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gresmano O’Konskio.
Bet šiai organizacijai pri

klauso ir lietuvišku okonskių.
Na, ir vadinamieji antiko- 

munistai mojosi neleisti Wall- 
ace’ui sakyti kalbą Washing
tone, — Wallace’ui, buvusia
jam šalies vice - prezidentui, 
artimiausiam Roosevelto drau
gui !

Ar dabar aišku, ko siekia- 
si fašistiniai liliputai?

Tenka laukti, kai šitie gy
vūnėliai reikalaus, kad val
džia nuverstu Lincolno ir Jef- 
fersono paminklus Washingto
ne, — jiedu irgi buvo savo 
laikais komunistai — toki, 
kaip Rooseveltas ir Wall
ace ! . . .

Ar dabar aišku, kas šioje 
šalyje būtu, jei, neduok die, 
ja valdytu O’Konskiai, Balkū- 
nai, Rozmarekai ir Grigai
čiai ?!

Tą pačią valandą, kai Wall
ace sakė kalbą Washingtone, 
aš sėdėjau, vienoje Niujorko 
saliu ir klausiau Gerharto Eis- 
lerio pranešimo apie savo by
lą.

Tai dar viduramžis vyras, 
bene žemesnio negu vidutinis 
ūgio, truputėlį pilkokas su in
telektualo kakta.

Jo balsas tvirtas ir skam
bus; jo angliška kalba su vo
kišku akcentu, bet gili ir 
įspūdinga.

Jo politinės pažiūros visam 
pasauliui žinomos — komu
nistinės.

Nei vienas savigarbus ko
munistas, jis aiškina, netylės, 
matydamas ar girdėdamas 
jam ar kitiems daromas ne
teisybes.

Ir Eisleris netylėjo ir netyli. 
Jis savo inkvizitoriams drožė 
dimitroviška drąsa ir išmin
timi.

Jis jiems yra pasiryžęs 
drožti ateityj, ir tai Eisleris 
aiškiai pasakė šiame mitinge.

Bukapročiai mūsų valdinin
kai, nepasimokę iš Goebbelso 
ir Goeringo, inkvizuoja šį vy
rą, persekioja, nenorėdami 
išleisti jo Vokietijon, kur jis 
priklauso.

Jie pamiršta, kad Eislerio 
žodis, pasakytas mūsų krašto 
kalėjime, pasieks Vokietijos 
liaudį ir jis bus galingesnis 
negu daug žodžių, sakytų 
Berlyne.

Jie pamiršta, kad reichsta
go padegimo . provokacijos 
meistrai yra sužlugdyti, kuo
met tasai (Jurgis Dimitro
vas), kuriam taikė provokaci
ją ir kurį, provokacija pasi
remdami, siekėsi sunaikinti, 
šiandien yra- savo gimtinio 
krašto ministrų pirminin
kas !...

Tokios mintys manyje kilo, 
besiklausant Gerharto Eisle
rio kalbos ir iš arti bestebint 
šį drąsųjį vokiečių tautos sū
nų, simbolizuojantį kovingą
jį pasaulio proletariatą.

Prieš kelerius metus skai
čiau žymios nūnaitinių dienų 
vokiečių rašytojos Anna Seg- 
hers romaną “The Seventh 
Cross.”

Berods, vyriausias toje kny
goje herojus anti-fašistas ne
šioja Eislerio vardą.

Pasirodo, kad rašytoja ži
nojo, kokiu vardu savo anti
fašistą herojų pavadinti.

Prieš virš savaitę laiko 
Washingtone Eisleris buvo su
rastas kaltu dėl “kongreso 
paniekinimo” (contempt). 
Jis laukia kitos bylos, “dar 
didesnės.”

Bet klystų tas, kuris ma
nytų, kad su tuo viskas ir 
baigsis.

(Tąsa 5-me pusi.)

Truman Ragina Įvest 
Priverstiną Karinę 
Tarnybą Jaunuoliam

Princeton, N. J. — Kal
bėdamas Princetono Uni
versitete, prez. Trumanas 
pakartojo savo reikalavimą 
įvesti verstina karinį lavi
nimą jaunuoliams. Anot 
Trumano, reikią turėti ga
na daug karinių jėgų, kad 
Amerika galėtų apginti 
“mažųjų ar silpnųjų- tautų 
nepriklausomybe” ir palai
kyti Jungtiniu Valstijų va
dovybę pasauliui. Universi
tetas suteikė Trumanui tei
sių daktaro garbės laipsnį.

Monarchistai Vėl Giriasi 
Žygiais prieš Partizanus

Athenai, Graikija.—Grai
kų monarchistų komanda 
skelbiasi, kad nuo balan
džio 9 d. iki šiol jie sunai- j 
kine bei suėmę 5,000 res- 
publikiečių partizanų, ka
riaujančių prieš monarchis- 
tus. Monarchistai, tačiaus, 
įspėja nelaukti, kad jie 
greitai apsidirbtų su parti
zanais. O balandyje jie gy
rėsi pasauliui, kad per du 
mėnesius visai nušluosia 
partizanus.

NAGYGALŠfiGS 
"VENGRU VALDŽIĄ” 
ŠIOJE ŠALYJE

Washington. — Atbėgėlis 
Ferenc Nagy, buvęs Veng
rijos premjeras (pro-fašis- 
tas) lankėsi pas tūlus Ame
rikos valstybės departmen- 
to valdininkus, skųsdamas 
Sovietus ir vengrų komu
nistus. Pasikalbėjime su 
laikraštininkais Nagy pro
testavo, girdi, prieš “užpuo
lamuosius” Sovietų veiks
mus Vengrijoje. Jis šaukė 
visas laisvąsias valdžias, 
esą, “atsteigti” Vengrijos 
laisvę. Nagy> būdamas A- 
merikoje, sakosi veiksiąs 
čia kaip “Vengrijos globė
jas.”

Reporteriai užklausė Na
gy, ar jis sudarys užsieni
nę savo “valdžią” Vengri
jai Jungtinėse Valstijose. 
Nagy atsakė, kad jis dar 
nenusprendė, ar kurti tokią 
“vengru vak<Žią” šioje Ša
lyje. (Vengrijoj jis įkaitin
tas kaip dalyvis sąmokslo, 
siekusio nuverst demokrati
nę vengrų va'ldžią.)

ANGLŲ-FRANCŪZU 
KOMISIJA “EUROPOS 
ŪKIUI APVIENYTI”

Paryžius. — Francijos ir 
Anglijos užsieniniai minis
trai nutarė sudaryt bendrą 
komisiją, kuri aptars, kaip 
apvienyt ūkinius reikalus 
vakarų Europos kraštų su 
Jungtinių Valstijų pagalba, 
pagal valstybės sekreto
riaus Marshallo pasiūlymą.

Rangoon, Burma. —Stei
giamasis Burmos seimas 
pareikalavo nepriklauso
mos respublikos. Burma iki 
šiol buvo Anglijos kolonija.

Pasmuko žemyn kai ku- 
•ie Wall Stryto Šerai.

KONGRESMANAI PARĖMĖ 
TRUMANO VETO PRIEŠ 
TURČIŲ TAKSŲ BILIŲ 

---------------------------------------------- —— <

Prezid. Trumano Atmestas Taksu Bilius Nupuolė Kongreso 
Atstovu Rūme; Nusiminę Republikonai Biliaus Autoriai,
Washington. — Nupuolė 

republikonų bilius taksams 
numušti turčių naudai. 
Kongreso atstovų rūmas 
pirmiau buvo priėmęs tą 
bilių daugiau, negu dviem 
trečdaliais balsų. Trumanas 
paskutinėmis dienomis jį 
vetavo - atmetė.

Kad bilius po prezidenti
nio atmetimo galėtų -tapti 
įstatymu, reikia dviejų 
trečdalių kongresmanų ir 
senatorių balsu, v u

Dabar birželio 17 d. kon
greso atstovų rūmas per- 
balsavo taksu, numušimo 
bilių. Už jį pasisakė 268 
kongresmanai prieš 137. 
Taigi stigo dviejų balsų iki

Italy Komunistai Nori 
Jungtim^ Valstijų 
Paskolos Italijai

Roma. — Italų Komunis
tų Partija prašo nepoliti
nės Jungt. Valstijų pasko
los Italijai, kaip pranešė 
M. Soccimarro, komunistų 
vadas seime, buvęs finansų 
ministras. Visi Italijos laik
raščiai atžymėjo tą komu
nistų prašymą.

Italijos prezidentas de 
Nicola, 70 metų, nori pasi
traukti. Tai pasilpnintų 
klerikalų de Gasperio val
džią.

_____________ I______

Nužudytas Palestinoj 
Žydas Kovūnas

Tel Aviv, Palestina. — 
Rasta nužudytas žydų ko
vūnas prieš anglus. Jo kū
nas įmestaą į tunelį. Spėja
ma, kad taikesnės žydų or
ganizacijos Haganos na
riai nužudę tą savo tautie
tį. Hagana bendradarbiau
ja su anglais.

Youngstown, Ohio.— Mie
sto taryba vienbalsiai ragi
no piliečius telegrafuoti 
prez. Trumanui, kad atme
stų Tafto - Hartley’o bilių.

Philipinų salose siaučia 
smarkūs viesulai.

Unijų Auto. Karavanas Demonstruoja Washingtone
Unijistai Tikisi Paveikt Kelis Svyruojančius Senatorius Balsuot prieš Tafto Biliu, Kada Trumanas Atmes Jį

Washington. — Darbo 
Federacijos ir CIO unijis
tai su šimtais automobilių 
demonstruos Washingtono 
gatvėmis šį ketvirtadienį. 
Suvažiavę iš įvairių Jungt. 
Valstijų kampų, jie šaukia 
prezidentą Trumaną atmes
ti prieš-darbininkišką Taf
to-Hartley’o biliu ir ragina 
senatorius ir kongresma- 
nus balsuoti prieš tą bilių, 
kai Trumanas jį atmes.

Ant automobilių pritai
syti dideli plakatai su to

reikalingų dviejų trečdalių. 
Tuo būdu bilius ir panai
kintas.

Biliaus atmetimą iš pre
zidento pusės parėmė 134 
demokratai, , 1 darbietis 
(Vito Marcantonio) ir 2 
republikonai, Merlin Hull 
ir H. Carl Andersen. 35 de
mokratai balsavo su repub- 
likonais ,už ta biliu.

,11 demokratų kongres
manų, kurie pirmiau rėmė 
šį bilių, dabar balsavo prieš 
ji-

Republikonų vadai kong
rese nusiminę, . kad jiem 
nepavyko dovanoti bilionus 
dolerių taksų turčiams, 
kaip jie buvo žadėję rinki
mų kampanijoj.

CIO Marininkai Prašo 
Trumaną Verst Bosus 
Tartis su Unijomis

New York; — CIO Na
tional ė Marininkų Unija 
pasiuntė prezidentui t Tru
manui telegramą, prašyda
ma paveikt laivų kompani
jas “iš tikrųjų tartis su 
mūsų unijomis,” pagal da
bartinius įstatymus.

Darbo departmentas su
šaukė pasitarimą tarp 
streikuojančių marininkų 
unijų ir laivų savininkų. 
Sakoma, kad derybos pra
deda vykti.

700,000 Protestą prieš 
Tafto Biliu

Washington. — Tvirtina
ma, kad prez. Trumanas šį 
penktadienį atmes prieš- 
darbininkišką Tafto-Hart
ley’o bilių. Jis gavo 700,- 
000 laiškų ir telegramų nuo 
darbo unijų ir kitų organi
zacijų su raginimais at
mest ši biliu. v v

Italijos valdžia užgyrė 
Amerikos planą apvienyti 
Europos ūkį.

Roma. — Italija yra ga
vusi $113,000,000 pašaipu iš 
UNRRA.

kiais* obalsiais: “Ardykite 
Trustus, o ne Unijas,” “At
mest Tafto-Hartley’o Bi
lių” ir t.t.

Pirmieji į Washingtoną 
atvažiavo 200 unijistų au
tomobilių ir 5 autobusai iš 
rytinių valstijų. Paskui pa
sirodė pora šimtų automo
bilių iš vakarinių valstijų. 
Vakariniai unijistai su 100 
automobilių išvyko iš Los 
Angeles, Calif., praeitą ket
virtadienį. Kelionėje prie 
jų prisidėjo dar 200 auto

Iš Jūros Įsiveržę, 
Chiną Komunistai — 
Pavojus Chiangui

Peiping, Chinija. —5,000 
ar daugiau chinų komunis
tų atplaukė laivais bei val
timis ir įsiveržė į Tangku 
uosto apylinkę, 25 mylios į 
rytus nuo didžojo miesto ir 
uosto Tientsino. Kariniai 
stebėtojai teigia, kad komu
nistai šiuo žygiu rimtai 
grūmoja visoms Chiang 
Kai-sheko tautininkų armi
jos pozicijoms šiaurinėje 
Chiniįoje ir Mandžurijoje. 
Bet Tientsine tebėra 1,900 
jankių marinų.

Bulgarai Atmeta Kaltinimus 
Iš Amerikos Pusės

Spfija, Bulgarija. — Bul
garų premjer. Gregorij Di
mitrov atmetė Amerikos • 
protestą, kurte užtaria Ni- 
kolą Petkovą. Petkovas, 
vadinamos žemdirbių ’ par-, 
tijos vadas, atiduotas teis
mui už tai, kad jis darė 
sąmokslus su fašistiniais 
politikieriais prieš Bulga
rijos Tėvynės Fronto val
džia. Dimitrovas sakė, A- 
merika su savo protestu tu
rėjo palaukti bent teismo.

WALLACE LIUDYS 
UŽ TEISIAMUS 
FAŠISTU PRIEŠUS

Washington. — Henry 
Wallace, buvęs Jungtinių 
Valstijų vice-prezidentas, 
sutiko liudyti už kaltina
muosius byloje, kur teisia
mi prieš-fašistiniai veikė
jai. Teismas tardo 16 vadų 
Bendrojo Prieš-Fašistinių 
Atbėgėliu Komiteto. Jie 
kaltinami už tai, kad atsi
sakė pristatyt savo doku
mentus kongresiniam Ne- 
amerikinių Veiksmų- Ko
mitetui. O tai, girdi, esą 
kriminalis “kongreso panie
kinimas.”

Valdžios prokuroras siū
lė panaudot senesnius užra
šus liudijimų kongresiniam 
komitetui prieš kaltina
muosius. Bet jų advokatas 
nurodė 1856 metu įstatymą, 
kuris uždraudžia vartot 
kriminalėse bylose bet ko
kius liudijimus kongresui. 
Šis nurodymas nustebino 
teisėją, kuris todėl pertrau
kė teismą vienai dienai.

ORAS. — Būsią lietaus.

mobilių— Tulsoj, Chicagoj, 
D a y t o n e, Pittsburghe; 
Trentone ir Elizabeth, N. 
J., ir kitur. Vien iš New 
Yorko atvyko virš 600 Fe
deracijos ir CIO unijistų su 
130 automobilių.-

Unijistų auto/ karavanas 
šiunčia savo delegatus pas 
prezidentą Trumaną, pas 
senatorius ir kongresma- 
nus ir ragina juos sumušti 
Tafto-Hartley’o vergijos bi
lių. Senatoriai Lucas ir 
Hatch, pirmiau balsavę už

DAR KELI SENATORIAI 
STOSIĄ PRIEŠ TAFTO- 

HARTLEY’O RILIŲ
Reikia Gauti Dar 8 Bakus Senate, Kad Sumušti Prieš- 

Unijinį Biliy po Jo Atmetimo iš Prezdento Pusės
Washington. — Jei prez. 

