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Dienraštis New 
“Times” skelbia, jog 
Lietuvoje Įsikūrė 50 kolekty
vinių ūkių, Į kuriuos Įeina 2,- 
000 valstiečių šeimų.

žemės ūkio kolektyvizacija 
Lietuvoje prasidėjo tik šį pa
vasarį, todėl nenuostabu, jei 
dar nedaug valstiečių jon 
įstojo. • * ■ I

Iš tarybinės spaudos paty
riau. jog ir Dzūkijoje pradėjo 
dygti kolektyviniai ūkiai.

Bene pirmas kolektyvinis 
ūkis Dzūkijoje bus Daugų 
miestelyje, prie gražaus ežero

Lietuvoje, 
noriška. 
romas eit 
dirbti.

ARABAI REIKALAUJA PANAIKINTI Mirė Joe Sakal-Sakalauskas, Dienraščio 
IZRAELIAUS VALSTYBĘ, NUfilNKLUOT Vilnies Angliško Skyriaus Redaktorius
ŽYDUS, UŽDRAUST JU ATEIVYBE
Arabu Sąjunga Atmeta Jungi. Tautų Raginimą Sustabdyt 
Mūšius; Žada {kurt Vieny Arabų Valstybę Palestinoje

Lake Success, N. Y. —I z

; Septynių arabiškų kraštų 
kio kolektyvizacija ; sąjunga atmetė Jungtinių 
žinoma, yra sava- i Tautų Saugumo Tarybos 
Niekas varu neva- į reikalavimą sustabdyt mū- 

kolektyviai žemę i šius Palestinoje. Izraeliaus
I valstybė buvo sutikusi su-

Plečiama valstiečiuose pro- | Iaį]<yt mūšius iš savo pusės,
paganda. aiškinimas, kodėl 
kolektyvinis žemės dirbimas 
yra praktiškesnis, geresnis, 
progresyvesnis, negu pasky
ras, individualinis.

Kolektyviniams ūkiams ir 
tiems valstiečiams, kurie juos- 
na stoja, teikiama žymių 
lengvatų.

Valstiečiams, einantiems į 
kolektyvinius ūkius, skiriamos 
pinigu sumos, duodamos papi
ginta kaina medžiagos nau
jiems trobesiams pasistatyti, 
įsikurti.

Kolektyviniai ūkiai pirmiau
sia bus aprūpinti traktoriais ir 
kitomis žemes ūkiui" reikalin
gomis mašinomis.

Vyriausybė darys skubių 
žingsnių mokykloms šteigti ir 
kitais kultūriniais reikalais 
kolektyviniams i 
pinti. ;

Kolektyvizacijos d a r b a s 
Lietuvoje, atrodo, užims ne- 

,mažai laiko.
Nemažai valstiečių, atsimin

kime, yrd dideli individualis
tai, prie savo sklypelių prisi
rišę ir nori gyventi “kaip 
mūsų tėvai gyveno”: skursti, 
vargti, nuolat nedateklių kęs
ti.

Kolektyvizacijai priešų 
Lietuvoje netruks. Kovos prieš 
tai stambieji ūkininkai (buo
žės) ir visoki sąmoningi seno
sios santvarkos 
Jiems padės dvasiškija.

KoVa eis viešai ir slaptai.
Vieną dalyką kiekvienas 

lietuvis amerikietis turi žino
ti : tik dabar Lietuvos kaime 
prasideda socialinis pervers
mas, kryptis Į socializmą.

Tai pradžia klasių nykimo 
kaime!

jeigu arabiški įsiveržėliai 
pertrauks karo veiksmus.

Egiptas, Irakas, Syrija ir 
keturi kiti arabų kraštai iš
statė sekamus reikalavi
mus, jeigu Jungtinės Tau
tos nori, kad arabai nusto
tų kariavę prieš Izraeliaus 
valstybę:

Panaikinti žydų valstybę, 
sulaikyti ginklus žydams ir 
sustabdyti jų ateivybę Pa
lestinon.

Arabiškų kraštų sąjunga 
sykiu davė Jungt. Tautų 
Saugumo Tarybai 48 valan
das laiko, kad taryba galė
tų įteikti arabams pasiūly
mą “dėl viso Palestinos 
klausimo išsprendimo.”

Tuo tarpu arabiškų šalių 
sąjungos sekretor. Abdul 
R. A. Paša paskelbė iš E- 
gipto, kad arabai kariaus, 
iki bus įsteigta hvienų ara
bų ' valstybė Palestinoje.” 
Abdul Paša užreiškė: “Vis 
tiek, ką darytų Jungtinės 
Tautos, jos negalės pakeisti 
mūsų pasiryžimo.”

Saugumo Taryba ketvir
tadienį pradėjo svarstyti,- 
kaip atsiliept į tokius ara
biškų kraštų atsakymus.

Chicago, Ill. geg. 27. — 
Veteranų Ligoninėje 1 vai. 
po vidunakčio iš trečiadie
nio į ketvirtadienį mirė Joe 
Sacal - Sakalauskas, Vilnies 
dienraščio angliško sky
riaus redaktorius.

(Pirmą liūdnąją žinią a- 
pie jo mirtį pranešė Vilnis 
telefonu.)

Oregono Unijistai ir 
Studentai Karštai 
Sveikina Wallace’a

v.o .

ūkiams aprū-I Coos Bay, Oregon.—Tūk
stančiai CIO, Darbo Fede
racijos ir Geležinkeliečių 
Brolijų unijistų sugužėjo į 
Henris Wallace’o prakalbas 
trijuose Oregono valstijos 
miestuose. Jisai, trečiosios 
partijos kandidatas į prezi
dentus ,ypač ragino sumuš
ti reakcinį Mundto bilių, 
panaikinti priešunijinį Taf- 
to - Hartley’o įstatymą ir 
susitarti su Sovietais. Dar
bininkai už tai karštais plo
jimais sveikino Wallace’a.

Corvallis’e į masinį Wal- 
o susirinkimą suėjo 3,- 

000 Valstijos Kolegijos stu
dentų, o Eugene mieste 
klausėsi Wallace’o 2,000 0- 
regono Universiteto stu
dentu. c

DAUG DAUGIAU LAUKŲ 
APSĖTA SOVIETUOSE

Maskva. — Šiemet Sovie- 
*tų Sąjungoj apsėta 20 mi- 
lionų akrų daugiau laukų, 
negu pernai. Numatoma 
dar negirdėtai didelis der
lius. Iš visų šalies kampų 
pranešama apie puikų va
sarojaus augimą.

Fordo Darbininkai
Peikia G. M. Sutartį

J. SACAL-SAKALAUSKAS

J. SACAL - SAKALAUS
KO GYVENIMAS IR 

VEIKLA
Velionis Juozas Sakalas- 

Sakalauskas buvo dar jau
nas, vos 34 metų amžiaus. 
Jis buvo žymus veikėjas lįe- 
tuviii tarpe.

Juozas savo trumpame 
amžiuje labai daug pergy
veno. Jis gimė' Worcester, 
Mass., ir ten . dalyvavo pa
žangiame judėjime.

Kai fašistai užpuolė Ispa-

nijos liaudies demokratinę 
valdžią 1936 metais, Juozas 
ten nuvyko ir kovojo res- 
publikiečių eilėse prieš 
Franko ir buvo sunkiai su
žeistas. Vėliau, kai grįžo A- 
merikon, jis metėsi lietuviš- 
kan veikiman.

Tūlą laiką Juozas dirbo 
prei Laisvės angliško sky
riaus; vėliau Pittsburghe 
organizavo jaunimo veiki
mą, o dar vėliau nuvyko 
Chicagon, kaip Vilnies ang
liško skyriaus redaktorius.

Kai kilo Antrasis pasauli
nis karas, Juozas savano
riai pasidavė kariuomenėn 
ir tarnavo Pacifiko salose.

Grįžęs iš tarnybos, Juo
zas vėl energingai dirbo lie
tuvių veikime, ypatingai 
jaunime. Jis pagelbėjo su
organizuoti LDS Bowling 
Turnamentą> kuris pereitą 
sekmadienį pasibaigė, jau 
būnant Juozui ligoninėje.

Juozas buvo LDS Veiki
mo ir Jaunimo Komiteto 
narys, taipgi Lietuv. Meno 
Sąjungos Pirmininkas.

Vėliau bus daugiau para
šyta apie ^Juozą Sakalaus- 
ka.

Amerikos Lietuvių Pa
žangus judėjimas prarado 
vieną iš energingiausių vei
kėjų. Laisvės štabas ir visi 
pažangūs lietuviai • siunčia 
gilią užuojautą Vilniečiams 
ir Juozo šeimai, giminėms 
ir artimiems draugams.

Rep.

SUOMIJOS DARBININKAI PRIVERTĖ 
VALDŽIĄ PASKIRTI MINISTRAIS 
KOMUNISTĘ IR KOMUNISTU DRAUGĄ
Pašalinto Leino Žmona Tapo Ministru be Portfelio, o 
Vidaus Ministru—-Kilpi, Liaudies Fronto Žmogus

Helsinki, Suomija. —Pla
tūs darbininkų streikai išti
soje šalyje privertė Suomi
jos prezident. Juho K. Paa- 
sikivi ir jo minstrų kabine
tą paskirti ministrais žymią 
komunistų vadovę ir vieną 
komunistų bendra dar bį. 
Tuomet streikieriai ir grįžo 
darban.

Laivakrovių, metalistų ir 
kitų darbininkų streikai 
kilo dėl to, kad prezidentas 
Paasikivi pašalino komunis
tą vidaus reikalu ministrą 
Yrjoe Leino. Streikieriai 
reikalavo jo vietą užpildyti 
kitu komunistu. • ,* *

Neatlaikydamas spaudi
mo iš darbininkų pusės, tad 
prez. Paasikivi paskyrė vi
daus reikalu ministru Eino 
Kilpi, politinį Leino bend
radarbį. Kartu Paasikivi 
paskyrė Leino žmoną, Her- 
ttą Kuusinen, ministru be 
portfelio. O jinai laikoma 
kairesne net už savo vyrą, 
buvusį vidaus ministrą.

Tais dviem paskyrimais 
komunistai daugiau laimė? 
jo, negu buvo nustoję, kuo-

Amerika Jau Leidžia 
Išgabenimus Suomijon

šalininkai.' |ace’

Detroit. — Daugelis For
do automobilių darbininkų 
nenori tokios sutarties, ko
kią CIO unijos vadai pada
rė su General Motors kor
poracija. Pagal tą sutartį, 
General Motors dabar suti
ko pakelti algą 11 centų va
landai, bet pasilaikė “teisę” 
numušti algą, “kai gyveni
mo reikmenys atpigs.”

Sekmadieni, gegužės mėn. 
30 d., Brooklyne įvyks tre
čiosios partijos ir Wallace’o 
šalininkų lietuviu - amerikie
čių platus pasitarimas.

Jame žada dalyvauti lietu
vių veikėjų iš toliau ir arčiau.

Tą pačią dieną Springfielde 
įvyks progresyvių Ulinojąus 
valstijos lietuvių atstovų suva- 

‘ žiavimas. kurfrųne bus 
t-yti tie patys reikalai: 
suorganizuoti platesnes 
vių - amerikiečių mases
ace’ui ir Taylor’ui išrinkti.

Iki Philadelphijos suvažia
vimo, kuriame bus įkurta tre
čioji partija, pasiliko tik virš 
pusantro mėnesio.

Iki lapkričio rinkimų tepa- 
siliko tik penki mėnesiai.

Amerika Vis Sulaiko 
Ginklus Izraeliui

Baptistai Šaukia Ameriką 
Tartis su Sovietais

svars- 
kaip 

lietu- 
Wall-

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Mar
shall sakė spaudos reporte- 

I riams, jog vis dar bus už* 
drausta pardavinėti ameri
kinius ginklus Palestinos 
žydams. Anot Marshallo, y- 
ra laukiama, kokį sprendi
mą padarys Jungtinės Tau
tos dėl Palestinos.

Prez. Trumano sekreto
rius C. G. Ross sakė repor
teriams, jog prezidentas 
neturi intencijos tuoj aus a- 
tidaryti kelią ginklų plauki
mui Izraeliaus valstybei.

Milwaukee, Wis. — Ame
rikonų baptistų bažnyčios 
suvažiavime žymus jų kuni
gas Edwin Dalberg šaukė 
kovoti už taikos išlaikymą 
ir ragino Ameriką paskirti 
komisiją derybom su Sovie
tų Sąjunga. .

22 Amerik. Lėktuvai Gabens 
Saviškius iš Arabu Šalių

Pirmadieni bus Memorial 
Diena.

Bendrai pagerbsime' žuvu
siuosius už savo krašto ir vi
sos žmonijos reikalus didvy
rius.

Individualiai kiekvienas pri
simins savo numylėtuosius, pa
sitraukusius iš gyvųjų tarpo.

Pastaruoju metu iš gyvųjų 
tarpo pasitraukė daug mūsų 
draugų veikėjų.

Boston.— Teologijos pro
fesorius James L. Adams, 
kalbėdamas unitarų bažny
čios suvažiavime, kritikavo 
katalikų bažnyčią už tai, 
kad ji sakosi neklaidinga..

’ Jiems pagerbti neužtenka 
tik jų kapo aplankymo bei pa
puošimo. Reikia ryžtis užim
ti mirusiųjų vietas, 'dirbti tą 
darbą, kurį jie pasišventusiai 
dirbo, kol buvo gyvi.

Washington. — Jungtinės 
Valstijos pasiuntė 22 dide
lius karinio transporto lėk
tuvus į Cyprus salą. Jie ga
bensią namo norinčius grįž
ti Amerikos piliečius iš ara
biškų kraštų Viduriniuose 
Rytuose.

Palestina. — Arabų ap
suptiems 90,000 žydų gy
ventojų Jeruzalėje stokuoja 
maisto ir geriamojo van
dens.

Maskva
da kaltino Angliją, Ameri
ką, ir Švediją už Suomijos 
valdžios kurstymą prieš So
vietų Sąjungą.

Sovietų spau-

met prezidentas pašalino 
Leino, sako dauguma politi
kų, kaip praneša New Yor- 
ko Times korespondentas.

Naujasis vidaus reikalų 
ministras’Kilpi yra kairio
sios Žmonių Demokratinės 
Sąjungos narys ir jos kan
didatas į seimą liepos 1 d. 
rinkimam. Kilpio žmona y- 
ra stipri komunistė, buvusi 
mokytoja ir d a rbininkų - 
laikraščių redaktorė.

Pats Kilpi buvo svarbiau
sio socialdemokratų laikra
ščio redaktorius, bet kad jis -į 
kandidatuoja seiman ant 
“kraštutinių kairiųjų”, ti- • J 
kieto, tai socialdemokratai 
dabar , išbraukė jį iš savo 
partijos.

Republikonu Vadai dėl 
Mundto Meta Gurban 
Civilių Teisių Bilių

JEIGU ŽYDAI JERUZALĖJE 
NEPASIDUOS, TAI ARABAI 
VISUS JUOS IŠŽUDYSIĄ

Palestina.—Arabai griež
tai pareikalavo, kad žydai 
Irgun kovūnai , Jeruzalėje 
•tuoj pasiduotų. “0 jeigu ne, 
tai mes jus visus išžudysi- 
me”, grūmojo arabai. Egip
to lėktuvai vėl bombardavo 
žydiškas Jeruzalės dalis. 
Arabai skelbia, kad per 24 
valandų mūšį jie užėmę La- 
truną, į vakarus nuo Jeru
zalės, nukaudami 600 žydų. 
Jie sakosi užkariavę Deir

Suneidąir paėmę nelaisvėn 
1,500 žydų.

Žydai praneša, jog tebe
verda kautynės dėl Latrū- 
no, prie vieškelio į Tel Avi
vą. Jie išviję Egipto arabus 
iš Mars Elias ir Ramat Ra- 
hel, tarp Bethlejaus ir Je
ruzalės. Žydai sako, jog 
arabai išbjauriojo bei suža
lojo 9 krikščionių bažnyčias 
ir šventvietes Jeruzalėje.

“Komunistų Seklys” Adamson Buvo Teistas už 
Žmogžudystę, Mušė Motiną, Svetimoteriavo

Long Branch,,N. J.—Čio- 
naitinė policija pajuokia 
laikraščių pasakas, būk ko
munistai užmušę Haroldą 
S. Adamsoną, esą, už tai, 
kad jis “tyrinėjęs komu
nistus, duodamas apie juos 
žinias Amerikonų Legio
nui.”

Vienas aukštas policijos 
viršininkas sakė reporte
riui; “Adamson čia buvo 
paskilbęs kaip girtas muš
tukas. Mes esame tikri, kad 
jis Elkwood Kotelyje mirė 
nuo smūgio, kurį buvo ga
vęs per muštynes pirm to.”

Policijos vadas Thomas 
J. Marks parodė policijos 
rekordus, kad Adamson bu
vo 15 sykių areštuotas. Vie
ną kartą jis buvo teisiamas

už žmogžudystę, bet išsisu
ko; kitą sykį jis buvo areš
tuotas už mušimą savo mo
tinos, kuriai jis užjuodino 
abidvi akis. Kiti jo areštai 
— už svetimoterystę, už įsi
laužimą į svetimus namus, 
už persigėrimą ir už ne
tvarkius pasielgimus. Poli
cija taipgi nužiūri, kad A- 
damsonas lindo prie kito 
legionieriaus pačios,, o anas 
taip jį primušė, kad Adam- 
sonas paskui mirė.

