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Pagaliau Indijoje pasiekta 
“kompromiso,” pagal kurį 
tasai kraštas bus perskeltas į 
dvi dali : Hindustana ir Pa
kistaną.

Hindustani} sudarys indusų 
tikybos žmonės, gi Pakista
ną—mahometonai.

Bet sudoroti Indiją j dvi 
valstybi— nelengvas darbas. 
Negalima nurėžti bendros li
nijos, skiriančios kraštą pu
siau, nes mahometonai suda
ro gyventojų daugumą pro
vincijose, kurios nėra vienoje 
vietoje.

Geografišku 
gi, abi naujos 
rodVs keistai.

Bet šių dienų
teigia, jog tokis Indijos su
skaldymas tėra “vienintelė iš
eitis iš chaoso”!

požiūriu, tai— 
valstybės at-

Indijos vadai

Man vis atrodo, jog šiam 
Indijos suskaldymui daug pa
sidarbavo Anglijos viešpačiai.

Jie panašiai padarė, atsime
name, Airijoje; jie siūlo tą 
patį receptą ir Palestinai.

Anglai imperialistai žino, 
jog suskaldytas kraštas bus 
silpnesnis, negu apjungtas, 
apvienytas,—lengviau jis bus 
galima jiems valdyti, išnau
doti.

Jei šiandien Indija turėtų 
tvirtą komunistinę partiją, tai 
skaldymo nebūtų. Komunis
tai mokėtų surasti ir pravesti 
gyveniman formulę, pagal ku
rią visa indusų tauta būtų ap- 
vienytą.

Bet * Indijos komunistinė 
partija dar yra permaža. Ji, 
tačiau, auga ir tvirtėja.

Nėamerikinis komitetas 
pradėjo inkvizuoti Hollywoo
do artistus.

Š. m. birželio 16 d. Wash- 
ingtonan yra šaukiami toki 
žymūs asmenys, kaip Ed
ward G. Robinson, Katherine 
Hepburn, ęharles ChapUn ir 
kiti—jie ten šaukiami kaipo 
“raudonieji.”

Savanoriškai į Washingto- 
ną, sakoma, • vyks Adolphe. 
Menjou ir Robert Taylor, — 
pastarieji vaidins Gitlowo ir 
Budenzo roles.

Tačiau pažangieji Holly
woodo žmonės yra pasimoję

Lawson, Dalton
Dorothy Parker,

Birželio 11 d. New Yorke 
(Manhattan Center Salėje) 
įvyks didžiulis masinis mitin
gas, kuriame dalyvaus visa ei
lė Hollywoodo įžymybių. 
Kalbas sakys tokios asmeny
bės, kaip kompozitorius 
Hann* Eisler, rašytojai: Johr^ 
Howard 
Trumbo,
Howard Fast ir Samuel Sillen. 
z Tai bus didžiulis Holly
woodo protesto balsas prieš 
inkviziciją, taikomą pažan
giesiems artistams ir rašyto
jams.

Į New Yorką atplaukė (an
tru sykiu) tarybinis laivas 
“Rossia,” gabenąs 519 aštuo
niolikos tautų pasažierių.

“Rossia” plaukioja tarp 
Odessos ir New Yorko — tai 
vieilas didžiausių Tarybų Są
jungos pasažierinių laivų.

Pasiekę New Yorką, tūli 
pasažieriai pradėjo rugoti, 
sakydami, būk laive “stoka 
švaros” ir “permaža maisto.” 

Dienraščio “Herald Tribune” 
reporteris pasimojo patirti lai
ve padėtį. .Kapitonas jam su
teikė teisę eiti kur tik jis no
ri ir stebėti, kiek nori. Re
porteris pareiškė, jog švara 
laive pavyzdinga ir maisto už
tenkamai; maistas ameriko
niškas.

Dėl maisto jam buvo pa
aiškinta :* nelaimė sų kai ku
riais pasažieriais glūdi tame, 

i sunku pritaikyti 
Tūli, pavyzdžiui, noz 

kad jiems duotum spaghet
ti penkis sykius per dieną...s

Kad jiems 
maistas, 
rį,

VANDENBERGAS KURSTO 
PRIEŠ SOVIETUS DĖL 
VENGRŲ VALDŽIOS

Republikonu Vadas Grąšina Duot Skundą Jungi. Tautoms 
Dėl Valdžios Pakeitimo Vengrijoj ir Įtaria Sovietus

Washington. — Republi
konu vadas senatorius Van- 
denlbergas sielojosi, kad ta
po pavarytas Vengrijos 
premjeras Ferenc Nagy 
(pro-fašistas). Jis pasako
jo, kad J. Dinny es’o pasky
rimas naujuoju Vengrijos 
ministrų pirmininkų, girdi, 
“tai iš pasalų laimėta ko
munistų pergalė.” Kartu 
Vandenbergas įtarė, kad 
“Maskva padarius tam ti
krą įtaką” pakeitimui vęn- 
grų valdžios.

. “Jeigu faktai pateisins 
tuos spėjimus, — tęsė Van-

se
ko-

Republikonai Tikisi 
Padaryt Tafto Bilių 
Šalies Įstatymu

Washington, birž. 4. — 
Republikonai kongreso at
stovų rūmo vadai, tvirtino, 
kad kongrę^manai tuojau 
užgirs prieš-unijinį Tafto- 
Hartley’o bilių tokia balsų 
dauguma, kaip trys prieš 
vieną. Senato republikonai 
sakė, kad už tą bilių bal
suosią daugiau, negu 2 treč
daliai senatorių. Jie reiškė 
pasitikėjimą, su reakcinių 
demokratų pagalba, pada
ryti Tafto-Hartley’o bilių 
šalies įstatymu, jeigu jį ir 
atmestų prežid. Trumanas.

Ministras Ragina Neduot 
Demokratijos Priešams 
Balso Vengrijoje

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų ministrų kabinetas 
pradėjo svarstyti planus 
naujžm rinkimų įstatymui. 
Teisingumo ministras Ist
van Ries pareiškė: “Be a- 
bejo, turi būti atimta bal
savimo teisė rinkimuose vi
siems demokratijos prie
šams” (tai yra, dešinie
siems, fašistuojant. Smul
kiųjų Žemės Savininkų 
Partijos vadams).

Socialistų laikraštis Vi- 
lag rašo: “TikrSi bus per 
rinkimus iššluoti visi de- 
šinsparniai Smulkiųjų Žę- 
mės Savininkų Partijos at
stovai iš Vengrijos seimo 
ir iš visų politinių ir him
niškųjų pozicijų.” . .

New Jersey Standard 
Oil kompanija per pusę me
tų pelne $140,000,000.

žinoma, tūliems žmonėms 
niekad nepataikysi, o kai ku
rie jų tik dėl to “kikina,” kad 
dabar yra /‘mada” z plepėti 
prieš Tarybų Sąjungą.

Didysis Laisvės piknikas-— 
liepos 4 d.—artinasi. Pagei
daujame, kad Connecticut ir 
New Jersės , valstijų. lietuvių 
kolonuose būtų organizuoja
mi busai žmonėms piknikan 
atgabenti .

Tai yra galima! \

Lietuvių Literatūros Draugija 
Ragina Prezidentą Trumaną

Atmest Tafto-Hartley Bilių
» -______________________

Amerikos Lietuvių Literatūros Draugijos centras 
pasiuntė prezidentui Trumanui sekamą telegramą, 
stipriai ragindamas jį atmesti prieš-darbininkiškąjį Taf
to-Hartley’o. bilių: ,

President Harry Truman
White House
Washington, D. C. '

In the name of seven thousand members of the 
American Lithuanian Workers Literary Association we 

I strongly urge you to veto the Taft-Hartley anti-labor 
bill. . - ' ‘

President Anthony Bimba, 
Secretary D. M. Sholomskas, 
Treasurer Eva Mizara.

ANGLAI SIŪLO SKALDY'Ę 
INDIJA I 3 VALSTYBES W

. 'U'JIR 600 KUNIGAIKŠTIJŲ
Anglija Žada Indijos Valstybėms Nepriklausomybę, 
Bet Perša Joms Pasilikti Angly ■ Imperijos Rėmuose

denbergas, — tai bus Ame
rikos pareiga pašaukti į 
Jungtinių Tautų teismą” 
kaltininkus, pake itusius 
Vengrijos valdžią.
BIJĄ KOMUNISTŲ 
ĮSIGALĖJIMO

Sen. Vandenbergas, 
nato užsieninių reikalų
miteto pirmininkas, iš savo 
pusės, ragino greitai užgir- 
ti taikos sutartis su. Veng
rija, Italija ir kitais buvu
siais nacių p a pėdi
ni n k a i s ; sako, to rei
kia, kad Sovietų kariuome
nė po trejeto mėnesių ap
leistų Vengriją. *Nes talki
ninkų konferencija nutarė, 
jog per tris mėnesius po 
taikos sutarčių galutino pa
sirašymo jie turi atšaukti 
savo armijas iš tų kraštų, 
kurie išvien su naciais ka
riavo.

Demokratas senatorius 
f 

Fulton siūlė atidėti šių 
sutarčių užgyrimą iki kitų 
metų. Jisai šake; jei būtų 
greitai atšaukta amerikonų 
kariuomenė iš Italijos, tai 
ten komunistams būtų juo 
lengviau įsigalėti. , 
Vandenbergas atsakė, jog 

sutarties užgyrimo atidėlio
jimas ir amerikonų armijos 
laikymas Italijoj duotų 
progą komunistams vesti 
nuolatinę propagandą prieš 
“amerikonų demokratiją.”

_____ s________
CHIANGO CENZŪRA

Jau kelinta diena kai 
Chinijos valdovo Chiang 
Kai-sheko cenzūra nepra
leidžia žinių iš . karo tarp 
chinų komunistų ir tauti
ninkų. Sprendžiama, kad 
tautininkam nesiseka.

VENGRIJA ATŠAUKIA 
ATSTOVĄ Iš AMERIKOS

Washington. — Vengri
jos atstovas Szegedy-Ma- 
szak' čia gavo savo valdžios 
įsakymą grįžti namo “dėlei 
pasitarimų.”

London.— Balandžio mė
nesį Anglijoj pastatyta 9,- 
720 pastovių gyvenamųjų 
namų ir 4,947 namai tam 
tikrą laiką gyventi, o kovo 
mėnesį užbaigta statyt 6,- 
719 gyvenamieji namai.

DARBININKU SUSIVIENIJIMO TELEGRAMA 
PREZIDENTUI PRIEŠ TAFTO RILIU

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo centro sekreto
rius Jonas Siurba pasiuntė prez. Trumanui šitokią tele
gramą, ragindamas atmesti prieš-unijinį Tafto-Hartley’o 
bilių:

President Truman
White House

. Washington, D. C. ■
In behalf of nine thousand members of the Associa

tion of Lithuanian Workers, fraternal benefit society, I 
urge you to veto the Taft-Hartley „anti-union bill.

John Siurba, Secretary.

Pirmiausiai Uždraust Atominius 
‘Ginklus, Reikalau ja Gromyko
Lake Success, N. Y. — 

Sovietų delegatas Andrius 
Gromyko pabrėžė, jog visų 
pirma reikia padaryti 
tarptautinę sutartį, kuri 
“uždraustų gaminti, turėti 
ir vartoti atominius gink
lus.” Tai yra “gyvybiniai 
svarbi dalis bet kokio plano 
dėl tarptautinio atomų jė
gos kontroliavimo,” pareiš
kė Gromyko, kalbėdamas 
Jungtinių Tautų komitete 
atominiais klausimais.

Gromyko sakė, jog už
draudus atominių ginklų 
dirbimą ir vartojimą, po to 
jau užtektų tarptautinės 
inspekcijos dėl atominės jė
gos sužiūrėjimo ir pažabo-

jimo taip, - kad jos niekas 
negalėtų karui panaudoti.

Sovietų Sąjunga prieši
nasi * amerikiniam planui, 
kuris atmeta tuojautinį 
atom-bombų uždraudimą.. 
Sovietai nesutinka ir su*, 
tais Amerikos plano • pos
mais, kurie siūlo, kad tarp
tautinė komisija faktinai 
valdytų visas atominių me
džiagų kasyklas pasaulyje, 
kad tik su komisijos leidi
mu bet kuri šalis (apart 
Amerikos) galėtų vartoti 
tas medžiagas paprastiems 
civiliams reikalams ir tt. 
Sovietai sako, tarptautinė 
komisija su tokia kontrole 
galėtų kliudyti vidujinius 
tūlų šalių reikalus.

NAGY IŠBRAUKTAS 
IŠ PARTIJOS

London. v — Vengrijos 
Smulkiųjų Žemės Savinin
kų Partijos politinis komi
tetas vienbalsiai nutarė iš
braukt iš partijos Ferencą 
Nagy, dešinųjį jos narį, 
buvusį* vengrų premjerą, 
kaipo demokratinės res
publikos priešą.

PRIIMTAS TAKSU BILIUS 
TURČIŲ NAUDAI

Washington. — Senatas- 
.48 balsais prieš 28 priėmė 
republikonu bilių taksams 
numušti .(turčių naudai). 
Diena pirmiau tą bilių už- 
gyrė kongreso atstovų rū
mas. Dar esą nežinia, ar 
prez. Trumanas jį pasira
šys ar atmes.

New Delhi, Indija. —An- 
lų karaliaus pavaduotojas, 
lordas Mountbatten birž. 3 
d. paskelbė šitokį Anglijos 
pasiūlymą dėlei Indijos 
“nepriklausomybės”:

Indusai, mahometonai ir 
sikhai, pagal savo gyvena
mas vietas, gali įkurti tris 
skirtingas savo valstybes: 
indusų — Indostaną, maho
metonu — Pakistaną ir sik- 
hu — Sikhistana.

Anglijos planas išskiria 
iš tų valstybių didžiulius 
vidurinės Indijos \ plotus, 
kuriuos cariškai valdo ko
kie 600 indiškų kunigaikš
čių. Rajputana, Hyderabad, 
Mysore ir kitos kunigaikš
tijos ir kunigaikštijėlės bus 
ir toliau tiesiogihėje Angli
jos globoj. Kunigaikštiškos 
žemės bendrai vadinsis Ra- 
jistanu.

Sikhai daugiausiai gyve
na šiaurvakarinėje Indijos 
provincijoje Punjabe. Jų 
ten • yra keletas milionų. 
Sikhų religija yra mišinys 
indusų, mahometonų ir 
buddistų tikybų.

Viso Indijoj skaitoma 414 
milionų žmonių, jų tarpe 
apie 90 milionų mahometų. 
Mahometonai s u s ib ū rę 
šiaurvakariniame Indijos 
kampe ir šiaurrytinėse jos 
provincijose. Tos mahome
tonų sritys yra per tūks
tantį mylių nuo viena kitos 
ir neturi’ jokio tiesioginio 
susisiekimo sausuma. To
kia tai bus jų valstybė Pa
kistanas.
ANGLIJA SIŪLO DOMI
NIJŲ STOVĮ SKALDO
MOS INDIJOS DALIM

London.—Anglijos prem
jeras Attlee ragina seimą, 
kad greitai nutartų duoti 
dominijų teisęs# toms savi- 
valdinėms Indijos dalims, 
kurios sutiks pasilikti ang
lų imperijos rėmuose. Tai 
būtų panaši savivaldybė, 
kaip Kanados, Australijos, 
Naujosios Zelandijos ir 
Pietinės Afrikos.

Londono politikai džiau
giasi šiuom premjero Att- 
lee’o sumanymu; sako, tai 
yra įrodymas, kad darbie- 
čių valdžia nedrasko Ang
lijos imperijos.

