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THE LITHUANIAN DAILY
. Lietuvių Literatūros Drau
gijos garbės kuopų kiekis pa
augėjo. Pilnai pasimokėjo se
kamos kuopos: 14 kp., Mi
nersville, sekr. O. Shember; 
51 kp., Middlefield, sekr. -Jo
nas Rūbas; 64 kp., Moline, 
sekr. J. Julius; 96 kp., Sud
bury, sekr. J. Brazdžius ir 
139 kp., Colerpiah, sekr. J. 
Cherry.

Pągeidaujan^a, kad visos 
kuopos būtų garbės surašė. į 
tą surašą bus įtrauktos tik 
tos kuopos, kurios1 pilnai pa
simokęs iki 1 d. liepos.

Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Centras siuntinėja 
stambią brošiūrą “Už Taiką ir 
Laisvę.” šiame .leidinyje telpa 
rezoliucijos, pranešimai ir nu
tarimai Trečiojo Amerikos 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimo, kuris įvyko kovo 30 
d., Brooklyne.

Brošiūroj yra apščiai ir pa
veikslų. Jos kaina tik 10 cen
tų. Ją reikia kuo plačiausiai 
paskleisti i? tame gali daug 
pasidarbuoti Lietuvių Litera
tūros Draugijos kuopos.

Platinkite visi ir visur!

irShanghajuj, Nankinge 
kituose dideliuose miestuose, 
kur viešpatauja generolo 
Chiang Kai-sheko režimas, 
smarkiai veikia studentai. Ge
gužės 15 dieną keli tūkstan
čiai studentų * demonstravo 
Nankinge ir akmenimis išdau
žė Mokslo Ministerijos rūmų 
langus. ,

Tas parodo, kaip generolo 
Chiang Kai-sheko valdžią ir | 
tvarką “myli” Chinijos stu-< 
dentai, jau nekalbant arpie 
darbinihkus ir valstiečius. G^- 
li New Yorke ir kitur komer
cinės spaudos redaktoriai pa
sakoti arabiškas pasakas apie 
Chiang Kai-sheko “demokra
tiją,” nuo to nei kiek nesu- 
tvirtės tas režimas, kuri® tik 
svetimų ginklais dar laikosi.

Henry Wallace, buvęs vice
prezidentas, smarkiai kriti
kuoja prezidento Trumano ir 
jo vienminčių politiką, kaipp 
žalingą mūsų šaliai. Wallace 
daug kartų sakė, kad Truma
no pagalbos Graikijai ir Tur
kijai plano neremia nei treč
dalis mūsų šalies gyventojų.

Tūli įtakingi piliečiai siūlė 
tą klausimą leisti mūsų šalies 
piliečiams nubalsuoti. Bet tas 
pasiūlymas taip ir pasiliko, 
nes tie, kurie pasakoja, būk 
Trumano politiką “visi remia”

• gerai žino, kad' taip hera.

. ' Tūli “demokratai” vis dar 
abejoja, ar lenkai “pajėgs 
tinkamai tvarkyti “Pamario 
ir Silezijos plotus, industriją 
ir gamybą. ,

Demokratinės Lenkijos liau
dis tą puikiai įrodė. Ten nėra 
bado, duonos yra, ’anglį veža 
net į Angliją, Silezijoj 1,500 
fabrikų ir dirbtuvių; atstaty
ta, ktirie dirba pilnais garais. 
Iš tos srities 3,50J),000 vokie
čių iškraustė ir 4,000,o00 len
kų atkraustė, dešimtis tūks
tančių naujų gyvenimo namų

‘ pastatė.
Tą galėjo atsiekti, nes nau

joji Lenkija naujos demokra
tijos pamatais tvarkosi.

. K it a i px yra ten, kur ne vien 
seni “specialistai” pasiliko, 

. bet ir naująis pasipildė, nes 
ten rado prieglaudą visokios
Hinderburgų ir vpn-dep Golt- 
zų šeimos, net dvarus gavo 
nuo anglų. Į tą sritį Š0 Ame
rikos laivif paskubomis, veža 
400,000 tonų duonos ir kito
kio maisto! \

Washington. — Tvirtina 
ma, kad Sovietai turį dau 

. karinių lėjctūvų.
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AMERIKA APRIBOSIANTI 
ŠIUO TARPU PINIGUS 

“TRUMANO MOKYMUF
Marshall Sako, Tik Korėjai Skiriama $200,000,000 ir 

Chinijai $500,000,000 iki Amerika Ištirs Kitas Šalis
Washington. — Amerikos 

valstybės sekretorus Mar- 
shallas geg. 20 d. pranešė 
reporteriams, kad valdžia 
šiuo laiku “nežada*’ užsie
niams daugiau pinigų, ap
art $400,000,000 “paskolos” 
Graikijai ir Turkijai ir 
$350,000,000 pašalpų tam 
tikriem kraštam. Dabar 
Trumano valdžia reikalaus 
tiktai, kad kongresas pas
kirtų $200,000,000 ameriki
nei Korėjos pusei, sakė 
M a r shallas. $78,000,000, 
girdi, bus panaudota pra
monei ir ūkiui atkurti toje 
Korėjos dalyje; o kiti‘pini
gai būsią pavartoti ameri
kinės okupacijos (užėmi
mo) lėšoms apmokėti ir 
maistui. , ;

Bet bus vykdomas “Tru
mano mokymas” — stiprin
ti tam tikras šalis prieš 
Sovietus ir naminį komu
nizmą, pridūrė Marshallas; 
ir aukštasis politinio plana
vimo komitetas tyrinėja pa
dėtį įvairiuose kraštuose, 
kad sužinotų7, kokios para
mos jiems reikia iŠ Ameri
kos. Todėl negalima dabar 
pasakyti apie tokius atei
ties reikalus, pastebėjo 
Marshallas.

Amerika neatšaukia ža
dėtos Chinijai (Chiang Kai- 
shekui) $500,000,000 “pas
kolos” iš valdinio Eksporto- 
Importo Banko, pareiškė 
Marshallas.

Kas liečia kongreso nu
tartas $350,000,000 pašalpas 
tūliems kraštams, tai Mar-

shallas žadėjo $100,000,000 
greitos paramos Italijai. 
(Ją reikią prilaikyti nuo 
pasvyrimo į kairiųjų pusę.)'

Jungtinių Valstijų iždo 
departmentas jau leido Ita
lijos valdžiai naudoti $60,- 
000,000 jos turtų, kurie bu
vo “užšaldyti” šioje šalyje.

Nevyksta Sudaryt Italų 
Ministrų Kabinetą

Roma, geg. 21. — Prane
šama, kad Fr. Nitti’ui ne
vyksta suorganizuot naują 
Italijos ministrų kabinetą 
iš socialistų, komunistų, 
krikščionių demokratų ir 
kelių mažųjų partijų. Tei
giama, kad gal senasis po
litikas Orlando bus pakvie
stas sudaryt naują kabine
tą. Orlando dėl to jau ta
rėsi su trijų didžiųjų parti
jų vadais.

Indianos CIO Unijistai 
Demonstruos prieš 
Tafto Bilių

Welles o Šmeižtas 
Stiprinąs Italy 
Komunistų Partiją

Roma. —■■ Palmiro Tog
liatti, 2,200,000 Italijos Ko
munistų Partijos vadas, ra* 
šo jos laikraštyje Unitą, 
kad amerikono Sumnerio 
Welles’6 šmeižtas prieš ita
lų komunistus tik stiprina 
jų partiją. Welles, buvęs 
Amerikos valstybės sekre
toriaus padėjėjas, pasakojo, 
kad italų komunistų vadai 
“gavę pinigų iš Sovietų.” 
Togliatti pareikalavo, kad 
Welles įrodytų tą pasaką 
arba atšauktų jį kaip šmei-

Dabar Togliatti primena, 
kaip Welles 1940 metais at
vyko Europon neva fašizmą. 
Studijuoti ir kalbėjosi su 
užsieniniais Mussolinio ir 
Hitlerio ministrais, su Cią- 
no ir Ribbentropu.

Washington.— Valstybės 
departmentas sako, kad 
trūksta jam patyrusių pa
reigūnų. (O kaip bus, ka
da “išvalys visus raudonuo
sius”?)

} J ri - . - - ---

■Washington. — Nebėra 
jokio visašališko streiko.

Muncie, Ind. — Penkių 
CIO unijų apskričių atsto
vu susirinkimas nutarė 
ruošti demonstracijas su 
švyturiais vakare prieš pa
vojingus darbininkams Taf
to ir Hartley’o bilius kong
rese. Susirinkime buvo kri
tikuojama Trumano i'i’ re- 
publikonų prieš-darbinin- 
kiška politika ir kalbama 
apie Henry Wallace’a, kaip 
kandidatą prezidentiniams 
1948 m. rinkimams.

Jau pirmiau darbininkai 
viename klasiniame susirin
kime atvirame ore po me
džiu pakorė iškamšą (pavi
dalą) republikono senato- 
riąus Tafto.

Karo Laivynui Skiria
ma $3,469,761,100
' Washington. — Kongreso 

atstovų rūmas - nubalsavo. 
$3,469,761,100. kafo laivyno 
lėšoms per metus, tai yra 
11 nuošimčių mažiau, negu 
Trumanas reikalavo.

7 KARIAI ŽUVO 
ORO NELAIMĖJE

Canute, Ill.
armijos bombanešįs. Su juo
žuvo 7 kariai. '

< Nukrito

PROTESTANTAI PRIEŠ 
PARAMA PARAPIJINĖM 

' MOKYKLOM
Washington. — Presbyte- 

rionaU ir kiti protestantai 
smerkia kongresui įneštus 

*bilius, reikalaujančius pini
ginėj paranlos parapijinėm 
katalikų mokyklon^

CHIANGO KARIUOMENE 
IR POLICIJA UŽMUŠĖ 

DU CHINUS STUDENTUS
*
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Tūkstančius chiniečių išžudė japonų kariai 1937 me
tais. Čia matomas leitenantas generolas Hisao Tani, tuo

met vadovavęs užpuolikų būriams, atmokės savo gy
vastimi Tani buvo nuteistas kaipo karo kriminalistas ir -1
čia sudrimba pervertas kulkomis.
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BANDOMA ES4 PASLĖPTI 
NUO KONGRESO LESĄS 
“PRIES BOLŠEVIZMU”

Washington.— Kai kurie 
politiniai stebėtojai įtaria 
prez. Trumaną, 'kad jis 
bandys be kongreso nutari
mo kariniai stiprinti užim
tus kraštus prieš bolševiz
mą. Taip jau daromą linkui 
metinės Koreios^rumano- 
IVlarshallo valdžia planavo 
skirti 500 milionų dolerių 
Korėjai prieš komunizmą, i 
Bet kilo tam pasipriešini
mai tarp kongreso narių.

Todėl valdžia dabar Reika
lauja jau tik 200 milionų 
dolerių , pietinei Korėjai, 
girdi, “amerikinės okupaci
jos išlaidoms, maistui ir ci
viliams reikalams.” Supran
tama, jog, išlaidos kitiems 
užimtiems kraštams stip
rinti prieš bolšėvizmą taip
gi bus priskaitomos prie 
užėmimo lėšų. Tai bus 
“Trumano mokymo” 
dengimas ir pateisinimas 
visuomenei ir kongresui.

pri-

Anglai-Amerikonai Šaukia Alkanus Vokiečius 
Nurimti; o Daugybė Maisto Slepiama Faunose
Berlin. — Amerikonų ir 

anglų komandieriai Vokie
tijoj išleido bendrą atsišau
kimą į vokiečius, kad nus
totų murmėję dėl maisto 
stokos, o smarkiau dirbtų 
patys savo, naudai. Koman
dieriai pranašavo, kad pa
gerėsiąs vokiečiams gyve
nimas, kuomet pilnai ūki
niai apsivienys angl-ameri- 
konų užimti plotai, vakari
nėje Vokietijoje.

Vietiniai vokiečiai valdi
ninkai ir tūli social o- 
kratų vadai tose A^ietijos 
dalyse taipgi š 
ninkus sušilai 
kų ir dempffstracijų. 
kiais ž 
pa

ė darbi- 
i nuo strei-

.. To
rais, girdi, jūs ne

ginsite maistu įgabe-

nimų į Vokietiją.
MAISTAS SLEPIAMAS, 
O DARBININKAI 
ALKANI

Anglai ir amerikonai pa
skelbė, kad vokiečiams pa

baugintas maisto kiekis iki 
1,550 kalorijų dienai. Bet 
darbininkai miestuose gau
na tik po 600 iki 900 kalo
rijų (tai-yra, tik penktada
lį iki ketvirtadalio reika
lingo maisto).

Vadinamieji “skraidan
tieji” ,• anglų - amerikonų 
būriai randa didelius dau
gius slepiamo maisto far
mose. Ir viename tik West- 
phalijos dvare jie užtiko 
2,000 mėsinių galvijų.

SUTARTINAS PALESTINOS 
ARABŲ ŽYDĮJ STREIKAS

Jeruzalė. —- 40 tūkstančių 
arabų ir žydų darbininkų 
Palestinoje išvien streikavo 
per dieną geg; 20, reikalau
dami daugiau algos ir kitų 
Sąlygų pagerinimo. Tai an
glų armijos samdomi darbi
ninkai. \
^Pritardami jiems, sustrei

kavo ir 600 valdinių rašti
ninkų/. ' ' t

z Streikieriai visoj šalyje 
laikė masinius susirinkimus 
ir, kbe kitko, reikalavo pri
pažinti jų uniją ir dubti 
jiems bonus, už darbą karo 
mėtų. Darbininkai įspėjo, 
kad galės būt daugiau strei
ku

Arabai sudaro tris ket
virtadalius, o žydai vieną 
ketvirtadalį tų darbininkų, 
kurie dirba anglų armijai.

Arabai ir žydai geležin
keliečiai taipgi išvien vei
kia,.protestuodami, kad an
glai pavarė 1000 geležinke
lio darbininkų Haifos sri
ty j.

UŽMUŠTA 5 ARABAI 
IR 1 ŽYDAS .

Jeruzalė, geg. 21. —Skel
biama, kad arabai užpuldi- 
nėję žydų sodybas, o žydai 
—arabų. Tapę užmušta 5 
arabai ir 1 žydas.

Tūkstančiai Chinų Studentų Demonstravo prieš Valdžią; 
Reikalavo Sustabdyt Karą prieš Cbiny Komunistus

Naking,' Chinija. — Bent 
6,000 chinų studentų čia 
demonstravo prieš Chiang 
Kai-sheko tautininkų val
džią, reikalaudami sustab
dyt pilietinį karą prieš chi- 
nus komunistus. Kariuome
nė ir policija puolė studen-

Baigiasi Telefonistų 
Streikas

.Washington. — 20,000 
Western Elec.tric • telefoni
nių įrengimų darbininkų 
grįžta dįrbti, kuomet- kom
panija pakėlė jiem algą 
pusdvylikto cento valandai. 
Pranešama, kad vietiniai 
telefonistų unijų vadai ąt- 
šaukė streikierių pikieto li
nijas New Jersey valstijos 
miestuose. T e 1 e f onistų 
streikas laikomas faktinai 
užbaigtu ir visur kitur.

