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Vyrai ir Moterys Unifor-
“Lojalistų” Eisena. [mose.
Wallaqe įspėja.

Rašo R. MIZARA

rjy i ,’Ik Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c
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Gegužės Pirmoji praėjo.
Per visą pasaulį iš milijo

ninių masių ,krūtinės nuskam
bėjo šūkiai už taiką, gerbūvį 
ir laisvę darbo žmonėms.

Niū.jorkiškė šių metų darbo 
žmonių eisena, kurią šitų žo
džiu rašytojui teko matyti ir 
joje dalyvauti, sudarė nepa
mirštamo įspūdžio.

Arti 100,000 žmonių, dide
lių ir mažų, senų ir jaunų, ne
paisant gąsdinimų, išsiliejo 
gatvėsna’ su savo šūkiahyAm 
savo reikalavimais.

Viso buvo dešimt divizijų; 
lietuviai žygiavo aštuntojoj’.

KONGRESMANU KOMITETAS UŽGYRE 
DRAFTS 19-25 METU VYRAMS
Reikalaujama Verstinai Rekrutuoti Vyrus Dvejų Metų 
Tarnybai; Abejojama apie Karini Berniukų Muštravimą
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Gilu įspūdį manyje paliko 
devintoji ir dešimtoji divizi
jos; devintąją sudarė Jungti
nių Valstijų komunistų parti
ja, o dešimtąją — jaunimas: 
jaunieji darbininkai, priklau
są American Youth for Demo
cracy, moksleivija ir studenti-

• Devintojoj divizijoj buvo 
tūkstančiai veteranu unifor
mose: moterų-merginu, vyrų- 
jūreiviu, vyrų-kareivių; buvo 
karininku ir laivyno oficieriu; 
jų priešakyje ėjo žymūs ko
munistą veikėjai-vadai, kurių 
tarpe mačiau ir vieną kuni
gą—nežinau, ar jis buvo kata
likų ar protestonų-episkopalii 
kunigas; jau pabuvusio am
žiaus, malonios išžiūros vyras.

• Tik pagalvokite, koks.įspū
dis susidarė, kai šitie kalinėse 
uniformose vyrai ir moterys 
unisonu nuolat kaltojo:

—Stokite į Komunistų Par
tiją ir kovokite už taikos >Š- 
lai|<ymą !. . .

Uniformose maršuotojii bu
vo kiekvienoje divizijoje, kiek- 

" vienoje grupėje.
Pagal dienraštį ■ “Daily 

News’’: atro'dė. jog “pusę 
*maršuotoju sudarė žmonės, 
vilki ąrmijos bei laivyno uni
formas ...”

Mano nuomone, vienas trū
kumas jautėsi-visoje eisenoje: 
permažai buvo dūdų orkestrų. 
Matyt, rengėjai buvo perdaug 
santūrūs, — labai atsižiūrėjo 
i taupumą.

Tą pačią dieną Penktojoj 
Avenue žygiavo “lojalistai,” 
komercinės spaudos, miesto 
administracijos ir aukštosios 
katalikų tdvasiękijos palaimin
tieji.

Ją eisenos tikslas buvo: pa
kenkti Gegužės Pirmajai, jai 
suteršti; pažeminti tiems, ku
rie kovoja už taikos išlaikymą 
ir gražesnę buitį darbo žmo
nėms. • •

Nes jeigu jie būtų norėję 
pareikšti savo kraštui lojalu
mą, tai galėjo tai padaryti ki
tą dieną — per metus dienų 
juk yra pusketvirto šimto.

Pagaliau, jokio specialaus 
“lojalumo” pareiškimo daryti 
nereikia : padorus pilietis kas
dien privalo būti savo kraš
tui, savo tautai, savo liaudžiai 
lojalus, ištikimas!

Ką gi jie pasiekė savo’ ei
sena ? •

Nieko!

i Henry A. Wallace sako:
—Kiekvieno Jungtinių Vals

tijų kongresmano atsidavimas 
demokratiniams principams 
bus sprepdžiamas sulyg tuo, 
kaip jis reaguos j Mundto- 
Nixono bilių . . .

Kuris kongresmanas už tą 
bilių balsuos, jis neturi būti iš
rinktas atgal į kongresą, nu
rodė Wallace savo kalboje, sa
kytoje Kansas City, Kansas, 
praėjusį sekmadienį.

Piliečiai privalo dabar, tuo
jau -įspėti savo kongresmanus, 
pareiškiant jiems: jei jūs bal
suosite už policinį įstatymą, 
įvedantį Amerikon fašizmą, 
mes nebalsuosime už jus!

Washington. — Kongres- i Senato ginkluotų jėgų ko- 
manų komitetas dėl gink-1 mitetas svarsto sumanymų 
luotų jėgų užgyre 28 bal
sais prieš 5 republikono 
Walterio G. Andrews pasiū
lymų verstinai r rekrutuoti 
taikos metu vyrus nuo 19 
iki 25 metų amžiaus ir lai-1 
kyt juos karinėje tarnybo
je dvejus metus. Visas kon
greso atstovų rūmas pradės 
kita savaitę svarstyti šį pa
siūlymų.

Tokį draftų užgyre visų 
ginkluotų jėgų sekretorius 
James Forrestal ir armijos 
sekretorius Kenneth C. Ro<

Lietuviu Kultūrinio 
Centro Reikalai

PR'ANEŠIMAS~J)ALININKAM
IR VISIEM BROOKLYNO IR 
APYLINKES LIETUVIAM

NUPUOLA AMERIKOS SIŪLYMAS DEL 
JUNGI. TAUTU GLOBOS PALESTINAI

dar imti 18 metų jaunuolius 
kariniam lavinimui per 12 
mėnesių, priedan prie rek- 
rutavimo į reguliarę karinę 
tarnyba. Bet kongreso at
stovu rūmas nesutiksiąs su 
senatorių siūlymu dėl tų 
berniuku muštravimo.

Graikija. Monarchistai 
pradėjo griežtai cenzūruot 
žinias apie karų tarp jų ir 
graikų partizanų.

New York. WallStry- 
te pakilo pramonių serai.
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167 Amerikos Mokslininkai, Artistai, Kunigai 
Ir Rašytojai Reikalauja Atmesti Mundto 
Policinės Valstybės ir Teroro Bilių

“Subversive Activities Con
trol Act” ir pirmoj vietoj 
atkreiptas- prieš komunis
tus, iš tikrųjų yra pasimo- 
jimas užkarti policinę val
stybę ir terorų visiems lais
vę mylintiems Amerikos 
žmonėms, kaip sako mini
mų žymių amerikiečių pa
reiškimas.

Reikalaudami atmest 
Mundto bilių, jie sykiu ra
gina panaikint patį kong- 
resmanų Neamerikin. Veik
los Komitetų, kuris. perša 
tų bilių padaryti teroro į- 
statymu.

Tarp pasirašiusių šį pa
reiškimų yra šie: .

Atominis mokslininkas 
prof. Leslie C. Dunn; lite
ratas Van Wyck Brooks, 
Pulitzerio dovanos laimėto
jas,; Princeto.no Universite
to dekanas prof. Christian 

ĮGaus; poetas Mark Van 
Kapitono Farrano nebu-1 Doren,1 prof. Wesley C.

New York. — 167 moks
lininkai, artistai, rašytojai 
ir kunigai pasmerkė įneštų 
kongresui Mundto bilių, ku
ris mojasi pasmaugti pilie
tines amerikiečių laisves ir 
priversti visus taip kalbėti 
ir mąstyti, kaip liepia šalies 
valdovai.

Tas bilius, pavadintas

Bomba Užmušė Brolį Anglo, 
Kuris Nužudęs Žydą:

London.»—<- Paštu atsiųs
ta, į knygos viršelius įdėta, 
bomba užmušė Rexų Far- 
ranų, brorlį anglų kapitono 
Roy’aus Farrano. Palesti
nos žydai Sterno grupės ko- 
vūnai kaltino kapitoną Far- 
ranų už nužudymų ten jų 
draugo Aleksandro Rubovi- 
tzo, 16 metų jaunuolio, per
nai rudenį.

vo namie, kuomet bomba 
sprogo.

Washingtort. — Gamina
ma kongresui siūlymai pa-' 
aštrint Tafto-Haftley’o į- 
statyirią prieš streikus ir li
nijas. . i

FORDO 00. DARBININKAI
REIKALAUJA 30c PRIEIK)

Detroit. — CIO Automo
bilių darbininkų Unija iš
statė sekamus reikalavimus 
Fordo automobilių kompa
nijai: ■ '

Pakelti algų 30 centų va
landai; suteikt mėdikaiius 
aptarnavimus Fordo darbi
ninkam ir jų Šeimom; įvest 
darbininkam pensijas sam
dytojų lėšomis; duot 3 sa
vaičių apmokamas atosto
gas kas metai; užtikrinti 
metinę algų,, ir 1.1.

Chryslerio auto, darbi
ninkai yra nusitarę strei- 
kuot nuo gegužės 12 d./jei
gu jiems nebus gana pakel
ta alga. Unija geg. 23 d. 
pradės derybas su General 
Motors auto.*’ 'korporacija 
dėl algos priedų ir kitų pa
gerinimų.

Mitchell; kunigas David 
Rhys Williams, rabinas 
Herbert I. Bloom ir ilga ei
lė kitų mokslininkų, artistų, 
rašytojų, kunigų ir visuo
menės veikėjų.

Jeruzale. — žydai atėmė 
iš arabų dar tris aptvirtin- 
tus punktus. .

Cambell srityje, Kentuo. 
ky, yra ruošiami didžiausi 
kariniai manevrai.

Bilius dėl Atominių 
Mokslininkų Kvotimų 

—:------- z .

Washington.— Kongresas 
užgyre biliį, ~ kuris sako: 
Senatoriai Bendrojo Atomų 
Jėgos Komiteto nariai gali 
įsakyti,/kad federalės val
džios agentai (FBI) ištirtų 
“ištikimybę, charakterį ir 
draugus” mokslininkų , ir 
kitų žmonių, kuriuos prezi
dentas skiria į vyriausių 
valdinę Atominės Jėgos Ko
misijų.

Tds bilius jau perduotas 
prez. pasirašyti; dar neži
nia, ar Truninas jį pasira-' 
šys ar atmes.

Šiuomi visiems pranešame, jog oficialus-formalus 
Centro atidarymas įvyks Dekoracijos Dienęs šventėmis. 
Tai bus trijų dienų iškilmės — šeštadienį, sekmadienį 
ir pirmadienį. Iškilmių programų paskelbsime vėliau.

Brooklyno ir artimųjų kolonijų organizacijas pra
šome tomis dienomis jokių pramogų neruošti. Visus ir 
visas kviečiame dalyvauti šiame iškilmingame atidary
me.

Taip pat norime visiems priminti, kad ir dabar 
Centre jau veikia dvi įstaigos, atseit, “Bowling Alleys” 
ir Ręstaurantas. Prie progos prašome užeiti ir pasinau
doti tais patarnavimais.

Ta pačia proga esame priversti atnaujinti pertrauk-l 
tąjį finansinį vajų. Namo pataisymas, įrengimas ir per 
keletą mėnesių išlaikymas be jokių įplaukų atsėjo daug 
tūkstančių dolerių. Toji spraga turi būti užpildyta; di
dysis, svarbusis darbas turi būti sėkmingai užbaigtas. 

s Dar reikia mažiausia desėtko tūkstančių dolerių sukel
ti Šerais. Todėl kreipiamės į visus, tiek dalininkus, tiek 
dar neprisidejusiuosius su finansine parama tuojau at
siliepti: jau prisidėję esate praščmi padidinti savo įne
šimų pagal išgalę, o dar neprisidėjųsieji raginami tuo
jau prisidėti, pasiperkant galimai daugiausia Šerų. 
Kaip jau žinote, vienas seras kaštuoja $25, bet kiekvie
nas gali pirkti tiek Šerų, kiek nori ir pajėgia. Tikimės, 
jog šis mūsų atsišaukimas bei paraginimas vėl susi
lauks šilto prijautimo.

Visais reikalais kreipkitės:
LITHUANIAN BUILDING CO

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y^

Lietuvių Namo Bendrovės Direktorių Taryba: 
M. KLIMAS, pirmininkas 
BILL MALIN, sekretorius 
AL. DOBINIS 
J. KAIRYS 
T. LISAJUS ' .

RATION,

Aukščiausias Teismas Panaikino Baltųjų 
Susitarimus Nepardavinėti Negrams 
Namų ir Žemių Tam Tikrose Vietose

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Aukščiausias Teis
mas sudavė smūgį susitari
mams tarp nekilnojamojo 
turto pirkėjų ir pardavėjų,♦ 
kurie uždraudė pardavinėti 
negram namus bei žemes 
tam tikrose sutartose vieto
je. Aukščiausias Teismas 
šešių teisėjų balsais prieš O 
nusprendė, kad jokie valsti- 
jiniųi Jiei federaliai teismai- 
negali priversti vykdyt to
kius susitarimus prieš neg
rus. ' '

Nors Aukščiausias Teis
mas neužgynė panašių su
tarčių tarp pirkėjų—parda
vėjų, < tačiaus jis pabrėžė, 
jog tos sutartys negali būti 
per . teismus įvykdytos/ 
Aukščiąusias Teismas Nuro
dė Civilių Teismų Įstatymų, 
išleistų 1866 metaiš. Tas į- 
statymas sako:

I

. “Visi Jungtinių Valstijų 
piliečiai turės tų pačių tei
sę kiekvienoj valstijoj ir te
ritorijoj, kokių turi baltieji 
jos piliečiai paveldėt, pirkt, 
samdyt, parduot, laikyt sau 
ar kam kitam perleist ne
kilnojamųjų (namus, žemę)' 
nuosavybę ir asmeninę nuo
savybę?’

Nuo balsavimo stisilaike 
trys teisėjai — Jackson, 
Reed ir Rutledge. Praneša
ma, jog jie nebalsavo todėl,

kad patys turi nuosavybės 
tokiose vietose, kurios, pa
gal privačius susitarimus, 
uždraustos negrams.

Šis Aukščiausio Teismo 
sprendimaš galės būti pa
vartotas ir prieš anti-semi-’ 
tinius susitarimus, kurie 
neleido žydams pirkti namų 
ir žemių tam tikrose vieto
se.

Tuo sprendimu Aukščiau
sias Teisinas panaikino pir- 
mesnius žemesniųjų teismų 
patvarkymus dėl nuosavy
bių, duotus baltųjų naudai 
prieš hėgrus.

Geležinkelių Streikas 
Esąs “Neišvengiamas”

Chicago.— Atrodo beveik 
neišvengiamas geležinke.- 
lięčių streikai, kurį skelbia 
geležinkeliečių' Garvežių . 
Ugniakūrių, Mašinistų .ir 
^‘Svičmanų” Brolijos, pra
dedant gegužės 11 d., kaip 
sakė valdinis tarpininkas 
Frank P. Douglass. Tas 
streikas sustabdytų fakti- 
nai visa traukinių judėji
mų.

Geležinkeliečių Brolijos 
reikalauja pakelti algų 30 
nuošimčių;. o prezid. Tru- 
mano komisija siūle 15 ir 
pusę centų priedo valandai.

Būsiąs Užgirtas Angly Planas Įsteigti Palestinai Neva 
Bepusišką Vyriausybe su Neaiškiom, Miglotom Pareigom

------ \ 
venimui. Ta vyriausybė ne
būtu Palestinos valdžia. Ji
nai negalėtų sustabdyti ka
ro tarp žydų ir arabų, nes 
Jungt. Tautų seimas neturi 
ginkluotų jėgų kovai sulai
kyti tarp arabų ir žydų.

Anglija neįvardina šalių, 
iš kurių turėtų susidaryti 
vadjnama bepusišką Pales
tinos vyriausybė, kuri galė
tų tik patarimus duoti žy- - 
dam ir arabam, bet negalė
tų jų valdyti.

(Žydai yra jau faktinai į- 
steigę savo valstybę toje 
Palestinos srityje, kurių 
Jungt. Tautų seimas jiems 
skyrė pernai lapkričio mė
nesį. Amerika tada stojo už 
Palestinos padalinimų j ne
priklausomas žydų ir arabų 
valstybes. O šiemet Ameri
kos valdžia pasimojo panai
kint pernykščių nutarimų ir 
sušaūkė dabartinį specialį 
Jungt. Tautų seimų, kad at
šauktų Palestinos dalinimą 
ir visą ja pervestų Jungt. 
Tautų globai. Tokiu savo 
politikos* pakeitimu Ameri
ka norėjo užgerinti arabus, 
nes ųmerikonai turi didžiu
lių žibalo biznių arabiškose 
šalyse.)

Anglija, kaip ir America, 
pageidauja, kad Palestina 
liktųsi viena, nedaloma ara- 
bų-žydų valstybė. Kadangi 
Palestinos gyventojų di
džioji dauguma yra arabai, 
tai jie ir turėtų viršų to
kioj bendroj valstybėj.