Kiekvienoje t a r iamoje

indėųų valstybėje tuo tarpti 
vyriausias v y'k d o mosios 
valdžios galva bus anglas 
general - g u b e rnatorius, 
kaip laikinėse Anglijos do
minijose.

Anglai planuoja po kele
to mėnesių ištraukti savo 
armiją iš Indijos ir palikti 
tą kraštą, girdi, pačių jo 
gyventojų valiai. , Tada 
žmonės galėsią palaikyt ne
priklausomas savo valsty
bes arba nuspręsti, kad jos 
būtų Anglijos dominijomis.

Indusų, mahometonų ir 
sikhų vadai sutinką su tais 
anglų planais.
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JUNGT. VALSTIJOS SUSIGERI NO SU ARGENTINA
Washington. — Argenti

nos ambasadorius Osca?, 
IVanįssevich tarėsi su Ame
rikos valstybės sekretorium 
gen. Marshallu Baltajame 
Rūme. Po tų pasitarimų, 
prezid. Trumanas išleido 
viešą pareiškimą, kad bus 
sumegsti. draugiškumo ry
šiai tarp šios šalies ir Ar
gentinos; tai todėl, kad 
Argentiną,r u girdi, jau pa
tenkino CHąpultępec’o kon
ferencijos j tarimus prieš 
nacius, -Y.h

(Fašistuojanti Argenti
nos valdžia deportavo 60

nacių agentų ir kvočia dar 
69. O hitlerininkų 'agentų 
Argentinoj buvo bent keli 
šimtai.)* <

Jungtinės Valstijos iki 
šiol atsisakė dalyvauti ame
rikinių kraštų apsigynimo 
kqnferencijoj, kuri šaukia
ma Rio de Janeiro mieste, 
Brazilijos sostinėje. Dabar 
Trumaho valdžia sutinka 
dalyvauti toje konferehcir 
joje, kuri įvyks vąsaros pa
baigoj arba rudenio pra- 
džioj. \

Trumano pareiškimas sa
ko, jau galima buk daryti’

karinę sutartį su Argenti
na, kaip ir su visais kitais 
Lotyniškos Amerikos kra
štais, “išvien ginti” visą 
amerikinį žemyną.

Suprantama, jog Wash
ington© valdžia taip pat 
S'ūlysis ,šios šalies ginklais 
apginkluoti Argentinos ar-

Chinijos Studentai 
Veikia, Nepaisant 
Chiango Teroro

'i A

f*. 4

Nanking, Chinija. —Chi
ang Kai-shekę valdžia 
darė dar kelis politiniai pa
žangesnius laikraščius 
suėmė tuzinus redaktorių
ir laikraščių bendradarbių. 
Policija ir kariuomenė vi- . ?įĮjįĮ 
sur puolė masinius stu^enr 
tų ir darbininkų susirinki
mus. Bet studentai vis tiek 
demonstravo Kantone, 
Shanghajuj, Chungkinge ir 
kituose miestuose, šaukda
mi: “Duonos ir taikos!” 
“Sustabdyt pilietinį- karą” 
(prieš chinų komunistus)!

Amerika Siekia Paglemžt 
Angly Bizni Indijoje, 
Sako Maskvos Radijas

Maskva. — Sovietų radi
jas sakė: “Monopoliniai A- 
merikos kapitalistai kalba, 
kad jie norį padėt Indijai 
išvystyt jos pramonę ir lau
ko ūkį, bet jie slepia po 
tais geradaringais žodžiais 
savo‘planą — išstumti an
glų kapitalą iš Indijos” ir 
plėtoti ten amerikinį biz
nį.

Maskvos radijas padavė 
ištrauką iš Indijos laikraš
čio Hindustan Times, kuris 
tvirtino, kad Jungtinėms 
Valstijoms rūpi tiktai pasi
glemžti pasaulines rinkas, o 
tarp jų ir Indijos rinką.

■

I
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Italu Premjeras Džiaugiasi 
Marshallo Pareiškimuniekas nekliudo Argentino

je prisiglaudusius Mussob- 
nio sūnų Vittorio ir asme
ninį Mussolinio kunigą — 
“spaviedninką” E u g e nio 
Zampaterrą. Šis kunigas 
paskutiniu laiku Rosario 
mieste viešai garbino dik
tatorių x Mussolinį. Jiedu 

' skleidžia fašistinę savo pro- 
i, kad 

juos turėjo sudrausti pati 
Argentinos vąldžia. /

miją ir išlavinti ją papai 1 skleidžia fašistinę sav 
Jungtinių Vąlsriju planus. pagundą taip atvirai
MUSSOLINIO SŪNUS IR 
GARBINTOJAS *'

, Y n . S >

Nors Argentinos valdžia 
sakosi apvalantį savo kraš
tą nuo nacių agentų, bet 

mhLg .■".’♦’■A-4a*» Y Aiiiy Va?’ t * • **•’•»■ *

Y \ M i- s -iZ ■ 1 - Ji' , v; j

. Lyon, Franci j a. — Trau
kinio gaisre žuvo 5 žmonės 
r sužeista 20

j

Roma. — Katalikas Itali-. 
jos premjeras Alcide de Ga- 
speri, besikalbėdamas su 
laikraštininkais, džiaugėsi, 
kad Amerikos valstybės 
sekretorius Marsh alias gy
rė jį ir italus. De Gasperi 
dėkojo Marshallui už žada
mą medžiaginę Amerikos 
paramą Italijai. Jis pagei
davo ypač greitos maisto 
pagalbos.

ORAS.—Būsią šiltą.

,'C



■MM

HTJi

Entered as secdkd class matter March 11, 1924, at the Post Office 
at Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisvė, Inc.
Every day except Sunday* and HoHday* 

Established April 5, 1911 '
427 LORIMER ST„ BROOKLYN «, NEW YORK 

TeL STagg 2-8878

(Laiškas)
laiką teko girdėti apie 

jei Krišną, <Zarafustrą, Bud-
PrMident .........    George Kuraitis
Secretary Treasurer ....... Nick Pakalniškis
Editor ----------------- ------------- Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year_____________ __ _ $7.00
United States, six months ______________ $3.75
Brooklyn, N. Y., per year---------------- ;____ $8.00
Brooklyn, N. Y., six months_____________  $4.00
Canada and Brazil, per year_____________ $8.00
Canada and Brazil, six months___________ $4.00
Foreign countries, per year_______________$9.00
Foreign countries, six months ____________ $4.50

B.

Apie Angelų Miest;)

Taft-Hartley Rilius
Labai teisingai darbo unijos pavadino šį ‘bilių ver

govės biliumi. Tai Amerikos žmonėms republikonų ir 
reakcinių demokratų atpildas už tai, kad pernai jie1 už 
juos balsavo. Už tą klaidą tenka skaudžiai užmokėti.

. Ypatingai organizuoti darbininkai gauna skaudžią 
pamoką už tą klaidą. Atminkime, kad Amerikos Dar
bo Federacija New Jbrsey valstijoje parėmė pono Hart
ley kandidatūrą ir skaitė jį darbininkų “draugu.” Lai
mėjęs rinkimus, šis “draugas” tuojau Atstovų Bute at
sistojo pirmosiose eilėse darbo unijų priešų. Dabar 
Amerikos Darbo Federacija šitą “draugą” pasmerkia, 
bet klaida jau padaryta. ’

Panašių “draugų” Amerikos Darbo Federacijos 
unijos yra pasiuntusios daugiau į Kongresą. • Iš New 
Yorko valstijos senatorius įves priklauso prie tos pačios 
“draugų” kategorijos. Jį irgi rėmė New Yorko valstijos 
federacinės unijos. Ponas įves irgi pasisakė už Taft- 
Hartley bilių. Čia irgi tos unijos dabar pasmerkia įves, 
bet jau per vėlu. Ištisus keturis metus jis sėdės Senate 
ir “draugiškai” ės organizuotus darbininkus!

Abiejų Kongreso butų „komisijos baigė savo darbą. 
Dabar tas bendrasis “Taft-Hartley Bill” patenka į pre
zidento Trumano rankas. Visos organizuotų darbininkų 
jėgos paleistos darban paveikti prezidentą Trumaną. Jis 
prašomas ir raginamas šį bilių vetuotų atmesti. Ką jis 
mano padaryti, tebėra paslaptis.

Senatorius Taft ir reprezentantas Hartley sako, kad 
jie turi daugiau negu du trečdaliu balsų bilių priimti,- 
jeigu kartais Trumanas jį vetuotų. Galimas daiktas, kad 
taip ir atitiktų.

Tačiau šiuo tarpu svarbiausias Amerikos žmonių 
darbas padaryti masinį spaudimą ant prezidento Truma
no, kad jis šį vergovės bilių atmestų ir pasmerktų. Ra
ginimų laiškais ir telegramomis turėtų būti apverstas 
visas Washingtonas. Didelis masinis sąjūdis prieš bilių 
ir prezdento išstojimas prieš jį gal atidarytų akis dau
geliui senatorių ir reprezentantų. Galimas daiktas, 
kad, tokiam atsitikime, Taftas ir Hartley negautų dvie
jų trečdalių balsų prezidento veto atmesti.

Dar yra vilties laimėti kovą!

Išmintingas La Guardijos Patarimas
Buvęs New Yorko miesto majoras La Guardia dar 

kartą parodo Savo sveiką liberalizmą. Jis yra praktiškas 
žmoguj ir įgudęs politikierius. Vien žodžiais jis nepasi
tiki Jis pats darbuojasi, ir nori, kad ir kiti liberališkų 
pažiūrų žmonės nemiegotų.

La Guardi ja, kaip ir visi kiti nuoširdūs amerikiečiai, 
yra labai susirūpinęs vedama “raudonųjų raganų” gau
dymo kampanija. Pasidarė taip, girdi, kad bile koks niek
šas apšauks tave komunistu ir jau tau nebėra vietos nei 
darbe, nei valdžioje. Fašizmas Amerikoje jau taip aukš
tai pakėlęs galvą, jog prieš, jį reikią visiems jo prie
šams greitai, rimtai ir vieningai kovoti.

La Guardija kalba į Amerikos organizuotus libera
lus. Jis reikalauja, kad liberalai iš Americans for De
mocratic Action ir Progressive Citizens of America tuo
jau liautųsi purvais vieni kitus drabstę ir veiktų išvien. 
Jis .reikalauja, kad New Yorko valstijos Darbo Partija 
ir Liberalų Partija taip pat liautųsi špygomis badytis ir 
prisidėtų prie liberališkų, progresyviškų visos Ameri
kos spėkų bendrojo fronto prieš reakciją ir fašizmą.

La Guardijos patarimas labai vietoje ir labai išmin
tingas. Ar minėtosios liberalų organizacijos išgirs jo 
balsą?’ ■ ■ 4 v

• Majoras O'Dwyer
New Yorko d&rbo žmonės gali džiaugtis ir didžiuo

tis savo, majoru. Jis jų nesuvylė, jis laikosi savo pasiža
dėjimo jų reikalų neparduoti. ' ’

‘ Štai dabar jis ne tik pritaria sąjūdžiui prieš Taft- 
Hartiėy vergovės bilių, bet pats aktyviskai dalyvauja 
kovoje prieš jį. Jis dalyvauja Amerikos Darbo Federaci
jos ir CIO unijų susirinkimuose ir ragina visus New 
Yorko žmones reikalauti, kad prezidentas Trumanas tą
jį nelemtą bilių vetuotų (atmestų). '

Schumacher ir Hitler
Vokietijos Socialdemokratų Partijos vadu yra tūlas 

Schumacher is. Jis tuo vadu tapo amerikiečių ir anglų 
pagalba. Neseniai jį buvo Anglijos darbieciai. pasikvie
tę pas save ir gerai pavaišino. ‘ '

Iš karto šis naujas “pranašas” tulžį liedavo tiktai 
prieš rusus ir komunistus. Bet šiomis dienomis garsiai 
prabilo ir prieš amerikiečius. Schumacherio prakalbą 
skamba lygiai taip fašistiškai, kaip skambėdavo tuojau 
po Pirinojo Pasaulinio Karo Hitlerio prakalbos. Jis plūs
ta “rytus” ir “vakarus.” Jis sako, kad vokiečius “smau- 

ir “skriaudžia” iš rytų ir iš vakarų.
Susirinkime dalyvavo dešimts tūkstančių “nuskriau-

(Pabaiga)

Nerūstauk, mielasis, 
aš einu į smulkmenas —jos; 
įdomios. Štai tau ,Angelų< 
miestas. Angelų — rodosi, 
žmogus tikėtumės, kad čia 
yra savotiškas angeliška's 
žmonių sugyvenimas. Kata
likiškai tikybišku požvilgiu 
miestų pavadinimas gražus, 
— pats miestas taipgi ne-; 
špetnas, — malonus* bal
tas, kaip drobė su įaustais 
žaliais medžiais, — daugy
be jų. Bet kas slepiasi po 
baltumu ? Kriminalystė po 
kriminalystės. Mums čia 
esant, -jau. keletas moterų 
buvo brutališkai užpulta ir 
nugalabinta, — dažniausiai 
vis parkuose, kur tai 
pipiru ar kokiu kitu 
džiu!

Kasdien dienraščiai 
marguoja sieksninėmis 
raštėmis apie 
žmogžūdystes, 
policija, nei šnipai, - 
džiausi ekspertai” 
kaip nebegali išspręsti!

Maskva*1 nūdien žinoma 
kaipo bedievių miestas; 
Maskva kur kas didesnė ir 
ten nerasi nei vienos gat
vės, nešiojančios šventojo 
vardo, bet ar ten panašūs 
prajovai įvyksta? Aišku, 
ne!

Tik neseniai ir pats skai
tei spaudoje apie tai, kaip 
Angelų miesto policija bru
tališkai daužė galvas filmų 
studijų techniniams darbi
ninkams, išėjusiems strei
kam Ar tai suderinama su 
miesto vardu?!

Tiesa, pastaruoju metu 
Kalifornijoje vis daugiau 
darbininkų organizuojasi p 
darbo unijas ir per griežtas 
savo kovas jie, be abejo, 
iškovoja geresnės darbo są
lygas ir didesnes algas; tai 
ypačiai gražiai pasireiškia 
šiaurės Kalifornijoje, bet 
apie tai kitą sykį.

Gal dėl to, kad čia Ange
lų miestas, jame atsiranda 
vis daugiau ir daugiau nau
jų tikybų, visokių gudruo
lių ‘“išganytojų”, siūlančių 
“griešninkams” dangų. 
Pats juk ne sykį skaitei a- 
pie tūlą McParson’iūtę, ku- 
nigę, milijonierką, pasta
čiusią šiame mieste ’ savo 
bažnyčią, pavadintą Ange
lus Temple. Atsimeni, jo
sios. avantūras; kaip ^ši 
šventoji sykį buvo mysfiš- 
kai dingusį,' kaip josios 
pasekėjai masiškai meldėsi, 
kad Dievas tą kunigę grei
čiau jiems stebuklu grą
žintų. Ji buvo grąžinta, 
bet, kaip vėliau paaiškėjo,’ 
jos z dingimas buvo iš anks
to sugalvotas, — ji tūlą lai
ką linksmai gyveno su ko
kiu tai griešnihku Arizo- ■ 
noje... su savo zakristijonu, 
ar kuo kitu... Šiandien, jo
sios jau nebėra, — mirė. 
Bet paliktoji bažnyčia gy
vuoja ir ją pasekmingai 
valdo mirusiosios kunigės 
sūnelis!

