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Lėktuvų nelaimės Ameriko
je virsta didžiuliu skandalu. 
Esu įsitikinęs, kad didelė tų 
nelaimių dauguma lengvai iš
vengiama. Jų* priežastis yra 
tas pats visagalintis doleris.

Įsivaizduokime, kiek čia su
trukdymų, kiek čia “bereika
lingų” išlaidų!

Bet ten tokia jau mada: 
ne išlaidos, bet gyvybė pirmo-

Antras “kartus” patyrimas. 
Reikia lėkti į Maskvą. Vėl tas 
“prakeiktas” oras. Vėl lau
kiame dieną, kitą, savaitę.

Iš Maskvos negalima lėktu
vu sugrįžti, nes vėl oras ne
leidžia. Po savaitės laukimo 
sėdau į traukinį ir sugrąžau 
į Vilnių.

štai pirmas patyrimas.
Leningrado Lietuvos valstybi
niu lėktuvu turime skristi į 
Vilnių. Bet oras “netikęs.” 
Leningrade oras geras, bet 
Vilniuje “surūgęs,” mūsų ne
priims! įraukiame dieną, ki-

Kas kita čia. čia lėktuvais 
lekiojimas paremtas doleriu, 
pelnu, ir grynu bizniu. Pri
vatinės kompanijos lėktuvus 
kontroliuoja. Jos iš to daro 
milžinišką biznį. Lai audros 
siaučia, lai perkūnijos tranko
si, lėktuvas keliasi oran ir 
lekia. Vienam pavyksta, ki
tas sudūžta!

Tyrinėjimų .tyrinėjimai prie-' 
žasties nesuranda. Nesuran
da, nes neieško.

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Birželio-June 4, 1947

Pagaliau, girdi, 
skristi, ant Vilniaus 
laikas nuo laiko kyšteli 
debesų, v

Džiugu. Pasikeliame į
Bet lėktuvo vairyotojai gauna 
pranešimą iš Vilniaus, 
ten vėl užėjo ūkanos, 
ims mūsų lėktuvo!

Grįžkite atgal, arba 
tės į Rygą, ten oras 
Taip atsidūrėme Rygoje. Ten 

x irgi porą dienų išlaukėme
Vilniaus oro pasitaisant.
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Iš KALĖJIMO VALDY-

Papasakosiu aš savo paty
rimus su lėktuvais Lietuvoje ir 
Tarybų Sąjungoje. Tuo laiku 
buvau .net smarkiai “supykęs” 
ant tų visų tarybinių taisyklių 
dėl per didelio .atsargumo, bet 
dabar, skaitydamas' apie ma
sines lėktuvų nelaimes Ameri
koje, pradedu atsileisti ir jų 

• reikalingumą suprasti.

■ A 7*1

Nelaimės ir Atsarga.
Ne Doleris, Bet Gyvybė.
Būtų Gerai, Jei Nereikėtų 

Mirti.
Misija be Rezultatų.

Rašo 'A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c
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Amerika Sustabdė 
15 Miliony Dolerių 
Paskolą Vengrijai
Jungtinės Valstijos Užtat Žada Remti Italijos Krikščioniu 

Demokratą Valdžią ir Skiria Iranui $30,000,000
'Washington.— Amerikos 

valstybės sekretorius Mar- 
shallas sulaikė $15,000,000 
žadėtos Vengrijai paskp- 
los-kreditų todėl, kad deši
nysis Vengrijos premjeras 
Ferenc Nagy’ buvo privers
tas pasitraukti. Tuo pačiu 
laiku Marshallas užtikrino 
Amerikos, paramą Italijos 
premjerui de Gasperįui, 
krikščionių demokratų va
dui.

(De Gasperi nepriėmė į 
savo ministrų kabinetą nei 
vieno socialisto nei komu
nisto, nors paskutiniuose 
rinkimuose jie gavo apie 
pusę visų Italijos piliečių 
balsų. Todėl de Gasperio 
kabinetas patinka Ameri
kos valdžiai.

(Naujuoju V e n g rijos 
premjeru tapo J. Dinnyes, 
Smulkiųjų žemės Savinin
kų Partijos kairiojo spar
no narys; ir Vengrijos mi
nistrų kabinetas susideda 
iš smulkiųjų savininkų par- 
tijiečių, socialistų ir komu
nistų. Dėl to jis nepatinka 
Washingtono valdžiai.)

Bausdamas Vengriją ir 
remdamas de Gasperio val-

džią Italijoj, Amerikos val
stybės -departmentas kartu 
•paskyrė Tranui (Persijai) 
$30,000,000 paskolos, už ku
rią Iranas bargan pirks iš 
Amerikos atliekamus nuo 
karo dalykus, o tarp jų tan
kus ir kitus ginklus.

(Suprantama, kad z Ame
rika tiesiog skolins Italijai 
$100,000,000 ir dar, turbūt, 
skirs jai $1(10,000,000 iš 
$350,000,000 pašalpų fon
do.) .

Pabėgo Kun. Varga, 
Vengrijos Liaudies 
Priešas

LAISVfi-UpERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.
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.Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

Amerikos Lietuvių Centras 
Ragina Prezid. Trumaną 
Atmesti Tafto Bilių

Amerikos Lietuvių Centras pasiuntė telegramą pre
zidentui Trumanui, ragindamas jį atmesti tą priešdar- 
bininkišką bilių, kurį republikonai su reakciniais demo-s 
kratais pervarė kongrese ir dabar prezidentui perdavė 
pasirašyti. „

Centras taipgi kviečia lietuvių organizacijas ir 
abelnai lietuvius viską daryti, kad geriau prisidėti prie 
bendro visų demokratinių žmonių darbo už to biliaus su
mušimą. Centras kviečia siųsti Trumanui telegramas, 
laiškus, rezoliucijas, peticijas, prisidėti prie unijų kam-., 
panijos.

Centro pasiųsta telegrama skamba sekamai 
viskam vertime): 
Hon. Harry S. Truman, 
President of The United States, 
The White House, 
Washington, D. C.

Amerikos Lietuvių Centras, koordinuojanti 
daugelio Amerikos lietuvių organizacijų, tvirtai
jus vetuoti Tafto-Hartley prieš-darbininkišką bilių, kai
po neprieteliškai kenkiantį šio krašto dirbančiųjų vyrų 
ir moterų demokratinėms teisėms pasiekti geresnį gyve
nimą. Jei būtų padarytas krašto įstatymu, šis, bilius pa
vestų.'darbininkus didžiųjų korporacijų ir monopolių 
kontrolėn, paverčiant jų darbininkus % tikrais vergais. 
Nuoširdžiai tikimės, jog jūs nesusidėsite su reakciniais 
įstatymų gamintojais šioje prieš-darbininkiškoje kampa
nijoje. . .

JONAS GASIŪNAS, Am. Liet. Centro Sekr.

Daugiau Vilties, k 
Prezidentas Atmes
Vergijos Biliy '

' i

Unijos Vis Ragina Trumaną Atmest Tafto-Hartley Biliy; 
Stengiasi Patraukt Dar Bent 8 Senatorius Savo Pusėn

. Daugu-Washington.
mas Washingtono politikų 
spėja, kad prezidentas Tru- 
manas vetuos-atmes Tafto- 
Hartley’o bilių prieš.darbo 
unijas. Tuo tarpu Truma- 
nąs dar nepasisakė, ką jis 
darys. Unijos todėl pis da
ro spaudimą prezidentui, 
kad jis atmestų šį vergijos 
bilių.

Unijų vadai taip pat 
stengiasi patraukt į savo 
pusę dar bent 8 senatorius.

Neseniai pasimirė prelatas 
Maciejauskas. Buvo jau se
nas žmogus. Pasimirė gra
žiojoje Californijoje. Niekas 
už tai nesibara ir nekeikia 
Amerikos.

Bet Vilniuje pasimirė su- 
. paralyžiuotas senelis poetas 

Liudas Gira. Klerikalai ir
menševikai ant sienos lipa; 
Ot, jums, girdi, ir bolševikų 
rojtfs! žiūrėkite, poetas/nu
mirė, numirė taipgi poetė
lomėja Nėris ir rašytojas Pe
tras Cvirka..
; Jie neturėjo teisės mirti, nes 
gyvena Tarybų Lietuvoje. 
Ten, klerikalų ir menševikų 
supratimu, nebevalia žmo
nėms mirti. O jęi vis tiek 
jie miršta, tai jau čia kalti 
bolševikai ir jų santvarka!

.................. i ''

Vėl kas nors turi didelio 
džiaugsmo, ir visi mes turėtu
mėm džiabgtis. Yrą kuo 
džiaugtis. Mūsų politiniai ra- 
ketieriai iš Amerikos Lietuvių 
Tarybos 
ingtonan 
Lietuvos,

Bėda
toliau, tuo mažiau jie peša; 
Aną sykį dar galėjo pasima
tyti su prezidentu, net ir pa
veikslą buvo su juoml sykiu 
nusitraukę. Dabar gi Grigai
tis, šimutis ir Vaidyla' pasi-

Kongresmanai Užgyrė 
Turčiams Tarnaujantį 
Taksy Nurausimo Biliy

' ♦
Washington. — Kongre

so atstovui rūmas 220 balsų 
prieš 99 priėmė tokį bilių 
dėl taksų numušimo: Gau
nantiems iki $1,000 meti
nių taksuojamų pajahių su
mažini taksus 30 nuošim
čių; įplaukom nuo $1,000 
iki $1,395 numušti taksus 
30 iki 20 nuošimčių; gau
nantiems tarp $1,395 ir 
136,720 per nietus sumažin
ti taksus 20 nuošimčių; 
pelnintiems $136,720 iki 
$30^,395' numušti taksus 15 
nuošimčių, o nuo pelnų virš' 
$30X395 nuimti pusvienuo- 
likto nuošimčio taksų. ‘Už
tikrinta, kad ir senatas užr 
girs šį taksų, bilių turčių 
naudai.

Budapest, Vengrija. — 
Katalikų kunigas Bela Var
ga, buvęs vengrų seimo 
pirmininkas, slaptai perbė
go iš Vengrijos į amerikonų 
užimtą Austrijoj dalį.- Var
ga buvo dešinioji ranka Fe- 
renco Nagy’o, . pavaryto 
Vengrijos premjero.

Pranešama, jog vengrų 
valdžia būtų traukus Var
gą teisman. Jis buvo karti
namas už dalyvavimą są
moksle su Nagy ir kitais, 
siekusiais nuversti laisvą 
vengrų respubliką.

Majoras Hague Taip Pat 
Prieš Tafto-Hartley Biliy

miesto majoras Frank Ha
gue, demokratų partijos 
nacionalio , komiteto vice
pirmininkas, taipgi atsišau
kė į prez. Trumaną, 
atmestų prieš-unijinį 
to-Hartley’o bilių. x

J. Tautą Vadas Sako, 
Karas Esąs Negalimas

Geso Eksplozija 
Užmušė Keturis

Denver, Colo. —/ Per 
jų sprogimą apartmentinia- 
me name čia užmušta 4 as
menys, tarp jų ir namo šei
mininkė Gfertruda Rowan. 
Ji neklausė įnamių skundų 
dėl dujų dvokimo.

-u ...................... .. ........................ . .......................

matę ir pasikalbėję tik su 
vienu niekam nežinomu iš ke
liolikos valstybės sekretoriaus 
pagelbininku.

Nereikia didelio galvočiaus, 
kad atspėti, jog kitą sykį ši- 
tie» trys vyrai turės džiaugtis, 
jeigu begaus pasikalbėti su 
valstybės sekretoriaus raštinės 
šlaviku. * . •/

SENATO TARIMAS NAIKINA 
RENDŲ KONTROLĘ

----- ——..
Washington. Senatas 

58 balsais prieš 16 nutarė 
neva palaikyti gyvenamųjų 
namų rendų kontrolę iki 
1948 metų vasario 29 d., bet 
leido savininkams^ pakelti 
vendas 15 nuošimčių, gir- 

. di, pagal. “laisvą susitari
mą’’ su įnamiais. (Bet jei
gu įnamis nesutiktų tiek 
daugiau mokėti, tai būtū 
išmestas po vas. 29 d..) Se
natoriai kartu nutarė pa- 

• naikinti kontrolę naujų gy- /

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų generalis 
sekretorius Trygve Lie, 
kalbėdamas per radiją į 
Šveicariją, sakė, jog didelis 
karas, yra ^negalimas nu
matomoj ateityj.” Girdi, 
“aš esu tikras, kad pasaulio 
tautos neleistų tokiai kata
strofiškai nelaimei įvykti.”

Washington.— Aukščiau
sias Teismas paliko’ tą pa
čią bausmę Bostono majo
rui Jamesui M. Curley, ku
rią jam skyrė žejmesnis tei
smas k^ip apgavikui. Cur
ley buvo nuteistas 6 iki. 18 
mėnesių kalėti ir $1,000 
baudos sumokėti už tai, kad, 
jis su sėbrais naudojo* paš
tą prigavingiems' tiksla'ms. 
Jie, pasivadinę “Inkorpo
ruota Inžinierių Grupe”, 
siuntinėjo laiškus,. viliodau 
mi iš tam tilcrų žmonių pi
nigus ir 'už tai Žadėdami

Tito Siūlo Laisvųjų 
Balkanų Tautų 
Vienybę

venamųjų namų statymo 
medžiagoms. Už visą šį bi- 
lių balsavo 36 republikonai 
ir 22 demokratai senatoriai, 
o prieš jį 14 demokratų ir 
du republikonai. ,

Panašų rendų bilių jau 
pirmiau priėmė kongreso 
atstovų rūmas. Dabar se
natorių ir- kongresmanų į- 
galiotiniai išlygins kai ku
riuos šių dviejų bilių skir
tumus ir patieks jau vieną 
bilių kongresui.

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavų premjeras mar
šalas Tito sakė atsilankiu- 
siem bulgarų laikraštinin
kam, kad būtinai reikia 
“laisvoms Balkanų tautoms 
susivienyti.” Tuomet, gir
di, jos galėtų ' * atsilaikyti, 
prieš tokius pavojus, -kaip 
dabar iš Graikijos pusės. 
Jugoslavijos Sostinėje Bel
grade-plačiai kalbama, kad 
gal neužilgo bus įsteigta są
junginė Jugoslavijos, Bul
garijos ir Albanijos valsty
bė.

Jeigu prezidentas atmestų 
bilių, o aštuoni senatorių 
prisidėtų prie tų, kurie iš 
karto balsavo prieš įį, 
biliaus šalininkai jau ne
gautų dviejų trečdalių 
n a to balsų. O dviejų trečda
lių reikalaujama, kad bi
lius galėtų tapti įstatymu, 
nežiūrint atmetamo iš pre
zidento pusės.

Bet daug priklausys nuo 
to, kaip Trumanas tą bilių 
atmestų. Jeigu jis, atmes* . 
damas, energingai ragintų 
visus demokratinius sena
torius balsuoti prieš šį bi* 
lių, tai galėtų paveikti juo~ 
taip, kad biliaus rėmėjai 
negautų dviejų trečdalių 
balsų. Bet jeigu preziden

tas tik dėl ceremonijos at
mes bilių, o ryžtingai ne
šauks demokratus balsuoti 
už atmetimą, tai bus vien 
bergždžias politinis manev
ras, kaip sako darbininkų 
vadai.

Gal padarys Trumanui^ 
spūdžio masiniai. darb 
ItųApro testo susirink 
Daugelis tų suširin 
baigėsi Šauksmais: “ 
lace į prezidentus!”

Graiku Monarchist!] Pasaka 
Apie Tarptautinę Brigadą

Indėnų Vadai Sutinką 
Padalint Indiją į 
Dvi Valstybes

Lilienthal Sako, kad Amerika 
Gaminsis Daugiau Atom-Bombų

J --------- ra------- :------------ ;------------------
Lake Success, N. Y. — 

Amerika “gaminsis dau
giau atominių ginklų,” kol 
bus, pagal šios šalies planą, 
sukontroliuota atominė jė
ga 1 visame pasaulyje, pa
reiškė , David Lilienthal, A- 
merikos atominės komisijos 
pirmininkas. Amerika, be 
kitko, reikalauja atimti iš 
penkių didžiųjų talkininkų 
teisę Jungt. Tautų Saugu
mo Taryboje atmesti. daur 
gurno tarimus . atominiais 
klausimais. A >

Amerika atmetė Sovietų 
siūlymą tūojau uždraust 
atominius ginklus.

H-------------------------------- •-----------------------------

KELIONĖ ORU DAUG . 
PAVOJINGESNĖ

Washington. — Ameri
kos prekybos sekretorius 
sakė senato lėšų komitetui, 
jog.kelionė lėktuvais tebėra 
aštuonis kartus pavojinges
nė, negu traukiniais ar au- 
to-busais. Jis reikalavo pa
skirti gana pinigų^ kad val
džia galėtų prižiūrėt 
kelionių saugumą.

Boston, Mass.—Patrauk
tas' teisman amerikonas 
laikraštininkas/ kuris karo 
metu buvo nacių propagan
distas Berlyne.

•■ - / J

čiu laiku,'kada buvo teisia
mas kaip apgavikas.

