
Francijos Konspiratoriai.
Ar Ne Panašiai Buvo

Vengrijoj ?
Ko Laukia Italija?
Liepos 4-toji Pas Mus.

Rašo R. MIZARA

“Francijoj atidengtas fa- 
šistŲ sąmokslas respublikai 
nuversti,” nuaidėjo per visą 
pasaulį žinia.

Toliau:
“Vyriausias sąmokslininkų 

šūkis buvo “anti-komuniz- 
mas.” Jie, sąmokslininkai, bu
vo paruošę klastingą doku
mentą, pagal kuri būtų atro
dę, jog komunistai norėję 
respubliką nuversti, gi jie, 

’ konspiratoriai, komunistams 
užbėgo už akiu.”

Ar ne panašiai 1926 me
tais smetonininkai pasielgė
Lietuvoje ?

Ar ne panašūs dalykai tik 
prieš keletą savaičių dėjosi 
Vengrijoje ?

Ar ne to paties siekiasi 
Lenkijos, Bulgarijos, Rumuni
jos ir kitu respublikų neprie
teliai?!

Dabar jau turėtų būti kiek
vienam aišku, kokios rūšies 
paukštis yra Ferenc Nagy, ku
rį Washingtono ponai padarė 
kankiniu ir taip šiltai tebe- 
globoja.

Taip, dajbar kiekvienas pa
dorus žmogus turėtų padėko
ti Vengrijos komunistams ir 
smulkiųjų savininkų partijos 
kairiesiems vadams už tai, 
kad jie laiku sučiupo konspi- 
ratorius ir pašalino pavojų 
Vengrijos respublikai.

Francijos konspiratorių-fa- 
šistų viršūnėse, kurias spėjo 
policija atidengti, yra kari
ninkų, yra grafų, yra ir kata
likų dvasiškių—vienas jų kun. 
Pierre Rault. •

Nėra tos fašistinės konspira- 
kurion neįstyrauktų ir 

katalikų dvasiškija. Taip bu- 
yo Lietuvoj, taip buvo Len
kijoj, taip buvo Ispanijoj, 
Vengrijoj, taip ir Franci j oje.

Jeigu Franci joje šis fašistų 
sąmokslas buvo laiku atideng
tas, tai, aišku, vyriausias 
nuopelnas už tai priklauso 
komunistams, kurių yra daug 
policijoje, armijoje ir valdiš
kose įstaigose.

Tačiau, nesant komunistų 
centrinėje valdžioje, kyla 
klausimas, ar socialistai su 
klerikalais tinkamai apvalys 
visą kraštą nuo konspiratonų; 
ar turės jie drąsos juos suran
kioti, nubausti, suvaldyti?

Mums atrodo, jog nuo dabar 
Francijos liaudis griežčiau 
'reikalaus, kad centrinėn val
džion būtų įleisti komunistai 
ir kad jiems būtų , paskirtos 
tokios vietos, iš kurių jie galė
tų ‘ pasekmingai užtikrinti 
respublikai gyvavimą.

Kas yra Francijqje, to gali
ma laukti ir Italijoj. Ten 
Mussolinio “siratos” taipgi ne
snaudžia.

Katalikų dvasiškija Italijoje 
tvirtesnė, kaip Francijoįe, na, 
o aukštoji katalikų dvasiškija 
ėjo ir tebeina išvien su reak
cininkais ir fašistais.

Laimė tik tame, kad Italijo
je kol kas komunistai su soci
alistais veikia išvien. Jei 
Francijoje taip būtų — reikš
tų didelį laimėjimą progresui.

Rytoj liepos 4 diena.
Tai diena, kurią prieš 171- 

nerius metus buvo paskelbta 
mūsų krašto nepriklausomy
bės dekjaracija.

’ Minėdami šią istorinę dieną, 
Amerikos darbo žmonės pri
valo žinoti, kad ir šiame 
krašte monopolistinio kapita
lo agentai, ekonominiai roja
listai siekiasi užduoti skaudų 
liaudies laisvei smūgį.

Jie nori pasmaugti Ameri
kos respubliką panašiai, kaip 
francūzų tautos neprieteliai!..

Beje, liepos 4-tąją Brook
lyn® (Maspethe) ir Maynar 
de, Mass., Įvyks didieji mūsų 
dienraščio piknikai.
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Republikonai Siūlo 
Tik 60 Centų Kaip 
Būtinąją Algą

Washington. — Kongre
so darbinio komiteto pir
mininkas, republik. Sam. 
McConnell pasiūlė iki 60 
centų pakelti būtinąją dar
bininkui algą per valandą. 
Iki šiol įstatymas nusako 
40 centų kaip būtinąją al
gą. Republikonai nori pasi
gerinti darbininkams po to
kių žalingų įstatymų per- 
varymo, kaip Tafto-Hart- 
ley’o bilius ir leidimas pa
kelti rendas 15 nuošimčių. 
Todėl jie siūlo šiek tiek pa
didinti būtinąją algą. Pa
žangesnieji demokratai rei
kalavo tuojau davaryti bū
tinąją algą iki 65 centų, o 
po dviejų metų iki 75 cen-’ 
tu valandai, v

GRAIKU TARYBA 
ŠAUKIA TRUMANA 
STABDYT ŽUDYNĖS

New York. — Graikų- 
Amerikiečių Taryba ir 25 
kitos organizacijos išvien 
atsišaukė į prez. Trumaną, 
kad sustabdytų Graikijos 
monarchistų valdžią, kuri 
nusmerkė .sušaudyt dar 1,- 
300 graikii demokratų. Tų 
organizacijų r e z oliucija 
primena, kad monarchistai 
nužudė dr. E. lonnidesą ir 
du kitus demokratus už 
tai, kad jie liudijo tyrinė
jančiai Jungt. Tautų komi
sijai.

Dar 255 Miliūnai Dolerių 
Karinėms Laivyno Bazėms 
Ir Kitiems Pastatams

Washington. — Kongres- 
manų komitetas užgyrė bi- 
lių, kuisis reikalauja 255 
milionų dolerių naujoms 
karo laivyno bazėms ir ki
tiems pastatams per metus. 
Tokios bazės bus statomos 
Guam saloje, Perlų Uoste, 
Hawaii, ir kitur. Point Mu
gu ir Los Angeles srity j, 
Californijoj,* bus įtaisytos 
didžiulės stotys rakieti- 
niams ir radijo vairuoja
miems lėktuvams išbandyti. 
Tik šios dvi stotys lėšuos 
51 milioną dolerių. Trentop 
ne, N. J., bus įrengta labo
ratorija karinių laivų inži- 
nams gerinti. Ši laboratori
ja lėšuos $16,500,000.

St. Louis Potvinis Padarė 
$12,000,000 Nuostolių

St. Louis, Mo. — Vien 
šiame mieste ir apylinkėje 
Mississippi upės potvinis 
padarė 12 milionų dolerių 
nuostolių. Upės vanduo pa
kilo daugiau kaip .40 pėdų 
virš vidutinio lygio. Potvi
nis praardė dar keturias 
krantines užtvankas Mis
souri ir Illinois > valstijose. 
Nuo tvaniškų- liūčių išplū- 
dęs vanduo išvijo 27,000 
žmonių iš namų Nebras- 
koj, lowoj, Missouri ir II- 
linojuje.

(Pranešama, kad Missi
ssippi ir Missouri upės jau 
pradeda atslūgti.)

Generolas de Gaulle {veltas į Fašistinį 
Suokalbį Nuverst Francijos Respubliką

MARSHALLAS PYKSTA UŽ 
DOLERIU IMPERIALIZMO 
PRIMETIMĄ AMERIKAI

Washington.— Amerikos 
valstybės sekretorius Mar- 
shallas bažijosi, kad ši šalis 
neturi jokių imperialistinių 
tikslų. Jis rūsčiai smerkė 
tuos, kurie prikiša Ameri
kai dolerinį imperializmą. 
Smerkimas buvo taikomas 
Sovietams. Marshallas sa
kė. kad Amerika be jokių 
politinių sumetimų suteikė 
Europai net 79 bilionus do
lerių atsigriebimui po ka
ro. •

(New Yorko Daily Wor
ker dėl to daro pastabą: 
Marshallas neminėjo, kad 
Amerika dabar davė 130,- 
000,000 kulkų Chinijos val
dovui Chiang Kai-shėkui; 
kad Amerikos karininkai, 
tvarko Irano armiją, ' kad 
ši šalis šimtais milionų do
lerių remia Graikijos ir 
Turkijos valdžias ir jog A-' 
merika davė paskolas Ita
lijai ir Francijai su tokia 
sąlyga, kad komunistai bū-' 
tų pašalinti iš tų kraštų 
valdžių.)

Nauji Pennsylvanijos 
Ir Michigano {statai 
Prieš Streikus

Republikonas Pennsylva
nijos gubernatorius James 
H. Duff pasirašj valstijos 
seimelio priimtą bilių, ku
ris uždraudžia streikuot to
kiose pramonėse, kaip elek
tros, geso ir vandens. Re
publikonas Michigano gu
bernatorius Kim Sigler 
taipgi savo parašu užgyrė 
valstijos seimelio nutarimą 
prieš streikus tose pramo
nėse. Šie valstijų įstatymai 
įveda verstiną darbininkų 
taikymą su samdytojais, 
kuomet kyla streiko klausi
mas minimose pramonėse. 
Michigano įstatymas, be to, 
uždraudžia vienai unijai 
streikuot prieš kitą. Baus
mė už Penn. įstatymo per
žengimą — 6 mėnesiai ka
lėjimo ir $2,500.

Mirė Pranas Bajoras, 
Tėvynės Redaktorius

Trečiadienį, liepos men. 
2 d. 6 v. ryto Kew Gardens 
ligoninėje, Queense, New 
Yorke, mirė SLA organo 
Tėvynės redaktorius Pra
nas Bajoras.

Jis susirgo, sakoma, kaž 
kokia vidurių liga ir ligo
ninėn buvo nugabentas pir
madienį; ten staigiai mirė.

PATARIA UNIJOMS VENGT TAFTO ĮSTATYMO KILPŲ
Washington. — Darbo 

Federacijos vadovybė. įspė
jo savo unijas, kad vengtų 
pasirašyti tokias sutartis 
su samdytojais, kurios sa
ko, kad darbininkai “ne
streikuos.” Federacija nu

Suimtas gen. de Gaulle’o 
Šulas; Kapitalistai Davė 
Fašistam Milionus Dolerių

Paryžius. — Francijos 
vyriausybė suėmė pulkinin
ką Gilbertą Renaudą, ku
ris buvo artimas generolo 
Charles de Gaulle’o padėjė
jas karo metu.

Pulk. Renaud veikliai 
dalyvavo juodųjų makių- 
fašistų sąmoksle nuverst 
Francijos respubliką ir į- 
vest fašistinę diktatūrą.
Suokalbininkų Programa

Fašistai pasigamino to
kią savo “naujos valdžios” 
programą:

Uždaryt visas darbo uni
jas ir panaikint Komunistų 
Partiją; mirčia baust visus 
streikierius; tiktai katali
kams ir protestantams pri
pažint religijos laisvę; už
giri Truman o mokymą 
prieš bolševizmą, ir tt.
Darbavosi del de Gaulle

Fašistinio suokalbio va
dai darbavosi,.kad pastaty
tų generolų de Gaulle vy
riausiu Francijos vadu- 
“fiureriu”, kaip liudija 
žmonės, kurie turėjo arti
mus ryšius su jais.

Francūzų užimtame Vo

Jugoslavijos Atstovas Smerkia 
Jungtinių Tautų Komisijų už 
Tarnavimų Graikijos Fašistam

Lake Success, N. Y. — 
Jugoslavijos atstovas, dr. 
Joza Vilfan protestavo 
prieš neteisingą raportą, 
kurį davė Jungtinių Tautų 
komisija, tyrinėjusi Balka
nus. Kalbėdamas Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje, 
Vilfan tvirtino, kad komisi
jos dauguma vienpusiškai 
remia Graikijos monarchis
tų terorą ir užgiria jų me
lus. Jis užginčijo komisijos 
pasakojimą, kad Jugoslavi
ja lavinus ir ginklavus grai
kų partizanus kovai prieš 
Graikijos monarchistus. 
Antra vertus, dr. Vilfan į- 
tarė, kad Amerikos valdžia 
remia fašistinius Graikijos 
teroristus prieš demokrati
jos partizanus.

Vilfan sakė, visas kaltini
mas prieš jugoslavus, neva 
kaip graikų partizanų gin- 
kluotojus, yra sudarytas iš 
to, kad vienas jugoslavas 
davė vienam graikui šau
tuvą nuo vilkų apsiginti ke
lionėje.

Graikų monarchistai 79 
kartus Veržėsi per sieną ir 
puolė jugoslavus, kaip pri

rodo, kad jeigu bent keli 
darbininkai po tokios su
tarties sustreikuotų, net be 
unijos leidimo, pagal Tafto- 
Hartley’o įstatymą, galėtų 
patraukt visą uniją teis
man ir reikalaut atlyginimo 

*

kietijos ruožte tapo suim
tas lakūnų korpuso kapito
nas, kuris traukė lakūnus į 
fašistų pusę prieš respubli
ką.

Pulkininkas Renaud buvo 
de Gaulle’o partijos orga
nizuoto,jas.

Valdžia kvočia ir genero
lą Jacques Bridoux, kuris 
tarnavo buvusiai fašistinei 
Petaino Vichy valdžiai, 
kaip oro ministras. Ge
nerolas Bridoux nese
niai su savo sėbrų pagalba 
paspruko iš kalėjimo.

Vyriausybė susekė 2 mi
lionus ir 604 tūkstančius 
dolerių pinigų, kuriuos ban
kininkai ir fabrikantai su
dėjo fašistiniam sąmokslui 
dėl respublikos nuvertimo.

