
Šių Dienu Prajovai.
Ratavokite!
“Paskutinė Teismo Diena.”
Rabinas Zolli ir Kun.

Prunskis.
Moteriškė Kliedą.

, Rašo A. BIMBA

Kongresmanas May pripa
žintas kaltu ėmime kyšip karo 
metu. Mat, jis buvo Atstovu 
Buto Militariniu Reikalu Ko
misijos pirmininku ir milijoni
nius kontraktus pasukdavo 
tiems, kurie daugiausia jam 
kyšiu duodavo.

Įstatymai nurodė, kad už to
kius griekus May turėtu šeše
rius metus pakūtavoti kalėji
me ir pasimokėti $30,000.

Kyšiais jis yra gavęs $50,- 
000!

Bet teismui šito žuliko pa
gailo ir jį nuteisė tik astuo
niems mėnesiams kalėti, ir nė 
dolerio iš jo nereikalauja!

★ -k ★

Bet štai Marzani. Dar jau
nas vyras. Puikiai pasižymėjo 
karo metu drąsa .ir atsidavi
mu. Buvo armijoje ir daug 
kentėjo. Jį suareštavo ir teisė 
už nepasisakymą, kad jis yra 
komunistas, kai gavo papras
tą valdišką darbelį. Tik už tai 
Marzani nuteistas tris metus 
kalėti!

Grigaitis šaukia: “Stalinas 
turi atominę bombą.” Taip 
jam pasakęs mokslininkas 
Romke. Grigaitis dabar bai
siai išsigandęs ir miegoti ne
begali.

★ ★ ★
Tą pačią dieną savo Drau

ge šimutis tvirtina, kad rusai 
turį atominę bombą ir galį vi
są svietą išbostyti! Jam irgi 
sakęs tas pats mokslininkas 
Romke.

Ratavokite Grigaitį ir šimu
tį!

★ ★ ★
Draugo redaktorių išgązdi- 

no dar ir kitas mokslininkas, 
atseit, prof. Einstein, šis gar
sus profesorius pasakęs: Jei 
nebus greitai pasaulin įvesta 
pasaulinė teisė ir pasaulinė 
valdžia, tai civilizacijos žlugi
mas neišvengiamas!

Nors profesorius nesako, 
bet šimutis ir čia išsigandęs 
kaltina rusus: “Jęi Rusija ir 
toliau boikotuos taiką, jei ji 
nenorės susitarti su Vakarais,” 
jjs sako, “tai tuomet kils ato
minis karas, ir galimas daly
kas, mūsų žemelė, šioji ašarų 
pakalnė, pavirs griuvėsių krū
va, o žmonėms ateis paskutinė 
teismo diena.” (Draugas, lie
pos 25 d.).

O paskutinės teismo dienos 
Draugo redaktorius labai bi
jo. Tame teisme Ir jis turės 
atlikti viso gyvenimo išpažin
tį ir visus griekus išpasakoti!

★ ★ ★
Kun. J. Prunskis suradęs 

Romoje atsivertusi rabiną var
du Zolli. Po ilgų metų klai
džiojimo šis rabinas suradęs 
tiesos ir šviesos kelią, kuomet 
įstojęs į katalikų bažnyčią.

Tik vieno dalyko jam esą 
labai gaila: kad anksčiau su 
Kristumi jis nesusivienijo.

Dabar jis turįs tik vieną 
troškimą: kad Kristaus meilė 
įsiviešpatautų pasaulyje.

Man gi atrodo, kad rabino 
Zolli troškimas kun. Prupskiui 
patikti negali. Prunskis netiki 
į jokią meilę.. Jis perdaug įsi
mylėjęs į plūdimą ir niekini
mą pažangiųjų žmonių.

★ ★ ★
Ponia Rooseveltienė esanti 

priešinga trečiosios partijos 
organizavimui ir bara komu
nistus, kam jie tam .judėjimui 
pritaria. Dideliais žiopliais ji 
perstato liberalus, kurie irgi 
kalba apie trečiosios partijos 
reikalą.

Už daug ką Rooseveltienė 
yra užsitarnavusi kreditą. Bet 
šiamę atsitikime ji kliedą.

Athenai, Graikija.—Tarp 
8,000 demokratinių graikų, 
kuriuos monarchistų žan-* 
darai neseniai areštavo, 
yra ir 49 unijų vadai.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metama
Užsieniuose $9.00 
flrooklyne $8.00

Kopija 5c
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Sudužo Bombanešis,
Žuvo 9 Kariškiai

Elgin Field, Fla. — Su
dužo didžiulis Amerikos 
bombanešis B-29, nukrisda
mas į pelkes. Su juom žuvo 
9 kariškiai ir sužeista 2 ki
ti. Jie dare lakstymo prati
mus.

Rumunijos Valdžia 
Uždare Išdavikišką 
Maniu Partiją .

Bucharest. — Rumunijos 
valdžia, susidedanti iš šešių 
stambiųjų partijų, uždarė 
fašistuojančią “valstiečių” 
partiją, kuriai vadovavo, 
Jul. Maniu. •

Maniu ir kiti tos partijos 
vadai varinėjo sąmokslus 
,su fašistiniais oficieriais ir 
tūlais užsienio kraštais, 
siekdami nuversti demok
ratinę rumunų valdžią. Už 
tai Maniu ir jo sėbrai suim
ti ir bus teisiami kaip savo 

’šalies išdavikai.

NUTEISTA PONIA, KURI 
LAIKĖ VERGIJOJ NEGRE 
TARNAITĘ PER 30 METŲ

San Diego, Calįf. — Eli- 
zabetha Ingalls, advokato 
pati, išlaikė negrę tarnaitę 
Dorą L.. Jones kaip vergę 
per 30 metų. Teismas už tai 
priteisė, kad ta baltoji po
nia sumokėtų negrei $6,000, 
ir neva skyrė poniai 3 me
tus kalėjimo, bet tuojau su
spendavo kalėjimo bausmę.

Pirmasis ponios vyras iš
naudojo lytiškai tą negrę 
tarnaitę, kaip jinai liudijo 
teisme. Ponia, paskui ište
kėjus už antro vyro, visiš
kai pavergė, žiauriai su ja 
elgėsi ir nemokėjo algos.

t

PREMJERO ATTLEE’O 
PLANAI ANGLAM

London.—Anglijos prem
jeras Attlee siūlė pailginti 
mainieriams darbo laiką 
penkiomis valandomis per 
savaitę. Jis taipgi sakė,, jog 
valdžia, taupydama lėšas, 
planuoja ištraukt dalį savo 
kariuomenės iš yokietijos, 
Italijos ir Graikijos. Darbo 
Partijos suvažiavimas pa
reiškė pasitikėjimą Attlee’o 
valdžiai.

AMERIKOS ORO JĖGŲ 
PARODA PENKTADIENĮ

Washington. — šį penk
tadienį bus minima 40 metų 
sukaktis nuo karinių oro 
jėgų įsteigimo Amerikoje. 
Paraduodami, skraidys ka
ro lėktuvų būriai virš įvai
rių miestų ir valstijų. Ang
lija atsiųs 16 savo bomba- 
nešių, pagerbti Amerikos 
jėgoms.

Anglai Turėsią PeTsiųst 
4,500 žydų į Cyprus

London. — Anglija, tur
būt, turės-plukdyti į Cyp
rus salą 4,500 žydų, kurie 
atsisako išlipti iš anglų lai
vų į Franciją. Tuos žydus 
anglai suėmė, beplaukiant 
jiems Palestinon, ir depor
tavo atgal į Franci jos uos
tus.

CHIANGO ŠAIKA SUVOGĖ 
335 MELIONU, SKOLINTU 
CHINIJOS REIKALAMS

Chiang Kai-Sheko Giminės Soongai ir Rungai Grobė Sau 
Amerikos Duotus Chinijai Daiktus, Atliekamus nuo Karo
Nanking, Chinija. — Ar

timi Chinijos diktatoriaus 
Chiang Kai-sheko giminės, 
Soongai ir Kungai susigro
bė 335 . milionus dolerių iš 
pinigų, kuriuos Amerika 
paskolino Chinijai karo me
tu ir po karo. Apie tai ra
šo chinų dienraštis Central 
Daily News. Chiango gimi
nės suvogtais paskolų pini
gais vedė visokį naminį ir 
užsieninį šmugelį, sako tas 
laikraštis, paduodamas fi-

Neremt Chiango! Šaukiu 
Chinų Demokratai

Nanking, Chinija. — Ke
turi vadai chinų Demokra
tinės Sąjungos atsišaukė į 
Amerikos pasiuntinį gen. 
Al. C. Wedemeyeri, prašy
dami, kad Jungtinės Vals
tijos neduotų jokios para
mos Chiang Kai-sheko val
džiai, kol baigsis pilietinis 
karas tarp tos valdžios'ir 
chinų komunistų.

250 Kongreso Priimtų Bilių 
Laukė Prez. Trumano

Washington. — Prezid. 
Trumanas, sugrįžęs iš mo
tinos laidotuvių, rado be
veik 250 kongreso priimtų 
bilių. Jei prezidentas kurių 
bilių nepasirašys arba ne
atmes per 10 dienų, jie vis 
tiek taps įstatymais.

75 Metų Vyras Veda 
94 Metų Motejrį

Detroit. — Našlys Wm. 
H. Van Asperen, 74 metų, 
susituoks šį šeštadienį su 
našle Ellena Davis’iene, 94 
metų. Jiedu per 17 paskuti
nių metų, kaip sakoma, 
“nekaltai draugavo;” dėl to 
juokdavosi jų kaimynai.

Asperen yra palaidojęs 
tris pirmesnes savo pačias, 
o dabartinė jo nuotaka yra 
pragyvenus keturis vyrūs. 
Jinai jau kurčia ir akla.

New York. — čia ir apy
linkėje nuo penktadienio 
bus pabrangintas pienas 
centu kvortai.

TEISMO ŠVELNUMAS VALDŽIOS TURTO VAGIMS IR
ŽIAURUMAS EISLERIUI, KOVOTOJUI PRIES NACIUS-

Akron, Ohio. — Čionaiti- 
nis dienraštis Akron Bea
con Journal stebėjosi iš • 
Washington© teismo švel
numo kyšininkui kongres- 
manui Andrew May ir žuli- 
kams amunicijos fabrikan
tams broliams Garssonams. 
Tas laikraštis sugretino 
lengvą bausmę jiems su 
sunkia bausme vokiečiui 
komunistui Gerhartui Eis- 
leriui, prięš-fašistįniam ko
votojui, ištrūkusiam > nuo 
nacitj kirvio;.

Akron Beacon Journal 
liepos 26 d. dėl to rašė:

“Teismas paskyrė lengvą 
kalėjimo bausmę, nuo 8 iki 
24 mėnesių, Andrew J. 
May’ui, kongreso karinių 
reikalų 'komiteto pirmihin- 
kui, ir broliams Garsso
nams, kūrie pirko jo patar
navimus.

“Teisėjas būtų galėjęs į- 
kalinti juos iki 6 metų ir* 
nubausti ' po $30,000 kiek
vieną.

“Astuoni mėnesiai atrodo

nansų ministerijos skaitme
nis.

(Jungtinės Valstijos karo 
metu paskolino. Chinijai 500 
milionų dolerių, o pernai 
dar $75,000,000.)

Apart minimų suktybių, 
Soongai ir Kungai grobė 
atliekamus nuo karo ame
rikinius daiktus, kuriuos 
Jungtinės Valstijos pervedė 
Chinijai. Tuos daiktus jie 
pardavinėjo Lotyniškos A- 
merikos kraštams.

TIKTAI AMERIKA IR 
ANGLIJA IŠLAIKO 
FRANKO TIRONIJĄ

New Yorko Herald Tri
bune korespondentas iš Is
panijos pranešė, jog tiktai 
Amerikos ir Anglijos para
ma išlaiko Ęranko diktatū
rą prieš ispanų dauguome- 
nę. Jisai tvirtina, kad tiro
niškai spaudžiami ir alkani 
Ispanijos žmonės greitai 
nuverstų Franko, jei ang- 
lai-amerikonai jo neremtų.

Sužeisti Mainieriai 
Smerkia Valdinius 
Rosy Teisintojus

West Frankfort, Ill. — 
Valstijos kasyklų inspekto
riai išteisino Old Ben kom
paniją, kurios kasykloje 
žuvo 27 mainieriai per du
jų sprogimą praeitą ket
virtadienį. Bet Frank Cas
per ir du kiti mainieriai, 
sužeisti toje nelaimėje, liu
dija, kad eksplozija įvyko 
per kompanijos kaičią. Jie 
nurodo, jog kompanija lei
do elektriniams motorams 
veikti pilnoje dujų kasyklo
je. Nuo motorų kibirkščia
vimo ir užsidegė tos dujos.

SIŪLOMA UŽDRAUST 
DEGTINĖS PAGYRUS
Washington. — Antrinis 

senato komitetas pasiūlė iš
leist įstatymą, kuris, už
draustų pasakoti per radi
ją ir laikraštiniuose skelbi
muose, būk alkoholis tar
nauja sveikatai ar pasiseki
mui gyvenime.

Plienas Pabrangintas 
$5 iki $10 Tonui

U. S. Plieno korporacija 
ir kitos plieno kompanijos 
pakėlė jo kainą $5 iki $10 
tonui. Plieninių daiktų pir- 
kikai dėl to turės sumokėt 
$300,000,000 daugiau per 
metus'. ..

Anglų Laivakroviai 
Streikuoja prieš 
Holandų Laivus

London. — Laivakroviai 
Southampton© uoste du sy
kiu sustabdė ginklų ir amu
nicijos krovimą į Holandi- 
jos laivą Saparoea, kuris 
plauks Indonezijon. Per
traukdami darbą laivakro
viai laikė mitingus ir smer
kė Anglijos paramą holan- 
dų karui prieš Indonezijos 
žmones. „“Neturime padėti 
tai žmogžudystei,” sakė lai
vakroviai. Jų vadas užreiš- 
kė: “Tai paskutinis holandų 
laivas, kurį mes prikrauna
me.”

HEARSTO IŠM1SLAS APIE 
VALDŽIOS PLANĄ DEPOR- 
TUOT UNIJŲ VADUS

Washington. — Fašistuo- 
jantieji Hearsto laikraščiai 
neseniai išbubnijo pasaką, 
būk valdžia planuoja depor-/ 
tuot iš Amerikos 100 Dar
bo Federacijos ir CIO uni
jų vadų. Federaliai sekliai 
FBI pareiškė, kad jie patys 
nieko negirdėjo apie jokius 
panašius valdžios- planus 
prieš unijų vadus.

Ateivybės v i'r š i ninkai 
New Yorke sakė, nežinia iš 
kur Hearsto spauda ištrau
kė tą pasaką.

PASIŠVENTIMAS RATU
KUI GELBĖTI

St. Louis, Mo. — Gaisri
ninkai nuleido saržentą Ha
roldą Presentą 300 pėdų 
žemyn į akmenų laužyklos 
duobę, kad jis galėtų išgel
bėti įkritusį jaunutį katu- 
ką. Presentas plaukė 40 pė
dų per dumbliną duobės 
vandenį, pasiekė katuką ir 
išnešė jį, viršun per skar
džius laužyklos krantus, į 
kuriuos apsidraskė ir apsi
kruvino.

Quincy, Calif. — Girtas 
aukso ieškotojas Fred Lar
sen užmušė savo partnerį 
Donaldą Waite ir. pats di
namitu^ susisprogdino.

nepaprastai gailaširdingi, 
palyginus su ištisais metais 
kalėjimo ir $1,000 baudos, 
kaip kat kitas teismas nu
baudė komunistų vadą Ger- 
hartą Ėislerį, kuris buvo 
atrastas kaltu už kongreso 
paniekinimą dėl to, kad jis 
atsisakė prisiekti, kaip liu
dytojas” (k o n g resiniam 
Neamerikinių Veiksmų Ko
mitetui).

“Nėtėisindami »Eišlerio, 
mes manome, kad jo įžeidi
mas kongrėsui ir Jungtinių

-A .
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GROMYKO ATMETE J.
VALSTIJŲ PERŠAMĄ
BALKANŲ KOMISIJĄ

Amerikos Delegatas Pareiškė, jog “Susidaro Labai Rimta 
Padėtis” dėl to, kad Gromyko Atmetė Jo Pasiūlymą

Lake Success, N. Y. — 
Amerika siūlė įsteigti be
veik nuolatinę Jungtinių 
Tautų komisiją, kuri tu
rėtų tėmyti Balkanų kraš
tų rubežius — tarp Graiki
jos, iš vienos pusės, ir Bul- 
garijos-Jugoslavijos -Alba
nijos, iš antros pusės.

