
M

*Oį&

f >

l

LLD Garbės Kuopos. • 
Ginklai ar Maistas.
Misijos Turkijoj. 
Bulvės Pabrango. 
Varžo Demokratiją.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Jau turime 101 Lietuvių 
Literatūros Draugijos garbės 
kuopą, tai yra, kuopas, kurios 
pasimokėjo už tiek pat, arba 
daugiau narių, kaip jos turė
jo 1946 metais. Pastaruoju 
laiku į garbės kuopų surašą 
įstojo: ,

5 kp., Newark, sekr. — V. 
Kasparas; 9 kuopa, Norwood, 
sekr. — L. Trakimavičius; 26 
kp., Collinsville, sekr. — M. 
Girdžiuvienė; 34 kp., Kum- 
ford, sekr. — S. Puidokas; 
55 kp., Ridgewood ,sekr. P. 
Babarskis; 58 kp., St. Louis, 
sekr.—J. Skerstonas; 83 kp., 
Muskegon, sekr. — A. Mali
šauskas; 85 kp., Haverhill, 
sekr.—A. Račkauskienė; 149 
kp., Philadelphia, sekr. — J. 
Butvilas; 167 kp., Sheboygan, 
sekr.—K. Yutis; 190 kp., Cle
veland, sekr. — P. Nemura, ir 
236 kp., Washington, sekr.— 
M. Yanavičienė.

Mūsų Draugijos Konstitu
cija reikalauja, kad visi nariai 
duokles pasimokėtų iki 1 d. 
liėpos. Kuopų valdybų par
eiga matyti tuos narius, ku
rie dar skolingi, išrinkti duo
kles ir prisiųsti į centrą.

Į garbės kbopas bus pri- 
skaitoma tik tos kuopos, ku
rios susimokės iki Konstituci
joj nužymėto laiko. Kurios 
\o nepadarys, tai vėliau, nors 
ir daugiau narių turės, kaip 
turėjo 1946 metais, bet J 
garbės surašą nepateks.

;---------- į
Europoj stoka maisto. Iš 

Londono praneša, kad padėtis 
daug pagerėtų, jeigu belgai, 
italai, lenkai, vokiečiai,, šve-r 
dai ir austrai daugiau turėtų 
žvejojimo priemonių. Jie ga
lėtų ant 600,000 tonų žuvų į 
metus daugiau pagauti, kaip 
dabar. Bet neturi priemo
nių. ir pinigų jų pirkimui .

. Kaip matome, tai ir čia Mr. 
Trumano “doktrina’.’ nevei
kia, nes' pagal ją siunčiami 
karo laivai, ginklai, parakas 
ir dinamitas, o ne įrankiai ko-, 
vai prieš badą. Mr. Wallace 
labai teisingas, kada jis rei-i 
kalauja siųsti į Europą plū
gus vietoj tanky.

Turkiją pribuvo ameriki- 
karo specialistai, jų tar- 

E. , Hermann,
niai 
pe admirolas 
generolas L. E. Oliver ir kiti. 
Jie eina ir važiuoja visur, kur 
tik nori, kaip tikri tos šalies 
bosai.

Bet turkų spaudai apie tai 
nieko ųerašo, nes žino, kad 
liaudis tokį svetimos valstybės 
mįlitaristų gaspadoriavimą 
priimtų, kaipo šalies nepri
klausomybės netekimą.

Turkijoj liaudis labai nu
sistačiusi prieš kitų šalių 
“karo misijas,” nes pirm 1914 
metų ten viešpatavo kaizerio 
karo misijos, kurios Turkiją į 
karą įvėlė ir pagimdė daug 

•vargo.

Kaip čia neseniai vertė bul
ves krūvomis į pakalnes, nes 
jų buvo “perdaug.” Nors ir 
tai atrodė labai neteisingai, 
kada mūsų viršininkai “gel
bėja” pasaulį siųsdami karo 
ginklus ,o bulvės verčia sunai
kinimui, kada jas maloniai 
priimtų Graikijos ir kitų ša
lių žmonės.

Bet svarbu tas, kad čia tik 
buvo “perdaug” bulvių, o jau 
su pabaiga gegužės ant 
kainą pakėlė 27^ .

iu

labai. Generolui Marshall 
nepatiko, kad kongrese ir se
nate užtruko Trumano pasiū
lymas Nuteikti $400,000,000 
Graikijai ir Turkijai “sulaiky
ti komunizmą.”

Gen. Marshall dabar siūlo, 
kad kongresas nusitartų pa-
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Baltimorės Miesto 
Taryba Reikalauja 
Atmest Tafto Bilių
15,000 Moinierhj Streikuoja prieš Vergijos Bilių; Wm 
Z Foster Sako, Trumanas Turi Kovot prieš Tą Bilių

Baltimore, Md. — Balti- 
morės miesto taryba 14 bal
sų prieš 7 priėmė rezoliuci
ją, kuri ragina prezidentą 
Trumaną atmest prieš-dar- 
bininkišką Tafto-Hartley’o 
bilių. Rezoliucija taipgi 
šaukia Mary lando valstijos 
kongresmanus ir senato
rius Washingtone paremti 
to biliaus atmetimą, jeigu 
prezidentas jį atmes.

Darbo Federacijos ir CIO 
unijos, Geležinkeliečių Bro
lijos ir įvairios pažahgūnų 
organizacijos šį ketvirta
dienį rengia masinį protes
to susirinkimą Memorial 
aikštėje prieš Tafto-Hkrt-

ley’o vergijos bilių. Tarp 
tų organizacijų yra Prog
resyviai Amerikos Piliečiai, 
Advokatų Gildija, Ameri
konų Demokratinio Veiki
mo draugija, negrų orga
nizacijos ir kt.

Fredericktown, Pa. — 
Auga eilinių mainierių 
streikas pietiniai-vakarinė- 
je Pennsylvanijoje prieš 
Tafto-Hartley’o nevidojiiš- 
ką bilių, kuris mojasi su
naikinti darbo unijas. Jau 
trečiadienį streikavo dau
giau kaip 15,000 mainierių, 
uždarydami 26 angliaka- 
syklas tarp Pittsburgho ir 
West Virginijos rubežiaus.

AMERIKA PROTESTUOJA 
SOVIEAM DEL VENGRŲ 
PREMJERO PAKEITIMO

Washington,, biržei. 11.— 
Amerikos valstybės de- 
partmentas pasiuntė Sovie
tam protestą dėl to, kad, 
girdi, karinį Sovietų vy
riausybė’ Vengrijoj padėjus 
vengiu komunistams pava- 
ryt buvusįjį premjerą Fe- 
rencą Nagy (fašįstuojantį 
politikierių)' *

Darbiečią Kandidatas 
Vėl Tapo Išrinktas 
Minneapolio Majoru

Minneapolis, Minn. — 
Demokratų - farmerių-dar- 
bininkų kandidatas majo
ras H. H. Humphrey tapo iš
rinktas Minneapolio miesto 
majoru naujam terminui. 
Jis gavo 102,279 balsus 
prieš republikonų kandida
tą Fr. J. Collinsą, už kurį 
paduota 50,346 balsai. CIO 
unijos ir komunistai ypač 
stipriai rėmė Humphrey. 
Kompanijos išleido daug 
pinigų savo kandidatui Co- 
llinsui.

Miesto tarybon išrinkta 
penki darbininkų; refhiami 
kandidatai. Dąbar taryboje 
bus 13 pažangūrių ir 13 re
akcininkų, o iki , šiol pažan- 
gūnai turėjo vienu daugiau. 
Užtat į mokyklų kbrųisiją 
išrinkti abudu darbiečių 
remiami kandidatai.

Washington, -j- Amerika 
statosi 100 didžiausių bom- 
banešių B-36. Toks bomba- 
nešis galė^ skrist 10,000 
mylių vienu pradėjimu ir 
nešt 5 tonus bombų.

vesti prezidentui visą' galią, 
kad ateityj prezidentas be 
kongreso ir senato galėtų 
patsai vienas duoti kitoms ša
lims tokią militarinę pagalbą, 
kokios tų šalių valdonai pra
šys, arba Wall Stryto viešpa
čiai atras reikalingą.

Jeigu kongresas priims ir šį 
pasiūlymą, tai reikš, kad dar 
daugiau bus paneigtos demo
kratijos teisės.

EISLER PER 5 MINUTES 
TAPO NI KAI. IINTAS '
FAŠIZMO PRIEŠUI EISLERIUI GRESIA METAI
kalėjimo/'Girdi, už “kongreso paniekinimą”

Amerikos Valstybės
Departmental Rėmęs
Vengrų Dešiniuosius

New York. — Amerikos 
Komunistų Partijos pirmi
ninkas pareiškė, jog prez. 
Trumanas turi ne gležnai, 
tik dėl ceremonijos atmesti 
Tafto- Hartley’o bilių. Kal
bėdamas per radiją, Foste- 
ris pareiškė, kad preziden
tas turi veikti, mobiližuoti 
demokratus . senatoriusJr 
kongresmanus, kad jie 
remtų to biliaus atmetimą, 
kuomet Trumanas jį atmes
tų. Fosteris atkreipė dėme
sį, kad nors republikonai 
sumanė tą pavojingą bilių, 
bet dauguma demokratų 
kongresmanų ir senatorių 
taipgi už jį balsavo.

Jeigu Tafto-Hartley’o bi- 
liuš ii; taptų įstatymu; “jis 
nesulaikytų streikų, — sa
kė Fosteris. — Toks įstaty
mas, priešingai, iššauktų 
dar daugiai! streikų ir«su
sidūrimų pramonėje.”

. / • 1
Washington} — Prisieku

sieji teisėjai federaliame 
apskrities teisme per 5 mi
nutes atrado kaltu vokietį 
komunistą; Gerhartą Eisle- 
rį dėl to, kad jis, girdi, 
“paniekino kongresą.” Eis
leris, esą, tuom nusidėjo, 
kad “atsisakė” liudyti kon
greso Neamerikinių Veiks
mu Komitetui.

Teisme Eisleris užginči
jo, kad jis atsisakys. Eisle
ris nurodė, jog jis pirm pri
siekime liudyti tam komite
tui reikalavo trijų minučių 
laiko pareikšti protestą 
prieš neteisėtą jo areštavi
mą. Neamerikinis komite
tas nedavė jąm tų minučių; 
tuomet Eisleris jau. nepri
siekė liudyti.

Teismo pirmininkas, , tei
sėjas Alexander Holtzęff 
aiškino džiūveį, kad niekas 
negali statyti jokių savo 
reikalavimų pirm prisiekos 
Neamerikiniam Komitetui. 
Eisleris, žymus kovotojas 
prieš. hitlerizmą, būtų pro
testavęs, kad jis kreivai bu
vo areštuotas, girdi, kaip 
“pavojingąs,. .priešiškas sve-

timšališ.” Tos progos jam 
nedavė Neamerikinių Veik
smų Komitetas.

Teisėjas ’ Holtzoff sakė 
paskirsiąs Eisleriui bausmę 
birželio 27 d. Už tariamą 
“kongreso pan iekinimą” 
Eisleris galėtų būti nubaus
tas vienais metais kalėjimo 
ir $1,000.

Tuo tarpu Eisleris, pabė
gėlis nuo Hitlerio persekio
jimų, dar bus laikomas po 
$20,000 užstato.

Pilietinių Teisių organi
zacija, Eislerio gynėja, 
duos apeliaciją aukštes
niam teismui. Apeliacija 
bus paremta tuom, kad tei
sėjas Holtzoff buvo vienpu
siškas. Jis davė džiūrei pa
tvarkymus, kad Eisleris tur 
ri būti pripažintas kaltu. 
Holtzoff sykiu elgėsi kaip 
prokuroras - kaltintojas ir 
kaip teisėjas.

'Eisleris šaukiamas ir į 
kitą to paties teisėjo Holtz- 
offo teismą birž. 18 d. Tada 
Eisleris bus kaltinamas už 
netikrus atsakymus aplika
cijoj dėl leidimo jam išvyk; 
ti.iš Jungtinių Valstijų.

Rasta Laiškas, Kur Buvęs Aukštas Amerikos Valdininkas 
Žadėjo Paramą F. Nagini, Buvusim Vengrijos Premjeru

TRUMANAS GYRĖ 
KANADA

Ottawa, Canada. —Prez. 
Trumanas kalbėjo Kanados 
seime; gyrė kanadiečių de
mokratiją, jų gabumus ir 
didžiulę prekybą su Jung
tinėmis Valstijomis. Kartu 
jis kalbėjo apie bendrą vi
so amerikinio žemyno gy- 
mimą. Seimas dažnai plojo, 
sveikindamas Trumano pa
reiškimus. , 1

• .■ .......... t   

JAUNUOLIS, NUŽUDĘS 4, 
PRIPAŽINTAS PAMIŠĖLIU

Lapeer, Mich. — Protli- 
gių gydytojų komisija pri
pažino pamišėliu Oliverį 
Terpeningą, 16 metų. Jis 
miške nušovė tris jaunas 
farmerio Smitho, dukteris 
ir vieną sūnų? žmogžudis 
sakė norėjęs patirti, kaip 
jausis žudydamas.

—, United Press 
jog komunistai 

Prestice kaime, Čechoslova- 
kijoj, įsteigė Jungtinių Val
stijų Draugų organizaciją.

Praga. 
praneša,'

ORAS.—Bus šilta, ... ■ , 1 • • '

Naiijasis Vengrijos Premjeras 
Paskelbė Ūkinius ir Politinius 
Savo Valdžios Siekimus

Budapest. —- Naujasis 
Vengrijos premjeras Lajos 
Dinnyes, kalbėdamas .sei
me, išdėstė savo valdžios 
planus, būtent:

Bus perimti į valstybės 
nuosavybę didieji bankai ir 
rimtai aptaksuoti turtai, 
kurie siekia virš 7,000 dole
rių, bet nebus naikinama 
privati nuosavybė. Valdžia 
gamina planą naujam rin
kimų įstatymui, kuris atims 
teisę balsuoti bent pusei 
mil.iono fašistuojančių ele
mentų. — Vengrijoj iki šiol 
buvo 5 milionai teisėtų bal-

suoto jų.
“Mes norime glaudžiau

sio bendradarbiavimo su 
Jungt. Valstijomis ir Ang
lija,— pareiškė Dinnyes, 
— o ypač su Sovietų Są
junga.” Rusija yra pada
rius draugiškumo žingsnių 
Vengrijai, sakė jis.

Premjeras Dinnyes už
ginčijo pasakojimus, būk 
komunistai nu vertę 'buvu
sio premjero. Ferenco Na
gy’o ministrų kabinetą. Jis 
nurodė, jog kabinetas lieka
si tas pats, apart poros jo 
nariiį pakeitimo.

Budapest. — Josef Rėvai, 
komunistas Vengrijos sei
mo narys, rašo spaudoje, 
kad Amerikos valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas 
Dean Achesonas jau sausio 
mėnesį šiemet žadėjo Ame
rikos paramą buvusiam 
Vengrijos premjerui Fe- 
rencui Nagy’ui. Nagv pas
kutiniu laiku buvo įkaitin
tas už tai, kad jis su sėb
rais slaptai planavo nu
verst demokratinę - sudėti
nę Vengrijos respublikos 
valdžią ’ir įsteigt fašistinę 
diktatūrą. Išvažiavęs į 
Šveicariją, Nagy todėl ne
grįždamas namo rezignavo 
iš premjero vietos.

Dean Achesonas neseniai 
pasitraukė iš Amerikos 
valdžios. Vengriu vyriausy
bė dabar atrado Achesono 
laišką su prižadais Feren- 
c’ui Nagy’ui.

Dar už kelių mėnesių 
pirm “Trumano mokymo” 
paskelbimą, Nagy savo laiš
ke Achesonui rašė apie tą 
Truųiaųo ’ , ^politiką prieš 
“Raudonuosite” visur. Na^ 
gy tame laišką’ iš anksto 
prašė Ameriką pavartoti 
Trumano mokymą prieš ko
munistus ir jų rėmėjus 
Vengrijoje, kaip rašo Josef 
Rėvai. O Amerikos valsty
bės departmento nario A- 
chesono laiškas užtikrinęs 
tokią paramą Nagy’ui ir jo 
bendrams.

Rėvai taipgi tvirtina, 
kad buvęs premjero Nagy’o

atstovas Washingtone, Ala- 
claras Szegedi-Maszak at
siuntė slaptą laišką Nagy’
ui apie artimus ryšius tarp i 
Nagy’o ir Jungtinių Valsti
jų užsieninės politikos.
AMERIKA UŽGINČIJA

Washington.— Amerikos 
valstybės departmento at
stovai pareiškė, kad šios 
šalies vyriausybė nieko 
benčfra neturėjo su jokiu 
sąmokslu nuvertimui Ven
grijos1 valdžios (susidaran
čios iš trijų partijų—Smul
kiųjų žemės-Savininkų, so
cialistų ir komunistų). .

