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' duokles iki 1 d. liepos. Į gar
bės kuopų surašą bus priskai- 
tytos tik tos kuopos, kurios 
iki 1 d. liepos pasimokęs ne
mažiau duoklių, kaip jos tu
rėjo pereitais metais narių.

Pastaruoju laiku i garbės 
kuopas įstojo: 22 kp., Cleve
land, sekr. F. Bauža; 100 kp., 
Timmins, sekr. T. Kukta ir 
137 kp., Montreal, sek)-. L. 
Kisielius .

Kada Tarybų Sąjungos oku
pacinės jėgos Vengrijoj arės- 
tavo Belą Kovaksą, Smulkiųjų 
žemės Savininkų Partijos ge
neral! sekretorių, tai Mr. 
Acheson ir Mr. Bevinas, var
du Jungtinių Valstijų ir Ang
lijos, pasiuntė net po tris pro
testo notas. Jie reikalavo pa- 
liuosuoti “demokratą.” Jie sa
kė, kad Belą Kovaks yra vie
nas iš “teisingiausių vengrų.”

Dabar Belą Kovaks išstojo 
su savo pareiškimais, kuriuose 
kaltina, kad Jungtinių Valsti
jų ir Anglijos pulkininkai ir 
diplomatai, būdami Vengrijoj, 
jungėsi su monarchistų ir fa
šistų elementais nuvertimui 
respublikos valdžios ir grąži
nimui reakcijos ir monarchi
jos. Belą Kovaks , įvardino vi
są eilę britų ir amerikiečių.

★ ★ ★
Turčių spauda, kuri pir

miau taip karštai gynė Belą 
Kovaksą, gyrė kaipo “teisin
giausią” ir “demokratiškiau
sią” žmogų, dabar jau “mela
giu” apšaukė. Kodėl? Todėl, 
kad jis nesutinka matyti Ven
griją padėtyj Graikijos ir Tur
kijos. Jis sako, kad nenori
matyti Vengriją, kurioje už
sienio generolai ir admirolai
bosautų, kaip jie bosauja
Graikijoje ir Turkijoje.

★ ★ ★
Tūli turčių laikraščiai džiau

giasi, kad Mr. Bevinas, “socia
listas,” Anglijos užsienio mi
nistras, išplūdo ir grūmojo Ta
rybų Sąjungai. Kad jis plūsta
si, tai nieko naujo, juk »tai 
Grigaičio tipo “socialistas.”

★ ★ ★
Iš Seoul, Korėjos, rašo Mr. 

R. J. II. Johnson, jog ten re
akciniai elementai, priešakyje 
su Syngman Rhee, bijosi, kad 
gali įvykti susitarimas tarpe 
Jungtinių Valstijų ir Sovietų 
Sąjungos Korėjos klausime. 
Mat, dabar tame mieste eina 
derybos.

Reakcininkai visur bijosi 
susitarimo, išsprendimo vieno 
ar kito\klausimo, nes tas ma
žina jų viltis naujo karo. Po
litiniai mirštantis elementas 
mato savo galą, tai nori nau
jo karo pagalba dar*pražudy
ti milionus nekaltų žmonių.

★ ★ ★
Chicagos Tribune šaukia už 

karą ir klejoja: “Mes turime 
sunaikinti Stalino valdžia da
bar, kol mes galime ją sunai
kinti... Mes galime ją sunai
kinti per 48 valandas su pa
sibaisėtinomis pasekmėmis.”

Korėjiečių Fašistai 
Akmenimis Apmėtė 
Sovietų Atstovus

Seoul, Korėja. — Fašis
tų vadovaujami, korėjiečiai 
demonstrantai apmetė ak
menimis ir purvais automo
bilį, kuriuom važiavo So
vietų delegacijos sekreto
riai. Korėjiečių policija ne
stabdė užpuolikų.* Sovieti
nės delegacijos galva, gene
rolas Štikovas dėl to užpro
testavo Amerikos generolui 
Albertui Brownui, ameriki
nės delegacijos vadui. 
Brownas apgailestavo, kad 
taip atsitiko. Amerikonų ir 
Sovietų delegacijos sudaro 
bendrą komisiją, kuri svar
sto apie korėjiečių laikino
sios valdžios įsteigimą visai 
Korėjai. Pietinė to krašto 
pusė laikinai užimta ame
rikonų, o šiaurinė — Sovie
tu. L ,

Karinis Department's 
Baugina Sovietais, 
Prašo Daugiau Lėšų

Washington.— Jungtinių 
Valstijų karo sekretorius 
Pattersonas gąsdino senato 
komitetą, kalbėdamas apie 
sovietizmo-komunizmo pli
timą* užsienyje. Jis apgai
lestavo, kad kongreso at
stovų rūmas nutarė nu- 
mušt $475,000,000 nuo val
džios reikalaujamų metinių 
lėšų kariniam departmen
tal Pattersonas prašė se
natą skirti bent $375,000,- 
000 daugiau, negu kongres- 
manai skiria. Amerika, gir
di, būtų “bejėgė ant greitų
jų veikti,” jeigu karo de
partmental nebūtų duota 
daugiau pinigų.

Lenkija Susidomėjus 
Marshall© Planu

Washington. — Lenkijos 
valdžia pranešė Amerikai, 
kad lenkai sutinka dalvauti 
svarstymuose Amerikos 
valstyb. sekretoriaus Mar
shallo pasiūlymo — suben
drinti ir gaivinti Europos 
ūkį - pramonę su Jungtinių 
Valstijų pagalba.

Amerika u ž p rotestavo* 
Rumunijos valdžiai, kad ji 
areštuoja savo priešus.

200,000 Mainierių Išėjo Streikai! prieš 
Tafto-Hariley'o Vergovės Aktą

-----------------------------------------a ' • -------:. ra------------------------------------------------

Prancūzai Streikuoja prieš 
Taksu Didinimą

Paryžius! — Franci jos 
seimas 302 balsais prieš 
241 priėmė socialistų prem
jero pasiūlymą pakelti tak
sus įvairiems reikmenims ir 
pamažinti žmonėms duo
nos. Dėl to kito skaitlingi 
protesto streikai. i

Labai Sunki Būkle 
Chiango Armijai 
Mandžurijoje

Nanking, Chinija. —Chi
ang Kai-sheko tautininkų 
komandieriai pripažino, jog 
chinų komunistai įvare 
Chiango armiją į labai sun
kią padėtį Mandžurijoj.

Komunistai puola tauti
ninkus jau viduryj Szeping- 
kai miesto, geležinkelių ma
zgo, tarp Mukdeno ir 
Changchuno, Mandžurijos 
sostinės. Valdiška žinių a- 
gentūra pranešė, jog.chinai 
komunistai, be kitko, užė
mė Lingyuan miestą ir 
perkirto tautininkams gele
žinkelį tarp Mukdeno ir 
Chengteh, Jehol provincijos 
sostinės, šiaurinėje Chini
no j e.

CHINU DEMOKRATAI PRA
ŠO PREZ. TRUMANA NE- 
REMT CHIANG KAI-SHEKO

Hong Kong. — Chinų De
mokratų Sąjunga, Valstie
čių - Darbininkų Partija, 
Laisvieji Masonai ir kitos 
politinės organizacijos atsi
šaukė į prez. Trumaną, kad 
neduotų jokios paramos 
Chiang Kai-shekui, Chini- 
jos diktatoriui.

Jie sako: “Parama Chi- 
angui tiktai pailgintų na
minį karą (tautininkų prieš 
chinu komunistus). Chini- 
jos žmonės niekuomet ne
pripažins tokių Amerikos 
paskolų. Neužilgo bus į- 
steigta sudėtinė - demokra-
tinę Chinijos valdžia, kuri 
atmes tas paskolas.” Šį at
sišaukimą pasirašė ir mar
šalas Li Tsi-shen, buvęs
Chiang Kai-sheko karo šta
bo galva.

Siūloma, kad Kongresas llglaus 
Laikytų Minkštąsias Kasyklas 
Valdžios Rankose prieš Uniją
Washington. — Ant ryto

jaus po to, kai prieš-darbi- 
ninkiškas Tafto-Hartley’o 
bilius tapo įstatymu, strei
kavo jau 190 tūkstančių 
mainierių, protestuodami 
prieš tą vergijos įstatymą. 
Trečiadienį buvo pranešta, 
kad tūli mainieriai grįžę 
dirbti minkštosiose < West 
Virginijos angliakasyklose. 
Bet streiko lauke vis dar 
liko dauginu kaip 100,000 
mainierių.
- Ateinantį pirmadienį iš
sibaigia laikas, kuriam 
minkštosios angliakasyklos 
buvo perimtos į valdžios 
rankas. Demokratas kong- 
resmanas Howard Smithas 
(iš Virginijos) todėl pasiū
lė, kad kongresas dar vie
niems metams įgalintų val
džią laikyti tas kasyklas 
savo žinyboje ir naudoti ka
rinius įstatymus prieš mai- 
nieriųs. Jie minkštosios an
gliakasyklos būtų sugrąžin
tos į kompanijų rankas, tai 
500,000 jų darbininkų galė-

tų streikuoti dėl algų prie
dų ir kitų pagerinimų.

Planuoja Indžionkšiną
Teisingumo departmen- 

tas nagrinėja naująjį prieš- 
unijinį Tafto-Hartley’o ak- 
tą-įstatymą, kaip galėtų 
pavartot teismo drausmę- 
indžionkšiną gręsiančiam 
streikui laužytį. Šis įstaty
mas leidžia valdžiai .tuojaus 
indžionkšinais s t a b d yti 
streikus bent per 80 dienų.

Kitas Tafto-Hartley’o ak
to posmas uždraudžia pilną 
unijos pripažinimą tiktai 
po 60 dienų nuo to įstatymo 
išleidimo. Taigi per porą 
mėnesių dar būtų negalima 
tiesioginiai triuškint Mai
nierių Uniją.

Reporteriai k 1 aušinėjo 
Johną L. Lewisa, Mainie
rių Unijos pirmininką, kas 
iššaukė jų streiką prieš 
Tafto-Hartleyo’ aktą. Le
wis atsakė, “patys mainie
riai sustreikavo“ be jokio 
viršininkų patvarkymo.

Milioninis Narkotikų Svaigalų Šmugelis 
Ir Siegelio Sušaudymas

Įnešta Kongresui Panaikint 
Tafto-Hartley’o Aktą

Washington. — Demok
ratas kongresmanas Lesin
ski (iš Michigano) davė 
kongresui sumanymą, kad 
panaikintų tik ką išleistą 
vergovės įstatymą pagal 
Tafto-Hartley’o bilių.

Pasaka apie Sovietu 
Paramą Chinams 
Komunistams

Nanking, Chinija. —Kuo
met chinų komunistai plie
kia Chiang Kai-sheko tau
tininkų armijas šiaurinėje 
Chinijoje ir Mandžurijoje, 
tai Chiango komandieriai 
paskleidė pasauliui įtari
mus, kad girdi, Sovietai iš
lavinę ir apginklavę 600,- 
000 chinų komunistų Man-’ 
džurijoj. Mėgindami patei
sint savo prakišimus, Chi
ango generolai taipgi pasa
koja, būk 100,000 Korėjos 
komunistų talkaują chinam 
komunistam Mandžurijoje. 
(Tomis pasakomis Chian- 
gas nori ir greičiau išpra- 
šyt Amerikos pagalbos.)

Unijos Aukštajame 
Teisme Išbandys 
Vergovės Aktą

Washington. — Darbd 
Federacijos Mainierių Uni-* 
ja ir CIO Laivastačių Uni
jos vadai planuoja per 
streikus ir Aukščiausią 
Teismą išbandyt naująjį 
prieš-unijinį įstatymą, pa
gal Tafto-Hartley’o bilių. 
Unijos spėja, kad Aukš* 
čiausias Teismas pripažins 
tą įstatymą priešingu A- 
merikos Konstitucijai ir‘to
dėl panaikins jį. Dalinai 
tuo sumetimu, CIO Laiva
stačių Unija pašaukė 40,000 
savo narių sustreikuot birž. 
25 naktį • prieš astuonias 
Bethlehem kompanijos lai- 
vastatyklas. Ruošiasi strei- 
kan ir kiti 125,000 CIO lai- 
vastačiu. v

Los Angeles, Calif. — 
Praeita penktadieni, naktį 
buvo iš kulkosvaidžio su
šaudytas Benny the Bug 
Siegel, šmugelninkas opiu
mo, morfinos ir kitų nar- 
kotišku svaigalų. Valdžios 
agentai tuo tarpu ruošėsi 
Siegeli areštuot, o kiti šmu- 
gelninkų šaikos vadai bijo
jo, kad Siegelis po arešto 
gali juos išduoti: jis jau py
kosi su savo sėbrais. Ju 
pasiųstas gengsteris todėl 
kulkosvaidžio šūviais pro 
langą ir nudėjo Siegelį 
puošniame name Virginijos 
Hill, vienos iš Siegelio mer
gų.

Tai pačiai šmugelninkų 
šail<ii priklausė ir tokie 
gengsterių vadai, kaip 
Frank Costello ir Lucky

vadas Juan Menesen, Mek
sikoje. Jisai tyrinėjo nar- 
kotiškų svaigalų šmugelį 
per Meksikos sieną. Už tai, 
suprantama, narkotikų šai- 
ka išbraukė jį iš gyvųjų 
tarpo.

Siegelis, buvęs newvor- 
kietis, gyveno kaip milio- 
nierius ir “ūždavo” su Ho- 
llywoodo judamųjų paveik
slu direktoriais ir kitais 
“aukštais” žmonėmis.

Daug Amerikinių Ginklu 
Teko Chinam Komunistam

Nanking, Chinija. —Chi- 
nijos tautininkų karo štabo 
galva, generolas Cheng 
Chen pripažino, kad chinai 
komunistai Shantunge su
naikino visą tautininkų di-

GEN. EISENHOWER BUS 
DIDŽIO COLUMBIJOS 
UNIVERSITETO GALVA

Washington. — Genero
las^ Dwight D. Eisenhower, 
armijos štabo galva, apsiė
mė būti didžiojo Columbi- 
jos Universiteto preziden
tu, New Yorke, pradedant 
nuo pirmojo 1948 m. pus
mečio. Eisenhower} išrinko 
to universiteto globėjai.

Antrajame pasauliniame 
kare gen. Eisenhower buvo 
vyriausias amerikonų ir an
glų komandierius vakari
niame fronte. Jis yra 56 
metų amžiaus.

Buvo kalbama, kad jeigu 
demokratų partija statytų 
gen. Eisenhoweri savo kan
didatu į Jungtinių Valstijų 
prezidentus 1948 m., tai jis

Kongresmanai Skiria 31 
Milioną Propagandos 
“Balsui” į Užsienius

Washington.— Kongreso 
atstovų rūmas 272 balsais 
prieš 97 nutarė paskirt 
$31,381.200 amerikinei pro
pagandai, atkreiptai į už
sienius. Vienas tos propa
gandos įrankis yra radijas, 
vadinamas “Amerikos Bal
sas.” Jis specialiai skleidžia 
rusu kalba amerikines ži
nias ir politines Washingto- 
no mintis į Sovietų Sąjun
gą. Senato komitetas siūlė 
tam skirti tiktai $13,000,- 
000 per metus, bet smar
kiau, atviriau skleisti prieš- 
sovietines radijo “žinias” 
tarp Sovietų Sąjungos gy
ventojų.

Pasitraukė Italijos. 
Prezidentas de Nicola

Roma, birž. 25. — Pasi
traukė laikinasis Italijos 
prezidentas de Nicola, ku
ris nepriklausė jokiai par
tijai. Jo pasitraukimas, sa
koma, pasilpnins premjero 
de Gasperio ministrų kabi- ’ 
netą, sudarytą vien iš krik
ščionių demokratų.

Luciano. Ta “gengė” pasi
darydavo milionus dolerių 
pelno per metus.

Sekmadienio naktį buvo
iš kulkosvaidžio sušaudytas 
Mexicali miesto policijos

viziją, ginkluota ameriki
niais ginklais. Ginklai teko 
komunistams. Tas genero
las andai buvo Žadėjęs per
tris mėnesius sutriuškinti 
chinų komunistus.

turėtų geresnę progą būti 
išrinktas, negu kuris kitas.

New York. — Teismas
įkaitino Title Guarantee 
Banką už suktybes.

Jeruzalė..— Pranešama, 
kad anglai kankina tris nu- 
smerktūs pakarti žydus ko-
vūnus; bando priverst juos v 
išduoti savo draugus.