Patys anglai dabartinia
me savo siūlyme supranta, 
jog šiuo tarpu žydai laiky
sis 'toje Palestinos dalyje, 
kuria jie yra užvaldę, o ara
bų rankose pasiliks kita Pa-

Lake Success, N. Y. — 
Anglijos delegacija Jungti
nių Tautų seime pasiūlė at
mesti Amerikos planų, ku
ris perša pavesti Palestiną 
į Jungt. Tautų globa, neri
botam laikui, nedalinant to 
krašto į žydų ir arabų vals
tybes.

Tvirtinama, kad Ameri-' 
kos planas bus atmestas ir 
.anglų siūlymas užgirtas. O 
anglai siūlo štai kų:

Jupgt. Tautų seimas pri
valo paskirti “bepusišką vy
riausybę”, kuri, kiek galė
dama, prižiūrėtų tvarka, 
reikalinga palestiniečių gy-
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Kariniai Washingtono 
Planai Lėšuoty Bent 
21 Bilioną Doleriy

Washington. — Trumano 
valdžia iš pradžios reikala
vo 11 bilionų dolerių kari
nėms išlaidoms per metus, 
bet paskui pridėjo tiek nau
jų ginklavimosi planų, jog 
per metus išeitų apie 21 bi- 
lionas dolerių karinių lėšų, 
kaip nurodė republikonas 
kongresmanas Leonas H. 
Gavin. Jis priminė, kad ša
lia pradinių 11 bilionų dole
rių, jau reikalaujama dar 
virš 4 bilionų. '

— Bet tai bus tiktai pra
džia, ar 
Gavinas ginkluotų 
sekretorių 
pastarasis nenoromis pri
pažino, jog tų 15 bilionų dar 
anaiptol neužteks kariniam 
tikslam per metus. .

Priskaičius siūlom o j o 
drafto ir verstino jaunuolių 
114 Vi. O UI CU V JVOUU,

nes išlaidos galės viršyti 21 
bilionų dolerių per metus.

Planuojama lėnd-lease 
karinės paskolos vakari
niams . Europos kraštams 
prieš Sovietų Sąjungų ir jos 
kaimynus galės lėšuoti dar 
10 bilionų dolerių. Taigi vi
so būtų jau daugiau.kaip 30 
bilionų karinių išlaidų.

KOLOMBIJA SUTRAUKĖ' 
RYŠIUS SU SOVIETAIS

ne? — užklausė 
jėgų 

Forrestalų. O

muštravimo lėšaš,. tai*ka^įj^es^nosv Jeį£u ąrabiš-
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LSIMl

kų kraštų armijos išvien 
neužims ištisos Palestinos.

Jau praeitų savaitę buvo 
pranešta, kad Amerika nu
stos piršus pervesti Palesti
nų į Jungtinių Tautų glo
ba ir paliks tų šalį tokioje 
padėtyje, kaip dabar, iki re- 
guliario Jungtinių Tautų 
seimo. Reguliaris gi seimas, 
susirinks Paryžiuje rugsėjo . 
21 d. š. m. ,

Žinios iš Jungtinių Tau
tų centro tvirtina, kad Ą- 
merika iš anksto sutiko su 
Anglijos pasiūlymu įsteigti 
miglotų “b’epusiškų vyriau
sybę” Palestinai. Esu nea
bejojama, kad Jungt. Tau
tų seimas užgirs anglų pla
nų, gal tik su tūlais men
kais pakeitimais.

New Yorko Times, repor
teris Thomas J. Hamilton 
dėl to rašo:

“Priėmus seimui anglų 
planą, būtų apsaugota nuo 
gėdos Jungtinės Tautos ir 
Amerika, kuri išreikalavo 
sušaukt speciali Jungt Tau
tų seimą” dėl Palestinos.

Tuo. tarpu Anglija siun
čia Palestinon vis daugiai! 
kariuomenės, tankų ir kitų 
karo įrankių prieš žydus, 
nes žydai ne tik atmušė a- 
rabus, bet užėmė ir tūlas 
arabiškas vietoves.ORAS.—Būsią lietaus.
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Bogota, Colombia. — Ko- 
lombijos valdžia sutraukė 
diplomatijos ryšius su So
vietų Sųjunga. Konservatas 
Kolombijos prezidentas Os
pina Perez andai kaltino 
“tarptautinį komunizmų” 
už tai, kad išsiveržė kairių
jų liberalų sukilimas prieš 
Perezo valdžių, kuomet ba
landžio 19 d. buvo nužudytas 
tų liberalų vadas Jorge Gai
tan.

Gaitano našlė tvirtino, 
kad valdžios agentas nužu
dė jos vyrų. Jinai viešai^pa
skelbė ir to agento valdinį 
numerį.

Kiek pirmiau Brazilija ir 
Čilė sutraukė, diplomatinius 
santykius su Sovietais.

Princeto.no
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Atmesti Mundt o Bilių!. .
Comfnittee for Democratic Rights — Demokrati

nėms Teisėms Ginti Komitetas — pareiškė, kad jis steng
sis šiomis dienomis pasiekti kiekvieną balsuotoją NeW 
Yorko valstijoje, raginant jį arba ją reikalauti savo kon- 
gresmano Washingtone, idant jis balsuotų prieš Mundt’o 
ne-ąmerikinį bilių.

Dėl šito biliaus sujudo visa pažangioji Amerikos vi
suomenė, nes jai labai gerai yra žinoma, kad, jei Mundt’o 
bilius būtų padarytas įstatymu, tai amerikinėms lais
vėms, amerikiečių demokratinėms teisėms, kokias mes 
žinonie^Būtų užduotas baisus smūgis!

Henry A. Wallace, kalbėdamas sekmadienį Kansas 
City (Kansas valstijoje) pareiškė, jog.šis bilius siekiasi 
suvaržyti kiekvieną pažangesnį žmogų ir kiekvieną pa
žangesnę mintį Amerikoje.

Tai puolimas ant Teisių Biliaus, ant pagrindinių 
mūsų krašto konstitucijos dėsnių.

Tai tiesimas pagrindų amerikiniam fašizmui.
New Yorko dienraštis “Post” aną dieną griežtai pa

sisakė prieš šį bilių.k V L'*- J'VO O £ 7kT**x.

Šiomis dienomis kitas niūjorkiškis dienraštis “PM”
taipgi pasisakė prieš bilių. \

“PM” editorialų rašytojas Saul K. Padovėr vadi-n-a

masi užduoti smūgį kiekviepam amerikiečiui.
Wm. Z. Fosteris, Jungtinių Valstijų komunistų par

tijos pirmininkas, rašydamas Daily Workeryj (geg. 3 d.) 
pabrėžia, jog šio biliaus sumanytojai ryžtasi sunaikinti 
komunistų partiją, “bet jiems svarbiausia išplėšti iš dar
bo unijų širdį, taipgi išplėšti širdį iš judėjimo už trečią
ją partiją ir kiekvieno pažangesnio judėjimo Jungtinė
se Valstijose.”

Rašytojas nurodo, jog, kongresui priėmus šį bilių, 
Jungt. Valstijų komunistų partija būtų pavaryta .po- 
grindin.

O kas sektų tuomet?
Tuomet kiekvienas darbininkų judėjimas, kiekvier 

nas darbo žmonių pasijudinimas Amerikoje reakcininkų 
būtų apšauktas “komunistų įkvėptu,” būtų apšauktas 
“konspiraciniu” ir kiekvieną tokį judėjimą, pagal tą by
lių, reakcininkai pultų ir naikintų.
' Jau ir šiandien, kuomet komunistų partija veikia 

Viešai, reakcininkai siekiasi pakrikštyti komunistu kiek
vieną asmenį, kuris tik su jais nesutinka. Kas būtų, jei 
toks bilius būtų priimtas, jei jis būtų padarytas įstaty-. 
mu!

Tolydžio iš Washingtono pranešama, jog kongres- 
manas Nixon pareiškė spaudai, kad jis dėsiąs visas pa
stangas galvatruktišku greičiu pravesti šį bilių per kon
gresą. Savaitės bėgiu jis mano jį pravaryti.

Dalykas aiškus! '
Gegužės pirmosios eisenose ir masiniuosė mitinguo

se visur teisingai buvo keliami šūkiai už šio biliaus at
metimą. .

Toji Amerikos visuomenės dalis, kuri ligi šiol dar 
netarė žodžio dėl šio ne-amerikinio, reakcingo biliaus, pri
valo tuojau tai padaryti.

Reikia siųsti kongresmanams rezoliucijos, telegra
mos, laiškai, atvirukai, reikalaujant, kad Mundt’o bilius 
būtų atmestas. . i

Vž Ką Suareštavo Senatorių Taylor?
• •

2, Senatorius Glen Taylor, kuris sutiko kandidatuoti 
trečiosios partijos sąrašu vice-prezidento vietai/ nuvyko 
į Birmingham miestą, Alabamos valstijoj.

Alabama valstija — viena tų valstijų, kur veikia 
džimkrovizmas, griežta’negrų-nuo baltųjų segregacija, 
atskyrimas. \

Senatorius Taylor ryžosi pasakyti negrų jaunimui 
kalbą ir jis ėjo į salę.

Bet Alabamoj į kiekvieną, viešą Vietą, kur dalyvau
ja baltieji ir juodieji, yra du įėjimai: vienas — baltiems, 
o kitas —.juodiems.

Ant “juodųjų durų” iškaba padėta “For Negroes only” 
— tik juodveidžiams, — panašiai, kaip hitlerinėje Vo
kietijoje kad būdavo — “tik žydams.”

Na, ir Taylor?ryžosi išbandyti savo, dalią: jis ėjo į 
salę per tas duris,.kur buvo užrašas: “For Negroes only.” 
O tai nevalia darytu Tai yra nusidėjimas “demokrati
niams principams,” — taip tuos principus, supranta ir 
aiškina pietinių valstijų viešpačiai, žinoma, baltieji vieš
pačiai f , „

Na, .ir' senatorius Taylor buvo suareštuotas, nuves
tas į policijos nuovadų listen “apklausinėtas.”

, Jis turėjo sąkyti kalbą, — kalbą per radiją, bet sa
kyti jos negalėjo/nes buvo policijos, nuovadoje.
, Pats senatorius Taylor pripažįsta, kad su juo elgė
si “nė visai mandagiai” ir jis pastebi: jeigu su manim 
pietų policiją šitaip elgiasi, tai ką jau bekalbėti apie vie
tos eilinius piliečius,, ką jau bekalbėti apie negrus, pa
kliūvančius į policijos rankeles.

Taylor buvo paleistas po $100 belą. Gal būt jį teis 
ir baus, gal taip viskas nusimuilins. Tai sne tiek svarbu. 
Svarbu kiekvienam amerikiečiui suprasti, kas šiandien

Lietuvos Mokslų Akademijos Žemes
MAN<0į KAD REAKCIJA 
RANDASI DESPE
RACIJOJE

Kanados Liaudies Balsas 
teigia, kad paskutinių lai
kų įvykiai ryškiausiai paro
do reakcijonierių despera
ciją. Kai jiems nesiseka, tai 
jie griebiasi provokacijų. 
Laikraštis rašo:

Reakcija desperacijoj. Bė
gyje kelių mėnesių ji atliko 
daugelį baisių žygių, kad iš
provokuoti žmonių susikirti
mus. Ji nužudė Gandį, Co- 
lombijos liberalų vadą Gai
tan. Ji pagamino protokolą 
M, išleido visą eilę klastingų 
atsišaukimų. Ji sukurstė už
puolimus ant pažangių orga
nizacijų. šiomis dienomis jos 
auka tapo auto darbininkų 
unijos prezidentas Reuteris, 
Detroite.

Liaudis .eina pirmyn, jun
giasi, reikalauja, kad dalis 
to turto, kurį sukuria žmo- 

. nių triūsas, tektų ir tam, ku
ris j j suk uria. Vien propa- 

\ gandos' prieš tai neužtenka. 
Griebiamasi smurto ir ' net 
asasinacijų.

Yra sakoma, kad vėją sėsi, 
tai audrą piausi. Toks kelias 
progreso nesulaikys, jis ’’tik 

arodys reakcijos žiaurumą.

didė- 
ašp’ė- 
tirštė-

-KLERIKALAI
IŠTROŠKĘ KARO

Amerikos. lietuvių kleri
kalų spaudos šiandien vy
riausias troškimas yra nau
jas karas. Jie jo tikisi, lau
kia ir už jį agituoja.

Štai So. Bostono Darbi
ninke skaitome:

Maskvos agresijai 
jant, santykiams vis 
jant, karo debesims
jant, dar vis tebekalbama, 
kad kol kas dar galime būti 
ramūs, nes, girdi, Maskva 
karui dar nepriširęngus, dar 
ji neturi atominės, bombos. 
Išeina, kad reikia laukti iki 
Maskva prisirengs, iki pasi
gamins atominę bombą.’
Darbininkas reikalauja 

padėti šalin visokį sąžinės 
balsą ir tuojau pradėti karą 
prieš Tarybų Sąjungą. Sa
ko: 

I

Daugeliui iš Amerikos va
dų netrūksta sąžinės- jau
trumo. ^Tas jautrumas, pa
vyzdžiui, reiškiasi tame tvir
tinime, kad, girdi, Amerika 
negalinti pradėti karo. Tą 
daryti būtų baisus nusižengi
mas. Iš to’ išeina,, kad ati
davimas eilės tautų didžiau- 

» šiam pasaulio barbarui deri
nasi su jautria sąžine. Bet 
stoti su karo’ .rizika už tų 
tautų, išlaisvinimą, .sąžinė ne-* 
leidžia. Nieko sau .sąžinė! 
(D., bal. 30 d.)
Darbiniftkui gi nėra joks 

prasižengimas užkurti pa
saulinį gaisrą ir milijonus 
jaunų vyrų pakloti karo 
laukuose, o miestus ir. kai
mus nušluoti nuo žiemės pa- 
viršio. Tokia nauja skerdy- 
nė klerikalams, vadinasi, 
būtų suderinama su artimo 
meile, su žmoniškumu ir net 
su paties Dievo; prisaky
mais.

FAŠISTO TIKĖJIMAS 
ATOMINE BOlvfBA

CleVelando Dirvos Kar
pius visą išganymą mato a- 
tominės bombos galybėje. 
Jis teigia:

“Reikia būti pasiruošus iki 
‘tiek, kad reikale būtų gali
ma Maskvą ir kitus Soyietii- 
jos centrus pavaišinti ,'atomi
nėmis bombomis, norint1 rim
tai parodyti savo pasiryžimą 
sulaikyti Maskvos grobikus.’^

Bet daleiskime, kad Mas-

kva irgi bus pasiruošus iki 
tiek, kad reikale galėtų to
kiomis pat bombomis pavai
šinti mūsų centrus. Ar apie 
tai Karpius ir kiti fašisti
niai idijotai kada nors pa-' 
galvoja? x

Bet, žinoma, butų tuščia 
iš fašistų reikalauti rimto 
galvojimo. Jau visiems lai
kams davė pavyzdį HitleNs 
ir Mussolinis. Jeigu jie bu
tų pajėgę rimtai galvoti,(ar
gi jie būtų vaizdavęs! pa
saulį užkariauti? Jeigu Hit
leris neturėjo smegenų, tai 
ką jau bekalbėti apie jo 
lietuvišką pastumdėlį ‘ Kar
pių?

PRELATAS MILITARIN. 
“STRATEGO”ROLĖJE

Dienraštis Vilnis rašo:.
Prelatas Urbonavičius įsi

kalbėjo sau militarinio stra
tego ligą. Antro ■ pasaulinio^' 
karo metu Raudonosios Ar
mijos pergales jis išaiškino 
rusiškų utelių stiprumu. Tai 
jos. matote, nugalėjo Hitle
rio divizijas. Kitas toks stra
tegas iš gėdos būtų prasme
gęs žemėn, bet Urbonavičius 
nei akim nemirktelėjo. Jis 
žino savo publiką, satfo avis.

Po rinkimų Italijos parla- 
mentan, Urbonavičius vėl 
prabilo savo “Darbininke” 
(bal. 23).

Jis mokina italus. Jie esą 
ūpo žmones. “Jie dar neži
no su kuo turi reikalą.” Bet 
milifarinis strategas prelatas 
Urbonavičiuj viską žino.

Maršalas Tito “pasiryžęs” 
įmaršuot Italijon..-. “Rusija 
stumia ir stums savo raudo
nąsias divizijas per Jugosla
viją Į Italiją.” “Komunis
tai pradės riaušes šiaurinėj 

i Italijoj.”
Tas žmogeliu volioja pur

vyną už save didesnį. Jis 
ambrija apie tokius dalykus, 
apie kuriuos-jis 
no, kaip ta bažnytine pele po 
šluota.

n u si m a-

Redakcijos Atsakymai
• • • » r

Juozui Daubarui, Athol, 
Mass. — Dėkojame už iš
karpą. “Marija Melnikaitė” 
Lietuvoje yra nufilmuota ir 
mes tikimės,’ jog neužilgo tą 
filmą galėsime ir Ameriko
je pamatyti*

Reporteriui, Philadelphia, 
Pa. — Jūsų pastabos apie 
tūlą poetą netilps. Atsipra
šome.

