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Oh, Jūs Profesoriai!
Tik Muštis, Tik Kariaut.
“Dievo Stebuklai Lietuvoj
Kunigai ir Kunigai.
Leon Blum.
Paskutinė Proga.

Rašo A. BIMBA

Tai jau blogai ir su mūsų 
profesoriais. Jie yra visiškai 
sugedę žmonės, 
teigia kunigas 
nori, kad mes 
Jis sako:-

“Jie kad ir 
pareikšti komunistines mintis, 
ypač prieš Dievą. . . Jie tvir
tina, kad smegenys pagamina 
mintį, kaip inkstai šlapumą. 
Kad dorybė ir yda yra pro
duktai, kaip cukrus ir karbo
lis.” ir t.t. (Lietuvių žinios, 
birž. 11 d.).

Todėl, kun. 
pratimu, reikia 
profesorius.

O geriausia, 
visos mokyklos 
davatkoms.
klapavotis dėl smegenų, — sme
genų visiškai nebūtų ir nerei
kėtų. ■ 1

Jie yra
Taip griežtai 

Mikalauskas, ir 
juo tikėtumėme.

neatvirai drįsta

Mikalausko su
ko voti tokius

žinoma, jeigu 
būtų pavestos 

Tuomet nereikėtų

no- 
ka-

S. Gabaliauskas sukaitęs 
ri kariauti. Jis nori dabar 
riauti, tai yra, kad Amerika ir 
Tarybų Sąjunga kariautų. Jis 
pagaliau mano, kad baisi klai
da buvo padaryta, kad Lietuva 
1939 metais nekariavo. Jai rei
kėjo, girdi, imti ginklą ir ka
riauti Tarybų Sąjungą.

Gabaliauskas smarkus vyras. 
Su juo didžiausia bėda bus ta
me, kad jis nesivaduoja protu.
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AUKŠC. TEISMAS ATMETĖ PRIESFASISTy APELIACIJAS
Atmeta Gerharto Eislerio 
Apeliaciją prieš Bausmę, 
Skirtą Apskrities Teismo 
Patvirtinta Eisleriui Bausmė už Tai, Kad Jis Atsisakė 
Prisiekti Pagal Neamerikinio Komiteto Padiktavimą

! Washington. — Jungtinių 
i Valstijų apeliacijų teismas 
i tokia balsų dauguma, kaip 

2 prieš 1, užgyrė federalio 
apskrities teismo sprendi
mą, kuris pernai nuteisė 
Gerhartą Eislerį, vokietį 
priešfašistinį kovotoją, 1 
metus kalėti ir $1,000. To
kia bausmė Eisleriui, pabė
gėliui nuo nacių, skirta už 
tai, kad jis “paniekinęs Kon
gresą.”

Kada kongresmanų Ne
amerikinės Veiklos Komite
tas pernai pašaukė G. Eis
lerį į kvotimus, pareikala
vo, kad Eisleris tuojau pri
siektų “liudyti”. Eisleris 
prašė leisti jam pirma pa
daryti bendrą pareiškimą, o 
paskui jis sutiks prisiekti. 
Neamerikinęs Veiklos Ko
mitetas todėl ir patraukė 

į Eislerį teisman už “Kong
reso paniekinimą.”
PRIEŠINGAS TEISĖJAS
Eisleris savo apeliacijoje 

nurodė, jog apskrities teis
mui pirmininkavo iš anksto

Tai buvo laikai, ir dar nela
bai seni, kai ir Lietuvoje Die
vas rode stebuklus.

Nesijuokite, taip iš tiesu bu
vo, nes taip teigia kunigų 
Draugas.

Ties Sasnava Bitikų kaimo 
1932 metais Dievas ėmęs ir pa
rodęs stebuklus. Sako: kaimo 
dauguma atsisakė pasikviesti 
kunigą laukams palaiminti. Bet 
du ūkininkai pasikvietė kunigą 
ir savo laukus palaimino.

Tai buvo ’
štai kas pasirodė 
vasarą: cija taigi priminė, kad Hol-

“Visų javai užaugo gražūs, tzoff davinėjo patarimus 
bet nuo laukų suvalyti juos ne Neamerikiniam Komitetui, 
visiems pavyko. Palaimintųjų tyrinėjusiam Eislerį; todėl 
ūkių javai buvo suimti be la- apeliacinis teismas turėtų 
šo lietaus, gudragalvių gi — 
daug javų žuvo laukuose ir 
daug apipuvo nuo lietaus” j 
(Draugas, birž. 12 d.). Vežamus Jeruzalėn Daiktus

Stebuklai, reiškia, buvo to- į 
kie: Ant nepalaimintų šniūrų 
lietus pylė ir lijo be sustojimo, 
kol javai supuvo. Tuo tarpu 
ant palaimintų šniūrų saulutė 
švietė ir džiovino javus!
- Jeigu Draugo redaktorius 

šiuo “stebuklu” tiki, tai jau kas 
nors bloga su jo protavimo 
aparatu.

1931 metų rudenį. buv?s priešingas Eisleriui
1932 metų teisėjas A. Holtzoff. Apelia-

teismas turėtų

Izraelius Leis Peržiūrėt

Sen. Wiley Darbuojas, kad Senato 
Komitetas Užgirtų Mundto Bilių
PLANUOJAMAS 15,000 VETERANŲ MARŠAVIMAS

Mums prisiuntė kopiją ilgo 
pareiškimo. Jį išleido “Amer
ican Church Committee for 
Armenia.” Komitetą sudaro ke
letas desėtkų protestantiškų 
kunigų.

Komiteto komisija lankėsi 
mūsų valstybės departmente ir 
prašė mūsų valdžios pagalbos 
išgelbėjimui armėną iš Turkų 
priespaudos.

šitie kunigai sako, kad kai 
1920 metais Armėnų Respubli
ka įstojo į Tarybų Sąjungos 
tautų šeimą, ji pasielgė gerai 
ir išmintingai.

Bet didelė dalis Armėnijos 
pasiliko turkų užgrobta ir da
bar tebekenčia vergiją.

Tame ilgame kunigų sąraše 
nesiranda nė vieno katalikų 
bažnyčios kunigo,

Ten, kur eina žmonių kova 
už laisvę, žmonių pusėje nerasi 
katalikiškos dvasiškijos.

Jeruzalė. — Jungtinių 
Tautų komisija dėl paliau
bų tarp arabų ir Izraeliaus 
griežtai pareikalavo, kad 
Izraelius leistų peržiūrėti 
gabenamus trokais reikme
nis žydams į Jeruzalės nau
jamiestį. Izraeliaus vyriau
sybė sutiko.

Arabų vadai grūmodami 
protestavo, kad 46 žydų tro- 
kai be inspekcijos įgabeno 
maisto krovinius saviškiams 
Jeruzalėj.

New York. — Oro biuras 
sako, “turime visai norma
lų orą.”

Francūzijos socialistų vadas 
Leon Blum 1936 metais, būda
mas Francūzijos premjeru, ieš
kojo susitarimo su hitlerine 
Vokietija dėl sunaikinimo Ispa
nijos respublikos. Jis sutiko Is- 

(Tąsa 5-me pusi.)

Greit Bus Išleistas 
Drafto [statymas1

Washington, birž. 15. — 
Kongreso Atstovų sRūmų 
taisyklių komitetas užgyrė 
sumanymą, reikalaujanti į- 
vest verstiną dvimetinę ka
riuomenės tarnybą vyrams 
nuo 19 iki 25 metų amžiaus. 
Suprantama, jog Atstovų 
Rūmai priims šį sumanymą. 
Senatas jau pirmiau užgyrė 
panašų bilių dėl drafto.

Taigi užtikrinta, kad da
bartinė Kongreso sesija ga
lutinai išleis įstatymą dėl 
verstino kareiviavimo tai
kos metu.

* i 

panaikinti Holtzoffo teismo 
sprendimą.

Bet apeliacinio teismo 
dauguma atmetė šiuos pa
rodymus. Teisėjas E. Bar
rett Prettyman, atstovau
damas mažutnos nuomonę, 
pareiškė, jog Eislerio mini
mos priežastys yra svar
bios, ir todėl reikėjo panai
kinti Holtzoffo teismo 
sprefidimą. Prettyman taip
gi priminė, kad buvo teisė
tas Eislerio reikalavimas 
padaryti bendrą pareiškimą 
pirm priesaikos. Tai yra į- 
sigyvenusi, priimta proce
dūra, sakė Prettyman.'

Bet teisėjas Bennett Ch. 
Clark, atstovaudamas dau
gumos nuomonę, užreiškė, 
kad Eisleris “neturėjo tei
sės statyti jokių sąlygų 
pirm priesaikos.”

Kitos Eislerio Bylos
Eisleris laukia dar kito 

apeliacijos teismos prieš' jo 
nuteisimą už tai, kad jis, 
reikalaudamas pasporto, 
užslėpęs, kad priklausęs 
Vokietijos Komunistų Par
tijai. Be to, Eisleris yra ne
seniai išgavęs teisę apeliuo
ti prieš ateivybės valdybos 
pasimojimą deportuot jį iš 
Jungtinių Valstijų.

Washington. — Senato 
teisių komiteto' pirmininkas 
republikonas Al. Wiley .de
da pastangas, kad komite
tas greitai užgirtų Mundto 
bilių prieš “raudonuosius”, 
kad šią savaitę perduotų jį 
visam senatui spręsti. Dėl 
to darbuojasi. ir komiteto 
narys Homer Ferguson, ki
tas republikonas senato
rius. Jie stengiasi paviršu
tiniai “pataisyti” tą bilių 
taip, kad komiteto dauguma 
jį užgirtų.

Sen. Fergusonas siūlo net 
perkrikštyti jį į bilių “prieš 
išdavikus šaltojo karo me
tu.”

, Nacionalis Komitetas 
Mundto Biliui Sumušti pa-

reiškė, kad jei gana daug 
žmonių šiomis dienomis už
protestuos prieš tą bilių, 
tai senatinio komiteto dau
guma galės ji atmesti.

Veteranų Komitetas prieš 
Mundto bilių palaiko nuola
tinę savo sargybą prieš jį 
(vadinamą “mirties sargy
bą”). Šį ketvirtadienį 
vyks dar 500 veteranų 
kalanti atmest Mundto 
licinės valstybės bilių.

Išsiuntinėta paraginimai 
penkiolikai tūkstančių vete
ranų maršuoti iš įvairių 
valstijų j Washingtoną ir 
demonstruoti, jeigu senato 
komitetas užgirtų Mundto 
bilių, nepaisant, kaip bilius 
būtų ‘‘padailintas”.

at- 
rei- 
po-

2,100 Streikuoja Prieš 
Hooverio Fabriką

North Canton,' Ohio. — 
Sustreikavo 2,100' CIO elek- 
trininkų prieš Hoover Co. 
fabriką. Nes fabrikas atsi
sakė daryti naują sutartį su 
unija, jeigu unijos vadai 
neprisieks prieš komunis
tus, kaip reikalauja Tafto- 
Hartley’o įstatymas.

Streikas prasidėjo tuoj, 
kai kompanija nubaudė 125 
mechanikų, paleisdama juos 
iš darbo.

Kongresas Susiaurino 
Senatvės Pensijas, 
Nepaisant Trnmano

Washington. — Prezid. 
Trumanas vetavo (atmetė) 
kongreso priimtą bilių,' ku
ris užgina1 senatvės apdraų- 
dos pensijas 750,000 trokų 
ir taksių vežikam, mainie- 
riam, draudimo kompanijų 
agentam, nuo gabalų dir
bantiem (piecework) darbi
ninkams ir kt.

Bet kongresas tuojau su
laužė prezidento veto dau
giau kaip dyiem trečdaliais 
balsų. Už bilių iš naujo bal
savo 297 kongresmanai 
prieš 75 ir 65 senatoriai 
prieš 12. ’ Tuo būdu bilius 
tampa įstatymu, nežiūrint 
prezidento veto.

Teisingumo Dep 
Mundto Bilius G 
Už Šalies Konsti

Washington, birž. 15. — 
Teisingumo1 departmentas 
plačiai išnagrinėjo Mundto 
bilių, nukreiptą prieš komu
nistus ir kitus vadinamus 
kairiuosius. Išlukštenęs bi-

tartmentas Sako, 
ali Užkliūti 
tlicijos
lių, teisingumo departmen
tas raportavo! senato teisių 
komitetui, svarstančiam tą 
bilių, jog yra “labai rimtų 
abejojimų”, ar tas bilius ne
laužo Jungtinių Valstijų 
Konstitucijos.

Kongresmanai 1 
Senatvės tpdrai

Washington. — Prezid. 
Trumanas siūlė taip papla
tinti valdinę senatvės ap- 
draudą, kad galėtų ja nau
dotis farmų ir namų darbi
ninkai - tarnautojai, savis
toviai dirbantieji žmonės ir 
kiti — viso dar 20,000,000 
asmenų, apart tų, kurie taip 
apdrausti pagal esamąjį į- 
statymą.

Bet Kongreso Atstovų- 
Rūmai 337 balsais prieš 2

trieme Prastesnį 
idos Bilių
priėmė daug siauresnį re- 
publikono D. A. Reedo bi
lių, kuris siūlo priimti se-f 
natvės apdfaudon dar tik 
3,500,000 žmonių — miestų 
ir valstijų darbininkus, be- 
pelnių organizacijų tarnau
tojus, fabrikinius vaisių ir 
daržovių apdirbinėtojus ir 
tūlus kitus. Kongresmanai 
apleido milionus farmų dar
bininkų ir namų tarnauto-, 
jų-

ŠIMTAI CHINU PROFI 
AMERIKAI PRIEŠ JA
Peiping, Chinija. — Dau

giau kaip 400 universiteti
nių Peipingo profesorių pa
siuntė pareiškimą Ameri
kos ambasadoriui J. Leigh- 
tonui Stuartui, protestuoda
mi, kad Jungtinės Valstijos 
taip stiprina Japoniją me
džiaginiai ir kariniai. Tie 
Peipingo universiteto pro
fesoriai peikia Stuartą, kad 
jis neseniai pasmerkė Chi- 
nijos studentų bruzdėjimą 
prieš tokią gausingą ameri
kinę paramą Japonijai.

•ŠORIU PROTESTUOJA 
PONIJOS STIPRINIMĄ

Chinų profesoriai, tarp 
kitko, sako:

Amerika palaiko Japoni
jos imperatorių; paliuosavo 
daug japonų karinių krimi
nalistų; kelia Japonijos ūkį 
ir pramonę iki 1933 m. laip
snio; didina japonų policiją 
ir krantų sargybą, o iš to 
gali vėl išsivystyti japonų 
armijos ir laivyno jėgos; to
kių būdu ugdomas naujas 
Chinijai pavojus iš Japoni
jos pusės, kaip teigia tie 
chinų profesoriai.

VOKIEČIAI SAKO, GE
RIAU KOMUNIZMAS, 
NEGU SKALDYMAS

Berlin. — Tūli Sovietam 
priešingi vokiečių vadai 
taipgi sako: Geriau komu
nizmas , ištisai Vokietijai, 
negu vakarinių talkininkų 
planuojama atskira vakari
nės Vokietijos valstybė.

Farmingdale, N. Y. —čia 
statoma valdžiai 1,000 ra- 
kietinių karinių lėktuvų. 
Sakoma, jie galėsią skristi 
iki 950 mylių per valandą.

Jeruzale. — Anglai keti
na per 10 dienų ištraukt 
visą savo kariuomenę iš Pa
lestinos.

Vyriausias Teismas Užgyrė 
Bausmes 11-kai Ispanijos 
Respublikiečių Gelbėtojų
Dr. Barsky, Howard Fast ir 9 Kiti Nuteisti Kalėjimai) už . 
Tai, Kad Neišdavė Neamerikiniam Komitetui Dokumentų

Washington. — Jungtim 
Valstijų Aukščiausias Teis
mas birž. 14 d. atsisakė 
svarstyti apeliacijas, kurias 
įteikė 11 narių Bendrojo 
Priešfašistinių Pabėgėlių 
Komiteto. Tuo būdu Aukš
čiausias Teismas faktinai 
patvirtino jiems bausmes, 
paskirtas federalio apskri
ties teismo, esą, už “Kon
greso paniekinimą.”