Tikimasi Patraukti dar 
9 Senatorius prieš
Tafto-Hartley Biliu J

Washington. — Darbo 
Unijos daro spaudimą pre
zidentui Trumanui vetuot- 
atmest prięš-unijinį Tafto- 
Hartley’o bilių. Sykiu jos 
stengiasi patraukt savo pu
sėn daugiau kongresmanų 
ir senatorių, kad jie bal
suotų prieš šį bilių po to, 
kai prezidentas jį atmestų. 
Tikimasi gauti dar devynių 
senatorių balsus prieš Taf
to - Hartley’o bilių. O jeigu 
tatai pavyktų, tuomet dar
bininkų priešai jau neturė
tų dviejų trečdalių balsų, 
kurių reikia, kad bilius ga
lėtų tapt įstatymu, nežiū
rint atmetimo iš prezidento 
pusės. s

Senatas už Mokslinių 
Tyrinėjimų Fondų

Washington. — Senatas 
79 balsais prieš 8 užgyrė 
sumanymą įsteigt visašališ- 
ką valdinį mokslinių tyrinė
jimų fondą ir skirt jam lė
šų.

FORDO DARBVEDŽIŲ 
STREIKAS

Detroit, Mich., geg. 21.— 
Sustreikavo Fordo fabri
kų formąnai - darbvedžiai.

Detroit, Mich; — Dėl 
800 darbvedžių (formanų) 
streiko, sakoma, turės ne
trukus užsidaryt trys didie
ji Fordo automobilių fabri
kai. ' '

Jeruzalė. — Anglų vy
riausybė išleido $32,000,000 
Veiksmams prieš Palestinos 
žydus kovūnus per metus. ’

tus buožėmis, geležiniais į 
nagiais, £audė oran ? ir už* ’ I 
mušė du studentus, o sužei
dė daugiau kaip 20, jų tar
pe ir kelias merginas.

Nežiūrint tautininkų ka- ;•§ 
riuomeųės ir policijos tero
ro, studentai vis tiek de
monstravo, šaukdami: “Jū
sų patrankos riebios, bet 
žmonės sudžiūvę!” “Mums 
reikia daugiau pašalpos!’’ 
ir 1.1.

Chiang Kai-sheko valdžia 
pasakojo, būk komunistai 
iššaukę studentų streikus ir 
demonstracijas. Studentų 
kalbėtojai tatai užginčijo. 
Vienas jų, Tang Chao-yen 
pareiškė: » “Mes esame li
beralai (laisvesnieji demo
kratai) nuo viršugalvio iki 
kojų pirštų galų, ir mes tu
rime gelbėti savo šalį.”

Studentas Sing Chang i- 
spėjo, kad visos Chinijos 
studentai turės galingai iš
stoti prieš užsieninę Chi
ang Kai-sheko politiką.

Chihng Kai-shekas pa-*

panaujinti derybas dėl san- 
taikos su chinų komunis
tais, kai tik komunistai su
stabdys savo “maišta” prieš 
ją. . "

Priešvaldiškos studentų 
demonstracijos v antradienį 
taip pat įvyko Peipinge, 
Shanghajuj ir kituose mies
tuose.

Tafto Bilius taip 
Pavojingas, kaip 
Ir Hartley’o

Washington. — Kongres- 
manų ir senatorių įgalioti
niai tariasi, kaip suvieno
dinti republikonų senato
riaus Tafto ir kongresmano 
Hartley’o bilius prieš dar
bo unijas. Komercinė spau
da garsina, kad Tafto šali
ninkai išgauną. nuolaidų iš 
Hartley’o;' bandoma darbi
ninkams įpasakot, kad su* 
bendrintas bilius nebūsiąs 
blogai unijoms. Kartu j' 
skleidžiama melagingi gan
dai, būk Darbo Federacija 
užgirianti Tafto bilių. Bet 
iš esmės vienas . bilius ly
giai siekia sunaikint unijas, 
kaip ir kitas.

(Daily Worker, ragina 
ruošti daugiau demonstra
cijų, siųsti delegacijas į 
Washingtona ir spirti pre
zidentą, kad jis’ atmestų 
Tafto-Hartley’o bilių.)

SUKILĘ KURDAI PRIEŠ
IRANO VALDŽIĄ

Teheran, geg. 21. — Pra- | 
sidėjęs kurdų tautos suki 
limas prieš Irano (Persijos) 
valdžią.’ Valdininkai pasa
koja, būk kurdus “sukurstę 
rusai.” / ,

_ ORAS* — Būsią šiltoka.
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Naujo Karo Kurstytojams Pasiskaityti
Šiomis dienomis smarkiai prabilo Amerikos moksli

ninkai. Jie kalba apiąnaikinimo galimybes ateityje, iški
lus karui. Jie surado ir nurodo, kad atominė bomba grei
tai bus pastumta į šalį ir kitos daug baisesnės naikinimo 
priemonės vyraus naujame kare. Pavyzdžiui, mokslas 
galėsiąs “užnuodyti” debesis, tai yra, debesis pripildyti 
nuodingomis dujomis. Kita baisi naikinimo 
priemonė, tai bakterijos. Jau tas, kas sužino
ta apie bakterijas, kaipo karo priemonę, iki 1942 metų, 
padaro jas daug pavojingesnėmis už atominę bombą. 
Bakterijos gali pagimdyti tokių ligų, prieš kurias moks
las priemonių dar neturi.

Karas šiandien yra baisi beprotystė. Naikinimo 
priemonės tokios baisios, kad po Trečiojo pasaulinio ka
ro mažai kas bepaliktų iš civilizacijos.

Naujo karo kurstytojai ir agitatoriai turėtų būti 
traktuojami taip, kaip žmogžudžiai Jr kriminalistai. Jų 
Amerikoje pilna ir jie darbuojasi laisvai.

Jei į naujo karo kurstytojus būtų, žiūrima kaipo kri
minalistus, tai šiandien iš komercinės spaudos leidėjų ir 
redaktorių tik visiškai mažas skaičius galėtų išsisukti iš 
kalėjimo. Radijo komentatoriai taip pat beveik visi tu
rėtų eiti už grotų. Jų dauguma irgi sušilę agituoja už 
ruošimąsi prie naujo karo.

Prezidento Politika ir Taksai
Niekas tiek neįkirėjo Amerikos žmonėms, kaip aukš

ti taksai. Ypatingai nuo jų kenčia mažųjų uždarbių 
žmonės. Republikonai moka tą žmonių sentimentą iš
naudoti ir garsiai kalba apie taksų numažinimą. Tuo 
tarpu vyriausybė užsispyrus nedaleisti prie jokio taksų 
numažinimo. Ne tik šiemet, bet dar ir kitais metais iš
laidos vargiai leisiančios taksus nukapot. Iždo sekreto
rius Snyder griežtai Kalba prieš bet kokį visuotiną tak
sų numažinimą. ;ll

Jau du metai po karo, o taksai tie patys. Prezidento 
Jrumano užsieninės politikos išlaidos dar vis tebeauga. 
Milžiniška paskola Graikijos ir Turkijos militariškiems 
reikalams parodo, ką mūsų vyriausybė tur suplanavus 
dėl Amerikos žmonių. Visi žino, kad Turkija ir Graikija 
nėra paskutinės šalys, kurias prezidentas Trumanas ža
da Amerikos doleriais apginkluoti.

Nereikia įsivaizduoti, kad republikonai iš širdies 
darbuojasi dėl taksų numažinimo. Jų kalbos pasilieka 
kalbomis. Juk jie turi daugumą abiejuose Kongreso bu
tuose ir jau seniai galėjo taksus numažinti, bet kol kas 
nieko nepadarė.

Republikonai remia Trumano užsieninę politiką. Jie 
žino tos politikos išlaidas. Todėl nors garsiai kalba apie 
sunkioš taksų naštos palengvinimą, bet nesiima konkre
čių žygių ją palengvinti.

tų įvykdytas . Brazilijos lie
tuvių kolonijoje visu., šimtu1 
nuošimčių..

Dabar pažvelgiame į Ta
rybų Sąjungą ir painatysim, 
kaip ten yra gerbiama kiek
viena tautinė gyvybė. Bent 
kurioje Tarybų Sąjungos 
respublikoje susigrupavusiai 
tautinei mąžumaį yra teikįar 
mos * lengvatos ’ ir parama, 
kad ji auklėtųsi savo tauti- 

• nėję kalboje • ir kultūroje. 
Kodėl Tarybų Sąjunga taip 
gerbia tautines kolektyves 
gyvybes ? štai, kodėl: kiek
vienas asmuo turi gerų pu
sių ir blogų ydų; skirtumas 
yra tik nuošimčio atžvilgiu
— vieųas turi daugiau gerų 
pusių ir mažiau ydų, o kitas
— daugiau .ydij ir mažiau
gerų pusių, bet tobulo žmo
gaus pasaulyje nėra ir nega
li būti. Kuomet vienas as
muo nužudo kitą asmenį, kas 
atsitinka? Aišku, kad nuga
lėtasis miršta su savo ydomis 
ir geromik pusėmis, o nuga
lėtojas Užvaldo su savo ydo
mis ir geromis pusėmis. Tau
ta susideda iš asmenų, todėl 
kiekviena tauta turi daug ir 
įvairių gerų pusių ir ydų. 
Kuomet vienus tautos arba 
tautinės mažumos miršta ko
lektyve gyvybė, įvyksta tas 
pats, kas ir xsu asmeniu, tik* 
daug didesnėje ' proporcijo
je ir toks įvykis yra parem
tas nugalėjimo instinktu — 
šovinizmu. Todėl bent koks 
tautinis darbas, išlaikymui ar 
ugdymui savo kalbos ir kul
tūros, — kas yra tautinė gy
vybė, — yra kova prieš šo
vinizmą. ' .

Dabar mes aiškiai mato
me, kad tie asmenys, kurie 
nori savintis kitos tautos kal
bą ir kultūrą,/-Qt užmiršta pa
laikyti ir ugdyti savą, toks 
asmuo sąmoningai ar nesą
moningai, įeina į šovinizmo 
sūkurį, virsta' aktyvus jo 
agentas ir' vykdo savižudiš
ką šovinizmą. Tų asmenų 
protuose yra ta klaida, jų 
nuomone, kad vykdant šovi
nizmą kitos tautos kalboje
— nėra šovinizmas. Jie už
miršta, kad šovinizmas visa
me pasaulyje yra'tik vienas, 
kokia kalba jį. nevykdysi, 
visvien lieka šovinizmų. Tik 
kiekviena tauta, išlaikydama 
ir ugdydama savo tautos gy-\ 
vybę be šovinizmo įtakos, 
sudarys sąlygas pastebėti 
kiekvienos tautos ydas ir ge
rąsias puses. Tuomet kiek
viena tauta galės pasisa
vinti kitų tautų gerąsias pu
ses, o savo perduoti kitoms, 
ir tuo pačiu laiku pastebėti 
ydas viena kitos. Tada pra
turtės visos tautos gerosio
mis pusėmis ir tuo pačiu lai
ku bus naikinaihos visų ^au
tų ydos; toks procesas jau 
remsis, pilnoje to žodžio 
prasmėje, proto /pagrindais, 
o ne nugalėjimo instinktu. 
Tokioje atmosferoje susida
rys, tinkamos sąlygos išsi
vystymui tarptautinio, nuo- 
šjrdaus, visų tautų bendra
darbiavimo ir broliškos mei
lės, kas yra troškimu kiek
vieno doro žmogaus;

APIE TĖVYNĖS MEILĘ 
IR ŠOVINIZMĄ

Urugvajaus lietuvių Dar
be brazilietis Bijūnas pla
čiai dėsto reikšmę tėvynės 
meilės ir šovinizmo’ Jo iš
vedžiojimai yra sekami:

Visame pasaulyje ir viso
se kalbose yra vartojamas 
žodis “šovinizmas,” bet gal/ 
ne visiems yra žinomą tik
roji to. žodžio reikšmė, arba 
skirtingai suprantama. Skir-. 
tingas to žodžio supratimas 
pasireiškia ir Brazilijos lie
tuvių kolonijoje.

Žodis “šovinizmas” išsi
vystė iš žodžių “tėvynes 
meilė” arba “patriotizmas;” 
tą žodį pateikė visuomenei 
Markso teorijos sekėjai. Jei
gu žodis “šovinizmas” yra 
išsivystęs iš žodžio “tėvynės 
meilė,” tai visų pirma turi
me susipažinti kas yra tėvy
nė. žodis tėvynė yra simbo
liškas, kuris reiškia tris di- 
deles mintis: tautos kalbą, 
kultūrą ir teritoriją, kur gy
vena tam tikra žmonių gru
pė, arba, trumpai pasakius, 
tėvynė, reiškia kolektyvę 
motiną. Dar visai' neseniai 
kapitalistinis pasaulis šaukė: 
“bolševikai nepripažįsta"- die
vo nei tėvynės.” Dar ir šian
dien pasigirsta vienas kitas 
šūkis iš fašistų lūpų, bet ne
drąsus*. iškraipytas, nes tary
biniai kariai įrodė pasauliui 
tėvynės meilę, savo pasiau
kojimu apginti ją. Dabar tu
rime susipažinti, koks skir
tumas tarp kapitalistinės ir 
socialistinės tėvynės meilės.

Mes jau žinome, kad tė
vynė yra kolektyve motina, 
bet palyginimui paimsime 
individualę motiną - gimdy
toją, kad pavyzdys būtų 
aiškesnis ir suprantamesnis, 
štai, gyvena dvi šeimos, l‘A” > 
ir “B.” “A” šeimos galva 
auklėja savo šeimą, sakyda
mas: “Mylėkimb savo moti
ną, bet stehgkimės įvairiau
siomis priemonėmis nužudy
ti “B” šeimos motiną, pasisa
vinti jos turtą ir narius, pa
vergti, tai' būsime garbingi 
visame pasaulyje...” “B” 
šeimos .galva auklėja visai 

\ ' t: “Mylėki
me savo motiną, bet getbki-> 
me ir “A” šeimos motiną, 
nes, kaip muins yra brangi 
mūsų motina, lygiai “A” 
šeimos nariams brangi jų 
motina.” Iš šio palyginimo 
matome, kad “Ą” šeima 
auklėja ma kapitalistinės 
meilės principais, kuriai 
Markso sekėjai davė vardą 
“šovinizmas,” nes tokia tė
vynės meilė remiasi nugalėk 
jimo instinkto pagrindais. 
“Ę” šeimos auklėjimas, pil
noje to žodžio prasmėje, yra 
tėvynės meilė, žmoniška —' 
marksistinė, nes ji remiasi 
proto pagrindais, kas reiškia 
visų tautų bendradarbiavi
mą. w
. Kuomet Brazilijoje, dikta
tūros laikais buvo išleistas 
įstatymas, draudžiantis tau
tinių mąžumų kalbas ir kul
tūrą’ buvo šovinistinis įsta
tymas,- tikslu išžudyti tauti
nių mažumų kolektyves gy
vybes, o toks veiksmas jau 
remiasi ne protu, bet nuga
lėjimo instinktu. Bet tas šo
vinistinis įstatymas tiek pa-/ 
veikė' į kai kurių Brazilijos 
lietuvių, protus, kad ir pasi
keitus, demokratiškai val
džiai, tie asmenys laikosi to 
šovinistinio įstatymo ir įvai
riausiomis priemonėmis sten
giasi, kad tas įstatymas bū
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yra Sumner Welles, buvęs valstyb. sekretoriaus pavaduo
tojas Roosevelto prezidentavimo laikais. Kaip daugelis 
panašių kitų, jiš pasimoj'o “sukirsti” Italijos Komunistų 
Partiją. Girdi, Italijos komunistus finansuoja Maskva. 
Apie tai žiną aukšti Italijos valdininkai.

