
Sovietų Lėktuvai.
Atomai ir Kas Kita.
Mokslas ir Liaudis.
Tuščios Pasakos.
Lenkija ir Prekyba.
Liaudis Laimės.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Mr. J. Foster, Jr.^ aviacijos 
reikalais žurnalo redaktorius, 
rašo, kad Sovietų Sąjunga tu
ri greičiausius pasaulyj lėk
tuvus, kurie į valandą daro 
virš 660 mylių.

Tarybų Sąjungos spaudoj 
randame, kad Sovietai turi to
kius lėktuvus, kurie skrenda 
garso greitumu. Laike šių me
tų Pirmosios Gegužės parado 
virš Maskvos skraidė tie neiš
pasakyto greičio lėktuvai, 
taipgi dideli bombininkai.

Atominė bomba yra baisus 
žmonių žudymo įrankis ir 
taikomas prieš miestus — ci
vilius žmones. Bet tai no vis
kas. Visada pasaulyj taip 
buvo: jeigu buvo išrastas ko
kis baisus ginklas, tai tuojau 
buvo išrastas ir prieš jį kitas.

Molotovas daug kartų sakė, 
kad Tarybų Sąjunga nori tai
kos, kad pasauliui būtų svei
kiausia, jeigu, vietoj gamini- 
jno vis baisesnių ginklų, bū
tų mažinamas apsiginklavi
mas . Jis taipgi sakė, kad 
Sovietų Sąjunga turės savo ne 
vien atominę bombą, bet ir 
dar kaip ką daugiau.

Jungtinių Tautų organizaci
joj Tarybų atstovas A. Gro
myko tik kelios dienos atgal 
pareiškė, kad tie, kurie Ame
rikoje didžiuojasi vieni turį 
atominę bombą, greitoj atei
tyj gali labai nusivilti. x Į
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Mokslas nesulaikomas, ypa
tingai dabartinėj gadynėj, ka
da jis yra pasiekęs aukšto 
laipsnio. Kas mano, kad tik 
vienos šalies mokslininkai ga
li išrasti baisius įrankius, tas 
labai apsirinka. Hitleris ir jo 
sėbrai manė, kad “vokiečiai 
yra viršžmogiai,” kad jiems 
lygią nėra, o kokio galo susi
laukė ?

žmonijos gerovė ir civili-- 
zacija reikalauja, kad moks
las būtų pakinkytas tos žmo- .. i N ...

Onijos gyvenimo gerinimui, 
ne žmonių naikinimui.

I
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Yra pas mus žmonių, ku
rie, nuduodami “viską žinan
čiais,” tik save ant juoko sta
to. Tokiu .yra New Yorko 
TimčS “karo specialistas” Mr. 
Baldwin. Jo visos pranašys
tės sužlugo.

Dabar jis svietui pasakoja, 
būk. Tarybų Sąjunga negalinti 
pasigaminti didelių bombinin- 
kų, kaip Amerikos “B-25” — 
keturiais motorais. Keistas 
žmogus!

'• Sovietai dar 1933 metais 
tūkstančius keturmotorinių 
milžinų turėjo; kiekvieno pa
rado laiku šimtai jų ' skrai
dydavo, uždengdami padan
gę. Tokios rūšies lėktuvai ir 
Šiaurinį Polių užkariavo. 
“Maksim Gorki" lėktuvas 
buvo pasaulinis milžinas, ku
rio dydžiui ir dabar dar. mū
sų šalyj lygaus nėra. Tas 
lėktuvas galėjo vežti virš 70 
tonų ir turėjo 8-nių motorų 
jėgą. ’ Vėliau Sov. Sąjunga 
pasigamino “D-760” milži
nus. ,/

’ Tai kodėl dabar Sovietai 
negali pasigaminti keturmoto- 

' rinių bombininkų?

,1
]

Iš Lėnkijos į mūsų šalį atsi
lankė biznio reikalais Jerzy 
Borejsza. Jis sako/ kad Len
kija galėtų Amerikoj pirkti 
reikmenų, už $250,000>000. 
Tokia prekyba padėtų Lenki
jai užgydyti karo žaizdas, 
padėtų ir Amerikai, nes ma
gintų čia besiartinantį krizį.

Bet tam reikia draugingų 
abiejų šalių santykių. Kol 
kas tarpe Lenkijos ir Ame
rikos nėra nei prekybos su
tarties, o nėra todėl, kad mū
sų vyriausybė laikėsi tokios

(Tą»a 5-me ptul.)
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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00

Kopija 5c
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IŠSIKRAUSTĘ JANKIAI 
IŠ CHINŲ KOMUNISTŲ
APSUPTO UOSTO

Komunistai Nukapojo Tautininkams Susisiekimus; Užėmė 
Miestą; Artėja prie Szepingkai; Apgula Changchuną

Peiping, Chinija. — Lai- 
vukais išsikraustė 200 
Amerikos marinų iš Chin-' 
wangtao uostamiesčio, ku
rį chinų komunistai apsupo. 
Nustatytos į komunistus 
amerikinių karo laivų pa
trankos pridengė marinus; 
belipant jiems į laivukus.

Chinų komunistų kariuo
menė pirm to perkirto su
sisiekimus sausuma tarp 
Tientsino uostamiesčio ir 
Chinwangtao x ir atėmė iš 
Chiang Kai-sheko tautinin
kų Peitaiho,'pajūrio miestą 
su geležinkelio stočia. Jie 
taipgi nukirto tautininkam

ležinkelio miešto Mandžuri- 
joj. Chiang Kai-sheko tau
tininkų komanda tuo tarpu 
pranešė, kad jie atgriebę 
nuo komunistų Kangpingą 
ir atmušė komunistų ataką 
prieš Kiriną, Mandžurijoje, 
60 mylių į rytus nuo komu
nistų 'apgulto Changchuno, 
Mandžurijos sostinės.

Nušautas Amerikonų Mari
nas Kabarete Chinijoje ,

ir senosios sostinės Peipin-

Dabar tiktai Tientsine e- 
są Amerikos marinų, o iš 
visur kitur šiaurinėje- Chi
nijoje jau esą jie iškraus
tyti. Vienas marininkas, sa
koma, užsimušė, sugedus jo 
lėktuvui ore tarp Tientsino 
ir Chinwangtao.

Chinų komunistij kariuo
menė užėmė pozicijas už 5 
mylių nuo Szepingkai, ge-

Shanghai, Chinija. — Su
sipešus amerikonų marinų 
korporalūi su leitenantu 
naktį kabarete Tshingtao, 
leitenantas pušovė mariną. 
Per muštynes buvo apdau
žytas ir vienas chinų lakū
nu oficierius. i

3 BALTI PLĖŠIKAI

Wallace Užgina Visus, 
Kurie Darbuojasi už 
Taikos Išlaikymą

baltieji, plėšikai naktį pen
kiomis , kulkomis sušaudė 
turtingą nęgrą farmerį Er
nestą Gilbertą, 68 metų am
žiaus; įsidėjo jo “seifą” su 
$8,000 į automobilį ir nuva
žiavo savais keliais. Plėši
mo laiku jie, revolveriais 
grūmodami, įsakfe Gilberto 
žmonai ir vaikui tylėti.

Pabrikantai Išleidžia Šimtus 
T ūksiančių Dolerių Propagandai 
Už Tafto-Htirtley Bilių

Washington. — Ameri
kos Fabrikantų Susivieniji
mas per porą paskutinių 
savaįčių išleido $333,000 
propagandai* per radiją ir 
laikraščius, kad kongresas 
galutinai priimtų ir kad 
prezidentas pasirašytų Taf
to-Hartley’o tyilių prieš dar
bo unijas. Fabrikantų Susi-
to- 
bo unijas, 
viėnijimas varo vajų dar 
trejetui milionų dolerių su
kelti kampanijai prieš uni
jų teises.

Daugiausiai tam pinigų 
davė tokie > prieš-unijiniai 
fabrikantai, kaip DuPoh- 
tai, Allis-Chalmers kompa
nija, Firestone Gumos 
kompanija, ? Westinghouse 
elektros korporacija, Swift

skerdyklų kompanija, gele
žinkeliu tūzai ir eilė kitų.

Fabrikantų Susivieniji
mas žymia dalim padiktavo 
republikonų senator. Tafto 
ir kongresmano Hartley’o 
bilius, siekiančius faktinai 
sunaikinti darbo unijas. Tų 
fabrikantų agentai asme
niškai paveikė kongreso 
narius balsuot už šiuos bi
lius. Dabar Fabrikantų Su
sivienijimas šimtuose laik
raščių talpina visa-puslapi- 
nius. skelbimus prieš darbo 
unijas ir per 340 radijo 
stočių kursfo prieš jas. Be 
to, fabrikantai per savo 
Pramonės Žinių Komitetą 
pagamino garsinius jud- 
žius, kurie rodomi daugely
je teatrų.

Bilionas Dolerių Lotyniškai 
Amerikai Ginkluoti

Washington. — Prezid. 
vTrumanas ruošiasi reika
laut, kad kongresas paskir
tų bilioną dolerių naujoviš
kam ginklavimui Pietinės 
ir Centralinės Amerikos 
kraštų, kaipx numato Wa- 
shingtono politikai. Tie pi
nigai būtų vartojami ypač 
suvienodinimui Lotyniškos 
Amerikos armijų ginklų su 
Jungtin. Valstijų ginklais. 
Jau pernai 'buvo daroma 
tokie siūlymai kongresui, 
bet tada nepavyko.

Pranešama, kad v pagal

Trumapo valdžios daromą 
spaudimą r e a k cininkai 
Brazilijoj, A r g e n tino j, 
Kuboj ir Čilėj dabar pra
dėjo taip žiauriai pulti Ko
munistų Partijas ir uniji
nes darbininkų organizaci
jas. Nes norima * apšlubinti 
darbininkų judėjimą, kad 
galima būtų įpiršį tiems 
kraštams ginklų ir armijų 
suvienodinimą su Jungtinė
mis Valstijomis ir plačiai 
atidaryt duris Wall s try to 
kapitalui į Lotynišką Ame
riką.

RAGINAMA PASKELBTI 
VISUOTINĄ STREIKĄ 
UNIJŲ TEISĖM GINTI

Trentono ir Philadelphijos Unijistai Šaukia j General; 
Streiką prieš Tafto-Hartley’o Verguvės Bilių

Trenton, N. J. — Darbo 
Federacijos unijų taryba 
Mercer apskrityje priėmė 
rezoliuciją, kurioje ragina 
visas* Federacijos, CIO ir 
nepriklausomąsias unijas 
paskelbti visuotiną 24 va
landų streiką ' protestui 
prieš Tafto-Hartley’o bilių 
kongrese. Tas bilius gręsia

Abejojama apie Chiango 
Pagyrą prieš Komunistus

Tientsin, Chinija.— Ki
tataučiai stebėtojai čia vis 
labiau abejoja, ar pavyks 
Chinijos valdovui Chiang 
Kai-shekui įvykdyt jo pa
gyrą. — greitai karinėmis 
jėgfomis sutriuškint chinų 
komunistus.

450,000 BEDARBIU 
NEW YORKO MIESTE
v New Yorko CIO unijų 
taryba suskaitė jau 450,000 
bedarbių šiame mieste. O' 
kovo mėnesį buvo dąr tik 
300,000 bedarbių. Taryba 
sako, jog fabrikantai nenu- 
muša kainų savo dirbiniam, 
todėl žmonės mažiau jų 
perka, o dėl siaurėjančio 
biznio fabrikantai paleidi- 
nėja darbininkus.

Olympia, Wash. — Hen
ry A. Wallace, buvęs Jung
tinių Valstijų vice-prezi- 
dentas, pasmerkė Washing- 
tono politikierius už jų me
džioklę prieš “raudonąsias 
raganas.” Pasikalbėjime su 
laikraštininkais Wallace 
pareiškė: “Man geri* visi 
tie, kurie > darbuojasi dėl 
taikos išlaikymo.” Jisai pa
kartojo, kad “Trumano 
mokymas” prieš komuniz
mą veda linkui naujo pa
saulinio karo.

New Delhi, Indija. — Im 
dusų tautinės Kongreso 
Partijos valdyba suardė 
500 mahometonų namų, ku
rie buvo neseniai pastatyti 
ant visuomenės žemės.

AMERIKOS PASKOLA
YEMENO VALSTYBĖLEI

Kairo, Egiptas. — Jung
tinės Valstijos duoda milio- 
ną dolerių paskolos-kreditų 
arabiškai valstybėlei Ye- 
menui, kuri rubežiuojasi su 
Saudi Arabija ir yra prie 
Raudonosios Jūros. Yeme- 
no valdovas už tą paskolą 
pirksiąs iš Amerikos val
džios 'trokus, automobilius 
ir kitus’ nuo karo atlieka
mus reikYnenis. *

Washington. — Anglijai 
būsią duota $20,000,000 iš 
$300,000,000, 'kuriuos Tru- 
manas skyrė Graikijai.

SUOMIJA ATKERTA DAUG 
ŽEMES NUO DVARŲ IR 
STAMBIŲJŲ ŪKIŲ

Helsinki. — Suomijos sei
mas išleido įstatymą griež
tai aprėžt dvarus ir di
džiuosius ūkius, o iš jų pa
imtas^ žemes padalint karo 
veteranams ir perbėgėliams 
iš Karelijos provincijoj, 
kuri Sovietams prijungta. 
Bus nekliudoma žemė tik
tai tų ūkių, kurie turi iki 
62 akrų- ploto. Nuo 500 ak
rų ūkių atskeliama 60 nuo
šimčių žemės, o nuo mažes
nių r— mažiau.

Savininkams už atimamą 
žemę bus primokėta šian
dieninėmis suomių markė-

mis tiek, kiek ta žemė buvo 
laikoma verta, skaitant 
1940 mętų markėmis.. Da
bartinės markės turi kelio- 
liką sykių mažiau vertės, 
negu 1940 m. markės. Ko
munistai ir kiti kairieji sei
mo nariai siūlė be jokio at
lyginimo imt korporacijų ir 
didžiųjų dvarų žemės.

Įvykdžius seimo nutari
mą, bus viso* atskelta 5,- 
600,000 akrų žemės nuo 
dvarų ir stambiųjų ūkių. 
Taipgi bus daroma bandy
mai steigti kolektyvius 
(bendruosius) ūkius, pana
šiai kaip Sovietų Sąjungoj.;

Negras, Ištrūkęs nuo 
Baltųjų Linčininkų, 
Saugomas Kalėjime

Washington. — Federa
tes valdžios agentai suėmė 
negrą darbininką Goodwi- 
ną Bushą,’24 metų, kuisis 
ištrūko nuo baltųjų linci- 
ninkų gaujos praeitą penk
tadienį. Bushui pavyko pa
bėgti tiktai už kelių minu-: 
čių po to, kai linčininkai 
išplėšė jį iš Jacksono, N. C., 
kalėjimo. Dabar tas negras 
užrakintas Raleigh, N: C., 
kalėjime, kur. būsiąs saugo
mas nuo baltųjų žmogžu
džių.

(šeštadięnio žinios skel
bė, kad ieškoma jo kūno, 
kaip nužudyto.)

Jis visų pirma buvo are
štuotas pagal vienos balto
sios moteriškės įtarimą, 
kad jis mėginęs ją išžagin
ti. ' ' , < ■ '
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Italy Partijos Žada 
Remt de Gasperi

Roma. -- Visos didžio
sios ir mažosios italų par
tijos pasiž'ada renjti buvu
sį premjerą Alcide tie Ga
speri, kurį prezidėptas pa-: 
šaukė suorganizuoti naują 
ministrų kabinetą. Kairiųjų 
spauda kritikavo .jį kaip 
“šventąjį” de Gasperį, kad 
jis, pagal popiežiaus pata
rimą, norėjo “tokio ministrų 
kabineto, kur nebūtų ko
munistų

Prancūzai Sėdėjimu 
Streikuos, Nežiūrint 
Karinio {sakymo

Paryžius. — 'Nors Fran
cy os premjeras Ramadier 
pasirašė įsakymą, pagal 
kurį elektros ir geso fabri
kai yra perimti ,į armijos 
žinybą ir jų darbininkai lai
komi mobilizuotais karinei 
tarnybai, tačiaus 85,Q00 
darbininkų /šį trečiadienį 
streikuoš,- sėdėdami darba
vietėse ąrba lėčiau dirbda
mi,^kaip paskelbė Elektri- 
ninkų ir Geso Darbininkų 
Sąjunga. * .

Jie streikuos todėl, kad 
valdžia atmetė reikaląvimą 
pakelti jiem algą 15 nuo
šimčių, kuomet valdžia ne
įvykdė savo pasižądęjimo 
numušti reikmenų kainas. 
KrikščionįųDarbininkų Są
jungos suvažiavimas taipgi 
jiem pritarę.

