
THE LITHUANIAN DAILY
No. 124

S3.

džiaginės paramo^ iš Jung-

Prakeikti Troškimai.
Kraujas ir Pelnas.
Pruseika apie Jatuli.
Nesuranda, nes Nemoka 

Ieškoti.
Rašo A. BIMBA
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Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.Vienas senas ir politiniai 
apjakęs žmogus rašo:

“Jungtinių Tautų konstitu
cija atidaro kelią netiesiogi
nėms sovietų agresijoms.

“Vienintelis būdas apginti 
Stalino numatytas aukas nuo 
raudonųjų gaujų, kurios yra 
diriguojamos iš Kremliaus, 
tai
pasiryžimas
prieš agresorius, nepaisant, ar 
Jungtinių .Tautų Saugumo Ta
ryba tam pritars, ar ne.”

Vadinasi, tegul eina velniop 
Jungtinės Tautos, mes turime 
skelbti karą!

Kas šitaip ištroškęs nau.io 
kraujo liejimo?

Ogi Naujienų redaktorius, 
kuris žino, kad jam nereikės 
kariauti ir kraują lieti.

vaka-

J. Shapran

pavirto

remia
Draii-

Landsberg, Vokietija. — 
Amerikonų karinio teismd 
sprendimu, tapo pakarti 49 
naciai Mauthauseno kon-

kaip vi- 
prie ka-

tarpo, 
išrastas

Yorke, 
biznio 
gfyno

Jeruzalė. — Žydų kovu- 
nai vėl puolė,• anglus.

kitų didžiųjų valstybių 
pavartoti jėgą

Tuo tarpu Kaune kaip ėjo, 
taip tebeina “Tarybų Lietu
va.”

/

Mums džiugu girdėti, kad 
d. Pruseikos maršrutas. Nau
jojoje Anglijoje puikiai pavy
ko. Taip ir reikia: Rytai ne
turi pamiršti dienraščio 
ruošė. . v

Vakarai nuoširdžiai 
mūsų dienraštį Laisvę,
gai Mizarai sugrįžo iš Cali- 
fomijos. Jie parvežė ne tik 
kaliforniečių geriausių linkė- 

' jimų glėbius, bet ir gražios 
medžiaginės paramos Laisvei.

Daily Worker (geg. 27 d.) 
atidengia labai negražų vaiz
dą su tuo bizniu. Pavyzdžiui, 
viena ligoninė New 
pasidaranti iš kraujo 
pusę miliono dolerių’ 
pelno per metus!

Vienas pabėgėlis sušilęs 
ieškojęs ir nebesuradęs Lietu
voje dienraščio “Tarybų Lie
tuvos.” Jis suradęs viso labo 
tiktai “Sovietskąją Litvą.”

Uvada jam trumpa ir aiški: 
“Tarybų Lietuva” 
“Sovietskaja Litva!’

Sėda su tuo fašrstėliu ir 
^Naujienų redaktorium yra ta
me, kad jie nemoka Ėeškoti. 
Jeigu mokėtų ieškoti, tai su
rastų Vilniuje ne tik rusų 
dienraštį, bet ir lenkė H.

I>abai gražus ir garbingas 
dalykas, kai vienas žmogus 
“paskolina” savo kraujo ki
tam. nelaimėje esančiam, ši
taip kraujo pagalba kasdien 
Amerikoje būna išgelbėta 
šimtai gyvybių.

Karo metu šimtai tūkstan- 
i čių sužeistų karių būtų turėję 
išsibraukti iš gyvųjų 
jeigu nebūtų buvęs 
kraujo suteikimas.

Tiktai liūdna, kad 
si kiti gražūs idealai
pitalizmo, taip šis kraujo au
kojimas jau tapo išnaudojimo 
ir biznio reikalu. Jau kas nors 
darosi gražaus pelno iš mūsų 
kraujo.

Pelną pasidaro šitaip. Da
vėjui kraujo už vieną pusę 
kvortos užmoka tiktai penkis 
dolerius. Bet paskui tą patį 
kraują, paverstą į plazmą, 
jau parduoda kitam, kuriam 
kraujo reikia gyvybės išsigel
bėjimui, už penkiolika dole
rių !

Minėtoji ligoninė, sako 
dienraštis, per metus perka 
ir parduoda 70,000 puskvor- 
čių kraujo. \

Chicagos dienraštyje Vilny
je (geg. 24 d.) L. Pruseika ra
šo apie stoughtonietį Povilą 
Jatulį, vaistininką, knygų my
lėtoją ir rinkėją, menininką, 
dienraščio Laisvės bendradar
bį ir nuoširdų darbininkiško 
sąjūdžio rėmėją.

Povilas jau sulaukė 60 me
tų amžiaus.

Leiskite ir man, kartu su 
Pruseika, palinkėti šiam ge
ram draugui ir jo šeimai lai
mės ir pasisekimo visuose žy
giuose. .

i

'ft

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 
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PAGAL WASHINGTONO 
ĮSAKYMĄ, DE GASPERI 
ATMETĄS KOMUNISTUS

Amerika, Girdi, Neduotu Italijai Jokios Paramos, Jeigu 
Komunistai Būtu Priimti į Jos Ministry Kabinetą

Roma. — Amerikos val
džia grasino neduoti Itali
jai jokios- paskolos, jeigu 
komunistai vėl būtų priimti 
j italų ministrų kabinetą. 
Tokius Amerikos grūmoji
mus parodo trys telegra
mos, kurias atsiuntė Itali
jos atstovai iš Washingto- 
no.

Suprantama, jog tos te
legramos labiausiai pavei
kė katalikų vadą premjerą 
de Gasperį; todėl jis užreiš- 
kė, kad nepriims nė vieno 
komunistų į savo organi
zuojamą naują ministrų ka
binetą.

Italijds ambasadorius AL 
berto Tarchiani telegrafa
vo iš Washingtono, jog A- 
merika nori tokios naujos 
italų valdžios, kurioje ne
būtų komunistų. Kitoje te
legramoje ambasadorius 
Tarchiani protestavo prieš 
italų laikraščius, kurie kri
tikuoja Amerikos valdinin
kus, kuomet Italija stengia
si gauti paskolų bei me-

CIO ir Federacijos 
Unijistu Protestai 
Prieš Tafto Bilių

Boston, Mass. — 3,500 
darbininkų, CIO unijistu, 
demonstravo Bostono Com- 
mon’e, smerkdami prieš- 
unijinį Tafto-Hartley’o bi- 
lių.

Baltimore, Md. — 500 
Darbo Federacijos delega
tų atvyko pas Baltimorės 
majorą ir miesto valdybą ir 
prašė, kad ragintų Truma- 
ną atmest Tafto-Hartley’o 
bilių. .

Akron, Ohio. — Darbo- 
Federacijos ir CIO unijos 
ragino savo centrus pa
skelbt visoje šalyje 24-rių 
valandų protesto streiką 
prieš Tafto-Hartley’o bilių.

Philadelohia, Pa. 
-Serga k Merkys

Susirgo Rapolas Merkys 
ir išvyko į St. Agnes ligo
ninę, Broad ir Mifflin Sts. 
Jo kambario numeris yra 
S. 2nd 28. Lankymo valan
dos kasdien tarp 2-4- po
piet ir 7-9 vakare. Jam pa
daryta operacija. Kaip il
gai jis bus ligoninėje; neži
nau. Linkiu greitai pa
sveikti.

ARŠIAU NEGU ŽVĖRIŠKI NACIAI BELAISVI!J BUDELIAI TAPO PAKARTI

Italijos ekonominės pa
siuntinybės vadas I. Matteo 
Lombardo Washingtone sk- 
vo telegramoj sakė, kad 
sunku gauti paramos iš 
Amerikos, kol Italijoj tę
siasi politinis krizis ir ne
sudaryta tinkama jos val
džia.

Mirė Karžygis Generolas . 
Carlson, Kovotojas už 
Taiką ir Demokratiją

Portland, Ore. — Ligoni
nėje mirė Amerikos gene
rolas Evans F. Carlson, 51 
metų, narsiausias marinų 
vadas kovoj prieš japonus 
Pacifiko Vandenyne.

Po karo gen. Carlson bu
vo veiklus Progresyvių A- 
merikos Piliečių organiza
cijos narys ir kovojo už tai
kos ir demokratijos išlaiky
mą. Jisai reikalavo, kad 
Amerika nustotų rėmus 
Chinijos diktatorių Chiang 
Kai-sheką kare prieš chinų 
komunistus.

Sprogdino Angly Vartojamą 
Geležinkeli Palestinoj

Jeruzalė. — žydai ko- 
vūnai, matyt, iš slaptosios 
Sterno grupės, susprogdino 
Ramleh geležinkelio stotį, 
suardė kelis vagonus ir, 
sproginiais pagadino ang
lų naudojafną geležinkelio 
liniją dviejose vietose. Per 
stoties sprogimą žuvo jūs 
viršininko žmona.

Darbiečiu Suvažiavimas 
Užgyre Bevino Politiką

London, — Aųglijos Dar
bo Partijos suvažiavimas 
užgyre užsienio Reikalų mi
nistro Bevino politiką to
kiu daugumu balsų, kaip du 
prieš vieną. Suvažiavimo 
daugumas taipgi parėmė 
verstiną kariuomenėn' ėmi
mą taikos metu.

.. ....... ......... a,.......

FORDAS SIŪLO 15 c 
PRIEDO VALANDAI 
x Detroit, Mich. — Auto
mobilių’ fabrikantas Fordas 
pasisiūlė pakelti savo dar
bininkams algą 15*. centų 
valandai. Jie reikalauja 
daugiau ir kitą savaitę bal
suos, ar streikuoti.

centracijos stovyklos sar
gai ir viršininkai. Jie tie
siogiai nūžudė bei užkanki? 
no daugiau, kaip 700,000 
kitataučių belaisvių. Pirm 
pradedant karti tuos na
cius, amerikonai sušaudė 
du lenkų pabėgėlius (i^vie-
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Vokiečiai Sovietų Žinyboj 
Gerai Minta, Sako Rusas

Berlin. — Karinė Sovietų 
vyriausybė rytinėje Vokie
tijoje paskelbė, kad gyven
tojai toje srityje gauna 
daugiau maisto, negu va
karinėje Vokietijoje, užim
toje anglų, amerikonų ir 
francūzų. Vokiečiams so
vietinėje žinyboje suteikia
ma tiek maisto, kiek pas
kirta pagal racionavimo 
korteles, sako rusų prane
šimas. Vidutinio darbo 
darbinininkams skiriama i- 
ki 1,730 kalorijų maisto per 
dieną, o sunkiai dirban
tiems dar pridedama po 400 
iki 650 kalorijų, 
darbiai 
maisto priedą iš virtuvių 
pačiuose fabrikuose.

Sovietinė vyriausybė nu
baudė tam tikrą skaičių vo
kiečių pareigūnų, kurie 
tramdė maisto pristatymą

Sunkia-
paprastai gauna

BERNIUKAS NUŽUDĖ 4-RIS 
VAIKUS DEE ŽINGEIDUMO

/ East Lansing, Mich. — 
šešiolikos mętų berniukas 
Oliver Terpęring nužudė 
keturis faritierio Smitho 
vaikus todėl,; kad “norėjo 
žinoti, kaip j įsai j ausis,., ka
da užmuš . žmogų,” sakė 
Terpering, kuomet buvo 
areštuotas.

Terpering nušovė miške 
savo draugę, vidurinės mo-

kyklos mokinę Barbarą 
Smith, 16 metų; jos brolį 
Stanley, 14 metų, ir dvi jų 
sesutes, 12 ir 2 metų. Ter
pering su Stanley’u šaudė 
varpas/ ir varlės, kuomet 
mergaites rinko gėles.

žmogžudžiui gręsia kalė
jimas iki gyvos galvos, nes 
Michiganb valstijoj nėra 
mirties bausmės.

Prancūzai Atšaukė Streiką, kai 
Valdžia Padarė Jiem Nuolaidą
Paryžius. — Vadai 85,000 

elektros ir geso darbininkų 
atšaukė streiką, kuomet 
valdžia ketino kreipti dė
mesį į jų reikąlavimus. Jei 
ne šis susitarimas, tai 
streikas būtų įvykęs gegu
žės 28 d. Kad darbininkai 
sutikp nestreikuoti, tai val
džia paliuosavo juos nuo 
armijos komandos.

Valdžios išleistas įsaky
mas pirm to .“mobilizavo” 
darbininkus kaip armijos 
narius ir grūmojo kariniu 
bėismu tiem, kurie strei
kuos. Bet jie vis tiek buvo 
pasiryžę sėdėjimu streiku o-

Nikaraguos Valdovu vėl Tapo
' Diktatorius Gen. Somoza 

I H
karagua yra Centralinės 
Amerikos respublika su 
Ū0,000 ketvirtainių ' mylių 
ploto ir apie 700,0’00 gyven-

'Managua. — N.ikaraguos 
kongresas paskyrė laiki
nuoju prezidentu Benjami
ną L. Sacasą vieton prezi
dento dr. Leonardo Argue
llo,. ’ Reguliariai išrinktą 
prezidentą Arguello išvijo 
buvęs diktatorius - prezi
dentas, generolas An. So- 
moza su savo kontroliuoja
ma nacįonale gvardija. ($1- 

tintus), kaip žmogžudžius 
ir žagintojus. .
KAIP BELAISVIAI
BUVO ŽUDOMI

Tojek stovykloje naciai 
dėjo žnjpnes į cemento mai
šymo mašinas ir taip juos 

ir paskirstymą žmonėms.
Anglai-amerikonai savo 

užimtose vakarinės Vokie
tijos dalyse oficialiai skyrė 
1,550 kalorijų maisto žmo
gui per dieną, bet tikrumoj 
žmonės gayo tik apie 800 
iki 1,000 kalorijų.

Iki gegužės 20 d. Sovietai 
iš rytinėse Vokietijos per
siuntė anglams į vakarinę 
Vokietiją 11,560,000 kilog
ramų grūdų ir 11,400,000 
kilogramų bulvių. — Kilog
ramas yra du svarai ir 
penktadalis.

Rytinėje Vokietijoj dva
rų žemė padalinta dirban
tiems valstiečiams ir buvę 
bergždi plotai paversti dir
vomis; tai ypač todėl ten 
daugiau maisto produktų 
pagaminalna, kaip nurodo 
sovietiniai ‘ pareigūnai.

ti, iki valdžia padarė jiems 
nuolaidą.

Streikas ir karinis įsaky
mas buvo atšaukti po to,’ 
kai darbininkų delegacija, 
vadovaujama komunisto 
Parcelio Paul’o, buvusio 
ministro, susitarė su darbo 
ministru Danielium Maye- 
riu. Pranešama, kad val
džia žadėjo pakelti darbi
ninkams algą bent 8*nuo- 
šimčiais pirm birželio 8 d. 
Jie reikalavo 15 nuošimčių 
priedo.

Iš pradžios valdžia nesi
leido į jokias kalbas dėl al
gos pakėlimo.

(Washington. — Dar ne
žinia, ar Jungtinės Valsti
jos pripažins naująjį neva 
prezidentą. Teisėtas prezi
dentas Arguello pabėgo ą 
Meksikos ambasadų. Tik- 

jugoslavas - kroatas fašis
tas H. Fitšok, nacįų žan
daras, ir Anton Kaufmann, 
stiprus kraugeriškas aus
tras. Kuomet Kaufmannul 

___ __________ , __ _ buvo-uždėta kilpa ant kak- 
žudė dujomis ir elektra, lo, jisai smuko žemyn pro 

Tarff pakartųjų yra ir dureles kartuvių papėdėje

gyvus triuškino; mėtė 'be
laisvius x išalkintiem ■ šunim 
sudraskyti; raudonai įkai
tintus pagaikščius kišo 
žmonėms į gerklę; gyvus 
laidojo; skandino, šaudė ir

Tarįf pakartųjų yra ir

APGAVINGAT “ŠVELNINA”
HARTLEY’O BILIĮJ
PRIEŠ UNIJAS

Tafto Siūlomi Prieš-Unijinio Biliaus “Minkštinimai’ 
Yra Tiktai Nuodą Pasaldinimas, Sako linijų Vadai

Washington. — Senato
riui Taftui siūlant, Hartley 
ii; kiti kongresmanai sutiko 
pašvelninti tuos prieš-uniji- 
nio Hartley’o biliaus punk
tus, kurie uždraudžia uni
jai daryti sutartis su išti
somis plačiomis pramonė
mis, \kurie siūlo vartoti fe- 
deralių teismų indžionkši- 
nus prieš streikus ir kurie

Tūli Kongreso Nariai Remia 
Atskiras Hooverio Sutartis 
Su Vokietija ir Japonija

Washington, geg. 28. — 
Tūli kongresnlanai ir sena
toriai jau užgiria Herberto 
Hooverio siūlymą greitai 
daryti atskiras taikos su
tartis su Japonija ir Vokie
tija, . nepaisant Soviėtų. 
Hooveris, kalbėdamas kon
gresiniame lėšų komitete, 
ragino Ameriką padaryti 
politiniai - karinę santarvę 
su Vokietija ir Jąponija, 
girdi, “vakarinei civilizaci
jai gelbėti.” Jisai smerkė 
net pusiau socialistines vai; 
džias.