Gen. de Gaulle 1933 iki 
193i9 metų buvo susijęs su 
Action Francaise organiza
cija, kurioje didelį vaidme
nį vaidino fašistai kagula- 
rai.
• Tarp areštuotų už dabar
tinį suokalbį yra ir Claude 
Chauvel, sūnus J e a n o 
Chauvel’io, užsieninės mini
sterijos generalio sekreto
riaus. , ' 

minė Vilfan. Bet komisija 
netyrinėjo nė vieno jugosla
vų skundo prieš tuos rube- 
žiaus laužymus iš monar
chistų pusės. Monarchistai 
įtarė, kad jugoslavai, gir
di, 57 sykius siuntę ginkluo
tus. partizanus per sieną į 
Graikiją. Ir komisija tyrė 
keturis tokius monarchistų 
skundus.

Graikų monarchistų val
džia statė melagingus liu
dytojus prieš jugoslavus, 
kaip sakė Jugoslavijos at
stovas Vilfan. Monarchistai 
buvo padiktavę tiem liudy
tojam, ką jie turi sakyti 
Jungt. Tautų komisijai.

LAISVE ŠĮ PENKTA
DIENĮ NEIŠEINA, nes tai 
yra Amerikos Nepriklauso
mybės šventė — Fourth of 
July.

New York. — Tikras 
šveicariškas sūris pardavi
nėjamas po $1.15 svarui.

Chicagos Prekybos-Pra- 
monės Taryba reikalauja 
vėl racionuot maistą.

už sutarties sulaužymą. 
Federacija įspėja unijas ir 
prieš kitas to įstatymo kil
pas. Pranešama, kad Mai- 
nierių Unijos vadai, todėl, 
reikalaus sutarties, kuri sa
kytų, “angliakasiai dirbs,

MOLOTOVAS ATMETĘS IR 
FRANCŪZŲ PASIŪLYMĄ 
DEL MARSHALLO PLANO

Paryžius, liep. 2. — Pra
nešama, kad'užsieninis So
vietų ministras Molotovas 
atmetė ir Francijos užsie
nio reikalų ministro Bi- 
daulto pasiūlymą Europos 
ūkiui gaivinti pagal Ame
rikos. valstybės sekreto
riaus Maųshallo planą. .

Molotovas sakė, jog Mar
shallas kišasi į europinių 
kraštų nepriklausomybę, 
kuomet jis perša sužiūrėti 
įvairių šalių gamtinius tur
tus, maistą, fabrikų našu
mą ir t.t. ir apvienyti visų 
tų šalių ūkį.

Bidault siūlė komisiją su
derint tų šalių reikalams ir 
tvirtino, kad komisija ne
kliudys jų nepriklausomy
bės. Molotovas pakartojo, 
kad Marshallo planas ne
aiškus ir kad jis neužtikri
na jokios amerikinės para
mos tiem kraštam, kurie 
nori nepriklausomai savo 
ūkį gerinti.

Indonezai Nesusitaria; 
Rolandai Rengiasi z 
Juos Vėl Pulti /

Batavia, Java. — Vadai 
keturių didžiųjų Indonezi
jos partijų pranešė savo 
prezidentui Soekarno’ui, 
kad jie negali susitarti, ką 
skirti naujuoju premjeru. 
Tos partijos yra mahome
tonų, tautininkų, socialistų 
ir darbininkų. Buvęs prem
jeras Sutan Sjahrir per
daug pataikavo Holandijai; 
todėl pavarytas.

Amerikos valstybės de- 
partmentas pirm , keleto 
dienų ragino indonezus 
klausyti Holandijos, iki 
Holandija pripažins Indo
neziją kaip “laisvą” res
publiką, tačiau, holandų im
perijos rėmuose^ Holandai 
tuo tarpu mbbilizuojasi 
naujiem karo veiksmam 
prieš neklusnius Indonezi
jos patri jotus.

įsisiūbuoja Rendų 
Kėlimas Įnamiams

Washington. — Kai. tik 
Trumanas pasirašė naują 
rendų bilių, viešbučių savi
ninkai New Yorke pakėlė 
kambarių kainas iki 50 nuo
šimčių. Philadelphijoj vieš
bučių rendos pabrangintos 
net iki 300 nuošimčių. Na
mų savininkai pradeda vi
sur spirti įnamius pasira
šyt sutartį dėl rendų pakė
limo 15 nuoš.

kol norės ir galės.” Taip 
būtų apeitas įstatymo pos
mas prieš sulaužymą pasi
žadėjimo nestreikuoti.

ORAS.—Būsią šilta.

) Hartley Reikalauja 
Indžionkšino prieš 
Mainieriu Streiką

Washington. — Republi
konas kongresmanas Fred 
Hartley ragino prez. Tru
maną tuojau sudaryti tyri
nėjimų komisiją dėl grę
siančio minkštosios anglies 
mainieriu streiko. Hartley, 
prieš- darbininkiško biliaus 
autorius sykiu su Taftų, 
reikalavo, kad prezidentas 
negaišuodamas pasiruoštų 
išimti teismo drausmę-in- 
džionkšina prieš tą streiką. 
Tokiu indžionkšinu galima 
būtų streiką stabdyti bei 
laužyti per 80 dienų.

Tie mainieriai baigs ap
mokamas savo atostogas 
liep. 7 d. ir kažin ar grįš 
dirbti liepos 8.

"GRINAI ATSIMINS ’ 
NUŠAUTUS KULKOM 
IŠ AMERIKOS”

San Francisco. — Chinų 
komunistų radijas karčiai 
smelkė Amerikos valdžią, 
kad %.nai paskutiniu laiku 
beveik dovanai pardavė dar 
130 milionų kulkų Chiang 
Kai-shekui, fašistin. Chini- 
jos . diktatoriui. “Sūnūs, 
dukterys ir draugai nušaus 
tųjų chinų niekuomet ne«r 
užmirš, kad Chiang Kai- 
shekas nužudė juos ameri
kinėmis kulkomis,” sake 
Chinijos komunistų radijas.

Naciai Plėšė Negimusius 
Kūdikius iš Kitataučių 
Moterų, Romijo ir Lt.

Nūrnberg, Vokietija. — 
Amerikonų teismas įkaiti
no 13 rinktinės nacių gvar
dijos oficierių ir vieną bu
vusį vokiečių valdininką už 
tai, kad jie naikino sveti
mas tautybes. Naciai, pagal 
jų įsakymus, žudė kitatau
čių kūdikius; romijo sve
timtaučius bei kitais būdais 
darė juos beveisliais; plėšė 
kūdikių užmazgus iš nėščių 
moterų; baustinai uždrau
dė kitataučiams lytinius 
susinešimus; o gražiausius 
svetimtaučių kūdikius gro
bė ir vokietino. Tarp įkai
tintųjų yra generolai Ul
rich Greifelt, Werner 
Lornz ir kt.

Dėl 20 Milionų Prarandame 
400 Milionų, Sako Trumanas

Washington. — Prezid. 
Trumanas, išmetinėdamas 
republikonams, pasirašė 
kongreso tarimą, skiriantį 
$3,240,000,000 iždo ir pašto 
departmentams. Renubliko- 
nai numušė 20 milionų do
lerių nuo prezidento reika
laujamos sumos. Todėl tu
rės būti paleista iki 5,000 
valdininkų, išlavintų tak
sams išrinkti, ir negalima 
bus prispirt prie sienos 
žmonių, kurie kalti vąl- 
džiai 400 milionų taksų,, sa
kė Trumanas. Nuo taksų 
išsisukinėjančių asmenų y- 
ra 30,000. -
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Liepos Ketvirtoji
Liepos Ketvirtoji yra nacionalinė Amerikos žmonių 

šventė. Tai diena, kurioje lygiai prieš 171 metus buvo 
paskelbta Amerikos Nepriklausomybės Deklaracija. De
klaracija parašė didysis demokratas Thomas Jefferson, 
o priėmė trylikos kolonijų kongresas. Tai buvo ameri
kiečių žygis, kuris supurtė visą senąjį pasaulį. Amerikos 
Revoliucijos 'šūkiai pasiekė Europą ir visur Europos 
žmonės juos nuoširdžiai sveikino.

Nepriklausomybės Deklaracijoje išdėstyti principai 
ir šiandien tebešildo širdį žmonėms, kurie tebekenčia sa
vųjų ir svetimųjų išnaudotojų jungą. Jais paremta šios 
šalies nepriklausomybė ir josios žmonių laisvės. Tuos 
principus pravartu kiekvienam amerikiečiui atminti ir 
įsisąmoninti.

Nepriklausomybes Deklaracijoje pasakyta:
“Mes laikome sekančias tiesas pačias savaime aiškio

mis, būtent: kad visi žmonės yra sutverti lygūs; kad 
jiems jų Kūrėjas davę tam tikras neatimamas teises; 
kad tarp tų teisių yra gyvybė, laisvė ir siekimas laimės; 
kad toms teisėms apsaugoti tarp žmonių steigiamos val
džios, kurios savo teisingą galią įgauna nuo sutikimo 
valdomųjų; kad kur tiktai bet kokia valdžios forma pra
deda tuos tikslus griauti, žmonės turi teisę pakeisti ar
ba pašalinti ją ir įsteigti naują valdžią, paremiant jos 
pamatus tokiais principais ir suorganizuojant jos jėgas 
tokioje formoje, kuri atrodo jiems geriausia pasiekti 
saugumo ir laimės...”

Ypač šiandien, kąi visur įsidrąsinusiai kelia galvą 
reakcinės jėgos, brangūs yra šie Nepriklausomybės De
klaracijos paskelbtieji principai.Tais principais paremtos 
demokratinės Amerikos žmonių laisvės yra atsidūrusios 
pavojuje. Joms didžiausį smūgį šiomis dienomis sudavė 
republikonų ir reakcinių demokratų koalicija Kongre
se, išleisdama priešunijinį TaftrHartley vergovės įsta
tymą. Yra pasimota nušluoti visus Amerikos žmonių lai
mėjimus, pasiektus paskutiniais keliolika metų— velio
nio Roosevelto prezidentavimo, laikais.

Svarbu, l$ad šiemet Ketvirtoji Liepos virstų Ameri
kos žmonių demonstracija ir pasižadėjimu nesitraukti 
prieš reakcijos suokalbį, prieš monopolistinio kapitalo 
kėsinimąsi sunaikinti Nepriklausomybės Deklaracija ir 
Konstitucija patikrintas laisves.

Prieš šimtą septyniasdešimt vienerius metus ameri
kiečiai buvo pačiose pirmosiose pasaulio žmonijos kovo
se už laisvę ir naują gyvenimą. Tai buvo garbingas jų 
vaidmuo. Tuomi tik gali didžiuotis kiekvienas nuoširdus, 
patriotingas amerikietis.

Tos kovingos tradicijos uždeda ant šių dienų ameri
kiečių atsakomybę nebūti paskutiniais šių dienų žmoni
jos kovose prieš priespaudą ir išnaudojimą.

“Jungtinių Valstijų Priešas”
Savaitraštis New Masses iškelia tą negražų mūsų 

valstybės departmento žygį, kurį jis atliko link žymaus 
Meksikos piešėjo-tapytojo, Xavier Guerrero.

Xavieras Guerrero—vienas žymiausiųjų Meksikos pie
šė jų-tapyto jų. Tai vyras, kuris savo darbais lyginasi to
kiems dailininkams, kaip Orozco, Rivera ir Siqueros.

Na, Guerrero buvo pakviestas atvykti į New Yorką už
baigti savo kai kuriuos kūrinius, kurtus 1946 m. Daili
ninkas prašė pas valstybės departmentą paso; valstybės 
departmentas atsisakė jam pasą išduoti dėl to, būk Guer
rero esąs Jungtinių Valstijų priešas!

O kodėl jis priešas? Todėl, kad jis griežtas anti-fašis- 
tas.

Kada šitaip elgiamasi su meksikiečiais artistais, dide
lio masto artistais, tai galima įsivaizduoti, kokį toks žy
gis įspūdį sudaro Meksikos liaudyje!

Mes kalbame apie “gerakaimynystę su lotynų tauto
mis”, bet tą “gerakūiminystę” matome tik tuomet, kai 
eina kalba apie priėmimą pas mus kokio nors lotynų 
krašto liaudies priešo!

Mainos ir Mainieriai
1946 metų gegužės 21 d. vyriausybė buvo paėmus vi

sas kasyklas savo kontrolėn. Toji kontrolė, žinoma, buvo 
tiktai tam, kad neleisti mainieriams streikuoti. Nuo tos 
kontrolės kasyklų savininkai nė kiek nenukentėjo, nes 
Vyriausybė buvo jiems užtikrinus tokius pat pelnus, ko
kius jie turėjo pirmiau. *

Dabar toji kontrolė pasibaigia, tai yra, kasyklos vėl 
pereina j savininkų rankas. Tuojau klausimas iškyla, o 
kaip bus su kontraktu? Derybos tarpe savininkų ir mai- 
nierių unijos dar neprivedė prie susitarimo. Dabar mai
nieriai turi dešimties dienų atostogas. Bet ką jie darys, 
kai atostogos pasibaigs?

Senas mainierių paprotys yra: nedirbsime be kontrak
to. Todėl spėjama, kad ir dabar, jeigu greitai nebus su
sitarta su savininkais ir kontraktas nebus pasirašyta, 

' mainieriai negrįš į darbą. .

Istorija mums nurodo, 
kad tautų tarpe ėjo ir eina 
kovos už tvirtumą ir galin
gumą.

Nei viena tauta nenori 
būti maža, silpna. Bet to
kių yra daugiausia. Tūlos 
iš jų savo gyvenime buvo 
galingos, o dabar yra ma
žos, silpnos.

Romos imperija buvo ga
linga. Bet ją suėdė, taip sa
kant, vidurių vėžys: maža 
dalis turtingų darėsi tur
tingesniais, o didelė didžiu
ma gyventojų vis darėsi 
biednesniąis. Mūs šalies 
jaunuoliai mokyklose yra 
skaitę apie Romos imperiją.