- Jie mano, kad tai gali at
likti su atomų bombomis, ži
noma, tai politiniai apakusių 

-4 žmonių klejojimas. Kaip Hit
leris manė į porą savaičių, o 
daugiausiai į tris mėnesius, 
užkariauti Sovietų Sąjungą, 
taip dabar nauji klejokliai 
sapnuoja.

Kaip Hitleris karą “laimė
jo” Berlyno griuvėsiuose, taip 
naują karą baigtų ir nauji ka
ro avantiūristai. Per greitai 

*' jie pamiršo Hitlerio, Mussoli- 
* nio, Goeringo, Goebbelso ir ki

tų karo agresorių likimą.

Kaip matyti, tai yra žmo
nių, kurie iš gyvenimo nieko 

. . nepasimoko. Jie įsikalba ko
kią hors kvailybę ir jai' tiki. 
Paimkime Grigaitį. Jau greit
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Teisėjas Uždraudžia Įvairius Teisiamojo Komunistų Vado E. Denniso Parodymus
-------------- g * -------------------------------------------------------- ---------------- ... . v ®-----------------------------------------

Neamerikinis Komitetas Įtraukė Tūkstanti Organizacijų ir Milioną Amerikiečiu j Juoduosius SąrašusWashington. — Federalis 
apskrities teisėjas David 
Pine davė eilę patvarkymų, 
kuriais suvaržė apsigynimą 
Eugene Dennis’o, Komunis
tų Partijos sekretoriaus. 
Teisėjas užgynė parody
mus, kodėl Dennis atmetė 
kongresmanų Neameriki-

bus 30 metų, kaip jis.vieną ir 
tą patį plepa, kad tarybinė 
tvarka sugrius .Tūkstančiai jo 
“mokytų” pranašysčių susmu
ko, bet jis kartoja savo ir tiek. 
Jis už savo-žodžius neima at
sakomybės. Tik stebėtis reikia 
iŠ tų, kurię - dar jam tiki.

nių Veiksmų Komitetą, kai
po priešingą Jungtim Vals
tijų konstitucijai. Dennis 
sakė, tas nekonstitucinis 
komitetas neturėjo teisės į- 
sakyti Dennisui atvykti į 
Washingtoną balandžio 9 d. 
ir liudyti šiam komitetui. 
Dennis tą dieną atsiuntė tik 
raštišką pareiškimą komi
tetui, išdėstydamas, kodėl 
jis. nesiskaito su NeameVi- 
kiniu Komitetu.
• Todėl Dennis -dabar tei
siamas, girdi, už “kongreso

paniekinimą.”
Pirm oficįalio pakvieti

mo, Dennis savo noru buvo 
atvykęs paaiškinti Neame- 
rikiniam Komitetui apie 
komunistų politiką ir jų 
tikslus. Tada komiteto pir
mininkas, republikonas J. 
Parnell Thomas stabdė De- 
nnisą, piktai klausinėda
mas kokiais kitais vardais 
Dennis pirmiaus vadinosi. 
Dennis atsakė, “tai jūsų 
pačių dalykas sužinoti.” Dėl 
to buvo uždaryta Dennisui

burna ir jis pašalintas iš 
komiteto kambario.

Denniso advokatas Louis 
F. McCabe dabar privertė 
Thomasą prisipažinti, kad 
Thomas ir kongrese varto
ja ne tikrą savo vardą. Tai
gi Thomas pasisakė, kad 
tikrasis jo vardas yra J. 
Parnell Feeney; šį vardą, 
girdi, aš pakeičiau į J. P. 
Thomasą, kuomet buvau 24 
metų amžiaus,

Teisėjas Pine neleido 
Thomasui - Feeney atsaky-

ti i Denniso advokato klau
simus dėl to, kaip Thomas 
kalbėjo fašistinei “Patrio
tų“ Draugijai 1939 m. gruo
džio 12 d.; kaip Neameri- 
kin. Komitetas -gyrė Fritzą 
Kuhną, nacių Amerikos Vo
kiečių Bundo vadą; kodėl 
•šis Neamerikinis Komite
tas įtraukė į juoduosius sa
vo sąrašus velionio prezi
dento žmoną Eleanorą 
Rooseveltienę, buvusį vi
daus reikalų sekretorių Ha
roldą Ickes, Chesterį Bow-

lesą ir kitus roose\ eltinin- 
kus. . ’
Milionas Amerikiečių 
įtrauktas į Juoduosius 
Sąrašus

Denniso advokatas paro
dė pačiais Thomaso žo
džiais iš Kongresinio Rė- 
kordo, jog tas Neameriki
nis Komitetas į savo juo
duosius sąrašus įtraukė vi
są milioną žmonių ir tūks
tantį laisvesnių amerikinių 
organizacijų.

ORAS. — Būsią
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Dviejų Metų Sukaktis
Šiandien sueina lygiai du metai nuo priėmimo ir 

pasirašymo Jungtinių Tautų čarterio arba Konstituci
jos. Negalima sakyti, kad šitie du metai išpildė visus 
laisvę ir taika mylinčių žmonių troškimus. Nors jau 
dviejų metų amžiaus, bet Jungtinės Tautos tebėra gimi
mo kančiose.

Skaudžiausias smūgis jaunutei Jungtinių Tautij or
ganizacijai buvo suduotas mūsų vyriausybės, kai prezi
dentas paskelbė taip vadinamą “Trumano Doktriną” ir 
visiškai jaunos organizacijos neatsiklausęs pažadėjo 
ekonominę ir militarinę paramą Graikijai ir Turkijai. 
Aišku, kad prieš Ameriką Jungtinės Tautos neturėjo jė
gų ką nors daryti, ją sudrausti, jos tą žygį sulaikyti.

Tačiau, nežiūrint to, vilties nereikia nustoti. Daug 
Kas jau pasiekta ir padaryta. Palaipsniui Jungtinių Tau
tų organai pradeda veikti. Tas jau vienas faktas, kad 
tokia organizacija gyvuoja, kad jos seimuose gali visos 
narinės tautos laisvai savo pozicijas ginti ir mintis reikš
ti reiškia be galo daug. Reikia tikėtis, kad kiekvieni 
metai neš Jungtinėms Tautoms stiprėjimą, kels jų auto
ritetą žmonijos akyse.

Visi žino ir mato, kad naujas karas galėtų nušluoti 
ištisus kraštus. Jungtinės Tautos buvo suorganizuotos 
taikos išlaikymui ir agresorėj sudraudimui.

Niekam nėra paslaptis, kad Jungtinės Tautos tą sa
vo misiją atliks tik tiek, kiek mokės ir pajėgs didžiosios 
valstybės susitarti ir bendradarbiauti. Viskas priklauso 
nuo Jungtinių Valstijų, Tarybų Sąjungos, Britanijos, 
Francūzijos ir Chinijos. Tarpe šių milžinų, tiesa, kyla 
visokių nesusipratimų, bet reikia tikėtis, kad visi jie bus 
nugalėti ir pašalinti.

Amerikos Darbininkai Netylės
Visoje Amerikoje kilo galinga protestų ir pasipikti

nimo audra prieš Kongreso užkartą ant Amerikos darbo 
žmonių Taft-Hartley įstatymą. Tai šen, tai ten darbi
ninkai savo protestą išreiškia streikais. Darbo unijos 
siunčia reikalavimus Amerikos Darbo Federacijos ir 
CIO vadovybėms, kad tuojau būtų paskelbtas dvidešimt 
keturių valandų visuotinas protesto streikas.

Darbo unijų vadai žada nedovanoti tiems kongres- 
pianams, kurie balsavo už šitą įstatymą. Jie sako: Ateis 
•1948 metų rinkimai ir mes mokėsime atsiminti tuos, ku
rie užkorė ant Amerikos šį vergovės įstatymą.

Jau net Amerikos Darbo Federacijos vadai kalba 
apie steigimą “Nepartinės Politinės Lygos”, kurios tik
slas bus iššluoti laukan iš Kongreso darbo žmonių prie
šus. Tokia lyga būtų panaši CIO Politinės Veiklos Komi
tetui.

’Dabar dar sunku pasakyti, kokią strategiją organi
zuoti darbininkai panaudos. Manoma, kad tuojau bus 
padarytas išbandymas šalies teismuose dėl Taft-Hartley 
įstatymo. Suprantama, jog anksčiau ar vėliau žodį turės 
tarti šalies Aukščiausias Teismas. Unijos tvirtina, kad 
šis įstatymas paneigia Konstituciją ir Teisių Bilių. Jis 
paneigia ir užgina Amerikos žmonėms tas teises, kurias 
taip aiškiai garantuoja minėti dokumentai.

Tačiau, aišku, svarbiausis cielius bus rinkimai. Pen
kiolika milijonų organizuotų darbininkų suvienytomis 
jėgomis rinkimuose galėtų išmesti laukan iš Kongreso 
visus, kurie balsavo už Taft-Hartley bilių. Tai niekas ne
abejoja. Tačiau klausimas tebestovi, ar darbo unijos pa
jėgs susikalbėti ir veikti išvien? Jų visa nelaimė iki šiol 
buvo, kad jos nepajėgdavo sudaryti bendrą frontą prieš 
bendrą priešą. t

Ar šis žiaurus įstatymas atidarys akis? Ar jis įva
rys pakankamai proto į darbo unijų vadų galvas? Ar 

, / jie supras pasidalinimo klaidą ir susitars dėl vieno, ben
dro kandidatų sąrašo?

Su atsakymu į šiuos klausimus nereikės laukti rin
kimų. Neužilgo turės pasireikšti įvairios darbininkų po
licinės veiklos formos. Beveik viskas priklausys nuo 
Amerikos Darbo Federacijos ir CIO atsinešimo. Daug 
priklausys ir nuo taip vadinamų liberalų nusistatymo. 
Dabar liberalai, kaip ir darbininkai, politikoje apgailė
tinai pasidalinę. Progressive Citizens of America eina 
vienu keliu, Americans for Democratic Action traukia 
kitu keliu. Vieni darbo unijų vadai susirišę su viena 
liberalų organizacija, kiti su kita. ;

Tuo būdu politinės veiklos reikalas daug sudėtinges
nis, negu iš paviršio atrodo. Čia įeina ir užsieninės po
litikos klausimai. Vieni liberalai ir darbo unijų vadai, 
menševikiško tipo, sušilę remia tų pačių republikonų ir 
reakcinių demokratų užsieninę politiką, o prieš juos ko
voja naftninėje politikoje. Jie guldo galvas už “Trumano 
Doktriną.” Tuo tarpu kiti liberalai ir kiti darbot unijų 
vadai smerkia “Trumano Doktriną” ir reakcinę naminę 
politiką. Jiems viena politika neatskiriama nuo kitos.

Taigi, ir 1948 metais neužteks Taft-Hartley įstatymo 
suvienyti visas darbininkų ir liberalų jėgas politinei 
veiklai.

j.

Apie Petrą K. Cvirką
Savo laiku mūsų spaudo

je buvo trumpai pranešta, 
jog numirė vienas žymiau
siųjų lietuvių rašytojų, Pet
ras Kazimiero sūnus Cvir
ka.

Šiomis dienomis Sovietų 
Sąjungos rašytojų organe 
Literaturnaja G a z e t a 
(penktad., geg. 9, 1947) ra
dau du straipsneliu apie 
Cvirką: Viename straipsne
lyje, lyg ir oficialiniame 
Cvirkos mirties atžymėji- 
me, Sov. Sąjungos rašyto
jų organizacijos valdyba 
praneša, jog gegužės 2 die
ną Vilniuje umai-netikėtai
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PETRAS CVIRKA

(skoropostižno) numirė žy
musis lietuvių rašytojas, 
būdamas vos 38 metų am
žiaus. Toliau atžymima, 
jog P. Cvirka buvo atsto
vas Aukščiausioje Lietuvos 
TSR Taryboje ir Lietuvos 
Taryb. Rašytojų Sąjungos 
pirmininkas. Paskui trum
pai paduodama Cvirkos 
raštų pakraipa ir apgailau
jant pabrėžiama, kokis di
delis nuostolis Cvirkos mir
tis Tarybų Lietuvai ir visai 
Sovietų Sąjungai. Primena
ma, jog, atžymėjimui jo . 
pasitarnavimų tarybin. lite
ratūrai, Cvirka buvo apdo
vanotas Pagarbos ženklo ir 
Raudonosios Vėliavos Dar-* 
buotojo ordenais. Baigiant 
sako, jog mirtis užtiko P. 
Cvirką kuriant naują kūri
nį, rašant apysaką iš klasi
nės kovos Lietuvos kaimuo
se ir apie naujuosius tary
binės Lietuvos žmones.

* * *

Antrasis minėtame laik
raštyje apie Cvirką straip
snelis rašytas žinomo So
vietų Sąjungoj kritiko-lite- 
rato V. Kirpotino. Šiame 
straipsnelyje platėliau api
būdinama P. Cvirkos kūry
ba, ir tą rašinį veik ištisai 
išvertęs čionai paduodu.

Uždėjęs savo straipsne
liui antgalvį “Talentingasis 
Rašytojas — Bolševikas,” 
V. Kirpotinas rašo:

Mirtis išplėšė iš mūsų ei
lių Petrą Cvirką, žymų lie
tuvį rašytoją, vieną geriau
siųjų darbuotojų mūsų dau
giatautėje tarybinėje lite
ratūroje. Jisai paliko mus, 
pilnas žydinčių jėgų ir ta
lento, nespėjęs užbaigt dau
gelį savo* sumanytųjų dar
bų. ...

Petras Cvirka neilgai gy
veno,
tuose, — bet jisai daug nu
veikė savo gimtajai litera
tūrai ir savajai tautai.

Cvirka — kaimo auklėti
nis. Vargingo valstiečio sū
nus, jisai anksti jaunystėje 
išėjo rašytojo keliu; ir visa 
kas, ką jis rašė, buvo pilna 
neapykantos išnaudojimui 
ir šildoma tikėjimu į geres
nį dirbančiosios liaudies li
kimą. Apysakoje “Frank 
Kruk” Cvirka išjuokė bur
žuazijos gobšumą, atžymė
jo savyje pasitenkinusios 
miesčionijos bukaprotišku
mą, parodė priešiškumą 
liaudžiai ir kartu kvailumą

jis gimė 1909 me-

tų visuomenės, sluoksnių, 
kurie stengėsi apgaulėmis 
paverst lietuvių tautą ap
gailėtinu pasaulinės impe
rialistinės reakcijos įran
kiu. Apysakoje “Žemė Mai
tintoja” Cvirka papasakojo, 
kaip lietuvis valstietis su
plėšė apgaulės tinklą, ryžo
si nebebūti savo ponams 
beturčiu padieniu darbinin
ku. Apysakom herojus žiūri 
Rytuosna; didžiojoje socia
listinėje šalyje jis pamatė 
savo brolius, laisvus, nepri
klausomus, pasirengusius 
ištiest sunkioje valandoje 
pagalbos ranką.

Lietuvos beturčiai, vals
tiečiai, darbininkai, pažan
gieji inteligentai pamilo 
Petro Cvirkos kūrinius. 
Buržuazija, tamsiosios re
akcinės jėgos rašytoją per
sekiojo. Tačiau jo talentas 
buvo per didelis, 'kad jo 
kūrinius galima būtų užty- 
lėt, kad galima būtų Cvir
ką šešėlin įstumti. Jojo žo
dis žadino minių veiklą, ji
sai tapo vienu žymiųjų dar
buotojų lietuvių liaudies 
gyvenimo atnaujinimui.

Cvirka visomis savo sie
los jėgomis nekentė fašiz
mo. Karo laiku jis gyveno. 
Rusijoje, Maskvoj. Tuo ląi: 
ku sukurtame vaizdelių rin
kinyje, vardu “Sidabrinė 
Kulka”, jis parodė amžiais 
trukusiąją lietuvių liaudies 
kovą su vokiškaisiais gro
bikais, grūdusiais lietuvius 
iš jų prigimtųjų žemių, 
piešusiais iš lietuvių jų kal
bą ir jų tautinę asmenybę. 
“Sidabrinėje Kulkoje” til
pę vaizdeliai teikė ryžtin
gumo lietuviams - kariū
nams, kurie Sovietų Raudo
nosios Armijos eilėse žygia
vo savo pergalingąjį žygį iš 
Rytų į Vakarus.