Newyoykiefis AFL Interna- . 
tiona! Typographical1 Uni
jos Lokalas 6-tas prašė uni
jos centro prezidentą Wood- 
ruff Randolph įsikišti i šio 
lokalo derybas su , bosais. 
Senoji unijos su Nevy feior- 
kb , laikraščiu ’spaustuvių 
savininkais sutartis pasibai
gė kovo’ 3Tmą-, bet savinin
kai- dar vis nesiteikė su uni
ja susitarti darbo ir nrokes- 

ties sąlygomis ateityje. ,

darosi Amerikoje! ,
Kur toji demokratija, apie kurią ypačiai pietinių 

'Valstijų ekonominiai
Kas darosi?!
Kas bus?!

rojalistai tiek daug šūkaloja!

Ūkio Instituto Moksline Konferencija
- - -,--     J . . -— - - * LT

Vilnius.— Vilniuje įvyko 
Lietuvos Mokslų Akademijos, 
žemės ūkio Instituto mokslinė 
konferencija. Konferencijoje 
gausiai dalyvavo žemės Ūkio 
Akademijos, Veterinarijos Aka
demijos, žemės ūkio techniku
mų dėstytojai, žemės ūkio tyri
mo įstaigų darbuotojai ir kiti 
žemės ūkio specialistai. f

Konferencijos metu buvo pa
daryta 16 pranešimų mokslinė
mis temomis, liečiančiomis 
įvairias žemės ūkio sritis.

Konferenciją atidarė Lietu
vos TSR Mokslų Akademijos 
Prezidentas' prof. J. Matulis.

Pirmąjį pranešimą tema: 
“Ką davė tarybinis mokslas že
mės ūkiui” — padarė Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos tikra
sis narys prof. J. Kriščiūnas.

Konferencijos dalyviai su 
dideliu dėmesiu klausėsi žemės 
Ūkio Instituto direktoriaus V. 
Vazalinsko pranešimo, pava
dinto “Mokslinio — tiriamojo 
darbo uždaviniai Lietuvos že
mės ūkyje.”

V. Vazalinskas savo praneši
me pažymėjo, kad pirmoji že
mės ūkio mokslinė — tyrimo 
įstaiga buvo įsteigta 1909 me
tais Baisogaloje. 1922 metais 
buvo organizuota Dotnuvos se
lekcijos stotis. Vėliau “žemės 
ūkio mokslinė — tyrimo įstai
gą” palaipsniui įsteigė keletą^ 
bandymo ir selekcijos stočių? 
šios visos įstaigos . dirbo tik 
laukų ūkio ir augalininkystės 
srityje, gyvulininkystės srityje 
dirbo tik viena kiaulių tyrimo 
stotis, žemės ūkio tyrimo įstai
gų darbas buržuazinėje Lietu
voje buvo dirbamas nedideliu 
mastu, mokslinis

Rašo J. BULOTA.

darbas buvo nukreiptas dau
giausia į dvarininkų ir kitų 
stambių žemvaldžių reikalus, 
kad jie gautų kuo didesnį pel
ną. Pagrindiniai gi žemės 
ūkio klausimai, reikalingi iš- 
spręsti visos valstybės mastu, 
atskirai paėmus tokie’ klausi
mai, kaip gamtos sąlygų ištyri
mas ir kiti, buvo apleisti.

Išvijus vokiškuosius oku
pantus, per tris su puse metų 
Lietuvoje žymiai išaugo žemės 
ūkio1 mokslinių — tyrimo įstai
gų tinklas, šiuo metu veikia 
penkios lauko bandymo stotys, 
pelkynų bandymo 'stotys, auga
lų apsaugos, agrochemijos 
bandymo stotys, naujai įsteigta 
gyvulininkystės bandymo sto
tis.

se
x’is 
ir

Dotnuvos selekcijos Stotis da
bar atlieka daugiau kaip 30 
lauko kultūrų selekciją, šiemet 
pradeda daržovių selekciją.

Taip pat artimiausiu laiku 
,bus įsteigtos naujos lauko ban
dymų, gyvulininkystes, vaisių 
— daržovių bandymo stotys.

Mokslinio — tiriamojo darbo 
išplėtimą žemės ūkyje parodo 
taip pat išaugęs mokslinių že
mės ūkio darbuotojų skaičius. 
Jų skaičius^ Tarybų, Lietuvoje 

/yra daugiau kaip 3 kartus di
desnis, negu’ jię buvo buržuazi
nėje Lietuvoje. ’

Agronomas J. Bausys padarė 
Lietuvos TSR žemės ūkio ban
dymo stočių veiklos apžvalgą.

Su dideliu dėmesiu bųyo iš
klausytas Dotnuvos selekcijos 
.stoties direktoriaus docento J. 

tiriamasis Bulavo pranešimas tema: “Au-

Pavykę Literatūros Vakarai 
Aukštaičiuose

ir būsimos
Rašytojus 

salėje buvo 
priėmė šil-

VILNIUI. — Rašytojai T. 
Tilvytis, Ji Marcinkevičius, E. 
Mieželaitis, Vytautas Sirijos 
Gira, M. Sluckis ir J. Iškaus
kas Šiauliuose, Panevėžyje ir 
Rokiškyje, rinkimų garbei, su
ruošė iš viso 7 literatūros va
karus, kurie sutraukė didelius 
darbininkų, i n t e 1 i g e ntijos, 
moksleivių ir šiaip visuomenės 
sluoksnius. Visuose susirinki
muose su rašytojais dalyvavo 
virš 4,000 tarybinės literatū
ros gerbėjų. 'šią rašytojų ke
lionę galima laikyti viena iš 
labiausiai nusisekusių.

Šiauliuose literatūros vaka
ras įvyko sausio/ 11 d. teatp 
salėje, kur po jo pasirodė ir 
vietinės dramos 
operetės jėgos, 
šiauliečiai, kurių 
netoli tūkstančio,
tai, su dideliu susidomėjimu. 
Kiekvienas iš rašytojų, paskai
tęs savo kūrybą,'buvo palydė
tas skambiais aplodismentais.

' Panevėžyje įvyko literatū
ros'vakarai net tujose vieto
se: mergaičių gimnazijojė, 
kur susirinko . visų . gimnazijų 
moksleiviai, mokytojų semi
narijoje, ir dramoj teatro sa
lėje. Visuose šiuose vakaruo
se tarybinių rašytojų kūriniai 
ir jų .asmeniškas žodis pa
darė didelio įspūdžio. Vaka
ro moksleiviams programoje 
dalyvavo ir1 pradedantieji Pa
nevėžio rašytojai. . Dvi mer
gaičių gimnazijos mokinės 
paskaitė savo bandymus^ poe
zijoje, iš kurių galima spręs
ti, kad jaunos autorės turi li
teratūrinių gabumų, 
sus, skambus^ ’sir 
perduotas tarybinis 
darė gerą įspūdį,
tinas ir feljetonistas—pirmųjų 
Klasių mokinys, prajuokinęs 
salę savo sąmojumi.

Mokytojų seminarijos salė 
buvo pilnutėlė, čia taip pat 
pasirodė vietos pradedantieji 
su savo kūriniais, kas aiškiai 
rodo teigiamas mūsų tarybinės 
literatūros prieauglio perspek
tyvas. i

Panevėžio teatre įvyko li
teratūros vakaras, vietos dar
bininkams ir* intėligentija‘i. 
Publika salėm nebetilpo, tad

Jų drą- 
įkvėpimu 
žodis pa- 
Pažymė-

buvo atidarytos durys į ves- 
tibulį, kuris buvo pilnas žmo
nių. Ir Iškausko eilėraščiai 
apie jaunystę, ir Marcinkevi
čiaus kūryba, ir Vyt. Sirijos 
Giros tarybinė poezija,- ir Mie
želaičio lyrika, ir Sluckio no
velės iš jaunimo gyvenimo, ir 
Tilvyčio “šikšnosparniai” — 
buvo palydėti karštomis ova
cijomis.. Po litčUftūros vakaro 
įvyko Panevėžio dramos tea
tro spektaklis “Gyvenimas ci
tadelėje,” apie kurio turinį ir 
pastatymo meniškumo aukštą 
lygi buvo rašyta atskirai.

Rokiškyje taip pat įvyko, 
trys rašytoją susitikimai su 
skaitytojais., Berniukų gimna
zijos salė buvo pilna jaunimo. 
Moksleivių dūdų orkestras pa
lydėdavo kiekvieną rašytojo 
pasirodymą.

Daug-tų pačių moksleivių 
atėjo kitą dieną antrą kartą 
pamatyti rašytojus, skaitan
čius savo kūrinius miesto vi
suomenės kultūros rūmų salė
je. šiame vakare skaitė savo 
kūrinius “Tarybinio Rokiškio” 
laikraščio literatūros- būrelio 
nariai, ItArių tarpe pasižymė
jo Širvys, paskaitęs tris savo 
eilėraščius, Širvys, kaip pasi
rodė, turi visus poeto duome
nis, tik jam reikalinga labiau 
veržtis į spaudą ir daugiau 
konsultuotis su vyresniais ra
šytojais.

Bene labiausia pavykęs va
karas buvo Rokiškio suaugu
sių gimnazijoj. / Jis nebuvo 
toks gausus publika, bet čia 
susidarė toks' glaudus ryšys 
tarp rašytojo ir klausovo, kad 
kiekvienas žodis pasiekdavo 
giliausius klausytojo sielos 
kampelius. • -

Kokias iš kelionės - galima 
padaryti išvadas? Prisimena 
dainos žodžiai: “Nebeuž- 
tvenksi upės bėgimo. . .” Jau
nimas myli tarybinę literatū
rą. “šikšnosparnių” pastan
gos sulaikyti jaunimo veržlu
mą į šviesą jau neturi pasi- 
Sekimo; Jaunimas eina su gy
venimu : jaunimas kuria gyve
nimą.—tarybinį gyvenimą;

Išores p.

galų selekcijos atsiekimai ir to
limesni jos uždaviniai Tarybų 
Lietuvoj.”

v

Augalų selekcijos pradžia 
reikia skaityti 1922 metų kovo 
mėnesį. Prof. D. Rudzinska's, 
žinomas selekcionierius, atve
žė iš Maskvos į Lietuvą 380 
sėklų pavyzdžių ir pradėjo 
dirbti selekcijos darbą Dotnu
voje. Jau 1923-1924 metaiš bu
vo pradėtas iš geriausiu]ų se
lekcinių Maskvos veisjiųj supe- 
relitinių sėklų išvedimas.

Iš metų į metus augalų 
lekcijon buvo įjūngamos 
naujos ir naujos kultūros,
geriausiosios išvestosios veislės 
buvo atiduodamos išplatinimui. 
Bet veislinės sekios nepatekda
vo į Lietuvos darbo valstiečių 
rankas. Kruopščių ir atsidavu
sių selekcionierių darbu išves
tąsias veisles, smetoninė vy
riausybė atiduodavo platinti iš
imtinai tik dvarininkams ir 
buožęms. Dotnuvos selekcijos 
stotis galėjo kaip reikiant iš
vystyti savo darbą tik tarybi
nės santvarkos metais. Dabar
tiniu metu selekcijos stotis iš
veda ir daugiau sėklas visų 
svarbiausiųjų lauko kultūrų, 
kurios, kaip parodo bandymų 
daviniai ne tik neatsilieka nuo 
užsieninių veislių, bet, savo 
daugumoje, pagal derlingumą 
toli jas pralenkia. Tūkstančiuo
se respublikos valstiečių ūkių 
sėjami pagarsėję Lietuvoje 
Dotnuvos selekcijos stoties va
sariniai, kviečiai “Gražučiai,” 
Dotnuvos stoties rugiai “Aukš
tieji,” žieminiai kviečiai 
“Akuotuotieji” ir kiti.

potnuvos selekcijos stotis da% 
bar plačiai pritaiko pirmau
jančių tarybinių mokslininkų— 
Mičurino, Lisenko ir kitų dar
bo metodus.

Prof. A. Aleksa padarė išsa
mų pranešimą “Paveldimų išsi
gimimų profilaktika.” Docentas 
J. Petraitis savo pranešime 
“žfemąitukų veislės arklys,” 
plačiai išnagrinėjo šios patva-* 
rios ir tinkamos Lietuvos sąly
goms arklių veislės savybes ir 
peršpaktyvaš, žemaitukų veislė# 
arklių išplatinimui- respubliko
je.

Vyresnysis mokslinis bendra
darbis' R. žabenka savo prane
šime kalbėjo apie pieno pro
dukcijos įskaitos metodiką.

įdomūs ir giliai moksliškai 
pagrįsti buvo taip pat docento 
Z. Giršavičiaus, docento P. 
Vasinausko, bulvių selekcionie- 
riaus K. Bečiaus, Joniškėlio 
laukų Gaudymo stoties direkto
riaus K. Kazlausko, augalų ap
saugos stoties direktoriaus Z. 
Vinicko, docento J. Užupio, 
docento B. Janonio, prof, že
maičio, docento Brundzos pra
nešimai.

Filmų gamintojas (prodiu- , 
seris). Cecil B. De Mille 
pralaimėjo prieš uniją. Ji
sai 1944 metais atsisakė 
mokėti $1 unijos uždėto as- 
sesmento politiniams tiks- ’* 
lams. Jo unija—AFL Ame
rican Federation of Art
ists—jį suspendavo. Jis tu
rėjo dėl to pamesti savaiti
nę radio programą. Šių me
tų balandžio 19-t^ J. V. 
Vyriausia Teismas pernagri- 
nėjo jo apeliaciją ir pripa
žino, kad unija turėjo tei
sę jį suspenduoti ir kad 
tuomi nepaneigė jo asmens 

teisių.

2 pu#!.—Laisvė (Liberty, Lithi D^Vy)-* Tree., Gęguž. 5, 1948
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So. Boston, Mass.MYLINTIEMS MOTINĄTARYBŲ MOTERYS

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

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?

nėra
nuo-
atsi-

(Jų Problemos šeimoje ir 
Meilėje,, Kaip Jas Mate 

Amerikietė žurnalistė 
Jessica Smith)

Tarybų Sąjungoje 
griežtai ribotų teisinių 
statų, divorsui, bet 
žvelgiama bendrai į aplin
kybes. Kur yra vaikų, Sa
billa sakė man, vyriausia 
rūpinamasi teikti jiems ge
riausią galimą priežiūrą.

“Kuo remdamiesi leistu
me divorsą?” Ji keletą mo
mentų apsistojo pasvarsty
ti šį mano klausimą.

“Dažnus motyvas prašy
mui divorso, mes patyrėme, 
yra užvyduoliškumas, tad 
tokias bylas turime nuodug
niai ištirti. Žmona gali 
įtarti vyrą kiekvienu jo iš
ėjimu iš namų. Teismas tu
ri nustatyti, ar įtarimas 
teisingas. Tokiuose nuoti- 
kiuose mes negalime prisi
laikyti griežtų ir pastovių 
taisyklių. Kartais užvydi 
žmoną būna taip nesukalba
ma, ir taip nesugebi pakeis
ti savo prigimties, jog tas 
priveda prie nesantaikos. 
Nesantaiką mes- neskaito
me vyriausia priežastimi 
divorsui, tačiau jeigu pasi
rodo, kad du ašmenys nega
ili bendrai gyventi linksmai, 
daleistina tą priežastį pri
imti.
' “Jeigu vienas nori vaikų, 

o kitas yra bevaisis, arba 
jeigu vyras ar žmona ne
prisiima atsakomybės už 
priežiūrą vaikų ar povai- 

•kių, tas skaitoma pakanka
mu pamatu divorsui.

“Apleidimas per vyrą ar 
fnoterį būtų priimtina prie
žastimi, bet jeigu yra vai
kų arba jeigu vyras ar, 
žmona būtų nedarbingi, rei
kėtų nustatyti jiems užlai
kymą. Santykiai su sveti
mais - svetimomis būtų pri
imtina, tačiau čia taip pat 
imamos domėn aplinkybės, 
ypačiai karo laiku reikėjo į 
jas atsižvelgti. Tūli tokie su 
svetimais asmenimis santy
kiavimai privedė prie divor- 
sų, kiti ne.

“Stipri meilė kam nors 
kitam ne savo vyrui ar žmo
nai būtų priimtina,” sako 
teisėja ’ Sabilla, “jeigu ta 
meilė tikra ir nuoširdi. Tei
smas tokias bylas sprendžia 
labai atsargiai.’ Pavyzdžiui, 
neseniai buvo byla 75 mė
tų amžiaus vyriškio, vedu
sio per 45 metus, įsimylėju
sio 20 metų merginą, norin
čio divorsuotis. Neleidome. 
Būtų buvusi tragedija jo 
žmonai ir,, pagaliau, tai 20 
metų merginai, kuri, anks
čiau ar vėliau būtų įsimylė
jusi į,ką nors artimesnį jai 
amžiumi.