F- ■ I

Nužudęs Tris Moteris, TardoK
Pasidavė Policijai

Fort Wayne, Ind; —Pasi
davė policijai R. Lobaugh 
ir prisipažino, kad nužudė 
dvi moteris ir vieną mergi
ną. dėl to, kad “labai geidė 
žudyti.” Bet pirm nužudy
mo jis dvi išžagino. Nese
niai jis apsivedė.

Greit Būsiąs Panaikintas 
Cukraus Racionavimas

I 
. M ■.»

Washington. — Kongre
so bankinis komitetas už- 
gyrė sumanymą tuojau pa
naikint cukraus racionavi- 
mą naminiam vartojimui. 
Suprantama, jog kongresas 
priims šį sumanymą. Sako
ma, kad dėl to pabrangs 
cukrus 3 centais svarui.

upes
Mississippi 

pętvinisųišvijo^ 12$00 
ių išimamų;

PASAKOJA APIE 
TALKA PARTIZANAM

ą kaip Savo 
legintoją

Milwaukee,.Wis. — Aps
krities prokuroras Alvin 
Kunde kvočia Calvary pre- 
sbyteųionų bažnyčios kuni
gą Johną Lewisą, kuris. įta
riamas, kad padegęs savo 
bažnyčią. Gaisras padarė 
$150,000 žalos. .

Lake Success, N. Y. — 
Mark Ethridge, ameriko
nas Balkanų tyrinėjimo ko
misijos narys, pasakojo, 
kad Jugoslavija, Bulgarija 
ir Albanija, girdi, remia 
Graikijos partizanų kovą 
prieš monarchists. Jis 
taipgi įtarė Sovietus, kad 
jie vadovausią Balkanų 
valstybių sąjungos įkūri
mui. ' ‘

CHIANGAS PROTESTUOJA 
SOVIETAM DEL MONGOLŲ 
ĮSIVERŽIMO CHINIJON

Nanking, birž. 11. —Chi- 
ang<* Kai-shekoA Chinijos 
valdžia pasiuntė protestus 
Išlaukinės Mongolijos Res
publikai ir Sovietams del 
to, kad mongolai įsiveržt i 
Chininą. Chiangas pąsako- 
jo, būk 4 lėktuvai su 
tiniais ženklais” puolę 
tautininkus.

Bulgarijos Atstovybė 
Užginčija Pasaką apie 
Balkanų Šalių Sąjungą

-■ i’,
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Gaudo Jankius Pabėgusius 
Iš Kalėjimo Vokietijoj

Heidelberg, Vokietija. — 
Iš karinio kalėjimo < ištrūko 
8 kareiviai. Du tapo suim
ti, o 6 kiti pasigrobė pulki
ninko automobilį ir 
pleškėjo savais keliais, 
sais garais dumdami, 
automobiliu sulaužė ir 
tvarą skersai kelio.

nu-
Vi-

• •Jie 
už-

Kiekvienam tūkstančiui 
amerikonų : pernai gimė a- 
piė 25 kūdikiai.

IMS NAGAN PROSTITUTES 
UŽ TAKSŲ NEMOKĖJIMĄ

Washington. — Valdžios 
agentai gaudys prostitutes, 
kurios taksų nemoka. Iždo 
departmento atstovas sakė, 
jos labai daug pelnė, ypač 
miestuose arti kareivių ' ir 
jūreivių stovyklų. Valdi
ninkai taip pat bandys iš
rinkt taksus iš tūkstančių 
“puškarinių” verteivių.

Washington. — Politinė 
Bulgarijos, p a s i un|inybe' 
Washingtone atmete ko
mercinės spaudos praneši
mus, būk Bulgarijos prem
jeras Georgas Dimitrovas 
lankėsi Jugoslavijos sosti
nėje Belgrade ir tarėsi su 
jugoslavų premjeru , Tito 
apie sudarymą Balkanų 
valstybių sąjungos. “Visas 
tas pranešimas yra klasta 
ir išmislas, kuris siekia iš
šaukti blogas nuožiūras J 
prieš mūsų šalį,” pareiškė 
bulgarų pasiuntinybė. (Di- 
mitrovas sakė franęūzų 
laikraštininkams: “M e s
norime išvengti pilietinio 
karo, ir*mes neleisime, kad 
Bulgarijoj atsitiktų tokie į- 
vykiai, kaip Graikijoj.”)

Trenton, N. J. — Wash- 
ingtono valdžia paskyrė
$27,000,000 įsteigt Trento- 
ne laboratoriją tobulini 
švirkščiamuosius (jet) ka
rinius lėktuvus.

IŠGELBĖJO NEGRĄ jau 
SU KILPA ANT KAKLO

SHAW PATARIA 
WALLACE’4 Į 
PREZIDENTUS

% *

London. • 
anglų rašytojas > George 
Berriard Shaw, atsakyda
mas į reporterių klausimą, 
patarė amerikonams 1948 
m; išrinkti'prezidentu Hen
ry A. Wallace’ą.

Garsiausias

Hurtsboro, Ala. — Bal
tieji linčininkai jau buvo 
uždėję kilpą ant kaklo neg
rui Džimiui Harrisui. Bet 
šio miesto majorasHugh 
Vann su trimis savo rašti- * 
ninkais tuo tarpu atskubė
jo ir išgelbėjo negrą. Liti- ’3 
čiftinkai sakė, kad tas neg
ras mėginęs išžagint vieną 
baltą moteriškę. ? / įS
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Argumentai Už ir Prieš
Visuotino militarinio lavinimo programa, siūloma 

Kongresui priimti, susilaukė plačių diskusiją. Progra
mos šalininkai prįsimygę tvirtina, kad verstinas milita- 
rinis lavinimas pataisytų mūsų jaunuosius vyrus. 'Jie', 
.sako, išmoktų disciplinos, savistovumo, pasitikėjimo, 
bendradarbiavimo ir pagaliau fiziniai taptų stipresniais 
ir sveikesniais.,

Militarinio lavinimo įvedimo siūlytojai visiškai už
tyli militarinę prasmę. Jie nekalba apie viso Amerikos 
gyvenimo sumilitarizavimą, militarizmo dvasios ūžviėš- 
patavimą, apsiginklavimo padidėjimą ir militarizmo 
naštos užgulimą ant visų Amerikos žmonių.

Militarizmo gi priešai niekur nemato ir neranda jo
kių verstino militarinio lavinimo dorovių. Toje visoje 
programoje jie mato tiktai nelaimę ir pavojų — pavojų 
Amerikos žmonėms, pavojų pasaūlihei taikai.

Gal geriausiai mįitarizmo oponentų poziciją sufor
mulavo Henry Wallace, kuomet jis pasakė:

“Kariškiausias pasiūlymas, kurį Jungtinių Valstijų 
valdžia padarė taikos metu, yra verstinas jnilitarihis la
vinimas aštuoniolikos metų jaunuolių, kuris kaštuotų a- 
pie du bilijonu dolerių per metus. Aš smerkiu Šį pasiū
lymą, kaipo žingsnį į militarinio didžiojo biznio diktatū
rą. Jeigu mūsų tikslas yra niilitarinis šaūgumas, tai 
už tuos pinigus mes galime daug daūgiau saugumo lai- 
inėti kitais būdais. Jeigu mūsų tikslas yra mūsų Šalies 
jaunimo sumilitarizavimas, tai prieš verstiną militarinį 
lavinimą turi sukilti Amerikos motinos ir bažnyčios, 
kaipo prieš' patį velnią.”

Amerikos motinos, suprantama, priešingos įvedimui 
verstino militarinio lavinimo, bet iš bažnyčių daug ko 
tikėtis negalima. Kunigija, yjpač katalikiškoji, beveik 
visuomet šoka pagal tą muziką, kurią patiekia valdan
čiosios klasės ir partijos. . ?> \ : .

Gaila, kad ir šiųomi klausimu Amefikbs liberalai 
nesdsikalbd vieni šu kįtąis. Wallalce ir jo vadovauja
mi liberalai aiškiai ir atvirai išeina, prieš Aniėrikbs su
militarizavimą, tuo tarpu “liberalai” iš taip vadinamų 
Americans For Democratic Action šimtu procentų 
mia visą prezidento Trumano užsieninę politiką, kil

re- 
rion 

įeina ir ši jo verstino miltarinio lavinimo programa. Tos 
krypties dienraštis “The' New, York Pūst” net smelkia 
Kongresą, kad jis atidėlioja Trumanb pasiūlyto svars
tymą, ‘Jau sėniai, girdi, reikėjo tą pasiūlymą priimti. Ši
tie “liberalai” atvirai sako, kad verstinas jaunų vyrų jhi- 
litarinis apmokymas reikalihgas Jirisirengimtii prie ka
ro su Tarybų Sąjtmga ir hiekam kitam. O jie už. tokį 
TOPkstoja ir agituoja! ........ - . i .

Bet kas liečią Amerikos žmonių daugumą, jeigu 
jų būtų atsiklausta Referendumu, aišku, jie pąsisąkytų 
prieš įvedimą verstino militarinio lavinimo. ‘Dahguma 
žmonių priešingi militarizmui ir naujam karui. Jie trokš
ta pastovios taikės ir ramybes.

•Vėl Chuįrchillo Padiktuota Amerikai Politika 
Churchillas padiktavo mūsų vyriausybei “get tough 

with Russia” politiką. ’ Churchillas patarė foūsų val
džiai skubintis su ekonomine ir milif arine pagalba Tur
kijai ir Graikijai. Tai buvo Chųrchillo politika visur 
skelbti karą komunizmui ir apginkluoti visus kraštus, 
kurie sutinka klausyti mūsų dįktavimo. . ..

Jau seniai tas pats Chūrchill gieda apie Jungtines 
Europos Valstybes Anglijos ir Francūzijos vadovybė
je, kaipo “užtvarą prieš komunizmą ir Tarybų Sąjun
gą,” Dabar ūž šį Churchjįlo planą pasisakė ir mūsų val
stybės Sekretoriui gen. Marshall. O tai reiškia, kad už 
jšitą planą stoja visa mūsų šalies vyriausybė. Europos 
Jungtinės Valstybės esantį vienintelė Europos ir viso 
pasaulio viltis ekonominiai prisikelti iš karo griuvėsių’ir 
apsisaugoti nuo komunizmo.

SocialistųKonferencija
Šveicarijos mieste Žūriche įvyko tarptautinė socia

listų RpnfėRępci j a. joję ddlyvdyo atstovai iŠ devynidlikos 
^alių. konferėhėija išrinko komisiją studijavimu j atgai
vinimo Antrojo ’Internacionalo. Kitai konferencijai ko
misija patieks raportą ir rekoihend'acijas.

Ši konferencija aiškiai parodė socialistų kempėje'pa- 
sidalinim^r į kairiuosius .ir dėšihiuošiUs. 'Lenkijos ir Bal
kanų šalių Socialistų atstovai atvirai kalbėjo apie bend
radarbiavimą su komunistais, tuo tai^pu anglai ir jų ša- 
lirfinkai reikalavo heperfnaldaujamos kovos komunizmui.

Dešinieji negalėjo sundryti daugumos. Tai buvo aiš
ku, kai dtėjo svarštymks priėmimo Vokietijos socialde
mokratų delegacijos. 'Dešinieji siūlė,, kąŪ vokiečiai būtų 
priimti konferencijon pilnomis, lygioinis teisėmis. Ta
čiau tam pasipriešino kdlyysis sparnas ir konferencija 
pasitenkino tik pasiklausymu'vokiečių lyddrio Sčhunia- 
cherio'tirados prieš komunistus, bet nepriėmė konferen- 
('ijon lygiateišiais nariais. Ypatingai anglai, socialistai 
kovojo už vokiečių menševikų priėmimą, bet 'p^siprieša- 
no Lenkijos, Vengrijos, Rhmunijos, ir kitų kelių šalių 
socialistų atstovai.

. "Maikio Tėv^s”
, . Rašo K. DaugiMas

t -k "II f t k

Beskaitydamas K. Mark
so ir kitų jo pasekėjų raš
tus, aš buvau įsifikinęs, ‘kad 
pasaulyje nėra nieko' am
žino, kad viskas keičiasi— 
viskas progresuoja. Vienok 
perskaitęs kelis numerius 
Bostono “Keleivio” pradedi 
manyti, kad gal Marksas' 
šiuo klausiniu padarė klai-

“Keleiyio” jau nebuvau 
skaitęs apie 25 metus ir 
tuomet man rodėsi, kad ir 
šis laikraštis, ’ nors: ir pama
žu, vis tik progresuoją, kad 
“tėvas” savo pasikalbėji
muose su Maikiu. savo “te
gul bus pūgarbintas^ už
ima ne daūgiau dviejų spal-

• Dabar įsitikinau, , kad ne 
tik. Maikis pradėjo kalbėti 
tėvo liežuviu, bet kad tėvo 
'^filosofija” iš dviejų špaltų 
išsiplėtė visame laikrašty-

Štai ^pavyzdys. Imu to 
laikraščio pernai metų 34 
numerį ir skaitau . “Laišką 
iš Europos”. Kaip jūs ma
note, iš kokios Europos tas 
laiškas parašytas? Nors 
Lietuva taip pat randasi 
'Europoje, bet tas, atsipra
šant progresyvus laikraš
tis, vietoje , susirišus , su 
prbgrėsyVidis Lietuvos ko
respondentais ir gaunant 
žinias -apie Lietuvą tiesiog 
iš Lietuvos, naudojasi ži
niomis apie Lietuvą iš. ko
kios tai “EūrOpos.”

Visi skaitantieji laikraš
čius Amerikos lietuviai jau 
senidi žino, 'kad tuos “laiš
kus iš Eūropos” rašo pabė
gę iš Lįetuvos reakcionie
riai — darbo žmonių engė
jai, kuriuos Lietuvos žmo
nės nusikratė nuo savo 
sprando ir kurie u£ tą Lie
tuvos žmonių “prasižengi
mą” pasirengę ir Lietuvos 
darbo žmones ir pačią Lie* 
tuvą šaukšte vandens priJ 
girdyti — tai Lietuvos bal
tagvardiečiai. Jeigu jūs at
simenate 1917 - 1920 metus 
ir net kur kas vėliau, tai 
tokiais “raštais apią Rusi
ją 'ir jos gyvenimą” buvo 
užpildomi visi Amerikos 
laikraščiai, leidžiami ne tik 
rhsų kalba, bet Visomis kal
bomis. Tuos “raštus iš visų 
Europų” rašė tuomet rusai 
baltagvardiečiai ir spaus- 
dirio juos visi tie laikraš
čiai, kurie nekenčia prole
tarų revoliucijos, kuriems 
caro valdžios priespaUda 
buvo ddug malonesnė, negu 
darbininkų išvadavimas iš 
tos priespaudos.

Kad “Keleivio” korespon- 
dęritai iš Europos yra tokie 
pat baltagvardiečiai, tik 
šiuo kartu h,e rusai, o lie
tuviškieji baltagvardiečiai, 
galima spręsti ir iš to pa
ties laiško turinio. Tame

nėsąinbųių, sakoma, kad$ 
“nuo 1940 metų”, tai yra 
nuo to laiko, kuomet Įjetur 
vos liaudis pienių kartą sa
vo gyvėniine gavo progų 
laisvai pravesti į Liaudies 
Seimą rinkimus, demons
travo savo sųšipratimą ir, į 
savo ’parlamentą ’pasiuntė 
tikruosius savo reikalų gy
nėjus ir šie' liaudies, atsto
vai vykdydami savo rinkė
jų valią nusavino Lietuvos 

‘ponus ir visus šalies turtus 
atidavė jiems, kurie juos 
savo darbu sutvėrė, tai: 
“Lietuvos darbo žmonių 

Į gerbūvis, buvęs gerbūvis, 
bent dešipiČia kartų staiga 
nusmuko.” , * ,

Apie kokius Lietuvos 
žmones Čia eina kalba ir ku-' 
riuos savo skaityto jūs “Ke
leivio” redakcija ’stėrigiasi 
šiomis pasakomis įtikinti,

» • to. . .■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Mi
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Kas Ką Rašo ir Sako

as 
čia

kUd Lfętuvbje dabar nu
smuko Senbuvis tų bežemių 
ir mažažemių, kurie nub- 
valstybės gavo desetkųs 
tūkštančių ha žemės', ar tų 
tūkstančių miestų amžinų
jų bedarbių, kurie iš karto 
buvo dprūpinti darbu ir 
normaliu, žmonišku gyveni
mu Jeigu jūs kalbate apie 
šituos Lietuvos žmones, (o 
jie sudaro šalies gyventojų 
daugumą), tai labai klysta
te. Šių žmonių gerbūvis da
bar ne tik nenusmuko, o at
virkščiai, ir jūsų skaitytojai, 
gaudami iš Lietuvos nuo 
savo giminių ir pažįstamų 
laiškus, greitai įsitikins, 
kad jūs meluojate ir supras 
to melo priežastis.

Gal būt mhsmuko jūsų iš 
Europos korespondentų” 
gerbūvis. Kiek kartų tas 
gerbūvis" nusmuko, — de
šimtį ar dar daugiau, 
nesiginčysiu. Vienok 
jdū nieko nepadarysi.

