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New York. — Pirkimai 
iš departmentinių krautu
vių sumažėjo 9 nuošim
čiais, lyginti su praeitu me
nesiu.

Rašo R. MIZARA
No. 205 Brooklyn, N. Y„ Ketvirtadienis, Rugsėjo-Sept. 4, 1947
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Amerikos Legijono 
Suvažiavimas.

Ne Koks Pavyzdys.
Vengrijos Rinkimams

Negalima sakyti, jog išdy
kavimą rode visi lęgijonieriai 
— ne, tik jų dalis, bet toji 
lis suteršė vardą ir rimtu 
rų.

kraštai — Kanada, 
dor ir Nikaragua.

Amerikinio žemyno .. sri-

vy. 
SU

/ LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

x in the Eastern States,
427 Lorimer Street^
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Kodėl visą tai suvažiavime 
praėjo ?

Todėl, kad rezoliucijas ir vi
sus sumanymus kontroliavo 
reakcininku parinktiniai smul
kūs komitetai; todėl, kad de
legatai pačiame puvažiavime 
neturėjo progos dėl jų pasi
sakyti : todėl, kad viskas ma- 
šinališkai buvo pravesta!

Netenka nei sakyti, jog ne
mažai legiionierių visu tuo nė
ra patenkinti. —' ypač antro
jo pasaulinio karo veteranai 
prastai, labai prastai pasijus!

Nurnberg, Vokietija.—78 
amerikinės ir angliškos

! knmnaniios buvo nariai di

THE LITHUANIAN DAILY

Amerikos Legijono suvažia
vimas, įvykęs Niujorko mieste 
praeitą savaitę, praūžė, kaip 
savotiška audrelė.

Nieks negali sakyti, jog le- 
gijonieriai, suvykę iš visų 
kraštų rinktiniai eks-kanai, 
parodė pavyzdį kitiems, kaip 
reikia žmonių sanskrięlžius 
vėsti ir tvarkyti.

Visųpirmiausiai, dalis legijo- 
nieriu parodė gerą dožą ne- 
kultūriškumo: suaugę, po arti 
60 metų amžiaus vyrai, vete
ranai pirmojo pasauliAio ka
ro, kabinėjusi prie’ jaunų mer
gaičių gatvėse, daužėsi, tary
tum visa tai būtiį kultūriškam 
žmogui pavyzdžio rodymas!

Tūli viešbučių savininkai 
skelbia, jog legijonieriai-sve- 
čiai padarė jiems nuostolių už 
keletą desėtkų tūkstančių do-

Tačiau ne tame glūdi 
riausia Amerikos Legijono 
važiavimo silpnybe.

Legijono suvažiavimas nu
sikalto savo nariams ir visai 
Amerikos liaudžiai tuo, kad 
jis užgyrė visa tai, kas yra 
darbo žmonėms žalingo ir ne
gero !

Be jokių diskusijų suvažia- 
Vfmas priėmė rezoliuciją, ragi
nančią Jungtinių Vąlstijų vy
riausybę suspenduoti Komuni
stu Partiją, i suspenduoti žo
džio laisve, suspenduoti teisę 
organizuotis, — suspenduoti 1 
r ‘—•’ ----- 1 * 1
vės pagrindą — Teisių Bilių!

Legijonas išstojo prieš Wag- 
nerio - Ellehderio - Tafto bi- 
liu, kuris kongresui pasiūlytas 
dėl karo veteranams gyvena- 
rpuių namų statymo.

šis bilius reikalauja, kad vy
riausybė paskirtų tam tikras 
sumas pinigų gyvenamųjų na
mu statybai; kad bėgyje de- 
feėtko metu būtų pastatyta tam 
tikras skaičius (berods 1.500,- 
000) gyvenamųjų namų, kurie^ 
lengvomis išlygomis atitektų 
karo ’ veteranams ir jų šei- 

*moms. x J
Rodosi, Jeigu jau kas galė- 

* tu tokiam biliui priešintis, tai 
tik jau ne eks-kareiviai. Bet 

• Amerikos Legijonas pasisakė 
prieš šį bilių dėl to, kad jis 
“atsiduodąs socializmu.” kaip 
tūlas Ilearsto laikraštis su
formulavo.

t

Pora mėnesių prieš Vengri
jos parlamento rinkimus, įvy
kusius š. m. rugpjūčio 31 d., 
komercinė ‘Amerikos spauda 
skelbė, būk jie būsią ne’demo- 

. kratiški.
Todėl visai 'natūralu, jei- 

. gu šiandien, rinkimams pasi
baigus. toji nati spauda gieda 

. tą pačią giesmę. Jie. buvę 
auklastunti, jie buvę “nedemox 
kratiški.” ’ . 7

Spaudai, kuriai buvo “de
mokratiški” Graikijos rinki- 

'• mai. negali būti demokratiški 
L» rinkimai Vengrijoje.

‘ ★ ★ ★ •
Sugrižusieji iš pMladelphie- 

•_ čiu pikniko (įvykusio rugpjū
čio 31 d.)/ draugai skelbia:

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00 -

Kopija 5c

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.
------------- -------------------------------------------------------------------------- :-----------------

JUNGTINES VALSTIJOS ATMETE SOVIETŲ PROTESTĄ 
PRIEŠ DIDELĮ GAMYBOS KĖLIMĄ VAKAR. VOKIETIJOJ

Sovietai Kaltina Ameriką už Potsdamo Sutarties Laužymą; HOOVERIS TEISINA 
Amerika įtaria, Kad ir Sovietai Nevykdę Tos Sutarties

AMERIKINIU RESPUBLIKŲ SUTARTIS 
BENDRAM “GYNIMUISI” NE TIKTAI

ŠIAME ŽEMYNE, BET IR KITUR

Washington. — Amerikos 
Valstybės departmentas at- 
rhetė Sovietu ‘Sąjungos pro-' 
testą prieš fabrikinės pra
monės kėlimą vakarinėie 
Vokietijoje, užimtoje anglų 
ir amerikonų. Amerika ir 
Anglija, neatsiklausdamos 
Sovietų, susitarė padvigu
binti pramonę tame Vokie- 

‘tijos ruožte. Jodvi stengėsi 
įtraukti ir francūzų užimtą 
plotą į pramonės didinimą 
vakarinėje Vokietijoje.

Sovietai kaltino Jungtin. 
Valstijas ir-Angliją už Pot- 

I sdamo sutarties sulaužymą. 
Nes prez. Trumanas, Ang
lijos pujemjeras * Attlee ir 
Sovietų premjeras Stalinas 
1945 m. pasirašė Potsdame, 
kad tik visi trys didieji tal- 
------- 1-----------------------------

Daug Amerikonų Kompanijų 
Dalyvąvo Nacių Truste

kininkai spręs pramonės 
tvarkymą Vokietijoje, kai
po ištisoje šalyje. 'Sovietai 
įtarė, kad anglai-ameriko- 
nai peržengė ir talkininkų 
kontrolės komisijos nutari
mą 194J6 m. dėl pakeitimų 
fabrikinėje Vokietijos ga
myboje.

Dabar Amerika, -iš savo* 
pusės, įtaria, kad Sovietai 
nevykdę Potsdamo sutar
ties dėl Vokietijos pramo
nės apvienijimo (pagal 
anglų - amerikonų pla
nus). Amerika todėl išvien 
su Anglija kels pramonę 
vakarinėje Vokietijoje, kad 
jos dirbiniais galėtų pa
lengvint “finansinę Jungt. 
Valstijų naštą” tenai, sako 
Washingtbno valdžia. 
------------------- >------------------------------------- (

JAPONIJĄ, KALTINA 
AMERIKĄ UŽ KARĄ

--------------------------------------- . - H------------------------ <------------------------------ -

Jeigu Jankiu Armija Būty ^Užpulta,” Pav., Graikijoj, Tai itim sutartis laiko milžiniš- 
Ir Lotyny Amerika Būtu Šaukiama Ginti Jankius

kompanijos su savo kapita
lu ir išradimais:♦ *

Hercules Parako kompa
nija. Standard Žibalo kom
panija. Amerikoj Sintetinio 
Nitrogeno Csprpginių me
džiagos) knmn., Cyanomid 
ir Chemikalu komp... United 
Vaistu komo, ir eilė kitų, 
kurioA dalinosi Farbenin
dustrie pelnais.

’ Tam Anglijos kompani
jų, dalvva.vusiu vokiškame 
Farbenindustrie truste, bu
vo Anglu Atlas Parako ir

Farbeniridušfrie pirm karo 
ir karui beinant. Jungtinių 
valstijų pv°l<uroras byloje“ 
nriešr24 vokiečius Farben
industrie vadus įtraukė į 
teismo užrašus tų ameriki
nių. kompanijų vardus. >

Vokiečiai Farhenindus- 
trie direktoriai teisiami už 
tai. kad ii e drauge su Hit
leriu suplanavo užnuolikiš- 
kaii kara.
konu teismas kaltina juos 
ir dėl to, kad jie navartojo 
Amerikos kompanijų naten- 
tus naciams ginkluoti.

Talne tarptautiniame Vo- 
kietiios truste, be kitko, 
veikė sekamos amerikonų ei jos stovyklose.

kebos kitos.
Farbenindustrie, šalia 

kitko, gamino karo dujas ir 
nuodingus neva vaistus, ku
riuos bandydami naci a'i 
žudė kitataučius konCentra-

SIONISTAI IIŽGJRIA
PALESTINOS SKĖLIMĄ

Jeruzalė. — Žydų Sionis
tu taryba aplamai užgyrė 
daugumos Jungtinių Tautu 
koųiisiios nasiūlyma pada
lint Palestina į dvi valstv- 
be§ — žydiška ir arabiška 
— O\Jeruz^lek miestą su 
auvlmke laikvt tiesioginėje 
Jungtinių Tautų valdyboje.

1 ----------->> ■ < 1

Farben Trustas Davė 
Naciam Kiliomis Dolerių

NurnbergV Vokietija. — 
Amerikonų teisme prieš 
vokiečiu Farbenindustrie 
trusto direktorius pasirodė, 
kad tas trūstas davė $4,- 
500.000 vien Adolfo Hitlerio 
fondui 1933 m>, nacių “rin
kimams” laimėti. Tais ir 
1934 m.z Farbenindustrie 
tiesioginiai parėmė nacius 
bent 12 milionų dolerių. /

• I
jis buvo didelis, jis Jbuvo gra
žus ir visais požvilgiais pa
sekmingas. ’

Tai ir gerai!
Už tai vykiausias niiopel- 

> Philadelphijosna's priklauso 
veikėjams!

Italijos Partizanai 
Užėmė Miestą

New York. — Aiųerican 
Mcgazme žurnalas italnino 
Sjdnev’o ShMetto pasikal
bėjimą su buvusiu prezi
dentu Herbertu Hooveriu 
anie Kara. Hpoveris jam sa
kė: ” t ■ E|.

“Japonai niekuomet ne
būtų mus užpuolę, jeigu 
mes nebūtume juos karan 
išprovokavę.”

Jis tvirtino, kad Jungtin. 
Valstijos. p’irdi, “be reika
lo” įsivėlę 'karan su Vokie
tija. Čia Hooveris pasako
jo ’

“Anglitą nebūtu buvusi 
sumušta” (ir be Amerikos 
įsikišimo). Kada Vokietiia 
užpuolė Rusiją. tai Anglija 
jau. galėjo laimėti karą.”

Shalett sužinojo, kad 
Hooveris kartotinai ragino 
nrez. ' Trumaną ’’kietai, 
šiurkščiai elgtis su rusais, 
parblokšti juos ir prispaus
ti.” •

BIJOMA GREITO 
KRIZIO EUROPOJ

Washington, rūgs. 3. — 
Amerikos Valstybes sekre
toriaus pavaduotoias Lo
vett pareiškė, kad gresia 
greitas, pavojingas krizis 
vakarinei i Euronai. Todėl 
Lovett ragina sušaukti sne- 
ciale kongreso sesiją gelbė
ti vakarinius europiečius 
(turbūt, “nuo komuniz
mo”).

' -----------------------------------—R* »

Egiptas Prašo Karinės 
Amerikonų Paramos

* Lake Success, N. Y.— 
Egipto premjeras Nokrašy 
Paša išvyko į Washingtona. 
Ten jis prašys, kąd Jungti
nės Valstijos atsiųstu kari-, 
ne savo misiją-į Egiptą. 
Nokrašy Paša pageidauja, 
kad amerikonai padėtų 
pertvarkyti ir apginkluoti 
Egipto armiją ir oro jėgas

Roma. — 2,200 partizanų)ir įsteigti karinius fabri- 
užėmė Casale Monferrato,kus.
'30,000 gyventojų / miestą 1 Egiptėnai rėikalauja, kad 

Jungt. Tautos išvarytų An
gliją iš Egipto.

. •---------;------------- ' . u
19 JAPONŲ NUKALAN
TI Už ŽIAURUMUS

Guam. — Karinis ameri
konų teismas atrado kaltais 
ll9 japonų, kurie dešimtį a- 
merikonų nužudė Truk, sa
loj. Vienus amerikonus jie 
pasmaugė, kitus durklais 
užbadė, dinamįtu susprog
dino beį ligų bakterijomis 
numarino.

šiaurinėje Italijbję, ir pa
skelbę ten visuotiną strei
ką. Tuos žygius jie padarė, 
protestuodami, kad valdžia 
paliuosavo 6 vietinius fašis
tus, kurie buvo nusmerkti 
mirt. Partizanų delegatai 
vyksta Romon su reikala
vimais. J

. -------------------------------------i

; Berlin. — Anglų teismas, 
nusmerkė sušaudyt 14, na
cių už nužudymą 50 bėgu
sių karo belaisvių.

Petropolis, Brazilija. — 
Jungtinių Valstijų valstyb. 
sekretorius * Marshallas ir 
18-kos kitų amerikinių res
publikų užsieniniai minis
trai antradienį čia pasirašė 
bendro apsigynimo sutartį, 
kuri sako: .

Užpuolimas prieš bet ku
rią iš 19-kos šalių ameriki
niame žemyne bus laikomas 
užpuolimu prieš visas jas, 
ir visoš jos bendrai ’ginsis 
šio žemyno srityje. Jeigu 
kas užpultų bent vieną a- 
me.rikinį kraštą kur kitur, 
o ne paties amerikinio že
myno ruožte, tai tos 19 ša
lių tartųsi ūpie savo veiks
mus prieš užpuoliką. (Pa-

vyzdžiui, jeigu Jungtinių 
Valstijų kariuomenė būtų 
“užpulta” Vokieti joje, 
Graikijoje ar Chinijoje, tai 
būtų sušauktas 19-kos ame
rikinių šalių pasitarimas, 
kokius žygius jos išvien tu
rėtų daryti prieš “užpuoli-

Jeigu dvi valstybės ame
rikiniame žemyne kariniai 
susikyrstų, tai pasirašiusios 
sutartį amerikinės šalys 
duotų įsakymą “sustabdyti 
mūšius.”

Prie tos sutarties dar ne
prisidėjo trys amerikiniai

E'kua-

Amerika Nenorėtų Duot 29
• . ’ ______ I

Bilionų Vakarų Europai
Parvžius. — Amerikos 

valdininkai rabino vakari
nės Europos šabs geriau su
tvarkyt savo ūkį ir mesi ti
kėt tiek bilionų dolerių iš 
Jungt. Valstijų.

•. Vykdomasis • komitetas 
šešiolikos vakarinių Euro
pos kraštu buvo apskaičia
vęs, kad jiems reikės 29 bi
ll onu dolerių nėr 4 metus 
ūkiui-pramonei gaivinti na
gai amerikinį Marshallo 
planą. 1

Amerikos valstybės sek- 
retor. pavaduotoms Wm. 
Clavton ir jo bendrai sakė, 
abejotina, ar kongresas su
tiktu tiek pinigu skirti. Jie 
todėl patarė vakarinės Eu- 
ronos valdžioms, kiek tik 
galima, sulyginti savo iš
laidas su naminėmis paja
momis. Amerikonai primik 
nė, kad jeigu tos šalys ne-

■nertvarkvs savo finansų, 
tai jos turės dar 16 bilionu 
dolerių heųrįfekliu nėr 4 
metus net tokiame atsitiki
me. iei Amerika ir “pasko
lintu” joms 29 bilionus do- 1_ • (

Bizniški Prieštaravimai
> Jungtinių Valstijų atsto
vai siūlė panaikint rubežiu 
“tvoras”, kuriomis vieni 
kraštai atitveria produktu 
įvežimus iš* kitų ^kraštu; pa
sak amerikonų, prekyba tu
ri būti laisva, be skerspai- 
nin prieš kitas šalis.

Tūli vakarų Europos kra
štai atranda, kad iiem 
sveikiau būtų pirkt reikme
nis iš kaimvnų, kurie ne
reikalauja doleriais užmo
kėti. Tokia prekyba padėtu 
Europai atsigriebti, bet 
kenktų Amerikos bizniui. 
______________i.....———

ką ruožtą nuo šiaurinio že
mės ašigalio (poliatfs) iki 
pietinio' ašigalio, ir vande
nynų plotus iki 300 mylių į 
rytus ir,.vakarus nuo Šiau
rinės ir Pietinės Amerikos, 
apart Sovietų Sibiro, kurį 
tik jūros sąsiauris skiria 
nuo Alaskos.

