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Ūkinė | 400,000,000 bušejių kviečių, 
Y-iofa. we kptnris knrtiiR dmi-

komercinė spauda ir

PASITRAUKĖ TURKU

gen.

ir

Uždrausta

/■-i i r estivaiio, jvyKsiancio lapKr.
(menesio pabaigoje Brooklyne. ORAS. — Būsią lietaus.
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Stalinas praeitą menesį 
lankėsi Sochi, Kaukaze.

Paryžius.
vartot gazolinas Važinėji
mui tik dėl smagumo. 4

Brooklyn© lietuviai susilau
kė naujo menininko ir veikė
jo. kuriuo yra Rudolfas Bara- 
nikas, šiomis dienomis atvy
kęs iš Chicagos.

rus, bet nuo rugsėjo 1 d. 
jau Amerika apsiėmė juos 
šerti.

vėl 
bet 
pa- 
nu-

mai- 
užda-

Baranikas — Vilnies redak
cijos narys ir eks-karys. Per 
dvejus metus jis lankys vieną 
dailės mokyklą New Yorko 
mieste studijuodamas tapybą.

Netenka nei sakyti, kad šis 
jaunas dailininkas ir žurnalis
tas* padės, jei ne kam kitam, 
•tai mūsų menininkams. ’

Pats didžiausias menininkų 
darbas —- ruošimasis prie Ry
tinių Valstijų Lietuvių Meno 
Festivalio, Įvyksiančio lapkr.

Vakarų Europai” rt>ūtų 
nauji bilijonai dole- 
kol dar ne pervėlu, 
turčių klasės viešpa-

London. — Anglų 
nierių streikas laiko 
ręs 48 angliakasyklas.

vyriausybes, kurios 
tautai, o ne parazitų

rui prieš Indoneziją, 
jančią dėl savo laisvės 
priklausomybės.

Jei Francija būtų

Jeigu Hollandija būtų tokia 
biedna, kaip, skelbiama, 'tai 
ji neleistų milijonų dolerių ka- 

kovo- 
ir ne-

arba: “Tik 
išgelbės Va-

Ir veik prie kiekvienos tų 
antraščių prikergiama daug 
maž tokis pridėčkas: “Ame
rika privalo padėti Vakarų 
Europai ...” 
Marshallo planas 
karų Europą . .

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.
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Argi Vakarų Europa 
Pražūtų ?

Kodėl Tas Triukšmas?
Bijosi Liaudies.
Rudolfas Baranikas

Brooklyne.
Rašo R. MIZARA

“Vakarų Europa ant prara
jos slenksčio ...”

“Vakarų Europa gyvena di
džiulio pavojaus dienas . . . ”

Tokios ir panašios komerci
nės spaudos puslapius margi
na antraštės.

Paskaitęs jas, ne vienas ga
li pamanyti, būk iš tikrųjų Va
karų Europai grūmoja maras, 
ar kita kokia gamtos katastro-

Del viso to tenka pasakyti 
ii kas: komercinė spauda 

ir Washington© valdininkai 
dėl Vakarų Europos triukš
mauja ne dėl to, kad jai grū
motų pražuvimo pavojus, bet 
dėl to, kad, jei doleris neateis 
talkon, tai ten gali Įvykti so
cialiniai perversmai,—ten ga
li būti užduotas smūgis stam
biajam kapitalui.

Liaudis gali pasipurtyti ir 
pastatyti visoje kraštų eilėje 
tokias 
tarnautų 
saujelei.

Mūsų 
Washington© valdininkai bijo
si, kad Vakarų Europoje ne
įvyktų tai, kas Įvyko Čecho- 
slovakijoje, Lenkijoje, Jugo
slavijoje, kur apie 70-80 nuo
šimčių visos pramonės yra su- 
nacionalizuota, kur dvarai iš
dalinti mažažemiams ir beže- I 
miams valstiečiams; kur ku
riamas naujas gyvenimas!

Tam yra sugalvotas Mar
shallo planas; dėl to šiandien 
skandalinama, kad juo grei
čiau 
paskirta 
rių, — 
išgelbėti 
tavimą!

tokia 
biedna, tai ji neeikvotų mili
jonų dolerių karui prieš Indo- 
Chiniją, kovojančią dėl savo 
laisvės ir nepriklausomybės.

Jei Anglija būtų tokia bied
na, kaip ji skelbiasi, tai ne
leistų milijonų dolerių savo 
kariuomenės palaikymui Pa
lestinoje, Egypte ir kituose 
kraštuose.

Beje, jei Hollandiją, Fran- 
cij’ą ir Angliją valdytų pati 
liaudis, tai suminėtieji kraštai 
būtų buvę seniai išlaisvinti!

Tai va, kur glūdi paslaptis 
to viso triukšmo, keliamo mū
sų krašto spaudoje dėl “pavo
jaus Vakarų Europai.” .

Jeį Amerika neteiktų Va
karų Europai dolerių, tai, vei- 

’kiausiįi, neužilgo visoje eilė
je kraštų Įsikurtų liaudiškos 
vyriausybės. ,

Tie kraštai galėtų apsieiti 
ir be amerikietiškų dolerių, 
panašiai, kaip be jų šiandien 
apsieina Lenkija, Jugoslavija, 
čechoslovakija, Albanija ir 
kitos šalys. •
t Joms Amerika dolerių ne
duoda, bet jų liaudis, jų žmo
nėm ir be amerikietiškų dole
rių gyvena ir ryžtasi savo ūkį 
pastatyti aukštesniame laips
nyje. negu jis buvo'prieš karą. 
O tai reikš užtikrinimą švie
sesnio, laimingesnio tų kraštų 
žmonėms gyvenimo.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 

Kopija 5c

WASHINGTONAS ŠERIA 
GRAIKU MONARCHISTŲ 
ARMIJA IR ŽANDARUS

Partizanai Netiki Naujosios Graiku Valdžios Prižadams 
Sušvelnini Persekiojimus: Tie Prižadai—“Slastai”

Athenai. — Jungtin. Val
stijos dabar maitina visą 
Graikijos monarchistų ar
miją ir karinę žandarmeri
ją — Ii96 tūkstančius gink
luotų vyrų, kaip pranešė 
Dwight Griswold. Jis yra 
direktorius Trumano kari
nės pagalbos monarchis- 
tam “prieš komunizmą”, 
pirmoj vietoj prieš graikų 
demokratinius partizanus.

Pirmiau Anglija šėrė mo
narchistų armiją ir žanda- 
________ _________t__________

LAIVUI SUSPROGUS, ŽUVO 
BENT 21 ASMUO

Pittsburgh. — Susprogo 
senas ekskursinis laivas- Is
land Queen, ir tapo užmuš
ta bei sudegė bent 21 laivo 
Įgulos narys. Dar nėra ži
nios apie 15 kitų. Medžiagi
niai nuostoliai siekią $1,- 
000,000.

Indijoj Išžudyta Dar 
Iki 10,000 Mahometonu

New Delhi, Indija. —In- 
dusai - sikhai čia per tris 
dienas išskerdė 1,000 iki 
10,000 Indijos mahometonų, 
kuriu lavonai dar nesurink
ti. Jie keršijo už tai, kad 
mahometonai žudė indusus 
vakariniame' Punjabe, kuris 
priklauso mahometoniškai 
valstybei Pakistanui. Indu- 
sų premjeras Nehru parei
škė, kad bus vartojama ar
mija ir kariniai įstatymai 
skerdynėm slopinti.

-- r-------  

Amerikonai Išteisino Nacį 
Mussolinio Paliuosuotoją

Frankfurt, Vokietija. ;— 
Amerikonų teismas išteisi
no buvusį nacių pulkininką 
Otto Skorzeny, kuris 1943 
m. išplėšė Mussolinį iš ita
lu demokratų rankų. Ame
rikonai kaltino Skorzeny Tiž 
tai, kad jis perrengęs savo 
kareivius į* jankių unifor
mas ir taip ’ siuntęs juos į 
mūšius prieš amerikonus; 
be to, jis įsakęs nužudyt 

'jankių komandierių 
Eisenhowerį.

Graikijos Valdžia Ketina 
Būti Neva Geresnė

Athenai. — Graikijos ka
ro ministras gen. Stratds 
paskelbė, kad būsiąs sulai
kytas sušaudymas nus- 
mėrktų partizanų ir kitų 
demokratiniu žmonių. Sau
gumo ministras Kostas 
Rentis neva uždraudė žan
darams “isteriškai perse
kioti laisvesnius demokra
tus ir neginkluotus, ramius 
komunistus.”

■Premjeras Sofulis, vadi
namas liberalas, pranešė, 
kad jis prašys Jungtines 
Tautas atsiųsti komisiją tė- 
myti, kaip valdžia “suteiks 
amnestiją” (bausmių atlei
dimą) tokiem partizanam, 
kurie kuo greičiausiai pasi
duos.

Partizanu vadai įspėjo, 
kad tie Sofulio-monarchis- 
tu prižadai yra kilpos ir 
slastai. Partizanų radijas 
sakė: Jeigu kas pasiduos, 
tai sutiks mirtį, kalėjimą ir 
kankynes.

Kongresai! Išrinktas 
Įafto įstatymo 

Rėmėjas
Allentown, Pa. — Repub- 

likonas Franklin H. Lich- 
tenwalter tapo išrinktas į 
Jungtinių Valstijų kongre
są vieton mirusio kongres- 
mano Gerlacho. Lichten- 
walter laimėjo rinkimus 
prieš demokratų kandidatą 
P. H. Storchą tokia dau
guma balsų, kaip 3 prieš 2. 
Lichtenwalteris r i nkimų 
kampani j o j gyrė ‘ pr ieš-dar- 
bininkišką Tafto-Hartley^o 
įstatymą, o demokratų kan- 
didaįąs Storchas žadėjo ko
voti, kad tas įstatymas bū
tų panaikintas.

JUNGTINIŲ TAUTŲ KOMISIJA PARODO SAUVALISK/, 
KARINĮ ANGLIJOS VIEŠPATAVIMA PALESTINOJE

'Lake Success, N. Y. — 
Specialė Jungtinių Tautų 
Komisija, tyririėjusi Pales
tinos įvykius, paskelbė savo 
raportą, kuriame kaltina 
anglus už sauVališką karinį 
'šeimininkavimą tame kraš
te ir už pasižadėjimų lau
žymą. Komisijos raportas, 
tarp kitko, sako:

100,000 anglų armijos 
vykdo^savo valią Palestino
je. Anglai 1 apstajtė kulko
svaidžiais ir fortukais gat
ves in įvairias vietas Jeru
zalėje ir kituose miestuose 
bei srityse. Jie aptvėrė 
spygliuotų vielų tvoromis 
daugelį vadinamų apsigy
nimo punktų.

LITHUANIAN DAILY

VIS DAUGIAU 'IŠVEŽAMA.
MAISTO Į UŽSIENIUS

Washington. — 
prezidento Trumano pata
riamoji komisija pranešė 
pusmetiniame savo raporte/ 
kiek padidėjo maisto išga
benimai iš Jungtinių Vals
tijų į užsienius, būtent:

1946 metais išgabenta® 
trigubai daugiau kviečių, 5 
kartus daugiau mėsos, 15 
sykių daugiau pieninių val
gių ir 130 sykių , daugiau 
kiaušinių, negu 1939 m. O 
šiemet užsieniam skiriama

Chiang Kai-shek Pripažįsta 
Savo Partijos. Supuvimą

Nanking. — Chinijos val
dovas Chiang Kai-shekas 
pripažino, jog Kuomintan- 
go — tautininkų partijos 
vadovvbė “doriniai ištižus, 
apsileidus, sutingus ir kad 
daugelis jos vadu yra sava
naudžiai” (sukčiai). Bet 
Kuomintangas yra paties 
Chiang Kai-sheko valdinė 
partija.

Chiang Kai-shekas, taip 
kalbėdamas savo partijos, 
komitetui, tačiau, nieko ne
sakė apie didžiausius suk
čius — savo pačios brolius- 
ministrus, bankininkus ir. 
kitus gimines. z (O jie, be

Istanbul, Turkija. —Pa
sitraukė turkų premjeras 
Recep Peker. Prezidentas 
Ismet Inonu tuojau pasky
rė jo vieton užsieninį mini
strą Hasaną Saką. Peker, 
kraštutinis reakcininkas, 
buvo spaudoj kritikuoja
mas už tai, kad jis paskuti
niu laiku pavarė keturis 
ministrus, o priėmė savo . 
pladko politikierius. — Bet 
amerikonų spauda tuos po
litikierius vadino “pažan
gesniais.”

ANGLIJA PLANUOJA 60 
NUOš. DAUGIAU PAR
DUOT UŽSIENIAM

London/ — Anglų minis
trų kabinetas užgyrė planą, 
kuris siūlo per pietus pa
kelt Anglijos dirbinių išve
žimus užsienin 60 nuošim
čių. #

Šarvuoti kariniai anglų 
automobiliai su nustatytais 
ginklais nuolat dundak Pa
lestinos miestų; gatvėmis, 
kaip “tvarkos sargai.” Jie 
griežtai varžo žmonėm lai
svę vaikščioti ir važinėti.

Anglai dažnai įveda karo 
stovį ir uždraudžia gyven
tojams, ypač žydams, išeiti 
iš namų, apart tam tikrų 
paskirtų .valandų.

Karinė anglų vyriausybė 
pasisavino “teisę” be war
ranto suimt ir arešte laikyt 
žmones, be jokių (rodymų 
prieš juos ir tol, kol anglam 
patinka. Taip anglai, suėmė 
ir išgabeno į savo .koloniją 
Kehyą, Afrikoje, 808 žydus, 

tai yra, keturis kartus dau
giau, negu 1939 m.

Kaip pernai, taip šiemet 
Trumano valdžia urminiai 
siunčia maistą savo drau
gams vakarinėje Europoje, 
Viduriniųse Rytuse ir Azi
joje. Bet užgintas maisto 
produktų gabenimas Jugo
slavijai, Lenkijai-ir kitiems 
kraštams, p a 1 aikantįems 
draugiškus ryšius su Sovie
tų Sąjunga. . - 

kitko, grobia ir amerikines 
paskolas, kaip žinoma iš pir
mesnių pranešimu.)

Chiang Kai-shękas papei
kė savo partijos vadus dėl 
Amerikos akių ir ragino 
juos pasitaisyti, kaip rašo 
United Press. Kadangi ir 
prez. Trumano pasiuntinys 
gen. Wedemever kaltino 
Chinijos valdžią už supuvi
mą ir suktybes, tai Chian- 
gas nuduoda, kad jis norįs 
įvesti teisingumą valdan
čiojo j partijoj.

(Taip lošti jam reikia, be
laukiant naujos “paskolos” 
iš Amerikos.) '

SPARČIAI BRANGSTA 
MAISTO PRODUKTAI
Washington.— Visi svar

bieji maisto produktai išti
soje šalyje eina dar bran- 
gyn. Lemiama, kad netru
kus reikėsią net sandėliuo
se mokėti po dolerį už sva
rą sviesto, už tuziną kiauši
nių ir už svarą antros rū
šies mėsos. ■

Darbo Federacijos valdy
ba nesutinka reikalaut 
įvest kainų kontrolę, 
sako, turės būti algos 
keltos, jei kainos nebus 
muštųs.

KARD. SPELLMAN — 
VATIKANO MINISTRAS?

Roma.— Pranešama, kad 
popiežius paskirs New Yor
ko kardinolą Spellmaną po
piežiaus vAlstybelės Vatika
no sekretorium (užsieniniu 
ministru).

kurie ir dabar ten laikomi 
kaipo belaisviai; bet anglai 
tik keturis kitataučius (su-, 
prantama, arabus) ten iš
trėmė.

Anglai suvarė į koncent
racijos stovyklas ' Cyprus 
saloje 15,864 žydus už tai, 
kad jie, girdi, “neteisėtai” 
keliavę Palestinon apsigy
venti.
Anglija Apgavingai Išga

vus ^Palestinos Mandatą
Anglija savo Balfouro 

pareiškime’ 1917 metais ty
čia taip neaiškiai pažadėjo 
Palestiną, kaip “tautinius 
žydam, namus.”

