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Pavasaris.
Pirmoji Krekždė.

Pas Mus ir pas Juos.
Rašo R. MIZARA

Pavasaris, pavasaris!
Amerikos lietuvių literatū

rinėje padangėje šį sezoną pir
mąja krekžde atplazdėjo Sta
sio Jasiliohio “PAVASARIŲ 
GODOS.“

Gražus supuolimas, ar ne?
Mūsų dainius mėgsta dai

nuoti apie pavasarį, savo kū
rinių rinkinį pavadino “Pava
sarių Godomis“ ir, štai, pir
momis pavasario dienomis 
skaitytojas gauna gražią, įdo
mią, turiningą knygą, kuri, 
lyg tas Mažvydo “Katekiz
mas,“ tarytum sakyte sako: 
imkit mane ir skaitykit!...

Nežinau, kada prisirengsiu 
pateikti išsamesnę šios knygos 
apžvalgą, — spėju, kiti tai 
anksčiau padarys.

šia proga tik trumpai pasi
sakau : “Pavasarių Godos“ 
daro itin malonaus įspūdžio 
savo technika.

Gi jų puslapiuose skaity
tojas ras įdomaus, patrauk
laus, nemažai žavinčio ir pa
mokinančio skaitymo.

Tai 256 puslapių knyga su 
dailiu viršeliu, P. Mockapetrio 
pieštu.

Beje, tai antras St. Jasilio- 
nio eilėraščių rinkinys — pir
masis, “Bešvintantis Rytas,“ 
pasirodęs 1936 m.

Abi knygas išleido dienraš
tis Laisvė, kuriai poetas per 
ilgus metus bendradarbiauja.
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Nedaug Amerikos lietuviai 
turi savo “originalių” poetų. 
Todėl bent kurio jų vieno kū
rinių pasirodymas paskyriame 
leidinyj sudaro nemažą nau
jieną.

Prieš porą metų Rojus Ži- 
<į£iūnas išleido savo “Daug 
Labų Dienų,“—lengvo, satyri
nio bei humoristinio turinio 
kūrinėlių rinkinys. Tai buvo 
ir tebėra kas tokio naujo, 
šviežio ir Įdomaus ir po šiai ; 
dienai tebejuokinančio skaity
toją.

Dabar, po St. Jasilionio tu
rėtų išstoti Jonas Ka.škaitis ir 
A. Dagilis, kuriedu nuolat ra
šo, bet kurių eilėraščiai tebė
ra pasisklaidę mūsų dienraš
čių puslapiuose, riesukaupti Į 
krūvą ir dėl to nesudarą ben
dros tų rašytojų darbų visu
mos. t

“Pavasarių Godos“ buvo iš
leistos iš aukšto 
prenumeratomis. „ 

Tik tokiu būdu 
Šiandien pas mus 
pasaulin paleisti knygose.

surinktomis

ir tegalima 
eilėraščiai

ir

t T

berods,

Ne visos srovės pajėgia 
tai padaryti.

Gal dėl to Kl. Jurgelionis 
ir Juozas Tysliava poeto 
plunksną padėjo į šalį.

Pas katalikus tik vienas 
Kmitas teturi didesnio pasise- 

• kimo, bet ir jo pastaroji apy
saka buvo išleista, 
prenumeratų keliu.

Andai Ant. Vaičiulaitis vie
šai hpdejavo savo vienminčių 

' * rašytojų padėtį.
Pastaruoju metu pribuvo 

Amerikon nemažai poetų at> 
. bėgėlių, ir jie nebežino, ką 

daryti su‘savo kūriniais: nėra 
kas juos pasaulin išleidžia; 
nėra kas juos ir skaito.

Girdėjau, 
Darbininko 
prieš d ve j is

* dėta rinkti 
čio eilėraščiai, bet 
nigu jiems išleisti.

Tik progresyvėje visuome
nėje yra žmonių, įvertinančių 
grožinę literatūrą ir jos kū
rėjus.
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jog klerikalų 
spaustuvėje 
metus 
Jurgio

jau 
buvo pra- 
Baltrušai- 
neturi pi-

į s

Stasys Jasilionis — mylimas 
ir gerbiamas darbo žmonių ly
rikas. Dėlto, kai tik buvo vi
suomenė paraginta užsisaky
ti “Pavasarių Godas“ 
padarė be ilgesnio delsimo.

ji tai

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

PROF. AL. EINŠTEINAS 
LYGINA H. WALLACE^ 
PREZ. ROOSEVELTUI
Sako, Tik Tokie Žmonės, kaip Henry Wallace, Tegali Ap
saugot nuo Pragaištingos Padėties Šioj Šalyj ir Užsienyj

sako Einšteinas.
Einšteinas savo į- 
į naują Wallace’o 
“.Toward World 
(Link Pasaulinės' 
rašo:

New York. — Albertas 
Einstein, vienas didžiausių 
pasaulio mokslininkų, re
mia Henrio Wallace’o poli
tiką taikai išlaikyti. Wal
lace, trečiosios partijos 
kandidatas į Jungt. Valsti
jų prezidentus, yra “žmo
gus, kuris gali išgelbėti mus 
nuo pavojingai gręsiančios 
naminės ir tarptautinės pa
dėties,”

Prof, 
žangoje 
knygą 
Peace” 
Taikos)

“Tik tokie žmonės (kaip 
Wallace), kurie neužsiima 
pigiu kasdieniniu politika
vimu ir kurie neieško sau 
naudos, tegali mus apsau
goti nuo gręsmingų viduji
niu ir užsieninių pavojų. 
Tokie žmonės buvo Roose- 
veltas ir Wilkie; toks žmo
gus yra ir Henry Wallace.”

Ši Wallace’o knyga bus 
išleista balandžio 15 d. Jos 
rankraštį perskaitęs, Einš
teinas sako:

“Ši knyga yra aiški, tei
singa ir nemandraujanti — 
toks yra ir jos autorius. Jei
gu jūs ją skaitysite atydžiai 

■ ir be prietarų, o bešališkai, 
tai sutiksite,su pamatiniais 
jos dėsniais — bent aš tik-

Atsidarė Čiang Kai- 
Šeko neva Seimas

Nanking, Chinija. —Ko
vo 29 d. atsidarė neva 
steigiamasis Chinijos sei
mas. Jo dauguma susideda 
faktinai iš nerinktų, bet 
prezidento Čiang Kai-šeko 
paskirtų tautininkų atsto
vų. Dėl svieto akių čiangas 
priima ir tūlus vadinamus 
“demokratinius socialistus” 
ir jauna-chinus, kurių net 
vardai nebuvo paskelbti ne^ 
va seimo rinkimuose.

“"Seimą” atidarydamas, 
Čiangas pabrėžė, kad vy
riausias jo tikslas yra “nu
slopinti komunistų sukili
mą.”

Jersey City, N. J. — At
simušus prekiniam trauki
niui į stovintį kitą prekinį 
traukinį, du jų darbininkai 
tapo užmušti ir du sužeisti.

SENATORIUS PRIEŠ LĖŠAS
PARAPIJŲ MOKYKLOM

Washington. — Republi- 
konas senatorius F. C. Don
nell griežtai pasipriešino 
sumanymui, kuris siūlo pa

Knyga prenumeratoriams 
jau siuntinėjama. Kai ją 
gaus, kiekvienas skaitys ir 
džiaugsis!

Nėprenumeravusieji geidžią 
knygą įsigyti, teprisiunčia 
Laisvei vieną dolerį—gaus.
• “Pavasarių Godų“ autoriui 
tariu: Gyvuok, Stasy!

tai taip ją galiu suprastį.”
Moksliniai Einšteino ty

rinėjimai per 40 metų pa
dėjo pamatus atominės jė
gos atradimui. Einšteinas 
sielojasi, kad atominė jėga 
dabar taikoma tik karui ir 
naikinimui, o ne gyvenimo 
reikalams.

Cigaretai New Jersey Taip 
Pat Bus Aptaksuoti

New 
seimelis

Trenton, N. J. — 
Jersey valstijos 
nutarė įvesti valstijinius 
taksus cigaretams po 3 cen
tus pakeliui, tai yra tiek, 
kaip New Yorko ir Penn- 
sylvanijos valstijose. Kol 
New Jersey netaksavo ci- 
garetų, tai jie tūkstančiais 
pakelių buvo šmugeliškai 
gabenami pardavimui, į N. 
Y., Pa. ir kitas taksuojan- 
čias juos valstijas.

Italijos Dešinieji
Nušovė 2 Komunistu

Roma. — Dešinieji italai 
užpuolė ir nušovė du komu
nistus Legnano ir Samoglia 
miestuose, Milano srityje. 
Be to, sužeista 1 komunis
tas ir 1 dešinysis. Bedar
biai ir dirbantieji Milane 
ruošiasi streikuot prieš ar-, 
šėjantį terorą iš valdinių 
klerikalų ir fašistų pusės.

“Tajeris” Brangesnis už 
Gyvybę Vokietijoje

Frankfurt, Vokietija. — 
Muensteryj prie miesto val
dybos rūmo yra prilipintos 
dvi tokios iškabos:

“2,000 markių atlyginimo 
tam, kuris padės surasti 
žmogžudį.”

“3,000 markių atlyginimo 
tam, kuris padės atgriebti 
pavogtą automobilio padan
gą” (tajerį).

New York. — CIO mati
ninkai padeda pikietuoti 
streikuojantiems Wall St. 
biržų raštininkams.

' Washington. — Armijos, 
laivyno ir oro jėgos taip su
derintos, kad tuoj žinotų, 
ką veikti kare.
n____________________________  

čioms valstijoms spręsti, ar 
remti parapijines mokyklas, 
pinigais, gaunamais iš Wa- 
shingtono valdžios. Senator. 
Donnell pabrėžia, jog šalies 
Konstitucija -atskiria baž
nyčią nuo valstybės. Anot 
jo, keliolika valstijų laužo 
Konstituciją, kuomet jos, 
suteikia parapijinių mo
kyklų mokiniams knygas, 
neapmokamą važiavimą ir

Statys Milžinišką Lektuvlaivl
Atominėms Bomboms Gabenti

Washington. — Laivyno 
departmentas prašė kong
resą sustabdyti statymą 13- 
kos paprastų karinių laivų 
ir jų lėšas — $300,000,000 
—pavesti statymui didžiau-

KUNIGAS SMERKIA KARINES 
TRUMANO ŠNEKAS

Cleveland.— Prezid. Tru- 
manas, barškindamas kar
du, stengiasi daugiau bal
suotojų patraukt į savo pu
sę rinkimuose, pareiškė ku
nigas Joseph1 A. Rabun. Jis 
masiniame susirinkime St. 
James episkopalų bažnyčio
je smerkė valdžios reakci-

Tūkstančiais Padaugėjo 
Anglijos Komunistai

London. — Per kelis pas
kutinius mėnesius Anglijos 
Komunistų Partija gavo 8,- 
000 naujų narių. Bet kapi
talistinė spauda nedarė iš 
to žinios. Komerciniai laik
raščiai, 
bubnijo 
Hyde,

tačiaus, smarkiai 
kuomet Douglas 

buvęs komunistų 
laikraščio • London . Daily 
Workerio žinių rašytojas, 
apleido vietą ir persikrikš
tijo į katalikus. — Hyde el
gėsi, kaip slapukas, — sako 
tas laikraštis. — Imdamas 
algą iš komunistų laikraš- 
čio; jis slaptai ėmė ir pamo
kas iš kunigų.

4,000 Pikietuoja 
Chicago Skerdyklas

Chicago. — Armour ir ki
tos skerdyklų kompanijos 
išsiuntinėjo tūkstančius te
legramų, šaukdamos strei- 
kierius darban. Bet streikas 
kietai laikosi ir skerdyklas 
pikietuoja po 4,000 ir dau
giau darbininkų.

Šiaurinėje Korėjoje 
Esą Statomi Fortai

Yangmun-Ni, Korėja. — 
Amerikonai korespondentai 
iš pietinės' Korėjos kartoja, 
kad sovietiniame šiaurinia
me to krašto ruožte korė
jiečiai kasą apkasus ir sta
tą fortus už 1,200 jardų nuo 
linijos, kuri skiria šiaurinę 
^Korėjos pusę nuo pietinės. 
Šiaurinė pusė yra laikinai 
užimta Sovietų, o pietinė— 
amerikonų.

šmeižtingi Paskalai apie 
Sovietij Submarinus

Maskva. — Tass, oficialė 
Sovietų žinių agentūra, 
smerkė kaipo “šmeižtus ir 
beprotiškas pasakas” Ame
rikoj paskleistus paskalus, 
būk Sovietų submarinai pa
sirodę netoli Amerikos.

suvaržyti 
važinėj i- 
ruožtą į

, Berlin. — Pranešama, jog 
Sovietai žadą 
anglų-amerikonų 
mą per sovietinį 
Berlyną.

: šio lėktuvlaivio, kuris pluk
dytų bombanešius su atomų 
bombomis, ir penkiems ki
tiems busimojo naujovinio 
karo laivams. Laivyno ko
manda, be to, prašo dar 
$230,000,000 šiam tikslui.

ją, kuri bando uždaryti 
burną visiem nesutinkan- 
tiem su ' karine' Trumano 
politika. Tas kunigas buvo 
išvytas iš parapijos McRoe, 
Georgijos valstijoj, kadangi 
jis reikalavo negrams lygių 
teisių su baltaisiais rinki
muose.

Jau Nepaisoma Vetera
nų Skundų dėl Namų

Washington. — Veteranų 
Vaidinė Administracija jau 
nesvarsto veteranų skundų, 
kad biznieriai skriaudžia 
veteranus, pardavinėdami 
jiems naujus, bet jau griū
vančius namus. Valdžia yra 
pasižadėjus padėti karo ve
teranams įsigyti namus, pa
gal GI Teisių Bilių. Tie na
mai prastai statomi iš pa
laikių medžiagų, ir pirkęs 
veteranas * dažnai atranda 
juos jau įrančius.
Apie tai rašo “Vet-Times”, 

vienas svarbesnių savait
raščiu, kuriuos veteranai C- 7 

leidžia.

Prašo Franko
Į Marshallo Planą

Washington, kovo 30. — 
Jungtinių Valstijų kongre
so atstovų rūmas pakvietė 
fašistinę Franko Ispanijos 
Valdžią, kad sutiktų imti a- 
merikinę Marshallo plano 
paramą sykiu su kitomis 16 
vakarų Europos tautų prieš 
komunizmą.

GRŪMOJA LEWISUI 
TEISMU

Washington, kovo 30. — 
Federalis apskrities teisė
jas įsaįtė Mainierių Unijos 
pirmininkui Johnui Lewi- 
sui ateiti ir liudyti prezi
dentiniam “faktų ieškoji
mo” komitetui apie minkš
tųjų angliakasyklų mainie
rių streiką. Lewiso advoka
tai sakė, kad jo “nėra 
mie.” Valdžia grūmoja 
wisui teismu “už teismo 
niekinimą.”

na- 
Le- 
pa-

Grai-

Graikų Partizanai Vėl 
Bombardavo Monarchistus
Athenai, Graikija 

kų partizanų artilerija pa
leido apie 70 šovinių į mo
narchistus Layinos mieste, 
arti Turkijos rubežiaus.

Monarchistai škelbia, kad 
jie laimėję 10 valandų ,mū
šį prieš partizanus ties Ka- 
staniani, netoli Albanijos 
sienos.

Jeruzalė.1— Stokuoja duo
nos žydam, kuriuos čia ara
bai apsupa.

, Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.