Valia Biznieriams 
Demonstruoti

Paryžius,, <
skundžiasi, kad valdžia net 
kariniais įsakymais už
draudė jiem streikuot' ir de- 
monstruot dėl algų pakėli
mo arba kainų numušimo, 
bet' valdžia nekliudė biznie
rių ruošiamų demonstracin
ių $u savotiškais jų reikala- 
vimiiš, nors biznieriai 
trukšmavo labiau, negu 
darbininkai.

IŠ ANKSTO ŠMEIŽIAMI
VENGRIJOS RINKIMAI

Budapest. — Čionaitiniai 
amerikonų korespondentai 
savo pranešimuose iš anks
to pasakoja, kad Vengrijos 
seimo rinkimai rudenį, gir
di, būsią suvaržyti pagal 
komunistų ir kitų kairiųjų 
planus prieš (fasistuojan
čią) vadinamų “mažųjų že
mės savininkų” partiją. Ši 
partija dabar garbina 
“Trumano mokymą.”

blew York. — Plieno, fab- 
. rikantai jspėja, kad rudenį 
sumažės jų darbai.

OĄ7.

sunaikinti unijas, o toks 
streikas būtų spaudimas 
prez. Trumanui atmesti šį 
bilių, sako rezoliuciją. 1

Philadelphia, Pa. — Wes
tinghouse elektros darbi
ninkai, CIO unijistai, susi
rinkime vienbalsiai užgyrė 
rezoliuciją, kuri šaukia vi
sas Amerikos darbininkų 
unijas į 24 valandų streiką 
prieš Tafto-Hartley’o bi 
lių, Westinghouse elektri- 
ninku lokalas turi 7,000 na
riu. c

Jų susirinkimas praeitą 
penktadienį taip pat ragino 
unijas pasiųsti į Washing- 
tona 
standų delegatų” siūlomoj 
generąlio streiko dienoj, 
kad pakeiktų prezidentą bei 
kongreso narius atmest tą 
bilių.

Tokius žygius užgyrė ir 
kiti CIO unijų skyriai Phi- 
lacįelphijoj, Chesteryj ir 
Delaware apskrityj — viso 
75J)00 darbininkų, dirban
čių fabrikuose Baldwin 
Fordo, RCA, Philco ir ki
tuose.

■ag
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‘tūkstančius ant tuk

Gen. MacArthur Giria 
Socialistą Japonų 
Premjerą Katayamą

flTokio. — Japonų seimas 
formaliai' įvesdino dešinių
jų socialistų vadą Tetsų 
Katayamą kaipo Japonijos 
premjerą. Generolas Mae- 
Arthur gyrė- Katayamą 
kaip vidurkelio žmogų. Tas 
pagyrimas esąs kartu įspė
jimas, kad Katayamą ne
priimtų kairiųjų socialistų 
į savo organizuojamą kabi
netą. Mat, kairieji socialis
tai įvairiais * klausimais 
bendradarbiavo su komuni
stais.

S
Berlin.— Amerikonai sa

ko, trūks vokiečiams mais
to iki 1948 m. rudens.

CHINŲ KOMUNISTŲ ARMIJA 
GINKLUOTA PAGROBTAIS 
AMERIKINIAIS GINKLAIS

Chefoo, Chinija. — Visi 
Ketvirtosios chinų komuni
stų armijos kareiviai yra a- 
merikiniais ginklais apsi
ginklavę. Jie atėmė tuos 
ginklus iš Chiang Kai-she-

Darbininkai ko tautininkų kariuomenės
per mūšius-, kaip praneša 
žinių agentūros ALN ko
respondente Anna Louise 
Strong.

(Kiek pirmiau chinų ’ko
munistai SJiantungo pūssa- 
lyje sučiupo amerikinius 
penkių /divizijų ginklus — 
patrankas, tankus, kulko
svaidžius ir daugybę ma
žesnių ginklų, kurie buvo

sukrauti Chiang Kai-she
kui.)

Cihnų komunistai yra 
taipgi pagrobę didelius kie
kius japonų ginklų, bet jie 
atiduoda valstiečių milici
jai daugumį japoniškų 
ginklų.

Daugelis komunistų ka
reivių apsirengę ir ameri
kiniais drabužiais, atimtais 
iš Chiang Kai-shęko armi
jos. Jie yra sučiupę ir gana 
amerikinių čeverykų, bet 
tie čeverykai esą jiem per 
sunkūs maršavimui.

ORAS.—Laukiama giedros;
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Pirmas Pasimatymas 
Su Amerika \

reikalauja, kad valstijos iž
das grąžintų miestams ir 
miesteliams bent 25% jų su
mokėtų taksų. Ne tik jChi-, 
cagai, bet ir mažesniems 
miestams susida^ liauju •fi
nansinių sunkenybių.

Illinois Municipalė 1 Lyga, 
kuri atstovauja apie 800 
šios valstijos miestų, mieste
lių ir kaimų, taip pat griež
tai reikalauja iš republikonų 
mašinos‘atitinkamos .dalies 
sumokėtų už pirkinius taksų.

Ši kova prieš republikonų 
mašinos gruoboniškumą turi 
būti vedama visu deramu 
griežtumu. Ir tuo pačiu sy
kiu reikia vesti tokia jau 
griežta kova už panaikinimą 
tokių neteisingų, taksų, ku
rie sunkiausia našta gula 

.ant nepasiturinčių < gyvento
jų sluoksnių. -

— pamatyt, kaip gyvena 
farmeriai . Gyvenimas at> 
rodo toksxpat, kaip ir kana
diečių farmerių.

Grįždami užsukam į So
merville, pas draugus bei 
gimines P. A. Gedrimus. < 
Priėmė mus labai draugiš
kai.

Penktadienio rytą ma
niau grįžti į savo antrąją 
tėvynę Montrealą, bet vie- 
nar negalėjau atsilaikyti 
prieš Viktutę Geležinaitę, 
Adelę Sabeckienę ir visus. 
Jos vėl kviečia pas save, 
vėl veža dar kaip ką pama
tyti. Nuvažiavom prie gra
žiausių ir moderniškiausių 
pastatų: Harvard Medical 
School ir Massachusetts In
stitute of Technology; teis- 
mabūčio; Harvard Bridge 
(tilto)—labai gražus, tary
tum nupieštas.

Paskutinę vakarienę tu- . 
rėjom pas Viktutės tėvelį ' 
P. Geležinį. Apart lietuviš
kų valgių ir gėrimų, buvo 
ir kitokių, italijoniškų, ku
riuos vadino picų pajais, su 
tomaitėmis ir dar nežinia 
su kuo. O blaivininkėms at
nešė mišiauno. Pirma ne
tikėjau, kad tas vynas gali 
būti mišiaunas. Ir tiesa, 
ant bonkos kunigas laiko 
mišias.

Šeštadienio rytas išaušo 
rūstus ir lietingas. Pusė po 
11-tos su palydovais važiuo
jam į stotį. Traukinys į 
Montrealą išeina penkios po 
dvylikos. Stotis atrodo gana ' 
graži ir moderniška. Daug 
dairytis nebebuvo laiko. 
Mano draugė kažko nutilo; 
juokauti, stengdamiesi iš
blaškyti . liūdną nuotaiką. 
Atsisveikinome. ~ .

Traukinys pradėjo slinkti 
Montrealo link. Sudie 
jums, visi geri žmoneliai. 
Sudie ir tau, senas Bosto
ne, tu nebesugebėjai mano 
širdį pavergti.

Kelionėje matėsi' kalnai, 
pakalnės. • Kur-ne-kur me
dinė stubelė. Vasarą ir tuo
se kalnuose gali būti gražu, 
bet balandį jie matėsi ny
kūs, liūdni.

Atvažiavom ’ iki Kanados 
rubežiaus. Atsigręžiau dar 
atgal, pasižiūrėjau į Ame-, 
rikos žemelę. Pamylėjau 
aš tave, Amerika, iš pirmo 
pamatymo! Bet sieloj buvo 
gera ir lengva, kad važiuo
ju jau į namus, į savo pri
prastą Montrealą. O be to,- 
džiaugiuosi, kad kelionėje 
viskas ramu, jokių skaus
mingų nuotikių nesimato. 
Tik užpakalyje du vyrai 
lenkiškai kalbasi. Vienas 
giriasi apie naktinius pasi
sekimus su merginomis. 
Jau gerokai subrendęs ber
nužėlis. Matyt, kad ; jau 
per ugnį *ir vandenį išėjęs. 
O antras dar gana jaunas, 
bet .atrodė daug protinges
nis.

Vakaras, jau sutemo, nie
ko pro langą nesimato. Pa
siėmiau skaityti P. Gedri- 
miehės dovanotą knygą. Jo
je gražių juokų. Gera už
mušt nuobodus vienišas lai-

Rašo PALANGOS BIRUTĖ
(Pabaiga) * 

Tarp daugelio nępažįstamų 
svečių matėsi retas ir pažįs
tamas veidas. Vakaras pra
slinko pokalbiais, juokais, 
anekdotais.

Sekamą rytą su d-ge Be- 
leskevičįene pavaikščiojom 
po įdomesnes krautuves. 
Pasirodo, kad iš drapanų 
daug kas- pigiau čia, negu 
pas mus. Taksai per pusę 
fnažesni. Montreale nuo 
dolerio turi mokėti keturis 
centus, o Amerikoj tik du. 
' Tyli, gražį diena, saulutė 
skaisčiai šviečia. Prieš va
karą važiuojam į užmiestį

KUR JIE ŽADA KRAUS
TYTI PABĖGĖLIUS?

Ištikimas . Hitlerio pa
stumdėlis R. Skipitis pasi
ėmė ant savęs atsakomybę 
“likviduoti” visus pabėgė
lius. Jie iš Vokietijps turė
sią jšsikrąustyti aritmiau- 
sioje ateityje. Bet- kur jie 
dėsis? *

Skipitis teigia, kad iš 
80,000 lietuvių pabėgėlių", 
apie 20 tūkstančių galės ap
sigyventi ir įsikurti Vakarų 
Europoje. Bet likusiems 60 
tūkstančių “teks įsikurti ne 
Europoje.” .Apie juos Ski
pitis sako:

Atsižvelgiant į dabar susi
dėjusias politines bei ekono
mines aplinkybes manyčiau, 
kad tie 60 tūkstančių mūsų 
tremtinių galėtą įsikurti šio
se valstybėse: 35 tūkstan
čiai J. Amer. 'Valstybėse, 15 
tūkstančių Kanadoj, 5 tūks
tančiai Brazilijoje ir 5 tūks
tančiai Argentinoje. Kadan
gi tikimės grįžti namo, tai 
laikinam įsikūrimui dau
giausia tinka tos šalys, kur 
jau mūšy tautiečių kolonijos 
yra, nes ten lengviau būtų 
įsikurti. Savaime supranta
ma, kad tremtinių skaičiai 
gali žymiai kitaip išsidėsty
ti, negu čia nurodžiau, čia, 
galima sakyti, paduodu pro
jektą svarstymui, kurį dar 
reikia pritaikyti gyvenimui, 
o pritaikant jis galėtų būti 
žymiai pakeistas. 
Anglija ir Airija 

; tik 2 tūkstančiu, 
Amerikoms tektų 
daugiau. Patikrinus gal bū
tų galima kokį tūkstantį-kitą 

-Urugvajuje įkurdinti, o gal 
net Bolivijoje ar Čilėj. (N., 
geg. 22 d.)

Kaip matote, Skipitis Lie
tuvai neskiria nei vieno pa-< 
bėgėlio. Išeina; kad visi pa
bėgėliai yra. prasižengę 
prieš Lietuvos liaudį ir bi
jos grįžti Lietuvon. Mes gi 
taip nemanome. Mes mano
me, kad nenusižengę pabė
gėliai apsigalvos ir grįš 
Lietuvon. Į svetimus kraš
tus nešdinsis, aišku, tie,‘ku
rie, kaip Skipitis, yra sun
kiai nusidėję.

kas kitas. nežino ir negir
dėjo. Arūnas,' pavyzdžiui, 
sako: ■ '

Rusija turi didelį' vargą su 
okupuotais kraštais, ir Mask- 

' va prišipažįsta, kad " tada, 
kai būsianti , atitraukta so
vietų kariuomene iš tų kraš
tų, Jos įtaka ten visai ding- 
sianti. . ,
Kur, kada ir kam Mask

va šitaip prisipažino ? Arū
nas nepasako. 0 nepasako 
todėl, kad nežino. Arūnas 
žino, kad jis negražiai me
luoja.

Tas pats Arūnas surado 
ir tą faktą, įkad vokiečiai 
yra laimingiausi žmonės 
pasaulyje. “Esant tokiai pa
dėčiai,” jis safeo, “tikv vie
na Vokietija ^jaučiasi lai
minga visoje -••šioje istorijo
je.”, (Dr., geg. 22 d.) Nie
kas niekur negirdėjo pačios 
Vokietijos taip sakant. Vis
kas išplaukėŪš Arūno nelai
mingos klerikališkos gal
vos.

Kai Nenori Mušti, Tai Ir Lazdos Nesuranda
Tik kelios dienos tepraėjo, kai Greenville, S. C., 

džiūrė išteisino gaują linčininkų, atėjo žinia, kad kita 
gauja linčininkų North Carolinoje 
pagrobė jauną negrą iš kalėjimo ir su- 
mėsinėjo. Greenville teismo nuosprendis reiškė 
nieką daugiau, kaip tik padrąsinimą žmogžudžiams vi
sur pietinėse valstijose. Jie dabar žino, kad vietiniai tei
smai nieko nereiškia, faktinai užgiria linčininkų siautė

ti Kiekvienas padorus amerikietis klausia: Kodėl Wa- 
shingtono valdžia tyli ir nieko nedaro sudrausti linČinin- 

II kus?
Pasiteisinimas yra, kad neturime federalinio įstaty

mo prięš linčą. Kiek sykių buvo Kongrese bandyta tokį 
įstatymą priimti, plėtinių valstijų kongresmanai pasto
jo kelią. -Todėl, girdi, federalinė valdžia yra bejėgė su
drausti pietinėse valstijose žmogžudingų gaujų siautė
jimą. K . .

Tai tik pasiteisinimas'ir daugiau nieko. Yra užten
kamai įstatymų, yra užtenkamai precedentų, kuriais va- 

\ duojantis vyriausybė galėtų padaryti galą linčui Ameri
koje, jeigu tiktai ^norėtų. Kodėl, pavyzdžiui, kai iškyla 
streikas, jeigu nori, federalinė vyriausybė paskelbia, jog 
tai yra visos šalies gerovės reikalas, be jokių ceremo
nijų paima dirbtuvę savo kontrolėn ir paliepia darbinin
kams grįžti į darbą. Ypatingai karo' metu buvo desėtkai 
tokių atsitikimų.. Net ir po karo, prezidentas Truma- 
nas taip sulaužė geležinkeliečių ir angliakasių streikus.

Arba, daleiskime, kyla kurioj valstijoj riaušės. Tos 
valstijos valdžia arba nenori, arba nepajėgia jas numal
šinti. Federalinė vyriausybė tuojau surastų pateisini
mą ir įstatymą pasiųsti armiją ir baigti riaušes.

Jeigu South Carolinos, arba North Carolines Val
džia ir teismai atsisako apsaugoti Amerikos piliečių ir 
gyventojų teisę gyventi, -kurią garantuoja šalies Kons
titucija kiekvienam žmogus, kiekvienam piliečiui, apga
vystė sakyti, jog federalinė valdžia neturi galios bei tei
sės tą tų piliečių teisę apginti. Greenville teismas aiš
kiai parodė, kad toje South Carolinoj žudymas negrų lai- 
kortia legališku procesu, savo rūšies viešu baltųjų žmog- 

*žudžių sportu. Dvidešimt šeši žmogžudžiai prisipažino 
nužudę beginklį žmogų, prievarta pasiėmę iš kalėjimo, 
ir. teismas pripažino juos nekaltais! Jokioj šalyje, jokioj 
istorijoje nėra užrekorduota tokios šlykštybės.

Todėl atsakomybė .krinta ant federalinės vyriausy
bės. Nelaimė, kad toje vyriausybėje nėra griežto nusista
tymo prieš linčininkų gaujų siautėjimą, kad joje pietinių 
valstijų anti-negrizmo dvasios yra daugiau, negu vidu
tiniam piliečiui galima įmatyti. Ten pat juk Washing
tone taip vadinamos “Amerikos Revoliucijos Dukterys” 
turi milžinišką salę, kurion neįleidžia negrų tik todėl, 
kad jie yra negrai. Vyriausybė nieko nedaro, kad šitą 
begėdišką laužymą šalies Konstitucijos panaikinti.

