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Tegyvuoja Moterys!
Vyrai prie Pečiaus ir Vaikų.
Be Valios ir be Galvų.
Mes tik Sapnuojame, o Jos 

Viešpatauja.
Pasiskaitykite ir Pamirškite.

Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00.

Kopija 5c

X

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Rugpjūčio-Aug. 14, 1947
Dar vis atsiranda žmonių, 

kurie labai nepasitenkinę mū
sų šių dienų santykiais tarpe 
vyru ir moterų. Moterys skun
džiasi, kad jos dar neturi ly
gių teisių, kad jas jų vyrai 
skriaudžia ir išnaudoja. Vyrai 
gi bėdavoja, kad jie nebeten
ka amžiais turėtų privilegijų 
ir kad moterys baigia juos iš
stumti iš visų vietų. O mote
rys, girdi, pasiliks moterimis: 
nei protu, nei valia su mumis 
niekad nesusilygins!

★ ★ ★
Bet štai pereito sekmadie

nio The New York Times žur
nale James F. Bender patie
kia davinių, kuriais turėtų 
kiekviena moteris gars:ai pasi
džiaugti, o kiekvienas vyras 
rimtai pagalvoti ir pasitaisyti.

Kurios lyties žmonių Ameri
koje yra daugiau ? ' Mote
rų, žinoma. Moterų yra 69,- 
874,870, o vyrų tik 69,694,- 
981.

Kurie parodo daugiau at
sparumo? Irgi moterys.' Tai 
gerai išstudijuota ir patirta 
laike didžiulių nelaimių, po
tvynių, karų, bado, epidemi
jų. Moterys daug geriau ir 
kantriau atsilaiko, atsispiria, 
ne taip greitai įpuola despe
racijom ne taip greitai DziŠ- 
kai ir dvasiškai pavargsta.

★ ★ *
Kurių sąjausmas aukščiau 

•pakilęs? Taip pat moterų. Jų 
akys greičiau pamato, no
sis geriau užuodžia, jų ausys 
geriau išgirsta, o ypatingai 
moterys toli pralenkia vyrus 
čiupinėjimo jautrumu. Tai ge
rai patirta su falšyvomis bu- 
maškomis. Vyrai empires ir 
nieko nesupras, tuo tarpu mo
teris tik palies pirštais ir tuo
jau atskirs gerą nuo falšyvos!

★ ★ ★
Kurių sveikata stipresnė? 

Ir čia moterys supliekia vyrus. 
Tai puikiai parodo gimimai ir 
mirimai. Nors ant kiekvieno 
šimto mergaičių gimsta šim
tas ir penki berniukai, bet po 
21 metų amžiaus, jau moterų 
gyvų daugiau, negu vyru’ Vi
sokio amžiaus moterys geriau 
atsilaiko prieš visokias ligas.

★ * ★
Kurie protingesni?
Net nežinau, ar ana; moka į 

šį klausimą atsakyti ir pripa
žinti mūsų lyčiai antrąją vie
tą ir šiame atsitikime. Bet su 
dideliais ir absoliutiškai aiš
kiais faktais reikia skaitytis. 
Štai mūsų valdžios daviniai. 
1943 metais į visokias proto 
ligų ligonines ir įstaigas buvo 
priimta 68,549 vyrai, o tiktai 
49,853 moterys!

★ ★ ★
Kurie gabesni? Koks ten 

Dr. Dudycha smarkiai studija
vo šį klausima ir surado, kad 
visose mokyklose mokinės ir 
studentės toli gražu pralenkia 
mokinius ir studentus. Knygy
nų rekordai parodo, kad stu
dentės net 63 nuoš. daugiau 
ima ir skaito knygų, negu stu
dentai !

★ ★ ★
Kuri lytis skaito ir rašo 

sparčiau ? Be jokio dvejojimo, 
moteriškoji!

Kuri lytis žodingesnė, tai 
yra, moka, supranta ir varto
ja daugiau žodžių šnektoje ir 
rašte? Taip pat moteriškoji. 
Ypatingai užpykinta gražioji 
lytis apvers tave tikru žodžių 
kalnu! '

★ ★ ★
Kurie geriau ir greičiau pa

žįsta žmogų, jo būdą ir pri
gimtį ? Bent jau Dr. Moss 
griežtai tvirtina, kad moterys 
stovi pirmoje vietoje.

Kurie .geriau ir greičiau 
permato dalykus? Psichologai

(Tąsa 5-tam puslp.)
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UNIJINIAI FONDAI 
ATKREIPTI PRIEŠ 
TAFTO ĮSTATYMĄ

Washington, rugp. 13. — 
Pranešama, kad CIO cent
ras apdėjo visus savo unijų 
narius specialiais mokes
čiais į politinį fondą. Fon
do tikslas yra sumušti rin
kimuose tuos kongresma- 
nus ir senatorius, kurie rė
mė prieš - darbininkišką 
Tafto - Hartley’o bilių.

Piittsburgho srityj renka
ma po dolerį iš CIO Plieno 
Darbininkų Unijos narių 
Polit. Veikimo Komitetui. 
Ši unija viso turi 875,000 
narių.

Tafto - Hartley’o įstaty
mas uždraudžia unijoms 
naudoti pinigus politin. ko
vai ,kad būtų išrinkti uni
jų draugai, o sufnušti jų 
priešai. *

CIO pirmininkas Philip 
Murray kvietė generalį 
Jungt. Valstijų prokurorą 
traukti unijas’ teisman už 
tokį Tafto įstatymo per
žengimą. CIO tikisi, kad 
teismai atmes tą įstatymą, 
kaip priešingą šalies kons
titucijai.

770,000 VETERANŲ 
IEŠKO DARBO

Washington. — Valdinis 
Cenzo Biuras paskelbė, jog 
770 tūkstančių karo vetera
nų ieško darbo. Šiuo tarpu 
60 nniionų amerikiečių dir
ba, prlskJtant prie'dirban
čiųjų ir tuos 5 milionus. ku
rie “nors dabar nedirba, 
bet ir darbo neieško.” Be 
šių penkių milionų, yra 2,- 
580,000 bedarbių, tai 310,- 
000 daugiau, negu pernai 
birželio mėnesį.

Prisipažino Nužudęs ir 
Sukapojęs Pačią

Detroit, Mich. — Harry 
Treaki, 50 metų, areštuo
tas prisipažino, kad jis nu
žudė savo žmoną Jeanę, 20 
metų, supjaustė jos kūną į 
gabalus ir išmėtė. Nužiūrė
jęs, kad zjo moteris “užsii
ma” su kitais vyrais, Trea
ki bandė nuskust jai galvą, 
kaip paleistuvei. Kada žmo
na priešinosi, tai jis ją ir 
nužudė. Viso tik 11 dienų 
jis buvo susituokęs su Jea- 
ne. Kaipo bučernės darbi
ninkas, jis meistriškai su- 
mėsinėjo jos kūną.

BENAMIAI ŽYDAI AUS
TRIJOJ LAIKOMI KAIP 
MĖŠLYNE

Austrija. — New Yorko 
Herald Tribūne dienraščio 
korespondentas p r a nešė, 
kad tūkstančiai benamių 
žydų amerikinėje Austrijos 
srityje suvaryti į tokią 
koncentracijos stovyklą, 
kuri panaši į mėšlyną —vi
sur brudas ir purvas, ku
riame net ligoniai turi vo
liotis. O ligonių labai daug.

Amerika Grūmoja Kariniais Žygiais 
Demokratiniam Graikijos Kaimynam

-------------------------------------------—a
' /

Holandų Armija 
Vis Puola Indonezus

Batavia, Java. — Rolan
dai tik žodžiais paskelbė 
paliaubas, pagal Jungtinių 
Tautų reikalavimą, bet jie 
ir dabar visais garais ka
riauja prieš Indonezijos 
Respubliką, kaip pranešė 
indonezų radijas. Holandų 
parašiūtistai ir kiti jų ka
riuomenės junginiai šiuo 
tarpu užėmė dar vieną in
donezų miestą, Garcetą. Ki
tur jie, vartodami sunkiąją 
artileriją ir bombanešius, 
privertė indonezus pasi
traukt 35 mylias atgal.

RUHR PRAMONĖ—MAR
SHALL!) PLANO ‘ŠIRDIS*

Washington.— Amerikos 
Valdininkai tvirtina, kad 
atgaivinimas ir pakėlimas 
anglies, plieno ir kitų pra
monių Ruhr krašte, vaka
rinėje Vokietijoje, tai yra 
“pati širdis” Marshallo pla
no dėlei ekonominio gyveni
mo atkūrimo vakarinėje 
Europoje.

RIO DE JANEIRO KON
FERENCIJA

Rio de Janeiro, Brazilija. 
— Penktadienį čia prasidės 
įvairių amerikinių kraštų 
užsieninių ministrų konfe
rencija dėlei bendro Ame
rikos žemyno, “apgynimo”. 
Atvyks ir prez. Trumanas.

BRANGSTA KUKURŪ
ZAI DĖL SAUSROS

Chicago. — Sausra vi- 
durvakarinėse valstijose su
naikino tiek kukurūzų-kor- 
nų, kad grūdų spekuliantai 
gavo priekabę dar trejetu 
centų pabrangint bušelį 
kornų.

Pasinauj ino Taipraiterių 
Darbininkų Streikas

Tonawanda, N. Y: — Pa
šinai! jino streikas prieš Re
mington - Rand rašomųjų 
mašinėlių čionaitinius fab
rikus. Nes kompanija laužo 
sutartį su CIO unija.

Lahore, Indija. — Per 
indusų - mahometonų riau
šes užmušta dar 100.

Jei Sovietai Atmes Amerikos Siūlymus prieš Jugoslaviją, 
Bulgariją ir Albaniją, tai Amerika Ginsianti Graikiją

Lake Success, N. Y. — 
Amerikos atstovas Her- 
schelis Johnsbnas rugp. 12 
d. pasiūlė rezoliuciją, ku
rioje užtaria Graikijos mo- 
narchistus ir smerkia Jugo
slavija, Albaniją ir Bulga
riją. Jeigu Sovietai Jungt. 
Tautų Saugumo Taryboje 
vetuos (atmes) tą rezoliu
ciją, tai Amerika su savo 
šalininkais pavartos net ka
ro , veiksmus Balkanuose, 
girdi, “gindama” Graikiją 
nuo tų jos kaimynų, — 
grūųiojo Johnsonas.

Savo rezoliucijoje jis pa
kartojo fašistinių Graikijos 
valdovų - monarchistų dirb
tinius kaltinimus prieš Bul
gariją, Jugoslaviją ir Alba
niją. Jisai šaukė šiuos tris 
kraštus, kad nustotų, girdi, 
rėmę graikų demokratų- 
partizanų kova prieš mo- 
narchistus ir liautųsi darę 
“provokacijas” prieš Grai
kiją. Jis įspėjo, kad ameri
konai nesėdės -“rankas su
dėję,” jeigu Jugoslavija, Al
banija ir, Buglarija neklau
sys Amerikos.

(Jugoslavų, bulgarų ir al
banų atstovai yra išdėstę 
Saugumo Tarybai, kaip 
Graikijos monarchistai da
rė kartotinas karines pro
vokacijas- įsiveržimus prieš 
tas tris tautas. Monarchis
tai, esą, bandė iššaukti an- 
glū-amerikonų kara ir gau
ti šių tautų žemių.) ,

Jei Sovietai Saugumo Ta
ryboje atmes Johnsono re
zoliuciją prieš Bulgariją, 
Jugoslaviją ir Albaniją, tai 
Amerika kreipsis i Jungti
nių Tautų seimą, kuris su
sirinks rugsėjo 16 d. Ame
rika neabejoja, kad seimo 
dauguma pritars jai. Tuo
met Amerika su savo šali
ninkais ir darys net kari
nius žingsnius, jeigu ju rei
kės “sutvarkyti” Graikijos 
kaimynus arba sutriuškinti 
partizanus.

Jungtinių Tautų seimas 
neturi sprendžiamosios ga
lios, pagal Jungtinių Tautų 
čarterį. Seimas gali tiktai 
patarti. Bet Amerika pri
ims patarimą kaip sprendi

mą, sake Johnsonas.

Valdžia Ketina Imt 
Nagan Brangininkus

Washington. — Genera- 
lis Jungtinių Valstijų pro
kuroras Tomas Clarkas pa
skelbė, kad bus traukiami 
teisman bizniai, kurie “tarp 
savęs susimokinę brangina 
kainas maisto, drabužių ir 
gyvenamųjų namų.” To
kius jis ketina teisti ir bau
sti pagal įstatymus prieš 
trustus. Clarkas iš anksto 
pataria teismams, kad siųs
tų brangininkus į kalėjimą 
ir smarkiai piniginiai bau
stų, ypač didžiąsias, trusti- 
nes korporacijas.

VOKIETĖS PUMPUOJA 
JANKIAMS NACIZMĄ
New York. — Sugrįžęs iš 

Vokietijos, dr. John Slaw- 
son pranešė, kad jaunos 
vokietės merginos įkalba 
daugeliui amerikonų karei
vių neapykantą prieš žy
dus, rusus ir kt. ir pum
puoja jiem nacizmą. Slaw- 
son sako, politiniai tos vo
kietės gudresnės už jan
kius.

CIO REIKALAUJA 
SUGRAŽINT KAINŲ 
KONTROLIAVIMĄ

Washington. — CIO ra
gino prezidentą Trumaną 
sušaukt nepaprastą kong- I; :t- 
reso sesiją ir iš naujo įvest 
kainų kontrolę — OPA. 
CIO Audėjų-Verpėjų Uni
jos pirmininkas Emile Rie
ve nurodė, jog po kainų 
tvarkymo panaikinimo spe
kuliantai pabrangino mėsos 
kainą sandėliuose iki 85 
nuošimčių. O republikonų 
vadas sen. Taftas ir Fabri
kantų Susivienijimas pasa
kojo, būk po OPA panaiki- ..
nimo būsią daugiau prd- 
duktų gaminama ir todėl 
kainos, girdi, atslūgsiančios 
iki vidutinio lygio.

Fabrikantų pelnai šiemet 
70 nuošimčių didesni, negu . f * 
kariniais 1943 metais, pri
minė tas CIO vadas. Pernai 
per ištisus metus United 
States Plieno korporacija 
gavo $88,000,000 pelno, o 
šiemet ji per pusę metų pa- 
sikuopė $81,000,000 gryno 
pelno. Tai pačios valdžios 
skaitmenys. ,

AMERIKOS GINKLAI W
HOLANDŲ ARMIJAI ; ■

Amerikonai ir Anglai Planuoja 
Kelti Vokiečių Pramonę Kaip 

Veiksnį Prieš Sovietus
Washington. — čia pra

sidėjo derybos tarp Jungti
nių Valstijų ir Anglijos at
stovų, kaip padvigubint an
glies iškasimus Ruhr srity
je, vakarinėje Vokietijoje. 
Kartu jie tariasi apie plie
no ir kitų pramonių pakėli
mą tame Vokietijos ruož
te, kuris anglų užimtas.

Neoficialiai pranešama, 
kad ir Franci ja sutiksianti 
didint fabrikinę gamybą 
vakarinėje Vokietijoje iki 
tam tikro laipsnio. Pran
cūzų valdovai bijo, kad ki
taip jie negautų paskolos 
pagal Marshallo planą. ,

Anglijos Darbo Partijos 
valdžia norėjo suvalstybinti 
Ruhr angliakasykla^ O 
Amerika griežtai priešinasi 
pramonių ėmimui į valsty
bės rankas. Amerikos, val
dovai tatai vadina socializ-

mu ir net “komunizmu.” 
Jeigu Ruhr pramonės būtų 
paliktos privačiose rankose, 
tai Amerikos kapitalistai 
galėtų jas pirkti.