Vienas Curley’o s_ėbras, 
W. D. Smith, buvęs valdi
nės Darbo Santykių Komi
sijos narys, yra baudžia
mas 4 iki 12 mėnesių, kalė
jimo ir $1,000; kitas žuli- 
kas, ’’iždininkas” J. G. Ful
ler nuteistas 6 iki 10 metų 
kalėti. */.'•

jiem išgauti iš valdžios pel
ningus karinių darbų užsa-' 
kymus. Tokiu būdu Curlėy 
su bendrai? išsuko bent 
$60,000, ale užsakymų savo 
“kostumeriams”, girdi, ne-- 
gavo. . <

Airių demokratų politi
kierius, Curley yra buvęs 
Massachusetts gubernato
rium, tos valstijos kongres- 
manu Washingtone iy tris 
terminus Bostono ' miesto 
majoru. O ketvirtam majo- SIĄS( MIESTĄ , 
ro terminui' jis ? išrinktas : Boston, Mass. — Nutels- 
1944 :m. lapkrityje^ tuo pa- Us 'ka^jiman, James M.

Athenai, Graikija^—Grai
kų monarchistų valdžia vėl 
skleidžia pasaką, būk tal
kon Graikijos partizanams 
atvykstanti iš Franci jos 
tarptautinė Brigada. Fran
ci jos valdžia jau pirmiau 
užginčijo tą išmislą.

Vokiečių Unijos Bijo 
Amerikony Reakcijos

Duesseldorf. — Kad ame
rikonai ir anglai įsteigė 
bendrą ūkinę vokiečių valr 
džią; vakarinėje Vokietijo
je, tai vokiečiai unijistai, 
ypač Ruhr mainieriai, ’ bijo, 
amerikonų reakcijos. Jie 
sako, turbūt, Amerikos . bi- 
lionieriai užguls mus ir 
stabdys socialį progresą.

New Delhi, Indija.— In- 
dusų ir mahometonų vadai 
sutiko su naujuoju Anglijos 
planu — padalinti Indiją 
į dvi valstybes: Indostaną 
(indusų) ir Pakistaną (ma 
hometonų). Jie taipgi 
ėmė anglų pasiūlymą, 
tarptautinė komisija nusta
tytų rubežius tarp tų dvie
jų valstybių. Anglija žada 
Indostanui ir Pakistanui 
Laikinai tokią savivaldybę, J 
kaip dominijų (Kanados, 
Australijos 
tarpu z Anglijos karaliaus 
pavaduotojas bus konstitu-. 
cinis visos Indijos galva. 
Pakistanas ir Indostan 
vėliau galėsią tapti visai 

 

nepriklausomais, bet Angli
ja pageidauja, kad jie vi
suomet pasiliktų anglų do
minijomis. Anglija dar ne
žada atsaukt savo armiją iš. 
Indijos.

hurley nežada pasitraukti 

iš majoro vietos. Bostono 
miesto advokatas atrado, 
kad Curley ir kalėjime'gali 
majorauti. Bet jeigu Cur
ley atsistatydintų, tai jo 
vietą užimtų miesto tary
bos pirmininkas John B. 
Kelly. Tačiau pats Kelly y- 
ra įkaitintas kaip leidimų 
(laisnių) pardavinėtojas už 
kyšius. Teismas prieš Kelly 
prasidės šį ketvirtadienį.

Po Motinos Mirties
Gimė Dvynukai

X • ♦

Charleston, W. Va. — Po 
motinos Norman Perry’e- 
nės mirties, tuojau buvo 
prapjauti jai viduriai ir 
per vadinamą “cezarinę o- 
peraciją” išimti du bemiu 
kai. Jiedu gyvensią.

VIESULAS UŽMUŠĖ 40 
, • Pine Bluff, Arkansas. • , 
Paskutinės žinios sako, jog 
viesulas šioje apylinkėj už-. 
mušė iki 40 žmonių

________________________
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Lėktuvų Nelaimėms T urėtų Būti Galas
Vėl visa Amerika tapo supurtyta milžiniškomis lėk- 

‘tuVų nelaimėmis Mirusiųjų Minėjimo Dieną. Eastern 
Airlines kompan. lėktuvo nelaimėje New Yorke žuvo 42 
žmonės, Marylando valstijoje — 53 !z Manoma, jog abi 
nelaimes įvyko dėl tos pačios oro priežasties. New Yor
ke lėktuvas besikeldamas nuo žemės pateko į audrą, o 
Marylapįle beskrisdamas. f

Kas nori žinoti apie lėktuvų nelaimes tiesą, tas žino 
be jokio tyrinėjimo, jog 99 iš kiekvieno 100 nelaimių at
sitinka dėl oro sąlygų. Taip pat jau seniai visiems žino- 
flia tiesa, kad 95 lėktuvų nelaimės iš kiekvieno 100 nelai
mių visam pasaulyj įvyksta su Amerikos lėktuvais.

Tas, žinoma, nereiškia, kad šios šalies lėktuvai blo
giau pastatyti arba prasčiau įtaisyti, mažiau apsaugoti 
buo nelaimių. Reikia tikėti, kad mūsų šalies lėktuvai ap
rūpinti geriausiais žinomais apsaugos įrengimais.

Tai kodėl vis tiek tačiau su jais tiek nelaimių atsi
laka?

Priežastis glūdi biznyje arba doleryje. Kad privatiš- 
kos kompanijos padarytų gražaus pelno, tai jos visiškai 
nepaiso oro sąlygų. Tegul čia audros siaučia ir perkūni
jos trankosi, lėktuvai turi išlėkti laiku ir pasiekti savo 
!destinaciją laiku! Štai kame tų baisių nelaimių priežas-

, • 1 ■

Nesigįrdėt, kad kurioje nors kitoje šalyje tokia be
protiška lekiojimo sistema būtų toleruojama. Karo me
tu, suprantama, reikėjo rizikuoti ir dažnai prisieidavo su 
oru “nesiskaityti.” Tai buvo rimtas pateisinimąs. Bet 
Šis masinis lėktuvų nelaimėse žmonių žudymas ramiais 
laikais nepateisinamas.

Šiandien oro padėtis puikiai žinoma visur. Tiesa, 
gamta iškerta šposų. Kartais pasitaiko, kad tartum be 
Jokios priežasties kyla audra ir jon patekęs lėktuvas gali 
žūti. Bet tai tik labai rėtaš atsitikimas.

• Tiesa, 99-iems lėktuvams pasiseka oro sąlygas nu
galėti ir pasiekti destinaciją. Bet vienas neatlaiko. Ir 
štai tragedija!

Privatiškai kompanijai iš bizniškb taškaregio pilnai 
apsifnoka ’rizikuoti. Jai gi žmonių gyvybė nesvarbu. Pel
nas, o ne žmogaus sveikatos ir gyvybėj saugumas, pir
moje vietoje.

Laikas Amerikos žmonėms pakelti balsą prieš tokį 
masinį žmonių žudymą. Valdžia turėtų patvarkyti, \kad 
ne visiškai prielankiose oro sąlygose išleistas lėktuvas, 
arba leidimas lėktuvui būti ore, bus skaitoma, krimina- 
lišku prasižengimu ir kompanijų viršininkai turės pilnai 
atsakyti už nelaimę.

I ____________________________________________

Visuotinis Militarinis Lavinimas Amerikoje
Pernai visoje šalyje ėjo smarkios diskusijos dėl įve

dimo Amerikoje visuotinio militarinio lavinimo mūsų 
jaunimui. Norima, kad jaunuolis, pabaigęs Vidurinę mo
kyklą, eitų armijos tarnybon. Paskutiniais laikais tuoju 
Klausimu buvo kalbėta labai mažai.

Dabar staiga vėl šis klausimas iškilo visu smarku-; 
mu. Savo pranešimą paskelbė prezidento Trumpio pas
kirtoji Advisory Commission on Universal Military 
Training. Visa komisija vienu balsu įiūlo tokį militarinį 
mūsų jaunų vyrų lavinimą įvesti be ilgo delsimo.

Šis pranešimas, aišku, iššauks vėl plačių diskusijų. 
Jau dabar špaudoje pranešimas plačiai populiarizuoja
mas. Manoma, jog greitoje ateityje visas reikalas bus' 
svarstoma Kongrese. Sunku dabar dar pasakyti, kubrhi 
pasibaigs. Netenka abejoti, kad komisijos nuomonė pa
darys gilaus įspūdžio ir paskatins militarizmo šalinihi 
Kus gyviau veikti. . ’

Komercinė spauda labai aukštai kelia prezidento 
komisijos sudėtį. Ja rėikią pilnai pasitikėti ir jos patarį- 
įnų klausyti. , : j

' Tiesa, komisija susideda iš žymių asmenybių. Jos 
pirminipkų yra n)okslinihkas Dr. Compton. Joje yra 
'Princeton Universiteto prezidentas Do^bs; joje skamba 
vardai multimilijonieriaus Wilsono ir dviejų kunigų —; 
katalko kun. Walsh ir protestanto pastoriaus Dr. Pol
ing. Komisijoj figūruoja ir kitos gan aukštos aišabos.

Lūba-i įdomus tas komisijos sąstatas. Joje su žiburiu 
nerasi nei vieno darbo žmonių atstovo, nei vieno vetera- 
no, nei vieno jaunuolio! Visi jie jau seni vyrai, kurie apie 
naują karą gali kalbėti, kaip Babe Ruth apie beizbolę. 
Mokslininkui Compton, multimilijonieriui Wilson ir ku
nigui Walsh militarizmas gali būti labai pelningu bizniu.

Dabar* tuojau reikėtų sudaryti naują tam pačiam 
reikalui komisiją. Jon turėtų įeiti veteranai be rankų; 
arba be kojų ir jaunuoliai. Svarbu jų nuomonę išgirsti. 
Tegul jie visą militarinio lavinimo klausimą šešetą mė-i 
nešit/ pastudijuos ir^pateikia savo raportą.

Šitokią komisiją turėtų paskirti tas pats preziden- 
Tr'umanas. Laiko yrą gražaus, visuotinio militari- 

lavįnimo klausimas nepabėgs. .

KODĖL MiLJEIDO PAUL 
ROBESONUI TORONTO 
MIESTE SAKYTI 
KALBĄ?

Kanadiškis Liaudies Bal- 
sas rašo? z

“‘Toronto miesto policija aiš
kinasi, kad pasauliniai, pagar
sėjusiam dainininkui Paul Ro
beson uždraudus kalbėti todėl, 
kad bijojus, jog gali būti už
puolimas ant jo, nes jis esąs 
nusistatęs prieš britus. Bet tai 
kvailas pasiaiškinimas ir jau 
dabar susmukęs, nes kaip pasi
rodo, tai tiktai trys laiškai 
gauti su skundais, kąm leidžia
ma tokiam žmogui kalbėti. Vi
są tą baubą išpūtė reakcine, 
Spauda. Jam buvo užčiaupta 
burna dėl to, kad jis kalba prieš 
reakciją, prieš karo kurstyto
jus.

“Bet tas incidentas iškelia 
Viršun dar vieną punktą. Dalei- 
s'kime, kad buvo pavojus iš re
akcinių chuliganų puses. Ką 
tuomet policija turėjo daryti, 
užčiaupti burną dainininkui, 
uždaryti koncertą, ar apsaugoti 
dainininką ir koncerto daly
vius nuo chuliganų? Juk polici
ja ne tam, kad užčiaupti bur
nas tiems, kurie nepatinka vie
nam ar kitam, o tam, kad ap
saugoti žmonių teises. .

“Policijos pasielgimas išsta
to policiją ant pajuokos. Para
šė kas tai keletą laiškų ir poli
cija atėmė žmogui teises kalbė
ti. Išeina, kkd jeigu vagys gali 
kkda nors apiplėšti bahką, tai 
reikia uždaryti banką.

“Kalbant apie patį Paul Ro- 
besoną, reikia pasakyti, kad jis 
nėra koks antibritas. Jeigu jis 
nesutinka su Trumano ar Bevi- 
no politika,' tai dar nereiškia, 
kad jis antibritas. Šimtas Bri
tanijos parlamento narių smer
kia ĖevinO pčlitiką. Didžiau-, 
sios unijos gryno kraujo britų 
darbininkų prieš Bevino politi
ką. Henry. ■ A; Wallace eina' 
prieš Trumano politiką, bet' tas 
dar nereiškia, kad jis prieš 
amerikonizmą. Kohservatai ne
palieka neapvarsto akmens sa
vo kovoje prieš ' liberališką 
King valdžią Kanadoje,- tačiau 
niekas nesako, kad jie ąntika- 
nadi jonai.” 4.

be Melo jie Negali
APSIEIT IR TIEK!

V. Tyšliaviėnė surankio
jo iš pabėgėlių laikraščių 
Vokietijoje tūlų atbėgusių
jų į Ameriką 'žinias apie 
“gerbūvį” Amerikoje ir iš
spausdino savo laikraštyj. 
Vienas pabėgėlis šitaip ra
šąs: '

“Pirmas dalykas, žinoma, su
sirasti savo šeimai buveinę. 
Nesunku išsinūomuoti kad ir 
kdturių/ penkių kambarių bu
tą ( !![), o lyginant su uždar
biais, jie ir ne taip jau bran
gūs. Davyždžiui, trijų kamba
rių butas su virtuve ir net su 
visais baldais vienai trijų as
menų šeimai Chicagoje apsei- 
nąs 30 dol. per menesį.”

Arztai tiesa? Žinoma, ne! 
Šiuo metu gauti “penkių 
kambarių būtą” beveik ne
galimą, — tai retenybė, tai 
atsitiktinumas, bet he tik
rovė. Tūkstančiai eks-ka- 
TeiVių su šeimomis šiandien 
beveik kiekviėnėJme didmie- 
styj gyvena šiokiose tokiose 
laikinose palapiriėse, 
gyvena iš prievartos, dėl to, 
kad nesusirancla žmoniškes
nių butų. • • t .

Kaipgi apie uždarbius? 
Pabėgėlių lai kraštukas 
“Mūsų Keljas” šitaip rašo’ 
(Remdamasis pabėgėlių su
teiktomis “informacijo
mis”): “

“štai būdingas vienos nese
niai nevykusios šeimos biudže
tas. Moteris, kurios vyras tuo; 
tarpu dar Europoje, .gyvėpa 
viename dideliame mieste Su 
dviem mazkis vaikais, j Rado net 
dvi tarnybas ir uždįpbą persa
vaitę 60 dolerių, per mėnesį

240 dolerių. tTž butą ir/visą 
pragyvenimą (višai šeimai išleis 
džia apie .120 dolerių, taigi kas 
mėnuo lieka santaupų puse vi-, 
so uždarbio, šiaip jau moterų, 
savaitiniai uždarbiai būna tarp 
40—50 dolerių.”

Kita pabėgėlio moteris 
rašo, būk ji uždirbanti per 
savaitę po $80, o jos dukte
rys — po $50 kiekviena!

Stebuklingu greitumu 
pabėgėliai čia įsikuria 4r 
uždirba milžiniškas algas !

Tai, žinoma, netiesa! Pa
vyksta toks “stebuklas” vie
nam ar kitam, tačiau tai 
tik pripuolamas, dalykas.

Kūd Amerikoje šiuo me
tu gyvenimo lygis yra kur 
kas aukštesnis, negu kurio
je nors kitoje šalyj, — nie
kas negali užginčyti. Ame
rika — turtingas kraštas; 
Amerikoje karo metu 
(imant bendrai) žmonės 
daugiau uždirbo, daugiau 
pinigų tuYėjo, negu taikos;pinigų tuYėjo, negu 
Amerika ne tik nebuvo ka
ro audrų tiesiogiai paliesta, 
bet ji karo metu dargi pra
turtėjo, išplėtė savo pramo
nę.

Nepaisant viso to, pabė
gėliai, rašydami saviškiams 
Vokietijoje, rašo neapgal
votai, melagingai, be galo ir 
krašto perdėdami. Tuo bū
du jie tik dar labiau sumu'l- 
kina saviškius, daugiau 
nieko!

Bayonnietiš Maziliauskas 
gavo laišką iš Lietuvos nuo 
savo brolio Petro* vyriausio 
sūnaus. Apa jįt. linkę j imu, ir 
grynai asmeniško pobūdžio 
reikalėlių, laiške skaitome:

“Karą .prąfeidome lai
mingai, iš mūsų kaimo ma
žai kas nųkęptėjb. Dabar 
gyvename taip pat, kaip ir 
pirmiau. Tėvelis, tamstos 
brolis Petras,;-paskirtas eiti. 
Šlapučių seriiūhu, tai yra, 
Šlapūčių Apylinkės Vykdo
mojo komiteto pirmininku. 
Ųž sąžiningaš karo metu ir 
dabar eitąsias pareigas ap
dovanotas medaliu. Parei
gas eina ir dabar.

“Mamytė ūž tris jauniau
sius vaikus gavo nuo, Tary
bų valdžios pašalpos, už 
kiekvieną yąiką vienkarti
nės pašalpos po 5,000 rub
lių ir kiekviėpą mėnesį 
gauna mėnesinės . pašalpos 
po 300 rublių^.”

i
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KOOPERATINĖJE ŽEMĖJE 
DIRBTI BENDRAI

RASEiShAI. — 42, Tituve- 
nų valsčiaus darbo valštięčiūi 
įštojo į žemės ūkio draugiją. 
Naujajai draugijai išskirta iš 
žemes fondo 50 hektarų aria
mos žemės. ' *

Bendraite susirinkime drau
gijos nariai
VKP(b) CK vasario Plenu
me nutarimą, nutarė—-koope
ratinėje žemėje dirbti ben
drai.’ Tam tikrą kiekį sėklų 
draugijai išskyrė valsčiaus 
vykdomasis komitetas, likusias 
sėkĮas valstiečiai surinko iš 
savo pačių išteklių.

