgau.

Divonienė atsistojo, susi
rado vilnonę skarelę, užsi- 
gaubė.

—Eisiu, dukrele, aš pas 
•jį. Tu, gi, pabūk šią naktį 
namuose. Prižiūrėk vaikus. 
Iš ryto išvirk jiems pusrytį. 
Duok, Naštų te, aš tave dar 
kartą pabučiuosiu . . .

Netrukus motina išėjo. Ją 
pagavo vėjo ir sniego sūku
rys. įpėdiniai dygiai svilino 
veidą. Norėjo išversti- iš 
kojų. Bet brido ir brido 
per pusnis, prisilaikydama 
girios krašto, žiūrėdama, 
kad neišklystų iš tako.'

O tuo metu Divonienė 
prisiminė savo gyvenimą, 
atsiminė vyrą, pro akis pra
bėgo likimas josios ir. josios 
šeimos... Kiek baisaus jame 
iki šiol buvo ir kiek mažai 
šviesių valandų... (

II.
1940 metai. Aukštadva

rio miestelis, Trakų apskri
tyje. Keliasdešimt namų, 
kelios gatvės, penkios krau
tuvės, bažnyčia su ilgu bok
štu.

Krašte miestelio stovi 
kreivašonis namukas, o 
prie jo mažas daržas, ku
riame pasodinta pora lysių 
bulvių ir kelios kopūstų 
galvos. Trobelės Fangiukai 
mažyčiai, o juose visuomet 
matyti vaikų galvos.

Vakare, po darbo, parei
na trobeliukės šeimininkas 
Divpnas. Jis atsisėda ant 
akmens, prie namo sienos, 
susiima galvą ir taip rymo, 
kažką 'sunkaus ir liūdno 
galvodamas.<

Išeina su vaiku ant ran
kos šeimininkė Marija Di
vonienė, sėda šalia 4 jo ir 
skausmingomis akimis žiū
ri į vyrą. Ji nieko jam nesa
ko. Nes žino —paskutiniu 
laiku su darbais labai sun
ku; pinigų vyras į namus 
parneša vis mažiau; sriuba, 
kurią ji parengia pietums, 
yra liesa, duonos trūksta.

— Ką toliau darysime, 
Marija? —_ staiga klausia 
vyras.' 
vės savininkas man turėjo 
duoti 10 litų, būtume nu
pirkę ,vaikams batus ir už
mokėję už knygas. Bet 
šiandien jis pranešė — pi- 
migų greit nelauk. O darbo 
daugiau nėra...

Žmona ramino jį.
— Neliūdėk. Išsiversime 

gal kaip nors. Tu gi ne pas 
jį vieną dirbi. Juk* pats ži
nai. Iki šiolei Aukštadva
ry turėdavai per savaitę 
vieną arba dvi darbo die
nas ... Eini visur, kur pa
siūlo. Gal atsiras kas nors 
tavo stiprioms1 rankoms.. ♦

DOVYDAITIS.
Divonas tyli, tik jo pilkos, 

tartum iš plieno nulietos, 
akys švita keista ugnimi.

— Kol Smetona valdys 
Lietuvą, — sako jis, — ne- 
išsitiest darbo žmogui. Gal
vojau, kad gal meskim šitą 
Aukštadvarį ir važiuokim 
į Kauną. Ten daug fabrikų, 
daug dirbtuvių. Bet, ką gi 
tu manai.. . Atvažiavo 
šiandien mano pažįstamas 
iš Kauno ir papasakojo. 
Ten bedarbių pilnos gatvės. 
Fabrikantai turi iš ko pasi
rinkti ir ima tuos, kurie 
jiems pigiausiai pasisiūlo. 
Naktimis Nemuno pakran
tėse žmonės miega tuščioje 
pašiūrėse...

Divonienė nusineša už
snūdusį sūnų trobon, o pa
skui pradeda rengti vaka
rienę. Ją taip pat kankina 
juoda mintis. Kaip pamai
tinti visą šeimyną šiendian. 
Juk prie stalo, be jųdviejų 
su vyru, turi sėsti dar 10 
vaikų, tuo tarpu miltų nėra, 
apie mėsą jau pusę metų 
kaip negalvoja, riebalui nė
ra ... Ir ji, nubraukdama 
ašarą, vęrda iš lauke pri
rinktų žolių sriubą, juodą, 
neskanią, liūdną kaip ir jos 
pačios dalia.

... 1940 metais birželio 
mėnesio pabaiga/ Lietuvoje 
įvyksta istoriniai pasikeiti
mai. Liaudis nuverčia Sme
tonos valdžią. Varguoliai, 
darbininkai, prasti žmonės 
imasi patys tvarkyti gyve
nimą. Nauja saulė suspindi 
viršum iškankintos Lietu
vos žemės. Jos spinduliai 
apšviečia ir Divonų gyveni
mą.

... Kasdien mato Divo
nienė Marija savo vyrą, 
kaip jis pasikeitė per tuos 
kelis mėnesius. Buvęs ama
tininkas dažnai bedarbis, 
dabar valstybės įstaigos 
tarnautojas, visada gyvas, 
linksmas, pilnas energijos.

Ir po darbo, kad jis grįž
ta išvargęs, jo akys vistiek 
žiba drąsiai ir aštriai:

—Daug rūpesčių Marija, 
— sako jis. — Bet nuveik
sime mes juos visus, susi
tvarkysime. Turime įrody
ti, kad be ponų valdžios 
Lietuva gali būti ir gražes
nė ir laimingesnė. Štai, žiū
rėk, jau dabar pas mus nė- 
i’a nė vieno bedarbio. Atida
lyta dešimtys naujų įmo
nių. Statomi namai. Mokyk
los pilnos mokinių. Visur 
tarybų valdžia padeda, vi
sos lėšos eina ne į fabrikan
tų kišenes, bet atiduodamos 
liaudžiai. Tegul ‘ ji būna 
šviesesnė, turtingesnė, lai
mingesnė. '

Kartais, ' vakarais ' pas 
Divonus ‘ susirenka svečiai. 

’Ateina tarybinių • įstaigų 
tarnautojai,, darbininkai — 
žymūnai. Kalbos nenutilsta 
iki vidunakčio’ Ir visos jos 
apie tai, kaip statyti naują
jį gyvenimą, kaip išvengti 
visokių spąstų, kuriuos da
ro į savo urvus pasitraukę 
buvę biznieriai ir spekų- 
liantai.

Tarp kitų Divonų svečių 
būdavo ir aukštaūgis, lėtų 
judėsiu vyrukas, kurio pa
vardė buvo Pasakinis. Jis 
nepaprastai įdomiai mokė; 
jo pasakoti, šis naujasis pa
žįstamas, išsilavinęs, apsi-

IŠ BROOKLYN!) MOTERŲ APŠVIETOS KLIUBO

Moterims ir Apie Moteris
Rašo JOHANNA

Susirinkimas įvyko gegužės 
15 d., Laisvės svetainėj. Na- 
4-ių atsilankė nemąžai. Visos 
rtmtai svarstė dalykus.

Mūsų kliubas neseniai prisi
dėjo prie Congress of Ameri
can Women. Dabar Brook- 
lyno skyrius rengia bankietą 
gegužės 23 d., ■ 8 :30 vakaro, 
157 Montague St. (žemutinėj 
salėj), Brooklyne. Užkvietė 
mūsų kliubą prisidėti. Ąpie 
desėtkas narių 
sirašė važiuoti, 
dar norėtumėt 
jaus pranęškit 
bai. Lietuvės 
stalą, galėsim visos prie vie
no stalo būti.
vietą prie grupės, reikia užsi
sakyti ne vėliau 21-mos va
karo. Bankietui kaina, $1.50.

Bankietas rengiamas pa
gerbti Jungtinių Tautų mote
ris. Tikisi 'čia būsiant kelių 
šalių atstoves.

Nutarėm prisidėti prie LLL) 
1 kuopos sumanyto bendrai 
visoms kuopoms rengti pikni
ko. Įvyks rugpjūčio 23-čią, 
šeštadienį, lab^į gražioje vie
toj kur seniau yra, įvykę’ Lie
tuvai Pagalbos, peikimo Ko
miteto. Brooklyno skyriaus

skaitęs žmoguj. Ir klausy
davo jo visi akis išplėtę, 
ypač dėlto, kad jis kurį lai
ką gyveno z Tarybų Sąjun
goje ir matė, kaip ten tvar
kosi ta didžioji, darbo žmo
nių valstybė.

(Bus daugiau sekamoj 
Skyriaus laidoj);

I

I’T?Si .M®/ ; ' !.
1 ■

Binghamton, N. Y 
f

ALDLD 20 kuopos moterų 
skyriaus • susirinkimas įvyko 
gegužės 2 d* Lietuvių < sve
tainėj. Narių ir šį sykį daly
vavo nedaug. Draugės Jas, ne-r 
gerai. Bandykime pamesti 
visus kitus darbus į šalį ir da
lyvauti susirinkimuose nors 
vieną sykį j mėnesį.

Mes, kurios dalyvavome, 
nutarėme apvaikščioti Motinų 
Dieną 25 gegužės, nes dėl su
sidėjusių aplinkybių pirmiau 
negalėjome . Reikia pagirti 
drauges, kad noriai apsiėmė 
j komisiją. Parengimas įvyks 
Lietuvių Svetainėj, 815 Clin
ton St. Pradžia 1 vai. dieną. 
Bus pagaminta gardžių valgių 
vakarienė, 
tik 75 centai, 
duodamas ir “door

Pelnas skiriamas 
tijos gynimui.

Parengime taipgi 
tomą gerbiamo daktaro J. J. 
KaŠkiaučiaus parašyta pa
skaita “Gyvenimo Pakaita.” 
Ją skaityti komisija Užkvietė 
ir apsiėmė S. Jasilionis. '*

Moterų skyrius užprašo šio 
miesto, taip pat ir apylinkės 
publiką dalyvauti ir linksihai 
laiką praleisti. Binghamto-' 
niečiai, pašimatykite su iš to
liau atvykusiais svečiais ir 
viešniomis . Tikimės, ir lau
kiame scrantoniečių, wilkes- 
barriečių, rochesteriėčių ir 
corĮtlandiečįų J. M. Sadauską 
šeimos ir jų kaimynų.

Nuoširdžiai užkviečiame, 
dalyvaukite ir. iš anksto, ku
rie galite, pasipirkite tikietus. 
Arba praneškite laiškais, kad 
atvažiuosite, kad mes žinotu
mėm kiek valgių pagaminti.

Pastaba : Įžanga į pramo
gą ir/ paskaitą '’nemokama, 
mokestis tik už' vakarienę.