Neilgai teko čia pabuvo-’ 
ti, tačiau, ir per tą tfumpą

po 
me-

tik 
ant- 

brutales 
kurių nei 

“di- 
— nie

dą, t Konfucijų. Yra žmonių, 
kurie jų mokslu ima 'žavė
tis, tarytum tai būtų kės, 
tokio naujo.

Teko - susitikti su žmo
gum, karštai stojančiu už. 
naują tikybą, vadinamą 
Baha’i. Ši tikyba yra kilusi 
iš persų prieš porą desėtkų 
metų ir jos pirmatakūnu 
buvęs tūlas Baha’u’llah, žy
mus persas, parėjęs “iš 
aukštbs giminės.” Dabar ši
to tikėjimo pasėkėjai skel
bia, jog Baha’u’llah yra bu
vęs tikras Kristaus tėvas, 
pats Dievas. Girdi, jūs skai
tėte katalikų šventraštyje, 
jog po tam tikro laiko atei
siąs ant žemės Kristaus tė
vas, — jis buvo atėjęs ir 
juo buvęs Baha-u’llah. Ka
lifornijoje randasi šito ti
kėjimo pasekėjų, šventai ti
kinčių tuo “principu.”

Aš klausiau vieno as
mens, kodėl, jo nuomone, 
Kalifornijoje tiek daug tų 
visokių tikėjimų gema? Ir 
kodėl čia kiekvienas 
būkladaris suranda daug 
pasekėjų?

— Dėl to, — buvo 
kymas,—kad daugelis žmo
nių vyksta į vakarus,’ patys 
nežinodami ko. Atsimušę 
kakta į Pacifiką, neturėda
mi kur- toliau eiti, jie čia 
priversti apsistoti. Turėda
mi laiko ir ištekliaus, jie čia 
ir sugalvoja visokių religi
jų. Be to, čia arčiau Azija. 
— iš ten senieji dievaičiai 
juos lengviau'pasigauna.

Nesakyčiau, jog šis išaiš
kinimas s yra,, išaiškinimu, 
tačiau -teisyfe jame, be 
abejo, ąali kiek tiek būti.

“Rojus Žemėje”
Štai nusiperku Angelų 

miesto vieną dienraštį’ ir 
mano akį traukia žavingas 
kaž kokio palo'ciaus paveik
slas. Palocius stūkso kur 
tai aukštai, kalne, skendė- 
da.mas - didžiuliuose me
džiuose, tarp kurių link pa- 
lociaus veda platūs laiptai 
Skaitau parašą:

“Atvaizdas parodo gra
žumą $500,000 vertės palo- 
ciaus.... jį nupirko kunigo 
Joe Jeffers’o, Hahweho 
Templės valdovo pasekėjai. 
Kunigas Jeffers šiame pa- 
lociuje .gyveps ir jis sako: 
palociaųs statytojas bene 
turėjo žemiško rojaus vizi
ją...” ? :

Toliau skaitau, jog palo-, 
cius savo grožiu viršyja? 
daugelio Hollywoodo filmų 
aktorių rezidencijas. ■

Susidomėjau. Seku to
liau, stebėdamas, kas gi 
tas do dvasiškis, kuriam 
bus lemtą laimingai gyven
ti žemiškame rojuje? Ra
šoma, jog prieš virš viene
rius metus kunigas buvo 
nusmerktas vienerierųs me
tam kalėti už; paVogifną sa
vo buvusios žjnonos, su ku
rtasis išsituokė (divorsavo- 
si>, automobiliąus !

Jam grįžus“iš kalėjimo, 
parapijonys įteikė šią “ku- 
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Amerikos Lietuvių Centro 
Veikla

klią dovanėlę” — pusęs mi
lijono dolerių vėftes palo- 
'CiųL..

Nežiūrint visokių* aiški
nimų, drauge Mikai, man 
rodosi, kad atsiradimas 
tiek daug visokių religijų, 
sektų ir sektelių, rodo ge
dimą Amerikos valdančio
sios klasės; tai rodo moralį 
jos išsigimimą.

Pati gesdama, ji užkrečia 
nemažai ir darbo žmonių,— 
daugiausiai driskių proleta
rų, “atmatų”, visokių nu-J 
puolėlių, ieškančių susira
minimo mystikbje, kurių 
“pastoviosios” tikybos jau 
nebegali patenkinti. • 

Politiškai ir moraliai 
sveiki darbininkai, unijis- 
tai, žinoma, jokių stebuklų 
neieško; jie savo ateitį re
mia savo ir savo brolių su
manumu, solidaryįe, orga
nizuotumu, apšvieta ir ryž-į 
tumu.

Kai žmogus plačiau apsi
dairai, dar kyla ir tokia 
mintis: stebėtina, kodėl čia 
ligi šiol neatsirado koks 
nors Krivų-Krivaitis su 
senovės lietuvių tikyba — 
amžinąja ugnimi, vaidelu- 
tėmis, Perkūnu, Aitvaru, 
žalčiais, gyvatėmis ir rupū
žėmis. Vis ,tai būtų daugiau 
naujo, o gal gi ir neblogas 
biznis.

“Avakas Didysis...”
Laiškas nebūtų pilnas, 

jei nepriminčiau dar vieno 
ypatingo “cūdo”, vykstan
čio šitoj valstijoj • man čia 
esant.

Štai .komercinė spauda 
pradėjo pernelyg daug ra
šyti apie atvykimą iš Per
sijos bernioko, vaikogalio, 
stebukladario “Avako Di
džiojo.”

‘<Kas jis,?” gal paklausi. 
Nieko ligi šiol ir aš pats 
apie jį r nežinojau, bežino-/ 
jau, ar tokis/žmogelis ka
da nors yra gimęs ir augęs.

Jo tikras vardas ir pa
vardė yra Avak Hagopia- 
nas. “Didįjį” jam prikergė 
“nuoseklioji” komercin. vie
tos spauda. Tautybės jis 
armėnas, nors gimė ir au
go Teherane, Persijos sos
tinėje.

Kiekvienas komercinis 
dienraštis po kelis sykius 
išspausdino “Avako Di
džiojo” paveiksią, jei ne 
pirmame tai antrame pus
lapy j. Gan gražiai jis at
rodo. Vyrukas apie 20 m. 
amžiaus. Ilgi, juodi garbi- 
nuoti jo plaukai nusikudlo- 
ję net ant pečių; su ūse
liais ir barzdelę. Savo miną 
Avakas nusitaisė panašią į 
vieną iš Kristaus atvaizdų, 
pieštų tūlų' italų artistų. 
Apsisiautęs juodu ploščiu- 
mi, vyrukas atrodo taip* 
kad, rodosi, imk jį dėk į 
frėmus ir statyk kur nors 
bažnyčioj viršuj altoriaus.

Ko jis čia atvyko?
Jį pasikvietė tūlas Kali

fornijos milįjoj)ięrius kapi
talistas, vyno ■ magnatas, 
Kirkoras Arakelihas, kurio 
sūnus nuomariu serga. Mi
lijonierius parsikvietė Ąv'a- 
ką Didįjį stebuklu išgydyti 
jo sūnų! ; /.

Ir spauda be mieros 'ir 
čienios publikuoja, rekla
muoja “Avaką Didįjį”, 
kiekvieną jo žodį spausdin- 
daina juodomis raidėmis.

“Atvykau pas Mr. Ara- 
keliąno sųnų Vaughan’ą,” 
pareiškė jaunas stebukla
daris. “Su Dievo, pagalba, 
aš jį išgydysiu. Jei kiti pas 
mane ateis, maloniai tą pa
tį padarysiu ir jiems...”

Ir jaux siįpnavaliai, tam
suoliai pradėjo pas sebūkla- 
d^rį eiti. Komercinė, spauda 
deda savo skilįysna jų var
dus, — net paveikslus. Va, 
žiūrėkit.« kąipm sū ?T)ievo 
pagalbai medicinos mokslo 
nepagydomieji bus išgydy- 
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stų” vokiečių ir Herr Schumacheriui karštai ir ilgai plo 
j°- • '

Naujasis vokiečių MaižiešiusNaujasis vokiečių Maižiešius — naujasis Hitleris! 
Hitleris' vadinosi “nacionalistiniu socialistu,” Schuma
cher is vadinasi socialdemokratu. Ta pafi demagogija, ta 
pati'išdavystė. .

--------- 1------ —- ------------------- *r ’ f ;

Prieš Klerikalus Audra Italijoje '
Laikydamasis “Trumano Doktrinos”, Italijos Krik

ščionių Demokratų Partijos šujas de Gasperi susidarė 
kabinetą jš savo žmonių. Tięsa, kąbinetan įsileido po
rą, “nepriklausomu” politikierių, bet jie nieko .neręiškįa^

De^Gasperi valdysiąs Italiją be.pagalbos ir talkos 
tiek komūnįstų> tiėk socialistų! 7 <

"Bet klerikalų viešpatavimo dienos gali būti visiškai 
trumpos. Prieš juos jau pakil^aūdra visoje Italijoje.

Svarbus Amerikos Lie
tuvių Centro susirinkimas 
įvyko gegužės 28 d. Jame 
aptarta visa eilė visuomeni
nių klausimų.

Centro prez. R. Mizara 
plačiai raportavo iš savo 
kelionės į vakarus. Jis tu
rėjo pasitarimo susirinki
mus Clevelande, Chicagoje, 
San Francisce^ Los Ange
les. Tarėsi dėl sudarymo 
aktyvesnio demokratinių 
lietuvių veikimo.

Centro sekr. J( Gasiūnasi 
raportavo: Brošiūra “Ūži 
Taiką ir Laisvę” jau iš
siuntinėta platinimui, pasi
liko Centre tik apie šimtas 
kopijų; reakcinių bilių 
klausimu susirašinėta su 
tūlais kongresmanais ir se- 
natorįaas ir gauta nuo jų 
atsakymai; susirašinėta su 
kai kurių kolonijų veikėjais 
vietinių veikimo komitetų 
klausimu, taipgi balsuotojų 
kliubų reikalu; knygos pa
rodos klausimu, atrodo, ko
lonijose nieko nedaroma.
Ragina Trumaną Vetuoti-

Atmesti Hartley-Tafto

žo ir tų, kurie iki šiol nepri
sidėjo su savo parama, kad 
jau dabar prisidėtų.
\ Centras taipgi nusitarė 
karts nuo' karto paremti 
tas radijo programas, pa
tiekti informacijų apie 
Amerikos Lietuvių Centro 
veikimą; x z

Užgiria Rytinių Valstijų 
Meno Festivalį

Rytinių valstijų lietuviai 
menininkai nusitarė su
ruošti lapkričio pabaigoje, 
Brooklyne, rytinių valstijų 
chorų, pavienių daininin
kų, teatro mėgėjų ir kitų 
lietuvių menininkų festiva-

Centras nusitarė pasiųsti 
telegramą - prez. Trumanui, 
raginant jį vetuoti - atmes
ti Hartley-Tafto bilių. 
Taipgi jis kviečia visas .lie
tuvių organizacijas ir vi
sus lietuvius siųsti Truma
nui telegramas, rezoliucijas 
raginant atfnesti tą darbi
ninkams ir visiems demo
kratiniams žmonėms žalin
gą bilių.

Darbo unijos 'šiuo metu 
šaukia masinius mitingus, 
siunčia telegramas, renka 
parašus ant peticijų, orga
nizuoja platų veikimą prieš 
šį pasiniojimą ant organi
zuotų darbininkų. Mes 
taipgi turime prie to gar
bingo darbo prisidėti. Visi 
veikime dabar, kol dar ne
vėlu.
Sveikina Radio Programos 

Palaikytojus
Šiuo metu demokratiniai 

lietuviai turi radijo^pusva- 
landžius Detroite, Chicago
je ir neseniai brooklyniečiai 
tą patį padarė.

Radijo programos palai
kytojai ir rėmėjai atlieka 
labai naudingą visuomeni
nį darbą. Tai sunkus ir 
daug triūso reikalaująs 
darbas. Bet jis nepavaduo
jamas. ,

Centras todėl sveikina ra
dijo programos palaikyto
jus ir rėmėjus. Kartu pra-

Tai bus panašus festiva
lis, koks buvo pereitą rude
nį Chicagoje. Chorais jis 
gali būt dar skaitlingesnis. 
Tai sveikintinas menininkų 
pasimojimas.

Amerikos Lietuvių Cen
tras užgyrė tąjį žygį ir nu
sitarė visais galimais bū
dais jį paremti. Centras 
taipgi htsišaukia į lietu
vius, ypač rytinių valstijų, 
gražiai prie to istorinio 
įvykio prisidėti. Lai mūsų 
meninės jėgos turi progos 
pasirodyti ir net į lenkty
nes įstoti. Padėkime jiems.

Prašome Skubiai Platinti 
Brošiūrą

Centras yra pasibrėžęs ir 
daugiau visuomenei nau
dingų darbų, k. a., išleisti 
labai’ svarbų lapelį, išleisti 
brošiūrą anglų kalba. Bet 
tokie darbai reikalingi visų 
demokratinių lietuvių tal
kos. Lapeliai reikia tinka
mai išplatinti, išleistos bro
šiūros turi plačią publiką

Šiuo metu svarbu visiems 
darbuotojams juo greičiau 
išpardavinėti Centro išleis
tą brošiūrą “Už Taiką ir 
Laisvę.” Tie draugai ir 
draugės neturėtų gavę bro
šiūrą savo namuose laikyti, 
bet'Stoti darban, pasikvies
ti kitus draugus talkon ir 
greitai tą gražų darbą at
likti..

Svarbu, kad visi už tą 
brošiūrą atsiteistų, kaip 
laiškuose nurodyta, nes ši 
brošiūra mums „ brangiai 
atsieina. O jeigu norite 
daugiau reikalingų brošiū
rų ir lapelių išleisti, 
nokite, kad tam ir 
nemažai pinigų.

Visais Amerikos 
vių Centro reikalais
rašyti Centro sekretoriui 
sekamu adresu: 427 Lqri- 
mer St., Brooklyn 6, N. Y.,

J. Gasiūnas, . * x 
Amer. Liet. Centro sekr.ti, va, jums moderniškasis 

Kristus, atvykęs iš Azijos: 
kalnus iškels, jūras nusau
sins, stebuklus ant stebuklų 
jis padarysi... -

Skaitai žmogus iF savo 
akimis netiki, kad tai. galė
tų būtį Anįeriko j ‘ Rodosi, 
gyvename radijo* lėktuvo ir 
atominės energijos gady
nėje, o čia',tau, štai, • kiša, 
kiša be jpkios gėdos me
ną, leidžia* į akis viduram
žių* prietarų dūmus pačia
me 20-tojo amžiaus vidury
je! ••........... 1

Kiekvienam juk aišku, 
kad nūnai Persijoję arba 
Irane tūkstančiai ir tūks
tančiai žmonelių be laiko 
eina į kapus (nuo .visokiau
sių baisių lifcų, bet gi “Ava- 
kas Didysis? jų nepagydė— 
jis atvyko į turtingąją Ka
liforniją stebuklams rodyt! 
Doleriai, drauge, doleriai!.,.

Na, bet gana! B.ūk svei
kas!

Neužilgo parašysiu dau
giau. ' •

100 Darbininky Viršijo 
Mėnesines Normas

KAUNAS. — Stambiausios 
miesto tekstilės v. įmonės — 
“Kauno Audinių” fabriko ko
lektyvas sėkmingai atliko pir
mojo ketvirčio užduotį. Už
duotis įvykdyta $102.8%. Per 
antrąją kovo mėnesio pusę fa
brikas kasdien išleisdavo,. įki 
2,200 metrų šilko audiniųf 
žymiai viršydami paros gra
fiką.