Lietuva vėl tapo laisva. 
Užvirė atsisteigimo ir kū
rybos darbas, jungimasis 
visų gyvųjų lietuviškosios 
visuomenės jėgų... ' Petras 
Cvirka patapo vienu darbš
čiausiųjų veikėjų nuo gro
buonių išlaisvintoje savo tė
vynėje. Lietuvos rašytojai 
išrinko jį savo sąjungos 
pirmininku, o Liet uvos 
liaudis pasiuntė jį atstovu 
savo Aukščiausioj on Tary
bom

Savo principais ir ištver
mingumu Cvirka buvo tik
rai tarybiniu žmogumi. Jis 
mylėjo gyvenimą, buvo pui
kus draugas, . pasižymėjo 
gyvu, jautriu ir patraukliu 
pobūdžiu. Bet jis niekuomet 
neatleisdavo politinių svy
ravimų, politinio beprinci- 
piškumo. Tiems rašyto
jams, kurie būtų norėję 
prasilenkt pro degančiuo
sius dienos klausimus, pas
lėpus savo veidą popieryje, 
pribraižytame melagingų 
žodžių taip vadinamomis 
“amžinosiomis temomis”, 
jisai , statydavo aiškius ir 
tiesius klausimus, į kuriuos 
negalima buvo neatsakyti.

Cvirka mylėjo rusų tau
tą, rusų literatūrą, ragino 
lietuvius rašytojus mokytis 
ir sekti brangiuosius rusiš
kosios sovietinės literatū
ros patyrimus. Jisai giliai 
suprato didžiulę reikšmę 
gyvos, tiesioginės, asmeniš
kos pažinties "įvairių tary
binių tąutų . rašytojams. 
Tuo tikslu Cvirka surengė 
jaunųjų Lietuvos rašytojų 
kelionę į tarybines Užkau- 
kazio respublikas. Lietuviai 
rašytojai savo akimis .pa
matė tuos milžiniškus atsie- 
kimus, kurių tarybinėje 
tvarkoje pasiekė azerbai
džaniečiai, gruzinai ir ar
mėnai savoj-ekonominėje, 
kultūrinėj e iif valstybinėj e 
kūryboje...

Chinijos ir Mandžurijos 
Liaudis Laimės

šių

Dabartiniai įvykiai ir ko
vos Chinijoj ir Mandžurijoj 
turi didžiausios tarptauti
nės reikšmės.

Reikia atminti, kad Chi- 
nija ir Mandžurija turi a- 
pie 500,000,000 gyventojų, 
tai apie vieną ketvirtadalį 
viso pasaulio žmonių. Aiš
ku, kokią reikšmę turės į 
pasaulinius įvykius Chini- 
ja, visa čielybėj, arba jeigu 
ten susidarys kelios valsty
bes, kur gyvuos liaudies de
mokratinė • tvarka. Tą pui
kiai supranta kaip darbo 
liaudies vadai, taip ir 
dienų reakcija. ,

Mr. H. Wallace, 16 d. bir- 
žęlio, Washingtone, kalbė
damas tarpe kitko pareiš
kė, kad Demokratų Partija 
priešakyj su Mr. Truiiianu 
neatgaus mūsų šalies pilie
čių pasitikėjimo, jeigu ir 
prisipažins, kad “tik pra
laimėjo karą Chinijoj, ku
ris Amerikai atsiėjo du bi- 
lionus dolerių...”

Yra davinių, kad Jungt. 
Valst. suteikė Chinijos re
akcijai ginklų . už 4 bi- 
lionus dolerių, jau neskai
tant to, kad mūsų karo lai
vai ir orlaiviai pervežė ge
nerolo Chiang Kai-sheko 
500,000 armiją į Mandžu
riją. Gal būti Mr. Wallace 
mini tą apkainavimą, kokį 
padarė generolai, o ne tiek, 
kiek tie ginklai kainavo. Iš 
Shanghajaus, rugp. 31 d., 
1946 metais, Associated 
Press žinių agentūra pra
nešė, kad tada Jungtinių 
Valst. politikai ir genero
lai pardavė generolui Chi
ang Kai-shekui už $175,- 
000,000 karo ginklų iš Sai
pan, Okinawa, Tinian ir ki
tų bazių, kurių Amerikai 
pagaminimas atsėjo $800,- 
000,000. Reiškia pardavė” 
pigiau, negu keturis' kar
tus, kaip tų ginklų pag'a- 
minimas atsėjo.

Neginčijamas faktas, kad 
Amerikos ginklais apgink
luota, Amerikos rūbais ap
rengta du kartus didesnė 
generolo Chiang Kai-sheko 
armija, karui prieš “komu
nistus”, negu jis armijos 
naudojo karui prieš Japo
niją. Ir tas pilniausiai ati
tinka Mr. Trumano politi
kai, nes, jeigu šimtai milio- 
nų dolerių skiriami “sulai
kyti komunizmą” mažytėj 
Graikijoj, tai negali būti 
pasigailėjimo išleisti bilijo
nus dolerių Chinijoj pagal
bai tų, kurie veda karą 
“išnaikinimui komunizmo.”

Bet “komunistų naikini
mas” Chinijoj nepavyko. 
Šiandien Chinijos komunis
tai, kurie vadovauja liau
dies kovai prieš dvarponių, 
fabrikantų ir parsidavėlių 
generolų režimą yra stip
resni, kaip jie buvo metai, 
arba du atgal.

Chinijos liaudies armijos 
muša reakciją Mandžurijoj, 
Jehol, Shantung, Hopeh ir 
kitose provincijose. Man
džurijos “komunistai” ap
supo generolo Chįang Kai- 
sheko armijos dalis Chang- 
chune, Mukdene, ir Kirine. 
Jie atsiėmė Jehol provinci

jos sostinę — Chingfango 
miestą. Jie apsupo Peipingo 
ir Tientsino miestus. Jie 
veda ofensyvą Shantungo 
provincijoj. Jų armijos yra 
tik 20 mylių nuo Yenano 
miesto, buvusios “komunis
tų” sostinės, kurį bile kada 
gali užimti.

Tai kur dingo Chiang 
Kai-sheko tas garsus šauk
smas, kad jis, apsiginklavęs 
Amerikos ginklais, į du- 
tris mėnesius išnaikins 
“komunistus”? Kodėl tokis 
susmukimas? Kodėl net 
toks reakcininkas, kaip 
Constantine Brown, rašo 
kad visai nebus nuostabu, 
jegiu iki šių metų pabaigos 
visiškai sugrius gener. Chi
ang Kai-sheko valdžia, nes 
jo armija yra be ūpo, kad 
“komunistų propaganda 
taip sudemoralizavo jo ar
miją kad ištisi pulkai per
eina į komunistų pusę.”

Nėra abejonės, kad ge
nerolo Chiang Kai-sheko 
armija geriau ginkluota ir 
lavinta. Jai nestokavo Ame
rikos tankų, karo lėktuvų, 
kulkosvaidžių, amunicijos 
ir rūbų. Ją mokino Wall 
stryto pasiųsti generolai 
ir oficieriai. Bet ji neturi 
sielos!

Vis vien tą armiją dide
lėj didžiumoj sudarė ir su
daro darbininkai, valstie
čiai arba smulkūs biznie
riai. Šimtus ir tūkstančius 

statė 
“Už ka mes 
Ka mums

Petras Cvirka žiūrėjo 
pirmyn, į' ateitį. Jis negalė
jo, nenorėjo pasitenkinti 
romantiškai piešiamos pra
eities vaizdais. Jo knygos 
skelbia, jog tik socialistinė
je tikrenybėje, tik komuni
stinėje ateityje Lietuvos 
liaudis galės savuosius ide
alus įgyvendinti.

Tame tai jo kūrinių tei
sybė, jo, paties gyvenimo 
teisybė, ii\ tatai liekasi jo 
palikimu. Vertė J. Ėarkus

kartų tie kareiviai 
sau klausimus: 
kariaujame?
duos generolo Chiang Kai- 
sheko valdžia? Kodėl mes 
kariaujame prieš savo žmo
nes? Ar todėl, kad liaudies 
pusėj žemę atidavė tiems, 
kas ją dirba? Ar todėl, kad 
liaudies.armija nori laisvos 
savosios' Chinijos, kurioje 
neviešpatautų * užsienio ka
pitalas?”

Ir šimtai ir tūkstančiai 
generolo Chiang Kai-sheko 
kareivių į tai surado atsa
kymus. Kada Shanghajaus 
mieste, sausio pradžioj, 
1947 metais studentai de
monstravo su obalsiaiš: 
“Go Home, U. S. Army, go 
home!” “China is not an 
American Colony!” Ir de
monstrantų tarpe buvo 
daugybe studentų, apsiren
gusių į amerikinius rūbus. 
Kada jų klausė, kodėl jie 
piktai šaukia prieš Jungtin. 
Valstijas, tai jie atsakinė
jo, kad “Wall stryto turčiai 
atėjo į Chiniją užimti japo
nų vietą.” Kada iš Peipin- 
go išvažiuodami namo A- 
m e r i k o s m a r i n ai 
užrašė a n t s a v o 
traukinio sienų: “No More 
China Duty”, tai chiniečiai 
dar pridėjo: “Ding Hao!” 
— Kuo greičiau, tai geriau!

Chinijos7 liaudis surado 
atsakymą. Ji atsakė, kad 
negali toliau šimtai milio- 
nų valstiečių ir darbinin
kų, inteligentijos ir smul
kių biznierių gyventi taip, 
kaip gyveno seniau. Ji at
sakė, kad turi būti įvesta 
griežtos žemės reformos 
valstiečių naudai. Ji atsakė, 
kad 'turi būti liaudies lais
vė, kad generolas Chiang 
Kai-shekas negali viešpa
tauti, kaipo kokis diktato
rius. Ji atsakė, kad nenori 
užsienio globos. Ją nenugą
sdino tie, kurie sakė, kad 
Chinijos komunistai, tai 
yra “Maskvos agentai.” Ji 
atsakė, kad Chinijos komu
nistai, atėmę nuo,, ponų dva- 
ru^, nenuveža juęs į Mask
vą, bet ant vietoj atiduoda 
tiems, kas dirbamą žemę-Ji

atsakė, kad įvedimas 8-ių 
darbo valandų į dieną dar
bininkams yra patiems chi- 
nams naudingas. Ji atsakė, 
kad sukūrimas savosios 
valstybės, kurioj stambioji 
industrija priklausytų liau
džiai, o ne užsienio kapita-» 
lui, tai nėra šalies išdavi
mas, bet kaip tįk priešin
gai.

Mandžurijos liaudis, Ša
lies, kuri yra didesnė, negu 
'į daiktą sudėjus Angliją. 
Franciją ir Italiją, nes turi 
503,000 ketvirtainių mylių 
ir virš 45,000,000 gyventojų, . 
atsakė, kad ji nori gyventi 
laisvai.

Generolas Chiang Kai- 
shekas į Mandžuriją atvežė 
savo armiją iš Chinijos, ar
miją, kuri nemoka mandžu- 
rų kalbos, kuri visur buvo 
sutikta, kaipo svetima, ki- 
tatautiška. Prieš tą armiją 
veda karą Mandžurijos 
Liaudies Armija, kuri yra 
susidarius iš pačių mandžu- 
rų, kalba savo kalba, gina 
savo kraštą, gina tautos į- 
pročius ir kultūrą. Ar gi 
gali būti klausimas, kurioj 
pusėj yra simpatijos Man
džurijos žmonių? Aišku, 
kad generolo Chiang Kai- 
sheko armija pasijuto sve
timame krašte. Apsupta iš 
visų pusių priešų, kaip gin
kluotų jėgų, taip ir gyven
tojų, kurie tik ir nori, kad 
kuo greičiau tie svetimi bū
tų išvyti, kad paliktų žmo
nes laisvai gyventi, darbi
ninkus fabrikuose ir kasyk
lose dirbti, valstiečius že
mę apdirbti. Argi gali ge
nerolo Chiang Kai-sheko 
propagandistai įtikint Man
džurijos-.gyventojus, . kad 
būk juos “Maskvos agen
tai” pavergę, kuomet Man
džuriją gina mandžurai, o 
generolo Chiang Kai-sheko 
armiją sudaro mandžurams 
svetimi žmonės?

Mr. Wallace sakė, kad 
W a s h i n g t o n o poli
tikų s u s i d ė j i mas užsie- 
nyj su tais elementais, ku
rie kovoja prieš savo šalių 
liaudį, sukels prieš Ameri
ką užsienio žmones. Kas 
nori matyti tiesą, tai tą jau 
gali, matyti Chinijoj ir 
Mandžurijoj. Pana šaus 
žmonių pasipiktinimo su
silaukėme Albanijoj, Bul- 
g a r i j o j, J u g o s 1 a- 
vijoj, Rumunijoj, Lenki
joj, Čechoslovakijoj ir eilėj 
kitų šalių. O tatai labai 
blogina mūsų šalies reika
lus. Tas siaurina su užsie
niu prekybos galimybę. Gi 
mūsų šalis yra industrinė. 
Ji turijšvežti didžius.kie
kius fabrikinių dirbinių į 
užsienį, į kitas šalis, arba 
turėsime susilaukti didėlio 
krizio. ;

Neteisinga politika-veda 
prie negeistinų ekonominių 
santykių. Neteisinga poli
tika nusako neteisingą ka
ro strategiją. Neteisinga 
politika ir klaidinga karo 
strategija negali suteikti 
pergalės. Hitleris buvo ga
lingas, bet jo žalinga politi
ka atvedė prie kreivos ka
ro strategijos ir visiems pa
sekmės yra žinomos;

Daugiau Chinijos reakci
ja gaus iš užsįenio karinės 
pagalbos, ilgiau pratęs ji 
naminį kasą, daugiau nute- 
rios šalį, daugiau toj kovoj 
žūs žmonių, daugiau atneš* 
tas Chinijos žmonėms var
go ir skurdo, bet nėra jo
kios galimybės, kad reakci
ja išeitų pergalinga. LiaUr 
dis laimės.^ Reakcija bus ga
lutinai sumušta. D, M, š.

i

l

S*
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ENGLISH SECTION
B'lieve Me

By FRANK STULGIS

Remember Them on Election Day!

How Congressmen & Senators
Lithuanian Voter s’ Clubs Needed Voted on Hartley Bill Vėto

Labor Maps Fight to Repeal 
Union-Busting Act; Hints of 
Third Party as Democrats Split

Some time ago, we men
tioned in this column that 
Lithuanian American people 
are not politically conscious 
enough in the country of their 
adoption. Only a small num
ber of those who became ci
tizens actually practice citi
zenship, become interested in 
the various affairs of this 
country or go to register and 
to vote for various candidates.

This is an important short
coming among us and we 
must, as good Americans, not 
only urge people of Lithuan
ian extraction to lear about 
American problems, but also 
we must help them to be
come better citizens, to go to 
the polls on election day and 
to cast their ballots for the 
candidates who they think 
will represent them in the 
best manner possible.

Thus far, we have very few 
organizations that practice 
this sort of thing among us. 
We have all sorts of benefit 
clubs, societies, cultural 
groups and political organiza
tions. These political organi
zations among the Lithuan
ians are merely copies of the 
political organizations which 
existed in Lithuania once- 
upon-a-time.

We believe that the time 
has come for America’s peo
ple of Lithuanian descent to 
become Americans, Americans 
who are vitally interested in 
their present living conditions, 
in the laws which are made, 
and to become active citizens 
who will vote and campaign 
during election campaigns for 
the candidates that would do 
them most good.

How can we do this? Where 
can we begin? What can we 
accomplish ?

Well, we should organize 
ourselves into Lithuanian vo
ters clubs in every Lithuan
ian community in the country. 
These voters clubs should ac
cept every person of Lithuan
ian descent who is interested 
in the welfare of America. 
To be eligible, one must be a 
citizen of this country. One 
of the functions of an orga
nization of this type would be 
to assist those who want to 
become citizens to do so. An
other thing would be to have 
discussions and debates on 
various questions presenting 
all points of view so that by 
election time, we would be 
able to understand what we 
are voting for and what the 
person or persons we vote for 
are going to do about express
ing our will in the office to 
which we are sending them.

These groups would, when
ever possible, have various 
candidates for public office 
invited to t^ll what they stand 
for.

That is one of the planks 
m the program of the Lith
uanian American Center. It 
should be pushed much hard
er than it is.