“Tačiau kartais turime 
pripažinti, jog nauja meilė 
ateina taip stipri, jog jos 
negalima uždrausti.
' “Visuomet mes galvoja

me apie vaikus. Pakrikusių 
šeimų vaikai nukenčia, tai 
dėl to mes tiek daug pastan
gų dedame poras sutaikyti. 
Tačiau mes pripažįstame ir 
tą, jog nesugyvenančių lai- 

< mingai poroje vaikai taipgi 
nukenčia, tad žiūrime j per
skyras ir tuo atžvilgiu.

“Šiuo laikotarpiu daug 
divorsų Maskvoje iššaukia 
stoka gyvenimui namų. Ne
seniai turėjome bylą vyro 
ir žmonos, gyvenusių su jos 
motina ankštame bute. Vy-

sas sakė, kad nuolatinis 
barnis padarė gyvenimą ne
pakenčiamu, nors pirm to 
jis su žmona labai maloniai 
sugyveno. Aiškiai matėsi, 
jog čia kalta stoka buto.

i
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Šios gražios pik'ietuotojos linksmos ne vien tik dėl savo 
garbingo užsiėmimo, bet ir dėl savo naujo išradimo. Jos 
savo plastikinius ploščius išaliejavo, išdegutavo, kad, 
pralendantieji per pikieto liniją skebai nusineštu j 
šapą ir parsineštų namo to savo blogo darbo antspaudą. 
Jos pikietuoja prie Cųdahy šapos, Kansas City, kur

CIO United Packinghouse Workers streikuoja jau 
'kelintas mėnuo.
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rą nuo uošvės butą. Vyras 
ant to sutiko. Teismas pa
gelbėjo^ gauti jam butą.”

Įėjus galion naujam įsta
tymui, divorsai Maskvoje 
nupuolė iki trečdalio buvu
sio skaičiaus pirm karo. 
Teisėja Sabilla' mano, jog 
naujuoju įstatymu įvesta il
gesnė ir sunkesnė procedū
ra paakstino rimčiau pažiū
rėti į vedybas. Pokariniu 
laikotarpiu divorsų reikala
vimai iš naujo padaugėjo, 
sudarydami painių padėčių. 
Vienok Sabilla mano, jog tai 
tik laikina padėtis.

“Pavyzdžiui, žmona išėjo 
už kito vyra daleisdama, 
kad pirmasis užmuštas ka
re. Tokių nuotykių yra 
daug. Leidimo vestis . iš 
naujo ji prašė teisme. Jei
gu jos dokumentai rodė, 
kad vyras miręs, jai leido 
vestis. O po to sugrįžta pir
masis vyras. Jis turi teisę 
prašyti teismo panaikinti 
‘jo priskaitymą mirusiu.
Aišku, jis nenori liktis mi
rusiu užrašuose.
veju mes turime atnarplio- 
ti ir vedybų painiavą prisi
laikant paliestųjų pageida
vimo. Jie, dažniausia, pri
eina sutarties tarpusavyje. 
Jeigu pirmosios vedybos 
liekasi, tada antrosios tik 
panaikinamos, divorso ne
reikia. O jeigu liekasi ant
rosios vedybos, tuomet teis
mas tik ištaiso pirmojo re
kordus ir taip pat divorso 
nereikia. Tik kada, palies
tieji nesusitaria, tuomet 
teismas turi tarpininkauti.”

Laijce mano ten apsilan
kymo’ apie 70 nuošimčių 
liaudies teismų teisėjų bu
vo moterys. Nežiūrint de
mobilizacijos, nuošimtis mo
terų teisėjais tikėtasi pasi- 
liksiant aukštu, nes vis 
daugiau ir daugiau jaunų\ 
moterų įtraukiama į teisi
ninkų profesiją. Virš 50 
nuošimčių stojančių į teisj^ 
ninku fakultetus studentų 
yra merginos.

Vėliau 1 nuvykau pasikl
ausyti divorso bylos maža
me, neformaliame teisma- 
butyje. Byla buvo svarsto
ma prie atdarų durų, tad 
apie tuzinas žmonių atėjo. 
Jie nerodė jokio susidomė- 
jifho bylos eiga. Matomai, 
buvo atvykę ten savais rei
kalais.

Šioje byloje abieji buvo 
sutikę skirtis ir nei vienas 
neturėjo advokato. Moteris 
teisėja trumpai paminėjo 
bylos sutrauką iš po ranka 
turimų dokumentų. Žmonai 
buvo apleidusi vyrą 1941 
metais, už kelių mėnesių po 
apsivedimo, kadangi jinai 
nenorėjusi prižiūrėti pir
mesnes žmonos dviejų vai
kų. Teisėja tuomet paprašė 
abiejų pareiškimo. Tie pa
tvirtino jos pirmiau iš do
kumentų minėtus faktus. 
Po to pora kitį teisėjų pa
klausė kai ko ir teisėjai iš
ėjo pasitarti. Už apie-5 mi
nučių sugrįžo su nuospren
džiu leisti ‘divorsuotis. 
Abiem divorsantams uždėjo

500 rublių teismo lėšom 
paskyrė 10 dienų pada-

Tokiu at-

Šeimininkėms
Skyrių Veda E. V. ®

Kiaušinių Su Sardinkomis | tamino C. Taip pat naujų
Sandvičiai I vertybių įgyja daigai kvie-

4 kietai virti kiaušiniai
vienas 4 uncijų kenukas 

sardinkų
du šaukštai miltų
vienas svogūnas
2 šaukštai citrinos sun

kos
1 mažas žalias pipiras
1 puodukas pomidorų 

sunkos
5 riekutės ruginės duo

nos.
Numazgojus ir sėklas iš

ėmus, smulkiai sukapok pi
pirą ir svogūną. Sudek su
trupintas sardinkas, pri
dėk Citriną ir sutrintus 
kiaušinius. • Sumaišyk mil
tus su biskiu pomidorų, už
virink, supilk -su tais mil
tais ir pavirink iki kiek pra-

čių ir įvairių kitokių grūdų. 
Soy pupelės, beje, tinka val
gyti daug kam iš tų žmo
nių, kurie kitų pupelių ne
gali valgyti.

Verdant inkstus, tūlos 
šeimininkės juos nupliko- 
paverda ir tą vandenį nu
lieja. Inkstų paviršiuje nė
ra nieko pavojingo, nieko 
netinkamo, kas 
reikalą utų ūuvirinimo. 
Skirtumą' yra tik skonyje: 
nenupiltuose bus stipresnis 
inkstų skonis, • nupiltuose 
mažiau žymus.

elės tirštėti. Turėk sudėjusi 
visą mišinį ant duonos rie
kučių, užpilk pomidorų pa
dažą ant kiršaus ir duoki™ 
karštą valgyti.

Paprastai sardinkos bū
na užtektinai sūrios, nerei
kalinga dadė.ti druskos, 
jei kas mėgsta sūriau, 
gali įsidėti daugiau.

bet 
tai

Daržoves reikia virtį 
mažiausia vandens, nepervi- 
rinti. ir suvartoti tą vande
nį, kuriame daržovės virė. 
Vieni vitaminai būna su- 
tirpdomi į vandenį, 
nyksta virinant.

SU

kiti

Ar . suyartojate burokų 
lapus? Šviežus, neapgedę 
jauni lapai turi daugiau tū
lų maisto dalykų už šaknis, 
yra sTanūs ir greit,paga
minami. Lengviau' juos ir 
nuplauti už špinatus.

Sudaigintos soy .pupelės 
(binzai) įgyja daugiau vi- 

vimui apeliacijos. Kandan- 
gi ši byla buvo abiejų su
tikta, reiškė, jog apeliaci
jos nebus.

.. (Sekamose laidose maty
sime, kaip Tarybų Sąjungos 
žmonės bendrai atsineša į 
divorsus.)

Pečiuje kepamo gabalo 
mėsos laikas priklauso nuo 
rūšies mėsos, nuo gabalo 
dydžio ir /dar nuo ( tempera
tūros. Visus tuos tris pa
matinius dalykus reikia ži
noti norinčiai sėkmingai iš
kepti mėsą.^______

Moterims Suvažiavimo 
Dalyvėms Nereikės 
Rūpintis Vaikais

Vienu iš nepaprastųjų 
trečiosios partijos požymių 
yra draugingas atsinešimas 
į visus mūsų šalies gyven
tojus, pripažinimas reikalo 
ir pastangos teikti progas 
visiems visoje pilnumoje 
dalyvauti šalies gyvenime. 
h Pavyzdžiui, šį šeštadie
nį, -gegužės 8-tą, Commodo
re Hotel' įvyksiančiame su
važiavime įsteigimui Wo
men for Wallace New Yor- 
ko ’ valstijos organizacijos 
parūpinta vaikams nuo 3 
iki 10 metų ten pat viešbu
tyje žaismavietė. ; Atvyku
sioms į šuvažiavimlą mote
rims nereikės vaikais rū
pintis. Jie bus geriausioje 
priežiūroje\ir pavaišinti.

Atrodo, 
lace būtų išrinktas, trečioji 
partija laimėtų, nereikėtų 
vaikų prižiūrė^uves uždari-

Kiekvienas turfjusis lai
mės augti prie motinos at
simename ne vieną momen
tą, kada išgąstyje, rūpesty
je ar skausme glausdavo- 
,mės prie motinos. Ji mus 
paglamonėdavo, pavojuje 
užstodavo, skausme sura
mindavo. Ji tokia atrodė 
galinga, galingesnė už visą 
pasaulį!

Užaugome. Pasaulis prieš 
mūsų akis praplito. Užau
gusieji ne vien kūno aukš
čiu ir svoriu, bet ir protu, 
pamatėme, jog pasauly j ę 
nėra vieno galiūno — gero 
ar blogo. Sužinojome, kad 
net mūsų galingoji motina 

‘ liekasi bespėkė mus apsau- 
' goti, j eigų ji neorganizuo
ta, jeigu jos vaikai neorga
nizuoti ir nevieningi,

• Mūsų žinias patikrino fa
šizmo siautėjimas ir jo iš
šauktas pasaulyje karas. 
Kiek motinų praraudojo 
akis, rūpestyje prarado są
monę, aistriose maldose iš
sėmė išžarstė paskutinę ko- 
vipgumo kibirkštį, tačiau 
jų1 mylimieji tehežuyb karo 
frontuose, tebespirgėjo na
cių žmogžudžių krosnyse.

Tik dalis motinų sukau
pė savo jėgas-kovai prieš 

- fašistinius žvėris. Šiek tiek 
didesnė dalis stojo į darbo 
frontą pagelbėti laimėti per- 

. galę. Didelė dalis mūsų mo
terų ir motinų likosi laukti 

. nežinomo savo vaikų” likimo 

. pasyviai — laukti savo my- 

. limųjų grįžtančių. Bet ne 
-visi sugrįžo. Negrįžusių jų 
motinos sieloje likosi aitri 
gėla, kurią numalšins tik
tai kapo tyluma.

Vienas žvilgis tokios mo
tinos akysna tebeprimena 
jos'tragediją.

Jeigu Mylite Motiną
Jei mylite savo motiną 

ar bile kurią žmonių moti
ną, tasai’ pamatymas vai
kus praradusios motinos 
kančių akstins jus sušukti 
taip, kad pasaulis pamaty
tų tą skriaudą. Meilė mo
tinos akstins atlikti ką ,nors, 
kas dabartyje ir ateityje iš
saugotų motinas nuo kan
čių, kokias pergyvena mo
tinos milionų žuvusių kare 
Tarybų Sąjungos žmonių, 
milionų žydų, šimtų tūks
tančių amerikiečių ir de- 
sėtkų tūkstančių Lietuvos 
jaunimo, mažamečių vaikų
--------- i-------------------------

Lenkija įvedė visašališką 
apdraudą šeimoms.' Moka
ma parama už kiekvieną 
vaiką iki 16 metų, o jeigu 
tebeina mokyklon — iki 24 
metų. Taipgi duodama pa
rama darbininkų šeiminin
kėms,. Moka visiems be ato
dairos į šeimos pajamas.

ir kūdikiu.
Ir jeigu kada nors buvo 

laikas pradėti ką nors ap
saugai ir paguodai moti
nos, tai tam skubiausis mo
mentas yra šiandien.

Šiandien laikas pasisa
kyti prieš siuntimą mūsų 
šalies žmonių sudėtų 5 bi- 
lionų dolerių Chinijon, kad 
ten Chiang Kai-šheko dik
tatūra žudytų demokrati
nius žmones.

Šiandien laikas pasisaky
ti prieš rėmimą mūsų ša
lies pinigais Graikijoje žmo
nių žudytojų.

Laikas pasisakyti prieš 
žudymą žydų Palestinoje 
rėmimu arabu už mūsų 
Wall S try to gausimą ara
bų aliejų; prieš mūsų ar
mijų talkininkavimą • Itali
jos fašistams iš naujo verg
ti tos šalies liaudį, taipgi 
prieš visus karan vedančius 
žygius.

Taip, laikas pasisakyti ir 
prieš atakas ant Tarybų 
Sąjungos ir mūsų gimtosios 
Lietuvos, kurstančias trečią 
pasaulinį karą.

Laikas, labai laikas kiek
vienam «tapti veikliu nariu 
vignoje ar kitoje ‘organiza
cijoje, užimti savo vietą 
gretose tų žmonių, kurie 
kovoja už ’taiką, laisves ir 
gerbūvį visiems.

Jeigu viena Anne Jarvis 
matė reikalą išrasti (1907 
metais) dieną pagarbai sa
vo mirusios motinos ir ište
ko pajėgų per septyneris 
metus išgauti tos dienos 
oficialį pripažinimą, nėra 
priežasties dėl ko mes, dar
bo žmonija, visa bendrai ne
galėtume iškovoti taikos ir 
ramybės visoms gyvoms i 
motinoms. '

Pradėkime tą darbą šią 
Motinos Dieną, gegužės 9- 
tą, h*.dirbkime jį per'visus 
metus su tokia meile ir ryž
tingumu, su kokiu globojo 
mus, saugojo mus miela rū
pestingoji mūsų motina.

M-te.

M. K. SUKACKIENĖ
Iš Worcester, Mass.

Ateinantį šeštadienį,, ge
gužės ( May) 8-tą dieną, 8 
vai. vakare, 318 Broadway, 
įvyks nepaprastai gražus 
parengimas.

Tai bus Motinos Dienos 
minėjimas. Turėsime, ska
nią vakarienę, ir gražią 
programą, kalbės M. K. Su
kackienė iš Worcesterio. 
Dainuos du žymūs mūsų 
apylinkėje solistai, Stasys 
Paura ir Robertas Niaura. 
Taipgi dainuos mūsų nau
jas choras, kuris jau yra 
gerai prasilavinęs ir prisi
rengęs duoti mums gražią 
konęertinę programą, vado
vybėje St. Pauros.

Rengia LLD moterys ir 
kviečia visus iš arti ir iš 
toli atsilankyti, sykiu su 
mumis smagiai praleisti va
karą. Įžanginės mokesties 
nebus.

■ 'r 1Daug Kam Tinkamas
Lipnusis kaspinas (adhe

sive tape) gali patarnauti 
aklinai užkorkavimui' ke
lionėn vežamų bonkų ir dė
žučių. Gali laikinai prilai
kyti atirusias sijono padal- 
kas, palaikyti ant nuogo pe
ties gėles, augančio aug
mens šakas išvesti pagei
daujama linkme ant sienos 
ar lango. Yra ir daug kitų 
vietų, kuriose kaspinas 
greičiau ir geriau tarnau
ja už.siūlą ar vinį.

d jeigu Wai,-
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“AR GIRDĖJAI ŽINIĄ APIE MANO

Senojoje Rusijoje ]914 
metais gimdyvėms buvo tik 
6,824 lovos. O 1941 metais, 
Thrybų Sąjungoje tam pat 
tikslui buvo 142 tūkstančiai, 
lovų.

nėti. Priešingai, prižiūrėtu- 
vių būtų ( steigiama dau- 
giau^ Esamosios plečiamos 
ir gerinamos.

Konferencija p r a si d ė s 
1 vai., baigsis 5-tą. Regis
tracija delegatei, tėmy to
jai'ar viešniai $1. Viešbutis 
randasi prie 42nd ” St. ir 
Lexington »Ave., New Tor

■
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3 pusi.—Laisvi (Liberty, Lith. Daily) — Tree., Geguž. 5,

VEGETABLESALAD
CREAMED

SALOTŲ GARDĖSĮ?”
klausia ELSIE, Borden Karvė 

kiekis traškių ęelerių, petruškų, 
raudonųjų cibulių, žaliųjų pipirų, , 
morkų ir pimientų. Jūsų Borden 
pienius arba' valgių krautuvė turi 

amas »jums jo. Gaukite^jo šiandien!