Skaitykime dabar toliau 
apie ką Maikio tėvas “filo
sofuoja”:

“Vietoje tautinės kultū
ros, gimtoje kalboje, .sieki
mo- apsišvietime, buvo 
brukte brukama kitos, 
mums svetimos taiitos ribo
ta, suprastinta kultūra... 
Kultūros lygis staiga pra
dėjo kristi, geri papročiai 
nykti.” • • •

jeigu “gerais papročiais” 
čia vadinama “Metropolio”, 

‘“Versalio”, “Trijų Milžinų” 
ir kitų kafe šantanų Kaune 
lankymas, tai tie '“geri, pa
pročiai” ištiė'sų pradėjo 
staiga nykti,; nes tokių į- 
staigų pas mus nėra ir dau
guma tų įstaigų lankytojų, 
atsisakę dirbti naudingą 
kraštūi ddraįj priversti bu
vo atsisakysi ir nuo tų “ge
rų papročių.” Vienok milžk 
niška Lietuvos 'žmonių di
džiuma apib tuos “gerus pa
pročius” het supratimo' ne
turėjo. (

O 'kai dėl kultūros, tai 
man rodosi, kad tas “Kelei
vio” bendradarbis apie kul
tūrą labai m'ažąi tėhusim^- 
no. *štai keli skaičiai iš 
daugelio kitų kiekio, ro
dantieji kaip “nusmuko” 
kultūra Tarybų Lietuvoje:'

1939 metais Lietuvoje bu
vo 2715 pradžios mokyki^, 
b dabar jų turime 306G. 
1939 metais Lietuvoje bhvo 
96 progimnąŽijOs ir gimna
zijos, o ddbar ‘i’U tUrihie 
303. Studentų 'Lietuvoje da
bar 16.000 — du su viršum 
kartų daugiau negu smeto
ninėje Lietuvoje. 1939 me- 
taiš Lietuva ir Svajoti ne
galėjo apie Mokslų Akade
miją. Dabar ji turi Mokslų 
Akademiją sū 12 institutų.

“Nusmukimas” kaip ma
tote baįsųs. Kultūra, švietir 
'mąs,Į kurie smetoninėje Lie
tuvoje buvo pasiturinčiųjų 
gyventojų sluoksnių privi
legija, tapo prieinama (mą- 
sėms, miesto-ir kaimo dar
bo žmonėms. Ar ne dėl to
kio “hūsmukimb” sielojasi 
“Keleivis”? '

Kai dėl “svetimos tautos” 
kultūros, tūi su Zoologiniais 
nacionalistais* iš “Keleivio” 
bendrai neįmanoma kalbėti. 
Jiems kitų tautų .dvasinės 
vertybės t atrodo Kaip pavo
jingos lietuvių tautai, arti
mas kultūrinis bendravi
mas su kitomis tdutomis —- 
rodosi jiems svėtimu tauti
nei kultūrai. Jiėins Gorkis, 
Tolstojus — “sūprastinta, 
ribotą” kultūra. Ar nenūsa- 
ko toks “Keleivio” žūrna- 
listpalaikio “nusistatymą” 

protias suprastintas; ir' ribo
tas?*- '

rbdihėti, kad įiethviams ne
reikia skaityti,' liėrpikia 

^studijuot savo JanOjiį,. Mai
ronį, Žemaitę ir Kudt^cą ir 
klt;, vien tik paskutinis 
dvūšibs nususėlis gali Tvir
kinti, kid šito jatl 'lietu- 
viems 'b finą1 i Užtenką; 
kad jų kultūrinis lygis šu- 
mažes^ jeigu jie SŪsipažins 
su tokiais literatūros milži
nais, kaip Puškinas, Ler- 
m p. n t b vąs, Majakovkis, 
Gorkis, TOlštojūs,' Gbgolis, 
Turgenevas, Š o J; bcHbvas, 
Rustaveli, Ševčenkų.

Laiminga mūsų tėvynė 
atsikračiusi panašių kultū
ros gynėjų. Dabartinė Ta
rybų Lietuva, nUsikrąčįūši 
ponų, kurie lieja krokodilo 
ašaras, kad negali jos įką
sti, auklėja naują kultūros 
kūrėjų kartą, tautinę savo 
forma, socialistinę savo tū
riniu. . • . . 0 ' ' ; J '

Kuomet žiiiogus rašo 'ne
sąmones klausimais> apie 
ką jis neturi supratimo, tai 
negerai, bet tai dar atleis
tinas dalykas, čia.daugiau 
kalta redakcija,, kuri turi 
tokius raštus talpinti, kad 
nežlugdytų savo, laikraščio 
autoriteto. Vienok tą raštą 
skaitant toliau, prieini prie 
išvados, kad tąs ^rašytojas 
meįuoja net kalbėdamas pa
čiu paprasčiausiu reikalu. 
Kad įsitikinti, skaitykime 
jo “kūrinį” toliau;

“Visuose g e r iausiuose 
mūsų miestų pastatuose^ — 
rašo jis, —; įsikūrė svetimi. 
Vieni jų tenai privačiai ap
sigyveno, .vietos gyventojus 
visai iš savo namų išgujo, 
arba juos “suglaudino”, Vie
nam gyventojui palikę ne
daugiau trijų-keturių kva
dratinių metrų gyvenamojo, 
ploto.” . /

Mums nelabai aišku, apie 
kokius “svetimuosius” cią 
iš viso kalbama. Matyti rą-į 

; sistus iš i ^Keleivio” igiiitina 
tasai faktas, kad į Tarybų 
Lietuvą iš broliškųjų ^ąry-j 
binių respublikų atvykštd 
darbuotojai, kurie, padeda 
atkurti mūsų fabrikus ir 
gamyklas, organizuoti ma- 
šinų-traktorių stotis, moks
lo įstaigas ir t.t.( Lietuvių 
tauta džiaugiasi tokia bro
liška pagalba. Kita vertus 
tokių darbuųtojų skaičius 
nežymus ir jokio gyvena
mojo ploto križio sudaryti 
negalėjo. Kas 4ęl “suglau
dinimo” tai jis įvyko dėl 
dviejų priežasčių ų pirma 
dėl karo sunaikinimų, kurių 
pasėkoje ’ ihiestuose ;suma
žėjo ‘gyveriamasis plotas, o 
antra dėl to, k^Ū mieštų 
gyventojų skaičius greit 
augo dėl pramonės augimo. 
'Užtenka nūrėdyti, kūd jau 
šįdnHiėn pramonih. darbi
ninkų SkničiUs 'Lietuvoje y- 

Kra dvigubai Ūidešhis negu 
įhietoiiihiąiš laikais. Tačiau 
'kalbėti apie tdi, kąd palie? 
karna žmogui tik *3-4 metrų 
gyvenamąjį ’plotą; tai ■ reiš
kia meluoti ir nerdusti. k.

Vilniaus mieste karo me
tu buvo sunaikinta apie 
40 nuošimčių viso gyvena
mojo 'ploto. Vilniaus atsta
tymo ddrbąį :^dr tik ^raHė-' 
ti ir vis' tik Vilniaus'' gyven
to jams gyvenamojo ploto 
norma nustatyta ne 3, ;o 9 
'kvadratiniai metrai. Jeigu 
prisiminti, kad į-gyvenamo
jo plotb normą neįskaitoma 
Virtuvė, išvietė ir. įvairūs 
saiidėliukai, ’ir kad kiek
vienai šeimai duodama dar 
'5 rhetrai virš normos, tai 
mes pamatysime, kad vidu
tinė, susidedanti iš 4 asme
nų šeima Vilniuje ^turi gy
venamojo, ploto "daugiau, 
negu daugelis :t6kių šeinių^ 

• jo tūri^ Amerikoje.
Užteks. Kuomet įsitikirii,

NEDARBAS, BET NORI 
PIGIŲ IMIGRANTŲ

* ' •

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo: . .

Kanadoje priskaitoma dar 
141,000, bedarbių. Nežiūrint 
to, Te ai kurie bėdavoja, kad 
reikia skubėt/ jgab*4nti Ka-; 
nadon daugiau imįgrantų.

Vienas parlamento narys- 
yra Ęųrdppje Įuo reikalu. 
Jis atsigabena f100 lenkų 
inėrginų darbui jo aūdihy-

Kąip man atrodo, taį in- 
dustrialistąi ieško pigių dar- 
biūinkų. Spaudoj pasirodė, 
kad atgabenti lenkų vetora- 

' naf $ Ande.rso. armijps bai- 
jsiai išnaudojąųiį ant* farmų.

Panašiai noriiha padary
ti ir Jungtinėse Valstijose!

t . ■ * <

IGNORUOJA
Iš ‘Paryžiaus skelbia, jog 

pręz« Trumano praeitą sa
vaitę padarytos “aštrios 
pastaboj” Tarybų Sąjungai 
dėl naujos‘padėties, Veng
ri joję> pasiliko beveik ne- 
pastębėtos ^Paryžiaus spau
doj. Tik-pora nežymių laik
raščių jomis susidomėjo ir 
prisidėjo prie Trumano, 
puldami Tąryblį Sąjungą.

Kitais žodžiais, net ir 
šių dienų Franci joję, ku
rios valdžioje nėra komu
nistų, visuomenė ne kaip 
žiūri į 'tuščius skandalus, 
keliamus prieš Tarybų Są
jungą dėl to, kam Vengri
jos žmones ima už pakar
pos deinokratijbs priešus!

FRANCUOS PROSTITU
TĖS Į angliją
/Žinių agentūra Ona skel

bią, jdg daug Paryžiaus 
■prostiĮtičių šiuo metu ban- 
dp jsigauti 'į Angliją. Fran- 
cijbje, riiatj prostitucija ta
po Šunelegalizuota — neva
lia legaliai moterims jparsi- 
davihėti.

Tuo būdu '‘prostitucijos 
trustas surado tokį skymą: 
suranda -anglų, kurie sutin
ka “ženįtis” šu frąncūzė- 
mis prostitutėmis. “Apsiže- 
nyję”, jie jas veža į London 
ną 'jtr kitus Anglijos miės- 
tus ir ten apgyvendina, o 
patys ir vęl grįžtą Franci- 

’ibn.ir ?iš nah j o “Žėnyjąsi.” 
Raketas, : matot, ■ yra. gan 
organižuotas/ Už kiekvieną 
tokį apšfŽęhyiimą, anglas 
g'ąūnūs pb$400.

* Apsigyvenūsios Anglijo
je, iranęūžės stoja į, savo 
biznį. Sakoma, daug tokių
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vis tebekėiiaiija po šalį kal
bėdamas Už taiką ir gerovę. 
Visur‘publika ‘perjpildo sales 
ir arenas. ‘Lbs Angeles CIO, 
AFL ir Gelžkeliėėfij Bfplijų 
vadai ' iškėlė reikalavimą 
Wallace’o 1948 metais. Pa
rodymui, ; jog jie nejudkauja, 
įkurta Wallace’© į prežideh- 

tus Klubas.

HSLpąiumio nusisiaLymą , , U^GKS. Kuomet l$ltlKmi, 
kad niekas kitas,^<o tik i jų kad Maiklo tėvui, 40 hietų

eigoje, pavyko “Kelevio” 
redaktorių patrauktr/savų- CL* _ J ' I •

eini 'prie išvados, 'kad toli
mesni rimti ,gihčai yra tik 

‘ bergždžias? iJaiko ‘leidimas.

gyvena puikiausiuose 
'apąrtmČhtubše, kurjuos te
gali larikyti “aukotosios

. draugijos” Vyrąi.
Pūva, sparčiai pūva'bur

žuazinė sistema!

APIĘ “CHICAGO 
TRIRUNĘ”

Prieš keletą dienų “Chir 
•cagę Tribune”, garsusis 
republikonų - izolaCinin- 
kų laikraštis, aršus Roose- 
^elto politikos priešininkas, 
minėjo savo 100 metų Su
kaktį.

Apie tai rašo Stebėtojas 
dienraštyj Vilnyj:

“Tribune,” kurį lygiai 
šimtmetis atgal įkūrė dabar
tinio leidėjo McCormicko se
nelis Josėph- Med»ll, iš pat 
ankstyvų dl^nų turėjo ižolia- 
Monizmo palinkimą; Tais 
laikais’, kada Čhicaga buVo 
Vos bepradedantis kurtis 
miestelis, ir visi Vidurvaka- 
riai dar beVeik pionieriški 
plotai, “Tribūne” jau stojo 
už vidurvakarinį izoliacio- 
nizmą, neapykantą ' rytinio 
pakraščio, ypatingai Naujo
sios Anglijos, gyventojams, 
visiems užsieniečiams.

Pilietinio karo metu “Tri
bune,” griežtai repūbjikoniš- 
kas laikraštis, rėmė Lincol- 
rtą. Bet tas pažangus .bruo
žas jau seniai užteptas da
bartiniame to laikraščio juo
dume. Bet. “Tribune” dar 
mėgsta naudoti Lincolno 
vardą ir jo tradicijas — iš- 
tąs, jokiu būdu nepripažįs- 

1 kraipyti jas . . . ,
Nors “Tribune” buvo ir 

yra tam tikros grupės vidur- 
vakarinių in dustrial istų re
akcinis organas, negalima 
paneigti fakto, kad paties 
leidėjo ir (oficialiai) redak
toriaus pulkininko R. Mc 
Coriničko asmenybė turi nė- 

'■m’ąž^i-'tįtako’s į laikraštį.
Toks asmuo tas pulkinin

kas, tas ultra-izoliacininkas, 
kuris dabar ’yra pasirengęs 
mesti Ameriką į karą, jei 
galėtų, nevien prieš Tarybų 
Sąjungą, bet ir prieš jo ne- 
apkeųčiabią Britaniją.
Tribune, niekas neginčy- 

ja; yra didžiul. laikraštis: jo 
kasdieninis tiražas siekia 
virš 1,000,000 egz., o sek
madieninis y-t apie 1,500,- 
>000 egz.

Bet kodėl žmonės jį skai
to? Ar dėl (o, kad jie su
tinka su jo politika? Žino
ma,^ ne! New Yorke Jšei- 
,dinėja kitąs panašus dien
raštis — “Daily News” — 
su dideliu tiražu, bet ma
ža žmonėse įtaka. Žmonės 
tos rūšies laikraščius skai
to tam, kad jubše pridėta 
“visokio lerfgvo pasiskaity
mo”, sensacingų žinių, ir 
1.1. Stebėtojas tąpntį pa
stebi: . / \ J

Toks didelis skaičius chi- 
cagiečių, ir vidurvakąriečių 
skaito tą laikraštį - 
bet kas kita tikėti. • Politi
niai “Tribune” įtaka yra vis 
mažėjanti. Gerą pavyzdį 
parodė paskutiniai majori- 
niai rinkimai ■ Chicagoje» 
kuomet- “Tribune” remtas 
kandidatas Root skaudžiai 
pralaimėjo. Ir per preziden
tinius rinkimus per paąkutt- 
nius - dešimtmečius • “Tri
būne” įtaka susilaukė skau
džių smūgiu: Chicaga per- 
sveriamai balsavo visus kar
tus už Rooseveltą, tą “Tri
bune”,, taip labai neapken
čiamą Rooseveltą! ...”

šiandien “Tribūne” kėlia 
daug triukšmo su savo su
kaktuvių minėjimu. Apie 
milionas ' chicagiečiu, kufie 
diena iš dienos skaito “Tri
bune,” gali, betgi, paliūdyti, 
kad jie politiniai sh tuo izo- 
liacionizmo ir reakcijos br- 
gknu nesisolidafizūoja.

įkaito,

Vien neišmanėlis gali į- jų “istorijų” pusėn, tai pri- 2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Ketvirt., Biri. 12, 1947
fe®
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Brooklyn Builders 
Plan Many More 
Sports Activities

Linden, N. J., Scene of Big 
LDS Picnic Sunday, June 15

one rea-i 
stronger

Issue is the 
or none at

the LDS 
it .Hotel

wrong with the way LMS is 
doing things.

also 
funds

sports 
we are trying to de- 
finally be in a po- 
do away with them

Ore.) challenged Taft’s claim 
that injunctions had been de
nied to private employers. 
Morse charged the conference 
bill actually repeals the Nor
ris-LaGuardia ' anti-injunction

- deluge your 
and senators Bay State LDS Spring Frolic 

in Boston This Saturday

- a singing’ group, a 
group, educational 

But until you have

believe that the 
go in for more 

activities than it

Progressive Senators Argue 
That Hartley Taft Bill Would 
Destroy All Rights of Labor

and a labor union is 
corporation,” Pepper

BOSTON, Mass.—Who does 
not know about Hotel Gard
ner on Massachusetts Avenue 
in this city, scene’ of many 
an enjoyable evening among 
other LDSers? Who that has 
over attended • a Bay State 
LDS Spring Frolic in the past 
has not hankered for another 
Spring Frolic ? *' * ’

Everyone w^ill have his and 
her chance to attend this com
ing Saturday, for the newly 
reorganized post-war Massa
chusetts LDS Activities and 
Youth Committee has spared 
nothing " to make coming 
Spring Frolic on June 14 the 
best one ever.