Chrysler auto.Detroit, 
korporacija sutiko derėtis 
su unija.

London. — Pranešama,' 
kad serga Čechoslovakijos 
prezidentas Ed. Benes.

Washington. — Amerikos 
valdžia davė leidimą išga
benti Suomijon kiekius 
fabrikinių mašinų, darbo į- 
rankių, elektrinės mašineri
jos ir kt. daiktų už $3,890,- 
000. Pirmiau tatai buvo už-' 
drausta. Menama, kad bus 
leista pardavinėt panašius 
reikmenis ir kitiem Sovie
tų kaimynam.

Churchillas Kursto Karą, 
Sako- Sovietų Pulkininkas

I

Berlin. — Pulkininkas A. 
I. Elizarov, Sovietų komen
danto pavaduotojas, pareiš
kė, jog btivęs Anglijos 
premjeras Churchillas yra 
vadas tų, kurie ruošiasi ka
rui prieš Sovietu Sąjungą.

Washington. — Republi- 
konų vadai senate Taf
tas, Kenneth Wherry ir ki
ti darbuojasi, kad neribo
tam laikui būtų atidėtas bi- 
lius dėl pilietinių teisių neg
rams, ypač pietinėse valsti
jose. Dėl to jie susimerkė 
su pietiniais demokratais 
senatoriais, skelbianči a i s 
baltųjų galią prieš negrus. 
Tuo būdu civilių teisių »bi- 
lius faktinai gurban meta
mas.

Republikonų vadai sten
giasi kuo .greičiausiai per
varyti Mundto - Nixono 
policinės ’ valstybės bilių; 
todėl nenori “laiko gaišinti” 
tokiems sumanymams, kaip 
civilių teisių bilius.

Lenkijos Katalikai 
Užgina Naują Rubežiy

i

Mirdamas Amerikos 
Konsulas Kaltino Arabus
(Jeruzalė.—Amerikos kon

sulas Thomas C. Wasson, 
mirdamas nuo kulkos, sakė, 
kad arabai jį peršovė. Žy
dai įtaria, jog arabai nušo
vė ir amerikinio konsulato 

(radijo viršininką H. M. 
Walkerį.

SUSTABDYT PARAMĄ 
ČIANG KAI-šEKUI

New York. — Komitetas 
dėl Demokratinės Politikos 
Tolimuose Rytuose reikala
vo, kad Amerikos Valdžia 
sustabdytų paramą fašisti
nei Čiang Kai-šeko diktatū
rai Chinijoje.

ORAS.—Būsią apsiniaukę.

i

Varšava. — Lenkų kata
likų laikraštis Tygodnik" 
Warszawski užgiria prijun
gimą Lenkijai žemių į va
karus, kurias Vokietiją val
dė pirm karo; taip pat už-, 
giria vokiečių iškraustymą 
iš.tų vietų; sako, tos žemės 
istoriniai priklausė lenkam, 
Tygodnik Warszawski man
dagiai dėsto, kodėl negalima ‘ 
sutikti su popiežiaus laišku 
Vokietijos vyskupam. Laiš
ke popiežius graudžiai 
smerkė tuos, kurie iškraus
tė vokiečius iš minimų vie
tų. . ' \

ČIANGO GENEROLAS
NUŽUDĖ 500 BELAISVIŲ 

činčuan, Chinija.— čiang
Kai-šeko tautininkų gene
rolas viešai gyrėsi, kad jo 
Įsakymu buvo nužudyta 
500 paimtų nelaisvėn chinų 
komunistų.

AtsilankėVaršava.
Bulgarijos premjeras Ge
org. Dimitrov.

SB



LLD Naujų Narių Vajus ir Kiti Reikalai

kad visi nariai laiku
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senosios 
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kad CCF

būdais darbuojasi 
ir kultūros reikaluo-

lie- 
pri- 
na- 
tie-

prasideda vasari- 
bus daug’ pikni- 
daug naujų žmo-’ 
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kaip kad buvo 
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Vincai ragini, kad pa-
1 . ije.
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Leon Josephsono Padėtis
Advokatas Leon Josephson buvo nusmerktas fede

ralinio teismo vieneriems metams kalėti ir pasimokėti 
$1,000 pabaudos. Jis buvo nusmerktas už tai, kad turėjo 
drąsos atsisakyti pareikšti savo asmenines politines pa
žiūras Ne-Amerikiniam Komitetui.

Advokatas Josephson, vadinasi, yra politinis kali
nys. Jo šeima — žmona ir du maži vaikai — gyvena New 
Yorke. Bet Josephsonas tapo įkalintas federaliniame ka- 
deraliniame kalėjime, esančiame Michigano valstijoje 
Milano miestelyj.

Tame miestelyj yra apie 600 kalinių, iš kurių apie 
500 asmenys nusmerkti kaĮėjiman už prekybą narkoti
kais, visokiais žmonių nuodais.* /

Josephsonui nevalia gauti iš laisvės jokių laiškų, 
neigi laikraščių, nei knygų; kurias jis norėtų skaityti. Jo 
žmona jį tegali lankyti tik vieną valandą per mėnesį. Bet 
kaip gi jinai gali jį lankyti? Iš New Yorko valstijos nu
važiuoti į Michiganą nemažai lėšuoja, o jo žmona pinigų 
neturi.

Josephsonas, prieš tūlą laiką, buvo uždarytas dviem 
parom karceryj (vienutėje) už tai, kad jis neišvalgė jam 
skirto maisto! f

Josephsono sveikata regimai puola žemyn; maisto 
iš šalies jis gauti negali.

Štai, kokia padėtis šio progresyvaus vyro, kovotojo 
už visų žmonių pilietines teises, v

Dėl to Josephsono draugai reikalauja vyriausybės, 
kad šis kalinys būtų juo greičiau perkeltas iš Milano į 
Danbury, Conn., kur jį galėtų lankyti jo žmona.

Gi Civil Rights Kongresas renka’ 100,000 piliečių pa
rašų peticiją, raginančią prezidentą Trumaną Josephsoną 
paleisti iš kalėjimo.

Be abejojimo, jog kiekvienas progresyvis asmuo prie 
šios kampanijos mielai prisidės.

Kriminalistams Lengvatos
Charlestono mieste, South Carolina valstijoje, raiv 

donbaubis Serreo užmušė Robertą Newmaną dėl to, kad 
jis buvo “komunistas ir rėmė Wallace’ą.”

Komercinė spauda juo mažiąusiai dėl to rašė ir ji 
linkusi tą įvykį nuslėpti ir pamiršti.

Detroite nepehseniai kažin kas pašovė automobilių 
dirbėjų unijos vadą Reutherį. Tuojau komercinė spauda 
stA’iko: tai komunistų darbas! O policija, užuot ėmusis 
atitinkamų žygių kriminalistams - šovėjams sučiupti, 
pradėjo areštuoti veiklius unijistus, komunistus arba 
šiaip progresyvius žmones.

Prieš keletą/dienų New Jersey valstijoje buvo už
muštas Amerikos Legijono veikėjas. Komercinė spauda 
tuoj suriko: užmuštasis buvęs “komunistų tyrinėtojas” 
ir dėl to, supraskit, komunistai bus jį užmušę!

Tačiau, paaiškėjo, kad minėtasis Legijono veikėjas, 
buvo nepataisomas alkoholikas, kad jis buvo girtas, kai 
mirė, l$ad jis, be abejojimo, buvo nukautas kokio nors 
sėbro, tokio pat, kaip ir jis.

Iš viso, kas pasakyta, savaime aišku, kaip komerci
nė spauda užglosto kriminalistus, kaip ji jiems padeda!

Įvyko kokia nors kriminalystė, —• primesk ją komu
nistams ir atliktas kriukis. Kaip -lengva kriminalinės pro
blemos išspręsti, eihant komercinės spaudos nusistatymu.

Bet taip einant, prie ko bus prieita?
Juk tai yra aiškus (gal ir sužinus ar nesužinus) 

kriminalistų globojimas; kriminalistams teikiamos leng
vatos.

Toji spauda turėtų suprasti, kad socialinės> santvar
kos, kuriose šitaip klausimai bandoma “spręsti,” ilgai 
nesilaiko. z I

Žadą Būti Įdomūs Debatai
* H

Spauda praneša, jog pirmadienį, gegužės 31 d. per 
radiją bus transliuoti įdomūs debatai temoj: “Ar Mundt- 
Nixon Bilius turi būti padarytas įstatymu?”

Debatų laikas: 10:30 vhlandą vakare.
p Debatuos Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos 
pirmininkas Wm. Z. Foster su kongresmanu Karl Mundt, 
paminėtojo biliaus sumanytoju.

Tai turės būti įdomūs debatai, kądangf jie bus tikri 
debatai, ne tokie, kokius turėjo gubernatorius Dewey su 
Sitassęnu. ■ z

Kalbos-debatai bus transliuojamos per American 
Broadcasting Kompanijos radijo tinklo stotis, esančias 
vįsame krašte. ♦

Wm. Z. Fosteris kalbės iš niūjorkiškės (WABC) ra
dijo stoties, o kongresmanas Mundt — iš South Dakotos.

Debatai eis savo keliu, gi kova prieš Mundto bįlių 
privalo būti pagriežtinta. Šiuo metu bilius jau yra še- 

f .pate ir jau jis senato teisėtumo'komisijoje.
Visuomenė privalo siųsti rezoliucijas senatorįąms, 

reikalaujant, kad šis bilius nepraeitų!
r 
k
[

PABĖGĖLIŲ 
NEVILTIS

Tėvynės Balsas, leidžia
mas Vilniuje, praneša:

“Konstatuota ir laikraš
čiuose paskelbta,' kad 60 
nuoš. DP stovyklose gyve
nančių lietuvių vaikų serga 
del nuolatines maisto sto
kos.

“DP stovyklose gyvenimo 
sąlygos kas kartas baises
nes. Maisto daviniai suma
žinti nuo 2,000 kalorijų iki 
1,550 kalorijų. Mažesnes 
DP stovyklos likviduoja
mos, sujungiant jas Į dide
lius lagerius, kuriuose ap
gyvendinama net iki 10,000 
žmonių. Nereta, kad viena
me nedideliame barako 
kambarėlyje sugrūdama po 

I kelias dešimtis žmonių.”
Tuo tarpu šitie žmones 

Lietuvoje turėtų darbus ir 
laimingai gyventų. Ypatin
gai nepateisinamas yra sto
vyklose laikymas ir badu 
marinimas vaikų. Jie yra 
bejėgiai ką nors patys da
ryti. Jie priklauso nuo jų 
globotojų.

Tame pačiame Tėvynės 
Balse skaitome ir tokį pra
nešimą.

“Flossenburge (Vokieti
joje) pastatytas paminklas 
žuvusiems nuo fašistinių 
žvėriškumų, čia žuvo KŽ 
lageriuose 2,480 lietuvių. O 
vienas šių žvėriškumų kalti
ninkų Jonas Pyragius ‘ato
stogauja’ Gross Hesepo DP 
stovykloje.”

Už KURIOS PARTIJOS 
KANDIDĄTUS KANA
DOS ŽMONĖS BALSUOS?

Kanadiečių lietuvių Liau
dies Balsas rašo apie Onta- 

, rijos provincijos rinkimus 
birželio 7 dieną. Šiuo tarpu 
toje provincijoje viešpatau
ja konservatai - reakcijo- 
nieriai. Laikraštis mano, 
kad juos reikėtų išmesti iš 
valdžios.

Bet kuriuo būdu, per ku
rią partiją? Yra dvi parti
jos — Liberalų Partija ir 
socialistuojanti CCF. • Balso 
nuomonė tokia:

Kaip dabar dalykai stovi, 
tai didžiumai Ontarijos pi- 

I \ •» • >

liečiu, ypač darbo žmonėms, 
lieka klausimas, kuriuos 
rinktis iš dviejų — liberalus 
ar socialistus. Norint pra
varyti konservatus, reikia ne
mažo pasukimo vienos ku
rios nors partijos pusėn, li
beral^ ar socialistų. Jeigu 
bus maždaug lygus balsy pa
sidalinimas tarp liberalų ir 
socialistų, 
praėjusiais 
konservatai

Daugelis darbo unijų me
tasi i talką CCF kandida
tams. Jos mano, kad CCF, 
turėdama arčiausius ryšius 
su darbininkais, bus geres
nė už liberalus. Faktinai, 
daugelįs CCF kandidatų yra 
unijų veikėjai, lyderiai. Tai
gi, CCF atrodo turėtų būti 
artimesnė darbo žmonėms. 
Be to, daugelis vidurinių 
sluoksnių nori platesnių re
formų, 'negu abi 
partijos linkusios 
Galimas daiktas,
gaus nemažai pritarimo ir,vi
duriniuose sluoksniuose.

Iš to visą, kas pasakyta, 
susidaro išvada, kad darbo 
žpionėms geriausia proga sa
vo interesus pastūmėti pir
myn, .tai balsuojant už CCF 
kandidatus. Balsuojant už 
CCF, darbo žmogus gali bū
ti tikras, kad jis darys vieną 
kitą žįngsnį pirmyn, o ne at
gal. Liberalų tąrpe matyti 
nemaž'as sudešinėjimas, pasi
davimas didžiajam kapita
lui.

CCF lietuviams gali pri
minti valstiečius liaucįiniųkųs 
siu soęialdęmpkratąis, kurie 
buvo išrinkti Lietuvoje su •

Grinium priešakyje. Tiesa, 
jie greitai atidavė 'valdžią 
tautininkams su krikdemais, 
bet vistiek buvo manoma, 
kad valstiečiu liaudininku ir 
socialdemokratų išrinkimas 
buvo nemažas žingsnis pir
myn.

Dviejuose vaidinguose To
ronte, Bellwoods ir St. An
drew, be abejonės, darbinin
kai nenorės paleisti pažan
giečių, MacLeod ir Salsberg, 
kurie pasižymėjo gerais su
manymais darbo žmonių nau
dai ir buvo skaitomi stipriau
sia opozicija konservatams. 
Jų išrinkimas, tačiau, nei 
kiek nepakenks CCF, nes jie 
tikriausiai palaikys CCF.

JAU PRADĘDA 
ABEJOTI

Chicagos kunigų Draugas 
jau nebe taip tvirtai įsitiki
nęs, kad Mundt Bilius iš
naikintų komunistus. Bilius 
Draugui labai patinka ir jį 
karštai remia, tačiau patie
kia ir tokią abejojančią 
mintį, girdi: “Bet jau iš 
anksto reikia numatyti, kad 
valdžia, jei jos organai ne
bus pakankamai akylus ir 
veiklūs, su komunistais vis- 
vien turės vargo...” (D.,

Šiame atsitikime Šimutis 
pasirodo protingesniu už 
Grigaitį. Pastar a s i s j 
Mundt Bilių žiūri kaipo am
žiną apsisaugojimą nuo ko
munizmo. Šimutis gi abejo
ja. Jis veikiausia šį tą atsi
mena apie panašius įstaty
mus ir fašistinius žygius vi
soje eilėje Europos ir Ame
rikos kraštų^ Visur buvo 
pilnai patirta, kad įstaty
mais ir persekiojimu ko
munizmo < idėjų neįveiksi. 
Jeigu joms yra socialinio 
pagrindo, jos yei-sis ir plėto
sis.

DU LAIŠKAI — Iš ŠKO
TIJOS IR Iš LIETUVOS

Kanadiečių Liaudies Bal
se geg. 21 d. skaitome du 
įdomiu laišku — vieną iš 
Škotijos, o kitą iš Tarybų 
Lietuvos. Įdomu su jų turi
niu susipažinti ir palyginti.

Iš Škotijos Senam Vincui 
rašo J. M. Klastaitis. Jis 
ko: t

Tu ’ /
rašyti ką nors iš Škotijos 
tuvių gyvenimo į jūsų laik
raščius. Turiu pasakyti, kad 
tokiose aplinkybėse gyve
nant, tai nei smegenys . ne- 
veikia, kuomej galą su galu 
negali sudurti. Be galo pas 
mus trūksta maisto. Pa
vyzdžiui, sūrio, sviesto, tau
kų po 1 ’/a uncijos gaupam 
per savaitę ; mėsos avienos 3 
uncijas; bekeno 1^2 uncijos 
per savaitę. Drabužiai viso
kie be galo brangūs. Jeigu 
norėtum geresnį siutą pasi
pirkti, tai 25 svarai sterlin
gų kainuoja.

Turiu tau prisipažinti, kad 
pradėjau rašyti iš Škotijos 
lietuvių gyvenimo mažą isto- 
rijukę, bet nežinau, ar galė
siu ją tinkamai apdirbti. Pa
rašęs tūrių apie 10 lapų, bet 
tokiam gyvenime hera noro 
nei rašyti,.kuomet pilvas ke
lia revoliuciją.

Aš netękau dviejų sūnų, 
vįęnas žuvo Ispanijos civilia- 
me kare, kitas antrame pa
sauliniame kare—karo laivy
ne • Nhw Yorke palaidotas. 
Kiti du sūnūs sužeisti ir už 
ką ? Per karą man pačiam 
nevalia buvo po šeštos va
landos vakare išeiti iš stubos 
iki 8 vąl., o be tp, daugiau 
kaip 5 mylias nuo stubos ne
valia buvo nueiti. Tai tau ir 
laisvė! Vaikai kariauja, tė
vui užkarta didelė drausmė. 
Puiku, ar ne? Fsu 65 metų; 
moteris mirus 14 metų atgąl. 
Bedarbis. Ak, užteks. Tau, 
Vincai, vistiek be reikalo pa- 

1 siskundžiau.