Apskrities teismas nu
sprendė 6 mėnesiais kalėji
mo ir $500 bausti dr. Ed- 
wardą K. Barsky, Priešfa
šistinio Komiteto pirminin
ką, ir skyrė po 3 mėnesius 
kalėjimo ir $500 baudos ra
šytojui Howardui Fastui ir 
devyniems kitiems komiteto 
nariams.

Bendrasis Priešfašistinių 
Pabėgėlių Komitetas gelbė
jo respublikiečius ištrūku
sius iš Ispanijos Franko fa
šistų nagų. (

Generalis prokuroras To
mas Clark paskelbė tuos 11 
žmonių kaip “diversionis- 
tus”, vadinasi, “kenksmin
gus” Amerikos valdžiai. 
Tuomet kongresmanų Ne
amerikinės Veiklos Komi
tetas pasišaukė juos tardyti 
ir pareikalavo, kad jie pri
statytų savo organizacijos 
knygas ir • kitus dokumen
tus.

Senatoriai Siūlo Daugiau 
LėŠy Marshallo Planams

Washington. — Senato 
lėšų komitetas užgyrė $6,- 
175,000,000 lėšų Marshallo- 
Trumano planams vakarinei 
Europai, Chinijai, Korėjai 
ir kt. per 12 mėnesių, pra
dedant nuo šių metų liepos 
1 d. Kongreso Atstovų Rū
mai nutarė nukirsti $2,000,- 
000,000 tiem planam. Senato 
komitetas grąžina atgal $1,- 
175,000,000 nukirtimo.

Graiką Monarchistų 
Armija Prarado Dar 
5,000 Kareivių

Laisvosios Graikijos (par
tizanų) radijas sako:

Partizanai per 25 dienas, 
nuo balandžio 25 iki gegu
žės 20 d., nukovė 2,042 fa
šistų - monarchistų karių, 
tame skaičiuje 40 oficierių; 
sužeidė 2,748 monarchistus, 
jų tarpe 14 oficierių; ne
laisvėn paėmė 228 priešo 
kareivius ir 3 oficierius.

Be to, partizanai nušovė 
2 monarchistų lėktuvus ir 
sužalojo> 4 kitus ir pagrobė 
didelius kiekius ginklų ir 
amunicijos.

ORAS.—Apsiniaukę, šilta.

ii

Dr. Barsky ir kiti Prieš- 
fašistinių Pabėgėlių Komi
teto vadai atsisakė išduoti 
tuos dokumentus Neameri- 
kiniam Komitetui; už tai 
buvo įkaitinti kaip “Kong
reso niekintojai” ir nuteis
ti.

Savo apeliacijoje Aukš
čiausiam Teismui jie tvirti
no, kad pats kongresmanų 
Neamerikinės Veiklos Ko
mitetas ir jo darbai laužo 
Jungtinių Valstijų Konsti
tuciją.

Aukščiausias Teismas at
sisakė spręsti klausimą, ar 
Neamerikinis Komitetas y- 
ra konstitucinė įstaiga ar 
ne.

Tarp Priešfašistinio Ko
miteto narių, kurių apeliaci
jas Aukšč. Teismas atmetė, 
yra dar šie: Dr. Jacob Aus-, 
lander, dr. Louis Miller; dr. f 
Lyman R. Bradley, New 
Yorko Universiteto kalbų 
profesorius, advokatai Har
ry M. Justiz ir Ruth Lei- ' 
der; CIO Elektrininkų Uni
jos atstovas James Lustig, 
biznierius Manuel Magana, 
Charlotte Stern ir Marjo
rie Ch o do r o v.

O John Rogge, nuteistų
jų advokatas, buvęs Jungti
nių Valstijų generalio pro
kuroro padėjėjas, ketina 
kreiptis j Aukščiausią Teis
mą, kad persvarstytų savo 
sprendimą.
ATSIŠAUKIMAI 1 PREZI

DENTĄ TRUMANĄ
Bendrasis Priešfašistinių 

Pabėgėlių Komitetas tuo 
tarpu šaukia organizacijas 
ir asmenis, kad laiškais ir 
telegramomis prašytų pre
zidentą Trumaną panaikinti 
kalėjimo bausmes tiem* 11 
komiteto narių.

Jeigu' prez. Trumanas ne
atsilieps į prašymus, sakė 
komiteto atstovas, tai dar 
pirmą kartą bus įkalinta 11 
amerikiečių dėl to, kad jie 
yra fašistų priešai.

■i- 

i

Chinų komunistai, sako** 
ma, planuoja iš jūros įsi
veržt j šanghajų.

Truman Ragina Tęsti 
Kongreso Sesiją •

Los Angeles. — Prezid. 
Trumanas reikalavo, kad 
Kongresas pratęstų savo 
sesi ją. ir išleistų įstatymus 
dėl kainų kontrolės ir dėl 
paplatintos senatvei ap- 
draudos ir kad užgirtų 
Taft - Ellender - Wagner 
bilių dėl gyvenamųjų namų 
statybos, taipgi sumanymus 
dėl sveikatos apdraudos ir 
federalės valdžios
apšvietai. (Republikonų va
dai planavo uždaryt Kong
reso sesiją šį šeštadienį.)

paramos
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■ Tie Patys Nuodai Tik Naujoje Dėžutėje
Iš Washington© pranešama, jog Jungtinių Valstijų 

juridinė Senato komisija prakaituodama darbuojasi 
Mundto - Nixono biliui “pataisyti.”

Kai kurie šito pavojingo sumanymo skyriai, sako
ma, yra perrašomi, tačiau patys pagrindiniai skyriai, es
minis biliuje dalykas, — paliekamas, koks atstovų rūmų 
buvo priimtas.

Paliekami skyriai, kur kalbama apie “suregistravi- 
mus svetimų valstybių agentų”, bei “fronto organizaci

jų”, ir t.t..
Visa tai daroma tam, kad prisitaikius prie “visuome

nės opinijos.”
Originaliame Mundto-Nixono biliuje buvo teikiama 

visa gale šalies prokurorui. Tai juridinei komisijai “at
rodo nedemokratiška”, kadangi prieš tai buvo drūčiai vi
suomenės pasisakyta. Tuo būdu juridinė komisija, sako- 
ma, vieton prokuroro, įkergia “penkis asmenis”, — pre
zidento paskirtus, — kurių vienas turįs būti prokuroras.

Kitais žodžiais, tuos pačius nuodus juridinė senato 
komisija siekiasi įdėti į naują dėžutę — vaistų dėžutę— 
ir pakišti Senatui, kad jis tai priimtų už vaistus.

Tas pats biliaus autorius p. Mundt, sakoma, taipgi 
daug dirba, gelbėdamas juridinei komisijai “biliui patai
syti” ir jį būtinai šioje kongreso sesijoje įstatymu pada
ryti. J.

Taigi visuomenės budėjimas neprivalo liautis. Tenka 
stovėti ant kojų; tenka stebėti ir veikti, kad užkirtus ir 
“pataisytam” biliui kelią, kad jis nepraeitų per senatą!

Visa tai verčia mūsų šalies gerbūvio veikalas.
Visa tai turime daryti, kad išgelbėjus pagrindinius 

mūsų Teisių Biliaus dėsnius, kuriems reakcininkai moja- 
si užduoti smūgį.

Siųskite juridinei senato komisijai telegramas, rei
kalaujant atmesti Mundto-Nixono bilių, nors jis būtų ir 
“pataisytas.”

Siųskite savo senatoriams telegramas, reikalaujant, 
kad jie balsuotų prieš Mundto-Nixono bilių, besisiekian- 
tį atidaryti fašizmui vartus.

Reikia kovoti, kol dąr ne per vėlu!

5 Centų F eras New Yorke Dar Nemirė
Amerikos Darbo Partijos veikiantysis komitetas 

ruošiasi kovoti už penkių centų važiuotės fėrą New Yor
ke.

Kaip žinoma, š. m. liepos mėnesio 1 dieną, New Yor- 
ko miesto piliečiai bus priversti mokėti 10 centų vietoje 
5-kių, važiuojant miesto viršutiniais bei požeminiais 
traukiniais, šis “skymas” buvo pravestas be atsiklausi- 
mo žmonių balso; jis buvo pravestas miesto majoro, po
no O’Dwyerio, susitarus su Albanės politikieriais.

ADP ruošia peticijas, po kuriomis bus prašomi pilie
čiai pasirašyti, kad lapkričio 2 dienos balsavimuose būtų 
įdėtas klausimas dėl fėro, kad būtų grąžintas 5 centų fė- 
ras, koks yra šiuo metu, ir kad ateityje tasai klausimas 
būtų sprendžiamas tik referendumo balsavimu.

Iš tikrųjų, atrpdo labai keista, kaip vienas ar keli 
žmonės, neatsiklausę visuomenės, gali pakelti jiems važi
nėjimo kainą, — važinėjimo traukiniais, kurie priklauso 
pačiam miestui!

Tenka palinkėti, kad šis Amerikos Darbo Partijos 
pasimojimas būtų pasekmingai pravestas gyveniman.

fi jis gyveniman bus pravestas tik tuomet, jei pilie
čiai uoliai kooperuos.

Kas Bus Su Izraelium?
Apie trijų savaičių bėgyje Palestinos klausimas tu

rės būti išspręstas žodžiu — taikiu būdu — o jei ne, pra
sidės mūšiai, kurie prieš keletą dienų buvo sulaikyti.

Kas ims viršų pasitarimuose? Kokioje padėtyje Iz- 
raelius bus paliktas? Kuriomis sąlygomis arabiškos vals
tybes su Izraelium taikysis?

Šitie ir kiti klausimai šiandien ne vieną domina.
Jungtinių Tautų pasiuntinys, grovas Bernadotte, nė- 

• ra geras Izraeliaus bičiulis. Jis pasirengęs greičiau tar
nauti arabams. Juk tai tas pats Bernadotte, kurio pa
galba Vokietijos naciai siekėsi “susitaikyti” su Amerika 
ir Anglija; Naciai šiuo vyru turėjo pilną pasitikėjimą.

U£ arabų nugaros stovi anglai imperialistai. Ara- 
b.us veikiausiai palaikys ir Amerika.

.Jeigu taip bus, tai kokia išplauks iš pasitarimų tai
kos sutartis?

Kai kurie, su Palestina ir jos padėtimi giliau susipa
žinę asmenys spėja, jog arabai reikalaus didelio “kyšio” 
už tai,.kad jie-pripažintų Izraeliu. Sakoma, Trans-Jorda- 
fl'O Abdula norėsiąs Jeruzalės miesto. Sakoma, tas pats 
Abdūla norėsiąs įkišti koją ir į Haifos prieplauką. Kada 

t sakome “Abdula’/ tai supraskime Angliją, kadangi ka-
ralilis Abdula yra pėstininkas anglų irtiperialistų ranko
se. FtĮir

Yra rimtų kaltinimų ir Izraeliaus valdžiai dėl jos 
oportunizmo ir pėr nelyg didelio palinkimo “į vakarus.” 
Izraeliaus valdžiai kaltinimus‘primeta ne tik tūli užsie
niečiai stebėtojai, bet ir paties to krašto žmonės, ypačiai 
Irgūho organizacijos kovūnai. :

B KAS KĄ RAŠO IR SAKO i
KLERIKALAI . ' 
IR LENKAI

Kunigų Draugas plačiai 
analizuoja lenkų imperialis
tų politiką, kurią jife dar 
karą pakartojo savo Ame
rikos Lenkų Kongreso su
važiavime. Tai esanti poli
tika, kuri vedanti lenkų 
tautą prie naujos pražūties. 
Ne todėl, žinoma, kad šis 
lenkų suvažiavimas gąsdino 
ginklais Tarybų Sąjudgai ir 
siu , dienų Lenkijai. Tai* 
Draugui labai patiko ir 
Draugas už tai tuos lenkus 
karštai pasveikina.

Bet lenkai pareiškė, kad 
jeigu dabartinė Lenkijos 
vyriausybė būtų nušluotąjį’ 
Lenkijoje vėl įsigalėtų poni
ja, tai Lenkija turėtų at
gauti Vilnių ir Lvovą, taip 
pat, žinoma, < pasilaikyti 
Lenkijos vakaruose iš' Vo
kietijos paimtas ir 'Lenkijai 
atiduotas jos istorines sri
tis. Čia jau, girdi, per daug 
išsižiojama.

Draugas cituoja Tėvų 
Jėzuitų žurnalą “Ameri
ca”, kuris taip pat stebisi 
tokiais lenkų imperialistų 
apetitais. Bet ir čia, girdi, 
kalta Maskva! Tiesiog ir 
sako, kad “lenkus,ultra-na- 
cionalistus gudriu būdu 
naudoja Kremlius. Naudoja 
tuo tikslu, kad suskaldyti 
Vakarų Europos 
jėgas” (Draugas,

“2—Tos laisvos arba so- 
vereniškos šalys Vakarų 
Europos, negalėdamosTsusi
taikyti dėl pasidalinimo tos 
per didelės pasaulio biznio 
dalies, vedė net du pragaiš
tingu kartu tik vienoje 
gentkartėje, kad neleidus 
vienai didžiajai valstybei 
kontroliuoti tąją dalį Euro
pos.

“3—Marshall tai nepasa
ko, bet mes galime praeida
mi pastebėti, kad Britanijos 
politika, Jungtinių Valstijų 
remiama, per visą laiką 
stengėsi ne tik neprileisti 
vienai valstybei viešpatauti 
kontinente, , bet palaikyti 
Europą padalintą, konku
ruojančią ir silpną, kad su
stiprinti Britanijos (ir A- 
merikos) policiją.

“4—Šita sistema lenkty- 
niuojančių sovereniškų va
karinių tautų, ’ kurių kiek
viena atstovauja pelnų iš
troškusių advantiuristų in
teresus, atnešė neapsakomą 
skurdą žmonijai ir pati pri
ėjo prie pražūties slenksčio, 
sekdama savo individualis
tinį, anti-socialinį principą 
“Kiekvienas sau.”

“5—Vieton daryti sekamą

aiškų žygį ir vardu žmoni
jos interesų paskirti dideles 
sumas "pinigų, kad padėti 
tos savo dienas atgyvenu
sios socialinės santvarkos 
lavono palaidojimui, gen. 
Marshall nori išleisti šešis 
ar, septynis bilijonus dolerių 
tik vienais ateinančiais me
tais atstatymui tos sant
varkos !

“6—Jeigu Vakarų Euro
pos socialinės įstaigos per 
du kartu vienoje gentkartė- 
je visą kontinentą paskan
dino kraujuose ir suardė 
gyvenimą ant visos 
tai kokiems galams 
leisti padūkusiems 
nėms, kurie palaiko
sistemą, ir mažėjančiam 
laipsnyje aš to turintiems 
sau naudos, toliau nustatyti 
politiką dėl ateities? Argi 
kruvinosios 1914-1918 -metų 
ir 1936-1945 metų puotos 
nieko nepamokė? Nejaugi 
reikės dar kitos naikinimo 
ir žudymo orgijos, kad per
tikrinti žmoniją, jog klaida 
yra toliau palaikyti tokius 
žmones ir tokias priemones, 
kurios jau taip puikiai 
Taktikoje įrodė savo bejė- 
gumą palaikyti ant žemės 
tvarką ir taiką?”

žemes, 
dabar 
žmo- 

' tąja

politines 
birž. 10

naujiena
Kongreso

Tai bus didelė
Amerikos Lenkų 
prezidentui fašistui Rozma- 
rekui, kuris Philadelphijos 
konvencijoje taip gyvuliš
kai plūdo' bolševikus ir 
Kremlių. •

ŽYMAUS AMERIKIEČIO 
NUOMONĖ APIE MAR
SHALL!) PLANĄ IR 
VAKARŲ EUROPĄ

Kadaise daug Amerikos 
visuomenėje veikęs ir dau
gybę knygų parašęs prof. 
Scott Nearing prabilo apie 
Marshall Planą. Jis teigia, 
kad šis planas tik bėdos ir 
nelaimės Amerikai ir visai 
žmonijai atneš. Be to, prof. 
Scott Nearing labai smar
kiai kritikuoja visą Vakarų 
Europos civilizaciją. Near
ing rašo “The Catholic 
Worker”:

“Generolo Marshall pa
siūlymai pripažįsta ir pri
ima Europos padalinimą į 
rytus ir vakarus. Jų tikslas 
yra paremti Vakar. Europą 

s prieš Rytų Europą. Mar- 
I shall pasakė: “Mes norime 
'matyt šitą'visuomenę (Va
karų Europą) atstatytą 
kaipo vieną pasaulio saugo
mo piliorių; norime, kad ji 
vėl prisidėtų prie žmonijos 
progreso ir prie išvystymo 
pasaulinės tvarkos,’ parem
tos įstatymu ir asmens ger
bimu.”