Trumanas stipriai atmestų 
prieš - darbininkišką Taf
to-Hartley’o bilių, supran
tama, kad atmetimą palai
kytų ir keletas tokių sena-v 
torių, kurie pirmiau balsa
vo už tą bilių. O reikia gau
ti dar tik 8 balsus senate, 
kad biliaus šalininkai nesu
darytų dviejų trečdalių 
balsų po to, kai prezidentas 
atmestu ši biliu. t. i- v

Reporterių u žklaustas, 
Trumanas sakėsi “dar ne
skaitęs” to biliaus, tai ir 
nežinąs, ar pasirašysiąs jį

Jungtinių Valstijų 
Konsulas Kurstęs 
Chinų-Mongolų Karą

Maskva. — Sovietu ko
munistu laikraštis Pravda 
įtalpino “gandus”, kad A- 
merik. konsulas J. H. Pax
ton, Išlaukinėje Mongolijo
je, pakurstė Chinijos tauti
ninkų kariuomenę .įsiveržti 
j Mongoliją. Toki praneši
mą paskelbė Centralinė ■ 
Chinijos žinių agentūra. 
Konsulas, girdi, pagal įsa
kymą generolo Eisenhowe- 
rio, karinio Amerikos šta
bo galvos, fotografavęs pa
sienius tarp Išlaukinės 
Mongolijos. Respublikos ir 
Chinijos provincijos Sin- 
kiango.

Chinų tautininkai paskui 
pranešė, kad mongolai, esą, 
su Sovietų parama įsiveržę 
200 mylių į Chinija.

---------- ■ .f—

Indijos Mahometonai Remia 
Kunigaikščiu Valstybes

New Delhi, Indija. —In
dijos mahometonų vadas 
Ali Jinnah pasižadėjo pri
pažint Indijos kunigaikščių 
valstybes, bet pageidavo, 
kad jos laisvai prisidėtų 
prie mahometonų Pakista
no. Indijoj yra apie 600 
tokių kunigaikštijų. 

Helsinki. — Suomija pra- 
| šo priimt ją į Jungtines 
Tautas.

tą bjlių, dabar pasižadėjo 
prieš jį balsuoti po to, kai 
prez. Trumanas jį atmestų. 
Senatoriai Ives, Aiken, Ty- 
dings ir O’Conor leido su
prasti, kad dabar jau ir jie 
pasisakys prieš Tafto-Har
tley’o bilių.

Prez. Trumanas, kong- 
•vesmanai ir senatoriai yra 
gavę tūkstančius laiškų ir 
telegramų su raginimais 
sumušt tą pavojingą visoms

✓

pilietinėms laisvėms bilių.

ar atmesiąs. Kongresiniai 
prezidento draugai tvirti
na, kad jis “stipriai atmes” 
tą prieš-unijinį bilių.

Spaudimą Trumanui dėl 
biliaus atmetimo daro CIO 
ir Darbo Federacijos uni
jos, Geležinkeliečių Broli
jos ir įvairios pilietinės or
ganizacijos. Neseniai ir 
Nacionalė Katalikų Gero
vės Konferencija atsišaukė 
į prezidentą, kad atmestų 
Tafto-Hartley’o bilių. Da
bar pas prezidentą atsilan-- 
kė krikščionių ir žydų ku
nigų delegatai ir prašė at
mest ši biliu. V C.

Kongresmanai Užgyrė 
Rendų Pakėlimą 
15 Nuošimčių

Washington. — Kongre
so atstovu rūmas 163 bal
sais prieš 73 užgyrė bilių, 
siūlantį palaikyt gyvena
mųjų namų rendų kontrolę . 
iki 1948 m. vasario 29 d. 
Senatas taipgi tuojaus jį 
priimsiąs.

Vienas to biliaus posmas 
leidžia įnamiams “laisvai” 
susitarti su namų savinin
kais, kad tuo tarpu bus pa
keltos rendos 15 nuošimčių. 
Biliaus kritikai kongrese 
nurodė, jog tariamas “lais- ' 
vas” susitarimas dėl rendų 
pakėlimo yra davimas sa
vi n i nkams “blekdžekio” 
prieš rendauninkus. Dar 
nežinia, ar prez. Trumanas 
užgirs ar atmes šį bilių.

Amerika Žada Naujoviniai 
Apginkluoti Turkiją

Istanbul, Turkija. — At
vyko Amerikos generolas 
Oliver. Apžvelgęs karines 
turkų jėgas, Oliveris pra
nešė, kad Turkijos armija 
stipri kareiviais, bet silpna 
ginklais; todėl Amerika ap
ginkluos ją naujoviniais 
ginklais.

Apie 2,000 Jankių Tebėra 
Chinijoj

Peiping. — Jau gana se
niai amerikonai sakė, kad 
jie ištraukią paskutinius 
savo marinus iš Chinijos. 
Bet apie 2,000 marinų dar 
tebestovi rytiniame Chini
jos uostamiestyje Tientsi
ne.

Clay Uždraudė Socialisti
nes Vienybes Partiją
Berlin. — Amerikonų ko- 

mandierius gen. Lucius 
Clay uždraudė Socialistinės 
Vienybės (socialistų - ko
munistų) Partiją ameriki
nėje Vokietijos dalyje.

Shanghai, Chinija. — Čia 
tapo mirčia nubausti du bu
vę japonų oficieriai kaip 
kariniai kriminalistai.
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Sovietų Sąjungos Nota
.Į mūsų vyriausybės protestą dėl situacijos Vengri

joje atsakymą davė leitenantas generolas Sviridov, Ta
rybų Sąjungos komandantas Vengrijoje. Atsakymas aiš
kus ir griežtas. Jis kreipia mūsų vyriausybės dėmesį j 
tą faktą, jog Vengrijoje pakeitimai padaryti griežtai pri
silaikant konstitucijos. Pasikeitė tiktai premjeras. Fe
renc Nagy pabėgo užsienin ir atsisakė grįžti, kai buvo 
Vengrijos vyriausybės raginamas grįžti. Vadinasi, Nagy 
pabėgo nuo savo žmonių.

Vengrijoj pasiliko ta pati koalicija. Vyriausy
bės partinis sąstatas nepasikeitė. Tai ką tyrinėti ir dėl 
ko protestuoti? Jis atmeta Amerikos pasiūlymus, nes 
tai, sako Sviridov, būtų nepateisinamas kišimasis į tos 
šalies vidinius reikalus. Jis primena Amerikai, kad tie 
visi protestai dėl įvykių Vengrijoj yra paremti nežinoji
mu arba nesupratimu padėties, tiesiog fikcija, išmislu.

Tuo tarpu eina kalbos, kad Amerikon pribuvęs Fe
renc Nagy bandysiąs sudaryti Vengrijos valdžią ištrė
mime! Jis čia, suprantama, bandys paveikti mūsų vy
riausybę ir daug smalos privirti tarpe Amerikos veng
rų. Dar nėra žinios, ar mūsų vyriausybė leis jam tokią 
valdžią čia sudaryti. Sunku tikėti, kad prezidentas Tru
manas ir valstybės sekretorius Marshall eitų taip toli, 
jog pabėgusiam politikieriui leistų sudaryti valdžią, 
ri nieko neatstovautų. Bet ši gadynė yra staigmenų 
dynė. Visko galima tikėtis.

Į ŠIRVYDO KLAUSIMĄ “AR ATBUS LIETUVA“— MES ATSAKOME: JI AT
BUDO IR GYVUOJA
Rašo L. PRŪSEIKA

Nuo 1940 metų, kada Lie* 
tuvoj įsisteigė tarybinė 
valdžia, Grigaitis ir kom- 
panai nepaliaunamai jodi
nėjo ant savo arkliuko, o 
arkliuku tuo buvo tas jų 
pamatinis tezis, kad Ameri
koj gyveną lietuviai imig
rantai turi vyrauti Lietu
vos “vadavimo” akcijoj. 
Tuo tikslu ir savo “tarybą” 
įkūrė.

Ir štai dabar, nusiritęs 
nuo savo arkliuko Grigaitis 
pripažįsta, kad ne tremti
niai) ne Amerikos lietuviai, 
bet Lietuvoj gyvenanti lie
tuviai yra vyriausi savo 
reikalų sprendėjai.

Gaus dabar pylos nuo sa
vo kamarotų tas “Naujie
nų” orakulas, kuris paliejo 
barščius ir suteikė mums 
tokį svarbų argumentą.

Jei ponas Grigaitis ir jo 
plauko socialistai bent kiek 
skaitytųsi su logika ir po
litine dorove, tai jie turėtų 
uždaryti tą savo tarybinin- 
kų kromą ir atvirai pa
reikšti, kad ne jų, išeivių 
ir bėglių, biznis užkarti ant 
Lietuvos žmonių tos rūšies 
nepriklausomybę, kuri su
galvota Chicagos, New 
York o viešbučiuose, kance
liarijose ir redakcijose.

Bet nesitikėkit, kad jie 
tą padarys. Jie tęs savo 
konspiraciją prieš Tarybų 
Lietuvą.
Tegul Pasižiūri 
į Veidrodį

“Naujienų” orakulas 
biją V. Širvydą, kad

ku-* 
ga-

Naujos Nelaimes, Nauji Tyrinėjimai
Dabar jau pats prezidentas Trumanas susirūpino 

lėktuvų nelaimėmis ir paskyrė iš penkių žmonių komi
siją ištyrimui birželio 13 dieną lėktuvo nelaimės netoli 
Washingtono. Toje nelaimėje žuvo 50 žmonių. O birželio 
15 d. armijos lėktuvas nukrito ir užmušė dvyliką žmo
nių! Dar nesame pamiršę baisiųjų nelaimių gegužės 30 
dieną. Po tų nelaimių buvo, pravesti tyrinėjimai, bet nie
kas iš jų neišėjo.

Šios paskutinės dvi nęlaimės aiškiai įvyko dėl oro 
sąlygų. Abudu lėktuvai pateko į lietų ir audrą.x

Tai sena problema ir joki tyrinėjimai jos neišspręs. 
Didžiausia beprotystė leisti lėktuvams su žmonėmis kel
tis į orą, kai skridimui oro sąlygos nepalankios. Kai lėk
tuvas kėlėsi į orą Chicagoje, aiškiai buvo žinoma, koks 
oras bus Washingtono apylinkėje už keleto valandų.

Prezidento T rumuno Teisingas Žygis
Prezidentas Trumanas vetavo (atsisakė pasirašyti) 

bilių “H. R. 1”, kurį Kongresas buvo priėmęs dėl valsty
bės biudžeto ir taksų. Pagal tą bilių, valstybės įplaukos 
ir taksai sumažinami keturiais bilijonais dolerių.

Atmesdamas bilių, prezidentas patiekė du argumen
tu. Vienas jo argumentas, kad dabar ne laikas taksus 
mažinti, yra klaidingas ir jį reikia atmesti. Jau laikas 
Amerikos žmonių taksų naštą palengvinti. Jau treti me
tai po karo, nebėra jokio pateisinimo palaikyti karo me
tu uždėtus ant žmonių taksus.

Tiktai antrasis jo argumentas yra teisingas ir pil
nai pateisina “H. R. 1” biliaus vetavimą. Prezidentas 
sako, kad Kongreso siūlomas taksų sumažinimas yra ne
teisingoje formoje, tai yra, toks sumažinimas pasitar
nautų tiktai turčiams, o darbo žmonėms faktinai nieko 
neduotų. Jis teisingai mano, kad jeigu mažinti taksus, tai 
reikėtų pirmiausia pradėti nuo mažiausiai uždirbančių
jų

Prez. Trumanas savo pareiškime patiekia faktų 
apie tai, ką reikštų, jeigu bilius “H. R. 1” taptų įstaty
mu. Pavyzdžiui, šeima, kuri turi metinių įplaukų tiktai 
$2,500, po to taksų sumažinimo, savo metines įplaukas 
tepadidintų 1.2 nuoš. Tai išeitų tiktai keletas dolerių. 
Tuo tarpu įplaukos šeimos, kuri dabar per metus-pasi
daro $50,000, jau po minėto taksų numušimo padidėtų 
net 18.6 nuoš. 0 įplaukos šeimos su $500,000 metinių į- 
plaukų padidėtų net 62.3 nuoš.

Vadinas, šis republikoniško Kongreso taksų numa
žinimas buvo taikomas turčių klasei. Todėl, gerai, kad 
prezidentas tą bilių vetavo.

Labai teisingai, mums atrodo, taksų klausimą pa
stato “Daily Worker”, šis dienraštis sako, kad dabar 
tuojau žmonės turėtų reikalauti iš Kongreso naujo tak
sų numažinimo biliaus: Tame biliuje taksų sumažinimas 
turi prasidėti nuo mažiau uždirbančiųjų. Didelių įplaukų 
savininkams taksų mažinti nereikia. Jie pilnai ištesi mo
kėti ir tegul moka. Nuo darbo žmonių pečių sunki karo 
laikais uždėta taksų našta turi būti visiškai nuimta.

LLD Nariams Priminimas .
Lietuvių Literatūros Draugijos nariai turėtų įsidėmė

ti tą faktą, jog birželio mėnuo yra paskutinis mėnuo pa- 
simokėjimui duoklių. Taip patvarkyta Draugijos konsti
tucijoje. Nežinome, ar Draugijos Centralinis Komitetas 
nutars duoklių pasimokėjimui laiką pratęsti. Tai Komi-

Naujas “Eretikas”.
“Amerikos Lietuvy j” (ge

gužės 31 d.) Vytautas Sir
vydas parašė straipsnį, ku
riame jis pesimistiškai filo
sofuoja apie tokią Lietuvos 
nepriklausomybę, kokios 
nori kunigai, socialdemok
ratai ir jam pačiam artimi 
tautininkai. Sirvydas linkęs 
prie ugadų su Rusija (Ta
rybų Sąjunga). Jis nema
tąs ženklų, kad Tarybų Są
junga silpnėtų. Kaip tik at
bulai. Jis mato ją stiprė
jant. Jis primena pirmo pa
saulinio karo laikus, kada 

I visa eilė Amerikos lietuvių 
organizacijų ir veikėjų pa
sisakė ne už atsiskyrimą 
nuo Rusijos, bet tik už au
tonominę Lietuvą Būsi jos 
valstybiniuose rubežiuose. 
Jis cituoja ką tuo laiku ra
šė jo tėvas J. O. Sirvydas 
ir J. Šliupas.

Vytautas Sirvydas tei
gia: “Nepriklausomybės są
voka nėra grynas, absoliu
tus, oru gyvenąs idealas. 
Jis pilnas kasdieninių gyve
nimo reikalų.”

Visos tos V. Širvydo pa
reikštos mintys taip, supur
tė “Naujienų” orakulą, 
kad jis pagatavas apšaukti 
jį eretiku, kone tautos prie
šu. Tris skiltis tas orakulas 
prirašė savo “Naujienose”, 
visaip terliodamas naują e- 
retiką.