Ligi pasimatymo virš minė-, 
tame parengime. *

Moterų Skyriaus Kores p.
J. K. Navalinskienė. 

56% Glenwood Avė. 
Binghamton, N. Y.

piknikai. Ten yra šokiams 
vieta ir galima patiems par
duoti visdkie valgiai ir gė
rimai.

Moterų Kliubas paskyrė $5 
Lietuvių Laisvės Radijo Klu
bui, kuris neseniai susitvėrė 
ir duoda puikių dainų ir ži
nių kas sekmadienio rytą, 
kaip 10:30, per stotį WBYN, 
1430 klc. Pasiklausykit, o 
kaptą pasiklausę visuomet 
klausysitės.

Draugė i Sasna pranešė, kad 
knygelė Salomėja Nėris labai 
gerai parsiduoda, draugės ir 
bent vienas draugas BrJokly- 
ne jau pardavė, virš Į00 eg
zempliorių. žmonės myli 
skaityti apie garsiąją Lietu
vos poetę.

Ateinantis mūs kliubo su
sirinkimas bus nepaprastai dį- 
didelis, su arbata ir užkąh- 
džiaiš, nes po to mitingo mes 
turėsime pertrauką per karš
čius porai mėnesių. Kuomet 
oras labai atšyla, . didžiumą 
narių nori kur nors išvažiuo-' 
ti iš miesto pailsėti, tai į mi
tingus svetainėje mažiauz at
eina. ’ z

Visos ateikite į sekantį su
sirinkimą birželio ISLtą, kad 
visos kariu galėtume sezono 
užbaigtuves turėti.

Vitartienė.

Pirmas Pasimatymas
Su Amerika i

Tai buvo 
ną. Šaltas 
draskėsi.

Mes su 
liais, pasakę Montrealui su
die, 
link.
buvo seniai lauktas kir ^sva
jotas. Įdomino mane tie 
garbingi suvažiavimai, jų 
vadai, drauges ir , draugai 
bei giminės. Juos visus se
niai troškau pamatyti, su 
jais pasikalbėti.

Iš pradžios visi ūpo pilni, 
linksmai šnekučiavomės, 
juokėmės, paskiau privar- 
gom, nutilom, skaitom laik
raščius.' Nyki tyla ir vieno
das traukinio judesys pasi
darė nuobodus.' Pradėjo 
mano akys dairytis, lyg ko 
ieškoti. Ir ' aš pradėjau 
slinkti į malonios praeities 
prisiminimus. Pasidarė gai
la ir skaudu. Akys pradėjo 
drėgti.

—Ko nutilai?—klausia d. 
Kisielius.— Gal miego nori 
ar kas pasidarė?—Jis pa
lenkė mano sėdynę, kad ga
lėčiau atsilošti. Ačiū, drau-

—Klausyk, gal tau šalta, 
gal tu ko nori? — klausia 
mano geroji bendrakeleivė 
Petrutė, Ir taip jie manęs 
klausinėjo vistu keliu, net 
man jų pagailo dėl jų geros 
širdies.’ '
v Pradėjo ir rytas aušti. 
Puošnaus New Yorko bokš
tai blizgėjo ryto raudonam 
horizonte.

Požemiu į 'Brooklyną
' Jau ir stotyje. Išėję iš 

stoties apsidairėm. Puikus 
tas New Yorkas, viliojantis 
ir žavingas . Bet notįįnt pa
siekti mūs kelionės galą, 
mes turime įlįsti į požemį, į 
nejaukią ir. šaltą landynę. 
Žaibo greitumu atbėgo po
žeminis traukinys ir pasi
griebęs*. neša lyg neprietelis 
pražuvusią sielą.

Pasiekėm, ir Laisvės raš
tinę. Mane prakalbina, jęi 
neklystu, d-gė Girnienė. 
Klausia, iš kur atvykom.— 
Tai kad pirmu sykiu,'eiva,

Moterys savo darbe turi 
vieningai, veikti.

Moterys turi nusistatyti 
Veikimo planą ir idealą.

Moterys turi būti drau
gingos .kultūrinėje dirvoje.

Moterys turi ištiesti' ran
ką visoms moterims, žen
giančioms prie apšvietos, 
progos ir progreso.

Moterys turi mokinti tas, 
kurios mažiau inoka už jas 
ir tūri ųnokintis iš tų, ku
rios daugiau prasilavinu
sios. 5

\SENUOLš
Jos aprėdas buvo gražiai 

sulopytas, juodas, apšutęs.
Jos bateliai- įemom kur- 

kutem, sulopyti. )
Pirštinaitės sehos, bet ge

ros. ' ; ..
Jos * veidas raukšlėtas, 

drebantis. Rėželiai išbraižy- 
žė smilkinius. Ašaromis pa- 
sriuvusios akys. . . z 1

Jos dukrytė, išėjusi aukš
tus mokslus, gėdijosi su ja į 

aštave supažindinsiu 
Laisvės darbuotojais, — sa
ko ji. Su mielu noru jos pa
siūlymą priėmiau.

? Perėjom spaustuvę, užė
jom aukštyn. Duris, atida
rius, pasimatė • šypsantis 
moteriškė, tai d-gė Sasna. 
Ją seniai troškau pamatyti. 
Ji man ^atrodė tokia miela 
ir brangi,, kai sesuo ar mo
tina. x Tame pačiame kam
baryje dd. A. Bimba ir D. 
M. šolomskas dirba abu įsi- 
juosę. Šie du garsūs mūsų 
vadai man matyti ir pažįs
tami, smagiai pasisveiki- 
nom su jais. Jie apsivertę 
darbai^ ir man pagailo juos 
trukdyti, 'greit apleidau jų 
raštinę.

Už durų pasitinku d. B. 
Mizarą, kurio rašytas kny
gas mes skaitome su dideliu 
malonumu . Jis, vargšas, 
biskį pavėlavęs, net pailsęs 
laiptais aukštyn bėgte bėg
damas.

—Prašom ir čionai pažiū
rėti, —• pakvietė man dar 
nematytas draugas. Gra
žiai juokaudamas, draugiš
kai, parodė Laisvės salę, 
LDS raštinę ir vietas, kas 
kame sėdi.- Merginų rašti
nėj net kelios žalios gėle
lės matėsi. Man tuojau pa
rūpo, kas tas man nepažįs
tamas,' labai draugiškas 
draugas? Tai buvo d. Ga- 
siūnas.

Viską 
traukiam
liečiu Kliubo.

Moterų Suvažiavimas
Nuėjus tenai dar mažai 

draugių teradome. Aš ma- 
niau„j kad tik tiek ir tebus. 
Bet netrukus priėjo nepa
prastai skaitlingas būrys. 
Tik vien delegačių virš 
šimtas, o kiek dar. viešnių?

Man buvo labai įdomu 
ir džiugu, matyti, kad mūsų 
draugės taip puikiai išsila
vinusios, , drąsiai žengia 
progreso keliu. Jų garbin
gus žygius sveikino kitų ša
lių moterys, kaip tai: Ta
rybų Lietuvos žymiosios 
moterų darbuotojos, Argen-

publiką išeiti, vadino tam
suok. .t

Kęno toji motulė? Kas 
pažįstą jos dukrytę?
DORININKŲ
INSTITUCIJOS ’

Beturtė,; dora mergaitė, 
atvykus į miestą ieškoti 
darbo, norėdama saugumo, 
kreipėsi į moterims skirtą 
instjtbciją nakvynės.

—Čia męs^ priimame tik 
doriškai nukrypusias mote
ris,—atsakė jai.

Doroji mergaitė /pasiša
lino, bet ant rytojaus su
grįžus pasisako:

“Jau tinku, esu doriškai 
nukrypusL” ; .

• Stebėtina Sėnė
* ■ . ’

88. metų senė paklausta:
“Kad gautum tą, ko la

biausiai nori, tai ią pasi
rinktum?

Senė: “Stipendiją į uni
versitetą mokytis muzikos 
ir literatūros^”

I

tinos, Brazilijos ir kitų ar
timesnių šalių.

Visų jų tarimų ir rezoliu
cijų čia nebekartosiu, nes 
jau matėme spaudoje pir
miau. Tik ‘trumpai noriu 
pabrėžti, kaip tas viskas at-' 
rodė ir kaip visi moterų 
darbus gerbė. Minimame 
suvažiavime dar dalyvavo 
ir vyrai žymūs draugai: 
kalbėjo A. Bimba, iš Brazi
lijos J. Jokubka, R. Mizara.

Kalbėjo Brazilijos mote
rų delegatė d-gė, Domicėlė 
Mankauskienė. .Su sveiki
nimu ji suvažiavimui įteikė 
puikų albumą nuo Brazili
jos darbininkių ipotekų. Ji 
nušvietė sunkų gyvenimą 
Brazilijos d a r b i ų i n kių. 
Kaip gaila paliko* tų vargo 
moterų! Ne viena pavilge 
akis gailia ašara.

Pirmoj sesijoj buvo dis- 
kusuojami trys svarbu^ 
klausimai:

1. Lietuvei moterys po
litiniam ir ekonominiąm 
Amerikos gyvenime. ,

2. Amerikos lietuvių mo
terų organizaciniai reika
lai ir ryšiai su kitomis , -j 
Amerikos moterimis.

3. Mūsų ryšiai su Lie
tuvos moterimis ir su lietu
vėmis kitose šalyse.

Tuos svarbius klausimus 
besvarstant atėjo dvylikta 
dienos. Skubinomės pietų, 
kur kam patogiau. Mane 
pakvietė Vera Bunkienė, 
buvusi montrealietė, o da
bar brooklynietė. Sykiu bu
vo pakviesti dd; J. Jokub
ka ir R. Teiferis su žmona. 
Verutė puikiai prigijusi 
prie brooklyniečių ir labai 
gražiai įsikūrusi. Ji mus 
draugiškai pavaišino.

Popietinėj sesijoj buvo 
priimtos kelios rezoliucijos 
ir baigtas paskutinis dieno- 
tvarkio punktas — mūsų 
spauda ir literatūra.

Ant pabaigos buvo pa
kviestos kelios draugės pa
reikšti savo' nuomones. D 
paskiausia d-gė Sasna, LLt> 
Moterų Komiteto sekretorė, 
atnešusi didelį plūoštą kny
gelių apie Salomėją Nėrį 
paprašė apdalinti delega
tėm dykai. Tuomi ir bai
gėsi Demokratinių Ameri
kos Lietuvių Moterų Suva
žiavimas.