Amerika ir Anglija gei
dauja sustiprint vakarine 
Vokietija kaip veiksnį prieš 
Sovietų Sąjungą. Tai pama
tinis jų tikslas dabartinėse 
derybose, kaip rašo N. Y. 
Daily Workerio reporteris.

SABOTAŽAS PRIEŠ AN
GLUS AUSTRIJOJ

Viena, Austrija. —Spro
go bomba prie karinio ang
lų centro Austrijoje. Anglų 
priešininkai pagadino gele
žinkelį. Nuvirto 5 vagonai.

Liverpool, Anglija. — 28 
anglai piniginiai nubausti 
iki $20 už riaušes-pogromus 
prieš žydus.

PABRANGIMAI VIRŠIJO 
ALGŲ PRIEDUS

Washington. — Darbo 
Federaciios Mašinistų žur
nalas rašo, kad gyvenimo 
reikmenų pabrangimas jau 
nušlavė 22 gentų algos pa
kėlimą valandai, kurį maši
nistai pernai laimėjo.

BERLYNO VOKIEČIAI
APDAUŽĖ 3 JANKIUS
Berlin. — Būrys vokiečių 

sumušė du Amerikos karei
vius, kurie' vaikščiojo su 
vokietėmis merginomis, o 
keturi vokiečiai apkūlė vie
ną jankį, kuris nedavė 
jiems cigaretų.

Jogjakarta, Java. — In- 
donezai šioj savo respublik. 
sostinėje šitaip skundžiasi:1 
Holandai per ištisus mėne

Prekinio Traukinio Nelai
me Sulaikė ir Daug 

Keleivių
Elizabeth, N. J. — Iššo

kus prekiniam traukiniui iš 
relių (bėgių), tatai sustab
dė ir daugelį keleivinių 
traukiniu tarp New Yorko 
ir Philadelphijos. Sugaišin
ta tūkstančiai keleivių.

sius šnekėjo apie.taikymąsi 
su Indonezijos Respublika. 
Tuo tarpu jie iš pasalų or
ganizavo savo 90 tūkstan
čių vyru armiją prieš indo
nezus. Ta ju armija apgink- ’ , 
luotą Amerikos tankais, pa- . 
traukomis ir kitais naujau
siais ginklais. . V;

Trumano Mokymas į
Lotyniškai Amerikai z

-------  ■’M
Washington. — Išlėkė 

Jungtiniu Valstijų delega
tai į konferenciją .kuri atsi
darys šį penktadienį Rio 
de Janeiro mieste, Brazili
jos sostinėje. Amerikinių 
respublikų užsieniniai mini
strai ten svarstys, kaip visi 
tie kraštai turėtu bendro-

IŠ KUR GRAIKŲ PARTIZANAI GAUNA GINKLŲ?
____________________ . 1=. ’ ___ ‘____•______ '■ \ «

Athenai, Graikija. — De
mokratinių graikų partiza
nų radijas pranešė, kad jie 
per porą savaičių pagrobė 
nuo monarchistų armijos 
didelį skaičių minosvaidžių- 
mortirų, 52,000 šovinių, 236 
šautuvus, 677 minosvaidžių 
sviedinius, 6 bevielinio tele
grafo stotis, įvairius kitus 
karinius įrengimus ir daug 
maisto, vaistų ir kitų reik
menų. Tuo pačiu laiku par
tizanai sunaikino du mo
narchistų tankus, 19 kali
nių automobilių ir suardė

Jie Apsiginkluoja Atimtais iš Monarchistų Ginklais

1,000 jardų monarchistų 
geležinkelię.

(O monarchistai ir ang
lai -amerikonai pasakoja, 
kad partizanus ginkluoją 
Jugoslavija, Bulgarija, Al
banija ,o “gal ir Sovietai.”)

Paskutinėmis dienomis 
partizanai nukovė 306 mo
narchistų kareivius ir 2 ofi- 
cierius, o sužeidė 132 prie
šo karius. Monarchistai tuo 
tarpu užmušė 30 partizanų 
ir sužeidė 100.

Monarchistai Sušaudė Šim
tus Demokratinių Graikų
Partizanai praneša, kad 

3199 demokratiniai graikai, 
tapo sušaudyti, pagal mo
narchistų teismo sprendi
mus. Tarp sušaudytą yra 
Pentelis Gusidis, demokra
tinio fronto vadas Makedo
nijoj. Rugpjūčio 1 d. buvo 
nusmerktas mirti ir pravos
lavų kunigas Nikolas Ko tū
las. • t '

p----------------------- ----------
Komunistų Atsišaukimas
Graikijos Komunistų Par

tijos, komitetas atsišaukė į 
graikus griežtai priešintis 
fašistinei diktatūrai ir mo
narchinei priespaudai. Sa
ko:

“Į visuotiną ataką iš fa
šistų pusės atsakykime drą
siu, visuotiniu pasipriešini
mu. Kalėjimai, trėmimai ir 
1.1, neišgelbėjo hitlerizmo. 
Jie neišgelbės ir Graikijos 
monarchinio fašizmo.”

mis jėgomis “ginti Ameri
kos žemyną nuo užpuolikų.”

Pranešama, kad Jungtin. 
Valstijos taipgi pirš Loty
niškosios Amerikos respub
likoms Trumano mokymą 
ir'Marshallo planą.

ORAS.—Būsią giedra.

PARAGUAYAUS SUKI
LIMAS — NAUJA RŪ

PESTIS TRUMANUI
Washington, rugp. 13. — 

Prez. Trumano valdžia su
sirūpinus dėl to, kad Para
guayans sukilėliai (Pietinė
je Amerikoje) laimi kovas 
prieš diktatorių prezidentą 
Higinio Morinigo. Wash- 
ingtonas bijo, kad sukilėlių 
laimėjimas gali pakenkti 
tarp-amerikinei Rio de Ja
neiro konferencijai, Brazi-

Svf
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Plieno Darbininkai Pirmosiose Eilėse
Didžiulė CIO plieno darbininkų unija — United Steel

workers of America — nutarė tuojau sustiprinti Politi
nės Veiklos Komitetų (PAC) ?r pradėti ruoštis 1948 me
tų politinėms kovoms. Šios unijos prezidentu yra Philip 
Murray. Todėl visiškai natūralu, kad jo unija pirmoji 
stoja kovon prieš tuos Kongreso reakcijonierius, kurie 
užkorė ant Amerikos žmonių nelemtąjį Taft-Hartley į- 
statymą. Į tą patį darbą tuojau stos kitos CIO unijos— 
visi šeši milijonai to didelio judėjimo narių įsitrauks į 
politinę kovą.

CIO Politinės Veiklos Komitetas yra pasistatęs du 
greituoju darbu. Pirmas, sukelti daug pinigų politinės 
kampanijos vedimui; antras — gerai išjudinti unijistus 
aktyviškam dalyvavimui ateinančiuose rinkimuose. Nė 
vieno šių darbų nebegalima atidėlioti, nė vieno jų neat
liksi diena, kita. Komitetas tuojau atsišauks į visus uni
jistus, kad kiekvienas paaukotų mažiausia vieną dolerį 
rinkimų kampanijai. Komitetas ragins organizuoti va- 
j’ininkų grupes. Vajininkų pareiga bus vaikštinėti į pi
liečių namus ir raginti juos užsiregistruoti ir balsuoti. 
Komitetas tikisi sumobilizuoti milijoną tokių savanorių.'

Visos šios CIO unijų pastangos yra sveikintinos. Jas 
nuoširdžiai parems visa šiaip pažangioji Amerikos vi
suomenė. ,

Bet iš Amerikos Darbo Federacijos unijų pusės tokio 
susirūpinimo poltinėmis kovomis nesimato. Tiesa, šiomis 
dienomis labai kovingai ir aštriai išsireiškė prezidentas 
Green prieš reakcijonierius. Jis pareiškė, kad republiko- 
nai nedrįs statyti savo kandidatu senatoriaus Tafto, 
autoriaus priešunijinio biliaus. Tegul, girdi, pabando jį 
pastatyti kandidatu, o mes taip sukelsime prieš jį 
organizuotus darbininkus, jog jam nė mažiausios pro
gos nebu^ rinkimus laimėti!

Aštrūs, tvirti pasakymai ir rūstūs pagrūmojimai turi 
savo vietą ir reikalingi pagąsdinimai reakcinių politikie
rių. Bet pastarieji irgi ne iš medžio iškritę. Jie žiūri į 
organizacines pastangas. Kai jie mato, kad Federacija 
atmeta CIO kvietimą sudaryti bendrą frontą rinkimuo
se, kai jie mato tūlų Federacijos unijų vergišką pasida
vimą Taft-Hartley įstatymui ir pildymą jo parodymų, 
tai jie nedaug dėmesio tekreipia į Green grūmojimus.

—. — -

Jau Du Metai
Prieš du metu rugpjūčio 14 dieną Japonijos imperia

listai prisipažino nugalėtais ir sutiko priimti karo per
traukos sąlygas. Tai buvo galingo Amerikos žmonių 
džiaugsmo diena. Tai buvo ženklas, kad paskutinė fa
šistinės ašies valstybė nugalėta ir paklupdyta. Su Japo
nijos pasidavimu baigėsi didysis pasaulinis karas ir visa 
žmonija lengviau atsiduso..

Kai kurie žmonės šiandien nori pasiginčyti, kas iš- 
tiesų japonus pribaigė — atominė bomba, ar Tarybų Są
jungos armijos pasijudinimas. Mums atrodo, kad taip 
pergali dalintis nereikėtų. Japonai supliekti' suvienyto
mis jėgomis visų talkininkų. Tuojau, kai pasidavė vokie
čiai, visiems buvo aišku, kad visos talkininkų jėgos bus 
nukreiptos prieš japonus ir jie bus sutriuškinti. Šian
dien tik stebėtis reikia, kad japonų imperialistuose buvo 
dar tokių trurhparegių, kurie tikėjosi vieni pasilikę lai
mėti ir dar karą tęsė po to, kai hitlerinė Vokietija buvo 
sutriuškinta.

Šiandien, prabėgus dviem metam po karo, dar aiškiau 
matosi Rooosevelto-Stalino karo strategijos teisingumas. 
Jiedu griežtai laikėsi tos nuomonės, kad Vokietija yra 
stipriausias ir vyriausias šiame kare priešas, kad prieš ją 
reikia sutraukt stipriausias karo jėgas, ir kad su ja apsi
dirbus, su Vokietijos satelitais apsidirbti* bus nesunku. 
To savo nusistatymo jie užsispyrusiai laikėsi, nepasi
duodami jokiam spaudimui iš labai įtakingų jėgų tiek 
Anglijoje, tiek Amerikoje, ir tiktai dėka jų griežtumui 
karas buvo pasekmingai baigtas.

Jau du metai, kaip Japonija randasi Amerikos gink
luotų jėgų okupacijoje. Gen. MacArthur yra visas bo
sas..

Jokiu būdu šiandien negalima džiaugtis bei didžiuo
tis šio viešpatavimo rezultatais. Pamatinių gerojon pu
sėn pasikeitimų labai mažai tesimato. Ta pati monarchi
ja, ta pati turčių valdančioji klasė, ta pati aristokratija, 
ta pati korupcija tebeviešpatauja, kaip viešpatavo prieš 
karą. Karo kriminalistų galva ir vadas Hirohito palik
tas savo senoje vietoje ir tebelaikomas japonams dievu!

Įsteigtoji talkininkų kontrolės komisija nieko nekont
roliuoja ir nieko nereiškia. MacArthur griežtai atsisako 
komisiją informuoti, kaip vedami ir kaip stovi pramonės 
ir biznio reikalai. O tas, žinoma, netarnauja taikos 
reikalui. Japonijos imperialistai, aišku, 'jaučiasi sau
giais. Netenka abejoti, kad jie tikisi su laiku atsigriebti 
it atkeršyti. Jie nugalėti tiktai laikinai ir jeigu mūsų 
politika Japonijoje nebus pakeista, jų sapnas gali išsi
pildyti greičiau, negu jie patys tikisi.

VANDALAI
Dienraštis Vilnis rašo:
“Keleivis” (Nr. 82) pra

neša apie vandalų darbą 
Lietuvių Tautiškose' Kapinė
se, Methuen, Massachusetts.

Nežinomi piktadariai — 
rašo “Keleivis” — išvertė ant 
kapų paminklus ir išniekino 
altorių kapinėse. Iš viso fa
natikai išvartė '26 paminklus 
ant kapinių. “Atrodo, kad 
tai tikybinių ‘ fanatikų dar
bas” — priduria “Keleivis.”

Toli, labai toli, nuo Chica- 
gos Tautiškų Kapinių’' iki Me^ 
thucn’o kapinių. Bet fana
tizmas ir vandalizmas nepri
pažįsta, kad ir tolimiausių 
distancijų. *

Chicagos žmonės gerai at
simena tą iki idiotiškumo 
vandališką propagandą, kuri 
buvo vedama “Naujienose” 
už “reformavimą” paminkli
nių antkapių Chicagos kapi
nėse, šalinant iš jų tūliems 
f a n a t i kams nepatinkamas 
emblemas. Vieną antkapį tie 
fanatizmo meistrai jau buvo 
“pafiksinę.”

Methuen’o fanatikai - van
dalai, vaduodamiesi analogiš
ka sugestija, nuėjo daug to- 

.liau savo chuliganiškam už
sidegime.

Reikia tikėtis, kad vanda
lai bus suimti ir nubausti.

Prie to viso tenka pri
durti tai: kadaise South 
Bostone fašistiniai gaivalai 
buvo pasimoję degutu1 mo- 
zoti pažangiųjų lietuvių 
veikėjų duris. Tų bjaurių 
žygių tuomet Keleivis ne 
tik nepasmerkė, bet juos 
užgyrė. Vadinasi, jis aks- 
tinte akstino niekšus tęsti 
niekšišką darbą. Kas gali 
užginčyti, kad ir Lawrenco 
tautinėse kapinėse atliktieji 
“žygiai” nebus Keleivio in
spiruoti ?!

ne-amerikĮnio komi
teto PANAIKINIMAS — 
PIRMAS DALYKAS z

Niūjorkiškis Daily Wor
ker praeitą pirmadienį pa
aukojo visą savo įvedamąjį, 
nukreiptą prieš taip vadi
namą kongreso Komitetą 
Ne-Amerikinei veiklai ty
rinėti.

• Sutikdamas su savaitraš
čio New Republic pareiški
mu, jog šis komitetas yra 
nekonstitucinis, kad . jis 
kiekviename savo žygyje 
paneigia tai, ką mūsų kraš
to konstitucija Amerikos 
žmonėms garantuoja, dien
raštis reikalauja jį panai
kinti.

Dėka tam, kad šis komi
tetas veikia, kaip jis vei
kia, jis paruošė dirvą ne 

Pirmoje sukaktyje buvusio Amalgameitų Unijos ir CIO Politinės Veiklos Komiteto 
vado Sidney Hilliftailo mirties, buvo New Yorke suruoštas jo pagarbai mitingas. 
CIO prezidentas Philip Murray prižadėjo šio mitingo publikai, kad visų balsuo
tojų užsiregistravimu sekamiems rinkimams “bus Hillmantii toks paminklai, kokio 
ši Šalis nebuvo mačiusi.” IŠ kairės: Murray, ACW vice-prezidentas Hyman Blum
berg, ACW prez Potofsfcy, New Yorko majoras William O’Dwyer.

tik kongresiniams įstaty
mams, nukleiptiems prieš 
darbininkus, bet sudarė at
mosferą visokiėms valstiji- 
niams įstatymams, kurie 
savo pobūdžiu yra fašisti
niai arba artimi jiems.