Tokiai padėčiai esant ša
ly, susikirtus su priešu, im
perijos arba tautos liki
mas eina blogyn, silpnyn 
arba ji būna įveikta ir tam
pa silpnesne tauta.

Galinga tauta bando savę 
apsisaugot nuo kitų tautų, 
kurios daro sutartis tarpe 
savęs, kad atsilaikius prieš 
galingesnę ar galingą tau
tą.

Romos imperijai griuvus, 
vėliaus atsirado kita galin
ga imperija — Turkų-Otto 
imperija. Ji pusėtinai ilgai 
laikėsi. Vakarų Europos 
valdžioms, o ypatingai stam
biems biznieriams nebuvo 
galima dasigauti į Indiją. 
Tokia padėtis privertė ieš
kot išeities būdų, kaip pa
siekt Indiją kitu keliu* Be
ieškant kitų kelių į Indiją, 
buvo atrasta Amerika. Čia 
tai jau visai naujas pasau
lis. Vakarų Europos žmo
nės pradėjo vykti į Ameri
ką.

Ispanija • atsistojo visų 
kitų vakarų Europos val
džių priešaky. Ji su pagalba 
Romos katalikų bažnyčios 
liko stipri imperija.

Vėliaus Anglija smar
kiausiai pastojo kelią Ispa
nijai.

Amerikos kontinente ėjo 
Europos tautų kovos. Ispa
nijos, Francūzijos ir Angli
jos dažniausia įvykdavo- 
susikirtimų, žinoma, pa
naudojant tuoni laiku ir 
Amerikos kontinento gy
ventojus - indijonus.

Kurios tautos vidaus 
politinė ir ekonominė padė

Virginia Bonfiglio ir Rosalie Anzalone, New Or
leans CIO Tarybos gražuolės, važinėja po miestą aiš
kinti žmonėms Taft-Hartley biliąus blogybes. Buvo pa
naudoti sunkvežimiai su garsiakalbiais, plakatai, ra
dio, darbininku spauda. Daugybės tūkstančiu laiškų, 
telegramų, peticijų suplaukė į Washington^. Milionai 
žmonių buvp nusistatę prieš tą bilių, bet kongresas ir 
senatas bilių priėmė. Tik 25 senatoriai ir 83 kongres- 
manai tepaisė žmonių valios, o 68 senatoriai ir 33Į 
kongresmanas balsavo prieš žmonės, už pančius darbo 
žmonėms.

anttlabos
legislatioi

Jeigu mainieriai atsisakytų dirbti be kontrakto, ką,da
rys vyriausybė? Ar vėl ji paims kasyklų kontrolę?

Taip pat kalbama apie pritaikymą mainieriams Taft- 
Hartley streiklaužiško įstatymo/ Kongreso reakcionie
riai, Taft, Hartley ir kiti, sako: Jeigu šio įstatymo neuž
teks streikui sulaužyti, Kongresas tuojau priims naują, 
dar aštresnį.

Kiek tie grūmojimai ir gąsdinimai paveiks mainierius, 
dabar dar sunku pasakyti. Pamatysime, kai pasibaigs 
dešimties dienų atostogos.

tis buvo geresnė, toji tauta 
turėjo geresnę progą kovas 
laimėti.

Vėliau Europoj buvo įsi
vyravę keletas imperijų: 
Austrijos, Vokietijos, carų 
Rusijos, na ir Francūzijos 
ir Anglijos. Kadangi' jų 
tarpe buvo pasiskirstymai, 
vienų prieš kitus suokal
biai, tai ten ir karų buvo 
daugiausiai. Nors Europos 
kontinento žmonės buvo 
krikščionys ir buvo moki
nami — penktas neuž
mušk, bet ten daugiausiai 
krikščionių kraujo pralieta.

Amerikos k o n t inento 
žmonės buvo nepatenkinti 
Anglijos valdžios patvarky
mais ir jie sukilo. Po sun
kios'kovos sukilėliai laimė
jo. Įsisteigus Jungt. Valsti
joms, jos augo ir bujojo. O 
Europos imperijos per ka
rus susinaikino.

Po antro pasaulinio karo 
mūsų šalis paliko viena iš 
galingiausių. . Antrą vietą 
užima Sovietų Sąjunga, ku
rios ekonominė sistema ne
patinka mūs šalies monopo
listinėms korporacijoms.

Kaip dabar yra, tai dvi 
skirtingos ekonominės sis
temos egzistuoja: koopera
tyve ir kapitalistinė.

Politiniai: Sovietų Res
publikos ir kapitalistinės 
respublikos.

Apie kapitalistines res
publikas spiečiasi tie ele
mentai, kurie išnaudojo sa
vo šalių liaudį dėl savo 
naudos.

Apie sovietines respubli
kas spiečiasi išnaudojami 
tų šalių žmępės, kurių im
perijos subyrėjo praeityj.

Dabar eina politinės ko
vos tarpe tų dviejų sistemų. 
Kapitalistinėsistemą, kaip 
kad toji sena' motina, bara, 
išmetinėja savo jaunai 
dukrai už jos naujas ma
das, naujus aprėdalus ir 
pasipuošimus abelnan O 
dukra nurodo, kad jau pra
ėjo tie laikai, kuriuose 
ma savo jaunystę leido. Da
bar nauja gadynė. Visi ša
lies žmonės nori tinkamiau 
gyventi, ne taip, kaip seno
vėj: keletas turčių turtus 
turėjo, o visi kiti žmonės 
jiems turėjo dirbti sau

nieko
Tai

neturint.
taip’ laikai pasikeitė.* * *

Amerikoj gyvenanti ar
mėnai septyniasdešimt pen
kiais nuošimčiais savo viso 
skaičiaus remia sovietinę 
Armėniją. Jie džiaugiasi, 
kad jų kultūra, jų gyveni
mas tik po sovietine val
džia pradėjo šviesesnį gy
venimą.

Man teko kalbėtis su tū
lu armėnų tautos farmacis- 
tu - drugštorninku. Jis man 
sakė, kad ir jis manąs grįž
ti į Armėniją, nors jis jau 
pabuvęs yra žmogus, vai
kus čia auginąs ir mokslą 
čia baigęs. Girdi, tik po so
vietine sistema mūs tauta 
neišnyks. Kitaip jos likimo 
dienos būtų suskaitytos. 
"Amerikos armėnų daug 
prisirengę vykti į sovietinę 
Armėniją. Jie apie tą daug 
kalba, rašo ir planus daro. 
Žinoma, tas nepatinka kele- 
tui turtingų armėnų, nepa- savo tautos priešus, atbė-
tinka ir Jungt. Valstijų po
litikieriams. Jie bando visa 
kaip sumažinti jų, armėnų 
tautos žmonių, planus. Ban
do ką nors kitą pateikti, 
kad tik tą jų geismą, sąjūdį 
kaip nors sutrukdžius.
. Dabar, rodosi, jau sura
do būdą savo tikslui.

Tūlas armėnas, milijonie
rius, gyvenantis Californi- 
joj, turi liguistą sūnų. Visi 
medicinos gydytojai, kurie 
prie jo buvo šaukti, pareiš
kė, kad jis nepagydomas. 
Tai tas milijonierius parsi
traukė dvidešimt metų vai
kėzą, taipgi armėnų tautos, 
iš Irano, kuris būk tai gydo 
stebuklingai. Tas dar būtų 
niekis, jei to vaikėzo taip 
nepopuliarizuotų mūsų 
spauda ir judžiai. Ot, tas ir 
yra svarbu. Dabar, kur tik 
žinių filmos tą vaikėzą ro
do, armėnai eina žiūrėt. Jų 
mintys jau nukreiptos, nors 
tuom laikinai, nuo jų veik
los savo tautai.

Dar to neužtenka. Kalba
ma, kad jį čionai įleidę še
šiems mėnesiams pabūti. 
Bet, girdi, jis manąs būti 
metus ar daugiau.

Kodėl jį neužregistruoti 
kaipo svetimos šalies agen-

Kaip *tu jį registruosi 
(Tąsa 5-tam puslp.)

DARBININKŲ SVEIKATA
DAKTARAS JONAS 
KAŠKIAUČIUS SAKO:

Kraujui reikia proteinų. 
Kraujas — visų svarbiau
sias gyvybės išnešiotojas 
po visą žmogaus organiz
mą. Kraujas privMo turėti 
įvairiausių dėsnių, kokių tik 
reikia kūno audiniams. Ir 
tų reikalingųjų dėsnių mes 
paprastai gauname su ge
rai balansuotų maistu. Tok
sai maistas privalo . turėt 
geroj proporcijoj proteinų, 
skrobylų bei saldimų, rieba
lų, vitaminų, mineralų ir 
skysčių.

Geram kraujo sąstatui 
ląbai reikia proteinų, t. y.., 
baltimų arba tirštųjų ir 
maistingųjų valgio dalių.

Daug kas mano, kad 
kraujui labiausiai reikalin
ga geležis. Tai, žinoma, tie
sa. Bet ir turtingas geležim 
maistas ir tam tyčia gele
žies prepąratai bei geležinė 
druska ne ką/ten labai su
stiprins. kraują, jeigu jam 
trūksta proteinų.

Jei tolydžio per
dažai valgai proteinų, tai 
tau pasidaro silpnas krau
jas — skystas kraujas. At
rodai tada išblyškęs, silp
nas, nervingas, nuolat nu
vargęs. Ir tau patinsta ko
jos, išsivysto vandenligė.

Europoj ir kitur dabar, 
dėl visuotino maisto trūku-

Prašo Padėti Pietų Amerikos Lietuviams
Broliai ir Sesės Šiaurame- 
rikiečiai Lietuviai!

Toli į Pietus, anapus pu
siaujo, kur yra nepereina
mos džiunglės, kur žiaurus, 
šaltų kraštų žmogui, tropi
kų klimatas, t. y. toj gar
sioj Pietų Amerikoj, kaip 
jau žinote, gyvena tūkstan
čiai mūsų brolių ir sesių. 
Vargsta jie ten, pelnydami 
sau kasdieninę duoną, ko
voja, dėdami visas pastan
gas, kovoja už geresnę 
būklę, taip kaip ir mes čia 
šioje šalyje pirmomis imi
gracijos dienomis. Buriasi 
į organizacijas, kad būti 
vieningais — ne palaidais. 
Stengiasi leisti laikraščius, 
kad šviestis, kad pažinti 
gyvenimą ir žmones. Ypa
tingai daug triūso deda 
Pietų Amerikos lietuviai 
kovoje prieš visokiausius 

tiek, ir taip į- 
jėgomis, kad 

ištikimais lietu- 
vaikais ir savo 

tautos

gančius į ten iš Vokietijos 
smetonpalaikius “tremti
nius.”

Niekuomet taip, kaip 
šiais paskutiniais metais, 
Pietų Amerikos lietuviai 
turi veikti 
temptomis 
išsilaikyti 
vių tautos 
idėjoms. Lietuvių 
priešų frontas kiekvieną 
dieną stiprėja, dėka atvi
roms durims į Pietų Ame
riką visokiems svieto per
ėjūnams, kartu Vokietijoje 
esantiems Lietuvos “pabė
gėliams”. Vos jie spėja į- 
kelti kojas į Pietų Ameriką, 
jie giriasi, kad atvažiavę 
užmušti po vieną bolševiką 
ir žydą. . Terlioja jie tau
riausioj formoj Tarybų 
Lietuvą. Tarybinės Lietu
vos žmonių pasirinktą san
tvarką keikia visokiausiais 
žodžiais. Jie ruošiasi, pa
dedant vietiniam fašisti
niam elementui, pradėti te
rorizuoti Pietų Amerikos 
pažangius lietuvius “mo
dernišku” nacistiniu būdu, 
taip, kaip jie išmoko pas 
vokiečių nacius, tarnauda
mi jiems.

Tačiau įtempti jėgas pa
žangiečiams . Pietų Ameri
kos lietuviams prieš tuos 
begėdžius ir be širdžius 

mo, yra milionai maža- 
kraujingų žmonių. Yra to
kių daugybė ir mūsų šaly 
Amerikoj.

Proteinai yra pati pama
tinė kūno audiniams augin
ti medžiaga. Proteinų turi 
kiaušiniai, pienas, sūris, 
varškė, liesa mėsa, žuvis, 
riešutai, žirniai, pupos, vi- 
kai, lęšiai.

Pati esmingoji raudonojo 
kraujo skritulėlių medžia
ga — hemoglobinas, susida
ro iš proteinų. Jeigu per il
gą laiką trūksta maistui 
proteinų, tai sau reikia
mųjų proteinų kraujo he
moglobinas gauna iš paties 
kūno audinių. Nuo to kūno 
audiniai pasidaro liaunu- 
čiai, silpni, gležni, ir jie 
paeina kraujo skysčiais, pa
brinksta. Tai ir yra van
denligė, edema. Ir jos kitaip 
ųepagydysi, kaip tik valgy
damas daugiau tiršto mais
tingo valgio, daugiau pro
teinų. Tada visas kūnas pa
sidaro brandesnis ir sta- 
mantesnis ir kraujas gai
vesnis ir tirštesnis.

Gera .proteinų proporcija 
maiste būtinaį reikalinga ir 
senam ir jaunam, ir svei
kam ir ligotam, Turtingas, 
proteinais maistas ilgiau 
palaiko žmogų jauną ir vik
rų, atitolina senatvę.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Litlj. Daily), Ketvirt.,

Smetonos liekanas lietuvių 
tautoje, — ne taip lengva.

Pietų Amerikos valdžios 
parsidavę atvirais stam
baus kapitalo agentais, pu
čia vienon dūdon, kartu su 
Mussolinio ir Goebbelso? 
hitlerinės filosofijos — kor- 
poratyvizmo pase kėjais. ,» 
Sėdintieji valdžiose (Ar
gentinoj, Brazilijoj ir kt) 
diktatoriai, apsistatę pul
kais dresiruotų Lotynų A- 
merikos smogikų kiekvieną 
ten pas jus pažangių žmo
nių krustelėjimą rauna iš 
pat šaknų visokiausiais de
kretais ir “demokratiško
mis” konstitucijomis.