Nuoširdžiai vėlinu, kad to 
suvažiavimo tarimai / būtų 
pasekmingiausiai vykdomi 
gyvenimam Mes, Kanados 
moterys,' turėtumėm ’ turėti 
didesnę kooperaciją su ame- , 
rikietėmis, nes pas mus re
akcija ir moterų padėtis yrą 
aršesnė,, negu Amerikoje. 
Kanados ‘reakcionieriai jau 
siekiaši Kanados moteris 
pastatyti vien tik virtuvėj.

Puikius žygius Amerikos 
lietuvių moterų turėtumėm 
pasekti visų šalių ’darbinin
kės moterys.

Užbaigtuvių Vakarienė • 
Užsibaigus moterų suva

žiavimui, nuėjom į Laisvės 
svetainę, kur buvo paruoš
ta delegatėm puiki vaka
rienė. Didžiuliai stalai ap
krauti įvairiausiais val
giais. Tik pasiimk ‘lėkštę ir 
pasirink, ko nori. Apart tų 
gardžių valgių, buvo ir gė
rimų: kas noręjo—karštos 
kavos, b kas mėgo—svaigi- J 
nančio vyno.

(Bus daugiau)



Joną Jakubką Išleidžiant
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GREEN STAR BAR A GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

BŪKITE VISI! ALDLD 2-ROS APSKRITIES

ANTHONY ROGERS 
(Raiidžilišj

328 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

—Ką? Pinigais? Na, fui* būt, iš to 
Dū-dū-girdėjai, kad aš turtingas, mai
šus pinigo turiu? Šitam nupjausiu lie
žuvį. Žiūrėk, pats neturiu kuo apsivilk
ti', mane apvagia visokios Katrės, visokį 
giminės, svečiai.—Turtingą atrado. Cen
to nerastum. Plepiai! — jie mano, iŠ 
krikšto ir sutuoktuvių milijonus sukrau-

—Spjaut jam į barzdą. Tegul jis ją 
laiko. Su ta elektra jis visiems akis pa- 
Sadino . . . Matei, kiek čia dantų ir akių 
aktarų privažiavo. Nuo tokios šviesos 

ir dantis susikulsi patamsėję. Bros, 
iros! Penkiasdešimt tūkstančių?—vel
tui neimčiau! Palauk,’ aš jam į akis pa
sakysiu, kaip reikia su mūsų broliais 
amerikiečiais elgtis.

Tuo tarpti garsiai sulojo šuo, ir nepa- 
sibeldęš jėjb žmogutis, kurio getai Kru- 
kasir neišmate prietemoje.
. —Ką zakristijonas atnešei? Alaus 
gavai? Na, tai ko tu čia?

žakristijonas pranešė, kad >atvažiavu
si* viena pora iš kaimo ir nori susituokti.

—Nedega. Tegūl palaukia. Pas rabi-

Liūdėsio valandoj Kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktj, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai it gražiai 
moderniškai Įruošta mū
sų šermeninė. Mūsą pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

ĮRMMMMPl

nuo t’enn. stoties iš New Yorkot 7th Avė. ir 33rd St

tis! Pasakyk, kad čia ne daržine jiems, 
o bažnyčia.

Z^krįstijonas buvo beišeinąs, bet klebo
nas jį Sulaikė:

—33tok! Jaunoji graži? Gerai. Pa
sakyk, jeigu nori, kad sutuokčiau, tenu
eita ir ptemelžia man karves. ‘ Visos bo
bos išbėgiojo, nėra kam. Neužmiršk tą 
viską pasakyt, girdi?! Ir prigrasyk— 
su manim nebus derybų. Jeigu neturi 
penkiasdešimt litų-—tegul ir nesi tuokia.

Pasitaikė gera proga apskrities miesto 
ir provincijos ponams į naujo biznio su
manymą įtraukti ir atokiau nuo miesto 
gyvenančius dvarininkus bei Veikėjus. 
Tuo tikslu geriausiai galejoz patarnauti 
ruošiama Tautvilų giriose Taisyklingos 
Draugijos medžioklė ir bankietas Son
gailos dvare. ' .

Suprantama, kad Krokas nuo pat pir
mosios savo atvykimo dįėnos aūtomatiš- 
kai įsijungė arba buvo > įrašytas į višaš 
gyvuojančias tame mieste ir' apskrityje 
draugijas, organizacijas. Tuo pačiu ne- 
aplehkė jo ir Tdįsyklingoji. Tiesą sa
kant, graborius riiekad ; nebuvo turėjęs 
rankose šautuvo, ir jeigu šovė kiškį, an
telę, tai visuomet iškeptą ir ant stalo pa
klotu. ■ •

KELRODIS: Automobiliais iš BrooklynO Highway 1 į Linden, N. J., 
iki Woods Avė., po dešihei h? jo važiuoti iki Sirpson Ąvp., ir po kairei 
vieną, bloką iki Mitchell Ave. JšElizabeth ar Newarko busu 44 Iki 
Woods Aye., i,r paeiti apie 3 blokus iki .Simson Aye., kur bus po kai
rei ir Mitchell Ave. " ,

Tradiciniais
galinta važiui

dirbti “f. 
tame 
krašte, 
kultūros 
dirbti už visoš 
kovą, kuri tiek 
klasei yra kainavus.

Jati 17 valandą buvo nesu
skaitoma žmonių minia Va
lentų namuose, čia ir prasidė
jo išleistuvių' pokylis. Tarp vi
sų matėsi nejaukus linksmu
mas. Nuotaika, kuri buvo ne 
per linksmiausia. Ir štai, ly
giai 17 ir viena ketvirtis va
landos, prie Valentų namų 
prislenka lengvas automobilis, 
kuris atveža Joną Jakubfcą, 
— žmoną, brolį su savo drau
ge ir kitus artimesnius gimi-

ZakristijoTiaš išėjo, ir klebonas vėl šo
ko juodinti burmistrą. Jis jam parody
siąs. Gerai esą, kąd Krtikas pagalvojo 
steigti elektros stotį, bet prie stoties ir 
elektros kėdę reikėtų įruošti Visokiems, 
anot klebono, sukčams sodinti.

—Aš norėjau, klebone, kad. jūs pa
re rhtuftiSt šitą biznį . \ . kad . . .

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti Ir pasišokti, užeina 
pas "Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkint!

i ATEIKITE PASIMATYTI Stl GIVIAlS.
Geriausias Alus Brooklyn®

pare Kiekvieną šeštadieni

(Tąsa)
—Gražios vištos! Nusibodo, domine, 

man jus.* Visų parapijos vištų negaliu 
Suspėti prižiūrėt, o čia dar savų tiek . . . 
Štiš, pereklės ... —vėl čia vieną pasi
svėrė, kuri užskrido klebonui ant peties, 
netrukus išėjo iš vištininko visas plunks
nuotas ir Kruką už rankos nusitvėręs 
įtempė vėl pro virtuvę, į savo kambarį. 
Nors jau buvo vėlus rudens laikas, bet 
šaltoje virtuvėje dar birzgė begalės mu
sių ir vidury aslos buvo pamestas kirvis, 
o kiek toliau mėtėsi ir kelios viščiukų nu
kirstos galvos.

—Ach, žizn cholastiaka,—vis svečiai, 
vis delegacijos, o juos vištukais vaišink, 
domine. Man turguje už vištuką po pu- 
šę lito moka . Kitą kartą su tokiais mo
kėsiu pasielgt—užšersiu juos žalia katės 
mėsa .Na, ir namie. Sėskite . . . 
Bloga,'tikrai chudo,—negaliu rast šei- 
miniiikėš. Visos vagilkos.

Klebonas pradėjo pašyti kortas:
—Ką gi mes veiksime iki vakarienės, 

—rsusvilinain dvidešimt vieną! Mokate?
Frankas pasakė nemokąs, bet jau kor

ta buvo padalinta, tik klebonas padavė 
perkelti, ir graborius noroms nenoroms 
turėjo pasiduoti tėvelio kapryzams.

—Ne, ne!—mokė klebonas,—taip ne
kalkite . . . Paliai viršų . . . ot.taip!— 
klebonas lošime turėjo savo prietarus, ir 
jau dažnai kompanija, iširdavo, jeigu 
kas nors netaip perkeldavo kortą. Tą 

’savo užsispyrimą jis, kaip paprastai, ru
siškai pateisindavo: žir po vierchu pla- 
vajet ... i

Krukas ryžosi — imti neimti kortą, 
buvo bepradedąs ąpie kažkokį reikalą 
kalbėti, bet tuo tarpu pro atviras duris 
pasipylė aibės viščiukų. Klebonas, nu- 
Sitvėręfc kortas vienoje rankoje, kitoje 
pačiupęs skėtį, juos pradėjo vaikyti, iš
sivijo lauk, į kiemą, ir ten pašūkavęs 
grįžo bardamasis. .

—Pirkite iš manęs tą vištininką. Jos 
mane sules. Nebijokite, ponas Krukai, 
nebrangiai . . . Duokite ranką . . .^duo
kite—žinote, už kiek?

—Nou, kunige, aš šiandien jau nupir
kau vieną daiktą. Jūsų elektrą >. . . ir 
manau čia didesnę statyt. x

—Nupirkai?—ir padėjo kortas klebo
nas ant stalo. — Na, ir čudak iš tavęs! 
Apgavo,' tikrai apgavo . . . Kodėl su ma
nim nepasikalbėjai? Tu nežinai šito 
stuobrio —jukdšanksto žinau, kad apga
vo. Sumokėjai?

