
Draugai be Kantrybės. 
Rykštė Kalėjimuose. 
Geraširdžiai Žmonės. 
Ar Baimė, ar Kvailystė? 
Kai Veto ne Veto.

Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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Turim prisipažint, kad metu 
kalno didėjimas ne visus mus 
moko kan/rybes ir toleranci
jos. šiuos krislus rašau per
skaitęs vieno gero draugo rūs
tų laišką. Jis barasi, kodėl jo 
prisiųstas laiškas netilpo Lais
vėje “laiku.”

Bet tas laiškas tilpo tą die
ną, kai jis rašė mums pabari
mą. Būtų palaukęs ir “paken
tėjęs” dar dieną, 
k ėję pačiam pykti 
čiai barti.

Daug sykių jau 
šę draugų nesinervuoti ir ne
pykti, jeigu jūsų straipsnis ar
ba korespondencija netelpa 
taip greitai, kaip jūs norite. 
Prie progos g’alime dar sykį 
paprašyti kantrybės. Bandome 
padaryti kuo geriausia, bet ne 
visada pasiseka.

ir mus rūs-

esame pra

kalė.) iAlabama valstijos 
muose tebeveikia barbariškoji 
baudimo sistema. Nepaklus
nius kalinius plaka rykštėmis. 
Kai kalinį plaka, pasistato gy
dytoją, kuris tikrina kalinio 
sveikatą. Nevalia kalinį plak
ti iki mirties!

Jokioje civilizuotoje šalyje 
tokio baudimo seniai nebesi- 
randa. Bet, žinoma, mūsų pie
tinės valstijos su jokia 
zacija nesiskaito.

civili-

Paterson ietis Johnny 
fa neteko kare abiejų 
Patersono geri žmonės pasta
tė naują namą ir jam pado
vanojo! Tokia užuojauta pa
liegusiam žmogui yra retas 
dalykas. į

Gaila, kad tokiais dalykais 
tenka rūpintis atskiriems ge- 

, paširdžiams. šilta ir ramia 
pastoge buvusiuosius karius 
turėtų aprūpinti vyriausybė.

Chie- 
kojų.

Jugoslavijos premjeras Tito 
pasigavo tvirtą argumentą 
prieš Amerikos valdonus. Pa
sirodo, kad mūsų tyriausybė 
neduoda leidimo amerikie
čiams lankvtis Jugoslavijoje. 
Ji bijanti, kad jie neužsikrės
tų komunizmu. Tito sako: 
Amerikos valdžia bijo šviesos.

Trumano Doktrina privedė 
prie didžiausios kvailystės.

Jei taip darome mes, gerai: 
iei taip pat daro kiti, blogai! 
Tokios dabar logikos’ laikosi 
mūsų atstovai Jungtinėse Tau
tose.

Saugumo Taryboje - Gromy
ko balsavo prieš priėmimą 
Transjordano, Portugalijos ir 
Airijos. Mūsų komercinė spau
da šaukia: Tai veto! Bet Ame
rikos atstovas balsavo prieš 
♦priėmimą Albanijos ir Mongo
lijos, tačiau toji pati spauda 
neskaito veto. Balsavo prieš, 
tos dvi šalys nepriimtus i 
Jungtines Tautas ir viskas už
sibaigė !

Arba štai, mūsų vyriausybė 
suareštavo Komunistų Parti
jos- sekretorių Dennis ir nu
baudė už atsisakymą spavie- 
dotis Neamerikinės Veiklos 
Kongreso komisijoje. Tai mfu 
sų šalies reikalas ir jokia kita 
šalis neturi teisės kištis į. šį 
reikalą.

Bet Bulgarijos teismas rado 
kaltu fašistų vadą Petkov. 
Petkov darė suokalbį nuversti 
dabartinę Bulgarijos valdžią. 
Amerika ir Anglija, piškina il
gas protesto notas ir*reikalau- 
ja bausmės neįvykdinti gyve- 
niman.

Georgia valstijos mieste 
Cuthbert veikia įstatymas, ku
ris draudžia organizuoti dar
bininkus be leidimo. Jei nori 
agituoti darbininkus stoti j 
unija, turi gauti leidimą ir už 
jį užsimokėti $1,500!

Alaskos miesto Nome pašto

No. 194

CIO Vadai Almėsią 
I*rieš-Komunisiinę 

Tafto Priesaiką
D. Federacijos Vadai Sutiksią Prisiekti; Tafto-Hardey’o 

Priesaika Kaipo Buože prieš Milionus Unijistų
Washington. — Vyriau

sias naujosios Darbo San
tykiu Komisijos advokatas 
R. Denhamas išsiuntinėjo 
blankas unijų viršininkams, 
kad kiekvienas, pagal Taf- 
to - Hartley’o įstatymą, 
prisiektų, jog jis “nėra ko
munistas, nepriklauso jo
kiai organizacijai susirišu
siai su Komunistų Partija” | 
ir niekur nepritaria komu
nistams. Tas įstatymas pil
nai įeina galion šį penkta
dienį.

Jeigu bent*vienas unijos 
viršininkas nepadarys to
kios prieš - komunistinės 
priesaikos, tai valdinė Dar
bo Santykių Komisija ne
pripažins visai unijai jokių 
teisių, kaip įspėja komisijos 
advokatas. Tokiu būdu grū-

NUSMERKTI PAKART 7 
“DAKTARIŠKI” NACIAI

Nurnberg, Vokietija. — 
Amerikonų teismas nu- 
smerkė pakart buvusį asme
ninį Hitlerio gydytoją dr. 
Karlą Brandtą ir 6 kitus. 
Jie, darydami neva dakta
riškus bandymus, koncent
racijos stovyklose numari
no šimtus tūkstančių rusų, 
žydu, lenkų ir kitų svetim
taučių. Penki jų bendra
darbiai nuteisti kalėt iki 
gyvos galvos; kiti mažiau.

DARBININKĖ MIRUS 
NUO ATOMŲ NUODŲ

Bloomfield, N. J. — Mirė 
Dorothy L. Burns, 31 metų, 
nuo atominių uraniumo 
nuodų, kaip tvirtino jos gi
minių advokatas. Giminės 
reikalauja per teismą $200,- 
000 atlyginimo iš Westing
house Elektros korporaci
jos. Dorothy Burns per 
dvejus metus dirbo prie 
atomų bomboms medžiagos 
gaminimo, o kompanija ne
pranešė jai apie pavojų.

Dabar apskrities dakta
ras H. S. Martland tvirti
na, kad ta mergina mirus 
nuo beryliaus metalo dul
kių. Tomis dulkėmis, girdi, 
ji apsinuodijus kompanijos 
skyriuje, kur dirbama‘“flu
orescent” (švelniai žvilgan
čios) elektrinės lempos. 
Berylius vartojamas ir tū
lose kitose pramonėse. ,

ATIDARYT DURIS
I JUGOSLAVIJĄ!

New York. — Amerikos 
Slavų Kongresas prašė val
džią leist amerikiečiams 
lankytis Jugoslavijon. Wa- 
shingtono vyriausybė yra 
uždraudus keliones -į Jugo
slaviją todėl, kad ten, gir
di, “nesą pastovios tvarkog 
ir gręsią pavojai.’’

viršininku esąs lietuvis Dovi- 
das Mačėnas. Jis vadinasi Ma
žonų. Kur eisi, ten lietuvį už
eisi !

mojama išravėti visus įta
riamus raudonuosius iš uni
jų vadovybės arba atimti 
milionams unijistų tas pa
čias menkas teises, pagal 
sudarkytą Šalies Darbo 
Santykių ’statymą.

qiO atstovas Washingto
ne sakė, kad CIO unijos ne- 
siškaitys su Darbo Santy- 

| kių Komisija, taigi nepaisys 
ir brukamos prieš-komuni- 
stinės priesaikos. CIO uni
jos, girdi, be tos komisijos 
patarnavimų, daugiau gali 
laimėti per tiesiogines de
rybas su samdytojais.

O Darbo Federacijos at
stovas pareiškė, jog federa
cinių unijų vadai sutiks 
prisiekti, kad jie priešingi 
komunizmui ir nieko bend
ra neturi su komunistais.

Murray Streikieriai 
Laimėjo Priedą ir Ap
saugą nuo Taft įstato

Detroit, Mich. — Murray 
automobilių rėmų korpora
cija susitaikė su 7,000 dar
bininkų, CIO unijistų, kurie 
streikavo 28 dienas. Dar
bininkai laimėjo po 15 cen-. 
tų daugiau algos valandai. 
Unija išreikalavo, kad kom
panija netrauktų teisman, 
pagal Tafto - Hartley’o i- 
stat., už nuostolius, .kurie 
pasidarytų s a m dy to j am s 
per “sauvališkus” streikus, 
įvykstančius be unijos cen
tro leidimo. Unija, iš savo 
pusės, pasižadėjo stabdyti 
neužgirtus streikus. Mur
ray fabrikai gamina auto
mobilių dalis Fordui ir ki
tiem auto, fabrikantam/ 

4,500 ŽYDŲ BAIGĖ 
hAUAVIMO STREIKĄ

Marseille, Franci j a. — 
UžbaigeGM-rių valandų ba
davimo streiką 4,500 žydų, 
esančių trijuose anglų lai
vuose. Kuomet jie savo 
laivu Exodus neseniai plau
kė iš Francijo's į Palestiną, 
anglai juos sučiupo ir atgal 
deportavo. Žydai atsisako 
išlipt iš laivų ir reikalauja, 
kad anglai gabentų ‘ juos 
Palestinon apsigyventi.

ANGLAI ŠAUDĖ
♦ŽYDUS AUTOBUSUOSE

Jeruzalė. — Anglų karei
viai iš savo troko apšaudė 
du žydų auto-bu^us ties 
Tel Aviv miestu; vieną žy
dą nušovė, kitą sužeidė.

Reikėsią Karines Amerikoną Talkos Chiang Kai - sliekui
Washington. — Preziden

to Trumano pasiuntinys 
generolas A.t C. Wedemeyer 
raportavo iš Chinijos,' kad 
Chiang Kai-sheko valdžios 
būklė yra “apie šešis kar
tus blogesnė, negu aš ma
niau.” Chiang Kai-shekui 
pastiprinti reikėsią dar po
ros bilionų dolerių iš Ame-

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Rugpjūčio-Aug. 21, 1947

KONGRESINIS TYRĖJAS 
ŽIAURIAI MUŠĖ DARBO 
FEDERACIJOS ADVOKATĄ
Hollywood, Calif. —Kon

greso komisijos advokatas 
Irving McCann, pagriebė 
už gerklės Josephui A. Pad
way, Darbo Federacijos ad
vokatui, ir tris kartus kir
to jam kumščiu veidan. 
Federacijos advokatas ne
mušė atgal.

Kongresmanų komisija, 
atsiųsta iš Washington©, 
tyrinėją ginčus dėl teisių 
tarp Federacijos Teatrinių 
Darbininkų Sąjungos ir Fe
deracijos Judamųjų Pa
veikslų Studijų Darbininkų 
Unijos. ,

Federacinis advokatas 
Padway pastebėjo, kad

Republik. Gubernatoriaus 
Policija Laužo Streiką

Dowagiac, Mich. ■— Re
publikonas gubernatorius 
Kim Sigler atsiuntė 60 val
stijos policininkų, kad su
daužytų streiko pikietinin- 
kų eiles prieš Heddon Bait 
kompanijos fabriką. Dowa
giac miesto majoras teleg
rafavo gubernatoriui, kad

vietinė policija negali su
valdyt pikietininkų. Kokie 
200 streikierių, CIO Auto. 
Darbininkų Unijos nariai, 
automobiliaisi važinėdami 
aplink, sėkmingai stabdė 
streiklaužius. Darbininkai 
jau '6 savaites streikuoja, 
reikalaudami daugiau al
gos. . \*

Diirb. Federacijos Galva Tvirtina, 
Kad Darbininkų Balsai Sumuš

Taftą ir Panašius Kandidatus
Chicago.-— Tegul repub- 

likonai nominuoja senato
rių Taftą į Jungtinių.. Val
stijų prezidentus, o kong- 
resmaną Hartley i vice
prezidentus 1948 m. rinki
mams, pareiškė Darbo Fe
deracijos pirmininkas Wil
liam Green: “Tokie jų kan
didatai bus -sumušti rinki
muose aršiau, negu kas ki
tas visoj šios šalieš istori
joj.”

Kalbėdamas Foto - Gra
viruotojų Unijos suvažiavi
me, Greenas šaukė darbu 
ninkus: . “Balsuokite tain, 
kaip streikuojate — visi iš
vien!” Jisai užtikrino: 
“Mes kovosime, iki priver
sime panaikint begėdiškąjį 
Tafto - Hartley’o įstatymą 
(prieš unijas); kovosime, 
iki sumušime rinkimuose 
visus tokius kongreso na
rius, -kurie balsavo už Taf
to - Hartley’o bilių.” 

------------ ------- !-----------------
Parlėkdintas Amerikon Žulikas 
Thuransky Kaip Koks “Didvyris”

New York. — Amerikos 
valdžia savo lėšomis, kaip 
“didvyrį” p&rlėkdino iš 
Vengrijos žuliką Stepheną 
Thuransky, lenką Amerikos 
pilietį. Vengrų policija bu
vo suėmūs jį už tai, kad 
Thuransky sostinės Buda
pešto gatvėje keikė Veng
rijos Respubliką ir naciškai 
plūdo žydus. Tuomet Ame
rikos atstovybės valdinin
kai išplėšė Thuransky iš po
licijos.

Washington© valdžiai tu
rėjo būti žinoma kad pir
miau Thuransky buvo 14 

rikos. Bet vien pinigais jis 
negalės sumušti chinų ko
munistų, sake vienas .žmo
gus, artimas Amerikos val
stybės. depąrtmentui. No
rint chinų komunistus į- 
veikti, esą “Amerika turėtų 
įsteigti karinę savo valdy
bą” Chinijoje.

Generolas Wedemeyeris 

kongresmanų a d vokatas 
McCann, darydamas kvoti
mus, nesilaiko taisyklių. 
Dėl to jieduK susiginčijo. 
Padway, pagaliaus, sutiko, 
kad McCann gali statyti 
klausimus, kaip sau nori. 
Kartu Padway pridūrė :s 
“Bet man nepatinka toks 
tardymas, kuris panašus į 
(nacių) gestapininkų.”

Čia kongresmanų advo
katas ir šoko ant .Padway. 
Po to Padway užreiškė: 
“Darbo Federacija reika
laus pašalint McCanną, 
brutališką žiūurūną, kaipo 
kongresmanų komisijos ad
vokatą.” y ■ i 

kartų areštuotas Ohio val
stijoj kaip gembleris-?ake- 
tierius; tačiau Amerikos 
valstybės 'depą rtmentas 
“paskolino” Thuransky’ui 
$1,200, kad jis su savo pa
čią ir dukterimis galėtų su
grįžti į Jungt. Valstijas.