Ginčas dėl Lietuvos Priėmi
mo į Paštu Sąjungą

Paryžius. — Tarptauti
nės Paštų Sąjungos suva
žiavimas dauguma balsų 
atmetė Sovietų reikalavimą 
priimt Lietuvą, Latviją ir 
Estiją kaip Paštų Sąjungos 
narius. Sovietai duos ape
liaciją, dėl ju priėmimo. So
vietų priešai sakė, kad tuos 
kraštus, girdi, “rusai kont
roliuoja.”

Siūloma Skriaust Ko
munistus Veteranus

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Wm. 
J.' Crow įnešė •sumanymą 
pakelt pensijas lankantiems 
mokyklas 'vedusįems karo 
veteranams, bet jokių pa
gerinimų neduot komunis
tams arba juos remian- 
tiems veteranams.

Trumano motina, 
ma. sveikstanti.

sako-

ruoju Nikaraguos valdovu 
vėl tapo diktatorius Somo- 
za. “Jis valdžion sugrįžo 
po šautuvais nacionalės 
gvardijos, kurią Jungtinės ‘ 
Valstijos išlavino,” rašo 
New Yorko Times korės- gale švente, todėl Laisvė 
pondentas.)
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užgina daugmeniškus strei
ko pikietus. Bet Hartley ti
kisi, kad senatorių įgalioti- • 
niai, tarp kitko, užgirš jo 
siūlymą užtikrint streiklau
žiam praleidimą pro pikie- 
tininkų eiles. Kongresma- ‘ 
nas Hartley sakė, jog jis \ 
priima senatorių siūlomus 
jo biliaus švelninimus tuo 
tikslu, kad prezident. Tru- 
manas jį pasirašytų.

Darbo unijų vadai pabrė
žė, kad tie “Švelninimai” y- 
ra tiktai nuodų pasaldini
mas, pagal Tafto receptą. 
Unijistai todėl daro spaudi
mą prezidentui, kad atmes
tų visą Tafto-Hartley’o bi- 
Hu- ' . 1

Minimų kongresmanų ir 
senatorių grupė stengiasi 
suvienodinti Tafto ir Hart- 
ley’o pasiūlymus ir padary
ti iš jų vieną prieš-unijinį 
bilių, kuris bus įteiktas vi 
sam senatui ir kongreso at 
stovų rūmui.

Harvardas Pripažino 
Demokratinę Stud 
Organizaciją

Boston.— Harvardo Uni 
versiteto vyriausybė ofi 
ei aliai pripažino Amerikie 
čių Jaunimo dėl Demokrati 
jos kuopą tarp studentų 
Ta jaunimo organizacija/ 
buvo įtariama kaip komu
nistų bendradarbė. Univer
siteto valdyba atrado, kad 
šie demokratiniai jaunuo
liai veikia savistoviai, Ir jų 
nekontroliuoja jokia paša
linė organizacija. Pripažin
dama minties laisvę, todėl 
valdyba davė leidimą stu 
dentinei kuopai Amerikie
čiu Jaunimo dėl Demokra-

Mainierių Streikas 
Prieš Verguvės BiHu
Springfield, Ill. 2,000 mai- 

nierių per dieną streikavo, 
protestuodami prieš Tafto- 
Hartley’o bilių, kuris reika
lauja suardyt darbo unijas.

Joplin, Mo.; — Įsikūrė 
bendras CIO ir Darbo Fe
deracijos unijų komitetas 
kovai prieš Tafto-Hartley’o 
bilių, siekiantį pasmaugt 
unijas.

Rytoj, penktadienį, Miru
siųjų Lankymo Diena —le-

neišeis

ir paliuosavo surištas už
nugaryje savo bankas; tada 
jis įsikibo į virvę ir taip 
laikėsi per 18 minučių, kol 
kilpa, pagaliaus, jį pasmau- 
gė.

ORAS.—Būsią šiltoka.
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Huverizmo Įtaka Amerikos Politikoje
J T * * , i • t i * i .

Herbert Hoover, buvęs Jungtinių Valstijų prezi
dentas ir privedęs kraštų , prie baisios ekonominės kri
zės, atsisako politiniai minti. Jei mes arčiau pastudijuo
sime Republikonų Partijos veiklą, tai be jokio vargo pa
matysime, kad Hoovėris toje partijoje turi daugiau įta
kos, negu bile kuris kitas asmuo,

Hooveris atstovauja pątį reakcijoniškiausį elemen- 
’ tą ne tik Republikonų Partijoje, bet visoje Amerikoje. 
Nebuvo jokiu pripuolamu dalyku, kai prezidentas Tru- 
manas su savo naująja doktrina surado Hooveryje kar- 
šciąusį pritarėją. Pietinių Valstijų demokratai yra 
Hooverio filosofijos ir politikos šalininkai. D republiko- 
nai ir pietinių valstijų demokratai sudaro daugumą Kon
grese. Tuo būdu hūverizmas yra vyraujanti šių dienų 
Amerikos gyvenimo politika.

Šiomis dienomis Hooveris viešai prabilo pasaulinės 
politikos reikalais. Jis atsistoja pryšakyn tią monopo
listinių jėgų, kurios stengiasi šią šalį padaryti pąsaųlio 
žandaru ir jau dabar pradeda ruoštis prię karo prieš 
Tarybų Sąjungą. Hooveris reikalauja, kad Jungtinių 
Valstijų vyriausybė tuojau ieškotų taikos su Japonija 
ir jeigu lapkričio mėnesį “Keturių Didžiųjų” konferenci
ja neitų taip, kaip mes norime, tuojau daryti atskirą tai
ką su Vokietija. Jis reikalauja, kad anglų ir amerikie
čių zonos Vokietijoj tuojau būtų visiškai suvienytos ir 
įsteigta Vokietijos centralinė vyriausybė be atsiklausi- 
mo ir kooperacijos Tarybų Sąjungos.

Žodžiu, Hooveris siūlo be delsimo skelti pasaulį į du 
lageriu ir kapitalistinį pasaulį, šios šalies vadovybėje, 
paruošti ginkluotam susikirtimui.

Šis Hooverio grūmojimas kumščiu yra pavojingas. 
Pavojingas.-todėl, kad jis supuola su vedamąja preziden
to Trumano užsienine poliiiką. Dar nębąįgus; ręįkąlo Šiį 
militarįnę parama Graikijąį ir Turkijai, prezidentas siū
lo Kongresui padaryti reikalingus žygius dėl militarinio 
apvenijimo ir moderniško apginklavimo visos Lotynų 
Amerikos. Jungtinių Tautų Generaliniame Seime perei
tą žiemą mes irgi pasisakėm už apsiginklavimo mažini
mą, bet tuo tarpu, kaip niekada pirmiau, ne tik patys 
ginkluojamės, bet dar ginkluojame visas kitas šalis, ku
rios sutinka Sekti mūsų vadovybę.

Tuo. būdu politines mūsų šalies gaires nustato 
Trumąnas, bet Hooveris. Naujasis trumanizmas yra 
nasis hūverizmas.

URUGVAJAUS LIETU
VIU DOVANA LIETU
VOS ŽMONĖMS

Laikraštis “Darbas” (š. 
m. bak 26 d.) rašo:

“Montevidėjaus uoste jau 
arti mėnesis laiko stovi 
inkarus nuleidęs 
tarybinis laivas “Pskov”. 
Pasibaigus uosto darbinin
kų streikui, į šį laivą bus 
pakrauti paramos siunti
niai skirti Tarybų Sąjun
gai. “Pskov” taip pat paims 
ir Urugvajaus lietuvių do
vanas Tėvynei Lietuvai. 
Jas sudarys trys didelės 
dęžės, šitaip paskaidomos: 
188 marškiniai ir sijonai 
pasiūti Cerros moterų ran
komis, 336 žieminiai nauji 
marškiniai,. 124,štukos pa
dėvėtų rūbų (aukoti), 100 
porų naujų pusbačių, 5 po
ros batų (aukoti) ir 3 pun
dai paskiroms šeimoms. 
Šios srities žinovu mūsų 
siuntinys įkainuotas arti 
3,000 pezų.”

—— ■  — <•

“LIAUDIES BALSUI” 
15-KA METŲ

Kanadiečių “ 
Balso” redaktorius 
rašo:

“Šiemet Liaudies 
mini savo 15 metų 
tį. Visos didesnės kolonijos 
surengs po parengimą šiai 
sukakčiai atžymėti,

L i a u dies
J. Yla

Balsas 
sukak-

“Liaudies Balsas rengia
si išleisti specialų numerį 
rudępį. , > . ..

“Taigi, šię. pietai mums 
svarbūs. Sūnų ir Dukterų 
Draugija mini 35 metų su
kaktį, o mes Liaudies Bal
so 15 metų sukaktį.

“15 metų mūšų judėjime 
yra nemažas, laikotarpis. 
Pergyvėnom križį, vieną iš 
baisiausių karų prieš» de
mokratijos priešus. Dabar 
jau kelinti nietai siekiame 
pastovios taikos.

“Minėdami laikraščio su
kaktį, , pažvelgsime į tą vi
są laiko,tarpį- ir pažiūrėsi
me, ką mes gera atlikome.”

Taip, atsimename tuos 
laikus, kai pažangūs Kana
dos lietuviai galvojo apie į- 
kūrimą savo, laikraščio. 
Daug rūpesčių, nemažai 
galvosenos jiems buvo, kaip 
pradėti laikraštį leisti. Sto- 
kavo lėšų, stokavo žmonių, 
stokavo visko, apart didelio 
pasiryžimo. Pasiryžimas, 
tačiau, nugalėjo visus sun
kumus ir šiandien kana
diečiai gali tikrai pasi
džiaugti savo savaitraščiu, 
v Mes linkime, kad ši su
kaktis būtų pasekmingai 
pas juos atžymėtą, — kad 
jubiliejinės pramogos būtų 
suruoštos visur; kur tik yra 
kad ir nedidelė lietuvių 
grupelė.

Brazilijos Lietuviai

Mūsą Ginklai Pietinei Amerikai

ne 
se-

Prezidento Trumano reikalavimas, kad Kongresas 
suteiktų lėšų ir galią vyriausybei sumodernizuoti Loty- 
riiįTAmėrįkos šalių apginklavimą, padidinti jų apsiginkla- 
viųią ir militariškai suvienyti, yra pavojingas ne tik pa-’ 

, šaulio taikai, bet ir demokratijai. Jau ir taip Lotynų 
Amerikos respublikos kenčia nuo militąrinių klikų sau- 
valiavimo. Jau ir pe musu prezidento m i j i tarinės pagal
bos Nicaragūoje nrilitaristų klika nuvertė neseniai iš
rinktą prezidentą ir pasigrobė galią. Argentinoje, Bra
zilijoje, Meksikoje ,ir visose, kitose respublikoje militari- 
nės klikos yra fašistinės klikos. / . '

Tuo būdu mūsų vyriausyb.es pąsimoj^mas tas mili-’ 
tarines klikas dar daugiau sustiprinti, dar geriau apgin
kluoti, yra atkreiptas prieš ~ Lotynų Amerikos liaudį, 
prieš demokratiją; Velionis .Rooseyeltas buvo atmetęs 
šios šalies imperialistinę politiką. Jis buvo sustabdęs 
ginklavimą militąrinių klikų Lotynų Amerikęs respubli
kose. Tuojau ten buvo sustiprėjęs demokratinis elemen
tas. Visur buvo pradėjus liaudis drąsiau pasireikšti ir 
užkariauti demokratines teises. Visa tai dabar pasimo- 
ta JiušluotL ' * . z

Apsigauna tie, kurie mano, kads mūsų vyriausybės 
imperialist, kišimasis į Lotynų Amer., respųbl. gyvenimą, 
kad jose stiprinimas militarizmo, eihą Šios šalies žmo
nių naudai. Visa, tai politika yra didžiaUsia Amerikos 
žmonių nelaimė. Viena, klaidingą tikėtis,'kad tos mili- 
tąrinės klikos, vįsųon&et šoks pa^aį mhsų mųziką. Antrą, 
apginklavimas lotyniškųjų respublikų Rąstuos bilijonus 
dolerių- Su tuomi, dar įnųsų atsakomybę, nepasibaigs. 
Prieš miiitarizmą natųraliąkai kils tų respublikų žmo
nės. Mums priseis padėti iriilitarįstams tuos žmones mai-

* sinti, žodžiu,, mes įsiveliame į tokias baijiąs avantiūras, 
kurios kasmet kaštuęs nesuskaitomus milijonus dolerių.

* Kas tuos milijonus sudės? Aišku, mes, Amerikos pilie
čiai.

E’,. Nei dolerių galybės, užteks. Afąimename? kiek bėdos 
turėjome su Meksiką, kai ten ši šalis buvo įsivėlus į im- 

tines avantiūras.; Reikėjo siųąti armiją ir “gau
dyti ginkluotus banditus.” Šimtai jaunų vytų paguldė 
galvas ir .prąįįęjo kraują.

Prezidentas Trumanas grąžina senuosius laikus ir 
I" senąją imperialistinę politiką.
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Sao Paulo, Brasil. — Ge
gužės mėn. 14 dieną aplan
kėme Rusu Nuo Karo Nu- 
kentėjusiems Šelpti Sųb- 
Komiteto Lietuvių Dėpart- 
mėntą. Kaip tik tuom lai
ku buvo rengiamasi prie 
valdybos posėdžio, tai ne- 
peręlidelės Sub - Komiteto 
patalpos buvo užpildytos 
Lietuvių Department© Val
dybos nariais. Gavę šiokią- 
tokią vietelę, pasiskubinom 
įeiti į' kontaktą .su atsąko- 
mingesniu valdybos nariu. 
Mūsų naudai, tuom momen
tu atvykęs valdybos pirmi
ninkas palengvino mūsų 
tikslą atsiekti. Prisistątydi- 
nę, užklausėme:

• — Ką galite pasakyti, 
drauge pirmininke, * apie 
Department© organizacinį 
stovį?

— Dalykas toks, — pra
dėjo Jonas Petrauskas, 
naujos, 1947 metams valdy-. 
bos pirmininkas. — Kaip 
pasirodo, paskutiniuoju lai
ku Departmento veikimas, 
buvo apleistas. Nekuriuose 
rajonuęse nariai buvo pa
metę kontaktą sū organiz
mu; nemokėjo, var nebuvo 
renkamos nario mokestys, 
nedąromi susirinkimai _ ir 
tt. Pati praeitų, t. y. 1|946, 
metų valdybą paskutiniais 
egzistavimo mėnesiais į or
ganizacinį darbą žiūrėjo la
bai šaltai, Todėl, mums, šių 
metų valdybai, pirmoje vie
toj .stovi organizacinis De
partmento a t s t a t ymas. 
Tuom reikalu jąu yra daro
mi žygiai: Nekuriuose bai- 
ruose - priemiesčiuose pa- 
dąręjpe vietos narių susi
rinkimėlius, varome kam
paniją už naujų narių ver
bavimą, ir tam panašiai.

—• Norėtum žinoti, ar šių. 
metų valdyba turi užsimo
jusi kokį nors didesnį dar
bo planą, kokią pors plates
nę kolonijos vienybės kam
paniją? ...

— Kol kas dar ne. Pir
moj vietoj, mes norime pa
tį organizacinį pamatą su
tvarkyti. Kaip žinote, pąs-

Rašo: juodpenietis
normalumąh labai paveikė į 
mūsų organizacinį stovį; 
taipgi ir į pačią liętuvi.ų ko
loniją. TodėL-pirmasis mū
sų ęlarbas ir, buę tą visą at
statyt;: - išaįškinti; ir tik 
tuomet griebtis tolimesnio, 
rimto darbo.

— Kaip jūs manote apie 
šaly susidėjusias .politines 
permainas, ar nepakenks 
tolimesnių! Departmento 
veikimui?