Su tokiu Anglijos priža-

AMERIKA MOKĖSIANTI 
ANGLŲ UŽIMTO RUOŽTO 
LĖŠAS VOKIETIJOJE

' I

Menama, Kad Jankių Armija Pavaduos Analus Ruhr Srity; 
Tatai Lėšuos Amerikai Bar Šimtus Milionu Dolerių

Washington.— Anglija ir 
Jungt. Valstijos iki šiol pu
siau mokėjo išlaidas dėl 
maisto ir kitų reikalų vaka
rinėje Vokietijoje, užimtoje 
anglu ir amerikonų. Tokių 
išlaidų per metus ten buvo 
kokie $500,000,000.

Dabar Angli jatprašo, kad 
viena Amerika mokėtų vi
sas užėmimo lėšas; ir pra
nešama, jog tam pritaria 
Amerikos valstybės ir karo 
departmental.

Anglija ruošiasi atšaukti 
200,000 savo kariuomenės iš 
anglų užimto Ruhr ir viso 
šiaurvakarinio Vokietijos 
kampo. Tęigiama, kad 
Jungtinės Valstijos sutiks 
pasiųsti savo armiją į tą 
Vokietijos plotą vieton ang
lų.

Republikonas senatorius 
Styles Bridges šaukia susi
rinkimą savo vadovauja
mos senato lėšų komisijos 
rugs. 20 d. Ta komisija 
prie uždarų durų svarstys 
“opiuosius klausimus” • dėl 
Vokietijos, kaip sako sen. 
Bridges. Pranešama; jog 
valstybės ■'sekretorius Mar- 
shallas ir karo sekretorius 
Royall nurodinės senatorių 
komisijai, kodėl Jungtinės

Vengrij Socialistai 
Veikia Išvien su 

Komunistais
Budapest. — Vengrijos 

Socialistų Partijos suvažia
vimas nutarė ir toliau ben
dradarbiauti valdžioje su 
komunistais ir smulkiais 
žemės savininkais. Suvąžia- 
vimas nusprendė," kad kabi
nete pasiliktų premjero pa
vaduotojas Szakasits ir kiti 
socialistai ministrai. Taip 
susmuko neva socialistų su
kilimas prieš dalyvavimą 
valdžioje su komunistais.— 
Apie vadinamą “sukilimą” 
labai smarkiai ir plačiai 
bubnijo komerciniai laikra-, 
ščiai ir radijai.

du senoji Tautų Lyga 
pervedė Palestiną , anglų 
globai kaip mandatą.

Laužydami mandato są
lygas, anglai 1922 m. at
kirto nuo Palestinos plotą 
į rytus nuo Jordano upės ir 
pavadino jį arabišką Trans- 
jordano “valstybe.”

Paskui Anglija gamino į- 
sakymus , arabų naudai 
prieš žydus Palestinoje.

Anglija neleido Palesti
nos gyventojams įsisteigti 
savivaldybę. O Tautų Lyga 
buvo pavedus Palestiną an
glam globoti su ta sąlyga, 
kad anglai duos palestinie
čiam savivaldybę.

LAISVfi-LIBERTY
The Only Lithuanian1 Dally 

In the Eastern State*.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Valstijos turi prisiimti vi
sas vakarinės Vokietijos 
užėmimo lėšas. Nes Anglija 
ir taip kenčia sunkų finan
sinį krizį. Be kitko, Ameri
ka turėsianti duot gana pi
nigų pramonei kelti visoje 
vakarinėje Vokietijoje.

Trumano valdžia laiko’ 
vokiečių pramonės ugdymą 
pačiu Marshallo plano pa
matu atspirčiai “prieš so
vietizmą”, kaip sakė valsty
bės departmentas.

JUNGT. VALSTIJOS TURI 
143 MILIONUS GYVENTOJŲ

Washington. — Balan
džio mėnesį šiemet Jungt. 
Valstijos turėjo apie 143,- 
311,000 gyventojų, įskai
tant ir dar negrįžusius ka
reivius, kaip pranešė dabar 
valdinis Cenzo Biuras.

Anglai Prašo 7 Bilionų 
Iš Marshallo Fondo /

Paryžius. — Francija; 
Anglija. Italija ir trylika’ 
kitu vakarinės Europos ša- 
lių-šalelių apskaičiavo, kad 
per ketverius metus joms 
reikės viso $20,600,000,000 
paramos iš Amerikos, pagal 
Marshallo planą, nes tiek 
nuostolių būsią jų iždam. 
Anglija sakė, kad ji viena’ 
turėtų gauti trečdalį tos pa
ramos, tai yra, apie 7 bilio- 
nus dolerių.

Sovietai Smerkia Amerikos 
Kišimąsi Graikijon

Lake Success, N.Y. —So
vietų delegatas Al. Krasil
nikovas pareiškė, kad jeigu. 
Amerika nesikištų- į viduji
nius Graikijos reikalus, tai 
nereikėtų Jungtinėms Tau
toms gaišint laiko dėl “Bal
kanų Klausimo.” Jis tvirti
no, kad Amerikos kišimasis 
į Graikiją nudaro pavoju to 
krašto nepriklausomybei. 
Jis smerkė ir Argentinos 
advokatavimą Franko Ispa
nijai.

FRANCŪZ# SĄLYGOS 
DĖL KARO BAIGIMO 
PRIEŠ VIET NAMĄ

Par/žius.— Francija siū
lo Viet Namui taiką su to
kiomis sąlygomis, kad viet
namiečių respublika būtų 
Francijos imperijos rėmuo
se ir kad leistų francūzam 
palaikyt •• karinius savo į- 
rengimus Viet Name.

PERMAŽAI STOJA 
Į ARMIJĄ .

Washington. — Valdžia 
dejuoja, kad per mažai sa
vanorių įstoja į armiją. To
dėl kariuomenės skaičius 
nupuolė iki 965,000, o rėikią 
bent 1,070,000. ,)
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Santa ir Obermeier
Reakcinė beprotystė nepripažįsta jokių ribų. Tai 

puikiai įrodo tūlų valdžios įstaigų pasielgimas su dviem 
unijų vadais — John Santo, New Yorko miesto transpor- 
tacijos darbininkų veikėju, ir Michael J. Obermeier, 
Amerikos Darbo Federacijos viešbučių tarnautojų unijos 
vadu. Abudu jie suareštuoti ir smerkiami išdeportavimui 
iš Amerikos. Jų nusidėjimas — jų kairiosios, pažangios 
idėjos.

John Santo pusketvirtų metų tarnavo armijoje ir 
dalyvavo pereitam kare. Jis buvo geras ir tinkamas 
amerikietis aukoti savo sveikatą ir net gyvybę už Ame
riką ir demokratiją. Bet jis dabar Amerikai nepageidau
jamas, kadangi jis turi įtakos didžiulėje ir kovingoje 
darbo unijoje.

Michael Obermeier jau nebejaunas žmogus, jau 35 
metai gyvena Amerikoje, užaugino vaikus, vienas ku
rių tarnauja Jungtinių Valstijų laivyne^ kiti jau vedę ir 
turi vaikų. Karo metu Obermeier, valdžios prašomas, 
per radiją sakė vokiečių kalba prakalbas, kurios buvo 
oro bangomis perduotos į Vokietiją. 
Tose prakalbose Obermeier nuoširdžiai ir karštai 
ragino vokiečius sukilti prieš hitlerizmą ir baigti karą. 
Tada jis buvo naudingas, reikalingas ir labai gerbiamas 
amerikietis. Dabar staiga jis nebepageidaujamas, nes 
jis puikiai vadovauja didžiulei unijai. Jis jau ir “raudo
nas” ir dar kitoks, ir turi būti išdeportuotas iš Ameri
kos į Vokietiją! • '

Kas gi norima tuomi atsiekti? Noringa unijas pa- 
krikdyti. Kalbama, kad Teisingumo Departmentas ir 
FBI turi susidarę surašą daugiau unijų vadų, prieš ku
riuos būsią užvestos bylos. Tokių masinių ablavų, ko
kios buvo po Pirmojo Karo, dabar nebūsią. Medžios ir 
terorizuos unijų vadus, prie kurių tik bus galima lega- 
liškaį prisikabinti.

Tai neišmintinga ir klaidinga valdžios politika. Vieno
• kito unijos vado apkaltinimas raudonume ir riet išde- 

portavimas arba pasodinimas kalėjiman nebesulaikys 
Amerikos darbo unijų judėjimo progreso. Penkiolika mi-

' lijonų organizuotų darbininkų nebėgios į visus šonus, 
kaip pakrikusios avelės, tik, todėl, kad vienas kitas jų 
vadas bus suimtas ir terorizuojamas. Taipgi tie valdi
ninkai turėtų jau dabar puikiai žinoti, kad darbo unijos 
savo veikėjų neapleis ir neišsižadės. Bus kaip tik prie
šingai: persekiojamų ir terorizuojamų vadų prestižas ir 
įtaka dar aukščiau pakils unijų nariuose. Juk tie vadai 
nėra iš kitur atsiųsti ir uždėti ant darbo unijų. Jie ten 
yra giliai prigiję. Jie į vadus pakilo per darbą ir pasi
aukojimą darbininkų reikalams. Jau abiejų šių vadų uni
jos sudėjo pažadėjimus nesigailėti nei pinigų, nei pastan
gų jų apgynimui. Joms pagalbon ateis kitos unijos. Pa
matysime, kaip tikrai bus.

Keista ir tas, kad tūli valdininkai neskaito ir ne
simoko istorijos, užsimerkia ir nesiskaito su prityrimais 
kitų.^Juk puikiausi pavyzdį davė prieš metuskitus suo
kalbis jūrininkų unijos vadą Harry Bridges išdeįortuo- 
ti į Australiją. Keletą metų jis buvo gąsdinamas depor
tacija ir terorizuojamas. Viskas, kas tik raudoniausia, 
buvo jam primetama. Buvo manyta, kacl raudonojo bau
bo pabijos jūrininkai, ir arba bėgs iš unijos, arba išmes

• laukan Bridges iš vadovybės. Bet kas gi pasirodė prakti
koje? Praktikoje buvo tas, kad jūrininkai dar .kiečiau ir 
arčiau susiglaudė aplinkui tą kovingą savo vadą ir gynė 
jį visomis jėgomis. Pasekmės buvo tokios, kad Bridges 
tebėra savo unijos vadu, tebegyvena Amerikoje ir dar 
net tapo jos piliečiu.

Teismiškas arba valdiškas teroras prieš unijų vadus 
pepadės reakcijai pasiekti savo tikslą. Tai turėtų būti 
aišku kiekvienam ir visiems. Jei kam nepatinka tų vadų 
idėjos, tai reikia idėjiškai prieš juos ir kovoti — steng
tis juos sukirsti argumentais, įrodymais, kad jų vadovy
bė netikus, kad jų idėjos klaidingos ir taip toliau. Bet 
ant jų puolimas areštais ir deportacijomis kaip tik yra 
stipriausias įrodymas, kad jų priešai neturi prieš juos 
idėjinių argumentų.

Francūzija ir Anglis
Francūzijos vyriausybė džiaugiasi, kad jai pavyko 

anglies gamybą pakelti aukščiau, ne£u ji buvo prieš di
dįjį karą. Pirmaisiais šių metų trimis menesiais anglies 
gamyba perviršijus prieškarinę gamybą 16 nuoš. Tai, 

' žinoma, didelis' gamybos laimėjimas. Bet reikia žinoti, 
kad 1938 metais Francūzijos kasyklose dirbo tik 161,000 
mainierių, o šiandien jų yra net 220,000. Tai reiškia, (kad 
nepaisant abelnai anglies gamybos pakilimo, Francūzi
jos mainierys šiandien iškasa 16 nuoš. ariglies mažiau, 
negu iškasdavo prieš karą.

Be to, Francūzijos anglies pramonėje laukiama dar
bo jėgų krizės. Šiandien Francūzijos kasyklose dirba 
50,000 lenkų ir 35 tūkstančiai vokiečių karo belais
vių. Beveik visi tig lenkai ir karo belaisviai esą pasi
nio ję prie pirmos progos grįžti į namus. Ypatingai len
kai mainieriai vis mažiau4 ir mažiau betiki fašistų pra
vestai plačiai propagandai, kad naujoje Lenkijoje gyve
nimui nebeliko vietos. Jie pradeda klausyti antrosios pu
sės argumentų ir rimtai galvoja apie masinį grįžimą į 
savo tėvynę.

Kas Ką Rašo ir Sako Vilnius ; (Pasikalbėjimas su Vilniaus miesto vykdomojo komite 
to pirmininku drg. P. Karecku)

Rašo P. šumaitis
ANGLIJA TURINTI 
ŠOKTI PAGAL AME
RIKOS MUZIKĄ

Net Chicagos klerikalų 
Draugas prieina tos išva
dos, I kad Anglija nebegali 
savitai, n e p r i klausomai 
veikti bei elgtis.» Ji turi 
šokti pagal Amerikos mu
ziką. Draugas sako:

Jau dabar pradedama pa
stebėti, kiek yra rimtas kon
kurencijos pavojus iš vokie
čių pusės anglų ' prekėms. 
Anglų zonoje vokiečių auto
mobilių fabrikai pradėjo ga
minti 24 arklių jėgų vadina
mus “liaudies automobilius,” 
kuriuos kadaise Hitleris bu
vo pažadėjęs kiekvienam vo
kiečiui darbininkui, ir šis au
tomobilis užsieny parduoda

mas už 187 svarus, kitaip 
sakant, tik už ketvirtį to, 
kiek kainuoja tokios pat jė
gos Anglijoje pagamintas 
automobilis.

Kitos anglų firmos nusi
skundžia, kad Pietų Ameri
koj jie susiduria su rimta 
vokiečių konkurencija kitose 
industrijos srityse, kaip tai 
peilių gamyboje ir kitur. Vi
sa tai rodo, kad anglai nors 
ir nepritaria Vokietijos in
dustrijos atstatymui, bet ne
norėdami pyktis su Wash- 
ingtonu, pritaria. (D., rugs. 
5 d.)

Vadinas, Anglija tapo 
Amerikos Satelitu. Tai ką 
jau bekalbėti apie mažesnes 
vakarinės Europos šalis, 
kurios patenka Marshall 
Plano globon!
AMERIKAI TEKSIĄ TIK 
IŠTIŽĖLIAI IR PA
LIEGĖLIAI

Chicagos Draugas rašo:
Chicago Tribune korespon

dentas .JIal Foust rašo iš 
Frankfurto, Vokietijos, kad 
daugelis valstybių turi at- 
siuntusios speciales komisi
jas ir daro atranką geriau
sių, stipriausių ir joms rei
kalingiausių darbini nkų. 
Daugumo kraštų renkasi vy
rus ir moteris tarp 17 ir 40 
metų amžiaus (nevėdusiug ir. 
neištekėjusias), kad mažiau 
turėti transportacijos' sun
kumų ir kad lengviau juos 
apgyvendinti ir numatytiems 
darbams panaudoti. v

Anot p. Foust, p. Tru ma
nas turi planą atitinkamą 
skaičių tremtinių įleisti į 
Jungtines Valstybes, bet kol 
tas planas gaus eigą, kiti 
kraštai išrinks sveikiausius ir 
stipriausius elementus.

Ne tik šiuod, bet ir. kitais 
žvilgsniais Amerikos delsi
mas tremtinių (DP) proble
mą spręsti yra peiktinas ir 
nežmoniškas dalykas. Daug 

i nelaimingų tremtinių pateks 
į tokius kraštus, kur jiems 
netiks nei klimatas nei kitos 
gyvenimo sąlygos. (D., rūgs, 
6d.)