—Ne, dar mes kalbėsimės . . .
—Sutartį pasirašei?
—Ne, jis šaukia trisdešimt tūkstan- BROOKLYNO LIETUVIŲ

Valgių ir Garimų Įstaigos

J. Jakubka nori kalbėti — 
tarti' atsisvėikinifnow žodį į su
sirinkusius. Nuaidi tirštas del
nų plojimas. Atsistoja drau
gas Jakubka ir lėta savo įžan- 
gia kalba pradeda savo atsi
sveikinimo žodį į visą lietu
vių pažangiąją koloniją. Čia 
draugas priąimena ką tik įva
žiavimą į Braziliją dėl fašis
tinėje Lietuyoje blogo pragy
venimo ir rimtam demokratui 
nesant vietos. Prisiiriena sun
kią ten tų laikų lietuvio dar
bininko padėtį, prisimena Lie
tuvos gražią, viliojančią gam
tą su žaliuojančiais miškais, 
žaliomis pievomis ir jas vin
giuojančiais upeliais ir ilga
kases jaunas Lietuvos dukte
ris, kurių plaukų spalva — 
lino spalvos, čia vėl sugrįžta 
į vargingą darbininko Lietu
voje gyvenimą, trumpai' api
budinant ♦ tuo metu kairiųjų 
veikimą. Baigdamas įdomiais 
bruožais prisimena šiame 
krašte darbininko kovą, kuri 
yra surišta su viso .pasaulio 
darbininkijos kova ir prašo, 
kad jam išvykus nenuleistume

Liliuiąniaii Liberty P ark
340 Mitchell Avė., 1 • , Liiiden, N

Pradžia 1-mą vai. diena.

toliau, iki pergalės, ypač da
bartiniu momentu, kada į šį 
kraštą pradeda plaukti tiek 
daug lietuviškų fašistų - Sme
tonos liekanų ir lietuviškų 
karo kriminalistų. Prieš juos 
turime kovoti. Dar ragina, 
kad išauklėtume draugo Albi
no Kino dukrelę, kuri būtų, 
kaip ir jos mylimas tėvelis, di
dis laisvės mylėtojas ir kovo
tojas, kuris už laisvę Getulio 
valdžios tapo išdeportuotas ir 
nežinia katram kbntinentd 
krašte, su ginklu rankoje, žū- 
vo. Baigdamas šavo prašy-. 
mus, sveikino višus susirinku
sius nenuilstamai dirbti, auk
lėti laisvės kovotojus ir išta
ria visiems “paskutinį su
diev.“ Pasigirsta smarkus, il
gas delnų plojimas . ‘

Dar draugas Jakubka pri
ima nuo' Laisvės bei kitos 
spaudos skaitytojų, dideliam 
Brazilijos lietuvių kolonijos 
draugui' ir prieteliui, Dr. J. J. 
Kaškiaučiui,, nuvežti dovaną.

(Tąsa 5-tam puslp.)

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

SAO PAULO, Braziliją.
1947 metaiš, kovo 9 dieną, 
firdzilijoš lietuvių Sao Paulo' 
demokratine kolonija perlei
do gan liūdną momentą. Sa
kau liūdną,, dėl to, kad išlei
do į “Dėdės Šamo” žemę, 
dirbti lietuvybės - kultūros 
darbą, mūsų kolonijas bend
radarbį, o kartu ir spaudos 
bendradarbį, draugą Joną Ja- 
kubką'. ų. z

Jonas Jakubka Sao Paulo' 
lietuvių kolonijos buvo labai 
mylimas' žmogus, kartu ir 
draugas,. Daug apie jį biogra
finiais veikimo bruožais, ma
nau, nereikės rašyti, nes drau
gas yra gerai pažįstamas ne 
tik visoje Pietų Amerikoje, 
taip ir visame demokratinia
me pasaulyje, kaipo gabiai 
prityręs spaudos bendradar
bis. Ne tik visuose Pietų Ame
rikos demokratiškuose ' laik
raščiuose drg. J. Jakubka 
bendradarbiavo, bet dar ben
dradarbiavo ir eilėje Jaikraš- 
čių šiaurės Amerikos lietuvių 
demokratinėje kolonijdjej kur 
ir nuvyko dirbti.

Ar draugas Jonas Jakubka 
buvo mylimas Brazilijps lietu
vių kolonijai, tai tik pati ko
lonija gali į tai pasakyti. Na, 
ir atsakė, padarydama išleis
tuves. Kadangi trūkumas sa
lės buvo gauti, tai' geraširdžiai 
Mookos .rajono lietuviai už- 
lėido “Moterų Komisijai” pa
rengti šias išleistuves. Ir šeš
tadienį, 8 d. šio mėnesio, nors 
išleistuvės buvo numatytos 
apie 18 vai. (6 v. v.), bet apie 
15 ir pusė vai. pas draugus 
Valentus, prie gražaus name
lio, radosi didelė minia lau
kiančių- žmonių, žirioma, tik 
nelaukiančių, kad Jakubka 
greičiau išvažiuotų, arba ką 
išvažiuodamas pasakys, abso
liutiškai ne. . . Atvažiavo tau
tiečiai iš tolimų Sao Paulo ra
jonų, kad paskutinį kartą gal 
su draugu pasimatyti, kuris 
tiek daug mūsų kolonijoje yra 
pasidarbavęs organizaciniame 
darbe. Kartu šie tautiečiai iš 
tolimų miestovrajonų, daugu
ma iš jųjų visai net tiesiai iš I 
darbo,‘kad tik.galėtų draugui' 
paspadsti dešinę, duoti pasku
tinį, atsisveikinimo apkabini
mą, palinkėti laimingos orlai
viu kelionės, o treti kartu dar, 
kad pasveikinti savo gimines, 
draugus bei pažįstamus, kar
tu dar linkėdami laimingai 

. ......... Dėdes Šamo’’ žemėje, 
derlingame dolęrių 
laimingą lietuvybės 

. ir spaudos darbą — 
darbininkijos 
daug darbo

CHARLES J.. ROMAN
, - (RAMANAUSKAS)

* i < 1

Laidotuvių
I Hrektorius

nčs bei draugus. Čia nieko 
nelaukus prasidėda išleistu
vių pokylis. Prie skaniąi val
giais apkrautų Stalų ir prie 
šalto “chopso,” svečiai prade
da gražiai vaišintis: Draugas 
Jeronimas Butėnais gan ža
vinga kalba atidarė šį pbkylį, 
nušviesdamas jo reikšmę. An
tras kalbėtojas buvo Jonas 
Petrauskas, kuris tarpe kalbė
tojų ir klausytojų atkreipė 
daug įdomios atydos. Tarp ki
tų savo kalbos žodžių, J. Pet
rauskas pasakė, kad reika
linga J. Jakubkai nuvažiavus 
į “Dėdės Šamo” žemę, payai- 
šinti ten demokratiškus lietu
vius “brazilišku chopsu,” bet 
nuvežti “chopso” (alaus), nė
ra kaip. Reikia sudėti pinigų, 
kad ten nuvažiavęs draugas 
galėtų pupirkti “užfunaini1- 
mą.” Sumanymas tam įvykdy
tas ir per porą minučių laiko 
sudėta dėl užfuridinimb ir Ja- 
kubkos smulkioms kelionės 
išlaidoms su virš 2.500 kru- 
zeirų.

Sekamas kalbėtojas buvo 
draugas J. Vajevodskis, kuris 
kalbėjo nuo spaudos ’ komisi
joj, jdomihgai apibūdindamas 
draugo Jakubkos kultūrinius 
revoliucionieriaus darbus mū
sų kolonijoje. Baigus kalbėti 
pasigirsta tirštas delnų ploji
mas. Po to kalba' drg. J. Liau
gaudas nuo “Lietuvių Depart- 
mento Raudonojo Kryžiaus 
Skyriaus,” Šis kaipo didis lais
vės kovotojas apšviečia mūsų 
k o 1 o n ijos revoliucioni'erišką 
darbą — kartu nušviesdamas 
jame ir J. Jakubkos pasidar
bavimą. Baigus reikšmingą 
kalbą, pasigirsta didelis delnų 
plojimas. Po to kalbėjo dar 
keletas draugų,/ bet šįuos žo
džius rašančiam pažįstamų 
asmenų, kuriuos neteko užfik
suoti, bet ir šie, kaip ir kiti, 
tapo palydėti didžiausiais del
nų plojimais. Turėjo pasiseki
mą. čia pasigirsta • lietuvių 
liaudies mėgiamos dainos. Vi
si dainuoja, bet tik draugas 
Jonas Jakubką susilaiko nuo 
linksmo dainavimo, tą pat pa
seka jo mylima gyvenimo 
draugė- su dukrele. Šią šeimą 
neima joks linksmumas, jie 
laukia rytojaus dienos, kuri 
bus tikrai liūdna skiriadtis,z 
gal ir ilgam laikui, kur tik li
kimas gali' parodyti, kada ši 
šeima vėl iš naujo galės pasi- 
niatyti. Kada gyvenimas suves 
į vieną gyvenimo šeimyninį 
“kvėpavimą.”

Draugas J. Mačiulaitis pa
prašo susirinkusius išeiti lau
kan, kad prie dienos šviesos 
būtų galima nusifotografuoti 
—- kur minėtas draugas nu
traukia porą nuotraukų.

Sugrįžę svečiaujahtieji ima 
kalbėtis draugiškai. Pasigirsta 
vėl lietuviškų dainų aidas. Su
dainuojama viena kita ir por
tugališkai, bet sąvąja kalba 
yra daugiau* priprasta, tad ir 
nemaišoma daugiau portuga
liškai.

Ir štai, netoli 21 valandos 
pasigirsta garsus “dėriiėsio, 
tautiečiai.” Visūr palieka ty
lą. Pranešama, kad draugas

Bus labai maloni ir puiki dainų programa. Dainuos-didysis AtDO 
CHORAS iŠ Brooklynę, vadovaujamas Gėo. KazakeVlčiaits, ir didysis 
SIETYNO CHORAS iš Newarko, vadovaujamas Walter Žuko. Taipgi 
bus ir žingeidžios šių dienų reikalais prakalbos. Gera, žavtjjanti Or
kestrą gros populiarius šokius iki suteihoš. < .• * w
. . , .. -v • . , *
Gerų valgių-ir gėrimų bus iki soties.' Įžilnga 50c (sti taksais).

kai,—visi pakrūmiais tuokiasi < . . Ple
palai, ponas Krukai ...

Klebonas skundėsi ir taip dejavo, kad 
jį Sungaila apgavęs, kad jis jo visą ūkį 
išgriovęs sų savo „kuiliais ir payzdingais 
avinais, kad jis įkišęs jau į vartotojų 
bendrovę du tūkstančius, kurios vedėjas 
dabar Brazilijoje1 iš gyvačių konservus 
dirbąs,x kad jo pienininkas pradėjęs vog
ti grietinę — sūrių niekas neperka, visi 
esą skolingi bažnyčiai, nieku būdu nega
lįs išlupti, . ir galų gale įkibo beveik į 
Franko švarko atlapus, kad tasai jam 
paskolintų septynis tūkstančius.

—Ką, čudak! Juk jūs maišą atsivežė- 
te, ką su tiek veiksite!

^Krukas norėjo pasiaiškinti, kad ne 
tuo reikalu atėjęs. Jis, klausinėjo vėl 
kleboną, ar daug parapija turi gyvento
jų, kiek vidutiniškai miršta, gimsta,’ 
kiek tuokiasi, kiek turtingų dvarininkų, 
kada statyta bažnyčia, ar kartais ne
trenkė į bokštą perkūnas.

—Ai, domine, tikras iš jūsų čičikovas. 
Kam visa tai reikalinga? Jau tikrai 
nesuprantu. Ar tik ne graborystę ati- 
darysit?