Sovietų atstovas Gromy
ko atmetė šį Amerikos pa
siūlymą. Su Gromyko balsa
vo ir Lenkijos delegatas, o 
kiti 9 Saugumo Tarybos

AUSTRALIJA ŠAUKIA 
J. TAUTAS STABDYT 
HOLANDŲ KARĄ

Lake Success, N. Y. — 
Australija kreipėsi į Jung
tinių Tautų Saugumo Tary
bą, kad sulaikytų Holandi- 
jos karą prieš Indonezijos 
respubliką.

Indija jau diena pirmiau 
atsišaukė į Jungtines Tau
tas,- kad sustabdytų tą už- 
puolikišką holandų karą.

Hughes Stato Karšiau 
Vandenin Tyrinėtoją 
Senatorių Brewsteri

Washington. — Republi- 
konas senatorius Brewster 
žadėjo netyrinėti, kaip Ho
ward Hughes ir jo partne
ris Henry J. Kaiser gavo 
karinių lėktuvų užsakymus 
iš valdžios, jeigu Hughes 
sutiks suvienyt savo Trans
world oro kelionių liniją su 
didžiąja Pan-American oro 
linija. Bet kad Hughes ne
sutiko, tai Brewsterio va
dovaujamas senatorių ko
mitetas ir daro kvotimus 
prieš Hughesą ir Kaiserį, 
kaip sakė Hughes savo pa
reiškime tam komitetui.

Rado Pakartų Anglų 
Lavonus Palestinoj

Jeruzalė, liep. 30. — Po
licija rado lavonus dviejų 
anglų saržentų, kuriuos pa
korė slaptieji žydų kovūnai 
kerštan už tai, kad anglai 
pakorė tris tų kovūnų 
draugus.

Valstijų įstatų peržengimas 
buvo • 'mažesnis nusikalti
mas, negu May’o priėmimas 
daugiau kaip 50 tūkstančių 
dolerių kyšių.iš amunicijos 
kon traktorių....

“Ir kyšiai, kuriuos Mur
ray ir Henry Garssonai su
mokėjo May’ui, buvo PA
VOGTI. Jie pavogti iš val
džios ir paskaityti .prig a- 
municijos lėšų.”

ORAS.-rBūsią karšta.

LA1SVĖ-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

Ln the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

nariai užgyrė amerikinį 
siūlymą. Po atmetimo iš 
Gromyko pusės, H. V. 
Johnsonas, Amerikos atsto
vas, užreiškė, kad “susida
ro labai rimta padėtis,” ir 
pareikalavo vienai dienai 
pertraukti Saugumo Tary
bos posėdžius, kad jis galė
tų pasikalbėti su Washing- 
tono valdžia, kas toliau da
ryti. Posėdžius pertraukti 
nutarta 8 balsais prieš 1, o 
2 delegatai susilaikė nuo 
balsavimo.

Tuščias Graikijos 
Monarchistų Pagyras

Athenai, Graikija. — Mo
narchistų koma ndieriai 
kartotinai iš anksto gyrėsi, 
būk jie apsupsią ir į varžą 
suvarysią graikų partiza
nus. Bet po. trumpo mūšio 
ties Konitsa partizanai pra
ėjo pro monarchistų armi- 
jo šoną ir pasitraukė į sau
gesnes pozicijas kalnuose.

Pakarti du Anglai už 
Trijų Žydų Pakorimą

Jeruzalė, liepos 30.—Pra
nešama, jog žydai Irgun 
Zvai Leumi kovūnai miške 
pakorė du suimtus anglų 
saržentus už tai, kad anglai 
pakorė tris žvdus, dalyva
vusius užpuolime ant Acre 
kalėjimo.

Gražyklos Eksplozija 
Užmušė 10 Ašmeną

I
Harrisonburg, Va. — Su

sprogo moteriškų veidų 
gražykla — Pauline beauty 
shop. Joje tapo užmušta 
bent 9 moterys bei mergi
nos. Nuo eksplozijos žuvo 
ir vienas anglies vežikas. 
Sužeista apie 60 kitų žmo
nių. Sprogimas suardė ir* 
gretimą auksinių - sidabri
nių daiktų krautuvę. Gra
žyklos savininkė tuo tarpu 
kitur buvo ir išliko visai 
sveika.

MALŪNU DARBININKAI 
TĘSIA STREIKĄ

Buffalo, N. Y. — Strei
kuoja apie 2,000 darbininkų 
prieš keturis didžiulius čio- 
naitinius malūnus. Jie, Dar
bo Federacijos unijistai, 
reikalauja pakelti algą 17 
centų valandai. Valdžios 
atstovai ragino streikierius 
taikytis. Bet darbininkai 
tęsia streiką dėl savo rei
kalavimo.

Pietinėje New Jersey 
daugelis farmerių užaria 
daržoves todėl, kad pirkliai 
mažiau siūlo, negu daržovių ’ 
užauginimas lėšavo.

Washington.— Karo sek
retorius Royall išskrido į 
Vokietiją.
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Į Naujasis Hitleris
Tai jau pakilo naujas Hitleris. Juomi yra gen. de 

Gaulle. Kaip anais metais Adolf Hitleris, taip dabar gen. 
de Gaulle šaukia visą svietą susivienyti ir kovoti komu
nizmą ir Tarybų Sąjungą. Jis nori, kad francūzai jo 
klausytų, padarytų jį Francūzijos diktatoriumi, o jis 
išgelbėtų pasaulį nuo tų nelaimių!

Negalima šį generolą vadinti pakvaišėliu. Klaidą da- 
. rė tie, kurie į Adolfą Hitlerį žiūrėjo, kaipo į paprastą 

pakvaišėlį.
De Gaulle mano, ’kad dabar pasaulyje sukeltoji anti

komunistinė isterija ir garsioji “Trumano Doktrina” su
teikia jam progą tapti vadu reakcijos, kuri praves karą 
prieš komunizmą ir jį padarys vadu viso pasaulio. To 
anais metais troško Hitleris, to šiandien trokšta de 
Gaulle. Tik kita šalis ir kitas vardas, bet programa ir 
troškimai tie patys.

Hitleriui pavyko pirmiausia apsukti galvas vokie
čiams, paskui didelei daliai Europos žmonių. Ar taip de 
Gaulle seksis apsidirbti su Francūzijos žmonių protu? 
Komercinė spauda džiaugiasi, kad paskui jį jau seka ir 
jo balso jau klauso didelės francūzų minios. Jam jau pa
vykę daug žmonių įtikinti, kad jie turi pasiruošti karui 
pries- komunizmą ir Tarybų Sąjungą.

Tačiau reikia tikėtis, kad francūzai puikiai pasimokė 
iš paskutinių kelių metų istorijos. Jie savo akimis matė, 
ką davė Hitleris su savo anti-komunistine programa. Jie 
tos pamokos negalėjo taip greitai pamiršti.

Kad de Gaulle turi Francūzijoje pasekėjų, kad jį 
labai aukštai vertina Amerikos ir kitų šalių reakcijonie- 
riai, tai netenka abejoti. Bet taip pat netenka abejoti, 
kad tiek Francūzijos, tiek kitų kraštų žmonių dauguma 
atmes ir pasmerks šį suidijotėjusį demagogą.

__ Juodinimas Prakilnios Atminties
Reakciniai republikdnai Kongrese yra sudarę suo

kalbį išniekinti Amerikos žmonių atmintį apie Franklin 
Delano Roosevęltą. .Štai dabar eina tyrinėjimas taip, 
vadinamų karinių kontraktų. Kaltinimai iškelti prieš 
industrialistą Kaiser ir lėktuvų st^tytoj.ą 
Howard Hughes. Jie buvo valdžiai pažadėję masiniai pa
gaminti tokius lėktuvus, kokių svietas dar nebuvo ma
tęs. Valdžia jų sumanymą parėmė ir padarė sutartį. Jie 
gavo, sakoma, apie 40 milijonų dolerių, bet nepagamino 
nė vieno lėktuvo.

/ Reakcijonieriai dabar bando įvelti Roosevelto var
dą. Pirmiausia buvo pasakojama, kad už tą kontraktą 
gerai pasidarbavo Roosevelto sūnus Elliott, bet paskui 
pradėjo leisti gandus, kad pats prezidentas padarė spau- 

* dimą už pasirašyhią tojo kontrakto.
Tyrinėjimą veda Senato War Investigating Com

mittee, kurio pirmininku yra republikonas Brewster. 
Bet Howard Hughes paliudijo, kad pats Brewster 
liughes ir Kaiserio kaštais važinėjo. Tos kelionės kašta
vę $1,400. Senatorius Brewster teisinasi, kad jis jų buvo 
kviečiamas ir todėl jų kaštais važinėjo!

Kad karo metu buvo suktybių ir šmugelio, tai nie
kas neabejoja. Gerai, kad Kongresas dabar iškelia aikš
tėn nors dalį tų suktybių. Tik kiekvienas padorus ame
rikietis pasmerks reakcijonięrius už tai, kad jie bando 
išniekinti ir apjuodinti atmintį apie prezidentą Roose- 

* veltą.

Gal ne visi žino, kad Flo
ridos 2,369,166 pastovių gy
ventojų pusę sudaro iš ki
tų valstijų suvažiavę žmo
nės. Florida' labai greitai 
auga gyventojai^. ’ Nuo 
1944 m. iki 1946 m. gyven
tojų skaičius paaugo 20 
nuošimčių. Apart vietinių 
gyventojų, į Floridą kas
met suvažiuoja ant Žiemos 
1,000,000 turistų ir jie čia 
praleidžia $300,000,000.

Gal ne visi pilnai žino, 
kodėl Florida vadinama 
“saulėta” arba “tropiškų 
kraštu.” Tad įsitėmykite: 
Floridoj trumpiausioji die
na (gruodžio 22) yra trum
pesnė už ilgiausią dieną 
(b)irželio 21) tik trimis va
landomis. Kuomet prie Ka
nados rubežiaus šiaurinėse 
valstijose t r u m piausioji 
diena yra ne 3-mis, bet 7- 
niomis valandomis trum
pesnė už ilgiausią dieną. 
Kitaip tariant: Floridoje 
trumpiausioji diena yra il
gesnė 4-riomis valandomis 
už tą pačią dieną šiaurinė
se valstijose. Taigi, žiemos 
laiku mes čia gauname eks
tra 4 valandas saulės švie
sos. Suprantama, vidurva
saryje (birželio 21) čia ta 
saulė ant tiek trumpiau 
šviečia, ant kiek ji žiemą 
šviečia ilgiau. Bet vis tiek 
čia vasara šiltesnė, negu 
šiaurinėse valstijose.

Gal ne visiems aišku, ko
kioje geografinėje vietoje

W z Amerikos Gėda
Garbė ir vaidmuo iškelti Jungtinėse Tautose. Indo- 

, ( nezijos žmonių reikalą atiteko Indijai. The New Yofk
> Times mano, kad tai didelė sarmata AmerikaFir Angli

jai. Kodėl jos neužtarė Indonezijos ir nepasmerkė Ho- 
landijos karo? Tų šalių prestižas Azijos žmonių akyse 
dabar dar labiau nupulsiąs.

Tai šventa tiesa. Mūsų vyriausybės tylėjimas už
traukė amžiną gėdą ant Amerikos. Štai nepateisinamas, 
kruvinas, žiaurus karas prieš beginklius kolonijos žmo
nes ir mūsų šalis tyli! Tai toks moralinis susmukimas, 
kurio istorija nepamirš. Kaip visur-kitur, taip čia Tru- 
mano Doktrina reiškia Amerikos rėmimą tų jėgų, ku
rios paneigia liaudies teises ir laisves.

W Perorganizuos ir Apvalys Mokyklas
■ Iš Varšavos praneša, kad Lenkijos vyriausybė savo

’I dėmesį atkreipė į aukštąsias mokyklas. Kolegijose ir uni- 
y ; versitetuose buvo privisę fašistų ir jų sankeleivių, Da-

bar tos mokyklos bus perorganizuotos ir apvalytos. 
Profesoriai turės įrodyti savo ištikimybę naujajai demo
kratija!!. Atsargiai bus persijoti ir studentai. Fašistams 

'SET ’ vietos nebebus. I
Iš to mūsų komercinė spauda ’daro didelį kapitalą. 

Jai tas yra dar vienu įrodymu, kad šių dienų Lenkijoje 
nėra nei laisvės, nei demokratijos.

Bet tokia jau yra Lenkijos žmonių valia.

Florida randasi. Ji stovi 
ant 24.1 “latitude” (pločio) 
linijos. Tai vienintelė mū
sų šalies valstija, toliausiai 
įsidavusi į pietus Atlanto 
vandenynan. Miami mies
tas yra 500 mylių arčiau 
ekvatoriaus,• negu San Die
go. Cal. Flėrida randasi 
tiesiai į pietus ties Cleve
land, Ohio.

Pavyzdžiui: jei jūs brauk
site tiesią liniją iš Cleve- 
lando žemyn į pietus per 
Ohio, West Virginia, Virgi
nia, North Caroliną, South 
Carolina ir Georgia Valsti
jas, tai už 1,023 mylių atsi
dursite Floridos šiaurinia
me gaiš, Jacksonville mies
te, su 206,442 gyventojais.

Antras Floridos didžiau
sias miestas Miami, su 
192,122 gyventojais, randa
si štai kiek mylių tolumo 
nuo šių miestų: nuo New 
Yorko — 1,346 mylios; nuo 
Pittsburgh, Pa. — 1^280 
mylių; nuo Cleveland, 
Ohio — 1,362 myk; nuo 
Detroit, Mich.— 1,406 myk; 
nuo Chicago, Ilk — 1,392 
myk; nuo San Francisco, 
Calif. — 3,190 mylių.

O nuo pietinio Floridos 
smaigalio, Key West, ro
dos, tik apie 60 mylių į pie
tus Atlanto vandenynu iki 
Havana, Cuba.

Floridą galima vadinti ne 
tik žydinčių gėlių, bet ir 
ežerų valstija, nes joje ran
dasi 30,000 ežerų. Didžiau
sias ežeras vadinamas Oke
echobee, kuris turi 717 
ketvirtainių mylių.

Orlando mieste yra 31 
ežeras. Kito tokio miesto 
nerasite visoj šalyj.

Floridoj auga labai dapg 
visokiausių daržovių, ypač 
žiemos, laike.

“Florida Grovers” maga
zine (už liepos mėn.) ran
dame bitininkų nusiskun- 
ditną, kad šiemet orančiai 
per greitai peržydėjo ir 
dėl tos priežasties bitės- 
nesurinko pakankamai tos 
augštoš' rūšies medaus.

Lee apsk’rityj auginamos 
brahgioš gėlės, vadinamos

“Miss Pėggy Marmon” ir 
“The Gladiolus Queen.” Jos 
orlaiviais ir ekspresais iš- 
vežiojarhos po visą šalį. Už 
jas moka po $5.00 ir po 
$7.50 už tuziną. Jos augin
tojams davė (šiemet) į- 
plaukų $2,000,000. Prie jų 
dirbo ' 2,500 darbiųinkų. 
(Nors aš esu gėlių mylėto
jas, bet, mano supratimu, 
žmonės . ir be tų brangių 
gėlių galėtų gražiai gyven
ti.)

Svarbiausioji Floridos in
dustrija, tai or ančių pra
monė, Praeitą sezoną oran- 
čius pradėjo skinti ir iš
siuntinėti į visas valstijas 
apie pradžią spalių (Octo
ber) .mėnesio ir tas darbas 
tęsėsi virš astuonių mėne
sių. Orančius pabaigė 
skinti praeito birželio 26-7 
dienomis. Abelnai, metinių 
įplaukų orančiai duoda šiai 
valstijai šimtą aštuoniasde- 
šimts milionū dolerių 
($180,000,000).

