
Ieško Ten, Kur Jų 
, Nesiranda.
Kvorta Pieno už $10,000, 
Sugadintas Protavimas. 
Nedagalvotas Patarimas. 
Iki Liepos Pirmos.

Rašo A. BIMBA

Amerikos Lietuvis (geg. 31 
\ d.) smarkiai bara mane ir 

Lietuvos bolševikus. Lietuvos 
bolševikai turį kažin ką pa
slėpę. Jie biją svietui paro
dyti. T-aip biją, jog net savo 
laikraščių niekam neprisiun- 
čią ir neduodą!

Bimba kaltas, girdi, už tai, 
kad “apie tai nieko nesako.”

Nežinau, kas tą tokį kvai
lą straipsnį Amerikos Lietu
vyje parašė. Tai - bus toks 
žmogus, kuris rimtai galvoti 
nemoka. Jis ieško kaltinin
ku ten, kur jų nesiranda.

Aš manau, kad tūkstan
čiai Amerikos lietuvių norėtų 
gauti Tarybų Lietuvos laik
raščius. Manau, jog Lietuvos 
leidyklos jiems su mielu noru 
tuos laikraščius prenumeratų 
keliu siuntinėtų.

Ne Lietuva kalta, kad tas 
negalima. Kalta mūsų vy
riausybė, kad nepripažįsta 
Tarybų Lietuvos. Kalti fa
šistai (kurių eilėse randasi ir 
Amerikos Lietuvio leidėjai), 
kurie daro viską, kad šios ša
lies valdžia nepripažintų Lie
tuvos.

Kol tarpe šalių nėra nor- 
mališkų santykių', tol nėra 

z normališkų ryšių. \

Nežinau, kiek buvo tiesos, 
bet svietas kalbėdavo, kad 
senis Rockefelleris paskuti
niais keliais metais savo gy
vybę palaikydavo, moterišku 
pienu. Jis jo išgerdavęs ne
mažai ir tas jam pusėtinai 
brangiai kaštuodavę.

Bet dar niekas nėra gyve
nęs tokiu pienu, kurio kvorta 
kaštuotų dešimt tūkstančių 
doleriu. Mūsų seni multimi
lijonieriai turėtų išbandyti.

Tokio pieno už tokius pini
gus galima gauti. Jo turi 
Columbijos Universitetas. Tai 

• esąs peliukių pienas. Univer
siteto laboratorija į metus 
prisimelžianti dvi kvortas, jų 
pieno. Dvi kvortos kaštuoja 
dvidešimt tūkstančių dolerių !

Mokslininkai pelių pidną 
vartoja tyrinėjimui vėžio li
gos. Bandoma tuo pienu nu
galėti vėžį!

Visi mes vienu balsu galime 
Columbijos mokslininkams 
palinkėti greičiausio pasiseki
mo. Pelių kaina pakiltų iki 
debesų ir tuojau jos patektų 
kuriam nors bilijoniniam trus- 
tui.

New York Post kol u muis
tąs Samuel Grafton rimtai 
susirūpinęs Amerikos žmonių 
protavimo aparatu. Jis ma
no, kad labai daugelio žmo
nių protavimą jau visiškai su
gadino tas neperstojantis būb- 
nijimas apie komunizmo pa
vojų. Pasidarė taip, sako jis, 
jog atsikėlęs ryte žmogus ne
suranda kojinių ir už tai jis 
kaltina komunizmą!

Paimkime lietuviškus redak
torius . Tūli jų įsikalbėjo sau 
komunizmo ligą. Apie nieką 
kitą jie nebemoka galvoti. 
Nieko kito nebeužtiksi jų laik
raščiuose.

Klerikalų Draugo redakto
rius šimutis jau, prašyte pra
šo žmones, kad jie nebebūtų 
komunistais. “Kam rūpi gra
žesnis gyvenimas,” per ašaras 
Jia sako, “tas nieku būdu ne
gali būti komunistu.”

v Bet kuomi jis turėtų būti? 
šimutis patarimo neturi. Juk 
žmogus iki šiol jau beveik 
viskuo yra buvęs. Išbandė 
jis visus kitus izmus, jų tar
pe ir ‘krikščionizmą, o dabar 

• visi sutinkame, kad to. gražes
nio gyvenimo tas žmogus vis 
tiek dar neturi.

Tai lai iįband^ komuniz-
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Sovietai Neleidžia 
Jankiam Žiūrinėt 
Vengrą Armijos 

• \

Budapest, Vengrija. — 
Vienas amerikonų ' oficie- 
rius prašė leist jam ap- 
žvalgyt vengrų armiją ir 
jos įrengimus. Sovietų ge
nerolas V. P. Sviridovas ne
leido. Dėl to amerikonai pa
skleidė gandus, kad “tur
būt, rusai .lavina Vengrijos 
armiją.”

Jungtinių Valstijų atsto
vybė tuo pačiu laiku už
draudė civiliniams vengrų- 
rusų kompanijos lėktuvams 
skraidyti virš amerikonų 
užimtų vietų Vokietijoj ir 
Austrijoj.

Girdi, tai todėl, kad So
vietai ir vengrai neleido 
amerikin. lėktuvams skrai-. 
dyti virš Vengrijos.’

Sen. Eastland Sako, 
"Karas Neišvengiamas’

Washington. — Demok
ratas senatorius James O. 
Eastland pareiškė, jog to
kie įvykiai, kaip valdžios 
pakeitimas Vengrijoj, gir
di, “neišvengiamai” iššauks 
karą prieš Rusiją,

(Vengrijos* valdžia šio
mis dienomis taip pakeista, 
kad susidarė sudėtinė vy
riausybė iš kairesniųjų 
Smulkiųjų Žemės Savinin
kų Partijos narių, socialis
tų ir komunistų.) , i

ŽAGINTOJAS NUTEIS
TAS 5-10JMETŲ KALĖTI

Great Neck, N. Y. — Šo
feris “butleris” Will. H. 
Phillips tapo nuteistas 5 iki 
10 metų kalėti už tai, kad 
jis užpuolė žaginti viduri
nės mokyklos mokinę Mary 
K. Allen, o kuomet ji ne
pasidavė, tai jis jai peiliu 
gerklę subadė.

Washington.-— Keturi iš 
septynių Vengrijos atsto
vybės narių . Washingtone 
atsisako klausyti * naujos 
vengrų valdžios.

Anglija Nepriimsianti Indijos 
Kunigaikštijų Kaip Dominijų, 
Sako lordas Mountbatten

' New Delhi, Indija. —An
glijos karaliaus pavaduoto
jas Indijoje, lordas Mount- 
batten sakė laikraštinin
kams, kad anglų valdžia šią 
vasarą jau pasitrauks iš 
Indijos. Anglai, girdi, pa
liks visai nepriklausomas 
dvi atskiras valstybes In
dijoje. — indusų Indostaną 
ir mahometonų Pakistaną. 
Tuomet; pasak. Mountbat- 
teno, Indostanas ir Pakis
tanas galės visai išeiti iš
mą . Ko čia dabar šimučiui 
bartis ir klapavotis? ' ’

Visų Lietuvių Literatūros 
Draugijos narių dėmesiui: Iki 
liepos pirmos dienos kiekvie
no pareiga pasimokęti narines 
duoklės. -Taip nurodo 
Draugijos konstitucija.

mūsų
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Kongresmanai Užgyrė Tafto - Hartley'o 
Vergijos Bilių Prieš Darbo Unijas

-------------- 1 0 ___ a.------------------------------  0----------------------------------- -----

Washington. — Kongre
so atstovų rūmas trečiadie
nį 320 balsų prieš 79 užgy- 
rė Tafto-Hartley’o bilių 
prieš unijas ir prieš strei
kų laisvę. Todėl, jeigu pre
zidentas Trumanas ir at
mestų šį prieš-darbininkiš- 
ką bilių, tai kongresmanai 
daugiau kaip dviem trečda
liais balsų galėtų nustelbti 
atmetimą.

Republikonų vadas sena
torius Taftas tvirtina, kad 
daugiau kaip du trečdaliai

Graiku Monarchistai 
Prašo Jankiu Armijos 
Prieš Partizanus

Athenai, Graikija. —Sof. 
Venizelos, p i r m i n inkas 
Graikijos monarchistų-fa
šistų karinės tarybos, sakė 
United Press koresponden
tui, gerai būtų, kad Ame
rika atsiųstų savo kariuo
menę į Graikiją. Tuomet, 
girdi, “kiti kraštai nedrįstų 
remti partizanų kovą” 
pHeš monarchists.

PALESTINA TURI BŪTI 
ŽYDŲ VALSTYBĖ, KAIP 
REIKALAUJA SIONISTAI

Lake Success, Nz Y. — 
žydų Sionistų - tautininkų 
agentūra reikalavo,1 kad 
Jungtinės Tautos pripažin
tų Palestiną kaip žydų val
stybę. O kadangi dabar ten 
arabai sudaro daugumą gy
ventojų, tai girdi, turi būti 
leista žydams/iš įvairių 
kraštų laisvai plaukti Pa
lestinon apsigyventi;' tokiu 
būdu palaipsniui susidary
tų Palestinoj daugiau žydų, 
negu arabų. Nors tai būtų 
ir žydų valstybė, bet jie 
duotų arabams lygias pilie
tines teises, sakė Sionistų 
atstovai.

Washington. — Amerika 
užtikrina paskolą dešiniajai 
itfdų valdžiai.

• * jei 
tos

anglų imperijos arba, 
norės, galės pasilikti 
imperijos dalimis — domi
nijomis su tokios savivaldy
bės teisėmis, kaip Kanada, 
Australija ir kt.

Lordas Mountbatten pa
reiškė, «jog Anglija neduos 
dominijos teisių Rajistanui, 
tai yra. indiškų kunigaikš
čių valdomom žemėm. Jų 
Runigaikštijos. esą, galės 
prisidėti prie Indostano ar 
Pakistano, kaip kuri norės.

Tokių kunigaikštijų vra 
apie 600 ir jų viešpačiai 
sauvališkai Valdo : beveik' 
pusę viso Indijos ploto.

United Press praneša, 
kad Anglija rugpjūčio mė
nesį visiškai paliuosuos In- 
diją. , •

35,000 Federacijos Unijistų 
New Yorke Ragino Prezidentą 
Atmest Prieš-Unijinį Bilių

TRUMANAS ATMESIAS BILIŲ PRIEŠ UNIJAS
senatorių taipgi balsuosią 
prieš prezidentinį atmeti
mą; tuomet šis bilius tap
siąs įstatymu, nepaisant 
prezidento.

(Šiuos žodžius berašant, 
pranešama iš Washingtono, 
kad senatas priims Tafto- 
Hartley’o bilių ne vėliau 
kaip šį penktadienį.)

Trumaniški demokratai 
kongresmanai ketvirtadie
nį tvirtino, kad prezidentas 
“tikrai atmes” ta vergijos 
bilių. ' IV

Už bilių balsavo 217 re
publikonų kongresmanų ir 
103 demokratai, o prieš jį 
66 demokratai, 12 republi
konų ir vienas darbietis 
^Marcantonio).

MAJORAS O’DWYER IR 
3 SENATORIAI SMER
KIA TAFTO BILIŲ

New. York. — Trečiadie
nio vakare sugužėjo bent 
35,000 <. Dūrbo. Pederūtijos 
unijistų į Madison Square 
Gardeną ir aplink jį, rei
kalaudami, kad prez. Tru
manas atmestų (vetuotų) 
prieš - unijiriįt Tafto-Hart
ley’o bilių.

Trumanas ir Jo Demokratai Bus 
Kalti, jei TaftOrBilius taps 
Įstatu, Sako Komunistų Partija

New York. — Amerikos, 
Komunistų Partijos Naeio- 
kimą, kuris sako: Jeigu 
kimą, kurirs sako: Jeigu 
Tafto-Hartley’o bilius prieš 
unijas taptų įstatymu, už 
tai būtų atsakingas prezid. 
Trumahas ir demokratų 
partijos atstovai kongrese. 
Komunistų Partijos pareiš
kimas, pasirašytas jos pir
mininko Wm. Z. Fosterio ir 
sekretoriaus Eugene Den- 
niso, tvirtina, kad jeigu 
prez. Trumanas bent dabar 
sukrustų,, tai dar galima 
būtų atmušti tą vergijos 
bilių. Komunistų’ Partija 
sako:

“Republikonai irv jų sėb
rai pietiniai demokratai 
kongrese yra kalti už tai, 
kad kongresas priėmė tą 
Nacionalid Fabrikantų Su
sivienijimo bilių. Tačiau da
bar turi būti reikalaujanifa, 
kad prez. Trumanas ir <įe- 
mokratai atmestų tą bega
liniai reakcinį Tafto-Hart-' 
ley’o bilių. Nes jeigu prezi
dentas atmestų jį, tai bilius 
negalėtų tapti įstatymu be 
stiprios demokratų para
mos šiam biliui.

-“Jeigu prezidęntas ir jo 
valdžia veikliai kovos prieš 
Tafto-Hartley’o bilių, tai 
prezidentinis atmetimas 
galės būti atlaikytas kong
rese, .. y ■,

“Turi būti reikalaujama, 
kad prezidentas Trumanas

Milžiniškoje Madison 
Square Gardeno* salėj kal
bėjo prieš tą bilių miesto 
majoras Q’Dwyer, demok
ratai senatoriai W F. Mag
nuson, Robertas F. Wagne- 
ris ir Wm. L. Langer. Kaip 
jie, taip Darbo Federaci
jos pirmininkas William 
Green ir kiti federaciniai 
vadai savo kalboje įspėjo, 
kad Tafto-Hartley’o Gilius 
panajkintų darbininkams 
laisvę; greičiau įstumtų .šą
li į krizį ir praskintų kelią 
fašistiniam judėjimui.

•
Federacijos galva Gree- 

nas užreiškė, kad jos nariai 
balsuos rinkimuose prieš 
visus tokius kongresmanus 
ir senatorius, kurie galuti
nai rems tą bilių, jei prez.’ 
Trumanas - jy atmes. Fede
racijos sekretorius - iždi
ninkas George Meany tvir
tino, kad Amerikos darbi
ninkai priešinsią tam ver- 
gijos vbiliuivhet tada, jeigu 
jis tūps įstatymu, t

Kalbėtojai smerkė new- 
yorkinį republikoną sena
torių Irvingą M. įves ir gu
bernatorių Dewey, x kaip 
prieš-darbininkiško biliaus

ne tik šiaip atmestų tą bi
lių, bet kad jis kovotų prieš 
ji- , 1

“Jūsų atstovai kongrese 
turi Iputi raginami parem
ti prezidento veto (atmeti
mą). Reikia aiškiai įrodyti 
prezidentui, kad jeigu būs 
leista šiam bjauriam ^biliui 
tapti įstatymu, tai ir de
mokratai ir republikonai 
turės už jį atsakyti darbi
ninkams ir Amerikos žmo
nėms. 1948 metų rinkimuo
se. Tatai turime aiškiai pa
rodyti kiekvienam senato
riui, kongresmanuį ir de
mokratų politikieriui.”

Bostono Majoras Curley 
Nesiskubina j Kalėjimą

Washington. — Bostono 
miesto majoras James Cur
ley ]Jrašo federali apelia
cijos teismą, kad dar nesių
stų jo j kalėjimą. Curley 
nuteistas 6 iki 18 mėnesių 
kalėti dėl to, kad jis su 
pora sėbrų naudojo paštą 
apgavingam bizniui. Curley 
su savo bičiuliais išviliojo 
per laiškus $60,000 iš tūlų 
žmonių, kuriem už tai ža
dėjo gauti pelningus kari
nių darbų užsakymus iš 
valdžioj. ' /

• . I . ' •

' ?* I J.'"* <

Keli Anglijds politikieriai 
gavo laiškus ąu sproginiais 
iš Italijos.

ramsčius. Publika niekinan
čiai baubė prieš Ivesą ’ ir 
Dewey; daugelis šaukė* 
“Majoras O’Dwyer į guber
natorius!”

New Yorko CIO' unijų 
taryba atsiuntė susirinki
mui pritarimo telegramą 
prieš Tafto-Hartley’o bilių.

Šio miesto CIO darbo u- 
nijos ruošia demonstraciją 
ir masinį susirinkimą Ma
dison Square Gardene at
einantį antradienį prieš tą 
nevidonišką bilių.