“Ką gi ištiesų Vakarų 
Europa yra suteikus?

“1— Generolas Marshall 
sako, kad tie šešiolika euro
piniu kraštų, pridėjus Va
karinę Vokietiją”, “prieš 
karą atstovavo beveik pusę 
viso pasaulio prekybos.; Jie 
turėjo beveik du trečdaliu 
pasaulio laivų. Jų gamyba 
buvo truputį didesnė už 
Jungtinių Valstijų gamy
bą.” žodžiu, viena aštuntoji 
žmonijos dalis, gyvenanti 
Vakahų Europoje, valdė ke
turi sykius daugiau pasau
lio biznio, negu tiek pat 
žmonių kituose 
kampuose.

pasaulio

Spaudimas Pradėtas
(Feljetonas)
Sesija II

sesi-1 tos

Dienraščio Laisvės
Reikalai

musų dienraščio

Laisvės 
kreipė 
pagalbą

Prieš

Aplinkybės verčia mus parama 
dažniau ir rimčiau pasikal- atsparai prieš infliaciją, 
bėti savo dienraščio reika
lais. Nes infliacijai siautė
jant, finansinė dienraščio 
padėtis darosi vis sunkesnė. 
Apie tai jau esame prisimi
nę ir jau keletoje kolonijų 

patriotai į tai at- 
dėmesio' — stojo į 
savo dienraščiui, 

porą savaičių
Brooklyne lankėsi drg. Be- 
kešiai iš Rochester; L. Be- 
kešienė pridavė $81.81 kai
po Uždarbį nuo parengimo 
Laisvės naudai. Ji apgailes
tavo, kad šis parengimas ne 
taip nusisekė, kaip jie norė
jo. /

Iš tolimos kolonijos: Los 
Angeles, Calif. Anna Ber- 
nat rašo, kad turėjo paren
gimą spaudos reikalui ir 
Laisvei prisiuntė $16.50. 
Tai buvo padalytas pelnas'.| 
keletui laikraščių. Taipgi 
primena, kad parengimas 
nepilnai tepasisekė.

Iš -garbiojo Elizabeth, N. 
J.,' kur gyvena Antąnas 
Stripeika, ilgų metų ir labai 
sėkmingas Laisvės platinto- 
tojas, drg. K. čiurlis pri
siuntė $38.41 paramos dien
raščiui ,irgi nuo parengimo. 
Ir jų parengimas galėjo būt 
sėkmingesnis.

J. žebrys iš Cleveland© 
prisiuntė $10.00 kaipo auką 
dienraščiui nuo Literatures 
Draugijos 15-tos Apskri
ties.

Kaip matome iš šių pada
vimų, kolonijos pradėjo rū
pintis parengimais spaudos 
paramai. Tai sveikintinas 
žygis! Reikia daugiau pa
rengimų ir reikia juos aty- 
džiau ruošti, kad jie būtų 
kuo pasekmingiausi. Kur 
negalima surengti didesnių* 
parengimų, reikia rengti 
kad ir namuose parinkęs 
dienraščio paramai. Kad ir 
nedaugiausia pelno paski
ros parinkęs duos, bet per 
daugelį tokių smulkių pa- 
rengimukų susidarys graži 

■ ■ - ... '

Ketvirtoji .liepos mūsų 
dienraščiui bus didelė diena. 
Liepos 4-tą įvyks Laisvės 
naudai piknikas Brooklyne 
ir Liepos 4-tą įvyks Laisvės 
naudai piknikas Bostono a- 
pylinkėje.'Jau. dabar laikas 
ruoštis vykimui į tuos pik
nikus.

Pavykimas šių didžiųjų 
piknikų Laisvei yra labai 
Svarbus dalykas. Visi‘turi
me rūpintis, kad tiedu pik
nikai pavyktų.

Laisvės Administracija

Dan Duke, kartą buvęs Geor-

roru, dabar vadovauja astuo
nių valstijos negrų užvestai 
bylai prieš mėtymą negrų pi
liečių iš balsuotojų sąrašų. 
Byla yra užvesta prieš 11-kos 
apsl 
kus.
pildo už nelegališkai atimtą 

teisę balsuoti.

cių ir valstijos virsinin- 
Reikalauja $500,000 at-
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Žinoma, peranksti šiandien ką nors tikra pasakyti 
apie Izraeliaus likimą, tačiau, skaitant apie karo paliau
bas ir izraeliečių su arabais pasitarimus dėl pastovios 
taikos žinias, tenka aukščiau pasakytąjį turėti galvoje.

Pirmą Kartą Gyvenime Mo
kosi Skaityti ir Rašyti
Nauji rateliai beraščiams 

ir mažaraščiams apmokyti 
sudaryti prįe Joniškio aps
krities Žiniūnų valsčiaus 
pradžios mokyklų. Šių rąte- 
lių organizatoriai mokyto
jai Stasys Ivaškevičius ir EU 
Iena Dovydaitytė apmoko 
dešimtis valstiečių.

Prieš pradesiant antrą 
ją, jūsų Pauliui išdrebėjo visi 
belukai. Mat, iš strioko savo 
pirmos dienos išdėstytą kalbą 
ponui barabančikui užmiršau 
užsinatavoti, tai bijojau pakar
tojimų, iš ko ponas barabanči- 
kas galėtų dasiprotėti, kad ne
su diplomatas ir, to pasekmėje, 
mano spaudimas netektų rei
kiamo svorio. Todėl šioje sesi
joje nutariau ^psirūbežiuoti iš
dėstymu, pro-nacių militarinio 
pajėgumo.

Padėkavojęs ponui baraban
čikui už labą rytą ir gerus lin
kėjimus, pradėjau sekamai: 
“Malonus Pone, pagerbimui Po
no aukštos tarnyboj ir brilijan- 
tiškų militarinių atsižymėjimų, 
pavėlinkite pasveikinti Jūsų 
Malonybę vardu visų mano at
stovaujamų pro-nacių ir palin
kėti sveikatos, turto, unaro ir 
iškilimo iki parališkų aukštu
mų! Tikiu, dar būsite neužmir- 
šę, gerbiamas Pone, kad mu
dviejų vakarykštis pasikalbėji
mas ėjo reikalu svetimšalių le- 
gijono, kuriame mano atsto
vaujami pro-naciai turi užimti 
vadovaujančią rolę. Meldžiu, 
gerbiamas Pone, neišsigąsti žo
džio “turi,” tai nemandagus 
išsireiškimas iš mano pusės. 
Bet šiame reikale nieku kitu 
nepavaduojamas žodis. O tai 
dėl to, kad lietuviškų pro-nacių 
divizija bus labai tirštai pri
kimšta smetoninių liekanų ge
nerolais, pulkiriinkąis, kapito
nais ir kitokiais labai drapiež- 
nais, piktais ir pasižymėjusiais 
militaristais, kurie smetoni
niais laikais eiliniam kareiviam 
apsivartydami skalbdavo žan
dus. Vien tik generolų turime 
vienuolika. Ponas kapitonas 
Jurgėla priskaitė dešimtį, ale 
jis, kaipo, grinorius, tai nežino
jo, kad Keleivio Maikio Tėvas 
yra generolas.

Turint šitiek generolų, ger
biamas Pone, mano pro-naciam 
tikrai priklauso vadovybė sve
timšalių legijone. Dar turiu 
pridėti, kad lietuviški pro-na
ciai turi labai aukštų kvalifi
kacijų visokiem administraty- 
viam darbam. Kaipo fąktą, tu
riu už u n arą konstatuoti, kad 
smetoninėj Lietuvoj nė vienas 
valdininkas, nuo aukščiausio iki 
žemiausiam, nebaigė tarnystės 
neapvo^ęs valstybės iždo.

Iš to galite lengvai suprasti, 
malonus Pone, kad mano pro- 
naciai visokiose gyvenimo sri
tyse yra visapusiai išsilavinę ir 
kur tik gaus prisišlieti, niekur 
sau gėdos nepadarys! Kas la
biausia lietuviškus pro-naciuš 
traukia prie svetimšalių legijo- 
no su sava divizija, tai tas fak
tas, kad Amerika savo kariuo
menės išlaikymui skirs pasakiš
kas krūvas dolerių, prie kurių 
pro-naciai prisišlieję tikisi 
jaustis, kaip patenkintos kiau
lės prie pilno Ibvio.

Su tiek, kiek iki šiolei pasa
kiau, brangus Pone, manau, 
kad ganėtinai nušviečiau mano 
atstovaujamus pro-nacius, kai
po gabius karžygius, didelius 
pasiryžėlius dasimušti iki vals
tybės vairo, turinčius reikalin
gas kvalifikacijas vairuoti tau
tos laivą, kaipo labiausiai už-. 
keiktus bolševizmo priešus, ir 
todėl tinkamiausius vadovauti 
svetimšalių legijonui. Pasitikė
damas Jūsų rteišmieruojama 
geradaryste, tikiuosi susilaukti 
palankaus nuosprendžio, kuris 
mano pro-nacių troškimų nesu-; 
vils!”

Man baigus kalbėti, ponas j 
baarbanšČikas pakramtė savo 
viršutinę lūpą, atstotojo, perė
jo kelis sykius per kambarį ir 
įbedęs į mane savo akis, pra
dėjo :

“Ponas Pauliau, kiek iš po
no kalbos sužinojau apie lietu
višku^ pro-nacius, tai man, kai
po amerikonui, jų keliai ne
suprantami.. žmonės, turinti vi
sus reikiamus gabumus valdy
ti šalį/ žygiuota pirmose eilė
se tautos vadovybėje, gyventi 
pertekliuje ii' turėti visos taU-

aukščiausią pagarbą, pavė
lino save nustumti į paskutinę 
pažeminimo ir paniekos vietą, 
iŠ kurios nesugeba rasti išei
ties ir leidžiasi iki paskutinio 
pažeminimo, gyvendami išmal
domis.”

“Tai likimo ironija, brangus 
Pone. Prie šitos pro-nacių tra
gedijos bolševizmas pridėjo sa
vo ranką. Pro-naciai Lietuvoje 
buvo įsikūrę kaip geriau nega
lima nei norėti: valdė ir turtus 
krovėsi, o pagarbos sau tau
toje siekėsi kalėjimais, prievar
ta, teroru ir šautuvais. Net dr. 
Grigaitis laiks nuo laiko apsi
džiaugdavo, kad Lietuvoj neli
ko nei vieno bolševiko. Manė 
likti pavyzdžiu kitom šalim, 
kaip reikia suvaldyti nenuora
mas.

Kas link turto, tai smetoni
niai kapitalistai prieš kitus mi
lijonierius buvo biedniokai, ale 
jie tikėjosi juos pasivyti ir pra
lenkti. Už tai dabar pro-naciai 
šimteriopai daugiau gailisi to, 
ko neatsiekė, negu to, ką turė
jo.

Kaip matote, malonus Pone, 
pro-nacių pasiryžimas buvo 'di
delis ir siekiai kilnūs, ale lai
kas jiems buvo pertrumpas, 
kad būtų spėję savo poniškas 
šaknis suleisti neišraunamai. 
To pasekmėje, vieną nelaimin
gą dieną bolševizmo vėjui pūs
telėjus, pro-naciai su visomis 
poniškumo šaknimis atsirado 
hitleriniame griovyje.”

Išklausęs šito mano paaiški
nimo, ponas barabančikas net 
pasipurtė iš strioko, sakyda
mas :

“Tai šuniškas likimas, ponas 
Pauliau. Tokios nelaimės neve- 
linu sulauk’ti nei prakeikčiau- 
siam kapitalistui.

Atsižvelgdamas į šitą tragiš
ką jūsų pro-nacių nelaimę, po
nas Pauliau, sutinku juos pri
imti į svetimšalių legijoną su 
jų divizija ir visais gerierolais.”

Išgirdęs šiuos žodžius iš po
no x barabančiko, jūsų Paulius 
net išsižiojo iš pasitenkinimo. 
Manau sau, kas laimės nelai
mės, o Paulius visur laimi, kur 
tik nueina.

Bet nespėjus nei tinkamai 
padėkavoti ponui barabanči
kui už prielankų sprendimą 
pro-nacinio reikalo, kaip pasie
kė perkūniškai nemaloni, žinia, 
kad sumanytojas steigimo sve
timšalių legiono, gėdingai pa
sitraukė atgal be mūšio nuo sa
vo sumanymo ir svetimšalių le- 
gijono klausimas likosi numes
tas į gurbą! Vietoj svetimša
lių legijono, nutarė, kad sve
timšaliai gali stoti į Amerikos 
karines sylas pavieniais, kur 
jie negalės sudaryti tautinių 
pro-nacinių vienetų. Ir kas blo
giausia, tai kad nei ponas ka
pitonas Jurgėla, nei kiti toki 
keverzos į Amerikos kariuo
menę nebus priimti.

Kadangi svetimšalių legijo
no sumanymas baigė savo ke
lionę gurbe, tai ir jūsų Pau
liaus spaudimą margis nusine
šė, kaip ir kitus pro-nacių žy
gius. Sakau, jau ant ko bolše
vizmas užsisėda, tam daugiau 
saulė nešvies. Vienok, nežiūrint 
visų nepasisekimų, broliai pro- 
naciai, jeigu dar kokią kvailys
tę sumanysite, jūsų Paulius vi
sada bus pasiruošęs su patar
navimu, pagal geriausią savo 
išgalę. Paulius.

NAUJI KINO TEATRAI
Atidaryti nauji kino teat

rai Simne, Butrimonyse (A- 
lytaus apskr.) Gargžduose 
(Klaipėdos apskr.), Mūrinė
je Vokėjoj (Vilniaus apsk.), 
Budiškių miestelyje (Trakų 
apskr.). Visi kino teatrai 
aprūpinti moderniška gar
sine aparatūra.

Maskva. — Sovietų vi
suomenė pasipiktinus prieš 
arabiškų kraštų įsiveržimą 
į Palestiną.

2 pusi.—-Laisve (Liberty, Li th. Daily)-■'Trečia., Birž.



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

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

Moteries Darbininkės Gy 
venimas Brazilijoje

Rašo Darbo Pele
Brazilijos moteris darbi

ninkė, kuriai reikia dirbti 
dirbtuvėje ir dar toji, kuri 
turi mažų vaikelių, pergy
vena didžiausius sunkumus 
ir nuovargį. Jeigu jai rei
kia nuvykti į darbo vietą 
septintą valandą lyto, o ji 
gyvena kuriame nors toli
mesniame didmiesčio prie
miestyje, tai turi keltis 3 ir 
pusė valandos ryto, laiku, 
kada geriausias poilsis.

Ji atsikėlusi pirmiausiai 
turi pagaminti valgį sau ir 
namuose paliekamiems vai
kučiams. Nes prieglaudų 
vaikams Sao Paulo mieste 
nėra ir niekas nesirūpiną 
jų statyti. Tokia motina, 
palikusi savo vaikučius, 
taip sakant, “gatvės valiai” 
negali būti rami darbe, nes 
jos mintys sukoncentruotos 
apie vaikelius, kad jų liku
sių be priežiūros neištiktų 
kokia nelaimė, ji rūpinasi, 
kaip juos ras parėjusi ar 
parvaržiavusi iš darbo.

Šiuo momentu, kuomet 
didmiesčiuose j a u čiamas 
maisto produktų trūkumas, 
duonos, mėsos, alyvos, tau
kų ir kit. valgomųjų dalykų 
kainos kyla iki debesų, o 
prie duonos ir mėsos krau
tuvių stovi didžiausios ei
lės pirkėjų. Brazilijos dar
bo klasės moteris turi daug 
ir didelių sunkumų savo 
šeimos aprūpinime. Ir ta, 
kuri dirba fabrike, taip pat 
susiduria su sunkumais su
sisiekimo atžvilgiu su dar
baviete. Pavyzdžiui, kas gy
vena nuo darbo 12 — 18 ki
lometrų atstume, tokiam 
susisiekimas. užtrunka veik 
po porą valandų, ten ir at
gal. Tik kur tinkamesnė 
gelžkelio linija su nuolati
niais traukiniais, tai susi
siekimas darbininkams pa
togesnis ir užima mažiau 
laiko. Bet jeigu pasitaiko, 
kad išlipus iš traukinio rei
kia laukti autobuso, į kurį 
nors priemiesčio rajoną, pa
vyzdžiui i Santo Andre ar
ba San Bernardo, tai toks 
darbininkas arba darbinin
kė grįžta iš darbo tik apie 
devintą valandą vakaro.