Nutūpęs New Yorke, 
Thuransky mėgino užsi
gint, kad buvo areštuoja
unas kaip gembleris Circle- 
vile^ir kitur Ohio valstijoj. 
Daily Workerio reporteris, 
besikalbėdamas su Thuran- 
sky’u, todėl .■patelefonavo 
Circleville policijos vadui 

surado, kad Chinijos valdo
vai ir komandieriai visomis 
pusėmis vagia, ką tik pa
siekia: Todėl Wedemeyeris 
reikalauja, 'kad amerikonai 
griežtai kontroliuotų ir pa
tikrintų,.. kam bus vartoja
mi Amerikos pinigai Chi- 
nijoje.

Raportas tęsia, jog daug

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

Indonezų Atstovas 
Atmetė Amerikos 
Tarpihinkystę

Indonezija Reikalauja, kad Jungtinių Tautų Komisija Baigtų 
Užpuolikiškų Rolandu Karų; Gromyko Remia Indonezus
Lake Succesš N. Y. — 

Indonezų delegatas Sutan 
Sjahrir, buvęs Indonezijos 
Respublikos premjeras, ga
lutinai atmetė Amerikos 
pasisiūlymą tarpininkauti 
karo baigimui tarp užpuoli
kų holandų ir besiginančiu 
indonezų. Sjahrir prašė 
Jungtiniu Tautų Saugumo 
Tarybą, kad paskirtų tarp
tautinę komisiją dėlei karo 
baigimo Indonezijoj. Siah- 
rir sakė, Indonezijos Res
publika priims komisijos 
sprendimą, bet tas sprendi
mas bus privalomas ir ho- 
landarri.

Sovietų atstovas Andrius 
Gromyko kritikavo Ameri
kos piršimąsi į tarpininkus. 
Jisai nurodė, kad Amerika 
išvien su Holandija turi sa-

Graikijos Monarchistai 
Džiaugiasi Gautais iš 
Amerikos Ginklais

Athenai, Graikija. — Mo
narchistų k o m a n dieriai 
džiaugiasi gautais ameriki
niais ginklais. Jie planuoja 
naskirstybsavo kariuomenę 
į mažus, amerikoniškai 
ginkluotus būrius, kurie, 
girdi, geriau galėsią ka
riaut prieš graikų demok- 
rątinius partizanus.

Monarchistai sdkėsi at- 
mušę partizanus, puolusius 
pramonišką Naoussa mies
tą; bet prisipažino, kad ne
pajėgia apgint mažų mies
telių ir kaimų nuo partiza
nų. Partizanai faktinai ap
gulė .monarchistų kariuo
menę Florino^ mieste, kam
pe tąrp Jugoslavijos ir Al
banijos.

FRANKO SPROGIMAI 
UŽMUŠĘ 490

Cadiz, Ispanija. — Skai
čiuojama, kad Franko fa
šistu karinių' fabrikų ir a* 
municijos sandėlių sprogi
mas čia užmušė iki 400 
žmonių.

Williamui F. McCready, o 
vadas atsake, jog Thurans
ky ten buvo žinomas kaip 
“Bugs” (keistas vabalas) ir 
daug kartų areštuotas.

Vengrijoj būdamas, Thu- 
ransky melavo, būk jis įga
lintas atstovas Internatio
nal Harvester, amerikinės 
žemės ūkio mašinų kompa
nijos. y.

kareiviu nuolat pabėga iš 
Chiang Kai-sheko armijos. 
Ir jeigu Amerika nepasis
kubins su pagalba Chian- 
gui, tai kitą mėnesį komu
nistai galės, girdi, suduoti 
jam -naujų didelių smūgių.

ORAS.—Būsią apsiniaukę. 

vanaudiškų reikalų (žibalo, 
gumos) Indonezijoje. Kar
tu Gromyko smerkė ameri
konų - holandų bandymą 
apeiti Jungtines Tautas ir 
įbrukti vieną šalį (Ameri
ką), kaip taikytoją. Gro
myko ragino Saugumo Ta
rybą tu o jaus paskirti tarp
tautinę komisiją, kad negai
šuojant būtų baigtas holan
dų karas prieš Indonezijos 
Respubliką. “Jeigu bus del
siama, tai holandai galės 
kariniai Sumušti indonezus 
ir užimti visą jų žemę,” 
kaip įspėjo Gromyko.

Indonezų delegatas Sjah
rir šaukė tuojaus veikti, 
nes 100,000 holandų kariuo
menės, gerai ginkluotos a- 
merikiniais ginklais, gręsia 
sunaikinti Indonezijos Res
publiką.

SUĖMĖ ŠIMTUS JUODŲJŲ 
BIZNIERIŲ RUMUNIJOJ

Bucharest, Rumunija. —• 
Policija areštavo apie 200 
lupikų, juodosios rinkos 
biznierių. Trys . nusikaltė
liai mėgino pabėgti, todėl 
tapo nušauti.

New Yorko Times kores
pondentas Lawrence dejuo
ja, kad Rumunijos valdžia 
“perdaug gerina” būklę 
darbininkams, bet girdi, 
skriaudžia ban kininkus, 
fabrikantus ir kitus biznie
rius.

SOVIETAI ATMETA 
BALKANŲ “SARGUS”

Lake Success, N. Y. — 
Sovietų delegatas Gromyko 
atmetė Amerikos siūlomą 
pastovią komisiją “tėmyti 
Balkanų sienoms” tarp 
Graikijos, iš vienos pusės, 
ir Jugoslavijos, Bulgarijos 
ir Albanijos, iš antros pu
sės. JJromyko taipgi reika
lavo panaikint senąją tėmi- 
jimų komisiją. Anot Gro
myko, tokios anglų-ameri-. 
konų Vadovaujamos komisi
jos tiktai pridengia karines 
Graikijos monarchistų pro
vokacijas prieš kaimynus.

RAGINA STIPRIAU 
APGINKLUOT ALASKzį.

Washington. — Sugrįžęs 
iš Alaskos, republikonas 
kongresmanas Howell ragi
na Ameriką kuo stipriau
siai aptvirtint ir apginkluot 
Alaską; pasakoja apie ne
va pavojus jai iš Rusijos 
pusės.

PREMJERAS ATTLEE 
PASITRAUKSIĄS

London, rugp. 20. —Dai
ly Mail rašo, kad “socialis
tas” Anglijos premjeras 
Attlee ketina pasitraukti. 
Menama, jog nauju prem
jeru taptų Bevinas, dabar
tinis užsienio reikalų mini
stras.
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Amerikoniška Ekspansija

Anglai Elgiasi Gudriau
Anglijos darbiečių valdžiai irgi nepatinka Bal

kanų šalių politinės santvarkos. Ji taip pat, kaip ir mū
sų vyriausybė, beveik kasdien siunčia protesto notas Ju
goslavijai, Bulgarijai, Rumunijai ir Albanijai. Jai taip 
pat nepatinka ir Lenkijos santvarka. Tačiau tai dar ne- 

♦ reiškia, kad anglai bijo su tais kraštais prekybą vesti. 
Jie ten lyste lenda ir daro naujas prekybos sutartis. 
Stengiasi užbėgti Amerikos kapitalui už akių ir pasi
gauti kuodaugiausia marketų.

Tas, aišku, nepatinka Amerikai. Kaip atrodo, tai 
mūsų vyriausybė ilgai negalės anglų lindimo į naujųjų 
demokratijų šalis pakęsti. Biznis yra biznis! Kalbama, 
kad Amerika irgi pradės ieškoti bizniškų susitarimų su 
tomis šalimis. Pradžia jau padaryta su Jugoslavija. Tai 
šalis, kurios labiausia neapkenčia Amerikos kapitaliz
mas. Tačiau kaip tik su ta šalimi pasirašė ilgų metų su- 

* tartį anglų ir amerikiečių okupacijos zonos Vokietijoje. 
Sutartyje kalbama apie šimto milijonų dolerių biznio 
transakciją tarpe minėtų zonų ir Jugoslavijos.

Kuba Prieš Ekonominę Agresiją
Mūsų sekretorius Marshall esąs smarkiai pritrenk

tas staiga Kubos iškelto reikalavimo, kad Rio de’ Janei
ro konferencija priimtų sutartį prieš ekonominę agresi
ją. Kubos atstovybė konferencijoje sako, kad ekonomi
nė agresija yra tokia pat pavojinga,' kaip ir militarinė 
bei politinė agresija.

Šis Kubos pasiūlymas, suprantama, taikomas prieš 
Jungtines Valstijas. Kuri gi kita šalis, jei ne ši, gali 
ekonominiai kitą šalį pavergti? Visose trijose Amerikose 

i nėra tokios šalies, kurioje Amerikos kapitalistai jau da
bar neturėtų milžiniškų iųvestmentų. Ekonominiai jau 
dabar jokia šio kontinento respublika nėra laisva. Tai, 
matyt, neduoda ramybės Kubai ir kitoms šalims.

Bet taipgi visiems suprantama, kad šis Kubos pa
siūlymas nesusilauks šioje konferencijoje reikiamo dė
mesio. Marshall jau pareiškęs, kad pasiūlymas visiškai 
ne vietoje. Ši konferencija esanti sušaukta tik vienam 
reikalui, atseit, išdirbimui plano dėl Ąmerikų ąpsigyni- 

! mo. Tuo būdu, sako, jinai negalinti ir neturinti teisės kal
bėti apie ekonominius reikalus, bei ekonominį apsigyni
mą. Kuba turinti palaukti kitos konferencijos, kuri, ma
noma, turės įvykti 1948 metų sausio mėnesį.

Iš Tos Audros Lietaus Bus Labai Mažai
Mūsų valstybės prokuroras Clark pradėjo gąsdinti 

teismais didžiųjų trustų galvas. Jos esančios atsakingos 
už kainų kilimą. Jos laužo arfti-trustinį įstatymą. Didžio
sios plieno kompanijos esančios sudariusios suokalbį pa
kelti plieno kainą. Gumos' gaminimo firmos j au^pa t rauk
tos teisman už gumos kainų kėlimą.

Bet iš šios prokuroro sukeltos audros prieš trustus, 
drąsiai galima spėti, lietaus bus labai mažai. Viena, kai
nos jau iškeltos iki debesų ir pagąsdinimas vfeno kito 
korporacijų prezidento padėties, nepataisys. Antra, to
kios bylos tęsis mėnesių mėnesius, paskui eis apeliaci
jos, kurios taip pat sues mėnesius laiko. Trečia, bausmės 
už sulaužymą minėtojo įstatymo yra tokia žema, kad 
kompanijoms nesunku ją užsimokėti. Ką gi reiškia 
Firestope Tire kompanijai, arba Goodrich kompanijai 
penki tūkstančiai dolerių bausmės, jeigu teismas jas pri
pažintų kaltomis, kuomet jos iš aukštų kainų pelno mi
lijonus* dolerių!

KALBANT APIE TIKY
BŲ ŲĄISVĘ TARYBŲ 
SĄJUNGOJ

Kanadiškis Liaudies_ Bal
sas rašo:

Skaitant atžagareivišką 
spaudą žmogus gali matyti, 
kaip sunku tai spaudai verstis, 
kas liečia jos nusistatymą lin
kui Sovietų Sąjungos. Už pa-- 
vyzdį mes paimsime juozapi- 
ninkų organą Darbininką, iš
einantį Bostone. ,

Tas laikraštis pakartotinai 
verkia, kad bolševikai yra re
ligijos priešai, kad jie perse
kioja tikinčiuosius. Bet jis 
pats išsiplepa, kad ne tiesą. 
Štai, pasikalbėjime su kokiu 
tai buvusiu konsulu Lietuvoje, 
Pr. žaidys rašo iš Belgijos, 
kad Lietuvoj bažnyčios užsi- 
kimšusios. To konsulo sūnus 
pasakojęs, kad vos prisimušęs 
velykinės išpažinties. Apėjęs 
kelias Kauno bažnyčias, bet 
niekur negalėjęs dasimušti, 
klausyklos apgultos žmonių. 
“Žmonių buvp- tiek daug, kad 
mane suspaudė kaip sūrį,” sa
kė tas vaikėzas.

Kitoj vietoj rašų kunigas 
Prunskis apie religiją Sovietų 
Sąjungoj. Jis surandą, kad 
Rusijoj yra 22,000 atvirų cer
kvių, 20,000 popų, veikia 10 
dvasinių seminarijų. Tenai 
yra net 90 vienuolynų. Bap
tistai turį 3,000 bažnyčių ir 
2,500 dvasininkų. Muzulmonai 
turį 1,322 bažnyčias ir 12,000 
dvasininkų.

Lenkijoje lankėsi vienas An
glijos vyskupas ir surado, kad 
tenai nėra taip, kaip jįs pir
ma girdėjo. Jis patyrė, kad 
Lenkijoj tikėjimas nepersekio
jamas. SSRS, Lenkijoj ir ki
tose pažangiose šalyse laisvė 
visiems tikėjimams, kai tuo 
tarpu/kitose šalyse yra privi
legijuotų tikėjimų, valstybė 
nių tikėjimų. Pavyzdžiui, 
Kvebeke persekiojami visi, iš
skyrus katalikus. •.

Kada kungai suokalbiaują 
prieš laisvę, susideda su reak
ciniais elementais, kad nuvers
ti liaudiškas valdžias, aišku, 
jų sutonąi neapsaugo. Bet pa
ėmimas už pakarpos kunigo 
polįtikieriaus už antivalstybi
nę veiklą dar nereiškia, jkad 
jau religija persekiojama. 

JCoks kunigas vargiai vertas 
būti dvasiniu vadu. .

Religinė spauda, ypač kata
likų, šiandien yrą reakcionie
rių organai. Jie daugiau me
luoja, stropiau gina kapitalą, 
negu pačių fabrikantų laikraš
čiai. Bet bemeluodanū^ažnai 
patys susimuša.

Ko dabar Amerikoje reikia, tai ne ieškojimo kalti
ninkų, kas kainas iškėlė, bet griežtos kainų kontrolės. 
Kai tiktai Kongresas kainų kontrolę papaikino, jos pra
dėjo žaibiškai kilti. Kodėl gi rendos neiškilo? Todėl, kad 
rendų kontrolė tebeveikia.

Geras Sumanymas .
Amerikos Darbo Federacija esanti nutarus 1|948 me

tais prezidentinių rinkimų dieną švisti. Tą dieną dirbs 
tik tie unijistai, kurie reikalingi šalyje normalio gyveni
mo palaikymui. Dirbtuvės turės užsidaryti. Tegul visi 
darbo žmonės eis ir balsuos! '

Sumanymas labai geras. Netenka abejoti, fkad. ir 
CIO unijos paskelbs tą dieną švente.

- • 7 . . '■
Partneriai Bėga Nuo Farmų

- Valdžia patiekia įdomių informacijų apie mūsų ša- 
lies farmeriųs. Šiandien Amerikoje esama net trimis mi
lijonais mažiau farjnerių gyventojų, negu buvo 1940 me
tais. Ta masė žmonių metė farmasdr susikraustė į mies? 
tus. Kas atsitiko, su jų žemėmis, nežinia.