Bus Užgirtos Sutartys 
Su Italija ir Kitais 
Hitlerio Palydovais

Washington. — Ketvirta
dienį buvo pranešta, jog 
senatas tą pačią dieną už- 
girs taikos sutartį su Itali
ja ir kitais buvusiais nacių 
padėjėjais kare — Rumu
nija, Bulgarija ir Vengrija. 
Kai kurie senatoriai deja
vo, kad sutartis uždeda 
“per sunkias sąlygas” Ita-

REIKALAUJA ATLYGINTI
Už NUKIRSTUS AMERIKOS
LĖKTUVUS JUGOSLAVIJOJ

Washington. — Ameri
ka pakartojo, kad Jugosla
vija turi $250,000 atlyginti 
už du amerikonų armijos 
lėktuvus, kuriuos jugosla
vai nušovė, belekiant jiems 
per Jugoslaviją. Jugoslavų 
valdžia sumokėjo $150,000 
šeimoms penkių, amerikonų, 
kurie žuvo krisdami su tais 
lėktuvais.

Amerikos vyriausybė ža
da nepasirašyt sutarties su 
Jugoslavija dėl karinių 
(lend-lease) paskolų atsitei
simo iki bus atlyginta už 
tuos lėktuvus. Jugoslavai }- 
tarė, kad tie lėktuvai šni- 
pavę, skraidydami per Ju
goslaviją. ' .

ORAS. — Būsią šilčiau.
----------------i--------------------------------------------------------------------------- - |

Pasitraukė iš Trumano Valdžios
Braden, Argentinos Valdovo i
Perono Priešininkas

““, 1
kraštais, jeigu ir Argenti- ' 
na bus priimta į tokią su-

Washington. — Atsista
tydino (rezignavo) Spruille 
Braden, Amerikos valsty
bės sekretoriaus padėjėjas 
dėl Pietinės Amerikos res
publikų. Suprantama, jog 
B r a d p a s pasitraukė 
todėl, kad prez. Trumano 
valdžia susigerino su fašis- 
tuojančiu Argentinos val
dovu Pdronu.

Pirmiau Bradenas buvo 
Jungtinių Valstijų ambasA- 
doMus Argentinai. Jis nuo
lat' kritikuodavo prieš-de- 
mokratinę to krašto val
džią, kuri karo metu ir po 
karo globojo govėdas 'na
cių agentų. Bradenas todėl 
reikalavo, kad; Jungtinės 
Valstijos nedarytų bendro 
apsigynimo sutąrties su vi
sais ‘ Lotyniškos Amerikos

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.
======'-

Amerikonai Plūsta 
Sov. Siūlymą Užgmt 
Atomines Bombas

Lake Success, N. Y. — 
Frederick H. Osborn, Ame-' 
rikos atstovas Jungtinių 
Tautų atominėje komisijo- , 
je, plūdo Sovietų delegato 
Gromyko pasiūlymą dėl, 
atomų jėgos kontrolės pa- •/. 
šaulyje. Gromyko siūlė visų 
pirma padaryt tarptautinę // 
sutartį, kuri tuojau už
draustų atominius ginklus . 
gaminti ir juos naudoti. 
Gromyko taip pat reikalavo 
palaikyti penkių didžiųjų 
talkininkų veto-atmetimo 
teisę Saugumo Taryboje 
prieš atominės komisijos 
sprendimus. Šiuos ir kitus 
Sovietų pasiūlymus Osbor
nas apšaukė “pasaulio žmo
nių apgaudinėjimu” ir pa
sakė, kad Amerika turės 
daugiau atominių bombų 
gamintis.

Trumanas Grasina 
Kištis į Vengriją

Washington, birž. 5. — 
Prezid. Trumanas sakė re
porteriams, kad Jungtinės 

hUO-to, kas dedasi Vengri- 
joj. Trumanas vadino “bai
siu dalyku” pavarymą fa- 
šistuojančio V e n g r ijos 
premjero Nagy’o ir jo vie
ton pastatymą pažangesnio 
žmogaus. Washington© po
litikieriai šneka, kad tai 
buvę Sovietų ir vengrų ko-

r - j■« i

munistu padarytas pervers
mas.

TRITMANAS VĖL REI
KALAUJA DRAFTO

Washington. — Prezid, 
Trumanas vėl atsišaukė į 
kongresą, kad įvestų versti
ną karinį lavinimą taikos 
metu jaunuoliams, sulauku- | 
siems 18 metų amžiaus.

Japonijos užsienio reika
lų ministras prašė ameriko
nų sugrąžint Japonijai kai 
kurias salas.

Bradeno vieton buvo pa
skirtas George,S. Messer- 
smith kaip Jungtinių Vals
tijų ambasadorius Argenti
nai; ir Messersmith jau ge- | 
rai “susigiedojo” su krašto 
valdovu Peronu.

Peronas, nusileisdamas .; 
užgerinimams iš Trumano 
valdžios pusės, pagaliau, į 
deportavo kelis tuzinus hit
lerininkų. Prezidentas Tru
manas dėlto ir paskelbė šio
mis dienomi^ykad jau sųy 
mezgami draugiškumo ry
šiai su Argentina.

Australijos teismas nu- 
smerkė pakart žiaurūną 
japonų generolą Sabą.
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MILIJONIERIAI 
VOKIETIJOJE

Žinių agentūra 
praneša iš britiškos
Vokietijoje, kad ten atsi
randa nauja milijonierių 
klasė, — tai ūkininkai, dau
giausiai, žinoma, dvarinin- 

gyvenųkai ir buožės, 
Westhpalijoj.

’Korespondentas

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 
at Brooklyn, N. Y.» under the Act of March 3, 1879.

Ekonominis Botagas
Mūsų valstybės sekretorius Marshall praneša, kad 

prieš Vengriją ši šalis pavartos ekonominį botagą* Ven
grija nebegaus iš Amerikos paskolos, taip pat sulaiko- 

' mi visi kreditai. Karo nualintam kraštui bus labai skau
dus smūgis. Bet labai abejotina, ar šis ekonominis 
Amerikos .botagas atsieks savo tikslą.

Vengrija, kaip atrodo, pradeda žygiuoti tuo pačiu 
keliu, kaip čechoslovakija, Lenkija, Bulgarija ir Jugo
slavija. Mūsų vyriausybė nesupranta tų šalių žmonių 
naujo pasisukimo, jeigu ji mano ekonominiu boikotu bei 
kerštu priverst juos pakeisti gaires.

Indijos Padalinimas
Anglijos darbiečių valdžia paskelbė savo planą dėl 

pasitraukimo iš Indijos. Tą jos planą, kaip matosi, už- 
gyre įvairios politinės grupės Indijoje.

Indija tampa padalinta į dvi valstybes. Viena vals
tybė bus indusų, kita mozlemų. Padalinimas pagal 
tikėjimą. Nei viena, nei kita pusė nenorėjusios nusileis
ti. Anglų viešpatavimui Indijoje taip puikiai pavyko 
Indijos žmones religiniai suskaldyti, jog jie nebegalėjo 

• sutilpti vienoje apvienytoj Indijoje.
Pagal paskelbtus pasižadėjimus, anglai pasitrauks 

iš Indijos 1948 metais. Bet jie nežada palikti tą milži
nišką šalį Indijos gyventojams. Darbiečiai sako, kad 
šitos indusų ir mozlemų valstybės bus “kviečiamos” pa
silikti ir pasiliks Didžiosios Britanijos imperijoje, kaip 
Australija ir Kanada. O ta reiškia, kad dar negimusios 
valstybės jau parduodamos Anglijos imperializmui. Ang- 
Si pavartos spėką ir intrigas, kad įtikinti naujųjų vals- 

bių vadus, jog jiems ir jų kraštams bus daug šilčiau ir 
sveikiau pasilikti poritu imperijos “motinišku” spar
nu.

Teroras C hi nijo j
Visoje Chiang Kai-sheko valdomojoje Chinijoje siau

tėja masinis teroras. Ypatingu įnirtimu puolami univer
sitetų ir kolegijų studentai. Jau daug studentų sušau
dyta. Tūkstančiai studentų suareštuota ir sugrūsta į 
kalėjimus.

Areštuojami ne tik studentai, bet visi, kurie pasku
tiniais laikais netylėjo ir reikalavo civilinio karo baigi
mo ir taikos su komunistais. Visi tie žmonės skaidomi 
komunistais arba jų simpatikais. Politiniai kaliniai ne
betelpa kalėjimuose.

Šituo teroru Chiang Kai-shekas tikisi padaryti galą 
savo diktatūros-opozicijai. Nepasisekimai frontuose, 
matyt, Chinijos diktatorių privedė prie desperacijos.

Land
rum Bolling, kuris ten va
žinėjo ir tyrinėjo padėtį, 
rašo, jog šiems farmeriams 
kariniai veiksmai mažai pa
kenkė; daugumas jų namų 
čieli - čielutėliai, su sodais, 
daržais, — puikiausios so
dybos !

Kai miestų darbininkai 
neturi kur galvos priglaus
ti, tai farmeriai. čionai sta
to naujus triobėsius, didina 
senus ir jiems statybai me
džiagos užtenka.

Maisto taipgi pilna: mo
terys diktos, vaikų veidai 
raudoni; visi gerai pavalgę 
ir apsirengę.

Iš miesto jie gauna vis
ko. Pinigų nepaiso. Jie lupa 
iš miestelėnų kitokius bran
gius, daiktus už šmotelį mė
sos ar svarų sviesto. Mies
telėnai 'neša paskutinius 
daiktus, kad tik mainan 
gavus maisto, kurio farme- 
riai turi užtenkamai, o 
miestams trūksta.

Šitaip-yra britų zonoje. 
Veikiausia panaši padėtis 
(taip bent, teigia tūli ko
respondentai) ir amerikie
čių zonoje.

Kų tai rodo? Tai rodo, 
kad amerikiečių - britų ad
ministratoriai, *kurių parei
ga ‘prižiūrėti, idant visi 
žmonės būtų pavalgę ir ap
sirengę, neatlieka tinkamai 
savo pareigų.

Ne sykį Ąmerjkos spau
doje buvo nurodyta, jog vi
dutinis šių dienų Vokietijos 
pilietis kur kas geriau pa
valgo negu vidutinis italas, 
francūzas ar anglas.

Tuo pačiu sykiu Hoove- 
riai ir jo šalininkai Ameri
koje nuolat šaukia: “gelbė
kime vokiečius!”

Amerikos žmonės turėtų 
sykį ant visados suprasti, 
kas ištikrųjų darosi Vokie-

ir tinkamą programą.
“Ir mės žinome, kad pa

sipiktinimas yra reiškia
mas nevien tos srovės žmo
nių, prieš kurią tas asmuo 
šukavo: jis jaučiamas vi
suose, kurie turi fakto 
dorovės supratimą.

“Klausimas ne tame, 
to asmens tirados kam pa
tinka ar nepatinka. Čia kas 
nors svarbiau: čia buvo že
mo intelekto, takto stokos, 
stačiokiškumo ir protinio 
vandalizmo demonstracijos. 
Tas .asmuo, kuris nemato 
skirtumo tarp smuklės ir 
vietos kaip kapinių, aišku, 
negalėjo savo purvu mesti 
šešėlio ant tų laisvų nusi
statymų šviesios atminties 
lietuvių darbuotojų ir liau
dies žmonių, kurie toje 
brangioje vietoje ilsisi. Sta
čiokiškas žemo intelekto 
žmogelio karščiavimasis 
negalėjo sudrumsti tos kil
numo nuotaikos, kuri vyra
vo kapinėse, kur tarp kitų 
ilsisi žymūs mūsų lietuviš
ko visuomeninio gyvenimo sipiktino.

ir

,ar

pionieriai, laisvų minčių 
skleidėjai ir švietėjai — ko
munistai, socialistai, laisva
maniai, ,—/be srovės ir pa
žiūrų skirtumo.

“Bet tarp šių kapinių mi
nėjimo kurstymo pilnos 
kalbos’ ir tiesioginio vanda
liško akto, kuris buvo pra
vestas metai atgal prie vie
no veikėjo kapo, yra ryšys 
— nešventas, pasišlykštėji
mo vertas dvasinis vanda
lizmas, prie kurio, deja, 
nuriedėjo tūli lietuviški 
‘veikėjai.”

Kitoje vietoje Vilnies re
porteris rašo, kad tuo peš- 
tukizmo apaštalu buvęs 
koks tai dentistas, kuris 
išteršė kapines taip, “kaip 
degloji gėlių daržų.”

Matyt, “kalbėtojas” la
bai plūdosi ir niekino tuos, 
kurie nepučia ton politinė^ 
dūdelėn, kurion jis pats pu
čia. 1

Viskas rodo, jog Chica- 
gos lietuvių visuomenė jo 
nepraustaburniškumu pa-

be srovės ir pa

Laiškas iš Lietuvos,
• ‘ ■ \

Kodėl Taip Tyli Masą Vyriausybė?
Chinijoje siaučia baisus teroras. Mušami, žudomi 

areštuojami studentai, mokytojai, darbininkai, kas tik 
kada nors yra išdrįsęs neprielankiai išsireikšti apie 
Chiang Kai-sheko diktatoriškos valdžios politikų.. Net 
'jau ir komercinės spaudos korespondentai pasipiktinu
siai kalba apie valdžios organų kruvinus žygius prieš 
Chinijos demokratinę liaudį.

Nicaraguoj klika militaristų nuvertė išrinktų pre
zidentų ir paskyrė savo agentų prezidento' pareigas eiti. 
Visos konstitucinės žmonių teisės sutremptos kojomis.

Bet iš mūsų vyriausybės nesigirdi nei žodžio^ pa
smerkiančio Chinijoje ir Nicaraguoje fašistinį sterorų. 
Valstybės departmentas nepasiuntė Chinijos ir Nicara- 
guos diktatoriams protesto. Niekt) nesigirdi apie uzur-; 
pacijas ir sauvališkumų. '■ L '/

Tuo tarpu užteko to, .kad Vengrijos Mažųjų Savi
ninkų Partijos vienas vadas rezignavo iš prėtnjero vie
tos, o jo vieton atsistojo kitas tos pačios partijos žmogus, 
visoje Amerikoje keliamas didžiausias triukšmas. Tai 
vienpusiška ir neteisinga. Tai aiškiai' parodo, kad mūsų « « ' « > I <19 ' .V 4 • 1* i • 1 * * * • • • ' 1 'a • ’ • VI ' ♦
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PEšTUKIZMAS CHICA- 
GOS LIETUVIŲ TAU
TINĖSE KAPINĖSE

Djenraštis Vilnis rašo:
“Šios dienos laidoje mū

sų skaitytojai ras' Tautiškų 
Lietuvių Kapinių ploto sa
vininko ' laišką ryšyje su 
Atminimo Dienos minėjimu 
kapinėse. Kaip daugelis" 
ten buvušių, tas asmuo yra 
giliai pasipiktinęs ' dėl pi
gios politinės propagandos, 
kurią vienas kalbėtojas į- 
spraudė į šiaip kultūringą'

Detroitietis Juozas Mor
kūnas gavo sekamų laiškų 
iš Tarybų Lietuvos!

Biržai, 
1947 m. kovo 24 d.

Gerbiamas Drauguti:
Aš jūsų laiškų gavau ko

vo mėnesio 9 dienų, už kurį 
tariu ačiū.

Kas link mano gyvenimo, 
tai gyvenu ne blogai, po 
senovei. Visi-esame sotūs 
ir gyvename ne blogąi. Aš 
jau nebe koks darbininkas, 
nes jau senatvė atėjo, jau 
62 metų amžiaus esu. Kas 
liečid vaiku- tai vienas iš
važiavo KanūdOn, keturi 
gyvena pas mane. Viena 
duktė jau ištekėjus, o kita 
eina gimnazijų, jau 6 klases 
baigė. Jauniausias sūnus 
irgi gimnazijų eina.

Dabar Lietuvoje visokias 
,mokyklas gali .eiti kas tik 
hori. Mokyklos yra veltui. 
Seniau tik turtingi galėda
vo lankyti aukštųsias mo
kyklas, b 'dabar ir biednas 
gali eiti, nes valdžia viską 
duoda, tik reikia turėti ga
bumo prie mokslo.

Dabar pas mus mokyk
los, ligoninės, gydytojai vi
sai veltui. Tik gyvenk ir 
norėk gyventi.

^Kas link jūsų giminių, tai 
jūsų tėtės brolio Petro yra 
du sūnūs ir motina da te
bėra gyva. O kas liečia kai
mynus, tai senieji jau išmi
rę, o jaunųjų jūs gi nepa
žįstate.

Kaip jūs, drauguti, rašo
te, kad norėtumėte Lietu
von atvažiuoti. , Tiek metų 
--- :------- -------- hi-įU:-----------

valdonams rūpi ne liaudis ir demokratija, bęt visiškai 
kas kita’. J >•

Vienas Milžiniškas Reakcijos Planas
Bilius prieš darbo unijas. , .
Bilius už rendų kontrolės faktiną panaikįnin|ą.
Taksų mažinimo pravedimas taip, kad daugiausia 

naudos turėtų milijonieriai ir multimilijonieriai.
’ >. “Trumano Doktrina” užsieninėje politikoje ~ eko
nominė ir militarinė parama reakcinėms ir fašistinėms 
jėgoms visur. y .
./ Agitacija už visuotinį militarinį jaunimo lavinimą.