Why is all the above so 
very important? One reason 
is because there are various 
fascist-tainted groups that are 
working among the Lithuan
ians to corral their vote, espe
cially in the 1948 elections. 
Never before has the Repu
blican National Committee 
nor the Democratic National 
Committee ever tried to set 
up a Lithuanian National Re
publican Committee or a Lith
uanian National Democratic 
Committee. This time, one can 
expect money and silver 
throats to warble to Lithuan
ian audience

to vote for Republicans or for 
Democrats respectively.

But for the intelligent ci
tizen, that is not necessarily 
his choice. We know, for ex
ample, a lot of people who 
would like to vote for Henry 
Wallace if he ran for office! 
But he most likely will not 
run on the Republican nor the 
Democratic ticket.

There is what the politi
cians call the “bi-partisan” 
foreign policy in effect. Well, 
while those who are in favor 
of it may think it is the best 
policy for America to pursue, 
there is a lot of us who be
lieve that the policy of‘Frank
lin Delano Roosevelt was in
finitely better than the Tru
man Doctrine. But if both 
the Democrats and the Repu
blicans are going to be on the 
same side of the fence, how 
are we voters going to register 
our protest at the ballot box ? 
There has to be some way — 
and that is by knowing the 
candidates, by knowing what 
goes on in politics. We can 
learn — but only thru’ voters 
organizations.

Speaking of good citizen
ship and ballots, you know 
you can vote every day on is
sues that confront the Amer
ican people. There are always 
bills that come up in Congress 
that you favor or disfavor. 
The same jn your state legis
lature. Well, you can vote on 
them, too, if you write your 
representative in the nation’s 
capitol or in the state capitol. 
They count how many letters 
and telegrams they have on 
one side and how many on the 
other side and then decide 
what their electorate thinks. 
If he disregards the opinions 
of his constituents, then the 
constituents have the perfect 
right to boot himr out at the 
next election. Sometimes it is 
■hard because he may have 
wealth and power behind 
him. The only way to accom
plish this is to throw your or
ganized strength behind it — 
to go out and campaign for 
what you want.

Katharine Hepburn, who re-

Movies

“Bel Ami” is a Good Film
— But Contains No Story

THE PRIVATE AFFAIRS OF 
BEL AMI, a United Artists film. Ad
apted and directed by Albert Lewin 
from the novel by Guy de Maupas
sant. Music composed and conducted 
by Darius Milhaud.

By E. Benson
“This is the story of a scoun

drel,” says the brief introduc
tion to Bel Ami, but unfortuna
tely it isn’t a story. That is the 
basic weakness in this other
wise excellent motion picture.

Director Albert Lewin has 
given the most meticulous at
tention to all of the significant 
details. The decor, costumes, 
atmosphere are in impeccable 
taste. But somehow you never 
once. become involved in the 
story and Bel Ami works out 
his intrigues and arrives at his 
destiny without much interest 
on your part.

The story of a man who ex
ploits his attractiveness for wo
men to his fullest advantage, 
Bel Ami is a social statement 
of some significance. But the 
picture is so aloof, so removed 
from life that it suffers from 
its very objectivity. Here is no 
impassioned plea against mid
dle class ethics and conventions,

exhorting them The director states the problem

11 ere is something that will 
be very interesting when 
election day comes around 
again. Here is how the mem
bers of the House of Repre
sentatives voted on the Hart
ley-Taft Bill veto.

With the entire country 
practically up in arms against 
the slave labor bill, the Pre
sident of the United States 
vetoed the measure, which 
was passed by Congress.

The House of Representat
ives over-rode the veto 331 to 
83.

Herewith, wo are publish
ing the roll call vote of the 
House on the matter of’ over
riding the President’s Veto. 
How did your Congressman 
vote ?

For overriding—331.
Republicans for overriding (225): 

Allen of Cal., Allen of Ill., Anderson 
of N. Y., Anderson of Minn., An
drews of N. Y.; Arends, Arnold, 
Auchincloss, Bakewell, Banta, Bar
rett, Bates of Mass., Beall, Bender, 
Bennett of Md., Blackney, Boggs of 
Del.; Bolton, Bradley of Cal.; Bram- 
blett, Brehm, Brown of Ohio; Buck, 
Buffett, Burke, Busbey, Byrnes of 
Wis.; Canfield, Case of N. J.; Case of 
S. D.; Chadwick, Chenoweth, Chiper- 
field, Church, Glason, Clevenger, Clip- 
penger, Cofin, Cole of Kans.; Cole 
of Mo., Cole of N. Y.; Corbet, 
Cotton, Copdert, Crawford, Crow, 
Cunningham, Curtis, Dague, Davis 
of Wis.; Dawson of Utah; Devit, D’
Ewart, Dirksen, Dondero, Eaton, 
Ellis, Elsworth, Elsaesser, Els
ton, Engel of Mich.; Fellows, Fen
ton, Fletcher, Foote, Fultpn, Gallag
her, Gamble, Gaven, Gerhart, Gill
ette, Gillie, ’ Goff, Goodwin, Graham, 
Grant of Ind.; Griffiths, Gross, Gwinn 

of N. Y.; Gwynne of Iowa; Hagen, 
Hale, Edwin A. Hall, Leonard W. 
Hall, Halleck, Hand, Harness, Hart
ley, Herter, Heselton, Hess, Hill, 
Hinshaw, Hooven, Hoffman, Holmes, 
Hope, Horan, Howell.

Jackson of Cal., Jenkins of Pa., 
Jenkins of Ohio; Jennings, Jensen, 
Johnson of Ill,, Johnson of Cal., 
Johnson of Ind., Jernes of Ohio, 
Jonkman , Judd, KĮe^n, Kearney, 
Kerns, Keating, Kefe, Kersten, Kli- 
burn, Knutson, Kunkel, Landis, La
tham, Lecompte, Lefevre, Lewis, 
Lodge, Love, McČonnell, McCowen, 
McDonough, Me Dowell, Me Garvey,

cently spoke out against the 
House Un-American witch-hunt 
against democratic films, has 
been fired from the lead in Leo 
McČarey’s film “Good Sam,” 
according to Variety. McCarey 
was one of Parnell Thomas’ 
“friendly witness” during the 
House iCpmmittee’s smear ses
sion in Hollywood last month.

and then leaves it hanging in 
the air.

George Sanders in the role of 
Bel Ami is interesting but 
somewhat ambiguous. You are 
never quite sure as to why he 
treats all the women so shab
bily, even those that he can’t 
gain anything monetary from.

Angela Lansbury, Ann Dvo
rak, Frances Dee, Katherine 
Emery and Susan Douglas are 
all excellent as the women in 
Bel Ami’s life and look extrem
ely lovely in some of the most 
beautiful gowns that we have 
ever seen.

Darius Milhaud is a welcome 
addition to the musical scene 
of Hollywood and his score adds 
a great deal to the picture.

The dialogue is intelligent 
and adult and the whole picture 
is well worth your attention. If 
Bel Ami is a trifle precious, it 
is also far above the average 
Hollywood movie and what it 
lacks in vitality it almost makes 
up for in some fine pictorial 
effects. There is a room in the 
film which has an enormous 
round window which opens on 
a view of Paris and is surely 
the room of our dreams.

McGregor, Me Mahon, Mcillcn of
111., MacKinnon, Macy, Maloney, 
Martin pf Iowa, Mason, Mathews, 
Meade of Ky., Merrow, Meyer; Mi- 
chener, Miller of Neb., Miller of Md., 
Miller of Conn., Mitchell, Morton, 
Muhlenberg, Mundt, Murray of Wis., 
Nixon, Nodar, Norblad, O’Hara, 
O’Konski, Owens, Patterson, Phillips 
of Calif., Ploeser, Plumley, Potts, 
Poulson, Ramey, Reed of Ill., Reed 
of N. Y., Rees, Reeves, Rich, Riehl- 
man, Rizley, Robertson, Robison, 
Rockwell, Rogers of Mass., Rohr- 
bough, Ross, Russell, Sadlak, St. 
George, Sanborn, Sarbacher, Schwa
be of Okla, Schwabe of Md., Scoblik, 
Hardie Scott of Pa., Hugh D. Scott 
of Pa., Scrivner, Seely-Brpwn, Shafer, 
Short, Simpson of Pa., Simpson of
111., Smith of Wis., Smith or Maine, 
Smith of Kans., Snyder, Springer, 
Stefan Etevenson, Stockman, Strat
ton, Sundstrom, Taber, Talio, Tay
lor, Thomas of N. J., Tibbott, Towe, 
Twyman, Vail, Vorys, Vursell, Wad
sworth, Weichel, Wiggles worth, Wil. 
son of Ind., Wolcott, Wolverton, 
Woodruff, Youngblood.

DEMOCRATS FOR OVERRID
ING (106)—Abernethy, Albert, Al
len of La., Almond, Andrews of Ala., 
Barden, Battle, Beckworth, Bell of 
Mo., Bland, Boggs of La., Bonner, 
Boykin, Brooks, Brown of Ga., Bry
son, Bulwinkle, Burleson, Camp, 
Chapman, Chelf, Clark, Colmer, 
Cooley, Courtney, Cox, Cravens, Da
vis of Tenn., Davis of Ga., Deane, 
Domengeaux, Dorn, Doughton, 
Drewery, Durham, Elliott, Engle of 
Calif.

Also Evins, Fallon, Fernandez, Fi
sher, Gary, Gatheings, Gore, Gossett, 
Grant of Ala., Gregory, Hardy, Har
ris, Harrison, Hays, Hebert, Hen
dricks, Hobbs, Jarman, Johnson of 
Tex., Jones of N. C., Jones of Ala., 
Kerr, Kilday, Larcade, Lea, Lucas, 
Lyle, Mahon, Manasco, Meade of 
Md., Mills, Monroney, Murray of 
Tenn., Norrell, Pac, Passman, Pe
den, Peterson, Pickett, Poage, Pres
ton, Price of Fla., Priest, Rains; 
Rankin, Redden, Richards, Riley, 
Rivers, Rogers of Fla., Sasscer, 
Sikes, Smathers, Simith of Va\, 
Stanley, Stigler, Teague, Trimble, 
Vinson, West, Wheeler, Whitten, 
Whittington, Williams, Wilson of 
Tex., Wood, Worley, Zimmerman.

AGAINST OVERRIDING—83.
Republicans Against Overriding 

(11)—Angell, Bishop, Brophy, But
ler, Hull, Javits, Jones of Wash., 
Lemke, Phillips of Tenn., Tollefson, 
Welch.

Democrats Against Overriding 
(71)—Bates of Ky., Blatnik, Bloom, 
Buchanan, Burkley, Byrne of N. Y., 
Cannon, Carroll, Celler, Clemens, 
Grosser, Dawson of Ill., Delaney, 
Dingell, Donohue, Douglas, Eber- 
harter, Feighan, Flannagan, Fogar
ty,, Folger, Forand, Gordon, Gorski, 
Granger, Harless, Hart, Havenner, 
Herdick, Heffernan, Holifield, 'Hu
ber, Jackson of Wash., Johpson of 
Okla., Karsten, Kee, Kennedy, 
Keogh, King, Kirwan, Klein, Lane, 
Lanham, Lesinski, Lynch, McCor
mack, Madden, Mansfield of Mont., 

,Miller of Calif., Morgan, Morris, 
Morrison, Murdock, Norton, O’Brien, 

O’Toole, Pfeifer, ^Philbin, Price of
Ill., Rayburn, Rayfiel, Rooney, Sa- 
bath, Sadowski, Sheppard, Somers, 
Spence, Thomas of Texas, Thomson, 
Walter.

Minor Party Against (1) — Mar- 
cantonio, American Labor.

Paired for Overriding the Veto— 
Van Zandt, Dolliver, Gifford and 
McMillan of South Caroline.

Paired Against Overriding the Ve
to—Kefauver and Kelley of Penn
sylvania.

How Senators Voted
And last Monday, the Senate of 

the U. S. voted 63-25 to over-ride 
the President’s veto of the slave 
bill. Here is how they voted: J

FOR OVERRIDING—63 
Repu bl leans—4 8

Aiken, Baldwin, Ball, Brewster, 
Bricker, Bridges, Brooks, Buck, 
Bushfield, Butler, Cain, Capehart, 
Capper, Cooper, Cordon, Donnell, 
Dyyorshak, Ecton, Fergusdn, Flan
ders, Gurney, Hawkes, Hickenlooph, 
Ives, Jenner, Kem, Knoyyland, Lodge, 

McCarthy; Martin, Millikin, Moore, 
Reed, Revercomb, Robertson, Wyo., 
Saltonstall, Smith, Taft, Thye, To
bey, Vanderberg, Watkins, Wherry, 
White, Wiley, Williams, Wilson, 
Young.

Democrats—20
Byrd, Connally, Eastland, Ellen- 

der, Fulbright, George, Hatch, Hoey, 
Holland, Maybank, McClellan, Mc- 
Kellar, O’Connor, O’Daniel, Overton, 

Robertson, Va., Russell, Stewart, 
Tydings, Umstead. /

• AGAINST OVERRIDING—25 
Republicans—8

Langer, Malonp, Morse. 
Democrats—22

Barkley, Chavez, Downey, Green, 
Hayden, Hill, Johnson, Colo., Johns
ton, S. C., Kilgore, Lucas, Magnuson, 
Me Carran, McFarland, McGrath, 
McMahon, Murray, Myers, O’Maho
ney, Pepper, Sparkman, Taylor, 
Thomas, Okla.

Not voting but announced against 
overriding: Thomas, of Utah (nowin 
Geneva), and Wagner, both Demo
crats. Senate membership, 95. (The
odore G. Bilbo, Democrat, of Missis
sippi, has not been seated.),

WASHINGTON. — The 
Taft-Hartley union - busting 
bill became law last Monday 
when ą combination of Sen
ate Republicans and South
ern Democrats voted to over
ride President Truman’s veto. 
The 68 to 25 count was six 
more than the necessary two- 
thirds majority; CIO president 
Philip Murray immediately 
called an emergency meet
ing of the CIO executive“ 
board for Friday and A FL 
president William Green an
nounced his organization will 
launch “an immediate camp
aign for the prompt repeal of 
the Taft-Hartley Act.”

“Labor will never become 
reconciled to this law,” Green 
declared. “The free working 
men and women of our coun
try will never acquiesce in 
the abridgement of their fun
damental rights and freed
oms.”

“We believe that the law 
will prove such a boomerang 
that its sponsors and support
ers will bd voted out of office 
by the American people next 
year.” Green predicted the 
new law, which supplants the 
Wagner Act, “will force wide
spread warfare” instead of 
promoting industrial peace. 
“The chaotic conditions pro
duced by the Taft-Hartley 
Act will endanger our nation
al economy,” he said.

Friday’s meeting here of 
CIO leaders will follow a spe
cial session of CIO union law
yers a day earlier, Murray an
nounced.

Despite President’s last mi
nute letter to minority leader 
Alben Barkley (D-Ky.) ex
pressing hope the bill would 
be -defeated, veteran political 
observers here noted there 
was no real evidence of White 
House and Democratic Party 
pressure to change the lineup 
of Southern Democrats. Only 
two senators — Scott Lucas 
(D-Ill.) and John Sparkman 
(D-Ala.) — switched heir 
original votes to oppose the 
measure today.

20 Democrats joined 48 
Republicans behind tiie bill, 
while three GOPers and 22 
Democrats opposed.

Warns Democrats
Sen. Glen Taylor (D-Ida.)

Two Big Laisve 
Picnics Scheduled 
for 4th of July

Fourth of July will see two 
of the biggest Lithuanian 
American picnics in the coun
try when Brooklyn and the 
New England Lithuanians will 
gather for the annual Laisve 
Picnics.

The Brooklyn Picnic which 
will be held on the 4th of 
July this year will be at the 
Clinton Park, Betts and Mas- 
peth Avenues in Maspeth and 
will feature the Sietyno and 
Brooklyn Aido Choruses. 
Dancing will start at 5 p. m. 
to the tunes of Anthony Pa- 
vidis Orchestra in the spa
cious Clinton Park Hall. There 
will be many Brooklyn Lith
uanians present as well as 
many out of town older and 
younger people.

In Massachusetts, the Lith
uanians celebrate Independ
ence Day traditionally at 
Laisve’s Picnic at the Vose 
Pavilion Park * in Maynard, 
Mass., where a crowd run
ning into thousands is expect
ed.

The Massachusetts Laisve 
Picnic has scheduled on the 
program the Worcester Aido 
Chorus dance group, the 
Worcester Aido Chorus, Nor
wood Male Chorus and the 
Montello Freedom Chorus.

The Walter Grendal Or
chestra will play for dancing. ( 

warned his colleagues the 
future of the Democratic Par
ty was at stake in Monday’s 
vote.