Tuojau iš Romos atsiuntę Wellesui reikalavimą Ith- 
lijos Komunistų Partijos vadas Togliatti, kad jis arba 
įrodytų, arba atšauktų, arba pasaulio akyse pasiliks me- 
lagium. ' c

Laikraščių korespondentu užklaustas, ką jis į tai tu
ri pasakyti, WelĮęs atsakę, “nieko neturiu pasakyti.” Va’ 
dinasi, prisipažino melavęs. Tokie žmohes ,$.u'savo palai
du liežuviu puldo Amerikos prestižą.

negalėjo įeiti

gan aukštos
PCA darbui

<. kitaip, sakydamas 
. ) me savo motina. 1

Palestinoje Ramybės Nebūsią
Kaip atrodo, tai Palestinoj ramybės nebus nei tuo 

laiku, kai Jungtinių Tautų komisija ves tyrinėjimą, žydų 
pogrindžio judėjimo vadai pareiškė, kad jie liautųsi ko
voję tik tokiam atsitikime, jeigu anglai padėtų ginklus 
ir liautųsi deportavę žydus iš Palestinos. Vienpusiškas 
nusiginklavimas, girdi, negalimas.

Reikia pasakyti, kad šis žydų reikalavimas visiškai 
teisingas. Anglai ginkluoti nuo kojų iki galvos ir turi 
Palestinoj įvedę teroro režimą. Tokiam atsitikime jie 
turėtų pirmutiniai atsiliepti į Jungtinių Tautų atsišau
kimą ir padėti ginklus. ’

Spaudos Laisvė ir Teismą ^Nepaliečiamybė”
Jungtinių Valstijų Aukščiausias Teismas padarė la

bai svarbų nuosprendį spaudos reikalu: šešiais balsais 
Eeš tris Teismas patvarkė, kad laikraščiai turį teisę 

tikuoti teisėjus, teismus ir jų nuosprendžius.
Dalykas ėjo apie tris Texas valstijos laikraštininkus, 

kurie išdrįso kritikuoti pavieto teismo sprendimą. Jie 
buvo žemesnių teismų rasti kaltais “pažeminimę” teismo 
ir nusmerkti po tris dienas kalėti. Kadangi toje byloje 
buvo įveltas spaudos laisvės principas, dalykas pasiekė 
šalies Aukščiausiąjį Teismą. Teismas juos išteisino.

Amerikoje perdaug įsigalėję teismai ir teisėjai. Jie 
pasidarė “nepaliečiamųjų” kasta. Biškį kas nepatiko, 
teisėjas žmogų apšaukė nusidėjusiu teismui, nuteisė ka
le jiman, ir baigtas dalykas. Taip vadinamas “teismo pa
žeminimas” įėjo tokion madon, kad tūli teisėjai pradėjo 
grūmoti net laikraščiams, kurie išdrįsta jų sprendimus 
kritikuoti bei smerkti,

__Šis Aukščiausio Teismo nuospyendiš užduoda skau- 
P dų smūgį tokiems teisėjams ir teismams.

Tarptautiniai Melagiai
k Labai negražioje, negarbingoje rolėje pasirodo tūli 

Amerikos “aukštosios klasės” žmonės. Vienas jų, pavyz
džiui, sučiuptas negražiai meluojant. Tuomi “vargšu”/

HENRY WALLACE 
MITINGO PAMOKA 
VISIEMS

Chicagos dienraštis Vil
nis labai entuziastiškai ra
šo apie masinį susirinkimų, 
kuriame kalbėjo Henry 
Wallace. Dienraštis pataria 
visiems iš šio mitingo mo
kytis. Ypatingai demokratų 
........... "T" r"—'-’.... ... ... i ..i—,..!■» . n ' i ■

partijos lyderiai, sako Vil
nis, tūrėtų atkreipti savo 
dėmesį.

Apart kitko, Vilnies ve
damajame straipsnyje skai
tome:

Henry Wallace mitingas 
Chicagos Stadione duoda ke
letą pamokų net, vien mums, 
bet demokratų partijos ly
deriams. Jie negali nekreip
ti dėmesio į tai,, Ypatingai 
pažymėtini šie dalykai:

Mitingą ruošė' Progressive 
Citizens of America vietinis 
komitetas. Paimta didžiau
sia Chicagos salė. Susirinko 
daugiau 22^,000 žmonių; Ir 
sutraukimui jų į šį mitingą 
nereikėjo kviestis Hollywoo- 
do aktorių, kurie paprastai 
sužavi žingeiduolius ir leng
vatikius;

Įžanga buvo nuo 60 centų 
iki $2.40. Bet ir to nežiūrint 
stadionas perpildytas. Dau
gelis žmonių 
vidun.

Nežiūrint 
įžangos aukų
sudėta daugiau $50,000.

Demokratų ar republiko- 
nų partijos rengia šiam sta
dione mitingą tik „savo pre
zidentiniams kandidatams. Ir 
tuomet, jos kviečiasi Holly- 
woodo aktorių žmonių pavi- 
liojimui; Bet ir to nežiūrint, 
niekados nėsukviečia tiek 
žmonių, kiek buvo Wallace 
mitinge.

Tai yra labai svarbus reiš
kinys.

1944 metais demokratų 
lyderiai, net ir pats prezi
dentas Rooseveltas skaitė 
pasekmingą Chicagos mitin
gą lemiančiu jų rinkimams. 
Galima suprasti, kaip demo
kratų lyderiai jaučiasi, ma
tydami tokį milžinišką Wal
lace mitingą, kuriame pasa
kyta, jog demokratų parti
jai' einant dabartiniu Iželiu, 
sekant jT^ppianoI ; doktriną, 
darbo unijos .ir PC A ieškos 
kandidatų kitur. Veikiausia 
bus statoma trečios partijos 
kandidatai. O tai bus pa
smerkimas demokratų pra
laimėjimui.

Šis mitingas, juo labiau, 
kad tokių buvo ir bus visa 
eilė šalies didmiesčiuose, da
vė labai skaudų sfnūgį Tru
mano politikai. Atrodo, kad 
Wallace ir su juo einanti 
Amerikos visuomenės daugu
ma, neleis Truntianui įvyk
dyti* savo doktriną, nežiū
rint ir to, kad Kongresas ją 
priims.

Šis mitingas ir skaičium, ir 
pasiryžimu, ir entuziazmu 
parodo, kad labai daug žmo
nių priešingi dabartinei Tru
mano politikai.

Verta pažymėti, kad di- 
——. "■ ...........f—.................. .....................................

Rašo PALAN GOS BIRUTE
(Tąsa)

Ačiū geroms šeiminin
kėms už puikų patarnavi
mą, jos buvo labai svetin
gos, bet gaila, kad man ne
pažįstamos, negaliu jų visų 
išvardinti.

Knygų Paroda
Po delegačių vakarienės, 

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo salėj, atsidarė kny
gų .paroda. Traukiau į ją 
nepažįstamu man keliu su 
V. Bunkiene. Man vis pa
sikartoja mintis, kad man 
trūksta dar vieno labai pa
geidauto sutikti asmens. 
Dažnai pasidairiau, bet, 
kaip man buvo informuota, 
tokio niekur nesimato.

Kaip įėjom į knygų paro
dos svetainę, paroda mane 
labai nustebino ir visos 
mintys išsisklaidė. Didžiu
liai stalai apkrauti knygo
mis - knygelėmis, laikraš
čiais ir žurnalais. Jos taip 
tvarkingai aptaisytos, sudė
liotos. Pradėjom iš eilės 
žiūrinėti ir buvo ko pasižiū
rėti, ko pamatyti.

Slinko mintys įvairiau
sios : Kas to brangaus tur
to autoriai? Kas žino, ko
kiose sąlygose jie gyveno ir 
mums sukrovė tą brangų 
turtą, į kurį mes su didele 
pagarba žiūrėjom ir stebė
jomės. Sienos papuoštos 
puikiais piešiniais. Tai Ro
berto Feiferio piešiniai. Jis 
taip pat planavęs ir asme
niškai dirbęs išdėstyme 
knygų parodai ir dabar čia 
svetainėj vaikšto -t- dar 
jaunas ir energingas as
muo. • • ? X

Parodos ceremonijas ati-. 
darė E. Mizarienė. Drau
ges ' Kenstavičienė ir Abe- 
kienė gražiai užtraukė 
Amerikos ir Lietuvos him
nus, akompanuojant S. Pu- 
žauskaitei. Pirmininkė pa-

dieji Chicagos laikraščiai, 
kaip Sufi, Daily News ir 
Times gražiai Wallace pasi
tiko. Ir čia yra ne mandagu
mo klausimas. Kurie priešin
gi Trumano politikai, kurie 
nori taikos, mato, jog Henry 
Wallace' yra vienatinis as
muo, kuris gali vykusiai va
dovauti judėjimui už tąiką, 
už geresnius tarptautinius 
santykius, kas reiškia geres
nę ir Amerikos žmonių būk
lę. žinodami tai, laikraščiai 
duoda Wallace bent morali
nės paramos.

CIO Tarybos prezidentas Pat Quinn, pa-

centz&li-

Wayne 
grobta? iš pikieto linijos tpjų policistų ir skubinamas 
į policijos vežimą P**ie Bell telefonų sistemos 

-nio pastato, Detroite* Jį areštavo pastangose 
t i pikieto liniją, kad praVeštiškebus.

■o-

kvietė dailininką R. Feiferį. 
Jis, taręs keletą žodžių, ir 
kviečia R. Mizarą, nes jis esąs 
ne kalbėtojas, o dekoruoto
jas, piešėjas. Pažymi, kad 
šios parodos priruošimui 
daug darbo įdėjo J. Gužas 
ir J. Siurba, archyvo komi
sijos nariai, taipgi G. Wa- 
resonas, ir tt.

R. Mizara atidengia pe- 
destalą, ant kurio stovi pir
mosios knygos nuotraukos. 
Trumpai išdėsto Mažvydo 
knygos vertę ir kokiais su
metimais jis ją parašė. 

Kalbėjo K/Karosiene iš 
Kalifornijos. Ji sako: sun
ku tikėti savo akims, kas 
čia matosi. Lapeliai išleis- 
ti senais laikais Lietuvoje, 
prieš caro valdžią. Būtų 
gerai, jei tokias parodas ga
lėtų suruošti kituose pifes- 
tuose.

Pašauktas kalbėti brazi-^ 
lietis J. Jokubka.—Jūs Čia' 
negalite suprasti, kaip įver- * 
tina knygas jūsų broliai ir 
sesutės Pietų Amerikoj, — 
sakė jis.

1 i 1

Paskutinis kalbėjo iš Chi- t 
cagos L. Prūseika. Apibū
dindamas parodos reikšmę,

’•y

ėrzac patrijotai? Kur tie, 
ką tiek daug šneka apie 
meilę mūsų tautai ir kultū
rai? Ne tas jiems rūpi.

Pirmininkė Hoaigė progra
mą dėkodama prie parodos 
sėkmingumo' prisidėjusiem.

Negalėdamos atsigėrėti 
įvairiausiais lapeliais, kny
gelėmis ir laikraščiais, no
rėdamos gerai į visus įsižiū
rėti, vaikštom su d. Bun- 
kiėfiŽ-JL? kalbamės:
/‘Tai kur būta žmonių, ge

riausių žmonių. Ir už kelių 
šimtų metų pasaulis ir žmo
nija juos minės it; džiaugsis 
jų darbais. 0 mūsų- gyvę- . 
nimas liks tik tiek atžymė
tas, kai paukščio skridimas 
per orą.”

Mano draugė pradėjo 
sveikintis su kokiu tai man 
nepažįstamu asmeniu. Aš 
pervedžiau akimis ir vėl, 
pilna visokių minčių, nusi
sukau į knygas.

I

—J ei dar nepažįstama, 
šusipažinkit su vienu iš šios 
parodos priruošė jų, d. J. 
Gužu. \

Išgirdusi tą vardą greit < 
atsigręžiau.

—Žinau, žinau, kas tu ' 
esi, kai pamačiau su d-ge 
Burikiene* vaikštant.

Tai jo mano akys ieškojo, 
jo dar trūko pamatyti. * 
Daug sykių jo straipsnius 
skaitydama
maniau — kada 
brandžių rašinių autorių 
pamatyti?-

Vakaras baigėsi 
mų pažinčių - drauge
draugu bei giminėmis.
Naujas Rytas, 
Nauja Programa

Kovo 29-tą traukiam į 
Laisvės salę, ten prasideda* t 
LLD Suvažiavimas 9 vai.' 
ryto. Bematant prisipildė 
svetainė delegatais, sve
čias, tarp jų ir garbingų 
rašėjų, poetų, oratorių ir 
kaip amerikiečių, taip ir ka
nadiečių mylimas daktaras 
J. Kaškiaučius. Daugelis 
tų žymių Jsmenų man bu- | 
vo pažįstami tik iš spaudos. 
Ir jaučiausi laba? laiminga, 
kad turėjau progos juos as- < 
meniškai pamatyti./ » J

(Bus daugiau)

gėrėjausi ir 
teks' tų

su pir-
ir

.. ............ .. pmbImNhS
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ENGLISH S E C TIO N
Young People Dominate in, 
LDS Membership Campaign

BROOKLYN, N. Y.—With 
the LDS Membership Drive 
entering its. sixth month soon, 
the young LDS members are 
still dominating the member
ship activities, and despite 
the leading position in which 
they are right now, it ap
pears that shortly this lead 
over the older' folks will be 
only further enhanced.

z The latest one to come to 
the fore in this membership 
drive is Lillian Gugas, secre
tary of Detroit LDS Lodge 
208, which organized the suc
cessful Bowling Tournament 
for the LDS in the motoi' city. 
Lillian now is among the 
first three competitors for 
the big prizes and, knowing 
Lillian from the past, it 
will not be surprising that 
she will do her best to over
come the other two leaders 
and emerge as the winner .

Lillian’s work shohld place, 
Mr. J. Mockaitis and Mr. Al 
petravich on their toes to 
keep their lead.
remembered that 
ago Lillian Gugas 
first prize in the
ship drive which ended with 
the Boston Contention. She 
is out for a repeat perform
ance.

The Cleveland LDSers, con
ducting an “every-member- 
get' - a - member’’ campaign 
among the members of their 
Lodge 201, are having some 
success, for at each meeting 
there are some new applic
ations presented.* To date 
they have totalled .eleven ap
plications and there are more 
scheduled already to be ac
cepted at the next meeting.

Chicago younger people,

promises, have thus far 
redeemed them—but be- 
inspired

Bowling
month

by the Nation- 
Tourney early 
and the (re

Cleveland and 
well as Brook-

drive 
the 

have
We

It will be 
one year 

won the 
member-

•who have been good on mak
ing 
not 
ing 
al 
this
ports from 
Detroit as 
lyn, it is expected that they, 
too, shall come across with 
applications and soon. Tex 
Zebraitis, of the, Monarchs, 
had reported that he has six 
apps that only have to go 
through with the doctor’s ex
amination and Frank Kwain, 
who with his brother George 
have four applications for the 
Redwings already recorded, 
says that another dozen will 
come in very soon .

Brooklyn started the 
off very well early in 
year, but seems to 
slackened down a bit.
hope to see them coming up 
to a higher bracket soon. 
George Žukauskas of Newark 
is second only to Lillian Gu
gas in the race for the Se
cond Drive Booster Prize 
which is to be awarded to the 
person who enrolls most new 
members during the months 
of April, May and June. The 
prize for the first 3 months 
of the year went to Al Pe
tra vich of the Los Angeles 
LDS English Speaking Lodge.

The younger people are 
leading the way once again 
in the LDS, and are showing 
the older folks how to work 
to get in members and race 
for the completion of the 
drive to enroll 2,000 members 
before the Cleveland Con
vention which is to take place 
a little over a year from nOw.

Brooklyn Bowling

Strikes & Spares
i .