—Mes manom,—tęsė Pe
trauskas, — kad šie įvykiai 
neturėtų mūsų veikimui pa
kenkti. Mūsų organizmas 
nėra kokia nors politinė ar 
ideologinė partija, o vien 
tiįs filantropinė paramos 
organizacija; ir kaipo to
kią, neturėtų nukentėti. 
Antra, tas priklausys nuo 
Brazilijos Raud. Kryžiaus, 
nuo kurio tiesioginiai Sųb- 
Kpmitetas ir Lietuvių' De- 
partmentas priklauso. Kol 
kas, pas mus viskas ramu; 
ir turime viltį, kad galėsi
me-ir. toliau ramiai šį filan
tropinį darbą tęsti, — bai
gė, naujasis Lietuvių De
partmento pirmininkas, i

Įspūdžiai Iš Kelionės«? >
Tarybinėse Respublikose
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Rašo A. Vienuolis-žukauskas.
(Tąsa)

Brangiaųsiąs ir 
giausiąs gruzinų 
padarytas mums

įspūdin- 
rašytojų 
siurpry- 

zaš,. tai kad jie nuvežė mus 
į \ miestelį Gorį, į Josifo Vi- 
sarionpvičiaus Stalino gim
tinę. Miestelis Gori yra ’40 
kilometrų nuo Tpiliso, la
bai gražioj, poetiškoj vie
toj, lygumoje su nuostabiai 
įspūdingu reginių į šiaurės 
Kaukazo snieguotų kalnų 
grandinę; ypač nuostabus 
reginys į tuos kalnus atsi
veria iš Gori miestelio tvir
tovės, kurios sienos - for
tai 1920 m. per žemės dre
bėjimą buvo sugriauti. Bet 
reginys į kalnus iš tų fortų 
ir šiandien nepasikeitė. 
Gori tvirtovė yra labai se
na ir yra atlaikiusi dauge
lio priešų puolimą. Ją yrą 
puolę ir romėnai. Matė ji ir 
Aleksandro Makedoniečio 
pulkus. Matę ji ir Gruzijos 
eristavų tarpusavio kovas. • 
Šiandien ji tik istorinis do
kumentas.

Į Gori iš Tbiliso važinėja 
net tam tikri traukiniai su 
turistais, nes kiekvienas at
vykęs į Tbilisį ar, apskritai, 
į Gruziją laiko savo šventa 
pareiga aplankyti ir visos 
tarybinės liaudies vado ir 
mokytojo draugo Stalino 
gimtinę. Miestelis Gori ne
didelis, bet iš praeities gar
sus savo istorija, kaip stra
teginis ir atsparos punktas; 
taip pat garsus ir savo 
garbingais vyrais, revoliu
cionieriais, rašytojais, poe
tais ir, apskritai, visuome
nės veikėjais.. Ęe to, Gori 
apylinkė garsi, yrą .savo vai
sių sodais,' ypač gardžiais 
obuoliais. Kadangi Gori ly
guma yra apsupta iš visų 
pusių kalnais, užstojančiais 
ją nuo įvairių vėjų, tai ir 
klimatas joje žymiai malo
nesnis, negu kad kituose 
slėniuose.

Namelis Gori miestely, 
kuriame gimė ir augo Josi
fas Visariotfovičius Stali
nas, tebėra tas pats, bet da
bar jau dailaus marmurinio 
pastato viduje įamžintas. 
Tebėra nepaliestas su visa 
butelio apyvoka ir tas pats 
kambarys, kuriame jis su 
tėvais gyveno. Palikta visa 
taip kaip buyok: labai kuk
lūs bąldai, rakandai, namų 
reikmenys ir kiti dalykai. 
Ant stalo tebestovi didelis 
ąrbątnikas, sū kuriuo ma- 
žasai Soso eidavo į du- 
chaną karšto vandens arba
tai, parsinešti. Paliktas tąip 
kaip buvo ir kambarys bu-

Edward Arnold, AFL Screen. Actors Guild tarybos 
narys ir Williain. Green, AFL pręzid^ntaą,. tariasi apie 
pašalinimą streiku ; dėl, ginčųj, kuri uniją turi teisę at
stovauti Hollywood daugeriopi/ sričių'aktorius, tech-

patarnautojus

Vusio namelio savininko, 
pas kurį Džiugašviliai nuo
mojo sau kitą kambarį. A- 
pie namelį dabar užvestas 
sodas su suolais ekskursan
tams pasėdėti ir pagalvoti. 
Tąmę sodely pastatytas ki
tas Kaukazo marmuro pa
statas, kuriame įrengtas 
Josifo Visarionovičiaus kū
dikystės ir vaikystės dienų 
muziejus. Muziejaus sieno
se v iškabinti jo tėvų, gimi
nių ir draugų atvaizdai, 
nuotraukos iš gyvenimo 
pradžios mokykloje, vėjiau 
dvasininkų seminarijoj; čia 
pat išdėti mokyklų atesta
tai, pažymėjimai, susiuvi-' 
niai ir įvairūs jo gyvenimą 
vaizduoją eksponatai. Taip 
antai, vienoje Josifo Visa- 
ripnovičiaus ranka užpildy
toj anketoj parašyta, kad 
jį pašalinę iš dvasininkų se
minarijos už revoliucinės 
propagandos mokinių tarpe 
skleidimą, nežiūrint to, kad 
tos pačios, seminarijos iš
duotame pažymeji.me visos 
penkiukės ir už tikybą 5!.... 
Nuo Čia jau prasideda eks
ponatai iš draugo Stalino 
revoliucinės veiklos: polici
jos persekiojimai, kratų, a- 
ręštų, tardymų dokumen
tai, slaptųjų spaustuvių 
maketai, juose atspausdin
tų atsišaukimų plakatų rin
kinys; nuotraukų kalėjimų, 
kamerų, kuriose jis kalėję, 
draugų revoliucionierių lai
škai; kelionių ištrėmiman į 
Sįbiyą diagramos, vėl nuo
traukos iš gyvenimo ištrė
mime ir kiti gausingi rę- 
voliucinės veiklos ekspona
tai.

Grįžome iš miestelio Gori 
pilni gilių įspūdžių ir gra
žių atsiminimų.

Kitą kartą draugai rašy
tojai nuvežė mus į vieną ko
lektyvinį ūkį derlingoje Go
ri lygumoje. Kolektyvinio 
ūkio pirmininkas buvęs to 
dvaro darbininkas gruzi
nas, Jis pasirodė gan su
manūs esąs administrato
rius ir savo kolektyvinio ū- 
kio geras žinovas. Išvedžio
jo jis onus po savo sodus, 
vynuogynus, davė paragaut 
įvairių rūšių vyno, obuolių, 
vynuogių, Parodė kukurū
zų sandėlius, vaisių džiovy
klą ir rūsį, kuriame fer- 
mentuojasi vynas trijų-ke
turių tonų talpos, moliniuo
se induose. Atsisveikinę su 
juo ir su kolektyvininkais 
skubėjome į Tbilisį, nes va
karui turėjome bilietus į 
gruzinų tautinę operą, be 
to, turėjom apžiūrėti dar 
vieno menininko parodėlę.

Ir Tarybinės Gruzijos ra
šytojai surengė mums atsi
sveikinimo valandėlę. Buvo 
padeklamuoti gruzinų ir 
lietuvių poetų eilėraščiai, 
pasikeistass kalbomis ,,,ir 
šiąip aptarti bendri visoms 
tarybinėms re spųblikomę 
literatūros .reikalai. Man 
įsikalbėjus su Gruzijos ta
rybinių .Rašytojų Sąjungas 
sekretoriumi^ drg. Aleksan
dru Šomęsvili, paąiškėjo, 
kad aš X906-1907 metais gy
vendamas t u ometiniame 
Vladikaųkaze, dabar Or- 
džinikidzės. mieste, ir dary
damas ekskursijas į kalnus, 
gerai pažinojau jo' gimines, 
su kitais buvau net susibi
čiuliavęs ir ne kartą esu 
buvęs net jo gimtiniame 
aule ir lankęs jų “parapi
jos” kairiuose Cminda Sa- 
meba vienuolyną. Jis pui
kiai žinąs tuos kalnus, ap
rašytus. mano Kaukazo le-

gendose ir prašė mane vėl 
kada nors aplankyti tas vie
tas ir jo tėviškę.

Prieš išvykdami iš Tbili
si, aplankėme dar švento 
Dovydo vienuolyno švento
rių, Mla-Cmindos kalno pu- 
siaukelyje. Tame šventoriu
je palaidota draugo Stalino 
motina, rusų rašyto j asdip^ 
lomatas Gribojedovas, ra
šytojas Akakijus Ceretelli 
ir daug kitų garbingų Gru
zijos sūnų ir dukterų. Aka- 
kijaus Ceretelli paminkle, 
paprastame lauko akmeny
je, padėtas tik vienas para
šas “Akakijus”. Nei pavar
dės, nei profesijos, nei ti
tulo, nei gimimo, nei miri
mo datos. Tai štai, kaip (Šis 
poetas buvo populiarus gy- • 
vendamas žemėje savo liau
dies tarpe. Ir ant kitų gar
bingųjų žmonių kapo pa
minklai bei antkapiai labai 
kuklūs ir savo* paprastumu 
išdidūs. Taip antai, ant 
draugo Stalino motinos ka
po stovi labai paprastas 
monumėntas, o ant to mo
numento — urna. Ir visa tai 
iškalta dailininko ranka iš 
vieno vietinio marmuro ga
balo be. jokių ornamentų bei 
pagražinimų. * ,

Tbilisy, atlikę konferenci
ją su Tarybų Gruzijos ra
šytojais ir aptarę su jais 
visus mums rūpimus klau
simus, atsisveikinom su sa
vo pirmininku drg. P. Cvir
ka. Jis gavo telegramą ir 
lėktuvu išskrido į Maskvą, 
o iš ten jau į Vilnių, o mes 
su savo palydovu L. Dliga- 
čiu, dar vieną dieną, pavie
šėję* Tbiįise, draugų rašyto
jų palydėti, išvykoinę porai 
dienų pailsėti } Abchazijos 
sostinę -. kurortą Suchumi. 
Sueitume sutiko mus vietos 
poetas, o drauge ir autono
minės vyriausybės atsakin
gas darbuotojas drg. Chu- 
chut Bgažba.

Neteko kaip reikiant pa
ilsėti ir gražiame Suchumęf 
rūpėjo apžiūrėti ir miestas, 
ir kurortas, ir jo nuosta
biai turtingas augmenija a- 
pylinkes, aplankyti vieną 
kitą sanatoriją, kurių čia 
daugybė ir ramiai pasigė
rėti Kaukazo riviera. Be 
to. poetas Bgažba pasiūlė 
nuvešiąs mus į vieną kolek
tyvinį ūkį, į kitą tarybinį 
ūkį, į pasakiškąjį botanikos 
sodą, pamarį, žodžiu, prog
ramą sustatė visam mėne
siui. Suchumi miestas, kaip 
miestas, bet jau kurortas, 
pajūris, botanikos sodas ir 
skęstančios žalumynuose 
ant kalnų baltos sanatori
jos, tai tikrai, kaip pasakoj. 
Tokių vešlių palpiių alėjų, 
tokių lieknų bambuko nen
drių, išlakių liemeningų eu«> 
kaliptų medžių, gedulingai 
siekiančių į dangų kiparisų 
ir mirtų, magnolijų ir ole
andrų krūmų, 'nesu matęs 
nei Prancūzijos, nei Italijos 
rivierose. Tai tikrai palai
mintas žemes dausų kraš
tas. Neveltui čia tiek daug 
ir sanatorijų; ir visps jos 
ištisus metus pilnos atosto-. 
gau j ančių „darbininkų, ka
rių, paliegėlių , senelių ir 
šiaip ligonių. (Bus daugiau)

t

2 pusi., Laisvė

ak

Redakcijos Atsakymai
, A, Kiškiūriiiį, Newington, 
Conn. — Nežinome, koaėl 
pirmiau laiškus iš Lietuvos 
gaudavote, o dabar susto
jote gavg. Gal jūsiškiai su
stojo rąąiųėję. Taipgi gali
mas, daiktai kad vienas ki- 
tas Jąiškas J$ur nors dingo.

1 ■■y..........,,^?v11 ... Vv1,* . Ly 1 Jį
Lith. Daily), Ketvirt., Geg. 29, 1
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B'lieve Me
By FRANK STULGIS

V
G.

EDITOR’S NOTE BOOK

answered
President

the feeling of/the ma
in Hollwood that the 
witch-hunt against li- 
in the studios wound 
a “B” production, this

it is

anti-labor and
Elmer Rice, the 

playwright once jharged. He 
' ’ '■ pu-

declared, “it is the, '

’ «'A ; X ’ •
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ENGLISH SECTIO1 Adolphe Menjou in Paul Revere 
Act; Shouts "Red Coats" While 
Un-American Committee Listens

As time goes on, many 
. more younger people are 

bringing in new and better 
ideas into our organizations. 
'Many of the innovations that 
are being planned and put in
to operation -were ųpt even 
Ureajned of by our older 
folks and some of them are 
rather hesitant about it all, 
thinking that the new fangled 
activity plans are doomed to 
failure.

And the thing that worries 
us is that these new ideas 
which are helping to put new 
life and new sparkle into 
progressive movement of 
Lithuanian Americans are 
taken seriously but are 
cepted in a narrow and smug
sense by some persons who 
obviously do not know bbtter. 
Our job is to make them un
derstand.

step, almost, the committee 
was opposed by the “older 
folks” because it was going 
“High Hat” to get a fine ho
tel, a fine bowling alley and 
arranging a fine banquet. 
Some'adults even came to the 
banquet to say “I told yon so” 
expecting it to be a -flop. 
They may have been disap
pointed with its success.

the 
the 
not 
ac-

Last fall, there was the Na
tional Lithuanian American 
Arts Festival in Chicago. It 
seems odd that most of the 
speeches and, discussions were 
made by the older folks with 
very few younger people par
ticipating in the conferences. 
The people who actually put 
over the festival, working out 
new, solid ideas and finally 
carrying them through were 
American born young people, 
in the main, however. Why 
was it this way? There defin
itely was an-interest shown1 in 
the type of work the LMS' 
does, but the younger people 
are Aot so much interęsted in 
the i.
Lithuanian Art and 
but in action — in 
things across.

Of course we have 
meetings and we havd td plan 
things out. However, too 
many long-winded speeches 
will not put our ideas across. 
We have to find a lot of other 
things that will attract the 
younger people to the 
gressive organizations 
speech-making.

What are we driving at? 
We are learning to work as 
an organization. The pro
gressive Lithuanians are the 
best organized and are the 
best and most forward look
ing people of all the Lithuan
ians in this country. Thezy 
have some people who 
haven’t come up with the 
times, it is true, but they have 
less people like that than any 
of the other movements among 
the Liths today. That is why 
no other organization has 
been able to accomplish such 
big things as the progress
ive young Lithuanian Amer
icans, who were schooled in 
organization by their parents 
and who have initiative and 
vision, are breaking away 
from the “old way” of doing 
things and are learning to 
take advantage of the facili
ties that they have available 
to them.
posed by some 
but their initiative and orga
nizational maturity has al
ways been, able to overcome 
the resistance of the few nar
row' die-hards that sometimes 
still try to sand in the way. 
The time to build up the pro
gressive organizations is now I 
The time to organize our
selves better, to obtain pro
per facilities of our own that 
would be conducive to enjoy
ment is now. We must take 

new ideas 
that our 
showing 

we brush 
the new

ideas'aside, we “shall,' at the 
samė time, brush aside the 
young people, that are so ne
cessary to any organization 
such as we have' among 
Lithuanian Americans^

They may be op- 
“diehards” —

>t so much interested m 
speech-making type of 

Culture, 
putting

to have

p ro
than

SeaThere, is an Eastern 
boanj Arts Festival being 
planned in Brooklyn over the 
Thanksgiving weekend. ' We 
can bet our bottom dollar, 
that here, too, the shining 
lights in putting the' affair 
over will be the younger peo
ple, while the oldsters will 
make speeches and reminiseh 

' over the “good old days when 
we were young,” and “what 
can be happening to the new 
generation ?”

We have just completed a 
National LDS Bowling Tourn
ament.-It’ was a very success
ful Tournament, but it could 
easily have been twice as 
big and the effect of the suc
cess of the tourney could have 
been spread over an area 
more than twiqe what it, did. 
We needed more “adult” co
operation to do this.,

The Tournament Commit
tee did an excellent job. It 
arranged for the best avail
able alleys,, it arranged for 
the best possible housing ac
commodations, and it ar
ranged a fine social program 
for all who wanted to parti
cipate, and ended the whole 
shebang with a wonderful 
banquet in the Spanish Room 
of Hotel Fort Shelby that was 
attended by nearly 250 young 
people. This is a fine bit of 
work • and “the committee 
should get the proper congra
tulations for what it did.

