
Vadai be Galvų. 
Saulės Prajovai. 
Sutonuotas Melagius. 
Atsidaro Duris Peklon 
Apsivalymo Šventė.

Rašo A. BIMBA

Du labai aukšto militarinio 
rango, garsiomis pavardėmis, 
vyrai sėdi Berlyne ir bando 
suvaldyti vokiečius. Vienas 
yra mūsiškis generolas Clay, 
o kitas — anglas maršalas 
Douglas. •

Dabar iš Berlyno praneša
ma, kad Clay ir Douglas išėjo 
iš kantrybės. Jie prašyte pra
šą, maldaute maldaują, kad 
vokiečiai gražiai ir nuošir
džiai dirbtu. “Zurzėjimas ir 
nusivylimas,” jie sako vokie
čiams, “neatneš laimės Vokie
tijai.”

Bet taip pat aišku, kad šis 
nusižeminimas ir maldavimas 
vokiečių nesugraudins. Tas 
žadėjimas, kad mes išleisime 
bilijonus dolerių Vokietijos 
atstatymui, kad mes šimtus 
vagonų maisto pasiųsime Vo
kietijon, vokiečius tiktai tvir
kina.

užšliau- 
užtemo. 
gražaus

Brazilijoje mėnulis 
žė už saulės ir saulė 
Mųkslininkams buvo 
darbo. Jie pasistatė milžiniš
kus teleskopus ir žiūrėjo į 
dausas. Lėktuvai pakilo ant 
30,000 pėdų į orą įr traukė 
uždengtos saulės paveikslus.

Ką jie ten surado ir paty
rė, pasakys mums vėliau. 
Naujų stebuklų jie patys nesi
tikę. Saulės užtemimo prajo
vai mokslui jau gerai žinomi.

O buvo laikai, kai į saulės 
užtemimą žmonės žiūrėdavo 
su šiurpu ir baime. Dar mūsų 
laikais Lietuvoje baisiausių 
dalykų seni žmonės pasako
davo apie saulės užtemimą.

Senais laikais žmonėsi ma
nydavo, kad pragaro galybės 
saulei grūmoja. Jie melsdavo
si ir maldomis bandydavo tą 
galybę nubaidyti.

Panašių prajovų turime ir 
dabay. Nežinojimu paremtos 
baimės apimti žmonės kuni
gams pinigus moka, kad juos 
apsaugotų. O kunigai, tik dau
giau nežinojimo ir baimės jų 
galvas prilioduoja.

Kun. J. Prunskis sužinojęs, 
kad Maskvoje veikianti “slap
ta revoliucionierių mokykla,” 
kurioje bolševikai komunistus 
moką “daryti bombas, vogti 
žmones, versti nuo bėgių trau
kinius,” ir t.t.

Ir ten pat šis sutonuotas pa
bėgėlis šaukia: “Vargiai ar 
kada Jungtinėse Valstybėse 
buvo tiek eksplozijų, trauki
nių ir lėktuvų katastrofų” 
(Darbininkas,, geg. 20 d.). 
Supraskite, kad už tai kalti 
“Maskvos slaptą mokyklą bai
gę komunistai.”'

Tiek tik galima pasakyti, 
kad kun. Prunskis visiškąi 
atsisveikino su protu ir, sąži
ne. • . i

So. Bostono Darbininkas ir 
Pittsburgho Lietuvių žinioą be 
jokių ribų giria protestantų 
laikraštį “Christian Science 
Monitor.” Tai esąs teisingiau
sias ir bešališkiausias laikraš
tis Amerikoje.

Manau sau: Kas čia pasi
darė? Juk geram katalikui 
girti protestantą, tai reiškia 
sau peklon duris atsidaryti?

Visa paslaptis yra tame, 
kad “Christian Science* Moni
tor” korespondentas Mąlrk- 
ham plačiai atidarė bumą 
prieš komunistus ir komuniz- 
nįą. Klerikalų laikraščių re
daktoriai nebesibaido nei pra
garo, bile tiktai “sukirsti” ko
munistus.

Už New Yorko ir už Hud
son upės guli Hoboken. Per 
dvidešimt du metu jo žmonės 
kentėjo majoro McFeely ma
šinos diktatūrą. Dabar nuo jos 
atsikratė. Miesto majoru išsi
rinko liberalą.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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Visi 28 Baltieji 
Linčininkai Tapo 
Išteisinti

Jie Išplėšė Jauną Negrą iš Kalėjimo; Veždamiesi Jį už 
Miesto, Jie Peiliais Pjaustė ir Pagaliau Nušovė

Greenville, S. Carolina.— 
Prisiekusiųjų teismas, su
darytas vien tik iš baltųjų, 
nusprendė, kad esą “nekal
ti” 28 baltieji linčininkai, 
kurie pagrobė iš kalėjimo 
jauną negrą Willį Earle’ą, 
išsivežė už miesto ir nužu
dė.

’ Pats teisėjas Robertas 
Martinas pirmiau panaiki
no kaltinimus jorieš tris 
kitus linčiavimo dalyvius.

26 kaltinamieji liudijo 
veni prieš kitus ir apie sa
vo dalyvavimą toje žmog
žudystėje. Tačiau visi linči
ninkai išteisinti.,

Negras Earle buvo areš
tuotas pagal įtarimą, kad 
jis peiliu subadęs baltą tak- 
si-kabo vežiką T. W. Brow-

ną, kuris už keleto vAlandų 
po to ir mirė.

Veždamiesi pagrobtą iš 
kalėjimo Earle’ą, linčinin
kai peiliais jį badė ir rai
žė. Paskui vienas jų, R. C. 
Hurd trimis šūviais į gal
vą pribaigė pusgyvį Ear
le’ą.

DVIGUBA BAUSMĖ Už 
STREIKĄ VALDŽIOS 
DARBE

Washington. — Jungtin. 
Valstijų iždo kontrolieriu's 
patvarkė, kad jeigu strei
kuos valdžios darbininkai, 
tai jie ne tik bus išmesti iš 
darbo, bet valdžia konfis
kuos ir jų uždirbtą algą.

Ponios Giria Trumąną kaip 
“Raudonųjų ” Priešą

Washington. — Poniškų 
moterų organizacija, kuri 
vadinasi Am'ęrikųnų Revo
liucijos Dukterimis, priėmė 
savo ‘ suvažiavime rezoliuci
jas, kuriose giria preziden
tą Trumaną ir valdžios a- 
gentų direktorių, Edgarą 
Hooverį už žingsnius prieš 
komunistus ii* kitus kai
riuosius. Kita šių ponių re
zoliucija sveikina valstybės 
sekretorių Marshallą už jo 
kietumą prieš Rusiją laikę 
Keturių Didžiųjų Talkinin
kų konferencijos Maskvoje.

Dar kitoj rezoliucijoj 
dėkoja kongresui, kad 
skyrė gana pinigų Hooverio 
agentams ir Neamerikinių 
Veiksmų Komiteto kongre- 
smanams. Ši rezoliucija 
garbina juos kaip “Ameri
kos gelbėtojus nuo raudo
nojo pavojaus.”

Amerikonų Revoliucijos 
Dukterų suvažiavimas ra
gino įvest verstiną kariuo
menėn ėmimą. Jos taip pat 
nusitarė “uoliai darbuotis 
prieš komunizmą.”

jos 
pa-

VALDŽIA NAIKINA BULVES 
MILIŪNAIS BUSELIĮJ

Socialistai Būsią * 
Japonijos Ministru 
Kabineto Vadai

TRUMAN PASIRAŠĖ 
“PASKOLA PRIEŠ 
KOMUNIZMĄ” '.

Chinų Komunistai 
Apsupo Mandžūrijos 
Sostinę Changchuną

Komunistai Užėmė Eilę Miestu ir Geležinkelio Stočių; 
Perkirto Chiangui Kelius tarp Mukdeno ir Changchuno

ii

Tokio. •— Teigiama, .kad 
Japonijos premjeru taps 
dešiniųjų socialistų vadas, 
Tetsu Katayama ir -kad jo 
ministrų kabinete bus 7 
socialistai, 7 demokratai ir 
2 Liaudies Kooperatyvų at
stovai. Socialistai kvietė į 
ųaujajį ministru kabinėta 
ir Šigeru Yošidą, iki šiol 
buvusį premjera, neva libe
ralų vada. Yošida reikala
vo, kad dešinieji socialistai 
pastumtų šalin kairiuosius 
socialistus atstovus seime. 
Kadangi dešinieji socialis
tai atmetę Yošidos reikala
vimą, tai jis atsisakė daly
vauti busimojoj jų valdžio
je. Kairieji socialistai bent 
pirmiau bendradarbiavo su 
komunistais. i

Kansas City, /Mo., gėg. 
22. — Prez. Trumanas čia 
pasirašė savo įpirštą kon
greso tarimą “paskolinti” 
Graikijai ir Turkijai $400,- 
000,000 dėl “atspirties prieš 
komunizmą.” Pasirašyda
mas, jisai sakė, kad ta 
“paskola esanti svarbi tai
kai palaikyti” ir būk stip
rinanti Jungt. Tautas. 

-- j—_.

Pabranginama Kelionė 
Geležinkeliais

Washington. — Kongres- 
manas Augustas H. Ander
sen protestavo, kad žemdir
bystės departmentas sunai
kino 22 ifaįlionus bušelių 
pernykščių bulvių, kurias 
valdžia buvo supirkus iš 
farmerių. To departmento 
valdininkai dabar pila ke- 
rosiną ant milžiniškų krū
vų naujų, šiemetinių bulvių 
Alabamoj, Virginijoj ir ki
tose ' pietinėse valstijose. 
Valdžia, užmoka - f armė
nam už taip naikinamas 
bulves. Be to, jinai apmoka 
.už paliekamas laukuose pū
ti neiškastas'bulves.

Taip Trumano valdžia

stengiasi palaikyti aukštes
nes kainas liekamom bul
vėm. Tuo tarpu bulvęs yra 
gabenamos iš Kanados ir 
pelningai pardavinėjamos 
net tose valstijose, kur val
džia dabar naikina šviežias 
bulves.

Nuo 1946 m. liepos val
džia supirko 87 milion. bu
šelių bulvių, sumokėdama 
už jas 80 milionų dolerių. 
Taigi lieka dar 65 milionai 
bušelių, kurie gal vėliau 
bus sunaikinti.

(Amerika siuntė supuvu
sias bulves alkaniems euro
piečiams, kaip kad neseniai 
buvo pranešta iš Europos.)

Nanking, Chnija. — Chi
nų komunistai apsupo Man- 
džurijos sostinę Changchu- 
ną ir jau pirmadienį užėmė 
-tenaitinę lėktuvų stotį, kaip 
pripažįsta Chinijos tauti
ninkų valdžia. Suprantama, 
jog komunistai kietai ap
guls Changchuną ir daug 
tautininkų kariuomenės ja
me.

Artėdami prie Changchu- 
no, komunistai, be kitko, 
užėmė Kungchuling ir Fan- 
kiatun miestus su geležin
kelio stotimis; užvaldė 165 
mylias geležinkelio ir tuo 
būdu perkirto Chiang Kai- 
sheko armijai susisiekimus 
tarp Mukdeno didmiesčio ir 
Changchuno apylinkių.

Komunistai kartu apardė 
didžią vanden-elektros sto
tį Kirine ir taip aptemdė 
tautininkų valdomus mies
tus pietinėje Mandžūrijoje.

Vidurinės Mongolijos rai
tininkai, bendradarbiauda
mi su chinų komūnistais, 
atėmė iš tautininkų Kang- 
ping miestą. (Vidurinė 
Mongolija neseniai ’ pasi
skelbė liaudiška respubli
ka.)

Rytinėje fronto dalyje, f 
chinų komunistai valtelėmis 
perplaukė iš Daireno per 
Jūros įlanką ir užėmė Chan- 
gli geležinkelio mazgą. Šiucr 
žygiu jie perkirto tautinin
kams geležinkelio liniją 
tarp Tientsin uostamiesčio 
ir Mukdeno.

JANKIU OFICIERIUS 
TEISIAMAS UŽ ŠMUGELI

Washington. — Tarpval- 
stijinė valdžios komisija 
pakėlė važiavimo kainą pa
prastuose geležinkelio va
gonuose nuo .^2 centų ir 
penktadalio , iki pustrečio 
cento už mylią plačioj sri
tyje į rytus nuo Mississippi 
upės. O kaina * Pullmano 
vagonam pakelta jki pus
ketvirto cento myliai.

LaGuardia per Teismą Reikalauja $100,000 
Iš Namy Savininkų už Apšmeižimą

Tokio. — Amerikonų ar
mijos majoras Frank A. 
Kotches tapo suimtas ir ka
riniam teismui atiduotas 
kstipo smugelninkas ir japo
nų turto grobikas. Jis iš
veržęs iš japonų $10,833 pi
nigais, deimantais, perlais 
•ir kitais brangumynais. O 
pirmiau būdamas karinėje 
amerikonų valdyboje Hiro
simos mieste, majoras Kot
ches už kyšius davęs armi
jos reikmenų užsakymus 
tam tikriems japonams. 1(

LENKU SOCIALISTAI 
IR KOMUNISTAI 
IŠVIEN VEIKIA C

Varšava. — Lenkų socia
listų ir komunistų vadai 
bendroje valdžioje ir seime 
užginčijo pasakas užsienio 
spaudoj, būk kilę nesutai
komi kivirčai tarp jų. Nors 
buvo ginčų dėl to, kaip su-, 
valdyti raketieriu?-brangi- 
ninkus, bet pamatiniai šios 
partijos veikia išvien.

Washington. —- Buvęs 
New Yorko miesto majoras 
F. H. La Guardia užvedė 
bylą federahame apskrities 
teisme prieš Nacionalę Na
mų ir Nuosavybės Savinin
kų Fundaciją. Jis reikalau
ja $100,000 atlyginimo už 
tai, kad Fundacija savo 
laikraštėlyje apšmeižė La 
Guardią, vadindama jį “ko
munistu” ir “komunistų po
litikos rėmėju.”

Namų Savininkų Funda
cijos pirmininkas Arthur 
W. Binns ir kiti jos parei
gūnai spausdintame savo 
pareiškime tvirtino, kad La 
Guardia padedąs tiems, ku«

“ragina jėga ir 
nuversti Jungtim

rie, girdi, 
prievarta 
Valstijų valdžią ir įsteigti 
čia garinę diktatūrą.”

La Guardia buvo pirmi
ninku Nacionalio Žmoniškų 
Rendų Komiteto, kuris rei
kalauja palaikyti tokią pat 
rendų kontrolę gyvena
miems namams, kaip, ir ka
ro metu. Už tai namų savi
ninkai per savo Fundaciją 
ir šmeižė La Guardią, va
dindami “dalyviu sąmokslo 
dėl Amerikos valdžios nu
vertimo.” Fundacija pana
šiai puolė ir Henrį A. Wal- 
lace’ą, buvusį Jungtinių 
Valstijų vice-prezidentą.

KONGRESAS UŽGYRĖ 
$350,000,000 .
PAŠALPOMS

-4-------------

Washington, — Senatas 
vienbalsiai, o kongreso at* 
stovų rūmas 288 balsais 
prieš 66 užgyrė prez. Tru
mano siūlymą paskirt $350,- 
000,000 pašalpoms Italijai, 
Austrijai, Vengrijai,* Grai
kijai, Chinijai ir Lenkijai. 
Su pašalpos dalykais bus 
siunčiami Amerikos agen
tai, ir tik pagal jų nurody
mus bus dalinamos pašal
pos. I,' .

Daug Chinų Šaukia 
Sustabdyt Karą 
Prieš Komunistus «

Amerikinės Paskolos 
Misija Italijoje

Roma. — Valdinis Ame
rikos Eksporto - Importo 
bankas atsiuntė savo atsto
vus į Italiją, kuri prašo 100 
milionų dolerių paskolos 
pramonei < atkurti. Ameriki
niai pasiuntiniai .tyrinės 
Italijos būklę ir duos savo 
valdžiai patarimus kai 
paskolos.

Nanking, Chinija. — Fb* 
litinėje Žmonių Taryboje 
40 delegatų savo kalbose 
ragino Chiang Kai-sheko 
valdžią sustabdyt karą 
prieš chinų komunistus ir 
taikytis su jais. Atsiliepda
mas į raginimus, Chiang 
Kai-shekas reikalavo,” kad 
komunistai atidarytu tauti
ninkams geležinkelius ir 
vieškelius per komunistų 
valdomas sritis. Chiang 
Kai-shekas pasakojo, kad 
komunistai, girdi, nenori 
taikytis ir siekia perimti vi
są Chinijos valdžią į savo 
rankas. t ,.

