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Sustreikavo 3,500 
Fordo Darbininkų

150 Lietuviškų Pabėgę 
liy Seimu Kolombijoj

ELEKTRIFIKUOJAMI 
TAR. S-GOS ŪKIAI

Pataria Saugotis 
Užsieninių Šnipų

RUMUNIJOJE ATRASTA 
CHROMO ŠALTINIAI

Tokį apskaičiavimą pa 
teikė vyriausybės eksper

Atmetė Vieną Liudinin 
ka Eislerio Teisme

labai
nau-

Palestina Kunkuliuoja 
Prieš Anglus

Haifa, Palestina. — Šio 
miesto prieplaukoj tapo nu
skandintas anglų laivas po
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Demokratijos Gyne
is” su Juodais Akiniais

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00 - 

Kopija 5c

Indonezijos respublika nė
ra Jungtinių Tautų nare,— 
tikimasi, kad Australija ar 
Indija iškels jos dalyką 
Jungtinėse Tautose.

Kariniai Biuletinai
HollandaL ir Indonezijos 

respublikinė valdžia išleido

Jei parlamentas šį suma
nymą užgirs, tai jis pataps 
įstatymu. Tačiau dabarti
nė Franci jos vyriausybė to
kiam sumanymui priešina-

kartos at-
L. Petravičius, Los
Lilian Gugas, Det-

HOLLANDAI SAKO: K A 
RIAUJAME 10-TYJ 

FRONTŲ

WASHINGTON.— Willi
am Green, ADF preziden
tas, pareiškė, kad t valdžia 
rūpintųsi gyvenimo pro
duktų kainų sumažinimu.

JERUZOLIMAS. — Su
grąžinimas į Franciją 4,500 
žydų imigrantų, atvykusių 
čionai (praeitą savaitę) lai
vu “Exodus,” įnešė dar di
desnio žyduose nepasitenki
nimo prieš anglus. Net ir 
tie žydai, kurie ligi šiol lai
kėsi bešališkai, šiandien 
reiškia savo neapykantą an
glams.

Tik vienos savaitės bėgyj 
neramumuose žuvo 8 asme
nys ir 56 buvo sužeisti.

REIKALAUJA “VOKIE
ČIŲ REIKALAMS 

MINISTRO”
PARYŽIUS. — Francijos 

Respublikos Taryba pasiūlė 
vyriausybei įsteigti naują 
ministeriją, kuri .rūpintųsi 
išimtinai vokiškais reika-

WASHINGTON. — Vo
kiečių komunistų vado Ger
hart Eislerio teisme, besi- 
tęsiančiame šiame . mieste 
prie teisėjo James Morris, 
valdžia buvo pasikvietusi 
liudyti tūlą Sam Diner,, iš 
San Rąfael, Gal. Bet Eis
lerio gynėjams užprotesta
vus, jis buvo atmestas.

Trečiadienį ilgiausiai liu
dijo kadaise buvęs komu
nistų 
“Zack 
varde yra Kornfedder: šis 
liudytojas kalbėjo daug 
apie Eislerį, bet kai adv. 
Isserman parodė dokumen
tus, gautus iš Dieso Komi
teto, kuriam Kornfedder 
liudijo 1939 metais, tai liu
dytojas susimaišė.

p a r t i j o j e tūlas 
’ kurio tikroji pa-

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

iš Albani- 
persikėlė 

•’nauji partizanų būriai” 
kariauti prieš ' fašistinę 
Graikijos monarchiją. (Pir- 
mesniejii graikų fašistų 
skelbimai, būk iš Albanijos 
Graikijon atvyko daug par
tizanų, vėliau buvo užgin
čyti. Veikiausiai melagin
gas pranešimas yra ir šis.)

to, kai iš jo buvo 
sausžemin kelios dešimtys 
žydų, legaliai čion atvežtų. 
Dėl laivo nuskandinimo an
glai kaltina žydus:

tokios ' sumos 
planui” vykdy-

PARYŽIUS 
gascaro salą tapo pasiųsta 
naujų francūzų pastiprini
mų vietos žmonėms malšin
ti. Kaip žinia, Madagasca- 
ro saloje žmonės jau prieš 
tūlą laiką buvo sukilę prieš 
francūzus.

Jis mokė komiteto 
‘kaip apsaugoti dc- 

is priminė 
.įsijoj revo- 
kad soviet’-

MASKVA. — Leningrado 
“Pravda” išspausdino 
straipsnį, kuriame pataria 
Tarybų Sąjungos piliečiams 
saugotis užsieninių šnipų. 
Laikraštis nurodo, jog už
sieniečiai šnipai siautėja ne 
tik karo metu,—jie siautėja 
ir taikos metu, stengdamie
si išgauti iš Tarybų Sąjun
gos visokių paslapčių. Tuo 
būdu, sako dienraštis, tary
biniai piliečiai privalo 
lat budėti.

Aršus Komunizmo Priešas - Šiandien Žinomas Paukštis, 
Sako Daily Workerio Rašytojas; Jis Priklausė Fašistinei 

Silver Shirts Organizacijai
Indonezijos Unijų Balsas
Niūjorkiškis Daily Work

er gavo kablegramą nuo In
donezijos, Darbo Unijų Fe
deracijos Centralinio Biu
ro. Kablegrama trumpa, 
bet ji daug pasako:

“Indonezijos Darbo Uni
jų Federacijos Centralinio 
Biuras kreipiasi j tamstas, 
prašydamas, kad jūs viską 
darytumėte pagelbėjimui 
I n d o n e zijos respublikos 
žmonių kovai prieš hollan- 
dus imperialistus.”

Kablegrama užsibaigia; 
žodžiu: “Merdeka!” (“Ne
priklausomybė !”Ų

Nekraus Laivų
Iš Amsterdamo, Hollandi- 

’ jos, pranešama, kad to mie
sto laivakroviai ir jūreiviai 
nusitarė boikotuoti visus 
laivus, kurie ruošiami siun
timui į Indoneziją.

Podraug šių darbininkų 
uniia atsišaukė i Pasauli
nę Darbo Unijų Federaciją, 
raginant akstinti viso pa
saulio prieplaukų darbinin
kus boikotuoti Hollandijos 
laivus.

Tolydžio Hollandijos Jau
nimo Sąjungą, pažangi or- 
ganizaciia, atsišaukė į Pa-* 
saulinę Demokratinio Jau
nimo Federaciją, kad ši 
šauktų masinius protesto 
mitingus ir demonstracijas 
prieš Hollandijos imperia
listų veiksmus Indonezijoje.

Tik “Policijos Veiksmai”
HoUandiios imperialistų 

agentai skelbia, būk šis ka
ras, kuri hollandai pradėjo 
Indonezijoje, nesąs karas, o 
tik, girdi, “policijos veiks
mai tvarkai atstatyti.”

Panašią nuomonę pareiš
kė ir Hollandijos ambasa
dorius Amerikai dr. Elco 
N. van Kleffens.

Šitą nuomonę hollandai 
imperialistai sieksis praves
ti ir Jungtinėse Tautose. 
Bet Indonezijos respubli
kos vyriausybė yra pasiren
gusi iškelti kaltinimą Hol
land! jai Jungtinėse Tautose 
už pradėjimą pasalingo ka

psui Robeson.
Laiku Priminė.
Pataikė Pirštu i Aki.
Belgradas ir Vatikanas

Rašo A. BIMBA

BOGOTA”, Colombia.—Šio 
krašto žemdirbystės Drau
gija parsitrauks iš Vokieti
jos 150 lietuviškų šeimų že>- 
mes ūkio darbams dirbti, 
pareiškė draugijos prezi
dentas laikraštyj “Sigio.”

Tos 150 šeimų bus pa
rinktos iš pabėgėlių, esan
čių Europoje; bus žiūrima, 
kad. visi- pabėgėliai būtų 
“geri Tarybų Sąjungos 
priešai.”

(Colombia yra Pietų 
Amerikoje; plati šalis, bet 
apleista, nualinta svetimų 
kraštų kapitalo.)

Pernai Vatikanas 
smarkiai šokinėjo prieš 
jąsias Europos demokratijas. 
Ypatingai jam nepatiko žmo
nės ir vadai Jugoslavijos.

Bet Vatikano diplomatai 
popiežiui patarė pakeisti gai
res. Taip jau “Dievo patvar
kyta’’ ir reikia skaitytis.

Dabar svietas kalba, kad 
tarpe Belgrado ir Vatikano 
eina pasitarimai.* Maršalas Ti
to neišsigando popiežiaus! Da
bar popiežius tariasi su Tito!

BUCHAREST. — Seve
rino srity j, Rumunijoj, at
rasta nauji chromo šalti
niai. Spėjama, kad iš čia 
bus gauta apie 2,000,000 to
rių chromo rūdos,, kurioje 
50% bus tyras chromas.

Buvęs Indonezijos Premjeras 
Ieškos Pasaulyj Pagalbos 

Prieš Hollandus

SINGAPORE. — Buvęs 
Indonezijos premjer. Sutan 
Sjahrir pabėgo per hollan- 
dų blokadą, persikeldamas 
iš Javos čionai Indijos lėk
tuvu. Susirinkusiems spau
dos korespondentams Sjah
rir pasakė, kad pirmiausiai 
jis mano vykti j Indiją ir 
ten tartis su to krašto žmo
nių vadais, raginant juos 
kooperuoti » su indonezais, 
pastarųjų kovoje dėl lais
vės.
i

Buvęs premjeras sakė, 
jog hollandai pradėjo karą 
iš pasalų ir kad Indonezijo
je susisiekimai toki prasti, 
kad ląbai sunku gauti iš ten 
smulkesnių žinių apie karo 
eigą.

Indonezai, sakė Sjahrir, 
maisto turi užtenkamai, bet 
permažai ginklų, tuo pačiu 
svkiu hollandai yra gin
kluoti visaip: ore ir 'žemėje.

Sjahrir mano aplankyti 
Australiją ir Ameriką, o 
taipgi ir kitas šalis, kuriose 
jis kreips žmonių dėmesį j 
neprietelišką hollandų už
puolimą.

Tuo pačiu sykiu dabarti
nis Indonezijos respublikos 
premjeras, Amir Sjarifu- 
din kreipėsi per Indonezijos 
radiją į pasaulį, sakyda
mas:

“šioje nepaprastoje va
landoje mūsų akys yra nu
kreiptos į Britaniją, Aus
tralija. Indija, Chiniją ir 
Ameriką ... šis karas pri
valo būti sulaikytas.”

Sutan Sjahrir Pabėgo iš Indonezijos per Hollandų Blokadą; 
Jis Turbūt Atvyks ir Amerikon, Reikalaudamas Padėti 

Indonezams Kariauti dėl Savo Laisvės

Prieš keletą dienų New Yor- 
ko Lewisohn Stadiume, atvira
me ęre, dainavo Paul Robe
son, didysis negrų rasės artis
tas. Jo pasiklausyti susirinko 
19,000 žmonių. Joks kitas ar
tistas šiemet tiek svieto nesu
traukė į Stadiumą. Komercinė 
spauda stebisi ir nesupranta, 
kodėl New York o žmonės taip 
žavisi šiuomi dainininku!

. Ne jai suprasti. Didieji ka
pitalo maišai nesupranta liau
dies meilės artistui, kuris kal
ba ir daina už ją kovoja, jos 
interesus gina, jai save auko-

dentą Roosevelta; jis dabar 
puola Wallace’a ir kitus li
beralus, kurie kovo ją prieš 
Trumano doktriną, besisie- 
kiančią pasaulį atiduoti j 
reakcijos rankas.

Visus šituos faktus, sako 
Shields, gerai žinojo dien
raščiai, toki, kaip New 
Yorko “Times,” “Herald 
Tribune” ir kiti, bet jie juos 
užtylėjo, pastatydami Etee- 
le “žymiu vyru” dėl to, kad 
jis “kovoja komunizmą.”

MASKVA. — Sverdlovs- 
ko srityje baigta elekrifi- 
kacija žemės ūkių. Kiekvie
nas ūkis jau turi elektrą.

Turint namuose elektrą ir 
radijas pradėjo vaidinti žy
mesnį vaidmenį žmonių gy
venime. Šiemet, pav., tik 
vienoje šiaurinėje Uralu 
srityje farmeriai gavo 37,- 
000 radijo priimtuvų.

Batavia.—Hollandų mili- 
tariniai autoritetai sako, 
kad karas prieš indonezus 
yra vedamas 10-tyj frontų. 
Lėktuvai datižo miestus, 
naikina kelius ir žudo be
ginklius indonezus dėl to, 
kam šie nori (ir dėl to ko
voja) Indonezijai nepTi- 
klausomvbes.

Alice Jonikienė Vilnyje pri
mena 1932 metų liepos 8 die
ną. Tai buvo diena, kai Hoo- 
veris užleido armiją ant be
ginklių Pirmojo Pasaulinio 
Karo veteranų Washingtone. 
Istorijoje toji diena vadinama 
“Kruvinuoju Ketvirtadieniu.’’ 
Baisaus teroro auka krito lie
tuvis chicagietis William J. 
Juška. I

Tai buvo paskutinės Hoove- 
rio. prezidentavimo dienos.

šiandien tie patys republi- 
konai, to paties Hooverio va
dovaujami, siekia vėl paimti 
krašto vairą į savo rankas. Jie 
tikisi 1918 metais laimėti. Jau 
dabar jie turi daugumą Kon
greso. Laimės prezidento vie
tą ir valdys visą kraštą!

Taip jie tikisi ir sapnuoja. 
Bet gal 1932 metų liepos 8 
prisimins daugumai Amerikos 
žmonių ir jie nebeleis istorijai 
pasikartoti.

Europai Būsią Reika
linga Devyni Bilionai

WASHINGTON. — Ap 
skaičiuojama, kad pravedi 
mui “Marshallo plano” Eu 
ropoję bus reikalinga $9, 
000,000,000. Toji suma tu 
rėš būti išleista bėgyje 
jų metų, vadinasi, po 
000,000,000 kas vieneri

Athenai.— Graikijos vai 
džia sako, jog 
jos” Graikijon 

partizanų 
prieš ‘

Berlynas. — Sovietinėje 
šio miesto zonoje poli
cijos nuovadoje įvyko 
ekspliozija. Smuike snių 
apie tai žinių kol kas nėra.

Jesus Menendez (kairėje), Kiubos seimo narys ir to 
krašto Cukraus Darbininkų Federacijos (unijos) sekre
torius, kalbasi su Amalgameitų unijos prezid. Jacob 
Potofskiu. Kiubos cukraus darbininkai nori, kad Ame
rikon būtų įsileista daugiau cukraus, kurj Kiubos dar
bininkai pagamina.

DETROIT, — 3,500 For
do darbininkų, priklausan
čių United Automobile 
Workers unijai (CIO) išėjo 
streikan, protestuodami 
prieš netikusias darbo są
lygas fabrike. Jie r dirba 
“Lincolnus.” Unijos vadai, 
tačiau, skelbia, jog šis strei
kas “nėra unijos užgirtas.”

Tačiau, daugelis1 mario 
kad USA kongresas nesu
tiks duoti 
“Marshallo

Neseniai Paul Robesonu. 
Peoria, 111., ponija uždraudė 
dainuoti. Taip pat Albany, 
New York, neleido jam dai
nuoti mokyklos auditorijoje. 
Robesonas esąs “raudonas“ ir 
“pavojingas.“ Jo dainos suke
liančios liaudyje neapykantą 
šiai šventajai santvarkai!