“The Democratic Party 
must be a liberal party if it 
is to be a party at all,” Tayl
or said. He exhibited petitions 
bearing more than 54,000 
names in opposition to the 
slave labor bill.

Two of the Taft-Hartley 
bill’s staunchest opponents 
were absent today. Sen. Ro
bert Wagner (D-N.Y.) who 
introduced Labor’s magna 
charta in 1935, was confined 
to a sickbed and Sen. Elbert 
Thomas (D-Utah) was attend
ing an international confer
ence in Switzerland, where he 
was advised to remain by the 
Administration.

Wagner sent the Senate a 
message, which said the bill 
“will destroy industrial peace 
through democracy.”

Sen. William x Langer (R- 
ND) noted the (bill was spon
sored by the Republican Par
ty and warned that “senators 
who vote to override the veto 
will be subjected to political 
action.”

I

Other Votes
Other Republicans voting 

with Langer to sustain the 
veto were Wayne Morse of 
Oregon and George Malone 
of Nevada.

Sen. Irving Ives (R-NY) 
made one of the final speech
es of the debate in which he 
indicated the excuses that 
would be made for the law 
after it goes into operation. 
He said the act would be sub

By MILDRED STENSLER

Ever since the successful LMS Art Festival in Chicago 
last fall, renewed cultural interest has stirred up among the 
Lithuanian-American people. The letters LMS and the words 
theater, and art are appearing more frequently in our con
versation and our press. The LMS is the title given to the 
functioning center of this movement. Literally translated in 
English it means the Lithuanian Fine Arts League, or as the 
letters designate, “Lietuviu Meno Sąjunga.”

The LMS Center is made up of 25 members from various 
parts of the country, but with the main working body in 
Chicago. Choruses ,drama groups, instrumentalists, ’ dancers 
and other art-loving Lithuanians have grouped themselves in
to LMS Districts, one district usually covering several hun
dred miles. Individual artists and groups therefore turn to 
these section leaders for ideas, material and support. They 
in turn contact the LMS Center which is a storehouse of 
material pertaining to the Fine Aits. Here a soloist or a 
chorus can obtain Lithuanian folk songs, modern Lithuanian 
classics, and translations from other languages; a drama 
group obtains plays, light comedies or historical dramas. 
Through the LMS' a writer can find a publisher for his 
works, the composer an outlet for his compositions.

This in a few words is the reason for the LMJS. To keep 
alive in these United States Lithuanian arts and customs, and 
to encourage the use of same. Our language is one of the 
oldest in civilization. It is beautiful, romantic and musical— 
3 good reasons why we should be proud we had the good 
fortune to inherit it.

I intend through this column to eneburage the American- 
born young people to listen to the stories their parents tell, 
in their native tongue, and learn of their background of 
colorful history and music. I shall recall some that my folks 
tell and relate others gathered through mv association with 
the LMS.

I intend to use these columns as a clearing house of LMS 
news and activities. I will try to keep you informed about 
the new publications and material offered by the cultural 
center, and of personalities ih the news and artists gaining 
recognition in their particular fields. And I shall report on 
the activities of the coming Eastern Fine Arts Festival that 
will take place November 27, 28, 29, and 30th in Brooklyn, 
N. Y. .

We welcome all Lithuanian-American artists to participate. 
In conjunction with this song festival there will be an art 
exhibit, of paintings and all form of handwork. As the art 
exhibit will be held over for a month, it will be a fine op
portunity for the little-known artist to show his work and 
offer it to the buying public. I ask all the readers of this 
column to act as talent scouts and send in the names and 
qualifications of any artists who would like to participate 
in this Festival.

3 push—Laisve (Liberty, Lith. Daily), Ketvirt. Birž. 26, 1947

ject to constant correction and 
“wondered” if the law would 
be “sabotaged.”
S~ Robert"* Taft (IMT) 

rejected criticism from some 
rabid reactionaries who said 
the bill was too weak.

As the debate drew to a 
close a large number of Con
gressmen crowded onto the 
Senate floor to watch the his
toric vote. The galeries were 
jampacked and hundreds 
lined up outside the chamber, 
unable to get inside.

Sen. Claude Pepper (D- 
Fla.) reminded the tense, ex-, 
pectant audience that “This 
isn’t the first time there has 
been a decision between spe
cial interests and the pople’s 
interest.”

He said he was comforted 
by “the testimony of history” 
which showed the victories of 
reaction were never perman
ent, predicting repeal of the 
Taft-Hartley Act by a future* 
Congress.

“The common man is on the 
march,” Pepper declared. 
“He’s going forward, not 
backward. He’ll have stronger 
collective bargaining, not less. 
He’ll have more protective 
laws in the struggle to raise 
the standard of living and 
standard of decency for his 
family.”

He noted the anti-labor le- . 
gislation of the 1930’s ended 
in depression and war.

“The tide will inevitably 
turn,” he said. “Whether this 
wave should break on an
other depression or the resist
ance of workers, it should not. 
endure.”
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sParašė Petras Cvirka
(Tąsa)

Žinoma, pykčiai, antausiai ir ašaros 
buvo tik maži debesėliai, retkarčiais iš 
didesnės giedros praslenka apskrities 
miesto padange. Po to, dar sodriau, ga
jau sužydėdavo draugiškumas.

Tokio draugiškumo ir bendro darbo 
gangreit vaisiai priėjo: rado iš po nak
ties nusišovusį Tautvilų urėdijos girinin
ką. Kalbos paėjo, kad girininkas — vie
nos žydraakės auka, kad gitara sudužo 
visai romantiškų aplinkybių dėka...

Girininkas paliko raštelį, kuriame pra
šėsi nekaltinti jo, atleisti, ir testamentą 
baigė žodžiais, kurie sukrėtė jautrią
sias miesto ir apylinkės širdis: — Einu 
ten, kur žalia, kur siaudžia giria...
x Girininkas buvo dar jaunas, gražus, 
viesulingas šokyje, staigus meilėje, aš
trus ir saldus žodyje, ir, reikia pasakyti, 
ne tiek giruže rūpinosi, kiek... vieno nau
jo viršininko žmona.

Greitai atvyko į savižudybės vietą ap
skrities gydytojas, tardytojai. Buvo iš-' 
versta urėdijos dokumentai, patikrinti 
popieriai, kur velionis dirbo, ir, tiesa, 
surasta poros tūkstančių trūkumai... bet 
tokie menkniekiai negalėjo būti jauno 
vyro savižudystės pfiežastimi. Įgudę, se
nyvi veikėjai, buhalteriai ir įstaigų kasi
ninkai iš karto nusprendė:

— Dėl dviejų tūkstančių žudytis! Ne
suprantu. Juk tai toks menkniekis... 
kad ištikrųjų tik tas, kuriam sveiko,pro
to trūksta, galėjo...

—Ponas, meskime tą nemalonų atsi
tikimą. Apie mirusius gerai, arba nie
ko...

Nė. vienas iš ponų neprasitarė, kad gi
rininkas paskutiniu metu be atodairos 
pinigais švaistėsi, fundus darė, o vieną 
vakarą net savo arkliuką su rogėmis prie 
apskrito stalo prakišo. Jei kurie liudinin
kai šioje nelaimėje buvo, patvirtino esą 
pažįstami su velioniu, susirinkdavę kom- 
panijon, kartais ir sulošdovę, bet daž
niausiai kirsdavę tuščiomis, dėl pramo
gos, o jei ir pastatydavo susitarę — ne
daugiau, kaip po centelį.

Nusigręžė galvutės nuo tos nemalonios 
istorijos, kuri vėl smūgį sudavė apskri
ties rėdytojų reputacijai.

Toje raštininkų žemėje veikiai nudil
davo pėdsakas lygiai gerų, dorų, kaip ir 
juodų, piktų darbų, veikiai čia iš menko, 
nežymaus — didelis, galingas pastodavo, 
iš skursnos, bedalio—turtingas. Viso to 
priežasčių nederėtų aiškint, nes jos vėl iš 
naujo istoriją kartotų, vėl tame pat 
veidrody iškeltų kreivus kelius ir šunke
lius, tamsias dėmelytes visų garbingųjų, 
kurie rytoj lygiai taip greitai čia galėjo 
smukti, būti pažemintais, kaip ir pasi
kelti į viršūnes.

Tuo būdu būdelių visi urėdai, visos tos 
šviesuomenės galvos kopė iš tamsios pra
eities į šviesią ateitį, ir atvirkščiai. Pa
darę negražų darbą, jeigu galėdavo, — 
griebdavosi svetimu skvernu, svetima 
kepure prisidengti, o jei ne, tai ir savą
ja. Jeigu ir tai negelbėdavo — puldavo 
poniai Protekcijai po kojomis, visagalei 
Pažinčiai, ir graudu būdavo žiūrėti, kaip 
vakarykščiai galiūnai, galijotai, išmin
čiai, taurūs visuomenės šulai, veikėjai 
nusižeminę pravirkdavo, prašydavo nuo
dėmių atleidimo. Jei teisybė būdavo akla 
pažintims ir giminystei, dar sunkiai su

kalbama — griebdavosi, piktus darbus 
papildę, įrodymų, kad ne visa jų praeity
je buvo tamsu, kad daug ne tik sau, bet 
ir visuomenės labui aukavę, krutėję dėl 
žmonijos gerovės. Tokiais atvejais jie su
skaičiuodavo kiekvieną centą išmestą el
getai, kiekvieną skudurą, atiduotą lab
darybei, kiekviena laikraščio eilute pasi- 
remdavo, kur jie buvo kažkada gražiai 
korespondentų minimi, šauniai apdai
nuoti, tiesą sakant, už gana menkučius 
nuopelnus.

Labai dažnai tokie gaudavo nuodėmių 
išrišimą ir pradžiugę taip lengvai galint 
švariu iš Teisybės pirties išeiti, retai ku
ris nepuldavo į naujus darbus, nė kiek 
negeresnius, už kuriuos jie buvo vakar 
teisiami, kleipdavo į naujus šunkelius, 
tik daug atsargiau, daug planingiau. 
Tuomet jų darbų būdai ir technika dary
davosi tokia paini, taip sunkiai suuodžia-

ma, jog įbaugintą zuikelį antrąkart sun
kiai kilpose atrasdavo.

Čia nespėjo nuaidėt romantiškam prie
puoly, kaip laikraščiai rašė, paleista į 
gerklę Tautvilų girininkijoje kulka, o už
miršt* visi suspėjo ir niekas nebandė kor
ta, gėralais bei svietiškomis, perdaug į 
akis krintančiomis linksmybėmis pasi
kakint.

Keliai vieškeliai vėl pabliuro purvais, 
tiltai, dar tik prieš metus statyti, pradė
jo kaikur įgriūti. Tuo pačiu metu iš po 
nakties, kaip ir visi svarbūs įvykiai iš 
po nakties apskrities mieste atsirasdavo, 
— nukrito aikštėje stovėjusio paminklo 
galva. Iš pradžių dalyko aiškintojai ma
nė, kad chuliganų, politinių nesubrenkė- 
lių darbas, bet pradėjus ieškot, nesurado 
jokių nesubrendėlių. Greit įsitikinta, kad 
kaip ir visa graboriška statyba, pragyve
nusi savo trumpas dienas, jau nuo ponų 
metamos kortos trenksmo, greičiausia iš 
nuobodulio, nukrito vienintelė protinga 
galva visoje ponijoje, nors iš gipso lie- 
dinta.

Galvai padėti į tinkamą vietą, o taip 
pat paminklui atremontuoti buvo suda
rytas komitetas, bet kadangi ir pačio ko
miteto nariai patys nežinodavo kur daž
nai savo galvas užmiršta — taip ir pasi
liko gulėti kunigaikščio galva prie jo ko
jų, lyg paties kryžiuočių ordeno magistro 
kalaviju paliesta.

Viešbučių ir užvažiuojamų nakvynės 
namų blakės, patyrusios Švarą snau
džiant, pradėjo drąsiau defiliuoti pulke
liais per pagalvius, sienas. Be to, pasi
mirė, amžiną atilsį, vienintelis apskrities 
mieste ėjęs laikraštis, vadinęs savo Tei
sybės Varpu, kuris pirm, savo numery, 
redakcijos žodyje, taip garsiai riktelėjo 
kovosiąs šiltais ir šaltais ginklais su ne
teisybėmis, korupcijomis, už šviesą, sa
vitą kultūrą ir visuotiną gerovę. Pasiro
dė laikraščio iš viso tik du trys numeriai, 
kuriuose be kelių linkėjimų apskrities 
ponų vardinių ir darbuotės sukaktuvių 
proga, be skelbimo apie Boro-Timolo 
muilą ir naujo burmistro fotografijos, po 
kuria buvo parašyta: uolus lietuviškos 
spaudos rėmėjas, spėta įdėti per visą 
puslapį žinia, kad Kumpių kaime, ūki
ninko. Juodžiaus karvė atsivedė septynio
mis galvomis ir trimis uodegomis veršį.

Ties ta uodega ir buvo sustabdyta laik
raštėlio veikla. Tiesa, paskutiniame nu
mery, redaktorius įdėjo nuo savęs žodį, 
kad deja, dar spausdintas žodis mūsuo
se nėra tinkamai plačiųjų masių supras
tas ir įvertintas, kad savo organo turė
jimas nors ir būtinas dalykai, bet kol 
kas—provincijos laikraštininko kelias ne 
rožėmis klotas.

Kad nebūtų taip nuobodu ir palaidi lie
žuviai turėtų iki artimiausių švenčių 
smagaus darbo, ėmė ir padarė ten, ap
skrities pakraštyje, tūlas raštininkėlis, 
ar kasininkas nežymią buhalteriją, puo
lęs pro sieną į kaimyninę valstybėlę.

—Aha!—atsiliepė miesto Sąžinė, giliai 
įsilindus, šiltai užsiklojus,—o plepa žmo
nės, kad mūsuose neveikia, visuomeninio 
darbo nejudina ... O kas čia? Į

Be reikalo, skaitytojau, mes bandytu
me prisidėti su savo sąžine ir podraugei 
svarstyt visų tų linksmų, keistų ir grau
džių darbų šviesiąją tamsiąją •pusę. 
Tuomet mums tektų vėl persikelt j se
novę, o gal paieškot palyginimui seniai 
į dulkes virtusių prototipų, atgaivint 
šiandien tik dainose, pasakoje minimus 
prabočių žygius. Tačiau! Kokiais skam
biais nuotykiais ir graudžiai juokingomis 
istorijomis aidi mūsų naujieji laikai!

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI
Jis buvo užmirštas ir paniekintas, ap

juoktas ir nustumtas—fariziejų, muiti
ninkų, biznierių. Iš lėto nusitrynė jo 
puošnus vardas garbingoje apskrities 
šventųjų lentoje, taip tikęs reprezentuoti 
banką, akcines bendroves, įmones. Tei
singiau—iškrito iš atminties, o kompa
nijose, jeigu ir buvo retkarčiais prisi
menamas, tai jau su šypsniu, kaip ge
rokai pavalkioto anekdoto personažas, 
lyg koks komedijantas, pavaidinęs ne
vykusioje pjesėje.

(Bus daugiau)
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Bandydamas pervažiuoti per pikietų Ii nija, Union Switch & Signal Co. viršinin
kas, Pittsburghe, susitiko stiprų. CIO United Electrical, Radio & Machine Workers 
unijistų pasipriešinimą. Kompanijai atsi sakius susitarti su 400 baltakalnieriu dar
bininkų, kurie nusibalsavo Įstoti i tą unija ir per ją vesti derybas, 2,700 šapos dar
bininkų išėjo baltakalnieriams i paramą. ' ■

Už Pažangą ir Vienybę 
mainas, džiaugiamės atsieki- 
mais, laimėjimais. Bet ar to

Mums, lietuviams, gyvenan
tiems svetur, nepaprastai di
delę svarbą turi mūsų tautinis 
kultūrinis veikimas, mūsų or
ganizacijos, spauda, kultūri
niai parengimai ir 1.1. Už tai 
tas veikimas privalo būti stro
piai saugojamas, kad jis turė
tų pilną savo svarbą, kad ne
nukryptų nuo savo užduočių. 
Yra tam tikros sąlygos, taisyk
lės ir uždaviniai, kurių mūsų 
organizacijos, spauda ir vi
sas veikimas privalo laikytis, 
kad turėjus tą didžią svarbą, 
kad duotų tą naudą, kurios iš 
jų reikalauja mūsų, kaipo išei
vių, toli nuo savo gimtojo 
krašto gyvenančių žmonių 
padėtis. Tos visuomeninio dar
bo taisyklės ir uždaviniai mū
sų organizacijose, jų veikloje 
ir pasimojimuose turi užimti 
gaivinę vietą, nes tik taip jos 
bus tvirtos ir eis gyvenimo 
reikalaujamu keliu, o kartu ir 
savo narius, jas supančią vi
suomenę auklės gyvenamo lai
ko dvasioje ir vienys darbams 
ir pastangoms, nešančioms 
naudą žmonijai.