Panašiai kalbėjo ir Chini
jos tautininkų premjęras 
Changas.

GAL ORLANDO TAPSIĄS 
ITALIJOS PREMJERU

del

Supuvę Chinijos Valdininkai 
Ir Komandieriai

Nanking, Chinija.— Čio
nai tinis New Yorko Times 
korespondentas rašo, kaip 
supuvę Chinijos tautininku 
valdininkai ir komandieriai 
šmugeliaują ir grobia’ ski
riamus armijai reikmenis; 
todėl chinų komunistai lai
mi mūšius ir miestus. 1 munistus).

ATOM-KOMISI JA1 
PRIKLAUSYS NUO 
-SAUGUMO TARYBOS

Lake Success, N* Y. ■— 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
ryba, pagaliaus,‘priėmė So
vietų delegato r Gromyko 
siūlomą pataisymą, kad 
tarptautinė atominė komi
sija turės būti Saugumo Ta-

Prašo Amerikos Paskolos 
Neva Chinijos Ūkiui

Nanking. — Tautininkų 
Chinijos premjeras Chan
gas sakė Politinėje Žmonių 
Taryboje, kad būtinai ir 
greitai reikią naujos pasko
los iš Jungtinių Valstijų, 
girdi, “ūkiui-pramonei at
kurti” Chinijoje (o ištikrų-

I jų — karui prieš chinų ko- __________
munistus); J rybos “rėmuose.

Roma. — Italijos prezi- 
dentas Enrico de Nicola' 
prašė V. E. Orlando, senį 
buvusį premjerą, padėti 
Francescui Nitti’ui sudary
ti naują ministrų kabinetą. 
O jei Nitti’ui vis tiek nepa
vyks, tai gal prezidentas 
kvies patį Orlando suorga- 
nizuot kabinetą. Orlando, 
87. metų amžiaus, buvęs 
premjeras I pasaulinio karo 
metu, priešinasi užgyrimui 
talkininkų taikos sutarties 
su Italija; jisai sako, tai 
per sunki būtų italam su
tartis.

v 'S-*?

EINA AMERIKONŲ-SOVIETV DERYBOS DEL BENDROS KORĖJAI VALDŽIOS
Seoul, Korėja. — Prasi

dėjo derybos tarp Amerikos 
ir Sovietų atstovų dėl vie-

Naujos valdžios įvesdinimo 
dieną dešimt tūkstančių žmo
nių demonstravo savo džiaugs
mą. Senasis majoras iŠ mies
to rotužės iššliaužė per užpa-

įkalinės duris.

nos laikinės korėjiečių val
džios įkūrimo ištisai Korė
jai. ’(Pietinė jos pusė už
imta amerikonų, o šiaurinė 
— Sovietų.) z ■

Sovietų atstovų/ vadas, 
generolas T. F. štikovas pa
reiškė, kad “išlaisvinti nuo 
Japonijos imperialistųko?
rejiečiai laukia savo demo

uit 4

kratinės valstybės įsisteigi- 
mo be jokio svetimųjų įsi
kišimo.”

Amerikos atstovų' galva> 
generolas John R. Hodge 
sakė, jog Amerika ir Sovie
tai yra susitarę “vykdyti 
Maskvos k o n f

bendroji amerikonų-Sovietų

komisija “privalo veikti pa
gal demokratinės laisvės 
dėsnius ir nuomonių išreiš
kimo” teisę.

Maskvos konferencijoje 
nutįsta, kad Jungtinės Val
stijos ir Sovietai turi glo-^ 

per tam tikrą 
bus įsteigta J - J* —laiką,, o pask 

visai 6 laisva

Korėjos valstybė.
(Iš pradžios Sovietai rei

kalavo priimti į derybas 
dėL bendros valdžios tiktai 
demokratinius korėjiečius, 
kurie užgyrė Maskvos su
tartį. Amerikonai tada siū
lę įtraukti į derybas ir de.- 
.šiniuosius (bei fašistinius) 
korėjiečių vadus, kurie at-

metė tą sutartį. Paskutiniu 
laiku Amerika dalinai pa
keitė savo poziciją ir sakė, 
reikėtų taip pat priimt tuos 
korėjiečius, kurie dabar pa
sižadės remti Maskvos kon
ferencijos nutarimus, nors 
pirmiau jie tam priešinosi. 
Sovietai sutiko su šiuo ame- 
rikonų pasiūlymu.)

• A - ,
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Sovietų atstovas Jungtinių Tautų Saugumo Tary
boje Gromyko palakė plačią, rimtą prakalbą apie tarp
tautinę situaciją. Jis daugiausia apsistojo ties atominės 
energijos, atominės bombos ir Jungtinių Tautų proble
mą. Jis dar kartą griežtai pastatė klausimą, kad tuojau, 
be jokio delsimo, būtų visiems laikams pasmerktas ir 
atmestas atominės bombos vartojimas, ir kad Jungt. Vąl- 

- stijos tuojau turėtų sunaikint visas pagamintas atomines 
bombas.

Jis taipgi prisiminė apie proponuojamą tarptautinę 
atominės energijos kontrolę ir inspekciją. Jis mano, kad- 
tai inspekcijai ir kontrolei turi būti nustatytos ribos. 
Čia, mat, įeina valstybių savarankiškumas ir nepriklauso
mybė. Kontrolė ir inspekcija neturi tapti kai kurių vals
tybių įrankiu kišimuisi į kitų valstybių reikalus, bei 
trukdymui tų valstybių ekdnominio vystymosi. To rei
kia išvengti. Tarybų Sąjunga nesutiksianti su tokia 
tarptautine kontrole, kuri pastatytų į pavojų tautų ne
priklausomybę.

Dėlei šių Gromyko išvedžiojimų prasidėjo spaudoje 
diskusijos. Nereikia nei aiškinti, jog komercinė spauda 
visą prakalbos turinį pasmerkia. Keliami tie patys šū
kiai: “Sovietai nenori įsileisti už geležinės uždangos.” 
Bet tai, žinoma, neatsako į klausimą ir neišsprendžia jo
kios problemos. Užmetimai ir prikaišiojimai nežada 
gero.

Ar yra pamato baimei, kad kapitalistinės valstybės 
gali panaudoti Jungtinėse Tautose daugumą prieš socia
listines valstybes? Ką jau iki šiol byloja Jungtinių Tau
tų istorija ir visos pokarinės tarptautinės konferenci
jos? , ■ '

Paimkime pirmąją Jungtinių Tautų Generalio Sei
mo sesiją. Niekas neužginčys, kad dvi didžiausios kapi
talistinės šalys, būtent, Amerika ir Anglija sudarė vieną 
bloką, turėjo sesijoje aiškią daugumą, nepraleido nei 
vieno klausimo, kurio nenorėjo praleisti. Niekur nebuvo 
rodomas bepartyviškumas. Jungtinės Valstijos su savo 
Pįetų Amerikos ir Centralinės Amerikos respublikomis 
ir Anglija su savo kolonijomis ir pusiaukolonijomis turi 
aiškią daugumą. Tai faktas, tai tiesa, prieš kurią tik ak
las gali Užsimerkti. r ' \

Ta pati situacija viešpatauja Saugumo Taryboje. 
Visa tai turėdama mintyje ir suprasdama tikrąją situ
aciją, Tarybų Sąjunga ir naujosios demokratijos, natū
ralu, nenori leisti, kad Jungtinės Tautos virstų minėtos 

• daugumas įbankiu. Tai labai svarbu kalbant apie kontro
lę ir inspekciją.

Su inspekcija jau yra ir patyrimo. Puikiai parodo 
partyviškumą Saugumo Tarybos pasiųstoji komisija iš
tirti Graikijoje civilinį karą. Anglų ir mūsų šalies atsto
vybės yra užsispyrusios išteisinti Graikijos fašistinę- 
monarchištinę valdžią ir už Graikijoje einamą civilinį 
karą įkaitinti Jugoslaviją, Bulgariją ir Albaniją.

Vadinasi, Sovietų baimei pagrindo yra nemažai. Pa
smerkimas Gromyko čia nieko nepadės. Reikia sudaryti 
tokią tarptautinę situaciją, kad baimei pagrindo nebelik-

Kas Ką Rašo ir Sako
FAŠISTINIAI BANDITAI 
PLŪSTASI IR GRŪMOJA 
KARTUVĖMIS

Menševikų Naujienos su 
pasididžiavimu talpina iš 
fašistinių banditų* leidinio 
“Už Tėvų Žemę” užsipuoli
mus ant Tarybų Lietuvos* 
menininkų. Ypatingai puo
lamas yra žymusis lietuvių 
tautos menininkas ir Lietu
vos operos “tėvas” Kipras 
Petrauskas. Tiems meni
ninkams, kurie padeda Lie
tuvą prikelti iš karo griu
vėsių, grumojama kartu
vėmis.

Štai tie fašistų plūdimai 
ir grūmojimai:

“Atskiro dėmesio verti 
.mūsą mokslo bei meno dar-

Lietuviai pas Urugvajaus 
Prezidentą

Urugvajaus lietuviai šiuo 
metu pastatė savo darbų 
tvarkon didelį uždavinį: 
pravesti plačią kampaniją, 
kad Urugvajaus, vyriausy
bė atšauktų pripažinimą 
fašistinės Lietuvos atstovo 
K. Graužinio ir nustatytų 
diplomatinius santykius su 
Tarybų Lietuvos Respubli
ka. Tuo tikšlu prieš porą 
mėnesių buvo renkami pa
rašai po peticija. Per tą 
trumpą laika vien tik Mon- 
tevidėjaus mieste buvo su
rinkta apie 1,500 mūsų tau
tiečių parašu. Gi vadinami 
socialistai su smetoninin- 
kais savo laiku taipgi rinko 
parašus išstodami prieš 
PPAL Kongresą ir prieš 
Tarybų Lietuvą; iš viso jie 
tesukrapštė apie 90 parašų, 
kurių keliolika buvo gauta 
begėdiškai suvedžiojant pa
rašų davėjus,’aiškinant, jog 
parašai renkami dėl piliety
bės dokumentų išgavimo.

Didžioji mūsų kolonijos 
dalis dar kartą pasisakė su 
kuo eina: apie 1,500 pasira
šiusių lietuvių pareiškė sa
vo valią, kad būtų įpravyti 
smetoninės Lietuvos agen
tai ir kad būtų pripažinta 
mūsų Tarybinė Tėvynė.
Minėta peticija buvo įteik

ta Urugvajaus Respublikos 
prezidentui p. Dr. Juan Jo
se Amezaga, vasario 24 die
ną.
PAS PREZIDENTĄ

Chinijos Studentai
Kaip koks didelis išsiveržęs vulkanas, pakilo Chini

jos didmiesčių studentai. Jie streikuoja ir demonstruoja 
prieš Chiang Kai-sheko diktatūrą. Jie reikalauja būk
lės pagerinimo ir galo civiliniam karui!

Reikia žinoti, kad Šios studentų demonstracijos eina 
Chiang Kai-sheko ^valdomoje teritorijoje. Policijos ir ar
mijos teroras studentų neišgąsdinai

Šis studentų sentimentas gali būti geru barometru 
sprendimui Chinijos liaudies opinijos. z -

Tai dar vienas aiškus įrodymas, kad jeigu ne Ame
rikos parama, Chiang Kai-sheko režimas negalėtų atsi-

Dėl-Korejos . ,
Gerai, kad bendroji Jungtinių Valstijų ir Tarybų 

Sąjungos komisija susirinko ir tariasi. Susirinkimo tik
slas sudaryti Korėjai laikinąją vyriausybę. Perspektyvos 
dėl Susitarimo yra geros.

Abi pusės iš anksto sutiko, kad į laikinąją valdžią 
neprivalo įeiti tos politinės grupės, kurios priešingos 
komisijai ir Maskvoje »padarytai sutarčiai. Dešinios 
grupės jau pareiškė, kad jos nesiskaito su komisija ir 
Maskvos sutartimi. Taip jos, mums atrodo, automatiš
kai išsibraukia iŠ laikinosios valdžios. Ir jeigu ameri
kiečiai komisijoje nesistengs dešiniąsias—faŠistuojančias 
grupes, nepaisant jų priešiško nusistatymo, įpiršti į lai
kinąją valdžią, nesimato priežasties, dėl ko komisija be 
didelio vargo negalėtų tos valdžios sudaryti.

Susitarimo laukia! ne tik Korėjos žmonės, bet visi, 
kurie nori taikos. Glaudus bendradarbiavimas ir susita
rimas dėl Korėjos, suprantama, pataisytų reikalus dėl 
susikalbėjimo Vokietijos ir Austrijos reikalais. Vienas 
geras žygis padeda kitam žygiui.

.Nuskirtą valandą prie 
Valdžios , Rūmų susirinko 
skaitlinga lietuvių kolonijos 
delegacija, kurią sudarė 
virš 50 asmenų, atstovau
jančių pažangiąsias mūsų 
organizacijas. 'Prezidentas 
priėmė delegaciją garbės 
svečių salėje. Įteikus petici
ją su parašų lapais, Prezi
dentas atidžiai perskaitė ir 
pareiškė:

— Urugvajaus; vyriausy
bei yra žinoma, jog čia gy
venantieji lietuviai pasižy
mi savo darbingumu, vie
ningumu ir lojalumu krašto 
įstatymams ' bei tvarkai. 
Jūs šioje respublikoje turi
te visas teisęs naudotis ly
giomis politinėmis, kultūri
nėmis ir tikybinėmis • lais
vėmis, kaip ir visi Urugva
jaus piliečiai. Esat laisvoje 
šalyje, kurioje ateiviai, ne- 
atskiriamaivnuo čiagimių,y- 
ra lygūs .prieš Konstituciją, 
laiduojančia nevaržomai 
vystyti visuomeninę veiklą 
visų piliečių gerovei ir.pro
gresui. fDąrbuokitęs ir bū
kite tqkiais gerbiamais lie
tuviais mūsų , krašte, /ko
kiais buvote iki Šibl. Plačiai 
naudokitės mūsų konstitu
ciniais įstatymais, nes mū
sų akyse jūs esate to' užsi
tarnavę ir to verti.

buotojai. TaL ištisa armija 
bailių ir išgamų, kurie, dre
bėdami dėl savo kailio/ tapo 
bolševikinės p r o p a g andos 
įrankiu. ♦

Tautos lėšomis išmokyti 
dailininkai dabar bolševiki
nius balvonuš paišo, kompo
zitoriai bolševikinėm dainuš
kom meliodijas taiko.. Aukš
čiausiai visų pakilo Kipras 
Petrauskas —■ jis Maskvoje 
“tarybiniai Lietuvos liau
džiai” atstovauja...

Bet daug kuo lietuvis nu
sivylė. Buvo manyta, kad tai 
tautos pranašai, tautos dai- 
niaį, o pasirodė, kad tik tur
gų karoselninkai, meno pro
stitutės. Na, dainuokite, ka
da tauta krauju ir ašaromis 
paplūdusi, — netrūkus, už
dainuos jums vėjais kartuvė

se.” (N., geg. 17 d.).

Pereidamas prie peticijos 
reikalo, Prezidentas pasa
kė:

— Tokiu būdu, jūs pagei
daujate, kad Urugvajus už- ' 
mėgstu kultūrinius, preky
binius ir diplomatinius san
tykius su Lietuva. Šios jū
sų kolonijos pastangos man 
atrodo visai teisėtos ir savo 
vietoj. Šiandien pat aš apie 
tai turėsiu pokalbį su Už
sienio Reikalų Ministru ir 
rekomenduosiu šį reikalą 
naujajam prezidentui.
PREZ. ŽODIS APIE BU
VUSIĄ LIETUVOS 
SANTVARKĄ

Lietuvių delegacijos pir
mininkas drg. A. Vaivuskas 
priminė p. Prezidentui, jog 
Urugvajus tebepripažįsta 
tokį Lietuvos atstovą, kuris 
nebeatštovauja' nei mūsų 
tautos, nei jokios valdžios. 
Dr. Amėzaga atsakė:

— Taip, šiam kiaušiniui 
bereikia tik galutino for7 
malumo. O tas formalumas 
yra visai paprastas: berei
kia senajai Lietuvos val
džiai pagaminti mirimo liu
dijimą, tokį liudijimą, kuris 
išduodamąs mirus bet ko
kiam eiliniam piliečiui. Šis 
formalumas bus galutinai 
atliktas Taikos sutartyse. 
Urugvajui, iš savo pusės, 
nebus jokių kliūčių užmeg
zti ir ’palaikyti kuo drau- 
.giškiausius ryšius su Lietu
vos liaudimi.