Bet su “Naujienų” ora
kulu tankiai taip atsitinka, 
kad kada prasiveržia jo 
frazių fontanas, jis tiek 
priplepa, kad jau 
negali savo minčių sukon
troliuoti ir paskęsta prieš
taravimuose.

Šiuo kartu, kovodamas su 
V. Sirvydu p. Grigaitis taip 
įsišumijo, kad nuvirto nuo 
savo arkliuko ir suteikė., 
mums, kairiesiems, 
svarbų argumentą.

Dalykas štai kame:
V. Sirvydas, savo straips

nyje, prisimena Peterburge 
(dabar Leningrade) 1917 
metais įvykusį tremtinių 
lietuvių seimą. Tai buvo pa
čiame Rusijos revoliucijos 
įkarštyj. Tarp klerikalų- 
tautininkų iš vieno pusės ir 
tarpe socialistų ir valstie
čių liaudininkų iš kitos — 
kilo aštrių ginčų dėl Lietu
vos ateities.
' “Naujienos” 
sekamai apibūdina 
demokratų poziciją 
suvažiavime:

“Socialdemokratai 
stiečiai liaudininkai 
kad Lietuvos žmonės, 
yenantieji Lietuvoje, 
kalbėti tautos vardu... o ne 
tremtiniai, atsitiktinai at
sidūrę Rusijos sostinėje. 
Tai buvo demokratiškesnė 
taktika negu tų, kurie no
rėjo paskelbt Lietuvos ne
priklausomybę, nelaukiant, 
ką pasakys pati Lietuva.”

“Naujienos” pilniausia 
pritaria tai pozicijai.

Bet jeigu taip, jei ne 
tremtiniai, o patys Lietu
vos žmonės yra vyriausi sa
vo šalies reikalų sprendėjai, 
tai kurių paraįftį dabai* A- 
merikoj gyveną! tarybinin- 
kai (Grigaičio A šimučio- 
Vaidylos kombinacija) ir 
jų sėbrai tremtiniai Vokie
tijoje veržiasi diktuoti Lie
tuvos žmonėms ir užkarti 
ant jų savo valią?

f

ol-
ans 

nėra ščyras Lietuvos nepri
klausomybės draugas, kad 
ans beveik bolševikas, nes, 
anot “Naujienų” —

“Sirvydas mato tiktai 
Rusijos ‘stiprumo’ faktus, 
o į kitus faktus užmerkia 
akis.”

Išrodytų, kad pats ponas 
Grigaitis yra niekuo nesu
sitepęs nepriklausomybės 
apaštalas.

Tikrenybėje taip nebuvo.
V. Širvydo ir visų kitų in

formacijai mes priminsime 
tūlus sekretus, kuriuos 
daugelis užmiršo.

1916 metais, kada Ameri
koje buvo Vincas Mickevi
čius - Kapsukas, “Naujo
sios Gadynės” žurnale pra
sidėjo diskusijos apie- Lie- 
t u v o s nepriklausomybę. 
Grigaitis tuomet nebuvo 
koks bezmėnas, bet labai 
ambicingas vyras, jau tuo
met skaitęs save' dideliu au
toritetu.

“Naujosios Gadynės” N- 
ry trečiaųi (1916 metų) 
jis rašo apie Lietuvos ne
priklausomybę vienaip ir 
kitaip, bet galų gale priei
na šią išvadą:

“Jei ir pavyks vienur-ki- 
tur mažajai tautai įsigyti 
nepriklausomybę, tai tatai 
anaiptol nebus tautinio jos 
klausimo išrišimas — kaip 
nėra išrišimas nuosavybės 
klausimo, kada proletaras 
už savo sutaupintus skati
kus nusiperka krautuvėlę 
ir patampa ‘savininku’.”

Štai kokia nublukusia 
spalva, tiesiog siratiškai jis 
piešė nepriklausomybės 
prospektus!

Sirvydas ir dabartiniai jo 
kamarotai iš “Draugo” gali 
karčiai pasijuokti iš to ne
priklausomybės čampiono.

Tuomet, kaip matot, jis

labai

(Nr. 134) 
social- 
tame

ir val
iu anė, 

gy- 
turi

teto reikalas. Svarbu tas, kad ne vienas narys neturi 
rimto pasiteisinimo, kodėl jis arba jie^ negalėtų Draugi
jos konstitucijoje nustatytu laiku pafeimokėti tos mažos 
metinės pusantro dolerio duoklės. -

»■ 

dedasi vyriausiu or- 
iettivos ateitį nusta-

jie kur supelėtų su 
tiūrizmu — tie

jojo ant kitokio arklio. Tik 
daug vėliau nuo jo nusiri
to.

Na, o ką jis rašė savo 
“Naujienose” apie vasario 
šešioliktą? Dabar ta diena 
jam prisikėlimas ir didžiau
sia šventė. Dabar jis šlovi
na tą dieną, sykiu su kuni
gais ir smetonininkais. Tuo 
tarpu “Naujienų” numery 
iš vasario 12 d., 1924 metų, 
jis buvo paskelbęs sekamą 
nuosprendį: “Vasario 16 
gal pasiliks tiktai kaipo 
biurokratų ir atžagareivių 
šventė.” Jis tuomet nepri
pažino tos nepriklausomy
bės, kurią buvo paskelbus 
Lietuvos žmonių nerinkta 
kaizerinė taryba.

Na, o dabar, išvien su 
kuniginiais ir kitais toly
giais tipais, jis pats sukūrė 
savo tarybą, tūkstančius 
mylių toli nuo Lietuvos, ir 
ta taryba, samozvancų ta
ryba, 
ganu 
tyti.

Ka 
savo 
“biurokratai ir atžagarei
viai !”

Dabar kiekvienam gali 
būti aišku, kiek kartų 
“Naujienų” orakului teko 
mainyti kailis ir kiek kar
tų jam teko vartaliotis ne
priklausomybės klausimu.
Keli žodžiai
Sirvydui

Vytautas Sirvydas yra 
savo rūšies neklaužada tau
tininkų tarpe. Jo linija kiek 
skiriasi nuo linijos tų laik
raščių, kuriuose jis rašo. 
Jis nepranašauja Tarybų 
Sąjungai kaput, kaip tai 
kasdien daro naujieniniai ir 
“Draugo” marijonai. Bet 
jis naiviškai lūkuriuoja, ka
da Tarybų Sąjunga priar
tės prie anglosaksų mode
lio. Jis, palinkęs oportuniz- 
man, norėtų išsiderėt iš 
Rusijos “geresnių sąlygų”, 
tarytum Lietuva būtų koks 
Rusijos kampininkas.

Ko jis nenori suprasti tai 
to, kad Tarybų Lietuva nė
ra koks pribuišas Tarybų 
Sąjungoje, bet suverene 
valstybė, nusitarusi sujung
ti savo plikimą su likimu 
penkiolikos kitų tarybinių 
valstybių.

Jokių išmaldų Lietuvai 
nereikia. Ji partneriauja su 
Tarybų Sąjungos valstybė
mis, kaipo lygus su lygiu. 
Jos tautiniam savaimingu
mui, jos kultūrinėm aspira
cijom nėra jokių užtvankų. 
Lietuvių tauta didžiuojasi 
savo kovingomis tradicijo
mis ir yra stipriausia įsiti
kinus, kad tik socialistinės 
santvarkoms sąlygose jai už
tikrintas pilnas jos kūrybi
nių jėgų bujojimas.

• ' '#■ ■' . *

........... į ii—i- ■ ■ -1.:.- ■ ...........

1929 1946 (uiiHHttoa Q1935

100# 

80% 

60% 

40% 

20%

Consumers Report, už gegužės yjėnesi, 1947 m., išspausdino ši braižinį, parodantį 
pasukimą link monopolistinės, kontrolės Amerikos industrijos. Monopolių ekono
minei galiai didėjant, vartotojams gręsia aukštesnės kainos ir ribota produkcija, 
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gyvo 
tauta

Be visa to, būdama Tary
bų Sąjungos nariu, Tarybų 
Lietuva jaučiasi daug sau
gesnė, negu kada nors visoj 
savo istorijoj. Seniau Lie
tuvai reikėjo drebėti, jei 
susiraukdavo P i 1 sudskis, 
Bekas ar TJitleris. Dabar to 
jau nėra.

Ką vieton to Lietuvai ga
lėtų duoti tos Amerikoj ir 
Vokietijoje sus ikūrusios 
“vaduotųjų” grupės, kurios 
brukte bruka anglosaksišką 
kurpalių? Tik visų galų su- 
įrimą ir civilį karą, kas 
reikštų kraujo klanus ir po
litiniai ekonominę anarchi
ją

Ką gerą galėtų importuot 
Lietuvon tos Amerikoj su
sikūrusios grupės, kurioms 
vadovauja Oliai, Šimučiai, 
Karpiai, Grigaičiai? Tik 
marijonus ir franciškonus, 
tik menševikišką fanatizmą 
ir kerštą, tik rietenas, tik 
nihilizmą. Tas reikštų, kąd 
lietuvių tauta būtų anemiš
ka, bekraujė. Tai būtų to
kia operacija ant 
Lietuvos kūno, kad 
sunyktų katastrofoje.

Ar V. Sirvydas nori lietu
vių tautai tokios katastro
fos?

Mes esam giliai įsitikinę, 
kad Lietuva atbudo, kad ji 
gyvuoja, kad jos kolektyve 
valia sveika ir pajėginga.

V. Sirvydui dar reikėtų 
labai rimtai pagalvot apie 
tą naują faktorių Lietuvos 
gyvenime, kuriam teks 
suvaidinti sprendžiamą ro
lę. Mes kalbame apie jau
nimą.

Tarybų Lietuvos jauni
mas mokosi. Mokyklų tink
las Tarybų Lietuvoj didėja 
diena iš dienos. Mūsų tau
tos žmonės nėra kokie liur
biai ar lepšės, kuriems rei
kėtų šimutiškai-grigaitinio 
bizūno. Įsivaizduokit, kiek 
naujų talentų, kiek proto 
galijotų atsiras Lietuvoje, 
kada kiekvienam jaunuoliui 
plačiai atidaryta durys pa
sirinkti tą darbo ar profe
sijos šaką, kur jo -talentas 
galėtų pilnai pražydėti!

Ką prieš tas naujas jėgas 
reiškia tie išsieikvoję seniai 
politikieriai, kurie, nieko 
vertingesnio nesukūrę A- 
merikoj, nori pastoti kelią 
naujam gyvenimui Tarybų 
Lietuvoj ir taip suveržti 
lietuvių tautą savo “streit- 
džekete”, kad ji užtrokštų 
jame!

Dar apie vieną dalyką 
Sirvydui reikėtų atkreipti 
kuo rimčiausios domės.

Tarybų Lietuva eina nau
ju socialistinio progreso ke
liu. Bet ar ne ta pačia kryp
tim rutuliojasi politiniai e- 
konominio gyvenimo evo
liucija visoje eilėje kitų Eu
ropos valstybių? Nacionali
zacija, dvarų nusavinimas 
ir visa eilė kitų socialinių 
reformų šiandien yra die
notvarkėje — ir dalinai jau 
įvykinta — Lenkijoj, Čeko
slovakijoj, J u g oslavijoj, 
Rytų Vokietijoj. Prie to ei
nama ir Vengrijoj. Tai 
bendra kryptis, kurion po- 

valiai rikiuojasi net Brita
nija — nors ir nesmarkiu 
tempu, bet vis tik ta kryp
tim.

Tautų nepriklausomybe 
ne susilpnės, bet sustiprės, 
pasikausčiusi tuo nauju e- 
konominiu pagrindu.

Pats Sirvydas juk sako, 
kad “nepriklausomybės są
voka nėra oru gyvenąs ide
alas.” Čia viską nusako ne
priklausomybės socialinis 
turinys. Nepriklausomybė, 
prie smetoninio režimo, bu
vo lyg ta tuščia bačka, tuš
čia viduj, nors ir su skam
biais užrašais iš viršaus ir 
iš šonų.

Dabar Lietuvos nepri
klausomybė užvaisinta nau
ju socialiniu turiniu. Šim
tai tūkstančių biedniokų, 
kumečių, darbininkų, ma
žažemių iškilo Į viršūnes. 
Inteligentija, kuri pasiliko 
tėviškėj, išsirikiavo su liau
dies miniomis. Jos eiles 
stiprins naujos inteligenti
jos kadrai.

Plačiais progreso vieške
liais žygiuoja lietuvių tau
ta. Ji atsisveikino su “die- 
vomūkelių” obskurantizmu.
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Laiškas iš Lietuvos
Elizabethietis Kostas An

driu n as gavo iš Lietuvos se
kamą laišką:
Brangus Kostai:

Labai dėkoju už laiškus. 
Jau trečią nuo jūsų apturėjau. 
Aš irgi rašau trecią laišką 
jums.

Gyventi tebegyvenu, bet tik 
jau pasenau, pasilikau žaliu
kas, nesveikuoju, sergu reu
matizmu. Dabar' užsiėmimą 
turiu tokį: auginu tabako dai
gus ir parduodu valdžiai.

Jūs klausiate, kaip dabar 
atrodo Biržai. Tai galiu jums 
pranešti, kad karas pas mus 
beveik viską sunaikino, mažai 
namų beliko sveikų, išdegino 
ištisus kvartalus. Vytauto 
gatvėj beveik visiškai nebėra 
namų.

Dabar 
na. Jis 
hektarus 
senęs, žilas, 
kų vaikai jau dideli, ir mano 
vaikai dideli ir su ' didžiausiu 
ilgėsiu visi laukiame jūsų at
važiuojant pas mus į svečius.

Tai tiek tam sykiui. Kitą 
sykį daugiau parašysiu. Pas 
mus darbu visi 'aprūpinti. Jei
gu neturite darbo, tai va
žiuokite Tarybų Lietuvon ir 
būsite sotūs.

Su pagarba, 
Tavo Dėdė, 
Jokūbas Andriūnas.

f

apie tavo dėdę Jo- 
dirba apie penkis 
žemės. Irgi jau pa

do vaikai ir vai-

DAR TRYS NACIAI NU- 
SMERKTI MIRT

Oslo, Norvegija. — Nor
vegų teismas paskyrė mir
ties bausmę trims slapto
sios policijos nariams. Jie 
atrasti kaltais už daugelio 
norvegų nužudymų ir kan
kinimą.

Maskva. — Kai kurie 
Amerikos duoti Ukrainai 
traktoriai (per UNRRA) 
buvo sugedę arba neturėjo 
reikalingų dalių.

(
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ENGLISH SECTION
B'lieve Me

By FRANK STULGIS

Vk/iy /Wore Sports Are Needed

EDITOR’S NOTEBOOK

Henry Wallace Pulls No Punches 
in Washington Meeting; Urges 
3rd Party Unless Demos Change

Shenandoah, 
like Bing- 

East Saint 
number of

very weak young 
organization or none 
Why is this so? 
of these more minor

work for the group. Peo- 
from these smaller cities 
towns who have more ta- 
migrate to the larger

fields. The 
mentioned are 

leadership in this

whole trouble is 
do not carry on 

there. If we would 
as much energy and 
on keeping an organiz- 
going in these commun- their

■ band di-

Pres.

Chorus of 
be on the

Chicago 
success-

league which was 
completed way back 
and of April.