štai pulkus salotų valgis, kurio
‘ nereikia taisyti! Tai Borden’s

Daržovių Salotų Sme ton uotas
• Cottage Sūris. * ,

Jame yra..-, kaip tik tinki

BORDEN’S Naujas DARŽOVIŲ SALOTŲ
SMETONUOTAS COTTAGE SŪRIS

"JEI BORDEN’S, TAI TURI BŪTI GERAS”
UASISTATYKTTE Joe King, Borden iinių renorterj, WCBS, 9 :00 A. M., kiekvieną Sokią^ieną.
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PARYŽIAUS ŽLUGIMAS
3-30-48 —3^— y Vertė K. BARTKUSIstorine Apysaka

I (Tąsa)
’Ji kalbėjo, o ašaros riedėjo iš akių. 

Prašvito. Žmonės skirstėsi namo. Kaž
kas gretimais kalbėjo:

— Nesikrimsk, katinėli, rytoj vėl šok
sime ... y

Dienos šviesoje veidai atrodė vaiduo
kliški. O ištuštėjusioje aikštėje buvo pil
na sutryptų gelių, apelsinų žievių, nuo
rūkų, kamščių, tauškučių.

Kai Andre sugrįžo į savo dirbtuvę, ro
žinė didelė saulė kilo viršum ^togų jū
ros; viskas smilko, virpėjo. Andre atsi
sėdo prie lango. Jame pamažu noko liū
desys. Jis prfeiminė viską: toli, siautu
lingos nakties tamsoje, tarp’ marškonių 
lapų, dar . tebedegė popierinis žibintuvė- 

' lis ... Lyg toji saulė ... O karuselė lėkė 
pergreitai. Juk ir viskas taip lekia — 
nesuprasi, nepamatysi. Audra ir medis 
gyvena pagal nevienodus kalendorius ...

Andre prisiminė Sezano žodžius, apie 
kuriuos jis dažnai galvodavo: “Reikia 
ilgai stebėti gamtą. Tuomet matoma iš-

• silaisvina iš šviesos įtakos, iš visko pri
puolamo, ir mąstymas gimdo suprati
mą.” Gera jam buvo tyliajame Ekse! Juk 
ir laikai buvo kitokie. 0 Žaneta pasakė: 
“Nereikia.” Ko “nereikia”? Norėti? Ti
kėtis? Suprasti?

Saulė jau buvo aukštai. Miestas, mir
tinai išvargęs, miegojo puikioje šviesoje: 
o šviesa suėdė visas spalvas; Andre, lyg 
aklas, žiūrėjo į nesuprantamą jam pa
saulį. Jis užsnūdo sėdėdamas, apmirė, 
aplietas liepos aukso.
22

Generolas Pikaras ant sai;to žirgo bu
vo didingas; marokiečių šaulių tarpe jis 
atrodė, kaip seno batalisto atgijęs pa
veikslas.

Kiekvienais ' metais liepos keturiolik
tąją būdavo karinis paradas. Daugiausia 
jis suviliodavo buržua, atsitiktinai įstri
gusius mieste, modistes, dievinusias 
mundierius, ir vaikigalius. Tačiau šiais 
metais paradas sutraukė naujus žiūro
vus. Nuolatiniai Elizėjaus laukų svečiai 
buvo toli: prie jūros arba kurortuose; 
ir į prabangų kvartalą įsiveržė priemies
čių gyventojai. Visur mirgėjo darbinin
kų kepurės. Tik kai kurių gatvių kam
puose stovėjo jauni žmonės su beretėmis, 
elegantiški ir pasipūtę: tai, buvo Bretei- 
lio auklėtiniai. Jie šaukė: “Tegyvuoja 
armija!” Ir nors respublika gyveno jau 
šeštą dešimtį, tas riksmas skambėjo iš
šaukiamai; dažnai reikalas baigdavosi 
peštynėmis.

Visą pastarąjį laiką laikraščiai rašė 
apie karo pavojus, apie bloga žadantį 
sambrūzdį anapus Reino ir anapus Al
pių. Liaudis su viltim žiūrėjo į kareivių 
šalmus, į artileriją, į-linksmus lakūnus.' 
Nenutildama griaudė-kariška muzika— 
lotaringiški ir sambriški maršai. Žmo
nės šaligatviais žingsniavo j taktą; kū
nai išsitiesdavo; veidai pasidarydavo at
kaklūs. Armija turėjo savyje kažką, kuo 
papirkdavo minią: kareiviai, visi įvai
raus ūgio, greta milžino — neūžauga, 
ėjo paprastai, kaip į žygį, ir žiūrovai 
matė juose saviškius.

Jauni žmonės sų beretėmis pasigėrėda-
• mi sveikino Pikarą. Jų riksmus pagau

davo minia: garsios praeities generolas, 
dukart sužeistas kare, šauniai atrodė. O 
Pikaras paniekinamai šypsojos. Šį kartą 
išraiška visiškai atitiko jo dvasinę būklę: 
neįprasta publika, sveikinusi paradą, ėr- 
zino Pikarą. Su kokiu malonumu jis pa
leistų prieš tuos valkatas savo marokie
čius! Jis žiūrėjd tiesiai prieš save, kad 
nematytų įžeidžiančių scenų; ir Trium
fo arkos, to buvusios garbės paminklo, 
reginys jam atrodė nesuderinamas su 
prastuomenės užgrobtu miestu, kuriame 
visur iškapstytos raudonos vėliavos, kur 
jis, kovų generolas, privaio vykdyti išsi
šokėlių ir masonų įsakymus.

Netoli nuo Triumfalinės arkos stovė
jo darbininkių minia. Kai Pikaras susily
gino su ja, pasigirdo skambus Mišo bal
sas: “Tegyvuoja!,..” Ir tuosyk Bretei- 
lio • .vaikinai* puolė darbininkus. Ėmė- 
švilpti policininkai. Pikaro arklys karpė 
ausimis, bet jis net nepažvelgė į šaligat
vį; tik dar labiau persikreipė jo plonos 
lūpos, o galvoje švystelėjo: šunsnukiai!

Elizėjaus laukai per dvejus paskuti
nius metus buvb draustinė fašistų tėvoni-' 
ja. Čia kiekvieną dieną kruvinai sumuš- 
davo kairiųjų laikraščių pardavėjus, dar
bininkus, įtariamus dalyvaujant Liau-

pro šalį, žiūrė-

, dies fronte, ir žydus. Puošni kavinių te
rasų publika priprato prie “auksinės jau
nuomenės” išdaigų.

Tačiau tą dieną Elizėjaus laukai buvo 
, okupuoti ateivių iš sveįįųių kvartalų, ir 

prie Triumfo arkos prasidėjo tikras mū
šis. Fašistai buvo apginkluoti guminėmis 
lazdomis, kastetais, peiliais. Vienas dar
bininkas parkrito ant grindinio; jo vei
das buvo kruvinas. Mišo mėgino ištrūkti 
iš apsupimo. Staiga jis pajuto aštrų 
skausmą, lyg kas būtų perrėžęs nugarą ' 
peiliu. Tuomet jis suspaudė kumštyje du
rų raktą ir ėmė juo mu^ti užpuolikus. 
Policininkai energingai gynė fašistus: jie 
negalvojo nei’ apie Bliumą, nei apie Via- 
rą;- iš įpratimo jie mušė prastai apsiren
gusius ir gynė nuolatinius Elizėjaus lau
kų lankytojus..Mišo į pagalbą atskubėjo 
draugai. Vienas fašistas mėgino parvers
ti Mišo, bet tas ištrūko ir pritrenkė prie
šą. /

O kareiviai, praeidami 
jo į muštynes.'
^Išvaikęs fašistus, Mišo atsiduso: jo 
išeiginis švarkas buvo tartum perplau
tas vėzdu. Jis dar nejuto skausmo, nors 
nugaroje buvo ryškiai raudona, tarsi nu
degimo, dėmė. Mišo nuvedė į vaistinę. 
Ten jis visus prajuokino — stovėjo ir 
šnekėjo: “Och, niekšai! Juk tai aš de
monstracijai pasipuošiau!”

Po parado Pikaras skubiai papusry
čiavo; po valandos, civiliškai apsirengęs, 
jis išvažiavo į užmiestį. Automobilį su- 

. laikydavo kiekviename kaimelyje: jauna
mas šoko. Visuotinis linksmumas Pikarą 
vedė iš kantrybės; “jis užsimerkė L jis 
daug užmokėtų, kad tik negirdėtų armo
nikų ‘ir saksofonų!

Breteilis jo laukė nedideliame namely
je arti Ferte. Vieta buvo nuostabi; ji la
biau tiko meilės idilijai, negu sąmoks
lams. Namas stovėjo ant stataus Mamos 
kranto; iš verandos buvo matoma 'upė, 
salos, apaugusios meldais, lanka su juod
margėmis karvėmis, kurios tarsi snau
dė, panėrusios savo snukius į ryškią žalu
mą. Veranda buvo apraizgyta glicinijo
mis ir saldus kvapas nešė snaudulį.

Breteilis, kaip visuomet išdžiūvęs ir 
paniuręs, metaliniu balsu pasakojo pas
kutinių dienų įvykius:

— Tessa surinko žymią grupę. Ta
čiau, manau, reikalas išsispręs ne parla
mente. Ne šiandie, tai rytoj pakils ispa
nai. Jeigu jiems greitai pavyks likvi
duoti Liaudies frontą, rudenį pajudėsi
me ir mes.

Pikasas prisiminė minią Elizėjaus 
laukuose. >

— Nuodai įsiskverbė giliai.- Reikės 
sunaikinti šimtus tūkstančių. O sunku 
pasakyti, kaip laikysis armija. Ką reiš
kia karininkai be kareivių? Romanti
ka. .. Aš nežinau, kuo jūs remiatės?

— Apie tai dar anksti kalbėti. Iš Diu
seldorfo ginklai pristatyti. Tai, žinoma, 
tik užkandis ... Tačiau, palyginus su 
tuo, ką atsiuntė jūsų pulkininkas, tai 
nemaža. Dabar apie kitką... Ar jūs ga
lite gauti mobilizacijos planą? Juk iš tų 
bukagalvių reikia laukti visko... Aš ne
noriu, kad karas užtiktų mus nepasiruo
šusius.

Pikaras nusisuko. Besąlygiškai ištiki
mas Breteiliui, jis pirmą kartą suabejo
jo: ar privalo jis išklausyti šio prašymo? 
Pikaras buvo kilęs iš kario šeimos; visa, 
kas siejosi su armija, atrodė jam šventa. 
Čia pasireiškė ir mūšių prisiminimai, r ir 
aplinkos tradicijos, vis tie garsūs vardai-- 
nuo Jienos ir Austerlico iki Mamos ir 
Verdeno. Šaltas, paniekos kupinas žmo
gus, jis staiga prabilo jaudindamasis, 
kaip paauglys:

— Aš maniau, kad karo atveju mes 
pamiršime visus vaidus ... ‘ •

(BreteiIis perėjo per verandą, o paskui, 
priėjęs labai arti prie Pikaro, atsake:-, 

< — Aš taip pat galvojau. Tikiuos, kad 
jūs nepradėsite abejoti mano patriotiz
mu. Mudu abu buvome fronte ir ten pa
likome savo geriausius draugus. Tačiau 
tikėkite manimi, dabar nėra tautos, yra 
klanas, pagrobę^ valdžią. Prieš jį aš ei
siu čiais. Meldžiu dievą, 

neatsitiktų !\ Sunku tai 
ištarti, dar sunkiau padaryti. 
Tatai reikalauja ištvermės, beveik 
nežmoniškos valios. Tačiau tas vįp dėlto' 
taip ... Jų laimėjimas nebus Prancūzi
jos laimėjimas, o revoliucijos laimėji
mas.. ,

(Bus daugiau)

DETROITO ŽINIOS
AIDO CHORO “KORNEVI- 

,LIO VARPAI”
Skamba Varpai, Skamba 
Skardžiai, Lai Gyvuoja 

Jaunavedžiai!
Skambės Aido Cho?o daina, 

su kuria sveikins Grafą <ir 
Grafienę gegužės 9-tą, 3:00 
vat. pq pietų, Finų svetainėje, 
14th ir McGraw, lošimu ope
retės “Kornevilio Varpai.”

Tą dieną Ray Lybans bus 
išdidus grafas, kuris vadinsis 
Henri Di Corrtevill.

Jam sugrįžus į Korneyille, 
pasitaiko susitikti su pamestą
ja grafaite Zermina, kurią už
augino turtingas ūkininkas 
Gasparas. Dėl to įvykio daug 
gražių dainų dainuoja choras 
ir solistai. Patsai grafas, jau
nuolis Lybonas dainuoja solo, 
juokingą ir gražią^dąiną kiek 
gražuolių jis mylavo ir bučia
vo.

Bet Zermina jam geriausiai 
patiko, todėl jis ją apsiVeda.

- Ruth pamestoji grafaitė 
Zermina. Ji būna labai lėto 
būdo ir nuolaidi mergina. Ją 
vaikinai myli dėl jos turto, 
tai jai • prisieina visokių ne
smagumų perkentėti, kol ją 
grafas išvaduoja.
gražių, dainų 
ja. • '

Mažesnėse 
zas Biliūnas, 
ro). - ’Jis dainuoja, jo balsas 
malonus. J. Liminskaitė bus 
Ona, Aid. Liminskaitė — Ger
truda. Mrs. B., Guyer bus 
Zuzana, U. ’ Palevičienė—Ma
rė, Julius Grablįkas loš ro
lėje Kasaloto (Grafo oficie- 
riaus). Alfons Urbonas — 
Gripparden (Raštininkas). Jo
nas Radževičius — Fuinar 
•(Raštininkas).

šokėjai, šokėjos, simfonija 
ir' visas didžiulis Aido Cho
ras po vadovyste Mr. Stanley 
Altschuller. Prie piano Mrs. 
Bertha Altschuller.

Aidiečiai jaunuoliai sako, 
ar truks ar luš, mes turime 
ismbkti gerai žodžius tarti, 
kad publika galėtų suprasti 
apie ką mes dainuojam. Mes 
suaugusieji turime neapsileis
ti jiems. Matot, čia bus įdė
ta daug darbo ir pastangų. 
Bet aidiečiai nedejuoja. Tik 
prašom Detroito ir apylinkės 
lietuvius brolius ir sesutes ne
patingėti ir nepaskūpėti mus 
paremti savo atsilankymu "į 
operetės “Kornevilio Varpų” 
perstatymą. Mes užtikrinam, 
kad nesigailėsite. Matysite ir 
girdėsite naujus talentus dai
nuojant ir lošiant. Tik nepa
mirškite dienos:? Gegužės 
(May) 9-tos. . .

Choro Korespondentas.

do lokalo vadą. , Jis pasakė, 
jog “nei piršto nejudinsiu ga
vimui pinigu del užstato Da- 
vis’ui.”

Policijos komisionierius 
Harry. Toy, vietoj ieškojęs ti
krojo kriminalisto, surengė ti
krą “medžioklę prieš darbinin- 
kų vadus, liberalus ir komu
nistus,” sako 59 žymūs Detro
ito piliečiai — gydytojai, ku
nigai ir ■ kiti, protestuodami 
prieš tai. x

“Tokiu būdu policijos vir
šininkai bando nukreipti žmo
nių akis huo tikrojo užpuoli- 

' ko, atidėlioja jo suradimą ir 
teisman patraukimą,” sako 

"viėšas tų piliečių pareiškimas.
Policija persekioja pažan

giuosius Fordo 600 lokalo 
unijistų vadus. Mat artėja to 
lokalo viršininkų rinkimai, tad 
policija vargina vadinamus 
kairiuosius. Suifti|us vietinė 
komercinė spauda visaip ter- 
šia-juodina. Atrodo, kad po
licija nori pasitarnauti deši
niesiems, Reutherio galinin
kams rinkimuose.

Apart Nelsono Daviso, 
licija suėmė dar keletą 
gadinamų “raudonųjų,”

po- 
taip 
bū-

Ji dau/ tent r Wm. G. Grant, kandi-
ir solo sudainuo-

bus Juo-rolėse
Regento (Nota-

datą i Fordo lokalo vice-pir- 
mininkus; P. Llewellyn, kandi
datą į to lokalo pirmininkus.

Wayne apskrities CIO 
unijų taryba pareikalavo, 
kad miesto valdyba ir polici
ja sustabdytų medžioklę prieš 
darbininkų vadus ir pažan
giuosius darbininkus ir pradė
tų ieškoti tikrojo piktadario, 
pašovusio Reutherį.