Australija Priims 
4,000 Pabėgėlių

GENEVA. — Australijos 
vyriausybės atstovas čionai 
pasirašė sutartį su Interna
tional Refugee Organiza
tion - (IRO) viršininkais. 
Pagal tą sutartį, Australi
ja šiemet pasiims 4,000 pa
bėgėlių iš Europos. Na, o 
sekamais metais ir vėliau 
Australijon galės įeiti vie
nas tūkstantis pabėgėlių 
kiekvieną mėnesį.

Žinoma, Australija pasi
lieka sau teisę pasirinkti 
“pačius geriausius” pabėgė
lius.

ciau juose nėra mekp 
smulkmeniško.

Dalykas, mat, toks, kad 
dar vis nesusidarė frontas; 
kariaujama šian ir ten, bet 
aiškios “karinės linijos” kol 
kas nėra.

Spėjama, kad Indonezijos 
žmonės, neturėdami užten
kamai ginklų, ves daugiau
siai partizaninį karą prieš 
savo neprietelius hollandus 
imperialistus.

1 Niūjorkiškis Daily Work
erio rašytojas, Art Shields, 
iškelia aikštėn faktus, pa
rodančius, kas per paukštis 
yraf tas Walter S. Steele, 
kuris prieš keletą dienų 
Washingtone liudijo Ne- 
Amerikiniam K o m i t e tu i 
prieš komunistus.

Tuomet W. S. Steele pri
pasakojo Ne-Amerikiniam 
komitetui galybes visokių 
baubų dėl amerikinio komu
nizmo; jis sakė, jog trečio
sios amerikinės partijos su
manytojais esą niekas dau
giau, kaip komunistai; jis 
kaltino Wallace’ą neištiki
mume savo kraštui; jis ten 
prikrovė visokio kitokio an- 
ti-komunistinio bagažo.

Art Shields rašo, kad 
prieš karą Steele buvo na
rys “American Section of 
the International Commit
tee to Combat the World 
Menace of Communism.” 
Kas tas komitetas? Tai ko
mitetas, nurodo Shields, 
kurio centras buvo Berly
ne,—tai nacių organizacija.

Š. m. vas. 14 d. laikraš
tis “In Fact” iškėlė tą fak
tą, kad Steele yra buvęs na
riu fašistinės organizacijos, 
b e s i v a d i n u s ios Silver 
Shirts, kurios vądas Willi
am Dudley Pelley buvo 
smerktas kalėjiman.

Steele negali pakęsti 
vieno liberališkesnio 
mens. Jis kovojo prieš 
teikimą amerikinės piliety 
bes mokslininkui Einštei
nui;’ jis visaip puolė prezi

štai didis artistas, kuris sa
vo pažvalgų neslepia. Jis sako, 
kad jis yra visų pavergtųjų 
dainius. Už juos ir jiems jis 
dainuoja. Tegul, kas nori, jį 
vadina “raudonuoju.“ Jis ne
bijo ir nepaiso!

Ta Pruseika Vilnyje rašo:
Per šešis pastaruosius mė 

nesiūs daugiausia nariu i Lie 
tuvių Darbininkų Susivieniji 
mą įrašė jaunosios 
stovai - 
Angeles 
roit.

Chicago] ir Brooklyn 
visos “didžiosios galvos1

, WASHINGTON. — Pa
bėgęs iš sovietinės tarny
bos, — tuomet, kai jis buvo 
pašauktas stoti ginkluotos- 
na pajėgosna kovai prieš 
vokiečius, — Viktor Khąv- 
čenko liudijo Ne-Ameriki- 
niam komitetui prieš komu
nistus 
narius 
mokratiją.” 
jiems, kad “ 
Ii u ei jos nebus, 
nė valdžia gyvuos, -kad Mo
lotovas užimtų Stalino _vir
tą, jei pastarasis numirtų. 
Sis Hcarsto ir Ne-Ameriki- 
nio komiteto bendradarbis 
dabar yra didelis žmogus, 
Kaip kiekvienas Tar. S-gos 
ir komunistų priešas. Jis 
sakė, ;og “kiekvienas So
vietų pareigūnas yra šni
pas,” ir tt.

(Kada reporteriai traukė 
jo ir Thomaso paveikslą, 
tai Kravčenko užsimovė 
ant akių juodus akinius 
tam, “kad komunistai jo 
nepažintų.” Bet ant ryto
jaus niūjorkiškis Daily 
Worker išspausdino Krav- 
čenkos paveikslą be aki-

yra
Bet 

tuose miestuose apie vajų kal
bama mažai, o da mažiau dir
bama.

Čia irgi reikia kritikos. Kur 
nėra organizacinės iniciaty
vos. ten bus sunku ir su gera 
politika. (

• Pasakyta trumpai, storai ir 
teisingai. Chicagai ir Brook- 
lynui reikia rausti iš gėdos ir 
greitai taisytis.

Ne-Amerikinio Komiteto Liū 
f

dytojas, Walter Steele, 
Buvęs Hitlerininkas

1 \ ... ; ę’Iįj.r
A 'h
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Gengsteriška Politika
Fašistuojantis korespondentas Wilson nusprendė pa

sigarsinti ir suduoti smūgį Amerikos darbo unijų ju
dėjimui. Jis parašė, kad vienybė tarpe Amerikos Darbo 
Federacijos ir CIO esąs komunistų sugalvotas planas. 
Kai neseniai Amerikos Komunistų Partijos pirmininkas 
Fosteris lankėsi Francūzijoje, Paryžiuje įvykus tarptau
tinę komunistų konferencija ir ten buvę nutarta su
vienyti Federaciją su CIQ.

Nebuvo tokio komercinio didlapio, ’ kuris nebūtų šios 
\yi Įso no “žinios” ' didelėmis raidėmis paskelbęs. Fos- 
tęris, tiesa, tuoj aus tuos Wilsono melus paneigė. Bet 
jo pareiškimo toji spauda neįdėjo. Amerikos Darbo Fe- 
cĮęracijos prezidento Green ir CIO prezidento Murray 
užginčijimai taip pat dienos šviesos beveik nematė.

Su faktais ir tiesa buržuazinė spauda nesiskaito.
. Dabar koks ten fašistas Steele, pakviestas liudyti 

prieš komunistus Ne-amerikinės Veiklos Komitetui, 
tvirtina, kad ir trečiosios partijos judėjimas esąs gry
nai Amerikos komunistų planas. Jis teigia, kad Henry 
Wallace redaguojamas žurnalas “New Republic” esąs iš 
užsienio finansuojamas.

Vadinas, reakcijonieriai visus pažangiuosius žmones 
vienan maišan kemša ir visus lygiai niekina ir plūsta. 
Ši sistematiška kampanija diskredituoti pažangųjį judė
jimą yra gerai sugalvotas ir paruoštas planas. Sukurs
tyti darbininkus prieš darbo unijų vienybę, sukelti 
piliečius prieš trečiosios partijos judėjimą pasidarė grei
čiausių reakcijos-fašizmo siekimu .Amerikoje.

Ėeakcijonieriai puikiai žino, kad vidutinis darbinin
kas bei pilietis dar tebetiki komercinei spaudai. Kai to
je spaudoje jis pasiskaitys, kad tie nauji, galingi judė
jimai yra diriguojami ir finansuojami iš užsienio, jis pa
tikės melui ir nusikreips nuo tų judėjimų. Tai yra 
gengsteriška politika, bet reakcija tiktai tokia politika 
dar gali laikinai Amerikos žmones mulkinti ir apgaudi
nėti. '• t

Amerikos Ekonominė Padėtis ir Krizės
| Perspektyvos

• Prezidento Trumano pranešimas Kongresui apie eko
nominę padėtį šalyje plačiai diskusuojamas spaudoje. Iš 
vienos pusės, pranešimas labai optimistiškas. Preziden
tas teigia, kad niekados pirmiau Amerikoje nebuvo taip 
'aukštai iškilę gamyba, darbai ir įplaukos. Metinės ga
mybos vertė pasiekusi niekados pirmiau negirdėtą 225 
bilijonų dolerių sumą.

Bet prezidentas negalįs paslėpti ir kitos mūsij šių die- 
n^ gyvenimo pusės. Arąerikos gerovei grūmoja nesvie
tiškas kainų iškilimas. Padėtis tokia, kad žmonių per- 

/ , kamoji jėga gerokai sumažėjo. Jei kainos nęnupuls, dar
bininkai bus priversti vėl kelti algų pakėlimo reikala
vimą. Žemės ūkio reikalai gali prisidėti prie krizės pa
gimdymo. Iš pavasario buvo per aukštai apskaičiuotąs 
derlius . Prezidentas bijo, kad dėl žemės ūkio produktų 
stokos gali prasidėti spekuliacija ir dar aukštesnis kai
rių pakilimas.

Pernai neapsakomai daug daiktų buvo išvežta į už
sienį. Bet tos paskolos, kurias Amerika suteikė Angli
jai, Francūzijai ir kitoms šalims, pradeda išsisemti ir 
tos šalys šiemet jau mažiau daiktų galės nusipirkti Ame
rikoje. Tai reiškia, kad eksportai turės sumažėti.

Prezidento raportas parodo, kad didžiųjų korporaci
jų pelnai iškilo labai aukštai. Investmentai davė 10% 
pelno. Tai reiškia bilijonus dolerių į kapitalistų kišenių.

Tai visa gali privesti prie ekonominės eksplozijos. 
Prezidentas tačiau mano, kad krizės galima išvengti, jei
gu, girdi, žmonės, Kongresas ir vyriausybė laiku susi
pras ir imsis reikalingų priemonių. Bet, aišku, kas lie
čia žmones, jie yra bejėgiai ką nors padaryti. Gamy
ba yra privatiško kapitalo rankose. Kainas nusako ne 
žmones, bet korporacijos.

Už kainas ir už grūmojančią krizę atsako valdančioji 
klasė ir vyriausybė. • •

&

Ketvirtį Sykį į Penkįs Metus
Kongreso Atstovų Butas greitai priėmė bilių, kuris 

ręikąlaųja panaikinimo “poll tax” sistemos pietinėse 
valstijose. Bilius tapo priimtas 290 balsų prieš 112. 
Prieš bilių bąlsavo visi pietinių valstijų atstovai.

EĮęt tai dar nereiškia, kad šis bilius tampa įstatymu. 
Paskutiniais penkiais metais Atstovų Butas tokį bilių 
ppiirpa ketvirtų sykiu. Bet kaip" tik bilius" atsiduria Se
nate, taip greitai jis užkliūva. Dabartinėje Kongreso 
sęsįjęje Šenatąs jau'nebeturės laiko prie biliaus svars
tymo prieiti. Jį svarstys tik 1948 metų sesijoje. Bet, 
kaip ir visuomet, pietinių valstijų. senatorių grupė pa- 
sippešins. Tai nedidelei mažumai, žinoma, sekasi tik to- 
dek kįaįdaųguma, kuri už bilių balsuotų, neparodo tikro 
noro bilių priimti. Ji lęidžia saujelei senatorių bilių sa-. 
zbotažuoti.

VIRŠ 800 “IšVIETINTI”— 
JIĘM PAR NEGĄNĄ.

Per devynis mėnesius (li
gi š. m. kovo mėn. pabai
gos) iš federalinės Ameri
kos valdžios įstaigų buvo 
“išvietinta” 811 asmenų. Jie 
buyo iš darbų paleisti dėl 
“neištikimybės”, o neištiki
mybė daugumoje pas juos 
buvo surasta tame, lead tie 
žmonės kada nors kur nors 
pasisakė esą anti-fašistais!

Įstaigų “valymas” tebei
na. New York “World-Tele
gram” ta proga išrėžė edi- 
torialą, pareikšdamas, jog 
811 žmonių — permažas 
skaičius. Daugiau “komuni
stų” reikią mesti iš val
džios. įstaigų. i

Žinoma, kad bus dar 
daug gerų, ištikimų parei
gūnų “išvietinta”. Bet kam 
iš to bus nauda?

Pasakysime trumpai: de
mokratijos priešams!

TRIUKŠMAS, 
TRIUKŠMAS!

Pastaruoju metu komęr- 
cinė spauda j paleido “naują 
antį” Tarybų Sąjungos 
link. “Gelbėkime Čiarnec- 
kienę”, pradėjo šaukti val
stybės departmentas ir 
spauda. Kas toji Čiarnec- 
kienė? Prieš 25-rius metus 
tūla Šulciutė (iš Worceste- 
rio) ištekėjo už 0iarneckio, 
klerikalinio diplomato, —iš
tekėjo ir išvyko Lietuvon. 
Ten ji priėmė Lietuvos pi
lietybę ir išsižadėjo Ameri
kos pilietybės.

Dabar spauda sako: 
Čiarneckienė esantį Ameri
kos pilietė! Kaipo tokia, ji 
turi būti pargabenta Ame
rikon. Čiarneckienė esanti 
“išvežta į Sibirą.”

Ir štai laikraščiai spaus
dina Čiarnėckių šeimos 
nuotrauką, ją apverkia, ap- 
raudoja, kaip kankinius!

Kam visa tai? Tam, kad 
prieš Tarybų Sąjungą pa
leidus (jaugiau nuodų!

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAšKIAUčIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J
Tel. Humboldt 2-7984

PRAŠALINKITE 
GARANKŠČIUOTAS 
GYSLAS

Išsiplėtusios, susirangiu- 
sios gyslos dažniausia pasi
daro ant blauzdų. Jos gali 
būti didžiulės, mėlynos, iš
mėtytos po žemesnes kojų 
dalis. Bet jų gali atsiras
ti ir aukščiau. Tokie di
džiuliai garankščiai pilni 
“tebešvaraus,” sunaudoto 
kraujo. Ir nuo jų kojos pa
sidaro sunkios ir opios. Nuo 
kokio menko įsibrėžimo ga
li atsiverti opa, kuri, ne
gaudama pakankamai rau
dono, gaivaus kraujo, ne
nori gyti, kad ir per dau
gelį' metų.

Išsiplėtusių mažyčių gys
lelių atsiranda apie nosį, 
ant veidų, ant slaunių. Jos 
nėra pavojingos, bet gadina 
išvaizdą.

Iš ko šitaip pasidaro? Ko
dėl taip išsiplečia ir išsipu
čia gyslos arba venos? 
Kartais tai esti įgimtas, pa
veldėtas trūkumas.. Venos 
turi mažiau tęsliųjų audi
nių ir jos tada esti neto- 
kios standžios. Netikęs 
maistas, stoka vitaminų ir 
mineralų maiste, ypač Sto
ka vitamino D ir kalkių — 
padaro venas silpnesnes. 
Nusisėdėjimas, ilgas stovė
jimas ant kojų, nėštumas, 
nutukimas irgi daro įtakos. 
Užsigavimas, sumušimas 
taipgi gali padaryti gyslą 
silpnesnę, ir ji paskiau išsi
plečia, išpursta.

♦ Garankščiuotos 
atseit garankščiuotos ve
nos, gali kartais pratrūkti. 
Gali' tada '-išbėgti daug 
kraujo ir žmogti labai ap- 
silpninti.