A Trippie Tie—Tourney Notes
Since the English Page did 

not come out . for - several 
weeks, and the LDS Bowling 
League ended at the end of 
April, we belibve a little on 
the standing of the league at 
the end of the season would 
not be amiss.

tional LDS Bowling Tourna
ment held in Detroit early 
this, month. Heleną Incas 
made out best in so far as 
standings go, getting second 
place in the Ladies’ singles 
competition, the only event 
she

EDITOR,S NOTE BOOK
Apologies to •Our Readers

Before we go into other things, we want to apologize to 
our readers for the gap of time that elapsed between thjs^ 
išsue of the English Section and the last one. Things hap
pened, your editor had to be out of town for a few weeks, 
arid tįe result was that no English Section came out. We 
especially want to ask forgiveness of the correspondents 
who šent in articles to be published, but which were not 
published. We hope that this “break” in the continuity 
of the English Section will not happen again. We shall 
try harder the next time we have to go but of town, to 
see that someone will take carb of your articles. For the 
present, it couldsnot be helped.

More Editorial Talent Needed ,
There is a great need for young editorial talent in Lith

uanian newspapers. The thing with most of them is that 
they cannot afford, as yet, to have a full-time English 
Editor who will not be .involved in editing Lithuanian 
matters or at least learning to ,do that. There is a field 
for those progressive young people who are interested to 
try out their journalistic, editorial and writing abilities 
by working for a Lithuanian newspaper. The English 
Section itself is only a part time job. The other part 
would be to learn Lithuanian language well enough to 
become a Lithuanian editor. It would help if ••the person 
would have a knowledge of Lithuanian organizations, 
Lithuanian politics and movements. However, that can 
be acquired. Or a combination can be worked but . when 
it would be print shop and English Editorial job, if that 
is what one would prefer. All you have to do is apply 
at the Laisve office or write:Editor, Laisve, 427 Lorimer 
Street, Brooklyn 6, N. Y. The present editor will try to 
take care of it until you apply. /

The New ’Brooklyn Lith Radio Program
Well, it’s back on the air again! The Lithuanian Lais- 

ve-Liberty Radio" Program. This time it is on Sunday 
mornings and it is, again, as in the. pre-war days, over 
Rad. Sta. WBYN,1430 oh your dial'. Your support for this 
program is important, especially by your listening to it. 
The program is on Sunday mornings from 10:30 a.m, to 
11. Even if you were at the gayest party on Saturday 
night and have the worst hangover imaginable, you should 
still be,able to get up in time to turn your dial to 1430 
and try to pick, up WBYN. Let’s hear from our readers, 
the farther from Brooklyn the better. Let’s see who of 
our listeners will be the farthest from Brooklyn! Write 
and let us know! Besides, listen to a fine Lithuanian 
American program. Can you hear us, Philadelphia? She
nandoah? Connecticut?

nas — 163 and Howie Dobei 
hit - 213. The total, even 
without the handicap came to 
850, which was better than 
any other team game bowled 
in the entire tournament, not 
counting handicap. Our fel
lows 
first 
hind 
final 
team.

were '99 pins behind 
place and 57 pins be- 
second place when the 
tally was made for the

could not find, the pins.. He 
improved a little later 
hitting 115 and an . 86 later 
on, but. he went into 86th 
place in the net singles scores.

other boys didn’t do 
as bad, however, and 
their

on,

Shared Honors in National 
IDS Bowling Tourney, May 4

♦ i

DETROIT, Mich. — Theitagoans, also, came out se- 
Second National LDS Bowl- ebnd, only one Jone pin be
ing Tournament is now his-1 hind first place.’ 
tory. About 15(U LDS bowl
ers gathered for the big event 
in this city and smashed pins 
for three days. There were 
26 teams present from Chi
cago, Detroit, Cleveland and 
Brooklyn. It . was a grand 
sight to see with hundreds of 
LDSers, besides the bowlers 
cheering fbr their favorite 
teams and their favorite an
chor-men all along the alleys 
at the Lucky Strike Recrea
tion on Grand River Boule
vard.

In the male singles games, 
Albert Litvin set the pace the 
first evening of the tourna
ment by turning in a score 
card showing 642. Johnny 
Mazan, of Cleveland, howe
ver, bettered this 
47 pins before the 
ment was over.
Kwain tried hard |to better 
the both marks, but finished 
up just two pins behind Al 
Litvin 
men’s

score by 
tourna- 
George

York to roll the first 
of the »big meet. The 
was on!
Friday, May 2nd, it was 

Detroiters
singles and 
giving 

who arrived 
something to

shoot they did, 
ladies’ scores

who

the

the singles 
was won by 
of 'Detroit, 

doubles, the 
and Sophie

In

set
Ann 
the

Ann
Roma- 
the at- 
Cleve-

„ The Tournament got under 
way at about 7 p. m. on Fri
day, May 2nd, when Tony 
Adamaitis, President of the 
Detroit LDS Lodge 208, in
troduced John Orman, Secre
tary of the LDS National 
Activities and Youth Commit
tee who was on hand from. 
New 
ball 
meet 

On
mainly the 
got off their 
doubles events, 
out-of-towners 
the next day 
shoot at—i-and 
for only the
were not Overcome, although 
Helend Incas of Brooklyn 
come to within four points ofv 
tieįpg-up 
which 
Adams 
ladies 
Adams
nauski duet withstood 
tacks of Chicago and 
land and remained some 90 
pins to the good when the 
tournament was over.

In the men’s doubles events, 
the first night, Detroiters Jim 
Feisler' and Bill Tatoraitis 
rolled a 1230 fpr tops of the 
evening. However, JM Nau
djunas and George Kwain, of 
Chicago, 
the top, 
over the 
ke and

battled their way to 
leading by nine pins 
Detroiters, Bill Hup- 
Frank Kwain, Chi-

for third place in 
singles division.

Team Events 
team events were

on Saturday afternoon 
i26 teams

the

runThe 
off 
when j26 teams hjt the 
alleys, each bowling their 
very 
out,, 
(name 
formed 
each 
zoomed 
while playing against the 
Chicago Monarch team which 
came out second best. The 
third place was taken by the 
Brooklyn LDS Lodge 200. 
Joe Adams, Tony Jakstys, S. 
Riddell, Alfonse Rye and To
ny Adomaitis made up the 
winning team. ’

In straight bpwling, sans, 
handicap, the Chicagoans 
took the first game with Tony 
Adamaitis turning in the only 
200 game while J. Urbeiis 
rolled 197, Tex Zebraitis 189 
and Joe Staloraitis 172. The 
latter three are Chicago 
Monarchs . The second two 
games were taken on straight 
bowling by the Detroiters 
with J. Adams rolling a 202 
for the local boys and J. Ur
beiis a 207 for the Chicago 
team. In the third set, the 
best game was that of Urbeiis 
of Chicago who slashed his 
way to a 190 game, his team, 
nevertheless, falling behind.

Brooklyn Builders started 
out rather slowly except for 
Bill Malin, low man of the 
team, -and while a the others 
built up their score as they

best.
the

of
. from first letter of 

players last name)
into the first place

As it
Detroit 
team

turned 
Rjajars 

being

went on, Bill kept the same 
pace in reverse. The only la 
above 200 'game was rolled 
by Howie z Dobei who shot a 
213 in the final set.

Wally Service team of Chi
cago, fourth in the final Jinė- 
up, saw some spectacular 
playing on part of George ' 
Kwain .who then and there i ■ 
made his bid for first place / 
in the “all events’’ when he 
rolled 200, 184 and 204 in v • 
that order. Cleveland’s Lodge ' 
201 team tried hard, but the 
best they could do this year 
was to make seventh place. .

Two Chicago teams 
snapped up the first two po- 
sitions in the Ladies’ Team 
Standings in tile Tournament, , 
the Redwing gals forging to 
the top by-some hundred and 
twenty pins. The Redwing 
Squaws who came out on top 
in team play were Lillian 
Sherman, Dolores Glibauskas, 
Jewel Urbeiis, Ann Jacobs. 
and Estelle Ęedokas. Third 
place was i taken by the De
troit Screwballs some 50 pins 
behind the second place Chi
cago Monarchs while the De
troit Lambs were only four 
pins lower to 
place. Jewel 
was the best 
bowled in the events.'

Sr®

The league ended up in a 
tie for first place between the 
Treasurers and the Presidents 
and Secretaries, the latter 
having zoomed up from way 
down in the last few weeks 
to become contenders (for the 
top rung. The “Stinkers” 
ąnd the Auditors Were tied 
for fourth place when the of
ficial season ended.

The league games officially 
ended, on April 24th for the 
'season with the Presidents 
losing all three games they 
played against the Stinkers 
while the Treasurers took one 
out of three from the Dir 
rectors to tie the league lead 
into a knot. The Secretaries 
took two out of three • from 
the Auditors. We hope, now 
that the boys returned from 
the Tournament, the boys 
will find time to play-off for 
the title.

The complete league stand
ing is as follows:

Reflections on the Tourney

Presidents ... .
W.

. . . 38 34
Treasurers .. ... . .. 38 ' 34
Secretaries . . . .... 38 34
Auditors ........ . . . 36 36
Stinkers ........ . . . 36 36
Directors ........ ... 29 43

Perhaps you have oeen 
wondering how our boys and 
girl made out

entered. Helena did ve- 
well/ starting but with 
149, *> then building’ it 
jto a 183 and
with a 114. ’Her total

a 
up 
ing 
plus the handicap was 578, 
just four >pins behind Ann 
Adams, of Detroit, who took, 
the singles trophy. If it 
would not have been a Ijan- 
dica]j, tourney, Helena would 
have come out fourth. That’s 
darn good bowling, . Helena. 
Congratulations!

end-

We got one trophy out of 
the tournament, however, 
when on Sunday morning our 
men started lo roll the sin
gles. Orman got a 
by-prize trophy for 
est score bowled in 
nament — a 52 —

The Men’s team didn’t do 
so bad, either, ending up in 
third place. It seempd that 
bur boys could nob get start
ed in thę first game, every
one exceptA Bill Malin bowl
ing under their averages, Bill 
hitting 153. t

Jn the second | game, Howie 
Dobei begapi to recover, but 
Bill Malin dropper a few. Al 
Purvenas also improved, but 
did not reach his average
while Navikas and Dobinis 
went lower than the first 
game. f ' , ’ ' .

Our men really began to 
show what* was in them in 
the last game when all' the 
boys’ scores shot upward with 
the exception, this time, of 
Bill who just made* average.

were
—*117, Dobinis

Navikas—186, Malin
177, Purve-

nice boo- 
the low- 
the tour- 
when he

Worcester Liths 
Plan Picnic - 
Other Activities

WORCESTER, Mass. — The 
United Organizations of Wor
cester are holding Ka picnic at 
Olympia Bark on June 8th, 
1947. There will be good food 
and drinks. Those who want 
to have a good time and meet 
old friends, please attend. -

K — Committee of UOW

Other Worcester and Mass. 
Notes: LDS Lodge 57 held a 
picnic at Olympia Park last 
Sunday.. . /There was a con
ference of the LMS Second 
District held in South Boston, 
Mass., last Sunday where 
plans for the coming picnic in 
Montello Were discussed, the 
Mass. * “Day of Culture” to 
be held in t South Boston and 
the coming Lithuanian Arts

lyn were also on the order of 
business. J. K.

74.
86.

standi pgs:
1

151 
143 
143 
126
131 133
52 115

doubles

2
186
146
163
128

3
162
179
166
124
128
86

H. T,
90 589

108
93

174
105 
198

event

576
565
552
497
451

Our 
nearly 
here is 
Plate
14. Dobei 
20. Dobinis 
29. Navikas 
43. Malin 

Purvenas 
Orman 

Our best
team was the Al Dobinis-Al 
Purvenas combination, which 
ended up in 13th place. Do- 
binis score for the doubles 
series was 518 while Purve
nas made 420, which, with 
the handicap, totalled 1151 
and i Was only one point be
hind 12th place. Tony Na
rvik as and Howie, Dobei end
ed up in 19th place, Tony 
shooting 462 and Howie 492, 
which, plus the handicap, 
came to 1140.

Orman did better than in 
the singles when he . was 
teamed up with Bill Malin 
and, rolled a 159 game for a 
series total of $78 while Ma
lin rolled 374 for a plus han
dicap score of 1124.

* z *In the “AJI Events” scores, 
some of our bpys came out 
better, individually, with Al 
Dobinis coming out in seventh 
place,. Tony Navikas in 16th, 
Howie EJobel in 23rd, Bill 
Malin in 29th and Al l?urve- 
nas in 67th. / \

* VOf course, everyone enjoyed 
their rtay . at the Hotel Fprt 
Shelby and the various par
ties th^t Were constantly go
ing on and finally, the big 
bowlers 
Orrhan 
speaker

banquet where John 
was the

and
( the trophies^ 

as the Dodgers Tans 
Wait /till next year!

Well

Bay-State LDS 
Spring Frolic on 
Saturday, June, 14

Waterbury Chorus 
Thanks Hartford 
for Hospitality

The LDS Spring Frolic . 
just around the corner. Don’t 
forget it, because we expect 
to take up where we left off 
and that means • a swell af
fair and a good time for all! 
It’s the' Hotel -Gardner in Bos
ton on June .14th at 8 o'clock. 
Tickets are in circulation, so 
get yours.

< It’s our Annual Reunion 
and you’ll hear everyone say 
“It was great to see the 
gang again!”

Circle the date on your cal
endar, for we’ll all miss you 
if "you’re not there. Au revoir.

— Mass. LDS Activities 
'Council,

4-----------------------------

is

old

With the bowling sea-' 
over fpr the LDS, thereson 

should not be any let-down 
►in sports activity. Looming 
before us is the baseball and 
gblf "season. " There are piore 
Lithuanian American golfers 
among us that most people 
realiz^. Let’s work for an 
Eastern Seaboard Lithuanian 
Gplf Tournament this fall! 
Tęhen next year, we can com
bine our efforts with the 
Westerners and Midwestern
ers and have .a swell Na-
tiohal LDS Golf Tournament 
in Cleveland at the time of 
the ĮJDS Convention! What 
say, LDS? : z

WATERBURY, Conn. — 
The Waterbury Vilijos Chor
us has started its new season 
with a bang, presenting a co
medy “Moterims Neišsimeluo- 
si” which was staged at the 
Venta Hall on April 20th 
here.

The cast which included 
Vincent Jakubonis,,. Clement
ine Yenkėlun, Anna Buzas, 
Joe Bojus, Leon /Rakauskas, 
Ruth Buzas, Charles Sabutis, 
Anna Rusevice and V. Mari
nas did their parts well. The 
audience wasn’t too large, but 
the play was received very 
well, r We hope to do it in 
neighboring towns soon, 
again.

On Siinday, May 4th, the 
Vilijos Chorus participated in 
the Hartford Laisves Chorus’ 
20th Anniversary Concert and 
received a very warm wel
come from, the hosts as well 
as thp audience.

We would like to take this 
opportunity to thank the 
Hartfordites for the nice sup
per and / refreshments that- 
were served us after the con
cert program. \

Several new members have 
joined the Chorus, but we 
would like to see many more, 

‘so those wishing to join— do 
not delay — attend the * re
hearsals which are held every 
Thursday night form 7:30 in 
the Venta Hall, 103 Green

gain fourth 
Urbeiis’ 186 
girls game 

team
“All Events”

When the scores were all 
added up, it was found that 
for “All Events,” Chicago 
had taken the first five 
places, George Kwain lead
ing J. Urbeiis, W. Hupke, F. 
Juozaitis and J. Naudjunas. 
Bill Milus ’ of Detroit was 
sixth and Al Dobinis of 
Brooklyn followed him but 
three points away. Juozai
tis and, Naudjunas were tied 
for fourth place. F. Kovačic 
was the' highest Clęvelander 
in All Events competition, 
followed by Johnny Mazan 
who Was just .three pins 
away.

Bowling Banquet
After the tournament 

closed on Sunday, a sump
tions banquet attended by 
some 250 LDSers and their 
friends at the Spanish Room' 
of the Hotel Fort Shelby. The 
winners of the various events 
were announced here by Joe 
Adams, Secretary of the 
Tournament while Serve Gu
gas acted as Toastmaster.