STREIKUOJA 40,000 
ANGLIJOS MAINIERIŲ

London. 40,000 mainierių 
užstreikavo 35 angliaka- 
syklas. Tai protesto strei
kas prieš valdžios patvar
kymą ilgiau dirbti ir dau
giau anglies iškasti.

ANGLIJA GEIDŽIA 
AMERIKOS AUKSO

London. — Užsieninis 
<anglų ministras Bevinas 
piršo Amerikai pasidalinti 
auksu su Anglija ir kitais 
kraštais “del pasaulinės ge
roves.” — Amerika turi 22 
biliorius dolerių aukso, tai 
tra, tris penktadalius viso 
aukso pasaulyje.

SOVIETAI ATMETĖ 
AMERIKOS PROTESTĄ .
'Sovietai atmetė Ameri

kos nrotesta dėl to, kad ru
sai dar neužleidžia Chinijai’ 
Daireno (Dalnij) uosto.-So
vietai nurodo, kad jie ten 
pagal sutartį* pasilaiko. s

Nuversta Mancheno 
Valdžia Ekuadore

Guayacfuil, Ekuador. — 
Reuters žinių agentūra 
praneša, jėg nauji sukilė
liai nuvertė pulkininko Car- ■ 
los Mąncheno valdžią, gyva
vusią tik 9 dienas. Manche- . 
no buvo nuvertęs Ekuaęloro 
preziaento Velasco Ibarros 
valdžią. Dabar Ibarra grįž
tąs iš užsienio, o Mancheno . 
4>ėgas svetur. L.

•’ (Ekuador yra » Pietų A- 
merikos respublika su 1,- 
500,000 gyventojų.)

Anfomohiliai iwr 1 GRA,K” MONARCHISTAI AuiomoDHiai per o GRŪM0JA streikieriam 
'. —— v

Atkenai, rugs. 3. - 
diniaį Graikiios darbinin
kai ir civiliai tarnautom ai 
ruošiasi i visuotina streiką 
šį ketvirtadieni., Tsaldario 
monarchistu valdžia grū
moja išmest visus streikie- 
rius iš darbų ir tarnybų ir 
sugrūst juos kalėjimam

AUSTRALIJA KVIEČIA 
TIKTAI BALTUOSIUS 
AMERIKONUS

Austraiiios valdžia yra 
nutarus trigubai padidinti 
savo krašto' gyventojų skai
čių nėr pustrečios kartos. 
Todėl kviečia europiečius ir 
baltuosius z. a m e r ikiecius 
Australijon a P s įgyventi. 
Jau 7,000 amerikonų susira
šė plaukimui į Australiją, 
kaip pranešama iš San 
Francisco.

'Chicago. — Suskaičiuota, 
kad per Darbo Dienos šven
tes visoj šalvj automobiliai 
užmušė 293 žmones, o kito
se nelaimėse žuvo 161 as
muo.
t

Memorial Dienoje ir Lie
pos Ketvirtojoj šiemet au
tomobiliai užmušė 553 žmo
nes. Taigi per tas tris šven
tes nuo automobiliu žuvo 
846.

Sovietu Imtinys Feldmaršal. 
Von Paulus Lankosi Berlyne

New York. — Mėsa 
brango dar 5 c. svarui.

pa

TRUMANAS NEŽADĖJO ŪKINES PARAMOS 
LOTYNŲ AMERIKOS RESPUBLIKOM

Petropolis,j Brazilija. — 
Lotyniškbrios • Amerikos 
respublikos nes idžiaugią 
prezidento Trūmano pasa
kyta čia-kalba. Jos tikėjosi 
finansinės paspirties savo 
ūkiui iš Jungtinių Valstijų. 
Trumanas joms to nežadė
jo. Jisai, pabrėžęs karinę

savo šalies, galybę, dar kvie
tė jas medžiaginiai -, padėti 
Jungtin. • Valstijoms vykdy
ti Marshallo planą, vakari
nėje Europoje.

Kalbėdamas apie sutarti
ną visų amerikinių, kraštų' 
gynifrią prez. Trumanaą: 
“metė pagalį” ir į Sovietų

Sąjungą, neminėdamas jos 
vardo. Pasak jo, reikią ap
saugoti .^daugelį Europos ir 
Azijos tautų, kurioms grę- 
siąs užpuolimo pavojus” po 
to, kai tūlos tautos ten, gir
di,, jau esančios “paverg
tos.”

ORAS.-—Būsią giedra.
*

8 Japonijos Kariniai Laivai 
Atiduoti Chinijai

Tsingtao, Chinija. —" Į 
atpildus Chinijai tapo per
vesti aštuoni nedideli kari
niai Japonijos laivai.

Berlih. — Vokiečių fėld- 
maršalas Friedrich von 
Paulus atvyko iš Sovietų 
Sąjungos į' Berlvna. Jis bu
vo Paimtas nelaisvėn su ke
liolika kitų vokiečiu gene
rolu Stalingrade 1943 m. 
Paskui von Paulus tapo va
du Laisvosios Vokietijos 
Komiteto, kurį suorganiza- . 
vo belaisviai, vokiečių kari
ninkai. ’

Dabar von Paulus ’tarėsi 
su Sovietu vyriausybe Ber- « 
lyne kokiais tai svarbiais 
reikalais. Von Paului vado
vaujant, buvę Išlavinta at
sakingiems darbams daug 
belaisvių vokiečių oficierių 
ir saržentų.

' .1
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Henry Wallace ir Trečioji Partija
Iki šiol Henry Wallace gana tvirtai laikėsi tos po

zicijos, kad darbininkams, liberalams ir farmeriams rei
kia darbuotis tiktai demokratų partijos ribose. Jis saky
davo, kad tą partiją lengva pasukti geruoju keliu, apva
lyti nuo reakcijonierių ir atmesti Trumano politiką. Bet 
paskutiniais laikais jis, rthatyt, pradeda rimtai abejoti 
apie tokios taktikos pasisekimą. O štai Labor Day pra
kalboje, pasakytoje Detroite, Wallace jau rimtai pareiš
kė: “Jeigu mes nepadarysime demokratų partijos taikos 
ir gerovės partija, mes susikursime naują partiją.”

fToliau savo prakalboje Wallace nurodinėjo, kad 
dabartinė Kongreso ir prezidento Trumano politika ve
da mus į krizę ir karą! Kaip diena aišku, kad Wallace 
žino, ką jis kalba. Jis mato, kur link vystosi šiandieninė 
mūsų krašto vadovybės politika.

Labai svarbu ir tas, kad Wallace kalbėjo darbo uni
jų suruoštoje demonstracijoje. Jis yra įsitikinęs, kad be 
organizuotų darbininkų įtakos bile koks politinis judėji
mas neturi ateities. Jis net ragina organizuotus darbi
ninkus vadovauti visai pažangiajai visuomenei. Jis ra
gina darbo unijas suvienyti savo eiles ir energingai ginti 
savo ir visų Amerikos žmonių reikalus nuo reakcijos. *

Galima manyti, kad Wallace naujos partijos kūrimu 
tiktai gąsdina demokratų partijos bosus. Bet taipgi ga
limas daiktas, kad jis rimtai persiorientuoja treciosios 
partijos reikalu.

Ar galima pamatiniai pakeisti demokratų partijos 
politiką ir vadovybę? Ar galima išnaikinti pietinių vals
tijų demokratų reakcinę įtaką demokratų partijoje? 
Šiais klausimais bendroji nuomonė tebėra nesusikrista
lizavusi. Nėra bendros nuomonės darbo unijose, nėra 
susitarimo liberaluose. Ypatingai liberalai tuo klausiniu 
yra apgailėtinai pasidalinę. Liberalai Rooseveltienės ir 
Wyatt grupės nė kalbėti nenori apie trečiosios partijos 
organizavimą. Taip pat didelė dalis unijų vadovybės, tiek 
Federacijos, tiek CIO, griežtai atmeta naujos partijos 
reikalą. :

Tačiau, aišku, turės įvykti žymių pasikeitimų dau
gelio galvosenoje. Politika, kaip upėje vanduo, nestovi 
ant vietos. Ji kinta su kitimu sąlygų Kas gali šiandien 
.tikrai pasakyti, kokia padėtis bus už keleto mėnesių? 
Galimas -daiktas, kad daugelis tų, kurie šiandien taip 
tvirtai įsitikinę, jog galima demokratų partijos politiką 
ir vadovybę pakeisti, už mėnesio kito visiškai kitaip) 
galvos. .// ■ .

Darbo Dienos Demonstracijų Tonas
• •

Labai gražiai ir įspūdingai praėjo Darbo Dienos de
monstracijos visoje eilėje miestų. Bene didžiausia de
monstracija-įvyko Chicago j e, kur, sakoma, dalyvavo apie 
250,000 darbo žmonių. ' . ✓ %

•New Yorke šiemet didesnės demonstracijos nebuvo. 
Viską, taip sakant, “nusinešė” Amerikos Legijonas su 
savo konvencija ir demonstracijomis. Darbo unijos nusi
tarė visas miesto gatves palikti legijonieriams. Kokia 
nors platesnė unijištų eisena gatvėmis galėjo būti pa
skaityta kišimu kojos egijonui. •

Darbo Dienos demonstracijoje puikias ir kovingas 

 

prakalbas pasakė * Philip Murraay, CIO prezidentas; 
William Green, Amerikos Federacijos prezidentas; Hen
ry Wallace, senatoriai Pepper, Morse ir kiti liberalai. Vi
sose prakalbose buvo storai pabrėžtas vienas gyviausias 
šių dienų klausimas, tai Taft-Hartley įstatymas. Iš libe
ralų aiškiausiai pasisakė senatorius Pepper. Jis pareiškė, 
kad atšaukimas Taft-Hartley įstatymo yra skubiausias 
Amerikos žmonių reikalas. Jis kvietė. organizuotus dar
bininkus įsitraukti į politines kovas ir šluoti' Laukan tuos 
kongresmanus, kurie už tąjį įstatymą balsavo. Pepper 
reikalavo, kad šis įstatymas būtų atšauktas tuojau.

Apart pasmerkimo Taft-Hartley įstatymo, Philip 
Murray rimtai persergėjo reakcijonieriųs “už darbinin
kų ekonominį spaudimą ir politinį stumdymą.” ' Jiems 
sake, kad organizuotų darbininkų kantrybė turės išsi
semti, jeigu į jų balsą nebus kreipiama dėmesio. , •

\ William Green taip pat rimtai pastebėjo, kad darbi
ninkai toliau politinio “stumdymo” nebepakęs. Jie pa
naudos savo balsus savo reikalų apgynimui. Jis ragino 
darbininkus ruoštis 194$ metų rinkimams.

KAIP VOKIŠKI GEŠTĄPI- 
NINKAI APGAVO LIE
TUVIŠKUS FAŠISTUS

Chicagos Drauge (ru^p, 
29 d.) tūlas Jonas Gaihūs 
rašo apie tai, kaip jis ir .ki
ti lietuviški fašistai vokie
čiams padėjo užgrobti Lie
tuvą ir kaip jais pasitikėjo, 
bet paskui buvo skaudžiai 
suvilti. Pats Jonas Gailius 
buvęs tūlo mokyklos direk
toriaus pavaduotoju ir, ma
tyt, dideliu lietuviškų fašis
tų vadu, nes paskui, kai 
atėjo vokiečiam “kaput”, 
nešdinosi Berlynan pas 
Hitlerį. Štai pono Gailiaus 
pasakojimai, kaip vokiški 
geštapininkai elgėsi su Lie
tuvos mokykla. Jis rašo:

Vokiečių kariuomenė savo 
reikalams kiekviename Lie
tuvos miestelyje rekvizavo 
pačius geriausius pastatus. 
Niekas nežiūrėjo, ir nebe
klausė, kur prisiglaus lietu
viškos įstaigos, mokyklos ar 
paskiros šeimos.

Tuo metu dirbau vienoje 
provincijos gimna z i j o j e . 
Miestelis buvo nedidelis, o 
didesnioji namų pusė puo
lančiųjų vokiečių lėktuvų 
buvo išdaužyta. Mokiniai ir 
mokytojai gyveno susispau
dę mažučiuose kambarėliuo
se. x .

Miestelio savivaldybėgim
nazijai paskyrė senus, ap
griuvusius dviejų aukštų na
mus. Reikėjo juos iš pat 
pagrindų pertaisyti: sudėti 
duris ir langus, išgriauti kai 
kurias sienas ir padaryti di
desnes klases. Direktoriaus 
paraginti tėvai suaukojo len
tų, vinių (krautuvėse jų ne
begalima buvo gauti!), sti
klo, privežė smėlio, cemento, 
žvyriaus. Patys, atitrūkę nuo 
ūkio darbų, dirbo, taisė, re
montavo.

Pagaliau įsikūrėme. Susi
radome senų suolų, stalų, 
pasitaisėme juos ir džiaugė
mės, kad dabar galėsime ra
miai dirbti.

Kur tau!
Vieną gražią dieną gavo

me vietos karinio komendan
to įsakymą per kelias dienas 
ištuštinti mokyklą. Tuo me
tu buvo atostogos, ir moki
niai atostųgavo kaimuose. 
Nebuvo laiko jų sušaukti į 
talką.

Vargais negalais pernešė- 
me į saugesnę vietą suolus, 
stalus. Knygų spintą ūžra- 

• kinome ir palikome mokyto
jų kambaryje. Galvojome, 
kad vakarų kultūros nešėjai 
pagerbs lietuviškąją knygą. 
Mokiniai Susirenka
Kambarėliuose

Netrukus turėjo susirinkti 
mokiniąi. Mokytis visi' nb- 
rėjo, nes “bedarbiai” turėjo 
registruotis į darbo tarnybą 
Vokietijoje. Nutarėme jokiu 
būdu mokslo nepertraukti.

Su direktorium ir moky
klos kapelionu klajojom iš 
namų į namus, klausdami vis 
tą patį: - * .
• —Gal pas jus yrą didesnis 
kambarys vienai gimnazijos 
klašei ?

žmonės suprato reikalą,’ 
glaudėsi mažesniuose . kam
barėliuose ir mielu noru už-
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Anglijos Darbo Unijų Baimė
Anglijos Darbo Unijų Kongresą* pažadėjo darbie- 

^čių vyriausybei pilną paraitą jos pastangose išvesti Ang
liją. iš ekonominės krizės. Kongresas užgyrė rezoliuciją, 
Kurioje sakoiųa, kad darbo unijos pilnai sutinka su vaL 
džios patvarkynais, kurie darbininkus kilnoja iŠ vietos 
pramonės į kitą,.arbd neleidžia kraustytis į tas pramo
nes, kurios nėra būtiniausios dabartinėje šalies situaci
joje. ’ \ .
/ Kodėl šitoks orgąnizubtų darbininkų pasidavimas 
valdžiai ir atsižadėjimas laisvės dirbti ten, kur kas nori 

’arba kur kas gali gauti darbą? Atsakymo reikia ieškoti 
Anglijos darbininkų baimėje, kad jeigu darbiečių / vy
riausybei nepavyks krizę nugalėti, tai valdžios vąiras 

Wėl pateks į reakcinių konservatorių rankas?

bareliuose ir mielu 
lęido didesnius.

Per keletą* dienų 
me reikalingus' 
kambarius, žinoma, jie buvo*1 
mažoki, tamsūs' ir nepritai
kinti mokyklai, tačiau ką 
mes turėjome daryti?!

Gimnazijos patalpos tuo 
metu stovėjo nęnaudojamos'. 
Tiesa,' šaltą žiemos vakarą' 
jose sustojb keliolika vokie
čių, kareivių, pagyveno kėlias 
dienas, sudegino ne tik liku
sias spintas, stalus, bet ir vi
sas knygas. Likusias sudras
kė ir išmetė art t grindų. .

Iš lietuvių policijos suži
nojome, kad geštąpas runka 
įvairių žinių apie gimnazijos 
direktorių ir rriane, ėjusį di
rektoriaus pavaduotojo par-' 
eigas. <

susirado- 
aštuonius

Direktorius;, nenorėdamas 
pakliūti f spąstus, persikėlė 

1 į kitą mokyklą1 , Savo adre
so niekam ąėsake, kad ne£t- 

' sirastų kokių provokacijų. 
/ Tačiau kartą jį išsišaukė į 

Vilnių' pats švietimo Įgalio-, 
tinis (vokietis), ’ir,’ eidamas 
į įgaliotinio privatų butą, di
rektorius buvo persirengusių 
g’eštapininkų suimtas..

Tik dėl' to, kad šitas žmo
gus aukojosi Lietuvos jauni

mui, kad norėjo jaunuolius 
išauklėti tauriais lietuviais, 
jis buvo uždarytas Pravie
niškių priverčiamojoje darbo 
stovykloje, mušamas ar spar
domas bei kitokiais būdais 
kankihamas.