Grįžus tokią valandą 
darbininkei iš darbo, vėl 
prasideda nauja namų ruo
šos “kalvarija” ir dar pa
dvigubinta, negu kad ryte. 
Tokiuose atvejuose daugelis 
motinų savo vaikučių ma
žesnio amžiaus nemato iš
tisą savaitę, nes ryte išvyk- 
damos palieka juos miegan
čius ir vakare sugrįžusios 
taip pat randa jau miegant.

Nei kiek no skirtingesnė 
padėtis ir lietuvei darbi
ninkei, gyvenančiai Brazili
joje ir josios tie patys “kal- 
varijos” keliai, tie patys 
vargai, o kartais jie būna 
ir sunkesni, jeigu neturi, 
prie ko palikti savo mažų 
vaikučių išeidama darban. 
Ji turi pergyventi dar di
desnius sunkumus šiame 
atogrąžų krašte. Ji skaito
ma ateive, o ateiviams šioje 
šalyje yra taikomi tam tik
ri įstatymai. Moteris ateivė 
negali užimti svarbesnės 
vietos Darbininkų Unijoje, 
negalima dalyvauti politi
niame veikime pageidauja
mame josios sąžinės, negali

ma balsuoti, nors ir ilgą ei
lę metų gyventų šiame 
krašte. Visas skriaudas ir 
išnaudojimus ji turi kęsti 
dantis sukandusi. Ji kenčia, 
veda kovą ir ’ greta su šio 
krašto moterimi kovoja už 
geresnį rytojų, kad jos vai
kučiams, kaipo šio krašto 
piliečiams, būtų šviesesnis 
rytojus, kuris jau smar
kiais žingsniais artėja.

Ar g. Vienybė.

Ne Viskas iš Fabriko Bloga

Kenuota mėsa permai
nai nėra jau taip bloga, 
kaip tūli yra įsibauginę. 
Didžiuma tokių mėsų atei
na iš skerdyklų, kur dirba 
organizuoti d a r b i n inkai, 
normališkomis valandomis, 
prižiūrėtuose f a b rikuose. 
Švaros atžvilgiu tokia mė
sa yra kur kas švaresnė už 
karo laiku pirktą iš juodo
jo turgaus atgabentą.*

Greitai, moderniškomis 
priemonėmis pakuojant - 
kenuojant mažai yra progų 
bakterijoms įsigauti. Tad, 
jeigu tik kenas neprakiu
ręs, nėra pavojaus apsival
gyti sugedusios mėsos.

■ Šviežios jaunos bulvės, 
kaipo išlaikančios savo for
mą, geriausiai tinka dary
bini saladų. Salads tinka ir 
piknikams, jeigu yra būdas 
šaltai išlaikyti. Atšilęs sa
lad praranda dalį skonin
gumo. .

Rochester, N. Y.
Iš Moterų LLD 110 Kuopos 

V eikimoi
Birželio 9 dieną * įvyko 

susirinkimas. Draugių da
lyvavo gražus būrelis. Vi
sos energingai svarstė dar
bininkiškus reikalus.

Buvo išduoti raportai iš 
tarptautiško mūsų miesto 
moterų veikimo dėl prėzi- 
dentinių rinkimų. Visos 
draugės nutarė veikti, kiek 
tik galės. Įsirašė į Women 
for Wallace ir Taikos .Klu
bą.- Ir išnešė protestą prieš 
Mundt-Nixon bilių. '

Nutarta surengti pikniką 
birželio 27 dieną, sekmadie
nį. Vieta — pas Bekešius 
sode, 913 Avenue D. Visi 
Rochesterio lietuviai širdin
gai prašomi dalyvauti, nes 
pelnas eis darbininkiškiems 
reikalams. Pradžia 1 valan
dą dieną. Bus skanių už
kandžių ir įsigerti. Taigi, 
draugai rochesteriečiai, ne
praleiskite šio svarbaus pa
rengimo, paremkite, kiek 
tik galite. Rengėjos kviečia 
visus.

L. B.

Geras žemuogių Derlius

New Yorko ir New Jer
sey valstijose šiemet užde
rėję daug žemuogių. Vien 
tik New Jersey valstijoje 
tikisi pririnkti 182,000 di
džiųjų dėžių (crates),’ tal
pinančių po 24 kvortines 
dėželes. Tai būtų 42,000 
crates daugiau už pernykš
tį derlių. Tačiau kainos šie
met aukštesnės.

Potvynių atskirtas nuo tėvų, vaikutis neramus, nepa
sitikinčiai žiūri i svetimos “mamos” siūlomą jam bon- 
kelę pieno vietinėje nukentėjusiems pagalbos stotyje. 
Galingam antplūdžiui pralaužus tvenkinĮ, visas Van- 
port, Oregon, miestas, dalis industrinio Portlando, tapo 

staiga panertas vandenyje.

Rochesterietės Veikia Už 
Wallace ir Už Taiką

Iš Tarptautiško Women for 
Wallace and for Peace 

Veikimo
Birželio 8 d. įvyko susi

rinkimas. Dalyvavo apie 
100 moterų. Likosi* išrink
ta pastovus komitetas, į ku
rį įėjo 5 tautinių komitetų 
viršininkės. Buvo išduoti 
įvairūs raportai.

Jaunos merginos skaitė 
paskaitas apie moterų gy
venimą Amerikoje. Labai 
gražiai surašyta, ką mote
rys nuveikė, ko atsiekė ir 
ko turi atsiekti visos vie
ningai dirbdamos.

Buvo skaityta Henry A. 
Wallace prakalba, pasaky
ta New Yorke, moterų kon
ferencijoje.

Susirinkime viskas buvo 
labai gražiai sutvarkyta. 
Viena jaunuolė paskaitė sa
vo, tuojau kita stoja ir sa
vo paskaitą sako.

Anita Roberts pasakė 
prakalbą apie Jugoslavijos 
moteris, ką jos nuveikė ka
ro laiku ir ką veikia dabar. 
Ji aplankė visas slavų tau
tas po karo.- Labai daug 
įspūdingų dalykų pasakė. 
Jinai dar visai jauna mote
ris, bet daug atsižymėjusi 
ir nuveikusi gražių darbų. 
Tai pagirtina.

Šeimininkėms
Šį Skyrių Veda E. V.

Kiniškas Omletas
5 riekutės lašiniukų
pusė svaro sumaltos jau

tienos
5 kiaušiniai
1 puodukas supjaustytų 

svogūnų laiškų
1 puodukas sukapotų sa

lotų,
pusė puoduko sukapotų 

selerių
šaukštukas druskos, bis- 

kis pipirų.
Smulkiai supjaustyk la- 

šiniukus ir gerai sųkepink. 
Pridėk mėsą’ir dar paspir
gink (mėsą gali naudoti ir 
kitokią — gali būti likusi 
nuo praėjusios dienos — 
kumpį, vištieną ar jautie
ną). Išplak kiaušinius — 
trynius ir baltymus atski
rai. Supilk prie mėsos dar
žoves, dabar supilk kiauši
nių trynius, paskiausia su-

Į moterų susirinkimą bu
vo atėję 3 jauni vaikinai 
studentai, kaipo delegatai. 
Jie pranešė, kad jie yra su
tverę Wallace for President 
Klubą. Prašė visų motinų, 
kurios turi sūnus ar dukte
ris, nuo 13-kos iki 30 me
tų, kad prirašytų į jų klu
bą. Visiems yra daug dar
bo, kad būtų pasekmingi 
prezidentiniai rinkimai.

Jauna mergaitė delegatė, 
sugrįžusi iš Washingtone 
įvykusio masinės delegaci
jos protesto* prieš Mundt- 
Nixon bilių, išdavė raportą. 
Iš Rochesterio buvo nuvy
kę 29 jaunuoliai delegatai. 
Ji išdavė gerą raportą ir 
gavo daug pagyrimo nuo 
publikos.

Buvo renkamos aukos de
legatų kelionės lėšoms pa
dengti. Surinkta $30.

Tai buvo labai puikus su
sirinkimas. Nutarta įtrauk
ti kuo daugiausia moterų į 
šį didelį darbą ir veikti ir 
dar veikti iki pergalė bus 
laimėta.

Po susirinkimo buvo ar
batos, kavos ir skanumynų. 
Visos išsiskirstė draugiš
kiausioje nuotaikoje.

L. Bekešienė.

pilk išplaktus* baltymus. Su
dėk į sviestuotą blėtą ir 
kepk nekarštame pečiuje iki 
paviršius gražiai pagels.

žuvies Yra Pakankamai
Žuvies dabartiniu sezo

nu yra daug. Mėsos kainom 
pašokus į padanges, turint 
progą prieinamai nusipirk
ti geros žuvies, verta , pasi
naudot. Tačiau reikia pirk
ti tiktai užtikrintame tur
guje. Ypatingai reikia di
delio atsargumo turint ma
žai patyrimo pasirinkime 
žuvies. Jeigu nesi užtikrin
ta, kad gauni nesugedusią 
žuvį, nepirk.

Akstinimui žuvies varto
jimo; National Fisheries 
Institute išleido lapelį su 
naujais, žuvies gaminimui 
receptais. Tarpe kitų, pa
duotas toks:

Amerikos Motery Kongresas 
Atsakė Prokurorui Clark

Penktadienį, gegužės 28-1 pareiškimą, adresuotą pro
kurorui Tom Clark:ta, Amerikos Moterų Kon- v 7 v

gresas per AP žinių agen
tūros telegrafinį skyrių su
žinojo, kad generalis šalies 
prokuroras Tom Clark įker- 
gė organizaciją į taip vadi
namų “neištikimų maištin- 
čių” sąrašą. Dr. Gene Welt
fish, nacionalė AMK prezi
dentė, nieko nelaukusi, var
de visų narių, pasiuntė pro
kurorui tokią telegramą:

“Amerikos Moterų Kon
gresas pasipiktino jūsų pa
žymėjimu mūsų organizaci
jos maištinga. Kaip galėjo
te peizoti tūkstančius mote
rų, kurių sūnūs ir vyrai ka
riavo ir mirė tikslu sunai
kinti kaip tik tokią sauva- 
lišką praktiką? Jūsų veiks
mas paakstina mus kovoti 
kaipo moteris ir motinas už 
laisvę mums pačioms ir mū
sų vaikams mąstyti ir veikti 
be baimės ir isterijos. Jūsų 
privalumas prieš tas mote
ris viešai atsiprašyti.”

Organizacijos Adminis- 
tratyvis Komitetas savo su
sirinkime birželio 1-mą nu
tarė, kad viena iš naciona- 
lių viršininkių ir dvi ar 
trys kitos tuojau reikalautų 
pasikalbėjimo su Mr. T. 
Clark. Tas ir buvo įvykdy
ta birželio 2-rą, kada orga
nizacijos iždininkė Helen 
Philips, Status of Women 
Komisijos pirmininkė Betty 
Millard, taipgį vykdančioji 
sekretorė Stella Allen susi
tiko su generalio prokuroro 
Tom Clarko padėjėju Vin
cent Quinn ir dviemis ki
tais Teisingumo Depart- 
mento viršininkais. Jiems 
kongresistės įteikė sekamą

PATAISA
Aprašyme daktarės Bal

trušaitienės paskaitos, skai
tytos Brooklyne birželio 3- 
Čios vakarą, įvyko klaida ir 
praleidimų apie daktarės 
minėtų ankstybųjų Ameri
kos lietuvių daktarų įstoji
mą profesijom Kaip, prane
šė daktarė Johanna T. Bal
trušaitienė, į medikališką 
profesiją pirmiausieji atė
jo Jungtinėse Valstijose 
baigę medicinos mokslą se
kami :

1892 metais dr. Jonas 
Šliupas.

1894 m. dr. Juozas An
dziulaitis.

1896 m. dr. Juozas Mar- 
gaitis.

1896 m. dr. Johanna T. 
Želvienė - Baltrušaitienė.

Apie 1900 baigė dr. A. 
Graičūnas ir dr. A. Bacevi
čius.

Tai buvo mūsų progresy
viai, kurie savo jėgomis 
prasimušė į profesiją ir 
praskynė kelią kitiems.

k____ ’■ 1 L’

Trūkstant Maisto
Paryžiuje policija nuėju

si areštuoti Ciprijoną Mar
tens už vagystę, rado jo 
drabužių šėpoje žmogaus 
skeletoną. Areštuotasis iš
siaiškino, jog tai kaulai jo 
motinos. Tačiau, sakė, jis, 
skeletoną ten laikė ne iš 
specialės meilės motinai. 
Neraportavęs į s t a igoms 
apie jos mirtį, jis per dve
jus metus gavinėjo jai, pri
klausiusią jos senatvės 
pensiją.

Moterų Kongresas stengia
si tą pažadą vykinti, ne 
vien tiktai žodžiais, bet ly
giai ir darbais. Ir dėl tos 
priežasties, be abejo, mus 
p a s k aite ‘neištikimomis? 
Toji generalio prokuroro 
ataka ant Amerikos Moterų 
Kongreso tikriausia, gali 
būt, yra pastangomis suva
ryti moteris atgal vaidinti 
neprotaujancių nepaisėliiĮ 
rolę pasaulio reikaluose. 
Tai prilygsta pasakymui, 
kad jeigu moterys neapsi
ribos tomis domesio sriti
mis, kokias joms nustatys 
generalis prokuroras, tuo
met joms ne vieta viešojoje 
scenoje. Šis įžeidimas Ame
rikos Moterų Kongreso už 
jo veiklią kovą moteris lie
čiančiais klausimais yra 
įžeidimu visų moterų — ne
tiesiogine ataka ant pilieti
nių teisių, už kurias buvo 
taip sunkiai kovota ir lai
mėta.

Ankstybosios sufragetės 
buvo užverstos krūvomis 
paniekų ir šmeižtų už jų pa
stangas laimėti moterims 
balsą. Prieš jas. sukeldavo 
baisių skandalų ir paskalų, 
bet jos nenusisuko nuo už
sibrėžto siekio. Jos žengė 
pirmyn, nežiūrint širdį ve
riančių sunkumų, su narsa 
ii’ drąsa, iki joms pavyko 
įgyvendinti moteris pirmos 
klasės pilietėmis.

“Tuo pat būdu, mes tiki
mės, Amerikos Moterų Kon
gresas nepaliaus savo ko
vos už moters reikalų pir- 
mynžangą.' Pravardžiavimai 
ir šmeižtai mūsų neprivers 
pakeisti mūsų programos 
nei mūsų veiksmų. Mūsų 
gadynėje kiekviena moterų 
organizacija, verta savo 
vardo, turi rūpintis kasdie
ninėmis problemomis, su 
kuriomis susiduria milijo
nai Amerikos moterų — ir 
Amerikos Moterų Kongre
sas tą darys ateityje, kaip 
kad darė praeityje.

“Teisėtumą dar galima 
vykdyti — ir jo vykdymas 
tikriausia yra generalio 
prokuroro atsakomybė. Tad 
mes, dėl to, reikalaujame, 
kad mūsų vardas būtų iš
imtas iš sąrašo tariamųjų 
neištikimų organizacijų ir 
kad viešas atšaukimas ir 
atsiprašymas būtų paskelb
tas tūkstančiams tų ištiki
mų, patrijotiškų moterų, 
kurios sudaro mūsų organi
zacijos nares.”

Pasikalbėjimas su Mr. 
Quinn ir jo bendradarbiais 
tęsėsi ištisą valandą,, sako 
ten lankiusiosios Ameri
kos Kongreso atstovės. Ta
čiau to pasikalbėjimo valdi
ninkai nesiteikė užrašinėti. 
Dėl ko ne? Gal moterų spra
ginama į akis tiesa buvo 
per karčiu pipiru valdinin
kams? Ar gal saviems 
klausimams ir atsakymams 
taip nepasitikėjo, jog nedrį
so užrašuose palikti progre- 
syvejančiai ateities visuo
menei spręsti ?