John Orman was the prin
cipal speaker of the evening 
and after thanking the Com- ? 
mittee for the wonderfully *^ 
arranged bowling tournament - 
and social portion of ‘the big ( 
event, he urged the members 
to work harder for the or
ganization. “for by building 
up the LDS to a much larger 
membership and by coopera
tion Svith each other,” hė 
said, “many more and bigger 
sports events can be organ* 
ized.” •
* After he was through, he' 
called upon Joe Adams to 
read off the names of thė 
winners and awarded twenty 
trophies to the first place 
teams and individual winners. 
The Men’s and Ladies’ teams 
received a ’ trophy while all y 
individuals on the teams, as 
well as winners of doubles * 
and singles, received individ
ual trophies. All events tro* 
phies, donated by the Lucky 
Strike Recreation proprietor, J 
were awarded to the All- 

'evenlts winners.
Finally, the last trophy ^as x 

awarded to John Orman who 
had bowled the lowest game 
in the tournament in the 
singles competition when he 
rolled 52—the trophy was a 
figure of a bowler crouching 
low and kissing his bowling J
ball before rolling it down 
the alleys, fob luck.

t

rw. i

Vilijos Chorus Corresp

3-čias puslapis------------- ---- -----—
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MURIUHM

MIKE LEIPUS

Delegatas.

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-869*

\ ANTHONY ROGERS 
(Raudžius)

v328 Uidon Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kairieji japonu socialis
tai seime reikalauja veikt 
išvien su komunistais, o de
šinieji tam priešinasi.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS 

, *

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, jufeina 
pas “Green Star Bar and Grill/’ nes žino, kad visados bus patepanti.

- ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
' Geriausias Alus Brookjyne

PARE KIEKVIENA ŠEŠTADIENĮ

f

T*

Ot taip.

1? *’• ."4'
f)

t •ft.- •: 5 1 -WW.’’ Xi> *

ir viskas bus gerai, 
/•irtą! Visai puiku!

Binghamton, N. Y. Laisvi—liberty <lt|u Daily * 
Ketvirtadienis, Geg. 22, 1047E FRANK KRUK

arba Graborius Pranas Krukelis
(APYSAKA) ‘ ★ * *

Paraše Petrąs Cyfrkaį^-iU r fjnriiiii iiruFn
Arba vėl kita partnere:
—Brangusai! Nuostabiai . . . Zamje- 

. čatelno! Žiūrėkite, kaip antstolis tango 
šoka. Tik gerai pažiūrėkite. Tikras Vil
li Frič!

—Ponia Krivickiene, tamsta perdega
te. Šitas fasonas pritūpti Seniai iš ma
dos išėjo. Kaune taip niekas nešoka, gal 
tik mes—provincijonalai.

—Mersi, poniute! — užgauta pakėlė 
nosiukę pirmoji, —• kam dar tos pasta
bos! Gerai pati žinau, pati buvau Kau
ne Naujų Metų sutikime ir mačiau. 
Kaip tik šitas fasonas madoje. Mano 
nuomone, kaip tik geriau šoka anas, 
frantas, su juodais ūsiukais. '

—Mano nuomone ...
Tokiais atvejais įsikarščiavusias vi

suomenės veikėjas tekdavo laiku sutai
kyti jų vyrams.

Ai, kad tam šokių meisteriui, grakš
čiam įkvėpėjui, angliškų pritūpimų, 
prancūziškų išrietimų, Icikui Nachalni- 
kui, Dievas duotų danguje , kokią nors 
ramią vietelę, tik nieku būdu ne provin
cijos lokius šokio mokyti! Taip iškan
kino mūsų šokių ir plastikos mokytoją 
apskrities .miesto storosios tetules, ne
paslankūs inteligentai, taip sunaikino be 
atvangos u visokių figūrų darymas, kad 
dusulingas, labai jautrus tango ir an
gliškų šokių mokovas po trijų savaičių, 
išvykdamas iš miesto į kažkokį dvarą, 
ramiai pasimirė, kelis kartus kveptele7 
jęs, ant savo patefono su dvylika plokš
telių. • Su dvylika melodijų, iš kurių yįe- 
ną: — Švelnios rankos glamonėja mano 
plaukus...—dar ir dabar niūniuoja įstai
gų plunksnakočiai, rašalinės.

Ne čia visokioms ponų užmačioms ga
las, o tik įvairių kapryzų ir aistrų pra
džia. Po teniso, šokių, balių epidemijos, 
ėjo ir kitos, nemažiau svarbios ir rėikš- 

. mingos kultūriškos pramogos. 
z Blogi liežuviai pasakojo, k:ad. ponai 

kartą taip įšilę Inteligentų klube, jog su
galvoję naują lošimą—nosimi į bilijar
do Skylę varyti penkfitį.

MEDŽIOKLĖ ■-
Iš vežimėlio, aptekusio dumblu iki ste

bulių ir dugninės, išlipo dw ponai, gana 
keistai apsivilkę. Vienas avėjo raudo
nus, ilgus batus ir rankoje laikė į makštį 
įkištą šautuvą. Antrasis buvo ant pilvo , 
užsikabinęs, ne tik šautuvą, bet ir žiū
ronus, didelį krepšį šoviniams, kažin ko
kiems galams skirtas virves. Pirmasis 
išvirto iš ratų kišdamas užpakalį, o an
trojo tuo pačiu metu pasirodė galva. Jie 
abu sukrito įjbalą.

—Joukun darbs! Buvo įsakymas ke
lius pataisyti! Pabauda!

•—Šiur! — tarė antrasis, apsidairyda
mas aplinkui/

Manau, ^skaitytojui bus lengva įspėti 
dviejų medžiotojų fizionomijas, pateku
sias į kurčią provincijos keįrtę.

Įžengus abiem į dvaro kiemą, kurio žo
lė buvo nusnigta naminių paukščių 
plunksnomis, pasitiko vienplaukis šeimi
ninkas Sungaila. Jis ginėsi visą eilę^ 
įvairių veislių ir dar įvairesnio, kalibro 
šunų, kurie erzėjo, lojo ir piovėsi, taip 
kad nebuvo galima niekaip susikalbėti.

—Labai gerai, kad nepamelavote! — 
sake Sungaila, apkabindamas vieną ir ki
tą ir abu svečius pabučiuodamas. (Pei
kia pastebėti, kad Krųkas, o taip pat ir 
burmistras užuojdė iš Songailos burnos • 
einantį gryną spirito kvapą ir tik del to į 
nebuvo galima per daug stebėtis jo mei- | 
lumu).—Nė jūs pirmieji . . . Rasite jau . 
poną teįsėją su antstoliu ir dar . . . nau- ; 
jų! Vakar proferką kirtom. Neseniai 
tik mano ponai sukilo. Pošol von!—su
riko čia pat į savo šunis, kurie akiplė-* 
šiškai pradėjo šokti graboriui ’ ant riu- 1 
garos ir jau porą kartų buvo numetę jo i 
kepurę. > ;

Gal tai nebuvo parinkta grynai >me- 
džiokliška šunų veislė, bet Čia galėjai ras
ti ir tokių, kurie gaudė žiurkes, pęles, kL 
ti vištas, treti išdresiruoti stovėjo ant 
paskutinių kojų, ketvirti ėdė, tik cukrų. 
Savo šunimis Šųngajla visuomet didžia
vosi ir pakliuvusiam svečiui pirmiausia . 
parodydavo jų, šunišką miestuką. Štai 
ir dabar, bevesdamas svečius per kiemą, 
pasakojo tik apis šunis, kada kuris pirk
tas, iš ko pirktas/kokios veislės, kokius 
gabumus rodo medžioklėje. / v

.(Bus daugi

' A- , ■. v į

(Tąsa)
Medžioklė Tautvilų giriose žadėjo bū

ti šauni ir triukšminga, nes nuo to lai
ko, kai vienam medžiotojui vilkas pra- 
drėskė kelnes, o pats šaulys vos spėjo į 
medį įsikabinti, sviedęs šautuvą, ir kai 
ši istorija palietė tiesiogiai vieną žymų 
apskrities poną, vartojama, kaip anekdo
tas, pati Taisyklingosios valdyba .swilo 
pusiau nuo ginčų ir iki paskutiniųjų lai
kų nebuvo suruošta smagesnių pasišau
dymų. Be to, kaip visos draugijos, po- 
draugei ir Taisyklingoji užmigo ilges
niam laikui, nes apskrities ponai taip 
patingo bet ką veikti, taip sušniuro, bi
jojo net ranką koją pajudinti, o jeigu ir 
skundėsi kuris, kad jam iš peties ranka 
nuo darbo skauda,-1—ir tai tik nuo smar
kaus kortos metimo.

Medžiojo kas sau, o kad reikėjo šio
kią tokią taisyklingo medžiojimo ir meti
nių nuopelnų apyskaitą pasiųsti centrui, 
-—ponai čia pat išėję į miestą pašauda
vo katę, šunį, varną, už miesto dar ir 
vieversėlį kokį, surinkdavo reikalauja
mą skaičių taškų—ir šventa. Kiekvie
na aistra, kiekviena mados , liga Čia per- 
sirgdavo labai greitai.

Taip savo laiku be galo į madą buvo 
beįeinąs, vasaros metu, tenisas—visi su 
baltomis kelnėmis tik vaikščiojo, apie pa
savimus, autus tekalbėjo. Visuose dar
buose, soduose—aikštes įtaisė, Vėliau į 
madą įėjo labdarybės baliai, kurie buvo 
ruošiami veik kas šeštadienį, ten krin- 

* tančių lapų, groži6 -karalienių, fokstroto 
princesių, žydinčių vyšnių ir kitokiais 
pavadinimais, destis, koks buvo metų se
zonas ir rengėjų sąmojus.

Kiek vėliau, užėjo ir visokių sukaktu
vių epidemija. Vienam bandyta iškelt 
dešimties metų darbo valstybės įstaigoj 
jubiliejų, kitam penkiolikos metų pe- 

. - dagogavimo šventę, trečiam antstoliavi- 
mo. Ir taip pasiliejo tos sukaktuvės, 
taip visiems patiko, kad .kai kurie vos 
atšventę, surasdavo naujas, jau vedybų, 

'/ visuomeninės veiklos, jau prieš karą 
vaidinę Amerika pirtyje, giedoję bažny
čios chore, įsteigę kažkokį laikraštį, žo
džiu, taip susmulkino tas sukaktuves, 
kad nuo dešimties metų nusileido iki tri
jų, keturių ir net pusantrų metų jubi- 
liejukų. <

Kaip visose kultūringose sukaktuvėse, 
buvo giedama jubilijatui Ilgiausių Metų,- 
laikomos prakalbos, amžinai tos pačios: 
•—Tad darbuokis dar daug metų tėvynės 
gerovei!—ir panašiai.

Be to, buvo įteikiama nuo gerbėjų su
kaktuvininkui kokia nors tabokinė, al
bumas, su inicijalais laikrodis, vėl su ati
tinkama prakalba ir tt.

Visos tos sukaktuvės buvo aprašomos 
prisiekusio korespondento centro laik
raščiuose, o išgerto krupniko bonkos, 
podrąugei su nuplėšytų vizitinių švarkų 
atlapais, buvo įskaitoma į miesto ponų 
kultūrinęs veiklos aktyvą.

Tuo metu ponai ir ponios išsikvietė iš 
sostinės ir šokių meisterį, kažkokį Iciką 
Naehalniką, labai lėtą ir kuklų savo 
amato mylėtoją. Tas šokių maestro tu
rėjo išmokyti ponus naujausių, labiau
siai į madą įėjusių šokių. Prasidėjo 
mieste aršus prakaitavimas, trynimasis, 
rietimasis. Kai kuriems šokis gana ge
rai sekėsi, ir jau visi bestuburiai bema
tant padarė šiokią tokią figūrą, šiokį to
kį išlinkimą. Buvo ir tokių, kurie nįe-' 
ku būdu nelinko per kelius, arba trijų 

tvirČių takte taip paleisdavo galūnes 
į darbą, kad Išeidavo keisčiausias kine- 

1 mMografas.
Žiūrėk, jau burmistras, ar antstolis, 

atėję į įstaigą, negalėdavo išmesti iš gal
vos vakarykščių figūrų ir pasistūmę sta
lą, kad būtų daugiau vietos, pradėdavo 
vį$ni sau planiruoti.' Kartą net tokį rim
tą vyrą, kaip notarą, rado savo^ kabinete, 
raštininkėlis, apsikabinusį kėdę, beda
rantį angliško valso pratimus; garsiai 
aąu rusiškai diriguojantį:šag nazad, 

Į>wjva vperiod! šag nazad, — dva vpe- 
riod ,.,

O susišelpimo, visokių globų, visokių 
krintančių lapų baliukuose tik ir skam
bėjo poniučių' trelės:

—Ponas teisėjas, dovanokite, — viena 
pastaba: jūs biskučiuką gracingiau ko-

Dar

I

' /

Birbynėmis ta streikuojanti New Yorko telefoniste 
sutinka viršininkus, einančius j. darbą per pikieto liniją 
prie New York Telephone Co. Nors didžiuma darbi
ninkų sutiko grįžti į-darbą gavus šiek tiek algos prie
do, bet daug telefonistų dar nebuvo priedų ir kontrak
tų gavę, tad telefonistai likosi pikiete iki išpildys visų 
reikalavimus.

-    j j t

Waterbury, Conn.
Gegužes 11 d. Lietuvių 

Laisvo Kapinyno susirinkimas 
įvyko ant kapinių. Delegatai 
nuo draugijų, kurios užlaiko 
kapinynų, buvo susirinkę, kad 
apžiūrėti’kapines ir kas yra 
reikalinga pataisyti, pagerin
ti. 1 Į susirinkimų delegatų 
atsilankė tiktai 13, kiti neatsi
lankė, nors pavasario saulėtas 
rytas buvo toks gražus ir 
traukte traukė žmogjį-'į už
miestį,xkad pasigėrėti pavasa
rio gamta, bet daug iš dele
gatų verčiau pasirinko pra
leisti laikų kur nors kitur, o 
ne ateiti apsvarstyti kapinių 
reikalus. Taip atrodo, kad tie 
žmonės yra pasirinkę vien" tik 
savo individualiais reikalais 
rūpintis, o ne dirbti visuome
nei.

Susirinkime buvo apkalba
mas tvoros tvėrimas palei ke
lių ir reikalas įsigyti naujų 
mašinų žolei piauti/ kuri yra 
varoma motoru, kad nereikė
tų jų žmogui štunfti, nes žo
lės piovimo darbas dabar pa
sidaugino, nes praeitų rudenį 
didelis šmotas žemės buvo 
išlygintas ir užsėtas žole.

Kapinės kiekvienais metais 
yra gerinamos ir gražinamos. 
Dųbar jau gerai atrodo ir To
liau dar bus galima daugiau 
pagerinti, jei tik pinigų turė
sime.

Kurie dar neturite įsigiję 
lotų ant kapinių dėl pasilai- 
dojimo, tai dabar gera proga, 
yra įsigyti už prieinamų kai-' 
nų ir galima pasirinkti ge-i 
riausios vietos, nes jų dabar 
yra. Lotai yra po 8 duobes 
kiekvienus, bet-galima pirkti 
ir po pusę; loto —■ keturiom 
duobėm. Reikalui ,esant dėl 
įsigijimo loto kreipk if ės pus 
finansų sekretorių M. Vosy
lių,- 28 Bradley Ave., Water-/ 
bury, Conn.

