
“Paul Revere” Teisme. 
Eisleris Surastas Kaltu. 
Pirmadienį Washingtojie. 
Liūdnos Padėties

Paveikslas.
Rašo R. MIZARA

Bostone šiuo metu teisiamas 
Douglas Chandler, kuris karo 
metu transliuodavo anglų kal
boje nacių propaganda iš 
Berlyno radijofono.

Iš karto jis buvo pasivadi
nęs žymaus amerikiečio patri- 
joto Paul Revere vardu,- bet 
su 1942 m. kovo 26 d. patri- 
jotinę kaukę nusimetė ir šin- 
kavo hitlerinę propagandą 
savo tikrąja pavarde.

s Vadinasi, Chandleris atlik- 
dinėjo tėvynės išdaviko dar
bą; jis dūrė mūsų kraštui nu- 
garon tuomet, kai jis 
su fašistiniu priešu.

Bet šiandien teisme 
teikiamos plačiausios
gintis ir jo gynėjai, sakoma, 
sieksis padaryti Chandlerį ne- 
sveikapročiu, panašiai, kaip 
buvo kadaise padarytas Erza 
Pound’as, kitas
transliuodavęs fašistų 
gandą iš Romos.

grūmėsi

jam su- 
laisvės

išdavikas, 
propa-

dienųNa, o prieš keletą 
Washingtono teismabutyj bu
vo teisiamas žymusis vokie
tis anti-fašistas Gerhart Eisler 
neva už paniekinimą kongre
so.

čia kuomažiausiai' ceremo
nijų paisyta. Teisėjas Alex
ander Holtzoff buvo ne tik 
teisėju, bet, pagal laikraščių 
korespondentų aprašymą, ir 
prokuroru. Jam rūpėjo juo 
greičiau anti - fašistą Eislerį 
įkaitinti ir pasmerkti.

Visa tai teikia apsčios me^ 
džiagos žmonių galvosenai.

—Kodėl taip?!—ne vienas 
savigarbus pilietis ( ims klaus
ti.—Kur dink vedamas mūsų 
kraštas? ,

Tenka pasveikinti US Court 
of Appeals. Jis pareiškė, jog 
teisėjas Holtzoff negali eiti 
teisėjo pareigų byloje, kurio
je bus teisiami 14 Joint-Fas
cist Refugee Komiteto narių, 
su tokiais žymiais asmenimis, 
kaip rašytojas Howard Fast 
ir dr. Edward K. Barsky.

Šitiems veikėjams byla su
daryta už tai, kam jie rinko 
pagalbą ispanams respublikie- 
čiams, pabėgusiems nuo bu
delio Franko teroro.
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Pirmadienį, birželio 16 d., į 

Washing toną Šaukiama visa 
eilė žymių Hollywoodo rašy
tojų, artistų ir kitokių meno 
darbuotojų.

Raganų gaudymo komitetas 
žada jiems užkurti pirtį dėl 
to, kam jie “raudoni.”

Tarp kitų, Hollywoodo vy
rų ir moterų, bus' ir žymus 
muzikas Mans Eisleris, vo
kietis anti-fašistas, aukščiau 
suminėtojo Eislerio brolis.

Jie ten bus inkvizuojami.
Bene tą pačią dieną Wash

ingtone bus pradėta byla ir 
Eugenijaus Dennis’o, Jungti
nių Valstijų kompartijos se- 
kretęriaus.

Kaip matome, bylų, tyrinė
jimų .inkvizavimų susidarė iš
tisa virtinė.#

Tūli Washingtono ponai 
“demokratai” skelbia, jog tai 
tik pradžia; jų būsią dar tiek 
ir tiek! v

Pulti, persekioti anti-fašis- 
tus, pažangius 
kyšime atvirai, 
bės puolėjams 
mūsų ' kraštą 
pasaulio akyse!

žmones, pasa- 
nesudaro gar- 
ir tai žemina 

demokratinio

* Šios liūdnos padėties pa
veikslas būtų nepilnas, jei ne- 
pridėtume sekamo:

Kongresmanas Herbert A. 
Meyer (is Kansas) apšau
kė Henry A. Wallace “rene
gatu” ir reikalauja jį suimti, 
įkalinti ir teisti.

Tenka laukti, kad tos rūšies 
“didvyriai0 reikalaus teismo

.. ’

Darbo, Žmonių 
Dienraštis

Kąiną $7.00 Mėta^ 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c
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Siūlomi 6 Bilionai 
Europai Atkreipti 

Prieš Sovietus
Jungtinės Valstijos, ir Anglija, pagal Marshallo Planą, 

Šaukia Ūkinę Vakarų Europos Kraštų Konferenciją
London. — Angliją šį ru

denį sušauks vakarinės Eu
ropos šalių konferenciją 
ūkiniais - ekonominiais rei
kalais, pagal Amerikos val
stybės sekretoriaus Mar
shallo planą. Toje konfe
rencijoje bus apskaičiuota, 
kiek įvairiom šalim reikia 
piniginės paramos iš Ame
rikos, bet jos visos turės 
subendrint ir apvienyt ūki
nius savo dalykus^ Jungti
nės Valstijos, pagal tą pla
ną, skirs 6 bilionus dolerių

stiprinti ir vienyti vakari
nės Europos šalių pramonę 
ir ūkį.

Sovietai ir jų įtakoje esa
mi kraštai nekviečiami į ta 
konferenciją, bet jie, girdi, 
galėsią prisidėti. Tačiau 
Marshallas įspėjo, kad So
vietų Sąjunga turės pada
ryti dideles atmainas savo 
ryšiuose su rytinės Euro
pos šalimis, jei norės prisi
dėti prie tokios ūkinės su
tarties ir gauti paramos iš 
Amerikos.

Spėliojimai apie 
Mongolų Lėktuvus

Nanking, Chinija. — Chi
ang KaLsheko tautininkų 
komandieriai kartoja pasa
kojimus, kad Išlaukinės 
Mongolijos lakūnai, girdi, 
iš “sovietinių” lėktuvų ap
šaudo Ir bombarduoja Chi- 
ango armiją Sinkiango pro
vincijoje. * >

Sovietų atstovai sakė, tai 
Mongolijos lėktuvai, nors 
jie pastatyti Sovietuose, 
pagal mongolų valdžios už
sakymus.

Neamerikinis Komitetas 
Kvos Chapliną ir Kitus 
Judriu Aktorius

Washington. — Kongre
so Neamerikinių Veiksmų 
Komitetas šaukia į kvoti
mus Čalį Chapliną, Edwar- 
dą G. Robinsoną, Dorothy 
Parker ir kai kuriuos kitus 
žymius Hollywoodo juda
mųjų paveikslų aktorius. 
Neamerikinis K o mite tas 
kaltina juos kaip komunis
tų rėmėjus. Kongresmanas 
Rankinas reikalavo Chapli
ną net deportuot atgal į 
Angliją. Demokratas kon
gresmanas Ch. Holifield 
smerkė patį komitetą. Už 
tai atimta Holifieldui bal
sas tai dienai. •

Packard Darbininkai 
Laimėjo 15c Priedą

Detroit. — Packard kom
panija pasirašė dvimetinę 
sutartį su CIO Auto. Dar
bininkų Unija; pakelia dar
bininkams algą 15 centų 
valandai su ta sąlyga, kad 
unija per 2 metus nereika
laus daugiau priedų. For
das siūlo 10 centų priedo 
valandai streikuojantiem 
formanam.

Jeffersonui, Lincolnui ir Roo- 
seveltui.

Viskas šiandien galima!
Kitą vertąs : tenka laukti ir 

to, , kad reakcininkai nusisuks 
sprandą, kaip jų brolužiai Vo
kietijoje ir Italijoje!/

Arabai Sako, Amerika Rems 
Juos Palestinoj, nes Nori 
Jų Talkos prieš Sovietus

Jeruzalė. — Arabiškos 
valstybės yra įsitikinusios, 
kad Amerika rems arabų 
reikalavimus ’ Palestinoje 
prieš žydus, nes Amerika 
nori savo pusėje turėti ara
bų kraštus kaip talkininkus 
prieš Sovietų Sąjungą. Žy
dų socialistų laikraštis 
Mihmar išspausdino tokį 
savo korespondento prane
šimą iš Syrijos.

Fafis ei Khouri, Syrijos 
atstovas Jungt. Tautų Sau
gumo Taryboje, gavo tokį 
užtikrinimą iš aukštų A- 
merikos valdininkų bei tos, 
tarybos narių.

Peronas Remia Paraguayans 
Diktatorių prieš Liaudį

Rio de Janeiro. — Fašis- 
tuojąs Argentinos valdovas 
Peronas ginklais ir pinigais 
remia Paraguay’aus dikta
toriaus Morinigo karą prieš 
sukilusius Paraguay’aus 
žmones. Tatai raportavo 
Brazilijos kongreso pasiųs
ta komisija ,sudaryta iš į- 
vairių partijų atstoyų.

ČILĖJE ŠAUDOMI
STREIKIERIAI

I

Santiago, Čilė. — Polici
ja nušovė 4 važiuotės strei- 
kierius. -Čilės valdžia (Pie
tų Amerikoj) paskelbė/ 30 
dienų karo • stovį prieš 
streikierius; kaltina komu
nistus kaip to ir kitų strei
kų vadus.

Žydų bombos suardė dvi 
priešiškas krautuves Hai- 
foj, Palestinoj. .

Galima Susitart dėl Atomų 
Jėgos Kontrolės,—Gromyko

L'ake Success, N. Y. — 
Sovietų delegatąs Gromyko 
pareiškė, kad galima susi
tart kas Jiečia Sovietų ir 
Amerikos planus dėl atomi
nės jėgos kontrolės pasau
lyje. Jis kritikavo Ameri
kos atstovus, kurie elgiasi 
taip, lyg susitarimas būtų
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Los Angeles Unijos Ragina Šaukt 
Visuotiną Streiką prieš Taito- 

Hartley’o Vergijos Bilių

Samdytojai

Los Angeles, Calif. — 
Darbo Federacijos unijų 
taryba ir CIO unijų cent
ras šiame mieste atsišaukė 
į Federacijos pirmininką 
Williamą Greeną ir CIO 
generalį pirmininką Philipą 
Murray, kad pąskelbtų vi
suotiną vienqs dienos strei-

ką protestui prieš Tafto- 
Hartley’o bilių.—Tas bilius 
mojąsi sunaikint unijas ir 
paversti darbininkus sam
dytojų vergais.

Darbo Federacija Los 
Angeles mieste turi 250,000 
.narių, o CIO — 100,000.

AUGA EILĖS MARŠUOTOJŲ 
Į WASHINGTON^ PRIES 
TAFTO-HARTLEY BILIŲ

Los Angeles, Calif. — 
Darbo Federacijos ir CIO 
unijistai šimtu automobiliu 
išvažiavo į Washingtoną. 
Ten jie reikalaus, kad prez. 
Trumanas atmestų prieš- 
darbininkišką Tafto-Hart- 
Jey’o bilių ir kad kongreso 
nariai palaikytų atmetimą. 
Federacijos pirmininkas 
Wm. Green ir CIO galva 
Ph. Murray atsišaukė i 600

unijų skyrių, kad prisidėtų 
prie važiuojančių į Wash- 
ingtoną.

Automobilinių maršuoto- 
jų eilė kasdien auga*' Prie 
jų prisidėt pasižadėjo uni
jistai Clevėlando ir Colum
bus, Ohio; St. Louiso, Mo.; 
Williams, Ariz.; AmaHllo, 
Texas, ir daugelio kitų mie
stų pakelėje.

PROTESTO SUSIRINKIMAI 
PRIEŠ TAFTO BILIŲ

Toledo, Ohio. — Bendra
me masįniąmę susirinkime 
Courthouse aikštėje protes
tavo prieš Tafto-Hartley’o 
vergijos bilių unijistai Dar
bo Federacijoj, CIO, gele
žinkeliečiu, telefonistų ir 
Mechanikų Švietimo Drau
gijos.

Rochester, N. Y. — Am- 
algameitų7 salėje čia įvyko 
skaitlingas protesto mitin
gas prieš . Tafto-Hartley’o 
bilių. Kalbėjo CIO Amalga- 
meitų Siuvėjų Unijos vice
pirmininkas Leonas Krzyc-

Padeda Taffto Biliui
Senatorius Pepper Sako, Fabrikantai Nuduoda, būk Einąs 

Platus Streikas prieš Kongresų; Nesitaria su Unijomis
Washington. — Laivų, 

anglies ir audimų kompani
jos laukia, kad prieš-uniji- 
nis Tafto-Hartley’o bilius 
taptų įstatymu: todėl jos 
atidėlioja derybas dėl nau
jų sutarčių su unijomis, 
kaip sakė demokratas sena
torius Claude Pepper. Pa
našiai daro ir kitos kompa
nijos. Samdytojai tiksliai 
provoku'oja streikus. Jie 
nori sudaryt įspūdį, būk 
darbininkai vedą generalį

streiką prieš Jungtin. Val
stijų kongresą dėl to, kad 
kongresas priėmė Tafto- 
Hartley’o bilių.

“Atrodo, kad samdytajai 
yra plačiai susitarę, uždaryt 
fabrikų duris šimtams tūk
stančių , darbininkų,” su
verst kaičią ant unijų ir to
kiu būdu padėt Tafto-Hart
ley’o biliui tapti įstatymu, 
pareiškė senatorius Pep
per. ;

■■ ■

Nušautas Švedas, Laužęs 
Važiavimo Taisykles 
Vienoje, Austrijoje

Chinų Komunistai t
Laimi Mandžurijoj '*4

ki, Ohio valstijoj Darbo 
Federacijos sekretor. Har
old (L Han over, katalikų 
laikraščio Courier - Jour
nal vedėjas kunigas John S. 
Randall ir kiti. Publika pa
sirašė tūkstančius protesto 
atviručių prieš tą bilių. •

Viena, Austrija. — Tam 
tikras kelias sovietinėje 
Vienos srityje buvo uždrau
stas civiliams važiuoti ir 
užblokuotas. Karinis Sovie
tų sargas liepė sustoti pą- 
šalpiniam švedų automobi
liui, bet automobilis nesus
tojo: tuomet sargas'šovė, ir 
švedas automobilyje tapo 
nukautas. Švedijos valdžia 
dėl to’ Užprotestavo Sovie
tam. Bet Švedijos atstovybė 
Austrijoj pripažino,s kad 
automobilis važiavo už
draustu keliu ir jis buvo į- 
spėtas.

Changchun. —. Chinijos 
tautininku .cenzūra mėgina 
užgniaužti žinias apie karo 
eigą tarp tautininkų ir chi- 
nų komunistų Mandžurijo- 
ie. Bet New Yorko Heratd 
Tribune korespondentas vis 
tiek pranešė, jog komunis
tai paskutiniu laiku nuolat 
laimi prieš tautininkus 
Mandžurijoj. Jis sako, ko
munistai ten “sustiprėjo 
žmonėmis, ūpu ir ginklais.’1

' St. Louis, Mo..—- Darbo 
Unijos visoj šioj valstijoje 
renka piliečių parašus ant 
blankų su reikalavimu, kad 
prez. Trumanas atmestų 
Tafto-Hartley’o bilių ir kad 
senatorial ir * kongresmenai 
galutinai' balsuotų prieš jį 
po atmetimo.

Siūloma Išmest Komunistus 
Iš Brazilijos Seimo

Chiang Pripažįsta, Kad 
Suklimpo Jo Karas 
Prieš Komunistus

Teisiamas Amerikonas Hitlerio 
Propagandistas prieš Ameriką

' Boston. — Eina byla 
prieš amerikoną Douglasą 
Chandlerį, kaip savo šalies 
išdaviką. Karo metu jisai 
per Berlyno radiją skleidė 
nacių propagandą, linkėda
mas, kad vokiečiai laimėtų 
karą prieš Sovietus, Ameri
ką ir, kitus' talkininkus. 
Chandleris sakė teisme, kad 
nacių laimėjimas (<būtų ap
saugojęs Ameriką nuo ru
siško komunizmo.”

Savo propagandoj Chan
dleris pasakojo, kad Ame-

rikos valdžia, girdi, išpro
vokavus karą su Japonija, 
ir japonai turėję “ginti sa
vo garbę.”

Hitlerio propagandos mi
nistras Goebbels diktuoda
vo, ką Chandleris tuH per 
radiją šnekėti. Už tai na
ciai mokėjo jam 750 dolerių 
per mėnesį.
' Apie sutartiną Goebbelso- 
Chandlerio veiklą liudijo 
teisųiui ir buvęs Hitlerio 
“seimo” narys Anton Win- 
kelnkemer. *

KATALIKU KONFERENCIJA 
PRIEŠ TAFTO BILIŲ

Washington. — Nationa
ls Katalikų konferencija 
dėlei Gerovės išleido pareiš
kimą prieš Tafto-Hartley’o 
bilių; ragina prezidentą 
Trumaną atmest jį, o kon
gresą ^apsimąstyt” ir pa
remi atmetimą. Tas bilius, 
užcįraudžiąs pilną uriijų 
pripažinimą, taip sujudintų 
darbininkus, kad patarnau
tų, girdi,' komunistams, 
kaip sako katalikų gerovės 
konferencijos pareiškimas.