TERORISTAI
Argentiniečių “Vienybė” 

rašo:
Šios šaįies reąkcipių užpuo

likų bandos papilde dar vienų 
biąupų -atentatą, mete bombą 
socialistų mitinge, ko pasėko
je buvo užmuštų ir sužeistų. 
Jau keletą panašių teroristi
nių veiksmų jie yra padalę, 
bet iki šiolei dar nėra bausti. 
Pradedant nuo dienraščio “La 
Hora?’ ir Komitetų Partijos 
lokalių ųžpųpliąio, išdraskymo 
ir apiplėšimo, vėliau buvo už
pultą ir išdraskytą daug loka
lių : komunistų, socialistų ir 

. demokratinių klubų bei biblio
tekų net sinagogos, ■ radijo 
stotis ir kitokios įstaigos nuo 
jų rankų ųukentėjp; daugel ir- 
gyvybių žuvo: Reche, Glitierr 
rez, Tfamųi, Thira ir daug ki
tų. Tai teroristų bandos, da
lančios gėdą ^Argentinai, ku
rios iki šįo| VeiJ<ė nesuvaldo
mos. K

Pąskųtįnįs jų ątentata^ 
prieš socialistų mitingą, kaiye 
sprogusi jų mesta bomba vie
toje užmušė kelis to mitingo 

• dalyvius ir daugelį sunkiai šu- 
žęįdė^ Sis įvykis visoje ša
lyje, vįsųose sluoksnįuosę "šu
kėje didžįąusį pasipiktinimą 
toįiais veiksmais. Reikia ti
ketip, kad pągąlios ir. vyriau
sybės ątątįnkąmj orgąpai im- 

( sis reikiamų priemonių, kad 
suvąldžius šių teroristų veiki
mą.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
—

MAŽAI GYVENAMŲJŲ 
NĄMŲ z

Kaip pas mus, taip ir Ka
nadoje, gyvenamųjų namų 
statyba šlubuoja. Liaudies 
Balsas praneša, jog Kana
doje “namų statyba.... visu 
trečdaliu mažesne, negu 
kad buvo tikėtasi.”

Tai dar ne viskas: “Kas 
dar pažymėtina, tai tas, 
kad statoma daugiausiai 
brangūs namai, ne darbi* 
3 inkams skirti. Pigesnių, 

et gyvenimui tinkatųų na
mų labai mažai statoma.”

Panašiai ir Jūngtinese 
Valstijose.

Čia, sakysime, New Yor
ke, yrą statoma milžiniški 
dangorežiai' ofisams, biznio 
reikalams, statoma nemažai 
brangesnių apartmentų, o 
vidutiniam darbo žmogui 
gyvenamųjų namų, — ma
žai. .

Kup maldančioji klasė dėl 
to gali pasiaiškinti y Nie
kuo!

Tiesa, ją komercinė spau
da labai gina, bet tuo gyni
mu tegali įtikinti tik žiop
lius, o ne mąstančius žmo
nes!

Pakėlus busų ir gatvekarių fėrus mieste Sao Paulo, 
Brazilijoje, darbininkai protestavo. Tie raiti policistai 
tapo iižsiusti šaudyti i nrotestupjąnčius. Dūmams pra- 
sisklaidžius, 2 asmenys rasti ’ užmušti, daug sužeisti}. 
________ ______________________ ;_______c__________l_

IS ARGENTINOS
Iš ATSIBUVUSIO 

VERMUTO
įjueiįos Aires. — A.L.L. 

“L. L.” 1-mo Rajono valdy
bos pastangomis, buvo su
ruoštas vermutas draugo 
Albino Rukštelio namuose 
šių metų birželio mėnesio 
21 diąną.

Į šią draugišką šventę 
svečiai pradėjo rinktis nuo 
7 valandų vakaro ir prisr 
riųko pilnutėlės patalpos, 
Apie 20 valandą, 1-mo Ra
jono sekretorius drg. Praš
kevičius paprašė svečių už
imti prie stalų vietas. Susė
dus visiems svečiams prie 
stalų Rajono iždininkas P. 
Janutėnas ^tarė žodį, > pri
mindamas šio parengimo 
reikšmę ir ; birželio 22 d. 
1941. m. Savo kalboje pla
čiai apibudino tarybų ša
lies, o kartu ir mūsų brolių 
pergyventas kančias ir jų 
herojiškas kovas prieš naci- 
fašistinį. užpuoliką. Papra
šė susirjnkusių vieną minu
tę tylos atsistojant* pager
bimui. herojų žuvusių ūž vi
so^ žmonijos laisvę ir Rau
džių reikalus,; kovoje su vi
so pasaulio priešu nacifašn 
zmu. , \

Toliau tarė* žodį C'. Vai-

- M .

PERONIENĖ SUKIRTO 
DIPLOMATUS

' Daily Workerio kores
pondentas Inter - American 
Konferencijoje (netoli Rio 
de Janeiro, Brazilijoj) pra
neša, kad Argentinos prezi
dento žmpna, Eva Peronie- 
nė, pasiėmė visą “garbę”, 
kuri, jei ne Peronienė, bū
tų tekusi amerikiniams dip
lomatams, tokiems, kaip 
Vandenbergas, Connolly, ir 
kt. 9

Peronienė grįžta iš Euro
pos, kur ji turėjo įdomų 
maršrutą. Grįždama, ji su
stojo Rio de Janeiro ir su
stojo kaip tik tuo metu, 
kada atsidarė paminėtoji 
konferencija, kurioje daly
vauja veik visų amerikinių 
kraštų atstovai.

Brazilijos fašistai nesi
gailėjo Peronienę pagarbin
ti: jie ją v išpopuliarizavo, 
išgarsino ir todėl visas mie
stas, kajba' daugiau apie šią 
moteriškę, negu apie diplo-1 
matus. Kur tik Peronienė 
eina, ten žioplinėtojų pul
kai! O Brazilijos valdovai 
bučiuoja jai rankas, lenkia
si prieš Peronienę, kaip 
prieš dievą!

dybos iždininkas draugas 
J. Janušonis, padčkuoda- 
mas šio parengimo iniciato
riams ir svečiams už tokį 
skaitlingą atsilankymą. To
liau tarė žodį £ymus kolo
nijos veikėjas draugas R. 
Monkevičius. Savo plačioje 
kalboj jis palietė organizac. 
mūsų kolonijos darbą, mū
sų organizacijų svarbą; 
taipgi primindamas mūsų 
brangią tėvynę T. Lietuvą 
ir joje gyvenančius mūsų 
broliuk, kuriančius sau lai
mingą ateitį. " ' ■

Toliaus tęsėsi draugiški 
pasikalbėjimai ir šokiai. 
Iniciatoriai sumanė pada' 
ryti amerikoniško styliaus 
varžytines, varžant butelį 
“vodkos”, Kuris buvo išvar
žytas už $50. Be to pinigais 
aukojo Al. Rųkštelis $1, J. 
Rukštelis $1 ir P. Bielinis

Bendrai iš šio parengimo 
gauta pelno $74, Visas šio 
parengimo pelnas skiria
mas mūsų laikraščiui “Vie- 
nybė.’’ • 1 Dalyvis

New York.— Gręsia pre
kinių marininftų streikas 
prieš Tafto įstatymą.1

Amerikoniška ekspansija 
dvidešimtame amžiuje pasi
rodo kaipo galia, kuri užde
da žymų ženklą ant tarp
tautinių santikių eigos. Pir
moje eilėje amerikoniškas 
imperializmas yra susido
mėjęs Pietų Amerikos šali
mis; taip pat jis skečia sa
vo grobonišk. nagus paim
ti savo įtakon visas šalis, 
kurių pakraščius plauna 
Viduržemio jūra. Jis deda 
visas pastangas pravesti 
sayo valią net Prancūzijoje, 
nuo senų laikų gyvenančioj 
savistoviai ir turinčioj savo 
ekonomiją, nepriklausomą 
nuo kitu šalių. Su obalsiu 
“atvirų durų” įeina ekono
minis ir politinis veržima
sis Kinijoje, ko pasekmėje 
Kinijos liaudis veda neat- 
laidžią kovą už galutiną jos 
pasiliuosavimą.

Žymus Tarybų Sąjungos 
rašytojas Lavrentjev žur
nale “Novoje Vremia” kal
bėdamas tuo klausimu tarp 
kitko rašo:

“Skirtingai nuo kitų Eu
ropos ir Azijos šalių, Šiau
rės Ameriką visos savo is
torijos laikotarpy tik tris 
kartus turėjo susirėmimą 
su galingais išoriniais prie
šais: kariaujant už nepri
klausomybę ir laike abiejų 
pasaulinių karų.”

“Laike nepriklausomybės 
karo jaunoji amerikoniška 
demokratija turėjo daug 
stipresnį už savę priešą — 
Angliją, bet, nežiūrint to, 
karas, pasibaigė amerikoni
škų kolonijų laimėjimu; ku
rios vedė teisingą pasiliuo- 
savimo karą prieš svetimas 
valdžios priespaudą. Kas 
link dviejų pasaulinių ka
rų, tai Šiaurės Amerika da^ 
lyvavo juose koalicijos są
state. Svarbūs karo patyri
mai ir sprendžiamoji rolė 
bendro priešo sunaikinime 
priklausė 'ne Š. Amerikai, 
bet jos sąjungininkams. To
kiu bildu Šiaurės Amerikai 
savo ekspansijos kelyje pri
sėjo turėti reikalą tiktai su 
žymiai silpnesniais priešais, 
ant kurių ji apturėjo leng
vas ir pigiai kainuojančias 
pergales. \

“Bet būtų klaida galvoti, 
kad amerikoniška ekspansi
ja nesutikdavo savo kelyje 
daugybės ir rimtų kliūčių ii 
visuomet turėjo pasiseki
mą. Atbulai, nepasotinamos 
dolerio diplomatijos užgai
dos pagimdydavo nemažai 
sunkumų. Pietų Amerikos 
respublikų pasipriešinimas 
prieš Š. Ameriką, kurios 
gaudavo pagalbą nuo vie
nos ar kitos valstybės" ir 
specialiai nuo Anglijos, su
teikdavo sunkų kelią Wa- 
shingtono panamerikaniz- 
mo politikai, kuri ne kartą 
buvo priversta trauktis.”

...“Antrajame pasaulinia
me kare Šiaurės Amerika, 
po vadovybe F. D. Roose- 
velto, sulošė svarbią rolę, 
užimdama sau priderančią 
vietą tarpe laisvę mylinčių
jų tautų, kovojusių prieš 
fašistinius budelius! ji sto
jo už bendrą tautų reikalą, 
uz sunaikinimą tarptauti
nio fašizmo ir jo agresyvių 
užgaidų.

..•.“Bet nereikia pamiršti, 
kad Amerikos ir Anglijos 
imperialistiniai sluoksniai 
šiame kare kaip ir visuomet 
norėjo atsiekti savo tikslo. 
Jie stengėsi sunaikinti Vo
kietiją ir Japoniją kaipo pa
vojingus lenktiniuo tojus 
kovoje už pasaulinę hege- 
žmoniją ir tuo pačiu laiku 
Toje kovoje sutvirtinti savo 
padėtį.

“Pokarinė Šiaurės Ąme- 
rikos politika pasirodo tie- 
-- U--- r—-- ------ -Į ---------
2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)lČetv., Rugp. 21, 1947

sioginis amerikoniškos eks- ' 4. 
pansijos išvystymas ateityj 
ir atsižymi eile naujų veik
smų, pagimdytų pasikeitu
sia padėtim, kaip pačioje 
Amerikoje, taip ir tarptau
tinėje veikloje. Tas, kas a- 
merikoniškojo imperializ
mo sferose laike karo buvo 
kalbama tik neoficialiai, po 
karo pasirodo ofieiale ame
rikoniškos valdžios progra
ma.

...“Po karo išorinė Wash- > 
ingtono politika įžengė į I 
naują kelią. Amerikoniškos 
pirmenybės idėja pasidaro 
ten ofieiale doktrina. Tru- 
manas atvirai sulaužė jo 
duotus pažadus eiti mirų- ♦
siojo prezidento F. D. Roo- 
sevelto keliu. Po to sekė pil
nas asmenų pasikeitimas 
valdžios vaire. Roosevelto 
bendradarbiai turėjo užleis
ti vietas naujiems žmo
nėms, kurie buvo pašaukti 
vykdyt naują vidaus ir išo
rinę politiką.

“Dabartinė amerikoniš
kos politikos eiga stato eilę 
naujų klausimų, liečiančių A 
kaip išorin., taip ir viduj i- 
nius šalies padėties reika
lus, nes pirmiaus naudoja
mi metodai Centralinės A- 
merikos respublikose, da
bar yra pavartojami Euro
poje.

“Pirmykštis amerikoniš
ko ekspansionizmo arsena
las tokiais naujoviškumais: 
kaip visapasaulinė sistema 
jūrų ir oro karinių bazių, 
stadartizacjjos pagarsėjusi 
ginklavimosi politika, mili- 
tarinės klikos įtekmės au
gimas, “atominė diplomati
ja”, suspėjusi įgauti užtek
tinai gerą garbę, antikomu- < 
nistinė isterija ir t.t.’’

...“Be abejo, kad tuo pa- 
čiu Vaiku’ dabartinis ameri
koniškas ekspansionizmas 
•turi reikalą su pasauliu, 
kuriame įvyko nemaži pasi- % 
keitimai bėgyje paskutinių
jų dešimtmečių. Dabartinė 
Europa ne ta, kuri buvo 
MunchenA laikais, ir dabar
tinė Azija — ne ta, kuri 
buvo pradžioje kinų-japonų 
karo. Per tuos dešimtme
čius prabėgo ne tik daug 
vandenio, bet ir daug krau
jo. Pasekmėse sutriuškini
mo svarbiausiųjų pasauli
nio fašizmo ir pasaulinės 
agresijos lizdų, taikos ir de- i 
mokratijos jėgos, ture j u- i
sios pasitikinčią paramą 
Tarybų Sąjungos asmeny 
sustiprėjo ir pribrendo, ir 
naujiems pasaulio valdymo 
pretendentams p r i seina 
veikti visai kitokiose aplin
kybėse. Tokiu būdu dabar
tinis amerikopiškas ekspan
sionizmas paliečia labai su-* 
dėtingą problemų kamuolį 
ir šie visi klausimai reika
lauja savystovio persvars
tymo.”

(Iš Argentin. “Vienybės”)

KONGRESMANAS SMER
KIA ANGLŲ TERORĄ> 
Washington.— Demokra

tas kongresmanas Emanuel 
Cęller protestavo, kad Ang
liją vartoja amerikines pa
skolas terorui prieš Palesti
nos žydus.

Anglija, prašydama fi
nansinės paramos iš Ame
rikos, žada visur kitur su
mažinti savo armiją, apart 
Palestinos, kaip pastebėjo 
Celler.

POTVINIAI CHINIJOJ
Nanking, Chinija. — Ki

lo milžiniški potviniai, ku
rie apsėmė beveik pusę 
Kiangsu provincijos, Dėl 
to gręsia bądas penkiem 
milionam žmonių.
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On Methods of Criticism
While the discussion on 

young people’s activities in 
the progressive Lithuanian 
American movement conti
nues, we must develop a few 
thoughts which were raised 
in our column last week.

The particular point that 
we have in mind is the meth
od employed by those who 
criticize the LDS activity pro
gram : criticism of that part
icular phase of activity which 
seems to be making the most 
progress.

