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VOKIETIJOJ SUIMTI TRYS LIETUVIAI GESTAPININKAI

me

kitu

amerikiečiai

Amerika Planuoja Įsiveržti į 
Graikiją., Sako Maskvos Pravda

CHINU KOMUNISTAI 
ATĖMĖ IŠ QUANGO 
DAR DU MIESTUS

Tsaldaris Tiksliai 
Melavo apie Kita- 
. v. ai • v : tauciy Įsiveržimą

RUMUNAI SUČIUPO 
VADUS SĄMOKSLO 
PRIEŠ VALDŽIĄ

3 VOKIEČIAI PAKARTI 
Už JANKIŲ ’ŽUDYMĄ

Senatoriai Ieško Skylių 
Atominiuose Sekretuose

Vyksta Derybos dėl Angly 
Prekybos sn Sovietais

BULGARIJA AREŠTAVO 
GRAIKIJOS ŠNIPUS

Ligos Epidemija Tarp 
Kūdikių Phila. Ligoninėje.

GRAIKIJOJ SUIMTA 
15 TŪKSTANČIU 
DEMOKRATU

ANGLU-AMERIKONU 
KARINIAI LAIVAI 
VYKSIA GRAIKIJON

Saugumo Taryba Atmetė 
Amerikos Šauksmą Tuoj 
Veikti dėl Graikijos

Graikų Partizanai 
Muša Monarchists, 
Sako Jugoslavai

Darbo Federacija Kviečia 
CIO i Vienybę mrm 
1948 Mėty Rinkimu

Tam pasipriešino Sovietų 
delegatas A. Gromyko. Ji
sai patarė neklausyti Grai
kijos monarchistų provoka
cinių riksmų. Už ameriko
nų pasiūlymą balsavo 6 de
legatai, o, įskaitant ir ame
rikoną, reikėjo bent 7-nių. 
Tuo būdu ir nupuolė jų pa
siūlymas.

McARTHUR VEIKIA PRIEŠ 
PAŽANGIAS UNIJAS

syt karinių lėktuvų stovy
klas Thessalijoj ir Makedo
nijoj, Graikijos provincijo-

New York.-WABC radijo 
stotis pranešė trečiadienį iš 
ryto, kad graikų partizanai 
yra užvaldę bent pitsę Grai
kijos.

Paūlha- 
Vaslovir 
turi būti 
žmonėms

PUSĖ GRAIKIJOS PAR 
. TIZANŲ UŽIMTA?

kalbomis 
reikalingą 
i tuo tar- 
pasitaiko, 

(lovynius kai-
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Vadinama ‘Tarptautinė Brigada’ 
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MUNICH, Vokietija. — 
Pagal amerikonų teismo 
sprendimą, tapo pakarti 3 
vokiečiai už tai, kad jie žu
dė amerikonus belaisvius 
prieš pat karo pabaigą.

ORAS.—Būsią lietaus

Amerikos delegatas Jungt. 
Tautų Saugumo Taryboje, 
Herschelis Johnsonas, gąs
dino, kad susikirtimai Grai
kijos pasieniuose galį “bile 
dieną tapti karine eksplozi
ja.” Jis todėl ragino Sau
gumo Tarybą tuoj aus veik
ti ir pašvęsti dvi dienas 
svarstymui Graikijos įvy-

ką lageryje laisvai gyveno' 
ir, suprantama, sušilę dar
bavosi, kad nenusikaltę pa
bėgėliai negrįžtų Tarybų 
Lietuvon.

Dėlei suareštavimo šių 
trijų gestapininkų, supran* 
tama, kilo didelė panika kU 
tuose kriminalistuose. Jie 
staiga pajuto, kad ir juos 
gali ištikti toks pat likimas, 
kad ir jiems reikės atsi-! 
skaityti už savo papildytas 
žmogžudystes Lietuvoje. 
Dabar tie kriminalistai dar 
garsiau plūsta Lietuvą ir 
agituoja, kad niekas Lietu
von negrįžtų, kad niekas 
neklausytų Lietuvos prezi
dento Justo Paleckio ir ki-

L0ND0N. — Kiekviena
me tūkstantyje Anglijos 
kareivių pernai 33 sirgo ly
tinėmis ligomis, kaip pra
nešė karo ministras seimui. 
O Vokietijoje * tarp kiekvie
no tūkstančio anglų karei
vių buvo apie 159 sifilitikai 
bei gonorėjos ligoniai.

Kilo Didelė Panika tarp Kriminalistą Pabėgėlių Stovykloje 
Dėl Lietuvių Hitlerininkų Areštavimo

BUCHAREST. — Rumu- 
nijos vyriausybė suėmė Ju
lių Manių, vadinamos “tau
tinės valstiečių” partijos 
galvą ,ir kelis sėbrus, kurie 
planavo per sukilimą nu
verst demokratinę rumunų 
valdžią . Jie, pagaliaus, 
bandė pasprukt į užsienį ir 
papirko kelis lakūnus, bet 
buvo sučiupti.

LONDON, liepos 16. - 
Graikijos m o n a .r c h i štai 
skleidžia tik savo išmislą, 
būk “tarptautinė brigada” 
iš Albanijos įsiveržus- į 
Graikiją, sakė Maskvos ra
dijas. Pramanyta “tarp
tautinė brigada” yra tik 
patys graikų partizanai, 
kaip pranešė sovietinis- ko

respondentas iš Graikijos 
sostinės Athenų. Tie par
tizanai iš Grammos kalnų 
žygiuoja pirmyn į pietus. 
Jie, matomai, mėgina at- 
kirst monarchistų kariuo-

T0KI0.—Amerikonų ko- 
mandierius gen. MacArth
ur sušilęs darbuojasi prieš 
pažangias japonų unijas, 
ypač prieš komunistų įtaką 
jose. MacArthuro valdybos 
“darbinis” skyrius rengia 
unijistam susirinkimus ir 
siunčia savo agentus, kurie 
šaukia unijas išvyt komu
nistus iš vadovybės vietų. 
MacArthuro lapeliais apipi
lami japonai unijistai. Ja
ponų laikr'aščiai taipgi už
pildomi MacArthuro propa
ganda prieš kairiuosius. >

PHILADELPHIA.—Epi
demiškai plinta vidurių už
degimo liga tarp kūdikių 
General Hospitale. Nuo tos 
ligos jau du kūdikiai mirė 
ir 15 susirgo.

LYTINĖS LIGOS ANGLŲ 
ARMIJOJ

MASKVA. — Sklandyn 
eina čia derybos tarp Ang
lijos ir Sovietų atstovų dėl 
prekybos sutarties tarp tų 
dviejų šalių. , Pagal tokią 
sutartį, Sovietai siųstų An
glijai kviečius ir kitus val
gio produktus, o iš Angli
jos gautų mašinų ir kitų 
dirbiniu.

MASKVA. — Jungtinės 
Valstijos turi slaptą karinę 
sutartį su Graikijos monąr- 
chistų valdžia, kaip rašo 
Pravdos korespondentas iš 
Paryžiaus. Sutartis numa
to, kad Graikija parsam- 
dys Amerikai Mytilene sa
lą kaip laivyno bazę. Ame
rikiniai karo laivai ten ga
lėtų kontroliuoti išplauki
mus iš Dardanellų, vandens 
sąsiaurio tarp Juodosios 
Jūros ir Viduržemio Jūros. 
Graikų monarchistai, be to, 
žadą ’leist Amerikai įsitai-

Angly Medžioklė prieš 
Žydy Kovūnus Palestinoje

TOKIO.—Japonijon atsi
lankė William C. Bullitt 
buvęs ambasadorius Mask
vai, o paskui 
dradarbis

menę Konitsoj nuo kitų val
džios armijos dalinių.

Užsieninė Anglijos minis
terija sakė, kad ji negali 
“nei patvirtint nei užgin- 
čyt” pranešimų- apie taria
mą “tarptautinės brigados 
įsiveržįmą” į Graikiją. 
Franci jos valdžia užginčijo 
graikų monarchistų pasa
kas, būk “tarptautinė bri
gada” suorganizuota Fran
ci jo j ir per Albaniją pa
siųsta talkon . partizanams 
prieš Graikijos, valdžią.

WASHINGTON. — Re- 
publikonų vadovaujamas, 
senatorių komitetas tyri
nės, ar . “Rusija neišgavo 
kokių atominių sekretų” iš 
amerikonų.

NANKING, Chinija. — 
Chinijos tautininkai, prane
ša, kad chinų komunistai 
atėmė iš jų du miestus su 
geležinkelių stotimis, Kiao- 
chow ir Kaomi, netoli 
Tsingtao uosto, Šantungo 
pussalyje. Antra vertus, 
tautininkai sakosi atgriebę 
nuo komunistų Tsaochwan- 
gą ir Chihsieną ir įmarša- 
vę į Teichengą, Šantunge. 
Prasidėjo sukilimai Sing- 
kiango provincijoj prieš 
Chiang Kai-shek o valdžią. 
Chiangas rekrutuoja dau
giau naujokų prieš komu
nistus.

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

ATHENAI,, Graikija. — 
Graikų Tautos Laisvinimo 
Frontas (EAM) pranešė, 
kad monarchistų žandarai 
per penkias paskutines aie- 
nas areštavo 15 tūkstančių 
demokratinių graikų—uni
jų vadų, komunistų, social
istų, profesionalų ii 
respublikos šalininkų

Trys Lietuviai Pabėgėliai 
Sykiu su Naciais Skerdė 

Žmones Vilniuje

UTICA, N. Y.—New Yor- 
ko valstijos Darbo Federa
cijos suvažiavimas šiltai 
priėmė valstijinio CIO uni
jų centro pasveikinimo te
legramą.

Amerikos Darbo federa
cijos pirmininkas William 
Green pageidavo, kad visa 
CIO negaišuojant susivie
nytų su Federacija, taip kad 
sujungtomis jėgomis būtų 
galima priverst kongresą 
panaikint prieš-darbininkiš- 
ką Tafto-Hartlėy’o įstaty
mą ir 1948 metų rinkimuo
se sumušę visus tuos kon
greso narius, kurie balsavo 
už’Tafto-Hartley’o bilių:

Nepaneikime tai, ką turime 
Stiprinkime tai,'kas per silp 
na. Toliau nueisime ir dau 
giau laimėsime.

WASHINGTON. — Ke
turi Anglijos karo laivai 
plaukia į Graikiją. Graikų 
monarchistų valdžia skelbė, 
kad išvien su jais atplauks 
ir keli Amerikos kariniai 
laivai. Amerikinio laivyno 
valdyba sako, kad visi 9 jos 
laivai pasiliksią Italijos 
vandenyse. Bet Amerikos 
karo laivynas Viduržemio 
Jūroje turi klausyti anglų 
komandos, pagal zsutartį. 
Vadinasi, anglai gali įsakyt 
ir Amerikos karo laivams 
plaukt Graikijon .(grūmot 
partizanams).

Dabar Jungtinėse Valsti
jose lankosi Konstantinas z
Tsaldaris, Graikijos monar
chistų premjero pavaduoto
jas. Kuomet jis dar buvo 
namie, "korespondentai už
klausė: Ar tiesą, karį briga
da bulgarų, albanų ir jugo
slavu rengiasi įsiveržti į 
Graikiją, kaip kad valdžia 
skelbė užsieninėje spaudo
je? Tsaldaris atsakė: “La
bai galimas daiktas, kad tie 
pranešimai neteisingi. Bet 
kartais reikia, žiūrint savo 
tautos naudos, pasakyt už
sieniams tūlus dalykus, ku
rie neturėtų būt skelbiami 
namie.”

Būdamas Lietuvoje stebė
jausi Lietuvos jaunimo susiža
vėjimu sportu. Tokiose baisiai 
sunkiose pokarinėse sąlygose, 
visiškai sugriautam krašte, 
jaunimas kalba ir sapnuoja 
apie krepšinį! Kaune Sporto 
Palociuje svietas nesutelpa, 
kai esti krepšinio komandą 
rungtynės.

Niekur negirdėjau, kad Pa- 
(Tąsa 5-tam puslp.)

Jungtinės Valstijos Siūlo 
Atkurt Stiprią Vokietiją, 

Apeinant Potsdamo Sutartį 
Amerikos Valdžia Laiko Vokietiją Svarbiausia Vakariniu 

Valstybių Bloko Tvirtove prieš Sovietu Sąjungą

BELGRAD. — Oficialė 
Jugoslavijos žinių agentūra 
Tanjug pranešė, kad graikų 
partizanai visose Graikijos 
dalyse puola monarchistų 
valdžios kariuomenę, o, mo
narchistai ginasi. Anot Tan- 
jugo, “partizanai visur turi 
pilną veiksmų iniciatyvą sa
vo rankose.”

(Tuo tarpu Graikijos mo
narchistai garsinasi, kad 
jie, girdi, įveikia ir apsup
sią pustrečio tūkstančio 
partizanų ir neva albanų, 
kurie būk iš Albanijos per
simetę į Graikiją Konitsos 
srityje.)

džius pažino lageryje es$ 
išvietinti žmonės. Matyt> 
jie buvo besi jaučią sau-

Man labai patinka tie drau
gai,-kurie kalba apie mūsų 
jaunimo politinio švietimą-rei
kalus ir jų organizacinę atsa
komybę. Reikia pasakyti, kad 
didmiesčiuose^ kaip Chicagoj, 
Brooklyne, Clevelande, Det
roite, mes turime jau gerai 
paaugusių čiagimių vyrų ir 
moterų, kurie iš pat mažens 
susirišę su mūsų pažangiuoju 
judėjimu. Tačiau kažin kodėl 
jų labai mažai teužehv.me 
mūsų organizacijų yadovybė-

svarbias žinias 
monarchistam. 
bendradarbiavo 
Petkovu, kuris 
už sąmokslą nuverst demo
kratinę bulgarų Tėvynės 
Fronto valdžią. Petkovas 
buvo vadas opozicinės neva 
žemdirbių partijos. Jis suo- 
kalbiavo su fašistiniais ofi- 
cieriais prieš valdžią.

SOFIJA, Bulgarija.—Bul
garų vyriausybė suėmė de
šimtį šnipų, apsigyvenusių 
kaimuose arti rubežiaus 
tarp Bulgarijos ir Graiki
jos. Jie davinėjo kariniai 

Graikijos 
Tie šnipai 
su Nikola 
areštuotas

MUNICH, Vokietija. — 
Čionai išvietintų asmenų 
lageryje (stovykloje) areš
tuotas vokietys Garbert 
P a u 1 h a b er, hitlerininkų 
gestapo (slaptosios polici
jos) galva Vilniuje. Jis va
dovavo žydų ir tarybinių 
žmonių skerdimui Vilniuje. 
Su juomi kartu suareštuoti 
trys lietuviai jo pagelbinin- 
kai, kurie dalyvavo masinė
se žmonių skerdynėse. Jie 
yra Sakalauskas, Vaslovi- 
čius ir Šidlauskas.

Pagal Anglijos, Amerikos 
ir Tarybų Sąjungos susita
rimą, šie gestapininkai tu
ri būti atiduoti teismui ten, 
kur jie tas žmogžudystes 
papildė. Reiškia, 
ber, Sakalauskas, 
čius ir Šidlauskas 
atiduoti Vilniaus 
dėl nuteisimo.

Šiuos keturius žmogžu

tų lengvai pavartoti šias 
pramones atsiginklavimui.

Amerika, berods, žada ne
leist Vokietijai atsiginkluo- 
ti, tačiaus jau- leidžia vo
kiečiams gaminti tam tikrą 
apribotą1 kiekį ginklų ir 
amunicijos.

Amerikos patvarkymas 
sako, turi būti tiek pakelta 
Vokietijos pramonė, kad 
Tiktų gana pelno iš parduo
damų užsieniams jos dirbi
nių, o tas pelnas, girdi, tu
ri visųpirm eiti Amerikai 
ir Anglijai, kaip atlygini
mas už jų suteiktą vokie
čiams maistą. Čia taipgi 
apeinama Potsdamo konfe
rencijos nutarimas dėl ka
rinių atpildų Sovietam ir 
kitiem rytiniam talkinin
kam.

Kartu Amerika įspėjo 
prieš svetimą (sovietinę) 
politiką Vokietijai.

“Nuneria Visus Devynius 
Kailius.”

Iš Rudų i Juodus 
Marškinius.

Organizacinė Jaunimo 
Atsakomybė.