You can get a ticket from 
the person who is selling them 
in your community — but, if 
perchance you do not see 
him or her; then you should 
come anyway and get a ticket 
at tfce door. .

' There will be a smooth

An LDS Picnic in Linden, 
N>. J., this Sunday! ’For seve
ral weeks now, picnics have 
been rained out — this com
ing Sunday, the LDS> Third 
District Committee hopes to 
have a nice c^ear day soo the 
picnic they have scheduled 
will make up. for all those 
damp rainy weekends we 
have been having;

The gala affair will take 
place at the Liberty Park, 
340 Mitchell Ave., ^Ljnden, 
N. J., on this coming Sun
day,. June i!5th. Tony Pa- 
vidis Orchestra, will furnish 
some fine music for the oc
casion and we shall all be

m orgamz- 
For sports, 
are . many 
and if it 
who take

BROOKLYN, N. Y.—The. 
Brooklyn LDS Lodge 200, at 
its meeting held on June 1th, 
decided that since there was 
a triple tie for first place in 
their bowling league, it would 
be a good idea io have the 
teams get together sometime 
during the summer and roll 
off the tie.

The same involved are the 
Presidents, consisting of Tony 
Navikas, Charlie Sipawitz 
and Florence Kazakevich, the 
Treasurers—Al Dobinis, John 
Orman and Amelia Burba 
and the Secretaries' consisting 
of George Kazakevich, Ame
lia Young and. Helen Yeske- 
vich.

Plans were discussed about 
holding a beach outing-bus 
ride to Jones Beach this sum
mer as well as other outings 
and a fishing party. Com
mittees were elected to look 
into the arrangements for 
each event,

The Executive Committee 
of the Lodge together with 
the various committees was 
expected to meet last night to 
work out details. Watch for 
,the announcements.

The guilders also decided 
to send a telegram to Pres
ident Truman urging him to 
veto the Hartlby-Taft anti-la
bor bill. Builder.

Some time ago, we wrote 
a column saying that the 

LDS should go in for more 
cultural activities and organ
ize a couple of choruses and 
such cultural groups as are 
possible in a number of com
munities, One of the leading 
LMSers immediately shot 
back with the remark- that 
we already have choruses — 
what doos the LDS want with 
organizing any 
Leąve those 
LMS.

While we 
LDS should 
cultural 
does, we cannot agree that its 
sports activities should be 
curtailed in the least. We be
lieve, on the pther hand,, that 
they should be expanded. 
LMSers, too, should try some 
bowling once in a while. It 
would do them good.

Our sports .are not such 
where we will possibly evolve 
world champions and such, 
but, certainly, the LMS is not 
such that it will evolve some 
outstanding singer or actor. 
There isn’t enough sports 
actiyity in the LDS to do this 
and there isn’t enough art in 
the fine arts league to do it.

Originally, *we had planned 
to devote this column to the 
Taft-Hartley Bill exclusively. 
This is a bill that is designat
ed to repeal the Wagner Act 
which guarantees the work
ing people of this country 
their right to organize and to 
bargain collectively for bet
ter wages and working con
ditions. With the reactiona
ry Republicans in control of 
the Congress they passed this 
bill ant it is now in the hands 
of our President. It is up to 
him, for the moment, to ei
ther sign it* or to veto it. We 
feel that he should veto it and 
it is up to all people who are 
opposed to the restricting of 
the rights of working men 
and working women to organ
ize for their own good to pro
tect their livelihood from the 
greedy profiteers to let the 
President know how one feels 
on this matter .

floor; a swell band, soft lights 
and the whole thing will add 
up to one of the most enjoy
able evenings you have ever 
spent. The Massachusetts 
Council of the LDS' expects 
you to have a good time, 
meeting old friends and en
joying yourself to the limit, 
just as you couldn’t help do
ing in other LDS 'Frolics.

With your support, the LDS 
can continue to organize these 
fine affairs — with your help, 
we shall be able to’ show eve
ryone a swell time. So . . . 
organize the gang, ą bunch 
of cars from your community 
and have everyone attend the 
annual affair of the LDS 
younger people — 
SPRING FROLIC
Gardner, Boston, Mass., on 
Saturday evening, June 14th!

Mass. LDSers.

Further, we cannot see 
that the critique rendered by 
Mr'. Bovinas is a critique of 
over-emphasis on sports. It is 
a critique of sports activity. 
There are groups among1 our 
progressive people who just 
do not see 'why we should 
have sports activity. They 
see no necessity for it and 
think it is a waste of time 
and a Waste of money. For 
convenience sake they say 
they are not against sports as 
such — but are only against 
laying too much stress on 
sports . In actual pratice, tlfey 
wish to weaken 
activities 
velop to 
sition to 
entirely.

jeopardizes the 
workers,” • Morse 
“The bill would 
union employers 
pons and an open invitation 
to litigate unions 
istence.”

He denied the 
Taft-Hartley bill 
all. “There is still ample time 
to pass fair and constructive 
legislation,” Morse reminded 
his colleagues.

Wire the President today to 
veto the Hartley-Taft Bill!

The White House should 
be filled with millions of tele
grams asking, urging the 
President to veto the measure. 
It is in the hands of the peo
ple, for when the people will 
say their word—then the Pre
sident will listen. Send that 
wire today to Harry S. Tru
man, President of the United 
States, The White House, 
Washington, D. C., if you 
haven’t done it already.

This bill affects you and 
me and all of us. If it passes, 
we shall all get our living 
standards cut. The right to 
strike is curtailed, the right 
to belong to unions is cur
tailed and the right to earn a 
decent living for ourselves 
and our families is curtailed 
by the bill. Don’t forget to 
write or wire the President 
that you want him to veto th^ 
bill, And if the Congress 
tries to pass it over the Pre
sident’s veto 
congressmen
with telegrams. Write or wire 
the' President now — get 
all your friends to do it, too.

able to have a good time.
Ypu can take a train to 

Linden from the Pennsylvania 
Station in New Yorko City at 
11:40.a. m»; 1:05, 2:10, 3:35, 
4:08 and 4:50)p. m. By auto 
from New York, take Route 
1 to Woods Ave. in Linden, 
turn right and foltow Woods 
to Simson and then one block 
to the right to Mitphell.

From Newark and Eliza
beth ,take bus 44 to Woods 
Ave., walk three .blocks to 
Simson, turn,left and your’e 
there. ’

The Sietyno Chorus will 
sing at the picnic, 
other attractions.

We want to make a few 
comments on a couple of 
other matters here, too. We 
have just read the article by 
Mr. Bovinas, ex-head of the 
LMS, saying that the LDS has 
been over-emphasizing sports 
activities. We do not believe 
this is so. The fact of the 
matter is we have not enough 
sports activities in this organ
ization or in the entire pro
gressive movement 
Lithuanians. That is 
son we are not any 
than we are.

For a Sane World
“We call upon you to form 

a new party which will agit> 
ate vigorously for a sane 
world. Only in this way can, 
the reactionary trend within 
the. United States be checked.

“We call for a new party 
which will make democracy* 
work more effectively at 
home, and which will get on 
with the desperately necessa
ry business of a United Na
tions ready for cooperative 
action throughout the wofld.”

“Our political leadership 
is defunct,” the educators, 
went on. “The' Democratic^ 
Party has no more to offer 
than the Republican—or eVen 
less. For in parading under

banner, of liberal,.princi
ples fostered and implement
ed by Franklin D. Roosevelt, 
while in fact violating these 
principles, the Democrats are 
'destroying our chances of ac
complishing progressive pur
poses.”

Challenge Liberals
Those violating the princi

ples of Franklin D. Roosevelt 
must be challenged, the letter 
continued. “Because you 
have dared to challenge them, 
most of the press has tried 
to blacken your good name,” 
it told Wallace.

“You deserve the support 
of liberals everywhere be
cause of the courage with 
which you have advocated the 
principles of progressive de
mocracy.

“You show us how we 
verge on following a danger
ous policy in international re
lations, and the bankruptcy 
we arė heading for. '

“You challenge the'liberal 
to stand up and fight for a 
world dedicated • to the full 
use of its resources, to com
munication among the peoples 
of. all nations, and to unity of 
purpose that can give com
mon human beings an oppor
tunity to build a decent 
of life.”

Defy Smears
“In the* confusion of 

world today the liberal 
beėn eclipsed. He dare 
speAk out for fear, of being 
branded a ‘pink ’or a ‘red.’ 
He dare’not join a liberal or
ganization zfor fear that’ it 
may be labeled a ‘Communist 
Front. \ He dare not propose 
that assistance be refused to 
Fascist countries for fear that 
he will be called an ‘agitator.’ 
In short ,he dare not be a de
mocrat because ‘we are in a 
period of reaction.’

“Yet if we do not learn 
to dare’ to act for liberal cau
ses at home and abroad we 
shall court disaster tfrom 
which we shall not recover.”

Further thought on the 
lengthy article about young 
people and sports and the 
LDS reveals that, in reality, 
the article brings out some of 
the glaring weaknesses of the 
LMS itself. For example, the 
part wherein he says that it 
has been some months now 
that the LMS Convention was 
hel^ (seven months) and the 
center was transferred to Chi
cago and still no one know 
where to send their LMS 
dues certainly cannot be 
blamed on the sports activit
ies in the LDS. On the other 
hand,* every LDS member 
knows that he is an LDS 
member and everyone knows 
what to do about his dues.

JBut—after all the fine work 
that the LMS has done and 
all ‘the great things that it 
has been doing—if ybu ask 
the average chorus member 
what the LMS is and whether 
he is a member of that august 
organization, he will usually 
tell you then never heard of 
the LMS and that they cer
tainly are not members. One 
can assume that something is

Virtually every amendment 
rights of 
declared, 

give anti- 
new wea-

simply an unincorpor
ated/association of people, no 
different from any other or
ganization of human 
who get together to 
their common good.

> “Labor unions are 
working for furtherance of 
the welfare of citizens of this 
country. And citizens were 
not created to make money. 
That is the reason why (Cor
porations are created.”

Pepper then charged the 
provision “is denying to ci
tizens of this nation the right 
of free speech ,the right of 
freedom of press and the 
right of disseminating inform
ation of public value.”

“Denied Expression”
“It is a chain upon the ci

tizens’ activity,” he said.
“We )<now these labor or

ganizations are composed of 
working people. They don’t 
have people who can contrib
ute hundreds of thousands or. 
millions of dollars to political 
campaigns. They have to do 
it collectively.

“So they are denied the pri
vilege of collective expression 
in political campaign because 
they are being discriminated 
against in favor of the cor
porations of this country.”

• Sen. James Murray (D., 
Mont.) .asserted the provision 
was entirely unfair because it 
permitted privately - owned 
newspapers, which are sub
sidized by corporation advert
izing, to enter political cam
paigns. Naturally these pub
lications would be permitted

Blieve Me
By FRANK STULGIS

When the war was over, 
we found the LDS organiza
tion of young people in a 
weak position organizational
ly. The first job of the Na
tional Activities and Youth 
Committee was to get some 
activity started that wolild 
draw back all the old mem
bers who had been in the 
service and to cement the or
ganization together again.’ 
Once this was done, to ex
pand the membership and 
then to develop other activ
ities among them.

It so happens that sports 
activitie was seized upon — 
bowling and golf in particul
ar ^baseball and any other 
sport which young people in 
a given community were in
terested in.

This did not exclude cult
ural activities, either. — The 
members which the LDS 
brought back into its fold af
ter the war «a?e also taking 
an (active part in cult
ural activities the country 
over, in th£ choruses for the 
most part, but in the LDS, 
too, wherever there are forces 
to do-this.

Looking at it from another 
angle—why is there no cho
rus in Pittsburgh? Why is 
there none in Wilkes - Barre, 
Shenandoah? Is; it because 
of the LDS sports program, or 
is it because there is no one 
to take the lead 
ing that activity? 
however, there 
more possibilities 
wasn’t for those 
that negative attitude on 
sports, we would have a fine 
sports movement there.

The fact that we do not 
have much more spprts than 
we do in our organizations 
is because too many “adults” 
fąil to see the necessity for it.

They are thinking in terms 
of conditions and people as 
they were when they first 
cam& over to this country. To 
organize the young people, 
you have to take them as 
they are—organize them ac
cording to their own present 
interests. After they are in 
the organization, you can try 
to interest them into other 
things - 
drama 
activity.
them to speak too, at least, 
whptn are you going to try to 
interest ?

Last week the United States 
Senate voted in favor of the 
Hartley Taft Bill by a large 
majority ,thus passing it on to 
President fruman for signat
ure before it could become a 
law. Millions of people all 
over the country are sending 
telegrams and letters ,signing 
petitions to the President 
urging him to veto the meas
ure.

In the course of the debate 
on the Senate floor, Claude 
Pepper, of Florida, charged 
the bill denies freedom of 
speech and press.

Backed up by several other 
senators, Pepper assailed pro
visions in the bill which bar 
union expenditures in federal 
election campaigns.'

Chairman Robert Taft (R., 
Ohio) of the Senate Labor 
Committee admitted under 
questioning that union public
ations would , be barred from 
editorially supporting candid
ates /or even publishing “co
lored” voting records.

Taft Justifies Ban
Taft justified the. provision, 

which was added in the 
House-Senate conference, be- 
cause corporations are 
barred from spending 
in election contests.

For legal purposes “a cor
poration is a person but not a 
citizen, 
not a 
pointed

•“It is

That Eastern Golf Tournament
Recently we published an article in which an Eastern 

Seabord LDS Oqlf Tournament was urged.^ This article 
was one which requires the response of every Laisve 
reader who like sports and especially of, everyone* who 
likes to play golf.'Your cooperation in putting over the 
biggest Lithuanian American golf tournament the East 
has ever seen is solicited. We need you to cooperate with 
us. We need Connecticut to cooperate with us because 
that is where we propose that the tournament be held. 
Let’s hear from you golfers and lovers of sports-let’s 
build this.thing up to-something big! Drop us a line if 
you think you can help us if in-no other way than by par
ticipating! We can work out the handicaps, fete,, so even 
those of us who are duffers can have a chance at the 
prize or prizes. Write to us in care of this, paper. Let’s 
wake up!

ends,” the professors wrote 
Wallace.

to reflect the wishes of their 
advertisers but union papers 
would be barred from ex
pressing election views, he 
pointed out.

Says Law Unequal
“This provision makes the 

law entirely unequal,” de
clared Sen. Warren Magnu
son (D., Wash.). “Unions are 
going to be penalized but 
other organizations that col
lect dues can use those funds 
for political purposes.”

While Taft asserted the 
conference bill is “substan
tially” ' the same measure 
passed by the Senate last 
month, he acknowledged thąt 
several concessions had been 
made to provisions in the 
Hartley bill of the House. *

Sen. Wayne Morse (R.,

67 Professors Urge Wallace 
to Organize a Third Party

Sixty-seven professors of 
North western University cre
ated a stir in political circles 
last week when in an open 
letter to Henry Wallace they 
urged him to form a third 
party' declaring that “cou
rageous leadership was never 
so desperately needed as 
now.”

“Your recent actions and 
words have brought Jnto fo
cus the need f6r statesman
ship in order to realize fund
amental peace aims, a stand
ard of living in keeping with 
the vast economic potential of 
the world, and a dignity of 
life consistent with humane 
treatment of peoples,” the 
letter said.

Amoung the signers were 
Melville J. Herskovits, chair
man of the Department of 
Anthropology; D. T. Howard,! 
chairman of the Philosophy 
Department; W. C. Holbrook, 
chairman of the Ęomance 
Languages Department, and 
Eugene S. Lawler, Depart
ment of Education.

“We of the academic world 
who sign this letter must and 
will support you in your fear
less fight for democratic

There Must Be a Solution
Every once in a while there is a discussion on the re

lative merits of the LMS and the LDS. One, some sąy is 
purely a cultural organization, interesting itself in sieg
ing groups, drama, etc. The other is interested in various 
fraternal insurance activities and sports. 1

This is far from the truth. Both the LMS and the LDS 
have much in common, so much that it is opr firm opinion 
that the leaders of these two organizations should get to
gether and work out an organizational formula for unit
ing the two groups. A large section of the LMSers. are 
already members of the LDS. The LDS, we feel, being 
that it has full time functioning staff, could better help 
the various groups in their activities. Both organizations 
could stand a lot to gain from a merger. What say,’ a dis
cussion oh this subject? Do you think that we can work 
out some formula to work together?

new onesI 
things to the

The LDS in the Eastern States
Isn’t it about time that someone woke up to the fact 

that there is much too little LDS activity in the Eastern 
States? Outside of Brooklyn and Bridgeport, a little bit 
in Massachusetts and in Baltimore, what do we have? 
Here is an organization that is becoming one in which 
American-born members are having more and mo^e say. 
Here is an organization that has the perspective of real
ly making Lithuanian American activities interesting by 
combining our Lithuanian background and interest with 
American ideas and customs. We need more LDS Lodges 
and more LDS Clubs in the East — we haven’t come 
back as yet to the pre-war level in activity and it is time 
that we who had been active in the past begin to be 
active again!
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(APYSAKA) 
Parašė Petras Cvirka ==

(Tąsa)
Pats Dūda anksti rytą apie tai pa

skambino policijai. Kiek buvo galima 
spręsti iš be sąryšio beriamų žodžių, po
licijos būstinėj suprato, kad—banditai... 
kasa... susišaudymas... greičiau atvykti.