MESA BRANGESNE. NEGU 
BUVO JUODOJOJ RINKOJ

Chicago. — Numatoma, 
kad mėsa eis dar brangyn; 
o jau dabar vartotojai turi 
brangiau mokėti už mėsą, 
negu buvo mokama juodo
joj rinkoj/ kuomet valdžia 
kontroliavo kainas. Mėsos 
kompanijos kaltina žmones, 
kad jie, girdi, perdaug mė
sos,valgą; todėl ji ir brang
stanti. Mėsos krautuvinin
kai sako, kompanijos, turi 
kupinus sandėlius mėsos, 
bet ją perdaug brangina.

Rio de Janeiro. — Spe
ciale Brazilijos kongreso 
(seimo) komisija pasiūlė 
išmest 15 išrinktų komuni
stinių kongresmanų ir se
natorių Luisą C. Prestesą, 
komunistų vadą. Komisija 
taipgi perša pašalint komu
nistus, išrinktus į valdines 
vietas miestuose ir valsti
jose.

BAISESNIS NET UŽ 
A-BOMBA GINKLAS

Auckland, Naujoji Zelan
dija. — Skelbiama, kad an
glai Naujojoj Zelandijoj to
bulina baisesnį net už ato
mine bombą ginklą. Angli
ja dalinasi visais to gink
lo sekretais su Jungtinėmis 
Valstijomis.

' Washington. — Kongres- 
manų komitetas siūlo nu- 
mušt 2 nuošimčius lėšų; Ve
teranų Administracijai.

Buvęs Vengrijos Premjeras 
Atvykstąs “j Svečius”

Washington. — Praneša
ma kad netrukus atlėks A- 
mėrikon “į svečius” Ferenc 
Nagy, pavarytas Vengri
jos, premjeras (vadas ne
pavykusio fašistinio są
mokslo dėl: Vengrijos res
publikos ^nuvertimo). Jis 
išmestas iš Smulkiųjų 
žemės Savininkų Partijos.

Suchow. Chinija. — Chi
ang Kai-sheko valdžios pra
nešimai rodo, kad suklimpo 
jo tautininku armijos žy
giai prieš chinų komunistus 
Shantungo pussalyje.

(Tai po to, kai komunis
tai laimėjo ten eilę miestų, 
sunaikino Chiango armijos 
diviziją ir pagrobė visus jos 
amerikinius ginklus.)

New Yorko Times kores
pondentas Tillman Durdin 
rašo, kad chinų komunistai 
gerai apsiginklavę atimtais, 
iš tautininkų amerikiniais’ 
ginklais.

--------------------------------- - ' <

Graikai Sako, Amerikos 
Atstovas Kaip Nacis

t* •.

■

■. '-:d
Athenai. — Graikų Ko

munistų Partijos išleistas 
pareiškimas sako, kad A- 
merika mojasi pavergti 
Graikiją. Amerika atsiun
čia Griswoldą, kaip tvarky
toją amerikinės pagalbos -J 
Graikijos monarchistams. . | 
Graikų komunistai lygina

• 7 n • *
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Griswoldą prie nacių aps 
krities vado.

AUTO. UNIJA RAGINA 
ATMEST TAFTO BILIŲ ‘

Chicago. — CIO Automo- 
bilių Unijos vykdomoji ta
ryba, atstovaudama apie 
milioną narių, ragino prez. 
Trumaną atmest prieš-uni- J 
jinį Tafto-Hartley’o bilių. |

ORAS.—Būsią lietaus. Ui
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Religinės Neapykantos Nuodai Amerikos 
Gyvenime

New Yorko katalikų bažnyčios galva kardinolas 
Spellman skundžiasi prieš protestantus. Jis sako, kad 
įvairios protestantų grupės žemina ir įžeidinėja katali
kus, meta nuožiūrą ant katalikų patriotizmo ir abelnai 
kursto visuomenę prieš katalikų bažnyčią. Šitokia pro
testantų veikla jau esanti davus vietomis labai liūdnų 
vaisių. Religiniai žmonių santykiai-tose vietose pasida
rę labai įtempti.

Šis kardinolo Spellman pareiškimas, padarytas 
Fordham Universiteto studentams, atidaro seną religi
nės neapykantos žaizdą Amerikos gyvenime. Mes galė
tumėme kardinolui Spellman pasakyti, “mes sakėme, vė
ją sėjate, audrą pjausite”, bet nesakysime. Religinė 
neapykanta yra pikti nuodai šalies ir žmonių gyveni
me. Jokia kita neapykanta nėra pasauliui tiek kaštavus 
krauju ir gyvybe, kaip religinis žmonių pasidalinimas. 
Ypatingai karai ir susikirtimai tarpe katalikų ir protes
tantų yra nuvilgę beveik visą žemės paviršį hekaltų 
žmonių krauju.

Religinei neapykantai neturi būti vietos Amerikos 
gyvenime. O tačiau tos neapykantos yra be galo daug. 
Už jos buvimą ir klestėjimą negalima kaltinti vienus pro
testantus. Nemažiau kalti yra katalikai, tai yra, kata
likų bažnyčia. Jokioj kitoje religinėje sektoje nėra tiek 
siaurumo ir netolerancijos, kiek katalikų bažnyčioje. 
Tik pažiūrėkite, kaip katalikų kunigai ir jų ištikimi pa
sekėjai, taip vadinami “ščyri”, “geri” katalikai atsineša 
linkui žydų. Paimkime lietuvius gerus, ištikimus kun. 
Balkūno pasekėjus. Jie neatidarys burnos, nepaleidę iš 
jos baisių neapykantos nuodų žydams. Klerikalų spauda 
Serdėm permirkus dvokiančia neapykanta žydams, be- 

ieviams, komunistams, rusams.
Amerikos katalikų hierarchijos sutapimas su pa

čiomis reakcijoniškiausiomis jėgomis daugeliui kitų ti
kėjimų žmonių darosi nesuprantamas ir nepakenčiamas 
apsireiškimas. Nėra buvę visoje šalyje tokio reakcinio 
fašistinio sąjūdžio prieš liaudies laisvę ir teises, kurio 
pirmosiose eilėse nebūtų žygiavę katalikų bažnyčios kar
dinolai, vyskupai ir kunigai.

Ir štai dabar turime liūdnus ir pavojingus rezulta
tus.

Gerai, kad kardinolas Spellman mato pavojų ir prieš 
jį persergsti. Bet to neužtenka. Tai nėra svarbiausia. 
Pirmiausiai pats kardinolas Spellman, pirmiausia visa 
pati katalikų bažnyčios dvasiškija, turėtų keisti savo 
gaires, turėtų be jokio delsimo taisytis ir taisyti savo 
atsinešimą linkui kitų pdlitinių ir religinių pažiūrų žmo
nių. Kol jinafdegs neapykanta kitoms religijoms ir ki
tiems žmonėms, tol, aišku, visų Spellmanų nusiskundimai 
ir dejavimai neduos pageidaujamų rezultatų. “Labdary
bė turi prasidėti savo pačių namuose”, žmonės jau se
niai sako.

Kas liečia mus, mes iš gilumos širdies atmetame ir 
pasmerkiame visokią religinę neapykantą. Prieš ją rei
kia kovoti visiems ir visur. Taip pat reikia kovoti prieš 
visokią ^autinę ir rasinę neapykantą. Tai vėžys, kuris 
ėda Amerikos kūną.
• / ✓ Į - - - - f_

Triimano Pažadėjimai Šviesoje 
“Trumano Doktrinos”

Pereitą trečiadienį mūsų šalies prezidentas kalbėjo 
Kanados parlamentui. Pirmoji prez. Trumano prakal
bos dalis susidėjo iš apibudinimo gerų, draugiškų san
tykių tarpe Jungtinių Valstijų ir Kanados. Jis nurodė, 
kad per paskutinius pusantro šimto metų tarpe šių ša
lių nebuvo jokio rimto, pavojingo susikirtimo. Už tai di
delis kreditas priklauso abiejų šalių žmonėms.

Prezidentas patarė visoms šalims pasekti Amerikos 
ir Kanados santykių pavyzdį. Esant geriems norams, 
galima, sako, išvengti konfliktų ir karų.

Su šiomis prezidento mintimis galima pilnai sutik
ti. Bet šios Trumano prakalbos ^pabaiga; šviesoje jo pa
skelbtos “doktrinos” ir kasdieninės politikos, sukels ne
rimą visuose, kurie nuoširdžiai trokšta pasauliui pasto
vios taikos ir ramybės. Jis pasakė, kad mes savo energi
ja ir turtu visur palaikysime tuos, kurie yra pasiryžę 
.valdyti satfe taip, kaip jie nori ir kurie tokią pat teisę" 
pripažįsta kitiems,” /

Toliau. Girdi:
“Mes gelbėsime tiems, kurie Siekia taikingai gyven

ti su savo kaimynais, neužkardami savo valios kitiems ir 
neleisdami (eitiems užkarti jų valios ant jų, be gąsdinimo 
kitų ir nesiduodant būt išgąsdintiems per kitus. *,

“Mes pasimoję palaikyti tuos, ^kurie gerbia asfnęns 
didybę, kurie garantuoja jam įstatymų lygybę ir kurie 
suteikia jam galimai daugiausia laisvės išspręsti savo 
likimą ir atsiekti pasisekimą pagal savo geriausius ga
bumus.”

Tai reiškia, kad mūsų šalfs panaudos visą savo ener-

Vengrijos ministerių ka
binetą sudaro aštuoniolika 
žmonių, štai įvyko mažas 
pasikeitimas: ministrų' pir
mininkas Ferenc. Nagy iš
važiavo į Šveicariją “svei
katą pataisyti” ir iš ten 
telefonu pranešė, kad re
zignavo iš tos vietos. Grei
tai ’pasislėpė ir parlamento t 
pirmininkas kunigas Belą 
Varga. . 1

Kas čia tokio? Ar maža 
ministerių pasitraukia?Ko
kis gali būti reikalas Ame
rikos Valstybės Depart- 
mentui arba kitai kokiai 
šaliai į Vengrijos vidaus 
reikalus? Bet spaudoj kilo 
baisus skandalas. Tuojau 
Valstyb. JJepartmentas su
laikė $15,000,000 žadėtos 
Vengrijai! paskolos. Veng-^ 
rijos auksas, kurio vertė 
$32,000,00b ir kuris buvo 
Amerikosl militarinių va
dų žinioj I Austrijoj, taipgi 
sulaikytas. Prasidėjo pro
testai ir užklausimai.

Argi nepriklausoma šalis 
neturi teisių daryti minis
terijoj pakeitimų? Ar taip 
mes atsinešėme linkui 
Franci jos, kada ten užsie
nio raginami socialistai ir 
reakcininkai pakrikdė koa
licinę ministerių valdžią ir 
iš jos išvarė kohiunistus 
ministrus? O juk Francijoj 
Komunistų Partija yra pa
ti skaitlingiausia parlamen
te! Kodėl “demokratai” už- 
gyrė tą žygį Francijoj ir 
net jai paskolą pažadėjo? 
Ar ne panašiai buvo Itali
joj, kur taip pat pakrikdy-. 
ta koalicinė valdžia, iš ku
rios išstumta komunistų ir 
kairiųjų socialistų žmonės? 
Kodėl patiko pakaitos 
Francijoj ir Italijoj, o jos 
nepatinka Vengrijoj?

Ar seniai Jungtinių Val
stijų Valstybės Departmen- 
to .priešakyj stovėjo James 
By mes, jis pasitraukė ir jo 
vietą užėmė generolas Ge
orge Marshall, — ar kas 
kėlė dėl to skandalą? Ar 
seniai Valstybės sekretor. 
pagelbininkas Mr. 
Acheson buvo didelis 
Washingtone, baisų 
skelbė komunistams,
“išvalyti valstybės darbi
ninkus”-, o paskui ir patsai 
atsidūrė už Valstybės De
partment durų; ar kas dėl 
to kėlė skandalą? Ar galė
tų mūsų vyriausybė pakęs
ti kitų šalių kišimąsi, tai 
yra, pasakymą mums, kas 
turi būti valdžioj ir kas ne? 
Tai kodėl keliamas trukš- 
mas dėl pakaitų Vengrijos 
ministerijoje?

Vengrija buvo Hitlerio 
talkininkė. Sovietų Armija 
supliekė priešus Vengrijoj 
ir ją 'okupavo. .Bet yra fak
tas, kad Sovietų Armija 
nesikiša į okupuotos šalies 
vidaus reikalus. Tą patvir
tina rinkimai parlamento 
narių, kurie įvyko lapkričio 
4 d., 1945 m. Laike balsa
vimų komunistai laimėjo 
tik 70 vietų parlamente, o

Dean 
vyras 
karą 
įsake

... ......... ....... ...........—Jt,... . ---------..„.--M-

taip vadinama Smulkių 
Žemės Savininkų partija 
245 vietas iš 426 parlamen
to vietų. Kas ta Smulkių 
Žemės Savininkų partija, 
tai dabar geriausiai pasako' 
jos buvęs generalis sekre-1 
torius Bela Kovacs, kuris 
sako:
y “Smulkių žemės Savinin
kų partija virto reakcijos 
jėgų centras, lizdas prieš- 
republikinių suokalbių...” 
Kur jūs matėte, kad žemės 
savininkai būtų didmies
čiuose, o tikrumoj Vengri
joj ta Smulkių Žemės Savi
ninkų partija . ir išaugo 
miestuose. Apie ją susispie
tė visi reakcininkai, -pir
moj vietoj hitlerininkai, 
fabrikantai, dvarponiai ir 
visi darbo liaudies- priešai.

Rinkimai įvyko tik keli 
mėnesiai po to, kaip Ven
grijoj buvo parblokšta hit
lerininkų galia. Aišku, kad 
į tokį trumpą laiką net ir 
darbininkai, inteligentija ir 
valstiečiai ne visi buvo 
pasiliuosavę nuo . fašistų 
ideologijos. Todėl tie “že
mės savininkai”- ir laimėjo 
rinkimus.

Bet gyvenimas prablaivė 
darbo žmonių protą. Vals
tiečiai sužinojo, kad žemes 
nuo ponų atima Lenkijos, 
Rumunijos, Jugoslavijos, 
Bulgarijos, Alba
nijos, čechoslo vaki jos 
liaudis, tai ir jie už
simanė jos gauti. O Veng
rijoj pirmiau derlingus 
plotus valdė dideli - dvar
poniai. Masių spaudimas 
privertė parlamentą pra
vesti žemes reformą, pagal 
kurią nuo dvarponių buvo 
paimta žemė ir perduota 
dėl virš 600,000 buvusių be
žemių ir mažažemių vals
tiečių. Valstiečiai, gavę'že
mės, apsidžiaugė, bet dvar
poniai nenustojo vilties ją 
atsiimti.

Jų atstovai ir patsai 
Ferenc Nagy, kaip dabar 
pripažino buvęs generalis 
sekretorius Smulkių Žemės< 
Savininkų partijos Belą 
Kovacs, suokalbiavo ir tik 
laukė progos, kada iš Ven
grijos bus išvesta Sovietų 
Armija, tai jie įvykins per
versmą, pastatys naujus 
žmones valdžion, atims nuo 
valstiečių žemes, panaikins 
visas progresyves refor
mas, taip, kaip Irano reak
cininkai padarė Azerbai
džano provincijoj.

Vengrijos liaudis, kuri 
1920 metais krauju apsi- 
laistė, kada tarptautinė re
akcija pasmaugė' Sovietų 
Respubliką, numatė naujus 
reakcijos planus. Šimtai 
tūkstančių demonstravo ir 
reikalavo pažaboti reakci
ją. Masių mobilizavimui bu-, 
vo paskelbta minėjimas 99- 
nių metų 1848 ųi. Vengrijos 
Revoliucijos. Laike mitingo 
Budapešte ^susirinko 100,- 
000 žmonių ir reikalavo 
perrinkti parlamentą/ Pa

M VENGRUOS ĮVYKIŲ? R. MIZARA

giją ir turtą suteikimui pagalbos visame pasaulyje tiems, 
kurie darys taip, kaip mes norime, tai yra, šoks pagal 
mūsų* muziką. Tie gražūs žodžiai apie asmens nępalįe- 
čiatnybę, garbę, laisvę ir taip toliau, yra tiktai dekora
cija. Praktiškoje, kasdieninėje mūsų vvyri’ausybės veda
moje politikoje, paties prezidento paskelbtoje “doktrino
je”, reiškia, kad mes Chinijoje palaikysime ir - remsime 
Chiang Kai-sheko diktatūrą,. Turkijoje pusiau fašistinį 
dvarininkų ir kapitalistų režimą, Graikijoje anglų gink
lais užkartą fašistinį monarchistinį režimą, . Balkanų 
šalyse rerhšime ir palaikysime visus, kurie, sutiks kovoti 
komunizmą ir naująją demokratiją.■■ < . : .

