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Barbarizmas Gimdo 
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Absurdas.
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Niekas, žinoma, neužgiria 
Palestinos žydų slaptosios or
ganizacijos °Irgun Z va Le
umi” pasielgimų su dviem 
anglais seržantais. Palestinos 
žydai patys tokį teroristinį žy
gį atmetė ir pasmerkė. "

Bet apie tai rašo su tokiu 
vienpusi šku pasipiktinimu 
Naujienų! redaktorius, jog, jei 
nežinotum, tai manytum, kad 
pats Hitleris prisikėlė iš numi- 
rusių ir paleido anti-semitinius 
nuodus iš savo nešvarios bur
nos.

Tai esąs pirmos rūšies bar
barizmas prieš nekaltų nekal
čiausius seržantus. Pakartieji 
žydai gi 
nalistai.

buvę nuteisti krimi- 
(Naujienos, rugp. 1

Formaliai, taip, bet tikrovė
je — ne taip, žydai veda poli- 

’ tinę kovą už tai, į ką jie tiki. 
Priprasta prasme juos vadin
ti kriminalistais negalima. 
Juos nuteisė ir pakorė tie, 
prieš kuriuos jie kovoja.

Visi ginkluoti britai, kurie 
randasi Palestinoje, turi pasi
imti dalį atsakomybės už bri
tų terorą prieš žydus. Negali
ma sakyti, kad nekalti kariai, 
seržantai, kapitonai, genero
lai ir maršalai, kurie sudaro 
ginkluotą okupacijos jėgą, nes 
jie gauna įsakymus iš Londo
no nuo socialisto Attlee.

Hitlerininkai taip bando iš
sisukti nuo atsakomybės, visą 
bėdą sumesdami ant Hitlerio, 
o Hitlerio nebėra. Visi jie da
bar “nekalti.” nes visi jie ėmė 
ir aklai vykdė gyveniman įsa
kymą nuo Hitlerio!

Barbarizmas gimdo barba
rizmą. Barbariškoji britų ko- 
lonijalė politika pagimdė bar
barišką situaciją Palestinoje. 
Pasmerkti tik vieną pusę, tik 
žydus, vienpusiška ir neteisin
ga. Gi Grigaitis nesurado nė 
žodelio prieš britų barbariz- Į 
mą.

O kad britai su savo barba
rizmu daug toliau eina, negu 
“Irgun Zvai Leumi” nariai, tai 
jie puikiai įrodė i___  ...
nais, barbariškais darbais.

Kaip pateisinti j
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Manchester, Anglija. — 
Vickers fabriko 20,000 dar- 

- - bininkų atstovai pasmerkė 
j anglų raiušes prieš žydus.

•j Ui atsišaukė į visus darbi- 
savo krūvi- ninkus, kad nedalyvautų jo- 

■ ■ ■ . ' kiose demonstracijose ar
ginkluotus kituose žygiuose prieš žy- 

britus už nužudymą be jokio dus.
teismo visiškai nekaltų penkių | -------------------
moterų senelių n- vaikų ir už KomiiiiiStai Smerkia Anglu 
sužeidimą dęsetkų kitų. Kaip _ , v ° -
pateisinti'jų ginkluotą užpuo- 1 erODį rlTCS ZydllS 
Įima ant šermenų procesijos, 
kai tos nekaltos penkios aukos 
buvo laidojamos? Kaip patei
sinti pačios Anglijos miestuose 
kruvinus, barbariškus išstoji
mus prieš žydus? Ko kalti An
glijos žydai, kurie atvejų at
vejais pasmerkė Palestinos 
slaptas organizacijas, kuriuos 
britai teroristai terorizuoja?

Naujienų redaktoriaus anti
semitiškoje sieloje neatsirado 
nė vienos ašaros dėl nužudy
tų nekaltų žydų, nė vieno žo
delio prieš tuos britus teroris
tus.

Koks ten Pelėkis fašistinėje 
Cleveland© Dirvoje (rugpj. 1 
d.) grūmoja tiems, kurie rašo 
laiškus Tarybų Lietuvon. Gir
di, blogai bus Lietuvoje gimi
nėms, kurie gaus iš užsienio 
laiškus.

Jis, žinoma, bando apkaltin
ti Lietuvos vyriausybę. Ji per
sekiosianti gavusius 
žmones.

Į panašius fašistų 
mus ir grūmojimus
kreipti dėmesio. Melais ir iš- 
mislais jie stengiasi atskirti 
Amerikoje ir kitose šalyse pa
tekusius 
kimo su 
voje.
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lietuvius nuo susisie- 
savo giminėmis Lietu-

Panaši fašistinė gązdiuimo 
propaganda Lietuvoje vedama 
miškinių banditų. Kunigėliai

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

HOLANDAI PUOLĖ INDONEZUS, LAUŽYDAMI PALIAUBAS■y>
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Kompanijos Pelnai Dvigubai 
Pakilo, o Ji Dar Verkšlena

New York. — Dow Che
mikalų kompanija rapprta- 
vo, jog per paskutinius 12 
mėnesių ji grynai pelnė 
$12,729,991, tai antra tiek 
daugiau, negu per metus 
pirmiau. Tačiaus kompani
ja skundžiasi, kad jos dar
bininkai “negana dirbę ir 
perdaug algos ėmę.”

PREMJERAS ATTLEE 
REIKALAUJA SAU 
KARINES GALIOS

London.—Anglijos prem
jeras Clement Attlee krei
pėsi į seimą, kad panaujin
tų tūlus karinius įstatymus. 
Attlee sakė, jog tų įstaty
mų reikia, kad jo valdžia 
įveiktų krizį ir bankrutą, 
kurie gręsia Anglijai.

Naudodama karinius į- 
statymus, valdžia galėtų, 
girdi, kelti pramonę, žemės 
ūkį ir užsieninę prekybą; 
pailginti darbo laiką; “už- 
šaldvti” darbininkus būti
nuose darbuose, mažinti 
prekių įvežimus iš užsienių 
ir t.t.

Manchester Darbininkai 
Prieš Žydą Puolikus

Boston. — Komunistų 
Partija čia paskleidė 5,000 
lapelių, kuriuose smerkia 
anglų pogromus prieš žy
dus Anglijoj ir jų terorą 
prieš Palestinos žydus. Ko
munistai reikalauja, kad 
Amerikos valdžia pakeltų 
savo balsą ir sudraustų An
glijos valdovus nuo 
brutališkumų prieš 
tautą, i

tokių 
žydų

Pabrangimas
Washington. — Per pas

kutinius 12 mėnesių gyveni
mo reikmenys Amerikoj vi
dutiniai pabrango 18 nuo
šimčių.

laiškus ■■‘A

kur vėl suimtas. ORAS.—Būsią giedra.

gązdini- 
nereikia

pasimokėjote, 
labai gerai. Jei 
kite tuojau.

jiems padeda. Kurie, girdi, 
rašysite laiškus Amerikon ar 
kitur, pakliūsite. į bėdą ■ Bai
liai, aišku, paklauso. .*

Tiktai du mėnesiąi beliko 
iki spalių pradžios. O dar vis 
randasi keletas šimtų Lietuvių 
Literatūros Draugijos narių, 
kurie nepasimokėjo duoklių 
už 1947 metus. O reikia, kad 
visi iki vienam pasimokėtų.

Kurie'skaitysite šią pastabą, 
pagalvokite apie save. Jei jau 

labai' dėkui ir 
ne, pasimokė-

Amerika Turėsianti Duoti 
Vakarų Europai 2 Bilionu, 
Nelaukiant Marshallo Plano
Aukštas Amerikos Valdininkas ir 3 Ambasadoriai Ypač 

Susrūpinę, Kaip Išvilkt Angliją iš Rimto Krizio
Paryžius. — Amerikos 

valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas W i 1 Ii a m L. 
Claytonas tarėsi su trimis 
Jungtinių Valstijų ambasa
doriais, kaip gelbėti vaka
rinę ; Europą nuo pavojingo 
krizio ir sovietizmo. La
biausiai jie buvo susirūpinę 
krinkančiais Anglijos finan
sais . ir šlubuojančia jos 
pramone. Pasitarimuose da
lyvavo Amerikos ambasa
dorius Anglijai L. W. Dou
glas, Franci j ai — Jefferson 
Caffery ir ambasadoriškas 
atstovas Vokietijai R. D. 
Murphy.

Jie atrado, kad vakarinės i nėtų juos už angliškus pini- 
Europos kraštai negalės'gus, svarus sterlingų.

FRANCŪZŲ-TUNISIEČIŲ
KOVOJ UŽMUŠTA 19

Paryžius.— Naujesnėmis 
žiniomis, 19 asmenų-* buvo 
užmušta ir apie 60 sužeis
ta per susikirtimus tarp 
francūzu kariuomenės ir 
Tunisijos streikierių. Tuni
siečiai priešinosi streiklau
žiams francūzams, o fran- 
cūzai šaudė.

Nauja Holandų Ata 
ka Prieš Indonezus

Batavia, Java, rugp. 6. — 
Indonezijos respublikiečiai 
atsakė minosvaidžiais į ar
tilerijos atakas iš holandų 
pusėse Tuomet holandai 
pradėjo naują smarkų karo 
žygį prieš indonezus ties 
vienu miestu.

LĖKTUVO REKORDAS
Washington.— Amerikos 

bombaneš is P a c u s a n 
Dreamboat vienu pradėji
mu, nenusileisdamas, išlak
stė 8,855 mylias. Tai nau
jas pasaulinis ilgojo laksty
mo rekordas.

McRae, Ga. — Baltieji 
parapijonai išmetė kunigą 
J. A. Rabuną už tai, kad jis 
reikalavo negrams lygybės.

H. Hughes Pakartoja Kaltinimus 
Prieš “Tyrinėtojų” Brewsteri

Washington, rugp. 6. —- 
Atskrido lėktuvų, fabrikan
tas H. Hughes liudyti ty
rinėjančiai senato komisi- 

Jisai pakartojo, kad 
pirmininkas, re-

jai 
komisijos 
publikonas senator. Brews
ter andai “bombiškai” iš
prašė iš Hughes dovanai 
duoti jam tris oro keliones, 
vertas $1,400. Hughes taip
gi tvirtino, kad Brewster 
bandė priverst Hughes’o 
lėktuvų liniją susivienyt su 

laukti, iki Marshallo planas 
pradės ten veikti, nes grei
tai reikėsią 2 bilionų dole
rių paskolų į iš Jungtinių 
Valstijų. Suprantama, jog 
tų paskolų dauguma tektų 
Anglijai.

Claytonas su tais amba
sadoriais, sakoma, patar
sią Amerikos valdžiai, kad 
palengvintų ir senosios pa
skolos sąlygas Anglijai;, 
Vienas siūlomas anglam 
palengvinimas yra, kad 
Amerįka jau nereikalautų 
apmokėt doleriais už Ang
lijos perkamus amerikinius 

; produktus ir kad pardavi-

Rumunijos Seimas 
Pašalino Būk Tai 
Valstiečių Atstovus

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunijos seimas 233 bal
sais (vienbalsiai) nutarė 
pašalinti visus 32 vadina
mos “valstiečių” partijos 
atstovus. Savaite pirmiau 
valdžia, pagal seimo nuta
rimą, uždarė tą partiją. 
Nes buvo susekta, kad Ma
niu ir kiti atsakingi jos 
vadai ir veikėjai darė są
mokslus su tūlais fašisti
niai oficieriais ir svetimais 
kraštais. Jie planavo nuver
sti esamąją demokratinę 
valdžią, susidedančią iš vi
sų didžiųjų partijų žmonių.

šimtai Milionierių
Washington. — Jungtin. 

Valstijose dabar yra 200 to
kių turčių, kurie gauna po 
daugiau kaip milioną dole
rių gryno pelno per metus.

MIRĖ NUO MIEGLIGĖS
Philadelphia, Pa. — Mirė 

13 mėnesių mergaitė Lolita 
McCauley, kuri nepabusda- 
ma miegojo. Kvėpavimui 
palaikyti, jinai buvo įdėta į 
prietaisą, vadinamą geleži
niais plaučiais; bet ir tie 
neišgelbėjo. ’ * 

didžiąja trustine Pan-Ame
rican oro linija. Hughes sa
ko, Brewsteris žadėjo nety
rinėti, kaip Hughes gavo 
karinių lėktuvų užsakymus 
iš Roosevelto valdininkų, 
jei Hughes sujungs savo o- 
ro liniją su fan^American. 
Hughes užginčijo pasakas, 
būk prezidento Roosevelto 
sūnus Elliotta$4 buvęs vaišė
mis papirktas į ir paveikęs 
tėvą duot karinius užsaky
mus Hughes’ui.

2 Atomų Bombos Užnuodytų 
Šalį, Sako Profesorius

Chicago. — Prof. R. M. 
Hutchins, Chicagos Univer
siteto prezidentas, tvirtino, 
kad jei dvi naujoviškos ato
minės bombos būtų numes
tos sykiu į šią šalį, tai pa
sidarytų beveik negalima 
gyventi. Nes atomų dulke
lės perdaug viską apnuody
tų. '

ANGLIJA NEKETINA 
PASITRAUKTI 
IŠ EGIPTO

Lake Success, N. Y. — 
Anglijos delegatas Alexan
der Cadogan ragino Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybą at
mesti Egipto reikalavimą, 
kad anglai tuojau ištrauktų 
savo kariuomenę iš Egipto. 
Užsieninis Egipto minis
tras M. Nokrašy nurodė, 
kaip anglų imperializmas 
spaudžia egiptėnus ir grū
moja net taiką suardyti. Jis 
reikalavo tuojau pašalinti 
anglų armiją iš Egipto i r 
Egiptiško Sudano. Cadogan 
atsakė, kad anglai laikysis 
ten pagal senąją sutartį.

Amerikos Socialistai
RemiaMarshallo Planą

Reading, Pa.— Amerikos 
Socialistų Partijos vykdo
masis komitetas parėmė 
Marshallo planą vakarinės 
Europos .ūkiui «■ pramonei 
stiprinti. Socialistų vadai 
kartu pažymėjo, kad jie už
gina ne visą Amerikos po
litiką Europoj.

Plieno Darbininkų Unijos 
Politinis Veikimas

Pittsburgh, Pa. — 300 at
stovų nuo CIO Plieno Dar
bininkų Unijos apskričių 
suvažinės čia rugp. 11 d. ir 
gamins planus politiniam 
veikimui. Pamatinis jų tik
slas yra sumušt rinkimuose 
tuos senatorius ir kongres- 
manus, kurie balsavo už ža
lingąjį unijoms Tafto-Hart- 
ley’o bilių.

Siaučia Mišku Gaisrai
Pasadena, Calif.— Miško 

gaisre šioje apylinkėje su
degė 2 žmonės ir apdegė 14. 
— Idaho, valstijoj miško 
gai-sras, be "kitko, sunaikino 
5 namus ir 300 lėktuvų pa
čioje jų aikštėje.

DAKTARAI APSIRIKO
6 z

St. Louis, Mo.» — Plėši
kas Arthuras Kirkorian, 28 
metų, buvo policijos pašau
tas ir ligoninėn patalpintas 
Clevelande. Gydytojai sakė, 
jeigu jis nemirs,' tai nega
lės net 30 pėdų paeiti. Bet 
plėšikas pabėgo iš ligoni
nės, pasivogė automobilį ir 
atvažiavo 565 mylias į St.- 
Louisą,

Indonezija Šaukiasi Jungt. 
Tautų Komisijos; Atmeta 
Amerikos Tarpininkystę
Bent per 18 Valandų po Pertaikos Paskelbimo, Holandai 

Keliais Frontais Puolė Indonezų Respublikos Jėgas
Malang, Java. — Holan

dų kariuomenė puolė Indo
nezijos respublikiečius šio
je apylinkėj bent per 18 va
landų po to, kai holandai 
paskelbė, kad jie sustabdo 
karinius savo veiksmus vi
dunaktį iš pirmadienio į 
antradienį. Tatai pranešė 
Associated Press, ameriki
nė žinių agentūra.