Sagstydamasis milinę, tačiau dar be 
kelnių apskrities tvarkos ir ramybės 
saugotojas, pritvirtinęs prie baltų apati
nių brauningą, pats sau šūktelėjo:

—Banditai? Kur jie! Apsupt mies-
• tą!—ir su keliais pagelbininkais išdūmė 

į apiplėšimo vietą. Čia rado jau ir dau
giau žmonių, būrelį mėgėjų, -kurie lupi
nėjo sulaužytą langinę, krapštė išdaužy
tus stiklus ir neprašomi, jau iš tolo, be
siartinančiam policijos viršininkui klos
tė savo nuomonę.

Su Dūda visai nebuvo galima susikal
bėti. Čia jis rodė pirštu į langą, čia vedė 
prie atdaros spintos, čia pats pripuolęs 
dejavo. Paštan atbėgo ir jo žmona Mei
lutė, kuri, išgirdusi naujieną, vos neap
alpo.

Žiopliai ir mėgėjai buvo nuginti nuo 
langų ir gerai ištirtos įsilaužimo žymės. 
Iš karto, vos pradėjus tyrinėti šitą negir
dėtą ir beveik niekad neįvykusį ramiam 
apskrities mieste apiplėšimą, kur, rodos, 
ir plėšti nebuvo ką, tuojau paaiškėjo ne
paprastos eksproprijacijos aplinkybės. 
Pirmiausia, nors paštas buvo apiplėštas 
iš lauko, išmuštas dvigubas lango rėmas, 

‘išbyrėję stiklai, per kurį piktadariai ga
lėjo laisvai sulįsti į vidų, — pirmajame* 
kambary jiems nebuvo kas veikti, be to, 
ir visa tvarka, kiek tvirtino Dūda, paliko 
nepaliesta. Klausimas su visomis išda
vomis iškilo po dviejų valandų stropaus 
tyrinėjimo, kai vadovavusiam tardymą 
kilo mintis: kaip galėjo įsibrovėliai pa
tekti į antrąjį kambarį, kur buvo sudėtos 
pašto vertybės, kasa ir perlaidų sumos, 
jeifeu pirmąjį kambarį nuo antrojo sky
rė tvirtos durys, nakčiai visuomet užra
kinamos. Dūda prasitarė apiplėšimo nak
tį taip pat duris užrakinęs ir raktą lai-

• kęs, savo kišenėje. Tuo būdu tikslesnė pa- 
' sirodė antroji versija: įsibfauti galėjo

pro telefono ir telegrafo skyrių. Budėju- 
sios telefonistės, apklausinėjami, kra
tėsi nieko negirdėjusios ir nieko nema
čiusios. Ii* tai galėjo būti, nes korespon
dencijos ir perlaidų skyrius buvo kitame 
namo gale. Tačiau be triukšmo, tylutė
liai, nebent pelė galėjusi įlįsti — visvie- 
na būtų tekę jšgirsti. Viena panelė pasi
sakė girdėjusi langą brinkstelėjus, bet ir 
tai nepasirodę įtartina, nes vėjuotomis 
naktimis, budint pašte, esąs girdėt kiek
vienas mažiausias garsas.

Tuojau įsivarė platus tardymas; pa
statyta sargyba prie apiplėšimo vietos 
nieko neprileido, nors smalsuolių būrys 
vis augo, būriavosi tuo ankstyvu metu 
prie kaimyninių namų, atsidarinėjančių 
krautuvių durų.
. Visi tie tardymo, duomenys apklausi- 
nėjant valdininkus buvo visai priešingi 
Dūdos parodymams. < Netrukus atpuolė v 
bet kokie spėliojimai, kad galėjo plėšikai 
įsibrauti pro išdaužtą langą. Pats Dūda 
turėjo įsitikinti, kad tokiu lengvu būdu 
ekšprdprijacijos nesiduoda, pagaliau ir 
visa eilė smulkmenų kreipė /ardymą 
nauja, visai kita vaga. Kokiu daiktu,, ko
kiomis priemonėmis galėjo būti atidary
ta kasa, jeigu nerasta jokių įsilaužimo 
žymių! Ėeiškia, su pagalba rakto. Bet 
raktas buvo Dūdos kišenėje. Arba... ga- 
įSin rokfci ■nadirhdinfi nacral nirmniiĮėjo rąktą padirbdinti pagal pirmąjį rak- 
(to modęlį... bet., tačiau tokiu atveju 
krinta šešėlis,' kad plėšimas buvo ruošia
mas poįraugei su pačio pašto viršūnė
mis... Dūda aiškinosi, Kad jis kasą daž
nai palikdavo nerakintą, kada Jis dirb
davo vėlai nakčia. Apiplėšimo naktį jis 
taip pat dirbęs iki dvyliktos 1r greičiau
siai užmiršęs užrakinti. Tardytojas atsi- 
miįėv kad Dūda neserįjai buvo sakęs, jog 
ftą naktį jis anksti. nuėjęs miego. Be to, 
iškilo ir dar visa eilė smulkmenėlių. Vir
šininkas, iškviesdamas saugumo valdi
ninkus, pranešė, kad, buvęs susišaudy
mas, o betardant griežčiausiai neigė tat 
buvus. Daugelis užprotokoluotų parody
mų nuo .ptisės taip pradėję prieštarauti 
vienok kitam, kad jau buvo nepatogu 
tvarkos organų galvai visą laiką raminti 
Dūdą, vadinti kolega, ir jis stačiai perė
jo į — ponas.

Nuo Šjto ir prasidėjo isteriką. Dūda

puolė gintis vieno ir kito nesakęs, išblyš
ko, painiojosi, rankos drėbė jo, pusiau 
kando žodžius, rodos, valandėlėmis visai 
darėsi ne tas žmogus. Dievai žino, kas su 
šituo veikėju, auksaburniu „pasidarė: 
ėmė įrodinėti, kad plėšikai galėjo įlįsti 
pro kaminą, atseit, nuo stogo, bet tyripė- 
tojai visai pro dėmesį. praleido \šitą 
smulkmeną, tačiau šypsodamiesi.

Ir pats tardymas, kiek vėliau išsiaiš
kino, buvo vedamas tik dėl formalumų. < 
Policija iš aukščiau turėjo žinių, nors ir 
nevisai patikrintų,, kad Dūda kažką ruo- 

. šia. Be to, jį išdavė neramumas ir blaš
kymasis bėginėjant su prašymais pasko
linti, kai tik spėta sušnekti apie apskri
ties įstaigų galimą reviziją... be to, stai
gus ir stambus prasilošimas... be to...

'* .Netrukus visas apiplėšimo tardymas 
įsakyta “iš aukščiau” nutraukti ir buvęs 
Dūdos kolega, raminančiai, lyg ir susi
gėdęs, atsiprašančiai pasakė:

— Nemalonu man e-e, asmeniškai, bet 
pareigos e e ... Laikinai priverstas tam
stą suimti, kol paaiškės aplinkybės. Tiki
mės, kad čia nesusipratimas, , daugiau 
nieko. Tikimės, draugas... atsiprašau,— 
ponas Dūda, e e... nesusipratimą šitą 
teismo organai'išaiškins. •

J • ■ ‘ - • •

Dūda iš karto šoko visomis* keturio
mis, su ašaromis akyse, kad tai esąs jo 
asmens įžeidimas, juo labiau skaudu, 
kad taip darą draugai, vakarykščiai ko-' 
legos. Čia, esą tik tamsių gaivalų darbas, 
kokių nors politinių priešų, kerštininkų 
įskundimai... Gėda būtų taip daryti, bet 
ką — jeigu taip Dievas davė — jis duo
dasi sulaikomas. Prašau—sakė—imkite, 
riškite kojas, rankas... prašau, uždėkite 
retežius, kaip katorgininkui. Ai, gražu, 
labai gražu! Savo draugą, viršininką!' 
Veskite per miestą, tegul žvanga. Tegul 
juokiasi žydai! Ką! Žmogų, , tėvą, brolį 
užmušiau?! — ir Dūdą pravirko, kaip 
vaikas, prieš vakarykščius savo draugus.

Tardžiusiam, Dūdos vakarykščiam 
kolegai buvo labai nepatogu, ir jis išė
męs šnypštuką pats nuvalė buvusiam 
draugui ašaras; — esą nėr ko karščiuo
tis... gautas įsakymas, nieko nepadarysi. 
Įstatymas — įstatymui... Tačiau tikėsi
mės, kad viskas baigsis laimingai. Greit 
pasimatysime... seni draugai...

Tuo pačiu metu sostipės laikraščiuose 
tilpo žinia su reikšmingais klausimo žen
klais; Apiplėšimas ar mistifikacija?!

Dūdos žmona puolė į geriausius vyro 
draugus, su raudomis, skundais, net 
priekaištais, prašė daryti žygių, atitai
syti tą baisią kląidą. Ji galėtų galvą gul
dyti, brangiausiu savo, turtu — vaiku
čiais atsakyti, ant kryžiaus kaltų — ne
sudrebėtų už vyro dorumą. Ji šventai ti
kinti,'kad jos vyras taip negalėjo pada
ryti. Tai esanti keršto, auka, intrigos, 
baisi klaida. Dar iš vakaro, prieš apiplė
šimą, jai vyras pasakęs: f .

— Meilute, ar skaitei, kad broliai vil
niečiai badauja? Kad gąlečiąu, jiems 
viską atiduočiau, — paskutinius marš
kinius.

0 dabar, lyg.kokį vagį,, suėmė tie pa
tys pažįstami, kurie su vyru ir 'kortomis 
lošę. Perdaug geros širdies vyrelis buvęs, 
pasidavęs visokiems Kruko bankams, 
bendrovėms, kortoms, o kai nelaimė už
tikusi — visi .nusigręžę.. Ar tai gražu! 
Kur širdis, protas, užuęjauta?! Ai, ai!

Kur neįstengė Meilutė judinti su- 
gniaužtęmis, mažomis kumštelėmis, ten 
beldėsi visais savo moteriškais jausmais: 
rankų kryžiavojimu, isteriką,, ašaromis.'

—Melas, melaš, njelas! —- 'nė iš vįėno 
išbėgo su tokiais žodžiai., . s \

— Joukun darbs, ponia, ašaręti. Pa- ‘ 
galvokite, apsvarstykite, nusiraminkite. 
Nė vieno žmogaus, nekaltai neįkiš. ’ Ačiū 
Dievui, turime teismus, įstatymus. Jei-1 
gu; kaip ponia sakote, čia... čia kerštas-— i 
praeis dieniukė, kita — išsiaiškins, išeis- 
laisvas ir -— joukun! Galės bylą, arba —' 
procesą iškelt prieš šmeižtus —-• ir' visus j 
už Sprando .LMes „būsime liudininkais.
—' Nąį rait, kad šitąip,atsitiko! —ra- 

pjjno Krukas.^~Jūsų vyrąs į bąiįditą ne- į 
į panašus. Amerikoje mes vagis sodihąme j, 

j elektros, kėdę; nęžipaųj kaip , čią,.: pas 
jus... Jeigu, jus ,vyras biznj& nępadąrė su 
valdiškais pinigais — ko jus*verkiate?

u(Bus daugiau)
/a

' ■ \

Neregiai darbininkai ^pikietuoja Illinois prokuroro 
Barrette aštinę.A Praeito'vasario mėnesi prokuroras 
užvedė bylą prieš Illinois Industries t for the Blind, 
kaltinant, būk fondai netiksliai sunaudojami.. Bet jis 
bylos neužbaigė nei panaikino, o dėl to neregiai jau 

kelintas mėnuo būna be darbo.

BALTIMORE, MD.

daug dau- 
atsargiau 

visus pa
llet pasi-

liųs ir daug arklių pajėgų au
tomobilius dabar mokės a'pie 
$20 mažiau į metus laiko, kaip 
pirma. Reiškia, įstatymas pada
rytas naudai turčių, o nenau
dai paprastų žmonių. J. B.

PirrSBUR'CH, PA
VIŠOKIOS ŽINIOS

Birželio 1 d. atsibuvo LDS 
160 kp. susirinkimas, nuosa
vame name, 1Š20 Medley St. 
Komiteto viši nariai buvo, iš
skiriant iždininką — J. Kasi- 
mer. *

Prisirašė du nauji nariai— 
Jasevičienė, pirmininko žmo- 
na< ir Feliksas žičkus, abu' 
ant $300 apdraudos. Komisi
ja raportavo, ,kad namo sto
gas yra taisomas 5.

Parvažiavo iš Floridos LDS 
160 kp. narė buvusi Martin- 
kienė pas vaikus paviešėti. Po 
kokių 3 mėnesių viešėjimo 
grį^ į St. Petersburg, Fla. 
Taipgi iš Floridos parvyko 
Harmanavičiai, kurie jau ke
li metai žiemos laiku 
pas dukterį gyventi į 
Fla.

Mūsų: kuopos narys 
Norkus buvo išvykęs lėktuvu į 
Kaliforniją paviešėti pas sa
vo sūnų muzikantą Arthurą, 
San Francisco. Jam labai1 pa
tiko Kąįifornijos valstija. 
Ketina parduoti Pittsburgh© 
savo namą ir abu su žmona 
vykti gyventi į Kaliforniją. Jų 
sūnus, ten groja teatrų orkes- 
troj. , ' '

vyksta 
Miami,

Petras

streiklaužius išvežiok imui da
lykų, tai įvyko ir muštynių.

Jau suėjo 10 metų, kaip 
mirę Jonas Katkus, kuris už
siimdavo platinimu laikraščių 
ir knygų. Jis priklausė prie 
LLD 87 kuopos,* Tautiškų Ka
pinių ir dar kelių organizaci
ją.'

Tai buvo tikintis, bet; jis 
platino įvairių pakraipų, lite
ratūrą. žinoma, jis daugiau
siai išplatindavo progresyvių 
lietuvių literatūros, nes jos 
platinime turėjo geriausio pa
sisekimo. Daug išpardavė J. 
Baltrušaičio knygų.

Mirdamas paliko daug kny
gų, gal poros tūkstančių dole
rių vertės. Uo žmona jas 
pardavė už mažą atlyginimą. 
Tai būtą veiklaus,ir sugabaus 
literatūros platintojo.,

D A P. Lekavičius.

Chicagos Žinios

Apsivedė LpS 160 kp. na
rės M. Vilionės jauniausia 
dukrar Laimingo šeimyniško 
gyvenimo.( ,

, O. Sadauskienė, 75 
moteris, nukrito pu o

žmones

Nauji Automobilistams 
Patvarkymai

Automobilistai daug priside
da prie progreso ’ atsiekime. 
Bet žmogus turėtų 
giau naudos, jeigu 
važiuotų ir pildytų 
tvarkymus. Reikia
džiaugti, kad automobiliai daug 
pasitarnauja darbininkams ir 
jų reikalams.

Tokis didelis mieste automo
bilių judėjimas, kad tartum vir 
sas miestas, tai yra viena maši
na. Kur tu nebūsi, didžioj ąr 
paprastoj gatvėj, visur tas di
delis ^automobilių judėjimas. 
Tik gaila, kad daugelis vairuo
tojų nepaiso taisyklių, laužo 
jas, paneigia kito teises, tartum 
kokios nelaimės viliojami arba 
vejami.

Automobiliai padarė greitą 
trahsportaciją, jeigu
nelaužytų taisyklių, tai mažiau 
būtų nelaimių ir toli galėtų 
nuvažiuoti. Bet tūlų neapgalvo
tas važiavimas atveda prie ne
laimių ne vien pačių važiuojan
čių, bet. ir pėstininkus. O kiek 
tų bereikalingų nuostolių pada
ro! ’ ,✓ f •

Maryland© valstijos seimelis 
išleido patvarkymų, kad auto 
vairuotojas atrastas kaltu, ku
ris padarė kitam nuostolių, tai 
turi tuos nuostolius padengti, 
arba atima jam teises automo
bilį valdyti tol, kol jis padengs 
kitam padarytus nuostolius.

šis įstatymas įėjo galion sau
sio 1 d., 1946 metais ir iki ko
vo, 1946 metų net 4,0.00 auto 
vairuotojų neteko leidimų. Ge
ras skaičius turėjo užsistatyti 
kaucijas pirma, nęgu ,gavo au
to valdyti leidimus. Kaucijų už
statyta $117,469.89. Apsidrau
dė 37,230 automobilistų.

. Marylando valstijoj į metus 
buvo 53,995 automobįliį nelai- 
rnės.j (geriausiai, kad automobi
lių savįninkąį ir vairuotojai tu
rėtų apsidraudimą, kad atsiti
kus nelaimei galėtų nuskriaus
tam žmogui atsilyginti, kaip 
valstijos. įstatymai reikalauja.