Brazilijoj uždrausta jau 
senai, tiek vietiniams, tiek 
svetimtaučiams, kartu ir 
lietuviams — organizuotis 
į pažangias organizacijas. 
Apie laikraščio leidimą te
nykščiams pažangiesiems 
lietuviams net draudžiama 
ir galvoti. Tačiau Sao Pau
lo lietuvių sufašistėjusių 
klerikalų Šv. Juozapo para
pija apie laikraščio leidimą 
galvoja ir dėka vietiniam 
arkivyskupui, karts nuo 
karto išleidžia kokį nebūt 
šlamštuką apgynimui pabė
gėlių atbėgančių į Sao Pau
lo iš Vokietijos. — Argen-t 
tinos lietuviai leidžia puikų 
dvisavaitraštį Vienybę. Ta
čiau, šiomis dienomis už
draudė Argentinos lietu
viams daryti viešus paren
gimus, kurių gautu pelnu 
laikraštis vis labiau ir la
biau klestėjo. Kaip dabar 
argentiniečiai išgalės leisti 
savo laikraštį — sunku pa
sakyti, kuomet viskas kas 
reikalinga laikraščiui rei
kia pirkti juodoj rinkoj. — 
Urugvajiečiams irgi nelen- 
gviau, esant mažytei kolo
nijai. Jie irgi leidžja laik
raštį “Darbas”, kovodami* 
taip pat už geresnį rytojų.

Be to, reikia dar pasako
tų kad Pietų Amerikos lie
tuviai prisidėjo milžiniško
mis sumomis remdami karo 
nuteriotą Tarybų Lietuvą, 
nors ir savo uždarbiais ne
gali girtis. Esame tikri, kad 
jie ir dabar ištesės atremti 
savo priešus. Mes, žemiau, 
pasirašę, žinodami kiek 
Pietų Amerikos lietuviams 
reikia ištvermės toje sun
kioje būklėje bei kovoje Už 
savo teises bei egzistenci
ją, atsišaukiam į jus, šiaur- 
amerikiečius, kad ištieštu- 
mėt pagalbos ranką tenyk
ščiams mūsų broliams ir se
serims vienu kitu centu, jų 
pažangiosios spaudos išlai
kymui.

Aukotojų pavardės ' bus 
skelbiamos čia, mūsų laik
raščiuose Vilny ir Laįąvėj; 
taip pat Pietų Ąmerįkos 
lietuvių laikraščiuose: Ar
gentinos Vienybėj ir Urug
vajaus Darbe.

Esame įsitikinę ir tikri, 
kad atsiliepsite į šį mūsų 
atsišaukimą ir ištiesite bro
lišką pagalbos ranką Pietų 
Amerikos lietuviams, kaip 
pažangiam lietuviui pride
ra.

Visais reikalais kreiptis 
•bei aukas ’ siųsti:

V. Venckūpaitė, 487 Lo
rimer St., Brooklyn 6, N. Y.
.Pietų Amerikos Lietuvių 

Pažangios Spaudos Rėmi
mui Komitetas: »

Pirm. V. Venckūnas, 
Sekr. V. Venckųnaitė, 
Ižd. H. Feiferienė, 
Ekspeditorė N. Nagutis. 
Nariai: v \

R. Feiferis, 
. J. Jakubka,

A. Nevinskas, .
O. Venckūnienė, 
J. Mankauskas, 
D. Mankauski
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English Section CHICAGOS ŽINIOS Detroito Žinios

B'lieve Me
By FRANK STULGIS

NOTE: While Frank Stulgis is out with his golf sticks prac- 
ticing-up for the Eastern Golf Tournament, we turn this column 
over to another well-knotvn comcntator on the Lithuanian 
American scene who has a few words to say about an issue that 
is currently under discussion.

LDS

To Those Who Pronounce “Menas 
With Bated Breath

Entitled “Jauni-

va- 
bet

pa-

and1 the

force
The

on another organiza-

issues underlying the 
are more fundamental

a movie ? 
amusing 

or three 
attempt

spectacle 
organ iza- 
to hold

splendor and magnitude of 
the movement? Imagine if 
you can the astonishment that 
must strike a stranger when 
he first beholds this head
quarters. Do you wonder why 
son and daughter would ra
ther go to 

It is an 
when two 
tions will
meetings or rehearsals simult
aneously in Laisve’s one petite 
hall. There is just not enough 
lebensraum. And when your, 
meeting' or rehearsal is over 
and you want to sit down, 
relax and have conversation, 
what can you do ? You are 
compelled to go to one of the 
neighboring bistros.

You cannot cultivate a gar
den in one small flowerpot. 
You need space and facilities. 
You need a stage for rehears
al and performance Of plays 
and concerts; you need sev
eral meeting rooms for con
ferences, lodge meetings, and 
discussions. You need a libra
ry, administrative offices, a 
gymnasium and a bowling al
ley for those who disagree 
with Mr. Bovinas.

In short, get the movement 
out of the old slum.

2. “We must educate the 
youth in the social signific
ance of the movement” has 
been the battle cry of the 
movement for the last fifteen 
years. The ultra-serious atti
tude of the whole progressive 
movement does not create any 
heartiness or joviality. In ge
neral, it’s as humorless and 
crusading as the W.C.T.U.

Education and indoctrina
tion are not the result of re
petition of slogans and long- 
winded discussions and art
icles. It is the most elementa
ry principle that the pupil 
must first be made interested 
in the subject . A salesman 
usually puts across a product 
to an unwilling customer by 
indirect persuasion, he does

Secretaries Win 
in Brooklyn LDS 
Bowling Playoff

The three leading
bowling teams of Brooklyn 
which were deadlocked in the 
league conducted last season 
met at Jamaica Recreation 
last Thursday evening and 
played off their tie.

The deadlock was broken 
on the basis of total pins 
rolled in three games by each 
of the three teams. The Sec
retaries came out first, the 
Treasurers second
Presidents took third place.

The Secretaries 
early lead when they won the 
first game. The lead was cut 
down when the Treasurers 
took the second and again the 
third game. However, the 
winners came thru’ with a 
margin of 24 pins when the 
totals were figured.

Thus ends the 1946-47 epi
sode of LDS bowling in Brook
lyn. The players are looking 
forward to a bigger and bet
ter season which will start 
this coming fall. The goal this 
time is a six team men’s 
league, with five man, teams 
and a four-team ladies^league 
with five lady-teams.

—Builder.

took an

program of

in several 
contended

By FRANK YAKSTIS
With the unpredictableness 

of a summer storm, there 
burst out of the proverbial 
clear, blue sky, a critical out
pouring in the June 9th issue 
of Laisve,
mas Mūsų Judėjimo” by V. 
Bovinas, it was a splenetic 
article, snacking strongly of 
dissatisfaction with the ^snorts 
movement and a complete 
misunderstanding of the va- 

z lue and meaning of sports. 
Tangentially it was a case of 
art, culture, and social signif
icance versus sports. The 
crux of the whole matter ap
peal’s to be the recent bowl
ing tournament in Detroit.

Mr.’ Bovinas finds that the 
publicity and propaganda 
about sports are confusing to 
the older generation, his gen
eration. There are and al
ways will be persons who pre
fer active sports to sedentary 
art and culture, just as 4 there 
will always be other individu
als who dote on the drama or 
painting. Bluntly speaking 
there are some people in 
whom the words “art and 
culture” raise indescribable 
aversion.

'No one desires to 
sports down your craw, 
choice is yours.

If the LMS cannot beat the 
drum, strongly enough to 
publicize its festivals and act
ivities, how does that concern 
the sports movement and the 
LDS? And incidentally where 
is the new headquarters of 
the LMS?

Why not agitate for paid, 
full-time employees for the 
LMS rather than venting your 
spleen

' tipn?
The 

article
than Mr. Bovinas suspects: It 
is the misunderstanding be
tween Lithuania-born father 
and America-born son. In 
more ways than one they do --------- t.-------- --- , — -----
not speak the same language. | not shove it down the custom-

The older generation strong
ly desires its offspring to be 

. prototypes of themselves. This 
new generation (father 
hopes) will conduct itself in 
very much the same manner 
and in the same organizations 
as Papa. Of course (Papa 
admits) son and daughter are 
better educated and more 
sophisticated and should and 
must build and propagate a 
stronger movement. That is 
the dream, but unfortunately 
not the reality.

Mr. Bovinas admits that 
son and daughter are dif
ferent than Papa. They do 
nbt think and act like Papa.

Thus two divergent cult
ures are competing for the in
terest and attention of son 
and daughter. And unfort
unately for the Lith progres- 

v sive movement the American 
culture is winning. Lithuanian- 
American culture, of 
ity, a hybrid, runs 
poor second.

There ’ are three 
criticisms about the Movement 
in general that must be made:

1. I wish to offer as my 
first criticism an exhibit y- 
Laisve Hall at 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. Y. Look! 
Mr. Bovinas. Look at the 
heart and center of the pro
gressive Lithuanian movement 
in the United States! What 
a temple! What a shrine! 
What a decrepit, ramshackle 

'wreck! Is it indicative of the

er’s throat.
The LDS sports movement 

is doing a good job in selling 
the progressive movement to 
the younger generation.

3. Most Lithuanian organiz
ations operate like a small 
business: the treasury must 
show a comfortable balance 
at every meeting . Whatever 
activities are planned are 
done so for the main purpose 
of fattening this balance. Tell 
me of what value are big 
bank balances? Dead money.

Mr. Bovinas has one good 
point: pay for literary works 
in contests. But why con
tests? Pay for any, outstand
ing musical or jiterary work. 
Even altruistic individuals are 
supurred on by the goad of 
money. Th^ leisurely dilet
tante amateur is the curse of 
any artistic* field. LMS will 
get better plays and musical 
works for cash. Get professi
onal artists for concerts by 
spending some money. Give

major I local talent that has exhaust
ed its repertoire some respite^ 
to prepare new numbers. The 
use of money will create more 
good will and 
ment.

Is the LDS 
organization ? 
the goal and 
the LMS? The plain and bit
ter truth is that the whole 
movement could do with very 
much more sports and very 
much more ait and culture.

By MILDRED STENSLER
• Mr. V. Bovinas, secret

ary of the LMS 3rd district, 
writing in Laisvo recently 
raised a. discussion on these 
questions: What cultural act
ivities are our progressive 
Lithuanian organizations of
fering to the young people ? 
Why is such a large institu
tion lilęe the LDS, Association 
of Lithuanian Workers, offer
ing its youth a 
sports only?

Frank Stulgis 
lengthy rebuttals,
that all are not artistically in
clined, and that to sponsor 
musicals and dramas requires 
leaders versed in those arts. 
But that all can participate in 
sports of one kind or another, 
with very little superintend
ing.

T agree that athletics should 
not be shunned. There is be
auty in a good bowling form 
and technique to a well placed 
roll. On the other hand, cer
tain artistic inclinations in in
dividuals need no tutoring, 
but only an appreciative field 
for display of their talents. 
Art appreciation and activity 
therein does not necessitate a 
thorough knowledge of scales 
or mastery of intricate ballet 
turns.

This, 
Bovinas 
out. So
the pitting of one enthusiastic 
group against the other. Each 
is leaning over backward to
ward his own side, but both 
are working toward the same 
goal—keeping the American- 
Lithuanian youth united to
gether so that they can absorb 
and carry on the language, 
and traditions of their fore
fathers.

I contend that we can do 
this only by giving our youth 
a varied program from which 
to choose their own fields of 
endeavor. The LDS, the LMS 
should both enlarge their 
ganizational programs, 
help each other work out 
tisfactory mergers.

DARBO UNIJOS RUOŠIASI 
SUSIVIENYTI

UAW - CIO unija tarėsi su 
Farm Equipment ir Metai 
Workers Union, kad susivie
nyti į vieną galingą uniją. To
ji vienybė dabar ypatingai 
darbininkams reikalinga, kuo
met pravestas Taft-Hartley 
vergovės bilius.

Keletas dešiniųjų unijų 
dų bando tam priešintis, 
vargiai jie ką atsieks.

Susivienijimo reikalas
staruoju laiku UAW unijoje 
yra pats svarbiausias reika
las. Vienetai, kurie nelaiky
davo pastoviai mitingų ir ne
numatė šaukti jų iki liepos 15 
dienos, nusitarė tuojau su
šaukti mitingus.

Pažangioji Farm . Equip
ment Union, kuri turi 45,000 
narių, nusitarė šaukti specia
lią konvenciją Chicagoje, 
Continental Hotel, liepos 25 ir 
26 dd.

Chicagoje yra 33 vienetai 
su 30,000| narių. Tačiau 
įskaitant Illinois, Iowa, South 
ir North Dakota ir Nebraska 
valstijas, sudaro 60,000 narių. 
Tai didelė organizacija.

Joseph R. Mattson, Chica- 
gos apylinkės direktorius, šau
kia savo apylinkės narių mi
tingą sekmadienį, 10 vai. ry
te. Minėtame mitinge, jis iš
aiškins minėtų unijų susivieni
jimo svarbą.

Dešinysis UAW sparnas, at
laikęs savo kokusą, bandė pa
stoti kelią Mattson u i šaukti 
konferenciją ir tartis apie su
sivienijimą unijų. Tačiau į jų 
prieštaravimus atsakė, kad 
kas neaišku dabar, bus išaiš
kinta laike konferencijos. Be 
to, jis pridėjo: “Abi unijos 
turėjo būti seniai susivieniju
sios, nes daugelis žmonių tuo 
reikalu jau seniai darbuoja
si.”