. Paimkime valdžios sąstatą. Kiekvienas padorus 
amerikietis šiandien pripažins, kad negrų eilėse yra ga
bių ir mokytų žmonių, nepaisant bjauriausios diskrimi
nacijos prieš juos mokykloje. Tuo tarpu federalinęs 
valdžios viršūnėse nesiranda nei vieno negro. ', Pavy^- 

.džiui, nei vieno negro nesiranda kabinete, nei vieno neg
ro nesurasi departmentų direktoriuose. v O Jungtinėse 

Valstijose gyvena apie keturiolika milijonų negrų.
Vadinasi, pačioje federahnėje valdžioje praktikuoja

ma diskrimipaclja. Štai kodėl mušimui pietinių valstijų 
linčininkų toji valdžia nesuranda, lazdos — nesuranda, 
nes neieško, nes nenori ieškoti, neturi tikslo ieškoti. Ir 
taip bus, ir Jinčo sistema pietinėse valstijose viešpataus, 
kol pasipiktinę Amerikos žmonės neapvalys viso val
džios aparato nuo baltojo šovinizmo įtakų.

Pastaba,: Laisvei einant spaudon gauta pranešimas, 
kad North Carolina linčininkų gaujos aukai Bush pavy
ko pabėgti. Jis pasidavė Federal Bureau of Investigation 
global ' I
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Paimkime

< Amerikiečiai ir Chinijos Civilinis Karas
Paskubomis pora tuzinų amerikiečių pabėgo iŠ Man- 

džurijos sostinės Changchun. Bėgo todėl, kad Chang- 
chuną apsupo Chinijos liaudies armija. Bėgo todėl, kad 
Wjojo. . ........

O kodėl bijojo? Bijojo todėl, kad.mūsų klaidinga 
politika amerikiečius padarė Chinijos liaudies priešais. 
Mūsų vyriausybės nepateisinamą palaikymą Chiang 
Kai-sheko diktatūros Chinijos liaudis skaito palaikymu 
josios mirtino priešo.'

Tai mato ir jaučia amerikiečiai, kuriem pasitaiko 
patekti į Chiniją. Jie mano, kad* toji Raudis, laimėjus 
miestą iŠ Chiang Kai-sheko rankų, galį nemaloniai atsi
nešti linkui amerikiečių.

, , Ir taip visose šąlyse, kur tik liaudis pradeda bruzdė
ti, Amerikos įtaka pavartojama palaikymui liaudies 
priešų. Tas pats Graikijoj, Turkijoj, Irane, Chinijoje,

Žinios iš Lietuvos

{Sakysim, 
tepriima 

tuomet 
žymiai

• Lentpjūve pradėjo darbą 
Nevarėnuose (Telšių apskr.) 
Ji aprūpina statybine medžia
ga vietos valstiečius. Kiek 
anksčiau ęia pradėjo dirbti 
malūnas ir jėgainė.

• Eilę savo dirbtuvių turi 
Pilviškių (Vilkaviškio apskr.) 
“Lino” kooperatinė draugija: 
pirminio pluošto apdirbimo ir 
linų brukimo punktus, du 
malūnus,- dvi kalves, virvių 
dirbtuvę, javų valymo punktą, 
batų dirbtuvę ir kita.

• Radijo mazgas sumontuo
tas Butrimonyse ’ (Alytaus ap
skrityje). Jis 'jau pradėjo 
darbą. Gyventojų butuose 
įrengiami radijo taškai.

• Jaunieji natūralistai ak
tyviai dirba Kaišiadorių ’gim
nazijoje. Gamtininkų ir ge
ografų rateliai priskaito dau
giau kaip 2Q0 narių. Vasa
ros metu mokiniai numato 
surengti eilę ekskursijų po 
Tarybų Lietuvą, o taip pat ir 
į kitas respublikas. Leidžia
mas sieninis laikraštis “Ta
rybinis Kraštas.”

FIORELLO H. LaGUARDIA, 
buvęs New Yorko miesto ma
joras, tebėra vienu iš nedau
gelio tų radio balsų, kurie 
kalba už žmones. Jisai sako, 
kad pastatų savininkai “ne
privalo gauti teises imti dau
giau rendų. . . kadafigi < jie 
bando palaikyti senus pelnus 
ant infliacijos numažintų ver
tybių.” La Guardia kalba kas 
sekmadienio 12 vai., iš sto
ties WJZ. *

milionų

KLERIKALAS PRANAŠO 
IR GALVOČIAUS 
rolėje!

Pasaulyje būtų tikrai ma
lonu gyventi, jeigu svietas 
klausytų Chicagos kunigų 
Draugo bendradarbio Vyt. 
Arūno. Mūsų visų nelaimė 
tame, kad jo niekas neklau
so ir nepaiso.

Tas, žinoma, nepakenkia 
Arūnui ilgus pamokslus sa
kyti ir savo didelį ♦ protą 
demonstruoti. Jis, pavyz
džiui, aiškiai žipo, kad už 
dvidešimties • metų mes tu
rėsime- naują karą. Jis taip
gi žino, “kad pasaulis šian
dien' nežino, kur jis -eina, ir 
tautų, vadai neturi n£ ma
žiausio supratimo, kur jie 
veda tautas.” Tjk vienas 
Arūnas viską žino ir išma
no.

Jis “žino” ir tai, ko me

už pir- 
apskri- 
suplau- 

Per-

, Klaipėda
Klaipėdos MTS mašinų-ar- 

klių nuomojimo punktai suda
rė sutartis su valstiečiais 400 
hektarų žemės pavasarį ap
dirbti. Tai žymiai viršija pra
ėjusiais metais atliktųjų dar
bų apimtį.

NUTEISTI 2 ANGLAI, 
PABĖGĘ NUO ŽYDŲ

Jeruzalė. — Anglų teis
mas atrado kaltais du ang
lų kareivius dėl to, kad jie 
apleido savo “džypsus” ir 
pabėgo, kuomet juos žydai 
užpuolė.

CHICAGOS BĖDOS PA
NAŠIOS NEW YORKO 
BĖDOMS

Jau seniai eina kova tar
pe New Yorko miesto val
džios ir New Yorko valsti
jos valdžios dėlei taksų. 
New Yorko miesto gyven
tojai jaučiasi, kad juos vals
tijos valdžia baisiai apiplė
šia. * !

Panašios padėties, esama 
ir Chicagoj. Chicagps dien
raštis Vilnis rašo:

1934 metais Illinois valsti
joj įvesta taksai ant pirki
nių. Net . pirkdami maisto 
produktus Illinois žmonės tu
ri mokėti taksus. ' Įvedant 
taksus ant pirkinių buvo sa
kyta, kad ta priemonė rei
kalinga palengvinimui būk
lės' tų žmonių, kuriuos pa
lietė depresija. Bet per pa
staruosius metus ši šelpimo 
akcija beveik . visiškai nu
traukta. Tuo tarpu Illinois 
valstijos ižde susikrovė la
bai didelė pinigų suma — 
daugiau kaip 200 
dolerių.
• , Daugiausia taksų 
kinius. sumoka Cook 
tis. 54 % visų taksų
kia iš Cook apskrities, 
eitais metais Cook apskritis 
sumokėjo' tokįų taksų 74 mi- 
lionus dolerių.

O kiek iŠ ty taksų grįžta 
Chicagos reikalams? Tik 4 
milionai.

Tokia politika yra čiuku
ras begėdiškumo. Atsako
mybė už tą politiką krinta 
ant republikonų mašinos, tos 
mašinos, kurios priešakyje 
stovi gubernatorius Greenas. 
Savo laiku jis žadėjo panaL 
kinti taksus ant pirkinių. Jis 

i ne tik neišpildė ką pažadėjo, 
bet atsitūpęs ant. aukso krū
vos visiškai ignoruoja Chica
gos reikalus ir reikalus kitų 
stambesnių šios valstijos 
miestų: ;

Mums rašant šįuos žo
džius, Springfieldan suva
žiavo šimtas ar daugiau me
rų, atstovaujančių Illinois 
valstijos miestus ir mieste
lius. Visi jie vienu balsu 
—7-------------7 

Prancūzijoj net ir Vokietijoj.
Mums, • tačiau, atrodo, kad amerikiečių bėgimas* iš 

Mandžurijos uostinės buvo nereikalingas. Juk Chinijoje 
liaudies armijos yra disciplinuotos. Niekur jos užimto
se teritorijoje prieš civilinius amerikiečius nebuvo' pa
naudota teroro. Baimė, sakoma, turi dideles akis —-šia
me atsitikime, per daug dideles.

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

530 Summer Ave. Newark, N. J
Tel. Ilumlioldt 2-7964
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SIULINĖS KIRMĖLYTĖS 
VIDURIŲ APAČIOJ

Drauge gydytojau, aš vi
sados skaitau ir dideliai į- 
vertinu jūsų patarimus apie 
sveikatą. Prašau, z ir man 
patarkite, ką aš /turėčiau 
daryti mano mergaitei. Ji- 

' nai turi siulinių kirmely-

Generolas ir juries
Iš Europos sugrįžo' mūsų žymusis generolas Mark 

W. Clark. Spaudoje skaitome, kad su juomi pribuvo jo 
žmona ir penki šunes.

Europoje stoka maisto, žmonęs badauja, .vaikai 
krinta nuo bado, o mūšį generolas ten važinėjo ir gy
veno keletą metų su būriu šunų. Įsivaizduokime, kaip 
g'en. Clark atrekomendąvo amerikiečius badaujantiems 
žmonėms, kai jis vaikštinėjo jų tarpe su penkiais gražiai 
nupenėtais'šunimis ! -.

čių — “pin worm”. Jaį su
kako pusšeštų metų. Ji val
go, rodos, gerai ir miega 
gerai, bet kartais ji įpuola 
į karštį ir suserga. Jai su 
išmatomis išeina plončs, 
kaip siuleliukai, kirmėlai
tės, gal colio ilgumo.

Pašaukiau gydytoj ą, Da
vė kokio tai medžio skied-' 
rų ir liepė išvirt vandeny,ir 
išmazgot viduriui per tris 
kartus. Tuo tarpu loc ir bu-, 
vo geriau, bet vi^ jai kar
tais jos užeina, ir ji krap
štosi apie išeinamąją vietą. 
Tie parazitai labai vargina 
mergytę. Kaip aš juos ga
lėčiau visai; išnaikint?

Atsakymas. *
.Tos kirmėlytės, moksliš

kai “oxyuris vermicularis” 
(“pin worms, seat worms, 
thread worms”) . veisiasi 
pačioj apatinėj išeinamo
sios žarnos daly. Kai mer-” 
gaitei, tai jos gali dasigaut 
ir į ’ gimdomąjį kanaliuką.

Jūsų vietos gydytojas ge-

rai gydė. Tos skiedros yra 
“quassia chips”. Reikia iš jų 
padaryt lyg ir stiprios ar
batos, virinant skiedreles 
bent 15 minučių. Paskui at- 
aušyt, nusūnkt ir pamažu į- 
leist į apatinę žarną kokį 
stiklą tos “arbatos”. Kai 
įleidžiate, tegul mergytė 
guli ant kairio šonuko ir te
gul palaiko tą “arbatą” vi
duj, vis gulėdama, kiek tik 
ji gali. Reikia tai pakarto
ti kas diena, bent per tris 
dienas. Ir reikia dažnai 
mergaitei rankytes nūmaz- 
got, kad ji vėl'ir vėl nenu
rytų kirmėlių kiaušinėlių.
"Yra ir burnon imamų 

vaistų. Gaukite vaistinėje 
Cole’s gentian violet tab
lets 30. Tegul mergaitė nu
ryja, nėkramciūsi, po vieną 
rytą* ir vakarą, per dešimt 
dienų. Jei už poros savai
čių vis dėlto ir vėl patėmy- 
tumėt kirmėlyčių^ tai ir vėl 
duokite tų tablečių nuryt, 
rytais ir vakarais po vieną, 
per 10 dienų. .,

O galima vartot ir abu 
būdai iškarto — ryt table
tes ir leist tą karčią “arba
tą” J apatinę žarną. .Neuž
mirškite rankytės mergytei 
dažnai nupraust su muilu. 
Tai ir visa muzika.

Pažvelgiau į langą ir 
greit iš tolo pažinau žibu
riuose blizgantį Montrealą. 
Rodos, visas sunkumas iš 
galvos pranyko ir akys švie
siau pradėjo matyti.

Visiems savo draugams, 
kaip brooklyniečiams, taip 
i į* bostoniečiams už jų ge
rumą ir nuoširdumą vieną 
tik galiu pasakyti — šir
dingiausią ačiū, būsiu visa
dos jums dėkinga.
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Įspūdžiai Iš Kelionės
Tarybinėse Respublikose

Rašo
(Tąsa)

Skridimas iš Suchumo į 
Tbilisi vėl buvo per kalnų 
kalnus ir per palaimintus 
Gruzijos- sodus lygumose. 
Imęfetijos kalnuose susiti
kome su debesų salelėmis. 
Visi jie plaukė iš pietų. 
Vieni ropojo ledynais, virto 
kuliavos per kalnagūbrius, 
kiti kabinėjosi už kalnų vir
šūnių, plaukė oru ir čia ap
gaubdavo mūsų lėktuvą, čia 
vėl jį palikdavo. Perskrido- 
me istorinį Gruzijos — Ka
ro kelią, apačioje sublizgė
jo kalnų masyvų suspaus
ta Aragva. Perskridome ir 
Gori miestelį, draugo Stali
no gimtinę. Debesys vis tir
štėjo, tirštėjo ir įsk vidus j 
Kuros vagos lygumą, jie taip 
su tirštėjo, kad tik per ūka
nas pamatėme senąją Gru
zijos sostinę Mechetą ir ki
toje Kuros pusėje Lermon
tovo apdainuotą vienuolyną 
Mcyrį. Į Tbiliso aerodromą 
nusileidome iš debesų ir tą 
dieną toliau jau nebekelia
vome.

Pernakvoję Tbilise, ryto
jaus dieną anksti rytą vėl 
pakilome į orą. Rytas buvo 
gražus, oras be vėjo; pilo
tas pranašavo tokią pat 
gražią ir visą dieną. Toliau 
žiemiuose kaip paverta ma
tėsi Didžiųjų šiaurės Kau
kazo kalnų grandini Bet 
šios dienos skridimas irtums 
žadėjo dar gražesnių regi
nių, dar stebuklingesniu pa
noramų, panoramų į bibliji
nę Araratą, nuostabųjį' sa
vo masyvu Alagezą, į Adža- 
rų Karšo, Bėgamų kalny
nus ir kitur. Ne ilga buvo 
kelionė iš Gruzijos sostinės, 
Tbiliso į Armėnijos sostinę 
Erevanį, vos trys valandos 
su minutėmis, bet įspūdžių, 
įspūdžių prisirinkome tiek, 
kad užteks visam gyveni
mui. Net ir patys vietiniai 
gyventojai armėnai gėrė
josi saulės nušviestų amži
nai snieguotų kalnų pano
rama ,ir sakė, kad toks ge
ras oro matymas, ypač 
šiuo rudens laiku, ir pas 
juos retai pasitaikąs. Paki
lus į orą ir paėmus kursą į 
pietus, pietų vakaruose pra
dėjo dygti balti debesėliai, 
snieguotos tolimųjų kalnų 
viršūnės ir grandinės, ir vi
lioti mus į save. Juo arčiau 
prie jų artėjome^ juo labiau 
jos mus viliojo savo vaiz
dais, varsomis ir panoramo
mis, kurios keitėsi kas mi
nutė: viena viršūnė regėjos 
ginčijosi savo aukštumu su 
kita ir abi, lėktuvu perskri
dus, mažėdavo, smulkėdavo

A. Vienuolis-žukauskas.
ir vėl pavirsdavo baltu toli
mu debesėliu.

Besigėrėdami kalnų pa
noramomis, neužmirštame 
žiūrėti apačion, kokia gam
ta, kaip gyvena^ .žmonės, 
ten, tų kalnų slėniuose, tar
pukalnėse ir lygumose. 
Nors nedaug iš tokios auk
štumos išsižiūrėsi, bet vis 
dėlto galima pastebėti, kad 
šitos lygumos nemiškingos, 
bet labai derlingos, kalnų 
upokšniais išraižytos, skly
pais sklypeliais išraižytos 
ir žmonių sodybomis nusė
tos. Pasitaiko ir ištisų dy
kumų, uolynų ir nubirėju- 
sių kalnynų, bet tai tik vie
tomis, 
žemės 
niai.

• Visi 
pietus 
Ararato, bet jis greit pasi
rodė ir neieškomas. Pasiro-, 
dė iš karto dvi milžiniškos 
galvos - viršūnės, viena gre
ta kitos; bet tai buvo tik 
perspektyvos apgaulė. Tai 

i buvo viena viršūnė Alagezo, 
kita — Ararato ir daugiau 
šimto kilometrų viena nuo 
kitos. Prie jų artėjant, jos 
tolo viena nuo kitos ir kai 
susilyginome su Alagezu, 
kurį buvo pridengęs^Sega- 
mo kalnų mdsyvaSj^rara- 
tas buvo dar už jų. O kai 
įskridome į lygumą, staiga 
atsidūrėme tarp dviejų vie-; 
nodo tolio milžinų, tai Ala
gezo ir Ararato. Nuostabus 
tas kalnas Araratas, kaip 
savo bibliškais padavimais, 
taip ir savo struktūra: tuo 
tarpu kai kitų kalnų viršū
nės ir patys masyvai pakyla 
huo grandinių, «. Araratas 
šauna į padangtes iš to pa
ties vardo kelių dešimtų 
tūkstančių kvadratinių ki
lometrų ploto vidurio lygu
mos, žadinamos dar Diliža
no lyguma.