Šis komitetas nelegaliai 
persekioja Jungt. Valstijų 
kompartijos Sekreto r. Eu
genijų Dennisą, vokiečių 
anti-fašistą Gerhart Eisle- 
rį, taipgi ispanams anti-fa- 
šistams remti komiteto, ži
nomo kaipo Anti-Fascist 
Refugee Committee, vadus- 
veikėjus, prideda angliškas 
darbininkų dienraštis.

Ne-Amerikinis Komitetas 
buvo sudarytas prieš devy
nerius metus ir jis pirmiau 
buvo žinomas kaipo Dieso 
komitetas. Bet Diesą, ko
miteto pirmininką, Texas 
valstijos žmonės atsisakė 
pasiųsti į kongresą, — jis 
buvo sumuštas balsavimuo
se. Šiuo metu jam vadovau
ja republikonas reakcinin
kas Thomas ir kitas reakci
ninkas, demokratas Rankin.

Toliau Daily Worker ši
taip rašo:

“Kadangi Ne-Amerikinis 
Komitetas' yra reakcijos 
‘p.ravadyrius’, tai jo panai
kinimas patampa pirmosios 
svarbos reikalu. Prieš jį su
sidarė labai stambi opozici
ja, kurion įeina tokios skir
tingos organizacijos, kaip 
CIO, National Farmers 
Union, the National Asso
ciation for the Advance
ment of Colored Peoples. 
Šitos grupės turėtų patapti 
veiklia, efektyve, organi
zuota opozicija, apimančia 
milionus žmonių, kurie yra 
jų nariais. , '

“Komiteto pastangos įka
linti generalinį’ komunistų 
sekretorių E. Dennisą, yra 
raktas jo strategijai. Jei 
komitetas gali būti, šiuo 
klausimu sumuštas,’ o mes 
manome, kad jis, su gera 
organizacija ir žmonių švie
timu, 'galima sumušti, tai 
daug būtų ištraukta iš jo 
garo (stymo).

“Tuo būdu didžiausios 
progresyvių pastangos tu
rėtų būti nukreiptos' į 'tai, 
kad privertus vyriausybę 
pamesti bylą prieš Dennisą 
ir kad padėjus Ne-Ameriki- 
nį Komitetą istorijos archy
vam Ypačiai sekami daly
kai turėtų būti atlikti.

“1. Siųsti laiškus arba 
telėgramuš geiiefalin i a m 
prokurorui Tom Clarkui, 
reikalai! j ant liautis perse
kiojus Eugenijų Dennisą.

“2. Rašyti ar telegrafuo
ti prezidentui Trumanui, 
kad jis išstotų prieš Ne- 
Amerikinio Komiteto veik
lą; taipgi tenka reikalauti 
savo kongresmanų, idant 
jie darytų tą patį.”

VYKSTA ANGLIJON
Klerikalų Draugas rašo:

Tūkstančiai lietuvių, estų 
ir latvių tremtinių, kurie iki 
šiol gyveno vakarų Vokieti
joje, anglų zonoje, kaip sa
vanoriai darbininkai, išveža
mi j Angliją.

Pasauliniame Ekumenika- 
linės Pabėgėlių Komisijos 
pranešime skelbiama, kad 
apie 50,()()() lietuvių, latvių ir 
estų į Angliją atvyks šešių 
mėnesių laikotarpyje, gi li
kusieji 50,000 atvyks Angli
jon vienų jjietų bėgyje.

Ęad dalis pabėgėlių vyk
sta ne atgal į Lietuvą, o į 
Angliją, — tiesa. Bet Drau
gas neturi drąsos pažymėti 
to fakto, jog Anglija pabė
gėlius ima ne “iš savo ge
ros širdies”, bet dėl to, kad 
jai labai stokuoja darbinin
kų sunkiems darbams dirb
ti. Anglija, mat, užlaiko di
džiulę kariuomenę kitiems 
kraštams pavergti, tad sa
vo jaunus vyrus siunčia ka
riuomenėn, o pabėgėlius — 
statys prie sunkiųjų darbų.

Kita tiesa tenka žinoti: 
Anglijoje gyvenimas kas
dien prastėja, maistas raci- 
jonuotas ir jo porcijos se
kamais metais veikiausiai 
bus mažesnės, negu buvo 
karo mętu.

Taigi, nuvykę į Angliją, 
pabėgėliai greit apsi
džiaugs! Veikiausiai jie rei
kalaus iš Amerikos (iš tų, 
kurie juos kurstė Anglijon 
važiuoti) aukų; kunigėliai 
su socialistais, galimas 
daiktas, ir vėl reikalaus iš 
katalikų pinigų!

Tuo pačiu sykiu Tarybų 
Lietuvoje kasdien ir kas
dien gyvenimas vis gerės ir 
žmonės, kurie ten pasiliko 
arba tie, kurie sugrįžo iš 
Vokietijos, džiaugsis, ne
paisant to, kad juos Drau
gas ir jiems tolygus laik
raščiai visaip niekins!

Redakcijos Atsakymai
P. V-or.— Eilėraštis per- 

silpnas; nepasinaudosime.
Mūsų Bendradarbiams.— 

Šiuo metu, vasarą, laikraš
tyj mažiau skelbimų, tuo 
būdu turime daugiau vietos 
straipsniams. Mūsų bendra
darbiai, taigi, prašomi daž
niau mums rašyti.

Anyta ir Marti
(Feljetonas)

Visiems žinoma, kad tarpe 
anytų (uošvių) ir marčių tai
kus sugyvenimas labai reta 
laimė mimuose. Ypač tokiuo
se namuose, kur marčiai ten
ka privilegija paveldėti gas- 
padinystės raktus po senės 
mirčiai. Anyta, tai žinodama, 
dega pavydu ir šokina mar
čią per kačergą, kaip tik įma
nydama. Už tai ir nedyvai, 
kad tokios anytos neretai va
dinamos senomis raganomis.

šhiomi atveju jūsų Paulius 
nori supažindinti jus su san
tykiais anytos ir marčios, ap
imančių gaspadinystę visa- 
svietine plotme. Kadangi per 
eilę šimtmečių visasvietinėje 
gaspadinystėje gaspadiniavo 
ponia Kapitalistienė, tai, pa
gal jos gaspadiniavimo po
tvarkius, mūsų dabartinė san
tvarka įgavo vardą Kapitalis
tinės Sistemos. Kaip ir pri
dera gerai gaspadinei, ponia 
Kapitalistienė rūpinosi ne tik 
dauginimu turtų, krovimu lo
bių, bet ir palaikymu savos 
veislės. Kaipo pasekmė šių 
pastangų, .ponia Kapitalistie
nė susilaukė skaitlingo būrio 
sūnų ir dukterų. Visus bam
blius krikštino “izmais,” o du
krytes “ybėmis,” kaip tai: 
Monarchizmas, Carizmas, Ka- 
ralizmas, Menševizmas, Bol
ševizmas, Fašizmas ir Naciz
mas. Dukterų vardai skamba 
sekamai: Privatybė, Nuosavy
bė, šventenybė, Neliečiamybė, 
Ištikimybė, Paklusnybė, Nuo- 
lankybė, Tamsybė, Davatky- 
bė, ir taip toliau ir tam pa
našiai. '■

Išskyrus vieną, visi ponios 
Kapitalistienės sūnūs ir duk
terys rodė savo motinai ne 
tik sūnišką ir dukterišką, ale 
net ir šunišką ištikimybę. Jei
gu motina kuriam iš savo iš
tikimų sūnų prisakydavo eiti 
ir užmušti jai neištikimą tar
ną, tai, vietoj vieno arba ke
lių, užmuša šimtus arba net 
tūkstančius.

Veislių ekspertai tvirtina, 
kad penktasis šeimynoje kū
dikis devyniasdeširpt devy
niuose atsitikimuose gema su 
geniališkais gabumais, sulygi
nus su jo vyresniais ir jaunes
niais broliais. Šita laime bū
ti penktuoju ponios Kapita
listienės šeimynoje teko Bol
ševizmui,

Bolševizmo gimimas nesu
kėlė ponų Kapitalistų šeimy
noje ypatingo entuziazmo, 
neigi -begalinės baimės. Visi 
buvo tos nuomonės, kad Bolše
vizmas bus lygiai toks, kaip ir 
kiti izmai.

Laikas slinko ponų Kapita
listų nustatyta vaga., Vaikas 
augo ir stiprėjo. Dar būda
mas tik dešimties metų ber
niuku, savo gabumais, dėmė- 
jimusi viskuo, kas dedas’ ponų 
Kapitalistų šeimoje, atkreipė 
į save visų atydą. Visi pra
dėjo klausinėti viens kito, kas 
čia velnias iš šito Bolševizmo 
išaugs? Dar tik dešimties 
metų bamblys, o jau visur 
kaišioja savo nosį, kaip dide
lis vyras!

Kadangi vaikas rodė dide
lio nepasitenkinimo motinos 
gaspadiniavimu, tai ir ponia 
Kapitalistienė tuomi dideliai 
susirūpino. Manė, geriausia 
būtų \atiduoti išdykėlį į patai
sos namus. Bet pirmiau negu 
griebtis . priemonių, sušaukė į 
konsultaciją visus savo pata
rėjus. Istorijos žinovai, toki, 
kaip lietuviškas dr. Grigaitis 
ir kiti, beveik dar kytrėsni už 
jį, nubalsavo, kad Bolševiz
mas nesudaro jokio pavojaus 
ponų Kapitalistų gaspadorys- 
tei, kadangi, kiek istorija ži
no, visi nepaprastų gabumų 
vaikai miršta nepasiekę vyro 
amžiaus. Ponia Kapitalistie
nė, gavus tokį raportą, ne
galėjo susivokti: ar nusi
minti, ar džiaugtis? Kaipo 
motinai, jai privalėtų gailėtis 
vaiko, bet jeigu vaikas užau
gęs pradėtų griauti jos taip 
rūpestingai sukurtą gaspado- 
rystę," tai geriau tegu ji Die

vas atsiima pas save.
Belaukiant Bolševizmo mir

ties, visų didžiausiai nuosta
bai, vieną dieną sūnus parsi
veda moterį ir perstato savo 
motinai: “žiūrėk, motin, ši
ta gražuolė yra mano žmona, 
o tavo marti! Jos vardas So
vietinė Sistema! Mudu apsi
vedėm ir nuo dabar prade
dam šeimynišką gyvenimą. 
Kad pasidaryt sau buveinę, 
mes vieną iš tavo sūnų, o ma
no brolių, Carizmą, padėjome 
istoriniu muziejui! ant lenty
nos. Mes savo teritorijoj įve
dame naują santvarką, kurią 
vadiname Sovietine. O po ta
vo mirties, motin, tavo marti 
perims visasvietinės gaspadi- 
nystės raktus. Pas mus ne
bus vieni nutukę, kaip pe
niukšliai, o kiti sudžiūvę, kaip 
rūkytos silkės. Visi lygiai 
dirbsime ir lygiai naudosimės 
pagamintais produktais.

Ponia Kapitalistienė. 
mačius marčią, pastyro, kai'p 
varlė įšalus į ledą, neteko jė
gos nei judėti, nei kalbėti.

Po atsipeikėjimo nuo laiki- 
no paralyžiaus, anyta šoko 
ant marčios laukinės katės 
įsiutimu, norėjo griebti už 
plaukų, parmušti ant žemės, 
daužyti galvą į akmenį, dras
kyti nagais veidą, spardyti į 
dantis, mušti ir mušti iki iš
muš gyvybę iš marčios kūno. 
Nuo šito žygio įtūžusią senę 
sulaikė jos sūnus Bolševizmas, 
perspėdamas pykčio sukrai- 
pytą motiną, kad fiziniai 
veiksmai prieš jo žmoną bus 
atlyginti akis už akį, dantis 
už dantį. šitai išgirdus, po
nia Kapitalistienė pradėjo 
keikti ir plūsti sūnų: “Tu pra
keiktas šleivį, tu kerėpla, tu 
ne mano vaikas, tave man 
laumė apmainė! Aš tave taip 
prakeiksiu, kad tu nerasi sau 
vietos pasaulyje, bastysiesi 
kaip užkeiktas dūkas, visų 
nekenčiamas, ir negalėsi pri
sišaukti, kad tave kas užmuš
tų!”

KreipdamosI į marčią, any
ta išvertus piktas akis kon
vulsiškai drebančiu balsu pa
grūmojo: “O tu, iš kažin kur 
atsivilkus, nesistaipyk, kaip 
kielė ant tvoros. Tavo jau
nikis per silpnas tave apgin
ti. Lauki mano mirties, ti
kiesi gauti mano gaspadinys- 
tės raktus! Ne taip lengvai 
pasiseks. Tu per durna bū
ti visasvietine gaspadine. Aš 
savo raktus tau į gerklę su
grūstu, verdančia buiza tau 
akis iššutinsiu ir užsiundysiu 
savo šuhimis, kurie tave su
draskys, kaip niekam nerei
kalingą mazgotę!”

Marti, išklausius anytos pik
tus grūmojimus, nei išsigan
do, nei supyko. Labai švelniu, 
nekaltos šypsenos lydimu 
balsu, kreipėsi į savo piktą 
anytą: “Klausyk, mylima
anytėle. Labai didžiai dėkoju 
už tai, kad užauginai man 
tokį dailų ir tvirtą vyrą. Aš 
prie savo Bolševizmo jaučiuo
si taip saugi, kaip prie Aniuo- 
lo Sargo, ir joki bauginimai 
mudviem kinkų drebėjimo ne
įvarys. Tavo šunų dantys su
trupės į mane, kaip ledinės 
žvakės, krisdamos ant uolos. 
Kas link gaspadinystės raktų', 
tai nekentėk baimės, pakol 
gyvensi, tai raktai tavo, o po 
tavo mirties, visai natūralu, 
niekas kitas jų nepaveldės, 
kaip tik tavo “mylima” mar
ti!”

Tai šitaip pasisveikino vi- 
sasviėtinė gaspadmč pirmam 
susitikime su savo jauna 
marčia.

Po sužinojimo apie sūnaus 
naujas idėjas, naujus gyveni
mo kelius, maištingą nusista
tymą prieš įsigyvenusias tra
dicijas, apsivedimą su iki 
šiol niekam nematyta ir ne
žinoma mergina Sovietine Sis
tema, ponia Kapitalistienė 
pirmu kartu savo ilgame gy
venime pajuto baimę mirties. 
Nejaugi galėtų būti-tiesa, kad 

(Tąsa įtarti puslp.)

2 usl., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Ketv., Rugp. 14, 1947
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IDS to Push Organization of 
Young People's Clubs; Activity 
& Membeship Expected to Boom

B'lieve Me
By FRANK STULGIS

Then There’s the Literary Society
It has been recently suggest

ed that one point which was 
overlooked in our discussion 
about youth activity problems 
was the side of the Lithuanian 
Literary Society, commonly 
known as the ALDLD. The 
role of this organization among 
the younger people can be much 
greater than it has been until 
now.

Let us reflect on this organiz
ation and its possibilities for 
the time being.

In the Literary Society, we 
have an organization that 
charges a membership fee of 
$1.50 per year . For this, the 
member has a choice of receiv
ing a book published by the 
society in the Lithuanian Lan
guage and the quarterly maga
zine “šviesa” or one book in 
English from a list which is 
submitted to the member. On 
the whole the selections that 
have been offered to the mem
bers have been very good. This 
last year, the 
Drums of the 
Cross and the 
all of which 
reading, were
their outlook and gave an in
sight to certain social questions 
which they covered.'

I believe that every member 
z of the ALDLD who received 
these books was enthusiastic 
about them.

list included: 
Morning, The 
Arrow, Focus, 
were excellent
progressive in

the

for
for

of operations and

However, if a person reads 
books, is one book per year suf
ficient food for his intellect? 
I am sure that it is not. There 
Is no problem in most big cities 
to get good books. But in many 
cities it is virtually impossible 
to get them. One has to turn 
to the “Book of the Month” 
Clubs which have on their me
nu many books that are far 
from being progressive and are 
written for the purpose of mis
educating, misleading, distort
ing, etc.