Kapinynas rengiasi prie sa
vo metinio pikniko, kuris 
įvyks gegužės 25 d., nedėlio-, 
je, Lietuvių Parke, Chestnut' 
Hill Road. , Pradžių f vaj.1 
dienų, Šokiams gros Exie Ru
daitis ir jo orkestrą. Komi
sija d.el surengimo pikniko 
yra J. Svinkūnas, ' J,. Kliknų, ■_ 
Leonas D.eyęnas, M. Vosylius; 
J. Strižauskas, A. Balčiūnas 
įr A. :Lenartavičius.

Mes kviečiame visus Water- 
bųrio ir- apylinkės lietuvius 
atsilankyti į šį pirmų šio pa
vasario' piknikų ir paremti 
Lietuvių Laisvų Kapinynų. 
Turėsime gėrimų ir skanių už
kandžių ir galėsime gražiai 
laikų praleisti šviežiame ore. 
Nusitiksime » savo draugus ir 
pažįstamus ir turėsime progų 
su jais pasikalbėti apie bė
gančius gyvenimo reikalus.

Tūrių priminti, kad'parkas 
šięmet yru daug pagerintas. 
JĖ^rko. bendrovė išleido daug 
pinigų* dėl to .dalyko./ Buvo 
dar daugiau išasfaltuotas., kur 
žmonės'vaįkščjojų iy, visus ke
lias ištaisytas 1$ labui gerai 
atrodo. '

Shenandoah, Pa

Dviem 
įteiktą 
Išklau-, 
prane-

LDS 34 kp. susirinkimąs 
įvyko 11 d. gegužės, 
naujiem nariam buvo 
narystės paliudymai, 
sius kuopos valdybos
Šimus, naujuose sumanymuo
se, valdyba įgaliota pasiųsti 
rezoliuciją kuopos vardu, iš
kilus bile svambiam klausi
mui.

Nutarta Turėti kitą pąskai-i 
tą birželio 8 d., 10 vai. ryto. 
Paskaitą, skaitys St. Kuzmic
kas.

Nutarta surengti LDS 34 
kuopos pirmą pikniką 'šį 'se
zoną. Jis įvyks penktadienį, 
30 d. gegužės, “Decoration 
Day,” laisvose kapinėse. 
Pereitais metais neturėjome 
pikniko dėl stokos alaus; da
bar alaus galima gauti kiek 
nori, tai ir bus laikomas pik
nikas. Visi LDS nariai, sim-z! 
patikąi ir prieteliai kviečiami1 
atsilankyti. J. P.

Motinos Dienos Paminėjimo 
Vakarienė

Sekmadienį, gegužės 25-tą 
dieną, yra rengiama vakarie
nė, kaipo paminėjimui. Moti
nos Dienos? Nors Motinos Die
na jau praėjo, bet dėl tam 
tikrų priežasčių tenka rengti 
kiek suvėluotai.

$i vakarienė yra rengiama
labai svarbiam tikslui. Jos vi/| t^mėje, 315 Clinton St. Fra-

demokratines teises. Dalyve 
vimas šioje vakarienėje, prįsr- 
dėjimas prie sukėlimo finan
sinės paramos, bus vieną ki
birkštėlė to laimėjimo pagrei
tinimui. Tad visi pasistengki- 
me dalyvauti joję.

Sis svarbus pasilinksmini
mas įvyks sekmadienį gegu
žės 25-tą dieną, Lietuvių Sve-

sas pelnas yra skiriamas dėl 
apgynimo civilių ir demokra
tinių teisių. Mums jau yrą ži
noma, kad čia jau' prasidėjo 
areštai. Jau per porą sykių 
buvo areštuota 15 demokrati
jos gynęjų. Ir mes negahrhe 
tikrinti, kad tiems areštams 
bus galas., Tad šios vakarie
nes svarbiausias uždavinys, ir 
yra, kąd sukelti kuo daugiau
siai finarisų dėl sumušimo re- 
akcijonierių pasikėsinimo ant 
darbo žmonių. Laikas labai 
svarbus, kuomet einą areštai, 
kova tarpe reakcijos ir demo
kratijos,- tai mes, demokrati
ją mylinti žmonės, turime su
glausti visas savo jėgas, kad 
atmušti reakciją ir išlaikyti

džią dėl pasilinksminimo 1 
vai. .dienos, o vakarienė bus 
duodama 5:30 vai. vakarę.

Bus ir' svarbi sveikatos 
klausime paskaita, parašyta 
Dr. J. J.' Kaškiaučiaus, “Gy
venimo Pakaita.” Skaitys drg. 
S. Jasiiionis. Pasilinksminimui 
ir paskaitai įžanga dykai. O 
vakarienei 75c ypatai. Bus 
skanių valgių ir gėrimų.

Šią vakarienę rengia LLD 
20-tos kuopos Moterų Skyrius. 
Prašome visus įsigyti vakarie
nės tikietus iš anksto.

širdingiausiai u ž p r a šome 
visus atsilankyti.

Moterų Skyrius. .

NAUJI LIETUVOS KAIMAI
Trakų apskrities Semeliš

kių kaimas buvo karo audros 
nušluotas nuo žemės pavir
šiaus. Gražios gyvenvietės 
vietoje teliko griuvėsiai. Vals
tybė suteikė gyventojams il
galaikį kreditų (statybai, pa
dėjo miško medžiagomis. Ne
seniai 1 Semeliškių valstiečiai 
pažymėjo savo įkurtuves. ; 
Ten, kur praeitais metais bu-j 
vo griuvėsiui,, dabar naujas ; 
kaimas. ’ Abiejose ųutomobį-i 
lių plento, nusitęsiančio pro j 
kaimų, pusėse stovi $6 grąžus' 
gyvenamieji namai. Kaimo 
pastatytas klubas - skaitykla,I 
ambulatorijų,. įsteigtas pašto 1 
skyrius.

Pastaraisiais mėnesiais Vil
niaus, Trąkų,. Šiaulių ir kito
se Lietuvos apskrityse pasta
tyta 19 naujų kaimų.

PW6 HERE!

- ... ■ ■ American Retį Cross Photo
A wheel chiųir patient Jn a veterans’ 
hospital. 4s for -springtime sun-
♦h$,® and Red Cross recre^UouaJ 

activities

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgią ir GSrimu Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street

Brooklyn, N, Y,
Tęlephojoe EVergreejn >

)

WM. SKUODIS
$64 Wythf Amue

Brooklyn. N. Y.
TęL EVęrgreen 4-80M

Brooklyn, N. ¥.

CHARLES J. ROMAN
i (RAMANAUSĘAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj Kreip
kitės prie manęs dieną 
ąr paktį, greit ąuteįkgi- 
me modemišką patalpa, 
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruoštą mfl- 
sų šermeninė. Mūsų ptk 
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St- 
PHILAPEtPHJA, PA.
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Chkagos Žinios
KANKLIEČIAI PRADĖJO 
GRAŽŲ, DIDELI DARBĄ
Visuomene į LKM Cho^-o 
Atsišaukimą Gražiai
Pradėjo Atsiliepti

LKM Choras išrinko komi
siją sukėlimui finansų, kad 
įrekorduoti keletą gražių lie
tuviškų dainelių į plokšteles. 
Toji komisija jau stojo į dar
bą. Jau turi surinkusi para
mos nuo sekamų asmenų:

J. ir U. Juodaičiai $100.00
K. Kairis .... T ... ., 10.00
Dan Smith........."'Yo.OO
Joe Kaupas ............... 5.00
Joe Balčaitis ............ 5.00
A. Grina................... 5.00
L. ir J. Casko ...... 5.00
J .ir A. Stukai. 5.00
J. Benikaitis ............ 5.00
J. Kirstukas ............ 5.00
P. Sprindis, Kenosha 5.00
M. Mazūra .............. 5.00
M. Lukas ................ 5.00

’Anna ir John
Marquardt ............ 5.00

Juozfas Ruzgą.......... 5.00
St. Vėšys ................ 1.00
Reikia tikėtis, kad dar dau

gelis kitų choro rėmėjų ir 
simpatikų yra pasiruošę pa
remti tą puikų*, kultūrinį 
darbą.

Beje, pats choras jau pra
eitą antradienį turėjo pirmas 
pamokas pasiruošimui; prie to 
darbo. Sekantį antradienį vėl 
įvyks pamokos. Chofas mano, 
-kad ateityje teks lankyti po 
dvi ir tris pamokas per sa
vaitę, kad tik tinkamiau įdai
navus tuos rekordus ir tuom 
patenkinus lietuvių visuome
nę. ...

Kas bus pirmesnis su para
ma šiam reikalui ?

Kom. Sekr. F. Kirka.

Apiplėšė Noverauskus
Trys banditai įėjo į Petro 

Noverausko auksinių daiktų 
krautuvę, 3249 S. Hąlsted st.

Egzaminuojam Akis, 
.. Rašome Recęptus 1 
Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
. Optometrists 
394-898 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

TeL ST. 2-8842

J. J. KAŠK1AUČIUS, M. D 
830 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Fotografas
Trauklu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Ii senų padarau 
naujus paveik*- , 
lūs ir krajavus, 
sudarau su ame-O^K^ 
rikoniškais. Rei-1J 
kalui esant 
padidirfu tokio ji 
dydžio, kokio 
geidaujama. Tai- 
pogi atuutliavojU X 
įvairiom spalvom. *

K«npaj| HfQĮ|*p^y Ir Stonu Ava. 
prie Chauncey 8U Broadway Lifto 

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn^

Tel. GLemuore 5-8191K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TVNERIS
Perbud a voja pianus iš di

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

Plėšikai savininkus surišo ir 
išnešė daug įvairią brangeny
bių—ne^ tik tas, kurios buvo 
sudėtos šiuplėdose, bet priver
tė juos atidaryti saugiąją 
spintą ir iš ten viską pasiė
mė.

Viso padaryta nuostolių už 
$15,790. Gynimuisi Nove- 
rauskienė iššovė šūvį ,į lubas, 
kad sulaikyti banditus, bet 
tas nieko negelbėjo, banditai 
pabėgo. Policija ieško pikta
darių. / >

Apiplėšimai Chicagoje didė
ja, reikėtų tuo reikalu rim
čiau policijai susirūpinti.

Waterbury, Conn
Iš ALDLD 28 Kp. Veikimo

Lietuvių Literatūros .Drau
gijos 28 kp. susirinkimas 
atsibuvo gegužės 14 4. Na
rių atsilankė skaitlingai.

Plačiai apsvarstyti vasari
niai parengimai.
1 Komisija raportavo, kad į 
kuopą įsirašė trys nauji na
riai, bet per tą patį laiką kuo
pa neteko trijų senų narių. 
Du — J. Pabilionis ir A. An
driulis—mirė, o trečias — V. 
Marinas—išvažiavo į Kalifor
niją. Kuopos nariai labai ap
gailestauja V. Mariną, nes jis 
buvo draugiškas ir veiklus. 
Tuo pačiu kartu visi linki jam 
laimingai gyventi' ir veikti 
naujoj vietoj. Mirusius na
rius pagerbė atsistojimu vie
nai minutei ir išreiškė užuo
jautą jų šeimoms.

Po paskaitos “Maistus ir 
Vaistai,” paruoštos Petrikos, 
buvo gyvos diskusijos. Tai 
gerai, visi domėjosi paskaita, 
o diskusijos padarė dar 
giau gyvumo.

Sekamame susirinkime 
pat turėsime paskaitą
maistą, kurią ketino paruoš
ti M. Svinkūnienė. Visi ir 

kviečiami atsilankyti.
padaro susirinki-

Stasys.

dau-

taip 
apie

visos
Paskaitos 
mus gyvesniais.

New York.— Apskaičiuo
ta, jog departmentinės 
krautuvės 1|946 metais gavo 
dveja tiek daugiau pelno, 
negu 1945 m.

Haiti prezidentas A. Es- 
time sakė dėsiąs pastangas, 
kad paliuosuot savo tautą 
nuo finansinio pavergimo iš 
Amerikos pusės.

F. W. Shalins
, (Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway
♦WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves

. 8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTIST AS

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

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

. Tai. SOuth 8-5569.

Joseph Garszva
< Undertaker & Embalmer

Manager h '!
j; JOHN A. PAULEY i
; i • Llcensed\Undertaker" i

<( ’ ' I
231 Redford Avenue

I; Brooklyn 11, N. V. 
Tel. ^Vergreen 8-9770

! - f K I

So
NOTICE !!! — 

Employees

Centas centan, geriausias 
maisto pirkinys yra PIENAS!

are instruct*/

rsday, April 2^ 1947, is 
a^’egula 
I all Jfe 
to. uenor

op
ens 
for 

and to remain on Jtheiiy regu
lar jobs.
Anyone who leaves" his job 
does so without the approval

FORD MOTOR COMPANY
CIO United Auto Workers nepaklausė tų Ford Mo

tor Co. įspėjimų, draudžiančių išlikti iš darbu dalyvu- 
mui milžiniškame mitinge protestuoti prieš Taft-Hart- 
ley vergijos bilius. Vieton to, jįe virš tų pačių plakatų 
užrašė klausimus, dėl ko balandžio 10-tą galima buvo 
nedirbti (tą dieną šapa buvo uždaryta dėl Henry 
Fordo šermenų). Unijistai parokavo, kad jeigu dėl 
vieno Fordo galėjo firma uždaryti šapas, jiems leisti
na uždaryti dėl šimtų tūkstančių darbininkų gerovės. 
Jie išėjo iš šapų ir 500,000 buvo suėję Į Cadillac Sq.

Peiping. — Chinų komu
nistai turėjo naujų laimėji
mų prieš Chiang Kai-sheko 
armijas Mandžurijoj 
šiaurinėj Chinijoj.

Prez? Trūmanas ragino 
kongresą įsteigti nacionalę 
sveikatos apdrąudą.

Jeruzalė. — Šterno gru
pės žydai puola anglus ir į 
rytus nuo Jordano.

pranešimai
BRIDGEPORT, CONN.

Pasilinksminimas ir Šokiai. Ren
gia Lietuvių Balsuotojų Klubas, geg. 
24 d., Liet. Jaunų Vyrų Draugystės 
Salėje, 407 Lafayette St. 7 v. v. 
Įžanga 50c asmeniui. Kviečiame da
lyvauti. — Kom. (118-119)

ROCHESTER, N. Y.
Pažmonis su • torontiečiais. Geg. 

24 d., Gedemino salėje, 575 Joseph 
Ave., 7:30 v. v. Toronto meno mėgė
jai suvaidins labai juokingą 2-jų 
veiksmų kohiediją — Žentai iš Ame
rikos. Rengia LLD 50 kp., Liaudies 
Balso paramai. Po perstatymo bus 
šokiai. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkes dalyvauti, pasižmonėti su 
torontiečiais. Jūsų dalyvavymas bus 
parama Kom. 118-119)

HARTFORD, CONN.
LDS 79 kp. rengia balių geg. 25 

d., Laisvės Choro salėje, 155 Hun
gerford St., 2:30 v. dieną. Turėsime 
skanių valgių^ ir gėrimų. Gros gera 
orkestrą. Tad vietiniai ir iš apylin
kės svėčiąi kviečiami dalyvauti, nes 
šis parengimas bus ^paskutinis iki 
rudenio. — Kom. v (118-119)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 

geg. 25 
St. Visi

141 kp. susirinkimas įvyks 
d., 10 vai. ryto. 143 Pierce 
nariai prašomi dalyvauti. ’ — 

(118-119)

dalykas, liepos 13 d. (JulyKitas
13th), Mike Panelis duos ekskursiją 
į Litji- Liberty Park, -Linden, N. J. 
Bus visokių gėrimų, keptos paršie- 
nos, kilbasų ir kitokių valgių. Kai
ria tik $4. Busas išeis nuo Mike’s 
Midtown Tavern, 26th St. ir Ave. 
E, 10 vai. ryto. Baliavosite per išti
są dieną. Tuojau įsigykite bilietą.