Klebonas! pagyvėjo, supratęs Kruką, 
atėjusį ištikrųjų slapta misija, ar tiek 
jau jo keistumas tėveliui patiko, kad 
abu pasijuto bažnytinį vyną begerią, ir 
kai dar labiau sutemo, Krukūs atsiduso 
ir taip pasakė klebonui:

’—Kunige, man jūsų pinigai 
lingi. Pas jus atėjau su geru 
Mačiau jūsų, bažnyčią, pasakysiu, kad 
aš nė už šimtą dolerių neičiau ten giedo
ti. Kaip ten Dievas gali gyventi, kuni
ge,—aš nesuprantu! . . 
padėsią pastatyti naują

Klebonas kaip sėdęjo, taip ir puolė per 
stalą, abiem rankom, graborių:

—Dvasia šventa man jūs atsiuntė, do
mine! Apie tai aš visi-mėtai galvojau. 
Maniau — atvažiuos iš Amerikos, mūsų 
geradėjaš Krukas:—altorių įtaisė, arno
tą ,ar nesusipras pamatęs mūsų bažnytė
lę. Ė, ir susiprato. Apkabint jus no
riu ! . . . ■ / ’ •

Bematant' vietoj lašinių, ant stalo atsi
rado didelės lėkštės kumpio, sūrio, uo
gų, vietoj degtinės — didelė, karnomis 
apraizgyta, vyno bonka. K '

—Aukso raidėmis įrašysime fundato
riaus vardą . , . Dvasia šventa!

—Kunige, iš- to man mažas pelnas! . . . 
Jūsų parapija turtinga, ir girdėjau, kad 
visi- nori naujos bažnyčios. Paveskite 
man tą biznį, o jūs galėsite apie tai sa
kyt pamokslus, kad visi verktų. Šiur? 
Prie to norėjau pakalbėt ir apiė kitą biz
nį. Štai, mano popieriai.

Po1 dešimt tninučių-' klebonas padėjo 
savo ranka parašą ant keistų Kruko po
pierių. Ten jis išskaitė jau kelias pažįs
tamų pavardes. z

Abiejų veiduose J>uvb matyti, kad juo7 
se gimė staigi, slapta mintis ir jeigu jie 
yiėnS kitam jos nepasakė, tai nė todėl, 
kad norėtų abu tylėti, bet todėl, kad pa
našios mintys tyla geriau perduodamos, 
negu žodžiais. ,

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Laišniuotas Graborius
Lijidėsio valandoje kreipkitSs pas tnąs 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

“FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis
* * * (APYSAKA) * * *

„i s,,,,., .i Parašė Petras Cvirka1 ■ „ ..
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JONĄ JAKUBKA 
IŠLEIDŽIANT

(Tąsa nuo 4-to pusi.)

Dovana — foto Brazilijos 
liaudies vado Luiz Carlęs 
Prestes šeimos. Dovana gana 
jraži, puikiuose marmuro rė
muose. Kartu priima nuvežti1 
organizacinius bei asmeniškus 
sveikinimus į šiaurės Ameri
kos Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimą, kur draugas J. 
Jakubka važiuoja nuo Pietų 
Amerikos lietuvių kolonijų 
kaipo įgaliotas atstovas.,

Vėl privažiuoja lengvas au
to ir Jakubka su šeima bei ar
timais palydovais išvyksta na
mo, pasakydamas kaip kam 
“paskutinį sudiev,” o kaip 
kam “iki rytojaus dienai” ant 
orlaivių Kongonhas stoties.

Rytojaus* diena prašvito gan 
šviesiai ir rodė gražią dieną. 

’ - Nors 45 dienas lijo nepersto
jamai, bet 9-tą kovo išbuvo 
nelyta — saulėtas, gražus 
oras. Orlaivių stotyje buvo 
numatyta susirinkti 14 vai. 
Bet man atvykus viena ketvir- 
timi valandos prieš 12, jau 
matėsi daugybė lietuvių kolo
nijos narių bei pažįstamų vei
kėjų. Dalis tij pačių, kurie da
lyvavo vakaę išleistuvių pa
rengime, o šiandien atėjo pa
lydėti iki “plieninio paukščio” 
durų. Prižadėjimas tapo išpil
dytas. Draugai ir pažįstami 
rinkosi vis daugiau ir daugiau 
ir netoli 13 valandos jau buvo 
nesuskaitoma tūkstantinė lie
tuvių kolonijos minia, kuri at
ėjo pasakyti1 sudiev, palinkėti 
laimingos kelionės išvažiuo
jančiam. Ir štai, visi nekant
riai laukia draugo Jakubkos, 
žiūrinėja į atvykstančius leng-* 
vus automobilius.

Ir štai, prislenka vienas, at- 
veždamas Jakubką su šeima, 
artimais giminaičiais ir se
nais tėveliais. Visame aerpdr-t

Egzaminifojam Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinins

’ te pasigirsta šauksimai — Ja
kubka, Jakubka! Ir iš auto iš
lipa Jakubka gan geroje nuo
taikoje. Orlaivis, kuriuo va
žiuos Jakubka, išvyks apie 
15.30 vai.. , . Netenka tinka
mai pasikalbėti, >,nes “aeropor- 
te” būna šaukiamas tai čia, 
tai ten dėl dokumentų ih kitų 
kelionės dalykų sutvarkymo.

Pavartojant progą, Jonas 
Butauskas paprašo dalį išlei
dėjų gal sutiktų kartui su J. 
Jakubka nusifotografuoti prie 
“aeroporto.” Pakviesti sutin
ka, tik gaila, kad visus sunku 
sukviesti, nes tiek žmonių, 
kad jokiu būdu sunku surasti, 
jei ką nori skubaus, o čia lai
kas visiškai trumpas, keliau
ninkas šaukiamas tai ten, tai 
Čia ir sunku užimti laikas fo
tografijų 
kad porto 
dimo., pat 
timšaliams 
laikas greitai praeina ir štai 
15 vai. Nuo Mato Gri>sso vals
tijos atvyksta didelis plieho 
paukštis “Panair” kompani
jos, kur už, keletos dešimčių 
minučių mūsų mylimas drau
gas ir nepailstantis' liaudies 
kovotojas, skris kas kartas to
lyn ir tolyn nuo mūsų.

Ir lygiai 15 ir viena 
tis, tapo pašauktai J. 
kos vardas per porto 
kalbį. Tarp susirinkušių kyla 
sumišimas. Daugelio akyse 
pasirodė ašaros. Skubus atsi
sveikinimas.

Tik suspėjus įeiti jam į 
plieno paukštį, suburzgė pro
peleris, užsidarė orlaivio du
rys ir už poros sekundžių pa
sijudino šis mifžiniška's paukš
tis, pakeldamas stulpą smėlio, 
pripildydamas verkiančių 
akis, lyg kad jie neverktų. 
Kas kartas daugiau nutolda
mas nuo mojančių paskutinį 
atsisveikinimą linkui Rio de- 
Janeiro, linkui didžiojo At
lanto Vandenyno, per kurį po
ros 0arų kelionės pasieks 
"Dėdės Šamo” žemę. Ten, kur 
doleris turi vertę, bet darbi
ninko gyvenimas toks pat 
kartus ir pilna erškėčiuotų 
kovų, kur žmogus išnaudoja
mas žmogumi taip pat, kaip 
.kad ir čia, pas mus, Pietų 
Amerikoje.

Darba Pele.

Gegužės 25 dieną čia bus 
suvaidinta operetė “Laima,” 
kurios HiVaidinimui energin- į 
gai ruošiasi Aido Choras va
dovybėj mokytojo Stanley; 
Altschuler.

Operetė “Laima” yra labai 
graži ir įdomi, -joje yra net) 
35 dainbs. “Laimos” pirma- ! 
eiliai aktoriai bus R. Palevi-! 
čiūtė, W. Gugas, A. Dauba-: 
riūtė, /F. Pries, R. Lyben, A. 
Rye.

“Laimos” vaidinimas įvyks 
visiems gerai žinomoj svetai
nėj, kuri pirmiau buvo finų, 
o dabar vadinasi U. A. W. - 
CIO, 14th ir Me Grew. Durys 
atdaros nuo 2 valandos, o vai
dinimas prasidės 3:30 vai. 
po pietų. Šokiai prasidės 8 
vai. vakare, gros 8-nių gabalų 
orkestras. , • ,

1 Laiko liko nedaug, nepa
mirškite iš anksto įsigyti ti- 
kietus. Iš anksto perkant kai
na $1.25, o prie durų bus $1.- 
50 su taksais. Aido Choras 
kviečia visus Detroito ir apy
linkės lietuvius atsilankyti, 
pamatyti ir išgirsti taip gra
žią operetę ir paremti choro 
parengimą.

Aidiečių atydai; Nepa
mirškite, kad pamokos atsi- 
būna kas trečiadienis ir penk
tadienis, 7:30 vai. vakare. 
Visi ir visos dalyvaukite.

Aidietis.

Binghamton, N. Y
Ligoniai Mūsų Mieste

Jau ilgas laikas serga An
na Uogentienė. Ji susižeidė 
koją, negali vaikščioji be laz
dų. Yra LDS 6 kuopos narė ir 
Laisvės skaitytoja.

Taipgi serga Marijona Be- 
kėrienė, jau seniai turi skau
damą nugarą. Guli savo na- 
mūoše, 29 Hazel St., po prie
žiūra daktaro Kretkasky ir 
slaugės savo dukters Amnos 
Beker. Drg. M. Bekerienė 
yra narė LbS 6 k-pos, LLD 20 
k-pos ir sveika būdama daug 
jose veikė, visados komisijo
se dirbo. Taipgi yra Laisvės 
skaitytoja. Aplankykime ligo
nes.

Linkiu jums, draugės, grei
to pasveikimo. x

J. K. Navalinskienė.

HEUP WANTED—FEMALE 4 MOJ* WANTED—FEM ALE
REIKALINGOS MOTERYS I REIKALINGOS MOTERYS

LLD 145 Kp. Narių Atydai
Veik visi nariai žino, kad, 

LLt) 145 kp. susirinkimai es-! 
ti sykį į menesį< pirmą sek
madienį kiekvieno mėnesio, i 
bet kada įvyksta nepaprastas! 
dalykas, tai susjrinkimai esti i 
perkelti arba neįvyksta. Taip i 
atsitiko gegužės mėnesį:' pa-i 
sitaikė nepaprasta proga, i 
kada -atvyko draugai Mizaros 
iš Brooklyno svečiuotis į Los 
Angeles ir kitos progos nebu
vo, kad galėtum jiem$ sureng
ti prakalbas, kaip tik gegu-^ 
žės 4 dieną, tai LLD 145 j 
kp. ir Lietuvių Moterų Kliu- 
bo susirinkimai neįvyko, o tą 
dieną įvyko draugų Mizarų 
prakalbos.

