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Literatūros Draugijos kuopa! 
Joj yra Pittsburgh o veikėjai— 
dvi šeimos Slieku, Rochesterio 
veikėjai — G. II. Mikitai ir 
kultinas, Newarko darbuoto
jai— J. ir M. Paukštaičiai, d. 
Martinu šeima ir kiti.

z Drg. Marė Paukštaitienė, 
kuoops sekretorė, rašo, kad 
tikisi, jog kuopa greitai pa
augs nariais. Tikrai taip ir tu
ri būti! Miami mieste yra ap- 
ščiai lietuviu. Taipgi Ft. Lau
derdale gyvena grupė mūsų 
draugų. Linkime kuopai pa
sisekimo .’

★ ★ ★
Kita Lietuvių Literatūros 

Draugijos kuopa turės susi
tverti Tampa — St. Peters
burg srityj, ant Meksikos Už
lajos. Ten jau yra keli drau
gijos pavieniai nariai. Pasiti
kime, >kad jie susijungs į kuo- 

’ pa ir Įtrauks daugiau lietu
vių.

Mūsų Draugija gyvuoja 31 
metą, per tą laiką ji atliko 
labai daug kultūriško ir ap- 
švietos darbo. Ją reikia auk
lėti ir mylėti. Dar daug yra 
vietų, kur galima sutverti jos 
ku opas.

★ ★ ★
Iš Vokietijos praneša, kad 

Amerikos ir Anglijos zonose 
UNRRA aprūpina 717,653 
bėglius maistu, drabužiais ir 
kitokia pagalba. Jų tarpe 
445,000 asmenys arba 62*7< 
pilnai sveiki ir gali dirbti, bet 
jie jokio darbo nedirba. Ir 
kam dirbs, kad UNRRA juos 
aprengia ir gerai šeria!

4, Iš Pabalti jos yra 105,000 ir 
jų tarpe 37% pasisakė, kad 
jie yra “baltakalnieriai”, ar
ba buvę valdininkai. Tai bu
vę Smetonos, Hitlerio ir bu
vusių fašistinių valdžių žmo
nės. Aišku, kodėl jie taip 
neapkenčia Lietuvos liaudį ir 
tarybinę tvarka Pabaltijo.).

★ ★ ★
Lenkijoj ponų dvarus atė

mė ir išdalino valstiečiams, 
žinoma, kad tas baisiai nepa
tiko ponams ir jie remia Mi- 
kolaičiko “Valstiečių Parti
ją”, kuri tikrumoj yra ponų 
ir kapitalistų partija.

Bet nelietė katalikų bažny- 
čių falvarkus ir dvarus. Pali
ko juos kunigams ir mini- 
kams. O tų falvarkų ir dva
rų yra net 1,900, kurie bend
rai turi 800,000 hektarų (1,- 
976,860 akrų) žemės. Mano
ma, kad po parlamento rinki
mų ir nuo kunigijos bus atim
ta ta žemė, nes vis vien ku
nigai neina ją dirbti, o dirba 
samdiniai.

★ ★ ★
Iš milžiniško katalikų vys

kupų, kunigų ir kitų Vatika
no popiežiaus “kareivių” Len
kijoj į katalikus tik vienas 
vyskupas . Tada Kubyna, iš 
čenstakavos, atsišaukė, kad 
jie nežudytų žydų tautos 
žmonių.

Kiti kardinolai, vyskupai, 
archivyskupai ir kunigai šo
ka pagal Vatikano popiežiaus 

1 muziką ir nepripažįsta dabar
tinę Lenkijos vyriausybę.

Sovietų Sąjungos rašytojas 
Uja Erenburgas plačiai važi
nėjo Amerikoje. Grįžęs į savo 
šalį jis daug rašo apie Ame
riką. Jis neseka tuos Ameri
kos korespondentus, kurie dar 
važiuodami į Sovietų Sąjungą 
jau gatavą nusiveža antiso- 
vietinę knygą, o paskui pa
skelbia ją, kaipo savo “paty
rimus”. Erenburgas viską ma
tė ir viską perduoda teisin- 

, gai.
. • ★ ★ ★

Jis sako, kad negalima tei
singai išsivaizduoti pasaulį

(Tąsa 5-me pusi.)

Amerikonai Medžioja 
Jugoslavus

Trieste. — 600 ameriko
nu su šautuvais ir kulkos
vaidžiais urmu daro kratas 
ir ablavas prieš jugoslavus 
Trieste apylinkėje. Jie, sa
koma, jieško, kas antradie
nio naktį nušovė vieną ame
rikoną ir sužeidė du.—Lie
pos 12 d. amerikonai nušo
vė du jugoslavus kareivius 
prie sienos tarp Jugoslavi
jos ir jankių užimtos Tries
te srities dalies. — Ameri
kos šarvuotlaivis Fargo su
grįžo į Trieste uostą.

Italijos streikieriai rei
kalauja pakelt algą 30 nuo
šimčių.

Senatorius Wheeler 
Tikrai Pralaimėjo 
Nominacijas

Great Falls, Montana. — 
Reakcinis demokratas se
natorius Burton K. Whee
ler pripažino, jog dabarti
nes nominacijas į Jungtinių 
Valstijų senatą laimėjo pa
žangus demokratas teisė
jas Leif Erickson. Prez. 
Trumanas ir Mainierių 
Unijos pirmininkas John L. 
Lewis savo laiškais - atsi
šaukimais rėmė Wheelerį 
prieš E'ricksoną.

Eriksonas reikalauja 
tarptautinio bendradarbia
vimo su Sovietais ir kitais 
kraštais taikai išlaikyti. 
Sen. Wheeleris, kuomet 
reikėjo kariaut prieš fašis
tų Ašį, šaukė nesikišt į sve
timų kraštų dalykus. Bet 
dabar Wheeleris siūlė Am
erikai susidėti su kitais 
kraštais prieš Sovietus.

Maskva. — Didysis Dnie- 
prostroi tvenkinys ir van- 
den-elektros dirbykla bus 
visai atsteigta gruodyje. 
Ta milžiniška įmone buvo 
nacių susprogdinta.

Gal Bus Užtikrinta 
Bent 65c Valandai

Washington.— Kongreso 
taisyklių komitetas yra pa
kišęs po stalu sumanymą 
įstatymo užtikrint bent 65 
centus, kaip mažų - ma
žiausią algą darbininkui 
per valandą. Jau 100 demo
kratinių kongresmanų pa
sirašė reikalavimą ištraukti 
tą sumanymą iš komiteto 
nagų; sakoma, pasirašys 
dar 100. 

»

Reikalauja Paleist 
Suimtus Jugoslavus

Trieste. — 160 jugoslavių 
moterų demonstravo prieš 
anglų - amerikonų karinę 
valdybą; reikalavo paleist 
50 suimtų demokratinių ju
goslavų.

Jau aštunta diena badu 
streikuoja penki jugoslavų 
darbo unijų vadai, kuriuos 
amerikonai įkalino.

IŠTEISINO’ SOVIETINĮ 
LEITENANTĄ BĖDINĄ, 
ĮTARTĄ “ŠNIPAVIME”

Dėkodamas Teismui., Redinas 
Pareiškė Sovietų Draugiškumų
Seattle, Wash. — Fede-i 

ralis prisiekusiųjų teismas 
pripažino nekaltu sovieti
nio laivyno leitenantą Ni
kolajų G. Rediną, kuris bu
vo įtartas kaip Sovietų 
“šnipas.” Redinas padavė 
ranką teismo pirmininkui 
ir visiems prisiekusiems 
teisėjams, dėkodamas už 
teisingą sprendimą. Sykiu 
Redinas pareiškė: “Drau
giškumas tarp Amerikos ir 
mano šalies gyvavo ir gy
vuos.”
Liudytojas prieš Rediną — 

Buvęs “Būtlegeris”
V i e n i n t ėlis liudytojas 

prieš leitenantą Rediną bu
vo senyvas Herbertas Ken
nedy, laivastatyklos inži
nierius, neturįs amerikinės 
pilietybės. Kennedy, An
glijos karinės šnipijados

Lotyjiy Amerikos Komunistai 
Prieš Karinę Sutartį su 
Jungtinėmis Valstijomis

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Vyksta Brazilijos Komu
nistų Partijos suvažiavi
mas. Liaudiškų Kubos So
cialistų - Komunistų Parti
jos broliškas delegatas Bias 
Roca paaiškino laikrašti
ninkams, kodėl Lotyniško
sios Amerikos komunistai 
priešinasi Washington© val
džios siūlomai karinei su
tarčiai su Pietinės ir Vidu
rinės Amerikos respubliko
mis. Blas Roca sakė, kad 
Jungtinės Valstijos su to
kia sutarčia nori pasikin- 
kyt visas Lotyniškosios 
Amerikos armijas.

Sovietai Atmetė Anglų- 
Amerikony Protestą

Maskva, liep. 18. — So
vietų vyriausybė atmetė 
Amerikos ir Anglijos pro
testus dėl to, kad Sovietų 
Sąjunga ima į karinius at
lyginimus sau buvusius na
cių ir kitų Vokietijos pilie
čių fabrikus ir kitus turtus 
Austrijoj.

Turkija mobilizuoja ar
miją.

Chinų Komunistai Prašė Gen. Marshallą Stabdyt Chiang 
Kai-Sheko Atakas; Marshall Nestabdąs Naminio Karo -0 

Nanking. — Chinų ko
munistų vadas, generolas 
Chou En-lai asmeniškai 
prašė prezidento Trumano 
pasiuntinį generolą George 
C. Marshallą, kad stabdy
tų Chinijos valdovo Chiang 
Kai-sheko karą prieš ko
munistus. Chou En-lai pa
rodė komunistų sučiuptus 
Chiang Kai-sheko įsaky
mus armijai pradėti visuo
tiną ofensyvą prieš komu-

agentas, andai užsiėmė 
degtinės šmugeliavimu į 
Jungtines Valstijas, kuo
met šioje šalyje galiojo 
“p r o h i b išin” (blaivybės) 
įstatymas.

Teisme Kennedy pasako
jo, būk Redinas mėginęs 
per jį išgauti Amerikos lai
vo Yellowstone planus ir jo 
sekretus; už tai Redinas, 
girdi, jam davęs $250. Jo
kių dokumentų ar įrodymų 
Kennedy neturėjo prieš 
Rediną. Dėl to teisėjas 
Lloyd Black pareiškė, kad 
visa byla paremta tik ne
patikrintu Kennedy’© žo
džiu.

Žymėtina, jog minimas 
laivas įrengtas ne karo 
veiksmams, bet tiktai su
žeistų karinių laivų taisy
mui.

TURKIJOS IŽDAS 
EIKVOJAMAS 
RINKIMAMS

Istanbul, Turkija. — De
mokratiniai turkai kaltina 
Turkijos premjero Šukru 
Sarakoglu valdžią, kad ji
nai šinkuoja šalies iždo pi
nigus rinkiminiam vajui 
už Sarakoglu atžagarei
vius - republikonus prieš 
Demokratų Partiją ir kam
panijai prieš Sovietus.

Sarakoglu bandė kaltini
mą viešai užginčyti, bet už- 
ginčijimai labai šlubuoja.

Jugoslavai Demonstravo 
Prieš Anglus-Amerikonus

Belgrad. — 50,000 jugos
lavų demonstravo prieš 
Amerikos, An glijos ir 
Francijos ambasadas. De
monstrantai šaukė: “Šalin 
i m p e r i alistus, reakcinin
kus! Trieste miestas turi 
priklausyt Jugoslavijai!”

Maskva. — Sovietai pa
leido Amerikos ambasados 
narį W. Reussą. Jis buvo 
areštuotas už bandymą 
chuliganiškai pasielgti su 
ruse aktore automobilyj.

KOMUNISTAI GINDAMIESI MARŠUOJA PIRMYN

nistus šiaurinėje Kiangsi 
provincijoje. Įtariama, kad 
generolas Marshallas dar 
nieko nedaręs stabdyti 
Chiang Kai-sheko karui.

Generolas Chou En-lai 
įspėjo, kad komunistai bus 
priversti gintis, o tuomet 
išsivystytų didžiulis nami
nis karas Chinijoje.

JACOB POTOFSKY, nau
jasis Amalgameitu Rūbsiuviy 
Unijos pirmininkas, vietoj mi
rusio Sidney Hillmano.

Talmage tik Mažu
mą Balsų Tegavo, o 
Vis Tiek Nominuotas

Atlanta, Georgia. — No
minacijose į valstijos gu
bernatorius Eugene Tal
mage, aršus negrų niekin
tojas, reakcinis demokra
tas, mažiau balsų gavo už 
liberalą demokrata J. V. 
Carmichaelį. . Bet pagal 
savotiškas balsavimų taisy
kles Georgijoj Talmage lai
mėjo nominacijas, o toje 
valstijoje laimėti nominaci
jas reiškia būti išrinktam. 
Balsai Georgijoj skaitomi 
vienetais nuo apskričių. 
Taip antai, trys maži aps
kričiai, turėdami viso tik 
15,000 gyventojų, viršija 
rinkimų vienetais didelį 
Fulton apskritį, kuris turi 
300,000 gyventojų.

Negrai dar pirmą kartą 
dalyvavo balsavimuose, bet 
baltieji policininkai ir pa
daužos vaikė juos nuo bal
savimo vietų.

Fašistas Gerald K. Smith 
Atmestas Savo Miestelyj

Viroqua, Wis. — Šis 
miestelis minės šimtameti- 
nę savo sukaktį rugpjūty
je. Į kalbėtojus pasisiūlė 
ir amerikinių fašistų vadas 
Gerald K. Smithas, Viro- 
quos gyventojas. Parengi
mų komitetas atmetė Smi- 
tha. 

c

Pietų Afrika. — P. C 
Pringle, 116 metų amžiaus, 
siūlo medų ir tyrą orą, kaip 
ilgo amžiaus receptą. Jis 
viską valgo ir tik neseniai 
nustojo' rūkęs.

Komunistų Laimėjimai
Chinų komunistų kariuo

menė atrėmė Chiang Kai- 
sheko tautininkų atakas 
tarp Nankingo ir Shang- 
hajaus. Komunistai tuo
met kontr-atakavo tauti
ninkus ir užėmė pozicijas 
už 45 mylių nuo didžiojo 
uostamiesčio Shanghajaus

KONGRESO ĮGAL IOTINIAI 
SIŪLO AUKŠTAS KAINAS 

FABRIKU DIRBINIAM
Auga Pirkikų Streikai prieš 

Brangenybę Daugely j Miestų
Washington. — Senato ir* 

kongreso atstovų rūmo įga
liotiniai tęsė darybas del | 
to, kokį bilių užgirti kainų: 
tvarkymui panaujinti. Pir
miausiai jie svarstė kainas 
fabrikiniams dirbiniams; 
tolyn atidėjo siūlymą pa
likt mėsos, grūdų ir kitų 
valgio produktų kainas be 
jokios kontrolės.1

Senatas ir kongreso at
stovų rūmas yra nutarę 
užtikrint fabrikantams ir 
verslininkams tokius pama
tinius pelnus, kaip 1940 me
tais ir dar pakelt jiem kai
nas tiek, kiek padidėjo fa
brikantu ir verslininku iš
laidos. Yra tik nedideli 
skirtumai tarp senato ir 
kongresmanų priimtų bilių.

PIRKIKŲ^TREIKAI
Hartford, Conn.— Darbo

MAY REIKALAVĘS 
PINIGŲ IŠ KARO 
KONTRAKTORIU

Washington. — Karinių 
valdžios kontraktų šmuge- 
liuotojo H. M. Garssono 
buvusioji sekretorė Eleano- 
ra Hali paliudijo tyrinėjan
čiai senatorių komisijai, 
kad ji pati girdėjo, kai kon- 
gresmanas Andrew J. 
May, Kentucky demokra
tas, reikalavo $3,000 (ky
šio) už patarnavimus pel- 
nagrobiams k o n t r a k to
riams. May, karinio kon
gresmanų komiteto pirmi
ninkas, yra pasižymėjęs 
riksmais ,prieš Sovietus ir 
komunistus.