Tas .yiskas rodo, kad mes 
Fordo darbininkai turime bu
dėti, turime daugiau kreipti 
atydos į savo unijos reikalus, 
turime neapleisti susirinkimų 
ir darbuotis, kad ši provoka
cija būtų atmušta, kad mūsų 
ištikimi vadai nebūtų perse
kiojami. Būtinai turime pa
siryžti kiekvieną unijos mi
tingą- lankyti ir atėjus rinki
mams išrinkti tik tuos, kurie 
teisingai darbuojasi už musų 
visų . interesus.
V. 1 Fordo Darb-kas.

Lawrence, Mass

izabeth, N. J Raymond, Wash
Balandžio 17 d. mirė Juozas 

Stadalnikas ir palaidotas 21 
d., Rosedale kapinėse, Linde- 
ne. Jis sirgo širdies liga 
apie metus laiko. Amerikoje 
išgyveno 45 metus.

Buvo dienraščio Laisvės 
skaitytojas ir gero būdo žmo
gus. Priklausė prie pašaipi
ųjų organizacijų. Paliko nu
liūdime žmoną — Marijoną ir 
tris sūnus. Reiškiu jiems gilią 
užuojautą nuliūdimo valan
doje.

Balandžio 11 d. mirė Hele
na Rudžionienė. Mirė stai
giai, nuo širdies ligos. Pa
laidota 14 d. balandžio į St. 
Gertrude kapines, , Wood
bridge.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą-—Mykolą, sūnų — Praną 
ir dukterį. Velionė išgyveno 
šioje šalyje 38 metus, 
kiu mirusios giminėms 
užuojautą.

Reiš- 
gilia

Susižeidė drg. B. Krutienė, 
kirviu persikfrto skaudžiai 
kairę ranką. Nelaimė įvyko 
kapojant malkas. Buvo nu- 
vešta į ligonine, kur daktaras 
susiuvo žaizdą, 
mie, 237 Atlantic 
greitai pasveikti.

Gydosi na- 
St. Linkiu

Ukrinas.

Balandžio 16 d. mirė Lily 
Tenauskienė (Tenoski), 61 
metų sena Raymond gyvento
ja. Velionė atrodė dar stipri 
moteris. Paliko nuliūdime sa
vo vyrą Joną Tcnauską ir du 
sūnus, kurie yra suaugę. Reiš
kiu jiems nuliūdimo valandoje 
užuojautą.

daugiau algos, o 
geruoju fienori 
reikalavimus iš- 

darbininkai ir yra

Woodworkers, I W A, CIO 
unijos nariai su pirma diena 
balandžio gavo pakelti algos 
po 12^ centų į valandą. Va
karinėse valstijose dabar yra 
daug streikų. Pragyvenimas 
brangus, tai, visur darbininkai 
nori gauti 
kapitalistai 
darbininkų 
pildyti, tai
priversti streikuoti.

Streikuoja baksaunės darbi
ninkai. Streikuoja ir Boomer 
ir Rafterio fabrikai užsidarė, 
nes nepristatė jiems medžio.

Pacific apskrityje demokra
tai suskilo, taip, kad yra dvi 
partijos. Pažangieji eina su 
Henry Wallace, o dešinieji 
pasilikę partijoje ir laikosi su 
TrumanA. • / #Pažangieji darbuojasi, kad 
išrinkti Henry Wallace į pre
zidentus, kad išlaikyti pasau
lyje taiką, kad grąžinti Ame
rikoje velionio Roose velto lai
kus. A. B.

Dienraščio Laisves

Įsitėmykite datas ir vietas kur įvyksta 
mūsų didžiosios vasarinės iškilmės.

BROOKLYN, LIEPOS 4 JULY 
Clinton Park, Maspeth, L I., N. Y.

Bostono Apylinke 
MAYNARD, MASS, LIEPOS 4 JULY 

Vose Pavilion Park

•NEIEŠKO NIEKŠO^ BET 
BERSEKIOJA DARBININKŲ 
IŠTIKIMUS VADUS
Bando Apkaltinti Unijos Vadą

Sunku pasakyti kas pašovė 
Walter) Reutherį, bet tas niek
šas, tiksliai netiksliai; iš
provokavo policijos ablavą 
prieš pažangiuosius CIO Au
tomobilių Darbininkų Unijos 
veikėjus. Policija, vietoj ieš
kojus tikro kaltininko, ka
mantinėja Unijos veikėjus ir 
per ištisas valandas įkandžiai 
juos kv’očia; įtaria, kad tie 
vadinami “raudonieji’ pašovė 
.Walter! Reutherį.

'Nelson Davis,. Fordo loka
lo vadas' (negras) , ir žymus 
komunistas, kaltina Detroito 
policiją bandyme primesti būk 
jis šovęs Walter) Reuthėrį, 
nors gerai žino, kad Davis 
dirbo laike to įvykio. Praė
jusį, šeštadienį, po dvięjų die
nų tardy'mo, Davis tapo paleis
tas'po $2,000 užstato. Davis'ą 
išlaikė dvi dienas tvirtindami, 
kad jis “žinojęs” apib konspi
raciją nudėti UAW 
Waltėrį Reutherį.

Laikant Davisą • kalėjime, 
policija *. atkartotinai 
“Męs žinome, kad tu 
Reutherį, tad geriau 
pažink.” Michigan a

prez,

sakė: 
šovei 
prisi- 
Civil 

Rights Congress išėmė DaVisą
sukeliant $2,00'0 dėl užstato. 

Emil Mazey, UAW sėkreto- 
rius*iždininkas, Reutherio ša
lininkas, atsisakė gelbėti For-

Plėšikai Nušovė/ Dominiką 
Kirmiją

Andai pora vaikėzų užėjo į 
Dominiko Kirmilos valgomų 
daiktų krautuvę, po numeriu 
99 Park StM paprašė, kad 
duotų jiem po buteliuką “so- 
dės.” Kada Kirmila sugrįžo 
nuo šaldytuvo su buteliukais 
rankose, pamatė vaikėzus 
pyieš jį stovinčius su šautu
vais rankose. Gal per susiner
vavimą mete vienani buteliu
ku, o kitas paleido penkis šū
vius į Kirmilą ir abu vaikė
zai pabėgo niekiėno nepatė- 
myti. Po kelius valandų Kir
mila mirė nuvežtas į ligoninę.

žmogžudžiai dar nepagauti. 
Jei pabėgo į kitą miestą, gal 
bus pagauti, bet jei buvo vie
tiniai ir pasiliko Lawrence, 
tai taip ir pasiliks. Praėjusiais 
keliais metais čia buvo papil
dytos kelios žmogžudystės, o 
žmogžudžių Lawrence polici
ja nesusekė. Dėlto dabar 
kalbama, kad Lawrence žmog
žudžiams lengva pasislėpti.

Velionis Kirmila savo laikais 
buvo gnomas kaipo laisvama
nis žmogus. Bet paskutiniais 
keliais met. įėjęs į vertelgystę 
sunkiai vertėsi, .storojosi,* dir-; 
bo ilgas valandas it neturėjo 
laiko visuomeniniam reika
lam.

PasKUtiniu laiku gyvenimas 
ir vertėlgystė kiek pagerėjo. 
Laikai bisį^į prašvito. Apsi
taisė savo namelį, pasipuošė, 
sakė — nors prieš amžiaus ga
lą pagyvensiu biskį geriau. 
Dėt štai, bestijos, atėjo ir iš
plėšė gyvybę! • . *

Paliko dideliam nuliūdime 
Žmoną, du sūnus, ir dvi duk
teris. Palaidotas t buvo su 
bažnytinėmis apeigomis iškil
mingai. • Rožytė.

•. / •

Chicago. — Pirmojoj Ge
gužes demonstravo 10,000 
čikagiečių. •

, / ■* 

r .

s Ant rytojaus po šių piknikų bus šventa, Neprigulmy- 
bes Paskelbimo šventė. Proga būsais važiuoti 

į piknikus iš toliau.

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE 
STAGG 2-C048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) , 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

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

1113 Mt. Vemon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 (Liberty; Lith, Daily) "*Trec.> Gegiiz. 5, - TS48
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CLEVELAND© ŽINIOS
Svarbu Balsavimams Artėjant

Kiekvienas rūpestingas šios 
šalies pilietis, artėjant balsavi- 

' mams, deda pastangas patirti
gerąsias ir blogąsias puses kan- 

5 didatuojančiųjų j įvairias vald-
vietes. Tai buvo daroma praei
tyje, o dar svarbiau yra tai pa
tirti būsimuose šių metų’rinki-

* muose. Aišku, jog kiekvienas,
♦ siūlydamasis į vienokią ar ki

tokią valdvietę prižada viską, 
ką tik nujaučia, kad balsuoto
jai norėtų, o balsavimams pra
ėjus, visi tie prižadai nugrims- 
ta užmarštin, šiandieną sveikai 
protaujantis pilietis, darbo 
žmogus, nežiūrint jo piltinių ar 
tikybinių įsitikinimų, jau nesi
tenkina vien prižadais. Jis žiū
ri į jų abelną nusiteikimą, į jų 
praeities darbus, į jų rekordus.

1947 metais tapo išleista vi
sa eilė priešdarbininkiškų bilių 
kaip Washingtone, taip ir mū
sų valstijos legislatūroje Colum
bus, Ohio. Visiems darbo žmo
nėms jau gerai žinomas Taft- 
Hartley įstatymas. Todėl lai 
kiekvienas balsuotojas įsitėmi- 
ja vardus tų Ohio valstijos se
natorių ir kongresmanų, kurie 
balsavo už tą bilių, kad eida
mas balsuoti nepadarytų klai
dą.

Balsavo už Taft-Hartley bi
lių senatoriai Robert A. Taft 
ir John W. Bricker, kortgres- 
manai: Bender, Bolton, Brehm,

Brown, Burke, Corson, Cieven- 
ger, Elston, Griffith, Hess, 
Jenkins, Jones, Lewis, MaCo- 
wen, McGregar, Ramey, „Vorys 
ir Weichel. Prieš tą bilių balsa
vo kongresmanai: Grosser, 
Feighan, Huber, Kirwan ir 
Smith. Be to, kaip • rekordai 
rodo, šie žmonės balsavo ir už 
kitus visus prieš darbininkų 
reikalus atkreiptus bilius, todėl 
nei vieno balso savo priešams 
šių metų rinkimuose.

Ohio valstijoj yra priimtas 
Van Aken aktas, kuris tūlais 
atžvilgiais yra dar biauresnis 
už Taft-Hartley įstatymą. Ir 

.štai vardai tų senatorių, kurie 
balsavo už tą ir kitus prieš-1 
darbininkiškus bilius: McKie, 
Reiners, Daniels, Mechem, Ad- 
dis'on, Walcutt, Powell, Liggitt, 
Moorhead, Ferguson, Pollock, 
Sheppard, Whittemore, Corlett, 
Davis, Nutt, Jr., Winter, Ad
ams, Davies ir Seibert.

Sekami senatoriai balsavo 
prieš tą bilių,: McCandless, Ba
ker, Tyrrell,. Mason, Quinn, 
Jackson, Bernard, Morrison, 
Mahoney, Metzenboum, Perski 
ir Hildebrand.

Už balsavo sekami ~ valstijos 
reprezentatoriai: Anglin, As- 
mann, Backus, Ballard, Bark
ley, Barnes, Bartunek, Bauer, 
Bellis, Bennett, Berry, Black, 
Braden, Campbell, Caryl, Pas- 
sell, Collins, Corlett, Danaher,

Deddens, Drake, Duncan, Dun
kle, Essex, Fenton, Fess, Fiske, 
Fleckner, Frash, George, Grif
fin, Hale, Hall Hann, Hawley, 
Heft, Hughes, Hurford, Huston, 
Kerr, Kile, Kirkpatrick, Ko- 
walk, Louis, Martz, Masters, 
McClure, McCormick, McMa
hon, Metcalf, Mitch, Myers, 
Nailor, Nicely, Oberlin, Pierce, 
Penry, Perrill, x Philpot, Reid, 
Renner, Richards, Saunders, 
Soxbe, Sedgwick, Sharp,Simp
son, Stotzer, Tarr, Thornton, 
Van Aken, Veach, Wagner, 
Warner, White, Wisecup, 
Woods, Woodward ir Yoder. 
Prieš tą bilių balsavo sekami 
reprezentatoriai: Anderson, Ba
ker., Barrett, Bartell, Barton, 
Burge, Cantwell, Carney, Car
penter, Craig, Deming, Dilley, 
Edmanston,\ Ellis, ■ Harmony, 
Hart, F. Harter, S. Harter, 
Hayden, Hickson, Hiner, Hink
le, Hunt, Kepner, Kreuger,Le- 
cione, Lengenecker, Manahan, 
Marshall, Marshall, Miller,' 
Mooney, Mundy, O’Neill, Read
ing, Robinson, Rolf, Rose, 
Schwartz, Sours, Tallack, 
Thompson, Tope, Turner,
Wood, Woodward, Woodling ir 
Young.

Patartina, kad kiekvienas 
balsuotojas išsikirpęs šiuos var
dus pasidėtų į savo archyvą ir 
juos peržiūrėtų, kaip eidamas 
balsuoti praimerėse, taip ir re
guliariuose balsavimuose ■ lap
kričio 2-rą dieną.

J. žebrys.

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

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

F. W. Shalins
(SHALIN9KAS) \ '

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN,> N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
CKoplyčias suteikiam nemokamai

- visose dalyse miesto.
Te). Virginia 7-4499

Chester, Pa.
Balandžio 25 d., Vytautę 

Pašalpinis Kliubas buvo su
rengęs vakarienę ir koncertą. 
Parengimas paėmė daug lai
ko ir darbo, bet Už tai ir bu
vo pasekmingas.
/ Clfesteriėčiai pasakoja, kad 
jie nebuvo matę tokio paren
gimo nuo tada, kada 1910 
metais kliubas buvo sutver
tas. Pirmais kliubo tvėrėjais 
buvę Anųfras Muižis, Juozu- 
pas Pusvaškis ir Simanas Kri- 
vida. Iš šių tvėrėjų tik Si-' 
manas Krivida gyvas.

Semausi kliubo nariai buvo 
paskirti svečių priėmėjais. 
Buvo vakariene ir koncertas. 
Vakarienės rengėjos Mrs. 
Adams Polack, Mrs. Krulskie- 
nė, Mrs. Buteikienė ir Mrs. O. 
Navickienė. . Svečiai vakarie
nę buvo patenkinti, ypatingai 
kilbasomis, kurios skaniai su
taisytos.

Koncertinę dalį išpildė Ly
ros Choras iš Phila. Choras 

JI 

labai gražiai pasirodė. Visos 
dainos buvo gražiai sudainuo
tos, bet labiausiai patiko, tai 
lietuviškos dainos, ^taipgi iš
traukos iš operečių. Dainavo 
ir Mary Halen Valukas ches- 
terietė. (Kaip žinia, jos dė
dė V. Valukas wilkesbarrietis 
taipgi yra dainininkas). Dai
navo Moniką Barkauskas, 
taip pat chesterietė. Abidvi 
dar jaunos mergaitės, bet bal

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių., 

Iš senų padarau' 
naujus paveiks-, 

k lūs ir krajavus' 
» sudarau su ame- 
■Irikoniškais. Rei- 
H kalui esant ir 
Spadidinu tokio 
y dydžio, kokio pa- 

geidaujama. Tai-' 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.:

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

/ i
r!

K t' ■ 
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Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir ąsmeniškal patarnauja už 

prieinamą ailyginimą.

Modemišką! Įrengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172

Augusi Gustas 
BELTAIRE FLORIST

i Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
j 6762 FOURTH AVE., 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, 
, t , ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS
FUNERAL HOME,*Inc.> 354 Marcy Ave., Brooklyn? N. Y.

i

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

. - EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose naipuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam *ir parūkymui.

Asmeniški aptarnayimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

HARTFORD, CONN
Iš Moterų Kliubo Veikimo

Lietuvių Literatūros Mote
rų Kliubas darbuojasi. Ba
landžio 27 d. įvyko, kliubo su
sirinkimas. Narių atsilankė 

-nedaug, tai nedaug ir tarimų 
padaryta.

O. Giraitienė ir A. Grigaitie
nė išdavė gražų raportą iš 
trečiosios partijos konferenci
jos, kur jos buvo delegatėmis, 
kad Henry Wallace būtų pa
statytas į prezidento kandida
tūrą. Trečiosios partijos kon
ferencija įvyko 3 d. balandžid, 
New Haven mieste.

Kitas gražus raportas buvo 
iš baliaus, kuris įvyko 4 d. 
balandžio. Rapdytą išdavė O. 
Rudžinskienė. Komisijoje' bu
vo L. Žemaitienė, L. Monkie- 
nė, H. Urbonienė, M. Margai- 
tienė ir O.‘ Rudžinskienė. Nuo 
parengimo pelno liko $56. '

O. Bražauskienė apsiėmė į 
komisiją dėl LDS ir LLD ap
skričių pikniko, kuris atsibus 

n • ' > ■■ ■ —.........    <

klausimas, 
-pramogą 

kovai už

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N. Y.