Per Daug Atsiprašymų.
Rašo A. BIMBA

Ar tik jie vieni už tai kalti? 
Gal ir mes, senoji karta, turi
me pasiimti nors dalį ątsako- 
mybės ?

Laikas ir apie tai rimtai 
pagalvoti. Daugiau čia augu
sių jaunų žmonių reikia kuo
pų, apskričių ir centrų vado
vybėse !•

Iš pabėgėlių “Tėvynes Gar
so” sužinome, kad vokiečių 
spaudoje šiandien nemažai ra
šoma apie lietuvius, kurie 
vo naciams parsidavę ir 
kimai jiems tarnavo karo 
tu. Kaune 1941 metais jie per
sirengdavę rudais marškiniais 
ir įstodavę i budelišką vokie
čių “SS.” Paskui, kai atėjo na
cių siautėjimui galas, jie savo 
ruduosius marškinius nusida
žė juodai ir amerikiečiams 
persistatė “išvietintais.”

Dabar šitie hitleriniai 
“stormtruperiai” vaikštinėja 
lageriuose laisvi ir terorizuoja 
tuoš pabėgėlius, kurie norėtų 
sugrįžti Lietuvon.

Kaip nekalbėsime, bet man 
atrodo, kad visiškai pro šalį 
šaudo tie draugai, kurie meną 
bei socialinę veiklą stato prieš 
sportą, kalbėdami apie mūsų 
jaunimo reikalus. Nesuprantu, 
kur jie to mūsų Sporto per 
daug suranda ir kaip jis pa
kenkia mūsų jaunimo sociali
nei veiklai bei politinei ar>- 
švietai ?

Beveik kiekvienas jų, aiš
kiai ir atvirai paneigęs sporto 
veiklą, mušasi Į krūtinę ir sa
ko: “Neįsigykite nuomonės, 
kad esu priešingas sportui.” 
Jeigu klausimą teisingai pa
statysi, tai nereikės atsipraši
nėti, nes kiekvienam bus aiš
ku, kaip dalykai stovi.

Tdrpe lietuvių pabėgėliu 
Vokietijoje fašistai, žulikai ir 
kriminalistai jaučiasi tikrais 
viešpačiais. Jie taip įsipona- 
vojo, jog pradeda iki gyvojo 
kaulo dasiėsti kiek švares
niems elementams.

Dėlei to kyla vaidai. Pabė- X
gėlių “Mūsų Kelyje” randa
me nusiskundimų apie pavy- 

r kitokius nu- 
vienas vadas, 

yra gerai prisi- 
smarkiai bara tuos, 

Pavydū- 
nedora.

WASHINGTON.—Jungt. 
Valstijų vyriausybė pa
siuntė patvarkymą genero
lui Clay’ui, kariniam ame
rikonų gubernatoriui Vo
kietijoje, kad jis stengtųsi 
atkurt ir pakelt vokiečių 
pramonę, iš- naujo “pasta
tyt Vokietijd1 ant kojų.” 
Nes Vokietija turinti tapt 
svarbiausia atrama ameri
kiniam Marshallo planui — 
medžiaginiai stiprinti vaka
rinių Europos valstybių 
bloką (prieš Sovietų Sąjun
gą. Dabartiniame savo pa
tvarkyme Amerika perša 
kelti vakarinės Vokietijos 
gamybą • geležies, plieno, 
chemikalų ir mašininių 
įrankių pramonėse, nepai
sant, kad keturių didžiųjų 
talkininkų konferencija nu
tarė apriboti tokias vokie
čių pramones. Ta sutartis

nacių ben 
Franci jo j. ?

Mūsų Kol 
nusiskundimu 

dą, lupikavimą 
sikaltimus. štai 
kuris, matyt 
1 u pik avęs 
kurie tokiems pavyd 
ti, girdi, negražu 
Net šaukia jis: 

“Tokie dažnai 
vaizduoja baisiai 
tremtinių lygybę, g 
pu, jei tik proga 
nuneria visus 
liūs.”

Tuo tarpu Jungtinės 
Valstijos planuoja siųsti 
savo kariuomenę Graikijon, ' 
kovai prieš demokratinius 
graikų partizanus, sako - 
Pravdos korespondentas. O ‘(V 
tam amerikonų įsiveržimui 
pridengti, Washin g t o n o / 
valdžia, girdi, paskelbs, kad 
Graikijon plaukią “savano- ..■> 
riai graikai 
kariai.

JERUZALĖ. — Anglai 
įvedė karo stovį Nathani- 
nijoj, Palestinoj, ir per 
ablavas suėmė 1,427 žydus, 
tarp kurių esą trys žydų 
kovūnų vadai. Anglai ieš
ko dviejų savo saržentų, 
kuriuos pagrobė žydai dėl 
to, kad anglai nusmerkė pa
kart 3 žydų kovūnus.

Veikia nauja slapta gin
klų dirbykla New Mexicoj.
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Geri Reikalavimai
Politines Veiklos. Komitetas (PAC) iš naujo kelia se

niai pribrendusį klausimą, kad geležinkeliai ir anglies 
kasyklos būtų sunacionalizuota. Tęsimas privatiškos 
geležinkelių’ ir kasyklų kontrolės kenkia šios šalies eko
nominiams interesams ir nebeturi jokio pateisinimo.

Visuose savo veiksmuose mūsų valdžia yra pripaži
nus, kad kasyklos ir geležinkeliai yra visuomenės rei
kalas. Tai buvo vyriausias argumentas prieš mainierių 
ir geležinkeliečių streikus. Tuo argumentu pasiremda
mas prezidentas Trumanas sulaužė abudu streiku. Be 
anglies pramonės ratas negali suktis. Be traukinių ju
dėjimo visa šalis susidemoralizuoja.

Tai tokia tiesa, kurios niekas negali nuginčyti. Bet 
jeigu anglies pramonė ir geležinkeliai yra toks opus, 
toks be galo reikalingas visuomenės reikalas, tai kaip 
pateįsinti jų priklausymą privatiškam kapitalui? Jokio 
pateisinimo nėra ir negali būti.

Mes tikime, kad Politinės Veiklos Komiteto pakeltas 
sūkis susilauks plačiausio masinio atsiliepimo.

Kas Ką Rašo ir Sako 
.; p į  
MILIJONAS JAU z 
NEBE MILIJONAS!

Dienraštis Vilnis rašo:

Naujos Pasakos iš Graikijos
Paskutinėmis dienomis Graikijos fašistinė, valdžia pa

leido į pasaulį keletą, labai gudriai išgalvotų, fbet kvai
lų pasakų. Vieną dieną ji paskelbė, kad iš Albanijos 
Graikijon įsiveržę tūkstantis partizanų ir pradėję už
puolimą. Porai dienų prabėgus, iš Athenų atėjo prane
šimas, kad užsienyje suorganizuota tarptautinė brigada 
padarius įsiveržimą į Graikiją*. Dar vėliau pranešė, kad 
kitoje vietoje du tūkstančiai partizanų iš užsienio pada
rę įsivA’žimą į Graikiją.

Bet tai, žinoma, yra fašistinės valdžios išmislas, kad 
padengus savo pralaimėjimus šiaurinėje Graikijos da
lyje. Ten, matyt, partizanai sustiprino savo jėgas nau
jais rekrūtais ir pradėjo valdžios armijai pliekti kailį.

Dabar jau mūsų vyriausybė nebeslepia to fakto, kad 
trijų dešimtų milionų dolerių vertės ginklų siunčiama 
Graikijon tiesiog valdžios armijos sustiprinimui prieš 
partizanus.

Bet kokią teisę mes turime ginkluoti svetimos šalies 
valdžią tęsimui civilinio karo? Valdžia, kuri pati ne
gali išsilaikyti, neturi teisės egzistuoti. Tokios valdžios 
gelbėjimas yra kišimasis į tos šalies vidinius reikalus.

Stasseno Litanija

Lietuvos Vyčių mėnesinį 
žurnaliuką “Vytis” šiuo lai
ku redaguoja p. K. Pakštas. 
Jis pats, ar kas kitas daro 
ekskursiją t į lietuvių sielos 
gelmes ir raportas apie tą 
ekskursiją surašytas sekama
me sprendime:

“Mes (lietuviai) esame 
‘menulio vaikai/ t.y. šaltoki, 
nelabai socialūs ir gana šykš
tūs aukoms. Mes sekame nus
tatytą čia madą — skaičiais 
pasigirti. Beveik visos mūsų 
rezoliucijos primena Ameri
koje esant milioną lietuvių. 
Gerai pasakyta —• milionas... 
mat, jo niekas negali nei pa
matyt, nei suskaityt. Gal būt 
Amerikoje ir būtų arti 650,- 
000 lietuvių kilmes žmonių, 
kurie dar moka po keletą 
lietuviškų žodžių. Tačiau, 
oficialinei valdžios statistikai 
lietuvišką kilmę prisipažįsta 
tik 394,800 žmonių. Tasai 
skaičius gal ir bus arčiausias 
tikrovei. Organizacijų turb
ine daug, bet jos gan smul
kutes, anemiškos (bekrau
jės). Josna priklauso apie 
70,000 žmonių, »arba vienas 
iš šešių lietuvių . . . Organi
zacijos anemiškos, be kraujo, 
be entuziazmo. Gal būt, tu
rime apie 5,000 tikrai susi
pratusių lietuvių, kurie suda
ro visokias valdybas, komi
tetus. . . ”

Ponas Pakštas, kaip mato
te, labai markatnas, kai ro- 
kuoja katalikų, socialistų ir 
tautininkų glitas, nes tik 

'apie tą tautos dalį jis gali 
kompetentiškai sprąsti. Nuo 
labai aukštos šakos, kurioje 
parašyta milionas, jis nutupia 
ant labai plonutės šakeles, 
kurioje parašyta 5 tūkstan
tiai !

K. Pakšto“ savikritiški ap
sidūmojimai supuola su A. 
Vaičiulaičio pareiškimu, kad 
pas klerikalus,, tautininkus ir 
socialistus —

“Lietuviška knyga yra pas
kutine skarmaliuviene.”

Kalnai kalnuoti, pakalnės 
nuplikę.

Pakštas pesimistiškai du
dena. Vaičiulaitis mato mer
dėjimą.

Bet šimučiai, Grigaičiai ir 
Karpiai dar barabanija apie 
milioną. Jiems reikia blefuo
ti ir muilinti svietui akis, nes

Nė vienas republikonų šulas šiandien negali tylėti. 
Taip dabar madoje gąsdinti žmones raudonbaubizmu, 
jbg bile vado tylėjimas gali ant jo užtraukti kapitalo 
viešpačių nuožiūrą bei rūstybę.

Todėl prabilo ir Harold 'E. Stassen, buvęs Minnesota 
valstijos gubernatorius, dar jaunas vyras, per gvoltą 
besiveržiąs į prezidentinius kandidatus. Jis irgi stojąs 
kovon prieš komunizmą. Jis irgi manąs, kad Rusijos 
vadus reikia “tvirta ranka” pamokinti, kaip žiūrėti į 
pasaulio Reikalus. J ‘

Kaip Amerikoje kovoti komunistus? Ponas Stassenas 
paskelbė ištisą programą. Jo tos programos punktai 
skaitosi, kaip ilga litanija. Iš visų jų tik du punktai yra 
protingi ir reikėtų visai Amerikai priimti.

Stassenas sako, kad nereikia bijoti diskusuoti komu- 
iiistų iškeltus klausimus, J^ai puiku. Jei tai būtų prak
tikuojama, tai žmonės geriau susipažintų su visais šių 
dienų reikalais ir, aišku, mažiau tikėtų raudonojo bau
bo šinkoriams. . i

Kitas Stasseno programos punktas, kuris yra parem
tas prptu, o ne isterija ir-apgavyste, skamba sekamai:

“Mes turime pataisyti arba pašalinti trūkumus, nesu
sipratimus ir blogybes amerikinėje sistemoje, net jei 
tuos blogumus iškeltų komunistai.”

Kiek mes pažįstame komunistus iš jų literatūros ir 
veiklos, tai galime spręsti, kad nei jie nesipriešins šiems 
Stasseno pasiūlymams.

Bet, žinoma, ponas Stassenas tuomi nepasitenkina. 
Jis, pasiūlęs komunistų iškeltus klausimus diskusuoti ir 
komunistų nurodomus blogumus iš Amerikos gyvenimo 
pašalinti, tuojau ten pat reikalauja iš visur komunistus 
mesti, neprileisti jų prie jokių valdiškų vietų ir tt.

Kaip visi kiti didžiųjų partijų politikieriai, taip p. 
Stassen labai susirūpinęs'komunistų įtaka darbininkuo
se. Darbininkus reikią gelbėti nuo tos įtakos. Ir p. 
Stassenas, suprantama, tampa dideliu darbininkų prie- 
tetiumi ir skubinasi juos nuo komunistų gelbėti, lygiai 
taip, kaip gelbsti jo kolegos Taft, Hartley ,Rankin, Tho
mas ir kiti Taft-Hartley įstatymo tėvai.

Stasseno ir jo kolegų nelaimė bus tik tame, kad jie 
Amerikos darbininkus vaizduojasi kažin kokiais kvai
liais. Amerikos darbininkai gi tokiais nėra. Jie pasi
mokė iš Kongreso daugumos veiklos. Jie šiandien daug 
geriau-supranta, kas yra jų draūgai, o kas priešai.. 
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reikia pinigų.

KUO ČIA RAMINTIS?
Vienas Vilniaus pilietis 

nuėjo į pirtį . . . Jam besi
maudant, kažin kas pavogė 
jo baltinius. Tuomet tasai 
pilietis parašė apie tai į 
dienraštį “Tiesą,” iškelda
mas blogą pirtyje tvarką ir 
dėl jos kaltindalnas pirties 
direktorių.

Na, ir kas čia tokio? Va
gių juk Lietuvoje yra tiek ir 
tiek, — tai buržuazinio 
viešpatavimo palikimas: tai 
žmonės, išauklėti prie sme
toninio režimo, kur vagys
tės - buvo pilnai pateisina
mos, jei tik jas vagys mo
kėjo paslėpti.

Tarybų vyriausybė gi va
gišius smarkiai baudžia ir 
baus, ligi jie bus pataisyti. 
Tuo tikslu ir paminėtasis 
“Tiesoje” rašinys buvo įdė
tas. ,

Bet Cleveland© tautinin
kų “Dirva” tąjį rašinį ci
tuoja ir džiaugiasi; pazala- 
tinimui, — prakeikia tary
binę santvarką!

Tik fašistai šitaip tegali 
elgtis. <

. ------ e-------
Amerikos valdžia ragino 

Jungt. Tautų Saugumo Ta
rnybą tuoj veikt prieš vadi
namus “įsiveržėlius” į Grai
kiją.

Athenai; — Atvyko Gris
wold, a d mJ n i s t r atorius 
Amerikos karinės paskolos 
Graikijai. .

Tarptautinė Apžvalga
t

Mūsų šalyj sensacijoms ir 
išmislams nėra yibų. Su 
atominės jėgos ir bombos 
klausimu politikai daro iš 
savęs'juokus. Kiek daug 
kartų “bombų slaptybę” už
sienio agentai “pavogė” ir 
kiek daug kartų aukšti po
litikai tą užginčijo! Kada 
tik pasaulyj susidaro pai
nesnė padėtis, taip ir išky
la komercinėj skaudoj apie 
“atominę bombą” ir “šni
pus.”

Prie šios sensacijos rū
šies dabar dar nauja prisi
dėjo,. tai “skrajojanti ra
tai”' (Flying Discs). Juos 
jau mato ne vien suaugę, 
bet ir vaikai.

Generolas George Mar
shall, Valstybės Sekreto
rius, pabaigoj birželio, kal
bėdamas apie kitas šalis, 
sakė, kad Jungtinės Valsti
jos pasitraukė iš kitų šalių, 
kad ten nepaliko organi
zuotų nei savo partijų, nei 
agentų.

Skamba gražiai, 'bet kaip 
yra gyvenime? Nejaugi 
generolas Marshall lygiai 
atsineša linkui įvairių par
tijų pasaulyj? Keno parti
jai jis gelbėjo, būdamas 
Chinijoj ir kurią partiją 
ten apdovanojome 130 mili-< 
onų patronų amunicijos? 
Už kurią- partiją jis stoja 
Graikijoj, Turkijoj, Fran
ci jo j, Italijoj ir kitose ša
lyse ? f

Kodėl buvo siunčiami 
protestai Vengrijai, kada ji 
areštavo Bella Kovacsą, ir 
kodėl nesiunčia protestų 
Graikijos valdonams, kada 
jįe iš kanuolių degina “ko
munistu” sodžius? Kodėl 
pabaigoj birželio mėnesio 
gen. Marshall pasiuntė Ru
munijai protestą prieš "areš
tavimą keleto i asmenų, o 
nepasiuntė protesto Trako 
valdonams, kada tie 23 bir
želio nužudė tris komunis
tų vadus Yusuf Salman, 
Na j i Shummel ir Žaki Ba- 
siki?