Leningradiečių kvietimu fa
brike išsiplėtė socialistinės 
lenktynės Didžiojo Spalio 30- 
jų sukaktuvių garbei . Audė
jų lenktynėse pirmauja jauni
mo brigada, vadovaujama au
dėjos Zlatorinskaitės, kuri 
viršija savo užduotį pusantro 
iki dviejų kartų. Po 25 me
trus audinių per parą, esant 
18 metrų "normai, išleidžia 
daugiastaklininkės Norkienė, 
Oblomaitė, Memenienė ir ki
tos.

Kovo, mėnesį daugiau kaip 
100 fabriko darbininkų viršijo 
mėnesinę normą.

2 pusi.—Laisvę (Liberty, Lith. Daily), Ketvirt., Biri. 5,

■.‘.'ašfjs

Lietu- 
reikia

tai ži- 
reikia



wnn

Coming, Says Henry Wallace
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Our president, Eva Mizara, 
with her hubby, had a trip 
to sunny California and ac
quired a California sun tan.

month full 
order the

de- 
by 

ge-

per
job

wing ,hired a bus to transport 
us to the Linden, N. J., ALD- 
LD picnic. Lucky, too, as it 
rained all day. 1

that make 
Henry Wall- 
goes on and

On May 16th‘ was Paul 
Nellie Venta’s -5th wedding 
anniversary. Congratulations; 
nothing but the best for the'se 
two.

May has been a 
of activities. In 
things happened:

As you all

BIRUTA RAMOŠKA

Biruta made a big hit last 
Tuesday night, when she sang 
Oscar Strauss melodies at the 
Carnegie “Pops” concert. The 
concert was enjoyed by many 

over the radio, too.

another 
averted 

“will be 
iterated' by high tariffs and
a slump in wheat prices which 
will spread like wildfire to 
other farm commodities.”

THE Ffi*
'someone 
invention 

men away 
enough to

ENGLISH SECTION Hollywood Artists Fly Here
to Protest Ttiought Control

Time For a Labor Party is Bl<f Ngw Yoflc NIggIiHS

Comments on Some 
Current Events

While many veterans were 
sort of mulling over the pros
pects of a “never 
while mourning 
buddies who lost 
in the war that 
two scant years 
were greeted the next 
with the compulsory military 
training proposals and fore
boding ominous warnings 
that we must prepare for an 
atomic war.

war 
their 
lives 
just 

they 
day

Things like 
people side with 
ace and as time 
the reactionaries who think
we fought the wrong enemy 
in the last war continue to 
whoop it up for another one, 
this time against one of the 
allies that did a lot to de
feat the Axis, the common 
people who generally do all 
the fighting are not going to 
sit idly by and be talked 
into shouldering muskets in 
an unnecessary conflict.

These people who believe 
that as soon as a yankee dol
lar is waved in the air, the 
people will arise and discard 
any liberal form of govern
ment they may have esta
blished have another think 
coming. The situation in Hun
gary sort of proved that. The 
Italian government has been 
reorganized, dropping the 
leftists from the cabinet, and
the government ryow is hope
fully awaiting the cash loans 
and credits from Uncle Sam.

This can go on just so far. 
But pretty soon everyone will 
realize’ that the American 
businessmen will have to ex
tend credits in their foreign 
countries whether there are 

• communists and ' leftists in 
their governments or not — 
either that or else cut prices 
at home. The warehouses are 
filling up rapidly now, pro
duction is being curtailed and 
.we are heading into a de
depression that, will make the 

, 1929 one look Uke a sparrow 
compared to an eagle.

ss
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-'The other day, we read 
an article by a J. A. Livings
ton whose articles are syndic
ated to many newspapers to 
the effect that the “business 
recession became official last 
week” when the Fedrai Re
serve Board announced a 
drop in its production index 
from 190 in March to 187 in 
April. The Department of 
Commerce declared that thd 
“uninterrupted< expansion of 
more than a year” was halt
ed and the Bureau of Labor 
Statistics blamed .the whole 
thing on “soft - spots in our 
economy.” In the meantime 
the Illinois Bell Telephone 
“which generally does not do 
such things” skipped a divi
dend.

But there is no use of work- 
rying, the columnist says, “I 
would guess the recession will 
last about 12 months and pro-, 
duction will decline about 15 
percent or less . . . And un
employment probably A won’t 
exceed 5,000,oho.”

Now that is a nice way of 
looking at it. But if there 
are five million unemployed, 
that is a pretty fair sized 
chunk of population, especial
ly when you figure that ma
ny of the men who are in
cluded are marridd and are 
supporting families. They 
will not be j^ble to byy and 
others will be thrown out of 
work 1 because of this. • But 
don’t worry ^things will shape 
up again in a year!

This also brings to mind 
some of thei warnings that 
were made b^ men like Wall-

B'lieve Me
By FRANK STULGIS

•in*? ...
ace and Pepper and other 
New Dealers about the com- 
ming post-war depression un
less steps are taken to fore
stall it. It seems, as those who 
were money-hungry have won 
out for the time being and 
have taken hold—they abo
lished price controls by mak
ing false promises, they are 
trying to drag our country in
to new military -adventures 
and who will benefit from all 
this? You and I?

* * #

Well, then there is 
Hartley-Taft Bill to blackball 
labor, its role in political life 
of the country and dictating 
to labor as to who should 
run the affairs of labor. This 
bill is the greatest infringe
ment on rights of American 
citizens since the civil war, 
and many people have come 
to recognize it for what it is. 
The Mayor of New York City 
has proclaimed yesterday 
(June 4th) as Labor Protest 
Day when all New York City 
will protest this
Both the CIO and AFL uni
ons and individual 
members of these unions and 
people of good will are urged 
to make the biggest telegraph 
campaign to really fill up the 
White House with telegrams 
asking ■ Truman to veto the 
bill..

Failure to veto this bill may 
well change the political com
plexion of the 1948 elections. 
Labor is just beginning to 
fight. Signing of the bill 
would definitely prove to the 
ordinary person that the good 
progressive social legislation 
which was', enacted under 
President Roosevelt is nullif
ied and the New Deal is 
completely out. • The only sol
ution left for the American 
worker, farmer, small busi
ness-man will be to vote the 
Nevy Deal back into office, 
even if-it takes a new Thid 
Party to do it.

-Ą will be a lot of work to 
organize this Third Party, 
but if and when it does come 
about, it will draw heavily on 
the Republicans and Demo
crats and, finally, the issue 
will pe clearly drawn — li
beral-labor - progressive party 
Versus., .conservative party. 
The people will then know 
for whom they are voting. 
But there is a lot of poison 
already spread which keeps 
the left-wingers, the pro
gressives,. apart —> there must 
be an ajitidote for this — it 
may be found ’by 1948!

Representatives ęf Democratic Lithuanian Ameyicąn organizations on March 30th made a 
pilgrimage to Hyde/ Park ancL placed a wreath on the grave of former President Frank-' 
lin D. Roosevelt. In this picture, standing by the grave are Ppvilas Venta who represented 
the National Convention of Democratic Lithuanian Americans, Mrs. Anele Griciunas of Phi
ladelphia, a Gold Star mother representing the Lithuanian Wtem^n’s Convention held in 
Brooklyn on March 28th, and D; M. Sholomskas, representing the Lithuanian Literary So

ciety of which he is National Secretary. < if z a

BISMARCK, N. D.—Henry 
A. Wallace, former Vice Pres
ident and Cabinet member, 
said in a speech here on May 
30th at the World War Me
morial Building that he would 
leave the Democratic Party if 
it continues to be a wa^ party.

Speaking in the latest ap
pearance of hisr nationwide 
speaking tour, Wallace as
sailed ' President • Truman’s 
foreign policy and called up
on Democrats to return to the 
program of Franklin Roose
velt,

“For my part, if the .De
mocratic Party becomes thb 
war party I shall take a De
mocratic vacation in 1’948,” 
he said.

“If the cause of peace can 
be helped,” he added, “I shall 
do more than take a vacation. 
For the day is coming when 
labor will agree upon a real

Newsy Bits from Events in 
Brooklyn’s Aido Chorus

remember 
“Blossoms of Lithuania” took, 
place on May 12, 1947,
and the younger generation 
showed us that we would 
have to give them some ke?en 
competition , in the future. 
One in particular, Al Purve- 
nas, a hit player of the day, 
but he was on, every 
son’s lips—what a swell 
he did !

celebration of a sort took 
pldce after rehearsal at Ka- 
piSkas’ on May 23rd; Three 
birthdays were celebrated, 
Lillian Bastyte whose 
day actually fell on the 
and Elena Fęiferis and 
truly on the 23rd.

Joseph Byron, our earnest 
reporter, who also was teach
er for Children’s Lithuanian 
School, was a busy man 6n 
the 24th. A play the children 
presented for us elders. I 
missed the play due to birth
day celebrations, but was told 
Joseph did a splendid ‘job.

May 25, “our > faithful” 
Paul Venta; and partner in 
this d-eal was Edward 'Zidiziu- 
nas. Paul, like a hen . who 
watches over her brood, 
faithfully took us under his

labor party in cooperation 
with forward looking farm
ers, business men, profession-, 
al men and scientists. x \
Wallace’s appearance in 

North Dakota was sponsored' 
by the North Dakota Farm
ers Union, which has bid 
openly for a political alliance 
with labor.

Earlier, at a press confer
ence, Wallace said a depress
ion is “inevitable,” although 
not imminent, “if the Repub
licans continue to hold the 
balance of power in Congress 
and unless Democrats marsh
al forces against short-sight
ed nationalism.”

He said that 
pression, unless 
a wise planning,

The events we are looking 
forward to: Laisve’s picnic, 
our vacation and Fall Festiv
al of Culture, Arts and Han
dicraft of the Eastern States 
to be held in Brooklyn.

Maria Judzent. \

IDS Spring Frolic 
In Boston, Mass., 
On Sat, June 14

BOSTON, Mass.—Rumors 
are flying that you’ll be miss
ing THE affair of the season 
if you forget to come over for 
the Annual Massachusetts 
LDS Spring Frolic this year. 
It’s at Hotel Gardner in Bos
ton on Saturday evening, 
June 14th. eThat’s one Satur
day that’ll be the loneliest 
night in the week if you’re 
not there. ‘Cause that gal in 
calico’ will ’surely be there. 
-And at 8 p. m. a lot of hearts 
will be waltzing in three 
quarter time. It's going to be 
the talk of the town, so see 
your date broker early and 
buy your tickets ^ow.

Mass. LDS Activities 
Council.

NEW YORK CITY.—The 
Ųn-Americąn Committee’s at
tack on Hollywood will be an
swered by leading film .art
ists flying here for the big 
rally against thought control 

.at Manhattan Center on June 
11. ■

Among those- arriving in 
New York for the “Artists 
Fight, Back” meeting are 
screen writers John Howard 
Lawson and Dalton Trumbo, 
and the noted anti-fasčišt 
composer Hanns Eisler.
( The meeting is expected to 
attract’ nationwide attention 
to the fight of democratic 
artists against the attempt of 
the Thomas - Rankin Commit
tee to .regiment American 
culture.

This drive against artists is 
linked with the committee’s 
actions against the Winston- 
Salem strikers, Eugene Den
nis, Gerhart Eisler and mem
bers of the Joint Anti-Fascist 
Refugee Committed.

The Un-American 
hunters, following a 
visit to Hollywood, ; 
their political purpose by at
tacking the late President 
Roosevelt for aiding the pro
duction of anti-Nazi films 
during the war.
Summoned To Appear

They have announced that 
30 writers and actors will be 
summoned to Washington for 
hearings on June 16.

Drew Pearson zin a radio 
broadcast Sunday night de
clared that the Un-American 
Committee would subpoena 
Katherine Hepburn, Edward 
G. Robinson and Charles 
Chaplin. He said that among 
those coming “voluntarily” 
are Adolphe Menjou, Robert 
Taylor and Lqla Rogers.

Literary Society Offers 
Members Choice of 5 Books

. The Lithuanian Literary So
ciety, the only Lithuanian 
American organization pu
blishing books in the Lithuani
an language regularly, ha's is
sued a list of five books in 
English which members of 
this organization can choose 
for the current year.

Mr. D. M. Sholomskas, se
cretary of the LLD, states 
that those who want to re
ceive books in English can 
receive .them for the same 
rate of dues ($1.50) and re
ceive onę book a year as 
well as maintain membership 
in* this 'cultural organization.^

There are live books which 
members can choose from fdr 
1947.

Nę. 1—The Years of War, 
by Vassili Grossman, which is 
452 page book giving vivid 
description of the campaigns 
which the Soviet Army 
ducted m the last war.

No. 2—The Cross and 
Arrow, by Albert Maltz, 
ed American novelist, 
tains 450 pages. Although 
not a war story, tells of life 
in wartime, Germany.

No. 3—Angel in the Forest, 
by Marguerite Young, 313 
pages, is called “a fairy tale 
of two Utopias.” z It is the. 
story of New Harmony, Indi
ana.

No. 4 — Focus, by Arthur 
Miller, 218 pages. A hard 
hitting novel which burns to 
the core of race hatred in 
America. “A monumental 
work of truth and art,” says 
the Chicago Sun about it,

No. 5—-The Drums of the 
Morning,, by Philip Van Do- 
ren Stern, 630 pages, a novel 
of the Civil War period., in 
the United States. *

A person can join a1 local 
branch of the Lithuanian

. Hanns Eisler, who was in
terrogated by the Thomas- 
Rankin subcommittee tn Hol
lywood, is scheduled to ap
pear at a Committee hearing 
on June 16.

Resentment of screen artists 
was expressed by actress 
Katherine Hepburn at a re
cent Henry Wallace rally in 
Los Angeles. Miss jHepburn 
sharply rebuked the Commit
tee’s witch-hunt.

The Hollywood group com
ing here for the June 11 
meeting, held under the aus
pices of the new literary 
quarterly Mainstream, will be 
joined by other ‘notables in
cluding Dr. W. E. B. DuBois, 
the distinguished Negro ed
ucator and historian; Dorothy 
Parker; Howard Fast, who 
with others will go on trial 
in Washington next week for 
contempt of the Un-American 
Committee; Theodore Ward, 
author of Our Land Joseph 
North, editor,of New Masses; 
Albert E. Kahn, so-author of 
The Great Conspiracy; Philip 
Evergood and Zero Mostei.

4Want Ads’ From the Singers 
of Philly Lyros Chorus

LOST & FOUND: One 
Philadelphia Lithuanian Cho- 
ruą, found, and one corres
pondent for the chorus lost. 
t.nyone finding this corres- 

ondent (goes by the name of 
Felix), please return him to 
the Lithuanian Republican 
Club at J2th & Wallace Sts., 
meeting places of the Lyros 
Chorus.

HELP WANTED: Female 
help wanted for the positions

Literary Society by payment 
of $1.50 to a local branch se
cretary or write directly to 
Mr. D. M. Sholomskas, Se
cretary of the organization, 
enclosing his męmbership 
dues and stating which of the 
above books he would like to 
have for the current year.

In the Lithuanian Literary 
Society, there already ' are 
over 500 young people who 
are taking advantage to ac
quire some of the best literary 
works that are produced and 
at such a low cost for mem
bership. The address of the 
organization is 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn 6, N. Y.