Darbininkai turėtų rimtai 
laiku apsižiūrėti ir vienybės 
priešus pasiųsti šunims šėko 
piauti, o ne laikyti unijų va
dovybėse. Netenka aiškinti, 
kad po 60 dienų įėjus galion 
vergovės biliui, darbininkai 
bus persekiojami ir metami 
iš darbų. Kad tai atmušti, 
teks dirbti vieningai ir iš
tvermingai, o turint tokius 
kompanijai parsidavėlius, bus 
tiesiog neįmanoma kas nu
veikti.

Kas priešingas darbo unijų 
vienybei, tas priešingas darbi
ninkų būklės pagerinimui.

Unijistas.

( • . vedamos derybos su unija. 
Atsitikus nesusitarimui, daly
kas bus išspręstas arbitracijos 
keliu.

Taipgi sutiko pakelti algas 
po 11 c. ir apmokėti už 6 
šventadienius ųer metus, 
įskaitant tą mokestį, pasida
rytų, kad gauta algos pakėli
mo po 15i/2 c. į valandą.

Kuomet buvo sutartis pasi
rašyta, darbininkai sunešė vi
sas iškabas prie dirbtuvės 
vartų, ties Halsted st. , ir 
degė. Paskiau metė savo 
pures aukštyn, šaukdami 
so gero ir ilgos taikos!

Palei padarytą sutartį, 
darbininkai grįš į darbą 
madienį.

Neveltui yra sakoma: 
vienybė, ten galybę

Reikia pažymėti, kad
nas reikalavimas . nelaimėtas, 
tai kad seniai dirbantiems 
darbininkams duotų 3 savai
tes' apmokamų atostogų, bet 
už tai kalti patys darbinin
kai. Seniausi darbininkai, 
kurie yra mechanikai, maši
nistai ir t.t., buvo gerai apmo
kami ir jie į streiko eigą žiū
rėjo pro pirštus, į tuos rei
kalavimus atydos nekreipė. 
To pasekmė—jie gaus tik 2 
savaites apmokamų atostogų.

Darbininkas.

CIO-PAC DIREKTORIUS 
PERSPĖJO CIO DELEGATUS 
NEŽAISTI FRAKCINE 
POLITIKA CIO UNIJOJ

necess- 
a very

a better move

an art-culture 
If so, what is 
functioning of

I believe, is what Mr. 
is trying to bring 

we’ve run up against

or- 
or 

sa-

Due to space limitations, 
the English Section is reduced 
this week. Next week we 
shall be back to our normal 
page again. See you at Lais
vei Picnic^ tomorrow!

—Editor.
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Gabus Mokinys Išgelbėjo
' Kūdikį nuo Prigėrimo

Alma McGreevy, 12 metų, 
3224 N. Clark, nusivežė su 
vežimuku savo 18 mėnesių 
broliuką John prie 
kranto ties Diversey.

prie
tai pasitaikė, 

su kūdikiu įsi-

ezero 
Veži- 
patiesmuką pastatė 

kranto. Kaip 
kad vežimukas 
rito į ežerą.

Tuo laiku arti jų, žvejojo 
Leonard Malinowski su savo 
tėvu. Jis, pamatęs įvykį, šo
ko į ežerą ir išgelbėjo kū
dikį.

Leonardas gaus diplomą 
užbaigimo Lane Technical 
aukštesnės mokyklos. Jis yra 
geriausias mokinys toje klasė
je ir turi vos 17 metų.

Leonardas pametė akinius 
ežere, be kurių jis negali ma
tyti. Išgelbėtojo vaikučio tė
vai pažadėjo jam naujus ’nu
pirkti. Rep.

Kom-

MERCURY MFG. CO. 
DARBININKAI 
LAIMĖJO STREIKĄ
Po 8 Savaičių Streiko,

panija Pasižadėjo Išpildyti 
Darbininkų Reikalavimus 
Mercury Mfg. Co., 4044 S.

Halted St., darbininkai pa
skelbė streiką pradžioje gegu
žės mėnesio, atsisakius kom
panijai išpildyti jų reikalavi
mus. Iš karto kompanija ma
nė, kad ji sugebės streiką su
laužyti. Kova buvo nelengva, 
daug visokių sunkumų darbi
ninkai turėjo pakelti, bet jų 
tvirtos valios nepalaužė.

Birželio 26 d. kompanija 
pasirašė kontraktą, pripažin
dama uniją. Nuo dabar bus

Ernesto Petronio Vestuves
šeštadienį įvyko .šaunios 

vedybos. Apsivedė jaunasis 
Ernestas Petronis su Joan 
Louis Bouras. Jaunavedžio 
tėvai plačiai žinomi visos Chi- 
cagos ir Rockfordo — A. ir 
F. Petroniai1.

Daug svečių susirinko erd
vioje K. P. Hali, Roselande. 
Tai galėjo būti iki penkių 
šimtų giminių, draugų, kai
mynų. Į vestuves atvyko ir 
Ernesto brolis Albertas, inži
nierius, is Detroito. \

Iš lietuvių toastmasteriu bu
vo J. K. šarkiūnas. Jisai pri
statė tarti sveikinimo žodžius 
visą eilę žymesnių giminių ir 
šiaip draugų. Giliai susijau
dinęs kalbėjo Albinas Petro
nis ir nuotakos motina Doris 
Bouras.

Veikiausia, ir daugiau gerų 
prietelių norėjo išreikšti savo 
linkėjimus jaunai porai’, bet 
visi gali suprasti, kad neįma
noma iššaukti perdaug žmo
nių.

Visi veselninkai buvo kuo 
draugiškiausiai priimti. Rei
kia pasakyti, kad gaspadinės 
dirbo daug ir dirbo nuošir
džiai. Beje, dar • pridursiu, 
kad varde Aido Choro jauna
vedžius sveikino K. Yakus.

A. Petronis užkvietė sve
čius pasilinksminti ir sekan
čią dieną — į Roselando lie
tuvių svetainę. Ir ten 
rinko daug svieto.

Jaunavedžiai išvyko
leisti medaus mėnesį į Mont- 
realą, Kanadon. Jie, žinoma, 
aplankys ir Niagara Fall.

Šeimos Draugas.

Eiliniai Nariai Turės Veikti, 
Kad Nugalėjus Frakcinę Dva

sią UAW-CIO Unijoj
Birželio 16 d. Detroite pra

sidėjo Michigan valstijos CIO 
Tarybos devinta metinė kon
vencija. Ji baigėsi birželio 
18-tą.

Walter P. Reutherio įvesta 
frakcinė dvasia mūsų unijoj ir 
čia, konvencijoj, vyravo. Reu
ther frakcijos šalininkai Au
gust Scholle vėl išrinktas pre
zidentu ir Barney Hopkins 
pasiliko sekretorium - iždinin
ku. Prieš Scholle kandidatavęs 
Douglas Frazer nuo UAW 
Desoto Local 227 gavo 1,914 
balsų; Scholle gavo 2,383 Bal
sus. Reiškia, dar Reutherio 
frakcija tvirtai įsigalėjusi. Ei
liniai’ nariai turės daugiau rū
pintis, kad frakcionizmas bū
tų išnaikintas.

Nacionalis CIO-PAC direk
torius Jack Kroll rimtai ir tev- 
singai perspėjo delegatus apie 
pavojų tokio pasidalinimo 
CIO unijoj, ir ragino visus 
prie vieningo politinio veiki
mo prieš darbo unijų priešus, 
kurie veikia, kad uniją su- 
griauti-pasma^gti.

“Jeigu jūs žaisite politika 
unijoj,” sakė Kroli, “tai greit 
mes galime netekti unijos, 
kad politika žaisti. Visi tie, 
kurie stoja už Taft-Hartley bi- 
lių ir visus kitus prieš-darbi- 
ninkiškus bilius mūsų valstijos 
legislatūroj, irgi žaidžia, kad 
užkariavus mus. Jūsų tikrieji 
priešai yla ne unijoj, bet už 
unijos ribų. Mes turime vie

ningai kovoti, kad pasekmin
gai apsigynus.

“Aš nedarau jokių pranaša
vimų 1948 metams, nei kandi
datų nef platformos klausi
mais. Bet Vieną mes žinome, 
tai kad turėsime valyti mūsą 
politinį namą (political house 
cleaning). Jeigu prez. Truma- 
nas vetuos anti-darbininkiškus 
bilius ir* jo veto bus palaiky
tas, .vistiek tas pats kongre
sas, sugrįžęs sausio mėnesį 
vėl bandys pravesti prieš-dar- 
bininkiškus įstatymus. PAC 
sudaro sąlygas mums susivie
nyti prieš mūsų priešus politi
nėj arenoj.”

Šį teisingą perspėjimą neku- 
rie delegatai žadėjo parnešti' 
savo lokaluose ir veikti, kad 
pamainius dabartinę situaciją 
CIO-UAW unijoj, kad kartą 
ant visados užkirtus kelią 
Walter P. Reutherio frakcijai 
ardyti’ darbininkų vienybę, ir 
vesti uniją žalingu keliu, kaip 
iki šiol. Pastarieji įvykiai tūri 
išjudinti vsus eilinius narius- 
daugiau susirūpinti savo lini
jos ateičia. Taft-Hartley bi
lius jau liko įstatymu, ir mū
sų kova nuo dabar bus daug 
sunkesnė.

Konvencijoj atmesta svei
kas sumanymas išrinkti neg
rą į vice-prezidentus. Tai vis 
frakcionizmę pasekmės. Siū
lymas laikyti konvenciją kas 
du metai, atmestas.

Konvencijoj dalyvavo 900 
delegatų. Pasiųsta prez. Tru- 
manui reikalavimas vetuoti 
Taft-Hartley bilių, taipgi ir 
Michigano gub. Sigleriui pa
siųstas reikalavimas vetuoti 
prieš - darbininkiškus bilius 
Michigan legislatūroj.

Delegatas.

susi-

pra-

Philadelphia, Pa.
Artimųjų žiniai pranešame, 

kad drauge Eliz. Bekampiene 
birželio 29 d. pasidavė į Cam
den West Jersey Hospital ant 
operacijos. Operacija nėra 
pavojinga, J)£t turės išbūti li- 
gonbutyj apie 10 dienų. Lan
kymo valandos kiekvieną die
ną nuo 2 iki 4 po pietų ir va
karais nuo 7 iki 8.

Bus/ paleista iš ligoninės 
apie 9 d. liepos. Rep.

London. — Anejlų gaisra- 
gesių unija priėmė rezoliu-' 
ei ją, šaukiančią padėt A- 
merikos darbininkams ko
vot prieš Tafto-Hartley’o 
vergovės įstatymą.

Roma. — Popiežius taip
gi be jokių klausimų remia 
amerikinį Marshallo planą 
apvienyti ir atkurti ūkį- 
pramonę ’Europos šalyse.

Anglija sumažino tabako, 
gazolino ir popieriaus įga- 
benimus iš svetur.

BM

Springfield, III.
BAISI PADĖTIS 
PROTO LIGONINĖSE

Illinois legislatūroje vėl iš
kelta baisi padėtis šios valsti
jos proto ligoninėse, geriau 
suprantamai, beprotnamiuose. 
Žinoma, ne visi ligoniai pate
kę į tas įstaigas yra pilnai 
be proto. Daugelis tik taip 
pažeistais nervais čia paten
ka. Bet vieną kartą patekę, 
retas pagyja, nors pagyti 
daugelis galėtų.

Komitetas iš septynių, nese
niai atlankęs įstaigas Anna, 
Elgin, Jacksonville, Lincoln, 
Alton ir Menard, ir Valstijos 
Ligoninę Chicagoje, sako, kad 
tai juodžiausia dėmė ant mū
sų valstijos vardo.

Savo raporte komitetas pa
žymėjo, kad įstaigos perpil
dytos, nėra tinkamos ventilia
cijos ir stoka prižiūrėtojų. Ne
kurtos neturf.tinkamų, moder
niškų nuo gaisro .išsigelbėji
mui įtaisų.

Lincoln , įstaigoje jie radę 
buvusius kriminalistus ir nar
kotikų suėstus įnamius, dau
giau 80 metų amžiaus, dir
bančius kaip' patarnautojus. 
Tik vienas gydytojas ant 1,-

600 ligonių ir tik vienas den- 
tistas ant visą 4,400 įnamių.

Nekurtose įstaigose maistas 
netinkamas žmogui vartoti; 
mėsa pažaliavusi ir nešvari, 
šimtai svarų pažaliavusios ir 
apipuvusios balonės šeriama 
ligoniams. ■* • 'M

Tai ne pirmu kartu rapor
tuota bloga mūsų įstaigų pa
dėtis. Komisija rekomenduo
ja: statymą naujų pastatų ir 
remontavimo senųjų. Be to, 
geresnes algas prižiūrėtojams, 
daugiau gydytojų, slaugių ir 
prižiūrėtojų. Pagerinti klasi
fikacijos metodą, paskirti se
nus ligonius į atskiras įstai
gas.'

Ar darys ką nors, kad daly
kus pagerinti, tai klausimas. 
Daug kartų išklausę raportus 
ir vėl taip paliko. Jei tai būtų 
kokis priešdarbininkiškas bi
lius, tai varytų iki galo, pakol 
bilius būtų priimtas. Bet su 
ligoniais, kurių nervai pažeis
ti dėlei įvairių trūkumų, įvai-r 
rių rūpesčių, nieko nedaroma.

Tėmijantis.

St. Joseph, Mich. — 25 
CIO unijistai pikietavo ve
dybas republikono senato
riaus Tafto sūnaus, Lloydo 
B. Tafto.
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Canada is 3,690,410 square nailešFin area'and has V 
population of 11,506,000. Bridging the North Ameri-', > 
can continent, Canada extends from the Atlantic 
Ocean to the Pacific and stretches northward, from 
the traditionally unfortified United States bordert 

to the polar regions. Canada, a member of the British Commonwealth 
of Nations, produces agricultural products, valuable minerals and in
dustrial products. A member of the United Nations Economic and 
Social Council and the Atomic Energy Commission, Canada has bees 
represented in the General Assembly by Louis S. St. Laurent, Secre-’ 
tary of State for External Affairs. Her flag has a red field, a shield ■ 
and a blue union jack with red and white crosses in upper corner*!
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MONTREAL, CANADA
♦ Kriaučių Unija Susitarė

Vyriškų rūbų siuvėjų unija 
per ilgą laiką vedė derybas su 
samdytojais dėl pakėlimo al
gų. Tos derybos užsibaigė pa
sirašymu sutarties birželio 18 
dieną.