Grūmojimas komunizmo baubu.
Militarinis apvienijimas ir apginklavimas abiejų 

į Amerikų. '<
Padidėjęs siautėjiūias linčininkų. . .
Štai šių dienų politinė padėtis Amerikoje. Vienas 

milžiniškaą reakcijos planas prieš Amerikos žmonių tei
ses it laisves.

Pagrobtas is.Jackson; N. C., kalėjimo pei* gaują lin-. 
čininkų, Godwin Bush (gairėj) ištruko ir pasislepi.

fardenu Hugh Wilson po to, kai

nebuvus, žinoma, būtų gerai 
savo krašte baigti senas 
dienas ir kaip esate darba
vęsis dėl Tarybų Lietuvos. 
Bet, drauguti, kaip Lietu
voje esate seniai nebuvęs, 
tai nežinau, ar klimatas 
jums patiks. Pavyzdžiui, aš 
kaip atvažiavau į Lietuvą, 
tai mano visi vaikai labai 
sirgo, kol priprato prie Lie
tuvos klimato. Jie ant ma
nęs labai rūgodavo, kam aš 
juos atvežiau čionai Lietu
von. Tai aš manau, kad ir 
jums nėra ko skubėti Lie
tuvon važiuotiv Kai vaikai 
paaugs, tada galėsi atva
žiuoti. Žinau, kad ir Ame
rikoje sunku gyventi kai 
bedarbės užeina. Kol gauni 
darbą, tai sutaupos išeina.

. Čionai gi, Tarybų Lietu
voje, bedarbių nėra. Jeigu 
tik netingi dirbti, tai darbo 
netruks, pas mus dabar 
darbai verda, nes visur at
statoma dirbtuvės, namai, 
visokios įmonės. 'Vokiečiai 
karo metu buvo daugelį su
naikinę, dabar stengiamasi 
atstatyti.

Tai mat, drauguti, kaip 
nori, taip daryk. Man ma
tosi, kad nėra ko skubiai 
važiuoti, nes vaikui gal eina 
į mokyklas, išmoks anglų 
kalbos, tada atvažiavę Lie
tuvon galės anglų kalboje 
dėstyti, nes Tarybų Lietu
voje gimnazijose mokina 
anglų kalbos ir rašybos. 
Dabar, jeigu žmogus turi 
gabumų, tai viską gali iš
mokti be vieno cento! Vi
sokį kursai mokomi veltuj, 
valstybe duoda stipendijas, 
pagalbą.

Kas liečia Lietuvos gam
tą, tai iki kovo mėnesio 
sniego nebuvo, tačiau buvo 
šalta. Kovo mėnesį daug 
prisnigo.. .........

Geras dienas visai • jūsų 
šeimai. ’

Su guodone; ■*• ’ '
.. M. Dagys

KETURI žmonės *žųvo 
potviniuose

Syracuse, ;N. Y. Per 
liūtis . ir upių • lištvihimą 
šiaurinėje New York vai-’ 
stijos dalyje, Ohio ir Ver- 
monto valstijose ir vakari
nėje Pennsylvanijoje žuvo 
keturi asmenys. Nuo ipotvi- 
nių šimtai šeimynų pabėgo 
iš namų.

Keturių Didžiųjų > užsie
nių ministrų konferencijoje 
Maskvoj buvo pakeltas 
klausimas apie bėglius — 
išvietintus, kurie yra Vo
kietijoj, Austrijoj ir Itali
joj. Ten buvo susitarta, kad 
Jungtin. Tautų okupacinės 
vadovybės darys viską, kad 
bėgliai būtų kuogreičiausiai 
grąžinami į savo tėvynes. 
Žinoma, amerikiečiai ir 
britai išsikalbinėjo, kad 
“prievartos nenaudos.”

Tarybų rašytojas B. Le
ontievas paduoda, kad prie
varta yra naudojama .tam, 
kad tie žmonės, kurių dau
gelis buvo po prievarta’ iš
varyti iš jų tėvynės, nega
lėtų grįžti atgal , į tėvynę. 
Ta prievarta yra vartoja
ma tam, kad tuos žmones 
suvaryti, kaipo kokius ver
gus į britų rankas, paversti 
darbo jėga — vergais. ,

Pirmiausiai tą prievartą 
vartoja fašistai -•hitlerinin
kai, kurie yra bėglių sto
vyklų viršininkais. Tie fa
šistai nuodina tų žmonių 
protą, skleisdami bjaurius 
melus apie jų tėvynę, gąs
dindami tuos žmones, o vė
liau net fiziškai bausdami 
tuos, kurie nori grįžti.

Taip lietuvių logeriuose, 
me to U Kasselio, amerikinėje 
zonoje, logerių viršininkais 
yra hitlerininkai - fašistai 
Petrulis, Ivanauskas ir 
Kureika. Gi Zelinštate vir
šininkais yra fašistai pul
kininkas Svilas, Bibeinis ir 
Marčinskis. Neseniai septy
ni lietuviai išreiškė noro 
grįžti į Lietuvą, tai jie žvė
riškai buvo sumušti, nes 
fašistai viešpatauja loge
riuose.

Visoki fašistų agentai, 
pataikaujant anglų.ir ame
rikiečių okūpabiniahfs vir
šininkams, skleidžia bjau
riausius melus prieš Tary
bų Sąjungą, Lenkiją,/Jugo
slaviją ir kitąs šalis, iš ku
rių pabėgėliai yra kilę.

Neseniai grupė jugoslavų 
išvyko iš Italijos ir Austri
jos namo. Tai britai virši
ninkai pirmiausiai atskyrė 
moteris ir vaikus nuo vy
rų, paskui visaip pradėjo į- 
kalbinėti negrįžti, tyčiotis, 
juokus daryti iš grįžtančių, 
o vėliau surakino jų rankas 
į retežius, sakydami* “štai 
kokią* laisvę rasite pas ko
munistus, tai jau dabar 
pripraskite prie retežių.”

Kodėl britai, deda tiek 
daug pastangų, kad tie 
žmonės negrįžtų atgdl? To
dėl, kad jie nori bėglių pi
gių darbo rankų. Iš Angli
jos paliuosuoja 475,000 vo
kiečių karo belaisvių. Juos 
paliuosuoja todėl, kad bri
tai nori pasigerinti vokie
čiams. Anglija šimtus tūks
tančių savo piliečių išveža 
į kolonijas — Australiją, 
Naują Zelafidiją, Kanadą, 
Egiptą ir kitut, kad jie ten 
pravestų Londono politiką. 
Tuo kartuj Anglija nuo ka
ro nukentejo, daug, miestų 
sugriauta,kreikia.įdėti daug 
darbo. Kur imti darbo ran
kas? . Štai. pabėgėlių kem
pėse yra 827,000 .žmonių ir 
britai nori bent 500,000 jų 
pakinkyti darbui. .

Balandžio 23 d., Londo? 
no “Daily Mail” rašė; kad 
iš apklausinėjimo 250,000 
pabėgėlių, pasirodė, kad 51,- 
000 jų yra “žemės darbinin
kai, gerai išlavinti patar
nautojai, kriaučiai, mūri
ninkai, dailydės, dažytojai... 
tai darbininkai, kurie labai 
reikalingi mūsų šaliai.”

Todėl ne vien britai ir 
Amerikos okupaciniai vir-

karo kriminalistų propa
gandų tarpe pabėgėlių, kad 
pabėgėliai negrįžtų į savo 
tėvynes, bet ir patys virši
ninkai prie to prisideda, 
kad tik kuo daugiau pigių 
rankų gavus iš tų logerių.

Jie bjauriausiomis var
somis nudažo tų žmonių tė
vynes, esamų namie padėtį, 
vyriausybes, o tuo pat kar
tu giria, kaip kokį rojų, 
faktiškų vergi jų?. Jie pas
lepia nuo pabėgėlių tų fak
tų, kad į Angliju nuvežti 
pabėgėliai yra atskirti nuo 
savo šeimų, kad jie laikomi 
specialiuosė darbo loge- 
riuose, aptverti spyglių 
tvoromis, kaipo koki belais
viai arba rinkoj pirkti ver
gai, bet, žinoma sako, taip 
“yra tik laikinai.”

Tarybų. Sąjunga ir demo
kratinės valstybės iš kurių 
tie bėgliai yra, reikalauja, 
kad bėglių logeriuose tuo
jau būtų sulaikyta fašisti
nė propaganda, kad į tuos 
logerius butų įleista tėviš
kių šalių atstovai išaiškini
mui padėties, kad karo kri
minalistai, kurie dabar yra 
logerių viršininkais, būtų 
suimti ir padėti po apsau
ga, kad ne tik nebūtų per
sekiojami, kurie nori grįžti 
į savo tėvynes, bet kad visi 
prie to būtų paraginti. Vi
sokiems gąsdinimams ir te
rorui turi būti padarytas 
galas.

Kaip žinome, neseniai 
Tarybų Lietuvos preziden
tas J. Paleckis > padarė at
sišaukimų į pabėgėlius, kad 
jie neklausytų Lietuvos 
priešų propagandos, kad 
jie grįžtų į savo tėvynę, bet 
klausimas, kiek lietuvių pa
bėgėlių turės progų tų at
sišaukimų perskaityti.

CHALES SAVAGE
Henry Wallace’o rėmėjas, lai
mėjo demokratų tikietu nomi
naciją į kongresą Washington 
valstijoje. Prieš jį kandida
tavęs Smith Troy, prez. Tru- 
mano politikos šulas, pralai
mėjo. Savage laimėjo su pa
rama iš CIO ir AFL unijų, 

po obalsiu kovos prieš

PIRMIEJI ŠIŲ METŲ . 
GEOLOGŲ DARBAI

VILNIUS. ‘ Lietuvos' geo
logai aktyviai kovoja dėl me
tinio tiriamųjų darbų plano 
įvykdymo iki Didžiojo Spalio 
30-jų sukaktuvių. Kažkurios 
geologų partijos anksčiau nu
statytojo laiko baigė naujų 
keramikos molynų tyrinėjimą, 
Vilniaus, Šakių ir Šilutės ap
skrityse. Esančios čia 7-nios 
stambios plytinės dabar visiš
kai aprūpintos žaliava.

Artimiausiomis dienomis į 
periferijų išvyksta dar kelios 
geologų partijos. Jos ištirs 
gipsą Šiaulių alebastro fabri
kui, stiklo smėlį ir kalkes — 
respublikos sostinės statybom. 

Balandžio mėnesį taip pat 
buvo padarytos Šiaurės Lietu
vos ir Klaipėdos krašto teri
torijų geologinės nuotraukos, 
šiam tikslui organizuotos ir 
aprūpintos reikalingais įren
gimais dvi geologųAmerika atsiuntė *340,000 šininkai toleruoja fašistų

tonų grūdų vakarinei • V o 
kietijai gegužės mėnesį* .

Jis rčJA ^nihtomas su
- jis pats ?pąsidavč federalei viršenybei. Sakoma, kad 

jis) p&Žih^is du iš norėjusiu ji miliriČiuoti, tačiau jų 
•> t Irtebaudžia vietine nei 1 federale valdžios. 2 pusi.-*-Laisvi (Liberty, Lith. Daily), Penktad., Ęirž. 6,
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Apie Angelų Miesto 
Lietuvius

Mielasis Mikai! '
Tau, kaip ir kitiems, įdo

maujantiems mūsų judėji
mu, žingeidu bus išgirsti 
kiek tiek apie Angelų mies
to lietuvius, jų buitį, 
veiklų, jų džiaugsmus 
sielvartus.

Kaip čia jie gyvena? 
. daug jų čia?

Yra tokis^ senas lietuvių 
posakis: Ten- gerai, kur 
mūs nėra. Aš jį šitaip per
vergčiau: Ten gerai, kur 
žmonišką darbą turi.

Taip, mielasis! Neturi 
darbo — neturi nieko. Nei 
gražiausia gamta, nei svei
kiausias klimatas tavęs "ne
patenkins. D. a r b ininkui 
darbas — viskas. Sveiku 
oru, skaisčia saule negalėsi 
gyventi nei Kalifornijoj, 
nei Floridoj, jei negausi al
gos ar kitokių įeigų, kurio
mis žmogus galėtum pirktis 
duonelės kasdienihės.

Angelų mieste, sakoma, 
šiandien yra apie porą tūk
stančių lietuvių. Vieni jų 
gyvena jau per virš £0 me
tų, kiti — dar naujokai, ne
perseniai suvykę. O suvy- 
kėlių čia yra iš visos pla
čios Amerikos; su daug jų 
esu anksčiau susipažinęs 
kituose miestuose.

Gyvena jie čia pasisklai- 
dę po visa išsidraikiusį did
miestį. Kiti gyvena Ingle- 
woode, nedideliame, bet 
švariame miestelyj, stovin
čiame. į pietus nuo Angelų 
miesto; kiti gyvena kituose 
kaimyniniuose miesteliuo
se: Long Beach, Laguna 
Beach, Santa Barbara, 
North Hollywood, Pasade
na, Riverside, ir t.t.

Kai jiems tenka suvykti 
kokin nors sąskridin, — ne 
lengvas tai darbas, ypačiai 
jei neturi automobiliaus. 
Bet energingi, pasiryžę 
mūsų draugai ir draugės 
vis tik pajėgia tai padaryti.

Daugumas į Angelų mie
stą suvažiavo turėdami do
lerį kitą kišeniųje ir tai pa
dėjo jiems įsikurti; daugu
mas važiavo, beje, ieškoda
mi geresnio klimato savo 
sveikatai taisyti, — sveika
tai, palaužtai rytuose prie 
sunkių darbų.

Kai kurie dasigyveno 
prie to, kad šiandien turi 
savo apartmentnamius ir 
jau beveik iš gaunamųjų 
nuomų gali pragyventi. Be
ne dauguma jų turi savo 
namus, su patios, su darže
liais, kuriuose auga ordn- 
džiai, citrinos, kitoki vai
siai ir gėlės,.-?- darželiai, 
kaip pasakiškojo dangaus 
sklypeliai!

Daugumas nuo seniau 
gyvenančiųjų yra amatnin- 
kai ir turi neblogus darbus 
su pakenčiamomis algo
mis. .

'Prieš važiuosiant į čia, 
buvome pranešę vienam kit- 
tam draugui, kad atvyksim 
ir pageidavom susitikti su 
mūsų veikėjais pasikalbėti.

Susitikimo vakaras įvyko 
pas draugus Pūkius Ingle- 
woode. Su Pukiu išvien 
veikdavome prieš virš 20 
metų Illinois valstijoje, kur 
jis buvo uolus darbuotojas; 
su drauge Pukiene-Petru- 
liute susipažinau kadaise 
Brooklyne — abu labai ma
lonūs ir svetingi draugai, 
žmonių gerbiami ir myli
mi.

Susįrinko apie 30 asme
nų •— rinktimausių mūsų 
judėjimo dalyvių. ApŠtūs 
Pūkių namai prisipildo sve* 
Čiais. Tačiau, nedaug buvo

ten tokių, su kuriais nebū
čiau susitikęs kada nors 
pirmiau.

Vėliausia Angelų miesto 
gyventoja, brooklyniškė 
“išeivė”, buvo Uršulė Bag- 
dčnienė, scenos mėgėja —ji 
daugiausiai brooklyniečių

Kaip jai patinka Kalifor
nija? Ne taip, kaip vaizda
vosi. Iš profesijos ji siuvėja 
ir tikėjosi gauti darbo tuo
jau,, kai atvyks. Deja, rūb- 
siuvių unijos raštinėje jai 
buvo pasakyta: “Nedarbas 
mūsų pramonėje — nėra 
darbo...” Ji gavo vietą tūlo
je ligoninėje; gavo butą ir 
dabar, gyvendama dairosi, 
galvoja: pasilikti čia visam 
ar grįžti atgal į rytus?

Na, o greatneckietis A. 
Talandzevičius čia prigyjo. 
Jo sveikata pasitaisė —jis 
yra daržininkas, medelių, 
žolynų ir gėlių globotojas 
ir auklėtojas.

Neperseniai čia gyvena 
detroitiškiai draugai Alvi7 
nai, seni veikėjai, . mūsų 
spaudos bendradarbiai; jie 
taipgi sutapo su vietos są
lygomis, — jis yra mašinis
tas.

Pokalbis - pokylėlis buvo 
tikrąi draugiškas ir jau
kus. Mudu su Eva tarėme 
po kelis žodžius, vėliau vi
sa * eilė losangeliečių. Kaip 
tvirtinti mūsų judėjimą, 
kas daryti įtraukimui dau
giau naujų žmonių į Lite
ratūros Draugiją, į Lietu
vių, Darbininkų Susivieniji
mą, į chorą? Kaiį) su mūsų 
spauda — dienraščiais Lai
sve ir Vilnimi? Šitais klau
simais buvo pasisielota, pa
sikalbėta.

