
Apie Petrą Cvirką.
Istorija Aukštyn Kojomis.
Naciai ir Kartuvės.
Degtinės Kvortai Doleris.
Generolas ne Savo Vietoje.
Neskaito ir Nemato.

Rašo A. BIMBA

Šiomis dienomis gavome iš 
Lietuvos pluoštą straipsniu 
apie žymųjį lietuvių tautos ra
šytoją Petrą Cvirką. Apie jo 
mirtį ir kūrybą rašo Korsakas, 
Venclova, šarmaitis ir kiti. Vi
si jie jo kūrybą vertina labai 
aukštai. Visi giliai apgailes
tauja, kad žiaurioji mirtis pa
kirto siūlą taip jaunos ir tiek 
daug žadėjusios gyvybės.

★ ★ ★
Niekas taip nemoka istoriją 

pastatyti ant galvos, kaip 
Naujienų redaktorius. Tikrai 
advokatiškai jis moka fuše- 
riuoti.

gai.

štai jis paima buvusio Ven
grijos premjero Nagy likimą 
ir lygina Vengrijos Įvykius su 
anų motų Įvykiais Vokietijoj 
ir Italijoj. Girdi, Vengrijos 
komunistai eina tais pačiais 
keliais, kuriais ėjo Hitleris ir 
Mussolini’s. (N., birž. 20 d.).

★ ★ ★
Bet ką byloja istorija, sto

vėdama ant kojų? Ji sako, 
kad Hindenburgas pakvietė 
Hitlerį būti premjeru. Hitle
ris sudarė suokalbi, ištaškė 
Reichstagą ir Įvedė savo d ik 
tatūrą.

Italijoje karalius pakvietė 
Mussolinį būti premjeru. Mus- 
solinis pasielgė taip pat.

Kaip tik taip norėjo pasi
elgti ir Ferenc Nagy. Jis irgi 
buvo sudaręs suokalbį Įvesti 
arba atsteigti Vengrijoje fa
šistinę diktatūrą. Komunistai 
laiku pastebėjo i)’ suokalbinin
kus ištaškė.

Toki yra faktai. Tokia yra 
istorija. Bet Naujienų redak
toriui Hitlerio ir Mussolinio 
keliais eina ne Nagy, bet tie, 
kurie neleido jam tapti Veng
rijos Hitleriu arba Mussoliniu.

★ * *
Austrijoje amerikiečiai pa

smerkė pakorimui dar aštno
nius nacius, buvusius lagerių 
vedėjus.

Amerikiečiams atiteko misi
ja teisti ir kaiti vokiečius kri
minalistus. Mat, kai karas ėjo 
prie pabaigos, visi niekšai ir 
kriminalistai stengėsi patekti 
amerikiečiams, tikėdami, kad 
čia jie suras saugumą ir už
vėją. Dabar jie atsiduria kar
tuvėse.

★ ★ ★ ’
Nors labai mažai tenusima

nau apie degtinę, bet žinau, 
kad “scotch wiskey” skaito
ma viena iš geriausių ir bran
giausių. Kas nori draugo kiše
nių gražiau išvalyti, tas ima 
“scotch and soda.”

Neseniai buvo rašoma, kad 
kvorta “scotch” Amerikoje 
iškilo iki penkiolikos dolerių. 
. Bet dabar skaitau, kad ame
rikiečiai “scotch” traukia iš 
Anglijos. Ten jie užmoka tik
tai vieną dolerį! Kaina tebes
anti ta pati, kokia buvo prieš 
karą.

Kąm nors į kišenių už 
“scotch” plaukia dideli pin i-

★ ★ ★
Jau ir mokyklos eina vel

niop. Jas vadovaus ne mokslo 
žmonės, bet generolai, štai 
garsusis Columbia Universite
tas savo prezidentu išrinko 
dabartini armijos štabo vadą 
generolą Dwight David Eisen
hower.

Tiesa, Eisenhower buvo pui
kus armijos vadas, žmogus su 
didele širdimi ir dideliu kari
niu talentu. Bet universiteto 
prezidento vietoje jis bus ne 
savo vietoje.

O tas tik parodo, kas valdo 
mūsų aukštąjį mokslą. Univer
sitetų prezidentais yra nę di
deli galvočiai, ne atsižymėję 
mokslininkai, bet žmonės su 
aukštais titulais, dideliais var- 

. dais.
(Tąsa 5-tam puslp.)
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KONGRESMANAS VITO MARC ANTONIO 
LIUDIJO UŽ KOMUNISTŲ PARTIJOS 

SEKRETORIŲ EUGENE DENNIS’A
. J

Teisėjas Užgniaužė Parodymus, kad Neamerikinis Kongreso 
Komitetas Yra Nedemokratinis ir Pro-Fašistinis

Washington, birž. 26. — 
Bvla prieš Komunistų Par
tijos sekretorių E. Dennisą 
buvo perduota ketvirtadie
nį grand džiūrei spręsti. 
Dennis teisiamas už tai, 
kad jis “paniekinęs Jungti
niu Valstijų kongresą”. 
Toks skundas prieš Denni
są sudarytas iš to, kad jis 
neatvyko liudyti kongres- 
manu Neamerikinių Veiks
mu Komitetui balandžio 9 
d., kaip kad komitetas buvo 
jam įsakęs. Dennis tada 
per savo pasiuntinį įteikė 
Neamerikiniam Komitetui 
pareiškimą, kodėl jis atsi
sako komitetui liudyti.
Dennis Turėjęs Teisę Nesi- 

skaityt su Tuo Komitetu
Dennis raštiškai pareiš

kė. kad pati šio komiteto 
veikla ir jo sąstatas laužo 
Jungtinių Valstijų Konsti
tuciją; todėl Dennis atme
ta jį.

Darbietis kongresmanas 
Vito Marcantonio iš New 
Yorko liudijo, kad Dennis 
turėjo konstitucine teisę 
nesiskaityti su tuo komite
tu. Marcantonio turėjo pa
rodymus, kain nedemokra
tiniai. profašistiniai veikė 
šis Thomas-Rankino komi
tetas.

Teisėjas Pine, pagal val
džios prokuroro Johno Fi- 
helly reikalavima, neleido 
kongresmanui Marcanto
nio parodyti to komiteto 
veiksmus. Teisėjas taipgi 
neleido jam atsakvti i De
nniso advokato McCabe’o 
klausimą: Kokių tautybių 
piliečius Marcantonio at
stovauja savo apskrityje 
New Yorke?

Marcantonio būtų atsa
kęs, kad jo apskrityje yra 
daug negrų, portorikiečių, 
italų ir ispanų kilmės pilie
čių. Atsakymą į šį klausi
mą teisėjas sulaikė todėl, 
kad teismo džiūrėje yra ir 
6 negrai.

Valdžios prokuroras kar
totinai bandė įtrinti, kad 
Marcantonio esąs komunis-

Armijos Valdyba Degina Prieš- 
Fašistines Knygas Washingtone

Washington. — Jungtin. 
Valstijų karo departmen- 
tas naikina visas prieš.-fa- 
šistines knygas ir brošiū
ras, kurios buvo išleistos 
karo. metu. Jis taipgi degi
na visą apšvietos literatūrą 
apie Sovietų Sąjungą, Ang
liją, Franciją, Chiniją ir a- 
pie kovą prieš fašizmą. *

Tarp paskirtos sunaikini
mui literatūros yra Armi
jos Leidinys num. 64, kuris 
dėsto skirtumus tarp fašiz
mo ir komunizmo, šis leidi
nys nurodo, jog komunistai 
buvo pirmučiausi kovotojai 
prieš fašizmą. Tame leidi
nyje paduota ir velionio 
prezidento Roosevelto pa

tas arba Komunistu Parti
jos bendradarbis.

Marcantonio Pareiškimas
Marcantonio jam atsakė:

- “Aš kovoju už visas de
mokratines teises visiems 
žmonėms, darbininkam, ne
gram, komunistam ir aš 
stoju prieš visus ameriki
nius fašistus, jų tarpe ir 
prieš Kū Klux Klaną. Aš 
ginu ir Komunistų Partijos 
konstitucines teises. Ką aš 
čia sakau, tai jau daug kar
tų esu sakęs kongrese.”

Teisėjas atmetė Denniso 
advokato reikalavimą per
duoti grand džiūrei raštiš
ką pareiškimą, kurį Dennis 
andai pasiuntė Neameriki
niam Komitetui. Tame pa
reiškime Dennis išdėstė 
priežastis, kodėl jis, pasi
remdamas šalies Konstitu
cija, atsisako pasiduoti kvo
timam iš tokio komiteto pu
sės.

Žymūs Amerikiečiai 
Liudijo už Teisiamus 
Fašizmo Priešus

Washington. — Už tei
siamuosius 16 vadų Bend
rojo Prieš-Fašistiniu Pabė
gėlių Komiteto liudijo žy
mus judamųjų paveikslų 
aktorius Frederic March, 
laikraščių kolumnistai Sa
muel Grafton ir Drew 
Pearson, Jurgio Washing
ton© Universiteto profeso
rius H. Gratan Coyle ir 
daug kitų žymių amerikie
čių. Tie vadai kaltinami už 
“kongreso paniekinimą” to
dėl, kad jie atsisakė iš
duot Prieš-Fašistinio Komi
teto dokumentus kongresi
niam Neamerikiniam Ko
mitetui.

Anglijos užsienio reikalų 
ministras Bevinas žadėjo 
garbingai priimti atsilan
kančią Argentinos diktato
riaus Perono pačią Evą.

reiškimas, kad Amerikai 
reikia bendradarbiauti su 
Sovietais kaip kare, taip ir 
taikoje.

New Yorko Daily Wor
ker per telefoną užklausė 
karo departmentą, ar jis iš 
tikrųjų naikina tokias kny
gas. Departmentas patvir
tino, kad jos paskirtos su
naikinimui.

Karo departmentas pra
eitą savaitę užtat išlei
do naują knygelę prieš ko
munizmą.

Washington. — Potviniai 
lowoj, Nebraskoj ir kitose 
vidurvakarinėse valstijose 
sunaikino daug javų.

Milionai Italų Darbininkų 
Streikavo prieš Fašistų- 
žmogžudžių Terorą

Roma. — Didžioji daugu
ma visų Italijos darbininkų 
birž. 25 d. nustojo dirbę 
pusei valandos. Taip jie 
darbavietėse s t r e i kavo, 
protestuodami dėl to, kad 
fašistai Sicilijoj nužudė ke
turis komunistus praeitą 
sekmadienį. Ten fašistai, 
vadovaujami garsiojo plėši- 
ko-gengsterio S. Giuliano, 
su bombomis ir kulkosvai
džiais puolė Komunistų 
Partijos raštines.

(Kai kurie komerciniai 
Amerikos laikraščiai vadi

j Marshallo Planas Turi Būt
Atskirtas nuo Trumano
Mokymo, — Rašo Pravda

Maskva.— Amerikos val
stybės sekretoriaus Mar
shall© planas dėl ūkio-pra- 
monės atgaivinimo Europo
je neturi būti vartojamas 
kaip įrankis Trumano mo
kymo prieš Sovietus ir 
draugingas jiems tautas,— 
sako Pravda,. . Sovietų ko
munistu laikraštis. Bet jei
gu nebūtų brukamas Tru
mano mokymas, tai europi
niai kraštai galėtų pasiga- 
niint planą,i kaip atkurti 
savo ūki su “reikalinga pa
galba iš Jungtinių Valsti
jų.” . ;

“J ei Marsh alio plano su - 
galvotojai klausys karštųjų 
Amerikos reakcininkų ir 
siūlys europiniams kraš
tams sąlygas, nukopijuotas 
iš Graikijos ir Turkijos pa
vyzdžių, —• sako Pravda,— 
tai ta jų programa niekais 
nueis.

“Tokia amerikinė pagal
ba tikrenybėje būtų įsikiši
mas į naminius Europos ša
lių reikalus ir pažeidimas

Baruch Ragina ir 
Moteris Draftuoti

Washington. — B. Baru- 
chas, Amerikos atominio 
plano meistras, ragino 
tuoj išleisti įstatymą iš 
anksto sumobilizuot visus 
vyrus ir moteris karui bei 
kariniams darbams. Kalbė
damas Karinei Kolegijai, 
Baruchas patarė pasklaidy
ti svarbiuosius fabrikus, 
kad geriau apsaugot juos 
nuo priešo. Kartu jis sakė, 
kad negręsia karas greitoj 
ateityj.

Prasidėjo Konferencija 
Dėl Marshallo Plano

Paryžius. — Atvyko už
sieninis Sovietų ministras 
Molotovas ir Anglijos už
sienio ' reikalų ministras 
Bevinas. Jiedu ir Franci jos 
užsieninis ministras prade
da šį penktadienį svarstyt 
Marshallo planą dėl Euro
pos ūkio atkūrimo.

no Giuliano “mylimiausiu 
Italijos gengsteriu.”)

Protesto streikas prieš 
fašistų terorą ’ sustabdė vi
sus fabrikus, auto-busus, 
telefonus, paštus ir krautu
ves pusei valandos. Tą 
streiką paskelbė Generalė 
Darbo Konfederacija (uni
jų sąjunga). Bendroji Kon
federacijos vadovybė susi
deda iš komunistų, sociali
stų ir katalikų.

Nestreikavo tiktai ligo
ninių, geležinkelių ir kitų 
svarbiausių visuomenės ap
tarnavimų darbininkai.

jų nepriklausomybės. To
kios sąlygos yra nepriimti
nos toms Europos tautoms, 
kurios brangina savo verty
bę ir savigarbą.”

Šiuo tarpu Marshallo 
planas yra “perdaug apla
mas, —• tęsia Pravda, — to
dėl dar negalima spręsti, ar 
tas planas siekia padėti Eu
ropos dalykams susitvarky
ti ar jis nori išvystyti ide
ologinį karą tarp kapitaliz
mo ir komunizmo.

“Marshallo pasiūlymai, 
be abejo rymo ant esamųjų 
sąlygų Jungtinėse Valstijo
se, Beveik visi Jungtinėse 
Valstijose mano, kad poka
rinis pramonės iškilimas 
ten eina galop ir diena iš 
dienos auga didelio ekono
minio krizio pavojus.

* “Viešpataujančios* Jung
tinių Valstijų klasės mėgi
na surasti kelią iš tų au
gančių keblumų... gauti 
naujų rinkų' užsieniuose ir 
sustiprinti savo pozicijas 
senosiose rinkose.”

Auga Laivastačių 
Streikas

New York. — Vidunaktį 
iš trečiadienio į ketvirtadie
nį sustreikavo 41,000 laiva
stačių, CIO unijistų, prieš 
laivų statymo kompanijas 
rytiniame Amerikos pakra
štyje. Pranešama, kad iki 
ateinančio antradienio su
streikuos dar 70,000 laivas
tačių. Kompanijos rimtai 
nesitare su unija: joą lau
kė prieš-darbininkiško įsta
tymo pagal Tafto-Hartley’o 
bilių.

De Nicola Sutiko
Dar Prezidentauti

Roma. — Seimo daugu
mos prašomas, Enrico de 
Nicola ketvirtadienį dar 
sutiko pabūti Italijos pre
zidentu. Diena pirmiau jis 
buvo įteikęs pasitraukimą 
dėl nesveikatos.