Kaip ten bebuvę, tačiau 
aišku vienas — moterys iš 
to išėjo ryžtos griežčiau ko
voti, daugiau nudirbti. Kaip 
viena jaunuolė išsireiškė: 
“Mųsų užkliudymas per 
reakcininkus rodo, kad mū
sų organizacija paaugo ir 
subrendo, kad ji tiesiai ei
na pirmyn teisingu savuoju 
keliu.”

Giedrė,

“Penktadienį, g e g u žės 
28, 1948, laikraščiuose pa
sirodė žinutė, pranešanti, 
kad Amerikos Moterų' Kon
gresas tapo įtrauktas į są
rašą, išleistą generalio pro
kuroro, kuriame sužymėtos 
jo paskelbtos neištikimomis 
organizacijos. P i rmiausią 
žinią, kad toks veiksmas 
taikomas Amerikos Moterų 
Kongresui, gavome telefo
nu iš Associated Press pirm 
žinių laidos pasirodymo 
spaudoje.

“Amerikos Moterų Kon
gresui generalio prokuroro 
raštinė niekad nepranešė, 
kad toks veiksmas planuo
jama. Jo niekas nieko ne
klausė ir jis neturėjo pro
gos pateikti atsakymų. Jis 
nematė kaltinimų ir dėl to 
negali jų atmušti. Jam ne
suteikta progos pasisakyti. 
Jeigu jo programa ar veiks
mai buvo kamantinėjami, 
tyrinėtojai tur būt nesielgė 
pagal Amerikos tradicijas 
viešai kaltinti ir bešališkai 
teisti.

“Mes atvykome tikslu pa
reikšti, varde tūkstančių 
mūsų narių po visą šalį, 
mūsų gilų pasipiktinimo 
jausmą, kad mūsų valdžia 
galėjo taip nutolti nuo mū
sų tradicinio teisėtumo ir 
bešalingumo iki to, kad 
įtartų tūkstančius Ameri
kos moterų, jų vyrų ir vai
kų bjauriu kaltinimu neiš
tikimybėje.

“Amerikos Moterų Kon
greso programa supuola su 
aukščiausiais demokratijos | 
idealais. Mes didžiuojamės! 
savo programa ir didžiuoja
mės savo nudirbtu darbu. 
Nėra, ir niekad negali būti 
neištikima kova už teises 
moterims, už geresnę kūdi
kiams priežiūrą, už taiką, 
taipgi už išsaugojimą mūsų 
civilių teisių.

“Dvejais mūsų gyvavi
mo metais mūsų skyriai 
darbavosi tokiems tikslams, 
kaip praplėtimas pasilinks
minimo ir sveikatos pato
gumų mūsų vaikams; prieš 
kėlimą kainų; s už suteiki
mą šeimininkėms ir moti
noms daugiau laiko, ku- 
riuomi jos galėtu pakelti 
savo gyvenimą. Mes kovo
jome prieš rasinę ir religi
nę diskriminaciją kaipo pa
matiniai priešingą mūsų 
demokratinio gyvenimo bū
dui ir lygiai pamatiniai ne
apkenčiamą mūsų moterų 
ir motinų, kurios nori iš
auklėti vaikus broliškos 
meilės ir kooperacijos at
mosferoje. Amerikos Mote
rų Kongresas buvo tarpe 
pirmiausių pradėti nacio- 
nalę kampaniją užtarti tą 
nelaimingą negrę motiną 
Rosa Lee Ingram, taipgi 
jos vaikus. Tie ir daug kitų 
tokių veiksmų yra pasireiš
kimu tūkstančių moterų, 
kurios tikriausia ima labai 
rimtai savo atsakomybę 
kaipo pilietės demokratijo
je.

“Moterims buvo duota 
balsavimo teisė 1919 metais 
su prižadu ir viltimi, kad 
jos taps galinga jėga visuo
menės naudai. Amerikos

3 pus!.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)--* Trečia., Birž. 16, 1948
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(Tąsa)
Ji tik metais buvo vyresnė už Liusje- 

ną, bet jai atrodė, kad prie jos sėdi jau
nuolis. Jis įgijo dar vieną pergalę: de
gančios jo akys, ugniniai plaukai, liūd
nas kalbos cinizmas’ tiek ją sukrėtė, kad 
ji žiūrėjo tik į jį, nesiklausė Giujo ple
palų, nenorėjo šokti. Tas jausmas buvo 
stiprus; Liusjenas jam pasidavė—jam 
p’asirodė, kad ir jis įsimylėjo.

Giujo paskambino peiliu į stiklinę:
— Aš siūlau tostą. Liusjenas — pės

tininkas, aš — zenitininkas, Šarlis—la
kūnas, kapitonas Diumonas — taip pat 
pėstininkas. Taigi, mes visi būtume ga
lėję per mėnesį patręšti Elzaso laukus. 
Arba Pfalco, tai visai nesvarbu. O mes 
gyvename ir gyvensime. Tatai iš tikrų
jų mūsų laimėjimas, laimėjimas mūsų 
diplomatų, mūsų rašytojų, laimėjimas 
Polio Valeri, Dereno, laimėjimas vynda- 
rių, siuvėjų, konsjeržininkių. Prašau ne
niekinti konsjeržininkių: tai irgi taikos 
angelai. Aš siūlau išgerti už patį gra
žiausią prancūzų laimėjimą!

Dženi ėmė ploti; paskui tarė Liusje- 
nui:

— Aš nemėgstu Valeri. Man patinka 
Eliuaras. 0 jums? Giujo kalbėjo dabar, 
kaip Vilsonas, bet tuomet prancūzai ne
mėgo Vilsono. Nepykite, politikos aš vi
sai nesuprantu. Tačiau aš laiminga ... 
Baisu pagalvoti, kad jus būtų galėję už
mušti !. ..

Jis nusijuokė:
_ —Daug paprasčiau: mes būtume ga

lėję nesusitikti.
Giujo riktelėjo: “Sąskaitą!” Liusje

nas užprotestavo: moka jis. Jis įbruko 
senam oficiantui šimtą frankų arbatpi
nigių. Tas šyptelėjo:

— Ačiū, ponas majore!
— Klaida: ponas antro rango karei

vis.
Jis tyliai pasakė Dženi:
— Paskutinis gurkšnelis už jus. Per

sų sodininkas bijojo mirties ir pabėgo į 
Bagdadą. Ten jis sutiko nuostabią mer
gaitę. Jis niekuomet nebuvo tokios ma
tęs. .. Ir jis nugalėjo mirtį.

Ji suspaudė jo ranką. '
Jie išėjo; privažiavo iki Pasi. Dženi 

gyveno tylioje gatvėje. Prie namo žibin
to šviesoje neramiai šlamėjo didelis me
dis. Ji norėjo atsisveikinti, bet jis įėjo į 
priebutį* Ji sumišo, vaikiškai paprašė:

— Nereikia ....
Jai atrodė, kad čia —tikroji meilė; ji 

bijojo netekti visko iš karto. Jis atsisėdo, 
nenusiėmęs palto, į gilų krėslą ir užmer
kė akis. Jo veidas atrodė pavargęs. Dže
ni staiga nusiramino:

— Aš tuojau išvirsiu kavos. Gerai?
Ji atnešė indą kavai — stiklinį rutu

lį; po juo. plakėsi mėlyna ugnelė. Pravė
ręs akis, Liusjenas tarė;

— Alchimija ...
Jam buvo ramu; nieko nesinorėjo; sti

pri, saldi, kaip sirupas, kava atrodė lai
mės riba. Dženi be paliovos plepėjo: in
stinktyviai bijojo tylėjimo. Pažinusi 
daug meiliškų ryšių, ji elgėsi, lyg neprL 
tyrusi mergaitė.

— Užvis labiau aš mėgstu geltonąsias 
rožes, ne arbatinės spalvos, bet geltonas. 
Pas Bomaną Monparnase jų daug. Jos 
nuostabiai kvepia. Jeigu jūs norite ma
ne pradžiuginti, jūs man atneškite .. .

Ir Liusjenas, kupinas lepumo, ramiai 
atsakė:

— Vargu. Man net dėl metro nepasi
liko... • .

Liusjenas gėdydavosi savo neturto, ir 
prisipažinimas jam pačiam buvo netikė
tas. Jis atėjo čia, gerai žinodamas — ko. 
Paskui viskas susimaišė: kava, rimta 
Dženi pozą, pokalbis apie tapybą, apie 
Graikiją, apie gėles ... Ir jis daug gėrė, 
pavargo. Jis nesiklausė savo žodžių. 
Dženi pagalvojo, kad jis juokauja: juk 
ką tik jis sumokėjo už visus. Juokdamo
si ji tarė:

— Ne tuojau .Štai ką reiškia lė
bauti ... 4

Liusjenas atsipeikėjo; juokais pasa
kytas priekaištas jį supykdė.

—Aš lėbavau Gotje pinigaiš. Tokios 
progos pasitaiko retai. Dažniausiai žve- 
joju skatikus: ne rožėms, bet dūonaf.su 
dešra. Jūs to nesuprasite. Jūs* turtinga 
amerikietė. O aš paprastas bedarbis. 
Mes skirtingų klasių žmonės.

J'is ir iš tikrųjų jautė Dženi skur

džiaus neapykantą. Jis nežiūrėjo į ją, 
nematė, kad ji verkia.

Dženi gerai žinojo, kas yra skurdas; 
ji nebuvo pamiršusi dviejų metų Holivu
de. Tuomet ji sakydavo draugėms, kad 
nevalganti todėl, jog bijanti pastorėti, o 
pati iš bado stingo. Išbėgusi į gretimą 
kambarį, Dženi grįžo su gniūžte bank
notų. Ji norėjo įbrukti pinigus į Liusje- 
no kišenę:

— Aš prašau jus! Maldauju!...
Pikta grimasa perkreipė jo veidą. Jis 

suglamžė pinigus, švystelėjo juos ant 
staliuko.

— Aš be to atėjau . ..
Jis skaudžiai suspaudė jos pečius. Jis 

nejautė nei patraukimo, nei aistros: jis 
įrodinėjo savo ketinimų švarumą. O 
Dženi galvojo: jis atleido jai už jos tur
tingumą, įsimylėjęs nenori laukti, nega
li... Ir ji atsidavė jam be kartėlio, ne
svyruodama; nugrimzdo į smaragdinę 
jūros gelmę.

Ji užmigo nukamuota ir laiminga. Jis 
nemiegojo. Jis pamažu ėmė prisiminti 
paskutinių mėnesių gyvenimą. Kas gi 
jam veikti? ... Pasidaryti šantažinio 
laikraštpalaikio bendradarbiu? Atgai
lauti prieš tėvą? Ką nors apiplėšti? Pa
žiūrėjęs į Dženi, jis nustebo: buvo viską 
užmiršęs; paskui šlykštėdamasis išsivie
pė. Nuo jo skleidėsi gyvuliško pasitenki
nimo tvaikas. Apsimetė nepaliečiamąja: 
Valeri, tapyba, geltonos rožės ... O kiek 
ji turėjo tokių nuotykių? ... Jam no
rėjosi pažadinti ją, įžeisti, sumušti. Bet 
jis gulėjo nejudėdamas; žiūrinėjo kam
barį: baldai pagal Liudviko laikus, Va
to kopija, lelija vazoje. Dženi nuomojo 
butą su baldais; visi daiktai buvo ne jos; 
bet Liusjenui jie reiškė jos miesčionišku
mą. Jis vėl pažiūrėjo į ją. Aštrioje ryto 
šviesoje pasirodė raukšlės; oda buvo per
daug švelni ir suplisuota; kaip prade
dąs vysti žiedas. Jis nusižiovavo; ėmė 
skaičiuoti savo meilužes; priėjo dvide
šimt šeštąją ir susipainiojo — buvo dvi 
Margo, atrodo, antrosios jis nepriskai- 
tė, o gal priskaitė. Tai buvo blondinė, 
tai yra dažyta, muzikos mokytojo duk
tė ... Jis pertraukė pats save: kaip 
šlykštu! Jam pasidarė koktu. Tyliai ap
sirengė, norėjo išeiti. Bet Dženi pabu
do; ji dar šypsojosi, dar buvo paskendu
si ,sapne; paskui sujudo.

— Kodėl tu apsirengei?
— Metasi

.— Liusjenai!. ..
Jis dirbtinai nusijuokė:
— Giujo gėrė už laimėjimą. Iš tikrų

jų . laimėjo ' vokiečiai. Tą dargi vaikai 
supranta. Tačiau geriant reikia meluo
ti. Dabar mes negeriame... Tu vakar 
buvai puiki mergaitė. Rodos, taip? O tu 
tetulė iš Amerikos. Mietuose... Aš ne 
persų sodininkas, o katinas. Tu gal ne
žinai; 'ką reiškia katinas? Polio Valeri 
žodžiais —L suteneris.

Ji nieko nesuprato; verkė; kabinosi į 
jo kojas.

— Tu turi ateiti vakare! Pažadėk 
man!

Kažkas jame nulūžo, paskutinis išdi
dumas, sielos švarumo likučiai. Jis pa
žiūrėjo į besimėtančius suglamžytus po
piergalius — blankiai violetinius tūks
tantinius banknotus. Mažiausia, dešimt 
tūkstančių... Įbrukęs pinigus į kelnių 
kišenę, jis abejingai tarė:

— Gerai, ateisiu. Gal ne šiandie, bet 
rytoj arba poryt.

Rytas buvo stebuklingas, giedras, šil
tas. Liusjenas pėsčias nuėjo iki Liuks
emburgo; žiūrinėjo medžių lapus, vari
nius, auksinius, gelsvus, — sunaikintos 
viešpatystės išbarstytas brangenybes. 
Parke vyko įprastinis gyvenimas. Ne
žiūrint .ankstybo laiko, motinos ir auk
les jau.buvo atstūmusios čia vežimėlius; 
mažyčiai žaidė vaiskiai rudame smėly; 
vaikai tvenkiny laidė žaislinius laiviu- 
kus. Rantje, atsargos valdininkai, šildy
damies saulėj, skaitė laikraščius. Laks
tė juodi, lyg nuvaksuoti, strazdai. Prie
šais Liusjeną stiebėsi Verleno galva; po
etas buvo panašus į seną fauną; mar
mure buvo juoda' pataka — Verlenas 
ašarojo; Liusjenas mašinališkai pakar
tojo eilėPaščio posmelį:. “Gyvenimas pa
prastas ir ramus...” Kodėl jam negali
ma? Paprastai ir ramiai... Stoti tar
nybon, valgyti sriubą, supti vaikus, atei
dinėti čia ... Šalimais postringavo:

(Bus daugiau)

Kongresmanas Fred A. Hartley iš New Jersey ne
kantriai varto laikrodi, kada unijistų delegacija už
klupo jį klausinėti apie jo nedraugingą nuotaiką link 
darbininku. Jisai, kartu su Taftų autorius negarbingo 
priešdarbininkiško Taft-Hartley biliavs, vis dėl to rado 
pakankamai laiko kalbėti New Orleans Vaizbos Buto 
(fabrikantu, bankieriu) pokylyje. Delegacijoje (iš 
kairės) A. A. O’Brien iš maisto darbininkų, Joseph 
Moledoux. iš marinihkų. August Harris iš laivakrovių 

unijų.

DETROITO ŽINIOS
Iš Pašalies Žiūrint

10-to LLD apskričio suva
žiavime, Detroite, buvo iškel
ti du gana svarbūs dalykai. 
Bet kad kokį konkretį tarimą 
tuose kalausimuose padaryti, 
tai—likosi be pasekmių.

Vienas iš jų, tai klasinė 
sąmone lietuvių ateivių jauno
sios gentkartės.

Buvo keli pareiškimai kas 
link jų kalbose, bet paties 
branduolio tai apskričio dele
gatai- nesumanė paimti.

Kiek žinoma, kol tėvai mo
ka duokles į LLD už vaikus, 
tol jie ten randasi, bet taip 
greit, kaip vaikai patys ant 
savo kojų atsistoja, taip 
greit jų nėra tarpe mūsų.

čia guli klausimas, kuris 
daugiau turėtų būti surištas su 
LDS. Ten randasi jau anglų 
kalba veikiančios kuopos, nu, 
tai, mano supratimu, literatū
ros klausimas kaip tik ir tik
tų tokioms LDS kuopoms riš
ti, ir čia turi • būti reikalas 
LLD centro7 valdybos užduo- 
čia, kad tą klausimą turėtų iš
rišti sekantis LDS suvažiavi
mas Cleveland, Ohio, liepos 
mėn.