Todėl, draugai ir draugės, 
kurie buvote suvilti, atvykote 
į LLD 145 kp. susirinkimą, 
o neradote 
leisti, nes 
pranešimai 
nyj. *Bet 
ar laiku minėti laikraščiai 
jūs nepasiekia, tai žinokite, 
kad susirinkimas buvo atidė
tas iki 1 d. birželio dęl mi
nėtų priežasčių.

Todėl, daĮiar Įsitėmykite, 
kad LLD 11\ kp. susirinki
mas įvyks sekmadienį, birže
lio (June) 1 d., 11 yal. ryte, 
Tarptautiniame Institute.

Taipgi Lietuvių Moterų Ap- 
švietos vKliubo 
įvyks 1 vai. po 
čioj svetainėj, 
ciam dalyvauti 
esat pasilikę su 
nepasiėmę knygų, malonėkite 
kreiptis pas LLD 145 kuopos 
sekretorių.
' Fin. Sekr. J. Alvinas.

* iC *
Draugiškas Išvažiavimas 

su Pietais
Los Angeles LDS abi kuo

pos rengia didelį draugišką 
išvažiavimą ant Arroyo Seco 
viešūm parke. LDS 35 kp. 
ir LDS 205 Lyga rūpestingai 
rengiasi tą išvažiavimą pada
ryti pasekmingu, nes ten ga
lėsim draugiškai laiką pra
leisti, daihUoti, žaisti, ir ant 
1 vai. po pietų bus pagamin
ti skanūs pietūs ir prie stalų 
draugiškas patarnavimas.

Išvažiavimas -įvyks birželio 
(June) 22 d., pradžia nuo 10 
ryte, Arroyo Seco parke, ar
ti North Ave. 60 ir Parkway 
Drive. Taipgi, netoli priv&- 

£at- 
Ave.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Kai sugrįžau iš Lietuvos, 

sąvo pranešime pasakojau 
apie tą gražų, gilų įspūdį, 
kurį į ihane padarė Lietuvės 
mokyklos ir jaunimas. Sa
kiau, kad Lietuvos pradinės, 
vidurinės ir aukštosios irnoky-, 
klos perpildytoš besftnokąnčiu 
jauninlū. JbraUgas ir Nau- 
.j'iehds šaukė, kfid aš įmeluo
jąs. Dabar aišku, kas ihė- 
lavo.*

Naujienos džiaugiasi“Per 
'pamokslus kunigai i drįsta pa
smerkti bolševikų režimą, 
ti žmonių dvasią ir jiios drą
sinti.” (N., geg. i5 d.) 

, Vadinasi, Lietuvoje kunigai 
pamokslus ' pavertė/ politine 
agitacija prieš valdžią. Tai 
į d dm ūš N au j ienų pri p a ž in i - 
plas. Bet kai šituos agitato
rius Valdžia patraukią atsa
komybėn, Grigaitis šaukia: 
“baisus terdras, nekaltus ku
nigėlius kemša į kalėjipiūs!”

JUGOSLAVAI AREŠTAVO 
ŠNIPĄ POLITIKIERIŲ

susirinkimas 
pietų, toj pa- 
Visus kvie- 
ir kurie dar 
duoklėmis, ar

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavų valdžia areštavo 
dešinį seimo narį Dragoliu- 
bą Jovanovičių kaip sveti
mo krašto1 šnipą. Jovanovi- 
čius buvo vienas seimo po
litikierių, kurie priešinosi 
liaudiškai Jugoslavijos val
džiai. Kartu jis buvo seimo 
prezidiumo narys. Kada vy
riausybė, pagaliaus; susekė, 
kad Jovanovičius šnipavo 
prieš savo šalį, tai seimas 
išmetė jį iš savo tarpų.

GRAIKIJOS VARGAI IR 
MONARCHIST^ POLITIKA

Athenai. — Per karą bu
vo tiek sunaikinta Graiki
joj namų, kad dar tebėra 
l;200,0‘00 benamių; žmones 
gauna tik apie pusę reika
lingo maisto, o “šiemetinis 
derlius, bus 35 iki 40 nuo
šimčių mažesnis negu per
nai”, sakė monarchistas 
Graikijos premjeras .Mak
simos, atsakymas į United 
Press klausimus.

(Tačiau jis pirmoj vietoj 
prašo iš Amerikos patran
kų ir tankų, o ne duonos al
kaniems graikams). /apy-

ir

SUNK—BUT STILL GOING!

Frankfurt, Vokietija. — 
Viename name netoli Hei
delbergo miesto atrasta nu
šauti vienas civilis ameriko
nas ir vokiete mergina.

Paryžius. —- Francūzų 
užimtoje srityje vokiečiai 
nubalsavo ‘ priimt siūlomas 
vietines konstitucijas.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Krutamieji paveikslai — tik tai 
sykį bus rodomi! “Liberation in Eu
rope’’

NUSMERKTI MIRT 
Už RELIGINĘ 
ŽMOGŽUDYSTĘ

Johannėsburgh, 
Afrika. — Teismj

žinoti Washington (W) 
vekariu .išlipus ant N.
60 eiti į pietus.

Todėl, Los Angeles ir 
linkės lietuvius, jaunus ir se
nus, ' kvieČiarrfe dalyvauti 
linksmai laiką praleisti.

Kvieslys.

Paryžius. — 600 sužeistų 
karo veteranų demonstra
vo, reikalaudami pakelt 
metinę pensiją nuo ^dabar
tinių $480 iki $705.

ri
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Drs. Stenger & Stenger
Optometrists ’ 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964 |

F oto grafas
Trauklu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir, pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus Ir krajavusj 
sudarau su ame-| 
rikoniškais. Rei-; 
kalu! esant irj 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaHavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prla Chatmeay Si.,

F.W.Shalinsfe 
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. z
Tel Virginia7-4499

rope’’ —• Albania, Yugoslavia, Bul
garia ir Czechoslovakia. Antras bus 
“Taxi to Heaven,” sovietinė muzika- 
liška komedija. Įžanga. 65c, su tak
sais. Įvyks geg. 22 d., ‘8 v. v. Liet. 
Taut. Name, Main St., kamp. Vine. 
Rengėjai — IWO ir Liet. Komitetas 
kviečia Visus dalyvauti. (116-117)

* -__________ — ■ ■

kitas dalykas, liepos 13 d. (July 
13th), Mike Panelis duos ekskursiją 
į Lith. Liberty Park, Linden, N. J. 
Bus visokių gėrimų, keptos paršie- 
nos, kilbasų ir kitokių valgių. Kai
na tik $4. Busas išeis nuo,. Mike’s 
Midtown Tavern, 26 th St. ir Ave.. 
E, 10 vai. ryto. Baliąvosite per išti
są dieną. Tuojau įsigykite bilietą.

(116-118)
PHILADELPHIA, PA.

Dėlei nepribuvimo delęgatų ir ap
siėmusių į komisijas narių, pereitą 
penktadienį, Veikiančio Komiteto 
susirinkimas nėfvyko, tad šaukiama 
šį penktadienį, geg. 23 d., 8 y. v.. 
Liaudies Name, 735 Fairmount Ave. 
Nors dabar nepamirškite pribūt, nes 
kitaip tai mes pasiliekam nežinys- 
tėje apie padarytus tarimus ir ko
kius darbus turifn'e atlikti. Valdyba.

(117-118)

ANGLAI KALTINA AME
RIKONUS DĖL MAISTO

London. — Anglai kalti
na amerikOftus, kad jie per
daug maisto laiko savo už
imtoj Vokietijos daly j; bet 
jo neduoda alkaniems vo
kiečiams anglų užimtoj sri
ty j.; ’

Pietų 
______ . 'eismas nūšiftėr- 
ke mirt dvyliką puslaukines 
tautelės narių už religinę 
žmogžudystę. Jie per tiky
bines ceremonijas nužudė 
savo tautietę, 9 metų mer
gaitę.

Sydney.— Australijos ka
rimo laivyno darbininkai 
laike protesto mitingus 
prieš netikusį maištų ir ki
tas blogas sąlygas. Mitin
guose dalyvavo ir 50 Ame
rikos jūreivių.

" " ■ " I................................. I ■■■ ■ III ..................... ' 1 w -......  ■■■ ■«

’ REGISTRUOTOS SLAUGES
ABELNOM PAREIGOM — GYVENIMAS ANT VIETOS AR KITUR 

DIENOM AR NAKTIM8 VALANDŲ SIETAS 
Prižiūrėtojo* reikalingos nuo 8 ik/ 11 štfto.

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

$10 skirtumas viriesnžm slaugėm. 
$20 skirtumas prižiūrėtojoms, 
$10 skiriamas už vakarti ar naktų pareigas. 
Poilsio programa galioje po Vienų .metų.

“BLUE riKOSS MEDIKALIS APTARNAVIMAS”
Puikiausia proga stfifl { Štabų vienos aukščiausia 

kredituojamos ligoninės PennsylVanijoj.

KREIPKITĖS

IĮAMOT hospital
2 EAST 2ND STREET ERIE,

Gegužės '6 d., Lietuvių Sve
tainėj, įvyko LDS 16 k p. mė-' 
nesinis' susirinkimas. Jis bu
vo gyvas. Kaip kurie nariai 
pasižadėjo gauti naujų narių 
iki sekamo kuopos susirinki
mo. Visi išpildykim’e 
pažadą.

Sekmadienį; gegužės 
Lietuvių Svetainėj, 243 
Front St., LDS T6 kuopa ruo
šia vaidinimą po vardu “Bu
vo Klaida” ir “Slaptybės.” 
Veikalai labai juokingi. ,

Taipgi bus V. Valaitis iš 
NeW Britain ir plačiau Supa
žindins su ihūsų organizacijos 
svarba. Dalyvąus ir J. J. 
Mockaitis, LDS apskrities raš- 
tinihkas. Prašome visus vie
tos ir apylinkės lietuvius da
lyvauti šiame parengime. J 
svetainę durys atdaros nuo 3 
vai. po pietų, o lošimas pra
sidės 3:30 vai. po pietų. 
Įžanga su taksais tiktai 50 c.

Visiems yra svarbu plačiau 
susipažinti su Lietuvių ■ Dar
bininkų Susivienijimo reikš
me. Ateikite ir apie tai iš
girsite. Taipgi kviečiamfe vie
tinį Laisvės agentą, kad atei
tų, nes čia bus gera proga 
atnaujinti prenumeratas ir 
naujiems užrašyti. J. S. K.