Kažin ką pamanytų amerikiečiai; jeigu Tarybų Są
jungos vyriausybė pasakytų, kad jinai panaudos visą 
energiją ir turtą rėmimui visur tų asmenų bei grupių, 
kurie sutinka su josios supratimu apie žmonių valią ir 
laisvę?. Tokį iš Tarybą Sąjungo's vyriausybės pusės pa
reiškimą tuojau mūsų vyriausybė, spauda ir radijo ko
mentatoriai paskelbtų jos pasižadėjimu visose šalyse, 
kurių valdžios nepatinka Tarybų Sąjungai, pradėti civi
linį katą’! " . / , ' \;

našiai buvo ir kituose mie
stuose. ' ’'Z1 1 i IT

Darbininkų, valstiečių ir 
inteligentijos masėms rei
kalaujant buvo suimta keli 
desetkai suokalbininkų, jų 
tarpe tūli buvę fašistai ge
nerolai ir ministerial. Teis
mas įvyko kovo mėnesį, 
1947 metais. Laike teismo 
buvo iškelti faktai, kad 
Smulkių Žemės Savininkų 
partija ruošia nuversti res
publikos tvarką, grąžinti' 
fašisto Horthy režimą, šni
pinėja prieš Sovietų Armi
ją ir tik laukia, kada ji pa
sitrauks. Buvo įrodyta, kadi 
tos partijos generalis sek
retorius Belą Kovacs va-, 
do vau ja tam judėjimui.

Po to sekė nauji areštai. 
Sovietų Armijos vadai are
štavo Belą Kovacs’ą ir eilę 
kitų: Paaiškėjo, kad veng
rai reakcininkai susirišę su 
vengrų fašistų divizijomis, 
kurios čielybėj yra Austri
joj, ypatingai anglų zonoj, 
kurios turi visus ginklus ir 
tik Jaukia progos įsiveržti į 
Vengriją ir nuversti res
publikos valdžią. Paaiškė
jo, kad Vengrijos reakcija 
gauna iš užsienio padrąsi
nimų ir užtikrinimų, jog 
gaus pagalbos, kad “sulai
kyti komunizmą.”

Kada buvo areštuotas 
Bela Kovacs, tai iš Londono 
ir Washingtono buvo pro
testai ir reikalauta jį pa- 
liuosuoti. Bet štai, birželio 
7 d. Bela Kovacs padarė 
savo paties ranka parašy
tą pareiškimą, kuriame pri
sipažino prie to, kad jis 
suokalbiuose prieš respubli
ką dalyvavo nuo 1945 metų, 
kad jie turėjo ryšius su 
Austrijoj esamomis vengrų 
fašistų divizijomis, kad 
viskas buvo daroma nuver
sti respublikos valdžią ir 
grąžinti reakcijos viešpata
vimą, kad tuose suokalbiuo
se dalyvavo kunigas Belą 
Varga ir buvęs premjeras 
Ferenc Nagy. Po Šio jo pa
reiškimo F. Nagy, B. Var
ga ir kiti suokalbininkai 
spruko į užsienį iš Vengri
jos.

Vengrija yra tarpe So
vietų Sąjungos, Rumunijos,- 
Jugoslavijos, Austrijos ir 
Čechoslo vakijos. Ji užima 
apie / 36,000 ketvirtainių 
mylių ir turi apie 9,000,000 
gyventojų.

Politinė padėtis buvo 
susidarius sekama, nors 
anti - demokratinis elemen
tas yra didžiumoj parla
mente ir valdžioj, bet ma
sių spaudžiamas jis-turėjo 
pravesti progresyvių refor
mų žemės klausimą ir dar
bininkų ekonominių ir po\ 
litinių laisvių klausimais. 
Kol Vengrijoj stovi Sovie
tų Armija, tai reakcija ne
drįso padaryti perversmo 
prieš respubliką, bet ji ruo
šėsi tą padaryti su pagalba 
užsienyj esamų vengrų fa
šistų divizijų, kaip tik tam 
susidarys palankios sąly
gos.

Vengrijos darbo liaudis 
ir demokratinės jėgos su
stiprėjo. Visur Jaučiama, 
kad dabartinis parlamento 
sąstatas, kaip ir valdžios, 
neatsako liaudies nusista
tymui, ir reikalams. Todėl 
reikalavo naujų parlamen
to rinkimų. Reakcija manė 
prie to ndprileisti pagalba 
perversmo. . x .

Susekimas suokalbinin
kų, jų teismai, o pagaliau 
Belą Kovacs’o prisipažini
mas galutinai numąskavo 
reakcijos planus. Naujas 
ministrų pirmininkas LajoS 
Dinnyes, kuris taip pat yra 
Smulkių ‘ žemės Savininkų 
partijos narys,; pareiškė; 
kad nauji parlamento rin-

juodi Taškai Šviesioje 
’ Padangėje

Laiškas Ketvirtas
(Pabaiga)

Jaunesni kunigai Maci
jausko tačiau n e g a- 
1 ė j o pakęsti dėl 
jo akiplėšiškume ir netole
rancijos. Jeigu jis eidavo su 
mistrancija aplink bažnyčią 
ir koks nors storžievis kie- 
takinkis laiku neptisiklaup- 
davo, Macijauskas, sakė 
man tūli parapijonys, bai
siai dėl to nervuodavosi. 
Jaunesni gi kunigai kitaip 
į tai žiūri; jie neprisiklau- 
pėliams atleidžia griekus,— 
tik tegu jie ateiną į bažny
čią, tegu sau pašpoksoja, 
centą kitą paaukoja — vis 
geriau negu nieko! Jaunes
ni —. šaltesni. Keista!

Čia yra privažiavusių pa
bėgėlių, kurie plepa, patys 
nežinodami, ką, nuodina 
silpnesniuosius raudonbau- 
bizmo nuodais. Jų vyriausis 
kabliukas: užeis reakcija, 
komunistams bus karšta,— 
žiūrėkit, kas darosi Wa
shingtone; va, kaip ima 
Hollywood^ už sprando; 
Amerika pradės karą prieš 
Tarybų Sąjungą, — ją su
muš (su atomo bomba); 
Lietuva bus mūsų — vėl 
mes ją valdysime, kaip prie 
Smetonos!... Matysit, kas 
jums busk.

Kaip sakiau, tvirtų, pa
stovių žmonių toki plepalai 
nepaliečia. Bet silpnava
lius —taip! Kai kurie, ro
dosi, be jokio reikalo sie
kias! per vieną naktį savo 
pėdsakus atsukti atgal ar
ba apiberti žemėmis, kad 
niekas nematytų, kur link 
jų buvo ęita; khd atrodytų, 
būk jie, sakysime, niekad 
nėra žengę link rytų, bet 
visuomet keliavo link “va
karų kultūros...”
Apie Vieną “Dailininką”

Spėju, tau, Mikai, bus 
įdomu sužinoti vieno tokių 
didvyrių “odisėją.”

Jo pavardes (neminėsiu; 
bet tik priminsiu, jog tu 
esi apie jį iš spaudos gir
dėjęs. Šis indivualas turi 
viėnoje įstaigoje atsakingą 
tarnybą ir jis mėgsta pieš
ti.
v 1940 m., kai Lietuv. liau
dis susitarybino — paskel
bė Lietuvą tarybine respub
lika ir įstojo į didžiulę ta
rybinių tautų šeimą, — Ta
rybų Sąjungą, — šis piešė
jas manė, jog reikėtų istori
nį savo tėvų krašto posū
kį “įamžinti”. '(Gal jam tai 
daryti kas nors patarė 
nežinau.)

Kaip “įamžinti” ?*
Jis nupiešė aliejinį 'kūri

nį, kurio turinys daug maž 
tokis: aukštai ‘ padangėje 
žiba penkiakampė tarybinė 
žvaigždė; žėmiau iš dausų 
kyšo j a bene Gedimino, Kei
stučio ir Vytąuto galvos,; 
ant žemės stovi nieko sau 
moteriškė su sutraukytu 
ant rankų retežiu. Ji, su
traukiusi retežį, stebėdama 
žvaigždę ar kunigaikščių 
veidus’, (kurie 'tarytum sa
kyte sako: eik, eik pir
myn.),’ žygiuoja ‘ *“ linkui 
žvaigždės, nelyginant, kaip 
tie pasakiškieji Trys Kara-

kimai bus įvykinti dar šie
met. / •

Nėra jokios abejonės, 
kad laike būsimų balsavimų 
Vengrijos liaudies demok
ratija bus laimėtoja, kaip 
ji.buvo laimėtoja Albanijoj, 
Bulgarijoj, J ugoslavijo j, 
Čech oslo vaki j o j, Lenki j o j 
ir Rumunijoj.

■ D. M. š.

liai kadaise kad žygiavo į 
Betliejų....

Nereikia tau, drauge, aiš
kinti, jog dailininkas tuo 
savo kūriniu simbolizavo 
Lietuvą, sutraukiusią fa
šizmo pančius, ir žygiavu
sią į tarybinę tautų šeimą/ 
į Tarybų Sąjungą. Tai buvo 
gan įdomus dailininko 
mostas, aiškiai rodąs tuo
metinius jo požiūrius.

Mūsų draugams visa tai 
patiko ir tūli jų net jsigyjo 
paminėto “šedevro” nuo
traukas.

Tai buvo 1940 m. "
. Laikai keitėsi. Roosevel- Y- 

tui mirus, jo įpėdinis pra
dėjo šalinti iš kelio visa tai, 
už ką Rodseveltas kovojo. 
Tarybų Sąjungą su kuria ‘ 
Rooseveltas siekėsi glau
džiai bendradarbiauti ir 
tuo būdu ilgiems laikams 
užtikrinti pasauliui taiką, 
pradėta pulti. Roosevelto 
šalininkai imta persekioti > 
ir šmeižti, visaip pravar
džiuoti. Kas tik žodį taria 
už taiką ir draugišką sugy
venimą su Tarybų Sąjunga, 
apšauktas komunistu, “Ma
skvos agentu” ir dar kito
kiu. Iš valdiškų vietų tar
nauto jąi paleisdinėjami tik 
dėl to, jei kuris kada nors 
savo gyvenime ištarė pa
lankų žodį Tarybų Sąjun-. 
gai ar progresyvem organi
zacijom Amerikoje.

Matyt, bijodamas nema
lonių pasėkų, mūsų daili
ninkas negalėjo ramiai pa
žiūrėti į tai, ką jis padarė' 
1940 metais.

Ar tu, Mikai, tikėsi, kad 
dailininkas “pataisė” » savo 
1940 m.> “klaidą”?

Kad pasakyti ilgą pasa
ką trumpai, jis Jstai kaip 4 
savo “klaidą” atitaisė: pa
ėmęs tepalo, užmozojo ta
rybinę žvaigždę ir moteriš
kei sutraukytą retežį suni- 
tavo, sujungė taip,«kad jos 
rankos šiandien ir vėl su
rakintos ir ji, moteriškė, 
beviltiškai nusiteikusi, sto
vi tarp žalčių ir gyvačių 
surakintomis rankomis!

Šį “kūrinį” dabar naudo
ja lietuvių fašistų spauda, 
skelbdama: “Lietuva tiro
nų retežiuose”!...

Matai, brolau, kaip, ga
būs ir gudrūs žmonės—dar
gi dailininkai! — gali iš bė
dų išeiti!

Man, žinoma jų gaila. Tai 
sąlygų, nelemtos aplinkų- * 
mos aukos. Tai žmonės, ku
riems, kaip sako anglai, 
intelektualinė nepaliečia- 
mybė yra nežinoma. Tai 
žvirbliai, kuriems berniuko 
pripūstos pūslės pratrūki- 
,mas nusigirsta patrankos 
šūvio garsu!

Kaip toki 'reiškiniai pa
veikia į pažangiąją lietuvių 
visuomenę?*

Visa eilė draugų ir drau
gių smerkė “dailininko” 
kūliais persivertimą.

— Niekas nesako, kad 
žmogus neprivalo ginti sa
vo darbo, savo duonos kas
dieninės, .—< kalbėjo vienas, 
— bet argi taip?....

Bendrai, progresyvė lie
tuvių visuomenė Angelų 
mieste laikosi , pavyzdin
gai. Ji žino; ji supranta, jog 
ši reakcijos .banga, kylanti 
mūsų krašte, nėra pirmuti- 
nė. Jų buvo praeityje ir, 
jef liaudis nestovės savo ‘ 
reikalų sargyboje, neko
vos, bus ir ateityje. Tačiau, 
amerikiečiai mokėjo ginti 
elementarines, civilines lai-' 

(Tąsa 3-me pusi.)

2 pusL-^fcafevS <Liberty, Lith. Daily), šeštai., Birž. 14, ^47



Meno Veikla LMS 3-čioje Apskrityje
Meno Sezonas Baigėsi, Bet Nauji 
Pasiruošimai Eina

Šį pavasarį .gražiai baigta meno veik
los sezonas. Sietynas (Newarko) turė
jo gražų koncertą pradžioje gegužio. 
Taip pat Brooklyno Aidas baigė sezoną 
su operete “Lietuvos Žiedai?’

Ypatingo dėmesio reikia kreipti į 
Newarko Sietyną, šiuo tarpų Sietyną 
vadovauja jauni lietuviai —- Edvardas 
Skučas choro pirmininkas, Ona Stelmo- 
kaitė vice pirmininkė. Gabiai, sutartinai 
Sietyne veikia jauni vaikinai Bob Žukaus
kas, Hery Mitkus, Mildred Jamison ir 
kiti, kurių pavardes dar neteko sužino
ti. Sietyno mokytojas, chorvedis Walter 
Žukas, jaunas, bet jau daug nuveikęs 
kaipo chorvedis ir kompozitorius. Siety
ne yra literatinių ir dailės jėgų. Jamiso- 
niūtė ir Mitkus dažnai rašo angliškame 
Laisvės skyriuj. Greitu laiku mes maty
sime LMS kolumną anglų kalbos skyriu
je, tai bus newarkiečių veikla.

Sietynas davė net 5 jaunus veikėjus į 
ruošiamo Festivalio Komitetą. Jie yra: 
W. Žukas, Bob Žukauskas, M. Jamison, 
E. Skučas, H. Mitkus. Visi newarkieciai 
lanko Komiteto posėdžius, visuomet turi 
gerų naujų sumanymų ir veikia, kad 
sumanymai būtų pravesti gyvenimam 
Svarbu, kad šiame būrelyje yra organi
zatoriai, dainininkai, korespondentai ir 
dailininkai. Gal mažai kam žinoma, kad 
Edvardas Skučas ne tik choro pirminin
kas, dainininkas, bet ir pasižymėjęs dai
lininkas. Buvo smagu matyti, kaip tvar
kingai jie suruošė ir vedė Sietyno kon
certą. Ona Stelmokaitė taip šugabiai, 
gražioje lietuvių ir anglų kalboje, kon
certo vakarui pirmininkavo. Toki jauni 
žmonės yra graži ateitis mūsų meno-kul- 
tūros judėjimui. 11' •’*
Meno Jėgos Auga

Gražu, kada meno, judėjime augą nau
jos atžalos. Čia mes turime mintyje Ne
warko Sietyno Vyrų Oktetą. Gal nekly- 
siu pasakęs, kad šio Okteto dvasiniu tė
vu buvo pereitas Chicagoj įvykęs LMS 
Festivalis. Pereito rugsėjo mėnesį, kuo
met buvo išleista kvietimas ruošti fes
tivalį, Newarke, po vadovybe Juozo Si- 
melevičiaus, susidarė vyrų, oktetas va
žiuoti Chicagon. šis oktetas veikia ir da
bar, jis dalyvaus šių metų festivalyje, 
ir veikiausia kituose. Per tą trumpą 
laiką Sietyno Vyrų Oktetas jau koncer
tavo Chicagoj, Philadelphijoj, Brookly- 
ne, Waterburyje, Hartforde, Chestery- 
je, Elizabethe ir savo kolonijoj Newar
ke.

Šiame oktete labai gražiai veikia Si- 
melevičių šeima, šioje šeimoje yra ok-* 
teto direktorius (mokytojas), akompa- 
nistė ir keletas dainininkų. Valdybą ok
teto sudaro Bob Žukauskas, H. Mitkus, 
J. Simelevičius (sūnus), L. Simelevičiū- 
tė. , '*

Jauni vyrai ne tik kad turėjo sunkią 
pradžią, kai reikėjo lavintis dainoje, bet 
ir finansiniai. Vyrai turėjo iš savo kiše
nių prisidėti, kad padengti okteto išlai
das. Išlaidos būna didesnės ir koncer
tuojant, negu gaunami atlyginimai už 
keliones į kitas kolonijas.