Kokios yra tos taisyklės bei 
uždaviniai ?

Pirmaeilė iš jų tai pažanga. 
Kiekvienas žmogus nori gy
venti ir kuo geriau gyventi, už 
tai privalo būti pažangiu ii' 
rūpintis geresne ateitimi. Da
bar, kuomet milžiniška žmoni
jos dalis, nukentėjusi barba
riškus nacifašistinių gaujų to- 
riojimus ir nuostolius, ryžtin
gai rūpinasi kuo greičiau at
statyti suniokotas šalis ir su
kurti savo liaudžiai gerbūvį, 
taikų ir sotų gyvenimą, visi 
teisybę ir dorą mylinti žmo
nės privalo matyti ii- Įvertinti 
tas didžias pastangas, pasuk
ti savo veiklą žiūrint Į tą ku
riamąją laimingą ateitį, jung
ti savo pastangas, kad kartu 
su visais kovojus už tą skais
tų rytojų, už pasaulį laisvą 
nuo priespaudos, išnaudojimo, 
karų ir jų paliekamo sunai
kinimo, skurdo ir skaudžių 
žaizdų.

Mūsų gimtinė Lietuva gar
bingoje tarybinių tautų šeimy
noje, padedama broliškųjų 
tautų, sėkmingai yra atstato
ma nuo karo paliktų sunaiki
nimų ; ten su dižiausiu pasiry
žimu dirbama, kad atstačius 
karo sugriautus ir sudegintus 
miestus ir sodybas, l^ad atsta
čius ir pakėlus šalies gamybą 
ir ūkį, kad suteikus šalies gy
ventojams kuo , daugiau ma
terialių ir kultūrinių turtų, 
kad jie būtų apsirengę, sotūs, 
mokslintųsi ir šviestųsi kelda
mi savo vertybę. Taip mūsų 
tauta kyla iš po karo ir kuria 
naują gyvenimą.

Mes, Argentinos lietuviai, 
būdami mūsų tautos dalis, my
lėdami savo gimtąjį kraštą 
džiaugsmingomis akimis seka
me tas joje vykstančias per-

džiaugsmo užtenka? Ne. Rei
kia dėti pastangas, kad ir čia 
gyvenanti lietuviai neatsiliktų 
nuo mūsų brolių pažangos 
Lietuvoje, kad suprastume 
naująjį mūsų tėvynės gyveni
mą, ^pažintume jį ir turėtume 
pažangią dvasią, taip, kad jei
gu kada nors grįžtume į Lie
tuvą, kad nebūtume jai sve
timi, o tiktume naujajam gy
venimui. čia ir pasirodo mūsų 
organizacijoms ir spaudai mi
nėto uždavinio svarba, nes 
organizacija (ir spauda) kul
tūriniame savo veikimo yra 
svarbiausias mūsų išeivijos 
vienytojas ir auklėtojas; orga
nizacijoje pasekmingai gali
ma kelti ir plėsti taip svarbią 
pažangos dvasią, kelti narių, 
o ii- visos mūsų kolonijos są
monę, kad neatsiliktų, o ženg
tų- kartu su visa mūsų tauta.

Kita pagrindinė sąlyga mū
sų organizacijų, būtina jų pa
žangai, tvirtumui ir klestėji
mui, tai yra vienybė. Tik vie
ningai eidamj mūsų tautiečiai 
gali turėti tvirtas savo orga
nizacijas. Vien ingai, bet pa
žangos keliu, atsirubežiuoda- 
mi nuo tautos išgamų smeto- 
nininkų ir nacifašizmui tarna
vusių pardavikų; vieningai 
dirbdami mūsų kolonijos or
ganizavimo ir švietimo darbą, 
jungdami visus dorus mūsų 
tautiečius, neatsižvelgiant į jų 
turėtus įsitikinimus; jeigu tik 
doras, prieš liaudį ir mūsų 
tautą neprasikaltęs lietuvis, 
privalo rasti vietą tame lietu
vių išeivijos sąmonės kėlimo 
darbe.

Toji vienybė pirmoje vielo
jo turi reikštis kolonijos vei
kėjų, vadovaujamų draugų 
tarpe; jie turi duoti pavyzdį 
kitiems, šalindami iš savo tar-1 
po visus negeistinus pasireiš
kimus, pykčius, asmenines 
ambicijas, garbės siekimą, ne- 
pamatanotus viens kito kalti
nimus, nepasitikėjimą ir visus 
kitus vienybei ir organizuo
tam darbui taip kenkiančius 
pasireiškimus.

Tik kuomet visos pastangos 
bus dedamos vienijimui ir 
tvirtinimui pažangiųjų mūsų 
kolonijos jėgų bendram dar
bui, kuomet bus rūpinamasi, 
kad kuo aukščiau1 pakėlus šio 
krašto mūsų tautiečių susipra
timą ir kultūringumą, kuomet 
visų vieningai bus dirbama ke
liant pažangos dvasią, kad vi
si lietuviai būtų kuo arčiau 
nuo laisvosios Lietuvos, (nors 
materialiai toli, bet artimi sa
vo dvasia ir meile gimtinei), 
tik tada musų organizacijas 
galėsime iškelti į ąukščiausį jų 
tvirtumo, vieningumo ir pa
žangos laipsnį. Tik tada mes 
tikrai atliksime* mūsų parei
gas, duosime mūsų organiza
cijoms tas svarbiąsias sąlygas

ir jos sėkmingai galės atlikti 
gyvenimo joms skiriamus! už
davinius. • ■

O kad taip būtų yra svarbu 
visiems, nes nuo to paeina 
mūsų, kaipo išeivių, kultūrinė 
būklė ir prisilaikymas arti 
savo tautos. Juk kiekvienas 
mylime savo gimtąją šalį ii’ 
dar turime viltį grįžti į ją ka
da nors.

Dar neseniai kalbėjome 
apie didžiausią Argentinos 
lietuvių organizaciją, Argenti
nos Lietuvių, Sąjungą “Laisvo^ 
ji Lietuva,” nušviesdami jos 
svarbą ir paliesdami jos va
dovybės ir narių atsakomybę 
plačiai šios organizacijos ve
damame visuomeniniame dar
be. Kita mūsų kolonijoje di
džiai svarbi organizacija yra 
Lietuvių Liaudies Teatras, ku
riai šio mėnesio 29 d. sukaks 
16 metų. Greit sukaks metai 
ir Lietuviu Jaunimo Klubui 
(susitvėrė birželio 16 d. 1946 
m.), o taipgi reikia pažymėti 
ir seniausioji Buenos Aires 
lietuvių organizacija, ‘Susivie
nijimas Lietuvių Argentinoje, 
kuri paskutiniu laiku buvo 
padariusi pažangų pasukimą 
savo veikloje, paimdama laik
raštį “Vienybę” savo organu. 
Visos šios organizacijos, kaip 
lygiai ir kitos, esančios pro
vincijose, mūsų kolonijoje tu
ri labai didelės svarbos ir jos 
savo veikimą turėtų orientuo-

Montreal, Canada
Moterys Demonstruoja

Birželio 20 d. moterys de
monstravo miesto gatvėse su 
plakatais, reikalaudamos val
džios grąžinti atgal kainų 
kontrolę ir numušti kainas 
ant pragyvenimo reikmenų 
ir namu rendos.

Jos žada ir kitą dieną de
monstruoti taip pat be miesto 
valdžios leidimo. Renkami 
žmonių parašai ant atviručių 
su reikalavimais M. Kingui 
O 11 a w o n. Organizuojamas 
pirkėjų streikas, tam paskir
ta savaitė nuo birž. 21 iki 
birž. 28 d.

A. Bal—nas.

Žemės Ūkio Draugija
RASEINIAI. — Tituvėnų 

valsčiaus darbo valstiečiai įsto
jo į žemės ūkio draugiją. Nau
jajai draugijai išskirta iš že
mės fondo 50 hektarų ariamos 
žemės.

Bendrame susirinkime drau- 
gijos nariai nutarė — koope
ratinėje žemėje dirbti bendrai. 
Tam tikrą kiekį sėklų draugi
jai išskyrė valsčiaus vykdoma
sis komitetas, likusias sėklas 
valstiečiai surinko iš savo pa
čiu ištekliu. *- *-

Draugija gavo 122 tonus mi
neraliniu trąšu. C c

ti čia pažymėtu vienybės ir 
pažangos keliu. Jos yra mūsų 
kolonijos kultūrinio veikimo 
avangardas, joms priklauso 
vesti mūsų kolonijoje lietuvių 
švietimo darbas, auklėti juos 
toje naujoje dvasioje, mode
liuoti jų pasaulėžiūrą, kad ji 
tiktų prie mūsų tėvynės Lie
tuvos liaudies pasirinktosios 
tarybinės socialistinės santvar
kos, kad mus, Lietuvos išei
vius, atskirtus nuo mūsų gim
tinės plataus vandenyno, ne
skirtų dar kita įsitikinimų už
tvara, o būtume tampriai su
sirišę su savo broliais Lietu
voje kaip tėvynės meilės taip 
ir idėjiniais ryšiais.

Mūsų pagrindinė šių dienų 
užduotis, visų dorų lietuvių 
užduotis yra būti pažangiais 
ir veikti vieningai, remti visą 
tai, kas neša naudą mūsų tau
tai ir išeivijai, šalinti visus ne
geistinus, vienybei ir pažan
gai kenkiančius pasireiškimus 
ir dirbti už kuo aukštesnį mū
sų kolonijos organizuotumą ir 
kultūringumą, kad visų aky- 
vaizdoje būtume kaipo pavyz
dingi tarybinės tautos žmonės, 
siekianti taikaus sugyvenimo 
ir skaisčios žmonijai ateities.

(Argentiniečių “Vienybė”).
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Ideališka Farma
VAKACIJOMS

«
Su visais moderniniais įrengimais viduje: elektra, maudynės, sinkos 

nusiprausimui ir toiletai apatiniuose ir viršutiniuose kambariuose.
NATURALIS EŽERAS I^AUDYTIS

Tuom viskuom svečiai pilnai naudojasi.
Suaugusiom $30 į savaitę. Dideliem vaikams ta pati kaina 

(Su mažais vaikais nepriimame)
Prašomo iš anksto pranešti, kada manote atvažiuoti, kiek asmenų ir 

ant kiek laiko. Jei kada ant greitųjų sumanote važiuoti, būtinai 
pašaukite ant telefono pirm negu Išvažiuojate.

RlbzneliųL Farma
R. F. D. 2, CauterskilI Rd. Catskill, N. Y.

Telefonas Catskill 885M1

Iš New Yorko galite atvažiuoti busais ir Hudson Upe laivais.
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GREEN STAR BĄR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

| Geriausias Alus Brooklyne

Į PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
I ▼ ▼ ▼
■

459 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
(Skersai rfuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

L

... *
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CHICAGOS ŽINIOS
Nupirko Vogtą Automobilių
Senų automobilių pirklys, 

Ben Glickman, 4845 N. Har
ding, panorėjo įsigyti naujo 
automobiliaus. Jam prisistatė 
pardavėjas, kuris pasisakė, 
kad esąs atvykęs iš New Yor- 
ko, dirbąs garsinimų kompani
jai. Vardą davė Louis A. Mil
ler.

Auto pardavžėjas sakė, 
kad 'jis tik ką pirko jį ir mo
kėjęs $1,150. Bet už tą sumą 
neparduosiąs.

' Glickman pasiūlė $1,850. 
Išrašė čekį ir kartu nuvažiavo 
išmainyti. Pinigus pasiėmęs, 
kalbamas Milkų-, dar kartu 
nuvažiavo į miestą ir paprašė, 
kad jo palaukti! prie ik>ard 
of Trade pastatų.

Glickman išlaukęs pusę va-Į 
landos, ėmė abejoti. Apie tai i 
pranešė policijai. Pastaroji su-' 
rado, kad naujai pirktas auto 
buvo pavogtas birželio 7 d. Jo 
tikras savininkas esąs Jack 
Weiner, 0932 Crandon.

Policija grąžino automobi-j 
liu Weiner’ui, o Glickman 
turėjo grįžti pėsčias į namus 
ir be pinigų.

Didelis Užsakymas Karstu

Federalinė valdžia užsakei 
Chicago Quarter Master De-j 
pot, 1819 W. Pershing Road, 
pagaminti 60.000 karstų, par
vežimui karių lavonų, kurie 
žuvo Antra,jame Pasauliniame! 
kare.

Jau yra pagaminta 10,000 
karstų, Continental Industries, 
Ine., 1743 W. 71 St.

Vyriausybė nori parvesti į 
šią šalį žuvusių karių lavonus, 
kad jų šeimos žinotų, kur jie 
palaidoti.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue *
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas G r abortus
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
I*ūlklai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

«60 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

RONKONKOMA
8631

TELEPHONE
STAGG 2-5043

- -1 ■— ■ —■ ■' ■
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Konfliktas Dėl “Dienos 
Šviesos”

Illinois valstijos senatui nu
balsavus, kad valstijoje būtų 
uždrausta atskiriems mies
tams vasaros metu pereiti nuo 
standartinio laiko į “dienos 
šviesos taupymo laiką,” Chi- 
cagos meras Kennelly pareiš
kė, kad miestas valstijos nuo
sprendžiui nepasiduos .

Kaip yra žinoma, Chicagoj 
vasaros metu tvarkosi “die
nos šviesos taupymo laiku” 
(viena valanda anksčiau už 
standartinį laiką). Tas duoda 
žmonėms galimybės naudotis 
saulės šviesa daugiau po dar
bo, daugiau laiko maudytis 
ežere ir 1.1. Vienok, kaip nu
rodoma, tas pakeistas laikas 
sudaro ir keblumus, kadangi 
aplinkiniai mažesni miesteliai 
daugumoje laikosi standarti
nio laiko. Standartinio laiko 
laikosi ir susisiekimo priemo
nės — gelžkeliai, autobusai ir 
orlaiviai, kurie pereina per 
Chicagą.

Chicagietis, tokiu būdu, tu
ri visą laiką keliaujant turėti 
omenyje tą laikų skirtumą.

Vienok, nežiūrint' tų keblu
mų, kaip nurodo meras Ken
nelly, dauguma Chicagos ir 
priemiesčių gyventojų stoja 
už “dienos šviesos taupymo 
laiką.”

Senato nutarimas dar nėra 
tapęs valstijos įstatymu. Bet 
jeigu įstatymas praeis, gali
ma laukti gan aštrios kovos 
tarp valstijos, kuri bandys sa
vo nutarimą pravesti visur, ir 
Chicagos miesto, kuris jau 
yra pareiškęs tvarkysiąs šį 
reikalą savaimingai.

Gelžkelio Darbininkai Reika
lauja Algų Pakėlimo

Šiomis dienomis prasidėjo

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

Kampas Broadwaf ir Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

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

. 1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110 

derybos tarpe unijų ir gelžke- 
Irų kom. Derybose dalyvauja 
net 17 skirtingų unijų viene
tų dęlegatai. Pagrindinis rei
kalavimas jų yra, tai kad' bū
tų pakeltos algos nemažiau 
20c į valandą.

George E. Leigįity, naciona- 
lės unijų konvencijos pirmi
ninkas sako, kad reikalavi
mas pakelti algų 20c yra la
bai mažas. Faktinąi turėtų 
būt pakeltos algos po 38c į va
landą, atsižvelgiant kainų 
aukštumo.

Kuomet darbo unijos suti
ko, kad algos būtų pakeltos 
po 15c į valandą, joms buvo 
garantuota, kad kainos nu
puls, bet nesant to, darbinin
kai reikalauja algų pakėlimo.

Piktadariai Visur Sukinėjasi
Birželio 15 d. nuvykau į 

Vilnios pikniką. Pasiėmiau su 
savimi *$46. Pabuvojęs apie 
valandą laiko, pajutau, kad 
neturiu piniginės, kurioje bu
vo tie $46. Piniginę laikiau 
užpakalinėje kelnių kišenėje.