Gal kai kam nesupranta
ma, kaip tai gali būt toks 
ilgas orančių skynimo sezo
nas? O tai todėl: pirma, 
orančių yra (kaip obuolių 
ar bulvių) keliolikos skir
tingų rūšių, vadinamų: 
“Temple”, “King”, “Tange
lo”, “Pineapple”, “Seed
ling”, “Valincios” ir kitais 
vardais. Vieni jų prinoksta 
anksčiau, kiti vėliau, treti 
dar vėliau ir tt. Antra, o- 
rančiai pribrendę ant me
džių laikosi ištisus mėne

Kongresas Vėl Svarstys Diskriminaciją
9 _ ___

Šiuo metu Kongrese įves
tas bilius tam, kad įsteigti 
pastovią federalę “teisingų 
darbo praktikų komisiją.”

Karo metu Fair Employ
ment Practices Committee 
stengėsi sulaikyti arba su
mažinti diskriminaciją. Ka
ro metu FBPC buvo prezi
dento egzekutyviu įsakymu 
įsteigta 1943 m. ‘‘pilnu įsi
tikinimu, kad demokratinis 
gyvenimo būdas tautoje ga
li būti pasekmingai apsau
gotas tik su pagalba visų 
žmonių.” Ši laikina agentū
ra buvo susirūpinusi tik 
diskriminacija karo indust
rijose. Karui baigusis, be 
lėšų, organizacijos darbas 
buvo susiaurintas. PraėL 
tais metais ji raportavo* 
kad diskriminaciją prieš 
negrus, meksikiečius - ame
rikiečius, žydus darbinin
kus ir veteranus buvo at
naujinta taikos metu. A- 
gentūra baigė savo dienas 
birželio 30 d., 1946 m.

Maždaug v pietin. valstijų 
pasipriešinimu, biliai įstei
gimui pastovios FEPC žu
vo 78-tame ir 79-me Kong
rese. '

Bilius dabartiniame Kon
grese yra ^Ives-Fulton bi
lius, senatoriaus įves iš 
New Yorko ir Atstovų Bu
to nario Fulton iš PennsyJ- 
vanijos pasiūlytas praeitą 
kovo mėnesį. Abiejų politi
nių partijų .nariai, ir daug 
nacionalių organizacijų — 
tikybinių, apšvietos, profe- 
sijonalių, darbo ir veteranų 
remia bilių.

Pagrįstas panašaus, 
pasekmjngo New 
York valstijos įstatymo 
principu, Ives-Fulton bilius 
sako, kad pasamdymas 
žmogaus darbui, nepaisant 
rasės, tikybos, spalvos ir 
tautihėš kilmės yra “civile 
teisė visų Suv. Valstijų 
žmonių.0 Bet bilius neįni- 
iha “visų žmonių.’' Drau
džia diskriminavimą 'kas- 
link pasamdymo, atleidimo 
ir darbo sąlygų darbda

sius ir negenda. Tiesa, šie
met vasario mėn. 6-7 nakti
mis netikėta ir nelaukta 
šalna nušaldė apie 25 milio- 
nų dolerių vertės orančių.

Manau, nebus klaida pa
sakius, kad dabar Floridoj, 
proporcionaliai imant, be
darbių skaičius bene bus di
džiausias. Mat, orančių pra
monė užsidarė ir tūkstan
čiai darbininkų tapo paleis
ti iš tų darbų.

. Tik viename Orlando 
mieste, The Florida State 
Employment Service ra
portavo, kad čia bedarbių 
yra užsiregistravusių šio 
mėnesio pradžioje 2,630.

Floridoj randasi labai 
daug gražių, įdomių ir ža- 
vė j ančių vietų, kurias ap
lanko ne tik iš kitų valstijų 
suvažiavę turistai, bet ir iš 
užsienių atvažiavę žmonės. 
Prisiminsiu tik vieną:

Netoli nuo Orlando, prie 
Longwood, Fla., stovi mil
žinas medis, vadinamas 
“Giant Cypress Tree”. Jo 
aukštis 127 pėdos, storis 47 
pėdos aplink. Moksliniai 
ekspertai tvirtina, kad tai 
seniausias medis šioje šaly
je. Jo amžius skaitomas 
tarpe 2,000 ir 3,000 metų!

Į šį medį žiūrėdamas, 
kažin kaip nejučiomis užsi
žavi gamtos istorija... 
Kiekvienam turinčiam pro
gą verta pamatyti tą ilgų 
amžių milžiną. /

J. Vilkelis.

viams, kurie samdo 50 arba 
daugiau asmenų, kurių dar
bas liečia tarpvalstybinę 
arba užsieninę komerciją.

Draudžia darbo unijas 
diskriminuoti prieš bet ku
rį atskirą narį,’ arba suma
žinti narystę, kad tas su
mažintų jo darbo progas, 

1 kada tokia unija turi 50 ar
ba daugiau narių. Neliečia 
valstijų ir miestų agentūrų, 
bet federales. Neliečia ne
pelningų tikybinių, frater- 
nalių, labdaringų,- socialių 
arba apšvietos organizaci
jų-
' Bilius įsteigtų nacionalę 
komisiją, prezidento pas
kirtą ir Senato užgirtą. Ji 
administruotų įstatymą ir 
prižiūrėtų to įstatymo gy- 
veniman pravedimą. Komi
sija atsargiai ir pilnai išty
rinėtų visus diskriminavi
mo skundus prieš darbdavį 
arba prieš uniją. Jeigu ko
misija rastų prasižengimą, 
ji stengtųsi pataisyti. Ji 
autorizuotų įsteigti valsti
jų, vietinių ir rajoninių pa
tarimų tarybas.

'Svarbiausias argumentas 
už bilių randasi jo pareiški
me apie savo nusistatymą. 
“Diskriminacija darbuose 
prieš tinkamai kvalifikuo
tus asmenis yra priešinga 
Amerikos laisvės ir lygy
bės progų principams, ir 
nesutinka su šalies konsti
tucija...” 1

Ives-Fulton bilius, pasiū
lytas kaipo “kompromiso 
žygis.” Jis dabar senato 
komitete svarstomas.

FLIS.

Anglų Derybos su Amerika 
del Ruhr Anglies

1 Washington. — Praneša
ma, kad šiomis dienomis at
vyks Anglijos delegatai 
tartis su Amerikos vyriau
sybe, kaip galima būtų pa
didinti ąnglies iškasimus 
Ruhr srity j, anglų užimta
me ruožte, vakarinėje Vo
kietijoje. "

Laisvoji Sakykla
Pavėluotas patarimas. Ar pasimokins įspūdžiu rašytojai? >' 

Priešfašistiniai lapeliai. Apie jaunimą ir senesniuosius.
lietuvių kalba ir rašyba, ir Lt

Gerb. Redaktoriai:—
Šį laišką rašau Jums ne 

kaipo vieną ilgą “litaniją,” 
bet šmotukais, nes noriu pasa- 
kyt-pasikalbet apie keletą at
skirų dalykėlių. Nežinau, ar 
Jūs sutiksite su mano pareiš
kimais?

Prieš kiek laiko drg. A. Bim
ba ’’Laisvėje” — Krisluose — 
pastebėjo, kad progresyviai 
lietuviai turi tris radio pro
gramas, būtent: Detroite, Chi- 
cagoje, ir dabar Brooklyue, ir 
patarė duot žinias apie Lietu
vą, nes — tariant dr-go Bim
bos žodžiais — radijo progra
mų klausosi ir visi tie lietu
viai, kuriuos fašistinė ir kle
rikalinė spauda (laikraščiai) 
laiko savo žabangose, juos ap
gaudinėja, pija nuodus j. jų 
galvas. Dr-go Bimbos patari
mas geras, bet dėl detroitie- 
čių labai pavėluotas. Detroi- 
tiečiąi jau senai suprato, kad 
reikia tokių žinių, ir jau senai
tokias žinias duoda per radi
ją. Kiekvieną nedėldienį advo
katė Masytė patiekia pasauli
nių žinių ir, kiek galima,.ži
nias iš Lietuvos; nei viena 
svarbesnė žinia nepraėjo, kad 
nebūtų paskelbta per radiją; 
ir ne tik iš “Laisvės” ir “Vil
nies,” bet iš telegramų, iš ang
liškų laikraščių, ir kartais net 
panaudoja Tysliavos “Vieny
bę,” “Tėvynę,” ir social-fašis- 
tų laikraščius, ir, dėl aiškumo, 
net pasako, kad tasai praneši
mas paimtas iš smetonuotų 
laikraščių, ir t.t.^

Apie pabėgėlius ir kitokiais 
klausimais Radio Kliubo pir
mininkas Dr. Palevičius net 
kelioliką sykių pasakė pra
kalbas per radiją. Nelabai se
nai ir aš buvau “radio kalbė
tojas” per du sekmadieniu, t. 
y., pasakiau tam tikras pra
kalbas paaiškinimus per 
radiją, klausimais: kodėl tūli 
siuntiniai - pundeliai sugrįž
ta iš Lietuvos, ir kodėl tūli 
žmonės negauna laiškų iš Lie
tuvos? Mat, mes jau žinojo
me, kad tūli žmonės pyksta 
ant Tarybų valdžios, kad su
grąžino jų siuntinius ir kad 
rašo laiškus Lietuvon^ o iš ten 
negauna jokios žinios. Mes iš 
pasislėpusių priešų gavome 
piktu/s kolionių laiškus, kam 
aš taip kalbėjau - aiškinau.

Kai kartais kokie nors dar
bininkų priešai—tuščiagalviai 
labai durnai išsiplepa (vieną 
sykį smeęnuotas tuščiagalvis 
per klerikalų radiją iškoliojo 
Tar. Sąjungos žmones ir mus 
kraugeriais ir kitokiais būd
vardžiais, sakė, kad “rusai nu
lupa skūras gyviem žmonėm,” 
ir t.t.) -— tai tokiame atsitiki
me ateina mūsų Jokūbas pa
sikalbėti su anaunseriu per 
radiją ir, suprantama, mes 
duodame 'jiems • atsakymą, t. 
y. gražiai juos pajuokiame ir 
parodome »jų beprotystę.

Dabar su bažnytinio Radio 
kliubo žmonėmis mes “nesi- 
faituojame,” — jie mus neuž- 
kabinėja, o mes prieš juos nie
ko nesakome; jie turi savo ra
dio programas — tai jų daly
kas.

Kas link chicagiečių radio, 
tai vienas draugas chicagietiš 
man pasakojo, kad chicagie- 
čiai nepatiekia (nepraneša) 
jokių žinių iš Lietuvos, sako, 
kad jiems valdžia, ar kokis ten 
departmentas neleidžiąs to da
ryti. Ar tame yra kiek tiesos— 
nežinau. Taipgi netikiu, kad 
kas nors žinias trukdytų, jei 
priduoti vertimus su pažymė
jimu, iš kur jos paimtos.

Apie brooklyniečių pradė
tas radio programas nieko ne
turiu pasakyti. Jūs ten gal ge
riau viską sutvarkote, negu ki
ti.

Sveikinu draugą R. Mizarą 
už taip žingeidžius ir gražiai 
parašytus įspūdžius, kai jis su 
žmona buvo nuvykęs Califor- 
hijon? Tuos jo visus laiškus

mentą • Detroite. Suvažiavo 
jaunuoliai iš kitų miestų, turė
jo rungtynes vienoje biznio 
•įstaigoje., Detroito publika jų

(Tąsa 5-me pusi.)

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Ketvirt., Liep. 31,

“Laisvėje” atydžiai perskai
čiau; malonu tokius įspūdžius 
skaityti, nes skaitydamas gau
ni ne tik gerų žinių apie ne
žinomas vietas ir žmones, bet 
gali ir pasimokint, dasižinot 
daug svarbių dalykų. Dr-go 
Mizaros įspūdžiai skiriasi nuo 
kitų įspūdžių kaip diena nuo 
nakties, nes juose nėra tuščių 
žodžių ir begalinio, be vertės 
pasakojimo apie vakarienes, 
apie baliavojimus, apie “gra
žias veiterkas” ir t.t. Bet ar 
iš dr-go Mizaros įspūdžių (ap
rašymo) pasimokins kelionių 
įspūdžių rašytojai, kaip reikia 
rašyti, tokius įspūdžius? Gal 
ne. . .

. Prie progos, galiu pasakyti, 
kad man labai patinka ir dr- 
go Pauliaus ffeljetonai “Lais
vėje.” Kai tik pamatau, kad 
pasirašęs Paulius, tuojau imu 
skaityti. Gražiai jis parašo 
apie tarybininkus ir smetoni- 
ninkus. Tegul draugas Paulius
daugiau rašo feljetonų.

Nesenai Lietuvių Centras 1 
(pirmiau vadinosi Demokrati
nių Lietuvių Centras) išleido 
naujus lapelius ir kviečia vi
sus, kad tie lapeliai būtų pa
skleisti visose lietuviu koloni- *•jose. Tas galimu padaryti, tik 
reikia noro ir biskį pasišven
timo. Bet nežinia, ar bus pa
sekmės? Ir pirmiau Centras 
buvo išleidęs tam tikrus lape
lius ir į mūsų miestą prisiun
tė mano adresu, kad juos pa
skleisti. Gavęs tuos lapelius, 
aš padirbėjau, kięk galėjau: 
paskleidžiau juos dviejų kliu- 
bų susirinkimuose, padalinau 
ir viename parengime, o liku
sius pridaviau kitiems drau
gams, kad jie kur nors pa
skleistų. Nurodžiau, pas ką 
galima gauti daug lietuvių ad
resų, kurie į mūsų parengi
mus neina, ir kad reikėtų pa- *
siųsti jiems į namus. Sakė, tas 
bus padaryta ir net viename 
susirinkime rinko aukas lape
lių išsiuntinėjimo išlaidoms.

Tas pats atsitiko ir su chi
cagiečių išleistais lapeliais. Ir 
chicagiečiai prisiuntė mano 
adresu; o kadangi aš vienas 
negaliu visur išplatinti, tai pri
daviau draugams. Gal jie iš
siuntinėjo LLD nariams ir M.o- 

‘teęų Choro narėms? Bet juk 
ne tokiems žmonėms tie lape
liai išleisti ir taikomi. Kas at
sitiko su aukščiau minėtais la
peliais, daugiausia žino drau- # 
gai J. Danta, LLD kuopos se
kretorius ir G. Nausėda. Ar 
kas siuntinėjo tuos lapelius ir 
kokiems žmonėms — nežinau. 
Tik žinau, kad nurodytų ad
resų niekas nepaėmė, prie 
bažnyčių bei kitų srovių pa
rengimuose nepaskleidė. Ar 
taip bus ir su dabar išleistais 
lapeliais ?

Draugas Bovinas patiekė 
gerą diskusinį straipsnį apie 
jaunuolius. Paskui rašė drg. 
Gasiūnas, kritikavo Boviną, o 
dabar parašė straipsnį ir drg. 
Darbintas. Mano supratimu, 
draugų Bovino ir Darbinto ra- v 
šiniai yra geri, reikia sutikti 
su jų mintimis.

Draugas Gasiūnas kritikavo 
Boviną, bet pats nieko aiškaus 
nenurodė, kas" reikia daryti, 
kad jaunuolius galėtufriėm 
įtrauktj veikiman, progresyvių 
žmonių judėjimai!. Nežinau,/ 
ar Jūs sutinkate su Gaisūno 
nuomone, bet aš nesutinku, 
nes Gasiūnas nori daugiau 
sporto, daugiau bowlingu, 
daugiau golfų ir t.t., o kas rei
kia daryti, kad jaunuoliai 
pradėtų veikti organizacijose, 
būtų organizacijų valdybose 
—nieko nepasako.

Turėjome bowlingo įurna-



ENGLISH SECTION
Sietynas Takes A Vacation;
Mixed Ensemble Organized

B'lleve Me
By FRANK STULGIS

V- ..............-.............. . —7
The Discussion rages furiously. Today, we present a new parti
cipant. Phyllis has been an active LDS member for many years 
as well as an ardent LMSer and was rewarded for her good work 
at the LMS Festival in Chicago by being elected to the LMS Na
tional Committee. Others are also invited to take part in this dis
cussion.—F. S. )

Equal Enthusiasm Should Apply 
to All Our Activities ..

Lith-American Fascists Embrace 
Sponsor of Nazi Propaganda as 
Hero After Anti-Red Testimony

By PHYLLIS RASINS

Concern for the future of 
Lith-Arherican culture and 
sports has reached a new high 
as a result of the recent art
icles published by the lan
guage and English sections of 
the Laisve and Vilnis.