Draūgija gąvo 122 ' tonus 
mineralinių trąšų^

Įsikūrė Benclrd Žemės 
Apdirbirpb Draugijos

STAČIŪNAI. -L Stačiūnų 
valsčiuje įsikūrė 2 bendro že
mės apdirbimo draugijos. 
Draugijų nariai jau įsigijo in- 
vehtorių. 1 Jiė gaus ir trak
torių bei gyvulių. Save že
mėje draugijos nariai įsipar
eigojo gauti derlių ne mažes
nį kaip 15 centnerių iš hek
taro* U •

Washington.
derybos tarp mainierių uni 
jos ir anglies kompanijų.

•Pertrūko

Miėlas Mikai!
Pažadėjimą pildau, —ra

šau kelis žodžius, bandyda
mas kai'ką įdomesnio įterp
ti apie kelionę ir šį gamtiš
kai skaistųjį kraštą, Kali
forniją.

Brooklyną apleidome ba
landžio mėn. pabaigoj. Su-7 
stojome Clevelande, taipgi 
Chicagoje. Pavasaris Ryti
nėje mūsų krašto daly j šie
met vėlyvas, — šaltoka ir 
lietinga. Tik ankstyvieji 
medeliai teturėjo didokus 
pumpurus, žadančius neuž
ilgo išsilapoti.

Chicagoje sėdome į grei
tąjį traukinį — City of Los 
Angeles — kas antrą dieną 
išeinantį. Gražiai, sakyčiau 
luksusiniškai jis įruoštas, 
taipgi stebėtinai greitas ir 
darąs retus sustojimus. To
dėl kelionė nei kiek nenusi
bodo, nors traukinyj teko, 
praleisti dvi naktys ir viena 
diena.

Šiuo pačiu keliu mudviem 
tenka važiuoti antru sykiu 
— prieš virš 20 metų aš 
juo vykau Kalifo.rnijon, — 
tačiau akys nelengva su
laikyti nuo lango. Tiek nak
tį, tiek dieną, kai jos neuž
merktos, nuolat tebespoksO, 
besidairydamps į abi gele
žinkelio pusi.

Daug keistų minčių ste
bėjimas sukėlė manyje.

žinai, 
Nebraskos lygumos man 
primena Ukrainos plotus ir 
Argentinos 'Pampą. Per 
Kanados lygumas neteko 
važiuoti, bet žmonės sako, 
jos nei kič?k nemažesnės.

Juodžemis, j u o džemis, 
juod|ernįsz! Niekur akmens 
neptimaty&ff Mk ' &k, sėk, 
pjauk ir džiaugkis !...

Arba pagalvok dėl šito: 
apie 3,000 mylių važiavome 
ir niekur nematėme su
griauto kaimo, bombos su
trėkšto namo bei tilto!

Rask tu man šiandien 
Europoje panašų stebuklą! 
Nepavažiuosi tu ten, miela
sis, nei šimto mylių, nesu
radęs karo pėdsakų.

Podraug prisimiriė, aiš
ku, ir Lietuva: ji primena 
šias lygumas, bet lygumas, 
kuriose dar vis tebesi vaiz
duoja gilios kaųo žaizdos— 
sugriauti miestai, mieste
liai-; į degėsius paversti kai- 
rnai ir viensėdžiai.

čia tp visko nematysi, jei 
ir labai norėtum. Kokia 
tuo atžvilgiu laiminga mū
sų šalis!... * v

O vis tik lūšnų matosi 
pakelėje nemažai prie 
žemės prigūžusių bakūžė-, 
lių, pajuodusių. Ir jeigu-jos 
nėra tipiškos lietuviškos, 
tai tik dėlto, kad tie šu 
šiaudiniais stogais.

Kiti reikšmingi tnūsų 
kraštui bruožai: < e*rdvę. 
Kiek čia dar ’tuštumų, įtiek 
žemelės, plūgo hiekad nepa- 
liestos; kiek dykumų, . ku- 
RiOš gali, maitinti. milijonus 
jei tik fe'n triūso įSėtų 
žmogus. (

Įdomu keltis per Rocky 
Mountains, per gilias pla
čias tarpkalnes, myluoja
mas saulės spinduliu. Trąu- 
kinys ■ -neria mylių mylias,. 
bet tu niekur nepamatysi 
pakelėje gyvulio' nei žmo
gaus! Tik aukštiėji kalnai- 
milžinai, apsivainikavę bal
tuoju sniegu, remia dangų, 
tarytum sakydami: mūsų 
čia karaliją, mes čia vieš
patavome per tūkstančių' 
tūkstančius metų įr vieŠpa- 
tąįįsime!
•.^Saulėtos gegiižės 2-rosios 

^tįį.',t^ajūkįhyš leidosi vis 
žemyn žemyn. Jau ir Ka-'

lifornija, — Josios dyku
mos. Jau kai kur pamatai 
žemai klonyje farmerio na
melius ir aplink juos žemes 
sklypelius, trauk iančius 
žmogaus akį savo žalumu. 
Jau ir orandžynų atsiran
da. Vadinasi, mes ir vėl ci-

Mūsų traukinys, b'eje, .pa
vėlavo apie pusantros va
landos, — pavėlavo del to, 
kad Nebraskoje buvo įvy
kusi geležinkelio nelaimė— 
krovininis traukinys buvo 
nušokęs nuo relių ar kas 
ten tokio ir sulaikė mūsų 
traukinio žygiuote.

Traukinyj nepajutom tos 
atmainos atmosferoje, kuri 
įvyko: Los Angeles mieste 
oras karštas net 96 laip
sniai Fahrenheito. Niujor
ke ar Chicagoje toks karš
tis žmogų priblokštų taip, 
kad vos galėtum judėti. Bet 
čia jautiesi gyvas ir grei
tas, net prakaitas tavęs ne
išbėga. Mat, klimatas kur 
kas sausesnis; malonus vė
jelis tebepučia, z gaivinda
mas žmones.

Mudu atvažiavome . pas 
mūsų šyogerį.— Mr. Ned 
Brydone-Jack — jis vedęs 
Ėivos seserį Marijonų. Savo 
kilme jis yra kanadietis, 
bet jau seniai gyvena Kali
fornijoj ir turi pasekmingų 
biznį žurnalinių reklamų 
srity j.

Štai, ir jiedu nekantrau
dami laukia mudviejų sto
ty j, didžiuliame laukėjų bū
ryj.

■ Stoties aikštėje gėlės 
marguoja; palmės žaliuoja; 
žmonės vasariškai apsiren
gę — koks maloniai • žavįs 
vaizdas mums, pasiilgu- 
siems vasaros! , ,i

Jiedu gyvena Hollywoo- 
de; visi keturi sėdame pal
šam jų aūtomobilin.

— Kaip* gi viskas pas 
jus? -v pradedame pokal
bį. — Atrodo, čia visi lai
mingi.... ,

— Gal taip ir atrodo, — 
pareiškė Nėdis, — tačiau 
ne taip iš tikrųjų esama: 
nedarbas pradeda pasireik
šti — platus nedarbas, — 
recession, kaip tūli sako.

— Nedarbas!.... ;
Biskelį užliejo šalto van

dens ant mūsų optimizmo. 
s Daug kas pasikeitė An
gelų mieste po to, kai aš 
čia buvau. Pats miesto cen
tras tas pats ir ne. Priau
go naujų, didžiulių pasta
tų. Štai, miesto rotušė, — 
bene aukštesnė už Phila- 
'delphijo^. Įspūdingi pašto 
rūmai ir kiti.

Išsilaisvinęs iš senos' mie
sto dalies siaurų gatvių, 
automobilis narsto plačiais, 
.naujais bulvarais, prime
nančiais' Detroitu bei Mas
kvą. Tik čia bulvarų sūnuo
se baltuoja, šviesūs pasta
tai, -daugiausiai ispaniško 

• stiliaus, su modernines ar
chitektūros priemaišomis.

, — ’ Čia, va, toks ir tėkš 
viešbutis, tėn, ana, koks tai 
institutas, o dar ten toliau
— kitas koks įspūdingas 
pastatas, rodinėja mūsų 
šeimininkai. ' \ '
Pasiekiame Hollywoodo 

bulvarų —• platų, gyvų ju
dėsiu, turtingų dailiomis 
krautuvėmis, viešbučiais; 
nukaišytų medžiais, mede
liais.

Atsimenu, kai? aš čia vai
kio jausi prieš virš 20 metų,
— kur ne kur buvo pasta
tas, 'namas, — vos beprade
danti buvo išsiplėšt! ši vie
na * garsiausiųjų pasaulyje 
vietelių, šiandien — Holly- 
-—,-------t .........-----........

woodas suaugęs, susipynęs 
su didmiesčiu, !— tas pats 
ir vienaę miestas.

Mūsų šeimininkai gyvena 
poros kvartalų atstume nuo 
Hollywoodo bulvaro, pakal
nėje. Toliau į šiaurę —di- ‘ 
džiuliai aukšti kalnai, ža
liuoju žiemų ir vasarų, 0 * 
ten aukštai, aukštai kabo 
baltos vilos su raudčnų čer
pių stogaią, tarytum de
gančios didžiulės baltos 
žvakės. Ten, taigi, gyvena 
^laimingieji”, galį dienų ir 
naktį matyti didmiestį, sto
vintį po Jų kojomis, grožė
tis juo ir net, supykę, ant 
jo nusispjauti.

Iš tikrųjų, Mikai, naujai ' 
atvykusiam čia iš, rytų 
žmogui susidaro keista ap
linka; jautiesi esąs tarsi 
pasakoje. ,

Palyginti per trumpų lai
kų Los Angelės miestas iš
augo į milžinų; ypačiai ka
ro metu čia suvyko daug 
žmonių ir nemažai jų apsi
gyveno visam. *

Tačiau, nors miestas gy
ventojų skaičiumi yra mili
joninis, nors čia pramonė 
šuoliais plečiasi, uostas — 
San Pedro — taipgi, tačiau 
žmogus jauti kažin ko to
kio jame štokų, — ko tokio, 
kuris sudarytų didmiesčio 
atmosferų.

Angelų miestas dar vis 
atrodo, kaip didžiulis vy
ras, avįs jaunamečio kelnė
mis.

Be abejo, visa tai jis su 
laiku išaugs ir už desėtko 
-kito metų bus tikras, piet- 
vakarų metropolis.

Man rodosi, nei viena ki-z 
ta valstija Amerikoj nesto
vi prieš tokių laimingų atei
tį, kaip Kalifornija. *
Kas Pirmiausiai Duria 
į Aids?

Payiršutjniškai žiūrint, 
įžengusKaliforniją tuo
jau metasi į akis skaitlingi 
šventųjų vardais miestų, 
miestelių ir gatvių pavadi
nimai.

Nei jokia kita valstija 
tuo nėra tokia turtinga, 
kaip Kalifornija. Net parti* 
josios sostinė pavadinta^,. 
“Sakramentu”!..

Šitie žodžiai 'rašomi An
gelų mieste — Los Ange
les. O Štai, Santa Ariita, 
Santa Ana, Santa Barbara, 
San Bernardino, San Ped
ro, San Francisco, Sap Jo
se, etc., etc. Abejoju, ar yra 
bent vienas šventasis, ku
rio vardu nebūtų pavadin
tas Kalifornijoje miestas, 
miėstėlis, kaimas arba gat
vė. Tik Kazimiėro niekur 
neužtikau. Jei sudėtum vi
sus tuos vardus į krūvų, bu
tų ilga, ilga litanija.

Tiesa, tai nėra nuopelnas 
nūdieninių Kalifornijos gy
ventojų — tai darbas ispa
nų •katalikų misijonięrių, 
kadaise čia iš Meksikos at
vykusių ir praskynusių ke
lius vėlesnėms gėntkar- 
tėms. < •

Bet kų visa tžii reiškia? 
Ar šventojo vardu pavadin- \ 
tas miestas bei miestelis 
turi savybių, skiriančių jį 
nuo “bedieviško” miešto ? 
Ar jis kuo nors padores
nis tik dėl to, kad nešioja 
švęstojo vardų?

Žinoma, ne!
(Bus daugiau)

VOKIEČIŲ VALDYBA 
VAKĄRIN. VOKIETIJOJ

Berlin, birž. 2. — Anglai- 
amerikonai jau sudarė ben
drų vokiečių valdybų pra
monės ir ūkio reikalams 
tvarkyti vakarinėje Vokie
tijoje. Aišku, jog ta valdy
ba veiks ir politikoj. Jos 
veiksnius tvirtins karinė 
amerikonų ir anglų vy
riausybė.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. baily), Trečiad., Birž. '4, 194?
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Dąrbo žmogus yra laiminga* tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotą* ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

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

Amerikiečių Suvažiavimas 
ir Mūsų Užduotys

Montreal, Que. — Ame
rikos Demokratinių Lietu
vių Moterų Suvažiavimas, 
kuris įvyko kovo 28 d., New 
^orke-Brooklyne, paliko 
virš dviejų mėnesių praei
tyje. Šių žodžių rašėja žy
miai, pavėlavo, bet, anot lie
tuviško posakio: “Geriau 
vėliau, negu niekada.”

Kadangi šio suvažiavimo 
raportai; diskusijos, tari
mai - rezoliucijos plačiai 
atsispindėjo pažangioj A- 
merikos lietuvių spaudoj, 
tai nebūtų reikalo man visą 
tai kartoti. Be to, didesnės 
kolonijos, kaip Torontas ir 
Montrealas, minėtame su
važiavime turėjo savo at
stoves, kurios grįžusios į 
savo kolonijas perdavė ra
portus gyvu žodžiu. Mano 
užduotis — nors trumpais 
bruožais apibudinti suva
žiavimo tikslą.

Pats suvažiavimas, gali
ma pasakyti, visapusiškai 
buvo pasekmingas (nors 
laikas buvo aprubežiuotas 
ir nebuvo galima išgirsti 
platesnių raportų iš koloni
jų moterų veikimo- ir pla
čiau išsidiskusuoti), kaip 
delegačių skaičiumi, atsto
vaujamomis įvairiomis ir 
skaitlingomis moterų gru
pėmis, kliubais, taip lygiai 
patiektais brandžiais ra
portais, diskusijomis, tari
mais ir gera nuotaika;

Reikia pabrėžti ir tas 
faktas, kad pr’ogrėsyvės 
Amerikos lietuvės moterys 
toli pažengusios politiniai, 
daug turi organizacinio 
prityrimo, randasi gerų 
kalbėtojų, moka paruošti 
svarbius referatus ir, kur 
reikia, duoda gerus pamo
kinimus vyrams (prašau 
vyrų neužsigaukite!). Tai 
nė kiek nenuostabu, 
ir šitas suvažiavimas pra
ėjo labai sklandžiai ir su 
geromis pasekmėmis.
' Šiame suvažiavime gir
dėjome visą eilę raportų- 
referatų, iš kurių pažymė
tini:

1) Centrų sekretorė drg. 
S. Sasna, viena iš aktyviau
sių amerikiečių progresy
vių moterų, išdavė platų ra
portą, ką centrinis komite
tas nuo pirmesnio suvažia
vimo (t. y. nuo 1939 m. iki 
šių metų) yra atlikęs. Iš 
jos pranešimo buvo aišku, 
kad komiteto pastangomis 
buvo atlikta labai daug ir 
gražių darbų. Jos per tą 
laikotarpį išleido- vienkarti
nį žurnalą, brošiūrų, vien-

< kartinį laikraštį. Paskiau
sias šių metų jų leidinys, 
tai “Salomėja Nėris.” Ji 
atsikreipė į delegates, kad 
grįžusios į kolonijas pasi
stengtų įtraukti kuodau- 
giausiai moterų į platinimą 
šio leidinio apie žymią lie-, 
tuvių tautos veikėją; '■

2) Drg. K. Karosienė 
skaitė referatą apie politi
nį ir ekonominį lietuvių' 
moterų gyvenimą Ameriko
je, nušviesdama, kokią di
delę rolę lošia Amerikos 
moterys politiniame ir eko
nominiame gyvenime, ra
gindama ir lietuves moteris 
įsitraukti į platesnį visuo
meninį veikimą, ypač į uni
jinį veikimą; •

ir kitur, 
palaikyti 

kultūri-

rų kovos kelio istoriją, jų 
organizavimąsi, jų šiandie
ninį plačiai išsišakojusį vei
kimą, ypač atliktus didelius 
uždavinius Vkaro laimėjimo 
klausime;

4) Drg. E. Mizarienės re
feratas buvo atkreiptas
daugiau ant palaiky mę
kuoglaudžiausių r/šių suA 
užsienio lietuvėmis moteri
mis, k. t.: su moterimis mūf- 
sų senojoje tėvynėje—Lie
tuvoje, Kanadoje, Argenti
noje, Brazilijoj 
Ypatingai, tai 
kuoglaudžiausius 
nius ryšius;

5) Drg. K. Petrikienė sa
vo kalboje apibūdino prog
resyves spaudos ir literatū
ros reikšmę, pažymėdama 
ir trūkumus vedamuose 
moterų skyriuose Laisvėje 
ir Vilnyje ir ragino moteris 
daugiau įsitraukti į spau
dos ir literatūros darbą, 
nes spaifdos gerumas ar. 
blogumas priklauso nuo* 
mūs pačių. Siūlė daugiau 
išleisti brošiūrų įvairiais 
moterų klausimais.