Bet jų gražų meno darbą visuopienė 
įvertina. Visuomenė turėtų ir finansiniai 
paremti tokius gražius meno darbus. 
Mes galime pasidžiaugti jaunų žmonių 
gražiais darbais ir linkėti neilstančiai, 
toliaus veikti Sietyno Oktetui. Taip pat 
mes norime daugiau tokių oktetų.

Ir jau teko nugirsti, kad sekančiam 
festivaliui gims daugiau meno gėlių. Ar 
čia tik vėl Newarkas nebus pirmutinis. 
Sakoma, kad naujas kūdikis bus jau 
Merginų Oktetas. Palauksime — pama
tysime.
“Vyturėlis,” “Jonuko Liga”
Ir Daugiau

Brooklynas irgi negali atsilikti. Aido , 
Choro mokytojas Geo. Kazakevičius la
bai tykus, daugiau veikia, negu kalba. 
Bet visgi teko nugirsti, kad *Aide gali 
gimti liaudies šokių “oktetas.” Tai būtų 
vikrus, gražus/ naujakurys mūsų iųeno 
šeimoje. Jei viskas taip eis, tai turėsime

ir flknes
ruošti dvejas “krištynas.” „ \

Brooklyne pereitame sezone labai gra
žiai sužibėjo nauji žiedai — jaunamečių 
mokyklėlė. Juozo Byrono ir kitų pastan
gomis nauji žiedai gražiai prisidėjo prie 
meno veiklos. Pabaigai mokyklėlės se
zono, jaunamečiai suvaidino veikalėlį 
“Jonuko Liga.” Tai buvo gražus meno 
vakaras. Jaunamečiai moka vaidinti. Ši 
pradžia turi augti, veikti, kad sekančia
me sezone mes matytume ne tik vaidini
mą bet ir jaunamečių chorą.

Bet tai dar ne viskas. “Vyturėlis” — 
stygų orkestras labai trumpu laiku iš
augo į tikrą meno pažibą. “Vyturėlis” 
jau dalyvavo radijo programoj ir eilėje 
kitų parengimų. Šiuo tarpu patampa 
muzikos ansambliu — prie stygų bal
sų* jau yra ir vokaliai balsai. Pora sa
vaičių atgal vokaliste buvo tik viena mū
sų '• jaunoji solistė Lillian Bastytė, o 
dabar jau, rodos, visas merginų-moterų 
choras dalyvauja su orkestu.

“Vyturėlio” direktorium - mokytoju 
yra Edvardas Sidney (židžiunas). —sū
nus gerai lietuvių visuomenei žinomo po
eto židžiuno. Tai visai jaunas, bet talen
tingas muzikantas - mokytojas. “Vytu
rėlis” jau daug davė, o dar daugiau ža
da lietuvių liaudies menui.. Reikia tik 
linkėti Edvardui ir visiem^ orkestros 
nariams geriausio pasisekimo) Jūsų sty
gos ir balsai skamba gražiai,/maloniai.
Nepamirškime LMS Festivalio

Visos geriausios, gražiausios meno 
jėgos geriausia pasirodys Rytinių Vals
tijų LMS Festivalyje. Ten bus meno gru- 
pės> kurios jau gimė ir dar gims. Bet 
mes plačiau apie tai rašysime kitu kartu.

Dabar norime sekamo: Kvietimai jau 
išsiuntinėti, kiti siunčiami. Kiekviena 
meno grupė ir pavieniai turi greitu lai
ku, pasisakyti, kas dalyvauja festivalyje, 
kas ne. Iš kolonijų, apart žinomų cho
rų, prisiųskite visų kitų meno grupių, 
solistų, dailininkų vardus ir adresus Fe
stivalio Komitetui. Gaukite sveikinimų 
iš pavienių, organizacijų, biznierių į fę- 
stivalio programą.

V. Bovinas.,

Žemaitei
(Sonetas).

Kai aš klajojau, tėviškės netekęs,
Toli, toli nuo pasėlių gimtų, —
O, kaip dažnai man tavo giedrios hkys 
Švytėdavo iš rėmų paprastų! \
Ir man vaidenos sodžius: dūmas pilkas 
Mieguistai moja garbana švelnią,
Ir debesėlių rudeninis šilkas 
Plevena neišdžiūvusiam klane ...
Daug žemių apkeliavęs ir pasenęs, 
Aš mindau vėl žemaitišku^ laukus.
Taip, užsimiršta viskas—puošnios menės,
Sidabras Alpių, Afrikos dangus,1 
Kada nuo LaUkavos ar Pavendenės
Tau moja kelio kaspinas blankus.

A. Churginas.

Nuostabiausieji Metai
Sugrąžink, sugrąžink, kas praėjo, 
Kas kaip aidas seniai nuskambėjo, 
Tartum gausmas pavasario vėjo 
Sidabrinių naktų tylumoj,
Kai sietynai ir žiebės, ir švito, v
Kai mėnulis tekėjo iš ryto
Ir žvaigždė prapultin nusirito 
Ankstybosios brėkšmės pilkumoj.
Ūžė gatvės, dundėjo’ asfaltas/
Geso lempos ir blankios, ir šaltos, 
Buvo žiemos kaip pasaka baltos, ' .

. Miesto aikščitį, bulvarų tamsoj,
O mes ėjom, ir ėjom, ir ėjom \
Pąrkais, sodais, miegūstom alėjom, 
Ir svajojom, ir tyliai kalbėjom 
Skaidrioje žydro ryto aušroj. . .

* \ t ,

Mes mylėjom gyvenimą didį,
Kurs liepsnoja, alsuoja ir žydi,
Kurs į ateitį mudu palydi 
Nuostabiausiųjų metų šviesoj.

Antanas Venclova.

’ V. G. Korolenko
1921 metais gruodžio 25 d. Poltavoje 

mirė Vladimiras Golaktionovičius Koro
lenko, — įžymus rusų rašytojas, 
publięištas ir visuomenės veikėjas. 
Gimęs žitomire valdininko šeimoje, jau
nasis Korolenko, baigęs gimnaziją* stoją 
mokytis technikos, vėliau žemės ūkio 

,mokslų, kalnų pramonės. Suėjęs’ į glau
dų kontaktą su liaudininkais (nąrodni-' 
kais) Korolenko stoja į kovą prieš ęariz- 
mą, už baudžiavos panaikinimą. 1876 m. 
jis ištremiamas iš Maskvos. Nuo to lai
ko prasideda ilgas jo persekiojimo kelias, 
kuris jauną rašytoją padaro aistringu 
kovotoju už'laisvę ir tiesą. Ir tik maž
daug po 9 metų persekiojimų Korolenko 
apsigyvena pastoviai Nižnij Novogorode 
(dabartiniame Gorkyje), kur su juo su
sipažino ir artimai susidraugavo tada 
dar pradedantis rašytojas Maksimas 
Gorkis. Nižnij Novogorode Korolenko la
biausia pasireiškia kaip visuomenės vei
kėjas. Nors-jo liaudininkiškos pažiūros 
yrą griežtai svetimos mums, bet jo atmi
nimas ir jo kūriniai amžinai paliks bran
gūs liaudžiai, kuriais jis ištikimai tarna
vo. ■ •

Visa savo degančia energija Korolen
ko stoja ginti teisybės, ypač baudžiau
ninkų valstiečių labui. Jis savo aistringa 
plunksna parašo rūstų kaltinimo aktą 
carizmui dėl siūutusio bado Lukianovo 
apskrityje (“Badmetis”), imasi ginti ne
kaltai kaltinamus udmurtų tautos žmo
nes it* pagaliau savo visuomeniško veiki
mo apogėjų pasiekia stodamas ginti žydų 
tautybės žmogų — Beilį, kurį carinė re
akcija .norėjo nuteisti tam, kad sukeltų 
visoje imperijoje pogromus prieš žydus.

Žymia dalimi dėl Korolenko pastangų 
Beilis buvo išteisintas, reakcija gavo sti
prų smūgį. Čja Korolenko pasiekė tokio 
pat laimėjimo, kaip Zola Dreifuso byloje.

1893 m. rašytojas išvyko į Ameriką, iš 
kurios grįžęs smarkiai iškritikavo ame
rikoniškuosius “demokratus” (“Be kal
bos”). Čia Korolenko puikiai suprato 
amerikoniškųjų kapitalistų tariamąją 
laisvę. Bet Korolenko, darydamas dažnai 
teisingas pastabas, nepadaro teisingų iš
vadų, nesuranda išėjimo ten, kur jis tik
rai yra — proletariato sąjūdyje, revoliu
cijoje. Iš viso Korolenko nežiūri į miesto 
darbininkus, kaip į augančią, lemiančią 
jėgą.

Būdamas lįaudininkystės įtakoje, jis 
visą dėmesį kreipia į valstiečius, ir juo
se mato ateities jėgą.

Rašytojas tos nuomonės lieka iki savo 
gyvenimo pabaigos. Jis pergyvena 1905 
metų revoliuciją, pergyvena Spalio socia
listinę revoliuciją. Maksimas Gorkis, ku
rį ne kartą Korolenko anksčiau teisingai 
kritikuodavo, nueiną kitu keliu ir tampa 
pirmuoju tarybinės literatūros klasiku. 
Tuo metu, kai Gorkisn suėjęs į glaudų 
kontaktą su bolševikais, stoja proletari
nės revoliucijos pusėn, Korolenko, kaip 
ir visi liaudininkai nuo revoliucingumo 
tolsta, švelnina socialinius klasių prie
šingumus, nueina į abstraktų pamoksli- 
ninkavimą už klasių vieningumą.

Ir vis dėlto Korolenko yra didis ir pro
gresyvus rusų rašytojas, nes iki revoliu
cijos visas jo literatūrinis ir visuomeni
nis darbas buvo nukreiptas už pažapgą, 
už kovą prieš carą ir baudžiavą. Jis per

Dem. Amerikos Lietuvių Centro pirmininkas ir vyriausias dienraščio Laisvės redaktorius 
Rojus Mizara oficialiai apdaro lietuviškos knygos parodą (1947 m. kovo 28 d.), atideng
damas pedestalą. su Mažvydo “Katekizmo” nuotrauka ir reprodukcija; iš kairės: dailinin
kas Robertas Feiferis, atlikęs parodoje daug darbų ir vadovavęs jos meniniam paruoši
mui, Eva Mizarienė/ ceremonijų pirmininkė; dainininkė Ona Mineikaitė, Ks. B. Karosie- 
nė ir K. Žukauskienė! (Iš brošiūros : “Už Taiką ir Laisvę.”)

Detroit. — Briggs auto-* 
mobilių viršų kompanija 
padarė darbininkam nuo
laidų; todėl išvengė strei
ko. . • ‘ 'J

St. Louis, Mo. — Važiuo- 
tės darbininkų streikas pa- 
krikdė autobusų ir gatve? 
karių veikimą.

Jau paskutinės dienos iki 
didžiųjų Laisvės piknikų. Jie* 
abu įvyks 4-tą dieną liepos 
(July 4th). Vienas bus May
nard, Mass., antras—Brook
lyn, N. Y.

dėm susijęs su liaudimi, o jo darbai nesi
skiria nuo jo žodžių. Korolenko plačiai 
aprašo baudžiauninkiškuosius rusų 
valstiečius (“Miškas ūžia,” “Polesės le
genda,” “Debesuotą dieną,” “Badmetis” 
ir kt.). Ilgą laiką būdamas šiaurėje — 
ištrėmime, autorius gerai pažįsta Sibiro 
gamtą ir žmones, todėl jo kūriniuose 
nuostabiai vaizdingai parodoma ir gam
ta ir sunkiosios to meto tolimosios pro
vincijos paprastų žmonių gyvenimo są
lygos. Korolenkos gamta ne peizažas, bet 
veikianti, lyg ir savotiškas herojus. Ra
šytojo kai kuriuose kūriniuose* yra pa
vaizduoti žmonės revoliucionieriai, dau
giau inteligentai (apsakymuose “Nuo
stabioji,” “Šaltis,” “Pasakojimas apie 
Florą” ir kt.). Bet ir šituose apsakymuo
se Korolenko į priešą žiūri liberalistinė- 
mis akimis. Idėjiniai svyravimai, libera
lizmas trukdė rašytojui išsiveržti iš ro
mantikos ir tapti realistu, tapti naujos 
epochos „vaizduotoji!. Ir vis dėlto Leninas 
Korolenką vadina “progresyviu rašyto
ju.”

Korolenko brangūs mums kaip meni
ninkas ir kaip publicistas, jis brangus 
mumš kaip vienas iš kūrėjų tos didžiosios 
tradicijos, kurią šventai saugo tarybinė 
literatūra — tradicijos aktyvaus, pažan
gaus meno, kuris padeda savo tautai, vi
sai žmonijai “jos judėjime iš praeities į 
ateitį.” " Pr. Daugnora.
i ---------------------------------------- ■--------------

Maniau Aš...
X

Maniau aš, kad dieną tekėjimas vienodas 
Uždengs širdyj žaizdas ir atmintyje tave, 
Bet lyg miražas ^fūroj, tolimam laive, 
Iškyla akyse’ ir vėl man žalias sodas —

Ir tvanas spindulių žęrėjime dienos,
Ir tvenkiniai žali, ir aistriai kvepia mėtos, 
Kaip dvelkia tavo kūnas, saulės palydėtas, 
Sodriam žydėjime jaunystės amžinos.1

Kai vakare grįžtu iš gatvių ar iš lauko, 
Tylos ilgėdamas, žvilgsniu savyj sustojęs, 
Ir slunksnį pasiilgtą liečia mano kojos, —

Dangum man nuo ytavęs vėl debesys atplaukia, 
Ir vėjas neša vėl man kvapą, juoką tavo, 
Kurį širdis džiaugsme ir ilgesyj sapnavo.

Antanas Venclova.

JUODI TAŠKAI
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

sves praeityje, mokės ginti 
ir šiuo sykiu. Čia vieta ir 
lietuvių progresyvei visuo
menei. \

Los angeliečiai didele pa
garba žiūri į buvusį vice
prezidentą Henry A. Wal- 
lace’ą; jie jaučia,) jie žino, 
kad toki vyrai, kaip Wal
lace, kaip senatorius Pep- 
peris reiškia Amerik. liau
dies valią, bet ne jų prie
šai.

Qžys ir Lakštute
■ (Pasakėčia)

Prie upės ganėsi ožys. 
Pakrantėje lakštutė suokė. 

“Na ir balselis,”—tarė jis,—
• “Ir sugalvok tu giesmę tokią ... 
Esi maža, kaip vaiko kumštis, 
O man drįsti ramybę drumsti!” 

Lakštutė suokė sau toliau 
Ir ožio prakalbos neklausė. 
Ožys supyko, ėmė bliaut, 
Ir mėgdžiotis bjauriausiai. 
Lakštutė pažvelgė į jį 
Ir tarė—“Dievaži,

Ožy; ?
Esu maža,;

, Tiesa! \
Bet guodžiu liūstančius varguos ... 

Tu didelis esi, ' .
O iš tavęs tokia nauda—
A Nei piepo, nei mėsos!”

Ne didume—esmė, 
Bliovimas—ne giesmė!

Zigmas Survila.

“Paskutinė Vakarienė”
Svetingieji Angelų mies

to lietuviai neišleido mūs, 
nesuruošę tikrai skanios* ir 
gražios vakarienės. Ji įvy
ko pas L. ir M. Peters’us 
(Pilsudskius) Jnglewoode.

Draugai Pilsudskiai-Pe- 
ters’ai neperseniai gyveno 
Chicagoje ir ten turėjo sa
vo mėsinę. Verčiami kai 
kurių priežasčių, jie atvyko 
čion ir apsigyveno; jis pats 
dirba mėsinėje. Turi gražų 
namą su erdviu patio. Abu 
malonūs, lii^ksmi draugai.. s

Buvo virš 20 svečių. Sma
gu buvo su draugais ir 
draugėmis dar sykį pasi
kalbėti.

Savo kalboje priminiau 
Petrą Cvirką, staigiai mi
rusį žymųjį Lietuvos rašy
toją.

Kiti kalbėjusieji nepa
šykštėjo komplimentų man 
ir Evai (ypačiai d. Pūkis); 
Raila prisiminė apię anuos 
audringuosius laikus Kana
doje, kur'mudu susipažino
me.

Nei nejutome, kai vaka
ras prabėgo.

Jau vėloka. Skirstomės. 
Nejučiomis veržėsi žodžiai:

—Sudie, svetingieji drau
gės ir draugai. Dėkui už 
viską!... Jūs darbuojatės 
čia, mes — ten, toli rytuo
se,-bet mūs darbas ir sie
kimas — tas pats, z Viena 
ir ta pati idėja, viena mūsų 
šalis, vienas pasaulis, vie
nas tikslas, vienas judėji
mas,—nepaisant, kur mes 
gyvename!...