Batavia, Java. — Indone
zijos Respublikos vyriausy
bė protestavo, kad holandai 
per pustrečios valandos po 
pertaikos paliaubų paskel
bimo atakavo indonezus 
dviejuose frontuose ir, be 
kitko, užėmė Gombong mie-

Anglai Suėmė Dar
60 Palestinos Žydų; 
Žydai Keršija

Jeruzalė, rugp. 6. —Ang
lų policija ir kariuomenė 
suėmė dar 60 Palestinos žy
dų politinių vadų, jų tarpe 
.daugeli tokių, kurie siūly
davo taikytis su Anglija. 
Pogrindiniai žydų kovūnai 
susprogdino valdinį anglų 
rūmą, kur žuvo ir 3 anglų 
policininkai. Tuomi žydai 
keršiję anglams už tai, kad 
anglai kiek pirmiau dina
mitu susprogdino žydų Ir- 
gun Zvai Leumi namą. 
Anglai sakėsi užtikę jame 
kiekius irguniečių ginklų ir 
amunicijos.

PABRANGINA CUKRtJ
Washington. — Cukraus 

administracija leido tičk 
pakelti jo ‘kainą, kad 10 
svarų cukraus maišelis lė- 
šuos vartotojui 2 centais 
brangiau.

Mirė čigonas Evangelistas 
I .

New York. — -Beplauk
damas Amerikon Queen 
Mary laivių mirė garsus 
anglų protestantų evangeli
stas, čigonas Rodney Smi- 
thas, 87 metų amžiaus.

Amerika Pratestavo, kad Vengrai 
Suėmė Jos Pilietį Keikūną

Washington.— Amerikos 
valstybės departmentas aš
triai užprotestavo Vengri
jos valdžiai dėl to, kad ven
gru policija buvo suėmus 
lenką Stepheną T. Thuran- 
szky, turintį Amerikos pi
lietybės popierius. Protes
tas sako, kad vengrų vy
riausybė tuom “neleistinai 
įžeidus” Ameriką, ir reika
lauja tinkamo atsiprašymo.

(Budapest, Vengrija. — 
Didžiojoje Budapešto gat- 

stą su geležinkelio stočia.
Holandų valdininkai kar

toja, kad Jungtinės Tau
tos, girdi, “neturi teisės0 
kištis į jų karą su indone- 
zais. Jie sakėsi priimsiu tik
tai Ameriką kaip tarpinin
ką taikyti indonezams su 
holandais.

Indonezijos p r e mjeras 
Sjarifoeden pranešė, jog 
indonezų seimas būtinai 
reikalaus, kad Jungtinių 
Tautų komisija tarpinin
kautų tarp Indonezijos Res
publikos ir holandų. Indo- 
nezai atmesią Amerikos 
tarpininkystę ir nesitarsią 
su holandais, iki atvyks 
Jungt. Tautų komisija.

■-
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IŠTEISINT! 7 BALTIEJI 
LINČININKAI

Jackson, No. Carolina. 
Baltųjų teismas išteisino 
linčininkus, kurie buvo pa
grobę negrą G. Bushą ir 
tempė jį nužudyti. Negras 
tada ištrūko. Linčininkai į- 
tarė, būk jis taikėsi išža
ginti tūlą baltą moterį.

Fordas Paleido 
51,000 Darbininkų

Detroit. — Už 24 valandų 
po to, kai Fordo automobi
lių kompanija padarė pa
liaubas su CIO unija, For
das paleido iš darbo 51,000 
darbininkų; sako, tai to
dėl, kad negauna auto*, vir
šų iš užstreikuotos Murray 
kompanijos.

PARAGUAY REVOLIU
CIONIERIAI LAIMI

Paraguay, Pietų Ameri
ka. — Sukilėliai artėja prie 
šio krašto sostinės ' Asun
cion. Pranešama, kąd sprun
ka .iš miesto valdininkai 
diktatoriaus - prezidento 
Higinio Morinigo.

Amerikos armija Vokie
tijoj darys plačius manev
rus kitą mėnesi.

vėje policija paprašė Thu- 
ranszky parodyt pasportą. 
Jis atsakė: “Eikite sau 
peklon! Aš esu amerikonas. 
Jūs esate purvini komunis
tai. Jūs ir visa jūsų purvi- > 
na policija esate žydų gau
ja.” Policininkai buvo suė
mę Thuranszky už tokius 
keiksmus. Bet Amerikos 
ambasados valdininkai atė
mė jį iš policijos.)



LAISVE
I.mnJANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc. 
Every day except Sundays and Holidays

Established April 5, 1911
427 LORIMER ST., BROOKLYN 6, NEW YORK 

Tel. STagg 2-3878

President...............„—......._ George Kuraitis
Secretary Treasurer .......  Nick Pakalniškis
Editor ............................................ Roy Mizara

A G! IT A I? A TI? GAIŠTO
....................... ... B w /> B w Fb JI BLZTkkZ/ V-F .......

Tik Du Mėnesiu Pavėluotas
(Laiškas iš Leningrado)

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year .................................. $7,00
United States, six months .......................... $3.75
Brooklyn, N. Y., per year .............................. $8.00
Brooklyn, N. Y., six months .........   $4.00
Canada and Brazil, per year ...................  $8.00
Canada and Brazil, six months  ...............  $4.00
Foreign countries, per year............................ $9.00
Foreign countries, six months ...................... $4.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 
at Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

■■ • " 'i............................................................. ................. ....... —.............................. .........—-------------------------------------------

Nacizmo Nuodai Britų Galvose
Tai, kas dedasi Palestinoje ir Anglijoje, niekuo ne

siskiria nuo nacių siautėjimo hitlerizmo gadynėje. Sun
ku buvo tikėti, kad tiek hitlerizmo nuodų yra prisiveisę 
britų galvose. Beveik kaip beregint visoje Anglijoje pa
kėlė galvą barbariškasis anti-semitizmas. Anglijos mies
tuose žydų įstaigos užpuldinėjamos, nekalti žydų kilmės 
vyrai ir moterys terorizuojami. Preiš žydus tik todėl, 
kad jie žydai! Terorą pradėjo prieš žydus Palestinoje 
ginkluoti ir disciplinuoti britų kariai. Juos dabar pase
ka civiliai anglai Londone, Glasgove ir kitose miestuose.

Argi visi žydai kalti, kad Palestinoje žydų slaptoji 
organizacija atkeršijo pakorimą trijų jos narių? Britai 
pakorė tris žydus, žydai pakorė du kariu. Jie sako, kad 
už kiekvieną pakartą žydą turės atsakyti vienas britas 
savo gyvybe.

Kova yra žiauri ir atkakli. Palinkimas atkeršijimui 
susiorganizavusius žydus vadinti kriminalistais ir tero
ristais neišsprendžia paties Palestinos klausimo.

X

Toji kolonija pribrendus nepriklausomybei. Kol ang
lai ten viešpataus ir nepaleis iš savo nagų, taikos ir ra
mybės tikėtis negalima. \

Streikai ir Taft-Hartley Įstatymas
Organizuoti darbininkai nežada pasiduoti naujajam 

įstatymui be labai rimto pasipriešinimo. Jeigu naujojo 
įstatymo sugalvotojai tikėjosi, kad jie atims darbinin
kams teisę kovoti už geresnę būklę ir darbininkai jų 
klausys, tai jie smarkiai apsiriko. Taft-Hartley įstaty
mas nepajėgs streikus sulaikyti. Nereikia didelio galvo
čiaus, kad atspėti, jog šis įstatymas streikų skaičių turės 
padidinti. ' • P I' -

Štai tiktai vienoje New Yorko valstijoje 613 orga
nizuotų grupių pranešė valdžios darbo santykių tarybai, 
kad jos rengiasi prie streiko. Tokio pranešimo reika
lauja senasis įstatymas. Tai formališkumas, kurio dar
bo unijos nesibijo.

Įdomu ir tas, kad iš to skaičiaus tik viena kita yra 
CIO unija. Beveik visos tos grupės priklauso Amerikos 
Darbo Federacijai. Iš visų 613 grupių, CIO yra tik 46! 
O yra tokių neišmanėlių, kurie tiki fašistinei reakcijo- 
nierių propagandai, kad Amerikoje streikai esąs-komu
nistų padaras. Bet dabar jie turi progą pamatyti, kad 
milžiniška dauguma už streiką pasisakiusių grupių yra 
Federacijos konservatyviškos unijos.

Darbo Unijos Mokosi
Amerikos Darbo Federacijos Californijos organiza

cija padėjo išrinkti rėpublikoną Warren tos valstijos gu
bernatorium. Dabar įvyko Californijos Darbo Federaci
jos konvencija. Kalbėjo tas pats gub. Warren. Sakoma, 
kad labai daug delegatų švilpė ir baubė, kai gubernato
rius gyrė rėpublikonus.

Šis įvykis yra svarbus tuomi, kad jis parodo darbo 
unijų pakrypimą geroj on puspn. Organizuoti darbinin
kai pradeda rimčiau politiniai galvoti. Tai neginčijamas 
faktas, kad republikonai pernai laimėjo daugumą vietų 
Kongrese tiktai pagalba Amerikos Darbo Federacijos 
jinijų. Senatorius įves ir atstovas Hartley nebūtų pate
kę Kongresan, jeigu juos nebūtų rėmę Federacijos uni
jos. Nei Warren, nei Dewey nebūtų gubenatoriais, jeigu 
Californijoje ir New Yorke Federacijos unijos nebūtų 
juos rėmusios.

Pereitoji Kongreso sesija pamokė organizuotus dar
bininkus. Jie pradeda pažinti savo priešus.

Anglijos Darbiečiuose Parsidavėliai 
Kapitalistams

Londono stambioji kapitalistinė spauda visuomet 
pirmiausia sužinodavo ir iškeldavo aikštėn Anglijos Dar
bo Partijos vidines diskusijas ir politinius pląnus. Vadai 
negalėdavo suprasti, kas ir kaip tiems didlapiams išduo
da partijos veiklą pirma, negu pati partija viešai paskel
bia. i

Dabar paaiški, kad net du darbiečiai turėjo slaptą 
sutartį su kapitalistiniais laikraščiais ir už pinigus jiems 
pardavinėdavo informacijas. Darbietis Allighan tarnavo 
didlapiui “The London Evening Standard”, o darbjetis 
Walkden buvo parsidavęs “The Evening News.” Walk- 
den prisipažino, kad jis iš to laikraščio kas savaitė gau
davo apie 20 dolerių už jam suteikiamas informacijas iš 
darbiečių susirinkimų ir diskusijų.

Allighan ir Walkden sakosi nesijaučią nusidėję 
nei partijai, nei dorovei. Jie žinoma, sako tiesą, nes par
sidavėliai nebūtų parsidavėliais, jeigu jie turėtų sąžinę 
ir skaitytųsi su dorove bei žmoniškumu.

LIETUVOS PASUKIMAS 
NAUJUOJU KELIU

Rugpjūčio ’3 dieną suėjo 
septyni metai, kai Lietuva 
tapo oficiališkai priimta į 
Tarybų Sąjungą. Tai buvo 
Lietuvos pasukimas į naują 
kelią ir naują gyvenimą. A- 
pie tą istorinę sukaktį dien
raštis Vilnis rašo:

Trečioji rugpiūčio yra 
svarbiausia istorinė diena 
Lietuvos gyvenime. Lietuvai 
išaušo socialistinės kūrybos 
saulė. Rudųjų barbarų oku
pacija laikinai nutraukė So
cialistinės Santvarkos kūri
mą. Vasarą 1944' metais 
beveik visa Lietuvą buvo ap
valyta nuo rudųjų bestijų. 
Prasidėjo nauja darbymetė 
dar labiau paspartintais tem
pais.-

Liaudies Seimas, kuris pri
ėmė nutarimą dėtis prie Ta
rybų Sąjungos, buvo Liau
dies Seimas tikriausia to žo
džio prasme, štai koks bu
vo jo sąstatas: 21 darbinin
kas, 25 valstiečiai, 27 inteli
gentai, 1 amatininkas, 1 že
mės darbininkas, 3 kariai.

Na, o koks buvo Lietuvos 
“Seimas” smetoninio režimo 
laikais? Į tą klausimą atsa
kė Justas Paleckis, vyrau
jantis asmuo tarybinėj Lietu
voj : “Senajame paskutinia
me Lietuvos seime nebuvo 
nei vieno darbininko, nei vie
no valstiečio atstovo, nei vie
no mękslo ar meno atstovo, 
nei vienos moterų atstovės, 
nei vieno atstovo nuo tauti
nių. mažumų.”

Smetona ir daugelis kitų 
jo režimo šulų dūmė Vokie
tijon. Ten jų laukė Kazi
mieras Škirpa ir kompanija. 
Ten jie tuoj susimetė į bė
glių draugiją, kurią globojo 
hitlerininkai.

Didelė Amerikos lietuvių 
didžiuma prielankiai sutiko 
žiihą apie Tarybų, Lietuvos 
įsteigimą. Chicagoj, Brook- 
lyne ir kitur įvyko daug en
tuziastiškų mitingų. Bet 
Lietuvos priešai irgi nesnau
dė.

Kunigas Balkūnas, kleri
kalų vadas, isteriškai sužvie
gė : “šaukiu jus į revoliuci
ją, į kovą . . . Europoje Hit
leris apsidirbs su Stalinu, o 
Amerikoje su komunistais 
mes turime apsidirbti.” ,

Keleivis turavojo: “Mes 
manome, kad raudonoji ar
mija turės nešdintis iš Pa- 
balčio, kada Hitleris karą 
laimės.”

Naujienos turavojo: “Pri
valome' kelti aikštėn komu- 
nacių agentus, privalome už
čiaupti jiems burnas.” **

Kunigas K. Matulaitis rašė 
Drauge: “Greičiausia, jis 
(Srpetona) bus kur nors Vo
kietijoj, kur su savo ' atsto
vais ir konsulais, ieško kelių 
vaduoti Lietuvą.’ ’

Gi Darbininke pasirodė šis 
atsišaukimas: “Ar nereikė
tų mums kreiptis, tai yra 
mūsų vadams prie vokiečių 
ir prašyti jų užtarimo. ži
nome, kad Hitleris turi ak
mens širdį, bet pas jį tiesos 
daugiau, negu visoj Rusijoj.”

Kaip matote, Tarybų Lie

Iš kairės: Buvęs demokratas senatorius Ahe Murdock iš Utah, ir J. C. Grav, Buf
falo republilconas, tapo pasiirti nariais hjacibnal. Darbo Santykių Tarybos (NLRB), 
o renublikonas Robert N. Denham, buvęs teisme egzaminierius, paskirtas *gen. pa
tarėju. Jie jp ra ves darbininku su samdytojais santykius pagal Taft-Hartley. aktą.
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tuvos priešai orientavosi į 
hitlerinę Vokietiją.

Jų herojaus, • jų Wehr- 
machto nebėra, bet jie dar 
tebetęsia savo prakeiksmus 
ir užkeikimus.

KAS TIE PER VIĘNI 
AMERIK. “PILIEČIAI?”

Kanadiečių Liaudies Bal
sas rašo:

Spaudoj labai dažnai pa
sirodo žinių apie Amerikos, 
Kanados ar Britanijos “pi
liečius,” patekusius į . bėdą 
Sovietų Sąjungoje, Jugosla
vijoje ar kurioje kitoje pa
žangioje šalyje. Pastaruoju 
laiku' spauda didelį triukš
mą sukėlė dėl dviejų Smeto
nos diplomatų šeimynų, ku
rios esančios išdeportuotos į 
Sibirą. Jungtinių Valstijų 
valdžia dedanti pastangas, 
kad išvaduoti jas.