Ponas Prezidentas, atsi
sveikindamas, ’pakartotinai 
palinkėjo Urugvajaus lietu
viams tęsti sėkmingą dar
bą šio krašto ir mūsų gim
tosios žemės liaudies gero
vei, remiantis ‘teisingumo ir 
demokratijos dėsniais.

Tokia yra santrauka p. 
Prezidento žodžių laike pa-, 
simatymo su pažangiųjų 
lietuvių delegacija, vasario 
24 d.' Baigiąs atlikti savo 
misiją Prezidentas aiškiai 
pasakė, kaip Urugvajaus 
vyriausybė žiūri į smetoni- 
ninkų agentus. Reikia pil
nai tikėti, ’ jog ir naujasis 
Prezideųtas į>. Tomas Ber- 
reta laikysis tų pačių pažiū
rų ir atkreips dėmesį į mū
sų peticiją, kad nutraukus 
ryšius su tokiais “atsto
vais”, kuriems -reikia išduo
ti “mirimo liudijimą.” '!

" “Darbas”
Washington, j— Sakoma, 

kad Amerikos karo depart 
mientas uždarysiąs pasauli
nę savo šnipų agentūrą. ’

' Japonų valdžia prašo 
$130,000,000 “paskolos” iš 
Amerikos.

Pasiko-
Blan-

Boston, Mass. — Basil 
re bedarbis ‘Emile BĮ; 
chard, 63 mėtų amžiaus

Pirmas Pasimatymas 
Su Amerika

Rašo PALANGOS BIRUTE
(Tąsa)

Bematant prasidėjo ir su
važiavimo programa. Tapo 
išduoti įvairūs raportai. Se
kė diskusijos, tarimai. Pra
dėjo plaukti įvairūs pasvei
kinimai iš arti ir toli nuo 
įvairių organizacijų ir pa
vienių asmenų.

Pasibaigus LLD suvažia
vimui, 8:30 vai. vakaro, 
prasidėjo LDS jaunimo ruo
šiamas balius jaunimui ir 
suaugusiems, Imperial Pa
lace.
Paskutine Iskilmią Diena

Kovo 30-.tą vyko paskutL 
nė iškilmių diena. Gražus 
sekmadienio <rytas. Visi 
Skubinasi į Grand Paradise 
svetainę. Trečias Demokra
tinių Amerikos Lietuvių su
važiavimas čia prasidėjo 
10:30 ryto. Svetainė nepa
prastai graži. Sienos pa
gražintos įvairiais pieši
niais, kurių, reikšmės nesu
pratau. Kaip kurie ir per 
daug atviri.

Atidarant suvažiavimą, 
Stasys -Kuzmickas savo ne
paprastai gražiu balsu už
traukė Amerikos ir Lietu
vos himnus, pianu prita
riant O. Mineikiūtei.

Iš trijų suvažiavimų bu
vo išrinkta po vieną asmenį, 
kurie nuvežė vainiką ant 
Jungtinių Valstijų velionies 
prezidento Roosevelto kapo.

Prasidėjo įvairūs rapor
tai, perskaitomos rezoliuci
jos ir kaimyninių ir tolimų 
šalių pasveikinimai. Kalba 
kalbėtojai įvairiomis temo- 
'mis ir tt. Traukiami pa
veikslai. Renkamos aukos 
Demokratinių - Amerikos 
Lietuvių Centro" darbams, 
Iš anksto sveikinimais ir 
aukomis gauta $2,256.95.

Baigiarhoji sesija — dau
giau meninė. Aido ir Sie
tyno mišrus choras užtrau
kia Amerikos ir Lietuvos 
himnus ir dar keletą gražių 
dainelių, .. vadovaujant Žu
kui ir'Kazakevičiui, pasiva
duojant. Draugės Dočkiene 
'ir Stanevičienė pasaldino 
mūsų širdis padainuoda- 
mos gražiai, sutartinai dvj 
daineles. Jas sekė kvinte
tas, jaunutė francūzaitė ir 
«keturi jaunuoliai puikiai 
padainavo kokias tai juo
kingas dainas, akompanuo
jant V. Hallins. Solistė O.. 
Mineikiūtė ’ taipgi dainose 
puikiai pasirodė. F. Bale- 
vičius žavingai paskambino 
pianu savas kompozicijas. 
Draugės 'Kenstavičiene ir 
Abekienė baigė programą, 
padainuodamos tris daine
les.

Miįtęn Bėriem, Georgia Gibbs ir Clayton (sujTerman) 
Collyer AFL radio programoje protestui prieš ant dar
bininkų sprando kalamus retežius pavidale aršių Taft 
iV Hartley bilių. Abi didžiosios unijų sąjungos, CIO ir 
AFJL, deda visas pastangas išjudinti Amerikos žmones j 
veiklą prieš tuos “Vergijos bilius. »

R. Mižara, padėkodamas 
visiems, užbaigia Trečią 
Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimą.

Diena po 'New Y orką
Geras mūsų draugas J. 

Gužas sutiko mus supažin
dint su gražiuoju ir vilio
jančiu New Yorku. Ištrau
kėm iš Laisvės redakcijos 
J. J. Vilkeliai, J. Lesevi- 
čius, Kilikėvičius ir mūsų 
vadas. Susėdom į požemi
nį traukinį ir bematant, 
galvotrūkčiais atsidūrėm 
tame slauname New Yorke.

Po melsva padange žiba, 
blizga gražūs pastatai, bokš
tai. Jis toks traukiantis ir 
viliojantis, tikras romansų 
pasaulio pilietis! Ne vieną 
širdį jis savo, grožiu ir įdo
mybėmis pavergė, o po 
drauge ir mano.

O, kiek jame vargo ir pra
bangos! Kiek tragedijų ir 
nusivylimų! *Kiek jame kil
nių sielų, kiek žmoniškumą 
pametusių širdžių! Kiek 
jame grožio ir purvo! Tą 
viską tik gabus poetas galė
tų aprašyti.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAšKIAUčIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J
Tel. Humboldt 2-7964

APIE PLEURITĄ, 
APIE ARTRITĄ

Drauge gydytojau, malo
nėkite man paaiškint, kas 
tai do liga pleuritas (“pleu
risy”) ir kaip ją gydyt? Ir 
kas tai yra artritas (“arth
ritis”), kaip jį gydyt? Bū
siu labai, dėkinga. Jūsų pa
žįstama.

Atsakymas.
Pažįstama? Įdomu. O ko- 

dėlgi Draugė nepasisakėt 
vardo? 'Būtų buvę lengviau 
susiorientuot. Bęt pabandy
siu ir be to, /nors ir labai 
paviršium, tik rupiais bruo
žais. ,i , < r

Pleuritas tai plaučių ap
velkamųjų plėvių uždegi
mas. Plaučių paviršiaus už
degimas. Plaučiai aptraukti 
slidžia, glūdžia plėve. To
kie patys slidūs pamušalai 
iškloti krūtinės viduj. Kai 
žmogus kvėpuoji, tai 'tau 
plaučiai tai išsipučia ir vėl 
atslūgsta, be jokio trinimo- 
si į krūtinės vidaus sienas;

Panašios slidžios plėvės 
ąpvelka ir širdį, ir skilvį, 
ir žarnas, ir liaukas.

Pasitaiko, kad nuo kokio 
parazitinio (bakterinio, vi
rusinio) apsikrėtimo, plau-

Pirmiausiai nutraukėm 
pas auksčiausį bildingą 
New Yorke, Empire State 
Building, kuris turi 102 
aukštu. Užsikėlus aukštyn, 
žiūrint į miestą, sudaro to
kį gražų vaizdą, tarytum 
kokia gražiausioji svajonė. 
Žmonės lyg mažyčiai musu- 
lėliai juda ties žeme.

Išėjus iš to aukšto, gra
žaus pastato atsisveikinom 
su savo bendrakeleiviais ir 
nukeliavom mes tik du su d. 
Gužu.

Užėjom į Rockefeller Cen
ter. Gražus, moderniškas 
namas. Prikrauti langai 
įvairių prekių, o. sienos pa-, 
puoštos gražiausiais pieši
niais. Atrodė, ką piešėjas 
įsivaizdavo, tą nupiešė. Ki
tas paveikslas, rodė, , kad 
piešėjas buvo nepergalimos 
aistros paveiktas.

Tik skersai gatvę perėjus 
matėsi padaryta graži čiuo
žykla. Aplink suolai, gė
lės ir maži medeliai. Ten * 
pat puikus moderniškas 
restauranas, pilnutėlis žmo
nių. Jaunutė graži mergytė 
ant suolelio dėjosi skeitus, 
rengėsi čiuožimui.

Ties ta pat vieta matėme 
ir Radio City. Tai gražiau
sias teatras didingame 
New Yorke.

(Bus daugiau)

čių plėves pagauna uždegi
mas. Pleurinės plėvės tada 
pabrinksta, parausta, susi
jaudina. Kvėpuojant, duria 
krūtinėje, aštriai skauda, 
neduoda atsikvėpt. Tatai ’ 
vadinama sausuoju pleuri
tu (“dry pleurisy”).

Kai kada iš tų įdegusių 
plėvelių’ susidaro skysčių’ į 
krūtinės tuštimus. Tatai 
vadinama anglaiškai “pleu
risy with effusion.” Tie 
skysčiai esti iš pirmo tyri, 
perregimi. Ilgainiui gali pa
sidaryt drumzlėti ir pūliuo
ti — “empyema”.

Gydymo planas eina su- 
lyg ištyrimo ir diagnozo re
zultatais. Atseit, sulyg tuo, 
kokios būtent bakterijos 
padarė tą plėvelių įdegimą. 
Dažnai penicilinas permuša 
apsikrėtimą ir padeda iš
gyt. Kai kada sulfatiazolis, 
sulfapiridinas ar kitokie 
sulfa preparatai daug ką 
padeda. Bet su tais sulfa 
vaistais reikia atsargiai.... 
Jie ir kraują gadina ir or
ganus ,tai netaip, kaip peni
cilinas, kurs tokių pavojų 
neturi.

Artritas — tai senoviškai 
.vadinamas * reumatizmas, 
narių įdegimas. Artritas es
ti staigus —-aštriosios for
mos .— su karščiu, tinimu, 
skausmu, Viso kūno apsilpi- 

Paprastai ‘aštrusis ar
tritas ir pereina greičiau. 
Bėtf neretai palieka kokių li
guistumo nuosėdų. Vis tai 
bakterijų padaras, susijęs 
su tonsilių ir gerklės įdegi
mais, su influenzomis, slo
gomis.

; Įsisenėjęs artritas—rheu
matoid arthritis, arthritis 
deformans — labai nuobodi 
ir atspari liga.

Ir iš viso, artritų gydy
mas nėraxgriežtai apsklem- 
btas, nes tatai priklauso in- 
dividinių susirgimo priežas
čių. *

Nuo panašių ligų geriau 
iš anksto apsisaugot jų iš
vengt. Ir čia daug padeda 
bendrosios higienos taisyk
lės •— geras paprastas mai
stas, vitaminai, saulė, gry
nas oras ir t.t. >

mu.

------ ------------ ——2-ras puslapis 
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Tarybinėse Respublikose
Rašo A. Vienuolis-žukauskas.

Lietuvos Tarybinių Rašy
tojų Sąjunga nutarė pasių
sti į broliškąsias respubli
kas keletą savo rašytojų 
vietoje susipažinti su lite
ratūros ir meno reikalais. 
Tą garbingą pareigą atlikti 
buvo pavesta Sąjungos na
riams: pirmininkui Petrui 
Cvirkai, “Literatūros ir 
meno” laikraščio redakto- 
rui Albinui Žukauskui, ra
šytojui Juozui Paukšteliui 
ir man, A. žukauskui-Vie- 
nuoliui. Nežinau, kaip ki
tiems draugams, bet kai 
man, tai toji kelionė žadė
jo daug gražių įspūdžių, 
pergyvenimų ir atsimini
mų; juo labiau, kad iš pat 
pradžių turėjome vykti į 
Maskvą, pasisvečiuoti pas 
TRSR rašytojus, o iš ten— 
pas tolimojo Kaukazo res
publikų rašytojus. Maskvo
je prieš pirmąjį pasaulinį 
karą aš esu gyvenęs 11 me
tų, o Kaukaze 4 metus. 
Kaukaze gyvendamas, aš 
ir rašyti pradėjau.. Pirmas 
mano rašto darbas buvo 
1904 metais korespondenci
ja iš Tifliso, kurią pasiun
čiau “Lietuvių Laikraštin” 
tuometiniame Peterburge.

Aš tik apsidžiaugiau iš 
tokios kelionės.

Spalio mėnesį 12 dieną 
mes 4 rašytojai ir išvyko
me iš Vilniaus traukiniu iš 
pradžių į Maskvą.

Gražios kalnuotos ir įvai
rios mūsų sostinės apylin
kės, ir žiauriojo karo pada
riniai ne taip jau baisiai jas 
subiaurojo. Kaip pačiame 
Vilniuje, taip ir jo prie
miesčiuose nemaža pkupan- 
tų 'vokiečių sugriautų na
mų, išsprogdintų valstybi
nių pastatų, bei šiaip ,su- 
biaurotų vietovių; bet jau 
netaip baisiai, kaip kad 
mums teko pamatyti tary
binėje Baltarusijoje, pra
važiuojant jos sostinę Min
ską ir dar toliau į rytus, 
tarp Smolensko ir Viąz- 
mos. t

Mūsų Vilnius smarkiai 
sugriautas, bet vis dėlto jo 
namų nors sienos ; stūkso, 
kad ir be langų, be lubų, 
be durų. Minsko tik centre 
pastatai užsilikę. Smolens- 

, ko miestas stačiai su žeme 
sumaišytas^ nelyginant iš
varpytas: čia kyšo iš žemės 
pusė stogo, čia namų pama
tas užverstas ant stogo, ki
tur prasmegęs prarajon vi
sas pastatąs, o ant to pas
tato užmestas kitas pasta
tas; arba bendro chaoso 
krušoje kažkokiu būdu lai
kosi pakrypusi cęrkvelė,nu- 
vožtu kupolu, suplotais var
pais. Kitur vėl. iš “Kurga- 
no” kyšo kokio nors pasta- 

** to stogas ar siena. Pasitai
ko ir stebuklų: tarp laužo 
ir griuvėsių yra išlikusių ir 
visai sveikų namų ir name- 
liiį ir dabar jau gyvenamų. 
Ir atrodo jie bendrame 
griuvėsių chaose, it iš” iš
gąsčio dar neatsipeikėję. 
Pasitaiko ir tokių pavienių 
buvusių pastatų, kurių nei 
ugnys nesuėdė, nei geležinė 
kruša nenušlavė, o jie patys 
nuo oro spaudimo subyrė
jo.

Mūsuose stebisi, kad jau 
nuo karo pabaigos s suėjo 
dvieji metai, o krašte vis 
dar jaučiama sunkumų. Ir 
nesupranta, kad vien tik 
norint išvalyti nuo karo pa-, 
darinių laukus, išrankioti 
visas minas, skeveldras, ne
sprogusiu^ žemėsna persi- 
rausu> i us šovinius ir visus 

gelžgalius, padaryti dirvą 
vėl tinkamą arti ir sėti — 
reikia padėti milžiniškų pa
stangų, darbo ir energijos. 
Daug valstiečių dar ir da
bar gyvena laikiniose žemi
nėse, nors nauji iš' dirbtu
vių atgabenami standarti
niai namukai visu pakelio 
ruožu auga, kaip grybai po 
lietaus. Ypač mums gražų 
įspūdį padarė išaugęs tokių 
standartinių namukų išti
sas Minsko darbininkų 
priemiestis. Namukai be
veik visi vienodo„ didumo, 
vienodo talpumo su dauge
liu langų į saulės pusę; sa
ko, viduj ir su tam tikrais 
nematytais pato gurnais. 
Prie kiekvieno namuko pa
liktas bemaž pusės hektaro 
žemės sklypas, daržas, vie
nas kitas tų sklypų jau ir 
medeliais apsodintas.

Juo arčiau į ,Maskvą, juo 
daugiau ir daugiau matė
me tokio tipo standartinių 
namukų. 1 .