They claim not to be anti
sports, but only to complain 
about “over - emphasis” of 
sports .This argument, as we 
see it, is one for convenience 
only. Because any de-emphas- 
izing of sports in the LDS, for 
example, would lead to tak
ing away from that organiza
tion one of the activities 
which is beginning to click— 
one of the activities which is 
helping to build-up the en
thusiasm of the members, and, 
incidentally, the one phase 
which is bringing in’ results 
for the organization in the 
form of new members.

It is only necessary to 
glance at the results of the 
membership drive thus far to 
see that the “deemphasizer” 
Lodges are the ones which are 
not represented on the mem
bership drive list and it is 
only those who have at least 
a sympathetic outlook toward 
sports activities that have 
their name shigh on the list.

Is there room for criticism 
as regards the “youth” pro
gram of activitv of the LDS, 
LMS and the ALDLD ? We be
lieve that there is. But cer
tainly not for the successes 
they have made in certain 
phases of activity. Rather, we 
should probe into the reasons 
why certain other phases 
have not developed as much,

Tn our last column, we of
fered what we' consider one of 
the first constructive formulas 
given in this discussion. It is 
something that needs further 
development, etc., but that 
there was something in it was 
attested by the fact ijiat the 
president of the ALDLD, Mr. 
Bimba, himself, has expressed • I
a great deal of interest in the 
plan suggested and it ap
pears. according to Mr. Bim
ba, that the ideas expressed 
mav be discussed soon in the 
ALDLD Executive Committee. 
We hope some good will come 
of it. But those of ns younger 
people, whom the thing would 
affect, should also express 
our viexys on the subject.

And while we are on the 
subject, we cao trn a sten or 
two further. Perhaps those 
who have hoon for “de-em- 
nhasizing” LDS sports activi
ties have a nlan other than 
“de-emphasis” to offer to the, 

fLDS voung people to discuss? 
Cutting ’down on sports acti
vitv will not solve the pro
blem of how to organize more 
cultural and educational and 
other activities vou think are 
missing from the LDS pro
gram. You’ve eot to offer 
somethinv concrete that will 
not rut out something in which 
we havp had success. You’ve, 
got to find a solution — an 
organizational formula — 
that will cure the things vou 
don’t like in the IDS program 
of activitv. To de-emnhasize 
snorts will be to behead a Pa
tient in order to cure his tooth- 
achn.

Tho fact of the matter is — 
the LDS is working not onlv 
on snorts — but- on cultural 
activities as well. Educational' 
activities are also on the pro
gram and there are facilities 

in the LDS to carry these on. 
The LDS was always, inter
ested in a well rounded pro
gram of activity. F

As the Secretary of the 
LDS National Activities and 
Youth Committee recently 
pointed out in a series of Lith
uanian articles, and many 
times before:

In the LDS there must be 
and is room for five types of 
members:

a) those who are interested 
in sports;

b) those who are interested 
in art and cultural activities 
in all phases;

c) those who are interested 
in educational activities;

d) those who are interested 
only in a good time — social 
activities;

e) those who are interested 
only in the insurance and sick 
benefit phases of the LDS.

It goes without saying that 
activities should be organized 
in all these fields of activity. 
At the present time we have- 
all those things carried on in 
various degrees of success. 
Certainly it is up to those who 
show a greater interest in any 
one phase to go ahead and, 
organize that particular 
phase. It happens that those 
who like sports have gotten 
the jump on those who want 
other activities. Are the 
sportsmen to be condemned ? 
Are we to tell them to cut 
down on that activity they like 
most? Or are we to help the 
other groups to catch up? 
Which would be the more 
sensible way? The answer is 
obvious.

Most of the criticism about 
over-emphasis on sports has 
come from some membeys in 
Chicago. Chicago has all the 
facilities to organize other 
LDS activities. Let them catch 
up with the sportsmen I Let 
them develop their program! 
Leadership from New York is 
necessary? What’s the matter 
with the leadership in Chica
go ?

Profits Soar While Wages Lag
It has been estimated, based on findings of 

the Heller Committee of the University of Ca
lifornia, that a workers’ family of four con
sisting of man, wife and two children now 
needs at least $72.50 a week to maintain a 
“healthful and reasonably comfortable” Am
erican standard of living. According to the 
Labor Research Association, the findings of 
this committee have had wide acceptance as 
authority on budget standards for American 
workers. z

A comparison of the weekly budget require
ment, average wage, and weekly deficit for 
the average worker in manufacturing industry 
reveals how far such worker is falling below 
this standard of living. In the following table 
the January, 1947, figure has been computed 
on the basis of the Heller estimate for Sept
ember, 1946, and the rise iTi cost of living since 
that month:

Weekly budget Factory workers’ Weekly
requirement average wage deficit

March, 1941 ,$42.80 , *• $29.11 $13.69
March, 1944 57.00 ♦. 45.64 11.36
March, 1945 59.15 47.40 11.75
Sept, 1946 . 68.77 -45.41 23.36

'Jan., 1947 72.52 • 46.94 25.58

The difference between budget requirement 
and ay erage weekly eartlings indicates weekly 
deficit. This was (decreased to some extent dur
ing the war years owing to rise in average 
earnings as result of overtime work and rates. 
However, with decline in wages in the post
war period accompanied by great increases in 
the * cost of living the deficit has now pro
gressed to a point where it is practically double 
that of prewar.

Figures , such as the foregoing do not sup
port the contention of ' many publicists ‘that 
workers are getting a disproportionate share 
of the wealth of productive industry. Corpor- 
ate profits, as a whole, Moody’s Investors 
Service says, are “almost /embarrassingly 
good,” and that profits have been unusually

large a leading business magazine, United 
States News, confirms when it says profits are 
so large that “some business men are inclined 
to be apologetic about them.” And other or
gans of publicity have indicated the question 
of morality to be involved in such extortion
ate profits. The Magazine of Wall Street says: 
“It seems very clear that numerous manufac
turers have deliberately chosen to place profits 
first and the welfare of the economy last.” 
. Notwithstanding th determined fight that 
has been waged on every propaganda and pu
blicity front against the working people of 
this nation, reports^that have so far been made 
public indicate that big business corporations 
as, a whole are still making unusual profits in 
their industrial operations. The financial Week
ly, Baron’s, expressed itself forcibly when it 
said: “First quarter of 1947 probably will go 
dqwn in history as a peak in corporate earn
ing power in the United States.” And one 
Washington service terming profits in the 
1st quarter as “unbelievably high” is matched 
by another which admits they reveal “price 
profiteering.” ” . / *

Moody’s Stock Survey has admitted | that 
“increases in wage rates on the order of 10-15 
cents could be absorbed in most cases vat this 
time without price advances.” These tardy ad
missions by the organs of such profit-hungry 
corporations is confirmation of labor’s claims 
made many months ago. According to the Na
tional City Bank of New York in its profit 
compilation the net income after taxes of 1511 
leading manufacturing companies rose 36.5 
per. cent in 1946; the total profits for that 
year being $4,091,355,000 compared to $2,- 
997,938,000 in 1945. These are figures re
ported after deductions of various kinds—in
terest payments, reserves for depreciation and 
other purposes, salaries of management and 
other charges—had been made.

< -—Enginemen’s Magazine,

With the date, place and 
entry fee for the Eastern LDS 
Golf tournament already an
nounced, new impetus was 
shown by the golf enthusiasts 
of this section of the,country 
in lining up prospective duf
fers and experts to enter the 
Tournament.

The First Lithuanian Am
erican Golf Tournament to in
volve residents of the East
ern States who are of Lith
uanian extraction is to be 
held on Sunday, September 
21st, at the Fairchild Whcei- 
er Park Golf _ Course in 
Bridgeport, Conn. The entry 
fee, which includes green fees 
and a ’ dinner at the conclu
sion of the play, will be $5.00 
per person.

The tournament is arousing 
interest in Massachusetts, 
New York, »New Jersey and 
Pennsylvania as well as the 
Nutmeg State and golfers 
from all these states are ex
pected to participate.

John Jocis and John Kare
lus are journeying out to the

Movies...
Robert Ryan, ‘Crossfire’ Star, 
Felt Sting of Intolerance

Robert Ryan, movie star, 
crushed out his cigarette a lit
tle viciously before he ex
plained why he had* agreed to 
portray the sadistic, anti-Sem
itic killer in “Crossfire.”

“Let me tell you a story,” 
he said. And this is the tale of 
his first personal taste of re
ligious intolerance.

He was a student at Dart
mouth, and his best girl, a 
student zat Smith ' College, 
lived in a small twon near 
Boston. Once he was invited- 
to spend a weekend with her 
family. He was in his room, 
unpacking, when the girl burst 
in, crying with chagrin and 
anger.

“Dad says you’ve got to get 
out of the house,” she said. 
“He says he won’t have an 

LDS Picnic at the Victor Pop- 
lis Farm at Falls Avenue, Oak
ville, Conn., to round up a 
good number of entries this 
Sunday, August 24th. Bob Žu
kauskas, of Newark, New 
Jersey, has „given his word 
that he will see to it that 
there will be a t least two 
foursomes from that city par
ticipating while New York Ci
ty is' expected to send at least 
three foursomes.

All signs show that the first 
attempt at the tournament in 
this sport in this part of the 
country will be a grand suc
cess. surpassing even the most 
optimistic expectations.

Prizes will be awarded for 
both gross scores and handi
cap scores with the Peoria 
Handicap System used in the 
tournament. Those interested 
in participating and getting 
more information, get in touch 
with either of the above men
tioned persons or write to the 
LDS Headquarters 419 Lori
mer Street, Brooklyn 6, N. Y. 
for further information and 
entry blanks.

Irish Catholic under his roof.”
Ryan was .then boxing 

champion at Dartmouth and 
his first urge was to go down
stairs ‘ and “punch her old 
man’s head off.”

“I didn’t do it, though,” 
said Ryan, adding a bit wist
fully, “Maybe.J, should have!”

The’ girl complicated mat
ters a bit' by insisting that if 
Ryan left the house she’d 
leave too.

“And, by golly, she-did,” 
the actor related. “I took her 
back to Smith and then I 
went home for a good think.”

In the picture, co-starring 
Ryan with Robert Mitchum 
and Robert Young, Ryan has 
the role of Montgomery, an 
Army sergeant whose hatred

WASHINGTON, D. C. — 
As prices continued to soar 
way above reach of the aver
age citizen of this country, the 
CIO last weejc, called for a 
special session of Congress to 
restore price controls and curb 
profit hunger of the greedy 
corporations.

The CIO demand was voiced 
by CIO Vice President Emile 
Rieve, administrative chair
man of the Full Employment 
Committee and President of 
the Textile Workers Union. 
He askėd that prices be rolled 
back to a point “not much 
above the old OPA days.”

Rieve asked President Tru
man to call a conference of 
industrial, labor and agricul
tural leaders to develop a vo
luntary program for price re
duction, but indicated he had 
little hope this would be done.

He recalled thaPrtJ months 
ago the National Association 
of Manufacturers carried on 
a national advertising cam
paign in which it was 
pledged : “If OPA is promptly 
discontinued, production of 
goods will mount rapidly and 
through free competition pri
ces will quigkly adjust them
selves to levels that consum
ers are willing to pay.” / 

for Jews leads him to kill a 
chance acquaintance, a Jew
ish ex-GI. Then he kills his 
best friend to cover up the 
first , crime. There is a scene 
in which Young, as,a detect
ive, points out that religious 
intolerance hits any minority 
group. His own grandfather, 
Young says, was murdered 
back ..in 1848 just because he 
was an Irish Catholic.

After that 'Boston incident, 
Ryan had his eyes open. He 
saw that^ in some colleges, 
Catholic boys were black
balled for fraternity member
ship. In others it was the Jew
ish boys, or anyone with a 
“funny name,” who suffered.

“There is such a thing as a 
‘dry pogrom,1 in which Jews 
are simply ostracised, kept 
out of country clubs or barred 
from living in certain apart
ment houses.” Ryan went on. 
“That’s the kind of anti-Sem
itism we have here. That kind 
'of hate can suddenly blossom 
into violence when conditions 
are ripe.”

“Crossfire,” first film of its 
kind to come out of Holly
wood, had its world premiere 
on' July 22nd at the Rivoli 
Theatre in New York City. 
Presented by Dore Schary for 
RKO Radio Pictures, it was 
directed by Edward Dmytryk 
from .a screen nla^ by John 
Paxton. Adrian Scott was the 
producer.

“I wanted ,to play Montgo
mery,” Ryan explained, “be
cause I felt that Hollywood 
had been making pictures 
about nothing for too long. 
This one had something to say.

“Too, I don’t like intoler
ance in any form and I 
wanted to. do something, how
ever small; to take a crack at 
it. On a platform making a 
sneech against anti-Semitism 
I’d be a bust, but, as an actor. 
I can tell the same story and 
mavbe do some good.”

Asked how the picture 
would be received in those 
parts of the country where bi
gotry is most rampant, Ryan 
said he expected it to meet 
some 'hostility. *

“What of it?” he/ said. 
“Maybe it’ll shake them up "a 
little. There wouldn’t be much 
point in making a picture 
about anti-Semitism if there 
were no anti-Semites. It’s 
those boys.* the o*nes who mav
be won’t like the film at all, 
that I want to have see it.”

Rieve also pointed to sim
ilar predictions by Sen. Robert 
A. Taft (R-O) and declared 
that prices have not gone 
down with the rise in produc
tion. Instead, he said, specul
ators have driven the whole
sale price of meat up 85 per
cent while increasing slaught
ering 150 percent since June, 
1946.

ALL-TIME HIGH
Profits are at an all-time, 

high, he said, and if the trend 
continues, the second half of 
this year will see them almost 
41/2 times greater than the 
monies earned by U. S. cor
porations in the prewar years 
and 70 percent above the 
peak wartime year pf 1943.

“Sellers of manufactured 
goods are r fixing their prices 
for unprecedented hauls of 
profits,” he said. “They are 
resorting to monopoly prac
tices in setting prices.

“Production has increased. 
But did prices come down as 
predicted by the NAM and 
the' Republican leadership in 
Congress? Obviously the ans
wer >is a flat no. Prices have 
gone up considerably.

By MILDRED STENSLER

In this week’s mail to the 
LMS Eastern Festival Comm., 
one letter particularly was 
very gratifying. Dorothy Yu- 
den, writing from Illinois, 
gave us the news that the Ci
cero Women’s (Chorus is com
ing East for the Festival.

It was decided to hold a 
Festival in Brooklyn, because 
so much talent from the East 
was unable to.^et to Chicago 
last October. Artists from the 
Eastern states, particularly 
are invited to participate so 
the distance and time ele
ment involved would not serve 
against them too much. Any 
artist, choral or • dramatic 
group from any part of the 
country is welcome; all will 
get a chance to perform. We 
thank the Cicero Women's 
Chorus for their foresight and 
indefatigable energy to travel 
a thousahd miles en masse to 
appear at our Eastern Festi
val. We hope soon to be able 
to give more definite informa
tion of other guest stars from 
even greater distances.

The news from Montello. 
Mass., is that the “Liuosybes” 
Chorus has voted to particip
ate at the Festival, and they 
are bringing 3 soloists, Rose 
Merkeliute, Ona Minęikiutė, 
and Jean, Brown.