Kitas—dar rimtesnis pa
vojus. Per tubs gyslų iš-

gyslos,

plėtimus kraujas eina labai 
iš lengvo ir tingiai. Kar
tais kraujas ima ir susisto- 
ja ir sukrešėja. Pasidaro 
toj venos dalyje krešulys. 
Dalelė to krešulio gali at
plyšti ir su kraujo srove 
nueiti kur į plaučius, arba 
širdies raumenį, arba ir į 

smagenas —-Jr gali užkimš
ti tenai gyslelę. Tada 
įvyksta toje vietoje audi
nių gędimas. Žmogų gali 
suparalyžiuoti arba pavo
jingai apsilpninti jam širdį 
arba plaučiui

Kaip prašalinti tokias va- 
rikozuotas venas?< Seniau 
gydytojai išpjaudavo vieto
mis tokius, garankščius. Ta
čiau visų jų išplauti negali
ma. Geriausias būdas—tai 
kad gydytojas periodiškai 
su adata leistų tam tyčia 
sutraukiamųjų vaistų. Nuo 
to kraujas tose įšmirkšti- 
mų vietose sutenėja, sukre
šėja. Gysla arba visai toje 
vietoje užsidaro ir paskiau 
susitraukia ir susiaurėja, 
arba ji pasidaro tik taip 
sau siauresnė ir tvirtesnė. ■

Gydytojas daro tokius 
įšmirkštimus kas kelios die
nos, gal kartą per savaitę; 
Pradeda nuo pat apačios, 
nuo pačių žemutinių' ga
rankščių. Ir taip sistema- 
tingai sutraukia ir prašali
ną išsiplėtimus.

Kai' dėl mažyčių, kaip 
tinklelis, mėlynų po oda 
gyslučių, kur ant veido ar 
ant kojų ar kur kitur, tai 
jas gydytojas irgi prašali
na, įšmirkšdamas atitinka
mų vaistų. Nuobodus ir 
kruopštus tai darbas, fei- 
kalingas kantrybės ir'pri- 
tyrjmo. Bet dėl gražumo 
įr išvaizdos, moteris arba 
ir vyras noriai sutinka taip 
padaryti.

“Trųmano mokslas” ir 
“ĄĮąrshąllo Planas.” Yra 
nuomonių, kad generolas 
Marshall pasiūlė savo planą 
tik todėl, kad “Trumano 
mokslas” jau paseno. “Tru
mano mokslas” supranta
mas, kaipo atviras kišima
sis į kitų šalių vidaus rei
kalus. Marshallo planas sie
kia to paties, bet pagalba 
ekonominio spaudimo. Ar 
tą nepatvirtina tie, kurie 
šaukia nieko neparduoti, 
neskolinti ir net diplomati
nius ryšius nutraukti sų 
tomis šalimis, kurios neuž- 
giria to plano? Ar tai nėra 
dolerinis spaudimas?

Anglijos parlamento na
rys, laiboristas Koni Zillįą- 
cus, pareiškė: “Abu planai 
turi tikslą bafidyti padary
ti pasaulį paklusniu' Wall 
Strytui po priedanga gelbs
tint jį nuo komunistų.” ■ Jis 
sąko, kad abu, kaip Truma
nas, taip Marshall, apėjo 
Jungtinių Tautų organiza
ciją.

Komercinė spauda jau 
sudejavo, kad abu planai 
gali mirti - sekamais me
tais, laike rinkiminės kam
panijos ir lenktynių tarpe 
demokratų ir republikonų. 
Mr. John O’Donnell, New 
Yorko Daily News kolum- 
nistas, rašo, kad Trumano 
ir Marshallo pažadai su
teikti Europai bilionus dole
rių nieko nereiškia, nes jie 
jau ir dabar nekontroliuo
ja kongreso ir senato narių, 
o ateinančiais metais repu- 
blikonai juos visai šluos 
laukan. Jis rašo, kad Tru
manas ir Marshall tik tiek 
gali pažadėti “pinigų, kiek 
jie savo įdėlių turi ban
kuose.” < .

Karo laivynui, sekamiems 
metams paskirta? net $3, 
433,046,100. Tai niekados 
įiek daug pinigų nebuvo 
tam reikalui išleista taikos 
laiku. , Fairbanks mieste, 
Alaskoj, statys atominių 
lėktuvų orlūukį, kurio įren
gimas atseis, $40,000,000.

Iš valdiškų darbų jau iš
varė 811 “neištikimus,” jų 
tarpe 158 “komunistus.” 
Anti - Fašistinio Komiteto 
nariai, kurie rūpinosi pa
galba Ispanijos anti-fašis- 
tams, priešakyj su Dr. E. 
K. Barsky, tapo nubausti 
kalėjimu ir piniginės baus
mės pasimokė j imu. Vis tai 
pasekmės siautimo reakci
jos. Tuo kartu generolas 
G. Marshall siūlo, kad iš 
Vokietijos būtų įleista .✓ į 
mūsų šalį 400,000 bėglių, 
kurių, kaip žinia, didžiuma 
yra demokratijos priešai. _

. Su Japonija nori greitos 
taikos. Mūsų valstybės va
dai pasiūlė, kad rugpjūčio 
19 d. susirinktų 11-kos vals
tybių atstovai ir padarytų 
pradžią taikai. Siūlo, kad 
atimti vetavimo teisę, ar
ba nesiskaityti su , kitų ša-
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Britanijos Imperijos konfe
rencija atsidarys 26 d. lie
pos, Canberroj, Australijoj, 
ir ten. šie dalykai daugiau

Japonijoj dalykai blogi 
ne vien su demokratinėmis 
laisvėmis, bet, kaip liepos 
12 d. pranešė Mr. Burton 
Craine, kad susidarė tokjs 
maisto trūkusias, kokio 
niekados istorijoj nėra bu
vę. Proporcionaliai žmonės 
gauna tik apie 997 kalori
jas maisto į dieną, kas ne
sudaro nei pusės normalio 
reikalo.

Chinijoj gen. Chiang Kai- 
shekas, gavęs 130,000,000 
patronų iš Amerikos, pa
skelbė “komunistams karą 
iki, mirties,” kaip rašo Mr. 
Tillman Durdin. Bet, ne
paisant, jo grūmojimų, pasi
gyrimų, jam karas nesise
ka. Jo armijos Mandžuri
joj yra apsuptos iš visų pi
siu ir jų laukia pražūtis. 
Liaudies r Armija (“kemu- 
nistų”) ima viršų Shantun- 
go ir kitose provincijose. Ji 
artinasi prie Yanano mies
to, kurį chiangkaišekiniai 
užsiėmę skelbė ' mirtį “ko
munistams.”

Prezidentas Trumanas 
pasiuntė į Chiniją generolą 
Wedemeyerį, artimą 
Chiang Kai-sheko prietelių. 
Numatoma, kad bus dau
giau- teikiama pagalbos 
prieš “komunistus.” United 
Press, liepos 17 dieną per
davė sekamo turinio Chini
jos komunistų radijo pra
nešimą:

“Gęnerolo Wedemeyerio 
misija į Chiniją yra Ame
rikos atviras bandymas ne
pridengtos agresijos, kad 
paremti Chiang Kai-sheko 
viešpatavimą . . . Jie siekia 
imtis tokių pat ‘ metodų, 
kaip Graikijoj. Bet Ameri
kos imperialistai patirs, 
kad jie nedakainuoja Chini- 
jos žmonių.”

Chinijos Demokratinė Ly
ga, Demokratinis Susivieni
jimas, Tautinis Išsigelbėji
mo Susivienijimas, Darbi
ninkų ir Valstiečių Partija 
ir Laisvi Masonai paskelbė, 
kad jokių skolų Chiniją ne
atmokės Amerikai, kurios 
bus padarytos dabartinei 
generolo Chiang Kai-sheko 
valdžiai, kad jokių sutarčių 
nepripažins tol, kol Chini
joj nebus visų demokrati
nių partijų valdžios.

Chinijos profesorius 
Chang * Tung-sun įspėjo 
Jungtinęs Valstijas, kad ne
manytų, jog Chinijoj ko
munistai neturi liaudies 
pritarimo. J[is sako, kad 

’Chinijoj visi ręakcijos prie
šai, visi liaudies ir demo
kratijos draugai tik komu
nistams pritaria; kaipo ša
lies išgelbėtojams. ’

Mr. F. V. Field rašo, kad 
Liaudies Armija, sumušė 
arba sunaikino 100 divizijų

lių nesutikimu. Aišku, kad - 224 Chiang Kai-sheko di-

Todėl svarbu galingas masinis spaudimas ant tų se
natorių. Jie turi suprasti, kad “poll tax” sistema yra 
Amerikos gėda, kad ji turi būti panaikinta. Jie gali ir 
turi įneštąjį bilių priimti. Jei iki 1948 metų sesijos bus 
gerai pasidarbuota, tai toji nelemtoji sistemą iš pietinių 
valstijų 1948 metais išvažiuos laukan!

1 Kodėl Trjakstą flięno?
Genėtai Motors pąleido iš darbo 115,000 darbininkų 

ant visos savaitės. Kitą savaitę žada atleisti dar 60,000. 
Kompanija teisinasi, kad neturinti, plieno. Automobi
lių gi be plieno nepadarysi l.

’ United Automobile Workers Ųriijosprezidęntąs-Reu
ther kaltina plieno trustą. Jis teigia, kad plieno trustas 
tiksįįai sumažino plieno gamybą, kad plieno kainąs aukš-1

tas taikoma prieš Tarybų 
Sąjungą. >

Niekados pasaulyj nebu
vo atsitikirųo, kad būtų ga
lima nesiskaityti su nenu
kariautos šalies valia. Ne
žinia ar Tarybų Sąjunga 
dalyvaus, tokioj konferenci- 
JOJ-

Bet vargiai šis pianas bus 
priimtas ir kitų šalių, ku
rios skaitosi 'laisvus. Pasta
ruoju laiku Australija la
bai nepatenkinta'Wąl! stry- 
to .politika, kad viskas ipia- 
ma Ramiajame Vandenyne 
net po pat Australijos nosi
mi. N'ėpatenkįųta ir Nau
joji Zelandija. Dėl to. jau 
Britanijos Imperijoj tūli 
kelią protestus prieš genė

tai palaikyti ir kad ^ukęlti prainpųęję paniką. Jis ragi- rolo MacArthuro viešpata- 
na vyriausybę daryti griežtus žygius prieš plieno trustą. vimo politiką Japonijoj.

SrafiuflasS

vizijų. Vien Mandžurijoj 
laijęe pastarojo, “komunis
tų” pferisyyo buvo apsupta 
180,000 reakcinės armijos, 
kuri buvo sunaikinta. Į 
“komunistų” pusę 90,000 
kareivių perėjo su visais 
ginklais ir amunicija.

Vokietijos klausime Wa- 
shingtonas paskelbė naujus 
įsakymus ’ korhandiier. gen. 
L. D. Cląy, kurių jis turi 
laikytis.. Faktiškai likvida
vo Vokietijos nuginklavimo 
ir, demokratizavimo planą, 
panaikino Krymo ir Pots
damo konfėręncijų su Sov. 
Sąjunga susitarimus.r Eina
ma prie atbūdavęjiįpo Yp’- 
kietijos galios nęVąp ĮįZtarr ■ 
shallo Plano įgyvendinimui.
—-----------O- ■ _ v,nhr.-n. ■■

Graikijos klausimu buvo 
keliamas didelis triukšmas, 
kad būk 1,000 partizanų iš 
Albanijos įsiveržė į Graiki
ja, vėliau sakė, kad kitoj 
vietoj 2.500 “tarptautinės 
brigados.” Mūsų šalies at
stovai kalbėjo apie “baisią 
padėtį” Graikijoj ir reikala
vo Jungtin. Tautų Saugu
mo Tarybą nepertraukian
čiai laikyti sesijas. Bet ne
įtikino.

Kas tikės, kad 1,000 ^rba 
ir 2,500 partizanų gali su
daryti# pavojų šaliai, kuri 
turi 160,000 armiją, kurią 
remia Anglija ir Amerika?

Tai kam buvo reikalingas 
tas triukšmas? Atsakymą 
randame New York 
Times’e, liepos 17 d. Ten 
tašo iš Washingtono jo spe
ciali s korespondentas:

“Buvo labai susirūpinta 
dėl skiriamų $400,000,000 
Graikijai ir Turkijai kovai 
prieš komunizmą . . . Per
eitą savaitę atrodė, kad re- 
nublikonų kontroliuojamas 
kongreso komitetas prieš
akyj su John Taber paskirs 
nedaugiau, kaip $100,000,- 
000 vietoj $400,000,000 . . . 
Situacija visai skirtinga 
jau šiandien . . . Dabar aiš
ku, kad iki dešimtuko bus 
atiduota visi $400,000,000 
Graikijos ir Turkijos pagal
bai.”

Aišku, kaip diena, kad vi
sas tas skandalas reikalin
gas tam, kadmuslopinti bal
są tų, kurie priešinosi davi
mui, įgąsdinti mases, pa
skleisti savosios propagan
dos. Tikslas jau atsiektas, 
už $35.000,000 ginklų ir 
amunicijos Graikijos fašis-' 
tams pasiųsta. O čia taip 
neseniai reakcinė spahda 
dejavo, kad greitai bus pem 
ki mėnesiai nuo pasiūlymo, 
o praktikoj darbo dar nieko 
neatliktą.

Užsieny j tos “žinios*’ 'ir 
politika susilaukė aštrios 
kritikos. . Albanijos premje
ras Hoxha sako, kad Jung
tinės Valstijos laikosi ne
draugiškos politikos linkui 
Europos demokratijos. So
vietų Sąjungos spauda nu
rodė, kad Graikijoj siekia
ma Amerikos karo lėktu
vams bazių ir karo laivdms 
prieplaukų. .Tai “dolerio 
spąstai 
jos.” 
raštis 
rašo: 
dys, kas atsitinka su ša
limi, kuri gauna iš Ameri
kos finansinę pagalbą. 
Graikija, kuri jau turi 
Amerikos paskolą, turi ir 
naminį karą prieš demokra
tijos jėgas.” Šią žinią per
davė liepos 17 d. United 
Press. Bulgarija sako, kad 
Amerikos kišimasis į Grai
kijos vidaus reikalus yra 
paneigimas tos šalies nepri
klausomybės ir sudaro tai
gai pavojų.

Turkija pasirašė su Jung‘- 
tinėmis Valstijomis sutartį, 
'pagal kurią gaus $100,000,- 
000 veik išimtinai karinių 
medžiagų, ginklų ir amuni
cijos, kad sutvirtinti savo 
karo jėgas.

Bet Turkijoj neramu, val
donai uždarė visus -laisves- 
nius laikraščius, grūda į 
kalėjimus liberališkesnius 
žmones. Todęl yra reikala
vimas, kad premjeras Re
cep Peker su savo ministe- 
riais' joasitrauktų,‘bet jis at
sisako.

Anglija ateinantį'rudenį 
laukia didelio ekonominio 
krizio, kaip praneša iš Lon
dono Mr. H. L. Mattews. 
Amerikos paskolos pinigai 
baigiasi. . Prieš karą- Angli
ja buvo šalis, vedanti pla
tų biznį pasaulyj, dabar ją 

(Tąsa 5-tam puslp.)