\{' • -T

ORAS.—Bus šilta.

MAINIERIŲ STREIKAS PRIEŠ TAFTO- 
HARTLEY’O VERGOVĖS AKTį 

IŠAUGO IKI 300,000
Tai Savaimingas Eiliniu Angliakasių Protesto Streikas; 

Hartley Mato, kad Jo Bilius Nesustabdys Streiku
Washington. — Trečia

dienį streikavo jau daugiau 
kaip .300,006 mainieriu, pro
testuodami prieš Tafto- 
Hartley’o vergovės bilių.

Sustreikavo eiliniai ka
syklų darbininkai, nesi
klausdami vadų, nors kai 
kurie vietiniai vadai mėgi
no atkalbėti mainierius nuo 
streiko. Prie streiko minkš
tosiose angliakasyklose pri
sidėjo ir tūkstančiai kieto
sios anglies mainieriu Pan
ther klonyje, Pennsylvani- 
ioje. Streikieriai išstatė iš
kabas: “Senatas užgyrė 
Tafto-Hartley’o bilių. Bet 
senatoriai negali anglies 
prisikasti.”
Mainieriu Atostogos — 
Įžanga į Visuotiną
Streiką

Šį penktadienį prasideda 
10 dienų apmokamų ato
stogų (vakacijų) pusei mi- 
liono minkštosios anglies

Jungtinės Valstijos 
Užtaria Rumunijos 
Valdžios Priešus
" Washington. — Ameri
kos valstybės departmentas 
pasiuntė Rumunijai aštria 
protesto notą dėl to, kad 
rumunu valdžia, girdi, 
“spaudžia, terorizuoja ir 
areštuoja demokratinius 
žmones”. Tuomi, esą, ji 
laužo taikos sutartį.

(Rumunijos vidaus reika
lų ministras gegužės 6 d. 
pranešė, kad buvo areštuo
ta tam tikras skaičius fa
šistinių politikierių už 
kenksmingus veiksmus bei 
diversijas prieš sudėtinę, 
demokratinę valdžią.)

Washington. — CIO rei
kalauja iš naujo nacionuot 
maista. v

Des Moines, Iowa. — Po- 
tvinis apsėmė 63 šio mies
to blokus.

Jungt. Tautų Čarterio 2-Metines 
Sukakties Minėjimas

Lake Success,'N. Y.—Bir
želio 25 d. suėjo dveji me
tai nuo Jungtin. Tautų Čar
terio užgyrimo. Tai sukak
čiai minėti apsiėmė įvairių 
šalių atstovai įkalbėti 
trumpas kalbas į fonogra
fo plokšteles (rekordus). 
Buvo paskirta šios kalbos 
iš plokštelių paskleisti per 
radiją ketvirtadienio naktį 
nuo 10:30 iki 11 vai.

Pranešama, kad premje
ras Stalinas nesutiko kal
bėti į rekordą. Bet Sovietų 
atstovas Jungtinėse Tauto
se,. Andrius- Gromyko įkal
bės dviejų minučių kalbelę 
į fonografo rekordą. Gro
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mainieriu. Menama, kad iš C r

atostogų jie negrįš dirbti 
tol, kol kompanijos pasira
šys sutartį su unija dėl al
gos pakėlimo ir kitų page
rinimu. 1c
Hartley Pripažįsta, kad jo 
Bilius Nepajėgs
Streikų Sustabdyti

Republikonas kongres
manas Fred J. Hartley pri
pažino, kad jo ir sen. Tafto 
aktas - įstatymas nepajėgs 
sustabdyti plačių, visašališ- 
kų streikų. Todėl Hartley 
grūmojo naujais pataisy
mais paaštrinti tą įstaty
mą. 1t*

Kongresmanas Howard 
Smith siūlė pratęsti karinį 
kasyklų įstatymą, kad val
džia galėtų dar vienus me
tus palaikyti minkštąsias 
angliakasyklas savo ranko
se. Tokiu būdu lengviau 
galima būtų prispausti 
mainierius. Paskutinę šiol 
mėnesio dieną išsibaigia 
laikąs, kuriam valdžia buvo 
užėmusi tas kasyklas, pagal 
pirmesni kongreso nutari
mą. . fv

Teisingumo denartmen- 
tas nagrinėja Tafto-Hart
ley’o aktą, kaip panaudoti 
jį prieš busimąjį mainieriu 
streiką. %
Jau Veikia Vergovės 
Įstatymas

Dallas, Tex.— Apskrities 
teisėjas Thornton išleido 
drausmę - indžionkšiną, už
gindamas s t r eikieriams 
daugmeniškai» pikietu o t i 
Southland Plieno fabriką, 
pagal Tafto-Hartley’o ak
tą.

North Tonawanda, N. Y. 
Policija puolė streikierius, 
piketuojančius Remington 
Rand fabriką. Kompanija 
stengiasi iššaukti susidūri
mus su streikieriais, kad 
galėtų pavartot, pagal Taf
to - Hartley’o aktą, teismo 
drausmę prieš .streikuojan
čius CIO elektrininkus. •

myko buvo užklaustas, ko
dėl Stalinas nesutiko. Gro
myko atsiliepė: “Stalinas 
man nieko nesakė.”

Sekamieji politikai apsi
ėmė užrekorduot plokštelė
se trumpas savo kalbas: v 
Prez. Trumanas, Anglijos ’ 
premjeras Attlee, Francijos 
ministras pirmininkas Ra- 
madier, Chinijos diktato
rius Chiang Kai-shekas, 
Jungt. Tautų sekretorius 
Trygve Lie ir Belgijos at
stovas Paul Henri Spaak.

Jų prakalbėlės bus pas
kleistos penkiomis oficialė- 
mis Jungt. Tautų .kalbo
mis: rusų, chinų, francūzų, 
anglų ir ispanų.
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Kaip Jie Kepa Melagingas Žinias
Chicago Tribune žinių agentūra pranešė ir visa ko

mercinė spauda didžiausiomis raidėmis paskelbė, kad The 
New York Times fotografistas Henry Ries negalėjęs lai
svai nė pasijudinti tarybinėje okupacijos zonoje Vokie
tijoje. Girdi, paskui jį sekiojo ir tuos pačius daiktus fo
tografavo ir Sovietų fotografas.

Bet tai būta gryniausio melo. Dabar pats Henry 
Ries pareiškia, kad tame Tribune pranešime nebuvo nė 
krislelio tiesos. Jo niekas nepersekiojo, palydovas ka-1 
rininkas netrukdė jam traukti paveikslus. Ries sako, 
kad dar vienam fabrike vokietis direktorius norėjo už
drausti paveikslą traukti, bet minėtas karininkas vokietį 
sudraudė. i

Tačiau šitą Ries pareiškimą tas pats The New 
York Times įdėjo birželio 24 d. visai mažu antgalviu net 
ant aštunto puslapio tarpe garsinimų. Gal tik vienas ki
tas pastebėjo Henry Ries užginčijimą.

GENEROLAS, KURIS 
MIRĖ BE CENTO

Savaitraštis “New Re
public” rašo, kad marinin- 
kų brigadierius generolas 
Evans Fordyce Carlson 
(mirė 1947 m. geg. 27 d., 
Portland mieste, Oregone) 
mirė visiškai biednas, ne
palikdamas cento nei savo 
palaikams palaidoti.

Už karstą ir palaikų nu
gabenimą į Washingtoną 
išlaidas sumokėjo James 
Roosevelt, prez. Roosevelto 
sūnus; už Carlsono laiky
mą ligoninėje ir gydymą 
sumokėjo mirusiojo drau
gas; mirusiojo žmonos lė
šas (palydint vyro palai
kus) padengė žurnalistas 
----------------------------------------------- —------------- r—

uz žemę 
valdžia

Edgar Snow.
Carlsono kūnas palaido

tas Arlington© kapinėse 
Washingtone, — 
mokėti nereikėjo,
davė ją nemokamai.

Generolas Carlsonas bu
vo drąsus ir sumanus mari- 
ninkų vadas, gražiai pasi
žymėjęs kare prieš japonus. 
Carlsonas buvo pažangus 
žmogus ir drąsiai kovojo, 
reikalaudamas, kad Ameri
kos ginkluotosios pajėgos, 
būtų ištrauktos iš Chinijos, 
paliekant patiems Chinijos 
žmonėms savo reikalus 
spręsti. Carlsonas, beje, 
šiltai pritarė Chinijos liau
džiai ir neapkentė Čiang- 
Kai-šeko klikos, kurią jis 
gerai pažinojo.

Rūstūs Kaltinimai
Vengrijos valdžia paskelbė dokumentus apie suokal

bį nuversti dabartinę respubliką ir atsfeigti buvusį fa
šistinį Horthy režimą. Dokumentai išleisti “Baltosios 
Knygos” formoje. Vyriausias joje parodymas tai išpa
žintis buvusio Smulkiųjų Žemės Savininkų Partijos sek- 
'retoriaus Bela Kovacs. Kaipo suokalbininkų galva, aiš
ku, Kovacs žino, ką jis kalba ir jo pasakojimai negali 
būti iš piršto išlaužti.

Pasirodo, kad suokalbio būta labai plačiai užmesto 
ir jame dalyvavo visa eilė Vengri
jos diplomatų užsienyje. Jie turėjo ry
šius ne tik su Amerikos ir Anglijos valdžiomis, bet ir 
su tų šalių slaptąja policija. Anglai buvę pradėję galvoti 
apie atsteigimą Vengrijoje monarchijos. Prieš pereitus 
parlamentinius rinkimus, parodo Kovacs, jis, Nagy ir 
visa eilė kitų minėtos partijos žmonių, gavo iš užsienio 
užtikrinimą paramos. Premjeras Nagy slaptai susira
šinėjo su Amerikos vyriausybe ir gavo iš jos visokios pa
ramos pažadėjimą. Pasauliui apie tai nieko nebuvo sa
koma. Vengrijos žmonės nieko apie tai nežinojo.

Visi šitie kaltinimai yra nepaprastai svarbūs. Fe
renc Nagy ir kiti Smulkiųjų Žemės Savininkų Partijos 
vadai, kurie spėjo pasprukti užsienin, suprantama, tuos 
kaltinimus paneigia ir vadina “komunistų propaganda.” 
Bet tas jau faktas, kad jie bėgo užsienin ir kad už juos 
kaip tik dabar taip galvą gulo Anglijos ir Amerikos dip
lomatai ir komercinė spauda, parodo, jog “Baltosios 
Knygos” kaltinimų negalima numoti ranka. Kodėl, pa
vyzdžiui, Nagy buvo taip greitai pakviestas ir išskėsto
mis rankomis čionai mūsų šalies valdininkų pasitiktas, 
jeigu su juo nebuvo seniai susirašinėta ir jam pasižadė
jimų nebuvo* duota? Kodėl jo vieno žodis čionai sveria 
daugiau, negu visos Vengrijos vyriausybės, kurios dide
lė dauguma susideda iš tos pačios Smulk. Žemės Savi
ninkų Partijos žmonių?

* i ___________ _______

Vienas iš kaliforniečių minutmeny motorkados vadų 
sustojo Amarillo, Texas, kelyje i Washington^ protes
tuoti prieš Taft-Hartley biliu. Keleivis Įteikia teksikie- 
čiui savo mandatą, CIO ir AFL bendrai išleistą lapelį, 
kuriame išaiškina motorkados tiksią. Šimtais mašinų, 
tūkstančiai atstovingų unijistų buvo suvažiavę Į Wash- 
mgtoną reikalauti atmesti tą biliu, bet kongresas ir 
senatas nepaklausė.

Paryžiaus Konferencija
Molotovas važiuoja į Paryžių. Penktadienį ten jis 

susirinks su Bevinu ir Bidaultu pasitarimui dėl Europos 
ekonominio atstatymo. Paskui numatoma plati visų Eu
ropos kraštų ekonominė konferencija. Jos tikslas būtų 
pagaminti projektą dėl Europos atstatymo ir nustatyti, 
Kiek tam atstatymui reikėtų Amerikos finansinės ir 
abelnai ekonominės paramos. Kaip žinoma, mūsų vals- 
stybės sekretorius Marshall yra pažadėjęs tokią paramą.

Visos pasakos, kad Tarybų Sąjunga Bevino ir Bi- 
dault užkvietimą ignoruosianti, pasirodė be pagrindo. 
Sovietų spaudoje plačiai rašoma apie Tarybų Sąjungos 
vyriausybės troškimą ir pasiryžimą kooperuoti su kito
mis šalimis dėl pokarinio atstatymo. Toji spauda pabrė
žia ir pakartoja, kad skirtingos ekonominės santvarkos 
neturėtų būti užtvaru kooperavimui ir bendradarbiavi
mui.

Manoma, kad šitoji trijų užsienio reikalų ministrų 
konferencija užsitęs visą savaitę. Per tą savaitę pasau
lio akys vėl bus atkreiptos į Paryžių.

Kodėl?
Žurnalas “Prevent World War IIP’ (No. 21) mano, 

kad vokiečiai’tebėra nepasitaisę, kad naciai tebegyvuo
ja ir tebeveikia, ir kad mūsų šalis nieko nedaro, jog ne
leidus jiems atsigriebti. Žurnalo redaktoriai klausia:

“Kodėl talkininkų viršylos nesistengė suimti majo
rą Ellias Belmonte, Bolivijos nacį, kuris Lotynų Ame
rikoje yra vyriausias nacių vadas ir kuris Argentinoj ir 
kitur rūpinasi paslėpimu.pabėgusių iš Vokietijos nacių?

“Kodėl nacio skerdiko Hans Frank, vadinamo ‘Len
kijos bučeriu’, dukteriai leidžiama dirbti vienoje Ameri
kos generolo raštinėje Vokietijoj?

“Kodėl Stanton Griffis, naujai paskirtas Amerikos

ambasadorius Lenkijoje, neužginčijo kolumnisto Pearson 
užmetimą, kad jis vienu kartu gyrė Adolf Hitlerį už jo 
organizacinius gabumus?

“Kodėl Brown Universitetas, Providence, Rhode 
Island, taip susirūpinęs gauti nacį profesorių Werner 
Heisenberg?

“Kodėl Amerikos ir Anglijos valdžios viršininkai su
tiko nacių gamintus judžius įsileisti Amerikon ir Angli- 
jon, tuomi suteikiant nacių propagandai puikiausią dir
vą?

“Kodėl buvo leista vokiečių zepelinų statytojui Dr. 
Hugo Eckner išnaudoti savo atsilankymą į Jungtines 
Valstijas vokiečių teisinimo propagandai, kuomet jis 
pareiškė, kad Hitleris, kai jis paėmė galią, buvo 90 nuoš. 
kvailys ir 10 nuoš. kriminalistas?

“Kodėl Amerikos viršininkai, kurie diriguoja Vo
kietijoj apšvietą, nieko neveikia, kad pakeisti vokiečių 
mokykloms rankvedžius?

“Kodėl nebegirdimo daugiau informacijų apie pra
nešimą, kurį padarė francūzų savaitraštis ‘Samedi Soir”, 
kad jauni naciai yra slaptai gabenami per Francūziją 
Ispanijon tūkstančiais, kur jie stoja Franco armijon?