Draugai pateikė skanių 
užkandžių ir lengvesnių 
gėralų.

Pirmiau, negu eisiu to
liau, mielasis, noriu čia pat 
tau pastebėti šitai: tarp 
pažangiųjų Angelų miesto 
lietuvių cigaretas yra la
bai retas svečias. Sueigėlė- 
je, kurioje dalyvavo apie 30 
asmenų, tik aš vienas pasi
rodžiau “tabako vergu”; 
nei vienas kitas per visą 
vakarą nerūkė, o ten buvo 
vyrų ir moterų, buvo se
nesnių įr jaunesnių. Ir tai 
aš pastebėjau tik baigiantis 
pokylėliui, kai jau .pakelis 
cigaretų buvo paklotas ir 
aš pagalbon traukiausi iš 
kišeniaus pypkę. Jei būčiau 
tai nužvelgęs anksčiau, vei
kiausiai, būčiau ' “susival
dęs.” Matyt, mūsų draugai 
fasonų nesivaiko, bet saugo 
sveikatą ir dar sykį sveika-

ro metu daug dirbo -kari
nėms krašto pastangoms 
tvirtinti; -ji yra nemažai 
prisidėjusi , ir prie progre- 
syvės angliškos spaudos pa
skleidimo.
Buvę brooklyniškiai drau

gai Repeckai Inglewoode 
jau senai tebegyvena; buvę 
biznieriai -V turėjo avalų 
krautuvę. Šiuo metu leng
vai sau gyvena ir jis pats 
nuolat rašinėja mūsų spau
dai — daugiausiai Vilniai.

Asmeniškuose t pokalbiuo
se Repecka statė visą eilę 
įdomių klausimų, — tokių, 
kurie nepatogu nagrinėti 
spaudoje.

Neperseniausiai Angelų 
mieste apsigyveno draugai 
Kunskiai, — kadaise gyve
nę Bentone, o vėjiau Chi
cago j e. Jų dukrelės ištekėjo 
viena už Kasparo (Jukelu- 
ko), o kita už Bogdalo, ne 
lietuvių kilmės Amerikoje 
gimusio vyro, — manda
gaus, prasilavinusio, in
teligentiško. Šioje sueigė- 
lėje išstojo su kalba Jane 
(Jean) Bogdal’ienė, — dai
lininkė. Stebėtinai gražiai 
lietuviškai ji kalba ir pui
kiai orijentuojasi politiš
kai, — maloni asmenybė.

Buvo iškilęs tokis klausi
mas: ar nereikėtų Kalifor
nijos lietuviams palaikyti 
Laisvėje arba Vilnyje spe
ciali savo skyrių — bent 
vieną puslapį kiekvieną mė
nesį? Ar nevertėtų tasai 
skyrius gerokai paskleisti 
tarp tų, kurie mūsų1 dien
raščių neprenumeruoja? ,

Iš diskusijų paaiškėjo, 
jog sutelktomis rankomis 
viskas butų galima padary
ti, tik reikia pradėti, —pra
dėti, pasitarus su Oaklando 
ir San Francisco lietuviais.

Prieš kokią penkioliką 
metų Toronte susipažinau 
su draugais Railaiš,v tuome
tiniais kanadiškiais veikė
jais; šiuo metu Railai gy
vena Angelų mieste. Raila, 
kaip žinįa, parašė operetei 
“Kada Kaimas Nemiega” 
žodžius; jis gali rašyti ir 
turėtų daugiau rašyti. Vie
tos organizacijose šiuo me
tu jis mažai tedalyvauja 
veikloje, — skundžiasi ne
sveikata. Raila ypačiai bu
vo didelis šalininkas palai
kymo specialio Kalifornijos 
Lietuvių skyriaus 
dienraščiuose.

(Bus daugiau)

Lyginant mūsų politinių 
oponentų spaudos Amerikoj 
lietuviškąją rašybą su mūsiš
kės spaudos rašyba, tenka ap
gailėti, kad tūli mūsų (netgi 
ilgamečiai) redaktoriai yra 
rašyboj atsilikę. 

V
Minių organizatoriaus, mo

kytojo, .■ vad^ plunksna šioj 
raštingoj gadynėj, rodos, tu
rėtų būti smailiausia priemo
nė, o betgi pas tūlus mūsų 
profesionalius plunksnos dar
buotojus ji yra ... labai bu
ka.

Mūsų kalbos ir rašybos šal
tinis yra Lietuva. Ir kai mū
sų politinių priešų ’ redakto
riai sugeba vėliausius Lietuvos 
rašybos nuostatus pasekti, tai 
tūli mūsiškiai plunksnos dar
buotojai, po keliolika, po dvi
dešimts ir daugiau metų re- 
daktoriavę, taip ir tebepasi- 
lieka archajiškais, jei dar ne 
prastesniais.

Kadaise mūsiškėse redakci
jose i būdavo dedama pastan
gų rašybą suvienodinti, ben
dradarbių raštus pataisyti su
lyg .tuometiniais bendrais nuo
statais. Dabar gi, nežinia nė 
kaip tinkamiau būtų ''apie tai 
išsireikšti: lyg rašyba būtų 
šiaučių, o ne redaktorių rei
kalas . . . arba lyg būtumėm 
nusismerkę tautinei mirčiai... 
Ir tai tuo metu, kai mūsų idė
jos žmonės Lietuvos gyveni
mui, apšvietai, kultūrai — vi
soms sritims vadovauja!

Praėjusiais metais vieno 
mūsų dienraščio suvažiavimui 
redakcijos raporte buvo ši 
apgailętina padėtis pabrėžta 
ir pasižadėta ją taisyti. Bet 
ar buvo per apskritus metus 
nors pirštas šiuo reikalu pa
judintas? Sudejuota—ii’ nu
siraminta.

Į panašias pastabas daž
nai tenka girdėti viską pa
dengiantis pasiteisinimas, kad 
nėra laiko. O kartą teko 
girdėti atsikirtimą, kad yra 
daug svarbesnių reikalų. Anot 
anglų posakio: “poor, excuse 
.is bettęr thanjnothing,” Bet 
kuriems redaktoriams kal
ba ip rašyba yrą ne vien šiau- 
čiaus reikalas, tie rado ir jdi 
laiko ir-tuo pačiu, metu neatsi
liko kitais reikalais.

Kartą vienas iš,, ilgamečių 
redaktorių padarė ŠĮ pareiš
kimą : .“Nereikia kreipti dė
mesio į mažmožius.” Jei taip, 
tai nereikia kreipti dėmesio į 
jokias kalbos taisykles. Nes iš 
ko zgi kalba susideda, jei ne 
iš tų “mažmožių”?. Ir kai 
tas draugas redaktorius Į 
“mažmožius” dėmesio ne
kreipia, tai pas. jį amžinai nė
ra skirtumo tarpe žodžių 
gražinti ir grąžinti. Kai jis 
parašo, kad reikalaujama 
armiją gražinti, tai taip ir ne
žinai, Ką jis nori' pasakyti: 
ar reikalaujama afmiją grą-

žinti namo, ar pagaminti jai 
gražesnes uniformas—gražin
ti. Vaidinimasis ir vaidi j imą
sis jam irgi yra “tas pats.” 
Q skirtumą tarp žodžių nera
šo ir neberašo jis jums auto
ritetingai išaiškins tik . . . “lo- 
kalizmu.”

Jeigu visi šitokių “mažmo
žių” nepaisytų, tai mūsų kal
belė būtų privesta prie to, 
kad jau negalėtumėm susikal
bėti.
Tūli Rašybos Skirtumai Tarp 
Lietuvos ir

Leiskite 
nors tūlus 
mūsiškės 
skirtumus. ,
Vardininko
Vietoje Galininko

Dauguma mūsiškių 
kiečių rašytojų tebevartoja 
vardininko linksnį ten, kur 
reikid galininko. Pavyzdžiui:

Reikia stuba statyti.
Sekant Lietuvos spaudą, 

gaunasi išvada, kad teh ši
tokiais atvejais vardininko 
linksnio vartojimas yra 
atpuolęs. Jie rašo:

Reikia stuba statyti.
Galininko Linksnys 
Vietoje Kilmininko * /

Mūsų laikraščiuosę dažnai 
yra vartojamas galininko 
linksnys vietoje naudininko 
tokiuose sakiniuose, kurie tu
ri neigiamąją prasmę. Pa
vyzdžiui : “Jie neapkenčia 
Hitlerį,*’ nepamirškime juos, 
ir tt. O turėtų būt rašoma: 
Jie neapkenčia Hitlerio, ne
pamirškime jų.
Moteriškos Gimties 
Daugiskaitos Naudininkas , 
Vietoje Įnagininko

Taip pat Lietuvos spaudoje 
jau atmestas moteriškos gim
ties daugiskaitos naudininko 
linksnio vartojimas ten, kur 
reikia įnagininko. , Pavyz
džiui, pas mus dažnai rašo
mą: 1 
. kalbėjausi su draugėm mo
terim.

Lietuvoje šiuo atveju rašo:
Kalbėjausi su draugėmis 

moterimis.
Gimčių Nesuderinimas

Mūsiškėje spaudoje- labai 
dažnai rašoma

Išrihkta trys draugai 
misiją.

Lietuvoje gi
Išrinkti trys draugai 

IŠcĮirbĮi planai,
Kitaip sa-

Sėdosi /greta manęs ma
tytas vyras ir sako:

— Neatsimenat * manęs?
— Iš matymo, — taip, 

bet pavardė's — ne.
— Moksląveskas, buvęs, 

philadelphietis, dabar vadi-' 
narnės May — . suameriko- 
ninome pavardę. — Kadaį- 
se buvome geri draugai su 
Petru, Šolomsku, — kur da
bar jis?

Paaiškinau, jog Petras 
šolohiskas dirba > Vilnyj; gi 
aš Mokslavėską tuojau pra
dėjau atsiminti, — tai buvo 
seniai, Philadelphijoj,. kai 
mudu pasipažinome. Mrs. 
May Philadelphijoj gimusi 
ir augusi ■ moteriškė — ne
paprastai maloni, draugiš
ką ypata.

Jie čia patogiai įsikūrę, 
turi grąžų namą, su dideliu 
daržu ir patio; visa šeima 
susijusi su pažangiuoju ju
dėjimu; pati Mrs. May ka

Jungtinių Tautų viršininkų vaikai, suvykę bendrai į 
Coney Islandą, yisai pejauč’a tarptautinių nesantai- >■

• kų. Jie vienbalsiai užgiriu “šuniukus,” karuseles 
ir viską kita—kas gera vienam, gera visiems. Iš 
kairės: Eugenia Savanov iš Tarybų Sąjungos, Ele
anor Dorfman iš Argentinos, Leo Hsu iš Chinijos, 

Roy Stephens iš Anglijos*

metais. (Skirtumas, žinoma, 
yra tada, kai kalbame apie 
tai, kiek metų pragyvenome:, 
tada jau rašome pragyventais, 
o ne pragyvenusia^ ar per
gyvenusiais metais.)
Daugiskaitos Vardininko / 
Dalyvių Moteriškoji Ginftis

%
Bene dauguma mūsiškių 

rašytojų vartoja moteriškųjų 
dalyvių daugiskaitos vardinin
ke vyriškąją gimtį: daug dir
bę draugės.

Lietuvos spaudoje, rodos, 
visur moteriškos gimties daly
vių vardininkui duoda mote
rišką gimtį: dirbusios, ėjusios,' 
veikusios.

Raudonas, ar Raudonasis 
Kryžius?

Iš tūlų mūsų redaktorių 
galvų niekaip negalima iš
mušt šitokių dalykų: Raudo
nas Kryžius, Nauja Anglija, 
Tolimi Rytai.

Lietuvos spaudoj jūs to nę- 
matysite. ' Niekad tokios ben
dros taisyklės nebuvo- nė pas 
mus, amerikiečius. Bet tūliems 
mūsų plunksnos darbuotojams 
amžius yra per trumpas, kad 
išmokti tuos vardus parašyti 
teisingai: Raudonasis Kryžius, 
Naujoji Anglija, Tolimieji 
Rytai.

Kaip jums skambėtų sulyg 
tūlų mūsiškių tik sau Įsikalbė
ta “taisykle” kiti 'panašūs, 
iš visų kitų išskiriamieji var
dai, kaip: Petras Didelis (vie
toje Petras Didysis), Jonas 
Žiaurus (vietoje Jonas žiau
rusis) ? -

Tai jau yra’ blogiau negu 
archajizmas.

Ir šitokią rašybos gėdą mū
sų spaudoje kenčiame tilt dėl 
/o, kad (bala žino, kodėl?) 
nedrįstama viens kitam to pa
stebėti, reikalauti pasitaisyti.

Del To ir Dėlto
Net keli mūsų redaktoriai 

visais atvejais rašo dėlto. O 
daugumoj atvejų šis žodis 
skiriasi įidu—Į prielinksnį dėl 
ir į Įvardį to.

Dėlto rašoma vienu žodžiu 
tik ta prasme, kur jį gali pa
vaduoti žodis visgi ar betgi. 
Pavyzdžiui:

“Vis dėlto šešis šimtus pra
šymų komisija atmetė ...”

Bet kur norima išreikšt ko
kio nors veiksmo bei Įvykio 
priežastį/tai ten Šis žodis jau 
skiriamas Į du^-prielinksnį ir 
Įvardį. Pavyzdžiui:

“Vien dėl to verta gyventi.”
v Nė ir Nei

Kur šie žodžiai vartojami, 
susidomėjusiems gal kiek pa
ryškins šie’pavyzdžiai:

“Nei pulk, šumskio polici
nės ekspedicijos, nei generolo 
Šniukštos karo lauko, teis
mai ...”

... nebuvo nė vieno, vals
tiečio, nė vieno darbo inteli
gento, ...” ■'

Raidė “s” Galūnėse✓ .
Pas mus dažnai raidė “s” 

nevartojama daiktvardžių ir 
būdvardžių daugiskaitos nau
dininko galūnėse: Pav.: vi 
som draugijom, visiem 
riam. ;

Rodds, be jo^, čia galima 
apseit/> ir spauswviniu atžvil
giu , būtų ekonomiškiau. Gi 
Lietuvos spauda šiais atvejais 
raidės “s” griežtai laikosi. 
Jie rašo: visoms draugijoms, 
visiems nariams.

Bet Lietuvoje raidė “s” iš
mesta iš prieveiksmių galū
nių, kaip: greičiau, gražiau, 
vėliau. ' s

Tačiau pas tūlus mūsiškius 
“s” Į prieveiMtemių galūnes 

.yra įsikibusi, ]<aip erkė.
Vietininkas “y,“yj” ir “yje”

Pas mus, amerikiečius, yra 
vartojamos visos trys vietinin-' 
ko linksnio galūnės — “i, 
“yj” ir “yje.” Pavyzdžiui: 
viešbuty, viešbutyj, viešbuty
je. - / i

Pas mus dargi labai dažnai 
rašoma gretimai dvi formos: 
geroj nuotaikoje, Pietinėj 
Amerikoje. O iš tikrųjų gra
žiau skamba, kai abiejų žo
džių galūnės būna tos pačios 
formos—ar vienaip, ar kitaip.

misiją, 
išdirbta s 
kant, dalyvio ir daiktvardžio 
gimtis turi būti ta pati.• ■ . ■ , '

Skaitvardžių Skaičiai (

Pas mus dažnai rašoma:
■ Įsirašė 21 asmenys.

L O turėtų būt rašoma:
Įsirašė 21, asmuo. *
Kitaip sakant, skaitvardžių 

skaičiai yra gerinami Su pas
kutiniąja skaitline: 21 žmo
gus, 35 žmonės, 30 žmonių.

Metų Skaičius
Tūli mūsiškiai rašytojai ne

turi taisyklės žodžiui metai. 
Dažnai tame pačiame para
grafe viename < sakinyj e rašo
ma metai, kitame t— metas. 
Paiktvardiš metai neturi 
vienskaitos — visa,da daugi
skaitoj (panašiai kaip durys). 
Ir todėl klaida yra rašyti: du 
metai, penki metai. Turi būt 
rašomą,: dveji metai, treji me
tai, ketveri, penkerf,, ir tt.

Praeiti, ar Praėję Metai?

Pas mus rašoma: praeitais 
arba pereitais metąiš. ,

Lietuvos spaudoj teko pa
stebėt: “praėjusiais metais,” 
‘fpraėjusj mėnesį.” Taip pat 
pas juos dar teberašoma ir 
“praeitais metais,” —- atrodo,' 
kad griežtos taisyklės tam dar 
nėra. • i

Dabai* galima paklaust: 
kaip logiškiau ?- Sakoma, kad 
kalboj logikos nėra. Tačiau 
kai kada jos labai ieškoma. 
Bet jeigu laikytis logikos, tai 
ji rodo štai ką: Kadangi nie
kad nesakome praėjome rųe- 
tus, bet praėjo metai, tai tu
rėtumėm rašyti ir praėjusiais

Gi Lietuvos spaudoje griez-, 
tai laikomasi tik vienos for
mos—“yje.”