Three New England Drama 
Groups are already in rehear 
sal. The Montello, Mass. 
“Teatrališkas Ratelis” will of
fer a one-act comedy “Teoda- 
linda.” The Theatre Group 
from Bridgeport,. Conn., will 
d<? the LDS Prize play “Fifty- 
Fifty.”

A new Theater Group has 
been organized in Boston by 
the LMS 2-nd District Comm, 
and they plan to do the play 
“Kas Mūs Mamei Pasidarė.”

Mr. Bovinas wasn’t content 
to relax under the old apple 
tree very long while on his 
vacation in the Conn, country. 
He was too near Hartford to 
keėp from running in for a 
chat with the1 LMSers up 
there, and he tells us that he

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) Ketv., Rugp. 21, 1947.

“Production in all manufac
turing industries has in
creased almost 10 percent 
while wholesale prices of ma
nufactured items have gone up 
over 30 percent,” Rieve de
clared.

UPPED PRICES 
I

The CIO leader quoted 
Business Week, to show U. S. 
Steel upped prices enough to 
offset all increased costs, in
cluding wages, and still have 
$30 to $35 million to add to 
profits in 1947. He also 
showed U. S. Steel cleared $88 
million in 1946 and in the 
first six months of 1947 had 
already shown a net profit of 
$81 million in its report to 
the Treasury Department.

“It is time for bold and 
forthright actions. Before we 
are catapulted into a new pe
riod of price rises and cur
tailed production aimed at 
creating even higher pro
fits... We must stop these 
rises. . . Legislation must be 
enacted giving the president 
control over prices and The’ 
right to institute rationing,” 
said Rieve.

was surprised and truly 
pleafeed by what he heard and 
saw. He commented on the 
unusual composition ' of the 
“Laisvės” C h o r us. Their 
teacher, Wilma Hollis is 
French, the Executive Comm, 
is fifty percent American born 
Lithuanians, while 3 of their 
singers are of foreign extrac
tion, orfe Italian, one Polish 
and one Swedish. <And they 
aliasing beautiful Lithuanian. 
The chorus boasts of 6 solo
ists and an accomplished viol
inist, John Roman. The pres
ident of the chorus, Grace 
Gailen, assists in teaching and 
is . now organizing a. Men’s 
Chorus.

Yes, the list is growing. Lith
uanians in the East are ral
lying to make an artistic and 
invaluable showing of their 
cultural activities. And read
ing the list is proving an edu
cation in itself. 1 ,

We like the sound of the 
names of some of our chor
uses. I don’t know who picked 
them or how they evolved, but 
names like “Aidas,” “Lyros,” 
“A u š i* a,” “Liaudies” sing 
themselves. “Sietynas,” is ap
propriately, * a group of stars 
in the heavens. “Vyturėlis” 
was described to me as very 
familiar bird in the old coun
try, that rises high over the 
meadows to sing his peculiar 
melodic song. My urban Lith
uanian friends tell me that 
they never saw such a bird 
here, but it sounds to me like 
our meadow lark.

We’re curious as to how 
“Vilijos” Chorus happened to 
chose its name, for as far as 
I could gather “Vilija” is the 
name of a river running 
through Vilnius. But then ri
vers have been endowed with 
music for they sing too, as 
they wind along the country
side.

Then there’s the other 
group, “Laisvės” “Liuosybes,” 
“Pirmyn,” titles indicating 
th at 1 we are also progressive, 
kocially-conscious people. Tak
ing the choruses collectively 
one gets a pretty satisfying 
picture of whither goes Lith
uanian-American Culture.
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----- Baso Ieva Simonaitytė 
(Tąsa)

— Anele, še, užrišk man apkaklę ir 
prierankius,—prašė Urtė mažosios sesu
tės.

— Eikš šen aš užrišiu, — pasisiūlė 
Marė. — Anelą dar kalės mazgais visa 
ką užmazgios. Nebūt reikėję tau važiuo
ti drauge, tegu būtų tėvelis vienas važia
vęs.

— Ar tu matai, kaip Marė pavydi!— 
' atsilygino Anelė Bintakienei už “kalės 

mazgus.”
— Kas man jau čia pavydėti; Tik, ra-• 

si, ne tiesa? Dar per jauna Urtė, nuva
žiuos ir vėliau.

Urtė pažįsta seserį ir žino, kokia ji pa- 
vyduoklė. Bet ji jau tyli. Ji niekada dar 
su Mare rimtai nesusiginčijo. Jei Marė 
ir ieško kada nors priekabių—Urtė tyli. 
Tai turi pagaliau nutilti ir Marė.

" Apsivilko jau ir gerąjį sijonuką Urtė. 
Sijonas juodas, naminėmis vilnomis at
austas, vienpusis. Rumbe rukšlos, ant 
siūlo sutrauktos. Puikiai jis pasipūtęs.

— Kokia Urtė jau ištįsusi! Įžegnoji
mui sijonas žeme vilkos, o dabar, matai, 
jau per trumpas, — kamantinėja Binta- 
kienė.

— Ale tu negali nepliauškėjusi! — 
* pyksta motina. — Nei yra per trumpas, 

nei ką! Ar tu jau bent tokius ilgus ne
šioji? Tik jau duok ramybės, meldžia
moji ! , '

Urtė užsivilko lastinginę liemenę, su 
. raudonai pamuštais, atverstais kutarais.

— Ar su pirmočiais eisi? —- vėl šaipo
si Bintakienė. Bet, štai, beveik užšalo ji 
iš pavydo:

— Iš kur tai, kas nupirko, ar pati už
sipelnei? • / - 1 ’

Urtė ištraukė iš motinos skrynės nau
ją, visai naują lastinginį jaką ir apsivil
ko. Matytį, jakas kaip nuo siūlo trauk
tas, aukštai pastatytais kutarais — be
veik pažastis siekia žydriai pamuštų ku- 
tarų ausys.

Niekas Marei neatsako jį pavyduliau- ' 
jančius jos klausimus, tik Anelė džiaug
smingai pastebėjo: *

—Dabar tu atrodai kaip lėlikė, Ur
te! ^Koki^ tu daili!.Visa kas tavo taip 
puikiai jpindi: tas lastįnginis jakas, ta 

' šilkinė priejuostė, o dabar dar ta šilkinė 
skepeta su ijgaisiąis kutais! Matysi, kaip 
vokiečiai stebėsis, tave pamatę. Tik, kad 
tu skepeta apsiriši, tai storųjų, geltonų- 

' jų tavo kasų nebematyti, o tai gaila.
— Kas čia jau kepurę kels prie tuos 

plaukus, prieš tas geltonąsias kasas!- — 
pastebi Marė.

—Ar tu girdi, Urte, Marė jau nebe
žino, kur dėtis iš piktumo. Ji, tokių kasų 
neturėdama, įsipina į plaukus kelis sva
rus geltonų ir žalių vilnų ir švaistosi!

— Ar tu nė kiek liežuvio nelaikysi? 
Šaipysis dabar iš manęs, varna! Pirma 

' nosį atsišluostyk, jei nori su manim kal- 
. * bet i!

— Juk aš visai su tavim nekalbu, kal
bu tik su Urte.

—Kad antausį nuo manęs gausi, tai 
žinosi, su kuo tu kalbi! — šėlo Bintakie- 

1 nė.
— Na, na, juk seseriai pasakė, ne 

kam kitam, tai kam čia dabar plūsti?— 
sudraudė motina.

—Ji neprivalo mane per paiką laiky
ti, paršelis!

— Nebarkitės, vaikai, — įsikišo tėvas' 
Šimonis, — visos trys seserys, o visos kaj 
širšūnai, ar ne gėda!

'—Ko puola jos ant manęs, — ėmė
• teisintis Marė.

— O kam tu ateini vis bartis? Kad 
nemoki išmintingai kalbėtis, pasilik ge
riau namie. Kad tavęs nėra, kad tu iš- 

• eini — kaip diena nuaušta, — varžo mo
tina Bintakienę, — tu esi vyriausia, už 

, tai ir turėtum protingiausia būti, o esi 
kartais kaip mažas vaikas.

— Kad jūs tas mažąsias vis taip už
stojate, ypač tą Urtę. Na, aš matysiu, į 

*ką tik ta. mergelė pavirs. Dar akis rasi 
jums'kada nors iškabins!

Urtė tyli ir verkia. Kaip linksma jai 
šį rytą buvo, taip liūdna dabar jai pasi
darė. Kad dėdė Mikelio būtų Marę kvie- 

W * tęs, ji nėmaž nepyktų, nepavydėtų. O 
Marė, matyti; nežino, ką sakyti ir daryti 
is pavydo.

. — Urtike, sesele, tu neklausyk, ką ta 
. kvailė sako, —'ramina Anelė. — Kam 

verkti, vis gerai atsibark 1

Bet Urtė nemoka atsibarti. Geriau ji 
graužiasi savy ir kenčia.

Apsitaisė jau ir tėtelis Šimonis nau
jais, pilkais miliniais. Šimonienė ir Ane
lė išbėgo kinkyti.

Priekulės stoty Urtei pasidarė kažkaip 
ta kelionė nejauki. Net širdis dreba. Bet 
juk ir nepaprasta: pirmą kartą važiuos 
Urtė traukiniu. Ir tėvas Šimonis dar tik 
vieną kartą tėra traukiny sėdėjęs. Kur 
važiuosi, kur nuvažiuosi? Į-Klaipėdą ar 
Žibūs nuvažiuoji vežimu ai; šlajomis.

O kai pardundėjo, parpūtė iš Klaipė
dos traukinys, toks milžinas, toks baisus, 
— tai Urtė jau stipriai laikė nusitvėru
si tėvo skverną.

Karaliaučiuje dėdė Mikelis jau laukė 
stoty. Bet pasisveikinimas išėjo ne toks 
jau šiltas, kokio buvo tikėjęs Krizas Ši
monis ir kokio buvo galima laukti paskai
čius Mikelio laišką.

Kelis kartus apsižvalgė Mikelis — bro
lis gerai tatai pastebėjo. Tik Urtė to 
nematė, jai rūpėjo miesto naujienos.

Perdaug skubiai sukišo Mikelis savo 
svečius į vežimą ir pavažiavo namų link.

Ilga, plona, pergnybta kaip skruzdėlė, 
dideliu dar kuodu — vokietė pasveikino 
Svečius.

— Tai bene mano dėdienė, —' pamanė 
Urtė. Tr, paduodama jai ranką, Urtė jau 
išsprendė, kad ji šitos dėdienės niekada 
negalės mylėti. Šalta buvo dėdienės ran
ka, be jokio širdingesnio paspaudimo.

— Kad tik ji manęs nebučiuotų, — 
negandojosi Urtė.

Bet ne, ponia Šimonienė nė manyti ne
manė bučiuotis, o tuojau, nė žodžio ne
pratarusi, pasitraukė į virtuvę.

Broliu du susėdo prie krosnies pasikal
bėti. Kiek toliau sėdi Urtelė. Ji ir bai
minga, bet’ir smalsi.
'— Kad Heincas ir Erna pareitų. Rasi 

tuomet jaukiau pasidarys. Ir ko mes at
važiavome? Aišku; kad dėdienė mūsų vi
sai nenori.

Vaikams parėjus, Urtė manė kaip nors 
susiartinti. Ypačiai su Erna norėjo ji 
užmegzti draugiškumo ryšius. Juk sako, 
kad būna kartais ir tarpe vokiečių gerų 
žmonių ...

— Pėžaičių Švarcaitė visada su mani
mi kalbasi ir lietuviškai stengiasi vieną 
kitą žodį pasakyti, — atsimena Urtė.

— Bet jeigu ir Erna turi tokią smailią 
nosį kąip motina ir tokį kuodą užsikro
vusi ant galvos, tai ji man ir nepatiks. 
O tas vaikelis? Na, tas tegu sau! Tik 
įdomu žinoti, kaip atrodo mano pusbro
lis. ♦

Ponia Šimonienė triūsia su tarnaite 
virtuvėje, vaikščioja po kambarį, dengia 
stalą. Bet nė žodžio neprataria ji į mer
gaitę. Tik pakartotinai, tiesiog įžūliai ap
žiūri j>lietuvaitę — nuo kojų lig galvos.

— Kaži ką ji po tų plaukų turi pasi
kišusi?'— negali išgalvoti Urtelė.

Paskamba skambutis. Urtė pašoksta 
tiesiog nuo kėdės: tai jie, tai jie bus! 
Kaži, kaip jie atrodo?

— Ar jie tikrai atvyko? — girdi Ur
tė jaunos mergaitės balsą. Motina kaži 
ką aiškina. Mergiotė juokiasi.
• — Kiek per garsiai juokiasi Erna, —- 
mano Urtė. — Motina jai dabar pasa
koja apie mane,"ir ji juokiasi manęs dar 
nemačiusi. Tai turi būti žmonės!

— Kam aš tik važiavau! — jau pra
deda graužtis Urtė. — Maloniau, daug 
maloniau būtų šį vakarą sėdėti namie 
prie ratino, verpti' linus ir svajoti savo 
svajonę arba šnekučiuotis su motina ir 
Anele apie brolį Vilių Dortmunde, arba 
giedoti vakaro giesmelę, kartais pažvelg
ti pTo langą, kur ganyklose klajoja klyst- 

. žvakės. Žiemą jų menkiau • tematyti.
Taip, tik iškeliavus iš tėviškės, išėjus-iš 
namų, težinai, kokie jie gražūs ir malo
nūs ! ' * 1 '

Atsidarė pagaliau jau ir kambario 
durys ir pasigirdo balsas: x ;

— Guten ’Abend, Onkel! Guten Abend,' 
Kusinchen! ' ' ' . ' ‘
*' Urtė nebežino, kaip, ką... Pries ją 
stovi ponaitis, aukštas, petingas. Jis pa
tinka Urtei. Urt,e išrausta:

— Labą vakarą! z
— Lietuvjškai aš nesuprantu, sesyte, 

ar tu nemoki biskutį vokiškai? .
— Biskutį, taip ... — šnabžda Urtė ir 

parausta dar daugiau.
(Bus daugiau)

LOS ANGELES, Cal. — 
Mikui Pukiui pasiūlius, 
džiugiai sutikau važiuoti 
ant kalno Wilson, kur yra 
Harvardo Observatorija su 
100 colių storio teleskopu. 
Susėdom “Mikaliuko” (taip 
jį žmona vadina) automobi- 
lin keturiese (jis su žmona, 
Bušienė ir aš) ir leidomės 
iš miesto.

Neilgai pavažiavus, pra
dėjome kopti aukštyn. Ke
lias vingiuojąs! pakalnėm. 
Vietomis tik menki užtva
rai skiria mus ir labai gilų 
griovį. Tie užtvarai rodos 
tik padrąsinimui, o ne ap
saugojimui.

“Mikaliukas” vairuoja 
savo Plymouth ą vikriai, 
kartais viena ranka. Kai 
kada j 13 kitą ranką netgi 
kišeniun įsideda. Bet reika
lui esant, greit ją panaudo
ja. Man visuomet norėjosi, 
kad jis abi rankas laikytų 
“ant rato”.
\ Ilgokai ėmė važiuoti, kol 
pagalios privažiavome kal
no čiukurą. Pasiekėme apie 
5,714 pėdų virš jūros lygio, 
bet sniego čia nėra. Ant pat 
viršaus kalno auga medžiai. 
Yra čia restoranas ir poil
siui didelis kambarys.