Prieš pirmąjį pasaulinį 
karą aš, kaip sakiau, buvau 
gyvenęs Maskvoje 11 metų 
ir gerai pažinau kaip patį 
miestą, taip ir jo apylinkes, 
ypač vasarvietes. Dabar gi 
stačiai nustebau, kaip pa
mačiau, kad tos vasarvie
tės, dešimtys kilometrų ra- 
dijusu nuo miesto yra su- 
siliejusios su Maskva. Tų 
vasarviečių parkai, sodai, 
aikštės paliktos ne tik ne
paliestos, bet dar labiau iš
plėstos ir pagražintos, pa
gražintos bulvarais, skve
rais, gėlynų kliombomis ir 
apstatytos valstybės vyrų 
statulomis, paminklais. . O 
apie tas aikštes stūkso fab
rikai, dirbtuvės, sandėliai, 
cechai, darbininkų koloni
jos. Gatvės asfaltuotos, su
sisiekimas su miestu ir 
priemiesčiais tramvajais, 
autobusais, troleibusais... 
Gyvenimas verda kaip ir 
pačiame mieste. Nuo vasar
vietės Kuncevo iki kaimelio 
Fili plyno lauko visai ne
bėra, o pačiame Fili, kur 
1812 metais Kutuzovas vie
noj lūšnelėj tarėsi su savo 
generolais apie Maskvos li
kimą, dabar priversta, prij 
statyta 1Q-12 aukštų namų, 
ir toji istorinė vasarvietė 
jau nebe kaimas, o Mask
vos priemiestis.

O štai ir pati Maskva, 
Baltarusijos stotis; seniau 
ji buvo vadinama Bresto 
stotimi. Stotis toji pati, bet 
kaip ji praplėsta, padidin
ta, atnaujinta ir išgražinta; 

Išmestas iš namu, John N. Meyers bando lietsargiu 
pavaduoti stogą ant savo galvos, šuniuko ir nors dalies 
rakandą. Bet tas neįmanoma “vėjuotoje” Chicagoje ar 
bile kur kitur. Jį išmetęs'savininkas ir valdžia, žinoma, * 

, del to neturi jokio nemalonumo, nes tai'atlikta vardan
“laisvosios prekybos.” *

o apie stotį — nauji namai- 
milžinai. Čia pat įėjimas, į 
metro. Važinėjausi. /Pary
žiaus metro, gėrėjausi Ro
mos e miesto '' susisiekimą 
centriniais patogumais, bet 
nieko gražesnio ir nuosta
besnio už Maskvos metro 
niekur nesu matęs.' Pirmu-, 
čiausia metro patalpos, tai 
ne paprastos galerijos, o me
no galerijos: sienos marmu
ru išklotos, pasieniais — į- 
žymiausiųjų , m e n i n inkų 
skulptūromis, paveikslais 
išgražintos; marmurinėse 
lentose aukso raidėmis did
vyrių vardai įamžinti, kitur 
valstybės vyrų istorinių 
kalbų ištraukomis, posa
kiais, aforizmais; devizais 
išmarginta. Kiekviena ga
lerija kitokios spalvos mar
muru išklota, kitokio4' sti
liaus, kitoki papuošimai, ki
toks apšivetimRS. Šilta, jau
ku, patogu. Žmonių regis, 
kad jie ką tik iš šimto kino 
teatrų. Nusipirkęs bilietą 
už 40 kapeikų viena kryp
timi gali važiuoti per visą 
Maskvą; kur išlipti, kur 
persėsti — visur parašai, 
nurodymai, kad ir mažai 
raštingas žmogus nepaklys
tų. Be to, kiekvienoj galeri
joj yra informacijų biuras, 
laikraščių kioskas, minera
linių vandenų bei šiaip už
kandžių parduotuvė, teatrų 
bilietų kasa ir šiaip patogu
mai.

v Požeminiai traukiniai ry
tą ir apie pusdienį, kai tar
nautojai eina į tarnybas ir 
grįžta iš jų, kursuoja kas 
dvi minutės. Piliečių įsėdi
mas ir išsėdimas neužtrun
ka nei minutės. Pagal tvar
ką požeminiuose trauki
niuose įeidami visi laikosi 
kairės pusės, o išeidami vi
si dešinės. Kas mane ypač 
nustebino tose požeminėse 
galerijose. *-•

i -1
Maskvos, senosios Mask

vos aš neberadau, ar nebe- 
pažinau; ' taip ji per tuos 
tris stalininius penkmečius 
pasikeitė ir' išaugo aukštyn 
ir platyn; kad kitų gatvių 
ir aikščių ir nebeatrast, y- 
pač jos centre ir naujų fab
rikų rajone. Ne tik pačios 
gatvės ir aikštės pasikeitė, 
bet ir jų pavadinimai pasi
keitė. Taip antai buvtisi 
Tvero, dabar Gorkio gatvė 
pasikeitė iš pagrindų; se
nieji, anais laikais / patys 
gražieji ir prabangiškieji 
namai,, atstumti ketiasder 
šimt metrų atgal arba ir

s
Vyrai susidomėję motery blauzdomis! Argi? Tikra tiesa. Čia matomieji William 

Smith, CIO American Federation of Hosiery Workers finansų sekretorius ir de
legatas Clarence Pollard klausosi. O CIO Textile Workers Unijos vice-preziden- 
tas Roy Lawrence kalba 35-tai rdetinei konvencijai. Buvo užgirta 13-kos centu va
landai mokesties,priedas. Ir priimta rezoliucija kooperuoti su fabrikantais įkalbi
nėjime moterims nevaikščioti nuogomis blauzdomis. Vargiai juos galima už tai 
kaltinti. Jų unijistams bus daugiau darbo. Taigi, dabar girdėsime daugiau apie 
gražumą ir madnumą dėvėti kojines. Bet, jeigu moterys mažai uždirbs, o kojinės 
vis bus brangios, kojinės liūdnai stalčiuje lauks rūdensi

LOS ANGELES, CAL.visai sugriauti, o jų vietoje 
pastatyti nauji namai 10,- 
12 aukštų, modernūs pasta
tai, ir vis su pagražinimais, 
balkonais, bareljefais, ko
lonomis, statulomis... Kiek 
daug tokių naujų gatvių ir 
tokių didelių prabangių na
mų!

Daug Maskvoj yra teat
rų, kasdien keliolikoje sa
lių esti, koncertai, paskai
tos, mitingai, susirinkimai, 
pasitarimai.

Visas valandas skiriame 
teatrų, muziejų, koncertų, 
meno galerijų, įvairių paro
dų bei šiaip įdomesnių vie
tų lankymui.

Pirmučiausia apsilankėm 
į Maskvos Tarybinių .Rašy
tojų posėdį, nėr kurį susipa
žinome su Sąjungos pirmi
ninku Ą. Fadejevu, buvusiu 
pirmininku Tichonovu, Si
mono vu, Gorbatovu, ir dau
geliu kitų rašytoju. Nuo to 
laiko ir tuo pačiu tikslu, 
kaip ir mes buvo atvažiavę 
į Maskvą ir kitų broliškųjų 
respublikų rašytojai; susi
pažinome ir su jais, ir, ap
skritai, visas pirmutinis 
Posėdis buvo skirtas atvy
kusiųjų svečių garbei ir su
sipažinimui.

Labai malonu įspūdį 
mums padarė kaip naujas 
TSRS rašytojų sąjungos 
pirmininkas A. Fądejevas, 
taip ir jo pirmtakūnas Ti- 
chonovas ir kiti maskviečiai 
rašytojai. Pasirodė, jie apie 
mūsų pasisekimus ar nepa- 
sisekmus žino daugiau, ne
gu kad mes iki tol žinojo
me ką nors apie armėnus, 
gruzinus, azerbaidžanus ir 
kitų respublikų rašytojus. 
Žinojo jie ir mūsų pavarde’s 
ir mūsų veikalų pavadini
mus bei .turinį. A. Fadeje- 
vas sveikino mus, kaip nau
jos , tarybinės respublikos 
rašytojus. Linkėjo mums 
laimės, pasisekimo ir žadė
jo ir 'savo paramos.

Pasisakėme ir mes. Pasi
sakė ir kitų respublikų at
stovai, ir visas susirinkimas 
praėjo labai jaukioj, labai 
draugiškoj ir,. nuoširdžioj 
nuotaikoj.

Paskui aplankėme Rašy
tojų' Namus, jų biblioteką, 
valgyklą, vaidinimų ir susi
rinkimų sales ir- bendrabu
tį. Rašytojų Namuose .turi 
savo atskirus kambarius, 
kur niekieno netrukdomi 
gali padirbėti, savo temas 
apmąstyti, su draugais, pa
žįstamais aptarti, pasima- 

’tyti. Jų patarnavimu^ pa
siuntiniai, radijas, telegra
fas, telefonai, pianinai,, 
sporto bei pramogų aikšte
lės, knygų ir' rašomosios 
medžiagos krautuvė. '

(Bits daugiau) '

PAS LIETUVIUS IR 
TARP LIETUVIŲ

Apie 3 metai atgal čia ap
sigyveno dd. Kunskiai iš Chi- 
cagos. Tykūs, ramūs, malo
nūs žmonės. Los Angeles iš 
karto jiems patiko ir tuojau 
jie parsikvietė du savo žentus 
ir dvi dukteris su dviem anū
kais.

Neėmė ilgai Los Angeles 
pirmeiviams susipažinti su 
draugais Kunskiais. Būdami 
pirmeiviški, susipratę žmonės, 
jie tuojau pradėjo visur su 
mumis dalyvauti. Laikui bė
gant meš patėmijom,.. kad ir 
Kunskių abu žentai ir dukte
rys buvo aktyviski veikėjai 
Chicagoje LDS kuopoj. Mes 
tuojau pradėjome manyti, 
kad. jie yra puikūs žmonės, 
ir mes neapsirikome. Dabar, 
susitvėrus angliškai kalbančių 
LDS 205 kuopai, vienas 
Kunskių žentas, V. Bogdol, 
puikiai nuaugęs, tykaus bij- 
dp, yra 205-tos kuopos pir
mininkas. Jo moteris Jane 
Bogdol visuomet linksma, ma
lonaus veido lietuvaitė, ,yra 
finansų sekretorė. Jiem dar
bas gerai sekasi' su- pagalba 
A. Petrovich. Jie jau turi 
naujoj kuopoj 44 narius ir 
-virš $300 ižde.

Al Casper, antras Kunskių 
Žentas, yra kuopos kores
pondentas ir labai gabus prie 
scenos: sutaiso ir veda pro
gramas gabiai. Jo itfoteris, 
antra Kiinskiūtė, pe’r kokį 
laiką nesveikavo, bet dabar 
jau ateina į parengimus ir at
rodo gana gražiai. Taigi ir 
Al dabar daug smagesnis. ,

Kita pavyzdinga šeima gy
vena Inglewood, tai yra 
Mokslaveskų (Mays) šeima, 
kurios penki priklauso prie' 
LDS. Glęria, vienturtė jų 
duktė, yra užrašų sekretorė 
205 kuopos. Matytumėt -jos 
pakvietimus į susirinkimus 
kokius artistiškus ji' išdaro. 
Dalyvauja programose ir 
skambina pianą. Joe, jos 
brolis, gabus vyrukas, ypatin
gai rodyti krutamus paveiks
lus. Nėra to susirinkimo LDS 
205 kp., kad viską atlikus jis 
neparodytų įdntnių paveikslų. 
Jis žino kaip gauti filmas ir 
mašiną be jokių iškaščių.

Visa Mokslaveskų šeima 
dalyvauja paren'gimuose, tik 
vienas Edwardas biskį išsi
skyręs; jį mažai kada mato
me.

Drg. Leo Lęvanas, 205-tos 
kuopos - iždininkas, aukštas; 
tiesus, užbaigęs aukštą che
mijos mokslą. Eina gandai, 

.kad rengiasi apsivesti1. Visi 
dabar laukiame didelio poki- 
lio.

Leo yra vyresnis sūnus mū
sų gerų draugų Levanų. Jo 
motina mus čia linksminą;, pei* 
daugelį metų su savo gražiom 
dainom. Tėvas; Ig. Levanas, 
irgi geras veikėjas.

Al Petrovich, aukštas, > tie
sus vyras,, pereito karo vete-1 
raitas, V™ 205 kuopos orga

nizatorius. Dabar jis jaučiasi 
dar didesnis, sumušęs visą 
Ameriką gavime naujų narių 
į LDS. Kaip žinom, jis jau 
turi 21 narį.

Ch. Levišauskas rūstaus bū-\ 1 , 
do,, stiprąs vyras; apie jį 
daug rašyti bijau, nes su juo 
tenka būti atsargiomis. D-gė 
Levišauskienė vidutinio ūgio, 
malonaus būdo moteriškė, 
daug veikia mūsų organizaci
jose pardavinėdama literatū
ra. Ji visuomet linksma. €

A. Talandzevičius tai vis 
taip vienokiai talanduoja 
tarpe visų ir visur. Draugės 
M. Prūsienė ir M. Lelienė 
daug dirbo dėl Sovietų Są
jungos -siūdamos drabužius. 
Pagirtinos moterys.

1 Draugai Walter ir Mary 
Railai labai myli saulę. Juos 
visuomet gali patėmyti sude
gusius nuo saulės. Jie mėgs
ta lankyti tokias vietas, kur 
daugiausia saulės galima gau
ti. ‘ .

G. Bulota su Lillian šara- 
paite, dabartine Bulotiene, 
daugiausiai laiko praleidžia 
su savo mažu Bulotuku, bet 
Gediminas vis dar myli pasi
nėręs kokią 10-15 piėdų po 
vandeniu žuvauti. Jis pagau
na tokių žuvų, kurios nei į 
tinklą nelenda, nei ant kablio 
riesikaljina. Jos pusėtinai 
brangios . Bet Gediminas sa
ko, kad jam.jau nusibodo jas 
valgyt, nes jis dažnai tų ska
nių žuvų prisivalgo.

Ch. ir, Ant. Marcinkai, par
davę ūkį Oregone, vėl apsigjv 

Trūkstant namuose vietų žmonėms, susiduria su trū
kumais ir naminiai gyvuliukai. Šis šunelis žiūri į bena
mę katytę. Bet kad pas jį jau pirmiau pribuvo yiena to
kia gyventoja, tad antrosios nebeįsileidžia, atsako jai— 
trūksta vietps.
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vend jLos Angeles . Iš karto 
jautėsi nesmagiai, bet dabar 
Ch. Marcinkus vėl pradėjo 
dirbti, sako, kad vėl miega ir 
valgo gerai ir gali kalbėti ir 
juoktis. Iš pradžių to negal 
Įėjo padaryti. Nors gyveni
mu jam nėra reikalo rūpintis, 
jis turi užtektinai skarbo, 
bot žmogus dirbęs visą gy
venimą negali' nusiraminti. 
Atrodo, kad turtingam neuž
simoka būti, geriau eiti su 
didžiuma, tarpe visų ir su vi
sais.

Metai* ar daugiau atgal čia 
apsigyveno draugai Peters iš 
Chicagos. Puikūs, draugiški 
žmonės. Pagelbsti veikime, 
ypatingai jeigu prisieina rei
kalas su mėsa. Leo Peters, 
kaipo buČeris, gerai tą biznį 
supranta. O d-gė Peters yra 
gera .gaspadinė. Tik nese
niai teko valgyti jos gamintą 
sūrio babką (cheese cake). 
Tai bent skanumėlis!
• Neseniai Čia pribuvo Alvi- 
nai iš Detroito; puikūs dar
buotojai mūsų judėjime.

Visi Čia žino, kad draugė 
Ona Bernotienė yra nenuilsk 
tanti veikėja visuose klausi
muose, bet dabar aš turiu 
pasakyti, kad ir G. Bernotas 
pradėjo gana gerai darbuo
tis. Jis priklauso prie cho
ro, padeda parengimuose 'ir 
gavo vieną naują narį į LDS 
35 kuopą.

J. Robinson apsivedė su d- 
ge Aukštiene iš Stockton, Cak 
Tai dabar kaip pavasarį 
paukšteliai leidžia “medaus 
mėnesį.” Mes visi velinam 
jums gero pasisekimo, jūs ge
ri žmonės. •

D-gė N. Petrulienė, LLD 
145 kuopos pirmininkė, gerai 
visiems žinoma* veikėja, pra
dėjo'atsivesti su savim ir Pete 
Petrulį. Pirmiau ateidavo 
dažniausiai viena. Gerai da
rai, drauge, kad nepalieki 
Petro. Jis yra fine žmogus, 
visi nori jį matyti'.

D-gė šlezariūnienė yra vie
na iš profesionališkų gaspa- 
dinių čia, Los Angeles’e. Jei
gu kam prisieina koks keblu
mas su maistu, tai šaukiasi 
prie jos, o ji visuomet iš- 
gelbsti.

D-gė Paulikonienė nepa- 
senstanti moteris. Virš 20 
metų kaip ją pažįstu, ir ne 
tik aš, bet ir visi sako, kad ji 
nei biskį neatsimainiusi.

Šį kartą užteks. Vėliau pa
rašysiu daugiau apie Los An
gelės lietuvius. R—ka.

BOMBA TRAUKINYJE
Oklahoma City. — Spro- 

go bomba keleiviniame • San
ta Fe geležinklio traukiny-, 
je f suardė pusę vagono, bet 
tik truputį sužeidė tris as
menis.
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-FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis
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Paraše Petras Cvirka

Nmrfi, N. J.