Iš Lietuvos laišką gavęs 
A. Petronis, kanadietis, nuo 
savo brolio sūnaus Bronio 
Petronio. Pastarasis,- tarp 
kitko, rašo:

Raudonajai armijai išva
davus Tarybų Lietuvą, liau
dis su didžiausiu pasiryžimu, 
padedant broliškoms respu
blikoms, ėmėsi atstatyti su
griautąją savo tėvynę, ir 
šiandien pas mus vėl veikia 
fabrikai, bei įmonės, kur. dir
ba šimtai ir tūkstančiai dar
bininkų. Gyvenimas pas mus 
sugrįžo į normalias vėžes. 
Dar 1947 metų gruodžio mė
nesį panaikinta kortelių sis
tema, kas. manau, ir jums ži
noma.

Dabartiniu laiku darbinin
kui viskas prieinamiau, ne
gu buvo prieš karą.

Toliau dėdė klausi apie 
ūkinį gyvenimą ir atsinešimą 
linkui tarybinės tvarkos. Į 
tai galiu atsakyti, kad tūks
tančiai Tarybų Lietuvos be
žemių ir mažažemių valstie
čių, tarybinės santvarkos dė
ka, yra aprūpinti 'žeme pa
gal šūkį: žemė tam, kas ją 
dirba! Aišku, tie piliečiai 
visą savo gyvenimą bus dė
kingi tarybinei santvarkai, 
kuri juos išgelbėjo nuo iš
naudojimo ir vargų, nes da
bar jie yra savo žemės šeimi
ninkai. *

į dėdės klausimą dėl ko- 
' lektyvinių ūkių galiu atsaky

ti, kad Tarybų Lietuvoje to
kių ūkių jau yra ir tarybinė 
valdžia tokiems valstiečiams, 

c kurie pareiškia norą įsteigti 
kolektyvinį ūkį, visuomet ir 
visapusiai padeda. ’Kolekty
viai ūkiai yra steigiami pa
tiems valstiečiams pareikala
vus. Prievarta tam reikalui 
nevartojama. Ukmergės ap
skrityje kolektyvinių ūkių 
šiuo laiku dar nėra, bet yra 
susipratusių valstiečių, kurie 
artimiausiu laiku rengiasi 
pereiti į kolektyvinį gyveni
mą. Pavieniai ūkiai pas 
mus verčiasi gana neblogai ir 
tarybine santvarka patenkin
ti..

Suprantama, <kad yra ke
letas “ponų ūkininkų,“ kurie 
tarybine tvarka nepatenkin
ti, nes jie anksčiau turėjo 
dvarus ir išnaudodavo kitus, 
o šiandien liaudis jiems tą 
daryti neleidžia ir jie dabar 
turi patys sau užsidirbti duo
ną, turėdami tik tiek žemės, 
kiek leidžia Tarybų Lie
tuvos žemės reformos įstaty
mas.

KUNĮIGĖLIO 
plepalai

“Ir vėl Kristus ant kry
žiaus,” šaukia Lietuvių Ži
nių redaktorius kun. Mika
lauskas. “Nedoras pasaulis', 
kaip anoji nedora žydų tau
ta, iš naujo prikalė Kristų 
ant kryžiaus, atmesdamas 
jo šventą meilės gailestin
gumo mokslą. Ir štai kas at
sitiko, lygiai kaip žydų tau
tai, būti pasmerktiems ir 
klajokliams, nerandant ra
mios ir saugios vietelės šia- 
rųe pasaulyje...”

Hitleriškai išplūdęs žy
dus, kunigėlis pereina prie 
politikos. Jis rašo: “Jau 
niekas neabejoja, nuo pre
zidento iki paskutiniausio 
žmogelio, apie trečiosios 
partijos kilmę ir tikslą, t. 
y., kąd ji yra Stalino įsteig
ta tikslų atiduoti Ameriką 
Rusijai... Būdd, metodais, 
dvasia ir substancija Wal
lace yra permirkęs iki kau
lų komunizmu, už kurį gul- 
db galvą” (t. Ž., geg. 21 d.).

Tokias nęsątnohes sapa- 
lioti galų tiktai kunigas, ku
ris nesiskaito su protu ir 
sąžine. • « • I I

'JVąshinglon. -- Regre
sui įnešta bilius, reikalaująs 
Izraeliaus
Lease paskolos, v

ri šviestis, myli skaityti lietu
vių ar anglų kalboje knygas.

Mažuose kaimeliuose ir 
miesteliuose, kur yra mažai 
lietuvių, tik vienas, kitas dien
raščių Laisvės ar Vilnies skai
tytojas, tai sunku sutverti 
kuopa. Bet tų kolonijų 
tuviai gali prie Draugijos 
klausyti, kaipo pavieniai 
riai;. duokles pasimokant 
Šiai į centrą ir gaus tą visą 
literatūrą. LLD Centro Ko
miteto sekretorius yra D. M. 
Šolomskas, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn 6, N. Y. Kur nėra 
kuopos, ar nežinote jos veikė
jų ir susirinkimo vietos, tai 
galite gauti informacijų nuo 
CK sekretoriaus. Rašykite ir 
klauskite.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos Centro Komitetas prail
gino laiką gavimui naujų na
rių iki 1 d. liepos. Tai dar 
turime ištisą mėnesį laiko dėl 
pasidarbavimo. Visi turime 
subrusti, kitais žodžiais sa
kant—-turime gauti kiekvienas 
po vieną naują narį į Drau
giją. Ar tai yra sunku pada
ryti ? Visai ne!

Noriu nurodyti, kame yra 
blogumas su visa didžiuma 
mūsų narių, kad negauname 
pageidaujamo skaičiaus naujų 
narių. Yra tokių narių, kad 
priklauso Draugijoje, bet apie 
tai nesako žmonaiv ir jų Yai-' 
kams, nepaaiškina kultūros' jr. 
apšvietos organizacijos reika
lų. Kiti sueina su pašali# 
čiais, ilgas valandas pralei
džia, kartais kortavodami, 
bet nepakalbins savo partne
rį prie organizaciijos prisidė
ti, net nepasisako, kad patsai 
priklauso.

Dabar gi 
uis sezonas, 
kų, sueisime
nių. Piknikuose, 
muose, parke, miške, juk yra 
ir laiko įValias ir patogu pa
sikalbėti su pašaliečiais. Tik 
reikia nepamiršti, kad esame 
organizuoti, kad turime LLD 
kultūros organizaciją, kuri 
leidžia knygas, žurnalą ir taip 
visokiais 
apšvietos 
se.

Reikia,
užsimokėtų duokles, kad ne
vilkintų, nes centre pinigai 
reikalingi knygų, žurnalo iš
leidimui ir kitiems organizaci
jos reikalams. Nario, duoklė 
nedidelė, tik $1.50 į metus ir 
už ją yra organizacijos nariu, 
gauna knygą ir žurnalą.

Kad ir šiemet mūsų orga
nizacija išleidžią svarbią kny
gą apie mašinerijos, technikos 
išsivystymą ir jos rolę, būtent 
“Mašina ir žmogus.” Kas gi 
nenori žinoti, iš kur tos maši
nos atsirado, kas ir kada jas 
išrado ? O ši knyga suteiks 
atsakymus, ji paduos faktui 
nuo žilos senovės — akmens, 
gadynės iki šių laikų moder
niškiausių mašinų. Taipgi, 
šioje knygoje bus daug pa
veikslų, kas padės geriau su
prasti mašinų besivystymo is
toriją. Matysime atvaizdus ir 
mašinų išradėjų, faktus, kas 
jie buvo, kaip dirbo, kokią 
naudą civilizacijai duoda jų 
išradimai.

Reiškia, „ kurie įsirašys į 
Draugiją birželio mėnesį, tai 
įmokėję tik $1.50 už visus 
metus, bus Draugijos nariais, 
gaus tą taip labai svarbią kny
gą, kurios ir už $2 negalėtų 
krautuvėje nusipirkti ir už vi
sus metus gaus keturis dide
lius žurnalo “Šviesos“ nume-- 
rius.

Prie Draugijos šeimų na
riams dar pigesnis prigulėji
mas, jeigu vienas iŠ šeimos 
moka pilną mokestį $1.50 į 
metus, tai kiti šeimos, nariai 
moką tik po 25 centus į me
tus įr yra nariais. Bet jeigu 
jaunuoliai nori gauti anglų 
kalboje knygas, tai jie moka 
pilnai po $1.50 į metus ir gau
na anglų knygų bent $3 ver
tės. draugijos centras gali 
anglų knygas pigiai nupirkti, 
nes jis jas perka šimtais. Pa- 
vienisv gi jaunuolis knygų 
krautuvėje turi mokėti pilną 
jų kainą. Reiškia, jaunuo
liams yra patogu priklausyti, 
nes jie gali per Draugiją pi
giau gauti knygių 1

1 LLp priima narius neatsi
žvelgiant į jų amžių ir svei
katos stovį, nes tai yra kultū
ros įr apšvietos organizacija, 
o tas visiems yra reikalinga, 
kaip seniems,, taip jauniems, 
k^ip sveikiems, taip ir. mąždfe- 
ne sveikata. Ši organizacija 
neskirsto "savo narius politiniai 
ir religiniai, bile tik sąžiniš
kas, gero ąpsėjimo žmogus, 
tai ir gąli būti jos nariu. Reiš
kią, jos durys plačiai atidaręs 
kiekvienam lietuviui, ar jis yra 
senas, ar jaunas, kuris tik po-

Tenka prisiminti ir praei
ties veikimas. Man teko gy
venti didžiulėje Chicagoje, pa
kartotinai būti Lietuvių Lite
ratūros Draugijos Pirmosios 
Apskrities komitete, kuris 
gerai darbavosi ir dabar d)ar- 
buojasi net lenktyniuodamas 
su Mass, valstijoje LLD 7-ja 
apskritimi.

Kadangi esu CK narys, tai 
man .visos apskritys turi būti 
lygios, nors lenktynėse dau
giau pritarčiau, kad laimėtų 
7-toji apskritis, kuri yra ar
čiau ir mažesnė už 1-mąją ap
skritį.

Veikiant 1-mosios apskrities 
ribose, tai naujų LLD kuopų 
organizavimui panaudodavo
me dienraščio Vilnies skaity
tojų antrašus. Mes jiems pa- 
siųsdavome laiškutį, su paaiš
kinimu orgnizacijos tikslo ir 
svarbos. Klaųsdavome, ar su
tinka būti Draugijos nariu. 
Jeigu taip, tai nurodydavome 
laiką ir vietą, kur ateiti, kad 
ten galima būtų suorganizuo
ti kuopą. Tokiu būdu pavyko 
suorganizuoti Marquette Par
ke 146 kuopą.

Aš manau, kad tokis būdas 
galima praktikuoti, kaip va
karuose, taip rytuose, kur tik 
yra pažangių lietuvių, dien
raščių skaitytojų, ten turėtų 
gyvuoti ir Lietuvių Literatū
ros Draugijos kuopa.

Tūli iš senesnių narių nusi
skundžia, kad jau jie “per
geni skaityti.“ Yra ir tokių, 
kurie sako, kad jie “negali 
savęs prisiversti skaityti kny
gas.“ Aš noriu jums, draugės 
ir draugai, pasakyti apie save. 
Prie organizacijos prisirašiau' 
būdamas jaunuoliu, o dabar 
jau esu senuoliu. Akys jau ne 
tokios pačios, darbe sunkiau 
tarnauja, bet atsiminkime, 
kad yra pagalba, tai — aki
niai. “Apkausčius akis“ vėl 
gerai matai, nes akiniai pada
ro raides ir didesnes ir aiš
kesnes.

Aš lengvai prisiverčiu save 
skaityti knygas, o senesniu 
būdamas dar su ęlidesne uk- 
vata. Knygas skaitant daž
nai reikia save tikrinti, ar ge
rai supratai, ką skaitąs; jei
gu ne, tai reikia skaityti iš- 
naujo ir rimtai apgalvoti. 
Prie to, nereikia skubėti, kad 
vienu vakarų perskaityti bent 
100 puslapių, nes iš greito 
skaitymo mažai būna naudos. 
Senam dar svarbiau skaityti-, 
nes jau išėjimai ir kiti rei
kalai mažiau rūpi.

žmogaus jaunystėje yra ge
ro ir blogo. Jeigu žmogus 
tinkamu keliu pasuka savd 
gyvenimo' vagą, tai jam būna 
iš to daug naudos; jeigu ne, 
tai tik nelaimė. Lietuvių Li
teratūros Draugija gali labai 
daug pagelbėti jauniems žmo
nėms nustatyti teisingai savo 
gyvenimą. Tai yra darbo liau
dies universitetas. Kiek ji su-’ 
teikė Amerikos lietuviams 
knygų, kiek surengė apšvietos 
vakarų, kultūriškų pasilinks
minimų, kiek perstatymų ir 
kitokių parengimų!

Ateis laikas, kada 
Lietuvoje gyvenančiais 
nė'mis galėsime 
rišti ir kultūros 
sikeisfi.

JURGIS
LLD CK Narys.

KURA1T1S,

ir su 
gimi- 
susi-arčiau 

leidiniais ap-

2 pu»l.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-'Penktu Geg. 28, 1948
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Iš Tikrų Įvykių
Kam SLA 3 Apskr. Tarnauja?

SLA 3 apskr., kuri per daug 
metų buvo gana veikli ir skait
linga, nes ptie jos prigulėjo su-i 
virš 30 kuopų, per paskutinius 
kelis metus, pradėjus ten gas- 
padoriauti fašistinės 
elementui, pradėjo smukti. Da
bar į apskrities konferencijas 
neatsilanko daugiau kaip pus
tuzinio kuąpų atstovai, ir tie 
neskaitlingi. Apskritis dabar 
nesirūpina SLA reikalais, bet 
tiktai patarnauja pašalinei ir 
ątžagareivei politikai, kaip tai: 

turėjo 
bet bu- 
d. Vie- 
pasigy-

3 apskr. suvažiavimas 
įvykti balandžio 25 d., 
vo nukelta į gegužės 9 
nas iš apskrities štabo
re per klerikalines L. žz, kodėl 
jie tą padarė, mat, tą dieną 
(bal. 25 d.) klerikalų leidžia
mos L. ž. turėjo jomarką, tai 
ot kuomi dabartinė apskrities 
valdyba rūpinasi! t

Apskrities suvažiavime gegu
žės 9 d., Stjlsonas, Bakanas ir 
Kuličienė visaip skymavo, kad 
kaip nors išmetus iš apskritięs 
tas kuopas, kurios pasiunčia į 
SLA seimus visados pažangius 
delegatus. Tam jų skymui ne
pavykus, panaikino mokėjimą 
apskrities delegatų kelionės lė
šas į seimą. 3-čioji apskritis 
per paskutiniuosius 20 metų vi
sados užmokėdavo kuopų dele
gatų kelionės išlaidas. Dabar jie 
tą panaikino dėl to, kad yra ke
lios kuopos su pažangiais dele
gatais. Toksai atžagareivišk’u- 
mas, žinoma, dar labiau nu
smuk dins 3 apskr.

J Clevelandiečių Parengimą
Mažuknai ir Karsokai buvo 

nuvykę į Cleveland© Lietuvių 
Moterų parengimą gegužės 9 d. 
Mat, clevelandietės visados su
rengia puikų koncertą Motinų 
dienoje, todėl ir į jų parengi
mą visados atvyksta į svečius 
iš Pittsburgho, Akrono ir kitų 
tolimesnių miestų nuo Cleve
lando. Tas patsai buvo ir šiais 
metais, svečių buvo iš visur. 
Visi pittsburghiečiai sako: Cle
velando Lietuvių Moterų paren-^ 
girnas buvo turtingas visais at
žvilgiais. Koncerte labai gerai 
pasirodė Moterų Choras, vado
vaujant J. Krasnickui. Lyros 
Choras, kuris susideda daugu
moje iš jaunuolių ir yra veda
mas jaunos A. Devetzkienės, 
taipgi gerai pasirodė, sudainuo
damas daug gražių dainelių. 
Šokikai, solistai ir visi kiti pro
gramos dalyviai atliko savo pa
reigas labai gerai. Garbė cleve- 
landiečiams, kad moka suorga
nizuoti ir palaikyti meno spė
kas. ‘

Nuteistas “už betvarkę” dėl to, kad jis ėjo per duris 
pažymėtas “negrams,” s'enatorhis Glen H. Taylor, tre
čiosios partijos kandidatas i viceprezidentą, pasikal
ba su Raleigh veikėju Durden. Taylor apeliavo, rem
damas savo bylą tuomi, kad skirstymas pagal rases 

laužo laisvę susirinkti.