,However, there still are 
remnants among our. pro
gressives who are living back 
invthe days when they first 
came over from Europe be
fore there were such "fine fa
cilities that there 
able to

are avail-
us today. • At every

very seriously the 
and new initiative 
young people arę 
everywhere, for' if 
that initiative and

ttle

ourThis is also,a era'll to 
younger people not to let 
down and drop out of activity 
because of some one in 'the 
group of progressive people 
in their community is not do
ing things the way 'they 
should be done. You should 
join-up, be ' active, present 
you? new ideas, let them all 
discuss them and explain 
your point of view. Let’s work 
together, show our initiative 
and our interest and even
tually we shall, have the large 
majority With us and, after 
all, isn’t that what you need 
to put an idea over — to have 
the majority on your side ?

SPRING’S HERE!

American Red Cross Photo 
A wheel chair patient in a veterans’ 
hospital H; ils for springtime sun- 
shine and Red Cross recreational 

activities

Lithuanian Musical Recordings
rt I *

For some time now, there has been very little in the 
way of .Lithuanian musical recordings made. There is 
a big need for this and we feel that many of our cultur
al groups should go right ahead and make them. It 
is therefore heartening to near that the LKM Chorus of 
Chicago is going to sing several songs into records and 
that these records will be available to the public -for 
sale. The songs which the LKM is going to sing into the 
plastic discs are reportedly: JŪRA; DRAUGAI, Į KO
VĄ; TYKIAI, TYKIAI NEMUNĖLIS TEKA, and KAR
VELĖLI MĖLYNASIS. We wish the LKMers success 
and we know they will do a good job. Thousands of 
Lithuanians all over the country will be able to enjoy 
their singing.

In Detroit, we hear, the girls’sextette is also plan
ning to make some; rcordings. We hope that they, too, 
will be successful, and we ^now that' they can do it. 
We have heard them sing more than once.

There are other groups, too, that should go in for 
this. How about these Lithuanian dance bands that we 
have been hearing so much about? They should make 
some recordings. Then there are the famous soloists— 
Birute Ramoška, Anna Kaskas, Polyna Stoskus the Al
ice Stevens Singers^ the other artistic talent that there 
is among us Lithuanian Americans should be recorded 
so the whole nation of Lithuanian Americans could en
joy them. /

More Correspondence Needed
There is only one way to make a paper or a page read

able and interesting. That is to publish news in it—real 
live wire news of activities that go on among Lithuan
ians. This news sjiould be sent to the paper as soon after 
it happens as possible, keeping in mind the deadlines for 
the paper-.- 3

In the case of the Laisve English Section, the dead
line is every Tuesday morning. This does not mean that 
you should send your correspondence in so we would get 
it on Tuesday. It means that your correspondence or story 
should be in anytime before Tuesday in order to have it 
appear. We realize that there always are last minute 
things that come up. Let’s save Tuesday morning for 
those last minute things. And as soon as the event you 
are writing about occurs — send in the story without de
lay. Be a Laisve volunteer reporter! We can make this 
page something every person who can read English would 
like to read if vte cooperate arjd we know you will want 
to cooperate. The address is, of course: Laisve English 
Section, 427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

That Negative Attitude on Sports >
• f

Perhaps there is nothing so distressing as certain 
people among us who are minimizing the importance of 
sports in our progressive Lithuanian organizations. 
There are riot many of then), but there are some. We 
shall be glad to publish any experiences anyone may 
have as Jo Ihow to overcome the negative attitude rej 
garding organization of LDS or other sports activities 
among the Lithuanian American people. v 1

There is only one way to overcome this “mood” on 
part of a few of our adults—that is to “drag” them 
down to a sports event and explain the game to him. 
You’ll see a'new'fan and a new supporter for your 
sports activityMn your community.

That is the way most of the LDS sports activities 
came into being in the LDS. Don’t fight the attitude at 
meetings—just talk them into attending, explain what 
ds going on very patiently and than you will 'always 
come out on top in building the Lithuanian American 
sports movement., ‘ '

It is 
jority 
House 
bėrais 
up as
week’s Variety (May 21) re
ports.

The Hollywood hearings 
failed to turn up a single in
dividual “allied with Joe Sta
lin,” the trade paper states. 
On the other hand, “the gist 
of the investigation” develop
ed into a “political smear of 
the activities of Franklin D. 
Roosevelt.”

This is understandable. The 
majority of the fourteen wit
nesses who volunteered in
formation to the Un-American 
Committee are officers and 
members of the. Republican- 
controlled Motion Picture Al
liance which red-baited FDR! 
and backed Dewey-for-Presi- 
dent in 1944.

Furthermore, the leaders 
of the MPA “are notoriously 
well known to b® anti-Negro, 
anti-Semitic, 
anti-allien,”

said their activities are 
blicized almost exclusively in 
the reactionary jiress. Nail
ing the crackpot claim of the 
MPA that “American Soviet- 
eers” are trying to take over 
the motion picture industry as 
they tried Jo take over the 
Newspaper Guild, Teachers

Union etc., Rice changed: 
“Behind the false whiskers of 
the MPA lurks the ugly and 
sipister. visage of intolerance 
and reaction.”

SMEAR TACTICS
It was this small group of 

red-baiters and anti-unionists 
which the Un-American Com
mittee cast in the roles of 
leading witnesses against de
mocracy— roles which no de
cent star would touch with a 
ten-foot pole.

Robert Taylor, actor and 
officer of the MPA, testified 
that he was forced to appear 
in the MGM film Song of 
Russia which > he said was 
“Communist propaganda.” 
What he did not say was that 
the picture wasi released in 
1943 when Russians and 
Americans were fighting and 
'dying in common cause 
against German fascism.

Actually, what Taylor was 
confessing publicly was that 
he was ‘‘forced” into support 
of the Allied cause.

What he told the Commit
tee was so blatantly dishonest 
that even Louis B. Mayer, his 
boss, was “forced” to deny 
the allegation that the film 
was “propaganda” for Russia. 
Mayer, who is himself one of 
the outstanding red-baiters in 
filmdom, explained that Song 
of Russia was “simply a love 
story” about an American

Eastern LDS Golf Tourney 
Urged in, Connecticut

Each year for some time, 
now, out in Chicago there has 
been an LRS golf tournament. 
Each year these tourneys 
were very successful, and 
with each succeeding year, 
arę more and more success
ful. That is something for us 
easterners to think about. Can 
we have an Eastern Seaboard 
LDS Gplf Tournament? 
know that there are 
Lithuanian

We 
many 

American golf 
bugs. We know that in New
Jersey, New York, Connecti
cut and Massachusetts there 
are many younger and old- 
\r people who cannot resist 
playing this game at the 
slightest provocation. Why 
not let’s get together and 
sometime in the fall run off 
a tournament ?

the handicap. Now, 
possible to take, say, 80 per
cent of that handicap for the 
tournament basis.

First of all, we need res
ponse to the idea. All those 
who would like to have a 
tournament shall say “aye” 
by dropping a card or a line 
to the Laisve English Section.

If we receive a sufficient 
response, thO next, thing is to 
select a committee to operate 
the tournament. We are 
certain the Connecticut State 
LDS r Activities Committee 
will be. honored to take on 
the tournament, the National* 
Activities and Youth Com
mittee cooperating.

Let’s hear from the various 
cities and their golfers.

syphony conductor, played by 
Taylor, who met and fell įn 
love with a Soviet girl pi 
nist. The heroine, he said, 
“could just as well have been 
an English girl, and the locale 
in England.”

Afterwards, one Holly
wood wit wagged: “If the 
Committee on. Un-American’ 
Activities complains about < 
Robert Taylor making a pict- ‘ 
ure helping a war ally, then 
it has a terrific case against 
Ike Eisenhower.” ,

HATES DEMOCRACY
Mrs. Leila Rogers (Gin* 

ger’s mother) who followed 
Taylor on the stand com-, 
plained bitterly that in Ten
der Comrade (a Dalton 
Trumbo screen-play) theęe 
was the line “share and share 
alike — that’s democracy.” 
Her daughter, she added, re{ 
fused to speak this line an 
later it was given to Mady 
Christians, who had a minor 
part in the film. It is no se
cret that Mrs. Rogers, one of 
the founders of the Motion 
Picture Alliance, gets her 
ideas about democracy from 
professional red-baiters like 
Eugene Lyons and Kravchen
ko whom she numbers among 
her close pereonal friends.

Adolphe Menjou, the film 
fashion-plate and active Alli
ance member, sounded x the 
alarm that Moscow was out 
to grab Hollywood and use 
films, to overthrow the Unit? 
ed States. The debonair 
actor’s fantastic spiel so im
pressed Rep. Parnell -Thomas 
that he invited him to go in
to further detail at art open .. X 
session fof the committee in. ' 
Washington June 16. “I want y 
to be the Paul Revere who 
sounds the alarm,” Me 
shouted, God saVq us if su 
men ever ride horses at night

Richard Arlen, f‘B’\ film 
actor , and Alliance member, ; 
testified, that “the real reds 
are among the writers many, 
of whom are very cltver at 
weaving in the propaganda 

innocuous

Chicago LDS to Pay Homage 
to Memory of Falien Members

giving 
demo
peace 
of us.

CHICAGO, Į1L Memorial 
Day is the day when the me
mory of those fallen in battle 
for our country is honored. 
Twenty members of the LDS 
who died while serving in the 
armed forces of our Country 
will- be paid tribute by mem
bers all over the country this 
Friday. They made the su
preme sacrifice ^>y 
up their lives so that 
cracy, freedom and 
would be secure for all
They gave their lives so that 
fascism, which was trying to 
destroy all the ' progress that 
humanity had built would 
be given a crushing blow.

In this spfrit, the LDSers 
all over the country, together 
with other citizens of our 
country are paying hpmage 
to the memoryyof their fall
en dear ones.

In Chicago, at the initiative 
of the Lambda Delta Sigma 
sorority of the LDS. a cere-

* 'i . '

mony will take place at the 
Lithuanian National. Ceme
tery, on the outskirts of the 
city where lies the grave of 
John Razmus, former member 
of the Roseland Lodge.

With thę consent of John’s 
parents, the LDS Sorority has 
made the arrangements with 
the coopelation of the Ame
rican Veterans’ Committee, 
Al Bložis Chapter, and the 
Roseland Aido Chorus to sim- 
bolically honor all the LDS
ers who died in unifonh.

The ceremony is scheduled 
after the general Lithuanian 
National Cemetery program 
^nd is a reminder that we 
should not forget the fine 
ideals and principles for 
which the war was fought— 
that thope who died shall not 
have died in vain—that now 
that the battle is over, the 
victory should nob be snatch
ed from those for whom the 
John Razmuses and ' others 
fought.

The Connecticut LDS State 
Activities Council which held 
a meeting on May 18th in 
New Maven has already be
gun to talk of golf. Let’s 
carry ‘it a step further. Let’s 
cooperate, set a date and get 
together at some golf course 
in Connecticut, as the central 
point, run off a nice fine 
clean tournament and then 
get together for a fine dinner
banquet afterwards.

There is no reason why it 
cannot be done. We feel 
that Connecticut is a good 
enough centrally located spot 
aiyl easily reached. from all 
the states mentioned and it 
has plenty of golf links * to 
choose from. .

Some , of us may play a 
little better than others, and 
so, some sort of handicap 
system should be established. 
We suggest the Peoria System 
which is\used each year in 
Chicago . where it has been 
found\to be the most 
al. ?•

± According to this 
each golfer would 
chance at the' prize,
everyone has teed off, 
holes are drawn-out of a hat. 
Not one of the players knows 
which are, the holes upon 
yvhich the handicap is to be 
based. Then the difference 
between ' par on. these holes 
and the score made by the 
player is computed, multi
plied by three and yoU have

practic-

system, 
have ą 

. After 
six

Philly Lyros Chorus 
Now Rehearses in 
Lith. Repub. Hall

PHILADELPHIA, Pa.—The 
Philadelphia Lyros Chorus 
gave its first performance^ 
last Sunday at the Lietuvių 
Republikonų Kliubas. The 
performance was enthusiastic
ally received by all present.

This same club is the 
rus’ new meeting place, 
ated between 12th and 
on Wallace, you can’t
it. Every Monday at 8 p. m. 
is the time. We have a small 
but hard working group of 
choristers attending rehears
als regularly and we are ever 
on the lookout fo new mem- 
bers.

Last Monday we started a 
new song. Our goal is a new 
song every rehearsal. After
wards, Al Merkis, our Presi
dent, taught 
folk dance, 
participation 
leaves nary
hanging around. It is one of 
the aims of our chorus to 
develop Lithuanian 
dances and songs.

So, if any reader is 
staying at home, come 
and join the fun.

Old Timer.

under the guise of 
statemens.”

He was properly 
by Emmet Lavery,
of the Screen Writers. Guild, 
who pointed out that writers. . 
are always being called x 
“red.” “It has been. a fa
vorite indoor and outdoor 
sport for a good many years.

Of course there are a ”fetv 
Communists” in the Screen 
Writers Guild, Lavery statęd* 
“just as there majr be in all 
of the professions and the 
arts. We do not employ 2S 
them; we do not qualify them , 

membership in the •]for their 
Guild.” 

Oddly enough, the Guild 
President

’ T ",r^l

employing studio who qualify 
all of our writers for active J 
membership, for unless they 
are employed by a studio .they i 
cannot become active mem- 

Lavery said: “We ac- 
with-

or re-

folk

bored 
down

cho- 
Loc- 
13th 
miss

about 
” are

committee wants 
and paralyze eve- 

producer, actor 
date to portray a 
decent human be-

us a Lithuanian
This is a group 

dance and 
a wall-flower

bers.” 
cept all our members 
out' regard for political 
ligious affiliation.”

WILD TALES
All these wild t&les 

“Communism in studios 
planned to create an atmos
phere for the suppression of 
every decent, democratic and 
progressive idea in the films. 
As the Daily Worker pointed 
out in an editorial a few days’ 
ago, “the 
to terrorize 
ry writer, 
who might 
Negro as a 
ing, or a worker who is not 
a union-hating creature of the 
NAM, or a Russian who might 
be considered by American 
audiences as a fellow-creature 
anct even a friend.”

David Platt.
------------  - —...........‘
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Sovietų Sąjunga ir Reakcinė Spauda PITTSBURGHO SPIRGUČIAI
paliudymą, rodantį, kad ati
darėte tą maišą. Viršininkas 
sako, taip, mes išduosime, 
jeigu nerasime, kad špiegas 
esi, o jeigu rasim, tai jums 
nereikės paliudymo.

Man šaltas prakaitas pradė
jo verstis; mislinu sau, gal 
ir parašė' kokių žinių apie po
litiką, tik man nesakė, o aš 
žūsiu visai nesijausdamas, kad 
aš esu kaltas, štabo viršinin
kai susirinko į kitą kambarį 
ir nusinešė tą mano maišą; 
aš pasilikau vienas ir kareivis 
su karabinu prie manęs.

Aš paprašiau, kad ii’ man 
pavelytų dalyvauti prie per
žiūrėjimo maišo. Viršininkas 
išklausė mano prašymo ir ma
ne įvedė į tą kambarį, kuria
me buvo posėdis, ir pastatė 
gale stalo. Komisija susidėjo 
iš 7 ypatų ir civilio advoka- 
to-vertėjo. Atidarė maišą, iš
ėmė pirmą bundulį, atvynio
jo ir rado amerikonišką vyriš
ką siūtą (garnitūrą). Išvynio
jo 2-rą pundą — randa vyriš
kus čeverykus. Tada viršinin
kas sako man, kad aš vežu 
šmugelį (kontrabandą). Tre
tį pundelį išvynioję randa ge
rą kiekį didelių laiškų ir tie 
laiškai uždaryti su raudona 
smala (surguč)i ir antspauda, 
ir išžiūrėjus tuos laiškus, ra
do keletą tūkstančiu vertės 
Italijos lirų, čekių, o taipgi ir 
rusiškų pinigų, bet apie per
davimą kokių politinių žinių 
nieko nebuvo, štabo pirminin
kas pasakė, kad mes randam 
jus nekaltu ir leidžiam va
žiuoti ten, kur jūs važiuojate.