” — rašo “Izviesti- 
Berlyne išeinąs dien- 

“Taegl. Rundschau” 
“Graikija yra pavyz-
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ENGLISH SECTION
B'lieve Me

By FRANK STULGIS

Note: A few weeks ago Frank Yakstis wrote an article in this 
space for which he tvas attacked, in the Vilnis pretty severely. We 
tumi over this column, therefore, for 
critics.—F. S.

But Mr. Bovinas Said: “Let’s
Have a Discussion

Yakstis’ rebuttal to his

Progressives Win Congressional 
Fight for 'O. KJ to Publish

Preparations Continue For Expose of 'Fascism in
Eastern LDS Golf Tourney

of Lith- 
plan to 
instruc- 
put out

appears to resent 
it interferes 

the art-culture move- 
My idea is...” She

By FRANK YAKSTIS
The germ of my involve

ment in the Bovinas’ contro
versy can be traced back to 
a peaceful and quite ordinary 
evening in June. My wife and 
I had both finished our sup
per, washed the dishes, and 
we were both reading our 
newspapers in the living room. 
I was on page 6 of PM, right 
smack ii\ the middle of the 
Palestine problem, when my 
wife broke in and said to me, 
“There is an article here in 
Laisve that you should read.” 
Some of the time, like most 
husbands, I follow my 
wife’s suggestions. I finished 
page 6, departed Palestine, 
nowhere near the solution of 
the crisis, and then read. the 
article in Laisve.

“I don’t agree with some of 
Bovinas’ ideas,” I ventured 
after a while. “And he also 
wants to start a discussion of 
the so-called youth problem.’’ 
Having wound up, I started to 
say, “He
sports because 
with 
ment.
stopped me then and there
and said, “Well if he wants 
to start a discussion, why bo
ther giving me a lecture. 
Write an article about it.” So 
I wrote an article and all 
sorts of peculiar things began 
to happen.

Mr. Bovinas clearly stated 
in thę opening of his article 
that he wished to stimulate 
discussion of organizational 
problems especially in regard 
to the American born genera
tion. For my part, I searched 
the motives behind his com
ments and wrote my criticism 
of the issues involved. -That 
is all I did. Little did I know 
what stack blowing and vitup
eration I would cause in the 
far off city of Chicago. Even 
today the seismograph is still 
fluttering wildly in the city 
of the winds. The> pebble that. 
I cast in the brook caused 
only a few ripples in the East, 
a tidal wave of some consider
able violence in the Midwest.

Heaping confusion upon 
confusion, certain writers, 
lurking under the unassail
able anonymity of pen names, 
concentrated their journalistic 
fire not upon the thesis of the 
argument, but rather upon 
the character arid personality 
of this individual, 
with derision, name 
and insult.

Of what import to 
cussion if Frank
boorish or sophisticated, he
roic or microscopic, sarcastic 
or gentle? Is he wrong or is 
he right? That is the question!

Fathom, if you can, the mo
tives that impell a writer or 
an editor to assume a nom 
de plume. There are sound 
and logical reasons for the 
use of a journalistic alias. But 
on occasion it has become a 
mask behind which identity 
is concealed for the 
sion of scurrillous 
ethical journalistic 
rary practices?

Some few individuals 
not stand on their own 
feet and accept the liability of 
their acts and deeds and say— 
for example— “I, Joe Blow, 
write this. Contradict my ar
gument, if you can.”

The intellectually unre
spectable would rather let 
somą alter ego, 
tify, eoneoetęd

blasting 
calling,

the dis-
Yakstis is

commis- 
and 

and
un- 

lite-

will 
two

a fictional en- 
from coward

fear of accountability, 
the blame for their 

and blasphemies.

With a group of golf en
thusiasts working in several 
cities for the firšt Eastern 
Seaboard LDS Golf Tournam
ent, collecting names 
uanian golfers who 
participate, definite 
tions are soon to be
as to the exact place where 
the meet will take place.

Those who are working for 
the tourney are: Bob Žukaus
kas, Newark, N. Y., Al Mer
kis, Philadelphia, John Karo- 
lus, Bridgeport, Conn., Tony 
Vasaris, Brockton, Mass., and 
John Orman, Brooklyn, N. Y. 
If you are interested, get in 
touch with either of these 
people and you shall get all

available information.
The Tournament, as ha$ 

been announced, is being 
planned for the state of Con
necticut some weekend this 
fall. The tournament play will 
be on the basis of the Peoria 
Handicap System. Men and 
woment are to be eligible and 
there will be a dinner follow
ing the tournament play 
Ivhere the prizes will be 
awarded to the winners.

If there is no one in your 
city working on the tournam
ent, you can get further in
formation ’ by writing to the 
Laisve English Section, 427 
Lorimer Street, Brooklyn 6, N.

How to Get a Copy 
of Fascist Expose

If you want a copy of “Fas
cism In Action,” you probably 
can get it free by writing to 
your Congressman. It can also 
be obtained by (Sending 25 cents 
with ydur request for “Fascism 
In Action” to the Superinten
dent of Documents, Govern
ment Printing Office, Wash
ington, D. C.

that parallel fascist 
are at work in 

and that 
should

the 
the 
be

unmention
tabu : big, 

‘sophistic- 
if you say 
bom gene-

sophisticated

ice and 
assume 
misdeeds 
Grisly,
through the false facades of 
intellectual. dreamhouses.

How different the tope and 
complexioq of the articles by 
Mr. Mitkus of New Jersey 
and Mrs. Jonikienė of Chica
go. Their contributions to the 
issue are balanced and logi
cal presentations of their re
spective viewpoints. They do 
not engage in bitter and spas
tic polemic or assault upon 
the personality. Even if I dis
agree with their findings, I 
can at least respect them for 
their integrity and truthfulness.

One of the greatest stumbl
ing blocks in the understand
ing of English by Lithuanians 
is Lalis’ dictionary. The book 
just reeks with inaccurate and 
erroneous definitions of words 
in both languages. How in 
tarnation are Stebėtojas and 
I going to understand each 
other if he employs so unre
liable an aid to translation?

Or perhaps certain facts, 
certain topics are 
able, sacrosanct, 
harsh words like 
ated.’ Especially 
that the American 
ration is more
than their European born par
ents, you are accused of in
timating that the older gene
ration is ‘backward.’

Sophistication is not intel
ligence. To best illustrate this: 
compare two newspapers, one 
from a large metropolis like 
New York or Chicago, and 
another from, let us say; a ci
ty of about 25,000 inhabitants. 
See the difference? Sophisti
cation is the width of your 
outlook, the scope of your in
terests.

For the record: I have ne
ver in writing or in speech 
stated that the older genera
tion is in any way ‘backward.’ 
I do not belittle or scoff at 
the older generation — rind 
this includes my parents, ra
ther I respect them highly for 
overcoming" great obstacles 
and difficulties.

Young and . alone, they 
broke the strong ties of coun
try and family to come to this 
strange American land of 
golden opportunity. Impecuni
ous and with the most rudi
mentary of educations they 
emigrated to this country. By 
their labor and ąweat, they 
lived, worked hard and faith
fully, settled down*, married, 
raised families. America, they 
soon found, was not exactly 
the promised land of their 
dreams and aspirations. They 
began to question and think; 
they discovered that they 
lacked knowledge and educa
tion. Some, the progressives, 
soon began to congregate in 
clubs and societies.

By and large1 the average 
Lithuanian did his best for 
his son and daughter. What 
he did not attain for himself, 
he hoped his son or daughter 
would one driy attain y? edu
cation, a profession, money, a 
home. ■

Son and daughter will not 
have the same strong roman
tic 
for 
the 
will not evoke sweety and ten
der 
for him just a little more than 
a pleasant, old folk song.

((Continued on Next Page)

- sentimental attachment 
Lithuania aš Father. For 
son “Bakuze Samanuota”

memories; it will remain

LDSers Had Fishing Party-’ 
To Picnic in Jersey Sunday

The Brooklyn BuiLDerS or
ganized their first fishing par
ty last Sunday, under the guid
ance of Al Dobinis and Nick 
Pakalniskis, two LDS fishing
experts. The group met early 
Sunday Morning and sailed on 
the “Old Pal” to look for fish. 
Each one caught quite a catch, 
mainly sea bass, a few black 
fish, flukes and some porgies. 
Orman had the prize catch, 
though, o four foot long silver 
eel. Too bad it was not eligible 
for the pool, as he would have 
taken the first prize.

It was an interesting and 
enjoyable party; and a day at 
sea was well spent and enjoyed. 
It is hoped that next time, there 
will be a larger crowd present.

The next event in which the 
BuiLDerS are participatingis 
the Picnic given by LDS Lod
ges at Liberty Park in Linden, 
N. J. this Sunday. Profits of 
this picnic are to go to the con
vention fund which will be di
vided up by the Lodges to help 
finance their delegates to -Cle
veland next year. Let’s all have 
a grand turnout for this affair 
and make it a really success
full one.

The Builders meeting will be 
held on August 6th, where, 
among other things, a bus-ride 
to Jones Beach will be discus
sed. There will be a social, as 
usual, following the meeting.

PERSONALS — Kay and 
Helen Michelsons are planning 
to spend the first part of their 
vacation in Puerto Rico where 
they are flying* this weekend.— 
Happy Landings!... Dr. Pe
ter Gustaitis is getting settled 
in his new home in Wood- 
haven . . . Joe Sipawitz has re
turned from his honeymoon in 
Vermont. .. Charles and Ame
lia Young are vacationing at 
this time ... Lillian Bastys and 
Eddie Sidney have become en
gaged. Congratulations to you 
both!..., The LDS Supper Club 
which is timed to start off 
Brooklyn LDS activities is re
ceiving a good response. The 
idea was conceived at one of 
Laisve’s big affairs last Spring 
and it is taking root. . . Those 
who want to participate, shold 
get. in touch with either John 
Orman, K. Michelson, Dr. Peter 
Gustaitis or Frank Yakstis ... 
See you next week!

—Builder.

The long-suppressed Library 
of Congress study of “Fascism 
In Action” is now available to 
the American ‘people. It is a 1,- 
600-page study of the tactics 
of fascist forces in seizing 
power in Germany, Italy arid 
Japan.

The report was drawn up by 
the Legislative Reference Ser
vice of the Library of Congress 
early this year at the request 
of Representative Wright Pat
man (D) of Texas. He main
tained 
forces
United States 
American public 
alerted to their methods.

Patman and House progres
sives won their fight to have 
this expose of fascism publish
ed when Congress on July 8th 
by a vote of 124 to 115 refused 
to kill an authorization for its 
publication.

The opponents to the publi
cation of this document were 
led by Rep. Fred E. Busbey 
(R) of Illinois who claimed the 
booklet would aid the com
munists by attacking fascism.

Rep. Chet Holifield (D) of 
California got down to cases 
by asking whether “those who 
oppose the printing of this ex
posure are fearful that the 
■yardstick may be used to mea
sure some of our own native 
fascist brganizations and 
people?”

It was noted that every spea
ker opposing publication of 
“Fascism In Action” had voted 
in favor of the Taft-Hartley 
slave labor law.

If members of 
type can be 
the dangers in
beliefs,. a long

allthat 
American

Fascists to work
American sympathiz-

one who is concerned

Movies

Corn All But Buries Good
Jazz in Film cNew Orleans
NEW ORLEANS: Screenplay by 

Elliot Paul and Dick Hyland. Di
rected by Arthur Lubin. A Jules 
Levey production. Released through 
United Artists.

By E. BENSON
Here was an opportunity 

for Hollywood to do a real 
service for the Negro jazz art
ist, to make an exciting pic
ture about a contemporary 
art form that is very much a' 
part of our culture. And in
cidentally, to make a lot of 
riioney. But they certainly 
muffed it.

Lacking any real under
standing and taste they felt 
it was necessary to throw in 
a story about the girl, the 
gambler and a lot more trivia, 
when they, had such drtists as 
Louis Armstrong, Zutty Sing- 
letdn, Meade Lux Lewis and 
Billie Holiday. On the few oc
casions that they let these art
ists play and sing, the film 
rose above the clap-trap of 
th,e story and really got going.
TERRIFIC MUSIC

In a much toq brief scene, 
Louis Armstrong meets Meade 
Lux Lewis and asks him what 
kind of music he is playing. 
Louis tells him that it’s Kan
sas City music and then pro
ceeds to play a couple of ter
rific choruse's. We could have 
listened for at least another 
15 jriinutes arid so could

Louis, judging from his re
sponse.

When Billie Holiday sings 
with one of the best little 
bands in the world behind 
her, the producers again feel 
it necessary to give you sever
al close-ups of some of the 
white principals in the story 
or some other equally ridicul
ous diversion and there you 
have the whole problem# 
again.

To top it all, when the pic 
ture is almost over and if 
would be possible to deduce 
that the greatest contributions 
in early jazz were made by 
Negro artists,, all of a sudden 
and for absolutely no reason 
at all you are introduced to 
Woody Herman and his band. 
It’s Heyman and not Louis 
Armstrong that finally gets 
to play in the grand finale at 
the concert hall and so all the 
prejudices and mis-concep
tions have been satisfied and 
continued.

Partial text of Rep. Wright 
Patman’s foreword, to the re
port, Fascism in Action:

The world today is faced with 
a dangerous manifestation of 
recent history known as Fas
cism. Opinions vary as to whe
ther this movement is economic, 
social, political, or philosophic
al, but there is marked agree
ment as to its objective cha
racteristics, briefly, Fascism 
means the seizure and control 
of the economic, social, political 
and cultural life of the state by 
a small' group. Free speech, 
free worship and public meet
ings are ruthlessly suppressed.

Blind obedience to the “lea
der” is demanded of the people 
•and the slightest wavering 
means death or imprisonment 
to any person. Restrictive poli
cies may be carried on or 
against his entire family. A 
Fascist regime is necessarily 
militaristic and nationalistic...
Not All European

To most Americans the threat 
of Fascism vanished with the 
defeat of Germany and Japan 
in the greatest war that histo
ry has known. There is, how
ever, a real question as to whe
ther we defeated the evil itself 
in destroying its two principal 
exponents. ,

Public opinion appears in 
general to hold that Fascism 
is a wholly European 
least a wholly foreign 
ment.

Yet there are many
symptoms of Fascism in our 
own democratic society. True, 
this movement in the United 
States masquerades under other 
names than the discredited one 
of Fascism, but whatever it 
may be called its peculiar cha
racteristics are alarmingly evi
dent.
What It -Means
In Personal Terms

A careful reading of this stu
dy will show what Fascism in 
actual operation means in 
direct personal terms. Every 
person must think*and act at 
the command of a higher au
thority* Every school, church, 
home and business is carefully 
controlled by the dominant par
ty. The concentration camp or 
death await the citizens who of
fers opposition to the regime...

Perhaps the, best means’ of 
fighting Fascism is to reco
gnize it, no matter under what 
title it masquerades. Not all 
“hate” organizations are ne
cessarily Fascist, but they have 
certain definite trends toward 
such a policy, 
groups of this 
made to realize 
herent in such
step toward overcoming Fas
cism will have been taken ... •
Make U. S.-Foreign 
Agreements Public

Many persons feel 
agreements between
'firms and foreign firms should 
be made public. This would au
tomatically expose attempts of 
foreign 
through 
ers.

Every
about the means of combatting 
Fascism in the United States 
agrees that our educational sys
tem offers an excellent wea
pon ...