ALDLD 20 kp. mefterų skyr., susi
rinkimas įvyks 7 d. geg.; 7:30 v. v. 
Liet. Salėje, 315 Clinton St. . Visos 
kviečiamos dalyvauti, turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Prie progos, 
nepamirškite ir naujų narių atsives
ti prirašyti į moterų skyr. — 
Kulbis. * (106-107)

M.

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. frengia prakalbas, geg. 

7 d., Liet. Taut. Name, Main ir Vine 
Sts. Pradžia 7 v. v. Įžanga veltui. 
Kalbės Jonas Siurba, iš Brooklyn, 
N. Y., žymus visuomenininkas ir 
LDS Sekretorius. Kviečiame vieti
nius ir iš apylinkės dalyvauti. — 
Rengėjai. . (106-107)

MONTELLO^ MASS.
Svarbus susirinkimas, šaukia Pro- 

gręsyyių Partijos Draugija. Atstovai 
tūrėtų dalyvauti. Geg. 6 d., 7:30 
v. v. Vine St.—Valdyba. (106-107) J-.. —•,--------

J. Kaškiaučius, M. D.|
J; 530 Summer Avenue, T
•; _ Newark 4, N. J. > T

HUmboldt 2-7964 ¥
* ft .m. ftlk bSb b2b• • ftjft ftjft ftjft ftjft ftjft -J-

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

J&4-39? Broadway 
Brooklyn,- N. Y.

Tel; ST. 2-8342

13 d. rugpjūčio, Lighthouse 
Grove Park, East Hartforde.

Buvo pakeltas 
kad surengti kokią 
sukėlimui pinigų
liaudies teises. Visi gerai ži
nome, kad turčiai mūsų reika
lų nerems. Patys darbininkai 
ir pažangūs profesionalai bei 
biznieriai turėsime tą padary
ti. Tas dalykas bus plačiau 
aptartas sekamame susirinki
me, kuris įvyks 24 d. gegužės. 
Todėl, draugės'visos dalyvau
kite, kad bendrai suplanuosi1 
me kas geriau būtų surengti.

L. Žemaitienė pranešė, kad 
serga drg. A; Dagilienė. Kiek 
patirta ligonė jau eina geryn. 
Linkime greitai pasveikti ir 
vėl su, mumis dalyvauti.

L. Žemaitienė perstatė dvi 
'naujas nares. Tai puiku. Mes 
esame dėkingos M. Butkevi
čiui, kad jis veltui parvežė 
kelis delegatus iš trečiosios 
partijos konferencijos, taipgi 
ačiū drg. J. žemaičiui, kuris 
labai daug pasitarnauja '' su 
auto ir niekados neirpa nbt ir 
už gazoliną.

Apgailestaujame, kad ’Wal- 
teris Brazauskas jau ilgokai 
serga, apie savaitę ' išbuvo li
goninėje, kur buvo tiriama li
ga. Dabar randasi namie, 
gyvena,su broliu, 128 Allen 
PI. Linkime jam greitai pa
sveikti ir vėl nenuilstančiai 
darbuotis už liaudies reikalus. 
Kada jis sergą, tai visi jaučia; 
me didelę spragą judėjime.

Ypatingai dabar labai daug 
yra darbo, tai veikla, kad bū
tų išrinktas Henry Wallace į 
prezidentus ir kiti demokra
tiniai žmonės į korigresmanus, 
senatorius ir kitas valdiškas 
■vietas..

Yra tokių piliečių', kurie 
sako : “aš nesikišu į politiką.” 
Jie daro klaidą. Be politikos 
negalima gyventi, kada politi
ka nusako mūsų laisvės reika
lus, duonos ir sviesto klausi
mus. Visi žinometkokia buvo 
padėtis, 4<ada Roosevelt'as bu
vo prezidentu, ir-kokia dabar 
yra. . O tai priklauso nuo po
litikos. % *

1 Todėl, kuriems tik brangi 
laisvė, kurie tik norime, kad 
grąžinti Roosevelto laikų p6- 
litiką, tai turime darbuotis už 
trečią partiją, turime dėti pa
stangas^ kad Roosevelto prie
temai ir šalininkai būtų iš
rinkti į valdžios dietas.-

Kad Kudęnį galėtume bal
suoti, tai turime visi' užsire
gistruoti. 'Tą galima padary
ti'kas trečiadienis nuo penkių 
iki 9:30 vai. vikaro, liunici- 
pal Bildihge, ant-Main St.

* Narė.

sus turi gražius. Jbs svečiui 
patenkino savo skambiomis 
dainelėmis. ' Patartina, kad 
jos ir tbliau lavintųsi ir da
lyvautų, tąi iš jų galima bus 
sulaukti gerų dainininkių. Se
sutės Lipčiūtės paskambino pi
anu kelis kavalkus. Jos skam
bino labai gerai. Tėvai žada 
jas mokinti ir toliau.

Rengimo komisija taria vi
siems ir visoms programos pil- 
dytojoms didelį ačių, taipgi 

'visiems dalyviams.
Visi kliubo nariai, kurie yra 

išbuvę 30 metų ar daugiau 
nariais, tai paliuosuoti nuo vi
sokių pareigų. Tokių narių 
yra 59. Dabar kliubo valdy
bą sudaro sekamos ypatos: 
Pirmininkas yra Juozas Čio
pas, vice-pirm. — J. Norkus, 
protokolų raštininkas — S. 
Kantenis, finansų raštininkas 
■— J. Ūselis, kasierius — W. 
Sherman, kliubo gaspadorius 
—T. Mitchell.

Balandžio 30 * d. .pradėjo 
kasti prūdą, iš kurio Chesterio 
gyventojai gaus vandenį. Prū
das kaštuos $3,260,565. Spė
jama, kad darbas bus baigtas 
į tris ir pusę metus.

Chesteryje ir vėl McClure 
politikieriai laimėjo “prima
ry” rinkimus.

Chester ligoninės valdyba 
jau virš du mėnesiai laiko, 
kaip veda derybas su darbi
ninkais. Ponai. nenori darbi
ninkams pakelti algas. Val
dyba pradėjo talpinti komer
cinėje spaudoje pranešimus 
nukreiptus prieš darbininkus, 
įtikinėja vietos gyventojus, 
būk ligoninė, labai daug žmo
nių aptarnauja veltui. Tikri
na, kad būk X-ray paveikslus 
traukia veltui. Gi žmonės, ku
rie su ligonine tuo klausimu 
turėjo reikalus, tai sako ką 
kitą. Sako, kad jeigu jie iš 
karto negalėjo pilnai sumokė
ti už X-ray, tai dalimis tą tu
rėjo padaryti.

Westinghouse Electric Co. 
atstovai ir darbininkų V. E., 
CIO Lokalo 107 atstovai jau 
kelintas menesis, kaip veda 
derybas. Kompanija vis su
randa. naujų kliūčių ir atidė
lioja pasirašyti kontraktą. 
Kompanija leidžia savaitinį 
laikraštį, 'kuriame savo reika
lus gina ir jį veltui siuntinėja 
darbininkams. Tame laikraš
tyje, kaip kompanijų jau pri
prasta visokiais “moksliškais” 
būdais įrodinėja, kaip “ma
žai” kompanija pelno.

Darbininkai laikė susirinki
mą atvirame ore, kur kalbė
tojai faktais sumušė kompani
jos argumentus. Faktas yra,i 
kad kompanijos grynas pelnas 
1947 metais buvo $56,9077000. 
Gi 1940 metais ji turėjo pel
no $30,377,000, o 1939 me-, 
tais — $13,854,000. Reiškia, 
kompanijos pelnai labai auga.

Parodo, kad pragyvenimas 
labai pabrango, gi darbininkų 
uždarbis nuo 1940 metų tik 
ant 35% pakilęs. Darbinin
kai rodo susirūpinimo, kad 
kompanijo's dabartinė taktika 
yra nutaikyta tam, kad pri
versti darbininkus išeiti į 
streiką. Na ir ką: darbinin
kai galėtų daugiau daryti, jei
gu kompanija ir ant'toliau 
taip elgsis ? . Chesterieti^.

PLATAUS VARTOJIMO
GAMINIŲ CECHAS.

Šiaulių mėsos kombinato pla
taus vartojimo gaminių cechas 
be hemotogeno, buljono koncen
trato įsisavino sauso fermento 
ir fnedicinos preparatų' gamy
bą: adiurskrino, pepsino ir 
skrandžio sulčių.

1 NAUJAS ŠALDYTUVAS *
Šiauliuose pfasidčjo paruo

šiamieji darbai naujam dide
liam šaldytuvui statyti, šaldy
tuvas bus įrengtas naujausio
mis mašinomis ir jame b,u,s 
specialios kameros pieno pro
duktams ir vištienai laikyti.

ŠALDYTUVO KOMPRESO
RIAI Iš MASKVOS, 

100 tūkstančių kalorijų per 
valandą pajėgumo kompreso
riai šiomis /dienomįs iš Mas
kvos atsiųsti Vilniaus ir Kau
no pieno perdirbimo kombina
tui. ••

:«w&iww

Worcester, Mass.
LLD 11 kuopos susirinkimas 

įvyks gegužės 9 d., 10 vai. 
ryto, 29 Endicott St. svetainėj. 
Draugai būkit visi laiku, nes 
daug svarbių dalykų yra ap
tarti. Taipgi, dalyvaus šia- 
Me susirinkime mūsų didžiai 
gerbiamas svečias iš New Yor- 
ko, t. y. drg. R. Mizara, 
Laisvės redaktorius.

Čia turėsim pasikalbėti svar
besniais klausimais mūsų dien
raščio reikaluose, nes mūsų 
Literatūros Draugija netik 
dirba, bet '‘rūpestingai pla
nuoja visais spaudos reika
lais dėl vasaros sezono. x

Pereitas kuopos susirinki
mas buvo1 skaitlingas ir iš vei
kimo buvo gražus raportas, 
čia buvo priimti 6 nauji na
riai, 5 įrašė Simonas Janulis, 
o vieną — J. Senkus. Mat, 
dabar eina vajus įrašymui 
naujų narių į Literatūros 
Draugiją. Tai Simonas Janu
lis yra daugiausiai įrašęs. O 
vajus pratęstas iki pirmos lie
pos, tai dar proga bus visiems 
pasidarbuoti ir pralenkti Chi- 
cagą, kad mūsų 7-ta apskritis 
laimėtų dovaną. \

Mūsų knygius J. Jaškevičius 
gražiai darbuojasi, kas mėne- 
sas susirinkime jo būna geriau
si raportai. Taipgi, pereitame 
susirinkime mūsų ilgametis 
Laistės- vajininkas J. J. Bak
šys rezignavo ir jo vietoj iš
rinktas D. G. Jusius. Bakšys 
savo pareigas, Jtaipo Laisvės 
agentas ėjo apie, 20 metų’nuo
širdžiai ir gražiai, davė daug 
naudos mūsų Laisvės skaityto
jams ir dienraščiui. LLD 11 
kuopai, kurios vardu jis agen- 
tavo Laisvės vajuose, buvo 
garbė ir pažiba 7-tos apskri
ties ribose. Aš, kaipo kores
pondentas varde LLD 11 kp. 
linkiu d. J. J. Bakšiui ilgo 
gyvenimo ir pasekmių jūsų vi
suose darbuose, o mūsų nau
jam agentui d. Jusiui linkiu

t

Mass. Valstijos Motery 
Sąryšio Kliubams ir 

LLD Kuopoms

J“®

Wai

Mass, valstijos Moterų Są
ryšio metinis išvažiavimas yra 
rengiamas sekmadienį, birže
lio 6 d., Maple Parke, Law
rence.

Prašome visų kliubų ir kuo
pų įsitėmyti, kad tą pačią die
ną nieko nesurengtumėt, nie
kur kitur nevažiuotumėt.

Savo sekančiuose susirinki- U 
muose pakalbėkite, kaip galite 
prisidėti prie surengimo šio 
išvažiavimo, kad būtų pasek
mingu finansiniai ir publikos 
skaičiumi.

Manau, kad šis išvažiavi
mas > turėtų būti Mass, vals
tijos moterų demonstracija už 
Trečią Partiją, už prezidenti
nius rinkimus, 'už Henry 
Wallace.

' Galima Mar priminti, kad 
LDS Apskrities metinis išva
žiavimas įvyks sekmadienį, 
birželio 20 d., Olympia Par
ke, Worcester.

O didysis spaudos piknikas 
įvyks irgi sekmadienį, liepos 4 
d., Maynard, Mass. Į spau
dos pikniką yra pakviestas 
garsusis Hartfordo Laisvės 
choras. V. Taraškienė.

* ♦

ATSTATOMAS KELMĖS 
KRAKMOLO IR SIRUPO 

FABRIKAS.
šių metų pabaigoje pradės/ 

veikti atkurtas 
molo ir“sirupo 
tymo darbams 
jonai rublių.

Kelmės krak- 
fabrikas. Atsta- 
išskirta 5 mill-

daug energijos ir sveikatos 
vesti tą gražų darbą. Mes visi 
jum padėsime. Nepamirškit, 
kad jūsų duoklė reikia pasi- 
mokėti iki 1 d. liepos.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

"fe

PIETŪS 60c. VAKARIENE 85c
Iš 5-ių patrovų ’ * Iš 7-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ 
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $L60

TaUvieta, kurioje jūs jausitės kaip nūmie. 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.
— ■ ftft — Ii—l RftRft ,M ■—■»»■■■■ y
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LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
/ • z

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

, PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURAęiJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS RIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
/

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNIOJM AVĘ. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVcrgreen 4-9612

GREEN STAR RAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Ejar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

v Geriausias Alus Brooklyne

P ARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND STREET f 
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

, L-------------------

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Tree., Geguž. 5, 1048

-i®



NewVirko^^^ZInios “Pare” Pagerbimui 
Izabelės Sutkienės

Susilaukė Dukreles

Motinos Dienos 
Minėjimas

^4Ponas Amerikonas” Namie
Šauniai Pasirodė

Dar Apie Sveikatos’ 
Prelekcijas

gegu-Jvyks šį sekmadienį, 
žės 9-tą, Laisvės Salėje, 419 
Lorimer St., Brook lyne. Pra
džia 6 valandą. Įėjimas ne
mokamas.

Pramogoje tikimės trurrtpo, 
įdomaus muzikaliu ir pranešiu 
my programo. Išgirsime apie 
tos dienos reikšmę akyvaizdo* 
je ifeūsu šalyje ir pasaulyje ei
namų Įvykių. Ir turėsime ska
nių užkandžių, galėsite sočiai 
ir šventiškai pavakarieniauti.

Rengia ir kviečia visus-—
Moterų Apsvietos Klubas.

PATAISA

Naujoji Rojaus M i žaros pa
rašyta komedija “Ponas Ame
rikonas” savo gimtiniame 
mieste Brooklyne gegužės 2- 
rą, Labor Lyceume, buvo vy
kusiai pastatyta ir šiltai pri
imta.

Publikos' buvo daug. Skar
džiomis ovacijomis palydėjo 
aktus. Kai kur Įvedė ir neti
kėtas pertraukėles užgynimui 
Įdomesnio bruožo. Gi užbai
goje, visiems aktoriams pasi
rodžius. publika vis dar neri
mo. . O tai laukta pasirody
mo ir autoriaus, norėta ir .jam 
paręikšti padėką už Įnešimą 
ko naujo, teikusio progą pasi
juokti.

P. ir M. Tumeliai aukojo
$2 (^e $1) suvažiavimo už vaidmenį atliko Jonas Lazaus- 
Wallace raporto mitinge ba
landžio 22-rą, Piliečių Kliube.

Veikale vyriausi Džiano

Miestavoji budžeto taryba 
nubalsavo 
Graham’ui, 
sužeidimą. 
1946 metų
licijai vejantis plėšiką.

sumokėti Frank 
27 m., $3,000 už 
Jis buvo pašautas 
vasarį miesto po-

įvyks

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL 

• EAST NEW YORK, N.
LDS 13 kp. susirinkimas

geg. 6, 7:30 v. v. Kultūriniame Cen
tre, 110-06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill. Svarbu, kad nariai dalyvautų, 
nes turime daug svarbių reikalų ap
tarti. — M. Klimas. (105-106)

MASPETH, N. Y.
LDS 14-tos ir LLD 138-tos kuopų 

svarbus susirinkimas jvyks geg. 6 
d., 8 vai., 56-58 — 61st St. Visi 
nariai pntšomi atvykti, taip pat 
kviesti- ior savo draugus, nes abi or- 
ganizacęos dabar veda kampanijų 
gavimui\^aujų narių.-t-V. Kartonas.