The Builders are 
planning their next

gene- 
young 
in a 
there

town-
Penn- 

and 
as a

be given 
score as 
handicap

or 
'too, 

particip-

not interested or 
musically inclined, 
there be an outlet 
who are not in the

other activities, 
enough of them, 
all cases where 
young people’s 
there is always

officially
at the

To review some of the pro
posals that have been made 
for this Eastern Lithuanian 
American Golf Tournament:

from Bridgeport and 
New Haven. As soon 
group

Al
John Orman and

Burba; Secretaries:
Yeskevich, Amelia 

and George Kazake-

be ar-

Last week, we discussed 
some of the matters on which 
Mr. Bovinas and I were in 
disagreement. To . continue 
this discussion, perhaps it 
would be best to note some 
of the shortcomings that 
really exist in our work.

Our progressive activity 
among young people is pre
sent almost exclusively in the 
larger Lithuanian American 
Centers. These centers are 
chiefly Chicago, Detroit, New 
York, and some lesser centers 
which are in the vicinities of 
these centers.

There is a city like Pitts
burgh, like Wilkes-Bavre. like 
Scranton, like 
like Rochester, 
hamton, like 
Louis, like any
other places where we either 
have a 
people’s 
at all.

In all
Lithuanian centers there has 
been constant pressure from 
our older folks to have LMS 
groups formed — to have 
choruses, to have dramatics, 
to have various educational 
activities.

But the result of this press
ure was that a .temporary 
group of young people was 
formed here and there for a 
relatively brief period of time 
and then left to die out. 
Reason for this is obvious. To 
organize any sort of cultural, 
choral or drama activity, it 
is necessary to have some 
pretty well trained specialists 
who would be willing to take 
on the responsibility to build 
and 
pie 
and 
lent
centers where they find more 
of an opportunity to develop 
in their chosen 
communities 
left without 
field.

Now the 
that we 
from 
place 
stress 
ation
ities on the basis of activity 
which we can provide, then 
there would be another story. 
We would not have these 
groups disintegrating as oft
en.

There is nothing wrong 
with cultural, educational and 
choral and 
There aren’t 
However, in 
there is a 
organization 
room for sports activity — 
not as a sideline, but as one 
of the main activities of the 
organization. Since the lead
ers of our organization (not 
only progressive organiza
tions either) looked upon 
sports activity as an unneces
sary waste of time and ener
gy and money, and especially 
space in our publications, 
then of course the sports 
activities were not encouraged 
nor supported.

What is the result?
The result is simply that 

all these cities are left with
out ANY young people’s orga
nization. The young people 
who like to bowl cannot find 
this activity in their Lodge, 
in their progressive Lithuani
an organization and must go 
elsewhere to find an outlet 
for this activity.

The next result is that we 
find it difficult to interest 
these young people in our or
ganizations because they find 
that there is a much better 
chance for them to find sat>

isfaction for their activity de
sires elsewhere.

In the LDS we have this 
same story. We held a bowl
ing tourney last month in, De
troit. There are young peo
ple who belong to the LDS 
in any number of LDS Lodges 
who could have come to De
troit and enjoyed the tourna
ment — participated in one 
of the national activities of 
the organization. Many of 
these young people like to 
participate in bowling (just 
to use one example) activit
ies, and they do—but NOT in 
the LDS! Why?

It is because our organiza
tion on a local scale does not 
think enough of this activity, 
even to try to organize it as 
one of the activities for their 
younger members. It is looked 
upon with scorn! If one 
goes to bowl, he enters a 
bowling allejr, a private busi
ness place, for his personal 
satisfaction. But when a sing
er or a pianist goes to take 
music lessons, or when a dra
ma group rehearses a play, 
then it isn’t for personal satis
faction !

We believe the sportsman 
and the singer and the play
actor are doing it for person
al satisfaction. Each is striv
ing for perfection, for im
provement and acclaim whe
ther it be in singing ,in bowl
ing ,in baseball, or what have 
you! Yet our organizations 
appreciate one but not the 
other.

Looking at it from another 
angle . . . Suppose we do have 
a drama group or a chorus 
that presents Lithuanian plays 
or songs to the audience at 
concerts and such doings. 
What does the young people’s 
organization gain from them ? 
The audiences in 99 percent 
of the cases are composed of 
the older folks and they are 
the ones to enjoy the play, the 
concert, if they can. (Even 
they don’t always enjoy what 
they see!)

Participation in the pro
gram provides good activity— 
but only for a very limited 
number of the people. The 
play can have anywhere from 
a half dozen to a dozen or so 
actors. What are the young 
people in the community who 
are not in the play to do for 
activity? .Sell tickets? Even 

gets boring sometimes, 
you have a chorus, you 
a choral group, 
of about 25 to 50 

participating
Well,

that
If 

have 
rally
people, 
large program, 
are many more young people 
in every community who are* 
not in the chorus and who ei
ther are 
are not 
Shouldn’t 
for those
chorus, or should we limit our 
cultural Activity to groups of 
about six to about fifty?

In sports, however, we have 
the possibility of a mass-part
icipation and that is what we 
are looking for, also. No 
one has been trying to inte
rest Mr. Bovinas nor others 
who think like he does in 
participatipn if they do not 
want to participate. What we 
are interested in, though, is 
in getting a little support 
from the powers that be 
in various progressive organ
izations, plus a little encour
agement for young people to 
organize some activity — al
beit sports activity—in order 
to keep the members in our 
organizations and to provide 
the activity that will interest 
them and keep them active in 
the organization.

Attention, Correspondents!
What has happened to our correspondents? You who 

are active in Lithuanian American organizations should 
take advantage of the possibilities for publicizing your 
activities in this paper. You should write up your activi
ties and send the article promptly to the Editor of the 
Laisve English Section for publication.

Please sign your name to the article. If you want to use 
a pen name, it is perfectly allright-we can withhold your 
name and use the pen-name, but we must have your name 
and address for the file.

Send in correspondence regularly. You will be helping 
to make this English Section a success if you do!

Mr. Bovinas9 Article
The article about the “over-emphasis” on sports which 

was written by Mr. Bovinas is evoking a good discussion. 
Our hope is that this discussion will be put down on pa
per and sent in for publication. We believe that the.dis
cussion can be utilized to clarify the minds of some of 
those people who misunderstand sports activities and the 
necessity for them.

We believe Mr. Anthony Bimba hit the nail on the head 
when he commented recently: “There ?’.$* not too much 
sports and there is not enough cultural activity.”

A discussion on the questions which Mr. Bovinas raises 
cannot be made unless certain basic facts of life, which 
Mr. Bovinas for some reason ignores, are taken into con
sideration.

We believe that Frank Stulgis last week and this week 
is pointing some of them out rather painstakingly.

We, also, cannot say that there is any disagreement 
between the most avid LMS members in the various units 
all over the country where the LMS is active and the 
LDSers where the LDS is active among the young people. 
There are many of the leading LDS members actively 
engaged in local choruses and other Lithuanian cultural 
activities. They are doing this there because the LDS 
has not pushed cultural activities in the cities where the 
LMS center has always claimed a “monopoly” on these 
activities.

However, it is our firm belief that the best way to solve 
the entire matter of which Mr. Bovinas so eloquently 
complains is to start working out a plan for the merger 
of the LMS and the LDS. The cultural work would thrive 
better and the educational work would, too. In so far as 
sports is concerned there is not enough of it in the LDS, 
just as therę isn’t enough of “cultural” activities in the 
LMS.

The LDS Convention will be held a year from now, and 
plans should be worked out and submitted to the conven
tion for action. An LMS Convention can also be held 
about the same time to accomplish the merger, if that is 
what is necessary to create better harmony, better and 
more coordination in our work in all fields among the 
American-born members of both organizations.

Our Editorial Forces
One of our friends asked us who we were kidding 

when we published a recent editorial about our nehd- 
ing an editor for this section. Well, we weren’t. There 
is a need for young editors who, while they edit the 
English Section, will also learn the Lithuanian language 
sufficiently well to edit the Lithuanian news. We really 
mean it. This is not the only need—there is also a 
shortage of labor in the Lithuanian printing plants, 
and there is a chance for a Lithuanian American to 
learn the printing trade while he is earning a fairly 
decent pay. Those who are interested can apply in per
son or write to this newspaper. It’s about time we did 
get some more young people workihg in these institu
tions of ours, anyway!

Brooklyn Builders’ Bowlers 
to Play-off Tie on June 26

The Brooklyn Builders 
Bowling League, decided to 
play off the three-way tie for 
first place on Thursday night, 
June 26th, at the Jamaica 
Recreation Bowling Alleys in 
Jamaica near 168th St. sta
tion on the Jamaica Line El. 
The games will begin at 8:30 
p. m.

On the teams which are to 
play off for the title are: 
Presidents: Tony Navikas, 
Charlie Sipawitz and Florence 
Kazakevich ; Treasurers: 
Dobinis, 
Amelia 
Helen 
Young, 
vich.

It should be a swell game 
with competition running 
high. The bowlers will roll 3 
games apiece and the team 
totals will be the deciding 
factor for the standing in the

planning their next season’s 
bowling league arid are scout
ing \around for alleys. There 
will be a men’s and a ladies’ 
league this fall when the sea
son opens.- If you are interest
ed in entering the league, give 
your name and address (and 
phone number if you have 
one) to either of the fallow
ing : Tony Navikas, Al Dobi
nis, Al Purvenas, Charlie 
Young, Helena Incas, Olga 
Joneliūnas or John Orman.

BROOKLYN AIDO CHORUS

There will be a business 
meeting of the chorus on June 
24th at Laisve Hall, to be 
followed by a social. . All 
members urged to attend* It’s 
important!

ght to hear Henry 
Thousahds 

outside the

WASHINGTON. — Nine 
thousand persons packed the 
Watergate under the shadow 
of the Lincoln Memorial last 
Monday nig" 
Wallace speak, 
more crowded 
amphitheatre to hear speech
es relayed over loudspeakers. 
Defying the threat implied in 
the Un-American Committee’s 
announcement it was “spot
ting” the meeting, many go
vernment workers attended. 
Breaking Washington’s Jim- 
crow tradition, Negroes freely 
mingled in the audience. On 
the dais, which was a barge 
moored before the amphithe
atre, a great banner read: 
“Democracy for Democracy’s 
Capital.”

But Wallace took note of 
the hysteria which the press, 
the O’Konski outfit, and the 
House Un-American Commit
tee has attempted to build 
up around his appearance 
here.

In an obvious reference to 
this as well as President Tru
man’s loyalty witch-hunt, 
Wallace said to government 
workers in his audience:

“I hope you Will not be 
purged because of your pres
ence here tonight.” He said

New York and Conn. Prepare 
for Eastern Golf Tourney

News of preparations for 
the Eastern LDS Golf Tourna
ment is beginning to come in. 
The first to respond were 
New York’s golfers who are 
preparing a list of possible 
entries to the Tournament 
which is proposed for this fall 
in the State of Connecticut. 
Among those who .already 
stated that they plan to part
icipate are John Siurba, LDS 
National 
Bimba, 
others.

Secretary, 
Roy Mizara

Anthony 
and

Bridgeport, Conn., 
Karo-

of golfers are 
they will 

plans, 
and 

heard 
to be

From 
comes word that John 
luš and John Jocis are pre
paring a list of possible en
tries 
from 
as a 
gotten together, 
meet and make 
Waterbury, Oakville 
Hartford are not yet 
from, but are expected 
any day.

So the plans are progress
ing and there is every poss
ibility that a swell tournament 
will be arranged for this’ fall. 
We are asking once again 
that all those who would like 

| to participate in the Eastern 
Tourney, please drop a line 
to this paper so you could be 
counted in on all the plans. 
There is no reason for delay.

We are trying to get men 
and women to participate. If 
you are a girl-golfer, there is 
no reason why you shouldn’t 
enter. The thing to do is to 
practice, to keep the idea of 
this Eastern Golf Tournament 
alive so we would have 
worked-up, by the fall, a 
good interest and a lot of ex
citement.for the games. ,

Some Suggestions Received

1. That all Lithuanian Ame
ricans be eligible to particip
ate. Those who are not of 
Lithuanian descent, .but are 
members of Lithuanian Ame
rican organizations or are 
married to Lithuanians are 
eligible to take part as well.

2. That the Tournament be 
held this fall in the State of 
Connecticut where most of the 3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Ketvirt., Birž. 19, 1947.

the city’s atmosphere is one 
of “frustration and fear.”

He outlined a program 
which he believed could elect 
Democrats in 1948. It in
cluded :

im- 
re- 
go-

• The U. S. should pro
pose a complete ban of inter
national traffic in weapons of 
war.

• The President must re
cognize the national housing
crisis as at least equal in 
portance (o the munitions 
quirements of reactionary 
vernments abroad.

• He must carry a vigorous 
fight forward for health and 
educational legislation.

• The Democratic Party 
should “take leadership in a 
campaign to nationalize the 
munitions industries.”

• “We can abolish the poll- 
tax and other hindrances to 
free franchise.”

• “We can establish a n 
FEPC with power.”

• “We can put the federal 
law- 
who 
who 
own 

government behind those 
enforcement authorities 
want to thwart those 
take the law into their 
hands.’ ’

• “We can end the
of congressmen ... to use 
the cloak of immunity from 
libel to 'smear any American 

right

golfers are expected from and 
where it would be ideal to 
hold it from the point of view 
that it is a centrally located 
state for New Jersey, Penn
sylvania and upper New Eng
land and others.

3. That the Peoria Handi
cap System be adopted for 
the tournament. According to 
this system, six holes are 
chosen by lottery as handi
cap holes. The handicap is 
figured for these six holes in 
each players score card the 
day of the tournament and 
then multiplied by three to 
make it a handicap for the 
full 18 holes. This system is 
used by the LDS in 
and they find it very 
ful there.

4. That a dinner
ranged -after the tournament 
at the golf course where the 
games are to be played 
nearby. Non-golfers, 
are to be invited to 
ate at the dinner.

5. That a prize 
for the best gross 
well as for'the 
scores.

Of course, the USGA rules 
will apply for the tournament.

We need everyone’s coop
eration. What do you say 
Waterbury, Oakville, Hart
ford and many more of you 
golfers out in Connecticut?

How about you duffers and 
divot diggers out in N e w 
Jersey, Pennsylvania, Upstate 
New York ? Are you with 
us?

Where are those Bay State 
Lithuanian Golfers? How 
about Professor Kubilius and 
the other sand-trappers out 
there? Shall we have you 
with us when the tournament 
date and place is set more 
definitely? Can we count 
on you ?

The reason we are asking 
for a response as soon as 
possible is that we should 
know as soon as we can, the 
aproximate number of golfers 
that we are going to have in 
order to make all the neces
sary arrangements.

So, if.you’re interested, drop 
a line to Laisve English Sec
tion, 427 Lorimer St., Brook- 

who suggests we practice de
mocratic and Christian prin
ciples.’ ’

If the Democratic Party 
fails to take the progressive 
road, a new party is iftevit- 
able, said Wallace. Although 
it may have no chance of 
winning the presidency in 
1948, he stressed the possibili
ty of its winning a number of 
congressional seats.

“It will be important—if the 
Democratic Party succumbs to 
Wall Street domination — to 
have a new party 
people of the world 
those who believe 
and understanding 
some means of expression.”

“I am convinced,” Wallace 
declared, “by a careful study 
of the American political 
scene that a truly liberal par
ty can elect a useful number 
of congressmen in 1948. Such 
a liberal bloc in the Congress 
will help halt the present re
actionary trend.”