Diskusijose ir tarimuose 
pasisakyta dėti pastangų 
įtraukimui daugiau moterų 
į organizacinį veikimą; kur 
tik sąlygos leidžia, organi
zuoti įvairius moterų klu
bus, chorus, LLD moterų 
skyrius; dėti pastangų or
ganizuoti vaikų mokyklėles 
dėl lietuvių kalbos moky
mo; palaikyti glaudžius ry
šius su užsienio moteri
mis; iš kanadiečių lietuvių 
moterų prašoma daugiau 
kooperacijos: bendradar
biavimo spaudoje, platini
me brošiūrų ir k.

Taigi, kaip matote, ame
rikietės užsibrėžnsios dide
lius ir kilnius , tikslus, 

kad Mums, Kanados lietuvėms 
moterims, jų vedami dar
bai turėtų būti geru pavyz
džiu ir akstinimu.

Kanadietės moterys daug 
kuo esąme atsilikusios npo 
mūsų 
taip politiniame, taip orga
nizaciniame darbe, nors, 
iš kitos pusės, tam yra ir 
eilė priežasčių. Viena, tai 
mes politiniame veikime e- 
'same kur kas jaunesnės, mū
sų skąįčius kur kas mažes
nis ir geografinė padėtis 
neleidžia muihs visoms su- 
sivažiuoti, aptarti mūsų 
reikalus, padaryti veikimui 
planus ir k. Vienok mes ga
lime surasti būdus įsitrauk
ti į platesnį veikimą. Kur 
sąlygos neleidžia veikti at- 

' skirai vienoms moterims, 
mes galim tą padaryti ben
drai su vyrais. Didesnėse 
lietuviais apgyventose ko
lonijose mes galime turėti 
savo atskirus moterų įvai
rius klubus, prie LLD mo
terų skyrius ir p. Ar mes 
veiksim atskiromis grupė
mis nuo vyrų, ar bendrai su 
jais, ar pavieniąį, visuomet 
.mums bus darbo, jei tik 
mes tam pasišvęsime.

Tiesa, mes negalime už
miršti ir tą faktą, kad Ka
nados moterys, kurios jau 
įsitraukusios į visuomenihį 
veikimą, gerai atsižymi; 
Ypač jos gerai save atsire- 
komenduoja stiprinime mū
sų pažangios spaudos, įvai- • «| • ♦ *1 • '

mėtų ir pagyvėtų, jei mes 
turėtume savo atskirą vei
kimą. Atminkimg, kad jau
noji Kanados lietuvių kar
ta, išlaikymas juose lietu
viškumo, tėvų gimtosios 
kalbos, priklauso mums pa
čioms. Mūsų pareiga dėti 
pastangas organizavime 
lietuvių kalbos mokyklėlių.

L. L. D. Kanados Vei
kiančio Komiteto vardu, aš 
kreipiuosi į progresyves 
Kanados lietuves moteris 
tose kolonijose, kur yra są
lygos, kad dėtumėte kiek 
galint daugiau pastangų 
įtraukimui moterų į orga
nizacinį darbą — suorgani
zavimą atskiro moterų vei
kimo, ar tai prie LLD mo
terų skyrius, ar kitokius 
kokius nors klubus. Koope
ruokime daugiau su Ameri
kos progresyvemis lietuvė
mis moterimis, bendradar
biaukime jų spaudoj, pla
tinkime išleidžiamas bro
šiūras.- *

P. Kisielienė, 
LLD K. V. K. Nare.

NEW YORKO MAJORO 
GYVENIM. JUDŽIUOSE

Hollywood, Cal. — Mara
thon Pictures gamina juda
mąjį paveikslą “Pride of 
New York” (NewYorko Pa
sididžiavimas), kuris vaiz
duos to miesto majoro Wil- 
liamo O’Dwyer’io gyvenimą 
nuo jo ateivystės dienų iki 
šiol. '

esių amerikiečių

savo referate smulkiai per 
bėgo sunkių lietuvių mote-

ir kitur. Bet mūsų veiki
mas daug daugiau atsižy-

Maistas Būsiąs Brangesnis, 
„ Neužleiskite Daržo
Kas turėjote karo laiku 

užvedę daržą iš patrijotiz- 
mo, neužleiskite jo. Maistas 
būsiąs brangus. Brangumas 
paeis dėl keleriopų- priežas
čių. Jungtinių Valstijų 
Žemdirbystės Departmen- 
tas viena iš tų priežasčių 
mini šaltą, vėlų ir šlapią 
pavasarį. Daugelyje vietų 
farmeriai nespėjo pasėti- 
pasodinti tų augmenų, ku
riems reikia ilgo sezono, ku
rie sėjamisanksti. O kitur ir 
pasėti užskurdo, dėl blogo 
oro.

Dar ne per vėlu pasiso
dinti tomačių daigus. Ne 
per vėlu sėti greit augančių 
ir bręstančių daržovių sėk
las - rįdikučių, salotų, mor
kų, burokų, kohlrabi ir 
daugelio kitų. Turėsite ža
liavos iki gruodo.

Tomates galima labai 
naudingai suvartoti įęenuo- 
jant visokiose kombinuotė- 
se su dabar sudėsimomis 
uogomis ir rudeniop atei
siančiais vaisiais. Kenavi- 
mui cukraus, atrodo, šie
met turėsime daugiau.

Likusieji nuo vartojimo 
per'” vasarą burokėliai ir 
morkos galima pridengtus 
išlaikyti žemėje iki pat 
gruodo, o paskiausius sudė

Pavojingiausis Kūdikio 
Amžius Sunkus Motinai

Kūdikių sveikatos ir ge
rovės sargai įspėja apie pa
vojus mažiukams.. Nuo tū
lų iš tų pavojų bent šiek 
tiek vaikus apsaugotų su
manesnis įrengimas ir už
laikymas jų kambario ir vi
so buto, taipgi, nuolatinis 
mokymas saugumo, ka-ven
gti ir kaip gelbėtis nelaimė
je. ,

Pirmais šešiais mėnesiais 
kūdikio gyvybei didžiausis 
pavojus yra uždusimo. Pa
tartina kūdikį guldyti vieną, 
nedėti minkštos, įklimpsta- 
mos pagalvės, nekloti sun
kių užklodų, kurių kūdikis 
nepajėgtų nublokšti, jeįgu 
jam ant galvutės užslinktų. 
Ir po to viso atsargaus pa
guldymo taukiai pažiūrėti.

Pradėjusiam šliaužioti ir 
vaikštinėti ateina pavojai 
apdegti, nusiplikyti, persi
pjauti, įsidurti, užspnngti, 
prisidaužti kokia sunkme- 
na. Vaiko' noras pačiupinė
ti, traukti viską į save, pa
ragauti nepraleis nieko, ką ypatingai 
jis pasieks, pajėgs pajudin- nusiteikusios moterys stei- 
ti. Motinai’ tenka jį nuo to 
visko išsaugoti — neatsi
traukti iš sargybos nei se
kundei arbą turėti taip su
tvarkytą butą, kad pavojų 
nebūtų (jeigu toks butas 
kur galimas).

Kūdikiui augant, auga ir 
sunkiau įmatomi, bet kar
tais dar didesni pavojai. 
Vaikų žingeidavimas jiems 
nauju pasauliu, noras iš
bandyti savo , gabumus ir 
jėgas labai retai teprilygs
ta to pat amžiaus proti
niam išsiauklėjimui. Ge
riausius patarimus užmir
šę, mdtinai prasišalinus, jie 
atras- išmoks, kaip atka
binti savo gardelio ar lango

rodančius, gudriais) špose
lius su ugnimi, atsukioti 
gaso kranelius, degioti elek
triškas lempas. Jiems už
eis noras patiems pasikepti 
blynelių ar pagruzdinti 
duonos, nors motinos pa
gruzdintoji tebestovėtų ant 
stalo nesuvalgyta. <

Paskui, išėjus į gatvę, 
kad ir gerokai vyresni, re
tai kuris įsiklauso motinos 
patarimo peiti skersai gat
vę prieš - raudonas šviesas, 
nesikabinti ant ' einančių 
g&tvekarių ar nesivyti bo
les į gatvę. Ir bausmės čia 
vargiai gelbės. Liekasi mo
tinai amžinas budėjimas.

Kelintoji gali ištesėti bu
dėti apie 20 ar daugiau me
tų diena dienon, be pertrau
kos, be pailsio?' O kaip su 
tomis, kurios dar turį išeiti 
į darbą, uždirbti šeimps 
pragyvenimui ? J os turk 
nešti begalinę rūpestį ir ne 
kartą rizikuoti viską.

Tai dėl to visuomeniškai, 
darbininkiškai,

girnų ir palaikymą valdžios 
lėšomis vis daugiau ir ge
resnių vaikams prižiūrėtu- 
vių stato pirmiausiu, pama- 
tingiausiu reikalavimu mo
tinos ir vaiko gerovei. Pri- 
žiūrėtuvės yra būtinos tu
rinčioms uždarbiauti moti
noms ir šalies prievolė vi
soms motinoms. Nors porą 
pusdienių * savaitėje kiek
vienai motinai būtų nau
dinga pasiliuosuoti nuo kū
dikio priežiūros, paliekant 
jį švarioje, mokslo šviesoje 
vedamoje auklėtiivėje.

Gaila, mūsų šalies da- 
bartipia: įstatymų leidėjai 
ir vyriausybininkai mūsų 
motinas ir vaikus pastūmė

jus į kapčiuką žemėje ar 
skiepe’ į smėlį.

Brangumas Bus Ne Vien 
Dėl Blogo Pavasario.

Po panaikinimo kainų 
kontrolės didžiumos maisto 
produktų kainos kilo, tad 
daugelis miestiečių kaltino 
farmerius. Gi farmeriams- 
pradėjo kur kas pigiau už 
viską mokėti, o tūlų pro
duktų ir visai nepirkti. 
Daugelis farnjerių dėl tos 
pat nežinios kaltino mies
tiečius, būk miestiečiai norį 
už dyką viską gauti. O tuo 
tarpu maisto perkupčiai lu
pa abiejus ir kvatoja, kad 
klasiniai artimiausieji vie
ni kitiems, darbininkai su 
farmeriais kiršinami prieš 
vieni kitus.

Dalį to, dėl ko brangus 
tebebus maistas, pasako 
man atsiųstas farmerkos 
laiškas, rašytas iš Webster, 
N. Y., prieš keletą savaičių.

Kopūstus Aparia. .
“Kiek ko beauginsime 

šiemet, nei patys nebežino
me. Viskam mūsų augina
mam kainos labai nupuolė. 
Rodos, jog nebeužsimokės 
užsimušti darbu, <kad ..kas 
pusvelčiui produktus paim
tų. Praeitą metą tas pats 
buvo.. Kopūstus mes šiaip 
taip įsiūlinom po 8 ir po 10 
dolerių už toną. Bet dauge
lio ir. visai pasiliko. Mūsų 
kaimynas savų visai nebe
galėjo parduoti. Šiandieną 
veža atgal, ant dirvos ver
čia. Kad ir ne mūsų, bet la
bai gaila žiūrėti. Buvo gra
žūs ir dabar tebėra gražūs, 
tik iš viršaus keli lapai kiek 
apipuvę. Išverčia apie 20 
tonų. O kainavo juos užau
ginti.” .

Žmonės įdirbo, įtręšė že
mę, pirko daigus, sodino, 
laistė, purkštė nuo vabalų, 
ravėjo, kaupe. Paskui nuė
mė nuo lauko, nuvalė, į san-t 
dėlį sunešė. O paskui... Gi 
mieste dabar ‘ kopūstai iki 
15c svaras.

Jau visi žino, kad mūsų 
šalyje daugybes bulvių su- 
naikinom.

Taigi, mūsų žemelė derli. 
Farmeriai darbo negaili, 
dirba nuo tamsos iki tam
sai, kad tik kam iš to būtų 
nauda.' Bet kada tie jų sun
kaus darbo vaisiai turi eiti 
perkupčių kompanijoms ir 
trustams, o tik per juos te
gali pasiekti vartotoją, tų 
vaisių kainos farmeriams 
pasidaro mizernai mažos, 
miestiečių biednuomonei 
neįperkamai aukštos. Gi 
daugelio Europos ir kitų 
kare nukentėjusių ar šiaip 
pavergtų kolonijalių kraš
tų žmoneliai visai alksta./^

Kada nors ii” Amerikos 
žmonės susitvarkysime,/ iš
moksime veikti bendrai, sa
vo naudai. Farmeriūi tuo
met galės savo produktus 
tiesiog atiduoti ''' į bendrą 
miestiečių^maisto fondą, o 
miestiečiai taip pat savo ga- 
minru^^perleis farmeriams. 
Pranyks^sųltingąjį vidurį 
iščiulpiančios^žįurkės. Tuo
met visi trumpmu^ir leng
viau dirbsime ir daugiau 
visko turėsime.

Ta gadynė ateis taip greit, 
kain oreit mes išmoksime

Šeimininkėms
Ne Viskam Saulė Naudinga

Saulė naudinga žmogui, jei
gu ne perdaug joje kepsime. 
Ji būtina augmenims, nors 
yra ir daug tokių, kurie ge
riau tarpsta pavėsyje.' O yra 
ir tokių, kuriuose tam tikroj 
padėtyje saulė ir šviesa gadi
na. v

Saulė ir šviesa naikina vi
taminą C.

Karvei saulėj pasišvitinti 
sveika, bet išmilžtam jos pie
nui ir pieno produktui saulė

Clevelando Žinios
A. L. M. Kliubo Koncertas 

Gražiai Pavyko
Koncertas įvyko gegužės 11 

d., Sachsenheim svetainėje. 
Publikos buvo pilna svetainė, 
daug akroniečių ir iš visos 
Clevelando apylinkės. Apie 
programą nieko nerašysiu, 
nes pašaliečiai jau yra para
šę, tik paminėsiu, kurios drau
gės prisidėjo su darbu ir au
komis.

šios draugės prisidėjo su 
maistu: M. Gedaminskienė 
keiką, 5 svarus cukraus, 2 
svarus kavos, 2 kenu pieno. 
J. Varner aukavo peką bul
vių, kvortą ir keną pieno, 2 
kvortas kopūstų. H. Norye- 
lienė pusę svaro sviesto, E. 
Panzer keiką, E. Sklėrienė 
pyragą ir sūrį. Gillis auka
vo bonką vyno, A. Bokerięnė 
sūrį ir kvortą Smetonos, Ja
nuškevičienė bonką degtinės, 
Rubienė Sūrį,’ A. Paltan sūrį, 
A; Krantanavičienė aukavo 
kukių, J. Kanapeckienė 3 ke- 
nus ir 3 galvas kopūstų, M. 
Karsokienė kopūtų, K. Ro-> 
mandięnė 2 pyragu, O. Na- 
vic 1 sv. kavos, O. Juškienė 
pyragą, E. Simans pyragą, M. 
Ballson gražų keiką, Puzo- 
nienė‘ sūrį, M. Martin keiką, 
M. Raųlusavičienė keiką, O. 
Roger^ keiką, pyragą, beskę 
ausukių. A. Paltan prisidėjo 
su tuzinu kiaušinių, M. MačioJ 
nienė keiką, A. Maurutienė 
keiką-pyragą, A. Kelly keiką,' 
O. Gėndrėnienė 2 duonas, M. 
Boikienė sūrį, P. Nemurienė 
$1.00. .

Darbininkės buvo: M. Vens- 
lovienė gaspadinė, o pagelbi- 
ninkės: U. Ulozienė, O. No- 
vic, M. Plaušienė, M. Norve- 
lienė, M. Gedaminskienė, A. 
Paltan, O. Rogers ,M. Kar
sokienė, M. Martin ir A. Kel
ly. Rrie tikietų: M. Brazai- 
tienė, F. Kruger, Puzonienė. 
Už baro Monkauskas, prie 
barčekjų E. Sklėrienė.

Jeigu būtų kurių aukauto
jų ar darbuotojų vardai pra
leisti, tai- prašau pranešti, o 
bbs pataisyta. Varde kliubo 
ir parengimo komisijos širdinn 
giausiai tariu ačiū! 

* * *
Išvažiavo į Arkansas

K. Romandienė, A. L. M. 
Kliubo pirmininkė, ir M že- 
brienė su dukrele poilsiui' ir 
sveikatos sustiprinimui išva
žiavo į Arkansas valstiją.

Linkiu draugėms ramaus 
yjoilsro ir laimingai sugrįžti 
prie savo senų, darbų. A. K.