Taip pat griežtai laikomasi ’ 
raidės “e” tų žodžių vietinin
ko galūnėse, kurie baigiasi su- 
“me”: gerame ūpe, vietoje 
geram ūpe.

Raidė “i” Veiksmažodžio • 
Bendraties Galūnėje

Pas mus labai dažnai apsei- 
nama be. raidės “i” veiksina- 
žodžio bendraties galūnėje. 
Pavyzdžiui: eit, dirbt, rašyt, 
skaityt.

Lietuvos spaudoj tose ga- ' 
lūnėse raidės “i” griežtai lai
komasi. Jie rašo: eiti, dirbti, 
rašyti, skaityti.

Kiti Žodžiai

čia patieksiu eilę skirtingai 
rašomų žodžių listo formoj.*

1 Pirmoj eilėj — kaip mūsų 
spaudoj rašoma (ne visų), 
antroj—kaip Lietuvos' spauda 
laikosi.
i gręsė—Lietuvoje: grėsė 

mokina—moko 
mokintis—mokytis 
mokinasi 
senai—seniai 
mi lion as—milijonas 
taupinti—taupyti 
taupina—taupo 
klesa—klasė 
j i ešk oti—i ešk oti 
pažystamas—pažįstamas 
gryžo—grįžo *.
apnyko—apniko 
abelnai, aplamai—bendrai 
ryba—riba 
vienintėlis-^-vienintelis 
apielinkė—apylinkė 
•tokis—toks 
kokis—koks 
dėkavoti—dėkoti 
aukauti—aukoti 
liuosnoris—savanoris 
specials—speciali 
originalis—originalus 
progresyvis—progresyvus 
idėja—idėja 
pagelba—pagalba 
pašei pa—pašalpa 
netik—-ne tik - 
nevien—ne vien 
pergeras—per geras 
permažas—per mažas 
elgėsis—elgesys 
j u dėsis—judesys 
tankiai klysdavo—dažnai 
kuogreičiausiai— ♦

kuo greičiausiai 
vėlei—vėl 
užtai—už tai 
išpradžių—iš pradžių, 
po karui—po karo 
beto—be to

Taško Kova su Skliauteliu

Pas mūsiškius rašytojus am
žinai nesusitaiko skliautelis 
su tašku: viens kitą stumdo, 
bežinodami, kur kurio vieta. 
Pav., įdedamas pilnas sakinys 
į skliautelius, o taškas palie
kamas lauko pusėj; arba įter
piamas vienas sakinio pabai
goj žodis (su mažąja raide) 
ir taškas Įspaudžiamas Į vidų, 
tuo būdu sakinys užbaigiamas 
be taško. 

• I

šiam dalykui yra dvi taisy 
klės:

• 1—Kai pilnas sakinys (po 
taško) Įdedamas Į skliaute
lius, tai .-ir taškas, Jkaip sa-

*3tįW.V

na_ įkinio dalis, eina Į vidų. Kaip 
gi atrodytų, jeigu paskutinę 
sakinio raidę paliktumėm lau
ko pusėj? (

2—Kai dedamas koks nors » 
paaiškinamasis žocjis ar keli 
į skliautelius, ne po taško, ta- | 
da taškas dedamas, kaip sa- - 
kinio, pabaiga, lauko pusėj. 
Pavyzdžiui: Jis niekad nėra x 
matęs dramblio (sloniaus).

Apie punktuaciją bendrai 
geriau ir nekalbėti: pas tū
lus mūsų redaktorius ji yra 
apverktina.

Draugai/kai mes pasisako- 
me už tvėrimą vaikų draugi
jėlių, kūrimą jiems lietuvių 
kalbos ir rašybos mokyklėlių, 
tai neužmirškime ir tūlų mū- 

y,” siškių plunksnos darbuotojų: 
pagnaibykime, ^raginkime ir 

’juos pasimokyti. i <
c Kol kas, neturint vėliausių 
kalbos bei rašybos vadovėlių, 
galima daug išmokti iš Lietu
vos laikraščių bei iš perspaus 
dintų jų raštų. Reikia tik 
įsisąmoninti, kad ir rašyba yra 
mūsų reikalas.

Merkinės Dzūkas.

3 pusi*-—Laisvą (Liberty, Lith. Daily),' Penktad., Birž. 6, 19^7
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Čia Kruką apkabino ir pradėjo bu

čiuoti visai jam nepažįstami,’ pirmąkart 
matomi žmonės, kurie jį laikė glėbyje, 
buvo jau kauštelėję, žodžiai ėjo su skai
driosios kvapu. Tuojau griebė prikai
šioti, kam Krukas jų neaplanko, Lodei 
užmiršęs jųjų kampą, kuris be Franko 
tamsus ir juodas. Išsiaiškino, kad gimi
nės tolimi — vienas kontrolasistentas, 
griežiąs kOntrabasu, antras klemetu, o 
trečias būbno specialistas. Pasakojosi 
rengią simfoniją, chorą, kažkokias įkur
tuves. ' Vienas negaišdamas išsitraukė 
vekselius, kad jam graborius pažiruotų 
visai trumpam laikui, iki pirmo koncer
to.

Taip kasdieną plaukė į graborių vi
sokių žmonių žmonelių, kurie dėjosi ge
rais pažįstamais arba giminėmis, vadino 
jį į akis meiliausiu, gudriausiu, išmin
tingiausiu . . . Ritasi dolerį gavęs nurim
davo, o buvo ir tokių, kurie išėję Kruką 
tuojau asilu vadino.

Veik visi artinosi prie amerikono pi
niginės, visi Jai lenkėsi, bet labai maža 
buvo tokių, kurie nedvejodami būtų rėmę 
savo abejotinomis vertybėmis ir turtu 
fantastiškus sumanymus.

Jeigu Krukas Amerikoje buvo turtin
gas,—žmonių liežuviai jį čia padarė de
šimteriopu ■ milijonieriumi. Tie milijonai 
daugeliui veikėjų taip parūpo, kaįkiti ir 
naktų nenumigo, už amerikorio pinigus 
visokius fabrikus statė, skaičiavo,-balan
savo, ką sugalvoję ėjo, važiavo ir rodė 
graboriui didelį • prielankumą. Atsirado 
tokių, kurie grąsė Krukui nelaimėmis, 
net jr bankrotu, jeigu jis nerems jų, ne
pirks jų žerųių, laikraščių, nesteigs mu
rėjų.

Suprantamasir kitų rūpesnis, artimo 
meilė, kaip nors apsaugoti, apdrausti 
apskrities milijonierių nuo šitokių smul
kių žiurkių, 'kaip nors’*įsiteikti Krukui, 
jei <ie įmantriais planais,/ vaišaitėmis, 
kvietimais, tai nors kolegiškais patari
mais. X

% /*

Dėlto Krukas galėjo ir nenorėti geres
nio savo asmens saugotojų būrio, o taip 
pat ištikimesnių jo iždo globėjų,—ir vi
sam krašte nebūtų buvę galima surasti 
geresnių patarėjų, kompanijų, įvairių 
kombinatorių iš dviejų, trijų ir net pen-.' 
kių pirštų, kaip burmistras, klebonas, 
teisėjas, Songaila, dar keli dvarininkai, 
veikėjai. Jie taip aplipo Kruką, lyg mu-> 
sėlės medų, taip išplėtė savo išminties, 
draugiškumo voratinklį, kad amerikonas, 
nors to ir nejausdamas, nesuprasdamas, 
buvo šito voratinklio nelaisvėje.

Iš jų viens kits iš pradžių ėjo į gra- 
borių, nereikalaudamas iš.jo nei pasko
lų, nei vekselių pasirašyti, dargi nei už 

1 vaišes užmokėti, tik saugojo, tik globo- 
/ jo amerikoną. Jam kur išsitraukus pi

niginę, tuojau jį ramino,' esą juokai, 
* menkniekiai, jie. patys šias mažas sąskai

tėles išlygins. Net ir negražu esą iš sve
čio reikalauti.

Jeigu Krukas iš įprasto taurumo,— 
kaip ponuose sakoma,'— fasono, vis dėl
to spyrėsi, kad jau seniai pasibaigė lai
kas svečiuotis, tai vėl atsirado raminan
čių balsų, kad . . . nurimkite, būkite ma-* 
lonūs, leiskite mums,, ponas Krukai, jū
sų viešnage pasirūpinti. Tamsta pas 
mus- amžinas svečias paliksite.,.

Panašiai visuomet įgudę medžiotojai 
daro. Jeigu pradėsi šūviais skardyti gi
rią, taikydamas į mažą zuikį,—išbaidysi 
ir stirną. *

Reikėjo kaip nors Krukui įsiteikti, 
prisigerinti, todėl ne vienas ėjo pas jį iš 
mums gerai jau žinomų ponų ir sakė:

—Ponas Krukai, vieną žodį. Prašau 
iš širdies, matote... Nepažįstate, matyt, 
mūsų sąlygų, žmonių. Nenoriu šmeižt 
pono DirgeleVičiaus, bet tikriamstą ypa
tingai gerbdamas pasakysiu: neklausy
kite, ką šitas lenkiūkštis šneka. Seniai 
laikas ir jo, burmistro kėdę pakirst. Pa
žintimis laikosi. Kokia tvarka, koks 
miestas! Nekalbėkim apie tai. Į ausį ga
lėčiau pasakyti, bet .duokite žodį, kad nie
kam neprasitarsi teJ Matot, ponas pirge- 
levičius sumanė—pss, apstatyt tamstą...

Kągi Krūkąs turėjo daryti, jei nepa
dėkoti geram d it1'"11'9

-FRANK KRUK- 
arba Graliorius Pranas Krukelis 
★ ★ ★ \ (APYSAKA).

..... ..........  -i r- ■ ; ; sParašė Petras Cvirka
Nespės išeit šitas' asmuo^-patarėjas, 

lyg tyčia beįgriūvąs ir Dirgelevičius, vil
ką mini—vilkas čia.

—Joukun, ponas Krukai. Graži die
na. Pumpurėliai skleidžiasi. Pavasarį 
turėsime. Nesimaūsiu'ir kaliošų. Do
vanokit, tik valandėlę. Ana, rodos, bu
vo pas tamstą teisėjas. Na, kaip, malo
nus žmogus? Pasakysiu po sekretu, 
kaip geram draugui. Teisėjas—laputė 
kūmutė. Nešioja jis tą sumanymą, kli
jų fabriką, -lyg katė su pūsle. . Ką čia 
klijuosi, kaip klijuosi, kad'ir taip jau 
viskaš\sulipę, ponas Krukai! Jam to fa
briko nereik, joukun! Jis tik tamstą, 
ponas Krukai, nori priklijuot.

—Keistą dalyką girdžiu, ponas šeri
fai. Kaip tai mane priklijuoti?

—Čia ir yra fokusas, kad jis nori pri- 
,traukt tamstą į kompaniją.

Nors burmistras šakėsi tik valandė
lę užbėgęs, “bet išbuvo geroką valandą ir 
davė smulkias kelių tariamų fabrikantų 
charakteristikas.

Trečias pas Kruką užbėgusis buvo ide
alistas, kuris taip pat,1 rodos,- teisybę rė- 
•žė: ' # ,

—Klausykite jų — ir marškinius nu
vilks! Giriasi, jie kultūra. Žiūrėkite, 
ką čia padarė per dešimtį metų! Kaip, 

-p. Krukai, palikote, taip ir radote: net 
tvora sodo neaptvėrė, kuolo kur reik ne- 
įbedė. Apsileidimas, domine, grobimas, 
kortos! Būkite atsargesnis, dirbkite sa
vo galva—ir šventa.

Kiekvienas pataręs nieko nereikalavo 
už advokatūrą, bet atsisveikindamas 
spaudė graboriaus ranką ir prašė, kad ši
tas pokalbis—tegul pasilieka... tarp mu
dviejų.

Taigi amerikonui teko plaukti pačiu 
srovės viduriu, vairuotis labai pavojin- . 
guose verpetuose, ir jis, nors Amerikos 
kultūros, dolerio žmogus, kur, rodos, ob-‘ 
jektyvio darbo ir biznio sąlygos buvo vi- . 
sai kitokios, kaip jo tėvynėje, stengėsi 
ir naujoje vietoje, naujose aplinkybėse 
pasitikėti tik savimi, saugoti tik savč ki
šenę. ’

Be meilės laiškų, kuriuose apskrities 
senmergės vadino mūsų karžygį kara
liūnų, pažu, princu, skyrė slaptus pasi
matymus, prašydamos pastatyt joms 
svajonių pilis, atseit, su graboriumi su
kurt šeimos židinį, ;be pasiūlymų, pra
šymų, maldavimų mokslą baigti, kraitį 
paaukoti, sodus įtaisyti kažkoks daininin
kas davėsi per laišką Krukui išbandyti 
jo balsą. Rašė turįs tokią stiprią gerklę, 
kad galįs visą operą perrėkti, tik neturįs 
lėšų pirmajai pradžiai. Kitas vėl rašė 
Krukui apie save, jog, turėdamas ištek-/ 
lių, galėtų baisiu boksininku pasidaryt^ 
nes ir dabar viso miestelio mėgėjams nu
daužęs ausis ir nosis, o su -dantimis įsi
kandęs į arklio ubdegą galįs 'stipriausią 
bebėgantį eržilą sulaikyti.

Pagaliau siūlėsi ir išradėjai, kurie 
meldė fihansupti jų nuostabius darbus, 
atradę jau būdus, kaip iš kortų tūzo ga
lima padaryt belošiant devyhakę -ir kokią 
tik nori kortą, kuo panaikint ; degtinės 
kvapą, jei esi išgėręš. Kitas sugalvojo 
elektrinį 'kepurės snapą, kuris nakties 
rhetu gali atstoti lempą'. .Atsirado mecha
nikas kuris slapiai graboriui rašė turįs 
mašinėlę doleriams dirbti. Bandymui 
prašė amerikono atsiust jam šimtą do- j 
lerių, po. dešimtį kiekviename banknote, 
iš kurių padarysiąs tūks-tantįz ' 

’ žodžiu, pralobti ir patarnauti tėvynei 
buvo gana apstu pasiūlymų. Nereikėjd 
Frankui galvoti: atsirado ne dešimt, 'o 

■ kelios dešimtys, kurie galvojo už ameri
koną, kokiu patogesniu būdu pakelt kul
tūrą, padaryt daug pinigų ir tt.

Susilaukė Krukas ir visai savo dvasia 
bei turiniu intymiškų laiškelių, *Taip 
viename, kurio pradžioje buvo išpiešta, 
kattkuole su dviem sukryžiuotais kaulais, - 
sekė šiurpus tekstas. Kažkokia ’Juodo
sios Kaukės brolija ponui milijonieriui 
įsakė tučtuojau padėt sentikių kapūose, 1 
po koplyčios laiptų akmeniu, tris tūkš-; 
tančius dolerių. NeišpilcĮžius šito, Kru
ką grasė nužudysiu be jokio pasigaileji- 1 
mo.

& Allied* Workers • 
Camels

CIO Food, Tobacco, Agricultural 
išleistas plakatas prieš R. J. Reynolds Co 
cigaretę išdirbėjus, parodo organizuotų darbininkų 
atsinešim^ j skebų gaminius. Plakatai gaunami tos 
uriijęs raštinėj, 20th & Race Sts., Philadelphia, Pa.

Detroito Žinios
AIDO CHORAS PASIRODĖ 
TIKRAI ARTISTIŠKAI

*

TORONTO, CANADA

ir

MININT GIMTADIENĮ 
PARĖMĖ SVETAINĘ

Būrelis gerų< draugų 
draugių susirinkę pas Karpa
vičius paminėti Elenos Karpa- 
vičienės gimtadienį, kuris bu-z 
vo surengtas slaptai gegužės 
24 dieną, atsiminė ir lietuvių 
svetainę.

Besilinksminant prie vaišių 
stalo, J. KeVėža įnešė suma
nymą, kad gimtadienį reikia 
pagilinti paremiant vienokį ar 
kitokį kultūringą darbą, ir pa
tarė .paremti lietuvių namą. 
Sumanymas buvo užgirtas ir 
ant vietos buvo suaukota $40. 
Aukojo sekančiai:

Karpavičiai ir V. Matonis 
po $2, Barčai, S. Karvelis, 
Kevėžai, Baltuška, Muraus
kienė ir J. žiulys po $1. s

Labai, gerai, kad panašios 
sueigos paremia vienokį ar 
kitokį kultūringą reikalą.

• Dalyvis.