Naktis graži. Oras ma
lonus, sausas. Nuo Pacifi- 
ko dvelkia gaivus vėjelis.

Inglewoodas liekasi už- 
nugaryj; važiuodami stebi
me nuo aukštumų Angelų/ 
miestą, vis dar tebeskęs- 
tanti plačioje elektros švie< 
sų jūroje.

Rytoj, Mikai, vykstame į 
San Francisco ir Oaklan- 
dą. Parašysiu aš tau ir iš 
ten.

Plečiama Kooperatinė 
Prekyba

UKMERGĖ. — Apskrities 
vartotojų kooperacija plačiai 
organizavo valstiečių tarpe 
žemės ūkio produktų preky
bą. Maisto produktų parduo
tuvė Ukmergėje per du su pu
se mėnesio įvykdė ketvirčio 
planą. Parduotuvės apyvar
ta per šį laiką viršijo ųiilijo-. 
na rublių. Iki šiol apskrityje 
veikė 14 kooperatinių parduo
tuvių, dabar jų .skaičius didi-- 
namas iki 22. . ‘.J

3-čias puslapis ........  ■■■ ■■
Laisvė—Liberty Lith. Daily *

Seit.d., Airi. 14, 1947
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są, taip sakapt.
Juo toliau galvelės šnekėjo, juo žiau

riau smerkė Dūdą, bet podraugei* išdir
bo ir gana originalius visokių ekspropri- 
jacijų planus, tokias fantazijas, kad pa
tys gangreit susigriebė nevietoj, nelaiku 
— buvusio savo draugo laidotuvėse link
smai šokt įnykę.

•— Išgirstų kas, domine, pamanytų, 
kad mes banditų šaika. Meskim.! Paieš
kokim temos!

Visi lyg ir susigėdo, teisindamiesi, kad 
juokomis. Ir čia vėl ėmė niežėti liežuviai 
atsiminus Dūdą. "

— Aferistas! Atsirado norinčių gelbė
ti šitą ii-i! Kas galėjo manyti, kad toks 
— Juodąją Kaukę, išgalvos.

— O aš manau, daugiau, kaip porą 
trejetą metelių negaus.

— Pagal tokią suųią — pakankamai...
Negailestingiausiai kirto miesto gal

va, Dirgelevičius, kuris ir pjovė ir šau
dė ir korė panašios rūšies nusikaltėlius. 
Jis išdėstė ir moralus, ir reikalą išleist 
įstatymą, pagal kurį valstybės turto ei
kvotojus, įkabinus jiems po kaklu len
telę su nusikaltimo paaiškinimu, vedžioti 
po visą kraštą, visus miestelius, po visas 
įstaigas, k^ip. senovėje meškas, kad val- 
dininkai įsisąmonintų baisią tiesą apie 

,pareigų aštrumą, apie....
Negailestingai išbraukė kompanijonai 

’ Dūdą iš savo atminties, tuo pačiu ir iš 
gyvųjų tarpo. Ir gero žodžio apie jį nepa
liko. Kuo visa tai pateisinti, kuo atremti 
sąžinei, ieškančiai atsakymo? Argi tik 
vienas Dūda buvo kaltas?

Čia seniai visiems nusibodo būti idea
listais, moralės, gerovės saugotojais. Ne
tobulumai, tamsūs darbai krito į akį tik 
ten, kur jie retąi atsitiko, kur griovė 
viešąją tvarką. Gi šitame užakusiame 
žemės kampe visi tie juodymėliai buvo 
seniai įėję į viešojo ir slaptojo gyvenimo 
aparatą, kaip pagrindinės tiesos, kur 
kiekviena dulkelė turėjo savo pėdsaką, 
kvapą ir visa tai spėjo pasidaryti įpra
timu, kasdienišku reiškiniu.

Tuo metu ,kai ant vargšo atgailaujan
čio galvos krito skaudūs smūgiai, neapy
kanta, kai ir užmiršt jį per dvi tris die
nas suskubo, nieks ir . piršto nepakėlė, 
neparodydamas noro opiau įžvelgt tikrą
ją šito plepaus, iš pažiūros gero žmogaus 
puolimo priežastį, žmogelis j tas sėdėjo 
vienas, ir kiek teisingi buvo pranešimai, 
jis iš karto pasikeitė.

Vienu metu Dūda buvo metęs kaltę 
draugams, labai nuoširdžiai, teisingai, 
apkaltinęs bendrą miesto ponijoj atmos
ferą, bet jau kitu kartu nei iš šio nei iš to 
apkaltirjo tiesioginiu pašto apiplėšimu 
Sungailą ir amerikoną Kruką. Račiau 
tuojau ir pačiam pasirodė bergždžias 
darbas taip elgtis, nes buvo pirštu priki

šamai parodyta šitam atgailautojui ras
ti, kratos metu, praplęšti laiškai ir Juo
dosios Kaukės dokumentai. Čia buvęs 
viršininkas sumišo, krito ir taip, lyg bę 
sąmonės, liedamas ašarų upelius, išgulė
jo veik visą parą ant kietų lentų, 'apskri
ties daboklėje. •

Nuo tos dienos jo ir pažinti nebuvo 
galima — .juokdario, plepučių, linksmo 
apskrities kortų kaladės vąlę.to!- Xetru-- 
kus jis išsiprašė į kamerą Evangelijos, 
Švento Rašto ir rožančiaus.

—■ Pamišo! — paėjo kalba.
Praėjo pora menesių belaukiant teis

mo, —1 likimo vėjas, išbarstę kaip išnoku
sios pūkės sėklas Dūdos giminės palai
kus: Jo vaikai —Agrikolijus, Kornęli* 
jus, kuriems tėvas universitetus žądęjo, 
dukrelės Kvintilija ir Leokadija, kurias 
baletui ruošė, dėl nedateklių ir, susidėju
sių sunkumų turėjo apleist pradžios, ir 
gimnazijos mokslą ir išsidanginti sų mo
tina į savo gimines.

Paste, laikinai eiti viršininko paręi- 
gas, atsisėdo iš Kauno atkeltas aukštas, 
kudlotas jaunuolis, kuris nuo ryto iki va
karo' grojo patefonu užimtuose Dūdos 
apartmentuose maršą — Seni draugai,...

ALDLD

(Tąsa)
Taigi, taigi! Dūda gilią šaknį kniso. 

Jau nuo seniai, kiek tardymas ir visa ei
lė apklaustų, nukentėjusių liudipinkų 
parodė, mylimas šnekorius gal visi metai 
ar du vertėsi epistoliarinėmis studijo
mis. Panoro, mat, mūsų veikėjui sužino
ti, ką broliai amerikiečiai iš už jūrų ma
rių rašo, kaip atsiliepia apie brangią tė
vynę. Pasiryžo, žiūrėki, Dūda įžvelgt į 
groserninko, saliūnininko, mainęrio šir
dį, išmatuot į o ilgesį link tėvų žemės, gi
minių, dėdžių ir brolių. Ir ėmėsi jis šito 
sunkaus, grynai moksliško; epistoliari- 
nio tyrinėjimo. Užsikaisdavo puoduką, 
palaikydavo ant garo laiškelį, ' gražiai, 
kaip rožė tas išsiskėsdavo, 9 čia jau vir
šininkas, kaip pro šiaudžiuką, imdavo 
siurbt linksmas ir gūdžias pitsburgiečių, 
bostoniečių naujienas. Nekaltinsim, 
skaitytojau, Dūdą, jeigu kartais iš laiš-

• ko žalias doleriukas su Teodoro Ruzvelto 
ar Linkolno galvute išlįsdavo. Negi būtu
mėm jo vietoje toki beširdžiai ir garbin
gus pręzidentus vėl atgal suvarytumėm!

Taip ir rinko doleriukus, dėjo į kolek
ciją gražią. O graboriui Krukui atvažia
vus, labai madna pasidarė doleriais 
švaistytis.

— Na, ir durak! — pasakė klebonas 
z išklausęs viską nuo pradžios iki galo apie 

Dūdą, iš pačių viršūnių. — Taip niekas 
nedaro, domine. Jeigu vagi — mokėk ir 
paslėpti. Ech, dū-dū... Sąkiau — šiaudai 
be grūdų. Tak į jest!

—Banditą suvaidint ne taip lengva. 
Ištikrųjų, šitaip plėšt tik neišmanėliai 
gali, ponai. Aš jeigu daryčiau, tai su pro
tu, vadinasi, iš lengvo, lėtutėliai, apsi
žiūrėčiau, pasiklausyčiau... Vadinasi, 
kad be jokio įtarimo, gudriai, su planu, 
be jokio sąjungininko, kad neišplepėtų 
— o tada — kapt. E, nebūtų dūdelė!

— Kur tau, ponas! Prieš mėnesį lau
kiau, žinojau, kad su viršininku geruoju 
neužsibaigs. Kad ir su tuo lošimu. Asilas 
-r- doleriais klojo stalą. Juk mes visi, 
taip sakant, pažįstame viens kito resur
sus. Aš jau jeigu ir būčiau taip daręs— 
tuos dolerius kaip nors būčiau pakeitęs 
į litus. Ne čia, —4 būč išvažiavęs toliau.

— Taip, matyt, Dievas norėjo. Liki
mas žaidžia žmogumi, — rusų patarlė 
sako. Štai, mes užkandžiaujamė, burną 
išlenkiame, o rytoj, žiūrėk — kalėjimas, 
krepšys, ko gero — ir mirtis. Nebijai, 
ponas Dirgelevičiau, a? Vsiakoje byva-

MOKĖKITE DUOKLES!
Visi Lietuvių Literatūros 

Draugijos nariai, kurie dar 
nepasimokejote duokles už, 
1947 metus, atminkite, kad 
niūsų Konstitucija reikalauja, 
kad kiekvienas narys turi pa- 
simoketi1 iki 1 d. liepos. Liko 
jau tik pora savaičių. Būkite 
kuopos susirinkime, arba ma
tykite valdybos narius ir pa- 
simokekite.

Atminkite, kad Centro Ko
mitetas turi išleisti, knygas ir 
žurnalą. Kaip tas galima at
likti, jeigu jūsų duokles ne
mokyta? Atminkite, kad, jūs 
savo duoklę ’ pasimokedami 
padedate apšvietos darbe, pa
dedate laiku išleisti literatū
rą.

Daugiau Garbes Kuopų
Į garbes kuopų surašą įsto

jo sekamos kuopos: 
Kuopa Miestas

5—Newark
9—Norwood-

14—Minersville 
26—-Collinsville 
34—Rumford 
51—Middlefield 
55-—Ridgewood 
58—St. Louis 
64—Moline 
83—Muskegon 
85—Haverhill 
96—Sudbury 

139:—Coleman 
149:—Frankfort 
167—Sheboygan 
190—Cleveland 
236—Washington.

Pirmiau'turėjome 84
bes kuopas, dabar skelbiame 
17,, tai viso jau yra 101 gar
bes kuopą. Mokėkite duok
les, nes prie garbės kuopų 
bus prakaitomos tik tos kuo
pos, kurios šiemet pasimokęs 
už ne mažiau narių, kaip jos

gar-

pa-turėjo 1946 metais, ir tą 
darys iki 1 d. liepos.

“Šviesa” ir Knyga
žurnalo “šviesos” No. 2 

atspausdintas ir išsiuntinėtas 
visiems nariams. Knyga “Vi
duramžių Istorija,” kuri bus 
nariams suteikta už 1947 me
tus, jau ant* pusės surinkta.

Ją spausdins draugai kana
diečiai1. , Liaudies -Balso gaš- 
padorius K. Kilikevičius ra
šo, kad darbas eina gerai. Jau 
padaryta apie 100, paveikslų, 
kurie tilps knygoj, ši knyga 
bus gausiai paveiksluota ir 
todėl daug brangiau atsęis, 
kaip pirmesnės. »

Aukos į Knygų Fondą
Mūsų Draugija, išleisdama 

“Viduramžių Istoriją,” atliks 
labai ^erą ir didelį darbą. Vi
siems yra būtinas reikalas ge
rai pažinti istoriją, kad su
prasti, kas dedasi dabar 
šaulyje.

“Viduramžių Istorijos” išlei
dimas, tai tik pradžia darbo. 
Ateityj, gal už poros metų, 
turėsimo leisti “Naujųjų Lai
kų. Istoriją,” kuri apims iki 
paskutinių dienų pasaulinius 
įvykius. ,

Bęt išleidimas “Viduram
žių Istorijos” reikalauja daug 
pinigų. Knygoj bus apie 100 
paveikslų, kas žymiai padidi
na centro išlaidas. Ačiū toms 
kuopoms, draugams ir drau
gėms, kurie, aukojo sveikinda
mi Draugijos Suvažiavimą. 
Ačiū ir* tiems, kurie ir dabar 
paaukoja, nes tas žymiąi ge
rina centro finansinę padėtį. 
Pastaruoju laikų gavome au
kų į knygų fondą:

ALDLD 10 Ąpskr., Detroit, 
per N. Astrauskienę, $50.

ALDLD 68 Kp,, Hartford.

ge-

pa-

per L. Žemaitienę, $42.51.
ALDLD 162 Kp., Toronto, 

per A. Karosą, $30.
ALDLD 3 Apskr., Hartford, 

per F. J. Repšį, $11.
ALDLD 51 Kp., Burton, per 

J. Rūbą, $10.
ALDLQ 187 Kp., Chicago, 

per A. Yurį, $10.
Po $5 aukojo: ALDLD 218 

Kp., Scottville, per L. Stakė- 
ną; L. Nakvidavičįus, Brook
lyn; J. Ragauskas, Shelton. 
Visiems širdingai ačiū už au
kas. Prašome paremti kny
gų fondą ir ateityj.

D. M. Šolomskas, 
ALDLD ZCK Sekr.

46 Ten Eyck St.
Brooklyn 6, N. Y.

DVI IŠKILMĖS
4-tą dieną liepos, Fourth of 

July šventėje, įvyks du di
džiausi lietuvių sąskrydžiai 
Amerikoje. Tai bus diernraš- 
čio Laisvės piknikai. Vienau 
bus Vose’s Pavilion Park, 
Maynard1, Mass., o antras 
Clinton Park, M a s p e t h 
(Brooklyne). ’

Pelei1
KAPISKAS
BAR & G KIEL

Degtines, Vynai ir Alus 
RII E INGOLD " 
v BĘER & ALES

32 Ten Eyck St-
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-^174
Peter Kapiskas

Great Neck, N. Y.
VIEŠA PADĖKA

Mes dėkavojame draugams ir 
draugėms brooklynięčiams, 
greatneckieciams ir newjersie- 
čiams už užuojautą mums ir 
mūsų giminėms laikę mirties 
mūsų mylimos dukters Frances 
Staeheli.

Mirė nuo sukrekėjimo krau
jo plaučiuose birželio 8 d. Sirgo 
dvi savaites laiko. Ji sakė, kad 
jeigu mirtų, tai jos kūną palai
doti krematorijoj — nudeginti. 
Jos pageidavimą išpildėme. ■

Likome didžiausiame nuliū
dime netekę mylimos ir jaunos 
dukrelės. Bet žinome, kadf daug 
tėvų ir motinų, liūdi netekę sa
vo dukrų ir sūnų iš priežasties 
karo. Didis ačiū visiems už už
uojautą!

Alice A: ir Frank Lideikis, 
: tėvai.

Washington. — Senato
rius Wagner tvirtina, kad 
prez. Trumanas atmes 
prieš-darbininkišką Tafto- 
Hartley’o bilių.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius 

•b * 4 ' . • ♦ •** •

Bet čia esantieji ponai šitokią kunigo 
formulę tik juokais priėmė. Neatsirado 
nė vieno, kuris čia-būtų savo staigų ga
lą apmąstęs. Ačiū Dievuliui, ponai gyvi, 
sveiki buvo. Ir kaip dar gyvi! Kokių dar
bų jie tik nežadėjo visuomenės gerovei 
nudirbti, kokių gerų intencijų jie netu
rėjo! <

Bet štai, atsirado vienas, kuris ėmė ir 
suteršė lizdą...