Palaiminti Ubagai. . . ”

Skaitydamas klerikalines L. 
žinias, perskaičiau ir jų dide
lius pasigyrimus apie jų buvusį 
koncertą ir vakarienę. Niekas 
man taip neatkreipė atydbs,

dvasios, kaip kad tenai buvusių socia
listų klupčiojimas prieš klerika
lus. J. Stilsonas koncerte ačiuo- 
ja susirinkusiems už paramą 
klerikališkoms L. žinioms; J. 
Stilsonas veda vakarą ir t.t.,x ir 
1.1. Nors Stilsonas dar save 
skaitosi socialistu, bet, mato
mai, pas jį socializmas seniai 
yra išgaravęs, kaip ir kitų so
cialistų. Dabar juos 
klerikalai ir vargšai 
klerikališką vežimą, 
visą, klerikališkos
darbą. Klerikalai žino gerai so
cialistų silpnumą, todėl dabar 
juos ir išnaudoja, kol paskuti
nį šyvą iš jų išspaus, tada juos 
iššluos į užmiršties šiukšly
ną . .. pasakydami: “Palaimin
ti ubagai dvasioje.”

pasikinkė 
velka tą 
atlikdami

New

drau- 
iškil-

Pittsburghiečių Irgi Bus 
Y orke-Brooklyne

Matomai, New Yorko 
gai rengiasi prie didelių 
mių'atidarymui Liet. Kultūri
nio .Centro — Liberty Audito
rium, gegužės 29, 30 ir 31 die
nomis. Tai kaip kurie ir pitts
burghiečiai rengiasi važiuoti į 
tas iškilmes. Atėjus pavasariui 
ir vasarai, daugumas važiuoja 
kur pasivažinėti, paviešėti, tai 
čia gal bus ir labai gera proga 
aplankyti lietuvių įkurtą Kultū
ros namą ir dalyvauti visuose 
atidarymo parengimuose. Todėl 
važiuokime!

Veteranai Jaučiasi Apgauti
Antro karo veteranams su

grįžus į namus iš tarnystės, 
daugumoje susikūrė šeimyninį 
gyvenimą. Bet namų trūkumas 
didelis, naujai apsivedusiems 
buvo ir yra sunku surasti na
mą gyventi. Todėl visoki mek- 
.leriai tokių progų ir laukia, 
kad daugiausia išnaudojus, o 
išnaudoti yra tada lengva, ka
da žmones vienokios ar kitokios 
bėdos yra prispausti. Namų 
statymo kompanijos ir visoki 
agentai ta proga paudojasi ge
rai: priemiesčiuose nuperka 
tuščius laukus ir pristato pi
giausios rūšies visękių namelių 
dėl pavienių šeimynų. Už tuos 
kelių kambarių namus ima ne
žmoniškas kainas. Tų namų pir
kėjais yra daugiausia antrojo 
karo veteranai, nes jie gauna 
paskolą iš valdžios.

Dabar tie veteranai pradeda 
apsižiūrėti, kad jų namų par
davėjai perdaug nuo jų nulupo. 

Tai viena tokia grupė kreipėsi 
į federal į teismą ir teismas ra
do kaltais namų pardavėjus ir 
statytojus. Pasirodo, kad ir 
prie šių aukštų statybos, kainų 
dar yra pridėta po 
proc.

šiuo tarpu visoki 
tymo ir pardavimo 
baisiai išnaudoja tuos,, kurie 
yra pyiversti ieškoti namo gy
venti. Tas eina per visą šalį, 
todėl federališka valdžia turė
tu kontroliuoti tokiu namu kai
nas.

kokius 40

namų sta- 
mekleriai

Ar Ne Laikas Pradėti 
Garsinti ?

Kaip matyti, visi ir visur jau 
garsina vasarinius parengimus. 
Kiek teko girdėti, tai ir pir
meiviškos draugijos turės bent 
porą vasarinių parengimų, bet 
kol kas nieko nesigirdėti, kur 
ir kada tie parengimai įvyks. 
Man rodos, kad laikas pradėti 
tuos parengimus garsinti.
Tautiškų Kapinių Parengimas

Lietuvių Tautiškų kapinių 
parengimas kas metai įvyksta 
paskutinį sekmadienį gegužės 
mėnesio, šiais metais taipgi yra 
rengiamas toks parengimas ge
gužės 30 d. Parengimai įvyks
ta su tam tikra programa, su
sirenka gana daug žmonių, iš
klauso programos ir aplanko 
savo mirusius artimuosius. 
Pittsburgho Lietuvių Tautiš
kų Kapinių draugija savo rei
kalus tvarko grynai beparty- 
viškai.

Žinios iš Lietuvos
MARIJAMPOLĖ. — šiomis 

dienomis Marijampolės dra
mos teatras pastatė Arbuzovo 
trijų veiksmų komediją “Susi
tikimas su jaunyste.”

K ome d i j o j e vai z d u o j am as 
nūdienis tarybinių ždionių gy
venimas, iškeliamas , visose 
darbo šakose reikalingas no
vatoriškumas bei. išjuokiamas 
sustingimas, neleidžiąs kūry
biniame darbe surasti naujų, 
geresnių kelių.

Komediją pastatė režisierė 
O. Kupstienė. Scenovaizdžius 
spektakliui kūrė dail. M. La- 
buckas.

Jaunųjų Rašytojų Būrelis 
Vilkaviškyje

VILKAVIŠKIS. — Prie Vil
kaviškio apskrities laikraščio 
“Pergalė” literatūrinio priedo 
“Jaunasis Literatas” yra.suor
ganizuotas jaunųjų rašytojų 
būrelis. Steigiamajame susi
rinkime buvo apsvarstytas bū
relio veiklęs planas ir išrink
ta valdyba. Antrajame susi
rinkime svarstyta jaun. litera
tų originali kūryba, vaizduo
jant mūsų krašto pokarinį at
sistatymą, ^MTS darbą, gimna
ziją. Apysakose yra daug 
trūkumų: pagrindiniai veikė
jai neišryškinti, pasitaiko 
daug nereikalingų epizodų, 
ekskursijų į šalį, vaizduojami 
žmonės bekraujai,'lėkšti. Kal
ba neturi 'beletristinio atspal
vio. Eilėraščiai — stipresni. 
Juos išspausdino “Jaunasis li
teratas.”

“Marčios” Premjera Lazdijų 
Scenoje

Lazdijų meno saviveiklos 
dramos ratelis pastatė V. Mi
liūno parašytąją pagal žemai
tę pjesę “Marti.” Pastatymas 
parodė, kAd vaidintojų trupė 
pajėgia išspręsti ir sunkesnius 
scenos uždavinius..

Iščjo Petro Cvirkos Apsakymų 
Rinkinėlis Rusu Kalba I

“Pravdos” leidykla Maskvo
je išleido žurnalo “Ogoriioko” 
bibliotekos ' serijoje 1 Petro 
Cvirkos “Apsakymų” rinkinė
lį rusų kalba C’Rasskazy”). 
Rinkinėlyje įdėtas trumpas Z.

Pittsburgh© Spirgučiai
šį metą įvyksta lietuvių fra- 

ternalių susivienijimų suva
žiavimai. Lietuvių Darbiriiifkų 
Susivienijimo suvažiavimas 
įvyks (Cleveland, Ohio, tai visai 
arti Pittsburgho. Mūsų ’ LDS 
kuopos turėtų pasiųsti gražų 
skaičių delegatų, nes kelionė 
daug* nelėšuos. LDS 142 kuopa' 
išrinko 2 delegatus: senesnės 
kartos J. Miliauską ir jaunes
nės kartos Emil. Jankauskaitę. 
Būtų gerai, kad kuopos rinktų 
kuo daugiausia jaunimo, nes 
LDS suvažiavimuose būna -įvai
rių pramogų, kur jaunuoliai 
linksmai praleidžia ‘ laiką „• ir 
gauna didesnį supratimą apie 
organizaciją.

SLA ir SLRKA suvažiavimai 
įvyks toliau, tad apie tai nekal
bėsiu.- ' Z

“Pittsburgh Press” užbaigė 
skelbimą parašų tų ypatų, ku
rie pasirašė ant peticijos Pro
gresyvių Partijos, kad Waljace 
ir Taylor būtų uždėti ant ba
loto būsimuose prezidentiniuo
se rinkimuose. Parašų skaitlinė 
sekanti:’ Allegheny County 7,- 
339; Washington 675; Beaver 
497; Westmoreland 853 ir Fay
ette County 72. Viso paskelbta 
Pittsburgho apylinkės 9,436 pa
rašai.

Gal 
burgh 
bi ar t 
kos žmonėms, kad Amerikos pi
liečiai tvirtai reikalauja trečios 
partijos įsteigimo, kad Pitts
burgho apylinkėj yra tvirtas 
judėjimas tam, nes visoj Penn
sylvania valstijoj reikia surink
ti parašų 7,974, o mūsų apylin
kėj 'surinkta, kaip “Pittsburgh 
Press” sako, net 9,436! žino
ma, parašų surinkta dar dau
giau, bet nekuriu parašai mis- 

V. P. teriškai dingo. Aš žinau ypatą,

jūs manote, kad “Pitts- 
Press” tikslas buvo skel- 

parašus parodyti Ameri-

šišovos Įvadas apie Petrą 
Cvirką i]' jo apsakymai: Mi
kučio vargai, Tėvas, Ąžuolas, 
Paslaptis, Daina ir Deputatas. 
Rinkinėlį suredagavo Zinaida 
šišova. Jo apimtis — 48 pus
lapių, tiražas—150.000 egz. 
Knygelė papuošta P. Cvirkos 
atvaizdu.
Devynios Pionierių Stovyklos

VILNIUS. —• Vasarą,-moks
lo metams pasibaigus, dauge
lis mokyklinio amžiaus vaikų 
ilsėsis pionierių stovyklose.

Trys stovyklos bus šią va
sarą atidarytos Valakumpitio- 
se. Jas rengia komunalinio 
ūkio; valstybinės prekybos ir 
medicinos darbuotojų profsą
jungos. Čia trimis pamaino
mis vasaros daugiau kaip 1,- 
200 vaikų.

Užtrakėse, puikiame gamtos 
prieglobstyje — prie Trakų 
ežero — bus atidaryta žemės 
ūkio darbuotojų profesinės 
sąjungos pionierių stovykla. 
Buvę Tiškevičiaus rūmai da
bar tarnauja darbo žmonių 
vaikų poilsiui.

Pionieriai stovyklaus šiemet
I I

Giruliuose, Kulautuvoje, Ka
čerginėje, Panemunėje ir Pa
langoje. Devyniose stovyklo
se atostogaus daugiau kaip 
6 tūkstančiai ,7-14 metų am
žiaus vaikų.

Daugelis Tarybų Lietuvos 
pionierių aplankys taip pat 
broliškųjų respublikų pionie
rių stovyklas, jų tarpe garsųjį 
Arte k a Krime.

Kaskart įdomesnis darosi 
pionierių stovyklų gyvenimas, 
šiemet daug kur naujai įren
giamos sporto ir žaidimų 
aikštelės, papildomas tam 
tikslui skirtas inventorius.

Auga Kolektyvinių 
Ūkių Skaičius

JONIŠKIS.—Neseniai Skais- 
girio A-aisčiu j e' darbo valstie
čiai įsteigė “Pirmūno” kolek
tyvinį ūkį. Tatąi — septintoji 
žemės ūkio artelė apskrityje/ 
Auga taip pat kolektyvinių 
ūkių valstiečių skaičius anks
čiau organizuotose artelėse, 
štai, pavyzdžiui, 1 “Raudono
sios Vėliavos” artelėn pasta
ruoju metu naujai priimti 22 
valstiečių ūkiail 

kuris ant peticijos tikrai pasi
rašė, bet jo parašo rekordo nė-

Keli ir per spaudą atsilie- 
kodėl jų pavardžių negarsi
nes jie sakosi. pasirašę ir-

ra. 
pė, 
na, 
gi;

“Pittsburgh Press” garsini
mo, tikslas, kad įbaugint pilie
čius, kad piliečiai manytų, jog 
Progresyvė Partija yra inspi
ruojama komunistų, ir kad pi
liečiai bėgtų nuo tos partijos, 
žinoma, kaip kur ir pasisekė 
“Pittsburgh Press” žmones iš
gąsdinti ir nekurie bandė savo 
parašus atšaukti. Tai savos „rū
šies politinis teroras, į ką at
sakyta buvo įvairia kritika.

Tas pats “Pittsburgh Press” 
sako, kad, apart Progresyvių 
Partijos, dar randasi kitos 4 
partijos,'kurios irgi surinko pa
rašus ant peticijų ir užsiregis
travo Harrisburge. Minėtos 
partijos yra: Industrial Gover
nment, Socialist, Prohibition ir 
Militant Workers. Taigi, pri- 
skaitant republikonus ir demo
kratus, mes turėsime 7 kandi
datus -ant Jungi. Valstijų pre
zidento. žinoma, tas liečia tik 
Pennsylvania valstiją. Sulyg 
principo, jeL “Pittsburgh Press” 
skelbė parašus Progresyvių 
Partijos,'kaipo naujos partijos, 
tai jau ir kitų virš paminėtų 4 
partijų turėtų paskelbti petici
jų parašus. Bet, nebijokite, ki
tų partijų parašų neskelbs ir 
pasirašytojų negąsdins.

Pittsburgho Mellon Bankas 
pasiekė bilijoną' dolerių vertės. 
Mes žinome, kad pas mus Ame
rikoj milijonierių ir milijoninių 
firmų yra gana daug, bet iš
augti į bilijonus turto, tai jau 
retesni atsitikimai. Sulyg fi
nansinių raportų, praeitais 1947 
m. 3 naujos firmos, tai Mellon 
National Bank & Trust Co., 
Texas Co. ir Standard Oil Co., 
pasiekė bilijonines vertes, ir 
dabar jau Amerikoj yra 48 bi
lijoninės įstaigos. Tai ot kas 
valdo Ameriką, tai ot kas nu
stato Amerikos politinį veiki
mą, pasako, kad ta ar ta politi
nė partija gera ar negera, tas 
ar tas turi būti jų spaudos, ra
dijo ar kitokių triūbų ar būb- 
nų pagalba išgarsinta, tas 'ar 
tas nuniekintas! Ne tik politi
nė, bet ir ekonominė būklė yra 
jų rankose.

Kad apsaugot Amerikos pi
liečius ekonominiai, kad sutvar
kyti reikalus darbo žmonių po
litiniai, reikia tvirtos žmonių 
politinės partijos* Dabar kaip 
tik tokia partija Amerikoj ir 
susitvėrė, tai Progresyvių Par
tija. Kiekvienas Amerikos pi
lietis, kuris nors kiek supran
ta padėtį, turi stengtis dirbti 
ir pagelbėti išauginti Progresy
vių Partiją.

Pennsylvania gubernatorius 
republikonas J. H. Duff, pasky
rė 8 vfrrus į komisiją Alleghe
ny County (Pittsburgho apylin
kėj) rendų kontrolei. Komisija 
turės galią reikalauti Federalės 
valdžios visiškai panaikinti ren- 
dų (nuomų) kontrolę arba pa
kelti numatomą nuošimtį ant 
visų rendų. Komisija atstovaus 
sekančiai: Vienas atstovaus 
rendauninkus, du atstovaus na
mų savininkus, penki atstovaus 
“publiką.” Ką gali tikėtis ren- 
dauninkai iš tokios komisijos, 
kurion paskirtas' tik vienas jų 
atstovas prieš du atstovus nuo 
savininkų ir 5 atstovus “publi
kos”? žinoma, nuo repubhkono 
gubernatoriaus kitokio komisi
jos paskirstymo ir negalima bu
vo laukti.

Pačioj ąukštumoj Allegheny 
County, 
burgho, 
voir, šį 
pastatą 
vui. Tai bus pirmas Pittsburgho' 
ir apylinkės leidimas televizi
jai, kuria rūpinsis A. B. Du-* 
Mont Laboratories, Ine. Tuo 
pačiu 'kartu Amerikos Telefo
nų ir Telegrafų iCo. tiesia tam 
tikras vielas iš Philadelphijos j 
Pittsburghą, kad sujungti vė
liau televizija su rytiniais štei- 
tais. Tai gal ateinantį metą 
pittsburghiečiai, kurie turės pi-

žieminėj dalyj Pitts- 
netoli Brashers Reser- 
rudenį statys $50,000 
televizijos perduotu- 

nigų, galės, nusipirkti televizi
jos aparatus ir matyti, ką per
duos televizija.

★ • ★ ★
.čion Kortų Klerką (Clerk of 

Courts) John J. McLeans savo 
metiniam raporte pažymėjo, 
kad 1947 m. buvo 7,289 'krimi- 
nališki teismąi, — priskaitant 
40 teismų už žmogžudystę, 479 
teismus už apvogimus, 365 teis
mus už lytiškus užpuolimus ir 
prasižengimus, 5 teismus daug
patystės ar daugvyrystės, 513 
gemblerystės .(lottery) ir taip 
toliau. Bausmėmis sumokėjo 
teismui $121,391.

Kaip rrtatyti iš virš minėto 
raporto, tai mūsų Pittsburghas 
neatsilieka nuo kitų Amerikos 
miestų kriminališkuose prasi
žengimuose ir žmogžudystėse.