(Tąsa)
Tuo tarpu, beslenkant Sungailai su 

svečiais prie šunų miestuko, iš Sungailų 
namų išguro atsilapojęs kailinius teisė
jas, o paskui jį strapaliodamas ant vie
nos kojos atsirado ir mokytojas Barniš- 
kis. Jie buvo taip pat vienplaukiai ir, 
kiek galima spręsti iš jų įšilusių veidų 
ir. keisto pasisveikinimo, čia jau jie tu
pėjo gal nuo praeitos dienos, laukdami 
medžioklės, o gal po truputį ir vaišinosi.

Visi susispietė ties Šunų miestuku. 
Tikrai tai buvo retas įtaisymas. Čia tę
sėsi eilė apie trisdešimt būdų, nudažytų 

• įvairiomis spalvomis. Kiekvienoje būdo
je buVo stiklinis langiukas ir priešaky
je—šunų vardai. Taip vienur buvo už
rašyta: Hektor, III. Aukso medalis 
Žetnės Ūkio Parodoje. Prie kitos: 
Paukštinis Zinger - Fuchs, karalienės 
Wilhelminos veislė; prie ketvirtos: Ka
valeristas, — epagneulis; Lakūnas, — 
Vokiečių Štichelhaaras; Rišelje,-—pran
cūzų bule tas; Desdemona-italų spinonas 
Ir tt. ir tt. Pats Sungaila skaitė šuhų 
vardus, gyrė garsią giminę ir aiškino jų 
nuopelnus.
• .<• , «

Sungaila gerai atsiminė, . kiek kuris 
kiškių jam bemedžiojant pavarė, kiek 
ančių iš durpynų ir pelkių ištraukė, o 
vieną parodė, kurio net fotografija buvo 
įdėta keliuose Lietuvos bei užsienio , laik
raščiuose, kaip pasižyminčio nepapras
tomis kojų ir uodegos ypatybėmis. Iš pa
žiūros šuo buvo kaip ir kiekvienas šuo, 
bet tik geriau patyrinėjęs galėjai atrasti 
ant pat uodegos galo didoką, sukietėjusį 
gumbą, apžėlusį visai kita plaukų spalva.

Sungaila, norėdamas atkreipti dėmesį 
j tą uodegos galą, pasisakė tik ypatingai 
ilgų, jam vienam žinomų, bandymų ir 
kergimo paslapčių dėka, pavyko išgauti 
tokią veislę, kuri būsianti dabar vienin
telė visame pasaulyje. Tai veislei jis ir 
vardą davęs: Lietšun, kas reikštų kaip 
ir grynai lietuvišką šuns kilmę.

Dėl tų bandymų ir kergimų, Sungai
los šunų veislės taip buvo sumaišytos, 
kad geras specialistas ir grynai aristo
kratiškų šunų kraujo tyrinėtojas, gal 
būt, tikrai nebūtų radęs čia nė vieno se
terio, buleto, išskyrus tik skambius var
dus būdelių sienose, bet kažkokią mišrią. 
gaują ir porą paukštinių. Tie neatsky
rė vištos nuo kurapkęs ir lygiai smagiai 
pjovė pagriebę naminę žąsį, kaip ir lau
kinę.

Neskubėdamas svečių kviesti pas save, 
Sungaila sumanė parodyti nepaprastus 
šuhų dresiravimo atsiėkimūs. Jam su
švilpus, turėjo visi šunes atrasti savo 
būdeles ir jose pasislėpti. Tarp kitų nu
merių jis išsikvietė vieną sulysusį, mar
gą šunelį irj virvute užrišęs snukį, kad 
tasai begalėtų prasižioti, parodė, kaip 
šuo kankinasi; norėdamas su surištu shu- 
kiu praryti lašinių bryzelį. Netrukus, 
po pirmojo numerio, ėjo antrojo eilė: šei
mininkas lašinių bryželį užrišo ant tos 
pačios vifVūtės ir davė šuniui suėsti. Kai 
tik šuo spėjo tai padaryti, Songaila 
truktelėjo virvutę ir lašiniai vėl buvo iš
traukiami. Visa tai rodydamas Suhgai
la pats kvatojosi susiriesdamas, o pas-- 
kum, šun| išvadinęs kvailiu, paspyręs ko
ja, liepė jam eiti gulti. į

čia pasišaukė naują nusišėrusį šune
lį, kuris vadinosi, Hektoru? Dabar pra- 

/ šeši burmistro leidžiamas nuimti, jam ke
purę. '

Hėktot! Hop!—suriko šuneliui, ir 
tasai visu smarkumu šoko Dirgelevičiūi 
ant galvos, nuplėšdamas he tik kepurę, 

Į bet ir jį patį išpaišydamas purvinomis 
letenomis, r *

—Atsiprašau, ponas Dirgelevičiau... 
JūsU nesužeidė? Na, matot! Ne šuo, o 
inteligentas! ' '

Būrmistrui nors ir nepatogūs buvo to
ki bandymai, bet vis dėlto juokėsi pb- 
draugei su graboriumi, žiūrėdamas nau-^ 
jo šūniško mokslo.

— Hektoras, kiškį!—Spėjo Sūngaila 
surikti, pirštu tolyn rodydamas, ir šuo 
bematMht, pabrukęs uodegą,' išsitiesė, 
kaip ilgas.
• —Matote! Pūtė—papūtė, ir — nėr! 
Jeigu dabar nesušvilpčiau, padvės—o po

— Šiur! — smagiai atsikvėpė ameriko
nas,—Bruklino teatre mačiau šunį, ku
ris eiles rašė. ( ,

Visi pasijuto staiga nepatogiai. Gra
borius nieko blogo nemanydamas, patai
kė tiesiog Sungailai į širdį, kuris taip 
pat eiles rašė. ■ '

Burmistras kalbą norėjo pakreipt į ki
tą pusę:

—Joukun, ir aš be šuns negaliu gy
venti : • t

—Trečia diena prieš medžioklę ėst 
neduodu. Pikti pasidarė. Jie man -kas
dieną veršį suėda! Nupirktumėt kelis, 
ponas Krukai! Amerika tokių tikrai ne
matė!

f • »

Frankas pasižadėjo kitą kartą nupirk
ti kelis šunis. Bendrai Frankas niekur 
neprieštaravo^' viskuo stebėjosi ir rodė 
didelę pagarbą naujiems, lietuviškiems 
draugams. Jis tik klausiriėjo, ar kar
tais šunienos nevalgo, koks gali būti biz
nis, jeigu šunį nupenėjus parodyt Lietu
vos parodoje.

—Geras šuo; — geriau, kaip blogas 
draugas. Žmogus tave apsuks,—o šuo 
apsaugos. Mano šunes parodose pirmus 
prizus ima. Pigiai atiduosiu tris ponte-4 
fiu£ Šunį turėsi—pačios nereiks. Na, 
ponas Krukai? — juokavo Sungaila.

Du medžiotojai, pilname pasiruošime, 
o taip pat pora skersų svečiu, riedėjo 
link naujų ūkio .įvairenybių.

—Dabar parodysiu jums, ponas Kru
kai, karves. Iš tokių karvių ir pieno ne
neik. Dėl gražumo galima laikyti.

Karvės taip paū turėjo savo namus, ne 
bet kokius, o daug puošnesnius už visus 
kitus trobesius. Čia amerikonas galėjo 
išsižioti, o ne vienas Sungailos kumetis ir 
pavydėti šiems melancholiškiems, ra
miems gyvulėliams tokio gyvenimo. Sun
gailos karvės turėjo šiltą ir šaltą'vande
nį, kiekvienai po kaklu kabojo ypatinga 
knygutė,-kaip ir pasas, kuriame buvo su- 

* rašoma viso karviško gyvenimo smulk
menos. Taip suinteresuotieji ūkio lanky
tojai galėjo išskaityti pastabas apie kar^ 
vės pieningumą, jos apsiteliavimą, o taip 
pat meilužio priėmimo diėną.

Atskirame tvarto prieangyje, kurį 
Sungaila įruošė ekskursantų ir svečių 
patogumui, buvo užvesta knyga, į kurią 
atsilankiusieji brėžė savo patirtus pavyz
dingoje karvidėje įspūdžius, pastabas bei * 
kitokiūs nusiteikimus. Taip pirmame 
puslapy įrašyta eilėraščio formh, kaip ir • 
šūkis:

Tik per karvę, >tik per kiaulę,—
Užtekės kita mums saulė!... t

—Čia, pats ministeris įrašė. Paklau-' 
sykite, ką apie karves jis sako: Pono 
Sungailos vedamu ūkiu giliai sužavėtas. 
Daugiau tokių ūkių, tokių gyvulių! Po- 
naif galit ir patys šį tą pabrėžt. ‘Kai 
piltią prirašys — atspausdinsiu. Pirma 
tokia knyga buš pas mus!

Suhgaila, šį bei tą parodęs, gal būtų > 
svečius vadinęs ir užkąsti, bet' Krukas 
prasižioję, girdamas, kad tokią fermą ir 
Amerikoj galima rodyti. To Sungailai ir 
tereikėjo:

—Na, jeigu taip,—einam, aš jumis—į 
mechanikos skyrių!

Didėlėje, be sienų, daržinėje svečiai 
pamatė ne tik garu varomą kuliamąją, 
arpus, akselinę, drėhažą, grėbiamąją, bet 
ypatingai teikėsi Sungaila .svečių dėme
sį atkreipti į jo paties sukombinuotą 
nuostabų išradimą. Toji maširia, šeimi
ninko aiškinimu, galėjo per keletą va
landų sutriuškinti visą tuziną gyvų kar
vių ir iš kaulų bei mėsos, ją suvirinus, 
sUpresayUs, padaryti tokius, blynus, kad 
geresnio jovalo • bekonams ir neišgalvosi.

Taip j'au buvo racionaliai tvarkomas 
Sungailos ūkis, kad pagal gyvulių, javų 
ir maišto produktų kaitias jis galėjo iš / 
karvės padaryti ^kiaulę, o iš kiaulės .Vėl 
kokį nors išradirhą. • • f

—Anglas nehori sviesto—visų karvių 
dėl ekskursijų nelaikysi. Aš į mašiną— 
ir šeriu jų mėsa bekoną. Anglas neper
ka bekono^—aš į mašiną ir’darau tepalą 
ratams. Ką, ponas Krukai; geras iš ma
nęs agronomas! Seniai norėjau kokį 
nors fabriką!... Palauk, parodysiu jums 
elektros roges. Nebaigiau dirbti1.’ Ne
manykit, aš ir inžinierius! '

(Bus daugiau)

Pažangieji Amerikos pilie
čiai (Progressive Citizens of 
Amėrica) gražiai steigiasi ir 
plinta paliai višą šalį. Broliš
kais ryšiais ši organizacija su
sijusi sU NeprigulmihgąjŲ Pi
liečių Lyga (Independent Ci- 
tizens Leagtie).

Niūvarko šios drfeahizacijoą 
skyrius tūri savo nkrių susirin- 
kimūs Eššėk (Hoūse patalpoj, 
Bro&d Si;, netoli nuo Mosque 
ThfeAlffe, antradienių vakarais.

Kokie puikū§ tų pažangiečių 
sūširihkihiai | Gyvi, įdomūs, 
pamokinanti. Visi dąlyviai 
veiklūs, gražiai prasisiekę ii’ 
susipratę politikos, ekonomi
jos ir klasių kovos dalykuose. 
Seka mūsų šalies ir pasaulio 
įvykius ir tinkamai į juos re
aguoja. Paskutiniame mitinge 
(geg. 13 d.) nutarė pasiųsti 
prezidentui Trumanui protes
to telegramas, kad jis atmes
tų priešdarbininkiškus bilius. 
Telegramos pasiųsta bendrai 
nuo viso mitingo, taipgi visi 
iki vieham nariai, susidėję po 
30 c., pasiuntė dar ir savo 
vardais panašias telegramas.

Nariai linksihai raportavo 
iš savo patyrimų, raginant pi
liečius Užsiregistruoti savo 
apygardoj i? būtinai balsuoti 
rinkimuose. Yra, mat, visur 
apsileidėlių molio motiejų, 
kad sau kiurkso kur užkam
pyj ir nieko nepaiso, nesirū
pina pareikšt savo nusistaty
mą tais ar kitais gyvenitno 
iškeltas klausimais. O tuo 
tarpu visokie fašistiniai driež- 
lai,\ net akis išvertę, zylioja, 
renka, papirkinėja sau balsus, 
kad tiktai pervarius visokius 
smaugiamuosius įstatymus.

Miela klausyt tų darbuoto
jų patyrimų. Net paskui ir 
tave suima' didesnis noras 
veikt, krutėt, nesiduot, ne
laukt, kbl tie įdūkę pramonės 
kapitonai ir- ■ imperializmo 
zubrai užmes tau ant sprando 
veržiamųjų įstatymų kilpą.

Po kėlių midučių pertrau
kas ir šurmiilihgų asmeninių 
pasikalbėjimų, ėjo labai įdo
mi klausimų ir atsakymų pa
moka. Buvo užkliudyti BCA 
programos, veikimo ir asme
nybių dalykai, taipgi kongre
so nagrinėjamieji nuostatų 
klausimai, miesto ir valstijos 
politiniai p’osukiai, šios šalies 
ir ūžšiehib ddlitiniai sumeti
mai, taipgi satyros ir jumoro 
visur pąbarstyta apsčiai.

Geriau prasilavinusieji gavo 
ir dovanų — knygų.

Stropiai daromi žygiai pla
čiai ir garsiai .pasitikt Henrį 
Valesą. Henry Wallace kal
bės Niūvarke, tur būt, birže
lio 9 d. Kad jį išgirstų kuo 
plačiausios masės!

Progressive Citizens 6f Am
erica išsivystė iš pirma to, gy
vavusios visa tautine plotme 
Amerikines Lygos Mertb,’ 
Mokslo>ir Profesijų (Ameri
can Leagii'e of ,Arts, Scifences 
and Professions). Tų pažan
giečių organizacijai priklauso 
visos laisvę, įtaiką ir pažan
gą mylinčios jėgos, kurios ne
randa t sau pritinkamos vietos* 
demokratų bei republikonų 
partijoj.

Organizacijoj gyvūbja ir 
veikia bėrtt keli skyriai: Me
no,v Mokslo ir Profesijų sky
rius, Motėrų skyrius, Jauni
mo skyfibs, Biznierių' ’(sfruih 
kiųjų) skyrius. Pats didžiau-

Šias skyrius apima visokių 
darbo šakų žmones. Vipas 
organizacijos darbas vedamas 
stebėtinai gražiai, gyvai, 
agresingai. Taikliai atmuša 
įsiutusios amerikinės reakci
jos antpuolius. Grįžti žmogus 
iš tokių mitingų sustiprintas 
dvasioj, ko vingiau ir viltin- 
giau nusistatęs, visas pagyvė
jęs, atsigavęs!

Šita Pažangiųjų Amerikos 
Piliečių brgapizacija, jeigu 
kaip, gali virsti trečiąja poli
tine Amerikos partija. Sli 
jos veiklos ir taktikos progra
ma sutinka ir demokratinių 
Amebikbš Lietuvių Centras, 
neseniai tupėjęs Brukline sa
vo' didelį suvažiavimą. Da
bar visur eina sambhizdis 
lietuvių tarpe organizuot ne- 
prigulmingųjų balsuotojų klu
bus. Puikus darbas! Ir čia 
kaip tiktai gali mums patal- 
kint-anoji pažangiečių orga
nizacija.

Sūsidoinėkime labiau ir su
sipažinkime su Progressive 
Citizens of Ariiėriča. Kaip 
tik tokiai - draugiškai pažin
čiai ir bus Niūvarke jaukūs 
pažmonys šio penktadienio
(gegužės 23 dienos) vakarą; 
Griffith ^uditorium salėj, ar
ti Hahne krautuvės, 6 0 5 
Broad st., Newark, N. J. Niū- 
varkiečiai, ateikite, pasižiūrė
kite, pasilinksminkite. Taip
gi ir apylinkės miestelių pi
liečiai. • Tai ne bet koks sau
sas mitingas, bet pokyliukas, 
su užkandžiais, muzika, šo
kiais.