“Kodėl talkininkai leido pabėgti Mussolinio sūnui 
Vittorio į Argentiną?

“Kodėl poniai von Papen ir jos dukteriai leista nau
dotis didžiuliu palocium Benzenhofen francūzų okupa
cijos zonoje?

“Kodėl leidžiama Joseph Baumgartneriui pasilikti 
Bavarijos agrikultūros ministru, kuomet jis vienam vo
kiečių viršininkų slaptam susirinkime pareiškė, kad jis 
nesidrovėtų priešintis okupacinės valdžios įsakymams?

“Kodėl buvo leista Alois Meyerui, buvusiam nacių 
sandarbininkui Luxemburge, atgauti Luxemburg plieno 
trusto pirmininko vietą — trusto, kuris tebėra vokiečių 
kontroliuojamas?

“Kodėl vokiečiams leista pradėti gaminti aluminumą 
be jokio pranešimo talkininkų reparacijų agentūrai ir 
atvirai sulaužant Potsdamo nutarimus?

“Kodėl mūsų valstybės departmentas veda derybas 
sū anglais, kad pavesti vokiečiams 75 Amerikos prekybi
nius laivus, kurie randasi anglų zonoje?

“Kodėl Detmoldo, Coburgo ir Hesse kunigaikščių 
šeimoms, iš pat pradžios susidėjusioms su naciais, lei
džiama lėbauti, pasilaikyti turtus ir laisvai važinėti, 
kuomet paprasti tVokietijos žmones kenčia tokį vargą 
ir skurdą?”

Gyvenimo Normalėjimo Ženklai
Amerikoje panaikintas cukraus racijonavimas. Ta

rybų Sąjungoje einama prie panaikinimo duonos racijo- 
navimo. Sakoma, kad šiemet Tarybų Sąjungoje maisto 
gamyba bus 38 nuoš. didesnė už pernykštę.

(A. Bimbos prakalba, pa
sakyta per radiją birželio

22 d., Brooklyn, N. Y.
Apskaitoma, kad Vokie

tijoje ir kitose kai kuriose 
šalyse dar yra apie 80,000 
pabėgėlių iš Lietuvos. Kai 
dėl tokios mažos tautos, 
tai pusėtinai didelis nuos
tolis.

Dabar jau aišku, kad ge
roka dalis jų bėgo iš Lietu
vos su naciais į Vokietiją 
todėl, kad buvo nacių' pro
pagandos apgauti arba bi
jojo mūšių. Kita dalis, ži
noma, bėgo todėl, kad jau
tėsi krimįnališkai prasi
žengę prieš Lietuvą: Jie 
bendradarbiavo su vokie
čiais ir padėjo jiems nio
koti kraštą ir žudyti jo • 
žmones. Nesunku suprasti, 
kodėl šitos rūšies pabėgėliai 
bijo ir nenori grįžti Lietu
von.

Kai aš pernai buvau Ta
rybų Lietuvoje, kalbėjausi 
su aukščiausiais šalies pa
reigūnais— prezidentu Pa- 
leckiu,. ministrų tarybos 
pirmininku Gedvilą, užsie
nio reikalų ministru Ro- 
tomskiu ir kitais, apie pa
bėgėlių reikalus. Visi jie 
man užtikrino, kad Tarybų 
Lietuvos durys plačiai at
daros kriminališkai nenusi- 
dėjuęiems pabėgėliams. Jų 
niekas sugrįžus neperse
kios. Jie sugrįžę Lietuvoje 
gaus darbus ir užsiėmimus. 
Juos ten laukia šilta, bro
liška, lietuviška aplinka.

Tai, ką man sakė asme
niškai minėti pareigūnai, 
dabar Lietuvos prezidentas 
Paleckis patvirtina raštu. 
Savo straipsnyje “Lietuviai 
Pabėgėliai Atsirubežiuokite 
nuo fašistų ir karo krimi
nalistų,” Paleckis sako:

“Dabar, kada visos lietu
viškos žemės su Vilnium ir 
Klaipėda sujungtos į vieną 
valstybę, Lietuvos Tarybų 
Socialistinę R e s p ubliką, 
gimtinėje yra daug darbo. 
Daug reikia dorų ir tautai 
atsidavusių patriotų, ku
rie visas savo jėgas ati
duotų liaudies ūkiui atkur
ti ir išvystyti. Lietuvių tau
ta, susibūrusi apie tarybų 
valdžią, su pasiaukojimu 
pildo stovinčius prieš ją 
uždavinius, norėdama, kad 
greičiau būtų užgydytos 
karo padarytos žaizdos. 
Lietuvių tauta laukia tų, 
kurie dėl karo ir hitlerio 
maro atsidūrė už savo gim
tojo krašto ribų.

“Jau prasidėjo tretieji 
metai nuo Tarybų Lietuvos 
išlaisvinimo iš vokiečių o- 
kupącijos. Praėjo gana 
daug laiko, , galima buvo 
apgalvoti, apsvarstyti ir 
prieiti išvados. Ir vienintelė 
dora ir teisinga išvada yra 
pasiryžimas grįžti į gimti
nę, pasiryžimas visas savo 
jėgas atiduoti liaudies ge
rovei. Šitą galimybę tarybų 
valdžia suteikia visiems, 
neprimindama daug ko iš 
praeities. Tuo jau įsitikino 
tūkstančiai ir dešimtys 
tūkstančių lietuvių, sugrį
žusių iš tarybinės Vokieti
jos okupacijos .zonos,' kurie 
gali gyventi ir dirbti na
mie. Taip pat daug yra lie
tuvių, sugrįžusių iš sąjun
gininkų Vokietijos okupaci
jos zonos, bet piktoji fašis
tinė ir reakcinė propagan
da dar stipriai laiko savo 
varžtuose dešimtis tūkstan
čių apgautų žmonių. Tary
bų valdžia iš karo belaisvių 
stovyklų išlaisvina ir grą
žina į gimtinę net tokius 
lietuvius, kurie fašistinės 
propagandos įtakoje, ap
gaulės ir prievartos 1 kelių 
buvo įtraukti tarnauti1 Vo-

kiečių armijoje, net tokius, 
kurie tarnavo policijoje, jei 
jų rankos nesuteptos liau
dies krauju. Mums yra ži
noma daug faktų, kada 
žmonės, susiteršę bendra
darbiaudami su hitlerinin
kais, nutarė pasilikti, at
likti pelnytąją bausmę ir 
sąžiningu darbu vėl gauti 
teisę tapti savo Tėvynės 
pilnateisiais piliečiais.

“Mes esame tikri, kad 
sveikoji lietuvių emigrantų 
dalis, t. y. didžiulė jų dau
guma, įvertindama visą, ar
timiausiu laiku padarys vie
nintelę teisingą išvadą — 
ryžtingai nutrauks ryšius 
su karo nusikaltėliais ir 
fašistiniais elementais, pa
liks juos jų pačių likimui, 
o patys grįš į gimtinę Ta
rybų Lietuvą.”

Tai šitaip į pabėgėlius 
atsiliepia Tarybų Lietuvos 
prezidentas.

Akivaizdoje šių faktų, A-

meriko^ lietuviai, kurie su- 
sirašinėjate su pabėgėliais 
Vokietijoje arba kitur, ga
lite duoti jiems tiktai vieną 
patarimą. Tegul jie grįžta 
Lietuvon! Tegul jie nepra
žūsta lietuvių tautai. Pasa
kykite jiems, kad Lietuvoje 
jie taps naudingais kraštui 
žmonėmis, savo darbu ir ži
nojimu prisidės prie atsta
tymo Lietuvos. Tegul jie 
neklauso fašistų agitacijos, 
kurie bando juos sulaikyti 
nuo grįžimo Lietuvon. Te
gul jie tuojau atsirubežiuo- 
ja nuo fašistų ir karo kri
minalistu.

Amerikos Lietuviu Cent
ras išleido lapelį su šiuomi 
patarimu ir su prezidento 
Paleckio atsišaukimu į pa
bėgėlius. Gaukite tą lapelį 
ir pasiųskite tiems pabėgė
liams, su kuriais jūs susira- 
šinėjate. Atliksite gerą, 
naudingą lietuvių tautai 
darbą.

Laiškas iš Lietuvos
V. Mikutaitytė - Bųdro- 

nienė iš Maspetho (N. Y.) 
gavo laišką nuo Simo Šku- 
dzinsko, kuris aprašo savo 
brolio, Jono, likimą. Jonas 
Škudzinskas kadaise, Sme
tonos laikais, buvo perse
kiojamas ir kalinamas; 
vienas jo laiškas tilpo ka
daise (1937 m.) Laisvėje. 
Šiandien tas pats Jonas 
kovotojas ilsisi laisvose 
Vadžgirio kapinėse.

— Red.
Jūsų laišką,’ rašytą š. m. 

sausio mėn. 19 d. gavau 
vasario mėn. 16 d. Savo 
brolio vardu labai dėkoju 
už laišką, bet labai gaila, 
kad jis to malonaus laiško 
negali skaityti, nes jau jo 
akelės užmerktos. Gal jums 
bus nuobodu, bet parašysiu 
nors trumpai apie jį.

1941 metais įsiveržus vo
kiečiams į mūsų .Tarybų 
Lietuvą, jis tada gyveno 
Šimkaičiuose ir buvo Šim
kaičių malūno direktorium. 
Pravažiavus p i rmiesiems 
vokiečių tankams susikrovė 
šiek tiek į vežimą reikalin
giausių daiktų, žmoną, duk
terį ir išvažiavo į Tarybų 
S-gą. Ir dėka gerų jo arklių 
ir geros jos orientacijos vos 
pavyko išbėgti nuo vokie
čių.

Nuvykęs į Tarybų S-gą 
taip kaip ir daugelis kitų 
apsigyveno prie Volgos u- 
pės netoli Kaspijos jūros. 
Susitvėrus Lietuviškajai di
vizijai kartu su savo tau
tiečiais .stojo kovoti prieš1

okupantus vokiečius. Bet 
deja, neteko ilgai jam ko
voti. 1943 m. liepos mėn. 5 
d., vykstant didiesiems po 
Oriolu mūšiams, sprogsta
mąja kulipka buvo sužeis
tas j koją sutrupinant kau
lą. Po to teko šitai kojai 
daryti penkias operacijas, 
dėlei ko jam prisimetė džio
va.

Išvadavus Raudonajai 
armijai Tarybų Lietuvą, su
grįžo ir jis į savo tėvynę, 
bet vaikščioti jau silpnai te
galėjo. 1945 m. balandžio 
mėn. 20 d. Jurbarko mieste 
mirė.

Visi jo troškimai buvo 
išpildyti, kaip jis buvo pra
šęs gyvas būdamas. Palai
dotas Vadžgirio laisvosiose 
kapinėse. Gaila, sakydavo 
jis, viskas baigiasi, eina 
prie galo, švinta Lietuvos 
liaudžiai šviesi ateitis, o 
man jau viso to neteks pa
matyti. Ištikrųjų, tiek žmo
gui kovojus, tiek iškentėjus 
neteko laisvai pagyventi.

Apie jūsų namiškius tai 
galiu tik tiek parašyti, kad 
kaip vokiečiai traukėsi, tai 
daug ir lietuvių kartu su 
savim nusivarė, į šitų eiles 
papuolė ir jūsų namiškiai. 
Nežinau, gal jūs apie juos 
daugiau žinote, bet aš tai 
tik tiek.

Įdomu būtų sužinoti, ar 
jūs gausite šį laišką ar ne, 
jei gausite, tai būkite tokia 
gera parašyti.

Jono brolis,
Simas škudzinskas.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, LitK. Daily), Penkt., Birž. 27, >1947

Kalifornijos CIO direktorius Irwin De Shetler ir AFL 
sekretorius William J. Bassett iš Los Angeles Centrali- 
nes Darbo Tarybos palinki sėdinčiam prie rato Joseph 
De Silva laimingos 3,000 mylių kelionės Į Washing- 

jtoną. De Silva vadovavo darbininkų minutemenų mo- 
torkadai, vykusiai protestuoti prieš Taft-Hartley bilių.
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Iš TIKRŲ ĮVYKIŲ

Rašo FRANK IMBRAS

Man toko išgyvent 7 mė
nesius mieste Tomsk, Sibiri- 
joj, 1919 m., prie Kolčako 
režimo. Gyvenau visai arti 
gelžkelio stoties. Pasklido ži
nios, kad 4 vagonus raudonar
miečių atvežė iš fronto ir va
rys į turmą. Užgirdęs 
nią, nusiskubinau ir 
aikštę prie pat stoties, 
jau buvo pusėtinas

čia varo

tą ži- v • as j 
kur 

būrys 
žiūrovų, laukiančių pamatyti
varomus raudonarmiečius. Ne
užilgo po stipria apsauga 
(konyoi) atvarė į aikštę ir va
rė į turmą. Matyt, tie visi 
vyrai, kaip jauni, taip ir vi
dutinio amžiaus, buvo sveiki, 
raudonais veidais, ir sparčiai 
nužingsniavo miesto link, tik 
užpakalyj jų kėlėsi didelis de
besys dulkių.*

Praslinkus apie. 3 savaitėm 
laiko, man vaikštinėjant ne
toli stoties, pamatėm nuo 
miesto pusės, po apsauga, at
varo didelį būrį kareivių. Kai 
prisiartino tas visas būrys, 
tai žmogus, kuris stovėjo ša
lia manęs, sako:
raudonarmiečius į vagonus ir 
juos veš į rytus, sako, juos 
atvežė iš fronto į Tomską apie 
3 savaitės atgal.” Aš jam sa
kau, kad aš mačiau, kaip juos 
varė. Bet kai varė tuos kar
eivius pro šalį mūs, tai gaila 
buvo žiūrėt į tuos žmones, kai 
žinai, kad tas didelis būrys 
vyrų apie 3 savaitės atgal iš
rodė gražiais, sveikais vyrais, 
o dabar išrodo gyvais nabaš- 
ninkais. Keletas jų negali pa
tys eiti, stipresni veda juos. Ir 
taip silpnai su gęstančia gyvy
be praslinko pro mus į gelž- 
kelį, kur jų laukė tušti vago
nai.

Man kartais prisimena tas 
reginys, tas jų liūdnas ir silp
nas žingsniavimas, rodos, kad 
jie žinojo, kad 
tos kelionės prie 
mųjų namiškių.

Laikui bėgant 
naujienos girdėjos dėl mūsų 
visų, kurie buvom priešingi 
Kolčako kruvinam režimui, 
kad raudonoji armija vis lai
mi ir tvirtesnė darosi fronte, 
o Kolčako armija traukiasi 
atgal. Artėjant 1919 m. ru
deniui, jau nebeatlaiko Kol
čako armija, nei jo pagelbi- 
ninkai (intėrventai), pradėjo 
galvatrukiais trauktis į rytus. 
Tarp pat ir visokios užsieninės 
misijos, kartu ir mūsų Ameri
kos misija, kurioj aš dirbau 
kaip kino operatorius, buvom 
priskirti trauktis kartu su ju
goslavų pulku. Nedavažiavus 
NiŽniy-Udinsk, traukinys su
stojo stoty, kurios vardo nebe
atmenu, apie kurią buvo dide
lės girios.
(načalnik 
jugoslavų 
riui,, kad 
ties girioj 
Jisai žino tikrai, nes jisai ma
tęs juos. Matyt, jis buvo 
Kolčako režimo pritarėjas. 
Aš tai girdžiu, ir girdi kele
tas vyrų, civiliai apsirengusių 
ir pusėtinai apdriskusių ir ap
šepusių. Matytis, kad jie 
klausbsi, kaip stoties viršinin
kas aiškina ir nurodo linkmę, 
kur partizanai randasi.