★ ★ ★
Šį gegužės mėnesį mes pa

minėsime 2 liūdnas dienas: 12 
metų atgal, 1936 m., gegužės 
23 d.,- Smetonos valdžios nuo
sprendžiu, buvo sušaudyti Lie
tuvoj 4 valstiečiai — Petraus
kas, Narkevičius, šarkauskas ir 
Pratasevičius, ir taip kruvinai 
Ipuvo sutriuškintas valstiečių 
protestas prieš valdišką speku
liaciją ir jų skriaudimą. Antra, 
pirmadienį, gegužės 31 dieną, 
bus kapų lankymo diena. Tą 
dieną mes kapus lankysime ir 
liūdnai prisiminsim savo idėjos 
draugus ir drauges, savo gimi
nes, savo pažįstamus, kurie jau 
ilsisi amžinai. Liūdna prisimin
ti mirusius gerus idėjos drau
gus ir drauges; rodos, ot tik 
neseniai mes su jais kalbėjome,
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JULIUS J. SHIMKETS
Moderniško maisto 
krautuves Savininkas
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1314 Reedsdale St., 
N. S. Pittsburgh, Pa.
Tel. FA. 3525
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A. Grigaitis Restaurant
Geriausias patąrnavimas 

ir maistas.
3545 Butler St.

Pittsburgh, Pa.
Tel. SC. 9003

< p

< >

ALBERT’S CAFE
Albinas Kaulakis, sav.

Čia geri gėrimai ir 
skanūs valgiai

2130 Fifth Ave., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CO. 8923

ZDANKUSiBAR
Vieta gerų valgių ir 

įsigėrimų
Antanas Zdankus, sav.

100 Anderson St.,
N. S. Pittsburgh, Pa.

Tel. CE. 9852

" JOSEPH KIZIK 
CAFE

BEER — WINE — LIQUORS 
SEA FOOD

1106 E. Carson St.
Pittsburgh 3, Pa.
HE. 9603

Charles Lalushes
TAVERN

Užeiga Kalakutų,
Dzūkų ir Žemaičių

1828 Carson St.
S. S. Pittsburgh, Pa.

HE. 9683

MUSE CAFE 
Savukaitiene, sav. 

Geri Valgiai ir 
Įsigėrimai 
Muse, Pa.

<

FELIX CAFE
Įvairūs gėrimai ir valgiai

• /

Felix Gutauskas, sav. *

2210 Fifth Ave.,
Pittsburgh, Pa.

Tel. CO. 9210. 

3 pus!.—-Laisve (Liberty, Lith. Daily)--. Penkt., Geg. 28, 1948

planavome, dalinomės mintimis 
ir veikėm, o dabar jau jų nėra! - 
Daug gerų draugų ir draugių 
ilsisi. Pittsburgho ir apylinkės 
kapinynuose. * Daug gerų idėjos 
draugų ir draugių ilsisi kituose 
kam puošė Amerikos žemelės.

Gaila mirusių idėjos draugų 
ir draugių ir savo artimų, bet 
ką gi darysime, kad tai gam
tos patvarkymas i? tuo keliu 
mes visi eisim. Todėl, dėl labo 
visų žmonių, atminčiai savo i*dė- 
jos draugų ir draugių, palikim 
pavyzdį idėjinio pasiaukojimo 
ir veiklumo.

J. Kantrybė.

SIŪLOMA SUSITART 
DĖL SPAUDOS LAISVĖS 
VOKIETIJOJE '

Berlin. — Pranešama* jog 
karinė Sovietų valdyba siū
lo amerikonam susitarti 
laisvai įleisti laikraščius iš 
sovietinio Vokietijos ruožto 
į amerikinį, o iš ameriki
nio ruožto į, sovietinį. Pas
kutinėmis dienomis karinė 
amerikonų valdyba uždrau
dė bet kokius' laikraščius iš 
sovietinės srities.

Taftas Tikisi Nominacijos 
\į Prezidentus

Washington. — Republi
konas senatorius Taft sako
si gausiąs daugiausia balsų 
pirmajame balsavime re- 
publikonų suvažiavirpe, ku
ris nominuos kandidatus į 
prezidentus.

>

A. JOHNSON’S CAFE
geras maistas ir gėrimai 
(Mount Oliver) 

t

129 Brownsville Rd., > 
Pittsburgh, Pa.

Tel. HE. 9308

D. P. LEKAVIČIUS
Taisymo Dirbtuve

Batų ir Raktų

1215 Beaver Ave., 
N. S. Pittsburgh, Pa.

>

PEPPER’S CAFE
Antanas Pipiras, Sav.

Draugiška Užeiga 
1920 Carson St.

S. S. Pittsburgh, Pa.

<

<

BEAVER AVENUE 
Fish & Poultry Market 

Stasys Orda, sav.
1204 Beaver* Ave., 

N. S. Pittsburg*h, Pa.
Tel.-CE. 0329
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MELNIS.CAFE

K. Melnis, sav.
351 Pittsburgh St., 

Springdale, Pa.

>

METROPOLITAN
Restaurant

Vladas Sadauskas, sav.
Geri valgiai ir 

visoki įsigėrimai
1701-3 Metropolitan St.

Pittsburgh, Pa., 
Tel. CE. 9474

Kai Būsite Washingtone, 
Sustokite pas

The Maxwell House 
Savininkė, Edith Maxwell 

Vienatinis . Lietuviu Tavernas. 
Woodland & Jefferson Ave., 

Washington, Pa. 
Phone 9636
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N. Rec. Bowling Alleys
J. K. Mazukna, sav.

1321-25 Reedsdale Str.,
! Pittsburgh, Pa.

Tel. CE. 9535

<

>

Lietuvis Graborius «
JOS. B. WENTZ, JR.

Laidotuvių Direktorius 
, Gražią koplyčią laidotuvėm 

duodame nemokamai
1823 NO. FRANKLIN ST., 

N. S. Pittsburgh, Pa.
CEdar 2200

>
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<h
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Žolynasbilietus

PIRMAS METINIS

Rengėjai.

Worcester, Mass

ATIDARYMAS

Olympia Parko

Dainuos Aido Choras

1948

Įsitėmykite datas ir vietas kur įvyksta 
mūsų didžiosios vasarinės iškilmės.

valstijos istorija 
apie jos praeitį.

BROOKLYN, LIEPOS 4 JULY 
Clinton Park, Maspetb, L. L, N. Y.

taip 
šven-

“darys prievartos veiks 
mus.”

valstija
šimtmetinį jubi-

dabar? 
draugo duktė.

Madras, Indija. — Indijos 
valdžia grūmojo sušaudyti

Detroit. — Lemiama, kad 
Chryslerio auto, koropaci- 
ja pakels darbininkam al
mą 11 centų valandai, :ir 
tuomet 75,000 / streikierių 
grįšią darban.'

Ant rytojaus, po. šių piknikų bus šventa, Neprigulmy- 
bės Paskelbimo Šventė. Proga būšąis važiuoti 

į piknikus iš toliau. / '

Bendrai Rengia
SIETYNO CHORAS SU LDS 8 KP.

PHILADELPHIA, PA, RUGS. S SEPT 
CRESCENT PICNIC ('.ROUNDS

56 Cornell Avenue Gloucester Heights, N. X

Sunkiai Serga P. Kardokas
Man dalyvaujant Brolių 

Draugijos piknike, gegužės 23 
d., bekalbant su vienu drau
gu, teko sužinoti, kad mūsų 
įvairių organizacijų narys ir 
nuolatinis laisvės skaitytojas 
Povilas Kardokas sunkiai ser
ga kelinta savaitė, ir šiuo lai
ku randasi Elizabeth General 
Hospital, ^ambaryj 405.

Lankymo valandos nuo 2-3 
vai. po pietų, vakare 7-8.

Sulyg informanto žinios, d. 
P. Kardokas pasidavė opera
cijai gegužės 24 dieną.

ši žinia mane labai nustebi
no, nes d. P* Kardokas visa
dos taikiai, ramiai ir gerai už
silaikė.

Linkiui d. P. Kardokui grei
tai pasveikti, o visų jo drau
gų prievole jį aplankyti, kaip 
galima dažniausiai.

Eliząbethietis.

Bostono Apylinke 
MAYNARD, MASS., LIEPOS 4 JULY 

Vose Pavilion Park

šiaurietiš- 
priduoda 

kol o-

BALTIMORE, BIRŽELIO 13 JUNE 
Kardash’s Park, Evergreen

— SEKMADIENĮ —

GEGUŽES 30 MAY

WATERBURY, CONN, Rugs, 5 Sept 
Lietuvių Parke, Chestnut Hill Rd. 

(Už Lakewood Ežero)'

Puošnioje Sen-Onore gatvėje, prie res
publikos prezidento rūmų, nuo ankstybo 
ryto būriavosi žiopliai. Reporteriai laike 
paruoštus bloknotus ir “veidrodžiukus.” 
Ėjo lažybų: ką pakvies prezidentas? 
Smalsuoliai artimiausiuose baruose šil
dėsi kava arba grogu. Devintą valandą 
prie vartų privažiavo didžiulė mašina. 
Tessa, ką tik nusiskutęs ir išsikvepinęs, 
lengva eiserfa nuėjo į viršų. Jis leidosi 
nufotografuojamas, tačiau juokaudamas 

.pagrasino pirštu žurnalistams:
— Prezidentas pakvietė piane konsul

tacijai. Tai viskas, ką aš galiu pasakyti. 
Gėlių pumpurai pražįsta patys. Kuriam 
galui juos prieš laiką atskleisti? Kantry
bės, draugai, kontrybės !

Dokumento dingimas, nerimas dėl De- 
nizos, žmonos liga—-viskas buvo pamirš
ta; Tessa spindėjo; ir vienas žurnalistas 
su pavydu murmtelėjo: “Nė nepagalvo
si, kad jis septintą dešimtį pradėjo!..

Fotografai nufotografavo Erijo, Da- 
ladje, Bone. Deputatų ir senatorių gyve
nimas buvo sutrikdytas. Nė vienas jų 
laiku nepapusryčiavo. Būriavosi Palatos 
kuluaruose. Pasakojo vienas kitam įvy
kius; respublikos prezidentas, padėkojęs 
senato pirmininkui, pravirko iš susijau
dinimo; Daladje .pamiršo išgerti aperi
tyvo; Tesša visų akivaizdoje apkabino 
Breteilį. Prancūzų Komedijos artistės, 
balerinos, choristės ir paprastos gražuo
lės veltui laukė sutartu laiku savo meilu
žių: tautos atstovams ne meilė rūpėjo.

Tiktai Viaras pradėjo dieną nepa
prastai ramiai: jo netrukdė 'reporteriai, 
jis nėjo į Palatą, jis-nedalyvavo lošime. 
Jau žiemą jis suprato, kad radikalai pri
brendo eilinei išdavystei, j r dabar jis ne
jautė jokios nuoskaudos. Jis pasinėrė 
namų rūpesčiuose, žiūrėjo, kaip darbi
ninkai krovė jo paveikslus (jis neatidė
liodamas ruošėsi persikraustyti į savo 
privatų butą), parašė ekonomei į Avalo- 
ną, kad iki liepos baigtų remontą. Šiais 
metais jis, pagaliau, pasidžiaugsiąs ato
stogomis !

Keletą dienų prieš ministrų kabineto 
krizę pSs Viarą atvyko jo jaunesnioji 
duktė Violeta, gyvenusi Nansyje, kur 
jos vyras turėjo transporto kontorą. 
Violeta rado, tėvą susirūpinusį'; jis skai
čiavo balsus, niurnėjo ant f senatorių, 
skundėsi, kad niekas jo nesuprantąs. Ta
čiau dabar Violeta negalėjo atsidžiaug
ti: tėvas švitėjo. Jis gėrė kavą is didelio 
puodelio, pūtė, norėdamas nuvaryti grei- 
melį, ir vylingai šaipėsi. Nežinant nau
jausių įvykių, buvo galima manyti, kad 
jis kažką laimėjo.

—s. Nuo šios- dienos aš laisvas paukš
tis. Aš nuvesiu tave į keletą parodų Boe- 
si gatvėje. Paskutinieji Dereno kūri
niai nuostabūs!

Jis nuėjo į kabinetą. Sekretorius jau 
laukė jo: skubūs reikalai. Žemutines Ša- 
rantos prefektas pranešė apie potvy
nius; būtina imtis skubių prieiponių nu
kertėjusiems padėti. Dar vakar toji ži
nia būtų sujaudinusi Viarą: jis žinojo, 
kaip lengva panaudoti stichines nelai
mes politinei agitacijai, Tačiau dabar jis 
patraukė pečiais: . x ,

— Tuo , pasirūpins mano įpėdinis. 
Tarp kitko, aš jam nepavydžiu. Žemuti
nės Šaranios prefektas—Breteilįo drau-. 
gas. O ir aplamai tas departamentas — 
vapsvų lizdas. Jūs sakote, kad Šaranta 
smarkiai pakilusi?

(Bus daugiau)

Liuosybės Gl^oro parengimas 
atsibuvo 15 d. gegužės, Lie
tuvi ų Tautiškojo Namo Sve
tainėje. Pirmininkavo Ed. 
Skliutas, jaunuolis. ' Choras 
perstatė* vadovystėje E. Su
gar čigonų atsisveikinimą su 
giria ir priekalą.

Čigonės virėjos rolėje buvo 
M. Gutauskienė, kalviu jaun. 
B. Petrick, pianistė buvo sve
timtautė iš Bostono, žilagalvė 
■—Miss B. Knox, kuri nustebi
no savo talentu. Vėliau cho
ras dar tris dainas sudainavo. 
Viskas išėjo labai gerai. Pu
blikos buvo nemažai.

Gerai pasirodė Norwoodo 
Vyrų Choras vadovystėje St. 
Pauros. Vykusiai daįpavo vie- 
tiniąi mūsų duetistai ir solis
tai, kaip tai Rožė Stripinis, J. 
Gutauskas, Anna Bouvier, 
Betty Petrick, Al. Wallen, 
Paulina Kundrat ir St. Pau
ra—bostonietis. Pianu jiems 
palydėjo Anna Bouvier (Mi- 
neikytė).

Mūsų jaunosios kartos pio
nieriai pagirtinai pianu skam
bino, kaip tai Geraldine Stan
ley. ir Vincent Kundrat, žy
mėtina, kad minėti jaunuoliai 
kartu su tėvais lanko choro 
praktikas.

Už sėkmingą parengimą 
kreditas tenka tinkamai cho
ro vadovybei, kurio pirminin
ku yra E. Skliutas. Skliutų 
šeima daug darbuojasi, nepai-

Pirmas Sietyno C Įloto 
Vasarinis Piknikas.

Rengia bendrai Sietynas ir 
LDS 8-ta kuopa. Įvyks sekma
dienį, gegužės 30 dieną (ant 
ryt yra šventė — Decoration 
Day), Lietuvių Laisvės Parke, 
Linden, N. J., 340 Mitchell 
Ave. Prasidės 1 vai. dieną.

Sietyno Choras ir Jaunuolių 
Ansamblis duos šaunų koncer
tą, Sieynas gerai išsilavinęs 
mene, vadovaujamas gabaus 
muziko Walter Žuko, o Ansam
blis vadovaujamas galbaus mu
ziko Juozo Šimelevičiaus.

Šokiai bus visą laiką įvairūs, 
grieš puikūs muzikantai, pro
fesionalai.

Kadangi pirmas piknikas 
bus šiame sezone, tai jau geras 
laikas visiems išeiti į laukus ir 
tyrame ore smagiai laiką pra
leisti ir su daugybe savo drau
gų, pažįstamų pasikalbėti, pa
silinksminti, nes ant rytojaus 
vėl šventa, tai bus laiko pasil
sėti. Bus įvalias įvairių gerų 
valgių ir gėrimų. G. Albinas.

kaip priplėkęs vanduo 
ugnies. D.

sant, kad paneša nuostolių. 
Jie turi du biznius anksti už
daryti, kad galėtų dalyvauti 
parengimuose. Taipgi, pri
klauso kreditas tiems, kurie 
išanksto pardavinėjo parengi
mo

Wisconsino 'mokyklos, 
pat dalyvaus jubiliejinėse 
tėse.

Jubiliejines apeigos ir 
monijos faktinai prasidėjo šių 
metų pradžioje. 29 d. gegužės 
Wisconsino žmonės atžymės 
datą, kada Wisconsinas buvo 
priimtas Jungtinių Valstijų są- 
statan.

Pienas ir Miškai ,
Wisconsino valstija buvo 

garsi savo miškais. Iš čia ir 
pradėjo didysis biznis. Wiscon
sino medis buvo stambus fak
torius statyboje 'ne tik šioje, 
bet ir gretimose valstijose.

Po to sekė pieno industrija.
Pieno indus.trija Wisconsine

pralenkė visų kitų valstijų pie
no industriją. Wisconsinas turi 
daugiausia karvių ir teliukų. 
Wisconsinas yra geriausių sū
rių laboratorija.

Po pieno seka komai, dobi
lai, šienas, motiejukai, (burokai.

O kaip su politiniu progre
su? ši valstija, savo laiku, pa
garsėjo “Wisconsino idėja.” 
Wisconsino idėja turėjo reikšti 
ir reiškė politinį, socialinį pro
gresą. Dabar jau to nėra. Wis
consino ' idėja nubluko konser
vatizme.

Wisconsinas buvo pirma val
stija, įvedusi kompensaciją 
darbininkams. Ji užmovė apy
nasrį gelžkeliams ir jėgos kom
panijoms. Ji pirmutinė įvedė 
praimerių sistemą.

Wis.consina tuomet vadino 
politine laboratorija. Bet - tai 
buvo senai, senio La Folletto 
laikais.