Wallace said he 
uncritical of Russia, 
ed that he believes
Soviet Union and the U. S. 
“are pursuing aggressive 

lead to 
war nor 

inevitable, he 
proposes to do 
against wrong 

in the U. S. 
be effective, he

to let the 
know that 
in peace 

will have

4

was not 
and add- 
both the

pursuing 
courses which will 
war.” But neither 
depression is 
.said, and he 
his fighting 
policies here 
where he can 
said..

“I am convinced the Russi
ans genuinely desire .peace,” 
Wallace said. “In three im
portant interviews this year— 
with Werth, the British news
paper man, with Elliott Roo
sevelt, and Harold Stassen — 
Stalin clearly indicated he be
lieves such co-operation (with 
•thė‘U. S.) possible and neces
sary. Many editorial writers 
an'd commentators insist on 
quoting the statements of Sta
lin 25 years ago that peace 
is not possible in a world part 
Socialist and part capitalist. 
There is no reason for believ
ing Stalin’s statement, of a 
quarter of a century ago and 
doubting his statements of the 
past six months.”

Laisve s Annual 
Brooklyn Picnic 
Set for July 4th

BROOKLYN, N. Y. — The 
annual Laisve Picnic in Brook
lyn will be held on the Fourth 
of July this year at the Klas
čius Clinton Park in Maspeth. 
It is seen that this picnic will, 
besides the usual large crowd, 
attract many more people 
than during previous years.• *

Participating in Jhe pro
gram will be the Laisves Cho
rus of Hartford, Conn., which 
will come down in a special 
bus for' the occasion. Lithua
nians of Brooklyn will Rave a 
rare opportunity to hear them, 
sing.

’Ęhe Sietyno Chorus of New
ark and the Aido 
Brooklyn will also 
program.

The seven-piece 
rected by Al Pavidis will play 
for dancing which will begin 
at 5 p. m. . The picnic itself, 
however, 
o’clock in

As usual many 
ers are expected 
sylvania, New 
Connecticut, as 
large crowd from Brooklyn.

So . . . make your plans to 
be at Laisve’s Picnic on the 
4th of July at Clinton Fark, 
Betts and Maspeth Avenues, 
Maspeth, N. Y.

will begin <at 
the afternoon. ' 

out of 
from 

Jersey 
well
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mas sensacijas, K ruko scenas ministeri
jose, pagaliau apie tarpusavio bylas, 
skundus, rietenas, slaptus pranešimus, 
antausius, apeliacijas, sušneko choru ir 
už apskrities sienų. Slapyvardžiais prisi
dengusios, nusipešiojusios koresponden
tų plunksnelės sučirškė įvairių pasakė
lių, padavimų pavidalu, perduodamos 
karštus, vos iškeptus atsitikimus ir mar

Ponai, nežinodami kur pulti, ypatin
gai tie poneliai, kurie jautėsi šen ten uo
degą kyštelėję, kaip žiurkelės, apsėmus 
potvyniui jų plotą, kad susimeta ant pa
kliuvusio lentgalio, visos iš karto, n e gal
vodamos, kad tas lentgalys jų neišlaikys,

čia vasara — čia žiema... a—ja—jai...
Į tą burmistro lyrizmą vienas atsakė, 

kad taip, greit būsianti žiema.
Burmistras vis dėlto, kiek paėjus, ap

žvelgė savo namukus, viena akimi, įtrau
kė daugiau oro ir atsidusdamas pasakė:

— Tiek nudirbus tėvynei!... nei pagar
bos, nei... nei... kompensacijos. Tempia, 
varo tave seną... Joukun darbs! Sąžinė 
mano gryna!

Greitai, nors ir gryną sąžinę Dirgele
vičius turėjo, jam buvo surašytas kalti
namasis aktas, tuo tarpiu kai revizija vis 
plačiau, vis giliau lindo į knygas, popie
rius... ir paaiškėjo, kas per sutvėrimai 
buvo tie bankininkai, durpininkai, elek
tros tiekėjai...

CHICAGOS ŽINIOS 4 pUSl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Ketvirt., Birž. 19, 1947

o greičiau visas prigirdys, —taip ir jie 
susimetė į vieną vietą, ant K ruko nuga
ros, kiekvienas vis garsiau rėkdamas, vis 
graborių puldamas, vis save dorą rody
damas.

—Vadinasi, buhalteri paėmė... e. Iš-

—Hm?
— Formalumai, mano manymu. Kal

bama, visas įstaigas revizuos...
— Negali būti! Įtarimų yra?
— Joukun, dėl manęs, kad ir šimtas 

revizijų. Su sąžine, su Dievu gyvenk — 
nieks tavęs nejudins.

— Ė, burmistras jau su Dievu. Žiū
rėk, Dūda nors ir su Dievu, o jau visi 
metai kaip dū-dū...

Raminosi veikėjai, miesto rėdytojai, 
šen ir ten puldinėjo, su revizijos, proku
ratūros, teismo organų valdininkais, at
siųstais iš centro ekspertais ėjo į pažin
tis, meilikavusi arba įtakingesnius siun
tė pasiklausyti, ką pirmiausia mano už 
gerklės čiupti.

Revizijos šviesoje bankrutavusio ban
ko popieriai pasirodė tokie tamsūs, kad 
nors tu giminė, pažįstamas, draugas 
būk — nebuvo galima viąo ponų darbelio

DIDŽIOSIOS PERMAINOS.
Nurimo miestas. Įsibodo liežuvnešų 

kalbos, būtos nebūtos istorijos ir vei
kiai ėmė atrodyti, kad apskrities ponija 
greičiausia išmirė arba dingo žiemai be
siartinant, kaip muselės, į plyšius, šiltes
nes vietas sulindę, o ten vėl sau šnapsju- 
ką pro šiaudžiuką, anot liaudies, gerda
mi, — būbną, čirvą viens kitam paduoda.

Taip ir ne taip buvo, bet netrukus pa
juto ne tik įstaigų raštininkėliai, smul
kių kategorijų valdininkai, bet ir plačio
ji apylinkė, kad tuščios pastangos taip 
manyti, jog ponija išmirti, atseit išgaiš
ti gali.

Tuojau pasijuto miestas po nauja ran
ka: atvažiavo jaunas, energingas virši
ninkas, kuris tą patį vakarą nušovė du 
palaidus šunis, be asmens dokumentų 
bestyrinėjančius, išleido porą privalomų 
įsakymų švaros reikalu, o lyg tyčia tuo
jau policija ir du slaptus degtindarius 
pristatė.

PASISAKĖ PRIEŠ TAFT- 
HARTLEY BILIŲ

Nutarė Raginti Senatorius 
Pakeisti Savo Balsą 
To Biliaus Reikale, 
Paremti Veto

Birželio 11 dieną Chieagos 
Miesto Tarybos sesija buvo 
audringa. Joje dalyvavo apie 
300 darbo unijų ir kitokių 
organizacijų atstovų. Alder- 
manas Thomas Keane, 31 
wardo, pasiūlė rezoliuciją 
prieš Tafto-IIartley bilių, 
kuris mojasi prieš darbo uni
jas.

Republikonų lyderis Nicolas 
Bohling pasipriešino. Jis sa
ke, miesto tarybos reikalai yra 
vietiniai, o ne visos šalies. 
Demokratas Kelly jam atsa
ke, kad aldermanus žmonės 
rinko aldermanais rūpintis jų 
reikalais ne vien savo mieste, 
bet bendrai. O tas bilius pa
vojingas chicagiečiams, kaip 
ir kitų miestų darbininkams.

Įnešta rezoliucija jau turė
jo 32 tarybos narių parašus:

Balsavo vienas republiko- 
nas, Alban Weber, prieš; 36 
demokratai už; ii- 10 republi
konų susilaikė nuo balsavimo, 
bijodami išstoti prieš darbo 
unijas.

Nutarta taipgi reikalauti se
natorių, Scott W. Lucas ir C. 
Wayland Brooks, kad jie at- 
keistų savo balsus ir palaiky
tų veto. Nutarta taipgi pa
siųsti laiškai Chieagos kon- 
gresmanams, kad palaikytų 
vetavima to biliaus.

Chicaga yra labai svarbus 
miestas demokratų naci on ai e i 
politikai. Chicaga nusveria 
prezidentinių elektorių išrin
kimą visai valstijai. Miesto 
Tarybos pasisakymas už veta
vima antiunijinio biliaus dėl 
to yra labai reikšmingas. Tas 
turės paveikti į senatorių Lu
cas, kuris buvo remiamas dar
bo unijų, bet paskui išėjo 
prieš jų reikalus. Nesiskai
tydamas jis gali netekti ir de

mokratų mašinos paramos. 
Demokratų politikai juk žino, 
kad be darbo unijų jie nega
lės savo kandidatų pravesti.

LLD 92 Kuopos Veikla

Šios kuopos Nusirinkime bu
vo raportuota, kad 60 narių 
jau užsimokėję už šiuos me
tus, taipgi, kad už kuopos 
gautas serijas Apskričių pik
nikui d-gė Dočkienė, kuopos 
raštininkė, .pridavė $12. Tai 
geras pasidarbavimas.

Kuopos organizatorė d. 
Kvederienė pridavė drg. Yur- 
gono duokles. Jis ciceriečių 
nepamiršta. Jis yra vienas iš 
stambiausių aukotojų darbi
ninku reikalams, v

M. Butvilą davė raportą iš 
Ateivių, Teisių Gynimo konfe
rencijos.

Mūsų kuopa nustojo dviejų 
narių — mirė W. Strumila ir 
P. Yuknienė, bet gauti nauji 
nariai Stanevičienė ir Jaka- 
žauskas.

Apgailėtina, kad dvi narės 
serga — Norbutienė, 184k W. 
Touhy Ave., Chicago.], ir A. 
Lcmontienė, 1340 S. 48th St., 
Cicero. Aplankykime jas.

Kuopos Koresp.

tavę knygose valdininkai, pro padidina
mus stiklus ir mikroskopus patyrinėję 
popieriuose skutimų žymes, nieku būdu 
dar negalėjo girtis nustatę, kokia siste
ma, kokia buhalterija buvo vedama ban
kely. Nors ir teisinosi valdyba, kad kal
čiausias esąs K rūkas, nesgi ir banko ban
kroto priežastis buvo dolerio kritimas, 
nors ir užsipuolė peles, kurios taukuotus 
banko knygų lapus suėdusios, — juokai 
juokais, o revizija, teismo organai buvo 
priversti, taip sakant, dėl formalumų, 
vieną kitą poną...

Gal ketvirtą dieną, pasidarbavus revi
zijos pieštukams ir plunksnoms — mies
tas susilaukė naujo anekdoto: banko di
rektorius, burmistras Dirgelevičius, nu
vyko į kompaniją Dūdai.

— Nieko rimto! Formalumas, mano 
manymu!...

— Žinoma, ponai trejetai metų — vie
nas formalumas.

— Tik pagalvok, iš kur tie trijų aukš
tų mūro namukai. Burmistru būdamas, 
už palaidus šunis — per šimtą metų ne
surinksi. A! štai tau ir dumermenš. Trū
kumų gražiu žodžiu neužkiši.

— Vadinasi, dar vienas į dangų... Na,

— Į šventuosius! Che!../Velniai žino, 
ko mes čia dar tupime. Painiava kokia! 
Susikraunu į krepšį daiktelius—ir druf, 
į kitą miestą... Į tavo sveikatėlę!

Taip kalbėjo neperdaug ryškios, kas
dieniškos apskrities asmenybės, trakty- 
riuje sušilti užkliuvusios.

Burmistras, išgirdęs iš valdininkų, 
kad jo atėjo sbimti, neparodė perdaug 
didelio susijaudinimo, nebeverkė, kaip 
Dūda, peržvelgė visą savo salionėlį, apsi
stojo kiek ties paveikslu Velnias Akė
čiose, paskum prašėsi, kad leistų jam 
pasidirbti porą papirosų. Visą ta laiką 
jis stengėsi kiek galima atrodyti rames
niu ir išeinant, išsižiojusiai, nustebusiai 
tarnaitei, Magdei, pasakė:

— Šiandien nepietausiu... Grįšiu va
kare...

O kad nepatogu buvo visą laiką rody
tis lyg žado nustojusiam, jis peržvelgė 
dangų ir valdininkams pasakė:

—Va, ir sniegulės krinta... Kaip greit,

Visi išsigando, pradedant smulkiu 
krautuvininku, karabelninku ir baigiant 
buhalteriu, smuklininku. Pagarsas nuė
jo apie didelius pasikeitimus apskrities 
ponų ierarchijoje, ir daugelis, jau iš bai
lumo, įvairūs prieplakos per šimtą žings
nių skrybėliukę prieš naują poną glem
žė, nužemintai pasveikindami, kad tik 
juos gerais pastebėtų, kad tik jų bizne- 
lio, etatų nepajudintų.

Smuklės, alinės, kibždėjusios, kirmiju
sios valdininkija, liaudies švietėjais, 
šunadvokačiais — tais Jonukais-Motie- 
jūkais, pasijuto lyg iššluotos. Mat, suži
nota, kad naujas ponas abstinentas, ir 
dar koks — iš tolo degtinę, alų užuodęs 
kratosi... Ir ne tik kratosi, bet kažkam 
kategoriškai pareiškęs taip visą apskritį 
sutvarkysiąs, kad neliks nė vieno degtin
dario, o girtuoklius pasistengs visus iš
krapštyti iš įstaigų, smukles sukišiąs į 
maišą, tik geriausiu atveju iš jų padary
siąs blaivybės klubus, su arbatėle, pas
kaitomis.

Jeigu kuris dėl sveikatos pataisymo 
ir negalėjo atsisakyti nuo burnelės, tai 
lenkė ją namie, šeimyniškai, spiritistų 
seansus padarę, bet jau smuklės tikrai 
paliovė siautusios ir ošusios veikėjų bal
sais. Be to, kiekvienas1 dabar po žiupsnelį 
karčiųjų pipirų nešiojosi, kad kiekviena 
proga pašalintų “blogą kvapą.”

Visokį piliečiai, interesantai,* dėl drą
sos ėmę, į poną viršininką eidami, gat
vėje viens kitą apuostydavo iš visų šonų, 
viens kitam papūsdavo tą blogą kvapą, 
vaistinėje pirktą žirniuką į burną įsidė
davo, kad tik neįtartų, laukan nepavary
tu.

Štai, kaip pabūgo žmonės naujų ponų 
blaivininku V

Ir dar sužinojo visi, kuriems privalu 
buvo sužinoti, kad viršininkas prieš kor
tas pasisakęs. Net klebonui, pakvietusį 
tą patį vakarą proferansiukui poną, ga
na sausai atšovęs, kad turįs rimtesnių 
darbų ir, bendrai, kortas reikėsią už
miršti. Kortos esanti bjauri ir žalinga 
šalna tautos žiedui. Bero’ds, jis buvo ge
rai informuotas apie atsitikimą su Dū
da. ' •

Užgulė valdininkai prie raštų, bylų, 
registracijų, prilipo prie stalų, sumerkė 
pirštus į rašalą, nosis — į knygas ir grie
bėsi tvarkyti seniai apleistų reikalų, po 
debetus, kreditus rėplinėdami, aplink

raščius, įsakymus, šeniai užsigulėjusius 
skaitmenis atsiminę.