Man pasidarė šviesu akyse 
ir linksma; tada aš sakau, 
'draugas pirmininke, jūs žadė
jote duoti man paliudymą, 
kad jūs atidarėte šį maišą. 
Išdavė paliudymą, ' atsiprašė, 
ranką padavė ir patarė, kaip 
saugiau važiuoti į Tiflisą. Ma
no maršrutas buvo: važiuoti 
Grozny — Baku — Tiflis, bet 
viršininkas sako, kad yra la
bai didelis pavojus ta. linija 
važiuoti; čečencų gaujos api
plėšia Išartais ištisus trauki
nius. Jjsai patarė man iš Ar- 
maviro imti traukinį į Tuapse 
ant kranto Juodųjų Jūrų, o iš 
Tuapsės laivu važiuoti iki Ro
ti, iš Poti gelžkeliu iki Tifli- 
so, ką aš ir padariau ir lai
mingai suvažinėjau. Ant pa- 
Įiūdymo pasirašė “Predseda- 
tel Vojennogo štaba Kuzne
cov.” Ką ir šiandieną atsime
nu, per tai, kad tas žmogus 
žadėjo mane sušaudyti, bet 
kada rado mane nekaltu, pali
ko gyvą. Jeigu tokie bolševi
kai būtų, kaip juos jų priešai 
maliavoja, tai jie būtų mane 
apiplėšę, atėmę viską ir kul
ką man suvarę, kaip kad ža
dėjo ir būtų užbaigta, niekaę 
oūtų nežinoję, kur aš dingau 
tr kas su manim atsiliko. Man 
gyvenant Samaroj (Kuibišev), 
ant franto Volgos, vakare iš
eini į gatves ar į parką, šian 
ir ten būriai žmonių diskusuo- 
ja — vieni už bolševikus, ki
ti prieš bblševikus ir niekas' 
būdavo jų neareštuoja; kar
tais būdavo karštų diskusijų, 
kartais užgirdęs mihciantas, 
prieis prie grupės ir paragins 
ramiau diskusuoti, norėkauti. 
Tai ir viskas.

Kada aš nuvažiavau į Sibi
rą ir teko man gyventi po 
Kolčako režimu, aš tada pa
mačiau visokių tragiškai šiur
pulingų reginių. Jeigu Į gatvę 
išeisi ir pradėsi prieš režimą 
diskusijas, tai -žinok, kad ryt 

, vakaro jau nesulauksi. Aš tu
riu paveikslų, nutrauktų eįlių 
lavonų, išžudytų kaimiečių —

J Rašo FRANK IMBRAS
Kai aš atvažiavau į šią šalį 

1920 m. iš Sibiro, išlipau iŠ 
gatvekario McKees Rocks, 
Pa., patėmijau prie stulpo pri
lipytą raudono velnio su ra
gais paveikslą. Pažvelgus to
lyn į priekį, matėsi, kad kuo
ne kožnas stulpas turi tokį pat 
raudono velnio su ragais pa
veikslą. Mislinu sau, dėl ko 
tuos raudonus velnius taip 
garsina, v* dėl žingeidumo pri
ėjau prie stulpo ir perskaL 
įpau, kad : “tai taip išrodo ru- 

r”’siški bolševikai!” Mislinu sau, 
išgyvenau 2 metus ir keturis 
mėnesius su bolševikais Rusi
joje ir išvažinėjau po ©utopiš
ką Rusiją, Kaukazą, Užkau
kazę, Sibirą ir nei vieno to
kio bolševiko niekur neteko 
matyti. Tai, mislinu sau, biau- 
■ri melagystė ir mulkinimas 
žmonių.

• Prasidėjus 2-ram pasauli
niam karui, kartais pasirodė 
straipsnių komercinėje spau
doje jau teisingų ir palankių 
Sovietų Sąjungai, kaip tai, 
kad Sovietų Sąjunga prie so
cialistinės santvarkos per tą 
trumpą laiką tiek daug atsie
kė. Bet kai pasibaigė 2-ras 
pasaulinis karas, tai ta pati 
šmeižtų banga pasikartoja 
apie Sovietų Sąjungą, kaip 
kad po 1-mo pasaulinio karo: 
šmeižtai melagystės, niekini
mas, juodinimas, — tik dar 
raudonų velnių su ragais ant 
stulpų nesimato. Sovietų Są
junga didžiausią karo naštą 
nešė ir Hitlerio,galybę sunai- 
kiiio pačiame Berlyne, pati 
panešdama didžiausius nuos
tolius.

Paimkime lietuvišką spau
dą, išskyrus progresyvišką, 
per visą karo laiką ji vare di
džiausią propagandą Hitlerio 
n&udai, rašydama didžiausias 
melagystes apie Sovietų Są
jungą. Girdi, rusai žudo, kan
kina, akis bado, pilvus plaus
to, iš nugarų diržus rėžo, ir 
t.t. Taip rašo lietuviška fa
šistinė spauda, taip kdlba na
cių bendradarbiai pabėgėliai, 
atsibaladoję į šią šalį. Man 
prisimena mano gyvenimas 
Sovietų Sąjungoj laike revo
liucijos, kur man teko plačiai 
išvažinėti per pačius revoliu
cijos įkarščius. Europiškoj Ru
sijoj ir Sibire jau buvo sovie
tinė santvarką, o Užkaukazėj 
dar buvo baltagvardiečių 
(monarchistų) “tvarka.” Ma
ne Amerikos misija siuntė už 
Kaukazo Tiflisan (aš dirbau 
pas amerikonų misiją kaipo 
kurjeras). Įvažiavus Kuba- 
niaus oblastin (stotis Tihorec- 
kaja, Kaukazas), raudonar
miečiai patikrino keleivių do
kumentus ; r a u o n armietis, 
kuris tą vagoną patikrino, ku
riame aš buvau, matyt, buvo 
pusėtinai pamokintas, matyt, 
pagal jo skaitymą mano pa- 
liūdymo. Paklausė, “o nuo So
vietų valdžios ar tuji doku
mentus? šis tavo paliudymas 
yra Amerikos vice-konsulo iš
duotas, aš .turiu nuožiūrą ant 
Jūs. Aš tave areštuoju. . Aš 
buvau nūvar^tas į karišką šta
bą. Štabo viršininkas klausė, 
dėl ko aš neturiu Sovietu val- 
dŽioš paliudymo ir važiuoju 
tokion ilgon kelionėn iš Sa
maros (dabartinis Kuibišiov) 
j Tiflisą? Aš paaiškinau, kad 
aš to nežinojau ; amerikonai 
davė man šį dokumentą ir sa
kė, jog viskas tvarkoj. Virši
ninkas klausė, ką aš vežu ta
me maiše. Amerikos paštas 
generaliam konsului Tiflise. 
štabo viršininkas sako: • mes 
atidarysim tavo tą maišą ir 
žiūrėsime, ką jūs ten vežatelnet ir foto aparatai jų neap- 
ir, jeigu mes rasime, kad jūs*ima, ir fašistinis oficierius sto- 
tarnaujate kaipo špiegas, aš 
jums pasakau iš kalno, kas 
jūs laukia; mes jtims suvary
sime kulką į krūtinę.

Mislinu sau, špiego lik imąs 
ir negali btJti kitoks; kai jį 
pagauna, tai arba pakaria, 
arba sušaudo. Visgi aš to vir
šininko prašiau, kad išduotų

vi su revolveriu ar nepama
tys kurio dar krutant. Aš tu
riu .paveikslų, rodančių, kaip 
telegrafų stulpai nukabinti 
žmonėmis be teismo, be jo
kio bylos nagrinėjimo; tai au
kos tokio pat fašizmo, kokis 
siautė Europoj. . i

Bus daugiau ir žingeidžiau.

Pittsburgho apylinkėje šis 
pavasaris blogas - lietingas 
ir šaltas, gegužės 7 ir 8 .snie
go pasirodymas yra retenybė, 
bet oro biuras turi užrekorda- 
vęs, kad apie vienas colis snie
go buvo nukritęs Pittsburghė 
gegužės 31, 1893 m. Vėliau, 
gegužės 1 d., 1923 m., irgi 
buvo apie colis sniego. Tai pa
vasario sniego retenybė. O 
kaip su rudenio sniegu? Re
kordai rodo, kad ankstyviau
sias Pittsburghė sniegas buvo 
rugsėjo 30 d., 1895 m. Reiš
kia, Pittsburghas tikra; sau
gus nuo sniego tai birželio, 
liepos ir rugpjūčio mėnesiuo
se. Tai tik tuose 3-se mėne
siuose niekad Pittsburghė 
sniegas nepasirodė.

Gegužės mėnesio ŠO diena, 
tai kapų lankymo diena. Mi
nėtą dienąjpes lankysimi ka
pus savof giminių, savo pa
žįstamų ir savo draugų. Ne 
■. ?si ir ne visus kapus atlankyti 
mes galėsime, bet savo minti
mis prisiminsime savo idėjos 
čia mirusjus^ draugus, kurie, 
et. tik trumpas laikas atgal 
su mumis bendrai judėjo, pla
navo, di.bo, dabar jau jų nė
ra. Rodos dar tik neseniai iš 
Trevyskiflr Ignas Savukaiti's, 
iš Wilmerdingo Černiauskie
nė; iš Pittsburgho^ Šinkūnas, 
Česna, ’ Urmonas, Veleniškis, 
Baltrušaitis, Varnagiris, Mons- 
kis, Kazlauskas ir kiti drau
gai ir drauges buvo tarpe mū
sų, o dabar ilsisi amžinai, jų 
jau nėra.

Ilsėkitės, draugai ir drau
gus, ,mes, kol gyvi būsime, 
dirbsime bendrą idėjos darbą 
ir nulenkę galvas jumis prisi
minsime. į

Sovietų Sąjunga iš Jungt. 
Valstijų Lend-Lease gavo pa
skolos vienuolika bilijonų do
lerių ir dėlei minėtos paskolos 
atlygifiimo dar nesusitaikyta. 
Anglija gavo panašios pasko
los $31,392,361,000 ir dėl sko
los atmokėjimo jau “susitai
kė.” Ji viso ątmokės Jungt. 
Valstijoms tik $850 milijonų 
ir bus užbaigta.'Anglijai/kai
po gerai kaiminkai, kad jau 
užbaigta su pirmesne pasko
la, tai jdabar dar priedėsime 
iš Lend-Lease virš 8 bilijonų 
dolerių 
Gražiai 

daugiau “pasko 
skolina. Ar taip ?

matome, tai Anglija 
Amerikos Lend-Lease 
negu 3 sykius kaip 
Sąjunga. Kas sako, 

Amerikos ginklai vo

. Kaip 
gavo iš 
daugiau 
Sovietų 
l<ad tik
kiečius sumušė ir iš Sovietų 

i Sąjungos išvijo, tai turėtų ir 
sakyti, kad jei Sovietų Sąjun
ga davė vokiečiams vieną 
smūgį, tai Anglija turėjo duo
ti vokiečiams 3 tokius smū
gius, nes iš Amerikos x3 -sy
kius tiek gavo, bet ar taip bu
vo ?

Tai Maskvos Konferencija 
jau užsibaigė. Pirm konferen J. Kajntrybė.

Petras Norkus iš Pittsburgh, Pa., lankėsi pas savo sūnų 
Artūrą Norkų, kuris gyvena San Francisco, Calif. Sūnus 
palydi savo tėvą į orlaivį, kurftio jis keliauja atgal į 
Pittsburghą. Petras ir Agota Norkai mano savo namą 
Pittsburghė parduoti ir tada išvažiuoti pas sūnų į Sąn 
Francisco apsigyventi ant visados. f

Nobkai yra nuoširdūs progresyviai žmonps ir nuolati
niai demokratinio judėjimo rėmėjai. Jų sūnus - 
ras yra žymus muzikaptas, kuris groja paskubusiuose or-, 
kestruoše. v v. \ę‘

cijos A. L. Tarybos Pittsbur
gh o ožiukai šokinėjo ir mykė, 
kad jiems paskutinė proga 
Maskvoj Lietuvą nupirkti. 
Maskvos konferencija užsibai
gė, o ^Lietuvos žmonės jiems 
Lietuvos nepardavė, tai kaip 
dabar bus su tais pinigais, ku
riuos išviliojo iš L. Mokslo 
Draugijos, Lietuvių Piliečių 
Kliubo ir kitų draugijų ir pa
vienių žmonių? Ar sugrąžins 
jiems? Geras kupčius kaip ta- 
voro nepristato, tai pinigus 
sugrąžina. Ką dabar darys 
ALT kupčiai ir kur tuos pi
nigus dės ?

Kai Grinius 1926 m. atida
vė Smetonai Lietuvos valdžią 
ir vėliau, kai buvo apdovano
tas pensija, jau ta^a visiejns 
buvo aišku, kuik jis stovi ir 
kam jis dirba. ^Vėliau, kada 
dirbo Hitleriui ir nuo Hitlerio 
irgi gavo pensiją, tai bėgant 
iš Lietuvos Hitlerio armijai, 
jis negalėjo pasilikti Lietuvo
je/ nes jis gėdijosi dėl savo 
darbų savo akis pakelti ir 
veidą parodyti Lietuvos žmo
nėms. Dabar, čia atvažiavęs, 
kad purvinais šmeižtais nu
siauti sa^o juodą sąžinę, pa
rašė atsišaukimą į prezidehtą 
Trumaną ir ten rašo jis viso
kius šmeižtus, visokius išmis- 
lus prieš Sovietų Sąjungą, živ 
noma, prieš Smetonos ir Hit
lerio darbus Lietuvoje jis nie
ko nerašo, nes Smetonos ir 
Hitlerio darbai ’yra ir Gri
niaus darbai, Grinius su lietu
viškais ir vokiškais fašistais 
buvo pilnai susirišęs ir už tai 
fašistai jį gerbė ir pensija ap
dovanojo? Koks veidmainys 
tas senis! ‘ ■/.

Kaip jau oficialiai paskelb
ta, vokiški ir lietuviški fašis
tai, laike praeito karo išžudė 
Lietuvoje civilių žmonių 436,- 
535 ir, ot, tiems Hitlerio ben
dradarbiams lietuviškiems pa
bėgėliams ir' žudikams, dabar1 
SLA Pildomoji Taryba įsteigė 
“Emigrantų Fondą” ir keista, 
kad toj fondb komisijoj pitts- 
burghietis Povilas dirba, kad 
sukelti pinigų minėtiems “emi
grantams” už tjai, kad jie di
džiumoje nekaltus žydus, iš 
jo tėvo pusės, jo gimines, vi
sus be skirtumo žudė, kad jie 
žudė taipgi ir pažangesnius 
lietuvius ir kitus žmonės. Ir, 
ot, mūsų Povilas, vietoj ko
vot prieš juos, jis dirba su 
jais, jis dirba savo tėvo tau
tos žudikų nau'dai.

i Pavasaris įsisiūbuoja, toliau 
prasidės vasara. Kaip visada, 
taip ir šį metą rengiamės prie 
vasarinių parengimų, vėliau 
rengsimės *prie rudeninių; Ka
da mūsų parengimai rengia
ma, tat juose .mes turiūie pla
čiau dalyvauti. Dabar, išvažia
vus ant tyro oro, smagu pa
kvėpuoti ir tarfie savųjų pasi
kalbėti.

Pittsburgh, Pa.
Varde ‘‘Svarbių SLA

Reikalų” .
Dabartiniai SLA ^viršininkai 

trankosi miestas nuo miesto, 
eikvodami SLA pinigus be 
reikalo. SLA .valdyba tuos sa
vo eikvojimo žingsnius paden
gia su pasakymu: ‘‘Važiuoja 
dėl svarbių SLA reikalų.” Dėl 
tokių “svarbių reikalų” buvo 
suvažiavę čia, į Pittsburghą, 
net keturi :• Laukaitis iš Bal
timore, Vinikas iš New Yor- 
ko, Gugis iš Chicagos ir vie
tinis Dargis. Tų ponų suva
žiavimas į Pittsburghą SLA 
kainavo keletą šimtų dolerių, 
o naudos tam pačiam SLA ne
buvo. Tiesa, jie sako, būk tu
rėję kokį tai reikalą su Mel
iono banku, su kuriuo SLA 
seniai jokios transakcijos ne
turi, nes visa piniginė trans
akcija dabar eina per Gerard 
banką, Philadelphia, Pa., kuri 
randasi už 300 mylių nuo 
Pittsburgho. Tų ponų tikslas 
buvo atvažiuoti į Pittsburghą, 
į rengiamą SLA . 3 apskričio 
bankiėtą, kuris įvyko balan
džio 20 d.