Francijos Darbininkai 
Demonstruoja dėl Algų

Paryžius. — Generalė 
Francijos Darbo Konfede
racija (unijų sąjunga) šį 
penktadienį ruošia visoje 
šalyje demonstracijas dėlei 
reikalaujamo algos pakėli
mo 25 nuošimčiais. Prem
jeras Bidault siūlo 15 nuo
šimčių priedus.

ORAS. — Bus šilta.

ir už poros desėtkų mylių 
nuo sostinės Nankingo.

Tautininkai praneša, kad 
jie laimėję mūšius Tsing- 
tao-Tsinan apylinkėje. 
Tautininkai kartu pripa
žįsta, kad komunistai įsta
tė juos į pavojų šiaurinėje 
Yangtze upės pusėje. Ko
munistinė kariuomenė ten 
apsupo Taihsien miestą ir 
pasiekė Haimeno priemies
čius.

Federacijos, CIO ir geležin
keliečių unijos išvien pas
kelbė pirkikų streiką atei
nantį antradienį.

Minneapolyj, Minnesotoj, 
10.000 Darbo Federacijos 
vežiku ir 5,000 kitu darbi- C 7 C.

ninku nutarė visą liepos 31 
d. streikuot prieš brange
nybę.

Philadelphia, Pa. — CIO 
unijistai pikietuoja gyve
namus namus ir pieno 
krautuves, priešindamiesi 
randų ir pieno pabrangini
mui.

New York. — Edwardas 
O. Mather, Pieno Versli
ninkų Sąjungos direkto
rius, pranešė, jog pirkikų 
streikas prieš pabrangintą 
pieną sumažino jo pardavi- 
ma 10 nuošimčiu.

V 4-

Šaukia Italų Kareivius ir 
Jūreivius Laužyti Plačius 
Streikus Italijoje

Roma, liep. 18. — Italijos 
premjeras de Gasperi pa
šaukė armiją, jūreivius ir 
policiją prieš streikierius. * 
Streikuoja žibalo ir įvairių 
kitų pramonių darbininkai; 
reikalauja darbo, algų pa
kėlimo ir daugiau maisto.

Susidūrimuose tarp strei- 
kierių ir policijos užmušta 
bent du asmenys ir sužeis
ta keli tuzinai. Anglų-ame- 
rikonu kariuomenė užėmė 
Montefalcone ir San Marco 
laivastatyklas, kur darbi
ninkai sėdėdami streikuoja 
dėl algų.

London. — Duonos biz
niai subruzdo prieš valdžios 
sumanymą Įvesti štampas 
duonai pirkti.

Daugelis Amerikonų 
Prieš Kitataučius

Cambridge, Mass.— Har
vardo Universiteto psicho
logijos profesorius dr. Gor- 
donas Allport pareiškė, jog 
vidutiniai 80 amerikonu iš 
kiekvieno šimto nusistatę 
prieš žydus, negrus ir ki
tataučius. Prof. Allport 
sakė, kad kitaspalvių bei 
kitataučių niekinimas yra 
“didžiausias mums pavo
jus.”

Anglija--Vengrų Advo
katas prieš Sovietus

London, liep. 18. — An
glijos valdžia užprotestavo 
prieš Sovietų reikalauja
mus karinius atlyginimus 
iš Vengrijos. — Pirmiau 
anglų neva socialistų val
džia protestavo, kad So
vietai ima į karinius atsi
teisimus buvusį nacių tur
tų Austrijoje.
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Kas Rauda Michailovičiaus?
Draža Michailovicius,- Jugoslavijos liaudies priešas 

ir Hitlerio sandarbininkas, su savo sėbrais buvo suim
tas, teistas ir nusmerktas sušaudyti. Teismo spren
dimas įvykdytas naktį iš liepos 16 į 17 d.

Dėl to komercinėje mūsų krašto spaudoje sukeltas 
tikras kačių koncertas: rėkimas, žliumbimas,—keiksmai 
Jugoslavijos vyriausybei.

Tačiau, tai nesuklaidins demokratiniai nusiteikusių 
žmonių. Jie žino, jie supranta, kad Jugoslavijos vy
riausybė, Jugoslavijos teismai—liaudies vyriausybė, liau
dies teismai. Jugoslavijos žmonės ant savo kailio pa
tyrė Michailovičiaus išdavysčių smūgius, todėl ten nėra 
nei vieno asmens, kuris nežinotų jo didžių nusikaltimų 
Jugoslavijai.

Mes esame tikri, kad ir toji komercinė Amerikos 
spauda, kuri taip apverkia Michailovičių, puikiai žino, 
kad jis buvo kaitas, kad jam pabauda pritaikyta tokia, 
kokios jis užsipelnė.

Bet ši spauda, bet visokį fašistiniai gaivalai, tiek 
daug triukšmaują dėl Michailovičiaus likvidavimo, turi 
rėkti, turi šaukti, turi plūsti Jugoslavijos liaudies vy
riausybę. Jie jos taip baisiai neapkenčia! Įmanytų, jie 
ją laše vandens paskandintų!

Lietuviški nacių talkininkai taipgi lieja ašaras dėl 
Michailovičiaus. Ir jie prisideda prie tos gengės, kuri 
nori matyti pasaulyj viešpataujantį fašizmą.

Kiekvienam padoriam demokratiniam žmogui, ro
dosi, turėtų būti suprantama tai: Jei Hearsto spauda, 
jei fašistinė spauda ką nors giria, — reiškia, tai yra 
bloga. Jei Hearsto ir jai panaši spauda likviduotą ap
verkia, tai reiškia, jog apverktasis buvo bjaurus, didelis 
liaudies priešas.

Na, o Michailovičiaus uoliausiu apverkėju ir yra 
Hearstas ir Ko.!

komunistų drąsai ir pasi
šventimui šiandien Londo
nas yra anglų rankose ir 
ten Hitlerio govėdos neda
ro “guss steps”!

Nepaisant, kiek reakcija 
siaus ir kiek jai pasitar
naus ta guminė antspauda, 
darbininkų judėjimas nėra 
sunaikinamas nei Kanadoj, 
nei kitur. Sena kapitalisti
nė nelygybės ir neteisybės 
tvarka turės pasitraukti, o 
jos vietą užims nauja tvar
ka, kuri atatiks milžiniškai 
visuomenės didžiumai. Sau- 
jalė turčių, kurie pasigrobę 
į savo rankas šalies turtus, 
negalės amžinai lėbauti, o 
milionai žmonių vargti, ba
dauti ir skurde gyventi!

Gali- reakcija ir turčių 
spauda vadinti tas milžiniš
kos žmonių didžiumos lais
vės idėjas kaip nori: “Ma
skvos idėjomis” ar “Pary
žiaus”, bet "tikrumoj jos y- 
ra idėjomis kiekvienos ša
lies milžiniškos liaudies di
džiumos, Kanadoj —Kana
dos darbo liaudies; Jungt. 
Valstijose — mūsų šalies 
darbo liaudies; Frakcijoj— 
tos šalies liaudies didžiu
mos; Anglijoj — Anglijos 
liaudies idėjomis. Kad jos 
visų šalių darbininkų yra 
vienodos idėjos, tai tame 
nieko blogo, nes ir kapitali
stai visų šalių turi vienodus 
savo reikalus.

D. M. š.

WORCESTER, MASS

Su-

By Matt Sholomskas
C

German frauliens are 
inflicting heavier casualties 

upon our troops in Germany 
than the Reichswehr ever in
flicted. American occupation 
troops are suffering from 26 
to 50 percent casualties as the 
result of venereal diseases. 

—o—
War profits of the May 

sponsored munition firms of 
Gellman, Weiss and Garson 
are estimated at a cool $8,- 
696,344. Our World War 11 
dead are estimated at 248,- 
161. The firms made a profit 
of over $34 for every fighter 
who fell during the 
said war isn’t a 
business.

—o—
A recent news

ported “in a ceremony in the 
bullet-scarred Survey Office, 
North Borneo became the 
youngest colony of the British 
Empire.” What has happened 
to the bayonets?

—o—
Cigar - smoking 

Churchill made 
speech, this time in 
With a little bit of 
dressing he served up 
idea of a “fraternal 
tion.” Significantly he
reference to an association of 
English speaking peoples. If 
he had, the French would 
probably have wondered over 
his purpose. As it was, Win
nie’s offer of a* Anglo-French 
alliance was received cooly.

—o—
Our troops in China were 

there only for the purpose of 
repatriating the Japanese. 
The news the other day told 
us that this mission has been 
accomplished. Does this mean 
that our boys will be coming 
home, or will the State Dep’t. 
now find another excuse to 
keep them there? We shall

war. Who 
profitable

item re-

see.
—o—

Irish Republican Army 
just recently 

a medal

Nauja Bullitto Knyga
1919 m. prez. Wilsonas buvo pasiuntęs iš Amerikos 

Rusijon specialę misiją, kurios nariu buvo ir Wm. C. 
Bullitt’as. Grįžęs iš ten, šis vyras parašė specialę bro
šiūrą, ragindamas Amerikos vyriausybę pripažinti so
vietinę revoliucinę vyriausybę Rusijoje.

1933 m., kai Jungt. Valst. vyriausybė, vadovaujama 
prez. Roose velto, pripažino Tarybų Sąjungą, tas pats 
Bullitt’as buvo pasiųstas pirmuoju Amerikos ambasado
rium Tarybų Sąjungom

1946 m. tas pats Bullitt’as parašė knygą (“The 
Great Globe Itself”), kurioje prakeikia Tarybų Sąjungą. 
Savo “veikale” autorius akstiną Ameriką naudoti atomo 
bombą prieš tą šalį!

Aišku, p. Bullitt’as virto karo provokatorium ne 
viena diena: dar prieš karą jis darė sąmokslus prieš 
Tarybų Sąjungą. Būdamas 
jis laukte laukė tos dienos, 
Maskvos.

Kai Franci jos išdavikai
vokiečiams Paryžių, jie buvo paskyrę Bullitt’ą tarpinin
kauti tarp jų ir Hitlerio.

Bullitto sunežmonėjimui reikėjo eilės metų ir šian
dien jis jau, galima sakyti, yra vienu atvyriaušių naujo 
karo provokatorių Amerikoje.

Netenka nei sakyti, kad ši Bullitto knyga bus įkvė
pimo šaltiniu lietuviškiems kryžiokams. Jie ją kvotuos, 
jie ją girs, jie ją pirš kiekvienam savo pasekėjui.

Na, o demokratinei Amerikos visuomenei, taiką my- 
linčiajai visuomenei ši bjauri Bullitt’o knyga privalo 
būti akstintoju kovai už taiką!

Paryžiuje ambasadorium, 
kada Hitleris veržšis link

1940 m. atidavė be mūšio

Ar Reikėjo?!
Prezidentas Trumanas išstojo su laišku, užginančiu 

sen. Wheeler J, kandidatuojantį (demokratų partijos są
raše) Montanoje naujam terminui.

Wheelerio karjera, jo per paskutiniuosius kelerius 
metus darbai senate buvo kenksmingiausi, blogiausi (po
litiniu požvilgiu), kokius tik galima įsivaizduoti. Tai 
aršus pro-fašistas, hooverinės klikos žmogus.

Na, ir ponas prezidentas, nepaisydamas to visko, jį 
užgyrė!

Dabar matome, kas išėjo: balsuotojai Wheelerį at- 
’ metė ir tuo būdu uždavė smūgį prezidento prestyžui!

Turčių spauda neriasi iš 
kailio išgalvodama visokias 
pasakas apie “Sovietų šni
pų veiklą Kanadoj.” Visa 
ta istorija paremta ant pa
sakų tūlo šnipelio L Guzen
ko, kuris dirbo Sovietų at
stovybėj technišką darbą. 
Jis reakcijos rankose yra 
guminė antspauda ne vien 
išmislams prieš Tarybų Są
jungą ir jos atstovybę, bet 
ir prieš Kanados darbinin
kų ir demokratijos vadus.

Aišku, kad Guzenko nėra 
jokia didelė “žuvis” ir jo ži
nojimas /labai apribotas. 
Bet ką reakcininkai sako, 
prie to jis prideda savo ant
spaudą ir tie žmonės, ku
riuos turčiai nori įkrimi- 
nuoti ir įkaitinti yra trau
kiami teisman.

Tos pasakos dažnai atro
do paikos, kurioms netiki 
nei vaikai. Turčių spauda 
šaukia, būk “atominės bom
bos sampelis buvo perduo
tas Sovietams ir lėktuvu 
pristatytas į Maskvą.” Kas 
“sampelį” perdavė?
prantama, kad demokrati
niai ir komunistiniai vadai. 
Išeitų, kad atominės bom
bos sampelių visi komunis
tai prisikišę kišenius! Tai 
paika pasaka, bet ji reika
linga turčiams, kurie dre
ba iš baimės prieš darbinin
kišką ir komunistinį veiki
mą. Jie su tos pasakos pa
galba siekia įkaitinti kuo 
daugiausiai darbo unijų, 
Komunistų Partijos ir de
mokratijos vadų.

Aišku, kad Kanadoj tas 
raganų gaudymas prasidė
jo su Londono ir Washing- 
tono ponų žinia. Iš Wash
ington© praneša, kad ge- 
neralis prokuroras Tom 
Clark taip pat “yra suse
kęs Jungtinėse Valstijose 
šnipų retežį” jr kaip tik tu
rės užtenkamai daviniu, tai 
pradės areštus. Žinoma, 
kad Washingtone ir Londo
ne reakcininkai senai dantį 
griežią prieš šimtus darbo 
unijų ir demokratijos va
dų. Nėra abejonės, kad 
jiems labai patinka Guzen
ko, kaipo roberinė antspau
da. Nėra abejonės, kad jie 
ir savo šalyse j ieškos tokių 
tipų, kurie sutiktų prie re
akcijos apkaltinimų pridėti 
savo antspaudą.

Bet šios priemonės yra 
svetimos Amerikos laisvės 
tradicijoms, tai yra neame- 
rikiniai būdai. Šios priemo
nės yra paskolintos < iš ca
rizmo reakcijos, Hitlerio, 
Mussolinio, Smetonos, An- 
tonesku ir kitų fašistinių 
režimų arsenalo. Goeringas, 
siekdamas sunaikinti Vo
kietijoj komunistus, patsai 
su savo šaika sudegino 
Reichstago namą ir už tai 
kaltę vertė ant komunistų. 
Bet ne Vokietijos komunis
tai žuvo, bet nacių režimas 
žuvo po to paties Reichs
tago griuvėsiais! Iš istori
jos vertėtų pasimokyti 
tiems, kurie jau užmiršo a- 
merikinės laisvės tradicijas 
ir tapo nėščia hitlerizmu.

Kanadoj tas “Sovietų šni
pų” gaudymas yra vyriau
sia atkreiptas prieš Kana
dos darb. ir demokratijos 
vadus. To nori reakcija. 
To paties trokšta reakci
ninkai ir Londone. Torių 
vadas Churchill kiekvienu 
kartu, kada tik kalba parla
mente, tai baisiai nervuoja- 
si, kad ten yra komunistai 
atstovai Galaheris ir Polli- 
tas. Jis ir jo reakcine šai
ka labai norėtų, kad nebūtų 
komunistų Anglijos parla
mente, bet kad jų nebūtų 
nei Sovietų Sąjungoj. Kaip 
greitai ponai Churchillai ir 
Ko. pamiršo, kad tik dėka

Mirtis Retina Lietuvių Ateivių 
Eiles

Su pradžia vasaros mėne
sių, mirtis mūsų kolonijose iš
rovė iš gyvųjų tarpo eilę šir
dingų darbo žmonių draugų, 
kulturos-pažangos my lėtoj ų- 
rėmėjų.

Mykolas Sakalauskas
Mirė Mykolas Sakalaus

kas, tėvelis žymaus jauno A- 
merikos lietuvių veikėjo, 
dviejų karų ^veterano, Juozo 
Sakalausko.

Velionis Sakalauskas buvo 
vienas iš ankstybųjų pradžios 
20-to šimtmečio lietuvių atei
vių Worcesteryje. Kilęs Su
valkų apylinkėje, sūnus skait
lingos mažažemio ūkininko 
Sakalausko šeimos.