Our suggestion in this matter 
is to get the central committees 
of the ALDLD to discuss 
following:

1. Set up a committee 
selection of English Books
recommendation to the Americ
an bom members for reading.

2. Send out a monthly bulle
tin to all American born mem
bers from which they can 
choose the books they want to 
read, to be sold at prices that 
are somewhat better than those 
in the bookstores. We believe 
that the ALDLD can make ar
rangements with the publishers 
to get a good discount and to 
give the benefit of this discount 
to the members after covering 
the cost 
overhead. 
, 3. The 
would be 
is now and for this, the mem
ber would get one free book 
plus the monthly bulletin (it 
could be a quarterly bulletin). 
If something could be aranged 
whereby a member orders and 
pays for a number of books, 
and can get another one free of 
charge, it would be worth look
ing into.

4. Some sort of pamphlet 
service should be organized, so 
that the member would be able 
to receive latest pamphlets on 
various important topics of 
social significance, and would 
thus keep up-to-date on issues 
as they come up.

5. Arrangement of club sub
scriptions to various progress
ive magazines in the English 
Language and there are a num

take

story

cost of membership 
$1.50 per year as it

story 
club,

dramatics. Both 
Montalban

bull fights. Not 
them have ever

your
Eng-

about your chorus, your 
your LDS Lodge?

Well, did you send a 

in? ? ?

Is there anything about the 
Lithuanian Activities in 
city in this issue of our 
lish Section? Is there a

ber of good publications which 
would begin to gain circulation 
among the younger people of 
Lithuanian descent thru’ this 
method.

There you have the beginning 
of a plan for work among the 
younger generation. • There you 
have something concrete to 
start a discussion on and the 
fruits of the discussion would 
bring in some other ideas and 
improvements upon those men
tioned in this article.

If we are going to have 
some good results from this dis
cussion and not just abstract 
theory as to whether we must 
go “with the tide” or “against 
the tide,” whether someone is 
a pilot of a flying disc, or a 
hero, a sophisticate or a dead
head, we must think about how 
to improve our methods of 
work. We cannot accomplish 
anything by quoting dogma nor 
by “pseudo - psychoanalysis” 
of those who participate in dis- 
sussions. We will not accom
plish anything in these dis
cussions if we resort to name
calling, insults, belittling each 
other’s work nor by insinua
tions, nor by adolescent, su
perficial argumentation.

If there is a 
movement, we 
solve it—

The solution 
will not come 
upon the phases of our move
ment which are beginning to 
show progress. The solution to 
our activity' problems is in 
probing and finding the weak 
spots in our activity and to the 
finding of the proper formula 
to strenthening those 
spots. • Beheading a patient 
not the proper way to cure 
toothache. • ,

We shall not contribute 
the progress of the LDS
Chicago by “de - emphasizing” 
the annual LDS Golf Tourna
ment out of existence. We 
shall contribute, however, by 
organizing other activities IN 
ADDITION to the golf tourna
ment and other sports activit
ies. ' i

problem in our 
must strive to

of our problem 
from an attack

weak 
is 
a

to 
in

and saying* 
really quit 
and come 
We believe 

and the

Further, we shall not make 
progress in our movement by 
advising certain people that 
they are wasting their time in 
the LDS activities 
that they should 
that LDS activity 
over to the LMS. 
that both the LDS
LMS can find many people who 
are capable and anxious to 
participate ^n each type of act
ivity among those who are not 
yet members of either organiz
ation, as well as by activizing 
those that are already in.

We shall not make progress 
by prohibiting’the members of 
one or another organization 
from participation in each- 
other’s activity, but we must, 
on the other hand, urge the 
fraternal cooperation between 
all the organizations, assist 
eachother in putting over the 
various big plans and activities 
which can and must succeed if 
our movement is to succeed.

LDS Golf Meet Scheduled 
For Sept. 21 in Bridgeport

Plans for the First Eastern 
Lithuanian American Golf 
Tourney to be sponsored by the 
LDS have been completed. The 
information for which many a 
golfer ,duffer and sand trap
per has been waiting are as 
follows: ■ '

The Eastern LDS Golf Tour
nament is • to be held on Sun
day afternoon, September 21st, 
at the Fairchild Wheeler Park 
Golf Course. The tee-off time 
is 1 p. m. Entry fee is $5.00 
per person and includes all 
green fees, entry fee, which will 
be used toward the prizes, and 
a good dinner after the tour
nament is over.

The entry fee, together with 
the names and addresses of the 
golfers, must be sent in to the 
LDS National Activities and 
Youth Committee, 419 Lorimer 
St., Brooklyn 6, N. Y., or to the 
members of the Connecticut 
LDS Activities Council’s Com
mittee consisting of. John Kare
lus and John Jocis, not later 
than September 15th.

There will be prizes for both 
gross scores and the handicap

Big Lith Radio Picnic in 
New Jersey This Sunday

From far and near, by all 
be means, ’ verybody ought to 
be at the great RADIO PIC
NIC, on Sunday, August 17, 
given jointly by the Lithuan
ian Liberty Radio Club and 
ALDLD District 2, at Lithuan
ian Liberty Park, 340 Mitchell 
Ave., Linden, N. J.

Besides dancing to a popu
lar orchestra, eats, and other 
refreshments, there will be an 
interesting musical program of 
songs by our own radio art
ists — Ema Kasmochius, Viola 
Cypkus, Lillian' Bastyte, and 
the well known Aido Chorus 
Mens’ Quartette. The pro
gram will be conducted in the 
same way as the Lithuanian 
Liberty Radio program on the 
air Sunday mornings at 10:30. 
We may add a little to it, but 
only to make it even more in
teresting and enjoyable to 
everyone.

For Brooklynites there is a 
chartered bus, (round trip for 
$2). Anyone wishing greater 
comfort in traveling may in
quire at Laisve office, 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y., 
or Lillian Kavaliauskaitei You 

Movies

“Fiesta” OK if You Like to 
Listen to Mexican Music
FIESTA: MGM film with Esther 

Williams, Mary Astor and Ricardo 
Montalban. Screen Play by Gorge 
Brūce and Lester Cole. Directed 
by Richard Thorpe.
According to this picture life 

in Mexico is one long Techni
color gambol, with music burst
ing forth at the slightest provo
cation. The story is about Es
ther Williams and Ricardo 
Montalban. They are twins. Ri
cardo is born fffteen minutes 
after Esther as a kind of con- a
solation prize to Pa who wants 
a boy. More incredible twins it' 
would be hard to imagine this 
side of reason. Williams, to put 
it mildly, has what is known as 
a fine physique. She can swim 
too. An excuse is found for her 
to swim in every picture she 
makes. But as an actress, the 
less said the better.

Ricardo Montalban is a new 
Mexican star. He is charming 
in his warm, southern way. But 
he is a dancer, not an actor. He

scores.
The Peoria handicap System 

will be used to determine han
dicap scores. This system 
which has been used in the 
LDS Golf Tournaments in 
Chicago was found to be most 
practical for tournaments of 
this type. After the last man 
has teed off, six holes are 
chosen by lottery to be the bas
is of the handicap. The handi
cap is figured on the basis of 
what the player makes on these 
six holes, not knowing that 
they are to be handicap holes. 
The difference between the 
score made on these six holes 
and par is then multiplied by 
three to get an average handi
cap for the full 18 holes and 
is deducted from 
score handed in by 
to determine the 
score.

the gross 
the golfer, 

handicap

expectedThere are golfers 
.from New Jersey, New York, 
Massachusetts and Connecticut, 
with the Nutmeg State supply
ing the major portion of the 
golfers for the tourney.

Manhattan,

may phone — STagg 2-3878 
—and just ask for a ticket on 
the bus to the picnic.

But that’s not the only way 
to go to Linden, N. J., from 
Brooklyn: from the Pennsyl
vania Station, 
there are many handy trains 
going to Linden just at the 
right time for the picnic. The 
park is just a couple of blocks 
from Linden R.R. station. 
Trains leave: 11:40; 1:05; 
2:55; 3:35; 4:08; 4:50. From 
Linden R.R. station walk 
about 2 blocks south to Sim- 
son Ave. to Mitchell Ave.

By auto, from Brooklyn, 
Highway No. 1 to Woods Ave., 
Linden, N. J., right on Woods 
Ave., 2 blocks to Simson Ave., 
left, to Mitchell Ave.

From all points in New 
Jersey, Linden can be reached 
by bus to Elizabeth, N. J., and 
then to Linden (Woods Ave.). 
Walk 2 blocks right to Sim
son Ave. and 
is on the left.

Support the 
berty Radio!
time at its picnic!

A. Gilman.

Mitchell Ave.

Lithuanian Li- 
Have a good

can certainly use his feet. The 
only real star in the show is 
Mary Astor as the mother of 
the twins. It’s a stupid part to 
give such a sensitive actress.

Somewhere about the third 
or fourth reel the story loses 
itself, and we breath a sigh of 
relief. Then comes the series of 
bullfights which work up to the 
usual tomfool 
Williams and 
part in those 
that either of

, been closer than ten yards to 
one of these poor beasts. The 
usual happy ending comes as 
the twins pair off with their 
(I presume) lifemates.

This is a good picture 
you like to listen to Mexican 
music.-It is full of tunefull mu
sic. There are also a few au
thentic outdoor scenes of Me
xico which are quite beautiful. 
I guess that’s where the Mexi
can government came in. They 

■helped to make it. —A, W.

The membership drive which 
is now on in the LDS will take 
on new forms this fall, the Na
tional . LDS Headquarters in 
Brooklyn announced last week.

In order to increase the act
ivities of the organization, the 
National Officers are urging 
every Lodge to organize a 
younger people’s club which 
will provide for an organiza
tional form for organizing act
ivities for them.

The first step in this direc
tion has already been taken. 
The LDS National Activities 
and Youth Committee has com
pleted a booklet: “How to 
Organize an LDS Club” in 
both the Lithuanian and En
glish Languages and this book
let has been mailed to all the 
Lodges in the country.

A campaign to get all Lodges 
active in this phase of the work 
is being planned, especially 
paying stress to the Lithuanian 
communities where there is no 
young people’s organization at 
the present time.

Particular attention will be 
paid to Massachusetts, Connect
icut, New Jersey and Pennsyl
vania. Upstate -New York, 
Ohio, Illinois and other sections 
with large Lithuanian popula
tions will be worked on deli- 
gently.

The basis of these clubs will 
be activity, for without activ
ity, the clubs will not have a 
purpose and will not be able 
to exist. It is therefore seen 
that there will be a sharp up
surge of activity among the 
younger people in the LDS this 
coming fall, winter and spring.

In the course of this building- 
up of large scale activities, the
re will be many new forms of 

-activities organized. One of 
the first things that is to get 
stress will be sports activities 
with all Lodges being urged to 
organize bowling leagues, bas
ketball teams, organization of 
activity centers where table 
tennis (ping-pong) and other 
activities will be carried on.

Aside from sports, many 
other activities are planned.

Lithuanian 
Sportsmen

By TOM YE RM AL

While we do not have many 
Lithuanian boxers in the field 
at present to comment upon, 
there is one from the Baltic 
States who arrived in this coun
try some fourteen months ago 
to make a bid for fistic attenv 
tion in this country. Until 
now, he has done ah his fight
ing in Chicago, but tomorrow 
will be his first appearance in 
New York when he will oppose 
Ernie Viegh. •

His name is Anton R^hdik, 
an Estonian by birth. He 
fought many battles in Europe 
and was one of the outstanding 
boxers in amateur Circles on 
the continent before the war 
and was a member of the Eu
ropean Amateur Team in a 
Golden Gloves Tournament in 
Chicago in 1939.

Raadik spent the years of 
the war in Sweden where he 
worked in a furniture uphol
stering factory until the war 
was over ,missing the real 
battle of the century, where 
many lesser fighters and 
sportsmen pitted themselves 
against the Nazi vi^ar machine. 
With the war over, he took on 
fighting again and it has be
come a full-time job with him 
since. He won twelve fights 
in a row before coming to this 
country.

The Estonian middleweight 
has fought all his battles in 
this country in Chicago where 
he averaged a fight a month 
for the last fourteen months 
dropping only two battles.

Social, educational and cultur
al activities will receive a larger 
play than ever before since the 
war, also. One of the first 
groups getting set for action is 
the LDS Supper Club in New 
York, where a group of mem
bers from a number of Lodges 
will gather to discuss various 
phases of Lithuanian American 
activities and other things 
which are of interest to them. 
It is expected that Chicago, Cle
veland, Detroit and other 
larger centers of LDS activity 
will also come in with some sort 
of plan to foster this activity.

In number of other commun
ities an attempt will be made 
to push dramatics and already 
a growing interest is discerned 
in this form of activity. The 
program of activity, interrupt
ed by the war, is gradually be
ing resumed as time goes on, 
taking in all the former plans 
for work and further develop
ment of activities that were 
stopped when the war began.

There are a number of cities 
where LDS singing groups are 
to be started, and in some 
others there will be choruses 
formed in LDS Lodges as part 
of LDS activity. These chorus
es are to be formed in places 
where they will 'not run into 

■competition with the present 
existing LMS bodies partaking 
in musical activity.

All this will require the ut
most cooperation from all act
ive members wh4 have the sin-

By MILDRED STENSLER
'Currently running in New 

York, and considered over of 
the top sows, is the piusical 
—“Finians’ Rainbow.” This 
production was hailed by the 
prdss as a fine modern, so
cially significant musical. So. 
when the curtain went up on 
an almost bare stage, depict
ing a lonely scarred tree set 
in a rocky terrain, and actors 
both Negro and white gath
ered around and sang about 
their life as sharecroppers, 
my thought went back 10 
years to when I last saw so
cially significant, d/ama on 
Broadway: “Pins and Need
les,” “Awake and Sing” and 
“Waiting for Lefty” were 
making long successful runs. 
I was ready to believe the 
papers. But it turned out to be 
another burlesque.

A meddling old Irishman, 
his pretty daughter, and a 
very sad Leprechaun arrive 
on the scene, and from here 
on in we get a conglamara- 
tion of fantasy, pots of gold 
at every rainbow and one 
pretty fair melody, “How are 
Things in Glocca Marra.” 
Once or twice the author 
strikes out at race , prejudice. 
Two colored and two white 
children romp about the 
stage, asking pertinent ques
tions, but carefully avoid 
touching each other.

In the end, it’s the Lepre
chaun who wishes upon the 
pot of gold and turns the 
barren Rainbow. Valley into a 
rich tobacco land and fills the 
shraecroppers pockets with 
money. And the local hero 
stays home to marry the Irish 
gal and run the plantation, in
stead of going off on a union
organizing tour for the Mer
chant Marine as he intended 
to do in Act I. So. . . now we 
quietly sit back and .let the 
Leprechauns do the work for 
us.

3 pusi.—-—Laisve (Liberty, Lith. Daily) Ketv., Rugp. 14, 1947

j| 
cere desire to see in the LDS ?/ J
something that is big and some- ; 
thing that can be done which •
will be able to satisfy the act
ivity thirsts of a great many -ty
of our members, and prospect
ive members.

Cooperation of other organiz
ations will be sought to build 
up the LDS in various commun- 
itise, especially with American- 
born members. In this manner, 
it is seen that the LDS has the 
chance to reach a membership 
of 10,000 in a relatively short 
period of time. The basic thing 
required is cooperation in each 
city with the National Head
quarters which is to plan and 
conduct the campaign of organ
ization.

LDS Lodges in the Eastern 
States are entering some of 
their activity in the field of / dramaticsvin the Eastern Lith
uanian Cultural Festival which 
will be held in Brooklyn, N. Y., 
over Thanksgiving Holidays. 
Bridgeport', Conn., was the . * '• 
first to make an announcement 
on this score by entering the 
play “Fifty-Fifty.” Other dra
ma groups will be developed.