Montreal, Canada
Smagus Gimtadienis

Gegužes 11-tą . dieną drau
gė J. Vilkelięhė suruošė savo 
gyvenimo draugui gimtadie
nio balių,, jam nežinant. Grį
žęs iš Sūnų ir Dukterų pašai-' 
pinės draugijos susirinkimo, 
rado netjkėtą balių. Įėjęs bis- 
kį suąimaišė, bet, kaipo vy
ras, greit atsigavo. Pradėjo 
sveikinti svečius ir dėkoti sa
vo jaunai žmonelei už išlfirs-. 
tą šposą.

Keletas draugų, susidėję, 
nupirko d. Vilkeliui dovaną, 
gražų rašomąjį staliuką (des- 
kę). Mačiau, kiti ir kitokių 
dovanų įteikė. Svečiai 
gerai pavaišinti.

Serga
Gegužės 6-tą diėną, 

gerai

buvo

mon- 
trealiečiams , gerai žinomo 
daktaro Rabinovičiaus ligoni
nėj turėjo sunkią operaciją 
d. "Elizabeth Latvėnienė. Šiuos 
žodžius ' rašant', ji tebebuvo 
ligoninėje, bet jautėsi geriau 
ir gal greit sugrįš namo.

Linkiu greito pasveikimo 
draugei fc. Lątvėnienei.

z Birute.

Dirbti viduj
OKINAWOJE

Transportacija apmokėta
DAILYDES

GELEŽIES DARBININKAI
ELEKTROS LA’lbl^iHkAt 

(Dėl Smarkios Srovės) 
' STIKLIORIAI

STOGININKAI

Vien tik Pirmos Klases 
Patyrimu 

Amžiaūs — 21 iki 49 
Turi turėti gimimo įrodymus.

George A. Gardner,

GUY F. ATKINSON CO. 
% IR »

j. a. Jones const, co.
Bile N. Y. State Employment 

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

N. Y. C., 3-čios lubos
(120)

AUTOMOTIVE
MECHANIKAI

in

"f

Vėl jūs turite progą susidėti su vie- 
na Uticos vadovaujančių aptarnavi
mų centrų. Mums reikia dviejų ge- 
resnių-negu-vidūtinių mechanikų ir 
tokiem vyram \mes turime labai 

teresuojančią programą.
MATYKITE

MR. BURTO. .. Ar 
šaukite pasimatymui vakare.

H. L JOHNSON MOTORS

(117)

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

banko valytojai
Iki šo MetV amžiaus

DIENINIAI IR NAK
TINTAI ŠIFTAI '

NUOLATINI? DARBAS
PATOGIOJE VIETOJE

FUlklAVS^IA FkkDINž
ALGA

ir Stone Avė;
Broadway Line

JON AS STOKUS
512 Marion St, Brooklyn,

Tel. GLenmėre 5-6101 , ,

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer 

Manage? "" ' 
JOHN A. PAULEY

Matthew A 
BUYAUSKAS l z *

LAIDOTUVIŲ 
d&krtoriuš

Licensed Undertaker

Ž31 Bedford Avenue
Brooklyn 11, 

TeL EVergreen

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J. 
TeL ^LArket 2-5172

Meilė Yra Akla
Taip sakydavo seni žmo

nės. Dėl viso ko dar galima 
pridėti —- meilė nežino nei 
galo, nei krašto. Kaip kitaip 
•išaiškinsi, kad aną dieną du 
garbingi vyrai. Emilio Cape- 
to ir John L. COok, 69 ir 67 
inetų, ne labai garbingai laz
domis viens kitam aptašė ant
ausius už ztai, kuris parlydė- 
šiąs moteriškę namo.

Abu “jaunikaičiai’ yra Is
panijos-Amerikos karo 'vete
ranai, abu Washingtono vete
ranų bendrabučio įnaihiai. O 
ta “mergužėlė,” Mrs. Leona 
Huff, aUie porą desėtkų metų 
jaunėlesn'ė, vy'ra’ihs į gaidžius 
pavirtus, sau viena linksmai 
nukiūtino namo netrukdoma 
nei vieno meilės

&

. ■

American fted Cross Photo 
Americhn 'ftcil Urbas aqpHtlc sttificnls fit ‘iJrevard, N. C;, demon- 
stTatje W little TSat&ty tip-Hthtft Avator-fiUcd tanbeš fire often still 

buoyant and can lie hand paddled to shore. *

Kreipkitės j Personnel Dept.
3-čios LUBOS
41 BROAD ST.

NEW YORK CITY
(itW

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS’

“ .......- ' t ■ ifw

.TUOJAUS RtelKAtlNGA
SLAUGĖMS PADRJfcJŲ 

VIRTUVEI DARBININKU 
SKALBIMAM BARBfNTNKŲ . 

PRIŽIŪRĖTOJU
. ST. LUKE’S HOSPITAL ,

St. Luke’a Place & Oatrum 
BETHLEHEM. PA.

(lie)

New York. — Pasinauji- 
no Western Electric telefi 
nų įrengimų streikierių pi- 
kietai.
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GAISRAS SUBVĖJ

kai deklamacijų

kaltinimų buvo ne
ši! urnos, karšto van-

kad jie prigelbės 
' kitais darbais, 
mokinės ir jau-

Jis turės teik
to k i us yra 

išrenduojant apart-

O

Hosie McNeil, apie 35 ’m.> 
darbininkas, s įšokęs į Harlem 
Rjver ’gelbėti šuniukų, tapo 
sunkiai sužeistas anglies per- 
važai pritrėškus jį prie doko.

Stanley Wenson,
Y.; Ona Arminas,

Beach, Staten
Y.; Jonas ir Elz-

Brooklyn, N.

į Net čiauduliu , sergantieji 
turi savo organizaciją ir mi
tingus. Gegužės 20-tos vakarą 
sušaukta jų mitingas miesto 
kolegijos patalpose, Bronxe.

PIETŪS 60c.
Iš 5-iųpatrovų

anti

Žemiau paduodame surašą, kur jau yra ruošiami 
piknikai naudai dienraščio Laisves. Jei kur Iptur 
yra ruošiama ir ženjiau dar nėra pažymėta, <tai pra
šome gret pranešti, o mes pažymėsime. . .

Bostono Apyhnkė-LiepoS-Jiily 4th 
VOSE PAVILION PARK, MAYNARD, MASS. 

Rengia Mass. Valstijos Liet Organizacijos

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

Rengia Liet. Literatūros Draugijos Kuopa

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

itengia' Laisvės Bendrovė

w
Ofc

aLdld 2-ros Apskrities 
piknikas įvyksta ateinantį ąe- 
dėldienį, gegužės (Maįy) 25 
d., Lithuanian Liberty Parke, 
$40 Mitchell Ave., Linden,

...... ■

r

• \ ■ •.< ..

NowYorto^/6^2into
Gyventojai Prispyrė 
Namo Savininką Gerint 
Patarnavimą

Organizuotai ir užsispyru
siai veikdami, gyventojai 
apartmentinio namo, 512 W. 

, 151st St., prispyrė savininką 
Isidore Miller skaitytis su jų 
reikalavimais, 
ti patarnavimus, 
žadėjęs 
mentus.

Tarpe 
davimas 
dens.

Greta laimėjimų rendaunin- 
kams, laimėta ir namo pri
žiūrėtojui kai kas. Buvo 
skundas, kad prižiūrėtojas tu
rėjo dirbti 7 dienas be pa
kaitos, kadangi nesamdė pa
dėjėjo. Rendauninkai prispy
rė pasamdyti prižiūrėtojui pa
dėjėją.

Sugedęs elektros įvadas 
padegė vieną vagoną IRT 
Times Square' stotyje, di
džiausioje požeminių trauki
nių stotyje Ne w York e. Pasi
pylė debesiai tirštų dūmų, ta
čiau gaisragešiai spėjo užge
sinti niekam nenukentėjus nei 
fiesustabdžius trafiko. Kiti 
traukiniai prasikęltinėjo šalu
tinėmis trekėmis.

Lietuvių Laisves Radio 
Klubas Gražiai Gyvuoja

Užklausiant daugelį lietu
vių ar jie klausosi Lietuvių 
Laisvės Radio Klubo progra
mos ir kaip jiems patinka, 
tai vis atsako, kad patinka ir 
tuoj įstoja į Klubą nariais. Jie 
džiaugiasi, kad dabar galima 
girdėti gražią lietuvišką pro
gramą oro bangomis.

šį sykį į Radio Klubą įsto
jo sekanti asmenys:

Mike Panelis, Bayonne, N. 
J., $10.

Po $5: 
B’klyn, N. 
Woodland 
Island, N.
bieta Grubiai 
Y.; Petras Kapickas, B’klyn, 
N. Y.; Dr. Antanas Petriką, 
Brooklyn, N. Y.; i Pranas * ir 
Ona Dobilai, Brooklyn, N. Y.; 
Juozas Dainius, Brooklyn, N. 
Y.; Moterų Apšvietos Klubas 
(per J. Skjrmontienę) Brook
lyn, N. Y.; W. ir J. Danile
vičiai, Brooklyn, N. Y.

Po $3: Jonas Mikaila, 
Brooklyn, N. Y.; Vincas Kar- 
lonas, Maspeth, N. Y.

Po $2: May Merk, Wood
haven, N. Y.; Ignas' Daužic- 
kas, B’klyn, N. Y.; Jonas An
tanas Mitchulis, Al Smith ir 
Mary Mitchel (geriausi gry- 
bininkai), B’klyn, N. Y.; Na
talija Nagulevičiūtė, B’klyn, 
N. Y.; John ir Lena Jurevich, 
B’klyn, N. Y.

Po $1 : Katrina Jurgelienė, 
Woodhaven, N. Y.Teofilius

Kapočius, B’klyn, N. Y.; 
Aleksandras Dėikus, Maspeth, 
N. Y.; A. Szaryko, B’klyn, N. 
Y.; Valerian^Jonauskas, B’k
lyn, N. Y.

Tai gražus skaičius narių- 
rėmejų. Tikimės, kad laikui 
bėgant įstos ir daugelis kitų 
lietuvių. Dėl daugiau informa
ciją galite rašyti į Liet. LRK 
sekretorę, L. K. Belte, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Prašome įsitėmyti, kad pa
sveikinimus, gimimo, vestuvių 
ir t.t. pranešimus ’ priduokite 
ne vėliau, ,kaip trečiadienį. 
Mirties pranešimus galima 
biskutį vėliau priduoti.

Siunčiant čekius ar money- 
ordepus, malonėkite išrašyti 
sekamai: Lithuanian Liberty 
Radio Club ir pasiųskite 427 
Lorimer St., B’klyn 6, N. Y.

Širdingai dėkojame virš mi
nėtiems prieteliams už puikią 
paramą.