Atrodo, kad, nepaisant 
gražių kalbų, generolas 
Marshall, kaip ir kiti, ne
laiko lygiais Franci jo j ko
munistų vadus Thorezą, 
Duclos ir reakcijos vadą 
generolą de Gaulle.

Vokietijoj reakciniais. ele
mentai tiksliai išrinko Ber
lyno majoru renegatą < E. 
Reuterį, buvusį “komunis
tą,” dabar esamą ‘‘socialis
tą.” Kądangi valdininkus 
turi tvirtinti Jungtinių 
Valstijų, Sovietų Sąjungos, 
Anglijos ir Franci jos atsto
vai, kurie sudaro Berlyno 
Komandantūra, tai Sovietu 
generolas A. Kotikovas at
metė Reuterį. Kotikovas 
iškėlė kaltinimą, kad Reu- 
teris buvo ištikimas Hitle
rio agentas Turkijoj ir kai
po' tokis netinka į tą vietą.

Bendrai Vokietijoj, ypa
tingai anglų ir amerikiečių 
zonoj, atsigauna naciai. 
Mallory Browne rašo, kad 
hitlerininkai įgavo drąsos 
iš Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų nedraugingo atsi- 
nešimo linkui Tarybų Są
jungos. Jis rašo, kad fa
šistų (organizacijos atsigai
vina ir viešai veikia.

Francijoj 'susektas reak
cininkų ir fašistų suokalbis, 
kurie ruošėsi Bastilijos Die
noj, 14 d. liepos, nuversti 
respubliką ir įsteigti reak
cinę hiilitarę diktatūrą. 
Areštuota • generolas H. 
Guillaudot ir keli kiti ge
nerolo de Gaulle pasekėjai. 
De Gaulle bando teisintis, 
kad būk jis nieko bendro 
neturi, bet gi tarpe suokal
bininkų yra suimtas arti
mas jo, prįetelius pulkinin
kas Gilbert Renaud.

% Suokalby j dalyvavo ir ka
talikų kunigija. Kunigo Pi
erre Rault bute surasta tu
zinas kulkasvaidžių ir daug 
amunicijos. Franci jos ko
munistai sako, kad suokalbį 
palaiko Anglijos ir Wall 
stryto milionieriai.

Nors Franci jos socialis
tai ir buržuazinės partijos 
vėl įsikabino į Anglijos po
litiką, kaip kad pereito ka
ro išvakarėse, bet yra nu
matoma, kad prie suirutės 
prisideda ir Anglijos 'agen
tai, norėdami Franci ją pa
laikyti silpną ir pavergti 
dalį jos kolonijų.

Franci j a užima 212,630 
ketv. mylių ir turi 39,500,- 
000 gyventojų, bet jos kolo
nijos užima 4,703,560 ketv. 
mylių ir turi 75,000,000 gy
ventojų . Į šias milžiniškas 
Franci jos- kolonijas angliš
kas blokas žiūri, kaipo į 
blogai padėtas brangeny
bes. K

Ispanijoj, kur viešpatau
ja Hitlerio - Mussolinio pa
statytas generolo Franco 
režimas, grįžta “demokra
tija.” Liepos pradžioj fa
šistai davė tam tikrus bal
savimus, kurie tikrumoj 
buvo tik pasityčiojimas iš 

, balsavimų.
Kam tas jiems reikalin- 

jga? Jiems tas reikalinga 
įam pačiam, kam buvo pa
našūs “balsavimai” praves
ti reakcinėj Turkijoj ir Ar
gentinoj . Anglijos ir Wall 
stryto milionieriai ne vien 
nori išgelbėti generolo 
Franco režimą, bet ir Ispa
niją gauti sau į talką. Tą 
jų atstovai įrodė ir Jungti
nių Tautų organizacijoj, ap
tariant Ispanijos reikalus. 
Bet jiems nesmagu akyse 
savo žmonių,kad gen. Fran
co režimas yra Hitlerio ir 
Mussolinio liekana. Įvyku
sius “balsavimus,” galimąs 
daiktas, seks kiti, arba ko
kis fikty vis valdžioj pakei
timas, o paskui ponai Bevi- 
nai paskelbs, kad jau Ispa
nijos “liaudies valia pa
reikšta.”

Logika vakarinio bloko 
neišvengiamai veda prie to, 
kad gauti sau į talką fašis
tinę Ispaniją. Ir kodėl gi 
ne? Jeigu galima fašistų 
režimui padėti Graikijoj, 
remti gen. Chiang’ Kai-she; 
ko reakciją, broliautis su 
Turkijos ir Portugalijos fa
šistais, pasikviesti sau į tal
ką Airiją, kuri pereita ka
ro laiku pilnai solidaravo 
su Hitleriu, tai kodėl nepa- 
duoti rankos Ispanijos fa
šistams? • '

Jeigu galima džiaugtis to
kių valstybėlių (faktiškai 
kolonijų), kaip Islandija ir 
Luksemburgas, talka, tai 
Ispanija daug daugiau reiš
kia, nes ji užima 196,600 
ketv. mylių ir turi 26,750,- 
000 gyventojų, o jos koloni
jos Afrikoj yra strateginės 
vertės ir užima 140,Č00 ket
virtainių mylių.

Bulgarija, kuri ūžimai 42,- 
808 ketv. mylias ir turi 7,- 
000,000 gyventojų, stebisi 
dėl Anglijos ir Amerikos 
valdininkų protestų, kada 
bulgarai areštavo kelis sa
vo tautos ir šalies priešus. 
Pfemieraš Dimitrovas sa
ko, kad tie protestai paro
dė,. kad Bulgarijos vyriau
sybė gerai padarė.

Jugoslavijoj^ kuri yra di
džiausia Balkanų valstybė, 
užima- virš 100,000 ketv. 
mylių ir turi apie 18,000,000 
gyventojų, prasidėjo teis
mas ' prieš B. Pantelich ir 
jo grupę. Vyriausybė jį 
kaltina, kad jis, dirbdamas 
Jungtinių Valstijų atstovy
bėj, tuo pat kartu palaikė 
ryšius su Michailovičiaus

Prezidentui Trumanui pasirašius naują rendų bilių, 
kurį kongresas priėmė patenkinti “real estate lobbyis- 
tus,” žmones dabar turi daug bėdos pastangose išlaiky
ti stogą virš savo galvos. Čia* matomoji Weisman’u šei
ma buvo išmesta, kaimynu sukraustyta atgal ir* namo 
savininkų vėl išmesta. Galop jie nusisprende apsistoti 
prie miesto majoro O’Dwyer laiptų iki rasis butas.

grupėmis, per davinėjo joms 
iš užsienio' gautus kulka- 
svaidžius, amuniciją, kito
kius ginklus ir pinigus. Sa
ko, kad Pantelich prisipaži
no, kad jis ir jo sekėjai tą 
atlikinėjo tam, kad nuvers
ti liaudies valdžią, kad grą
žinti ponų ir kapitalistų 
tvarką.

Jugoslavija ir Rumunija 
pasirašė prekybos sutartį, 
pagal kurią viena kitai pa
dės. Su Jugoslavija pana
šią sutartį pasirašė ir Al
banija.

Lenkijoj liaudies priešų 
gauja užpuolė Puchaczewo 
miesteli, netoli Liublino. Te- C 7
roristai žudė senelius, mo
teris ir vaikus, komunistų 
ir valdžios darbininkų šei
mų narius. Pradžioj jie 
majorui įteikė surašą var
dų,, kurių jie atėjo pasiimti. 
Į namds, iš kurių moterys 
ir vaikai atsisakė išeiti, tai 
teroristai metė rankines 
granatas* Išeidami, jie su
šaudė ir miestelio majorą. 
Štai prieš kokias gaujas 
tenka Lenkijos liaudies vy
riausybei kovoti, bet kada 
suima tų teroristų narius ir 
baudžia, tai Anglija ir kiti 
užsienio “demokratai” kelia 
protestus, šaukia, kad būk 
Lenkijoj “nėra demokrati
jos.”

Lenkija yra stambi ^vals
tybė, užima apie 150,000 
ketv. mylių ir turi iki 25,- 
000,000 gyventojų. Ji sku
biai atsistato po karo. Te
roristų gaujos bus išnaikin
tos.

Vengrija užima apie 36,- 
000 ketv. mylių ir turi arti 
10,000,000 gyventojų. Pa
skelbė .3-jų metų atsistaty
mo planą. Dalis industri
nių svarbių šakų ir bankai 
bus nacionalizuoti. Darbi
ninkų ir valstiečių gyveni
mas bus gerinamas. Nau
ji 'parlamento rinkimai 
įvyks dar šį rudenį.

Savo atstovu į Washing- 
toną paskyrė' Rustemą 
Vambery, liberališką žmo
gų, kuris dar 19J.8 metais 
dalyvavo respublikos Orga
nizavime. Ponas Szegėdy- 
Maszak, “dviejų dienų did
vyris,” kuris šaukė, kad ne- 
pasidubs “komunistų val
džiai,” turėjo, pasitraukti.

* Graikijoj naujos ablavbs 
aht demokratinių žmonių ir 
paaštHntas;kuras prieš par
tizanus;/ Liepos 7-8 dieno
mis areštavo syirš 5,000. de
mokratinių žmonių. - kalti
na, kad jie buvo suplanavę 
nuversti dabartinę valdžią.

Tuo kartu graikų fa
šistų armija, apie 30,000 
vyrų, puola su tankais, ka- 
nuolėmis ir lėktuvais 4,000 
partizanų. Karas eina pil
noj to žodžio prasmėj. Grai
kijos komunistai ir demo
kratai sako, kad nauji areš

tai ir partizanų puolimas 
pravedamas pagal užsienio 
turčių įsakymą. '

Sovietų Sąjungoj derlius 
yra geresnis, negu buvo ti
kėtasi. Žemės įsėta 20,000,- 
000 akrų daugiau, kaip per
eitais metais. Javų suvaly- 
mas eiųa gerai. ♦

Anglijos atstovai yra 
Maskvoj, veda derybas, no
ri, kad Sovietai parduotų 
1,000,000 tonų kviečių. Bet 
Sovietai nesutinka: viena,- 
kad Anglija laikosi nedrau
giškos politikos linkui jų; 
kita, kad ji neprižada par
duoti Sovietams tiek maši
nerijos, kiek jie reikalauja; 
o trečia, kad Sovietų Sąjun
ga turi gelbėti tiems kraš
tams, kurie negauna iš 
Amerikos reikalingos pa
galbos.

Chinijoj galima laukti 
naujų didelių mūšių. Gene.- 

Į rolas Chiang Kai-shekas 
'gavo iš Amerikos 130,000,- 
000 patronų ir kitokios mi- 
litarės' pagalbos. Pirma jis 
gyrrėsi į tris mėnesius “iš
naikins komunistus,” kada 
tas.nepavyko į du metus, 
tai dabar sako: “duokite 
dar metus laiko ir komunis
tų neliks.”

Jo propagandos 'skleidė
jai, gyrėsi “pergalėmis” 
prie Szepingkai, Mandžuri- 
joj, bet jau dabar ir patys 
kalba apie “naują komu
nistų armijų persigrupavi- 
mą.”

Mandžurijoj Liaudies Ar
mija, kurią vadina “komu
nistų,” į mėnesį laiko vie
tomis pažygiavo 500 mylių. 
Ji nukirto susisiekimus tar
pe Changchungo, Kirino, 
Mukdeno,Peipingo ir apgu
lė tuos miestus. Aišku, kad 
didelės kovos, kad toki ilgi 
maršai pareikalavo armijos 
dalinių pergrupavimo, nau
jų jėgų patraukimo, maisto 
ir amunicijos sukuopimo. 

Dėl to Liaudies Armijos 
maršas apsistojo.

Iš generolo Chiang Kai- 
sheko propagandos apie 
“pergalę” gali džiaugtis tik 
tie, kurie nemato toliau sa
vo nosies. Pasakos, kad 
“nuėmė komunistų apguli
mą nuo Szepingkai,” yra 
tuščias pasigyrimas. Ti
krumoj, visa generolo 
Chiang Kai-sheko armija 
Mandžurijoj, visi tie mies
tai, kuriuos jis valdo, yra 
apgulti ne vien Liaudies 
Armijos jėgų, bet ir Man- 
džurijos gyventojų.

Mandžurai į generolo 
Chiang Kai-sheko ' armiją 
žiūri kaip į atėjūnus, kita
taučius, svetimus, įsiveržė
lius! Nėra abejonės, kad 
Mandžurijos liaudis ir jos 
armija, kaip ir Chinijos 
liaudis, bus laimėtojai.

D. M. š.
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ENGLISH SECTION
B'lieve Me

By FRANK STULGIS

Easterners Prepare Festival 
for Thanksgiving Weekend

Young People in LDS Leading 
Oldsters in Membership Drive 

"—Look Forward to Activity

Some Aspects of Our Discussion
Now that my vacation is 

over and Frank Yakstys and 
Harry Mitkus have stirred up 
a hornet’s nest just outside of 
the fox-hole that was a sand 
trap a week or so ago, one 
is tempted to crawl back with 
his niblick and continue toss
ing turf about. Be that as it 
may, vacations have to come 
to an end sometimes and the 
more serious problems come Į 
up for discussion.

It seqms that every 
about this time someon 
up with something to discuss. 
A year ago, the readers will 
remember, there was heated 
discussion as to whether it 
would be advisable to change 
the name of the LDS to “some
thing that would be more ap
propriate.” It was argued 
then that we should not 
change the name, but keep it 
because what was good 
enough for dad is good enough 
for me. It was also 
that if some stalwart 
zations like the IWO 
consider their name 
of changing, why should we?

Well, it came to pass that 
a year went by after our dis
cussion and the IWO held a 
convention in which the Ex
ecutive Board was empower-

the LDS activity program and 
only one aspect of the LMS 
activity program and try to 
pit one 
They

against the other, 
think both should be 
People who live in a 
of organizations some- 
cannot tell the differ-

The coming Lithuanian Fine 
Arts League Eastern Cultural 
Festival is indeed shaping in
to an affair of grandeur, 
the 
keeps 
week 
ideas

■form

com- 
great

year 
pops

argued 
organ i- 
do not 
worthy

maze 
times 
ence between them, although 
they should. To them, all co
niferous trees are simply 
“pines,” evergreens. They do 

! not see the cedars, the spruces, 
the many others. They haven’t 
learned that there are differ
ences.

thc activities 
been sports. If 
LMS, you will 
of the activities

look at them, 
i that they blend

So it is with our organiza
tions. Each one is different 
and has a specific role to play 
in our progressive life, an,d 
each is trying to do that 
which will, when blended to
gether, go to make-up what 
we know as the progressive 
movement. Of course, if you 
will take the LDS by itself, 
you will find that for the pre
sent, most of 
stressed have 
you take the 
find that most
have been what we generally 
classify ,as cultural. But when 
you take the two together and 

you will find 
you

want to see a movement that 
ed to choose a new name for has both, sports activities and 
the organization that would 
not contain the words “Inter
national,” “Workers” nor “Or
der” because neither was suit
able for the type of organi
zation that it was—a frater
nal organization. Before the 
year is up, the new name will i 
be submitted to the member- i 
ship of the IWO for approv
al.

We should let sleeping dogs 
lie, we are constantly advised. 
But the temptation to be in
discreet i$r at times overpow
ering and *in this instance it is 
perhaps a bit indiscreet to 
point out that with just a few 
exceptions, the same people 
who fought with invective and 
brimstone to “defend the old 
flag” when the question of 
the name change arose are 
fighting now to “strike a bal
ance” between sports and cul
tural activities in the LDS — 
by cutting down emphasis on 
sports.