In the membership drive 
which has thus far netted a to-' 
tai of nearly 250 new members, - 
the younger people have en
rolled most of the new mem
bers. It is also estimated that 
at least seventy-five percent of 
all the new members enrolled 
are American born people df. 
Lithuanian descent. • b i

Notes at Random: I see 
that little Iceland is the Art
ists’ Utopia. The government 
pays regular salaries to its 
outstanding painters, sculp
tors, writers and composers, 
and grants stipends to others. 
Fines levied for violations of 
the liquor law go to a Cultural 
Fund...

At least one individual is 
convinced that a World Mu
seum will have more power 
towards peaceful relationships 
than the Atom Bomb. He be
lieves that all nations have a 
common bond in Arts) and 
Crafts, so he’s starting a 50 
acre World Museum project 
in Upstate New York where 
some 60 nations can exhibit 
and work at the Arts. . .

The “Anniversary Song” 
has been kicking around for 
years under the title “Dan
ube Waves,” an old gypsy me
lody by Ivanoici. . .

. Long, forgotten fact about 
gimmie Lunceford, popular 
Negro orchestra leader, who 
died recently, is that he was, 
a star athlete as a youth, bdt 
being a Negro he couldn’t 
make his athletic prowess pay 
the rent...

Laisve’s Chorus from Hart
ford, Conn., pledged $5 to
wards an order for the 2 re
cordings being planned by the 
Chicago LKM Chorus. Hands 
across the country. . .

V. Bovinas, even on vaca
tion, keeps the LMS in mind 
and spends his vacation time 
in Conn.'contacting the chor
uses and other art enthusi
asts ... .

Two other LMS’ers, Bob Žu
kauskas and Harry Mitkus, on 
vacation headed up Conh. way 
to renew friendships formed 
at the Chicago Festival.. .

Al Merkis, the Philadelphia 
member of the LMS Festival 
Comm., is spending 2 weeks 
at a Recreation and Folk- 
Dancing School in Vermont.
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“Kas -— ne amerikietis!” Su tokia
and Allied Workes išleido brošiūrą, iš kurios paimtas ii- šis braižinys. Jos 32-se pus
lapiuose apsako kongresinio komiteto ne amerikiniams veiksmams pastangas sudau
žyti darbo unijas. Apsako jo darbus nuo negarbingos atminties Dies, pasireiškusio 
1938 metais, iki šiandieninio Thomas ir Rankino komiteto; 1947. Parsiduoda po 10c. 
Skleidėjams nuolaida. Gaunama tos unijos raštinėje, 158 N. 20th St., Philadelphia 
3, Pa. (

(Tąsa)
— Kas jau sako, kad paskutinis? Kiek 

dar gali būti! Jokužaitienės, antai, buvo 
keturiolika. O ližė dar jauna. Ar ne, li
že? — kreipėsi Kuprienė j Šimonienę.

Bet šitoji lengvai pakratė ranką ir nu
sisuko į sieną. Ne, nieko daugiau nema
tyti, nieko negirdėti. Dabar taip malonu, 
taip gera ilsėtis.

— Ne paskutinis? Daugiau dar bus? 
Na, jeigu .. . vis viena, — pamano dar 
■ližė. Kada bėda pro šalį, tai ji jau nebe 
tokia baisi.

Ir tik vėlai vakare, kada jau Kuprie- 
nės seniai nebebuvo, vaikai suguldyti dar 
ginčijosi, laukdami tėvo, o motina Aš
mienė triūsė lauke —parvažiavo iš tur
gaus Krizas Šimonis, linksmas, švilpau
damas.

Nustebo uošvienė: kas čia pasidarė su 
žentu? Girtas? Nuo kada pradėjo Krizas 
girtuokliauti? ližė iki šiol neguodės.

O šis, palikęs vežimą su arkliu stovėti, 
nuėjo ližės ieškoti. Bet jau kiemelyje bū
damas išgirdo jis jaunosios savo dukters 
šaukimą. Įsiskubino Krizas į trobą 
prie ližės lovos:

— Juk sūnus, Ilžike, juk sūnus?
ližė tylėjo, o Krizas persilenkė ant 

vos, ant ligonės veido:
— Sakyk, juk sūnus? x
— Kur buvai tu taip ilgai šiandien?

— piktu balsu paklausė Šimonienė, — 
Aš namie su mirtimi kariauju, o tu ne
besirūpini namais.

Dar arčiau prisišliejo Krizas.
— Ilžike, nepyk!
— Girtuokli! — suriko Šimonienė. Iš* 

Krizo burnos tikrai dvokterėjo degtinės 
kvapas.

— Pasitrauk, girtuokli! — šaukė dar 
kartą Šimonienė iš visų jėgų. Įbėgo mo
tina:

— Tylėk, Ilžele, juk tu ir galą gausi!
— Man vis viena dabar, jeigu taip di

deliame varge dar ir vyras girtuokliau
ti pradeda — na, aš nebenoriu gyva būti!

— Eik lauk, eik lauk, Krizai,---- pri
spyrė Ašmienė.

O Krizas Šimonis, lyg į kaktą trinkį 
gavęs, atšoko nuo lovos ir išsvyravo į 
kiemą. Ne tiek svyravo jis pagiriomis, 
kiek dėl vieno baisaus žodžio, ližės ištar
to: Girtuokli! Argi jis jau girtuoklis, juk 
šiandien, taip sakant, tik pirmą kar
tą... Kiemelyje susmuko Krizas ant suo
lelio ir užsidengė veidą rankomis.

Išgirdus jam šitą.skaudų žodį iš savo 
žmonos lūpų — ir pagirios išlakiojo. Iš- 

1 ėjo Ašmienė:
— Krizai, kur tu?
— Aš čia, uošviene. Ar labai pyksta 

ližė?
• — Ir klausi dar! Nepyks vargšė! Kiek 
ji šiandien iškentėjo! O tu, užuot turgų 
atlikęs, namo važiuotum, palieki ir pra
geri— rasi ir visus pinigus.

— Aš daug nepragėriau, — teisinosi 
. Krizas.

— Kiek pragėrei, tiek, ale vis pragė
rei .0 ližei ar parvežei ką? Manding, nie
ko. Jai taip reikėtų rūmo ar konjako 
stiklelio. Matai ir pats, kokia ji silpna"!

Krizas tylėjo. Jis jautėsi užpelnęs prie- 
• kaištų. Nedaug, keli grašiai teišleisti 

degtinei, bet už tuos pačius kelis grašius 
*jau būtų galėjęs ką nors ližei parnešti. 
O tačiau nenorėtų prisipažinti Krizas 
kaltu. Tik nežino, kaip atsispirti, kaip 
teisintis.

O Ašmienė kalba toliau. Kiekvienas jos 
žodis, lyg botago kirtis, užgauna vis 
skaudžiau ir skaudžiau jo sąžinę.

— Ką ta prakeiktoji degtinė daro! 
Kiek nelaimės galėtumėm išvengti, kad 
jos nebūtų! O kas jau pradeda girtuok
liauti, tasai daugiausia ir miriop nusi- 

' geria. Ar tai ir mano ližei būtų taip lik
ta, kad jos vyras virstų girtuokliu? Kas 
būtų galėjęs manyti, kad ir Jokūbo Ši
monio sūnus...

Čia nebeiškenčia Krizas: jis pašoksta 
nuo suolelio, lyg angies įgeltas:

— Uošviene, ar tu man ir padyviji? 
Ar negana vargstu, ar negana dirbu, 
dieną naktį kruniju, ir kas iš to? Iš sko
lų išbirsti negaliu, žmoniškiau,, geriau 
įsitaisyti negaliu. Visur trūksta pinigų, 
visur tų prakeiktų pinigų! Ar nuostabu, 
kad, nebepakeldamas vargo, norėdamas 
nors trumpai valandėlei užmiršti netur
tingumą, pažiūriu į stiklelį? Ne iš 
džiaugsmo, o iš nusiminimo!

Mažosios Lietuvos Buities Romanas
Simonaitytė .............—

/

— Ale, sūneli, atmink! Tu ieškai
džiaugsmo, ieškai džiaugsmo degtinėje, 
o jeigu ir1 ližė taip darys? Ar nėra gana 
tokių moterų? Yra. Jos sako: kuo mes 

• blogesnės už vyrus: geria jie, gersime ir 
mes! Ar ližė kaip moteris ne daugiau 
dar kenčia už tave? Kad tu būtum matęs, 
■kiek šiandien ji iškentėjo! Kad aš atė
jau, tai ji tokia silpna atrodė, kad tik 
akis užspausti bereikėjo. 0 tu išvažiuoji 
ir nebesirūpini ja.

Nieko žentas nebeatsakė, tik nusisuko, 
sunkiais ilgais žingsniais nuėjo į vidų 
ir suklupo ties ližės lova:

— Ilžike, aš pasižadu tau daugiau ne
begerti. Nebeimsiu daugiau degtinės į 
burną kol gyvas! Nepyk, atleisk šį kar-

ližė nieko nesakė. O kada Krizas akis 
pakėlė, — jis pastebėjo, kad ji verkė, 
skaudžiai verkė. Bet pamažu, avisai pa
mažu nusviro ližės ranka Krizo link... Ji 
ieškojo jo rankos, bet, pasiekusi jo gal
vą, lengvai glostė jam ilgus, susivėlusius 
jo plaukus.

ližė atleido.
Kitą dieną, po pietų, išsiskubini) moti

na Ašmienė namo. Sudraudė vaikus, įsa
kė nešaukoti, nekelti triukšmo, nes ma
žoji sesytė norinti miegoti. O ir mamytė 
serganti.

Vaikai pažadėjo būti paklusnūs. Bet 
vos tik iškėlė Ašmienė koją pro vartus, 
kaip jau ir susipešė .vaikai kieme. Sucy
pė žąsytis. Juokais nesitverdama, įbėgo 
Marutė į vidų:

— Mamyte, Viliutis numynė žąsyčiui 
koją, — apskundė ji.

— Pareis tėvelis iš laukų, tai jus ap
trankys! — pažadėjo motina.

Bet Marė jau vėl pro duris. O lauke 
ji aiškino, ką motina sakiusi. Nubildėjo 
vaikai į kiemą, ir jau vėl baisiai šaukda
ma įbėgo Urtikė:

— Mamyte, mamyte, Marė mano lėlę 
sumušė, drabužius sudraskė, kur tu bu
vai pasiuvus. Ai, ai, ai! — verkia ma
žiukė, kiek tik gerklė išneša.

— Aš parodysiu Marei, kad ji tik įeis, 
ji gaus! — ramina motina.

Ir labai greit nusiraminusi, mažiukė 
iškūrė vėl į kiemą, visas duris palikdama 
ligi galo atdaras.

— Vaikai, uždarykite duris! — šau
kė šešiauninkė, bet veltui: kieme di- 
'džiausias triukšmas: ir Urtė šaukia, ir 
Marė juokias, o Vilius kriokia, kiek ka
karinė leidžia.

— Ir ką jie ten dirba? — dejuoja mo
tina. — Vištų, žąsų, pylūčių didžiausias 
triukšmas, kas čia yra?

Perdurės neuždarytos. Į prienamį, į 
priebutį ir į stubą jau įtraukė gaidys, 
vedinas visą būrį vištų. Paskui vištų 
įkrypuoja ir žąsyčiai. Visi jie išalkę. At
sivertė gaidys ir žiūri į lovą, kur guli šei
mininkė. Atrodo, 'lyg jis stebėtųs :xtu gu
li, o mes alkani? Taip negalima, juk ki
ti mus užmiršta. O tie žąsyčiai cypia kuo 
graudžiausiai.

Ir šešiauninkei nieko nebelieka, kaip 
keltis ir eiti tvarkos žiūrėti.

Kojos neremia, galva svaigsta, širdis 
alpsta, bet skurdas ir vargas prispyrę 
prašo — ir gyvybės atsiklausus, peikia 
kelti iš lovos, reikia sukąsti dantis.

Prastirpo • jau ir paskutinioji dukrelė 
Anelė. Motinai nedaug ji darbo darė. Ra
mi ir tyli ji mergaitė. Daugiausia sėdi ji 
viena ar tai žolyne, ar ant smilčių krū
vos ir žaidžia. Ir Urtelė mielai žaidžia 
su savo jauniausia sesute. Tik Mares ir 
Viliaus prie mažiukės vygio privaryti 
negalima. Ir šiandien, kada jau Anelė įr 
iš vystyklų išrietėjo, Marutė nemielai 
žaidžia su mažąja savo sesute, o tik, jei
gu ji kaip nors gali, tuojau surėkina mer-

Krizas Šimonis nesulaužė duotojo savo 
žodžio; daugiau nebegėrė?

Ir po vienų antrų metų, rodos, lyg at
sitaisė Šimonių būklė, ėmė gerėti.

Jau įstengia jie ne tik palūkanas nu
statytu laiku atiduoti, bet jau gali po 
kiek ir pačių skolų atmokėti.

— Jei Šimonienė nebūtų apsisukanti 
šeimininkė, — sako visa žiną kaimynai, 
— seniai jau būtų Krizas Šimonis iš ūkio 
išvarytas.

Bet jau vėl pradeda kaimynai pavy
dėti:

(Bus daugiau)

SUIMTA 15 GYVATINIŲ 
EVANGELISTŲ

Chattanooga, Ten. — Po
licija areštavo 15 gyvatinės 
sektos narių. Jie viešose sa
vo pamaldose - misijose čiu
pinėjo ir glamonėjo nuodin
gas gyvates, skelbdami: 
“Jeigu tvirtai tikėsi, tai jo
kia gyvatė tau nekenks,” 
kaip sakoma evangelijoj.

Bet kai vienas kitas evan
gelistas mirė nuo gyvatės 
įgylimo, tuomet buvo išleis
tas valstijos įstatymas, ku
ris uždraudė gyvačių cere
monijas.

Montevideo lietuviu laik
raščio “Darbo” redaktorius 
ir visuomenininkas, Anta
nas Vaivuskas, rašo V. J. 
Venskūnui, Brooklyn, N. Y<

Gerbiamas Drauge:
Atleiskite už mano tokį 

pavėluotą atsakymą į Jū
sų laiškus, rašytus liepos 4 
ir 6 d.d. Dalykas tame, kad 
mes manėme Jums atsakyti 
šiek tiek, pasitarus su ar- 
gentiniečiais ir pasiteira
vus Jūsų iškeltais klausi
mais. Todėl ir užtrukome.

Pirmiausia, priimkit mū
sų širdingiausią padėką už 
Jūsų rūpestį mums pagel
bėti. Taip pat, mūsų vardu 
padėkokite visiems komite-- 
to nariams, kurie atlieka 
taip didžiai vertingą darbą.

Jūsų laiškai mums šutei- 
kė neapsakomą džiaugsmą. 
Jūsų sukeliama parama 
mūsų spaudai turi neįkai
nuojamos vertės medžiagi
niai, o dar daugiau— mora
liniai ir dvasiniai. Mes labai 
prašytumėm, kad Jūs malo
nėtumėt padėkoti visiems 
aukotojams, o visų pir
miausia, karštai padėkokite 
gerb. Dr. J. J. Kaškiaučiui.

Mielai mes prisiimame 
patarpininkauti draugams 
argentiniečiams. Jūsų pri
siųstus laiškus, aš nurašęs 
jiems nusiunčiau. Taip da-

rysiu ir ateityje. Pinigus 
nuvešime asmeniškai, arba 
patys argentiniečiai atvyks 
jų pasiimti.

Mes jums negalime nuro
dyti, per kokį banką pato
giau pinigus siųsti, nes ne 
nuo čia esančių bankų tai 
priklauso. Mums nėra jokio 
keblumo paimti pinigus iš 
bet kokio banko. Svarbu, 
kad rastųsi Amerikoje ban-* 
kas, kuris perlaidas persių
stų.