ANGLAI IR AMERIKONAI 
ATMETA SOVIETŲ PLANĄ 
ATOMINEI KONTROLEI
Gromyko Sako, Amerika Nori Pasilaikyt Atomą Jėgos 
Monopoliją, o Įsibriaut ir Pajungi Sovietą Pramonę

Lake Success, N. Y.— 
Amerikos, Anglijos ir šešių 
kitų kraštų atstovai Atomi
nėje Jungtinių Tautų Komi
sijoje nutarė toliau visai 
nesvarstyti Sovietų pasiū
lymo dėl atomų jėgos kont
rolės pasaulyje. Komisija 
susidaro iš 11 narių, tame

Franko Prašosi Karo Blokan 
Pagal Marshallo Planą

Madrid. •— Ispanijos dik
tatorius Fr. Franko kovo 29 
d. apgailestavo, kad jo val
džia dar nepriimta į vadina
mąją Europos Atkūrimo 
Programą — M1 a r s hallo 
Planą. Tačiau jis pranaša
vo, jog “ateina diena, kada 

• Ispanija bus tuose pačiuose 
apkasuose ir g 1 a udžiai 
draugaus su vakarinėmis 
demokratijomis” (prieš So
vietų Sąjungą).

Areštuota 50 Wall 
St. Pikietininkų

New York, kovo 30.—Po
licija kartotinai puolė ir 
buožėmis daužė pikietinin- 
kus streikuojančių Wall 
Stryto biržos raštininkų. 
Sužeidė kelis pikietininkus; 
areštavo apie 50 strei- 
kierių, moterų ir vyrų. 
Streike dalyvauja 1,100 raš
tininkų, Darbo Federacijos 
unijos narių.

Pabudinama Tūkstančiai 
Kariniu Kriminalistų

New York. — N. Y. Dai
ly Worker išspausdino ži
nią, kad Amerikos laivai 
Santa Cruz ir General 
Blake per paskutinius 3 mė
nesius pergabeno 3,000 na
cių ir italų fašistų, karinių 
kriminalistų, iš Vokietijos 
ir Italijos į .Argentiną, Pe
ru ir Venezuela.

BURMA BUS PRIIMTA 
Į JUNGT. TAUTAS

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos komitetas daugu
ma balsų užgyrė Ęurmos 
aplikaciją į Jungt. Tautas.

ORAS.—Būsią šiltoka.

AMERIKONAI VĖL LAKŠTŲ 
PER JUGOSLAVU4

Washington. — Jugosla
vija užprotestavo, kad A- 
merikps kariniai lėktuvai 
vėl skraidė virš Jugoslavi
jos be leidimo. Jugoslavų 
valdžia savo protesto noto
je sako, jog tie lėktuvai 
skrido per Jugoslaviją sau
sio 30 ir kovo 2 d. šiemet. 
Amerikos valstybės depart- 
mento valdininkas Roger 
Tubby tvirtino, kad tose 
vietose “neaiški” siena tarp

LAISVĖ—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. V.
Telephone: Stagg 2-8878

skaičiuje Sovietų Sąjungos 
ir Ukrainos delegatų. So
vietai siūlė:

Padaryti tarptautinę ‘su
tartį, kuri uždraustų ato- • 
minių ginklų vartojimą ka
re ir įsakytų sunaikinti vi
sas esamas atomines bom- - 
bas per 90 dienų. Sovietai 
sutiko leisti tarptautinei 
komisijai žiūrėti, kad So
vietų Sąjungoj, kaip ir ki
tose šalyse, nebūtų atomi
nė jėga karui gaminama. 
Bet jei komisija atrastų, 
jog ši taisyklė laužoma, tai 
turėtų pranešti Jungt. Tau
tų Saugumo Tarybai; tuo
met taryba spręstų, kokius 
žingsnius daryti prieš ato
minės sutarties laužytoją.

Anglai-amerikonai sako, 
jog Sovietų siūloma inspek
cija - kontrolė būtų “per 
silpna.” Jie reikalauja A- 
merikai teisės pasilaikyti 
gatavų atominių bombų 
sandėlius ir slėpti atomi- • 
nius sekretus tol, kol visur - 
kitur bus gana aprėžta ir 
suvaldyta atominė gamyba, t 
Sovietų delegatas Andrius 
Gromyko pareiškė, jog Ą- 
merika, po priedanga ato
minės kontrolės, nori tik 
šnipinėti ir pavergti sovie
tinę pramonę, bet ameriko
nų rankose išlaikyti atomi
nės jėgos monopoliją.

Chinu Komunistai 
Atakuoja Cangčuną

Peiping, Chinija. — Ko
munistai jau trečia diena a- 
takuoja apgulamus tauti
ninkus čangčune, Mandžu- 
rijos sostinėje, ir Tatunge, 
geležinkelių mazge. Tauti
ninkų komanda skelbiasi at
griebus nuo komunistų 
Yuhsieną.

INDIJOS RIAUŠĖSE DE
GINAMAS MIESTAS

Bombay, Indija. — Ketu
rias dienas siautė kruvinos 
riaušės tarp indusų ir ma
hometonų Godros mieste. 
Žuvo bent 16 žmonių iš a- 
biejų pusių; sudeginta 600 
iki 1,000 namų.

Washington. — Siunčia
ma Alaskon lėktuvų būriai 
naujiems manievrams.

Italijos ir Jugoslavijos, to
dėl lakūnai galėję padaryti 
klaidą, bet dalykas būsiąs 
ištirtas.

Washington. — Teigiama, 
kad senato komitetas už- 
girs valdžios reikalavimus 
iš naujo įvesti verstiną re- 
krutavimą kariuomenėn, 
taip pat ir privalomą vi
siems jaunuoliams karinę 
lavybą.
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/r Rooseveltienė Prieš T rumuną
Niūjorkiškio republikonų dienraščio Herald-Tribune 

korespondentai Joseph ir Stewart Alsop, praėjusį sek
madienį paskelbė, jog Mrs. Eleanor Roosevelt, velionio 
prezidento našlė, įteikė prezidentui Trumanui rezignaci
ją iš Jungtinių Tautų delegatės vietos. Toji rezignacija, 
rašo jiedu, stovi ant prezidento deskos ir jis nežinąs, ką 

. su ja daryti.
Priėmimas rezignacijos, reiškia būtų parodymu, kad 

Rooseveltienė nesutinka su Trumano politika, o tai reik
štų nemažą prezidentui smūgį.

Amerikos liaudis nenori 
karo ir, nepaisant baisios 
karo isterijos, komercinėje 
spaudoje ir per radiją, ji 
laikosi' už taiką. Tą galima 
matyti New Yorko trauki
niuose, busuose ir sueigose. 
New Yorko komercinė 
spauda dešimt kartų šian
dien daugiau rašo prieš bu
vusią karo talkininkę —Ta
rybų Sąjungą, kaip rašė 
prieš Hitlerį ir Mussolini 
karo laiku. Bet žmonės ar
ba mažai skaito tuos raš
tus, arba sako “rinkiminė 
propaganda.”

Ir kas neprasimanoma? 
“Sovietų sųbmarinai 200 
mylių nuo Amerik. krašto.” 

taištu nemažą prezidentui' smūgį. i Bet jeigu jie ir būtų> tai
Sakoma, jog Rooseveltienė pilnai sutinkanti su savo ' pagal tarptautines teises, 

sūnų, Franklino ir Elliotto, nesenai padarytais ^areiški-! jie gali būti ne tik 200 my- 
mais, stojančiais už Eisenhowerį kaipo demokratų par- I lių nuo Amerikos krašto, 
tijos kandidatą prezidento vietai. Tačiau ji kol kas ne- į bet net 3 mylias.
drįsta tai viešai pareikšti. Rooseveltienė yra prasitaru- Kiti šaukia, kad “karo 
si, kad šiandien ji nesutiktų balsuoti už Trumaną, kadan-; medžiagas siunčia iš Ame- 
gi nesutinka su jo politika. . | rikos Į Tarybų šalį.” Bet

Toliau. Visa eilė demokratų lyderių New Yorko ir t net Trumanas pripažino, 
New Jersey valstijose, sakoma, nori padaryti tą patį, ką | kad Us perdėta. Gi Amtor- 
padarė Franklin ir Elliott Rooseveltai. Jeigu jie to dar į go vedėjas pareiškė, kad iš 
nedaro, tai tik dėl to, kad bijosi, idant tas nepakenktų Tarybų Sąjungos į Ameri- 
Italijos rinkimams!... i ką gabena platiną, manga-

Demokratų partijos šulai, pasirodo, dreba. Jie labai į na ir kitas medžiagas, ku- 
bijosi Wallace’o, manydami, kad, jei Trumanas kandida-1 rios taip pat yra karinės 
tuos, Wallace nusineš demokratų balsus. Dėl to jie mano medžiagos.
Wallace’ą tik tokiu būdu nugalėti: stoti už Eisenhowerį, ' Karo jėgų vadas J. V. 
prašyti, kad jis apsiimtų būti demokratų kandidatu, Tru- : Forrestal reikalauja versti- 
maną, žinoma, pastumiant šalin, na, ir tuo būdu “išgel- , no jaunuolių ėmimo į karo 
bėti padėtį.” tarnybą.
. Trumanas dar vis kalba už savo kandidatūrą. Jis į tam pritaria.

posėdį ir atšaukti pirmesnį 
tarimą.

, Kad žmonės taikos nori, 
tą liudija ir tas, kad lau
kiant Velykų, daugybė įvai
rių religijų bažnyčių pa
skelbė, kad bus maldos už 
taiką. Žinoma, ne visur 
meldėsi. Daugelyje bažny
čių kunigai kurstė prie ka
ro prieš Tarybų Sąjungą, 
neva taikos jieškodami.

New Yorke kalbėjo Ta
rybų Sąjungos atstovas 
A. S. Paniuškinas. Jis sakė, 
kad tarpe Amerikos ir So
vietų gali būti taiką, kad 
abiejų šalių žmonės nori 
taikos, kad Amerikoje karo 
propaganda . yra padaras 
saujalės karo kurstytojų. 
Jis sakė, kad tarpe socialis
tinės Sovietų Sąjungos ir 
kapitalistinės Amerikos ga
li būtį taikus sugyvenimas, 
jeigiv tik to norėtų Ameri
kos valdonai.

Glen Taylor, 
vice-prezidentas 
čiosios partijos, 
prašalinti James

Karo šalininkai
i i unianao v 10 naiucį uz> ocv v v ncuiuiuaum c*. 1O i i-vm* ivcmu. J1C Saukia,

tai daro dėl to, kad jaučia daug maž tokią padėtį: Eisen- ! daugiau armijos, jūreivių, 
howeris kandidatuoti nesutiks, o kito kandidato, Trumą- į lakūnų, karo lėktuvų, karo 
nui lygaus, demokratai neturį, dėl to jie būsią priversti i laivų. tankų.' Kam iš to 
demokratų partijos suvažiavime pasisakyti už jį, Tru- nauda? Fabrikantams, ku
maną.

Įdomiausias dalykas iš to viso išplaukia tai šis: de- tiems, 
mokratai bijo sukelti prieš Trumaną revoliuciją, kad tuo valdyti. L*. « i XX L Iru n Iri n F—T /Al 1 A 7

rie karo ginklus gamina ir 
kurie nori pasaulį

būdu “nepakenkus Italijos rinkimams.”.
Kokiu būdu rinkimams toks demokratų žygis galėtų 

pakenkti? Rinkimai juk įvyks dar balandžio 18 d.
Mlatyt, demokratų šulai (reakciniai ir “liberalai”) 

šitaip galvoja: kai Italijos liaudis pamatys, kad Truma- 
nas neturi įtakos net savo partijoje, kad prieš-jį stoja 
net Rooseveltienė, tai jie praras pasitikėjimą ir Truma
no doktrina, na, ir tuomet balsuos už komunistų-socialis- 
tų bloką!

Su Monarchistais Prieš Komunistus!
Iš Paryžiaus pranešama tokia įdomi žinia: Ispani

jos socialistų (žinoma, dešiniųjų) partija neseniai laikė 
savo suvažiavimą Toulouse mieste (Francijoje). Suva
žiavimas įpareigojo Indalecio Prieto, taipgi dešinįjį so
cialistą, tartis su ispanais monarchistais dėl Ispanijai 
valdžios sudarymo užsienyje. Valdžia, sako pranešimas, 
galį susidaryti iš socialistų, monarchistų ir kitokių, — 
tik komunistai neturį būti įleidžiami.

Na, ir Prieto darbuojasi. Tariasi su monarchistais 
ir kitokiais liaudies priešais. Tai darydamas, aišku, Prie
to ir jo bičiuliai, žino, kad jų valdžia Trumanui ir Att- 
lee’ui bus priimtina.

Atrodo, viskas bus daroma sulyg Graikijos planu, 
kur socialistai, fašistai (atviri nacių talkininkai karo 
metu), monarchistai ir t. v. liberalai palaiko bendrą fron
tą prieš liaudį, prieš komunistus, prieš visus pažangiuo
sius žmones, trokštančius Graikijai laisvės, ir jos žmo
nėms gerbūvio.

Pasižiūrėję į Ispanijos socialistų manevrus, į Grai
kijos ir kitų kraštų, kur socialistai eina išvien su bjau
riausiais reakcininkais, lietuviški socialistai taipgi gali 
lengviau atsidusti ir pasakyti: Ne tik mes vieni, dėkui 
Dievui, einame išvien su liaudies priešais—žiūrėkite, ką 
daro mūsų draugai kitur!...

Kur Link Michael Quill?
Prieš pat Velykas niūjorkiškės CIO tarybos pirmi

ninkas Michael Quill viešai pareiškė, kad jis pasitraukiąs 
iš tos vietos. Girdi, jis negalįs pakęsti kai kurių žmonių 
elgsenos taryboje ir CIO.

Jo pirmas pareiškimas atrodė visai nekaltas. Tačiau, 
po to, skelbiama, jog Quill manąs ištraukti iš CIO tary
bos visus važiuotos (transporto) darbininkus. Mat, Quill 
yra Važiuotas (Transporto) Darbininkų prezidentas.

Michael Quill ligi šiol buvo skaitomas komunistu. Ki
ti jį vadino “komunistu katalikų,” nes., sakoma, jis nuei
davęs ir į bažnyčią.

Reakcininkai prieš jį kėlė kačių koncertą, kadangi 
Quill, tiek CIO, tiek New Yorko miesto taryboje, kurios 
jis yra nariu, stojo su progresyviais. Jis pasisakė už 
Wallace’ą ir dėl to buvo reakcininkų neapkenčiamas.

Daily Worker spėja, jog Quill pasitraukė iš CIO va-

Hollywoode gamina anti
rusiškas judžius vieną po 
kito. Spauda pilna propa
gandos. Net Goebbelso die
nynas spausdinamas, kitaip 
sakant, jo ištraukos. Iš Lon
dono praneša, kad jau ato
minės bombos pristatytos 
ant Amerikos karo laivų į 
Viduržemio Jūrą. Reakcinis 
senatorius Bridges sako, 
kad yra “Project X”, pagal 
kurį šimtai milionų, o gal 
net bilionai dolerių turi 
būti skiriama šniįm ir re
akcijos veikimui Čechoslo- 
vakijoje, Vengrijoje, Rumu
nijoje ir kitose demokrati
nėse šalyse. <

Italijos parlamento rinki
mai, tartum mūsų šalies pa
sidarė. Šaukia, grūmoja, 
gąsdina tuos, kas • už kai
riuosius balsuos. Šaukia re
akcinis italų unijų vadas 
Antonini, šaukia kardinolas 
Spellman, šaukia visa spau
da ir radijas.

Prezidentas Trumanas 
| liepia “suprasti Amerikos 
užsienio politiką”.

Bet 
net jo 
prasi ? 
pagal 
buvo 

■posėdis Jungtinių Tautų 
Seimo. Amerika pasiūlė pa
dalinti Palestiną į žydų ir 
arabų valstybes. Jos pasiū
lymą priėmė. Dabar vęj 
Trumanas ir jo Valstybės 
Departmentas išstojo prieš 
Palestinos padalinimą. Tūli 
vėl reikalauja šaukti Jung
tinių Tautų Seimo speciali

jų negali suprasti 
draugai. Ir kaip su- 
Keli mėnesiai atgal, 
Trumano įsakymą, 
sušauktas specialis

busimasis 
nuo tre- 
reikalauja 
Forrestalį 

iš karo jėgų vadovavimo,
nes Forrestal yra susirišęs 
su didelėmis aliejaus kom- 

I panijomis, kurios nori ka
ro.