Each article has been argu
ing for one interest. We 
should bear in mind that this 
same desire for the promotion 
of one activity should apply 
to all activity with equal en
thusiasm. The growth of our 
organizations depends upon 
our ability to expand by mak
ing the necessary adjustments 
that will satisfy the varied in
terests of all young Lith-Am- 
ericans.

We should be apperciative 
of Mr. Bovinas for raising the 
issue before the public eye 
and giving us the opportunity 
for open and frank discussion.

I present my own sugges
tions with constructive inten
tions and although my pojnt 
of view may apply to the cul
tural side, in principle it can, 
and should, serve for all cult
ure and sports activities.

The first and most import
ant job to be accomplished in 
both the LDS and the LMS is 
to place the talent available 
into jobs where responsibili
ties meet with the individual’s 
knowledge and abilities. To
day, the man willing to work 
is used in any job, often be
yond his ability. He accepts 
his duties as others shout, 
“We’ll help you!” That help 
seldom arrives .The “helpers” 
forget their promises easily.

Often no one assumes a 
certain position. A sincere but 
unqualified member tries to 
keep ends together for a time. 
He finds the task impossible, 
having no past understanding 
of the responsibilities involved. 
A mannual cannot teach a 
member how to manage his 
problems as he runs across 
them. He must learn from ex
perience, and in a progressive 
organization he would attain 
his' experience beforehand 
through a school sponsored 
by that society, maintained 
/solely to educate members.

Now, is there interest from 
young Lith-Americans ? To
ward any movement, the ma
jority must express opinions 

* or there is no advancement. 
< Our organizations were 

formed by the will of our fa
thers and mothers, but the 
choice of advancement or de- 
candence is now ours.

Lack of interest lies in the 
availability of commercial re
creational facilities that de
mand nothing of youth except 
money. Work and effort is 
not expected from us. A good 
example of this is Chicago’s 
planned clubhouse. It was the 
parent who looked for a good 
site to build on, or a building 
for sale, while the youth 
dreamed of how nice it would 
be, and then went around the 
corner to the nearest bowling 
alley. . . And what happens to 
the youth who is interested 
enough to put in some timę 
and effort? He works, argues, 
and eventually becomes dis
couraged. He can’t put over 
the idea to the organization 
that it must .spend money, too. 
Sooner or later we see this 
discouraged youth turning the 
same corner to the same bowl
ing alley, and that is the end 
of another member. There

fore, our organizations must 
compete against the efforts of 
the commercial world, if they 
are to maintain themselves. 
To compete means to expand ; 
to expand means to invest mo
ney, but do our leaders look 
upon such a program as an 
investment ?
, Where special talent and 
knowledge is required, the or
ganizations find themselves 
unable to reach the persons 
needed. Those individuals cap
able of responsible jobs con
tinue to advance themselves 
so that their responsibilities 
to the organization become 
secondary to their education. 
Yet in attempting to “help 
out” they find the job to be 
accomplished much too large 
for spare time work. The 
soundest investment our orga
nizations could make would 
be utilization of their money 
to obtain competent assistance 
on a full time basis. This is 
not just spending money. It 
is an investment to insure the 
future security of our organi
zations. This action will’result 
in increased membership 
which in turn brings financial 
gain.

The question from those in 
executive positions now is, 
“why don’t the people them
selves begin donating toward 
these causes?” I am positive 
that financial aid from the 
membership is ready at a mo
ment’^ notice. All that the 
people need is 'for the center 
offices to set the first example 
and prove their willing attit
ude for expansion by giving 
financial support.

The cultural field of our 
movement has had somo mis
casting of personnel. Organi
zational leaders and writers 
assume responsibilities over
reaching their capacities 
when they involve themselves 
in cultural endeavors such as 
music, art and drama. We 
have claimed them our lead
ers in the fight for economic 
justice because of their keen 
insight toward world affairs 
and politics. This is their tal
ent and ability. In Literary 
Art many of their talents are 
also recognized. But our cul
tural movement is a represen
tation of the Arts and we must 
not over-ride one aim for the 
sake of another. To realize a 
true progressive movement 
our work remains in building 
and equal balance between 
our economic and cultural 
aims.

Until everyone realizes that 
progress of culture is as im
portant a job as the economic 
security of our homes, the ad
vancement of our whole move
ment will suffer.

____ ' ft 

Brooklyn’s Aidas 
Resume Rehearsing; 
Faces Busy Program 

BROOKLYN, N. Y. — Af
ter one month’s vacation, Ai
do Chorus will resume rehear
sals Friday, August 1st. All 
members are requested, to at
tend. We also invite new 
members.

The program for this sea
son is very full. The chorus 
must prepare for its own con
cert, for the Festival and 
other affairs. —President.

NEWARK, N. J. — Now 
that the Sietyno Chorus is go
ing on a summer vacation 
from rehearsals, your reporter 
is waking up from one. I sup
pose summers are the same 
with all choruses, ęomeone 
away this week, others away 
another week, and some away 
for the season.

Doris Devečka has taken a 
job at the shore and most re
gretfully has had to resign for 
the summer. But she will be 
back when school opens in the 
fall. Rose Grabowsky, our new 
Russian singer, is due back 
from a stay in Mass. Back 
again is Ann Stellman-Eicke, 
but minus the customary sun
tan. Where xdid you spend 
your days, Ann? Still missing- 
are Florence and Sonia Arlis, 
and Bernice.

While the Chorus is vaca
tioning the Activities Comm, 
will be busy making new fold
ers and getting the music ar
ranged in A-l order. This is 
a job that needed doing a 
long time ago and we can 
thank the new youthful ex
ecutive body for getting the 
job under way.

It seems that the latest fad 
of our teacher, Walter Žukas, 
is humming the songs. Last 
rehearsal, he had us humming 
practically all night until our

Movies...

’Crossfire’ Hailed as Best 
of Recent Hollywood Films;
CROSSFIRE: An RKO Radio film 

produced by Dore Schary and 
Adrian Scott. Directed by Edward 
Dmytryk. Screen play by John 
Paxton, with Robert Ryan, Ro
bert Mitchum, Sam Levene, Gloria 
Grahame,- Paul Kelly, Steve Bro
die. At the Rivoli Theatre.

Everyone should see Cross
fire, Dore Schary’s outspoken 
detective story against anti- 
Semitism. The thing to admire 
in the film is that ii frankly 
Jinks anti-Semitism with mur
der, brands the anti-Semite as 
a dangerous menace to society 
who must be stopped.

The plot concerns a race-'

Prize-Winning Play at LDS
Drama Tourney Published

A scene from the one act comedy “Fifty-Fifty” when it was pre
sented at the LDS National Drama Tournament in Chicago in 
1942. The play by Anne Peters, active LDS worker, is now being 
published.

CHICAGO, Ill. — News 
from the LMS Center* now lo
cated in this city is that finally, 
five years after her play was 
written and staged,. Anne Pe
ters’ Fifty-Fifty will be pub
lished so other Lithuanian 
American Communities can 
take advantage of it.

Anne Peters-Petrutis, an 
active Lith American member 
of Chicago LDS Sparks Lodge, 
wrote the play as the Sparks 
Drama Group’s entry in First 
National LDS Drama Tourna
ment which was organized in 
Chicago in 1942, during the 
LDS Convention there that

heads wore full of butterflies. 
Least away, that’s how it af
fected’one of our basses. After 
rehearsal he agreed to drive 
four of the singers home. He 
walked out to the car and 
found one of the windows 
open. He reached in, opened 
the door, got us all. comfort
ably seated, and then pro
ceeded .to bilfey himself with 
the ignition keys. After try
ing this one and that one, 
then he finally leaned back 
and feave us this startling an
nouncement: “What do you 
know, folks, this isn’t my car.” 
You never saw five people 
scramble out of a car so fast. 
Let this be a lesson to you, 
Walt, too much hurqming 
makes heads swim.

I’m afraid the article by H. 
M. in reference to the girls 
forming a new Octette was a 
little previous. At this time, 
we don’t have quite the forces 
and the voices necessary,- so 
until that time comes, and we 
believe it will be in the near 
future. The girls have joined 
the Men’s Octette and the 
group shall henceforth be 
known as the Sietyno Chorus 
Ensemble. The\Ensemble has 
begun to raise money for new 
uniforms. The Ensemble will 
shine in new costifmes this 
fall. —Mildred.

hating ex-Sergeant named 
Montgomery (Robert Ryan) 
who, during a drunken brawl, 
“roughs up” and kills an ac
quaintance named Samuels 
(Sam Levene) for no other* 
reason than that he as Jewish. 
He then tries to pin the crime 
on two other soldiers. Even
tually, he is brought to justice 
by a wide-awake Irish detect
ive (Robert Young) who dis
covers that anti-Semitism was 
the sole motive behind the 
killing.

(Continued on Page 5)

year. It won the first prize — 
an “LDS Oscar.”

The one act comedy depicts 
the humorous side in the dif
ferences between the Lithua
nian-born parents and Ameri
can-born children dud to lan
guage and environment. Most 
laugh provoking parts are those 
where* both languages become 
mixed. English and Lithuanian 
is used thru’out.

LDS Lodges should take ad
vantage of the availability of 
this play for, presentation this 
fall. Write to LMS Secretary, 
Mr. L. Jonikas, 3116' South 
Halsted St., Chicago, Ill., for 
more information.

By FRANK STULGIS

When one Walter S. Steele, 
testified before the House of 
Un-American Activities Com
mittee against the “red men
ace” in this country last week, 
he was on familiar ground. 
He had excellent connections 
before and after the last war 
for this performance, and it 
is ironical that, now, after the 
war against his hero had been 
won, someone would listen to 
him.

Steele, it is interesting to 
note, was quoted profusely by 
all the Lithuanian fascist press 
which embrace him as one of 
their own. Without a doubt, 
he was. For had not these 
Lithuanian newspapers smear
ed their pages with Hitler 
propaganda about the “dang
er of bolshevism,” too ?

Had not Naujienos, Draug
as, Keleivis and others re
printed “atrocity pictures,” 
articles and even entire books 
published under the direction 
of Goebbels’ Propaganda Mi
nistry in Kaunas <,when the 
German Wehrmacht was rid
ing herd on your relatives and 
mine in Kaunas and Vilnius 
and all of Lithuania during 
the war?

And so, when a sponsor of 
official Nazi propaganda and 
a member of the official Am
erican section of an official 
Nazi- organization with head
quarters in Berlin was the 
star witness for the House Un- 
American Committee against 
Henry Wallace last week, it 
was only natural that his 
friends would recognize him 
and give him a break in their 
columns.

Let us take a glance at the 
background of this Mr. Steele, 
star witness of the Thomas 
Un-American Committee and 
friend of the Lithuanian-Am
erican fascit-minded editors.

Walter S. Steele, the- Com
mittee’s performer last week, 
was listed on the flyleaf of 
the first pamphlet that Hitler 
sent to America after taking
power as one of the sponsors 
of the book.

The Nazi book, called Com
munism in Germany, was en
dorsed7 inside the cover by 
Walter S. Steele, Hamilton 
Fish, Jr., then upstate Repre
sentative, and 13 other Amer
ican pro-fasists.

The book was opened with 
a quotation from Hitler him
self.

Steele and his fellow spon
sors were endorsing the book 
as members of. the “American I
Section of the International 
Committee to Combat the 
World Menace of Commun
ism.”

The “International Commit
tee,” with which Steele’s Com
mittee was affiliated, was an 
official Nazi organization with 
headquarters in Berlin.

Thęre is no secret about 
Stpele’s connections.

The New York Times and 
the Herald Tribune, as well 
as the Hearst and Patterson- 
MacCormick press knew all 
about it when they splashed 
his charges that the third 
party—Wallace movement was 
a “Communist” maneuver.

They knew also that Steele’s 
organiaztion, the American 
Coalition of Patriotic Socie
ties, which he represented 
when he testified before the 
Un-American Committee, was 
named by a federal grand 
jury as part of the anti-war 
conspiracy movement in 1943.

Steele’s “American Coali
tion” was named with the Ku 
Klux Klan, the America,First 
Committee as part of a group 
of organizations taking part in 
the “conspiracy” to undermine 
the aiined forces.

Readers of In Fact maga
zine of Feb. 14 this year; will 
also remember , that Steele 
was named in an affidavit by 

Barbara Baker as a member 
of the fascist Silver Shirts, the 
first native American fascist 
group to back Hitler, whose 
chief, William Dudley Pelley, 
was sent to prison.

Steele has long been work
ing with some of the un-Am
erican committeemen.

The July, 1942, issue of the 
National Republic, which he 
edited, featured an article 
signed by Rep. John E. Rank
in, the Ku Kluxish Mississsip- 
pian. Rankin used two pages 
of Steele’s magazine to say 
that wounded American sold
iers must never, no never get 
blood on the battlefield from 
a Negro American.

Steele’s close friends in
clude Merwin K. Hart, the 
promoter of the American 
Action Committee, Inc., the 
organizer of a pro-Franco 
committee during the Spanish 
war, and the full-time organ
izer of the National Economic 
Council, a millionaire fascist 
organization that is backed by 
Lamont duPont, John J. Ras- 
cob, Lt. Gen. William G. Har- 
bord, chairman of the Radio 
Corp, of America and other 
wealthy men.

But Steele is also intimate 
with such characters as the 
shrill anti-Semite Lizzie Dill

By MILDRED STENSLER
Mr. Bovinas’ article “Jauni

mas Mūsų Judėjime” printed 
in Laisve, has been* discussed 
pro and can for several months 
now. The discussion has' been 
stimulating and in many cases 
constructive. It has brought out 
some honest opinions and cri
ticism of the youth for not tak
ing a greater interest in the 
world around them while there 
.is a lot to be done about the 
unrest, injustice and discord 
that prevails in it.

It is true, we, the youth, are 
the ones who should be shaping 
or preparing to shape our coun
try’s policies, helping to make 
the laws that will govern us 
and our children. We should be 
carrying the culture of our 
heritage. Yes, our parents have 
a right to feel pessimistic about 
their offspring, most of us who 
haven’t read beyond the first 
article of say the Taft-Hartley 
Bill or any other legislation 
thfit will govern our future for 
that matter. But, perhaps, they, 
too, haven’t done all they could 
have to help the younger gene
ration to prepare to take their 
places.

Through these discussions, I 
think a lot of us get a fe,w 
things out in the open. And I 
think that an improved prog
ram of activity and a general 
appreciation of it will be the 
result.

Another phase of the youth 
discussion that pleased me very 
much is the close ties apparent 
between the Vilnis and Laisve 
and their readers. Articles by 
Easterners appear in both Lai
sve and Vilnis discussing our 
youth problems. And Vilnis 
writers participating and of
fering their ideas. Both Laisve 
and Vilnis reprint discussion 
articles in each other to ac
quaint their own readers with 
the viewpoints of the midwest 
and east, respectively.

It is pleasant to note that 
the LMS (Center in Chicago is 
at last repudiating charges 
that it has been hibernating by

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Ketvirt., Liep. 31, 1947.

ing, the seditional trial de
fendant.

The' book Under Cover 
quotes Prescott Dennett, an
other sedition defendant and 
an aide to George Sylvester 
Viereck, the Nazi agent, on 
his friendship to Steele.

But the American Coalition 
and Steele had accepted full 
sets of the books published by 
Flanders Hall (Viereck’s pub
lishing house), said Dennett.

Like Rankin and Un-Amer
ican chairman J. . Parnell 
Thomas (R-N.J.), Steele hates 
honest liberals as much as 
Communists .

Thus, he opposed granting 
citizenship to Prof. Albert 
Einstein, the world famous 
scientist and humanitarian.

He hated President Roose
velt especially. The New Deal 
was “Marxist,” Steele kept 
saying in his National Repub
lic.

The Un-American smear 
witness also favorably quoted 
Major George Van Horn Mos
ley’s attacks on the Jewish 
people. ;

And all during the war his 
main target was the Soviet 
Union and American progres
sives, and not Hitler, whose 
book he had sponsored.

laLA VWaI r‘._L
writing news of it^ activities 
in the LMS page of the Laisve 
and a similar* section in the Vil
nis. We’ve been clammoring for 
this. We are proud to know of 
the contact our Center has 
made with the Lithuanian 
Writers Union, to receive their 
“Literature and Art” and to 
keep us in touch with the grow
ing new art and culture move
ment in Lithuania. We’d like to 
see some excerpts from this 
journal in our page soon.