Young people must be given 
the truth about alternative 
forms of life. Education must 
not, of course, be confined to the 
schools, but must utilize home 
influence, the newspapers, the 
radio and other means of pub
lic communication.’ Adult edu
cation must be given increased 
emphasis ...
Raise National Income

A prime necessity in the de-

feat of Fascism is the mainten
ance of full employment.., 
The Nation must continue to 
offer livelihood and hope to its 
citizens or they may become the 
prey of any demagogue.

There must be a positive po
licy and a definite program for 
raising the national income and 
distributing it equitably so that 
people can buy the products of 
our economy.

Organized labor must be 
alert to the dangers of Fas
cism ... It is significant that 
one of the early actš of every 
Fascist regime is the abolition 
of all labor organization outside 
government control.

Minority groups must receive 
strong protection from govern
ment itself, as well as the to
lerant support of the public.- 
The denial of rights to racial 
and minority groups is one of 
the striking characteristics of 
Fascism in its earlier stages ...
No Strong Democracy 
Has Fallen To Fascism

... make certain that the ex
isting government operates ho
nestly and efficiently. No really 
strong democracy has fallen be
fore Fascism ...

Democracy is not to be had 
for the wishing, and the best ef
forts of every American citizen 
should be devoted to its perpe
tuation and successful opera
tion. Democracy and efficiency 
are compatible, but insinua
tions that we must choose bet
ween democratic participation 
in government and efficient go
vernment often emanate from 
Fascist sourses ...

To be forewarned is to be 
forearmed. It lies within our 
power to defend our chosen de
mocratic way of life against 
the attack of Fascism, and the 
study Fascism in Action is of
fered as a weapon in that de
fense.

or at
move-

Strong

and Vilijos Chorus,

When real talent and art
istry/are thrown away or ig
nored it can be the most, mad
dening thing in the world. 
Why couldn’t Mr. Levey have 
beeyi satisfied to have been 
the producer of a picture with 
some of the greatest names in 
jazz in it? And why couldn’t 
he have let them carry the 
ball?

By MILDRED STENSLER
Registrations for the East

ern Seaiboard LMS Festival, to 
be held over the Thanksgiving
holiday, Jire beginning to come 
in. Aido Chorus of Brooklyn, 
Sietyno Chorus, Newark, N. J., 
Pirmyn Chorus, Great Neck, 
N. Y.; Laisvės Chorus, Phila
delphia,
Waterbury, Conn., have already 
signed up. arid are working on 
the Festival songs ‘‘Kas Ten 
Dainuoja” and “Kur Bėga Še
šupė.”

We chose “Kur Bėga Šešu
pė” because the choruses from 
the East were unable to partici
pate at the .Chicago Festival 
where this song was one of the 
contest number. The song is re
miniscent of life in Lithuania, 
of- familiar scenes along the 
“Nemunas” River, and it lends 
itself to artistic imaginative in
terpretation.

Three young soloists from 
New York have added their 
names to the growing list. Ame
lia Yeskevičiūtė (Young) start
ed voice lessons under Bernice 
Shellan-Sukackas, and has con
tinued her studies with Suzan 
Seton and Kay Holley, direct
ress at Radio City Music Hall. 

,As a member of the Aido Cho
rus, Amelia sang leading roles 
in the * operettas . “Kornevilio 
Varpai” and “Grigutis.” She is 
now a member of the N. Y. Ci
vic Opera, Co.
$ Suzan Kazokytė has also been 
studying voice with B. Shellan. 
She has, likewise, sung at local 
concerts, in operetta? and over

the radio. Suzan is now a mem
ber of the “Vyturėlis“ group, 
of which I shall speak of more 
fully in future columns.

The third soloist, Lillian Bas- 
tytė, is comparatively new to 
our public. She is young in 
years and has just recently 
come from Connecticut to stu- ♦ : 
dy and work in N. Y. Her first 
stage appearance was the lead 
in “Lietuvos žiedai,” an operet
ta put on by the Aido Chorus 
this Spring. Lillian also sings 
with the “Vyturėlis.”

I hope these little thumbnail 
sketches will help to acquaint 
you, dear readers, with some of 
our young Lithuanian-American 
artists, and to appreciate the 
efforts and study put in by 
them to please and entertain r 
you, the public.

There are many more such 
young people, as described 
above, throughout the country. 
Many who, because there are 
no Lithuanian Art Groups in 
their particular city, have no 
outlet for their talents but to 
join American Theatre or Cho
ral Societies, where they are 
usually dwarfed hy the top po
pular artists. Through these 
festivals we hope to bring at
tention to our young hspirants. 
But, of course, we on the com
mittees do not know of the ta
lent in your local city. We can 'J 
only beg you to help them by 

, sending in the names of these 
artists or refer them to us, so 
we can send them the rules go
verning their appearance at the 
Festival. » ; ’ 'įMl
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B’lieve Ne!

Yakštiš’ Answer to Critics
Of His Article on Youth

MONTREAL, CANADA

Rašo leva
(Tąsa)

Daug šuntakių veda per šilus kryžių 
krikštais.

O kiek čia klaidina! Jeigu kas nors tu
ri eiti per šilus vakare namo, tai, be abe
jo, paklys. Kiek ten klystžvakių aplinkui 
klaidžioja!

Žmogus, jau būdamas paklydęs, manai 
ten kokią nors trobelę esant, eini pasi
klausti kelio. Eini ir eini, nieko neuž- 

• eini. Ir galiausiai supranti,, kad tai bu
vo tik klystžvakės. '

Tai yra nekrikštytos dūšelės, kurios 
niekur vietos neturi, turi klaidžioti po 
šilynus, po pelkynus ...

Taigi, šitos klystžvakės ir paklaidina 
žmogų. Kitas gali atsimuosti, jeigu su
sipranta išversti pirštinę. Bet jeigu va
sarą? Kas turi vasarą pirštines?! Ar
ba galima iš ausies iškrapščius taukų pa
tepti po klumpiu . . .

Bet kai reikia, kai bėdoj esi, tai visa 
esi užmiršęs, ir klaidžiok sau sveikas li
gi gaidgysčio ...

Bet gaidžiui pragydus ir atsiinuodus, 
daugiausia esi jau netoli savo namų; 
esi, pasirodo, visą naktį klaidžiojęs už 
vartų. Kartais matyti net pramintas 
takas. *

O kartais esi nuvestas ir ligi kapinių. 
Tik gerai, kad to naktį nežinai,—galė
tum žmogus ir iš proto išeiti. Kiek čia 
baugina!

Kartą dvi butelninki—Kuršienė ir Ja
kaitienė iš Aukštųjų,—susidėjusios ark
lius, išvažiavo į miestą. Kadangi miestas 
toli, tai reikėjo jau pusnakčiu iš namų 
išsikrapštyti. Reikėjo važiuoti pro Aukš
tųjų kapus. Jau netoli kapų esant, pra
dėjo šiauštis plaukai ant galvos. O va
žiuodamas pro šalį, pamatė jos ant ka
pų kaži ką juoduojant, dejuojant ir barš
kinant grandinėmis.

Paskui grįžtant taipjau sutemo. 0 
kai jau buvo jiedvi ties griode, netoli ka
pinių, tai jau buvo beveik vidurnaktis. 
Nuo Aglonos ligi griodės yra molio ke
lias, kuris vasarą lygus kaip stalas. O 
jau už griodės, kapinių link, reikia ka
panotis į smilčių kalną. Tai per tiltelį 
pervažiavus Jakaitienė—jaunesnioji iš
lipo iš vežimo ir ėjo pėsčia, kad' arkliams 
nebūtų taip sunku traukti. Jos buvo 
Klaipėdoje šauniai įsipirkusios.
* Tik staiga netoli kapinių pradėjo ve
žimas atbulas eiti. Baisiai persigando 
sėdinti vežime Kuršienė ir pradėjo pa-, 
galbos šaukti:

—liže, Ilžele, gelbėk! Nelabasis stu
mia vežimą atbulą.

Jakaitienė, kuri kiek greičiau pažen
gusi buvo, buvo drąsesnė, sugrįžusi pa
tarė arkliams sukirsti kryžiais botagu. 
Juk žinome, kad velnias kryžiaus bijo.

Bet velnias turėjo savo juoką gauti, o 
tai dar tą pačią naktį. Parvažiavus į 
Kuršienės kiemą, iškinkė Jakaitienė sa
vo arklį, uždėjo jam ant kupros pirki
nius ir patraukė namo — tiesiai per 
Aukštųjų Kalną.

O štai jau ir paklydo. Neberado pei 
vieškelio, neberado nei savo kelelio. Ne
matyti medžiai ir krūmai, lyg uolos kal
nai, riogso prieš akis. Per juos traukia 
kaži kokia migla. Ir skaitė, ir meldėsi, 
ir giedojo Jakaitienė — kaip tiek, taip 
tiek! Pagaliau, nebežinodama ką daryti, 
atsisėdo ji ant vieno kelmo ir ėmė verkti. 
Tik staiga kaži kur sugiedojo gaidžiai. 
Ir lyg žvynos kokios nuslinko nuo akių 
Jakaifienei.

Šiluose vienur kitur jau yra pastatyti 
nameliukai; keliolika vienasėdžių čia gy
vena lyg paklydę. Vargingai gyvena tie 
žmoneliai, pusiau į žemę įsirausę. Pasta
tyta žema velėnų siena, ant kurios už
tupdytas stogelis, »ir jau troba. Viena
me gale, ši tos trobelės yra stuba, kurioje 
turi patilpti Niša šeima: tėvas, motina ir 
vaikai, kiek jų ir būtų—rketuri, šeši, aš- 
tuoni. Ir telpa.

Stubos asla moliu išpilta, išmušta, iš
lyginta. Jos gale langas. Prie to lango 
pastatytas didelis stalas, sukaltas, iš bal
tų pušinių lentų. Aplink stalą yra vie
tos pasisėsti visai šeimai: pagal vieną ir 
antrą stalo šoną pastatyti suolai.

Viename šone stovi plati lova, kur tė
vas ir motina miega. Už lovos galo di
delė, mai^a, keturkampė skrynė. Šitoje 
skrynėje — pargabentas pačios kraitis, 
kada ji atitekėjo, šiandien joje sudėta

Simonaitytė ------- ------ ■...”
visa “tėvų nauda.” Dar iš mergystės lai
kų prie skrynės dangčio, vidaus pusėje, 
prilipytas vaizdelis: Kristus prie kry
žiaus arba puikus, margas Prūsų kara
liaus paveikslas. Šalia jo pririšta vir
velė, už kurios užkištos juostos, austos 
per septynias, per devynias ir dar pla
tesnės, arba ir keletas margų ar baltų 
pirštuotų picinių, taipjau dar iš mer
gystės laikų. Šiandien vis reikia skrynę 
atidaryti, ne kad ką nauja įdėtum, o tam, 
kad ištrauktum iš vieno kito kampo ar 
audeklo galelį, ar kojinių, ar pirštinių, 
ar verptų vilnų, ar linų sruogą. Skrynės 
turtai vis menkėja, ’ kai šeimynos viš 
daugėja.

Antrame stubos šone sustatyta keletas 
vaikų lovelių, tiek, kiek vaikų esama. O 
jų visada yra. Lovelėse suguldoma jų 
po du ir tris. O jei lovų neužtenka, tai 
dar užkrosny padedama šiaudų, ir čia 
dar keletas suguldoma. Mažąjį pasiima 
motina kartais pas save į lovą. O tik 
gimęs guli supynė j, kuri ties lova po zė- 
du parišta. '

Netoli angos stovi krosnis aukšta ir 
plati. Ji ne tik apšildo stubą: joje ir duo
na kepama iš prienamio. Palei, krosnį ' 
pastatytas mūris; viename jo gale žie
mą verdama, ant antro galo galima pasi
sėsti, pasišildyti. Vasarą, nereikiant šil
tos stubos, verdama prienamy ant triko
jo. Varinis pakabinamas ant vąšo.

Dūmams pastatytas, atviras kaminas, 
pakriaute pavadintas. Kas įstengia par
šelį pasignybti, rūko toje pakriautėje 
mėsą.

Laukėjos durys uždaromos mediniu 
skląstu iš vidaus. Jeigu kartais tenka 
visiems išeiti iš namų,—kas retai teatsi
tinka, — tai durys užsklendamos iš vi
daus, o paskutinysis išlenda pro langą.

Antrame trobos gale, po tuo pačiu sto
gu—tvartas. Čia padaryti gardukai par
šeliams, užtverta vieta karvutei, jeigu 
įstengiama ją laikyti, šiaip ožkai ir avu
tėms. Ir vištoms dar vietos: virš parše
lių padaryti laktai, ant kurių jos naktį 
tupi. Kiaušinius jos deda stuboj, lovos 
kampe, kur padedamas padis. Kai kurios 
jauniklės kartais. atkakliai ieško kitur 
vietos kiaušiniams dėti: jos nenori lo
vos kampe tupėti. Tai tos sugaunamos ir 
po rėčiu pakišamos.

Į rytus ir pietryčius, kaip jau minėta, 
Aukštųjų kalnas apaugęs pušaitėmis, 
kurios dar nejaugusios į pušis. Bet to
liau, kiek pakalniui,' tikras senas pušy
nas, dargi nemažas: tiesios kaip žvakės 
auga ten pušys, priklauso Aukštųjų gy
ventojams, kurių rytų link jau keliolika 
esama “iš senų laikų,” kaip sako senieji 
žmonės. Šitie gyventojai jau nebe taip 
suvargę ir neturtingi, kaip Aukštųjų ši
luose gyvenantieji viensėdžiai.

O ten; atkalnėje, Šimonių ūkis.
Jau iš tolo maloniai moja rentiniuoto 

šulinio svirtis ir stengiasi įtikinti kiek
vieną praeivį, kad čia gyvena žmonės, 
atsidavę savo likimui. Dažnai lenkiasi 
svirtis į šulinį. Girgždėdama semia ji 
gaivinančio šalto vandens ir teikia jį 
troškulį kenčiantiems. Noriai lenkiasi 
svirtis į gelmę, vis tą pačią girgždančią 
savo dainą niūniuodama, o atsitiesdama 
ir dunksterėdama į žemę, atsidūsta ji lyg 
senelė, kuriai, berods, jau sunku lanks
tytis ligi žemės; rankioti pagalėlius, o tik 
mielai ji tatai daro.

Ne vienas keleivis, lyg sekdamas mei- ’ 
lų šulinio svirties mojimą, užkrypdavo į 
Šimonių sodybą.

—Iš kur pareini, kaimyn?
—0 kur eini?
—Einu į pasaulį laimės ieškoti.
—O kodėl? Ar ten negerai gyventi?
Ir išpasakodavo keleivis savo nelai

mes, savo vargus, savo troškimus, ir,iš
liedavo savo širdį žmogus Šimoniams. 
Paaugusieji .užjausdavo, paguosdavo ir 
ne kartą galvą kratydavo: • '

—Ir kaip pasaulyje beatsitinka!
O piažiukai Šimoniukai išsižioję klau

sydavosi iš smalsumo. Ir, keleiviui iše-, 
jus, susitūpę patvoryje, toliau sau pin
davo pasakas. . /

O -kitą sykį užeidavo vyras, apiplyšu
sioj rusų kareivių mundieroj, kurių daug 
matydavosi pasienyje. Baisias jis pada
rydavo akis; išlakstydavo Šimoniukąi į 
pakampius pasislėpti. Bet ir ^didieji ne-' 
galėdavo su tokiu susikalbėti.