Kitas dalykas, tai pasiunti
mas knygų.

Buvo net duotas Įnešimas, 
kad 1 O-tas apskritys praskin
tų kelią pradžiai, kad uždė
jus siuntimo knygų fondą. 
Bet tas Įnešimas likosi nepri
imtu, nes daugelis mano, kad 
tai darbas toks, tai Centro 
Valdybos. Galų gale priėmė 
Įnešimą, kad susižinoti su Cen
tru, ar yra kur galima kny
gas pasiųsti.

Tas pats klausimas kaip 
matytis, ir kilo LLD 15-tam 
apskrityje.

Kodėl to darbo nesuorgani
zuoti nacionaliu t maštabu? 
Manau, kad gal ir daugelis 
kuopų ir kituose apskričiuose 
tarpe savęs tą dalyką kelia, 
bet jis ir palieka ant vietos, o 
knygas siųsti tai vietas gali
ma surasti, tik tam reikia iš
laidoms apdpngimo kapitalo. 
O Pietinė Amerika jas galės 
gana gerai sunaudoti ir ačiū 
pasakys mums šiaurės ameri
konams.

Nu, ką ?
Atbalsiai LLD 10-to
Apskričio Suvažiavimo

Skaitytojai jau turėjo pro
gą praeitam Detroito skyriuj 
matyti turinį rezoliucijos prieš 
Mundt-Nixęn bilių.

Daugeliui gal išrodė, kad ji 
gal per žiauri, nurodanti, iš 
kur kilo ta mintis .dėl to bi- 
liaus ir galutinos jos pasek
mės.

Iki šiol sen. Homer Fergu
son dar nedavė jokio pareiški
mo tame dalyke, bet sen. Ar
thur Vandenberg prisiuntė 
laišką, kuriame jis išdėsto sa
vo nusistatymą, kuris duoda 
suprasti, kad jis yra linkęs 
priešintis prieš Mundt bilių.

A. Vandenberg sako savo

laiške : “Aš y sulaikau savo 
galutiną nuosprendį linkui bi
jaus iki jis bus raportuotas į 
Senatą per komisiją. Aš taip
gi esu giliai persitikrinęs, kad 
mūsų Bill of Rights nebandy
tų apginti tuos, kurie yra ran
dami kaltais teisme.

Taip lygiai aš esu giliai per
sitikrinęs, kad mes būtumėm 
labai atsargūs ir ncpanaudotu- 
mėm tam panašių suvaržymų, 
su kuriais prięitumėm prie 
pastovių suvaržymų, pasekmėj 
kurių būtų ‘Policijos Valsty
bė’.” ‘ x

Manau, kad kurie perskaitė
te anglišką tekstą tos rezoliu
cijos galėjote matyti, kad ta 
rezoliucija kaip tik ir nurodė 
tą pastovų suvaržymą, kuris 
galutinai gali privesti prie pa
dėjimo taip vadinamą “Police 
State.”

Ką pasakys “Racket Bust
er” II. Ferguson, tai nėra abe
jonės, kad iš jo nieko gal ge
ro nebus, nes jis savo sukčius 
kolegas senatorius moka dai
liai apglostyti, nutyli apie, to
kį sen. Brewster (rep.) ir Tho
mas (dem.), kuriuos net dau- 
gealis kolumnistų per spaudą 
pastoviai atakuoja už sukty
bes ir kyšių ėmimus arba spe
kuliaciją.

Kada Ferguson tyrinėjo ra- 
ketierius Detroite, tai jų dau
giau dar priviso.

J. Danta.

Iš naujo prasidėjo teismas 
dviejų daktarų, kaltinamų 
dėl aborcijos, nuo kurios mi
rė Jane Ward, turtingų tėvų 
duktė.
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Harrison - Kearny, N. J
Iš LLD 136 Kp. Susirinkimo

Pagal nutarimą susirinkimas 
atsibuvo birželio 5-tos dienos, 
šeštadienio, vakare, ir turite 
visi kuopos nariai žinoti, kad 
nuo dabar susirinkimai įvyks 
kiekvieno mėnesio pirmo šeš
tadienio vakare.

Apart paprastų kuopos rei
kalui prieita prie piknikų rei
kalų. Antros Apskrities pik
niko reikalais, kuris įvyko ant 
rytojaus, viskas susitvarkyta 
ir prirengta į pikniką.

Toliaus prieita ir prie Lais
vės pikniko. Kadangi šiame 
susirinkime buvo ir Jonas De
gutis — kapitonas busų ren
gimo į piknikus; tokiu būdu 
buvo pakeltas klausimas, ar 
nebūtų galima surengti busą 
ir šiemet į Laisvės pikniką, 
kuris įvyks liepos 4 d., Mas- 
pethe, Klaščiaus parke.

Po apkalbėjimų nutarta bu
są surengti, jeigu bus galima. | 
Ant vietos tapo užklaustas Jo- ■ 
nas Degutis, ką jis mano? De
gutis storai pabrėžė: Aš per
nai surengiau, apsiimu sureng
ti ir šiemet, tik aš reikalauju 
kuopos narių kooperacijos bei 
pritarimo, kaip kad sužinosite, 
kad busas jau paimtas ir bi
lietai padaryti, tai kad nerei
kėtų po stubas jūs ieškoti,’ bet 
ateikite, nusipirkite buso ti
kietus patys ir kitiems pasiūly
kite, o ir aš patsai darbuo- 
siuosi, kiek galėsiu.

Na, ir Jonas Degutis dar
buojasi, nes sužinojau, kad 
busas jau paimtąs su 40 sė
dynių ir tikietai jau padaryti,

kurių kaina į pikniką ir atgal 
$1.40.

Tikietus galite gauti pas pa
tį kapitoną Degutį, 21 John 
St., Kearny, N. J.; J. Marcin
kevičių, 111 John St., Harri
son, ir pas P. Maršoną4 21 Da
vis St., Harrison, N. J.*

Busas ateis 10:30 vai. prieš 
piet ir apsistos ant kampo 4th 
ir Davis Sts., Harrison, z N. J. 
Prašome visų, kurie manote 
važiuoti, nesivėluokite, įsigy
kite tikietus kuogreičiausia, 
nes busas tik vienas bus, to
kiu būdu, pavėlavę tikietų ga
lite jau negauti.

J. Marcinkevičius ir P. 
M arson as apsiėmė kapitonui 
Degučiui pagelbėti.

Tad nepamirškite: 4th ir 
Davis Sts., Harrison, N. J. 
Busas čia bus 10:30 ir iš čia 
išeis į Laisvės pikniką gal dar 
p r kėš 12-tą valandą.

V. Žilinskas.

Jacksonville, Fla.
Birželio 11 “The Florida 

Times Union” paduoda žinią, 
kad Jacksonvillės gyventoja 
panelė Anna Catanese, 19 me
tų, viešėjo ir darbavosi pas sa
vo tetą Bridgeport, Pa.

Ją įsivadino į savo mašiną 
tūlas jaunuolis Mario. Gain- 
nano. Vėliau panelė rasta 
upelyje negyva, netoli Norris
town, Pa.

Norristown policija surado 
ir areštavo tą vyruką, patalpi
no į daboklę be parankos. Be 
abejo, panelė bėgo nuo saviš
kės saulutės į Pennsylvanijos 
pavėsį, kur žuvo nuo niekšo 
rankos. V. J. Stankus.

IDEALIŠKA VIETA
V AKACIJOMS

Geram poilsiui praleiskite savo vakacijas ant 
moderniškos farmos, su visais patogumais, aukš
tai ant kalno, 2į valandų iš New York miesto.

KAINA $35 I SAVAITĘ
Puikiausias valgis, didelis, oringas kambarys, 

arti maudynių.

Mrs. Nellie Dauenhauer
R.F.D. 1, Box 325, z Stone Ridge, N. Y.

Telefonas High Falls 3185
Kelrodis: Short line bus iš Dixie Hotel, 8th Ave. 

ir W. 42nd St. Išlipkite Rosendale. Arba imkite 
laivą nuo W. 42nd St. ir išlipkite Kingston Point.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

1113 Mt. Venion SL 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

RONKONKOMA
8631

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

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir, už prieinamą kalną.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
- 1 Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. - ' BROOKLYN, J

d%25c5%25abonaf.su


IŠ FLORIDOS PADANGES KRISLAI
Kaip Šaudomi Negrai

Per visą savo amžių netu
rėjau tokio ginklo, su ku
riuo šaudomi žvėrys ar žmo
nės. Vieną kartą nusipirkau 
zuikiam-fazanam šaudyt šau
tuvą ir tą patį atidaviau sa
vam barberini. Neturėjau nei 
tokio įnagio, su kuriuomi gali
ma būtų sužalot ar apsigint 
nuo užpuoliko. Tačiau kapi
talo būdavo kišenėje kartais 
iki tūkstančio dolerių. Ge- 
riausis ginklas tai nesigirt ir 
nelandžiot kur nereikia, da
bot namus ir padoriai gyvent, 
tai nei plaukas nuo galvos ne
kris.

Gyvenant ir važinėjant po 
plačiąją saulėtos Floridos 
valstiją tiktai pas ūkininkus 
pastebėjau pusiau aprūdiju
sius šautuvus. Bet jiems tai 
tikrai reikalingi šioki toki 
ginklai, nes kartais pasitaiko 
visoki svieto padaužos perė
jūnai ir šarlatanai, nuo kurių 
nejuokais reikalingas apsigy
nimo ginklas.

Pas' miestiečius nepastebė- Į riją išgarbinant “didvyrius,“ 
jau, kad kas turėtų šaudo- • o priedui ir fotografijas su 
muosius ginklus. Tačiau ma-1 tuo langu įdėjo. Visi čia gi
no buvo apsivilta. Gyvenant mę baltieji “krekeriai” džiau- 
viename didjniestyj, štai kokių j gėsi nukotę beginklį negrą,- 
buvo pora šiurpulingų trage- j Pareigūnam užteko tokio pa- 
dijų. Vienas baltasis darbi- aiškinimo, kad buvo vagis, ku- 
ninkas dienos laiku parvaira-i ris nieko nepavogė.
vo savo seną dusulingą for- Bet kiti baltieji ir su žmo- 
duką namo ir čia pat pastebė- niškais -jausmais “krekeriai” 
jo išeinant iš jo sukrypusio po Sekretu visai kitokią isto- 
namuko jauną negrą. Bal-iriją išsiplepėjo, būtent, ta 
tasis krykas (creek*), kaip čia baliuke ir negrukas turėdavo
juos lietuviai vadina kreke
riais, griebė už šautuvo ir be 
be jokios pastabos paleido šū
vį į negrą. Kulka pervėrė 
galva, net smegenys ištiško.

Pašaukta policija ir. ambu- 
lansas, padaryta krata pas

:;J. J. Kaškiaučius, M. D.|
• J 530 Summer Avenue, £
• • Newark 4, N. J. g
•• HUmboldt 2-7964 į
• a -r. -.y. -y. —Z— ——t—W W V V V V V V T T V V V V V V V V V W W

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeĮ Virginia 7-4499

reikalus. . .
Tokių ir tam panašių atsi- 

; tikimų pasitaiko gana daug, 
i tačiau negrų teisės dar yra 
labai siauros. Tegul tiktai 
baltas baltą prašautų, maty
tumėt, kiek tų areštų ir teis- 

I mų būtų. Na, O, sakysime, 
jeigu negras baltąjį nušautų, 

■ ar pašautų, tikiu, kad visa 
Į Florida apvirstų ir visą negrų 
pakaleniją >su šaknim išrautų 
ir sudegintų, kad nei pėdsakų 
neliktų. V. J. Stankus.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

f

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinama atlyginimą.

Moderniškai Įrengtos Koplyčios 

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

Tel. MArket 2-5172

8-— -------- ------------------------ ----- —  -------------------------1

August Gustas |
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
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, 
( ko jūs -reikalausite. n

Specialistai Pritaikymui n
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

* Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNlUOTAS GRABORIUS
H Telefonuokite dieną ar nakt| n

EVergreen 7-4774

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

• • •Du kambariai šermenim, didelis puikiai jrdostas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

jau negyvą 22 metų veteraną 
negrą, rasta kišenėj senas In- 
gersol laikrodėlis, kuris senais 
laikais parsiduodavo po 98 
centus, bet ir tas, menama, 
buvo jo nuosavybė. Jokių ki
tokių tyrinėjimų nei klausinė
jimų nebuvo. Apie žmogžu
dišką atsakomybę nei kalbos 
nebuvo. O baltasis “kreke
ris” sau ramiai ir šaltai di
džiavosi, kad negrą pasiuntė 
pas Abraomą.

Antra tragedija buvo nak
ties laiku. Moteris iš miego 
pabudusi pastebėjo, kad šalę 
jos lovos sėdi jaunas 20 metų 
negras, tatai ji ne savo balsu 
sucypė, suklykė. Negras smu
ko pro langą, tačiau jos vy
ras,'baltasis “krekeris”, įpuo
lė iš kito šalimo kambario ir 
paleido šūvį iš raitelio. Ne
gras krito antroj pusėj lango. 
Iš antros stubos atbėgo “kre
kerio” švogeris su revolveriu 
ir tuoj čia pat į negro kūną 
suvarė visas-šešias kulkas. Ant 
rytojaus buvp daug alaso. Vie
tos dienraštis parašė ilgą isto-

Toronto, Canada

—unijinis derybų komitetas randasi už. durų.” 
“Mes vely paskubėkime išgauti drausmę (injunction)

Sugrįžęs iš Montreal o, Ban
gos choras sekantį šeštadienį 
turėjo koncertą. Paskui, pir
madienį, turėjo susirinkimą, 
su kuriuo užbaigė šio sezono 
veiklą.

Susirinkime buvo išduoti ra- 
! portai, kurie parodė, kięk kul- 
| tūrinio darbo Bangos choras 
i atliko. Jis turėjo keletą di- 
I dėlių koncertų, perstatė dide- 
I lę operetę Tamylą ir turėjo 
keletą mažesnių parengimų. 
Choristai rinkosi sykį į savai
tę. o kartais ir po du sykiu. 
Solistės ir kiti turėjo dar savo 
pamokas atskirai. Tas paro
do, kiek darbo įdėjo choro 

i nariai dėl palinksminimo savo 
i tautiečiu. Į

Susirinkime Bangos choras 
; nutarė tęsti savo darbą toliau, 
i kai tik bus galima veikti, sve- 
j tainėse, tai yra, kai tik oras 
latvės. Už tai iš anksto išrin- 
> ko valdybą sekančiam sezonui, 
i Senoji1 valdyba, kurią sudarė 
pirmininkas Ch. Degutis, se
kretorė Stela Gebinet ir finan
sų raštininkas M. Degutis, ve
dė choro reikalus labai gerai, 
bėt įtemptas darbas nuvargi
no. Todėl sekančiam sezonui 
buvo išrinktas naujas pirmi
ninkas — J. Valūnas ir nauja 
sekretorė — Ida Strazevičiū- 
tė. Finansų sekretorium pa
siliko M. Degutis. Taipgi pa
siliko senas vicepirmininkas 
J. Bernatavičius.

Dainų komisijon įeina F. 
Laurusevičius ir M. Degutis. 
Tai du geriausi muzikos ko
pijuotojai.

Gaidų tvarkytojum išrinktas 
Ch. Morkūnas.

Parengimų komisija pasili
ko ta pati: F. Dagienė, Artu
ras Kaptainis, Renė Pažėrai
tė ir Ida Strazevičiūtė.

Susirinkime buvo nutarta, 
kad pradedant sezoną atsi
kreipti į dainą mylinčius tau
tiečius, čia gimusius, seniau 
ir dabar atvykusius, kad su
stiprinti Bangos chorą, padi
dinti jį.

Bangos choras taria širdin
gą ačiū visiem rėmėjam, ku
rie lankėtės į jo parengimus, 
kurie pagelbėjot finansiniai, 
arba kaip kitaip padėjote cho
rui jo darbuose...

Galimas daiktas, kad Ban
gos choras1 turės bent vieną 
vasarinį parengimą. Nepa
tingėkit atsilankyti, kada pa
matysite pranešimą. Tuomi 
prisidėsit prie jo darbų kitą 
sezoną.