Araratas tai yra tas le- 
gehdarinis Babelio bokštas, 
apie kurį kūrėsi žmonijos 
giminės bei padermės.

Šiandien Araratas yra 
trijų valstybių kertinis ak
muo. Tarybinės Armėnijos, 
Turkijos ir Persijos. Tai 
nelyginant trijų valstybių 
kapčius; apie Araratą, kiek 
siekia istorįjos žinios, gy
veno graikų tautos palikuo
nys, dabar vadinamieji ar
mėnai. Ir pati Armėnija se
novėje vadinosi Ąjastano • 
arba snieguoto' Ararato ir 
putoto Arakso šalimi. Ar
mėnija yra labai senas kra
štas su nepaprastai sena 
savo kultūra. Armėnija a- 
pipinta turtinga herojiška,

Tai kadaise buvusių 
drebėjimų padari-

atsidėję žiūrime į' 
ir ieškome akimis

CHICAGOS ŽINIOS

nebus jiems kitaip

vadovauja ' 
iš 16 narių.

platus
Ko-

istorine praeitimi, kaip ir 
pati armėnų tauta yra vie
na ne tik seniausia, bet kul
tūringiausia pasaulyje tau
ta. Ji jau/egzistavo tada, 
kada dar nebuvo Europoje 
nei prancūzų, nei italų, nei 
anglų, nei rusų. Ji dar prieš 
mūsų erą, pirm romėnų ir 
elinų, jau turėjo savo vals
tybę, savo kultūrą, savo po- 

išmargintą’ rytiečių 
aforiz-

eziją, 
mandrumais bei 
mais; turėjo savo dainius- 
sazus, ašugus ir savo teat
rą, kurio 2000 metų sukak
tuves armėnai švęs greitu 
laiku. Turtingas armėnų e- 
pas “Dovydas Sosunskis”, 
kurio 1000 metų jubiliejus 
bus greit atšvęstas. Dovydo 
Sosunskio herojuje įkūny
ta armėnu tautos išmintis;
Rusų “Slovo o polkų Igo-' 
reve” turi šį tą bendrą su 
Dovydo Susunskio epu: 
pergyvenimai Jaroslavo 
tolygūs Chuadut kančioms. 
Šis .armėnų epas yra išr 
verstas į daugelį rytų ir 
vakarų tautų kalbų, Kaip 
biblijinis Ararato’ kalnas 
apipintas padavimais, le
gendomis, pasakomis ir ap
dainuotas visų amžių ir vi
sų tautų dainiais ir poe
tais, kaip ir pati armėnų 
tauta yra didžiai, herojiška 
ir poetinga. Jos liaudies po
eto Sajat Nova kūriniai iš 
18-to amžiau^ taip pat yra 
žinomi visam kultūringam 
pasauliui. Ir šiandien jų po
etas Avetikas Isaakjanas,y- 
ra vienas įžymiausių poetų 
pasaulyje.

Armėnų visame, pasauly
je yra. virš‘trijų milijonų, 
bet nevisi jie-'gyvena tary
binės Armėnijos respubli-’ 
ko j e. Daug armėnų gyveųa 
Turkijoje,- Persijoje ir/iš
barstyti po visą pasaulį. 
Armėnų tauta amžiais buvo 
naikinama ir persekiojama 
savo kaimynų. Dar nese
niai, 1919-20 metais, turkai 
savo nepasisekimus politi
koje suvertė armėnams ir 
išskerdė jų apie 100,000 vy
rų, moterų ir vaikų. Ir tik 
Raudonoji Armija, užėmusi , 
Armėniją, sulaikė tas bai
sias ‘skerdynes ir priglaudė 
pas save pabėgėlius armė
nus. Ir šiandien jie dar tūk
stančiais atvyksta iš Turki
jos, iš Irano ir kitų valsty
bių į tarybinę Armėniją čia 
amžinai apsigyventi. Be to, 
visi armėnai puoselėja vil
tį, kad anksčiau ar vėliau 
jų tauta gyvenanti apie A- 
rarato kalną susijungs su 
visais armėnais į vieną tau
tinę tarybinę valstybę. Ar-

Viršelis knygos,, taikomos; kovai prieš neapykantą. 
Ją parašė A. R. Lerner ir Herbert Poster. Išleido FFF 
Publishers, Inc. Kaina: popieriniais viršeliais $1, kie
tais — $2.50,
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salių. Demonstracijos įvyko if* Jungtinių 
j zonose.
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menų rašytojas Ch. Abovia- 
nas yra pasakęs: “tebūnie 
palaiminta toji valanda, ku
rią rusų koja atsistojo ant 
armėnų žemės ir išvijo iš 
mūsų šalies prakeiktus rau- 
donkepurius turkus.” 
/ I

Erevanis dabar yra nuo
latine Armėnijos sostine, 
trečiąja. Dvi kitas sengady- 
nes sostines. Ani ir Arta- 
šat. amžių bėgyje yra su
naikinę turkai ir persai.

Šiandien tarybinė Armė
nija yra viena labiausiai iš
sivysčiusių 'tarybinių res
publikų, pasiekusi aukšto 
tautinės pagal formą ir 
socialistinės pagal turinį 
savo kultūros! laipsnio. Pa
tys armėftai Stropiai dirba 
visose savo respublikos sri
tyse. Šiandien Erevane ne- 
pamatvsi jauno Šveiko vy
ro ordinais ar medaliais ne- 
pasipuošusio krūtinę. Iš Tė
vynės karo fronto grįžo 60 
naujų generolų armėnų. 
Vienas ju generolas Bagro- 
mianas buvo Pabaltijo 
fronto vadas, peržygiavo 
su ąavo armija,vydamas vo
kiečius grobikus, per Lie
tuvą ir paėmė Liepoją, su 
fašistų vokiečiu armijos li
kučiais. Šiandien armėnąi 
tur keliolika pasaulinio ma
sto rašytojų, poetų, tapyto
jų, skulptorių ir mokslo vy
rų. Er^evrinyj yra 3 aukštes
niosios mokyklos, kuriose 
mokosi apie 4,000' įvairių 
šakų bei sričių būsimu me
nininkų bei mokslininkų.;

» I

Tai į tokį kultūringą kra
štą. mes atskridome metali
niu paukščiu. Erevanio ae
rodrome mus sutiko vietos 
rašytojai su gėlėmis, parsi
vežė pas save į miestą ir 
apgyvendino geriausiame 
viešnutyj “Inturist”.

Davė mums pasilsėti tik
tai vieną pusdienį. Tą pačią 
dieną vakare jau mes žiū
rėjome teatre , jų tautinės 
operos “Anus”. Rytojaus 
dieną, tuojau po pusryčių, 
pradėjo mus vedžioti ir ve
džioti po miestą ir rodytį 
savo meno, ‘ kultūros ir 
ųnokslo lobius. Tie Jobiai su
dėti ir sutalpinti muziejuo
se, meno galerijose, biblio
tekose bei senovės raštų ir 
manuskriptų saugykloje — 
Metęndorane. \

Armėnų Daukša, tik daug 
ankstyvsnis už mūsiškį, Me- 
sropas Maštocas, 407 mūsų 
eros metais sustatė armėnų 
raidyną. O jų metamatikas 
Širakaci jau VII amžiuje 
parašė pirmąjį matemati
kos vadovėlį, kuris ir po 
šiai dienai nenustojo, savo

sužinojome

į tarybinę 
respubliką

geriausiame

reikšmės matematikos mok
sle. Jų darbai — originalai 
sudėti ir saugojami tose 
armėnų kultūros lobių sau
gyklose.

Nors neilgai viešėjome 
vaišingoje Armėnijoje, tik 
6 dienas, bet per tą laiką 
pamatėme ir 
gana daug.

III.
Iš Armėnijos' 

Azerbaidžano
vykome traukiniu;- iš pra
džių - pagal Ararato papė
dę, Turkijos pasieniu, o vė
liau —. Persijos. Didesnę 
kelio pusę važiavome srau
niojo Arakso paupiu. Ke
lias visą laiką ėjo uoloto
mis plikomis tarpukalnėmis 
ir tik priartėję prie Azer
baidžano sostinės, išvydome 
plačias medvilnės laukais 
apsėtas lygumas. <

Priartėję, prie tarybinio 
Azerbaidžano sostinės, pir
mučiausia ką mes pamatė
me, tolese horizonte keistų 
bokšteliu mišką, ir čia pat 
tvaskančiu Kaspijos jūrą. 
Kaspijos * vanduo pakraš
čiuose net iš' . tolo keitėsi 
naftos melsvai - rausvais 
perlamutriniais -atšvaistais. 
Tokiais pat atšvaistais kei
tėsi vanduo kūdrose, balose, 
grioviuose ir blizgėjo ir 
dvokė nafta iš tolo. Kitur 
ir pati žemė buvo, it tau
kuota, ir taip pat. dvokė na- 
fta. Pagal geležinkelio lini
ją ir laukais visomis kryp
timis buvo nutiesti vamz
džiai, kuriais juodas žemės 
kraujas tekėjo į perdirbimo 
fabrikus, rezervuarus ir net 
per visą Kaukazą į Batumo 
miestą ir uostį.

Jau Baku .priemiesty įžiū
rėjome galingus pokštus, 
kurių įrengimai autoįriatiš- 
kai siurbė - pompavo iš že
mės gelmių skystąjį juodąjį

. MERCURY DARBININKAI 
STREIKUOJA

1 1 " T" ~ 
Kompanija Stengiasi Laužyti 

Streiką, Siuntinėja Dar
bininkams Laiškus

ŲEW unija jau seniai už
vedė derybas su Mercury 
Manufacturing Co. dėl algų 
pakėlimo 15 centų valandai. 
Darbininkai užgyrė reikalavi
mą slaptu balsavimu 144 
prieš 16.

Kompanijai duota laiko iki 
gegužės 5. t

Kompanija betgi nematė 
reikalo tolimesnėm derybom, 
tai liko tik vienas — skelbti 
streiką.

Unijh išleido lapelį, kuria
me aiškinama derybų eiga, 
taipgi raginami nariai'Strei
kuoti, jei 
paskelbta.

Streikui 
komitetas
mitete veikia ir keli lietuviai, 
Sanders, Rasimas.

Gegužės 9 kompanija iš
leido laišką į savo įmonės 
darbininkus, kurstydama juos 
nestreikuoti. Laiške- sako, 
kad ji sutinkanti pakelti 10 
centų į valandą.

UEW unijos lokalas, vei
kiantis šioje įmonėje, jau se
niai turi, sunkumo priversti 
kompaniją pildyti sutartis. 
Jau seniai kompanija stengia
si laužyti uniją, šis jos žy
gis tatai dar geriau parodo: 
Vieton tartis su unija, bando 
nepaisyti jos ir sugrąžinti 
darbininkus siūlydama pakel
ti algas. Bet' kaip ilgai tas 
pakėlimas bus geras? Jei 
unija būtų- sulaužyta, kom
panija tuojau numuštų algas 
ir pradėtų mokėti kiek ji no
ri. ' .

Tik tam kompanija nori 
uniją laužyti, kad pąskui ga
lėtų algas visai numušti.

Visi darbininkai turi laiky
tis išvien, nesiduoti kompani
jai laužyti uniją.

Visi unijos nariai turi laiky
tis su unija, nesiduoti kompa
nijai prigauti, nes jei kom
panija norėtų sąžiningai al
gas pakelti, ji tartųsi su uni
ja.

Pagaliau, 10 centų' pakėli
mo neužtenka. 
Javo 15 
kėlimo.

Gražiai Paminėjo Jakų 
Ženybinę Sukaktį; Jubilijatai 
Pasižadėjo Daugiau Veikt

K. Abekienės namuose bu
vo suruoštas pokilis atžymė- 
jimui Jurgio ir Albertinos Ja
kų 20 metų ženybinio gyve
nimo sukakties.

Susirinko gan geras būrys. 
Laike vakarienės pasakyta 
gražių kalbų. Kai kurie lin
kėjo d. Jakui vėl rašinėti, 
kaip jis seniau rašinėjo; ir 
abiems jiems daugiau veikti.

Jakai abu yra geri meni
ninkai. Jisai' taipgi buvo ge
ro masto beletristas. Jinai 
—gera aktorė. Pastaruoju 
laiku jiedu mažiau veikia, 
žinoma, yra tam savotiškų 
priežasčių. i

Po visų svečių kalbų, pra
bilo abu Jakai. Jie žadėjo 
daugiau veikti.

Pokilis, rodos, suruoštas 
rūpesniu Adelės Žilienės ir 
K. Abekienės, o gal ir dau
giau kas tuo rūpinosi. Patys

nežinojo, 
buvo at-.

su žmona

Jakai apie tai 
Apart chicagiečių, 
vykęs ir St. Smith 
iš Indianos.

Vakaras smagiai praleistas.
Buvęs.

» . * * *
3 Užmušti Užpudlime 
Ant Kortauninlcų

■ - Vienam West Side name 
grupei žmonių belošiant kor
tomis iš pinigų, trys band i-., 
tai užpuolė ir norėjo apiplėš
ti 28 kortauninkus.

Vienas banditas užmuštas,- 
taipgi užmuštas teismo beili- . 
fas ir ,vienas vertelga .
• Banditams pradėjus darbą, 
beilifas Ben Eisenstein iš
traukė revolverį ir nušovė 
banditą, kurį kiti jau buvo 
parmetę ant grindų. Kiti du 
plėšikai nušovė Eisensteiną ir 
kitus du ir pabėgo.

Newark, N. J

centų į

* *
Teatras

Unija reika- 
valandą pa-
> U—tas. 
*
Imasi DarboLiaudies

Naujai susikūrusio Chicagoj 
Lietuvių Liaudies Teatro pla
navimo komisija laikė susirin
kimą ir nutarė tuojau suvai
dinti porą “skičų” — vieną 
anglų kalboj, kitą lietuvių 
kalboj. Tūli siūlo, kad vieną 
-duoti “Vilnies” piknike.

Liaudies Teatro valdyba ir
gi tuojau turės mitingą pla
navimui Liaudies Teatro dar
bo. Norima perstatyti didelę 
dramą ir tuojau suorganizuoti 
vaidylas ir imtis, kad rude
niop anksti būtų - galima per
statyti. ,

Planuoja taipgi lavintis te-, 
atre.

Planavimo komisija susi
sieks su amerikine tokia gru
pe.

Gražiai Paminėta
Hąrry Mitkaus Varduvės

1 u''’Prieš pat savo koncertą 
sietyniečiai praktikuojamės 
net sukaitę ir, rodos, nebus 
galo. Mokytojas'Žukas kad 
gena, kad gena mus, dar vie
na, dar viena, kad tik ge
riau išeitų ant koncerto, kad 
tik nebūtų k‘ur klaidele. > 

Gerai papraktikavus valan
dą ir pusę, norisi atsidust, at- 
sivėdint.

Kažkas sako, einame že- . 
myn, ten kas mūs laukia. 
Nueinam į kambarį žemyn, 
ogi čia mus pasitinka kitos 
draugės su Happy Birthday, 
to ,You. Stalai nusitęsę per 
visą kambarį, baltai užtiesti, 
ant jų< grybai, pyragaičiai ir 
kava. Kad jau užtraukėme 
visi “Happy .Birthday to You, 
Harry!” Na, tai buvo visiems 
netikėta parė-pažmo'nėlis, ku
rį surengė sęna sietynietė d- 
gė Rogers.

Tai buvo labai vietoj jau-’ 
nuoliui, kuris daug dirba vdėl 
choro ir-meno gerovės. Il
giausio amžiaus tau, jaunas 
drauge Harry, darbuotis su i 
mumis linki choro reporteris.’

C. Report. y d

Ir Azerbaidžano sostinėje 
sutiko irius Baku rašytojai 
su rašytojų sąjungos pirmi
ninku Samed Vurgunu prie
šaky ir nusivežė į geriausią 
viešbutį.

(feus daugiau)

GRAIKIJOS MONARCHI
ST^ SKELBIMAI

Athenai. — Graikijos mo- 
narchistų generalinio, štabo 
galva. Kostas Vęntiris skel
bė, kad per tris savaites jo 
kareiviai, girdi, _ užmušę 
413 respublikiečių partiza
nų, o monarchistai praradę 
“tik 19 kareivių.”