Direktorius būtų gyvas iš 
. tos stovyklos neišėjęs, tačiau 

greitai. sujudėjo frontas, ir 
vokiečiai nespėjo jo nužudy
ti..

GALĖS RAMIAU
MIEGOTI

Saksonijoj veikia 
kas Meissen, — jis pasižy
—----------- i_
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Eugene Dennis — Kas Jis?
Prieš porą mėnesių Wa- 

shingtone federalis teismas 
teisė Eugene Dennis’ą ir 
surado jį kaltu Ne-Ameri
kinio Komiteto paniekini
me. , ♦

Dennisas • apeliavo į 
aukščiausiąjį šalies teismą 
irt jo apeliacijos dokumen
tas toks turiningas, kad 
daugelis jį skaičiusiųjų ver
tina kaipo vieną svarbiųjų 
dokumentų mūsų krašto is
torijoje — dokumentų, nu
kreiptų prieš reakciją, už 
liaudies teises.

Anksčiau ar vėliau Den- 
nis’o byla bus svarstyta 
aukščiausiajame šalies teis
me, o tuo tarpu* Amerikos 
žmonėms įdomu susipažinti 
su pačiu Dennis’u.\ (

Kas jis? •
Dennis yra generalinis 

Jungtinių ’ Valstijų Komu
nistų Partijos sekretorius. 
Tai dar jaunas amžiumi vy
ras, bet pilnas energijos, 
griežtas amerikietis, gilus* 
marksizmo - leninizmo stu- 
dijuotojas ir jo taikytojas 
gyveniiųūi .

Eugene Dennis įstojo'į 
Jungtinių Vąlstijiį Komuni
stų Partiją -1926 metais sa
vo gimtiniame Seattle mie
ste, Washing tono valstijoj/ 
Tai buvo coolidginis* gerbū
vio metas; tai buvo laikai, 
kuomet^tūfr socialistai skel
bę, būk Amerikoje išnyk
sianti klasių kova, būk ger
būvis čia bus amžinas, būk 
kapitalizmas išspręsiąs vi
sus darbininkų reikalus.

Po to Dennis išvyko į Ka
liforniją. Tūlą laiką jis dir
bo prie žurnalo “Pan Pači-

Monthly”, išėjusio San 
Frančiske, t^ipįfi ten jis 
padėję organizuoti Marine 
Workers League. /

Po to,;, rašo Elizabeth 
Gurley Flynn, i)ennis išvy
ko į Chiniją,: kad susipažint 
su Chinijos liaudies proble
momis ir padėti liaudžiai 
kovoti dėl tautinį) išsilais
vinimo. Tai buvo tais .lai
kais, kai Amerika visais ga
rais ginklavo Japonijos im
perialistus, siųsdama jiems 
geležies ir kitokių medžia-

Taip pat 'Ėūgęne -Dennis 
praleido tūlą laiką Filipinų 
salose, kur jis darbavosi iš
vien; su Christino Evange- 
lifcta, tuometinių Filipinų 
kompartijos sekretoriumi', 
karo1 metu japonų nužudy
tų koncentracijos stovyklo
je; J iŠ ten taipgi susipažino 
su Juan Fėleo, Filipinų 
Valstiečių Federacijos va- 
du, kąro metu pasižyiiiėju-
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įsakiusi vie- 
dėti kūjį ir

bu ržuazija

mejįš'tao, kad gamįiia ge- 
rąs lėkštės ir kitokius in
dus. Savo biznio ženklu fa
brikas nuo sepiai dėdavo 
ant sąvč išdirbinių sušker- 
suotus kardus. . »

Prieš tūlą . laiką anti-son 
vietiniai kvailiai paskelbė, i 
jog sovietinė vyriausybe 
(Sakso'nija, mat, yra sovie
tinėje zonoje) 
toje kardų, 
pjautuvą.

Nusigando
Vokietijoje ir kitur. Tik pa
galvokit: jai tektų valgyti 
iš lėkščių^ , kuriose žvilga 
kūjis ir pjautuvas, 
springtų kai kurie ponai 
dėl išgąsčio! ~

Tuojau iš Berlyno 
telefonuota į fabriką, 
klausiant, ar iš tikrųjų Mei- 
sseno indai atžymėti kūju 
ir pjautuvu. Gautas atsaky
mas: ne!

Taigi dabar tūli ponai 
galės ramiau pamiegoti.

Pa-

buvo
pa-

V o jau pabu- 
teriškė, ta-

siu partizaniniame kare 
prieš japortiškuosius oku
pantus.

(Tuojau po Perlų Uosto 
“incidento”, kai mūsų kraš
tas buvo kare su Japonija, 
Dennis pasisiūlė > mūsų vy
riausybei vykti į Filipinų 
salas ir ten kovoti prieš ja
poniškus imperialisms. Jo 
pažinimas Filipinų ' salų 
žmonių gyvenimo, jam būtų 
suteikęs didesnių progų ja
ponams mušti. Deja, mūsų 
vyriausybė jo pasiūlymą at
metė dėl to, kad Dennis yra 
komunistas!)

1935 m. Eugene Dennis 
patapo Wišconsino valsti
jas' komųriistų partijos dis- 
trikto organizatorium. Ten 
jis dirbo ilgėliau ir dar sun
kiau. įJam ten veikiant, 
kompartija keleriopai pa
augo nariais. '

Tai buvo liaudies ^onto 
metu. Eugene Dennis mo
kėjo prieiti prie nekomuni- 
stų ir su jais palaikyti kon
taktą,-traukiant juos į ben
dri kovą prieš bendrą prie
šą. , ■ ’

Tarp kitų jo talkininkų ir 
sandarbininkų buvo Meta 
Bergerienė, našlė žymaus 
socialistų vado Victor Ber
gerio. Me 
vusi amž 
čiau energijos ! ji; turėjo 
daug ir, patariama’ Denni- 
so, nuvyko į Tartybų Sąjųm 
gą, susipažino su tenaitiniu 
gyvenimu ir grįžusi, kaipo 
socialiste, m a r š r U t a Vo 
Jurtgtinėse Valstijose, aiš
kindama žmonėms savo pa
tyrimus socialistinėje šaly
je- ■

Su Metop Bergerienės 
mirtimi, Amerikos darbi
ninkų klasė prarado ^gerą 
draugę ir prietelką, Den
nis taipgi prarado labai ge
rą z draugę, patarėją ir 
bendradarbę.

Vėliau Dennis gyveno, ir 
dirbo New Yorkė prie lite-' 
ratūrinio ir politinio darbo. 
Pateikė jis visą eilę pagrįn- 
kiniais klausimais . straips
nių Amerikos darbininkams 
įvairiuose leidiniuose. Jis 
dalyvavo Partijos vadovy
bėje ir visuomet dėjo dide
lių^ pastangų,’- Kad kompar
tiją būtų tvirta ir didelė. ,

Kai Ear h Browderis 'pa- 
simojo partiją likviduoti, 
Dennis, tiesa, prieš jį 
griežtai ir viešai neišstojo, 
nes jam labai- rūpėjo komu
nistinių pajėgų’ vienybės iš
laikymas, tačiau įvairiuose 
partijiniuose mitinguose jis 
ne sykį išstojo prieš Ęrow- 
derio politiką. Tai pareiškė

TAIP ATRODO
Mąstantiems žmonėms 

aiškiai yra . matoma:, kad 
mūs šaly ekonominį* ir poli
tinį gyvenimą kontroliuoja 
stambusis'kapitalas. Ir tas 
kapitalas kuo. tolyn, tuo 
smarkyp pereina į rankas 
mažesnio skaičiaus žmonių. 
Taip 'dalykams vykstant, 
turčiai nesnaudžia. Jie sa
vo reikalais rūpinasi. Jie 
daugiausiai susimetę į re
publikonų partiją. Tiesa, jų 
randasi ir demokratų par-

ve-

lai- 
re- 
ne- 
ne-

Na, tos dvi partijos ir 
vadovauja mūs liaudį sa
viems reikalams.

Demokratų partija, vadoj 
vaujant velioniui Roosevel- 
tųi, buvo susirišusi su (or-, 
ganizuOtu darbininkų judė
jimu ir padarė naudos liau
džiai.

Tą visi permatom ir aiš
kiai žinom. Bet už td ve
lionis Rooseveltas buvo va
dintas net komunistu, ypa
tingai rinkimų laike.

Kaip visi, gerai atmena
me, republikonų^ partija bu
vo įstačiusi savo kandida
tu smarkų a advokatą W. 
Whlkie prieš demokratų 
kandidatą į prezidentus 
lionį Rooseyeltą.

Velionis Rooseveltas 
mėjo rinkimus. Bet wjų, 
publikonų, kandidatas 
nulenkė savo galvos ir
nuleido. rankų. Jis, be abe
jonės, su republikonų par
tijos' j gąlvomis susitaręs, 
apkeliavo aplink zžemės ka
muolį, patyrimui, kaip dar 
yra gajingbs pasaulio tau
tos, o ypatingai ašis ir So
vietų Sąjunga. Mat, karas 
jau buvo pusėtinai įsisiūba
vęs..

Willkie, irgi jau miręs,' 
nuvyko į Maskvą pas Stali
ną. Jis su Stalinu kalbėjo
si, bandė sužinoti Sovietų 
stiprumą. Trumpai sakant, 
tyrė Sovietų Sąjungos^ pul
są.

Portas Willkie, sugrįžęs, 
parašė knygą “Vienas Pa
saulis” — One World. Kaip 
dabar atrodo, jis manė ir 
mūsų turčiams nurodė, kad 
jie bus to vieno pasaulio 

hValstijos bus likę galingos. 
I Valstijos bus linkę galingos. 
Nebus tokio-s po- karo tau
toj, kuri mūsų turčių pla
nams kenktų!

Aiškiai atrodo, kad Will
kie vėl būtų buvęs jų ’kan
didatu į preziderttus, jei jo 
mirtis nebūtų pakirtusi.

Mirė Willkie, mirė Roo
seveltas, o republikonai pa
siėmė kongreso vadovybę į

partijos pirmininkas Wm. 
Z. Fosteris, kuris nominavo 
Dennis’ą generalinio parti
jos sekretoriaus viėtai,

Eli/abefh 'Gurley Flynn 
rašo, jog kiekviena Den- 
nis’o darbo valanda, “yra 
paaukota liaudies kovoms 
tvirtinti — už taiką, saugu
mą, laimę ir laisvę.”

Toliau: , ‘ .
“Mes" didžiuojamės juo- 

mi; kad’ jis pasidarė sail to
kius priešus, kokie šiandien 
jį puola. Darbininkų klasės 
priešai yra Eugene Denni- 
sp priešai, taipgi priešai 
Komunistų Partijos, kurią 
jis atstovauja.”'

Tokis yra Eugene Den
nis. . . ’ < >

Dėl to Amerikos komuni
stai ir visa pažangioji vi
suomenė yra pasiryžusi iš- 
ląisvinti- Dennisą ir panai
kinti negarbingą Ne-Ameri
kinį Komitetą, kurio insti- 
gacijomid generalinis kom
partijos sekretorius buvo 
užpultas ir teistas!

. * M. Galinis 
-—,.i------ T------------------------- ------------- -—5---------- ------
2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)Ketvirt., Ru^gs. 4, 1947

9 '"'j ■ ■ i

savo -rankas. Iš vieno pa
saulio jie dabar padarė du. 
Mat, neina jų planų darbas♦ 
taip, kaip jie manė. Sovietų 
Sąjunga, vietoję susilpnėti, 
išėjo galinga ' ir vieninga 
valstybė.. Tiesa, ji baisiai 
nukentėjo kąre. Galima aiš
kiai permatyti, kad'ji dau
giau nukentėjo, negu visas 
kitas kariaujančias tautas 
sudėjus kruvoh, — kaip 
žmonėmis, taip ir turtu.

Bet dabartiniu laiku 
stambusis kapitalas baisią 
propagandą skleidžia prieš 
Sovietų Sąjungą. Pagal 'jų 
tą propagandą, tai Sovietų 
Sąjunga, yra kalta visame 
kame. O mūs šalis —Jung. 
Valstijos, atrodo, lošia an-

Tūlas pabėgėlis iš Lietu
vos, kuris gyveno Vokieti
joj, Amerikos zone, atvyko 
į šią šalį. Atrodo prasilavi
nęs žmogus, sakosi esąs in
žinierius — jie visi inžinie
riai, -— buvo . nuvykęs „pas 
ūkininką. Jis užklausė ūki
ninko: “Kodėl ūkininkų že
mės apleistos, žolėmis ap
augę, atrodo visai prastai?-”

Ūkininkas jam atsakė: 
“Niekas nenori dirbti. Jau
nuoliai į miestus išvyko gy
venti. Senįai nepajėgia.”

“Jiems reikia Hitlerio bi
zūno!” — atsakė pabėgėlis 
iš Lietuvos.

- Matote, jo pasakymas 
“jiems reikia Hitlerio bizū
no”, aiškiai atrodo, kad 
kitiems reikia bizūno, bet 
jis jau ponas, jam reikia* 
ponauti, lai kitus plaka 
“Hitlerio bizūnu.’

Daug tokių elementų at
vyksta į mūs šalį, kurie 
mano, kad jie tai žmonės, o 
visi . kiti, -— tik nuplakti 
“Hitlerio bizūnu.”

Tūlas korespondentas pa
klausė buvusio State De- 
partmento s e H r e tariaus 
Byrnes: “Kaip dabar daly
kai atrado tarpe mūs šalies 
ir Sovietų Sąjungos?”

Byrnes atsakė: “Yra ge- 
riaus prieiti prie susitari
mo su Sovietų Sąjunga, ne
gu eiti karan su ja.”

Kitas, klausimas: “Kodėl 
Jūs rezignavote iš sekreto
riaus vietos?* v

“Aš nerezignavau iš sek
retoriaus vietos!”

Atrodo, kad ir Byrnes tu
rėjo pasitraukti “by re
quest.”

Laiškas iš Lietuvos
K. Stanys, Baltimore, gavo 

nuo savo giminių sekamo tu
rinio laiškutį iš Radviliški^

Gerbiamieji’ ir Mylimieji:
Kodėl taip mus užmiršote, 

nei laišku nepranešate apie 
savo padėtį? Aš sirginėju ir 
tik lazdele pasiremdamas ga
liu vaikščioti. Kartą buvaty 
Sodumų kaime, visi tamstų gi
minės sveiki.

šfemet pradžioje buvo karš
ta, sausa, niekas neaugo, da
bar palijo, tai viskas gerai 
auga. Uogų irgi šiemet daug...

Tuom kartu visko turime, 
tik bėda, kad senatvė, tai nie
kas nemiela. Parašykite, kaip 
laikotėę. Laukiame visi žinių 
nuo tavęs. Labų dieną vi
siems. A. Ramoška.

Nhtelstąs Jankis už 2 Chi- 
nų Nuskandinimą

Nanking, ‘Chinijaz — Ka
rinio teismas nuteisė jankių 
kareivį Aldrichą kalėti iki 
gyvos galvos už tai, kad jis 
nuskandino - du civilius* chi- 
nus. '



ENGLISH SECTION
B'lieve Me

By FRANK STULGIS
V-............ -.... - ----- —

“Good for Them!” He Says
The American 

ventiųn was jiist 
York City and 
many comments 
comparisons 
World War I 
IT.

Legion co^.- 
held in New 

there were 
and many 

the vets ofof
and World War

things that wasOne of the 
most striking, was that there 
was no candidate for national 
commander allowed from 
among the veterans of World 
War IL Secondly, it was noted 
by all that the younger vets 
were more x serious, and did 
not take part in all the crazy 
antics of “painting the town 
red” for which American Le
gion conventions are noted.

While the “boys” were out 
having a good time, the poli
ticians were cooking up pro 
war resolutions and to such an 
extend that Josephus Daniels, 
Secretany of the Navy during 
World War I and founder of 
the Legion, found it necessary 
to wire Commander Griffith 
Asking that the Legion pour 
no further oil on the prophe
sies of war. Louis Johnson, a 
former National Commander 
and ex-Secretary of War, also 
asked the Legion not to for
sake the paths of peace.

Our own Lithuanian paper, 
Laisve, in the September 2nd 
edition, editorially commented 
on these things in the Lith
uanian Language: vThe press 
and radio commentators not
iced one interesting thing. The 
celebrating and orgies were 
made almost entirely by the 
veterans of tho—first • world 
war, grey and bald men. 
Only a few veterans of the 
last war, younger men, joined 
them. Everyone noticed that 
the younger veterans were a 
thousand times more serious 
and conducted themselves 
more seriously.

“The young veterans,” Lais
ve, continues editorially, “are 
thinking about life and the 
future. . . That is a very im
portant and interesting occur- 
ence. 
than 
stands
more about this country’s and 
the worlds affairs. 'And we, 
the older generation, are ac
customed to criticize Amer
ican youth for their lack of 
seriousness, for their interest 
in games and good 
American Legion 
should change this 
opinion.”

expressed 
in various

not Wierely

Youth is more serious 
elders! Youth under

better and worries

time. This 
convention 

mistaken

1
Now all this is 

It is a good editorial
• menting upon the American 
Legion convention.