Už vis didžiausia padėka 
nuo Bangoj choro eina Sūnų 
ir Dukterų Draugijos pirmai' 
kuopai, kurios svetainėje cho
ras darė susirinkimus ir pamo
kas. Ši draugija yra verta 
visų lietuvių paramos. Ji daug 
padeda jų kultūriniame vei
kime. Kiekvienas mylįs bro
liškumą ir kultūrą turėtų būti 
jos nariu.

A. Ylienė, Koresp.

Metuchen, N. J. — čia 
pastatytas $10,000,000 For
do auto, fabrikas.

Ginčas dėl Maisto įvežimo 
Jeruzalės Žydams

Jeruzalė. — 46 auto-sunk- 
yežimiai iš Tel Avivo įga
beno žydams miltų ir kitų 
maisto produktų į Jeruzalės 
senamiestį. Arabai užprote
stavo, kad tie reikmenys į- 
vežti be Jungtinių Tautų 
komisijos inspekcijos; tai 
esą paliaubų sąlygų laužy
mas.

Izraeliaus vyriausybė su
tiko toliau leisti Jungtinių 
Tautų pasiuntiniams-tėmy- 
tojams peržiūrėti įgabena
mus dalykus.

PRANEŠIMAI
HAMTRAMCK, MICH.

,LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 
birželio 20 d., 11 vai. ryto, 3014 Ye- 
mans. Visi nariai būkite laiku, nes 
yra daug reikalų aptarti. Atsiveski
te ir naujų narių.—Sckr. (140-141)

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. rengia pikniką 27 d. 

birželio, pas S. Kuržinską, sode. 
Pradžia nuo pietų ir tęsis iki vėlai 
vakaro. Mūsų kuopai prisieina ga
na tankiai susidurti su visokiomis 
aukomis ir jau iždas ištuštėjo, dėlto 
mes ir rengiame šį pikniką, kad su
tikus mūsų išlaidas. Vieta visiems 

gerai žinoma ir privažiavimas ne
blogas. Turėsime skanių valgymų ir 
gėrimų. Linksmai praleisime laiką. 
— Komisija. (141-142)

ROCHESTER, N. Y.
Gedemino Dr-stės metinis pikni

kas įvyks birželio 19 d., savoje sa
lėje, 575 Joseph Ave. Visi Gedemino 
Dr-stės nariai privalo dalyvauti, 
nes vistiek turės užsimokėti 50c, 
kad ir neateis. Kviečiami visi vieti
niai lietuviai dalyvauti ii' draugus 
atsivesti. Bus skanių valgių, saldžių 
gėrimų ir gera muziga, visi galės 
pasišokti ir pasilinksminti. Pradžia 
1-mą vai. dieną. — Kviečia Kom.

(141-142)

SHENANDOAH, PA.
Dienraščio Laisvės paramai pikni

kas įvyks 1 d. rugpjūčio (Aug.) Bus 
Brandonville, Pa. Fire Co. Grove. 
Visos apylinkes organizacijų prašo
me tą dieną nieko nerengti ir kvie
čiame jų narius dalyvauti šiame 
piknike. Patariame apylinkės mies- 
touse organizuotis į grupes ir maši
nom atvykti į šį pikniką. Visi rū
pinkimės, kad- piknikas pavyktų, 
kad suteiktume reikalingos paramos 
savo dienraščiui. — Rengėjai.

(141-142)

HARRISON-KEARNY, N. J.
Busas į Laisvės pikniką, kuris 

įvyks liepos 4 d., Brooklync, išeis 
nuo 4th St. ir Davis St., Harrisone. 
Busas čia bus kaip 10:30 v. ryto; 
buso tikieto kaina .$1.40. Tikietus 
gaukite pas sekamus draugus: Jo
nas Degutis, 21 John St., Kearny, 
N. J., J. Marcinkevičius, 111 John 
St., Kearny, N. J. ir P. Maršonis, 
21 Davis St., Harrison, N. J. Pra
šome nesivėluoti, nes busas tik vie
nas išeis. — Kom. (141-142)

PHILADELPHIA, PA.
Į Laisvės pikniką, kuris įvyks 4 

d. liepos, Brooklyne vyksta busas, 
užsiregistruoti galima pas: P. Pilė
ną, 538 No. 12th St., M. šapranaus- 
kienę, 1227 No. 11th St/, A. Galkus, 
1127 Green St. Taipgi galite kreip
tis pas’ Šmitienę, Siaulinskienę ir 
Budzinską. Kelionė į abi pusi $3.50.
— Kom. (141-142)

DETROIT, MICH.
Kad būtų visiems žinoma, tai 

šiuomi pranešame visiems LDD 52 
kp. nariams, kad dėl priežasties va
saros, susirinkimo laikas likosi pa
keistas. Sekantis susirinkimas įvyks 
birželio 18 d., 7:30 v. v., Draugijų 
Salėje, 4097 Porter. ,— Valdyba.

(141-142)

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

paniją pavesti generolui Fran
co.

Dabar aišku,.kodėl Francūzi- 
jos valdžia taip stojo už “nesi
kišimą į Ispanijos vidaus”, rei
kalus, kai Hitlerio ir Mussoli- 
nio ginklai ir armijos traukė 
Ispanijon triuškinti respubliką.

Nuo liepos 1 dienos^ New 
Yorko žmonės turės mokėti 10 
centų, vietoj 5 centų, už važi
nėjimą traukiniais. ' Taip pa
tvarkė miesto majoras.

Prieš šitą-apkrovimą mokes
čiais paskelbė kovą Amerikos 
Darbo Partija. Ji reikalauja, 
kad fėro kėlimo klausimas bū
tų leistas žmonėms 'balsuoti. 
Tam tikslui liepos 1 dieną bus 
pradėtas parašų rinkimas.

Reikia priversti miesto val
džią fėro klausimą leisti refe-, 
rendūmu balsuoti.

Lai nebus tokio piliečio, to
kio balsuotojo, kuris atsisakytų 
pasirašyti tą peticiją. Tai pas
kutinė proga 'apsiginti nuo pa
kėlimo fėro!

Minneapolis. — Minneso- 
tos Progresyvių Demokratų 
Farmerių- Darbininkų kon
ferencija užgyre Henry 
Wallace’u kaip kandidatą į 
prezidentus.

Lynn, Mass.
NEPAPRASTAS VAKARAS
Subatoj, birželio 5 d., mus 

atlankė So. Bostono grupė va
dovystėj K. Kinderio ir davė 
labai gražų koncertą. Pirmas 
Leonardas Yenusha išpildė du 
lietuviškus muzikos kūrinius- 
piano solo, gražiai išėjo.

Antras Sally Sinkus ir V. 
Bogasevicz Lynu dainavo gra
žiai “Kada Noriu Verkiu” ir 
“Motule Mano.” Lillian Ye- 
nushytė gražiai sugrojo smui- 
kos solo. Rapolas Aidonis, 
So. Bostono, šuniniai sugraji- 
no porą lietuviškų dainų. -Em
ma -šukštoris ir Anna Startis, 
Lynno, sudainavo “Kareivio 
Kapas” ir “Oi Gaila, Gailė
jaus.” Steve Valkavičius iš 
Dorchester, Mass., ir Julia 
Bartusevičiūtė labai gražiai 
dainavo duetus. Aldona La- 
lis jiems akompanavo. Pra
nas Kriaučiūnas ant saxofo- 
no ir Alice Plevokas armoni
kos gražiai grojo duetus, 
žmonės juos pamilo, nenorė
jo leist nuo estrados. Stevis 
Valkavičius sudainavo solo 
“Ko Nuliūdai Giružėle” ir 
“Lietuva Brangi šalelė,” Kin- 
deris akompanavo. Valkavi
čius turi stiprų balsą ir jis jį 
gerai valdo, žmonėms patiko 
jo dainavimas. Mary ir Alice 
Plevokiūtės sugrojo smuiko 
ir flute minueta in G, labai 
švelniai. Arnold Plevokas pa
grojo armonika solo lietuvišką 
marša ir “Ji Man Per Riebi.” 
Julia Bartusevičiūtė ir Steve 
Valkavičius sudainavo apie 
tris duetus, labai gražiai ba- 
lansavosi jų balsai.

Master ceremonijų buvo 
Alexandras J. Akulevičius, 
čia augęs jaunuolis, labai ge
rai lietuviškai kalbėjo persta- 
tydamas artistus. Gaspadoriai 
buvo Mikas Sinkevičius ir Jo
nas Karsokas. Lynniškiai il
gai šio smagaus vakaro nepa
mirš.

Staiga mirė ,Petras Pavilio
nis, klubo pirmininkas. Visi 
lynniškiai yra labai nuliūdę 
netekę malonaus draugo ir ge
ro veikėjo. Jį palaidojo pane- 
dėlį, birž 7, Brockton, .Mass., 
Kalvarijos kapuosna^ Paliko 
nuliūdime sūnų, dukterį ir 
žentą. Jis paėjo iš Lietuvos 
Vabalninku kaimo, Biržų ap
skričio. Ilsėkis, Petrai, šioj 
svečių žemelėj, mes ilg&i ta
vęs nepamiršim1!

Lynno Klubo dabar pasiliks 
vadu p. Aleksa.

Klubas orgąnižuoja jaunimo 
dainos ir muzikos ratelį, taip 
kad galėtų tie, kurie myli 
dainuot ar grajyt, pasimokyt* 
fe. Kinderis sutiko pamokyt.

A. D.

HELP WANTED—FEMALE HELF WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS .REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS - MOTERYS
PATYRUSIOS — REIKIA TUOJAU

Siuvimui ant reguliarių mašinų—prosyti, apsiūti padelkas ir guzikam kilpas.
Ikarpuotl ir padaryti i-iūles. Aplenkimui ir rankom siuvimui.

. PRIE MISSES IR JAUNŲ MERGINŲ SUKNELIŲ '
5 DIENŲ SAVAITE APSKRITŲ METŲ DARBAS

Geros darbo sąlygos. Nauja Dirbtuve
Kreipkitės ,

THE RUTLEY MFG. CORP.
1626 CEDAR AVENUE, SCRANTON, PA.

(144)

Motina Nunuodijus Dukterį, 
Nužudžius Savo Vyrą

Cincinnati, Ohio. — Ta
po areštuota Mary Clay 
Watts, 43 metų, kaltinama, 
kad ji per kelis mėnesius 
palaipsniui nuodijo savo 
dukterį Barbarą Ann, 11 
metų, iki mergaitė mirė. Į- 
tariama, kad Mary Clay 
mažu-pamažu nunuodijo ir 
savo vyrą pirm ketverto 
metų. Miestinis daktaras į- 
sakė' atkasti ir ištirti jo la
voną. <

Vyras paliko $25,000 tur
to; bet teismas nusprendė 
palaikyti mergaitei $11,400 
iš to turto.

Amerikonai Aiškina Vaka
rinę Vokietijos Valstybę

Frankfurt, Vokietija. — 
Kariniai amerikonų ir ang
lų gubernatoriai aiškino vo
kiečiams vakarinių provin
cijų ministrams pirminin- 
ninkams, kaip bus įkurta 
vakarinės Vokietijos valsty
bė, atskirai nuo Sovietų ■ 
kontroliuojamos rytinės Vo-; 
kieti jos, ir kaip valdysis ta j 
vakarinė valstybė. Anglai- 
amerikonai žadėjo vokie
čiams “plačią” vietinę savi
valdybę.

San Francisco. — Mirė 
rašytoja Gertrude Ather
ton, 90 metų amžiaus.

------  - - - -     ■ - ■ — . -  
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LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

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

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

Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišinimas bei parfi. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

I
LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

i; Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina
i; pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, kad visados bus patenkinti

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

< Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ . J

459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)--.Trečia., Birž. 16, 1948

OPERATORĖS
Patyrusios

Prie Wilcox Gibbs Mašinos 
NUOLATINIS DARBAS.

GERA ALGA.
HOWLIT MFG. CO.

252 MARION ST, BROOKLYN
(141) 

------------- -------- - ------ ----- --------- ,, .

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MISCELLANEOUS and 
Ornamental Iron Detailer

An Excellent Position is available tor a 
thoroughly experienced Miscellaneous and or- 
namenial ihon detailer.

The person we are seeking should have 
bad it long term, practical and diversified 
experience on the board, and should have 
such a broad knowltxige of the subject as 
would enable him to work without atiber- 
vision. The position Is in New Jersey with 
a highly reputable Company which can offer 
the successful applicant a permanent con
nection under highly favorable terms.

Address us in confidence

ELIZABETH IRON WORKS
P. O. Box 360 

Elizabeth, N. J.
».......-

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

AUDĖJAI
prie vienos šaudyklės Jaųuards

ANTRAM ŠIFTUI
Nuo 3:30 iki 12 P. M.

Taipgi
TWISTER

susipažinę su Jaouard .Įrengimais 
GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS*

Kreipkitės Vicntik patyrę

FAIRHURST
JAQUARD MILL

. 543 EAST 18TH STREET,
PATERSON, N. J.

(142)

SENATO TARIMAS DĖL 
PREKYBOS

Washington. — Senatas 
nutarė duoti valdžiai teisę 
per vienus metus daryti 
prekybos sutartis su kitais 
kraštais su muitų nuolai- 
dais iš abiejų pusių.
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Jūsų Nesuvilsime!”

Lietuvių Literatūros Draugijos 1-ma Kuopa 
Turės Savo Stalą Laisvės Piknike

I
I

SR

i

Atidėjo Garsiakalbio 2,000 Marininkų Demonstravo 
Bylą 2 Savaitėms Prieš Draudimą Streikuoti

Policijos Departmento 
vokatui prašant, teisėjas II ar-1 
ry G. Andrews atidėjo garsia- - 
kalbio drausmės bylą dviem ; 
savaitėm.

Areštuotųjų už vartojimą 
garsiakalbio patarėjas Paul 
Ross reikalavo, kad teisėjas 
patvarkytų leisti garsiakalbius' 
vartoti iki bus išspręsta byla. 
Ross pamatavo tuomi, kad vy- 
riausis teismas nusprendė, jog lės, 316 W. 1.7th St., iki galo 
naudojimas gdrsiakalbių poli-1 Broadway ii* čia maršavo pir- 
tiniams mitingams gatvėse yra i myn ii* 

. - teisėtas, o drausmė būtu var
žymu žodžio laisvės. Tačiau 
Andrews neleido.

Sunkvežimio su 
biu savininkas ir 11 kalbėto
jų buvo pašaukti ,į teismą kal
bant prie republikonų 
mokratų nacionalių 
praėjusį ketvirtadienį, 
tui prieš Mundt bilių. 
kaltina drumstime 
per stipriais garsais.

Viena linija mar- 
šaukia “Truman 

” o kita, maršu o- 
‘ į janti pro šalį į priešingą pu- 

I sę, atsiliepia “No Work.” Reiš
kiant, jog Trumanas savo 
drausme neatliks darbo. Lai- 

■ vai negalės veikti be mariuin- 
kų rankos.

Streikas buvo nusitarta 
pradėti naktį iš antradienio į 
trečiadienį. Kokios tos draus
mės pasėkos, kaip didžiuma 

atgal per ilgą laiką • marininkų į tai bus atsiliepę, 
prie American Merchant Ma-Į dalinai matėme marininkų de
fine Institute, savininkų orga-1 monstracijoje ir daugiau apie 
nizacijos centro, šaukdami i tai paaiškės už dienos kitos, 

garsi ak a 1 -1------------------------------------- —----- ----------------------------—.—•— -----

Pieno Kainų Kėlimas 
Nepadės Partneriams

ad- j Du tūkstančiai marininkų | obalsius.
i buvo susirinkę priešais laivų Į šuojančių
savininkių kompanijų centrą! Injunction,

•Bowling Green, New Yorke, 
praėjusį pirmadienį protestu o-

prezidento Trumano
;išką drausmę strei- 

injunction.” |

ii prieš
• streiklau
. knoti — prieš

M arini n kai
National Maritime Unijos sa-

atmaršavo nuo

Taip sako Brooklyno Lietu
vių Kalbos Mokyklėlės mokiniai 
ir valdyba.

Dėl ko jie nusivylę? Dėl to, 
kad po ilgo ir sunkaus darbo 
mokinantis suvaidinti veikai iu- 
ką-komediją “Meilė — visų li
gų gydytoja,” apie pora savai
čių atgal sužinota, kad su vai
dinimu ar koncertine programa 
mūsų Kultūriniame Centre, dėl 
tam tikrų leidimų nebuvimo, 
negalėsime 'pasirodyti.