Jonas Kaškaitis
4

Hartford, Conn.

laikyti sveikatą, žmonės bu
vo patenkinti1 ir laikė apie 3 
valandas. Dr. J. J. Kaškiau- 
čius išgyrė Hartfordo lietu
vius, kad jie kultūriški, inte
resuojasi apie sveikatą. Dr. 
Kaškiaučius sakė: “Galima 
patėmyti iš veidų, kad jūs čia 
neištižę, bet linksmais veidais, 
atviromis širdimis, •interesūdA 
jatės viskuo.” *

.A -

Buvo renkamos aukos de
mokratinių teisių gynimui, 
štai aukotojų sUrašasi

Geras Draugas $30.00; 
Mrs. AksomitaS $10.00; An
na Krasnitskienė $3.00; J. A. 
Ramoškai $2.00; O. Visockie- 
nė $2.00; Latvėhai $1.50.

Po dolerį: ' J. Vasiliauskas, 
A. D. Raimont, J. Lukštas, A. 
Klimiene, dd. Žilinskai, J. Šį- 
monavičius, C. Miller, V. 
Kazlou, M. Vilkienė, Petra- 
šiūniėhė, M. Naktinis, Anta
nas, Vėiveris, GHska, Tau- 
rihskas, J. Marcildnis, Rey, 
Yeskunas, Mbs. Mabgaitienė, 
Mrs. Lukštiėnė, J. Bakevi- 
čius, žemaičiai, K. O. Bra
zauskai, B. Krish, A. Ambros, 
M. Bernotiehė, W. Brazaus-

kas, B. Kamauskws, M. John
son ir Savage po 75 c.;, Lr 
Mankienė 70 c.; Mrs. Stau- 
gaitibnė 30 c.

Po 50 centų: J. Margaitis, 
'P. Giraitis, T. Statkevičienė, 
P. Norvidas, J. Kazlauskas, 
Ed. Visockis, A. Verketienė, 
J. Beržinis, J. Aibavičiūs, J. 
Totorelis, K. Rėiheitienė, M. 
Sabaliauskienė, Misiūnas, Mi- 
cholis, Mašijauskas, Nikzen- 
taitienė, J. Šilkas, Kavinskie- 
nė, Dačilienė, B. Muleranka, 
X. Draugas.

Po 25c.: z M. žukiėnė, J. 
Ruginis, Kvaratiejienė, Drau
gas, Urbonienė, A. Markun, 
K; Degutienė, M. Ramoškie- 
ne, Plitnikienė.

Viso su smulkiais $100.10,.
Visiems aukavusiems širdin

gai ačiū!
Didelis ačiū, Liet. Piliečių 

Kliubhi už Suteikimą svetai
nės veltui. "Didėlis ačiū Dr. 
J. J. Kaškiaūčibi už taip 
brangias parriokas!

Jei būtų įvyk'ę klaidų pa- 
vardėše, ar aukojime, atsi
prašome. ,

Rtengimo Komisija.

Motinų Dienos ir Sveikatos i 
Klausimais1* Prakalbos Pavyko.

Žmonių Buvo Daug.
Suaukojo $100.10

1 .Gegužės 11 d. Lietuvių Pi
liečių Svetainėje LLD Moterų 
Kliubas surengė prakalbas 
pagerbimui motinų, nes tą 
dieną papuolė motinų diena.

Kalbėtojas buvo visiems ži- 
n'dinas ir mylimas Lr. J. J. 
Kaškiaučius, iš Newark, N. J.

Kalbėjo dviem temoipis: 
pirmiausia apie mūsų organi
zacijas, ragino visus priklau
syti prie LLD, LDS ir kitų 
kultūrinių bei demokratinių 
organizacijų, ir apie mūsų 
šalies darbininkų reikalu^. 
Aiškino, kaip r e p u b 1 i k o- 
nai, laimėję rinkimus, išvien 
su reakciniais demokratais 
kongresmanais puola darbi
ninkų, judėjimui ir stengiasi 
panaikinti demokratines lais
vei, įnešdami visokius bilius 
prieš unijas, prieš streikus, 
prieš darbininkų klasę. Ragi
no siųsti į 'Washingtoną kon- 
gresmanams ir • Senatoriams 
protestus, organizuotis ir 
veikti. RėikalaUti Valstybės 
Depabtmėrito', kad prašalintų 
poną žadeikį iš atstęVoi vie
tos, nes' jis Lietuvos' žmonių 
jau nuo .1940 metų neatsto
vauja./ Tuo klausimu' buvo 
priimta telegrama ir pasiųsta 
Valstybės Departmėntui.

Priminė apie Motinų Dieną, 
kaip motinos daug nuskriau- 
džiahios, ypatiiiggi karo lai
ku. Jos aukojo savo sūnus it 
dukteris, kad suĮnUšus žmoni
jos pabaišą fašizmą, jos dirbo 
karo industrijose, o šiandien 
reakcijonięriai nori atimti 
joms demokratines teises.

Ahtroje temoje kalbėjo 
apie sveikatą. Davė labai 
daug gerų patarimų, kaip už

MATTHEW P. BALLAS
(BEELIAUSKAŠ)

Laisniaotas Graboriiis
Liūdesio valandoje kreipkite pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
■ LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką prajeišti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Gr«ėn Star Bar and Grill,” nės žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

Geriausias Alus Brooklyne

PAR® KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI 
-H t

t

459 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
(Skersai htid Republic Tėatro) Telefonas EV. 4-8698

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių* ir (iefirtlų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Sfcholėo Street 

Brooklyn, Y. 
frėlephdhė EVergreen i-Š578

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y; 

Tėl. EVbrgreen 4-8054

MIKE LEIPUS 
324 Detoie Street 
Brooklyn, N. Yj 

iML EVėttteea 4-8001

CIL4RLES J. ROMAN
- (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

COULD YČU HELP?
Liūdesio valandoj Kreip
kitės prie manęs dieną 
ai- naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruoštu mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite paiėhkinti.

1113 Ml Verto# St 
PHlLAbELPlliA, PA;

Telefonas Poplar 4110

. American Rec) Cross Photo 
If you were al the scohe 61 llils accident, what wbutef you M American' 
Tlsd CDJšb hršt trld Ir&iriing prepares you to give proper emergency care 

v to the injured.

4-taa pusiapū L&isvd-—Liberty Uth. Daily • 
' 'Benktadieni., Geguž.
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HARTFORD, CONN

socialinė veikla 
sezono baigiama, 

vasarinė veikla — 
rengimas. Klubie-

Žinios iš Lietuvių Gyvenimo ir 
Veiklos. Klubiečių Gegužinė 

Domina Vietos ir Apylinkės 
Lietuvius

Vietos Liet. Amerikos Pilie
čių Klubo 
žieminio 
prasideda 
gegužinių
Čių socialinė veikla įvairi, bet 
laike pastarųjų keleto mėne
sių buvo daugiausia šokių pa
rengimai, ries ši veikla glau
džiai sujungiama su klubo 
bizniu. Gegužės mėnesį bai
giami šokiai. Klubiečiai vei
kėjai, ypač klubo direktoriai, 
pasikalbėjime pareiškė man, 
kad baigiamas socialinis vei
kimas su rengiama gegužine 
birželio 1-mą dieną, o po to 
bus klubiečių poilsio sezonas 
—vakacijos.

Klubo gegužinė įvyks Lie
tuvių Draugijų Sąryšio parke 
—Lighthouse Grove, Glaston
bury. Ši vieta — iviena iš 
gražiausių Connecticut valsti
joj gegužinėms. Ji randasi 
šalę Hartfordo, galima šaky-

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS '
Perbudavoja pianus iš di

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

L L PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

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

skirtingų pasaulio kraštų girių laukų ir kalnų skirtingų šaknų, ir bran
gių aliejų. Deksnio Galinga Mostis yra vienatinė pasaulyje šiuo vardu mos- 
tis. Ji galingai Šildydama, tarytum saulės spinduliai, stebėtinai greitai pa
lengvina ir prašalina skausmus. Užtikrinam pasekmes ar pinigus grąžinam.

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

Atsimink, kad sveikata yra tavo didžiausias turtas pasaulyje! Netekus 
sveikatos nemiela nei gyventi. Tu esi pats kapitonas ant savęs ir savo svei
katos, tad turi rūpintis savimi, niekas kitas nesirūpins apie tave, niekas 
kitas neprivers tavęs jiega prižiūrėt sveikatą ar vartoti vaistus, tik tu pats 
savo valia gali tą padaryti. Matai ir girdi kaip žmonės kožną' dieną keliau
ja pitm laiko į grabą. Daugelis iš jų yra garsingi ir turtingi pasaulio vyrai 
ir moterys. Priežastis, jie peržengė sveikatos ir gamtos įstatymą. Mirtis 
nežiūri skirtumo, ima visus lygiai, nuo kopūsto galvos iki pat karaliaus, 
kurie tik nepildo sveikatos įstatymo. Gal sakysite, neturite laiko prižiū
rėt savo sveikatą, gal neturi laiko vartoti Deksnio Galingą Mostį, bet lai
ko turėsi sirgti ir gal mirti, jeigu atidėliosi prižiūrėti savo sveikatą. Svei
kata yra tavo didžiausias turtas pasaulyje. Kitų turtų nė vienas nenusinešė, 
eidamas 6 pėdas po žeme, tuftus paliko broliui, seserei ir giminėms, — pa
liksi ir tu, jei nesisaugosi.

Senas ir teisingas prožodis sako: kas tepa, tai tas ir važiuoja, tai, jeigu 
nori važiuot, tai ir tepk ir vėl tepk su Deksnio Galinga Mosčia. Dėl per
sitikrinimo, talpiname nekurtuos žmonių laiškus, tikrus, ir teisingus, ku
riems pagelbėjo Deksnio Galinga Mostis. .Mes tokių laiškų aplaikom dau
gybę. Prašome pasiskaityti:

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

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

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

AŠ girdėjau pagyrimą apie jūsų Galingą Mostį. ‘Atsiųskite tuojaus man 
2 d^žiites C. O. D. — Mr. John Belski, 2717 Carrollton St., Saginaw, Mich.

AŠ jieškojau daugelyj aptiekų Deksnio Mosties ir negalėjau surast, tai 
malonėkite man atsiust 2 dėžes, aš 15 metų atgal turėjau pasekmes su 
jūsų mosčia.—Mrs. N. Ledek, 58 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

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

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

Prisiųskite man į Kanadą jūsų Mostį, mano gerafc draugas buvo atvežęs 
Galingą Mostį iš Suvienytų Valstijų j Kanadą ir kuri man nepaprastai pa
gelbėjo, tai tuojaus atsiųskite man vieną didelę dėžę.' 
9001 De Teck St., Montreal, P. Q., Canada.

Maloitėkite man tuojaus atsiųsti 2 dėžes, vidutines Dokens Ointment. 
Vartodama jūsų mostį aplaikiau stebėtiną pagelbą, dėl mano skausmų. — 
Mrs. Walter A. Kolodziej, 230 Garden St., Forestville, Conn.

Mano tėvelis turi reumatizmą, ląbai blogą, niekas jam negelbsti, kaip tik 
Dekens Ointment. Malonėkite tuojhus prisiųsti 1 dėžę C. O. D. — 
Mrs. Sophie Hughes, Elm Street, Baldwinsville, Mass.

Mes naudojatn jūsų mostį per daugelį metų ir esam užganėdinti šimtu 
procentų. Su aukšta pagarba, Jphn Sandusky, R. 2, Volga, W. Va.

Reikalaukite savo aptiekoj ar pas agentą, o jeigu nesirastų tamstų mies
te agento arba negalėtumėt gaufi aptiekoj, tai siųskite užsakymą tiesiog 
į mūsų labaratoriją. - , * *

PASARGA: Neimkite nei jokių kitų pasiūlymų, bet visada reikalaukite 
ir žiūrėkite, kad, būtų užrašyta: ....
Tai tik taip aplaikysite tikrąjį Į 
Dekens Ointment. ....................... • .

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

“ ‘ Galinga Mostis ......
Galinga Mostis ....
Galinga Mastis ....
Galinga Mostis ....

L. Chikinskas,

.....Deksnio

.JL.Deksnio

.....Dekspio

.....Deksnio

1- oz.
2- oz.
4-oz.

16-oz.

Vardas ir pavardė 
/
Gatvė ir numeris

75c
$1.00
$2.00 /
$5.00

Miestas ....................  Valstija ...............................

DEKEN’S OINTMENT CO. p. o. box oot, Newark, n. j.

■

jMMiapia---------------- ------Laisvė—Liberty Lith. Daily *
Penktadienis, Gegtiž, 23, 1947

ti,, priemiestyje in Town of 
Glastonburyt Gražiai įreng
tas parkas su gražiu šokiams 
pavilionu. Teko patirti, kad 
šis lietuviškas parkas jau .iš
nuomotas, gegužinėms visam 
vasaros sezonui lietuvių ir ki
tataučių draugijoms ir klu
bams.

Klubiečių rengiama geguži
nė domina visus vietos ir apy
linkės lietuvius gegužinių mė
gėjus, nes ši gegužinė bus iš 
eilės trečia ir be įžangos. 
Klubiečiai savo gegužinę re
klamuoja ir žada šauniai sve
čius sužavėti ir pavaišinti, 
duoti gražia meno1 ir sporto 
programų su šokiais, tai se
nieji ir jaunieji rengiasi da
lyvauti.

Klubo pramogų rengėjas J. 
Pilkauskas pareiškė: 
gegužinė 
prasta ir 
vaišinga, 
širdingai 
šinsim, suteiksim jiems įspū
džius, kurių jie ilgai1 nepa- 
miršią. Jo pareiškimą pa
tvirtino direktorių pirminiu-

Mūsų 
bus ne tik nepa- 
įspūdinga, bet labai 

Mes savo svečius 
priimsim ir pavai-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.
ėl. EVergreen 8-9770

DEKEN’S OINTMENT
Matthew A.

BUYAUSKAS'
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

šim- 
palydimą orkestro 
Ši vieta — tai lie- 

suvažiavimų Mekka! 
pasiekiama automo- 
visų apielinkės mies-

kas J. Giraitis ir klubo pir
mininkas adv. F. Mančiūnas. 
Spėjama, kad bus daug lietu
vių iš kitų Naujosios Anglijos 
miestų.

* * * •

Lietuvių Parkas
Lietuvių Parkas — . Light

house Grove — tikrai graži 
vieta mūsų žmonių suvažiavi- 
nams - gegužinėms. Jis ran
dasi gražioj vietoj prie Con
necticut upės kranto; jame 
randasi gražūs šimtmetiniai 
medžiai, gėlynų prisodinta, 
—gamtišku atžvilgiu, gražes
nės vietos gegužinėms mūsų 
valstijoj nėra. žmogus pa
tekęs į šį parką laike geguži
nės gerėjasi paukštelių 
fonija,” 
muzikos, 
tuviškų 
Lengvai 
biliais iš 
tų ir iš Massachusetts, Rhode 
Island ir kitų valstijų. Au
tomobiliams vietos užtenka. 
Iš Hartfordo žmonės busais 
pasiekia, važiuodami Glaston
bury busų linija ligi station 
24; čia išlipę pasuka į deši
nę esama gatve, kuri eina 
linkui iparko — apie 5 minu
tes laiko užima nueiti į par
ką nuo autobusų linijos.

Šį parką nupirko lietuvių 
draugijos ir bendrai užlaiko, 
kasmet išnuomoja gegužinėms 
įvairioms draugijoms ir klu
bams, turi nemažas pajamas 
ir išmoka šėrininkams nema
žus dividendus iš gauto pel
no. Mūsų klubas stambus šė- 
rininkas šio lietuviško parko.

Klubo gegužinėje bus vie
nas" iš populiariškiausių orkes
trų, klubo sportininkų rungty
nės, lietuviškų meniškų žai
dimų grupes, greta šokių pa
viljone. žodžiu, ' gegužinės 
programa bus įspūdinga—pa
miškė klubo pirmininkas adv. 
Mančiūnas. Sakoma, kad bus 
daug svečių amerikonų ir lie
tuvių iš visos apylinkės. Kliu- 
biečiai kviečia visus apylin
kės .ir kitų, valstijų lietuvius ' 
į savo gegužinę ir žada vi
siems malonius įspūdžius ir 
šaunias vaišes. »

' Kiek teko patirti nuo vie
tos žmonių, visi rengiasi į 
klubo gegužinę, , tarsi į di
džius lietuviškus “atlaidus!” 
— Kalvariją; vieni nori pa
šokti paviljone, kiti pasimau
dyti didžioj upėj, treti pasigė
rėti tyram ore gražiais parko 
gamtiškais vaizdais, »šauniai

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

ip. 19th St.,650 5th Ave., k 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-5509

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue I

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai. 

visose dalyse miešto.
' Tęl Virginia7-4499 ,

426 LAFAYETTE ^TR,, 3 
Newark, N. J.
Tek MArįcet 2-5172 / į j

.’.dabar, kada skundų komitetas jau čia už 
viskas kita, bijausi, priklauso nuo jūsų. . .**

durų,

pabaliavoti. ir pasimatyti bei 
susipažinti, arba pažintis at
naujinti į gegužinę suvažiavę. 
Todėl spėjame, kad sekma
dienį, birželio 1 dieną, mūsų 
miesto ir kitų miestų autobu
sais ir automobiliais šimtai 
lietuvių suvažiuos.