If pointing to that fact 
would be*7 considered indis
creet, then certainly it is ex
cusable because most of the 
articles which have been pan
ning the LDS sports activity 
program have been at least 
equally indiscreet by omitt
ing very obvious facts and dis
torting others to fit into their 
narrow’ concepts of organiza
tion, organizational theory, as 
well as psychology and socio
logy. T

Some people blinded by the 
trees that surround them,, can
not see that they are in a for
est. And this is 
be invective — 
ment of fact, 
who have lived 
progressive atmosphere can
not reason with the logic that 
nature must have endowed to 
them, else they would not 
have become progressive, can
not see that there is no con
tradiction between the sports 
program and the cultural pro
gram in the progressive move
ment, it is best that they ex
pose their thoughts. From this 
exposure, future students of 
psychology of progressives will 
be able to unravel 
thought processes 
somewhere discover 
with which they 
dowed.

The reason we 
most of them cannot see the 
forest for the trees, is because 
they take only one aspect of

the activities which we call 
cultural ,then you can see that 
there are plenty of LDS mem
bers participating in cultural 
activities and plenty of LMS 
members in sports activity — 
with some LMSers only in cul
tural activities and some LDS- 
ers only in sports and other 
“non-cultural” (if such a term 
would be permissible) pur
suits.

We do not want to go into 
the whole thing too deeply 
right now — but we must re
member, as Frank ' Yakstis 
pointed out — there are some 
people for whom the word 
“culture” does not necessarily 
sound attractive. Just as the 
word “sports” does not at
tract others .

In order to keep the record 
straight in this discussion, we 
do not believe that.the LDS is 
solely concerned with sports 
nor does it hold sports as an 
end in itself. Perhaps the 
pression: “thru’ sports 
other activities” would 
more appropriate. For 
LDS can point with pride to 
the many ^ty^es of activities it 
has organized, among them 
the first national drama tour
nament ever organized by a 
Lithuanian American organi
zation, held in Chicago in 
1942.

ex- 
to 
be 

the

not meant to 
it is a state- 
When people 
and breathed

their 
and may 
that logic 
were en-

say that

as 
Executive Committee 
meeting every second 
or so. New plans and 
keep creeping into the

committee heads. The commit
tee intends and I’m sure will 
attempt to use all these new 
angles to give the public 
something in Lithuanian cul
ture, they are quite unaccust
omed to see.

But the LMS is not organ
ized and functioning for the 
sole purpose of supplying the 
public wfth entertainment. 
One of their principal aims is 
the upkeep of Lithuanian cul
ture. One of their- means of 
doing so is to give opportunity 
to the Lithuanian youth* to dis
play their talents, to help 
them in their field, be it mu
sic, singing, draiha, or the 
graphic arts. To help these 
youth, get ahead in the world 
of culture, by developing their 
talents by schools, teachers or 
any way the LMS can. In 
other words the LMS wants to 
accumulate all talents under 
one roof where such students 
can work together and ' ad
vance together. Being a non
political organization the LMS 
hopes to accumulate every 
Lithuanian group and organi
zation together for the sole 
sake of showing the world 
£hat Lithuanians are indeed 
talented in every field of the 
cultural arts. Therefore wo 
urge readers be it themselves 
or be it of others tjiey'know 
of, that are interested, to sub
mit names of persons and of 
organizations that do not be-

long to the LMS. Submit these 
names and their talents and 
the LMS will take over 
there.

Needless to say, the 
ing festival will mean a
deal to the LMS. It probably 
will have its faults and critis- 
isms, but being an affair on 
such a large ba^is and being 
the first 
these parts 
mittee will 
operation 
every lath 
person.

Our first 
obtaining 
terial for the program of the 
coming festival. Every full 
page of advertising will bring 
in $25. Half page $15, quar
ter page $8.50, 
page $5. Boosters 
from $1 up. The 
fering 25 percent 
op all ads turned 
tors may well tell their pro
spective customers that their 
ads will be well worth the 
money invested, for this pro
gram will be one to top all 
program books, and will 
quite a large circulation.

Now, let’s all chip in 
of our time and help the 
carry forth the biggest and 
most worth while 
keeping Lithuanian 
the map.

Any suggestions 
ci sms are always 
Correspondence of any nature 
may be written to the Lith
uanian Fine Arts League c/o 
this paper. H. M.

of its sort around
t, ,

the executive com- 
nefed all the co- 

it can get from 
organization and

call for aid is the 
of advertising ma

eigth of a 
will range 

LMS is of- 
commission 
in. Ad get-

have

a bit 
LMS

cause of
Arts on

or criti- 
wclcome.

The most active people in 
the LDS Membership Drive 
are members of the younger 
generation, the LDS National 
Office revealed last week ih 
statistics of the currently run
ning membership drive.

Of the 200 new members 
which were enrolled into the 
LDS since the membership 
drive began .fully half of them 
came into the young people’s 
Lodges anęl LDS Clubs and 
some were enrolled by young
er members in the joint Lod
ges which, as yet, have not 
sponsored any Clubs. The 
activity on part of the young
er people |ias not reached its 
peak as yet, but with the ap
proaching fall indoor activity 
season, it is expected to.

The membership drive of
fers quarterly booster, prizes 
for most new members en
rolled each three months. The 
first booster prize was won by 
Al Petravich of Los Angeles, 
California, Young People’s 
Lodge 203, “Mix-Masters.” 
The prize for the past three 
months was taken by Lillian 
Gugas of Lodge 208 of Det
roit, Michigan.

The activity in the member
ship drive is an indication that 
the program of activity which 
the LDS sponsors’’ is attract
ing new members. The main 
theme stressed by the LDS in 
so fa? as activity is con-' 
cerned, since the war has 
been sports, but there are 
many Lodges that have gone 
into cultural and educational 
activities, as well. The Bridge
port, Connecticut LDS Club 
which worked with Mr. Moc- 
kaitis in the membership drive,

helping him to enroll 19 new 
members, had been sponsoring 
mainly sports and social act
ivities, but last spring began 
to rehearse a play for pre
sentation this coming fall.

In Los Angeles, the LDS 
Mix-Masters (Lodge 203) pre
sented a very fine review of 
its talents, singing, dramatics 
and entertainment last Spring. 
In other cities, many Lodges 
have worked out plans for in
tensive activity in the sports, 
social, cultural and education
al activities, to start in the 
Fall. / 

One example of a new type 
of activity that is being organ
ized in Brooklyn by the 
BuiLDerS is an “LDS Slipper 
Club” which is scheduled to 
start this fall. The Club is de
signed to interest those. LDS- 
ers who are “more intellectu
ally interested in Lithuanian 
American life” and will con
sist of monthly supper meet
ings with a lecture on a cur
rent topic of interest to the 
group, with questions and dis
cussion following. It has been 419 Lorimer Street, Brooklyn 
suggested that something of 6, N. Y., for information and 
Lithuanian history or Lithuan- advise.

ian background be the first 
topic under discussion.

With the coming of the fall, 
many new LDS clubs and 
young people’s lodges are ex
pected to be organized as the 
new booklet on this subject 
issued by the National Activi
ties and Youth Committee will 
receive a wide circulation am
ong Lodges with special in
structions on how to organize 
an LDS club,published in both 
English and Lithuanian Lan
guages included.

For the rest of the summer, 
there are two regional, golf 
tournaments in the offing, one 
in the East and one in Chi
cago. There «are several Lod
ges which are sporting base
ball-softball teams and pic
nics, outings, beach pities, 
fishing parties, etc., to round 
out The program.

Those interested in, starting 
an LDS young people’s group 
in their, community should 
contact the National LDS Act

ivities and Youth Committee,

One thing that can be said 
of*, the sports activities we do 
have, is that it is organized 
by the young people them
selves, almost without any as
sistance from the older folks. 
Young people should bo con
gratulated for their achieve
ments. In the cultural fields, 
the younger people can 
ways count on support 
the older folks which 
them a lot.

What we need is
sports and cultural activities 
in the LDS and, at the same 
time, those cultural specialists 
who have gathered in the 
LMS must strive to raise their 
standards and reach a new le
vel in their efforts.

This article is not to be con
strued as a rebuttal to any
one — merely something ad
ded and perhaps it has clari
fied some 
have been 
the course 
cussion.

ai
trom 
helps

more

of the issues that 
touched upon in 
of the heated dis-

Brooklyn BuiLDers Organize 
Fishing Barty

Brooklyn’s LDS Lodge 200 
is organizing a fishing party 
for this coming Sunday, July 
20th, with anyone who is in
terested in spending a day on 
a boat trying to hook some 
porgies and flukes invited to 
come along.

The group will meet at the 
last station of the 14th and 
Canarsie Subway, Rockaway 
Parkway, at six o'clock Sun
day Morning and then board 
the trolley car to the Canarsie 
pier where they will board 
the “Old Pal” moored 
left side of the pier.

Captain of the “Old 
an old timer in the
game and will supply the par
ty with bait and has some ex
tra fishing tackle, but those 
who have their own tackle 
are urged to bring it along, 
as well as a lunch, for you 
will be gone all day.

The cost per person will to-

on the

Pal” is 
fishing

This Sunday 
tai about five dollars, but 
what is tat for a fisherman? 
Especially when there will be 
plenty of porgies and flukes 
for the next day’s dinner! The 
boat will return to the pier at 
5 p. m.

This party is one of the 
Brooklyn BuiLderS summer 
events and the Lodge is or
ganizing it for a good time 
for its members and friends. 
There will be no profit for the 
Lodge except that it expects 
all present to have a good 
time.

Ladies are also invited to 
participate in the fishing par
ty.

Don’t forget — six o'clock 
in the morning at the Rock
away Parkway station of the 
14th and Canarsie Line (last 
station), Sunday morning. In 
case of bad Weather, the par
ty will be postponed until la
ter. —Builder.

Cleveland Lambdas Mark 9th Anniversary

w-

Last month, the Cleve
land, Ohio, Lambda Delta 
Sigma (LDS) Sorority cele
brated its ninth annivers
ary. The group was photo
graphed at the Alpine Vil
lage Theatre Restaurant 
-where the celebration din
ner waš held on June 24th. ♦
Standing, 1. to r., Genevieve 
Hale, Mili Skleris, Acquila 
Mazan, Vita, Krupitzer, 
Bertha Butkus, Anne Baran 
and Mae Knaus. Seated: 
Adella Skogus, Anne Kova* 
cic, Auldy. Zebrys, Phil Ka
minsky, Ella Strebek, Louise 
Keliat, Millie Skeivis and 

Sorority 
attend 

ary 
Hage-

Pam 
sisters 
were:
Andrews and 
dorn;

Balchunas. 
unable 

Adele
to 

Vasil, 
Anne

Girls Octette
Newark are

the boys hold their 
are inviting a few 
around tooo.
off to the girls! May

picking up.” And the chp- 
is indeed thankful for pick
up such a bunch of gorge- 
gals. Just think eight beau-

ex-

emp-

gave

th e 
act-

such a theater could 
ambition of dur Lith-

- American drama 
in some of our larger

Newark Sietynas Announces 
Formation of

NEWARK, N. J. — A flash 
from Newark! A new addition 
has been added to the Sietyno 
Chorus. We had thė Sietyno 
Male Octette and now we have 
the Sietyno Gjrls Octette. The 
chorus got a few new girls for 
members and combined with a 
few of the regulai’ members 
thhey have gotten together and 
decided to give the boys a little 
competition. The boys are grin
ning right now for they know 
all about the sweating and the 
hammering of'their teacher to 
get them to sing porperly and 
to harmonize correctly.

Under direction .of Walter 
Žukas and we all know what

his capabilities are I’m sure the 
Girls Octette will succeed.

For we here at 
beginning to look around and
saying to each other: “Things 
are 
rus 
ing 
ous 
tiful gals that sing, too! Hubba!. 
Hubba! Maybe we can attract 
a few more guys in the chorus. 
Of course 
own and 
more gals

So hats 
their hard practicing this sum
mer be rewarded this autumn.

Achieving the top rung ' in 
the field of the theater is us
ually a long, heart-breaking 
climb. Without unusual initia
tive and determination, many 
fine actors die of inactivity. 
There just aren’t enough plays 
in production to utilize 
thousands of new young 
ors.

This is ,t^e story of 2 
GI’s that found themselves in 
such straits. Last summer 
they were playing successfully 
in summer stock at Syracuse, 
N. Y. The season over they 
haunted Broadway for a 
show. But there were no parts 
for .them. Most of the other 
stock players fared the same 
way.

Finally one of them hit on 
an idea.. Why not organize 
their own troupe? At least 
they would be acting. For five 
months they searched for an 
appropriate theater to house 
their company. None were 
available in N. Y. By a stroke 
of good luck, they were led 
to Frank DĄiley’s Supper 
Club, in Irvington, N. J., just 
across the river. The first 
floor of the club was taken up 
by the restaurant, but up
stairs there was a large 
ty auditorium.

During the rest of the win
ter, the young ex-GI’s 
plays. They gathered about 
them more and more young 
actors, and their audience

grew from 18 the opening 
night to the seating capacity 
of 900. They had enough 
faith in the people they fought 
for in World War II, to make
their theater a free theater 
for all drama lovers. Before 
the last curtain, the ushers 
would pass down the aisles 
with collection plates, and the 
audience gave what they 
čould, from the smallest sil
ver coin to bills of several fig
ures. So, because of the good
will of plain people, and the 
initiative of a couple of act
ors, northern N. J. has its only 
legitimate theater. ,

Now 
be the 
u an ian 
groups
cities. Perhaps not on such a 
large scale at first. Why not 
a week-end theater? It would 
take the combined efforts of 
the actors as production man
agers, as scenery painters and 
make-up artists. All this is 
part of the job and exper
ience of any summer stock 

'anyway. The same could be 
true of our weekend actors. 
And like the Cort Players at 
Irvington they should share 
any proceeds after clearing 
expenses.

In such an undertaking the 
LMS, Lietuvių Meno Sąjunga, 
could lend all support, knowl
edge or material required of 
it. •

3 pusi.-—Laisvė (Liberty, Lith, Daily), Ketvirtu Li e p . 17* 1947.
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(Tąsa)
Išeina Šimonis sutikti svetimąjį. Pa

sveikina jį kaip mielą svečią. Paprašo 
užeiti, nes Šimonių dvaras jau iš amžių 
pagarsėjęs vaišingumu.

Nors ir blogi laikai ir, užuot pagirto
jo lietuviško alaus, tik prasto gėrimo Ši
monis begali pasiūlyti, vis viena nepa
valgydinęs neišleidžia jis nė viepo žmo
gaus. -i

Pavaišino jis ir šį svetimąjį.
—Kieno tie vaikai, tokia jų daugybė? 

—paklausė pagaliau vokietis.
—Tai mirusiųjų per marą būrų vai

kai, nedaug jų tėra, tik . ..
—Vokiečių nė vieno?
—Ne, juk vokiečiai pasirūpino patys 

savo tautiečiais.
—Ach sol Bet dabar pasistenk juos 

greit? išvaryti: jiems nebebus čia vietos. 
Aš esu vyriausybės siųstas.

Nustebo Šimonis: jis nesupranta, ką 
svetimasis mano. Juk jo dvaras, jo. na
mai, ir jam norima įsakinėti išvaryti 
našlaičius! Ne, to nebus.

—O kodėl jiems nebebūtų čia vietos, 
galima paklausti?

—Pamatysi.
Išėjo svetimasis nei sudiev, nei dėkui 

nepasakęs.
—O Šimonis, galvą kratydamas, ėjo 

su Etmonu ir Matu pasitarti.
Neilgai betruko, ir štai jau ateina ke

liolika žmonių į Šimonių dvarą. Visai 
Ii svetimi. Dievas žino, iš kur parsiplovę.

Jų išvaizda parodo, kad iš jų nieko gero 
nesulauksi. Jau ir jų kalba, tiesa, vo
kiška, bet skamba taip keistai, taip ne- 

> girdėtai.
Nuėjo Šimonis paklausti jų, ko jie pa

geidaują.
—Mes čia pasiliksime,—stengėsi vie

nas Šimęniui paaiškinti.
—Bet'man darbininkų nereikia. Štai 

i- pilnas kiemas mano darbininkų,— rodo 
jis į našlaičius, besidarbuojančius kieme.

Ir kaži koks keistas naujas rūpestis 
staigiai sugniaužė Šimonio- širdį.

Anas, su svetimaisiais atėjęs, ėmė 
' lyg raminti Šimonį.