Komandierius pasiuntė būrį 
kareivių su automatais. Po va
landos laiko kareiviai sugrįžo 
ir du arklius atsivedė, pabal
notus su kaimiečių tipo bal
nais, bet partizanų nė vieno! 
Aš užkalbinau tuos apdrisku
sius ir apšepusius vyrus. Aš 
jfem sakau, kad jūsų stoties 
viršininkas daro klaidą, rapor
tuodamas / apie partizanus. 
Viena, kad mūsų traukinį 
laiko, o kita—jam pačiam 
Ii išeit ant blogo. Vienas 
ras sako man: “Mes jį 
nom gerai,” ir viena akim 
mirktelėjo.

Po nakties kelionės, rytą 
mūsų traukinio vyriausybė ga

virši-

kambariais ir 
žmonių tvar-

Stoties viršininkas 
stancii) raportuoja 
pulko komandie- 

čia netoli nuo sto- 
rahdasi partizanai.

atsto-
Lietu- 
teisės.

vis geresnės 
dėl mūsų 
* f • v • •

karta 
ir jo-

jie negrįš iš 
savųjų myli-

mūsų mintyse, 
bus gatavi, tai 
įsigyti.

Matot, kunigų laik- 
ž. kaip mokina savo 
ir gundo, kad kas iš 
galėtų surast kokių 
ir ( apskustų mūsų

Lietuva ryšiai
Lietuva bus

su- 
ga- 
vy- 
ži-

jų, tik

FELIX CAFE 
Įvairūs gėrimai ir valgiai 

Felix Gutauskas, sav. 
2210 Fifth Ave. 
Pittsburgh, Pa.
• Tel. CO. 9210.

į mūsų vagoną ameriko- 
kitos misijos grupės na- 
Jisai, galima sakyt, pa- 
prakalbą mano ponui, 

kaltinda-
politiką, kad

Rusijos žmonių 
niekas kitas, 

banditizmas, o 
Sako, “aš ma-

vo žinią, kad praeitą naktį 
tos stoties viršininką partiza
nai nužudė, už išdavimą sve
timos valstybės kariuomenei 
partizanų.

Pasirodo, kad jie tol jam 
nieko nedarė, kol jie patys 
savo ausimis išgirdo ir *> savo 
akimis pamatė, kad' jisai ti
krai partizanus išduoda.

Kai mes privažiavom stotį 
Oloviannaja prie upės Onon, 
netoli Mandžurijos rubežiaus, 
įlipo 
nas, 
rys. 
sakė 
kuriam aš dirbau, 
m as Amerikos 
remia Kolčako kruviną reži
mą ir tam panašiai. Jisai sa
ko, kad šitas kruvinas reži
mas, kurį užsienio intervenci
ja užkorė ant 
sprando, yra 
kaip kruvinas 
ne valdžia.
čiau savo akimis, kaip 400 
nelaisvėn paimtų raudonar
miečių atvežė į šią stotį, nu
varė į girią pusantro versto 
nuo stoties, kur randasi dide
lė aikštė, juos pačius priver
tė iškast didžiausią duobę ir 
visus kulkosvaidžiais sušau
dė ir nurengę drabužius su
vertė į duobę.” Aš, klausy
damasis, atsiminiau tą didelį 
būrį raudonarmiečių, kuriuos 
mačiau Tomske silpnai žy
giuojant į vagonus. Prie ma
nęs stovintis žmogus sakė: 
“Juos veš į rytus.” Aš misli- 
jau sau, tai ir tas didelis bū
rys tur būt yra apkastas šioj 
girioj.

Traukiantis mums į rytus, 
.matėm tai vienur 2, tai kitur 
3 pakarti ant telegrafų stul
pų. Privažiavus vieną stotį, 
kurios vardo jau nebeatmenu, 
netoli stoties ant kampo tilto, 
iš kurio pila anglį į garvežius, 
kabo žmogus pakartas. Jo vie
na ranka aprišta, matyt, buvo 
sužeistas, ir parišta balta 
drobule už sprando, taip kad 
ranka priglausta prie krūti
nės. Aš paklausiau civilių 
žmonių, už ką tą žmogų pa
korė ? žmonės sako: “Neži
nom, tas žmogus vaikščiojo 
ranką pasirišęs stoty j, ir stai
ga būrys žandarų pagrobė ir 
nusivedė skersai bėgių, tik pa
matėm, kad iš anapus tilto 
užvedę ant tilto ir pririšo 
virvę už kaklo, o kitą galą 
į tiltą ir nustūmė, net žmo
nės pradėjo kjykt. Tai buvo 
tik apie pusvalandis atgal.”

Nežiūrint visų baltagvardie
čių kruviniausių žiaurumų, ru
sų liaudis nugalėjo juos ir vi
sus interventus išvijo iš savo 
žemės.

Gal kas paklaus, iš kur bol
ševikai tą stiprybę sėmė? At
sakymas aiškus ir teisingas— 
bolševikai masių /nežudė ir 
nekaltai nežudė, kaip kad 
juos fašistai šmeižia.

Pavyzdžiui, buvo tokių at
sitikimų, kad raudonoji armi
ja apsupa ištisą baltagvardiė- 
čių diviziją, pačius didžiuosius 
vadus suima, atiduoda teis
mui, o visiems kareiviams pa
sako karštą ir jaudinančią 
prakalbą, dėl ko jie* kariau
ja prieš savo klasės draugus. 
Tie suimtieji pradeda šaukti: 
“Duokit mums ginklus atgal 
ir raudonosios armijos ženklus 
ir mes einam su jumis!” Ir 
taip bolševikai ėjo stipryn ir 
eis ir jų nesulaikys jokie fa
šistiniai šmeižtai. Aš girdė
davau rusų patarlę: “Narod 
nagaikoi neusmiriš” (liau
dies bizūnu nenuraminsi).

Washington. — Valdžia, 
pagal karo meto taisykles, 
suvaržė žibalo išgabenimus 
į užsienį; esą norima sulai
kyti žibalo pardavinėjimą 
Sovietam.

Praeitam Pittsburgho sky
riuj labai gerą straipsnį para
šė draugas F. Imbras iš Mc
Kees Rocks. Jis ir šiame nume- 
ryj rašo. Draugas F. Imbras 
pergyveno revoliucinius laikus 
Rusijoj. Jis buvo pačių kovų 
sūkuryj ir savo atsiminimais 
dalinasi su Laisvės skaitytojais. 
Skaitykite draugo F. I. straips
nį ir matysite koks skirtumas 
buvo tarp Rusijos bolševikų ir 
baltagvardiečių. Toks pat di
delis skirtumas yra ir dabar 
tarp Lietuvos atžagareiviško 
elemento ir tarybinės valdžios.

* * * •

Braddockietis G. 
Braddock mieste- 
Tai praeitas mūs 
turtingas. Drau- 

pas mus me-
yra labai daug, tik

Draugas D. Lekavičius para
šė gerą straipsnį apie Lietuvių 
Mokslo Draugijos pradžią ir 
jos augimą. 
U. parašė iš 
lio praeities, 
skyrius buvo 
gai ir draugės, 
džiagos 
reik netingėti parašyti. Reik 
būtinai aprašyti ir apie kitų 
draugijų praeitį ir veiklą. 
Pittsburghe visos lietuviškos 
draugijos, kurios buvo'būdavo- 
jamos ant pažangesnių pama
tų dabar gražiai gyvuoja. 

* * *
Pittsburgho lietuviškas laik

raštukas Lietuvių žinios, kada 
buvo redaguojamas S. Gaba- 
liausko, tai visokių išrriislų ir 
kvailybių prirašydavo, pasikei
tus redaktoriui buvo manoma, 
kad gal ir laikraštukas bus 
rimtesnis, bet kur tau, ta pati 
rūšis, ta pati tema. Paimsim tik 
biskį iš vieno L. ž. numerio ir 
pamatysime, kaip dabar rašo
ma.

* * *
L. ž. cituojama Notes on 

Soviet Life, kur sakoma kaip 
apie Romos Katalikų Bažnyčios 
būklę apibudino Lietuvos ar
kivyskupas Reinis, kuris sakė, 
kad katalikų bažnyčia turi pil
ną laisvę Lietuvoje. Lietuvos 
valdžios organai gelbsti atsta
tyti ir remontuoti vokiškų už-, 
puolikų sugriautas bažnyčias 
ir dvasiškiai yra aprūpinami 
visomis reikmenimis. Toliaus 
arkivyskupas Reinis sako, kad 
dabar veikia Lietuvoj 711 baž
nyčių su 1332 kunigų štabu. 
Veikia kunigų seminarija Kau
ne su 150 klierikų, kas duoda 
desėtkus naujų kunigų kiekvie
na meta ir tt. 

* *
Paskui ž. palygina, kiek 

gėrybių bažnyčia ir kunigai tu
rėjo prie Smetonos valdžios ir 
koki jie buvo tada turtingi ir 
t.t. Prie Smetonos, sako, bu
vo apie 900 bažnyčių ir virš 
1600 kunigų, iš kurių, sako, kad 
maskoliai “nužudė” 65, į Sibi
rą išvarė 130, vokiečiai ištrėmė 
(su vokiečiais pabėgo) 200, 
Lietuvoj slapstosi 150. Taigi, 
sulig L. ž. Lietuvoj katalikų 
bažnyčia neteko 545 kunigų. 
Arkivyskupas Reinis sako, kad 
dabar Lietuvoj veikia 1332 ku
nigai. L. ž. sako, kad 1940 m. 
buvo virš 1600 kunigų, tai bū
tų geriaus, kad L. ž. redakto
rius, dirbdamas šmeižtus prieš 
Tarybų Sąjungą ir kad tie pa
dirbti šmeižtai nebūtų perdaug 
aiškūs, tai pirmiaus paėmęs 
paišiuką parokuotų, kad' iš 1600 
atėmus 1332 nėra 545, kaip L. 
ž. sąko. 

\ s|e * * .
Toliau L. ž. verkia, kad Lie

tuvoj iš kunigų atėmę žemes, 
paliko tik kaip kur po 5 hekta
rus žemės, valdžia kunigam ai 
gų nemoka, kunigus apdėjo di
deliais mokesčiais, paliko tik 
vieną kunigų seminariją su 150 
klierikų ir t.t.

Kad iš kunigų atėmė dvare
lius ir juos išdalino biedniems, 
tai tas ir gerai, nes kunigams 
turi rūpėti bažnyčia, o ne dva
reliai. Kad kunigams algų ne
moka, tai ir čia Pittsburghe 
taip yra, bet kiek jie iš parapi- 
jonų išsikaulina, tai
skirtumas tame, kad čion už 
jeigas jie jokių taksų nemoka, 
o jau Lietuvoj tai jau jei daug

iš žmonių iškrapštė, tai už tas 
lengvas įeigas ir taksus turi už
simokėti, taip kaip ir bile Lie
tuvos pilietis. Dėlei seminarijos 
tik su 150 klierikų, tai Liet, 
valdžia permato, kad jų1 pilnai 
užtenka. O gal L. ž. norėtų, 
kad ir Lietuvoj taip augtų ku
nigai, kaip kad pas mus Pitts- 
burghe, kur pirm 
Side dalyj buvo 1 
bar yra 3; McKees 
pirm karo buvo 1, 
kunigai ir tt.
reikia daugiau 
daugiau mokslininkų, o mažiau 
veltaėdžių, tą Lietuvos valdžia 
ir daro. Stebėtis reikia, kad iš 
buvusių 900 Lietuvos katalikų 
bažnyčių, kurios laike karo bu
vo didžiumoj apgriautos, dabar 
jau jų 711 atremontuota ir vei
kia.

karo South 
kunigas, da- 
Rocks dalyj 
dabar yra 2

Lietuvoj dabar 
darbininkų,

* *
L. ž. Barnabas nesurasda

mas teisybės pasaulyj, susijun
gė su tais, kurie sakosi esą ne
klaidingi ir teisingi, tik trum
pą laiką pabuvęs tarp jų ir pa
tyręs jų “teisingumą,” pesimis
tiškai rašo savo rašte “žmoni
ja Chaose”: “žmonės tapo go
dūs, nesąžiningi, vieni pasuko 
į vagiliavimą, kiti į paleistuva
vimą. Tik vagys beužlaiko tei
singumą, vogdami nuo vagių.” 
Well, dėlto nesiginčysim, Bar
nabas savus gerai pažįsta. •

* * *

Desperocijon įpuolę Tarybų 
valdžios priešai, kad juos pa
žangesnė spauda numaskuoja 
ir dėlto dolerių tiek negauna, 
kiek nori. Pirmiaus Tėvynės 
redaktorius rašė: “Pamok ran
ka į visas abejones, trauk į žan
dą tam, kuris pasimojęs ardyti 
mūsų taikų veikimą ir dėk savo 
dolerį Jr kitą.” Dabar Lietuvių 
žinios sužinoję, kad Clevelan- 
de, Ohio, koks ten “Drąsus Vy
ras” kunigas Gabrovsek, pabė
gėlis iš Jugoslavijos, apskundė 
American Yugoslav Printing 
and Publishing Co. Equality 
laikraščio leidėją, būk tai už 
neteisingus raštus, ant $200,- 
000. Sako “labai gerai pasielgė 
kunigas Gabrovsek” ir “labai 
būtų gera, kad atsirastų iš lie
tuvių tremtinių, kurie panašiai 
pasielgtų, 
rastis L. 
pasekėjus 
pabėgėlių 
priekabę 
spaudą, kuri numaskuoja juos.

* * * ' ♦
. Kurie neskaitote Laisvę ar 
Vilnį, — užsirašykite ir paskai
tę pamatysite, koks skirtumas 
tarpe mūsų spaudos ir spaudos, 
kuri niekina visaip dabartinę 
Lietuvos darbo žmonių tvarką. 
Skaitydami Laisvę ar Vilnį, 
tikrai sužinosite, kaip dabar 
Lietuva atsibūdavo ja, kaip Lie
tuvos jaunimas auklėjasi.’Nuo 
Lietuvos jaunimo priklauso t*
Lietuvos garbė ir Lietuvos at
eitis. Tie lietuviški poneliai ar 
poniutės, fašistėliai, pabėgę iš 
Lietuvos beleisdami fašistinę 
smarvę išnyks, kaip kampa
ras, o Lietuvos jaunoji 
sukurs pažangią Lietuvą 
je laimingai gyvens. 

. * * $
Sulig Ernest C. Ropes, 

los komercijos departmento su 
Rusija ir Louis Berdansky, pre
zidento Pasaulio Turistų Ine. 
žinių, sekantį pavasarį 1948 
bus galima pradėti ekskursijas 
į Sovietų Sąjungą. Praeitame 
pasauliniame kare, Sovietų Są
junga labai nukentėjo ir dabar 
apgriautuose miestuose labai 
trūksta gyvenimui namų. Lig 
1948 m. pavasario Sovietų Są
jungos viršininkai tikisi, kad 
bus jau didžiumoje miestai at
statyti ir Amerikos turistai at
važiavę į Sovietų Sąjungą ga
lės būt aprūpinti 
pasigrožėt darbo 
ka.