(116-118) '

PHILADELPHIA, PA.
Dėlei nepribuvimo delegatė ir ap

siėmusių į Komisijas narių, pereitą 
penktadienį, Veikiančio^ Komiteto 
susirinkimas neįvyko, tad šaukiama 
šį penktadienį, geg. 23 d-, 8 v, v. 
Liaudies Name, 735 Faiųnount Avė. 
Nors dabar nepamirškite gribūt, nes 
kitaip tai mes pasiliekam nežinys- 
tėje apie padarytus, tarimus Ir ko
kius darbus turime atlieti. Valdyba.

(117-118)

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Boston, Mass
Bostono angliškoji spauda 

veik kiekvieną dieną pakar
toja, kad mažos bedarbės da
bar neišvengti, kad vėliau di
delės nebūtų. O įjau nedar
bas kaip kuriose industrijose 
puikiai “žydi.”

Avalinės industrija taip 
susmukus, kad daug dirbtu
vių visai uždarytos. O ku
rios dirba, tai kaip sako 
“vos kojas pavelka,” nori 
pasirodyti, kad dar egzistuo
ja.

Siuvėjai - kriaušiai irgi jau 
ne visi gerai* dirba, kaip bu
vo metai arba du tam atgal. 
Krautuvėse dar vis geresnio 
nelabai galima pasirinkti, 
ypatingai geresnių čevęrykų 
dar vis stoka- Nuo nedarbo 
apdraudos raštines yra užsi- 
ghūdę bedarbių skaičiumi. 
Primeta $25, ir jeigu yra sbi- 
moj nepilnamečių, tai dar 
prideda po $2 ant kiekvieno 
vaiko. Tuo tarpu Massachu
setts gubernatorius būtinai 
reikalauja, kad valstijoj būtų 
įvesti pirkimo taksai (sales 
tax).

LLD 2 kp. Moterų Skyrius 
gegužės 9-10 dd. turėjo su
rengę kermošių—bazarą. Pi
niginių pasekmių nbžinau, bet 
rodosi, kad bus geros. _ Pa
ruoštas buvo puikiai, daug 
turėjo vertingų dalykų ir kas 
norėjo, tai pasipirko. Užkan
džių ir gi netrūko. J. Rei- 
nardienė , net nespėjo ant 
elektrikinio pečiaus vapalius- 
blynus kepti, publika dar 
daugiau būtų suvalgius.

Yra girdų, kad M. Švedie
nė važiuos . atostogų net į 
Ramiojo Vandenyno pakraš
tį —• Kalifornijon. Jei tiesa,

i‘

Visa lai Juma ' 
fluoda 1 Kvorta 
Borden’s Pieno!

KApCIS 
3 svaruose brokkoli.

RIUOFLAVINAS 
(Vitaminas B2) 

2% svaruose 
b te i ko.

oo

VITAMINAS A 
2-sc kiauliniuose

■' ' ENERGIJOS
, KIEKIS 10 riekių 

duonoje

FOSFORAS x 
kaip 2 svaruose 

žuvies

THIAMINE 
(Vitaminas BĮ) 
4 unc. kepenų

DAUGIAUSIA maisto už MAŽIAUSIA pinigų!

REIKALAUK

tai kas gali būti su namiš
kiais ?

Sekantis LLD 2 kp. susi
rinkimas įvyks gegužės 29 d., 
8 vai. vakare, 318 Broadway. 
Visi' nąriai ir narės dalyvau
kite. Reikės mums išspręsti 
pikniko reikalai. Pranešimas 
yra, kad Montello geri žmo
nės į savo Tautišką Parką 
priima mus į pribuišus su 
kliubu kartu, ant 8 d. birže
lio.
' Kliubas komisijoj jaū turi 

J. Matulevičių, A. Dambraus
ką ir J. Jarutį. Nutarė pa
samdyti didelį vedimą, kad vi
si galėtų važiuoti .’ Reikės dar 
padirbėti, todėl pribūkite į 
susirinkimą. Aist.

akcinius bilius. Kuopa paau- 
kojo tam reikalui $2.50 iš iž
do, nes neturi ižde daug pi
nigų. Kuopos iždininkas Al
fonsas Gravelis aukojo $1, B. 
Lukoševičius 54) centų, P. Ka
zakevičius ir S. Maleckas po 
25 c., tai bendrai pasidarė 
$4.50. Pinigai perduoti tam 
tikslui; ' Narys.

Washington, Pa
SLA 258 kuopos susirinki

mas įvyko 4 d. gegužės. Ne 
visi nariai/atsilankė, bet su
sirinkimas ėjo labai "gražiai. 
Raportai priimti ąu užgyrimu. 
Buvo įnešimas turėti parę ar 
pikniką, bet tas palikta ap
svarstyti kitame susirinkime, 
lies dabar, mainieriai streika
vo, algų negavo, susidarė 
jiems krautuvėse didelės bi- 
los, tai kol apmokės,- tai ne
galės sėkmingai lankyti pa
rengimus.

Į susirinkimą atėjo svečias, 
.kuris paprašė pagelbėti* kovoj 
už demokratines teises, kfed 
atmesti tuos priešdarbininkiš- 
kus bilius, kurių tiek daug 
yra kongrese.

Į SLA 258 kuopą priklau
so darbininkai, mainieriai ir 
gerai supranta ką reikštų tų 
bilių pravedimas. Jie pasi
sakė už kovą prieš tuos rė-

Red Cross Photo
MANILA, P.I.—fn a« American lied prow draft shop this ypung serviceman 
gets a few pointers in painting a ucarf of parachute IQ swuLtft IBS

HELP WANTED—MALE I 
REIKALINGI VYRAI 

' ..r 1 ... "" 1 '***'

DIRBTI VIDUJ i

0K1NAW0JE
Transportacija apmokėta

DAILYDĖS I

GELEŽIES DARBININKAI
ELEKTROS LAIDININKAI 

(Dėl Smarkios Srovės)

Vien tik Pirmos Klasės 
Patyrimu

Amžiaus — 21 iki 49
Turi turėti gimimo Įrodymus.

George A. Gardner,

GUY F. ATKINSON CO.

J. A. JONES CONST" CO.
Bile N. Y. State Employment 

Service
87 Madison Ave., prie 28th St.,

N. Y. C., 3-čios lubos
(1M)

----------- -------------- --------- itfi
-i

STALIORIAI
IR ABELNAI x

Medžio Darbininkai

WALSH 
LUMBER CO. 
56 CANAL STREET, 
HOLYOKE, MASS. 
DIAL HOLYOKE 8271 

(itft

LDS 98 kp. susirinkimas 
įvyko gegužės 4 d. Kuopos 
sekretorius Yaportavo, kad 
kuopa turi 40 narių. Naujų 
sunku gauti, nes mažai čia 
yra lietuvių. • .• G ■

Į susirinkimą atsilankė sve
čias, kuris prašė ..aukų para
mai kovai už demokratines 
teises,, prieš reakcinius Kilius. 
Padiskusavus tą dalyką buvo 
nutarta parinkti tarpe narių 
aukų. Pirmininkas pakvietė 
M. Yanavičienę parinkti au
kų. Aukojo‘sekamai1:

Po $1: A. Kudokas, A. Me- 
deka, H. Vukalinavičienė ir 
J. Kubickienė, kuri susirinki
me nedalyvavo, bet auką vė
liau pridavė. P. Alska ir G. 
Kaulius aukojo *po 50 c. L. 
Karšinis, J. Mičiulis ir B. 
Blanskis po 25 c., J. Pečlienė 
10 c., tai viso-susidarė $5.- 
85. Aukos perduotos Stepui 
Paich. Visiems ačiū už au
kas! M. Yanavičienė.

BANKO VALYTOJAI
IKI 50 METŲ AMŽIAUS

DIENINIAI IR NAK?
TINIAI ŠIFTAI

NUOLATINIS DARBAS
PATOGIOJE vietoje 

PUIKIAUSIA PRADINfi 
ALGA

Kreipkitės į Personnel Dept.

3-čIOS LUBOS z 
41 BROAD ST.

NEW YORK CITY
’ (<rt)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

TUOJ AUS REIKALINGA 
SLAUGĖMS PADĖJĖJŲ 

VIRTUVEI DARBININKU 
SKALBIMAM DARBININKŲ 

PRIŽIŪRĖTOJŲ 
ST. LUKE’S HOSPITAL

St. Euke’s PJape A O»trum

Cambridge
(11»)

SAKOMA, KAD ARABAI 
SUSIKIRTĘ SU ŽYDAIS

Jeruzalė, geg. 21. — An
glai skelbia, kad įvykę keli 
susikirtimai tarp arabų ir 
žydų Palestinoje. (Abiejų 
šių tautų žmonės ne sykį 
{tarė, kad patys anglai kur
sto riaušes tarp arabų ir 
žydų.)

čia yra nemaža lietuvių ko
lonija, tartum kokis milžinas 
pabudęs raivosi — žiovauja. 
Neseniai čia buvo* surengtas 
šaunus koncertas, kurjam ly
gaus kažin 
linkė turėjo

Moterys 
dieną prie
pietų ir prakalbėlių. Ir gegu-

18 dieną Amerikos Uetu- 
Piliečių Kliubo Choras 
dalyvavo sykiuv su kitais 
šalies piliečiais apeigose

ar Bostono apy- 
kada.
paminėjo motinų
gardžių valgių,

PREZIDENTO MOTINA VIS 
NESVEIKSTANTI

Grandview, Mo., geg. 21. 
— Pbez. Trumano motina 
vėl pąsilpnėjus. ’ Todėl pre
zidentas dar neribotą laiką 
čia pasiliks. Jam bus pris
tatytas pasirašyt it kongre
so nutarimas dėl paskolos 
Graikijai ir Turkijai. s

Washington. — Paštų-ko- 
mitetas kongrese siūlo pa
kelti kainas už siuntinius.

Graikijos monarchistai 
sakosi nukovę 45 partiza
nus. ’ • ■ ir P

Washington. — Nesiseka 
derybos tarp Xewiso ir an
glies kompanijų.

žės 
vių 
jau 
Šios
‘T Am An- American Day.” 
Choras dalyvavo su trimis 
dainomis: “America the
Beautiful,”. “Old Black Joe” 
ir “Battle Hymn of Repub-< 
lie.”/Chorui vadovauja aukš
tai muzikoj išsilavinus Amijia 
Tataronis.

Leistina manyti, kad jeigu 
Cambridge lietuviai nesustos 
progresavę, tai netolimoj at
eityj bus pažįstami ne vięn 
Massachusetts lietuviams, bet 
visiems Cambridge gyvento
jams ir jo mokslo įstaigai-— 
Harvardo Universitetui, 
ketina pasisekimo!

Lin- 
Ai»t.

Amerikonai’ paskubę po
liso kalorijų maisto vokie-. 
čiam. 11 ■ jjH

A.

Seoul, Korėja. — Prasi
dėjo derybos tarp Sovietų' 
ir Amerikos atstovų dėl • 
bendros laikinės korėjiečių“ 
valdžios įsteigimo.
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NewWkort/p/Msiy nioi Du Nušauti; Pašautas

Iki Malonaus Pasimaty 
mo už Dviejy Dienų!

Majoras O’Dwyer Prašalino 
Suktą Valdininką

Iškilmingai Paminėjo 
Amerikiečio Dieną

Policistas Susirėmime 
Su Plėšikais

Aido Choras turi pasiute fti-
ALDLD

---- -----  - ■-■■- (Mat £ualapU 
Laisvė—Liberty Lith. Daily ♦ 
Ketvirtadienis, Geg. 22, 1947

/Lietuvių Kalbos Mokyklė
lės valdyba ir mokiniai lau

kia malonaus su jumis pasi- 
gegu- 

^.Mės 24 d., 7 vai. vakare, Lais
vės salėje, jų rengiamame se
zono užbaigimo parengime. 

Jie ruošiasi t atsilankiusius 
palinksminti su “Vyturėlio” 
melodinga rąuzika, kartu daL 
nuojant Lillian Bastytei. čia 
bus sveikinimai ir deklamaci
jos; bus šokikių grupė ir pla
ninės accordion solo (A. Au
gulio).

„ matymo šį šeštadienį, 
’ žės 24 d.. 7 vai. vakai

irt

Dar viena svarbi progra
mos dalis, tai jaunamečių mo
kinių vaidinimas. Jie suvai- 

t dins tam tikslui pritaikintų, 
B? J. Genijušo parašyta komedi

jų “Jonuko Liga.”
Programa prasidės skelbtu 

laiku lygiai 7-tą vai. vaka- 
nesivėlinkite, kad ne- 

apgailestauti.
iinei programai pasibai

gus, mokiniai atsilankiusius
savo tėvus, draugus ir svečius 
pavaišins savo gamintais už
kandžiais. Į tų ‘visų įžanga tik 
65c (taksai įskaityti).
• Taigi, kaip matote šio šeš
tadienio* geg. 24-tosr vakaras 
bus tikrai įdomus ir įvairus.

Beje, čia bus galima ir už
siregistruoti sekančiam mo
kyklėlės sezonui.

Rep.

Fabrikantą Rado 
Upėje

ieško-Buvęs visoje šalyje 
mas, Detroito fabrikantas Ir
ving Shevin, 50 m., rastas 
East River plūduriuojant. La
vonas tikrai pripažintas esant 
Shevin’o, tik dar tebebuvo ne
nustatyta, kaip jis ten pate- 
kd — žudėsi ar kas nužudė.

Shevin buvo dingęs balan- 
Palikęs žmonų

viešbutyje jo palaukti, sako
ma, buvęs išėjęs sutvarkyti 

ir 
. , Už ’ jo atradimų 
buvo pasiūlius $1,000

■_______

džio 28ftų.
p

MUTyu ouuvainji

; sekamos kelionės reikalus i 
negrįžęs. ,* 
žmona b 
radybų.

New Yorko majoras O’Dwy
er praeita antradienį* suspen
davo iš pareigų kitų viršinin
kų, Elmer Haslett, buvusį lėk
tuvams stočių direktorių. Tik 
praeitų savaitę majoras buvo 
prašalinęs iš pareigų L J. Bro
dy, rastų asmeniškai pelnika- 
vus išrenduojant miestavas 
prieplaukas.

1 Majoras juos abu prašalino 
remdamasis tyrinėjimų de
partment© viršininko John M. 
Murtagh pateikįtu raportu.

Murtagh raportavo radęs 
Ilaslett’ų vedus' pirkinėjimus 
ir perleidinėjimus tam tikrų 
privilegijų ir neva turto su 
Gulf Oil Corp, ir North Ame
rican Airport Corp. Iš to Has
lett pelnęs virš $60,000.

Ta North- American Airport 
Corp, gal tik ir suorganizuo- 

| ta Haslett’o veikimui per jų, 
nes jis patapęs jos prezidčn- 
tu, išperkant visų jos “stoc- 
k’a” už $1,000. O paskui jai 
gavęs $200,000 iš Gulf Oil. Ir 
taip greit “paaugusioj” kor
poracijoj savo šėrų pardavęs 
tai Gulf Oil už $50,000. Iš tos 
saVo North Am. Airport Corp, 
jis gavęs $6,000 už teises prie 
neišleistos knygos.

Greta to„ dirbdamas mies
tui, gaudamas metinę $12,000 
algų metams, jis atlikęs tai 
savo korporacijai sekamus pa
tarnavimus: • |

Vasarį 1946 metų pasiėmęs 
iš miestavo darbo atostogų 
darbui korporacijai.

Tų pat metų balandžio 1 
iki gruodžio 4-toS iš miestavo 
darbo pasiliuosavęs darbui 
korporacijai ir iš čia imant 
ekstra alga.