Kas gi tie Amerikos pilie
čiai, dėl kurių jau tiek aša
rų palieta? Už pavyzdį gali 
būti čiarneckienė. Minimo
ji ponia buvo Šulciutė ir gy
veno Worcesteryje. 25 me
tai atgal ji vedė su Smeto
nos plauko diplomatu čiar- 
neckiu. Jie tuojau grįžo Lie
tuvon ir ji nustojo būti ame
rikiete.

Nors jau desėtkai metų, 
kaip ta amerikietė nustojo 
būti amerikiete, tačiau ame
rikiečių propagandistams tas 
nesudaro didelės svarbos. 
Bile ji buvo kada nors ame

^iškaitykite ‘Laisvės’ Nr. 173
Ar visi atsidėję perskai

tėte šių metų pirmadienio, 
liepos 28 d. “Laisvėje” tū
pusį straipsnį apie smegenų 
fiziologiją?

Jei neperskaitėte arba 
tik paviršium akimis perlei- 
dėte, galvon gerai neįsidė- 
ję, tai, brolyčiai, didžiulę pa
darėte klaidu. Pražiūrėjote 
deimantą.

Prieš keletą mėnesių 
“Šviesoje” tilpo panašus 
mokslinis Dr. A. Petrikos 
pagamintas straipsnis — a- 
pie širdies fiziologiją. Pui
kiai išbaigtas ir skoningai 
patiektas rašinys. Jį ir da
bar bet kada susiradę, dar 
ir dar kartą perskaitykite 
ir išmokite pamatinius dės
niu apie tą mūsų vienintelę 
gyvybės varyklį — širdį.

O šiame 173 “Laisvės” nu
meryje daugelis jau rado ir 
daugelis dar privalo rasti 
didžiai vertingą straipsnį 
apie smegenų fiziologiją, a- 
pie žmogaus asmenybę: 
“Kaip veikia įvairios žmo
gaus smegenų dalys?”

Straipsnis paimtas iš a-, 
nos įstabios moksliškai filo
sofiškos knygos: “Gamtos 
Dialektika”, kurią sukūrė 
didis mąstytojas ir moksli
nio socializmo teoretikas, 
Karolio Markso amžininkas 
ir bendradarbis Frederikas 
Engelsas. ,Tame mokslinia
me traktate yra vienas 
skyrius: “Darbo vaidmuo 

rikietė, tai galima ją pada
ryti amerikiete ir panaudoti 
propagandai prieš SSRS.

Visai kitaip būna, kada 
Kanados ar Amerikos diplo
matai apsiveda SSRS. Neku- 
rie anglų ir kanadiečių di
plomatai vedė Sovietų Są
jungoje. Su1 apsivedimu tos 
moterys tapo Kanados ir 
Anglijos pilietėmis. Sako, 
kad. SSRS neturinti teisės už
laikyti tas moteris, nes jos 
jau esančios nebe SSRS pilie
tės. Matote, čia moteris, ap
sivedusi su kitos šalies di
plomatu, nustoja savo šalies 
pilietybės momentaliai. Bet 
kada amerikietė vedėsi su 
kito krašto diplomatai, tai 
paliko pilietė po 25 metų.

Tur būt amerikiečiai pa
skelbs savo piliečiais visus 
tuos, kurie tiktai simpatizuo
ja amerikiečiams ir kovoja 
prieš liaudiškas valdžias.

Kas liečia deportaciją į Si
birą, rodos nėra.' reikalo 
verkti. Tai SSRS ir jos res
publikų dalykas. ' Kanada iš- 
deportavo iš British Colum- 
bijos visus iki viend japonus 
ir SSRS nei žodžio nepasakė 
prieš tai. Jungtinės Vals
tijos karo metu gabeno ja
ponus iš Pacifiko pakraščio, 
bet ar kas kėlė skandalą?. 
Kodėl Lietuvos valdžia nega
li iškelti fašistų, ar Hitlerio 
simpatikų ? Turintiems nors 
kiek savigarbos reiktų nu
stoti kištis į vidujinius kitų 
šalių reikalus, v

beždžionės žmogėjimo pro
cese.” Iš ten ir paimtas ta
sai įstabusis straipsnis apie 
smegenų fiziologiją.

Koks tatai puikus moks
linis referatas! Taip pama- 
tingai, taip nuodugniai ir 
taip tobuliai parašytas, kad 
tik skaityk ir gėrėkis ir 
galvon' dėkis. Tūip, skaity
kite jį atsidėję, studijuoki
te, atsiminkite. Bent kelis 
kartus perskaitykite — ir 
platesnis jums pasidarys 
supratimas apie daugelį 
žmogaus asmenybės daly
kų.

Vien tik skubotai akimis 
permesti, galvon giliai ne- 
suėmus — tai tik laiko eik
vojimas ir neįkainavimas 
mūsų dienraščio “Laisvės” 
redaktorių kruopštumo, jų 
širdingų pastangų susirasti 
bile iš kokių šaltinių ir pa
tiekti skaiytojams pačių 
brandžiųjų žinijos grūdų.

Šitas straipsnis, taipgi 
ir visa knyga yra lietuvių 
kalbon išversta. Ir kaip pui
kiai, .kaip gražiai ir išma
ningai išversta! Daug, 
daug ko galima pasimokyti 
ir praturtinti savo protinį 
bagažą. ,

Taigi būkite geručiai. 
Nedelsdami, susimedžiokite 
tą 173 “Laisvės” numerį ir 
pasilaikyikte, saugiai kur 
pasidėję, vidurinį jos lakš
tą. Skaitykite ir skaitykite 
—nesigailėsite, džiaugsitės.

Dvi niekšės — gyvenimo 
ironija ir gilitnė — nagais 
susikibę petys petin vaikš
tinėjo ir apsilaižydamos ty
čiojosi iš dviejų dukrelių 
ašarų. Viena duktė Rusijoj, 
Leningrade, liejo džiaugsmo 
ašaras, o kita Amerikoj, 
Waterbury, supuolamai, 
kaip sykis tomis pat dieno
mis, irgi liejo ašaras; tik 
ne džiaugsmo, bet širdį 
draskančio gailesčio. Įvyko 
šitaip. Dėlei karo leningra- 
dietė negalėjo susirašinėt 
su giminėmis Amerikoje. 
Praslinkus veik devyniems 
metams, lyg giedri saulelė 
paglostė amerikietę sesutę 
laiškas nuo leningradietės. 
Ji -ir jos šeima gyvi ir svei
ki, po pavietrės,- bado, vai
nos dabar jau atsipeikėja!

Amerikietė greitai rašo 
ir oro paštu pasiunčia 
trumpą laiškutį, kad išski
riant mūs tėvelį, kuris mus 
paliko jau penki metai at
gal, mes esame visi sveiki 
ir gyvi, o ypatingai di
džiuojamės pranešti, kad 
mūsų virš devyniosdešim- 
ties metų motinėlė irgi dar 
gyva ir sveika! Aplaikius ji 
šitokią žinią, pasinėrė bery- 
biam džiaugsme ir gegužės 
11-tą rašė kupiną dukteriš
kos meilės sveikinimą savo 
senai motinėlei, gi motinėlė 
prispausta staigios ligos 
mirė gegužės 15-tą. Sveiki
nimas - laiškas atėjo du 
mėnesiu pavėluotas.

Žemiau telpa svarbesnės 
vietos mano sesutės lenin
gradietės laiško, rašyto 
man birželio 11, 1947 m.

K. Sinkevičiūtė.
(Lietuvaitė)

Mylima-brangi 
mano sesute!

žodžiais negaliu išreikšti 
savo džiaugsmo, kada ga
vau nuo tavęs laišką, šir
dingai tau dėkoju už prane
šimą apie jus Visus ir už 
tavo rūpesti apie mane. Po 
tų visų taip baisių, žmo
gaus protui. nepasiekiamų 
pergvenimų, lengviau ant 
širdies pasiliko, kada jus 
suradau. Su ašaromis aky
se džiaugiuos, kad dar gy- 
va mūsų motinėlė, tu ir visi 
broliai. Tik liūdna, kad tė
velio jau nebėra tarpe gy
vųjų. Tavo laišką, Katriu
te, gavau gegužės 8 d., o 
birželio 8 d. gavau fotogra
fiją tėvelio grabe. Aš per
gyvenau tai, ką jūs pergy
venote keturi metai atgal...

Dabar parašysiu trumpai 
apie save. Leningrado .pa
dėtį laike blokados jūs jau 
girdėjote, tai daug aiškinti 
nebereikia. Ką "įneš pergy
venome, žmogaus liežuvis 
negalioja apsakyti. Rodos, 
jau jokios išeities, jokio iš
sigelbėjimo nebebuvo. 1941 
metų gruodžio mėnesį ir 
1942 metų sausio mėnesį 
miestas buvo apmiręs —ne
buvo nė vandens, nė švie
sos, nė kuro, nė maisto. 
Žmonės krito, kaip musės, 
nuo bado. Aplinkui viskas 
naikinosi, viskas žuvo. *

Mūsų name būvo ligoni
nė. Aš nušisamdžiau mal
kas piauti. Visą sausio mė
nesį dirbau ant kiemo po 
12 valandų prie 35 laipsnių 
šalčio. Ųž tai gaudavau 300 
gramų duonos į dieną. Ed
mundas irgi dirbo, kas pa- 
papuolė. Tadelis jau buvo 
raudonojoje, armijoje, ką 
tik gyvas išėjo. Mudu suti
nome, aš daugiau dirbti ne
begalėjau, naktimis nuo ba
do ir bombardavimo mie
goti negalėjome. Daugiau 
nieko, tik vien mirtis buvo

2 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. 

aplinkui. Bet lovoje mes 
negulėjome, nemanyk, laike 
užpuolimų visi buvome ant 
vietų, gatavi pagelbėti arti
mui • ar numirti. Bet 1942 
metų vasario mėnesį ste
buklais pavyko mudviem su 
Edmundu išsikelti į Tilą 
(Baškiriją, Yfą). Edmundo 
žmonau jau buvo anksčiau 
ten išvežta. Edmundą ten 
pastatė į fabriką dirbti. 
Tai pragyvenome visą karą 
Baškirijoje. Daug vargo ♦ 
pernešėme, ir dabar dar 
nesitiki, kad esame gyvi.

Tadelis fronte buvo tris 
kąrtus sužeistas, bet buvo 
jam lemta gyventi ir išliko 
gyvas. Biskį neprigirdi... 
Jis buvo drąsus ir gavo 
aukštą valstybės dovaną, 
ordeną ir medalius už drą
są ir karžygiškas, pavyz
dingas pareigas. Ant viso 
amžiaus jam duotos tam ti
kros privilegijos. Dykai ga
li važinėti tramvajumi, vie
ną kartą į metus .gali dykai 
geležinkeliu važiuoti per vi- 
są Tarybų Sąjungą, 50 
nuoš. mažiau randos už ‘ 
kambarį ir kąs mėnesis po 
25 rublius pinigais. Jis da
bar dirba fabrike elektro 
mantoriumi. Edmundas dir
ba pedagoginiam institute. 
Pas Edmundą yra sūnus 11 
mėnesių, Valeri, gražus 
berniukas, mano anūkėlis. 
Gyvename penki.

Su kvartieromis Lenin
grade buvo labai sunku. 
Mūsų senąją vietą pavertė 
į ligoninę. Bet Tadeliui da
vė be eilės apgriautą kvar
terą su teise , remontuoti. 
Mes ir sudėjome visas jė
gas atremofitavimui. Nors 
dar daug vargo turime, bet 
esame patenkinti, turim du 
kambariu ir kuknią, visą 
dieną Isfnguose saulė švie
čia, jau įsivedėme ir radiją 
ir geram centre randamie- 
si.

Aš ilgai neparašiau tau 
atsakymo, nes labai sirgau 
malerija. Dar ir dabar te- 
besijaučiu silpnai....

Agutė.

Shenandoah, Pa,
Iš LLD 17 Kp. Susirinkimo 

ir Laisvės Piknikas
Narių atsilankė nedaug, i 

Priežastis bus ta, kad Laisvė
je nepatalpino pranešimo, ku
rį kuopos sekretorius P. Ei
dukevičius buvo pasibntęs. 
Nariai labai nepatenkinti.

Buvo nominacijos LLD 
Centro Komiteto kandidatų 
1948-1949 metų terminui.

Po to buvo aptariama Lais
vės pikniko reikalai, kuris 
įvyks 10 d. rugpjūčio, Brand- 
ville Giraitėje, kuri yra visiem 
gerai žinoma. Piknikas pra
sidės 3 vai. po pietų ir tęsis 
iki vėlumos.

Komisija gerai prie pikniko 
rengiasi. Stasys Kuzmickas 
raportavo, kad turi sumobi
lizavęs 12-ką bartenderių, ku
rie yra gerai patyrę darbe. 
Gaspadinės yra pasirengę pa
valgydinti visus svečius, kurie 
tik atsilankys. Joms vado
vauja Naravienė.

Prie pabaigos buvo St. Kuz- * 
mickas įgaliotas išlyginti vi
sus nesusipratimus su Laisve, 
kada jis nuvyks į Brookly- 
ną.

Kp. Koresp. J. P.
P. S. Visi pranešimai, ku

rie prisiųsti, telpa laikraštyj. 
Peržiūrėję pranešimų rekor- 
dijs, viršminėto pranešimo ne
radome. L .Adm.

Čilė. — Streikuoja Čilės 
prekinių laivų oficieriai,’ 
reikalaudami daugiau aL 
gos. Streikas sulaikė 50 laL j 
"b '
Daily)Ketvirt., Rugp. 7, 1947
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A Letter from Prague, Czechoslovakia

B lieve Me
By FRANK STULGIS

East LDS Golf Tournament 
Plans Are Being Completed

World Youth Festival in Prague 
is Largest Affair of Its Kind; 
For Peace Through Friendship

Note: Once again we relinquish this column to one who has 
some good points to bring up on the current discussion regarding 
a program of activity for the younger people in our progressive 
Lithuanian American movement. Joe has been an active member 
of the LMS for man yyears and his special interest in that or
ganization is dramatics.—F. S.

Is It Really LMS vs. LDS?
By JOE BYRON

Many controversial articles 
have been written in our (the 
Lith-American) press since 
the time when Mr. V. Bovinas, 
with his initial article, touched 
off the cob-webbs of inactivi
ty or semi-activity in our pro
gressive organizations. Mainly 
those articles were written in 
the spirit of “LMS vs. LDS;” 
“Sports vs. Menas;” “Youth 
vs. Grownups.”

Some of those articles, writ
ten either by “youth” or the 
so-called “old foggies” ap
peared to be objective — en
deavoring to j>rove one or 
more points with a certain 
degree of sucess, while other 
articles missed the point or 
were ad h ominėm arguments.

In the articles that are mer
ely missing the point, some
thing is proven but not pre
cisely that which is being ar
gued. One may try to prove 
the utility of sports, and in 
doing so, might assume that 
he had shown the necessity 
for every Lith-American and 
his child to become a bowl
er; others might say that un
less all members of our pro
gressive organizations are bit
ten by a golf bug the organi
zations will go to pot from 
stagnation of inactivity and, 
should anyone disagree with 
that argument, he would be 
taken for an “old foggey.”

On the other side > of the 
fence, some may argue that 
if you ever stain your hands 
with a bowling ball or a golf 
club, you are irretrievably lost 
to the Lith-American pro
gressive movement, etc.