(Bus daugiau)

“MISIONIERIŲ” NAUJOS 
PROBLEMOS

Labai mažai kam yra žinoma, 
kad čia randasi tokia “parti
ja,” kuri vadinasi — Sandarie- 
čių Partija. Kaip kas sako, tai 
yra gyvas lavonas, bet tai ne
tiesa.

Ši partija gyva, ji susideda 
iš dviejų ar trijų asabų — Mi
ko Vaidylos, Bickšo ir kokio ten 
trečio asmens. Ir tie vyrai ne
miega, jie jau virš 30 metų vei
kia su pagalba kokio ten duon
kepio organizacijas. Jie organi
zuojasi, kraustosi, kaip ta Ge- 
nečio parapija iš vietos į vietą, 
kur tik suranda kokią lindynę.

Bet visko pasitaiko pašauly- 
je. Sako, nėra to blogo, kuris

neneštų ir gero. Taip ir Rems, 
kas tai apipirko namelį ant 
33-čios gatvės. Na,’ dabar ten 
jų centras, ten A. Olis, Paul 
Baltis, J. Mozeris “veikia.” 
Kaip kiti sako, dabar ten “pa
dėtas kiaušinis” ir jie visi tik 
laukia, kada ateis višta ir išpe
rės $525,000, kurių jiems taip 
labai reikia. Vai kiek daug pi
nigų! Tai bus pilnas vežimas, 
kuris patsai bėgs be arklių ir 
šelps tuos visus pabėgėlius, ku
rie bijosi grįžti į tėvynę Lietu
vą !

Ar ta “višta” ateis ir ar jiems 
išperės $525,000, tai jau kitas 
klausimas. Kas dėl pabėgėlių, 
tai kodėl, jie negalėtų grįžti į 
Lietuvą? ‘Juk pati* gamta prie 
to verčia, žiūrėkite, kiekvienas 
paukštelis ir žvėrelis traukia 
prie savo namų, o pabėgėliai 
bėga nuo Lietuvos, todėl jie ir 
yra pabėgėliai, bėgliai — nuo 
Lietuvos.

Kodėl jie negalėtų grįsti į 
Lietuvą? Ten, juk, gyvena 3,- 
000,000 lietuvių, nepaisant kiek 
daug primelavo kryžiokų, so- 
cial-fašistų ir smetonininkų 
spauda apie “uždarytomis duri
mis ir užkaltais langais vago
nus,” kuriais būk vežė lietuvius 
į “Rusijos gilumą.” Visi žino
me, kad socialistai ir kryžiokai 
bent dešimts kartų daugiau lie
tuvių išvežė, negu jų buvo Lie
tuvoj, o Lietuvoj kaip gyveno, 
taip gyvena 3,000,000 lietuvių!

Kodėl tie pabėgėliai negalėtų 
grįžti į Lietuvą ir gyventi? Ko
dėl jie bijosi Lietuvos žmonių? 
Tas parodo, kad jie ėjo išvien 
su hitlerininkais ir prasikalto 
prieš savo tėvus, ’brolius, sese
ris — Lietuvos liaudį, tai todėl 
jie ir yra pabėgėliai — bėga 
nuo Lietuvos.

Beje, kiek tie Lietuvos žmo
nių priešai prirašė apie, iš
trauktus cvekus (vinis), nu
draskytas durų rankenas 
(klemkas), išimtus ir išvežtus 
langus, o visa tai buvo bjaurus 
melas. Viskas tai yra Lietuvoj,

išskiriant tik tą, ką hitlerinin
kai sunaikino. Visi lietuviai 
“likviduoti” yra gyvi, net po 
kelis kartus “likviduoti” ir visi 
gyvi. “Stebuklai” ar ne? Gri
gaičiai, Vaidylos, šimučiai jau 
negražiai apsimelavo! Jie tą tę
sia toliau ir dar daugiau apsi- 
meluos. Savo jie nepasieks, nes 
ir jų laikraščių skaitytojai jau 
pradeda vis aiškiau matyti, kur 
yra tiesa ir kur melas.

A. Svyrūnėlis.

Toronto, Canada
Pasekmingas Vajus

Sūnų ir Dukterų Draugijos 
pirma kuopa laike vajaus ga
vo 48 naujus narius. Tai la
bai gražus skaičius. Dau
giau negu visos kitos kuopos 
gavo kartu.

Daugiausiai narių gavo va- 
jininkai J. Šinkūnas ir A. Pe- 
traitienė, kurie kartu dirbda
mi įrašė 89 naujus narius, ku
rių tarpe yra 15 jaunuolių. 
Kiti vajininkai gavo likusius.

Seniai toks pasekmingas va
jus Toronte buvo. Tur būt už 
tai, kad mes turėjome tokius 
gerus vajininkus.

Jaunuolių Kuopa

Sūnų ir Dukterų Draugijos 
pirma kuopa praėjusiame su
sirinkime nutarė daryti žy
gius sudarymui jaunuolių 
kuopos, kuri atskirai, po prie
žiūra pirmos kuopos, galėtų 
tvarkyti pašalpinės draugijos 
reikalus jaunuolių tarpe.

Dabartinėse sąlygose pas 
juos reiškiasi atšalimas dirbti. 
Turėdami atskirą kuopą, jie 
galėtų veikti ir plėstis tarp 
jaunimo.

Pirmoj kuopoj dabar ran
dasi apie 50 jaunuolių, kurie 
galėtų išvystyti didelį veiki
mą. Tad pirmos kuopos sy4 
manymas yra girtinas ir rei
kia padėti, kad jis būtų įgy
vendintas. Reporteris.

WAWAWA1 WAWAWAWA M

Didžiojo New Yorko Atydai! Didžiausias Lietuviu Piknikas
Dienraščio LAISVĖS Piknikas

i

Fourth of July Šventėje
Clinton Parke, Maspeth, L. L, N. Y.

Sietyno Choras iš Newark, vad. W. Žuko
Dainuos Sietyno Choras, iš Newark, N. J. ir vietinis Aido Choras. 

Bus graži dainų programa, bus daug jaunimo dienraščio Laisvės piknike.

PAVIDIS RADIO ORKESTRĄ GROS ŠOKIAM

Įžanga 60c., taksai įskaityti. Pinigi nes dovanos prie iš anksto perkamų 
bilietų. Įsigykite bilietus tuojaus ir pasinaudokite dovanų proga.
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MONTREAL, CANADA
Pasimirė.

Birželio 4 d. pasimirė Vin
centas Milius, 59 metų amžiaus, 
gyvenęs 6712—2nd Ave., Rose
mont. Palaidotas birželio 6 d. 
su religinėmis apeigomis, Cote 
dės Ne i ges kapinėse.

Pasmerkė Duplesio Valdžia
Birželio 5 d. United Church Į 

of Canada Montrealo ir Otta- 
wos turėjo Montreale konfe
renciją. Į konferenciją buvo! Jį 
suvažiavę protestonų kunigai,! 
kurie pasmerkė Duplesio val
džią, kaipo griežtą ir vienapu-i 
sišką. Pasmerkė Duplesio per- i 
sekiojimą Jehovininkų ir 
tatorišką pasielgimą su c 
įlinkais.

darbininkų teises ir policiją, 
pareiškė, kad “darbininkai tu
ri teisę streikuojant vartoti fi
zinę jėgą, kad neįleisti kitų 
darbininkų į dirbtuvę. Jei ta 
teisė jiems yra pripažinta, tai
'yra įstatymas ir policija turė
tų nedaleisti kitų darbininkų ei- 

! ti į streikuojančią dirbtuvę . . .
Ar tai būtų tas teisinga ar ne, 
turėtų būt atsižvelgiama į įsta
tymus, bet nepalikti privati- 

iniam asmeniui vartoti jėgą.”
Kitas kunigas, George Goth, 

į pareiškė, kad “atrodo yra taip, 
jei kas nesutinka su Duplesiu, 
tas yra vadinamas komunistu.

I Nėra tame dalykas, kad Kvebe- 
i ko darbininkai būtų komunis- 
! tai, ar kad United Church tapo 

Kvebeko provinciją ši konfe- komunistinė, bet kad Duplesis 
rencija pavadino kaipo pasku- darbininkus ir šią bažnyčią pa
tinę fašizmo tvirtovę. Kunigas j vadino komunistine.” 
Charles Donald iš Ottawos, kai-. Buvo priimtos rezoliucijos, 
bedamas konferencijoje apie‘kad federalė valdžia pasiliuo-

guotų nuo Trumano doktrinos 
ir kad Kanada taptų tiltas tarp 
kąpitalizmo ir socializmo.

Duplesį Traukia Teisman.
Frank Roncavelli, Jehovinin- 

kas, nuo kurio Kvebeko provin
cijos premjeras Duplesi yra at
ėmęs leidimą laikyti kavinę su 
svaiginamais gėrimais, patrau
kė premjerą Duplesį į Aukš- 
čiaūsį teismą, reikalaudamas 
atlyginimo už padarytą žalą, — 
$118,741.

Kai Jehovininkų persekioji
mas prasidėjo, nuo Roncanvelli 
leidimas buvo atimtas už tai, 
kad šis buvo Jehovininkas ir 
padėjo areštuoticm savo religi
jos

Pottsville, Pa

k

t*

draugams. Reporteris

Staigiai Susirgo J. S.
Jermalinskaitė.

Penktadienio naktį, birželio
staigiai susirgo Vilijos cho-

Ideališka Farma
VAKACIJOMS

Su visais moderniniais įrengimais viduje: elektra, maudynės, sinkos 
nusiprausimui ir toiletai apatiniuose ir, viršutiniuose kambariuose.

NATURALIS EŽERAS MAUDYTIS
Tuom viskuom svečiai pilnai naudojasi.

Suaugusiom $30 i savaitę. Dideliem vaikams ta pati kaina 
(Su mažais vaikais nepriimame)

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

pašaukite ant telefono pirm negu išvažiuojate.

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

ls New Yorko galite atvažiuoti busais ir Hudson Upe laivais.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St.
PHILADĖLPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

6,
ro finansų sekretorė Janet So- 
fie Jermalinskaitė. Apendiko 
operacija buvo padaryta sekan
tį rytą. Ligonė randasi priva- 
tiškoj Dr. Rabinovičiaus 
ninėj.

Susirgo labai netikėtai, 
aną savaitę buvo kartu su
jos choru Toronte ir aktyviai 
dalyvavo programoj.

Linkiu jai kuo greičiausiai 
sveikti.

dar
Vili-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Ne! Kova tęsis. Anti-fa- 
šistas Eisleris ne tas žmogus, 
kuris vergiškai priimtų, jo 
klasinių priešų jam primestas 
kaltes.

O jeigu jam ir tektų eiti 
Amerikos kalėjimai!, — ten
ka būti tikriem, kad jo balsas 
pereis per storiausias mūro 
sienas ir bus visam pasauliui 
girdimas, — drąsus, kovojan
tis balsas! . . .

Taip \sakė pats 
Eisleris.

G crh artas

piknikas
poros sa-

Mūsų dienraščio 
Brooklyne bus už 
vaičių.

Už poros savaičių įvyks ir 
maynardiškis mūsų piknikas.

Kaip mes prie . jų ruošia
mės ?

Ar visur tinkamai organi
zuojamas busais važiavimas?

Apie tai tenka pagalvoti ne
vilkinant.

Sunki Angliakasių Padėtis 
Darosi Dar Baisesnė.

Apie šimtą mylių plotu, di
dieji kalnai tarp šio miesto ir 
Scrantono, turi savyje veik vi
są šalies kietąją anglį. Tai tur
tingiausiu kietųjų anglių sritis 
visam pasaulyje, žinoma kaip 
“The Antracite.”

Kietoji anglis naudojama 
daugiausiai apšildymui namų, 
ne dirbtuvių jėgai, kaip rpinkš- 
toji anglis. Jai kompeticija, 
aliejus ir gasas.

Antracito srityje gyvena 
apie milijonas žmonių, arba de
šimta dalis šios valstijos gy
ventojų. Bet šioje dešimtoje 
valstijos dalyje randasi ketvir
tadalis valstijos bedarbių.

Ne visi bedarbiai yra anglia
kasiai. Virš dil trečdaliai yra 
jauni karo veteranai. Čia jiems 
darbų nėra. Tekstilės ir metalo 
įmonės, taip smarkiai veikusios 
karo laiku, arba visiškai užsi
daro, ai* atleidinėja darbinin
kus. Jose darbų nėra nei vete-v 
ranams nei kitokiems darbinin
kams.

Kietųjų anglių kasyklos, ku
riose dirba apie 78,000 anglia
kasių, yra pagrindas šios sri
ties ekonomijos. Kasyklos jau 
nukerta produkciją, sako, per
daug anglies yra manketui. Pa
saulis šaukia dėlei anglies trū
kumo. Bet šioje srityje yra an
glies perviršis, perviršis darbi
ninkų vyrų ir moterų.

Oficialiai pripažįsta, jog šio
je anglies srityje yra 64,000 be
darbių, nors vietiniai sako, kad 
bedarbių skaitlius siekia 100,- 
000. Bet jei ir būtų 64,000, tai 
dėl tokio mažo ploto, yra mil
žiniškas skaitlius.

Gegužės menesį čia darbo sa
vaitė tapo sutrumpinta; pir- 
miaus dirbo šešias dienas, da
bar dirba penkias. Galima Įsi-1 
vaizduoti kaip sunku yra ir dir
bantiems pragyventi. Plieno 
darbininkai, gavę nuo $1 iki $8 
algų pakėlimą, nusiskundžia 
pragyvenimo sunkumu. Ogi 
kietosios anglies kasėjai dabar 
parsineša nuo $15 iki $20 ma
žiau savaitines algos. Kada | 
dirbo šeštadieniais, jiems už tą 
dieną mokėdavo laiką ir pusę.

Pastaruoju laiku angliaka- 
syklose įvesta skubumo siste- 
ma, tad dirbant penkias dienas, 
angliakasiai iškasa veik liek 
pat anglies kaip pirmiaus. Ka-

PIENAS
HELP WANTED—MALE 

REIKALINGI VYRAI

darbo savaitė bus 
iki keturių dienų, 
patys kalba, kad 

dirbs tik po dvi ir 
Angliakasių atei-

yra geriausias 
maisto pirkinys

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

231 Bedford Avenue
650 5th Ave., kamp. 19th St.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. SOuth 8-5869

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459

padarau 
paveiks- • 
krajavus 4 
su arne-K

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

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

Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Ketvirt., Birž. 19, 1947

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus , 

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

<1 Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi ątmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway ir Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191
RONKONKOMA

8634
TELEPHONE
STAGG 2-5043

Matthew A 
BUKAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

_____ 8____________________________

iF.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Į

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

syklų savininkai dabar naudo
jasi plačiai vesta skubumo 
kampanija, kuriai daug padėjo 
unijų viršininkai.

Daugelis kalba ir sjiėja, kad 
greitu laiku 
sutrumpinta 
Angliakasiai 
greitu laiku 
tris dienas.,
tis gan juoda.

Kaip pragyvenama prie to
kių sąlygų? O gi pradedama 
liesti sutaupąs arba mažiau 
perkama maisto ir kitų reikme
nų. Angliakasio žmona arba 
priauganti duktė ieško kur 
nors darbo, ir jei turi laimę su
sirasti, dasidoda prie išlaidų: 
parsineša apie $18 ar 25 į sa
vaitę ir tuom bent save apsirū
pina. Apie mokslą ar profesiją 
nėra laiko nei svajoti.