Jeigu S. V. su 
bus atsteigti ir
pripažinta, kaip dabar yra, tai 
galėsime ir mes lietuviai plačiai

Tautiškos Kapinės
Pittsburgho Lietuvių Tautiš

kos Kapinės turėjo apvaikš- 
čiojimą birželio 1 d., nes ne- 
dėldienis yra daug parankes
nė diena dėl biznierių. . Die
na pasitaikė graži, todėl pu
sėtinai lietuvių aplankė kapi
nes ir sykiu savo mirusius gi
mines ir draugus. Programa 
buvo nedidelė, tik ' kapinių 
bendrovės pirmininkas Piva- 
rūnas pakalbėjo apie kapinių 
reikalus. Nors Pivarūnas yra 
kraštutinis tautininkas, bet 
savo kalboje politikos nemai
šė. Tai ir gerai. Atrodo, kad 
Pittsburgho tautininkai yra 
švaresni už Chicagos tautinin
kus; kiek teko matyti spau
doje, tai laike Chicagos tau
tiškų kapinių apvaikščiojimo 
koks tai tautiškas dentistas 
šmeižė kitų nusistatymų žmo
nes. Tas, žinoma, garbės ne
neša niekam.

Pittsburgho lietuvių kapinių 
reikalai, atrodo, tvarkosi ge
rai; komitetas jau per kelius 
metus dirba tas pats, 
mitetas susideda iš 
žiūrų žmonių.

Ko- 
įvairių pa-

Darbas Atliktas, 
Išduota

Pittsburgh o

Atskaita

pirmeiviai, 
dirbdami bile kokį visuomeniš
ką darbą, turi gerą nusista
tymą : darbo pasekmes viešai 
paskelbia. Pittsburgho Sky
rius Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komiteto, turėjo surengęs 
“užbaigtuvių” vakarienę ge
gužės 18 d. Laike vakarienės 
komitetas išdavė platų ropor- 
ta iš veikimo ir kiek buvo su
rinkta drapanų ir pinigų dėl 
sušelpimo Lietuvos žmonių.

Būtų gerai, kad pittsbur- 
ghiniai tarybininkai ir kitoki 
dolerių žvejotojai pasimokytų 
nuo pirmeivių žmonių, bent 
sykį sušauktų Pittsburgho vi
suomenę ir išduotų atskaitą, 
kur jie tuos dolerius kiša . . .

Buvo perskaitytas pasveiki
nimo laiškas nuo draugų Slie
kų iš Floridos; draugai Slie
kai daug dirbo būdami Liet. 
Pagalbos Teikimo Komitete. 
Į parengimą neperdąugiausia 
atsilankė, bet patsai parengi
mas buvo gana turtingas vi
sais žvilgsniais.

Kam Priklauso Tas “Jackpot” 
iš $15,400.00?

Kelintą kartą telpa aprašy
mas Pittsburgh Press’e apie 
vieną gerai Pittsburghiečiams 
žinomą lietuvių Slaivinų šei
mą. Dalykas toks: Slaivi- 
nas yra senas saliūnų biznie
rius. Matomai, dėl kokių 
šeimyninių nesusipratimų jis 
su pinigais prasišalino iš na
mų pereitą sausio mėnesį; jo 
sūnus susiieškojo tėvą ir areš
tavo už pinigų paėmimą. Nors 
teismas dabar senį Slaiviną iš
teisino už paimtus pinigus, bet 
tuom pačiu ‘sykiu nežino, kam 
tie pinigai priklauso. Senis 
Slaivinas sako, kad jo pinigai 
ir jis juos uždirbo su saliū- 
no bizniu; vaikas sako, kąd 
jam tie pinigai priklauso, nes 
jis tuos pinigus uždirbo bū
damas kariuomenėj ir kazy- 
riuodamas “pokerį.”

Slaivinas yra 'Šyogeris D-ro 

su Lietuva susisiekti ir, ekskur
siją suorganizavę, Lietuvą at
lankyti. žinoma, kol Washing
tone bus žadeikis, tol su žadei- 
kio Viza į Lietuvą neįvažiuosim. 
žadeikis yra Smetonos 
vas ir jis suteikti vizą į 
vą įvažiuoti neturi jokios 

* * *
Jau buvo spaudoj rašyta, kad 

Chicagos LKM Choraš, vadovy
bėj J. Kenstavičiaus, yra pasi
rengęs įdainuoti lietuviškus re
kordus. Dabar pasiekė mane< 
žinutė, kad Agotėlė Kenstavi- 
čienė ir K. Abekienė šį mėnesį 
irgi įdainuos lietuviškus rekor
dus. Su LKM Choru mes Pitts
burgho lietuviai nesusipažinę, 
tai su juo susipažinsim pagelba 
rekordų. Kenstayičienę ir Abe- 
kienę mes užmiršt niekaip ne
galim, jos pas mus 3 kart dai
navo, jų dainos ir dabar yra 

Kada rekordai 
stengsimės juos 

J. Kantrybė.

delio ir gražaus programo.
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1314 Reedsdale St., 
N. S. Pittsburgh, Pa.

gražų northsidiečių pa- 
suminti . . .

Vladas Sadauskas, sav.
Geri valgiai ir 

visokį įsigėrimai
1701-3 Metropolitan St.
Pittsburgh, Pa.,

Tel. CE. 9474

Belskio, smetoninio “ambasa
doriaus.” Kaip atrodo, tai ne 
dėl visų doleris neša laimę...

PEPPER’S CAFE 
Antanas Pipiras, Sav.

Draugiška Užeiga

1920 Carson St.
S. S. Pittsburgh, Pa.

Visokį Valgiai ir Gėrimai

1100 Carson St. S. S.

A. Grigaitis Restaurant
Geriausias patarnavimas 

ir maistas.
3545 Btitler 4St.

Pittsburgh, Pa.

Charles Lalushes
TAVERN

Užeiga Kalakutų,
Dzūkų ir Žemaičių

1828 Carson St.
S. S. Pittsburgh, Pa.

HE. 9683

BEAVER AVENUE 
Fish & Poultry Market 
Stasys Orda, sav.

1204 Beaver Ave., 
N. S. Pittsburgh, Pa.

N. Rec. Bowling Alleys 
J. K. Mazukna, sav.

1321-25 Reedsdale Str 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CE. 9535

A. JOHNSON’S CAFE 
geras maišias ir gėrimai 
(Mount Oliver)
129 Brownsville Rd., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. HE. 9303

MELNIS CAFE
K. Melnis, jav.

351 Pittsburgh St., 
Springdale, Pa.

MUSE CAFE 
Savukąitienė, sav. 

Geri Valgiai ir 
įsigėrimai 

Muse, Pa.

ALBERT’S CAFE
Albinas Kaulakis, sav.

Čia geri gėrimai ir 
skanūs valgiai

2130 Fifth Ave., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CO. 8923

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Penkt., Birž. 27t 1947.

D. P. LEKAVIČIUS
Batų ir Raktų
Taisymo Dirbtuvė

1215 Beaver Ave., 
N. S. Pittsburgh, Pa.

mą.
baliauskas tampo 
rius už rankų, kad 
kią tai grinorių 
(čia taip vadina

100 Anderson St., 
N. S. Pittsburgh, Pa.

Tel. CE. 9852

ZDANKUS BAR
Vieta gerų valgių ir 

įsigėrimų
Antanas Zdankus, sav.

JULIUS J. SHIMKETS
Moderniško maisto 
krautuvės Savininkas

Ir Jie Ubagauja x
Skaitau Garso atsišaukimą 
“prietelius.” Atspausdinęs 

išsiuntinėjo galybes “laimėji
mo” tikietų, prašo visų, kad 

(Tąsa 5-me pusi.)

JOE RIZIKAS
Restaurant

Turi Geras Akis
Teko nuvažiuoti į Lietuvių 

Ūkės Kliubo vasarinį atidary- 
žiūriu, tarybininkas Ga- 

LŪK nu
eitų į ko- 
vakarienę 
atvykusius

iš Vokietijos pabėgėlius). Nie
kas nenori eiti, nes kiekvie
nas žino, kad penkinė reikės 
duoti, o tos vakarienės nebus, 
tik reikės tarybininkų evange
lijos klausyti, čia reikia pa
sakyti, kad tarybininkai turi 
geras akis — lysti į kitų drau
gijų parengimus ir sau dole
rius meškerioti. Klausiau ke
lių komiteto narių, ar jie ži
no ką apie tą tarybininkų 
lindimą į L. Ūkės parengtą 
pikniką. Atsakė, kad nežino. 
Taipgi girdėjau, kad daug na
rių prastai atsiliepia apie tuos 
grinorius, ir sako, kad “tai 
tinginių šaika suvažiavo.”

- Liepos 27 Diena
North Sides LLD kuopa 

Lietuvių Moterų Progresyvių 
Kliubas rengias prie didelio iš- 
važiavimo-pikniko liepos 27 d. 
Bus serbų gražiam sode, 
Castle Shannon, Pa. Gal būt 
tą dieną nė vienas nepasiliksim 
neatvažiavę, nes tikrai North 
Sides moterys rengiasi prie di-

PITTSBURGH IR APYLINKĖS 
LIETUVIU BIZNIU ĮSTAIGOS

Naikina Gražius Papročius
Per ilgus metus North Si

des lietuviai turėjo gražų pa
protį : visos vietinės draugi
jos — Lietuvos Sūnų ir visų
trijų Susivienijimų kuopos — 
surengdavo bendrą išvažiavi- 
mą-pikniką, kuris vadindavos 
“North Sides Lietuvių Diena.” 
Uždarbį paskirdavo kokiam 
labdaringam tikslui. Pereitais 
metais Rymo Katalikų Susi
vienijimo kuopa atsisakė daly
vauti, nes kun. Misius užgynė 
(taip aiškino jo komiteto na
rys Marcinkevičia). šiais me- * 
tais tas pats Marcinkevičia 
su savo švogeriu Pabarčiu ir 
keliais jaunuoliais, kuriems 
lietuviška politika nesupranta
ma, štai ką padaro: rengda-- 
mi North Sides lietuvių išva
žiavimą, neduoda žinios LDS 
kuopai, kuri yra daug skait- 
lingesnė nariais negu tautiš
kas -ir katalikiškas susivieniji
mai, ir tą parengimo pelną 
atiduoda hitlerininkų saikai, 
žinoma, jeigu būtų
North Sides lietuvių draugijos 
dalyvavusios ir viskas būtų
buvę tarta draugijų susirinki
muose, tai keliems nebūtų pa
vykę 
protį

Kai Būsite Washingtone, 
Sustokite pas

The Maxwell House 
Savininkė, Edith Maxwell 

Vienatinis Lietuvių Tavernas. 
Woodland & Jefferson Ave., 

Washington, Pa.
Phone 9636

Lietuvis Graborius
JOS. B. WENTZ, JK.

Laidotuvių Direktorius
Gražią koplyčią laidotuvėm 

duodame nemokamai
4 323 NO. FRANKLIN ST

N. S. Pittsburgh, Pa.
CEdar 2200

METROPOLITAN
- Restaurant



"FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis
★ ★ ★ (APYSAKA) ' ★ ★ ★

1 ji   =Parašė Petras Cvirka—■ ■■ ........................

Gary, Ind.

(Pabaiga)
Bet kas jis? Vakar dar jo kėdė sto

vėjo aukščiau visų, ir niekas‘nedrįso jos 
užimti, neseniai, tik jam išsitraukus ci
garą, dažnas prišokęs siūlė ugnį, į kiek
vieną jo tuščiai pasakytą žodį buvo tuo 
pačiu atsikvėpimu atsakoma, ir teikia
ma tiek reikšmės, kiek ir pagarbos. Va
landėlė tik, kai jį visi laikė išmintingu, 
protingu, gražiu ir elegantišku, pirmu 
kompanijos kavalieriumi, šaunių atida
rymų, uždarymų veikėju, o dabar tie pa
tys išgirdę šitą vardą ir klausyt nenorėjo 
arba laikė nevertą rimto pokalbio,—ran
ka pamojo.

Kas atsitiko, kuo pakvipo, kad pasida
rė keistas ir nereikalingas, kvailas ir ki- 
tokis, anądien skambėjęs tikrąja savo 
verte ...

** Ištikrųjų nieko nepaprasto neįvyko. 
Jis pasiliko, sakytumėm, toks pat, kaip 
prieš dešimtį metų: ta pati maniera sa
vęs vertinančio žmogaus, nuimant skry
bėlę, sveikinantis, tas pats nuduotas 
linksmumas ir saiki šypsena, pora ame
rikoniškų šauksmažodžių, kur jis rodė 
džiugų nusistebėjimą, trejetą keiksmo 
žodelių, jei kalba ėjo apie kokius nors 
bendrus Lietuvos priešus ... ir amžiumi 
nė kiek jis nesuseno, o ‘jei ir pražilo, tai 
dar įdomesnis pasidarė senbernis. Pa
kaušy atsiradusi plikumo žymė buvo 
dar lengvai iš kraštų užverčiama plau
kų likučiais, veidas nors ir supliuško 
kiek, iš apskritučio pasidarė pailgesnis, 
bet iš jo'dingo tasai amžjnas nerūpestin
gumas... ir dar visas šimtas smulkmenų 
paliudiję būtų, kad tas žmogus jokiu 
būdu nepasikeitė į blogą, o tik į gerą.

Vis dėlto, kad ir kažin kaip mes tep- 
tumėm, gražintumėm, o daugeliui tasai 
ponas staiga pasidarė keistuolis ir šven
ta. Vieni atrado, kad jis ne tik jokios 
išminties neturi ir neturėjo, bet tiesiog 
esąs kvailas, avino pilvas, dumermenšas, 
kiti, kad jo eisa -baisiai juokinga, kad 
jis tiktų cirkuose vaidinti.

Būkime taurūs ir džentelmenai: jo,fir
ma bankrutavo; teisingiau — jo firmą 
likvidavo prityrę lietuviški graboriai, 
įgiję reikalingo pasitikėjimo, palikdami 
jį tokį plikutį, tokį nušiurusį, kad iš jo 
buvusios didybės ir garso nieko daugiau 
ir nepaliko, kaip tik porą amerikoniškų 
žodelių: šiur, gadem . . . Labai retai:— 
okei!

Vadinasi, žmogus, kuris norėjo labda
rio, finansisto, graboriaus, patrijoto 
ranka pakeist tėvynės profilį, taip sa
kant, iš niūraus ir šlykštaus apskrities 
miestuko padaryt Brukliną, — smuko. 
Vadinasi, su Franku įvyko tai, ko jis vi
suomet bijojo ir ko niekuomet nelaukė: 
bankrotas!