Tai reiškia kad jeigu ka
da nors pabėgėliams Ame
rikos durys ir atsidarytų, 
tai jai atitektų tiktai tie, 
kurie jokiam darbui nebe
tinkami. Sveikus, tvirtus, 
darbingus vyrus ir moteris 
išsirankios kitos valstybės.

Ir taip pabėgėliai, kurie 
nesugrįš Lietuvon, išsiblaš
kys ir dings.
PERŠA ALASKĄ

Amerikos Lietuvyje V. F. 
Jankauskas-sakosi ištarna
vęs valdžioje visus trisde
šimts metų ir todėl puikiai 
žinąs, kas galima ir reikia 
padaryti su lietuviais pabė
gėliai. Jis mano, kad Ame
rikon juos partraukti nėra 

/
Netekę gi* lenkų ir vokiečių, francūzai susidurs su 

pavojinga mainierių stoka. O Francūzijoje, kaip ir Ame
rikoje, jaunimas nenori eiti į kasyklas. Kad ir smar
kiausia valdžios propaganda mažai juos teveikia.

Francūzija beveik pusę anglies gabenasi iš užsienio, 
šiuo tarpu daugiausia iš Jungtinių Valstijų. Per pirmąjį 
šių metų pusmetį ji įsigabeno 7,300,000 tonų anglies. Pen
kis milijonus tonų gavo iš Amerikos, 1,400,000 tonų iš 
Vokietijos, kitą dalį iš Lenkijos, Belgijos ir kitur.

jokios vilties. Jankauskas 
sako: *

Daugel išlaidų mūsų vei
kėjai padarė be jokios žy
mios naudos bevažinėdami 
Europoje, Washingtonan, sū 
didelėmis vakarienėmis, in
formacijos biuru, ne kokios 
naudos knygos atspausdini
mu, Balf’o dideliam štabui, 
bus tas pats ir su Bajf’o mė
ginimu išpildyti Maine vals
tijos legislatūros sapnus 
gauti sau naudingus ateivius; 
Maine valstija' neturi jokios 
teisės atsigabenti nors yieną 
ateivį be kongreso daleidjmo. 
Taigi, argi nebūtų geriau 
mėginti gauti kongreso da- 
leidimą apgyvendint val
džios kaštais mūsų visus DP 
urmu Alaskoje? Išlaidos 
tam reikalui nebūtų didelės 
sulyginant su važinėjimu 
Europoje, ar su vakarienių 
kaštais Washingtone. Bet ir 
čia reiktų takto, reikalo su
pratimo' ir kantrybės. (“A. 
L.,” rugs. 6.)

/

Alaska yra baisiai šaltas 
ir tuščias kraštas. Pramo
nės ten kaip ir nėra, todėl 
pragyvenimą padaryti yra 
be galo sunku.

Keista ve kas: lietuviai 
fašistai bijo šalto Sibiro, 
kur jau yra pakilus milži
niška pramonė ir kur jau 
galima darbus gauti, bet 
perša dar šaltesnę, tuščią 
Alaską!

“KAIP APIE NEGRUS?..”
.Keista, bet Amerikos 

Darbo Federacijos vadai, 
kurių gera dalis yra nusis
tatę prieš negrus, mojasi 
pasauli mokyti apie “lygy
bę”.

Ne visiems jiems tačiau 
vyksta tai daryti. Štai 
George J. Richardson, ADF 
atstovąs Britanijos Darbo 
unijų kongrese, sakydamas 
kongreso nariams kalbą, 
pradėjo pulti Tarybų Są
jungą. Puolė jis ją reakci
ninkams įprastu įžulumu, 
bet kongreso delegatai jo 
kalbą tuojau nukirto ir Mr. 
Richardson turėjo nešdintis 
nuo estrados.

Beje, jis priminė Britani
jos darbininkams apie Ta
rybų Sąjungos “vergų dar
bą”, bet ten vietoje tuojau 
gavo atsakymą: “Kaip apie 
negrus?”

Tai buvo -neskani piliulė, 
kurios Mr. R/ichar.dsopas, 
matyt, negalėjo praryti.

Anglijoje r a u d onbau- 
biams nesiseka; -kada Uors 
ir Amerikoje jiems bus sun
kiau.

Redakcijos Atsakymai
K. J. Tashaliui, St. Pe

tersburg, Florida. —; Mes 
skaitome apie Floridą dis
kusijas baigtomis ir dėl to 
jūsų, rašinėlio tuo klausimu 
nedėsime Jaikraštin.

Joseph Valaičiui, River
side, Cal. — Draugo raši
nėliu pasinaudoti negalėsi
me. Mes visuomet darėme 
skirtumą tarp stambiųjų 
namų savininkų ir smulkių
jų, —*'tos nuomonės laiko
mės ir laikysimės. Darbi
ninko, turinčio savo namelį, 
įsigytą sunkiu darbu, nega
lima traktuoti lygiai taip, 
kaip traktuojame milijonie
rius, turinčius daugelį mil
žiniškų apartmenįnamių, 
panašiai, kaip negalima vie- 
npdąi traktuoti kapitalisto 
fabrikanto su asmeniu, tu
rinčiu mažytę dirbtuvėlę.

Vilnius—Tarybų Lietuvos sostine, administracinis ir kultūrinis respublikos centras. 
Nuotraukoje—bendras Vilniaus miesto vaizdas.

Karštomis. 1944 metų lie
pos '■ dienomis Tarybinė Ar
mija pradėjo lemiamus mū
šius dėl senosios Lietuvos 
sostinės Vilniaus išvadavi
mo. Tarybinės kariuomenės 
kelias ėjo pro tvirtoves ir 
milžinkapius, pastatytus 
prieš šimtus metų gintis 
nuo dažnų kryžiuočių už
puolimų bei įsiveržimų į 
Lietuvos žemes, Šimtme- 
čiais miestas buvo atplėštas 
nuo lietitvių tautos ir tik 
Tarybų Sąjunga, jos Tary
binė Armija grąžino Vilnių 
lietuvių tauta-visam laikui 
ir jis tapo Lietuvos sosti
ne. 1 ♦

1944 hietų liepos 13 dieną 
viršum Lietuvos sostinės 
buvo iškelta raudonoji, vė
liava/ Vilniaus gatvėmis 
plaukė pėstininkai, judėjo 
automašinos,. art ilerija, 
tankai. Jie plaukė į Vaka
rus, išlaisyinti dar okupuo
tą Lietuvos dalį. Su skaus
mu širdyje žiūrėjo kariai į 
okupantų šupaikintą ir su
degintą miestu. 'Ten, * kur 
kadaise stovėjo gražių pas
tatų kvartalai, beliko apde
gusios sienos ir kalnai su
trupėjusių plytų.

Nueito laiko praėjo treji 
metai. Vėl Vilniaus gatvės 
skęsta elektros šviesoje, 
kurią davė atstatytosios el
ektrinės pirmoji eilė, van
dentiekio tinkle atsirado 
^anduo, autobusai gabena 
darbo žmones iš vieno mie
sto galo į kitą. Miestas gy
vena, atsistato.

Vilniuje atstatyta ir at
remontuota apie 200,000 
kvadratinių metrų gyvena
mojo ploto; gatvėse ir aikš
tėse pasodinta tūkstančiai 
dekoratyvinių nlędelių. Su
tvarkyta geležinkelių sto
tis.

Mieste atstatyta 114 pra

Hitleriniai okupantai Vilniuje sugriovė ištisus gatvių rajonus. Nuotraukoje: hitle- 
I rininkų ištisai sugriautas Vokiečiu gatvės rajonas.

IŠDAVIKAS ĮKALINTAS 
4

Boston. — Pradėjo baus
mę Danbury, Conn., kalėji
me amerikonas Douglas 
Chandler, 58 met., nuteistas 

monės, gamybos ir koope-, 
racijos įmonių. Daugelis iš i 
jų ne tik pasiekė prieška
rinį gamybos lygį, bet ir 
žymiai jį viršijo.'

Atstatytuose fabrikuose 
ir gamyklose dirba daug 
demobilizuotų karių. Jie ro
do pasiaukojančio darbo 
pavyzdžius. “Tigro” kombi
nate buvusiųjų frontininkų 
vardai nenueina nuo garbės 
lentos. Chromo dirbėjas, 
penkių vyriausybinių pasi
žymėjimo ženklų, kavalie
rius, Varšuvos išvadavimo, 
Karaliaučiaus ir 
Berlyno š t u r m a v Lin o 
dalyvis Peri jas per šį pus
metį įvykdė dvi metines 
normas, buvęs frontininkas 
Geleris odą bekirpdamąs 
sutaupė daugiau kaip 7,000 
kyadratin. decimetrų spal
vuoto chromo.
Buvusiems frontininkams- 

aktyviems Vilniaus atstaty
mo dalyviams sudaromos 
kūrybiniam darbui reika
lingos sąlygos. Per trejus 
metus miesto butų valdyba 
patenkino daugiau kaip 3,- 
000 frontininkų prašymų 
butams gauti. Šimtai buvu
sių karių dabar mokosi u- 
niversitete, technikumuose 
ir specialiuose kursuose.

Šimtmečiais Vilnius cha
otiškai statėsi. Dabar mies
tas atsikuria nauju archi
tektūriniu planu. Pramonės 
įmonės iškeliamos įt miesto 

l pakraščius, o centre stato- 
j mos administracinės, kul
tūros, švietimo įstaigos, gy
venamieji namai.

Penkmečio planu numa
tyta žymi esamųjų fabrikų 
ir gamyklų rekonstrukcija, 
eilės naujų įmonių sudary
mas. Vilniuje bus pastaty
tas didelis šaldytuvas, nau
jas siuvimo fabrikas “Leli
ja”, statomas pirmas Lie

kalėti iki gyvos galvos, kaip Washington. — Maistas 
išdavikas. Karo metu įis . , . , .
skleidė nacių propagandą įnuo ^26 m. jau dvigubai- 
per Berlyno radiją. '> ' , pabrango.
>—  ......... ...... —j____________________________
2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) Ketv., Rugs.-11, 1947

tuvoje elektros motorų fab
rikas, numatyta pastatyti 
stiprią elekrinę.

Daug dėmesio kreipiama 
mokslo ir mokslinių tyrimų 
įstaigoms praplėsti. Dabar 
Vilniuje veikia Mokslo 
Akademija ir jos institutai. 
Seniausiame Vilniaus vals
tybiniame universitete mo
kosi du kart daugiau darbi
ninkų ir valstiečių vaikų, 
negu prieš tarybinės vai- • 

1 džios įvedimą. Mieste ati
daryti respublikiniai Mo
kytojų namai, muziejai, li
goninės, poliklinikos. Pir
mą kartą pradėjd veikti 
vaikų konsultacijos, kūdi- 

' kių lopšeliai ir darželiai, 
i operos ir bageto teatras, 
Į nauji darbininkų klubai.

Penkmečio pabaigoje Vil- 
' niuje išaugs eilė naujų pa
statu: mokslininku namai,

V 4* r

fizkultūros rūmai. Vilnie
čiai turės pionierių rūmus, 
gerai įrengtą viešąją bib
lioteką, naujus kultūros ir 
poilsio parkus.

Šiais,.metais Lietuvos so
stinei atstatyti ir gerai su
tvarkyti asignuota 28 mili
jonai rublių — 10 milijonų 
rublių daugiau, negu perei
tais metais.

Vilnių atstatant ir vys
tant dalyvauja visa šalis. 
Kasdien į Tarybų Lietuvos 
sostinę atgabenamos stak
lės, mašinos, prietaisai, in
strumentai iš Maskvos ir 
Leningrado, iš Uralo ir Uk
rainos...

Trečiąsias Vilniaus iš
vadavimo metines miesto 
darbo žmonės sutiko su 

i naujomis gamybinėmis per- 
i galėmis. Vilniaus pramonė 
i prieš terminą įvykdė pus
metinį planą, statytojai at
statė tūkstančius kvadrati
nių metrų gyvenamojo plo
to.

/
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ENGLISH SECTION
B'lieve Me

By FRANK STULGIS

LDS Golf Tourney Date is 
Changed to September 28th

Wallace Tells Detroit Audient 
That Third Party is Coming 
Unless Democr ats Go Liberal

This is About Writing and Editing

like to 
That’s 

have to

guy sit

for writing those

gotta have
And here

a 
is

“So Laisve English Section 
has a regular column. So 
what? Those guys 
write, let 'em write, 
their business. I don’t 
read it, dj) I ?”

“Did you see that
down and write two and a 
half typewritten pages in fif
teen minutes to a half hour? 
It’s easy as a pie. You gotta 
have a knack 
things.” .

Sure, you 
knack for it.
how you get that knack:

To write an article about 
world or domestic politics, you 
have to study them over a 
period of years and develop 
as sort of insight into what is 
going to happen, basing your
self on the material you have 
at hand. And if you will read 
a half dozen magazines, lis
ten to at least a half dozen 
commentators on the radio, 
etc., etc., and mingle with the 
people sufficiently to get an 
idea of what they are think
ing and what questions they 
want answered and then sit 
down to try to answer them, 
you are going to be able to 
write pretty good, column —i- 
and if you only count 
amount of time spent at 
typewriter
column out, you will 
it “in a hurry.” But 
one ever loo^s at all 
—sometimes several
experience and study — that 
goes into each and every col
umn.

which will be most appealing 
to the readers of his section 
(in his opinion, and if there 
are any readers) and feature 
that story in an attractive way. 
He must have correspondence 
from various groups in dif
ferent cities not only to fill 
up his paper, but to help these 
organizations bring their acti
vities before the public eye.. 
This in turn will help them to 
grow. Cooperation between 
the correspondents and the 
newspaper must be such that 
the correspondent should 
know when his article is ex
pected to come in — and. that 
it does come in when expected.

With good cooperation bet
ween the editor and the cor
respondent, the editor leaves 
a space reserved in his paper 
for an article from several 
correspondents, knowing that 
something will come in. He 
also has in reserve another 
story, say a movie revue or 

'something to use in case his 
correspondent lor some reason 
does not come tru’.

BRIDGEPORT, Conn. — 
Due to various complications 
that arose, the Eastern LDS 
Golf Tournament was moved 
ahead to September 28th last 
week. This will give one more 
week for preparations and 
will also afford the committee 
in charge a better arrange
ment for reception of the Golf
ers.

The First Eastern LDS Golf 
Tournament which will be 
held at the Fairchild-Wheeler 
Park Golf Course, 
Conn., is already 
much interest in 
tions of the East.

Bridgeport,

many sec-

the 
the 
thehammering

be doing 
then, no 
the time 
years of

Pictures, sometimes are used 
because they, are space fillers, 
sometimes 
.beautiful 
tract the 
illustrate 
trate our
times because 
value.

The Golf tournament, which 
will decide on the Eastern 
Lithuanian Golf Champion 
and afford every person par
ticipating a swell time, Will be 
the first of its type among 
Lithuanians. Already a group 
of entries from Newark, N. J., 
and New York City is anxious
ly awaiting the Ia®t Sunday of 
this month in .order to take 
part. Connecticut, which is 
expected to make up the bulk 
of the entries this year, is also 
hurriedly rounding up its golf
ers, filling entry blanks and 
sending in fees. Many Bridge-

because they are 
decorations that at- 
eye of the reader, to 
an article, to illus- 
activities, and some- 

of their news

Of course, there ^re differ
ent types of columns. >One 
week, you can write about for
eign politics, the next week 
you can write about domestic 
politics, the third week about 
your own Lithuanian Amer
ican organizations, the fourth 
about Lithuanian American 
politics, the fifth can be de
voted to a discussion of an 
organizational problem, the 
sixth, a newsy column, etc.

When you make yourself a 
schedule like this, you cannot 
always keep it because the 
presure of certain events will 
throw you off schedule But 
in order to have a broad var
iety of columns such as these 
mentioned, you have the pro
blem of keeping up-to-date 
with all developments 
where. You have to 
knowledge about all 
things that you write
and you have to have your 
facts straight, or your conclu
sions will be fantastic, as one 
writer recently stated.