Londoų. — Susprogo ži
balinis Amerikos laivas. Žu
vo bent 1 jūrininkas. -

K
Tar^e viršiausių vokiškosios I. G. Fafbįn kartelės va

dų, Jungtinių Valstijų Įkaitintų planavime ir pravedame 
. užpuolamojo karo, masinių žudynių ir plėšimų yra 

George Von Schnitzler (kairėj) ir Kari Von Krauch. 
Gręta jų, minėjo amerikinę Aluminum Co., Dow Chemi

cal Co., taipgi Standard Oil ir DuPont esant dalimi tos 
kartelės' tinklo, išdirbto prilaikymui žemos produkcijos 
ir kėlimui pelnų.

*

3 pusi., Laisvė (Liberty, Uth. Daily), Aritrąd., Geg. 27, 1947
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ru-

candy bar ’’buvo

su- 
ant

nori i§- 
tai turi

Argentinos yaldžia praeiki 
tą savaitę , suėmė 8 nacių

kainas ant įvairių
neišskiriant nė

Kenosha, Wis.

Fredric March ir jo žmona Florence Eldridge išstoja 
AFL programoje menininkų unijų pastangose išvystyti 
prodarbininkiškas radio^ programas. Žymiausieji radio, 

■ Hollywood© ir Broadway talentai stengiasi pagelbėti in
formuoti , visuomenę apie pavojingumą Taft’o ir Hart
ley priešdarbininkiskų Eilių.

Automobilių Mechanikai
Grįžo Laimėję

Darbas visuose garadžiuo- 
vėl eina reguliariai. An- 

13 dieną,

/

1-8-47

(Tąsa)
. Ten vėl nūskambėjo, kad jis kažkokį 
vaizbūną parsivedęs gerai pavaišino, pa
skaitė eilėraštį apie žmogų ir laikrodį, 
o paskum, pakišęs medžioklinio šautuvo 
vamzdį po nosimi, liepė vekselį pasira
šyt. Treti ir /ketvirti peikė Sungailos 
atgrasų būdą, reikalaujant draugiškos 
paskolos:—svečią nugirdyti ir duoti pa
sirašyt visokiuose blankuose.

Šiuo metu, nors ir dabojo Sungaila 
amerikoną viena akimi, vis dėlto kalbo
je, paršą bevalgant, davė suprasti, kad. 
jo ūkyje viskas tvarkoje. Vieni šunes 
keliolikos tūkstančių verti. .Esą Krukas 
turėtų įtaisyt kokį nors fabriką, duoti 
kultūrą, kad jau ir pat& savo akcijomis 
nelaimėj galėtų prie Kruko prisidėti.

Tuo tikslu ponai susitelkė šitai 
dėtis pramoga^—medžioklei.

Taip buvo, brangus skaitytojau, 
ruoošta apskrities ponų medžioklė 
vargšo graboriaus .auksinio kailio.

* * *
—Kartą, pernai, vos žmogaus nenušo- 

viau. Gerai, kad laiku susigriebiau. Su 
referentu išėjom pamedžioti. Krūmais 
ėjo žmogus su zuikine kepure. Mes, — 
pasivaišinę, linksmi buvome. O kas 
mums? Matysi tu ten žmogus ar gyvu
lys,—iš pažiūros, vadinasi, zuikis bėga. 
Jau buvau gaiduką bėspaudžiąs— žmo
gaus galva pasirodė. Po velnių, ponai! 
Supraskite, mano padėtį. Kaip, ponas 
teisėjau, juridiškai už tokį aktą—iki gy
vos galvos ... a?

— Žiūrint, kokiose aplinkybėse...
Bešnekučiuodami apie visokias šunų 

veisles, besipasakodami medžioklės nuo- 
’ tykius, ponai jau plačioje lietuviškoje 

. girioje paskido.
Kaip medžiotojų ir dar taisyklingų, 

— įprasta buvo traukti burtus. Gavę 
savo numerius, ponai užtaisė savo šautu- 

.. viis kas šratais, kas grantkulkėmis, o 
grantkulkės ekspansyvėfttfs kulkomis.

Ilgai skalijo šunes, — visų Sungailos 
veislių atrankos, plyšo varovų balsai. 
Padūmavo palaukės nuo šūvių. Kaip ir 
senovės bajorų laikais, atsiduso, sudeja
vo giria, didžią praeitį atminus. Tam
pėsi pašautas žvėrelis, leisdamas pro 
dantis kruvįnas putas, patilžusiom baime 
ir neramiu lūkuriu pilnomis akimis žiū
rėjo į žingsniuojančią mirtį ... tas gi
rių ir laukų krikščionis—zuikelis.

Praėjo ir diena į vakarus slinkdama, 
o ponai dar gąsdino keturkojį, dar nė 
vienas negalėjo girtis taisyklingu šūviu: 
kur taikė—vis pro šalį biro, o pamatę 
nusišėrusį barsuką — urmu puolė, kad 
jau šitas susmirdėlis, krūmų taukius, iš 
baimės riet į medį kabinosi.

Nerimti pradėjo medžiotojai visą die
ną vargę. Šlapi, suplušę, susidraskę at
klydo varovai — šerną, vilką matę, bet 
nieko nepešę. ' f *

Vos porą smulkių nušovę, ponai tuojau 
miško laukymėje užkandžiaut susibūrė. 
Čia išvertę bonkas; iškrapštę konservų 
dėžutės, jas į orą svaidydami, šaudyti 

-puolė. Netrūku^ taip įsilinksmino, kad 
ir kepurių taisyklingam taikiniui prirei- 

* kė. Sungaila ėjo lažybų, kad per šimtą 
•.žingsnių galės bet kuriam nuo galvos 

kiaušinį numušti, bet tuo būdu, kad nė
C plauko nepalĮesiąs. '

Užgėrę, pasistiprinę — antrąjį me
džioklės ratą pradėjo.

£' kas gi ten žviegti prasimanė, ko
dėl taip giria nuo kiaulės gaudž?—skai
tytojas klaustum. Agi, medžiotojai pa
laidą pakaimės gyventojo deglą kiaulę 
šernu palaikė.

Ūmai toks alasas pasikėlė, kad šunes' 
deglam paršui į uodegą įkibo, teisėjas 
neiškentęs šaukti suskubo: ' •

—Šerną, šerną!,
Antstolis lotyniškai riktelėjęs, su Sun

gaila nemažiau skardydami orą, norėjo 
, šitą grobį amerikonui po pat nosimi pa- 
t varytį o tas vos šiur pasakęs, bet didžiai 

išsigandęs į jį genančio žvėries, į, krū
mus kniūbsčias įvirto ir kai iš balos pa
sikėlė, jam pasakė, kad šernas kur nors 
netoli tebesislapSto. »

—Koks Šernas! Joukun darbs-^-palai- 
I -da kiaulė!

—Ba, ba, ba I Man šneki 1 Gįrios žvė
rį geriau pažįstu negu pats save!—už-

FRANK KRUK
ai*ba Oratorius Pranas Krukelis

(APYSAKA) " . * ★ *
Paraše Petras Cvirkai— ——

protestavo Sungaila.-—Mano šuo kiaulėš 
nepuola! 1

Išsiaiškino netrukus, kad šernas ne 
tik nepaspruko, bet ir galvoti apie tai 
negalėjo. Tik šitas naminis‘žvėris, savo 
šeimininko tyčia pagintas iš kaimo į gi
rią ąžuolo giliais papusryčiaut, nieku 
būdu nesuprato ponų, kurie jį pririštą 
prie medžio taikėsi šauti. Ir tarp gy- 

‘ vulių tokių džentelmenų nesutiktum.
Bet me tuo garbinga inteligentų puota 

pasibaigė, o svarbu, kad apie pribaigtą 
kiaulę buvo ir laikraščiuose parašyta, 
jog suruoštoje vietos provincijos medžio
tojų draugijos toisyklingoje medžioklė
je, rudeninėje, svečiui iš Amerikos, at
seit, Frankui, teko garbė nušauti patį 
gražiausią, didžiausią mūsų girių pa
puošalą — šernų patiną.

Medžioklė baigėsi tuo, kad Sungaila 
su pienininku dėl pašauto zuikio amžinai. 
susipyko, nefc' abu iš karto tą garbę sa- 
vinosi. Bet kaip susipyko! \

Mat, priėjus'Krukui, pienininkas nu- 
amerikonui. Esą, štai maža dovanėlė.

--^amerikonui. Esą, štai maža dovanėL 
Ką tik nudolbintas . . . rasi, dar ir šir
dis tebeplaka.

Nespėjo pienininkas to pasakyti, kai 
prišbk|s iš rankų išplėšė zuikį Sungaila.

—Labai negražu. Nedraugiška dš ta
vo pusės. Aš nušoviau, aš galiu ponui 
Krukui ir įteikti.

Pienininkas buvo bepaleidžiąs dova
ną, bet tų Sungailos žodžių užgautas su
liepsnojo, kaip sausų šiaudų stogas, ir 
visomis keturiomis įkibo į zuikį.

Dabar pienininkas tempė į savo pusę 
zuikį, įsikibęs rankomis ir įsispyręs ko
jomis, nusitvėręs už kinkos, o Sungaila 
braškino kailį kiek jmanydamas į savo, 
pusę.

—Ponai; joukun darbs! Sakyčiau vil
ką, lokį nušovėte, o čia dabar!—pradėjo . 
ramint burmistras ir kiti abu medžio
tojus, liejančius tulžį ir! lejdžiančius vi
sokius keiksmažodžius.

Krukui net nepatogu buvo dėl tokios 
t scenos, nes zuikį betampant tam jau ir 

grobai išlindo, o medžiotojai dar garbę, 
įžeistas ambicijas minėjo. Piktinosi Sun-, 
gaila nepaleisiąs, kad koks ten pieno1 
nugriebimo punkto vedėjas jo, seno me
džiotojo ir kario,'garbę su purvais mai
šo. Visokius žygius Sungaila minėjo, ko
vas dėl laisvės . . .

Ką bedarė, kaip besimanė taikinti dėl 
nuplikusio žvėrelio tokį barnį pakėlusius, 
visviena nenurimo jautrūs veikėjai. Pri- 

z ėjo prie to, kad medžiotojai ir šauto zui
kio abiejų šaulių šūvių ( nuotolius at- 
žingsniavof teisėjų kolegiją sudarė, išva
das aiškias nubrėžė, — zuikio skrandyje , 
jokios šratų žymės nerado.

—Joukun, galėjo nuo apoplekcijos pa
dvėsti,—pareiškė,burmistras.

Tatai dar didesnę liepsną Užkūrė, kad 
% Sungaila drėbė ištampytą zuikį pieni
ninkui į akis ir visus piemenimis, kiau
lėmis išvadinęs, aavo šunimis ‘ pradėjo 
pjudyti net grabojrių. \

Veltui,.skaitytojau, gaištumėm,laiką, 
besiklausydami * ilgiausių, Sungailos ■ ir 
pienininko alegorijų, kaip vienas—šetit, 
antras vetit, vienas: tu tautos išgama! 
antras: tu' Pilsudskis! ilgai kapojosi, kad 
visiems jau nusibodo taikinti ir perkal
bėti, o ir pats Krukas nieko padaryt ne
įstengė. -' ;

Vęltui klostytum istoriją, kaip vėliau 
Sungaila, per apsirikimą, pats savo re
tos veislės šunį nušovė, baisiai susikrim
to ir prie išdrabstyto, zuikio daug niekų 
prišnekėjo.

Leisk verčiau, brangus graboriaus žy
gio palydove, prisiminti Čia vięną epizo
dą, kuris gal tave ■ linksmiau nuteiks, 
nesgi tai tiks ir tavo vaikams pasiklausy
ti, kaip graži pasakėlė.

Geri,buvo kaimynai, dar geresni drau
gai — Šviesiausias kunigaikštis ®aidu- 
kas-Gaidelionis Kaributas ir Sungaila. 
Jų ir dvarų ženiių rėžiai susibėgo ir ben
dra giria seserystėje giedojo. Kaip ir vi
si bajorai, žygių, turnyrų mėgėjai, daž- 

' nai ir Gaidukas girios bei laukų gyvį 
vaikydavo. Su tokiu azartu šitas Lietu
vos mohikanas medžiodavo, kad iš savo 

/ namo langų jau kas kliuvę šaudydavo*

MONTREAL. CANADA

.“Kiek kainuoja?”
Atstovais Darbo Statisti

kos Biuro (Bureau of La
bor' Statistics), kuris yra 
dalis Su v. Vai. Darbo -De- 
partmento, stato šį klausi
mą apie 2 mik sykių per me
tus laiko. Atsakymai, , pri
siunčiami iš įvairių šio kra
što vietų, yra patikrinami, 
ir pagaliau įrašomi į Varto
tojų Kainų Sąrašą (Consu
mer’s Price Index) kaipo 
nustatytą kainų norma į- 
vaifių reikmenų.’

Šis sąrašas, kuris yra su
darytas’ is daugiau negu 
150,000 nustatytų kainų 
kiekvieną mėnesį, yra mie- 
ra, pagal kurią Amerikos 
darbininkas matuoja savo 
dolerio vertę prieš kainų 
pasikeitimus.., .

klausimas “kiek kainuo
ju?” visada statomas laike 
pardavimo t r a n sakei jos. 
Darbo Departmento atsto
vai aplanko apie 6,000 ve-1 
dejų įvairių krautuvių, 
kiekvieną mėnesį. 'Jie klau
sinėja kainų tų reikmenų, 
kurių miesto gyventojai 
daugiausia vartoja. Aplan-

KAINŲ SURAŠO SUDARYMAS
.— į . ,

ko drabužių valymo įstai
gas, ligonines, gazolino, sto
tis, kirpyklas ir kosmetikos 
salionus.

Valstijos Darbo Depart
mento atstovai apklausiriė- 
ja apie 350 įvairių aptarna
vimų. Jie patikrina valgio 
produktų ' kamaXj56 mies

 

tuose. ' Tavorų kaiųas jie 

 

gauna iš 34 vietų, įvairiose 
valstijose, ' a p 1 ankydami 

 

maisto krautuves, baldų 
sandėlius ir garažus. Jie 
sužino iš pardavėjų, kiek 
tavorai ir patarnavimai 
kainuoja. Butų nuomas jie 
gauna iš pačių xiuominin?

Šie visi klausimai sudaro 
sąrašą, kuris riustato kai
nas visiems darbininkams. 
Bureau of Labor Statistics 
nenustato “cost of living” 
pagal šį sąrašą, hors per 
eilę metų sąrašas buvo pa
vadintas “cost of living in
dex.” Bureau of Labor Sta- 

1 tistics gali se^ti kainų pa
sikeitimu^. Nustatytos • kai
nos ne visur yrą tos pačios*

“Price Index” yra naudo
jamas ir kitu valdžios agen
tūrų. 3 FLIS.

se 
tradienį, gegužės 
UAW-CI0 lokalas 173; kuria
me! priklauso auto mechani
kai, ųžgyrė kontraktą; kuris 
teikia mechanikams po 12 c. 
daugiau1 į valandą algos. Be 
to, kompanija ..sutiko apmo
kėti už šešias šventes.

Paul Rųsso, unijos direk
torius, sako, kad kompanijos 
pasiūlyipas tokių išlygųx nu
stebino derybų komitetą. Pir- 
madienb gegužės 12 d., Au- 
toinobile Dealers Association 
pasiūlė šavo išlygas minėtos 
unijos atstovams. Dalyvavo 
atstovai ir nuo nepriklauso
mos Unijos. Jie taipgi užgy- 
rė pasiūlymą. ■ ,
*' 1 1 •

S u lyg senuoju kontraktu 
paprasti mechanikai gaVo po 
$1 į valandą, kiti po $1.25. 
Suiy^ haujuoju kontraktu pa
prasti mechanikai. gaus'po. 12 
centų daugiau, kiti po 15 
centų, o daugiau patyrę po 
17 centų., Kehoshihtįš.

sjs *

Mirė Antanas F. Zalieski
Išsirgęs dvejus metus, ge

gužės 12 d r čia mirė Antanas 
F. Zalieskis, 4914 Twenty
fifth avė.' Mirė 'būdamas 67 
metų, amžiaus.

, Velionis Arkanas 
•gimė’ 'Šiauliuose;*

1907 metais atvyko į Keno- 
shą ir čia gyveno visą laiką. 
1915 metais Zalieskis vedė 
Frances Jagminas. Frances 
Zalieskienė, duktė Sophia ir 
sūnus Jonas tapo užmušti va
žiuojant skersai North Shore 
gelžkelį. Vėliau Zalieskis ve
dė Kotriną Mraujalienę is 
Cicero, III.

Velionis paliko nuliūdime 
savo žmoną Kotrjną, dukterį 
Salomėją Ząlieskų podukrą 
Mary Kraujalis ir posūnį, 
Alex Kraujalis. Salomėja 
Zalieski ir Mary Kraujalis gy- 
vena Kenoshoj, O posūnis 
Alex Kraujalis gyvena Rą- 
cine, Wis. •« '

Velionis Antanas Zalieskis 
prigulėjo keliose bažnytinėse 
draugijose, Lietuviu Politikos 
ir Dratnos Kliube ir unijoj. 
Jis nuo pat atvykimo į šią ša
lį dirbo. Nash kompanijoj. 
Tik dviėji metai atgal jis jau, 
dėl nesveikatos, turėjo pasi
traukti iš darbo.