SLA reikalai Pittsburghė 
Stovi prastai. Vajus eina, bet 
dar nėra gauta nė vieno nau
jo nario; jaunieji nariai, ku
rie prisirašė keli metai atgal,- 
išsibraukia, atsiimdami ‘ savo 
rezervus, senų ir daug atsisa
kė/ ant kurių buvo užkrauta 
daugiau kaip dviguba mokes
tis.

Tokia padėtis ponui Dar
gini nedaro garbės, todėl jis 
sumanė pasikviesti kitus savo 
kolegas ir pasirodyt prieš juos 
su didelėmis iškilmėmis. Kad 
padarius tas iškilmes pasek
mingomis, reikia turėti daug 
žmonių. Nors buvo daug gar
sinta ir bankieto tikietų apie 
vienas šimtas išdalinta veltui, 
liet kaip atėjo 4 valanda po 
pietų, laikas pradėti pagerbi
mo ceremonijas, tai svetainė 
buvo pustuštė: nei 'kareivių, 
nei garbės Svečių! Dargis pa
veda programą vesti p. Stil- 
sonui. Laukaitis prisegė 
liems garbės medalius, 
keletas kalbėtojų ir taip 
ceremonijos baigėsi.

Į bankiėtą atėjo Liek dau
giau, bet ūpas buvo prastas 
pas susirinkusius, daugiau pa
našus į šermenis, ne kaip į 
•kokį pasilinksminimo vakarą. 
Po tų visų apskričio ceremo
nijų, didieji SLA ponai su sa
vo poniomis nutraukė į vice
prezidento karčiam.^' ir tenai 

‘/ užbaigė “svarbiuosius SLA 
reikalus,” auštant rytui. . .

Vargšų Brolis.

ke- 
dar 
tos

kad sutverti lietuvių 
Pritašant Antanui 

laiku 
airių 
buvo 

politi-

Iš Praeities Istorijos
Aš atvykau į Pittsburghą 

1899 . metais ir apsistojau pas 
Juozą Pazerecką, Soho dalyj, 
ant Fustin St. Buvome' šeši 
įnamiai. Gyveno kartu Petras 
Brekstas, jaunas-ir prasilavi
nęs vyras, kuris jau ir an-’ 
gliškai galėjo gerai susikal
bėti.-* Buvo laisvų pažiūrų, 
dirbo prie mašinos —r gvintus 
pjovė. / . . '

Jis ir keletas lietuvių, ku
rių tada dar mažai buvo., 
pradėjo organizuotis, kalbinti 
kitus, 
kliubą.
Palūpiui, kuris tuom 
dirbo karčiamoj pas 
tautos biznierių, kuris 
susipažinęs su' miesto 
kieriais, 'ir pradėtas darbas.

Kovo, mėnesį, 18^9 metais, 
susirinko pas vieną iš draugų 
—Izidorių Kvederą —- ir susi
rašė į kliubą: Petras drėks
tas, .Jonas i^Ambro z aiti s, Juo
zas Pazereckas, Jonas Paze- 
reckas, Jonas Stanaitis, An
tanas Didjurgis, , Izidorius 
Kvederas, Juozas K ved eras, 
Kazimieras Kapturauskas, 
Antanas Spatkauskas, A. La
doga, Jonas Balčius, Augustas 
Pranckietis, • Jonas Peseckis, 
D. P. Lekavičius, Antanas 
Rauktis, .Juozas Mackeliūnas, 
Antanas Palūpis ir Jonas 
Kazlauskas. Suorganizavome 
kliubą. Paėmėme nąmą, 2224 
Foilės St.

Aš tuo laiku nedirbau, tai 
atidaviau atspausdinti notas 
ant sienų. Nuplikdavome ma-

. (Tąsa 5-tam puslp.)

Iš Tikrų Įvykių
Pittsburgh© Ponios

Bajoras Tėvynėje rašo: 
“Pittsburgho ponios pradeda 
naują sąjūdį.” O kas per tas 
“sąjūdis” tų ponių? Ogi su
tvers SLA moterų kuopą, kuri 
bus “didžiausia ir veikliau
sia.” Dar tokios kuopos nėra, 
bet jau Bajoras žino, kad bus 
“didžiausia ir veikliausia.” 
Man tos Pittsburgho ponios 
yra gerai žinomo^: Jos myli 
daug plepėti, bet rimto darbd 
jos nemoka pradėti... x

★ ★ ★ b
Geri Laikai

Čia lietuyiu draugijų kliu- 
bai turėjo gerus laikus per 
paskutinius kelius metus:, pra
sidarė po kelias-dešimts tūks
tančių dolerių. Dabar tie kliu- 
bai išleidžia desėtkus tūkstan
čių dolerių ant visokių, remon
tų ir. didinimų.

Taisyti savo namą yra ge
ras ir rėikalingas daiktas, bet 
kaip dabar yra dolerių daug, 
reikėtų atsiminti apie senus 
savo narius ir duoti kokius 
palengvinimus dėl jų, nes tie 
nariai, per ilgus metus dirbo 
ir mokėjo aukštas duokles,, 
kad palaikius tuos kliubus. 
Lietuvių Mokslo Draugija ir 
Lietuvos Sūnų Draugija jau 
tą padarė, suteikdamos dide
lius palengvinimus dėl savo 
narių.

Daugiau Dolerių
Lietuvių' Ukesų Kliubas spe

PITTSBURGH IR APYLINKES 
UETUVIŲ BIZNIU ĮSTAIGOS

JULIUS J. SHIMKETS
Moderniško maisto

, krautuvės Savininkas
1314 Reedsdale St., 

N. S. Pittsburgh, Pa.
. - -

A. Grigaitis Restaurant 
•Geriausias patarnavimas 

ir maistas.
e 3545 Butler St. 

Pittsburgh, Pa.
Tel. SO. 9003 N

ALBERT’S CAFE
Albinas Kaulakis, sav.

«

Čia geri gėrimai ir 
skanūs valgiai

2130 Fifth Ave., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CO. 8923

ZDANIUS BAR

Vieta gerų valgių ir
. Įsigėrimų

Antanas Zdankus, sav.

100 Anderson St.,
N. S. Pittsburgh, Pa. t

Tel. CĘ. 9852
• - - -

. PEPPER’S CAFE
Antanas Pipiras, Sav.

Draugiška Užeiga
1920 Carson St.

S. S. Pittsburgh, Pa.

Charles Lahishes 
TAVERN

Užeiga Kalakutų, 
Dzūkų ir Žemaičių
1828 Carson St.

S. S. Pittsburgh, Pa.
HE. 9^8

MUSE CAFE 
Savukaitienė, sav.

Geri Valgiai ir 
Įsigėrimai ,

Muse, Pa.

FELIX CAFE
J vairūs gėrimai ir valgiai y

Felix Gutauskas, sav.
2210 Fifth Avė., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CO. 9210. 

4 pusi.,' Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Ketvirt., Geg. 29, 1947

cialiame susirinkime nutarė 
pakelti įstojimo mokestį dėl 
narių nuo $25 iki $100. Iki 
šiol buvo tik $25 įstojimas į 
tą kliubą (tą įstojirpo mokes
tį vadina šėru). Tas nutari
mas turi dvejopą tikslą: pasi
pinigavimo ir užkirtimo kelio 
dėl naujų narių. Saumylystė 
ir godumas garbės nedaro. ..

★ ★ ★ <
Šluoja Laukan Gemblerystę

Pittsburghė ię visoj Alleg
heny County per paskutinį lai
ką priviso daug visokių gem-j 
blerystės mašinų, kurios buvo J 
išstatytos po įvairių biznių 
vietas. Republikonas district 
attorney A. C. Leslie sumanė 
iškirsti' ” šposą Pittsburgho 
miesto ir Allegheny’s county’s 
bosams-viršininkams, kurie yra 
demokratai, įsakydamas visus 
gemblerystės įrankius išvaly
ti. Dabar viską ir šluoja lau
kan ir savininkus areštuoja.

. V. B.
(Daugiau Pittsburgho žinių 

5-tam puslapyj)

London. — Žydų vadai 
planuoja, jei ne viešai, tai 
slaptai pergabenti milioną 
savo tautiečių iš Europos y 
Palestiną.

Shanghai, Chinija. —Chi- 
nai studentai demonstruo
dami šaukė, kad Amerika 
nustotų rėmus diktatorišką 
Chiang Kai-sheko valdžią.

D. P. LEKAVIČIUS
Batų ir Raktų
Taisymo Dirbtuvė

1215 Beaver Ave., 
N. S. Pittsburgh, Pa.

JOE RIZIKAS _ į 
' ' ’ T 

Restaurant
Visoki Valgiai'ir Gėrimai

1100 Carson St. S. S.

A. JOHNSON’S CAFE 
geras maistas ir gėrimai 
(Mount Oliver)
129 Brownsville Rd.,
Pittsburgh, Pa. %

‘ Tel. HE. 9303

BEAVER AVENUE
Fish & Poultry Market
Stasys Orda, sav.

1204 Beaver Ave., z 
N. S. Pittsburgh, Pa.

MELNIS CAFE
K. Melnis, sav.

351 Pittsburgh St., 
Springdale, Pa.

METROPOLITAN
Restaurant 

Vladas Sadauskas, sav. 
Geri valgiai ir , 

visoki įsigėrimai
1701-3 Metropolitan St. 
Pittsburgh, Pa., 

Tel. CE. 9474

Kai Būsite Washipgtpne, 
Sustokite paš

The Maxwell House 
Savininke, Edith Maxwell 

Vienatinis Ueturių, Tavernas. 
Woodland & Jefferson Awe., 

Washington, Pa.’
. Phone, 9636

N. Red. Bowling Alleys 
J. K. Mazukna, sav.

1321-25 Reedsdale Str., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. GE. 9585 ____ '

Lietuvis Grabortus
JOS. B. WENTZ, JR.

Laidotuvių Direktorius
Gražią koplyčią laidotuvėm 

duodame nemokamai
1328 NO. FRANKLIN ST., 

N. S. Pittsburgh, Pa. 
CEdar 2200

.............. u...
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pittsbirgho žįstos

(126)

Braddock, Pa
turi

(130)

priesvetainėm ir baro
gero

UNIJON

PRANEŠIMAI

kaipo

J. A. JONES CONST. CO.

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

1947

Mm

Laidotuvių 
Direktorius

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

THIAMINK 
(Vitaminas Bl) 
4 unc. kepenų

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Brooklyn 11, N. y.
Tel EVergreen 8-9770

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

RUSŲ PATRIARCHAS 
IŠVYKO RUMUNIJON

rumus prieš anglus ir chi 
nūs karo metu.

1113 Mt Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

ENERGIJOS 
K1EK1Š 10 riekių 

duonoje

ADAM V. WALMUS, DM
DAKTARAS—DENTISTAS

REIKALINGAS KRIAUČIUS 
Gera Alga. Nuolatinis darbas. 

Linksmos darbo sąjygoą. 
GOLD LEE ŲLOTHES 

96 East 14th St., N. Y. C.

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

Tel. SOuth 8-5569

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

vaūti Laisvės kapinyne, 
t123-124)

Hong Kortg.— Anglai pa 
korė japonų žandarų pulki

— Socialistas Ja- 
premjeras Tetsu

liaudžiai neliko, kaip tik vie
nytis ir kovoti už tas teises, 
kuriai taip sunkiai liaudis per 
daugelį metų iškovojo.

Visi jaučiame, kad artinasi 
nedarbas, gi nevykusi politi
ka, piktas atsinešimas linkui 
demokratinių' liaudies valsty
bių dar daugiau didina ne
darbo krizį.

RONKONKOMA 
8034

Manila.— Susikūlus lėk
tuvui į kalną, žuvo 10 auk
štų Filipinų valdininkų ir 
karininkų. Tai buvo paties 
prezidento Roxaso pasko
lintas jiem lėktuvas.

ŽUVO 10 FILIPINŲ VAL 
DININKŲ, SUDUŽUS 
jų lėktuvui

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Maskva. — Sovietų pra
voslavų patriarchas Alek
sejus išvyko į Rumuniją. Jį 
pakvietė į svečius rumunų 
pravoslavų patriarchas Ni
kodim.

Liūdesio valąndoj kreip
kitės prie manęs dienų 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

’ Prasidėjus Pirmajam Pa 
sauliniam karui, mūsų draugi 
jų. gyvos, jaunos jėgos prade 
jo nykti — vieni į karužę, ki
ti išvažinėjo į. didmiesčius, ( 
dar kiti pasiliko aukomis ka 
r o laukuose.

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

Matthew A. 
BUYAUSKAS

Egzatninuojam Akis, 
Rašome Receptus .

Darome ir Pritaikomi) Akinius

alaus darželį 
prisirašė JAUNI VYRAI

PRIŽIŪRĖTOJAI
Patyrę -ir be patyrįrttfk.

;,,TUĘI GYVENTI ANT VIETOS?
GERA ALGA * 

PRIDEDANT PILNĄ UA LAIKYMU

NUOLATINIS DARBAS

SHENANDOAH, PA.
Pirmutinis piknikas šio sezonp. 

Rengia LDS* 34 kp., ant Laisvės Ka
pinių. Kadangi karės laiku nebuvo 
galima alaus gauti, tai ir piknikų 
nelaikėme. Tad dabar kuomet gali
ma gauti alaus, tai piknikas įvyks 
30 d. geg. Decoration Day. Kviečia
me, vietinius ir iš apylinkės daly
vauti Laisvės kapinyne. — Valdyba.

PHILADELPHIA, PA.
Prašome įsitėmyti! Busas, kuris 

vyks į Baltimorės pikniką, birželio 
8, d., išvažiuos nuo 735 Faįrmount 
Ąve., lygiai 8:30 vaĮ. ryto. Nuo 2nd 
ir Pierce St., 9 vai. ryto. Kelionė į 
ąbi pusi $2.75. Tikietus galima gauti 
pas Mrs. H. Tureikienę, 143 Pierce 
St. Telefonas: De. .4-4026, ir pas A. 
Žąlnleraitienę, 1009 Jackson St. Te
lefonas! HO. 8-7226. Įsigykite tikie
tus iš anksto. (123-124)

laiku buvo sutverta or- 
įsteigta lietuviška mo- 
ir dainininkų choras, 

buvo didelį. Draugija

Į komitetą apsiėmė veiklūs 
žmonės, todėl laukiame gerų 
pasekmių. Taipgi komitetas 
kviečia visas draugijas, orga
nizacijas ir pavienius lietu
vius padėti jo darbe. Jeigu vi
si dirbsime, tai bus sėkmin
giau darbas atliktas. Iki šiol 
lietuviai permažai kreipėme 
atydos į politinius klausimus, 
o dabar vįsi matome, kaip re
akciniai politikieriai dirba 
Washingtone ir čia pat namie, 
kad atimti liaudžiai konstitu
cines laisves. Kitos išeities

o patys sųT 
apsivedė 

ar su syę- 
dingsta tarpe 

ompani-

GREAT NECK, N. Y.
LDS 24 kp. susirinkimas ir pa

silinksminimas su užkandžiais įvyks 
birželio 2 d. Taipgi bus ir paskaita 
apie Gyvenimo Persivertimą, kurią 
parašė Dr. J. J. Kaškiaučius. Kvie
čiame dalyvauti Kasmočių salėje, 
91 steamboat Rd., 8 v. 'v. Kviečiami 
ir ne nariai dalyvauti, išgirsti žin
geidžią paskaitą ir draugiškai pra
leisti laiką.—A. Bečięnė, prot. rašt.

; . (123-124)

KREIPKITĖS
CITY TANK CORP., INC 

plJJnt superintendent
53—09 97TH PLACE

CORONA, L. I.

DIRBTI VIDUJ 

0K1NAW0JE
Transportacija apmokėta 

DAILYDeS
GELEŽIES DARBININKAI 

, (Pastiprinimam)
ELEKTROS LAŽININKAI 

(Dėl Smąrkios grovės) 

Vien tik Pirmos Klasės 
Patyrimu 

Amžiaus
Turi turėti ginsimo įrodymus.

Turį būt N. Y. Valstijos Employ
ment Servįęe pasiųstas pas

George A. Gardner, 
Co. Rep.

GUY F. ATKINSON CO.