- Of course, anyonp «can just 
keep handing out drivel that 
may in some way he^P the 
reader to understand certain 
things, but much reader-inter
est is lost unless the writer 
tries to accomplish something 
specific with each column.

The editor has to feed the 
typewritten sheets to the lino- 
typist each week — and if the 
linotypist doesn’t get his pro
per ration of typewritten 
sheets, the result is that the 
English Page will include a 
Lithuanian column.

It is a lot of work. Your 
present editor is doing it on a 
spare-time basis and your co
operation would be very val
uable. “Laisve” has one good 
and faithful correspondent — 
Mildred Stensler ,for quite a 
number of months now. We 
need more.

every- 
have 
these 
about

What is happening in our 
choruses? The value of publi
city is much greater than the 
time put in to write-up a sto
ry. We would like to have the 
following choruses discuss the 
matter of a regular corresp
ondent to Laisve English Sec
tion :

Brooklyn Aido Chorus
Sietyno Chorus,/ Newark
Waterbury Vilijos Chorus
Hartford Laisve Chorus
Worcester Aido Chorus ;
Montello Liuosybės Chorus, 

and others.
If you want to make this 

section serve your group, then 
you must exert a little, bit of 
effort to help make it serve 
you.

are semi-editorial in 
This puts additional 

upon the column wri- 
has to also consider

Very often the editor of the 
English Section is supposed to 
be the chief columnist, and his 

. columns 
nature, 
burdens 
ter. He
the topic in his column in re
lation to the various articles 
that appear in the Section, 
and he has to create what is 
commonly referred to as “a 
balance.” Those who pąrticip- 
ated in the tecent discussion 
on youth activities will readi
ly understand what we mean.

at

Now an editor’s column is 
not such and easy one either. 
Sometimes he has more mate
rial than will fit into the lim
ited space, sometimes he has 
less. He must choose the issue

Plan IMS Picnic 
in Massachusetts 
on September 21st

The • LMS 2nd District
Montello will have'a picnic. 
There will be drinks and food, 
and the program will be good. 
There will be fun galore, and 
friends that you met before. 
Sept. 21st is the day, get pre
pared, don’t delay. The place 
is the National Park. You can 
stay there until it’s dark. The 
date and, place, please don’t 
forget, you’ll have a time, you 
won’t regret. There’s nothing 
more that I can say; I’ll see 
you all, out there, that^day.

J. Kizys.

porters and other Connecticut 
LDSers are planning to parti
cipate in the dinner which will 
follow the tournament.

• There have been questions 
as to where the Fairchild- 
Wheeler Park Golf Course is. 
About half mile from Bridge
port, driving along Merritt 
Parkway, there is a road, 
Eastern Turnpike Road, you 
turn in to this road and go 
about a quarter mile toward 
Bridgeport and 
smack right down 
of the links;

you come 
to the front

being ar-

Street, in

The dinnoi- is 
ranged at the Lithuanian Hall, 
4 07 Lafayette 
Bridgeport, and will start at
6:30. There will be a sumptu
ous dinner »and refreshments. 
Everyone is guaranteed to en
joy not only the food, but 
everything else that will go 
with it.

Prizes to be awarded are a 
trophy for the gross score win
ner (without handicap), and 
a trophy to the winner ac
cording to th.e Peoria Handi
cap System. There will 
many other prizes as well, 
pending on the number of 
tries obtained.

be 
de- 
en-

‘Vyturėlis’ Ensemble Copcert 
To Be Held This Sunday

FLORENCE KAZAKEVICH

The “Vyturėlis” string en
semble, led by Ed Sidney, 
Lith American Navy veteran, 
will present its first concert 
at the Lithuanian American 
Citiens Club, 280 Union Ave., 
Brooklyn on Sunday After
noon, September 14th. The, 
group has a ladies’ Quintette, 
soloists, and a number of no
velty numbers. Florence Ka
zakevich is the accordion so
loist.

It will be an interesting con
cert. Dancing to music of 
George Kazakevich’s band 
will follow the concert pro
gram. Admission to Concert 
$1.00, to the dance: 50 cents.

Vyturėlis String Ensemble 
_ _______________/ ■

LMS • 2nd (Mass.) -1 listrict
News Notes .and Doings

Hello, folks — are you all 
preparing to go to the LMS 
2nd district picnic? It will be 
on Sept. 21, 1947, at Montello. 
So, get your friends together 
and come out our way. You 
won’t be sorry.

News from Worcester says 
that on Sept. 14, 1.947, they 
are having their picnic . at 
Olympia Park, and, of course, 
you all know how beautiful 
the place is. So, let’s make a 
date and go to Worcester.

Now that Summer vacations 
are over, our District Commit
tee should work a little more 
than they did ąll Summer — 
a little more action, hugh ?

We, at Boston, have the 
date set for Oct. 26, 1947, for 
the LMS 2nd District “Day of 
Culture.” We hope all chor
uses having songs and dis
plays, give us their best. The 
hall and time will be an
nounced in this Section later. 
Keep your eyes peeled.

Oh yes! Don’t forget that 
there is going to be a Festival 
in Brooklyn, the latter part of 
November. So, New England, 
prepare and go out there and 
do your best. Watch the 
“Laisve” for further news.

Let Me Sing 
Reporter.

Wisdom is knowing what to 
do next; skill is in knowing how 
to do it į virtue is in doing; it.

DETROIT, Mich. — Ad- i ihade by your uvion 
dressing the biggest and best 
Labor Day celebration ever 
held in Detroit Henry A. Wai- Don’t let the enemy get you 
lace, universally recognized j to fighting within your own 
heir of the Roosevelt leader- I unions. The employers have 
ship, called for the American 1 induced you to do that for 50 
people’s united opposition to years. Your leadership, strong 
government policy at home though it is 
and abroad. If the Democratic field, has 
party doesn’t liberalize itself, j adequate to the demands of 
“we z<shall build^a third par- these times, especially on the 
ty,” he said. _ political field.”

- i X
“We are for peace, civil į Truman Doctrine Under 

rights and economic security,” 
he told the-eagerly applauding 
listeners — 140,000 strong — 
in Cadillac Sq. “Reactionary 
capitalism is in control of our 
country. It is preparing for 
war. It is taking out of your j rine of supporting 
pockets every gain you have1 undemocratic

orts.
“Don’t let the enemy divide 

you between CIO and AFL.

on the economic 
not proved itself

Heavy Fire
Wallace — speaking amid 

repeated shouts of “You’re 
right, Henry’’’ frqm enthusi
astic followers — unsparingly 
denounced the Truman doct- 

the most 
governments

‘Fascism in .Action’ Now 
Available to the Public

Fascism in Action, much-de
bated booklet drawn up by 
the Library of Congress, has 
finally rolled off the presses 
at' the Government Printing 
Office and was recently made 
available to the public at 40 
cents a copy.

The 200-page booklet was 
written at the request of Rep. 
Wright Patman (l^-Texas) 
with the idea that it'would be 
printed as a House document, 
with free distribution of co
pies by congressmen. After a 
fight to sabotage the print
ing led by the reactionary 
Rep. Fred Busbey (R.-Ill.), 
the study was finally author
ized but with all copies on a 
cash basis.

Outlining the main features 
of fascist governments in Ger
many, Italy, Japan and Fran
co Spain, the - booklet has a 
chapter on labor under fasc
ism which is of particular in
terest to unionists. Patman 
says in his introduction:

“Organized labor must be 
alert to the dangers of fasc
ism. The. working class has 
more to fear from fascism than 
any other group. It is signifi
cant that one of the early 
acts of every fascist regime is

Cyd Charisse, a star currently 
playing in “Fiesta” and “Un
finished Dance” models a 
two-piece swimming suit that 
was obviously designed to 
swim in. Cyd is on her way to 
fame as the result of her 
roles in the al>ove two films 
as well as tlie batliing suit.

abroad” against their people.
He attacked the U. S. loan 

policy of “blackmailing the
1 hard-pressed English people 
until we lose their friendship.”

j He said the policy of rebuild-
i ing a strong Germany was 
losing us the confidence of the 
French. ,

“If another world war 
comes the U. S. will have no 
strong friends,” he predicted. 
“The reactionary governments 
we have supported will 
crumble before internal revo
lutions.

“We 
mense 
abundance, not to prepare for 
war. We should reduce infla
tion. We should cultivate the 
f r i e n d ship of all people 
Abroad. We should control 
prices where necessary. We 
should repeal the Taft-Hartley

should use our im- 
resources to produce

Thomas Roasts Sigler and . 
Congress .

CIO V. Pres. R. J. Thomas 
evoked’ loud response when he 

Republican Gov. 
as “little Caesar

He sailed into the

the abolition of all labor or
ganizations outside govern
ment control.” t

Other topics discussed in , described
the booklet include fascist con- Kim Sigler 
trol of religion, restriction of Sigler, 
civil liberties, the decline of Congress that had passed the 
living standards, the farmer I Taf-Hartley slave labor act. 
under fascism and thought j He and Coleman Young, 
control. Copies are available : director of organization of the 
from the Superintendent of, Wayne County CIO Council 
Documents,* Government Print- which sponsored the meeting, 
ing Office, Washington, D. C. ’ ripped into the Callahan “for- 
Send 40 cents in stamps or ! eign agent” act signed by Sig
coin. | ler.

Brooklyn Bowling

Strikes & Spares

year, the'league is be- 
organized that there 

plenty of prizes for all

8-team
a 6-team

forma
men’s 

ladies’

as the' required 
entries are ob-

Brooklyn LDS to Start New League
BROOKLYN, N. Y. — The 

sport which was more or less 
dormant during the summer 
time is gradually coming out 
of its summer hibernation pe
riod and will come into its 
full glory within a matter of 
a few weeks.

The Brooklyn LDS Lodge 
200 Bowling Committee, which 
is charged with the organiza
tion of the only Lithuanian 
Bowling League in this com
munity this season, has some 
very good plans.

One of these is the 
tion of an 
league and 
league.

As soon 
number of
tained for each, eacli will be
gin the season.

Here is how you can enter 
this bowling league : You must 
obtain an entry-blank. These 
entry blanks are being mailed 
out to all LDS members and 
others who are interested in 
signing-up for the League.

First choice for participa
tion will be LDS members. 
Non-members will be used to 
fill in^the rest of the League 
for both the men’s and the 
ladies leagues.

LDS members as well as 
non-members will have to fill 
in the entry blanks. This is 
important if you want to
ticipate in the league /this 
year.

To get this league rolling, 
we need at least forty men 
and thirty ladies. You will be 
able to enter if you want to 
bowl, because jf more apply 
than we have planned for at 
present, additional teams or 
even whole new sections can 
be added to the League.

The time and place of bowl
ing has not been set. This will 
be determined by the play
ers themselves. As the blanks 
come in, each prospective

ar

25 cents per game 
toward
money will be di- 
at the

prize mo-

end of the

are

last

bowler will indicate the eve
ning during which he would 
like to bowl. If the majority 
indicate that Monday night is 
the night that is most con
venient, then that will be the 
date set for bowling, and4 an 
alley will be obtained for that 
night.

This 
ing so 
will be
participants. Each bowler will 
contribute 
scheduled 
ney. The 
vided up
season as prizes.

Not all rules have been fi
nally worked out as yet. How
ever, as soon as the bowlers 
organize themselves into 
teams, there will be a meet
ing of the captains to com
plete r the rules and to com
plete schedules and make all 
the other decisions which 
necessary.
Look Toward National 
Bowling Tournament

The Brooklyn. League
year had seven of its members 
participating in the National 
LDS Bowljng Tournament in 
Detroit last May. Some of our 
boys did very well and our 
team came out third. Bowlers 
are now looking forward to 
the Third National LDS Bowl
ing Tournament yhich will be 
held in Chicago, Illinois, this 
coming Spring. It is expected 
that a good number of the 
league’s members will make 
the trip and takp part in the 
competition for 
bowling honors.

So, let’s keep 
ing, let’s start 
the League. If
participate and x haven’t yet 
received an entry blank, you 
can write to the LDS Bowling 
Committee, 419 Lčrimer Str.» 
Brooklyn 6, N. Y. or tele
phone EVergreen 7-3529.

national LDS

the ball
enrolling
you plan to

roll- 
into

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith, Daily) Ketv., Rugs. 11, 1947,



AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS
-7-10-47— Mažosios Lietuvos Buities Romanas —49—

— Rašo Ieva 
(Tąsa)

Aiškus skambėjo iš Heinco Šimonio 
žodžių pasipūtimas. Šį kartą nusisuko 
Vilius į šalį, kad svečiai nepastebėtų jį 
prasijuokiant. — Į vokietį ir kailį atnė
ręs tasai Mikelio sūnus! — stebisi jis sa
vo širdyje. Bet paprastam, nemokytam 
būrui atremti šitokius išdidžiai tartus 
žodžius sunku.
. — Gali būti, — garsiai atsakė Vilius: 

v— nesiginčysiu dėl to, mokintas nesu.
Bet jeigu vokiečiai tikrai buvo pirmieji, 
kurie skleidė krikščionybę, tai reikia ste
bėtis keistu tuo sutapimu: juk jie ir pir
mieji, kurie pradeda bedievybę platinti.

— Kaip tai? — nustebo mokyklų in- 
spekorius.

— Pas mus žmonės, nuo didžiausio 
ūkininko iki paprasčiausio antrininko, 
tiki. Bet kai aš buvau Vokieti joje, ^fabri- 
kuose dirbau, tai pastebėjau, kad jau 
tarp darbininkų kuone^nė vieno tikinčio 
nebebuvo: “ich glaube an einen Ochsen!” 
—atsakė man kartą vienas socialdemo
kratas, kai jį apie tikėjimą paklausiau. 
Pas mus, lietuvininkus, tokių piktžodžia- 

' vimų negirdėsi. Kas aukštesniųjų vokie
čių tarpe dedasi, nežinam Juk sakoma, 
kad mūsų ciesorius septynis kartus per 
dieną meldžiąsis. Aš, žinoma, tuo neti
kiu. Tiesa, kariuomenėje buvo aštriai 

‘žiūrima, kad kareiviai neatsiliktų nuo 
pamaldų. Bet ten, vargs nežino, dievą, 
kad ir prieš norą, įsivaizdavai generolo 
uniformoj, auluotą pentinuotą, pilnomis 
kišenėmis parako:

“Der Gott, der Eisen vvachsen liess...” 
t— Geras, matyt, buvai kareivis,—gar

siai prasijuokė Heincas Šimonis: — ftet 
į dievą kareivio akimis žiūrėjai.

— Lietuviai visada buvę ištikimi Prū
sijos karaliaus kareiviai, — paaiškino' 
tėvas Šimonis: — tai Senasis -Pričkus 
jau užtvirtino.

— Žinau, tėveli. Žinau, kad tu ir šian
dien už Vilių, mūsų karalių, galvą dė-. 
turn. Aš taip pat. Bet mes visai nukry
pome nuo dalyko. Juk mes apie dievą ir 
dvasias kalbėjome. Ne, Viliau, neapsirik. 
Vokiečiai tiki ir yra labai pamaldingi. 
Tik vieną jie turi blogą pobūdį: jie tiki 
prietarais. Aš esu tikras, kad ir tam
siausias pas jus kaimietis nebus toks 
^prietaringas, kaip vokiečiai. Kad štai ir 
vadinamieji inteligentai. Tik keletas štai 

, paveikslų:
— Išeina rytą į tarnybą vokietukas 

ir sutinka seną bobelę, kuriuo nors žygiu 
išėjusią į miestą, —eina ji lazdele rams- 
tydamosi.. Na, jau ir sugadintas pono 
ūpas. Nors niekas nieku jam į kelią nė- 
pareina, tačiau keikia jis visą dieną ir 
tą bobelę, ir savo tarnybą, ir save patį. 
Dėl ko? “O!” sako jis: “ar seną bobą, 
ar velnią pamatai, tai vis viena!” ir toji 
diena kad ir nėra, tai privalo .būti nelai
minga ... Išeina popiet jis kur nors pa
sivaikščiot, perbėga jam katinas per ke
lią, tai jau ir grįžta vargšas vokietis na
mo. O jeigu būtinai reikia kur nuvykti,* 
grįžtis jokiu būdu negąlima, tai ir kabi
nasi jis'per tvoras, šokinėja per griovius, 
kacPkaip nors išvengtų katino “patyčių.” 
Ką tu vargą išvengsi: užkliūvi dr už vi
nies, ar už šakos, — na, ir lopykis parė
jęs namo kelnes. Reiškia, nelaimė, kurią 
tik dėl to ijis turėjęs, kad katinas per 
kelią perbėgęs. O kad kaminkrėtį pama
to, neduok dieve, jam dešiniu šonu pasi
sukti... nė su dešine koja iš lovos iš
lipti, nė su dešine koja už akmens užkliū
ti! Na, kas visa jau besuminės! Esu tik
ras, kad pas jus tpkių prietarų nėra.