But we turn a page to a 
correspondence from Miami, 
Florida. The correspondent 
who wrote the article, signed 
a pen name “Ne Sportinin
kas.” AZter bewailing .the 
plight of the veterans and the 
mousing situation in Florida, 
“Ne Sportininkas” chimes in, 
“I am sorry for those former 
soldiers, but it’s good for 
them, because they are still 
more interested in sports than 
in the fate of their 12fe.”

“Ne Sportininkas,”’ perhaps, 
thiriks that he dealt the sports 
movement a great blow, and 
brought some “well needed” 
sense to some veteran’s minds. 
However, he only showed the 
shallowness of the thinking of 
some people in the progressive 
movement .

Theoretically, at least, it is 
primarily the job of the civil
ians who were not in the 
to see that the veterans 
square deal when they 
home.

In 
rans

very fine.
c.om-

army 
get a 
come

the 
are

vete-second plące, 
fighting for housing

Preparations Make Progress 
for East LDS Golf Tourney

Many Activities in Store for 
Young Members of Lithuanian 
Organizations in Coining Season

BRIDGEPORT, Conn. — 
The First Eastern LDS Golf 
Tournament is making pro
gress every day, as word 
comes in from more and more 
places that there will be par
ticipants in thę Tournament. 
One never thought that there 
were so many golfers among 
the Lithuanians before. But 
before the deadline for entries 
which is on September 15th, 
it is expected *to get a good 
sizeable group of golfers lined 
up and ready to tee off.

The tournament will be 
held in the Fairchild-Wheeler 
Park Golf Course, Bridgeport, 
Conn., on September 21st, Tee 
off time is 1:00 p.m. 
• / >

Entry blanks which are now 
in circulation must be
turned together with the en
try fee of five dollars to John

re

Street, 
before

Jocis, 993, Lindley 
Bridgeport, Conn., 
September 15th. The five dol
lar entry fee includes the 
green fee, the entry fee which 
goes. towards prizes and the 
dinner which will follow. To 
the dinner, guests will be per
mitted at $2.50 per person.

There will be trophies 
awarded to the first places 
according to the /gross (ac
tual) scores and according to 
the score determined by the 
PeoriA Handicap system. 
Other prizes will be awarded 
according to the Peoria Han
dicap system of scoring at the 
dinner.

You can receive entry 
blanks by writing to John 
Joels at above mentioned ad
dress or at the LDS Head
quarters, J19 Lorimer Street, 
Brooklyn, 6, N. Y.

Brooklyn has never witnessed 
before, And which will thrill 
not only the program attend- 
,ers, but all the participants, 
as well. For many it will be 
the first time they will be able 
to feast their eyes pn the 
great city and its wonders.

On top of everything,’ Lith
uanian American painters and 
sculptors will have their show, 
too, and preparations arc un
der way to have an exhibition 
of paintings and other works 
of art” done 
Americans.

A, publicity 
been set up 
on an elaborate plan to bring 
the attention of the Lithuan
ian American people generally 
to the fact that this Festival 
is goihg on. The committee is 
working, it in such a way as 
itself to become a financial 
to help not only the Festival 
success, but to help the local

by „.Lithuanian
A

Committee has 
and is working

choruses get as much local 
publicity as possible in con-', 
nection with the trip they are 
going to make to New York,

All in all, it will be one of 
the biggest undertakings ever 
among the Lithuanians in thp 
Eastern part of the country 
and current indications arc to 
the effect tyiat it may even be 
bigger than the National Cul
tural Festival which was held 
in Chicago last October-.

The program of activity 
will be a busy one for young 
people ih the progressive Lith- . 
uanian American organiza
tions. All these activities and 
preparations for them, it is 
expected, will bring into these - 
organizations many new mem
bers who will help to improve 
the organizations and .make 
them better able to perform 
the job for which they were 
established.

and jobs and for education. 
Was it not thru’ their efforts 
that government housing pro
jects, inadequate though they 
be, are being established ?

The theory which underlies 
this statement is “the worse 
the .better” theory and it has 
been rejected by all progres
sive people long ago. The 
statement “good for them” by 
“Ne Sportininkas” merely dis
plays some of the types of 
thinking that still exists 
among • some people in the 
progressive movement, and 
keeps it from growing. Those 
who have argued against 
sports as one of the major 
points on our youth program 
of activity have 
similar statements 
degrees.

’ The question is
of sports, but of everything. 
Exploitation .of the working 
people, of the colonial people 
and everything qlse. To ac
cept “Ne Sportininkas’ ” theo
ry about vets and sports, one 
co'uld ^ay:

'“If the Dutch are beating 
the Indonesians to a pulp — 
good for them, why don’t they 
organize and fight back.”

“If the Taft Hartley Act 
will destroy the Unions, then 
it is good for them, because 
most uniori members are more 
interested • in sports than in 
their union.”

“If there is a’ fascist gov
ernment in Spain, then good 
for the Spaniards, for if they 
didn’t want it bad - enough, 
they’d organize and fight 
against it.”

“If cost of living is too 
high, then good — for the 
people are more interested in 
other things than fighting the 
high cost of living.”

It negates all the common 
effort of progressive peoplė 
to insist upon their rights,. It 
negates the theory that by 
constantly working for the im
provement of living condi
tions, educating the people to 
the value of the fight for bet
ter conditions, a better living 
standard can be achieved. It 
is the theory of abandoning1 
those who suffer instead of 
helping them.

Since the policy of “Laisve” 
was, we presume, expressed 
in the editorial from which we 
quoted >af tho, beginning of 
this column, we fail to see the 
necessity for publishing such 
affront to veterans in a cor
respondence. It was not news 
and it was not necessary.

Movies

‘Cry Wolf: 1st Rate Thriller 
Starring Barbara Stanwyck

o 1
Cry Wolf, a Warner Bros, film star

ring Barbara Stanwick and Errol 
Flynn, and introducing Geraldine 
Brooks. Directed by Peter God
frey. From the novel by Marjorie 
Caįleton. Music by Franz Wax
man. .. i .

-By E. BENSON
A,taut,’suspenseful; myste

ry film that is well paced and 
intelligently acted, Cry Wolf 
is good enough for- you to 
forgive its main sin — a very 
weak ending. A great deal of 
effort goes into convincing 
you of the villainy of one of 
the main characters (guess 
who), and then at'the climax 
you are asked to believe that 
he was really an honest, 
forthright soul, You can’t be
lieve it, and what’s worse, you 
probably don’t want to. ,

From the beginning of the 
picture, in which a girl
horseback races a large black 
town car through a wild and 
forbidding countryside. Cry 
Wolf commands 
tion. There is 
urgency and 
about' this scene
the mood for the picture.

Barbara Undaunted
Barbara Stanwyck as 

young widow who enters the
somber old mansion to claim 
her widow’s inheritance, 
about two million dollars, is 
one of the most intrepid he- 

/roines we have ever encoun
tered. fvery groan or scream

on

in the night, and there are 
several, gives her an oppor
tunity to leave her room and 
investigate. No gun, no wea
pon, nothing just her brains 
against heaven knows what 
horror. However, Miss Stan
wyck succeeds in convincing 
us that she is exactly the kind 
of a girl 
that.

A very 
Complete 
scientific 
th er of the dead rdan and 
trustee of the estate. A most 
jinfriendly gentleman, Mr. 
Flynn entertains almost as 
many unpleasant ideas about 
Miss Stanwyck as she of him.

Geraldine Brooks, a bright 
new hopeful of Warner Bros, 
is duly tense 'and nervous as 
the young sister who is do
minated by her guardian and 
uncle. ' ,

who would do just

your atten- 
a quality of 
irrationality 
which *sets

the

Brooklyn Chorus Has Big 
Plans; Needs More Members

It has been almost a whole 
month since the Brooklyn Ąi- 
do Chorus resumed rehearsals, 
but due to the fact, mainly, 
that the vacation season was 
not 
hot 
full

yet over and some very 
weather prevailed, the 
clan has not yet gathered.

This is to call upon all 
those who want to take part 
in this season of chorus acti
vities to rally to the chorus 
again. The rehearsals are on 
Friday nights, as usual, and 
all those who were in the 
chorus last season/ as well as 
those who have been in the 
chorus before, ought to come 
this Friday night to rehearsal. 
New members will also be ac
cepted. i

There are some i big jobs 
ahead of us. We have our big 
concertian October, and comes 
November, the Eastern Cul
tural Festival will take place. 
As the largest LMS body in

number 
nor in

down, either in 
of 
the

So,
sort
who

for younger people 
been sent out to all 

financial secretaries

sedate Errol Flynn, 
with glasses and a, 

manner, is

There are several excellent 
touches in Cry Wolf: a close 
up of a water.jug in which 
the water is rocking quietly 
and which, if ’noticed, will 
betray Barbara; two excellent 
riding sequences, and an over
all atmosphere of impending 
catastrophe that good myste
ries should have. A how-is- 
she-going-to-get-out-of - this- 
feeling in which you 'really 
are involved and ,not one in 
which you are willing to sit 
back and let 
figure it out.' 
are your-dish.
we’re partial, tjien you should 

•enjoy most of this picture.

the director
If mysterious 

and we admit

WJiile the doctor and his 
wife were out visiting their 
children in California this 
past year. John-suffered a 
serious back injury. Though 
now recovered John limits nis 
active diancing to the teach
ing of the art, and heads two< 
schools called the “Ivan Ki
rov Ballet School.”

By MILDRED STENSLER
Many of us know of Dr. 

John J. Kaškiaučius. He is 
well kown among Lithuanian 
Americans for hi£ many ar
ticles. Not everyone knows 
about his famous son, John, 
known to the theatrical world 
as Ivan .Kirov.

John as a lad thought he 
might follow his father’s foot 
steps and study medicine, but 
his interest in stone specimens 
led him to major in geology 
at the University of Southern 
California. While a student 
therq he met the sister of the 
famous dancer Nijinsky, and 
she persuaded him to let her 
give him six 
sons. A year 
recital at the 
and followed 
debut in
Hall. He toured the country in 
a troupe headed by Leonido 
Massine.

Then a serious knee injury 
kept him aWay from the ballet 
fd>r a y*&ar and a half. But he 
kept on with the arts, study
ing singing ^.nd acting and 
working as an extra in the 
movies. He was a powerful 
tall gladiator Yn the “Sign of 
the Cross,” and toured with 
such companies as “Lady in 
the Dark,” “Sons pf Funfc’ and 
“Song of Love?’

He was in the latter show 
when, he sent for his sister, 
Lucille,

Every summer when radio 
contracts come up for renew
al, we read a lot about the 
wonderful entertainment ideas 
radio has in store for us. Pro
grams will be on a much higher 
intellectual plan. Comes fall. 
The same big name artists 
come 'back with the same pro
grams. Most of them have been 
around for 15 years or more. 
Big business refuses to sanction 
new theories because the old 
established ones are still pay
ing off in dollars and cents va
lue, and they’re scared stiff of 
new untried means. So they go 
back to the oM formula, year 
after year picking an already 
famous Hollywood or Broad
way w name and building a pro
gram around that personality, 
which incidentally, usually • 
proves below the' standard of 
the performer. •

Once in a while, radio comes 
through with some real good 
entertainment and that usually 
on a summer show while’ th'e 
big stars are vacationing, with

With the approach of the 
indoor activity season, all pro
gressive. Lithuanian American 
organizations are geared to 
make hay while v the sun 
shines. Cooler's weather and 
new enthusiasm for organiza
tion of young Lithuanian Am
ericans will perhaps reach its 
climax this coming season.

The LDS h a s a 1 ne a d y 
launched a big campaign 
thru’out its Lodges every
where urging the / establish
ment of young peoples’ LDS 
Clubs and urging all Lodges 
to partake in all sorts of 
sports, cultural and education
al activities. Many conferences 
and meetings will be called in 
various parts of the country to 
help get things started.

With the coming of the 
bowling season, it is expected 
that LDS Lodges this season 
will have the biggest bowling 
season on record. Detroit, Chi
cago, Cleveland and ' Brook
lyn expected to be the dead- j 
ers.

Instructions on organization 
of LDS Clubs which would fa
cilitate the organization.of ac
tivities 
have 
Lodge
and they are urged to get in 
touch with the younger people 
of their community to get 
things started.

An Eastern LDS Golf Tour
nament which is scheduled for 
September 21st is the first fall 
activity in the E/ist, after 
which will follow others.

For the LDS, things will 
come to a climax at the Na
tional Convention of the orga
nization about a year from 
now in Cleveland, Ohio, where

/delegates from all parts of 
the /country will gather and 
W|ill work out new plans for 
further improving activities.

Tn the field of the arts, the 
LDS is active dlso, many of, 
the Lodges going in for dra
matics and there are rumors 
that several cities are organ
izing smaller/’singing groups 
as quartettes,, etc.

Eastern Festival
But in the arts, it'-is the 

LMS which makes the biggest 
show, and soon. In November, 
over the Thanksgiving Holi
days in Brooklyn, New York, 
at least a dozen larger groups 
are going to gather for an 
Eastern Lithuanian American 
Cultural Festival.

Among those who are ex
pected to participate are the 
Brooklyn Aido Chorus. The 
Sietyno Chorus of Newark,. 
New Jersey. The Pirmyn Cho
rus ‘of Great Neck, New York.

Also, participating will be 
the following groups from far 
and near:

Lyros. Chorus of Philadel
phia, Vilijos Chorus of Water
bury. Conn.. Laisves Chorus of 
Hartford, Conn., Aido Chorus- 
of Worcester. Mass., Liuosyv 
bes Chorus of Brockton, Mass.

But among those who will 
travel the farthest‘in a large 
group will be the Bangos Cho
rus of Toronto, Canada, the 
Women’s Chorus ' of Cicero, 
Ill., and zthe Roseland (Ill.) 
Aido Chorus dance group.

There Will be many soloists, 
many duets ,ensembles, etc., 
when for four days Brooklyn 
will be besieged with Lith
uanian Americans who have « 
cultural interests, each night 
beįng devoted to show some 
portion of* their talents or 
other;

There are six drama t groups 
already ‘ functioning and re
gistered for participation in 
the FesUval. The / Brooklyn 
Liaudies Teatras, Bridgeport 
LDS Drama Groun. Montello. 
Mass., Dramatic Circle, Hart
ford Laisve Chorus Drama 
Group as»well as one from> 
Boston and ohe from Water
bury, .Conn.

It will Joe a spectacle which

free ballet les- 
later he gave a 
Hollywood bowl 
that up by xhis

New York’s Town

Lucille, .to joiri him. Lucille the coming of the cool weather, 
was preparing for a sthge car- they disappear, 1 
eer here <at home, and had just know the answer—no sponsor.

because, you

The Telephone Hour (Mon
dag nights — NBC network) 
is trying to offer some fresh 
talent by featuring a new 
young artist each week with 
their Donald Voorhees orches
tra. Their first guest was Po- 
lyna Stoska a really refreshing 
yoiįng-singer, and she 
followed by others still 
miliar enough to have 
gram of their own.

Fred Waring and 
took over the Fibber 
spot, and his arrangements of 
popular songs -and ballads are 
new and delightful. While Alec 
Templeton, the blind pianist & 
conductor, MiG’s his own pro
gram' in a more humorous and 
witty vein than Edgar Bergen \ 
ever dreamed of. Even the/ 
commercials are enjoyable 
when burlesqued to popular 
opera melodies.

However, here again, the 
American Radio Corporation is < 
supported by big -^business as is 
the American Theatre and big 
business turns the dials. •

graduated from , New York’s 
Fagan School • of Dramatic 
Art. During the war she gave 
her time entertaining ^oldiers 
at camps and hospitals and 
singing at various’'clubs. Bro
ther and sister' now reside in 
Hollywood, each busy with 
his own career./

Able to accewt the difficult 
part of the insane ballet dan
cer in the “Snecter of the 
Rose” his work in the picture 
was widely acclaimed byt'all 
magazines as “Life,” and 
“Look” and all Hie Movie ma
gazines.

The doctor told me the sto
ry of the difficult time Ben 
Hecht had in tracking John 
down to offer him the part. 
Phone calls and telegrams 
brought no respons^. He fi
nally cąūght up with him pla
cidly painting at an iąolated 
beach. It seems that whatever I 
art he picks up he can master,^ 
witness the numerous paint/ 
ings and carvings at hisf Holly
wood home.

will be 
not fa- 
a pro

chorus
McGeesingers we 

quality of 
everyone, 

of a voice 
■feels he

to be hosts and tp try our best 
to make a really good show
ing at the festival itself.

There are a lot of other 
choruses coming in from out 
of town and there will be 
competition to see which one 
will sing best. We do not want 
to let Aidas 
the 
have
their sinking, 
who has any 
and anyone 
can contribute toward making
Aidas a better chorus, an ex
ample for others to follow, be 
down on Friday night at 8 
p.m. at Laisve Hall.

George Kazakevich is the 
Chorus teacher how and he is 
doing a swell job. With your 
cooperation, he can do ą still 
better one.