Kaip malonus, jautrus, šir
dingai mylintis žmones, gam
tą, grožę buvo Mykolo būdas, 
taip įdomiai audringi buvo jo 
gyvenimo keliai. Dar anksty
boje jaunystėje į jautrią My
kolo sielą, skverbėsi šeimą sle
gianti tėvų rūpesčiai. Troško 
jis būti tėvam ir šeimai pa
rama. Tačiau akylus jaunuo
lis sugebėjo pamatyti, kad 
bent kokios apčiuopiamos pa
ramos duoti tėvam ir susida
ryti šviesesnį rytojų sau pa
siliekant tėviškės apylinkėje 
nėra vilties. Kad reikalinga 
to visko j ieškoti kur nors sve
tur. O galimybių kur toliau 
sviete, jauno Mykolo mintiji
mu, juk turi būti, tik reikia 
pasiryžimo, drąsos.

Susikaupęs viltyse, jaunas 
Mykolas apleidžia tėviškę, 
Lietuvą ir vyksta laimės jieš- 
koti į britų imperiją, Angli
ją.

Atvykus į naują, nežinomą 
šalį, Mykolui teko susidurti 
su naujais sunkumais, vargais. 
Grumtis su šiurkščiom gy
venimo aplinkybėm nebuvo 
.lengva. Sunkios darbo saly-. 
gos, nesuprantama kalba, sve
timi papročiai. Jauno Mykolo 
troškimai siektis šviesesnės, 
laimingesnės dienos buvo sti
prūs, nugalėti kliūtim negai
li jis jėgų nei pastangų. Vie
nok gyvenimo aplinkybės jį 
pertikrino, kad reikės atsisa
kyti gerų norų pagelbėti tė- 
vąm jų sunkumuose, o rūpin
tis teks savimi išimtinai.

Mykolas apsiveda ir ryžta
si sukurti šeimyninį gyveni
mą Anglijoj. Bet vieną rū
pestį ir vargą seka kitas. Li
gos, nelaimės atima jo šeimą. 
Mažamečiais miršta jo sūnus 
ir duktė. Norėdamas prasiša
linti iš krašto, kuriam teko 
patirti tiek širdgėlos, Myko
las su žmona vyksta į Vokie
tiją. Kiek pagyvenę Vokieti
joj, pagaliau, pradžioje 20-to 
šimtmečio atvyksta į Jungtim 
Valstijas, ton sakomon šalin 
“be vargų.” Tik darbo žmo
gaus -vargai laukia visur, ne
reikalinga nei keliauti su jais 
drauge, jų visur naujų randi, 
tavęs bealukiančių, sakydavo 
Mykolas.

Virš 40 metų velionis Sa
kalauskas išgyveno Worces
teryje. Visą laiką, iki jo 
sveikata leido, dirbo sunkiai 
plieno ir odos išdirbystėse. 
Teko pernešti sunkių nedar-

sei-

se-
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Winston 
another 
France.
French 
the old 
associa- 
omitted

An 
officer just recently was 
awarded a medal by the 
South African government for 
helping the Boers to capture 
Winston Churchill when he 
was a war correspondent in 
the Boer war. 
won’t give medals 

—o—
Almost half of 

German SS and SA officers, 
now in internment camps in 
the British occupation zone, 
will be released within few 
weeks, authorities at Muen
ster have announced. All it 
takes is a little British brass 
to make things right with 
Nazi brass.

—o—
Walter Winchell says that 

OPA has been changed to 
OPAY.

—o—
Some residents of Budapest, 

Hungary have found a more 
profitable and easier way of 
livelihood than speculating in 
the blackmarket. They have 
gone into the business of for
tune telling. The racket is 
simply a rage in Budapest and 
you can get a “consultation” 
for three eggs or a kilogram 
of flour.

_o—
Just as sure as you’re liv

in’, if the trend toward buy
ers strikes continues apace 
they’ll be somebody who’ll 
dub the public protests as a 
“Moscow” plot.

—o—
No skidding, but the Fed

eral Trade Commission has 
charged that a conspiracy to 
fix prices exists among 37 
manufacturers of rubber 
heels, rubber soles and acces
sory products. It’s solely a 
case of heels without soles.

What they 
for.

the 66,000
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bo laikų. Abelnos sunkios gy
venimo - darbo aplinkybes 
pakirto Mykolo sveikatą, per 
ilgą metų eilę velionis buvo 
silpnos sveikatos ir tik priva
tiniais, šeimos reikalais tega
lėjo rūpintis. Bet jo malonus, 
širdingas būdas, jo platūs gy
venimo patyrimai pagelbėjo 
išauklėti gražią, pažangią šei
mą, 3 dukteris ir 3 sūnus, su 
J u o z u j ų p r i e š a k y j e.

Juozas jau daug jėgų au
kojo kovom su fašizmu ir ji
sai daug žada ateities kovom 
už gražesnį pasaulį. Jisai liko 
paveldėtojum tėvelio meilės 
žmonėm ir teisybės žodžiui, 
paveldėtojumi jo troškimų 
gražesnio, be vargų, pasaulio 
visiem. Išvykus Juozui į Is
panijos kovos laukus, kuomet 
pasirengęs pasaulį pavergti 
Vokietijos ii’ Italijos fašizmas 
pirmą smūgį kirto Ispanijos 
respublikai, velionis Sakalaus
kas, šalia širdgėlos Juozo li
kimui, išdidžiai, garbingai at
rėmė jam daromas intimida- 
cijas ir mokėjo suraminti ki
tus šiuo reikalu.

Lai būna lengva Mykolui 
šios šalies žemelė! Ir užuo
jautos žodis likusiai jo 
mai.

Ramasius Liksis
Mirė Ramasius Likšis,

nas Worcesterio gyventojas, 
buvęs ilgą laiką čeverykų biz
nyje.

Velionis buvo nuolatinis pa
žangiosios spaudos skaitytojas 
ir rėmėjas. Ramasius buvo 
vienu tų vertelgų-biznierių, 

kuriam visuomeniniai reika
lai visuomet buvo prie širdies. 
Ir kiekviename reikale, prie 
kiekvienos progos jis buvo 
pirmas užklausti apie tuos 
reikalus ir paremti juos fi
nansiniai. Velionio ramus, 
širdingas būdas sudarė jam 
skaitlingus draugus, kurių ve
lionis nenuskriaudė žodžiu nei 
pasielgimu.

Nors velionio sveikata buvo 
pašlijusi per eilę metų, bet 
mirtis ištiko nelaimėje, užga
vus jį mašinai einant skersai 
gatvę.

Velionis buvo nariu Lietu
vos Sūnų - Dukterų Broliškos 
Draugijos.

Paliko nuliūdime žmoną, 2 
dukteris, sūnų ir daug gimi
nių. Paėjo iš Lietuvos, Šiaulių 
apylinkės. Į šią šalį atvyko 
37 metai atgal.

I

Petras Paliavičia
Staiga mirė Petras Paliavi

čia, nuo širdies sustojimo.
Su netekimu Petro, neteko

me širdingo talkininko pažan
giam judėjime, nuolatinio 
Lietuvos žmonių rėmėjo, me
no, kultūros mylėtojo.

Petras dirbo Worcesterio 
priemiestyje ir tik retkarčiais 
galėdavo atvykti į Worcester. 
Bet savo atvykimą visuomet 
atžymėdavo, palikdamas au
kų įvairiem reikalam ir Lie
tuvos žmonėm. Velionis vi
suomet pareikšdavo, kad 

duodu auką besiartinančiam 
vajui iš anksto, nes nenoriu 
pasilikti užpakalyje aukoto
jų.

Nors velionis jau buvo ne

jaunas, bet nesitikėjome jo 
taip staiga netekti, nes atrodė 
geroje sveikatoje.

Buvo kilęs Kauno apylinkė
je, Lietuvoje, šioje šalyje bu
vo išgyvenęs ilgą skaičių me
tų.

Jieva Mickevičienė 
ilgos, sunkios paraly- 
ligos mirė Jieva Micke-

Po 
žiaus 
vičienė. Nors velionė dar bu
vo jauno amžiaus, apie 50 
metų, bet nelemtos ligos bu
vo ištikta arti 10 metų atgal.

Pirma, sveika būdama, bu
vo Literatūros Draugijos mo
terų kuopos narė. Jos dukrelė 
Viktorija, žymi smuikininkė, 
buvo nuolatine mūsų pramo
gų pažiba. Viktorija, išaugus 
mūsų draugijėlėje žiburėlyje, 
perėjo į Aido Chorą. Per il
gą metų eilę Viktorija buvo 
pirmaeile smuikininke, daini
ninke, vaidintoja. Mamytės 
sveikatos pakirtimas reikala
vo iš Viktorijos daug laiko jos 
priežiūrai ir tai ištraukė Vik
toriją iš menininkų eilių.

Pagarba priklauso Viktori
jai, jos sesutei Jievai ir jų tė
veliui Jonui Mickevičiui, ku
rie nieko negailėjo, kad kuo 
tinkamiausiai prižiūrėjus mo- 
tiną-žmoną sunkioje ligoje ir 
palengvinus jai kovoti su li
ga.

Lai būna velionei Jievai 
lengva šios šalies žemelė! Ir 
užuojautos žodis likusiai jos 
mylimai šeimai—dukterim — 
Jievai, Viktorijai ir vyrui Jo
nui.

Vincas Piličiauskas
Po ilgos, sunkios paraly

žiaus ligos mirė Vincas Pili
čiauskas.

Vincas paėjo iš Suvalkų a- 
pylinkės, Lietuvoje. Worces- 
teryje išgyvenęs buvo virš 40 
metų. Ligos buvo priblokštas 
apie 10 metų.

Buvo Sūnų - Dukterų Bro
liškos Draugijos nariu nuo 
jos susitvėrimo. Taipgi buvo 
šėrininku lietuvių suvienytų 
draugijų namo.

Paliko nuliūdime

liittlHlMNNH

Kenosha, Wis
Artinasi Miesto Rinkiniai

Miesto Tarybos sekretorius 
A. E. Axtell pranešė, kad jau 
visi balotai paruošti dėl pir
miniu (primary), balsavimų. 
Minimi Miesto Tarybos balsa
vimai įvyks rugpiūčio 13 die
ną. Bet tie, kurie apie tą lai
ką bus išvykę iš Kenosha, ga
li paduoti savo balsus prieš 
balsavimus. Be to, kurie tar
nauja karo tarnyboje ir yra 
net užjūryje, gali dalyvauti 
balsavimuose, nes jiems bus 
pasiųstos balsavimo blankos.

Kas labai svarbu, tai kad 
šiuose rinkimuose didelės do
mės kreipiama į karo vetera
nus ir jų šeimas.

Kenoshiečiai turėtume rim
tai susidomėti šių rinkimų ei
ga ir balsuoti už unijų per
statomus ir rekomenduojamus 
kandidatus.

Kenoshietis.

ATSAKYMAS ŠMEI
ŽIKAMS

Tūlas Naujienų korespon
dentas iš Bostono tame Chi- 
?agos atžagareiviškame 
dienraštyje prirašė nesąmo
nių, apšmeiždamas mane ir 
mano artimiausius priete- 
lius, draugus. Tai niekas 
daugiau, kaip tik šmeižimas 
ir bandymas sukiršinti. 
Tuščios pastangos! Bet to
kias nesąmones talpinąs 
laikraštis, mano manymu, 
taip jau yra tik visokių ne
švarumų 
indas.

(Plačiau 
Krienas 
Laisvėje.)

. nusilengvinimo

į tai atsakys Pr. 
sek. pirmadienio

R. židžiūnas.

dukterį Aldoną, kurių pa
stangų dėka Vinco gyvybė 
buvo palaikoma ir jo ligos 
sunkumai lengvinami per me-
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A. Bimba

Daugiau Įspūdžių ir A Išimi 
nimų iš Tarybų Lietuvos
Pavarčiau savo užrašų knygutę ir užtikau daug da

lykų ir dalykėlių, kurie prašliaužė neatžymėti jau tilpu
siuose įspūdžiuose. Nesakysiu, kad jie labai svarbūs. Jie 
labai gražiai gali toje knygutėje amžinai supelėti be di
delio niekam nuostolio. Tačiau, pamaniau, gal jie bus 
įdomūs mūsų skaitytojams. Kurie jų neskaitysite, di
džiai savęs nenusiskriausite. Taigi, važiuokime...

Dar žiupsnelis kuri j ozų iš kelionės
Švedijos sostinėje Stockholme vieną dieną mes tryse 

— du Tarybų Sąjungos karininkai ir aš — užsisakėme 
restaurante “Norma” pietus ir laukiame. Į juos aš kal
bu “rusiškai”, o jie į mane “angliškai.” Taip buvome 
susitarę, kad vieni kitus pamokintumėme kalbų. Prieina 
prie mūsų stalo dar vidutinio amžiaus vidutiniai graži 
moteriškė ir pradeda skųstis savo bėdomis. Ji pažinusi 
Tarybų Sąjungos karininkų uniformas ir norinti jų rodos 
ir malonės. Jos nelaimė esanti tokia: Prieš karą ji gy
venusi Prūsijoje, nes buvus ženota su vokiečiu. Vokietis 
mirė ir paliko jai sūnų. Pagaliau ji atsidūrė Švedijoje 
ir ištekėjo už švedo. Užėjo karas, jos sūnus nespėjo tap
ti Švedijos piliečiu. Hitleris pašaukė visus Vokietijos 
jaunus piliečius į armiją. Kas jai ir jos sūnui daryti? 
Kalbos eina (matyt, Švedijoje buvo taip kalbama), kad 
Hitleris su visais savo priešais apsidirbs labai greitai, 
karą laimės kaip bematant, lengvai, ir okupuos Švedi
ją! Jeigu jis, jos sūnus, nestos Hitlerio armijon, jo lau
kia mirtis nuo kulkos prie sienos. Nuosprendis buvo 
toks: Jaunuolis sugrįžo Vokietijon ir įstojo į laivyną. 
Tarnavo Pilau uoste. Jinai girdėjus, kad to uosto jūri
ninkai “pasidavė” be mųšio.

Kur jos sūnus dabar? Jinai kreipėsi prie Švedijos 
valdžios, bet toji nieko nežinanti ir negalinti jai pagel
bėti. Raudonasis Kryžius taip pat atsisakęs jį suieškoti. 
Gal jis yra Tarybų Sąjungoje karo belaisviu? Ar kari
ninkai negalėtų jai jį surasti?

Mudu su karininku G. abejojame moteriškės istori
ja. Neatrodo, kad jinai būtų labai nuoširdi. Jos nelai
mė, mums gana aišku, yra tiktai tame, kad Hitleris pra
laimėjo. Jos sūnus, tuo būdu, dabar, jei gyvas, gal kur 
nors Lietuvoje ar kitur kur kaipo karo belaisvis, valo 
griuvėsius, padeda atstatyt jų, vokiečių, sugriautus mies
tus. Bet karininkas S. klauso jos istorijos, kuriai, atro
do, nebebus jokio galo.

Ką gi karininkai gali jai pagelbėti? Nieko, supran
tama. Tokia galų gale išvada ir buvo: moteriškei pa
tarta turėti kantrybės ir laukti; jeigu sūnus tebėra gy
vas, atsiras, atsilieps kada nors.

Išėję iš valgyklos, ilgai diskusavome: Ar gerai S. 
darė, tiek daug laiko praleisdamas ir taip kantriai mo
teriškės istorijos klausydamas?

Tas tiesa, kad jinai yra motina, bet motina, kuri, ma
tyt, yra svieto mačiusi, kurios, matyt, patarimu sūnus 
įstojo į Hitlerio laivyną ir dalyvavo kare prieš mus visus. 
Kai tiek daug Tarybų Sąjungos žmonių kraujo hitleri
ninkai praliejo, kai tiek kraštui žalos jie pridarė, ar dar 
galima gailėtis tų, kurie kaip nors prie tos hitlerininkų 
kriminalystės prisidėjo, o dabar atsidūrė bėdoje?

Po kelių valandų diskusijų ir karščiavimosi, nuta
rėme “susitaikyti”-ir klausimą palikti be išvados.

* ❖ *

priešDvi lietuvaites kulkosvaidininkes, kovojusios 
vokiečius: Sargejevaite ir Staniuliene.
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Vaizdas iš tik ką išlaisvinto iš vokiečių okupacijos 
Maletų miestelio.

stojame į kovą. Kai nuėjo užsispyrimas, atrodė juokin
ga, kad du suaugę-vyrai dėl.tokio menkniekio pykstasi ir 
barasi.