— Aš, nors nežinau tokių... — atsa
kė Vilius, .stengdamosi panašiu dalykų 
atsiminti, bet širdy stebisi:—argi Hein
cas tačiau ne vokietis? Veik giria jis vo
kiečius, veik nujuokia juos. Kaip tatąi 
suprasti?

— Ne, — pritarė ir dėdė Šimonis: — 
mano tėviškėje daugiau su negarfitiška 
jėga skaitomasi!

—- Sena moterėlė pas rtius tik garbėj 
•laikoma, — pridūrė Vilius: — o katinas 
yra geras, glaudus naminis gyvulėlis.

'— Matai, atvažiavorhe, nors ir žings
niais, jau iki Stragnų, — pastebėjo Mi
kelis Šimėnis, — ir davė kalbai kitą 
kryptį:

— Čia, štai, pasižiūrėk, sūneli, žmo
nės skendėja beveik kas metai. Mažiau
sia vieną kartą per metus visos pievos,

Simonaityte .......  .»•. —d

visi keliai yra po vandeniu. Ne kartą, 
man dar namie esant, čia žmoneliai yra 
nuskandinę savo arklelius. Arkleliai ma
ži, silpni, sriaunusis tvanas ir nunešė į 
griovį, iš kur nebeišsikapanoja vargše
liai. Ir aą čia kartą skendėjau. Buvau 
išėjęs į tikybines pamokas į Priekulę. 
Nuėjau sausom kojom. O kai grįžau, jau 
buvo apytamsė, ir žiūriu>^visur marios, 
marios tyruoja! Kur dingti? Namo rei
kia pareiti. Tai sumanėme kojas išsiau
ti, bristi, o kovo mėnuo. Mano draugai 
perėjo laimingai, o man ir dingo žemė iš 
po kojų, l\ad ne draugai, ir manęs nebe
būtų. Tai matai, sūneli, kaip aš kartais 
vargau jaunas būdamas. O kiti vargsta 
čia iki savo amžiaus galo. Visi, nors dau
giausia, kurie čia gimę, čia augę—čia ir 
savo amžių baigia. Tokie tai jaunystės 
atminimai. Ir kaskart, kada pas mus, 
Karaliaučiuje, kalbama apie šaktarpį, 
visada prisimena man Stragnai, kad ra
si ten žmonės1 vėl skendėja.

— Žinau, tėveli, juk ne kartą apie tai 
kalbėjai,

— Ten, antai, Piktvardžiai. Juk atsi
meni, kaip pasakodavau apie vilkus. 
Mes, vaikai, pareidami iš Priekulės, kaip 
sakiau, iš tikybinių pamokų, Pikt- 
vardžių ganyklose pamatydavome žyb
santį žiburėlį, kartais ir kelis. Na, ir ką 
manai, kaip pasišiaušdavo mums plau
kai! Mes nebijojome klystžvakių, mes ne
bijojome dvasių, bet mes bijojome vilkų. 
Mes žinojome iš sen# žmonių pasakoji
mų, kad vilko akys žibančios jau is to
lo, lyg žiburėliai. Na, ir bėgdavome, kiek 
kojos nešė, iki pasiekdavome Aukštujus., 
O čia, ant Aukštųjų kalno, visada susto
davome, nes^aš turėdavau būtinai kiek
vienam papasakoti apie mano motinos 
motiną. Kai ji dar jauna buvo, atklysda
vo tikrai dar į Aukštujus vilkų. Ir vieną 
kartą, adventais, parėjo ji vėlai vakare 
iš kaži kur; staiga išgirsta ji kimų loji
mą, šunų —ne šunų. “Bet čia turi būti 
visa gauja,” — pamanė ji sau. Ir pasi
šiaušė jai plaukai ant galvos. Nes štai 
ji pamato atšvitruojant tris ar’keturis 
vilkus. Ką ji bedarys? Kur nubėgs? Ji 
atsitūpė, gal ir atsįklaupė ant kelio pa
kraščio,. laukdama mirties. O vilkai at
bėgę apuostinėjo ją, apstumdinėjo ir nu
dundėjo savo keliu. ‘

— Tu esi pasakų knyga, tėveli.
— Visai ne, tai Aukštujuose aukštu- 

jiškių pergyventa.
—Jeigu tokių stebuklų būta, tai kas 

norėtų stebėtis arba net šaipytis iš žmo
nių, tikinčių dvasiomis, negamtiška jė
ga, — pritarė mokyklų inspektorius.

— O tačiau būna tokių, ypačiai mies
te, kurie nori pasišaipyti iš būrų. Bet 
žinok, kad tai kvailiai. Ir aš toks buvau, 
nors stengiausi toks būti, “—r tyliai, nu
leidęs galvą, pridėjo Mikelis Šimonis. 
•Bet sūnus išgirdo ir suprato, ką tėvas 
mano, ir, lyg raminti, norėdamas, spau-

. dė tėvo ranką. . \
Ir du Šimoniu par<^ąžiavo į tėviškę.
— Aš vėl čia, brolau! — tarė Mikelis 

Krizui: — Be reikalo tėvas mane kita
dos prapuolusiu sūnum pavadino.

— O rasi, -kad nebūtų jis tau tai sa- 
1<ęs, tu tikrai būtum šiandien prapuolęs 
sūnus, — atsakė Krizas.

—Gali būti.
Ir broliu du žilaplaukiu širdingų# ra

do vienas antram žodžių.
__ __ * ___ j 1 'T~." 1. ' 1 '

—Tėve, aš noriu tavo gimtinei vizitą 
padaryti, — pranešė Heincas tėvui pa
valgius vakarienę.

Išėjo Heincas pasivaikščiotu Tik ne
toli tęreikejo eiti. Ant Aukštųjų kalno 
stovėdamas, jis jau matė Aukštųjų gra
žumą, visą prakilnumą. Ir tikrai, jei jis 
ne vokietis būtų, jis čia jaustųsi lyg pa
žadėtoj žemėj..

Tamsus dunkso pušynas rytų pusėje. 
Užtekėjusi pilnija šypsosi: — čia pro 
vieną, -čia pro kitą pušaitės šaką. Dar 
negali pilnija pasireikšti kaip vienintelė 
padangių viešpatė. btors saulė vakaruo-., 
se jau ir skendo, bet vakaro šviesa, 
skaisčios ugninės jos žaros, nenori dar 
skirtis su pasauliu. Viena kita žvaigždu
tė pražybsėjo jau padangėj, šypso silp
nai. Bet netrukus'jau apibarstytas visas 
mėlynasis dangaus skliautas žvaigždžių 
žvaigždutėmis. •

(Bus daugiau)

įspūdžiai iš Kelionės į Maskva
(3

(Pabaiga)
Po Spalio Revoliucijos 

1917 .metais Bibliotekos au
gimas buvo tiesiog neįtikė
tinai greitas. Į jos fondus 
pateko daugybė turtingų 
knygų kolekcijų iš įvairių 
caristinęs Maskvos įstaigų 
ir atskirų didikų rūmų. Ta
rybinė vyriausybė teikė 
Bibliotekai geriausias sąly
gas darbui.

Savo gausiais knygų, žur
nalų ir laikraščių komplek
tais Lenino biblioteka jau 
yra sustojusi tarp pirmųjų 
didžiausiųjų pasaulio bibli
otekų, kaip Kongreso Bib
liotekos Washingtone, Bri
tų Muziejaus — Londonfe ir 
Nacionalinės Bibliotekos 
Paryžiuje. Dabar jos knygų 
fonduose yra per 10 milijo
nų knygų, rankraščių fon
duose priskaitoma per du 
milijonus puslapių, tarp ku
rių yra seniausi ir bran
giausi manuskriptai. Gra- 
viūrų> atvirukų, fotografi-. 
jų, plakatų, kalendorių, la
pelių ir pan. fonduose yra 
arti milijono vienetų. Bibli
otekoje yra knygų 150-mis 
kalbomis, iš kurių 85-ios y- 
ra tarybinių tautų kalbos.

Pagrindinis bibliotekos 
fondas, sudarytas iš ketu
rių skyrių. Pirmame yra 
apie pusšešto milijono kny

’ Rašo Karolis Vairas
(Laiškas amerikifečiams)
___ A_________

gų, žurnalų, laikraščią kom
plektų visomis "tSRS tauty
bių ię Vakarų Europos kal
bomis, Antrame skyriuje 
yra surinktos retos ir senos 
knygos, kurių yra apie 
150,000 vienetų. Tame sky
riuje yra Gutenbergo ir jo 
mokinių spausdintos kny
gos, yra ir pirmųjų rusų 
spaustuvininkų spausdiniai. 
Inkunabulų, t. y. knygų, ku
rios buvo išspausdintos ligi 
1,500-ju metų, yra apie 1,- 
200.

Kita fondų grupė yra va
dinamoji pagalbinė, arbą 
informacinė biblioteka, tu
rinti apie 100,000 tomų prie 
didžiosios skaityklos. Prie 
kitų skaityklų, prie jauni
mo ir vaikų skaityklų yra 
taip pat specialios pagalbi
nės bibliotekos. Iš viso to
kių informacinio pobūdžio 
knygų yra apie 300,000 to
mų.

iBibliotekęs tiksiąs yra ne 
tiktai rinkti ir saugoti kny-' 
gas bei periodiką, bet ap
tarnauti plačiuosius gyven
tojų sluoksnius. Jau 1913 
metais Leninas rašė: “Bū
tinai reikalinga matyti vie? 
šosios bibliotekos garbę ir

pasididžiavimą ne tame, 
kiek joje yra' retenybių, 
kiek joje yra kurių' nors 
16-j o amžiaus leidinių arba 
10-jo amžiaus rankraščių, 
bet kaip plačiai knygos pa
siekia liaudį, kiek pritrau
kia naujų skaitytojų, kaip 
greitai ‘tenkinami bet ku
rios knygos pareikalavimai, 
kiek knygų duota' į namus, 
kiek vaikų naudojasi biblio
teka”.... (Lenino raštai, 
XVI t., 529 psl.).

Plačiausias masinis dar
bas dirbamas puikiose ir 
šviesiose skaityklose, kurių 
yra 10. 1950 metais numa
toma turęti 14 skaityklų. 
Dabar bibliotekoje, didžio
joje skaitykloje yra 450 vie
tų. Specialiose skaityklose 
yra dar 750 yietų: trys 
skaityklos, skirtos moksli
niam darbui, turi 355 vie
tas; be to yra dar skaityk
los karininkams, periodikos 
skąitykla, informacinė skai
tykla, rankraščių skyriaus 
skaitykla ir dvi vaikų bei 
jaunimo skaityklos.

Kiekvieną dieną Bibliote
ka iš visų pasaulio kraštų 
gauna nemažiau kaip 1,000 
knygų. , Rūpinamasi tas

knygas taip priimti ir tvar
kyti, kad jos tučtuojau bū
tų prieinamos skaitytojui, 
kad iš 10 milijonų knygų jis» 
kuo greičiausiai galėtų pa
sirinkti sau tokią, ’ kurios 
jam reikia. 

t

Knygų saugyklos _ yra 
naujai pastatytame didžiu
liame 9 aukštų pastate. 
Knygų saugyklose prižiū
rima temperatūra, kad ji 
būtų vienoda, to Ui a, kuri 
yra reikalinga knygų sau
gumui. Langai saugyklose 
pritemdyti, kad saulės švie
sa negadintų knygų įrišimo 
ir popieriaus. /

Karo metu visos bran
giausiosios knygos ir rank
raščiai buvo iš Maskvos iš
gabenti.. Kiti brangūs bibli
otekos rinkiniai buvo pačių 

■ bibliotekinininkų suslėpti 
taip, kad jų negalėtų apga- 

įdinti bombardavimai. Bibli
otekos skaityklos savo dar
bą visą laiką dirbd, nenu- 
traukdamos nė vienai die
nai. Bombardavimų ir oro 
puolimų metu bibliotekos 
teritorijoje buvo numesta 
apie 200 padegamųjų bom
bų, jos buvo pačių bibliote-

t

HARTFORD, CONN,
t >

kininkų užgesintos, ir Bibli
otekos knygos nuo bombar- 
da\timų nenukentėjo.

I bus didelis tarptautinis šokių —tnąuks ji-atstkomybėn areš- 
; ir dainų vakaras. - tų vykintojus, ar ne.

Laisves Choras gavo nuo Įvykusi New Yorko valsti-
ŽIUPSNYS NAUJIENŲ

Sekmadienį, 31 d. rugpjū
čio, įvyko piknikas, kurį ben
drai -rengė Lietuvių Literatū
ros Draugijos ir Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo apskri
tys. Oras pasitaikė gražus, 
tai ir piknikas gerai pavyko.

Šiame piknike visos Connect
icut valstijos lietuvių koloni
jos buvo n atstovautos. Iš 
Bridgeporto, New IJaveno ir 
Waterburio pribuvo dideliais 
busais. Iš kitu miestu ir mies- 
telių lietuviai gerai pasirodė, 
kurie suvažiavo automobiliais. 
Buvo^svečių ir iš tolimų vals
tijų — Karpienė iš Mexico, 
Maine. Buvo svečių iš Cle- 
velando, Illinois, Massachu
setts, New Yorko ir New Jer
sey valstijų, nes piknikas pa
sitaikė laiku, kada daug žmo
nių turėjo vakacijas.

Programą susidėjo iš dainų 
ir prakalbų . Vilijos Choras iš 
Waterburio,' vadovystėj G. 
Ulinskaites, ir Laisvės Choras 
iš Hartfordo, vadovystėj W. 
Hollis, gražiai pasižymėjo sū 
dainomis.

Jonas Siurba, LbS Centro 
sekretorius, pasakė atitinkamą 
prakalbą. Jis aiškino ( LLD ir 
LDS rolę, kvietė prisirašyti 
tuos lietuvius, kul-ie dar ne
priklauso prie šių organizaci
jų. Kalbėjo ir politiniais 
klausimais. Ragino budėti, 
kovoti už demokratijos lais
ves, ruoštis 'prie* 1948 metų 
prezidento ir kitų valdininkų 
rinkimų, kad išrinkus pažan
gius žmones, kurie rūpintųsi 
liaudies laisvių gerove, o ne 
tokius, kurie dirba, kad su
draskyti darbininkų unijas ir 
kitas organizacijas. Jis sakė, 
kad . piliečiai, išrinkdami pro
gresyvius žmones. į senatą ir 
kongresą, gali ne vien pastoti 
kelią naujų reakcinių bilių 
pravarymui, bot ir panaikinti 
tuos, kuriuos republikonai ir 
-reakciniai demokratai prava
rė.

Prie prografnos pabaigos po 
kelis žodžius tarė ir lietuviai 
kandidatai, kurie kandidatuo
ja į miesto tarybos narius 
(kaunsilmanus), tai, yra kal
bėjo W. Zelner (žalr\ieraitis) 
ir A. Ramoška. Jie sakė, jog 
būtų gerai, kad jie būtų iš
rinkti, nes, iki šiol dar lietuvių 
nebuvo miesto taryboje, nors 
mieste apsčiai lietuvių gyvena.