Labai malonus dalykas, 
kad Jūs taip pat rūpinatės 
mums padovanoti knygų. 
Dėl persiuntimo, pasakysi
me, kad visus pundus gali
te siųsti mano vardu, Casil- 
la de Correo 865, adresu. 
Pundų dydis nesudaro reik
šmės. Argentiniečiai šiuo 
klausimu, tikimės, patys at
sakys ir nurodys, kaip 
jiems patogiau.

Iki šios dienos mes dar 
negavome jokio pranešimo , 
apie jūsų siųstų pinigų atė
jimą. Tai, be abejo, užtruks 
kiek laiko. Gavę jūsų aiv 
kas, greitai jums praneši
me.

Jūsų vardu pradėjome 
siuntinėti 20 egz. “Darbo”, 
kaip kad Jūs pageiilavote. 

- Jūsų spaudoje tilpusį at
sišaukimą į amerikiečius, 
kad jie padėtų P. Amerikos 
dem? spaudai, mes peršpau--

sdinome ištisai. Taip pat 
patalpinome nekurias iš
traukas iš Jūsų laiškų.

Apie jūsų veikiantį komi
tetą, mes nieko kito negali
me pasakyti, kaip tiktai pa' 
linkėti geriausių pasiseki
mų ir pakartotinai pareik
šti mūsų padėką už jūsų 
visų dedamas pastangas, 
tikslu paremti mūsų dar 
netvirtą spaudą, kurios 
vaidmuo šiuo metu yra ne
pavaduojamas neatlaidžioje 
kovoje su mūsų tautos prie
šais. Dėka šiaurės ameri
kiečių gausiai paramai, mū
sų spausdintas žodis pajė
giau sieks savo ^ikslo, nes 
materialinė pusė čia visą 
laiką buvo didelių skerspai- 
nių faktoriumi .

Baigdamas, linkiu Jums, 
Jūsų šeimai ir Jūsų bendra
darbiam viso geriausio. Pa
sveikinkite drg. R. Mizarą 
ir kitus Brooklyno draugus.

Draugiškai,
Antanas Vaivuskas

Svarbus Pranešimas
Visiems gerai žinomas fil

mininkas Jurgis Klimas, pa
singojo 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,

OŽELIS. Tai iš Lietuvos gy
venimo, muzikalė komedi
ja.

Trečia filmą, tai iš Lietu
vių Meno ir Kultūros Festi
valio, įvykusio Chicagoje, 
pereitą rudenį.

Yra prašoma, kad kurio
se kolonijose jau buvo ro
dyta filmos iš Lietuvos ii* 
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
tarkime ir man tuoj praneš
kite, apie kurį laiką jums 
bus patogiau suruošti tin 
karną vakarą. Kaip tik pik
nikai pasibaigs, šis darbas 
turėtų prasidėti. Tad, drau
gai, praneškite, kada dar
bas bus galima pradėti.

Rašykite į GEO. KLIMAS 
(filmininkas kalbančių fil
mų, gamintojas ir rodyto
jas), 669 — 6th AVENUE, 
BROOKLYN 15, N. Y.

(182-183)

Lewiston, Maine
šių metų liepos men. 1 d. 

mirė mano draugas Kazimieras 
Saliamonas, 57 metų amžiaus. 
Jis parėjo iš Ylakių, tik neži
nau kaimo vardo.

Velionis ilgai sirgo; ligos bu
vo taip iškankintas, kad drau
gai nebegalėjo jo pažinti.

Priklausė jis prie Gedimino 
Draugystės ir Literatūros 
Draugijos vietos kuopos, nuo 
kurių buvo apdovanotas vaini
kais. Mylėjo velionis darbinin
kiškas organizacijas.. Sirgdamas 
sakydavo“Myliu darbininkiš
ką idėją, kiek apie ją supran
tu, ir aš už darbininkų idėjas 
mirsiu.”

Palaidotas liepos 3 d., 10 vai. 
ryto. Dalyvavo skaitlingas bū
relis draugų. Palaidotas lais
vai. Prie kapo kalbos niekas 
nesakė, nes velionis sakydavo:

“Nenoriu, kad mane kas girtų, 
ba neužsipelnijau mylėjau dar
bininkišką idėją, bet mažai ką 
dėl jos nuveikiau, tai ir prie 
kapo nebus kas sakyti apie ma- 
ne...”

Sveikas būdamas, skaitė Lais
vę per 30 metų ir mylėdavo ją 
skaityti, ragindamas tai daryti 
kitus. ~ *

Mirė mailo draugas Kazimie
ras " Saliamonas, palikdamas 
mane vieną praleisti gyvenimo 
dienas. Rodosi, negalima to 
liūdnumo perkęsti . . .

Dabar aš dėkoju visiems, ku
rie pirko gėlių ir kurie paly
dėjo į kapines mano brangų 
draugą ir suteikė visokį jam 
paskutinį patarnavimą.

Levutė Selamon.
(Laisvės Redakcija reiškia 

nuoširdžią užuojautą draugei 
Saliarrionienei * jos liūdesyj dėl 
netekimo savo mylimojo drąu- 
go ir ilgamečio Laisvės skaity
tojo.)

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

PAR® KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

NEE

Iš priežasties Agotos Bloznelienes mirties, laiki
nai nepriimsime atostogautoju. Tie kur jau yra pa
darę iš anksto rezervacijas, prašome panaikinti. 
Vėliau pranėšime, ar priimsime atostogautojus.

Bloznelių Farma
R. F. D. 2, Cauterskill Rd. Catskill, N. Y.

Telefonas Catskill 885M1

S5SE SĖS

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

■ ' ■■■
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1113 Mt Vernon St. 
PHILADELPHIA,, PA.

Telefonas Poplar 4110

. i. 'in?.............ii i. .J .. ■



LAWRENCE, MASS.
reikalų.

Bus aptartas ir LLD 7 ap
skrities piknikas, kuris yra 
rengiamas ant 28 d. rugsėjo,

Reakcionieriai ne vien gy
vus puola, bet ir mirusiems 
neduoda ramumo. Koki' nors 
chuliganai - juodašimčiai atli
ko piktadarystę ant Tautiškų 
Kapinių, išvartė paminklus, 
sudaužė kryželius, angeluko 
statulukę, su perskelta galva, 
nuvertė ant pievos. Tai bjau
rus darbas! Kas jį atliko, tai 
dar nežinia, bet aišku, kad 
juodašimčiai.

Jau nuo seniau Haverhill 
srityje randasi KKK reakci
nės grupės, kurios pirmiau to
kias piktadarystes atlikdavo'. 
Iš šios piktadarystės turėtų 
teisingą išvadą padaryti kiek
vienas pilietis, kuris myli lais
vę ir demokratiją, kad visiems 
reikia organizuotis į progre- 
syves, darbininkiškas organi
zacijas, kurios gina Amerikos 
liaudies demokratines laisves. 
Matote, kad mums reikia or
ganizuotis, kad apsaugojus sa
ve nuo tokių Tafto-Hartley 
bilių gyviems esant ir nuo 
chuliganų išdraskymo kapų, 
jau mirusių žmonių.

Amerikoje reakcija kebą 
galvą. Remia reakcininkus ki 
tose šalyse, tai juodašimčiai 
kelia galvą ir pas mtis. Da
bar jie dar tik varto pamirk
ius, laužo kryželius, skaldo 
galvas angelams, o vėliau puls 
gyvus žmones, taip, kaip se
niau darydavo caristinėje Ru- / • , 
sijoje, (> vėliau fašistinėje Ita
lijoje, hitleriškoje Vokietijo
je. Pastokim tam kelia, kol 
dar ncra pervėlu.

Sunkiai sirgo ir turėjo ope
racijas S. šlakis, D. Sukackas 
ir ndrwoodietis J. Balnis. Jie 
jau taisosi, sveikatos atgavi
me daro gerą progresą. Pas
tarasis ketina vėl grįžti į 
Norwooda, kaip tik sveikata 
galutinai pasitaisys. Linkiu vi
siems greitai susveikti ir vėl 
darbuotis su progresyviais vi
suomenės gerovei.

Zabelia Pauliukoniūtė (žilio- 
nienė) tapo palaidota 9 d. 
rugpjūčio Haverhill kapinėse. 
Ji sirgo apie 8-nis metus šir
dies paralyžio liga. Per-tiek 
daug metų moteris kankinosi, 
tai baisi liga. Lai jai būna 
lengva žemelė! Reiškiu dide
lę užuojautą seserims ir bro
liui, kurie neteko sesers.

Jaunose dienose Zabelė su 
savo sesute dažnai dainavo 
Bostono .apylinkėje, linksmino 
lietuvi ųpubliką. Joms sekėsi 
dainuoti, nes jos dainavo net 
Brooklyne ir kitur.

Atydai Lietuvių Literatūros 
Draugijos 37 kuopos narių: 
Kuopos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, 24 d. rugpjūčio, 
2 vai. po pietų, Maple Parke. 
Visi nariai prašomi dalyvau
ti, nes turėsime daug svarbių 

PHILADELPHIJOS 1R APYLINKĖS 

PIKNIKAS 
Paramai Dienraščio Laisvės

— RENGIA —

PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS
SEKMADIENĮ 

• /

Rugpjūčio - August 31
\

ANT RYTOJAUS LA BOR DAY ŠVENTE

Tai bus masinis sąskridis iš labai plačios apylinkės. Dalyvaus Brooklyinas, 
Baltimore ir daugelis iš Pennsylvanijos angliakasyklų miestų.

Didelė Salė Šokiams ir Gera Orkestrą 

Bus Gerų Valgių ir Visokių Gėrimų

t ■ ■/ . • •

ir kiti svarbūs reikalai.

Visoms LLD 7-tos apskrities, 
kuopoms yra išsiuntinėta ti- 
kietukai reikale minėto pikni
ko. Prašau juos platinti kuo- 
plačiausiaiv Atminkite, kad 
mūsų apskritis turi atlikti daug 
svarbių darbų, o jų negalima 
atlikti be pinigų. Pinigų mes 
pasidarome tik sėkmingų pa
rengimų pagalba.

Mūsų draugai ir draugės 
tiek didelių darbų atliko, kaip 
tai pagalbai Lietuvos žmonių, 
kovoje už liaudies reikalus, su
rengime Laisvės paramai pikni
kų ir kitų darbų. T^igi, da
bar visi padirbėkime tam, kad 
būsimas piknikas būtų pasek
mingas. Visi ir visos dirbkime, 
kad piknikas būtų pasekmingas.

• N. Penkauskas.

Anyta ir Marti
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

ne man priklauso amžinybė ? 
Nejaugi mano pačios šeimy
noje turėjo išaugti mano mir
ties priežastis?

Marčios pareiškimas: “ta
vo šunų dantys trupės į ma
ne, kaip ledinės žvakės ...” 
poniai Kapitalistienei skam
bėjo ausyse, kaip Dievo gra
sos balsas.

Keliolikai dienų praslinkus, 
atsikvošėjus nuo pritrenkimo, 
anyta pati sau prisiekė su
naikinti marčią ir sūnų, nors 
tas pareikalautų sudaužyt pa
skutinę lėkštę ir paskutinę 
skauradą. Tuojau sušaukė vi
sus piemenis ir piemenes ir 
paliepiančiu tonu pareiškė: 
“Vaikai, visi, kiek tik jūs yra, 
kaip kuris galite ir kaip mo
kate, pulkite marčią. Keiki
te, pluskite, meluokite, dras
kykite, muškite, kiek tik tu
rite pajėgų. O kurie nudai
gosite marčią, tam teks di
džiausia dūlią!”

Kaip, tik ponia Kapitalistie- 
nė baigė pareiškimą, tuojau 
tarpe piemenų ir piemenių 
prasidėję varžytinės už di
džiausią dūlią. Uvėriai, čior- 
čiliai, Ereliai, Tamasai, Gri
gaičiai, Šimučiai, Urbonavi
čiai, Mikelsonai, Bagočiai, 
Karpiai, Gugienės, Kapočiū- 
tės, Količienės ir Lapienės 
pradėjo pavasarinių varlių 
balsais antifonus prieš ponios 
Kapitalistienės marčią, ku
riais nustelbė visus kačių kon
certus.

Apie tolimesnius santykius 
tarp anytos ir marčios, apie 
laimėjimus ir pralaimėjimus, 
apie piemenų ir piemenių 
varžytines už didžiausią dū
lią kalbėsime sekantį kartą.

Paulius.

New Britain, Conn.
Iš Pikniko Įspūdžiai

Šiemet dienraščio Laisvės 
piknikas, kuris atsibuvo sek
madienį, 3 d. rugpjūčio, Wa- 
terburyje, buvo gražus ir di
delis. Publikds prisirinko daug 
— jaunimo ir senyvų amžiu
mi, daugiau kaip kitados. O 
diena buvo graži, tartum pa
gal sutartį.

Nors nuo pat ryto baltus 
debesėlius vasaros vėjelis vis 
skraidė ir skraidė virš publi
kos galvų, bet diena išbuvo 
graži. Waterburio draugai ir 
draugės buvo gerai pikniką 
suplanavę, sunkiai dirbo, ir 
kaip nuo daugelio teko išgirs
ti, tai žmonės buvo pilnai pa
tenkinti.

Nei alkiu, nei troškuliu nie
kas nesiskundė. Todėl, esu 
linkęs manyti, kad pelno dien
raščiui Laisvei atliks. Priklau
so didelė dėka Waterburio 
draugams ir draugėms,. kurie 
taip rūpestingai darbavosi, 
kad viską paruošti dėl tokios 
skaitlingos publikos.

Kas jau kas, bet jau tos 
vargšės gaspadinės, tai sun
kiai dirbo! Gi visi žinome, kad 
jokis piknikas, jokis balius, ar 
kitokis parengimas nebus mie
las, jeigu jame gaspadinių 
daug darbo nebus įdėta. Mūsų 
parengimų gaspadinės, tai 
taip, kaip ta didelės šeimos 
motina, turi visus aprūpinti, 
pamaitinti, patarnauti, prižiū
rėti'. O tokią minią žmonių ap
tarnauti vasaros karštyje, tai 
nelengvas darbas. Joms, tai 
ir priklauso daugiausiai gar
bės už mūsų parengimų pasi
sekimus.

Programa prasidėjo šeštą 
valandą vakare, kuri buvo ge
ra ir patenkinanti, bet tai ne 
mano dalykas ją aprašyti. Tą 
atliks patys waterburieciai. 
Baigdamas dėkoju draugams 
Aukščiunams, kurie savo au
tomobiliu je mus nuvežė ir par
vežė. Kitaip būtų netekę 
mums dalyvauti tame taip 
įvairiame piknike. •

Susnikų Jurgis.

Montello, Mass.
BENDRAS METINIS 

PIKNIKAS
Š. m. rugpjūčio 17 d. Lietu

vių Tautiškame Parke įvyks 
dviejų kolonijų metinis pikni
kas. Jį ruošia So. Bostono ir 
Montellos* Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopos. Tai bus jau 
penktas bendrai rengiamas me
tinis piknikas. Pirmesnieji vi
si turėjo geras pasekmes: žmo
nių visuomet susirinkdavo ne
mažas būrelis, kadangi bosto
niečiai skaitlingai atsilankyda
vo—vieni busais, kiti privatiš- 

komis mašinomis. Taipgi ne
mažai atvykdavo ir iš kitų ar
timesnių lietuvių kolonijų.

Ateinantį sekmadienį , irgi 
tikimės skaitlingos publikos. 
Be abejo, susirinks ne tik vieti
niai, bet ir iš kitų miestų lie
tuviai pasigėrėti vasaros grožiu 
ir prisikvėpuoti tyro oro žalia
me pušynėlyje.