Jis prarado beveik visą savo kapitalą, 
sukišęs į apskrities statybas ir durpyną 
visa tai, ką buvo ilgais metais išlupęs iš 
klijentų, parduodamas jiems jau gatavus 
namus, jau tai grabą. Jam pačiam ne- 
paslaptis buvo, kad jo pinigais vienas 
Kitas staiga praturtėjo, nusipirkęs na
mukus, automobilį . . . Tiesa, ne visiems 
švariai’ baigėsi, vienas kitas gobšesnis, 
greičiau, neatsargesnis, atsisėdo atgailos 
padaryti, apie svieto linksmybes pagalvo
ti. Tik tuo Krukas ir galėjo guostis. Ta
čiau jo paguoda neilga buvo, nes viens 
porą, kits trejetą metų gavę, nespėję 
kaip reikiant ir nusineštas Kruko pini
gus tamsioje vietoje užsidarę suskaityti, 
vėl sveikučiai raudonučiai į laisvę išėję, 
visu atkaklumu, lyg nieko nebuvę, pe
čiais ir pasturgaliais sau kelią į praras
tąjį rojų skynė.

Iš bankelio, be tuščių seifų ir naujos 
iškabos, senų, su išskutinėtais lapais ka
sos knygų nieko, daugiau nepaliko, tik 
skolos indėlininkams, skolos personalui, 
skolos. ..

Gerumu, be triukšmo, norėdamas 
Krukas atsigriebti, grąžinti nors dalį 
įšalusių vertybių, pagal įvairius rašte
lius, pasitikėjimo popieriukus, draugiš
kus vekseliukus, garbės*žodį, užvedė vi
są eilę bylų, o nors ir gavo teismų nuta
rimus patenkinti jo ieškinius—vykdyti, 
vėl teko įklimpti su visomis tomis bylo
mis ir advokatais į naują painiavą. Kur 
tik Krukas manė aiškiai prigriebsiąs, su
žinojo, jog skolininko Sungailos dvaras 
jau seniai išvaržytas ir dešimt kart par
duotas, dar prieš jam įstojant į durpi- 

ninkus, o Gaidelionis irgi savo giminėms 
viską pas notarą buvo užrašęs.

Tik byloms vesti Krukas turėjo parsi- 
traukt iš Amerikos paskutines s£vo su
taupąs, ir vieną gražią dieną sužinojo, 
kad jo grabų įmonė neišlaikė konkuren
cijos ir visi vežimai, visi busimieji na- 
bašninkai atiteko amžinos atminties gra- 
boriui, Kruko konkurentui, Levinskiui. 
Visa tai sužinojęs Frankas apsiverkė 
gailiomis ašaromis. Jis buvo toks pat 
vargšas, apjuoktas, nustumtas, kaip 
anuo metu arklių lenktynių stadionuo
se, prakišęs paskutinį kvoterį. Bet tuo
met jis buvo jaunaš. Vienas kitas nepa
sisekimas—norom nenorom stūmė kovon 
už duoną, rūbą, už gražesnį gyvenimą. 
O dabar . . . kur jis dabar galėjo suspė
ti?!.

Taip noroms nenoroms, nuo tų raška-x 
žiu ir bėdų praplikęs, pražilęs, pasibyli- 
nėjęs su tėvo ūkio įpėdiniu, kuris neno
rėjo be bylos jau taip pat Kruko įsileisti, 
remdamasis įsisenėjimo teisėmis pavel
dėjęs ūkį, grįžo Zidoriaus sūnus palai
dūnas į Kruopių kaimą, daug matęs, 
daug regėjęs, į tą pačią žemę, kur kita
dos per kiaulę pagarsėjo.

Ūkyje nors buvo viskas apleista: sto
gai supuvę, įkritę, gyvenamo namo gale 
įtaisyta kūtė, nei gyvulio neiJ padargo, 
nors nesimatė nei dalelytės tos pavyzdin
gos prieškarinės Zidoriaus sodybos še
šėlio, sūnus palaidūnas nekantriems kai
mynams ilgai nepasirodė ir niekas neži
nojo, ką ten veikia nuplikęs milijonie
rius. Naktimis niekas.ten žiburio ne
matė ir spėjo vėl amerikoną dieną naktį 
iš boselio spiritą siurbiantį. Šnekoriai 
vėgrojo matę Krukelio name įtaisytą 
pūslę ir kraną/atseit, naują išradimą, iš 
kurios per guminę žarniukę sumenkėjęs 
turtuolis, asloje atsigulęs, po lašą gar- 
džiuojasi aitriu skystimėliu.

Ir čia be'legendos neapsėjo: suskambo, 
kad Krukelio sodyboje vaidenasi, kad 
amerikonas dieną gulįs grabe, kurį sau 
susikalęs, o naktimis kaląs vis naujus 
grabus, kurių tiek pridirbo, kad pakak
sią visam kaimui—mažiems ir dideliems 
palaidoti.

Gerų kaimynų pykčiui ir juokui Kru
kas kaip įmanydamas šeimininkavo savo 
tėvo sodyboje ir atrodė, kad jo bankrotas 
nepadarė tokio stipraus, laukiamo įspū
džio. Kitas, jautresnis jo vietoje seniai 
gal būtų pasikoręs, o amerikonas lėtut- 
lėtutėliai vėl ėmė rodyti atsigavimo žy
mių. Čia pardavęs jauno miško išsikirs- 
tinai sklypelį, čia išieškojęs priteistą iš 
kokio nors seniau buvusio vienos rankos 
ir vieno biznio kompanijono litą, skolino 
nusigyvenusiems valstiečiams už dvigu
bus, net už trigubus nuošimčius.

Kartą pabudusįos aistros -vėl jį traukė, 
skatino kokiu nors būdu gyventi, kilti, 
bet nepasiduoti. Tiesa, Frankui į pagal
bą galėjo ateit nauja skaudi pamoka su 
durpynais, elektromis, bet dabar nebe
turėjo jis ryšių, pažinčių, gero vardo po
nuose. Jis jį galutinai palaidojo su savo 
pramonėmis, su savo doleriais.

Gal būtų Krukas ir nugalėjęs visus 
tuos slenkančio skurdo ir vienatvės še
šėlius, jeigu būtų prieš akis stovėję aiš
kios kombinacijos, kurios būtų paskati
nusios Jį į naujus žygius, didžius laimė
jimus.

Pirmykštė karštligė veikti, kūliu vers
tis, nepasiduoti užklupusioms negero
vėms,—truks pliš: — ką nors išgalvoti, 
staiga graboriuje užleido vietą mieguis
tam tingumui, kuris ir pastūmėjo Fran
ką į tokius polinkius, į tokias užmačias, 
apie kurias prieš metus mūsų herojus ir 
sapnuoti nesapnavo. Iš sveiko, palygina
mai dar jauno, judraus vyro, pasidarė 
kažkokia griova, nuplikusi, apsileidusi, 
sulipusiais rūbais, visai susenusi, judan
ti statinė. Prie jo dabar ėmė prilipti vi
sai nauja smulkių verteivų, verslovinin- 
kų, tarpininkų, šunadvokačių giminėj 
neturinti nei vardo, nei garso, kuri ten
kinosi už patarimus išviliojusi jei ne 
centelį, tai pusbonkį. Pamažu aplink 
Kruką susidarė pastovus viliokų, sku- 
durninkų, lėbautojų būrelis;bankrutavu
sieji, ūkininkai, buvusieji valdininkai,, 
skambėjusieji kažkada vardai, kurie tuo
jau jį priėmė į draugę, kiekviena proga 
tempė girdyti, užpilt magaryčias, aplais- 
tyt kokį nors menką žygį, pirkimą, mai-

Marininkų uniją su laivu savininkų atstovais pasitarimuose: Joseph Curran iš 
CIO National Maritime Unijos, J. V. taikytojai William Margolis ir Fred Living
ston, kompanijų atstovai Frank Taylor ir E. A. Jimison. Marininkai grižo Į darbą, 
laimėję 5 nuošimčius daugiau algos, 9 apmokamas šventes, ilgesnes atostogas.

nūs, pardavimą. Prievarta nugirdę so
dino į vežimą, be ceremonijų, už čiupry- 
nos, arba vertė paėmę už kojų, vežėsi į 
savo pragertus ūkius ir ten vėl sukrapš- 
tę, sudėję degtinei, arba išvilioję iš gra
boriaus, ūžė per naktis.

Kartais Frankas, stipriai įgėręs, at
simindavo savo garbingą praeitį ir su
vaidindavo milijonierių. Kaip visa tai 
dabar būdavo juokinga ir skaudu vi
siems tiems naujiems Kruko sėbrams, 
tokiems pat bankrotams, žiūrėti į angliš
kai sapaliojantį, vaidinantį^ galingą, 
turtingą... šiandien gi tokį mažutį, su
smukusį žmogelį.

Lėbavimo valandomis jame, rodos, be 
priežasties, kildavo ypatingas, trumpa
laikis džiaugsmas, berūpestingumas, lyg 
jis vis dar tebebūtų Bruklino graborius. 
Tačiau akis greit užtemdydavo šiurpi ti
krovė, kuri negalėjo pasprukti, dingti iš 
jo galvos ir girčiausia prisilakusiam. 
Tuomet pakakdavo mažučio žodelio, 
šypsnio, juoko—Frankas greit įsižeisda
vo, ilgesys, skausmas suspausdavo girto ' 
herojaus širdį, kad jis nebegalėdavo su
laikyt, paslėpti ašaros. Verkdavo ir pasa
kodavo, keikdavo ir grasydavo savo prie
šams, pražudžiusiems jį, ir dar kiek— 
čia pat susmukdavo po stalu.

Girtavimas dabar buvo vienintelė 
priemonė užmiršt valandėlėmis vienatvę, 
gal būt, net atitolinti pamišimą, kuris 
ėmė vis smarkiau reikštis graboriaus 
galvoje. Keista, jame atsirado baimė. 
Seniau jis bijojo tik vieno: bankroto, 
bet kai tatai įvyko, rodos, nebeliko nie
ko, kas galėtų dar jį jaudinti, gąsdinti. 
O vis dėlto Frankas pradėjo bijoti va
gių, plėšikų ... ir tai buvo greičiau li
guista-, pliko žmogaus baimė ...

Tos dienos, kada jis pasilikdavo na
mie, ėmė darytis Frankui tikra žudynė.

Atsirado mintis, kad jį turi kažkas už
mušti, todėl naktimis jei ne karčiamoje, 
ne skolinihkuose, laidokuose nakvodavo, 
tai lindėdavo savo sugriuvusioje pašiū
rėje, užsikalęs langus ir geležimis užver
tęs duris, o. vėlyvu laiku neįsileisdavo 
nei pakeleivingo nei elgetos.

Iš pirmykščio Kruko pasiliko tik nu
nešiotas smukusios didybės etiketas ir 
auksiniai dantys. Bet ir tuos ar tris iš 
pryšakinės eilės muštynėse jam išgrūdo 

. ir pats nežinojo kur, kada ir kaip tatai 
atsitiko. Grįžo su> skyle burnoje ir neži
nojo kam bylą kelti.

Nuo dažnai Franko vartojamo keiks
mažodžio—gadem, jį dabar kitaip neva
dino, kaip Gademu. Ne vienas sakyda
vo- . .

—Kur dingsi bedoje. Eisiu pas Gade- 
mą pasiskolinti. . .

Tačiau nors ir smulkūs, dideliais pro
centais įskolinti pinigai ne visuomet grį
žo Gademui.

Gal dėl tų didelių procentų iš daugelio 
nuskriaustų kaimynų, koks kerštininkas 
vieną naktį prieš .Visus Šventus pakūrė 
Kruko daržinę, nuo kurios liepsna įsi
metė į gyvenamąjį ir beveik viskas pa
virto į pelenus. Tą naktį Gademo visai 
nebuvo namie ir subėgę iš kaimo žnionės 
nors ir gesino, bet daugiau širdyse pa
slėptai džiūgavo, šildėsi ugnele.

Taip pavirto į pelenus bei dulkes Zido
riaus ir jo sūnaus, šaunaus Bruklino 
graboriaus garsas.

Yra pamokymas ir gražus pasiskaity
mas Simano istorijoje apie senovėj garsų 
mūsų šalies kunigaikštį, rodos, Švitri
gailą, kuris tiek žygių padaręs, tiek kry
žiuočių pilių į nieką pavertęs, jau besi- 
rungdamas toliau su savo sūnumis, ar 
giminėmis dėl valdovo sosto, taip men
ku pastojo, kad buvo išgintas, išmestas iš 
tėvų žemės ir savo amžių, sunkią kar
šatį baigė toli, Valakų žemėje tūlo ba
joro dvare kiaules beganydamas.

Kaip ta istorija tinka prilyginimui ši
tai graboriškai istorijai, nesgi ir mūsų

herojus, neturėdamas kur sušildyt savo 
kaulų, priverstas buvo savo sėbrų, lė
bautojų užpečky prisiglausti, bet ir tie, 
pajutę mažai iš jo ką pešią, suuostę 

• esant pliką, gangreit pažinčių atsisakė. 
Ir pasidarė į gyvasties galą Krukas am
žinu pakeleiviu* senų skolų ieškotoju, 
juoku ir dainele visiems, visiems . . .

Manau, jauti, skaitytojau, kad mes ar
tinamės paskutiniais savo vargšo hero
jaus šiltais pėdsakais. Valandėlę mes jį 
turėtumėm išleist iš akies. Nei kaimo, 
nei turgaus žmonės, nei kaimynai jau 
gerokas mėnuo jo niekur nematė, nesu
tiko, tik pasakojo kažkas, toli pastebė
jęs nuo savo kaimo, vienplaukį, apsitry
nusiu švarkeliu keliaujantį, pekštute, už- 
šąlusios upės ledu žmogų, kuris nešėsi 
ant ilgos karties pamautus marškinius, 
lyg kokią vėliavą, ir paklausęs, ar tei
singai vedąs jį .kelias į Ameriką. Kai 
užklaustasai nesumetė ką atsakyti, pus
plikis keleivis paėjęs gerą galą—kažką 
surikęs ir pasileidęs tekinas ledu tolyn.

Praėjo dar kiek laiko ir patys kai
mynai susirūpino, kur galėjo dingti gy
vas žmogus. Žinia nuėjo iki policijos. 
Tardymas, apklausinėjimai nedavė jo
kių vilčių surasti Kruką. Tik vieną šal
tą Kūčių vakarą, gyvenęs kaimynystėj 
su Krukeliu šešiapūdžio žentas, užėjus 
dideliems šalčiams ir užsibaigus kūdro
se vandeniui, atsiminė Zidoriaus kieme 
nuomininko išmūrytą puikų šulinį, kur 
ir suginė bliūvaujančius galvijus pagir
dyti. Bet kai tik atplėšė prišalusį šuli
nio dangtį ir norėjo jau nuleist virve 
kibirą, išvydo iš vandens baltomis žiū
rinti, išsižiojusį didįjį Bruklino grabo- 
rių, veikėją, Franką Kruką.•

Apskrities mieste Kruko gyvenimo 
misterijos, paskutinis aktas, buvusiems 
jo kompanijonams nepadarė jokio įspū
džio. Žinia atėjo kaip tik pirmą Kalėdų 
dieną, kada ponai valgė tortus. Visa 
užuojauta ir istorija, visi atsiminimai 
apie šį žmogų buvo baigti vieno tūzo kir
čiu. Niekas iš ponų nedalyvavo jo laido
tuvėse. Šitą labdarį, fundatorių net į 
bažnyčią atsisakė priimti jo gimtosios 
parapijos klebonas, 'teisindamasis savi
žudžių nelaidosiąs ir į šventą kapų že
mę nepriimsiąs.