Bet ir šiandien dar nežinau, kuris iš mūsų buvome 
teisingi? Ką tokiam atsitikime nurodo šachmatų tai
syklės? Kuris turėjome pasiduoti, prisipažindamas pra-

Nežinau, ar rašiau kur nors, ar ne, bet turiu knygu
tėje pasižymėjęs, kad visų keleivių didžiausias priešas 
yra viduriai. Keitimas vietų ir maisto kenkia virškini
mui, gadina vidurius. Su kuomi tiktai kalbėjaus, kiek
vienas ta bėda skundžiasi.

Tegul kuris nors geraširdiškas, protingas gydytojas 
duoda protingą receptą, ką ir kaip valgyti, kad keleivio 
viduriai dirbtų normališkai

*

R. Rinkimas

Penkios Dienos Kaune
1. Tarybinis Kaunas

Kai privažiuojant Kauną 
pamatai spindinčius Nemu
no vandenis, išsikeroju
sius kalnų šlaituose šimta
mečius ąžuolus, vingiais iš
vestus kelius, — nenoromis 
užmeti į viršų galvą ir no
ri žvilgterėti į Kauno pasi
didžiavimą — aukštus ra
dio stiebus, apie kuriuos

laikus, 
buvo 
buvo 
nusi-

kiečių okupacijos 
kada privati prekyba 
uždrausta ir už ją 
baudžiama kaip už 
kaitimą.

3. Kauno Universitetas
Kauno universitetas—tai 

keturi dideli rūmai, keturi 
stambūs korpusai, už kurių 
sienų vyksta įtemptas mok
slo darbas, ruošiami nauji

Jis 
ten

su

Papasakosiu aš jums, kiek aš vargo Stockholme tu
rėjau su sūriu. Prieš skubiai išvažiuosiant iš Stockhol- 
mo į Helsinkį, aš ir karininkai susižavėjome švediškais 
sūriais. Sakome, kiekvienas pasiimsime - nusipirksime 
po visą kilogramą ir kelionėje ligi Leningrado sudorosi
me. Man buvo pavesta sūrį nupirkti. Nusiskubinau į 
krautuvę. Lange sūrių prikrauta ir parašyta, kad kilo
gramas kaštuoja tris kronus. Įeinu ir rodau pirštu, kad 
noriu gaut tris kilogramus, bet kiekvienas turi būti skir
tingos rūšies. Atsvėręs ir suvyniojęs į popierą patar
nautojas atneša ir parašo, kad turiu mokėti ne devynis 
kronus, kaip maniau, bet net 25! Kame dalykas? 
nesupranta manęs, o aš nesuprantu jo. Niekas gi iš 
esančių nemoka angliškai.

Pagaliau, už kiek laiko, įeina moteriškė, kuri
pranta angliškai ir pradeda perkalbinėti. Paaiški, kad 
jis atsvėrė ne tris, bet devynis kilogramus. Kadangi tiek 
daug sūrio man, suprantama, nereikia, tai moteriškė 
pataria, kad imčiau tiktai vieną pundelį. Tai bus trys 
kilogramai ir kaštuos tiktai devyni kronai. Gerai, sa
kau, duokite, aš labai .skubu! Užmoku pinigus. Bet pa
tarnautojas prašo kuponų (“points”). Paduodu aš jam 
savo kuponus, bet jis pareiškia, kad už juos sūrio nega
lima gauti — jie geri tiktai dėl duonos, sviesto ir cuk
raus. Sūrio jis man neduoda. Aš pykstu... bet ju pusė
je įstatymai ir jo rankose sūris! Išėjau baisiai užpykęs, 
bet visiškai nieko nepešęs.* * *

Visi geri žmonės pataria sporte nesikarščiuoti, niesi- 
pykti, neužsispirti. Bet kurie iš sportininkų tos šventos 
taisyklės prisilaiko? Car nesu sutikęs nei vieno.

Labai negražų užsispyrimą mudu su karininku S. 
parodėme vienas kitam. Lošėme mudu šachmatais. Jis 
daug geriau lošia, negu aš. Bet vieną kartą, jam neap
sižiūrėjus, ėmiau ir pačiupau jo karalienę į slastus. Jis 
gali ją gelbėti tiktai savo arkliu čekiuodamas mano ka
ralių. Jei jis nečekiuoja, aš paimu jo karalienę. Jis bė
doje ir aš bėdoje. < 
pačion vieton karalių patraukiu iš pavojaus. Neiname iš 
pozicijų. Man atrodo, kad jis turi būti sportas ir pa
siduoti. Jis gi mano priešingai. Susipykstame ir nu
traukiame lošį, prižadėdami mudu šachmatais nebelošti.

Bet pasižadėjimo neišlaikėme ir ant rytojaus vėl

Helsinkyj, Suomijos sostinėje, mane baisiai nervuo- 
davo uniformuoti vyrai kiekvienoje geresnėje valgyklo
je. Dažniausia prie durų stovi po du. Vyrai kaip ąžuo
lai. Sėdi prie durų ir laukia kostumerio. Atėjai žmo
gus ir tuojau griebia tavo paltą. Už padėjimą palto bei 
kepurės ima mažiausia 10 markių. Bet gali duoti, kiek 
nori: neatsisakys, paims.

Čia, Amerikoje, tiesa, irgi tokia pat mada, todėl ne
apsimoka suomius perdaug barti. Žmonės turi darytis 
iš ko nors pragyvenimą. Algos, matyt, patarnautojų 
mažos. Jie turi pragyventi iš “tipsų.”

* * *
Nuo čia nušoksiu į Tarybų Sąjungą, kad nepamirš- 

čiau. Ten yra viena labai “poniška” mada. Į teatrą 
įėjęs, moteris ar vyras, būtinai turi nusirengti ir “užče- 
kiuoti” savo paltą, kaliošus ir kepurę bei skrybėlę. Ne
gražu, nevalia, nemada neštis su savimi ir pasidėti ant 
kelių. Amerikoje teatruose tokios mados nėra. Ir man 
tas daug geriau patinka. Pasibaigė vaidinimas, žmonės 
pasikėlė, apsivilko ir išėjo į porą minučių. Ten gi, matyt, 
kaip susikemša, tai be pusės valandos neatgausi rūbų ir 
neišeisi iš teatro. Be to, jeigu teatre šalta, turi kentėti!* * *

Vėl atgal į Helsinki. Viešbutyj “Klaus Kurki” pa
tekau į tikrai lietuvišką pirtį! Atsiminiau mūsų 
Lietuvoje. Tiek daug metų prabėgo, taip malonu 
ant kūno vėl pajusti beržinę lapotą šluotą!

Toje pirtyje ceremonijos tokios: Pirmiausiai
į vieną kambarį ir nusirengei, paskui trauki į garų kam
barį. Ten yra paladkos ir akmeninė kampe krosnis. Už- 
pylei ant jos vandens ir “štymo” pilnas kambarys! Pa
sivoliojai, pasišildei kokias penkioliką minučių. Atėjo 
baltoje uniformoje moteriškė, pasiėmė šluotą, pavilgė 
šaltam vandenyje ir vanoja tave—tu vartykis, o jinai 
pliekia. Kai atsibosta, pasakei, kad užteks. Tada iškviečia 
į kitą, didelį, švarų, gražų, šiltą kambarį. Ten vidury
je kambario stovi didelis stalas. Ant jo atsigulei, mote
riškė gerai išmuilino, šepečiais gerai ištrynė ir pasiuntė 
į didelę pilną šilto vandens varną. Ten paplaukęs, išlipai, 
atsistojai, o jinai ant tavęs paleido vandenį. Švariais 
abrūsais nušluostė ir paleido švarų,' gražų, kaip naujai 
giuiusį.
/ Maniau, kad už šitą nepaprastai gerą pirtį reikės 

Bet viso labo kaštavo tiktai 
80 markių — 50 markių viešbučio savininkui ir 30 mar
kių moteriškei “tipso” už patarnąvimą. Kadangi už 
amerikonišką dolerį duoda 120 markių, tai, matote, toji 
pirtis atsiėjo visiškai pigiai.

u(Bus Daugiau)

Jis i tą pačią vietą stato arklį, aš toj/ P^sę savo turto atiduoti.

v jį

pirtį 
buvo

dėjai

dažnai buvo kalbama, jog Tarybų Lietuvos inteligen- 
Pri" tijos kadrai. Kauno akade

minis jaunimas neseniai 
gavo naują tarybinės vy
riausybės dovaną— univer
siteto žinion perėjo buvę 
Žemės ūkio ministerijos 
priešais karo istorinio mu
ziejaus rūmai. Tuose rū
muose dabar įsiruošęs isto
rijos filologijos fakultetas. 
Čia pat yra universiteto 
rektoriaus Pureno reziden
cija. Antrame aukštyje — 
istorijos fakulteto dekana
tas. Fakulteto dekano pa
vaduotojas docentas R. Mi
ronas mielai pasakoja apie 
akademinį studentų ir isto
rijos fakultetų profesūros 
gyvenimą.

— Universitete mokosi 
daugiau kaip du tūkstan
čiai studentų. Daugiausia 
klausytojų turi medicinos 
ir technikos fakultetai, po 
jų seka juridinis. Mūsų 
fakultetas “pats mažiau
sias,” bet ir čia vyksta di
delis darbas. Lietuvos aka
deminiam jaunimui yra 
duotos pačios geriausios 
medžiaginės sąlygos. Be
veik visi 250 mūsų fakulte
to studentų gauna kas mė
nesį stipendijas, kurios iš
mokamos kas mėnesį. Mes 
turime savo studentų krau
tuvę ir valgyklą, steigiamas 
bendrabutis. Suorganizuoti 
ir veikia keturi meno savi
veiklos ir literatūros mėgė
jų rateliai. Studentai pat
riotai dažnai suruošia kon
certus, kuriuos gausiai lan
ko miesto gyventojai. Nie
kur ir niekuomet stipendi
ja nematė, kad ja kas taip 
rūpintųsi ir domėtųsi, kaip 
čia, Tarybų Lietuvoje.

Juridinis fakultetas tebė
ra savo senuose universiteto 
rūmuose Mickevičiaus gat
vėje, toje pačioje gatvėje 
netoli Nemuno žiemos uos
to randasi medicinos fakul
tetas. Duonelaičio gatvėje 
dideliuose rūmuose įsikūręs 
technikos fakultetas. Da
bar čia pilna jaunimo — 
studentai gauna užskaitas 
ir ruošiasi egzaminams. 
Praeinant pro šiuos senus 
lietuvių mokslo židinius ne
noromis prisimena smeto
niškoji Lietuva, masinės 
stud entų demonstracijos, 
susirėmimai su ginkluota 
policija ir protestai prieš 
užu rpatorius, pamynusius 
po kojų lietuvių tautos de
mokratines teises. Ir pas
kui ... keturi vokiškųjų fa
šistų siautėjimo metai, ka
da SS ir kitokia hitlerinė 
žandarmerija išmėtė pro 
duris lietuviškąją studenti
ją ir pavertė universitetą 
širšių lizdu — ypatingųjų 
dalinių buveinės vieta. Uni
versitetas Lietuvoje buvo 
uždarytas, mokslas Lietu
voje užčiauptas.

Visa tai prisiminus labai 
apsidžiaugi vaikščiodamas 
ilgais universiteto korido
riais, galėdamas jausti kny
gų kvapą; užėjęs į zoologi
jos ir mineralogijos muzie
jų, nusileidęs į rūsį, kur su
krauta dešimtis tūkstančių 
knygų, matai: atėjo galas 
klaikioms piktybėms, praei
tis nugrimzdo amžinybėn. 
Dabar čia valdo, mokslas.

jie gali savo aukščiu 
lygti Eifelio bokštui.

Bet stiebai dingo. Ir čia 
karas paliko savo pėdsakus.

Karo pėdsakai matyti vi
sur. Traukinys sustoja 
prie laikino geležinkelio 
pastato, senosios stoties 
vietoje — nuvalyta aikštė, 
kur kryžiuojami pastoliai, 
degte dega naujos stoties 
statybos p a r u o š i a m ieji 
darbai. Priešais laikinąją 
stotį — buvusio “Lozanos” 
viešbučio namas. Viena sie
na sprogimo išgriauta, ir 
čia knibžda darbininkai, jie 
neša plytas, maišo kalkes, 
kad pastatytų senąją sieną.

Kauną vokiečių okupaci
ja “palietė” jį “lengvai”— 
vokiečiai išsprogdino “tik” 
jo fabrikus ir įmones, api
plėšė magazinus ir sandė
lius. Raudonoji Armija su
maniu manevru laiku apsu
po miestą ir tuo išgelbėjo jį 
nuo sunaikinimo.
2. Išplečiamas Miesto Pre

kybos Tinklas
Kauno gatvėse daug nau

jai atidarytų magazinų. 
Vitrinos papuoštos krašto 
gamybos tekstilės išdirbi
niais, ' avalyne, trikotažu. 
Kiekviename žingsnyje — 
pramoninės prekybos orga
nizacijos “Paramos” maga
zinai. “Paramos” adminis
tracijos centras — Mairo
nio gatvėje. Tos įstaigos 
direktorius J. Zalatorius 
mielai įDapasakoja apie 
miesto prekybos tinklo iš
plėtimą.

—Šiuo metu miesto mais
to įmonės žymiai padidino 
savo produkciją. Išeinant iš 
to taip pat išplečiamas pre
kybos tinklas, atidaromi 
nauji magazinai, valgyklos, 
užkandinės, barai ir resto
ranai, — taip pradėjo savo 
pasakojimą Zalatorius.

—Broliškosios respubli
kos teikia mums didelę pa
galbą prekėmis, prekybos 
inventorium, naujais pri
tyrusiais tarnautojų kad
rais.

Pastaruoju metu išsiplė
tė maisto gaminių asorti
mentas. Iš broliškų res
publikų mes gauname visų 
rūšių žuyį, ikrą, mėsą, 
kruopas, daugybę kondite
rijos išdirbinių, vyną.

Šiomis dienomis “Para
ma” atidaro tris naujus di
delius maisto magazinus 
centre ir vieną priemiesty
je. Atidaroma eilė duonos 
prekių magazinų. Kauno 
prekybos tinklas, artimiau
siu laiku bus reorganizuo
tas. Magazinai bus specia
lizuoti. P r o j e k t uojama 
taip pat įsteigti du univer
salinius pramoninių prekių 
magazinus, kur pirkėjas 
galės nusipirkti viską, pra
dedant druska ir baigiant 
pačia is prašmatniausiais 
t a r y b i nes gastronomijos 
pavyzdžiais.

— Kaune veikia eilė pri
vačių magazinų ir valgyklų. 
Be to Kaune yra keturi 
turgai, kuriuose gyventojai 
perkasi daržoves ir lietu
viškojo kaimo gaminius.

— Kauno gyventojai se
niai užmiršo, klaikius vo-

dabar čia vienintelis šeimi
ninkas — šviesa.

Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto statybos komi
sija nutarė projektą re
konstruoti fakultetus, su
keliant juos į vieną bendrą 
bloką. Statybos komisijos 
pirmininkui u n i v e rsiteto 
profesoriui Mošinskiui jau 
įteiktas projektas pastaty
ti eilę rūmų Vydūno Alė
jos gale, ten persikeltų 
technikos, istorijos, filologi
jos ir statybos fakultetai. 
Čia pat projektuojama pa
statyti gyvenamieji namai 
universiteto tarnautojams, 
profesūrai, rektoriams re-

4. Rašytojų Sąjungos Kau
no Filialas

Lietuvos TSR rašytojų 
sąjungos Kauno filialas 
yra įsikūręs vienoje pačių 
tykiausių ir ramiausių 
miesto gatvių. Trakų gatvė 
—tai ne gatvė, o—idilija. 
Nedidelės mūrinės vilos — 
kaštanai — pakelsi galvą, 
aukštai ramiai snaudžia 
Vytauto parkas. Reta ma
šina sudrums tos gatvės 
ramybę.

Prie vienos vilos ąžuoli
nių durų prikalta misinginė 
lentelė: “Lietuvos TSR ta
rybinių rašytojų Kauno fi
lialas.” Vilą supa sodas.