• Already there is a fine 
■group Attending regularly, but 
not nearly the

New York, it will be up to us used to have.
number we

Ida Lupino, one of 
in Warners new film “Deep 
Valley” now being shown at 
the Strand Theatre, Broad
way and 47th Street, N e w 
York. She stars with' Dane’ 
■Clark and Wayne Morris.

the stars

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) Ketvirt., Rugs. 4, 1947'
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AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ ŪKIMAS
CHICAGOS ŽINIOS

/

WORCESTER, MASS

-7-10-47— Mažosios Lietuvos Buities Romanas
=s= Rašo Ieva

‘ <į (Tąsa)
• Urtė kuone garsiai sukliko iš sielvar- 

to,
Jūs nevarėte mane į pražudymą!

— norėjo ji sakyti, bet juk tėvas kenčia 
ir be to jau ganą.

— Atsimenu džiaugsminga širdimi,
— pradėjo vėl tėvas: — kokia laiminga, 
kokia linksma tu buvai pavasarį, per Vi
liaus vestuves. Kokia tu mums dėkinga 
buvai už tai, kad mes tave pas Sobrius, 
o ne kur kitur išsiuntėme tarnauti.

— Taip, pavasarį, tuokart buvau lai
minga! — pamanė sau Urtė. — tuokart 
mylėjau, buvau mylima gražiausio vaiki
no pasaulyje. Tuokart man pasaulis tik
ras rojus buvo. O šiandien?

Ir tavo dailumas! Kaip tu visiems 
patikai! Kaip visi vaikinai paskui tave 
bėgo. O Grąžtaitis, marčios giminaitis, 
jau kiek kartų buvo pas mane atbėgęs. 
Ir kaip jis man meilaujasi, ir tik vis apie 
tavą* klausinėja. Bet tokio'žento aš ne
noriu, kad jis ir ūkininku sūnus. Kad 
per vestuves nebūtų prigėręs kaip veršis, 
rasi šiandien ir kitokios nuomonės bū
čiau. Kalbama, kad jis ir mergą turįs. 
Ak, tu su savo dailumu gausi ir geresnį 
vyrą, ne tokį girtuoklį.-

Senis visai užmiršo ir klėtį, ir visas 
liūdnąsias mintis, ir beveik puikybės pil
nas jis dabar atrodė. •

Bet, seni, kodėl nė Išarto nepaž^lgi į 
savo dukrelę? Ar tu nematai, kad josios 
dailumas, josios veido skaistumas pri
dengiamas kaži kokiu paslaptingu šydu? 
Pažvelk arčiau, štai Urtė vos beišturi 
savo sielos sopulius.

Simonaitytė — -........ —...........    ’■ -4

žodelį, nors vieną krislelį lūkesčio!
— Ar tu ir tikrai tikėjai, kad ūš tave 

kada nors paimsiu? Ką pasakytų mano 
gentys? /

— Ak, šitaip! Taip. Bet piano gentys 
jau pasakė: “Kam užsidėjai su tokiu 
ūkininko sūnumi, o dar surinkimininkų 
vaiku!” Tįe tai didžiausi prigavikai!

— Snukį laikyk, mergei! — suriko da
bar Mikas pilna gerkle:— Ne vienas ga
li liudyti, kad* tu man paskui bėgai, o 
ne aš- tau. žinai dabar? O dar rasi heuž- 
sidėjai su mūsų bernu Stepu? Bet tu 
manai, aš geresnis kąsnis, iš manęs ga
lima ko gauti. Negausi, mergele, nema
nyk. Eik man iš akių, pasileidėle!

Tai pasakė ir, apsigręžęs, nuėjo sau. 
O Urtė pargriuvo ant gulinčio gluosnio 
ir pradėjo skaudžiai verkti.

— Ką sakė jis? — Pasileidėle! Su ki
tais vyrais užsidėjai. O ta neteisybė, ta 
neteisybė! Niekas nė nemėgino manęs vi
lioti, nė vienas nepalietė manęs. Tik šis 
vienas, tik šis pirmasis. Ir kaip aš juo 
tikėjau, kaip aš jį mylėjau! — Ar tai at
lyginimas už tokį šventą pasitikėjimą! 
Tiesa, ne jis vienas kaltas, ir mano kai-, 
tė. Kodėl nebuvau tvirtesnė? Kodėl ne
stūmiau jo nuo savęs? Kodėl? Taip, ko
dėl, kodėl? Šiandien jau per vėlu . .. Ką 
sakė ji/? — Aš geresnis kąsnis, iš ma
nęs galima ko gauti. — Neprašysiu nie
ko iš tavęs, .išvadžiotojau!

Kieme pasigirdo piktas šeimininkės, 
balsas. " *

— Kur Urtė? ;— klausė ji ateinančio 
sūnaus. ’ i i

— Ji sėdi už skūnės ant gluosnio ir, 
regis, laukia savo jaunikio Stepo.

— Pone brangusis, tuojau atvažiuoja 
svečias, kiek dar darbo, o ji ims ir pasi
slėps. Urte, ar tu jau visai papaikai? Ar 

’ eisi į virtuvę! Ko čia dabar pasisėdusi 
lauki verkšlendama? Dabar jau, ąr liesi 
ašaras, ar ne, niekas nebegelbės. Reikėjo 
pirma apgalvoti, o ne su visokiais niek
šais užsidėti.

— Ašx nežinojau, kad tavo sūnus toks 
niekšas.

— Ar tu, pasileidėle, dar vis mano sū- • 
nų kiši ir nesgėdysi čia mūsų garbingus 
namus apteršti! Mano sūnus ne toks, 
kad bėgtų pąskui tokios šavalkos ir -pa
sileidėlės.

— "Tavo sūnus mane šavąlka ir pasi
leidėle padarė!
- — Sakau, burną laikyk, neapkalbėk 
mąno sūnaus! — Nebesūsivaldydapa iš 
apmaudo, Sobrienė prišoko ir kirto Ur
tei į ^eidą taip, kad ši apsipylė kraujais 
ir pargriūvo ant žemės.

,» * Palikusi Urtę begulinčią, nusiskubino ■ 
Sobrienė sutikti pro kitus vartus beįva
žiuojantį žodžio sakytoją. Ir ta pati ran- 

*1<a, kuria sukruvino ji bejęgę mergaitę, 
meiliai spaudė sakytojo dešinę. O liežu
vis, lyg medum pateptas, taip sklandžiai 
širdingų žodžių mokėjo pasakyti, tas pats 
liežuvis, kuris mirtinai įžeidė Aukštųjų 
Šimonytę.

Kaip ilgai čia Urtė gulėjo^ ji pė pati 
nežinojo. Niekas neatėjo, niekas ja nesi
rūpino.

Iš surinkimo galo atskambėjo giedo
jimas: . 1 * •* _

Kaip dievas deda, tink visaip, 
Jis daro vis teisiausiai.. .

Ar tai ne likimo šaipymasis, ar tai ne' 
gyvenimo ironija? Ten gieda liaupsės 
giesmes savimi patenkinti “doringieji,” 
o čia verkiu ir vaitoja išstumtas iš jų 
tarpo nelaimingas vaikas.

Dėl ko išstumta? DėDto, kad mylėjo. 
Bet ar žmogui nelemta mylėti? Taip. Tai 
kodėl paskui šita kančia?

Ir kas atsakys į šitą klausimą?
Ar ji ne tą pat darė, ką tūkstančių

i

— Mikai, Mikeli, kodėl tu dabar taip 
labai nuo manęs šalinies? Ar tu nežinai, 
kad man tat skaudu?

— Ne taip jau labai šalinuos, ne taip -
jau labai gretinuos. Bet juk tu ir pati 
žinai, kad i jau pradedama apie mudu 
kvailybes kalbėti. Tai ir geriau, kad 
žmonės mudu menkiau krūvoj tema
to ... • * ‘

— Miįfūi, ar tu jau nebeatsimeni, ką 
tu man pavasarį žadėjai? Ar jau nebe
žinai, ką tu man kalbėjai?

— Na, ką jau tokio?
— Neapleisti, nepaniekinti manęs ke

tinai: Sakei, kad reikės, vesi mane. Pa
skelbsi visam pasauliui, kad aš tavo žmo
na. O šiandien Ui jau taip būtinai rei
kalinga. O tu nebenori su manimi nė kal
bėti. Tu nebenori manęs nė mano nusi
minime paguosti.

— Kodėl nusiminei? Kokia bėda tave 
spaudžia?

(— Dieve brangusis! Mikai, juk tu ži
nai!
; — Nei tu pirmoji, nei tu paskutinė, 
daug tokių mergų yra, ar kas čia ypa
tingo, kad ir tu ...

— Mikai, mielasis, tu pats man sakei, 
kad aš ne tokia, kaip kitos mergos, tu 
pats mane...

— Bet dabar matau, kad tu — kaip
ir kitos mergos. Kad tik kas atsitinka, 
tai tik ir vesk jas, tai tik ir vesk! Dau
giau nieko ir nežino, — šaipydamosi Šėlo 
Mikas. - • ''

— Dabar jau ne laikffh ginčytis, Mi
kai. Vasario mėnesį....

— Kas bus vasario mėnesį? — lyg ne
kaltas avinėlis paklausė Mikas.

— Vasario mėnesį jau būsiu motina.
— Laiminu jau šiandien!
Nusiminimas, pyktis pagavo Urtę.
— Biaurybe, nesigėdi iš manęs tyčio

tis! Iš manęs, kurią tu prigavai. Ar ne
bėgiojai man paskui? O dabar mario gar
bę kojomis mini/ Dabar džiaugies mane 
pražudęs, mane varguose paskandinęs.

— Matai, visai kaip kitos mergos: tu ' 
prigavai, tu bėgioj’ai paskui mane — x tūkstančiai pirm jos, po jos, ką visas pa- 
pfui! Kiek aš tau paskui bėgiojau, tiek 
ir tu man bėgiojai, ir tokių priekaištų 
jau nedaryk daugiau! ✓

-r Bet kur aš dabar dingsiu? Motina 
ant manęs taip supyko, kad uždraudė ir 
jiamo pareiti.' Ak, o ji juk čia kalčiausia! 
Dabar aš atsimenu, kodėl mano'širdis 
kratėsi, kodėl nenorėjau čia pareiti. Jau 
tuokart mano nujautimas sakė, kad čia 
b.us mano pražūtis. O taip dhbar ir yra/ 
Mikai, Mikeli, aš vis dar tikiu, kad tu 
marięs neprastosi. Ta didžioji meilė, ku
ri nftidu jungė tuokart, ta pati juk tebe
jungia mudu ir šiandien! Ar ne, Mikai? 
Juk tu tik esi mano?'Mikai, nors vieną

saulis daro? Kodėl kitų šitoks veiksmas 
pagiriamas, šventu laikomas, \ net nusi
lenkiama prieš jį. '

O ji, ji pasileidėlės vardą nusipelnė, ir 
kiek sielvartų jai darzužkraunama rieąti. 
Ir tik jai vienai!

Kodėl meilės, tikrosios Trieiles, vaisius 
reikia aplaistyti tokiomis karčiomis aša
romis? Kodėl jie auginami paniekoj ir 
pašaipoj? — Kenčiančiam sunku išspręs- 

' ti šį painų klausimą, ir ne jo tai darbas!
Šitą teisę pasilaiko sau likimas.

Kaip dieyas deda, vis gerai,
Jis mano yra šviesybė ...

, (Bus daugiau) - •
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Chicagiečiai ir Svečiai iš To
liau Visi Jautėsi Kaip Vienos

Šeimos Nariai, Bet Buvo 
ir Trūkumų

" Vienybes Ąrdytojai Griebėsi 
Muštynių CIO Konvencijoje

POLITINĖ VIENYBĖ

ar ji išanksto 
suplanuota ir pra-

piknike žmonių, bu- 
Ir, veikiausia, būtų

dalyviai 
aplodis- 

buvo ta- 
p riminė,* 

net 
raudonuoju,<

Vilnies piknikas ar koncer
tas visuomet būna stambus 
įvykis ne tik vilniečių, bet ir 
bendrame Chicagos lietuvių 
gyvenime. Sulyg mūšų pa
rengimų pavykimų, mes dali
nai sprendžiam apie kairiosios 
sroves įtaką — kyla ji ar ne. 
Iš programos turinio mes 
sprendžia Ji, ar tji tik ant grei
tųjų sudaryta, 
tinkamai 
vesta.

Vilnies 
vo daug,
buvę daugiau, jei ne tas sle
giantis, slopinantis karštis, 
kuris daug ką nuvarė į 4)že- 
ra. v

Vilnies patriotai, žinoma, 
sudarė žymiausią publikos da
lį. Bet Justice Parke matėsi 
ir svetimų veidų. Buvo šiek 
tiek ir katalikų. Buvo vienas 
kitas ir socialistuojantis. Chi- 
cagoj jau yra grupė buvusių 
socialistų, kurie artėja prie 
mūsų. Ta grupė, berods, dar 
nedidelė.

Kai L. Prūselka, savo kal
boj, komplimentavo Wall- 
ace’ą ir tuos unijų vadus, ku- 

. rie stoja už trečią partiją, 
beveik visi pikniko 
tam pritarė karštais 
mentais. Visų širdys 
me punkte. Kai jis
kad tūli republikonai 
Trumaną įtaria ] '___
visiems buvo skanaus ‘juoko.

Dainų mūsų piknikuose nie
kad netrūksta. Dainavo net 
keturi chorai. Apie juos ir 
jų vadus jau buvo rašyta, kaip 
ir visuomet rašoma.

Ko trūko ? Trūko sporto. 
Sakoma, pikniko vieta nėra 
tam tinkama. Gali būti. Bet 
sporto nėbuvo ir nebūna ir Li
berty darže. Tuo reikia 
sirūpinti ateityje.

Misevičiaus garsiakalbis 
liko itin naudingą darbą, 
ne Misevičiaus' kaltė, kad juo 
nesinaudoja' kiti žymesni 
draugai, kurie galėtų pasakyti 
nors ir trumpas kalbas apie 
LDS, apie LLD, apie Radijo 
Kliubą, apie jaunimą.

Laikraščiuose apie jaunimą 
diskusuoja. Bet nei vienaip 
diskusantų galvoj nesubrėško 
mintis, kad Čia buvo labai ge
ra proga ką nors svarbaus pa
sakyti. Jaunimo šiame pikni
ke buvo nemažai.

Kurie Pasiaukodami Dirba
“Vilnis” turi nuoširdžių dar

bininkų. Moterys, dirbusios 
prie valgių patiekimo, vyrai, 
dirbę prie barų, ir > visi kiti, 
kurie dirbo kitą darbą, paro
dė nepaprasto pasišventimo. 
Tokiąme karšty darbas dvigu
bai sunkus.
z Tūli draugai dirbo, taip sa-, 

kant, •pašalinį darbą, bet jis 
naudingas ir reikalingas. •

Štai susitikau J. Stanley. 
Sako jnan: Jtiu turiu $50 
Radijo Kliubui!

J. Jokubka darbuojasi, kad 
sukėlus paramos Pietų Ameri
kos lietuvių spaudai. Geras 
darbas.

Kitas draugas 
“Vilniai.” Jieško 
skaitytojų. 1

. Niekas, betgi, 
nei LLD, nei LDS, 
rių ten reikia!

Pas mus dabar įvesta mada 
nerinkti aukų tam * ar kitam 
svarbiam reikalui. Sako, žmo
nės, pyksta. Pyksta visai iw 
žas nuošimtis. Tuo tabpu pik
nikuose būna daug žmonių, 
kurie nedalyvauja šiaifr^ jau 
susirinkimuose. Jie ‘noriai' pa
aukotų. Bauginimasis rink
ti aukas yra svetimos įtakos 
padarinys.

Atsiminkit, kiek 
aukavom Vilniaus 
Instituto įrengimui, 
lį tos sumos galime 
tokiems reikalkMs.

su-

at- 
bet

darbuojasi
aukų ir

nesirūpina 
o agitato-

pernai su- 
Medikallio 
Bent da- 

sukelti ki- 
, Bet tam

išanksto reikia tinkamai susi
organizuoti. nietis.

CIO Illinois valstijos kon
vencijoje, kuri vyko čia Chica
go j e Amalgamated Clothing 
Workers centre, vienybės ar
dytojai iš dešiniojo sparno 
pradėjo vartoti muštynių tak
tiką savą tikslo pasiekimui.

Elektristų unijos (UE-CIO) 
vice-prezidentas Ernest de 
Maio ir Herbert March, stak- 
jardų darbinjnkų Chicagos 
distrikto direktorius, abu bu
vo mušeikų užpulti ir sumušti.