Pakėlė Namų Renčias
Nuo gegužės 1-mos pakėlė 

namų vendas 10%.
Namų savininkai pasiunti

nėje laiškus rendauninkams 
vasario mėnesį, kad kontrak
tai pasibaigia balandžio pa
baigoj.

O po balandžio 
gyvens pamėnesiui .

Ir jeigu savininkas 
vAryti rendauninką, 
duoti 30 dienų notą ir per tą 
laiką rėndaūninkas tūri išsi
kraustyti. >

Bet rendauninkurf kuris su
tiko duoti( 10% /Jaugiau ren- 
<los, tam savininkas turėjo, 
duoti kontraktą ant dviejų 
metų.

Dviejų metų bėgyje, jei dar 
labiau rendos kiltų, savinin
kas neturi teisės rendą kelti 
ir be dviejų metų rėndaunin- 
kų negali išvaryti.
\ Kadangi namų stoka, tai 
rendautiinkaif bijodami atsi
durti gatvėj, sutinka rendą 
pakelti.

Bet kurie namai statyti p6 
1944 metų, tai vendų negali 
kelti, nes už tokius yra mo- i 
karnos aukštesnės rendos'

Jaunuolių Streikas
.Pakėlė

produktų, 
saldainių.

Pirmiau
6 centai, o dabar 8 centhi.

Darbininkų Jaunuolių Susi
vienijimas užsidėjo vienam 
mėnesiui streiką — nepirkt 
čokolado už 8 centus. i

Gegužės pirmoj jie pasida
rė 20,000 peticinių kortų, rei
kalaujant, kad niekas nepirk
tų čokolado streiko metu.

O gegužės 3 dieną jie mar- 
šavo po gatves.

Didžioji jų demonstracija 
matėsi ant St. Phillip’s kam
po .

Tai1 tikriausiai buvo įdomus 
reginys, kokio dar mūsų Mon- 
trealas nebuvo matęs.

Pametė Piniginę su $4,000
Tūla Elizabeth Ulrich, 60 

metų amžiaus, rūmunų tauty
bės moteris, pametė piniginę 
su keturiais tūkstančiais do
lerių.

Nepasitikėdama banku ir 
nenorėdama', kad-'jos giminės 
žinotų, kad ji turi pinigų, ji 
nešiojosi juos pęr trejus me
tus moteriškame portfelyje.

8-tą dieną gegužės išėjo į 
miestą šio-to pasipirkti. Pa- 
sipirkusi įvairių reikmenų ir 
laukusi gatvekario. Gatveka- 
ryj Užsimokėjusi fėrą tuojau 
pasigedo piniginės.
' 'Konduktorius nustabdė gat- 
vekarį, VisUr išžiūririėjo, bet 
piniginės nerado.

Moteriškė nusiskubino vie
ton, kur i stovėjo laukdama 
gatvekarjo, bet ir ten nerado.

Pranešė ir policijai, ir ta ne
randa. 1 . ,

Ir taip huėjo viename akių 
mirksnyj viso amželio taup
menos.

\

Smagi Vakarienė
Gegužės 17 dieną LLD abi 

kuopos suruošė smagią vaka
rienę Vilijos Choro keliones į 
Torontą lėšom.

Vakarienė buvo viena iš vi-- 
^ų gferiausiį. , ; į

Kadangi Vilijos Choras yi-
fc.Į i li .lUl.itr,*.1 r u .i.i . I J*,» W.,i,rli. ......II* I

sados mus linksmina savo 
gražiomis dainomis, už tai jį 
myli m gerbia visi Montrealo 
progresą mylinti žmonės.

Norėdami, kad jis nuva
žiuotų į . Torontą ir ten pa
linksmintų draugus savo ma
loniomis dainelėmis, paglamo
nėtų jų širdis, lyg močiutė 
vaiką< susirinkę didžiulis skai
čius svečių nesigailėjo aukoti, 
kiek kas galėjo.

BUVo gardžių valgių, sal
džių ir karčių gėrimų, o prie 
visko ir gera muzika*

Nors ir choro vakarienė, bet 
dainų mažai tesigirdėjo, dau
giausiai muzika. -

Norisi paminėti ir tas ge
rąsias gaspadines^ kurios taip 
vikriai sukinėjosi mus bevai- 
šindamos. štai jos: V. Vir- 
bylienė — vakarienės pirmi
ninkė; jai pagelbėjo Smeto
nienė, Adomaitienė, O. Virby- 
lięnė, Juraitienė ir Virbyliūte*

Gėrimais aptarnavo šie 
draugai: A. Smetona, J. Vir- 
byla, 
trauskas, Braknys ir Uekai- 
tis.

Vilijos Choras širdingai dė
koja LLt) abiejų kuopų drau
gėms ir draugams už suruo
šimą minimos vakarienės. 
Taip pat ir publikai už atsi
lankymą ir gausias aukas.

Jei kokią klaidą padariau, 
prašau pranešti ir iš anksto 
atsiprašau. Koresp.

Pelekauskas, Pe-

Rumford, Me

tai Petraitie- 
sveika buvo, 
ir apsipirko 
buvo reika-

NUSKANDINTI 2 SUKI
LĖLIŲ LAIVAI,

Asuncion, Paraguay. — 
Šio ^krašto valdžia skelbia, 
kad jos lėktuvai bombomis 
nuskandino du sukilėlių lai
vus^ upėje. Fašistuojantįeji, 
valdovai praneša, kad jų ar-, 
mija, girdi, Sėkmingai puol
ia sukilėlius.

Jill

f

Mirė M. Petraitienė
Gegužės 8 d. čia mirė M. 

Petraitienė, sulaukusi 60 me
tų amžiaus. Gyveno po nu
meriu 2615 S. 6th st. Apie 
5:30 vai. po pietų Petraitie
nė stąiga gavo širdies ataką 
ir greit užgeso jos gyvybė. 
Tik diena prieš 
nė visaį rodos 
išdyko į miestą 
visko, kas jai 
linga*

Velionė Petraitienė gimė 
Varšavoj, Lenkijoj, gruodžio 
6 d., 1886 metais. Iš Lietu
vos į Rockfordą ji atvyko 33 
metai atgal. Birželio 6, 1918 . 

-^metais, ji ištekėjo už Petrai
čio/ Čia išauklėjo dvi duk
teris ir sūnų. Mirdama pali
ko nuliūdime vyrą, dukteris 
Mrs* Claude Hawkes ir Mrs. 
John Yeruski, sūnų Dan ir 
keturis anūkus. Visi gyvena * 
šiame mieste. •

Vėlionė , Petraitienė tapo * 
palaidota pirmadienį, gegužės 
12 4., Scandinavian kapinėse.

Petraitienė buvo. “Vilnies” 
skaitytoja ir pažangi .moteris.

Lai būna lengva jai šios 
šalies žemelė.. Draugė. .

■ ■ ■          ............................- .L.,..

Washington. — Mainie- 
rių uriija reikalauja su- 
trumpiritl minkštųjų ang- 
liakasyklų malnieriam dar
bo savaitę iki 40 vai. ir mo
kėti kaip už 54 valandas.

Washington.

X-

MONTELLO, MASS

i* į

; 28-tjs MfllfflS RIMAS
Lietuviy Tautiško Namo Parke

ęEGUžUS 30 1 vai* dieną, šokiai 4 V* dieną
ir tęsfe Iii

CEOtltlS M —- Aėkitd prasidės 8 v. Bus gera 
orkestrą, turėsime gerų valgių -ir gėrimų.

BIRŽELIO 1—. Pradžih I val. diehą, ir tęsis iki 
vėlumos, bus ir mtirikalė programa ir visokių sportų.

Kviečiame visus dalyvauji.. KOMISIJA

n „uftio.fiAort. rito

Washington. — Republį- 
konų vadovaujamas kong- 
rėsmanų komitetas siūlo 
numust trečdalį pinigų, ku
rių prezidentas reikalavo 
žemdirbystei 

—t Pilimi

Zalieskis 
Lietuvoj. 4 push; Lafcve (Liberty, Lith. tUtty), Awad., G*g. tf, 194



Springfield, 111.

jau atvyksta 
galės teisybę; 
liko išvietinti, 
vėliausiai at-

g1"'....

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

į Berlyną, ir ten

PABĖGĖLIŲ PRAKALBOS
Parapijonai turį lietuvišką 

bažnyčią, o apačioj skiepą, 
tai pabėgėliams ir" tinka. Jie 
tą skiepu taip pamilo, jog 
kas antrą sekmadienį iš kur 
atsibaladoja ir gązdina para- 
pijonus visokiais išmistais.

Gegužės 4 d. taip išgarsi
no, būk dabar 
tikrasis, kuris 
pasakyti, kodėl 
tai R. Skipitis, 
bėgęs iš Vokietijos. Jis pra
dėjo nuo tų taikų, kada len
kai valdė Lietuvą, paskui ru
sų caras.

Kada daėjo iki sovietines 
valdžios, tai vokiečių darbus, 
skerdynes suvertė ant “Ru
sijos,” kaip jis vadino Sovie-1 
tų Sąjungą. Biauriausi keiks
mai ėjo iš jo burnos. Di
džiuma žmonių pradėjo ap
leisti sklepelį.

Kada jis pamatė, jog daug 
žmonių išėjo laukan,■ tai pra
dėjo vadinti juos bolševikais, 
šiaudadūšiais.

Pradėjo reikalauti aukų. 
“Jeigu nesi šiaudadūšis, jei 
dar turi šviesybės pakaušyj 
ir dar nori Lietuvą matyti, tai 
aukok. Nežiūrint kiek auko
si, nebus perdaug, nors ir 
tūkstantinę,” sakė p. Skipitis.

Tam ponui Lietuvoj nerei
kėjo elgetauti. Jis buvo Sme
tonos ministeris 
dvarų. Matote, 
dirbti, tai gerai

Aukų rinkėjui 
kė: “Kad būtų

1940 m., į 
buvęs ko^s organizatorius, ly
deris, ir 
savaites.
nam yra kambarys, bet ma- 
traso nėra atsigulti. Vokie
tukai negrūdo žihones į stovy
klas,* patys sueidavo, kada 
nebuvo pastogės gyventi. 
Maisto irgi buvę stoka.

Tai matote, kaip jis 
mė akis parapijonams. 
nematė tų gasaunių ir tų 
čių, kur žmones gyvus degi
no ir gasais troškino, kur 
kirviais, kūjais ir kartuvėm 
kankino ^žmones — nematė tij 
mirusių ir krintančių nuo ba
do ir visokios pavietrės.

* Senatorius Brooks Jbuvo pa
siųstas apžiūrėti ta& stovy
klas. Jam sugrįžus guber
natorius Green pakvietė kal
bėti Springfielde. Jo kalba 
užėmė 4 valandas kol išpa
sakojo įrengimus žmonių žu
dymui.’ Jis sakė, kad vokie
čių viršininkų raštinių sienos 
padabintos žmonių skūromis, 
lempos apvilktos mūsų Lietu
vos brolių ir seserų skūromis 
ir ne vienas mūsų kareivių 
matė tas baisenybes.
Skipitis to nematė Berlyne 
sėdėdamas ir organizuodamas 
kovą prieš Amerikos karei
vius ir prieš Sovietų Sąjungą. 
O dabar jis verkia aukų. Gal 
ne vienas tėvas ir motina bu
vo prakalbose, kurių sūnūs 
gyvastį padėjo Vokietijoj, bet 
aukoja tokiam melagiui, tin
giniui. Ten Buvus.

>uvęs stovykloj dvi 
Stovyklose kiekvie-

Hudson, Mass. CHICAGOS ŽINIOS

dū- 
Jis 
pe-

Bet R.

ir turėjo 16 
kaip nenori 
ir elgetauti, 
vienas pasa- 
pasakęs nors

vieną žodį teisybės, tai auko
čiau 20 dolerių, o dabar nei 
cento. Mano brolį ir seserį 
su vaikais išvedė ant kiemo 
vokiečiai ir sušaudė, bet jis 
nei žodžio apie Hitlerį.”

Jis pabėgęs į Vokietiją

Montreal, Canada

Iš Kliubo Veikimo t
Sekmadienį, gegužės 18 d., 

įvyko kliubo susirinkimas sa
vajame name, 17' School St. 
Daug svarbių reikalų buvo 

Pasirodo, kad mū- 
gerai gyvuoja, už- 
ir pelno pasidaro

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš. di

desnių į mažesnius, Spinėt 
Style, sutūnina. Atlieka vi- 

1 sokiua reikalingus pataisy- 
I mus ir nulekeriuoja.

' L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

Gegužės 21 d. čia apsistojo 
500 jugoslavų keleivių su 
šeimynomis begrįžtant į Jugo
slaviją iš Vakarinės Kanados. 
Viso jų yra šusiregistravusių 
1,000 grįžti padėti atstatyti 
savo šalį, o daug tūkstančių 
dar laukia savo eilės.

Vietos
apšaukė juos “komunistais 
kitais būdvardžiais.
reikalus 
šmeižtų, 
šnipus.” 
spauda 
primeta

Matote, spauda šaukia, kad 
“jei čia negerai, tai važiuok 
atgal, iš kur atvažiavai,” bet 
kada žmonės grįžta į savo 
gimtinę, tai ta pati spauda 
vėl juos puola ir niekina.

A. Bal-nas.

aptarta, 
sų kliubas 
taiko barą 
gerai.

Po kitų 
se sumanymuose, direktorius 
M. Kazlauskas davė įnešimą, 
kad surengti pietus nariams 
laike pusmetinio susirinkimo. 
Įnešimas vienbalsiai priimtas. 
Pietūs įvyks tuojau po kliu
bo susirinkimo, nedėlioj, 15 
d. birželio, 2 vai. dieną. Į 
pietų surengimo komisiją iš
rinkti : Kranas Staniūnas, 
Juozas šeškauskas ir Stanley 
Jankauskas. '

Taip pat vienbalsiai nutar
ta surengti išvažiavimą. Lė
šas padengs kliubas. Nutar
ta važiuoti į pajūrį pasimau
dyti ir 'pakvėpuoti tyru oru. 
Busus parūpinti išrinkti A. 
Greska, B. Staniūnas ir J. Da- 
malakas.

Manoma važiuoti į Nantas- 
ket. Galės važiuoti ir n^klių- 
biečiai. * Vaikai iki 12 metų 
bus nuvežti veltui, o vyresni 
turės mokėti už ’tikietą.

Mūsų, kliube randasi kele
tas jaunuolių, kurie nori su
tverti “Basket Ball” grupę. 
Įnešimą davė A. Greska. Kliu
bas parems finansiniai, jei
gu jaunuoliai pradės veikti 
sporto ’ srityj.

Kliubo valdybą 
veiklią. Pirmininkas K. Ur
ban tvarką veda gerai. Kiti 
valdybos nariai pasiryžę veik
ti kliubo gerovei ir visuome
nės labui, tai labai gerai.

Sylvester Shatas, Sekr.

LIETUVIŲ LIAUDIES 
TEATRAS {STEIGTAS, 
PRADEDA VEIKTI

—-------- - 6
Teatrinės Veiklos Pastatymas 
Ant Labiau Ideologinių Pa

grindų Nusibrėžtas Siekiu

aptarimų, naujuo-

turime

Po vįpos eilės suinteresuotų 
asmenų ir grupių pasitarimų, 
pasikaltfčjimų ir diskusijų, 
kurie buvo vesti per paskuti
nius* kelius mėnesius, Lietuvių 
Liaudies Teatras Chicago j e 
galutinai įsteigtas. Steigi'a- 
majame susirinkime, Lietuvių 
Auditorijoje, dalyvavo grupė 
artistų, chorų) atstovų ir ki
tokių meno darbuotojų.

Buvo nurodyta, kad pasto
vaus teatro įsteigimo mintis 
yra nenauja, kad ji pakarto
tinai buvo kilusi per metų ei
lę. Tam tikrais laikotarpiais 
toks teatras Chicagoje jau 
“de facto” yra gyvavęs, kuo
met įvairių pažangių chorų ir 
meninių grupių artistai ben
dromis. jėgomis pastatydavo 
veikalą scenoje.

Gegužės 18 d. įvykęs stei
giamasis , susirinkimas vien 
įkūnijo tuos konkretiškus pa
stovaus teatro sudarymo pla
nus, kurie paraleliai buvo iš
dirbti ir. išaugę eilėje grupių: 
LMS centre, LMS vietiniame 
apskrityje ir atskiruose cho
ruose.

Faktas, kad panašūs pla
nai buvo vienų metu iškilę vi
soje eilėje grupių, tarnavo 
steigiamajam susirinkimui 
įrodymu, kad tokio teatro bū- 
tenybė egzistuoja.