Šį Sekmadienį Įvyks 
DIENRAŠČIO LAISVES 

PIKNIKAS

Sekmadienį, Birželio 8 June
Bušai išeis 11 vai. ryto ir 1 vai. po pietų, nuo 

Lietuvių Salės ir nuo Russian Trinity Church —1725 
Fairmount Ave. ir 3122 Dillon St.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily), Ketvirt., Biri. 5, 194

Chairman of the meeting 
will be Samuel Sillen, editor- 
in-chief 'Of Mainstream.

of alto, and male help want
ed for the positions of bass 
and tenor. In fact anyone 
who wants to sing. Hours 8 
to 10 every Monday night at 
the Lithuanian Republican 
Club at 12th & Wallace Sts. 
Your salary is the planning 
and enjoyment of social af
fairs given ' by this , Chorus. 
See “Al” for those įpg ideas. 
Sopranos cheerfully

PLEAS FROM 
MALES: /Would 
please suggest an 
that will hold the : 
from the bar long 
learn the songs? We saw you 
sneak away! The weaker sex 
has been bruised so many 
times from the mad scramble 
to the bar after practice. 
Janitor, please don’t wipe 
that spot .off the stairway; 
that’s the girls from the Cho
rus who didn’t thear them r
coming.

The Chorus wants to thank 
“Staugia Pučia” for'taking 
up his own time and material 
to make the music folders for 
everyone. Nice job.

Be seeing you all on Mon
day evening at 8 (?) sharp.

‘ The Informer.
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FRANK KRUK
arba Graborius Peahas Krukelis
* * * (APYSAKA) * * *

’’ ' •>' i • > J r.-..,.;..
wi t ■ n " laParašė Petras Cvirka—.. . ...........  1

birbin zuikis lapę, įsikibęs į,kanapę!..— 
su patosu sušuko kunigaikštis.

—Šiur, tas gražu. Tą galima paleist 
per gramofoną!—pritarė Krukas.

Vėl skundėsi Šviesusis, kad daina 
nyksta, brangūs papročiai užmirštami, 
senoji kultūra žūva, kas, esą, jeigu ne 
jūs, ponas Krukai, turėtumėt tuo susi
rūpinti ir, paėmęs mums brangią min7 
tį—iš praeities,.tavo sūnūs te stiprybę 
semia,—“Tmtumėt ir atgaivintumėt seno
vę! a? Juk kaip būtų gražu,—sampro
tavo kunigaikštis,—kad lietuviai vėl su
sirinktų po ąžuolu, ąteitų vaidilutės, už- 
kurtų šventąją ugnį . . . rasi, vėl su
liepsnotų lietuvių širdys didele tėvynės 
meile, vėl sutriūbytų ragas, kovon šau- 
kiąs.. >

Žinia, kad Krukas, nors ir didelį dė
mesį rodydamas Šviesiausio kalboms, ne
iškentė nekyštelėjęs savo graboriško gra
šio, pasiteiraudamas jau,, kiek iš viso to 
galima būtų uždirbti, kokį biznį galima 
padaryti.

M .

Bet kai kunigaikštis prašneko apie kaž
kokį pasiaukavirhą, idealizmą — Kaukas 
vėl staiga pasiteiravo, koks galėtų būti 
biznis su konservais . ..

Nespėjo baigt klausyti graborius Gai- 
delionio planų, kai jį iškvietė telefonu. 
Vienam išėjus — prieangy jau kabinosi 
ploščius vėl koki ten nepažįstami žrrib- 
nės arba neseni pažįstami, ir iš tolo, 
lenkdamiesi Krukui, sakė:

—Malonu, labai malonu! Pagaliau ra
dome. Su reikaliukais, svarbiais • reikalė
liais. * Duodam žodelį, ponas Krukai, — 
atvežėm tokį pasiūlymuką, sutikite' pri
sidėti—tuojau pinigučiai byra.

—Malonėčiau sužinot, kas per pasiu-., 
lyifias? "

—Nemanykit, ponas Krukai, kad ;mes 
mašinikę išradom, kaip doleriukus dirb
ti,—trynė rankas tas pats naujas klijen- 
•tas, kažkaip viską smulkindamas ir vie^ 
ną akį “►mirksėdamas Krukui.—Sumany
mas grynai praktiškas. Tik kažin, ar • 
verta iš, karto? Gal nueisim, papietąu- 
sim klube . . . užkandžiukaš^. a? Suma
nymas originalus ir patrijotiškas. Duo
kit rankužę, kad neatsisakysite!.. Na, 
nereik! Teisybę sakantį sumanymuks ne 
naujas! Mudu štai, sakom, reikia įsteigt 
laikraštutį kokį...

—Iliustruotą, kad visai šaliai!
—Palauk, duok man, ponas, literate, 

pasakyti!-—ranka užėmė burną pirmasai 
savo sėbrui.—Žinoma, iliustruotą. Tuo- , 
jau skelbiam konkursiuką. T r aks t- 
brakšt—kas įspės septynis painiausius 
žodelius-T-tam automobiliuks. Ką mano
te? Ne originalu?!-Tiražas—penkiasde
šimt tūkstantukų! Tamsta atsakomasis 
redaktoriukas, mes čia — žurnalistaįš. 
Straipsųįukų.. jau yra. Štai, portfely 
Surigailos eilutės. Na, su straipsniukais, 
—tuojau galima jų pridirbt. -Vieną aš 
parašiau. Vadinasi: kelią, lietuviškam 
genijui! A, ir nepamanysite—Tamstą iš
keliu, tik trūksta čia papildyti, kokiais 
meteliais gimėte, ką manote apie spau
dą ir mūsų organą ... Chi!

Žurnalistai, iš: kurių? vienas, buvo sęi- 
mo atstovas,,, kitas zakristijono pagelbj- 
ninkas—nedavė Krukui ir prasižioti. Jie 
turėjo jau» ir laikraščio pavadinimą: 
Teisybės varpas...

Nespėjo šie varpai nutilti, Krukui’vos 
išsisukus, apytikriai pasižadėjus ap-. 
svarstyti originalų sumanymą,’ vos 
žingsnį pro slenkstį žengus, jį pasitiko du 
poneliai, pirštais rodydami ’j graborių, 
rankas skęsdami, lyg gaudydami retą 
paukštį:

—Še, še, mūs brangiausias, mylimiau
sias ! Kur skūbate, pabėgt norite? Va, ir 
neištrūksi t!' Jokiu būdu nepaleisimė! 
Męs tik valandėlę. Labai svarbu, sakom, 
sužinot mums autoritetingą tamstos 
nuomonę... Steigiam simfonijbs;orkestrą. 
Trūksta keturių dūdų...'E..., ką pasakė
te?.. Nęgalėjau IšgiTst?! / SaįcoĮn, kpr ei
sime, jeigu ne pas poną Kruk'į, mūsų ge
riausią meno globėją.' • / f

: (Bus daugiau) 
' Vi' ’ 'x > ... ;<a . v ■

6 \ % ''' {f 4 '

Pradeda Jausti Savo Spėką (Liberty, Lith. Daily), Ketvirtu Birž. 5, 1947
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(Tąsa)
Visa, tai buvo gryna teisybė, ir pra

našystės staiga paėjo tamsiose parapijos, 
pašalėse apie sūdną dieną ir Antikristo 
baisiai įkaitintą krosnį.

Atkūprino viena kita sukepusi mote
rėlė, kas dieną vis daugiau, ir drebančia 
ranka tėveliui spaudė atsiųstą iš Ameri
kos sūnaus dolerį; verpimu per ilgas ru
dens, naktis išspaustą, mazgely surištą 

t litą;, kitą.,, nesgi nebuvo tokių atskalūnų, 
eretikų; kurie būtų galėję ramūs klausy
ti ir Jaukti tų, baisių permainų, kurios, 
galėjo,įvykti bet kurią dieną . Ir suprato 
visi, kad reikią. Dievui naujų namų, 
idant jo rūstybę atitolinti.

Tuo tarpu netoli' klebonijos ameriko
nas nupirko dideliifc namus, kur tuojau 
pradėjo veikti puošnus magazinas, o taip 
pat visokių verslų kontora, iš kurios išė
jo kartu ir bankas, bažnyčios statymo 
komitetas, patarėjas įvairių bylų reika
lu, pinigų skolinamoji, taupomoji kasa.

Palikę savo tiesioginį darbą miesto 
valdyboje, pašte, teisme, dvare, bažny
čioje, čia maišėsi Dirgelevičius, Dūda, 
teisėjas, klebonas, kurie stengėsi paimti 
Kruko kairę ir dešinę.

Atsirado nematytų, keistų žmonių, 
pradėjo plaukt į graboriaus įstaigą visos 
apskrities šunadvokačiai, prisiekusieji, 
samdomi įvairioms byloms liudininkai, 
kad jau netrukus pradėjo į Kruko ma
gaziną ir kontorą kreiptis ne tik pasko
lų reikalu^ bet ėjo žmonės su skaudan
čiais dantimis, visokiais naminiais testa
mentais, ir neretai iškilęs Kruko autori
tetas—buvo pats geriausias teisėjas vi
suose ginčuose./ \

Plaukė siūlytojai—nusigyvenę ūkinin
kai, bajorai, dvarininkai, įkalbėdami 
pirkti jų ūkius, malūnus, kviesti į savo 
bendroves, dėtis prie kompanijos. Fran
kas turėjo konferuoti su įvairaus plau- 

»ko, kajibro žmonėmis, su įvairių profe
sijų specialistais, kurių vienas aiškus 
tebuvo tikslas—kiek galima greičiau iš
kratyt amerikono kišenes . Radosi ir’ ide
alistų. Tie žvelgė pro Kruko piniginę į 
šviesią apskrities miesto ateitį. i

Vieną, dieną atvažiavo senoviškoje ka
rietoje pas Kruką kunigaikštis Gaidu- 
kas-Gaidelionis Kaributas ir atsivežė su 
savimi planą, kaip būtų galima pradėti 
archeologini ws ’kasinėjimus jo žemėj 
esančiame piliakalny, kur, šviesiausio 
bajoro įsitikinimu, esąs uždumtas rūmas, 
rūmas. x Tarp jų užsimezgė gana gyvas 
pasikalbėjimas: -

—Yes. Jūs. tikrai, kunigaikšti, mano
te, kad ten galima iškasti dolerių?

Kunigaikštis davė suprasti, kad įvai
rūs metraščiai tikrai nepasako, ar tais 
laikais jau buvę doleriai. Greičiausiai, 
Gaiduko lnuomonę7tada tiesiog aukso ga
balais mokėdavę.

Graboriaus-ir kunigaikščio pasikalbė-. 
jiįną pertraukė naujas svečias, ir daba? 
pokalbis išsiliejo nauja tėkmė. Gaidė- 
lionis primygtinai reikalavo įsteigti 
yrukui nors muziejų apskrities mieste, 
kur tilptų anų laikų lietuvių rūbai, gin
klai, šarvai. Pats Gaidelidnis atiduotų 
savo retą kolekciją surinktų vabzdžių, o 
galimas daiktas, pigiai perleistų ir vieną 
akmęns kirvuką, kuriuo, kunigaikščio, 
nuomone, karalius Mindaugas-krikštijęs 
žemaičius, be to, daug^ žalvarinių peilių...

—Okei, o sužinot įdomų... iš varlių 
■'niekas čia konservų nedirba?
f .Kunigaikštis sakėsi to nežinąs. Gra
boriaus naivumas jam pasirodė ypatin
gą! parankų^ visokiems siūlymams. Gai- 
delionis nuo pilies kasinėjimo perėjo prie 
savo kūdros, kurioje Krukas, turėdamas 
pinigo, galėtų užveisti retų žuvų. • Ta
čiau netrukus vėl grįžo prie, muziejaus, 
ir taip Šviesusis įsigilino į senovę,, su to
kiu karščiu pradėjo pasakot apie šved- 
kapius, pilis, apie kiekvieną kupstą, pa- 
gahąų, apie pdvo Bajorišką praeitį, kad 
lįzgriebė ne tik istoriją, viesulu praūžu- 

»šią, barzdotas savo bočių gadynes, '• bet 
paliete ir pasaką, dainą: *

’ ; —Įsiklausykit, ponas Krukai, e-e ... 
kiek čia- prasmės, kiek grožio, kad ir ši
to^ mūsų liaudies dainelėje: Skvįrbin

■į ST. PETERSBURG, Fla.— 
Šio miesto, kaip ir visose pie7 
tinėsę valstijose, negrai turi 
lygias teises su visais kitais 
piliečiais tik, kas liečia atlikti 
savo prievoles šaliai, savo 
valstijai ir miestui — sumo
kėti visus šalies, valstijos ir 
miesto piliečiams uždėtus tak
sus, reikalui atsitikus eiti sų 
ginklu rankose ginti savo ša
lį. Tai1 tuomi ir baigiasi ne
grų, pilietinė lygybė su bal
taisiais piliečiais. Nes pieti
nių valstijų žmonių išnaudo
tojai įtikino baltuosius žmo
nes, , kad negrai yra yergų 
kilmės, jie yra žemesnės ra
sės žmonės ir, kaip tokie, 
privalo^ būti savo vietoj. O 
tas “savo vietoj? negrams nu
sako, kad jie privalo nuolan
kauti, kęsti baltųjų žmonių, o 
labiausiai išnaudotojų, teikia
mas jiems paniekas, skriau
das ir net linčą.

. Paimkime j St. Petersburg© 
mieste, kadaise supirktas pi
giausias, žemes paliai gelžke- 
lį, dirbtuves ir pakriaušes, kur 
jokis, baltas žmogus nenori 
apsigyventi. Kompanijos ant 
tos žemės pristatė lūšnelių, 
kaip tik pigiausiai jas galėjo 
pastatyti, be ‘jokių įrengimų, 
be bėgančio vandens, be pri
vačių maudynių ir toilętų — 
vanduo ant gatvės, maudynės 
ir toiletar bendri. Reta iš tų 
stubelių turi elektros šviesą ir 
virimui gesą. Yra ir didesnių 
namų ir medinių apartmentų, 
bet nesiskiria nuo kitų. Di
džiuma gatvių negrįstos ir be 
šaligatvių. O miestas tą vie
tą paskyrė negrų zona ir ki
tur negrams nevalia apsigy
venti.

, Laikui bėgant negrai dau
ginosi toj zonoj. Namai pra-. 
dėjo nusenti, nukrypti. Li
goninė, Mercy Hospital, su 18 
lovų, toli gražu ., nebeatsako 
dabartiniam negrų skaičiui. 
Negra\. maldavo ir rinko peti
cijas miesto .valdžiai, kad pa
statytų jiems didesnę ligoni
nę ir prižiūrėtų sanitarišku- 
mą jų zonoj. Bet miestas ne-

■V. i 7 • .j-,: ;* ■ ■t -ni v > •••-

kreipė domės į negrų reikala
vimus, z o namų savininkai tik 
rūpinosi savo kišenium, o ,ne 
negrų gerove.