—Tik kelioms savaitėms: paskui jie 
išeis į tuščias, išmirusias vietas. Reikia 
apgyvendinti kraštą, juk taip palikti ne
gali, tai turėtumei ir pats suprasti. O 
kadangi tušti, išmirusieji namai valo- 

i mi . . .
Ir paliko svetimieji. Šimonis sten- 

■, gėsi ir juos meiliai pavaišinti: pavalgydi
no juos, parodė jiems vietas, kur nakvo
ti..- Dvare vietos daug.

Bet atvykusieji svečiai pradėjo savo
tiškai šeimininkauti. Nustebo dar dau
giau Šimoniai. O pagaliau suprato, kad 
ne juokais atėję svetimieji, dar gali ir 
juos pačius išvaryti iš dvaro. Susirū
pinęs Šimonis kreipėsi į atėjūnų vadą:

—Nesuprantu, ką jūsų žmonės sau 
mano. Juk dvaras man ir mano vai- 

. kams priklauso, juk aš čia dar vis ma- 
‘ nau esąs šeimininkas.

—Buvai, — paaiškino šaipydamasis 
vokietis.

—Kaip tai?
—Mes esame vokiečiai ir atvykome čia 

apsigyventi ne kaip bernai, bet kaip po
nai. Supranti dabar? Vokiečiai nėra 
pratę vergauti, o dargi lietuviams,—pa- 

: • salįė ir piktai nusijuokė.
—Bet juk sakėte . ..
—Mes sakeme, kad čia pasiliksime. O 

kadangi šis dvaras mums patinka . . .
Dabar tikrai supyko Šimonis:
—Niekados, kol aš gyvas! Kiekvie

nas svetimųjų teperžengs slenksnį mano 
namų kaip svečias, bet niekada kaip šei-t 

Imininkas. Lauk iš mano dvaro!
—Gana ilgai tu čia viešpatavai, seni, 

dabar jau laikas užleisti vietą kitiems. 
Čia vokiečių' žemė, čia vokiečiai ir po
nai!—pastebėjo kitas atėjūnų.

?—Niekados!—dar kartą pakartojo se
nis Šimonis.

Bet jis nepastebėjo, nepastebėjo nei 
Matas, nei Etmonas, kaip vienas sveti
mųjų nusitvėrė lazdos.

Ir du gerai pataikintu lazdos smūgiu 
ūmai ištiesė senąjį bajorą į žolyną.

, Tik dabar, kada pamatė tėvą žolyne be 
žado ir kraujais aptekusį, susiprato Et
monas ir, lyg mirtinai sužeistas žvėris, 

1 šaukdamas puolė svetimuosius. Išplėšė 
galvažudžiui iš rankos ‘lazdą ir tada, 

.SS primušęs šitąjį, puolė būrį kitų.

Simonaityte ------ ---------- — ■ -Y

Tikrai, vienas Įeitas svetimųjų, ištik
ta milžino smųgio, jau nebesijudina, ke
li raitosi ant žemės kruvini. O Etmohas 
dar vis siaučia. Ant kieno nugaros laz
da krinta, tas ir guli. Taip pamažu jis 
eina pirmyn, valydamas dvarą nuo bas
tūnų.

Bet tai taip tik atrodo: štai kiemas jau 
pilnas svetimų žmonių. Ir jie nutvėrė 
ir surišo milžiną Etmoną Šimonį. Ne
begalėjo atsisveikinti Etmonas nei su 
mirštančiuoju tėvu, nei su paskutiniu sa
vo broliu. Kelis žodžius dar jis prišaukė 
Matui, .kurių svetimieji nesuprato, o ta
da išvilko vokiečiai jaunąjį lietuvį’ba
jorą. Išvilko jį, ir dar tą patį vakarą 
atsisveikino Etmonas su šiuo pasauliu.

O Matas? Jis negalėjo brolio gelbėti. 
Jis laikė glėbyje mirštantį savo tėvą. 
Nebeatidarė tėvas akių, nebepasakė jis 
nė sudiev ir paskutinį atdūsį išleido sa
vo jauniausiojo sūnaus rankose. Mirė 
paskutinis bajoras.

Nustojus širdžiai plakti, pamažu atša
lo kūnas, pamažu sustyro lavonas. O 
Matas verkė. Tiesa, jis nešaukė, jis ne
dejavo. Jo kūnas nedrebėjo. Baisiausia
me, tamsiausiame akimirksny jis susi
prato esąs Šimonio sūnus ir kad Šimo
niai nepratę parodyti, atskleisti savo 
sielos svetimųjų akyse. Nepratę džiu
ginti vokiečių savo skausmais. Visada 
jie tylėjo.% Ta viena viltis, ta viena at
spirtis ir beliko lietuviams, tiek amžių 
svetimųjų ponystėj gyvenantiems.

Bet ašarų nesulaikysi, juo labiau, jei 
palieki vienų vienas tarp plėšriųjų žvė
rių, ne žmonių. Ir jis stebisi, kad jis dar 
gyvas. Ar jo nemato anie žvėrys, ar 
palaiko jį kaip atskirą, ypatingą kąsnį... 
Matas laukė, ar tik neateis pagaliau ir jo 
valanda. Ir kam jam begyventi? Bajo
rija svetimųjų, barbarų rankose. * Tėvo 
nebėra. Brolio nebėra. Rasi jau stovi * 
užnugary vienas bastūnų, iškėlęs lazdą, 
kaip pirma tėvui.
- Bet kieme nebeliko nė vieno svetimųjų: 
rūmuose jau puotauja, girtauja. Dvaro 
rūsy rado jie Šimonių rūpestingai sau
gojamų, tik didelioms šventėms skiriamų, 
gėrimų.

Paskamba jau ir dainos, nedailios, ne
doros dainos.

O Matas vis dar klūpo su tėvo lavonu 1 
glėbyje. Bet Matas juk ne vienas: aplink 
jį sustoję vaikai našlaičiai, ir jie verkia 
garsiai užmušto tėvelio, savo geradario.

—Kur mes dingsime, kur mes dingsi
me?—girdi Matas vaikelius dejuojant.

Pagaliau nuleido Matas tėvą į žolyną, 
atsinešė vandens, nuprausė kraujus puo 
veido ir rankų, įsiautė į baltą drobulę 
lavoną ir nunešė į sodą. Ir ties senudju 
ąžuolu, kuris dar matęs senųjų lietuvių 
dievus, ir ties jau čia esančiu kapu iš
kasė jis naują duobę ir įdėjo tėvelio la
voną. Bet neužrausė.

—Vaikai, ar matė kąs iš jūsų, kur 
dingo Etmonas, kur jį dėjo?

’ Taip, vaikai matė:
—Ten, ten!
Bet niekas nepasakoja, ką vokiečiai 

su juo padarė, lyg jaustų ir suprastų 
vaikai, kad tai galėtų per daug būti Ma
tui .. .

Ir štai keletas stipresniųjų pusaugių 
vaikinų jau parneša Etmoną namo — į 
tėviškę. Ir dvaro sode, šalia tėvo, pa
guldė Mantas Etmoną—paskutinįjį savo 
brolį.

Ne, Matas jau nebeverkia: užgrūdinta 
jau širdis, išdžiūvusios jau akys.

Ne nusitikėjimu jis kelia akis į dan
gų, ne melstis, tik, paėmęs kastuvą, su
kandęs dantis, skubiai užrausė duobę. x

Ir kapas po ąžuolu dar didesnis.
v—Tai vokiečių dievo ranka!—nutirpo 

Matas: juk tai buvo tėvo balsas. Aiš
kiai tarti tėvo žodžiai.

—Ar aš jau ji proto einu, ar jau iš
ėjau?—klausia Matas savęs.—Juk tė
vas čia, žemėje. Argi tikrai jo dvasia 
kalbėtų j nusiminusį sūnų? Sako, kad 
taip kartais būna. Kaip tik jis atsakė:— 
tai vokiečių dievo .. . ■.

Dabar suklupo Matas po ąžuolu mels
tis. Tik žodžių neranda. Ką motinėlė 
mokino, visa užmiršta. Nieko . . . Štai 
kas dar atminty paliko:

—Nevesk mus į pagundymą! Nevesk 
mus į pagundymą!—vis kartoja. Matas.

(Bus daugiau)

Unijų Spaudimas Paveikė: 
Miesto Taryba Uždraudė Kir

šinančių Leidinių Ėjimą

Chicagos Miesto Taryba tu
rėjo savo posėdį ketvirtadienį, 
kuriame iš naujo apsvarstytas 
reikalas, kad griežtai uždraus
ti bile rūšiep vedimą propa
gandos prieš, negrus, žydus ir 
abelnai prieš mažumų tautas.

Tie, kurie ves propagandą 
per spaudą ar žodžiais skelbs 
rasinę neapykantą bus bau
džiami, o tokia spauda bus 
uždaryta.

Toks įstatymas yra sveikin
tinas. Tačiau atsirado trys al- 
dermanai, kurio drįso priešin
tis ir balsavo prieš jį. Jie yra: 
Thomas E. Keane, (13 w.); 
Francis J. Hogan, (16 w.) ; 
Clarence P. Wagner, (14 w.).

Tačiau nuoširdžiai tą įsta
tymą parėmė: American Civil 
Liberties Union, Chicago In
dustrial Union Council (CIO), 
Chicago Council Against Ra
cial and Religious Discrimina
tion ir American Jewish Coun
cil.

Riverside National Bank 
darbininkas nešė iš pašto $60,- 
000 vertės čekius. Jį du ban
ditai užpuolė‘ir atėmė jo port
felį, kuriame buvo čekiai.

Banko perdėtiniai sako, kad 
tie čekiai nebuvo pasirašyti.

Banditai pabėgo nepagauti.

John ir Idella Gabriel su 
penkiais mažais vaikais likosi 
išmesti iš buto, 624 E. 71 St. 
Jie sudėjo drabužius ir rakan
dus tuščiame lote ir apklojo 
ragože, o patys per naktį guli 
automobiliuje ir saugo, kad 
kas neišvogtų .

Per dieną vaikučiai būna 
prie tėvų, o naktį paguldo pas 
kaimynus.

Mažiausią mergaitę Idella,■ 
7 mėn., pasiėmė kaimynai ir 
laiko pas save, bet ir čia ne
laimė, jų buto savininkai pa
sakė, jei jie daugiau vaikų 
priims, tai bus išmesti iš buto.

Toji nelaimingoji Smirna ran
dasi 644 E. 71 St., tuščiame 
lote.

žmonės surado kokį tai tuš
čią namą, kuris turi tik stogą, 
o sienos apdraskytos, ir pra
nešė jiems. Kuomet jie nuva
žiavo 3128 S. Komensky Avė., 
surado neapsakomai daug iš
matų. Sako, kad būtų daugiau 
tų išmatų negu 4 dideli tre
kai.

Išvalymas to laužo imtų ke
lias savaites. Turint tokią šei
mą neįmanoma tiek ilgai lauk
ti.

Išvogė Unijos Pinigus
Įvyko United Packinghouse 

Worker’s of America (CIO), 
347 vieneto mitingas, 4758 
So. Marshfield Ave. Šis viene
tas turi 7,500 narių. Laike su
sirinkimo buvo pranešta skau
di žinia, tai kad buvęs vieneto 
finansų sekretorius — iždinin
kas Randolph Luke pabėgo su

$43,000 unijos pinigų.
Unijistai jo jau nematė nuo 

birželio 11 d., bet nekreipė 
atydos, nes jis sakė, kad tu
rės pasiduoti tūlam laikui į li
goninę sveikatos pataisymui.

Nesulaukus jo grįžtant į 
darbą, pradėjo 'ieškoti. Surado 
žmoną, pastaroji pasakė, kad, 
jau nuo 11 d. birželio pabė
gęs nuo-šeimos.

Apie tai pranešta policijai 
ir dabar vedamas tyrinėjimas, 
kaip ir kokiu būdu jis galėjo 
pasiimti vienu kartu tokią su
mą pinigų.

Keisčiausia tai tas, kad jis 
išdirbo tame darbe per 6 me
lus ir niekas nepastebėjo jo 
suktybėse. Kas metai įvykda
vo rinkimai, visi už jį balsuo
davo. Bet matomai jis bandė 
būti' geru iki prisitaikė prie 
pavogimo didelės sumos pini
gų. Unijistas.

Nubaudė Streikierius

Teisėjas James V. Bartley, 
Will County, Joliet, Ill, nu
baudė 40 darbininkų, kaltin
damas ..ardymu tvarkos'.

Clockson Chemical Co. dar
bininkai piiketąvo dirbtuvę. 
Jiems buvojsakyta nepikietuo- 
ti, bet jie vistiek pikietavo.

38 darbininkai nubausti pa- 
simokėti bausmės po $25 ir 
teismo išlaidas, o unijos pre
zidentas Henry McCarthy ir 
finansų sekr. Charles Gara- 
vaglia kalėjimo po 30 dienų.

Nors dar Taft-Hartley bi- 
lius neįėjo į galią, kad vykdy
ti jį, nes tam reikia 60 dienų 
po pravedimui', bet jau darbi
ninkai puolami. Darb.

Harvester Darbininkai 
Laimėjo Streiką

International Harvester Co.,* 
Melrose Park, darbininkai iš- 
streikavę vieną savaimę, lai
mėjo streiką. Jie grįžo į dar- 
bą. • .

Darbininkų reikalavimai bus 
išpildyti. Tačiau vienu klausi
mu, dar liko tartis. Tai kad 
tos algos, būtų skaitomos pa
keltomis nuo ’balandžio 28 d., 
t. y., kad toji dalis mokestigs, 
ant kiek alga pakelta, būtų 
atmokėta, kaipo atsilikusi al
ga.

Chicagoj Bus Ve! Pakelta 
Važiuotės Mpkestis

Chicagos transporto auto
ritetai nubalsavo pakelti gat- 
vekarių važiuotės mokestį nuo 
9c iki 10c. Balsavo 6 už pakė
limą mokesties, o George F. 
Getz, Jr., nedalyvavo posėdy
je.

Pakėlimas mokesties įeis 
galion rugsėjo 1 'd. Apie tą 
laiką valdžia mano paimti į 
savo rankas važiuotės kontro
liavimą.

Taipgi nutarta išleisti' bo
nus pardavimui, kad sukelti 
$105,000,000. Iš tos sumos bus 
atmokėta kompanijoms ir 
naudojama gerinimui miesto 
gatvių. Kep.

Nacių Agentas Paliuosuotas

Michigan Valstijos Aukš
čiausias Teismas praėjusią sa
vaitę paliuosavo Dr. Frederick 
W. Thomas. Thomas 1944 m. 
buvo pasmerktas 16 metų ka
lėti federaliam kalėjime. Jis 
išbuvo kalėjime du metus, ir 
dabar jam duotas naujas teis
mas, pamatuojant, kad prisai- 

buvę neteisiu-ai

vienas iš gru-
išdavimc na-

kintieji teisė; 
gai įsakyti.

Thomas buvo 
pės kaltinamų
ciams informacijų, kiek pro
dukcijos išleidžiama Detroite. 
Jam belaukiant naujo teismo, 
Mich. Valstijos Aukščiausias 
Teismas .grąžino jam teisę De
troite praktikuoti gydytojo 
profesiją.

Gins Callahan Akto Aukas
The Civil Rights Congress 

gins bile ypatą ar organizaci
ją, kuriai tektų būti persekio
jamai po naujai išleisto Calla
han Akto, sako Jack Raskin, 
kongreso sekretorius. Toki pa
reiškimą Raskin išleido tuoj 
po ‘to, kada birželio 27 d. gu-‘ 
bernatorius Sigler pasirašė bi
lių.

Raskin sako, bus sudarytas 
apsigynimo. komitetas gyni
mui bile žmogaus ar organi
zacijos, 
to akto.

Kovos

veikė prieš Taft-Hartley įsta
tymą.

Nepavaduojamas Įrankis
Jei norime pasekmingai Ko

voti prieš visokias mums da
romas skriaudas, turime būti 
gerai ii* greitai informuoti, kas 
dedasi mūsų mieste ir visoj 
valstijoj, taip pat ir Washing
tone. Tam tikslui' pažangūs 
Michigan valstijos piliečiai 
pradėjo leisti “Michigan Her
ald,” savaitinį laikraštį, išei
nantį kiekvichą sekmadienį.

Patartina visiems detroitie- 
čiams užsiprenumeruoti tą sa
vaitraštį. Galįma užsiprenume
ruoti metams už $3; šešiems 
mėnesiams už $2. Už $1 eis 
per 15 savaičių. Laikraščio 
administracijos adresas: 2419 
W. Grand River, Detroit 1, 
Mich .r tel. CA. 1287. '

Man rodos, kad visos mūsų 
organizacijos turėtų paskirti 
agentą užrašinėjimui šio laik
raščio. Detroitietė.