Henry Wallace sakė, kad 
Amerikai jokio karinio už
puolimo iš lauko pusės nė
ra. Kad karo isterija, “pa
vojus”, tai dirbtinis daly
kas tų, kurie puola, mūsų 
šalyje liaudies demokratiją. 
Jis reikalavo, kad Kongre4 
sas padarytų galą tai karo 
isterijai.

Argentinos prezidentas 
Juan Peron atsisakė klau
syti Wall Stryto ir nelega
lizuoti 'Komunistų Partiją. 
Žinoma, jis yra priešas ko
munistų, bet jis nenori šok
ti pagal Wall Stryto dūdą. 
Mat, kada Argentinoje bu
vo rinkimai, tai Wall Stry- 
tas vedė propagandą prieš 
Juan Perono kandidatūrą. 
Argentina vienatinė šalis 
Pietų Amerikoje, kuri šiek- 
tiek jaučiasi nepriklauso
ma.

Bulgarijos premj eras 
Georg. Dimitrovas pareiš
kė, kad Sovietų Sąjungos 
spaudoje ir radijuje nėra 
karo isterijos, kokia vieš
patauja Amerikoje. Jis sa
kė, kad tas jau parodo ku
rioje šalyje ruošiasi prie 
karo ir kurioje nori taikos.

Costa Rico j, Cent valinėje 
Amerikoje įvyko “revoliuci
ja.” Stebėtina, kad Wall 
Strytas, kuris tiek daug 
šaukia prieš revoliuciją, o 
Costa Ricos “revoliuciją” 
remia. Komercinė spauda 
net šaukia, būk dabartinė 
Costa Ricos valdžia yra 
“komunistinė.” Costa Rica 
užima 19,238 ketv. mylių 
plotą jr turi 771,500 gyven
tojų.
čechoslovakijoj parlamen- 

tarin. rinkimai įvyks 23xdr 
gegužės. Areštavo kunigus 
Jan Sramek ir Fr. Hala, 
kurie seniau buvo šalies 
valdininkais ir prieš dabar
tinę vyriausybė šuokalbia- 
vo. Užsienio ministro vietą 
užėmė veiklus komunistas 
Vladimir Clementis.

dovybės New Yorke dėl to, kad CIO miesto taryba remia
Wallace’ą. Quill, pasak D. W., taikstosi demokratams 
ta, kad būtų “stipresnis” reikalauti važiuotės darbinin
kams algas pakelti. Dėl to, sakoma, jis palaikęs miesto

majoro sumanymą važiuotės fėrui pakelti ligi 8 centų.
Kai kuri spauda daro savotiškus išvadžiojimus iš ši

to Quill žygio. Tūli laikraščiai rašo, būk Quill eisiąs taip 
toli, kaip toli nuėjo jūreivių unijos prezidentas Joseph 
Curran, — pastarasis “kovoja komunistus.”

Mums gaila, kad Quill šiuo sykiu pasirinko tokį ke
lią, kuriuo eina. Nelinkėtume, tačiau, kad jis eitų rau-
donbaubizmo keliu, nes toks kelias veda į pražūtį.

Nepaisant visko, CIO narių paręiga yra griežtai 
stovėti už vienybę visų narių ne tik New Yorko mieste, 
bet ir visoje šalyje.

Jugoslavija protestuoja 
prieš planus be jos žinios 
grąžinti Italijai , Trieste 
miestą ir sritį. Ji neprie- 
šinga tame reikale, bet be 
jos žinios negalima tartis, 
nes Trieste istorinis jugo
slavų miestas. Jugoslavija 
dar 1946 metais siūlė išriš
ti tą klausimą derybose su 
Italija.

Lenkijos Socialistų Par
tija planuoja jungtis su 
Lenkijos Darbininkų (Ko
munistų) Partija. Socialis
tų Partijoj eina apsivaly
mas nuo dešinių elementų.

Libijoje keli šimtai tūks
tančių arabų reikalauja, 
kad būtų suteikta nepri
klausomybė. Libija pirma 
karo buvo Italijos kolonija. 
Ji užima 679,358 ketv. my
lias ir turi apie 1,000,000 
gyventojų.

Dabar ten stengiasi ka- 
sybė, kuri kovoja už, savo 1 pines bazes įsitaisyti Angli-

i

Jis pasmerkė tuos atsto
vus, kurie Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboje niekino 
Čechoslovakiją ir reikalau
ja tyrinėti “revoliuciją.” 
Net New York Timeso ko- 
lumnistas C. L. Sulzberger 
iš Paryžiaus pripažino, kad 
reakcinės partijos, iššauk- 
damos valdžios krizį, neda- 
kainavo komunistų įtakos.

Chinijos Liaudies Išlais
vinimo armija pradėjo ata
kas Vidurinėje Mongolijo
je, linkui didmiesčio Kalga- 
no. Numato, kad reakcija 
ir ten negalės ilgai 'laikytis, 
kaip negalėjo Mandžurijoje. 
Vidurinėje Mongolijoje yra 
organizuota savoji vyriau- i

šalies ir tautos laisvę.
Francijoj parlamente pra

varytas tarimas didinti ar
miją ir suvienodinti apgin
klavimą su Anglijos ir 
Jungt. Valstijų armijų. Tai 
žingsnis prie karo. Francija 
pirma Antro Pasaulinio 
Karo neturėjo savos užsie
nio politikos, neturi ir da
bar. Ji velkasi Wall Stryto

Finlandijos delegacija iš
vyko į Maskvą tartis dėl nybę. 
sutarties bendram apsigy
nimui. Parlamentarių i a i 
rinkimai įvyks liepos mėne
si.

Graikijos partizanai kal
tina, kad monarcho-fašistai 
naudoja „nuodingas dujas. 
Teroras siaučia baisus. 
Jungtinių Valstijų genero
las James Van Fleet ko
manduoja monarchistų ar
miją.

Sakoma, kad partizanų į 
armijoje yra tik 25,000 ko- 
vūnų, bet liaudies milicijo
je, kuri padeda partiza
nams,. yra daugiau 150,000.

Italijoje kelias

ja ir Jungtinės Valstijos ir 
nori Libiją padaryti savo 
kolonija.

Vokietijos klausimas da
rosi vis painesnis. Kada 
Anglija, Francija ir Jungti
nės Valstijos susitarė nesi
skaityti su Tarybų Sąjungą, 
tai Berlyne Sovietų armijos 
vadas maršalas V. Sokolov
skis apleido keturių posėdį 
ir pareiškė, kad minimos 
trys valstybės sugriovė vie-

Antras 
delegatų

apie 100 
mylių Sovietų zonoje. Ber
lyne turi' savo zonas Angli
ja, Francija, Jungtinės Val
stijos ir tarybų Sąjunga. 
Kaip bus su keturių zono
mis Berlyne?

Berlyne įvyko 
Visos Vokietijos
kongresas. Jame dalvavo 
virš 2,000 delegatų, jų tar
pe 550 iš Anglijos, Franci- 

! jos ir Amerikos zonų. Kon
gresas laipsniškai vystosi į 
visos Vokietijos demokrati
nę vyriausybę. Kongresas 
smerkė tuos, kurie neduoda 
Vokietijai apsivienyti ir or
ganizuoti savo demokratinę 
vyriausybę.
. Tarybų Sąjungos spauda 
atsiliepė į trumano gąsdi
nimus karu, kaipo dirbtinį 
gąsdinimą, kad nukreipti 
piliečių atydą, idant Kong
rese galėtų pravaryti tokius 
tarimus, kurie nepageidau
jami demokratiją ir taiką 
mylintiems piliečiams.

Kas dėl Penkių Sutarties 
(Francijos, Anglijos, Belgi* 
jos, Holandijos ir Luksem- 
burgo), tai ją apibūdino 
kaipo karo sąjungą, atgai
vinimą hitleriškos-musoli? 
niškos karo sąjungos.

Izviestija rašė, kad Ang
lija sulaužė sutartį su Ta
rybų Sąjunga, pagal kurią 
nei Anglija, nei Sovietai ne-

LAISVOJI 
SAKYKLA

___
Apie Privatinius Koncertus

Visuomet skaitau žinias 
iš visos plačios Amerikos, 
kur tik yra apgyventa lie
tuviais. Skaitau pranešimus 
apie lietuvių judėjimą: pa
rengimus, koncertus, balius 
ir t. p. Kur gyvuoja mūsų 
LLD, LDS, kliubai, chorai, 

1 ten yra ir judėjimas dėl 
' darbininkų klasės gerovės.

• Iš tokiū kolonijų būna 
paaukota - paremta darbi
ninkų kovos ir kiti svarbes
ni jų judėjimo reikalai, kas 
man labiausia patinka. Bet 

i dabar, kokie keli mėnesiai 
atgal tuose didesniuose 
miestuose -judėjimas nusto
jo veikęs, aptilo. Iškilo ju
dėjimas iš tų pačių organi
zacijų, ką anksčiau paminė
jau, visai dėl asmeniškos 
naudos. Yra rengiama kon
certai, o kam? Ogi vienam 
asmeniui.

Galvoju, kodėl taip yra? 
Ar jau vienas asmuo pasi
darė aukščiau visos darbo 
klasės ir kas tiems kolonijų 
veikėjams, kurie dirba or
ganizacijose įkvėpė tokį su
pratimą? Negi centruo
se besidarbuojanti draugai- 
vadai ?

Draugai pamiršo paremti 
| kovą už laisvę, ką šiandien 
kapitalistai pasirįžo su
trempti, bet parėmė asme
nį, nenukentėjusį nei fizi- 

i niai, nei moraliai, neigi nuo 
karo. Sveikas asmuo gali 
duoną užsidirbti taip, kaip 
ir mes.

Jau mes ir mūsų organi
zacijos rengėme koncertus 
ne vienam asmeniui, o kas 
iš to išėjo; paimkime už 
pavyzdį dar visai ne iš to
limos praeities — V. Bace
vičių: Kiek turto darbinin
kai sunešė į jam rengiamus 
koncertus. O kur jis dabar*?

M. Antanuk.
dienas 

streikavo spaudos darbi
ninkai, todėl nebuvo laik
raščių. Vatikano popiežius 
gąsdino katalikus ir liepė 
jiems balsuoti už reakcinius 
kandidatus.

Komunistu d i e n r aštis 
“Unitą” sakė,, kad prezi
dentas Trumanas labai ne
demokratiškai elgiasi, kiš
damasis į Italijos vidaus 
reikalus. Sakė, ką Tru
manas sakytų, jeigu Sovie
tų Sąjunga taip kištųsi j 
Amerikos balsavimus.

Iš Romos rašo Clarie 
Neikind, kad Italijoje gali 
laimėti kairiųjų partijos, 
todėl, kad darbininkai jau 
savo reikalus pažįsta, gi 
30,000,000 valstiečių įieško 
išeities, nes jie gyvena, kaip 
prieš 2,000 metų jų bočiai 
gyveno — kartu su galvi- j turi jungtis viena prieš ki- 
jais. ‘ l tą į kitų karines sąjungas.

Puodai iš Stiklo

■5.WwR

Prez. Trumanas kalba St. Patrick’o dienos pokylyje
šaukdamas prieš darbininkų valstybę—Tarybų Sąjun 
gą—Jr prieš Henry A. Wallace Archivyskupas Spell 

man atrodo susidomėjęs jo prakalba.

Krautuvėse tenka paste
bėti daug naujų kepamų ir 
virimui stiklinių puodų. 
Ypatingai atrodo gražūs ka
vai puodai, o taip pat indai 
kepimui vietoje blėtinių. 
Kiek jie būtų praktiški, 
sunku šiaip sau nuo ausies 
pasakyti — pirmąjį prieš 
keletą savaičių pirktą dar 
tebeturiu nesudąužytą.

Kepamieji indai, kaipo 
rečiau vartojami, atrodo, 
galėtų ilgai .pasilaikyti. Vi- 

I rimui, vartojamieji kas die- 
| na ir dar po kelis kart, gal 
irgi pasilaikytų pas tą, ku
ri turi atsargią ranką ir 
neturi mažu “pagelbinin- 
kų.” 
. Vienas geras apie tuos 
puodus dalykas: jie bus sa- 
nitariškiausi ir mažiau 
maisto sugadinsime, nes 
viskas juose matosi.

Pelėsiai Ore
Sūris, Smetona, duona ir 

kiti drėgmės turintieji 
maisto produktai ‘ilgiau iš
silaikys, jeigu'nelaikysit ant 
stalo visu valgio laiku. Pa
siėmus reikiamą kiekį, lie
kamą kitam kartui reikia 
skubiai uždengti.

Pelėsiai — jų veislė — 
“skraido” ore. Juos nešioja 
vėjas, orvalkai. Ypatingai 
šiltame, drėgname ore jų 
gausu. Leisi jiems nusėsti 
ant geros “dirvos”, jie greit 
veisiasi. Tik ant visai sau
sutėlių produktų, sausame • 
ore, jie nesidaugina.

2 puslapis—Laisvė (Liberty, 
Lithuanian Daily) 

Tree., Kovo 31, 1948
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga* 
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau* 
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

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

Namai — Pavojingiausia 
Vieta Pasaulyje

Atsirado Po Durimis 
Kuponeliai

įtos pačios išdirbystės. Sa- 
! kau, galėčiau net dėželę pri
statyt i įrodymui.

— Madam, tamsta gyve- 
! ni praeities sapnuose, — at-

Jums, kaip ir man, ne 
kartą teko girdėti moteriš
kę teisinantis, kad jinai bi
jo pavojų, dėl to neina Į or
ganizacijas, susirinkimus, 
veikimą. Jeigu ji žinotų, 
kiek • pavojų tyko jos kiek
viename namų kampelyje, 
jinai taip nekalbėtų, taip 
nesielgtų.

Namu nelaimėse mirimai 
ir sužeidimai viršija kiek
vieną kitą bile kur įvyks
tančią nelaimę. Namuose 
nelaimės sudaro arti pusę 
visų nelaimių suėmus visas 
bendrai.

Neseniai paskelbtame sa
vo raporte New Yorko svei
katos komisionierius dakta- 
rast Mustard sako, kad jei
gu žmonės nebus atsarges
ni, viename tiktai New 
Yorke šiais metais nelai
mėse bus 475,000 sužeistų. 
Iš tų 14,000 bus pažeisti 
visam amžiui. Tūlas gal bus 
tik nusilaužęs pirštą, o dau
gelis bus likę ir visiškais 
paliegėliais. Bent keturi 
tūkstančiai užsimuš.

Kaip Išvengti Nelaimių
Apie 85 nuošimčiai (85 

iš kiekvieno šimto) nelai
mių yra išvengiamos. Ne
išvengiamomis yra tik to
kios, kuriose asmens atsar
gumas negali gelbėti, kaip 
kad traukinio nelaimė, 
įgriuvimas namo, ir 1.1. Ki
tų galima išvengti atskiro 
asmens atsargumu.
* Departmentas pataria: 

Nelipti ant kėdžių. 
Palaidus karpetukus pa- 

klijuoti kuo nors apsaugai 
nuo slidinėjimo.

Visuomet nusausinti grin
dis, ypač saugoti maudynės 
ir virtuvės.

Nelaikyti pravirais stal
čius ir duris.

Nelaikyti po aslą išsi
draikiusius vaikų žaislus ar 
kitką. Saugoti, kad viralas 
neužlietų ar vėjas neužpūs- 
tų gasą.

Išeinant iš namų užsuk
ti gasą.

Degtukus laikyti vaikams 
neprieinamoje vietoje.

Išjungti prosą einant at
siliept į pašaukimą telefonu 
ar prie durų.

IRENE JOLIOT-CURIE
Atvykusi j New Yorką kal

bėti už pagalbą Ispanijos liau- 
diečiams, ištrukusiems i užru- 
bežius, Mme. Irene Joliot-Cu- 
rie tapo pagrobta iš lėktuvų 
stoties ir įbrukta į Ellis Island. Į 
Staiga kilus audrai protestų, 
jinai tapo išleista po pernak- 
vojimo tenai vieną naktį. Gar
sioji francūzė mokslininkė yra 
duktė pionierės mokslininkės 
velionės Marie Curie, atradė

jos radiumo.