Kįt.aę valstijos įstatymas yra 
nenaudingas biędniems auto- 
piobilių sayininkams. Pirpiiau 
už aiktomobilių‘,.taksus reikėjo 
mokėti pagal auto amžių. Už 
.didėlį, braųgų automobiliu /rei
kalavo taksų sumokėti iki $30, 
o - automobilius pasenęs, kuris 
turį, penkis > metus amžiaus, tąi 
taksai ąupuldavo iki. $2.8,0. Už 
automobilio I lai^niųs .(Tags) 
reikėjo^mokėti po $3c už kiek
vieną. apklio jėgą, Mažesnis bu- 
vp1 jjutomobijius, tai m^žiąti Jr 
rpdl^'jaį^, didesnis, ąu daugiau 
arklių pajėgos, tai daugiau ir 
mokėjai.

Dabar išleido įstatymą, pa-i 
gaį ku^į visi lygiai turės mokėti 
po $15 į metus, prastas , ar ge
ras automobilius. Ėiedni žmo
nės, su mažomis įplaukomls‘‘ 
turi senus ir mažus automobi
lius, bet dabar ir- jie kds metai! 
turi mokėti nūo $6‘ ikf $8 daū-i 
■giau,-. kaip pirfniau mokėjo. Gi 
turčiai, kiirie turi naujus,:dide-

Gaisras Miesto Centre
Nuo cigareto kilo gaisras 

Lorraine viešbutyje, 411 So. 
Wabash avė.

Minėtas viešbutis buvo už
darytas per 4 metus, nes bu
vo gaisrininkų tarybos pripa
žintas pavojingu.

Po 4 metų Lorraine- vieš
butis tapo-atremontuotas. Re
montui išleista $70,000,. kaip 
sako viešbučio prižiūrėtojas 
David Rubens. , ■ . .

Gaisro metu viešbutyje bu
vo 250 svečių, bet apėmė pa
nika tik 75 svečius*

Viešbutis turi1 211 kamba
rių, 6 aukštų pastatas. Nuo
stolių padaryta už apie $1,- 
000. Tačiau nemažai išgąz- 
dinta svečiai. -Eina tyrimas, 
ar deganti cigaretė buvo 
tiksliai numesta, ar per neap
dairumą svečių.

, , ------J------ :------ , ,

Statys Airportą ant Saliukės 
. Ežere ,

Chicagos miesto taryba su
tiko priimti federalės yaįdžios 
pasiūlymą $879,000 pastaty
mui airporto ant saliukės Mi
chigan ežere,. bet nesutiko' 
priimti- valstijos pasiūlymą 
$420,000 tam tikslui.

Tūli miesto tarybos, nariai 
sąko, jie nenori', kad valstijos 
valdžia bent kokio ryšip .tu
rėtų su tuo miesto airportu.

Tąi būsįąs,( airportas, . k,ųr 
justos ,ant vandens nusjileįd^ią 
orlaiviai. Miestą^' turi/Jkitą 
airportą ant Cicero Aye., 
prie 63-čios gatvės. Nųrima 
taipgi praplėsti Douglas, air- 
<portas šiaurinėj miesto daly. 
Bet tam bus reikalingas di
delis keliaš iš miesto centro 

t ’ f I 

iki airporto.
*• • h e ‘P

Geležies .Darbirpnkąi Laimėjo
Algų Pakėlimą

Continental Can Co. 6,000
' > f f • ?• * 1
darbininkų baigė šįreiką, kuo
met jos bds^i pasižadėjo pa
kelti algas po 121/2 c. į/va-į 
landą. . ,.s ;

. pabaf. vidutiniai'.šios kppi- 
papijos darbipinkai gaus 
keti1 po $į.271/f c. į valandą.

Algos pakėlimas skaitomas 
nuo birželio 1 d. A ---

f - •• ------ ------ “ <
lietuvio,, Piešinių Paroda ' 

, T Mandel Brętherę Tea Room 
Gaįlęrięs vyksta per visą bir
želio mėnesį pįęširiįų parodą, 
kuriuos nupiėšė lietuvis Mi-' 
yl^ęl.J. Šileikis, i , . . I;, 

Jo kūriniai,.vaizduoją gąpi- 
tos grožį, augalus, smėlynus1 
ir'tt. . . .

Mylinti dailę turėtų atlanky- 
ti tą parodą ir susipažinti sū 
lietuvio meniškais gabumaife.

metų 
tilto 

Woods Run Pittsburgh© dalyj 
ir užsimušė. Palaidota į ŠV. 
Kazimiero kapines. .

Lietuvių Neprigulmingų 
Kapinių įvyko apvaikščioji- 
mas, sekmadienį, 1 d. birže
lio. Buvo, išleistas dovanomis 
bonusas $25 vertės. Laimėjo 
Stasys Orda. Parengime buvo 
užkandžių, išsigėrimų ir ren
gėjams liko pelno.

Birželip 5 d. nukrito lėktu
vas ant miesto namų, kur 
daug gyvena lietuvių. Tame 
lėktuve pavadinėdavo ore po 
keliolika minučių, kurie to no
rėjo. Užsimušė du vyrai ir 
moteris/ Lėktuvo nukritimas 
ant namų ir uždegimas labai 
išgąsdino visos apylinkės gy
ventojus.

Sustreikavo išvežioto,] ai, 
kurie reikmenis išvežiodavo iš 
sandelių, “warehouses.” Jie 
reikalauja pakėlimo algų. 
Vietomis kompanijos naudojo

Worcester, Mass.
I

''L i ' į - . * ■; 1 J ( r: a.?,; . ’'-.c
Miesto Vietinis Didlapis <The 
Evening Gazette Piktai Mo

kina New Yorko .Majorą
Massachusetts valstijoje an

tras didmiestis, turįs virš 200,- 
000 gyventojų, turi vienintelę 
išleistuvę dieninio laikraščio 
The Evening Gazette ir rytinį 
Telegram leidžia.

* į z s ?

The Evening Gazeįte birže
lio 5 d. š. m. parašė editorialą 
po antgalviu: “Mayor O’Dwyer 
Tries Demagogy,” kuriame 
puola New Yorko miesto majo
rą O’Dwyerį už tai, kad tas 
majoras šaukia žmones kovoti, 
prieš anti-demokratinį Tafto- 
Hartley bilių.

Matytumėte, kokios ilgos pa
mokos yra. Todėl reikia įsivaiz
duoti, koks gali būti mūsų mies
te pažangesnis darbininkų ju
dėjimas, kuomet diena iš dienos 
pumpuojama prieš-darbinin- 
kišką, prieš-demokratiška, ge
riau pasakius perdėm profašis
tinė dvasia!

New Yorkas yra pasaulio 
didmiestis. Bet mūsų miesto 

[ gazietos pamokslas atviras ir 
drąsus už prieš-darbininkišką 
bilių. Tai ko benorėti, kad koks 
pažangesnis, pirmeiviŠkesnis 
dalykas būtų košerb Arba lie
tuviškas “Gabrieliaus” laikraš
tukas “Ą. L.” nemaitintų savo 
skaitytojų fašistine dvasia! O 
tai skubus begailestingas pa
saulio žmonių dalinimas į du 
liogeriu, kad vė! prirengti pa
saulinę žudynę — karą! D. J.

LITUANIKA SQIJARE

Restaurant
* t ' *

Steven Augustiną & Frank Sariko
SAVININKAI

PUIKIAUSIĄ, LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEkMAbtENlAlŠ
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIEN£ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-0618

■t. ..r.--., ....-------------------------------- :------- :------ :------------------- ;-------------- ----------------

Ideališki l’arrna
V AKACIJOMS .

■ ; ' . . • i ' ■ ■ v:. -v

Su visais moderniniais įrengimais viduje: elektra, maudynės, sinkoe 
nusiprausimui ir toiletai apatiniuose ir virSutinraose kambariuose.

NATURAiiis Ežeras maudytis
Tuom viskuom svečiai pilnai naudojasi. 

Suaugusiom $30 į savaitę,. Dideliem vaikapis ta pati kaina 
(Su mažai! vaikais nepriimame)

Prašome iŠ anksto pranešti, kada manote atvažiuoti, kiek akmenų p 
ant kiek laikai Jei kada ant, greitųjų sumanote, važiuoti, būtinai 

palaukite ant telefono pirm negu išvažiuojate.

R. F. i). 2/čaūterškill Rd
Telefonas Catskill 885M1

Iš New Yorko galite atvažiuoti bosais ir Hudson Upe laivais.

Birž. 12, 19



New Britain, Conn So. Boston, Mass.
, r

Žiiifoš iš IMilvos

žmonijoje nerimas
Industrinių unijų

Darbo Liaudis Atbunda
Nėra lengva nupiešti vaizdą, 

xaip šalyje reakcijai parmojus 
susiaurinti darbo liaudžiai tei
ses, kokis 
pasidarė.
CIO vadovybėje yra noras pra
vesti spaudimas prieš .Tafto- 
Hartley’o bilių Washingtone. 
'Pasirodė, jog žmonija pamatė, 
kad republikonų ir reakcinių 
demokratų atstovai tikrai pasi- 
.noję iš visų jėgų pravesti 
prieš-darbininkišką bilių, kad 
turčiam būtų liuosos rankos iš
naudoti darbininkus iki gyvo 
kaulo. Todėl darbo liaudis su
judo paskutinėj valandoj pasi
priešinti tom užmačiom.

Birželio 4 d. Stanley svetainė 
prisipildė žmonių, kurie susi
rinko išreikšti protestą prieš 
verguvės bi liaus pravedėjus, 
žmonės ne tik atydžiai klausėsi 
Russ Nixon kalbos, bet dėjo 
savo parašus ant peticijų ir at
virlaiškių išreikšdami dėl kon- 
gresmanų nepasitenkinimą, šis 
sąjūdis paveikė ir miesto merą, 
kuris paskyrė apgynimo darbi
ninkų dieną ir leido miesto gat-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue *

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

GREEN STAR BAR & <;RHI
LIETUVIŠKAS KABARETAS '

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišoktu užeina 
pas “Gr«en Star Bar and Grill,” nes žino, Ičad^visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI \

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

RONKONKOMA
8634

telephone
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BAI.I.AS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniadtas Graborids.
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas Ir už' prieinamą kainą. 
Puikiai (rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily), Ketvirt., Birž. 12, 1947

vese rinkti parašus ant petici
jų, reikalaujant prez. Trumą- 
no, kad vetuotų Taft-Hartley 
bilių.

žiūrint į šį išbandymo laiko
tarpį, galvoji ar reakciją lai
mės prieš demokratiją, ar ša
lies prezidentas liuos.ai leis tam 
įstatymui gyvuoti? Pastebėtas 
apsnūdimas lietuvių žmonėsę. 
Visai maža dalelė šioj kovoj 
padėjo darbuotis, net ir pažan
giečiai nepasileido šitoje va
landoje į didesnį darbą. Rodos, 
nereiktų siųsti kiekvienam pa
raginimus, visi matė iš spaudos 
pavojų organizuotiems žmo
nėms, bet tas lietuvius nepa
veikė, nes kol kas dar ant sa
vęs nejautė. Kuomet bus pervė- 
lu, tai tada dejuot ne laikas.

Kitas trūkumas yra, kad ju
dėjimui didėjant trūksta veikė
jų, o jie ne taip greit išsiauk- 
lėja, kaip norėtus. Tas irgi su
laiko spartą, todėl čia reikalin
ga* spėkų iš visų pažangiečių, 
nepaisant, kad išrodo, jog uni
jose yra daug organizuotų žmo
nių, bet stoka patyrusių veiklom 
je. 

j________ _______________ ___________ ____ _

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
- \ . y

Perbūdavo j a pianus iš di
desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

LI. PIANO TUNING &

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

Brooklyn, N. Y t

Telefonas EV. 4-8698 I

’Liūdesio valandoj kreipi 
kitės prie manęs dieną '• 
ar naktį, greit sųteikąi- { 
me modernišką patapta- [ 
vimą. Patogiai ir gražiai I 

-modemiškai įruošta mū-1 
gų šermeninė. Mūsų pa- f 
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon Si. 
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

Pažangieji, neužmirškime 
praeities ‘laikų, kudniet kaiti
nėdavome darbininkų judėjimą 
su vilčia, kad kada nors jis bus 
tvirtai organizuotas, štai jis te
kino yfa, padėkime jam dar la
biau 'tvirtėti.

Liaudies Draugas’.

Detroit, Mich
Dėtroitiečiąi gražiai rengiasi 

prie didelio spaudos pikniko, 
kuris įvyks sekmadienį, liepos 
20 d.? pįįech Nut Grove Parke. 
Tjkietai labai %gerai platinasi. 
Mūsų darbščios moterys kožną 
užkalbitia, kiekvienam tikietą 
pasiūlo.

Laiko dar yra, tikietų serijų 
visada galima „daugiau gauti 
pas N. Astrauskienę įr A. Va- 
raneckienę.

Taigi, visi jauni ir seni, v20 
d. liepos būkite spaudos pikni
ke, nes čia bus ne vien vietinė 
publika, bet svečių iš Chicagos, 
Clevelando, Grand Rapids ir 
kitų miestų. Laike LLD 10-tos 
-apskrities konferencijos drg. N. 
Astrauskienėz daug bilietų iš
platino tarpe grand-rapidięčių 
ir kitų kolonijų žmonių. Teko 
nugirsti, kad iš Scottville apy
linkės lietuviai fariheriai da
lyvaus. Višus ir visas kviėčiame 
į spaudos pikniką. S. T-jonas.

Lake Worth, Fla
Apsistokite pas Gražulius
Iš Cranford, N. J., mums’ 

rašo M. Grozan (Gražulis), 
kad tėvai Karolis ir Vincelia 
Grozan (Gražulis) apsigyve
no Lake Worth, Fla., ir jiems 
'ten labai patinka.

Gražuliai, Laisvės skaityto
jai, išvažiavo į Floridą j ieš
koti ąveikatos ir sako, kad 
sveikatą jie ten surado. Lake 
Worth visoj apylinkėj labai 
graži gamta, tinkama poilsiui.

Jie sako, kad būtų gerai, 
idant ten ir daugiau atvyktų 
lietuvių ir apsigyventų, kurie 
vyksta į Floridą. Pas Gražu
lius yra vietos turistams, kam
barių jie turi pakankamai. Jų 
antrašas yra Carl Grozan, 
316 So. H St., Lake Worth, 
Fla.

Kas vyksite ten, tai apsi
stokite ir pasimatykite su 
Gražuliais.

ADAMV. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1-8 P. M. 

Išskiriant trečiadienį 
'i įr sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-55S9

F. W. Slialins
(Shalinskas)

Funeral llontė
84-02 JūRiaiča Avenue 

Opposite' Forest' Parkway
WOODHAVEN; N. Y.

Suteiktam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. ;
Tel Virginia7-4499

Matthew 'A. 
BTYAlSKAS

LAIDOTUVIŲ

Direktorius

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

Laisves Pikniko ' Komitetas 
Susirinks Šį Sekmadienį 
šį sekmadienį, birželio 15, 

kaip 10 :30| vai. ryte, Liet. pil. 
Kliubo svetainėje, 318 W. 
Broadway, So. Boston, Mass., 
susirinks bei suvažiuos visaš^ 
platus komitetas iš 21 as
mens, kuris veda visą pri- 
rengimą Laisvės piknikui, ren
giamam liępoą 4 ,(4th of Ju
ly), 1947, Maynard, Mass. I

Tai bus labai svarbus per
žiūrėjimas viso prisirėngimo. 
Todėl, sulyg pirmesnių tari
mu balandžio 27-tos dienos, 
k'uoihet šis komitetas buvo iš- 
ri.hktaš,' tdrime būtinai visi šu- 
'sirihkti.

Susirihkime visi laiku, 10:- 
30 ryte, kad galėtumėm ge
rai visus pikniko reikalus nu
statyti.

Tuo pačiu laiku ’įvyks kitas 
svarbus pasitarimas, tai demo
kratinių lietuvių skyriaus Bo
stono apylinkės draugų. Tai
gi, visi susirinkite laiku, kad, 
užbaigus pikniko rengimo ko
mitetų darbus, būtį galima 
tuoj pradėti minėtą pasitari
mą. J. M. Karson.
—>.................................... ■.”7r.ri --------

PRANEŠIMAI
Worcester, mass. 