Milwaukee miestas buJo so
cialistų kontrolėje. Viktoras 
Bergeris buržuazijai išrodė pa
vojingas revoliucionierius.

Nuo to laiko Wisconsine 
daug kas pasikeitė — blogojon 
pusėn. Wisconsina valdo regu
liariai republikonai.

Berods ir Republikonų Par
tija gimė Wisconsine, Abe 
Lincolno laikais. Bet tuomet ta 
partija buvo pilnakraujė pro- 
gresyvė partija. Savo laiku, ji 
daug davė Wisconsino tradici
jomis. Dabartinė Republikonų 
Partija skiriasi nuo savo origi
nalo 
nuo

Sekmadienį, Gegužės 30,1948
Liet. Liberty Park

340 Mitchell Avenue Linden^JN. J.
* PARKAS ATDARAS NUO 1 VAL. DIENĄ

Įžanga 50c. (su taksais)
POPULIARIŠKA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAM’

Programa susidės iš dainų, kurias suteiks 
Sietyno Choras ir kiti žinomi artistai.

Kviečia visus dalyvauti

— PIRMADIENĮ —

GEGUŽES 31 MAY • Į 
Bus Šokiai—Gros Frank Neinu Orkestrą į

, Turėsime skanių valgių ir stiprių ir minkštų Į 
gėrimų. Kvieciamę iš visos apylinkės lietuvius Į 
dalyvauti, ne tik šį kartą bet ir visą vasarą, bū- Į 
site patenkinti mūsų gražiame parke. ' į

Ųžkvięčią Komitetas. į

(Tąsa)
—Ar* nesužinojai ko nors iš Ispani

jos? ... Kaip Mišo?
’Denizos balsas išdavė susijaudinimą. 

Legre apsiblausė: štai jau trečias mė
nuo, kai iš ten nėra žinios... Tačiau jis 
ramiai pasakė:

— Viskas tvarkoj. Atvyko vienas 
draugas ... Jis neseniai matė Mišo ...

Deniza nepajėgė nuslėpti džiaugsmo. 
Ir liūdnas šypsnys, panašus į pavasario 
dieną kur nors Biljankūre, tarp gargo- 
žių *ir sviltų, nušvietė paniurusį Legre 
veidą.

— Rytoj užbėgsiu pas jus į fabriką. 
Reikia padrąsinti vyrukus... Juk ir 
pas mus prastai. Šiandien tik senis iš
gelbėjo: uždainavo “Internacionalą”.... 
Vienas kito gėdinasi, tik todėl ir laikosi.

Atsisveikinęs su Deniza, Legre nuėjo 
ilgą krantine. Čia Paryžius buvo nepa
našus į save: nauji, neįprastai balti na
mai; fabrikai, fabrikai; ir sirenos stau
gia, kaip uoste. Keistas pavasaris: ba
landis, o-šalta. Žmonės traukiasi, širs
ta, čiaudi. Kaštanai jau pasiruošę žydė
ti ; jų žalumas piktame žiemos vėjuje at
rodo per ankstybas. Legre prisiminė 
džiaugsmingą Denizos veidą. O gal ir 
atsitiko kas nors Mišo. Vargas!... O ji 
myli jį, tai iš karto matyti. Puiki mer
gaitė! Mišo sakydavo: studentė. Vis dėl
to gera, kai pasaulyje yra artimas žmo-- 
gus. Sakoma — ramiau. Ne, dar nera
miau. Bet geriau: gyvenimas turinin- 
gesnis.

Legre, kiek jis prisimena, visuomet 
buvo vienas, kaip pirštas. Tėvo jis neži
nojo, motina mirė, kai jis dar su marš
kinėliais vaikščiojo. Jį paėmė dėdė, šyk
štuolis, iš profesijos dešrininkas. Legre 
padavinėdavo indus su kiaulių krauju, 
prižiūrėdavo krosnį, plaudavo grindis. 
Paskui jis išėjo į fabriką.

Karas prasidėjo ne laiku: tuomet Le
gre buvo įsižiūrėjęs vieną žvinglę, čiauš
ku tę Anemarį. Jis galvojo apie ją Ara- 

•gonijos miško apkasuose. Ten karas vy
ko po žeme: kasėsi vieni po kitais. Svie
dinio skeveldra sužeidė Legre veidą; 
ženklas pasiliko. O kai jis grįžo iš karo, 
Anemari ir pėdsakai dingo: ji buvo iš
važiavusi su amerikiečiu lakūnu.

Legre pyktavo ant visų moterų. Gyve
no jis tuomet nuobodžiai. Vaikščiojo į 
kinus, kartais išgerdavo. Paskui susido
mėjo politika. Vėl įsimylėjo ir vėl pra
žiopsojo: jis nežinojo, kaip prisipažinti 
Margo. Jam atrodė, kad ji niekina jį. 
Vasara buvo nerami: Sakko ir Van- 
cetti.. . Legre kiekvieną dieną kalbėda
vo mitinguose. Rudenį Margo ištekėjo 
už Diubono. Legre pagalvojo: jai su 
anuo įdomiau. Per Naujus metus Diubo- 
nas pakvietė pas save draugų. Jis gyve
no mažame namely šalia fortifikacijų. 
Sėdėjo ilgai, išgėrė, prisirūkė. Margo iš
ėjo į sodelį -— pakvėpuoti. Legre vyko 
namo: ten ji šūktelėjo jį; pradėjo kalbė
ti apie kiną, klausė, ar matęs jis filmą 
“Skausmo sala.” Jis tylėjo. Staiga ji 
greitai pasakė: “Tuomet aš jus mylė
jau .. Ir grįžo prie svečių. Legre su
pyko ant savęs, nutarė, kad jis nesutver
tas laimei; pasidarė dar tylesnis.

Kodėl jis visa tai prisiminė 
Juk štai Žozetė 
Kantais Legre atrodo, kad Žozetė mei
liai žiūri į jį. Bet jai dvidešimt ketveri, 
o jam keturiasdešimt dveji metai. Jis 
jai sakė: “Aš per senas jums.” Kodėl ji 
supyko? ... Reikėtų su jo. pasikalbėti, 
Legre vis ..atidėliojo: ne laikas. Ir štai 
dabar- sujaudintas pasikalbėjimo su De
niza, jis galvojo: ir taip prabėgs gyveni
mas . v.

Jis apsuko šerpę aplink kaklą. Lyg ly
ja, lyg sninga ... ir koks gi pavasaris?... 
Gal paskambinti Viarui? Jeigu Bliumas 
pasitrauks, Deseris jokia kaina nenusi
leis ... Tada, ko gero, išvalys įmonę jė
ga... O dar neseniai,' atrodė, kad vis
kas jų rankose ... Rytoj Breteilis ko
manduos ... Per daug pasitikėjo savo 
jėąa: dauguma, rinkimai, Liaudies fron
tas, demonstracijos... O tie kniso ir 
kniso ... Štai ir pražiopsojo!... Kaip 
Legre su ‘Margo ... Na, ir šžtlta ...

Legre nuėjo į kambarį, kuriame posė
džiavo streiko komitetas. Jį apspito: kas 
naujo?

— Trys punktai. Pirmas — dėl strei
kų. Reikia laikytis. Kitose įmonėse nuo
taika karinga: Ten Tjuvo delegatai... 
“Gnomo” fabrike jokiu būdu nenusi-

Wisconsin© Progresas nuo 
’• 1634 iki 1948 Metų

Šieiųet Wisconsino 
švenčia savo 
lieju. 

I

Įdomi tos 
Pakalbėkime

Pirmas baltvoidis, kuris pa
siekė Wisconsino žemę, buvo 
francūzas Jean Nicolet. Tai 
buvo 1634 metuose. Jisai išty
rė Green Bay apylinkes. Tą iš
tyrimo misiją jam buvo pave
dęs Naujosios Francūzijos gu
bernatorius Champlain. Tuo
met nieko ' nežinota kas dedasi 
į vakarus už ežero Huron.
Pirmosios atėjūnų grupės pa

sirodė Wisconsine 1670 metais. 
Tai buvo misionieriai ir pirk
liai, kurie pradėjo .biznį su in
dėnais.

Nuo 1634 metų iki 1763 me
tų Wisconsinas priklausė Nau
jajai Francūzijai. Po to, tūlą 
laiką, Wisconsina valdė Brita
nija. 1783 metuose Wisconsi
nas buvo priskirtas prie Jung
tinių Valstijų, kaipo * dalis 
Northwestern teritorijos. Nuo 
1836 metų tas krhštas jau bu
vo pavadintas Wisconsino Te
ritorija. 1848 metais Wiscon
sinas patapo valstija. Tais pa
čiais metai^ jis priėmė savo 
pirmą konstituciją.

Jubiliejinės ceremonijos ir 
apeigos bus pravestos plačiu 
maštabu. Wisconsino valstija 
atžymės savo širntametinį pro
gresą.

RugpiūČio 7 dieną, Valstijos 
Parodų Aikštėje, Milwaukee, 
prasidės šimtametinio progre
so apvaikščiojimas. Manoma, 
kad parodos ir ceremonijos su
trauks du milionu žmonių iš 
įvairių Amerikos kraštų.

Parodos aikštėje bus sukur
tos dvi farrnos. Viena iš jų pa
vaizduos farmukę, kokia ji bu
vo 1848 metuose, o. antra nau- 
jovinę modernišką farmą. In
dustrinės raidos progresas taip 
pat bus pavaizduotas atitinka
mais palyginimais. -

Iš šiaurės bus transplantuo
ta pavidalai gražios 
kos gamtos, kuri 
Wisconsinui jo spalvingą

PARYŽIAUS ŽLUGIMAS {
> • — j j Verte K. BARTKUS 3

leis... O Desertui nelengva. Jam lėktu
vai dabar štai kaip reikalingi. Hitleris 
vėl kažką ruošta... Vadinas, Deserį pa
spaus: užsakyfnus jis privalo atlikti. An
tras punktas: dėl ministrų.- Mūsiškiai 
nutarė kreiptis į vyriausybę. Jie nepri
valo pasitraukti. Palata išreiškė pasiti
kėjimą. O kas senatas? Elgetynas! Tuos 
seneliukus seniai laikas išsiųsti poilsiui. 
Aš eisiu pas Viarą. Mes pasiūlysim jam 
paramą. Jei prireiks, išeisime į gatvę. .

— Viaras — tikras mėšlas.
—Neginčiju. Bet ir mėšlas mėšlui nely

gus. O mūsų būklė tarpinė: rinktis teks 
ne iš dviejų rožių. Su Tessa bus dar blo
giau. ■ , .

— Tai tiesa. O trečias?
— Kas trečias?
— Juk tu sakei: trys punktai.
Legre nusišypsojo.
— Aš ir pamiršau... Trečias apie 

orą. .. Draugai, argi tai pavasaris? Tai 
ne pavasaris, o nesusipratimas!...

AX' AXI -
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CLEVELANDO ŽINIOS

GERI PIETUS!

bus

$2.25

30c

75c

Telefonas Poplar 4110

25c

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
30c

(SHALINSKAS)

Funeral Home
35c

25c

25c

$2.50

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
$1.50

$1.00

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

BROOKLYN, N282 UNION AVĖ
Tel. EVergreen 4-0612

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

231 Bedford Avenue
Telefonas EV. 4-8698Brooklyn 11

Tel. EVergreen 8-9770

30c
35c

apsvie 
reika

kelias 
reika-

35c
35c

60c 
85c,

60c 
60c 
60c 
85c

ar vi 
“Švie

$1.25
$2.25

25c
35c

35c
25c

15c 
10c 
25c

35c
25c

25c
10c

Gera Buvo LED 15-tos
Apskrities Konferencija

$1.00
25c

50c 
pusi.

45c

musų ser 
patarnavi 
būsite - pa.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Pailių .... .................................
vandeninės ir Širdies ligų 
nemalonaus kvapo .............. ,
surūgusio pilvo (heartburn)

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei phrė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. *'

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA

būtų 
užei- 
Lict. 
susi-

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
Ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Modemiškai {rengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5172

HELP WANTED—FEMALE 
reikalingos moterys

padarau 
paveiks- 
krajavu's 
su ame- 

Rei- 
esant ir

Choras. Nuvažiuo- 
paranku, nuo City 
parką su busu ar 

(125-126)

417 Lorimer Street
t Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.

.............. .. ...... $1.25 
didesni pakeliai po

85c

■ Goshen, N. Y.— Automo
bilinėje nelaimėje 4 brook- 
lyniečiai tapo užmušti ir 4 
sužeisti. '

. 75c
$1.25

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Matthew 
BUYAtSKAS 

Laidotuvių Direktorius

savo or- 
Būkime 
ką vei- 

kalbame,

Washington. — Geležin
keliečių unijų vadai, atsto
vaudami didžiąją daugumą 
1,400,000 darbininkų, ragi
no perimti geležinkelių li
nijas į valdžios nuosavybę.

Skersai gatvės nuo Armory
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta 
meninė. Mūsų 
mu ir kainomis 
tenkinti.

Ligos, ir Kaip Apsisaugoti .... 
Mirti, nes iš Jos Neišbėgsi, 
su paveiksi................................
Žydas, {domūs skaitymai ..... .

graži pasaka .... 
ir, prie ko jie

Telefonuokite dieną ar naktį
EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- 
kajavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega..

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Iš apskrities valdybos rapor
to pasirodė, kad apskritis yra 
gerame stovyje, gerai veikia ir 
turi ižde virš $1()6. Iš kuopų 
naportų, 22-ros kuopos rapor
tas buvo perdaug^ pesimistiš
kas. Nors kuopa turi gana 
daug užsimokėjusių narių, turi 
kiek paaukavusi svarbesniems 
reikalams. Tik nariai nesilanko 
į susirinkimus. Praeitais me
tais nesurengta nei vienas pa
rengimas ir iždas esąs kuone 
visai tuščias.

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., Brooklyn, N. Y<

grupių ir pavienių, 
Iš senų 
naujus

Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas ‘'Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Konferencija įvyko Cleve- 
lande, gegužės 23, kuri bu
vo skaitlinga delegatais ir 
svečiais iš Clevelando, Youngs- 
towno ir nuo lietuvių ūkinin
kų iš Burton, O. Daugelis iš de
legatų buvo susikaupę gerais 
sumanymais kuopų, apskrities, 
centro ir visuomeniniais rei
kalais.

Konferenciją atidarė ap
skrities pirmininkė Ona Gen- 
drėnienė, kuri parinko man
datų komisiją, ir iki manda
tų komisija sudarė delegatų 
raportą, tai pakvietė po vie
ną delegatą įš kiekvienos kuo
pos ir vieną šiaip atsilankiusį 
į konferenciją išsireikšti Lie
tuvių Literatūros Draugijos ir 
visuomeniniais reikalais.

Visi pakviestieji kalbėti pa- 
reiškėr gana gerų minčių ir 
sumanymų. Konferencijos pir
mininku išrinktas Petras No
mura, sekretorium Jonas Stri- 
peika. Rezoliucijų komisijon 
išrinkta Boika, Geibis ir Ma
dison.

kuopa
daug
pasįdarbuota
Taipgi
ir Youngstown o 90-ta

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y. 

(kamp. 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home
INC.

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI

tais metais išaukavuęi 
tos ir visuomeniniams 
lams $80.

iCollinwoodo 190-ta kuopa iš 
aukavusi $71, parduota litera 
tūros už $15 
simokėj usius 
57-ta 
gauta 
daug 
vajuj, 
buojasi 
kuopa. Taipgi iš kuopų raportų 
pasirodė, kad 15 apskrityje 
yra mirę 4 nariai, kuriems 
konferencijos dalyviai suteikė 
pagarbą atsistojimu vienai mi
nutei. '

Apskrities reikaluose nutarta 
ir ant toliau rūpintis atgaivini
mu Akrono kuopos, surengti 
apskrities naudai pikniką Jono 
Ru'bo farmoj, iš iždo paaukau
ta dėl Laisvės ir / Vilnies po 
$10, Liaudies Balsui $5. Sekan
ti metinė konferencija' įvyks 
51-mos kuopos ribose, pas Ohio 
ūkininkus.

Centro reikaluose, vienbalsiai 
užgirtas Centralinio Komiteto 
veikimas ir nutarta reikalauti, 
kad Centro sekretorius prisiųs
tų kuopų sekretoriams po 
“Šviesos” listą, kad kuopų sek
retoriai galėtų patikrinti 
si kuopos nariai gauna

PHILADELPHIA, PA.
Frankfordo Lietuvių Klubas ren

gia pikniką birželio 6 d., Mikolaičio 
Parke, tai bus paminėjimas 35 m. 
sukaktis kai klubas statytas, bus 
jubilėjinis piknikas. Rengėjai nuo
širdžiai- užprašo vietinius ir iš apy
linkės lietuvius dalyvauti, tikimės 
kad ir visi kiti klubai prisidės prie 
šio svarbaus tikslo. Bus dvi geros 
orkestros. Valdybos nariai stropiai 
rengiasi prie didelios iškilmės. Da
lyvaus ir Lyros 
ti į parką labai 
Line tik 10c. j 
džitne. — Kom.

šalta snieginga žiema suvar
gino miesto gyventojus. Pava
saris ir šaltokas ir vėlokas. Kas 
dėl to kaltas? Sutvertojas ai’ 
kas kitas ? Pasitaikius gražes
nei dienelei žmonės bėga į lau
kus, išsiilgę vasaros, žalių me
delių, žydinčių žolelių. Dėl to 
draugijos suskubo rengti išva
žiavimus ir piknikus.