Nevartoti degamų eksplo- 
duojamų medžiagų valy
mui. Jeigu neišvengiamai 
prisieina -vartoti ir nėra 
kur išsinešti vartoti lauke, 
vartoti tiktai atviram kam
baryj, prie geros ventiliaci
jos.

Aliejuotus skudurus lai
kyti tiktai uždaroje biotinė
je, nes, tokie skudurai gali 
patys užsidegti.

Prižiūrėti elektros vielas, 
kad nebūtų nulūžusios, jų 
apsauginis klodas (insula
tion) nusitrynęs, taipgi kad 
nesipainiotų po kojomis. Ir 
visuomet saugiau yra viso
kius elektriškus įrankius 
palikti išjungtus, kada jų
nevartojame.

Visokie nuodingi daiktai 
turi būti taip ir pažymėti | 
— pažymėti jų tikruoju 
vardu, kad nepavartoti vie
toje ko kito, taipgi užtik
rinti tikrą pagalbą, jeigu su 
jais atsitiktų nelaimė. Vi
sokie vaistai, vabalų naiki
namieji ir kiti panašūs da
lykai turi būti padėti vai
kams neprieinamoje vieto
je- v

Išmokti pataisyti lovytę 
ir kūdikį paguldyti taip, 
kad jis neuždustų, ar nepa
sismaugtų.

Paskuba, rūpestis, per
vargimas ir neapgalvoji- 
mas dažnai užmaršina žmo
nes. Jie užsimiršta saugotis 
arba nebesumano, kaip sau
gotis ar gelbėtis. Tačiau ke
lių minučių ar centų sutau
pą tuo atveju, kada rizikuo
jame gyvybę ar sveikatą, 
atsieina per brangiai. Rei
kia to vengti. O kad išveng
ti, reikia to mokytis, prie 
to pratintis. į

Atsargumas — yra pa-į 
protys, kurį reikia išsisuk-Į 
lėti, sako daktaras Must-, 
ar d.

Šeimininkėms
šį Skyrių Veda E. VITART

KEPENŲ KUKULIUKAI 
(DUMPLINGS)

2 kiaušiniai
pusė svaro kepenų
2 puodukai tomačių sun

kos .. M '
3 šaukštai pieno
pusė šaukštuko druskos 
6 riekutės baltos duonos 
2 šaukštai riebalų (gerai i 

yra turėti nuo lašiniukų).
Nupirkus kepenis gerai 

nulupinėk plėves ir išlupi- 
nėk gyslas, kad nei kiek ne
liktų. Jei turi šaldytuvą, 
įdėk ir sušaldyk. Dabar per
leisk per malamą mašinukę 
kepenis ir svogūną. Su- 
piaustyk duoną mažais ga
balėliais ir užpilk pienu. 
Dėk prie sumaltos mėsos. 
Ištirpyk riebalus ir supilk 
prie visko. Įmaišyk kiauši
nius. Supilk tomačių sunką 
į keptuvę, gerai užkaitink. 
Sudaryk mėsą mažais šmo
teliais- kukuliukais ir dėk 
į karštą tomačių sunką, ge
rai uždengk ir šutink iki 
mėsa bus gatava. Šutinant 
bent kartą apversk.

STALAVA GROŽĖ
Gražiai išviręs ar iške

pęs, skoningai paduotas 
maistas teiks daugiau sma
gumo valgytojui ir daugiau 
sveikatos, nors jame nebū.tų 
nei krislelio daugiau vita

Karo bombai nuplėšus jo rankas ir kartu ji apakinus, 
šis italas berniukas bando išmokti Braille (neregių 
rašto) su nosimi ir burna. Jungtinių Tautų vedamoji 
kampanija už paramą vaikams pagelbės jam ir meli
onams kitu karo sužalotų vaikų išsilaikyti ir nors šio 
to išmokti. Tačiau, kada liaudis gelbsti praėjusio karo
kankiniams, milionieriai ir militaristai šaukia už nau
ją karą ir daugiau tokių kanknų. Ar jūs norte kito 

karo? Jei ne, pasakykite savo vyriausybei

Lankančios Slauges
Brooklyno Lankan čių 

Slaugių Sąjunga per metus 
lankė 25,602 ligonius jų na
muose. Viso jos atbuvusios 
145,529 vizitus.

Įstaiga, kaip ir visi geri 
ar blogi veiksmai, prasidė
jo iš mažytės pradžios. Lan
kymą namuose pradėjo 
viena slaugė ir per aštuo
nis metus jinai pati buvo 
“visa įstaiga,” atlikdavusi 
per metus 1,724 vizitus. 
Prisimenant, jog tai buvo 
gadynė ne tokio spartaus 
susisiekimo, kokį turime 
šiandien, pripažinsime, jog 
jinai nudirbo labai daug.

Už 8 metų jos darbo kas 
nors įsitikino,' jog tą dar
bą reikia dirbti ir plėsti, 
dasidėjo dar dvi ’ slaugės. 
Pirmais metais organizuoto 
darbo apyvarta siekė $271.- 
88. Liko ižde '$3.10. Paja
mas suvartojo atmokė j i- 
mui nuomos $75 metams ir 

minų už kitą tokios pat su
dėties valgį, paduotą kaip 
nors sujaugtą.

—Kaip tai galima? — 
paklausite.

Visai paprasta problema. 
Gražiai paduotą maistą as
muo valgys su pasitikėjimu 
ir pasitenkinimu, jo siste
ma suvartos kiekvieną to 
valgio dalelytę. Gi apie pa
duotą negražų maistą žmo
gus pagalvos — kažin kas 
čia įdėta, gal sugedę? — ir 
1.1. Atspari virškinimo 'sis
tema tuomet gal ir visai ne
panaudos to piaisto.

( Yra žmonių, kurie visai 
suserga nuo maisto tik dėl 
jo išvaizdos arba nuo įtari
mo, kad jame kas negero.

Tūla įžymi veikėja, pa
klausta, kaip jinai greta 
daugelio visuomeniškų pa
reigų pajėgia pati dar ir 
valgius gaminti šeimai, at
sakė:

— Negaliu valgyti val
gyklose. Mane sargdina ne- 
tvarkiai paduoto valgio iš
vaizda.

Neseniai spaudoje buvo 
plačiai aprašytos vestuvės, 
kur vienai dalyvei susirgus 
nevirškinimu, susirgo desėt- 
kai kitų. Iš karto įtarta, 
būk maistas buvęs blogas. 
Tačiau sveikatos depart
ment nuodugnus ištyrimas

higijentfs, taipgi pirmosios 
pagalbos patarimų kny
goms įsigyti, o pamokas tei
kė savanoriai gydytojai.

Įsitikinti, kad tojda or
ganizacija reikalinga, be 
kitko, padėjo ir gyvas rei
kalas, kilęs po didžiojo snie
go 1888 metais.

Šiandien įstaiga palaiko 
puikiai įrengta centrą 138 
South Oxford St., Brookly- 
ne, taipgi 7 skyrius po vi
są Brooklyną. Jos išmokes- 
čiai siekė $422,084.49, bet 
pajamų turėjo tik $132,- 
839.09. Skirtumą padengia 
iš aukų, gaunamų1 įvairiais 
keliais, didžiumoje, iš Ben
dro Ligoninių Fondo ir Di
džiojo New Yorko- Fondo, 
kurios įstaigos kas metai 
praveda finansams sukelti 
kampaniją, gaudamos tam 
miesto vyriausybės ųžgyri- 
mą.

Dabartinės slaugės, 124- 
rios, dar vis skaitomos ne
pakankamu skaičiumi ap
rūpinti reikalingus jų pa
tarnavimo. Pirm karo jos 
turėjo 153 slauges. Stoka
lavintų slaugių, ne didžiau
sia mokestis ir sunkios dar
bo sąlygos ne daugelį vilio
ja į šią profesiją. Joms dau
giausia tenka lankyti bied- 
nuomenės distriktus, ligo
niams patarnauti primity
viškose sąlygose. Kitos dir- 
ba švietimo srityje.

Tikslas yra pagelbėti ne
išgalintiems išeiti į ligoni
nes, o taip pat ir tiems, ku
rių buvimas namie yra bū
tinas priežiūrai šeimos. 
Nuo lankomųjų, ku
rie išsigali, ima atitinkamą 
mokestį. Tačiau didžiuma 
lankomųjų yra tokie, kurie 
neišgalėtų pilnai ar bent 
dalinai pasimokėti.

B-tė.t ~ <
Likusi kitai dienai varš

kė geriau laikysis, jeigu 
padėsi gerai suspaustą, su 
druska apibarsčius viršų ir 
apspaudžius vaškuota po- 
piera. U—   ——-   .... 

Ne viską saule taiso. Nie
kad neverta pirkti saulėje 
ir vėjuje laikomas bulves, 
jos bus aitrios. Taip pat 
laikymu saulėje gadinama 
svogūnai, morkos.

parodė, kad jie susirgo nuo 
įsivaizdavimo. Tūli ir gana 
rimtai sirgo, buvo nugaben
ti į ligonines.

Aną dieną parėjusi iš 
darbo radau po durimis pa
kištą kuponėlį, su kuriuo 
siūlo populiarišką prekę už 
nupigintą kainą. Tai ženk
las, kad jau to visko pri
dirbta daugiau, negu gali
ma išparduoti.

Radinys paakstino nuei
ti pašniukštinėti po krautu
ves, gal ir ko reikalingo ra
siu nupigintai nusipirkti. 
Kelios dienos pirm Velykų, 
gal bus krautuvės perpil
dytos svieto, spūstis. Vis
ti ek pažiūrėsiu.

Jau daug savaičių, kai 
krautuvėse nebuvau buvusi. 
Didelio reikalo nesant, ta
riau, lai prisiperka tie, 
kam labiau trūksta.

Po ilgo nematymo daug 
ryškiau matosi skirtumą. 
Krautuvės priverstos visko. 
Net buvusių trūkstamų 
šaldytuvų, siuvamų • maši
nų, radijų ir daugelio kitų 
daiktų modeliai pažymėti, 
jog gali pristatyti tuojau.

Pristatyti gali, bet kai
nos nesvietiškai užkeltos. 
Tūli stambesniųjų daiktų 
modeliai padalyti skirtin
gai, sunku užtikrintai 
spręsti, ar čia kaina pakel
ta, ar gal jų mechanizmas 
ar medžiagos brangesni 
vartota. Eisiu i tokius de- 
partmentus, kuriuose pre
kės man pažįstamesnės.

Užsikeliu į audinių sky
rių. Audiniai man pažįsta- 
rtiiaūsi. Apsilenkiant su 
tais, kurie siekia dešimti
mis dolerių už yardą (su to
kiais geros pažinties niekad 
neturėjau), einu ieškoti pa
prastųjų challis, broad
cloth, perkelių ir kitų tokių, 
buvusių pirm, karo, po 98 
centus iki 17 centų už yar
dą. Tokių stebuklų nebera
dau. Pigiausias audinys 
kainuoja 49 centus.

— Kur pasidėjo tie po 
17' centų? ,— klausiu par
davėjos.

— Madam, mes tokių 
prastų nelaikome, — atsa
kė jinai.

Nuėjau prie kosmetikų ir 
smulkmenų baro, ieškau 
dantims šepetuko. Paklaus-

KOPŪSTO GIMINAIČIAI
Kopūstas liekasi kopūstu, 

nežiūrint kelintasis būtų 
“brolvaikis.” Pamatiniai jų 
maistingumo vertė panaši 
vieno kitam. Vienas turi šio 
to daugėliau, kitas mažiau. 
Tačiau skonis veik kiekvie
no būna kitoks. O tas tei
kia įvairumo, gi įvairumas 
akstiną apetitą, apetitas pa
gelbsti virškinimui.

Taigi, greta paprastųjų 
baltų, verta pabandyti rau
donieji, mažieji (Brussels 
sprouts), chiniškieji (pana
šūs į selerius), kale, broc
coli, cauliflower, raukšlėta
sis (Savoy). ,Tai mūsų ži- 
nomiausieji. Dar yra bent 
19 kitų žinomų rūšių.

Raukšlėtaisiais lapais yra 
minkščiausias, tinkamesnis 
darymui “saladš” už kitus. 
Taipgi chiniškasis — tarp 
kopūsto ir celery giminės 
— teikia “saladams” nepa
prastą skonį.

Bombay, Indija. — Per 
riaušes tarp indusų ir ma
hometonų Godroje užmušta 
7 žmonės.

ta, ko man reikia, atsakiau,! 
jog ieškau tų po penktuką1, 
ir dešimtuką.

— Madam, mes tokiuĮ 
prastų nelaikome, — atsa-Į 
kė mergina. Pas juos pi-‘ 
giausias 50c.

Kas juos žino, gal čia ir. 
geresni, pagalvojau sau, vi-į 
šokių yra išdirbysčių. Ge- i 
riau bandyti tą, ką tikrai 
pažįstu. Kiek tas Lydia 
Grey popieros pakelis? — 
paklausiau. Atsakė, jog 34 
centai. Užprotestavau. Sa
kiau, jog pirkdavau už 20 
centų.

— Madam, mes tokiu, 
prastų nelaikome. Už tokiai 
kainą gali gauti mažesnį1 
pakelį, — atsakė ir toji.

Ginčijau, kad tokio pat 
dydžio gaudavau už 20, o 
kai kur net ir už 19 centu,!

V z 1

LOS ANGELES, GAL.
Tarptautinės Moterų Die- j 

nos Paminėjimas
Lietuvių Moterų Apšvie-| 

tos Kliubas turėjo sau už j 
būtiną pareigą atžymėti I 
Tarptautinę Moterų Dieną,! 
kovo 8-tą, todėl ji ir likosi i 
atžymėta, mano suprati
mu, labai gražiai, nors bis- 
ki vėliau, kovo 14-ta. c. z

Po nemažai pridėto rū
pesčio LMAK komisijos ir į 
kitų narių, turėjome porą 
gerų kalbėtojų, .gerą muzi- 
kališką programą ir kitokių 
margumynų scenoje. Žino
ma, negalėtume daug įvai
rumų padaryti be kitų 
draugų ir draugių pagal
bos, todėl čion ir prisieina 
tarti žodis kitas apie tuos, 
kurie mums pagelbėjo tą j 
parengimą padaryti gausiu; 
ir maloniu.

Pirmiausia prisieina tar-1 
ti dėkui mūsų dailės mylė-: 
tojams Los Angeles Lietu-' 
vių Chorui ir choro moky-! 
tojui Vai Babicz, taipgi • 
choro jaunų moterų sekste
tui ir jų mokytojai Mrs. 
Virginia Wonder. Kiti pro-! 
gramos pildytojai buvo so- į 
listai.

Mūsų mylima draugė ir 
ilgametė veikėja lietuvių I 
tarpe Ana Levanienė sūdai-! 
navo, rodos, tris dainas. Pu-■ 
blikai patiko.

Jaunas draugas Juozas | 
Zdanas puikiai progresuoja 
dainose ir jisai yra mūsų1 
publikos mylimas. Jis su
dainavo dvi dainas. Publika 
reikalavo daugiau, bet jis 
dainavo tik tiek, kiek buvo 
pasirinkęs tai dienai.

Mūsų mylima solistė An
gela Adams taipgi gražiai 
sudainavo dvi dainas.

Uršula Bagdonienė pui
kiai pasakė dvejas eiles: vie
nas angliškai, satyriškas, o 
kitos buvo lietuviškos, atsi
minimai apie Lietuvą.

Sekė stygų orkestrą, su
daryta per vengrą draugą 
Ivon Popoff. Draugas Po- 
poff labai mėgsta lietuvius, 
jis linkęs visuomet patar
nauti muzikos srityje. Jis 
yra kompozitorius ir moky
tojas, sykiu su žmona užlai
ko muzikos mokyklą.

Atžymėjimui Moterų Die
nos reikšmės buvo pakvies
ta kalbėti d. Mary Legun, 
bet jai negalėjus pribūti, jos
3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—< Tree., Kovo 31, 1948

sakė biskį užpykusi mergi
na ir nuėjo patarnauti ki
tiems.