As to the ad hominem 
phase of the arguments, it is 
another form of missing the 
point. These arguments are 
against the opponent instead 
of against his or her reasons. 
To call an opponent a moron 
j»r other choice adjective, or 
even to appeal to emotion or 
prejudice, may be “good” de
bating but is never good reas
oning. Assuming that such ar
guments are trying to bring 
out the truth, they are wont 
to take every advantage, even 
to the
character.
fails to prove 
they assume 
proved. But in reality it is
merely not proved. To argue 
that all those who are trying 
to keep up the Lithuanian 
Language, traditions and cul
ture alive are either ‘‘old fog
gies” or smack of “Bakūžė 
Samanota” is not proving any
thing any more than to argue 
that all those who endeavor 
in sports are “Morons.”

If we mention “Bakūže Sa
manota” objectively, we must 
have more than just the- im
agination or even a clear pic
ture of a hut with a mossy 
roof; 
those 
rents 
born:
Lithuanian 
born there. And those Bards 
with their “Kanklės,” songs, 
and legends kept the Lithuan
ian Language, traditions, art 
and culture alive throughout 
the centuries, regardless of 
suppression and persecution 
by Crusaders or the Czars of

• Russia.
It is 

pose to 
History
count the plight of those born 
in “Bakūže Samanota.” Nei-

conquering 
hardships of 

and 
their 
with 
The

ther is my purpose to describe 
the traditional Lithuanian 
arts, culture or sports. It is 
necessary only to mention at 
this time that our cousins in 
Lithuania, after 
insurmountable
suppression, persecution 
wars are now replacing 
“/Bakūžes Samanotas” 
modern dwelling places,
typical Lithuanian traditions, 
language, arts and culture as 
well as sports go hand in hand 
at present. And they got that 
way not by arguing which is 
more important — sports or 
culture — but all put their 
shoulders to the wheel. All 
work toward the happier and 
free-er life.

We, here in America, some
times hear some Lith-Amer- 
ican people say: ’‘All I’ve 
seen of Lithuanian theatre 
here is amateurish and even 
absurd; therefore it is stupid 
to even talk about the Lith
uanian culture.” True, we can
not fairly say that any qualify 
of Lithuanian culture belongs 
to the LMS groups because it 
is characteristic of a few .in
dividuals in those groups.

The LMS, as a whole, does 
necessarily truly repre- 

Lithuanian 
It is true

extent of opponent’s 
If the opponent 

an argument, 
that it is dis-

we must know that in 
huts not only our pa- 
(some of them) were 
we must know that the 

Bards were also

not this writer’s pur
delve deeper into the 
of Lithuania and re

American 
sponsored

Preparations for the East
ern 'Lithuanian 
Golf’ Tournament 
by the. LDS are going ahead
The committee in charge of 
local arrangements in Bridge
port, Conn., is selecting the 
course and the tourney is 
planned for the middle of 
September with around ten 
foursomes participating, in 
this, the first Lithuanian Am
erican golf tournament to be 
held in the East.

The .Connecticut LDS Acti
vities Council formed last Ap
ril is in charge of the arrange
ments and the National Acti
vities and Youth Committees 
is cooperating in the event.

Committees are working out 
the’details of the tourney and 
it is hoped that some of them 
will be available for announce
ment in the next issue of the

English Section. However, it is 
seen that the tourney will be 
held near Bridgeport, Conn., 
about the middle of next 
month. The Peoria handicap 
system will prevail.

According to this system, 
six holes are chosen after the 
last man has teed off. The 
handicap is figured for all 
players on the same six holes 
based upon the difference bet
ween his 
par. The 
by three 
the gross

There will be, it is expected, 
prizes for the low gross score 
as well as the low score with 
the handicap deducted. All 
those interested in the tourney 
should write immediately to 
the Laisve English Section, 427 
Lorimer Street, Brooklyn, N.

score on them and 
result is multiplied 
and deducted from 
score.

Bridgep’t LDS Drama Group 
To Participate in Festival

not 
sent the typięal 
arts and culture, 
that the Lithuanian drama, as
presented by the amateur 
Lith-American actors is ama
teurish. The distinguishing at
tribute or quality of a term 
should be its difference as 
compared to the Lithuanian 
drama - now flourishing in 
Lithuania or to the American 
drama as drama presented by 
professional actors.

If. we were to define the 
Lithuanian drama as pre
sented in Lithuania by profes
sional actors, we would see 
that the Lithuanian drama is 
very much on the par or some
times even surpassing that of 
America.

A drama critic discussing 
Lithuanian drama might find 
it convenient to mention 
Dauguvietis of Lithuania. But 
in classification of Lith-Amer
ican drama one must look at 
P. Grabauskas, J. Lazauskas, 
J. Jud žentas, who sometimes 
endeavor to share the qualities 
of both thė Lithuanian and 
American actors. To classify 
the drama further, the above 
mentioned pl Ayers could be 
divided into three classes: ex
pert players (actors), med- 
ibcre players and poor play- 
erV We have a right to ex
pect Mr. Dauguvietis of Lith
uania to be expert as that is 
his profession — he makes nis 
living from it. But what about 
the players in the Lith-Amer- 
ican drama? What can we 
expect of them when we know 
that they work at least 8 
hours a day being just plain 
working people at the factory 
or business institution? Most 
time they can devote to thes
pian arts are mostly between 
30 to 20 hours of actual pre
paration /or a three-act play. 
That perhaps would be enough 
for Mk. Dauguvietis but it will 
be short of miracle if in that 
short period of preparation 
some 
could 
class
Even then, if they are good in 
characterization of a certain 
roles, it does not imbue us to 
believe that they are good 
actors.

BRIDGEPORT, Conn.—The 
Bridgeport LDS is planning to 
present the prize-winning play 
of the 1942 National LDS 
Drama 
Fifty, at the 
ian Cultural 
learned here

While the 
the discussion stage, it ap
pears reasonably certain that 
the group of thespians *of the 
Bridgeport LDS are soon to 
be busy rehearsing the play 
for production in New York.

Fifty-Fifty is a one act co
medy based on the differences 
between the immigrant parent 
and the American-born child 
who has. grown up. There are 
plenty of hearty laughs and 
many scenes that will long be 
remembered. Both English and 
Lithuanian are used thru’out 
the play and the result is ter
rific.

The play was written spe
cially for the First National 
LDS Drama Tourney which 
was held in Chicago in 1942 
in conjunction .with the LDS 
Convention there. The author, 
Anne Peters-Petrutis, is a very 
active LDS member, and was 
chairman of the committee in 
charge of the art exhibition 
at the Lithuanian Cultural 
Festival which was held in 
Chicago last year. '

While the Bridgeporters 
presented Fifty-Fifty last year 
in their community where it 
was well received/ they feel 
that this product of an LDS 
member should not be hidden 
from the rest of the country. 
They are going to present it

the 1942 National
Tournament,

Eastern Lithuan-
Festival, it was 
last week.
plans are still in

so other groups which will be 
present from various cities 
will be able to recognize its 
value.

entitled “Kas Mūs 
Pasidarė” has never 

the attention it is 
of since publication.

(By Mail)
PRAGUE. — The greatest 

youth gathering ever held has 
opened in Prague. The deleg
ates are arriving by thous
ands in special trains deco
rated with flags, in airplanes 
and motor vehicles. There will 
be 5,000 delegates every week 
for three weeks, and ten thou
sand for the fourth week. 
(Ovei* 60 countries are repre
sented.) In addition over 30,- 
000 Czech youths from all 
over the country are coming to 
Prague.

Peoples of all races and na
tionalities can be met in the 
streets of Prague today — In
dians, New Zealanders, Chin
ese, Canadians, South Afric
ans, Americans, Russians. 
There is a joint Arab-Jewish 
delegation representing the 
Greek EPON, the youth sec
tion of ELAS. Flags are hung 
from public buildings, dias 
and grand stands are being 
erected for the demonstrations 
and parades. Feverish activity 
is taking place to get the 
schools and colleges ready to 
accomodate the great influx 
of guests.

The relay race, a symbol of 
friendship between the coun
tries, has already started. 
Runners are on their way 
from France, the Balkans and 
Scandinavia converging on 
Prague with messages which 
they are collecting on the 
way. The theme of the Festi
val is the international soli
darity of world youth, ex
pressed through the slogan 
“Through friendship and co
operation, world 
for peace.”

A truly great 
been organized./
started off with a gigantic air 
display featuring trick flying, 
parachute jumping and for
mation tactics, by young Czech 
flyers.1 This will be followed 
by a series of symphony con
certs, film shows, dance con
tests, athletic meetings, foot
ball games, and dozens of 
other activities too numerous 
to list, 
of the 
th ere d 
artists,
teams which are attending the 
festival. There are .choruses 
from Palestine, Yugoslavia, 
Italy, Poland, Rloumania, Bul
garia, Austria, the USSR and 
several other countries.

The youth of Holland are 
sending a complete symphony 
orchestra. The French Sym
phony Association is sending 
a large orchestra with three 
conductors. There is a flute 
orchestra from 
jazz orchestra 
ited States, and 
lian band.

The Russians
some of their best performers 
from the Moscow ballet, in 
addition to leading radio stars 
and concert) performers. Al
together sixteen solo violin
ists, fifteen pianists and sever
al other solo performers, all 
of the highest infernational 
standard, are attenting.

Theatre groups form many 
countries, including France, 
Britain, USA, Denmark, Spain, 
Greece, Italy,' will stage per- 
formanceš ranging from Bern
ard Shaw to Sophocles.

One of the highlights of the 
Festival is the folk dancing 
competition in which over 
foyty countries will compete. 
There will be performances 
by members of the Italian 
opera and ballqt, the Yugo-

slav ballet, and the Paris 
Opera.

Some of Europe’s leading 
sportsmen are attending the 
festival. There will be an in
ternational football competi
tion, and the world’s champ
ion table tennis star, Gizela 
Farkas, will defend his title 
as one of the Festival’s fea
tures. There will be a major 
basketball tournament with 
teams from Poland, Yugosla
via, Palestine, Italy, France, 
the Soviet Union ^nd Bulgaria.

The old Fair building in 
Prague is the site of a great 
exhibition which will include 
a display of the work of the 
World Federation of Demo
cratic Youth, the International 
Union of Students, UNESCO,

the International Womens’ 
Democratic Federation.

A series of conferences will 
deal with the needs of youth, 
and a discussion club will 
function throughout the festi
val. There will be a weekly 
pilgrimage to Lidice. A great 
number, of documentary and 
feature films have been re
ceived from the largest film 
producing countries, and these 
will tye shown in a series of 
film festivals.

Altogether this is the i/iost 
ambitious youth festival that 
has ever been organized, but 
the youth are lucky to be 
holding it in Prague, which is 
gaining a magnificent reputa
tion for hospitality given to 
international gatherings. . , 7

youth builds

program has 
The Festival

Movies

by a good bunch of 
people as well as ad-

play “Kas Mūs Mamei 
is a one act come-

Rehearsing Another Play
While they are planning to 

present Fifty-Fifty for the 
Festival, the Bridgeport LDS 
Thespians are also working 
on another LDS Play — which 
was published by the LDS Na
tional Youth Committee be
fore the war and turned over 
to LMS for distribution.

This play, another one act 
comedy, 
Mamei 
received 
worthy
The Bridgeport LDS group is 
also going to present it this 
coming fall for entertainment 
of the Lithuanians of their 
city and other, cities in Con
necticut.

Jean Rigely is in charge of 
the drama group and is as
sisted 
young 
ults.

The
Pasidarė
dy, needing two men and two 
ladies for the cast. The play 
was published by the LDS 
principally for production by 
the LDS Youth Drama Groups. 
There are explanations of the 
scenes, etc., both in English 
and in the Lithuanian Lang
uages.* A copy can be received 
by writing to the LMS Secret
ary, Mr. L. Jonikas, whose 
address, it has been revealed, 
is (3116 South Halsted Street, 
Chicago, Ill.

Some idea of the scope 
programme can be ga- 
from the numbers of 
performers and sports

of the Lith-Americans 
turn out to be in the 
of mediocre players.

Justice Triumphs Over One 
Beautiful Prisoner in “Ivy”
IVY, a Universal-International film. 

Directed by Sam Wood; based on 
a story by Marie Belloc-Lowndes.

By E. Benson
When Marie Belloc Lowndes 

wrote The Story of Ivy at the 
turn of the century she was 
undobtedly doing her bit to un
cover some of the ''phoniness of 
the middle class morality of 
those times and Ivy, the beauti
ful poisoner, was quite a shock
ing character, 
whole thing is 
lous.

Whether you
self interested in the story of 
a young woman who poisons 
her husband in order to marry 
the rich man on the horizon 
depends pretty much , on how 
much you care about the pe
riod. That Ivy is the guilty one * 1-/* • 1 1 1 i J V 11

In 1947 the 
a little ridicu-

can find your-

sinadage about the wages of 
are death, is equally apparent. 
There are no surprises in Ivy. 
The film moves along with a 
relentless, slow logic to its de- r ’ *nouncement and in the end 
justice triumphs, virtue is its 
own reward and any other ho
mily you can think of.

Joan Fontaine, looking ex
tremely lovely in the dresses of 
the period gives one of the most 
peculiar performances we have 
ever seen. A nervous twitch in 
her eyes is supposed to indicate 
great emotional distress. .We 
think a slight cough would 
have been equally, effective And 
a little less irritating.

Patrie Jtnowles, Herbert Mar
shall, Richard Ney are all vic
tims of the beauteous Ivy and 
Sir Cedric Hardwickę iš the

Who

Palestine, a 
from the Un- 
an all-Austra-

are sending

finds out the truth. Two of our 
favorite actresses,. Una O’Cdn- 
nor and Sara Allgod are in Ivy, 
but alas they are neither beau
tiful nor poisoners so 
parts are small.

their

By MILDRED STENSLER
Familiar to most Lithuan- 

ian-Americans around Great
er New York is( Walter Žukas, 
a quiet, unassuming young 
man. By day, he' goes about 
the business of earning his 
livelihood as display head of 
a large department store, but 
at night he is the dynamic 
director of the Sietyno Chor
us, a leader' of musical acti
vity in the- LMS Third Dis
trict, chairman of the music 
committee for the forthcom
ing Eastern Festival and a 
tireless composer of numer
ous songs. y

Walter’s songs are sung by 
Lithuanian choruses and sing
ers all over the country, ever 
since they began to bo pub
lished by the LMS. But. what 
do we ' know of the young 
man himself, of his qualifi
cations and ambitions? ’

One day, I approached Wal
ter and asked him to tell me 
something of himself. 1 got 
this answer: “There’s nothing 
to tell.” Further questions got 
me nowhere except that he 
was born in Binghamton, N. 
Y., and that he studied piano 
under Francis Frank and that 
he also played the saxophone.

I began to realize what re
porters are up against when 
they have to get an interview 
when finally, Mylda, his wife, 
came to my rescue.

“You won’t get much out 
of him,” she said. “I’ll try to 
help you out.”

Mylda told me that Walter 
had progressed rapidly in his
musical studies and that at' dal. 
the age of 15 he was teaching 
the Binghamton Aušros Chor
us. Outside of his musical ac
tivity, he led a normal boy’s 
life, participating in the us
ual boys’, sports and piling up 
a shelf full of swimming and 
diving trophies, of which he 
is very proud.

At a concert several years 
later he accompanied a guest 
star from New York, česnavi- 
čiute. She praised his work 
and Suggested that he come 
to New York to teach the 
Aido Chorus. After graduat
ing from High School, he 
made for the, big town and 
before long the Lithuanians 
recognized his talents and he 
was teaching not only the 
Aido" Chorus, but the Pater
son, Great Neck, Maspeth, 
and the Newark Choruses.

He married one of his sing
ers and left for Detroit, Mich., 
where he taught' the Aido 
Chorus and several Polish 
Choruses. The depression hit 
Detroit with a bang and Wai-

in the

t

the war, 
as an in- 
Conserva- 
Germany.

ter came back to Elizabeth, 
£L J., where he still resides.

Walter took up another 
profession, store display work, 
but he kept on with his mu
sic, playing the piano at var
ious clubs and composing in 
his spare time.' He is a mem
ber of the Elizabeth LDS 
Lodge as well as other orga
nizations.