((Continued from Page 3)
Mr. Bovinas remarks that 

the number ‘ of young people 
participating in our organiza
tions has fallen off, accord
ing to the results of his ner- 
sonal study and observation. 
He fears greatly that with the 
passage of time the older ge
neration will die off. And 
where will the movement be 
fifteen years from now? And 
what provisions are being 
made to carry on the work of* 
the progrėssive movement in 
the future?

The organizational leaders 
and editors are substantially 
the same individuals as at the 
inception of the progressive 
movement. Are these gentle
men indestructible and age
less?

Above the rank and file of 
.the American born generation 
you will find relatively few 
men and women who have 
both the experience and the 
training requisite for respon
sible leadership positions. Is 
this the sum and total of ac
complishment in indoctriha- 
tion amį, activity over a period 
of fifteen years? Why has the 
vine borne so little fruit?

Who will bear the torch 
forward when old age en
feebles and death selects here 
and there inexorably? Or 
must that fine, ruddy flame 
extinguish like a paper match 
in a breeze ?

This controversy is confused 
by one grave, fundamental er
ror that must be pointed out 
for the sake of clarity and lo
gic. There are two topics in 
the article by Mr. Bovinas: 
First -— the American born 
generation in the progressive 
movement. Second — Culture 
versus Sport. The first is the 
major, the broad issue; the 
second a lesser, though, im
portant, concern which must 
be dealt with separately.

There are some things that 
I just don’t comprehend. Be
hind the argument about ap 
overemphasis on sports there 
appears to be a definite move 
to have the LDS engage in 
educational and cultural act
ivity.

To date, finely drawn spe
cialization has been the pract
ice in our organizations: the 
Literary Society publishes a 
quarterly magazine and dis
seminates books and litera
ture; the LMS is a cultural 
federation of choruses, sing
ers, artists, etc. The LDS, a 
fraternal organization, could 
engage in art and culture 
work, but that would be the 
act of interfering with and 
duplicating the work of the 
LMS. This overdifferentiation

of specific activities without 
much attention to integration 
for the general function of a 
progressive movement has 
been the result of historical 
development.

Yet the LDS was the first, 
organization to sponsor a Na
tional Drama Tournament. 
The LDS publishes books, 
pamphlets and a newspaper. 
Its Lodges have always con
ducted cultural and educa
tional activities. And did not 
the LDS members and the or
ganization itself back the 
“Voice of Lithuanian Amer
icans?”

If there are any changes to 
be made, they will not be 
accomplished by assailing the 
LDS or the sports' movement. 
To those who say that the 
LDS should engage in politic
al activity, let it be said that 
by the terins of its charter it 
must be merely a social, cul
tural, fraternal organization.

Have some individuals in 
the progressive movement be
come so stultified, so orthodox 
that they will not tolerate cri
ticism and evaluation of the 
movement? Is evaluation dis
paragement? Is criticism in
sult? Am I overly presump
tions if I discover what I be
lieve to be unprogressive 
traits in this progressive 
movement ? Have I indeed trod 
upon the tender, sensitive 
corns of some dogmatists ?

Had some of the sanctimo
nious critics looked further 
and deeper they would have 
discovered that Mr. Bovinas 
and I did agree on some fun
damental aspects of the pro
blem :

1. That the ideas, habits, 
and forms of the American 
born son and daughter differ 
greatly from the Lithuanian 
born father and mother.

2. That new and better or
ganizational methods for en
listing son and daughter into 
our organizations should be 
devised.

AMERIKOS DELEGATAI 
JUNGTINIŲ TAUTŲ

ASSAMBLeJOJ
WASHINGTON. — Prez. 

Trumanas paskyrė Ameri
kos atstovus, kurie daly
vaus Jungtinių Tautų as- 
samblėjoj, kai ji susirinks 
š. m. rugsėjo 16 d. N e w 
Yorke.

Paskirtaisiais yra: War
ren R. Austin, Herschel V. 
Johnson, Mrs. Franklin D. 
Roosevelt ir John Foster 
Dulles. O alternatai: Ch. 
Fahy, Willard L. Thorp, 
Franciu B. Sayre, Adlai E. 
Stevenson ir Misš Virginia 
C. Gildersleeve.

Parvažiavo Namą.

Draugai A. Keršys ir P. 
Petrulis jau pargrįžo iš St. 
Luke ligoninės namo. Kaip 
jau buvo rašyta, draugai bu
vo nupuolę nuo tilto 40 pėdų 
į Viger jardą, su troku. Nors 
liga dar tebesitęsia, bet ma
noma, kad abu sugys, neliks 
nelaimės palaužta sveikata.

Gavo Pakvietimą ♦
Montrealo garsusis Vilijos 

Choras, per d. J. Vilkelienę^ 
gavo pakvietimą į meno festi
valį, Brooklyn, N. Y. Sykiu su 
pakvietimu* gavo labai gerą 
žinią, kad koks tai Lietuvos 
Draugas Amerikoje jų kelio
nei į Brooklyną paaukavo 50 
dolerių. Tai labai didelė auka 
ir paTama kelionės išlaidoms.

Tenka didelis kreditas- ame
rikiečiams už pakvietimą. Ma
no nuomone, ta kelionė Vili
jos Choro; į meno festivalį bus 
pirma Montrealio istorijoje ir 
sutvirtins meno jėgas ir drau
giškumą tarp Kanados ir A- 
merikos menininkų. Nors susi
rinkimo Vilijos Choras dar ne
turėjo, nes kiti draugai ato
stogauja, bet, be abejonės, 
pakvietimas bus priimtas, nes 
Lietuvos Draugas puikią para
mą jau davė.

Bet kas, dabar, tas gerašir
dis ir kilnios dvasios Lietuvos 
Draugas? Mat, Amerikoje, 
sunku suvokti. Ten yra aukso 
ir deimanto, bet yra ten ir 
žmonių už tas visas blizgan
čias brangenybes brangesnių.

Viso Vilijos Choro vardu 
širdingai dėkojame Lietuvos 
Draugui už auką ir linkime 
geros kloties. Be jūsų pagal
bos sunku būtų jauniems žmo
nėms to tikslo atsiekti. Jūsų 
auka atvers dar vieną Montre
alio lietuvių istorijos lapą, ka
trame blizgės ir Lietuvos 
Draugo vardas. Užtikrinu, 
kad Vilijos Choras jūsų neap
vils. Taip pat turės susirasti 
ir tą kilnios dvasios asmenį ir 
jam padėkoti.

Į Penkis Menesius Keturi 
Užpuolimai

Provincialle Bank du Cana
da, 2012 Gouin Blvd., mana- 
džeris Guy Labelle sakosi jau 
pavargęs nuo 4 užpuolimų. 
Kada kelios savaitės atgal bu
vo areštuoti du plėšikai, kat
rie, tą banką jau tris sykius 
buvo užpuolę, banko mana- 
džeris manė, kad jau jo už
puolimai pasibaigė. Bet liepos 
9-tą du nauji' ginkluoti vyrai 
vėl jį užpuolė ir pasigriebę. 
$500 paspruko.

Vėl Areštavo F. Auclair
Areštavo unijos vadą F. 

Auclair, kaltindami, kad pa
smarkinęs Chambly batsiuvių 
streiką. Dabar jie giriasi are
štavę jį su varantu (pirmiau 
buvo areštavę be varanto). 
Taip pat giriasi turį varantą 
areštavimui lokalo advokato 
ir darbininkų vado J. Cas- 
grain. Už F. Auclair uždėta 
$950.

Išvažiavo iš Montrealio
Montrealio lietuviai pradė

jo mažintis. Neseniai išvažia
vo į farmas dd. Mažiliai ir d; 
Nasickienė su dukrele. O 8-tą 
liepos išvažiavo dd. Lukai su 
šeima. Draugai Lukai prieš 
keletą metų buvo atvažiavę iš 
Edmonton, kur ir dabar išva
žiavo.

Linkime draugams geros 
laimės ant farmų.

Koresp.

Liepos 10 d. Montreal e du
etus dainavo Biruta Ramoš
kaitė, lietuvaitė iš New Yor- 
ko, operų dainininkė, ir Alf
red Orda. Dainavo kompozi
toriaus Oskar Straus’o kūri
nius. Publikai jie labai patiko.

A. BaL—nas.

BARRE, Vt. —1,900 gra
nito darbininkų nusitarė 
•grįžti į darbą po vienuoli
kos savaičių streiko. Jie ga
vo taigų pakėlimą.

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

/

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

Telefonas Catskill 885M1

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tg). ST. 2-8842 ,
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DIDIEJI MĖNRAŠČIO LAISVES

PIKNIKAIįjl
žemiau paduodame surašą, kur jau yra ruošiami 1 

|j piknikai naudai dienraščio Laisvės. Jei kūr kitur ] 
H yra ruošiama ir žemiau’dar nėra pažymėtą, tai pra- | 
| ] šome gret pranešti, o mes pažymėsime. ..
11 ——   ’ ’ Į

I Waterbury, Conn. — Rugpj.-Aug. 3 |
LIETUVIŲ PARKE, CHESTNUT RD. Į 

RENGIA LDS IR ALDLD APSKRIČIAI
' *

Shenandoah Apylinke—Rugp.-Aug. 10
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 šveųtę.

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

Kampa* Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

ir Stone Are. 
Broadway Line

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

x...

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

(Bus daugiau) I HillHlHIlhli.;iUIII^HIIIIIIIIHIIIIIIHillllHIIII IIIHIIIIIIUIIl'llIiHIHIHIiliHIHHililllHIHMillUIU^
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BALTIMORE, MD
Labai didelės svajos 

naujienos
Liepos 27 d. bus sekmadie

nis. Tą dieną, 12 v., prasidės 
piknikas, kurį rengia' Lietu
vių Moterų Kliubas. Kaip ir 
visuose piknikuose, taip ir 
šiame, bus gėrimų ir užkan
džių, kaip tai: krebsų zupės, 
štymuotų krebsų ir kitokių 
skanumynų. Įžangos nebus. 
Šis piknikas bus ir tuomi įdo
mus, kad atsibus naujoj vie
toj, pas jaunuolį Vytautą Del
tuvą. Kelrodis: kurie važiuo
site busais, imkite ant kurių 
rayo Leeds’ avė., išlipti reikia 
Leeds ir Connect avė. Eikite 
skersai gelžkelį iki Benson 
avė. ir tenai rasite pikniko 
vietą. Automobiliais važiuoki
te Benson avė. iki Connect ir 
sukite po kairei.

Draugės moterys man pasa
kojo, kad jos pasiryžusios su
rengti tokį linksmą pikniką, 
kokio šiemet dar nebuvo. Nuo 
savęs patariu visiem urmiškai 
dalyvauti.

Kita labai svarbi naujiena, 
tai ta, kad organizavimas bu
sti važiuoti į dienraščio Lais
vės pikniką Philadelphijon, 
kuris atsibus rugpjūčio 31 d., 
prasidėjo padidintu tempu. 
Praėjusį penktadienį komisija 
laikė posėdį, kuriame nutarė 
darbuotis išsijuosus, kad pa
siekti geriausių rezultatų, ko
ki tik bus galimi. Laiko iki 
piknikui ne daug teliko, todėl 
maloniai prašome visus įsigyti 
busų tikietus. Tikieto kaina į 
abi puses $3.50. Kaip ir pa
prastai, busai išvažiuos nuo 
lietuvių svetainės 7:30 vai. ry
to.

Tikietus galima gauti pas 
komisijos narius: J. Balsys, 
135 Willard St.; P. Paserskis, 
4319 Park wood avė., telefo
nas: Hamilton 8476, ir V. 
Stankevičius, 111 So. Papple- 
ton St.

Kaip jau visiem yra žino
ma, kad dienraščio Laisvės 
piknikai būna masiniai, ku- 
riuosna suplaukia minios žmo
nių ne tik iš plačiosios apy
linkės, bet ir iš labai tolimų 
miestų. Niekur kitur, kaip tik 
tokiuose milžiniškuose susibū
rimuose, yra proga susitikti 
seniai matytus gimines, drau
gus,' pažįstamus ir įsigyti nau
jų pažinčių su tais draugais, 
kuriuos girdime darbuojantis 
progresyviame judėjime, bet 
dar neturėjome progos ypatiš- 
kai susitikti. Taigi; visi, ku
riem tiktai sąlygos leidžia, bū
tinai 
nėję

dalinus visiems darbu.
Darbininkai bei darbinin

kės, kurie būsite išrinkti, tai. 
užsiregistruokite pas apskričio 
sekr. P. Šlekaitį, kad nepasi
darytų betvarkė, kaip perei
tais metais, kur daugelis ru- 
gojo, kad nebuvo pakviesti 
prie da^rbo.

Laukiame svečių ir iš toli
mesnių miestų, nes kaip Lais
vės štabas man tvirtino, tai 
svečių bus ir iš: Philadelphi- 
jos, Brooklyn©, Baltimorės ir 
t.t., nes parama lietuvių dar
bininkiškos spaudos yisiem^ 
yra svarbi pareiga. Visus kvie
čia rengimo konjisija. D.

dalyvaukime mūsų meti- 
iškilmęje.

V. Stankevičius.
Cleveland, Ohio

Scranton, Pa
Paskutinis Pakvietimas į 

Pikniką
Kaip jau visiems žinoma, 

jog rengiamas piknikas LLD 
XII apskrities, kuris turi atsi- 
būt liepos 27 d., Rocky Glen 
Parke, Moosic, Pa., jau prisi
artino, todėl, kviečiame kaip 
Scrantono - Wilkes Barre ir 
kitų apylinkinių miestukų lie
tuvius kuoskaitlingiausia da
lyvauti. Komisija yra pilnai 
prisirengus, kad užganėdint 
visus svečius, todėl, kurie tik 
atsilankysite — būsite pilnai 
užganėdinti. žinokite, kad 
LLD yra apšvietos organiza
cija ir likusis pelnas bus su
naudotas-tik apšvietos tikslui, 
kaip tai: paramai lietuviškos 
darbininkiškos spaudos, leidi
mui gerų moksliškų 
tam panašiai. Todėl 
leistas centas šiame 
nenueis blogiems 
Kreipiu 
kuopas,
šia - dalyvautų 
keletą darbininkų, kad pasi-

knygų ir 
jūsų pra- 

piknike 
tikslams,

domės į mūsų LLD 
kad kuoskaitlingiau- 

ir išrinktų po

Draugijų Sąryšys
Per keletą .pastarųjų metų 

mūsų draugijų sąryšys ėjo tik 
tokias pareigas — užregis
truodavo draugijų parengi
mus, tačiaus paskutiniai mūsų 
suvažiavimai bei keletas kitų 
žymių įvykių draugijiniame 
gyvenime mus vertė draugijų 
sąryšį atgaivinti ir kartu jį su
daryti tokiu, kad jis galėtų 
imti vadovybę visais svarbiau
siais klausimais mūsų koloni
joje ir apylinkėje.