IR APYLINKE
Dėlei dienraščio Laisvės didžiojo 

pikniko,; nepamirškite visi konferen
cijos dalyviai, kur balandžio mėnesį 
•pasižadėjoihe, kad susirinksime visi 
galutinam sutvarkymui pikniko rei
kalų birželio 15 d., 10:30 v. ryto, 
318 W. Broadway, Bostone. Wor- 
cęsterio dalis delegacijos turės su* 
Sjoti Maynarde nuvažiuojant į su
sirinkimą pikniko reikalais, bėt pri
būti manom visi. — D. J. (134-135)

CLEVELAND, OHIO
Birželio 15 d., įvyks LLD 57 kp. 

ir LDS 138 kp. bendras piknikas, 
tai yra pirmas piknikas šią vasarą. 
Piknikas įvyks pąs (Jrg. Rūbus ant 
ūkės. Iš Clevelando važiuokite Rt. 
422 “(Youngstown Kelias), pravažia
vę Welshfield apie 2mailes, temy
lite užrašus po kairei , ten rasite 
pikniko vietą prie pat 422 kelio. — 
Rengėjai. (134-135)

GARDNER, MASS.
Birutės. Pašalpos Dr-ste rengia 

pikniką, birželio 15 d., prie gražaus 
ežero, Gardnerio Lietuvių B-ves 
Parke, -WesJ Broadway. Birutės tu-, 
rėš pagaminę visokių skanių valgių 
ir gėrimų. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti šiame . piknike, 
tikimės, kad linksmai praleisite lai
ką. — Kom. (134-135)

MONTELLO, MASS.
..Vienybės Pašalpinės Draugijos 

piknikas įvyks 15 d. birželio, Liet. 
Taut. Juanio Parke, Keswick Rd. 1 
vai. dieną. Bus .muzika, skanių val
gių 'ir gėrimų. Visus kviečia daly
vauti.—Komisija. (135-136}

J. J.KAŠKIAUČIUS; M. D.
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUftiboldt 2-7964 ni J

-

rotogratas
J Traukiu paveikslus familijų, ves- 
■ tuvių, kitękių grupių . ir pavienių. 
Iš senų padarau L 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavusyO 
sudarau su 'ame-^41 
rikoniškais. Rėi-M 
kalui esant ir? i* 

: padidinu toki 
dydžio, kokio' pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju X 

; Įvairiom spąjvom..
Kampus 'Broadway Ir; Stono Ayfi.

i prie Chapncey St.r Broadway L1“* "«

JONAS STOKES
: 512 Marion St.> Brooklyn, 

^l.’0Lenmpre 5r6Į01,

Egzatninuojain Akis, 
ildšpipie Reėeptds

Darome ir!hit^me Akinius

Urs. Stėngėr & Stenger 
,w>. . Optometrist 
394-398 Broadway 
Bi-bolilylb JJi. Y.

Tel. ST. 2-8342

įleidžiama Naujų, 
Modelių Avalynė

KAUNAS. — “Lituanikos”' 
fabrikas prądėjp* leisti naujų 
modelių avalynę. Naujų mo
delių vyriški, moteriški ir 
vaikiški batai pasižymi grakš- 
tuinu ir gera kokybe. Tuo pa
čiu metu, panaudojus eilę ra
cionalizacijos priemonių, pa
sisekė gaminant naująją 'ava
lynę, sutaupyti daug odos ža
liavos.

Pionierių' Namų Statyba
ŠIAULIAI. — Prieš kurį lai

ką Šiaulių komjaunuoliai ir 
nesą junginis jaunimas pasiūlė, 
savo jėgomis pastatyti miesto 
mažiesiems piohidrių netilus, 
ftiici alyva buvo palaikyta 
LKP (b) miėšlo komiteto, o 
taip pat miešto Vykdomojo 
komiteto . Statybos trestas, 
eilė pramohės įmonių įšiparei- 
gojo Šefuoti statybą,’teikti5pa
ramą dahbo jėga ir statybinė
mis mėdžiagomi^

Jau surengtos kelios sekma
dieninės talkos. Statyba bus 
aprūpinta ir. nuolatiniais sta
tybininkų kadrais.

Šiaulių pionierių namai bus 
trijų aukštų mūriniu pastatas 
su sale, mdh’o studijomis ir 
UžsieminiU kambariais.

Gausiai Stoja į Kdopėratinę 
Uraūgiją

MAŽEIKIAI. — Koopėra- 
tihės draugijos įgyja vis dau
giau populiarumo darbo vals
tiečių tarpe. Paskutiniu me
tu eilėje vietų žymiai pagau
sėjo jų nanų skaičius. Vien 
tik Jier dešimt diehų laiką 
į Sėdos kooperatinę “Lino” 
draugiją įstojo 137 nauji na
riai. Tatai — darbo vąlstie- 
čiai, auginantieji linus.

Sostinės Papuošimui
VILNIUS. — Trijų miesto 

gelių ūkių inspektuose jau 
pradėtas gėlių sėklų sėjimas. 
Orui atšilus jaunučiai daigai 
bus pasodinti Vilniaus aikštė
se ir skveruose. Iš viso šį se
zoną mieste bus pasodinta 
100,000 gėlių —šalavijų, be
gonijų ir V- Didelis gėlių 
kiekis bus auginamas parda
vimui,

Puošiant sostinę, šį pavasa
rį numatyta pasodinti didelį 
dekoratyvinių krūmų ir mede
lių Skaičių. Miesto žalmenų 
ūkis pagausės 7 tūkstančiais 

krū-\medeliu. ir 12 tūkstančių 
mU- . <

Eilėje yietų numatyta 
pat įrengti gazonus. Jų 
tas šiais metais sieks 7^2 
taro.
' Pedagoginiame ' Kabinete .

KLAIPĖDA. — Bal. 4’d. va
kare susirinko pedagoginiame 
kabinete dešimtys miesto mo
kytojų. Jie išklausė paskai
tą apie gyvybės atsiradimą 
pasaulyje. Tai jau antra pa
skaita, kurią surengė pedago
gais kabinetas prie miesto 
švietimo skyriaus. Artimiau
siu laiku bus surengtos pa
skaitos apie mokyklą ir šei
mą, apie aukėljimą ir darbą 
mokykloje ir tt. .

Prie pedagoginio kabineto 
Suorganizuota parodėlė, čia 
išstatyta * miešto gimnazijų, 
pradžios mokyklų ir vaikų 
darželių,, auklėtinių piešiniai, 
mezginiai, rankdarbiai iš me
džio ir popieriaus. Parodėlę 
.gausiai tanko Klaipėdos gy-N 
Ventoj ai.

Pirmoji Fanier'a
KLAIPĖDA.-—Atgijo Klai

pėdos fanieros .fabrikas. Po 
galutinio visų įrengimų išmė
ginimo fabrikas pfadėjo šKvo 
'gamybinę veiklą. Įmonėje at
statytas pilnas produkcijos ci
klas: veikia skut’d^iosios itta- 
šiiios, klijavimo presai, užbai
gimo skyrius.

Kovo 3 d. fabrike-pagamin
tos Jpirpibsid:s dešimtys kubi
nių rtietrų fanlėros. .Č’amybos 
apimtis vis 'didės, štate me
tais f atitiko. kolelstyVaš tiiri 
dūoti 5,600 kūbihių mettų fa-

taip 
pĮo- 
hek-

nieros. Fabriko kolektyvas 
p'asmyžįs' užbaigti savo ' mėtinį

• —- iki TUp-'titaną piritia laiko 
kriČio 7 d.

Kada centai reiškia, 
gerk maistu kuris 
reiškia..,

PIENAS

' ' ' Cit • .kvortoje Borden’s Pieno yra tiek 
kalcio, kaip trijuose svaruose brok- 
koli. .(įę^lcjs budavoja stiprius dan
tis ir kaulus.) 1

BE TO, kyortoje Borden’s
< pieno jūs gaunate:

► T^ek Rįboflavino, kaip 2% sva
ruose steiko!

► Tiek Vitamino A, kaip 2 kiauši
niuose!

► Tiek Fosfore, kaip 2 svaruose 
žuvies!

► Tųkl Energijos Kiekį, kaip 10 
riekių duonos!

► Tiek Thiamino, kaip 4 uncijose 
kepenų!

► Tiek Proteino, kaip 2 porkčapuose!

Centas centan, 
geriausias maisto 
pirkinys Vra 
PIENAS

REIKALAUK e
BIRŽ. YRA PIENO MĖNUO

Žvejai Išplaukė j‘Kuršmares
KLAIPĖDA. — Kuršių ma

rių žiotyse susikaupė didžiu-' 
liai ledynai. Juos čia suvarė 
tėkmė >,iš marių puęės ir ban
gos iš jūros pusės. Sunku bu
vo pro ledynus prasimušti 
žvejų laivams, žvejams į pa
galbą atėjo Prekybos uosto 
kolektyvas. Daugiau kaip 
penkios tonos sprogmenų 
skaldė; ledynus. Du metali
niai vilkikai valė kelią žvejų 
laivams išplaukti į marias.

Kovo 3 dieną iš ryto vilki
kai prasimušė pro ledus, po 
jų išplaukė į Kuršių marių 
žiotis 4 traleriai, kurie pradė
jo žvejoti. Jie grįžo į uostą 
su pirmomis tonomis žuvų.

Pasagos Tarybiniam Kaimui
Klaipėdos ’pasagų fabrikas 

“Pasaga” “gerai pradėjo vyk
dyti balandžio mėnesiu gamy
binį planą. Į dieną “Pasagos” 
kolektyvas nukala daugiau 
kaip 1,000 pasagų. Įmonės 
darbininkai pažadėjo dar la
biau pakelti gamybos tempus. 
Fabrikas aprūpintas žaliavą 
dviems mėnesiams. Jau arti
miausiomis dienomis pradės 
dirbti ;dvi pamainos. Tūkstan
čius pagamintų pasagų' pasi- • \

PIKNIKAI
žemiau paduodame sutašą, kur jau yra ruošiami 

piknikai naudai dienraščio Laisves. Jei kur kitur 
yra ruošiama ir Žėhiiau dar nėra pažymėta; tai pra
šome gret pranešti, o mes pažymėsime. ..

V -1
J# i
X 1

Brooklyn, N. Y.-Liepos-July 4th 
CLlNfONPAltK, MASPETH, L. L, N. Y.

Rengia Laisvės Bendrbve •

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

Rengia Mass. Valstijos Liet Organizacijos
_________ • / • 4

Waterbury, Conn. — Rugpj.-Aug. 3
LIETUVIŲ PARKE, CHESTNUT RD. L 

RENGIA LDS IR ALDLD APSKRIČIAI

Phfladdphia—-Rugpjūčio (Aug.) 30
ČREŠCENT PICNIC GROUNDS

56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N. J 
Tai bus prieš Labor Day šventę.

HELP WANT! .D—MALE 
REIKALINGI VYRAI

DIRBTI VIDUJ t

OKINAWOJE
Transportacija apmokėta 
GELEŽIES darbininkai

X (Pastiprinimam) u } f 
ELEKTROS LAIDININKAI j 

(Dėl Smarkios Srovės) b
Vien tik Pirmos Klases 

Patyrimu J 
Amžiaus — 21 iki 49 . 

Turi turėti gimimo įrodymus.

Turi būt N. Y. Valstijos Employ-, 
• ment Service pasiųstas pas 

George A. Gardner, 
Co. Rep.

GUY F. ATKINSON CO. . J

J. A. JONES CONST. CO.
Pas N. Y. Statę, Employment . 

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

N. Y. C., 3-čiųs lubos
(13*)

•’T’*

HELP
REIK

, REIKALINQOP 
MOTERYS PROSYTOJOS

Dry cleaning dirbtuvėje 
Nuolatinis darbas. Gera Alga.

BROWN AND KELLER’S 
12-18 WASHINGTON AV. 

PLAINFIELD, N. J.
OM)

POLiČY ^RAŠYTOJOS 
ku patyrimu prie gaisrų, nelaimių skyriaus' 

GERA AL^A. NUOLATINIS DARBAS
5 DIENŲ SAVAlTfi
Linksmos Darbo Sąlygos

JOHN TREĮBER . *
INSURANCE AGENCY 

184 BROADWAY, BROOKLYN
STAGG 2-6745

. *

ima vartotojų kooperacijos 
sąjungos urmo prekybos bazė, 
kuri savo ruožtu per vartoto
jų kooperatyvus parduos pa
sagas darbo valstiečiams.

.a

Sovietai Atsako Amerikonam 
Dėl Dokumenhj apie Nagy

Budapest, Vengrija. ' — 
Generolas G. H. Weems, *A- 
merikos atstovas talkinin
kų kontrolės komisijoj, pra
šė, kad sovietinis tos komi
sijos pirmininkas genero
las Sviridovas duotų ame- 4 J 
rikonams dokumentus apie 
buvusiojo vengrų premjero 
Nagy’o sąmokslą prieš 
Vengrijos respubliką. Svi
ridovas atsisakė, pareikš
damas, tai ne kontrolės ko« 
misijos ■ dalykas, 
kreipėsi į Sovietų vyriau-

Anglai 
kreipėsi į bovieių vyriati- 
sybę Maskvoj dėl tokių do
kumentų.



este

Apskrities Piknikas

Skiberdis

Bar

Brook

Fresh

BAR & GRILL

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

MIRE

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Erank Givis
MMMMbM

Lais

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

Kvie- 
kurie

Stokite patys 
savo pąžįstą-

MANHATTANi 637 Second Ave. 
44th and 31th Street*

VAKARIENE 85c
Iš 7-ių patrovų

Iš Lietuvių Kalbos 
Mokyklėlės

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

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

Policija sustiprino kampani
ją prieš nesilaikančius trafi- 
ko taisyklių pėstininkus. Kol 
kas tik įspėja, įteikia lapeli

Skaudamomis Kojomis 
Plaukikas Prigėrė

Dar Yra Keliolika
Tikietų

Some užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. ’
Salę išnuomeojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių.

Žemos kainos už viską. -
Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Valandos
Penktadieniais Uždaryta

užpildė ke- 
Ba'ltų bliuzių ir

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Lėktuvas
DC-4—susikūlė ir, sudegė La
Guardia stotyje gegužės 29- 
tą, mirė 42 iš 4$ keliavusių 
juomi. - s '

Iš LOS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo ir Veiklos

FRANK GIVIS '
IS Jotynpon Aye., Brooklyn, N. Y.

Degtinės, Vynai ir Alna 
RHEING OLD

KELRODIS.-—Iš Williamsburgho važiuoti Broadway Jamaica trau
kiniu ir/išlipti Elderts Lane stoty. Automobiliais važiuokite Bush- 
wick Avenue iki Jamaica Avenue ir čia sukite i kairę. Pavažiavę 
Jamaica Ave. privažiuosite Dexter Parką.

N. J., $18.
Po $15: Thames

Grill, Ridgewoode;
Frances šabliauskai

rytą, birželio 
I. ryto, prąšo- 

pasiklausyti. Liet. Laisvės

Peter 
KAPISKAS

Norėdamas ką nuveikti, 
tūri rūpintis veikiai tai 
pradėti. Svarba pradėjime. 
Pradžia darbą gaišina.

— Žibalo 
sprogime' užmuštas

Bayonne, N. J 
bako 
darbininkas J. Lynch

Taiso Visokiu/3 Namų Ra 
kandus. - Furniture. Šutai 
so Med| ir Permaliavoja.

Šį sekmadienį įvyksta gra
žus LDS 3-čios Apskrities 
piknikas 340 Mitchell Ave., 
Linden, N. J.

Piknikas bus su gražia dai
nų programa, dainuos du cho
rai : Choras Pirmyn iš Great 
Neck; M'. Y., vadovybėje Vio
let Čypas ir Sietyno Choras iš 
Newark, N. J., vadovybėje W. 
Žukas.

Retai kada atsitinka girdėti 
dainuojant du chorus piknike. 
Chorai rūpestingai /rengiami 
pildyti dainų programą, tai ir 
pįknikų .lankytojai LDS na
riai, mūsų pritarėjai stenkitės 
skaitlingai atsilankyti. Savo 
atsilankymu paremsite apskri
ties darbuotę visuomenės dir-

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

Religijiniai daiktai, abrozdai^r stovylukės 
nužemintos kainom.

Fr. Lideikis-Staeheli 
Sukremuota

didžiojo liūdesio va-
Laisvės redakcija 

velionės Frances vy- 
tėveliams, sesutei ir vi- 

giminems ir draugams

Harleme trysx po 15 me
tų berniukai nuteisti 20 me
tų iki gyvos galvos kalėti už 
žmogžudystę. Jie užmušę ki
tą 15 metų berniuką, kam tas 
“pavogęs jų merginą.”

Vaikai, neturėdami prižiūri
mų .žaismaviečių, skurdo vai
komi po gatves be priežiūros, 
priklausę dviem skirtingom 
muštukų gaujom. Teisėjas 
Sullivan ragino ten siųsti dau
giau policijos, o reikėtų dau
giau namų, uždarbių, globos.

John McClenahan, 13 m., 
bandė plaukti Prospect Park 
ežerėlyje, nors jo dešinė ko
ja buvo sugipsuota. Netruko 
ta koja patraukti’ jį žemyn. 
Atbėgę apie to pat amžiaus 
jo cju draugai nepajėgė jo iš
gelbėti.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
s.Valgykite Pietus pas

• HAPPY ©AYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., J Brooklyn, N.

Prasidėjo viešas svarsty
mas lėktuvo nelaimės prie
žasties. Iššaukiami specialiai 
tyrinėtojai ir kiti liūdininkai.

i — tlnitėd Air Lines

Po $10: Petras Grabauskas, 
Am. Liet. Piliečių Klubas, 
Brooklyn, N. Y.