Came World War H, and 
before long, Walter found 
himself on the road to Berlin. 
He was a rifleman
330th Regiment of the 83rd 
(Thunderbolt) Division. In 
the midst of combat, 
got an inspiration for a
and wherever his division 
berated a town, Walter always 
found himself a liberated 
piano to go over his song. A 
buddy, Les Wolkmer, added 
the words and by the time 
they reached Dusseldorf. Ger
many, their “Phantom Para
dise” was completed. Walter 
received good notices in the 
GI newspapers and' the song 
was published by the Super
ior Melodies Publishing Com
pany of Chicago.

At the close of 
/Žukas was assigned 
structoi* at the GI 
tory in. Bamberg,
But this came only after a 
long and. honorable fighting 
career where Walter collected 
apother batch of medals, am
ong them, the Bronze Star, 
Combat Infantry Badge, and 
an ETO ribbon 
tie stars, the 
and the Good

with four bat- 
Purple Heart 
Conduct Me-

back to Ne<rWalter came 
Jersey eventually and when 
B. Shellan resigned as teach
er of Sietyno Chorus, Žukas 
was asked to take over. Im
mediately he began to take 
an active part in LMS work 
and at the Chicago Festival, 
he headed a round-table dis
cussion for the artists and 
teachers present.

His song contributions to 
the LMS are many and var
ied. Among them “Kelk Sau
lute iš už Miško,” “Aš Įgau
siu Daug Drąsos,” and “Pra
eitis” for soloists. “Ant Visa
dos,” “Dainelę Pinsiu” and 
“Jaunas Vyras” for two voices, 
while he penned “Tai ne Me
džiai” and “Tyli Dram^” for 
choruses. His latest works 
were three new songs for the 
Aido Chorus operetta “Lietu
vos žiedai.”

The Eastern LMS Festival, 
Nov. 27-31, will find Walter 
Žukas again on the podium 
leading the choruses in mass 
singing.

3 pušį.*—Laisvė (Liberty, Lith. DailyJKetvirt., Rugp. 7,
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AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS
7.10.47— Mažosios Lietuvos Buities Romanas —19—

Rašo Ieva
(Tąsa)

Subėgus žmonėms, ugnis jau buvo per
sinešusi ant skūnės, j kurią tik šiandien 
suvežti pagiedrėję ir perdaug anksti pri
varytieji rugiai — visi! O vėjas, nors ir 
nedidelis, vis dėlto įstengia nešti ugnies 
kamuolius dar toliau. Jis žaidžia ore ug
nim.

Ugnies kamuoliai skraido padangėmis 
ir sproginėdami virsta žarijomis, kurios 
nušviečia visą šalį. Aure iš skūnės su
plasnojo lyg ūgningO’ erelio sparnai — 
liepsnos, nešdamos keletą liepsnojančių 
lentų per orą ...

Ugnies braškėjimas, traškėjimas - ir 
ūžimas užslopina visus kitus garsus. 
Daugiems atvykusiųjų nėra darbo. Visi 
žiūri į gaubųjį vaizdą lyg pritrenkti. Vi
sų veidai, tiesa, nubalę, bet liepsnos pa
raudonina juos.

Po lankūs keletas paršelių bėginėja 
žviegdami. Išvestos iš tvarto karvės ir iš
varytos už vartų vėl grįžta baubdamos, 
vėl nori pulti į ugnį.

— Reikėjo keletą šakių mėšlo išmesti 
iš tvarto, tai jos nebepultų įugnį, — pa
tarė vienas iš

Du arkliai užsispyrė neiti iš tvarto. 
Jau tvartas pilnas dūmų; pro zėdus jau 
veržėsi liepsnos, kai Krizas dar tebesi
vargino su arkliais. Suprato tėvas, kad 
sūnus vargu gyvas beišeis iš ugnies. Bet 
matydamas jo pasiryžimą gelbėti — puo
lė ir patsai į pavojų, juk negalima sū
naus liepsnoms palikti: iš kaži kur su
griebęs senas plėškes, užmetė arkliams 
and nugarų. Ir kada išėjo Šimoniai su 
arkliais į kiemą, sukrito tvartų stogas.

Priėjo ir Šimonių turtams galas, — 
kaži kas pradėjo iš aplinkui stovinčiųjų 
kamantinėti.

—Taigi, taigi, Kupriau, to jis nebus 
tikėjęs! . Į

—Aš jam ne kartą esu sakęs, — kal
bėjo Kuprius toliau: — žmogau, žmogau, 
grįžk tik pagaliau į tikrąjį kelią! O jis 
visada mane nušaipė. Štai dabar jis gavo 
savo algą, vertai užpelnytą.

— Žinoma, kad vertai. Dar visai ne
seniai jis mane nudarkė. Kaip jam sa
kiau prisiversti, jis mane kiaule pavadi
no. Ar tai brolis! — įsikišo Anskis j kal
bą. Rankas į kišenes susikišęs, tingiai jis 
slimpinėjo aplinkui. *

—Na, tu galėtum nors ten gelbėti. 
Juk ir tave paliečia nelaimė!

— Aš gelbėti? Ne mano kiaulės, jie 
mano pupos- Pats įsitrupino, pats tegu 
išsrebia. Mano duonelė gatava, man sta
las dengtas visur, kur aš nueinu.

—Tai nekrikščioniška, — pasakė ka
ži koks žmogus, kurio niekad nepažino.

— Na, jeigu krikščįpnis būtų mano 
brolis, rasi ir gelbėčiau, o kad krikščionis 
jis būtų, nebūtų taip atsitikę ...

—Tur būt, pats ^uždegei? — paklausė 
svetimasis ir, atsakymo nelaukdamas, 

' nuėjo savo keliu. Svetimasis, tur būt, ke
liauninkas, pasiryžęs į tolimą kelionę.

Sudrebėjo Anskis lyg apušės lapas. O 
tada apsižvalgęs, ar kas iš aplinkui sto
vinčių jo nemato, atsitolino. Kaimynai ne 
Jaip labai jau kreipė dėmesį į jį, nes tu
rėjo gana darbo; reikėjo sekti, kas dar to
liau sudegs.

Jiems lyg ir gaila, bet vėl ir malonu 
matyti, kad tas išdidus kaimynas, Šimo
nis, šiandien liks elgeta. Niekada jis 
kaimynų pagalbos neprivalė. Bet dabar 
privalės!

Tik Anskis Šimonis Jokūbui į akis pa
žiūrėti — niekada jau nebegalės!

Simonaityte ■ ■ ■ ...... --..........
ne vieną, ne dvi tris dienas, bet tris sa
vaites.

Kodėl sakoma, kad saulė negailestin
ga, kad saulė baisi? Ar ne jai turime dė
koti už visą gyvybę pasauly? Sakai, jos 
sudegintas derlius, per jos nemalonę din
go sėja! Nesvarbu, jei tavo duona, kurią 
tu šią žiemą valgysi, pelais bus maišyta! 
Nesvarbu, kad ir kiaulinių ropučių men
kai tebus, bet būti bus!

O kai ateis pavasaris, tai saulelė jau 
rūpinsis, kad ‘tavo akys prašvistų, kad 
tavo veidai raudonuotų, kad tavo jėgos 
stiprėtų.

Kodėl apsidengė saulė dabar liūdesio 
šydu? Štai Aukštu juose ji pamatė degė- 

, šių krūvas.
Taip, dailioji Šimonių sodyba — degė

sių krūva. Kur gyvenamoji ir skūnė bu
vo, beveik ir vietos nebepažinsi. Kur 
tvartai buvo, dabar riogso mūrai; iš tų 
•mūrų atkvepia kvapas: daug gyvų daik
tų yra čia sudegę.

Vakar Šimonis turtingas — šiandien

ii mu. 1uiimU

>s nebepultų i ug 
atbėgusiųjų kaimynų.

Baisus sujudimas pagavo žiūrovus, 
kurie nežino, ką daryti, — ir vėl lyg ap
mirę, rankas nuleidę, žiopso.

Didelis patenkinimas pripildė Kup
riaus krūtinę. Mielai jis norėtų pasikal
bėti su vienminčiu, tik Anskio jau nema
tyti-

. Gairus išaušo kitas vasaros rytas. Ne
trukus patekėjo ir saule. Bet, pakilusi 
kiek virš pušyno, staiga krūptelėjo, lyg 
nuraudo. Tada, kiek pasisukusi, apsi
dengė vis juodyn ir juodyn einančiu ^y- 
du.

Gal būt, prisiminė saulei Mato Šimonio 
čia pralietas prakaitas, jo vargai, rūpes
čiai ir džiaugsmas, kai jis pagaliau įlindo 
čia kadai j nuosavą trobelę.

Ir dar tą pačią dieną ėmė lyti. Ir,lijo

Šį rytą ne gaidžio giedojimas prižadi
no Šimonį iš miego, kaip paprastai. O ir 
nereikėjo.

Šimonis sėdi ant tvarto slenksčio. Ša
lia jo Šimonienė, kurios ašaroms galo nė
ra. Sūnus Krizas, atsirėmęs į stovintį 
dar mūrą, žvelgia į tolį. Kalbėti nieko 
nėra. Ir tyli visi.

Bernai ir mergos — visi susirūpinę, 
kaži ką tarp savęs paklėtyje tariasi. Klė
tis liko viena ugnies neliesta.

Visi jie žiūri į šeimininkus. Pagaliau 
kaži ką susitarusi šeimyna lyg nenoro
mis ir nedrąsiai ėmė artintis prie šeimi
ninko.

Jiems atėjus ir sustojus patvarty, pa
kėlė Šimonis akis. Koks jis pasenęs! Tie
sa, juk nebejaunas jis, seniai jau praži
lęs. Bet akys, tos linksmosios, tos giedrio
sios akys, kurios tiek daug žinojo, tiek 
daug pasakė vienu žvilgiu, kur jos din- 
go!

Ir koks jo vėidas raukšlėtas. Ne, tai ne 
Jokūbas Šimonis, bet prisikėlęs iš grabo 
kaži koks senelis, kuriam vėl laikas griū
ti į grabą. Susijaudino mergos ir ėmė 
garsiai verkti.

Ir didysis bernas kramtė šiaudą, nie
kaip negalėdamas pratarti žodžio. O juk 
reikėjo... \

—Šeimininke, — prabilo jis pagaliau, 
bet sakinys nutrūko. Kaži koks kylys 
gerklėje užima žadą. Ne, vyras užaugęs, 
nepradės dabar bliauti lyg mažas vaikas.

— Šeimininke! — pradėjo iš naujo, bet 
sunku kalbėti: — mes žinome . .. mes ... 
nors mes ir daug metų pas tave tarnavo
me ... mes būtume palikę dar ilgiau ... 
bet.... bet mes žinome, kad tu mūsų lai- 

_ kyti nebegali... taigi... mes susitarėme 
eiti kitur darbo ieškoti. Algos... pinigų 
mes iš- tavęs nenorime ... tik ateisime at
siimti savo pašėlę ...

Liūdnai nusišypsojo'Šimonis:
—Vaikai, dėkui už dovaną! Jūs pir

mieji, kurie norite mane bėdoje gelbėti. 
Bet... atsilyginti aš jau nebegalėsiu. 
Jūsų pašėlę ...

Vėl nusišypsojo Šimonis, ir ašaros su
spindėjo akyse.

— Jūsų pašėlę — sugruzdėjusi. Su
gruzdėjo dirvoj, — giliai atsiduso senis 
ir, atsisukęs į didžiąją mergą, paprašė 
jos palikti. Darbų daug, šeimininkė se
na, nuo šito smūgio vsiškai sugnįužusi.

— O jūs eikite! Jeigu dar kada nors 
prasigyvensiu aš ar mano sūnus, — jums 
bus alga atiduota. Dėkui.

Bet didysis bernas paliko dar stovėti. 
Matyti, kad turi kai ką širdyje. Pamojo 

. jis Šimonį į šalį.
— Šeimininke, aš girdėjau žmoųes va

kar kai ką kalbant/ Ar tiesa — nežinau, 
bet norėčiau beveik tikėti. Žmonės kalba,Į 7

kad Anskis, tavo brolis ...
Susvyravo Šimonis, lyg su kūju gavęs, 

bet vėl, greit susigriebęs, tarė:.
— Vaikeli, koks Anskis žmogus, žinau 

aš, žinai ir tu: tinginys, veidmainis. 
Bet. .. Šimonių giminė garbinga iš am
žių. Kad ir išsigema kartais vienas kitas, 
tik jau niekšų piktadarių! iš jos nebūva.

— Bet ir jis pats sakęs, kad;..
—Jei jis ką ir sake, tai tebus buvusi 

tik paprasta jo kalba, — griežtai nutrau
kė berną Šimonis. — Prašau, meldžiama
sis, neskleisk gandų, tylėk, nes tai netie
sa!

(Bus daugiau)

IPlieve Me[
Byron Says That Discussion 
Isn’t Really LMS versus LDS

(Continued from page 3)
So much for the thespis, 

which was chosen from the 
LMS groups as diagnostic or 
distinguishing in characterist
ics which identifies it with 
the LMS groups.

Among distinguishing char
acteristics of the LDS is its 
sports activity. In sports there 
are also players who can be 
classified as experts, mediocre 
or poor players. And here, 
again, we see that the Litlf- 
American players — be it in 
drama or sports — can only 
hope to achieve the mediocre 
class at best. Why, then must 
we have sports or the so- 
called culture imposed upon 
us ?

No» reason whatsoever. We 
can let the cob-webbs of in
activity accumulate in our or
ganizations to the point where 
we will be entangled by them 
and go into sweet slumber, 
forgetting entirely that we 
are progressives and that we 
are Lith-Americans.
• As progressives we are still 
conscious- that we don’t like 
to be living in “Bakūžes Sa-1 
manotas” or iii the Hoover- 
villes, for that matter; as Lith- 
Americans we assume the res
ponsibility of retaining the 
Lith-American characteristics 
in our progressive organiza
tions.

As Lith-American progress
ives we have a purpose to 
ganize other Lith-Americans 
into our organizations, whose 
goal is economic security as 
well as preservation of the 
traditions inherited from our 
parents or forefathers. They 
look upon us with the hope 
that we hold sacred our here
dity and be able and willing 
to maintain the organizations 
left us by them.

Our groups in thė LMS as 
well as in the LDS are striv
ing for that purpose. As hu

mans we are bound to make 
mistakes in choosing the means 
by which to reach our goal— 
some may think that sports is 
the sole means by which to 
arouse masses — others take to 
art and culture. StilL others 
think both are necessary. Af
ter trial and errbr we dis
cover the best means. And 
the merits and demerits of 
each means should be dis
cussed at our meetings and 
the solution arrived at should 
be put into practice immedia
tely.

The LMS and LDS should 
never be versus one Another, 
but should work together and, 
if there is ever discovered that 
the certain activity does not 
seem to serve the purpose of 
organizing, we should try to 
discover what is wrong and, 
in co-operative spirit, remedy 
it. '

By individual or group pre
judices we may come to care
less conclusions, may make 
mistakes of serious conse
quences that may impair the 
p r o g r e s sive Lith-American 
movement.'' Collective discus
sions of our problems, co-oper
ative spirit, and team-work of 
all our progressive organiza
tions should be of constant 
importance to all of us .

Let the boys who bear 
swastika of hatred and preju
dice in their hearts — the 
ones whom we commonly call 
fascists — sow dissention 
among themselves; let them 
preach and practice hatred 
and drown themselves in that 
sea of hatred. . .

As progressives, we would 
do well to adopt as our slogan 
the phrase uttered by William 
Blake,-who once said: “Great 
things are done when men 
and mountains meet; this is 
not done by jostling in the 
street.”