Tokia padėtis teikia darbda
viams' puikiausias 
mušti algas, 
darbininkus.

Tas viskas 
ant mažųjų 
jau pradeda
be čia jaučiama visų. Pašalpas 
imančių skaitlius didėja. Jau 
šiandien jų skaitlius paaugo 42 
nuošimčiais nuo liepos mėne
sio.

Sunki ir apverktina padėtis 
kietųjų anglių srityje.

■. Angliakasys.

Kvortoje Borden’s Pieno 
proteino, kaip dviejuose porkčapuo- 
se! (Proteinas taiso ir budavoja 
sveikus kūno audinius.)

REIKALINGI 
DAILYDĖS

Unijinė Skalė — $1.75 į Valandą 
9 Valandų Diena

Kreipkitės
GEORGE A. FULLER Co.

126 West St., Northampton .Mass.
(143)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

tiek

REIKALINGOS OPERATORES 
ktai tos tesikreipkite, kurios esate 

patyrusios prie shoulder pads.
ALLIED TRIMMINGS

256 W. 38TH ST., NEW YORK *
(141)

progas nu- 
samdytis pigius

sunkiai atsiliepia 
biznierių, kurie 

aimanuoti. Bedar-

BE TO, kvortoje Borden’s 
pieno jūs gaunate:

► Tiek Ribof lavino, kaip 2% sva
ruose stoiko!

► Tiek Vitamino A, kaip 2 kiauši
niuose!
Tiek Fosforo, kaip 2 svaruose 
žuvies! (
Tiek Kalcio, kaip 3 svaruose 
brokkoli!

► Tokį Energijos Kiekį, 
riekių duonos!

► Tiek Thiamino, kaip 
kepenų!

►
►

OPERATORES
suknelių. Patyrusios prie Singer 

Sewing mašinų. Nuolat.
KOLDIN

501—7th Ave., New York
(141)

REIKALINGA PRESERKŲ
DIRBTI PRIE MERGAIČIŲ SUKNELIŲ

Nuolatinis Darbas. Gera Alga

4

Sil

nuo j

gauta

Iš LLD 94 Kp. Susirinkimo
Birželio 9 d. pas G. žilių 

atsibuvo LLD 94 kp. susirinki
mas. Nors nariais susirinki
mas nebuvo skaitlingas, bet 
visi rimtai svarstė kuopos rei
kalus. Tarp kitko buvo iš
duotas raportas iš Vilnies še
riu inkų suvažiavimo ir 
rum-burum” parengimo, 
raporto pasirodė, kad 
parengimo pelno liko $3
iš kurių '$10 liko paaukota 
LLD centrui dėl išleidimo šių 
metų knygos.

Sekantį susirinkimą nutarta 
laikyti atvėsus orui, rugsėjo 
mėnesį.

Iš LDS 65 Kp. Susirinkimo
Birželio 1 I dieną, 7:30 va

landą vak., German-Americ
an svetainėj atsibuvo LDS 65 
kuopos >s u s i r i n k i m as.

šiame susirinkime
pora naujų narių. Taigi šia
me vajuje, nors lėtai, bet vis 
žengiame'' pirmyn, gauname 
naujų narių. D-g*ė A. Loric- 
nė dėl nesveikatos rezignavo 
iš finansų sekretorės pareigų, 
o jos vieton liko išrinkta d-gė 
N. Veprauskienė.

Tvirtas Darbininkas
Birželio 10 d. Nash dirb

tuvėje atsitiko sekamas įvy
kis: Alfonso Tyler, 38 metų, 
stovėjo arti kito darbininko, 
dirbančio su didelių kūju 
(sledge-hammer). Pastarasis 
pasimojo kūju smogti, kur 
jam reikia ,bet pataikė tiesiai 
į Alfonso Tylerio pilvą. Už
gautąjį tuoj nugabeno į dirb
tuvės ligoninę, bet už 30 mi
liutų jis apleido ligoninę lyg 
nieko nebūtų atsitikę. Ant ry
tojaus sveikas atėjo į darbą.

Kenoshietis.

ANGLAI NUSMERKE MIRT 
DAR TRIS ŽYDUS

kaip 10

uncijose

Centas centan, 
geriausias maisto 
pirkinys yra 
PIENAS!

REIKALAUK

BIRŽ. YRA PIENO MĖNUO

Milwaukee, Wis.
Mirė Vincas Grabauskas, 

Senas Milwaukielis.
egužės 19 d., 1947 m., čia

sulau-

ROYAL TQGS, Ine.
123 Whitehead Ax c., South River, N. .1.

 0 42)

Reikalingos Operatorės
Prie Singer Sewing Mašinų ant 
Suknelių; Sekšinų Darbas. Muzika 
jūsų darbo. Poilsio periodas ir gera
J. H. Manufacturing Co., 

HARBORSIDE TERMINAL 
34 EXCHANGE PLACE 

t nit Nfi. 1, l-tos Lubos, Jersey City,

Rayon 
laike 
alga.
Ine.

N. J.
(146)

nešta, kad mirė Vincas Gra
bauskas, kliubo tvėrėjas ir pir
masis kliubo pirmininkas ir na
rys kliubo. Bot niekas tokioj 
liūdnoj valandoj neatsiliepė ir 
laidotuvėse nedalyvavo. Tai jau 
didžiausia gėda kliubui!

Sheboygano pažangūs lietu
viai turėtų pradėti daugiau 
veikti: platinti “Vilnį” kaipo 
geriausį darbininkų dienraštį.

Ozas.

6,000 Jaunuolių Susirinks 
Konferencijoj.

Nuo birželio 25 iki 29 čia lai
kys konferenciją liuteronų tikė
jimo jaunimas (The Young 
People’s Luther League and 

iChoral Union),. Tikimasi, jog 
. Gimė Suvalkų j’ėd\ boj, į jaunuo]jL1> i ] metų ir senesnių,

- K’ I bus apie 6,000.
\ Tiek daug delegatų apnakvy- 

augim) ,]jnti bus tikra problema. Jau 
r dabar rūpinamasi kambariais.

iNet Raudonasis Kryžius ren
giasi suteikti loveles (cots) 
įvairiose bažnyčiose. Apie tūk
stantis turės susi k raustyti į 
State Fair Park patalpas.

ankstyvų pranešimų ma- 
kad .jaunuoliai grynai ti- 
iškais reikalais renkasi.

mirė Vincas Grabauskas, 
kęs 83 metų.

Velionis atvažiavo iš 
vos į Sheboygan, Wis-., 
metais.
Puškių parapijoj.
ir susilaukė didelės šeimos: 
sūnus ii 
penkis puikius 
dukteris.

J Milwaukee, 
vo 1917 , metais 
nęs 30 metų mirė.

Velionis Vincas Grabausk 
buvo laisvų pažiūrų žmogus, 
gyveno laisvai ir tapo laisvai ‘ tosi, 
palaidotas. Lai būna lengvai 
tau, Vincai, Amerikos šalta že- į 
m ė.

5 dukteris. I 
sūnus

Wis., 
ir čia

Lietu-
1898

atvažia-

Velionio Veikimų.
iš Lietuvos 1898 
jauno 
Wis.,

sutvėrė

amžiaus, i 
visų pir- 

pašalpinę 
įgija, tai

. Berlin. . — Pranešami, 
kad vokiečių jaunuoliai ne
klauso demokratines ame
rikonų propagandos.

Talkininkai padalino į 47 
itskiras dalis vokiečių I.

Jeruzalė, birž. d.6. — Ka- j penki' nariai ii
rinis anglų teismas nus- 
merkė mirt tris slaptos žy
dų kovūnų organizacijos 
narius už tai, kad jie daly

davę užpuolime ant kalėji
mo. Tuo žygiu jie paliuo- 
savo daug politinių kalinių, 
žydų ir arabų.

London. —\ Atsiliepdamos' 
į anglų valdžios pašaukimą, 
10,000 moterų grįžta į dar
bus fabrikuose.,

lowoj, Missouri ir Illi- 
nojuj upės ištvino aukščiau 
ir plačiau, negu bet kada.

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

Newark 4, N. J. L
X HUmboldt 2-7964

WIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIUIIII11IUIMIIIIIIIIIIIIIHIH

Atvažiavęs 
metais, dar 
Sheboygan, 
miausiai
darbininkišką 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
(Ūkėsų) Kliubą kovo 6 d., 1906 
m. Kliubą sutverė ant laisvų 
pamatų, kad nereikėtų eiti iš
pažinties arba iš kliubo iždo 
duoti dėl bažnyčios ar šelpti dy
kaduonius. Tas viskas buvo ge
rai kol Sheboygane nebuvo kle
bono. Bet kada čia atsirado ku- 
nigas, tai viskas virto Kitai]), slaugiau informacijų, rašykite seka- 
Pirmiausiai visi* parapijonai imu antrašu: S. Penkauskas, 33 
turėjo eiti išpažinties ir klebo- j£»!£8,"ul st- TcL

1 ... - at - i5809. (136-143)nas klausė ar priguli prie ALUI 
Kliubo. Jei kuris atsake, kad 
taip, tai kunigas pasakė, kad i 
negali atleisti už griekus kol j ----------- ’
prigulės ALŪ Kliube. Grabaus. ,.Lu) ?3 ?(’■ s“si’ina™asv 1 kiamas birželio 22 d., 1:30 v. v. Kai-
kui teko daug dirbti, kad kliu-: nadirbių salėje, 429 Northampton 
bą išlaikyti. Prie kliubo liko tikjst. Malonėkite būti visi, nes pusme- 

.. 1.5 i finis susirinkimas. Jaunuoliai orga-r vienas sirgo, iz-, . . . .... .. .. „ ?.nizuoia busą ) Laisves pikniką, no
de pinigų mažai buvo, bet vin-!pos Ltą. — Šekr. (141-142) 
cas dėjo visas savo spėkas, kad ■ 
sustiprinti ALŪ Kliubą turtu,-į 
Sheboygano parapijonai 
kad Vincą * Grabauską .................
paveikti’ir pritraukti prie pa- Ičiatne vietinius ir iš apylinkės sve- 
rapijos ir atitraukti nuo jo lai-i 
svo gyvenimo, tai jam davė | 
naują vardą: Ožkų Kliubo pir
mininkas. Bet Vincas čia būda
mas skaitė ‘‘ 
ir dirbo ko 
Kliubą turtu.

Kada Vinco 
myna suaugo, 
apleistų Sheboygan, kad nerei
kėtų klausytis tų užpuldinėji
mų ir pajuokimų. Vinco Gra
bausko šeimyna visa gyvena 
laisvai ir kalba gerai lietuviš
kai. čia Milwaukej neprisidėjo 
prie lietuvių, kad niekas nesu
žinotų jo praeities.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo pirmininkui buvo pra-

RANDAVOJIMAI
Parsiduoda Bakery Shop (duonkc- 

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

PRANEŠIMAI
EASTON, PA.

matė 
negali j ryto.

Keleivį” ir “šakę”
1 sustiprino ALŪ

Grabausko šei- 
tai prašė, kad

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

Ibirželio, Brandonville Giraitėj, 10 v.
. Tęsis iki vėlai vakaro. Kvie-

Ičius dalyvauti šiame piknike, užti
kriname, kad linksmai praleisite

i pikniką. — Kom. (141-142)

BOSTONO APYLINKĖ
Massachusetts lietuvių didysis pik

nikas įvyks 4-tą dieną liepos 
(Fourth of July). Vose Pavilion 
Park, Maynard, Mass. Bus labai 
įdomi dainų ir sporto programa. 
Sekite dienraštyje šio pikniko skel
bimus ir susipažinkite su ištisa pro
grama. Taipgi iš anksto pasiruoški
te dalyvauti šiame dideliame sąskry
dyje. (139-143)

SHENANDOAH, PA.
Prašome jsitėmyti, pirmeivių žmo

nių SLA 199 kp., Shaft, Pa., rengia 
pikniką 29 d. birželio. Brandvillės 
Giraitėj, kur visi piknikai įvyksta. 
Turėsime skanių valgių ir gėrimų. 
Taipgi pirmos klasės muzikantai. 
Kviečiame visus dalyvauti. — Val
dyba. (140-141)



NewYorto^A^Zlnloi New Yorko Miesto Taryba 
Priešinga Vergijos Biliui

merių įplaukos. Ėarmoriarris 
teko tik po $3.51 per šimtą 
svarų arba 34 centais nia- 

i/.iau, negu pernai.

Vėl Pashnojo Panaikint LaĮsvės Pikniko Žinios
Naudingą Balsavimu
Sistema

Kazys Steponavičius rašo: įvykti į Laisvės pikniką 4 d. 
i “...Iš Cliffsidės atvažiuos | liepos, BrookLynan.
; didelis busas į Laisvės didįjį

šiomis dienomis vėl pradėta i l’iknikl! 4-t6 diena liepos. Jau 
ataka ant proporcionalės atsto-lturinie beve,k P111^ bus‘J- As 
vybės balsavimu sistemos. : <’ats atvyksiu su draugais Ba- 

' Kokia toji sistema? Kas jos |k£inais automobihu. Mūsų
draugai ir priešai?

Kearny-llarrison, N. J., or
ganizuoja keletą busų. No
rintieji važiuoti yra prašomi 
kreiptis pas P. M arson, 22 
Davis St., Harrisone; J. De-

Komunistai Svarstys
Partijos Auginimo 
Reikalą ir Priemones

datuoti ir būti išrinktu bile 
kuris gerame stovyje pilietis. 
Jeigu jis rinkimuose gaus 75,- 
000 piliečių balsų, jis automa
tiškai paskelbiamas 
Išrenkamas ir gavęs tik didės-j ti. 
nę to skaičiaus dalį (jeigu nesi-1 
ras už jį gavusių daugiau). Jis j 
gali priklausyti bile kuriai par-į 
tijai ar nepriklausyti jokiai.

Tos sistemos priešai sako, i 
kad ji “ne demokratiška.” Gir
di, seniau, kol tos sistemos ne
buvo, “demokratai išrinko net; 
64 kaunsilmanus prieš 1 repu- 
blikona.”

busas išeis nuo mano įstaigos j gutį,. 22 John Street, Kearny, 
12 vai. dieną. Kelionė $1.50 j ir pas J. Marcinkevičių, 111
į abi pusi. Parūpinkite mums j John St., Harrison, N. J. 
stalą piknike dėl 50 žmonių.”

Iš Hartford, Conn., drg.
F. J. Repšys rašo: “Mūsų 

išrinktu.! busas jau baigiamas pripildy-
Būsime 37 asmenys. Bū

tume dėkingi, kad parūpintu
me! mums stalą.”

Easton, Pa., gavome prane
šimą, kad organizuoja busą

vajuje. Tačiau dar 
atsilikusių sekcijų ir

Baranauskas, iš Bridge- 
Conn., rašo, kad jie šie- 
busais vyks į Maynard

Tačiau sako, kad

P. 
port, 
met 
piknik ą.
daugelis mašinomis atvažiuos 
i Brooklyno pikniką .

Piknikas įvyks liepos 4-tą 
dieną, Klaščiaus Clinton Par
ke, Betts ir Maspeth Avės., 
Maspeth, L. I., N. Y.