Nors sutarties sąlygos nė
ra jau taip patenkinančios, 
bet turint mintyje padėtį 
Kvebeko provincijoj, tai var
giai buvo galima ką geresnio 
tikėtis.

Sutartis įeis galion nuo lie
pos pirmos dienos. Algos pa
keliamos po tris dolerius į sa
vaitę arba pusaštunto cento 
į valandą. Svarbu pažymėti 
tą, kad algos pakeliamos vi-, 
siems vienodai. Pirmiaus bū
davo keliamos nuošimčiais, 
tai kurie gaudavo daugiau, 
tiems ir pakeldavo daugiau. 
Dabar tokį pat pakėlimą gaus 
ir mažiausiai uždirbantieji. 
Tiktai tie, kurie tik pradėjo 
dirbti, negaus pakėlimo tuo- 
jaus, jiems reiks palaukti tris 
mėnesius.

Pagal sutartį, siuvėjai turės 
gauti mokėti už penkias vi
suomenines šventes, tai yra už 
Naujus Metus, Kalėdas, Didį
jį Penktadienį, Viktorijos Die
ną ir Darbo Dieną. Už šias 
dienas bus mokama du nuo
šimčiai iš praėjusio laiko al

gos, panašiai, kaip kad yra 
mokama už vakacijas. Bus 
mokama tuo laiku, kada tos 
šventės pripuola. Bet jei dar
bininkas išliks iš darbo prieš 
šventę ar' po šventės be jo
kios priežasties, tai galės būti 
sulaikytas mokestis.

Kas liečia apdraudą ir ligo
ninės apmokėjimą, tai palik
ta komitetų žiniai, kad pri
ruoštų planus. Tikimasi, kad 
tas darbas bus užbaigtas iki 
sausio mėnesio, 1948 metų. 
Tuomet sužinosime galutinai, 
kaip stovi šis klausimas.

Nauji Kriaučiai
Daug kalbų buvo, kai buvo 

atvežtos iš Vokietijos lenkai
tės dirbti už 25 centus į va
landą. Tai labai pigios ran
kos. Tas patiko vyriškų rū
bų siuvimo savininkams ir 
pradėjo reikalauti iš valdžios 
įstaigų, kad duotų atsivežti iš 
Vokietijos kriaučių, nps ten 
esą apie 2,000 adatos darbi
ninkų.

Ottawon buvo pakviesti uni
jos viršininkai, kad sužinoti, 
ką jie sakys, žinoma, nebu
vo jokio pasipriešinimo tuo 
klausimu, tik buvo reikalauta, 
kad atvežti siuvėjai gautų to
kias pat algas, kaip vietiniai 
gauna, išskyrus dvi ar tris

savaites, kol apsipras su dar
bu.

Atrodo, kad samdytojai at
siveš kokį tūkstantį ar dau
giau siuvėjų, pigių rankų.

Kalbant apie- siuvėjus, rei
kia prisiminti, kad siuvėjų ne
trūksta. Samdytojai tą; gerai 
žino. Jie kviečiasi naujus siu
vėjus, tam, kad būtų leng
viau nukapoti algasft Jiems 
tas gali labai pavykti, kuo
met unija nėra taip stipri, 
kaip turi būti. Kada bus 
perviršis darbininkų, samdy
tojų darbas bus daug leng
vesnis. Kuomet darbininkų 
trūksta, samdytojai privers
ti mokėti tiek, kiek reikalau
ja darbininkai.

Jeigu kriaučiai nesirūpins 
savo organizacijos reikalais, 
supažindinimu su organizacija 
naujai atvežtų, tai turės daug 
nukentėti ateityje. Reikia žiū
rėti, kad unija būtų stipri, 
kad galėtų vesti kovą su sam
dytojais už siuvėjų reikalus. 
Tą kiekvienas kriaučius turi 
žinoti ir kitiems pasakyti.

Dzūkas.

yra kuo didžiūotis.
Mūsų geros gaspadinės T. 

Staneika, U. Valinčienė, A. 
Mureikienė, A. Pudimienė 
gražiai apdovanojo šį pažmo- 
nį, kad padaryti pelno ir paį
vairinti nuotaiką. Dirbusiems 
ir aukojusiems reiškiu padėką.

Ateinančiam LDS 74 kuopos 
susirinkime, liepos 13 d., 407 
Lafayette St., apie’ 7 vai. va
kare, bus skaitoma paskaita 
“Saugokitės Vėžio ir Ką Kiek
vienas žmogus Privalo žino
ti apie Vėžį.” Parašyta mū
sų gerbiamo daktaro J. J. 
Kaškiaučiaus.

Labai svarbu, kad visi -na
riai, kurie tik galite, dalyvau
tume!;, ir atsiveskite savo 
draugus, neprigulinčius prie 
LDS. Neužmirškite taipgi pa
kalbinti juos prisirašyti prie 
LDS.

LDS Narys.

Kenosha, Wis.

Bridgeport, Cann.

TAIP ATRODO HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Iš priežasties Agotos Bloznelienes mirties, laiki
nai nepriimsime atostogautojų. Tie kur jau yra pa
darė iš anksto rezervacijas, prašome panaikinti. 
Vėliau pranešime, ar priimsime atostogautojus.

/BlozneliijFarma ’
R. F. D. 2, CautersRill Rd. Catskill, N. Y.

Telefonas Catskill 885ML

Sekmadienį, birželio 15 d., 
LDS 7’4 ir LLD 63 kuopų at
sibuvo bendrai ruoštas pikni
kas. D. M. šotomskąs iš 

’Brooklyno pasakė gerą pra
kalbą dienos klausimais. Al 
Weavers orkestrą linksmino 
šokėjus visą popietį.

Gražios publikos susirinko 
daugiau negu tikėtasi, kuri 
linksmai laiką praleido. Ne
galiu praleisti nepaminėjęs 
skaitlingo mūsų LDS jaunuo
lių ‘ pasirodymo šiame piknike. 
Bridgeportiečiai džiaugiasi ir 
didžiuojasi savo jaunuoliais, ir

i:

TELEPHONE
STAGG 2-5043

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

r.?* f. ' ■

n j i.

RONKONKOMA
8634

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

MATTHEW P. BALLAS
• (BIELIAUSKAS)

. Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandų je kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Paikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

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.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

S pu*!.—- Laisve (Liberty, Lith. Daily), Ketvirt., Liep. 3, 1947

St.

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5569

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

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavusZ; 
sudarau su ame-f 
rikoniškais. Rei- 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

Kampai Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn;

Tel. GLenmore tv6191 {

ir Stone Avė. 
Broadway Line

F. W. Shalins
3 (Shalinskas)

Funeral Home
| 84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

; WOODHAVEN, N. Y,
5 Suteikiam garbingas laidotuves

I $150 '

(
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse nuėsto.
Tel Virginia7-4499

MIRĖ M. RAKAUSKIENĖ
Trečiadienį, birželio 25 d., 

St. Catherine’s ligoninėj, po 
ilgos ligos mirė Marijona Ra
kauskienė (Marion Rack), 
2116 Fifty-second st. Velio
nė buvo 65 metų amžiaus.

Rakauskienė gimė Kaune, 
Lietuvoj, gegužės 21 d., 1882 
m. Po tėvais buvo Dauskur- 
dytė. Atvykus į Ameriką 
1900 metais, ji pirmiausiai ap
sigyveno Chicagoj. Čia ji su
situokė su Juozu Rakausku 
1902 metais. Greit po susi
tuokimo Rakauskai persikėlė 
gyventi į Port Washington, 
Wis. Iš čia atvyko į Keno
sha 1907 metais, v

Paliko liūdesyj du sūnus ir 
vieną dukterį, Leon Rack Ke
ri oshoj. Joseph Rack Chica
goj ir Mrs. Martin Lam
brecht Kenoshoj, taipgi tris 
anūkus. Liko du broliai: An
thony Dauskurdis, Waterbury, 
Conn., ir Frank Dauskurdis, 
Lietuvoj. Velionės vyras Juo
zas mirė balandžio 18, 1947.

Sugauta Mainant 
Beverčius Čekius

Milwatvkes policija raporta
vo turinti savo globoj Mrs. 
Eglantine Karear, 45 metų. Ji 
buvus areštuota Indiana vals
tijoj bemainant beverčius če
kius. Ji jų išmainius Indiana 
ir Wisconsin© valstijose.

Kenoshos policija sako, kad 
ta pati moteris tris penkių do
lerių vertės čekius išmainiusi 
ir čia, gaso stotyse. Ji taipgi 
pasirašiusi tris netikusius če
kius Racine, kaip sako polici
ja. Čia, Kenoshoj, ji sakėsi 
esą riti mokytoja.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964 
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(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

svetimos šalies agentu, kad 
jis fašistinių elementų gru
pės žmogus.* * *

Ir mūs šaly ne viskas 
tvarkoj. Čionai kovos ver
da ir, kaip atrodo, dar 
smarkiau pradės jos virti. 
Mat ir čionai piniguočiai 
nesnaudžia. Jie kainas ant 
visko kelia be jokio saiko. 
Bet bėda vis verčia ant dar
bininkų, — už streikus, už 
ne pilną dienos darbą, na, 
ir už viską, kas tik yra ne
gera.

Na, o prieg tam, turbūt 
ir dievulis užpyko ant ko 
nors.. O nukentės vargšai 
žmoneliai. Štai pavasaris 
jau praėjo. Ūkininkai dar 
iki šiol negalėjo jokių sėk
lų įsėti, nes žemė per daug 
šlapia, purvas ir purvas vi
sur. Ar užaugins ką nors 
šią vasarą ūkininkai, tai 
dar klausimas.

Pereitą nedėldienį nuvy
kau biskutį toliau nuo mie
sto. Kur tik pažvelgsi va
žiuojant, visur matai > lau- 
kur dar nepradėtus dirbti, 
—šlapumą, šlapumą visur. 
Brolis yra ūkininku. Jis 
man sakė, kad visai prastai 
atrodo šiais metais. Girdi, 
avižos ir komai liko nesėti. 
Daržai taipgi nebus galima, 
nes jau per vėlus laikas.

Kaip pasirodo, tai bus 
blogai su maistu šiais me
tais, ypatingai ateinančią 
žiemą. Jeigu ir gausim iš 
kitur daržovių ir kitų rei
kalingų mums maistui me
džiagų, reikės mokėti dide
les kainas. Skaudžiausiai 
palies darbo žmones, var
guolius. * * *

Seni detroitiečiai Krakai- 
čiai, geri darbuotojai nuo

Orlando, Florida

I
) '

Matthew A. i
BUYAUSKAS j

LAIDOTUVIŲ ;

DIREKTORIUS

►•4

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Ęeįford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Ketina Sutverti LLD Kuopą;
Žinios Apie Lietuvius

Draugas Jonas Vilkelis, se
niau gyvenęs Wilkes - Barre, 
Pa., ir vėliau Detroite, o da
bar gyvenąs Orlando, Flori
doj, prisiuntė $2 Lietuvių Li
teratūros Draugijai duoklę ir 
sekamą įdomų laišką :
Drg. D. M. šolomskas 
LLD Sekretorius 
Brooklyn, N. Y.
Gerbiamas Drauge:

šiame laiške rasite $2.00, 
tai mano mokestis LLD už 
šiuos metus. Praėjusius me
tus esu mokėjęs per 52-rą 
kuopą, Detroit, Mich., bet 
šiemet esu toliau negu už 
tūkstančio mylių nuo minėtos 
kuopos. Arčiausia kuopa (St. 
Petersburg) irgi randasi už 
118 mylių nuo Orlando, tai 
gana toli. *

Dėl to kitaip negaliu savo 
duoklių užsimokėti, kaip tik 
tiesioginiai pasiunčiant į Cen
trą. Gal priskaitysite mane 
prie pavienių narių.

Jausčiausi labai blogai, jei 
negalėčiau priklausyti tokiai 
kultūros ir apšvietos organi
zacijai, kaip Lietuvių Litera
tūros Draugija, — tai nepava
duojamas darbininkų universi
tetas. Juk visi mokslai ran
dasi sukrauti knygų lapuose, 
o ši organizacija kaip tik ir 
užsiima knygų leidimu.

Ačiū už siuntinėjimą žur
nalo “Šviesos,” bet .knygos 
“Prisikėlusi Lietuva” dar ne
gavau . Gal pamiršta pa
siųst, —■' bet tai nieko.

Nežinau, kaip .ilgai aš ga
lėsiu šiame Floridos gražiame 
mieste (Orlando) laikytis. 
.Vakar jau užsidarė orančių 
industrija iki kito sezono, ku
rioje ir aš turėjau šiokį-tokj 
Užsiėmimą. Tūkstančiai dar- 
bįninkų tapo paleista ant 
“dieyo valios”; jų tarpe ir aš. 
Gal prisieis kur nors kitur 
traukti, nes čia jokios kitos

pat jaunystės lietuvių dar
bininkiškam judėjime, ap
sigyveno apie 25 mylias nuo 
Detroito, arti Mt. Clemens, 
Michigan. Jie pasistatė sau 
stubą ant tos žemės sklypo, 
kur draugės Krakaitienės 
tęyas Čepaitis gyveno.

Kiek man yra žinoma, 
priežastis apleidimo miesto 
yra tame, kad drg. Krakai- 
tis nesijautė gerai. Kalbė
jausi su juo. Jis sakė, kad 
dabar jaučiasi geriau. Jau 
dirba. Tik, girdi, bėda ta
me, kad balso kalba neiš
duoda. Gal tyras oras ir 
saulė suteiks tas galimybes, 
kad ir vėl galės atitaisyti 
savo nesveikumą. Geriausio 
pasisekimo tau, drauge, ati
taisyme savo sveikatos.