SHENANDOAH, PA.
- -----------« ;---

Visos kietosios anglies srities lietuviai 
yra kviečiami į

LAISVĖS PIKNIKĄ
Kurį rengia

Į Shenandoah Lietuvių Organizacijos

Sekmadienį, Rugpjūčio-August 10 d.
j Brandonville Giraitėje
I Kviečiame iš visos apylinkes miestų ir miestelių lie- 
| tuvius dalyvauti šiame piknike, čia pasimatysite 
Į su savo draugais ir paremsite dienraštį Laisvę.
L--------------------------------• »

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

OREGON CITY IR
Liepos 6 d. buvo surengtas 

spaudos paramai piknikas. 
Ji rengė Lietuvių Literatūros 
Draugijos 1 kuopa, kurią su
daro šių miestų lietuviai. Pik
nikas buvo pasekmingas, 
daug dalyvavo svečių iš kitur, 
daugiausiai buvo iš Kaliforni
jos, kaip tai: M. O. Pūkiai, 
Berpotienė, Mrs. Bront, šei- 
nauskai, Petruliai, Sutkai, 
Mrs. Warner ir B. Dansot.

Iš Washington© valstijos 
dalyvavo M. Grybas, Kava
liauskienė, A. Stelma, J. E. 
Jodišiai ir A. Garner. Iš Chi- 
cagos dalyvavo T. Matukas. 
Malonu buvo susitikti ne vien 
su vietos lietuviais, bet ir su 
svečiais iš kitų valstijų.

Piknikas davė gražaus pel
no, kuris buvo sekamai pada
lintas : Amerikos Raudona
jam Kryžiui — $15; dienraš
čiams Laisvei ir Vilniai1 po 
$83. Tai, kaip iš nedidelės 
lietuvių kolonijos, tai graži 
parama. Reiškia, mes priside
dame prie palaikymo demo
kratinės spaudos, kuri gina 
darbo žmonių reikalus, kuri 
skleidžia apšvietą. Visi su
prantame, kokią svarbią rolę 
vaidina dienraščiai Laisve ir 
Vilnis lietuvių gyvenime.

Tenka pažymėti, kad 
draugai kaimynai kalifornie- 
čiai paaukavo gražių dalykų 
išleidimui dovanomis . šiame 
piknike, kas žymiai padidino 
pelną. Draugė Sutkienė pa
aukavo x gražiaš moteriškas 
šukas, jos pačios padarytas. 
B. Dansot paaukavo gražų 
užvalkalą ant paduškos ir 
Mrs. Warner gražų paduškai- 
tei užvalkalą. Išleidžiant do
vanomis už • šiuos daiktus su
kelta $17.50. Reiškiame di
delį ačių dd. kaliforniečiams.

Kas tik atsilankė į šį pik
niką, .tai visi' dalyvavo pare-, 
mimė dienraščių Laisvės ir 
Vilnies. Piknikas įvyko dd. 
F. V. Ulskių ūkyje. Ačiū

PORTLAND, ORE.
jiems.

Tariame širdingai ačiū vi
siems'' .darbininkams, kurie 
dirbo piknike, kaip tai: T. 
Bruch, A. Dudonis,' L. Jezels- 
kienė, S. Stupurienė,' F. V. 
Ulskiai, S. O. Umbrosai, J. 
Karbanski, A. Rimkūs ir A. 
Murphy. Ačiū muzikantams 
—J. Urbonui, J. Sheren ir O. 
Tonning, kurie be užmokes
čio linksmino publiką. Ačiū 
visiems, kurie tik vienaip ar 
kitaip prisidėjo prie pasek- 
mingumo šio pikniko, taipgi 
svečiams atvykusioms iš kitų 
valstijų. Ačiū visiems atsi
lankiusiems į šį pikniką.

Žemaitukas.

Worcester, Mass.
\LLD 11 kp. pereitame susi

rinkime S. Janulis įrašė savo 
dukterį E. Janulytę. Tai da
bar visa Janulių, šeima — abu 
tėvai, sūnus ir duktė — pri
klauso prie šios garbingos 
Draugijos. . Labai mažai yra 
tokių šeimų lietuvių išeivijoj, 
kad visi būtų apšvietos drau
gijos nariais.
' Čia tenka draugiškai pa
sveikinti draugus Janulius už 
jų taip gilų įsitikinimą ap- j- 
švietos skleidime! k ,!

J.. Jaškevičius raportavo iš 
Laisvės pikniko. Maynarde, 
sakė visi gerai dirbo. Pelno 
raporto neturėjo, nes dar at
skaita nebuvo padaryta.

J. Skliutas sakė pardavęs 
už $129.06 įžangos tikietukų 
už Worcesterio koloniją. Kas 
jam padėjo tame darbe, jis 
pats gal praneš.

Taipgi, buvo nominacijų 
balsavimai į LLD Centro 
valdybą 1948 metams.

Dabar visi draugai nepa
mirškite ateiti į LLD . 11 kuo
pos, susirinkimą, kuris įvyks 
rugpjūčio 10 d., 10:30 ryte, 
čia girdėsime naujų raportų.

J. M. L.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. VAKARIENE 85c
Iš 5-ių patrovų * Iš 7-ių patrovų

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

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parč. 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

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

' būsite patenkinti.

1113 ML Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

SKELBKITES "LAISVĖJE" »*'
4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. DaiIy)Ketvirt., Rugp. 7, 1947.
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CHICAGOS ŽINIOS

MALE and FEMALE

(185)Detroito Žinios
(183)

uze

(181)

(188)

PRANEŠIMAIir materialiai

Pittsburgho žinios
MALL

VAKACIJOM VIETA
Puiki fariiia, tinkamai įrengta vakacijomsTel. ST. 2-8842

Amerik. komercinė spau
da daro didelę žinią iš to, 
kad Japonijos karaliukas 
atsilankė į beisbolo lošimą 
ir nusileido į angliakasyklą.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

žemiau paduodame surašą, kur jau yra ruošiami 
piknikai naudai dienraščio Laisvės. Jei kur kitur 
yra ruošiama ir žemiau dar nėra pažymėta, tai pra
šoma grot pranešti, o mes pažymėsime. ..

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Gera 
iš Muse 
jai bus

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)Ketvirt., Rugp. 7, 1947.

sake, kad kaip tik dalykus 
sutvarkys Brooklyne, tai tuo- 
jaus vėl grįš į Kaliforniją.

Svetys pagyrė Los Angeles 
veikėjus, ypač menininkus.

HELP WANTED 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Tai iš Lietuvos gy- 
muzikale komedi-

visas 
daly-

Tais metais jis 
Kaminkrė- 

Pastarai- 
j u dėjimeO far- 

pat už'-

OPERATORES 
DIRBTI PRIE

SINGER SEWING MAŠINŲ 
NUOLATINIS DARBAS 

EASTERN BAG CO.
129 WEST 20TH ST. (3-čios lubos) 

. N. Y. C.

dalyviu
3 neuž-

pikniko
Vilny j
žinių Detroito
tikrai reikėtų

Vilnietis.

Tai bus visos kietosios ang
lies srities piknikas. Tame pik
nike turėtų dalyvauti wilkes- 
barriečiai ir scrantoniečiai. Iš 
visos apylinkės mainieriai pri
valo rūpintis, kad piknikas ge
rai pavyktų, kad gražiai parem
ti savo dienraštį.

Kur tik buvo rengiami pik
nikai paramai dienraščio Lais
vės visur pavyko. Nėra priežas
ties, kodėl shenandoriečių pik
nikas negalėtų būti pilnai sėk
mingu. Jis gali būt sėkmingu, 
tačiau tas priklauso nuo pačių

/ MONTELLO, MASS.
Metinį, pikniką rengia LDS 1 Aps

kritis, rugpjūčio 10 d. Liet. Taut. 
Parke. Bus graži programa, dainuos 
Norwood Vyrų Choras ir Montello 
Liuosybės Choras. Kalbės LDS, Cen
tro sekretorius Jonas Siurba. Kvie
čiame visus vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. — Kom. (182-183)

Matthew A. 
BUYAUSKAS

Mirė Jurgis Žukas; 68 mė 
tų amžiaus

ku sirginėjo. Iš Lietuvos pa
ėjo iš Kauno apygardos, Vė
sintų parapijos. Iš amato 
Lietuvoje buvo kurpius. Pa
laidotas su bažnytinėmis ap
eigomis Šv. Kazimiero kapinė-

didžiumoj pikniko 
sudarė progesyviai 
Jie ehtuziastiškai

VISOKIOS ŽINIOS
Liepos 27 d. atsibuvo pik

nikas Serbų Darže. Bengė 
LLD 87 kp. ir Moterų Progr. 
Kliubas. žmonių dalyvavo 
apie du šimtai. Skaniai valgė, 
gėrė ir linksminosi prie ge
ros muzikos.

Buvo išleista tryš dovanos: 
$25, $15 ir $10. Pirmą do
vaną laimėjo Pranas Imbro- 
sa iŠ Me Kees Rocks; antrą— 
kitatautis, trečią—Jonas Ser- 
pionkis.

Piknikas davė pelno, kurį 
pusiau padalinus rengėjai ga
vo po $41. Tai bus iš ko pa
remti gerus darbus.

Piknikui pakenkė lietus, 
nes apie 4 vai. po pietų smar
kiai lijo, kas daugelį sulai
kė nuo atsilankymo. Tarybi- 
ninkai tiksliai kenkdami1 tą 
pat dieną rengė savo pikni
ką, bet lietus visiems lygiai 
pakenkė.

Jonas Valentis Lankėsi 
“Vilifies” Leidykloje

Buvo užėjęs į Vilnies lei
dyklą malonus svečias Jonas 
Valentis. Jis yra gabus me
nininkas ir pažangiai nusitei
kęs asmuo.

Jonas Valentis grįžta iš Los 
Angeles, Cal., į Brooklyn, N. 
Y. Jonas sakė, kad su juo 
kartu vyksta ir jo motinėlė, 
bet ji žada pasisvečiuoti Chi- 
cagoje apie porą savaičių, o 
Jonas grįš į Brooklyną, Jis

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway

RANKINES
GUZIKINIŲ SKYLIŲ SIUVĖJOS 

koatų.

ALGA

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

Shenandoah Apylinkė-Rugp.-Aug. 10
BUS BRANDONVILLE GIRAITĖJE - ~ 
Rengia vietos lietuvių organizacijos

REIKALINGI
Patyrę rankovių ir kalnicrių siuvėjai, kraštų 
siuvėjai, operatoriai prie moteriškų džiaketų. 

Nuolatinis darbas. Labai gera alga.
SELBERT CLOTHES, INC. 

19 Hope Street, 
Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKOJIMA1
Pajieškau savo pusbrolio Stasio 

Klimanskio, kilusio iš Pusylų kai
mo, šakėnų valsčiaus, Šiaulių Aps
krities.

Taipgi puseserės Kazlauskaitės iš 
Vazalų kaimo, Šiaulių apskr., šakė
nų valsč. Atsiliepkite į šį antrašą: 
Rafael Klimanskis, Constitution 137, 
D-5, Avellaneda, Buenos Aires, 
Argentina. k (181-183)

veikėja Savukaitienė 
išėjo į ligoninę, kur 
padaryta operacija. 

Pasidavė į Presbytariau ligo
ninę, Pittsburghe. Linkime 
greitai pasveikti.

REGISTRUOTOS SLAUGES 
ABELNAS DARBAS—8 VALANDŲ DIENA 

GYVENTI ČIA PAT 
REGULIARIAI ŠIFTAI

Apmokamos Vakacijos, Pašalpa .Ligoj ir Lt. 
Kreipkitės j Supt, of Hospitals 

DU BOIS HOSPITAL
MAPLE AVE., DU BOIS, PA.

(182)

filmą, tai iš Lietu 
ir Kultūros Festi 

įvykusio Chicagoje

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D. Į 
080 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

WIIIIIIIIIIIIHI^^

Chicagoje Išdirbs
Naujus Automobilius

Aukštai išgarsintas naujas 
automobilius “Tucker 48 au
tomobile” bus dirbamas Chi
cagoje, buvusiame Dodge — 
Chicago dirbtuvėje, South‘Ci
cero Avė.

REIKALAUJA $10,000 UŽ 
IŠMETIMĄ IŠ BUTO

JMichael Thorpe buvo iš
mestas iš buto, 817 Lili avė., 
vasario mėnesy. Thorpe ir 
Jengel namų, pardavėjai pa
traukė į teismą M. Thorpe ir 
reikalavo, kad jis apleistų b^- 
tą, nes tas namas esąs par
duotas ir nauji jo savininkai 
turinti pereiti gyventi. OPA 
davė teisę Thorpe ir Jenge.l 
išmesti M. Thorpe sw» šeima. 
' Bet dabar Thorpe patyrė, 
kąd jokie nauji savininkai 
nepersikėlė gyventi į tiį butą. 
Tad už melagingą jo išme
timą iš buto Thorpe reikalau
ja $10,000 iš. Thorpe ir

Mainierių Piknikas Paramai 
Dienraščio Laisves

Vladas Sadauskas/LDS 160 
kuopos narys, grįžo iš Pietų 
Amerikos—Brazilijos, kur jis 
aplankė savo du brolius. Pa
keliu.]'e buvo sustojęs Miami 
mieste, Floridoje, pas drau
gus Sliekus. Kelione gerai 
pavyko. D. P. Lekavičius.

Jacquard 
Staklių Taisytojai 

Turi būti pilnai patyrę prie 
4x4 C. & K. Staklių 

Nuolatinis darbas. Gera alga. 
Pasikeičiamais šiitais.

KREIPKITĖS

HAFNER 
ASSOCIATES 
19-19 24th AVĖ. 
Long Island City 

Ravenswood 8-7500
(18Š)

Philadelphia—Rugpjūčio (Aug.) 31 
CRESCENT PICNIC GROUNDS' 

56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N. J. 
Tai bus prieš Labor Day šventę.

plačiai disku- 
Nutarta atsi- 

kaip sėkmin
giau būtų galima išvystyti tas 
veikimas. Suorganizuotas ant 
vietos komitetas, į kurį iš
rinkta: A. Mikeska — pirmi
ninku, A. Serbių — raštinin
ku; kiti komiteto nariai: Na- 
čiajienė, W.a1ys, L. P. Lekavi
čius. Nutarta susižinoti su 
kitomis lietuvių kolonijomis 
ir vėliau, šaukti platesnis su
sirinkimas.

mainierių. Jei bus rūpinamasi 
kiekvienoje kolonijoje susior
ganizuoti ir atvykti į- pikniką, 
tai suvažiuos gražūs skaičius 
žmonių.

Piknikas bus aprūpintas gera 
muzika, skaniais užkandžiais ir 
visokiais gėrimais. Tai bus 
vieta susivažiuoti ir pasimaty
ti visiems seniems pažįsta
miems. Nepatingėkite, organi- 
zuokitės ir vykite į pikniką šį 
sekmadienį, Aug. 10-tą, Bran
don ville giraitėje.

’ P. Buknys.

Svečiuojasi Brooklynietis 
K. B. Kriaučiūnas

Vilnies įstaigon buvb 
jęs brooklynietįs Kazys B. 
Kriaučiūnas. Chicago.] jis tu
ri nemažai savo draugų.

Kazys B. Kriaučiūnas nuo 
1918 metų dalyvauja meniš
kam sąjudyj 
vaidino operetėj ‘ 
tis ir Malūninkas.” 
siais metais meno 
nedaug dalyvauja.

Unijos Sutinka
Darbo unijų atstovai atlai

kė bendrą susirinkimą Com
munity Fund vajaus reikale. 
Po ilgų diskusijų CIO, AFL 
ir RB unijų atstovai visi su
tiko kreiptis Į darbininkus, 
kad jie paskirtų 6 vai. už
darbį C. F. •

Community Fund vajus su
kėlimui $7,700,000 prasidės 
spalio 13 dieną.