Čia ketvirtadieniais susi
renka Lietuvos rašytojai. 
Šiandien kaip tik toks ket
virtadienis ir čia nuo šeš
tos valandos pradeda rink
tis kūrybiniai darbuotojai, 
mokslo ir Kauno inteligen
tijos atstovai.

Pusę septintos posėdžių 
salėje įsiviešpatauja tyla. 
S u s i r inkimo pirmininkas 
poetas Graičiūnas paskel
bia susirinkimą atidarytu. 
Sekretorium i š r e n karnas 
jaunas poetas V. Reimeris. 
Susirinkimo salėje galima 
pamatyti rašytoją Ievą Si
monaitytę, poetą - vertėją 
A. Churginą, Vairą - Rač
kauską, “Kalevalos” vertė
ją kunigą Sabaliauską, Tal- 
mantą, Liepsnonį, Sofiją 
Čiurlionienę ir daugelį ki
tų.

D i e n o tvarkė je rašytojo 
A. Venclovos pranešimas 
apie penkmečio -planą ir jo 
lankymąsi Maskvoje.

A. Venclova kalba tyliai, 
lygiu ir ramiu balsu. Bet 
jo kalbos informacijoje yra 
kažkas tokio, kas verčia įsi
klausyti ir neatitrūkstant 
sekti jo pasakojimo siūlą. 
Išlaikytas, korektiškas A. 
Venclova yra ne eilinis pa
sakotojas, jog net sausos 
skaitlinės, kuriomis jis ope
ruoja, įgauna kažkokią ypa
tingą prasmę, kažkokį ypa
tingą svorį.

Nupasakojęs apie gran
diozinius penkmečio plano 
uždavinius, A. Venclova 
perėjo prie savo įspūdžių, 
kuriuos jam padarė Mas
kva ir tos didžiulės valsty
bės sostinės konkuliuojan- 
tis kultūrinis gyvenimas.

—Niekur ir niekuomet 
aš nepatyriau tokio domė
jimosi Lietuva ir jos rašy
tojais, kaip Maskvoje. Aš 
maniau, jog mano pasikal
bėjimas su Tarybinių Ra
šytojų Sąjungos pirmininku 
Tichonovu užtruks, kaip 
r e i k a lauja mandagumas, 
kokią 15 minučių, tačiau jis 
nusitęsė kelias valandas ir 
turėjo nuoširdaus draugiš
kumo pobūdį. Patys žy
miausi Tarybų Rusijos ra
šytojai sutiko ir priėmė 
mane šiltai. Broliškosios 
tautos lietuvių literatūra

k(Tąsa 5-me. pusi.), __ ;
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Kristupas
Ranka galinga uždangą pakėlei tu— 
Pasaulį naująjį, nelauktą, neregėtą 
Išvedęs iš beribių ūkanų kraštų...-

F. TIUTCEVAS

Kolumbas

(Tąsa)
Šūvis ir riksmas buvo girdėti toli. Juo 

aiškiau juos užgirdo kaimyninėje tro
boje, kur jau visą valandą trys galvos 
buvo prisiglaudusios prie lango ir trys 
kvapu atšildyti rutuliukai leido matyti 
tamsius daržinės kontūrus.

Mažoji Zina ėmė verkti:
—Mama, Mišką! Mama, Mišką!
Motina suspaudė jai ranką taip, kad 

mergaitė net suriko iš skausmo.
—Tylėk!
—Mama, Mišką! Ką jie padarė? Ma

ma?
—Negirdi? Užmušė mūsų Mišką — 

kurčiu balsu tarė moteriškė.
Aštuonmetis Saša atšoko nuo lango.
—Mama, aš nunešiu tetulei Dienai 

duonos.
—Niekur tu neisi. Dabar jau jie sau

go, iki pat ryto saugos,—šiurkščiai at
sakė ji. Patylėjusi, pridūrė:

—Ir duonos daugiau nebėra. Nė kąs
nelio, nė trupinėlio. Miša paėmė pasku
tinį gabalėlį.

Berniukas vėl priėjo prie lango ir pa
žiūrėjo. Bet iš čia nieko nebuvo matyti. 
Daržinės durys buvo uždarytos, o visa 
kita slėpėsi šešėlyje.

Ten, paliai sieną, gulėjo Miša. Kulka 
pakliuvo į nugarą po mentimi ir perėjo 
kiaurai. Jis vos spėjo surikti. Kareivis 
paspyrė vaiko kūną ir iš mažo kumšte
lio iškrito riekė duonos. Ji gulėjo ant 
sniego kaip tamsi dėmė.

—Duonos atnešė, gyvulys,—tarė ka
reivis ir dar kartą pastūmė koja negy
vą kūną.—Norėjo bobą papenėti...

—Matai, prilindo, biaurybė...
—Dar valandėlė, ir būtų padavęs... 

Žiūriu, kažkas mažas slenka, jau prie 
pat sienos. Kaip prisitaikysiu...

—Taiklus šūvis, — pagyrė jį draugas, 
žiūrėdamas į rudą dėmę, išsiveržusią 
per pilkus naminio audeklo marškinius.

—Kaipgis! Jau mano akis tai gera. O 
ką dabar su juo daryt? Palikti čia?

—Palauk, kam čia? Įmeskim į griovį?
Šita mintis abiem patiko. Jie sučiu

po vaiką už kojų ir nutempė. Šviesia
plaukė galva daužėsi į sušalusį gruodą. 
Įsiūbavę sviedė į užsnigtą pakelės grio
vį.

—Tegu čia guli. Įdomu, iš kur jis 
atsi vilko ?

—Kapitonas rytoj išaiškins. Nors vel
nią tu čia sužinosi... Visa gauja laikos 
kaip vienas ir tyli kaip užkerėta.

—Nesirūpink, mūsų senis atriš jiems 
liežuvius!

—Laikas būtų. Aš tau tiesiog pasaky
siu: baisu čia.

Aukštasis kareivis pasirėmė ant šau
tuvo ir atidžiai įsižiūrėjo į draugo vei
dą. Bet, matyt, apvaliame veide su už
riesta nosimi nepastebėjo nieko įtartino.

—Baisu... O kaip norisi grįžti namo! 
Mano Micheliui pavasarį sueis dešimt 
metų. Dvejis metus jo nemačiau, pa
manyk, jau dvejis metus...

Žemasis užjaučiamai palingavo galvą.
—Aš rudenį turėjau atostogų.
—Kai važiavau aš iš namų, pažadėjau, 

kai grįšiu, nupirkti jam dviratį. Ber
niukas dvejis metus laukia to dviračio. 
Iš čia sunku pasiųsti.

—Feldfebelis net du pasiuntė.
—Feldfebelis...—nutęsė aukštasis. — 

Tai feldfebelis, o iš manęs argi priims. 
Pats žinai. Siuntiniai kitas dalykas, o 
dviračio tai jau ne.

Jie žingsniavo ten ir atgal prie namo, 
kuriame buvo Vernerio kabinetas. Lan
ge buvo šviesu. Raštinė dirbo.

—Kuri dabar valanda? Laikas mus 
pakeisti.

—Dar pusvalandis.
Šaltis vis stiprėjo. Aukštasis vokietis 

jautėsi dar pakenčiamai, jo galva po pi
lote buvo pavyniota vilnone skarele. Bet 
mažasis atkakliai trynė rankomis ausis.

—Kaip šitie žmonės čia gyvena? Ar 
visuomet čia tokie šalčiai?

—Iš kur aš žinau? Tur būt, visuo
met... O jiems kas—laukiniai.

—‘Matei vaivorykštę?
—Mačiau.
—Ką tas reiškia?
Aukštasis patraukė pečiais.
—Ką gi ji gali reikšti? Tur būt, čia 

vaivorykštė būna ir žiemą. O’ šitie stul
pai, pažiūrėk!

ka-

—Tai nuo šalčio.
—Matyt, ir vaivorykštė nuo šalčio.
—Gali būt,—sutiko žemasis, pūsdamas 

delnus, ir neramiai apsidairė.
—Kas ten?

• —Nieko, taip sau žiūriu.
Po minutės apsidairė ir aukštasis ir 

net nusikeikė iš piktumo. Jie jau iš pa
tyrimo žinojo — apsidairysi kartą, o 
paskui jau taip ir traukia pažiūrėti dar 
ir dar kartą, ir nuo to dairymosi apima 
vis didesnė ir didesnė baimė.

—O tu nežiūrėk. Nieko gi nėra.
—Argi aš žiūriu? Tu juk dairaisi ir 

dairaisi,—nuginčijo mažasis.
—Man vis rodosi — kažkas eina keliu. 

Pažiūri, nieko nėra, o paskui vėl rodosi.
Nesusikalbėję, jie sutrumpino savo 

pasivaikščiojimą tik keletu žingsnių pa
gal namą ten ir atgal.

Durys atsidarė. Tai ėjo pamaina.
—Kas šovė?—paklausė feldfebelis.
—Aš,—išsitempė aukštasis kareivis.— 

Suimta jai norėjo paduoti duonos.
—Ir ką, Raškė?—susidomėjo feldfe

belis.
—Aš pataikiau į jį; kažkoks berniūkš

tis, matyt, kaimynai pasiuntė.
—Kur jis?
—Įmetėm į griovį.
—Na, einam, pažiūrėsime.
Visi trys nuėjo į griovį.
—Štai čia,—parodė ranka Raškė.
Feldfebelis pasilenkė.
—Čia nieko nėra.
—Kaip tai nieko nėra?—sumišo

reivis.—Francai, juk mes čia įmetėm, 
ar ne?

Jie įlipo į griovį ir ėmė braidyti ten 
ir atgal. .

—Ko tu eini taip toli? Ten mes visai 
nebuvom.

Feldfebelis įtartinai žiūrėjo į jų vei
dus:

—Klausykite, čia dabar kas per istori- 
ja?

—Ponas feldfebelis, prisiekiu jums, 
juk ir liudininkas yra, štai čia mes įme
tėm berniūkščio kūną, štai, žiūrėkit čia! 
—Nudžiugo jis, pastebėjęs sniege nedi
delę kraujo dėmę.

Feldfebelis atidžiai apžiūrėjo šią vie
tą, palingavo galva.

—Įlindot į griovį, visus pėdsakus iš- 
mindžiojot... Gerai jūs čia saugojot, 
nėra ko sakyti! Kažkas iš pat panosės 
jums ištraukė lavoną. Jeigu jis iš viso 
buvo,—pridūrė jis griežtai.

■—Kaip gi, kaip gi, juk liudininkas 
yra... Mes dviese tempėm jį už kojų...

—O gal jis buvo gyvas, kvailiai jūs, 
ir nuėjo iš čia?

—Kaip tai gyvas? Aš jį kiaurai per
šoviau ... parkrito kniūpščias, vietoj nu
gaišo ...

Feldfebelis nuėjo prie daržinės. Di
džiulė dėmė rudavo paliai sieną, šalia 
gulėjo juodos ruginės duonos riekė. Kie
tame sniege buvo matyt j įsispaudusios 
vaikiškų kojų pėdos, išmintos švarioje 
neišmindžiotoje pusnyje.

—Štai čia... o paskui mes nutempėme 
jį į griovį... Žiūrėkit, pėdsakai matyti.

—Na, taip,—sutiko feldfebelis. Bu
vo matyt, kad kareiviai sakė tiesą. — 
Einame, jūs areštuoti. •. i

Jie apstulbo.
—Areštuoti?
—Na, ko akis išpūtei? Tu privalai sau

goti šitą barą? Privalai. O tuo tarpu 
šitame bare vyksta dalykai, apie kuriuos 
tu ir supratimo ndturi. Pavogtas nusi
kaltėlio kūnas, o jūs, du kvailiai, ir ne
pastebėjote. Gera apsauga! Esant to
kiai apsaugai mus išpiaūs po vieną, gal
vas nusuks, kaip žvirbliams...

Kareiviai ėjo paskui jį, panarinę gal
vas.

—Prakeikta vieta, — sumurmėjo Raš
kė. Jo draugas, užuot apakęs, atsiduso.

—Ten gi nieko nebuvo, nieko nega
lėjo būti!—atkakliai tvirtino Raškė.

Mažasis Fogelis net susigūžė nuo siau
bo. Jis pajuto, kaip jam plaukai šiau
šiasi, kaip nugara perbėga ledinis šiur
pulys. Raškė tvirtina, kad ten nieko 
negalėjo būti. Ir jis teisus—sniegas ne
girgždėjo, niekas aplink nesujudėjo, ne
sigirdėjo nė garso, joks šešėlis nekrito 
ant mėnulio apšviesto sniego. Ir vis dėl
to berniuko lavonas dingo. Ką tai galė
jo reikšti? . D

. (Bus daugiau) > ...•.

Miręs prieš 440 metų, 
Amerikos atradėjas Kristu
pas Kolumbas suvaidino 
nemažą rolę žmonijos isto
rijoje. Apie jį ir jo kelio
nes parašyta daug knygų 
ir studijų, tačiau kai kurių 
jo biografijos duomenų nu
statyti nepavyko; nėra, 
pav., net žinoma, kada jis 
buvo gimęs; daug biografų 
linkę manyti, kad jis gimė 
1440 m., tai yra lygiai prieš 
500 metų. Dėl Kolumbo 
gimtinės varžėsi net 18 Ita
lijos miestų, bet tas klausi
mas teisingai, matyt, iš
spręstas Genujos (Geno- 
vos) naudai. Ginčus dėl Ko
lumbo kilmės> autoritetin
gai išsprendė jo paties sū
nus Fernando, į tą ginčą 
atsiliepęs taip: “Mano iš
manymu, mažiau yra gar
bės būti sūnum išgarsėju
sių tituluotų didikų, negu 
paprasto amatininko.”

Kristupas Kolumbas bu
vo vilnų karšė j o sūnus. 
Jaunystėje, jis šiek tiek 
mokėsi, lankė net kurį lai
ką Pavijos universitetą, 
kur susipažino su geomet
rijos, geografijos, astrono
mijos ir navigacijos moks
lais; skaitė daug knygų, 
ypatingai geografinio turi
nio. Keliauti jūromis pra
dėjo nuo 14 metų. Išvažinė
jo skersai ir išilgai Vidur
žemio jūrą, ištyrė kuone 
visas Atlanto pakrantes, 
buvo aplankęs net tolimąją 
Islandiją (ją tada vadino 
Tulė) ir pagaliau sumanė 
“ieškoti rytus vakaruose,” 
kaip jis pats buvo pasakęs, 
tai yra, ieškoti kelią į In
diją ir į kitus rytų kraštus, 
keliaujant vis į vakarus.

Sumanęs atrasti vakarų 
kelią į Indiją, Kolumbas vi
są savo gyvenimą, visas sa
vo jėgas atidavė šiam su
manymui įvykdyti, jis tapo 
jo idee fixe. Nepaprastai 
u ž s i s p y rūsiai, atkakliai, 
kantriai ir energingai jis 
imasi dirbti šiai idėjai įgy
vendinti. Vėliau, nusivylęs 
ispanų karaliumi ir jo pa
žadų netesėjimu, jis rašė 
jam: “Septynerius metus 
kantriai klausiau jūsų tar
nų pašiepiamų kalbų, visi 
juokėsi iš mano planų... 
Dvidešimt metų tarnavau 
valstybei, kiek sunkumų 
nugalėjau, kiek pavojų per
gyvenau, bet nė vieno plyt
galio Kastilijoj (Ispanijos 
provincijoj) negaliu pava
dinti nuosavu.”

Labai rimtos opozicijos 
Kolumbo planas susilaukė 
iš dvasiškijos pusės (nors 
kai kurie įtakingi dvasi
ninkai jį palaikė). Ispanų 
karalius pavedė apsvarsty
ti jo planą specialiai dvasi
ninkų komisijai, per tos 
komisijos posėdį Kolumbui 
reikėjo atsakyti į visą eilę 
keblių klausimų, kuriais 
mokyti teologai jį berte bė
rė ir kurie šių dienų ne tik 
mokslininką, bet ir viduti
nių gabumų moksleivį pri
verstų tik nusišypsoti: “Jei 
žemė rutulio pavidalo, tai 
kaip gi grįš laivas, kai jam 
teks plaukt atgal, keltis į to 
rutulio viršų? Žemė labai 
didelė, laivas turės plaukti 
kokius trejus metus, —kaip 
gi tilps į laivą maisto ir gė
lo vandens atsarga, reika
linga tokiam ilgam laikui? 
Jei žemė — rutulys, tai ir 
kitoj pusėj gyvena žmo
nės (antipodai), bet kaip 
jie tenai atsirado: juk visi 
žmonės kilę iš Adamo, di
delių laivų statyti jie ne-i 
mokėjo, perplaukti per van
denyną negalėjo.”; “Argi

gali atsirasti, — rašė vie
nas viduramžių teologas, — 
toks kvailys, kuris tvirtina, 
kad yra žmonių, vaikščio
jančių kojomis aukštyn?” 
Antipodų esimo skelbian
čioji teorija buvo teologų 
pasmerkta, už jos skelbimą, 
žmonės buvo persekiojami 
ir, “šventajai” inkvizicijai 
p a r e i k a lavus, deginami. 
1327 m. buvo už tai Flo
rencijoj sudegintas garsu
sis astronomas Čeko d’As- 
koli.