Biskį jutau susikimšimą, 
kuomet buvau prie žaislų ra
to.

Neabejoju, kad tas vagišius 
tiksliai buvo atvykęs tęsti sa
vo “profesijos.’ ’

Vieną, ką noriu patarti, tai 
kad žmonės būtų atsargesni ir 
nežiūrint, kur vyksta, kad ap
sisaugotų. jog neatsitiktų, kas 
atsitiko su manimi.

J. A. Budrys.

Chicagoje Lankėsi Malonūs 
Svečiai

Vilnies leidykloje lankėsi 
kaliforniečiai: Juozas ir Ksa
vera Karosai, E. Vilkaitė ir M. 
Baltui įoniutė-Strausiene.

Jie vyksta atgal į San Fran
cisco, Calif., praleidę mėnesį 
atostogų.

Kaliforniečiai apsistojo pas 
K. Abekienę. Jie taipgi sve
čiavosi pas Kenstavičius ir 
Ziksus.

Tikrai buvo smagu pasima
tyti su kaliforniečiais veikė
jais ir pasidalinti mintimis.

Linkime jiems sėkmingos 
kelionės ir laimingai grįžti 
prie kasdieninio gyvenimo.

Beje, svečiai sakė, kad la
bai linksmai praleido atosto
gas, o smagiausia buvo, tai 
pasimatyti su Karosų anūku, 
kuris jau turi 5 menesius am
žiaus. J.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jąmaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
; s
< Koplyčias suteikiam nemokamai į 

visose dalyse miesto. i>
Tel Virginlą7-4499 į

“Jeigu nori čia pakilti, saugokis unijų, saugokis uni
jų, saugokis...”

Mūsų Tautos 
Nenaudėliai

REIKALAUK.

Centas centan, 
geriausias maisto 
pirkinys yra 
PIENAS!

BIRŽ. YRA PIENO MĖNUO
Kuomet 1945 motais, gegu

žės menesį, Raudonoji Armi
ja Berlyne virš Reichstago iš
kėlė pergalės vėliavą,, su tuo 
pasibaigė žiaurus nacizmo 
viešpatavimas. Visas pasaulis 
džiaugėsi, kad galingoji Ta
rybinė Armija išvadavo mili
jonus žmonių iš fašistinio jun
go ir suteikė laisvę visos Eu
ropos gyventojams.

Visas pasaulis lieka liudi
ninku, kiek žalos padarė žmo
nijai nacifašistai. Milijonus 
žmonių žiauriausiais būdais 
išžudė; sugriovė, sudegino iš
tisus miestus, miestelius ir kai
mus. Visą Europą privedė 
prie katastrofiškos ekonomi
nės padėties, iš kurios dar ir 
šiandieną negali prisikelti. 
Nacifašizmo vardas reiškė pa
sauliui: terorą, žmogžudystes, 
vergiją, badą ir ašaras. Niu- 
renbergo" tarptautiniame teis
me, kuriame buvo teisiami ne- 
kurie nacizmo vadai, karo kri
minalistai, viso pasaulio žmo
nėms, per spaudą ir radio, 
duodant žinoti apie teismo ei
gą, plačiausiai apibudinta vi
sos nacizmo — fašizmo pada
rytos skriaudos žmonijai. Už 
padarytus , kriminalinius pra
sikaltimus Europos gyvento
jams nekurio nacizmo vadai 
atsakė savo gyvastimi kartu
vėse. Tie šlykštūs .vardai na
cizmas — fašizmas per šimt
mečius su pasibjaurėjimu 
skambės istorijos lapuose.

Vos praslinkus dviem me
tams nuo pergalėjimo nacifa
šizmo, vėl pasaulio reakcinės 
jėgos pradeda kelt galvas, ne- 
kuriose pasaulio šalyse steig
dami tam tikrus “prieškomu- 
nistinius” lizdus, šiaurės Ame
rikos imperialistai, su Hearsto 
spaudos trustu priešakyje, lei
džia visokius šmeižtus prieš 
Tarybų Sąjungą ir gązdina 
atominės bombos panaudoji
mu prieš Tarybų Sąjungą ir 
jai draugiškas kaimynines 
valstybes, su kuo duoda re
akcinėms jėgoms tam tikrą 
impulsą, kad vėl pradėjus ug
dyti naujos rūšies fašizmą.

Neinant į gilesnį analizavi
mą imperialistinio sąmokslo 

* •

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

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

Išskjriąnt trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569 

prieš Tarybų Sąjungą ir prieš 
viso pasaulio demokratinį ju
dėjimą, norime pažymėti apie 
mūsų kolonijos fašistinių gai
valų reakcinę veiklą.

Virš dvidešimts metų atgal 
iš fašistines Lietuvos pradėję 
masiniai emigruoti jos tautie
čiai, kurie, ieškodami geresnio 
kąsnio duonos, atsidūrė sve
timuose kraštuose. Daugelis iš 
mūsų tautiečių pateko į Pietų 
Ameriką: Braziliją, Argentiną 
ir Urugvajų. Jie susidūrė su 
sunkiomis gyvenimo sąlygo
mis, — bedarbe, išnaudojimu, 
ir t.t. ir ten greitai susipaži
nę su vietinėmis darbininkiš
komis organizacijomis stojo į 
jų kovas prieš išnaudotojus. 
Padorūs lietuviai stojo į dar
bininkų eiles ir kovojo kartu 
su vietiniais darbininkais už 
geresnį duonos kąsnį. ”Bot mū
sų tautiečių tarpe radosi ir 
blogų gaivalų, kurie, pasinau
dodami reakcija, skundinėjo 
vietinei policijai savus tautie
čius, kaipo komunistus. Bet jų 
skundai ir kiti trukdymai ne
palaužė mūsų pažangiųjų 
tautiečių kovingumo dvasios, ir 
jie stojo į kovojančių darbi
ninkų eiles ir tęsė darbą pir
myn. Mūsų kultūrinės ir me
no pažangiosios organizacijos 
lietuvių tarpe buvo didžiau
sios; nežiūrint reakcijos per
sekiojimų ir mūsų smetoniniu* 
kų skundimų bei šmeižtų 
prieš mūsų judėjimą. Nes fa
šistinės organizacijos^ Argen
tinoje lietuvių tarpe niekuo
met neturėjo masinio pritari
mo, o mūsų kolonijoje fašistai 
galima suskaityti ant pirštų, 
kuriuos visi lietuviai gerai pa
žįsta, kaipo aferistus, vagius 
ir aviantitiristus, kurie yra nu
skriaudę daug mūsų kolonijos 
tautiečių.

Kuomet Tarybinė Armija 
išvadavo mūsų tėvynę Lietu
vą iš po vokiečių fašistinio 
jungo, suteikdama jos liau
džiai pilną laisvę ir grąžinda
ma darbininkams ir valstie
čiams visaš .teises, mūsų kolo
nijos fašistai, su Griaužiniu 
priešakyj, per fašistams tar
naujantį “A. L. Balsą,” ėmė 
leisti visokius gandus, smei
giant Tarybų Sąjungą ir mū
sų tėvynę tarybinę Lietuvą, 
kaip tai: “Rusai turi Lietuvą 
pavergę;” “Rusai lietuvius 
tremia į Sibirą,” ir t.t.

Pirmas Pietų Amerikos Lie
tuvių Kongresas, kuris atsibu
vo pereitais metais Urugvaju
je, šaukė visas lietuvių orga
nizacijas jame dalyvauti. Ne
žiūrint jų politinių nei religi
nių pažiūrų; bet priešingi de
mokratiškoms pažiūroms ele
mentai jame atsisakė dalyvau
ti. Taipgi ir “A. L. Balsas”

Centas centan, 
geriausias maisto 
pirkinys yra

PIENAS
t

Kvortoje Borden’s Pieno yra tiek 
Thiamino (Vitamino BĮ), kaip ketu
riose uncijose kepenų. (Thiaminas 
sužadina sveiką apetitą ir padeda 
nervams.)

BE TO, kvortoje Borden’s 
pieno jūs gaunate:

-►Tiek Riboflavino, kaip 2% 
svaruose stoiko!

-► Tiek Vitamino A, kaip 2 
kiaušiniuose!

-► Tiek Fosforo, kaip 2 svaruose 
žuvies!

-► Tiek Kalcio, kaip 3 svaruose 
brokkoli!

-► Tokį Energijos Kiekį, kaip 10 
riekių duonos!

-► Tiek Proteino, kaip 2 porkčapuose!

buvo kviečiamas dalyvauti 
Kongrese, bet irgi nedalyva
vo. Dabar šaukia, kad nori 
“laisvos Lietuvos,” bet kvie
čiamas į Kongresą nevažiavo. 
Kur gelėjo pilnai išdėstyti sa
vo norus. Ten buvo iš visos 
Pietų Amerikos gyvenančių 
lietuvių atstovai ir visokių pa
žiūrų, bet visi vienbalsiai pa
sisakė už dabartinę Tarybinę 
Lietuvą. Jie išreiškė didelį dė
kingumą visų Pietų Amerikos 
lietuvių vardu Tarybų Sąjun
gai ir gabingajai Tarybinei 
Armijai ir jos genialiam va
dui draugui Stalinui, kad ' iš
vadavo mūsų tėvynę Lietuvą 
iš po nacistinio jungo ir grąži
no jai tikrąją nepriklausomy
bę ir laisvę.

Kuomet Vokietijos naciz
mas turėjo pavergęs mūsų 
tautą ir net panaikinęs Lietu
vos vardą, pavadinant “Ost- 
landu,” mūsų kolonijos fašis
tai neišsireiškė apie Lietuvos 
laisvę nei1 vienu žodžiu. Kuo
met naciai trėmė į Vokietiją 
tūkstančius mūsų brolių, ve
žė juos prie sunkių darbų, 
kankino ir žudė visokiais žiau
riais būdais, mūsų kolonijos 
fašistiniai bernai nei vieno žo
džio neišsitarė apie tai, net 
džiaugėsi, kad “naciai išvijo 
iš Lietuvos rusus” ir reiškė sa
vo nuomonę, kad greitoje at
eityje naciai liks “karo laimė
tojais ir rusai bus sumušti ant 
visados.”

šiandieną tie fašizmo ber
nai ir mūsų tautos išsigimėliai 
stengiasi visokiais būdais ištei
sinti ir užtarti tuos niekšus, 
kurie padėjo vokiečiams žu
dyti savo brolius ir kurie šian
dieną, .bėgdami nuo liaudies 
teismo, yra išsiblaškę po visas 
pasaulio šalis. Jie verkšlena, 
kad gyvena sunkiose sąlygose 
ir bę tėvynės, aiškindamiesi, 
kad esą nekalti. Kiekviena 
padori motina atskiria iš šei
mos savo sūnų žmogžudį, taip 
pat ir tėvynė atmeta savo tuos 
sūnus, kurie yra padarę tiek 
daug žalos, kurie pardavę sa
vo tautą ir brolius budeliams 
fašistams ir padėjo jiems 
tremti, kankinti ir žudyti savo 
liaudį.

Tokiems tik viena išeitis — 
atsakyti už visas piktadarys
tes, padarytąs savo broliams 
ir tautai, stojant prieš liau
dies teismą. O tie visi verkš
lenimai fašizmo bernų ir jo 
užtarėjų neišgelbės jų nuo 
užtarnautos bausmės.

Banis.
(Iš Arg. “Vienybės”).'

Omaha, Nebr.— Streikas 
apšlubino skerdyklas.

HELP WANTED—MALE
Reikalingi vyrai

AUTO MECHANIKAI
Patyrę Prie LINCOLN ir MERCURY ■- 

AukitOH Algos
Puikiausios Darbo Sąlygos

CLARENDON MOTORS
229 Empire Blvd., Brooklyn. > V

Tafto Bilius Atsirūgs Jo 
Rėmėjams Rinkimuose
New York. — CIO Poli

tinio Veikimo Komitetas 
kovos rinkimuose prieš 
tuos kongreso narius, kurie 
balsavo už Tafto-Hartley’o 
bilių, kaip užtikrino Jąęob 
Potofsky, Amą Igameitų 
Rūbsiuvių Unijos pirminin
kas.

San Francisco. — šio 
miesto CIO unijų taryba 
ragino Ph. Murray, genera- 
lį CIO pirmininką, paskelbt 
24-rių valandų streiką prieš 
Tafto-Hartley’o aktą.

New York.— Emil Rieve, 
CIO Audėjų Unijos pirmi
ninkas, pavadino Tafto- 
Hartley’o biliaus priėmimą 
“žingsniu linkui fašizmo.” 
Tyrinės, Kiek Amerika Gra

li Paremti Kitas Tautas 
Washington. — Prezid.

Trumanas paskyrė tris ko
misijas, kurios tyrinės šios 
šalies išteklius ir aptars, 
kiek Amerika galėtų duoti 
medžiaginės paspirties ki
tiems kraštams. Komisijos 
sudarytos iš demokratų ir 
republikonų.

Prelatas Dalyvavęs Są
moksle Prieš Vengrų 

Valdžią
Budapest. — Vengrų 

spauda rašo, jog prelatas 
Andrius Zakars, kardinolo 
Mindszenty’o sekretorius, 
taip pat dalyvavo Ferenco 
Nagy’o ir kitų f asistuojan
čių elementų sąmoksle. Jie 
siekė panaikint Vengrijos 
respubliką.

Sovietai ir Išlaukine Mon
goliją atmetė Chinijos dik
tatoriaus Chiang Kai-she- 
ko įtarimus, būk “mongolai 
užpuolę Chiniją, girdi, su 
Sovietų pagalba.”

REIKALAVIMAI 
REIKALAVIMAI

Reikalingas darbininkas dirbti ant 
vištų ūkės, New Jersey valstijoj. 
Gera alga. Valgis ir kambarys ant 
vietos. Gali būti, kad ir senyvas 
žmogus, bet turi būt pavienis. Pra
šome kreiptis pas Stanley Worth, 
1530 East 18th St., Brooklyn, N.Y. 
Telefonas ESplanade 5-3858.

(146-148)

PRANEŠIMAI—
PHILADELPHIA, PA.

Veikiančio Komiteto susirinkimas 
įvyks birželio 27 d., 7 v. v., 735 Fair
mount Ave. Nepamirškite dalyvauti, 
nes turime aptart kas link Laisvės 
pikniko, kuris įvyks rugpjūčio 31, 
dieną prieš Labor Day. Crescent 
Picnic Grounds, 56 Cornell Ave., 
Gloucester Heights, N. J. — P. Puo- 
dis, sekr. (147-148)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 29 d., 1 v. dieną. 143 Pierce 
St. Visi nariai prašomi dalyvauti, 
nes turėsime daug svarbių dalykų 
aptarti. Yra blankos atsiųstos dėlei 
nominacijos Centro Valdybos narių. 
Nepamirškite užsimokėti duokles už 
1947 m. — L. T. (147-148)

CLEVELAND, OHIO
Am. Liet. Moterų Klubo piknikas 

įvyks birželio 29 d. Machutos Dar
že, Green Rd. Užvažiavę ant Green 
Rd. kalno, tėmykite iškabas (signs). 
Pradžia 12 vai. dieną. Kviečiame vi
sus dalyvauti. —Kom. (147-148)

BAYONNE, N. J.
Kurie norite važiuoti į dienraščio 

Laisvės pikniką, liepos 4-tą d., 
Maspeth, N. Y., tai tuoj užsiregist
ruokite pas Mike Panelį, užeikite į 
jo įstaigą, kampas 26th St. ir Ave
nue E. Nuvažiavimas ir įėjimas į 
parką bus aprūpinta už $1.60. Tad 
ilgai nelaukite, tuoj užsiregistruoki
te pas Mike Panelį. (146-147)

SHENANDOAH, PA.
Prašau įsitėmyti, kad SLA 199 

kp. iš Shaft, Pa. (pirmeiviškos kuo
pos) piknikas įvyks 29 d. birželio- 
June, bus Brandville’s girditėje, ten 
kur visi piknikai būna. Bus skanių 
valgių ir gėrimų. Pirmos klasės mu- | 
zidentai gros šokiams. Visus kviečia
me atsilankyti. — SLA 199 kp. Val
dyba. (145-7)
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Lankėsi Laisvėje

Birželio 24-tą mus atlankė 
svečiai detroitiečiai, Antanas 
ir Petronėlė Yakščiai jų sū
nus Antanas ir jo draugas 
Stewart Riddell. Antano ben
dradarbis choro ir LDS jauni
me, nors jis ir kitataučiu kil
mės. Darbštiems, visuomeniš
kai nusiteikusiems žmonoms 
pavykę laimingai išauklėti šei- 
mą, stojusią su tėvais jų orga
nizacijose, Drg. Yakščiai yra 
ilgamečiai pažangiųjų organi
zacijų nariai ir rėmėjai. Ypa
tingai d. Yakštienė yra nudir
busi daug sunkaus darbo gas- 
padinystėje organizacijų pra
mogoms.