Numatoma Chicagoje, kad 
tą reikalą parems 1,200,000 
dirbtuvių darbininkų ir 40,- 
000 biznio įstaigų darbininkų.

Patyrusios prie overkoatų ir top 
Darbas nuo Kavalkų 

NUOLATINIS DARBAS. GERA
N. MERCURO & CO.

221 BERGEN ST, NEWARK, 
MARKET 3-1702

IŠTISĄ SAVAITĘ 
. (185)

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

Jis turi filmą, kurią par
vežė Antanas Bimba iš Lie
tuvos, 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 
venimo,

KIEK VERTAS ŽMO
GAUS KŪNAS

Evanston, Ill. — Medžia
gas, iš kurių susidaro žrho- 
gaus kūnas, būtų buvę gali
ma pirm karo pirkti už 08 
centus, o dabar jos lėšuotų 
$31, kaip a p s k a i čiavo 
Northwestern Universiteto 
profesorius.

Liepos 20 d. įvyko posėdis 
LLD ir LDS apskričių k6mite- 
tų ir kolonijų veikėjų. Buvo 
tariamasi, kaip sėkmingiau 
pravesti gyveniman Lietuvių 
Trečiojo Demokratinio Suva
žiavimo nutarimai. Iš New 

‘Kensington dalyvavo du drau
gai, trys iš Ambridge, keli iš 
Washington© ir Wilmer d ingo. 
Su Pittsburgho dalyviąis susi
darė apie 30 veikėjų.

Posėdį atidarė LDS apskri
čio pirmininkas Albertas Mi- 
kėska paaiškindamas, kad yra 
reikalas įsteigti lietuvių bal
suotojų kliubas. Kalbėta, kad 
reikia kovoti1 prieš Tafto- 
Hartley įstatymą, kad reikia 
rengtis prie ateinančių prezi
dentinių ir kitų valdininkų 
balsavimų.

Dalyviai gan 
savo klausimus, 
klausti centro,

Stone Avė. 
Broadway Line

JONAS STOKEŠ 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

Tėvas Nušovė Dukterį
Mrs. Elizabeth Grady iš 

Harvey vežė tėvus į jų namus, 
Brookfield, Mo. Jos ‘ tėvas 
James Stuffelbean, 82 metų, 
su savim vežėsi $500. Ir kaip 
ten jam pasirodė, kad plėši
kai veržiasi į jo kamaraitę 
traukinyje.

Senis pasigriebė revolverį 
ir paleido šūvį, kuris pataikė 
į jo dukterį. Elizabeth tuo- 
jaus mirė.

Tėvas sūko, jis jokiu būdu 
negali tsuprasti, kaip jam tas 
viskas pasirodė. Rep.

Trečia 
vių Meno 
valio 
pereitą rudenį. į

Yra prašoma, kad kurio-; 
se kolonijose jau buvo ro-; 
dyta filmos iŠ Lietuvos ir i 
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 kuri 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
ing, gamintojas ir rodyto- 

6th AVENUE,

> MOTERYS
ATRINKIMUI NAUJŲ VILNONIŲ 

ATKARPŲ. PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
GERA ALGA

4-11 B0ERUM ST., BROOKLYN.
_____  ______ (182)

Smitrevičienė, negalėjo atvyk
ti piknikam Ji dabar gyvena 
toliau nuo Detroito, farm oje. 
Todėl ir Vilniai jai bus sun
kiau darbuotis, bet ji darbuo
sis.

Daugelis pasigenda P. Kra- 
kaičio. Jis nesveikuoja, bet 
pavojaus nėra. Piknike, betgi, 
buvo visa jo šeima.

Labai skaitlingai piknike 
dalyvavo Detroito Lietuvių 
Kliubo nariai. Tam kliubui da
bar pirmininkauja P. SmaIštiš. 
Kliubas pasidarė labai' turtin
ga ir įtakinga organizacija.s

Didelėj 
publiką 
žmonės, 
sveikino Ilenry Wallace var
dą, kuomet L. Prūseika jį su
minėjo savo kalboj. Prūseikos 
kalba buvo trumpa, bet, turi
ninga. Jis, nors trumpoj for
moj, palietė ir Lietuvos reika
lus. Gaila, kad garsiakalbis 
nebuvo tvarkoj. Ateityje jis
reikia geriau sutvarkyti.

Charlis Nausėda, farmerys 
iš Romeo, aukodamas du do
lerius, pareiškė: Niekad neap
leidžiu Vilnies piknikų, čia 
visados sueini daug įartimų 
draugų. Tą patį sako ir far- 
meriai Terzai, kurie piknikai! 
atvyko su dovanomis, 
merys Grybauskas čia 
sirašė Vilnį.

Tūli 
skundėsi, kad 
tenkamai būna 
skyriuje. Tuo 
pasirūpinti.

Ir idėjiniai 
pikniką reiki askaityti visapu 
sai pavykusiu.

(Shalinskas) *

Funeral Home

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

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Iš Spaudos Pikniko

Gražus, įspūdingas ir pa
sekmingas buyd spaudos pik
nikas, kurį surengė Draugijų 
Sąryšis, žmonių buvo daug, 
labai daug, nors tą pačią die
ną, kitoj vietoj, kuniginiai tu
rėjo savo pikniką. Bet Beech
nut darže buvo ir katalikų, 
kurie nepasibijojo paremti mū
sų spaudą.

—žiūrėk, kiek čia daug jau
nimo — sako chicagietis J.

Stanley. Tai teisybė, jaunimo 
buvo daug, daugiau negu bū
na Chicagoj surengtuose pik
nikuose.

Prieina prie manęs R. Smi- 
gelskis, kuris dirbo prie baro. 
Visas sukaitęs nuo sunkaus 
darbo. Piknikan buvo atvykus 
jo duktė Alice Smigelskiūtė, 
kuri dabar gyvena Chicagoje 
ir darbuojasi prie Kanklių 
Choro.

Malonu susieiti su Antanu 
Garšinsku, buvusiu chicagie- 
čiu. Su savo žmona ir jaunuo
ju Robertu jis atvyko iš Pon
tiac, kur yra anaunseriu tūloj 
žymioj radijo stoty. Jis paten
kintas pikniku ir uoliai kalba
si su jaunuoju S. Gugu, kuris 
yra vedėju Detroito Radijo 
pusvalandžio. Toj pačioj gru
pėj jaunasis Tvaska, iš Dear- 
borno. Man praneša, kad jo 
tėvelis užgautas paralyžiaus. 
Draugai turėtų jį aplankyti..

• Piknike buvo daug svečių 
iš tolimesnių vietų, tarp kitko, 
ir iš Windsor, Kanados.

D. Rugienius turi svečių iš 
Montreal©. Malonu buvo susi
pažinti su S. Kliševičium, su 
Andersonu ir jo motęria.

Iš Saginaw buvo atvykęs 
Leesis ir Arminas. Jie tikrai 
turėjo gerus laikus.

O štai clevelandiečiai Ro- 
mandai. Jie buvo atvykę svei
katos reikalu į Mt. Clecense. 
Ta proga užsuko į pikniką.

Išsijuosę darbuojasi Dr. Pa- 
levičius, Jočionis, Nausėda. 
Samovaro biznis, kurį Detroi
to piknikuose įvedė U. Palevi- 
čienė, eina pilnais garais. Tas 
biznis neša daug dolerių.

Daug žmonių aukoja Vil
nies reikalams, nors aukos ne
buvo renkamos plačiu užsimo
jimu.

Prieina prie L. Prūseikos 
J o e". Savickas ir sako: Aš iš 
anksto nuskyniau penkinę Vil
niai. Suprąntu, kad spaudą 
reikia remti. Jo pavyzdžiu pa
sekė daugelis kitų, bet visus 
viršija Detroitietis.

Beje, kad nepamirščiau. Į 
Vilnies rudeninį pikniką Chi
cagoje atvyks P. Smalstis, J. 
Staras, Gentvilas, Smigelskis. 
Tiek pasižadėjusių aš nugir
dau. Bet veikiausiai, bus daug 
daugiau.

Vilnies vajininkė Janulienė, 
viso pikniko lazda, darbuojasi 
smarkiai ir, rodosi, turi pasek
mių. Smagu su ja pasimatyti.

Kita gera Vilnies vajinmkė,

OPERATORIAI
Patyrusios prie ziRzaR mašinos iššsiuvimui 

coat fronts
NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA.

KREIPKITĖS ŠIANDIEN
Crown Coat Front Co., Inc.
105 East 16th St., N. Y. C.

Fotografas
Traukiu paveikslus famllijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 
Iš senų, padarau * . 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavuš< 
sudarau su ame-®j 
rikoniškais. Rei-įįfJ 
kalui esant ir. 
padidinu toki o> 
dydžio, kokio pa-yLĮ 
geidaujama. Tai- W 
pogi atmaliavoju > 
Įvairiom spalvom.

Kampai Broadway ir 
prie Chauocey St.

. GERAS VALGIS—ARTI MAUDYNĖS 
Mokestis $30.00 į Savaitę

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

By Bus, take Short Line Bus (going to Kingston) at Hotel Dixie, 
42nd St. and 8th Ave., New York City, and get off at Rosendale.

MRS. NELLIE DAUENHAUER

FLAWS
ALBANY’S KRAUTUVĖ 

AUKŠTŲ MADŲ 
MOTERIMS

NAUJAI ĮSTEIGTA
REIKALAUJA SIUVĖJŲ 

PATYRUSIŲ
PRIE KOATŲ, SIUTŲ IR 

SUKNELIŲ i 

NUOLATINIS DARBAS. 
GERA ALGA.

GERIAUSIOS DARBO
* SĄLYGOS
KREIPKITĖS 

ASMENIŠKAI PAS
FLAH’S

10 N. PEARL ST.

jas), 669
BROOKLYN 15, N. Y.

(182-183)

GREAT NECK, N. Y.
Great Necko Lietuvių organizaci

jos bendrai rengia paniką, rugpjū
čio 10 d. A. ir J. KasmoČių Salėje, 
91 Steamboat Rd. Pradžia 3 vai. 
dieną. Muzika šokiams nuo 5 v. v. ir 
tęsis iki vėlumos nakties. Įžanga 
60c. Jurgio Kazakevičiaps Orkestrą 
gros šokiams. Turėsime įvairilj val
gių ir gėrimų. Bus žaislų, ir kitų 
įvairumų. Kalbės Dr. Al Ališaus
kas ir F. Feurerstain, kurie paaiš
kins Great Necko rinkimų kampani
jos reikalus. — Užkviečia Rengimo 
Komisija. (182-183)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

10 d. rugpjūčio, 10:30 vai. ryto, 29 
Endicott St. salėje, visus prašau da
lyvauti. — J.. M. Lukas, sekr.

k(182-183)

Įvyks Svarbi Konferencija

Glos Ludowy, lenkų liaudies 
savaitraštis praneša, kad Cle- 
velande, Hollenden Motely, 
spalių 25-26 dienomis, įvyks 
Amerikos Sveturgimių Apsau
gos Nacionalė Konferencija.

Pranešime pažymėta, kad 
124-riems, kurie dar nėra šios 
šalies piliečiais, gresia depor
tacija — ištrėmimas iš Ameri
kos už jų politinius įsitikini
mus. , Tūkstančiams sveturgi
mių taipgi gręsia deportacija 
už “techniškus prasižengimus” 
prieš imigracijos teises, šim
tams sveturgimių nedaleidžia- 
ma patapti Amerikos piliečiais 
dėl jų politinių įsitikinimų. 
Vien tik Farrell, Pa. 10-eiai 
jugoslavų nedaleidžia patapti 
Amerikos piliečiais tik už tai, 
kad jie teike pagalba savo 
gimtiniam krantui — Jugosla
vijai. '

Atakos ant-Amerikoj gyve: 
nančių sveturgimių stato į pa
vojų visų Amerikos ’žmonių 
laisvę ir demokratiją, kaip 
sveturgirniams, taip ir čiagi- 
miams. Todėl ši! Amerikos 
Sveturgimių Nacijonalė Kon
ferencija praves vajų visos ša
lies plotu už gynimą Ameri
koj žmonių demokratinių tei
sių, užtikrinant Konstituciją 
garantuojamos lasvės Ameri
kos sveturgirniams. Ir todėl 
Amerikos Sveturgimių Apsau
gos Komitetas kviečia 
organizacijas ir unijas 
vauti šioj konferencijoj.

Be abejonės, ir Cleveland© 
lietuvių organizacijos, ypatin
gai kada konferencija įvyksta 
Clevelande, pasiųs savo dele
gatus į šią taip svarbią kon
ferenciją. Taipgi, yra viešiems 
suprantama, kad konferenci
jai ir jos patiektos programos 
įvykdymui bus reikalinga ir 
parama.

Apie 10 metų atgal, kada 
mūsų šalies kongrese buvo 
įnešta prieš sveturgimius apie 
70 bilių, tik vieųas senatorius 
Reynold turėjo įnešęs 6-šis 
bilius, kuriuose buvo siūloma 
koncentracijos stovyklos sve- 
turgimiams už jų demokrati
nį veikimą unijose ir kitose 
organizacijose. Tuomet Ame
rikos Sveturgimių Apsaugos 
Komitetas sušaukė nacionalę 

‘konferenciją. Wasljingtone, 
kurioje ir Cleveland© Lietu
vių Draugijų Sąryšys' turėjo 
savo delegatą. J. N. S.
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Areštuojama Mažiau 
Gembleny

Miesto policijos depart- 
mentas paskelbė spaudoje 
pradedąs “kampaniją prieš 
gemblerystę.“ Gembleriai, 
matyt, policijai užjaučia: kad 
ji perdaug nepersidirbtų areš
tuodama, jie prasišalino iš 
kelio. Pasekmės buvo to
kios :

Antrą kampanijos dieną, 
rugpjūčio 5, už gemblerystes 
areštuoti tik 41 asmuo. Pa
prastai, be specialio vajaus ir 
paskelbimo iš anksto, būdavo 
už gemblerystę areštuojama 
iki 70 per dieną.

Apie 850 kandidatų buvo 
pakviesti rašytiems egzami
nams tikslu iš jų parinkti 

% gaisragesybos departmental 
kapitonų.

Lietuviai Mobilizuojasi 
Į Petro Cacchiones

■ Gimtadienį
Lietuviai galės Petrui už

giedoti “Happy Birthday’’ lie
tuviškai, kaip atrodo iš skai
čiaus besiruošiančių dalyvau
ti Petro gimtadienio “parėję.“ 
kurią rengia bendrai visi 
brooklyniečiai jo draugai. O 
draugų jis turi daug. Kaip 
pamename. Petras 1 buvo iš
rinktas į New York o Miesto 
Tarybą pirmuoju, jam pir
miausia priskaitė reikalinga 
skaičių balsų.

O kad būti išrinktu, kandi
datas turi gauti balsų 75,000 
arba didesne to skaičiaus da- |

■ >i- ' |
Jo gimtadienio minėjimas 

i engiamas rugsėjo (.Sept.) 7, 
po visu didžiųjų piknikų ir 
pirm prasidėjimo didžiųjų 
veiksimų salėse. Ir rengiamas 
labai patogioje vietoje, Rock
away pajūrio privatiškame 
“byčiuje,“ kur galima laisvai 
plaukioti, valtyse irstytis, 
šokti, matyti filmas, žaisti- 
matyti beisbolę ir kitus spor- 

, tus ir žaismes. O kad visi 
galėtų dalyvauti, (rengs (spe
cialistų vadovybėje) mažiu
kams vaikams priežiūrą 
(nursery), su atitinkamomis 
žaismėmis. Tikietas $1.20 
(įskaitant taksus).