$30

kad 
bet

Sūnų ir Dukterų Draugija 
Užbaigė Sezoną Gražiai

Sūnų ir Dukterų Draugijos 
pirma kuopa užbaigė savo 
pavasarinį sezoną, su gražiu 
vakaru.
'"Susirinkusieji buvo susodin

ti už stalų, pastatyta kavos 
ir skanėsių, o ant scenos dai
nininkės ir dainininkai daina
vo duetus, solus ir deklamavo 
eilės. J. Milleris pasiūlė vi
siems dainuoti ir susidarė la
bai gražus įspūdis visiems 'už
dainavus populiarias lietuviš
kas dainas. Visa salė skam
bėjo.

Po programos buvo salė iš
tuštinta ir prasidėjo žaidimai. 
Taip vakaras praėjo labai 
gražiai. _ •

Draugas S. Karvelis,"^kuopos 
sekretorius, padėkojo daly
viams ir parengimų komisijai, 
o ypatingai J. Martinoniui, 
kurio iniciatyva buvo pradėta 
panašius balius rengti.

kad
Vil-

b

oras traukia kiekvieną į so- 
• dus ir laukus, tad ir LLD 

162 kp. susirinkimas gegužės 
. 25 dieną buvo neskaitlingas, 
bet atsilankius veikliems 
draugams, susirinkimas buvo 
vaisingas.

Malonu buvo girdėti', kad 
kuopa auga finansiniai ir na
riais. Iš raportų sužinojom, 
kad kuopos ižde randasi apie 
$54.00. Tai buvo labai links
ma girdėti, nes kuopa retai 
kada turi tiek pinigų ižde. Už 
tai susirinkimas paskyrė 
knygų leidimo fondan.

Iš vajininkų paaiškėjo, 
yra gauti 5 nauji nariai
jie savo darbo’ nenutraukia.

Sekretorius raportavo, kad 
brošiūra “Salomėja Nėris” 
platinasi gerai ir tik kelios li
ko neparduotos. Taipgi bro
šiūra iš Trečiojo Amerikos 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimo bus gauta greitoj at
eityj. Kadangi ateina apie 
15 kopijų, tai nutarta dau
giau užsakyti, kada pirmo
sios bus parduotos.

Sekretorius pranešė, 
buvo gautas laiškas nuo
nies, kviečiantis prisidėti prie 
Vilnies” šėrininkų suvažiavimo 
su ąuka. Kadangi laiškas 
buvo suvėluotas ant susirinki
mo, tai valdyba paskyrė iš 
iždo $5.00 ir draugai surinko 
$20. Tokiu būdu mūsų kuo
pa pasveikino Vilnies suvažia
vimą su $25. Susirinkimas 
valdybos ž^gį užgyrė.

Susirinkime buvo iškeltas, 
sumanymas išrinkti • vieną ar 
daugiau draugų į bendrą To
ronto ' Lietuvių Organizacijų 
Komisiją, kuri rūpinasi pirki
mu r žemes sklypo prie ežero 
ar upelio, kkd būtų tinkamas 
maudynėms, piknikams ir va
sarnamiams statyti. Išrinktas 
V. KStrazevičius.

Susirinkimas ntftarė, kad 
vasaros metu susirinkimai bū
tų laikomi pirmadienį vaka
rais. Reporteris.

Operetę “Laima”- Perstatė 
Tikrai Puikiai, Syeikintinąi

Sužinojus, kad Detroito Ai
do Choras ruošiasi perstatyti 
operetę “Laimą,’'’ laukiau ne
kantriai gegužės 25 d., ir su
sitarę su grupe chicagiečių 
nuvažiavome į Detroitą, kad 
-•dalyvauti jų perstatyme ope
retės “Laima.”

Scenai atsidarius, nekan
triai laukiau, kad sekti ne 
Vien patį aktą,' bet kaip . bus 
vaidylų atliktos rolės. Tikrai 
iš karto nustebau, o paskui 
pradėjau džiaugsmingai sekti 
lošėjų judesį ir žodžių išta
rimą. Rašysiu bešališkai', tik 
taip, kaip man atrodė vaidi-' 
nimąs.

Dabar apie * lošėjus.
Betina (tai'pati Laima). 

Jos rolėje lošė Birutė Palevi- 
čiūtė. Jauna, grakšti ir ža
vinti mergaitė. Bet' ji dar 
gražesnė ir puikesnė pasiro
dė, kuomet pasirodė scenoje. 
Ir kiek iš kitų sužinojau, ?tai 
ji pirmą kartą sqenoje pasiro
dė. Bet ji atliko savo rolę5* ne 
kaip naujokė, bet kaip vetera
nė scenoj. Jei autorius veikalo 
ją būtų matęs, tai neabejoju, 
kad būtų pajutęs, kad rašyda
mas “Laimą” kaip tik ir taikė 
Birutei Palevičiūtei, nes ji 
savo paręi^ą atliko daugiau 
•negu puikiai.

Birutės balsas irgi žavintis’ 
bet kaip jaunos mergaitės dar 
nėra tvirtaš, tad ko ręikęjo, 
tai garsiakalbio, kuris jos 
balsą būtų\ geriau perdavęs 
publikai.

Sveikinu Birutę už jos 
puikų ir grakštų atlikimą ro
lės. Linkiu dirbti ir ateityje, 
meno šakoje ir pakilti į aųkš- 
čiausį laipsnį artintų ratelyje.

Rolfus, ūkininko rolėje, 10- 
šė Alfonsas Rye. Jis labai 
atitiko savo rolei. Jo kalba 
aiški, judesiai tinkami, vargu 
kas būtų geijfau galėjęs tą ro
lę atlikti. Tai tikras charak
teris. • ..<<

Laurihas, XVII šimtmečio 
kunigaikštis, šioje rolėje buvo/ 
iRay L^bėn. Jis lošė ir dai
navo pilnoje šio žodžio pras- 
•mėje proiesionąliŠkai1.

Ray turi Ateityje dau
giau dalyvauti Scenoje ,o pa- 
silavinus. ėąvo, balsį, dažnai 
dainuoti solo, , nes jo balsas 
švarus, tvjrtaą ir žavintis, tai 
gamtos apdovanotas asmuo 
gražiu <balšu.

Fred ertas — kunigaikštis, 
Fiamentos vaikinas, šioje rolė
je buvo’Frank Price. Frank 
atliko tą rolę gana puikiai, 
tačiaūs, girdint jo balsą ir 'ma
tant jo artistiškus judesius ir 
gabumus, lengvai buvo gali
ma’ matyti ir j kušti, kad j ari 

^a rolė buvo per silpna. Jo

roles

Cho-

asmenybei, gabumui bei balso 
tvirtumui, kur kas būtų ge
riau atitikusi Pilypo rolė.

Fiamenta—Lauryno duktė— 
kunigaikštytė. (šioje lėlėje 
lošė Antoinette Daubaraitė. 
Ji savo rolę atliko neblogai, 
bet man atrodo, kad atvaiz- 
duojant kunigaikštytę, buvo 
per mažai išdidumo, kAs ku
nigaikščių. luomo j e prakti
kuojama.

Kiti lošėjai irgi savo 
atliko girtinai gerai .

Dabar apie patį Aido
rą. Daug kartų teko girdėti 
dainuojant Aido Chorą, 
niekuomet jis nesudainavo 
taip harinoningai ir žavinčiai, 
kaip šį kartą. Balsų suderi
nimas profesijonališkas. Ke
turi balsai, bet jie taip susi
lieja-, kad, rodos, net profesi- 
jonališki dainininkai geriau ir. 
skambiau negalėtų sudainuo- 
H. ' (

Ypatingai apima didžiausiu 
džiaugsmu, kuomet žinai, kad 
chore dainuoja Amerikos lie
tuvių jaunimas, kuris dirba 
dirbtuvėse ir kitur—raštinėse, 
ir tik nuliekamu laiku lavi
nasi dainų bei lošimų. Tai 
yra tik mylinti dainas grupė, 
o ne iš dainų daranti pfągy- 
venimą.

Yra tekę girdėti daugelyje 
kolonijų lietuvių chorus dai
nuojant, bet toli gražu jie ne
dygsta Detroito Aidų Chorui, 
pastarajam sūdainavimun. 
Manau, kad už tokį puikų su-, 
dainavimą daug kredito pri
klauso. choro mokytojui 
Stanley Altschuler.

Po perstatymo operetės 
“Laima” neiškenčiau nesikrei
pęs į aidiečius, kad jię atvyk
tų t sekantį rudenį* į Chicagą 
ir pradžiugintų Chicagos lie
tuvius savo ^talentingu lošimu, 
j^et čia priklausys nuo aidie- 
čių ir pačių Chicagos lietuvių 
organizacijų. r <

Bravo, .Detroito Aido Cho
ras, už jūsų tokį nepaprastai 
puikų pasirėdymą meno sri
tyje.

Beje, grįžtant į Chicagą 
' su bendrąkelėivėm.iš cKica- 
gietėmis, teiravaus, kaip joms 
patiko ai^jęčįų - .perstatymas 
operetės “Laima,” ir Visos iš- 

, t reiškė 'sjįyo ■: ...riMi ./panašiai,, 
kad, rodės, galiu ir už jas ('pa
sakyti x ąidiėčiai, nenustokite 
dirbę dailės Srityje, jūsų at
eitis didele ir graži Amerikos 
lietuvių tarpe!/ ■ /< z 

■ ' Juozas Kenstavičius.

bet
Pavasario sezonas ir gražus

v - --------- ;

BALTIMORE, MD

PIKNIKAS
RENGIA A.L.D.L.D. 25 KUOPA

Gera Muzika Gros šokiam

f

HARTFORD, CONN
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cri

i I

I 
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Chicago.~ Nuskendo vie
nas Didžiųjų Ežerų laivas 
Žuvo 1*1 žmonių.

x Jeruzalė. — Pogrindinių 
žydų bomba sprogdama nu
gąsdino anglus, bet nieko 
nekliudė. ' * •
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Šį Sekmadienį Įvyks 
DIENRAŠČIO LAISVE

Kardash Shore
EVERGREEN PARK, MD.

Sekmadienį, Birželio 8 June
Bušai išeis 11 vai. ryto ir 1 vai. «po pietų, nuo 

Lietuvių Salės ir nuo Russian Trinity Church —1725 
Fairmount Ave. ir 3122 Dillon St.

I

i i , ' , .. _k. ______________ X________  _ lt
. 1. n"i 1 ■' r ■■ - 1 ' s

k « ...................... * 4 • • •

PIKNIKAS
Bengia tietiivOs Sūnų ir Dukterų Draugija

Sekmadieni, Birželio 8 June
LIETUVI V PARKE

Sta. 24, Glaštonbury Line, E. Hartford

Pradžia 12 vai. dieną. Įžanga 35c.
GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

Turėjime Skanių Užkandžių ir Gerintų
Busas išeis nuo 155 Hungerford St., 1:30 v. die

ną. Visi nariarir pašaliniai kviečiami dalyvauti*.
\ ' /į — KOMITETAS.
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Elizabeth, N. J
Gražiai darbuojasi Milda 

žukienė (žmona Walterio Žu
ko, chorvedžio) Lietuvių 
Laisvės Radijo Klubo reikale. 
Ji, užbaigus dienos darbą (ei
na pareigas savo mamytės, 
Marės Stanelienės, grožio 
salione — Warinanco Beauty 
Salon, 184 Elmora Ave.), pa
siėmė su savimi L. L. R. Kl. 
blanką ir žengė į miestą, kur 
tikėjosi susitikti keletą drau
gų ir pakalbinti juos parem
ti Laisvės Radijo Klubo pro
gramas.

Užėjus į LDP Klubą, ji 
rado ten būrį gerų draugų, 
kurie neatsisakė pasirašyti 
ant blankos ir paremti finan
siškai. Suėjus su draugais A. 
Stripeika ir A. Skairiu, visi 
trys susitarė aplankyt keletą 
lietuviškų biznierių. Užėjo 
pas Louis Paulauską — stebi
si: gal ne toj vietoj, kad 
viskas kitaip atrodo, Daug 
permainų, įtaisyti nauji mo
derniški prietaisai ir kiti reik
menys prie 
kas nauja, 
mielu noru 
dolerius ir

Klubui ilgai gyvuoti.
Pas Paulauską ifžėję, visuo

met gausite malonų patarna
vimą ir galite pasirinkti vi
sokių gėrimų. Paulausko Bar 
& Grill antrašas yra:. 265 

.Second St., kampas Clark PI.
Ant blankos Milda surinko 

sekamai: Po $1 — Antanas 
Stripeika, Frank Visotskis, 
William Paulauskas, Joseph 
Kruger, Peter Poshkus, Frank 
Šiaulys, A. Skairius, Waller 
Bitis, Charlie Sabalaus, Leon 
Paszun.

Širdingai ačiū viršminėtiem 
prieteliam ir didelis ačiū Mil
dai ir jos bendradarbiams 
Stripeikai ir Skairiui už puikų 
pasidarbavimą. L. K.

GATVIŲ VALYTOJŲ 
STREIKAS ARGEN
TINOJE

LOS ANGELES, CAL

pa- 
nu- 

šiuo 
ne

Bar & Grill, vis- 
Louis Paulauskas 
tuoj davė penkis 
palinkėjo Radijo

Buenos Aires, Argentina. 
— Jau savaitė kai strei
kuoja gatvių valytojai Bue
nos Aires mieste, Argenti
nos sostinėje. Dabar val
džia pašaukė kariuomenę 
gatvėms valyti.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iŠ di

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

LI. PIANO TUNING &
REPAIRING CO,

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

GREEN STAR BAR & GRILL I
. LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. y
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

. Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

Šis bei Tas Apie
Mūsų Veikimą ir Ligonius

Jau antru kartu tenka nu
girsti, kad Kuvo susirgęs ir 
dar serga d. Petras Repečka, 
1015 E. 68th St., Inglewood. 
Nors liga nerodo didelio 
vojaus, bet labai žmogų 
vargino ir, kaip girdėt, 
metu jaučiasi prasčiau’, 
gu pirmiau, i

Drg. Repečka yra nuoširdus 
veikėjas Los Angeles lietuvių 
tarpe ir yra narys veik visų 
pažangiųjų organizacijų. Jis 
visados darbuojasi sulyg sa
vo geriausia išgale. Labai 
gaila mūsų gero draugo, kad 
taip įvyksta gyvenime. Lin
kiu gerai susveikti ir vėl ben
drai darbuotis.

Kalbant apie d. Repečką, 
negali pamiršti ir jo draugės 
ir sūnaus. Tai visa šeima vi
sados ir visur darbuojasi ir 
jų darbo vaisiai pasekmingi.

Draugė Karolina Repečkie- 
nė labai daug pasižymėjusi 
parengimų tikietų pardavinė
jime ir bendrai lietuvių tarpe 
plačiai žinoma.

Jų sūnus Harold energin
gas veikėjas LDS 205 lygoj ir 
aukštą mokslą baigęs jaunuo
lis, karo veteranas ir malonus 
jaunas draugas.

Girdėjau, kad automobilio 
nelaime^ sužeisti draugai 
Alekas ir Julia Rudaičiai. Lin
kiu gerai susveikti. 

* * *
LLD 145 Kp. Susirinkimas
Birželio 1 d. įvyko LLD 145 

kuopos susirinkimas, ir malo
nu pažymėti, kad nariai skait
lingai lanko susirinkimus ir 
veik kiekvieną susirinkimą šį 
bei tą naujo sumano plates
niam veikimui. Į kuopą įsto
jo vienas naujas narys, Jonas 
Robinsonas, ir persikėlė iš San 
Francisco kuopos narė Ona 
Aukštienė. Tai malonu, kad 
kuopa narių skaičium vis au
ga. Dabar turi veik 100 na
rių, pilnai užsimokėjusių už 
1947 metus, ir virš porą de- 
sėtkų dar nemokėjusių duok
lių už 1947 m., bet su laiku, 
tikimės, visi nariai pasimokęs 
savo duokles ir kuopa bus 
garbės kuopų tarpe.

LLD 145 kp. pateikia naują 
sumanymą, kad reikalinga 
mums turėti nors kartą į mė
nesį Los Angeles žinių, Sky-

rių Vilnyj ar Laisvėj, 
sumanymui kuopos nariai prie
lankiai pritaria ir išrinko ko
misiją prie kuopos valdybos. 
Bus dedamos pastangos, kad 
tarimas būtų įgyvendintas.

Kuopos valdyba aplaikė di
delį skaičių naujos literatū
ros, išleistos Amerikos De
mokratinių Lietuvių Centro, 
“Už Taiką ir Laisvę.” Tai 
puikaus formato žurnaliukas, 
jame telpa daug įdomių raš
tų. Kaina ;tik 10c. Kuopa 
nutarė ‘paskleisti tą • žurna
liuką plačiausiai, kaip galima, 
tarpe Savo, kolonijos lietuvių.