Kolumbo planas buvo at
mestas, Kolumbas buvo pa
vadintas bepročiu. Ir vis 
dėlto, kaip rašė vėliau pran
cūzų poetas Beranže, “be
klajodamas jūrų keliais, 
mums beprotis juk Naują 
Pasaulį atrado.” “Bepro
čio” pusėje buvo labai svar
bus argumentas, trumpes
nio kelio į Indiją atradimas 
siūlė ispanams dideles per
spektyvas, didelius turtus, 
o jais negalėjo nesusigun
dyti Ispanijos karaliai, — 
tas argumentas pasirodė 
stipresnis net už teologų 
būkštavimus ir grasinimus.

Surengti pirmąją ekspe
diciją buvo nepaprastai 
sunku: niekas nenorėjo pa
sukti per paslaptingąjį At
lantą niekam nežinomais 
keliais į nežinomus kraštus. 
Kolumbui padėjo pirkliai— 
broliai Pinsonai, taip pat 
susigundę pasakiškais toli
mų kraštų lobiais. Laivų 
įgula buvo parinkta iš įvai
rių pramuštgalvių, avantiū
ristų, išleistų iš kalėjimų 
nusikaltėlių.

Tačiau jo kelionių didelės 
revoliucinės reikšmės taip 
pat negalima neigti: jos su
griovė viduramžių ' pažiū
ras, patvirtino vadinamąją 
“antipodų teoriją.” Nors, 
kaip dabar jau įrodyta, ne 
Kolumbas buvo pirmuoju 
e u r o p i e č iu, pamačiusiu 
Naująjį Kontinentą,—anks
čiau už jį ten buvo nuplau
kę normanai, bet jų atra
dimai neturėjo reikšmės, 
nebuvo savo laiku net pas
tebėti. Vis dėlto ne jie, bet 
Kolumbas “atrado Ameri
ką,” nors pats to nežinojo, 
ir mirė įsitikinęs, kad tai 
Indijos kraštai, todėl ir 
Amerikos gyventojus buvo 
pavadinęs indėnais. Tik nuo 
Kolumbo laikų prasidėjo 
masinė emigracija į Ameri
ką, naujieji kraštai apdova
nojo Europą naudingais 
augalais (bulvės, pamido- 
rai, kukurūzai ir kt.). Am-

erikos atradimu prasideda 
pirmieji naujųjų amžių is
torijos puslapiai, o juos ra
šyti pradėjo neabejotinų 
gabumų žmogus, prityręs 
j ū r i n inkas, nenuilstantis 
nežinomų kraštų tyrinėto
jas — Kristupas Kolum
bas.

T. šuravinas.
(Iš Tarybų Lietuvos)

Tęsiasi visuotinas Pales
tinos žydų streikas; reika
lauja, kad anglai paleistų 
įkalintus žydus.

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

GREEN STAR BAR & 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 Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

Kristupas Kolumbas, at
radęs Ameriką, buvo ir pir
mas jos tyrinėtojas. Kitaip 
ir negalėjo būti: taip jo bu
vo susitarta su ispanų ka
ralium. Kolumbas buvo 
paskirtas naujai rastų že
mių vicekaralium ir gene
rolu gubernatorium iki gy
vos galvos, turėjo prižiūrė
ti ir tų žemių eksploatavi
mą, nes jam*ir jo ainiams 
buvo pažadėta “dešimtoji 
dalis visų perlų, brangiųjų 
akmenų, aukso, sidabro, 
gardėsių ir visokio maisto 
jo rastuose kraštuose.” Bet, 
kaip žinoma, savo pažadų 
karalius neištesėjo, iš vice- 
karaliaus vietos Kolumbas 
buvo pašalintas įvairių in
trigų dėka ir, sukaustytas 
geležiniais pančiais, grą
žintas į Ispaniją...

Pirmoji Kolumbo kelionė 
buvo labai iškėlusi jo var
dą, jis buvo sutiktas Ispa
nijoje labai iškilmingai, 
jam buvo leista atsisėsti į 
kėdę greta su karaliene — 
tai buvo negirdėta garbė. 
Kolumbui sekėsi; dažnai 
pasitaikydavo, kad, pakliu
vęs į mirties nagus, jis ne
paprastu būdu išsigelbėda
vo iš pavojaus. Tačiau kitos 
Kolumbo kelionės (iš viso 
keturios) nebuvo tokios 
laimingos. Jam pradeda 
nesisekti, jis daug kenčia 
nuo įvairių nelaimių, intri
gų, daro stambių klaidų. 
Stengdamasis duoti Ispani
jos sostui kiek galima dau
giau pajamų iš naujų kolo
nijų, jisai žiauriai eksploa
tavo indėnus, negailestin
gai malšino jų sukilimus, 
piudydamas juos net šuni
mis, jis pardavinėjo indė
nus Europoje, pavertęs 
juos vergais. Tuo buvo pa- 
s i p i k t i n ę visi padoresni 
žmonės.

Kolumbo biografų tarpe 
yra ir karštų jo gerbėjų ir 
smarkių jo niekintojų. Su 
kai kuriais jo kaltinimais, 
deja,, negalima nesutikti, 
nes

Lietuvių' Kiiro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5041

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuolas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

j CHARLES J. ROMAN Ė
• (RAMANAUSKAS) J

Laidotuvių ;

jie paremti faktais. • •

Direktorius
Liūdėsio valandoj kreip- • 
kitės prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
moderniškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis e 
būsite patenkinti. *

1113 Mt Vernon St Z
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110
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Penkios Dienos Kaune
Oleka, kompozitorius Talat- i 
Kelpša ir kiti. i

Teatras priskaito dabar 
savo repertuare dešimtis . 
operų ir baletų. Dideliu pa- ; 
sisekimu eina “Eugenijus 
Oneginas,” “Pikų dama,” 
“KarČen,” “Rigoleto,” bale
tas “Raudonoji aguona,” 
“Kopelija” ir daugelis kitų. 
Teatre ruošiami dideli lie
tuvių muzikos koncertai, 
kuriuose dalyvauja geriau
sios Kauno ir Vilniaus mu
zikinės pajėgos.

Rudenį teatras persikelia 
į , Vilnių. Tarybų Lietuvos 
sostinėje teatras ruošiasi 
pastatyti Rimskio-Korsako- 
vo operą “Sadko,” kurios 
atskiros partijos jau dabar 
repetuojamos.

Sėkmingai veikia ir dra
mos teatras. Jame dirba to
kie įgudę režisoriai-aktoriai 
kaip Mackevičius, A. Kups
tas, V. Dineika.

Nesenai teatro scenoje bu
vo pastatyta nauja rašytojo 
ir dramaturgo Vienuolio- 
Žukausko istorinė pjesė 
‘Tvirtovė,” sudominusi vi
sus Kauno teatralus. Pasta
tyta taip pat dešimtis kitų 
ijesių, kurių tarpe didelį 
pasisekimą turi Moljero 
‘Tartiufas,” Goldoni kome- 
lija “Viešbučio šeiminin
kė,” Petralio drama “Prieš 
movę,” Kazio Binkio “Atža
lynas” ir kitos.

Didelį skaičių naujų pas
tatymų duoda Jaunimo Te- 
įtras ir Muzikinės Komedi
jos Teatras, kuriems vado
vauja direktorius A. Bruč- 
<us. Šių teatrų repertuare— 
Štrauso operetė “Čigonų ba
ronas,” Miciūtės pasaka 
‘Stebuklingoji dėžutė,” 
Grafas Liuksemburgas ir 
daugelis kitų.

Jaunimo teatro pasta
ruoju metu iškilo eilė naujų 
pajėgų, kaip pavyzdžiui: re- 
žisorius K. Jarošiūnas, ar- 

K. Kužinskaitė, L

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
labai domisi, šiais metais 
Maskvoje bus išleistos dvi 
mūsų poezijos antologijos 
rusų kalba. Išėjo iš spau
dos Duonelaitis, spausdi
namas Maironis, verčiama 
Žemaitė.

Tie žodžiai nudžiugina 
auditoriją. Rašytojų tarpe 
paste bimas pagyvėjimas. 
Baigus kalbėti A. Venclo
vai triukšmingai ploja. Ra
šytojai pakyla ir, kalbėda
miesi išsivaikšto po klubo 
sales. Atskiros grupės da
linasi paskutinėmis naujie
nomis, skaito laikraščius ir 
žurnalus.

Pradeda temti. Išėjęs į 
Trakų gatvę pamatai pir
mąsias žvaigždes. Lyg už
burtas snaudžia viršuje 
Vytauto parkas.

5. Kauno Teatrai
Kas^ nežino Kauno mies

to sodo, jo alėjų, kuriose 
galima rasti pavėsį, jo ga
zonų ir baltuojančio tolu
moje Kauno Valstybinio 
dramos, operos ir beleto te
atro pastato?

Prieš 25 metus Lietuvos 
operos tėvas — šiandien 
Lietuvos TSR Liaudies ar
tistas ir Aukščiausiosios T 
SRS Tarybos deputatas 
Kipras Petrauskas padėjo 
čia stiprų lietuviškosios 
operos meno pamatą. Ko
kių tik pastatymų nebuvo 
toje nedidelėje scenoje, kas 
tik nesilankė toje salėje, ko 
tik nematė tos tamsiai pa
auksintos sienos?

Čia teatrą įkūrus pras
kambėjo žavingi “Travia
tos” garsai, čia dainavo į 
savo amžiaus galą Šaliapi- 
nas, čia pirmąkart išpildė 
savo ariją, ragindama lie* 
tuvius stoti mūšin su vo* 
kiškaisiais grobikais Kar* 
navičiaus “Gražina.”

Kauno operos ir balet( 
teatras atgimė. Jam vado
vauja tokios prityrusios pa-: tįstai 
jėgos, kaip Lietuvos TSR1 Šimkūnaitė, G. Pauliukai- 
užsitarnavę meno veikėjai tis, J. Neniškaitė.
Bukša ir Satkus, režisorius; Vasarą teatrai suruoš ei

lę koncertų miesto rajonuo- 1 
se — Šančiuose, Panemunė- ; 
je, Žaliakalnyje ir išvyks 
gastrolėms į apskrities mie
stukus.

6. Kauno Pramonė
Kalbėti apie Kauno pra

monę prieš dvejus metus ne
buvo galima. Tai, ką paliko 
išbėgę vokiečiai, buvo krū
vos griuvėsių, kaž kada 
klestėjusių miesto .pramo
nės rajonų kapinynas. At
rodė, jog turės praeiti de
šimtmečiai, kol vėl viskas 
po tokių žiaurių suniokioji- 
mų bus atstatyta. Pavirtę į 
griuvėsius gulėjo metalo ■ 
apdirbimo fabrikas “Meta
las” ir “Neris,” gumos ga
minių fabrikas “Inkaras,” 
tekstilės fabrikas “Kauno 
audiniai,” kojinių — “Sil
va,” mėsos kombinatas 
“Maistas” ir kiti. Trys ket
virtadaliai miesto fabrikų 
buvo susprogdinta.

Pereidamas šiandien Kau
no pramoninius rajonus — 
Viliampolę ir Šančius, ma
tai didingą atsistatymo 
darbą. Sunku tikėti, jog 
praslinko, tik dveji metai 
nuo baisaus suniokiojimo 
dienų. Nauji atremontuotų 
fabrikų korpusai, rūksta 
įmonių kaminai, mašinų 
ūžesys — visa tai taip ne
siriša su netolima praeiti
mi, jog nenoroms sustoji, 
įsiklausai ir, rodosi, prade
di pažinti tą duzginčių mo
torų muziką, simfoniją, ku
rią darniai groja tos paleis
tos staklės naujojo laimingo 
gyvenimo garbei.

Metalo apdirbimo fabrike 
“Metalas” veikia jau dau
gelis cechų. Čia išleidžiamos 

■ žemės ūkio mašinos —• plū
gai, akėčios, sėjamosios ma-

• šinos, 
: mU
• skardos — kibirai,
• indai, 
. jama
• rius,

dalys.
Per

čia pagaminami na- 
apyvokos daiktai iš 

rėčkos, 
vinys, čia remontuo- 
geležinkelio invento- 
nuliejamos mašinų

ateinantį penkmetį

PHILADELPHIA, PA.
Visų Laukiamas Didysis

PIKNIKAS
PARAMAI

DIENRAŠČIO LAISVES
Rengia Phila. ir apylinkes pažangiosios lietuvių organizacijos.

Įvyks Sekmadienį
(Prieš LABOR DAY Šventu

Rugsėjo 1 September
19 4 6

. Labai patogioje vietoje

CRESCENT PICNIC GROUNDS
SALE ŠOKIAMS

Gloucester Heights, N. J. 
prasidės 11 valandą ryto.

PUIKI
56 Cornell Avenue,

Piknikas
================= Įžanga 5Oc Asmeniui, taksai įskaityti. ........ —

TAI BUS PASKUTINIS PIKNIKAS ŠIĄ VASARĄ

Bus daug svečių iš kitų miestų. Susitiksite ir pasimatysite su dauge
liu savo pažįstamų, su kuriais nesimatėte per daugelį metų.

TURĖSIME ĮVAIRIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Kalbės ROJUS MIZARA, Laisvės Redaktorius

Nepraleiskite puikios progos, atsilankykite, pasilinksminkite 
ir paremkite savo dienraštį

Moto

“Metalas” pavirs stambia 
respublikinės reikšmės įmo
ne. Čia bus įkurta pagrin
dinė traktorių remonto ba
zė. Žemės ūkio mašinų ga
myba penkmečio gale pakils 
penkis kartus. Pats fabri
kas savo dydžiu išaugs du 
kartus, palyginus su prieš
kariniais laikais.

“Kauno Audiniuose” vei
kia didelis skaičius staklių, 
išaudžiančių dešimtis tūks
tančių metrų audinių. “In
karas” išleidžia iki tūkstan
čio porų kaliošų kasdieną ir 
ateinančiais metais žymiai 
išplės savo gamybą.

“Maiste” atstatyta sker
dykla, vyksta skubus atski
rų cechų remontas.

Jau atstatyti miesto ma
lūnai, lentpiuvės, paleistas 
stambus “duonos fabrikas 
Nr. 1,” kuris aprūpina mie
stą duonos gaminiais. Kiek
vieną dieną kelia savo pro
dukciją papirosų fabrikas 
“Zefiras 
tažo ir 
“Silva.”

Degte dega darbas Kau
no priemiestyje — Petra
šiūnuose. Skubotai atstato
ma didelė elektros stotis, 
kuri duos papildomą elek
tros energiją ne tik mies
tui, bet ir daugeliui Kauno 
apskrities valsčių. Prasidė
jo atstatomieji darbai vie
name didžiųjų Lietuvoje po- 
pierio kombinatų. Veikia 
plytų fabrikas Palemone.

Kauno pramonė atsistato 
, nuostabiu greitumu. Kas 
. rytas girdėti mieste fabri- 
, kų švilpimas — jis džiugiai 
. skelbia apie atgimusį gyve- 
( nimą.

7. Mieste
Kauno gatvėmis vaikšto j 

taip pat daug žmonių, kaip : 
ir prieš karą. Dvi eilės me
džių viduryje Laisvės alė
jos nuo Įgulos Bažnyčios iki 
senamiesčio išsikerojo ir po 
jų šakomis galima slėptis 
nuo kaitros. Visur didesnė
se gatvėse pastatyti suolai, 
skveruose padarytos klom
bos. Vakarais mieste daug 
pasivaikštinėjančios publi
kos. Kioskai gyvai prekiau
ja šaltais gėrimais.