Taip ir buvo, apsi'paŽinus 
platėliau su vietiniais ir apy
linkes liętuvia,is> . įradędamę 
organizuoti šįAiięž kp. Lai
kui bėgant, išauginome iki 
100 narių. Suorganizuojame 
LSŠ 90 kp. iš 25 narių, vėliau 
l.u> 121 kp. ,įš 28 narių, tę- 
atjrąlišką kųopį iŠ. 18. ųariiį 
A l ’L A 14, k p. iš; 28 n ari ų. . i r 
viskas gan sklandžiai sekėsi, 
Visoki parengimai atnešdavo 

gurėjome. dau$ 
ąno pirmas su-

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

Dabar kas pasiliko?
Stambiausia buvusi draugi

ja, tai yra, petrinė, visiškai 
nyksta,, net. ir nuosavą svetai
nę išrandąyp dėlei kliubo, o 
patys susirinkimus laiko baž
nytinėje saliukėje. O kas ta
me kaltas? Atsakymas, tai 
vadų kaltė. Progresyvių lietu
vių neįsileisdavo, 
s£no. Jaunuomenė 
su svetimtautėmis 
timtaučiais 
didžiųjų insurance

naudas, ,,nes 
jaunų, . ...
tikįas bartenderis Šimkus, ku
ris skaitėsi petrįnės šulu, ma
tydamas,. kad progreso jis ne
sulaikys, rodos, 1017 metais, 
pasi&ipč Šv. Petro ir, Povilo 
virš $60.0 ir dingo, kaip kam
paras vandenyj. A

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

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

MEZGĖJAS. Patyręs prie Queens Link ma
šinų. Nuolat. Gera'altfa. Upstate New Yt>™. 
Kreipkitės ant 5-tų DUBŲ. 142 W. S6th ST., 

WISCONSIN 7-5488.

Gimė vienas naujas lietuvis 
^r dar jaunas biznierius Louis 
Blazer fBlazevičįus iš Whįti- 
ker). Atidarė 
200 9th St. i 
LDS 59 kp.

Veliju mūsų nariui 
pasisekimo.

LDS 59 kp. gyvuoja viduti
niai, bet veikimo nei jokio, 
ypatingai visuomeniško, nesu
daro, nes kuopos nariai gy
vena labai iškrikusiai, kad ir 
į susirinkimus sunku sukviesti.

Kennedy’s Reikalauja Merginų
Kennedy’s turi vie^ų 'ųepątyrusioms raštininkėms. Šiek 
piek High School pasimokinimas reikalingas. Penkips' 
dienoj, 40 valandų savaite.. Uždara pirmadieniais. Nėra 
naktinio, darbo. Grupinė apdrauda, vakacijos įr šventės^ 

Klauskite Miss Lynch, ant antrų lubų ofisas.
• KENNEDY’S, INC. 

45 Asylum Street 
HARTFORD, CONN.

So. Bostone lietuviai, prade
da įsitraukti į didesnį veiki
mą. Amerikos Demokratinių 
Lietuvių skyrius, susidedąs iš 
pažangių organizacijų ir 
draugijų sudarė komitetą dėl 
veiklos už liaudies demokrati
nes laisves.

VIRTUVES DARBININKAI
Nuolatinių Darbas 

GERA ALGA 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 

Kreipkitės
MAPLE AVENUE HOSPITAL 
Maple Avenue Du Boxs, Pa.

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D 
, 580 fjumnjer Ąvenue, 

Newark 4, N. J. /
......., >HUmboldt 2,7964.............

SLAUGIŲ PAGELBININKėS 
TURI NAKVOTI ANT VIETOS 

GERA ALGA .
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 

i NUOLATINIS DARBAS . 
Kicięjdtėa Supt, of Nurses .,

MAPLE AVENUE HOSPITAL
Jr r •. r 1 / . f ft

Maple Avenue Du Bois, Pa.
■'“ ... . -(n8)

VIRŠŲ. UŽBAIGEJAI 
PATYRĘ PRIE ŠVINO 

Moderninis Fabrikas 
AUKŠČIAUSIA MOKESTIS 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI

(Tąsa nuo 4-to pusi.) * 
žą bačkutę alaus, suleisdavo- 
me į bonkas ir. kaip vakare 
susirinkdavo nariai ir svečiai, 
pardavinėdavau. . .

Atsirado kunigas * Delonis. 
Jis ateidavo, tai diskusuoda- 
vome. palošdavome čekęrius 
ir taip laiką praleisdavome. 
Po trejeto mėnesių pradėjo 
prie kliubo rašytis lietuviai 
iš South Sides ir prasidėjo 
diskusijos, kokį vardą duosi
me kliubui. Daug iŠ mūs no
rėjo, kad kliubas būtų kuL 
tūriškas ir su knygynu, 'kur 
lietuviai galėtų lavintis politi
kos ir ab.ęlnai.—stejom, kad 
jis vadintųsi. Mokslo Draugys
tė. Mes norėjome, kad dr-stė 
ruoštų į prakalbas, paskaitas, 
diskusijas, užsiimtų yaidiniinu 
teatrų ir turėtų pašalpos sky
rių, v

Taip ir padaryta. Draugys
tė užlaikė knygyną ir užrašy
davo lietuviškus laikraščius, 
kur nariai isx pašaliniai atei
nanti į kliubą galėjo skaity
ti. ,Per kelis metus organu 
laikėme Keleivį, kuris tada 
buvo skirtingas nuo dabarti
nio.

Per kelis metus Draugystė 
buvo nepartyviŠka, nesikišo į 
religinius dalykus. Dėl var
do vis ėjo svarstymas. Kele
tas narių norėjo duoti šven
to Kazimiero vardą, bet di
džiuma narįų nesutiko.

Švento Kazimiero parapijo- 
nai su kunigu “Jonu Sutkai- 
čiu agitavo, kad kliubui bū
tų duotas kokio nors “šven
tojo” vardas. Ir kąda jų su
manymas nepraėjo, tai kele
tas iš parapijiečių pasitrau
kė iš-draugijos.

Kelis metus draugija taip 
ir gyvavo. Po 9-nių metų ji 
buvo perorganizuota, konsti
tucija pertaisyta, įsigytas na
mas, gautas leidimas išbuda- 
voti didelis mūrinis namas su- 
dviem 
mu.

Savo 
kestra, 
kykla 
kurię 
išaugo iki 200 narių .

Iš pirmų organizatorių jau 
daug išmirė. Liko tik Juo
zas M'ackeliūnas, Antanas 
Palūpis, Jonas Balčius. Bet 
dabar Draugija užsibrėžtojo 
tikslo nesilaiko. Į j'ą įsiskver

bę keli žmonės, kurie nemyli 
d emo krat i j ds, susi g rg a a i z u o j a 
ir pravaro tolutis tarimus, 
kurie yra demokratijai ir 
liaudžiai žalingi. Jie dabar 
aukoja draugijos pinigus vi
sokiems Lietuvos prieŠąms — 
tąrybininkams. Ir ,'delegato 
nerinko į Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimą. Draugija 
pinigų turi kelis tūkstančius 
dolerių, bet nieko kultūriško 
neveikią, kas buvo įrašytą į 
Draugijos konstiuuc.ją jus pir
mųjų tvėrėjų. Dabar aš ne
su Draugijos narys, nes kada 
buvau iš Pittsburgh© išvažia
vęs kitur gyvent1, tai išsi- 
braukiau. ■ .

Jurgis ir Katrina Žukaus
kai jaučiasi pusėtinai linksmi 
pastaruoju laiku, nes jie, pa
tapo “tėvukais.” Jų duktė ir 
žentas, Mr. & Mrs, Walter 
Thomsen, newarkieciai, susi
laukė dukters. Vardas duotas 
Roberta-Irene.

K. Žukauskienė plačiai,New 
Jersey valstijoj yra žinoma, 
kaipo darbuotoja, vąjir^inkė 
dienraščio Laisvės vajuose .ir 
šiaip visuomeniškame darbe.
. Linkime Mr.- & Mrs. Thom
sen daug laimės su naujagime 
dukrele ir taipgi sveikiname 
draugus Žukauskus 
naujus “tėvukus.”

. Fotoįrraias
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
nąujųs paveiks- 
lūs ir krajavus Z'' 
sudarau su Į|||>
rikoniškąis., Rei- 
kalui esant / llll
padidinu toki o' r 
dydžio, kokio 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom. 

Kampas Broadway Ir Stono Avė. ' 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES ;
512 Marion St.j Brooklyn, 
- 7 -TeL GLenmore 5-^191

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway

GAL VIENt SOCUIJŠ- 
TAI BŪSIĄ JAPONIJOS 
MINISTRAI

Tokio 
ponijoj 
Katayama pareiškė, kad jei 
kitos partijos dar nesutiks 
daly vau t jo organizuoja- 

kabinete, 
kabinetą

irt’ m vm it j >5Joseph Garszva
lliiifertalier & Ėliibalmėr

- ■ > s , Manager < 
JOHN A. PAULEY

SHENANDOAH, PA.
♦ .....Prašome įsitėmyti, pirmeivių žmo

nių. SLA 199 kp., (Shaft) rengia 
pikniką 29 d. birželio, Brandville 
Giraitėje, ten kur visi piknikai 
įvyksta. Turėsime skaniu valgių ir 
gėrimų. Geri įpuzikąntai gros So
čiam. — Kviečia Valdyba.

- (124-125) K
WATERfebRY, CON N.

Lietuvių Parko bendrovė rengia 
metinį pikniką, birželio 1 d., Lietu
vių Parke, uE Lakewood Ęžero. Pra
džia 1 vai. dieną. Šokiams, gros Ru
daičio orkestro. • Parkas yra, žymiai 
pagražintas, tad ateikite pamatyti 
kai parkas eina kartu su progresu, 
taipgi galėsite- linksmai- praleisti 
laiRą. — Kom. (124-125)

F.W.Shalins 
(Shalihskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

■1 ■■ ' ; • —■ • ■ 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, & Y. 
c ’,(1 ą.j į.

Suteikiam garbingas laidotuves 

^150 
,0 < - ' • * . Ir M /

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
Tęi Virginia7-4499 . ’

Smagu rašyti, jeigu 
kuomi pasigirti. Buvo laikai, 
kada šioje mažoje plieno iš- 
dirbystės kolonijoje buvo pu
sėtinai apgyventa jaunais, 
muskulingais europiečiais vy
rais ir moterimis. Jų tarpe 
buvo gan gražus ir lietuvių 
jaunuolių būrys.

1911 metais, man atvykus 
į šį miestelį, visų pirma rūpė
jo susirašti senyvesnius lietu
vius, kad pasiteiravus, kokios 
lietuvių draugijos randasi. 
Man rūpėjo prisirašyti prie jų. 
Ir kaip sykis lietingam lapkri-, 
čio vakare, einant gatve,-suti
kau porą lietuvių, kurių ir už
klausiau : tamstos braddockie- 
čiai ?' Taip, atsako. Ar tamstos 
žinote, Jkokios era lietuvių 
draugijos randasi? Ne, mes 
nežinome, eik pas J. Šimkų, 
jis dirba saliūne.

Na, ir traukiu. įeinu į vidų, 
akin tuoj krito anapus baro 
grąžus, pilvotas, šviesiais plau
kais vyras, tikras biznierius iš
rodo. / 9

“Gerą vakarą, draugas Šim
kau,!” Pasižiūrėjo ir tingiai 
sumurmėjo : “Gerą, gerą. O iš 
kur tamsta ? Iš Dukėnų kom. ? 
Tai čia jūsų pusėtinas būrys 
atvažiavote?” O, apie 7-nips 
šeimos, abelnai apie 40 galvų. 
Taigi, dfg. Šimkau, aš norė
čiau sužinoti, ar randasi ko
kių lietuviškų draugijų ?

Taip, Sv, Petro ir Povilo 
Draugija, Rymo Katal. Susiv. 
kuopa.

O šiaip, tautiškų, laisvų 
draugijų ar yra ?

Mano užklaustasis paraudo 
ir gan storai pabrėžė, kad be
dieviškoms draugijoms čia ne
bėra vietos ir, nebus. Tikrai 
rūsčiai pareiškė,

Man, , kaipo Braddocko gri- 
noriui, ginčytis, buvd neverta. 
Eik, Jurgeli, lauk ir dirbk. ,

DI171VI A Q daugiausia maisto
1 IEiINjtAm už mažiausia pinigų!

APTARNAŲTOJOS
Abelnatn Apvalymui Xigoninije

< 1. : - J GERA ALGA
z PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

Kreipkitės . , x <
MAPLE AVENUE HOSPITAL
Maple Avenue Du Bois, Pa.

Pas N. Y. State Employment 
Service.

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

(129)

KREIPKITĖS
MAPLE AVENUE HOSPltAL
Maple Avenue Du Bois, Pa.

• * - (128).

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) ’ 

Laisniaotaš Grftborius 
Liūdėsi© valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN. N.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Ateinančiais metais įvyks 
prezidento ir kitų valdininkų 
rinkimai. Taigi, jau dabar vi
si laisvę mylį ir demokrati
niai žmonės turi jungtis, or
ganizuotis, kad laike rinkimų 
galėtume tinkamus žmones į 
valdžios vietas išrinkti.

Birželio Ii d., 3 vai. po pie
tų, LAP Kliube, 318 Broad
way, šiuo reikalu įvyks susi
rinkimas. Visus ir visas prašo
me dalyvauti! Taipgi ten bus 
aptarta ir pikniko reikalas bei 
kiti svarbūs dalykai. Dalyvau
kite !

Kviečia Reporteris.

Tel. ST, 2-8342

Borden’s Pieno!

1 Visa tai jums į
duoda 1 kvorta

KALCIS 
3 svaruose brokkoli

PROTEINAS
2 porkčapų

RIBOFLAVINAS 
(Vitaminas B2) 

2% svaruose 
steiko.

VITAMINAS A 
2-se kiaušiniuose

✓

FOSFORAS
kaip 2 svaruose į 

žuvies ■
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MASPETH, N. Y

BAR & GRILL

Frank Givis
Tel. EVergreen 4-8174sri

Peter Kapiskas

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

FRANK GIVIS

TONY’S
LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BAR & GRILL

Atitaisymas Klaidos

Valandos

Vaikams ta pati kaina

Ką Tik Jūs Pirkaite, Stebeęites Kdinn' Nužeminjnpj

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

Tejėfonas Catskill 885M1

Telefonas EV. 4-869tfIš Vorko galite atvažiuoti Husais ir Hudson Upe laivais.

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Graen Star Bar and1 Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

Pavojingas Laivas 
Išplaukė iš Porto

Tokios pat medžiagos kalti
namos buvusiomis priežastimi 
eksplozijų ir gaisrų Texas Ci-

sutvarkymas 
kraujo lėšuo-

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

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

Kiekvieną šeštadieni jvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

75 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y,

autorius Arnold
pelnikavimęsi

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

Parsiduoda dviem šeimom namas, 
akmeninis. 11 šviesių kambarius arti 
stoties. Garu šildoma, 6 kambariai 
tušti. Kaina $8,000. Pinigais $2,500. 
Geros sąlygos. Kreipkitės j REAL 
ESTATE GAGEL, 335 Milford St., 
Brooklyn, N. Y. AP 7-6430.

(123-128)

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

Skandalingas Pelnikavimas 
Žmonių Krauju

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

Oktetui, 
už taip 
progra- 
ir drg.

BIZNIERIAI, SKELBKITftS 
LAISVĖJ

Sistemų jie vartodavę to
kių: atvažiuodavę j New Yor- 
kų, pasivogdavę auto, su tuo 
auto sugrįždavę< į žinomų apy
linkę, apvogdavę. Paskui ma
šinų kur palikdavo. Vogtus 
daiktus jie atveždavo j New 
Y orkų.

Bet toji 
nėra vie-

Pasidavė ir Antrasis 
Jaunamartės Vagis

— Jų mes jau gerai pa
žįstame, — atsakysite jūs.

Tiesa, jūs Lilijų girdėjote 
dainuojant su Aido Choru ir 
soliste, matėte vaidinant, 
taip pat skambinant ir dai
nuojant su Vyturėliu. Nauja 
jums bus tas, kad Lilija atėjo 
dirbti į Lietuvių Darbininkų 
Centro raštinę.

ir mirštantiems
šio miesto ligoni-

Iš spauduos ir gal iš kitų šal
tinių Greenberg žinojo esąs 
ieškomu, tad atėjo vedinas ad
vokatu ir nieko daugiau ne
kalbėjo,. tik pasisakė, jog jis 
girdėjo esųs policijos reika
laujamu ir atėjęs pasiduoti.

Greenberg buvęs susektas 
dvejopai: jį buvo raportavęs 
pirmiau pasidavusis jo bend
ras Harry Manesevitz. Taipgi 
policijai jau buvo raportavęs 
Greenbergo auto numerį kitas 
asmuo, kuris iš to auto girdė
jęs, moteriškės riksmų. Tuo 
aulo,numeriu policija ir atse-

Su visais modeminiais {rengimais viduje: elektra, maudynės, sinkos 
nusiprausimui ir toiietai apatiniuose ir viršutiniuose kambariuose.