Taipgi paduotas sumanymas 
surengti draugišką išvažiavi
mą miesto parke su pietumis 
ir žaislais. Kad darbas būtų 
pasekmingesnis, nutarė ben
drai dirbti su Lietuvių Mote
rų Apšvietus Kliubo narėmis. 
Teko nugirsti, kad Moterų 
Kliubas tokį pakvietimą pri
ėmė ir, galima tikėtis, liepos 
mėnesį turėsime puikų išva
žiavimą.

Kadangi neseniai lankėsi 
draugai Mizaros iš Brooklyn© 
ir LLD 145 kp. ir Moterų 
Apšvietos Kliubas turėjom 
jiems surengę prakalbas, tai 
susirinkime komisijos raportas 
rodė, kad abiejų organizacijų 
vardu buvo sukelta $108.00 
dienraščiui Laisvei. Taipgi 
daugelis asmenų pasipirko na
mo ir 
sąrašas 
duotas, 
spręsti,
gavo virš poros šimtų dolerių 
nuo Los Angeles lietuvių. 
Kuopos valdyba ir komisija 
širdingai dėkoja aukotojams 
už paramą Laisvei.

Kuopos valdyba ragina 
tuos' narius, kurie dar nėra 
n^okėję duoklių už 1947 me
tus, kad kitą susirinkimą, 
liepos 6 d., atvykę užsimokė
tų ir būtų pagerbti nariai.

Girdėjau, kad LLD 145 kp. 
užrašų raštininkas J D. Da
vis su savo drauge vyksta 
svečiuotis į p Detroitą porai 
mėnesių. Laimingos kelionės, 
malonūs draugai! 

* * *
Klaidos Pataisymas

Draugų Mizarų prakalbose 
buvo renkamos laukos. -Pora 
draugų pastebėjo, kad yra 
padaryta klaida užrašant au
kas. Peržiūrėjus užrašus pa
sirodė, kad pastaba 
ir klaidas pataisome. 
Marė Pupiai aukojo 
buvo pažymėta tik
G. A. Bernotų auka $2.00, 
o buvo pažymėta tik $L00. 
Ačiū, draugai, už pastabą ir 
atleiskite už klaidą.

Tam

laikraščio šėrų, kurių, 
komisijai nebuvo pri-

Bet iš visko galima 
kad Laisvės įstaiga

Parengi-
virš

da-
pa-

HELF WANTED—MAIjE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED- MALE
REIKALINGI VYRAI

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniaotas Graborias
Liūdėsio valandoj’e kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dofanal

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
.T1,1 Į'.'if^",7 r’7 f ■ ............ . .. c! L’į-

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

Tel. SOuth 8-5589

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves

1113 Mt Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA

Telefoną* Poplar 4110

CHARLES J. ROMAN
# (RA»fANAUSKAB) .

Laidotuvių 
Direktorius

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily), Penktaxl., Ritz. 0, 1947

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Liūdėsio valandoj Kreip
kitės 'prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu jr kainomis 
būsite patenkinti.

Matthew A. 
BUYAŲSKAS

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

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

Apie Los Angeles 
Menininkus it* Chorą i -i ■ *

Dar neseniai1 Įjralėidom ne
mažą Lietuvių; Choro- koncer
tą, ir šaunų balių,
mas davė gero pelno 
$167.

Praleidę tą parengimą, 
bar dainininkai nutarė
imti vakacijas iki rugsėjo 1 

^d. ir per tą laiką choro ko
misija su valdyba darys pla
nus, kaip būtų galima 'pra
dėti veikimą pradžioj ru
dens. Taipgi choro valdyba 
bandys imtis už darbo, kad 
įtraukus LDS 205 lygos na
rius į chorą ir kad jaunų 
žmonių spėkos .imtų pirmeny
bę. Mes tikimės, kad ten ran
dasi didelis skaičius jaunų 
žmonių, kurie labai tinkami 
būti ne tik aktoriais, bet taip
gi gali gerai dainuoti.

Todėl, kaip baigsis saulėto
ji1 vasara, tai galėsime Vėl 
atydžiai stoti, į meno darbą 
ir dirbti bendrai su naujomis 
spėkomis per žiemos sezoną.

Dabar choro muzikos komi
sija ir valdyba susirūpinus 
gauti tinkamas ir nedideles 
operetes, ar muzikalį veikalą, 
kad sekamą sezoną galėtume 
pradėti pasekmingai mokytis 
dainų ir vaidybos. ,

Pereitą kartą rašant apie 
choro koncertą praleistas ne
paminėtas mūsų choro geras 
rėmėjas d. George Chesnovi- 
chius. Jis turi rakandų iš- 
dirbimo vietą ant 11213 Šo. 
Broadway ir "kiekvieną mūsų 
parengimą paremia — duoda 
kokį rakandų daiktelį,
choro koncertui davė jo pa
ties 
stool).
rui gražaus pelno. Choras la
bai dėkingas jam už labai 
gražią auką! Atleiskite, Jkad 
buvo praleista nepaminėta.

x Alvinas. . .
* * *

Turėsime LDŠ Išvažiavimą .
’ Dar kartą primename Los 

Angeles ir apielinkės lietu
viams, kad birželio (šio men.) 
22 d., pradedant nuo 10 vai. 
ryto, turėsime didelį išvažia
vimą Arroyo Seco Parke, lie
tuviams gerai žinomoj vietoj. 
Ten bus žaislų ir dainų, o nuo 
1 vai. popiet bus duodami 
pietūs su geru patarnavimu 
prie stalų. Rengia LDS dvi 
kuopos. .Visus kviečiame da
lyvauti. - Kvieslys.

VIRŠŲ UŽBAIGTAI 
PATYRĘ PRIE ŠVINO 

Moderninis Fabrikas 
AUKŠČIAUSIA MOKESTIS 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI

KREIPKITĖS
CITY TANK CORP., INC

PLANT SUPERINTENDENT 
53—09 97TH PLACE 

CORONA, L. I.

n* ž

REIKALINGI
TROKŲ MECHANIKAI

Patyrę Prie Diesel ir Gas
Geros Darbo Sąlygos ir Alga

Kreipkitės j Mr. Gosselin

Roger - Sherman Transfer Co.
469 Connecticut Blvd. East Hartford, Ctthn. #

(is«)

So. Boston, Mass.
Reikalingas APVALYTOJAS ir PEČKURYS 

Turkiškai PfrCiai. Kreipkite* j 
TEITELBAUM. 29 MORRELL ST. S.

BROOKLYN, N. Y. 
___________________________ «w>

Ir

gamintą kėdę (foot
Jo dovana davė cho-

SVARBUS PRANEŠIMAS
Visiems Pažangiąją Lietuvių 
Tarybos (PLT) Nariams bei 
Visoms Pažangioms Organiza
cijoms Naujojoje Anglijoje
Jau laikas veikti! Jau lai

kas pradėti rimtą darbą! Jau 
laikas keltis iš miego. Ir jau 
laikas turėti visos Naujosios 
Anglijoj PLT narių bei orga
nizacijų vieną ’ bendrą suva
žiavimą. Todėl yra nutarta 
per PLT Vykdomąjį Komitetą 
šaukti visų PLT skyrių bei 
visų pažangiųjų orgAnizacijų 
bendrą suvažiavimą, kuris tu
rės įvykti sekmadienį, June 
(birž.) 15 d., 
W. Broadway, 
Mass. Pradžia 
11 vai. ryte.

Būtinai PLT
parinktieji delegatai pribūki
te šiuo paskirtu laiku. • Kon
ferencija bus labai svarai!

PLT Vykdomojo 
Komiteto Sekretorius,

F. Bk Kubilius.

DIRBTI VIDUJ .

OKINAWOJE

1947 m., 318
So. Boston, 

ausirinkimo—

komitetai ar

teisinga, 
Jonas ir 
$5.0.0, o 

$2.00;

Easton, Pa
PRANEŠIMAI

Jo-

J. J. KAŠK1AUČ1US, M. D. I 
580 Summer Avęnue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboIdt 2-7964

'HiioiiHiiiiiiniuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiHiiiHiuiiiM

Fotografas
Traukiu paveikslus fatnilijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. ; 
Iš seny padarau 
naujus paveiks- < 
lūs ir krajavus/| 
sudarau su ame-|w 
Hkoniškais. Rėkw 
Italui esant hpB 
padidinu tokid> 
dydžio, kokio pa-W 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom,

Kąmuas Broadway ir Stono Avė. 
i>tle Chauncey; St., Broadway Lino 

' JONAS STORES .
S12 MaHon Št.,1 Brftbldyn,

Tel. GLenmore 5-6191 ,

Drs. Stenger & Stenger
' Optometrists . ' j 

394-398 Broadway.
Brooklyn* N. Y.

Tel. SI. 2-8842 ,. I

Transportacija apmokėta
GELEŽIES DARBININKAI

(Pastiprinimam)
ELEKTROS LAIDININKAI 

(Dėl Smarkios Srovės)

Vien tik Pirmos Klases
Patyrimu

Amžiaus — 21 iki 49
Turi turėti gimimo {rodymus.

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

George A. Gardner,

QUY F. ATKINSON CO.
IR

•j. A. JONES CONST. CO.

*>■ • • -s

Pas N. Y. State Employment 
Service. X

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

BRIDGEPORT, CONN.
Atydai LDS ir LLD kūdpų ^na

riams! Birželio 8 d., apie 7 Va. v., 
po LDS susirinkimo reikalų užbai-, 
gimo, M. Arisonas skaitys ? paskai
tą parašytą dr. Kaškiaučiaus apie 
Gyvenimo Persivertimą. Labai inte- 
resihga išklausyti nariams ir pašali
niams, tad kviečiame dalyvauti. 
Sekmadienį, birž. 15 d., abiejų virš- 
minėtų kuopų įvyks smagus pikni
kas, Gynovich Grove, 130 Fairview 
Ave.. Ext. D. M. Šolomskas iš New 
Yorko, pasakys prakalbą šių dienų 
reikalais. Al Weavers orkestrą gros 
šokiam. Svečių žada būt iš toli ir 
arti. Visiems užtikpnam smagų lai
ką. Kviečiam dalyvauti.—J. J. Moc- 
kaitis. (129-13Ū)

MONTELLO* MASS.
LLD 6 kp. rengia metinį pikniką 

Lietuvių Taut. Namo Parke, 
Keswick Rd. įvyks birželio 8 a., 
dieną, bus ir muzikalė programa, 

gerų valgių ir gėrimų.
. — Kviečia Rengimo 

(129-130).

ant
, 1 V.,

Turėsime c-' 
Įžanga veltui. 
Komitetas.

WORCESTER, MASS.
iMVžėlib 8 d, Olympia Parkie 

įvyks svarbus piknikas, kurį rengia 
Tarptautinės pažangios organizaci
jos, spaudos paramai. , Prašome da
lyvauti. (129-130)

WASHINGTON* PA/
LLD 236 kp. rengia draugišką pa- 

rę pas M. Yanavičienę, 40 McAdam 
Ave., 8 d. birželio. Komitetas kvie
čia visus draugus, vietinius ir iš 
apylinkes dalyvautu Malonėkite vi
si būti. — Kom. (129-130)Kom. (129-130)

WORCESTER, MASS.
LLD Moterų 155 kp. šusirinkihias 

įvyks birželio 8 d., 7:30 v. v. Liet, 
salėje, '29 Endicott St. Malonėkite 
visos narės dalyvauti ir naujų narių 
atsivesti, yra svarbių reikalų aptar
ti. — A. W. (129-130)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 8 d.t 10:30 vai. ryto. 29 En* 
dicott St. Draugai, *yra svarbių da
lykų aptarti kaip tai, Laisvas nau
dai piknikas, kuris įvyks liepos 4 d., 
Mayntrde. • Būkite visi* — J. M- LU-
kas, sekr.

Birželio 3 d. pasimirė 
nhs BaČkis, 50 metų amžiaus. 
Jis gyveno 34 South Locust 
St., Eistone. Sirgo širdies li
ga. Kaštone jis išgyveno apie 
34 metUs.z Velionis buvo na
rys Eaštoho Lietuvių Piliečių 
Kliubo. Paliko žmoną, Al
bertiną.

Laidotuvės bus birž. 7 d., 
2 :30 P. M., iš, Katiftis Fune
ral Home, 2101 Northamp
ton St., Eastone. Palaidotas 
bits Eastono kapinėse.

R—t er is.

REIKALINGI LYDYTOJAI

GERA ALGA IR VIRŠLAIKIAI
Mes sutinkame išmokinti keletft rinktinių 
vyrų amato su proga nuolatiniarh darttbi 
ir užtikrintai ateičiai. Valandos 7 A. M.

iki 6 F. M.
5 Dienų Savaite 

Krėipkites j Employment Afiša 
THE G ANI> O MANUFACTURING 

COMPANY
138 Winchester Avenue, 

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

(181)

REIKALINGAS D AI LYD®
9 vai. | Dieną; 5 Dienas | Sąvaitę 

KbeipkitSs:
M. SHAPIRO & SON
CONSTRUCTION CO., IN<C.

2278 Corbin Ave., New Britain, Conn.
Phone New Britain 7249. ■

(1st)

jO

Kairieji Kontroliuoja Italijos 
Darbo Unijų Sąjungą

Florencija, Italija. — Su
važiavime italų Generales 
Darbo Unijų Konfederaci
jos (sąjungos) krikščionys 
demokratai piršo taip pa
keisti tos " organizacijos 
konstituciją, kad būtų už
draustą streikuoti dėl poli
tinių tikslų. Krikščionys de
mokratai siūlė naudoti 
Streikus tik medžiaginiams 
reikalams.

Visų pirm,a jiems atsakė 
kairiojo sparno socialistas 
Fernando Santi. Jis pareiš
kė, jog streikai taip pat 
gali būti vartojami jaunu
tė! Italijos laisvai ginti. 
2,500 suvažiavimo delegatų, 
apart krikščionių demokra
tų, pakilo ir karštai svei
kino Santio pareiškimą.

Krikščionys demokratai 
bijo, kad visuotinas strei
kas gali’ būti panaudotas 
nuvertimui k a t a 1 ikiškos 
premjero de Gasperio vai-

džios. \
Komunistai pasiūlė suda

ryt ,Unijų- Konfederacijos 
vadovybę proporcionaliai* 
pagal socialistų, komunis
tų, krikščionių demokratų 
ir kitų narių skaičių. Ko* 
munistai savo pusėje turi 
daugumą Konfederacijos 
narių.

Scranton ir į 
Wilkes-Barre, Pa. j 

šiuomi pranešame visuome- / 
nei, kad Liet. Literatūros Dr- 
jos 12-ta Apskritis rengia di* 
delį pikniką liepos (July) 27 
d., Rocky Glen Parke. Ta 
vieta yra tarp Scranton it. į 
Wilkės-Barre. Bilietas $1.00, 
ir už tą dolerį bus duodam i 
vAlgyb ir gert.

Minėtofe. apylinkės organiza* 
cijij prašome nieko nerengti \ 
ir jų narius kviečiame į mū-* 
sų pikniką.' 
' (130*132)
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Teresa Wright ir Ray Milland fimoje “The Imper
fect Lady,” Paramount Teatre, New Yorke. Tre

čiadienį pradėjo ketvirtą ir paskutinę savaitę.

trc-
Jonas Klebonas, Brooklyn,

Pažusis,ma

niui

lankėsi Brooldyne

patsai Kli1-

į mūsų
nariai-

praėjusi 
Rodė Jur

is tenai bū
tos filmos

iz

mMMHVRW''

fe'/

•J

Thomas Jefferson mokyklos 
studentai pradėjo Jungtinių 
Tautų savaitę su paradu ir 
masiniu mitingu.

j,.--------------------——1 -------------------ji h.........................................
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.      .i ii Iii,.,,y u . l— „„.lu

Viena Valanda—-Virš 
100,000 Parašų

Viena valanda praėjusį 
Čiadienį, New Yorko majoro 
O’Dwyer paskelbtą VETO 
DIENĄ, New Yorko CIO uni- 
jistai surinko virš šimtą tūks
tančių parašų. Pirmą petici
ją pirmas pasirašė majoras 
O’Dwyer.

Peticija reikalauja, kad 
prez. Trumanas atmestų 
Taft-Hartley bilių.

Pasirašydamas peticiją,
joras pareiškė Arthur’ui Os- 
man’ui, CIO Wholesale 
Warehouse Workers Unijos 
Lokalo 65-to prezidentui: 
“Jeigu tas (Taft-Hartley) bi- 
lius būtų pasirašytas, mes bū
tume atmesti atgal į tokią pa
dėtį, kokia buvo 1929 m.”

Peticijų kampaniją pravedė 
minėtasis ir penki departmen- 
tinių krautuvių unijos loka- 
lai, keli tūkstančiai darbinin
kų paaukojo savo pietų laiką 
rinkimui parašų.