De Maio buvo sumuštas pa
čioje konvencijos salėje. Jis 
buvo pradėjęs, kalbėti deba
tuose, kuomet John .Doherty, 
plieno darbininkų unijos deši
nio sparno narys, jį keletą 
kartų pertrarukė ir reikalavo 
“nemaišyti kairios politikos.” 
De Maio pastebėjo, kad jis 
nesileis bauginamas ir kalbės 
jam patinkama tema, po ko 
Doherty pašokęs smogė De 
Maio. Doherty buvo kitų 
tuoj sulaikytas, ir DeMaio pa
reiškė, kad jis nenorėjo įsivel
ti į muštynes. i

Vėliau nežinomi samdyki 
mušeikos užpuolė konvencijos 
pastato koridoriuje Herbertą 
March’ą, jauną energingą 
stakjardų darbininkų vadą ir 
žinomą anti-fašistą. Marchas 
buvo skaudžiai sumuštas be 
jokių provokacijų ir dė,l jam 
nežinorųų specifinių priežas
čių.

*Levinas Rezignuoja
Konvencijoje tuo tarpu f>uv$ 

pareikšta, kad lygšiolinis Illi
nois CIO prezidentą^ Samuel 
Levinas rezignuoja iš savo 
posto, kad pašvęsti visą laiką 
darbui siuvėjų (amalgameitų) 
bankę. Kbnvencija turės iš
rinkti naują prezidentą.

Konvencijoje taipgi buvo 
įneštas planas pertvarkyti 
valstijos vadovybę unijoje. 
Dabar į valstijos tarybą įeina 
prezidentas, vice-prezidentas 
ir sekretorius, kurie .išrenkami 
suvažiavime, ir vienas vice
prezidentas iš kiekvienos šešių 
didžių valstijos unijų bei 30 
atstovų iš kitų mažesnių uni
jų-

Vienybę ardantieji elemen
tai pageidauja, kad ta tvarka 
būtų pakeista, ir kad visa ei
lė unijų nebūtų valstijos vado
vybėje atstovautos. Jie nori, 
kad valstijos taryba susidėtų 
tik iš tpjų rinktų viršininkų ir 
šešiy didžiųjų unijų atstovų.
' Balsuojant “balsiniu” rinki
mo būdu, elementai, kurie pa
geidauja pertvarkymo, laimė
jo, anot konvencijos pirminin
ko Levino, bet kita pusė rei
kalavo tikro balsavimo kiek
vienam viešai pasisakius.

v Rep.

Iš Literatūros Draugijos ( 
Pikniko 

/

Rugpiūčio 24 d. į kultūrinių 
organizacijų, pikniką suvažia
vo gražios ' publikos. Svečių 
buvo iš Montello, Bostono, 
Norwoodo ir kitų miestų. Kuo
met buvo skaisčiai saulėta gie^- 
dra ir dideliai šiltas oras, tai 
daugelis tuojaus žengė pen
kiasdešimts laiptų žemyn eže
ro pakrantėn ir maudėsi, ku
rie turėjo maudymosi kostiu
mus. Dauguma piknikierių di
deliame bufetrūmyje aušinosi 
girkšnodami šaltą alutį susi
sėdę į dailias kėdės. Du pa
tarnautojai — Sadauskas, Ur
bonas ir vėliau Jaškevičius, 
nespėjo aprūpinti, tai kaip 
kurie svečjai patys ėjo pas bu
fetą, kur trys pilstytojai — 
Gustaitis, Tamošiūnas ir dar 
vienas darbavosi sukaitę.

Šalimais, .sode, yra saldai
nių bufetas, ten darbuojasi 
prakaitą braukdami Jusiuš, 
Lozoraučius ir Mickienė, pa
staroji vos spėja karštas deš- 
rūkęs pagatavoti su pyragai
čiais. šalimais, išilgai vasar
namį yra ilga gonkų platfor
ma, ^n vienas ./stalas pridė
tas pažangios literatūros —< 
knygų, • knygučių pasipirki- 
mui; ir kitas stalas, ant ku
rio garsai ^ina nuo plokšte
lių per garsiakalbį plečiant 
įvairias dainas ir muzikos me
lodijas .

Vasarnamio virtuvėje gami
na kugelį ir kitokius lietuviš
kus valgius; norintiems duo
da tikrus pietus. Ten dirba 
vien moterys iš 155 kuopos —> 
H. Janulienė, M. Stankūnienė, 
O. Stankienė ir, A. Vosylienė. 
Ten pat valgykla — stalai, jos 
aptarnauja gražiai.*

Kultūringo veikimo patrijo- 
tingi draugai Mickai paauko
jo piknikui lietuvišką sūrį ir 
tuziną šviežių kiaušinių. Pil
kauskienė ir Kalakauskienė 
pasidarbavo ir. padarė kelioli
ka dolerių pelno. Beje, reikia 
paminėti, kad įvairaus maišto 
aukojo šios draugės: žukaus-* 
kienė, Dovidonienė, Vosylienė, 
Janulienė ir Ag. Laurinaitienė.

Kaib 6 vai. naudojant mi
krofoną, padarytas paaiškini
mas, kokią reikšmę turi 
ALDLD Amerikos lietuvių iš
eivijoje.

atkreiptas prię^ vargdienius ir 
duodama visokia parama ver- ' Į 
gėjams fašistų atgaivinimui. 
Valdonai nesiskaito nei su jo
kia logika puldami /komunis
tus. Reakcijonieriai šūkauja, 
kad reikia trečio pasaulinio 
karo, būtent prieš USSR._^

Kalbėtojas karštai ragino 
stovėti sargyboje, kad išlai
kyti taiką, kad būtų vengiama 
kraujo ir ašarų liejimą. Kad 
tą geriau suprasti — reikia 
skaityti pažangią literatūrą. 
Jis įvardino knygą “Konspi
racija prieš USSR” ir ragino 
perskaityti. • D. X S
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visos 
daly-

Binghamton, N. Y.
LLD 20-toą kuopos moterų 

skyriaus susirinkimas įvyks 
penktadienį, rugsėjo 5-tą die
ną, Lietuvių svetainėje, 
Clinton St. Pradžia 
vai. vakare. ’

Pageidaujama, kad 
moterų skyriaus narės
vautumėt šiame susirinkime, 
nes turime svarbių reikalų at
likti. Apart to, jau prasidės 
rudeninis sezonas, tai ‘ir sve
tainėse prasidės daugiau dar
bų. Tad turime ir mes pra
dėti rengtis prie didesnio vei
kimo.

Bandykime visos būti laiku, 
kad vienoms nereikėtų per il
gai laukti kitų.

O. Girniene, Sekr.

Elsie, Borden.Karve, sako:

Woo
MANO VAI^Ą!”

puikiausia proga jūsų gyveni-štai
me laimėti didelį pluoštą grynų pi-

Tapo perstatytas pakalbėti Įnigų ir dar gautl smasum°!
vietinis veikėjas De Gregory. 
Jis pasakė labai gerą prakal
bą, paliesdamas plačiai abel- 
ną padėtį. Sakė, znors karas 
oficialiai užsibaigė jau virš du 
metai laiko, tačiau pasaulyje 
nėra ramybės, ir net keliuose 
žemės, kamuolio kampuose 
žmonių kraujas liejasi ir gyvy
bės krinta. Vargdieniai kovo
ja dėl geresnio save būvio ir 
dėl laisvės. BloJ^a, kad ęios ša
lies perteklius ir galingumas

Duokite vardą naujam Elsies vai
kui ir pasakykite 25 žodžiais, kodėl 
vardas tinka. Sykiu su tuom at
siųskite ženkleli nuo to labai gar
daus Borden’s pieno. Paprašykite 
kontesto blankos iš Borden pieniaus 
ar groserninko.

r

© The Borden Co.

3

GOLDEN CREST MILK 
Vitamin D • Homogenised

.PRANEŠIMAS i

Po praėjusio vakačijų periodo, mes grįžtame 
dirbti su platesniu produkcijos nusistatymu.
Dabartiniai planai suteikia daug daugiau dar
bo progų moterims...
ir iš anksčiau patyrimo nėra reikalaujama.

Ar JŪS galite būti be šio darbo-užtikrinimo, 
darbo-jiastoviinio ir diirbo-pasitenkinimo, ku- • 
ris dabar yra siūlomas?

DARBO VALANDOS: 8 A. M. IKI 5 P. M

CLUETT, PEABODY & CO., Inc.
Troy, New York

(211)

I

R

4 pilsi., Laisvi (liberty, Lith. Daily), kėtvirt., Ktigo, 4, 1947
■..... ii.i .'i
f. * *
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CLEVĖLANDO ŽINIOS LOWELL, MASSIšilgai Kanadą

palankūs

Reporteris.

mies-

Per gaisrą

St. Petersburg. Fla
Mussolinis prašo

Licensed Undertaker

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

Po 
virš

Paskui 
raportą

kruvinam 
dešimtimis

TELEPHONE
STAGG 2-5043

rus- 
Bet 
Elk

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

iš New Yorko 
ir garsi kalbė- 
Elizabeth ♦Gur-

iki’šių dienų. Taipgi jis 
ir Centro Komiteto na- 
Johnsonas dabar išva- 
į New Yorką užimti Le-

pie-
va-

tenka pirmu kartu ir
Oriai-

Pasirodo, 
garantuota, kad tokia 
apdrauda už vieną

Svarbus Pranešimas
Visiems gerai žinomas fil

mininkas Jurgis Klimas/ pa
singojo didelio masto darbą 
ir prašo visų mūsų organi
zacijų su juonų kooperuoti.

Anglijos valdžia 
darbininkus savanoriai 
kelias valandas savaite; 
giau dirbti. ,

1113 Mt Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

BRIDGEPORT, CONN. *
Susirinkimas (keno?—Adm.)

įvyks ‘5 d. rugsėjo, 8 v. v., 407 Lo
rimer St., 8 v. v., 407 Lafayette St. 
Meldžiu visų narių dalyvauti susi
rinkime. — A. Jocis. - (204-205)

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI | ’

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN® 
PAUKŠTIENOS PIĖTOS SEKMADIENIAIS

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

282 UNION AVE. * BROOKLYN, N. Y 
Tel. EVergreen 4-0612

TEATRE ŽUVO 87 
Paryžius.

Rueil judžių teatre žuvo 87 
žmonės. >

Mat, Ed- 
aerodrbmas karo 

judėjimą 
vieškelio

PAJIEŠKOJIMA)
PAJIEŠKOJIMAI

Paulina Visockaitė, gimusi Lietu
voje, Žagarėje, pajieško Amerikoj 
gyvenančio Andriaus Porukinsko. 
Prašome kreipkitės pas Vytautą 
Mauruką, 131 W. Girard Ave., She
nandoah, Pa. (205-210) i„

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

5 d. rugsėjo, 7:30 v. v. Malonėkite 
visi dalyvauti, nes apart svarbių 
reikalų, Jonas Degutis, husų ren
gimo kapitonas į Laisvės pikniką 
Philadelphijoj ir jo pagelbininkas 
P. Maršonas išduos platų raportą. 
— V. Žilinskas. (204-205)

trečiajrtm 
Elizabeth 

grai- 
Mar-

j

■i
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Gražus Buvo Johnsonų 
Išleistuvių Bankietas 

šeštadienio vakare, rug
pjūčio 23, Swiss Hall įvyko 
bankietas pagerbimui Arnold 
ir Aurelia Johnsonų, kuriuo
du čią darbavosi darbininkų 
judėjime per pastaruosius 10 
metų. Tai buvo Johnsonų iš
leistuvių bankietas, nes juodu 
išvažiuoja darbuotis ir apsi
gyventi į New Yorką. Ban- 
.kiete svečių dalyvavo 568, o 
prakalboms prasidėjus dar 
claug pribuvo. Lietuvių, kaip 
ir paprastai čia tarptąutinėse 
sueigose, buvo mažai. Muzi- 
kalę programą ir visą ban- 
kieto aptarnavimą atliko Jau
nų Demokratų Lyga. Vy
riausiu kalbėtojom buvo Wm. 
Z. Foster. Buvo ir daigiau 
kalbėtojų nuo įvairių unijų ir 
draugijų, baltų ir negrų.

Fosteris savo kalboj pabrė- 
' žė, kad: “Raudonbaubių 
riksmo ' kampanija komunistų 
visai negąsdina, nes mes esa
me įsitikinę, kad ateitis pri
klauso darbo žmonėms. “Ap
valuti” unijas nuo kofnunistų 
irgi nėra galimybės, — sakė 
Fosteris, — todėl, kad komu
nistai yra darbo žmonės, ge
ri unijistai ir geriausi unijų 
organizatoriai ir vadai.” Fos
teris sakėsi pastaruoju laiku 
važinėdamas po Europos šalis 
tą patyrė; ypatingai tose ša
lyse, kur darbininkai buvo 
daugiausiai prispausti, unijas 
išimtinai vadovauja komunis
tai, nes tų šalių žmonės esą 
įsitikinę, kad komunistai yra 
geriausi kovotojai už darbo 
žmonių reikalus.

Trumano naujafs mokymas 
surtaikinti komunizmą visame 
pasaulyj, — sakė Fosteris,— 
irgi esąs neapgalvotas ir neį
manomas. Fosteris davė pa
vyzdžiui Mussolinį, kuris ma
nė lengvai apsidirbsiąs su Ita
lijos komunistais.
komunistus ir visus, kurie drį
so pasipriešinti jo 
režimui, žudė 
tūkstančių ir tūkstančius kan
kino kalėjimuose. Bet dabar, 
—sakė Fosteris, — Mussolinis 
pats galą gavo, o komunistų 
skaičius Italijoj šiandien siekia

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,; 
užsivaclina K U P RO f AS; 
OŽELIS. Tai iš Lietuvos gy-; 
venimo, muzikalė komedi-! 
ja. I

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

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

Todėl, d ai, rugpjūčio 
mėnesi* susirinkimuose ap
tarkite ir man tupj praneš
kite, apie kurį laiką jums 
bus patogiau suruošti tin
kamą vakarą. Kaip tik pik
nikai pasibaigs, šis darbas 
turėtų prasidėtą 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

apie 
se- 
ku- 
pa- 
ko- 
su-

I 

virš dviejų milijonų.
Bankiete prisiminus 

gynimą K. P. generalinio 
kretoriaus Eugene Dennis, 
ris yra teisiamas neva už 
niekinimą Ne-Amerikinio 
miteto. Dennis’o gynimui 
mesta aukų $2,118.

Arnold ir Aurelia Johnso- 
nai atvyko į Clevelandą pa
baigoje 1936 metų ir tuojaus 
stojo dirbti prie organizavimo 
bedarbių, nes ir jie patys buvo 
bedarbiai tuo laiku. 1937 m. 
Johnsohask keliavo su bedar
biais į Ohio valstijos sostinę 
Columbus, su reikalavimais 
pas gubernatorių darbo ar tin
kamesnės bedarbiams pašal
pos. Gubernatorius iš karto 
mėgino ignoruoti bedarbių 
reikalavimus, nesirodė, bet be
darbiai,nesitraukdami nuo ka- 
pitoliaus laiptų per kelias die
nas .ir naktis, nepaisant, kad 
juos Columbus policija mušė 
ir mėtė nuo laiptų, privertė 
gubernatorių priimti bedarbių 
reikalavimus. Gynimui bedar
bių reikalų ir krovai už bedar
bių apdrauda Johnsonas su
organizavo Workers Alliance, 
kurios ir pirmininku buvo per 
3 metus. 1940 metais John
sonas tapo išrinktas Ohio vals
tijos Komunistų Partijos pir
mininku ir toje vietoje jis pa
siliko 
buvo

.J3U- 
žiavo 
gislatūros Komiteto "'pirminin
ko vietą. O Johnsono vietą 
čia užėmė nors dar jaunas 
amžiutni, bet veteranas plieno 
darbiųinkų organizavime, ka
riavęs Ispanijoj prieš Hitlerio 
ir ' Mussolinio gaujas ir jūrei
vis veteranas II pasaulinio ka
ro — Gus Hali. J. .N. S.

Neseniai ant keleto dienų 
Gulf /)f Mexico apsivalė nuo 
pastipusių žuvų, pajūriuose 
nuo Pąss-a-Grill iki Clearwa
ter. Biznieriai- ir narnų sa
vininkai apsidžiaugė ir pagar
sino laikraščiuose, kad viskas 
tvarkoj, nes pavojus nuo pū
vančių žuvų yra prašalintas.

Bet staiga vėl pasirodė di
džiausi klodai padvėsusių žu
vų visam pajūryj. Daugiau
sia teko Clearwater pajū
riui. Sulyg vietinių laikraš
čių, ten sunaikinta 30 tonų 
žuvų. Dar prisidėjo kita ne- 
,laimė — užplūdo kokios ten 
dujos, nuo kurių žmonės čiau
di ir kosti. Kuo ši nelaimė 
užsibaigs, nėra žinoma. Vie
tiniai valdininkai pasirodo 
bejėgiai, šaukiasi prie fede- 
ralės valdžios. . Bet iki šiol 
dar nieko nėra daroma. Clear
water miesto valdyba buvo 
uždraudus jūroj maudytis ir 
žvejoti, na, o kada pavelijo, 
tai vėl užplūdo ta pūvančių 
žuvų smarvė.