X (106-10D

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas jvyks 

geg. 6 d., Laisvės salėje, 419 Lori
mer St. Turėtų visi nariai dalyvauti 
šiame susirinkime, nes bus balsavi
mas į LDS Centro Tarybą ir rinksi
me delegatus j LDS seimą, kuris 
jvyks liepos mėn. Clevelande. Tiesa, 
kandidatų nebus iš ko pasirinkt, nes 
tik po vieną ant baloto, bet kurie 
manote, kad nenorėtumėt pakėlimo 
mokesčių, tai turite pilną teise bal
suot prieš. Visa gerovė LDS priklau
so nuo visų narių. Taigi visi nariai 
dalyvuakite. Pradžia 7:30 v. v. — 
M. Stakovas, prot. sekr. (106-107)

Vyksta .jam visokios, vy- 
, no vi- 

cekavo” amerikono 
Bepuikaudamas jis atsi

lieka nuo gyvenimo. Prie to 
dar tinginiauja, girtauja, kor
tuoja. Visu luomi prisidaro 
daug būdu sau ir kaimietei 
Magdei, kurią jis atsiveža iš. 
Lietuvos, kad jam Amerikoje 
pragyvenimą uždirbtų. Ir už
dirba, kol apsižiūri. .

Magdutės dviejų pobūdžių 
vaidmenį gyvento išgyvena EI. 
Feiferienė. Ji visai atitiko jau
nai, naiviai kaimo mergšei, 
nebežinančiai ką pasirinkti 
tarp meilės ir tariamojo pi
niguočiaus, tarp savystovaus 
gyvenimo ir paklusnumo tė
vams. Kiek .ji lėta šioje da
lyje savo rolės, tiek greita ir 
drąsi po Įgavimo pamokų iš 
bendro kultūrėjimo ir iš'kprš- 
tingumo dėl nemalonių prie
tikių- su ponu amerikonu. w

* Tos dvi rolės Įžymiausios vi
same veikale. Kitos iš žymių
jų yra ir gerai suvaidino: 
Džiano draugą — Juozas Ju- 
džentas; piršlio —r Jonas Juš
ka; uošvių — Petras Grabaus-

Nastė Buknienė; šei-

ko ir ši puikaujančio, 
sai 
lė.

Šis buvo jo pirmas bandymas 
mūsų scenoje.

Sekamas, mažiau teikiančias 
progų pasireikšti, visgi vaidy- 
biškai atliko: davatkėlės — 
May Merk; pažįstamo — Jo
nas Rušinskas; čeponių — 
Vincas Paukštys ir Anęlytė 
Ventienė. . . ' ,

<?

Armonistė — Florence Ka
zakevičiūtė, pianistė — Sylvi- 
ja Pužauskaitė. Kiti mažuo
se išstojimuose: Frances Ma- 
žilis, Vincas Karkinas, Charles 
Yuknys, Kastancija Ručinskie
nė, Lillian Bredes, Caroline 
Gilman. šokėjai: Olga Bal
trušaitis, Kleanor Bredes, Lil
lian Bredes, Dolores Waitkus, 
Caroline Gilman, Frances Ma* 
žilis, Amelia Saleckis, Alice 
Stasiūnas, Tony Navikas, Al 
Žvirblis.

Av dalyvavo visas Aido Cho
ras su keliomis liaudies dai
nomis, vadovybėje Jurgio Ka
zakevičiaus. Dainos išėjo sti
priai ir skambiai. Režisieria- 
vo pats autorius Mizara.

Veikalo nesiimu nagrinėti. 
Jis buvo skaitytas ir diskusuo- 
tas grupės Brooklyno meni
ninkų susirinkime dar pirm 
užbaigimo paruošti vaidybai. 
Pagal pareikštas mintis,^ kiek 
jos Įtikinę autorių, veikalas 
buvo šlipuojamas. Be abejo, 
vis viena likosi apie veikalą 
visokių požiūrių.

Tūli draugai pastebėjo, jog 
esama perdaug šiurkščių žo
džių, ir tt. Tačiau tų šiurkš

tumų lietuviškame gyvenime 
ir kalbose yra dar daug užsi

likę net iki šių dienų, tad vei
kalas 
sos, 
visai 
šieji.
pliekimas pašaipos rykšte te
bėra daleistinas. Tam, aiš
ku, kiekvienas pasirinktume 
savotiškas formas.

Mačiau.

yra gyvenimiškas. Tam- 
storžieviškumo nesame 
išgyvenę net pažangiau- 
Tad 'storžieviškumo api-

l
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kas ir
mininkų Amerikoje — Alekas 
Velička
Magdės draugės — Lilija Ka
valiauskaitė.

Magdės mylėtini. Lietuvoje 
vaidino Jonas Ignatavičius.

ir Vera Bunkienė;

Atsidarė Kultūrinis
Centras

•

SENIAI LAUKIAMAS JAU ATSIDARĖ
/ J n

Amerikos Lietuvių Kultūrinis Centras

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, L. L, N. Y.

Atdara Kasdieną nuo' 3 po piety iki 11 vakaro
OFICIALIS ATIDARYMO POKILIS ĮVYKS 

GEGtlŽES 29,30 ir 31 dienomis 
(May 29, 30 31)

Dabar laikas užsisakyti sales baliams, 
bankieztams, 

surprise
vestuvių pokiliams, 
parems ir t.t.

Bowling Kas Vakarą
Nuo 7-tos valandos

Kas Vakarą Valgiai
Kasdieną nuo 3-čios iki 11-tos čia .gausite 

gerus pietus. Užeikite linksmai laiką praleisti 
ir pasimatyti šiame sporto ir kultūros Centre.

irBaigiantieji akademines 
a matines vidurines mokyklas 
Queens mokiniai pirm išei
siant iš mokyklos gaus nemo
kamus krūtinės x-ray paveiks
lus.

❖
•b
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•■•Raudonojo Kryžiaus Gray 

Ladies pernai bėgiu metų pra- 
leidusios 2,161,436 valandas 
patarnavimuose ligoniams ci
vilinėse ir veteranų ligoninėse.

7 oday’s Pattern

• t

SekmadieųĮ, balandžio' 25- 
tą, Lietuvių Sveikatos Kultū
ros Klubo prelekcijos puikiai 
pavyko, žmonių susirinko dau
giau, negu buvo 
rodė, kad greta 
išgirsti ’pamokas 
savo sveikatos, i 
geidavo pamatyti 
Lietuvių Kultūros 
110-06 Atlantic 
mond Hill. I 
švarioje ir 
j e jautiesi, 
se. J

Pre lėkei jos prasidėjo tuo 
laiktŲ kaip buvo skelbta 2 v. 
po pietų. J. W. Thomson kal
boje pažymėjo, 
yra vaistai, 
gus valgo, 
tarnauja.

Vėliau 
Kaškiauęlus. 
lekciją temoje 
vybės nešėjas.’ Jis aiškino 
kraujo sudėtines dalis, apyta
ką, kraujaplūdį, mažakraujin- 
gumą, kraujo ligas. Ta jo pui
kiai apdirbta kalba stebino vi
sus' klausančiuosius. Jis pa
tarė’ naudoti daugiau tinkarfri 
vitaminų.

Klausimų buvo 12. Į' visus 
daktaras Kaškiaučius tinka-, 
mai atsakinėjo ir publika iš to 
daugiau pasinaudojo, negu 
būtų galėjusi privatiškai gau
ti už dešimtį dolerių.

Prakalbos ir prelekcijos už
ėmė apie 4 valandas. Nuste
bau išgirdęs, kaip daug dar 
mūsų šalies maišto gamybos 
yra paremta ne žmonių svei
katos palaikymui, bet pelnui, 
iš ko sklinda Įvairios ligos ir 
greičiau priartinama mirtis. 
Atrodo, kad darbo žmogus tik 
ir gyvena dėl daktarų, vaisti
niu, kunigų ir kapinyno.

Lėšoms padengti ir paramai 
mūsų, darbo Įteikė per Simė- 
nienę i)- Ch. Balčiūną $26.75:

Baltrušaičiai $2. Po $1: G. 
Waresonas, J. Cedronas, J. N. 
Kauliniai, Purvėnas* žvirblie
nė, Navickas, J. Stankaitis, 
Jankūnas, P. Zurba, P. Petro
nis, Pužauskas, P. Babarskas, 
P. Varaška, V. Guriavičius, J. 
Murmokas, Tumelis, ’Jasulai
čiai, Gudinąs. Bukčienė 50c.

Per Matulienę ir P. Kalve
lį $21.40:

Charles ir Mary B/own $5. 
Po $1: A. Šaulienė, P. Pe
trauskas, Razevičius, S. 
mijonaitis, A. Bepirštis, 
Bukčius. M. Burdulis, J. 
birka, T. Lisajus, Ona Grikš- 
tienė, Draugas. Po 50 c.: V. 
Bunkus, K. Jankaitis, M. Ma
tulevičius, Bevardis, Laisvės 
Mylėtojas, Ana šleivis.

Per Gražienę ir Thomsoną. 
$11.30: '

Po- $1 : Klimas, K. Milen- 
kevičius, P. Malinauskas, L. 
Paškevičienė, V. Mikalėnaš, 
M. Krunglienė, W. Lukmin, 
P. Jusaitis, F. Jusaitis. Po 
50 c^: J. Balaika, .P. Bieliaus
kas. ' *

Viso (su smulkesnėmis) 
aukų surinkta $58.65.

Dėkojame visiems už para
mą aukomis ir atsilankymu.

Komisijos Narys.

tikėtasi. At- 
pageidavimo 

užlaikymui 
lietuviai žin- 

tą ' puikų 
Centrą,

Avė., Rich- 
tuojau toje 

didelėje s vėtai ne
kaip savo n am u o-

prasidėjo

kad maistas 
Koki maistą žino
tai p jo sveikata

pribuvo d r. J. J*.
Jis skaitė pre- 

“ Kraujas gy
lis

Da- 
C. 

Ci-

Pereitą ketvirtadienį Izabe
lei Sutkienei sukako 52 metai 
amžiaus. Taigi, gimtadienio 
proga jos duktė Krasnickiėnė 
ir Ąfrs. Balčiūnienė (sav. Var
pas Bakery) surengė “sur
prise party” 
pagarbai.
tą, kur visi svečiai ir 
Sutkienė buvo gausiai 
sinti.

“Parėjo” dalyvavo 
'ir viešnios:

Ieško Doku Boso 
Nušovėjo

surengė
Mrs. Sutkienės 

.Iškėlė gražią puo- 
I zabelė 
pavai-

sekami 
svečiai ‘ir viešnios: Mr. & 
Mrs. A. Krasnick, Anthony & 
Isabel Krasnick, Mr. & Mrs. 
A. Balchunas, Miss Ruth Ral- 
chunas, Mrs. A. Ginett, Mr. 
& Mrs. A. Velička, Mr. J. 
Krasnick, Mr. P. Kapiskas, 
Mr. & Mrs. 11. Kerwin,- Mrs. 
S. Vincevičius, Mr. C(. Vince- 
vičius, Mary- Bakanas, Mrs. 
A. Balchun.

Jie visi palinkėjo Mrs. <Sut- 
kienei gražios ateities. Beje, 
svečiai prisiuntė jai daug bu
kietų gražių gėlių, kas sutei
kė “parei” aukšto puošnumo.

Izabelė Sutkienė dabar jau
čiasi sveika ii’ stipri. šioje 
“parėję” ji linksminosi kartu 
su visais, šoko ir dainavo. Ig
nas Sutkus (savininkas Repu
blic Bar & Grill) taipgi buvo 
linksmai nusiteikęs ir džiau
gėsi žmonos sveikatos pasitai
symu. Mat, prieš kiek laiko 
Sutkienė sirginėjo, bet pereitą 
žiemą Floridoje ji pataisė sa
vo sveikatą. Be abejo ši jos 
pagarbai “pare” taipgi žymiai 
pakėlė jos ūpą ir norą gyven
ti su savo Šeima ir maloniais 
draugais. Z

Queens paskelbė, jog šis 
mėnuo turi būti savo kiemo ir 
,susiedijos apšvarinimo ir 
gražinimo mėnuo.

pa-

Mirė
m.Reginald V. Bull, 41 

amžiaus, gyveno 8504—-108th 
St., Richmond Hill, N. Y., mi
rė namuose, geg, 2’ds Kūnas 
pašarvotas grab. J. Garšvos 
koplyčioj, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. Laidotuvės Įvyk^ 
geg. 5 d., St. Charles kapi
nėse, Farmingdale, L. I. Ve
lionis paliko nuliūdime žmo
ną Helen,
lyniečiams gerai 
lionio ristiko 
d roto žentas, 
advokatas.

Laidotuvių 
nasi grab. J.

Jis buvo, brook- 
žinomo ve- 

Andriaus Kun- 
Iš profesijos—

apeigomis rūpi- 
G ars va.

Samolevičienė,

Florence yra duktė 
Julijos Nok veda- 
džiaugiasi sulau- 
anūko. Bet, tuo 
šeima ir liūdna—

Elorepce Nekvodavičiūtė- 
McNicholas susilaukė pirma
gimės dukrelės sekmadienį, 
balandžio 25-tą, Btishwick li
goninėje.
Leopoldo ir 
vičių, kurio 
kę ketvirto 
pačiu sykiu, 
Florencės vyrui Tamošiui Mc-
Nicholas ' bežiūrint per lan
gu trūko langą laikiusi virvė 
ir bekrisdamas langas pavo
jingai Įkirto jam abi rankas.

Linkime naujagimei sveikai 
augti, o jos tėveliui greitai su- 
gyti.

New Yorko distrikto proku
roro raštinėje kamantinėjo ke
lis asmenis, Įtartus turėjus ką 
bendrą ar žinant ką nors 
apie nušovė.) us dokininko bo
so Thofnas Collentine, tarna
vusio. forriianu 92-je prieplau
koje. Ji nušovė prie jo na
mų, 39 Post Avė., jam • išei
nant Į darbą praėjusio ketvir
tadienio rytą.

I
DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandoš:

ai

“Pono Amerikono” 
Aktoriams ir
Aido Choro Nariams

Penktadienį, gegužės 7 
vakare Laisvės salėje įvyks
diečių pobūvėlis ir, ta pačia 
proga, visų komedijos “Pono 
Amerikono” aktorių pasitari
mas:

Kaip žinia, “Ponas Ameri
konas” bus pastatytas Great 
Necke š. m. gegužės mėnesio 
22 d. Tad reikia pasitarti, 
kaip prie to pastatymo mes 
pasiruošime, kaip važiuosime 
ir tt. Vienas iš Jų.

S

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

s Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos Valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

•ii

8 vai :arė
- Penktadieniais uždaryta. 

hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiibuiiiiiiiiiiiiiiimii^

I

GYDYTOJAS į

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

BROOKLYN, N. Y. E
1—2 dienom / 5
6—8 vakarais j

Ir Pagal Pasitarimais. ?
’ Telefonas EVergreen 4-0203 |

Valandos:

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

JŪSŲ AKYS

yra

JŪSŲ BUITIS

SAUGOKITE JAS GERAI

Duokite išegzaminuoti savo akis 

ir ‘sužinokite tiesa apie savo akis’

■ r...

❖

* 
❖
•b

Peter Kapiskas
L

9147
SIZES , 

12- 20, 40'

Agnieška
95-19 — 124th Street, Rich
mond Hill, N. Y., mirė geg.
2 d., namuose. Kūnas pašar
votas grab. F. W. Šulinsko 
koplyčioje, 84-02 Jamaica 
Ave., W.oodhavene. Laidotu
vės Įvyks geg. 5 d., Most Holy- 
Trinity kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime du 
sūnus ir tris dukteris. Lai
dotuvių 'apeigomis rūpinasi 
grab. Šulinskas.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI, PATYRĘ BARBERIAI <

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEĖR & ALES •

Vasarai patogios, išsiuvi- > 
/įėjimais pagražintos suk
nelės forma 9147 gauna
ma 12 iki 20-40 dydžio.

Užsakymą, su 25 centais, 
siųskite: ,Amelia Burba, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N.’Y.

32 Ten Eyck St.
. BROOKLYN, N. Y

Teį. EVergreęn 4-8174

Jerome Hurwitz
OPTOMETRISTAS

Mes patys ištekiname stiklus, pritaikom jūsų regėjimui.
830 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

t B. S. A. O.

E V. 8-2123
Atdara kas vakarą iki 8-tos — Penktadieniais uždara 

------------------- :----------------------- :............................ ........  .............. -4------------
------------------k.___________________ ,___________________—---------- ------- —--------------------------------------------------

' Man’s BULOVĄ...richly styled 
„•„always accurate and depend* 

•bh. SftXM

• Lad/i BULOVĄ . . . modem

701 Grand St, arti Graham Ave., Brooklyn

333.7*

Graži įvairybė kostu- 
miškif džiulerių. Suk
nelėm setai Elgin — 
American išdirbimo, 
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių. madų Moterų 
ir Vyrų Daimontlnial 
žiedai.

the time to choose the perfect gift 
...a Parker M51” pen and matching pencil. 

The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow!

•17.50

ROBERT LIPTON
Jeweler t

6 įūsl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Geguž. 5, 1948