Laisvės skaitytoją Frank 
Bush , aplankė jo brolio duktė 
Mrs. Bush Hurst iš * Barre 
Plains, Mass. Buvo atvažia
vusi sutvarkyti nejudomą tur- 

,. tą ir pasimatyti su savo dė
de. Bet dėl trūkumo laiko 
daug liko neatlankytų gimi
nių ir draugų. O labiausiai 
ilgėjosi savo trijų pusbrolių 
brooklyniečių, per ilgą laiką 
jų nematė. Bet tikisi artimo
je ateityje vėl lankytis ir pa
simatyti su visais.

- ; Jos dėdė dėkingas už at- 
lankymą. Jis prašė dažniau 
atlankyti . ir velija laimingos 
kloties.

Užmokestis už Akį
/

8 vakare

F

t

fe- *

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

s

7W

Frank Givis

iy

fe

IU Ką Tik Jūs Pirkaite, Stebėsitės Kainu Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
vagys

drauge, tu- 
tokia ilgą

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

t 
r

verty-
S.

girdisi 
jautriai,

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

Valandos:
Penktadieniais Uždaryta

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės ' » 
nužemintom kainom.

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

Kiekvieną šeštadieni įvyksta, puota, pasivaišinimas bei parf. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. x

1 Šalę išnuomuojarne dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
. žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

'■ Valdinis Housing Expediter 
rt leido statyti 39 aukštų komer

cinę pastatą tarp Madison ir 
• Park Avės.' ir 47th ir 48th 

Sts., New Yorke. Leidę būk

karto jmokėti $750, o paskui

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

Repairing & Upholstering
* / - ’

Bar Varnishing, Carpenter 
Work

, 701 Grand St., arti Graham Ave.,♦ Brooklyn.
_— . .—...... ... ....... ........ —.... .—g

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas '
306 UNION AVENUE

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETOS 60c.
Iš 54ų patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ 
x8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

et Wf.it

f-
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Yra sakoma: “akiš už akį.” 
Brooklynietis Tesoriero irgi 
nuteistas užmokėti už akį 16- 
kos metų vaikinėliui Nicholas 
Manfredi, tik ne akimi, o mo
kėti pinigais. Priteisė iš

kas mėnuo po $40 iki sumo
kės $3,500.

.Tesoriero, 27 m., gyvenąs 
171 Classon Avė., prisipaži
nęs oriniu šautuvu šovęs į 
Manfredi iš pykčio už jų ir jo 
draugų triukšmavimą žai
džiant sviediniu. Vaikinėlis 
nuo to oro šūvio prarado akį. 
Manfredi gyvena 497 De 
Kalb Avė.

Sts., New Yorke. Leidę būk 
tikslu mažinti nedarbą sunkių
jų pastatų darbo srityje. Bet 
tuo patimi iš to ploto išmes 
virš 300 gyventojų ir biznio 
įtaigų.

DIDŽIULIS PAVASARINIS

PIKNIKAS
R: » * i ,

’ Dariaus ir Girėno Paminėjimui Keturiolikos Metų 
' Sukakties Nuo Skridimo

• •

Šeštadienį, Birželio-June 7 d. 
1947

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

* Pradžia 2 valandą popiet. Įžanga 60 centų
ŠOKIAM GROS ANTANO PAVIDIS ORKESTRAS 

t • 1 ’ i . ' --

Bus ir Kalbų. Visus ir Visas Nuoširdžiai Prašome 
atsilankyti.

PIKNIKĄ RUOŠIA KELETOS BROOKLYNO 
DIDŽIŲJŲ DRAUGIJŲ ATSTOVAI IR 

PAMINKLUI STATYTI KOMITETAS.«

Lietuvių Laisves Radio 
Klubo Reikale

Prašome pasiklausyti šį sek
madienį, birželio 8 d., 10:30 
vai. ryto, Lietuvių Laisvės Ra
dijo Klubo programos iš sto
ties WBYN, 1430 klc. Tiki
mės, kad būsite patenkinti su 
gražia lietuviška programa.

Pastaruoju laiku 
Radijo Klubą -įstojo 
rėmėjai sekami:

Po $10: Frances
Maspeth, N. Y., LLD 2 Ap
skritis. . i

Po $5 Adelė Kalakauskie- 
nė, Brooklyn, J. ir Helen Mur- 
mokas, Brooklyn, Kazys Gry
bas, Brooklyn, Leo Nikvidavi- 
čius, LDS 33 kp., Elizabeth, ( 
N. J.

Filma iš Meno Festivalio 
Vertinga Dokumentališkai 
ir Įdomi Pažiūrėti

Gegužės 29-tos vakarą, Pi
liečių Kliubo salėje, Brookly- 
ne, pirmu kartu rodė filmą 
iš Lietuvių Meno ir Kultūros 
Festivalio, įvykusio 
rudenį, Chicagoje. 
gis Klimas, vienas 
vusių filmuotojų, 
gamintojas.

Įvade į filmą,
mas įspėja, kad lai žiūrėtojai 
nesitiki pamatyti viso festiva
lio neigi matomosios dalies 
hollywoodisko tobulumo, nes 
imta paprastose salėse. Jmta 
ne aktoriams prisitaikant prie 
kameros, bet filmuotojui su 
kamera turint gaudyti akto
rius po sceną.

Tačiau reikia pripažinti, jog 
filmoje yra daug kas geriau, 
negu daleistum klausantis 
filmininko įspėjimo. Daug 
geriau, negu tikėjausi iš mė
gėju filmininko, turėjusio fil
muoti tokiose pripuolamose 
sąlygose.

Tiesa, kai kurių dainininkų, 
aktorių spėta pagauti tik pa
skutinis riktelėjimas ir po to 
sekęs griausmingas publikos 
plojime. Tiesa, kad silpnoje 
ant estrados šviesoje ne kiek
vienas veidas išėjo smulkme- 
ningai aiškus. Vienok kiek
vienas iš man matytų, pažįs
tamų žmonių išėję pakanka
mai pažįstamais. Tad dalei- 
džiu, kad ir man riepažįsta- 
mieji turėjo išeiti į save pa
našiais. Bet buvo labai įdomu 
pamatyti, kaip jie atrodo, ir 
išgirsti, kaip jų balsai ar mu
zika girdisi. < .

Aišku, kiekvieno ^dalyvio 
užrekorduota tik dalelytė 
veiklos dar ir dėl to, kad 
festivalyje veiksmai v/ko per 
virš savaitę, po keletą valan
dų kas vakarą, 6 filmą negi 
rodysi per savaitę. O visgi ir

Po $1: S. Barkus, Morta 
Nečiunskienė, brooklyniečiai.

Širdingai dėkojame už gra
žią paramą mūsų Radijo Klu
bui.

Kurie norite pranešti apie 
vestuves, gimtadienius ar bile 
įvykius, malonėkite kreiptis į 
Radijo Klubo sekretorę Lilli
an Belte, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y., arba rašy
kite į Lithuanian Liberty Ra
dio Club, 427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Nepamirškite pasiklausyt šį 
sekmadienio rytą, 10:30 vai., 
1430 klc. LLR Kl.

tos atplaišėlės parodo mums 
ir paliks ateičiai, kokių mes 
jau turime meno jėgų ir kokiu 
milžinišku nuoveikiu buvo tas 
festivalis. •«.

Neatsimenu visų dalyvių ■— 
užrašų nevedžiau. Tačiau kai 
kurie punktai1 tokie gražūs 
buvę ir pavykę gerai užregis
truoti filmoje, jbg, kartą ma
čius, stovi akyse.

Imkim kad ir Ciceros Mo
terų Chorą. Visos uniformo
je ir taip gražioje pozoje su
sirikiavusios, savo veiksmu- 
daina intensyviai persiėmu- 
sios, nepaprastai maloniai ir 
harmoningai dainuoja, jog 
rodos lyg jos būtų ne iš čia, ne 
iš inūsų eilių. Džiaugsmu ne
sitveri, kuomet atsimeni, jog 
tai mūs pačių mamytės, eili
nės šeimininkės ir darbinin
kės tokią grožę sukūrė. Ir 
mintį perlieja dėkingumo 
banga tai organizacijai, kuri 
akstiną tą grožę kurti-r-Lie- 
tuvių Meno Sąjungai, muzi
kos paruošė jams, mokyto
jams . Tuo patimi pajuntame 
esą skolingi ir tam, kas fes
tivalį u žre kortavo filmoje. 
žodžiu to visko nepasakysi, 
neparodysi.

Panašus šiltas* jausmas ir 
lakios mintys užvaldo žiūro
vą Piatant daugelį kitų fes
tivalio dalyvių. Būtinai rei
kėtų visiems pamatyti filmą,v 
reikėtų suruošti jos rodymą 
desėtkuose vietų.

Įspūdingai išėjęs ir Kensta-; 
vičienės su Abekiene duetas, 
dalis veiksmo > iš “Studento 
Princo.” Apygeriai matosi ir 
girdisi bent keli dainos ir mu
zikos solistai: Mineikiūtė, 
Ulinskaitė, Navickaitė, Bale- 
vičius iv tūli kiti, taipgi 
Newarko ir Hartfordo grupės. 
Matosi uniformuotas ir gražus 
Toronto Choras i keli kiti cho
rai — chicagiečiai ir iš toliau.

žodžiu,; gaunasi pilnoka 
įžvalga į tai, kuo buvo festi
valis.

Gražiai išėjęs atlankymas 
I Broniaus Vargšo kapo, Daly
vauja būrys iš kitur su vyku
sių menininkų ir chicagįečių 
publikos. Dienos šviesoje fil
muotas, visas vaizdas aiškus, 
žmonės pažįstami.

Gražiai, aiškiai 
Anelės Ventienės/ 
dramatiškai įdainuota “Never
kit pas kapą.” Daina dadėta 
jau po festivalio. ‘

Pabaigus festivalį rodyti, 
parodė Tar. Sąjungos filmą 
“No Greater Love,” vieną iš 
geriausių karo laiko filmų, 
greta įdomumo, turėjusią di
džios moralo kėlimui 
bės karo laiku.

Praeitomis šventėmis 
išnešę saugiąją;J šėpą su $25,- 
000 vertės brjįn?aiietų ir šiek 
tiek Jįeff Crain’o na-
mu. $0^Ž0^-ė8th Rd., Forest 
Hills

Aplankius Draugus 
Jakimavičius

Memorial . Day rytmetis. 
Dangus apsiniaukęs. Atrodo, 
kad reikėjo tupėti namie. O 
pavasariškas oras ragina iš
sprukti iš dulkėto miesto į 
laukus. Tik staiga durų var
pelis suskambėjo ir pasirodo 
mūsų susitartos kelionės drau
gai. Girdi, nors ir kuolais ly- 
,tų, vistiek važiuosime’. Ge
rai. Susėdome automobilin 
penki lietuviai “ex-argentinie- 
čiai” ir neriam tiesiog per vi
są Long Island., išilgai iki 
Gręenport.

Persikeliam laivu į Shelter 
Island. Graži,, kalnuota' sa
la, pasipuošusi visokiomis 
spalvomis, sudaro viliojantį 
reginį. /

Štai ir drgg- Jakimavičių 
namai, veik apsupti vaisme
džiais ir gėlėmis; Baltų aly
vų kvapsnys pasklidęs visame 
kieme. šeimininkai šneku
čiuojasi su kitais svečiais iš 
Woodhaven.

—Heilo ! Ar priimsite nak
vynėn ?

—Su mielu noru, — atsako 
drąugė Jakimavičienė.

Kokie malonūs žmonės! Ir 
sūnus gražius, rimtus užaugi
nę. Vyresnysis lanko teisių 
fakultetą, o jaunesnysis vidu
rinę mokyklą (high school). 
Abu kalba gražiai lietuviškai.

Pasidalinę įspūdžiais, va
žiuojam gėrėtis gamtos vaiz
dais. Pavažiavus ant kalnu- 
ko matosi dar dvi salos, šias 
tris salas jungia siauras ke
lias. Anot padavimų, šį ke
lią supylę indėnai.

Daug gražių pasakojimų te*- 
ko girdėti apie J^os salos bu
vusius gyveYitojaįs,, indėnus.

Pirmasis baltosios rasės 
žmogus, atvykęs šion salon, 
vardu Silvestro, buvęs indėnų 
maloniai priimta^ ir paskirtas 
buįi jų vadu? Jo kapas dar 
ir dabar tebėra aptvertas miš
ke.

Sekmadienio jrytą klausė
mės Laisvės radijo pusvalan
džio. Tyla užviešpatavo kam
baryje^ Stengėmės nepraleis
ti nei vieno žodžio.

Jau po pietų.; Laikas va
žiuoti namo. Draugai Jaki- 
mavičiai dar mus vaišina prieš 
išvažiuosiant. Sudainavus ke
letą lietuviškų, dainelių, drg! 
Jakimavičius . padarė mums, 
surpryzą, deklamuojant net 
visą Salomėjos Nėries poemą 
“Poema apie Staliną,” kuri 
buvo pačios poetės deklamuo
ta bendrame TSRS Aukščiau
sios Tarybos posėdyje. ' Išmo
kęs mintinai, drožia nesuklys- 
damas.

—-Na, kaip Jūs, 
rite laiko išmokti
poemą ?-e-stebimės mes.

—Aš * pamilai! Salomėjos 
Nėries eiles bei poemas, jos 
tokios reikšmingos, skaitant 
jas, kiekvienas įžodis įstringa 
širdin. Negaliu pamiršti,— 
atsako jis.

Viskas labai puiku, bet jąu 
artinasi vakaras, reikia va
žiuoti namo^, Atsisveikinę su 
maloniais šeimininkais, išva
žiavome.

Persikeliant laivu atgAl iš 
Shelter Island į Greenport, 
saulės spinduliai,. žaisdami jū
ros bangose, tarytum mums 
sale o: /h

Iki, pasimatymo!
■ ; ■ H. F. rt

Lazdos Galas
Užmišė Berniuką

George Murk, 13 m.,George Murk, 13 m., 35-25 
Crescent St., Astoria, tapo 
mirtingai užgautas atitrūku- 
sid bėisbolęs muštuko galo, jo 
draugui, su kuriuo jis sykiu 
žaidė, tyojant bolę. Smaili at- 
plaišk'a lyg durklu pervėrė 
kaklą. Matęs „ nelaimę kai
mynas su sužeistuoju nusku
bėjo į ligoninę, bet vaikas mi
rė pirm pasiekimo operacijos 
stalo

I LDS 3 Apskrities 
Pikniką?

Kitą sekmadienį, 15 d. bir
želio, Liberty Park, 340 
-Mitchell Ave., Linden, N. J., 
įvyks Lietuvių Darbinįnkų Su
sivienijimo Trečios Apskrities 
piknikas. Tai bus metinė 
LDS narių ių simpatikų šven
tė.

šiame piknike dainuos du 
chorai: Pirmyn Choras iš 
Great Neck, N. Y., vadovybėj 
Violet čypas,, ir Sietyno Cho
ras iš Newark, N. J., vado
vybė j ė Walter Žuko. Great 
Necko Choras po karinio lai
kotarpio pirmu kartu pasiro
dys New Jersey ir apylinkės 
lietuvių visuomenei. Atvyksta 
iš toji ir gerai organizuoti. 
Apie Sietyno Chorą mažai ką 
tereikia-sakyti, tai gražus bū
rys mylinčių dainą draugų ir 
draugių. Bus ir kalbėtojas.

Piknikų lankytojai įsitėmy- 
kite, kad atsitikime ir lietaus 
vistiek piknikas įvyks — yra 
gera pastogė nuo lietaus apsi
saugo!. Antano Pavidžio or
kestrą, visiem gerai žinoma, 
gros įvairius šokius. Ir bus 
proga susitikti daug gerų ir 
senų pažįstamų draugų ir 
draugių.

Tad prašome visų ^nuošir
džios paramos ir visų atsilan
kymo. Programa gera,—pa
siklausysite gražių dainų, ir 
kartu paremsite LDS trečią 
apskritį, kuri remia visuome
nės gerus ir naudingus darbo 
žmonių klasei darbus .

Apskrities Komitetas.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y. *
, p • •
Tel.UVergreen 7-6868

221 South 4th Street

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN^ 

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 

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

BAR & GRILL 
Lietuviška Alude 

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS 

Kanados z 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St., 

: Brooklyn 11, N. Y.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai

Ęarduodanii Labai Nužemintom. Kainom.
i . - . f

' Nepaprastai Žemom Kainom! , v
Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 

Branzalietai ir Špilkas. • 
( ’ Taipgi Lifiks- ir Pendants

FRANK OjyjS
75 Johnson Avė., hrloidyn, N1.’ Y 

te: žl

•W..

Laisvi (Liberty, Lith; Daily), Penktad., Biri. €, 1947