NATURALIS EŽERAS MAUDYTIS

REIKALAVIMAI
Reikalingi 3 ar 4 kambariai jau 

nai porai, jei galima norėtume ga 
ru apšildomų kambarių, tačiau im 
tume, kad ir šaltus kambarius. Flo 
rence Nakvidavičius, 483 Grand St. 
Brooklyn, N. Y. (123-125)

18 miesto gaisragesių 
darni 8 valandų pakaitomis, 
po š e š i s s a r g u s, saugo
jo su nitrate prikrautų laivų 
Golden West, stovėjusį Pier 
17, Staten Islande. Sargyba 
buvo pastatyta po to, kai ang
liškas darbininkų dienraštis 
Daily Worker įspėjo apie pa
vojų miestui nuo tųkio krovi
nio:

Laisvės No. 106, vietinėse 
žiniose, so. brooklyniečių pa
rengimo aprašyme, pagiriama 
bridgeportiečiai, kad gerai 
suvaidino “Mikšių Svajonės.” 
Ten pažymint vaidintojų var
dus, gal ne tiksliai*- buvo pra
leistas vardas B. Bartkevi
čiaus, kuris artistiškai vaidino 
sukto valsčiaus viršaičio ro
lę. Pats net nepastebėjau, tik 
nekuriems draugams pastebė
jus, atradau šių klaidų ir ati
taisau, atsiprašydamas drg. 
B. Bartkevičių. »

Ne Brpoklyn^etis.

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

Religijiniaį daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker, gegužės 
27-tos laidoje, pareiškė, kad 
“pelnagrobiai kraunasi sau 
lobius is perleidimų kraujo 
sergantiems 
privatiškose 
nėse.”

Reikalingas bartenderis dirbti lie
tuviškame Bar & Grill. Pageidauja
ma patyrusio. Tačiaus tinkamą as
menį savininkas galėtų išmokinti tų 
darbo. Kreipkitės į Happy Days Bar 
& Grill, 426 So. 5th St.. Brooklyn, 
N. Y. (120-125)

Sugautas 13 metų berniu
kas, kuris, sakoma, Long Is
land penkiose apskrityse, pa- 
gelbstimas- kitų dviejų, 14 ir 
15 metų berniukų, pravedęs 
37 vagystes ir apiplėšimus. 
Kada jį atrado su 38-to kalib
ro revolveriu, paklausus, kam 
jam to įrankio reikia, vaikas 
pasigyręs, kad jis “bile kada 
galėtų policistų nudėti.”

Vaikas buvęs daug sykių 
patrauktas į vaikų teismų už 
smulkius prasikaltimus, bet 
nebuvęsnužiūrėtas didžiuo
siuose.

VAKARIENE 85c
Iš 7-ių patrovų

Amerikietiškoji filmą, iš 
Lietuvių Meno ir Kultūros 
Festivalio, įvykusio praeitų 
rudenį, Chicagoje, yra links- Laivas ten buvo sustojęs ge

gužės 20-ta, greta aliejaus 
tankerių ir kitų laivų su leng
vai padegamomis medžiago
mis. Išplaukė į Francijų ge
gužės 27-tų.

• Pulk. Cropp praeitų sekma
dienį sugrįžo iš Europos. Išsi
vedęs savo žmonų, jaunų 
francūzaitę, pamylėti - pavai
šinti užeigose, susipažino su 
tais dviem, kartu pasivažinė
jo, įsigėrę. Grįžtant namo, 
buvęs per apgaulę- išlaipintas 
iš mašinos, o žmona jie nusi
vežė ir tik paskui paleido. 
Jaunamartė policijai ap'ši- 
skundusi, kad jų prievartavę 
ir apiplėšę.

ras ten buvo nuvykęs ir suvai
dino dramų. Mūsų dailininkių 
darbai buvb ten nusiųsti ir iš
statyti parodai. z '

Antroji filmą, iš Tarybų 
Sųjungos, parodo mūsų brolių 
ir seserų kančias vokiečių, 
okupacijoje, jų didvyriškas 
kovas prieš okupantus, jų ne
palaužiamų tikėjimų į perga
lę, už jų kovojimų ir laimėji
mų. Nepaprastai jaudinanti 
drama, bile kur kovojantiems 
už žmonių teises, laisves ir ge
rovę teikianti daug vilties. O 
kam ’iš mūsų vilties ir padrą
sinimo nereikia?

1 Taigi,' būkime visi Pil. Kliu- 
bo salėje šio ketvirtadienio 
vakarų. Įžanga tik 60c. Ren
gia ir kviečia visus—

Liet. Meno S-gos 
3-čias Apskr.

, Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 

426 South 5th St., ‘ ' Brooklyn, N

vaizdų filmą. Tai apie mus 
pačius — lietuvius daininin
kus, aktorius,.’ piešėjus, mez
gėjas ir kitus dailininkus, ta
me skaičiuje ir brooklynie- 
čius. Mūsiškis Liaudies Teat-

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

bet gerai ir kalba.”
ALDLD 2-ros Apskrities 

komitetas be galo dėkingas 
Aido Chorui, Sietyno Chorui, 
Vladui Žukui, Jurgiui Kaza
kevičiui, Aido Vyrų 
ir Frances Maželytei 
rūpestingai išpildymų 
mos. Taipgi dėkoja 
šolomskui už prakalbų.

Apskritis yra dikčiai dėkin-> 
ga ir tiems draugams, kurie 
tiek daug ir sunkiai dirbo, 
idant pavaišinus atsilankiusius 
svečius. Darbininkais buvo šie 
draugai : Vertelienė, Kardaus- 
kienė, Depsienė, Vitartienė, 
Žukauskienė, S t a n k a itienė, 
Babarskas, Kardauskas, Bun- 
kus, Warisonas, Vertelis, An- 
driūnas ir Taras.

Specialiai dėkojame drg. 
Vertelienei, kuri beveik vie
na ir prirengė visų piknikų, 
supirkdama visus valgius, ku
rių buvo daug, įvairių ir ge
rų, ypatingai tos lietuviškos 
kilbasos, kuriomis daugelis 
gėrėjosi.

Reikia labai širdingai pa
dėkoti ir toms draugėms, ku
rios atgabeno ir paaukavo ap
skričiai du labai didelius ir 
skanius kėkus- pyragus, ku
riais gėrėjosi svečiai.

A. Gilmanas.

Ideališka Farma 
VAKACIJOMS

Repairing & Upholstering
Bar Varnishing, Carpenter 

Work

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Sveikatos Kultūros Draugijos 
svarbus susirinkimas {vyks ketvir
tadienį, geg. 29 d., 7:30 v. v., 419 
Lorimer St. Nariai prašomi ateiti 
laiku. Šus kalbama apie sveikatą; 
prisirengimas prie vasarinio sezono 
ir dienos klausimai.—S. K. D. Val
dyba. (123-124)

Gegužės 24 d., Lietuvių Pi
liečių Klubas buvo surengęs 
parę garbei savo gaspadinės 
Mrs. Frances Pažusis, taipgi 
pagerbimui Ignaco ir Frances 
Pažusių 25 meti) sukaktim jų 
vedybinio gyvenimo. Parė at
sibuvo Liet. Pil. Klubo salėje; 
60-39 — 5(fth Dr. Svečių at
silankė virš 200.

Ignacas ir Frances Pažu- 
siai yra seni Maspetho gyven
tojai, turinti plačių pažintį ir 
visur mylimi žmonės. Todėl 
taip daug svečių susirinko 
juos pagerbti sidabrinio jubi
liejaus proga.

Mr. Pažusis dirba minėta
me klube .gaspadine jau pen- 
keri metai. Ji gerai eina savo 
pareigas ir todėl klubiečiai jų 
gerbia. Pažusiai džiaugiasi 
gražiu savo draugų atšinešimu 
linkui jų ir labai yra dėkingi 
jiems už suteikimų gražių do
vanų.

UP-TO-DATE , 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUEReikalingas vyras ar moteris dirb

ti kaipo virėjas Happy Days Bar & 
Grill, trumpos valandos, geros dar
bo sąlygos. Kreipkitės tuojau: 426 
S. 5th St., Brooklyn,'N. Y. (123-125)

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS
• • . I i ■.

Geriausias Alus Brooklyne

Lilija atvyko iš Manchester, 
Conn., čia siektis toliau muzi
koje ir, sakoma, norinti pa
siekti chorvedės laipsnį, kar
tu uždarbiaudama sau pragy
venimų departmentinėj krau
tuvėje. Liuoslaikius ji pralei
do su Aido Choru, o vėliau 
dar ir su Vyturėliu, čia ji pa
stebėta ir pakviesta darbui 
centralinėje LDS įstaigoje.

Linkime Lilijai geros kloties 
naujose pareigose, o taip 
ir senuose siekiuose meųo 
tyje.

MOW
* 4^

eina iki $500,000 metams. 
Sroog smulkmeniškai' išdėsto 
savo aprokavimo būdus.

Ir tai dedaši įstaigoje, kurt 
skelbiasi gyvuojanti: ne pel
nui, / bet patarnavimui žmo
nėms. ‘ .

O kada toji kraujo puskvor- 
tė nueina iki turinčiojo ja 
gauti ligonies, jis* moka nuo 
$25 iki $40 ir daugiau, atsi
žvelgiant į tai, kokioje ligoni
nėje jis randasi, kiek dar, li
goninės viršenybės manymų, 
iš jo galima ištraukti ir t.t.

Taigi, už penkinę iš varg
šo pirktoji puskvorte tampa 
kitam vargšui vargiai prieina
ma po perėjimo per pelnagro- 
bių koštuvų. Vargšas turi il
giau merdėti ir rizikuoti gy
vastį po operacijų, ar šiaip 
sunkiose ligose, laukti “Die
vo valios,” kuomet tas gyvy
bės eliksiras galėtų jam daug 
palengvinti, “Dievo valių” 
atitolinti.

Sroog’o raštas meta daug 
šviesos į tai, dėl ko privatiš- 
kų ligoninių viršininkai ir 
daugelis atskirų medikaiiškos 
srities profesionalų taip prie
šingi socializuotai medicinos 
sistemai.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kainom.

k- Abudu didieji New Yorko 
apylinkės lietuvių chorai dai
navo bendrai, Aido Choras iš 

į Brooklyno ir Sietyno Choras 
s iš Newarko; bet reikia atmin

ti ir Aido Choro Vyrų Okte
tų; kuris save tikrai vyriškai 
atsirekomendavo.

Chorams vadovavo Vladas 
Žukas ir Jurgis Kazakevičius, 
o pianu akompanavo Fran
ces Maželytė. Dainų dainelių 
buvo tiek daug ir tokių malo
nių, kad ištikrųjų atsilankiu
sieji turėjo jose rasti malo
naus pasitenkinimo.

'Labai nuodugnių ir aiškia 
kalbų pasakė Domas šoloms- 
kas, apie mūsų šalies politi
kos eigų, vedamų dabartinių 
Washington© politikierių, kuri 
šuoliais lekia prie naujos de- 

. presijos ir naujo karo. Kaip 
vienas šių žodžių rašytojui au
sin pakuždėjo: “šolomskas 

♦šiandien atrodo labai piktas,

Straipsnio 
Sroog tame 
įvardina Post Graduate 
Hospital, palaikantį perkamo 
ir diuosnoriai gaunamo krau
jo skyrius. Jos pelnas iš krau
jo aprokuojama siekiant iki 
$500,000/ metams, 
įstaiga, rašo Sroog, 
natinė pelnikautoja. 

Ji

Kraujo davėjam 
po $5 už puskvortę. Tas krau
jas parduodamas kitoms ligo
ninėms už. $15 puskvorte. 
Pelnas, . rašo \ jis, susidaro iš 
tos dešimkės*, kadangi kraujo 
priėmimas, jo surūšiavimas, 
sutvarkymas ir užlaikymas 
masinio priėmimo sąlygose 
anaiptol nekainuoja dešimties 
dolerių.

Straipsnio autorius specia
liai apsilankė Post Graduate 
ligoninės kraujo banke, kal
bėjosi su xbanko vądėju Dr. 
Lester Unger, klausinėjo apie 
viską ir padarė savo išvadas. 
Anot dųktaro 
tos puskvortės 
jus $7.'5O. Tad vistiek, kaip 
aprokuoja Sroog, liekų pelno 
$17,500 mėnesiui ir iki $210,- 
000 metams. Bet paties Sroog 
aprokavimu, sutvarkymaš-už- 
laikymas kraujo nelėšuojųs 
daugiau $3.50, tad pelno su-

Dviejų gražių filmų rody
mas įvyks jau šio ketvirtadie
nio vakarą (šį vakarą), ge 
gūžės 29-tų, išvakarėse “De 
coy^Mon Day.” Pradžia 7:30 
/Rodys Lietuvių Amerikos Pi 
liečiu 
Union

Abi

Paskutinis Priminimas
• * \ • > ♦

Apie Gražuoles Filmas

Tuom viskuom svečiai pilnai naudojasi 
Suaugusiems $30 į savaitę

Prašome iŠ anksto pranešti, kada, manote atvažiuoti, kiek asmenų ir 
ant kiek laiko. Jei kada ant greitųjų sumanote važiuoti, būtinai 

pašaukite ant telefono pirm negu išvažiuojate.

Praeita antradienį pasida
vęs ir antrasis Įeit, pulkininko 
Cropp žmonos pagrobėjas. 
Juo esųs Norman Greenberg, 
28 m., spaustuvės savininko 
sūnus.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA*

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Veetnvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

ateičius su naujausiais {taisymais.
KETURIŲ ^BOUŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave,

TeL STagg 2-8842

GREEN STAR BAR & GRILL 
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Dangus Buvo Prakiuręs 
Jąjį# ■- *•

Pas anglus yra posakis: Ly
ja katėmis ir šunimis, arba — 
šakėmis. TaUir lijo gegužės 25 
d. ir katėmis ir šunimis, na— 
ir visomis šakėmis, kada 
ALDLD 2-ros Apskrities pik
nikas turėjo įvykti. Rodosi — 
visi galai prakiuro, kad tik 
pakenkti apskrities parengi
mui.
' Tačiau gamtos prieštaravi
mas turėjo mažiau pasekmių, 
negu šio pikniko rengėjai. 
Piknikas įvyko — ir dar koks! 
palyginus aplinkybes. Svečių 

' būrys susirinko toks gausus, 
jog galima piknikų skaityti 
nusisekusiu visais atžvilgiais. 
Ir jeigu dar nors> nedidokas 
būrelis būt nepabijojęs atvyk
ti, tai piknikas būt išėjęs la
bai pelningas.

Labai yra malonu matyti, 
kad ALDLD 2-ra Apskritis tu
ri tokių pasišventusių rėmėjų. 
Net ir tokiame prastame ore 
jie pasiryžo paremti jų myli
mųjų apšvietos organizacijų. 

■’Tokių rėmėjų Antra Apskri
tis turėdama gali ruošti pa
rengimus* bile oru ar laiku. 
O tie apskrities rėmėjai, ku
rie šį sykį pabijojo lietaus, tu
rėtų gailėtis praradę proga 
pasižavėti ir pasitenkinti to
kia interesinga programa, ko
kių mūsų apskritis šiame pik
nike turėjo.

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

Lietuviška Aludė
DJEGTINĖ, VYNAS 

IR ALUS

Kanados 
Black Horsę Ale 

JOSĖPH ZE1DAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

Kliubo salėje, 280 
Avė., Brooklyne.

filmos yra įdomios, 
- , nors abi skirtingos viena nuo 

kitos.
m r

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

Branzalietai ir Špilkos:
Taipgi Links ir Pendants

ROBERT UPTON
Jeweler ■

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn.

Stevbn Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvienų dienų yra didelis pasirinkinias visokių valgių

ATDARA DIEN£ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. 5
Tel. EVergreen 4-9612

Peter
KAPISKAS

PARDAVIMAI
Parsiduoda akmeninis namas, 

i dviem šeimom, 11 šviesiu kambarių. 
Garu šildoma, namas atskiras. Lo
tas 30x100, yra gąradžius dviem au
tomobiliams. Arti transportacijos. 
5 kambariai tušti.,f;.Kaina $11,500. 
Prašome kreiptis į REAL ESTATE 
GAGEL, 335 Milford St., Brooklyn, 

N. Y. Tel. AP. 7-6430. (123-128)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
. r I

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

221 South 4th Street

P r • “

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

' ' »_________
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