★ ★ ★
We like to hear that new 

choruses are joining the LMS. 
The Chicago Ex-Miners Chorus 
led by Nancy Roman is the lat
est addition. We like to hear 
that the Chicago People’s The
atre has ordered copies of a 
new 5-act drama, “Klampynė”; 
that the Los Angeles Drama 
Group has put into rehearsal a 
comedy, '“Moterims Neišsime- 
luosi,” that Roy Mizara haš 
promised the LMS a new come
dy, “Ponas Amerikonas,” real 
soon.

Through ^he pages of our pa
per we can coordinate the acti
vities and see the scope of our 
Lithuanian American Art 
movement in the great expanses 
of this land of ours. So this is 
a plea for all who can raise a 
pen or punch a typewriter to 
acquaint us with what is go
ing on in their own community.

The Brooklyn LDS Youth 
Lodge has come out with a new 
idea, initiating an LDS Supper 
Club, where, once a month, 
LDSers from surrounding 
towns can meet around the sup
per 'table in pleasant surround
ings, to hear lectures given by 
competent people on Dithuanjan 
History, Literature and the 
American Lithuanian Cultural 
Movement. The idea, I’m told, 
had its start last spring and is » 
to be one of the first points on 
the Brooklyn LDS fall activity 
program. This idea can be used 
by other LDS Lodges and other 
organizations, and the lectures 
and discussions following the 
pleasant supper can cover a 
large field of. vital topics.
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Rašo Ieva
(Tąsa)

Je, kas dabar? Aišku, kad jau rytoj jo 
kūnas koraliuos tarp anų divejų jovarų... 
vėjo šen ir ten siūbuojamas. Andai Gel- 
žiniaus bernas kaip kybojo, akys nebetu
rėjo kaktoje vietos, liežuvis ...

— O, viešpatie, pone dieve! — suriko 
Rauslys ir puolė užveizdui į kojas. — 
Darykite su manimi, ką norite, pone 
amtmone, tik ne ant galgio, tik ne ant 
galgi o!

Ilgai gėrėjosi užvaizdas šiuo vaizdu. 
Tiesa, jam kasdien po kojų guli vargšai 
baudžiauninkai, kiek kartų jie eina klūp- 
ičomis prieš jį, amtmoną Puserną! Bet 
jeigu vienas laisvųjų, išdidžiųjų lietuvi
ninkų jam po kojų guli, tai jau nepapra
stas malonumas, tai patenkinimas. To
kių vaizdų ne kasdien pasitaiko.

— Laisvieji lietuvininkai — kieta
sprandžiai, niekada dar manęs nėra ko 
prašę, nors neatsimenu to. Perdaug auk
štai jie galvą neša, lyg jie čia ponai. O 
kad ir ant galgio juos nuvarau, jie ne
prašo malonės.

Štai Rauslys jau ir kojas apkabino. 
Tokio bailio lietuvjninko, — ne, tokio dar 
nėra matęs Puserna.

Kaip, pasakė jam anuomet senasis 
Lamsotis? Taip:

— Prieis ir tau galas, amtmone! Ir 
tavo darbai bus svarsčiais sveriami.

Kad nebūtų taip sakęs, rasi ir būtų pa
laikęs gyvybę. Bet jam, Pusernai, gra
sinti? Tokio žmogaus negali būti pasau
lyje !

-t— Prašykite, ko norite, pone amtmo
ne, — dejuoja Rauslys, apkabinęs Puser- 
nos kojas.

Bet amtmonas pastūmė jį nuo savęs, 
paspyrė su koja, lygs paspirdamas kokią 
bjaurybę.

Ir pasiutiškai malonus tat vaizdas! 
Kad bent kiti tai matytų, jo draugai! 
Gaila, šalia susibėgusiu, nusigandusių- 
jų būrų nieko daugiau čia nėra. O taip 
norėtųsi pasigirti...

Nors Rauslio toks didelis nusižemini
mas ir suteikia Pusernai smagumo, bet 
dar maloniau būtų lietuvininką kankin
ti.

Vėl atšliaužia Rauslys:
— Susimilkite, pone!
Sužaibavo amtmono akys: beveik už

miršęs buvo jis botagą, kuris šiaip skir
tas tik juodajam eržilui. Ir sušvilpė oras, 
šikšninio botago raižomas, — ir vienas, 
du, trys kirčiai žiauriai užgavo Rauslio 

'nugarą. Sucypė Rauslys — ir iš gėdos, 
ir iš skausmo, ir iš baimės.

O aplink stovintieji pasibiaurėjo ne 
tiek iš amtmono, kiek'iš Rauslio:

— Kitą užmušti jis mokėjo, o pats 
mirti bijo, bailys!

Bet greit užkišo už bato aulo Puserna 
savo botagą, ir kaži ką iš nauja sugal
vojęs, prisilenkė prie žmogžudžio ausies:

— Jei tu man tą dirvą atiduosi, dėl 
kurios tu su svainiu vaidijaisi, aš tau 
gyvybę dovanosiu!

Taip išpirko savo gyvybę Rauslys.
O anas žemės sklypas gavo kruviną 

vardą, kuris amžiams liks liudininku 
anų laikų.

Ir amtmonui Pusernai priėjo galas. Ir 
jam reikėjo mirti, p dar niekas iki' šiol 
nebus bijojęs tiek mirties, kiek bijojo 
šisai vyras. Berods ir niekas’ nėra tiek 
nuodėmių turėjęs.

Pagaliau, kada jau- velnias jį nusmau
gė, — savo dūšią jis buvo velniui savo 
krauju užrašęs, — jo kūną, kaip didžiau
siam ponui kad pritinka, padėjo į baž
nyčios rūsį.

Bet deja! Ir grabe būdamas jis neda- 
*vė žmonėms ramybės. Net per mišias jis 
išeidavo iš požemio ir baladodavosi bok
šte, ant korų ar net atsistodavo Už ku
nigo nugaros, — jam esant sakykloje, — 
ib šaipydavosi...

Baisiai išsigandę žmonės didžiausiu 
triukšmu bėgdavo iš bažnyčios vidury 
mišių. O kada nueidavo atsitiktinai į 
bažnyčios požemį, tai visados atrasdavo 
grabą atdarą ir lavoną šalia jo begulintį. 

, x Bažnyčios seniūnai nutarė jį kapuose 
palaidoti, šalia bažnyčios. Tačiau jau tą 

ųpsįčią naktį Puserna vėl ,baladojosi po 
kaimą, po laukus, lankė baudžiauninkų 

z trobeles. Švilpaudamas šuoliais jodinėjo 
ant juodojo savo eržilo. Žmonės tai tik
rai matė. Ir kitą rytą išblyškę vienas 
kitam pasakodavo matę amtmoną.

O amtmono eržilą atrado rytą nupra-
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kaituotą ir apsiputojusį stalde. Netru
kus jis padvėsė.

Ir, nuėję ant kapinių, atrado kapą at
raustą, grabą atdarą, ir ponas gulėjo 
kojų gale. Nebeišmanė žmonės, kaip gel
bėtis, nes, užrausus kapą, kitą naktį tai 
vėl pasikartojo.

Negelbėjo nei užmeldimai kunigų, nei 
maldos baudžiauninkų. Žemelė kratėsi, 
nenorėjo priimti didžiausio piktadario 
lavono.

Tvėrėsi žmonės kitos priemonės: nu
kirto lavonui galvą, padėjo jam tarp ko
jų ir tada vėl palaidojo. Bet kitą naktį 
dar baisiau. Amtmonas pasirodo visiems 
tiems žmonėms, kuriuos jis, gyvas būda
mas, gana buvo kankinęs. Matyti, kad 
galva nukirsta jam buvo, nes jis ją vėl 
užsidėjęs, tik atbulai.

Ir vėl tas pats: vėl rado išmestą amt
mono lavoną iš kapo su visu grabu. Tik
rai, jis turi vėl galvą ant pečių, tik atbu
lai. Dabar padėjo jo galvą kojų gale, kad 
negalėtų jis ją pasiekti užsidėti. Ir šį 
kartą iškasė gilią duobę nepašvęstoj že
mėj, ten, kur dilgynas ir piktžolės auga 
— bažnyčios atkalnėj:' Ir čia nuleido 
amtmono grabą. Užvertė duobę, o ant 
duobės užrito dideliausią akmenį, ant 
kurio iškaltas piktasis ir žodžiai:

“Čia ilsisi negyvieji von Puse-rnos kau
lai.”

Daugiau nieko. Jokio kryžiaus ženklo, 
jokio sakinio iš Šventojo Rąsto.

Nuo to laiko žmonės turėjo ramybės. 
O ilgai nebetruko, pasibaigė ir baudžia
va. Žmonės atgavo savo žmoniškas tei
ses.

Tylus, nejaukus kapas Priekulės baž
nyčios atkalnėj yra liudininkas ir įspė-~ 
jimas ne tik šiai dienai, bet ir būsian
čioms kartoms.

Bet ant Minijos kranto tebestovi du 
senu jovaru. Ir ilgai dar stovės. Juodu 
yra liudininkai anų laikų, kada lietuvi
ninkas dar buvo beteisis, kada kiekvie
nas* jį radęs galėjo užmušti arba, kaip 
amtmonas Puserna, — pakarti.

Ilgai dar riogsojo galgio įrengimai, 
primindami vakarykščią dieną.

Bet laikas ir gamta, nebepakeldami 
tos tamsiosios žmonijos dėmės, juos su
naikino.

Tik jovaru du dar lenkia galvas ir de
juoja, atmindami ne taip dar labai toli
mą praeit’į. Kai kada lyg smalsiai žvel
gia juodu į kitą Minijos pusę, kur sun
kiai, kaip amžina kaltė, guji “kraujo dir
va,” nenuplaunama baudžiavos laikų gė
dos dėmė.

JOKŪBAS ŠIMONIS
Lininiais, baltais kaip sniegas marški

niais, juoda kamzole, plikomis milinėmis 
kelnėmis apsirengęs, su lazda rankoje, 
eina Šimonis apžiūrėti savo laukų.

Pražilęs jau Jokūbas Šimonis. Plaukai 
balti, kaip žydinti pavasarį obelis, kaip 
baltų dobilėlių laukas, per kurį jis žen
gia. Nors gerą skaičių metų neša ant 
savo kupros Jokūbas Šimonis, bet tiesus 
jis tebėra,' kaip ansai baltasis, laukų gale 
stovintis beržas.

Jo akys skaidrios ir budrios, kaip jau
nuolio, tik pradedančio apsiprasti su pa
sauliu. Bet jeigu į tave pažiūrės, o tu ne
gerą turėsi sąžinę, visada jis tai įspės, 
tau iš veido išskaitys.

— Jis perriiato žmogų, — sako kaimy
nai.

Kaimynai jį mylį, bet ir jo bijo. Jis 
yra griežtas ir teisingas žmogus.

— Kokie šįmet geri rugiai, -v šneka 
su ^avim Šimonis. — Duonelės turėsime 
vėl pilnai, galėsime keliolika vežimų į 
miestą vežti parduoti. Kaip .puikiai mė
lynuoja kviečiai, miežiai, avižos! Jei tik 
nepagiedrės, bus gera daga. A, jau ir 
roputės reikės kaupuoti. Geriausias lai
kas. Ir kokios jos sūdrios! Rodos, kad 
turėsime gerą'metą.

Karvės, arkliai ganosi dobilynuose.
— Na, na, kumely, ar avižos bado? Ko 

čia taip spardais, kaip patrakęs! Vei
zėk!

Laukų gale atsisėdo Šimonis ant ribos 
pylimo. O tik jau metai slegia. Kol iki 
čia atėjo — pailso. Tiesa, jau šaunų ga
lą ir ėjo. z Ir pušyną apvaikščiojo;

Gerai, kad sūnus paaugęs. Jau nebe
reikės žagrės valdyti seniui, šienapiūtėj 
sūnus ves piriilajį dalgį.. Vaikas jau pa
vaduoja tėvą. 1 ~

(Bus' daugiau)

Seattle, Wash.
Kumštynes Darbo Federacijos 

Konvencijoje
čia laikyta Wasliingt. vals

tijos Darbo Federacijos kon
vencija, kurioje kilo kumšty
nės laike svarstymo rezoliuci
jos prieš diskriminaciją.

Delegatas Harry Ames, Ta
coma, Building Trades sekre
torius, kalbėjo už legislatives 
komisijos pasiūlymą atmesti 
rezoliuciją, kuri smerkia “vi
sus programus, kuriuos sam
dytojai bando kurstyti vienos 
rases darbininkus prieš kitos,“ 
taip vadinamus ištikimybės 
programus. *

Arthur Mink, Seattle Allied 
Printing Trades delegatas, 
garsiai ir pažeminančiai atsi
liepė apie Ames. Kilo. suirhtė, 
sekė kumštynės.

Prezidentas E. M. Weston 
niekino tūlus delegatus, kaipo 
“kairiojo sparno“ palaikyto
jus, kurie būk nori “išardyti 
konvenciją.“ Primetimas buvo 
nepamatuotas.

Pagalios Mink prašalintas 
iš konvencijos.

Visa konvencijos atmosfera 
yra reakcinė. Nors daugelis
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dėiegatiį labai nepatenkinti 
republikonais Kongrese, kai 
kurie keikia Taft-Hai’tley bi- 
lių> vistiek dauguma duodasi 
už nosies vedžioti tėpubliko- 
nams lyderiams, kurie traukia 
Federaciją į reakcinę politi
ką. s

Reikia pastebėti, kad Fede
racijos unijose yra apsileidi
mo. Daugelis nelanko susirin
kimų, nbpaiso Unijų reikalų. 
Lanko tik maža dalis ii’ jie sa
vaip veda visus reikalus.

Kur" yra pažangiųjų, jiems 
sunku įeiti į svarbias vietas, 
nes mažai kas nori įveikti. Let 
kol kas Seattle it visoj šioj 
srity žymiai paveikus propa
ganda prie škomunistus ir gąz- 
dinimas Tarybų Sąjunga. Net 
ir CIO unijose pasireiškia re
akcinės politikos. Bent kai 
kurie viršininkai suka reakci
jos pusėn.

Teisybe, daug kas jau atsi
peikėja. Daug kas apsižiūri, 
kad padarė pavojingą klaidą 
balsuodami už republikonus, 
bet vis dar reakcija vyrauja. 
Teks daug dirbti iki unijos at
sistos į tą poziciją, kurioje jos 
buvo Rooseveltui gyvenant. Po 
pereitų rinkimų Kongrese vi
sai mažai liko progresyvių iš 
šios srities. -

Federacijos konvencija at
metė r p Z4) 1 i u c i j ą, kurioje 
smerkiama diskriminacija. Re
akcininkai teisinosi, kad ne
reikia kelti “rasinių klausi
mų.“

Pažymėtina, kad konvenci
ja buvus skailinga. Taipgi 
“kairysis sparnas“ yra stiprus 
ir siūlė apie 50 rezoliuciją, 
kurios tačiau atmestos. Siūly
ta, bet atmesta ir rezoliucija 
prieš .Trumano doktriną.

Taipgi siūlyta rezoliucija 
pasmerkimui visų “tyrinėjimo 
komitetų,“ kurie bando bau
ginti darbininkus raudonais 
baubais.

Iš geresnių tarimų yra šie:
Pasisakyta už 30 valandų 

darbo savaitę.
Priimta rezoliucija atmeti

mui' draudimo streikų, būtent, 
Tąfto-Hartley įstatymo dalies.

Buvo rezoliucija už skundą 
prieš senatorių Cain, kuris 
balsavo už bilių prieš darbo 
unijas, bot ji padėta “po sta
lu.“ Prezidentas Weston turė
jo teisintis, atmetimas tos re
zoliucijos nereiškia Caino rė
mimą ar palaikymą įstatymo 
prieš unijas, bet faktas pasi
lieka faktu, kad tuomi reakci

niai Federacijos lyderiai pare
mia Cain ir užgiria jo prieš- 
unijinę poziciją.

Progresyves rezoliucijas siū
lė daugiausia Building Trades' 
Service Employees ir Ship- 
scalers Union lokalai.

Reakciniai Federacijos va
dai šį sykį labiau turėjo pra
kaituoti, kaip pirmiau kada 
per pastarus keletą metų.

Iš lietuvių delegatų, rodos, 
buvo J. Burtas, iš Seattle, 
Wash. Gal buvo ir daugiau, 
bet nepažinau.