Vizitu į krautuves išsi
aiškinau, kad mano doleris 
drabužiams beliko mažiau 
pusės vertas. Mašinerijai, 
elektriškiems įrankiams ir
gi apie pusės, o kai kuriems 
ir mažiau, net balta nekal
ta popiera veik kita tiek pa
brangusi.

Tūli prabanginiai maisto 
dalykėliai biskį atpigę- pa
staruoju laiku, bet nesugrį- 
žę į prieškarines kainas.

O visgi kuponeliai po du
rimis sako, kad daug ko 
jau pridirbta gana ir kai ko 
perdaug. Kainos turės ma
žėti. Prekės yra padaro
mos ne žiūrėjimui į jas, o 
pardavimui. .

Pirkėja.

vietoje kalbėjo angliškai d. 
E u s h t o n, praktikuojanti 
slaugė. Ji yra išgyvenus 
Tarybų Sąjungoje penkis 
metus ir plačiai studijavusi 
tos šalies padėtį. Tad jinai 
gyvai pasakė keletą svarbių 
dalykų apie Tarybų Sąjun
gos moterų veikimą ir pa
dėtį.

Viešnia, iš Chicagos, d. A. 
Jonikienė, tik tarusi kelis 
sakinius apie Los Angeles 
lietuvių veikimą, kvietė at
vykti į antradienio vakarą 
rengtas jai prakalbas, ža
dėjo jose kalbėti daugiau 
apie moterų veikimą.

Kaip matote, su visų ge
ros valios draugų ir drau
gių parama turėjome pui
kią programą.

Vėliau buvo išleista eilė 
gražių dovanėlių, kurias 
mūsų draugės, aukavo pa
rengimo naudai.

M. Alvinienė.
Vieša Padėka Mūsų 

Bendradarbiams
Apšvietietės nuoširdžiai 

tariame ačiū visiems minė
tiems programos daly
viams, taipgi visiems pasi-

(Tąsa 5-me pusi.)

Užsakymą, su 25 centais, 
siųskite: Amelia Burba, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.
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. (Tąsa) -
Jis mylėjo Andre nuo mokyklos laikų, 

bet susitikdavo jiedu retai; Pjero gyve
nimas buvo audringas, ir Andre visuo
met likdavo nuošaly. Susitikęs Pjeras 
džiūgaudamas pasakodavo bičiuliui apie 
naujausią savo susižavėjimą: apie nau
ją motorą, apie Bretono eiles, apie anti
fašistinį rašytojų kongresą. Andre klau
sydavo ir šypsodavosi; paskui jie eidavo 
į “Rūkantįjį šunį,” gerdavo alų arba 
vermutą; po to išsiskirdavo. Prabėgda
vo metai. Pjeras staiga prisimindavo 
Andre ir, įbėgdamas į dirbtuvę, šauk
davo: “Žinai, vakar...” tartum vakar 
jie buvo matęsi.

Taip atsitiko ir dabar.
— Ar skaitei Viaro kalbą? “Mes pri

valome įvykdyti visuotinį nusiginklavi
mą, dargi prieš vokiečių militarizmo va
lią ...” Viši tik ir kalba apie karą: bus? 
nebus?. Mūsų įmonės direktorius iki ho- . 
roskopo priėjo n Naščiai,* pasirodo, už ka
rą, o Jautis — prieš. Matai, kokie nie
kai! Aišku, Hitleris — pamišėlis. Bet 
jeigu Liaudies frontas laimės, karo ne
bus. O kaip tu galvoji?

— Aš? Nežinau. Aš apie tai negalvo
jau.

Pjeras staiga pašoko.
— Kur tu?
— Į Kultūros Namus. Jie kažkokį 

siurprizą ruošia ... Eime! Negalima gy
venti irštvoje. Aš dabar dažnai ten bū
nu: pagauna. Ten ir darbininkai, ir 
technikai, ir jūsiškiai — menininkai. Štai 
tuo aš tikiu, aš ir mūsų direktoriui sa- . 
kiau — be horoskopo ... Jis net paža
liavo iš pykčio. Tas būtinai įvyks ...

— Kas?
— Kaip “kas”? Revoliucija. Pamaty

tum tu mūsų įmonę ... Na, eikš!
Andre liūdnai žvilgčiojo į drobę. Bet 

Pjeras jį ištempė.
Su vargu jie prasiskverbė į didelę pri

rūkytą salę. Sietynas atrodė, kaip rieba
lų dėmė; lyg šviesuliai, neramiai blizgė
jo veidai. Čia buvo darbininkai su kepu
rėmis, menininkai su plačiabrylėmis 
skrybėlėmis, studentai, tarnautojai, 
merginos. Liaudis, pagarsėjusi savo 
skepsisu, čia pergyveno antrąją vaikys
tę: žavėjosi, ginčijosi iki užkimsiant, 
pliauškino delnais ir prisiekinėjo nesi
traukti. Čia spaudė vienas antram ran
ką pasaulinio vardo mokslininkas, Nobe
lio premijos laureatas, ir jaunutis stik
lius, vakar parašęs naivų ketureilį apie 
“naują gyvenimą.” žodžiai “Liaudies 
frontas” čia skambėjo, kaip “Sežamaų 
atsidaryk:” užtenką tiktai laimėti Liau
dies frontui, ir grioviakasio rankose tuč
tuojau atsidurs teptukai, dargi neran
gieji daržininkai įvertins Pikasso tapy
bą, eilės taps to laiko kalba, mokslinin
kai išras nemirtingumą, o ant daug ma
čiusios Senos krantų išaugs nauji Atė
nai.

Andre ėmė stebėti kaimynus. Štai 
darbininkas: jis klausos, lyg geria. Tas 
žiovauja, tur būt, žurnalistas. Daug mo
terų. Visos rūko.

Ant pastolių stovėjo senukas. Tai bu
vo žymus fizikas; bet Andre jo nepaži
no. Mokslininkas kalbėjo’ tyliai, kosėjo, 
ir Andre suprato tik atskirus, žodžius: 
“socialistinė kultūra ... naujasis huma
nizmas- ...”

Andre niekad nebuvo susirinkimuose. 
Jis staiga pasiilgo dirbtuvės, paliktojo 
darbo. Paskui jis pažiūrėjo į tribūną ir 
neiškentęs riktelėjo Pjerui:

— Juk tai Liusjenas!
Štai ką jie vadino “siurprizu”! Andre 

prisiminė, kaip Liusjenas skaitė licėjuje 
eiles “Myliu skaisčios mergaitės pyktį,” 
pasakojo, kad rūkąs opiumą . .. Dabar 
jis su darbininkais... Taip', aišku, žmo
nės keičiasi...

Liusjenas iš karto patraukė dėmesį. 
Kalbėjo jis trukčiodamas, su įkvėpimu:

— Žemės likimą spręs tie, kurie vir
šum žemės: bombarduojamoji aviacija. 
Arba tie, kurie po žeme: Pikardijos, Rū
ro, Silezijos angliakasiai, šeši šimtai de
putatų*? Yra tokie vabalai, — man pa
sakojo vienas entomologas, — į juos mu
sės deda kiaušinius. Vikšrai auga va
balo kūnely, ir vabalas juda, bet jis ne
gyvas, o juda vikšrai...

Liusjenas kalbėjo apie Hitlerį, apie 
karą, apie revoliuciją. Kai jis baigė,, bu-
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vo tylu: dar tęsėsi balso žavėjimas. Pas
kui nuaidėjo aplodismentai. Pjerui net 
rankos paskaudo, taip jis plojo. Darbi
ninkas šalia Andre užtraukė: “Tai jau
noji gvardija iš priemiesčio žygiuoja ...” 
Andre užmiršo muses, karą, Liusjeną; 
jis panoro nutapyti darbininko portretą.

Tribūnoje senukas ilgai spaudė ran
ką Liusjenui. Staiga pakilo jaunas žmo
gus pilku, nukamuotu veidu; apsirengęs 
jis buvo skurdžiai, bet elegantiškai. Jis 
suriko:

— Prašau žodžio!
Sumišęs pirmininkas pagriebė varpe-

— Jūsų vardas?
— Grine. Mano vardas maža jums te

pasakys. Svarbiau pranešėjo vardas. 
Kiek man žinoma, jo tėvas, ponas Polis 
Tessa, gavo iš niekšo Stavickio aštuonias
dešimt tūkstančių. Matomai, čia už tuos 
pinigėlius ...

Toliau nieko negalima buvo suprasti. 
Grine mosavo lazda; jo veidą perkreipė 
mėšlungis. Šalimais plačiapetis vaikinas 
kažką mušė kėde. Andre vos prasistūmė 
prie išėjimo. Gatvėje jį pašaukė Pjeras:

— Palauk, eisime į kavinę su Liusje- 
nu.

— Nenoriu.
— Kodėl?
(Tai paklausė Liūs jenas — jis priėjo 

iš užpakalio.)
— Išgersime alaus. Ten buvo labai 

karšta, aš vos baigiau kalbėti. Mane 
įspėjo, kad jie nutrauks pranešimą ...

Pjeras šyptelėjo:
— Pamokė juos. Aš tą Grine prisime

nu: vasario šeštą buvau su juo susidū
ręs. Pasiutęs, skustuvu arklius pjaus
tė . .; Aišku, kad jie- tokį parinko., O tu 
kalbėjai nuostabiai! Įsivaizduoju, ką pa
rašys laikraščiai! Pirma, tu turi garsų 
literatūrinį vardą. Antra — Polio Tessa 
sūnus su mumis! Aišku, tau tai — dra
ma. Bet koks rezonansas! Dėl to jie ir 
norėjo nutraukti. Šaunu, garbės žodis, 
šaunu! Andre, kodėl tu tyli?

— Nežinau, iš tiesų, ką pasakyti.
— Kaip tai nežinai? .. .
— Apie tokius dalykus reikia ilgai 

galvoti. O man ypač. Tu pats sakei, kad 
pas mane “ilgas sujungimas.”

Šalia ėjo jauna moteris be skrybėlės, 
labai suraitytais plaukais; jos veidas at
rodė visuomet nustebęs; akys — lunati
ko arba. naktinio paukščio. Ji ėjo tylė
dama; paskui staiga sustojo:

— Liusjenai, ar raktas pas tave? Aš 
prieš darbą užeisiu namo.

Liusjenas susisgribo:
— Aš pamiršau .jus supažindinti. Ža

neta Lamber, artistė. O čia mano mo
kyklos draugai: Andre Korno, Pjeras 
Diubua. Užeikime į kavinę, paskui aš 
tave nuvešiu į studiją.

Kavinė buvo tuščia. Už pertvaros lo
šė kortomis: “O aš turiu damą!...” 
Andre godžiai gėrė alų. Paskui jis .pa
žiūrėjo į Žanetą iš šono ir sumišo: ko
kios akys! Bandė prisiminti mokyklos 
laikus, bet pokalbis nesimezgė. Dargi 
Pjeras nutilo: pavargo nuo tvankumo, 
nuo triukšmo.

Prie bufeto priėjo du — įkaušę; užsa
kė po stikliuką. Vienas žmogus, keturių 
dešimtų metų, pasiuntinio kepure, gar
siai tarė:

— Jei, pavyzdžiui, nutraukia koją, 
juk tai mėšlas?

Antras, jaunesnis, atsakė:
— Ne. Tai dukart du keturi.
Pasiuntinys įmetė pinigą į vargonus, 

ir visi prisimerkė nuo bliovimo. Pjeras 
uždainavo:

— “Ieškau savo Titi-inos ...” Prisi.- 
meni? Taip dainavo po karo, kai mes 
gerundijų kalėme. Juokinga! Kiek tuo
met kalbėjo! “Amžina taika!” O dabar
— jūs girdėjote: “Dukart du keturi” ... 
Labai paprasta! Pradžioje iš vokiečių 
atima pieningąsias karves—pirmas veik
smas. Paskui konferencijos: sumokės? 
nesumokės? Paskelbė: “laimingas gyve
nimas.” O šalia mano namo kiekvieną 
naktį žmonės miegojo po tiltu. Kavą de
gino, žuvis vertė atgal į jūrą, mašinas
— į laužą. Tai antras veiksmas. Pasiro
dė Hitleris. Sutartys velniop! Jie gink
luojasi, mes paskui juos, jie paskui mus,

.mes paskui juos... Tai trečias veiks
mas. Galima išpranašauti ir ketvirtąjį:

(Bus daugiau)

Lietuvos Žuvies Pramone 
Pokarinio Stalininio 
Penkmečio Kūrinys

Rašo E,
Lietuvos respublikos žu

vies pramonė — iš esmės 
nauja, anksčiau neegzista
vusi pramonės šaka.

Žvejų verslas, gyvavęs i- 
ki Tarybų 'valdžios metų 
Lietuvoje, buvo naminis 
verslas atskirų žvejų, ežerų 
nuomininkų ir spekuliantų, 
kurie pelnijosi žvejų są
skaita. Jokio pramoninio 
žuvies gaudymo bei jos per
dirbimo nebuvo.

Išvadavus Klaipėdos' mie
stą iš vokiškųjų okupantų, 
tarybinė vyriausybė ėmėsi 
organizuoti žuvies pramonę 
Baltijos jūroje su pagrin
dine technikine baze pačia
me Klaipėdos mieste.

Bėgdami nuo Raudono
sios Armijos smūgių, vokie
čiai sunaikino visas žuvies 
gaudymo priemones. Jie 
paskandino ar nusivarė ne 
tik visus laivus, bet ir visus 
motorinius, būrinius bei ki
tus įvairius smulkius žvejų 
laivelius visame Baltijos 
jūros pakraštyje. Švento
sios, Palangos, Rusnės ir 
kitų pajūrio vietų žvejai pa
siliko be jokio laivelio. Ne
ringoje ir įlankoje buvo pa
likta keletas dešimčių žve
jų baržų, bet ir šias vokie
čiai išvedė iš rikiuotės. 
Tarp jų nebuvo . nė vienos 
sveikos, visų šonai buvo su- 
pjaustinėti. Žuvies priėmi- 

techniki- 
buvo su- 
vėl viską

mo ir perdirbimo 
nė bazė taip pat 
naikinta. Reikėjo 
kurti iš naujo.

Šiam tikslui buvo įsteig
ta Lietuvos TSR Žuvies 
Pramon. Ministerija* Buvo 
šiek tiek keista steigti mi
nisteriją dar 
egzistuojančiai 
Ši ministerija 
vienos žuvies 
gamyklos, nė vieno motori
nio laivo žvejoti jūroje, jau 
nekalbant apie tai, kad ši 
ministerija neturėjo jokios 
technikinės bazės, nė vieno 
konservų fabriko, nė šaldy
tuvų, net neturėjo priemo
nių pasūdyti nors keletą de
šimčių centnerių žuvies. Bet 
ministerija kaip tik ir buvo 
įsteigta tam, kad visa tai 
suorganizuotų. Svarbu ne 
tai, kas yra, bet tai, kas 
bus ir kas turės būti.

Ir čia mažame mūsų ša
lies didžiulės statybos ir at
statymo bare atsispindi ta
rybinių žmonių jėga ir va
lia, siekiant užsibrėžtus 
tikslus. Dabar, po dviejų 
metų darbo, ši pramonė jau 
pastatyta ant tvirto pama
to. Ji jau įkūrė savo tech
nikinę bazę, savo laivyną. 
Per šį trumpą -periodą mi
nisterija pastatė naują kon
servų fabriką su keletą 
tūkstančių bonkų konservų 
gamybinio pajėgumo per 
parą, su mechanizuotu 
skardinių bonkų cechu —su 
sūdymo cechais saugoti vie
nu laiku keliems tūkstan
čiams centnerių žuvies, su 
šaldytuvais, galinčiais vie
nu laiku saugoti apie 500 
centnerių žuvies. Ši nauja 
žuvies perdirbimo gamykla 
jau dabar ' gali perdirbti 
šimtus centnerių žuvies per 
parą. Įkurtas laivynas — 
valstybinis žuvies pramo
nės laivynas. Žuvies Pramo
nės Ministerijos žinioje šiuo 
metu yra daug žvejų tra
lerių, būriniu barkasų, 
transporto laivų, buksirų, 
motorinių katerių, būrinių- 
irklinių laivelių ir kiti. Šis 
laivynas, kurtas per 1946. 
metus 1|947 metų pirmąjį 
pusmetį, nuolat papildomas.

faktinai ne-
pramonei.

neturėjo nė
perdirbimo

KUH

Bilevičius
Pilnutinai atstatyta 

ko taros įmonė, aprūpinanti 
žuvies pramonę tara, re
konstruotas konservų fab
rikas “Baltika” Vilniuje, 
suorganizuotos žuvies ga
myklos Šventojoje, Rusnėje, 
Nidoje. Atstatytos ir veikia 
laivų dirbtuvės, žvejų uos
tas. Iškelta iš jūros dugno 
apie 60 žvejų laivyno vie
netų ir 75 tonų pajėgumo 
jūrinis kranas. Nemaža mo
torinių ir būrinių laivelių 
buvo iškelta iš jūros dugno 
ir grąžinta žvejams.