Nuo savęs pasakysiu, kad 
būtų gerai išrinkti lietuvių į

miesto tarybą, bet būtinas 
reikalas, kad jie ten patekę 
rūpintųsi liaudies, visuomenės 
gerove, atstovautų demokrati
nės liaudies reikalus . ir gintų 
jos laisves, darbuotųsi atmu
šimui reakcijos. Gaila, kad' 
kandidatai tų klausimų nepa- 
brėžė, kad jie ant šios plat
formos nemobilizuoja darbo’ 
žmonių mašių. O tai būtini 
reikalai, apie kuriuos kandi
datai turi kalbėti, stoti už 
juos, ypatingai, " kurie patys 
yra darbininkai..

Baigianti^ programai pirmi
ninkas perstatė svečią - dai
nininką Igną Kubiliūną iš So. 
Bostono padainuoti. Jis gra
žiai sudainavo kelias dainas. 
Jis pakvietė publiką dainuoti 
kartu su juo, tai ir susidarė 
milžiniškas choras, kada visa 
publika uždainavo.

Savaitė nuo rugsėjo 14 iki 
20 dienos Hartforde skelbia
ma, kaipo Jungtinių Tautų 
(United Nations) savaitė. 
Trečiadienį, 17 d., Calts Par
ke; bys surengtas "visų tautų 
meniškų jėgų koncertas. Tai

miesto majoro pakvietimą da
lyvauti tame koncerte. Cho
ras nutarė dalyvauti. Taigi, 
pirmą kartą Hartfordo publi
ka galės išgirsti lietuviškas 
dainas tarptautiniame didžiu
liame parengime, kur dainuos 
Laisvės Choras, šis koncertas 
atsibus trečiadienį, rugsėjo 
(Sept.) 17 d., vakare. Daly
vaukite ! Reporteris.

Binghamton, N. Y.
Areštų Įstatymas Sulaužytas

CIO unijos lapelių dalintojų 
areštai pasiliovė. f Apskrities 
teisėjas Daničl J. McAvoy pa
skelbė, jog Johnson City mies
telio pasidarytas patvarkymas 
areštuoti lapelių dalintojus/ 
yra nekonstituci,nis.

Rugsėjo 4 d. lapeliai vėl bu
vo dalinti, o areštų jau nebu
vo. Vadinasi, CIO unijos ko
va už spaudos ir žodžio lais
vę buvo šiuo metu laimėta. 
Areštuotieji paliuosuoti nuo 
kaltinimo, i

Šiuos žodžius rašant dar ne* 
teko išgirsti, kaip elgsis unija

jos CIO unijos konvencija 
griežtai pasmerkė Johnson 
City valdininkų elgesį ir En- 

I dicott-Johnson Shoe Co. do- 
! minavimą.

Kompanija tačiau eina ran
ka rankon su reakcija. šio
mis dienomis dirbtuvėse bu
vo dalintos korčiukės,, kad 
darbininkai pasirašytų jas ir 
paremtų Paul H. ,Griffitho, 
nacionalio Amerikos legiono 
komandieriaus, 7-nių punk
tų programą, kurioje reikalau
jama uždaryti Komunistų 
Partiją, uždrausti paštu siun
tinėti partijos leidinius, įvesti 
asmens pasportus, suregistruo
ti ateivius, deportuoti tuos, 
kurie veikia prieš valdžią ir 
tt. Korčiukės išleistos Broo
me County Committee for 
Americanism. Darbini nkai 
nors ir nepritaria tai progra
mai, o korčiukes pasirašo; nes 
bijosi darbo praradimo. Tik 
vienas kitas drąsesniųjų atsi
sako. Trumpata.

» į-------- ----------------
Pittsburgh, Pa.— Tęsia

si Carnegie-Illinois gelžke- 
liečių streikas.

PRANEŠIMAS
. • '

Po praėjusio vakacijų periodo, mes grįžtame 
dirbti su platesniu {produkcijos nusistatymu. ■

Dabartiniai planai suteikia daug daugiau dar
bo progų moterims...
ir iš anksčiau patyrimo nėra reikalaujama.

• » •

Ar JŪS galite būti be šio darbo-užtikrinimo, - 
darbo-pastovumo ir darbb-pasitenkinimo, ku- ' 
ris dabar yra siūlomas?

DARBO VALANDOS: 8 A M. IKI 5 P. M.

CLUETT, PEABODY & CO., Ine. 
Troy, New York

' ' X <211) .
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MONTREAL, CANADA Chicagos Žinios Great Falk, Mont.
“Liaudies Balso” Piknikas 
Montreale Buvo Gražus

Rugpjūčio 17 /ieną Montre
ale įvyko penkioliktas, metinis 
“Liaudies Balso” piknikas 
Ville La Salle. Diena pasitai
kė labai puiki: saulėta ir ne 

‘per daug šilta. Vėsus vakarų 
vėjas vėsino saulės kaitrių 
spindulių įkaitintą orą. Dide
lis skaičius lietuvių atsilankė į 
pikniką. Pasirinkę sau pato
gias vietas ant žalios žolės 
vieni medžių pavėsyje, kiti 
saulės atakaitoj, susėdę bū
riais šnekučiavosi. Daugelis 
stoviniavo prie gėrimų baro, 
prie kurio smarkiai darbavosi 
pardavinėjant gėrimus drau
gai. Martinkus ir Lukęša. Drg. 
E. Juškevičiūtė sušilusi sukinė
josi prie puodų virdama 
“karštus šuniukus.” Greti
mais stovėjo puikiai paruoš
tas stalas, prikrautas įvairiais 
pyragaičiais, pajais, senvi- 
čiais ir kitais valgiais, kuriuos 
pardavinėjo draugės V. Virbi- 
lienė,’ A. Lesevičienė, P. Ki
sielienė. Drg. šiuplevičienė 
pardavinėjo “šaltą, košę.” 
Kiek nuošaliau nuo barų, di
delis b<rys žiūrovų tėmijo lo
šikus, kurie su lazdą ir užriš
tomis akimis, po priežiūra 
drg. Urbonavičiaus, klaidžiojo 
po pievą ieškodami numušti 
arbūzą. Populiarumo kontes- 
tantės, draugės Vekterienė, 
Skripkienė, Vilkelienė, Ben
džaitienė ir Smetonienė, suki
nėjosi po pikniką ieškodamos 
savo rėmėjų.

Piknikui įpusėjus, prasidėjo 
bėgimo lenktynės, po vadovy
be drg. J. Naujokaičio. Lenk- 
tyniavosi jaunos mergaitės ir 
merginos. Laimėtojomis ta
po Jane Juraitytė ir Ališaus
kaitė ir'gavo po dovanėlę.

f pavakarę, draugas J. Vil
kelis paskelbė populiarumo 
kontestančių rezultatus. Pir
mą dovaną laimėjo J. Vilke
lienė, surinkusi $70.85; antra 
laimėtoja išėjo Skripkienė, 
surinkusi $25.65^ trecia — 
Bendžaitienė su $21.46; ket
virta — Smetoniene su $15.- 
96 ir Vekterienė — $14.58.

Viso kontėstantės surinko 
$148.50.

Svarbus Pranešimas
Visiems gerai žinomas fil- 

mininkas Jurgis Klimas, pa- 
simojo didelio masto darbą 
ir prašo visų mūsų organi
zacijų su juom, kooperuoti.

Jis turi filmą, kurią par
vežė Antanas Bimba iš Lie
tuvos, sakomi, kad dar dau
gelyje kolonijų nebuvo ro
dyta ir yra svarbu, kad ją 
matytų. Z 

Antra filmą, tai pirmuti
nė lietuvių kalboje filmą, 

, labai graži, spalvota filmą, 
; užsivadina KUPROTAS 
■ OŽELIS. Tai iš Lietuvos gy- 
> venimo, muzikalė komcdi- 
: 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, 
nes bus parodytos ir kitos 
interesingos ir svarbios fil- 

; mos, ir tuomet bus galima 
j sudaryti tą tinklą,, su kurio 
/pagalba bus galima pereiti 
visas lietuvių kolonijas.

Todėl, draugai, rugpjūčio 
! mėnesio susirinkimuose ap
tarkite , ir man 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 j GEO. KLIMAS 
(filmininkas kalbančių fil
mų, gamintojas ir rodyto
jas), 669 — 6th AVENUE, 
BROOKLYN 15, N. Y.

Vėliau draugas J. Lesevi- 
čius pravedė laimėjimus dėl 
garbės štilio, kuris buvo labai 
gražiai paruoštas ir gausiai 
apkrautas keptomis vištomis, 
kumpiais, dešromis, pyragais 
ir svaigiais gėrimais.

i

Tą garbės stalą paruošė 
draugė Doveikienė, padedant 
draugei Bendžaitienei ir re
miant daugeliui kitų.

Temstant pikniko dalyviai 
pradėjo skirstytis į namus, pa
sitenkinę tos dienos smagia 
pramoga ir gražiai parėmę 
“Liaudies Balsą.”

Rėmėjai ir Darbuotojai
Rengiant šį pikniką daug 

lietuvių prisidėjo, vieni su au
komis, kiti su darbu. Pinigi- 

■ niai aukojo: Uldukis, Šerpytis 
po $5; Lesevičienė, Joneliū- 

' nienė, Kvietinskienė, A. Ta- 
i mašauskas — po $2; po vieną 
dolerį aukojo: J. Mikalaus
kas, Augustas, Misevičienė, 
Tamkevičienė, Malinauskienė, 

, Ruzgaitytė, Vykaitienė, Kris- 
čiūnįenė, Baublys, Juškevičie
nė, Zenius, Lukoša, Martin
kus, Rimkus, Jankauskas, Ta
mošauskienė, Tamošiūnienė ir 
Kaušyla.

Pinigais surinkta $37.
Įvairiomis aukomis: K. Ze- 

č i us—sū r Į, I jau ry n a iti e n ė—vy
no butelį, “Trejukė”—- degti
nės butelį, Kvietinskas B. — 
degtinės butelį, “Kaiminka”-- 
donacų, Garnelienė ir •Naru- 
ševičienė — beskę mėlynių. 
Jurglitienė — sūrį, P. Kisie
lienė — sūrį ir trečią dovaną 
kontestantėms, Juraitiėnė — 4 
pajus, Vilkis — 1 pajų, pyra
gaičių, 5J/> galiono ice cry- 
mo ir patarnavo, su savo auto- 
mobiliumi, Bernotienė — rau
gintų agurkų, Virbilienė V.— 
5 pajus ir pusantro tuzino 
agurkų, Adomaitienė — 4 tu
zinui grūšių, Armonaitienė — 
pyragą, Juškevičaitė — slyvų, 
Brundzienė — įvairių vaisių, 
Adomaitis J. —%trijų dolerių 
vertės auką, Rutelionis — tri
jų dolerių, vertės auką, Rute- 
liotiienė pusantro bakso deš
relių, A. šiuplevičienė — pajų 
ir pyragą, Urbonavičius — 5 
pajus, Braknienė — kopūstų, 
Šiuplevičius — trijų dolerių 
vertės auką, čičinskienė—sū- 

: ri, Smetonienė—salamės, šili- 
nienė — ausukių, Petronienė 
—2 pyragus, Diedonienė—sly
vų, ir Matusevičienė padarė ir 
paaukojo ausukių.

Garbės stalui ir kitiems pik
niko reikalams aukojo: Zavi- 

į šiene, Blažiai ir Valinčiene— 
degtinės, Kriščiūnas ir Matu
sevičius su Jonikiu —r tuziną 
alaus, čeponienė —»- sūrį, P. 
šiuplevičius—4 butęlius alaus, 
Doveika — 6 butelius alaus, 
Bendžaitienė ir Doveikienė — 
po vieną pyragą, Liokaitienė 
—bisketų ir agurkų.

Pinigais aukojo: Gudienė, 
Kavoliūnienė, Bačiulis, O. Bal
čiūnienė — po $2^ Diamond 
Cleaners—$3; po dolerį: Spai- 

i čieiiė, Kaušpėdą, Deksnienė, 
| Kasparas su Simonavičium, 
Kazakevičienė, Tartilienė,

1 šlapelis, Barzdenienė, Grai- 
bienė, Karalevičienė, Martūse- 
vičienė. NiaMrienė 50c.

Vilkelis, Pelakauskas ir 
“Liaudies Balso” Skaitytoja 
paaukpjo $3 vertės auką ir 
Čekaitis $6 vertės auką.

Dėl “Liaudies Balso” pikni
ko pasidarbavo: Petras šiup
levičius, Pelakauskas, Brak- 

■mys, Rutelionis, Juraitiėnė, Ja
ne ‘ Juraitytė, Liokaitienė, 
Smetona, Virbyla, K. Tamo
šauskas, Ada šiuplevičienė, V. 
Virbylienė, P. Kisielienė, Če
ponis, F. šiuplevičius, bei visi 
tie, aukščiau paminėti.

Visą tvarką vedė draugai 
Lesevičius,' Vilkelis ir L. Ki
sielius. *•

Vėliau sužinojau, kad pikni
ko reikalams dar aukojo se
kančiai :

Džiaugys—$5.
Petrauskas—$4.
Petronienė E. (jaunoji)—* 

beskę pyčių.
Vilkelienė J. — savo darbo 

staltiesę dėl kontcsto pirmos 
dovanos. Rep.

MOTIEJUS STANYNAS
Šiemet sueina 55 metai, 

kaip chicagietis Motiejus Sta
nynas (Stines) atvyko į Ame
riką. Jis yra įdomus senu
kas, stipriai pritariąs progre
syviam judėjimui. Iš Scran- 
tono atvykęs Chicagon 1898 
metais. Jis jau tuomet prita
rė pažangiam judėjimui ir 
dažnai susieidavo su Dėde 
Šernu, tuomet redagavusiu 
“Lietuvą.” Visuomet mėgo 
skaityti geras knygas ir da
bar priklauso Liet. Literatūros 
'Draugijos 19-tai kuopai. Vi
suomet remia Vilnį.” Į men
ševikų organą seniai pamojęs 
ranka.

■ / x
Motiejaus žmona Magdale

na mirė pereitais metais. Ji 
irgi buvo LLD narė.

Suėjus 55-kieVns metams jo 
buvimo Amerikoje, Motiejus 
Stanynas pareiškė: Tikiu pro-1 
greso laimėjimu ir darbuo
siuos darbo žmonių vienybės 
idealams. Kaip galėdamas 
remsiu Vilnį.

M. Stanynas, per šešias sa
vaites išbuvo ligoninėj. Da
bar jaučiasi pusėtinai stiprus 
ir jau dirba.

Vilnietis.

Unija Žada Ginti Keturių 
Žuvusių Vaikų Tevą<

Sausio 16 d. užsidegė na
mas, kuriame 'gyveno James 
Hickman šeima, 4619 South 
Parkway, ir laike gaisro su
degė 4 jo vaikai.

Po įvykusio gaisro, teismas 
nubaudė namo’ savininką Da
vid Coleman, 2720 Prairie, 
pasimokėti bausmės $125 už 
netinkamą prižiūrėjimą namo 
ir už atėmimą iš rendaunink’o 
vandens, gaso ir elektros.

Teismui pripažinus Cole- 
maną kaltu, James Hickman 
dar daugiau susijaudino ir be
siginčydamas su Colemanu pa
leido į Colemaną šūvį ir pa
vojingai sužeidė.

Dabar James Hi'ckman trau
kiamas į teismą už papildytą 
kriminalystę. Chicagos Namų 
Aptarnavimo Darbininkų Ta
ryba (AFL) išnešė rezoliuci
ją, kurioje sako, kad nelaimė 
įvyko todėl, kad Chicagoje na
mų priežiūra apleista. Be to, 
pasižadėjo sukelti finansų 
Jameso Hickmano apgynimui.