Vilkoras.

ŽAGINTOJAS užmušė 
BERNIUKĄ

Pittsburgh, Pa. — Suim
tas Raymond Herron, 22 
metų, prisipažino, kad jis 
užmiestyje užmušė, 9-nių 
metų berniuką Raymondą 
Howe. Jis bandė vaiką “so- 
domiškai” išžaginti, bet 
vaikas nesidavė. Todėl He- 
rronas jį ir nužudė.

Caracas, Venezuela. — 
Plinta streikai Venezuelos 
žibalo pumpavimo laukuo
se, kuriuos valdo ameriki
nės kompanijos.

ANTANAS VASARIS
Kailinių Išdirbę] as 

Naujoje Nuosavoje Vietoje »

DARO ANT

UŽSAKYMŲ

IŠDIRBA
KAILINIUS

nuo
AVIKAILIŲ 

iki
BRANGIŲ

MINK KAILIŲ

Pahiatykite
Dirbtuvę ir

Sandėli

PŪMATYKIT
VASARIO

SHOW1 ROOM
! ATIDARYMO

PARObĄ
i Aug. 1, 2 ir 3 dd.

Antanas Vasaris

t t

T

Į Antanas Vasaris atidaro biznį nuosavame name. Atidary- 
I mas įvyks rugpjūčio (Aug.) -1, 2 ir 3 dd. Jo įstaigos1 oficialis 
| vardas yra WARRIS FURRIERS, 735 N. Main St., Brock-

I
ton 7, Mass.

Vasaris turi įsitaisęs dirbtuvę—show room ir sandėliui 
«. spintas. Jis siuva naujus kailinius, visokios rūšies, nuo pa

prastų avikailių iki brangiausių Mink Furs. Jis taipgi tai
so senus kailinius, perdirba. į naujas madas ir išdirba kai- 

| liukų gėles, pritaiko prie spalvos jūsų kailinių. Viską 
Į atlieka nuosavoje dirbtuvėje.
| Antanas Vasaris.yra žymus visuomenininkas. Per keletą 
j metų jis buvo L.D.S. Centro vice-pirmininku ir yra dabar 
t veiklus LDS narys naujojoje Anglijoje. Vasaris dar berniu- 
• ku būdamas pastojo dirbti prie kailinių išdirbysteje, kur jis 
j puikiai išsilavino to amato. Vasaris visu laiku geidė užsi- 
■ dėti'pats kailinių išdirbimo biznį. Bet iškilus antrajam pa- 
| sauliniam karui jis buvo pašauktas į militate tarnybą. Taigi 
Į tuom momentu jo svajones apie biznį, žiauHls karo vėjdi iš- 
I blaškė į visas puses. ' ”

Tačiau karas baigėsi, Vasaris grįžo vėl į fcivilį gyvenimą 
t ir ėmėsi įvykinti savo svajohes į realų darbą. x Partneriais 
T Užsidėjo kailinių išdirbimo biznį. Partnerystė ir sunkus po- 
Į kariniai laikai * trukdė biznio 'progbeštii. Taigi Vasaris 
t nusisprendė ir įsisteigė kailinių išdirbimo biznį, pats savo 
(kaštais, nuosavame name ir grynai pats ant savęs.

Vasaris sako: maiio cĮidžiausias noras ir geismas yra 
I teisingai ir akuratnai patarnauti ŽYnonėms, kurie pas nAane 

kreipsis kailinių įsigijimo reikalu. Kreipkitės pas Vasarį, 
pasinaudokite geru darbu ir žemesnėms kainoms, negu kitur. 
Vasaris jums pdtarnatis teisingai.

RONKONKOMA
8634 • B

TELEPHONE
STAGG 2-5043

$

Matthew p. ballas
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas muš 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieiriaiftą kalną.
Pulklb| įrengtos Dvi Koplyčios, bubdatnos

• Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

it

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

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

Kampas Broadway Ir Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion* St., Brooklyn; 

Tel. GLenmore 5-6191

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

---------- - - - - -------------------- ------------------- --- -!------------------ ■ 1----------- ■ --------------- ■ -........ — ................

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5Jų 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.

Kiekvianą 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.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

e II

Kas tiori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina H 
pas “Gr«en Star Bar and Grill,” nes žino, kad yisados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVTAIS.
1 Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-869d

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Liūdesio valahdoj 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

Laidotuvių 
Direktorius

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Ketvirt., Liep. 31, 1947



Laisvoji Sakykla
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

visai neinate. O mes pusėtinai 
buvome susirūpinę, kad tinka
mai priimt jaunuolius, atvyku
sius iš kitų miestų, ir savuo
sius, ir Detroito Lietuvių Kliu- 
be net buvo parūpinta vieta, 
kad jaunuoliams svečiais bū
tų kur atsisėsti - pasisvečiuoti; 
prirengdami radio programą 
turėjome mintyje jaunuolius 
bolininkus, manėme, kad kai 
kurie atvažiuos radio stotin, 
gal padainuos, ar gal pasakys 
keletą žodžių ? Tuomi aš dau
giausia buvau susirūpinęs, bet 
Masytė iš anksto atspėjo, kad 
iš to nieko nebus, ji man pa
sakė: “Nesirūpink apie jau
nuolius bowlihinkus p’ apie ra
dio programą; nei vienas iš 
jų neateis, nes veikiausia jie 
ir nežino, kad Detroito lietu
viai turi radio programas.” 
Taip ir buvo, nė vienas “nė 
akių neparodė,” mes jų ne
matėme. Yra sakoma, kad tuo 
laiku Detroite buvo ir drg. 
Ormanas, bet ir jis “nežinojo,” 
kad Detroite yra organizaci
jos, kad mes turime radio pro
gramas ir t.t. Jis, kaipo ang
liško skyriaus redaktorius, ne
matė reikalo nors per telefo
ną pašaukti, kad ir adv. Ma- 
sytę ir su ja pasikalbėti, o 
Masytė juk priklauso prie 
LDS, prie SLA ir kitų orga
nizacijų, darbuojasi radio 
programų tvarkyme ir t.t. Ji 
yra viena iš nedaugelio jau
nuolių, kurie dalyvauja orga- 
nizacjjų veikime, plačiai da
lyvauja su vadinamu “seni
mu” visuomenės reikaluose, 
bet nepriklauso prie bowlingu 
tymo. Su tokiais jaunuoliais 
senesnieji veikėjai nenori tar> 
tis, kalbėtis, nenori duoti jiems 
progos labiau įsigilinti į visuo
menės reikalus ir kad atsisto
tų į vadovaujamas vietas. Vie
toj to, jiems peršama bowlin
gu turnamentai, golfai ir ki- 
tokis “sportas.” O organizaci
jų centruose, susirinkimuose ir 
suvažiavimuose — kaip paste
bėjo drg. Darbintas — tebefi- 
guruoja senesnieji draugai, 
dar iš Lietuvos atvažiavę.

Pas kitas srioves dar blogiau. 
Fašistų bendradarbiai, pasiva
dinusieji socialistais, visiškai 
neturi veikiančių jaunuolių. 
Paimkime tautininkus - smeto- 
nininkus ir grigaitinius socia
listus, susispietusius į SLA. Jie 
deklamuoja apie jaunuolius, 
bet jaunuolių iš tolo neprisilei
džia. Vinikas, Grigaitis, Mont- 
vidas, Gugis ir tūli kiti yra 
“amžini” SLA bosai.

Pild. Taryboj ir visose ko
misijose yra surambėję seniai, 
kurių jau ir protas nusenęs. 
Vienok jie valdo Susivieniji
mą ir neprileidžia jaunuolių, 
kad neužimtų jų vietų. Jie nė 
nemano pasitraukti iš tų vie
tų ir duoti progą jaunuoliams. 
Jei tie seniai nuoširdžiai norė
tų jaunuolių, tai, atėjus rinki
mams, jie nekandidatuotų ir 
būtų išrinkti jaunuoliai, jauni, 
energiški žmonės ir daug ge
riau tvarkytų Susivienijimą, 
negu surambėję, nusenę poli
tikieriai.

Panašiai yra ir pas mus: 
centruose ,ir suvažiavimuose 
sako prakalbas,- išduoda ra
portus vis tie patys seni vei
kėjai. Kodėl negalime pakal
binti jaunuolius, kad jie už
imtų centruose vietas ir loka
linių organizacijų valdybose? 
Jei iš sykio jiems būtų sunku, 
neįpratusiems, tai pagelbėki
me jiems,x patarkime, parody
kime, kas ir kaip reikia dary
ti. O paskui, jau jie patj^s gra
žiai dirbs. Kitaip, jaunuoliai 
niekad neprasilavins ir nebus 
organizacijų veikėjąis. Supran
tama, jauniems reikia ir spor
to, tam tikro pasimankštini- 
mo, bet vien tik bowlingu tur- 
namentų ir golfų neužtenka. 
Reikia, kad jaunuoliai supras
tų ir susiinteresuotų ir visuo
menės reikalais, kad jie žino
tų, jog daužydami boles ne
pagerins savo gyvenimo. Ka
pitalistai — buržuazija irgi 
organizuoja-bowlingus ir viso
kius sportus ir jie žino, kam 
tas reikalinga. Bet bėda yra 
tame, kad Amerikos jaunuo
menė didžiumoje tuomi tik ir

interesuojasi ir laikraščiuose 
skaito tik “sport page” ir 
ir “funny page.”

Jei drg. Gasiūnas (jis kriti
kavo draugą Boviną) ir tūli 
kiti nori daugiau bowlingu ir 
abelnai tik sporto, tai savo 
vietas tegul užleidžia jaunuo
liams ir tegul jie daužo-spar- 
do boles, o jaunuoliai, atlikę 
organizacinius darbus, galės 
pagelbėti jiems daužyti ar 
spardyti boles. Yra jaunuo
lių net aukštus mokslus pa
baigusių ir jie.įali užimti or
ganizacijose vietas. Yra tokių 
jaunuolių ir Brooklyne. Pakal
binkite juos.

Dar keletas žodžių apie lie
tuvių kalbą ir rašybą, ir jau 
užteks.

Tūli žmonės pradėjo įvesti 
naują rašybą, o pagal rašybą 
reikia ir kalbėti, taip žodžius 
ištarti. Lietuvių rašyboje ir 
kalboje raidės nesimaino. To
dėl ir turime įvairius ženklus 
raidžių atžymėjimui. Taigi, aš 
nemanau mokintis naujosios 
“gramatikos.” Man yra gera 
Damijonaičio gramatika. Tik 
rašykime taip, kaip Damijo
naičio gramatikoje nurodyta, 
tai bus taisykliška rašyba ir 
graži lietuvių kalba. Į ką jau 
panašu, kuomet yra rašoma : 
“ieško,” “pagalba,” “pašalpa,” 
“is” (vietoj jis), “Ieva,” 
“Klubas,” “seniai” (vietoj se
nai), “perėjo” ir t.t. Kas nors 
sugalvojo panaikinti raides 
“j” ir “i,” ir tūli redaktoriai 
tuojau priėmė tą rašybos “pa
taisymą,” gal todėl, kad ta
riant žodį, nereikėtą liežuvio 
paspausti, kad tarmė būtų 
stora, neaptašyta.

Anais metais Angarietis bu
vo sugalvojęs panaikinti ilgą
ją “y.” Tai buvo durnas su
manymas, kaip dabar yra dur
nas bandymas išmesti raidę 
“j.” Kas nors stengiasi “pa
taisyti” lietuvių rašybą taip, 
kad iš rašto niekas nebegalė
tų išmokti lietuvių kalbos. 
Taip, kaip iš anglų rašto ne
galima išsimokinti anglų kal
bos, nes vienaip rašėsi, o ki
taip tariasi,, tos pačios raidės 
visaip mainosi be jokių ženk
lų. Lietuviai turi gerą rašybą 
ir švelnią, gražią kalbą, tad 
nereikia jos darkyti. Jei pri- 
imtumėm tokią rašybą, kaip 
aukščiau sužymėti žodžiai ir 
pradėtumėm taip kalbėti, tai 
lietuvių kalba pasidarytų 
šiurkšti, negraži, netašyta.

“Palihksniuokime” tuos žo
džius ir pasižiūrėkime, kaip 
“graži” pasidaro lietuvių kal
ba. štai: “pagalba geras da
lykas,” “draugas man pagal- 
bajo,” “iŠgalbak mane’,” ir t.t. 
“Pašalpa reikalinga;” “Jonas 
sušalpa brolį;” “sušalpk tuos 
vyrus.” Jei rašoma “pagalba” 
ir “pašalpa,” tai reikia rašyti 
ir “kumala,” “avala,” “kor- 
va,” “marga” (vietoj merga), 
ir t.t. ir’turėsime “gražią” lie
tuvių kalbą. Arba vėl, “Klu
bas!” Kalba apip organizaci
ją, apie kliubą, bet rašo “klu
bas.” Klubas yra kojos tam 
tikras kaulas, o ne organiza
cija! Jei “klubas,” tai prisiei
na rašyti ir ištart “šlubas,” ir 
kai pora apsiveda, tai turėtu
me sakyti: “kunigas jiems da
vė- šlubą.” žinotumėm, kad 
kunigas davė jiems kokį nors 
šlubą (gal be kojos) sutvėri
mą, bet nežinotumėm, kas 
jiems davė šliūbą.

Tūli rašo: “neseniai,” “se
niai,” ir tais žodžiais nori pa
sakyti netolimą arba tolimą 
praeitį; o išeina, kad rašyto
jas kalba apie senius, arba dar 
nepasenusius žmones. Kaip jūs 
suprasite, jei aš parašysiu se
kantį sakinį: “jie jau seniai 
sugrįžo iš 'kariuomenės.” Išei
na taip, kad sugrįžusieji iš 
kariuomenės yra jau pasenę, 
seni žmonės, o aš norėjau pa
sakyti, kad jie sugrįžo iš ka
riuomenės prieš tris ar ketu- 
rius metus, ar t. p. Tai ot, ko- 
d&l nereikia rašyti “neseniai” 
ir “seniai.” Reikia rašyti: ne
senai, senai. Va, trys skirtingi 
žodžiai: seniai, senai, sienai; 
“seniai senai aprinko vietą 
sienai”'ir t.t.

Vietoj “pagalba” ir “pašal

pa,” juk daug- gražiau it švel
niau skamba, jei ištarsime: 
pagelba, pašelpa, pagelbėjo, 
gelbėk, sušelpk, ’šelpia, ir t.t. 
Reikia ištarti minkštai, o ne 
kietai. Nesuprantu, kodėl tūli 
laikraščiai pradėjo taip rašy
ti ? Gal kas paaiškintų prie
žastį?

O kaip reikia suprast šitą 
sakinį: “kažkokia ‘tarptauti
nė brigada’ perėjo sieną iš 
Albanijos ir įsiveržt Graikijos 
teritorijom” Nesvarbu, kokia 
brigada, bet kaip'ji galėjo 
perėt sieną? Atsimenu, kai 
mūsų višta perėjo viščiukus, 
tai ji tupėjo ant kiaušinių. Gi 
brigada negalėjo tupėti ant 
sienos ,ir nebuvo reikalo sie
nos perėt. Čia norėta pasakyti, 
kad brigada ėjo, pervažiavo 
per sieną, o kai parašyta “pe
rėjo”, tai išeina, kad brigada 
tupėjo ant sienos, perėjo, kaip 
višta viščiukus. Taigi, rašant 
tą žodį, nereikia vartot siau
rosios “ė”. Ne “perėjo,” bet 
perėjo.

Galėčiau pažymėt dar daug 
dalykėlių apie lietuvių rašybą 
ir kalbą. Bet šiam sykiui jau 
užteks, nes ir tiek gal Jums 
nepatiks? Tačiau šį rašinį pa
talpinkite Laisvėje, ir jei ma
tote reikalą, pridėkit prierašą 
— pastabas. Aš labai gilinuos 
į lietuvių kalbą ir rašybą. Tad 
geros pastabos bus naudingos 
ir man, ir kitiems.

Mikas Detroitietis.

Waterbury, Conn.