Vis toliau, vis drąsiau, lyg perkūnijai 
tolinantis, praėjus pavojui, įsitikinus— 
kad atiteko pelės ašaros katelei, kad po- 
nūs norsv ir kvietė tardymui, vieną kitą 
kaip liudininką, į Dūdos istorijas neį
maišė, — atsidusę, lyg po pakasynų, ap
kalbėjo jie gerus ir blogus nabašninko 
darbus. Kaikurie tiek nuoširdžiai atviri 
rodėsi, kad keiksnojo Dūdą jau ne dėl 
vagystės, o dėl nesugebėjimo ekspropri
juoti. Vienas sakėsi taip būtų padaręs 
viršininko vietoje, kitas kitaip, bet kiek
vienas vis geriau ir gudriau. Girdėt bu
vo dūluojančioje.kompanijoje rusiškas— 
durak, tarptautiškas — idijot ir lietu
viškas — liurbis. Ir visa tai krito ant 
D,ūdos galvos. Antstolis lotyniškai pasa
kęs, maždaug — ars longą, vita brevis! 
— išsireiškė, kad jis niekuomet nepradė
tų išeikvojimo nuo šimto, o jeigu jau na
gus ir sąžinę suteršei — lupk iškarto, 
kad ir milijoną. Ta pati bėda, tas ųpa^s ir 
atpildas.

Sungaila samprotavo, kad jis taip pat 
atsakančiai griebtų, o paskum — pasė

dėtų kokius metelius... daug nebaudžia 
dabar... išeitų į laisvę sveikutis, nesgi 
kalėjime pasirūpintų, kad jam — paŠte- 
tas$ dešra, vynas, karšti viralai, atskiras 
kamputis, radio muzika... Išeitų į laisvę* 
—drul, kur nors į Šveicariją, prie Luga
no ežero sveikatėlės taisyti, apelsinų val
gyti. O ten — gamta graži,' eilėraščius 
rašai/ apdąinuoji visatos didybę, kosmo-

Nereikia užmiršt/ skaitytojau^ kąd 
jau po šitų visų skandalų apskrities po
nijoje praėjo keli mėnesiai ir pęr tą Jai- 
ką vėl daug kas. nauja įvyko. Pabūsim^ 
valandėlę pletkininkais ir duosime valią
liežuviui, 
džiu...

' apskrities poniučių pavyz-

u(Bus daugiau)

A.

J .BUONa^
<W\SCH0LE5 BAKING

yPĮIr 532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUOJNĄ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS
Męs perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad, mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkęs, į krautuves 
ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir i kitus įpięsfus.

Sąv* y. LUKOšęVIčiuS. Tel. ĄVergreen 4-8802

LINKSNIU NIAS DIENOS PIETUOSE
’ Valgykite Pietus pas :

HAITY PAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

PIĘTŪS VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių pątrovų Iš 7-ių pątrovų
'VĄĘARięNĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ 

8-ių Pairęvų Gerai Suderinto Valgio. $1.60

♦ Tai vieta, kurioje, jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus ‘ pąt%nąvii^as.

Kiekviena Šeštadieni įvyksta puota, pasivaišiniriias bei pare. Pra
šome užįėj.ti 5pasiįĮjįiksjT).inti, Negailėsite.

Salę dėl ppptų, ppkilių, krikštynų, parių, vestuvių,
žemos kąinos už vlj^ą. ;

Valgiais ir gėrikais aptarnaujame žemom kainom. z . *

Hmm

y ; 'L.ITUĄNICA SQUARE ? >

■ RISTA U R ANT
Sįeyęn Augustine & Frank Sąnko. ( 
' j \?«Ąvn4rtKAX

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROORLYNĖ 

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMĄDJĘNIĄJS '
Kiękvięną dien^ yra didelis pasirinkimas vi,sojdų vąlgiq 

ATDARĄ DIENĄ LR NAKTĮ 7 DIENAS SAVA^J# 
282'UNi0]N[ AVĖ. . ' BROOKLYN, N. Y.

TęjL EVergręen 4-9612

TĘLĘPąONE
STAGG 2-5043

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar <110

ĘONKONKOMĄ
8634

Liūdesio valandoj Kreip
kitės prie manęs. dieną 
ar naktį, greit nuteiksi
me modernišką patarna
vimą; Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū- 

, sų’šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

MATTHEW P. PALI AS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius;
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praįeisti, pasilinksminti ir.pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti

* ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
, - Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Tęatro)

Brooklyn,
Telefonas EV.

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith.Daily), $esta<L, Birx, 14,
——



KAD PADIDINTI GAMYBĄ
Mums Reikia

VAMPERS, ŪNDERTRIMMERS,

MORRIS SEGAL

D OMENĮ C SIMONE BRIDGEWATER, MASS
TEL. BRIDGEWATER 981 ar BROCKTON 8-1248M., 1*0 '6 P. M.

KLAUSKITE MISS ANITA BORG ATT I

CRISCILLO DIRBTI VipUJhinschWILLIAM

0K1NAW0JEMICHAEL MILMOE

Transportacija apmokėtaPELUSOJOHN

NOTICE

Na.

Turi turėti gimimo įrodymus.

ZITOFSKYSAMUEL

GUY F. ATKINSON CO
BARTHLOUIS

CARUSOJAMES ONGILCHIOK

erSjst grimsmann

HELEN NORDMANN

JOHN PAGANELLI

ir pavienių
LEO MANNO

JOHN
mine

THEODORE FUGEL

(137)

RANDAVOJIMAI

ALFIO FURNARI

Tel. ST. 2-8342

K. VENCKUS Tel. TRCfbridge 6330

KELLERCARL

Funeral Home
SINGERJOHN84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway CAMBRIDGE, MASS
WOODHAVEN

Suteikiam garbingas laidotuves

Tel Virginia7-4499

Joseph Garszva ALEXIUS LAYidGRAF

Matthew AADAM V. WALMUS,D.D.SUndertaker & Embalmer
BUYAUSKASDAKTARAS^—-DENTISTAS

LAIDOTUVIŲ
Licensed Undertaker

DIREKTORIUS

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y

426 LAFAYETTE STRTel. EVergreen 8-9770
Newark, N. J.
Tel. MArket 2-5172

*NMK

NOTICE 
GB 2158

NOTICE
GB 1365

NOTICE
GB 2233

NOTICE
GB 1569

NOTICE
GB 2171

NOTICE
GB 1417

NOTICE
GB 1623

Highway
Kings, tc

NOTICE
GB 1581

NOTICE 
GB 1847

Law at 
Brooklyn, 
OFF tile

Law at 
Brooklyn, 
OFF the

Law at 
Brooklyn, 
OFF the

Law at 
Brooklyn, 
OFF the

Law at 
Brooklyn, 
‘OFF the

Law at 
Brobklyn, 
OFF the

Law at 
Brooklyn, 
OFF the

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

Law at 
Brooklyn, 
OFF the

Law at 
Brooklyn, 
OFF the

ISRAEL HELLERMAN 
(Hellerjnąns Dairy)

Law at 
Brooklyn, 
OFF the

Law at 
Brooklyn, 
OFF the

Law at 
Brooklyn, 
OFF the

Law at 
Brooklyn, 
OFF the

Law at 
Brooklyn, 
OFF the

Law at 
Brooklyn, 
OFF the

Law at
BroAlyn,
OFF the

Law at 
Brooklyn, 
OFF the

Law al 
Brooklyn 
OFF <h(

Law at
Brooklyn,
OFF the

Portugalijos policija sue 
mė daug neištikimų fašis
tinei valdžiai.

BEGUN & 
SILVERMAN 
Busy Bee)

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

Law at 
Brooklyn, 
OFF the

ISRAEL
BERNARD 

(Parkside

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

I>aw . at 
Brooklyn. 
OFF the

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

Law at 
Brooklyn, 
OFF the

Law at 
Brooklyn. 
OFF the

, Borough of 
to be consumed

SARUBBT & 
L PUMELIA

Law at 
Brooklyn, 
OFF the

Law at 
Brooklyn, 
OFF the

Law at 
Brooklyn, 
OFF the

624 — 5t 
County 
premises.

Law" at 
Brooklyn, 
OFF the

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Law a 
Brooklyn 
OPT !h<

Law at 
Bro<^dyn, 
OFF the

107 of
Uw at 

Brooklyn, 
OFF the

ANDREW JORDAN

Law at 
Brooklyn, 
OFF the

EDWARD KAPPLER

JEROMOS & 
S. JEROMOS

Law at
Brooklyn,
OFF the

is hereby given , that License No. 
has been issued to the undersigned

JOHN BALLON

MARIA VERGONA

HARRY PENNER

LOUIS HILLMAN

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Law ‘ at 
Brooklyn, 
OFF the

FRED, HOYER

MALĖ and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

PHILLIP, LASSER

ANDREW W. PFEUFER

ELFRIEDE SAVARESE 
(Quality Food Store)

SOL- WEINTRAUB

JOHN MEYN

FRANK MALLON

IDA DONNER

NOTICE
GB 1911

Control 
Borough of 
be consumed

GERTRUDE M. SHAW

SAMUEL GERB

810 — 4th Street 
County of Kings, t 
premises.

SAMUEL KATZ 
(Lafayette Delicatessen)

MAX KORNREICH
, (Gold Dairy)

SIMON MOSES 
(Kay & Kay Dairy)

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
bo consumed OFF the

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

Control
Borough of 
be ’consumed

Control 
Borough of 
be consumed

Sharkey bandysiąs tą įstaty
mą pritaikyti miestui vaduojan
tis miesto teise saugoti savo 
gyventojų gerovę, teise savival
dos (home rule).

Beverage Control 
Place, Borough of 

Kings, to be consumed

Law at
Borough of Brooklyn, 

to be consumed OFF thp

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

viena 
kiant 
kitos

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinins

Beverage Control 
Ave 

Kings,

Alcoholic Beverage Control
Borough of

> be consumed OFF

Turi būt N. Y. Valstijos Employ
ment Service pasiųstas pas

George A. Gardner, 
Co. Rep.

and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 
Smith St.

of Kings,

the Alcoholic Beverage Control 
1129 Nostrand Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2487 has been issued td the Undersigned 
to soli beer at retail under Section 107 ®f 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

KINGSTON ROYAL MARKETS, Inc.

NOTICE Is hereby gi\4n that License Nd. 
GB 1220 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail ’Under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law «t 
6009 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

WILLIAM JOHlf GETTING

is hereby given that License No. 
has been issued to tho undersigned

Law ai
Brooklyn
OFF

unijų preziden- 
Green, Philip 

F. Whitney ir

Borough of Brooklyn 
be consumed OFF !h<

REIKALINGOS 
MOTERYS PROSYTOJOS 

Dry cleaning dirbtuvėje 
Nuolatinis darbas. Gera Alga 

BROWN AND KELLER’S 
12-18 WASHINGTON AV. 

PLAINFIELD, N. J.

Law ai 
Brooklyn 
OFF th<

Borough of Brook 
to be consumed

Manager
JOHN A. PAULEY

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

Parsiduoda x Bakery Shop (duonke- 
pykla) Haverhill, Mass. Biznis iš
dirbtas plačiai tarp lietuvių, lenkų ir 
rusų. Yra namas ir keletas lotų že
mės. Pečius naujas, visi moderniški 
įrengimai. Gera proga pirkti. Dėl 
daugiau informacijų, rašykite seka
mu antrašu: S. Penkauskas, 33 
Chestnut St,, Lawrence Mass. Tel. 
5809. , (136-143)

unijų 
orga- 

kad

the Alcoholic Beverage Control 
1606 Nostrand Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

Unijinė Skalė
9 Valandų Diena 

Kreipkitės 
GEORGE A. FULLER Co.

126 West St., Northampton .Mass.

NOTICE is hereby given that License ^No. 
GB 2679 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at rerail under Section 107 of 
•the Alcoholic Beverage Control Law at 
568 Pine Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed OFF the 
premises.

MICHAEL & RALPH PALUMBO

Alcoholic
Franklin Ave., 

County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GU 2137 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under ^Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
340 Wilson Avenue. 
County of Kings, t< 
premises.

4s hereby given that License No. 
has beeh issued to the undersigned

NOTICE Į Is hereby given that’ License No. 
GB 1263. has been Issued to fhd undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
4613-15 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

OSCAR ČARL JOHNSON

107 of 
at 270 
County 
premises.

SABINO J.
ALEXANDER J 

(HARMONY
NOTICE 
GB 2636 
to sell beer at retail under Section 107 o: 
the Alcoholic Beverage Control Law a1 
3373 Fulton Street, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed OFF th< 
premises.

ALEXANDER DUBROFSKY

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 1541 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcohblic Beverage Control* Law at 
607 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed' OFF the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2198 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
725 — 6 th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

STEPHEN JOHN KOZAR

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1582i has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 ’•of 
the Alcoholic Beverage Control 
446 Lewis Ave 
County of Kings, 
premises.

venti laisvai kaipo žmonės? Ir 
Vėl atsakymas:, darbininkų sū
nūs ir dukterys.

Po tokio puikays rekordo ar
gi mes užsipelnėm ibūti pažabo
ti ir sunaikinti reakcijos? Mes 
sakome NE!

Toliau rezoliucijoj pastebi
ma, kad konferencija šaukia
ma .ne su tikslu suvienyti darbo 
unijas organiškai, tik subend
rinti veikimą, kad apsaugojus 
58,00p,000 darbininkų šioje ša
lyje, kurie kitaip gali atsidurti 
prieš badĄ, algas ir būti pažabo
ti tp prieš-darbininkiško biliaus.

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

SNIEGAS VAKARINĖ
SE VALSTIJOSE

Coloradoj ketvirtadienį 
kai kur snigo ir lijo; Lead
ville apylinkėj prisnigo 3 
colius, o Cheynne, Wyomin- 
ge,' 1 colį. Sniegas ir šaltis 
Nebraskoj sužalosią daug 
kviečių derliaus.

hereby given that License No. 
GB 2488 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
739 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

BROOKLYN ROYAL MARKETS. Inc.

sudarytų 
prieš re-

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

the Alcoholic ’Beverage 'Control 
5301, Avenue N, Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises. \

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

lr Stone Ave. 
Broadway Lino

NOTICE 
GB 1532 
to sell -beer at 
tho Alcoholic Beverage Control 
580 Wilson Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed 
'premises.

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. rengia pikniką 22 d. 

birželių, Brandonville Giraitėj.. Pra7 
Ūžia 10 vai. ryto ir tęsis iki vėlaus 
vakaTo. 'Prašome vietinių ir iš apy
linkės lietuvius dalyvauti piknike, 
užtikrinam turėkite smagų laiką it* 
iPasimatysite su savo .pažistamąis, — 
Kom. ' '' (136-137)

NOTISE is herėby given that License No. 
EB 2285 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
325 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings,, to be consumed ON the 
premises.

DOMINADOR MJ- BONCE

NOTICE, is hereby given that License No. 
GB 1430 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 

Law at 
Brooklyn, 
OFF the.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 22026 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic .Beverage Control Law at 
225 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

JOHN WILLIAM BUTT HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 1897 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control 
5899 Franklin Ave.. Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1777 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the 
432 Kings 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
SL 196 hgs been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and 'liquor at retail 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 206 W. Brighton Beach 
Rd., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed ON the premises.

W. C. RESTAURANT CORP.

pro 
uni-

NOTISE is hereby given that License No. 
RW 813 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
tion 
Law

PRANEŠIMAI
HARRISON-KEARNY, N. J.
Pranešame, kad pasamdėm busus 

važiuoti į dienraščio Laisvės pikni
ką, Maspeth, TjT, Y., liepos 4-tą, Ku
rie norite ' važiuoti kartu, pasimaty- 
kit su draugais ir giminėms, tad 
prašome užsiregistruoti pas P. Mar- 
son, 22 Davis St., Harrisone ir pas 
3: Degti, 22 John St., Kearny. Pa
starasis yra Kapitonas, tad žinokite, 
kad bus linksma važiuoti su Kapito
nu Degučiu. Nepasilikite namieje, 
nes Kapitonas sakė, kad gerai pa
vaišins. — J. Marcinkevičius, 111 
John St., Harrison, N. J. (137-139)

WORCESTER, MASS.
Birželio 15 d., Olympia Parke, 

įvyks, Aido Choro metinis piknikas. 
Kviečiame visus atvykti, smagiai 
praleisti laiką prie muzikos ir dai
nų. — K-tė. (136-137)

Pas N. Y. State Employment 
Service.

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

(186)

Alcoholic Beverage Control 
Borough of 
be consumed

Tai tokią rezoliuciją priėmė 
.pažangusis PMWA lokalas, 
Gillespie, Ill., ir tuomi parodė, 
jog tie, kurie lenda giliai po že
me, kurie yra paaukavę tūks
tančius savo draugų gyvasčių 
nelaimėse, moka ginti savo tei
ses. Mainierys.

Alcoholic BCverage Control 
Borough of 
be consumed

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
414—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County 'of Kingą, to 
premises.