, Klubo Rep. X.

Waterbury, Conn
Pirmas Pavasarinis Piknikas
Lietuvių laisvų kapinių nau

dai pirmas piknikas su ge
riausia orkestrą ir įvairiais 
gėrimais bei 
'įvyks sekmadienį, 25 d. 
gūžės., Pelnas skiriamas 
gražinimui kapinyno, 
rengimo komjsija kviečia 
terburiečius bei apylinkes 
draugus šiame piknike daly
vauti. Juo sekmingesnį turė
sime pikniką, fruo daugiau bus 
išteklių* pagražinimui kapiny- 

kad mi- 
25 d. 
ežero,

užkandžiais
ge- 
pa- 

Tad 
wa-

no. Nepamirškite, 
nimas piknikas įvyks, 
gegužės, už Lakewood 
lietuviškam darže.

Pradžia 1 vai. p. p.
ga 30 centų.

Kviečia Rengėjai.
------------------ 1------------- ------

Tokio. — Japonijos sei
mo “aukštasis” rūmas iš
rinko savo pirmininku Tsu- 
neo Matsudairą, buvusį am
basadorių Washingtone. 

f

Bucharest, Rumunija. — 
Pasitraukė Burtonas Y. 
Berry, politinis \ Amerikos 
atstovas Rumunijai.

paveiks- 
kra javus 
su

Fotografo#
i Traukid paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
; IŠ senų padarau 
; naujus 
; lūs ir' 
;sudarau 
Grikoniškais. Rei-| 
: kalui esant ir 
! padidinu tokio ? & \ 
■ dydžio, kokio pa-Wl 
geidaujama. Tai- W 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadvtay ir_______ ________ Eltone Avė.
prie Chauncey St., Broadway, Line

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 1

Tfel. GLOnmore 5-6191

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

Newark 4, J. Y 
HUmboldt 2-7964

Egzaminuojant Akis,
Rašome Receptus i 

Darome ir Pritaikome Akinius;

Drs. Stenger & Stenger ;
Optometrists ;

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y;

Tel.BT. 2-8842 jį

Neduot Anglijai Perdaug 
Anglies, Sako Prancūzai
V _______

London. — Anglija prašė 
iš Amerikos 1,200,000 tonų 
anglies per tris mėnesius. 
Tam priešinasi francūzų 
delegatai Europinėje Ang
lies Organizacijoje. Jie sa
ko, jeigu Amerika tiek an
glies duotų anglams, tai 
Franci j a negalėtų gauti bū
tinai reikalingos jai anglies 
iš Amerikos.

Amerikonų atstovas tvir
tino, kad Jungtinėse Vals
tijose per sekamąjį pusme
tį bus tiek anglies iškasa
ma, jog užteksią ir Anglijai 
ir Francūzijai.

Dovanota Gyvybė 
Italei Žmogžudei

Roma. — Karinis anglų 
teismas buvo nusmęrkęs 
mirti italę mokytojų Marę 
Pasąuinellį, kuri nužudė 
anglų generolą R. de Win- 
toną. Dabar teismas pakei
tė mirties bausmę jai kalė
jimu iki gyvos galvos.

Pirmajame teisme jinai 
sakė, jog nužudė tą genero
lą pareikšti protestui dėl 
to, kad talkininkai uždėjo 
Italijai perdaug sunkias 
taikos sąlygas.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kp. piknikas įvyks Olym
pia Parke, sekmadienį, geg. 25 d. 
Turėsime visokių užkandžių ir gė
rimų. Kviečiame visus. — Rengėjai.

(119-120)
Rengėjai.

PHILADELPHIA, PA.
Prašome įsitėmyti! Busas, kuris 

vyks į Baltimorės pikniką, birželio 
8 d., išvažiuos nuo 735 Fairmount 
Ave., lygiai 8:30 vai. ryto. Nuo 2hd 
ir Pierce St., 9 vai, ryto.. Kelionė į 
abi pusi $2.75. Tikietus galima gau
ti pas Mrs. H. Tureikienę, 143 
Pierce St. Telefonas: De. 4-4026 ir 
pas A. Žalnieraitienę, 1009 Jackson 
St. Telefonas: HO. 8-7226. įsigykite 
tikietus iš anksto. (119-120)

BRIDGEPORT, CONN.
Pasilinksminimas ir šokiai. Ren

gia Lietuvių Balsuotojų Klubas, geg. 
24 d., Liet. Jaunų Vyrų Draugystės 
Sa|ėje, 407 Lafayette St. 7 v. v. 
Įžanga 50c asmeniui. Kviečiame da
lyvauti. Kom. (118-119)

ROCHESTER, N. Y
Pažmonis su torontiečiais. Geg.

24 d., Gedemino salėje, 575 Joseph 
Ave., 7:30 v. v. Toronto meno mėgė
ją! ,suvaidins > labai juokingą 2-jų 
veiksmų komediją — Žentai iš Ame
rikos. Rengia LLD 50 kp., Liaudies 
Balso paramai. Po perstatymo bus 
šokiai. Kviečiame vietinius ir iŠ 
apylinkes dalyvauti, pasižmonėti su 
torontiečiais. Jūsų dalyvavymas bus 
parama. — Kom. 118-119)

* » 1 '\?

HARTFORP, CONN.
LDS 79 kp. rengia balių 'geg. 25 

d., Laisvės. Chpro salėje, 155 Hun
gerford St., 2:30 v. dieną. Turėsime 
skanių valgių ir gėrimų. Gros gerą 
orkestrą. Tad vietiniai ir iš apylin
kės svečiai kviečiami dalyvauti, nes 
šis parengimas bus paskutinis iki 
rudenio. — Kom. (118-119)

PHILADELPHIA, ?A.
• LLD 141 kp. susirinkimas įvyks 
geg. 25 d., 10 vai. ryto. 143 Pierce 
St. Visi nariai prašomi dalyvauti. — 
L.T. (118-119)

Chicagos Žinios

• kurie 
minios, 
šviesos 
skrodė

kaip banguo-

kad 
die-

Vadas 
vyko mi-

d ai y j e,

liaudies ir 
vadų, ku- 
UAW-CIO 
vadas, tos

žmonės 
tikėtis iš 
partijos, 
nurodė,

22,000 Dalyvavo Wallace’o 
Prakalbose Kovoj už Taiką 

Kuomet Henry Wallace at
sistojo Chicagos .Stadiumo 
arenoje, kiekvienas 22,000 
susirinkusių jautė, kad tai' is
torinis momentas, — kiekvie
nas jautė, kad tas galingas 
mitingas gali pavirsti stiprios 
pažangios trečios partijos už
uomazga, naujo liaudies ju
dėjimą užsidegimu.

Per šešias minutes sustojusi 
žmonių jūra Stadiume, kėlė 
Wallace’ui ovacijas. Ir toje 
ovacijų bangoje gimė šūkiai 
“Wąllace 48-tais!,” 
greit buvo pagauti 
Galingų prožektorių 
kryžiavo stadiumą ir 
areną, lygiai 
jaučią publiką.

Wallace 48-tais!
Ir kiekvienas - jautė, 

tai ne tuščias šūkis, bet 
nos reikalavimas.

Auto Darbininkų
Wallace’o kalba 

.tingo paskutinėje 
prieš ką stadiumo minia klau
sėsi kitų žymių 
pažangių judėjimų 
rių pirmas buvo 
(auto darbininkų) 
unijos vice-prezidentas ir bu
vęs prezidentas. '

Thomas, praktiškas ir ko
vingas unijistų vadas, nuro
dė, kad Amerikos 
negali nieko gero 
vienos dabartinės 
kaip iš kitos. ’ Jis 
kad reakcinė demokratų-re- 
publikonų koalicija kongrese 
jau yra pravedusi drastiškiau
sius- anti-darbininkiškus įsta
tymus.

Nepriklausoma trečia par
tija 1948-tais metais yra at
sakymas, sakė Thomas.

“Jis, Kuris Grįš j Peorią”
Į Jus kalbės, sako pirmi

ninkaujančio balsas, žmogus 
ir kovotojas, - menininkas ir 
amerikietis, kuris stovi nepa
laužiamas pažangios»Ameri
kos kovos fronte — kovoto
jas, kuris grįš į Peorią!

Ir sustojusi daugtūkstanti- 
nė minia per ilgas minutes 
audringa ovacija sutinka 
Paul Robesoną, negrą daini
ninką ir anti-fašistą, — ova
cija, /kurią turėjo išgirsti ir 
fašistai gretimoje Peorijoje.

Robesonas kalba sujaudin
tu balsu. Jis didžiuojasi esąs, 
taftie masiniame mitinge, ga
lįs kalbėti čia toje didžioje 
patalpoje, tai didžiai miniai 
iš vienos platformos su ge
riausiu Amerikos liaudies sū
num—Wallace’u.

Ir jis užtraukia dainą. 
'Robesonas dainuoja “OF Man 
River,” “Joe Hill.” Didysis 
menininkas ir anti-fašistas 
dainuoja savo klasės, liaudies 
dainą ir jo galingame balse 
atspindi jo rasės riuoširdus 
žmoniškumas, gilus jautru
mas.

Kokiais apgailėtinais vaba
lais pasirodo prieš tą tikrą 
Amerikos liaudietį - patriotą 
visokie Rankinai, 
Hooveriai ar kaip 
diritų! » ♦

Nepriklausoma
Wallace’o kalba, atėjusi po 

jo audringo priėmimo areno
je, buvo ne. apeliavimas į 
jausmus, ne oratorika, bet 
kalba valstybihinko, kuris ži
no, iuž ką jis stoja, kuris ži
no, kokius planus jis praves
tų stovėdamas prie valdžios 
vairo.

Pasmerkęs Trumano dok
triną, nurodęs, .kad už jos 
pečių stovi tokie Wall Stree- 
to atstovai kaip Dulles, jis 
pasakojo apie savo kelionę 
Europoje. Man daromi kal
tinimai, jis sako, kad ten su
sitikau daugiausia su kai
riaisiais. > Aš susitikau su jais, 
nes jie dabar atstovauja Eu
ropą.

Nurodęs, kad pažangūs de
mokratai dar . turėtų nepra
rasti vilties pravesti, kur tai 
galima, savo nuostatus parti
joje, jis betgi nurodė, kad 
jeigu > bus reikalas, dHrbo 
žmonės mokės sukurti savo 

,nepriklausomą politinę orga
nizaciją. . ' * . .

Thomasai, 
jie nesiva-

Partija

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

DIRBTI VIDUJ

Transportacija apmokėta.

DAILYDbS i
ELEKTROS LAIDININKAI

(Dėl Smarkios Srovės)

Vien tik* Pirmos Klasėm 
Patyrimu

Amžiaus — 21 iki 49
Turi turėti gimimo įrodymus.

Georgė A. Gardner, 
i Co. Rep.

GUY F. ATKINSON CO

J. A. JONES CONST. CO
Bile N. Y. State Employment 

Service
87 Madison Ave., prie 28th St.,
/ N. Y. C., 3-čios lubos

STALIORIAI 
IR ABELNAI 

Medžio Darljįninkai
WALSH , 

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

(121)

BANKO VALYTOJAI
IKI 50 METŲ AMŽIAUS

DIENINIAI IR NAK
TINIAI ŠIFTAI

NUOLATINIS DARBAS
PATOGIOJE VIETOJE

PUIKIAUSIA PRADINŽ
ALGA

Kreipkitės į Personnel Dept.

3-čIOS LUBOS
41 BROAD ST.

NEW YORK CITY
(n»)

........... i inM ;

i **

REFRIGERATION MECHANIKAS
Patyręs prie įstatymų ir aptartiavimų darbo 

Prie Low Pressure ar.Anaonijoe 
Refrigerating Systemos.

Skambinkite ALLENTOWN 0998 
Dėl Pasitarimų.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

TUOJAUS REIKALINGA
SLAUGfiMS PAD£J®JŲ 

VIRTUVEI DARBININKŲ 
SKALBIMAM DARBININKŲ

PRIŽIŪRĖTOJŲ ,
ST. LUKE’S HOSPITAL

St. Luke’s Place & Ostrum - 
BETHLEHEM, PA.

'(119)

STREIKAI IR DEMONS
TRACIJOS FRANCIJOJ
Paryžius. — Streikuoja 

dešimtys tūkstančių audė
jų, elektros, geso ir malūnų 
darbininkų įvairiuose mies
tuose. Demonstruodami jie 
reikalavo pakelt darbo mo
kesnį. Įvyko demonstraci
jos ir dėl to, kad valdžia 
atšaukė senąsias maisto 
pirkimo korteles. Valdžia , 
sakė, jos atšauktos todėl, 
kad paskleista daug falšy- 
vų kortelių.

-C

Washington. — Prezid. 
Trumanas paskyrė New 
Yorko bankininką Stantoną 
Griffisą Amerikos ambasa
dorium Lenkijai.

Grandview, Mo. — Gydy
tojai sako, kad Trumano 
motinos sveikata pagerėjus.

ORAS.—Būsią šiltoka

Masinis mitingas dar gir
dėjo* kalbas Chicagos PAC 
sekretoriaus William H. Mil- 
lerio, žinomo radijo komen
tatoriaus Walsho ir kitų. Sta-Įf 
diumas ‘ buvo perpildytas, 
ir šimtai negalėjo įeiti.

(Iš “Vinies”)
.4 L. < * • >■ y ?

&
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Brooklyn.0 Lietuvių
Mokyklėlė, baigdama

ku- 
po-.

S.

Ke- 
$1.- 
visi 
bus

Aldoria Ilgūnaitė 
Kristaponis.

Taipgi dėkoja

išvažiuojantį 
čia

. R.
G. K.

Išvyko Ligoninėn

l<elionTis sa-

BOKITE VISI! ALDLD 2-ROS APSKRITIES

PIKNIKAS
SEKMAI)., GEGUŽES - 25 - MAY

brooklyniečiai ir- 
nors dalinai pa- 
dėjosi Chicrigoje

smagiai 
vakacijos

Greenpoint li-
Adelė Augu-

nori 
rodomas

JVGYN, 
radio.

paveikslai,( 
mezginiai, siuvi-?

Lie-
Parke, Linden,

šokiams bus 
Na, o užkan-

point ’ Hospital, Kingsland
Ave., Greenpointėj, Ward 5B.

Linkime Adelei greitai ir 
sėkmingai, pasveikti.

i . ', ReP-

Bus labai maloni ir puiki' dainų programa. Dainuos didysis AIDO 
CHORAS iŠ Brooklyn©, vadovaujamas Geo. Kazakevičiaus, ir didysis 
SIETYNO CHORAS iš Newarko, vadovaujamas Walter Žuko. Taipgi 
bus ir žingeidžios šių dienų reikalais prakalbos. Gera, žavėjanti Or
kestrą gros populiarius šokius iki sutemos.
Gerų valgių ir gėrimų bus iki soties. Įžanga 50c (su taksais).

V,

SŠS

N(HvYorkk>zžj7/žzžafe77lril(it
Daug Naujo Kiekvieno
je Lietuvių Laisvės Ra
dio Klubo Programoje

Visame Brooklyne ' garsiai 
kalbama apie Lietuvių Laisvės 
Radio Klubo programas. Pir
moji, sakė visi, buvo nepa
prastai graži, bet manyta, 
kad tik pirma tokia. Išgirdo 
antrąją — ir vėl tokia pat
graži, sako žmonės.

Drįstu pridėti, jog trečiojoj, 
ketvirtoj ir visada bus daug 
kas naujo dadėta. Taip atro
do, nugirdus radio vedėjų pla
ną, kuris numatomas kelios 
savaitės pirmyn. Tam iš anks
to verbuojama meno ir kitos 
jfigos.

Čiulbantysis Vyturėlis
Paimkim, kad ir Vyturėlį, 

styginį ansamblį. Jau .seniai 
jisai šauniai skambina. Vos 
užgimęs pasirodė dideliu. O 
per šį visą pusmetį jauni or- 
kestrininkai praktikuoja du ir 
daugiau kartus bėgiu savai
tės. Seniau Vyturėliui trūko 
lietuviškų, ^nelodijų. Dabar 
jau ir tų turi ir desėtkus yra 
susimokin^s. Be abejo, didžiu
mą jų taupo savo pirmajam 
koncertui, kuris įvyks rugsėjo 
(Sept.) 14-tą, Piliečių Kliubo 
lalėję.