“Crossfire” is Hailed as the Best of 
Recent Hollywood Films

(Continued from Page 3)

Crossfire is not a mystery 
story. The identity of the kill
er is known to the audience 
almost as soon as the crime is 
committed. It is made clear at 
the very beginning that Mont
gomery’s sadistic streak stems 
from his pent-up hatred to
ward all foreigners. To him 
an ex-GI from Tennessee is a 
brainless ‘hillbilly.” The Jews, 
says this disciple of Bilbo and 
Pankin, lived on the fat of the 
land while good men were 
fighting overseas. Samuels, 
who fought at Okinawa ,be
fore being honorably dis
charged for physical reasons’, 
is characterized as a ‘draft
dodger.’ Sam Levene plays the 
part of the murdered Jew 
with dignity and intelligence. 
The hazy, drunken evening of 
the murder is effectively re
created in flashback by direc
tor Edward Dmytryx and his 
screen-writer John Paxton.

Sekmadienį Laisves Piknikas

Kur tik eini, vis girdisi: 
Piknikas, piknikas, piknikas! 
Visi kalba apie LLD ir LDS 
apskričių rengiamą pikniką, 
dienfaščio Laisvės naudai, ne
dėliojo, 3 d. rugpjūčio, Lietu
vių Parke, už Lakewood, Wa
terbury j e.

Taig'i, mieli draugai ir drau
gės, Laisvės skaitytojai, mes 
jus visus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti šioje spaudos iš
kilmėje. Tokis pažmonys 
įvyksta tik vieną kartą į me
tus, kur yra auksinė proga su
sitikti ir pasimatyti su savo se
nais draugais, giminėmis ir pa
žįstamais.

Juk kiekvieną metą mūsų, 
senesnės kartos lietuvių, at
vykusių iš Lietuvos skaičius 
vis mažėja ir mažėja. Retėja 
eilės ir susipratusių lietuvių.

Visi žinome, kokią svarbią 
rolę suvaidina dienraštis Lais
vė, kaip lietuvių auklėjime 
kultūriniai, taip gindamas 
liaudies demokratines teises.

Ką gi duoda klerikalų, so
cialistų ir smetonininkų spau
da savo skaitytojams. Ji pil
na melų, šmeižtų progresyvių 
lietuvių ir Lietuvos antrašu. Ji 
skleidžia kerštą vienų, lietuvių 
prieš kitus.

Todėl, kiekvieno padoraus 
lietuvio, kuris tik myli laisvę, 
savo kalbą, tautą, tai yra pa
reiga atsilankyti į šį pikniką, 
kad ne vien pasimatyti su 
draugais, bet ir paremti dien
raštį Laisvę.

Garsusis lietuvių poetas, Ju- v 
liūs Janonis sakė: “Kritusioms 
draugams nėra geresnio pa
minklo, kaip vykinimas jų ide- 
Alo.” Taigi, remdami demo
kratinę spaudą, mes kartu pa
gerbsime ir tuos draugus ir 
drauges, kuriuos iš mūsų ei
lių jau mirtis yra išrovus.

Teko girdėti, kad tūlos drau- j 
ges ruošia pagražintų nosinių, 
kurios * bus išleistos piknike. 
Veikiausia bus ir kitokių da- . 
lykų publikai ir turintiems lai
mę bus galima įsigyti. Visus 
ir visas prašome atsilankyti šį 
sekmadienį į demokratinės 
spaudos pikniką.

Susnikų Jurgis.

FIVE-MINUTE SPEECH

In the course of exposing 
the real criminal, detective 
Young makes a powerful five- 
minute speech against intol
erance. He points out that race 
hatred can be as deadly as a 
.loaded gun. “If you carry it 
around with you, it can go off 
and kill somebody.”

The detective assails the 
various packages the business 
of hating Jews comes in — 
such as country clubs for Gen
tiles only, no Jewish tenants 
wanted, job discrimination. 
He emphasizes that our fail
ure to fight against these evils 
produces a brutal specimen 
like Montgomery, who, like 
Nazis, began by poking fun 
at all people with a foreign 
accent.

Young goes on to compare 
the anti-Semitism of today 
with the fear and hatred of 
Irish Catholics which at one 
time .in-America had “devel
oped and spread like a ter
rible disease.” He teįls of his 
grandfather who was beaten 
to death with whiskey bottles 
because he was a Catholic. 
They called him a “dirty Irish 
Mick,” a “priest lover,” a 
“spy from Pvome,” a “foreign
er trying to rob men of jobs.”

“Hating is always the same, 
always senseless,” the detect
ive tells the audience. “One 
day it kills Irish Catholics, the 
next day Jews, the next day 
Protestants, the next day 
Quakers. It’s hard to stop. It 
can end by killing men who 
wear striped jackets or people 
from Tennessee.”

UNDER FIKE
ų

This eloquent speech —- the 
finest screen speech since

FORDO DARBININKAI 
RENGIASI STRE4KAN
Detroit. — Fordo auto

mobilių darbininkai, CIO 
uni j is tai, pranešė valdžiai, 
kad jie ruošiasi streikuoti, 
nes Fordas apgaudinėja u- 
niją ir nenori sąžiningai su 
ja tartis. ' *»

New York. — Anglijos 
Šerams smunkant, pasmuko 
žemyn ir Wall. St. serai.

KILLER: Robert Ryan, 
starring with Robert Young 
and Robert Mitchum in 
RKO Radio’s powerful 
“Crossfire,” portrays a vi
cious anti-Semite who kills 
an ex-GI. The picture now 
at the Rivoli Theatre on 
Broadway.

Chaplin’s six-minute appeal 
for a world where human 
rights are superior to property 
rights, is already being at
tacked in newspapers and ma
gazines.

Hedda Hopper, the Holly
wood gossip columnist, 
thought it was irrelevant to 
the film. Life Magazine called 
it a “five-minute sermon” 
which “repeats a message al
ready made clear and talks 
down to the audience in 
phrases so patently grammar- 
schoolish as to be almost in
sulting.”

These attacks constitute an
other form of bigotry which 
deserves to be filmed some 
day.

The truth is that Young’s 
speech is as relevant to Cross
fire as Hamlet’s soliquies to 
Shakespeare’s great play. Far 
from “talking down” to the 
audience, it is one of the few 
times that a Hollywood film 
has had the courage to speak 
up forthrightly on a subject 
of deep concern to all the 
people.

Crossfire — speeches and 
all *— will outlast its puny de
tractors. And although it 
does no more than scratch the 
suface of the real problem' of 
anti-Semitism — its economic 
roots and methods of stamp
ing it out — it “highlights the 
disease within our democracy” 
and that, as one critic has ob
served, is good — very good.

—D. P.

Jeruzale; — Arabų vadai 
gręsia iššaukt savo tautie
čių sukilimą, jeigu Palesti
noj klausimas bus išspręs
tas žydų naudai.

Svarbus Pranešimas
Visiems gerai žinomas fil- 

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

Jis turi filmą, kurią par-' 
vežė Antanas Bimba iš Lie
tuvos, sakosi, kad dar dau< 
gelyje kolonijų nebuvo ro-! 
dyta ir yra svarbu, kad ją; 
matytų.

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

Trečia filmą, tai iš Lietu-; 
vių Meno ir Kultūros Festi-; 
valio, įvykusio Chicagoje, ■ 
pereitą rudenį. ’’ <

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

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

Rašykite į GEO. KLIMAS 
(filmininkas kalbančių fil- 

; mų, gamintojas ir rodyto
jas), 669 — 6th AVENUE, 
BROOKLYN 15, N. Y.

: (176-177)

PARDAVIMAI
Parsiduoda 2-iern šeimynom na

mas po 4 kambarius ir veranda. Yra 
Barnč, kur galima laikyt karves, ar
ba kad norite galite laikyti ir vištL' 
nyčią. Taipgi yra sodelis ir didelis 
daržas, kur galima visko prisodint. 
Yra šeši lotai. 2 lotai ant Harrison 
St. (be stubos), 2 ant Stanton St. 
(su sodu) ir 2 ant Madison Hill Rd., 
(gąlima sėti, ar šienauti). Jeigu pa
geidaujama, galima viską pirkti, na
mą ir rakandus už labai prieinamą 
kainą. Kadangi vyras mirė, tai vie
nai moterei sunku užlaikyti. Reika
las skubus! Tad prašome tuoj kreip
tis pas Mrs. F. Bobul, 191 Harrison 
St., Box 712, R. F. D. 1, Clark 
Township, N. J. (175-177)

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. I 

530 Summer Avenue, 
Newark 4, N. J. 

HUmboldt 2-7964
'-1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

F.W.Shalins
(Shalinskas) -

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN; N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

, visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VROSYTOJAS 
Ant Gero RūMcs Vyrų Koatų 

Nuolatinis Darbas. Gera Alga. 
Kreipkitės ant 9-tų Lubų 

17 EAST I6th ST. 
Algonquin 4-1530.__________  ________ (ift) • wJ

. FOtlMANAS . . - fjt
Patyręs - vg

SASH IR DURŲ DIRBTUVĖJE 
Priimti Pilny Atsakomybę

WEST NEW YORK LUMBER -| 
& SUPPLY CO.

PARK AVE. & 52nd ST., 
WEST NEW YORK, N. J. 

Tel. Union 3-1811

-.................    J

REMINGTON - RAND 
STREIKAS LAIMĖTAS 
Syracuse, N. Y. — 9,500

CIO unijistų laimėjo sep- I
tynių savaičių streiką prieš •
Remington-Rand rašomųjų 
mašinėlių kompaniją Syra? 
cuse, Tonawandoj ir trijuo- 1 
se kituose miestuose. Sam- 1 
dytojai sutiko pakelti al- , 1 
gą 8 centais valandai ir i 
duoti darbiniinkams 6 ap* 
mokamas metines šventes, 
neskaitant sek madienių. 
Streikieriai iš pradžios rei- ■ 
kalavo 15 nuošimčių dau- 
giau algos. Dabar unijos < 
skyriai balsuoja, ar užgįrt 
ar atmest tokią sutartį su / 
kompanija.

PRANEŠIMAI |1

MONTELLO, MASS. A J
Lietuvių Knygyno piknikas įvyks 

rugp. 3 d., 1 vai. dieną. Liet. Taut. g 
Namo Parke, ant Keswick Rd. Reh- ’ 
kimo Komisija kviečia višus daly
vauti. (176-177)

HARTFORD, CONN.
Iš Hartfordo išeis du busai nuo 

155 Hungerford St., 2 vai. dieną I 
Kaina j abi pusi $1.25. Važiuojame 
j Laisvęs pikniką, kuris jvyks rugp. 
3 d., Waterbury* Tad įsigykite bilie
tus iš anksto, nes vėliau negausite 
vietos. Tikietus galima gauti pas W.. 
Brazauską. Tikietus turi visi Lais
vės Choro nariai. Važiuokite visi. —- 
Komisija. (176-177)

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas jvyks 

rugp. 4 d., 7:30 v. v. Liet. Taut. Na
mo kambariuose, prašome visus na
rius dalyvauti. — G. Shimaitis.

(176-177)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks,F-<* 

rugp. 1 d., 7:30 v. v. Kadangi prft- | 
eiti 2 susirinkimai ne visai buvo pa
sekmingi, nes daug reikalų yra užsk I 
likusių, tai j šį susirinkimą malonė
kite būti visi ir laiku, kad galėtume 
visą tai išlyginti. — V. W. Zelin. - ’

(175-176)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks / 

1 d. rugp., 7:30 v. v., 407 Lafayette 
St. Turime daug reikalų aptarti, 
prašau >visų narių dalyvauti. — A. 
Jocis, F. R. (174-176) '/ l

NEW HAVEN, CONN. I

Kurie norite važiuoti į Laisvės g 
pikniką, Waterbury, 3 d. rugp., tai 
užsiregistruotkite pas Komisiją. BU- ’ 
sas išeis nuo kampo Wallace ir 
Humphrey St., 1 vai. dieną. Kuriem
paranku, tai būkite prie Lietuvių , 
salės. $..15 kelionė į abi pusi, $1 as
meniui. — Kom. (175-177)

Matthew A. 
BUYAUSKAS

“Pasakyk, O ką po to pasakei bjaurybei unijai?”

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR 
Newark, N. X 
Tėt MArket 2-5172

VAKACIJOM VIETA
Puiki farma, tinkamai įrengta vakacijoms, 

Catskill kalnuose, arti Kingston, N. Y.

GERAS VALGIS—ARTI MAUDYNĖS
Mokestis $30.00 į Savaitę

--------------------- - 1 —«   1 ■ - ■

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. baily), Ketvirt., Liep. 31, 
t ■ X

Tel. High Falls 3185

Automobiliais privažiuojama Route 9-W iki Kingston, iš Kingston 
keliu 209 iki Stone Ridge, tada keliu 213 iki farmos (apie 4 mailes).

t
By Bus, take Short Line Bus (going to Kingston) at Hotel Dixie 

42nd St. and 8lh Ave., New York City, and get off at Rosendale.

MRS. NELLIE DAUENHAUER 
Box 325, Stone Ridge, N. Y.
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daug rei-

TONY’SFrank Givis

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

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

GYVYBĖS SAUGOTOJŲ 
PLAUKIMO KONTESTAS

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

Taiso Visokius Namų Ra
kandus '- Furniture. Sutai

so Medį ir Permaliavoja.

Coney Island šiemet neturė
siąs MardnGras iškilmių. Prie
žastis : žmonės paskaitą sezo
no užbaigą, nebevažiuoja i 
rezortą po iškilmių.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

i
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

tas, kad didesne 
nuošimčiai — tų 
nuo nelaimių na- 

iš tų 152 buvo jaunesni

Valandos: •j ?
) 1—8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Nepaprastai Žemom Kainom!

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

Taipgi Links ir Pendants

Repairing & Upholstering

Bar Varnishing, Carpenter
Work

Polishing & Finishing

rugpjūčio 22-rą, prie
96th St., Rockaway

Miesto pajūriuose ir prū
duose gyvybės sargai plaukio
tojai turės plaukiojimo kon- 
testą 
Beach
Beach. Jose dalyvaus parink
tieji iš anksčiau pravestų 
kompeticijų atskiruose rezor- 
tuose. Miesto pajūriuose dirba i 
apie 700 gyvybės sarįų.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
.. | BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

NewWto^<^afe^fer2lnloi
Brodski Laidos Liepos Komunistai Išleido Pareiški

mą Del Brodskio Mirties
var-

Išvyko Atostogg Pasidavė Operacijai

231 Bedford Avenue

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
*

■mMi

baigiant Dennis’u. 
gynimą teismuose, 
masinę paramą, 
buvo masių veiki

au k- 
teis-

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

pasi- 
bylą

ketvir- 
Monte-

Liepos 29 d.
General 

2nd Avė. (tarpe 
Sts.) New York 
ir ten bus ope-

galima matyti
7 iki 8 vai. va

jo

pra- 
Ta- 
kad

' East 
Carl, velio- 

ir bcndra- 
darbuose ir

bus 
nuo 
Kambarys 721.

Brodskis buvo komunistas 
garbingai išlaikęs komunis- 
tradicijas, kaip sako Ame-

111 Ainįdie St. Brooklyn, N. Y. Tel. E V. 4-3049

Archer Clothes stato naują 
krautuvę greta senosios, Ja
maikoje. Atrodo, nėra sunku
mų statydintis komercinius pa
status.

• apeigos
Centre d i-

31-mą, Ketvirtadieni, iš 
Manhattan Center

ir 
to 
rikos Komunistų Partijos Na- 
cionalė Taryba savo pareiški
me, paskelbtame angliškame 
darbininkų dienraštyje Daily 
Worker, liepos 30-tą. ' Pareiš
kimas sako :

Didi kovojanti širdis nusto
jo plakusi. Joseph R. Brodsky 
—darbininkų vadas, unijistas, 
kdmunistų partijos narys, kū
rėjas — galingai mylėjo ir 
narsiai kovojo iki paskiausio 
momento savo gyvenimo.

Tai dėl to, kad jis mylėjo 
teisėtumą, lygų teisėtumą — 
visiems, jis įliedavo savo šir- 

1 dies kraują į kiekvieną kovą 
prieš neteisėtumą — kovoje 
prieš Palmerio raidais perse
kiojimus sveturgimių po Pir
mojo Pasaulinio Karo, į Scotts
boro bylą, į legales kovas gin
ti komunistų partijos rinki
mines teises.