Svečiai apžiūrėjo visą Lais
vės įstaigą ir apdovanojo 
dienraštį su dešimke. Taipgi 
atlankė LDS Centrą. Juos at
lydėjo woodhaveniete Marce
lė Yakštienė, svečio brolienė.

Atlankę visus čionykščius 
gimines ir artimuosius drau
gus, visa Yakščių grupė žadė
jo dar užsukti į Milford, 
Conn., pas josios seserį Ane- 

• lę Mureikienę ir jos šeimą, 
taipgi j Montreal, Kanadoje.

D-e.

Veteranu Komitetas 
• Gelbsti Atsteigti

Apdraudas
Amerikos Veteranų Komi

tetas pradėjo kampaniją už 
atsteigimą valdinės apdraudoš 
tiems veteranams, kurie kaip 
nors ją paleido be atydos.

Atseigimo laikas baigiasi. 
Paskutinė tam proga baigsis 
gale liepos mėnesio. Po to 
reikės pereiti sveikatos egza
minus.

Kaip apdraudą atsteigti? 
. Nemokamus tuo klausimu pa
tarimus Williamsburge teiks: 
Amerikos Veteranų Komite
tas, 219 Ilavemeyer Street. 
Per visą liepos mėnesį patal
pos bus atdaros ir patarėjai 
7’asis kas pirmadienio ir ket-. 
virtadien. vakarą (Monday ir 
Thursday), nuo 8 iki 10:30, 
kaip skelbia AVC Williams- 
burgo skyriaus vedėjas Al
fred Geffner.

Dėl ko svarbu pasilaikyti 
valdinę apdraudą ii’ kitkas, 
surištas su tos apdraudoš pa- 
silaikymu ar atsteigimu, bus 
plačiai aiškinama šio ketvirta
dienio vakarą, birželio 26-tą, 
Amer. Veteranų Komiteto bu
te, 219 Ilavemeyer St. Pra- 
'džia 8:30. Kviečia veteranus 
ir šiaip publiką.

EAST NEW YORKAS TURĖS 
PAŠTO SKYRIŲ

Buvusioji žinoma tiktai E 
raide pašto stotis, Brooklyne, 
pradedant liepos 1-ma vadin
sis visu vardu — East New 
York Station. Tokia bus ir 
antspauda. Stotis E apima vi
są 7-ją zoną. Randasi 2581 
Atlantic Avė.

O buvusioji stotis S, 1075 
Lafayette Ave., 21-je zonoje, 
pasivadins Bush wick Station.

Greitai pristatomi mažiausiomis lėšomis 
Mes Viską Parūpiname, taipgi ir Cheminį Išrūkynią

, Visi Muitai iš Anksto Apmokami • Pilnai Apdraudžiama
SPECIALIU MAISTO PUNDELIS

1 dėžė sviesto. 1 dėžė Nutola, 1 dėžė spaghetti. 1 dėžė kruopų, 2 gabalai H. muilo,
1 dėžė cocoa, 1 dėžė miotienės, 1 pakelis arbatos, 1 blėkinė pieno miltelių $11.84

SPEC TALIS DRABUŽIU PUNDELIS
3% jardai 100 nuošimčių vilnono vyriškam siutui.' 3 jardai rayono pamušalo, 
3 jardai 100 nuošimčių vilnono moteriškam siutui, 2 jardai rayono pamušalo, 
1 svaras Ivory muilo, 2 špūlės siūlų. I pakelis adatų. $42.81

Tos kainos yra tik Sovietų Sąjungai. Kainos kitiem kraštam nurodomos 
pagal pareikalavimą.

Lietuvių Laisvės Radio 
Klubo Reikale

šią savaitę gavome labai 
įdomų laišką reikale mūsų 
Radio Klubo, pašome pasi
skaityti :

“Gerbiamieji! Vasaros jne- 
tu, gyvenant ‘kontruose,’ 125 
mailių nuo miesto, Craryville. 
N. Y., klausomės Laisvės 
Klubo radio programos. Iš 
pradžių buvo sunku girdėti, 
bet aš taisiau ir taisiau savo 
radio ir galų gale girdžiu gra
žius pranešimus. Sekmadienį, 
birželio 15 d., girdėjau visą 
Jono Ormano kabą apie LDS, 
bet kaip apie 15 min. iki vie
nuoliktos, pradėjo radio ne
veikti ir nebuvo galima dau
giau girdėti programos. Bet 
mes buvome pasitenkinę ir to
mis 15-ka minučių. Tad, kad 
Radio Klubas galėtų ir ant to
liau veikti, leisti įdomias kal
bas ir pranešimus oro bango
mis, prisiunčiame čekį sumoje 
$25. Gal ateityje bus galima 
įsisteigti didesnę stotį.

Su pagarba, Jonas ir Ona 
Česniai, Ozone Park.’’

Tai gražus laiškutis, širdin
gai dėkojame Jonui ir Onai 
Česniams.

J Radio Klubą įstojo dau
giau- narių ir taipgi gavome 
finansinės pagalbos nuo rėmė
jų sekamai:

Po $10: Mateušas ir Ona

FILMOS - TEATRAI
Ilgiausia Vaidintas Veikalas

Komiškas veikalas “Life 
With Father’’ gyvena Alvin 
Teatre, New Yorke, jau 8-ti 
metai. Jį pradėjo vaidinti lap
kričio 8-tą, 39-tais metais. 
•Joks kitas veikalas nėra tiek 
laiko išgyvenęs.

Sekamas artimiausias am
žiumi anam, dar tebevaidina
mas ant Broadway, yra muzi- 
kališkas veikalas “Oklaho
ma,’’ St. James Teatre, W. 
44th St. Gyvena jau penkti 
metai, pradėtas vaidinti kovo 
31-mą, 43-čiais metais.

Gera Filmą Irvinge
Visiems žinomajame Irving 

Teatre, prie Union Square, iki 
liepos 2-ros, rodo Tarybų Są
jungos filmą “The Road 
Home.’’ Priedams rodo anglų 
filmą “Storm in a Teacup.”

Liepos 2-rą pradės rodyti 
istoriška dokumentališką fil
mą iš nacių kriminalistų teis
mo — “The Nuremberg 
Trials.” Priedams rodys 
“Specter of the Rose.” ši an
troji neturi socialės reikšmės, 
bet mums įdomi tuomi, kad 
ten vienoje iš vyriausių rolių 
vaidina-šoka Ivan Kirov, sū
nus žymiausio lietuvių sveika
tos patarėjo ir gero veikėjo 
daktaro J. J. Kaškiaučiaus.

Radio City Music Hall 
Nauja Filmą

Birželio 26-tą pradeda ro
dyti “The Ghost and Mrs. 
Muir,” su Gene^Tierney, Rex 
Harrison, George Sanders, 

ižŽiOitiM.....

HENRY D. MAHLER, inc.
BRONX: 500 E. 164th 51. MANHATTAN: 637 Second Ave.

Take Third Ave. "L" to Between 34th and 35th Streets
164th 5t. Station f

Mott Haven 9-53O0
....................... .............

Ųobiniai, Brooklyn, N. Y.; 
Stasys Misiūnas, Brooklyn, N. 
Y.; Klemensas Depsas, Brook
lyn, N. Y.

Po $5: LDS 16 kp., New 
Haven, Conn.; Jonas Juška, 
Central Brooklyn, N. Y.; Liet. 
Meno Sąjungos B-čia Apskri
tis; Zigmas Mozuraitis, Rich
mond Hill, N. Y.

Po $3: Vincas žvirblis, Mas
peth, N. Y.; Amelia Ališaus
kienė, Middle Village, N. Y.

Po $2: V. Bonkevičius, 
B’klyn, N. Y.; Petras Petro
nis, B’klyn, N. Y.

M. Matulevičius, New York 
City, N. Y., $1.22.

Po $1.: A. ir P. Gasper, 
Grand Rapids, Mich.

širdingai dėkojame už pui
kią paramą. Kviečiame ir ki
tus gerus prietelius stoti į Liet. 
Laisvės Radio Klubą. Pakal
binkite savo pažįstamus, pa
kvieskite biznierius pasveikin
ti radio klubo programą. Vi
sais reikalais kreipkitės seka
mu antrašu: Lithuanian Li
berty Radio Club, 427 Lori
mer Street, Brooklyn 6, N. Y.

Klausykitės mūsų progra
mos sekmadienių rytais nuo 
10:30 iki 11 vai., station 
WBYN, 1430 klc.

L. K. B., Sekr.

taipgi Edna Best, Vanessa 
Brown. Filmą yra komiška ir 
romantiška.

Darbo Žmogui Būtinai 
Maty tina Yra

Filmą “Native Land,’’ rodo
ma daugelyje susiedijos teat
rų, kuriuose laiks nuo laiko 
parodoma vertingos, socialūs 
reikšmės turinčios filmus. Tai 
pirmoji Amerikoje gaminta 
filmą darbininkiškomis temo
mis. Ji išleista prieš keletą 
metų, tačiau ypatingai atitin
kanti dabar. '

Mažiau Lankytojų
Ką tik pasibaigusį teatrų 

sezoną didžiojo New York o

Bruce Bennett ir Dennis Morgan scenoje iš Warneriu 
filmos “Cheyenne,” rodomos Strand Teatre, Broadway ir 
47th St., New Yorke. Taipgi yra a-menų aktai.

Rusas aktorius Mikhail Gelovani vaidina Staliną 
naujoje Tarybų Sąjungos filmoje “The Vow,” birželio 

j21-mą pradėtoje rodyti Stanley Teatre, ,7tb. Avė. ir 
42nd St., N. Yorke. Scena vaizduoja Lenino laidotuves.

Maspeth, L. L
Birželio 22 d. Lietuvių Pi

liečių Kliubas turėjo busų iš
važiavimą į New ‘ Brunswick, 
N. J. ‘ ‘ .

10> vai. vakare sugrįžo trys 
busai į Kliubo salę ir visi, ku
rie važiavo, džiaugėsi, kad 
puikiai laiką praleido. Matyt, 
kad komisija išrinko puikią 
vietą ir tikisi, kad kitais me
tais važiuos 6 pilni busąi.

L. P. Kliubo svarbus susi
rinkimas bus penktadienį, bir
želio 27 d., Kliubo salėje, 60- 
39 56 Drive, Maspeth, N. Y.. 8 
vai. vakare.

Visi nariai prašomi ateiti, 
nes bus svarbu aptarti suma
nymas kliubo turtą suvienyti 
su Lietuvių Auditorijos B-vės. 
Taipgi bus renkama dalis val
dybos.

Viktoras Grigas, kliubo ve
dėjas, visus atsilankiusius pui
kiai pavaišins.

šv. Vincento D-jos pusmeti
nis susirinkimas bus šeštadie
nį, liepos 5 d., 1947, Lietuvių 
Piliečių Kliubo salėje', 60-39 
56 Drive, Maspeth, N. Y.

D-jos metines mišios bus 
laikomos liepos 13 d., 11 vai. 
ryte, Maspetho bažnyčioje.

Rep.

Malioriai Teberenka 
Savo Viršininkus

AFL Maliorių Unijos Lo- 
| kalas 905, didžiausias New 
Yorke, perrinko savo valdybą 
ir išrinko delegatus į distrik- 
to 9-to tarybą. Laimėjo visas 
pažangiečių sleitas, priešaky
je su Sam Bogorod.

Tas laimėjimas teikia ma- 
lioriams daugiau vilties iš 
naujo išrinkti ir pažangų 9-to 
distrikto finansų sekretorių 
Louis Weinstock.

teatrai (bendrai) turėjo 750,- 
000 mažiau lankytojų, negu 
turėjo pirmesni sezoną. ^Prie- 

I žastis ? Spėliojama visaip. Ti
kriausia bene bus sumažėji
mas gyventojų pajamų dėl 
praYetėj tįsių darbų ir sumažė
ję ištekliai dėl pabrangusio 
pragyvenimo. Valgis, ^tpranga 
ii* guolis — pirmoje vietoje.

MARIAN ANDERSON
kontralto, dainuos Stadium 

Koncertų programoje šio ket
virtadienio vakarą, birželio 
26-tą, Lewisohn Stadiume, 
Amsterdam Ave. ir 138th St., 
New Yorke. Apie jos balsą 
žymūs muzikai yra išsireiškę, 
jog tik vienas toks balsas pa
sitaikąs gentkartėje.

Armijos Inžinierių Korpu
sas išparduoda namukus iš bu
vusios kariškos Camp Mills, 
netoli Hempstead, Nassau. 
Bet parduoda be žemės, turi 
išsivežti kur kitur.

REIKALAVIMAI
i

Reikalingas bartenderis, patyręs 
prie Bar & Grill biznio. Gali atsi
kreipti, kad ir nepatyręs, bile tin
kamas tame biznyje, mes išmokinsi
me. Dėl daugiau informacijų, prašo
me kreiptis j Happy Days Bar & 
Grill, 426 South 5th St., Brooklyn, 
N. Y. (147-152)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Sveikatos Kultūros Draugijos na
riai būtinai turite ateiti’ j susirin
kimą, kuriame nutarsime kaip prisi
rengti prie rudeninio veikimo. Atsi
veskite ir naujų narių. Susirinkimas 
įvyks 26 d. birželio, 8 v. v. Laisves 
salėje. — J. W. Thomson, pirm.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,

; Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

J DANTŲ GYDYTOJAS
'.T

| Dr. A. Petriką
I BROOKLYN, N. Y.
| Tel.EVergreen 7-6868
| 221 South 4th Street

I valandos: ,į 

a Penktadieniais Uždaryta

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

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

Repairing & Upholstering

Bar Varnishing, Carpenter 
Work

Polishing & Finishing 
i

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

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

BUVO VASARA IR VĖL 
NEBUVO

Galo praėjusios savaitės tu
rėjome porą dienų giedrių ir 
apyšilčių, džiaugėmės sulaukę 
vasaros. Bet... Pirmadienį ir 
antradienį vėl sušlapo ir turė
jome veik rekordiniai šaltas 
Jonines, 54 laipsnius. Tik 2 
laipsnių betrūko nuo buvusios 
1932 m. šalčiausios 24-tos. 
Trečiadienį vėl pragiedrėjo.

PIEMENIŠKAS TĖVAS

Nicholas Pissari, Sr., suma
nė pasižaisti, padegė sprogi
mus priešais 590. Morris Avė., 
Bronxe, ir sužeidė 7 asmenis. 
Jis turėjo pasiaiškinti teisme 
ir pasimokėti $10 bausmės, 
nors tai labai maža bausmė, 
atsižvelgiant į pavojų kitiems 
ir sau. Juk jeigu galėjo su
žeisti lengvai, galėjo atsitikti 
ir baisi nelaimė, netekimas 
akių ar tam panašiai.

Peter Kapiskas

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA DIEN£ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

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

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.“'

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

, 701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn.
' - .. IT,.-

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Ketvirt. Bir?. 26, 1947\ .

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kainom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

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

Taipgi Links ir Pendants

Lėki uvų Modeliams 
Išbandyti Aikšte

Buvusiame Pasaulio Paro
dos auto pastatymui plote, 
prie Roosevelt Ave., Corona, 
šį šeštadienį atidaroma aikštė 
išbandymui modelinių lėktu
vų. Išbandys jų greitį ir viso
kius šposiškus nardymus, 
“gu d ra vo j i m us. ” Stebėtoj u s 
laikys už 100 pėdų nuo ban- 

I dymams leisto rato. *
Taipgi atmieruota šešios 

aikštelės (diamonds) minkšto
jo sviedinio žaismei. Užsisa- 

; kant jose vietą kreipiasi į The 
Overlook, Kew Gardens, kur 
išduodama visokie leidimai 
veiksmams miestavuose par
kuose.

New Yorko miestas skelbia 
samdysiąs marininkų dirbti 
ant miestavų laivukų, su $2,- 
420 algos metams, bet ne se
nesnius 50 m. ir išgyvenusius 

i čia 3 metus. r

‘ Peter 
KAPISKAS 
BAR & GRILL 
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck St. 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8174