SUMUŠĖ POLICININKĄ 
Už ŽYDO PAŠOVIMĄ

Tel Aviv, Palestina. — 
Anglų policininkas pašovė 
jauną žydą, kuris lipdė la
pelius žydų kalboj prieš te- 
•roristus. Žmonės už tai su
mušė policininką.

tynų ar palangių. Sumanys atsiminti ruošiantis prie 
reikalų išbandyti (jiems at-(ateinančių rinkimų. M-te.

suprasti,1'jog visa tai pri 
klauso nuo mūsų pačių vie

ningumo ir darbo — darbo 
ne vien tik žemės ūkyje ar 
šapoje, bet taip pat valsti
jos ar šalies įstatymdavys- 
tėje ir valdžioje. -

' Buvus Farmerka.

žalinga’, gadina maistingumą 
ir skonį. O daugelis žmonių 
to nežino, matyti nuogos pie- S 
no bonkos Sueiliuotos ant pa
langės.

Saulė, šviesa ir oras su
naikina'vitaminą C vaisių sun-. 
koše. Tai dėl to geriau iš 
anksto neprisunkti daugiau,\ 
negu'suvartosi bėgiu valandos! 
kitos. Laikyk vėsiai, už- \ 
dengtą, tamsoje.

Saulės šviesą gerte geria 
bulvių lapai, kad išauginti 
sveiką bulvę. Bet palikta 
saulėje ir po vėju pati' bulvė 
pažaliuoja ir pasidaro aitri. . 
Aitrėja, genda nuo saulės 
svogūnai, morkos ir tūli kiti • 
šakniavaisiai.

Skirtumas Tomato Sunkos »
. Rūšyse

Komerciniai kenuotas toma
tes randame surūšiuotas į 
(grades) A, B ir C.

Pirmoji, žinoma, yra daug 
brangesne, tačiau ne tiek 
daug vertingesnė maisto at
žvilgiu, sako žinovai. Ji tiktai 
bus iš labiau nunokusių, 
ęausvesnių vaisių spausta, ty
riau išsunkta. Ją vartoja 
šaltiems gėrimams, šaldytiems 
saladams ir visur, kur reika
linga gražumo greta skonio.

Antroji ir trečioji (B ir C) 
rūšys gal bus .iš tų pačių vai
sių antrasis, padugninis sun
ki mas arba ir tos pačios rū
šies, bet atrinktų ne taip nu
nokusių ir ne taip gražių vai
sių sunkta. Tačiau sriuboms, 
šutiniams, sosams C-rūšis taip 
pat atsako, kaip ir A rūšis, 
o gaunama daug pigiau. N.

JWt.Ęepen.ų, taip pat ir kliu, 
nuo- šavaraus gabald atkiųstų- 
atpjautų mėsų nereikia plau
tį. Plovimas nuplauna ir daug 
vertingų mineralų ir vitaminų. 
Kepenys bus minkštesnės ir ' 
nesirangys kepant, jeigu bus 
nuluptos. 

* * •
Vartojant kiaulienos rieba- ' į 

lūs receptuose, kur nenusako 
riebalų rūšies, taukų galima 
imti biskelį fnažesnį kiekį, nes 
taukai yra stipresni už Hauge- ” 
lį kitokių riebalų. Taukuose 
spraginant maistą, nekaitinkit 
aukščiau 375 laipsnių. Daug / 
valgių keps ir žemesniu karš
čiu. ;JSI|

Today’s Pattern

3 9208 įį SIZES 
įfcį 12-20 

30-42

■JI

• caro h-
/MS
i S-*

X* Si 
. ■ .3* $ 
r iv' lt

n

Šios puošnios vasarinės suk
nelės forma 9208 gaunama 12 
iki 20 ir 30 iki 42 dydžio.

Dvidešimt penkis centus, 
kartu su pažymėjimu numerio 
ir dydžio, siųskite: Amelia ( š 
Burba, 427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

'd'ii
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FRANK KRUK
arba Grąborius Pranas Krukeli
* ■* * (APYSAKA) * A ■*

■................ ' =Parašė Petras Cvirka-—  

čiai

(Tąsą)
Kai kurie pradėjo nustebę žiūrėt viens 

į kitą, bet margoji minia—jai tik klausy
tį, jau poroj vietų buvo beplojanti. 'Bur
mistras išsilygino, vėl pakartojb, kad 
čia Gediminas, staiga pasipurtė ir pra- 

.. dėjo kalbėt ne apie paminklą, o apie 
amerikoną Kruką, 'kurį sulygino beveik 
su Napoleonu, kad jeigu ne Krukas ir 
ne į jį panašūs, joukun darbs, kažin ar 
būtų buvusi Lietuva laisva, bet tuo metu

• puikiausiai atsiminė lotyniškus žodžius 
ir pasakė: tempora mutantur urbi fu
ture, tad tinkamai pagerbkime šitą die* 
ną rimtu susikaupimu!

'Iš minios, vienas buvęs rusų kareivis, 
dabar su medine koja, sušuko:

—Ura-a-a!
Pagaliau jau buvo beveik baigia, bet, 

tur būt, pats nelabasis pakišo žodelį 
“ir,” kad burmistras nieku būdu nega
lėjo užbaigt, tAip sakant, duoti paskuti
nį akordą. Grėta savęs išgirdo kažką 
pasakius: ką padarysi, kaip moka, taip 
šoka . . . Burmistras pamanė, gal. būt, 

■ jam sufleriavus ir visas sušilęs, kišda
mas pirštus po perkakliu, norėdamas pa- 

> • siliūosuot nuo jo, suminėjo kelis joukun 
darbs, vaizduodamas bergždžias vokie
čių pastangas ties Žalgiriu, ir užbaigė:

—Kągi padarysi, kaip* mokam, taip 
Šokam . . .jeigu mūsų paminklas ir ne- 
geresnis už kitų, bet ir neblogesnis...

• ačiū labdariui Krukui ir Dievui, ačiū vi
suomenės pastangoms ir komiteto rūpes
čiams—paminklas turi sujungt visų šir
dis į vieną harmoniją.

Nuplojo gana tirštai; daugelis šaukė 
yąli'o, ir tik dabar Dirgelevičiųs, nulipęs, 
atsiminė visą savo parašytos prakalbos 
tekstą . Jis buvo patenkintas, kad beveik 
niekas į jį nežiūrėjo.

Po visų kalbų užlipo ir Krukas, lab- 
ys, fundatorius, kuris įtaisė bažny- 
Marijos altorių, paąųkavo paminklui

pusantro šimto dolerių ir padovanojo tris 
šiaudines skrybėles nukentėjusiems nuo 
karo. Graboriui galėjo pavydėti ne tik bur
mistras jo iškalbingumd, bet ųr visi kvies
tieji Kauno oratoriai. Jis pradėjo lais
vai, lengvai, kiek susijaudinęs pagyrais, 
padėkojo visiems aukavusiems pamin
klui, graborišku mandagumu paneigė 
savo svorį šitame darbe ir užbaigė ant 
“šiur.” i

Pašto viršininko kalbą sutrukdė stai
ga prakiuręs debesys, ir kalbėtojas, pa
matęs tik keletą su lietsargiais stovin
čių, pats pasiskubino baigti, prišnekėda- 

fr Inas visokių nebūtų apysakų.
Tą dieną buvo padėtas ir elektros sto

ties statybos kertinis akmuo prie upės, 
į kurią nupuolė gerokai prisivaišinęs ap
skrities inžinierius.

Grąborius akcijų kaina pakilo viena 
diena, ir vežinuose, pėsti, raiti joją į to
limus kaimus, kalbėjo apie svieto subu
vimą negirdėtą, apie turtingą graborių, 
apie miestą, tvenkinį, apie kunigaikštį 
su kardu . Ir visų akyse, čia augusių, 
gyvenusių ar iš toliau atkeliavusių mies
to išorė pasikeitė per vieną dieną.

Į vakarą aprimo dūdos, dainos, kal- 
< bos, bet dabar iš po atviro dangaus per- 

' ėjo viskas į namus, smukles, alines.
Tik nuo šventoriaus, prie kelio, tebeėjo 

užmiršto žmogaus balsas:
•—...ifarios yra karčios taip pagyveni

mas žmonių labai kartus yra pilnas var
gų nerimsta marios ^dažnai siaučia taip 
žmonės nerimsta musasi visada kariones 
dideles daro... *

— Na, ir elgetų priviso, ant kiekvieno 
kampo poterį vapa. Tipgi dirbt. Matai, 
sako Lietuvoj negera, duonos nėra, o pa
sižiūrėk į tokį Kruką — darbštumo pa
vyzdys! Juk pats, galima sakyti, prasi
mušė. Žiūrėj, visi suimtų -y tuoj iš mūs 
tėvynės Amerika būtų, — tarė kažkoks 
inteligentas, įeidamas čia pat į trakty- 
rių. . . '

— ... mariose žuvis didelė mažespę 
praryja taip žmones didžiūnai prastus 
ir pavargusius išgaišina kramto praryja 
juokiasi ir žaidžia mariose bangžuvė...

Žmogutis, pasišovęs batus ant laz
dos, perkartus per petį, su ryšulėliu, il
gai trynėsi Inteligentų klubo prieangy, 
kur jis girdėjo pro langus iš vidaus, 
sklindantį alasą, žvangant lėkštes, kva
tojant moteriškus balsus ir dainą, muzi-

ką, vėl juoką. Nesiryžo įeiti. Pagaliau 
jį užkalbino išėjęs iš vfdaus ponas,’atne
šęs skanių valgių kvapą, esą ko pilietis B 
norite? A, prie burmistro, su reikalais. 
Na, nieks neišeis — šventa diena..

Žmogutis teisinosi esąs iš labai toli, 
neturįs čia pažįstamų, esąs su prašymu 
dideliu, kur reikią pono burmistro tvir
tinimo. X

— Tėvai, nieks neišeis, — pasakė po
nas.

Virtuvėje, nuo žąsų, kurkinų, vištų, 
lėkė plunksnos, keptuvėse skraidė viščiu
kai, raitėsi paskutinėje agonijoje žuvys. 
Buvo bendru susitelkimu užgeriama is
toriškoji miesto diena.

—...visos upės inteka mariosna tačiau 
marios nepatvinsta nepasįkelia taip pil
vas žmonių soties netur iš sutvėrimų no
rint visus nurytų mažas tas kąsnis negal 
jų pasotint sako raštas jog...

—Ku-ku-ku!—juokėsi geguže teisėjas.
—ū-ū-u-ūf—pritarė burmistras apuo

ku, laikydamas pilvą, kad tas nenutrūk
tų.

—E-ke-ke-ke! — su ašaromis atsakė 
Barniškis, perkūno oželiu, perduodamas 
naują anekdotą tolyn, kauniškiams sve
čiams.

Skambėjo ir ūžė miesto ponai laisvę, 
didvyrius, tėvynę krupniku užgerdami, 
pasaldydami, plačiais mostais nurodyda
mi, nusilenkdami į graborių Kruką, vis 
už jo sveikatą, už miesto, lietuviško biz
nio klestėjimą, neužmiršdami ir savęs 
pagirti.

O traktyriuose atsakė tuo pat žemes
nieji valdininkai, raštininkėliai, kur vis
kas taip pat su etiketu: kelnės užstaty
tos už bonką, kepurė už bulką, galva pa- 
-dėta po stalu, kojos ant stalo," ir balsas iš 
apačios:

—Aš pasakysiu, man > nesvarbu . . . 
'man svarbu, kad lietuviai viską daro... 
ne lenkai, bestijos... a! 1 f,

Kažkoks liaudies filosofas, pasiknįsęs 
savo plaukuose, paleido seilę žemyn, bet 
ji bumerango lanku sugrįžo atgal ir pri
lipo jam prie nosies:

—Kas čia drap-ppstosi, ' po velnių! 
Kas mane spjaudo—Pakalnės viršaitis?! 
Suareštuot! — suriko, pats nieko nesu
prasdamas.

Smulkus lietus priplakė prie žemes 
popierius, papirosgaliųs, suvilgė Sieną 
stovėjusias debesimis dulkes, ir iš pamin-. 
klo akių, žemyn, betoniniu skruostu lašė
jo ašaros. Žemai, po kunigaikščio kojo
mis, atsirado iš kažkur su lazda, pašauta 
per’ petį, žmogutis, padėjo ant pakopų 
ryšulėlį ir, pasiklojęs kumštimi, susirietė 
į kamuolį. Žmogutis su prašymu kaž
kokiu. Netoli bažnyčios tebesklido pra
našystė :

—...ant galo pakrutina ir įkartina ma
rias mėnuo kuris kad auga ir vanduo 
marių keliasi žemiau tas mėnuo ženklina 
nętvirt^bę ir nerimastį taipogi ’ ir visų 
daiktų nes žmonės kiti' didžiais pastoja 
ir aukštai užlipa ant vyresnybių, kokių 
bet neužilgo iš naujo nupuola iŠ aukšty
bių ir baisiai susikulia iš aukštų tampa 
žertai iš didžių maži iš didžiaturcių elge- « 
tos, žodžiu nereik turėt pašėlimo daik
tuose to svieto nei vyresnybėse...

Užvirė ąpskritįes mieste ne tik vi
sokių statybų darbus,—žmorięs įš saky
kloj sužinojo apie šventos dvasios apreiš
kimą ir apie naują bažnyčią, kųrįps fun- 
datoriujn būsiąs amerikonas Krukas, 
pusiau su pąrapįja ir miestu.
~Klebonas j^u ke.lįs pamokslu^ iš eįleš 

pasakė naujo ąventnąmio reikalu ir ro
miesiems, Dievąniylinti.ems, pak|us- 
nięn|s liepė, kiek’ gali, kiek širdis leidžią 
aukoti šiaip kilniam tiksluį. Sugraudino 
jis parapijoms, kąęl ųžrų^tįnsią Viešr 
pįtį Katąlių, kuris, mątyųąpias apgįleį- 
(hįsius, užmiršusius jo namus žmones, 
[’•alinias daiktas, ir visai apleis.apylinkes, 
0 ko gero—pasiųs sunkią ^ąusmę. Jau įr 
dabar šen tep krito jo rūstybės šešėlis, 
šen ir ten atsiradusios ligos, ątyiyų vę- 
čių pavidalu, čia VĮepur, čia k i tur vasa
ros metų (iki šiol’negirdėtas stebuklas!) 
užėjęs sniegas su ledais ir ištisų kąiipų 
pasėlius į nieką pavertę. Ogi daug kur 
gaisrai kilę, vėtros... \ j

MONTREAL,

Vilijos Choras'1 gegužės 25 d’, 
yytaųĮo Kliųbor svetainėj su
ruošę puikų koncertą, kad 
pąrodyĮ montręąliečiams, ko*- 
kį koncertą duos Toronte.

Koncertas buvo nepapras
tai' gražus. Publikos prisi- 
linko pilnutėlė salė.

Trumpai laukus, ant estra
dos pasirodė Vilijos Choro* 
pirmininkas jaunuolis, be^ la" 
bai energingas ir gabus, drg. 
B. Petronis.

Jis paprašė publiką susi
tvarkyti, " neš tuojau prasi
dės koncertas. x

Ir rausvai uždangai prasi
skleidus pamatėme Vilijos 
Chorą, nepaprastai gražiame 
vaizde. Merginos naujomis 
uniformomis apsivilkusios. O 
jų toks didelis skaičius. Gra
žiai visi stoję. Choras sudarė 
tokį gražų vaizdą, kad ir 
šiandien tų dvispalvių/ rūbų 
grakštūs siluetai tebevaidinasi 
mūsų akyse.

Jie padainavo keletą dainų 
nepaprastai gražiai.

Po jų sekę vyrų choras. Su
dainavo kelias daineles irgi 
puikiai.

Viena jų daina buvo su
kurta d-go P. ' šuplęvičiaus 
Toronto draugams.

Mūsų radijo dainininkė jau
nuolė J. Jūraitytė padainavo 
solo dvi dainas. Apie jos dai- 
nąvimo grožį netenka daug 
kalbeli. Ji ne1 tik koncerte 
dainuoja, bet ir per radiją.

Ir vėl Hafnis pasirodo kita 
jaunuolė Griganavičiūtė. Tąi 
jauhiitė ružavamę vakaro rū
be. Ji pagrojo akordiono so
lo. .

- Paskiau šoko lietuvišką 
suktinį sekami asmenys :x*Pę- 
tronytė, S. Jarmalinskaitė, 
čičinskaitė ir Jakšytė. Jų pa
dėjėjai: Adomonis, Vektęris, 
Petronis ir Martin.

Nastutė IGsjeliene, pagarsė
jusi montrealieęių solistė, 
gražiai padainavo dvi solas.

Ir vėl mūsų,; jąunoji ipuzi" 
kantė Griganavičiūtė paskam
bino piano solo. ,

Jaunuolių merginų sekste
tas stebėtinai gražiai padaina
vo keletą angliškų dainų.

Jis susidėjo iš sekamų jau
nuolių : J. Dėdonytė, sesutėj 
JąrmąĮinskąitės, čięinskaitė, 
Nądeau ir Matusevičiūtė. Du
etas Jųraitytė ir Adomonis 
padainavo dvi juokingas dai
nas?

Paskiau buvo baleto šokis. 
Pirmiausia pradėjo šokti jau-

CANADA ’
Nądeau. Ji trum

pame bąĮtame rūbelyje gra
žiui šoko raškydama' £ėles ir 
dędama į krepšelį. Porą žie
delių numesdavo ir į publiką. 