Pažangesni lietuviai, pri- 
jausdami Literatūros Draugi
jai, remia ir jos parengimus. 
Tokiu būdu ir šis vasarini^ pa
rengimas turėtų atkreipti visų 
progresyvių lietuvių dėmesį ir 
sujudinti draugiškumo jaus
mus.

* o o

Rugpjūčio 1 d. Lietuvių Te
atrališko Ratelio nariai turėjo 
savo metinį susirinkimą Liet. 
Taut. Name ir padarė keletą 
svarbių tarimų. Iš Veikiančio 
Komiteto išduoto raporto pa
aiškėjo, jog ateinančio žiemos 
sezono dailės veikla yra gerai 
suplanuota. Yra paskirtas te
atrai is veikalas, kuris bus su
vaidintas ateinantį rudenį. Tai 
bus klasiška komedija, kuri už- 
sivadina “Teodolinda.”

Skaitytas laiškas nuo festi
valio rengimo komisijos, už- 
kviečiant mūsų ratelio narius 
dalyvauti rytinių valstijų bū
siančiame festivalyje, kuris 
įvyks š. m. lapkričio (Nov.) 
27, 28, 29 ir 30 dd., New Yor
ke. Po plačių diskusijų nutar- c
ta imti dalyvumą minėtame fes
tivalyje. Tam tikslui bus pa
rinktas tinkamas sceniškas vei
kalas dėl suvaidinimo dramos 
programoje.

* * #

Rugpjūčio 4 d. Liet. Taut. 
Namo mažojoje svetainėje įvy
ko LLD 6-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Apart komiteto 
raportų, P.1 Baronas raportavo 
iš Maynardo Laisvės pikniko 
rengimo komisijos nuveiktų 
darbų. Jo raportas liudija, jog 
didysis piknikas labai gerai nu
sisekė iš visų atžvilgių. Tas 
lietuviškas kermošius davė gra
žaus pelno.

Finansų raštininko raportas 
parodė, jog kuopos kasoje ran
dasi nemažai pinigų.

Nutarta paaukoti $10 Ameri
kiniam Sveturgimių Gynimo 
Komitetui. X. Kareivis.

New Haven, Conn.
Vietos darbininkiškos orga

nizacijos šaukia masinį mitin
gą penktadienį, rugpjūčio 15 d., 
7:30 vai. vakare, ant kampo 
Dixwell ir Foote gatvių. Kal
bės veikėja El. Gurley Flynn.

Šis masinis ore mitingas šau
kiamas protestui prieš Ne- 
amerikinio Veikimo Tyrinėjimo 
Komitetą, kuris virto persekio
toju darbininkų vadų ir įrankiu 
prieš demokratiją.

Apart prakalbų bus ore ro
domi du judžiai, vienas—kaip 
Eugene Dennis buvo atvykęs 
liudyti minėtame komitete, o 
kitas—Indonezijos žmonių ko
vos. Visi raginami dalyvauti.

Reporteris.

PAJIEŠKOJIMAI
Marijona šabūniene pajieško sese

rų Emilijos Kvajauskienės- ir Bar
boros Petraškienės, kilusios jš Že
maitkiemio km., Birštono parapijos, 
Amerikon- išvykusios prieš 1914 m. 
karą. Kas žino, prašau pranešti, 
būsiu dėkinga, arba pačios atsiliepki
te šiuo adresu: Maria Šabūnienč, 
Rua Areal No. 99 Sao Paulo, Bra
zil. (187-189)

Aš, Ona šeškaitė - Dovidavičienė, 
pajieškau Romašių Kalpoko, Povilo 
ir Anelės sūnaus, kilusio iš Puškonių 
km., Panemunės parapijos, Rokiš
kio apskrities. Amerikon išvykęs. 
1904 m. Kas praneš, iš anksto 
dėkoju .arba paties prašau atsiliepti 
šiuo adresu: Petras Dovidėnas, Rua 
Yulio Conccicao, 397. (Bom Re
tire), Sao Paulo, Brazil. ♦

Pajieškau savo pusnrolio Juozo 
Gurevičiaus. Iš Lietuvos kilęs nuo 
Mariampolės apskr., Liudvinavo 
valse. Anksčiau gyvendavo Philadel
phia, Pa. Jo paties, x arba kas žino 
kur jis randasi, prašau atsišaukti, 
būsiu labai dėkinga. Pajieško jo pus
seserė Petronėlė Morkevičienė, 
466 Broadway, Bayonne, N. J.

(188)

Aš, Marijona Vaškūnienė, pajieš
kau Jurgio Stapčinsko, Birštono 
miesto. Smetonos laikais, jis ap
sigyveno Argentinoj. Aš esu jo mo
tinos sesuo. Kas žinote apie jį, 
malonėkite man pranešti. Marijona 
Vaškūnienė, 201 Third St., Wyoming, 
Pa. ............7“ (187-189)

Waterbury, Conn
Čia norimo priminti Vilijos 

Choro nariams - dainininkams, 
kad mes esame apsiėmę dainuo
ti piknike, kuris įvyks rugpjū
čio 31 dieną, Hartford, Conn. 
Esamę nutarę dalyvauti Lietu
vių Meno Sąjungos Rytinių 
Valstijų Festivalio programoje, 
kuris įvyks lapkričio 27, 28, 29 
ir 30 dienomis Brooklyn, N. Y.

Jau M. Svinkūnienė ir Anna 
Buziūtė vaikščioja pas Water- 
burio biznierius ir renka pagar
sinimus nuo jų į Festivalio 
programą. Mes, choristai turi
me pasistengti lankyti choro 
pamokas, kad galėtume gerai 
susimokint dainas, kurias ma
nome dainuoti apskričių pikni
ke ir Meno Sąjungos Festivaly
je.

Tapgi reikia stengtis visiems 
gauti daugiau naujų daininin
kų į chorą, ypač laibai mums 
stoka vyrų dainininkų. Bet rei
kia stengtis gauti ir merginų 
kuo daugiausiai, kad padaryti 
chorą didesnį, kaip vyrais, taip 
ir moterimis. Kviečiame visus, 
kurie tik galite dainuoti, ateiti 
ir prisirašyti prie Vilijos Cho
ro.

Vilijos Choro pamokos įvyks
ta kiekvieno ketvirtadienio va
karą, kaip 7:30, Lietuvių Pilie
čių Politiško Kliubo svetainėje, 
103 Green St. Choro mokyto
ja yra Gertrude ‘ Ulinskaitė, la
bai sugabi lietuvaitė.

Dabartiniu laiku Vilijos Cho
ras rengiasi prie savo metinio 
pikniko, kuris įvyks rugpjūčio 
17 d., Lietuvių Parke, Chestnut 
Hill Road, Waterbury, Conn.

šokiams gros Exie Rudaitis 
orkestrą. Programą pildys Vili
jos choras, po vadovyste Gert
rude Ulinskaitės ir pianistės 
Sylvia R. Maraskauskaitės, ku
rie palinksmins visus su lietu
vių liaudies dainomis.

Pikniko komisija ir choristai 
dirba visi sušilę, kad viską pri
rengti kuo geriausiai ir kad su
traukti kuo daugiausia žmonių 
į šį pikniką. Įžangos tikietai yra 
pardavinėjami iš anksto ir daug 
jau yra išparduota.

Kviečiame visus Waterburio 
ir apylinkės lietuvius atsilan
kyti į šį pikniką ir paremti fi
nansiniai ir moraliai šią pro- 
gresyvę dailės organizaciją — 
Vilijos Chorą. f

Piknike turėsime skanių gė
rimų ir gardžių užkandžių, ku
riuos choristės rengiasi paga
minti.

★ ★ ★

Nelabai seniai, po ilgos ir sun
kos ligos, mirė Petras žemai
taitis, kuris gyveno po numeriu 
206 Chipman St. Ext. Paliko 
nuliūdime moterį Helen Ženlai- 
taitis, 2 . sūnus, Joseph ir An
thony, vieną dukterį — Mrs. 
Algerd Ulinskas ir penkis anū
kus. Lietuvoje paliko vieną se
serį ir brolį.

Buvo atvykęs iš Lietuvos į 
šią šalį apie 37 metai tam at
gal. Iš amato buvo dailydė. Sa
ko, kad tas sunkus darbas ir 
pakenkė jo sveikatai ir turėjo 
prasišalinti iš gyvųjų tarpo, su
laukęs tik apie 60 metų. Velio
nis buvo gero būdo ir laisvų pa
žiūrų. Buvo Laisvės skaityto
jas per daugelį metų. Mes iš
reiškiame gilią užuojautą dėl jo 
šeimynos jų liūdnbje valando
je. Komisija.

Nakčia iškilus gaisrui apart- 
mente, 286 W. 142nd St., New 
Yorke, užduso 3 metų berniu
kas Charles Williams. Dirban
čios ir kitur gyvenančios mo
tinos vaikas ten buvo laiko
mas prižiūrėjimui. ......

Fotografas
Traukiu paveikslus familijųf, ves
tuvių, kitokių grupių irjpavienių. 
Iš senų padarau . 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame-fe 
rikoniškais. Jiei-lyčj 
kalui esant ir 
padidinu toki o| 
dydžio, kokio pa-\ 
geidaujama. Tai
pogi atmAliavoju 
įvairiom spalvom.

K&mpae Broadway Ir__________ „ Stone Aye. 
prie'Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

ir čia pirmon vieton stato mū
sų drauges moteris.

Kurie geriau ir greičiau pri
sitaiko prid sąlygų? čia vėl 
ateina psichologai ir moterims 
atiduoda kreditą.

Kurie atsargiau ir protingiau 
pasirenka gyvenimo pašauki
mą? Atsargūs tyrinėjimai pa
rodo, kad moterys protingiau 
pasirenka profesiją arba už
siėmimą ir geriau savo pasi
rinktoje dirvoje išsilaiko.

Kuri lytis geriau moka ap
sieiti su žmonėmis? Kam dar 
klausti. Moteriškoji lytis pra
lenkia vyriškąją daugeliu my
lių !

Kurie atsargiau elgiasi su 
pinigais? Tikėsite, ar ne, bet 
ir čia moterys mus gražiai' su
pliekia. Tai paliūdyja daviniai 
apie pirkimus bonų ir šėrų, 
apie visokius “investmentus.” 
Moterys atsargiau pasirenka 
ir mažiau prakiša, negu vyrai.

Pas kuriuos daugiau turto?
štai faktai:
American • Telephone and 

Telegraph kompanijos 56% 
šėrų priklauso moterims. •

Du trečdaliu visų privatiš- 
kų karo bonų priklauso mote
rims.

šešiasdešimt penki nuošim
čiai taupymo bankuose įdėlių 
priklauso moterims. Septynias
dešimt keturi nuošimčiai prie
miesčiuose privatiškų namų 
priklauso moterims.

Kas kontroliuoja šeimos bu- 
džetą? Kas daiktus supirkinė
ja? Aišku, jog moteris, o ne 
vyras.

O kaip stovi reikalai su pa
sirinkimu gyvenimo draugo ? 
Nors sunku tikėti, bet esanti 
šventa tiesa, jog ir čia pirme
nybė priklauso moteriai, o ne 
vyrui. Nuo moters priklauso* 
“taip,” ar “ne,” o ne nuo vy
ro. ★ ★ ★

Kuri lytis daugiausia turi 
įtakos į vaikus? Kam dar ir 
klausti. Visi mato ir žino, kad 
moteriškoji: motina namieje, 
o mokytoja mokykloje. Na
muose vyro įtaka į vaikus ma
žai tereiškia, o kas liečia mo
kyklą, tai moterys baigia iš
vaikyti vyrus 
mo profesijos.

iš mokytojavi-

Tai šitokio yra faktai. Ku- 
•riertfs jie nepatiks, pasiskaity
kite ir kuo greičiausia pamirš
kite 1

New Yorko Miesto Tarybai 
ateinanti laiškai dėl rendu 
kontrolės bilių esą šimtas prieš 
vieną už Sharkio- įteiktus bi- 
lius, o 1 prieš.

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

' Laisniuotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
* > ..

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLVNE
PAUKŠTIENOS PIĖTūS SEKMADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergre®n 4-9612

5 pus!., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Ketv., Ruęp. 14, 1947

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Jacquard 
Staklių Taisytojai 

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

Nuolatinis darbas. Gera alga. 
Pasikeičiamais šiftais.

KREIPKITĖS
HAFNER

ASSOCIATES 
19-19 24th AVĖ. 
Long Island City 

Ravenswood 8-7500
... ... .......................... <188)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERIS—MOTIN1&K A
Kuri įvertintų gerus namus. Prižiūrėjimui 
dviejų vaikų ir atlikimui lengvo namų darbo. «

TELEFONUOKITE MRS. WESTERMAN, 
CREAT NECK 1163

(134)

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Rugpjūčio 17 d., (Liet. Taut. Par
ke, įvyks dviejų kolonijų metinis 
piknikas. Jį ruošia dvi LLD kuo
pos, t. y., So. Bostono ir Montellos. 
Šiame parengime bus įvairių pasi
linksminimų ir muzikalė programa. 
Taipgi bus valgių ir gėrimų, 
džia 1 vai. 
tinius ir iš 
lyvauti.

Pra- 
dieną. Kviečiame vie- 
apylinkės lietuvius da-

Komisija. (187-188)

DETROIT, MICH.
Rugpjūčio 17 d., Draugijų Salėje, 

įvyks LLD 52 kp. susirinkimas. 
Kadangi liepos mėn. susirinkimas li
ko praleistas dėlei spaudos pikniko, 
tai dabartiniame susirinkime turėsi
me truputį daugiau labai svarbių 
reikalų atlikti. Padarykite visi na
riai kuo didžiausią pastangą daly
vauti šiame susirinkime.

Valdyba. (187-188)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

17 d. rugpjūčio, 11 vai. ryto, 3014 
Yemans. Visi nariai būkite laiku, 
nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti, taipgi bus nominacijos į Cen
tro Valdybą.

Sekretorius. (187-183)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto ir Laisvės 

Pikniko Komisijos • susirinkimas 
įvyks rugpjūčio 17 d., Liaudies Na
me, 735 Fairmount Ave. Visi^ 
Laisves skaitytojų, organizacijų na
rių ir apsiėmusių dirbti Laisvės 
piknike prašome nepamiršti daly
vauti šiame svarbiame susirinkime, 
lies piknikas įvyks už dviejų • savai
čių, tad reikia galutinio apsvarsty
mo ir prisiruošimo prie darbo.

P. Puodis, Sekr. (187-188)

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

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



y
I

Ar Turite Buše Vietą?
Prašome nepamiršti, kad 

šių metų rugpjūčio 17 d., Lie
tuvių Laisvė^ Parke, Linden, 
N. J., įvyks nepaprastai įdo
mus mūsų pačių, Lietuvių Lais
vės Radijo Klubo piknikas. 
Jis rengiamas bendrai su Lie
tuvių Literatūros 2-ra apskri
timi. Tai bus nepaprastas pa- 
žmonys, kuriuo pasitenkins 
kiekvienas jin atvykęs.

Iš Brooklyno piknikan eis 
specialus 33-jų pasažierių bu-' 
sas. Išeis 1 vai. po pietų, nuo 
Laisvės išleistuvės, Williams- 
burge, o iš pikniko grįš 9 vai. 
vakaro. Kelionė vienam asme
niui į abi pusi $2. Kurie nori
te busu važiuoti, nelaukdami, 
tuojau užsisakykite vietą pas 
mūsų Klubo sekretorę Liliją 
Kavaliauskaitę, Laisvės rašti
nėje, tel. Stagg 2-3878.

Prašome vykti šin piknikan 
visaip: busais, automobiliais 
ir traukiniais.