Negrai nusivylė miesto val
džia ir kreipėsi į vieną lab
daringą draugiją, kuri pasi
rūpino gauti iš Rockefeller 
Foundation tam tikrą žmogų, 
kuris atvykęs į St. Petersbur- 
gą ištirtų negrų zonoj'ekono
minę ir socialę padėtį. Lap
kričio mėn.,_ 1944 m., Rocke- 
fellerio įstaiga atsiuntė D-rą 
Warren M. Banner’į, kuris, iš
tyręs negrų zpną pridavė mie
sto tarybai , raportą, suside
dantį iš 87 .pusi. Raporte D-ro 
Banner buvo pareikšta, kad 
tokia padėtis, kokia dabar 
randasi negrų, zonoj, ilgai 
delsti negalima, nes ligų epL 
demija, kurios .galima susi
laukti iš tokios padėties, nesi
riboja rasėmis, ji gali išsiplės
ti ir tarpe baltų žmonių. Mer
cy ligoninė, kuri nėra verta to 
vardo—sako D-ras Banner-— 
turi tik 18 lovų, kas atsieina 
tik po .vieną loyą ant 1,000. 
negrų gyventojų, o yra reika
linga turėti mažiausiai 5 lovas 
ant 1,000 gyventojų. Taipgi 
ligoninė netifri inkubatoriaus 
nei kitų / moderniškų instru
mentų. Senelių prieglauda ne
švari, neturi maudynių, . įna
miai turi apsiprausti skalbi
mo induose. Patsai prieglau
dos, namas tik gaisro spąstai. 
Kūdikių prieglauda esanti ko
pija senelių prieglaudos. D- 
ras Banner kreipėsi į švento 
Antano ligoninę, kurią užlai
koJraimiškinės seserys, kad 
gaivus nors kamputį dėl ser
gančių nęgpi, bet D-ras Ban- 
ne\ tapęs 7 nustebintas, kada 
pralotas pasakęs, jog jis ne
galįs įsileisti negrų į tą ligo
ninę, nors toje ligoninėje ir 
dirba 1’8 negrų prie sunkes
niųjų darbų. Kur ta kata
likiška artimo meilė? O mie
sto taryba vis atsisakinėjo, 
kad . neturi pinigų pastatymui 
naujos ligoninės. Bet miesto 
taryba surado pinigų pastatjy- 
mui naujo ■ stadiumo, kuris

kainavo virš $300,000, nors 
ir senasis stadiumas dar bu
vo pakankamai geras. Miesto 
taryba statė pirmįausįai sta- 
diumą, kad žiemos metu ga
lėtų parsikviesti žymesnius 
beisbolininkų tymus ir tuomi 
čia sutraukti kuo daugiausiai 
pįniguotų tūrįsty iš kurių 
stambieji . biznieriai galėtų 
daugiau pasipinigąutk. Q ser
ganti negrai tegul sau laukia 
naujos ligoninės.

D-ras Banner taipgi savo 
raporte pažymi, kad apie 54 
nuošimčiai iš tų mamų, kuriuo
se negrai gyvena, yra netin
kami žmogaus 'gyvenimui, ir 
daktaras patarė miesto tary
bai, tų žmonių sveikatos ir 
saugumo dėlei, priversti tų 
namų savininkus pataisyti ar
ba nugriauti tuos namus. 
Negrų vaikam nėra jokios pa
sismaginimo vietos, neturi 
playgrounds. Miestas pilnas 
puikiausių parkų, bet negram 
skirtam parke tik smėlis ir 
piktžolės bujoja. St. Peters- 
burgas yra apsuptas jūrių 
vandenimis su puikiausiais by
liais, bet negrai neturi kur 
pasimaudyti.

Negrai įsitikinę, kad ra-

ortais, .peticijomis ir malda
vimais iš ’ miesto tarybos ne
galės nieko išmaldauti, jie 
nusitarė ieškoti išeities politi
niu būdu, bet ir čia susidūrė 
su pinklėmis. Miesto politi
kieriai, nujausdami, kad ne
grai ,bandys atsiteisti už ne
kreipimą doiąės. į ąegrų mal
davimus, miesto taryboj ,,pra
leido prie miesto čarterio pa
taisymą, kad negrai neturi tei
sės dalyvauti nominacijų bal
savimuose, ir tą čarterį inkor
poravo valstijoj. Tokioj pa
dėty, kada negras nueina bal
suoti, policistas jo rfeleidžia, 
o kada negrai nueina į mies
to tarybą pasiskųsti, kodėl jų 
policistas neleidžia balsuoti, 
nes šalies aukščiausias teismas 
uždraudė “White Primary,” 
tai ponai jiems atsako, kad 
taip įrašyta miesto carteryj- ir 
kad čarterįs užregistruotas- 
valstijoj, todėl jie negalį nie
ko gelbėti. Čia negrai su
prato, kad jiems prisieis ieš
koti išeities teisme, tik bylinė
tis su valdžia reikia daug pi
nigu, o jie biedni. , Todėl jie 
suorganizavo Balsuotojų. Ly
gą, į kurią stojo darbininkai,

(Tąsa 5-tam puslp.)
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HARTFORD, CONN. .

PIKNIKAS
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Rengia Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugija

Selonadienį, Birželio 8 June
LIETUVOJ. PARKE

Sta. 24, Glastoųbury Line, E. Blartford

Pradžia 12 vai. dieną. Įžanga 35c.
GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS 

Turėsime Skanių Užkandžių ir Gėrimų
, Busas išeis, nuo 15J>- v. die

ną. Visi nariai ir pašaliniai kviečiami dalyvauti.
— KOMITETAS.

.... -..... T-* ............— • —
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L. D. S. 3-čios Apskrities

METINIS PIKNIKAS
I I i ♦

Liberty Park
> Lindęn, N. J.

A. Pavirs Orkestrą Gros Šokiams

'f J <1

Sėfaiiadienį Birželio 15 Jiihė
Programoje dalyvaus:

Sietyno Choras, vai Walter Žuko
340 Mitchell Ave.,

! į

' SIĖTYNO CHORAS, VAD. WALTER ŽUKO •

Kyiecįąinę New Jersey if New York LDS narius ir syęčius skaitlingai dalyvauti šiame 3-čio 
Apskr. piknike, paremti Komiteto darbuotę, LDŠ ir visuomenes labui* Įžanga 55c. (įskaitant taksus)

■ ‘ r , r. f, , » : 7 ■ t *" ' ' fi ' J ' », « \ ’ «i ' ' ' . ’ 1 ' * ' ' •

< Kelrodis; Automobiliais iš Bropklynp Highway No. 1 į Lijidęn, N/J., iįęi ,WopdxĄVe., po dešinę! ir ją va
žiuoti įki Simpson Ave., ir. po kairei vieną bloką iki Mįtehelį Avė. Iš EUzabętho ar Newarko bųsu 44 iki Woods 
Ave., ir. paeiti apie 3 blokus iki Simpson Ave., kur bus..po .kaitei ir.Mitchell Ąve.

Traukiniais nuo Bfenn stoties iš New Yorko, 7th Ave.,.& 33rd St., galima važiuoti sekamoms valandoms: 
11:40, 1:05, 2:10, 3:35, 4:08, 4:50. r

) . .\f.•/ ■. - « 9'i
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ir pavienių.

Prie

da-

pa-

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

i 
t

Popiežius gąsdino karu, 
jei pasaulis nebus sutvar
kytas iki naujų metų.

Skliu- 
Wor- 
tikie- 
Lais-

r 5

*«

pa- 
pa- 
me- 
pa-'

Washington. — Valdinis 
darbo bjurąs paskelbė, kad , 
bedarbių skaičius didėja, o 
reikmenų kainos kyla.

Pietinių kabyklų kompa
nijos atsisako pridėt mai- 
nieriam 35c. valandai.

i

VIRŠŲ UŽBAIGEJAI 
PATYRĘ PRIE ŠVINO 

Moderniais Fabrikas 
AUKŠČIAUSIA MOKESTIS 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI

PEČKURYS
NUOLATOS

16 AUKŠTŲ, APARTMENTAS IR 
GERA ALGA.

WALSH
365 WEST 20TH ST., 

N. Y. C.

Ačiū drau- 
draugams 

. Vosilienei
AcW Ę.

O. Ston-'

'Reikalingas APVALYTOMS ir PECKURYS
Turkiškai Pirčiai. Kreipkitės į 

TEITELBAUM, 29 MOWREW ST. 
z . BROOKLYN. N. Y.

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Ketvjrt., Birž. 5, 1947

platina 
įžangos 
didžiojo
Taipgi žinau,

NEPRIPAŽĮSTA NAU
JOS VALDŽIOS 
NIKĄRAGUOJ

Guatemalos, Panamos

OPERA TORIAI
Canvas ir • Awnings. Gera Alga.

5 Dienu Savaitė
CAPITOL AWNING CO.

1713 Flatbush Ave.. Brooklyn, N. Y, 
TEL. NAVARRE 8-3744

Iškriko 
derybos 

dėl Gau
jos sutarties minkštosiose

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas "Green Star Bar and Grill," nes žino, kad visados bus patenkinti

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVTAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENA ŠEŠTADIENI

---------------------------------------------f.

REIKALINGI LYDYTOJAI
GERA ALGA IR VIRŠLAIKIAI

Mes sutinkame išmokinti keletą rinktinių 
vyrų amato su proga nuolatiniam darbui 
ir užtikrintai ateičiai. Valandos 7 A. M.

1ki 6 P. M. .
5 Dienų Savaitė

Kreipkitės t Employment ofisą
THE <G AND O MANUFACTURING 

COMPANY'
138 Winchester Avenue, 

New Haven, Connecticut.
8 A. M. iki 4:30 P. M.

(ISO

SIUVSJAI
Prie vyrižkų Sack JKoutų, Siūtų, KeKInių 
\ ir Overkoutu

Nuolatinis Darbas -Aukščiausios Mokcstya
, Kreipkitės j Mr. Zattibardi

COHEN, GOLDMAN & CO.
475—10th Avė.—13-tos lubos _ I
Arti 8fith St. New York City
_______ L_______________2221

KREIPKITeS
CITY TANK CORP., INC 

PLANT SUPERINTENDENT 
53—09 97TH PLACE 

CORONA, L. I.

> PRANEŠIMAI
BRIDGEPORT, CONN.

LLD 63 kp. susirinkimas įvyks 
birželio & d., 7:30 v. V., 407 Lafay
ette St. Narius kviečiame dalyvauti. 
Apart pikniko tarimo yra ir ‘kiti 
svarbūs reikalai aptarti. — A. Jo-

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks 
lūs ‘ ir krajavui 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui i esant ii 
padidinu tokie 
dydžio, kokio pa-\* 
geidaujama. Tai- s 
pogi fitmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kanapas Broadway Ir Stono Avė. 
prie Chauiicey St., Broadwky Line

JONAS. STOKIS 
512 Marion St., Brooklyn.

TeiyULenmdre 5-6191

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D 
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. 2T. 
HUmboldt 2-7964

Centas centan, geriausias I 
maisto pirkinys yra PIENAS!

REIKALAUK

^Bordens

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

“ Maskvos radijas taipgi 
pradėjo skelbt teatrus 
prekes. \ x

WORCESTER,' MAS?
LLD 11 kp. susirinkimas |vyks 

birželio \8 d., 10:30 vai. ryto. 29 En
dicott Št. Draugai, yra svarbių da
lykų aptarti kaip tai, Laisvės nau-

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Bi’oadwlay 
, Brooklyn, N. ' 

Tel. 6jT. 2-8842 .......
yisos narės dalyvauti ir naujų nariųJdai piknikas, kuris įvyks liepos 4 d., 
atsivesti, yra svarbių reikalų aptar-] Maynarde. Būkite visi. — J. M. Lu
ti. a. W. > (129-130) ’kas, sėkr. (129-130)

i >f. ■ " v' .' . ’

Negrai Prareda Jausti Savo Spėką
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

ir biznieriai.
sukėlė pinigų, 

sau ištikimų 
užvedė teismą

profesijonalai 
Organizacija 
pasamdė porą 
advokatų ir. 
prieš miesto valdžią dėl atė
mimo negrams pilietinių tei
sių. Apskrities teisėjas Victor 
O. Wehle, išklausęs abiejų- 
pusių argumentų, miesto po
nams pareiškė: “Jeigu jūs 
norite uždrausti negrų rasei 
balsuoti nominacijose, tai jūs 
pirmiau turite pataisyti J. V. 
konstituciją k'eliose vietose.” 
Tai taip negrai laimėjo pirmą' 
mūšį dr tas įvyko gegužės 1, 
o nominacijų balsavimai atsi
buvo gegužės 6. Nominacijo
se nauji kandidatai, prieš se
nuosius miesto valdininkus, 
laimėjo didelę didžiumą.

‘ Galutinam nubalsavimui 
diena buvo skirta gegužės 20 
ir iki tai dienai senieji mies
to valdininkai paleido tiesiog 
hitleriškus . šmeižtus 
naujuosius kandidatus, 
negrų Balsuotojų Lyga ne
kreipė domės į tai, tik tą va
karą prieš balsavimus sušau
kė masinį mitingą, į kurį pa-

prieš
Bet

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

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

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

RONKONKOMA
8634

kvietė visus kandidatus pasi
sakyti, ką gero jie duos ne
grams, kada jie taps išrinkti į 
miesto valdininkus. Masinis 
mitingas įvyko baptistų baž
nyčioj ir buvo perpildytas. 
Negrai pastatė ir, savo degan
čius reikalavimus, kad ligo
ninė bent su 75-kiomis lovo
mis būtų pastatyta 
čiausiai, kad būtų 
nors vienas parkas 
kad būtų įrengti 
žaisti darželiai, kad 
duota vieta prie vandens ne
grams pasimaudyti, ir kad bū
tų paskirti negrai policistai 
negrų zone. Nauji kandida
tai pasižadėjo vykdyti negrų 
reikalavimus* su lyg išgale ir 
pabrėžė planus, kaip jie vyk
dys juos.

Po jų visų vargų ir išlaidų 
St. Petersburgo negrai paga
liau prisirengė visa spėka 
smogti miesto senajai valdžiai, 
kuri pataikavo vien stam
biesiems miesto biznieriams, 
kad ji daugiau nebepasiliktų 
miesto valdžioj. Prie negrų 
dar dasidėjo biednesni St. Pe
tersburgo balti gyventojai, tį

sa-

kuo grei- 
įrengtas 

negrams^ 
vaikams' 

būtų

K.VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

desnių į mažesnius, Spinėt 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

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

rezultatas buvo toks, kad visi 
nauji1 karfclidatai laimėjo di
delę didžiumą.
Negrai Kovoja už Savo 
Teises Visoj Floridoj

Jacksonville, Fla„ statė
vo kandidatu negrą Wilson 
Armstrong į miesto tarybą. 
Armstrong yra uh.ijistas ir ra
dikalus žmogus ir dėl to ne- 
kurie iš suklaidintų negrų iš
ėjo prieš jį. Bet visvien jis 
ką tik nelaimėjo prieš savo 
baltąjį oponentą tame dis- 
trikte. Armstrongo pasimoji- 
mas laimėti Jacksonvillės 
miesto taryboj kėdę labai iš- 
gązdino Floridos žmonių, iš
naudotojus. Viepi iš jų šau
kia, kad negrai virsta komu
nistais, o kiti bijosi, kad ne
grai, susidėję į vieną bloką, 
gali nusverti dalykus savo pu
sėn. Todėl senatorius John 
E. Mathews pasiūlė Floridos 
seimeliui bilių, kuris atimtų 
negrams, teisę dalyvauti nomi
nacijų balsavimuose. Prieš 
tą bilių negrai išstojo organi
zuotai. Jiems gelbėjo CIO ir 
Southern Welfare Ass’n. Ta
po sušaukta visa eilė masinių 
protesto mitingų Jacksonville, 
Gainsville, Miami, * Tampa ir 
kituose miestuose,,- Mitinguo
se dalyvavo juodi ir balti 
žmonės bendrai, nors ir. nebu
vo galima apsieiti be pietinių 
valstijų “tradicijos” — susi
rinkę į mitingus baltieji susė
do dešiniame svetainės šone, 
o negrai kairiame, nors mie- 
riai buvo abejų vienodi ir vi
si kartu protestavo prieš sen. 
Mathews bilių, kuris kėsino
si atimti negrams pilietinę 
teisę nominacijų balsavimuo
se.