Kartu su vaidinimu buvo 
matyti ruošti ir šokius,
kiams visi leidimai' yra. Ir dėl 
to mokyklėlė ir praneša visuo
menei, kad šokiai tikrai bus ir 
bent tuomi publika nebus su- 
vilta.

Galimas daiktas, kad bus dar 
ir kokių pamarginimų, bet tai 
priklausys nuo salėje esančių 
aplinkybių ir dėl to neskelbia
ma, kokie tie pamarginimai ga
lės būti.

Bet šokiai bus:
Sekmadienį, birželio 20 die

ną, Liberty Auditorijoj; 110-06 
Atlantic ' Ave., Richmond Hill.,

Praėjusiame susirinkime, 
įvykusiame birželio 10-tą, 1- 
ma kuopa nutarė turėti savo, 
stalą dienraščio Laisvės pik
nike liepos (July) 4 d. Stalą 
parūpinti ii* prirengti užkan
džių ir gėrimo komisijon iš
rinkti L. Nekvidavičia, K. Ru- 
šinskienė, K. šolomskienė, G.

DU
ŠO-

IŠ LIAUDIES TEATRO SUSIRINKIMO

spaudoje 
Farmers 

Ed Yoe-

ir de
ki ubų 

protes- 
Juos

ramybės

BUVUSI NUŽUDYTA
Pomirtiniame skrodime 

statyta, kad Helen Mack, 38 
; metų, buvo nužudyta, kraujas 

užliejęs smegenis nuo smūgio 
galvon. Policijos rekordai ro
dą, kad jinai buvusi du kartus 
teista už prostituciją. Namuo
se, 491 Dean St., Brooklyne, 
kur ji sakydavosi gyvenanti; 

' gyventojai jos nematę per 10 
metų.

Jos kūną rado Hudson upė
je paskandintą, su pririšta 
metaline sunkmena, kad neiš
kiltų į viršų. Tačiau 
Įėjo nuslėpti.

nu-

nega-

vienaSignalų padavėjas 
Long Island traukinį įleido į 
Jamaica ne tam skirtomis tre- 
kėmis. Dėl to 43 kiti trau
kiniai turėjo pavėluoti po 
sėtką iki 25 minutų.

d e-

Tiktai Maža Pradžia
Reikia pripažinti, kad per- Į 

eito šeštadienio susirinkimas 
Kultūriniame Centre neišėjo 
taip, kaip reikėjo. Tiesa, bu
vo susirinkęs būrelis vyrų ir 
moterų, bet kai prisiėjo suor
ganizuoti bolininkus į grupes 

t bei. tymus, buvo įvairiausių 
nuomonių. Daugelis nori bolę 
lošti, bet nenori priklausyti 
grupei.

O visgi, gerai padiskusavus,' 
dvi grupės i
Bet kadangi abu tymai suside- į 
da iš žmonių, 
įvairiose miesto dalyse, 
jiems nesuteikti nė pavadini
mai. Palikta išbandymui. Po 
vienos kitos sesijos, atsiradus 
daugiau norinčių priklausyti, 
gal bus galima grupes taip 
paskirstyti, jog grupės susi- 

* dės iš lošėjų, gyvenančių 
noje miesto dalyje.

Reikia taipgi tikėtis, 
pradžią turint, daugiau 
pių susiorganizuos, žinoma, 
visi laukia rudens. Sako, va
sarą per šilta bus bole lošti.

Iki šiol

Birželio 5 d., šeštadienį po 
’ piet. Liberty Auditorijoj ivy-' 
I ko Liaudies Teatro ’ susirinki- 
mąs. Nors narių mažai teat- 
silankė, bet vistik susirinkimas 
įvyko, nes buvo gana svarbių 
reikalų aptarti.

Pirmiausia buvo išduotas 
; veikalo “Pergalė” perstatymo 
raportas. Paskui kalbėta apie 
šio veikalo suvaidinimą* kito
se lietuvių kolonijose. Nu
tarta šiuo reikalu kreiptis į 
Lietuvių Meno Sąjungos 3-čią 
apskritį, kuri tarpininkautų 
veikalo “Pergalės” maršruto 
įvykdinime. Taip pat buvo 
visų išreikštas noras perstaty- 

j ti antru kaitų dramą “Perga
lė” rudens sezono atidarymo 

1 proga mūsų naujajame namo 
Liberty Auditorium.

Veikalų rinkimo komisijos 
nutarta nerinkti; pati valdyba 
parinks veikalus, tinkamus 

; vaidybai. Be to, nutarta ieš
koti naujo veikalo, kuris būtų 

įgalima susimokinti vaidinti 
[šių metų pabaigoje.

Kalbėta apie naujojo namo 
scenos dekoracijas, kurias rei
kia taisyti ir dar naujų pri- 

■ rengti, kad viskas būtų tvar
koje, pradedant rudens sezo
no atidarymą, šiuo reikalu 
pasižadėjo kalbėti Board Di-

ir kitokių smulkių 
Todėl nutarta šiuo 
atsišaukti i Liaudies 
mylėtojus, per

ant 
sta
ba
re i- 
Te-

mūsų

Mes" teisingai informavome 
visuomenę, jog planuojamasis 
liepos pirmai naujas pakėlimas 
pieno kainų nepadės farme- 
riams. Tas buvo aišku iš to, 
kad tokio pakėlimo pareikala
vo pienu prekiaujančios kom
panijos. Mes dar niekad ne- 
matėme tokio nuotikio, kad 
kompanijos rūpintųsi vartoto
ju ar farmeriu. Jeigu kom
panijos ko reikalauja, tai rei
kalauja savo naudai.

šiomis dienomis 
paskelbtas Eastern 
Unijos prezidento
mans pareiškimas tą patvirti
no. Yoemans, pažymėdamas, 
kad kiękis suvartojamo pieno 
mažėja, sakė:

“Tas mažėjimas vartojimo 
pieno, jeigu tęsis toliau, at
ims pelną iš pieno farmeriu. 
Tas pienas, kurį farmeriai 
parduoda kitiems tikslams, ne 
vartojimui šviežiu pienu, yra 
iš farmerio superkamas paga
minimo kainomis ar pigiau. 
Aukščiau kėlimas kainų var
totojui dar daugiau sumažins 
pieno suvartojimą, kadangi 
vartotojai pieno pirkimuisi 
nebeturi to ištekliaus, kokį 
turėjo prieš dvejus ar trejus 
metus.”

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Įžanga (su taksais) 75c.
Šokiams gros Jurgio Kazake

vičiaus orkestrą.
Visuomenė, kviečiama iš pla

čios apylinkės dalyvauti- šokiuo
se ir pakelti nusivylusiai mo
kyklėlei ūpą, taipgi suteikti fi
nansinės paramos.

V eiksnys.

Diržuvaitis ir A. Bimba.
Narių į praėjusį susirinkimą 

atsilankė nedaug. Nežinia, 
kodėl šios kuopos draugai ne
kreipia daugiau domės į lan
kymą susirinkimų. Na, jeigu 
pradėsime visi taip daryti, ro
kuoti nesvarbiu dalyvavimą 
LLD ar kitoje kokioje organi
zacijoje? Tada nebūtų LLD, 
nei LDS, nei meno, nei kitų.

Mes, tiesa, turime daug or
ganizacijų, daugelyje jų pri
klausome. Tačiau jos visos 
reikalingos skirtingiems tiks
lams atlikti taip, kaip ūkinin
kui reikalingos visos mašinos. 
Todėl privalome būti susirin
kimuose ir duokles užsimokė
ti pradžioje metų,'nelaukti pa
baigos metų.

Man dažnai prisieina paste
bėti draugų ir artimų drau
gų, kurie paprašyti duoklės 
mokėti ranka numoja iy dar 
susiraukęs piktai pažiūri, po 
to atsako: dar yra laiko, už
simokėsiu.

D. M. šolomskas, LLD Cen
tro sekretorius, savo raštiška
me raporte apie kuopų stovį 
pažymėjo, kas būtų su išleidi
mu žurnalo šviesos ir knygos. 
Jeigu visi nariai pabaigoje

Klein Balsuos Prieš 
Militarišką Draftą

Newyorkietis kongresmanas 
i Arthur Klein, demokratas, 
i atstovaująs darbiniu kiškąsusiorganizavo, in H,™; OHOLin_lNew Yorko East Side, pasisa
kė Amerikos Darbo Partijos 
vadams, jog jis ne tiktai bal
suos, bet ir kovos prieš drafto 
bilių, dabar svarstoma kon
grese.

Organizacijos, kurios nepri
taria draftavimui jaunimo į 
militarišką tarnybą, šiomis 
dienomis siunčia savokongres- 
manams paraginimus balsuoti 
prieš tą bilių.

gyvenančiu
tai

vie

kad 
gru-

rektorių .susirinkime Steponas 
Večkys, Liaudies Teatro var
du.

Nutarta sutvarkyti Liaudies 
Teatro kostiumus bei visą ki
tą sceninį inventorių dabar, 
vasaros metu. I

Taip pat artistu kambariuo
se reikalinga vienas didelis 
sieninis arba pastatomas 
grindų veidrodis, spintų, 
liukų 
du. 
kalu 
atro
dienraštį Laisvę, jei kurie turi 
atliekamų, nevartojamų virš 
minėtų baldų, kad praneštų 
Laisvės raštinėn arba atvežtų 
į naująjį namą.

Taip pat, būtinai užsimo
kėti duokles į LMS centrą.

Duota vienas geras sumany
mas: organizuoti jaunuolių 
vaidintojų grupę, kuri galėtų 
nors vieną veikaliuką susimo- 
kinti angliškai, ateinančiam 
sezonui. Tai būtų labai pui
ku! Nutarta bandyti daryti' 
žygius šiuo reikalu.

Perrinkta valdyba šiems 
metams iš sekamų narių : Pir
mininkas — P. Wenta, vice
pirmininkė — Nastė Buknienė, 
sekretorė — II. • Feiferien.ė, 
iždininkė — A. Rainienė.

Po susirinkimo buvo skai
tytas B. Dauguviečio veikalas 
“Uždavinys’ bei analizuotas jo 
tinkamumas ir galimybės per
statymui scenoje. H. F.

PROTESTONŲ PARADAI
' Miesto protestonų bažny

čios " praėjusį ketvirtadienį 
buvo su ruošusi os . mieste jų 
sekmadienines mokyklas lan
kančių vaikų paradus Brook- 
lyne, Queens ir kitose dalyse 
miesto. Su jais maršavo jų 
mokytojos ir grupės motinų.

Brooklyniečių didžiausis pa
radas buvo Prospect Parke. 
Susiedijos būrys pramafšavo 
ir pro Laisvės salę. Tuose pa
raduose bendrai dalyvavo 
tūkstančiai vaikų.

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

Birželio 16 d., 8 v. v. jvyks LLD 
185 kp. susirinkimas, Liberty Audi
torium, 110-06 Atlantic Avė. Nariai, 
kurie tik galite, malonėkite atsilan
kyti; kurie, dar neužsimokėjote už 
šiuos metus, pasistengkite užsimo
kėti. — V. P. (140-141)

REIKALAVIMAI
Reikalingas Handy Man prie na

mo, šį-tą pataisyti. Darbas nuolati
nis arba dalies laikui. Kreipkitės: 
216 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y. 
Tel. TA. 7-6731.

metų duokles mokėtų, jokiu 
būdu tais pačiais metais ne
galėtume šviesos nei knygos 
išleisti, būtume metus atsilikę. 
Kasgi norėtų, pavyzdžiui, užz
1947 metus išleistą šviesą gau
ti 1948 metais?

Taigi, draugai, LLD 1-mos 
kuopos nariai, kurie dar už 
šiuos 1948 metus esate ne
mokėję, tuojau atneškite duo
klę į LLD Centro raštinę, 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
Klauskite D. M. šolomsko. 
Kaip LLD Centro pirmininko 
A. Bimbos tilpęs Laisvėje at
sišaukimas. taipgi ir LLD 
konstitucija nusako/ kad duo
kles privalome pasimokėti iki 
liepos 1 dienos. Turime dar 
dvi savaites laiko tam pada
ryti.

LLD 1-ma kuopa turi 38 
narius dar nemokėjusius už
1948 metus. Jeigu tie užsimo
kėtų iki liepos 1-mos, tai mū
sų kuopa įeitų į garbės są
rašą. Būtų įrodymas, kad ir 
didžiosios kuopos gali įeiti į 
garbės sąrašą. Tad, brookly- 
niečiai, parodykime pavyzdį 
kitoms didžiulėms kuopoms.

Buvęs susirinkime,
*J. K.

PARDAVIMAI
Parsiduoda mūrinis namas, 6 šei

mynų, prie elevaterio stoties (BMT), 
Broadway Line; Cleveland St. Sto
tis. Kaina žema, nes turiu greit par
duoti. Prašome kreiptis: A. S., 239 
Cleveland St., Brooklyn, N. Y. Tel. 
VI. 3-6970. Vakarais galite kreiptis: 
Ą. S., 222 Pennsylvania - Ave., ant 
pirmų lubų iš fronto. (141-143)

j TONY’S 4,
UP-TO-DATE

BARBERSHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas E

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

PEIST LAIME
DRUGS, Ine.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

DANTŲ GYDYTOJAS g

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street

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

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.
-'HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIIUIIIIIIIIIIUIIIUIIIUII^

*•

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, jvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

JŪSŲ AKYS 
yra

JŪSŲ BUITIS

SAUGOKITE JAS GERAI

Valančios:

Ėgzaminuojam 4ftis,| 
Rašome Receptus I 

Darome ir Pritaikome Akinius

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G., ;
EDWIN LANE, Ph. G. !

Tel. EVergreen 7-6238 u

5

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

DUOKITE IŠEGZAMINUOTI SAVO AKIS IR 
“SUŽINOKITE TIESĄ APIE SAVO AKIS”

Jerome Hurwitz B. s. a. o.
OPTOMETRISTAS

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

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

pirmas 
sulošta

U
Bet aš manau kitaip.
Kultūrinio Centro bolinėje net 
per šalta buvo, ypatingai mo
terys skundėsi. Ore šilta, o 
bolinėje šalta! Galima tikė
tis, kad panašiai bolinėje bus 
pusėtinai vėsu per visą vasarą.

Kaip ten nebūtų, dvi gru< 
Kiekviena 

penkių
* jau gyvuoja.

® grupė susideda iš 
rių.

šeštadienį buvo 
bandymas. Buvo 
“geimės.” Pirmoje grupėje 

as N. 1 numušė 294 boles, 
antroje — 324. Laimėjo 
nas No. 2, su 318 bolių 

pirmoje ir su 360 antroje.
* Tymai nusitarė susirinkti ir 

lošti penktadienių vakarais. | 
Šį penktadienį bus antrasis 
persiėmimas ir spėkų išbandy
mas . Visi tymų nariai prašo
mi dalyvauti. Būkite bolinėj 
7:30 P.

na-

iš-
dvi

M. ' 
Senosios Kartos 

Sportininkas.

Vaikas Nukrito iš 6-to 
Aukšto, o Motinai 
Reikėjo Daktaro .

Kenneth Liebman, 29 me
nesių amžiaus, nukrito iš 
apartmento šeštame aukšte 
ant žalios vejos ir pasikėlęs 
nubėgo iš tos vietos. Mačiu
sieji nelaimę jį sugavo ir su
laikė iki atvažiavo a’mbulan- 
sas. Apžiūrėjus, nieko jame 
sužeisto nerado. Tačiau darė 
X-ray nuotraukas patirti 
durių sveikatą.

Didesniu už nukritusį j į 
goniu buvo motina.' Jinai
teriškai klykė, kuomet atėjusi 
į kambarį pažiūrėti savo dvy
nukų vaikų atrado tiktai vie
ną, o tas parodė į biskelį pa
keltą langą. Net atradus vai
ką gyvu ir sveiku motina vis 
dar negalėjo atsipeikėti nuo 
išgąsties. šeima gyvena 
Bronxe.

vi-

is-

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191
Drs. Stenger & Stenger

Optometrists
394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų piety, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

&
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NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio

Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų
> Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE !;
DEGTINE, VYNAS ir : 

, ALUS'

Kanados
Black Horse Ale

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

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

BROOKLYN, N. Y

"fel. EVergreen 4-8174

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū- 
lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktų 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N.

Telefonas STagg 2-2173
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