Valgyklon ‘ įėję radome 
lietuvaitę, Karveliutę iš 
Los Angeles. Jinai čionai 
dirba. Ji mums skubiai pa
tarnavo. Nustebome radę 
savo tautietę. Visur jų už
tinki.

Observatorija atdara, bet 
teleskopas neveikia. .Viduje 
tamsoka, bet galima matyti 
didžiulis instrumentas, tik 
kaip jis veikia — nedemon
struojama.

Apėjome visą kalną. Nuo 
vieno pastolio ypač matosi 
toli ir plačiai. Mes stovime 
didžiausioj šios srities auk
štumoje. Kiek akys siekia, 
matosi kalnų skiauturės ir 
slėniai. Žemesnių kalnų 
skiauturės išmargintos bal
tais ruožais, tai šulaikymui 
miškų gaisro iškirsti platūs 
keliai. Nejauku žiūrėti že
myn nuo to pastolio.

Ant šio kalno gerokai 
tamsiau, kaip žemai. Įdo
mu, kad beveik 6,000 pėdų 
esant arčiau saulės, ji ma
žiau šviečia. .Išaiškinimas 
yra tokis, kad kur yra sky
sčiau molekulų, ten saulės 
spinduliai mažiau šviečia 
ir mažiau šildo.

• Pavėsiuose čia net šalto
ka, bet išėjus ant saulės, 
daug karščiau degina pli
kas rankas ir veidus: Sau
lės spinduliai, mat, tik at
simušę į medžiagą kaitina.

Kiek pabuvus, visus slė
nius ir griovius pripildė rū

kas, kaip ir debesiai, bet 
ne ilgam. Gražiai atrodė tas 
rūkas. Tarytum stebi ’pla
čias marias.

Wilson yra Sierra Madre 
(Žemė Motina) kalnuose. 
Apie 19 mylių x reikia va
žiuoti prieš kalną iki pasie
ki čiukurą.

lietaus ant jo krinta vi
dutiniai 33 coliai per me
tus, tai du sykiu daugiau 
kaip netoli jo slėniuose.

Saulė kaitina bent 300 
dienų per metus, apsiniau
kę esti tik 65 dienos;’

Jis yra apie 30 mylių nuų 
Los Angeles. . '

Vardas jam duotas nuo 
Benjamin Davis Wilson, 
pirmojo Los Angeles mero, 
kuris padarė pirmą ekspe
diciją į šio kalno ;viršūnę 
1864 metais. Wilson buvo 
geriau žinomas .kaipo Don 
Benito.

1889 metais, ŲEarvardo 
Universitetas (Cambridge, 
Mass.) įsteigė ,čia savo ob
servatoriją. Atidaryta ir 
dvi kempės priimti lankyto
jus.'

Kelias buvo gan sunkus į 
kalną, bet 1890 metais jis 
gerokai pagerintas. Dabar 
gi visai geras, naujovinis 
kelias išvestas.

Kalną pasisavino Mount 
Wilson U°tei Ud., bet Car
negie Institute of Washing
ton gavo renduoti 99 me
tams tik už vieną dolerį, su 
teise atnaujinti rendavimą 
po 99 metų.

Iki šiol čia buvo storiau
sias teleskopas, bet dabar 
jau yra pagamintas 200 co
lių teleskopas.'

Beje, Carnegie Institu
tas turi 15 skyrių su obser
vatorijomis, kurias palaiko 
$30,000,000 fundacija tam 
tikslui: ‘ '

Yra vandens šaltinių/ 
Vanduo kylą iš 4000 pėdų 
žemumos.

pradžioje per įl metų 
ant šio kalno* tyrinėta, ste
bėta tik oro veikmes visoje • 
šioj srityj, bet 1903 metais,; 
Chicagos Universiteto Ob
servatorijos vedėjas Dr. 
George E. Hale, ieškoda
mas patogesnės' vietos, kaip 
kad Yerkės Observatoriją 
turi Wisconsine, po studija
vimo tūlų Ąrizonos kalnų, 
atvyko čia ir rado esant 
geriausią vietą, astronomi
niam studijavimui. Tuomet 
Carnegie /Institutas pasky
rė reikalingas sumas pinigų > 
ir įtaisytas didelis telesko
pas. •

" ’Dairantis aplink, matai 
apie 23 mylias’į rytus kal
ną' “Old Baldy”, “Seną Pli
kį”, kurisz tik vienas šioje

■. . * ‘i c • i / ‘. 'v *: t
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Lietuviu Taiitiškaipe Pųšype
MONTELLO. MASS.

f

r

i Kviečiame lietuvius iš visos Massachusetts Vals- 
1 tijos dalyvauti, įsi tikrinti kiek daug So. Bostoniečiai 
I yra svetingi.

apylinkėje yra plika viršūs 
ne. Jis' yra 10,000 pėdų auk
ščio.

Toliau į šiaurę yra Barly 
Flats kalnas, visas medžiais 
apaugęs ir dažnai tik viršū
nė matyti iš debesų.

Matosi daugybė mažesnių 
kalnų. ! / > '

Gyvūnų čia yra įvairių 
rūšių. Keli paukščiai yra 
kitur nematyti, taipgi ir 
vienas ypatingas augmuo— 
pusiau medžias, pusiau gė
lė. Tai gražus, į Lietuvos 
berželį panašus, augmuo.

Žiemą čia daug sniego 
būva, bet saulė veidą ir ran
kas vistiek degina. Sniegą 
ji šildo tik kur pasiekia 
minkštos žemės.

Vasarą čia atvyksta žmo
nės “kempyti”, nors ilgai 
negalima, nes vietos per 
daug nėra.

Apžiūrėję viską, kiek 
pasilsėję, mes leidomės že
myn. “Mikaliukas” leidžia 
automobilių smarkiai, bet 
keravina mitriai. Ir nepa- 
jutom, kaip buvome pakal
nėj ir atgal Los Angeles 
mieste.

Dieną praleidome gražiai 
ir naudingai. Esu dėkingas, 
nes senai norėjau būti ant 
to kalno. Esu apie jį šį ,tą 
skaitęs, dabar pamačiau 
tai.

V. Andrulis.

CHICAGOS ŽINIOS
MENININKŲ TARPE

Gal iš mūs veikėjų, tarpo se
niausias veikėjas 'bus I. Lapins
kas. Jis iš Lietuvos atvyko 55 
metai tam atgal, ir rugsėjo 15 
d/švęs 76 metų sukaktį. Jis 
Lietuvoje buvo vargonininku, o 
Amerikoje yra vadovavęs cho
rus. Taipgi mokė dramos ir 
melodramos. Dabar jis yra 
LMS 1-mos Apskrities komite
to narys, Aido Choro daininin
kas ir Liaudies Teatro grupės 
veikėjas.1

Tik vienas draugas Lankelis 
yra už Lapinską senesnis, kuris 
irgi visuomet dalyvauja meno 
veikloje.

V. RUDAITIS SVEČIUOJASI 
CHICAGOJE

Antradienį atvyko Chicagon

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

NfeWark 4, N; J. '
. HUmboldt 2-7964
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Svarbus Pranešimas

Vincas Rudaitis iš Brooklyno ir, 
lankėsi Vilnies leidykloje ir 
perdavė vilniečiams nuoširdžius 
linkėjimus nuo laisviečių.

Vincas Rudaitis prieš kiek 
metų dirbo Vilnies spaustuvėje 
vedėju, dabar jis tokį pat dar
bą dirba Laisvėje.

Svečias žadėjo pabūti Chica
goje iki Vilnies pikniko ir jame 
dalyvauti, ten, pasimatyti su se
nais draugais ir pažįstamais, 
o po pikniko jis žadėjo vykti 
pas La Porte, Ind., lietuvius 
ūkininkus.

Linkime Vincui linksmai pra
leisti atostogas ir lamingai su
grįžti prie atsakomingų parei- 
gų.

Visiems gerai žinomas fil- 
mininkas Jurgis Klimas, pa- 
simojo didelio masto darbą 
ir prašo visą mūsų organi
zacijų su juom kooperuoti.

Jis turi filmą, kurią pąr- 
Veže Antanas Bimba iš Lie
tuvos, sakosi, kad dar dau
gelyje kolonijų nebuvo ro
dyta ir yra svarbu, kad ją 
matytų.

Antra filmą, tai pirmuti
nė lietuvių kalboje filmą, 
labai graži, spalvota filmą, 
užsivadina KUPROTAS 
OŽELIS. Tai iš Lietuvos gy
venimo, muzikalė komedi
ja.

Trečia filmą, tai iš Lietu
vių Meno' ir Kultūros Festi
valio, įvykusio Chicagoje, 
pereitą rudenį.

Yra prašoma, kad kurio
se kolonijose jau buvo ro
dyta filmos iš Lietuvos ir 
Kuprotas Oželis, vis vien 
nepasitraukti iš šio darbo, 
ries, bus parodytos ir kit^s 
interesingos ir svarbios fil
mos, ir tuomet bus galima 
sudaryti tą tinklą, su kurio 
pagalba bus galima pereiti 
visas lietuvių kolonijas.

Todėl, draugai, rugpjūčio 
mėnesio susirinkimuose ap
tarkite ir m&n tuoj praneš
kite, apie kurį laiką jums 
bus patogiau suruošti tin
kamą vakarą. Kaip tik pik
nikai pasibaigs, šis darbas 
turėtų prasidėti. Tad, drau
gai, praneškite, kada dar
bas bus galima pradėti.''

Rašykite į GEO. KLIMAS 
(filmininkas kalbančių fil
mų, gamintojas ir rodyto
jas), 669 — 6th AVENUE, 
BROOKLYN 15, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
’ LIETUVIŠKAS KABARETAS

\, Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Grėen Star Bat and Grill,’’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

į, ' ' ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

J Geriausias Alus Brooklyne

' PARĖ KIEKVIENA ŠEŠTADIENI
i ,
*' # \

459 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
(Skersai nuq Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698
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Paieškojimas Civilių Asmenų Užsienyje 
Per Am. Raudonąjį Kryžių

Vienas iš karo skaudžių 
pasėkų yra šeimų išsiskirs
tymas, pametimas adresų 
draugų ir giminių ir neži
nojimas, ar jie dar gyvi. 
Šiandien čia Amerikoje net 
trys įstaigos pradėjo padėti 
giminėms surasti mylimuo
sius.

1. American Nation. Red 
Cross, bendradarbiaudamas 
su Raud. Kryžiaus draugy
stėm visame pasaulyje, at
naujino savo patarnavimą 
surasti civilius asmenis dėl 
žmonių, gyvenančių Suv. 
Valstijose.

2. Central Location Index 
padeda surasti tremtinius, 
draugus ir gimines Euro
poje, dėl žmonių Suv. Vals
tijose. Ši organizacija prii
ma paieškojimo prašymus
tik iš nacionalių organizaci
jų. Žmonės .turi kreiptis 
prie vienos iš nacionalių

-----------
Asmenys, arba draugai 
Suv. Valstijose, turi pir
miausia patys parašyti gi
minėms ir tik kada nesu
laukia atsakymo, kreiptis j 
Raudonąjį Kryžių. Jeigu į 
tris mėnesius atsakymas 
negautas, tai pastangos bus 
laikomos nepasekmingom.

Patartina duoti asmens 
pilną adresą (šalį, apskri
tį, valsčių, miestą, gatvę ir 
numerį). Jeigu vieta mažu
tėlė, reikia paduoti vardas 
arčiausio didelio miesto. 
Jeigu prašytojas turi adre
są vienoje šalyje ir turi vė
lesnį adresą tremtinių sto
vykloje, turi paduoti abudu 
adresus.

Patartina parašyti vardą 
ir adresą, taip, kaip rašoma 
ieškomojo asmens kalboje.
Jeigu vartojama graikų, 
chinų, japonų arba rusų al
fabetai, iebul bus jos var-

organizacijų, kurios yra na
rės Central Location Index. 
„ 3. Division of Protective 
Service of the Unit. States 
State 'Department, kuris 
stengsis surasti Amerikos 
piliečius užsienyje pagal 
prašymą Amerikos piliečių 
šioje šalyje.

Pirmiausia paaiškinsime 
Amer. Raud. Kryžiais pas
tangas surasti asmenis.

Raud. Kryžiaus darbinin
kai prims prašymus surasti 
gimines' visose svetimose 
šalyse, išskyrus Vokietijoj, 

Prašymams reikia varto
ti speciales aplikacijos 
blankas, kurias galima gau
ti iš kiekvieno Raudonojo 
Kryžiaus Skyriaus.

das ir adresas ranka para
šytas jo alfabete, jeigu ga^ 
Įima. Vardą ir angliškai 
reikia parašyti, bet nerei
kia adresą rašyti angliškai.

Dėl įvairių priežasčių, 
numatoma, kad ims 'gana il
gą laiką surasti asmenis. 
Amer. Raudonasis Kryžius 
negali garantuoti, kad tik
rai suras paieškomus asme
nis, arba apie juos kokių 
žinių suras. Jeigu atsaky
mas nesulauktas nuo ieško
mų asmenų, bus manoma, 
kad viskas baigta.

Savo aplikacijoj prašyto
jas gali apie save kelis žo
džius pridėti. Bet Amerik. 
Raud. Kryžius nepriims 
pranešimo perdavimui. Am.

Prašymai tik apie asme
nis bus priimti, ne apie or
ganizacijas arba firmas,

Raud. Kryžius nepriims 
prašymų apie Suv. Valstijų 
piliečius užsienyje, apie din- f*

Sen. Owen Brewster, Maine republikonas, stoja liudyti senatiniam karo kontrak
tams tyrinėti komitetui. Jis užsigina Howard Hughes’o kaltinimo, kad jis (Brews
ter) žadėjęs sulaikyti tyrinėjimus, jeigu Hughes suvienysiąs savo lėktuvų liniją su 
Pan American linijomis. Hughes (sėdintysis viduryje) Brewsterio liūdymą pavadi
no “ragaže melų.”

BALTIMORE, MD.
(Alydos Vertas Priminimas)

šiuomi noriu atkreipti atydą 
visų, kurie ruošiatės važiuoti į 
Laisvės pikniką Philadelphijon, 
rugpjūčio 31 d., kad laiko pri
sirengimui liko tik keliolika die
nų.

Taigi, kurio tikrai manote va
žiuoti į pikniką, neatidėliojant 
įsigykite kelionei tikietus, kurių 
kaina yra $3.50 į a'bi puses. 
Atidėliojimas tikletą įsigyti pa
skutinėm ’ dienom gali baigtis 
tuo, kad galite pasilikti namie, 
nes busai užsakyti iš anksto ir 
jau baigiami pripildyt ,o jeigu 
paskutinę dieną pasirodytų, kad 
reikalingas dar vienas busas, 
bet tuomet jau nebūtų galima 
gauti. Kaip jau žinote, tikietus

gusius fašistinės ašies ka
reivius ir ašies karo belais
vius. FLIS.