“Vyturėlis nesiskelbia, bet 
man teko sužinoti, ^jog jis 
jau turi sudaręs ir gerokai iš
lavinęs" solistų, grupių. Be ki
tų, turi kvintetą. Jame dai
nuoja (sekretas — kol aš ne
mačiau) Lillian Bastyte, He
len Bručas, Nellie Venta, Na
talia Nagui, Valentina Vance. 
Kurią gražią dieną Lietuvių 
Laisvės Radio Klubo progra
moje išgirsite jas dainuojant 
“Aš po skvernu besinešdams 
gitarą” ir kurią kitą, taip pat 
saldžią dainelę švelniai ir ma
loniai. Ir ne kartą išgirsite 
visą ansamblį išpildant “ša
lies siela” ar kitą tolygią gra
žuolę,.

Tai yra, išgirsite, jeigu kas 
sekmadienio ryto 10:3.0 klau
sysite tų programų iš stoties 

1430 klc. ant jūsų
P.

Praeitą trečiadienį, gegužės 
21 d., išvyko į 
goninę aidietė 
lienė.

Paskutinėmis
vaitėmis A. Augulienės nebu
vo matyt tarp aidiečių; dabar 
paaiški to priežastis — svei
kata neleido Aido* Chore da
lyvauti.

Mano pasilikti ligoninėje 
apie 'porą savaičių, nes tikisi, 
kad reikės operacijos.

Aidiečiai ir kiti Adelės pa
žįstamieji ir draugai prašomi 
ją aplankyti. Lankymo valan
dos: trečiadieniais ir sekma
dieniais nuo 2 iki 4-tos vai. 
po pietų. Ji randasi Green-

MATYSIME PASKUBUSIOJO MENO 
FESTIVALIO FILMAS

Pagaliau, 
gi galėsime 
matyti, kas 
praeitą rudenį, kada ten bu
vo suvažiavusios žymiausios 
Amerikos lietuvių meno jė
gos į meno festivalį. Ten bu
vo nuvykęs ir mūsiškis Liau
dies Teatras su grupe talki
ninkų.

Ištisą savaitę ten koncerta
vo chorai, orkestros, muzikos 
ir -dainos grupės ir solistai; 
vaidino, deklamavo scenos 
mėgėjai teatrininkai;, buvo iš
statyti parodai visokiausi dai
lės kūriniai’ - 
skulptūros, 
niai, ir 1.1.

Daug tūkstančių chicagie- 
čių per savaitę tą viską girdė
jo ir stebėjo. Mes, tolimieji, 
likomės ten nebuvę, išskyrus 
grupę teatrininkų ir kitų

LLD 1 Kuopos Nariai, 
Visi į Pikniką Nedelioj!

Aido Choras turi pasisam
dęs busą, 36 keleiviams, 
lionė į abi puses kainuos 
50. Kadangi choristai ne 
važiuos busu, tai galima 
gauti vietos ir pašaliniui.

LLD 2-ro apskričio pirmi
ninkas A. Gilmanas sutaisė 
gerą programą, kuri susidės 
iš dainų 2 didžiulių chorų, 
Aido ir Sietyno. Kalbą sakys 
D. M. šolomskas. Jis atydžiai 
seka naminę ir pasaulinę po
litiką, todėl jam lengva išaiš
kinti dalykus visuomenei. Iš
girskite jį gegužės 25 d 
tuvių Laisvės

Kiek žinau, 
gera orkestrą, 
džių ir gėrimų, tąip. pat bus 
įvalias. • ’

Taigi, LLD 1-mos kuopos 
nariai, nepamirškite parduoti 
pikniko tikietus.

Kurie norėtų važiuoti bu
su, būkite pėtnyčios vakarą 
choro praktikose užsisakyti 
buse vietą. * k

Išvažiuojant—Dėkoja
Marytė Purienė ir sūnus 

Algimantas, iš Winnipeg, Ca
nada praleido 3-jų savaičių 
atostogas Ridgewoode ir Rich
mond- Hill pas Joną ir Juliją 
Lazauskus.

Tad šia proga nuoširdžiai 
dėkoja Jonukui, Julytei ir Li
lijai už geras vaišes ir kviečia 
ateinančią vasarą atvykti pas 
juos į Winnipeg, praleisti ato
stogas.

Marytė ir sūnus Algis.

Lithuanian Liberty Park
340 Mitchell Ave., Linden, N.

Pradžia 1-mą vai. dieną.

KELRODIS: Automobiliais iš Brooklyn© Highway T į ĮJnden, N. J., 
Iki Woods Ave., po dešinei it jo važiuoti iki Simson Avė., ir po kairei 
vieną bloką iki Mitchell Ave. Iš Elizabeth ar Newarko busu 44 iki 
Woods Ave., ir paeiti apie 3 blokus iki Simson Avė., kur bus pO kai
rei ir Mitchell Ave. ‘ t ■

Traukiniais nuo Penn. stoties iŠ New Yorko, 7th Avė. ir 33rd St., 
galima važiuoti sekamom valandom: 11:40; 1.05; 2:10; 2:55; 4.08;4:50.

jiems talkininkų. Bet ten buvo 
grupė fotografų, kurie, kiek 
šviesos leido ir kiek per mir 
nias svieto galima’ buvo priei-' 
ti, fotografavo. Geriausia pa
vykusio ji ’baveikslai sugrupuo
ti į daiktą ir bus parodomi ju- 
džiuose-filmose.

Filmą pirmu kartu Brook
lyne bus rodoma už savaitės, 
ketvirtadienio vakarą, gegu
žės 29-tą, Lietuvių Am. Pilie
čių Kliubo salėje, 280 Union 
Avė., Brobklyne. Įžanga 
(įskaitant taksus) 60c.

Priedams, bus rodoma jvie- 
Aa Tarybų Sąjungos filmą. 

/Turėsime labai įdomų vakarą 
ir patogiu laiku, kadangi se
kama diena yra šventė — At
minimų Diena.

Rengia ir kviečia visus Lie
tuvių Meno Sąjungos 3-čia 
Apskritis.

Rytoj Pamatysite Vai 
dinant Komediją 
“Jonuko Liga”

Vyksiančioms į 
Motery Bankieta

Gegužės 23-čios vakarą, 
tarp 8 ir 8:30, atvykite į 157 
Montague St., Brooklyne. 
Klauskite lietuvių stalo.

Važiuokite j Borough Hali. 
Montague gatvė prasideda 
nuo Court St., smailiajame 
parkučio gale. Eiti netoli.

'Bankieta rengia Amerikos 
Moterų Kongresas, pagarbai 
Jungtinių Tautų moterų, 
rių kelios dalyvaus tame 
kilyje.

Gegužės 11 dieną apsivedė 
Stanley Misiūnas SU Helen II- 
gunaite. Abu brooklyniečiai. 
Tėvai jiems suruošė puikų 
vestuvių bankietą Grand Pa
radise salėje, kur buvo pra
bangiai pavaišinti apie 400 
svečių.

Stanley Misiūnas yra sūnus 
plačiai žinomo biznieriaus 
Stanley Misiūno, savininko 
Paramount Bar & Grill, 502 
Grand St., Brooklyne.

Jaunojo tėvai Mr. & Mrs.. 
Stanley Misiūnai ir jaunosios 
tėvai' Mr. & Mrs. Anthony Il
gūnai yra labai dėkingi gimi
nėms ir svečiams už skaitlin
gą atsilankymą į jų sūnaus ir 
dukters vestuves. Jie taipgi iš
reiškia širdingą padėką už 
gražias dovanas jauniesiems.

Svotais buvo Antanas Kras- 
nickas ir Mrs. Vyto Lapšys. 
Pirmutinfs pabrolys Edward 
J. Misiūnas, pirmutinė pamer
gė Bessie Boreski. PąbToliais 
ir pamergėmis buvo: Ąnn Va- 
sikauskate ir Raymond Misiū
nas, Helen Kriaučiūnaitė ir 
Anthony Saroka, Helen Bra
zauskaitė- ir Albert Dugan, 
Aldoria Ilgūnaitė ir Bruno

Vytautui 
Ląpšiui, Jonui . Krasnickuif 
Mrs. A. Ilgūnienei ir Mrs. J. 
Urbanavičienei už jų pasidar- 
bavįmą vestuvėse. Nepamirš
tame ir gaspadines Mris. Kiyy- 
tienę, Mr. & Mrs. Kazlaus
kus ir Mrs. Rudman, taipgi 
prie stalų darbininkus-kes ir 
visus tuos,‘'kurie prisidėjo prie 
įvairių darbų. >

Taipgi dėkoja už linkėji
mus. Rep.

PRANEŠIMAI
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

Pranešame, kad LLD 24 kp. ir 
LDS 46 ruošia parengimą, spalių- 
Oct. 26 d., Am. Liet. Piliečių Klubo 
salėje, 280 Uniofi Avė. Prašome ki
tų Draugijų nieko nerengti tą dieną. 
— Komisija1. . (118-119)^

REIKALAVIMAI
Reikalingas 3 kambarių ar dau

giau apartmentas porai senyvų žmo
nių. Nėra skirtumo, kurioje, .tf&lyje 
Brooklyn©. Kas turėtumėt  A arba ga
lėtumėte nurodyti, kur bątų gąlima 
gauti prašau rašyti: J, ’Užup. <427 
Lorimer St., Brooklyn, N. ■''

(118-121)

Kalbos 
savo 

pirmąjį pamokų sezoną, ruo’šia 
gražų . to sezono užbaigimui 
parengimą su labai įdomia ir 
įvairia programa. Tarp kitko, 
čia bus suvaidinta J. Genijušo 
komedija “Jonuko Liga.” ' Ją 
suvaidins sekanti mokyklėlės 
mokiniai:
1. Jonukas—Billy Kūlikas
2. Simas (Jonuko draugas) —

. Alfred Feiferis
3. Motina—Geraldine Wilson
4. Tėvas—-Billy Bready
5. Kūma—Mary Ann,Wilson
6. Kaimo “gydytoja”— r

Natalie Jankus
7. Mokytoja—

Eleanor Stakoff.
Mokyklos vardu, 'susirinku

sius pasveikins ,mažytė Renė 
Yuodviršytė.

Eiles deklamuos:
Jean Youdviršytė, Joseph 

Augulis, Dorothy Adomaitis, 
Frances Petri, (ne "lietuvaitė, 
bet deklamuos lietuviškai), 
Eleanor Stakoff ir Billy Kulik.

šokikių grupėje šios moki
nės: •

Jean ir Renė Yuodviršytės, 
Eleanor Stakoff, Frances 
Petri, Natalie Jankus, Mary 
Ann Wilson, Geraldine Wil
son ir Dorothy Adomaitis.

Progrąmą atidarys atsire- 
komendavęs malonia muzika, 
“Vyturėlio” Ansamblis, su 
dainininke Lillian Bastyte. 

' Be šių, dar bus ir kitų pa- 
marginimų.

Programa prasidės lygiai 7 
valandą vakare. Nesivėluoki- 
te. ’ . 1

Įvyks rytoj (šeštadienį), ge-» 
gūžės 24 d., 7 vai. vak., Lais
vės svetainėje, 419 Lorimer 
St. ' >■ .

Įžanga tik 65 centai (tak
sai įskaityti). Rep.

Viešnia iš Kanados
---T— . .

Balandžio 27 d. atvyko iš 
Winnipeg, Manit., Kanados 
Marytė Pūras aplankyti seka
mus savo gimiries ir pažįsta
mus :: Katarina Balčiūnas, 
Blissville, L. L; J. D. Joneliū- 
nas, Blissville, L. L; Roy Pū
ras, Staten Island (St. Geor
ge), Joną, Juliją ir Liliją La
zauskus. J. Lazausko lydima, 
lankėsi Laisvėje ir pas kai ku-. 
riuos lietuvius biznierius. Sa
kė, prieš 
pamatyti visas
Tarybij Sąjungoj gamintas 
filmai

Linkime viešniai 
praleisti likusias 
dienas, o sugrįžusiai pasida
linti savo Brooklyne ir apy
linkėje įgytais įspūdžiai su 
Kanados Liaudies Balso skai
tytojais.. Rep.

Mrs. Caroline O’Day, buvu
si kongresmanė^ palikusi apie 
$21,889 t.uarto, Kaip jis apkais 
nuotas taksavimo tikslams. Ji 
mirė 1943 metų sausio 4-tą.

’ .' • ■■ ....................  . R", ■■■ ■

Policistas Philip Fitzpat
rick, pavojingai pašautas su
sirėmime su. plėšikais, gąl pa- 
svųikstąs. . , ;

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainu Nužemiipinu.

Vienybes iš-

Kor-s.

ir moterų ,

BAR & GRILL

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Valandos

Pietų Ameri- 
lietuVių var-

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

Compaktai, Perlai, odos dirbiniai paauksuoti džiuleriai ir 
daugybė kitokių daiktų ir daiktelių Nužemintom Kainom.

, Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
, Tel. EVergreen 4-96LB '

Dešimtis vyrų
Bronx teisme pasimokėjo 
bendroje sumoje $2,425 už 
gembleriavimą.

ROBERT LIPTON
Jeweler

, 701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

. $49.50 to $195.00

t

■f

vakariene 85c 
Iš Yrių patrovų’

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Š. Amerikos Lietuvių 
Pagalba P. Amerikos 
Lietuviams

Kaip jau buvo rašyta Lais
vėj kelios savaitės atgal, gru
pė gyvenusių Pietų Amerikoj 
lietuvių sumanė šį tą< nuveik
ti, pasidarbuoti dėl lietuvių tų 
šalių, kuriose aplinkybės' daug 
blogesnės ir visas-pažangesnis 
judėjimas varžomas.

žinoma, mes, maža grupe
lė, nieko negalime padaryti 
be pagalbos šiaurės amerikie
čių, kurie, manom,t neatsisa
kys jiems padėti ir jau turėr 
jom progos jų gerą valią pa
matyti, kuomet pareiškėm sa
vo pasibrėžimą grupei aidie- 
čių. Jie tikrai gražiai pasiro
dė ir to pirmo pasimojimo'pa-. 
sėkmės buvo labai geros.

šie draugai aukavo Pietų* 
Amerikos pažangiųjų organi
zacijų pagalbai: Charles Juk- 
nis $2. Robertas Feiferis, Pet
ras Grabauskas, Jonas Juška, 
Aleksandras Velička, Povilas 
Venta, Helen Bručas ir Ignas 
Daužickas po $1. O geras ai- 
diečių ir visų" progresyvių rė
mėjas Petras Kapickas $7.

Visi gaunami pinigai bus 
padalinti tarp Brazilijos, Uru- 
guajaus ir Argentinos lietuvių 
pažangiųjų draugijų, ypatin
gai argentiniečiams, kur reak
cija siaučia, sunkina jų dar
bą ir laikraščio 
leidimą.

Dėkojam visų 
kos pažangiųjų 
du ir žinom, kad jie visuomet 
su didžiausiu* entuziazmu šią 
jūsų paramą priims.

Lietuviška Alude
DEGTINĖ, VYNAS 

IR ALUS

Kanados
Black Horse Ale

JOSEPHZEIDAT
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

TeJ.ĖVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
\Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y<
..----- ---------..............I------- ‘4-------------- ------- ----------------------- ------- ------------------ -------------—

PIETŪS 60c.
Iš 5-įų patęovų

VAKARIENE ŠEIMAI Iš dviejų 
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60 

y....... ' „ i ......... ...... ......... '......       .. .
- • • I ■ ' \ • J

‘ ‘ Tai vieta, kurioje jūs jausitės kąip namie. Viskas patogu ir ma
lonu; Mandagus patarnavimas. •, '

Kiekvieną šeštądiepį įvyksta puota, pasivai'šinimas bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsime. w .

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokil&|, Aikštynų,, parių, vestuvių.
Žemos kaiinOs už viską. \ ' L 5 ■

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame kainom.
^.„■^.■■^.■.....,1,,,  .......... ............................................................ ..... .... .......’4.1 n ...!■« ■■ .X..II . liį. ■ J ............... '...................... i.

Biznieriai, Skelbkite®
Laisvėje”

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kainom.

Nepaprastai Žemom Kairiom!
Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 

Branzalietai ir Špilkos.
4 Taipgi Links ir Pendants

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Peter Kapiskas
Tel. EVer'green 4-8174

T

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

PIRMU KARTU KUR NORS. ..

ROBERT LIPTON. Jeweler

,, Mo va

1. HER EXCELLENCY “A” $4950
21 jewels ....................................

2. HER EXCELLENCY '‘J" $59>0
21 jewel* ...............................*.

& HER EXCELLENCY “Q” CggOO
21 jewel* 14 kt. gold

6-taa puslapi! Laisvė—Liberty Lith. Daily 
Penktadienis, Geguž. 23, 1947