Cudahy, Wis

papuolusios aukomis

prieš Taft-Hartley 
Įstatymą

Išleidimas Taft'- Hartley 
prieš - darbininkiško įstatymo 
išjudino Michigano darbinin
kus į smarkesnę politinę kovą, 
šią savaitę manoma laikyti 
Wayne County Vieningos Veit 
klos Komiteto posėdį, kad su
darius planą naujiems žyp 
giafrns kovoje prieš tą vergijos 
įstatymą.

Į komitetą įeina atstovai 
nuo 'CIO, AFL, Mechanics As
sociation of AmęJHca, nuo te
lefonų darbininkų (nepriklau
somų) ir nuo Gelžkeliečių 
Brolijos. Komitetas buvo su
darytas laike telefonh darbi
ninkų streiko. Jis daug veikė, 
kad išjudinus darbininkus 
prieš minėtą bilių, kada jis 
buvo svarstomas. Dabar 'žada 
dar smarkiau prieš jį veikti, 
ypač padedant unijopjs apsau- 
goti savo konstitucines teises.

Tokie komitetai veikia ir 
kituose Michigan valstijos 
miestuose. Ypač Flint, Mich., 
kur 23 AFL unijos ir 19 CIO 
unijų suorganizavo Flint Un
ited Labor Action Committee. 
Tas komitetas pavyzdingai

Metinis LDS 134 Kp. Piknikas
Smagu pranešti vietiniam ir 

apylinkių lietuviams, jog LDS 
134 kuopos metinis piknikas 
įvyks sekmadienį, liepos (July) 
20 d., Bauer’s Grove, So. 131h 
St. ir Grange Ave.

Mūsų metiniam piknike vi
siems, kaip Cudahy gyvenan
tiems, taip ir kituose artimuo
se miesteliuose lietuviams ge
ra proga susirinkti ir pasida
linti mintimis.

Rengimo komitetas kviečia 
visus apylinkių lietuvius daly
vauti. Būsite visi gražiai pri
imti ii* linksmai laiką praleisi
te. Kaip girdėti, turėsime svečių 
ir iš Chicagos. D-gė A. Joni
kienė tikrai žada dalyvauti, o 
veikiausiai ir daugiau kas at
važiuos. Bus gera muzika .ir vi
sokių gėrimų ir užkandžių.

Komitetas.

JERUZALĖ. — Žydiį va
das prof. Magnes siūlė su
daryt bendrą žydų-arabų 
valstybę Palestinoj.

London. — Valdžia penk
tadaliu sumažino laikraš
čiams popierą.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964
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DIDIEJI DIENRAŠČIO LAISVES

žemiau paduodame surašą, kur jau yra Puošiami 
piknikai naudai dienraščio Laisves. Jei kur kitur 
yra ruošiama ir žemiau dar nėra pažymėta, tai pra
šome gret pranešti, o mes pažymėsime. ..

WateAury, Conn. Rugpj.-Aug. 3
LIETUVIŲ PARKE, CHESTNUT RD. 

RENGIA LDS IR ALDLD APSKRIČIAI .
I

Shenandoah Apylinkė--Rugp.-Aug. 10 j
BUS BRANDONVILLE GIRAITĖJE 
Rengia vietos lietuvių organizacijos

*

Philadelphia-Rugpjūčio (Aug.) 31
CRESCENT PICNIC GROUNDS

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

Egzdminuojam Ahis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs>Stenger & Stenger
, • Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, <N. Y. •

Tel. ST. 2-8842

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks-, 
lūs ir krajavus 
sudarau su 
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu toki 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampai Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES i 
512 Marion St., Brooklyn] 

Tel. GLenmore 5-6191

Stone Avė.
Broadway Line
ir

CHARLES J. ROMAN
1 \ (RAMANAUSKAS)

■■■■■mi Laidotuvių
Direktorius

Liūdesio valandoj Kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patama- 

' vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 ML Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Ketvirt., Liep. 17, 1947
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MONTREAL CANADA
Apsivedė Bronius Petronis
Birželio 28’d. apsivedė Bro

nius Petronis su Edvyna Die- 
donyte. Vedybų apeigos įvyko 
United Church ant St. Cathe- 
rine St.

Į bažnyčią šliūbo pasižiūrė
ti susirinko daugelis montrea- 
liečių lietuvių ir atvykę spe
cialiai į vestuves iš Toronto, 
jaunojo draugas Dagys su 
žmona. Vargonams grajinant 
vestuvių maršą, atsidavė baž
nyčios durys ir pasirodė pir
miausia pabroliai poromis, ap
sirengę su juodomis taksydo- 
mis, vėliau žavios, kaip laukų 
lelijos, pomergės ir dar žaves
nė jaunoji, balta, ilga satino 
suknele, baltu veliuonu, neši
na baltų lelijų bukietą. Po
mergės buvo apsirengusios il
gomis nylon- suknelėmis, kre- 
mavomis dideliais bryliais ke
puraitėmis, nešinos rožių bu
kietus. Vyresnioji pomergė, 
Helen Simonėlis (jaunojo se
suo) buvo apsirengus gelsva 
suknele, ružava skrybėlaite. 
Visas būrys sudarė tikrai pui
kų vaizdą. Jaunasis atrodė pa- 
blogęs ,lydimas vyresniojo pa
brolio, sutiko S'ąvo žavią jau
nąją, kurią įteikė jos brolis.

Pomergėmis buvo Aldona 
Tamošiūnaitė, Jane Grable, 
Gene Petronytė, S. Zinkęvich 
ir M. De Stanio. Pabroliais: 
Leo šimonėlis, Leo Diedonis, 
Vicky ‘Adams, V. Kielo, V. 
Smetona ir Tony Jonušys.
- Po šliūbo išėjus iš bažnyčios 
jaunuosius ir jų palydovus 
draugai sutiko su “konfety” ir 
sveikino, linkėdami jaunie
siems daug laimės naujame 
gyvenime. Ant gražios pievu
tės ties bažnyčia traukėsi pa
veikslus draugai atsinešę ka
moras.

Vėliau jaunieji su palydo
vais nuvažiavo nusitraukti pa
veikslų atminčiai, o svečiai nu
vyko į Vytauto kliubą, kur 
juos laukė puikiai prirengta 
puota ir muzikantai. Ant pie
tų buvo atvykęs United 
Church pastorius, Rev. Tilbu
ry, kuris davė šliūbą.

Šeimininkės, po priežiūra 
jaunavedžių motinų, Petronie
nės ir Diedonicnės ,puikiai pa
vaišino vestuvininkus ir sve
čius, skaniai paruoštais val
giais ir gėrimais. Puota tęsėsi 
iki vėlumos.

jų jo kompozicijų, Vilijos cho
ro moterys labai pamėgo dai
ną “šlama šilko vėjas.” Ir ke
letą kitų dainiį dainuoja choro 
duetai Montreale ir Torohte. 
Linkiu Mr. žižiūnui daugiau 
sukurti naujų lietuviškų dai
nų, o jo žmonai greitai pa
sveikti.

Conn. Lietuvių
Atydai

Ligoniai
Smarkiai susirgo nuo “poi

son ivy” montrealiečių myli
ma dainininke Jane Juraitytė 
ir jos sesutė Denny.

Padaryta sunki operacija 
Mrš. žižiūnienei, lietuvių baž
nyčios vargonininko ir gabaus 
kompozitorio žmonai. Ligonė 
randasi namie.

Prisiminus Mr. žižiūną, ten
ka prisiminti ir jo dainas, ku
rias jau daugelis lietuvių pa
milo. Jo dainos yra lengvos, 
bet malonios ir žavios. Lietu
viams jos primena lietuvių 
liaudies daifias. Iš paskutinių

Apsivedė
Apsivedė Elena Kukleriūtė 

su ukrainų tautos vaikinu 
John Kirilo. Vedybos įvyko 
birželio 21 d., lietuvių bažny
čioje. Rėpbrteris.

♦ » ------------------

Daugelis Liettivių Atostogauja
Atėjus vasarai, medžiams 

žaliuojant ir kaitriems saulės 
spinduliams kaitinant, mieste 
yra trošku ir karšta tai'pe mū- 
rihių sienų. Tūkstančiai niieš- 
to gyventojų, kur kas gauna 
vietą ir leidžia finansinis sto
vis, traukia į laukus pakvėr 
puoti grynu oru, pasimaudyti 
ir pasikaitinti saulės Spindu
liuose. Daugelis ir lietuvių ap
leido Montrealą ir išvažiavo 
į lauktis. Daugiausiai yra iš
važiavusių moterų su vaikais. 
Pastaruoju laiku pradėjo Va
žiuoti ir vyrai, gavę atostogų 
dirbtuvėse. Jau savaitė laiko, 
kai atostogauja dauguma 
kriaučių.

Yra daug gražių vietų apie 
Montrealą, kur galima gražiai 
praleisti atostogas. Yra dau
gelis didelių upių — St. Law
rence, einanti pro Montrealą, 
Back River, Ottawa ir kitų, 
mažesnių. Taipgi yra daug 
gražių ežerų, ypač pavažiavus 
į Laurentian kalnus, kur gali 
puikiai išsimaudyti ir pasigro
žėti puikiais reginiais.

Keletas metų atgal dauge
lis lietuvių Laurentian kalnuo
se apsirinko vietą, prie nedi
delio miestuko, vadinamo Vai 
David ir tą vietą pamilo. Vie
ta yra graži, nedidelis ežeras, 
Golden Lake, kalnai aplink, 
kaip mūro siena juosia iš vie
nos pusės, pasipuošę žaliais 
miškais, nedidelis upelis — iš 
kitos pusės, sriauniai bėga per 
žalias pievas. Taipgi vieta 
aukšta, apie 800 pėdų aukš
čiau, negu Moi^trealas 'ir oras 
čia sausas. Patogumo atžvil
giu yra patogu, geležinkelis 
visai netoli ir naujas kelias 
neseniai pravestas, eina pro 
šalį. Finansiniu atžvilgiu dar
bininkui yra prieinama. Kele
tas lietuvių šeimų turi pasi7 
statę savus vasarnamius, tai 
Gurinskas, Kliuga ir Freita- 
kas. Pastaruoju laiku pitko 
tris vasarnamius montrealiečių 
lietuvių gerai pažįstamas ir 
gerbiamas, draugas Šerpytis. 
Du vdsarnamiu išnuomavo lie
tuviai ir dabartiniu laiku ato
stogauja .Petrauskai, Džiau- 
giai, Garneliąi, Naruševičiai. 
Pas drg. Petrauskus yra at
vykęs savo vasaros atostogas 
praleisti drg. Lesevičius su 
žmona. Pas kitus lietuvius šioj 
vietoj dabartiniu laiku vasa-

Dirbę su didžiu jiempimti iššąūgoti Choteau Island 
tvenkinius nuo siaubingai jiatviiiliHbS Mississippi, bet 
po 5 dienų darbo pralaimėję* pasitraukę mid kranto 
darbininkai čia pat sumigo, hrasilaužusi per tvenkinius 
upė užliejo tūkstančius akru Illinois farmbrių žemės.

Maine Valstijos Žinios
DOVER FOXCROFT, ME.
čia vakaciją praleidau pas 

seną Laisvės skaitytoją M. Ra- 
čilą. Per jo ųkį bėga: du srau
nūs upeliai ir aplink tūno ža
liuojanti miškai. Užlaiko apie 
10 raguočių, arklį ir kitokių 
gyvulių. Jo ūkis moderniškai 
įrengtas:'turi savd ledynę ir 
kitokius patogumus. Pieną 
siunčia į Bostoną ir gauna 9c 
už kvortą.

Buvom nuvažiavę pas Račy- 
lienės tėvuką Joną Klimą, kuris 
vienas gyvena ant ūkio. Mat, 
6 dukterys ir du sūnūs gyvena 
kitur o žtnoha jau mirus. Joną 
jau lydi 75 metai, vienok jis 
sugebi užlaikyti apie 10 galvi
jų ir du arklius, dar ir auto, 
“draivina” kasdieną.

Tai linksmo būdo žmogus ir 
mylintis ūkišką darbą.

Teko sutikti Laisvės skaity
toją V. Masteiką ir jo žmoną. 
Gyvena miestelyje ir dirba au- 
dinyčioj. Taip jau turi savus 
namus, ir vasarnamį prie Se- 
bec ežero, laivą dėl žvejojimo ir 
gerą auto. Tai gyvenimo pato
gumais apsirūpinę žmonės. Štai 
ant kiemo* riogso malkų pjovi
mo mašina, surūdijus.' Manau 
sau, juk Tumosa per daugelį 
mėtų supjaudavo miestelio gy
ventojam malkas. Čia Tumo- 
sienė pasakė: “Jonas jau mi
rė!” Tai buvo senas socialistas 
ir ramaus būdo geras žmogus. 
Amerikoj išgyveno apie 54 m. 
Paėjo iš Suvalkų gub. Mirė su
laukęs apie 75 metus. Paliko 
moterį, sūnų ir dukterį liūdė
syj. Sūnus Vilis buvo .sužeistas 
vokiečių fronte.

Tumosa buvo gabiausias iš 
medžioklės sporto mėgėjų. Dar 
Lietuvoj būdamas, jau spėjo 
nušauti 25 stirnas, daug kiškių 
ir tetervinų. O šioj šalyj daug 
stirninių ožių yra pagavęs.

Tūląs laikas atgal čia mirė 
Puidokienė, Laisvės skaityto
ja. Paliko liūdėsyj vyrą ir duk
terį.

Teko sutikti buvusią Laisvės 
skaitytoją T. Myčienę. Jos vy
ras jau miręs. O du sūnūs gy
vena kitose valstijose. Ją jau 
lydi 75 metai.

Jurgis Tumosa irgi apysenis, 
jo sūnus tapo užmuštas kare— 
buvęs oficierius.

Sustojau Guilford, Me., pas 
F. B., rusą. Čia jis pats pasi
statęs namą ir gyvena. Man 
parodė laišką iš Volinskos gub. 
nuo giminių. Rašo, kad jo se
serį ir jos vyrą vokiečiai pako
rė Jų pačių kieme. Mat, Sovietų 
kareivis pabėgęs iš nacių ne
laisvės užėjo _pąs juos ir gavo 
pavalgyti. Tai už tą fašistai 
juos nužudė.

Šią vietą apleidau 1 d. liepos.
V akacijose Buvęs.

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

✓

Bloziiėlių Farma
R. F. D. 2, Cauterskill Rd. Catskill, N. Y.

Telefonas Catskill 885M1

roja Viktoras Virbyla su šei
ma, Stasio Virbylos žmona su 
dukterim. Urbonavičienė su 
dukrele, Smetonienė su duk
terim ir sūnum. Taipgi šerpy
tis. su šeima ir Zavackienė.

Numatoma, kad vasarotojų 
atvyks daugiau. Atvažiavę čia 
praleidžia laiką smagiai, to
dėl kiekvienais metais vis dau
giau lietuvių suvažiuoja. Yra 
dar daugiau lietuvių, su ku
riais dar neteko susipažinti.

Veroniką Starkevičienę 
Prispaudė Sunki Liga

Jau pora mėnesių praslin
ko, kaip niekur nematėme Ve
ronikos Starkevičienės: ją pri
spaudė sunkiV liga. Ji išbuvo 
ligoninėje tris savaites ir da
bar randasi namuose, 1700 
So. College St.

Mes, springfiėldiejįiai, nio4- 
kada negalime nieko sureng
ti be draugų Starkevičių. Ir 
per tuos pora mėnesių, d-gas 
Starkevičius turėjo vienas da
lyvauti susirinkimuose ir pa
rengimuose, be savo draugės. 
Jis nebuvo linksmas. Ant jo 
veido 
dėsis, 
teris, 
sykiu

Dabar d-gė V. Starkevičienė 
jau sveiksta ir kasdieną ge
riau. Velijam jai greičiausiai 
pasveikti. Draugė.

visados matydavosi liū- 
kadangi jo mylima mo- 
prispausta ligos, negali 
dalyvauti1.

, Veža Javus j Angliją
Pereitą savaitę į Montrealo 

uostą atvyko 21 prekinis lai
vas išvežti 7,000,000 bušelių 
javų į Angliją, šiuos laivus pri
pildyti trūks 15 dienų.