RUDOLPH 
WILLIAM

• (d- b-a JEROMOS BROS

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1568 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
563 Wilson Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2126 Noatrand Ąve., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

RALPH & EPHRAIM BERNSTEIN

REIKALINGI
DAILYDĖS

$1.75 į Valandą

NOTICE 
GB 2533 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Contjpl Law at 
510 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumęd OFF the 
premises. s

MATTHEW D’ALESSANDRONOTICE is hereby given £hat Licence No. 
GB 1697' has been issued to the ■ Undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
48011 Avenue N, Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

the Alcoholic Beverage Control 
212 Foster Ave,, Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

is hereby given that License No. 
has been Issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
372 Central Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

POLICY IŠRAŠYTOJOS 
u patyrimu prie gaisrų, nelaimių skyriaus 
GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS

5 DIENŲ SAVAlfe /
Linksmos Darbo Sąlygos

JOHN TREIBER 
INSURANCE AGENCY 

184 BROADWAY, BROOKLYN
STAGG 2-6745

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

LIETUVIS PIANO 
TUNERIS

NOTICE 
GB 1495 
to sell beer at retail under Section 107 o‘f 
the Alcoholic Beverage (Control Law at 
201 Parkside Ave. 
County of Kings, 
premises.

SOL.
(Sol’s Dairy & Groceries)

NOTICE
GB 1874
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
728 Evergreen Ave., Borough of Brookly^n, 
County of Kings, to be consumed OFF thę 
premises. \

JOSEPHINE LEUBS &
ELSI E- ANTOINETTE-BUH N ER

the Alcoholic« Beverage Conf.ro!
347 Wilson Avenue. Borough of 
County of Kings, to be consurhed 
premises.

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedaliomis ir Šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto. 
278 Harvard Street 

kamp. Inman St., arti Central Skv.

NOTICE 
GB 2221 
to sell beer at retail under Section 
tho 
874 Nostrand Avė., 
County of Kings, to 
premises.

ANTHONY

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1966 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
475 Hicks Street, Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

NOTICE 
GB 2460 
to sell beer at 
the Alcoholic 
20 Wilson 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1604 Jias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the ’ Alcoholic Beverage Control 
263 Wilson Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premisos.

Nuolatinis Darbas—Ideališkos Sąlygos 
Pelningos Įplaukos

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 1597 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 df 

Law at 
Brooklyn, 
OFF the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2267 Kas been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
8204 — Bth AvonuO, Borough if 
County of Kings, to be consumed 
premises.

KATHRYN TONKOVICH 
d-b-a Gene’s

Toliau rezoliucijoj pažymi
ma, kad tok ja konferencija pa
rodytų mūsų šalies piliečiams 
ir kartu didžiumai kongresma- 
nų, kad organizuotas darbo 
žmonių judėjimas lošė svarbią 
rolę laimėjime karo ir kad dar
bo liaudis neužsipelno tokių 
pragaištingų prieš - darbinin
kiškų įstatymų.

Toliau rezoliucija stato seka
mus klausimus: ' <

Kas pirko bonus, kad užmo
kėjus karo lėšas? Darbininkai! 
Kas padirbo lėktuvus, šautuvus, 
tankus, laivus ir kitas karo 
reikmenis? Darbininkai!

,Kas kovojo ir mirė kovos

is hereby given that License No; 
has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of
Ltfw at I

Brooklyn, 
OFF the

NOTICE Is "hereby 'given that License Nd. 
GB 2407 has been issued to thp Undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
183 Lafayette Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

NOTICE
GB 2117
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
1717 Foster 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 1515 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control 
393 Central Ave., /Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

Perbudavoja pianus iš di
desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy- 

i mus ir nulekeriuoja.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1592 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
1618 — UthC Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

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

Newark 4, N. J.- 
s HUmboldt 2-7964

WUllUMtUIIIIIIOlIMM

NOTICE Is hereby given that License Nd. 
GB 2687 has been issued .to the undersigned 
to sell beer at rdtail under Section 107 of 
the Alcoholic BeVerage Control 
1246 Flatbush Ave., Bprough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

N. TULLY SCHAFFER

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5816 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 70 Ashland (Pl., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to bq consumed OFF 
the premises.
PEARL SCHNEIDER & LOUIS BRAND

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

retail under Section 107 of 
Beverage Control 

Avenue. Borough of 
Kings, to be consumed

NOTICE
GB 2271
to sell beer 'at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
678 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1516 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
be consumed

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 1859' has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control 
419 Nostrand Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB> 1330 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107- of 
the Alcoholic Beverage 
255 Windsor Place, 
County of Kings, to 
premises.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned' 

107 of 
I<aw at 

Brooklyn, 
OFF - tho

REIKALINGA
Moteris prižiūrėti vieno mėne
sio, amžiaus kūdikio laike va
saros mėnesių. Atostogos prie 
Jersey Shore. Rašykite į P. O.

Box 543, Cloister, N. J.

is hereby given that License No. 
has beeh issued to tho undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control 
306 Parkville, Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

NOTICE 
GB 2346 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
1758 Nostrand Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

CLIFFSIDE, N. J. • <
Tuojau užsisakykite buse vietas 

važiuoti į Laisvės pikniką 4-tą lie
pos (Fourth of July.)/ Tuojau kreip
kitės pas K. Steponavičių, 344 Pa
lisade Ave., Cliffside Park, N. J.

(136-13Š)

VALANDOS:
9 A. M. — \2 N,; 1 — 8 P. M 

Išskiriant trečiadieni
Ir sekmadieni.

is hereby given that License No. 
has been issued, to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control 
71 Lafayette Ave., Borough of 
County of Kings/ to be consumed 
premises.

Miesto tarybos didžiumos va
das Joseph P. .Sharkey peržiū- 
rinėjęs savo originalį kainų 
kontrolės vykdymo ’bilių tikslu 
pritaikyti jį prieš dabartinį kė
limą kainų. Tas bilius buvo pra
vestas laike LaGuardia admi
nistracijos pastiprinimui buvu
sio nacionalio įstatymo, suval
dymui OPA įstatymo laužyto

ja hereby given that License No. 
has been issued to tho Undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control’ 
283 Cornelia St., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

Mes raginame, kad visų ke
turių darbo unijų vadai susi
rinktų ir sudarytų planus kon
ferencijai, kurioj turėtų daly
vauti visi tų unijų tarptauti
niai viršininkai, nežiūrint ar jų 
unijos afilijuotos ar nepriklau
somos^ r~ 
sudaryta programa, kuri imtų
si sekamos veiklos:'

1. Raginti prezidentą Trur 
maną vetuoti anti-darbininkiš- 
kus bilius.

2. Kad darbo jėgos 
tvirtą bendrą frontą 
akcininkus Kongrese.

3. Kad Kongresas 
formuotas, kad darbo liaudis 
neleis Kongresui sunaikinti or
ganizuotus darbininkus.

4. Atsitikime, jei preziden
tas vetuotų minėtą bilių, 
toj konferencijoj priimti 
gramą ir siūlyti visoms 
joms, unijų lokalams ir 
viršininkams, ir visiems 
nizuotiems darbininkams, 
vestų kampaniją sumušti (rin
kimuose) visus kongTesmanus, 
kurie balsavo sunaikinti darbo 
žfnonių judėjimą.

Atsitikime, kada bent 
unija būtų puolama vei- 
tokiam biliui, kad visos 
unijos tuoj stotų į pagel-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2172 has been issued to the''tinder»igned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
9820—1th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OEF the 
premises.

ALBERT BALUKAS & 
JAMES FRANCIS MARCH 

(d-b-n King Hamilton)

NOTICE 
GB 2294 
to sell beer at retail under Section 107 of 

Law at 
Brooklyn, 
OFF the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1497 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 1'07 of 
tho Alcoholic Beverage Coritrbl 
6906 Colonial Road, Borough of 
County of Kings, to bo consumed 
promises.

WALTER E. HASLAM

NOTICE
GB 2498 
to soli .beer at retail under Section 107 of 

Law at
Brooklyn, 
OFF the

NOTICE 
GB 2607 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
224 Manhattan Ave., Borough of 
County Kings, to be consumed 
premises.

NOTICE
GB- 2331
to sell beer at retail under Section 107 of
the Alcoholic Beverage Control

Avenue, Borough of
Kings, to be consumed

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
117 Bay Ridge Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises,

NŪTICE 
GB 1708 
to sell beer at retail under Section 107 di 
the Alcoholic 
52 Reeve 
County of 
premises.

NOTICE
GB 2042
to sell beer at detail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
410 Wilson Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

■etail under Section 107 of 
Law at 

Brooklyn, 
OFF’ the

NO'hcE is hereby given that License No. 
SB 89 has ’been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under udder Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Lav» 
at Foot of Brighton First Rd. and Board
walk, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to bo consumed’ ON the •premises.

W* C. RESTAURANT CORP.

NOTICE 
GB 1818 
to sell bėer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
331 Ellery Street, Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

is hereby given that License No. 
has been js$ucd to tho undersigned 

at retail, under Section 107 of 
Law at 

Brooklyn, 
OFF tho

NOTICE
GB' 1965 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control

Borough of 
be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1825 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
1206 Nostrand Ave., Borough of 
County of Kings, 4o be consumed 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1616 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverhge Control 
424 Central Avenue,1. Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises. fc'.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1261 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
285 Central Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

is htereby given that License No. 
has been issued td the undersigned 

(to sell beer at retail under Section 107^of 
the Alcoholic Beverage Control 
73 Lafayette Ave., Borough of 
Cbunty of Kings, to be consumed 
premises.

CHARLES CHASE

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

TeL SOuth 8-5669

GELEŽIES DARBININKAI 
(Pastiprinimam) 

ELEKTROS LAIDININKAI 
(Dėl Smarkios Srovės) 

Vien tik Pirmos Klases 
Patyrimu 

Amžiaus

NOTICE is hereby given that License Nq, 
GB 2194 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic / Beverage Control 
2248 Pacific St., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
prentises.

JOSEPH CASSANO

is hereby given that License No. 
has been issued to tho undersigned 

to sell beer at retail under ■ Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
226 Central Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises. -•

JACOB GOLUBSKY

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavusZg'O 
sudarau su ame-'<TB 
rikoniškais. Rei-0 s 
kalu! esant ir| 
padidinu t o k i o j 
dydžio, kokio pa-\ 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chaurfčey St.,

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Tel. GLenmore 5-6191

NOTICE 
GB 1271 
to sell beer at retail under Section 107 o( 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5902 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

B. HARRY MARMAROSH

CŲTRONE 
DeLORENZO

TAVERN)^

AUSTIN PABRĖŽĖ ATO
MINĘ IR PRAMONINĘ 
AMERIKOS GALYBĘ

Lake Success, N. Y.— A- 
męrikos atstovas* Warren 
Austin reikalavo, kad So
vietai priimtų amerikinį 
planą dėl atominės jėgos 
kontrolės. Kartu jis pareiš
kė, jog Amerika dabar tu
ri fąktiną atomų jėgos mo
nopoliją; be to, ši šalis turi 
pusę visų pranionės jėgų 
pasaulyje.

PMWA Lokalas Ragina 
Unijos Vadus Veikti Išvien 
• Paskutiniame savo susirinki
me Local Union No. 1, Progres
sive Mine Workers of America, 
nariai priėmė rezoliuciją, 
kurią nutarė pasiųsti visiems 
tos unijos lokalams, visiems 
Amerikos Darbo Federacijos, 
CIO ir Geižkeliečių Brolijos lo
kalams . ir tų 
tams: W. jĄ 
Murray, A. 
Don Mohan.

Rezoliucija ragina visas uni
jas, visus unįjos darbuotojus 
veikti išvien, kad Sumušus ver
gijos bilių: Taft-Hartley Bill, 
kurį Kongresas priėmė gegužės 
1-3 d. ir vėliau senatas užgyrė.

Rezoliucija, pažymėjus, kad 
tas bilius paverstų niekais visus 
darbo žmonių laimėjimus per 
pastaruosius 50 metų, toliau 
sako:

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2592 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control 
1201 Foster Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

HERMAN LIEBER

DR. JOHN REPSHIS 
(BEPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

S150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Conf.ro


savo radio ant stoties WBYN, 1430 klc. ir paNamu

Priminimas

ne

MIKE
am

icdžiagos)

$42.81

PACKAGES

CLOTHINGFOOD Valandos

TONY’S

GERAI PĄTYRĘ BARBERIAI

Nepaprastai Žemom Kainom!

Frank Givis

Ką Tik Jūs Pirkaite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn,FRANK GIVIS
75 Johnson Ave., Brooklyn, N. T.

Antradienį, 
Trečiadienį 

Ketvirtadienį

Birž. 
Birž. 
Birž

Theodore Kuzmanigh, new- 
yorkietis, užsimušė darbe. Jis 
nukrito maliavodamas gaisri
nius laiptus.

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

Cacchione Vadovavo 
Protestui Prieš 
Metimą

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

MAUREEN O’HARA 
JOHN PAYNE 

EDMUND GWENN 

“Miracle on 34th St?

AVE.bet 42 &4ISTS 
DOORS OPEN 1:45 A. M.

Trečiadienį ir ketvirtadienį 
buvome stipriai sušilę, tempe
ratūra sieke 86 ir 87 laipsnius, 
šilčiausios šių metų dienos. Vi
sų laikų šilčiausia 12-ta v buvo 
90 laipsnių, 1933 metais.

Antano Pavidžio

bet kol 
žentas pasi- 
supažindinti

Juozas Zayankauskas išvyko 
į Beth Moses ligoninę. Turėsiąs 
pasiduoti operacijai, kas nors 
blogo esama su krūtinės kaulais 
ar šonkauliais, šiuo, tarpu dar 
nebuvo žinios, kaip jam pavy
ko. Linkime greit pasveikti.

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Billy de Wolfe
* Ir puikus

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

Kanados 
Black Horsė Ale

Allied Artists Productions, Inc 
perstata

DEGTINĖ, VYNAS 
; IR ALU$

Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai 
Branzalietai ir Špilkos.

» Taipgi Links ir Pendants

Dvejų metų amžiaus Doris 
Mackenzie buvo įrijusi ger- 
klėn atdarą saugiąją sagą. 
Daktarui pavyko skubiai iš
imti ir mergaitė pasveiko.

BIZNIERIAI, SKELBKITftS 
LAISVĖJ

ftetad., Birž

EXTRA! Girdėk Bill Floyd 
vargonuojant kasdien,.

BROOKLYN
PARAMOUNT
Flatbush Ir De Kalb Avės.

LDS 3 Apskrities Piknikas 
Jau Šį Sekmadienį

Repairing & Upholstering 
Bar Varnishing, Carpenter 

Work

Sujaudinimų ir staigmenų pilna 
filn.a!

nes gerų valgių ir gėrimų pa
rūpins įvalias pikniko rengė
jai. Piknikieriai galės dieną 
praleisti tikrai šventiškai.

KELRODIS: Iš didžiojo 
New. York o - Brooklyn© pato
giausia važiuoti traukiniu iš 
Pennsylvania stoties, 32nd St. 
ir 7th- Avė. Yra traukinių iš 
ryto ir nuo pietų veik kas va
landą: 11 :40, J :05, 2:10, 3 :- 
35, 4:08, 4:50. Iš stoties 
Lindene eiti Woods Ave. kele
tą mažų blokučių iki Simson 
Avė. ir ja pasukti po dešinei į 
Mitchell Ave. Čia pat ir pik
nikas.

pora grynos odos 
, 2 špūlės siūlų, 

jinių.

Žymus Valdininkai, ir Eilines 
Šeimininkes Pasmerkė

Compaktai, Perlai, odos dirbiniai paauksuoti džiulerįai ir 
daugybė kitokių daiktų ir (daiktelių Nužemintam Kainom. 

Relįgijiniai daiktai, abYozdai ir stovylukės 
nužemintam kainom.

Amerikos šeimininkės nuo 
1942 metų sutaupiusios 600 
milijonų svarų riebalų karo 
ir . civiliniams reikmenų ga
mybai. Bet riebalų vis dar 
nėra užtenkamai.

Džiure pripažino, jog pama
te visų kaltybių yra National 
Association of Manufacturers 
ir kitos didžiojo biznio agen
tūros, kurios ištorpedavo 
OPA.

Don DeFore * Ann Harding 
(Charles Ruggles

Victor Moore ♦ Gale Storm
Roy Del Ruth’s

“It Happened on
5th Avenue”

Eddie Cantor sako: 
“Tai puikus judis!”

DABAR RODOMA
Durys ’atdaros 9:30 A. M.

Tarpe liūdijusių buvo Dr. 
Persia Campbell, ekonomijos 
profesorius Queens Kolegijo
je; Alfred Udah, amalgamei- 
tų skalbėjų advokatas; Dr. 
Lloyd Bailer iš Urban League;

Šiuo primename, jog kaltfor- 
niečiams Karosams, Vilkaitei, 
Baltulioniūtei susitikti bankie- 
tas įvyks birželio 14-tą (šį va
karą), 419 Lorimer St. Vaka-- 
rienė 6 vai. '

Patogumui tų, kurie jau įsi
giję’tikietus, atidėjome kelis ti- 
kietus ekstra, kad galėtų atsi
vesti pasitaikiusį netikėtai už
klydusį svečią, nereikėtų dėl 
svečio patiems liktis namie. Iki 
pasimatymo!

LLD Moterų Komitetas.