Vien Lietuvių Komunistų 
Kliubo susirinkime pasidalin
ta 30 tikietų. Tikimasi, kad 
ir visi kliubiečų draugai no
rės dalyvauti tame smagiame 
pobūvyje. L. K. N. Į

Juozas Tamkus, dienraščio 
Laisvės skaitytojas, turėjo 
sunkią operaciją, rugpjūčio 4, 
Memorial Hospital, 444—68th 
St., New Yorką : Po opera
cijos, atrodo, pamažu stiprė
ja.

' Linkime draugui greitai pa
sveikti.

Tamkus randasi 3-me aukš- 
* te, kambarys 303. Lankymo 

_ , valandos pirmadienį, trečia
dienį, ketvirtadienį, šeštadie
nį ir sekmadienį nuo 1 iki 
2:30 popiet, o antradieniais 

• ir penktadieniais nuo 7 :30 iki 
' 8:30 vakaro. Vienu kariu 

leidžia tik po du lankytojus 
būti ligonio kambaryje.* Tiems 
nuėjus žemyn ir sugrąžinus 
kortas, gali eiti kiti laukian
tieji aplankyti.

Frank Reinhardt. 
/. .• -------------------------------- ----------------

į. < '

IĮ

PREMJERA ŠIANDIEN!
Nepaprasta Slaptinga Avantiūra!

Eagle-Lion Fllmos, Ijic. 
perstato

Sally Gray ♦ Trevor Howard 
Rosamund John

“Green For Danger” 
su Alastair Sim* kaip 
inspektorium Cockrill

WINTER GARDEN
Broadway prie 50th St.

Atvėdintas Oras—Nuolat 'Rodoma

Karo Didvyrį ir Šeimą 
Išmetė Iš Namų

Arnold Brown, daugeriopai 
medaliuotas šio karo vetera
nas, 23 metų, jo tėvai ir jo 
brolis David, 17 metų, praėju
sį pirmadienį tsfpo išmesti iš 
savo $37 per mėnesį mokamo 
apartmento keturių šeimų na
me, 855 Schenectady Avenue, 
Brooklyne.

Name šeima išgyveno 14 
metų. »

Kada angliško darbininkų 
dienraščio reporteris John 
Hudson Jones atėjo juos ap
lankyti ant 'šalygatvio greta 
išmestų rakandų, ten sėdėjo 
visi trys šeimos vyrai, Mrs. 
Brown nebuvo. Vyrai pasi
aiškino ją pirm išmetimo iš
siuntę iš čia su draugais, bi
jodami, kad jinai nepergy
vens tos namų išdraskymo 
scenos.

Nedaug trūko ir vyrams iki 
ašarų. Veteranas, gniaužy
damas parsivežtą iš karo | 

Į “souvenirą” — užmušto na- į 
cių kariškio kepurę—rankose, 
liūdnai išsireiškė: aš ir bro
liukas čia užaugome.

Kas daugiau sukosi jo gal-I

Atplaukė Anglijos 
Didlaivis

RugpjūcN) 5-tą, pirmu kar
tu civilinėje tarnyboje po 
praėjusiojo karo, į New Yor- 
ko uostą atplaukė Queen 
MaiV, 81,235 tonų talpos did
laivis. Atvežė 1,897 kelei
vius. Per mėnesį laivas per- 
vešiąs po 3,990 keleivių. Pa
dalytas į tris klases: pirmą, 
turistinę ir trečiąją.

Pirmoje kelionėje plaukęs 
pamažu, lyginant su to pat 
laivo, (ir dabar tebeskaitomo 
greičiausiu) atliktomis kelio
nėmis rugpjūtį 1938 metų. 
Tuomet atplaukiant čionai 
plaukė po 30.09 mazgo,/ o 
grįžtant į Angliją po 31.69 
mazg. per valandą. šioje 
kelionėje į New Yorką plau
kęs tik po 26.85 ma/g. Grei
čiausia kelionė, plaukiant iš 
New Yorko į Angliją, buvo 
atlikta per 3 dienas, 20 va
landų ir'42 minutes.

Karo laiku iš laivo buvo iš
lupti visi liuksusiniai puoš
menys, nereikalingasis balas
tas, kad juo daugiau galėtų 
pervežti kariškių, ir pervež
ta 750,000, daugiausia ame
rikiečių.

New York. — CIO Kai-
liasiuvių Unija pasiuntė 
protestą monarchistų val
džiai* Graikijoj. Kailiasiu- 
viai smerkia. monarchdstus 
už masinius unijų vadų a- 
reštus. •

įsipainiojęs neapykantos vortinkliuose, Robert Ryan 
(dešinėje), f Urnoje “Crossfire”, Įsako Steve’iui Brodie 
užsidaryti burną — arba. . . Tačiau policija jau pra
deda susekti žmogžudį, kuris neapykantoje prieš žy
dus nuėjo per toli. Toji RKO filmą, su Ryan, Robert 
Young ir Robert Mitchum žvaigždėmis, parodo, kad 
Holywoodas gali galingai perstatyti tikruosius gyveni
miškus reikalus, jeigu tiktai nori.

voje ir medaliais buvusioje 
apkabintoje jo krūtinėje, sun
ku pasakyti. Arnold išbuvęs 
ETO tarnyboje .trejus metus. 
Buvo apdovanotas su Dis
tinguished Flying Cross, ketu
riomis Battle Stars, taipgi Air 
Medaliu sU keturiomis ąžuolo^ 
kekėmis.

Tiesa, jiems jau pasiūlyta 
kitas apartmentas —- už $100 
mėnesiui, 

f

Savininkas namo, iš kurio 
jie išmesta, Abraham Rubin
stein, namą pirkęsis prieš pus
antrų metų ir visą tą laiką 
bandęs juos išmesti. Protes
tui, jaunieji Brownai' buvo 
nuėję pikietuoti jo grosernę, 
bet Rubinstein ant jų užsiun- 
tęs savo, sūnus.

Apie šimtas kaimynų susi
rinko ir liūdnai apžvelginėjo 
išmetamus. Atvyko ir vieti
nės vartotojų tarybos veikėja 
Mrs. Sima Molofsky, pasakė 
kalbą ir išdalino lapelius, aiš
kino rendauninkų padėtį, jų 
reikalais įstatymus ir vartoto
jų tarybos siekius.

! Parinko Mažiausią 
| Pikietuoto ją

Streikuojantieji Brooklyn 
Trust bankų darbininkai pi- 
kietui centralinės raštinės, 
Montague St., rugpjūčio 5-tos 
vidurdieniui pąrinko smul
kiausią vieną pikietuotoją 
prieš 40 policistų. Po tiek 
ten būna statoma kas dieną.

Tačiau unija vis tebepalai
kys masinius pikietus tomis 
valandomis, kada į raštinę ir 
iš jos pravedami streiklau
žiai. x

Susivedė
Liepos 26-tą dieną apsivedė i 

brookiynietė Alice Shidlow su I 
Wainc Tamm. Vestuvių poki- 
lis Įvyko jaunosios namuose, 
dalyvaujant jaunųjų artimie
siems draugams. Tarpe daly-, 
vių malėsi tarptautinių sve
čių, pradedant nuo lietuvių, 
estų ir latvių, nes jaunasis yra 
estor.ų tautos .

V/aino yra muzikos .mėgė
jas. melodingai pagrojo ar. t 
akordijono “La Palonui,’’ 
arg. tango ir keletą kitų kū
rimų. jisai dirba laivyne, hi- 
žinierijos skyriuje. Alice yra 
laisvietė.

Linkiu daug laimės nauja
me gyvenime. Dalyve.

New York. — Socony- 
Vacuum žibalo Ko. per 
pusmetį pelnė $40,900,000.

Radijo Pikniko ■ 
Darbininką Atydai

Tos ALDLD 2-ros Apskri
ties kuopos, kurios gavote 
laiškus prašant darbininkų 
Lietuvių Laisvės Radijo Kl'iu- 
bo ir ALDLD 2-ros Apskrities 
piknikui, kuris įvyks 17 d. 
rugpjūčio (Aug.), Linden, N. 
J., pasirūpinkite, idant galė
tumėte pasiųsti reikalingą 
skaičių darbininkų į pikniką. 
Jeigu kuri kuopa susirinkimo 
turėti iki pikniko dienos ne
galėtų, tai kuopos valdyba tū
rėtų pasirūpinti gauti reika
lingą kiekį draugų, kurie ap
siimtų piknike padirbėti.

O tie draugai, kurie apsi- 
imsite, ai’ esate apsiūjnę mū
sų piknike padirbėti, dėkite 
visas pastangas piknike būti.

A. G ILMAN AS.
ALDLD 2 Apskr. Pirm.

Ar Norite Linksmai 
Rusu Važiuoti į 
Radijo Pikniką?

Linksmą žinią pranešė Lili
ja Belte, Lietuvių Laisvės Ra
dijo Klubo sekretorė, kad 
gauta didžiulis autobusas va
žiuoti į L. L. R. Klubo pik
niką. Kaina “round trip” ti- 
kieto $2, bet reikia užsisakyti 
tuojau. Iš anksto užsisakius, 
jei pritruktų vietos pirmame 
buse, bus galima gauti kitą. 
Paskutinėmis dienomis kito 
negalima gauti.

Busas išeis 1 vai. dieną, nuo 
Laisvės raštinės.

Užsisakykite buse vietą pas 
sekretorę Liliją Belte, 427 Lo
rimer St.

Piknikas įvyks rugpjūčio 
(Aug.) 17-tą, Lietuvių Lais
vės “Parke, Lindene. Greta 
šokių, bus įdomi dainų ir ži
nių programa, vedama taip, 
kaip girdite per radiją.

KAPŲ PRIŽIŪRĖTOJAI

Į New Yorką Atvyko holan- 
dė jaunuolė Elsa Scholtes, ke
lyje į San Franęisco, pas ka
re užmušto kariškio motiną, 
su kuriuo ji susipažino pri
žiūrėdama Holandijoje palai
doto jos sūnaus kapą. Iš dė
kingumo padėj tįsiems atva
duoti jų kraštą amerikie
čiams, Holandijos žmones esą 
nusavinę visų ten palaidotų 
kariškių kapus, už kiekvieną 
kas nors yra atsakomingas, jį 
lanko ir dabina.

Frank Givis
Taiso Visokius Namų Ra
kandus - Furniture. Sutai

so Medį ir Permaliavoja.

Repairing & Upholstering

Bar Varnishing, Carpenter
Work

Polishing & Finishing

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

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

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAŠ SAVAITfiJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9412

Ir Vėl Puiki Programa
Lengva nuspėti, kad Laisvės 

Rad-io ki ausytoj ai patyrę, kas 
liepos 27-tos rytmetį dai
nuos, tos programos laukė. 
Nors karštojo liepos mėnesio 
kaitri saulutė ankstu rytą 
linksmai šypsojosi, tarsi kvies
dama nuo greičiau bėgti iš 
tvankaus, pilno dūmų ir dul
kių didm esčio, bėgti į pajū
rius ir ten tyru oru lengviau 
atsikvėpti, grasia gamta pa
sidžiaugti. naujas jėgas sekan
čioms pareigoms atgaivinti, o 
•lie nesiskubino iš namų pa
bėgti, norėdami girdėti garsią 
dainininkę Birutę Ramoškai
tę. Na; gerbiamieji, ji mūsų ir 
nesuvylė. Nėra reika’o apie 
tai daug kalbėti, nes ji ne tik 
lietuviškai, bet bendrai Ame
rikos publikai yra gera1 žino 
ma. Girdėjau ją porą kartų 
koncertuose damuojant, tai ir 
oro bangomis ko tikėjaus, tą 
girdėjau. Jei kas tą rytą į lau
kus ir susivėlavo. — neapgai
lavo.

Labai svarbūs ir naudingi 
LDS prezidento ir Dr Kaš- 
k i a u či aus patarimai..

Iš rekoi duotos muzikos, pir
moji polkutė labai smagi, ver
ta tankiai' pakartoti. Antroji 
•visai prasta.

Neperseniai Dr. KaŠkiaučius 
išsireiškė prieš re k o rd uotą 
polkų muziką, bet tūliems 
žmonėms smagi polkutė labai 
daug smagaus malonumo tei
kia. Kipro Petrausko tūlos re- 
korduotos dainos gražiai 
skamba, verta pakartoti Ne
galima tikėtis, kad viskas vi
suomet būtų “up t ) date.” 
Bendrai imant, Laisvės pro
gramos progresuoja, kiekvie
ną kartą kas nors naujo — 
“more classy.'“

Būtų gerai, kad Dr. KaŠ
kiaučius tada nors paaištni
tų, kaip mums naudingas ta
bako ir alkoholio naudojimas.

Iksas.

Viena. — Sprogo dvi 
bombos Kotelyje Sacher, 
kariniame anglų centre. 
Anglai įtaria žydus.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bnnkletų, 
Vettuvių, Susirinkimų ir t.t. Puiku* 

ateičių* bu naujausiai* Jtaiiymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. BTagg 2-8842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
; DAKTARAS—DENTISTAŠ!

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5589

t ; I
| Važiuokime f Philadelpliiįos
Į DTDY.IĮ LAISVES PIKNIKĄ

I
 Rugpjūčio (August) 31 d., įvyks didysis philadel- 

phiečių piknikas paramai dienraščio Laisves. Iš 
Brooklyno eis basai į tą didžiąją iškilmę. Kurie 
norėsite važiuoti busais, tuojau užsiregistruokite

į Laisves raštinėje.

į KELIONĖ $3.00 Į ABI PUSI

Į Tasai piknikas įvyks sekmadienį, prieš Labor Day.
: Kaip matote, ant rytojaus po pikniko bus šventė, : 
i tai bus laiko atsilsėti, jei ir vėliau grįžtumėte 
| • • iš pikniko.
Į šis piknikas bus jau paskutinis šį sezoną. Tad pa- : 
| sinaudokite puikia proga. Pasimatykite su phila- 
| delphiečiais, pasilinksminkite ir paremkite 
| savo dienraštį.

i PARDAVIMAI
Parsiduoda viešbutis, su bizniu— 

Į Bar & Grill. 3-jų aukštų namas. 7 
garadžiai, lotas 150x150, 42 kamba
riai. Netoli vandenio, arti Main Rd. 
Biznis išdirbtas per 17 m. Pirkėjai 
tuoj gali perimti. Vieta 135 mailių 
nuo New Yorko. Kreipkitės j U. S. 
Hotel, 13 R, Valatie, N. Y.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y. 1

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos: įtvare

. Penktadieniais Uždaryta

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

' Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

Peter Kapiskas

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kainom.

Nepaprastai Žemom Kainom!
Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 

a Branzalietai ir Spilkčs.
Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI*
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukes 
, ' nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebčsites Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

. 701 Grand St., airti Graham Ave., Brooklyn.
/ ' • 1 • 1

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. DailyJKetvirt., Rugp. 7, 1947

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas jvyks rug
pjūčio 7 d., Laisvės salėje, 419 Lori
mer St., 7:30 v. v. Dabar eina vajus 
gavimui naujų narių j LDS, atsives
kite ir naujų narių. Taipgi pasižiū
rėkite j knygutes, užsimokėkite, kad 
neliktumėt suspenduoti. — M. Sta- 
kovas, prot. rašt. (181-182)

EAST NEW YORK IR 
RICHMOND HILL, N. Y. 

LDS 13 kp. ir LLD 185 kp. susi
rinkimas įvyks rugpjūčio 7 d., pas 
dd. Misvičius, 185 Montauk Ave. 
Brooklyne. Nariai kviečiame daly
vauti. Prašome jsitėmyti, kad LLD 
185 kp. bus nominacijos j Centrą, 
tad dalyvaukite visi. — M. Klimas.

Notice is hereby given that Salvatore 
Armetta, 1638 West 8th Street, Brooklyn., 
New York, has registered his trade-mark 
"Armetta” with the Secretary of State of 
New York, to be used on food products.

Joseph Garszva į

Undertaker & Embalmer į
Manager

; JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

1
231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD

BEER & ALES

i ★ •

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

A