VAKACIJOM VIETA
Puiki farma, tinkarhai įrengta Vakacijoms, 

arti Kingston, N. Y.

GERAS VALGIS—ARTI MAUDYNĖS
Mokestis $30.00 į Savaitę

Automobiliais privažiuojama Route 9-W iki Kingston, iŠ Kingston 
keliu 209 iki Stone Ridge, tada keliu 213 iki farmos (apie 4 mailes).

Ly Bus, take Short Line Bus (going to Kingston) at Hotel Dixie, 
42nd St. and 8th Ave., New York City, and get off at Rosendale.

MRS. NELLIE DAUENHAUER
Box 325, Stone Ridge > N. Y.

Tel. High Falls 3185 ’

Daug Turistų Montreale
Laike karo turistų skaičius 

Kanadoje buvo labai sumažė
jęs, nedaug jų atvykdavo ir iš 
Jungtinių Valstijų. Tačiau da
bar; visiems suvaržymams pa
sinaikinus, turistų atvyksta la
bai daug, ypatingai iš Jungti
nių Valstijų. Liepos 4, į Mon- 
tfcealą atvyko tūkstančiui ame
rikonų, traukiniais ir automo
biliais. Taipgi’ yra daug’ svbčių 
it iš kitų šalių bėi atvykusių 
iš Eutopds. Visi viešbučiai per
pildyti1. Daug kam prisieina 
nakvynės ieškoti ' užmiestyje 
esančiuos vasarnamiuose. Yra 
manoma, kad šiais metais tu
ristų Skaičius pasiekė 
Montrealo istorijoj.

re k ordą

Rep.

būtų prapul-

New Britain, Conn. >— Ne
bedaug laiko ' beliko iki bū
siančio La-isvės spaudos nau
dai pikniko. Kolonijose LLD 
ir LDS kuopų nariai ir dien
raščio skaitytojai iš kalno turi 
ruoštis atsilankyti masiniai į 
šį pikniką, kuris atsibus 3 d. 
rugpjūčio (Aug.), Lietuvių 
pagražintame parke, Water
bury, Conn., šalia Lakewood 
ežero.

Kaip paprastai, visur Lais
vės spaudos naudai piknikai 
būna skaitlingi,, jie kas met 
yra buvę tokie ir Conn., vals
tijoje .Todėl labai plačios agi
tacijos nevedamo, tik prime
name visiems prieteliams, kad 
pasiruoštumėt šį metą atsilan
kyti, tuomi ne tik atnaujinsi
me pažintis su savais drau
gais, pasidalinsime mintimis 
apie įvairius nuotykius, bet 
kartu paremsime savo spaudą, 
be kurios mums 
tis.

Demokratiniai, pažangūs lie
tuviai supranta 
mas, žino, kad be spaudos di
delis pakrikimas ir kultūroje 
nupuolimas. Dabar kas' kita, 
dienraštis Laisvė stovi sargy
boje, ji padeda darbo lauke 
organizuotis, ji padeda mūsų 
kultūrą plėsti ir daug teisin
gų žinių suteikia iš buvusios 
mūsų tėvynės Tarybinės Lietu
vos, mūsų brolių, sesučių da
bartinio gyvenimo. Todėl, 
kiekvienam yra dienraštis prie 
širdies ir dėl to mes jam pa
dėkime plėtotis, sudarydami 
tvirtą rezervą jo gyvavimui.

Kol dar ne vėlu, norėtųsi, 
kad kolonijų draugės-draugai 
sukrustų žmones kalbinti va
žiuoti į pikniką busais, tai 
yra, geriausias būdas tokiems 
pasiekti pikniką, kurie nebe
turi savų mašinų ir juos nie
kas nenusiveža. Kurie važiuo
site su savomis mašinomis irgi 
patartina, kad neatvažiuotu- 
mėt pustuščiu mašina, bet pa
kalbintumėte ar tai draugus, 
kaimynus arba savas gentis 
važiuoti Teartu į didelį Laisvės 
spaudos naudai pikniką.

Panaudokite spaudą prane
šimui, kuriose kolonijose ruo
šiami busai ir organizuojamos 
visos mašinos žmonėms va
žiuoti į pikniką.

LLD 3-čio Apskr.
Pirm., V.

visas proble-

65c Algos Valandai

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

leckis, Sniečkus, Gedvilas, Ro- 
toinskis, Niunka, ar kuris kitas 
aukštas pareigūnas nors žo
džiu išstotų prieš krepšinį, ar 
kurį kitą sportą.

Jaunimas yra jaunimas. Ar
gi mes Lietuvoje nemušdavo- 
nie ripkos ? ,'

Amerikps jaunimas yra toks 
Mūsų lietuviškas jauni- 

Jaūnimas visur 
amžius sportas 
buvo geriausi

gali puikiai pa

WASHINGTON. — Pa
žangesnieji demo k r a t ai 
darbiniame kongresmanų 
komitete siūle nustatyt pe 
mažiau kaip 65 centus bū
tinos algos už darbo valan
dą. Ligšiol būtinoji įstaty
miška alga yra tik 40 cen
tų. Ęepublikonų dauguma 
komitete sakė, kad 65 cen
tai tai esą “perdaug.” Jie 
piršo tik 60 centų valandai. 
Bet ir čia republikonai po- 
litikieriavo. Sutikdami pa
kelti būtinąją algą nuo 40 
iki 60 centų, jie bando u£- 
gerinti milionus darbinin
kų, kurie bruzda prieš res
publikoniškąjį Tafto-Hart- 
ley’o įstatymą.

Seattle, Wash.♦
Trumpai Apie D.L.K. Gedimi

no Draugyst. Pikniką
Liepos 4 d. DLK Gedimino 

Draugystė davė gražų pikni
ką Geneva Lake Parke. Pasi
taikė geras oras ir atsilankė 
pusėtinai žmonių ir syečių iš 
tolimų kraštų. Iš Chicagos 
Charles Jurginas, seattleie- 
čiams gerai1 žinomas; iš Alas- 
kos Mrs: M. Peterson (Iben- 
sloviūtė), buvusi seattleietė; iš 
Portland, Ore.,, d-gas Urbonas 
mus palinksmino su armonika; 
iš Kalifornijos buvo Pūkiai, 
Bernotienė, Viola Sutkienė, 
Alma Brent ir B. Danser,, chi- 
eagietės L. Matuzienės pusse
serė.

Įdomiausiai man buvo susi
pažinti su kaliforniečiais. Aš 
jau seniai tėmiju ‘jų puikų 
darbštumą ir entuziastišką 
veiklumą dėl mūsų spaudos, 
dėl mūsų literatūros, dėl ka
ro nukentėjusių Lietuvoj. Tai 
veikliausia grupė lietuvių Pa- 
cifiko pakrantėje. Ypatingai 
patėmijau kaip Viola Sutkie
nė, nepaisant kelionės nuovar
gio, atsivežusi glėbį “Vilnies” 
pikniko (rugpjūčio 17 d.) ti- 
kietų ir jų pikniko, kuris įvyks 
rugsėjo 14 d., pardavinėjo vi
są laiką, kada mūsų didžiu
ma linksminosi, juokavo ir 
kalbėjo nonsensus, Viola par
davė tikietus. Aš sakąu : Daug, 
drauge dirbi. Ji man atsakė: 
Norėčiau daug daugiau dirb
ti. . . rodos, tai visai mažai.

Norėjau plačiau su drauge 
Viola pakalbėti, bet mus per
skyrė kitokie užsiėmimai. 
Draugas Urbonas ir daug dar
bavosi parduodamas “Vilnies” 
pikniko tikietus. Tokie darbš
tūs veikėjai padeda užlaikyti 
gyvybę mūsų spaudos ir lite
ratūros.

Atsilankė į pikniką ir Gry
bai iš Aberdeen. Povilas tūlą 
laiką nesveikavo, bet piknike 
bu/o linksmas ir draugiškas, 
kaip visados. Mikas ir Povilas 
pavaišino draugus su klem- 
sais, vėžiais, kepta vištiena ir 
sūriu. Grybienė puiki virėja. 
Būtų malonu, kad ji parašytų 
receptų į Moterų Skyrių. Ne
buvo laiko jos paprašyti re
ceptų.

Vėlinu laimingos kelionės 
atgal kaliforniečiams ir nepa
mirškite, draugai, mus atlan
kyti kitą kartą. Mes jus mie
lai priimsime.

Pamiršau paminėti takomie- 
čius. Tai mūsų artimi kaimy
nai. Tacoma yra 30 mylių nuo 
Seattle. Daug ir jų buvo pik
nike.

Lillian Gajauskienė.

Salem, Mo.—Suimta Ge
raldine Dunlap, kuri sude
ginus 3 savo kūdikius.

Graikijos valdžia rėkia, 
būk jai gręsiąs jugoslavų 
įsiveržimas.

Paryžius. — Užsidarė 16 
. vakarinių, Europos šalių 
konferencija, išrinkdama 
tatn tikrus komitetus Mar- 
shallo planui vykdyti.

pat.
mas toks pat. 
toks pat. Per 
ir jaunimas 
draugai.

Sportas irgi
tarnauti visokiai socialinei 
veiklai. Tik reikia mokėti jį 
gerais keliais vesti. Jei to pas 
mus nėra,'tai apie tai ir kal
bėkime, tai ir taisykime. •

Daugiau veiklos dainoje, 
dramoje, muzikoje, sporte' — 
nieko pas mus ne per daug, o„ 
daug ko per mažai! •

Amerikos valstybes se
kretorius Marshallas reika
lavo priimt šįon šAlin stam
bų skaičių Pabėgėlių, ku
riuos /rusai reikalauja na
mo grąžinti.”

Detroit. — Gen. Motors 
sulaiko savo automobilių 
dirbimą per savaitę.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGOS 7
patyrusios

SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ 
OPERATORES

AUKŠTOS MOKESTYS 
NUO KAVALKŲ 

KREIPKITĖS
RABHOR įtOBES

Concord & Water Streets
S. NORWALK, CONN. 

, ' (169)

MERGINOS 
MOTERYS 

Prie Polišiavimo
Vien Tik Patyrusios 
Dirbti Prie Plastikų

Gera Alga 
Nuolatinis Darbas
5 Dienų Savaitė

Kreipkitės
Victory Optical 

Company
9-13 Mulberry tlace 

NEWARK, N. J.
(166)

help wanted—Male j
REIKALINGI VYRAI

INDŲ PAKUOTOJAI
Su patyrimu pakuoti | crates, tierces, 

barrels ir casks.
40 VALANDŲ SAVAkTft

MADDOCK & MILLER
129 — 5th Avenue

New York City <
(166)

PAJIEŠKOJtMAl
Pajieškau savo pusbrolių Simo

no ir Jono Seurukų .paeina iš Kula- 
biškių kaimo, Trakų .pavieto, Tral|t 
valsčiaus. Turiu svarbų reikalą, tad 
meldžiu atsišaukti. Juozas Seuru- 
kas, 330 W. Market St., Scranton, 
Pa. (163-164)

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Liepos 20 d., 10 vai. ryto, 29 En
dicott St. šaukiama susirinkimas 
suorganizavimui Lietuvių Progresy
vių Balsutojų Klubo, kuris rūpin
tųsi išrinkt/i demokratinius kandi
datus į valdvietes. Visos draugijos, 
organizacijos, klubai prašomi pri
siųsti savo atstovus. — Šaukėjai.

(164-165) * *

scranton; pa.
Literatūros Draugijos 39 kp. susi

rinkimas jvyks 20 d. liepos, pas E. 
Gcležauskienę, 1210. Blair Ave., 2 
vai. dieną. Visi nariai. dalyvaukite, 
nes turirrie gerai prisirengti prie bū
siančio LLD 12-tos Apskr. pikhiko, 
kuris jvyk» 27 d. liepos, Rocky Glen 
Parke. Taipgi turime daug reikalų 
aptarti..— P. Šlekaitis, sekr.

(164-165) '

MAYNARD, MASS.
PIKNIKO KOM. ATYDAI.

Laisvės pikniko, įvykusio May- 
narde, galutinę atskaitą paddryti, 
jvyks susirinkimas 20 d. liepos, 2 v. 
dieną. 318 W. Broadway, South Bos
ton, Mass. Komitetų nariai turinti 
reikalo ar šiaip suinteresuoti, malo
nėkite būti susirinkime. — D; G. J.

(164-165)
1

F.W.Shalins
> (Shalinskas) *

: Funeral Home
į 84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
i WOODHAVEN, N. Y.
> Suteikiam garbingas laidotuves

$150
5 Koplyčias suteikiam nemokamai 
| visose dalyse miesto.
> Tel Virginia7-4499

/

Matthew. A.
BUYAUSKAS

•
LAIDOTUVIŲ,

DIREKTORIUS

. - '

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

RONKONKOMA
8684 z

TELEPHONE 
8TAGG Ž-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniaotas Graborius
j Liūdesio valandoje kreipkitės pas inus

Patarnavimas bbs užtikrintas Ir už prieinamą kalną.
I \ J , # 9

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Spud.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Ketvirt., Liep. 17, 1947



■**L’ . ?’■;•: ' 
“Strazdelis” Sveikina

Prisiminus Laisvės 
Pikniką

Nežiūrint, kad Laisvės prie
šai tą pačią dieną surengė ki
tą pikniką, kad pakenkti Lais
vei, pavadinę net patrijotišku 
vardu “Lietuvių Diena,” vie
nok nieko nepakenkė Laisvei. 
Vieni žinojo, kad aną pikniką 
surengė sąmoningi '-Lietuvos 

, priešai, dėl to nėjo pas juos. 
Taipgi yra žmonių, kuriems 
nėra svarbu, kas rengia -- ei
na ten, kur jiems smagiau. Jie 
atėjo į Laisvės pikniką.

Laisvės piknike šiemet ypa
tingai daug buvo Amerikoje 
augusio jaunimo.

Šiemet Laisvės piknikę buvo 
iš Chįcagos ir iš East St. Louis, 
Ill., rųūsų susiedų Kruzaičių 
giminaitės, Kruzaitienės sesu
tė Mrs. Elsie Lorany ir Mar
tha Lorany. Visi Kruzaičių gi
minės ir šeima buvo Laisvės 
piknike. Stebėjosi, kad tiek 
daug suvažiuoja žmonių.

Teko pasikalbėti su daug 
teikėjų iš kitų kolonijų apie 
veikimą mūsų organizacijų, 
LLD ir LDS kuopų, taipgi te
ko pasikalbėti ir asmeniškai, 
pasivaišinti kartu. ’Tai tarn 
piknikas*ir yra— su draugais 
susieit, pasikalbėti, pasivaišin-

Išvyksta kitur
G. Belinis, senas dienraščio 

Laisvės skaitytojas, kadaise 
gyveno Brooklyne, vėliau išvy
ko į New York City apsigy.ven- 

’ ti, šiomis dienomis lankėsi 
Laisvės raštinėje ir pranešė, 
k£d jau apleidžia didmiestį ir 
išvyksta Į Genoa, N. Y.

Draugas Belinis yra dien-i 
raščio Laisvės pritarėjas ir rė-* 
mėjas. Išvykstant, paliko dien
raščio reikalams $5 ir taip pat 
įstojo į Lietuvių Laisvės Ra
dio Klubą su $5.
, Linkime jam gero pasiseki

mo naujuose namuose.

Kongresmanas Powell 
Serga Širdies Liga

Antru kartu bėgiu pastarų
jų kelių mėnesių pažangus 
kongresrnanas A. Clayton Po
well sunkiai susirgo širdies li
ga. Nuvežtas į ligoninę.

Powell neseniai lankėsi Wa
shington c priešintis naciona- 
liam militarizmo biliui. Vyko 
prieš savo daktaro valią.

Pasiskraidė už Dyką
Trys jauni švedai, už dyką 

atskridę lėktuvu iš Švedijos 
slapukais, -liepos 15-tą išskri- 
dinti atgal, taip pat už dyką.

Pabuvoję čia porą savaičių, 
giminių pavaišinti ir apipirkti, 
vaikinai sakė, kad jie norėtų 
atvykti į Ameriką apsigyveni
mui.

GIRDĖJOTE LIETUVIŠKĄ RADIJĄ 
SEKMADIENIO RYTĄ?

Svečiai iš Tolimų 
Kraštų

d. mūsų radijas 
neblogą progra-

Liepos 13 
davė ir gan 
mą. Pranešėjas J. Siurba pa
skelbė visą eilę naujų Lietuvių 
Laisvės Radijo Klubo narių ir 
rėmėjų. Jų skaičius paguo
džiamai auga. Ir turi augti. 
Taip* ir reikia.