Kur gi nueiti šventą die
ną, poilsio dieną? Nueiti 
galima į ąžuolyną, į Vytau
to' parką, į Mickevičiaus slė
nį. Tai mėgiamiausios kau
niečiams pasivaikščiojimo 
vietos.

Galima dar pereiti gele
žinkelio tiltu per Nemuną, 
pasižvalgyti paupiu, pasi
kelti į kalną, o ten jau nebe
toli botanikos sodas. Tai 
itin įdomus sodas: jame ra
si ir karelų beržą ir baltgėlę 
ir amerikonišką uosį ir dau
gelį kitų retų medžių, apie 
kuriuos tik paskaitysi kny
gose. O oranžerėjos? Jos — 
tikras stebuklas. Jose šim
tai augalų, apie kuriuos mes 
tik svajojame. Ko tik ten 
nėra: ir magnolijos ir orchi
dėjos, ir įvairių rūšių ir 
dydžio kaktusai. Ore pava
saris, o čio išsileidusi tropi
kų vasara ir lijanos stipriai 
apvyniojusios lieknius pal
mių liemenis.

Galima nueiti į aeropor- 
tą. Prisiartinęs prie aero
dromo nenoromis jaudinie
si: čia prasidėjo karas. Čia 
1941 metų birželio 22 d. 
anksti rytą buvo numestos 
pirmosios į šventą tarybinę 
žemę bombos. Čia prasidėjo 
piktadarystė, nuvedusi hit
lerinius nusikaltėlius į tei
smo salę.

Kauno aeropotte. gyvas 
judėjimas. Motorų ūžesys 
susilieja su pavasario- vėjo 
švilpimu. Oro milžinai pra
veria savo vidurius kelei
viams, vykstantiems į Vil
nių, Karaliaučių, Klaipėdą, -r--y • X . - V -T • . • V . ,*!.• 1 1 •

ir “Kova,” triko- 
kojinių fabrikas

kraunamos prekės. Motorų 
ūžesys stiprėja ir vienas 
milžiniškų oro laivų prade
da savo sunkų bėgimą lygiu 
kaip stiklas lauku, tiesiai 
pasikelia nuo žemės ir ding
sta dangaus žydrumoje.

Galima praleisti poilsio 
dieną kitaip. Galima tiesiog 
p a s i v a i kščioti ramiomis 
miesto gatvėmis, užeiti į ka
ro istorinį muziejų arba į 
Lietuvos dailininkų parodą, 
arba pasikalbėti su senu 
kauniečiu, kuris papasakos 
jums apie tuos laikus, kada 
Kauno gatvėmis riedėjo ar
klio vežamas tramvajus ir 
didžiausia gatve — Laisvės 
Alėja piemenys varė galvi
jus į Žaliakalnį. Aidėjo pie
menų birbynės, iš vartų iš
eidavo gyvuliai, pliauškėjo 
kerdžiaus botagas.

Praeitis nesugrįžtamai 
nugrimzdo amžinybėn. Mie
stas pasipuošė meksfaltu. 
Išaugo rūmai. Miesto gat
vėmis po karo vėl kursuoja 
autobusai, veikia funikulie- 
riai, atidarytos kavinės, 
restoranai, kinai.

Vėl stotis, aukšti stato
mos geležinkelio stoties pa
stoliai. Aplinkui pusiau su
griauti namai, kuriuos tik 
sienos ir langų kiauru- 
mos...

Tačiau ne, nes viskas po 
senovei. Prieš penkias die
nas sprogimo išgriautojo 
“Lozanos” viešbučio pastato 
sienoje buvo didžiulė skylė, 
dabar jau tos skylės nebėra. 
Toje pačioje vietoje jau dir
ba tinkuotojai, pastatas 
įgavo solidžia namų išvaiz-

Kiek tokių penketukių 
dienų metuose? Kiek jų 
penkmetyje? Koks gi bus 
Kaunas 1950 metais, 
augs tokiu tempu?

Prie apgriautų 
dirba darbininkas, 
ninkas nugalėtojas, 
ninkas naujojo gyvenimo 
statytojas, laisvas laisviau
sios pasaulyje valstybės pi
lietis.

jei jis

namų 
darbi- 
darbi-

Jersey City, N. J HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Lietuvių Tarpe
Mūsų miesto lietuvių tarpe 

ne viskas gerai. Įvyksta miri
mų, sirgimų ir sunkių opera
cijų.

Pora menesių atgal, ar bis- 
kį daugiau, likosi traukinio 
užmuštas Petras Murmulis, 
virš penkių dešimtų metų se
numo, buvo nevedęs, priklau
sė prie LDS 133 kuopos ir bu
vo Laisves skaitytojas. Velio
nis Murmulis ryte ėjo į darbą 
ir eidamas skersai geležinke
lį, traukinio pagautas, sutiko 
mirtį. Artimų giminių nepali
ko Amerikoje. Lietuvoje gal 
esama .

Prieš metus laiko, ar biskį 
mažiau, mirė Kisielius. Buvo L,; 
nevedęs ir paliko nemažai pi
nigų. Jaučiantis blogai, pada
rė testamentą, paskirstydamas 
pinigus įvairiems savo drau
gams ir giminėms. Kisieliaus 
sveikatai einant blogyn ir pro
tui silpnėjant, buvo paimtas į 
nepilnapročių namus, kur ji
sai ir baigė savo gyvenimo 
dienas. Bet jam pasimirus, at
sirado kitas testamentas, skir
tingas nuo pirmojo ir dabar 
pirmojo 
pavedė 
rankas.
žmonės mano, kad antras tes
tamentas nebuvo legaliai pa
darytas, Kisieliui nesant pilno 
proto. Kaip viskas pasibaigs, 
tai ateitis parodys. Aišku, kad 
advokatai, tai pasipelnys.

Liepos 9-tą d., St. Francis 
ligoninėje buvo padaryta sun
ki operacija drg. Juozui Krei- 

į vėnui, LDS 133 kuopos nariui 
. ir ALDLD 16-tos kuopos iždi

ninkui. Operacija sunki ir pa
vojinga. Ligonis maisto jokio 
negali valgyti ir maitinamas 
per tam tikrus prietaisus kaž 
kokiu skysčiu. Gyvybei pavo
jus nėra praėjęs; ligonis silp
nas 
na, 
gai 
zas 
mūsų organizacijų narys, daž
nai paaukoja mūsų judėjimo 
reikalams ir yra nuolatinis 
Laisvės skaitytojas. Linkiu

testamento žmonės 
dalyką į advokatų 
Pirmojo testamento

Iš
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MERGINOS
Kaipo Raštinės Darbininkės

ir Pasiuntinės
Patogiose vietose esančių 

Bankų Ofisuose.
Manhattan-Brooklyn-Bronx 
ankščiau patyrimas nereikalingas.

Puikiausios Progos. 
Patenkinančios darbo sąlygos. 

Algos $25 ir viršaus.
Kreipkitės 9 iki 3 P. M.

3-čios Lubos '
BROAD ST., N. Y. C.

(168)

jam pergyventi skausmus, pa
sveikti ir būti mūsų tarpe.

Toje pačioje ligoninėje sun
kiai serga kitas lietuvis, Ta
mošiūnas.

Medical Centre jau ilgas 
laikas kaip senatvės liga ser
gantis randasi Skrincka.

Ir taip, mūsų miesto lietu
viai vienas po kito serga, 
miršta, išsiskirdami iš gyvųjų 
tarpo, 
na ir 
n imas 
pačiu 
ei jų narių skaičius retėja.

Pilietis.

Naujų spėkų nepribū- 
mūsų eilės retėja, jau- 

nekooperuoja, ir tuo 
tarpu mūsų organiza-

KRISLAI

aukš- 
vieno 
matė 

mo-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
nepamačius Jungtinių Valsti
jų. Jis matė Amerikos 
tus namus ir milionus 
aukšto gyvennamių, jis 
techniką ir atsilikimą,
kyklas, universitetus ’ ir Ten
nessee valstijos universitetą, 
kur evoliucijos mokslas už
draustas, kur viską “išaiški
na” Adomo ir Jievos pasaka. 
Jis matė šiaurės ir pietus, ry
tus ir vakarus. Jis matė pietų 
valstijose negrų baisų gyve
nimą ir girdėjo baltuosius, ku
rie sakė: “Negrai nėra žmo
nės.”

Trečiadienį pribuvo į New 
Yorko portą 4 laivai su 4,478 
kariškiais.

ir lankytojų nors turi ga- 
bet slaugės pataria jo il- 
nevarginti. Draugas Juo- 
Kreivėnas yra ilgametis

PRANEŠIMAI

CHICAGOS ŽINIOS
ga- 
žy-

nei 
ne-

ne

tik

d a-

fondas 
turi būti 
perstatytas,

su- 
ti n-

namą, 
reikia 
juk ir 
reikia

HARTFORD, CONN.
ALDLD Motorų Kliubo mėnesinis 

susirinkimas įvyks 23 d. liepos, 7:30 
v. v., 155 Hungerford St. Visos drau
gės kviečiamos dalyvauti. —V. K., 
sekr. (166-167)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, liepos 21, Olympia 

Parke, įvyks gražus piknikas, kurį 
rengia bendrai tarptautinės organi
zacijos spaudos paramai. Prašo vi
sus dalyvauti. Bus pakankamai gerų 
valgių ir muzikos. — N. (165-166)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto susirinkimas 

įvyks liepos 21 d., 7 v. v. Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave. Visi de
legatai nepamirškite dalyvauti, nes 
turime svarstyti rengiamo Laisvės 
pikniko reikalus ir išdalinti apgarsi
nimus. Piknikas įvyks rugsėjo 1 d., 
prieš Labor Day, Crescent Picnic 
Grounds, 56 Cornell Ave., Glouces
ter Hts., N. J. — P. Puodis, V. K. 
Sekr. (165-166)

BROCKTON, MASS.
Teatrališkas Ratelis rengia pikni

ką, liepos 21 d., Liet. Taut. Namo 
Parke, Keswick Rd. Rengimo Komi
sija kviečia visus dalyvauti. — K. 
Čereškienė. (165-166)

LDS Namo Įsteigimo Reikale
Jau geras laikas, kaip Lie

tuvių Darbininkų Susivieniji
mo apskritis Chicagoje kalba 
apie įsisteigimą namo. Jauni
mas yaptingai tuo susirūpinę. 
Po teisybei, tokis namas ir yra 
reikalingas.

Ar galima tai atsiekti?
Taip, galima, žinoma, 

savaitės ar mėnesio bėgiu.
Bet iki šiol tuo reikalu

kalbėta, o laikas imtis darbo.
Kas reiktų pirmiausia 

ryti ?
Reikia pradėti 

kelti, šis reikalas 
karnai kuopose
kad jos jau dabar imtųsi to 
darbo, ypač orui kiek atvėsus.

Tūli mano, kad negalima 
darbo pradėti be didelės su
mos pinigų ir be inkorporavi
mo viso biznio. Bet jei prisi
imsime tą supratimą, tai ne
bus galima pradėti, nes dide
lės sumos pinigų negausime, 
nepradėję iš mažos.

Roselande įsigijimas namo 
gali būti pavyzdžiu, kaip tai 
daryti. v

LDS apskrities tam reikalui 
komitetas turėtų pradėti va
jų už sukėlimą fondų. Galima 
tas daryti sekamai:

Visos kuopos turėtų apkal
bėti savo susirinkimuose ir im
tis darbo.

Visos kuopos'turėtų ką nors 
namo naudai surengti.

Kurios kuopos gali paauko
ti tam reikalui, turėtų tai pa
daryti. Pinigus jos kol kas ga
li pas save palaikyti, bet pa
daryti tarimą, kiek aukos.

• Komitetas turėtų suregis
truoti visus pavienius, kurie 
žada duoti tam tikslui stam
besnes sumas.

Taip darbą vedant į tūlą
laikę, susidarytų apčiuopiama

suma pinigų, o tada jau 
Įima imtis kitų reikalingų 
gių.

Suprantama, šiuo tarpu 
pirkti, nei budavoti namas
patartina. Bet šis brangumas 
juk praeis iki būsime pasiruo
šę tai daryti.

Tūli žmonės mano, kad tas 
negalima, bet juk tokių atsi
rado ir Roselande, o roselan- 
diečiai, veik vieni, be mūs pa
ramos, įsigijo gan gerą 
žinoma, visai Chicagai 
geresnio, didesnio, bet 
jėgų yra daugiau, tik
planingumo ir pastangų.

Reikia komisijon tam reika
lui gauti iš roselandiečių, ku
rie jau žino, kaip darbas pra
dėti, taipgi reiktų gauti kas 
nors iš tų, kurie padarė pla
nus, kaip Vilniai namas įsigy
ti ir tuos planus įvykdė.

Veik visai be fondo įsigyta 
namas, kurio vertė su įrengi
mais dabar gan didelė. Ir jis 
jau baigiamas išmokėti.

Būtų galima įsisteigti kliu- 
bas, kaip Clevelando LDS tu
ri. Tokis kliubas gerokai pa
dėtų sukelti finansų. Bet ir be 
tokio kliubo iš kalno įsigiji
mo darbas galima pradėti.

LDS turi daug narių. Taip
gi turi gerą vardą, didelį pa
sitikėjimą. Pagalios, tokis na
mas juk būtų liaudies ir dau
gelis tam pritartų.

Reikia tik imtis darbo.
Tūli rūpinasi pirmiausia 

“apsižiūrėti vietą,” bet netu
rint fondo vietos suradimas 
yra bergždžias. Reikia pir
miau sukelti fondds, taipgi su
kelti visų LDS narių ir paša
linių susiinteresavirpas tuo 
reikalu.

Tam reikalui komisija turė
tų pasiųsti ką nors į kiekvie- 

kuopos susirinkimą.ną LDS

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
ARTHRITIS 

REUMATIZMO
Jeijru jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAU
DĖJIMO, RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ. NEURALGIJOS. SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO, NEURITIS, PODA
GROS ir t.t., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKI) be jokių lėšų jums. Ne
siųskite pinigų, o tiktai savo vardą ir adre
są, tad mes jums tuoj pasiųsime tabietėlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lėšuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMACAL CO.
489 North Street

ROCHESTER 5, NEW YpRK

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šalti. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus isigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite i dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

DICKEN'S OINTMENT CO. 
P. O. Box 686, Newark 1. N. J.

Susirinkimuose ir pavienių at
sirastų, kurie sutiktų pasko
linti pinigų tokio namo steigi
mui.

Chicagoj tikrai reikia LDS 
tokio namo. Mūsų jaunimas 
būtinai reikalingas savo cen
tro. \ V.
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NowYorto^M8fe7lnl(H
Macy s Streikas Gali 
Plisti ir į Kitas 
Krautuves

Ką Remia Sukniasiuviy 
Pašalpų Fondas

Vakar dienos Laisvėje tilpo 
finr,nv+ i ištraukos iš unijų vadovės 

•-.i Rose Wortis rasto apie tai, irr .
■ ’ •„ ' kaip yra vartojamas suknia- 

‘ i unijistų atostogų fon- 
i das. Šiame rašte noriu pažy
mėti tai, ką jinai nurodė apie

Kovingas Macy’s 
mentinės krautuvės prekių iš 
vežiotoji] streikas prieš jų', . • 
pardavimą paakstino ir kitų | silinn’ 
krautuvių darbininkuose ruse
nantį nepasitenkinimo jausmą 
dėl visko pabrangimo ir — 
daugelio kitų juos erzinančių 
dalykėlių.

Daugelio krautuvių darbi
ninkai tariasi išstatyti, o tū- . .
Ii jau ir išstatė savo firmoms , Papustai aukoja vusos dienos 
naujus reikalavimus.

Lane Bryant krautuvės dar- i 
bininkai praeitą trečiadienį \ 
atsisakė praeiti ofisų darbi
ninkų pikietus. Ofisų darbi
ninkai, nariai United Office: 
and Professional Workers, 
Lokalo 6-to, streikuoja už $30 
minimum mokesties savaitei, 
35 valandų savaitę ir atosto
gas su alga.