■ Bėt paskui ją įbėgo tokia 
paną, kąd nįękąs nesupratom 
npi jos rūbų Wdos, nei plau
kų garbąiįų’, nei šokimo. Tai 
buvo mūsiį komikas drg. J. 
Naujokaiti^ ’ '' '

Molėrų .dhoras pa(|ąįnavo 
dvi dainas. Jos taip gražiai 
dainavo, kad rodos klausy
tum per dieną ir naktį ir vis 
norėtum, kad- dar ilgiau daL 
puotų.

Joms pasitraukus, publiką 
nuramino Griganavičiųtės 
akordiono akoydąi. Ši talen
tingą muzikantė pasgutinį 
kartą dar gražiau mums pa
grojo akordiono solo.

Moterų kvartetas tikriau
siai publiką užhipnotizavo. 
Jos ne tik gražiai dainavo, 
bet jų dainų, žodžiai tokie 
gražūs ir jausmingi, kad ti
kriausiai sipigo į kiekvieno 
širdį: Kvartetas susidėjo iš 
šių draugių; Kisielienė, Naru- 
seyičienė, ' Petrąųskienė ' ir 
Juškeyięąįtė.

Šoko ir Egipto šokį. Pats 
šoĮas nepėrpuikiaųsias, tik 
labai įdomus. Jį šoko Jūrai
tytė, Nadeau ir'. A.' Janušis.

Po jų buvo pašauktas drg. 
Lesevičius tarti keletą žodžių.

Jam baigus savo kalbą, Vi
lijos Choras uždainavo dar 
vieną dainą ir* Kanados him
ną, kuomi vakaras ir užsibai
gę.

>j: * *

Kokia Mesa £jo Apyvarton
Pereitą" savaitę policija rado 

du sunkvežimius (trokus), 
prikrautus pagedusia arkliena 
ir veršiena.

Mėsa sukrauta į sviesto dė
žes. Viename vežime rasta 
35 dęžęs, o kitame 22.

Tie Sunkvežimiai su mėsa 
priklausė Sepps Sausage 
kompanijoms, kurios randasi 
viena ant 4444 Colonial avė., 
o kita 3679 St.. - Lawrence 
blvd.1 / < . ’

Jiems 
agentas 
merio.

Visi
bus teisiami. 

* *

tą mėsą pristatydavo
nuo kokio tai far-

sugautieji asmenys

Sunkiai serga draugė Ker- 
šųlienė; Trumpu laikotarpiu 
ji pergyveno keturias opera
cijas. Dabar vėl yra daktarų 
paskirta operacijai.

Linkiu draugei Keršulienei 
greit pasveikti. Koresp.

l’IIII.AIIEI.PilIA. PA.
LLD 6-tas apskritys ruošė 

pikniką ant 4 d. gegužės, )bet 
lietus lijo, t^i nukėlė į 11 die
ną. Gerai padalyta, nes IĮ 
d. gegužes buvo grąžu ir 
daug žmonių suvažiavo’

Nors rengėjai turėjo sun
kiai dirbti, bet viskas1 išėjo 
gerai ir pelno padarytą. O 
del apskričio būtinai buvo 
^eĮkalingps' įplaukos, pęs per 
daugelį' metą neturėjo pikni
kų . Komisijoj darbavosi S. 
Įteįkąuskks, J. Bekampis ir A. 
Galkuš. Jiems ir priklauso 
garbė už surengimą taip gero 
pikniko.

Kitas piknikas įvyko, tai 
gegužes 18 d., kurį įrengę LDS 
5 kuopa. Ir vėl tas lietus, 
taip kad nęt iš k emisijos at
vyko į pąsit^rijną tik drąuge/s 
Tgręikįenje ir žainierąitienė, p 
trečias . narys ne pribuvo. •'' 
j ^Komisijai diįžiąūšias gal
vosūkis: ‘ viskas paruošta, 
maistas supirkta, o čia lyja. 
Nebus pikniko ‘ —< išlaidos; 
rengsi pikniką tikėdamasis, 
kad gal orąs prasiblaivys, o 
jeigu Jie, tai (dąr daugiau iš-

Bet

bę, jeigu blogai išeis.
• Na, ir prasideda piknikavi- 

ipas. Apie 4 vai. atvažiavo 
Albertas Merjkys. Komisiją 
pasiskundė jaip, kad iš prie
žasties lietaus atsakę muzi
kantus, o Čia jgraąaus jauni
mo renkasi ir nėra kaip šok- 
ti. Jis sako, kad atsivežė por- 
tabelinį radijo aparatą. Reiš
kia, netikėtai ir muzika atsi
rado.

. J . • ,

Radijo aparatas groja, jau
nimas šoka, žmonės renkasi į 
pikniką, visi smagūs." Nors 
apie 5 valandą vėl buvo už
ėjęs lietus, bet jau žmorięs 
pepąįsė. Na, tai piknikas įvy
kintas, ir kaįp prįe tokio gąs
dinančio oro, tąi galima skai
dyti ‘ pasekmingu.

Buvo garsintą, ]<ad piknike 
dąmįios Lyros Choras, bet tas 
nepastovus oras atsilįepė, ne 
visi choriečiai susirinko, tai ir 
* I . / . * I "4 •vnegalėjo dainuoti.

Piknikui prikepė pyragų V. 
Urbonienė ir* šaulihskienę. 
Piknike dirbo: J. Gružauskas,

CLEVELAND!) ŽINIOS
LLp 15 Ąppkr. Konferencija

Gegulės 25 d. įvyko LLD 
15-tos Apskrities konferenci
ja. ^Delegatais ši konferencija 
nebuvo skaitlinga. Tam prie
žastis galėjo būti per mažas 
garsinimas spaudoj, o be to, 
apskrities valdyba net nei 
pakvietimo laiškų kuopoms 
nesiuntinejo; gali būti, kad 
kai kurios kuopos nė nežino
jo apie šios kqnferencIjos šau
kimą. Pavyzdžiui, mūsų ūki
ninkų kuopa visuomet su pil
nu skaičium delegatų daly
vaudavo konferencijbs'e, o šį 
kartą nebuvo nė vieno.

Tąčiau konferencija savo 
užduotis atliko gana gerai— 
padarė nemažai organizacijai 
gerų ir naudingų tarinių.

Iš kuopų raportų pasirodė, 
jog kuopos išlaiko savo narių 
skaičių, pekurios dąr šięk- 
tięk paaugo. 22 kuopa įrašė 
11 naujų 'narių, 19Q kp.—ir
gi 11; bet tuo pačiu laiku 
iš 190> kuopos 7 nariai .išva
žiavo (persikėlė) į kitas kuo
pas, 2 išsibraukė ' ir 2 mirė. 
Kad išlaikyti kuopą savo vie
toje, kuopos finansų sekreto
rius drg. P. Nemura vienas 
pasidarbavo taip, kad į trum-; 
pą laiką įrašė 11 naujų na
rių ir tuomi visus kuopos nuo- 
stojjup atpiĮdę. Jis pareiškę, 
jog dar daug naujų narių gą- 
linią gauti, ir jeigu tik kiti 
(tuopos nariai jam ateis į tal
ką, tai iki naujų metų 22 kp. 
bus pralenkta narių skaičiumi. 
O kad colh'nwoodieciai to
kius šposus linkę iškirsti, tai 
daleisti galima.

Kalbėta apie Akroną. Tai 
yra visiems nesuprantama 
misterija: ten yra virš dešim
ties gerų savo "klasinius rei
kalus suprąntačių draugų bei 
draugių, o* nežiūrint pakur
tojanlų prižadų LLD kuopą 
atgaivinti, dar vis nėra pasek
mių.'

Youngstownas daug mažes
nė ■ lietuvių kolonija, o per 
daugelį metų kuopą palaiko 
su pora dešimčių, ną^’ių, ir 
ji gražiai gyvuoją. Geistina, 
kad akroniečiai paimtų iš jų 
pavyzdį. Juo greičiau, tuo ge
riau.

Į Apskrities komitetą tapo 
išrinkti sekami draugai: P., 
pųlskiš, F. Bauža, P. Kųrulis, 
J. Stripeika, A. Gėndrėniėne, 
Z. Saimonienė, M. Račkaitie- 
nė ir K. Kapiton. Darbais jie 
pasidalins tarp savęs.

Prie užbaigos, konferencija 
nutarė šiek-tiek paremti mū
sų spaudą. Nutarta paauko
ti1 $1.0 Laisvei, $10 Vilniai ir 
$5 Kanados Liaudies Balsui.

Priimta kelios geros rezo
liucijos, • kųrjos netrukus tilps 
spaudoj. Užbaigus konferen
ciją, bepielaujant, Apskrities 
reikalams draugai suaukojo 
sekamai po $2.00—A. Masi- 
libnienė, P. Dulskis, P. Ku-

rulis ir A. Jasūnas; po $1-— 
’Z. Stripeikienė, K. Plaušas, 
V. Young, P. Nemųra, S. Yo- 
čius, A. Badžius, P. Badžius, 
F. Bauža, A. žukienė, A. 
Mockaitįs, M. RaulynąĮtien^, 
j. žebrys, F. J. Madison ir 
Jonas Stripeika. Viso $22.

*' ♦ ♦ *

LLD 190 kp. sekantis susi
rinkimas įvyks biržejio 13 d., 
naujoj vietoj — pas draugus 
Paluckius, 13704 Earlwood 
Rd. Pageidaujama, kad visi 
jos nariai atsilankytų . Bus 
raportai iš 15-tos Apskrities 
konferencijos, įvykusios gegu
žės 25 d., o taipgi1 bus pil
na atskaita iš balandžio 27 
parengimo, kurios nariai žin
geidžiai laukia. t

New Haven, Conn
Gegužės 25 d. LDS 16 kuo

pa turėjo parengimą, kuris 
labai gerai pavyko. Atrodo, 
kad liks ir pelno. Buvo sve
čių ir |š toTimgsnįų miestų.

Buvo suvaidinta komedija 
“Buvo Klaida.” Prieš lošimą 
pirmininkė A. šaliūnienė pa
kvietė V. J. Valaitį ’ iš New 
Britain pakalbėti.' Valaitis 
nurodė LDS organizacijos 
svarbą ir kvietė prisirašyti.

Kada buvo suvaidintas 
pirmas aktas, tai pertraukoj 
pirmininkė perstatė pakalbėti 
J. J. Mockaitį, LDS apskričio 
raštininką iš Bridgeporto. 
Jis daugiausiai kalbėjo apie 

prigulėti 
juos pri-

naudą jaunuoliams 
prie LDS ir ragino 
Įsirašyti.

Parengimas gerai pavyko.

Baltimore. — Pripažin
ta, kad jau pirm nukritimo 
buvo sugedęs lėktuvas, su 
kuriuo žuvo 53 žmonės.

V ♦ .« r .• A f

Berlin. — Karinė apieri- 
konų ir Sovietų vyriausybė 
pasmarkino veiksmus prieš 
juodosios rinkos biznius

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, ' kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau z 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame-1 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokioj 
dydžio,* kokio pa
geidaujama. Tai- . 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

pampai Broadway ir Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

Broadway Lino

Bet gtai J. Bekampis sakę, 
kad ręįigtį ir įįėk’ Jeigu rie- 
pasise^s,1 jtąjl jis imasi atsako
mybę ant savęs. čia jau gra
žus ’paširyziinas. » Paprastai 
žmones savinas! kas gero, o 
kas blogo,' tai nuo savęs stu
mia- Bet bekampis sutinka 
pasiimti. ant saVęs. atsakomy-

Jdejnp, Abraitienę, šaųlinskie- 
pė, Š. Ęeikauskas, y. Urbie
nė ir P/ Walantiene. GaJ būt 
ii- daugiau <1 ii’bo, bet visų ne
atsimenu . žinoma, sunkiausi 
darbą atliko, tai konlisija.

Gal už akių 
____4 ’ Ną- 

y, buvęs Vengrijos prem-

Budapest. — ' 
bus teigiamas. Ferenc

Jėrasį'kaip išdavikas.

-Lf?* ' ■ ■ ■ ■ • * - *•*

Joseph Garsgva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker ’

231 Bedford Avenue
Ęrooklyn n, ty. y, 

Tel. EVergreen 8-9770

K. VENCKUS
ŪĮETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo ja pianus iš di

desnių | mažesnius, {Spįnet 
Style, sutūrima. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

L1. PIANO TUNING &
REPAIRING M “

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

IR—— MM——- — M — — ■ —»■ — ■—M—M— ,W .■■M—1

GREEN STAR BAR & GRILL
" LIE !V\ 1SKAS -KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
" pas "Gr«en Stay Bar and Grill,” nes žino, kad visadbs bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

I’ARp KIEKVIEN4 ŠEŠTADIENI
* • • f

459 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) x ' Telefonas EV. 4-8698

» • - • • >• . . • -s • ,y. '*■ ’,•
Z ’/ _ -
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CHICAGOS ŽINIOS
SIŪLO $2,000

Gegužės 16 d. nežinomas 
piktadarys pasiuntė paštu 
bombą Joseph Teller’iui, 26 
m., 1148 Illinois. Yoji bomba 
buvo laikrodžio pagalba, nu
statyta, kada ji turi sprogti.

Teller’is nuo sprogusios 
bombos likosi sužeistas ir pra
rado kairiąją akį ir dabar te- 
besiranda dar vis ligoninėj. •

Valdžia tyrinėja, kur toji 
z bomba buvo gaminta. Be to, 

pažadėjo duoti $2,000 tam, 
kuris bent kokius nurodymus 
padarys, kad susekus, kas tą 
bombą siuntė.

Literatūros Draugijos Reikalai
Roselandiškė Lietuvių Lite

ratūroj Draugijos kuopa per
nai turėjo 145 narius. šie
met savo duokles pasimokėjo 
118 narių. Be to, kuopon 
gauta 9 nauji nariai.

Tai pusėtinai geras rekor
das. Kreditas už tai vyliau
siai priklauso Ignui Urmonui 
ir jo pagelbininkams Mazi
liauskui ir Danylai.

Jie mano, kad su pabaiga 
kito mėnesio kuopa bus tvar
koj visu šimtu nuošimčių.

Bravo, roselandieČiai!
LLD 19-ta kuopa, kuri per

nai turėjo 250 narių, šiemet 
turi pasimokėjusių tik apie 
120. Šią kuopą per Laisvę 
išbarė' Draugijos pirmininkas 
Antanas Bimba. Berods kuo
pa gavo apie 20 naujų na
rių. Tai gerai. Bet senus 
narius būtinai reikia pamaty
ti.

North Side kuopa pernai 
turėjo 79 narius, šiemet 
simokėjo 60.

Bloga su Cicero. Iš 75 
rių, kol kas, pasimokėjo
24. Ciceriečiai privalo stoti 
darban.

Marquette Parke šiemet iš
rinkta duoklės tik iš 34 narių, 
o kuopa turi 114 narių. Da
lykai prasti.

Brighton 
93 narius, 
kėjo 63.

pa-

na- 
tik

Parke kuopa turi 
Duokles pasimo-

Parko kuopa turi 
Draugijai atsiteisė45 narius.

25 nariai.
Apie West Side kuopą žinių

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D 
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

RONKONKOMA 
8634

t®

neturiu. West Pullmano kuo
pa gerai pasimoka, bet ji 
stovi ant vietos. Jos reika
lais daugiausiai rūpinasi A. 
šešelgis? .

Gary, Ind., kuopa šiemet 
susnūdo. Ar ilgam laikui?

Ateinantį mėnesį visose 
kuopose reikia sudaryti atsi
likusių surašai ir imtis dar
bo, subarant atsilikėftus.

Pasikalbėjimas Krautuvėj

Vieną gražų rytą užėjau į 
valgomųjų daiktų A & P 
krautuvę ant So. Halsted St. 
Man gerai pažįstama, religinė 
moteris priėjo prie manęs ir 
klausia:

—Na, ką tu manai apie 
tuos “faitus” ?

—Kokius “faitus” ?—pasta
čiau jai klausimą, nesupras
damas jos paklausimo.

—Nagi, apie “faitus” 
pe Vilnies ir Naujienų.

-—Tamsta esate didžiai re
liginė, negi'jūs skaitote Vil
nį?

—Perku kasdien, — sako 
moteriškė.—Juk reikią žiūrė
ti, kur yra teisybė rašoina.

Ir moteriškė taip nuošir
džiai pradėjo kalbėti, net gal
va linguodama:

-—Matote, tas Naujienų Gri
gaitis, tai yra baisiai užsispy
ręs žmogus. 
Lietuvos, 
sės.

tar-

žinau aš jį iš 
Jis nuo mūsų pu- 

Senas, senas amžiumi 
senis, o vis ant savo nori pa
statyti ir tiek.

Štai prieina kita nepažįs
tama moteris su pundu .pir
kinių, matyti, išgirdusi mūsų 
pašnekesį, ir sako:

—Nagi, ir mūsų Agota bė
ga ir bėga ant tų “BALFB” 
susirinkimų gelbėti pabėgė
lius ir “vaduoti Lietuvą.” Sy
kį ji parėjo į namus ir sako: 
“Jeigu mes geruoju negausi
me atgkl Lietuvos, tai mes 
užpirksime mišias prie šven
tu Gabrini, kad visus bolševi
kus iš* Lietuvos iššluotų.”