ši vasarėlė > mums, lietu
viams, bus skaitlingiausia pik-' 
nikais. Jau*buvo pora, tai “di
pukų,” su pagalba “social-de- 
mokratų” ir LDLD šeštos ap
skrities išvažiavimas atsibuvo 
23 gegužės. Pastarasis įvyko 
Gloucester Heights, N. J., ten, 
kur dideji Laisvės piknikai 
rengiami. žmOnių suvažiavo vi
dutiniškai ir rengėjai paten
kinti. Kadangi Literatūros 
Draugijos nariai dirba visi yel- 
tui, tai tikimasi, pasiliks pelno, 
ką Draugija, žinoma, išaukoja 
rėmimui svarbių visuomeninių 
reikalų. ,

Laukiame dar sekančių pik
nikų : Lietuvių Tautiško Pašal- 
pinio klubo, Liet. Republikonų 
nuo Edgemont St. Net du pasi
taikė tą pačią dieną, tai yra 30 
d. gegužės. Vienas bus Mikolai
čio parke, kitas Torsdale. O 
dar kitas ir istoriniai svarbus, 
lai Lietuvos Pagalbinės Drau
gystės, Frankforto dalyje. Ta 
Draugija daug ko pergyvenus 
ir jau dabar tvirtai stovinti, 
mini savo gyvavimo x 35 metų 
sukaktį. Turėjo jau keletą pa- 
rengimėlių, o dabar nori atžy
mėti su iškilmingu pikniku. Į 
tą pikniką yra užkviesti bent 
du chorai, tai Lyros Choras ir 
Dainas Choras.

Taipgi užprašytos visos pa
galbinės ir šiaip draugijos, o 
draugijos, einančios į panašius 
pokilius visuomet nusitaria iš 
iždo paskirti bent dėl bačkos 
alučio “savo” nariams. Svarbu 
apvaikščioti draugijos jubilie
jų. Svarbu susitikti su seniai

WORCESTER, MASS.
Mūsų mieste Progresyvės Parti

jos rinkimų reikale vyriausioji kva- 
tera randasi MacArthur Hotel, High 
St., iš Pleasant St., ant pirmo aukš
to. Tel. No. 7-0656. Besidarbuojan
tieji, kad Henry A. Wallace 
išrinktas j J. V. prezidentus, 
kite kvaticron dėl informacijų. 
Prog. * Balsuotojų Kl. specialis 
rinkimas įvyks gcg. 28 d., 7:-30 
Nariai ir šiaip darbuotojai visi pri
būkite Lietuvių salėje, 29, Endicott 
St., nes svarbu. —■ J. (125-126)

ir jau turi 78 pa
narins. Corletto 
iššukavusi $40, 

naujų narių ir 
Vilnies” 

neblogai dar-

Reikia Didesnes Atsakomybės 
Ir Geresnio Draugiškumo
Seniau būdavo tankiai mes 

parašome į spaudą apie Lietu
vos Sūnų 'ir Dukterų Pašalpi- 
nės Draugijos stovį ir jos vei
kimą. Draugystė turėdavo savo 
organu dienraštį “Laisvę,”’ per 
kurį gražiai atspindėdavo 
draugystės stovis ir jos gyva
vimas. Tuomet visi galėdavo tą 
stovį matyti nežiūrint, kur na
rys gyveno.

Dabar gi tik ant vietos gyve
nanti nariai tegali arčiau susi
pažinti su draugystės stoviu, 
nes nebeimam laikraščio už or
ganą ir jame nebeparašome 
kaip mūsų Draugystė gyvuoja.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystė čia gražiai gyvuoja 
nuo 1924-tų metų. Tiesa, ji nė
ra labai skaitlinga nariais, bet 
jos iždas šiuo laiku yra ge
riausiam stovyje, kaip bile ka
da pirmiau buvęs.

Prie draugystės 
a b i e j ų 1 y č i ų žm oh.es : 
moterys. Ir įvairių 
žmonės 
mo klausime.

Draugystė visuomet paremia 
pažangius žmonių reikalus ir 
visuomet širdingai padengia 
savo narių reikalus ar tai būtų 
ligoje, arba mirimo atsitikime. 
Nors mirimai šioje draugystėje 
kol kas, labai retai tepasitaiko. 
Mažai ir susirgimų yra.

žodžiu sakant, mūsų draugy
stėje viskas puikiai einasi ir 
jos reikalai vedami bei tvarko
mi labai tvarkingai, nes drau
gystės komitetas visuomet su
sideda iš gerų — rūpestingų 
žmonių. Ypatingai • finansų 
raštininkas d. A. Rutkauskas 
puikiai veda finansų knygas.

Bet ve, gegužės 9-tos dienos 
susirinkime, nei iš šio, nei iš 
to iškilo klausimas, kurio už
tylėti nebegalima. Jį reikia iš
kelti ir atmušti.

Paaiškėjo, jog yra paskleisti 
pikti gandai prieš pačią drau
gystę, kad būk draugystei grę- 
sia “bankrutas” ir tas “bank- 
rutas” tik vienam užrašų rašti
ninkui “težinomas” jau kokie 
metai atgal. Ir tai laiko slapty
bėje nuo vietos draugų.

Pasirodo, kad tie pikti pas
kalai jau net pasiekė narius, 
gyvenančius kituose miestuose 
ir pastarieji tam patikėjo, ži
noma, toliau gyvenanti nariai 
dalykų neištyrę, tik patys sa
ve nuskriaus dabar apleisdami 
draugystę per daug metų į ją 
mokėję.

Bet kas keisčiausia, kad pra
dėjus tyrinėti iš kur tie mela
gingi paskalai kyla, tai paaiš
kėjo, kad pas draugystės proto
kolo raštininką. Raštininkas iš
siima iš kišeniaus popieriuką, 
kuriame jis pasižymėjęs dieną 
(prieš metus laiko atgal), ku
rioje kas tai girdėjęs tūlų žmo
nių pokalbius, kad girdi reikė
tų uždaryti draugystę ir jos 
turtą pasidalinti. Tai plepalai!

Draugystė niekad tokio klau
simo nėra kėlusi ir nemano 
Šiuo laiku kelti, kuomet jos 
kasa geram stovyje ir tam nė
ra jokio reikalo. Ir tą gerai ži
no ' pats užrašų raštininkas. 
Vienok būdamas komitete, ne- 
bės, per metus laiko nešiojosi 
su savimi tą klaidingą mintį 
niekam nesakydamas ir pats 
negalėjo nuo jos pasiliuosuoti. 
Tačiaus, ta blėdinga mintis 
pasklido kitur. Neišvengtinai 
tas blogai paveikė jam susisie
kiant su tolimesniais nariais, 
kaipo raštininkui, šiuo laiku 
jau apleido draugystę keli na
riai, kurie nežino, kaip ištikrų- 
jų draugystė stovi ir gyvuoja.

Taigi, susirinkimas kreipia 
į tai ypatingą dėmesį ir išba
rus raštininką už neatsargu
mą, pareiškia, jog Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Draugystė gy
vuoja gerai, o paskalai apie 
“bankrutavimą” tūlų žmonių 
kišeniuje nešiojami nieko ben
dro .neturi su tikrenybe.

Antras Dalykas, Vertas 
Papeikimo ■ "

Pasitaikė,, kad draugas Juo
zas Blažoniš' daug besidarbuo
jąs šioje kolonijoje ir vietinių 
draugų - mylimas, rimtai susir
gt? ir jam pasiduoti po 
operacija. Visas vietinis jude-

Kada norite gerų pietų, 
kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis * 

Savininkas

Konferencija priėmė 
rezoliucijas svarbiaisiais 
lais: J. V. senatoriams, kad at
mestų žmogių laisvei ir demo
kratijai pavojingą Mundto bi- 
lių, už Wallace trečią partiją ir 
kitais reikalais.

Abelnai konferencijos eiga 
buvo gana draugingoj nuotai
koj ir visos diskusijos buvo 
rimtos bei draugiškos..

Svečias.

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

matytais lietuviais, o daug 
svarbiau išgirsti dainuojant 
mūsų jaunuolius.

Tas įvyks 6 dieną birželio, 
Mikolaičio parke, kur kadaise 
būdavo Laisvės didieji pikni
kai. Ten visi važiuosime!

Dėdė R.

PRANEŠIMAI
PLYMOUTH, PA.

Laisvų Kapinių apvaikščiojimas 
įvyks gcg. 31 d., kapų puošimo die
noj, 10 val^ ryte. Kviečiame visus 
susirinkti, pagerbsimo savo myli
mus. Taipgi tenai bus ir susirinki
mas, kur galėsime atlikti visus rei
kalus liečiant kapines. Prašome už
simokėti už'sklypų apdirbimą. Ku
rie norės, galės ant vietos ir skly
pus įsigyti, nes dalyvaus visa val
dyba. (125-126)

priklauso 
vyrai ir 
pažiūrų 

be skirtumo tikėji-

Aukso Altoriukas, maldę knyga. Tilžėn 
spaudimo, 448 dus!., sMškus tlrnkas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai 

Vainikėlis, maža maldę knygelė. Pa
valkai. mišių maldos, drūtais juo
dais apdarais .....................................

Oficlcrių Klausimai, Kareivių Juokin
gi Atsakymai; daug juokų ...........

Apie Dangų, Saulę, Mėnesį ir Žvaigždes 
Elcnutė ir Jonukas, gražios apynąkait. 
Biblija, su 379 pavcksl., išaiškinimai,

ki> jie reiSkia ...................................
Celibatas, nevedulsų Kunigų Gyvenimas 

ir Darbai .............................................
Burykla Lr Burtininkas, pasikalbėjimai 

apie burtus .......................................
Dainę Knyga, su apie 120 įvairių dainų 
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir 

prova su socialistais, už dalinimų 
lapelių prie bažnyčios. Knygutė su 

paveikslais......................................................
Duktė Marių, graži apysaka ..............
Duktė Gyvena' Pflstynėje—ir apie du 

brolius ................  ....................
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne

muno Upę ...........................................
Eustachijušas, apysaka iš pirmutinių 

amž, krikščionybės ............................
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir 

kitokį elgesiai, su paveiks!... ...........
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 
Grigo Kalėdos’ ir Seno Jaunikio Nusim. 
iGudrus,Piemenukas, graži žiemos apys. 
Grigorlus, kaip išgyveno prirakintas ant 

salos per 17 metų ...........................
Istorija, seno ir naujo testamento, su 

paveikslais .. ............... .........................
Juokų Vežimas, daugelis juokingų pa

sakymų, ir t.t...................... .'............
Kabalas, laimės rodyklė, su Saliamono 

nosia ' .... ......  .•.......................... ;.....
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais ......................................
Keliautojai, į šventų Žemę, Jeruzolimų 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 
Laime ir Planetos, nuspėjimai laimių 

rašant paikutes ...... .........................
Lytiškos 
Nebijok 

knyg. 
Nedoras 
Neužmokamas Žiedas, 
Pinigai, Galvažudžiai 

priveda žmogų .
Piloto Gaisas, Sūdžia Jėzaus ..............
Paparčio Žiedas, kur Jį gali atrasti, ir 

viskų paskui žinoti ............................
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas 

link šeimyniško gyvenimo ir' lyties 
dalykų .......................................... :.....

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu- 
stnnugiinų Savo Meilužės, su paveik. 

Pekla, Kur Ji Yra? Kam Reikalinga?
ir Kokius Žmones Kankina, su pa
veiksi. įrankių kankinimo ................

Ragana, graži apysaka ..........................
Raktas j Laimingų Gyvenimų, atidaryk

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai
mes užslėptas .......................................

Noah Ark’as, įdomūs skaitymai ...........
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras

Kristaus pasekėjas ................................
Trys Užkeiktos Karalaites .............. .....
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga 
Virėja kepėja, kenuotoja, su apie 450 

receptų .................................................
Stebuklingas Veidrodis, apysaka .........
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks....................................................... .
Didžiausia nauja SAPNŲ knyga 300

$ 1.75c
Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks. 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo 

apie 350 visokių augmenų ir kam 
jie tinkami ..... . ...............-..............

Laiškams popiera, rašyti j Lietuvų, su 
apie /15 skirtingų pasveikinimų. Tux. 
40c; 3 tu z. $1.

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių ir bile 
kokio niežulio. Uncija ... 1...........
Dvi uncijos ............ r..........................._

Siiteiklam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

NEW HAVEN, CONN.
Birželio 6 d., bus suvaidinta ko

medija ‘‘Išsvajota Stenografė” ir 
vieno veiksmo veikaliukas “Kontro- 
lis.” Suvaidins Bridgeporto lošėjų 
grupė. Liet. B-vės salėje, 243 N. 
Front St. Pradžia 3:30 vai. dieną, 
įžanga iš anksto 35c, prie durų 40c. 
Visus kviečia dalyvauti « LLD 32 
kuopa. ■ (125-126)

- Sekretorius atsišaukė į kon
ferenciją, kad duotų patarimų 
J<aip sustiprinti 22-rą kuopą. 
Tai, roclos, jau perdaug berei
kalingas nusiminimas. Nes 22 
kuopa turi savo tarpe narių ge
rai patyrusių veikėjų, iš kurių 
net 3 įeina į 15-tos apskrities 
valdybą ir joje darbuojasi (įe- 
rai. O turint tokių patyrusių 
veikėjų 22 kuopa gali gyvuo
ti geriairs- ir už kitas kuopas.

Pirmoj vietoj • veikime ir au- 
kavime stovi ūkininkų 51-ma 
kuopa. Nors ji narių skaitliumi 
daug mažesnė, negu Clevelan- 
do kuopos, bet 51 kuopa praei

simas greit’ pajuto stoką veiki
me.

Nors neilgai jis sirgo ir gal 
būt pergreitai nusiskubino prie 
kasdieninio ųlarbo, nes ir vėl 
skundėsi, kad ne visai gerai jau
čiasi, tačiau, kuomet reikėjo iš
mokėti jam ligos pašalpą, tai 
tūli žmonės pradėjo daryti vi
sokius nepamatuotus primeti- 
nėjimus. Bandoma peštis, kur 
nėr už ką peštis.

Aišku, jokių priešingumo ne
galėjo įrodyti nei ligonių pri
žiūrėtoja *R. Šumskienė, nei 
pats užrašų raštininkas, kuris 
tvarko ligonių blankas su dak
taro liudijimais. Pasirodo, kad 
•buvo tiksliai ieškoma prieka
bių nesutikimui sukelti. Vistiek 
liko vienbalsiai nutarta išmo
kėti ligonio pašalpą, kiek pri
klauso : už 5 savaites. Tai kam 
reikėjo tuomi tik laiką gaišinti 
ir trukdyti pačiam klubui lai
ku susirinkti?

Prie ko tuomi bandoma eiti? 
Visuomet mūsų susirinkimai 
eidavo tvarkingai ir pilname 
draugiškume užsibaigdavo. Kas 
pasidarė dabar? Būkime ir vėl 
draugiški- ir širdingi 
ganizacijų reikaluose, 
daugiau atsakomingi, 
kiame — darome ir 
tuomet mūsų pačių gyvenimas 
bus daug linksmesnis ir viskam 

sveikiau.
Draugystės Narys.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE 
Kraujo Valytojas ......................................
Nervų pastiprintojas ..............................
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 
Nuo kosulio; dusulių bei mainų asthmos 
Nuo kosulio ir Kokliušo ........................
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo ....'.._
Palangos Trajanka, tinkamos šaknys 

užpilti ant degtinės ........ :............. _
Išvalymui akmenėliai, kad nešlapinti 

lovoje :.............  i...........
Vidurių valytojas ................. .....................
Nuo visokių reumatiškų saffsgėlų .........
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ..............
Nuo šlapligės diabetų ............................ ..
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 
Vyriškumo Pataisymai .......................... I
Nuo užsisonejųsio nosies ir galvoa ka

taro (hayfever) ..
Palangos Trajanka 75c, 
1.00. 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo venerlškų ligų ......................   $1.25
Plabkų tonikas, augina ųlaukus, valo 

plaiskcrias, sulaiko.slinkimų ir nuo 
pražilinto .... . .......................... s............. 60c
Norintieji įsigyti bile vienų ii viri minėtų 

knygų ar žolių, rašykite {:
M. ŽUKAITIS,

834 Dean St., Spencerport, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Di rėk tor i us

SODA FOUNTAIN MERGINA
Gera alga. Nuolatinis darbas.

JACOB SCHWARTZ
602—13th Ave., Brooklyn, N. Y-

(126>

Į J. J. Kaškiaučius, M. D.| 
J ’ 530 Summer Avenue, t
•; Newark 4, N. J. T
•• HUmboldt 2-7964 J

Fotografas 'i
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

sudarau
P rikoniškals

v w lMkalui 
padidinu tokio 

\dydžio, kokio.pa- 
;; geidaujama. Tai- j

’ f102’ atmaliavoju
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
■ ’ 512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line. • 

Tel. GLonmore 5-6L91



NewWto^jė0Z^2tnios “Čiulbėjo” Vyturėlis

Women for Wallace 
Ruošia Bankietą

Birželio 8-tą, Hotel Commo
dore, New Yorke, įvyks ban- 
kietas, kuriame garbės vieš
niomis bus žmonos abiejų vy
riausių kandidatų, Mrs. Hen
ry A. Wallace ir Mrs. Glen H. 
Taylor. Užsakymus vietos 
priima jau dabar įstaigos cen
tre, 39 Park Ave.