Ačiū keleto draugų pastan
goms, tas, pilnai' atsiekta. Tą 
pilnai liudija ir liepos 11 d. 
įvykęs pirmas draugijų sąry
šio susirinkimas. Visos draugi
jos turėjo išrinkusios 26 dele
gatus į draugijų sąryšį. Be
maž visi buvo susirinkime; be 
įvairių smulkių dalykėlių, bū
tinų sąryšio sutvarkymui, ta
po išrinkta komisija iš trijų 
sekimui politinio veikimo, 
kaip tai: priešdarbininkiškų 
bilių, 3-čios partijos vystymo
si, prisirengimui prie 1948 m. 
rinkimų ir tam panašiai. Kal
bant apie 1948 m. rinkimus, 
būtinai mums reikia žinoti 
vardus visų kongresmanų ir

senatorių, kurie balsavo už 
Tafto-Hartley bilių, tai yra 
mūsų unijų užsibrėžimas tuos 
visus iki vienam sekančiuose 
rinkimuose iššluoti laukan iš 
Washingtono, tai yra be galo 
svarbus'klausimas ir prie jo 
jau dabar laikas pradėti reng
tis. Į komisiją išrinkti J. But
kus, J. Kubilius ir J. žebrys.

Antra komisija išrinkta iš 
trijų sekimui Lietuvos reikalų 
bei pabėgėlių veiklos Ameri
koje. Kaip matosi, netrukus 
geras kiekis tų pabėgėlių bus 
įsileista" į Ameriką, kas be a- 
bejojimo žymiai padaugins re
akcionierių eiles, žodžiu sa
kant, jie visi bendrai drums 
ramybę tarpe Amerikos lietu
vių. šios komisijos darbas bus 
tinkamai atmušti tuos puoli
mus. Į šią komisiją išrinkti P. 
Boika, S. Kazelionis ir Jonas 
Stripeika.

Trečia komisija išrinkta iš 
penkių, kurios rūpesčiu bus 
įsteigti radijo pusvalandį Cle- 
velande, tai irgi gana svarbus 
reikalas ir nelengvas įvykinti. 
Tačiau komisija dės pastan
gas, kad visas kliūtis apgalė
ti ir tai įvykinti gyvenimai!. Į 
šią komisiją išrinkti: J. But
kus, P. Rodžers, P. Nemura, 
J. Vaseliauskas ir J. žebrys. 
Kiek teko patirti, tai darbas 
jau pradėtas. Kaip jis seksis 
ir kokios bus pasekmės, maty
sime vėliau.

J. Žebrys.

DU NEGRAI UŽMUŠTI 
ELEKTROS KEDeJE

WOODVILLE ,Miss.—Du 
negrai vaikinai, Charles 
Trudell, 16 m. amž., ir 
James Lewis, 15 m. amž., 
tapo nužudyti elektros1 kė
dėje čionai. Jie buvo.su-. 
rasti teismo kaltais užmu
šime savo samdytojo, balt- 
veidžio.

CONNECTICUT VALSTIJOS LIETUVIŲ ATYDAI!

Dienraščio Laisvės

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos ir Liet. Darbininkų 

Susivienijimo vietinės kuopos.

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

Liepos 27 d., Lietuvių Parke įvyks 
LLD ir LDS kuopų metinis pikni
kas, pradžia 1 vai. dieną ir tęsis iki 
9 vai. vakaro, šokiams gros Ed. Ru
daičio orkestrą. Kviečiame vietinius 
ir iš' apylinkės lietuvius dalyvauti. 
Kurie dar nebuvote Lietuvių Parke 
šiemet, parrfatysite, kad žymiai pa
gražinta. — Komisija. (170-171)

NEW HAVEN, CONN.
LDS 16 kp. ir LLD 32 kp. rengia 

busą į Laisvės piknįką rugpjūčio 3 
d., įr kurie norite Važiuoti, galite 
užsisakyti vietą. Komisija kviečia 
visus važiuoti į tą' didelį ir gražų 
suvažiavimą, linksmai praleisite 
ką. Matykite komisijos nares: 
Šoliūnienę ir B. Vaitkevičienę.

(179-171) . ' '

Tarptautinė Apžvalga
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

iš rinkų išstūmė Amerikos 
pirkliai. Amerikos išveži
mai į užsienius šiemet sieks 
iki 20. bilionų dolerių ver
tės, keturis kartus daugiau, 
kaip prieš karą. Anglijos 
užsienio prekyba vos pasie
kė tik vieną trečdalį to kie
kio, kokią prekybą ji vedė 
pirm karo.

Amerikos paskola iš An
glijos reikalauja per 50 me
tų mokėti po $140,000,000 į 
metus vien nuošimčių. 
Naują paskolą užtraukti 
Amerikoj, reiškia dar ki
tą jungą ant kaklo užsidė
ti. Anglijos aukso rezervas 
pirm karo buvo 600,000,000 
svarų sterlingų, o dabar 
jau tik 3,000,000!

Štai kodėl Anglija orga
nizuoja visokius “Europos 
blokus,” remia visus Wash- 
ingtono sumanymus, siekia 
surasti būdus, kaip išlaikyti 
imperiją ir išeiti iš keblios 
padėties.

Bet valgyti reikia. Nors 
šunis karia ant “komunis
tų,” nors visokius blokus 
organizuoja prieš demokra
tines liaudies šalis, bet 
Maskvoj per keturis-penkis 
mėnesius sėdėjo jos delega
cija, kol gavo Sovietų Są
jungos sutikimą pasirašyti 
keturių metų prekybos su
tartį,. pag‘al kurią dar šie
met Anglija gaus 1,000,000 
tonų Sovietų grūdų, didžiu
moj kviečių.

Matofe, kad pas daugelį 
dabar yra didelis nusivyli
mai. Karo laiku Wall stry- 
to ir Londono ponai sakė: 
“Hitleris sunaikino Sovietų 
Rusiją. Po karo, bolševi
kai badaus. Kaip parodysi
me rusams duonos, tai jie 
atsižadėt k o m u n i z mo.” 
Kaip matome, tai dalykai 
kitaip stojosi. Nepaisant 
baisiausio sunaikinimo, kur 
liaudis yra galioj, tai žmo
nės turi duonos, turi savo 
ateities gyvenimo planą, 
atsistato miestai, fabrikai, 
naujus stato, gyvena su vil- 
čia ir net padeda tiems, ku
rie juos keikia. D. M. š.

' HELP. WANTED—MALE HELP WANTED—MAI
ČEIKALINGI VYRAI ; REIKALlNPl VYRAI

-------rr----- ;—i----- r-------------
ORNĄMENTĄL IR ĮVAIRIŲ , 
Iron Layer-outs ir Fitters
Turi būt, aukštos rūžien mechanikai 

Dėl pasitarimų gaukite Mister Brocker, 
♦ Elizabeth 2-3000. *

Ar kreipkitės į

ELIZABETH IRON WORKS 
GREEN LANE ELIZABETH, N. J.

GERAS DERLIUS 
TARYBŲ SĄJUNGOJE

LONDONAS. — Grįžda
mas iš Tarybų Ukrainos į 
Ameriką, Paul E. White, 
direktorius UNRRA Ukrai
noje, pareiškė,^ kad šiemet 
Tarybų Sąjungoje 
derlius bus gausus 
šalis galės nemažai 
eksportuoti.

Savo misija Mr. White 
yra pilnai pasitenkinęs. 
Ukrainos* vyriausybė ir 
žmonės jam buvo draugiški 
ir visur padėjo.

Mr.
Tarybų 
giausiai 
25,000 mylių. Jis daug ma
tė, daug patyrė ir savo 
įspūdžius pateiks Amerikos 
žmonėms tuomet, kai su
grįš Amerikon.

javų 
ir toji 
maisto

White apvažinėjo
Sąjungoj (dau-
Ukrainoję) apie

(

t'

(172)

HELP WANTED*-FĘMĄLE 
REIKALINGOS MOTERYS 

-------------------------------------------------i---------------------------------------------v ■ .......

Reikalingos Patyrusios

Prie Mattress ir Upholstery 
Darbo ant power siuvamųjų marinų 

AUKŠČIAUSIOS ALGOS 
40 VALANDŲ SAVAITE 
NUOLATINIS DARBAS
Vien tik patyrusios tprul kreipiasi

Į Mister Forte
ALLIED SLEEP PRODUCTS CO., I$C.

560 ACADEMY AVE., 
PROVIDENCE, R. I.

(172)

REIKALINGOS 
Vien Tik Patyrusios 

Siuvamųjų Mašinų 
Operatorės

..PUIKIAUSIOS ALGOS
. . LINKSMOS DARBO SĄLYGOS
. . MUZIKA LAIKE DARBO IR 

POIUSIO PERIODAIS
ESSKAY DRESS CO. 

24 Mason Street 
Pawtucket, R. I.

(172)

VAKACIJOM VIETA
Puiki farma, tinkamai įrengta vakaęijoms, 

Catskill kalnuose, 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).

By 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
I

lai-
A.

Sekmadienį,
Rugpjūčio 3 August, 1947

LIETUVIŲ PARKE
CHESTNUT HILL RD., WATERBURY, CONN

(Už Lakewood Ežero)

BOSTON, MASS.
Metinis Mass, valstijoje tarptau

tinis piknikas įvyks liepos 27 d., 
Liet. Taut. Palike, Montello. Bus ge
ra sporto programa. Kalbėtojai iš
aiškins šių dienų svarbius klausi
mus. Kalbės Henry Winston, nat. 
org.. Įvairios tautos turės savo tau
tiško maisto stalus. Lietuvių demo
kratinės moterys ruošiasi savo stalą 
su įvairiausiais tautiškais valgiais- 
kugeliais, bapkomis, ausukėmis ir 
kitokiais gardumynais. Kad lietuvių 
stalas būtų gausus maistu, tai ener
gingai rūpinasi So. Bostono, Norwoo- 
do, Montello ir kitų miestų mote- 

■Tys. Kviečiame dalyvauti. — H. Ta
rnas.

PARYŽIUS. — Eva Du- 
arte dezPeron, Argentinos 
prezidento žmona, atvyko į 
Franciją iš Portugalijos. Ją 
pasitiko užsienio reikalų 
ministras Bidault ir kiti 
valdininkai. Į Angliją ši 
moteriškė nevažiuos.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

(170-171)

MOOSIC, PA.
Literatūros Draugijos 12-ta Ap

skritis rengia pikniką 27 d. liepos, 
Rocky Glen Parke. Kviečiame Wil
kes-Barre ir apylinkės lietuvius da
lyvauti pikniko, linksmai praleisti 
laiką. —■ J.“ Stankevičius, Fin. Sekr.

(170-171)

MONTELLO, MASS.
Didelis piknikas įvyks liepos 

d., Liet. Taut. Namo Parke, Winter 
St. ant Keswick Rd. Rengia vietinė 
CIO batų unija. Įžanga veltui. Kvie
čiame visus dalyvauti. — Kom.

(170-171)

26

F.W.Shalins * 
(Shalinskas)

Funerą! Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
\

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Laisvės Choras iš Hartford, Conn.,vadovaujaųiąs Wilma Hollis
Dainuos Laisvės Choras iš Hartfordo ir vietinis Vilijos Choras, vadovaujamas 

Gertrudes Ulinskaites. JONAS GALIŪNAS, LDS prezidentas, iš
Brooklyno, sakys prakalbą.

EDDIE RUDAITIS ORK EŠTRA G$OS ŠOKIAMS
Pradžia 1 vai. po pietų ’ • Įžanga 35c (taksai įskait.)

GREEN STAR BAR & I.RILL
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

PABĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)
459 Brooklyn, N. Y.

Telefonas EV. 4-869d

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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.

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto susirinkimas 

įyyks liepos 25 d., S vai. vak., Liau
dies Name, 735 Fairmount Ave. Da
lyvaukite, ne tik V. K. delegatai, bet 
ir šiaip organizacijų nariai, nes bus 
duodamas raportas iš prisirengimo 
Laisvės pikniko ir pagalbėsit ap
svarstyt kas dar yra nealikta ir ko- 
kiuę trūkumus turim. Reikės gerai 
prisirengt prie tokio didelio pikniko, 
kuris įvyks rugpjūčio 31, Crescent 
Picnic Grounds, 56 Cornell Ave', 
Gloucester Heights, N. J. — P. Puo- 
dis, sekr. (169-170)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. svarbus susirinkimas 

įvyks liepos 24 d., 318 Broadway, 
8 vai. vak. Bus svarstoma reikalai 
liečiąnti pikniką, kuris įvyks rug
pjūčio 24 d. Svarbu moterims daly
vauti šiame susirinkime, tad prašo
me nepamiršti. — J. S. (169?170)

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR 
J K Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172
, Ketvirt., Liep. 24,

/f. c . •. ■ - ■ A ■ ' ■ .»/

‘i ■ I’.h’-X
t-' ■■V

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith.
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Queensbridge Rendau 
ninkai Nori Žinoti

Queens Busmanai Darbo Partija Kovoja

Iš Dausų “Nužengęs” 
Gelbėtojas

Išsiaiškino, jog nuostabiu 
‘ gyvybės gelbėtoju buvęs New 

Yorko gaisragesys Albert J. 
Yannutelli, 31 metų. Sužinoję, 

.jo viršininkai rekomendavo jį 
specialiam atžymėjimui.

Liuosu nuo pareigų laiku, 
liepos 4-tą, Yannutelli skraidė 
mažu jūriniu lėktuvėliu netoli 
Garrison, N. Y. Tuo tarpu ties 
ta vieta ant Hudson irstęsi val
tyje du brooklyniečiai an'*iito 
su valtimi, abu suvirto į van
denį tolokai nuo kranto.

Nelaimę mačiusieji atkreipė 
skraidančio atydą. Yannutelli 
nusileido ties pat apvirtusią 
valtimi ir nuo savo lėktuvo, 
apsirengęs nėrė į upę. Vieną, 
John Rizzo, -jis ištraukė ir 
šiaip taip įtempė į lėktuvą. Po 
to jis nardė per 15-ką minutų 
antrojo, Pasquale Pecorilla, 
bet nebegalėjo surasti.

Pristatęs į saugią vietą iš
gelbėtąjį Rizzo, kuklus gaisra
gesys buvo prasišalinęs nei sa
vo vado nepadavęs, jį išaiški
no pagal turėtąjį lėktuvą.

Areštavo Pavėlavusius

Brooklyne areštuoti trys as
menys buvę pasiskelbę vai
kams kempės viršininkais ir 
surinkę pinigus už vaikų išlai
kymą pirm užbaigimo tos 
kempės. Atėjus kempių sezo
nui, pasimokėjusiems tėvams 
reikalaujant vaikus siųsti, pir
ma grupė buvo išsiųsta ir pa
talpinta tos apylinkės viešbu
čiuose. Tėvai protestavo, atga-. 
vo pinigus ir dar įkliudė ša

rvininkus.
I

Long Island traukiniai buvo 
suvėluoti apie valandą laiko 
praėjusį pirmadienį, vykimo į 
darbą laiku, prekinio trauki
nio inžinui sugedus ir užblo
kavus kelią.

i

Eiliniai Žmonės Nusistatę 
Prieš Kėlimą Fėro

Šiomis dienomis CIO, su tal
ka kitų didžiojo New Yorko 
organizacijų, pravedė mieste 
“šiaudinį“ balsavimą tikslu 
patirti žmonių nuomonę, ar jie 
pritaria kėlimui subvių ir kitų 
važiuotės linijų fėro.