—Vargiai ta madama Ga
brini ką pagelbės,—įkirto be
sišypsodamas vyriškis, stovįs 
už kaunterio. Matyti, jis ne
labai tiki į “stebūklus” tos 
naujos “šventosios.” —'Ir pri
dėjo: — Ką ji ten rūpinsis 
gelbėti, nes gyva būdama my
lėdavo gerai patraukti.

—Tai ką daryti, gal prie 
švento Philipo kreiptis ?

—Ką ten kalbėti apie Pi-

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) '

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdėsio valandoj' Kreip- ; 
kitės prie manęs dieną i 
ar naktf, greit suteiksi- ’ 
me modernišką patarna-d 
vimą. Patogiai ir gražiai Į 
'moderniškai įruošta mū- \ 
sų šermeninė. Mūsų pa- i 
tarnavimu ir kainomis; 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA
<■ I , . .

Telefonas Poplar 4110

5 pu«I.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), TrečiacL, Birž. 4 1947

jis buvęs didėlfe tingi
nes net nusimaudyti tin-

lipą, 
nys, 
gėjo, tąi kur jis ten rūpinsis 
dar kokiais pabėgėliais arba 
Lietuvos reikalai^

—Visas tas pabėgėlių ir Lie
tuvos “gelbėjimas/’ tai ' yra 
jų didelis monkių biznis, men
kių biznis,—tarė ta moteris ir’ 
išėjo.

Antanas Svitūnėlis.

Chicagoje Prigėrė Trys 
Žmonės

* Rasta 3 žmonės prigėrę 
Chicagos upėje ir* Michigano 
ežere.

Ties Deaslon St. tiltu, 2:25 
vai. po pietų, pastebėta plū- 
duruojąntis žmogaus lavonas. 
Ištraukus pasirodė, kad tai 
esama James Barry, 20 m., iš 
St. Louis.

Kaip 2 :40 vai. po piet, ras- 
taS\ Michigano ežere, ties 56 
St., kitas prigėręs, 
Corlett, Jr., ^65 m., 
Madison St.

Paėžerio sargai1,

Robert
949 W.

grįždami 
iš miesto lavoninės, kur pali
ko prigėrusių kūnus, pastebė
jo Michigano ežere, ties 61 
St., plūduriuojantį ’trecią la
voną. Ištraukus jį iš vandens 
nūvežė dar vieną į miesto la
voninę. Tačiau, kol kas nesu
žinota, kas jis per vienas. Nu
statyta, kad jis gali būti (apie 
50 m., 5 pėdų 6 inčių ir sveA 
ria apie 155 sv.

PIKTINASI DĖL FAŠIS
TŲ NUGLOSTYMO

Philadelphia. — Čionaiti- 
nis republikonų laikraštis 
Inquirer išreiškė pasipikti
nimą, kad kongreso Neą- 
merikinių Veiksmų Komi
tetas Washingtone tik 10 
minučių pašnekėjo apie fa
šistines organizacijas ir da
vė jom ramybę. Tas pats 
laikraštis gyrė minimą ko
mitetą už komunistų perse
kiojimą.

Nanking, Chinija. —Vien 
sekmadienį čia tautininkų 
žandarai ir kariuomenė a- 
reštaVo 1,000 studentų ir 
šiaip demokratinių žmonių.

‘Budapest. Pranešama, 
jog kai kurie Vengrijos fa
šistų vadai perbėgo į ame
rikonų globą.

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

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1-8 P. M. 

Išskiriant trečiadieni 
. ir sekmadieni.

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

TeL SOuth 8-5569

F. W. Skalius 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOQDHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam bemokamai 

, visose dalyse miesto.
Tel Virgitiia7-4499

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE S^R. 
Newark, N. J.

; TeL MArket 2-5172

Gary, Ind Seattle, Wash. ftĖLP WANTED—FEMALE i HELP WANTED—FW ALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS
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Gražiai Pavyko Judis iš 
Lietuvos ir Koncertas

Gegužės 18 d. čia įvyko ne
paprastas parengimas. Buvo 
rodytąs judis iš Lietuvos ir 
koncertinė dalis programos, 
žmonių, susirinko nemažai į 
Sakalo svetainę. Kaip kon
certas, taip ir judis visiems 
labai patiko. Koncertinę da
lį pildė jaunos lietuvaitės iš 
Roseland, Ill., Helen Mazil ir 
Josephine Shatkuš. Pianu 
akompanavo Kay Napole. 
Jos labai gražiai sudainavo 
keletą dainelių. Publika jas 
iššaukė net keletą kartų, dėl
to jos neskūpėjo ir dainuoti.

Kol prirengė aparatą > ju- 
džių rodymui, trumpą kalbą 
pasakė M J. 'Zaldokas. Jis 
aiškino judžio svarbą. Be to, 
pažymėjo, kad Lietuvoje jau 
yra rengiamasi pagaminti lie
tuvių kalba judamus paveiks
lus. Tai bus dar pirmu kar
tu Lietuvos istorijoj. Gal teks 
ir amerikiečiams pamatyti 
tuos paveikslus.

Kalbėtojas plačiai paaiški
no apie tuos, kurie bastosi po 
lietuvių, kolonijas ir kaulija 
nuo žmonių pinigus būk tai 
Lietuvos gelbėjimui. Tai. 
biauri apgavystė žmonių, sa
kė kalbėtojas/ Lietuvos žmo
nės turi savo valdžią, valdžią 
daugumos žmonių, o ne sąu- 
jalės ponų'. Lietuvos liaudis 
nepaleis iš savo rankų val
džios ir neduos , daugiau po
nams smetonininkams valdyti 
ir išnaudoti Lietuvos žmones.

Pabaigoj buvo rodoma fil
mą, rodanti kaip reikia au
ginti obuolių medžius ir ką iš 
obuolių padaro. Judžiai ir 
koncertas visiems labai pati
ko.

To vakaro tvarką vedė A. 
Mikelionis. Jis paaiškino apie 
organizacijas, kurios rengė 
minėtą parengimą, ir ragino 
visus stoti į taš organizacijas. 
Parduota nemažai literatūros.

Jūdžiams mašiną davė ir 
dpėravo , Charles V. Austin. 
Jis turi gerą” aparatą ir dėl 
to paveikslai labai gražiai iš
ėjo. Svetys.

Paryžius. •— Šio miesto 
krautuvininkai . atšaukė 

planuotą savo streiką.

PRANEŠIMAI
BRIDGEPORT, CONN.

LLD 63 kp. susirinkimas į^yks 
birželio 6 d., 7:30 v. v., 407 Lafay
ette St. Narius kviėčiame dalyvauti. 
Apart pikniko tarimo yra ir 
svarbūs reikalai aptarti. — A.
cis, fin. raŠt. (128-129)

philzSelphFa,/ pa.
Prašome jsitėmyti! Busas, kuris 

vyks į Baltimores pikniką, birželio 
8. d., išvažiuos nuo 735 Fairmount. 
Ave., lygiai 8:30 vai. ryto. Nuo 2nd 
ir Pierce St, 9 vai. ryto. Kelionė į 
abi' pusi $2.75. Tikietus galima gau
ti pas Mrs. H. Tureikienę, 143 
Pierce St. TeL: De. 4-4026 ir pas 
A. žalniepaitienę, 1009 Jackson 
Telefonas: HO. 8-7226. Įsigykite 
kietus iš anksto. (128-129)

HARRISON, N. j.
LLD' 136 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 6 d., 7:30 v. v. 15-17 Ann St. 
Draugai malonėkite visi dalyvauti. 
Norime priminti, kad dar 7 naęiai 
nėra užsimokėję duoklių už šį mė
tą, tai negražu. Ateikite į šį susi
rinkimą ir užsimokėkite, jūs tuomi 
mūsų kuopą išlaikysite kaį visada, 
garbės s'tovyje. — V. W. Zeliru, 

(128-129)

kiti 
Jo-

St. 
ti-

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp. moterų skyr. susirin

kimas įvyks penktadienį, birželio 6 
d.‘ Liet. Salėje, 7:30 vz v. Pageidau
jama, kad visos draugės dalyvautų, 
nes turime daug svarbių reikalų at
likti. Bandykime visos ” sušifinkti 
laiku, tai’ btis pasekMingėšniš feūsi- 
rinkiinas. Prie progos' ?'pakalbinki- 
me ir naujų narių. —: O.' ęimienė, 
sekr. • '' • / • (128-129) •’

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stęnger & Stenger
' Optometrists • d J 

3JM-398 Broadway į i 
Braokiw? N. W

^ei.iŠT. !

Kalbėjo Henry Wallace
’ Gegužės 23 d. čia kalbėjo 
Henry Wallace. Į vieną die
ną jis“kalbėjo trijose vietose. 
Per ^pietus Washington Uni
versitete studentams. Jo kal
bos klausėsi 6,000 studentų ir 
aiškinimams pritarė griaus
mingais xdelnų plojimais.

Po pietų kalbėję Olympia 
viešbūtyj dėl biznierių, kurių 
buvo nemažai pasiklausyti.

Vakare, 8 vai., kalbėjo ma
siniame susirinkime, kuris 
įvyko Field / Artillery Armory. 
Mums pribuvus prie svetainės 
7 valandą vakare, jau žmo
nių linijos buvo nusitęsę per 
du blokus norinčių nusipirkti 
tikietus. Aštuntą valandą jau 
jsVė|airiė buvo pilnutėlė; daug 
žmonių negalėjo gauti tikie- 
tų. Laikraščiai rašo, kad mi
tinge dalyvavo 6,000, žmonių. 
Tas jau parodo, kad Wallace 
turi didelį žmonių pritarimą, 
kad liaudis pritaria jo prieš
karinei politikai.

Wallace pasakė pamokan
čią kalbą. Jis stipriai kritika
vo Mr. Trumaną ir jo admi
nistraciją Graikijos, Turkijos 
ir kitkis klausimais. Jis tarp 
kitko sakė: Jeigu komunistai 
yra taip baisūs žmonės, tai 
piliečiai turėtų žinoti teisybę 
apie komunizmą, kas jis yra. 
Vien siųsti pinigus tiems, ku
rie nori gelbėtis nuo komu
nizmo, yra klaida. Gali i\ 
daugiau atsirasti šalių, kurios 
prašys pinigų išsigelbėjimui 
nuo komunizmo. Jis sake, 
l^ad nujaučia, kad niekas ne
sulaikys liaudį nuo žygiavipio. 
prie didesnio gerbūvio, dau
giau laisvių ir pastovios tai
kos.-

Jis kalbėjo , apie Alaską, 
sakė, kad kada Ahlerikoj, 
1943 metais, buvo Molotovas, 
tai Wallace su juomi kalbėjo
si; Sakė, kad tada buvo nu
matyta, kad kaip Alaska, taip 
Ryt. Sibiras ateityj turės ge
rus kelius, tas bus' naudinga 
abiėm Šalim, • tas turės daug 
svarbos ir Washington valsti
jai.' Ir todėl yra pageidauja
ma, kad būtų geri santikiai 
tarpe Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos.

Jis sakė, kad kaip Darda- 
nellų sąsiauris, taip ir Pana
mos Kanalas turėtų , būti pa
daryti 'tarptautiniais vandens 
keliais visiems galijnais nau
dotis.

Wallace ragino žmones su
gyventi vienybėj, organizuotis 
į įprogresyviškas organizaci- 
jaš, balsuoti už progresyvius 
žmones, ypatingai iš Demo
kratų Partijos, nes nuo repu
blikonų nėra ko gero laukti.

Paimkime, pav., Washing- 
tono valstiją. Kaip tik repu- 
blikonai paėmė viršų valstijos 
seimelyj, tai tuojau jie numa
žino seneliams pensiją ir at
ėmė medikai^ pagalbą, kurią 
pirmiau seneliai gaudavo.

Jis ragino kovoti prieš an-,> 
ti-darbininkiškus bilius, kurie 
yra įnešti į koii^fėsą, Sakė, 
kad darbininkai turėtųj vieny
tis ir visi išvien kovoti už tas 
teises, kurias per daugelį me
tų, buvo laimėję.'

Iš Wallace kalbos matyti, 
kad jis turi gerą nusista
tymą ir gerai numato politiką. 
Jis kritikavo Washingtono po
nus, kurie netiki į demokrati
ją, ries kas kelintas žodis, tai 
ir šaukia apie “komti n ištini 
pavojų^ tai 'deinokratijai?’ Jis 
sake, kad liaudis neturi 
kreipti atydos į tuTįs raudon- 

;baubius, nes' jie ir^AVallace’ą 
jau vkdina “komunistu,” 
“bolševiku.” Tai jų propa
ganda, kad su vilti Amerikos 
žmones. Būtų gerai, kad dau- ■ 
giau tokių kalbėtojų būtų, 
kaip Henry Wallace. ,

S. Griribrius.

CHIANGO KARIAI AP
ŠAUDĖ J. TAUTŲ 
TROSĄ

Tientsin, Chinija. — Chi 
ang Kai-sheko kariai ap

< Ji „U-A t cp L.,, „

ša’lpinį troką, beghįžtant 
jam iš 'chinų kotnūništų Už
imtos srities. Tuo troku va
žiavo Amerikos ’ir Australi
jos atstovai.

PATYRUSIOS '
RUFFLERS

PAPRASTAM SIUVIMUI
(Tailored)

OPERATORES
Merginos Abelnam Darbui

Ir

LANKSTYTOJOS
z Kreipkitės

PILGRIM 
CURTAIN CO. 

135 ALDEN STREET
FLINT MILL No. 2 . 

FALL RIVER, 
MASS.

Kennedy’s Reikalauja Merginų
Kennedy’s turi vietų nepatyrusioms raštininkėms. Šiek 
tiek High School pasimokinimas reikalingas. Penkios 
dienos, 40 valandų savaitė. Uždara pirmadieniais. N5ra 
naktinio darbo. Grupinė apdrauda, vakacijos ir šventės. 

Klauskite Miss Lynch, ant antrų lubų ofisas.
KENNEDY’S, INC. 

45 Asylum Street 
HARTFORD, CONN.

(125)

SLAUGIŲ PAGELBiNiNkES 
TURI NAKVOTI ANT VIETOS 

GERA ALGA 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 

NUOLATINIS DARBAS 
Kreipkitės Supt, of Nurses

MAPLE AVENUE HOSPITAL 
Maple Avenue Du Bois, Pa.

/ (128)

* APTARNAUTOJOS
Abclnam Apvalymui Ligoninėje 

GERA ALGA
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

• Kreipkitės /

MAPLE AVENUE HOSPITAL
Maple Avenue Du Bois, Pa.

(128)

help Wanted—male
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI

VIRŠŲ UŽBAIGEI Al 
PATYRĘ PRIE ŠVINO

Moderninis Fabrikas 
AUKŠČIAUSIA MOKESTIS 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI

KREIPKITĖS
CITY TANK CORP., INC

PLANT SUPERINTENDENT
53—09 97TH PLACE

CORONA, L. I.
(180)

REIKALINGI LYDYTOJAI
GERA ALGA IR VIRŠLAIKIAI

Mes sutinkame ISmokiųti keletą rinktinių 
vyrų amato ‘su proga nuolatiniam darbui 
ir užtikrintai ateičiai. Valandos 7 A. M.

iki 5 P. M.
5%Dienų Savaitė

Kreipkitės j Employment ofisifi
THE G IR O MANUFACTURING 

COMPANY
138 Winchester Avenue, 

New Haven, Connecticut.
8 A. M. iki 4:30 P. M.

■ :  (128)

SIUVĖJAI
Prie vyčižky Shck Koutų, Siūtų, KeKlnių 

ir Overkoutų
Nuolatinis Darbas—Auk lėčiausios Mokesty s 

«• Kreipkitės į Mr. Zambardi 
•COHEN, GOLDMAN & CO.
475—10th Avė.—I3-tos lubos 
Arti 36th St. New York City

■ ' (1211)

OPERATORIAI
Prie Canvas ir Awnings. Gera Alga, 

r 5 Dienu. Savaitė
CAPITOL AWNING CO.

Flatbush Ave., Brooklyn. N. Y. 
TEL. NAVARRE 8-J740

..." Z-v . -A - XI?9)

1713

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

VIRTUVES DARBININKAI
Fiuolatlnis Darbas 

GERA ALGA 
linksmos darbo sąlygos

Kreipkitės
'MAPLE AVENUE HOSPITAL
Maple Avenue Du Bois, Pa.

’ \ , 028)

Washington, 
konas senatorius 
Brewster vadino fašistuo- 
ianči^ Vengrijos valdžią 
“atspirčia prieš raudonuo
sius.” . -,

- Rėpubli-
Owen

Budapest, Vengr 
Prariešarha, kad 
vengrų premjero 
valdžia žadą perini 
kus^.į valstybes ra:

Vengrija. — 
kad naujojo 

Dinnyes 
< ban-

JAUNI VYRAI

PRIŽIŪRĖTOJAI
• Patyrę ir be patyrimo ;

TURI GYVENTI ANT VIETOS. 
GERA ALGA

PRIDEDANT PILNĄ UŽLAIKYMĄ

NUOLATINIS DARBAS
KREIPKITĖS j

MAPLE ĄVENUE HČSPltAL ;
Maple Avenue Du Bois, Pa.