Raportas įteiktas ir proku
rorui. Spėjama, kad gal bus 
prieš Haslett’ų užvesta ir .kri
minalių kaltinimų 
tomą, kad , visi tie 
jimai popierinių 
jų greitas turto 

pervesdinėjimas, 
pačiam kyšiai ir 
davusioms fir- 
miesto lėšomis.

tūla

•Tiesa, Haslett; buvo paskir
tas daų LaGuardijos majorys- 
tes laikais, 1942 'm. Bet nepa
rodyta, kad jis tais metais bū
tų pelnikavęsis. Pirmas jo 
ryšys su jo šiaudine North 
American Airport Corp, buvo
1945 metų rugpjūtį, kada jis 
nusipirko joje dalį už $1,000 
ir patapo prezidentu. Nei 'j.o-. 
kiam valdininkui nėra drau
džiama pirktis Šerus privatiš- 
koše kompanijose. Niekam 
neuždrausta rezignuoti iš val
dinės vietos ėjimui į privatiš- 
ka biznį.

Į suktybes jį galėjo paaks- 
tinti ne LaGuardijos buvimas, 
bet žinojimas, kad LaGuardia 
daugiau nekandidatuoja. Bu
vo tikimasi Tammanės ir prie 
jos . žymėjusio pelnikavimosi 
grįžimo ir Haslett rizikavo 
tai išbandyti. 1945 metais už 
tūkstantį jis pirko šęrų. O
1946 metų spalių mėnesį, jau 
prie O’Dwyer valdžios, par
davė tų šėrų už $50,000. Tai
gi, pelnas atėjo jau prie šio 
majoro. Bet kol kas atrodo, 
kad ir šio negalima kaltinti. 
Atrado žulikystę, išmetė žuli- 
kų iš valdinės tarnybos. Jei
gu dar teismas
nubaustų ir suktai 
turtų konfiskuotų, 
mažintų suktybes 
įstaigose.

Susidaro aiškus
kad LaGuardia buvo ir yra 
spaudos plakamas už tai, kad 
buvo prez. Roosevelto drau
gas, progresyvus valdininkas 
ir tebėra progresyvus žmogus, 
švarios valdžios ir demokra
tiškų santykių visuomenėje 
šalininkas. T-as.

cere-
Central 
praeitų

jos da-

J

byla. Įma- 
pervesdinė- 
firmų, toks 
augimas ir

atitinkamai 
pelnyta 

šis įvykis 
valdžios

vaizdas,

Amerikietis Rašys apie 
Tarybą Sąjungą

Praeitų sekmadienį, su iš
kilmingomis cere monijomis, 
nuimtas paskutinis gatvekaris 

Yorko Third Avės. 
______ ,ius pavadavo “po- 

niškesni,” su “kaliošais” ap
siavę autobusai. Tie prašliauš 
pro namus mažiau triukšma- 

įį vę.

„nuo New
. Gatvekari

paskui vėl 
tai buvo jam 
tuos kyšius 
mams nauda

žinoma, tūla komercinė 
spauda neapsiėjo nepuolus 
buvusio majoro LaGuardijos. 
D.aily News didžiausia ant
rašte, trečiame puslapyje, su
šuko, būk “LaGuardijos lėk
tuvams stočių ‘čyfų’ majoras 
suspendavo.” Tačiau puolimui 
ant LaGuardia, bent kol kas, 
nėra pamato, * kaip kad nesi
mato pamato puolimui ant 
dabartinio majoro O’Dwy^r.

“Kų Mačiau Rysi- 

buvo to 
aprašyti 
Konferencijų.

lankęsis mokyklo-

dienraščio 
istorinę 

Ta

DIDIEJI DIENRAŠČIO LAISVES
I I I

žemiau paduodame surašą, kur jau yra ruošiami 
piknikai naudai dienraščio Laisves. Jei kur kitur 

, yra ruošiama ir žemiau dar nėra pažymėta, tai pra
šome gret pranešti, o męs pažymėsime. ..

I z

Baltimore, Md.-Birželio-June 8
KARDASH SHORE EVERGREEN PARK 

Rengia Liet. Literatūros Draugijos Kuopa —

Brooklyn, N. Y.—Liepos-July 4th
CLINTON PARK, MASPETH, L. L, N. Y.

Rengia Laisves Bendrove

Bostono Apylinke-liepos-July 4th 
VOSE PAVILION PARK, MAYNARD, MASS. 

Rengiu Mass. Valstijos Liet. Organizacijos

Waterbury, Conn. - Rugpj.-Aug. 3
LIETUVIŲ PARKER CHESTNUT RD.

K ENGIA LDS IR ALftLD APSKRIČIAI

Dalyvaujant daugeliui dva
siškių, kaip kuriems miesto 
viršininkams ir skaitlingai pu
blikai pravesta Esu Amerikie
tis Dienos iškilmingos 
monijos New Yorko 
Parke (on the Mall) 
sekmadienį.

Programoje ir pirm
lyvavo bendrai policijos, gais- 
ragesių ir švaros departmen- 
tų benai. Lucy Monroe sugie
dojo mūsų šalies himnų. Ma
joro komiteto pirmininkas Ja
mes Sauter, taipgi teatrinin
kas Bert Lytell 1 ir Harry 
Hershfield, p a s i v aduodami, 
pirmininkavo.

Jungtinių Valstijų Apelia
cijų Teismo teisėjas Jerome 
N. Frank pasakė vyriausių 
kalbų. Jis, kreipdamasis į 
naujus ir visus piliečius, sakė, 
jog pilietybė nėra , koks 'nuo 
protėvių paveldėjimas, kurį 
galėtum padėti ant lentynos 
ar į spintų, .užrakinti ir už
miršti. Pilietybė, sake jis, yra 
prievolė. “Mūsų išsiskyrusieji 
didieji paliko mums'neužbaig
tą darbą, bet progą patiems 
būti kūrėjais, abiejaip, asme
niškai ir kaipo tauta. . .°

Amerikos pilietybė rodo, 
jog mes tikime tuo, kas pa
reikšta Nepriklausomybės De
klaracijoje, aiškino toliau tei
sėjas. Tačiau “mūsų tikėjimas 
dar negarantuoja nerizikingo 
būvio. Mūsų demokratija yra 
niekad nesibaigiantis siekis, 
nebaigiama kova. Mūsų pa
veldėjimas, jūsų paveldėjimas 
nėra liūdymu lengvatoms, bet 
progai dalyvauti 
siekyje.”

Kitais 
uždeda
nuolatos budėti, veikti saugo
jime demokratijos.

Dar kalbėjo majoras O’
Dwyer, keli dvasiškiai. Daly
vavo būrys jaunukų. Persta
tyta vaizdas iš “Brigadoon.” 
Programa baigė aktorius Nor
man 
“God

žodžiais, 
ant mūsų

didžiame

pilietybe 
pareigų

Morris Childs, angliško dar
bininkų dienraščio Daily Wor
ker redaktorius, neseniai lan
kęsis Tarybų Sųjungoje, pa- 
rašysiųs serijų straipsnių po 
antrašte 
joj?”

Childs 
pasiųstas 
Maskvos 
proga jis
se, fabrikuose, unijų įstaigose 
ir susirinkimuose, žemės 
ūkiuose ir privatiškuose na
muose, kalbėjęsis su ^augybe 
žmonių.

Pirmasis jo raštas tuo klau
simu tilps to laikraščio sek
madieninėje laidoje už gegu
žės 25-tų ir eis sekamose sa
vaitinėse lųidose, kaip prane
ša laikraščio leidėjai.- Taigi,, 
girdėsime iš amerikiečio laik
raštininko, kaip ten iš tikro 
yra su ta “iron curtain” (ge
ležine užlaida).

Beje, laikraštis dabar veda 
specialę kampanijų užrašyti 
“The t Worker.” Kaina tik 
$2.50 ‘ metams. Lietuvių K. 
Klubas pasiryžęs tame jums 
patarpininkauti. Matykite <\bL 
le kurį iš kliubięčių.

Karvelis Užsimanė 
Poniškai Pagyventi

Cordon sugiedojimu
Bless America.”

MIRĖ
Alex Possente, 50 m. am

žiaus, gyveno 252 Manhattan 
Ave., Brooklyne, mirė geg. 20 
d., Cumberland Hospital. Kū
nas pašarvotas grab. J. Garš
vos koplyčioje, . 23.1 Bedford 
Ave. Laidotuvės įvyks geg. 23 
d., National Kapinėse, Long 
Islande. Laidotuvių pareigo
mis rūpinasi grab. J; Garšva.

Ernest Daratier, 35 m., gy
venęs 31-53' 34th St., Astori- 
joj ir Joseph Maglio, 30 m., 
307 E. 95th St., New Yorke, 
tapo policijos nušauti. Abu 
turėję kriminalį rekordų jau 
nuo 1942 m. Tebeieško vyro 
ir moters, su jais matytų pir-. 
mesniuose apiplėšimuose.

Pavojingai pašautas policis
tas Philip Fitzpatrick, gyve
nęs 21-18 35th St., Astoriįoj.

Susišaudymas įvyko Gilmar
tin’s-.aludėj,*1708 Third Ave., 
New Yorke, tiem dviem ^pra
dėjus savininkus ir kostume- 
rius varyti į’užpakalinį kam
barį. Fitzpatrick su George 
Demmeybr iš St, ^Ibans, jau 
po pareigų, užėję ten pasidai
ryti, nes jau pirm to policijai 
buvo raportuota dviejų alu- 
džių apiplėšimai. Pamatęs 
plėšikus, Fitzpatrick siekė sa
vo revolverio ir tapo pašau
tas, bet jo draugas į plėšikų 
paleido 3 šūvius ir ant vietos 
nušovė. Antrasis plėšikas bė- 
go, bet ir tų Demmeyer mir
tinai pašovė.

Menama, kad tų pačių, Čia 
užipuštųjų plėšikų, anksčiau 
buvo apiplėštas Terrace Res
taurant, ii 10’2nd Ave. ir Le- 
nore Bar & Grill, 2nd Ave. ir 
58th St., New Yorke.

Važinėdamas radio auto, 
policistas Eugene Rosenberg 
išgirdo signalų, kad kas nors 
pašauta jo namuose. Nusku
bėjęs, atrado viena berniukų 
mirtinai pašovus kitų jo na
muose, jo revolveriu, kurį kai
mynai vaikai susiradę atėjus 
pas jo sūnų į svečius.

BAR & GRILL 
Lietuviška Aludė 

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS , 

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEID AT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

2-ro Apskričio piknikų, šį 
Sekmadienį, geg. (May) 25- 
tų į Liberty Park, Linden, N.

Kai, kurie choriečiai važiuos 
savo privatinėm mašinom. 
Tad į busų bus galima priim
ti viena kita iš ne aidiečių.

šio penktadienio vakarų, 
gegužės (May) 23-čių, visi ai- 
diečiai būkite pamokose ir 
užsiregistruokite važiuoti bu- 
su. Kaina $1.50 į abi puses. 
Busas išeis 1 :30 vai. dienų, 
nuo Laisvės salės,

Kurie iš ne aidiečių norė
site važiuoti busti, taipgi bū
kite Aido Choro praktikose 
šio penktadienio vakarų ir už
siregistruokite.

Visi turėkite mintyje šio 
sekmadienio rytų nusistatyti 
savo radio ant stoties WBYN, 
1430 klc., Brooklyn./ čia gir
dėsite Lietuvių Laisvės Klubo 
Radio programa, šį sekmadie
nį bus labai įdomi programa.

Daug gerų lietuvių meno 
mylėtojų dar- neįstojo į liet. 
Laisvės Radio Klubą. Ko lau
kiate? Kas aukoja $1 ar dau
giau palaikymui Laisvės Ra-

. Atėję du plėšikai pas Min
na Lane, turinčių kambarį 19- 
me aukšte Park Central Ho-i 
tel, New Yorke, apsižiūrėjo, 
kad gal ne ton vieton jie pa
taikę, kurion norėjo. Mažai 
čia kas tinkama jiems matėsi. 
Tad vienas išėjo persitikrinti, 
kitas pasiliko su ja.

Tuo tarpu jaunuolė kaimin- •’ 
ka apžiūrėjo, kad pas p-lę 
Lane kas netvarkoje, pa’šaukė 
policijų. Detektyvai suėmė te
belaukiantįjį Michael V. Mat
tes, 36 m. Suimtasis sakęsis 
esąs bedarbis. Gyvenus 419 
E. 10th įt., New Yorke. Jo 
bendras buvęs žadėjęs jam 
$40,1)00 grobį, bet teks kalėji
mas. . . ;

Į apartmtentą jie įsigavę pa
sisakydami “paslu/’t Vienas 
turėjęs rankoję tuščių Vokų, o 
kitas revolverį.’. -. V
............... .......... ........  ■■ .>■■■ ■ ' ■ 
dio programos, tas patampa 
Klubo nariu visiems-^metams.

Norintieji patapti dvlubd na
riais ir turintieji kokius pra
nešimus per radio, kreipkitės 
į Klubo sekretorę, Lillian K. 
Belte, 427 Lorimer St., Brook-

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER '& ALES

Peter Kapiskas

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN® 

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvienų dienų yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE z 
--------------- BROOKLYN, N/Y.

PRANEŠIMAI
CENTRAL BROOKLYN. N. Y.

Pranešame, kad LLD 24 kp. ir 
LDS 46 ruošia parengimą, spalių- 
Oct. 26 d., Am. Liet. Piliečių Klubo 
salėje, 280 Union Avė. Prašome ki
tų Draugijų nieko nerengti tą dieną. 
— Komisija. (118-119)

REIKALAVIMAI
Reikalingas 3 kambaritį ‘ ar dau

giau apartmentas porai senyvų žmo- 
niUi Nėra skirtumo, kurioje dalyje 
Brooklyno. Kas. turėtumėte arba ga
lėtumėte nurodyti, kur būtų galima 
gauti prašau rašyti; J. Užup, 427 
Lorimer ''St., Brooklyn, N. Y. ,

'TONY’S
UP-TO-DATE ,

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,'

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
‘ BROOKLYN, N. Y.

Tel.ĖVergreen 7-6808 
221 South 4th Street,

/ '.v

Valandos: į Jr^iyte
| 1—8 vakare, 

Penktadieniais Uždaryta >

Tel. EVergreen 4-9612

PIRMU KARTU KUR NORS. .. •

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

' I

Namų dabar stoka. ' Balta
sis, su juoda “skrybėlaite” ir 
“frako” uodega, karvelis gal 
būt nusprendė, kad nei ne
padoru įsibriauti ten, kur 
ankšta. Jis apsigyveno Hotel 
Pennsylvania Salione. Per ke
lias dienas dėta pastangos su
gauti,1- bet jis sau sportauja 
erdviais palubiais ir tiek.

Karvelį įsinešęs vaikas kar
tu su kitais keturiais karve
liais, paslydęs, klėtkai atspa
rius ir visi karveliai pasiliuo-. 
savo. Kitus sugaudė.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
■' J S ' '-f ■ . 1 f . ' '

.■- Valgykite Pietus pas ,
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAĖ

426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

Bulovą

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėja

VAKARIENĖ 85c 
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

■ ............ .y—z;...... .. ............ .................................. . ........ ...

Tai vieta, kurięje jūs jadsitėfc kaip ęamie'. Viskas patogų ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas. . <

Kiekvieną šeštadienį Įvyksta pupta, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome Užeiti p^ilinksminti. Nesigailėsite. ;

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

Valgiais/ir gėrimais aptarnaujame žemom kąinotn.

■■UmbIUmEBMhII

$49.50 to $195.00

1. HER EXCELLENCY “A* C4950
21 jewel® ........ ..

2. HER EXCELLENCY **J”
21 Jewel* .................................... f

& HER EXCELLENCY “Q" $(5500
21 jeweU 14 kL gold .......