1946 metais žuvies pra
monės statybai ir atstaty
mui buvo išleista apie 4 
milijonai rublių, apytikriai 
tokia pat suma buvo išleis
ta 1947 metais. Dėl viso to 
žuvies pramonės veidas vi
siškai pakito ir įgalino žu
vies pramonę žymiai padi
dinti žuvies produkciją. Jei 
1946 metais žuvies sugauta 
14.836 centneriai, tai per 
pirmąjį 1947 metų pusmetį 
sugauta 19,700 centnerių, t. 
y. per pusmetį sugauta 5,- 
000 centnerių daugiau, ne
gu per visus praėjusius me
tus, o per 11 mėnesių 1947 
metų tris kart daugiau, ne
gu 1946 metais.

Tai du kart daugiau, ne
gu buržuazinėje Lietuvoje 
aukščiausio žuvies sugavi
mo metais iki vokiečiams 
pagrobiant Klaipėdos kraš
tą; respublikos žuvies pra
monė jau seniai peržengė 
prieškarinį lygį.

Rusnės žuv. gamykla davė 
per pirmąjį 1947 m. pusmetį 
pusantro karto daugiau 
produkcijos negu per visus
1946 metus.

Šventosios žuvies gamyk
la jau 1947 metų birželio 20 
dieną davė daugiau žuvies, 
negu per visus praėjusius 
metus. Valstybinė jūros 
žvejybos bazė davė per
1947 metų *11 mėnesių šešis^ 
kart žuvies daugiau, negu 
per visus 1946 metus. Ge
riausiai šiais metais dirba 
Šventosios žvejai; jie 1947 
metų birželio mėnesį davė 
5 kart žuvies daugiau, ne
gu'praeitųjų metų birželio 
mėnesyje.

Vienas svarbiausiųjų ir 
sunkiausių klausimų, kuris 
iškilo organizuojant žuvies 
pramonę respublikoje —tai 
žuvies pramonės kadrų, su
kūrimas.

Pas mus Lietuvoje nebu
vo nei jūros žvejų laivų ka
pitonų, nei motorininkų, nei 
tralmeisterių. Mes neturė
jome nei konservų gamy
bos, nei žuvies sūdymo spe
cialistų. Pramonė negali 
kaip reikiant plėstis be sa
vo nuolatinių kvalifikuotų < 
kadrų. Todėl Klaipėdoje bu- 1 
vo suorganizuota jungų 
mokykla ir ž u vininkystės 
technikumas žuvies pramo
nės specialistams paruošti. 
Jungų mokykloje ir žuvi-, 
ninkystės technikume mo
kosi lietuviai jaunuoliai ir 
merginos, atvykusieji čia iš 
Lietuvos miestų ir kaimų. 
Jie mokosi naujo amato, 
kurio iki šiol Lietuvoje ne
buvo.

žuvininkystės techniku
mas su trijų metų‘mokymo
si kursu ruošia žuvies pra
monės technologus, žvejų 
laivų vairuotojus, mechani
kus. Jungų mokykla ruošia 
laivų vairuotojus ir tral- 
meistrus.' Mokslas pereina
mas taip pat per trejus 
metus.

Pagrindinis uždavinys,

miš-

sigyti bendram valdymui 
žūklavimo įrankius, trans
portą, tinklus, gauti valsty
bės kreditus, suorganizuoti 
žuvies perdirbimą — žuvies 
rūkymą ir sūdymą, ir tuo 
pačiu ryškiai padidinti žu
vies gavimą ir pagerinti sa
vo medžiaginę būklę.

Pirmame pokariniame 
stalininiame penkmetyj žu
vies pramonė žymiai išple
čia žuvies gamybos asorti
mentą. Bendra žuvies pro
dukcija 1950 .metais paly
ginti su 1946 pakils 8,5 kar
to, silkių — 20 kartų, rūky
tos žuvies—9 kartus. Kon
servų gaminimas Klaipėdos 
konservų kombinate padi
dės 15 kartų. Bendra žu
vies Pramonės Ministerijos 
produkcija 1950 metais pa
didėja 7 kartus, palyginus 
su 1946 metais.

Visa ta 
likta iki 
gamykla,
kt. negali patenkinti toli
mesnių respublikų žuvies 
pramonės išsivystymo tem
pų; kad stumtų ją pirmyn, 
būtinos naujos statybos. 
Todėl penkmečio planu nu
matyta pastatyti Klaipėdo
je naują galingą, aprūpinta 
priešakinė technika, žuvies 
perdirbimo kombinatą, ku
ris taps nauja technikine 
baze visai respublikos žu
vies pramonei.

Žuvies Pramonės Minis
terijos kapitalinių darbų 
apimtis 1946 metais — 1950 
metais sudarys 19 milijonų 
rubliu.

Žuvies pramonė baigė sa- 
i organizacinį perijodą

kilęs žuvies pramonei, bu
vo tas, kad reikėjo vienu 
laiku kurti žuvies pramonę 
ir žvejoti. Mes negalėjome 
atidėti žuvies gaudymą iki 
to laiko, kol bus suorgani
zuota technikinė bazė, rei
kėjo tuo pačiu laiku ir lai
vyną kurti ir žuvį gaudyti, 
reikėjo statyti konservų 
fabriką ir tuo paęiu laiku 
gaminti konservus, todėl 
vieni konservų fabriko ce
chai statėsi, o kiti gamino 
konservus, rūkė žuvį.

Reikėjo ruošti laivų vai
ruotojų kadrus ir komplek^ 
tuoti komandos laivų, ku
rie buvo paruoštfišeiti į jū
rą. Tai buvo sunku. Šių 
sunkumų yra dar ir dabar, 
bet pagrindinis darbas at
liktas, žuvies pramonės ba
zė įkurta, įkurtas laivynas, 
įsteigtos mokyklos vieti
niams nacionaliniam kad
rams ugdyti ir žuvies pra
monė gali vykdyti tuos už
davinius, kuriuos iškėlė jai 
penkmetinis planas.

Pasiekti 1946 m. ir 1947 
m. laimėjimai žuvies pra
monėje nekelia jokios abe
jonės tuo, kad respublikos 
žuvies pramonė susidoros 
su pirmojo pokarinio penk
mečio pastatytais jai už
daviniais.

Kokie tie uždaviniai?
Pagal pokarinio stalini

nio penkmečio planą žuvies 
pramonė 1950 metais turės 
duoti iki 150 tūkstančių 
centnerių žuvies arba 7,5 
karto daugiau, negu 1946 
metais. Pagrindinė išgau
dytos žuvies dalis tenka 
valstybinei žvejybai — t. y. vo 
žvejybai jūroje dideliais 1945 metais — pirmaisiais 
žvejų laivais. Tai, aišku, 
nereiškia, kad žvejai, dir
bantieji pagal sutartis, ma
žins žuvies sugavimą. Prie
šingai, planu numatyta, jog 
žvejų žūklavimas taip pat 
padidėtų du su puse karto. 
Valstybė suinteresuota, kad 
žvejų žūklavimas didėtų, 
kad gautų jie kuo daugiau 
žūklavimo įrankių, būtų ap
rūpinti laivais. Todėl žvejai 
kelia dabar klausimą susi
organizuoti į bendro žūkla
vimo draugijas. Bendro 
žūklavimo draugijos su
teiks žvejams galimumo į- 1948 m. sausio mėn.

statyba, kuri at- 
šiol — konservų 
žvejų uostas ir

pokarinio stalininio penk
mečio metais. Pramonė at
statyta, suorganizuota, į- 
kurtas laivynas, įkurta taip 
pat bazė kadrams ruošti.

Respublikos žuvies pra
monė sparčiai eina pirmyn, 
ji auga, vystosi, spartina 
tempus, statosi ir kelia sa
vo gamybą. Tai pilnai įtiki
na mus, kad žuvies pra
monės žvejai ir darbuotojai 
garbingai įvykdys pastaty
tus jiems pokariniu stalini
niu penkmečiu uždavinius.

Vilnius,

TELEPHONE
STAGG 2-8043

RONKONKOMA 
8684

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 0 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. ’
♦

/

i *

*

r~

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Mt. Vemon Si 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-* Tree., Kovo 31

•• .
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CLEVELANDO ŽINIOS
Ką Patyriau Corlette

Corletiečiai gražiai darbuo
jasi. Jie sako, jeigu mes turi
me savo apylinkėj įsteigę dvi 
kuopas, tai yra mūsų prie
dermė jose darbuotis taip, 
kad kuopos nesilpnėtų, kad 
narių skaičium augtų ir stip- 

.rėtų. Tai yrą gražus išsireiš
kimas, ir tai nepasilieka vien 
tik išsireiškimu. Dažnai pa
sirodo kuopų narių dedamos 
didelės pastangos darbuotis. 
Iš to naudingo darbo yra ge
ros pasekmės.

Reikia sakyti, kad LLD 
57 .kuopa šiame vajuj gavo 6 
naujus narius. Du jaunuolius 
ir keturis suaugusius. Tai labai 
gražus pasidarbavimas auklė
jimui apšvietos organizacijos, 
ypač į organizaciją prirašant 
jaunuolius.

Kiek anksčiau LLD 57 kp. 
ir moterų LDS 38 k p., savo 
susirinkime priėmė pavyzdin
gą nutarimą, kad abiem kuo
pom būtų labai naudinga 
rengti bendrai draugiškus la
vinimosi vakarus bei pąskai- j 
tas ar diskusijas juose turėti. I 
To naudingo nutarimo pradžia : 
pasirodė pasekminga ir džiu
ginanti. Kovo 13 d. Jašiūnų man Progos dalyvauti kuopų 
namuose įvyko abiejų kuopų surengtam paskaitų vakare, 
parengta paskaita. Man buvo 1 A. M. B.
labai gražu tėmyt vykdant tą ★ ★ ★
naudingą kuopų nutarimą. | Atakuoja Federal? Bažnyčių 
Paskaitą skaitė jauna mote- ' Tarybą n
risk?, Uršulė Kutkienė. čia Frank Stewart, religinis Te
reikia pažymėti, kad Uršulė Į daktorius vietos laikraščio

yra Clevelande kilus ir užau
gus, tai Amerikos lietuvių jau
noji karta. Ji labai gerai var
toja lietuvių kalbą, gerai ra
šo ir skaito lietuviškai. Pa
skaitą ji skaitė nuosekliai ir 
aiškiai. Paskaita parašyta Dr. 
J. J. Kaškiaučiaus “Gyvenimo 
Persivertimas.” šios paskaitos 
buvo labai naudinga klausytis 
kaip moterims, taip ir vyrams. 
Po paskaitos turėjo skanią va
karienę ir draugiškų pasikal
bėjimų. Minėtos kuopos jau
nuoliai A. Jasiūnas ir J. Žu
kas paskaitose ir draugiškuo
se pasikalbėjimuose dalyvavo. 
Tai pavyzdingi jaunuoliai, 
kurie priklauso apšvietos or
ganizacijoj ir interesuojasi 
jąja. Buvo girdėti išsireiški
mų, kad Corletto kuopos atei
ty rengs ir daugiau lavinimo
si vakarų ir paskaitiĮ kitose 
temose. Labai puiku ir džiu
gu, kad kuopų susirinkimuo
se užsimezga gražios mintys 
ir prasideda lavinimasis. Nuo 
savęs linkiu abiem kuopom 
tuose sumanymuose gerti pa-

1 sėkmių.
Tariu širdingą ačiū drau

gam Jašiūnam už padarymą

Tarybą

“The Cleveland Press’, puola 
Federalę Tarybą Kristaus 
Bažnyčių Amerikoj. Stewart 
pasinaudoja kunigužio Carl 
McIntire, iš Collinswood, N. 
J.,. kalba. Minėtas kunigužis 
tiek toli nueina, kad jis vadi
na Bažnyčių Tarybą “Sovietų 
Penkta Kolona Amerikoj.”

Tas kunigužis čia* kalbėdą- 
mas liejo tulžį, kad Metodis
tų Bažnyčios parapi jonams 
išsiuntinėta Dr. Jerome Davis 
knyga “Behind Soviet Po
wer.” 
ir humanitarinių 
fesorium Yale 
kuriame mokosi 
turčių vaikai.

Kokia ta knyga?
Jerome Davis yra teisin

gas žmogus. Jis rašo apie Ta
rybų Sąjungą kaip jis ją ma
to. Tam kunigužiui, ir p. 
Stevvartųi, tokia knyga negeis
tina ir pavojinga. Jie pripra
tę skaityti melus apie TSRS 
ir tikėti jiems.

Davis parašė straipsnį apie 
premjerą J. Staliną. Jis sako, 
kad būtų klaida manyti apie 
Staliną kaipo blogą žmogų, 
kuris spėka nori savo valią ki
tiems. užkarti.

Tas straipsnis irgi gąsdina 
kun. McIntire.

McIntire taipgi atakavo 
vyskupą Bromley Oxnam ir 
Dr. E. Stanley Jones, Bažny
čių Tarybos vįršininkūs. Jis 
vadina juos “Marksizmo Ap
aštalais.”

Teisybė, jiedu yra progre
syviai žmonės, bet jie ne
skelbia marksizmo.

Tam kunigui matomai pa
tiktų, kad jie skiepytų fašiz
mą, bet .jie to, nedaro, dėlto 
puolami. St-as.

“Behind
Davįs buvęs teologijos 

mokslų pro- 
Universitete, 

daugiausia

Washington. — Bernard 
Baruch, Amerikos atominio 
plano autorius, ragino mo- 
bilizuot pramonę karui.

%

prisiųsti Ir 
knyga tuo-

eilėraščių s

‘PAVASARIŲ GODOS’
Stasio Jasilionio

EILĖRAŠČIŲ KNYGA GATAVA
Jau atspausdinta Stasio Jasilionio eilėraš

čių knyga, apdaryta ir jau siuntinėjama 
prenumeratoriams. Kurie dar neužsisakėte 
tos knygos, tuojau užsisakykite. Kaina 
$1.00.

Kartu su užsakymu prašome 
pinigus. Ant jūsų pareikalavimo 
jau bus pasiųsta.

To paties autoriaus pirmoji
knyga “Bešvintantis Rytas” galima gauti 
Laisvės knygyne ir kaina tik 50c. Kurie 
dar neturite pirmosios knygos, užsisakykite 
dabar, užsisakykite abi kartu, prisiųsdami 
$1.50.

Abiejose knygose yra daug giliai žmo
gaus sielą žavėjančių eilių. Tai knygos, 
kurios turėtų būti kiekvieno kultūriško 
žmogaus namuose.

.Užsisakydami adresuokite:

PRANEŠIMAI
CAMDEN, N. J.

LLD 133 kp. susirinkimas įvyks 4 
d. balandžio, 2 vai. dieną pas dd. 
Bakšius, 1622 Fillmore St. Malonė
kite pribūti laiku, kadangi susrinki- 
mas įvyks lygiai paskirtu laiku. At
siveskite ir naujų narių prirašyt, 
Turime daug svarbių reikalų aptar
ti. — Wm. Patten, sekr. (76-77)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., moterų skyr., 

sirinkimas įvyks balandžio 1 
7:30 v. v. Liet, salėje, 315 Clinton 
St. Draugės kviečiamos dalyvauti, 
turėsime 
nes yra 
mii’škite 
M. K.

su- 
d„

svarbių reikalų apt&rti, 
rengiama vakarienė. Nepa- 
ir naujų narių atsivesti.— 

(76-77)

427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

F—F—-—-—F—F——*—F—

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH A VE., BROOKLYN 20, N. Y.