Gyvos Diskusijos 
grupės

MAISTO ĮGABENIMAI 
VOKIEČIAMSI

Berlin. — Karinė ameri
konų vyriausybė pranešė 
vokiečiams, kad per keturis 
pirmuosius šių metų mėne
sius buvo įgabenta 1,500,- 
000 tonų maisto, sėklų ir 
trąšų, už $163,000,000, į a- 
merikonų ir anglų užimtas 
Vokietijos dalis.

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

$
kai kurių iškelta mintis, 
grupės vqjks lygiagrečiąi, 
sikeičiant artistais, kada 
kalinga, ir bendrai veiklą de
rinant. Lietuvių kalbąs sekci
ja koncentruosis ant gefų 
dramų ir siekis bus ne tiek 
kiekybė, kiek kokybė, ne 
vaidinimų dažnumas, bet kva
rtetas. f

Abi grupės kartu turės 
bendro lavinimosi susirinki
mus. Nutarta pritraukti pa
stovius menininkus - piešėjus 
(dėl reikalingų dekoracijų), 
muzikinius patarėjus, režiso- 
rius ir tt. Bus dedamos pa
stangos kuo glaudžiau susiriš
ti su bendrai amerikietišku 
meno veikimu, kviesti paskai
tininkus ir taikinus režisie
rius.

Organizacinis Kūnas
Priėjus bendros minties dėl 

teatro pobūdžio, steigiamasis 
susirinkimas perėjo prie fak- 
tinos organizacijoš įkūrimo. 
Buvo priimtas siūlymas su
daryti du. lygiagrečiu valdy
bos kūnu: organizacinę val
dybą ir planavimo arba tu
rinio komisiją. Valdybai pa
skirti uždaviniai pravesti, nu
sibrėžtus organizacinius dar
bus, b minimai komisijai ga
lutinai apdirbti teatro pobū
dį, sueiti į ryšius su reikalin
gomis meno grupėmis ir pa
tiekti pirmus veikimo pla
nus.

Susirinkimo sekretoriaus J. 
Karvelio paskelbimu sekamie
ji asmenys tapo' išrinkti. Val- 
dybon t V. Andrulis, pirmi
ninku; J. Pateckas, yice-pir- 
mininku; M. Chipas, sekreto
re; H. Yuška, iždininke; A. 
Svitoris, fin. sekretore. Plana
vimo komisijon: L. Jonikas, 
Jr.; R. Baranas, J. Stulgai- 
tis, Jerry Keller, J. Nedva- 
ras, J; Dorinienė ir H. Yuška.

Menininkų ir Darbo Talka
Teatro steigiamasis susirin

kimas nurodė, kad >prie Liau
dies Teatro raginami prisidė
ti ne vien lošėjai, kurie 
mato pasirodyti scenoje, 
kiekvienas, kuris jaučiasi 
lįs kuom nors prisidėti: 
nininkai, drabužių 
muzikai, patarėjai,
tai, staliai, elektristai, 
muotojai ir tt.

Dvi 
pa- 
rei-

• Fords, NJ. Waterbury, nn.

Pašarvotas buvo savo 
Palaidotas į St., 
kapines, Wood-

Pal i-

Mirė Magdė Sinkevičienė
'Gegužės 15 d. mirė Magdė’ 

Sinkevičienė, sulaukus 90 me
tų amžiaus, ir buvo palaido
ta 17 d. gegužės ant Water- ' 
būrio Lietuvių Laisvų Kapi
nių, 
metus, 
pažiūrų, iš laikraščių labiau-* 
šiai mylėjo dienraštį Laisvę. 
Jeigu kurią dieną Laisvė ne-, 
ateidavo, negalėdavau jai pa< x 
aiškinti ką rašo, tai būdavo1 
nusiminus.

Iš Lietuvos paėjo iŠ Suval-. | 
kijos, Vilkaviškio apskrities, 
Maieriuškių kaimo, šioj ša
lyj paliko du sūnus ir duktė- , 
rį. Waterburyj gyveno su- v 
nai S. ir K. Sinkevičiai ir.. 8 
anūkai ir anūkės, o Ulster 
Park, N. Y., gyvena dukra* K. < - 
Sinkevičiūtė. Leningrade, Ta- ' 
rybų Sąjungoj, gyvena duktė Ą 
A. Sinkevičiūtė ir trys anū
kai ; j Buenos Aires, Argenti
noj — sūnus B. Sinkevičius ir . 
du anūkai. Paliko ir daugiau 
giminių.

Į kapus palydėjo 26 ąuto- <• 
mobiliai žmonių, atiduodant 
paskutinę pagarbą.

Mes savo motinėlę paguldė- * 
me greta jos draugo, q mūsų 
tėvelio. Ilsėkis amžinai Ame
rikos žemelėj.

Mes, Sinkevičiai, velionės 
sūnai, dukra ir kitos giminės, ž 
tariame širdingai ačiū visiems 
draugams ir draugėms, kurie 
atųąŲtėte 
do j, ačiū 
ir dėkui 
pasakytą 
kapo.

MIRĖ J. ZIZES
Gegužės 8 d. mirė Justinas 

Zizes. 
namuose.
Gertrudes 
bridge, 12 d. gegužės, 
ko dideliame liūdesyje sūnų 
'Justiną, kuris grįžęs iš armi
jos, ir dukterį Veroniką Bu- 
dreckienę, žentą graborių Do
miniką Budreckį ir du anūkus 
Linden,'N. J. k Taipgi paliko 
pusbrolį -M’otiejų 'Zizes, Wor- 
'ėesteryj ir nemažai draugų ir 
pažįstamų. >

Velionis Justinas Zizes buvo 
draugiškas žmogus. Jis pa
klausė prie L.. D. G. Kliubo 
ir Lietuvių Literatūros Drau
gijos, Elizabeth, N. J., kuo
pos. Lankydavosi į progre
syvių žmonių .parengimus ir 
aukojo pagal išgalę. Labai 
gaila netekus gero draugo!

Per 18 metų dirbo Nation
al Lead Co 
Gyveno 
Ęyan 
gūžės 
sirgo, 
mus,
daktaras ir mirė. J. Zizes pa
laidotas į kapus, kfir 10 metų 
atgal mirus jo. žmona buvę 
palaidota. Sūnus jr dukra 
palaidojo tėvą greta motinos.

Iš Lietuvos atvažiavo 1908 
metais, paėjo iš Svikausčeskių 
kaimo, Taujėnų valsčiaus, Uk
mergės 
Justinai, amžinai šios 
^žemelėj!
jo sūnui,- dukrai ir giminėms.

, A. Stripeika.

šioj šalyj išgyveno 26
Senelė buvo laisvų _ — _ _ _

----- .... _ . ../>«■

Perth Amboy, 
savu namuose, 19 

St., Forts, N. J. Ge- 
8 dieną dirbtuvėj su- 
buvo parvežtas į na- 
du kartus ' atsilankė

i

Iniciatorių grupės vardu 
pirmininkavęs Juozas Sakalas 
trumpai apibūdinęs nubrėžtus 
planus prašė visų pareikšti 
savo nuomones. Gyyose dis
kusijose, kurios sekė, paaiš
kėjo, kad visi pastovaus tea
tro įsteigimą laiko reikalin
gu, bet daugiau nuomonių 
pareikšta dėl pobūdžio, y- ir 
gan skirtingų.'

Po gyvo, ir laiks nuo laiko 
karšto, nuomonių pasikeitimo 
prieita išvados, kad Liaudies 
Teatras pirmoje eilėje savo 
dėmesį, kreips į trumpas, 'die
nos temos aktualias pjeses, 
vaizdelius, parodijas arba 
satyras, daugiausia anglų 
kalboje. Nurodyta, kad me-, 
džiagos'tokios rūšies teatrinei 
veiklai yra tiek ir tiek* pana
šiose teatrinėse grupėse/ ku
rios veikia prie unijų kultū
rinių skyrių ir pažangių; or
ganizacijų. Numatoma, bet
gi, teatrą neskirti į dvi ne
priklausomas’ sekcijas {anglų 
ir lietuvių kalbos), kaip buvo

apskritieš. Ilsėkis, 
šalies 

Reiškiu užuojautą

mus liūdesio valan- 
už prisiųstas gėles 
drg. Strižauskui už 
Įkalbą prie velionės

ea
ct

ęs
M

*"
 į

McKees Rocks, Pa*

KRISLAI

TELEPHONE
8TAGG 2-5048

Tokio. — Japonų seimas 
vienbalsiai išrinko premje
ru socialistų T. Katayąmą.

ANGLIJOS PLANAS DEL 
INDIJOS LAISVES

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
politikos, kuri kenkė- draugiš
kumui.

spauda ir radijas 
ir 

Turčių 
ginanti spauda pilna
Rėkia apie “^Sovietų 

Ta proga turčių 
daug nebūtų dalykų 
sveturgimiams.

Elinčas, J. šu- 
Krivickas. J. 

Šumyla sužeisti 
. tai ligoninėj

nu- 
bet 
ga-. 
me-

dirbėjai, 
scenaris- 

gri-

RONKONKOMA
8634 .

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniaotas Graborius
LiŪdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5509

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių; kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavusj; 
sudarau su ame-f 
rikoniškais. Rei-ft 
kalui esant irf; 
padidinu toki o|| 
dydžio, kokio pa- W 
geidaujama. Tai- N 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampan Broadway Ir

1llllf

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

Stone Ave. . 
prie Chauncey St., Broadway Lino

JONAS STOKES 
512 MaHon $t., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

Tie “karo strategai,” kurie 
manė, kad kada Chinijos re
akcija gaus iš Amerikos bilio- 
nų dolerių vertės karo ginklų, 
kada 10,000 mūsų karo spe
cialistų išmokys generolo 
Chiang Kai-sheko armiją, tai 
“komunistus” į tris mėnesius 
sunaikins, vėl apsiriko.-

Jau greitai dveji metai bus, 
kaip veda tą panaujintą 
“naikinimą,” bet nuo perga
lės dabar yra toliau, negu 
buvo dveji metai atgal. Liau
dies demokratinės jėgos au
ga ir jos laimės; nepaisant, 
kiek reakcija gautų pagal
bos iš užsienio. . -

Ekspliozija Dirbtuvėje
Gegužės 21 d. ryte, 5:15 v., 

ekspliodavo boileris Lockhart 
Iron & Steel Co. (minėtą 
dirbtuvę lietuviai c vadina 
“rolmilis”), McKees Rocks, 
kur sužeidė 13 darbininkų. 
Ekspliozija buvo tokia dide
lė, .kad plytos ir plieno gaba
lai išlakstė apie' 200 pėdų ap
link. Tu J taiku baigė* nakti
nį darbą apie 175 darbinin
kai. Dieną ten dirba apie 400 
darbininkų, iš kurių apie 50 
būtų dirbę apie tą boilerį, tai 
gerai, kad tas neatsitiko die
na. - 1

Iš sužeistųjų randasi tryš 
lietuviai: J. 
myla ir P.
Elinčas ir J. 
nepavojingai,
apraišioti ir namo paleisti'. P. 
Krivickas sužeistas pavojin
giau, tai paliktai ligoninėj.

Iš sužeistųjų tai labiausia 
nukbntėjo' du broliai ir tėvas 
Tayloriai. Thom Taylor, 38 
metų, yra kritiškoj padėtyj; 
John Taylor, 39 metų, buvo 
ekstfliozijos griuvėsių užvers
tas—gyvąs palaidotas ir tik 
už pusvalandžio išgelbėtas; 
jų tėvas, 69 metų, apdegintas 
ir galva sužeista.

Kompanijos viršininkai sa
ko, kad plieno fabrikų-dirb- 
tuvių istorijoj tai didžiausia 
ekspliozija buvo į' 75 metus.

J. Miliauskas.

Sūnus S. Sinkevičia 
--------------- -f—

Ramadier Smerkia de Gaulle 
Fašistuojančnis Gaivalus

Paryžius. — Socialistas 
Franci j oš\ pr em j eras Paul 
Ramadier^ kalbėdamas sei
me* smerkė generolo de 
Gaulle’o dešiniuosius sekė
jus, sąmokslininkus prieš 
respubliką. Ramadier įta
rė, kad jie galvoja surengti 
riaušes, panašias į tas, ku
rias “Ugnies kryžiaus” fa
šistai suruošė 1934 m. va
sario 6 d. Jis įspėjo de Gau
lle’o šalininkus, kad valdžia 
žinos, kaip pasielgti su t 
francūzų demokratijos 
respublikos priešais. . / ••

ir

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

28-tas metinis piknikas, Lietuvių 
Tautiško Namo Parke, įvyko geg. 
30 d., 1 Vai. dieną, šokiai 4 vai. ir tę
sis iki vėlumos. Geg. 31 d., šokiai, 
8 v. v. Turėsime ir užkandžių. Bir
želio 1 d., piknikas.bus 1 vai, dieną, 
ir tęsis iki vėlumos, bus muzikais 
programa ir visokių sportų. Kviečia
me visus dalyvauti, pasimatyti su 
savo draugais. ' »

Liūdesio valandoj Kreip- 
' kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir, graliai 
modemiškai {ruošta mū- 
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

Matthew A 
BUYAUSKAS

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS >

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer i

Manager į » !
JOHN A. PAULEY :

Licensed Undertaker

DEŠINIŲJŲ KORĖJIE
ČIŲ VADAI REIKALAU
JA “PAAIŠKINIMŲ”

Deši-' Seoul, Korėja.
niųjų korėjiečių vadai Sųn- 
gman Rhee, Kim Koo ir ki
ti prašo, kad amerikonų,-so- 
vietų komisija paaiškintų 
jiems, ką reiškia demokra
tija pagal didžiųjų talkinin
kų sutartį Maskvoj dėl Ko
rėjos. Kitaip jie nedalyvau
sią amerikonų-sovietų de
rybose, kur svarstoma ben
dros korėjiečių valdžios į- 
steigimas visam tam'kras-. 
tui. Pirmiau Rhee kurstė 
atmest laikinąją ameriko
nų-sovietų globą Korėjai.

1113 Mt. .Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
426 LAFAYETTE STR. 

Newark, N. J. 
Tel. MArket 2-5172

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST; 2-8842

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y. '

Tel EVergreen 8-9770 ,

New Delhi, Indija.—Ren
kasi indėnų vadai išgirsti 

^Anglijos karaliaus pava
duotojo, lordo Mountbatte- 
no pranešimą ‘ apie anglų 
žadamą nepriklausomybę 
Indijai “galų gale.” šiomis 
dienomis \ Mountbattenas 
paskelbs Anglijos planus.

INDIJOS RIAUŠĖSE ŽU
VO DAR 17 ŽMONIŲ
' New Delhi, Indija. —Per 

kruvinas riaušes tarp indu- 
sų ir mahojnetonų Amritsa- 
re, Kalkuttoj ir kitur už
mušta dar 17 Žmonių 
abiejų pusių.

Trumano motinos sveil 
ta neina geryn.

■WwHMhH
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Apskrities Piknikas 
Įvyko, Nežiūrint 
Lietaus

Gegužės 24-tos vakarą, 
Laisvės salėje, mokyklėlės 
mokiniai jaunukai suvaidino 
J. Geniušo komediją s “Jonu
ko Liga.” Taipgi deklamavo, 
šoko tautinius šokius, grojo, 
kalbėjo.

Mažytė Renė Juodviršytė 
gražiai lietuviškai1 pasveikino 
atsilankiusius ir paprašė ko
operuoti laike programos, už
silaikyti ramiai,t kad ne labai 
stiprūs “balsai girdėtųsi.” Ji 
taipgi padėkojo publikai už
baigiant programą.

Vyturėlis, muzikos ansamb
lis, 'vadovaujamas Ed. Sidney, 
harmoningai ir gyvai sugrojo 
kelius numerius, tarpe tų su
dėtingą “šalies Siela.” O dai
noje “Tykiai, tykiai Nemunė
lis teka” Lillian Bastytė švel
niai dainavo solo.

Eiles sakė Jean Yuodviršy- 
tė, Joseph Augulis, Dorothy 
Adomaitis, Frances Petri (ita- 
lųs tautos), Eleanor Stakoff, 
Billy Kulik.

Vaidinimas vaikams pavy
ko. žinoma, mažametės “ma
mos,” “kūmos” ar ūsuoti “tė
vai” įsivilkę į svetimą) rūbą, 
publikai kvatojant, kartais ne
iškenčia nenusišypsoję to ne
reikiant. O artumas bei žemu
mas scenos to nuo publikos 
nepaslepia. Tačiau, bendrai 
imant, jie suvaidino gerai: ro
les mokėjo, lietuviškoje tar
mėje retai tesuklydo, jų bal
sai girdėjosi, žinant, kiek čia 
triukšmo sukelia praeinanti 
gatvekariai ir kiti vežimai, 
vaikai verti didelio kredito už 
•sugebėjimą būti girdimais.