(128) 
----------------------- ;---------------------- i

DIRBTI VIDUJ
OKINAWOJE

Transportacija apmokėtu
DAILYDĖS J

t

GELEŽIES DARBININKAI
(Pastiprinimam)

ELEKTRAS LAIDININKAI
(Del Smarkios Srovės)

Vien tik Pirmos Klasės
Patyrimu

Amžiaus — 21 iki 49
Turi turėti gimimo įrodymus.

Turi būt N. Y. Valstijos Employ*
ment Service pasiųstas pas

George A. Gardner,
Cd. Rėp. \

GUY F. ATKINSON CO.
, IR K , £

J. A. JONES CONST. CO.

VI

Pas N. Y. State Employment 
Service.

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

<tw>
" <" ■■ ■ r ----- < »-



ių Laisvės Radio 
Programa

Girdime gražių 
apie mūsų radijo 
Brooklyniečiai gausiai remia 
programos palaikymą. Ta
čiau iš platesnės New Yorko 
apylinkės nėra susidomėjimo 
programą* remti. New Jer
sey valstijoje dar nė viename 
mieste neįsisteigė Radijo rė
mėjų klubo. Klubus reikia 
organizuoti.

Klubai galėtų įsisteigti prie 
tokių organizacijų, kaip ALD- 
LD ir LDS kuopų. Nereiktų 
eikvoti specialiai laiko klubų 
mitingams.- Radijo progra- 

A mos dalykas ir finansinės pa
ramos reikalas lengvai galė
tų būt aptariama minėtų or
ganizacijų kuopų susirinki
muose.

Radijo programos klubai, 
apart piniginės paramos pro-, 
jgramai, turi rūpintis,, kad 
kiekvienas lietuvis žinotų, 
jog mūsų pograma yra trans-

atsiliepimų 
programą.

liuojama iš stoties WBYN, 
1430 klc., Brooklyn, N. Y., 
nuo 10:30 A. M. iki 11 A. M. 
Kad kuo platesnės minios tos 
programos klausytųsi. Rei-> 
kia visur pabrėžti tą faktą, 
kad per Laisvės Radijo pro
gramą yra plačiai ir teisingai 
paduodamos, žinios iš Lietu
vos.

Taipgi klubai turėtų duoti 
radijo ’programos vedėjams 
iniciatyvos, ką naujo būtų 
galima pridėti prie progra
mos. Visi rūpinkimės palai
kymu ir tobulinimu savo ra
dijo programos.

Visais Lietuvių Laisvės Ra
dijo Programos - reikalais 
kreipkitės į Klubo sekretorė, 
čekius ar rtioney orderius pra
šome išrašyti Lithuanian Li
berty Radio Club ir siųsti se
kretorei: Lillian Belte, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

San Carlo Opera Co. baleto grupė, šio pavasario 
gastrolėj New Yorke. ‘

PALAIDOJOM A.
ŽUKAUSKĄ r

Trečiadienio vidurdienį, 
’gūžės 28 dieną, šv. Jono 
pinėse įleidom duobėn

ge- 
• ka-
gerą 

kliubietį Antaną Žukauską.
Visas pamaldas, kaip šer

meninėj, Apreiškimo parapi
jos bažnyčioj, taip ir prie ka
po atliko jo sesers sūnus ku
nigas Klevinsk&s, atvykęs iš 

g Pennsylvanijos.
Antanas buvo sulaukęs 76- 

, šių metų amžiaus; Amerikoje 
išgyvenęs 45-kis metus. Iš 
amato buvo kriaučius ir pir- 
mesniais laikais buVo užsidė
jęs savo dirbtuvėlę. Vėliau 
savo name siuvo futras, skū- 
rmes kelines raiteliams, ku
rie Prospect Parke jodinėja, 

f , ir taip pelnė s&u ir žmonai 
duoną. Pastaruosius dvejus 
metus jau mažai dirbo, nes 
senatvė baigė visą rankų sti
prumą.

■ “ <
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ĄFL ir CIO Unijų Veiksmai 
prieš Vergijos Bilius

New Yorko abi, didžiųjų 
unijų sąjungos, AFL ir CIO, 
pradėjo smarkiai veikti prieš 
Taft-Hartley bilius, kurie, jei
gu taptų įstatymais, būtų 
darbininkams vergijos pan
čiais, kokių darbininkai ne
turėjome jau . per dešimtme
čius. .

Philip Murray
Tai yra visų darbo žmonių 

reikalas, ir veiksmai, nežiū
rint, kuriai unijai mes pri
klausome ar nepriklausome 
jokiai. Visiems reikia remti

sekamus unijų, žygius'.
ĄFL Masinis Mitingas 
Šiandien, po Darbo

Federacijos unijų šaukia
mas masinis mitingas birželio 
4-tą, , trečiadienį (šiandien), 
tuojau po darbo, 4 valandą, 
Madison Square Gardene.

Vyriausiais kalbėtojais bus 
William Green, nacionalis 
prezidehtas, ir David 1 Du
binsiu, Jnt. Ladies Garment 
Workers Unijos prezidentas. 
Ir kalbės daugelio kitų unijų 
•viršininkai. .
CIO Masinis Paradas
Ir Mitingas 10-tą

Už savaitės, birželio 10-tą, 
įvyks CIO Veto Day4 Darbi
ninkai iš šapų tiesiai, 4 vai., 
išeis į gatves maršūoti žibintų 
parade. Maršuos iki 7. Po 
to eis į Madison Square Gar
den salę—kiek tilps. Kadan
gi salė talpina tik apie 22 
tūkstančius,1 o parade tikimasi 
50,000 iki 100,000, tai minios 
netilpusių į/sal> susiburs apy
linkės gatvėse parado užbai
gos mitingui. j

CIO mitingo vyriausiais kal
bėtojais bus Philip Murray ir 
miesto majoras O’Dwyer, ku
ris stipriau pasisakė prieš tuos 
bilius ir pareiškė CIO veiks
mams paramą.

Majoras Neįtiko 
Komersantams

Lėktuvo Nelaimėj Žuvo 
1W0 Darbuotoja

Raudonasis Kryžius 
Registruos Kraujo 
Davėjus •

Raudonasis Kryžius išsidir
bo planą įsteigti kraujo ban
ką ne pelno, tik patarnavimo 
reikalingiems pamatais. Krau
jo priėmimą ir masinį surūšia- 
vitną nepradės, kol neturės 
pakankamai suregistravęs 
kraujo aukotojų.

Registracija prasidės šio 
mėnesio 17-ta vienu kartu vi
suose didžiuosiuose centruose, 
401 Fifth Avel New Yorke, 
ir 57 Willoughby St., Brook- 
lyne, taipgi kitose miesto da
lyse. ,
Iš to banko bus aprūpina

mos penkios miestavos ligo
ninės: Bellevue, Kings Coun
ty, Queens General, Morrisa- 
nia ir Sea View. ’

Pagal R. K. planą, kraujo 
aukotojam ir jų šeimoms pri
reikus kraujo, bile kurioje 
miesto ligoninėje jiems duos 
dykai. O kol surinks pakan
kamą kiekį, nemokamai duos 
tik patiems aukotojams. Tai 
bemaž ta pati sistema, kaip 
pašalpinėse draugijose —visi 
.susirašiusieji duos kraujo, o jo 
gaus tie, kuriems bus reikalin-. 
gas. ,

Nori suregistruoti 100,000 
davėjų. Juos pašauksią krau
jo duoti kartą ar. ne daugiau 
dviejų kartų per metus.

Vaikas Pasikoręs iš 
Pasididžiavimo 

/ . - <

Clifford Scott, Creedmorę 
ligoninės inžinieriaus sūnus, 
8 metų, mirė pakabęs po me
džio saka. . /

Jei tikėti kitiems vaikams, 
Clifford norėjęs parodyti, 
koks jis drąsus. Jis užrišęs 
kilpą po medžio šaka, pali
pęs an^ dėžės, įkišęs kilpon 
galvą ir nušokęs nuo dėžės. 
*Bot užšokti atgal ant dėžės 
nebepataikė. Už kelių minu- 
tų kiti virvę nupjovė, bet vai
kas jau buvo miręs.

Policistas Arthur Fried 
skaudžiai apsidegino ranką 
gesindamas namų koridoriuje 
rastą degantį kūdikio vežimė
lį, Bronxe. Nenustatyta, kas ir 
kaip padegė.

MIRĖ
metų

Velioniu buvo Lietuvių. Ame
rikos Piliečių Kliubo darbš
čiu nariu, už tai kliubiečiai 
ir atidavė jam paskutinę pa
garbą, nupirkdami gėlių bu
kietą ir lydėdami į kapus.

Baigiant, reiškiame senutei 
našlei Žukauskienei1 gilią už
uojautą, taipgi sūnui, mar
čiai, anūkams ir visiems gi
minėms, kad būtų lengviau 
praleisti liūdesio laiką.

J. N.

. Nėra daikto, kuris patiktų ir 
nėra žmogaus, kuris įtiktų 
visiems.

Mūsų majoras William 
Q’Dwyer užgyrė unijų veiks-, 
mus prieš Tąft’o ir Hartley 
bilius. Tuomi labai užrūstino 
prekybininkus, finansierius, 
stambiųjų namų savininkus. 
Real Estate Board of New 
York, Inc., savo telegramoje 
majorui pareiškė:

Mrs. Bertha C. Engei, už
mušta United, Airlines lėktuvo 
nelaimėje LaGuardia
Field, dirbo didžiosios darbi
ninkų pašalpinės nledikališka- 
me skyriuje. Liko dvi jau su
augusios dukterys ir sūnus. 
Palaidota birželiu 14mą. '

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 Souiį 4th Street

Sekmadienį skaičius mirusių 
dėl šios helaįmes jau buvo 
42. Bent vienOj.padėtis tebe
buvo kritiška ir kitų keturių 
dar neužtikrinta. Tiktai lėk
tuvo pilotas Baldwin, buvęs 
eksplozijos ištrenktas iš įlėk- 
tuyo toli, greit nuneštas nuo 
neiąimės vietos, jau išleistas iš 
ligoninės.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys vienam 

vyrui. Kambarys apšildytas ir Šiltas 
vanduo. Savininką galima matyti 
kiekvieną vąkarą nuo 6,v, v. Jonas 
Urbonas, 265 So. 2nd St., Brooklyn, 
N. Y. Apt. 18. (127-129)

__ . , t 9—12 ryte Valandos: ■? < „ 3.vcuaiiu o. i__ 8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

DIDŽIULIS PAVASARINIS

PIKNIKASt
Dariaus ir Girėno Paminėjimui Keturiolikos Metų 

Sukakties Nuo Skridimo.
‘ h 

Šeštadienį, Birželio-June 1 d.
1947 .

DEXTER PARKE
74-11 Jamaica Avenue, Woodhaven, Brooklyn, N. Y.• i

Pradžia 2 valandą popiet. Įžanga 60 centą
ŠOKIAM GROS ANTANO PAVIDIS ORKESTRAS
Bus ir Kalbų. Visus ir Visas Nuoširdžiai Prašome 

atsilankyti.
PIKNIKĄ RUOŠIA KELETOS BROOKLYNO 

DIDŽIŲJŲ DRAUGIJŲ ATSTOVAI IR 
PAMINKLUI STATYTI KOMITETAS.

I I

William O’Dwyer ' ' . » •' .
New Yorko miesto majoras
"Jūsų veiksmą, suteikimą 

New Yorko prestižo masiniam' 
mitingui, šaukiamam darbi
ninkų unijų vadų protestui 
prieš Taft-Hartley bilius, mes 
skaitome- bjauriu išnaudojimu 
savo ofiso.”

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS J kp. susirinkimas įvyks 
birželio 5 d., Laisvės salėje. Visi na
riai įsitėmykite ir dalyvaukite susi
rinkime, pasimokėkite duokles. Mū
sų kuopos susirinkimuose visuomet 
yra svarbių tarimų, taia svarbu vi
siem nariam dalyvauti, 
ir naujų narių į kuopą, 
kovas, prot. sekr.

------ -- -J"1 IŲ Į —

KMM

40 Keleivių Sukrėsti 
Autobuso Nelaimėje

Dviejų aukštų, 61 keleivį 
vežęs autobusas paslydę ant 
aliejuoto kelio, apsisukb, at
simušė į aukštojo gelžkelio pi
liorių, o paskui kažkaip leido
si atgalias ir atsimušė į gaso
line. stoties sieną.

Nelaimė ištiko ant Bridge 
Plaza South, netoli Jackson 
St., Long Island City. Kelei
viai išliko be didelių sužeU 
dimų. Tik vieną nuvežė į li
goninę.

Tarpe užmuštųjų kelionėje 
iš New Yorko-Newarko į Mia
mi skelbiama Mrs. Francis B. 
Bendzunas, gyvenusi 139-19 
34th Rd., Flushing, L. 1. Kita 
taip pat aiškiai panašia lietu
viškai pavarde yra Mr. Rau
das. šiuos žodžius rašant dar' 
nebuvo žinios, iš kur jis.

Frank . Cibulskis, 44 
amžiaus, gyveno ,66-28 Hull 
Ave., Maspeth, N. Y.N mirė 
birželio 2 d., prie darbo. Kū
nas pašarvotas graboriaus S. 
Aromiskio koplyčioj, 423 Me
tropolitan Avė., Brooklyne. v .

Laidotuvės įvyks birželio 6 
d., šv. Jono kąpinėse.

Velionis ^paliko' liūjdesyj 
žmoną Mary, dvti dukteris 
Madaline ir Elaine, brolius 
James ir Joseph jr seseris 
Frances, Helen ir Mary.

Laidotuvių pareigomis rū
pinasi graborius Aromiskis.

TONY’S
UP-TO-DATE 

barber shop 
ANTANAS LEIMONAS,

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BAR & GRILL

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174 •

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ 
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

i

; Ot, kaip! Jeigu majoras 
būtų pasiuntęs tūkstančius po- 
licistų darbipinkūs stumdyti, 
daužyti. «Įe^u būtų pasikvie
tęs gvardiečius su , mašini
niais šautuvais nuo stogų 
bauginti darbininkus (Maši- 
niniai^ šautuvais buvę1 apsta
tytas Union Square prieš de
monstruojančius bedarbius 
kovo 6-tą, 1930 metais, kom
panijų-palaimintais Hooverio 
laikais), milionieriai būtų ma
jorą apšaukę didvyriu. Mūsų 
majoras nespėtų . važinėti po 
kolegijas daktarato laipsnius 
imtis. O dabar prakeikė. '

Už tai milionai darbininkų 
šį O’Dwyerio veiksmą sveiki
na ir visuomet atmins.

.■■■—  ui U :

Atsiveskite 
— M. Sta- 

(128-129)

MASPETH, N. Y.
LDS 14 kp. ir LLD 138 kp. susi

rinkimas įvyks birželio 5 d., 8 v. v. 
Rusų Name, 56-58' 61st St. Kvie
čiame visus narius dalyvauti. — V. 
Karlonas. •’!' (128-129)

EAST NEW YORK- 
RICHMOND HILL

♦ LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
birželio 5 d., “'S vai. vak., pas dd.- Mi, 
sevičius, 115 Montauk Ave. Prašo
me naęių dalyvauti. Kurie esate pa
siėmę 2-rosios Apskrities laimėjimo 
bilietukų, grąžinkite susirinkime. — 
Kdn. (127-128)

PARDAVIMAI
Parsiduoda ^mūrinis namas, 

dviem šeimom, 11 šviesių kambarių. 
Garu šildoma, namas atskiras. Lo
tas 30x100, yra garadžius dviem ąu- 
tomobiliams. Arti transportaciios. 
5 kambariai tušti. Kaina $11,500. 
Prašome kreiptis į REAL ESTATE 
GAGEL, 335 Milford St., Brooklyn, 
N. Y. Tel. AP. 7-6430. < (123-129)

BIZNIERIAI, SKELBKiTftS I į <
■ ? LAISVĖJ. T-z.,,,.:. L,,A

Parsiduoda dviem* šeimom namas, 
mūrinis. 11 šviesių /kambariu, arti 
stoties. Garu, šildoma, 6 kambariai 
tušti. Kaina' $8,000. Pinigais $2.500. 
Geros sąlygos, kreipkitės į REAL 
ESTATE GAGEL, 335 Milford Št., 
Brooklyn, N. Y. AP 7-6430. '

. .... g

Lietuviška Aludė
DEGTINĖ, VYNAS 

IR ALUS

. Kanados 
Black Horse Ale

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

Frank Givis
Taiso Visokius Namų Ra 
kandūs - Furniture. Šutai 
so Medį ir Permaliavoja.

Repairing & ' Upholstering *
Bar Varnishing, Carpenter

/■ . •' Work' ' ,
Polishing & Finishing

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

, FRANK GIVIS 
< a i '* . y •

ifi Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

_____ _KmC

Taį vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus 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.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. (
- - - - -............ ..........1................... - - -

Didėlis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kainom.
'Nepaprastai Žemom Kainom!

Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 
Branzalietai ir Špilkos. - <

Taipgi Links ir Pendants \

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
^STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirkaite, Stebėsitės Kainu Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
’v I s .

Jeweler . - /
, 701 Ųraiid St., arti Graham Ave., Brooklyn.

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily), Trečiad., Biri. 4, IMT i
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