Šis įvykis padąrė didelių 
nuostolių pajūrio biznieriams 
ir namų savininkams. Nors 
žiemos sezonas dar nėra pra
sidėjęs, bet ir Ve> kurie pasi
liko praleisti vasarą, bėga nuo 
pajūrio, įai randasi daug tuš- 
čių namų. Daug tų namų pa
sirodė laikraščiuose ant par- 
davimo gana prieinama kaina, 
palygint su pirmesniais garsi
nimais. ’ /
• Savaimi aišku, kad tokiose 
aplinkybėse jūroj 1 maudytis 

. negalima. Bet ant laimės čia 
randasi Tampa Bay, kuris nė
ra užterštas pastipusiomis žu
vinis. čia kasdien* susirenka 
žmonių ir plaukiojimo mėgė
jų praleisti laisvą laiką. Daug 
atvažiuoja sveikatoj sumenkė
jusių žmonių, nekurie atrodo 
panašūs daugiau į skeletonus, 
o, žiūrėk, už keleto mėnesių 
ar metų jų sumenkėjęs kūnaą 
atsigauna. Jei nueisi į šokių 
svetaines, kurių čia randasi 
bąnt keturios, tai matysi daug 
žilagalvių vyrų ir snoterų 
linksminantis. Nekurie jąu 
sulaukę 90 Jnetų. O šiaurinėse 
valstijose žmogus sulaukęs 60 
metų jau > sako, kad per 
nas šokiam. „

čia yra mišrus choras

se-

Andai parašiau žiupsnelį 
įspūdžių važiuojant antru kar
tu išilgai Kanados žemyną, 
retai apgyventą žmonėmis.

Nuo' Winnipeg’o iki Eik 
Point, rodos, yra apie 950 my
lių, kur mano sesuo turi ir ten 
gyvena ant 3/4 mylios žemės 
(Parmos). Dėl sutaupymo lAi- 
ko nutariau skrist oru iki Ed- 
montono. Už oru kelionę ten 
ir atgal užsimoku $104.00 ir 
dar -dolerį apdraudos ant 20 
tūkstančių dolerių, 
kelionė 
didelė 
dolerį.

Lėkt 
dar ilgesnėn kelionėn, 
vis nedidelis, o keleivių su 
įgula sulipome 23. Kai stiu
arde liepė prisiveržti orlaivio 
diržu, tai aš ir savo locnų ke
linių diržą įveržiau bent 3 co
lius, kad net alsuoti sustojau. 
Pakylant turėjau kiek baimės 
ir langelį užleidau firanka, 
kad nematyčiau, kaip aukštai 
nuo žemelės-motinėlės. Be
veik nejudėdamas, “kad or
laivio nepavertus ant šono,” 
apsidairau, ogi žiūriu, kad vi
si keleiviai diržus atsileidę- 
paliuosavę, tik mano dar 
įveržtas; kiti rūko (tik ciga- 
retus leidžiama) ir net vaikš
to išilgai orlaivį.

Vėliau stiuarde pasiūlė 
tus, nes teks skrist arti 6 
landas, t

Ore yra ir “duobių.” 
poros valandų skridimo,
Saskatoon miesto, vėl įsaky
mas prisiveržt diržais, ir tuo
jaus pradėjo orlaivis “šoki
nėt” : staigiai krinta ir vėl 
kyla. Viena moteraitė kelei
vė tuojau susirgo, ir stiuarde 
pradėjo ją “trytint” uosto
mais ir kitokiais preparatais 
(gumine maska).

Stiūardė sako, j<ad orlaivyj 
baugu tik tada, kai jo motorai 
sustoja zirzę, tai aš ir klau
saus, kada tie motorai sustos, 
garsą išdavę.

> Antru kartu pakylant jau 
buvau gana drąsus ir pro 
langutį tėmijau, kaip atrodys 
debesėliai į juos įskridus. O 
jie tokie pilki, kaib* ir rūko
mos pypkės dūmai.

Tarp Saskatoo’no ir Ed- 
monton’o gana didelės lygu
mos, tai ir farmų laukai gra
žiai išrodo, lyg atvirutėje 
gražus vaizdas, tyčia parink
tas. / .

Kai iš Edmontono važiavau 
1931 metais, tai aerodromas 
tik formavosi, turėjo vos vie
ną pastatą; o dabar bent 100 
jų visokio dydžio, 
montono
metu turėjo didelį 
su Alaska garsiojo 
ir kitais reikalais.

Miestas taip pat 
didėjęs ir
farmų ir miškų 
patėjnijaū, gyvertimas 
pagerėjęs*— vis dat
omis į pool room’ius 
kan eidami pasirėdo.
Point pas tuos vargšus f armė
nus susisiekimas prastas: tas 
girgždantis ir dar elektros 
šviesos peturintis traukinys 
važiuoja kartą į dieną, o šven
tadieniais tfisai neina nei į 
miegtą, nei iš rniesto.

Po 8 valandų nuobodžios 
traukiniu kelionės pasiekiau 
savo sesers 30-ties gyventojų- 
“miestą” Eik Point’ą, o už šio 
miestuko tik viena gelžkelio 
stotis susisiekimui su' farme- 
riais ir i nd i jonų rezervacijos 
punktu. j

Farmeritp gyvenimas, ypač 
naujakurių, nepavydėtinas, 
susisiekimas su miestuku .tik 
arkliais, nes šunkeliai auto
mobiliu neišvažiuosi.
*Elk Point apylinkėj apsigy

venusios apie devynios lietu
vių šeimynos, veik visi jie da- 
sivarę nuo 1 iki 3 farmų, gy
vena ateičiai, turi viltį, kad 
kada nors pralobs. Trobesiai 
iš apskritų rąstukų. Stubos 
vidus iš vieno kambario*; grin- 

daug pa- 
pagražėjęs, tik 

darbininkų, 
mažai 

overoll- 
ar pal
iki Eik

jaunesnių kaip 75'metų; na, 
ir,. žiūrėk, seneli^ . 92 metų 
dainuoja pirmu tenoru. Tikri 
stebūkląi.

Biržų Pfoletdfas.

—■ ... .......
dys susisukusios; baldai ly
giai tokie, kaip filmoj “The 
Egg and I.”

Politikoj, tiesa, ir jie neat
silieka. Vienas iš<jų labai ap
gailestauja tų, kuriuos 
kiai ištrėmė į Sibirą.’ 
man atręd’6, kad ’ už
Point’o lietuvių pasirinktą far- 
mų laisvę blogesnio Sibiro ne
gali būti visame sviete. Gero 
nematę nepažįsta nė vargo. *

Tai taip gyvena mano se
suo, f armerka ir panašiai kiti. 
Turi daug žemės, daug visokio 
plauko gyvulių, kurie kartais 
pareina ~į namus <■ trečioj die
noj; o daugiausiai turi — tai' 
purvo, aplink stubą ir net 
stuboj. Apsišviečia kerosini- 
ne lemjpute. Šalčio nebijo, 
apsipratę. Praėjusią žiemą 
šalčio turėjo 15 žemiau zero, 
o šių metų liepos mėnesio pa
baigoj vietomis jau buVp šal
nų ir jos apgadino kviečių 
derlių.

Grįžau iš ten skubiai, bijo
jau, kad sniegas neužkristų, o 
labai buvo į tai panašu tomis 
13-15 šio mėnesio dienomis. 
Atgal teko skristi naktį, tai 
nejutau oro “duobių” ir vaiz
dai ant miestų, ypač elektri
fikuotų, labai gražūs — pasi
junti lyg tarpe dviejų dangų : 
viršuj žvaigždės, o apačioj 
įvairaus šviesumo elektriniai 
žiburiai.

Jonas Lazauskas.

Worcester. JWass.
PIKNIKAS,

Rugsėjo 7 d. gražiajame 
plympia parke įvyksta pirmas 
Lietuvių Progresyvių Balsuo
tojų Kliubo piknikas. žino
kite, kad šiame piknike kaipo 
tokiame bus daug kalbėtojų. 
Kadangi jau visai netoli no
minacijos į miesto ’valdinin
kus, tai apie jų ’tinkamumą 
ir bus kalbama, kad už dar
bo žmonių reikalus stovinti 
būtų nominuoti ir išrinkti. 
Taigi, kviečiame skaitlingai 
atsilankyti į. šį pikniką, nes 
išgirsite daug interesingo.

' ’ Rengėjai.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

231 Bedford Avenue

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

RONKONKOMA
8684

459 Gtand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

, Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. , BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR RAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS /

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas "Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alūs Brooklyne ,

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Du Nauji Dalykai Vykdomi 
Mūsų Mieste

Man \jau- teko sužinotu jog 
šį sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 
7, atvažiuoja 
žymi ypatybė 
toj a, būtent, 
ley Flynn.

Rodos, bus jau apie 30 me
tų atgal, kuomet dar jauna 
būdama Elizabeth kalbėjo šia
me mieste. Ji tuomet kalbėjo, 
kaipo socialiste, ant kampo 
prie vienos stambios dirbtu
vės, tai buvo vakaro laikas 
ir tuomet žmonių, kaip atme
nu, tiek prisirinko, tiek tarp- 
gatvis .užsikimšo, kad nei 
tramvajai, nei vežimai pra
slinkti nebegalėjo. Ji tuomet 
kalbėjo,Apie vykstantį pirmąjį 
pasaulinį karą ir tūlus įvyki uš 
Europoje.

Nežinau, apie ką šį kartą 
Flynn kalbės, kuomet jau pa
rakas džiovinamas 
pasauliniam karui.
G. Flynn kalbės, rodosi, 
kų kliubo svetainėje, 509 
k et St.

Kitas svarbus ir mūsų 
te nepaprastas dalykas, tai 
pribuvimas Henry A. Wallace 
į Lowellj, spalių 1 d., š. m. 
Vėliau galima bus pranešti 
per “Laisvę,” kuriuo laiku ir 
kur jis kalbės. Dabar tik tiek 
galima jausti, jog visi demo
kratinio ' nusistatymo žmonės 
jungiasi dideliam darbui •,— 
surengimui masinių prakalbų 
dideliam Amerikos žmogui, 
kuris kovoja už išlaikymą di
džiojo šalies prezidento F. D. 
Roosevelto aukštųjų idealų.

Wallace’o atsilankymas į 
Lowellj bus labai dideliu ųvy- 
kiu būsiančiai istorijai ir ne
apsakomai svarbiu šioms die
noms.

Kaip Rooseveltas būdamas 
gyvas, taip Wallace’as dabar 
yra brangūs Amerikos darbi
ninkijai, todėl tikimasi labai 
jžilto pasitikimo * Wallace’o 
šiame mieste.

Suprantama, miesto reakcio
nieriams tas viskas nelabai 
patinka. Bet negi vien dėl

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados
Black^Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT
411 Grand St,

pi pasaulis egzistuoja.
Henry Wallace tvirtai stovi 

už išlaikymą taikaus pasaulio, 
už atbudavojimą naujai gra
žesnio pasaulio, kad visa žmo
nija juomr džiaugtųsi. Gi im
perialistai reakcionieriai sie
kias! prie trečiojo karo užde
gimo liepsnos ir ten dar kartą 
pasaulį sugriauti.

Tai skirtumas, kuilio tik ak- 
lesnis už aklą negalėtų įžiū
rėti, tačiau reikia tą matyti, 
kad nedasileisti prie naujų ka
tastrofų.

Susidomėkime LLD Kuopos 
Reikalais

Draugai Lietuvių Literatū
ros Draugijos 44-tos kuopos 
nariai, šį paraginimą darau 
todėl, kad kuopa būtinai turi 
laikyti susirinkimą•rugsėjo 14 
d.,\4 vai. po pietų, Liet. Pil. 
Kliubo viršutinėj svetainėj. 
Tai bus tuoj, užsibaigus Liet. 
Sūnų ir Dukterų Draugystės 
susirinkimui.

Visi dalyvaukime susirinki
me, nes jau seniai belaikėme 
susirinkimą, o reikalų susikro
vė jau nemažai. Kuopa be su
sirinkimų, tai ne kuopa. Tad 
ar ^būsime nors kiek atsako- 
mingesni Draugijos reikaluo
se ? Sueikime visi, nors trum- 
panųflaikui. ■

, J. M. Karsonas.I 
—:--------------1------------

PALEIDO JAPONUS KA
RO KRIMINALISTUS

Tokio. — Karinis ameri
konų teismas paliuosavo 23 
fabrikantus, kurie buvo į- 
kaltinti kaip kariniai kri
minalistai.

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D 
680 S 

Ne 
HUmboidt 2-7964

mer Avedue, 
ark L N. J.

'Hjiiiiiinmiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiliiiiiiiiii
-----------j----------------------------------

CHARLES J. ROMAN
v (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

5 pusi., Laisvė (Liberty, Litb. Daily), Ketvirt., Rugs. 4, 1947

Konsulai Tyrinės Rolandų 
. Indonezų Karą

Batavia, Java. — Ameri
kos, Francijos, Australijos 
ir Anglijos konsulai tyrinės 
holandų - indonezų karą 
(po paliaubų sulaužymo iš 
holandų' pusės), 
konsulai duos 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybai. (Visi jie 
holandam.)

PRANEŠIMAI
NEWARK, N. J.

Sietyno Choras bendrai su rusų 
choru rengia pikniką, 7 d. rugsėjo, 
Lenkų Taut. Parke, 415 — 16th 
Avė., kampas Speedway Ave., Ir
vington, N. J. Pradžia 12 vai. dieną. 
Bus puiki koncertinė programa ir 
šokiai. įžanga 75c. Programą pildys: 
Sietyno Choras, Choųp Jaunuolių 
Oktetas ir naujausia naujiopybė — 
tai jaunimo Lyros Choras iš Phi
ladelphia', Pa. Valgių ir gėrimų nie
kam nebus stoka. Viskas pirmos 
rūšies. Kviečiame visus, jaunus, se
nus ir šeimynas. — Rengėjai.

(205-206)

MONTELLO-NORWOOD, 
MASSACHUSETTS

Piknikas, pilnas įvairumų, įvyks 
rugsėjo 7 d. Pradžįa 1 vai. dieną, 
Liet. Taut. Parke, Montello. Dai
nuos Norwoodo Vyrų Choras, vad. 
St. Pauros; Montello Moterų Cho
ras, vad. Onos Mineikaitės. Bus pa
jų valgymo^kontestas, grieš puikus 
orkestras, .polkutes, valcus ir sukti
nius. Bus dainuojama lietuviškos 
liaudies dainos abiejų chorų bend
rai su publika. Kaip jaunimui taip 
ir senimui bus daug smagumo. — 
Kviečia Bendras Org. Kom.

(205-206) .

Matthew A 
BUYAUSKAS

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

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

- būsite patenkinti.



New Degtinių Pardavėjai
Bijąsi Kostumerių

LIETUVIU RADIO KLUBO REIKALE

Milioninės Minios
Keliavo Šventėmis

išvykstančiais new- 
svečiais ir parvyks- 
iš svečiavimosi ir 
namiškiais. Panašiai

Didžiosios gelžkelių stotys 
—Grand Central ir Pennsyl
vania — pirmadienį buvo per
pildytos 
yorkiečių 
tančiais/ 
atostogų
buvo perpildytos ir visokios ki
tos keliautojus aptarnaujan
čių linijų stotys.

Auto keliai taipgi buvo už
pildyti išvykstančiais ir grįž
tančiais. Didžiosiomis auto 
arterijomis*— Holland ir Lin
coln tuneliais ir^ Washington 
ir Triboro tiltais — perleista 
virš 100,000 automobilių. Ir 
lėktuvų stotys LaGuardia ir 
Newarko' dirbusios viršvalan
džius.

Pasitaikjus šiltai dienai, 
miesto pajūriuose , pirmadienį 
buVo minios svieto. Coney Is
land turėjęs 1,100,000, di,- 
džiausį skaičių iš visų turėtų 
Darbo šventės proga. Biskį 
tdliau nuo miesto esantysis 
Rockaway rezortas turėjęs 
650,000, viso gale praėjusios 
savaitės 2,050,000. To re- 
^orto vaizbos butas, skelbia 
per visą praėjusį sezoną tu
rėjęs 37,470,000 lankytojų, 
pralenkiant visus rekordus 
virš milionu. ,

Pats toliausias nuo miesto, 
sunkiau privažiuojamas be 
nuosavo auto, Jdnes Beach, 
per šventadienį turėjęs 
tūkstančius lankytojų.

Atidarė Naują Projektą, 
Bet Ten Butai Teks 
Tik Parinktiesiems

susi-
Mea-

Pirmosios 20 šeimų 
kraustė į naująjį Fresh 
dow namų projektą, New Yor- 
Ho Life Insurance Kompanijos 
statomą Flushinge, Queens. 
Viso projekte bus 3,000 bu
tu. Iš tų apie 580 būsią už
baigti „ pirm šios žiemos, o pa
skutiniai—tik kitai žiemai.

Butuose, .tačiau, galės gyven
ti tik aukštesnes už vidutinio 
darbininko pajamas turinčios 
šeimos, nes rendos už pusket
virto ir puspenkto kambarių 
apartmentus yra nuo $78 iki 
$138 mėnesiui. Daug darbi
ninkų’ tik tiek teuždirba 
mėnesį.

per

Kolegijos Persipildo 
Norinčiais Mokytis

New Yorko Miesto Kolegi
ja skelbia šiemet turėsianti 
studentų 33,000, bent penkiais 
nuošimčiais daugiau, negu 
pernai, kaip aprokuota re
miantis pirmregistraciniais at- 
sikreipimais. Registracija pra
sidėjo rugsėjo 2-rą.
•. Queens Kolegija registra
ciją pradės 8-tą.