Nepamirškite’ .pasiklausyti 
šį sekmadienį, geg. 25 d., 
10:30 vai. ryto, stotis WBYN, 
1430 klc.

Liet. L. R. Kl.

Pirmomis dviem dienomis 
tarptautinės štampų parodos 
Grand Central Palace, New 
Yorke, buvę apie 50,000 lan
kytojų. ‘Kas manytų, kad ma
žytis praeities daiktelis, kai 
pašto stampa, turi tiek daug 
įdomliutojų?

Mokyklėlės Vakare 
Bus Daug įdomybių

Frederic March, Myrna Loy ir Teresa Wright sce
noje iš Akademijos Prizo lainrAštojos filmos “The Best 
Years of Our Lives,” rodomos Astor Teatre, Broad
way ir 45th St., New Yorke, jau kelintas mėnuo.

DIDIEJI DIENRAŠČIO LAISVĖS

Waterbury, Conn. Riigpj.-A< 3
LIETUVIŲ PARKE, CHESTNUT RD. 

RENGIA LDS IR ALDLD APSKRIČIAI

Žingeidžios Prakalbos 
ALDLD 2 Apskrities 
Piknike •

Lietuvių Kalbos Mokyklėlė 
— savaime įdomus reiškinys. 
Ir džiuginantis. Be daug gar
sių kalbų, be rinkimo tam Au
kų, vieną gražų šeštadienio 
popietį praeitą žiemą pama
tėme būrį jaunukų, kelis su
augusius mokinius ir Juozą 
Byroną, klasės mokytoją-ve- 
dėją jau pradėjus pamokas.

Iš karto kai kurie iš studen
tų vos galėjo liežuvį apversti 
lietuviškai žodį tariant. Atro
dė, kad gal jiems įkyrės ir jie 
išlakstys kas sau. Tačiau kas 
šeštadienio popietis ir kas pir
madienio vakaras, giedroje ar 
audroje, ši grupė mokinosi. Ir 
nuostabaus progreso padarė.

Tą jų progresą mes išgirsi-, 
me ir pamatysime įdomioje'’ 
deklamacijų, xvaidybos, dainų, 
muzikos, \ liaudies šokių ir 
sveikinimų programoje. Ją 
teiks patys mokiniai, prigelbs- 
timi Vyturėlio, muzikos ir 
dainų ansamblio. Ateikite pa
sigrožėti ir persitikrinti, koks* 

’puikus mūsų meno rezervas 
Čia auklisr.

O ką darys suaugusieji stu
dentai, jie 
nesakys ?

Girdėjau, 
jauniesiems 
Gaspadinės
nukės studentės, prigelbsti- 
mos savo mamyčių, praves 
kėkų kepimo kontestą — na
mie iškeps ir atneš skanių 
pyragų ir po programos vaf- 
šins publiką nemokamai. Už 
pripažintą geriausią kėką jo 
iškepėjai duos dovaną.

Visos tos įdomybės bus jau 
šio šeštadienio vakarą, 7 vai., 
gegužės 24-tą, Laisvės svetai
nėje, 419 Lorimer St., Brook- 
lyne. Įžanga tik 65 centai. Da
lyvaukite. Pakvieskite tkaimy
nus. 1 Stebėtoja.

Šeštadienio 'vakarą vagis 
ar vagys apkraustę 5 apart- 
mentus 12 Hamilton Place, 
Garden City. Išnešę apie $60') 
vertybių, bet kelis syk tiek: 
palikę, dėl<kokios tai priežas
ties nespėję surankioti. - ,

BMT

$49.50 to,$195.00

metų, 
m irti -

šią savai- 
praveda 

protestui 
pavergti 
Taft ir

rašo.<Tie mitingai svarbiausia 
ir šaukiami tam, kad raginti 
prez. Trumaną atmesti tuos 
bilius.

BIZNIERIAI, SKELBKITRS 
LAISVĖJ

j 9—12 ryte
1 1— 8 vakarė

Penktadieniais .Uždaryta

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

TeLEVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Tie pančiai jau gatavų nu
kalti — kongresas ir senatas 
tuos bilius užgyrė. Belieka tik 
surakinti, kitais žodžiais — 
betrūksta tik prezidento pa- nimą prie mašinos!

J

Valandos

Hmm

Gražioji Filmą Prie 
Narni], Williamsburge

.Tarybų Sąjungos žavingoji 
filmą “Stone' Flowed’ šį tre
čiadienį' trim dienom 'ateina 
į Marcy Teatrą, lietuvių apgy
ventame ir iš viso lietuviško 
Brooklyn© lengvai1 privažiuo
jamame Williamsburge. Teat
ras randasi prie Broadway ir 
Marcy Ave. stoties, ant 
Jamaica linijos.

Šiame piknike tupėsime ir 
prakalbas. Kalbėtoju bus Do
mininkas Šolomskas, Literatū
ros Draugijos Centro sekreto
rius. šiendien vėl, kaip kokiu 
karo metu, turime be galo 
daug visuomeninių reikalų, 
kurie verkiančiai reikalauja 
išdiskusavimo ir išaiškinimo, 
idant visi rimtai protaujanti 
piliečiai galėtume sau tinka
mai nušviesti tikrąją tų bė
gančių reikalų padėtį ir ką 
turėtume daryti palaikymui 
taikos , pasaulyje ir gerovės 
ekonominiame savo gyveni-* 
me. . Tokius reikalus galime 
išrišti tik per diskusijas, per 
prakalbas, ypatingai, kada 
kalbėtojas žino dalykus gerai 
ir gali išaiškinti suprantamai 
ir nuodugniai. O Domininkas 
šolomskas tame yra kaip tik 
gabus ir žinantis reikalus pil
nai! Galima sakyti iš anksto, 
jog atsilankiusieji bus pilnai 
pasitenkinę jo kalba.

Reikia neužmiršti, jog šia
me piknike dainuos ir du di
džiausieji mūsų apylinkės lie
tuvių chorai — Brooklyno Ai
do Choras ir Newarko Siety
no Choras, kurie žavęs savo 
maloniomis Lietuvos liaudies 
dainelėmis visus į pikniką at
silankiusius.

Prie linksmos muzikos, šo
kiai tęsis iki vėlumos. Gėrimo 
ir valgio — iki soties. . .

Gegužės 25 d. — visi ke
liai į Lindeną!

Traukiniais
Iš Pennsylvania gelžkelių 

stoties, 7th Avė. ir 33rd St., 
New Yorke, traukiniai išeina 
11:40, 1:05, 2:10, 2:55, 4:08, 
4:50. Važiuoją apie pusvalan
dį. Išsėsite Lindene, priešai 
,pat Wood Avė;, už kelių ma
žų blokučių nuo pikniko.

A. Gilmanas.

Kaimynuose Sporto 
Vakaras
' -r---------  j .

Žydų1 Jaunų Vyrų ir Mote
rų Sąjungos patalpose, 575 
Bedford Ave., Brooklyne, šio 
trečiadienio vakarą, 21-mą, 
įvyks tos įstaigos daugeriopų 
sporto skyrių karnivalas, ku
riame išdalins virš šimtą do
vanų atsižymėjusiems. Pra
džia (» vai. Sporto mėgėjams 
bus įdomus vakaras.

MIRĖ I
Mary Misevich, 60 m. 

žiaus, gyveno 459 Grand St.,
Brooklyne, mirė geg. d., 
Beth Moses Ligoninėje. Kū
nas pašarvotas grab. jJ. Garš
vos koplyčioje, .231 Bedford 
Ave., Brooklyne. Laidotuvės 
įvyks geg. 22 d., Šv. Jono ka
pinėse. ' \

Velionė paliko* nuliūdime 
vyrą Juozą ir sūnų ir marčią.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

CIO Praves Mitingus 
Prieš Pančiu Bilius

New Yorko CIO 
tę po visą miestą 
masinius mitingus 
prieš darbininkams 
taikomus bįlius — 
Hartley Bilius.

O-tM puelapw 
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Trečiadienis, Geguž. 21, 1947

Pasidairykite, kol dar nesu
rakintas. Vienas iŠ tokių mi
tingų bus ir kur nors jūsų 
miesto dalyje. Dalyvaukite, 
pridėkite savo balsą protestui 
prieš darbo žmogaus priraki-

Charles Silinsky, 19 
newyorkietis bedarbis, 
nai pašovė savo draugą Solo
mon Katz1, 20 m. Jis aiškinosi 
pašovęs iš ne tyčių, parody
damas jam pasiskolintą šau
tuvą. Silinsky ir skolintojas 
jam šautuvo Thpmas Hannon, 
gvardijos narys, sulaikyti teis
mui. 1

Tyrone Power Alice 
Faye filmo je “Alexander’s 
Ragtime Band.”

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINE, VYNAS . 
IR ALUS

• \

Kanados -
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT
t •

411 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

TONY’S .
UP-TO-DATE 

BARBERSHOP 
ANTANAS LEIMONA8, 

Skvininkas
306 UNION AVENUĘ
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
i 1 : ( 1 (

,, . ’ Valgykite Pietus pasi
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., Brooklyn, N. Y
------------- -,--------—-----  
VAKARIENĖ 85c

• ■ IŠ 7-ių patrovų 
VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ

v 8-ių. Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60
/ 7.... .............  ....... ■ , <. ...

Tai Vieta, kurioje jūs, jausitės kaip namie! Vjskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas. , i ■ -

Kiekvieną šeštadienį įvyksta .puota, pasivaišinimas bei parž. Pra- 
šon^e paeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

'Ša.1^ išnuomuojame del puotų, Jpokilių, krikštytų, parių, vestuvių, 
kainos už viską. ' / • • - 1

dalgiais ir gėrimais aptarnaujame žėruoju kainom.

Jūsų Patogumui Įstaiga
Jei jūs ruošiatėsi vestuvėm, krikštynom, Surprise 

parėm ar kitokiem pokiliam, žinokite, kad

ŠAPOLO IR VAIGINIO SALE
YRA PATOGIAUSIA BROOKLYNE 

TOKIEM POKILIAM
, Taipgi jūs savo naudai žinokite, kad kas dieną, 

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

THAMES BAR & GRILL
147 THAMES ST., BROOKLYN, N.

Telefonas E Vergreen 4-7613
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilimilllllllllHM

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Peter Kapiskas
Tel.-EYęrgreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
/ • X «

»

Steven Augustine & Frank Sanko 
v * SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ĄTDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

PIRMU KARTU KUR NORS...

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

fy RUįO VA

1. HER EXCELLENCY “A” $4980
H jewels .............................

2. HER EXCELLENCY “J” $5950 
21. jewel# ........ .......................

& HER EXCELLENCY “Q” $65««
21 jewels 14 kt. toM