United Parcel Service dar
bininkai, esantieji nariais 
Teamsters Unijos Lokalo 804, 
AFL, atsisakė eiti į darbą pro 
pikietus. Laiškanešiai padarę 
tą patį. Taigi, raštinės darbi
ninkus remia visų kitų sky
rių darbininkai.

Oppenheim Collins Brook
lyno ir New Yorko krautuvių 
darbininkai nusitarė streikuo
ti, jeigu reikės, kad gauti pa
kėlimą algų 25 nuošimčiais, 
$30 savaitinio minimum, 35 
valandų savaitės. Darbininkai 
yra nariais Retail, Wholesale 
and Department Store Emp
loyees Lokalo 1250, CIO.

Oppenheim Čollins vedėjai 
pasiūlė algos priedo $4.50 
New Yorko ir $3 Brooklyno 
krautuvių darbininkams. Bet 
viskam pabrangus ir vis 
brangstant dėl OPA panaiki
nimo, darbininkai laiko tokį 
priedą nebepakankamu, pa
siūlymo nepriėmė.

Bloomingdale’s darbininkai 
taipgi atmetė panašiomis są
lygomis pasiūlytą kontraktą, 
irgi dėl tų pat priežasčių, — 
dėl visko pabrangimo.

Pačios Macy’s krautuvės 
kitų skyrių darbininkai per 
Savo lokalus išrinko bendrą 
prekių išvežiotoji] streiko va
dovybę ir įgaliojo tartis su 
firma dėl pagerinimo padėties 
visų skyrių darbininkams. 
Bendrai veikia lokalai 1, 1-A, 
1-S ir kiti.

UO1UCI i

• dėl Pašalpų fondą
ILGWU pašalpų fondas, 

kaip žinia, būna sudedamas 
visų unijistų aukomis. To 
fondo dapildymui unijistai

liaudį. Seka tokia 
kaip New Leader, 
tung, Vestnick, visi 
mok ratų 
kurių 
kurstyti

spauda, 
Volkszei- 
social-de- 

propagandos lapai,
vyriausiu tikslu yra 

karą prieš Tarybų

Kitais tos 
jais, nurocio 
Tuo American

pašalpos gavė- 
Wortis, buvo 
Labo]’ Confer

ence on International Affairs,
vadovaujama p a s i s kelbusio 
neapykanta Tarybų Sąjungai, 
kontr-revoliuc’.ionieriaus Rap
hael Abramovičiaus, Nathano 
Chanin ii’ Matthew Woll’o 
taip vadinamasis Committee 
for Human Rights.

Ji toliau nurndo, kad dalis 
lėšų iš to pašalpų fondo ten-

ar dalies dienos uždarbį kas
' metai.

Iš to fondo turėtų būti iš
mokamos aukos įvairioms pa- 
šalpos reikalingoms labdary- 
bėms ir darbininkų organiza
cijoms. O kas tas aukas gau
na ?

Wortis pažymi, kad ILG- ka Jay I.ovestono vadovauja
nti viršininkų paskiausiame rnam ■ Internacionalui. O Lo
ra porte pažymėta, jog išmo vest o n as. Kaip žinia, yra ir
keta įvairioms pašalpoms ar-1 lietuvišKi]jų Buivydų-Stilsonų- 
ti milionas dolerių, bet nemi- Sti azdų-G i.-iveckų c.------ ..
nima, kokios tos gavėjos or
ganizacijos.

Raportas, rašo Wortis, “pa
slepia faktą, kad didžiausia 
dalis tų pinigų tikrenybėje 
buvo išmokėta ne pašalpoms, 
bet reakciniams veiksmams 
įvairių klikų ir organizacijų, 
kontroliuojamų Dubinskio so- 
cial-demokratų.

“Raportas 1944 meti] kon
vencijai biskelį parodo, kokios 
tos organizacijoj yra. Tarp jų 
randasi Jewish Labor Com
mittee, kurio vyriausiu veiks
mu buvo ardyti Europos dar
bininkų judėjimo vieningumą 
ir remti ‘Lenkijos požemi
nius,’ tas pačias požemines fa- 
šisių bandas, kurios šiandien 
praveda pogromus prieš žydų

i dvasios ir 
darbininkišku-užmaskuoto 

mo” tėvas.
Rose Wortis už tai kriti

kuoja pačius moteriškų rūbų 
siuvėjus, unijistus. Toks iš
naudojimas, sako ji, galimas 
tiktai dėl to, kad pažangieji 
apsileidžia, nuleidžia rankas, 
pasilieka unijoj neveiklūs. Ji 
nurodo, kad jeigu pažangieji 
neatlaidžiai vestu nariu švieti
mą, nuolat prieš neteisybes 
kovotų, nariai juos paremtų. 
Juk visi eiliniai nariai bevely
tų turėt sau su šeimom geres
nes atostogas, negu savo už
darbiais išlaikyti visokias dar
bininkams žalingas gūštas ir 
trečio pasaulinio karo kursty
to j us.

5.000 Pikietavo Macy’s 
Krautuvę

Praeitą trečiadienį virš 5,-; kontrakte. 
000 žmonių pikietavo didžią
ją Macy’s krautuvę prie Her-

Square.
pikieto demonstraciją bu- 
išėję ii’ pardavinėtojai,

jie tiesioginai ir nepa-
Firmos lockout yra

aid

Didžiausios New Yorko 
Progresyvių Grupės 
Vienijasi Rinkimams

Penkios New Yorko didžios 
ir įtakingos progresyvių orga
nizacijos susivienijo veikti ant 
bendros programos ateinan
čiuose rinkimuose ir iškėlė 
reikalavimą didžiosioms par
tijoms išstatyti tinkamus, pro
gresyvius kandidatus. Be tų 
sąlygų, sako jie, didžiosios 
partijos lai nesitiki progresy
vių paramos.

Pasakyta stipriai, kad pro
gresyviai nerems kandidatų 
vien dėl to, kad tos ar kitos 
partijos. Kad jeigu tos parti
jos neišstatys tinkamų kandi
datų, progresyviai bendromis 
jėgomis statys savo kandida
tus.

Pareiškimą išleido bendrai 
Amerikos Darbo Partija; Pi
liečių Politinės Veiklos Komi
tetas; Meno, Mokslų ir Pro
fesijų Nepriklausomas Komi
tetas; valstijos ir miesto CIO 
organizacijos.

Pareiškimą pasirašo tų or
ganizacijų viršininkai: Hyman 
Blumberg, Louis Hollander, 
Saul Mills, Paul Trillig, dr. 
J. Raymond Walsh.

Pareiškimas nurodo, kad 
“New Yorko nepriklausomi 
balsuotojai sudaro sprendžia
mąją politinę jėgą mūsų vals
tijoje” ir kad jie nepriims 
“pasirinkimo tarp tweedle
dum ir tweedle-dee.”

pavesti

PIENO PARDUODAMA 
PO MAŽIAU

Po pakėlimo po du centus 
ant kvortos pieno, New Yor
ko mieste išperkama pieno 
dešimčia nuošimčių mažiau.

vo i 
nors 
liesti. Firmos lockout 
prieš 900 prekių išvežiotoji]. 
Bet pardavinėtojai savo susi
rinkime, įvykusiame iš ryto, 
Manhattan Center, nusitarė 
išvežiotojus remti. Užbaigę 
mitingą, jie patraukė į pikie-

Taipgi reikalaus 
mokesties už sugaišuotas die
nas dėl išvežiotoji] streiko. Ir 
reikalaus persvarstyti algas, 
akyvaizdoje pabrangusio 
gyvenimo.

Moterys Pikietuoja 
Bučernes

pra-

Dr. Mae Graziano Perez, 
New Yorke, sulaikyta teismui 
.po $2,500 kaucijos. Ją kalti
na padarius nelegališką ope
raciją.

Masinis pikietas tęsėsi virš 
valandą pietų laiku, taipgi 
prievakariais, nuo 4:30.

Pardavinėtojai savo mitin
ge nutarė pareikalauti firmos 
neperkeldinėti ' nei vieno de
partment ar net visos krau
tuvės be užtikrinimo darbinin
kams teisių, užtikrintų unijos

Nelaukus nei viso miesto 
pirkikų streiko, Brooklyno 
moterys nusitarė pikietuoti 
Williamsburgo sekcijos tur
gaviečių centruose esančias 
bučernes jau šią savaitę. Pir
mieji organizuoti pikietai išė
jo liepos 18-tą. Jau ir pirm 
to buvo pikietuota atskiros 
bučernes.

Organizuotam pikietui bu
vo susirašiusios 250 moterų. 
Tikėtasi, kad pikietui prasidė
jus prisidės dar daugiau.

AR NORITE BUSAIS VAŽIUOTI Į 
PHILADELPHIJOS PIKNIKĄ? ADAM V. WALMUS, D.D.S.

DAKTARAS—DENTISTAS
Philadelphijos piknikas paramai dienraščio Laisvės 
įvyks RUGSĖJO-SEPT. 1 DIENĄ. Po pikniko ant 
rytojaus LABOR DAY šventė.

IŠ BROOKLYNO EIS BUŠAI
KAINA Į ABI PUSI $3.00

Tuojau kreipkitės į Laisvės raštinę ir užsisaky
kite sau vietą buse.

Gera Orkestrą šokiams. Įžanga 50c.
Philadelphijos piknikas šiemet bus labai patogio

je vietoje —
Crescent Picnic Grounds

56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N. J.
Bus puikus pasilinksminimas, gražus pasimaty

mas su philadelphiečiais ir po pikniko ant rytojaus 
šventė, tai geras poilsis. Be atidėliojimo UŽSISAKY
KITE SAU VIETĄ BUŠE.

Laisvės Administracija.

Programa Reikalauja:

Bendroji, visų priimta pro
grama, žada paramą Jungti
nėms Tautoms ir reikalauja 3 
Didžiųjų vieningumo. Progra
moje sako:

“Bile bandymai jungtis 
prieš ar išskirti bile vieną ku
rią iš trijų didžiųjų valstybių
neišvengiamai turės vesti i ne- : 
laimę.”

Taipgi reikalavo 
Jungtinėms Tautoms kontro
lę atominės energijos. Laiky
tis stiprios politikos sunaiki
nimui fašizmo šaknų Japo
nijoj ir Vokietijoj ir apriba- 
vimo fašistų Argentinoj. Įleis
ti Palestinon 100.000 žydų, 
taipgi įleisti į J. V. nuo fa
šizmo nukentėjusius žydus.

Namų frontui reikalavo 
pravesti buvusį Roosevelto nu
matytą Ekonominių Teisių Bi- 
lių, su Wagner-Ellender bu
tams biliumi ir Wagner-Din- 
gell-Murrav socialio saugumo 
biliumi. Reikalavo pratęsti 
OPA; įvesti teisėto samdymo 
bilių, padidinti veteranams 
mokesčius, jiems priklausan
čius įvairiomis pašalpomis. 
Reikalavo valstijos valdžios 
veikimo aprūpinti žmones na
mais.

Įsteigtas bendras komitetas 
vesti darbą pritinkantį šiai 
programai. Ir atsišaukta į vi
sas organizacijas ir grupes 
stoti su tuo komitetu į bend
rą darbą pravedimui tos pro
gramos ir išrinkimui į vald- 
vietes ir įstatymų leidyklas 
tokių kandidatų, kurie kovos 
už tokios programos įvykdy
mą, v

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

į 9—12 ryte 
/ 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta
Valandos:

Alexis Smith su Paul Henreid. vaidina žymiausiose 
rolėse melodramatiškoje filmoje “Of Human Bond
age,” rodomoj Strand Teatre, Broadway ir 47th St., 
New Yorke.

Reikalauja Tyrinėti Policijos Precinktą
Policijos komisionieriui 

Wallander praeitą trečiadie
nį Brooklyno gyventojai įtei
kė reikalavimą ištirti 60-tą 
policijos stotį, veikiančią Co
ney Island srityje.

Reikalavimui pamatą davė 
areštas grupės jaunuolių va
do Harold Collins ir išdrasky- 
mas tų jaunuolių, American 

.Youth for Democracy narių 
■ draugiškos sueigos pajūryje. 
Vadas buvo areštuotas už dai
navimą.

Dainavimų pajūryje, kaip 
žinia, būna visokių. Būna gir
tų dainavimų. Būna linksmų, 
gimtadieniu sveikinimų. Būna 
tuščių ir kartais ne labai tuš
čių, palaidai pilnų dainuškė
lių -blerbenimo. Tačiau dar 
niekas nieko nebuvo areštavę 
už dainavimą.

šį kartą, tiesa, dainavimas 
buvo apie kainų kontrolės iš- 

apie Rankiną ir 
galėtum ir ti- 

vadas Collins 
žymiosios ko- 
Divizijos. Jis

Bronze

gelbėjimą, 
Bilbo. Ko kito 
keti s? Dainų 
yra veteranas 
vi n gos Pirmos
buvo apdovanotas 
Star Medaliu su keke už at- 
sižymėjimus fronte ir nešioja 
Purple Heart su dviem ke
kėm už tris sužeidimus mū
šiuose. Jis įsitikinęs, kad dai
na didžiai gelbsti kovose, 
prieš visokį blogą.

Taigi, policijai nepatiko tos 
dainos ir jų vadas, jį arešta
vo. Collins stos į teismą Co
ney Island magistrato teisme 
šį pirmadienį. Jį gins Harvey

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

^KELBKITeS LATSVeJE!

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. 8T. 2-8342

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-8770

Franco Konsului įteikė 
Reikalavimus

Amerikos unijistų 
gresyvių delegacija 
pas Franco fašistinės 
konsulą Bernardo 
praeitą trečiadienį, 
se

i ir pro
lan kėši 

valdžios 
Rolland 

išvakarė- 
m asinės demonstracijos

protestui prieš masines žudy
nes demokratinių žmonių Is
panijoj, 
sau kiama 
vakariais, 5 vai., 
darbo, priešais 
Madison Ave. ii’ 
New Yorke.) 

Konsulas įsileido 
ei jos tik tris, 
aiškinosi' neturįs 
ką veikti, tačiau 
mus persiusiąs Francui.

Delegacija įteikė. Action 
Committee to Free Spain Now 
pareiškimą, kuriame, greta 
kitko, reikalauja, kad Franco 
paliuosuotų iš kalėjimų ir 
koncentracijų 300,000 įkalin
tų respublikiečių.

(Demonstracija buvo 
liepos 18-tos prie- 

tuojau po 
konsulatą,

iš delega- 
Įsileistiesiems 

galios bent 
reikalavi-

Mrs. Marie Aiderman, 40 
m., mirė nuo apdegimo savo 
namuose, 175 W. 79th St.,

L. Harris, Amerikos Darbo 
Partijos kandidatas į Valsti
jos Seimelį iš 16-to A. D.

Tuo tarpu susiedijos žmo
nės stebisi, dėl ko 60-to Pre- 
cinkto policiją taip jaudina 
dainos apie OPA, Rankiną, 
Bilbo. Jie mano, kad ten ran
dasi kas nors tyrinėtino ir ta 
linkme įteikė policijos virši
ninkui reikalavimą.

Philip Kotis, 46 m., su vir
ve atsprendęs medžioklinį šau
tuvą skiepe namų, kur jis tu
rėjo kambarį ir pats save nu
sišovęs. Gyveno 168-C Edge
water Park, Bronx.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines
<

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

W841liSĄIliSzj

PAJIEŠKOJ1MAI
Pa.įieškau trijų ar keturių kamba

rių apartmcnto, porai be vaikų, se
nyvi žmonės. Pageidaujame Wil- 
liamsburgh sekcijoje. Jei kartais 
džianitoriai nujausdami tuščius kam
barius praneštų, būtume dėkingi. — 
J. Kalvaitis, 55-06 — 68th St.. Mas- 
peth, N. Y. Tel. HA. 9-4941.

(164-169) '

F otografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kanapai Broadway lr Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Manjer Sti. 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

ZZA RESTAURANT Į
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

j Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
3 ATDARA KAS DIENĄ IB NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

g 282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tet EVergreea 4-9612

LAIKRODŽIAI
DAIMONTAI

ŽIEDAI 
ir kitokie 
auksiniai 
daiktai

Fountaninės Plunksnos
lenciūgėliai, laketukai, 

valetai ir religijiniai 
dalykėliai

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-2178. (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.