London.—Mainierių strei
kas uždarė 44 angliakasyk- 
las.

NUGAROS SKAUDĖJIMAS 
PRIKELIA NAKTIMIS

Padaro Jus Nuvargusiais, 
Susirūpinusiais ?

Žinoma, jūs rūpinatės, todėl, kad tie 
simptomai Kali būt iŠ priežasties inkstų 
neveiklumo, kurie nepilnai apvalo susida
riusius nuodingumus kraujyje. Sudaro nu
garos skaudėjimus, erzinančius galvos skau
dėjimus, trūkumų miego dėl išbudimo nak
timis, jausmų pavargimo ,ir iškilimų akių, 
sunkumų ir nuovargį, kojų skaudėjimai ir 
net ligos, kurios gali būt gamtos pasarga, 
kad inkstai reikalauja atydos.

Bet štai yra geros žinios: Raportai sa
ko, kad nauja gyduolė vadinama BU-CAL-O 
COMPOUND dabar .suteikia prakilnų ir lai
minantį palengvinimų tūkstančiams, pagelbs- 
tinti jiems apsivalyti iki paskutinio taip, 
kaip gamta, skirįa jiems atlikti. šis Ste
bėtinas vaistas dabar yra atliekamas vi
siems.

Neleiskite savo sveikatai pablogėti nebandę 
BU-CAI.-O COMPOUND. Tuojau siųskite 
šių iškarpų į OREGON DRUG PRODUCTS. 
Box 762. Peekskill, N. Y. Bonka už $3 
(užsimokėsite laikanešiui) bus jums tuojau 
pasiųsta.

Name .........................................................................

Address .....................................................................

City ................. .........................State........................

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

’■1MIMIIIMIIIIIW .. .

Matthew A.
ęUYACSKAS

LAIDOTUVIŲ . i;

; DIREKTORIUS '

I
I I

426 LAFAYETTE STR.,
1 » ;

Newark, N. J.
Tel. MArket 2-5172 i

RAGINA VEIKTI PRIEŠ 
TAFT-HARTLEY AKTĄ

Kalbėdami dideliame masi
niame Darbo Dienos mitinge, 
Gelžkeliečių Brolijos prezi
dentas A. F. Whitney ir se
natorius James Murray, de
mokratas iš Montana valsti
jos, pasmerkė 80-tą Kongresą 
už išleidimą Taft-Hartley 
Akto. X /

Whitney pareiškė, jog tas 
aktas vistiek negalės būti 
vykdomas ir juo greičiau jis 
bus atšauktas, tuo geriau bus 
kaip darbdaviams, taip ir dar
bininkams ir visai šaliai. 
Murray pranašavo, jog patys 
darbdaviai greitu laiku įsiti
kins, kad tas aktas yra pavo
jingas, ir stos už jo atšauki
mą.

Whitney nurodė, kad 80-tas 
Kongresas pasidavė didžtur
čiams ir veikė sulyg nurody
mų National Association of 
Manufacturers, Chamber of 
Commerce ir kitų darbdavių 
organizacijų. Jis atsišaukė į 
darbininkus kovoti prieš Taft- 
Hartley Aktą ir paskelbti ti
krą kovą ’ prieš visus, kurie 
balsavo už tą aktą atėjus rin
kimams. • j ' !

PAJIEŠKOJIMA1
Marijona Šabūnienė, pajicško se

serų Emiliįos Kvajauskienės ir Bar
boros Petraškicnes. Kilusios iš Že
maitkiemio kaimo, Birštono parap. 
I Jungtines Valstijas išvyko prieš 
1914 m. karą. Ras žino, prašau pra
nešti būsiu dėkinga. Arba pačios at- 
siUppkite šiuo adresu: Maria Šabū- 
nichė, Rua Areal, No. 99, Sao Paulo, 
Brazil.

Aš, Ona Šcškaitė-Dovidavičicne, 
pajieškau Romašių Kalpoką, Povilo 
ir Anelės sūnų, kilusį iš Puškanių 
kaimo, Panemunės parap., Rokiškio 
apskr. Į J. V. išvyko 1904 m. Kas 
praneš, iš anksto dėkoju, arba pa
ties prašau atsiliepti šiuo adresu: 
Petras Dovidėnas, Rua Julio Con- 
ceicaof 397 (Bom Retiro), Sao 
Paulo, Brazil.

Pajieško Ona Muslinauskaitė, Pet
ro duktė, savo pusbrolį Juozą Mus- 
linauską, sūnus Jono. Gimęs 1890 
Lietuvoje, Vilkaviškio apskr. Alvito 
valse., Mužučio dvare, Suvalkijoje. 
Paskutiniu laiku gyveno New Yor- 
ko Mieste. Prašome kreiptis seka
mu antrašu: M. Paukštaitis, P. O., 
(Branch Township), Llewellyn, Pa. 

(209-211)

Pajicško Ona Muslinauskaitė, 
Petro duktė savo pusbrolio ' Juozo 
Muslinausko, sūnaus • Tamošiaus. 
Gimė 1895 m. Lietuvoje, Vilkaviškio 
apskr., ’ Alvite. Paskutiniu laiku gy
veno Urugvajuje, Montevideo mies
te. Prašau kreiptis sekamu ąfttrašu: 
M. Paukštaitis, P. O.,. (Branch 
Township), Llewellyn, Pa. I 

(209-211)

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUŠKAS)

S

MATTHEW P. BALLAS M 
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborias
• Liūdėsi© valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus, užtikrintas ir už prieinamą kainą.
X ! ,

Puikiai [rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylintiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. . BROOKLYN, N. Y.

I

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

Registruotos Slaugės 
ir 

SLAUGIŲ PAGELBIN1NKES 
Guolis ant vietos ar kitur 

Nuolatinis Darbas
v Kreipkitės

WOONSOCKET HOSPITAL
115 Cass Ave. ' Woonsdckct, R. I.
'(216)

JAUNA MERGINA
KAIPO MOTINOS PAGELBININKft

Patyrimas nereikalingas, bet tinkamas dar
bas tai, kuri norėtų išmokti būti gera šei
mininkė. Vaikų nėra. Asmenybės paliudi
jimai reikalingi. Gaus nuosavų kambarį 
ir maudynę. Maža alga laike mokinimosi.

RAŠYKITE J 
ADVERTISER 

105 REMINGTON ROAD 
MANHASSET. L. I.

(213)

ANGLAI ŠILTAI PRIĖMĖ 
AMERIKOS IŽDO VIR

ŠININKĄ
X

London. — Anglijos val
džia nepaprastai šiltai pasi
tiko ir priėmė Amerikos iž
do sekretorių Johną Snyde- 
rį. Jis oficialiai atvyko į 
Pasaulinio Banko ir Tarp
tautinio Pinigų Fondo su
sirinkimą. Bet anglų valdi
ninkai lipšniai sukinėjasi 
aplink Snyderį, teirauda
miesi, kaip Anglija galėtų 
daugiau dolerių gauti iš 
Jungtinių Valstijų. ,

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Piknikas, Lietuvių Taut. Namo 
Parke, Winter St., ant Keswick 
Rd., įvyks rugsėjo 14 d. Pradžia 1 
vai. dieną. Bus muzikalė programa. 
Valgių ir gėrimų. Rengia L. T. Na
mo Draugovė. — Kom. (211-212)

WORCESTER, MASS. 
’■ i'

Rugsėjo 14 , d., Olympia Parke, 
įvyks Aido Choro piknikas. Kvie
čiame vietos ir iš apylinkės publiką 
dalyvauti. Rengėjai prisirengę visus 
gerai pavaišinti. Aido Choras.

(211-212)
________________ . 1 '

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 14 

d. rugsėjo, 7 ;30 v. v., 735 ^Fair
mount Ave. Dalyvaukite skaitlingai, 
nes turėsime rinkt delegatus į 6-to 
Apskr. konferenciją, kuri įvyks spa
lių mėnesį Baltimoreje. — J. Šmi
tienė, sekr. )'211-212)

WORČESTėĘ MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 14 d., 10:30 v. ryto, 29 En
dicott St. Draugai, prašau visų da
lyvauti, čia girdėsime du svarbius 
raportus. — J. M. Lukas, sekr.

(211-212) k

ST. PETERSBURG, FLA.
ALDLD 4.^ kp. ^susirinkimas bus 

kaip buvo nutarta, 28 d. rugsėjo. 
Pasiskubinkite atvažiuoti mūsų ge^ 
rieji draugai, kurie gyvena rytžie- 
mių valstijose vasaros laiku. Susi
rinkimas bus 2:30 vai. dieną, pas 
mumis, 617 — 13th Ave., So. — 
K. J. Toshalis, sekr. (210-211)

Laidotuvių 
Direktorius 
' *

Liūdesio valandoj kreipi 
kites prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modėrnišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermenine. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite 'patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS ' MERGINOS
AMŽIAUS 

18 - 30 
MOKYTIS 

DAILAUS AKURATNO DARBO
APMOKAMOS ŠVENTES-VAKACIJOS SU ALGA 

PAKILIMAI
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

Turi Būt Gero Typo Ir Su Gerom Rekomendacijom ‘

BAKER & CO., INC. 
Employment Office Entrance 

378 McCARTER HIGHWAY, NEWARK, N. J.

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

hnmhmhhmmhmhmmhhiimhbbmmmmhhmhmmmmmhhhhhhmmmmhmhmi

REIKALINGI 
DAILYDES ‘

MOKAMOS UNIJINĖS ALGOS

COLUMBIA REKORDŲ DARBAS

KREIPKITĖS 
Edwin Moss & Son, Inc. 

GRANT ST. & SUMMERFIELD AVE.
BRIDGEPORT, CONN. 

Phonp Bridgeport 3-7646 arba Bridgeport 4*4177 
(212)

FORGING HEATERS
NEEDED

Nuolatinis Darbas 
Aukštos Algos

Kreipkitės
STORMS DROP FORGING 

COMPANY
70 Storms Court

EAST SPRINGFIELD, MASS.
(212)

LAIVŲ SUSIDŪRIME 
ŽUVO 18 BRAZILIEČIŲ

Rio de Janeiro, Brazilija. 
— .Ekskursinis laivukas su
sidūrė su perkeliamuoju 
laivu Guanabaro įlankoje. 
Žuvo bent 18 vyrų, moterų 
ir vaikų.

Nespėjus prisišaukti dakta
ro, du policistai pagelbėjo 
Mrs. Bill Vivian “pasigauti” 
dukrytę namie, 170 Prospect 

r Park Wcst.

Naw Yorko ir artimųjų apy- APSIVEDIMAI
linkių veteranai iškeitę 44 mi- Nenorėdamas visai pasent, noriu 
lionų vertes bonų pirmomis i apsivesi merginą arnašlę iki 50 m o 
keturipmis dienomis po lei- l,ų amJ.,aus-p<.‘<rafį .. ' , . 1 1 danavičius, 160 Clarmont St., To
ri įmo Iškeisti. ront0 Ont., Canada.

-tt- -.... ...... ............. ..

, LITUANICA SQUARE

RESTAURANT 
\ ,

Stevch Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN® 

PAUKŠTIENOS’PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių * 

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE '

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
• Tel. EVergreen 4-96LS

» .......... . . ■■■- ■ rP,.ĮH.. .... ■=■
 -------------------------------------------------------------------------- ,----------------------------------------------------- - 
i -X—- te—•——l«—.M Į M—^!,.Wi ,.«■ .fc—■—w—•—

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS ' 

t ,

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIYIAIS’. |
Geriausias Alus Brooklyne 

#ARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 Grand Street,
(Skersa) ntio Republic Teatro)

—te—te. ——. ■!—«l |

5 pusi., Laisvė (Liberty, Ljth. Daily), Ketv., Rugs. 11. 1947

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

■ I .............. I , ■■■

POLIšIUOTOJAI

SMILTIM ŠVEITĖJAI

TEKINIMO MAŠINŲ

OPERATORIAI
*

Pageidaujama Patyrusių
Tačiau Ne Būtinai

‘ Bonai Mokami už Naktinį 
Darbą

į Pasitarimas Fabrike 
nuo 8 iki 4 vai.

’ . . . ’Pradedant Pirmadieniu, 
baigiant Penktadieniu

ENGLISHTOWN
CUTLERY, LTD.
Harrison Avenue

* ~
Englishtown, N. J.

(215)

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



* New Yorko^zZ^/aZirikn
Transportininkai Turi 

Dvigubą Kovą
Autobusą Darbininkai

Streikuos Penktadienį

Pagavo Taksikų
Apiplėšinėtojus

Išmetė iš Namu ir 
Padalino Šeimą

i Prašančiu Pašalpos 
Skaičiai Daugėja

Greta pasiruošimo kovoti ir i tą Joseph A .Fanelli iš Wash- 
laimėti busų darbininkų strei- i ington pagelbėti transporti- 
ką, kuris prasidės šį penkta- j ninku advokatui Harry Sa

cher vesti Santo’s bylą.
Santo’s kvotimas turėjo pra

sidėti rugsėjo 10-tą.
’ Kalbėdamas apie ataj<ą ant 
Santo, Michael J. Quill sakė, 
jog tai yra pirmas žingsnis 
nukirsti galvą Transport 
Workers Unijai, sudaužyti jos 
vadovybę, o tada pabloginti 
algas ir darbo sąlygas, kurio
mis TWU nariai dabar džiau
giasi.

“Šiuo pat momentu,” sa
kė Quill, “Santo yra užimtas 
kova prieš vieną iš pikčiausių 
samdytojų Amerikoje už lai
mėjimą senatvės pensijos New 
York City Omnibus Korpora
cijos darbininkams. Jeigu 
kova už senatvės pensijas sun
kiai dirbantiems, padoriems 
amerikiečiams yra nuvertimu 
valdžios, tad juo daugiau jos.”

dienį, CIO Transport Work
ers imasi ginti ir savo kovingą 
viršininką-vadą John Santo, 
kurį imigracijos departmentas 
pasimojo deportuoti į Rumu
niją. •

Prieš Santo keliamas tas 
pats kaltinimas, kaip ir prieš 
viešbučių darbininkų viršinin
ką-vadą Obermeierį, kad jis 
sveturgimis, esąs nariu “maiš
tingos organizacijos.’ ’

CIO Transport Workers 
vykdomosios tarybos susirin
kime, kuriaAe- atstovauta šeši 
tos unijos lokalai, su 49,500 
narių, pasisakyta Santo ginti 
nuo deportacijos. Sudarytas 
komitetas su Michael J. Quill, 
tarptautinės transportininkų 
organizacijos prez i d e n t u , 
priešakyje. Unija jau pakvie
tė žymų imigracijos advoka-I

Didžiojo New Yorko gyven
tojai šį penktadienį liksis be 
susisiekimo busais, jeigu 
kompanijų užsispyrimas nesu
sitarti su savo darbininkais vy
raus, kaip lig šiol. Įėjus ga
llon Taft-Hartley aktui, ši, 
kaip ir didžiuma kompanijų, 
nori progos laužyti uniją, ven
gia susitarimo.

Streikas paliestų 3,400 dar
bininkų, CIO Transport Work
ers Unijos narių. Būtų pir
mas didžiausias busų darbi
ninkų streikas nuo 1941 me
tų. Užstreikuos 1,075 busus, 
kurie, vidutiniai, per dieną 
perveža 1,200,000 keleivių.

Užsispyrėlėmis kompanijo
mis yra New York Omnibus 
Corp, ir Fifth Avenue Coach 
Co. /

Unija tikisi streiko. Pasi- 
rendavoja prie garadžlų sales 
streikierių centrams. Gami
nasi iškabas, pasiruošia pi- 
kietui ir pikietuojančių aprū
pinimui. Taipgi planuoja 
fondą streikierių paramai.

Ginčijamiausiu klausimu 
yra pensijų fondas. Firmos 
pirmiau buvo sutikusios pa
siduoti arbitracijai, bet kada 
arbitratorius nustatė mokėti 
pensijas; firmos atsisako tai 
pildyti.