Ir tu, skaitytojau, ištikimas grabo
riaus žygių, linksmų ir liūdnų jo istorijų 
taurusai palydove, jeigu būtum nepatin
gėjęs palydėt biznieriaus jo paskutinėje 
ekskursijoje, būtum pamatęs, kaip greit, 
kietoje, įšalusioje žemėje, tarp paka
ruoklių, laidokų ir kitų bevardžių, nusi
trynusių kapų, buvo išrausta negili duo
bė ir girtų duobkasių, be ceremonijų, nu
leistas Zidoriaus vaikas, sūnus palaidū
nas, grįžęs į savo parapijos žemę, iš ku
rios buvo atėjęs.

O prieš keletą metų, dar pačioje vir
šūnėje šiam žmogui Movint, jeigu nety
čia jį giltinė būtų parovusi,—su kokio
mis iškilmėmis, su kokia giesme, vėlia
vomis, kiek ponų veikėjų būtų laidoję 
mūsų didvyrį, kiek būtų vainikų sudėta, 
graudžių-žodžių pasakyta . . > Tuo metu'; 
kai tik ant Kruko grabo būtų nukritęs 
pirmasis žemės grumstas, skarute ašarą 
braukdamas veikėjas, kompanijonas bū
tų pasakęs:

—Vieną po kito atsiima žemė mūsų 
geriausius veteranus . . . Ir štai, ką mes 
matome—vien šaltą kapą! Gerbiamieji, 
šią skaudžią ir liūdną valandą aš noriu 
pasakyti, kad jo nebėr, bet jo darbai ir 
dvasia tebėr gyva. Mylimas drauge, 
Frank Krukai, tebūnie lengva tau Lietu
vos žemelė, per amžių amžius... *

Autorius, papasakodamas šią istoriją, 
tikisi pastatęs paminklą mūsų laikų he
rojui, ir todėl skaitytojas įvertins jo ge
ras intencijas, nors paminklo amžius 
toks pat neilgas, kaip ir mūsų apdainuo
tų ponų garbė, idealizmas...

Čia Kalbės Peter Cacchione
Peter Cacchione, komunis

tas, narys New Yorko Miesto 
Tarybos, atvyksta į šį miestą 
pasakyti prakalbą ketvirtadie
nį. bepos 10-tą, Mexican Hall, , 
1117 Washington st. Frakai- * 
bos prasidės 8-tą vAal. vakare.

Lake County Komunistų 
Partijos raštinė 1106 Broad
way, Gary, išleido sekamą 
pareiškimą: -

„ “Kalbėtojas nutrauks licy- 
ną nuo Trumano doktrinos ir 
atidengs jo pavojingą kelią 
link karo ir ekonominio kri- 
zio, kuriuomi dvipartijinė Tru- 
mano-Hooverio politika šian
dien veda šalį.”

P. Cacchione, pirmo pasau
linio karo veteranas, yra dir
bęs ant gelžkelio, yra dirbęs 
Bethlehem Steel, American 
Car and Foundry ir American 
Carbide kompanijoms. Jis 
pirmu kartu buvo išrinktas į 
New Yorko Miesto Tarybą ‘ 
1941 metais, nors tais me
tais jis gavo mažiausiai bal
sų už visus išrinktus. Bet 
1943 metais jis jau stovėjo 
pačioj viršūnėj balsų skait- 
liumi, taip pat ir 1945 metais 
jis gavo daugiau balsų už ki
tus kandidatus, šiandien jis. 
yra žinomas kaip New Yorko 
kovingiausias tarybos narys.

įžanga į masinį mitingą 50 
centų, įskaitant taksus. Visi 
kviečiami dalyvauti.

James West.

Scottville, Mich.
ŪKININKAI SUSIRŪPINĘ

Mūsų apylinkės ūkininkai 
susirūpinę netikusiu oru. Nuo
latos lyja ir šalta; daugelio 
avižos liko nesėtos, o nekurie 
negali nej kornų pasodinti, 
Kur žemesnės vietos.. Ir taip 
ūkininkų^ vargina gamta.

Su piknikais draugijos irgi 
nesiskubina, nes oras šaltas. 
Ūkininkų Pašalpos Draugija 
pirmą pikniką turės liepos 6 
d. savo darže, o LLD 218 kp. 
dar nieko nerengia, nes nei 
vienas neapsiima į surengimo 
komitetą: visų ūpas nupuolęs 
dėl prasto oro.

Bet aš manau, -kad mes 
per daug apsnudom. Paban
dykime. draugai, išbusti.

Vilnis turi gerų draugų, 
štai draugas L. Povilaitis iš 
Muskegon; Mich., buvęs šios 
apylinkės ūkininkas ir vieti
nių draugijų narys, buvo pas 
mus. Pasikalbėjus apie as
meninius reikalus, išvažiuoda
mas padavė penkinę draugui 
Žukui ir sako: “Tai mano 
auka. Skirk tam, kam ^na
tai reikalingiausia. Nieko ne
veikiu organizacijose, tai nors 
liek prisidėsiu.”

“O kaip manai, ar nebūtų 
gerai paremti Vilnį užklau
siau Povilaičio. •

“Gerai, pasiųsk Vilniai nuo 
manęs,” atsakė draugas. O 
d. Povilaitis ir pats bėdų turi 
su sveikata. Ką tik parva
žiavo iš Rochesterio klinikos.

Gerai, drauge, kad. paremi 
darbo žmonių reikalus.

, F. Žukas.

Chicago, III.
Kalbės W. Z. Foster

Ketvirtadienį, liepos 4 d., 
Justice Park Gardens, bus di
delis piknikas-festivalis. 'Kal
bės William Z. Foster. Ko
munistų Partijos pirmininkas, 
apie reikšmę tik priimto Taft- 
Hartley biliaus ir mūsų šalies 
demokratinių piliečių uždavi
nius.

Bus įvairiausio maisto pasi
rinkimui, sporto žaislų ir kL 
tokių dalykų. -Visi ir visos da
lyvaukite. Įžanga 50 centų su 
taksais, vaikams iki 12 metų 
veltui. Rengėjai.,

Hanover, Vokietija. — 
Karinė anglų vyriausybė 
žada pradėt gaudyt juodo
sios rinkos ’biznierius.

Penkt., Birž. 27, 1947 
4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. 
Daily), Penkt., Birž. 27, 1947
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IŠ TIKRŲ ĮVYKIŲ
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) ku gauti. Kasdien darosi Šim

Maynardo Piknikas
tuos tikietus pirktų ir tuomkiau darbus čia gauti. Pra-
pagelbėtų toliau Garsui išeidi
nėti. Tai atėjo laikai: kata
likiškas ir tautiškas susivieni
jimai, kurie giriasi milijo
nais dolerių ir tūkstančiais 
narių, bet kaip pažiūri j Gar
są ir Tėvynę, tai tikrai matai 
susmukimo mizeriją. O tuom 
tarpu privačiai laikraščių lei
dėjai sugeba išleisti savaiti
nius laikraščius 8 ir daugiau 
puslapių!

Kas Bus Toliau?
Antį•o pasaulinio karo kar

eiviai, sugrįžę iš kariuomenės 
•ar laivyno, gavo po $20 per 
52 savaites iš valdžios, kaipo 
kad jie .vadina “Fifty-two 
week club.” Pereitą savaitę 
patėmijau ,kad Pittsburgh c su 
virš 6,600 kareivių jau išsiė
mė pilną 52 savaičių kvotą, 
reiškia, tas jų vadinamas kliu- 
bas dėl jų jau uždarė duris. 
Kas dabar bus toliau su tais 
veteranais? Jie per kelius 
metus niekur nedirbo, tai var
giai gaus iš Pennsylvanijos 
valstijos bedarbių pensiją.

Darbą, kaip atrodo, irgi sun-

? Joseph Garszva ;
Įi Undertaker & Embalmer i;
I; Manager

; JOHN A. PAULEY 1;
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

I
 Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770 

GREEN STAR BAR & GRILL Į
LIETUVIŠKAS KABARETAS Į,

11 ’

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

, i ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. 1

11 ' Geriausias Alus Brooklyne J

n I’ARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ į

I Ą ■

459 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Į
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698 į

, 1
■ — ■ — — M     M —M —m —Ml —m—W —W —— n — M — ■ —M —M — M—«»{4

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

MATTHEW I*. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

| Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus

n Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
! Puikiai f rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Į Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
I -T-----'WaW.lt,'" «”» "I ■ 1 - .................■"......... < i ui i 11. ? ■ III ig.. ... I. ............................ .

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily), Penkt., Birž. 27, 1947

gyvenimas labai brangus; 
daug tų kareivių yra jau ve
dę ir turi vaikų. Visi tie ka
reiviai buvo geri Amerikos 
patrijotai: apgynė šią šalį nuo 
fašistinių ir hitlerinių gaujų. 
Bet dabar Washingtono ponai 
milijonus dolerių skiria dėl tų 
gaujų, prieš kurias tie karei
viai kariavo. Ar nebūtų ge- 

■ riau, kad Washingtono ponai 
už tuos milijonus dolerių'ge
riau aprūpintų tuos kareivius? 
Būtų šiai šaliai ir visiems šios 
šalies gyventojams geriau.

V. B.

Chinijos Chiang Kai-she- 
ko valdžia nesitiki atsilai- 
kyt prieš chinų komunistus 
Mandžurijoj, kaip praneša 
N. Y. Herald Tribune re
porteris.

Washington. —Aukščiau
sias Teismas pripažino ša
lies valdžiai žibalo versmes 
po jūromis vakariniuose 
Amerikos pakraščiuose.

F oto grafas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

Tel. GLenmore &-6191

Laidotuvių 
Direktorius

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

★

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4-tą liepos įvyks Mass, 
valstijos lietuvių, didysis pik
nikas. Prie įžangos bilietų yra 
skiriamos dovanos.

ANTANAS VASARIS 
Kailinių Ekspertas

Pirmą dovaną prie įžangos 
bilietų įteikė ANTANAS VA
SARIS, kailinių-futrų versli
ninkas, iš Brockton, Mass. Jis 
padovanojo $200 vertės filtrą, 
kaipo pirmą dovaną.

Kurie iš anksto pardavinė- 
jote Maynardo pikniko bilie
tus, malonėkite atsiskaityti 
prieš pikniką. Nepamirškite, 
kad piknikas įvyks 4-tą dieną 
liepos, bus Vose Pavilion 
Park, Maynard, Mass.

Baltimore, Md.
SVARBUS PIKNIKAS

Rusų ir u k rainų 1WO kuopa 
ruošia įdomų pikniką, nedė- 
lioj, 13 d. liepos, ant Karda- 
šo Shore — Evergreen Parko. 
Kviečia visus atsilankyti. Bu
šai išeis nuo Lietuvių Svetai
nės, 851 Hollins St., kaip. 11 
vai. ryto. Kęlionė ir įžanga 
į pikniką $1.

Paremkime šį pikniką, nes 
progresyviai rusai ir Ukrainai 
paremia pažangių lietuvių pa
rengimus. Jie skaitlingai da
lyvavo ir dienraščio Laisvės 
pereitame piknike.

St. Raymond.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
> Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

D

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Klerikalų Drauge vienas 
peckelis šaukia: “Bet parodyk 
Vilniaus ‘Tiesoje’ nors vieną 
straipsnelį, parašytą papras
to žmogaus, ne komunisto, kur 
būtų nors puse žodžio užsi
minta apie 'negeroves...” 
(Dr., birž. 21 d.).

★ ★ ★
Štai užsimerkęs iš krūvos 

senų “Tiesų” ištraukiu vieną. 
Pasitaikė būti šių metų kovo 
mėnesio 25 dienos laida.

Štai straipsnis “Ko laukia
ma Kretingoje?” Rašo J. 
žvainys. Jis kailį pliekia Kre
tingos komunistams už apsi
leidimą ir netvarką.

Straipsnis “Kodėl Marijam
polėj neveikia muziejus?” Ra
šo St. Narūnas. Smarkiai kri
tikuojama Miesto Komiteto 
vadovybė.

Štai straipsnelis “Kada Ku
piškio demobilizuotieji bus 
aprūpinti statybine medžia
ga?” Rašo A. Bironas. Begai- 
lestingai • plakama apskrities 
vykdomojo komiteto plano 
komisija.

štai rašo Diadas žemaitis 
“Tyli Vilkaviškio radijo maz
gas.” Jis irgi bara apskrities 
vadovus.

Tai tik viename numeryje. 
Nesu dar matęs tokio “Tiesos” 
numerio, kuriame nebūtų plie- 
kianYhs kailis tinginiams, apsi
leidėliams, biurokratams ir iš
tižėliams, arba nebūtų verčia
mi viršun trūkumai, sunku
mai ir nesusipratimai.

O Draugo “dūdelė” tojo 
Vilniaus “Tiesoje” nesuranda 
ne žojlelio apie trūkumus ir 
negeroves!

Kenosha, Wis.
POLICIJA NEIŠRIŠA, KAIP 

PAŠAUTA VAIKO KOJA
Penktadienį, birželio 13 d., 

šalia Lake Front Stadium 
kažkaip netikėtai tapo pašau
tas 15 metų jaunuolis Harold 
Malzahn. Kulka atsidūrė 
biskį virš jaunuolio kojos ke
lio.

Jaunuolis detektyvams aiš
kino, jog jis pajutęs lyg bū
tų įkandusi bitė jam vaikš
čiojant arti stadiumo. Kada 
jis tapo nuvežtas į St. Ca
therine ligoninę, apie 6 colius 
virš kelio atrasta kūne kulka.

Detektyvai niekaip negali 
suprasti iš jaunuolio pasako
jimo, kaip galėjo tai atsitikti.

Neprisipažino Prie Kaltes
Pirmadienį, birželio 16 d., 

Racinej tapo areštuotas Ro
bert Morrison. Jam primes
ta trys kaltinimai, du už ne
paisymą trafiko šviesų, vienas 
už per greitą važiavimą. 
Morrison, kuris gyvena Raci
ne, neprisipažino prie jam už
mestų kaltinimų. Jis teisėjui 
Ruetz sakė, kad šeštadienį bu
vęs kokioj parėj ir apie 3:30 
vai. ryte pasigedęs savo auto
mobilio. Užsistatęs $80, Mor
rison tapo paleistas iki teis
mo,’ kuris įvyks birželio 26 d.

Nanking.— Chini j oš tau
tininkų valdžia vėl atsišau
kė į Ameriką greitai pa- 
remt tautininkų karą pini
gais ir ginklais prieš chinų 
komunistus.

J. J. KAŠK1AUČ1US, M. D. I 
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964 
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650 5th Ave., kamp. 19th St. 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. SOuth 8-5569

* VALANDOSf
9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

W. A. HARRIMAN 
Prekybos Sekretorius 
Sako:

Vis
Pristatyk! t 
Vartotus 
Riebalus

Atliekami nuo valgių gaminimo riebalai sudarė žy
mią dalį visų mums reikalingų pramoninių riebalų. 
Daugiau kaip 600 milionų svarų panaudotų riebalų, 
kuriuos Amerikinės šeimininkės • sutaupė ir pristatė 
nuo 1942 m., buvo labai svarbus dalykas. Tai rekor
das, kuriuo gali pasididžiuoti kiekviena moteris, kuri 
prie to prisidėjo.