Be unijų, esančių dalimi 
CIO, apklausinėjime visuome
nės nuomonės CIO unijoms 
talkino Progressive Citizens of 
America, American Labor Par
ty, New York o Vartotojų Ta
ryba, Amerikos Veteranų Ko
mitetas ir kitos.

Balsavimų pasekmės buvo
tokios. Viso balsavo 38,912. j pakėlimas fėro labai sumažin- 
Už nepakeltą, penkių centų tų jų išteklių. Ką sakys valdi- 
fėrą pasisakė 36,189 arba 92 i ninkai. Miestavoji budžeto ta- 
nuošimčiai. Už aukštesnį fėrą j ryba susirinko svarstyti fėro 
balsavo 2,823 arba 7 nuošim-1 klausimą liepos 23-čią.

čiai. Nebalsavo nei už vieną iš 
dviejų propozicijų 389 arba 1 
nuošimtis.

Balsams rinkti buvo įsteig
tos 137 stotys, iš tų 62 Man- 
hattane, 43 Brooklyne, 18 
Bronxe ir 14 Queense. Stotims 
pavartota įvairios vietos—uni
jų salės, turgavietės, teatrai ir 
pajūrio rezortai. Labai daug 
balsuotojų ėjo balsuoti Coney 
Islande, vidutinio^ ir mažiau
siojo gyventojo atostogų re- 
zorte.

Taig^, eiliniai žmonės trokš
ta išlaikyti 5 centų fėrą, nes

far- 
parapijonką 
kur pralei-

9 dienas, ramiai poilsia-

minėti giminės nepaliko 
ramybėje, 12 liepos su- 
netikėtą puotą vardan 
ženybinio gyvenimo 31

Riskevičiy Padėka
Dėkojame giminėms Onutei 

Mazaliauskienei, jos dukrelei 
Birutei ir žentui Artha iš 
Hartford, Conn., kurie atvyko 
pas mus liepos 4-tą tikslu da
lyvauti Laisvės piknike, o 
grįždami namo jie mus irgi ve
žėsi pas save į svečius. O pas
kui nuvežė ant gražios 
mos, pas mūsų 
Mrs. Krivickienę, 
dome 
vom.

Bet 
mūsų 
ruošė 
mūsų
metų sukakties. Atvažiavo ant 
farmų dviemis karais, prisi- 
lodavę dėžes skanių valgių ir 
gėrimų. Taip mus nustebino, 
kad iš džiaugsmo reikėjo apsi
verkti, per ašaras negalėjom 
padėkavoti.

Taigi, dabar širdingai ačiū 
giminėms ir visiems dalyvavu
siems už brangias dovanas ir 
puotą. Mes nepamiršime, kol 
gyvi būsime.

Mary ir Mikas 
, Riskevičiai.

Dėkojame
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Kliubo busais išvažiavimas 
įvyko sekmadienį, 20-tą dieną 
liepos, Lietuvių Laisvės Parke, 
Linden, N. J.

Mes norime pasakyti drau
gišką ačiū mūsų rėmėjams: 
Vaičikauskienei, P e č i n s kui, 
Povilauskui, Lietuvių Atletų 
Kliubui, Maspetho Lietuvių'Pi
liečių Kliubui, Ridgewoodo 
draugams, kuriuos organizavo 
Brazaitis ir Daugirdienė, Mi
kalauskui, Yankui, East New 
Yorko 
abudu 
įvyko 

‘šome.

busui turbūt darbavosi 
Linkai. Jeigu klaida 

padėkavonėje, atsipra-

atsiprašome Mikalaus- 
buso žmonių, 
1 ten, iš kur' 

paėmė juos, bet paleido visus 
palei Kliubą. Tuo pačiu laiku, 
mes manome, kad buvo ir bū- 
so kapitono (vedėją) klaida, 
jis turėjo reikalauti, kad visus 
parvežtų ten, iš kur paėmė.'

Mes sakome Visiems ačiū, 
dalyvavo išvažiavime! '

Mes 
ko - Yankaus 
kurių neparvežė

! kurie

Piliečiu Kliubas.

Svečiuose pas K. ir 
J. Basčius

Praeitą sekmadienį, pas K. 
ir J. Basčius, gyvenančius 54 
Deming Street, Manchester, 
Conn., buvo oficialė sužadėtu
vių (engagement) parė Lilijos 
Bastytės su Edwardu Sidney.

Jie pačios Bastytės, jos su
žadėtinio Ed. Sidney, jos tėvų, 
brolių ir švogerkos Lea.„ dar 
buvo Laisvės korespondentas 
ir Helena Bručas, brooklynie- 

'čiai.
Lilijos brolis Juozas Bastys 

šių žodžių rašytoją pavažinė
jo po Manchester} ir-supažin
dino su kai kuriais lietuviais 
veikėjais. Buvome nuvažiavę 
į Liet. Sūnų ir Dukterų kliu
bą ; apžiūrėjome kliubo na
mą ii- svetainę, čia teko kiek 
daugiau pasikalbėti su tos 
draugijos veikėju Kruzaičiu. 
Malonus ir draugiškas žmo
gus ir, kaip atrodo geras gas- 
padorius.

Bet daugiausiai laiko teko 
praleisti ant Basčių ūkės ir jų 
namuose vaišinantis ir, žino
ma, neapsieita be dainos ir 
muzikos. Ed. Sidney grojo 
mandolina, Lilija pianu, o kiti 
dainavo.

Lilijos abudu broliai'yra at
sitarnavę karinėje tarnyboje. 
Juozas tarnavo armijoje ir 
buvo pasiekęs štabo saržento 
laipsnį, o Johnny, 6-šįų pėdų 
ir 4-riii colių milžinas — tar
navo laivyne ir buvo boat
swains’ mate. Johnny taipgi 
yra boksininkas.

Deja, buvo apgailestauta, 
kad Lilijos sesuo Albina ir jos 
vyras Juozas ' negalėjo 
vauti parėję, nes Albina 
tuo laiku susirgus.

Visa Basčių šeima yra
vaišinga, be vaišiu — nei mi
nutės.

Varde mūsų visų brookly- 
niečių, kukiuos Basčiai taip 
svetingai priėmė ir pavaišino, 
reiškiu nuoširdžią , padėką: 
Katarinai Bastionui, Juozui 
Basčiui, Sr., Juokui Basčiui, Jr. 
ir jo žmonai Lea, taipgi John- 
ny’ui Basčiui. O Lilijai ir Ed- 
wardui linkime laimės ren
giantis šeimyniniam gyveni
mui. Rep.

buvo

labai

Savo Ateitį
Queensbridge Re nd aun in k ų 

Lyga kreipėsi i New York Ci
ty Housing Authority su pra
šymu pareikšti autoriteto nu
sistatymą to projekto išre n da
vimuose.

Reikalauti tokio pareiški
mo rendauninkus paakstino 
spaudoje pasirodžiusios žinios, 
būk apie 3,000 šeimų būsian
čios išmėtytos įš pigiomis ren- 
domis miestavų projektų, ka
dangi jų pajamos padidėjo 
aukščiau nustatytos tų pro
jektų gyventojams minimum 
sumos.

Išravėjo Du iš Būrio
Policija užrakino RKO 

Bush wick Teatrą prie Broad
way ir Howard St., Brooklyne, 
praėjusio pirmadienio popietį, 
kad iš 400 publikos išravėti 
Joseph ir Frank Card ii e, įtar
tus apiplėšime auksoriaus 
krautuvės. Pagrobtus žiedus 
būk Vieną radę suimtojo Jo
seph kišeniuje, o kitus ant as
los ties ta vieta, kur jie sėdė
jo.

Didžiuma buvusių užstrei- 
kuotų Queens autobusų linijų 
darbininkų nutarę grįžti į dar
bą liepos 23-čią, kaip skelbia 
spauda. Grįžti į darbą juos ra
ginęs A. L. Spradling, unijos 
tarp, prezidentas. Darbinin
kai paklausę, stl viltimi, kad 
gal dabar su jais bus skaito
masi.

Balsavime dalyvavę 500 iš 
700 darbininkų, iš tų 500 tik 
1 balsavęs prieš grįžimą1 į dar
bą.

Darbininkai išėjo ne vien 
tik dėl firmų nenorėjimo susi
tarti. Derybos buvo pradėtos 
pirm išėjimo į streiką. Darbi
ninkai buvo pasipiktinę jų de
ryboms paskirtu arbitratoriu 
ir prašė pakeist/dar pirm pra
dėjimo derybų. Nežiūrint jų 
protesto, arbitratoriumi buvo 
paliktas teisėjas Isidore Was- 
servogel. Pradėjus derybas, 
darbininkai dar labiau buvo 
nepatenkinti Wasservogel at- 
sinešimu į darbininkus ir ne
svietiškai aukšta imama sau 
mokestimi, po $500 per dieną.

Tad busmanų lokalai 1179 
ir 1104 išsitraukė iš derybų, 
protestui prieš nedavimą jiems 
patinkamesnio, labiau patikė
tino arbitratoriaus.

Veteranų
Paskutinėmis kongreso šios 

sesijos valandomis 
bandoma pravaryti 
bilius S 1618 ir

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS »

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6808 
221 South 4th Street

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

9—12 ryte 
1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais Uždaryta

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

Scena iš labai dramatiškos ir jaudinančios filmos 
“Native Land,” dabar daug kur rodomos susiedijų 
teatruose ir darbininkų organizacijų salėse. Tai pirmoji 
Amerikoje gaminta darbininkiškomis temomis filmą, 
kurioje žmogus pamatai savo gyvenimą ir kovas. Bū
tinai pamatytina.

DIDELIS PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Darbininkų Susvienijimo New 

Yorko ir New Jersey Kuopos

SEKMADIENĮ, LIEPOS 27 JULY
Lietuvių Liberty Parke

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

Įžanga 55c. (taksai įskaityti)
’ Kviečiame New Jersey ir New Yorko LDS narius 

ir svečius skaitlingai dalyvauti šiame piknike.
> ♦ -----------

Kelrodis: Automobiliais iš Brooklyn© Highway No. 1 
į Linden, N. J., iki Woods Ave., po dešinei ir ja važiuoti 
iki Simson Avė., ir po kairei vieną tyloką iki Mitchell 
Ay,e. Iš Eliabetho ar Newarko bbsu 44 iki Woods Ave., ir 
paeiti apie 3 blokus iki Simson Avė., kur bus po kairei ir 
Mitchell Ave.

Traukiniais nuo Penn stoties iš New Yorko, 7th Avė. & 
33rd St., galima važiuoti sekamoril,U valandom: 11:40, 
l;05, 2:10, 3:35, 4:O0*M:5O/

Unijistai Tariasi 
Sukelti Fondą Kovai 
Prieš Taft Įstatymą

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

sa-Slaptuose balsavimuose, 
koma, daugiau dviejų balsų 
prieš vieną, darbininkai, na
riai CIO Wholesale and Ware
house Workers Lokalo 65-to 
pasisako už pasikėlimą sdu 
duoklių, taipgi duoti savaitės 
algą, kad sukelti fondą kovai 
prieš Taft įstatymą ir jo įve; 
dėjus.

1 Unija taipgi balsuoja ir uni
jos viršininkų pasiūlymą nu
mušti unijos-viršininkų ir uni
jos raštinės dirbančiųjų algas 
to paties fondo naudai. Patys 
viršininkai pasiūlė nusimušti 
^tabo algas po $10 per savai
tę:

Savaitės algomis, pakelto
mis duoklėmis ir nusimušto
mis viršininkų ir raštininkų al
gomis nori sudėti 
fondą, kuris būtų 
naudojamas streiko 
narių pašalpąi laike

Šiuo žodžius rašant, 3,000 iš 
buvo 
tūks- 
npsi- 
apsi-

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

s Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

Polishing

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

Išskiriant trečiadieni' 
ir sekmadieni.

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

Tol. SOuth 8-6089

$500,000 
išimtinai 

lėšoms ir 
streiko.

13-kos tūkstančių jau 
nubalsavę. Iš pirmųjų 3 
tančių 1,942 balsavo už 
taksavimą, o 993 prieš 
taksavimą.

LDS1 Kuopos Nariams
Draugai, kurie esate paėmę 

LDŠ III-čios Apskrities tikie- 
tų knygučių, tai pasistengkite 
sugrąžinti pirm šio sekmadie
nio. Atneškite į Laisvę ir pa
likite d. V. Senkevičiaus var
du, nes LDS III-čios apskrities 
piknikas įvyks šį sekmadienį, 
tai už parduotas knygutes pri- 
duokite pinigus, o kurias ne
pardavė!, taipgi sugrąžinkite.

M. Stakovas.

L1TUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA B RO O KLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-0612 «,

STANLEY P. ZUBAWICZ
(ZUBAVIČIUS) • n /

Atlieka bizniams, namų savininkams ii* individua- 
lams valdžios taksų atskaitas visose valstijose ir 

miestuose. Taipgi užveda bizniams knygas.-

TAXES—Business, Estate and Individual 
For all States & Cities

Also Write Ups of Business Books

ILL Ainslie St. Brooklyn, N. Y. Tel. EV. 4-3040

gal būsią 
kongrese 

HR 4184, 
įspėjo Amerikos Darbo Parti
ja. Biliai tik paskiausiomis 
dienomis įteikti senatui ir kon
gresui. Iš to spėjama, jog juos 
nori paskubomis pravesti.

Danbo Partija sako, kad tie 
biliai taikomi militarizavimui 
antrojo karo veteranų ir bend
rai jaunimo. y

Be kitko, biliai reikalauja 
surašyti ant tam tikrų kortų 
viską, ką šio karo voter, gali 
atlikti militariškai ir civiliniai 
ir tas kortas laikyti gatavomis 
patikrinimui ir pagal jas vete
rano bile kada pašaukimui | 
militarišką tarnybą. Reikalau
ja tuojau paskirti tų kortų už
vedimui $10,000,000 ir paskiau 
po $7,000,000 kas metai.

Reikalauja palaikyti ir pra
plėsti parenkamosios tarnybos 
sistemą iki birželio 30-tos, 
1949 metų ir po to.

Aštriai bausti veteranus, 
kurie nenorėtų teikti apie sa
ve visokias informacijas užre
gistravimui tose kortose.

Amerikos Darbo Partija sa
ko, kad tai yra toli siekiantie
ji militarizavimo mieriai ir 
reikalauja, kad jie nebūtų pri
imti ant greitųjų ir patylomis. 
Reikalauja, kad tie biliai bū
tų paleisti visuomenės diskusi
joms — public hearings, kur 
visi suinteresuotieji galėtų pa
reikšti savo mintį.

pataisymui rakan- 
man atvirutę, aš

Kurie turite 
dų, parašykite 
ateisiu į jūsų namus ir padarysiu' 
aprokavimą. Jūs stebėgitės mano 
geru darbu.

Repairing •& Upholstering
Bar Varnishing, Carpenter 

Work
f

& Finishing '

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

Peter Kapiskas

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.
TeL Evergreen 8-9770

Įpeter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten EyckSt.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai

Parduodami Labai Nužemintom Katnoml
Nepaprastai Žemom Kainom!

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

Taipgi Links ir Pendants

• DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

Religijiniai*daiktai, abrozdai ir stovylukės
' nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirkaite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler x

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