Tuom laiku atvyko ir O- 
nos Krakaitienės tėvas — 
Čepaitis. Jis jau senas žmo
gus. Biskelį su juo pasikal
bėjau. Užklausiau jo: ar 
atmeni tokį lietingą ir šal
tą pavasarį?

Kur aš tik gyvenau, dar 
tokio pavasario niekad ne
buvo. Girdi, gyvenau ilgus 
metus rytinėse valstijose; 
vėliaus čionai.

Čepaitis jau yra 82 metų 
amžiaus. Dar gerai atrodo, 
pagal savo amžių. Tur būt 
buvo išmokęs tinkamai gy
venti, kad tiek metų sulau
kė.

Taipgi girdėjau, kad ap
leidžia Detroito miestą ir
gi smarki ir nuolatinė 
spaudos darbuotoja — M. 
Smitrevičienė. Ji vykstanti 
irgi toliau nuo miesto gy
venti.

Gaila, kad mūs judėjimo 
veteranai viens po kitam 
traukiasi iš Detroito kolo
nijos.

Linkiu ■ jiems geros svei
katos jų gyvenime!

Pr. Jo—uis.
industrijos nėra, o aš be darbo 
gyvent negaliu. Bet rudenį 
vėl manau būti Orlandoj. Ma
nau, kad ant žiemos atvažiuos 
ir daugiau lietuvių, turistų. 
Chicagietis M. Churlis, vaisti
ninkas ir mano geras draugas, 
žadėjo atvažiuoti į Orlando 
pastoviam apsigyvenimui. Man 
atrodo, kad rudenį mes čia 
galėsime sutverti LLD kuopą. 
Tai būtų trečia Floridos vals
tijoj kuo.pa.

čia tik už 4-5 mylių nuo 
miesto gyvena J. Juraitis su 
sūnumi Rinaldu. Tai apsi
švietę, pirmeiviški žmones ir 
Laisvės skaitytojai. Man at
rodo, kad jie pirmi turės būt 
kandidatai į LLD kuopą. 
Taipgi nepertoliausia gyvena 
stambus orančių augintojas L. 
Lietuvninkas, Vilnies ir kitų 
laikraščių skaitytojas. Lietuv
ninkas ir jo draugė yra drau
giški ir pažangūs žmonės. Jie 
labai tiktų LLD kuopai. Tai
gi, palaukite rudens, o gal ir 
Orlando uždėsite ant LLD 
žemėlapio.

Beje, jei kas iš lietuvių pas 
jus klaustų, kur Floridoj pir
miausia ir parankiausia vieta 
būtų apsistoti, tai drąsiai pa
tarkite pas: John Uraitis 
(Juraitis), Box 15, Old Apop
ka Rd., Orlando, Fla.

J. Juraitis turi įrengęs tu
ristams puikius kambarius, 
prie gražaus ežero ir visiems 
prieinama kaina. Iš čia netoli 
ir visi kiti pagarsėję Floridos 
miestai.

Na, lik sveikas. Geriausių 
linkėjimų Jums ir visai Lietu
vių Literatūros Draugijai.

Draugiškai, \
Jonas Vilkelis.

\----------------------
Louisianos valstijoj nu

krito bombanešis. Dar neži
nia, kas atsitiko dešimčiai 
buvusių jame žmonių.

New York. — Taryba 
Alkoholio Klausimais pa
skelbė, kad 3,000,000 ameri
kiečių perdaug geria,. o 
700,000 virtę alkoholio ligo-

BUSHELMEN
PRIE KOUTŲ

NUOLATINIS DARBAS, 
ŠVIESI, O RINGĄ DIRBTUVE

WEATHERILL
680 — 5th AVĖ., N. Y. C.
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San Francisco, Calif
Balsuotojai To Nepamirš
Gerai atmenu, kaip rinki

mų laiku dabartinis senatorius 
Sheridan Downey sakė kal
bas. Iš jo kalbų atrodė, kad 
jie stovės už progresyvius, de
mokratiškus darbo žmonių* 
reikalus.

Bot dabar “Peoples Daily 
World” praneša, kad senato
rius Sheridan Downey nepasi
žymėjo kovoj prieš Taft- 
Hartley bilių, senate. To ne
galės pamiršti Kalifornijos de
mokratiniai piliečiai laike bū- . 
simų senatinių rinkimų.

Birželio 22 d., 1941 me
tai, tai yra, šešeri metai at
gal, Hitleris paleido savo pek*- 
lišką karo mašiną prieš Tary- , 
bu Lietuvą ir visus Sovietų 
Sąjungos žmones. Jo karo 
lėktuvai ir tankai naikino 
žmones Lietuvoj, jaunus ir se
nus, mieste ir ūkyj!

Čia tada buvo didelis sąjū
dis. Spaudoj ir per radiją 
ėjo visokį spėliojimai, vienąs 
už kitą daugiau garsinanti na
cių pergalę. Dabar, po še- . 
šerių metų, gulėdamas ant 
smėlio pajūryj su draugu 
Sutkum, besikaitindamas sau
lėj, ramiai apgalvojau tai, kas 
buvo pergyventa. Ir koki yra 
naivūs tie, ' kurie dabar vėl 
Hitlerio planais gyvena.

Pacific.

PRANEŠIMAI
NEW HAVEN, CONN.

Didelis piknikas jvyks liepos 4 d., 
rengiamas Kompartijos, New Haven 
Sekcijos. Stony Creek. William Tay
lor, buvęs newhavenietis, dabar pir
mininkas Kompartijos, Washington, 
D. C., kalbės šiame piknike.' Bus 
įvairių žaislų ir sportų. Bus galima 
pasimaudyti ir laivelis pasivažinėti. 
Bušai išvažiuos nuo 37 Howe Street, 
12 vai. dieną. Kviečiame visus daly
vauti. — Komisija.

HARTFORD, CONN.
Atydai vykstančiųjų busu į 

Laisvės pikniką Brooklynan, 4 
d. liepos. Prašome įsitėmyti, 
kad busas išeis lygiai 8-tą vai. 
iš ryto, nuo Laisvės Choro sa
lės, 155 Hungerford St. Visi, 
kurie esate užsisakę važiuoti 
į Laisvės pikniką busu, pribū
kite j laiką, F. J. Repšys.

(152-153)

HARRISON-KEARNY, N. J.
Iš sekančių vietų busais išvyksta 

j Laisvės pikniką, liepos 4 d., Mas- 
peth, N. Y.: Ill John St., Harrison; 
Johnston ir Kearny Avės., Kearny; 
Dukes St. ir Schuyler Ave., Kearny. 
Kurie norite važiuoti sykiu, pasi
skubinkite įsigyti bilietus pas Ka
pitoną Joną Degutį, 22 John St., 
Kearny ir P. Maršoną, 22 Davis St., 
Harrisone. Bušo komisija: J. Mar
cinkevičius, P. Maršonas ir kap. J., 
Deguti^ (152-153)

Rayonne, n. j.
Nuo Mike’s Midtown Tavern, 26th 

St. ir Avenue E, yra organizuojama 
važiavimas į dienraščio Laisvės pik
niką, liepos 4 d. Nuvažiavimas bus 
aprūpintas už $1.60. Tad visi, kurie 
norite važiuoti, malonėkite susirink
ti prie Mike Panelio užeigos, po 347 
Avenue E, 10 vai. ryto. (152-153)

MONTELLO, MASS.
Liet. Taut. Namo drg. piknikas , 

įvyks 4 d. liepos, L. T. Parke, 1 vai. 
dieną. Bus muzika, skanių valgių ir 
gėrimų. Kurie nevažiuosite į May* 
nardą, dalyvaukite šiame piknike. — 
Komisija. (152*153)

MONTELLO, MASS.
Moterų Apšvietos Klubo piknikas 

jvyks 6 d. liepos, Liet. Taut. Parke. 
Pradžia 1 vai. dieną. Bus muzika, 
skanių valgių ir gėrimt). Kviečią 
visus Komisija. (152-153)

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

kimas įvyks liepos 4 d., Liet, salėją, . 
315 Clinton St., 7:30 v. v. Visos na
rės turėtume dalyvauti šiame susi
rinkime, nes turime daug svąrbių 
reikalų atlikti. Atsiveskite ir naujų 
narių.—O Girnienė, sekr. (152-153)

REIKALAVIMAI
FARMOS DARBININKAS

Noriu gauti darbą ant farmoą. 
Esu pilnai patyręs visokių farmps 
darbų darbininkas. Pats turėjau 
farmą. Kam reikia tokio darbininko 
prašau rašyti: W. Klimas, Branch’ 
ville, N. J. (151-153) *

........ ..................... ......... ..............



Visi j Dienraščio Laisvės Pikniką Šį
Penktadienį, Liepos 4-tą, Maspethe!

New Yorkas Palydėjo 
Paskutinį GatvekarĮ

Praėjusio pirmadienio rytą 
paskutinis Manhattan Salos 
gatvekaris “Įklangino” i stotį 
prie Amsterdam Ave. ir 129 
St., kad iš ten niekad nebe
grįžti.

Tiesa, Manhattan žemelę 
dar aplankys gatvekariai. bet 
•tai ne namiškiai — svečiai. 
Keli dar nepanaikintų Brook
lyn© linijų įvažiuoja per priVatiškų auto mašinų 
Brooklyn Bridge į Manhat-, vanais atvyks mūsų kaimynai iš 
tan iki Park Row. O kit: Įva- artimų Connecticut, New Jer- 
žiuoja iš Bronx. iSey valstijų ir iš Pennsylvania

Pirmieji miesto gatvekariai vytinės dalies, 
buvo įvesti 1870 metais, ant 
125th St. Dabar jų vietose va-i 
žiuoja guminiais "puspa-i 
džiais” apsiavę, po 44 k ei c 
vius talpina autobusai.

LITUANICA RESTAURANT 
UŽSIDARYS 2 SAVAITĖMS

Lituanica Square Restaurant, 
randasi prie Union Avenue ir 
Stagg St., užsidarys virš porai 
savaičių, pradedant liepos 4-ta. 
Atsidarys liepos 21-mą, pirma
dienį, kaip skelbia jo savinin
kai Steven Augustine ir Frank 
Sanko.

Uždaroma darbininkų meti- i 
niam poilsiui. Greta bučerių su 
maisto produktais, šiomis die
nomis ateidinėja ir malioriai 
nešini pundais. O tai reiškia| 
įstaigai "pirtį” ir puošmenas— 
pagražėjimą atostogose. V-a.

Motery Atydai
Moterų Apšvietos Klubas nu

tarė turėti savo stalą dienraš
čio Laisvės piknike šį penkta
dienį, liepos 4-tą, Maspethe. 
Bet ruošia kitokioje formoje, 
negu kitais metais. Vieton su
sidėti pinigais ir porai draugių 

\ viską supirkti ir dirbti, visos 
atsineš, kuri ką išmanys, gata
vais valgiais ir bendrai vaišin
sis. Be abejo, pavaišins ir savo 
gerus draugus-rėmėjus, kurie 

. užeis svečiuosna.
Arčiau parko gyvenančios 

draugės prašomos nuvykti 
anksčiau, užimti stalą patogioje 
vietoje. Narė.

Darbo partija iššaukė masi
nį pikietą prie Meat Institute 
of America/ 551 Fifth Ave., 
New Yorke, birželio 
prievakarį, tuojau po 
protestui prieš aukštas 
kainas.

30-tos 
darbo, 
mėsos

IsaacsŠeimų teismo teisėjas
Siegel, 67 m., užsimušė iškri
tęs nuo 9 aukšto iš savo bu
to, 221 W. 82nd St., New Yor
ke. Jis atidarinėjęs langą, ap
svaigęs ir iškritęs .

DĖL BROOKLYNIŠKIO
LAISVES PIKNIKO 

□HMD
Prašome jsitėmyti šiuos dalykus:

PIKNIKAS PRASIDĖS 1-MĄ VAL. PO PIETŲ
MUZIKA NUO 4-TOS VAL. PO PIETŲ 

PROGRAMA 7-TĄ VAL. VAKARE 
Šokiams Gros

PAVIDIS RADIO ORCHESTRA 
Pikniko Vieta

KLAŠČIAUS CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.

, Įžanga 60c. (taksai įskaityti)

Kelrodis Automobiliais: Iš Connecticut važiuokite per 
White Stone Bridge. Nesisukite, kur sako "Brooklyn,” 
klauskitės į Maspeth. Iš New Jersey ir Pennsylvanijos 
geriausia važiuoti per Williamsburg Bridge. Pervažiavę 
Tiltą ir Plazą ant Marcy Avenue, sukite po kairei, už 
dviejų blokų Grand St., Grand St. sukite po dešinei ir 
važiuokite Grand Streetu iki Rust St. čia sukite po kairei 
ir įvažiuokite tiesiai į Parką.

Iš New Yorko Miesto traukiniais: Važiuokite ant 
Union Square ir čia imkite požeminį Canarsie traukinį, 
išlipkite į viršų ant Grand Street stoties ir čia imkite 
GRAND gatve karį, išlipkite ant Rust St., eikite po kairei 
ji r įeisite tiesiai į Clinton Park.

Pasimatykime ir Linksmai Pabuvokime su Draugais iš Toli- Į . 
my Miestų ir Valstijų ir su Brooklyniečiais prie Skambių Į Pikietavo Woolworth 
Dainy, Šokiu ir Vaišių Klaščiaus Clinton Parke, Liepos 4-tą

šiomis dienomis 
pranešimai — per 
paminėti visus ’ be 
kitų — pranešimai 
siančius svečius 
Laisvės pikniką.

Jau turimomis 
kiame svečių iš 
t i jų.