Pietinių- Negrų Jaunimo 
Kongresas visa savo spėka ir
gi metėsi-prieš tą bilių. Jie 
suagitavo visą Floridos jauni
mą rašyti protesto laiškus 
Floridos seimeliui ir guberna
toriui Caldwell, kad atmestų 
tą bilių. Negrų Jaunimo Kon
gresas net dovaną paskyrė to
kiam jaunuoliui, kuri parašys 
rimčiausį protesto laišką sei
meliui arba gubernatoriui. 
Prie to dasidėjo ir St. ’Peters
burgo negrų laimėjimas teis
me, kur teisėjas Wehle pa
reiškė, kad “White Primary” 
įstatymas laužo J? V. kons
tituciją. Viso to dėlei tą bilių 
seimelis atmetė.

Bet- Floridos reak-cijonieriai 
dar nenurimo ir tas" pats sen. 
Mathews įnešė kitą dar ar-

sesnį bilių, į Floridos seimelį 
legislatūrą. Tam biliui pata 
pus įstatymu kiekvienas Flo
ridos pilietis užsiregistruoda
mas balsavimui turėtų pereiti 
literatinį egzaminą, šis nau
jas įstatymas jau paliestų ne- 
bevien negrus, bet ir baltus, 
o ypatingai svetimšalius -pilie
čius, nes visose pietinėse vals
tijose yra daugybė beraščių 
žmonių tarpe negrų ir baltų. 
Todėl prieš šį bilių iškilo dar 
didesni protestai ir yra mano- 
hia, kad bilius irgi bus atmes
tas. ' J. N. S.

Worcester, Mass

TELEPHONE
BTAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
• • * J

(BIELIAUSKAS) x

Laisniaotas Craborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną.
Paikiai (rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovaųal

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHARLES .1. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj Kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

• - I

1113 Ml. Venion St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai* Poplar 4110

Tiklkvv-
HELP WANTED—MALE 

REIKALINGI VYRAI

Bordens 
Pieno

duoda jums visa tai

Kalcis
3 sv. brokkoli
Riboflavinas
2% svaruose 
steiko
Proteinas
2 porkčapų
Vitaminas A 
2-se kiaušiniuose
Fosforas
kaip 2 sv. žuvies
Energijos Kiekis
10 riekių duonoje
Thiamine
(Vitaminas Ęl)
4 unc. kepenų

. (180) «;

REIKALINGI
TROKŲ MECHANIKAI

1 Patyrę Prie Diesel ir Gas
' Geros Darbo Sąlygos ir Alga
• Kreipkitės į Mr. Gosselin

Roger - Sherman Transfer Co
469 Connecticut Blvd. East Hartford, Conn.

' (188)

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

' VALANDOS:
A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

Iš LLD 11 Kuopos Veiklos
Čia noriu priminti visiems 

11 kuopos nariams, Jcad 13 d.! 
birželio bus svarbus šusirin-; 
kimas. Visi draugai prašomi 
ateiti, nes kitas susirinkimas: 
jau neįvyks . iki dienraščio 
Laisvės pikniko Maynarde, 
kuris įvyks liepos 4 d. Taigi, 
čia turėsim aptarti visą pik
niko eigą, jjies mūsų kuopai 
šio didžiulio pikniko surengi
mas yra paliktas. Atkartoju, 
draugai, būkit visi susirinki
me.

Labai gerai, kad d. J. 
tas rūpestingai 
cesterio kvotos 
tukus dėl šio 
vės pikniko.
kad d. Skliutas turi daug gerų 
draugų ir draugių, kurie jam 
tame darbe padės.

Pereitame kuopos susirin
kime d. Jaskevičius, kuopos 
knygius, sakė partraukė <50 
kopijų “Salomėja Nėris” dėl 
platinimo.'Lietuvių tautos my
limos poetės atminčiai graži 
biografija, parašyta Antaho 
Venclovos, vieno iš jaunosios 
kartos Lietuvos rašytojų ir 
veikėjų. Nei vienas nesigailė- 
-site įsigiję biografiją “Salo
mėja Nėris.”

Drg. S. Janulis sakė - jau 
užbaigė rinkti prenumeratas 
Worcesteryj Liaudies Balso 
skaitytojų, ku^ gauta ir ne
mažai aukų. Ačiū d. Janu
liui už šį gražų darbą! Vil
nies šėrininkų metiniam suva
žiavimui pasveikinti draugai 
S. Janulis ir J? Skliutas surin
ko ir pasiuntė $36. Aukojo 
šie: LLD 155 kuopa $5. Po 
$2: A. T. Roman ir J. Jaš- 
kevičibs. Po $1: J. M. Lu
kas ,J. Gustaitis, J. Kanapkis, 
B. Mižara, J. Bakšys, S. Ja
nulis, J. Senkus, J. Urbonas, 
V,. Žitkus, P. Sadauskas, J. 
Gerdauskas, J. Karsokas, J. 
Rutkauskas, J. Pocius, J. Ki- 
žys, P. Butkevičius, F. J. 
Skelčiai, V. Jančius, J. Dovi- 
donis, J. Daugėla, J. Norvai
ša, B. Valončauskienė, V.

•>

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

Tel. SOuth 8-5589

Pačiesas ir Ig. Lozarayičia. '
Po 50 centų: J. Petkūnas, 

M. Stankūnienė, P. Jucius, F. 
Ausiejus, A. čiaponis ir D. 
žemeikis.

LLD 11 kp. naudai pikni
kas įvyko 25 dieną gegužes, 
Olympia Parke, 
gei O. Stonkienei,” 
Pilkauskams ir O. 
už gražią 'pagalbą. 
Mizarai už sūrį ir 
kienei, ir ačiū Dvareckienei už 
išleidimą šių dviejų dovanų. 
Aš žinau, kad drauge Ona 
Stonkiene labai daug yra 
dėjusi darbininkiškiems 
rengimams per desėtkus 
tų ir, dabar ji man pati 
sisiūlė dirbti dienraščio Lais
vės piknike.' Atsimenu, kuo
met mudu su Domicėlė atva
žiavom virš v 20 metų atgal, 
tai visus parengimus naudai 
darbininkiško judėjimo per 
visus laikus atidirbom tik mes 
keturi1, tik Petras Banionis 
mums re tkarčiais padėdavo,

Dabar, kuomet nueinu ant 
susirinkimų ar į rpūsų paren
gimus, tai, rodos, ir ieškau, d-, 
go H. Stonkaus. D-gė Stdto- 
kiene man sako: ‘‘^iandimi, 
25 d. gegužės, sueina 4 me
tai nuo mirties d.. -Heronimo 
Stonkaus. Jisf labai mylėjo 
Šią organiząciją, -tai šią ma
žą dovanėlę ir ąųkoju LLD 
ii kuopai jojo atminčiai.” 
Ačiū, drauge Stonkiene: Mū
sų užuojauta jum yra amžina. 
Varde LLD 11 kp. linkiu il
gų metų ir sveikatos jūsų gy
venime. J. M. L.

Matthew A. 
BUYAUSKAS

Egzaminupjąm Akis, 
Rašome Receptus 

DaromeirPritaikome Akinius

Kompanijos Atmeta 
Mainieriii Unijos 
Reikalavimus

Washington. — 
Mainierių Unijos 
su kompanijomis 
jos sutarties mh 
angliakąšyklose^ Kompa
nijos atmete reikalavimą 
del algos pakėlimo ir moke
snio už sugaištamą laiką 
mio “vartų vartjį.”

Gruatemaios, Panamos ir 
San Salvadoro respublikos 
atsisakė' pripažinti naują j ą 
Nikaraguos valdžią. Tai 
valdžia, kurią ge^olas^ A. 
Somoza < užkorė* Nfkąraguai 
per savo vadovaujamą ka
rinį sukilimą, nuversdamas 
teisėtai 'išrinktu vypausy-

svarbūs reikalai aptarti. — A. 
ęiš, fin. rašt. (128-129)

PHILADELPHIA, PA.
Prašome jsitėmyti! Busas, kuris 

vyks į Baltimorės pikniką, birželio 
8 d., išvažiuos nuo 735 Fairmount 
Ave., lygiai 8:30 vai. ryto. Nuo 2nd 
ir Pierce St., 9 vai. ryto. Kelionė į 
abi pusi $2.75. Tikietus galima gau
ti pas Mrs. H. Tureikienę, 143 
Pierce St. Tel.: De. 4-4026 ir pas 
A. Žalnieraitienę, 1009 Jackson St.. 
Telefonas: HO. 8-7226. įsigykite ti
kietus iš anksto. (128-129)

' HARRISON, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 6 d., 7:30 v. v. 15-17 Ann St. 
Draugai malonėkite visi dalyvauti. 
Norime priminti, kad dar 7 nariai 
nėra užsiftiokėję duoklių už šį m£- 
tą, tai negitažu. Ateikite į šį; susi
rinkimą ir užsimokėkite, jūs tuomi 
mūsų kuopą išlaikysite kai visadą, 
garbės stovyje. — V. W. Zelin.

, (128-129) /

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp. moterų skyr. susirin

kimas įvyks penktadienį, birželio' 6 
d. Liet. Salėje, 7:30 v. v. Pageidau
jama, kad visos draugės dalyvautų, 
nes turime daug svarbių reikalų at
likti. Bandykime visos susirinkti 
laiku, tai bus' pasekmingesnis' susi
rinkimas. Prie progos pakalbinki
me ir naujų narių. — O. Girnienė, 
sekr. (128-129)

hartfqrd, conn.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi

ja rengia didelį pikniką, kuris įvyks 
8 d. birželio, Liet. Parke, Sta. 24, 
Glastonbury Line. East Hartforde.. 
Pradžia 12 vai. dieną. Nariai ir pa
šaliniai kviečiami dalyvauti ir. pa
remti Draugiją. Turėsime skanių už
kandžių ir gėrimų. Gera orkestrą 
gros šokiam- BųSas išeis rfuo f55 
Hungerforft ■St,y 1:30 vai. dieną, 
įžanga 35o. — Valdyba.

BRlDGEPORlTČONN. '
Atydai LDS ir LLD, kuopų na

riams! Birželio 8 d., apie 7 va. v., 
!po LDS susirinkimo reikalų užbai
gimo, M. Arisbnus skaitys paskaiA 
tą parašytą dr. KaŠkiaučiaus apie 
Gyvenimo Persivertimą. Labai inte
resinga išklausyti nariarps ir pašali
niams, tad kviečiame ' dalyvauti. 
Sekmadienį, birž. 15 d., abiejų^vifš- 
minėtų kuopų- jvyks smagus pikni
kas, Gynbvich Grove, 130 Fairview 
Ave. Ext. D. M, Solomskas iš New 
Yorko, pasakyš prakalbu šių dienų 
reikalais. z Al ‘Weavers ^rkėstra- gros 
šokiam. Svečių žada but iš toli ir 
arti. Visiems užtikrinam smagų lai
ką. Kviečiam dalyvauti.—J. J. Moc- 
kaitis. . *■ (129-130)

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. rengia metinį pikniką 

Lietuvių Taut. -Namo Parite, * ant 
Keswick Rd. įvyks birželio 8 d., 1 V. 
4ieną, bus' ir muzikėlė programa. 
Turėsime gerif .valgių ir gėrijnų. 
Įžanga veltui, -r— Kviečia Rengimo 
Komitetas. (129-130)

WORCESTER, MASS. < .
Birželio 8 d., Olympia Parke 

įvyks svarbus piknikas, kurį rengia 
Tarptautinės pažangios1 organizaci
jos, spaudos paramai. Prašome 
lyvauti. (129-130)

‘ WASHINGTON, PA.
LLD 236 kp. rengia draugišką 

rę pas M. Yanavičiehę, 40 McAdam 
AVe., 8 d. birželio. Komitetas kvie
čia visus draugus, vietinius ir iš 
apylinkes dalyvauti. Malonėki te vi
si būti. — Kom. . (129-130)

WORCESTER^ M ASS.
LLD Motbrų 155 kp. susirinkimas 

jvyks birželio 8 d.K 7:30 v. v. Liet, 
salėje, 29 Endicott St. Malonėkite



Republikonai Norėtų 
. Iš Majoro Padaryti

Sau Tarną
Nusigandę, kad majoras 

* O’Dwyer užgyrė AFL ir CIO 
unijų veiksmus prieš Taft- 
Hartley bilių, reakcininkai dar- 
bįninkų priešai subruzdo veikti, 
ikad kaip nors atsukti majorą 
nuo parėmimo darbininkų.

Republikonas miesto tarybos 
t f narys Edward Rager įteikė 

’ New Yorko Miesto Tarybai re- 
zoliuciją, reikalaujančią, kad 
“miestas nedalyvautų jokioje 

, • demonstracijoje ar propagan
doje, kuri yra šališka ar prie
šiška kuriam nors ginčijamam 

‘ nacionaliam klausimui.”
Jeigu jau negalima pasukti 

prieš darbininkus, ‘tai ponai 
majorui norėtų užleisti “geleži
nę užlaidą,” kad jis vely nieko 
neprasitartų.

Rezoliucija pervesta komisi
jai apsvarstyti. Atrodo, kad to
kia rezoliucija dabartiniu mo
mentu 
Minios 
majorą 
džiuma

New Yorke nepraeis, 
darbininkų sveikina 

už jo žygį. Tarybos di- 
neišdrįs prieš majorą

ir prieš minios darbininkų 
lią išstoti.

va-

Fosteris Pagyrė 
Brooldyniečius

William Z. Foster, Ameri
kos įkomunistų Partijos nacio- 
nalis pirmininkas, 
nomis pasveikino 
Čius komunistus 
40,000 skaitytojų

šiomis die- 
brooklynie- 
už/ gavimą 

angliškam 
darbininkų savaitraščiui The 
Worker. Tuo patimi jis pa
reiškė pasitikėjimą, kad 
brooklyniečiai atliks savo 
pareigą ir šiame, pusmetinia- 
Tne vajuje. '

Brooklyniečiai siekia gauti 
7,500 naujų ir atnaujintų pre
numeratų. Lietuviai yra pa- 
siskyrę gauti 25. Pradžiai jau 
įavę 2 prenumeratas.

Brooklynietis Joseph Anve- 
lon ir newarkietis Michael 
Harmatuik, jauni vyrai, areš
tuoti kaltinimu, kad jie išvo
gę $30,000 vertės brangumy- 
nų iš lėktuvinio bagažo.

Fred MacMurray su Paulette Goddard Paramount 
komedijoje “Suddenly It’s Spring.”

Ideališka Farma
VAKACljOMS

Su visais moderniniais įrengimais viduje: elektra, maudynes, sinkos 
nuslprausimul ir toiletai apatiniuose ir virAūtiniuose kambariuose.

NATURAL1S EŽERAS MAUDYTIS .
Tuom viskuom svečiai pilnai naudojasi.

Suaugusiems $30 į sakaitę — Vaikams ta pati kaina.
Prašome ift anksto /pranešti, kada manote atvažiuoti, kiek asmenų 

ant kiek laiko. Jei kada ant greitųjų sumanote važiuoti, būtinai 
pajaukite ant telefono pirm negu išvažiuojate.

Ir

R. F. D. 2, Cauterskill Rd.
Telefonas Catskill 885M1

Catskill, N

Iš New Yorko galite atvažiuoti basais 1? Hudson Upe laivais.

• ■ .... .Km,..