(kamp. 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokite
' SHoreroad 8-9330 

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui 
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Avę., Brooklyn, N. Y..

•—
'F——F—r

Paul Gusta# Funeral Home,
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. 
Skersai gatves nuo Armory

LIETUVIS LAISNĮUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdękoruota šermenų koplyčia, kur įšeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenjn?, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiamą šeimom aųlyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

LEWISTON-AUBURN, ME.
Balandžio 10 d., LDS 45 kp. ren

gia vakarienę su šokiais. Liet, sa
lėje, 387 Lisbon St., Lewi$tone. Pra
džia 7 vai .vak. Įžanga $1.50 asme
niui, Muzika prie - Vicky Vince. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvaut. — Kom. (76-77)

HARTFORD, CONN.
Ekstra svarbus pranešimas lietu

vių visuomenei! Liet. Moterų Klu
bas rengia šokius, sekmadienį, ba
landžio 4 d., 2 vai. dieną. Gera mu
zika. Laisvės Choro sajbje, 155 Hun
gerford St. L. M. Klubas' kviečia 
dienraščio Laisvės skaitytojus vieti
nius ir iš apylinkės dalyvaut ir ki
tus pakviesti kartu dalyvaut.—Kom.

(76-77)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

2 d. balandžio, 7:30 v. v., 407 La
fayette St. Kviečiame narius daly
vauti šiame svarbiame susirinkime, 
nes turėsime daug ko nutarti. — 
A. Jocis, fin. rašt. (76-77)

SO. BOSTON, MASS.
Ketvirtadienį, balandžio 1 d., 318 

W. Broadway, įvyks nepaprastas vi
sų PCA ir Trečios partijos susirin
kimas, 7:30 v.-v. Yra didelis reika
las, kad visi nariai būtume šiame su
sirinkime, nes turėsime daug naujų 
pranešimu iš trečios partijos veik
los. Komitetas: A. Dambrauskas ir 
R. Šapokas. . (75-76)

SO. BOSTON,MASS.
Balandžio 3 d., 7 v. v., 318 Broad

way, ALDLD moterys rengia sma
gų parengimą (panašų į bazarą). Čia 
bus galima smagiai praleisti vakarą 
ir labai maža kaina įsigyti gražių 
dalykėlių. Turėsime skanių užkan
džių, gėrimų, taipgi muzikos. Kvie
čiame visus dalyvauti. įžangos ne
bus. — Rengėjos. (75-76) 

________ • 9

DETROIT, MICH.
Balandžio 4 d., įvyks Koncertas, 

kuriame dainuos K. Menkeliūnaitė, 
viešnia iš Italijos. Įvyks CIO Hali, 
14th St. ir McCrow (buvusioje Fin
nish Hall). Pradžia 5 v. v. įžanga 
kęncęrtan $1.20. šokiams 50c. Po 
programos bus šokiai. ' (x)

Tik atsimink tas dienas, kad4 valdinė Nacionalė 
Darbo Santykių Taryba (NLRB) buvo bešališka.” 
__________________________________ J_____________ _

CHICAGOS ŽINIOS
STAKJARDŲ PIK1ETO 
EILĖSE MOTERŲ 
SKAIČIUS DIDĖJA
Policijos Com. Prendergast 
Buvo Priverstas Ištraukti 
500 Policijos Dėl 
Didėjimo Protestų

Sta k j ar d ų st r e i ku o j a n ti e m s 
vyrams ateina pagalbon mote
rys. Nuo pereito šeštadienio 
masinio mitingo prie 46-tos ir 
McDowell "gatvių, kur Her
bert March, Leo K. Krzycki ir 
kiti nurodė svarbą masinio pi- 
kieto ir reikalo svarbą mote
rim kartu dalyvauti su vyrais 
pikieto eilėse.
Moterų Skaičius Kasdien 
Didėja

Pradedant sekmadieniu su 
kiekviena diena moterų skai
čius pikieto eilėse didėja. Tas 
suteikia gilesnį įspūdį stak
jardų darbininkų šiandieninė
se kovose 
venimą. 
rimtesnis 
ypatingai
gastui .darosi 
reikalavimai iš unijų, bažny
čių dvasiškių ir apylinkės gy
ventojų paveikė, kad antradie
nį apie 500 policijos buvo iš
traukta — sumažinta iš stak
jardų apimtų streiko vietų.

Nors Com. 
■‘užginčijo,” 1<
verčiamas tai padaręs, 
pats užginčijimas liudija, 
taip nėra.

naktimis, kad galėtumėm ga
lą su galu sudurti; maistą, 
penkių kambarių namuko 
morgičių, šilumą, elektrą ir 
kitką reikalinga apsimokėti, 
jis pasakė faktų komisijai.

—Buvome eviktuoti, tai tu
rėjau paskolą iš švogerio im
ti, kad nusipirkus pastogę. 
Buvo neblogai kai karo lai
ku dirbau po 60-70 valandų 
savaitėj, parsinešdavau, $70 
ai’ $80. Dabar viršlaikio nė
ra ir mano alga beliko $43.50, 
Kavacevich pabrėžė komisijai. 
Stoikas jam ir daugeliui šeimų 
stakjardų darbininkų stale 
yra retenybė, nors jie jį doj’o- 
ja, bet ne sau.

Darbininkai niekur nestrei- / 
kuoja iš raškažiaus, bet nepa
kenčiamų sąlygų verčiami: 
kokiu yra ir stakjardų dar
bininkų streikas. Rep.

už žmoniškesnį gy- 
Paveikslas darosi 
ir miesto ponams, 

Pol. Com. Prender- 
nejauku. čia

Sijoja Floridoj Newyorkie- 
čius, Imančius Pensijas

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

ir parėmu

Los Angeles, CaL
(Tąsa nuo '3-čio pusi.) 

darbavusiems 
siems aukomis.

Pasidarbavo dd.: Uston, 
Wonder, J. Zdana, A. Cas
per, A. Bernotienė, M. May, 
A. Marinienė, M. Pupienė, 
A. Radienė, A. Jukelienė, 
Helen Davienė, P. Matelie- 
nė, J. Mokslaveckas, L. Pe
ters, S. Šatas, J. Švedas, 
Geo. Bernotas, A. Bušas, J. 
Alvinas, J. Rudaitienė ir E. 
Slesariūnienė pagamino ir 
aukavo skanių pyragaičių 
ir kitokių gardumynų. Ke
letą draugių labai daug pa
sidarbavo pardavinėjime ti
ki etų.

Dovanas aukavo: M. 
Prūsienė, M. Alvinienė, He
len Davienė, M. Bušienė, 
J. Rupienė, S. Blass, M. 
Peters, A. Bernotienė, K. 
Repečkienė, A. Marinienė, 
A. Babrauskienė, E. Babi- 
čienė, Ursula Davienė ($2 
pinigais).

Komisija labai dėkinga 
visiems-visoms.

Komisijos narės:
H. Davienė,'
A. Marcinkienė,
A. Slesariūnienė,

i M. Bušienė, • 
per M. Alvinienę.

OPERATORES, patyrusios prie $3.50 ir 
$5.50 suknelių. Kreipkitės ištisą savaitę. 

BUCCERJ DRESS, 2035—2nd Avenue 
(105th St.) Pirmos lubos.

_________________________________ (70

OPERATORĖS
Patyrusios prie Singer mašinų 

NUOLATINIS DARBAS, GERA ALGA
BELLMORE DRESS CO. Inc. 

150 CHURCH STREET 
NEW BRUNSWICK, N. J. 

(78)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

DAILYDĖS
PATYRĘ

PRIE STALŲ AR ANT MAŠINŲ 
UŽBAIGĖ J AI

PATYRĘ 
TRINTOJAI IR UŽBAIGEJAI 

Dienom ai Naktim Šiftas 
NUOLAT GERA ALGA 

Laikas ir pust viršlaikiais
8 Apmokamos Šventės. Vakacijos 
YONKERS CABINET CO.
923 OLD NEPPERHAN AVE. 

YONKERS, N. Y.
_______________(76)

AUTO VIRŠŲ IR FENDERIŲ 
TAISYTOJAI

Nuolatinis Darbas—Gera Alga 
825 MAIN ST.

NEW ROCHELLE, N. Y.
Telefonas NEW ROCHELLE 2-8100

(82)

Washington. — Amerikos 
generolai ragina įvesti 
draftą pirm Italijos balsavi
mų.

■■J. J. Kaškiaučius, M. D.
! * % 530 Summer Avenue, *
L Newark 4, N. J.
•• HUmboldt 2-7964 < •

GERI PIETŪS!?
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

417 Lorimer Street 
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

■a

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau: 
naujus paveiks
lus ir krajavus; 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei-: 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 1 
geidaujama. Tai-; 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

Prendergast 
d protestų 

Bet 
kad

Negalima Pragyventi
Prezidento Trumano tyrinė

jimo faktų komisijai buvo 
įrodyta svilinančiais faktais, 
kaip sunku mėsos industrijos 
darbininkų šeimoms su mizer- 
nomis algoms verstis. Pirma
dienį buvo paimta tipiška šei
ma tūlo George Kovacevich, 
45, kuriai kainuoja pragyve
nimas mėnesiui $192.00. 
alga tiktai $174. 
pavyzdžių unija 
daug.)

—Mano žmona

Jo 
(Panašių 

'turėjo

turi dirbti

Pasiųsti New Yorke val
stijos agentai 
griežtai kvosti bedarbius, 
kurie, persikėlę Floridon, 
ima nedarbo pensijas iš N. 
Y. valstijos. Sakoma, dau
gelis jų turi Floridoj vaka- 
cijas, gaudami pensiją iš 
N. Y. Tokios pensijos pri
pažįstamos tik tiem, kurie 
ieško darbo kitoj valstijoj.

pradėjo

Rangoon, Burma, —r šio 
krašto valdovai jsakS areš- 
tuot T. Titaną Tuną ir ki
tus komunistų vadus.

Dienraščio Laisvės

PIKNIKAS
Bus dviejų dienų šventėje

Sekmadienį

LIEPOS 4 JULY
KLAščIAUS

Clinton Park e
Betts & Maspeth Avės.
* Maspeth, L. L, N. Y.

PIETŪS 60c.
• Iš 5-ių patrovų

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

VAKARIENE 85c

Iš 7-ių patrovų

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

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

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LITUANICA SQUARE

4

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLVNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

ĮSIGYKITE ' 
Angliškai-Lietuviška

Mes siūlome Jums Angliš
kai - Lietuvišką ŽODYNĄ, 
kuriuo galite labai daug 
pasinaudoti. Žodynas nedi
delio formato — 6x4 co
lius. Lengvai galima keše- 
nėje nešioti. 400 puslapių, 
kietais audeklo apdarais.' 
Pirmiau parsidavė po 
$4.00, dabar atiduodame už 
$3.00. Užsakymus siųskite:

P. PANEMUNIS, 
P. O. Box 64, Dėpt. L 

Boston 87, Mass.
T Tr

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

................................................................... ' ■ ■ f' *■>■■■—*■*■------—-------- --------- -------------- — ■» .«■. ■ ■ ■ — . ................................................. ■■' ■■«■

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnojo valandoje simpatiškai 
ir asnjeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5172

T*

GREEN STAR BAR & GRILL
Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas "Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

, Geriausias Alūs Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698
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New¥)ito^MMJ7lntot 
n e nSocialio Saugumo
Numeris

Quill Neištrauks Unijos

Newyorkieciai Masiniai 
Veikia Už Ingramu 
Išlaisvinimą

Praėjusi šeštadienį New 
Yorko gatvėse veikė eilė ko
munistu ir susiedijos organi
zacijų rinkdamos parašus už 
Ingramu šeimos išgelbėjimų 
nuo mirties ir išlaisvinimą.

Tūkstančiai žmonių pasirašė 
peticijas. Greta parašo, dau
gelis duoda ir aukų bylos ve
dimui. žmonės įsitikinę, kad 
našlė moteriškė, kuri ginda
ma savo garbę ir gyvastį už
mušė ją užpuolusį kaimyną, 
neturi mirti. Neturi mirti nei 
jai apsiginti pagelbėjusieji ne
pilnamečiai jos vaikai.

Teis Du Viršininkus
Sveikatos department© in

spektorius ir jo padėjėjas, 
Isadore B. Gellman ir Willi
am Eagle, brooklyniečiai, su
spenduoti iš tarnybos ir bus 
department© teisiami. Juos 
kaltina, kad jie bandę išgau
ti kyšį iš tūlos firmos, gauti 
nemokamą kelionę lėktuvu iš 
New Yorko į Kaliforniją.

Negrai Kritikavo 
Diskriminatorius

New Yorke įvyko negrų or
ganizacijų konferencija, į ku
rią apie 30 nepartinių organi
zacijų atsiuntė atstovus. Čia 
buvo nurodyta, jog 17-je vals
tijų negrų balsai gali nusver- 

» ti tų valstijų balsus vienam ar 
kitam kandidatui.

Tačiau, sakė negrai kalbė
tojai, masėms negrų nėra ko 
remti demokratų nei republi- 
konų, nes abieji praktikuoja 
diskriminaciją, prieš kurią ne- 

Į ’*** grai kovos. O tai reikš ir ko- 
va prieš tuos kandidatus, ku
riuos išstatys-rems diskrimina
ciją praktikuojančios partijos.

Teisių Diliaus Gynimui 
į Konferencija 10-tą

New Yorke įvyks masinė 
organizacijų atstovų konfe
rencija gynimui Teisių Diliaus. 
Tikimasi, kad ir mūšų organi
zacijos joje dalyvaus. Įvyks- 
balandžio 10-tą, Hotel Diplo
mat. Pradžia 10:30. šaukia 
bendrai Amerikinis Sveturgi- 
mrams Ginti Komitetas ir Ci
vilių Teisių Kongresas.

Areštavo Už Šautuvą
Velykų dieną Joseph Matic- 

ka, 20 m., gyvenąs 18 Grand 
St., tapo New Yorke areštuo
tas už nešiojimąsi revolverio, 
kuriam jis neturėjo leidimo. 
Taipgi areštuotas newyorkie- 
tis Peter Russon, irgi 20 metų.

Tie du ir kiti trys vyrukai 
stoviniavę ties 217 E. 23rd 
St., New Yorke. Policijai pa
sirodę. Įtartini, norėjo juos 
perklausinėti. Policijai arti
nantis, vyrukai leidęsi bėgti. 
Policistai šovė ir Matickos abu 
atlapus peršovę, 1 et kulka jo 
nepalietė.

Wallace Prakalbos Brooklyne
Jau Šį Trečiadienį

Paskutiniu sykiu primena-1 
me, jog vienatinė proga 
Brooklyne girdėti kandidatą į 
prezidentą Henry A. Wallace 
įvyks šį trečiadienį, kovo 31- 
mos vakarą. Wallace į pre
zidentus komitetų tą vakarą 
yra suruošti du masiniai mi
tingai.

1

Henry A. Wallace

Lietuviams patogiausis,* ži
nomiausioje vietoje, yra įvyk
siantis Labor Lyceum, 949 j 
Willoughby Ave., Brooklyne. , 
Pradžia 8 vai. įžanga nuo 25 I

c. iki $1. Lietuvių turėtieji 
tikintai jau išparduoti, pritrū
kome. Tikimasi labai daug 
publikos.

Pasirengdami priimti daug 
tūkstančių publikos, rengėjai 
yra apsirūpinę garsiakalbiais 
salės viduje ir lauke, prie sa
lės, kad ir salen netilpusioji 
publika galėtų prakalbą gir
dėti. Kadangi į Wallace yra 
žiūrima, kaipo .į vienatinį tai
kos išlaikymui kovojantį kan
didatą. tad, skaitlingas brook- 
lyniečių atsilankymas bus ga
lingu balsu už taiką, bus pa
stiprinimu Wallace balso. Dėl 
to rengėjai nesibijo publikos 
netilpimo į salę — daugiau, 
geriau. *

Grota Wallace taipgi kalbės 
pirmasis New Yorko darbiečių 
kongresmanas Vito , Marcan- 
tonio, didis -kovotojas už tai
ką ir eilinio žmogaus gerovę.