Gaisras sunaikino apie 50 
pėdų Long Island *gelžkelio 
bėgių per Jamaica Bay netoli 
nuo Hamilton Beach. Dėl to 
•usitrukdė tūkstančiai žmo
nių.

Kas Daro Svarbiu Petro 
Cacchionės Gimtadienį

Kaunsilmanui
Cacchione šiemet 
metų amžiaus. Jo 
komunistų partija—tai sukak
čiai paminėti rengia šaunų 
pikniką, kokio darbo žmonės 
Brooklyne pirm to nebuvo tu
rėję. I jį kviečia visus ma
rius, visus partijos draugus ir 
prietelius. Įvyks šį sekmadie
nį, 7-tą, Rockaway Beach 
vatiškame plote. Pelnas 
tijai.

Kviečia ir tikisi jūsų 
lyvumo štai* dėl ko :

Peter V. 
sueina 50 
partija —

prj- 
par

da-

Peter V. Cacchione
Cacchione savo prigimtimi 

ir visu gyvenimu , yra darbi
ninkas, darbininkų kovotojas. 
Gimęs ir augęs darbininkų 
šeimoje, iš amato gelžkelietis, 
pirmojo pasaulinio karo vete
ranas, Petras Cacchione pa
mylėjo darbo žmogų ir taiką.' 
Anas karas ir po jo iškilusiojj 
depresija- jį pastūmėjo studi
juoti, dėl ko kįla karai ir 
depresijos. Vienatinį teisingą 
atsakomą jam davė komunis
tų partija.

Peilis stojo dirbti pagal 
tos partijos jam nurodyta, pro
gramą. Jis kalbėjo, rašė, va
dovavo . maršavimams bedar
bių ir veteranų už darbus, už 
nedarbo apdraudą, už bęnus,

Įsigėrusi Moteris 
Sužeidė Vyrą

m., 
St.,

prisiegavusi 
ir nevartoti 
iki tolimes-

įtūžusi 
atsisakęs

ant
va-

Mrs. Ann Cubbege, 29 
gyvenanti 266 — 46th 
Brooklyne, -duonriekiu p'eiliu 
sužeidė savo vyrą policistą. 
Kadangi vyras pasveiksiąs, o 
jinai su ašaromis 
daugiau nesibarti 
peilio, ją paleido 
nio kvotimo. ♦

Moteris sakiusi 
vyro, kam jis
žiuoti su ja ir dviem vaikais 
atlankyti ligoninėje esantį tre
tįjį vaiką.' Jis aiškinęsi# pa- 
vargušiu nuo’pareigų prižiū
rint legijonierių paradą. JI 
išvažirfvusi' į ligoninę, viena, 
bet kada sugrįžusi, vyro: na
mie nebebuvę. Tačiau ji pri
sipažino, kad gal jos pyktis 
nebūtų buvęs toks aštrus, jei
gu nebūtų buvusi įsigėrusi 
“poros stikliukų.”* ,

Biznieriai, Skelbkltės Laivėje

Franchot^Tone, Shirley Temple ir Guy Madison fil- 
moje Honeymoon, rugp. 27-tą pradėta rodyti visuose 
RKO teatruose Brooklyne ir Queens. ,

r

Išgązdino Įsakymu 
Išsikraustyti,
- Masinė New Yorko East Si-

už iinijizmą. Jis. suprato, kad”dės gyventojų delegacija lan- 
geri įstatymai daug paleng
vintų darbininkams būvį ir 
dėl to stęjo ir į politinę ko
vą už laimėjimą darbininkams 
rinkimu.

Cacchionei ir tame pavyko. 
Dėka jo mokėjimui darbinin
kus mobilizuoti, dėka jo par
tijai ir jos rėmėjams, desėtkai 
tūkstančių Brooklyno piliečių 
už jį balsavo ir išrinko kaim- 
silmanu. Cacchione buvo pir- 
ipasis darbininkų atstovas iš 
Brooklvno į New Yorko Mies
to Tarybą mūsų laikais. Ji
sai jau kelintu kartu perrink
tas. O paskiausiuose rinki
muose tapo išrinktas pirmuo
ju, gavęs daugiausia balsų už 
visus kitus bile kurios partijos 
kandidatus.

Miesto taryboje jis ir jo 
draugas Davis, komunistas iš 
New Yorko, yra originaliais 
sumanytojais veik visų gerų, 
bėgiu pastarųjų metų miestef 
taryboje priimtų įstatymų. 
Tie įstatymai nesivadina 
Cacchionės įstatymais dėl to, 
kad kol kas darbininkai mies
to taryboje tebėra mažytėje 
mažumoje. Tačiau tuos 
Cacchionės sumanymus, nors 
ir kiek pakeistus, vėliau'pa
siūlė kiti ir jie tapo įstaty
mais. Komunistai nesivaržo 
ųž jiem priklausantį kreditą. 
Svarbu, kad buvo atliktas di
delis visuomeninis darbas, pa
gerinti įstatymai, nežiūrint, 
keno vardu jie pavadinti.

Tokie, aplamai, yra kaunsil- 
mąno Cacchionės nuopelnai, 
davusieji darbo žmonėms lai
mėjimų ir visai darbo liaudžiai 
naujos drąsos ir vilties. Jei
gu kas mano, būk dėl jų ne
są ko linksmintis, tų ,laimėji-v 
mų vadą sveikinti, lai paban
do pats tiek nudirbti.

Apie patį pikniką ir kelro
džius teks kalbėti kitu atveju. 
Primintina, kad tikietai ($1.- 
20, įskaitant taksus) gaunami 
pas visus kliubiečius. »

kėši vykiausiame miesto teis
me reikalauti, kad būt^ų pa
likintas įsakymas išmesti iš 
namų. Jie ir kiti, skaičiuje 
650 šeimų, gavo prauošimus, 
kad jie bus iškraustomi iš .ke
turių dešimtų namų tame plo
te, kur bus^ statomas Smith 
Houses namų projektas.

Miestavojo ' butams autori
teto pareigūnas Gerald Carey 
tikrino, kad niekas nebus me
tamas iš namų, kol nąbus su
rasta kita vieta ar bent ma
žiausia per 4 mėnesius. Kad 
esą pertaisomi kiti namai jų 
gyvenimui. Tačiau 4 mėnesiai 
prabėgs, kaip nebuvę. Gyven
tojai bijosi, kad gali prisieiti 
gauti “kalėdaičių” — pagy
venti gatvėje žiemos metu.

Naujieji namai, kad-a jie 
bits, gatavi, talpins 1,920 šei
mų, bus pagerinimu padėties. 
Tačiau tiems, kuriems reikės 
išeiti iš namu užleidžiant nau
jiesiems namams vietą, butų 
stokos gadynėje teks pergy
venti sunkumų.

( Pradžioje šio mėnesio įėjo 
galion taisyklės, kuriomis 
krautuvių savininkams drau
džia parduoti alkoholinius gė
rimus pigiau išdirbėjo-fabri- 
kanto nustatytos kainos. Tūli 
likeriai dėl to pakilsią nuo 30 
centų iki $2 daugiau ant boh- 
kos.

Pakėlimas kainų ypatingai 
baugina turinčius prekiauti 
biednesniuose distriktuose, 
kur išgales permokėti labai 
ribotos, kur buvo įpratę pirk
ti pigiau, negu kitur.

Kaip skaitėte anksčiau spau- j 
’’ ’ ‘dainuos 

Viktoras 
skambins 
o jiems

Labdarybės departmentas 
rugsėjo 2-rą minėjo 25 buvu
sius savo narius, mirusius 
rinėse pareigose.

Progresyvių Piliečių 
Masinis Mitingas 
Gardene 11-tą

ka-

Mitingas istikro bus 
piliečių, 
rpitingą

pro-

Veteranai Tik Patys 
Gali Iškeisti Bonus

Pradedant rug&ėjo 2-ra, ve
teranai gali ^iškei^i savo tar
nyboje gautus bonus į pini
gus. Tačiau valdžia prašo, 
kad tie,' kuriems nėra būtino 
reikalo, bonų neiškeistų.

Veteranai turi patys nuei
ti į atitinkamą finansinę įstai
gą ir nusinešti bonų savinin- 
kystės įrodymą — atleidimo 
iš tarnybos dokumentus ar ko
kį kitą asmens liūdymą. Gi
minėms nei šeimos nariams 
neišmokės. Tik , sergantieji, 
esantieji ligoninėse veteranai 
galės bonus iškeisti per laiš
kus.

Policijos departmentas šio
mis dienomis išleido į patrulę 
175 naujokus policijos kandi
datus. Jie praėjo teoretinį 
pasiruošimą, dabar turės savo 
tinkamumą parodyti praktiko
je pirm oficialaus priėmimo į 
reguliarius tarnautojus.

Rudolph Morandi, 57 
užsimušė nukritęs ar nušokęs 
nuo stogo trijų aukštų namo, 
225 Wyckoff - St., Brooklyne.

SUSIRINKIMAI
BROKLYN, N. Y.

LDS 1 kp? susirinkimas įvyks 
rugsėjo 4 d., Laisvės salėj. Visi na
riai dalyvaukite, pasižiūrėkite į mo
kesnių knygutę, kad nesusispenduo- 

• tumėt. Dabar LDS vająus laikotar
pis naujų narių gavimui, tai atsi
veskite ir naujų narių. —: M. 
kovas, prot. sekr.

Sta-

MASPETH, N. Y. '
Rugsėjo 4' d., įvyks bendras 

kp. ir 138 kp. susirinkimas, Rus
sian Home, 56-58 64th St. Pradžia 
8 v. v. Dabar kai jau užsibaigė ato
stogos, tai visi dalyvaukite susirin
kime, užsimokėkite duokles ir at- 
siveskite naujų narių. — V. Karto
nas, org. (204-205) -■

14

Queens Bus Beveik 
Du Kart Šviesesnis

Miestas Queens^ apskrityje 
taps virš kita tiek šviesesniu, 
jei žadėjusieji labiau ap
šviesti išpildys pažadus. Toje 
apskrityje gatvėms apšviesti 
dabar yi’a’72,000 lempų. Pi
liečiu komitetas rėikdlauja ir 
tikisi gauti priedui dar 125,- 
000 lempų.

Lempas gausią taip greit, 
kaip greit gaus pakankamai 
stulpų toms lempoms paka
binti.

doje, šį ^sekmadienį 
Jurgis Vedegys ir 
Bekeris, jie patys 
elektrines gitaras, 
akompanuos vargonais Jurgis 
Dergentis. Jų dainos bus gra
žios ir priimnos. Tad nepa
mirškite, šį sekmadienį atsisu
kite radiją ant stoties WBYN, 
1430 klcs., 10:30 vai. ryto.

Klausykitės mūsų radijo 
programos kiekvieną sekma
dienio rytą.

Gavome gražų laiškelį, pra
šome pasiskaityt:

“Gerb. L. L. R.' Klubo Sekr.: 
Nors per savo radiją negaunu 
jūsų Klubo programos, vis 
vien prisiunčiu $3 Klubo pa
ramai, lai klausosi kiti lietu
viai, kurie gali gauti šią pro
gramą per jų priimtuvus. 
Draugiškai, M. Dapšas, Bel
laire, Ohio.”

Tai puiki parama, gražus 
pavyzdys, kurį galėtų pasek
ti ir kiti geri prieteliai iš ki
tų kolonijų.

’ Dar daugiau gavome rėmė- 
jų-narių i mūsų Klubą:

Nuo brooklyniečių Navikų 
ir Purvėnų stalo įvykusiame 
philadelphiečių piknike, rug
pjūčio 31 d., Gloucester 
Heights, N J. •— $10.

Po $5'i Vincas Karlonas, 
Maspeth, N. Y;; A. Kraujalis, 
White Plains, N. Y.

Po $2: Motiejus ir Marce
lė Yakščiai, Woodhaven, N. 
Y.; Jonas Ragelis, Brooklyn, 
N. Y.; V. Žilinskas, Woodha
ven, N. Y.

Ona Grabliauskienė; Brook- '

Street,

Prane- 
ne vė-

~ Laukiame daugiau 'lietuvių 
įsirašyti į Laisvės Radijo Klu
bą. Visais reikalais kreipki
tės į: Lithuanian Liberty Ra
dio’ Club, 427 Lorirher 
Brooklyn 6, N. Y..

Prašome įsitėmyti: 
Šimus galima priduoti
liau trečiadienio, mirties pra
nešimus priimsime ne vėliau 
penktadięnio.

Pakalbinkite savo pažįsta
mus - kaimynus stoti į mūsų 
klubą, padėti mums vesti šį 
kultūrinį darbą !r ant toliau.

L. K—tė, LLRK Sekr.

Gengsteruj Kare Dar 
Vienas Pralaimėjo

PANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
' BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6Š68
221 South 4th Street

Valandos: į
Į 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

TONY’S •
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONĄS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

gresyvių ir žymių' 
Pranešimuose apie 
Progressive Citizens of Ame
rica sako, kad greta Henry 
A. Wallace, velionies prezi
dento Roosevelto programos 
vykdymo reikalautojo ir as
meniška draugo, dalyvaus 
garsusis dainininkas - aktorius 
Paul Robeson, Lena Horne, 
Aubrey Williams ir kiti.

Reikėtų visiems ten ’daly
vauti, pasveikinti buvusį vice
prezidentą už jo naudingą ša
lies žmonėms ir pasauliui vei
klą. L

Lena Ilorne, Brooklyne gi
musi ir‘ augusi jaunuolė, savo 
gabumais dainoje ir vaidybo
je iškilo į 'Hollywoodo žvaigž
des. Iš ten sugrįžtančiai, aną 
dieną buvo Brooklyne sureng
tos oficialės priimtuvės, ,.su 
motorkada miesto didžiąja 
gatve, pačiam miesto prezi
dentui dalyvaujant sulauktu- 
vėse. ^Ją pagerbė kaipo sa
vo darbais suteikusią miestui 
garbę.

Rugpjūčio 28-tos vakarų, 
priešais 1171 61st St., Brook
lyne, nušautas John Tufariel- 
lo, 27 metų, vedęs ir tėvas 
dviejų kūdikių. Jis gyveno 
1354 63rd St., tad policija ma
no, kad jo patykojo pareinan
čio namo.

-Tufariello, auto mechanikas, 
menama, turlijęs kokių reikalų 
su mušeikomis, taipgi kelis 
kartus buvęs nuteistas už val
katystę.

40,000 PUBLIKOS SUĖJO 
MATYTI DODGERIŲ

Apie 4‘0 tūkstančių sporto 
mėgėjų susirinko prie Ebbets 
Field (turinčios 15,000 sėdy
nių) norinčių pamatyti Dodg
ers su Phils tymų žaismę pra
ėjusį pirmadienį.

,W'

l^eter Kapiskas

VIDURVASARIS GERESNIS 
DŽIOVININKAMS

Per. savaitę, pasibaigusią 
rugpjūčio 22-rą, New Yopke 
mirė mažiau džiovininkų, ne
gu bėgiu bile kurios kitos sa
vaitės šių metų, kaip skelbia 
sveikatos komisionierius dr. 
Israel Weinstein savo raporte.

REIKALAVIMAI
Reikalingas Counterman dirbti 

vairais, Lorimer Coffee Shop. Ge
ros darbo sąlygos ir gera ąlga, nuo
latinis darbas. Kreipkitės tuojau: 
417'Lorimer St., Brooklyn,, N. Y.

. , (205-207)

-r.../ j L.X., .

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
K , senų padarau '
naujus paveiks- 
lūs ir kra javus 
sudarau su ame. 
rikoniškais. Rei-f 
kalu! esant ||||!
padidinu toki o 
dydžio, kokio na- 'oEr
geidaujama. Tai- Y wT/ 
pogi; atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

Kampa* Broadway ir Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line

• JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191
—-—-— —m

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5569

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger
< Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

F.W.Shalins
(Shalinskas)

t

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway .
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

S’I SO .
Koplyčias suteikiam nemokamai 
' visose dalyse miesto.

Tel Virginia7-4499

I ’eter 
KAPISKAS

. BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES
. i

32 Ten Eyck St 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8174

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, paąivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai ; t 

’ Parduodami Labai Nužemintom Kaitiom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

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

Taipgi Links ir Pendants

DJDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM^ .

Compaktai, Perlai, odos ^dirbiniai paauksuoti džiuleriai ir 
daugybė kitokių daiktų ir daiktelių, Nužc/mintom Kainom.

Religijiniai daįptąi, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainoms

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės ’Kainų Nužeminimu. 
X

, ROBERT LIPTON
» ’ t Jeweler’

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

6 pus!., Laisvė (Liberty, ,Lith. Daily), Ketvirt., ’Rugs. 4, 1347