Jonuko rolėje, kuri čia yra 
vyriausia, visai ne už dyką 
paskirtas Billy Kūlikas. Jis 
vaidino tikrai aktoriškai. “Lyg 
būtų ant scenos gimęs,” sako 
žtnonės. Taipgi įdomiai vaidi
no Jonuko draugo)Simo rolė
je-Alfredas Feiferis. Jam, už
darytam “pečiuje prie, blynų,” 
mažiau buvo progos parodyti 
vaidybines galimybes. Ir visos 
kitos rolės mažesnės, 
karnos reikalingos
ar bent augalotesnių vaidylų. 
Jose vaidino:

Motinos — Geraldine 
son

Tėvo — Billy Bready
Kūmos — Mary Ann 

son
Kaimo “gydytojos” — Na

talie Jankus
Mokytojos — Eleanor Sta

koff. 1
Albertas Augulis, vaidy

boms prisiruošiant, pagrojo 
------------------------------ :-----------

Gražus būrys suvykusit) į 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
2-ros Apskrities pikniką pra
eitą sekmadienį, Lindene, liu
dijo, kokios gražios įtakos ta < 
organizacija turi ir kok# ga
lėjo būti didžiulis piknikas, 
jeigu oras būtų buvęs nors 
kiek palankesnis. Gi oras bu
vo, tarsi kerštavimui parink
tas, prastas — visą dieną 
ūkanos ir vėsu. Lietus su ma
žomis pertraukomis krapnojo, 
o protarpiais ir smarkiai pali
jo. '■ ‘ '

Tie keli šimtai rizikavusių 
sušlapti, atrodė, smagiai pra
leido popietį. Mėgstantiem-šo
kius buvo gera muzika, tik su 

,labai mažomis pertraukomis 
grojo visą popietį, atviro oro 
salėje. Kiti vaišinosi pas pik
niko ruošėjus. Dar kiti balia- 
vojo Liberty Parko patogiame 
kliube. Ir išliko sausi visi, 
kurie vengė tolimų pasivaikš
čiojimų. ų V

Pikniko komisija - gaspadi- 
nės šį kartą turėjo pasirenka
mai gerų valgių, kavos ir, ži
noma, kitko geriamo. Patar
navimas buvo geras.

Prievakariais turėta graži 
programa. Apie valandai lai
ko pertraukta pažmonįai, pu
blikos prisirinko pilna salė ir 
susibūrė aplink salę 
syti dainų ir D. M. 
prakalbos.

Programą pradėjo 
rai —. Brooklyno 
Newarko Sietynas, - 
sugiedodami Amerikos ir Lie
tuvos himnus, paskui dar ben
drai sudainavo porą dainų, 
vadovaujant Jurgiui Kazake
vičiui ir W'alter Žukui, tų cho
rų mokytojams, pasivaduo
jant. Po to šolomskas pasage 
gerą prakalbą mūsų svarbiais 
reikalais. Baigė programą Ai
do Vyrų Choras ir visas Aido 
Choras.
- Chorai sį kartą dainavo ne 
vien tik gražiai, bet ir entu
ziastiškai, galingai. Aidas at
rodė gražiai, didelis, turtingas 
jaunimu. Pagirtini, kad apsi
imtą pareigą atliko garbingai, 
visi imdami atsakomybę už 
sėkmingą išstojimą.

Programai pirmininkavo ap
skrities pirm. A. Gilmanas. 
Jis per visą dienelę, matėsi, 
rūpestingai dirbo ir kituose 
darbuose, pagelbstimas būrio 
taip pat genj talkininkų.

/ Rep.

pasiklau- 
šolomsko

abu cho- 
Aidas ir 
- bendrai

nors se- 
vyYesnių

Wil-

Wil-

DIDIEJI DIENRAŠČIO LAISVES

žemiau paduodame surašą, Jkur jau yra ruošiami 
piknikai naudai dienraščio Laisves. Jei kur kitur 
yra ruošiama ir žemiau dar nėra pažymėta, tai pra
šome gręt pranešti, o mes pažymėsime. ..

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

Rengia Liet. Literatūros Draugijos Kuopa

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

Rengia Laisves Bendrove

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

Rengia Mass. Valstijos Liet. .Organizacijos

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

RENGIA LDS IR ALDLD APSKRIČIAI

LIETUVIU KALBOS MOKYKLĖLE 
DAVE GRAŽIĄ PROGRAMA

armonika kelis numerius, tar- 
*pe tų, vieną, polką ir savosios 
kūrybos. Jaunutis armonistas 
visapusiškai linkęs į muziką. 
Gi po programos jį pirm vis
ko mat.ysi prie piano skambi
nant ne vien išmoktas, bet ir 
vos tik nugirstas melodijas.

Galop programos, Albertui 
Auguliui grojant armonika, 

‘mergaitės šoko tautinius šo
kius. Grupėje buvo Jean ir 
Renė Yuodviršytės, Eleanor 
Stakoff, Frances Pečri, Nata
lie Yankus, Mary Ahn Wil
son ir Geraldine Wilson, Do
rothy Adomaitis.

šokiui sumokino, tame daug 
pastangų padėjo, jauna darbš
ti mokinė ir choristė Helen 
Bručas. Ji ir tas tautiškas ke
puraites mergaitėms gamino 
ir pagelbėjo joms ir jų, ma
mytėms planuoti tautišką ap
rangą.

Pirm užbaigiant programą, 
buvo pakviestas tos mokyklė
lės suorganizuotoj as ir moky
tojas ^Juozas Byronas. Jis dė
kojo su juo kooperavusiai ko
misijai ir tėvams, vaikus lei- 
dusiems, taip pat ir patiems 
mokiniams. Juozas buvo su
tiktas ir palydėtas šilta ovaci
ja. Publikai patiko jo kalba, 
kaip kad mokyklėlei jo mo
kymas, išskyrus tai, kad jis 
sakė, gal sekamą sezoną ne
bemokinsiąs. Tiesa, darbas 
sunkus, ilgas ir, kol kas, te
bebuvo •liuosnoris, nieku neat
lyginamas. Vienok, kas liečia 
mokinimą, atrodo, visi pasi
tenkinę. Reikėjo tik išgirsti 
vaikus energingai sušaukiant 
“ura” už savo mokytoją, ka
da jam buvo, varde mokyklos, 
įteikta dovanėlė sidabrinis ci
garette case.

Kad mokykla davė naudos, 
galėjo taip pat kiekvienam įro- 
rodyti pamatymas, girdėjimas,' 
kaip gražiai vaikai vaidiųo, de- 
klanjavo, kalbėjo. Net italė 
mergytė, Petri, sugebėjo pasa
kyti eilutes suprantamai lietu
viškai. Rę 
lė laikysis _ _
mėgiamai vedama, /bus moki
nių, o mūsij scenoi, chorams ir 
organizacijoms turėsim taip 
trūkstamų mūsų užvaduotojų.

• Vakarui pirmininkavo K. 
Petrikienė. Jinai taipgi, su mo
kinių motinomis ir suaugusio
mis mokinėmis talkino paruoši
me gerų vaišių. Jos pavaišino 
ne tik jaunus aktorius, bet ir 
visus atsilankiusius sandvičiais, 
karšta kava, visokiais pyra
gais. Tiek daug jos prinešė pri
kepusios skanumynų, jog dau
gelis šeimininkių prisipirko ir 
dar LLD apskrities piknikui 
daug nusiuntė. Dovanos bus 
paskelbtos atskirai.

Mes jaučiamės skolingi mo
kyklėlei už tas didžias vaišes. 
Vien tik programa buvo verte
snė tos 65c įžangos.

Stalai buvo papuošti gyvomis 
gėlėmis. Gėlės įteiktos pasiųsti 
d. Augulienei, kuri negalėjo 
pasigrožėti savo gabių dviejų 
sūnelių ir visų mokinių, progra
ma, ji išėjusi į Greenpoint ligo
ninę operacijai.

Beje, girdėti, kad susiedijos 
organizacijos tariasi pasikvies
ti vaikus išpildyti tą' pačią pro
gramą. , Gerai padarytų. Tai 
būtų ,ne perdaug iškaštinga 
propozicija, o naudos būtų ke
leriopos. x ♦ Rep.

mokyklė-
■, vaikams

RANDAVOHM AI
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Pasirendavoja fornišiuotas kam
barys, švibsus, atskiras {ėjimas, yra 
maudynė1 ir šiltas vanduo. Savininkę 
galima matuti bi kada. 3-čios lubos, 
B. M. 386 Grand St., Brooklyn, N.Y. 
Arti prie subways ir aplinkui yra 
gerų restauracijų. (121-3)

.<• REIKALAVIMAI
Reikalingas feartenderis dirbti lie

tuviškame Bar & Grjll. Pageidauja
ma patyrusio. Tačiaus tinkamą as- 
nąenf savininkas galėtų išmokinti to 
darbo. Kreipkitės { Happy Days Bar 
& Grill; 426 So. 5th St., Brooklyn, 
N. Y/y.................tf20-125)

Chicagiečiai, Įstoję j 
Brooklyno Lietuvių 
Laisvės Radio Klubą

Sustojus R. ir E. Muarams 
Chicagoje (geg. 22 d. ien įvy
ko ' prakalbos), L. Pruseika 
pasiūlė, kad chicagiečiai lietu
viai turėtų įstoti į Brooklyno 
Lietuvių Laisvės Radijo Kliu- 
bą, atsimokant brooklyn ie- 
įčiams, kurių nemažai priklau
so Chicagos Lietuvių Kultūros 
Radijo Kliubui. '

Be didelio raginimo sekami 
asmenys patapo Brooklyno 
Lietuvių Laisvės Radijo Kliu- 
bo nariais, pasimokėdami po

: L. Prūseika, A. Jonikie
nė, P. Mikulėnas, J. Urbonas, 
L. Casko, A. Jakienė, M. In- 
drišius, J. P. Stančikas, K. 
Abekienė, J. Skeberdyte, K. 
Kenstąvičienė, M. J. Zald ir 
L. Joniką^.

Dų. A. Butko ir K. Kairių 
šeima pasimokė jo po $3 ; J. N. 
Benikaitis, M. šarkiūnienė ir 
B. Juškauskas po $2; L. K. 
Kapsuko Kliubas pridėjo $5.

Viso chicagiečiai ■ sudėjo 
Brooklyno lietuvių radijo pus
valandžiui palaikyti $30.

Už tai jiems priklauso nuo
širdi padėka! M.

--------—-------------------- -------------—. X)

MIRĖ
Agnes Borus, 53 m. amžiaus, 

gyveno 517 E. 147th St., 
Bronx, N. Y., mirė geg. 25 d., 
Lutheran Ligoninėj. Kūnas pa
šarvotas 668 Cortlandt Avė., 
Bronx. Laidotuvės įvyks Geg. 
28 d., St. Raymond kapinęse.

Velionė paliko puliūdime vy
rą Boles, du supus William ir 
Stanley ir marčią Nellie.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius F. W. Shalins, 
8402 Jamaica Av., Woodhaven, 
N. Y. '

Edward Witz^e, 53 m. am
žiaus, 122* No, 4th St., Brook
lyn, mirė šeštadienį, gegužės 
24 d., Greenpoint ligoninėj. 
Laidos antradienį, gegužės 27 
d.,- šv. Jono kapinėse. Pašar
votas graboriaus Garšvos kop
lyčioje, 321 Bedford Ave. 
Garšva prižiūri ir laidotuvių 
reikalus. 

« 9

Velionis paliko žmoną, duk
terį, sūnų ir brolį.

. Ona Vakrošienė, 71 m. am
žiaus, gyveno 296 So. 2nd St., 
Brooklyn, N. Y., įpirė namuose, 
geg. 24 d. Kūnas pašarvotas 
grab. S. Aromiskio koplyčioj, 
423 Metropolitan Avė., Brook- 
lyne. Laidotuvės įvyks geg. 28 
d., šv.. Jono kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime vy
rą Walter, dvi dukteris Anasta
sia ir Pauline ir du anūkus.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius S. Aromiskis. 

............................ - ' —

x DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N, Y.

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

Valandoj J 9—42 ryte valandos. 8 vakaį.e -
Penktadieniais Uždaryti

4
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GREEN STAR BAli & GRILL
’ LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GfVIAlS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

Iš Dariaus-Gireuo •
Komiteto Susirinkimo

Gegužės 20 d., š. m., Pilie
čių Kliube, Brooklyne, atsibu
vo paminklui statyti viso ko
miteto mėnesinis susirinkimas. 
Svarbiausias klausimas buvo 
prisiruošimas prie pikniko, 
kuris įvyks birželio 7 d., š. 
m., Dexter Parke, 74-11 Ja
maica Avenue, Woodhaven, 
N. Y. Kadangi sodas paimtas 
su savais gėrimais, tai bus 
stengiąmasi gražiai patarnau
ti svečiams

Iždininkas P. J. Montvila 
raportavo, kad pikniko bilietų 
iš anksto draugijos yra išpir
ką už $78.

Advokatas Briedis pranešė, 
kad miesto kaunsilmanas An
thony _ J. DiGiovanna, kuris 
Dariauš-Girėno paminklo rei
kalą remia, yra kalbėjęs vie
šuose parengimuose ir atsilan
kęs į šio komiteto posėdžius, 
klausime naujos vietos dėl pa- 
minkjlo, šiuo metu per Mayor 
O’Dwyer jis tapo paskirtas 
New Yorko: miesto teisėju, de
šimčiai metų, su alga $11,000 
metui. Susirinkimas užgyrė 
pasiųsti naujam teisėjui pa
sveikinimą.'

P. Kyrius pastebėjo, kad gir
disi įvairios nemalonios kal
bos prieš paminklo reikalą ir 
esą reikia jas atremti. J. šal
tis sakė, yra patėmijęs spau
doj kelių rimtų koresponden
tų nuomones, kurie mano, kad 
Dariaus Girėno paminklui su
rinktas aukas verčiau pavesti 
kitokiems tikslams. Būtent, iš
leisti knygą, paskirti bent

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

i

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BAR & GRILL 
Lietuviška Alude 

DEGTINĖ, VYNAS 
' IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

Frank Givis
Taiso Visokius Namų Ra
kandus - Furniture. Sutai
so Medį ir Permaliavoja.

Repairing’ & Upholstering
Bar Varnishing, Carpenter 

Work
Polishing & Finishing

Kurie turite pataisymui rakan
dų, parašykite man atvirutę, aš 
ateisiu j jūsų namus ir padarysiu 
aprokavimą. Jūs stebėsitės mano 
geru darbu.

FRANK GIVIS
75 Johnsdn Ave., Brooklyn, N. Y.

Telefonas EV. 4-869d

Mažiau Miršta Naujagi
mę ir Gimdyvių
1 New Yorko valstijoj kūdi
kių mirtingumas šiuo tarpu 
esąs žemiausis iš visų buvusiu. 
Kovo mėnesį buvę 30 mirimų 
iš 1,000 gyvais gimusių. Skait
linė apima ne vien tą męnesį 
gimusius, bet visus kūdikius 
iki 1 metų amžiaus. Pirmieji 
amžiaus metai yra mirtingiau- 
sieji.

Gimdyvių mirimas taipgi 
buvo mažiausias iš visų, mirė 
septynios iš 10,000.

kuriam fondui, arba prisidėti 
prie kokios pors namo bend
rovės.

Šios mintys ir sukėlė tas nę- 
pageidaujamas kalbas. Susi
rinkimas baigėsi su pasiryži
mu dirbti toliau paminklo 
naudai.

Fondo korespondentas,' J. š.

Peter Kapiskas

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIEN£ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų . Iš 7-ių patrovų 

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

-----------------------------w--------------------------------------------------------------
Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma

lonu. *Man<jagus patarnavimas.
Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra

šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.
Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 

Žemos kainos už viską. . r
Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai x 

Parduodami, Labai Nužemintom Kainom.♦
> • • X

Nepaprastai Žemom Kainom!•
Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai,

Branzalietai ir Špilkos.
Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

/ I * k * ,, 1

/ ‘ . 'U » •

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovy lūkės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirkaite, Stebesites Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

Pavojingas Laivas Sto
vi New Yorko Porte

“Ko čia stovi pavojingas 
nitratų , prikrautas laivas?” 
klausia angliškas darbininkų 
dienraštis Daily Worker šeš
tadieninėje laidoje.

Laikraštis nurodo, kad tas 
laivas (Golden West) gali iš
kelti tokią' pat katastrofą, ko
kia buvo Texas City, tik čia 
ant daug didesnės skalės. Di
desnes dėl to, kad čia dides
nis portas, su daugybe alieji- 
jinių laivų ir sandėlių; dides
nis miestas, su milionais •žmo
nių.

Tas laivas, Daily Worker 
sako ir pirmame puslapyje pa
veikslu parodo, stovi Pier 17, 
Staten Islande.

BIZNIERIAI, SftELBKTTftS 
LAISVĖJ

Peter 
KAPISKAS
BAR&GRILL

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

M