Jautriai pragydo mūsų jau
nutė lakstutė Lelija Bastytė, 
ją pianu lydėjo Silvija Pu- 
žauskaitė. Dainininkės minkš- 
.tutis lyriškas balsas skambėjo, 
kaip skudutis,: “Jau saulelė 
leidos artyn vakarėlio.” Se
niai seniai girdėta ir dainuo
ta našlaitėlės dainelė Lietuvos 
laukuose, žalios mano vaikys
tės meteliais. Daug ką primi
nė. Išmokau jau ją anuomet, 
rodos, iš ūkiškojo Kalendo
riaus, knygnešių atnešto iš 
Prūsijos. Tik gaida buvo kito
kia, saviškai kaimiškai sudė
ta.

Vincas Bovinas dayė prane
šimą Lietuvių Meno ir Kultū
ros klausimu. Įvairiose meno 
šakose mūsų talentai auga, 
ieško išraiškos ir pasirodymo. 
Praėjusį rudenį buvo šaunus 
lietuviškų meniškų jėgų de
monstravimas Čikagoje. O da
bar stropiai daromi prisiren
gimai prie Rytinių Valstijų 
Meno ir Kultūros Festival o, 
kurs įvyks Brukline lapkričio 
27-30 d. Pranešėjas kvietė vi
sus lietu viii talentus dalyvauti. 
Solistai, choristai, chorų an
sambliai, šokėjai, muzikai bet 
kokių orkestrų, vaidilos, liau
dies teatro bei dramos grupės, 
piešėjai, tapytojai, skulptoriai, 
rašytojai, poetai ir kitokie 
grožio reiškėjai kviečiasi 
rengtis į tą didžiulę Meno ir 
Kultūros šventę.

Gerai pažįstamas Miko Pet
rausko tenoras, banguodamas 
aidėjo iš 
menėlis.” 
zitoriaus, 
ko Miko 
prieš porą savaičių mūsų ra
dijo bangomis girdėjau dar 
garsesniojo jo brolio Kipro, 
Petrauskę skardų operos te
noro balsą.

J. Siurba davė pranešimą 
vietos smulkesniųjų įvykių, ir 
nuotykių.

Plokštelė gyvai sudrožė 
“Merkynės polką.” Soprano ir 
baritono duetas pinte pynė 
kunkuliuojančią linkimą me
lodiją. Geri, gražūs balsai.

Vėl 
mas 
remti 
klubą

plokštelės — “Pie- 
Tai garsaus kompo- 
pianisto ir daininin- 
Petrausko balsas. O

tr li
et ai-

ėjo J. Siurbos pareiški- 
skelbimų ir kvietimas 
tuos, kurie'romia radijo 
ir per jį duoda visiems

plačiai apie save žinoti.
Ir vėl plokštelė davė 

pūtį kitonišką polkutę, be 
nininkų. ,

Gydytojo patarimai: vaikš- 
'čiokite dažniau ir daugiau bū
kite ore .

Vėl baltoji- Lelijėlė Bastytė, 
fortepijonu lydima Silvijos

DIDELIS PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Darbininkų Susvienijimo New 

Yorko ir New Jersey Kuopos

SEKMADIENI LIEPOS 27 JULY
Lietuviy Liberty Parke

340 Mitchell Ave.,t - - - Linden, N. J.
A. PAVIDIS Orkestrą Gros šokiams

Kviečiame New Jersey ir New Yorko LDS narius 
ir svečius skaitlingai dalyvauti šiame, piknike.

Pužauskaitės. čia mūsų jaunu
tė dainininkė parodė savo jau
nučio balso lankstumą, suga- 
biai išvadžiodama sunkią, 
ūpingą operinę ariją iš Džiu- 
zefo Vėrdės “Rigoletto” — 
“Širdelė moterų” (“La donna 
ė mobile, qual piuma ai ven- 
to”).

J. Siurba perdavė žiupsnelį 
žinių iš mūsų tėvų šalelės, iš 
gimtosios Lietuvos. Ir linksma 
buvo klausyti, kaip ten mūsų 
broliai juda, kruta, stato, re
montuoja, gamina, mokosi, 
didelį tėvynės atstatymo dar
bą varo vis pirmyn ir pirmyn. 
Gydo savo žemelei rudųjų 
barbarų padarytas žaizdas. 
Tokios ir tokios pramonės 
įmonės gražiai tarpsta ir na
šiai veikia. Buvę pirma suar
dytos, sugriautos, dabar pilnai 
atstatytos ir pleška visais ga
rais. Klaipėdoje ūžia fabrikai, 
žvejų cechai žūklauja žuveles 
Baltijos Jūroj m o t’i n ė 1 ė j. 
Smarkiai sukasi ratai aliejaus 
gamyklose, maisto konservų 
įmonėse, muilo pramonės dir- 
byklose .Tarp keleto miestų ir 
miestelių nuskambėjo ir man 
artimųjų Dusetų vardas. Tai 
gretima parapija ir nieko sau 
miestelis. Ir Dusetose garsėja 
muilo pramonės įmonė: ’ Ką 
jūs pasakysite, mielieji. Ir Du
setose jau veikia fabrikai! 
Pažanga, vyručiai!

Šiauliuose gaminami puikūs 
marmelai, saldainiai, kondite
rijos produktai, žemės ūkio 
gaminiai skardėja ir šen ir 
ten. Vilniuje, Kaune, Panevė
žy vėl tokie ir kitokie fabri
kai... Kauno valstybinė ope
ra duoda Vėrdės operą “Otel
io,” dalyvaujant visai pleja
dai operinių dainininkų , ir ar
tistų. t

Tuo ir baigėsi pranešimai, 
palikdami širdyje džiaugsmo 
bangeles, kad bent ten gerai. 
Nors čia mūsų Amerikoje at
mosfera subaladota ii’ tvanki 
nuo desperatiškos atžagarei
vių propagandos, tai bent ten, 
— rytuose pažanga pergalin
gai žengia pirmyn. •

Lauksime dabar ir vėl visi 
sekamojo sekmadienio, ką iš
girsime iš r a d i j o stoties 
WBYN.

JONAS KAŠKAITIS

“Ir Vagis Turi Širdį”
Taip pasakė vienkojis vete

ranas Albert Super, 27 m., gy
venantis su kūdikio laukian
čia žmona 2829 W. 31st St., 
Coney Islande, apsidžiaugęs, 
kad jam sugrąžinama buvęs 
nuo jo pavogtas automobilius.

Super turi specialiai vien
kojai vairuoti pritaikytą kuto. 
Juomi jis važinėją į darbą 
Veteranui Administracijoje. Jis 
mano, jog vagis pagailo auto 
savininko, kada pamatė, koks 
juomi naudojasi. Mašiną rado 
paliktą priešais 254 Warren 
St.

žaibo sugadintas svičius ant 
Long Island gelžkelio tarp Ba
bylon ir Freeport praėjusio 
antradienio rytą privertė už
daryti pajėgą ir sulaikė 15 
traukinių nuo 20 iki 40 minu
čių. Tūkstančiai žmonių pavė
lavo į darbą.

Kelrodis: Automobiliais iš Brooklyn© Highway No. .1 | 
į Linden, N. J., iki Woods Ave., po dešinei ir ja važiuoti i 
iki Simson Avė., ir po kairei vieną bloką iki Mitchell Į 
Avė. Iš Eliabetho ar Newarko busu 44 iki Woods Ave., ir i 
paeiti apie 3 blokus iki Simson Avė., kur bus po kairėj ir- | 
Mitchell Ave. - i

I . ■
Traukiniais nuo Penn stoties iš New Yorko, 7th Avė. & į, 

33rd St., galima važiuoti sekamom valandom: 11:40, j 
1:03,2:10,3:35,4 :08,4:50. x ’ ,|l

Pirmadienį, Laisvės raštinėm 
buvo užėjęs kapitonas Kazys 
Savickas. Jis atėjo aplankyti 
laisviečius ir savo pusseserę 
Lillian Belte. .

Jau su virš du mėnesiai, kai 
esąs kelionėje. Jo namai yra 
Cristobal, Panama Canal 
Zone. Atostogų metu su savo 
žmona ir šeima vyko T Tacby 
ma, Wash., pasimatyti su įmo-' 
tina ir patėviu Andriu ir Mart/ 
garet šapalais ir, žinoma, su 
broliais ir visais kitais šeimos 
nariais.

Grįžtant namo, jis ir šeima 
sustojo pas gimines PKiladel- 
phijoje ir New Jersey pas eli- 
zabethiečius Kudirkos iy ncw- 
arkiečius Jurevičius. Po ato
stogų grįš atgal į Panamą, kur 
eina pareigas . piloto — laivų 
pervedėjo per kanalo vartus.

Linkihie laimingos kelionės. 
Kiek teko patirti iš pasikalbė
jimų su svečiais, iki šiol kelio
nė buvusi sėkminga ir labai 
įdomi.

Rep.

Padėka
Mane patikus nelaimei, ne

tikėtai turėjau pasiduoti ope
racijai, Beth Moses ligoninėje. 
Buvo padaryta didelė ir sykiu 
pavojinga operacija, man rei
kėjo išgulėti ant operacijos 
stalo netoli 4 valandas. Atro
dė, kad nebebuvo vilties man 
pasilikti tarp gyvųjų. Bet var
gais negalais užsilikau tarpe, 
gyvųjų ir jaučiuosi labai ge-| 
rai.

Taigi, daug draugų ir drau
gių atlankėte mane ligoninėje' 
ir velijote mari geros sveika
tos. Ypatingai Mičiulio ir Kai
rio dirbtuvės kriaučiai dau
giausia atlankė friąne. Gulint 
ligoninėje, žrpoįui pasidaro 
ilgas laikąs, virina diena tar
tum sudaro metds, bet kaip 
pamatai šone savo lovos bent 
porą draugų ar draugių, atė
jusių tave atlankyti, pasidarai 
daug linksmesnis ir tartum 
sveikesnis. Pamatęs . savo ge
rus pažįstamus įsitikini, kad 
artimoje ateityje ir Vėl visi su
ėję galėsime dirbti ir linksmai 
laiką praleisti sveiki būdami.

Taipgi turiu priminti, mane 
daug kartų lankė M. Linukus,, 
kuris laiko savo užeigą ant 
Broadway. Nebuvo tokio va
karo, kurį nebūtų mane atlan
kęs ligoninėje. Man daug 
linksmiau buvo su juo praleis
ti laiką pasikalbėjimuose.

Lietuvių kriaučių skyriaus 
delegatas J. Buivydas su savo 
moterimi atlankė mane ligoni
nėje, nepaisant, kad mes pa- 
žvalgose esame vienas huo ki
to skirtingi, kaip kirvis su ak
meniu. Tariu jiems ačiu už at- 
lankyma.

*■ z / •

Visiems draugams ir drau
gėms, kurie mane atlankėte li
goninėje, tariu širdingiausią 
padėką. J. Stakvilevičius.

Lankėsi Petras Pilėnas
Praeitą antradienį Laisvėje 

lankėsi philadelphietis Petras 
Pilėnas. Jis buvo atvykęs New 
Yorkan savo profesijos reika
lais (Pilėnas yra laikrodinin
kas), tai užėjo ir į Laisvę pa
sižiūrėti.

Petras Pilėnas, Kaip žinia, 
yra Laisvės vaj įninkąs.

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

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS ’ 
IR ALUS

i Kanados
Black Horse Ale

Joseph Garszva
7 Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licenced Undertaker
' Į

™ >

JOSEPH ZEIDAT 231 Bedford Avenue\ ;

i >411 Grand St., Brooklyn 11, N. Y. '

/ Brooklyn 11, N. Y. 
--------i--------------------------- ~-----------------------

Tel. EVergreen8-9770
FRANK GIVIS

75 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

—T— ................ L

Taiso Visokius Namų Ra
kandus - Furniture. Sutai- 

so Medį ir Permaliavoja.

Repairing & Upholstering
✓ ",

Bar Varnishing, Carpenter 
Work «

Polishing & Finishing

Gerai atliktas darbas malo
nu prisiminti, štai, Jonas Va
lentis, leisdamas savo vakaci- 
jas Hollywoode, prisimena bu
vusį gerai suvaidintą LMS Fes- 
tiyale veikalą “Prieš Srovę,” 
ir rašydamas Juozui Byronui 
sveikinimo atvirutę, kalba ta
me veikale vaidintų chariakte- 
rių terminais. (Kaip žinia, J. 
Valentis minėtame veikale, 
ąpart jo režisieravimo, dar 
vaidino Strazdelio rolę, o svei
kinamasis, J. Byronas, vaidino 
mokytojo — Daugailos' rolę). 
Seka sveikinimas:

'“štai, ponas mokytojau! 
Jau aš vaikštau po garsųjį 
Hollywood bulvarą ir stebiu 
viską, nes čia labai įdomu vis
kas: namai, studijos ir, jų 
žvaigždės. Vakar buvome gar
siajame Chinese Theatre. . . 
Būtų daug ko rašyti, bet lai
kas toks trumpas, kad neįma
noma. Taip greitai dienos čia 
bėga.

“Viso labo!
“Strazdelis.” .'

Linkime “Strazdeliui” (Jo
nui Valenčiui) linksmai pra
leisti vakacijas ir sugrįžusiam 
pasidalinti su mumis < savo, 
kaipo menininko, ten įgytais 
įspūdžiais ir patyrimais.

‘ , Rep.

PAKĖLĖ BUŠO FĖRĄ
Long Beach Bus Kampani

jai leista pakelti fėrą nuo 10 
iki 15 centų tarp Long Boacb. 
h* Point Lookout. Ir panaikina 
buvušius išduodamus “toke- 
nus.”

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Dr. Luther Martin Dr-stės metinis 
Balius įvyks 7 d. vasario (Feb. 7th). 
Ukrainų salėje, 216-218 Grand St. 
Prašome kitų draugijų tą dieną nie
ko nerdhgti ir kviečiame jų narius 
dalyvauti mūsų baliuje. (163-164)

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

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

Išskiriant trečiadieni 
' ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5509

TONY’S
/ UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-0868 
221 South 4th Street

( 9—12 ryte
| 1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais Uždaryta

Frank Givis

LI1UUV A I v§

Sekmadienį
Ateinančio sekmadienio 

tą, liepos 20-tą, pirmu kartu 
Lietuvių Laisvės Radio Klubo 
programoje, girdėsime dai
nuojant švelniabalsę solistę 
Dolores Petronaitę. Jai akom
panuos muzikė Bronė Šalinai
tė-Sukackienė. 

t •

Antanas Bimba, Lietuvių 
Literatūros Draugijos pirmi
ninkas, pasakys ką nors įdo
maus ir svarbaus visiems lietu
viams? Jonas Siurba, anaunse- 
ris, pranešinės. žinias. .Taipgi 
girdėsime daktaro J. J. Kaš- 
kiaučiaus gerų patarimų mūsų 
^veikatos išsaugojimui1.

LLRK programos girdimos 
kas sekmadienio ryto 10:30 
iki 11-tos, iš Stoties WBYN, 
1430 ant jūsų radio.

r.V-

Peter Kapiskas

Majoras,'? O’Dwyer praėjusį 
antradienį buvo atvykęs i Wil
li amsburgą apžiūrėti pirmą 
atnaujintą seną namą. Tame 
ir eilėje kitų buvusių' užkaltų 
namų apgyvendins tas šeimas, 

____ i iš namų 
kurias nori pa- 

pravedimui Brook- 
ekspresinio kelio

kurios iškraustomos 
tose srityse, 
liuosuoti 
lyn-Queens 
(highway).

Pirmfsis 
mas randasi 
Avė 
septynios šeimos. Pataisos Vė
savusios $19,000.

Majoras sakė, kad miesta- 
vasis namams parūpinti sky
rius yra apžiūrėjęs ir surašęs 
daug panašių namų atremon- 
ta vintui.

atnaujintasis na- 
prie 289 Wythe 

Brooklyne. faipiąsis

Biznlerlai, Skelbkitės Laivėje

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER &- ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

BARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pis

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

VAKARIENĖ 85c 
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

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

Kiekvisrą šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas 'bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kairiom.
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, abrozdai ir stovylūkės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebesites Kainų Nužeminimu. '

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

6 pusi.— Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Ketvirt., Liep. 17, 1947
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