Praėjus’} sekmadienį 
jaunų plėšikų buvo 
naują skymą, kuris, tačiau, ne
ilgai jiems tarnavo. Jiedu 
sutaikinėję taksikus^ Įsėda, 
grėsmingai parodo ranką ki- 
šeniuje, įsako nusimauti kel
nes, žinoma,
gaiš kišeniuose. Paskui lie
pia išlipti is taksiko.

Pirmiaus taip apiplėštas, 
Harry Meyer, 42 m., gyvenąs 
696 Glenmore Avė., Brookly
ne
ei j ai 
akį” 
apiplėštas 
Kornblatt, 
53rd 
nių, 
porą 
auto
Chestnut ir Fulton Sts. ir plė
šikus rado aukštojo gelžkelio 
stotyje. Pagautieji, James 
Esposito ir Abelc Baltieri, yra 
brooklyniečiai. ,

pora 
išradę

10 Kas mėnuo Harleme prisi-Charles Kroli ir šeima, 
asmenų, tapo išmesti|iš namų, deda po tūkstantį žmonių, ku- 
646 Vanderbilt St., Brooklyne. rie priėjo galą savo ištekliaus 
Išmesti nelaukiant progos ir yra alkio verčiami prašyti 
jiems persikelti į nuosavą na- pagalbos. Labdarybės de- 
muką, kurį jie šiomis dienomis partmentas užverstas prašy- 
perkasi vyriausiems sūnums i mais pašalpos ir dėl to prašo

su visais pini- prigelbstint su atleidimo iš ka- < iš miesto didesnių paskyrų.
, Iš gaunamųjų nebegali paten- 
I kinti reikalavimų.
1 Harlemo pašalpos davimo 
centruose dirbantieji darbinin
kai sako, kad ten pašalpga- 
vių skaičius beveik padvigu
bėjo, turi 10,724 šelpiamuo
sius.

Kliubiečiy Žinios Sužeidė Ant Gatves

Girdėjau Laisves Radio

Praėjusis Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo ’susirinkimas, 
įvykęs 5^tą dieną rugsėjo, bu
vo ne skaitlingiausias nariais. 
Gal būt šiltas oras daug narių 
atitraukė.

Sekretorius, jaunasis Lin
kus, perskaitė iš pereito susi
rinkimo užrašus ir ligonių 
skaitlinę. Pasirodo, yra daug 1 
kliubiečių sergančių : vieni at- 
simalduoja, antri apserga ir 
ligonių skaitlinė nemažėja. 
Gal būt toks klimatas žmones 
nemaloniai kankina. Praneši
mai iš didelių apdraudos kom
panijų irgi nusiskundžia, kad 
dabartiniu laikotarpiu yra 
daugmeniškai padidėjęs žmo
nių sirgimas ir mirimas. Tas 
paliečia pašalpinius kliubUS ir 
draugijas be skirtumo.

Piliečių Kliubas turėjo iš
važiavimą busais. Jam su
rengti komisija buvo išrinkta 
iš jaunimo. Iš komisijos ra
porto pasirodė, kad kliubas 
gerai (pelnė, $276 su centais. 
Tai vis kas nors turėjo įdėti 
darbo ir energijos išvažiavimą* 
surengti ir tiek pelno padary
ti. Kiek man teko patirti, 
daugiausia darbo ir energijos 
prie jaunuolių komisijos pa
dėjo kliubo gaspadorius Juo
zas Zakarauskas. Laikui bė
gant, žinoma, mūs jaunuoliai 
įgys patyrimo ir patys vieni 
atliks tą, ką dabar'seniai at
lieka.
* šį kartą įvvko biskis nesu
sipratimo. Mūsų jaunuoliai 
nežinoję, kad pašalpiniu kliu- 
bų ar draugijų y išvažiavimų 
ar kitų parengimų komisijos 
būna renkamos iš savanorių, 
be apmokėjimo, išskyrus su
rengimo išlaidas. * Tad mūs 
jaunuolių komisija atsišaukė į 
šį susirinkimą ,kad jiems bū
tų apmokėta už jų darbą, bet 
susirinkimas jiems atsakė, kad 
pas mus tokių dalykų dar ne- 

*buvo ir jūs negalite to gauti.
Tuomi mūs jaunuoliai užsiga
vo. Nereikėtų, vyrai, užsigau
ti.* Jūsų organizacija ir nuo 
jūsų, kaip , kad ir nuo mūsų, 
priklatfso jbs palaikymas. Se
niai nemano mirdami tą viską 
neštis. J. Stakvilevičius.

Sportas Jam Pagelbėjo
Pas teisėją Murphy, New 

Yorke, atvedė 18 vyrų nuo din
gusių Įvyru gatvės — Bowery. 
Prieš juos buvo visokių kalti- 
nimų-smulkmenų, kokios pasi
taiko jų laimingiausiomis va
landomis (kada turi šio to įsi
gerti). Vienas iš atvestųjų iš
siskyrė iš visų, pirmuoju stojo 
prieš teigėją.

— Jūsų vardas? — klausė 
teisėjas įprastu tonu.

— Richard Marquard.
— Kaip? Kaip sakėte? Ne 

tas didysis Rube Marquard? — 
klausė net pasilenkęs pirmyn 
teisėjas.

ant

Aštuoni iš ten buvu- 
sužeisti, tūli pavojin-

vairavęs dr. Sam
dentistas, gy-

- Būriui žmonių sėdint 
suoliukų tarpkelyje prie 91st 
St. ir Broadway, New Yorke, 
automobilius užvažiavo tiesiai 
ant jų. 
šių 20 
gai.

Auto
Wing, 51 m., 
venąs 200 Fort Washington 
Ave., aiškinosi, kad jis pra
rado auto kontrolę, vengda
mas susikirtimo su kitu auto, 
vairuotu Horatio Simons, 79 
metų, 645 West End Ave. Abu 
kaltina dėl apsileidimo sužei
dus žmones. ,

LILLIAN BASTYTĖ

Dainuos solo ir gros Vyturėlio 
Ansamblyje jo \ pirmajame 
koncerte šio sekmadienio po
pietį, rugsėjo 14-tą, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo salė
je, 280 Uniop Avė., Brooklyne. 

Pradžia 3 vai. Po koncerto 
šokiai.

— Tas pats, — atsakė Bowe- 
rės pilrėtis. Po to jis korektiš
kai atsakė visus klausimus apie 
tą buvusį seniau garsų basebo- 
lininką.

Teisėjas atsiduso, išsitraukė 
iš klšeniaus penkinę, -padavė 
buvusiam “didžiajam” ir jį su 
visa'jo grupe vyrų išleido ne
bandęs.

Už keliolikos,, valandų, po pa
sklidimo žinios apie įvykį teis
me, iš už kelių desėtkų mylit} 
telefonu atsišaukė pas teisėją 
kitkas Marquard, užtikrindamas, 
kad jis yra tikruoju buvusiuoju 
bolininku, bet kad jis negyve
na ant Boweres, nebuvo teisme, 
nebuvo girtas, nes tokioje pa
dėtyje negalėtų dirbti kasinin
ku prie Garden State arklių 
lenktynių, kur jis dirbąs per 
pastaruosius 15 metų.

— O kaip bus ^u jūsų pen
kine? — kas nors po to viso pa
sišaipė iš teisėjo.

— Galėjęs taip gerai vaidin
ti, bile , kas vertas penkinės,— 
atsakė Boweres piliečio apšmu- 
geliuotas teisėjas, , pasimokęs, 
jog ne viskas galima spręsti iš 
vardo.

Praėjusio sekmadienio, rug
sėjo 7 dieną, LLRK programą 
harmoningai atidengė sena 
lietuvių liaudies daina: “Ant 
kalno karklai ‘siūbavo.”

Vedėjas R. Mizara pranešė 
naujų radijo narių ir rėmėjų 
vardus ir adresus. Paskui se
kė vietos įvykių ir skelbimų 
žinios. Pažymėtinas, Brukli- 
niškio “Vyturėlio” koncertas 
sekamą sekmadienį, rugsėjo 
14 d., Liet. Amerikos Piliečių 
Kliube. Bus ko pasiklausyt ir 
kuo pasigėrėt. Dainuos Aldo
na Kazokytė, Lęlija Bastytė, 
“Vyturėlio” merginų kvinte
tas. O “Vyturėlio” mando
linų orkestras ir Aleksandras 
Kutinas, balalaikos meisteris, 
įrodys savo muzikinius gabu
mus.

f
Muzikinė šios, radijo pro

gramos dalis buvo smagi nau
jiena. Jaunuoliai dainininkai 
gitaristai Jurgis Vedegys ir 
Viktoras Bekėris sąlydžiai ai
dėjo oro bangomis, bent tri
mis atvejais. Jiems vargo
nais akompanavo Jurgis Der- 
gentis. Dainos išėjo efektin
gai. “Plaukia Nemunėlis” ir 
“Kur Nemunas ir Dauguva” 
skambėjo nuolaidžiai, ilgesin
gai. O komiškoji “Nusipir
kau Fordą dešimt metų se
ną” patiekė truputį amerikie
tiško humoro ir gyvumo.

Sveikatos patarimų skyrių 
labai gerai išpildė toji mūsų 
gerokai prasisiekusi “arperi- 
konkutė” Lelija Kavaliauskai- 
tė-Beltienė. Balsas jos skar
dus, aiškus, ištarimas geras, 
su tinkama išraiška ir vidine 
nuojauta. Tai bent vienas pa
vyzdys, ką 'gali mums duoti 
lietuvių kalbos mokyklėlės. Ir 
čia reikia dar ir dar karta 
trumpai ir storai paraginti 
mūsų kolonijas, kad greičiau 
įsisteigtų vaikučių mokyklė
les. Reikalas būtinas, neatidė
liotinas !

Intapai arba apgamai ^esti 
dvejoki. Reikia apsisaugot su 
juodaisiais gludžiaisiais inta
pais, be plaukų ir pakilimo, 
nes jie kartais pavirsta labai 
pavojingais vėžiais.

J. Gasiūnas ragino visas ko
lonijas gyviau išsijudinti ir 
šaukti vietos konferencijas: 
veikti prieš įdūkusią reakciją, 
dėtis į balsuotojų klubus, ben
drinti draugijų ir organizacijų 
veiklą dalyvauti ir remti Ry
tinių Valstijų Meno ir Kultū
ros Festivalą, varyti LDS v a A 
jų, “Laisvės” ir “Vilnies” va
jų. ' )

Labai gera naujiena: LLRK 
vedėju ir anaunseriu bus Le
lija Kavaliauskaitė. Puiku! 
Taipgi, būtinai reikia Stepono 
Večkio: jis daug padės pa
gerinti mūsų radiją. Visi pa
sigendame Večkio! Deja, tik 
ką dasižinojau iš paties Ste
pono Večkio, -kad tuo tarpu 
radijo programose dalyvauti 
jis negalės, nors ir kaž kaip 
norėtų. Stačiai fiziškai nega
lima. Vėliau jis gal galėsiąs 
prisidėti ii’ prie radijo. La
bai, labai visi lauksime. Gra

žiai dėkui d. Večkiui už pa
sižadėjimą. Tai bent bus di
džiulis pliusas mūsų radijui.

Dar kas. Girdėjau nusi
skundimų, kad LLRK progra
mos labai menkai tegalima 
girdėti. . Peršilpna radijo sto
tis. Ar nevertėtų radijo ve
dėjams gerai apsidairyti, kad 
gavus didėlesnę stotį? ži
nau, daugelis ?mielai paremtų 
tokį žygį.

šiuo tarpu programos ^gir
dimos kas sekmadienio rytą, 
10:30, iš 'Stoties WBYN, 
1430 klcs.

Jonas Kaškaitis

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kriaučių Neprigulmingo 
Klubo pusmetinis susirinkimas įvyks 
rugsėjo 12 d., Liet. Piliečių Klubo 
salėje, 280 Union Avė. Kriaučiai- 
klubiečiai būtinai dalyvaukite susi
rinkime, dabokite klubo veikimą, 
nes tai yra kriaučių turtas senat
vėje ir nelaimėje galima viens kitą 
susišelpt. Kviečiame ir tuos kriau- 
čius’ kurie nepriklauso prie klubo', 
jstoti. Įstojimas tik $1.00. Po* susi
rinkimo, klubiečiai nesigaili pasimy
lėt viens kitą. — Klubietis.

(211-212)

BROOKLYN, N. Y.
. LLD 1 kp. susirinkimas įvyks 
rugsėjo 11 d., 8 v. v. Laisvės salė
je, 419 Lorimer St. Kviečiame na
rius dalyvauti, nes susirinkimas bus 
svarbus. Kurie dar turite tikietų 
paėmę pardavimui (bendro pikniko, 
kuris įvyko 23 d. rug.), malonėkite 
atsiteisti šiame susirinkime. Taipgi 
norime priminti, kad ne visi nariai 
pasiėmė knygą “Prisikėlusi Lietuva” 
ir žurnalą “Šviesa” — 3-čią. num.— 
Geo. Kuraitis, org. (209-211)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

8AT.ES dčl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, SuRirlnkimų ir 1.1. Paikai 

ateičių* «a naujausiai* jtaiaymaia.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS , 

Kainos Prieinamos

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

__ ,_______________ _________ —4------------- 1----------
--------------- ‘ • f~ ' - ~

TONY’S
I

UP-TO-DATE x

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

, Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

jau buvo raportavęs poli- 
ir policija jau “turėjo 
ant taksikų, kada tapo 

antrasis, Morris 
gyvenąs 139 E. 

Jam bėgant be kel-
greit pavyko pamatyti 
policistų. Jie su radijo 
atsivijo jo taksiką prie

rinės tarnybos mokestimis, 
laukia tik galutino dokumen
tų suvedimo.

Nedarė skirtumo nei tas, 
kad du jaunesnieji vaikąi, 11 
ir 5 metų, šiuo tarpu serga, 
randasi gydytojo priežiūroje.

Išmetamai iš namų Mrs. 
Kroll, 41 metų, to visko buvo 
perdaug. Ji čia pat prie sa
vo buvusių namų sudribo ant 
gatvės nuo širdies atakos ir 
tapo nuvežta į ligoninę. O 
visi kiti pasiskirstė po vieną 
pas. gimines ir draugus.

Mechaniškam kastuvui pra
kirtus 20 colių pločio van
dens įvadą prie Bronx Blvd, ir 
233rd St., apylinkėje vandens 
buvo prilieta 5 colių gelmės 
bala ir trafikas sulaikytas 
virš valandą laiko.

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

; . VALANDOS:
: 9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. ■!
! Išskiriant trečiadieni ;
i ir sekmadieni. I;

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

Tel. SOuth 8-5569

padarau > 
paveiks- 
krajavus
su ame- U -j

Fotografas ■
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei-J 
kalui esant ir ? * 
padidinu tokio/y 
dydžio, kokio pa-Wįj 
geidaujama. Tai- W 
pogi atmaliavoju x- 
Įvairiom spalvom.

Kampa* Broadway ir
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore* 5-6191

Stone Avė.

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų piety, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis 

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name 

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir 'pieninių valgių 
gražus, pasirinkimas.

: Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus i

Darome ir Pritaikome Akinius i

Drs. Stenger & Stenger 
s Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Viena diena praėjusį pir
madienį LaGuardia lėktuvų 
stotis perleido 1,678 per At- 
lantiką keliaujančius žmones.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

TeI.EVergreen 7-6868 *
221 South 4th Street

Valandos: į

Penktadieniais Uždaryta

S

Peter Kąpiskas

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAUI^Y

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174 

_______________________

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

f VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ . i
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 išnuomūojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais* ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kafnom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

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

Taipgi Links ir Pendants

’ DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

6 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Ketv., Rugs. 11, 1947

F. W. Shalins

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias pateikiam nemokamai 

visosė dalele miesto.
Tel Virginia7-4499

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

(ShaKnskas)

Funeral Home/

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

z Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom. •

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.