Jeigu Talkos Prašome, 
-Jos Reikia

Brooklyniečiai jau yra gir
dėję, yra ir Laisvėje skaitę 
pranešimų, kaip mieste ir» ša
lyje visu įkarščiu vedama 
kampanija atmušti a r š ų 
Mundt bilių, 
tapti įstatymu, 
gynėjai iš visų 
Amerikos gyvenimo sričių yra 
pareiškę, jog Mundt bilius yra 
fašizmas 

Šiuomi 
finansinę 
reikšmę.

Kongrese 
8 to biliaus 
trumpo laiko jau radosi 40; 
jeigu dar už 5 dienų, kada bi
lius buvo balsuojamas kongre
se jau buvo 58 priešiški biliui 
kongresmanai, tai reiškia, kad 
jie kur noYs gavo naujo įkvė
pimo. Nuomonės be niekur 
nieko taip greit nesikeičia. 
Kas tas. kas pakeitė jų pa
žiūras ?

Laiškai, telegramos, rezoliu
cijos, delegacijos iš namų pa- 
akstino 
voti ir 
mierius.

įkarščiu
atmušti

nedaleisti jam 
Demokratijos 
luomų, visų

Amerikai.
norisi priminti apie 

šios kampanijos

iš karto tesirado 
priešai. Jeigu už

Praleiskime Sekmadienio«

Popietį Savo Centre
Jau minėjome vakar dienos 

Laisvėje, jog koncertas, buvęs 
rengiamas oficialiam Lietuvių 
Kultūrinio Centro atidarymui, 
tapo atidėtas.

Tačiau centras »vistiek yra 
atdaras darbo dienomis nuo 
ryto lig vėlumos vakaro ir 
sekmadienių ir šventadienių 
popiečiais lig pusiaunakčio.

Restauranas ir boline vei
kia kas dieną, popiečiais. 
Tad—

šio sekmadienio popietį, 30- 
tą, visvien sueikime 3 valan
dą, draugiškai pabuvoti, pasi-

tarti, pasilinksminti, pažaisti 
“bowling alleys’e” ar žaidi
mų pasižiūrėti. Trijų dienų 
švenčių proga bus 'ir iš kitur 
atvykusių svečių.

O pasilinksminę, 
rieniavę, vakare 
šokti arba šokėjais 
ti
jams, 
jams.

Abiemis vakarais, šeštadie
ni ir sekmadieni, 29 ir 30-tą, 
įvyks šokiai prie gero orkes
tro. šokiams įžanga tiktai 60 
centų (taksai įskaityti).

Komisija.-------------------- ----- r

pavaka- 
galėsime 

pasigrožė- 
Yra gražios vietos šokė-

užteks jos ir žiūrėto-

Civilių Teisių Kongresas 
Veikia Prieš Mundt Bilių

KongresasCivilių Teisių
New Yorke pradėjo intensy- 
višką trijų dienų kampaniją 
aiškinti žmonėms Mundt bi
liaus pavojas. Stengiasi išju
dinti žmones į protestą prieš 
jį. Rilius turėjo būti pradė
tas svarstyti senate gegužės

kailiasiuvių distrikte, 28th SŲ 
ir 7th Avė.

Penktadienį pietų 
įvyks masinis mitingas siuvė
jų distrikte, 38th St. ir 7th 
Avon ue.

laiku

Reakcininkai skubina tą bi
lių padaryti įstatymu. Tada 
ponai sugrįžę iš kongreso ga
lėtų sau ramiai atostogauti be 
baimės, kad darbininkai ir 
liaudis bendrai galėtų išrink
ti jų vieton geresnius. Prie 
Mundt įstatymo viską žmo
nėms diktuotų generalis pro
kuroras ir slaptoji policija.

Masinis mitingas prieš tą 
ketvirtadieni c

sunkvežimiuose 
kalbėto- 
po visą 

Miesto 
P. Con- 
vienu iš

šeštadienį 
su garsiakalbiais ir 
jais grupės keliaus 
Harlemą ir Bronxa. 
tarybos narys Eugene 
nolly, darbietis, bus
Civilių Teisių Kongreso kalbė
tojų.

Amerikos Darbo Partija, 
komunistų partija ir daugelis 
kitų liaudies organizacijų taip
gi išėjo į gatves aiškinti žmo
nėms fašistinius to biliaus po
žymius. šaukia proteštuoti.

kongresmanus pagal- 
pamatyti to biliaus!
Paakstino pamatyti ir bilių surengtas 
valią.

• O piliečiai savu ruožtu 
turėjo kur nors gauti akstiną 
savo žygiui. Pirm visko turė
jo-apie tą bilių sužinoti. Gi 
komercinė spauda jo neaįški- 
jio, radio ir iš sakyklų taip 
pat ne.

B
t s*

LLD 2 Apskrities Piknikas 
Birželio 6-tą, Lindene

Pageidautina, idant visi 
žmonėms išaiškino, juos su-: New Yorko apielinkės lietu- 

žadino veiklon (greta darbi- vįai įsitėmytų gerai, jog Lite- 
ninkų spaudos) tie dideli ap-! ratūros Draugijos 2-ros Ap
mokami skelbimai komercinė-, skrities piknikas jau taip ne- 
je spaudoje. Išaiškino nupirk- ■ betoli, kad, tikrai sakant, tik 
tos radio programos (kur bu-1 keletas (Uenų beliko iki bir- 
vo galima gauti pirkti), aiš- že1io 6_tos Kadangi Antros 
kino lapeliai ir tie pasišventę i Apskrities piknikai būna gan 
žmonės ant gatvių kampų sa- gerai visų mėgstama metinė 
kydami prakalbas. į iškilmė, tai visiems brookly-

Tie skelbimai, lapeliai, gar-, nįečiams, newyorkieciams ir 
newjersiečiams jau laikas įsi- 
tėmyti šio pikniko dieną

siakalbiai mitingams — tas 
viskas kovojančioms prieš bi- 

Jių organizacijoms . kainuoja (vjeta ir būti prisirengusiems 
milionus dolerių. į jame dalyvauti.

Lietuviai tame taipgi turi-j piknikas atsibus jau ge- 
me savo Šerą, savo užduotį, i raj New Yorko apylinkės lie- 
Ir būrelis lietuvių jau yra pri-l tuviams žinomoj ir patogiai 
Gulėjętūlas su penkdešimke, priejnamoj vietoj: Lithuanian 
keli su $25 aukų, dar keli su1 
dešimke, su dienos uždarbiu, 
su penkine. Tai neskaitant 
senesnių aukų, tik bėgiu pa
starųjų poros savaičių.

Tačiau, ar būrelis gali iš
nešti visą naštą — demokra- 

f tija, taika yra visų reikalas.
Daug lengviau būtų visiems, 
jeigu kiekvienas demokratijos 
rėmėjas, tūkstančiai jų, prisi
dėtų pagal išgalę vieton pa
likti keliems atmokėti 
kitus, mokant po $50. 
visi, kuriem tie dalykai svar
bu, nelaukite specialių ragini
mų, prisidėkite taip, kad ne
būtų permaža nei pervėlu.

ir už
Tad

Du broliai Slakemanai, pre
kiautojai n.^]on kojinėmis ant 
Fifth Ave., nuteisti po 4 me- 

| į' ztus kalėti už nusukimą taksų 
nuo pelno juodoj? turgaus

T" prekyboje.# Jie tų pelnų ne
raportavo valdžiai. Pirmiau
jie buver nubausti pasimokėti 
virš $50,000 už nelegalų pel
ną karo metu.■-v

Izraeliui Kraujo 
Bankas Jau Veikia

Amerikos žydų Darbo Tary
ba skelbia, kad jinai jau su
mobilizavo 4,500 darbininkų 
ir farm erių duoti kraujo IzT 
raeliaus valstybes gynėjams. 
Priėmimo centras randasi 326 
E. 39th St., New Yorke.

Dingo Du Vaikinai
Du jaunuoliai, žydų kilmės 

amei’ikiečiai, dingo praėjusį 
penktadienį praktikuodamiesi 
pajūryje, kaip išsikelti iš jū
ros į krantą. Jiedu su grupe 
kitų jaunuolių praktikavęsi vi
sokiu kare pasitaikančiu 
veiksmų tikslu pasiruošti ke
liauti ginti tautos naują šalį 
Palestinoje.

Jų valtį be irklų rado pajū
ry.j e praėjusį šeštadienį, bet 
vaikinukų, gyvų nei mirusių 

: niekas nebematė nuo penkta- 
j dienio vakaro.

Vaikinukai — Eugene Cher
nigov ir Robert Tucker, 17 ir 
16 metų, brooklyniečiai—lan
kė vidurinės mokyklos pasku
tinį skyrių ir buvo garbės stu
dentai.

VAGIS NUŠOVĖ 
APVAGIAMĄJĮ

Išbudimas išgirdus bildesį 
prie lango kainavo gyvybę 
Basil Walthall’ui, gyvenusiam 
150-01 — 88th Ave., Jamaica. 
Tame pat bute, kitame kam
baryje buvusios jo seserys 
girdėjo' jį klausiant: “Kas 
čia darosi?” Tačiau parėka
vo, kad jis'kalbasi per miegą. 
Tik išgirdusios šūvį atbėgo ir 
rado brolį peršautą.

Ties namu stovėję į sieną 
atremtos kopėčios, o greta jų 
dviratis, pavogti iš kitų gyven
tojų.

Ilgokai neteko girdėti Vy
turėlio, stygą muzikos ir dai
nos ansamblio, ir kaž kaip 
buvo Įsiskverbusi galvon ne
lemta mintis, kad gal jo ne
besą hei tarp gyvųjų. Pasiro
do, kad Vyturėlis gyvas ir 
čiulba. Ir dar kaip čiulba. 
Jis bečiulbąs . gegužės. 26-tos 
vakarą, Laisvės salėje.

Vyturėliui Čiulbant žmogus 
pajunti pavasarį.

Suzanna man sakė, jog Vy
turėlis nei nebuvo miręs, tik 
turėjo trumpą pertrauką. Jo 
vedėjas Ed Sidney atvyksta 
iš Manchester kartą per dvi 
savaites teikti pamokas, o 
protarpiu vyturiečiai pasiruo
šia vieni tarpusavyje. G-s.

VAIKO MEILĖ ŠUNIUKUI
Danny Stower, 10 metu, pa

bėgo iš namų Harrisburg, Pa., 
kada tėvai neleido jam laiky
tis parsineštą šuniuką. Ta
čiau patekęs tarp svetimų, ne
beturėdamas mamytės tam šu
niui prižiūrėti, greit prarado 
jam meilę, atidavė šuniuką ki
tiems. Tėvai bėglį vaiką at
rado New Yorko prieglaudoje.

Siųskite Siuntinius j
LIETUVĄ

Ir i visas kitas Europos dalis.
Pilnai apdrausta ir muitas 

apmokėtas per
THE LEWNARD TRADING CO.
63 Park Row, New York 7, N. V. 

CORTLANDT 7-3962 •
(130)
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BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRŲ BARBERIAI

b
DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petrika|
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Liberty Parke, 340 Mitchell 
Ave., Linden, N. J. Tai yra 
gamtos atžvilgiu maloniausia 
piknikams vieta. Ne tik pats 
pikniko parkas gamtiškai ma
lonus ir traukiantis pabuvoti 
ir gamtos grožiu pasimalonė- 
ti, ale čia šalia jo randasi ir 
miesto puikus parkas, kas iš- 
tikrųjų sudaro kiekvienam pa
sitenkinantį jausmą ir suteikia 
poilsį. Todėl iš anksto gali
ma sakyti, jog visi bus pasi- 

ir! tenkinę, kurie atvyks į šį pik- 
Jniką.

Sekančiuose Laisvės nume
riuose pateiksime daugiau ži
nių apie šio pikniko muzikalę 
programą ir zkitus jo įvairu
mus.

PĘIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už grie.štai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST^Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EVergreen 7-6238

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: į 1 — 8 vakare
Penktadieniais uždaryta.

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D 
223 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom 
6—8 vakaraisValandos:

It Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

Darželių Savininkams
Jūsų' kiemuose ir sodeliuo

se jau 
niaus, 
gėlės.” 
prašyti, gal jūs galėtu Pi et
sauja jų pasidalinti su mu
mis visais Lietuvių Kultūrinio ! 
Centro atidaryme.

Būtų laibai gražu ir sma
gu, jeigu Liberty Auditorijos 
estrada būtų išpuošta gyvo
mis gėlėmis.

Popieromis dabinti audito
riją yra pavojinga ir- Gaisra- 
gesių Depaytmentas draudžia. 
Nedegamosios dirbtinos gra
žinimo priemonės yra labai 
brangios, tačiau gyvųjų gėlių 
grožės ir šilumos nepavaduoja. 
G gyvųjų gėlių turėk nors 
vežimą — niekas nedraus, o 
visi džiaugsis.

i
Atvykdami į atjdarymą 

vežkite iš savo darželių 
vosios grožės.

pražydo, anot d ai- 
“stebuklingai gražios 

Tad norisi klausti, 
jūs

at- 
gy-

ALDLD 2 Apskrities 
Komitetas.

REIKALAVIMAI
Reikalingas apartmentas jauna! 

biznierių porai. Gali būti nuo 3 iki 
6 kambarių. Telefonas: GLenmore 
5-2802. (124-126)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys (nefornL 

šluotas), turėtų turėt savo rakan- 
dus. Gali patys pasidaryti valgyti. 
290 Nichols Ave., Brooklyn, N. Y. 
Crescent St., elevator stotis. Galima 
matyt šeštadieni ir sekmadienį nuo 
10 vai. ryto iki 4 po pietų. Pirma
dienį ir antradienį nuo 10 ryto iki 
10 vakaro’. Antros lubos. (125-129)

PAJIEŠKO.TIMA1
Pajieškau gyvenimo drauges. Gali 

būt nevedus ar našle, miestietė ar
ba farmerka. Amžiaus apie 40-47 
metų. Apie save per laišką parašy
siu. J. K. Saulis, c/o Caesar Puccini, 
240 E. 28th Street, New York City, 
N, Y. ‘ • . (126-127)

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
I Z R A E L I A U S KARAS 
SKANDINAVIJA • PAVOJAUS UŽDAS?

’ I L D U C E ’ S ŠEIMA TRĖMIME
> ROLANDUOS PALOCIAUS GAISRAS

Į EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St. 
tfr — ■ —’«■ ■ ■ ■ ■■ M hm Q ■ ■ ■ ■ M

PARDAVIMAI
Richmond Hill

mai. Visi turi po tuščią fliorą. 
Dviejų šeimų, mūrinis namas, su 11 
kambarių, maudyne, garu šildoma. 
$6500. Trijų šeimynų mūrinis na
mas, su garu ir Driveway. Trijų 
šeimynų kampinis namas, su alie
jum šildoma, garadžiai. A a

Turiu daugėlį namų pardavimui 
visose dalyse miesto. Parsiduoda už 
prieinamą kainą. Zinis, 499 Grand 
St., Brooklyn,- N. Y. EV. 4-3487 
REpublic 9-1506. (126-127)

Parsiduoda na- 
tuščių

' Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS 

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alną 

RHEINGOLD 
EEER & ALES

32 Ten Eyck St. 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8174

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. ’ BROOKLYN, N. Y.

lTvi DIENAS ŠOKIAI *
Kultūriniame Centre

i ABI DIENAS ŠOKIAMS ĮŽANGA 60c. '
j (taksai įskaityti).

Į šeštadienį ir Sekmadienį

Į Gegužės 29 ir 30
| May 29 & 30
I . Nuosakoje Svetainėje
Į LIBERTY AUDITORIUM
i 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, L. I., N. Y.
t Susirinkti galite nuo pirmos |>o pietų. Galėsite 
į pavalgyti pietus ir pasikalbėti.
| i-

| Šokiai nuo 8-tos vai. vak.
Bowling Kas Vakarą

I Šiom dienom galėsit bowlinti nuo 1-mos po pietų.
v .... ....

BAR & GRILL 
lietuviška ALUDĖ 
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS 

Kanados 
Black Horse Ale 

Joseph Zeidat, Jr. 
411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

-- ----------------------- >-- >-- ■-- ----- -- -J 

i Egzaminuojant Akis, ■ 
i Rašome Receptus i 
1 Darome ir Pritaikome Akinius

I
I 
I 

r

Į Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

' 394-398 Broadway 
Brooklyn; N. Y.

Į Tel. ST. 2-8342

SAUGOKITE JAS GERAI

JŪSŲ AKYS

yra. -

JŪSŲ BUITIS

Duokite išegzaminuoti savo akis 

ir ‘sužinokite tiesa apie savo akis’

Jerome^ Hurwitz
(OPTOMETRISTAS

Mes patys ištekiname stiklus, pritaikom jūsų regėjimui.
BROOKLYN, N. Y.

EV. 8-2123
iki 8-tos — Penktadieniais uždara

830 BROADWAY

Atdara kas vakar

B; S, A. O.

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio

Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold. Mountings, Daimantinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū- 
lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos
’Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street ■ - Brooklyn, N. Y.

Telefonas STagg 2-2173
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