Persiėmęs Amerikos geriau
siomis demokratinėmis tradi
cijomis ir pilnas meilės Ame
rikos paprastiesiems žmonėms, 
jis jiems atidavė viską — net 
pačią gyvybę — kovoje pra
šalinti profašistinį Kongreso 

! Ne-amerikinį Komitetą.
Mes, iš nacionalės tarybos,

Joseph Brodsky, darbinin
kų advokatas, komunistų par
tijos narys nuo pat jos įsikū
rimo, bus laidojamas 
tadienį, liepos 31-mą, 
fiore kapinėse.

Pirm išlydėjimo 
įvyks Manhattan i 
džiojoje auditorijoje (apatinė- i 
je), 34th St., netoli 8th Avė., 
New Yorke. Apeigos prasidės 
11-tą ryto. Visus reikalus ve
da didžiosios darbininkų pa
laipinės International Work
ers Order centras, kurio jis! 
buvo vyriausiu patarėju-advo- ' 
katu.

Brodskis buvo gimęs Kije- ' 
ve, 1889 metais. Į Ameriką , 
buvęs atvežtas tėvų esant d vie- ' 
jų metų amžiaus ir užaugęs 
New Yorko varganoje 
Sidėje. Jo brolis' 
nies bendramintis 
darbis idėjose, ' 
kovose, sako:

“Juozas niekad neužmiršo j 
tų savaičių, kuomet jo tėvas j 
Benjamin, marškininės darbi- 
ninkas-siuvėjas, buvo be dar-. 
bo. Nei daug tų dienų, kurio- ! 
mis šeima alko.”

Neigi velionis buvo užmir- ; 
šęs, kaip jo motina naktinėje ! 
siūdama ant kelinių guzikus, . pažinojome Juozą kaipo drau- 
kad jos sūnūs galėtų eiti moks-, kuris parodė aukščiausius 
lą. Kaip ji dirbdavo prie men- Rornunjsto pobūdžius — aukš- 
kos gaso šviesos ir kaip gy /e- j liausią ištikimybę savo šaliai 
no keturiuose šaltuose kamba-i lr jos liaudžiai, pasiaukojusią 
rėliuose su astuoniais vaikais,. tarnybą jų idėjoms, kuklumą

Amerikos liaudies demokrati
nes teises. Muzikantų Lokalas 
802 pažinojo jį kaipo vieną iš 
augintojų jų galingos unijos— 
per 10 metų jų patarėją-advo- 
katą.

Daug narių Nacionalės Ad
vokatų Gildijos pažinojo jį 
kaipo eilinį narį, kuris atne
šė jų organizacijai savąją pa- 
žvalgą į legalę profesiją, kai
po formą tarnybos darbininkų 
klasei ir paprastiems žmo
nėms.

Juozas gerbė savo-teisinin- 
ko profesiją ir visuomet ieško
jo galimybitj panaudoti Ame
rikos teisdąrybės technišku
mus kaipo instrumentą prieš 
priespaudą ir neteisėtumą.

įkvėpti jo mokymo ir gyvo 
pavyzdžio, šimtai jaunų advo
katų atmetė pagundą tapti ge
rai apmokamais korporacijų 
praktikantais. Kaip Juozas, 
jie tapo tikrais liaudies advo
katais, visuomenės interesų gy
nėjais.

Juozas visuomet tikrino, kad 
geras legalis argumentas turi 
būti paremiamas masine veik
la. Amerikos liaudies interesus 
jis laikė aukščiausiu įstatymu 
ir liaudies nuosprendžius 
ščiausiuoju mūsų šalies 
mu.

į tą teismą mes, kurie 
likome, nešime Dennis’o
ir kitas bylas, kurių pergalin
gos užbaigos Juozas nedagy- 
veno. Jo tikėjimas galutinu 
nuosprendžiu, jo tikėjimas 

kuri tą nuosprendį 
šviečia dabar juo 

mes turime ge- skaisčiau mumyse, kurie liū- 
I dime rimstančios jo didžios 

ko-1 kovingos širdies.
kai-' Pareiškimą pasirašo Wil-į 
narįį liam Z. Foster, nacionalis pir- 
dar- mininkas, ir Eugene Dennis,

šu trimis burdingieriais, taipgi kurjs akstindavo jį pasukti as- liaudimi, 
su tėvais. i

; ' Jo tėvas' buvo darbininkas 
kovotojas už unijizmą ir poli- i 
tiniai, tad ir Juozas vos la
kos metų berniukas, jau stoda
vęs ant dėžės gatvėse sakyti 
prakalbas už tuolaikinę so- 
cjalistų partiją, komunistų 
pirmtakūnę. Buvo veiklus par
tijos narys pirm pradėjimo

> praktikuoti advokatūrą 1912 
metais, 22 metų amžiaus. To
kiu likosi ir pasiekęs profesi
jas.

Per visą savo amžių Brods
kis naudojo savo profesiją gy
nimui liaudies ir darbininku 
vadų, prariedant velioniu Ru- 
thenbergu, 
Planavo jų 
mobilizavo

Brodskis
ju. Tik savaitė prieš mirtį, nu
vykęs į Mohegan Colony. N. 
Y., pravedęs rinkliavą, surin
kęs $24,000 į United Jewish

• Appeal. Grįždamas iš tos pat 
kempės savaite vėliau, pirma
dienį, draugams skundęsis 
nuovargiu? Tą patį vakarą, lie
pos 28-tą, sugrįžęs į savo raš
tinę prie darbo, Brodskis mirė.

t ' R-
C o n s t a nee Brandzlowitz, i 

apie 35 metų, užsimušė nukri- i 
tusi ar nušokusi iš savo apart- 
mento 5-me aukšte, 328 W. gaus pobūvio ir gerai užpel- 
•25th St., New Yorke. i nyto pailsio. R.

menišką pagarbą bendrijai j išrašys, 
l smagia fraze, 
! ra tymą.”

Tūkstančiai nesančiųjų 
munistais pažinojo Juozą 
po nenuoalsų ir ištikimą 
to didesniojo tymo, kuris 
buojasi išlaikyti ir praplėsti generalis sekrettorius.

Kazys 'Sungaila išvykų i 
Chicagą apsilankyti pas brolį 
Povilą, kurio jis per daugelį 
metų neturėjo 'progos aplan
kyti. Tai dabar, gavęs dvi sa 
vaites atostogų iš darbo, pasi
matė su broliu. Jo brolis yra 
Vilnies skaitytojas. Jis ir 
br o o klyniečiams Sungailams 
Vilnį užprenumeravo,, nors šio, 
gyvenantieji Laisvės teritorijo
je, yra ilgamečiai Laisvės skai
tytojai.

Kazys 
didžiojo
organizacijose ir pagal 
joms darbuojasi. Jis, 
pat ir jo šeima talkino 
tuvai Pagalbos Teikimo 
tetui, kol tos pagalbos
jo — jisai darbu prie drabu- ' 
žiu sukrovimo, o Sungailienė i 
ir duktė mezginiais.

Linkime d. Sungailai ama

Sungaila priklauso 
New Yorko lietuvių 

išgalę 
o taip 
ir Lie- 
Komi- 
reikė-

Buvusiose Kempėse 
Mokosi Tūkstančiai 
Jauny Žmonių

Namai Pavojingiausia 
Vieta Pasaulyje

New Yorko Saugumo Tary
ba savo raporte už praėjusius, 
1946 metus, paskelbė, kad di
džiajame New Yorke pernai 
dėl įvairių nelaimių mirė 368 

'vaikai iki.
žiaus.

Todd Darbininkai 
Grįžta Į Darbą Pažadė
jus Pakelti Algas

Mikas Riskevičius, brookly- i 
nietis, šiomis dienomis pasida-; 
vė operacijai.
išėjo į Manhattan 
Hospital, 307 
17th ir 18th 
City, N. Y., 
ruotas.

Ligonį 
kasdien, 
karais, 
žmona Marė Riskevičienė, bu
vo užjus į Laisvės raštinę ir 
pranešė šią žinią. Ji prašo jo 
pažįstamus ir draugus aplan
kyti jį. žinote, kuomet ligoni
nėje esi ir aplanko draugai, 
tuomet pagelbsti greičiau pra
leisti laiką. Tad, aplankykite 
Miką Riskevičių.

Karas, jame patirtas 
gas, problemos, pamatytas pa
saulis paakstino daug jauni
mo siektis aukštesnio mokslo. 
Iš kitos pusės, stoka tinkamų 
pastatų ir per mažai statymas 
naujų, nedamokėta mokytojų 
profesija neleidžia mokyklų 
tinklui plisti prilygstamai rei
kalavimams. Tad steigiamos 
laikinos kolegijos buvusiuose 
barakuose.
• New Yorko valstijoje nuo 
praėjusio rudens veikia tokios 
trys kolegijos: Sampson, bu
vusioje to vardo kempėje lai
vynui, netoli Gen,eva; Champ
lain, buvusiuose Plattsburg ba
rakuose; Mohawk, buvusiuose 
Rhodes General Hospital pa
statuose, netoli Utica .

Šiose trijose praėjusią žie
mą mokėsi 6,227 jauni žmo
nės, vasaros sezonu turi apie 
3,000, o žiemą-rudenį turėsią 
vietos 9,400 studentų, su šei
momis ar be šeimų.

Didžiuma studentų yra ve
teranai, taipgi iš šios valstijos, 
bet, kiek išteks vietos, priima 
ir ne veteranus, taip pat ir iš 
kitų valstijų.

. Ne veteranams atsieina apie 
tūkstantis dolerių sezonui už 
mokymą ir pragyvenimą. Ve
teranai su šeima gauna iš val
džios po $90 per mėnesį. Ap- 
rokuojama, kad čia gyvenan
tis veteranas su žmona ir 
dviem kūdikiais turi gauti iš 
kur nors kitur pajamų bent 
kitą tiek arba negalės suvesti 
galo su galu.

Taupiai, planingai šeimai iš 
keturių budžetas suvesta maž 
daug toks: maistas $65 (ma
žiau 50 centų asmeniui per 
dieną — labai ma‘žai), rend a 
už keturių kambarėlių butą 
barakuose $32, drabužiai 827, 
daktaras $20, ap d rauda 810, 
baltiniai ir įvairios siūboje 
reikmenys $20, auto $20, pasi
linksminimui $5. Viskas, kaip 

I matome, labai kukliai. Pavie- 
! niai kambariai gaunami už 
$14 mėnesiui.

Nežiūrint sunkumų, daug 
jaunų žmonių siekiasi mokslo. 
Praėjusį pavasarį Sampson tu
rėjo 240 studentus su čionai 
pat gyvenančiomis šeimomis. 
Tiesa, ne visos varganos, kai 
kurie pasiturinčių tėvų, 
gyvenimas ne problema, 
čiau buvę ir tokių, kurie, 
ir su vargu, nori pasisiekti ži
nojimo.

pusė — 56 
vaiku žuvo * •» 
mie.
5 metų amžiaus, o 55 t
ir 14-kos metų amžiaus.

Kita didelė dalis — 105 — 
tapo gatvėse užmušti automo
bilių. Visi, išskyrus 3, pateko 
po mašinomis bėgiodami gat
vėse. Iš tų trijų vienas pateko 
po auto su dviračiu, o du buvo 
vežami automobiliuose.

Likusieji iš tų 368-nių suti
ko nelaimes ir dėl jų mirtį se
kamai: 7 užmušti traukinių, 
gatvekarių; 1 — lėktuvo, 2 
apdegė; 13 prigėrė; 1 nuo 
sprogimų; 4 nukrito nuo pa

kito r kur;
nelaimiu,

To d d laivastatyklų darbi
ninkai Brooklyne praėjusį pir
madienį tarėsi grįžti į darbą 
firmai pažadėjus pridėti po 
12 centų daugiau mokesties 
per valandą ir panaujinti de
rybas su unija už naują kon
traktą. Taipgi pažadėję kon
traktą galiosiant nuo birželio 
23-čios, kada pasibaigė sena
sis.

Daug kas -naujajame kon
trakte esą nepatenkinamo, bet 
gal būsią priimta ir daug dar 
tikimasi išlyginti tebesitęsian
čiose derybose po sugrįžimo 
darbą.

Piliečiai Ragina Baigti 
Banko Streiką

Grupė žymių piliečių su 
darė į delegaciją vykti pas 
majorą O’Dwyer prašyti, kad 
jis įsikištų, paragintų Brook
lyn Trust Co. tartis su strei
kuojančiais darbininkais. Ta 
pati delegacija lankysis ir 
pas banko prezidentą George 
V. McLaughlin.

Tarpe pasižadėjusių daly
vauti delegacijos advokatai 
Frank Serri, 1. Murray Rogin, 
Lawrence Wiseman; valstijos 
senatoriai Fred G. Moritt ir 
Kenneth Sherbell; seimelio 
narys Joseph M. Soviero; tei
sėjas J. Roland Sala; Browns- 
villės susiedijos tarybos prez. 
Milton Goell; Mrs. Minneola 
Ingersoll L iš Progressive Citi
zens of America Brooklyno 
skyriaus; Fred H. M. Turner 
iš National Association for 
Advancement of Colored Peo
ple Brooklyno skyriaus

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTIST AS

Atnaujino Busmany 
Derybas

statų; 5 nukrito 
23 nuo įvairiausių 
įvykusių ne namie.

Dar daug, labai
kės galvoti, planuoti, šviesti, 
kad mūsų namai būtų sauges
ni vaikams ir visiems. Namai 
yra viena iš pavojingiausių 
vietų pasaulyje ir moterims, 
nors kai kurios tariasi buvimu 
namie, .nepaisymu nieko kito 
pasaulyje išvengsiančios be lų. 
Jeigu tiek būtų rūpinamasi 
apie namų saugumą, kiek rū
pinamasi ir dirbama dėi jų 
madnumo, mažiau būtų nelai
mių.

New Yorko City College sa
vo raporte spėjo, kad maisto 
kainos iki sekamo rudens dar 
daugiau pakils ir kad miestie
čiams prisieis vaduotis labai 
ribota dijeta.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Sveikatos Kultūros Draugijos pus. 
metinis ir labai svarbus susirinki
mas jvyks liepos 31-mą, 7:30 v. vak., 
419 Lorimer St. Bus raportai iš pra
eities, turėsime padaryti tarimus 
žieminio sezono veikimui ir turėsime 
pertvarkyti valdybą. Todėl visi na
riai pribūkite laiku, kad nereikėtų 
viens kito laukti, galėtume laiku 
pradėti ir užbaigti. — S. K. D.

(175-176)

Joseph Carszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

Peter Kapiskas

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienj.

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

TeL SOuth 8-5569

relei 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

de-

KELIONĖ $3.00 Į ABI PUSI

TAXES—Business, Estate and Individual 

For all States & Cities

Also Write Ups of'‘Business Books

Važiuokime j Philadelphijos 
DIDYJĮ LAISVES PIKNIKĄ

Rugpjūčio (August) 31 d., įvyks didysis philadel- 
phiečių piknikas paramai dienraščio Laisvės. Iš 
Brooklyno eis busai į tą didžiąją iškilmę. Kurie 
norėsite važiuoti busais, tuojau užsiregistruokite ' 

' Laisvės raštinėje.

Tasai piknikas įvyks sekmadienį, prieš Labor Day. 
Kaip matote, ant rytojaus po pikniko bus šventė, 
. tai bus laiko atsilsėti, jei ir vėliau grįžtumėte 

iš pikniko.
šis piknikas bus jau paskutinis šį sezoną. Tad pa
sinaudokite puikia proga. Pasimatykite su phila- 

delphiečiais, pasilinksminkite ir paremkite 
savo dienraštį.

Liepos 28-tą panaujinta 
rybos tarp Queens autobusų 
linijų darbininkų unijos ir fir
mų. Jos buvo nutrauktos uni
jai užprotest.avus, kad buvęs 
pirmiau paskirtas arbitrato- 
riumi teisėjas Wasservogel ne
vedąs derybų bešališkai. Da
bar arbitratoriumi paskirtas 
Buvęs aukščiausio teismo tei
sėjas George FrankenthAler.

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VY!NAS
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI 

PUIKIAUSIA LIETUVTV RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
''Tel. EVergreen 4-961.2

STANLEY P. ZUBAWICZ 
(ZUBAVIČIUS) 

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

miestuose. Taipgi užveda bizniams knygas.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir bžiuleriai

Parduodami Labai Nužemintom Kalbom.

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.

ROBERT LIPTON
Jeweler 

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

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily), Ketvirt., Liep. 31, 1947