Kitas Wallace su Marcanto- 
nio sustojimo punktas bus 
Public School 142, Henry ir 
Rappel y a Sts., Red Hook 
sekcijoje. šiame, be kitų, 
kalbės Vincent J. Longhi, 
Amerikos Darbo Partijos va
das toje srityje, ką tik par
vykęs iš Italijos, kur jis bu
vo nuvykęs šešioms savaitėms.

Dewey Pasirašė Fėro 
Kėlimo Bilių

New Yorko gub. Dewey pa
sirašė miestui finansų bilių, 
kurio majoras O’Dwyer buvo 
prašęs nepasirašyti. Majoras, 
tiesa, ir fėro kėlimo punktą 
buvo įrašęs į savo finansinę 
programą. Tačiau jis. sake, 
kad fėrą jis dadėjo tiktai kai
po dalį bendros visos progra
mos. Bet kada republikonų 
kontroliuojamas seimelis, su 
gub. Dewey pritarimu,, veik 
viską kitą iš jo programos iš
metė, O’Dwyer sakė, kad vien 
tik fėro kėlimo jis nenori.

Majoras buvo sakęs, kad jis 
ir nutarto fėro kėlimo nevyk
dyt. Ar dabar jisai to laiky- %

Paštas Praneša
Brooklyno pašto viršininkas 

Edward J. Quigley praneša, 
kad paštas atnaujiną siunti
mą pinigu pašto perlaidomis 
Lenkijon. Pradeda siųsti ba
landžio 1-mą.

Viršininkas taipgi praneša,

sis, kada jau seimelio nutarta, 
ateitis parodys.

Seimelis atšaukė Muzzicato 
įstatymą, kuris uždraudė kel
ti fėrą be piliečių didžiumos 
pasisakymo už tai, be refe
rendumo. Einant dabartiniu 
įstatymu, fėrą gali pakelti 
miestavoji Transportacijos Ta
ryba ir majoras, kada tiktai 
jie panorės. O’Dwyer siūlė, 
kad tiktai toji taryba būtų 
atsakominga.

Dewey taipgi pasirašė bilių, 
kuris leidžia miestui sukelti 
kas metai apie 3Q milionų do
lerių padvigubintais taksais 
ant biznio ir finansų. Tie 
taksai buvo leisti 1941. me
tais pirmu kartu, buvo pratęs- 
.ti-panaujinti tris kartus. Da
bartinis Įstatymas juos pada
ro pastoviais, jeigu nebus pa
naujintas veiksmas juos at
šaukti.

įvyko Masiniai Mitingai 
Ispanijos Liaudiečią 
Paramai

Sunnyside Gardens, Queens, 
įvykusiame Ispanijos liaudie- 
čių paramai masiniame mi
tinge, praėjusį sekmadienį, 
dalyvavo virš trys tūkstančiai 
publikos, nežiūrint kunigų su
kurstyto fašisto Franco gyni
mui pikieto. Bandė '•mitingą 
suardyti, sukelti riaušes, bet 
nepavyko išprovokuoti.

Pikietuotojai einančius į mi
tingą apšaukinėjo “murzinais 
žydeliais,” šūkaliojo “grįžkit 
į Rusiją!” Taipgi paskilbusį 
artistą Robesoną apšaukė !‘ko- 
munistu.”

Howard Fast, autorius, sa
vo kalboje prisiminė ir apie 
tą pilJietą, sakydamas:

“Tie 800 katalikų kunigų, 
kuriuos fašistai išžudė laike 
karo, apsiverstų savo kape, 
jeigu jie pamatytų, kas daro
ma New Yorke Velykų sek
madienį.”

Panašus masinis mitingas 
įvyko Bronx Winter G'ardene, 
Bronx. Ten publikos buvo 
virš pustrečio tūkstančio.

Samdytojai, siųsdami mo
kestis į Socialio Saugumo iž
dą, ne visuomet pažymi dar
bininko* numerį. Gi mokestys 
įrašomos tik gavus numerį. 
Tas, sako įstaigos vedėjai, su
trukdo įrašymą, nes turi siun
tėjo atsiklausti, taipgi kainuo
ja pinigų, kurie turi ateiti iš 
pačių mokėtojų kišeniaus. Bile 
reikalu rašant rhgina vartoti’ 
numerį.

Motery Demonstracija 
Už Taiką

Iš CIO TarylJOS

Workeris Nepriims 
Skeby .

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker įdėjo ske- 
bų pristatinėjimo agentūroms 
įsakymą laikraščiui skebų ne
rekomenduoti. Sako, mes su 
savo darbininkais susitarsime.

A p r ū p i n d a m os komercines 
firmas skobais, agentūros ap
spito ir • darbininkų laikraštį, 
bet čia biznio negauna.

Ar Viską Žinote Apie 
Partijas?

Pasirodo, daug ko nežino
ma, jeigu Jefferson Mokykla 
matė reikalą ruošti specialę 
apie partijas pamoką. Aiš
kins senųjų partijų istoriją, 
jų nuostatus, veikmę prakti
koje, taipgi reikšmę .trečio
sios partijos judėjimo. Įvyks 
šio penktadienio vakarą, 7 :30, 
575 Avenue of the Americas.

Moterys žino, o jeigu neži
no, tai jauste jaučia, kad mū
sų šalis norima įstumti į ka
rą. Prie to, jos girdėjo skar
dų Wallace’o šauksmą už tai
ką visose jo prakalbose ir 
ypatingai pirm velykinio penk
tadienio prakalboje per ra
dio.

Wallace įspėjo, kad pini
giniai ir militariniai elemen
tai mūsų šalyje stumia mus į 
karą, bet kad taika ar .karas 
priklauso nuo mūsų.

Moterys, organizuotos į 
Amerikos Moterų Kongresą, 
tą šauksmą išgirdo. •

Demonstracija už taiką, 
prieš verstiną militarišką tar
nybą (U. M. T.), šaukiama šį 
trečiadienį (šiandien), kovo 
31-mą, City Hall Park, New 
Yorke, šaukia visas moteris. 
Ragina atsivesti vaikus ir vi
są šeimą. Pradžia 1 :30 po 
pietų.

A n kstybesn i u ose pran oši
muose buvo kalbama, kad Mi
chael J. Quill, CIO Transport 
Workers Unijos prezidentas, 
pats rezignavęs iš New Yorko 
CIO Tarybos iš jos ištrauksiąs 
ir.vietinę Transporto Darbi
ninku Unija.

Kovo 29-tos vakarą įvykęs 
tos tarybos susirinkimas svars
tė visą tą klausimą ir pa
skelbė, kad Quill neragins sa
vo unijos 42 tūkstančius na
rių išsitraukti iš CIO Tarybos. 
Priešingai, sakė Quill su loka
lo 100 prezidentu Austin Ho
gan išleistame bendrame pa
reiškime, “Transporto Darbi
ninkų Unija (TWU) yra, ir 
pasiliks su New Yorko CIO 
Taryba.”

Jie taipgi pareiškė, kad 
transport]pinkai priims CIO 
Tarybos paramą “kaipo būty
bę laimėjimui mūsų kovos už 
algas.” Transportininkai rei
kalauja pakelti algas po 30 c. 
valandai visiems darbinin
kams.

Quill, kaip sakė spauda, iš
eidamas iš tarybos praėjusį 
penktadienį buvęs pareiškęs, 
kad ir transportininkai išsi
traukia iš tarybos kartu su 
juomi. Tačiau pirm įvykimo
Transportininkų Unijos Loka-; 
lo 100 vykdomosios tarybos Į 
posėdžio, kuris taipgi įvyko 
pirmadienio vakarą, Quill pa
reiškė, kad jis nebandys uni
jos ištraukti.

Pirm tarybos posėdžio Quill 
ilgai tarėsi su lokalo 100 pre

zidentu Hogan, su Douglas 
MacMahon, visos unijos finan
sų sekretoriumi ir su organi
zatoriumi, John Santo, taipgi 
su kitais savo unijos štabo na
riais. Tie pasitarimai, mena
ma, sustiprino Quilla pasilai- 
kymui vieningume su kitais 
darbininkais nežiūrint reakci
ninkų spaudimo.

Viršininkai Nuginčino 
Spaudos Pranešimus

Bendrasis Quill-11 ogan pa
reiškimas taipgi nuginčina 
spaudos paskelbimą, būk lo- 
kalui patarta išsitraukti iš 
CIO Tarybos. Jie pareiškė, 
kad “tokios rekomendacijos 
visai nebuvo.”

Lokalo 100 vykdomoji tary
ba taipgi pareiškė, kad ji te
besilaiko to paties nusistaty
mo, koks buvo praėjusiame 
susirinkime kas link Brophy 
laiško. Brophy, nacionalis 
vietinėms CIO taryboms direk
torius, reikalavo, kad lokalas 
atmestų Wallace kandidatūrą 
ir užgirtų Marsh alio planą. 
Lokalas nutarė Brophy’o ne

įklausyti. Ii' patarė savo dele
gatams New Yorko CIO Ta
ryboje nesilaikyti Brophy’o 
reikalavimo.

Trys mėnesiai liko kariš
kiams parsivežti sužadėtinius 
iš užrubežių. Iki birželio 30- 
tos bus galima juos atsikvies
ti svečiuošna. Bet neapsive- 
dusieji bėgiu 90 dienų turės 
grįžti tenai, iš kur atvykę.

Nušovė įtartą Plėšime

, Užstreikavo 
FinansŲ

Virš tūkstantis darbininkų, 
kurie savo , rokundomis kon
troliuoja finansierių finansus, 
jiems surokuoja ir perrokuoja

kad įgalinta ir ne už ilgo bus 
atidaryta visokioms finansi
nėms transakcijoms Fulton 
Stotis, esanti prie Fulton ir 
Crescent Sts. Neseniai visoks 
patarnavimas įvestas Franklin 
ir Halsey stotyse: Tai paleng
vina susiedijoms atlikti viso
kius'reikalus vietoje, nerei
kta važiuoti į centralinį paš
tą.

rrrys asmenys buvo prir'usę 
dūmais ir 30 šeimų išvytos; iš 
namų iškilus gaisrui apart- 
mentiniame name, Harleme.

(pirm

ir parduodamas 
šėrus-stock’ą — i

New Yorko 
Distriktą

jkietuoti. Jiems į talką atėjo 
marininkai.

Gi bosai, bandydami pa
laužti streikuojančius, bandė

perkamas 
vertybes 
praėjusį pirmadienį paskelbė j 
streiką prieš savo firmas. Jie 
reikalauja didesnių trupinių 
nuo vežimų turto savininkų, 
po $9 priedo, nes daugelis te
bedirba už $27 savaitei 
atrokavimo taksų).

Darbininkai, . nariai
United Financial Employees 
Lokalo. 205 masiniai išėjo., pį-

vesti prekybą su atvarytais iš 
kitų savo biznio departmentų. 
Radosi tokių, kurie pradėjo 
protestuoti, kuomet sužinojo, 
kam^ dalykas. Protestuojan
čius greit sugrąžino į jų kas
dieninį darbą, neužstreikuo- 
tuose skyriuose.
' Unijos Sutartis su bosai pa
sibaigė kovo 1-mą. Unija tuo
met sakė, kad darbininkai 
streikuos, bet bosai per išti
są, mėnesį nebandė susitarti.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas įvyks ba
landžio 1 d., Laisvės salėje, 419 Lo
rimer St. Pradžia 7:30 v. v. Na
riai, pasistengkite dalyvauti nes 
apart pasimokėjimo duoklių, turi
me aptarti ir svarbių reikalų, ku
rie liečia mūsų draugiją. Gaukite ir 
naujų narių į kuopą prirašyt, nes 
žinote, kad dabar neina vajus gavi
mui naujų narių. — M. Stakovas, 
prot. sekr. (76-77)

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

rinkimai įvyks ketvirtadienį, ba
landžio 1 d., Rusų Name, 56-58 61st 
St. Draugai dalyvaukite. Turėjusieji 
pardavimui vakarienės tikietų, pra
šomi grąžinti. (Turėsime daug svar
bių reikalų aptarti. Išgirsite vakarie

nės raportą. Ir būtų gerai, kad dar 
nemokėjusieji duokjių pasimokėtu- 
mėt. Nelaukim pabaigos metų. — 
V. Karlonas. (76-77)

REIKALAVIMAI”
Reikalinga Mergina Raštines 

Darbui
Reikalinga mergina dirbti 

LDS Centro raštinėj. Pagei
daujama, kad būtų šiek tiek 

'susipažinus su raštinės darbu. 
Kreipkitės asmeniškai arba 
laišku šiuo adresu : Lietuvių 
D ar bin inkų Susivienijimas, 
419 Lorimer St., Brooklyn, N. 
Y. (75-80).

Reikalinga moteriškė prižiūrėjimui 
2 metų mergaitės, šeštadieniais ir 
sekmadieniais paliuosuojame. Kam
barys, valgis ir alga. Kreipkitės: 
B. Karrt 514 Autumn AveĄ 
Brooklyn, N. Y. (East New York) 
—anros lubos. (67-84)

DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

' Valandos: |

Penktadieniais uždaryta.
’'WMIIIIIIIIIIIIUUIIN

Joseph Garszva
: Undertaker & Embalmer::

* ( I .

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker 
11 . •

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

;; Tel. EVergreen 8-9770

pBAR~&GRILL
į LIETUVIŠKA ALUDĖ

DEGTINĖ, VYNAS ir
!; ALUS

Kanados
> Black Horse Ale

Joseph Zeidat, Jr.
411 Grand St.
Brooklyn, N. Y.

Apylinkėje įvykus keliems 
drabužių valymo krautuvių 
apiplėšimams, apipasakojimu 
.jo išvaizdos buvo įtartas Phi
lip Anderson Jr., 22 metų. Jį 
nušovė viename Kent kompa
nijos skyriuje, 120-19 Liberty 
Avė., Ozone Parke.

*$4 • — — •<------ *■ — ■! — * I — BM — MW — M — M —— M — M — M

į Egzaminuojant AAis,į 
Į Rašome Receptus Į 
i Darome ir Pritaikome Akinius į 
■ i J a n ■ 
I ■ 
■ 
I'
i Drs. Stenger & Stenger i
I Optometrists I
j 394-398 Broadway J 
j Brooklyn, N. Y. 1 
I Tel. ST. 2-8342. 1
*----------- - ------ ----------------------------

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home
I

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias (Suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 

imi"

Moksliniai atgaivinama oda, 
neveiklumą, sausumą prašalinant, 
plaukų slinkimo sulaikymas, 
plaiskanavimo prašalinimas ir at- 
auginimas plaukų.

Pergarbaniuojame ant jūsų se
no permanent be plaukų, laužymo 
ar bi kokio kirpimo.

Bile moteriškė, norinti atrodyti 
nuo 10 iki 15 metų jaunesne, tu
rėtų užeiti dėl mokslinio atjaunė
simo patarnavimo.

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiangle 5-3988.

TONY’S GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D 
223 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
... (1—2 dienom Valandos, j 6_8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Ka/piskas

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y

Udy’t BULOVĄMan's BULOVĄ...richly atyled 
'...always accurate and depend- 
•hie.

įvairybe kostu- 
džiulerlų. Suk- 
setal Elgin — 

išdirbimo, 
Longines,

* Graži
> ’ miškų
* nelėm
* American
J Laikrodžiai
- Bulovą, Gruen, Hamil- 
! ton, Benrus, etc. Ve-
* liausiu madų Moterų 
‘ ir Vyrų Daimontiniai
* žiedai.

. modem 
i line . • J 
m.7#

Now is the time to choose the perfect gift 
... a Parker ”51” pen and matching pencil 
The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow!

>17-50

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St, arti Graham Ave., Brooklyn
4hH.4h|h|.
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