PHILADELPHIJOS DIDYSIS
p I v n v v A ę 
iIb A aw A JBhi JnL

I

Paramai Dienraščio Laisves
— RENGIA —

PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS
1 SEKMADIENI

Rugpjūčio - August 31
ANT RYTOJAUS LABOR DAY ŠVENTE

Tat bus madinis sąskridis iš labai plačios apylinkės. Dalyvaus Brooklynas,
• z • Z *5Baltimore ir daugelis iš Pennsylvanijos angliakasyklų miestų.

Didelė Salė Šokiams ir Gera Orkestrą
Bus skanių valgių ir gėrimų. Alaus gausite didelėmis bačkomis ir mažesnėmis bačku

tėmis. Taipgi galėsite gauti šaldytuvus prie bačkų.

Iš Brooklyno Busai Eis į Šį Pikniką
KELIONĖ $3.00 ROUND TRIP

Iš Central Brooklyno
Nuo Leitos Įstaigos

56 Hudson Ave., 8:30 v. ryto
Brooklyniečiai, kurie norite busaią važiuoti Į šį pikniką, malonėkite tuojau užsisa

kyti vietas, bei įsigyti busų bilietus.

Iš Williamsburgho
Nuo Laisvės salės

i ’ 419 'Lorimer St., 9-tą v. ryto

galima gauti pas komisiją, ar
ba pas .'bile kurį LLD kuopos 
narį. Busai išvažiuos nuo Lie
tuvių Salės, lygiai 7:30 vai. ry
te. Labai maloniai prašau vi
sus laiku 'pribūti, kad nesusida
rytų nesmagumų, kurie galėtų 
sudrumsti linksmą nuotaiką 
smagiai kelionei, kurios - laukė
me apskritus metus.* * *

Rugpiūčio 11 d. atsibuvo LLD 
25 kuopos susirinkimas. Kaip 
dėl vasaros “karščių,” tai narių 
atsilankė, galima sakyti, vidu
tiniškai.

Apsvarsčius bėgančius reika
lus, ilgokai buvo apsistota ap
kalbėjimui 6-tos Apskrities kon
ferencijos, kuri įvyks spalių 
26. Konferencijos užbaigimui 
nutarta surengti didelę buikę 
su visokiais’ pagardinimais ir 
pagražinimais. Surengimui iš
rinkta komisija. . Kadangi mū
sų vakarienės visuomet pasižy
mi gausumu ir įvairumu ska
niai pagamintų valgių ir visuo
met linksma nuotaika, tai vi
suomet turime skaitlingą būrį 
dalyvių. Atrodo, lyg biskį ank
stoka, bet nežiūrint to, kviečiu 
gerbiamą publiką ruoštis daly
vauti spalių 26-tą vakarienėje.

* * *
Prie progos noriu keliais 

bruožais apibrėžti Moterų Kliu- 
bo rengtą pikniką, kuris įvy
ko liepos 27, pas V. Deltuvą, 
Atbūtus, Md.

Kadangi drg. Deltuvos (jau
nojo) vieta dar neištaisyta, 
apart# didelio garažo, dar nėra 
jokio trobesio, tai nesunku įsi
vaizduoti, kiek reikėjo įdėti 
darbo tokioj vietoj ruošiant, pa
rengimą. Viskas reikėjo gabent 
.(net ir vandenį) iš tėvų buvei
nės, kuri.randasi trijų ar ketu
rių -skverų atstume. '

Vienok drgg. Deltuvų abidvi 
šeimynos—seniai ir jaunuoliai 
—ryžosi ir atliko ne tik pri
ruošiamąjį darbą, bet ir supir
ko ir sugabeno visus pikniko 
reikmenis ir valgius pagamino. 
Magaryčiom abi šeimos ištisą 
dieną dirbo piknike. Nežinia, 
dėl kokių ’ priežasčių, bet šitą 
sAį i pikniką, žmonių atsilankė 
mąžai. Bet ačiū tam, kad dd. 
Reltuvos vietą aukojo ir ren
gėjai sugebėjo išvengti berei
kalingų eikvojimų, tai Kliubui 
liko virš trijų desėtkų dolerių 
pelno. '

Teko sužinoti iš labai patiki
mų šaltinių, kad Moterų Kliu- 
bas nutarė paaukoti dienraščio 
Laisvės paramai penkis desėt- 
kus dolerių. . Šituo nutarimu 
draugės moterys kietai užakcen
tuoja savo gyvumą ir užsitar
nauja' pažangiosios visuomenės 
paramos. V. S.

Bridgeport, Conn.
. MIRĖ JURGIS BAKAITIS • 

Vėlesniu laiku yra mirę ke
letas lietuvių Bridgeporte. Rug
pjūčio 14 d., š. m., mirė Jurgis 
Bakaitis — senas bridgeportie- 
tis, nors amžiumi dar nelabai 
senas. Palaidotas 18 d. rug
pjūčio, ,su bažnytinėmis apei
gomis.

* * * '
MIRĖ MYKOLAS STIRNA 
Keletas savaičių atgal, Myko

las- Stirna turėjo vakacijas. 
Laike vakacijų aplankė Penn
sylvania; paskiau svečiavosi 
Brooklyne pas dukterį ir po
draug nuėjo vieną ‘sekmadienį 
pamatyti “ball gamę” ir bežiū
rint vietoje mirė. Palaidotas 
Brooklyne.

Kaip Jurgis Bakaitis, taip 
Mykolas Stirna politiniai tvirto' 
nusistatymo neturėjo. Abu ne
seni amžiumj. Abu buvo pla
čiai pažįstami bridgeportie- 
čiams. 

* * *
BOLESLOVUI DAR VIS 
“MEDAUS MĖNESIS”

KELRODIS: Automobiliais iš Philadelphijos per Delaware Bridge keliu Crescent Blvd. (Route 1^0) 
nuo tilto 5 mailės iki Nicholson Rd. Čia ant vieno kampo, yra Billy’s Musical Bar, ant kito kampo At
lantic Gas Station; čia sukite po dešinei ir 1 blokas iki pikniko vietos.

Busais: Nuo Market St. Ferry, išėję laukan, neimkite kito buso, kaip tik No. 2 Gloucester Heights. 
Tas busas daveg iki pikniko. Busai iš ryto nuo 9 ;15 vai. eina kas pusp valandos. Grįžtant iš parko busai 
eis nuo 6:11 P. M.

Iš New Yorko automobiliais važiuokite Route 1. Ties New Brunswick, prie Circle, sukite po kairei ir 
važiuokite apie 40 mailių iki Nicholson Rd., kur ant vieno kampo yra Billy’s Musical Bar, ant kito kampo 
Atlantic Gas Station; čia sdkite po dešinei ir už vieno bloko rasite pikniko vietą.

CLEVELAND, OHJQ '
LLD 190 kp. rengia pikniką, ku

ris įvyks rugpjūčio (Aug.) 24, Sa
ties Grove, kampas White ir Bi
shop Rd.

kelrodis: Važiuokite Chardon 
Rd. iki Richman Rd.t npo ten Whitp 
Rd. iki vietai; pervažiavus Bishop 
Rd., pirmas kelias po dešinei včda' 
į pikniko vietą.

’ Kviečiame visus atsilankyti ir 
linksmai laiką praleisti.

Rengėjai. (193-4)

Vieną dieną susitikus jauna
vedį Boleslovą ir užklausus, 
kaip “medaus menesis,” jis nu
sišypsojęs atšovė: ,»

—Gyvenu, broleli, kaip 
“meškos ausyje!” Ak, koks 
tai malonus ir smagus vedusių 
gyvenimas! . . . Ot, tai nežinota 
mano anksčiau, būčiau 40 me
tų atgal apsivedęs!

—Ar jau jūsų “medaus mė
nuo” pasibaigė ?—paklausiau.

—Aš manĄ kad mums visą 
gyvenimą bus “medaus mene
sis,”—atkirto Boleslovas.—- Ma
no Keidukė tokia maloni leidu- 
kė, tokia puiki šeimininkė... Na, 
o automobilis, galima sakyt, tik 
iš fabriko! Trobelė, kaip stik
linė, be "to, dar mano dolerių 
žiurkės nesuėdė . . . Taigi da
bar tik gyvenk ir norėk!—Bo
leslovas šypsodamasis 'užbaigė.

* * *
S. S. TAMOŠIŪNAMS 
SURUOŠTA PUOTELĖ

Pereitą sekmadienį S. S. Ta
mošiūnui ir jo žmonai buvo su
ruošta linksmą puotelė, tai bu
vo kaip ir sukaktis 33 metų ve
dybinio gyvenimo. Ta proga 
pas Kajackus gražiai pasilinks
minta, pajuokauta ir palinkėta 
S. S. Tamošiūnui ilgai ir lai
mingai gyventi. ’

S. S. Tamošiūno pusbrolis S. 
Thompsonas pasimokėjo už 
Laisvę prenumeratą ir paauka
vo vieną dolerį Laisvės opiau
siems reikalams.

Laimingo gyvenimo S. S. Ta
mošiūnams !

* Maikis.* * *
VAŽIAVIMAS BUŠU
Į HARTFORDĄ

Norintieji važiuoti į Hartfor
do pikniką, kuris įvyks rugpjū
čio .(Aug.) 31 d., Light House 
Grove Parke, malonėkite tuo- 
jaus užsiregistruoti važiavimui 
busti. Registruotis galite pas 
J. J. Mockaitį, P. Baranauską 
ar Alfonsą Švėgždą. Busas iš
eis nuo Kliubo lygiai 12-tą vai. 
dieną. Pasiskubinkite, nes vė
liaus nebus vietos. komisija.

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKAŲNGOS MOTERYS
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REIKALINGOS
Siuvamųjų Mašinų Operatorės

Su arba be patyrimo

Nuolatinis Darbas
Vakacijos su alga

Lengvus Išdirbiniai *
Linksma Aplinkuma
Tik Dieninis Darbas

I KREIPKITĖS

DU-RAY MILLS, Ine
‘ Michelin Building, Milltown, N. J.

(194-200)

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD Moterų Kliubo susirinki-'“ 
mas įvyks antradienį, rugpjūčio 
(Aug.) 26 d., 7:30<yal. vakare, 155 
Hungerford St.

Gerbiamos narės“! Kviečiame skait
lingai dalyvauk susirinkime, nes 
yra daug svarbių reikalų aptari
mui; Taipgi pasirūpinkite gauti 
kliubui naujų narių. Sekr. V. K.

(194-5)

SO. BOSTON, MASS.
Didysis metinis ALDLD 2-ros 

kuopos piknikas įvyks ateinantį 
nedčldienį, rugpjūčio '(Aug.) 24-tą 
dieną, Lietuvių Tautiškame Parke, 
Keswick Rd., Montello. Čia bus 
graži muzika, skanūs namią ga
minti valgiai, šaltų ir šiltų gėrimų. 
Tai bus Vienas iš įvairiausių pik
nikų, kokius iki šiol esame turė
ję tikras pažmonys ir “good 
time” visiems . Busas į pikniką iš
eis nuo 318 Broadway, 12:30 die
ną. Kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjai. (193-194)

WORCESTER, MASS.
Kultūrinių darbininkiškų organi

zacijų bendrai rengiamas piknikas 
įvyks šį sekmadieni rugpjūčio 24 
d., 1 vai. po pietų, Olympia Parke, 
68 Quinsigaman Ave., Shrewsbury, 
Mass.

Kviečiame skaitlingai dalyvauti 
ne tik vietinius, bet ir iš toliau. 
Jei kas svajojate bei skiriatės kliką 
kada pabuvoti worcesteriečių gra- 
žiarpe parke, tai dabar vienatinė 
progą su daugeliu žmonių susitik
ti ir linksmai laiką praleisti.

Rengėjai. (193-4)

ELIZABETH, N. J.
LLD 54 kuopos ekstra susirin

kimas įvyks rugpjūčio (Aug.) 24 
d., kliubo patalpoje, 408 Court St., 
pradžia 3 vai. po pietų. .

Yra prisiųstos centro komiteto 
rinkimų blankos, tad prisieina tu
rėti ekstra mitingą, nes reguliaris 
įvyksta per vėlai. Taipgi yra ir 
daugiau svarbių reikalų aptarimui. 
Malonėkite visi nariai dalyvauti 
šiame susirinkime. Turime atlik
ti ALDLD centro komiteto išrinki
mo reikalą ir turime pasitarti ki
tais svarbiais reikalais.

J. WIzbor. (193-4)

MOTERIS—MOTINIŠKA 
Kuri įvertintų gerus namus. Prižiūrėjimui 
dviejų vaikų ir atlikimui lengvo namų darbo.

TELEFONUOKITE MRS. WESTERMAN, 
GREAT NECK 1163

(190

ŽAIBAS SUŽEIDĖ 18 
ŽMONIŲ DARŽINĖJE

Thompsonville, Conn. —< 
Trenkė perkūnas į Hunt
ing brolių tabako daržinę ir 
sunkiai sužeidė 18 darbinin
kų. Tuo l&iku daržinėje dir
bo 85 žmonės. Tarp sužeis
tųjų yra šešios vidurinių 
mokyklų studentės, kurios 
uždarbiavo šioje tabakinė
je vasaros metu.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
ndujus paveiks
lus ir krajgvus 
sudarau su ame- 
rikoniŠljąis. Rei
kalui esant ir 
padidinu toki
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

JOM AS STOKES 
512 Marfon St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

Washington. — Valdžia 
kaltina Kodako ir Techni
color spalvinių judžių kom
panijas kaip trųstą.

Matthew A. ■ 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

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

telephone 
STAGG 2-5043

RONKONKOMA 
8634

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoj’e kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

lituAnica square

RESTAURANT
SteVen Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS 
a įiekvien^ dienąi yrą didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENĄ Ot NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergrąen 4-9612
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Lena Horne Parvažiuos 
Namo Ketvirtadieni

Naktinių klubų ir filmų dai
nininkė Lenh Horne parva
žiuos į savo gimtąjį Brookly- 
ną ketvirtadienį. Brooklyno 

. prezidentas J. Cashmore, pa
žymėjimui jos sugrįžimo die
nos, laikys special iškas cere
monijas ant Borough Hall 
laiptų. Pradedant ceremonijas, 
ji bus vežama motorkados 
priešakyje Fulton Street’ll

Incą Laidos 21-mą

IKI

Vincas Inca bus laidojamas 
šio ketvirtadienio rytą, 21-mą. 
Išlydės 10 vai. ryto, iš grabo- 
riaus J. Garšvos 
231 Bedford 

Inca buvo 
polės. , Mirė 
amžiaus. Iš
jo našlė Antanina, . pusbroliai 
Antanas ir Augustas, giminai
tė Shimko ir jo iš Vokietijos 
atsikviesti Algis ir Nėris šim- 
kai: A.

šermeninės, 
Ave., Brook lyne, 
kilęs iš Marijam- 
su laukęs 61 m. 
jo artimųjų liko

Darbininkų Laikraščio 
Speciale Laida

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker savo sek
madieninę laidą, išeisiančią 
rugpjūčio 31-mą, pirm Labor 
Day, išleis pilną įdomių raštu 
apier darbihinkų visų metų ko
vas, apie laimėtąsias ir pralai
mėtas. Bus informacijų, kas 
privedė prie vienų laimėjimo 
ir kitų pralaimėjimo, kas tam 
viskam vadovavo.