Skaitlingais būriais, specia
liais autobusais, traukiniais ir 

kara-

ateidinėja 
skaitlingi 

aplenkimo 
apie atvyk- 

dienraščio

žiniomis, lan
da u geli o vals-

Mažesniais būreliais ii* gru
pėmis atvyks svečiai iš visos 

j., Na u j os i os A n gi i j os m i estų,
Į nors jų pačių piknikas Lais
vės naudai Įvyks tą pačią die
ną, May nardė. Tikimės svečių 
ir iš vilniečių teritorijos — 
Ohio ir Michigan. O pietine 
linkme žvelgiant mūsų svečiai 
š i em et n es i r i bos M a ry 1 a n d u, | į. / J'į
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bus ir iš toliau.
Patys brooklyniečiai, aišku, 

būsime skaitlingiausi. Dauge-i Iki pasimatymo dienraščio 
lis draugijų — keli klubai ir:Laisvės metiniame piknike, lie- 
Aido Choras — piknike turės ;pos 4-tą!

Iš Kriaučių 54-to Lokalo 
Nepaprasto Susirinkimo

Birželio 26 d., unijos svetai
nėje, įvyko kriaučių 54-to lo- 
kalo nepaprastas susirinkimas, 
šauktas rinkti delegatą. Kilo 
karštos diskusijos dėl lokalo 
pildomosios tarybos atnešto pa
siūlymo leisti delegatui kandi
datuoti ant trečių metų, nes 
buvo nevalia delegatui kandi
datuoti tretiems metams. Dide
lis buvo ūžimas prieš paveliji
mą. '

Eita prie balsavimo, ar valia 
J. Buivydui kandidatuoti ant 
trečių metų, žinoma, žmonės 
ne labai spyrėsi balsuoti prieš, 
sakydami: — tegul Buivydas 
kandidatuoja, tai jis ir jo šali
ninkai pamatys, kiek jis '(Bui
vydas) gaus balsų. Na, balsuo
jant dėl pavelijimo jam kandi
datuoti balsavo, žinoma, pagal 
maršalkų aritmetiką 192, prieš, 
kad nevalia Jam kandidatuoti, 
balsavo 150. Bet virš pora šim
tų kriaučių nesuprato, už ką 
čia eina tas balsavimas, nes 
svetainė labai ilga, o pirminin
kas labai ‘užkimusiai užklausė, 
kas prieš Buivydo kandidata
vimą.

Kada buvo paskelbtas balsa
vimo rezultatas, tai pirminin
kas Glaveckas pranešė, kad 
Buivydas išrinktas. 

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys, žiemą apšildomas. Visada yra 
šiltas vanduo ir kiti patogumai. 
Kreipkitės pas J. Urboną, 265 So. 
2nd St., Brooklyn, N. Y. Apt. 18.

(152-154)

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Ketvirt., Liep

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. ¥.

7

savo stalus, padabintus ir pri
ruoštus su valgomomis, geria
momis ir kitokiomis provizijo- 
mis: kas kuo geriausia gali 
pasirodyti, šimtai šeimyninių 
grupių taip pat ruošiasi.

PIKNIKO PROGRAMOJE:
Aido Choras, vadovaujamas 

Jurgio Kazakevičiaus;
Sietyno Choras iš Newark©, 

vadovaujamas Walter Žuko.
Programa 7-tą vai.
Pavidžio Radio Orkestrą, 

kąvalkų, gros šokiams nuo 
vai. po pietų iki vėlumos nak
ties. šokiai ir šiaip pobūvis ga
lės tęstis iki vėlumos, kadangi 
sekamos dvi dienos didžiumai 
bus nedirbamomis dienomis.

PIKNIKAS ĮVYKS
Jau šio penktadienio popietį 

ir vakarą, liepos 4-tą (Fourth 
of July), Klaščiaus Clinton 
Parke, Betts ir Maspeth Avės., 

į Maspeth. Pradžia 1 vai. po pie- 
, 60 centų (taksai

i įskaityti). Kelrodį rasite kitoje

Faktas yra faktu — Buivy
das nebuvo renkamas delegatu, 
nes jei būtų buvę rinkimai, tai 
Buivydas būtų gavęs balsų tik 
vieną ketvirtadalį prieš Ne- 
čiunską arba prieš kitą kandi
datą. Mano ir kelių šimtų kitų 
kriaučių supratimu, kriaučių 
54-tas lokalas delegato neturi. 
Jei kuris eis delegato pareigas, 
tai tik “samozvancas.” Gal kas 
parašys pilnesnę koresponden
ciją apie tai, aš'turiu labai dre
bančią ranką, negaliu rašyti.
Tik ant pabaigos noriu primin- nes 
ti, ka<jl kriaučiai turi išsirinkti 
delegatą. Spun-ris.

JONAS KAŠKAITIS

Lietuvių Laisvės Radijo Programa
(Pabaiga)

Nors ir iš plokštelės — ir 
gal senoviškai rekorduotas, 
Kipro Petrausko tvirtas, lank
stus tenoras krito stačiai šir
din. Tai Lietuvos operos paži
ba.

Jonas Ormanas, kai dėl 
amerikiečio, ir gan nnguodžia
mai prabilo apie jaunuolių rei
kalus. Lietuviškai ištaria ne
blogiau už kitą atvažiuolį.

Dar savaitė pirma to. Bir
želio 8 d. įžymiai figūravo 
Niūvarkiškio Sietyno jaunuo
lių bernaičių oktetąs. Atsire- 
komendavo padrąsinamai. Re
gis, bent 4 atvejais sudrožė 
sutartines. Balsai gerai su
harmonizuoti ir skamba švel
niai. Vadovavo J. Simelevi- 
čius, prie piano Simelevičiūtė.

Nėr ko ir sakyt: brandžios 
operų ir koncertų dainininkės 
Onos Katkauskaitės — Anna 
Kashas gerai išlavintas alto 
balsas, kad ir iš plokštelės, 
skambėjo puikiai.

D. šolomskas aiškiAo LLD 
reikšmę ir kvietė verbuoti 
naujus narius ir suveikianti se
nuosius.

Na, o birželio 1 d. maloniai 
visus nustebino Amelija Jes- 
kevičiūtė. Ir maloniai visus nu
teikė bent keliomis savo dai
nomis, skambiu alto balsu. 
Ją lydėjo fortepijopu jos mo
kytoja Bronė Šalinaitė-Sukac
kienė. Didelė jai padėka ir 
pagarba.

R. Mizara davė politinę ap
žvalgą tos savaitės įvykių, 
trumpai, sklandžiai ir į tašką.

Kiekvieną sekmadienį vis 
būdavo kokių trumpų praneši
mų apie sveikatęs ir higienps 
dalykus. Tai apie rūkymą — 
kaip netikęs tai paprotis, tai 
apie maisto ir mitybos įtaką į 
mūsų sveikatą, tai apie

Pastatą
CIO Wholesale and Ware

house Workers Lokalo 65-to 
apie 250 narių praėjusį pir
madienį per pietus pikietavo 
Woolworth didįjį namą. Jie 
reikalauja, kad firma derėtų- 
si su darbininkais dėl naujo 
kontrakto.

Keli pikietai imitavo krau
tuvių paveldėją Huttoniūtę ir 
.jos du "royališkus 
vus.

palydo-

New Yorko 900 
darbininkų buvo 
streikui, jei tuojau

autobusų 
pasiruošę 
nepakels 

algų. Streiko kol kas išveng
ta firmai sutikus pradėti de
rybas.

vyturėlis dėkoja
Vyturėlis, stygų ansamblis, 

dėkoja draugams, kurie paau
kavo instrumentus: Valiusia ii* 
jos vyras Adeikiai mandoliną, 
gitarą, bendžio, 2 standus ir 2 
baksus; Petronėlė Naktinienė 
2 mandolinas; Juozas Purvė
nus madoliną su baksu; Nik 
Pakalniškis madoliną; Tauras 
jo žmonos Elzbietos Vilkaitės 
mandoliną, ir Stefa Sasna man
doliną. Vardu Vyturėlio, Širdin
gai ačiū visiem draugam.

Vyturėlio pirmininkas
Povilas Kalvelis.

MIKE
Pranas Bajoras, 56 m. am

žiaus, gyveno 152-08 — 84th 
Dr., Jamaica, N. Y., mirė lie
pos 2 d., Kew Gardens Ligoni
nėj. Kūnas pašarvotas , grab. J. 
Garšvos koplyčioj, 231 Bedford 
Ave., Brooklyne.

Laidotuvės įvyks 
National Cemetery, 
L. I., 10 vai. ryto.

Velionis paliko
žmoną Jievą. Velionis taipgi ėjo 
pareigas SLA organo "Tėvy- 

redaktoriaus. i
Laidotuvių pareigomis rūpi-

jnasi graborius J. Garšva, f u

liėpos 5 d., 
Pine Lawn,

nuliūdime

mankštą ir fizinį kūno lavini
mą, tai apie širdies patvaru
mą.

Smagu girdėti, kad Lietu
vių Laisvės Radijo Klubas au
ga ir vis eina tvirtyn. Eina di
dyn ii- skelbimų skaičius, na
rių ip rėmėjų skaičius. Taip ir 
reikia ir dar labiau. Tai bus 
galima paskiau ir visą valan
dą ant radijo turėti, ir gal ant 
kokios didėlesnės stoties, kad 
toliau ir aiškiau neštų. Jei tik 
panorėsime ir tvirtai nusisprę- 
sime, tai ir pasieksime.

Tai visi pripraskite sekma
dieniais, kaip pusė po 10, nu
statyti savo radijo imtuvą ant 
1430 klc. — stotis WBYN.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. pusmetinis susirinki
mas įvyks liepos 3 d. Laisvės salė
je. Visi nariai dalyvaukite, nes bus 
raportą) iš praeito pusmečio veiklos 
ir finansų stovis. Pažiūrėkite į mo
kesčių knygutę, kad neliktumėt su
spenduoti. Atsiveskite ir naujų na
rių, nes dabar vajaus laikotarpis 
įrašyti naujus narius į LDS — M. 
Stakovas, prot. sekr. (152-153)

EAST NEW YORK — 
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas neįvyks 
šį mėnesį, liepos-July. Įvyks sekantį 
mėnesį, rugpjūčio-August. A- Valdy
ba. (152-153)

MASPETH, N. Y.
ir ALDLD kuoptf susirinki-LDS

mas įvyks liepos 3 d. Rusų Name, 
56-58 — 61st St. Prašome narius( 
būti laiku, 7:30 v. v. Turėsime ap
tarti svarbių dalykų ii’ taipgi nutar
sime ar laikyti ar nelaikyti susirin
kimų per ištisą vasaros sezoną. — 
Kom. (152-153)

Šuny Ruja Užpjovė Berniuką
II ■■ —

Stanley Balaban, 11 metų 
berniukas, tapo mirtinai užkan- 
džiotas palaidu, šešių aržiu šu
nų praėjusi antradieni, Castle 
Hill Point sekcijoj, Bronxe. Ta 
pati šešių šunų ruja vos neuž- 
piovė policisto pirm spėjimo 
kitiems policistams pribūti su 
revolverinis i pagalbą užpulta
jam.

Berniukas, gyvenęs 1141 El
der Ave., buvo su motį na išėjęs 
maudytis aptvertame Castle 
Hill prūde. Už kiek laiko, kaip 
priprasta vaikams, berniukas 
nubėgo šalin nuo motinos Įvai
rumu ieškoti. Už keliu valandų, 
kiti jauni plaukiotojai ten 
vaikščiodami atrado jo kūną 
visur apkandžiotą, pakrimsta 
arterija pažastyje.

Kada ten pribuvo policistas 
Louis Rissone, 30 m., šunis ra
do netoli berniuko kūno. Į po- 
licistą jie nekreipę domės. Bet 
kai jis priėjo prie berniuko, 
visi šeši metėsi ant jo. Bandant 
atsiginti nuo jų lazda, didelis 
šuo šoko jam ant krūtinės ir 
parmetė 'ant žemės. Jau besie
kianti policisto Rissone gerk
lės, pribuvęs policijos saržentas 
Werner šunį nušovė. Paskiau 
nušovė dar vieną.

Apkramtytąjį policistą nuve
žė Į ligoninę, paskiau išleido 
namo.

Tų šunų savininkas Svend 
Sandgren bus pašauktas Į 
grand džiūrės teismą pasiaiš-

leistas ‘šunimis — neprižiūrė- 
niekam nereikalingais jir

kinti.
Miestas pastaruoju laiku yra tais, 

begėdiškai ir pavojingai už- žmonių sveikatai žalingais.
1 ■    -. 11 i , i .,  ----------------------------- ,————i

Scena iš Paramount filmos ''The Imperfect Lady,” 
rodomos Brooklyn© Paramount Teatre, Flatbush ir 

DeKalb Ave., Brooklyne

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus 
R II E I N G O L D

BEER & ALES

32 Ten Eyck St. 
BROOKLYN, N. Y.

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Tel. EVergreen 4-8174

Kanados 
Black Horse Ale LITUANICA SQUARE

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

RESTAURANT

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

BALES dčl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Veatuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikų* 

ateičių* ru naujauBiaia {taitymaia.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS r
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-961.8

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8,

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE .
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

. . ■— ---------------------- A-------------

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

PIETUS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

.... ......... » ........ ............ — I- .... . ........ . .......... ............. .. .
Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma

lonu. Mandagus patarnavimas. <
Kiekvieną šėštadienį įvyksta puota, pasivaišinimaę bei parfc. Pra

šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. /
Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 

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

Valandos: įtvare

Penktadieniais Uždaryta

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Karnom.

Frank Givis

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

Branzalietai ir Špilkos, 
Taipgi Links ir Pendants

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

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

Repairing & Upholstering
Bar Varnishing, Carpenter

Work
Polishing & Finishing

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

Rcligijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom. * ,

ROBERT LIPTON
Jeweler

. 701 Grand St., arti Graham Ave.,