Senatiniai Tyrinėtojai 
Blogai Jaustųsi N. Y. 
Teatruose

Taikėsi būti Radio City Mu
sic Hali, kada buvo rodoma 
žiniškoji trumpa filmą iš se- 
natinio karo kontraktams ty
rinėti sub-komiteto posėdžio. 
Jame klausinėjo lėktuvų fa
brikantą Howard Hughes.

Hughes’ui pareikalavus tei
sės perklausinėti (cross-ex
amine) kaltintoją senatorių 
Brewster, .pareikalavus lygių 
teisių prie teisėtumo visiems, 
matėsi posėdžių bute publikos 
aiškus pritarimas Hughes’ui. 
Ir teatre nuaidėjo pusėtina 
ovacijukė.

Visai nenuostabu, kad pa
statyti ant visuomenės opini
jos “žarijų” kamantinėtojai 
taip staiga nutraukė posė
džius. D-s.

Mirė Streiklaužių Bosas 
Bergoff, Tapęs 
Milionieriumi

Viešnia

Brooklyno Veteranai
Vieningi Namy
Klausimu

SHARKEY REIKALAVO GRIEŽČIAU 
RIBOTI EVIKCI JAS

Kaunsilmanas Joseph . T. 
Sharkey, brooklynietis, ’ įteikė 
pastiprinančias pataisas prie 
jo seniau įteiktųjų bilių mies
to gyvenamų namų rendų ir 
evikcijų klausimais. Priedus 
jis įteikė viešojoje sesijoje, 
kurioje buvo kviesti ir turėjo 
progą išsireikšti namų savi
ninkų ir rendauninkų atstovai.

Už bilius ir prie jų pataisas 
šaukė “ura” rendauninkų ir 
vartotojų organizacijų atsto
vai, bet piktai šaukė “no” sa
vininkų, ypatingai stambiųjų 
real estate atstovai.

> Pataisa, liečianti baudas 
prasižengusiems rendų kon
trolės įstatymams, pavestų 
miestavai rendų komisijai ar 
distrikto prokurorui teisę pa
traukti savininkus į miestavus 
teismus ir juose bausti iki 90 
dienų kalėjimo ir $500 pini
gais.

Kita pataisa uždraustų sa
vininkams išmesti reųdaunin- 
kus dėl jokios kitos priežas
ties, kaip tik dėl nemokėjimo 
rendos. Savininkas taipgi turė
tų 15 dienų iš anksto praneš
ti miestaviems butų ir sveika
tos departmentams pirm įtei
kimo atitinkamai įstaigai rei
kalavimo leisti išmesti. Tik po 
patikrinimo rendauninkų pa
dėties sveikatos atžvilgiu, 
taipgi galimybių gauti kitą bu
tą per minėtus departmentus, 
gavus nuo jų liūdymą, savinin
kas galėtų prašyti miestavoje 
rendų komisijoje leidimo ren-

dauninkus išmesti.
Trečia pataisa neleistų sa

vininko išmesti rendauninką po 
priedanga reikalo perdirbti di
delį savo apartmentą į kelis 
mažesnius.

Apie savo bilius ir pataisas 
Sharkis, tarybos vice-pirminin- 
kas ir didžiumos lyderis, įspė
jo, kad jie taikomi suvaldy
mui tų savininkų, “kurie nesi
laiko tvarkos, kurie spirtų ki
tam žmogui į veidą.” Kitais 
žodžiais, jis mano, kad nuo to 
nenukentėtų žmoniškas, tvar
kus savininkas.

Rėmėjuos Sharkio pagerin
tų bilių, greta oficialiu ren
dauninkų atstovų, buvo desėt- 
kai unijų, veteranų ir kitokių 
organizacijų, tarpe tų, Ame-’ 
rikos Darbo Partijos ir Ame
rikos Komunistų Partijos vie
tiniai skyriai, miesto politinės 
veiklos komitetas ir daug kitų.

MIRĖ
Valeria Klimienė, 45 m. 

amžiaus. gyveno 77 Wyckoff 
Ave., Brooklyne, mirė namuo
se, rugpj. 11 d. Kūnas pašar
votas namuose, po virs minė
tu ant’ išu. Laidotuves įvyk* 
rugpjūčio 14 d., šv. Jono ka
pinėse. Velionė paliko nuliūdi
me vyrą Antana ir viena bro
lį.

Laid ./tuvių pareigomis rūpL 
nasi grab. J. Garšvos laidotu
vių įstaiga., 231 Bedford Ave., 
Brooklyne.

Rugpjūčio 11-tą, po išbuvi
mo šv. Vincento ligoninėje 
apie savaitę laiko, New Yor
ke mirė Pearl L. Bergoff, 
streiklaužių agentūros bosas. 
Mirė, kaip ir visas svietas, ne
galėdamas amžinai naudotis 
nei su savimi nusinešti tų mi- 
lionų dolerių turto, kurį jis 
susikrovė brutališka galva- 
daužyste atimdamas nuo-dar
bininkų ir jų šeimų duoną.

Jis mirė sulaukęs 62 metų, 
o kiti sako, kad 68 metų. Įdo
mu, kaip jis išlaikė savo gal
vą ant pečių triuškindamas 
galvas kitiems. Jis savo galvos 
nekišo, samdė ir taip pat iš
naudojo galvadaužius.

Bergoff streiklaužių agen
tūra oficialiai įsisteigė prieš 
35 metus. Būdamas gobštus ir 
gudrus, jis mokėjo parinkti 
streiklaužiais visiškai prara
dusius žmoniškumą asmenis. O 
jeigu vienas kitas galėjo atei
ti pas jį dar nebūdamas tokiu, 
jis sugebėjo greitai tokiu pa
daryti—pastatyti į tokią padė
tį, kurioje jis jau noromis ar 
nenoromis turėjo papildyti 
prasikaltimą prieš žmones. O 
tada jau jis, kaip voras, turi 
įpainiojęs savo vortinklyje, iš
naudoja prieš išnaudojamuo
sius.

Tuo būdu Bergoff kontro
liavo visą armiją vyrų. Tik 
vienos valandos pašaukimu jis 
galėjo pasiųsti būrį vyrų bile 
kur Jungtinėse Valstijose, Ka
nadoje ar Kuboje prieš strei
kuojančius darbininkus. Jis 
patsai savo galvos nekišo. į pa
vojingas vietas. Jis palaikė 
grupę savo leitenantų, kurie 
komandavo jo armiją” iš vie
tinių raštinių New Yorke, Chi- 
cagoje. O jis pats tiktai su fir
mų prezidentais ir jų atstovais 
vedė derybas už didesnius sau 
nuošimčius iš sulaužytų strei
kų.

Bergoff tūliems esąs pats 
p a s i s a kęs streiklaužystėmis 
pelnęs ne mažiau dešimties 
milionų dolerių. Vien nuo 
1914 iki 1924 metų jo metinė 
alga buvusi $100,000, o su di
videndais pasiekdavusi iki 
$400,000. Gi reikia atsiminti, 
kad visų kapitalistinės visuo
menės “aukštų” turto valdo
nų pajamos daug pakilo. Ati
tinkamai, turėjo pakilti Ber
goff’o pajamos, kadangi nuo 
jo priklausė milionierių nauji 
milionai pelno.

Jo gaujos buvo vartojamos 
ne vien tik prieš streikus, bet 
visokiems darbininkų sąjū
džiams slopinti.

Brooklyne vieši Bronė Mali
nauskienė iš Montreal, Canada, 
atvykusi pas čionykščius gimi
nes. Viešnia tikisi nors kiek 
atitrūkti nuo reikalų, kad da
lyvauti Lietuvių Laisvės Radijo 
Klubo piknike šį sekmadienį, 
rugp. 17, taipgi Laisvės pik
nike Philadelphijoj. Juose no
rėtų susitikti savo kaimynus iš 
Ketūnų kaimo ir kitus kaimy
nus iš Sedos-Mažeikių srities.

D-ė.

Už išplovimą 4 maudymosi 
kostiumų ir nuplovimą vaiko 
prie geriamojo fontano Coney 
Islande, moteriškė nubausta pa- 
simokėti $10. Kiti 67 asmenys 
nubausti po mažiau už įvairius 
prasikaltimėlius. Vienas nu
baustas už įvažiavimą su auto 
į maudynių sritį.

Už Dviejų Metų, Po 
Dviejų Kary

Paul J. Oliver atitarnavo 
dviejuose karuose. Jo akys bu
vusios pakeistos gasu ,o dabar, 
sulaukus 50 metų, jam šviesa 
pradėjo visai nykti. Gaudamas 
iš valdžios vos $13.80 per mė
nesį, jis suplanavo keliaujan
čią batvalio kėdę, kad užsi
dirbti šiokį tokį pragyvenimą.

Keistai pas mus patvarkyti 
dalykai: vieni iš karo išėjo su 
naujais milionais turto, o kiti 
su fiziška ir finansine ubagys
te. Jeigu ponai kongresmanai 
ir senatoriai būtų priėmę ve- 
lionies prezidento Roosevelto 
siūlymą karo laiku apriboti 
uždarbį visiems ne daugiau 25 
tūkstančių dolerių metams, be 
abejo, karui užsibaigus būtų 
buvę mažiau milionierių ir 
mažiau skurdžių.

T-as.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y

Rugpjūčio 14 d. įvyks ALDLD 1 
kuopos susirinkimas,] Laisvės salė
je, 419 Lorimer St. 'Pradžia 8 vai. 
vakare. Nariai kviečiami dalyvauti, 
nes yra svarbių reikalų aptarti. 
Taipgi kviečiame šiame susirinkime 
ir rugpjūčio 23 d. pikniko komisiją 
dalyvauti (žinote, kad rugp. 23 d. 
yra rengiamas piknikas visų Brook
lyn© organizacijų, National Parke, 
Woodside, L. L), nes turime tartis 
pikniko reikalu.

Geo. Kuraitis. (186-187)

PARDAVIMAI
Parsiduoda viešbutis, su bizniu— 

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 į U. 'S. 
Hotel, 13 R. Valatie, N. Y. Tol.: 
Valatie 13-R.

< t

Įvykusiame rendų klausimu 
viešame posėdyje, City Hali, 
New Yorke, praėjusį antra
dienį Brooklyno veteranų at
stovas Matthew Smith pareiš
kė, kad visos Brooklyno vete
ranų organizacijos stoja už 
statybą save išsilaikančių gy
venamų namų, taipgi už ne
leidimą evikcijų iki praeis pa
ti aršioji stoka namų.

Tokią programą priimti su
tikta Amerikos Legijono, Ka
talikų Veteranų, žydų Vetera
nų, Foreign -Wars Veteranų, ir 
Amerikos Veteranų Komiteto 
viršininkų ’bendrame susirin
kime.

VERTA SAUGOTIS

New Yorko mieste trafiko 
nelaimės daugėja. Praėjusią 
savaitę įvyko 501 nelaimė. 
Pernai tuo pat laikotarpiu bu
vo tik 394 nelaimės. Tose ne
laimėse užmušimų buvo vieno
dai, 7 ir 7; sužeistų šiemet per 
savaitę 671, pernai 477.

Niekad neatsidėkite ant ki
tų saugoti jus einant ar va
žiuojant gatve, saugokitės pa
tys, nors ir saugojantis ne vi
suomet pavyksta nuo neatsar-

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

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 8-5569

BAR & GRILL 
Lietuviška Alude 

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

jaunimo Žiedai. Tai baltarusės merginos su gėliniais 
skėriais (parasoliais) maršuoja Maskvos Dynamo Sta- 
diume, naujausioje spalvinėje Tarybų Sąjungos filmoje 
“Pageant of Russia,” rodomoje Stanley Teatre, 7th 
Avė. ir 42nd St., New Yorke. Neįsivaizduojamai graži 
filmą, perstatanti taip pat didžias darbininkų jaunimo 
išgales, kada jam teikiama proga.

Mrs. Ida Zakutinsky, 60 m., 
ir jos sūnus Sidney, 38 metų, 
sirgęs chroniška nervų liga, 
rasti užsidusinę gasu savo 
apartmente, 728 Howard Av., 
Brooklyne.

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

t

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA <

SALES d?l Bnllų, Koncertų, Banldetų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Pulkui 

steičiua au naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prlelnanfos

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

Joseph Garszva į
Undertaker & Embalmer į

Manager
į į JOHN A. PAULEY ;

I
 Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770
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<♦> PIKNIKAS
BŪKITE VISI!

RENGIA LAISVES RADIO KLUBAS 
IR ALDLD 2-RA APSKRITIS

SEKMADIENĮ,

Rugpjūčio—August 17,1947
Pradžia nuo Pietų! ,

LITHUANIAN LIBERTY PARKE
340 Mitchell Ave., .< Linden, N. J.

ĮŽANGA 50 CENTŲ
Bus Radio Programa, kaip yra girdima oro 
bangomis nedėldienio rytais. Programa susi
dės iš dainininkų, kurie dalyvavo ant Lietu
vių Laisvės Radio Programos. Taipgi Dr. J. 
KAŠKIAUČIUS kalbės sveikatos reikalais.

Turėsime Gerti ir Valgyti iki Sočiai.

Gros Populiari Orkestrą Iki Vėliimos
Kelrodis: Automobiliais nuo Brooklyno pusės, High
way No. 1 į Linden, N. J., iki Woods Ave., po dešinei 
ir jo važiuoti iki Simpson Ave., po kairei vienas blo
kas iki Mitchell Ave. Iš Elizabetho ir Newark© Busu 
44 iki Woods Ave., ir paeiti po dešinei apie 2 blokus 
iki Simpson, Ave., po kairei ir Mitchell Avenue.

Traukiniais nuo Penn Stoties iš New Yorko, 7th 
Avė. ir 33rd St., traukiniai išeina: 11:40; 1:05; 2:55; 
3:35; 4:08; 4:50.

—KVIEČIAME DALYVAUTI—RENGĖJAI.
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Bergoff’o rekorduose yra 
užrekorduota šimtai streikų, 
kurių laužyme jo gaujos da
lyvavo. Tarpe tų, esąs labai 
daug, apie du milionu, jam 
pelno atnešęs Erie gelžkelie- 
čių streikas 1920 metais. Vė
liau, IRT ir BMT streikai. 
Kartą, didžiavosi Bergoff, jis 
buvęs miesto pasamdytas prieš 
gatvių valytojos.

Jei kas manytų, kad su Ber
goff’o mirtimi baigėsi jo agen
tūra, skaudžiai apsiriktų. To
kiam pelningam ir bjauriam 
užsiėmimui įpėdinių netrūko 
ir netrūks. Faktinai, nuo jo 
pasimokinę ir-kai kurie kiti 
įsisteigė savas streiklaužių- 
galvadaužių grupes. Tik dar
bininkų visiškas susiorganiza- 
vimas, susipratimas, apsivieni- 
jimas prašalins iš visuomenės 
tą votį. Kol kas ji baisiai išsi
pūtusi. Profesionališki streik
laužiai naudojami ir prieš da
bartinį Brooklyn Trust Co. 
bankų darbininku streiką, 
kaip tu6 ne kartą jau skundė
si unijistai.

REIKALAVIMAI
KAS TURITE, KAMBARĮ?
Reikalingas kambarys jaunam 

mokyklą lankančiam vyrui. Nori 
užimt su 1 diena rugsėjo (Sept.). 
Pageidaujama Richmond Hillyj, Ja- 
maicoj, East New Yorke arba ku
rioj kitoj ramioj ir švarioj miesto 
dalyj. Pranešt Laisvės raštinei, 427 
Lorimer St., Brooklyne. Tel. ST. 
2-3878.

(187-188)

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

Valandos: į

Penktadieniais Uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

New Yorke areštuoti du vai
kėzai, 15 ir 16 metų. Juos 
kaltina, kad jie pavogę auto ir 
juomi bėgdami nuo * policijos 
įvažiavo į taksiką. Mašiną su
daužė.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.
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Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD"

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kafnom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

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

Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

1
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