Brooklyniečių ir bronxiečių 
kai kurios sekcijos paskelbtos 
išpildžiusiomis ir perpildžiu
siomis savo kvotas šiame ko
munistų partijos naujų narių 
gavimo 
esama
atskirų klubų.

Tikslu pagerbti užsipelniu
sius, pasiakstinti tarpe atsili
kusių ir planuoti, kaip ateity
je vis didinti partiją, komu
nistai-šaukia viso miesto klubą 
ir sekcijų atstovų kongresą šį 
šeštadienį, birželio 21-mą, Ci
ty Center Casino, New Yorke.

Lietuvių Laisves Radio 
Klubo Reikalei

Taigi, viena partija susigrob- I -------- :——
davo viską. O tų laikų tie'“de- Kas savaitė Liet. Laisvės 
mokratai” (Tammany) buvo Radijo Klubas didėja nariais, 
taip “demokratiški,” kaip deg-1 Pastaruoju laiku įsirašė arba 
loji lovyje. Jokiam demokratui taip sau finansiškai parėmė 
tada nebuvo reikalo skaitytis su I sekanti asmenys: 
rinkėjų valia. Užteko tik įtikti į 
vienam politiniam distrikto ly-Į 
deriūi ir jo patronams finansis- Į 
tams, kad būti išrinktu. O pilie-1 
čių galėjo nematyti 
mų iki rinkimų.

O dabar . . . Dabar piliečiai i 
eina pas kaunsilmanus su \iso-įy ; jurgjs įr Sofija Stasiukai- 
kiausiais reikalais, 
manai turi skaitytis su jais, j 

įmes prasikaltusį sekamais rin_ į 
kimais gali nebeišrinkti.

Tik prie proporcionalės at-'

Jokiam demokratuiI taip sau
• ■ įšokanti asmenys:

Lietuvos Draugas, $100.
Antanas Pavidis, Elizabeth, 

N. J., $12. 
Po $10:

nuo rinki-' Pranaičiai, 
į LDS ir LLD
N. J.; Mikolas Liepa', Marijo 
na Sprainienė, Brooklyn, N

Izidorius ir Vera 
Flushing, L. L; 
kuopos, Cliffside,

Ir kaunsil- j Cliffside, N. J.; Antanas 
1 su jais, | Leinartas, Brooklyn, N. Y.

i Pranas Cvirka, Miami, Fla., 1 
nkti- | $6.00 .

Po $5: Juozas Banaitis, 
stovybės sistemos į miesto tary-j Liushing, L. I; Ona Gustaity- 
bą pateko du komunistai, du | Brooklyn, N. Y.; Jonas 
darbiečiai ir keli tokie demo
kratai ir republikonai, kurie su 
darbininkais, su liaudimi skai
tosi. Argi tokių išrinkimą fi- 
nansieriai, fabrikantai gali 
skaityti demokratišku? Bet ta 
sistema demokratiška liaudžiai.

zys Šimkus, Maspeth, N. Y.; 
Walter Morkus, Newark, N. J.

Po $2: Antanas Globičius, 
newark, N. J.; Elzb. Vilkai
tė, San Francisco, Cal.; Mike 
Džiovėnas, Brooklyn, N. Y.

Po $1 : Juozas Gerulis, New
ark, N. J.; Martin Mikalaus
kas, Linden, N. J.

širdingai dėkojame už gra
žią paramą ir tikimės, kad 

I viršminėtu prietelių pavyzdį 
i paseks daugelis kitų gerų 
žmonių.v

Prašome šį sekmadienį at
sisukti savo radiją ant stoties 

I WBYN, 1430 klc.‘, 10:30 vai. 
ryto ir klausytis gražios lietu
viškos programos.

P. Amerikos Lietuviu 
Literatūrai Aukos

’ Įvykusiame LLD 2-ros Ap
skrities piknike Linden’e, N.
J. , keletas draugų paaaukojo 
Pietų Amerikos . pažangiųjų 
lietuvių pagalbos fondui. Il
gą laiką gyvenęs Argentinoje 
(11) metų, La Plata priemies- 
tyj, Berisso, draugas Antanas 
Žavisius aukojo $10 
tant prenumeratą 
Vienybės). Mūsų 
pažangiojo veikimo 
Petras Kapiskas
K. Maziliauskas.
kus, N. Nagulevičiūtė, M. Ka- 
činskevičius ir J. Ručinskas 
po $1.

(įskai- 
laikraščio 
nuolatinis

rėmėjas 
aukojo $10,1

Kai i f orn ieč i ų suti k tu vėse, 
Brooklyne, aukojo: S. Sasna 
$2, J. Weiss, V. Rudaitis, A. 
Dagys, A. Bimba, J. Karosas, 
Ona ir V. J. 
$1. Viso $9.

Aukotojams
ju.

VenskCinas po

ir I. Levanai, Brooklyn, N. Y.; 
geri Maspeth o organizacijų 
patriotai; Vincas ir Marė Kū
likai, Brooklyn, N. Y.; K. Ka- 
rosienė ,San Leandro, Cal.

Po $3: Pranciška Radzevi
čiene. Bridgeport, Conn.; Ka-

Visais Radijo Klubo reika
lais rašykite i Klubo sekretorę 
Lillian K. Belte, 427 Lorimer 
St., Brooklyn 6, N. Y. Money 
orderius ar čekius malonėkite 
išrašyti sekamai: Lithuanian 
Liberty Radio Club ir pasiųs
kite viršminėtu adresu. Ačiū!

L. 'K. B., Sekr.-Ižd.

Kas ir Kaip Argumentuoja 
Už Pakėlimą Fero?

Laisvėje jau buvo minėta, 
kad vėl prasidėjo kampanija 

I už kėlimą fėro ir kad 40 to
nų septyniacentinių “tokenų” 
yra gatavi, tik laukia varto
tojų ir tų jūsų 4 centų eks- 

i tra kas dieną. Po 16 centų 
j ekstra tai šeimai, kurios du 
nariai važinėja į darbą ir du į 
mokyklą.

Tokiai keturių asmenų šei- 
į’mai susidarytų mažiausia 
$56.96 ekstra išmokesčių va- 

, žinėjimui vien tik į darbą ir 
į šventadieniais į bažnyčią, ne
skaitant šalutinių išvažiavimų 
į teatrą, parką, knygyną ar 
svečiuosna.

Majoras Aiškina
Fėro klausimą šiuo atveju 

i iškėlė majoro komitetas — 
, Committee on Administration. 
1 Menama, jog majoras ir de-

1 dėžė KVi( stO, 
1 dėžė cocoa, 1

3% jardai 100
3 jardai 100 i
1 svaras Ivory muilo,

Tom kainos yra tik

MAISTAS ir DRABUŽIAI
Greitai pristatomi mažiausiomis lėšomis 

Mes Viską Parūpiname, taipgi ir Cheminį Išrfikymą 
i Muitai iš /Inksto Apmokami • Pilnai Apdraudžiama

SPECIALIS MAISTO PUNDELIS
I dėžė Nutola. 1 dėžė spaghetti, 1 dėžė kruopų. 2 gabalai H. muilo.

I dėžė miežienės, 1 pakelis arbatos, 1 blokinė pieno miltelių $11.84
SPEC IALIS DRABUŽIU PUNDELIS 

nuošimčių yilnono vj riškam siutui, 3 jardai rayono pamušalo,
no moteriškam siutui. 2 jardai rayono pamušalo,
s siūlų, 1 pakelis adatų. $42.81

Sąjungai. Kainos kitiem kraštam nurodomos 
pagal pareikalavimą.

Haven 9-5300

MANHATTAN: 637 Second Ave. 
Between 34th and 35th Street*

HENRY D. MAHLER, inc.
BRONX: 500 E. 164th 5t. 

Take Third Ave. "L" to 
164th 5t. Station

Mott

mokratų lyderiai agituosią už 
pakėlimą, kad paleidus klau
simą referendumu ateinantį 
rudenį piliečiai už tai balsuo
tų.

Majoro argumentas būsiąs 
toks, kad jeigu norima reika
lingus patarnavimus mieste 
palaikyti ir gerinti, važiuotos 
sistema turi pati pasilaikyti, 

I neliesti miesto įplaukų iš ki
tų šaltinių.

Gi stambiųjų real estate sa
vininkai argumentuoja, jog su 
7 centais neapsimoką nei pra
sidėti ,reikią kelti iki 10 cen
tų. Reikalauja, kad fėras 
būtų pakeltas atmok ėjimui 
buvusioms subway kompani- 

įjoms ir bankams 57 milionų 
ant subway užtrauktos sko
los, kad kompanijoms nereikė
tų prisidėti prie subway de
ficito padengimo.

Majoras, sakoma, šio pasta
rojo pageidavimo nenorįs pil
dyti. Jis sutinkąs kelti fėrą 
iki 7 centų, kad tuomi gauti 
18 milijonų ekstra pajamų 
tikslu pakelti <32,000 darbinin
kų algas. Bet jis nesutiksiąs 
subway skolas perkelti ant 
važinėtojo pečių.

Subway deficitas (susidarąs 
iš to, kad kompanijos bran
giai pardavė miestui jau ga
na išnaudotas linijas ir sukli- 
busius vagonus) daeisiąs iki 
apie 27 milijonų dolerių 1948 
m. ir 31 su virš milijono 1949 
metais.

Darbininkų vadai, ypatin
gai komunistai miesto tarybos 
nariai Benjamin J. Davis ir 
Peter V. Cacchione, yra prie
šingi uždėti subway naštą 
ant biednupmenės. Kaip jie 
siūlo išrišti tą problemą, ma
tysime sekamose laidyse.

T—as.

4

Pernai federalė valdžia mo- 
subsidijas. 

Šiemet subsidijos panaikintos.
I Vartotojai sumoka buvusią 
| subsidijomis padengiama 
( Ii. Tačiau farmeriams 
! k ėst is vis vien mažėja.

farmeriamsNewyorkieciai išvyko iš 
nubalsavo i miesto anksti antradienio ry- 

at- j tą ir susitiko su kitomis iš 
'šiaurinių ir vidurvakarinių 
(valstijų atvykstančiomis gru- 
I pėmis prie Frederick, Md. Iš 
j kitų New .Yorko valsti jos in- ' 
j dustrinių miestų taipgi išvy 
ko skaitlingos delegacijos.

Now Yorko Miesto Taryba, Į 
18 balsų prieš : 
prašyti pre z. Trumano 
mesti (veto) Taft ir Hartley 
bilių, kuris gręsia darbininkus 
ir bendrai liaudį grąžinti į 
vergijos sąlygas.

Tarybos posėdis įvyko pra- 
uitradienį. Taigi, mies-i 

įstatymų ir taisyk 1 ių 1 ei- ■ 
atveju palaikė d i-i 
miesto gyventoju ^371311 SuVaitOjame

Pieno

ėjusi
to
dėjai šiuo
d žiumos

Unijų Vetocade 
Masinė

Tuo pat sykiu miesto unijos 
savo keliu veikia už to biliaus 
atmetimą. Į visos šalies uni- 
jistų mašinomis 1 vykimą į 
Washingtona už veto (veto
cade) iš New Yorko išvyko 
600 unijistų su 130 mašinų.

Miesto

praėjusiNewyork iečiai 
gūžės mėnesį > 
mažiau pieno, lyginant su 
gūžės mėn. 1946 motų, 
vartojama vis mažyn, 
to nupuolusios ir pieno

ge-
5.6
ge- 
Su- 
Dėl 
far-

įj?

Stell Anderson, pianistė, skambins Stadium Con
certs, Inc., programoje, Lewisohn Stadiume, New 
Yorke. Astuonių savaičių sezono žvaigždžių po 
žvaigždėmis (atviro oro) koncertuose girdėsim daug 
kitų dainos ir muzikos solistų ir grupių, tūlus pirmu 
kartu, kitus sugrįžtant.

Jo 
i kelio 
Central 
Kittiel,

automobiliui įvažiavus 
pertvarą prie Grand 

Terminal, William 
28 m., sakėsi einąs

su žeistiems b e n d ra k e 1 e i v i ams 
pagalbos šaukti, bot nuėjo ir 
įšoko į East River. Jį išgel
bėjo.

Policijos komisionierius Wal- 
lander paliepė trim dešimtim 
detektyvų pasitraukti iš tarny
bos- ant pensijos. Visi esą virš 
64 metų amžiaus. Viršininkas 
norįs departmentą dapildyti 
“jaunu krauju.”

REIKALAVIMAI
Re i kalinga 

pagelbėti prie 
proga 
ti ir 
greit.

moteris vasarnamyje 
virtuvės darbo. Gera 

pagyvent laukuose, atostogau- 
pipigų užsidirbti. Atsišaukite 
Avartta Farm, Ulster Park, 

(140-142)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD ir LDS 1-mų kuopų bendro 
komiteto rengimo pikniko susirinki
mas įvyks birželio 19 d. Laisvės sa
lėje, 419 Lorimer St. Visi, kurie esa
te kuopos išrinkti, būkite susirinki
me kaip 8 v. v. — Įgaliotas.

(140-141)

BROOKLYNO MOTERIMS
Moterų Apšvietos Klubo labai 

svarbus (paskutinis pirm vasaros 
vakac^jų) susirinkimas įvyks birže
lio 19-tą d., 419 Lorimer St., Brook
lyne. Visos narės prašomos atvykti. 
Kviečiame ir ne nares. Prašome at
nešti knygų paaukoti pasiuntimui 
draugėms Pietų t Amerikos kraštuo
se. —Valdyba. (139-140)

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

Peter Kapiskas

da-
mo-

m.G eg u ž ės m ė nesi, 19 
mieste suvartota pieno 
688,147 svarai, o šiemet tik 
293,290,595 arba 17,397,552 
svarais mažiau. Svaras yra 
biski mažiau puskvortes.

Dėl ko išperkama mažiau, 
turgaviečių administratoriaus 
raportas nesako. Tačiau gali
ma dalersti, kad pakilusios 
visokių maisto produktų kai
nos priverčia biednioko ir 
vidutinio darbininko šeimą la
biau apsiriboti pirkime visų 
produktų, tarpe jų ir pieno.

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Jau laikas viską pasiruošti di
džiam Laisvės piknikui, kuris įvyks 
4-tą dieną liepos (Fourth of July), 
Clinton 
piknike 
Choras 
Choras 
Choras 
piknike
stų. Ypač daug jaunimo 
chorais. (139-143)

LaisvėsPark, Maspeth, L. I. 
programą 

iš Hartford, 
iš Newark, 

iš Brooklyn, 
bus daug svečių iš kitų mie- 

at vyks su

duos 
Conn.,
N. J.

Sietyno 
ir Aido 
Laisves

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

TeI.EVcrgreen 7-6868 
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Frank Givis
Taiso Visokius Namu Ra- 
kandus - Furniture. Sutai
so Medį ir Perm alia vo ja.

Repairing & Upholstering

Bar Varnishing, Carpenter 
Work

Polishing & Finishing

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

FRANK GIVIS
75 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

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

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

Kiekvienų šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, INatinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kainom.

Nepaprastai Žemom Kainom!

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

Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

Religijiniai daiktai, abroz.dai ii\stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik J ūs Pirksite, Stebėsitės Kainu Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler t

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

(5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Ketvirt., Birž. 19, 1947