New Yorke laikraštis gau
namas ant standų tą dieną, po 
10 centų. Organizacijos gali 
užsisakyti pundelius, bmit sa
vaite iš anksto, parašant į lei
dyklą, 50 East 13th St.. New 
York 3, N. Y. Kartu reikia 
siųsti ir mokestį.

NUPUOLĖ NUO KETVIRTO 
AUKŠTO

Mrs. Patricia Cordova, 29 
m. amžiaus, 200 E. 28th St., 
New Yorke, nupuolė nuo “firę 
escape” ketvirto aukšto ant 
platformos, esamos šalia gy
venamo apartmento. Nuga
benta į Bellevue, su žaizdomis 
viduje.

NE KOKS PASIVAŽINĖJI
MAS ANT VANDENŲ

Aną vakarą du Brooklyno 
jaunuoliai, nuvykę į Mon
mouth Beach, N. J., pasiren- 
davojo laivelį pasivažinėti. Už 
valandos laivelio motoras pri
trūko jėgų ir jie pasijuto pa
vojuje. Sutemai užėjus, paki
lo audra ir smarkus lietus, vil
nys daužė laivelį. > Iš ryto ras
ti už 200 yardų nuo Mon
mouth Beach gyvasties gelbė
tojų stoties. Nugabenti į Mon
mouth Memorial ligoninę, pu
siau bė sąmonės.

DRAUGIJŲ PIKNIKE BUS 
VISOKIŲ GERŲ VAIŠIŲ

Bendrame williamsburgieciu 
draugijų-kuopų piknike šį šeš
tadienį, 23-čią, bus galima pa
sivaišinti taip gerai, kaip ko
kiame šeimyniškame pobūvy
je, kaip vestuvėse ar sukaktu
vėse.

Komisijos su gaspadinėmis 
susirinkime, praėjusio antra
dienio vakarą, nutarta paga
minti gorų dešrų su kopūstais 
ir kitokių namie gamintų val
gių. Kas ne mėsos' valgytojas, 
gaus gerų “salads.” Gėrimų 
taipgi bus visokių, kokių tik 
kas pageidaus, karštų ir šaltų.

Komisija kviečia visus at
vykti tiesiai iš miesto ar iš 
darbo, be rūpesties apie val
gius. Piknike gausite visko.

Pikniko pradžia 1 vaL po

pietų. Muzika šokiams nuo 6 
ir iki vėlumos. Groš Jurgio 
Kazakeyičiaus orkestrą. Įžan
ga 50c.

Rengia LLD ir LDS pirmo
sios kuopos, taipgi Moterų 
Apšvietos ir Liet. Laisvės Ra
dio Klubai.
Pikniko Adresas ir Kelrodis

Piknikas įvyks rugpjūčio 
(Aug.) 23-čios popietį ir va
karą (subatoje), National 
Hall & Park, 65-13 39th Avė., 
Woodside, L. I.

IND. (Jamaica) traukiniu 
iki 63th St. stoties.

IRT ir BMT (Flushing) 
traukiniais iki 69th St. stoties.

Automobiliais Queens Bou
levard u iki 69th St.

Newyorkieciai Reikalauja 
100 Tūkstančių Naujų Butų

Keturi tūkstančiai numaty
tų statyti New Yorko Mieste 
save išsilaikančių be miestavos 
paramos nąmų, vidutinėmis ir 
brangesnėmis rendomis. yra 
geras dalykas, sako miesto 
Emergency Committee on 
Rent and Housing. Bet, kur 
pasidės tie šimtai tūkstančių 
šeimų, kurie visai negaus na
mų ? —'klausia jis.

Komitetas skelbia kampani
ją surinkti po visą miestą šim
tą tūkstančių parašų. Tai bū
tų po parašą už kiekvieną rei
kalingą butą. Parašus Įteiks 
miesto majorui O’Dwyer. Rin
kimą parašų pradės ne už il
go.

Kampanijai įkvėpimas ga
vosi praėjusią savaitę, po to, 
kai majoras* paskelbė, jog jo 
Board of Estimate “numato
ma užgirsiant” keturis miesto 
paramos nereikalingus gyve
namų namų projektus, kuriuo
se bus 3,790 'apartmentą su

$15 dolerių rend a už kambarį 
per mėnesį.

Tasai nepaprastasis komite
tas, nuo pat įąisteigimo. veda 
kampaniją už statybą projek
tų su šimtu tūkstančiu butų, 
kuriuose nereikėtų mokėti virš 
$12.50 už kambarį per mene-' 
sį. Komitetas apvok avo.. kad 
po $15 mokamieji už kambarį 
būtų nebeprieinami didžiumai 
tų, kurie dabar gyvena<-be sa-, 
vo buto.

Didžiumą iš 265,000 šeimų, 
dabar mieste gyvenančių pri
siglaudus prie kitų, yra vete
ranai, daug jaunų žmonių su 
mažais vaikais. Jiems už vis 
sunkiau gyventi be nuosavo 
buto ir taip pat būtų sunkti iš
laikyti butą su permokamomis 
rendomis.

Amerikos Veteranų Komite
tas šiltai ir veikliai remia 
Emergency Komiteto reikala
vimą šimto tūkstančių viduti
nėmis, rendomis butų.

Radio Piknikas Puikiai
f

Pavyko
Kaip buvo tikėtasi, taip ir 

įvyko — turėjome labai pui
kų, įvairų ir skaitlingą Lietu
vių Laisvės Radio Klubo ir 
ALDLD 2-ros Apskrities pik
niką 17 d. rugpjūčio, Linden, 
N. J. Vandenio dievas Neptū
nas iš tikrųjų užsimanė kenk
ti šių rengėjų piknikams. Tik 
du beturėjome šią vasarą ir 
abu Neptūnas užsimanė pri
girdyti. Tačiau tas jam nepa
vyko ir labai nepavyko — abu 
piknikai buvo geri iš visų at
žvilgių, skaitlingi publika ir 
pelningi medžiaginiai.

Piknikams yra dikčiai sun
ku suorganizuoti bile menines 
spėkas programai, iš priežas
ties, kad tokiose vietose žmo
nės ne labai ramūs, periškadi- 
ja programos dalyviams. Ta
čiau mes turime tokių puikių 
dailės spėkų ir taip mūsų ap
švietos organizacijas remian
čių, kad ir minėtų keblumų 
nepaiso ir mus mėgina parem
ti.

Dailės programa išėjo be 
galo gražiai. Maloniais balse
liais Almos Kasmočiūtės ir 
Violetės Čypaitės klausytojai 
neatsigėrėjo. O Brooklyno Ai
do Choro Vyrų Kvartetas (šį 
kartą buvo tik trys), taip su
žavėjo klausytojus, kad dai
nininkus atmins labai, labai 
ilgai. Kvartetas susidėjo iš 
Petro Grabausko, Alex Velič
kos ir Tony Naviko, jiems pia
nu akompanuojant Geo. Kaza
kevičiui.

Sam Levene vaidina nekal
tos anti-semitizmo aukos rolę 
drąsioje filmoje “Crossfire,” 
rodomoje Rivoli Teatre, Broad
way ir 49th St., New Yorke.

Atostogauja Chicagoje
Vincas /"Rudaitis, Laisvės 

raidžių rinkėjas, dali savo ato
stogų praleido atlankydamas 
savo senus draugus chicagie- 
čius — vilniečius ir Aistis. O 
likusią dalį žadėjo praleisti 
pas draugus farmerius, M. Ba
cevičių, La Porte, Indiana. Gal 
dar bus pasiekęs ir garsųjį In
dianos smiltyną — Sand Du
nes — ten pasišvitinti saule.

Rudaitis grįš į Brooklyną ir 
į darbą Laisvėje ateinančią 
savaitę.

REIKALAVIMAI
Reikalingas counterman dirbti va

karais Lorimer restaurante. Pato
gios valandos ir' gera alga. Kreipki
tės tuojaus 417 Lorimer .St., Brook
lyn, N. Y. (194-6)

Notice is hereby
Armettn, 1638 West 8th
New York, . lias r
“Armetta” with th
New York, to be used on food products,

given that Salvatore 
Street, Brooklyn, 

gistcred his trade-mark 
Secretary of State of

PIKNIKAS
Rengia

BENDRAI WILLIAMSBURGHO ORGANIZACIJOS:
Lietuviu Literatūros Draugijos ir Lietuviu Darbininkų Su
sivienijimo Pirmosios Kuopos, ALDLD Moterų Apšvietos 

Klubas ir Lietuviu Laisvės Radijo Klubas

ŠEŠTADIENI

RUGPJŪČIO 23 AUGUST, 1947
National Hall and Park

65-13 — 39th Avenue, Woodside, L. I., N. Y. K
PRADŽIA 1 VALANDĄ DIENĄ

ĮŽANGA 50 CENTŲ (ĮSKAITANT TAKSUS)

J. Kazakevičiaus Orkestrą Gros Šokiams
TURĖSIME VALGIŲ IR GĖRIMŲ

Nekurie jau esame buvę šiame National Parke ir žinome, 
kad čekoslovakai užlaiko puikią vietą. Bus linksma pra
leisti dieną tyrame ore. Jūsų atsilankymas piknike bus 
parama aukščiau minėtom organizacijom. Tad nepamirš
kite, dalyvauti ir paraginkite savo pažįstamus ir kaimynus.

Užkviečia RENGĖJAI.

KELRODIS: , Automobiliais važiuokite Queens Boulevard’u ir 
pasukite į 69th St. ^.Independent Line važiuojant, išlipkite ant 65th 
St. stoties; BMT ir IRT, važiuojant išlipkite ant 69th St. stoties.

DANTŲ GYDYTOJAS

DrJ A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868
< 221 South 4th Street

9—12 ryte 
1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais Uždaryta
\

TONY’S
UP-TO-I?>ATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 {INION AVENUE .
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Brooldynas Turės. ■» 
Veteranams Ligoninę

250 Ieškotojų Subėgo 
Gauti 1 Apartmentą

Iki šiol brooklyniečiai, kurių 
saviškiai ar draugai veteranai 
susirgdavo ir norėdavo būti 
veteranų ligoninėje, norėdami 
juos aplankyti, turėdavo važi
nėti į Bronx ar į Staten island. 
Brooklyne visai nebuvo vete
ranams ligoninės.

Dabar iš Washingtono pra
nešama, kad armijos inžinie
riai jau išdavė $14,700,000 
kontraktą New Yorko kompa
nijai, sutikusiai Fort Hamil
ton Brpoklyne, pastatyti vete
ranams ligoninę, su 1,000 lo-

SUGRĮŽO ŠILUMA IR SUTRA
Ne ilgai džiaugėmės . vėsu

ma ir saųseniu oru. Antradie
nį šiluma vėl pašoko iki 87 
laipsnių ir sutra iki 88 nuošim
čių. Trečiadienį prieš piet, pa
vėsyje, šilumos jau buvo 85 
laipsniai.

Jerry Bleeker, savininkas 8 
šeimų apartmęntinio namuko, 
322 E. 16th St., New'Yorke, 
paskelbė spaudoje išrenduo- 
jąs vieną mažą apartmentą. 
Skelbimas tilpo pirmadienį. 
Pirm vakaro jis gavęs 250 vi
sokių atsiliepimų — asmeniš
kai ateinantiems nespėjo ati
darinėti duris, taipgi visą die
ną buvo užimtas atsakinėjimu 
telefono. Laiškai dar nespėjo 
ateiti tą pačią dieną.

Kadangi visi prašytojai bu
to buvę jam nepažįstami, jjs 
sekamą dieną paskelbė lote
riją, iš kepurės ištraukdino 
būsimą buto savininką. Patai
kęs pavjenį veteraną ir išga- 
lintį mokėti po $65 per mėne
sį už dviejų kambarių su mau
dyne butą. Ne bile kas būtų 
galėjęs butą paimti dėl aukš
tos rendos. ,

Visų gerbiamas dr. J. J. 
Kaškiaučius pasakė trumpą 
prakalbėlę, patardamas remti 
Lietuvių Laisvės Radio Klubo 
programą. O būdamas geroje 
nuotaikoje, žmogus' gali ir 
sveikatą geriausiai užlaikyti.

Trumpą ir labai tinkamą 
šiame laikotarpyj prakalbėlę 
pasakė ALDLD prezidentas 
Antanas Bimba. Jeigu būtų 
buvę daugiau laiko, klausyto
jai jo nebūtų paleidę su taip 
trumpa kalba.

Džiaugtis reikia, kada orga
nizacija turi gerų rėmėjų. Pik
niko rengėjai širdingai dėko
ja drg. Sėkavičienei, bayon- 
nietei, kuri paaukavo pikni
kui stebėtinai didelį sūrį, atne
šusį pikniko rengėjams labai 
daug naudos.

Tokiuose dideliuose pikni
kuose yra ir fizinių darbų. 
Juos turi kas nors atlikti. Jei
gu už tokį darbą reikėtų ren
gėjams mokėti, tai piknikai 
neneštų jokios materialės nau
dos. šiame mūsų piknike daug 
ir nuoširdžiai dirbo šie drau
gai: A. Vertelienė, O. Depsie- 
nė, E. Paškauskienė, N. Kano
pa (Brooklyno Moterų Apšvie
tos Klubo narės, išskyrus drg. 
Vertelienę), A. Skairus, A. 
Matulis, Geo. Wareson, drg. 
šiaulys, G. Kardauskas, A. 
Vertelis, P: Janiūnas' Povilas 
Musalionis, I. Levanienė ir V. 
Biunkienė.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINĖ, VYNAS
IR ALUS

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, Y.

< Tel. ST. 2-8342

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

xBROOKLYN •

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALUS dėl Balių, Kęncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

steičlua su' naujausiai* {taisymai*.
KETURTŲ BOLIŲ ALLEYS 

/
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

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

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

Kiekvieną šeštadieni 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.

Roosevelt story
The Mest Important Picture of the Century!

Svarbiausias Judis per šimtmeti! r.

matyti ‘Roose- 
du kartu. Jfisų 
užplūsta pirmą

J OS turite 
velto Istoriją’ 
akj's ašaromis 
sykį.”

WALTER WINCHELL

New Yorko Miesto Kolegija 
skelbia turinti savo kursuose 
vietos dar penkiems šimtams 
veteranų ar kitų norinčių, mo
kytis.

Pikniko rengėjai yra labai, 
labai dėkingi piknike dirbu
siems draugams.

A. Gilmanas.

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

Tel. SOuth 8-5569

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai 

Parduodanti Labai Nužemintom KaVnom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

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

Taipgi Links ir Pendants

PRADŽIA BRANDT’S Vėsus

RYTOJ - GLOBE
8:30 A. M. Broadway ir 46th St.

Speciale Iškilminga Premjera šį Vakarą. 8:30. 
Bilietai dabar ofise prie durų.

International 
Pritt Winntr 

1947 
WORLD FILM 

ttSIlVAL t

Joseph. GArszva
l ‘ X

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVprgreen 8-9770

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vvnai ir Alus
RHEINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

DIDELIS SANDELIS IŠPARDAVIMUI 
’ STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
, . nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
. * Jeweler

, 701 Grand St, arti Graham Ave., Brooklyn