Po $5: Petras Mickevičius, 
Brooklyn, N. Y.; Mary Mise
vičienė, Brooklyn, N. Y.; Juo
zas ir Aldona Grabauskai, 
Frackville,. Pa.

Po $2: Frances Kazokienė 
ir Suzana Kazokytė, Jamaica, 
N. Y.; Anne Gustaitis, Brook
lyn, N., Y.; Joseph Merk,

BAR & GRILL 
Lietuviška Alude 

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS 

’ I * •

Kanados
Black Horse Ale

JOSEPHZEIDAT 
411 Grand St,

Brooklyn 11, N. Y. _

Didėlis Išpardavimas!
Daimaptai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuląriai 

Pameluodami Labai Nužemintom Kalbom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

Aukso, PlatinuAi žiedai, Kryžiai, Laketukaį,
(
'k' f M 4 , ,

Branzalietai ir Špilkos.
> Taipgi Links ir Pendants

voje. Bus ir kalbėtojas, LDS 
prezidentas Jonas Gasiūnas., 
A. Pavydžio orkestrą gros 
įvairius šokius.

Kelrodis
Važiuojant iš New Yorko 

nuo Pennsylvania os stoties, W. 
33rd St., traukiniai išeina se
kamomis valandomis: 11:40, 
4:05, 2:10, 2:55, 4:08 ir 
4 :50. Atvykę į Linden, N. J., 
eikite Wood Ave. po. dešinėi 
iki Simson Avė., čia po deši
nei ir 340 Mitchell Ave.

Važiuojant automobiliais 
per Jersey City Pulasky Til
tu ir privažiavę Newark, N. 
J., važiuokite keliu 25-tu iki 
Wood Ave., Linden, N. J.

Kviečia Komitetas.

šiais metais American 
Medical Association švęs 
šimtmetinį jubiliejų. Kon
vencija vyksta šiomis die
nomis, birželio 9*13, 1947, 
Atlantic City. ' ’ •’

Ralph Oldham, 39 m., ras
tas užšidūsinęs gasu savo bu
to ■' virtuvėje, 35 Hamilton 
Place, New Yorke. Jo žmo
ną radę miegančią kitame 
kambaryje. Gasą susekė kai
mynai. ; .

Repairing & Upholstering
Bar Varnishing, Carpenter 

' Work
, "'W ■

Polishing & Finishing

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

Antradienį, birželio 10-tą, 
unijigtąi ištikro buvo užvaldę 
New Yorko širdį. M aršu o d a- 
mi po 16-ką gretose, milži
niškais būriais, nešini spalvin
gus ir šaukdami reikšmingus 
©balsius, CIO unijistai reika- 
ląvo prezidento Trumano at
mesti (veto)' Taft-Hartley bi- 
lių. Tas bilius pavergtų dar
bininkus ir tuo. patimi siau
rintų demokratines teises vi
siems kitiems žmonėms, išsky
rus mažą skaičių aršiausių iš- 
naudotojų, Amerikai fašizmo 
piršlių.

Eisena prasidėjo 5 valandą, 
tuojau po darbo. Baigėsi jau 
sutemus. Nešini žibintais, bū
riai unijistų dar vis tebemar- 
šavo link Madison Square 
Gąrdeno, kuris buvo perpildy
tas yiduje if dešimtimis tūks
tančių apsuptas islaukyje.

Parado galvinyje ėjo keturi 
vėliavos sargai uniformose — 
d,u vaikinai ir dvi merginos. 
Juos sekė benas, o po beno 
ėjo Šimtas uniformuotų vete
ranų, nešini vėliavomis. Gi 
pankui juos — pulkų pulkai 
unijistų. Vieni iš jų jau spė
ję pasidabinti, kiti darbiniuo
se drabužiuose. Mirga unijų 
.paparčiai, plakatai, atlapuose 
mėlynuoja .“VETO” sagutės.

Marininkai vienas iš pir
miausių jų būrių 
lis blokus 
tamsių sijonų unifonnose pra- 
mąyšavo elektristų - radijistų 
lokalo 430-to merginos, di
džiumoje, jaunuolės.

Amalgameitai siuvėjai suda
lė 15,000 būrį. Matėsi ir lietu
vių. Amalgameitų prezidentas 
Jacob S., Potofsky, supuolamai 
su CIO VĖTO Diena, pasiuntė 
prez. Trumanui ■ paraginimą 
atmesti Taft-Hartley bilių. Gi 
šips vąlstijbs organizacijos vir
šininkas Louis Hollander' buvo 
grand maršalu greta Joseph 
Curran iš mąrininkų unijos.

Kailiasiūviai sudarė kitą di- 
džiausį būrį, 10,000, nors, jei
gu imti nuošimčiais pagal 
skaičių nArių, jie būtų buvę be
ne skaitlingiausi. Didžiuma 
kąiliasiuvių, yra ne jaunuoliai, 
tačiau kailiasiuviąi, turėdami 
gerą vadovybę, išsilaikė dąrbi* 
ninkiškai sąmoningi ir kovingi.

Sekė mokytojai, raštinių ir 
krautuvių darbininkai, laikraš
tininkai ir daugybės kitų užsi
ėmimų žmonės. ,

O numaršavusiems sutalpinti 
kelių Garden ų būtų neužtekę: 
22 tūkstančiai perpildė Madi
son Square Garden, desetkai 
tūkstančių Y kitų užpildė aplin
kines gatves, o dar desėtkai 
tūkstančių kitų, pavargę ir išr 
alkę, grįžo namo. Dar kiti grį
žo į kitas organizacines parei
gas. Tokių grįžusių iš parado 
buvo ir įvykusiame Lietuvių 
Liąudies Teatro susirinkime tą 
vakarą. Kas sakė, kad mūs me- 
ųipinkai'atsilikę? *■

* Gardene kalbėjo CIO .prezi- 
dęntąs Philip Murray, New

Necke. 
dukrelė 
tėveliai

Laidotuvėse dalyvavo dide
lis būrys artimųjų, ir draugų 
velionės, vyro ir tėvelių.

Draugai Lideikiai yra uolūs 
veikėjai Great Necke, pažan
gūs žmonės ir geri laisVįę- 
ciai.

Šioje 
landoje 
reiškia 
rui 
siems 
nuoširdžią užuojautą

Joseph Boris, 27 m. amžiaus, 
gyveno 601 Warwick St., 
Brooklyne, mirė birželio 11 d., 
Kings County ligoninėj. Kūnas 
pašarvotas graboriaus J. Gar
švos koplyčioje, 231 Bedford 
Ave., ,Brooklyne. Laidotuvės 
įvyks birželio 14 d., Most Holy 
Trinity kapinėse. Velionis pali
ko nuliūdime motiną, ' tėvą ir 
tris brolius. Laidotuvių parei
gomis rūpinasi graborius J. 
Garšva.

Yorko majoras William O’Dwy
er, rabinas, Amerikos žydų 
Kongreso prezidentas Stephen 
S. Wise, Chicagos vyskupo pa
vaduotojas Bernard J. Shiel 
(telefonu), taipgi unijų vadai: 
Hyman Blumberg, Ben Gold, 
Ruth Young, Ewart Guinier, 
Louis Hollander, Michael J. 
Quill. Mitingą atidarė Joseph 
Curran, pirmininkavo Saul 
Mills. X 1

Henry A^ Wallace altsiunte 
reikšmingą pasveikinimą. Svei
kinimas, o, taip pat majoro, 
Murray ir kitų vadų kalbos su
tiktos audringomis ovacijomis. 
Ta dvasia, tikimasi, pasieks ir 
Šimtus tūkstančių kitų unijistų, 
dėl įvairių priežasčių nedalyva
vusių šiame parade. Pasieks 
juos,, gaus jų P^ĮArtį ir veiks-

DANTV gydytojas 
‘ z ’ * * i ■ 1

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.* 

Tel.EVergreen 7-6868 
' 221 South 4th Street

Susirinkimas įvyko birželio 
5 d., Laisvės svetainėje. Na
rių atsilankė nemažas būrys. 
Valdbps raportas priimtas be 
diskusijų.

Laiškų Skaitymas
Lietuvių, Mteno Sąjungos 3- 

čia Apskritis praneša' apie 
rengiamą festivalį ir prašo, tą 
darbą paremti finansiniai. Pa
likta kitam susirinkimui.

Švento Jurgio Draugystė 
užkvietė į savo metinį pikni
ką, kuris įvyks, birželio 28 d., 
Dexter Parke. Kvietimą priė- 
hiė. LDS ji-mos kuopos pir
mininkas A. Velička ragino 
narius dalyvauti, mums bro
liškos draugystės piknike.-

Kuopa nupirko Dariaus- 
Girėno pikniko 5 tikietus. Tie 
tikietai bus įgeri -bir/elio 21- 
mą (piknikas buvo nukeltas 
dėl lietaus).

Mūsų Piknikai

LDS Sočios Apskrities pik
nikas įvyks birželio 15 d., 
Laisvės Parke, 340 Mitchell 
Ave., Linden, N. J. LDS na-, 
riai ,brooklyniečiai ■ ir apylin
kės, prašomi būti piknike. 
Kuomet apskritis gerą biznį 
darys ,tai prisėjus reikalui vėl 
pagelbės kuopoms finansiniai.

LDS 1-ma kuopa nutarė 
prisidėti prie LLD 1-mos kuo
pos pasiūlyto bendrai rengti 
pikniko rugpjūčio 23 dieną, 
Woodside, L. I. Taipgi yra 
kviesti ir prisidėję Moterų 
Apšvietos Klubas ir Aido Cho
ras . Mūsų kuopa į pikniko 
rengėjų komisiją išrinko J. 
Kovą ir J. Litvinską.

Kuopos stovis: dabartiniu 
laiku naujų narių negauta. 
Organizatoriai užtikrino, joj? 
sekaptį susirinkimą atsives 
naujų. Ligonis randasi 1 ir 
suspenduotas 1-nas.

Kuopos Koresp.

Šiliaus. Ir ... gaus juos kovai 
prieš vergiją; jeigu tas bilius, 
nežiūrint milijonų darbininkų 
valios, vis vien ./taptų įstaty
mu. .< n t R.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

, Iš Kalifornijos atvykstan
tiems draugams Karosams 
jBaltulioniūtei ir Vilkaitei su
tiktuvių bankietas įvyks bir
želio 14-tą, šeštadienio vaka
rą, 6 vai., Laisvės salėję. Va
karienės kaina $2.

Tikietų dar randasi po ke
letą pas didžiumą pardavė
jų ir Laisvės raštinėje. Pra
šome įsigyti tuojau, nes vaka
rienės gaminsime tik tiek 
kiek padarėme tikietų.

LLD Moterų Komitetas:

TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBERSHOP 
ANTANAS DEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Susirinkimas
BROOKLYN, N.

Birželio 12 d., 7:30 v.
vės salėje, 419 Lorimer St., įvyks 
LLD 1 kp. susirinkimas. Jis bus 
trumpas. Po jo D. M. Šolomskas, 
Draugijos CK sekretorius, kalbės 
apie įvykius Vengrijoj, ką reiškia 
tas turčių spaudoj , “vengriškas 
gūlaš;” apie taikos reikalus ir 
mūsų pareigas. Nariai kviečiami 
dalyvauti. Kviečiami ir simpati- 
kai. — Valdyba. (134-135)

Kas savaitę gauname, nau
jai įsirašiusių į ‘ mūsų Radijo 
Klubą ir taipgi prisideda dau
gelis rėmėjų su gražia para
ma.

Pastaruoju laiku įsirašė ir 
parėmė sekanti asmenys :

Newark,

Praeitą antradienį
Pond krematorijoj buvo su
kremuota greatneckienė Fen
ces Lideikis-Staeheli, mirusi * / - vsekmadienį, birželio 8 d.

Velionė sirgo labai trumpai 
—apie porą savaičių. Ji tu
rėjo rheumatic heart ligą ir 
vėliau susikomplikavo ir ki- 

augo ir gyveno Great 
Paliko josios vyras, 

Caroline, sesuo Alice, 
ir giminių.

100,000 Unijistų Maršavo
10 Veto Parade

MAISTAS ir DRABUŽIAI 
Greitai pristatomi mažiausiomis Ižžomis 

Mes Visk* Rar&piname, taipgi ir Cheminj I ii rūkymą 
r * Visi -*Muitai iš Anksto Apmokami e Pilnai Apdraudžiama 

8PECIAL.IS MAISTO PUNDELIS
1 diU ariesto. 1 dėžė Nutola, 1 dėžė spaghetti, 1 dėžė kruopų, 2 gabalai H. muilo, 
1 dėžė cocoa. 1 dėžė miežienėH, 1 pakelis a r baton, 1 blėkinė pieno miltelių >11.84 

| SPECIALIS DRABUŽIŲ PUNDELIS
3’4 jardai 100 nuožimėių vilnono vyriškam siūtui. 3 jardai Fayono pamušalo, 
3 jardai 100 nuošimčių vilnono moteriškam siūtui, 2 jardai rayono pamušalo, 
1 avaraa Ivory muilo, 2 špūlės siūlų, 1 pakelia adatų. >42.81

Tos kainos yra tik Sovietų Sąjungai. Kainos kitiem kraštam nurodomos 
pagal pareikalavimą. z

PRANEŠIMAI
MASPETH, N. Y. •

Lietuvių. Piliečių Klubas turės 
ekskursiją busais į New Brunswick, 
N. J. Round Trip tikietas $2. Turė
sime valgių ir visokių gėrimų ir bus 
muzika šokiams. Labai gcaži vieta, 
arti upės, gražios pievos. Laiveliai 
pasivažinėjimui ir galima žuvauti, 
įvyks ' sekmadienį, birželio 22 d. 
Prašome tuojaųs užsisakyti vietą 
vąžiavimui.

Kreipkitės į Klubą, 60-39 56th St; 
Bušai išeis 8:30 vai. ryto njrit Klubo.

(135-136) '' .

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ 
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.6Q

. ........

PACKAGES ‘° BES r 11 .NO ML O'H<»

Lietuvių kalbos mokyklėlės 
komitetas ir mokiniai nuošir
džiai dėkoja visiems už gau
sų atsilankymą į mūsų paren
gimą . Kiek man teko girdė
tu, tai visiems patiko, ir gal ki
tą sezoną atidarysim moky
klėlę su kitu tokiu parengimu^ 
Mokyklėlės komitetas labai 
dėkoja mamytėms, kurios la
bai energingai darbavosi 
maisto priruošime ir netingėjo 
pagaminti naminių tortų ir 
pyragėlių.

Už mokinių pasidarbavimą 
ir kooperaciją buvo nutarta 
turėti išvažiavfmą. į Bear 
Mountains ant laivo, šis iš
važiavimas įvyks šį šeštadienį, 
birželio 14 d. Visi mokiniai’ 
kurie mano važiuoti, prašomi 
susirinkti 7 :45 vai. ryto, Lais
vės svetainėje. Visi kviečia
mi dalyvauti mūsų išvažiavi
me, ir kurie norėtumėt su mu
mis dalyvauti, malonėkite pri
būti laiku, nes ilgiau nega
lėsime laukti.

LKM Sekr..

RANDAVOJIMAI
Pasirandayoja fomišiuotas ( kam

barys, kuriame galima ir lengvą vąl- 
gį. pasidarytj, , Gali, ątsįšaukti pavie- 
niai i arbą. Vęddsi- pOTŽL YrU kitchen 
cabinet, i ^gešas at kiti reikmenys. 
Prėšbįne krėlį^ii po antrašu: 200 
Sbūtn 2hd Strict, Brooklyn, N. Y.

(134-1^)

HENRY D. MAHLER,
BRONX l 500 I. 164th St.

Tek* Third Av*. "L" tc 
164th St. Station

Matt H«v»n 9-5300

Woodhaven, N. Y.
Ro $1: Mrs. Pažusis ii 

Frank černavičius, Maspeth 
N. Y. ( x

Širdingai dėkojame 
čiame kitus lietuvius 
dar nėra prisidėję prie mūsų 
Radijo Klubo, 
ir pakvieskite 
mus.

Sekmadienio 
15-tą, 10:30 vai 
me 
Radijo Klubo programos. Už
tikriname, kad bus malonų 
klausytis. Atsukite savo ra
diją ant stoties WBYN, 1430 
klc. Nepamirškite!

Visais Radijo Programos ar 
Klubo reikalais prašoma 
kreiptis po sekamu antrašu: 
Lithuanian Liberty Radio 
Club, 427 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y.

L. L. R. Klubo Sekr.

J1MMU L. L_„L_1_'_L1'-1..—L!.... —' ■ ■

Lietuvių Laisves Radio
Klubo Reikale

67-tas ' 67-tas

METINIS PIKNIKAS
■ RENGIAMAS

ŠV. JURGIO DRAUGIJOS
/ v ŠEŠTADIENI,

Birželio June 28, W
Dexter Parke

74-11 Jamaica Avenue Woodhaven, N. Y.
ŠOKIAMS GROS

J. Pavydžio Orkestrą
PRADŽIA 2-rą. V AL. PO PIETŲ

, Įžanga 60c, taksai įskaityti 1

j