Laisvės Piknikas
1 4-tą dieną liepos dienraš-' 

čįo Laisvės paramai įvyksta 2 
piknikai. Vienas, Didžiojo 
New Yorko apylinkėje, bus 
Clinton Park, Betts ir Mas- 
peA Avės., Maspeth, L. L, 
N. Y., antras Vose Pavilion, 
Park, Maynard, Mass. Abu 
piknikai visada būna skaito 
lingi, abu duoda didelę fi
nansinę paramą mūsų dienraš
čiui. Abierp turime rimtai 
domėtis, kad jie pavyktų.

Jau matėme dienraštyje, 
kad iš Hartfordo Laisvės 
Choras nusitarė padaryti sur- 
prizą brooklvniečiamš. Jie 
pasisamdė., busą' ir atvažiuos 
padainuoti > Laisvėš piknike, 
Brooklyn e;

Puikus dalykas! Sveikiname 
Laisvės Chorą už taip,' gražų 
atsinešimą linkui savo dien
raščio! Lauksime Laisvės 
Choro su dideliu malonumu.

Brčoklyno piknike turėsime 
gražią programą. Dainuos

Majoras O’Dwyer Pasirašė
CIO Peticijų Prieš 

Taft-Hartley Bilių
Paskelbęs birželio 4-tą VE

TO DIENA, New Yorko mies
to majoras O’Dwyer praeitų 
antradienį pasirašė CIO išleis
tą peticiją, raginančią prez. 
Trum.aną atmesti1 Ta^t’o-Hart- 
ley bilių, dabar sujungtą į vie
ną Taft’o bilių.

Majoro parašas buvo pirma
sis iš 100,000, kuriuos miesto 
CIO pasimojo surinkti viepa 
diena per pietus, birželio 4-tą. 
Grupė unijų taip sumobiliza- 
vo savo spėkas, kad daugelis 
didžiųjų šapų bus padengtos

Svečiams Pasitikti 
Bankietas

Iš tolimos Kalifornijos 
vyksta grupė mums gerai 
žįstamų ir mylimų ,bet 
senokai matytų viešnių ir se
niausia matytas svečias-— dd. 

ąt- 
pa- 
jau

Sietyno Choras iš Newark, N. 
J.,. brooklyniškis Aido Choras 
ir, kaip minėjome, Laisvės 
Choras iš Hartford, Conn.

Taigi, didžiojo New Yorko 
lietuvių visuomenė turės ma
lonaus pasitenkinimo Laisvės 
piknike 4-tą dieną liepos. Gir
dės gražią programą ir turės 
progos įsigyti pažinčių su 
daugeliu iš toliau atvykusių 
svečių. '

Norime priminti, kad prie 
iš anksto jTęrkamų pikniko 
bilietų yra duodamos pinigi
nės dovanos. Tad įsigykite 
Laisvės pikniko bilietus iš 
anksto, pasinaudokite dovanų 
proga.

Daugelis tuom laiku ne
dirbs, turės ^akacijas. Tai 
puiki proga dalyvauti Laisvės 
piknike. / Tos progos nepra
leiskite. / Iš anksto pasiruoš
kite dalyvauti viename ar an
trame iš dienraščio Laisvės 
paramai piknikų.

P1. Buknys.

ir paskutiniamiki pirmam 
darbininkui,

Parašai renkami ir gatvėse. 
Surinkus, jie bus nuvežti į 
Washingtona šią savaitę.

Aštuonis tūkstančius para
šų rinkėjų, užmiršusių savo 
pietus birželio 4-tą, buvo pa
sižadėję duųti unijų šie loka- 
lai: 65-tas, 1-S, 2, 3, 5 ir 
1250,pdėpartmentinįų krautu
vių Tokai. Tai darbininkai iš 
Macy’s, Gimbels, Sacks, Bloo- 
mingdales, Sterns, ' Reams, 
Loesers ir Oppenheim-Collins 
krautuvių.

Juozas ir Ksavera Karosaį iš 
San Leanardo, Marytė Baltu- 
lioniūtė ir Elzbieta Vilkaitė 
iš San Francisco. x

Draugas Karosas čia nebu
vęs per apie 20 ar daugiau 
metų. Draugė Karosienė, 
organizaciniuose reikaluose 
amžinai paskęndusi,, ne kartą 
čia su jais lankėsi ir nepa
prastai daug yra pasitarnavu
sį mūsų organizacijoms suva
žiavimuose, prakalbomis, raš
tais. , Draugės Baltulioniūtė 
ir Vilkaitė Brooklyne gyveno 
ir su mumis darbavosi1 prieš 
keletą metų.

Svečiai atvyksta tiktai trum
pai atostogas, apie dešimčiai 
dienų. Suprantama, tuo trum
pu laiku nespės asmeniškai 
ątlankyti visus gimines, drau
gus ir pažįstamus. Kad vi
si turėtume progą pasimatyti, 
LLD Moterų Komitetas ren
giame su svečiais susitikti, 
jiems pagerbti bankietą.

Kadangi laiko liko nedaug 
ir mažai vietos — rengiame 
Laisvės, salėje, — tad didelių 
garsinimų nei plataus parda
vinėjimo tikietų nebus. Dėl 
to prašome visus išsikirpti ir 
pasidėti šią informaciją: ,

Bankietas įvyks birželio 14- 
tą, šeštadienio vakarą, Laisvės 
salėj. Vakarienės kaina $2. 
,Kad turėtume užtenkamai lai
ko su svečiais susitikti, va
karieniausime lygiai 6-tą.

Vakarienės bilietą įsigykite 
ne vėliau ll-to$ birželiu. Prie 
durų neparduosime. Gauna
mi Laisvės raštinėje; Maspe- 
the pas šniagorienę, Ridge- 
woode pas Kalvaitienę, South y 
Brooklyne pas Kulikienę ir 
pas kelias kitas drauges Wil-i 
liamąburge ir kitose Brookly
no dalyse. S. Sasna,

Paul Stayick, 55 > m., pri1- 
žiūrėtojąš iaįn’o, 537 E. llth 
St./New^ YįAJte, rastas paka
bęs skleįę. ^Policija dalei- 
džia/^jog tai saužudystė, ta
čiau įsake kūno skrodimu ir 
ištyrimu patikrinti.

Ramoškaitė Žavingai 
Dainavo ir Šiltai 
Įvertinta

Birželio 3-čios vakarą, Car
negie Hall “Pop” Koncertų 
programoje, soliste dainavo 
Biruta Ramoškaitė. Orkestrą 
grojo ir Biruta dainavo Oscar 
Strauss’o kompozicijas, pa
čiam kompozitoriui - orkestrų 
vadui diriguojant. Taipgi te
noras Leopold Simoneau dąi- 
navo solo ii\ duete su Biruta.

Biruta dainavo, gražiai, jau
triai ir galingai. Bublių, ku
rios da’ugelis, matyt, girdėjo 
Birutą pirmu kartu, sveikino 
jos dainas šiltai. Grupės 
tarpusavyje įdomavo, kas ji', 
iš kur ji. Kaip tai atsitikę, 
kad jie nuostabiai dainuojan
čios ir gražios dainininkės 
anksčiau nepažinę. Vargiai 
ka’s kitas, apart mūsų, kurie 
ją nuo vaikystės pažįstame, 
čia žinojo, kad ją, kaip ir 
daugelį kitų liaudies deiman
tų, tegalėjo Carnegie Hali 
publika pamatyti-išgirsti tik 
tuomet, kada didelis talentas 
jau apšlipuotas, sužibėjęs visu 
skaistumu.

šis išstojimas bus žymiai 
padauginęs Birutes pažintis ir 
įvertinimą. D—e.

Atidarė Naują
Pašto Skyrių

Brooklyno Municipal Build
ing patalpose praeitą pirma
dienį atidarytas pašto sky
rius. Atidaryme dalyvavo 
pašto viršininkas Edward J. 
Quigley.

Naujasis skyrius parduos 
štampas, pinigines perlaidas, 
taupymo bonus ir štampas, 
priims paprastus ir apdraus
tus t laiškus. Patarnaus atvy
kusioms į centralinę miesto 
dalį pilietiniais ir bizniškais 
reikalais,

ATPLAUKĖ TARYBŲ 
SĄJUNGOS LAIVAS

Antru kartu į New York o 
poytą atplaukė ,Tarybų Sąjun
gos keleivinis laivas Rossia, 
vėžinąs keliajs ■, šimtais kelei
vių— iš keliolikos skirtingų 
tautų ir šalių. Išplauks 15-tą.

/Tarptautinėje audinių paro
doje, Grand Central Palace, 
New Yorke, be kitko, mode
liuojami plastikiniai permato
mi maudymosi kostiumai — 
nelaimė burlesko teatrams.

RANDAVOJIMAI. . . < , .

Pasirandavoja kambarys vienam 
vyrui. Kambarys apšildytas ir šiltas 
vanduo. Savininką galima matyti 
kiekvieną vąkarą nuo 6 v. v. Jonas 
Urbonas, 265 So. 2nd St., Brooklyn, 
N. Y. Apt. 18. (127-129)

SUSIRINKIMAI
i J BROOKLYN, N. Y.
LDS 1v kp. susirinkimas įvyks 

birželio^ 5 d., Laisvės salėje. Visi na
riai įsitėmykite ir dalyvaukite susi
rinkime, pasitnbkėkite duokles. Mū
sų kuopos susirinkimuose visuomet 
yra svarbių tarimų; tai svarbu vi
siem nariam dalyvauti. Atsiveskite 
ir naujų narių į kuopą. — M. Sta- 
kovas, prot. sekr. (128-129)

MASPETJH, N. Y.
LDS 14 kp. ir LLD 138 kp. susi

rinkimas įvyks birželio 5* d., 8 v. v. 
Rusų Name, 56-58 ' 61st St. Kvie
čiame visus narius dalyvauti.’— V. 
Kartonas. , (128-129)

PARDAVIMAI
Parsiduoda mūrinis namas, 

dviem šeimom, 11 šviesių kambarių. 
Garu šildomą, namas atskiras. Lo
tas 30x100, yra garadžius d^iem au
tomobiliams. Arti transportacijos. 
5* kambariai tušti. Kaina $ll,56o. 
Prašome kreiptiš į REAL ESTATE, 
GAGEL, 335 Milford St., Brooklyn, 
N. Y. Tek AP. 7-6430. • (123-129)

Parsiduoda dVieąi šeimom namas, 
mūrines. 11 šviesių kambarių, arti 
stotiės. Garu šildortia, 6 kambariai 
tušti. Kaina $8,000. Pinigais $2,500. 
Geros sąlygos. Kreipkitės į REAL 
ESTATE GAGEL, 335 Milford St., 
Brooklyn, N. Y. AP 7-6430. r

(123429) A

Vaikai Sulaikysimo 
Nuo Saužudystes

Du berniukai, pavasarinės li
gos pągauti, vieton eiti į mo
kyklą, nuėję pasivaikščioki ant 
Williamsburgho Tilto. Ten jie 
pamatę vyriškį keistai elgian
tis, tarsi ruošiantis nuo tilto 
šokti. Vaikai pašaukė policiją, 
kuri ištikro atrado besitaikantį 
nušokti nuo 350 pėdų aukštu
mos tilto čiukure. Policija dali- 
po į bokštą, užmetė ant vyriš
kio virvę, nuvedė žemyn ir nu
vežė į‘ligoninę.

Sulaikytasis * sakėsi esąs. 
James Poliandro, veteranas, 
gyvenąs 106 Norfolk St., Ne<v 
Yorke, '

George Seigal, newyorki'etis, 
įleido savo ranką į mėsos mal- 
tuvą. Baisų skausmą jis ken
tė kol policija kūjais sudaužė 
mašiną ir atliuosavo aptriuš- 
kintą ranką.

h-

'Ą LI CBN SiD TO SHIP

PACKAGES

MAISTO IR DRABUŽIŲ
Su jau apmokėtais muitais — 
Pilna apdrauda — Mes viską.

aprūpiname, taigi Ir 
chemini

Mūsų maisto 
pundeliai. Nuo 
$11.84 ir daugiau

HfNRY D. MAHLER, Ine.
«■<> '. Bronx Manhattan

*500 E. 164 St. 637 Ind Avė.
Mott Huvon 9-53QO -1

o& z

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergteen 7-6808 
221 South 4 th Street

Valandos^ j ^are

Penktadieniais Uždaryta

------------- -----------------------r----

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, * 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BAR & GRILL
I

Lietuviška Alude
DEGTINĖ, VYNAS 

IR ALUS

Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

Frank Givis
Taiso ‘Visokius ' Namų Ra
kandus - Furniture. Sutai
so Medį ir Permaliavoja.

Repairing & Upholstering
Bar Varnishing, Carpenter 

Work
Polishing & Finishing

Kurie turite pataisymui rakan
dų, parašykite man, atvirutę, (aš 
ateisiu į jūsų namus ir padarysiu 
aprokavimą. Jūs jstįebėsitės mano 
geru darbu. ‘ /

FRANK ČlVIS
75 JohnOoh Ave., Brooklyn, N. Y.

B PADANGES KALBĖJO 
PRIEŠ VERGIJA

Eidami į darbą trečiadienio 
rytą, jeigu bus giedra, maty
sime padangėse išrašomą 
prezidentui Trumanui prašy
mą: “Veto the Taft Bill!”

Tačiau šauksmas “iš dan
gaus” savaime to biliaus ne
atmes. Tai tik priminimas, 
kad visi darbo žmonės privalo 
vieningai ir energingai veikti. 
Organizacijos ir atskiri asme
nys privalo prašyti preziden
to atmesti Taft’o, ir Hartley 
bilius. Taipgi privalome pa
raginti savo kongresmanus ir 
senatorius , darbuotis, kad ir 
jie prezidentą tame padrąsin
tų ir paremtų.

Brooklynietė Mrs. Magee 
susilaukė trečios poros dvynu
ku, v

-0

ifirukymą.
Mūsų drabužių 
pundeliai. Nuo 
$11.47 ir daugiau

— ........... ■'............‘ . --------

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOttLYNK

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE \ » X
I •

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT &BAR

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

/ PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. .

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

- Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kainom.

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

> Branzalietai it Špilkos.
Taipgi Links ir Pendants

_______ :_________ _______________ u ■ .■ .... . ...........

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

. ,----- -—,—.------- ------------ -j--------—
Compaktai, Perlai, odos dirbiniai paauksuoti džiuleriai ir
daugybė kitokių daiktų’ir daiktelių. Nužemintom Kainom.

. Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kaimą Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
,*■ \ ' T .

, K . Jeweler
' ' 7 , j

, 701 Grand St, arti Graham Ave., Brooklyn

—• » A • < 3

J o pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily), Ketvirt., Birž. 5,

Dariaus-Girėno fondui 
Piknikas Šeštadieni

✓ .
Dariaus-Girėno Fondo nau

dai piknikas, rengiamas to 
komiteto, įvyks šio šeštadienio 
popietį, ir vakarą, birželio 7- 
tą, Dexter Parke, Woodha- 
vene.
. Visų organizacijų kuopoms, 
draugijoms ir kliubams yra 
atsiųsti tikietai. Klauskite sa
vo valdybose, savo organiza
cijų patalpose. Kaina 60 c.

Tam paminėti rengiamas 
įdomus vakaras šį ketvirtadie
nį, birželio 5-tą, Webster Ma
nor (salėje), 119 E. 11th St., 
New Yorke. Grupė marksizmo 
žinovų aiškins to mokslo ir lite
ratūros reikšmę pasaulio pa
žangai. Rengia komunistų par
tijos švietimo ir literatūros 
skyrius.

1

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

MMI