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

ARTKINO pirmiausiai parodo 
visą istoriją! NeiSkarpytos, 
oficialės fllmos, pagamintos 
'Sovietų Sąjungoj.
Patariama tiktai suaugusiems.

Viename tik siaurame Bo
ro Park plote esančios 25 šei
mos, su 100 vaikųf numatytos 
išmesti iš namų. Apie tai1 su
žinojo sųsiedijoje gerai vei
kianti rendauninkų taryba. 
Taš parodo, kokios ininios 
svieto, daugiausia darbinin
kų bįednuomenęs, . stovi ant 
behamės kranto po visą mies-

PUNDELIS NO. WT10 x
3 dėžutės sriubos
1 dėžė išgarinto pieno
I dėže salmonų
1 sv. džiovintų slyvų
Į sv. kavos »
i sv. ryžių
1 sv. rezinkų
1 sv. miežtenės
1 sv. žir*ių .
1 sv. RkŠk
VISO, (skaitant apdraudą, $J2.21

TOS KAINOS PADENGIA VISAS LfiSAU

dėžė sviesto, 
dėžė cocoa,

Evikcijos, grąsina daug kur 
Tačiau Boro Park 
esanti tūla 
tarp 11 th ir 
kur evikcijų 
suokalbiui, 
pasakoma, būk buto reikią pa
čiam savininkui ir nuo OPA 
gaunami leidimai rendaunin- 
kus išmesti.

PUNDELIS B-25
3 jardai grynų vilnų medžiagos (tweed) 

moteriškam apsiaustui, mėlyna, juoda, 
žalia.

3 jardai rayono materijos (pamušalui)
1 pora čeverykų (moterims)
1 rankšluostis
1 pak. adatų , (įvairių)
3 špūlės siūlų
1 šepetukas dantims
2 šukos
2 poros šniūrelių čeverykam
2 gabalai muilo •
VISO, (fkaitąnt apdraudę, $42.78

x Ir saunas asmenų 
vaidinimas scenoj ★

JERRY LESTER
Populiarus komedijų 

žvaigžde
ART LUND & 
JAN AUGUST 
Qjalici Puppets /

7th Ave. ir 50th St,

Richard Crohn iš Amerikos 
Veteranų Kqmiteto; Mrs. He
len Blody, Bronx šeimininkė; 
Philip W. Smith, farmerys.

‘ Džiureje, tarp kitų, buvo 
Edwin L. Marks iš R. H; Macy 
& Co. pild. komiteto; Miss 
Rose Schneiderman iš Mote
rų Unijisčių Lygos; Miss Mil
dred A. Gutwillig ir Jeanette 
Turner, miesto vartotojų or
ganizacijos viršininkės. Džiu- 
rės formanu — Miss Helen 
Hali, nącionalės vartotojų or
ganizacijos pirmininkė. 1
1 Pirm ir virš visko, sako to 
“teismo” ruošėjos, vartotojų 
tarybų viršininkės, patys žmo
nės, vyrai ir. moterys, privalo 
veikti už žemesnes kainas. 
Vartotojų organizacijos tame 
pagelbsti. Tokie veiksmai, 
kaip šis “teismas,” gelbsti pa
rodyti valdininkams ir įstaty
mų leidėjams šalyje esamą 
kritišką padėtį. Bet laimėji
mas priklausys nuo pačių var
totojų gynimo savo reikalų vi
sur ir visada —- kas dieną tur
guje, savo organizacijų ir as
meniškais piliečio veiksmais 
į valdžios įstaigas, į savo 
miesto, valstijos ir šalies įsta
tymų leidėjus.

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

RIVOLI
Broadway ir 49th St

Praeito antradienio vakarą 
New Yorke buvo suruoštas 
aukštoms kainoms “teismas.” 
Džiure buvo sudaryta iš žy
mių piliečių. Jai pirminin
kavo miesto magistratas teisė
jas Anna Cross. Liudijo 
ekonomijos profesoriai, moks
liškomis skaitlinėmis; socialiai 
darbuotojai taip pat skaitlinė
mis ir iš patyrimų teikime pa
galbos žmonėms; ęilinės šei
mininkės iš savo sunkių per
gyvenimų.

Liudininkais buvo ir vyrų, 
kurie sal^ė, „kad dėl pakilusių 
kainų atsiradęs šeimoje neda- 
teklius pradėjo pagraužti-šei
mos taikaus sugyvenimo pa
matus. ,

Miesto majoras 
atsiuntė teismui savo 
ragino paspausti į

O’Dwyer 
žodį. Jis 
kongresą 

reikalavimą palaikyti rendų 
kontrolę ir reikalauti “per
tvarkyti kainas, pradedant 
nuo gamintuvių.”

MES SIUNČIAME MAISTĄ IR DRABUŽIUS Į 
VISAS DALIS SOVIETŲ SĄJUNGOS 

su jau apmokėtais muitais.
Pavyzdiniai maisto ir drabužių pundeliai—visi muitai 

ir lėšos'čia apmokama.

Miesto tarybos narys- Peter 
V. Cadchiope vadovavo 
brooklyniečių rendauninkų 
delegacijai, ėjusiai į City Hali 
protestuoti prieš evikcijas. 
Dėlėgacijojt? dalyvavo Kelios 
šeimos iŠ numatytųjų evikci-

Istorija Mylėtini© Valkatos, kuris 
S įpuola j prasižengimą, ir nety- 

a pataiso saumylišką mifionie-

LDS pirmi
LDS ii 

proble

INC.
With Duty Prepaid

ROBERT LIPTON
’ 1 Jeweler

Sujaudinanti žmogžudystės 
paslaptis slaptinguose Rytuose!
Alan Gall William
Ladd • Russel • Bendix

“CALCUTTA”
Ir virpinantis

“DANGER STREET’

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

> Sąvininkas
306 UNION AVENUE

Cacchione ir delegacija 
įteikė majoro padėjėjui Louis 
Cohen sąrašą Boro Park susie- 
dijoje esamų tuščių ąpartmen- 
tų, kuriuos galėtų panaudoti 
reikalingieji buto be metimo 
iš namų kitų. Prašė neleisti 
evikcijų ir kad miestavoji bu
tams parūpinti įstaiga būtų 
ątsakominga už suradimą bu
to tiems, kurių nebus galima 
apsaugoti nuo išmetimo.

Cacchione taipgi1 žadėjo 
reikalauti, kad miesto taryba 
priimtų Sharkey bilių, kuris 
įgalintų miestą palaikyti na
mų ir rendų kontrolę po to, 
jeigu OPA būtų panaikinta.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALĖS dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Veatnvių, Susirinkimų ir 1.1. Pulku* 

stelčiu* tu naujausiai* įtaisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS! x 
matyk prezidentus Brazilijos ir Argentinos atidarant tarptautinį tiltą, jungiantį 
tas dvi šalis! Andorra, Ispanija . . . Mažiausia pasaulio šalelė tarnauja kaip 
prieglobstis šmugelninkams! Vengrija . . . Architektai ir inžinieriai gamina 
planus atstatyti Budapeštą pagal naują modelį i Matyk devynių metų francūzuką, 
sveikinamą kaip simfonijos vadą Paryžiuje! J. V. siunčia tonus maisto dėl alkio 
krizlo Vokietijoj! London . . . Ugniagesiai kovoja prieš didžiausią gaisrą nuo 
blitz, laikų! Matyk naujausių This Is Amerca filmą:

“THE BIG PARTY”
Sensacingas, spalvingas maskaradinis jxaradas New Orleans’e! 

EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St.

MAISTAS ir DRABUŽIAI (
Greitai pristatomi mažiausiomis lėšomis 

es Viską Parūpiname, taipgi ir Cheminį Išrfikyfrią 
Muitai iš Anksto Apmokami • Pilnai Apdraudžiama >

SPECIALIS MAISTO PUNDELIS ....
dėžė Nutola, 1 dėžė spaghetti, 1 dėžė kruopų', 2 gabalai II. muilo,

dėžė miežienės, 1 pakelis arbatos, 1 blokinė pienO miltelių $11.34
SPECIALIS DRABUŽIU PUNDELIS ’ 

nuošimčių vilnono vyriškam siūlui. 3 jardai rayono pamušalo, 
nuošimčių vilnono moteriškam siūlui, 2 jardai rayono pamušalo, 

muilo, 2 špūlės siūlų, 1 pakelis adatų. $42.81
yra tik Sovietų Sąjungai. Kainos kitiem kraštam nurodomos 

pagal pareikalavimą. •

orkestrą 
gros šokiams, atviro oro salė
je, tačiau turinčioje stogą ap
saugai nuo lietaus.

Visi kviečiami. LDS nariai 
prašomi į pikniką rūpestingai 
rengtis. Rengimasis toks: nu
vykti su visa šeima, nusi- 
kviesti draugus, kaimynus. 
Kito nieko nereikia rengtis,

Michael Azukas 
žiaus, gyveno 89 Guernsey St., 
Brooklyne, mirė birželip 12 d., 
Greenpoint ligoninėj. Kūnas 
pašarvotas grab. *S. Aromiskio 
koplyčioj, 423 Metropolitan 
Avė. Laidotuvės įvyks birželio 
16 d., Šv. Jono kapinėse. Velio
nis paliko nuliūdime žmoną 
Anną, du sūnus Charles ir Pe
ter, B dukteris May, Anna ir 
Helen. Laidotuvių pareigomis 
rūpinasi grab. S. Aromiskis.

PUNDELIŲ 
Į VISAS DALIS SOVIETŲ 

SĄJUNGOS
Iš anksto apmokėtais muitais.

Maisto Pundeliai 
Nauji ir Padėvėti Drabužiąi
1. Mes chemikalais išrūkome
2. Pundeliai apdraudžiami
3. Greiti pristatymai.

PAVYZDINIAI NORMALIAI 
DRABUŽIŲ PUNDELIAI:

j World Toiirists, Ine.
į (Įsteigta nuo 1927 m.)

| SENIAUSIA ir GERIAUSIA

PUNDELIS B-15
3 jardai tikrų vilnų medžiagos vyriškam 

švarkui, mėlyna, pilka 
spalvos.

3 jardai pamušalo (rayon
1 pora čeverykų (vyram)
2 gabalai muilo
2 rankšluosčiai
VISO, įskaitant apd raudą.

sekcijoje 
sritis, ypatingai 
’ 12th Avenues, 
! forma . panaši 

Rendauninkams

Specialūs kainos organizacijoms.
Mes dabar turime agentūras 

sekamuose miestuose:
BOSTON, MASS. 

Tremont Travel Bureau 
1160 Columbus Ave.1

MONTREAL, CANADA 
Jewish Immigrant Aid Society 

4221 Esplanade Avenpe.
DEL SMULKMENŲ 

rašykite, telefonuokite arba
t ateikite

WORLD TOURISTS, INC,
18 W. 23rd Street,

New ^ork 19, N’
’jr«L Orchard 4-4660

, ' Mes Cheminiai išrūkome padėvėtus drabužius. Visi pundeliai 
pilnai a'pdrausti. Greitas pristatymas užtikrintas.
MŪSŲ RAŠTINES ŽYMIUOSE MIESTUOSE:

BQSTOb/: Shapiro’s Book Shop, 7 Beach St., Tel.: Devonshire, 6757 

BROOKLYN, N. Y.—391 Eastern Parkway. Tel.: Main 2-1771; Main 2-8811. 

PHILADELPHIA, PA.—Tissian Parcel and Trayel Service, 
1931 N. 31st St., Tel.: FReemont 7-7J82

CLEVELAND, OHIO: H. Zupnick Travel Service, 19 Colonial Arcade. CHerry 7610 

PITTSBURGH. PA.: Max Jenkins, 710 Columbia Bld., Tel.: ATlantic 8253. 
After 4 P.M. > Tel.: Jackson 3100.

DETROIT, MICH.: Reliable Package Service, £115 Linwood Ave., Tel.: Tyler 8>2560 

LOS ANGELEI, Cal.: A. Ravitch, 542 So. Broadway, Tel.: VAhdyke 1810

TORONTO, CAN.: D. Dworkin & Co., 525 Dundas St., W., Tel,: Elgin 9337 
MONTREAL, CAN,: A. Nirenberg, Travel Bureau, 4871 Park Ave., Tel.: TAlon 0377

* Rašykit ar telefonuokit dėl mūsų katalogo. 'f , 
a-*’*-"-—a—

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiulėriai 

Parduodanli Labai Nužemintam-Karnom.

Juokingas sėkmingas scenos veikalas judyje! Smagi istorija apie puikią merginą 
kurios jaunesnioji sesuo susižiedavo su )>enkiais vyrais vienu laiku!

WILLIAM HOLDEN * JOAN CAULFIELD

“Dear Ruth”

UOŠVIS Iš NAMŲ, 
ŽENTAS PRIE VAIKŲ

Pasinaudodamas uošvio 
buvimu namie, smuikininkas 
Stephen Hero vogčiom parsi
vežė dvi savo jaunametes 
dukrytes iš Kalifornijos į sa
vo namus Forest Hills, 
Queens.

Smuikininkui išsiskiriant su 
žmona, paskubusiojo pianis
to Iturbi dukterimi, mergai
tės buvo pavestos Iturbi glo
bai. Hero savo dukterų ne
galėjo kitAip turėti-matyti, 
kaip tik uošvio namuose, 
įtikdamas jam. Jo uošvis da
bar koncertuoja Europoje.

Hero sako, kad jis dar nė
ra tikras, ar uošvis nuo jo 
dukterų vėl neatims 
uošvis negrįžo, 
naudoja proga 
dukteris su gyvenimu pas jį 
O yaikų pasirinkimas teis
muose daug įsvarbinamas.

STADIUM KONCERTAI
Amsterdam Ave. fc 138th Street, N. Y. Filharmonijos Simfonijos Ork. iš 110 
artistų . . . Simfonijos po žvaigždėmis . . x. Tikietai nuo 30c, 60c ir ąukščiau. 

Vakarais 8:30
Pirmadienį, Birželio 16

’IŠKILMINGAS PRADŽIOS KONCERTAS
Beethoven-Tchaikovsky su Isaac Stern, smuikininku, ir Pierre Monteux, konduktorium 

7—Weber, Mozart, Strauss su Pierre Monteux vadovybėje
18— Stravinsky.... Tchaikovsky su Pierre Monteux vadovybėje
19— Wagner, Brahms, Lisąt su Simon Ha re re, pianistu, ir 

Pierre Monteux vadovybėje
Grace- Moore Minėjimo Koncertas, su Dorothy Kirsten, soprano, 

ir Eugeue Conley, tenoru

ar vilnonės

SPECIALIAI BIRŽELIUI
DRABUŽIŲ PUNDELIU VYRAM

čeverykų, 3’^ jardų vninono, jaidų pamušalo, 18 sa- 
1 pakelis adatų, 1 marškiniai (broadcloth), 2 poros ko- 
Viso, įskaitant muitus ir apdraudą^ $43.95.

DRABUŽIŲ PUNDELIS MOTERIM
3 jardui vilnono. 1 pora grynos odos čeverykų, 4 jardai kartūno, 2 poros 
kojinių, 1 pr moteriškų apatinių, 2 špūlės siūlų, adatos, 2 didėli rankšluos

čiai. Viso, įskaitant muitus ir apdraudą, $39.95.
MAISTO PUNDELIS I

T sv. ryžių, 2 sv. miltų, 1 sv. cukraus, l'puskvortė mazolą aliejaus, 8 unc. 
pieno miltelių, 1 pkls. buljono gabaliukų, 6% unc. augalinių riebalų, 2 unc. 
arbatos, 2 gabalai rudo muilo. Viso) įskaitant muitus ii- apdraudą, $11.19.

Paskutiniu kartu primena
me, jog LDS 3-čios Apskri
ties piknikas įvyks jau šį sek
madienį, birželio 15-tą, 340
Mitchell Ave., Linden, N. J.

Pikniko programoje:
Sietyno Choras iš Newark, 

N. J., vadovybėje Walterio 
Žuko.

Pirmyn Choras iš Great 
Neck, N. Y., vadovybėje Vio
letos Čypas.

Jonas Gasiūnas 
ninkas, kalbės apie 
bendras visuomenės 
mas.

'-.n RUSSIA
AND ALL OTtURCOUNTJĮįS^

* Ibdward zlrnold * Mona Freeman 
asmenų vaidinimas scenoje *

'Lloyd Shaffer ir jo “Supper Club” Ork., 
Helen Carroll ir Patenkintojai 
Larry Storeh 
The Four Evans

PARAMOUNT. Broadway ir 43 St.

'i jardai 100 
jardai 100 
svaras Ivory 
Tos kainos

HENRY D. MAHLER, inc.
BRONX: 500 E. 164th St. MANHATTAN: 637 Second Ave.

Take Third Ave. "L" to Between 34th and 35th Street*
164/h St. Station

Mott Haven 9-5300

r ■

V