Jungtinėms Valstijoms dar stinga tinkamų kiekių 
riebalų ir aliejų. O ypatingai mums stokuoja pramo
ninių riebalų. Daugelis, jeigu ne dauguma, daiktų, 
kuriuos mes vartojame ir nešiojame, reikalauja pra
moninių riebalų arba tokių pramonės riebalų, kaip 
muilas ir gliceriną, jiems pagaminti.

Taigi ar netęsjte savo gerojo darbo, pristatydamos 
kiekvieną galimą panaudotą riebalų svarą?

Secretary U. S. Department of Commerce

Taupyk Vartotus 
Riebalus

CHICAGOS ŽINIOS
IŠ LLD 19-TOS KUOPOS 

SUSIRINKIMO
Penktadienyje, birželio 20 

d., įvyko LLD 19-tos kuopos 
susirinkimas Vilnies salėje, 8 
vai. vak. Į susirinkimą atsi
lankė gana gražus būrys kuo
pos narių, bet palyginus, kiek 
kuopa turi narių, atsilankė ne- 
perdaugiausiai.. Daugelis na
rių turėtų pagalvoti apie sa
vo pareigą ,atsiminti, kad yra 
nariu ypatingos organizacijos, 
ir susiinteresuoti aktingesniu į 
susirinkimus lankymosi.

Realizuojant susirinkimo 
dienotvarkę, buvo pakviestas 
kalbėti L. Prūseika, kuris pla
čiai ir aiškiai papasakojo, 
kaip jis, važinėdamas po 
Naująją Angliją, pastebėjo 
žmonių krypimą į kairę, ir 
šiaip apie sutiktus, keistų nuo
monių, žmones.

Naujų narių per susirinki
mą įstojo į kuopą: Povilas 
Kubilius, V. Remeikis, Anta
nas Kirslis, James Grūbas ir 
Charlis Alex.

Iš finansų sekretoriaus duo
to raporto paaiškėjo, kad 136 
nariai dar nėra užsimokėję 
duoklių už 1947 metus, bet 
tikimasi, kad artimiausiu lai
ku užsimokės. r..

Be to, kuopa įstojo nariu 
į American Committee for 
Protection of Foreign Born, 
pasižadėdama mokėti minimai 
organizacijai $10 metinės 
duoklės.

Sekant susirinkimą teko pa
stebėti, kad kuopos judėjimas 
pradeda darytis aktyvus. Ge- 
ęai būtų, kad visi kuopos na
riai įsiveltų kiek išgalint ak
tyviau į kuopos veiklą, kad- 
kuopą padaryti pilna to žo
džio prasme patenkinančia 
narių troškimus pažangiam 
judėjime.* St.

Nubausta Motina
Teisėjas John R. McSwce- 

ney nubaudė Lorrainų Dalton, 
24 metų, 4458 Emerald avė., 
už palikimą be priežiūros 7 
mėnesių mergaitės. Ji padėta
6 mėnesiams į pataisos namą.

Tačiau teisėjas moteriškei 
pasakė, kad jei ji grįš į Ten
nessee,, kur randasi jos du
krelė, tai bauda dovanos.

Liepos 7 Dieną Parduos 
4,000 Motorinių Vežimu 
WAA praneša, kad liepos

7 d. bus išparduota 4,000 
vartotų karo metu trokų ir 
traktorių. Daugiausia jie bus 
parduodami karo veteranams, 
kurie pasiuntė prašymus. Bet

135 bus išparduoti- be prašy
mu.

Nuo pirmadienio iki liepos 
7 d., jie išstatyti parodai ir 
patyrimui jų vertės Lincoln 
Ordnance Dept., Springfield,
Ill.

Veteranai^ kurie nori pirk
ti trokų arba trailerių, turėtų 
nuvykti ir patirti jų vertę.

Veteranas.

Aukojo Pietų Amerikos 
Lietuvių Reikalams

Per LLD 19-tos kuopos su
sirinkimą, įvykusį praėjusį 
penktadienį, birželio 20, Vil
nies salėje, Pietų Amerikos 
lietuvių reikalams aukojo se
kanti draugai: po dolerį — 
Zigmantas Urbonas, Juozas 
Puodžiūnas, A. Motiejūnas, 
P. Jančienė ir A. Samuolis; 
po 50 centų—Vaičiulionienė, 
O. Survilienė, P. Cook, Pleč
kaitis ir A. Avižienis; 25 c. 
aukojo X. Viso suaukota $7.- 
75.

Širdingai ačiū visiems.
J. J—ka.

★ ' ★ ★
Karo Veteranai Reikalauja 

Kempių Pagerinimo
Aldermanas Benjamin M. 

Becker, įnešė Miesto Tarybos 
susirinkime reikalavimą, kad 
Foster Ave. gyventojai, kurie 
gyvena “Trailer,” reikalauja 
pagerinimo apylinkės. Toks 
pagerinimas reikalauja $25,- 
000. Veteranų žmonos aiški
na, kad 2.5 šeimynos turi nau
doti viena išeinama vietą. Be 
to, ten daugybė žiurkių ir mu
sių, kurios minta išmatomis, 
kurių ten esti neribotai daug.

Kol kas Miesto Taryba ne
davė jokio atsakymo. Tačiau, 
aldermanas Becker yra įsitiki
nęs, kad jo reikalavimas bus 
užtvirtintas.

Cudahy, Wis.
LENKAI PRIEŠ PAKEITIMĄ 

VAKARŲ RUBEŽIAUS 
Lenkų Centralinis Susivie

nijimas, kuriame savo atstovus 
turi įvairios lenkų bažnytinės 
draugijos, fraternalės organi
zacijos ir šiaip įvairūs kliubai, 
paskutiniame savo susirinkime 
vienbalsiai priėmė. rezoliuciją 
prieš valstybės sekretoriaus 
Marshall proponuojamą per
tvarkymą vakarų rubežių. 
Lenkai stoja, kad rubežiai pa
siliktų taip, kaip dabar stovi.

Panašios rezoliucijos pri
imamos lenkų organizacijų, po 
visas Jungtines Valstijas. R.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTO MECHANIKAI
Palytę Prie LINCOLN Ir MEttCURV 

Aukotos Algos
Puikiausios Darbo Sąlygos

CLARENDON MOTORS
229 Empire Blvd., Brooklyn.

(148)

Cleveland, Ohio
Visi j Darbininkų Pikniką 

Liepos 4-tą
Dabar daugfau negu bent 

kada yra reikalingas darbinin
kų solidarumas, nes, kaip vie
nas kalbėtojas yra išsireiškęs, 
mūsų šalies monopolistai yra 
pasikėsinę paversti darbo 
žmones į antros klasės pilie
čius, ir pasirodo, kad tas ga
lės įvykti, jeigu darbo žmo
nės laiku ir vieningai neiš
stos prieš tą pasimojimą.

Piknike bus du geri kal
bėtojai: New Yorko miesto 
kaunsilmanas Peter V. Cac- 
chione ir veteranė darbininkų 
vadas Elizabeth Gurley Flynn. 
Juodu abudu yra sugebanti 
nušviesti, kur link veda Tru» 
mano nauja doktrina prieš 
Europos liaudies išsilaisvini
mą ir monopolistų pasikėsini
mai atimti darbo žmonėms vi
sas teises, kurias jiems J. V. 
Konstitucija garantuoja.

Amer. Liet. Moterų Kliu- 
bas, kuris nepraleidžia nei 
.vieno svarbesnio įvykio nepa- 
rėmęs, turės stalą piknike su 
įvairiais lietuviškais gardumy
nais.

Bus tarptautinė muzika šo
kiams. Įžanga veltui. Pik
niko vieta Eintracht Farm, 
prie 82-ro kelio. Iš rytinės 
miesto dalies reikia važiuoti 
U. S. 21 keliu iki 82-ro ir čia 
pasukti po tiesiai. Iš vakari
nės dalies * važiuoti W. 25th 
St. iki York Rd. York Rd. iki 
Royalton Rd., pasukti po tie
siai ir pavažiuoti 1 mylią iki 
pikniko.

Linksmo pasimatymo pikni
ke su visais. J. N. S.

Kenosha, Wis.
Įves Naują Transportacijos 

Sistemą
Norman dreening, pirminin

kas Vaizbos Buto Transporta
cijos Komiteto, praneša, kad 
greitu laiku Kenoshoj bus 
įvesta nauja, pagerinta trans
portacijos sistema. Tokis nu
tarimas padarytas konferen
cijoj, kurioj dalyvavo minėtas 
komitetas kartu su dabarti
niais gatvekarių kompanijos 
viršininkais.

Jau gerokas laikas kaip 
Vaizbos butas aplaiko petici
jas su parašais su reikalavi
mu pravesti transportacijos 
sistemą, kur dar jos nėra. 
Mat, miestas nuolat auga, yra 
tam tikrų vietų, kur apsigyve
no daug žmonių, bet iki šiol 
tų vietų transportacijos siste
ma nepasiekia . Dabar žada
ma patenkinti tuos gyvento
jus ir abelnai pagerinti trans
portacijos sistemą.

REIKALAVIMAI
REIKALAVIMAI

Reikalingas darbininkas dirbti ant 
vištų ūkės, New Jersey valstijoj. 
Gera alga. Valgis ir kambarys ant 
vietos. Gali būti, kad ir senyvas 
žmogus, bet turi būt pavienis. Pra
šome kreiptis pas Stanley Worth, 
1530 East 18th St., Brooklyn, N.Y. 
Telefonas ESplanade 5-3858.

(146-148)

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Veikiančio Komiteto susirinkimas 
įvyks birželio 27 d., 7 v. v., 735 Fair
mount Ave. Nepamirškite dalyvauti, 
nes turime aptart kas link Laisvės < 
pikniko, kuris įvyks rugpjūčio 31, 
dieną prieš Labor Day. Crescent 
Picnic Grounds, 56 Cornell Ave., 
Gloucester Heights, N. J. — P. Puo- 
dis, sekr. (147-148)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 141 kp. susirinkimas įvyks > 

birželio 29 d., 1 v. dieną, 143 Pierce 
St. Visi nariai prašomi dalyvauti, 
nes turėsime daug svarbių dalykų • 
aptarti. Yra blankos atsiųstos dėlei 
nominacijos Centro Valdybos narių. 
Nepamirškite užsimokėti duokles už 
1947 m. — L. T. (147-148)

CLEVELAND, OHIO
Am. Liet. Moterų Klubo piknikas 

įvyks birželio 29 d. Machutos Dar
že, Green Rd. Užvažiavę ant Green 
Rd. kalno, tėmykite iškabas (signs). 
Pradžia 12 vai. dieną. Kviečiame vi
sus dalyvauti. —Kom. (147-148)



I

Už Savaites Laiko Smagiai 
Linksminsimes Laisves 
Piknike, Clinton Parke

Brooklyniečių ir visti rytinių vatišką auto ir didžiuma jau
valstijų lietuvių dienų diena— 
Laisvės piknikas — jau užma
toma. Piknikas įvyks liepos 4, 
už savaitės, tą pačią dieną, ka
da įvyksta ši didžioji ameriki
nė šventė — Amerikos Nepri
klausomybės Diena.

Taigi, linksminsimes penk
tadienį. O po pikniko, didžiuma 
iš mūsų (išskyrus Laisvės įs
taigos darbininkus ir maisto ir 
gėrimų parduotuvių biznierius) 
ilsėsimės šeštadienį ir sekma
dienį.

Sūpuojančių trijų nedirbamų 
dienų proga šiemet atvyksta 
labai daug svečių ir iš kitų 
miestų. Tai bus pirma pokari
nė tokia iškilmė Brooklyne, ku
rioje tikimės tiek daug svečių 
iš kitur. Trys dienos švenčių. 
Prie to, palengvėjo galimybės 
pasisamdyti autobusus. Vienas 
kitas jau įsigijo naujutėlį pri-

Unijistai Masiniai 
Eina Balsuoti

Jau buvo Laisvėje minėta, 
jog šiomis dienomis kailiasiu- 
viai perrenka savo unijos vir-

gavo naujų padangų savo se
kliems auto.

Brooklyniečiai, savo dienraš
čio dideli patrijotai, išlaikė 
Laisvės iškilmes priprastoje 
aukštumoje net ir karo laiku, 
kada jaunimas buvo išvykęs 
svetur, likusieji dirbo visas 7 
dienas karo industrijose, o iš 
kitur veik neįmanoma būdavo 
atvykti. Daugelis mėnesiais iš 
anlcsto išsiderėdavo šapose ret
karčiais gaunamą liuosą dieną 
pataikyti tai dienai, kada įvyk
sta Laisvės piknikas.

Dabar, turėdami liuosesnio 
laiko ir žinodami, kad palengvė- 
jus važiuotei turėsime daug 
svečių, brooklyniečiai dar di
desniu būriu ateis Laisvės pik
nike susitikti su svečiais ir tar
pusavyje pasilinksminti.

Primintina, jog dar randasi 
iš anksto parduodamų tikietų, 
su dovanomis, gaunamomis prie 
tos pačios 60c įžangos.

Piknike dainuos trys chorai, 
į bet apie juos daugiau kitą kar
tą. Pavidžio Radio Orkestrą 
gros šokiams, o Clinton Park 
salė, Maspethe, kaip jau žino
me, yra didelė ir patogi šo 
kiams.

Neseniai Greenpointeje pravesto apsaugos nuo džiovos vajaus — nemokamo 
X-Ray paveikslu traukimo komitetas. Geriausia matomieji paveiksle trylika <iš 
kaires) yra: Dr. Dorothy Oppenheim, kun. J. W. Reagan ir kun. H. Buetow iš 
Šv. Cecilijos bažnyčios, Mrs. Bessie Klcnowsky, Edward O’N’eil, kun. J. W. 
Klahn, Dr. I. Byrne, William Reifsnyder, E. Impertorc, Florence Anderson, WiL 
»iam Miller, visi iš vietinio Greenpointe s Sveikatos Komiteto, ir Lt. R. Haskell 
iš v;etines J. V. Armijon rekrutąvimo stoties, kuri kooperavo su sveikatos komi
tetu šioje kampanijoje.

Majoras Ragino Kovoti » 
Už Federalę Paramą

Namų Statybai
Praėjusį trečiadienį majoras 

O’Dwyer atsišaukė į miesto gy
ventojus paspausti į kongres- 
manus, kad jie veiktų “už pri
ėmimą Taft-Ellender-Wagner 

j biliaus tuojau.”
Majoro pareiškimas supuolė 

su Visos šalies žmonių viso
kiausių organizacijų ir įstaigų 

I atstovų suvykimu į Washing- 
| tonų. reikalauti priimti tą bilių. 
Reikalaujantieji valdinės para
mos namų -statybai buvo pa
skelbę Washingtone “Fight for 
Housing Day.”

Majoras taipgi pasiuntė tele
gramą kongresmanui Jesse 
Walcott, Michigan republiko- 
nui, esančiam House Banking 
and Currency Committee pir

mininku, raginant tą bilių prie
lankiai raportuoti kongresui. 
Majoras pareiškė, jog kritiška 

i gyvenamų namų stoka “išstatė 
į pavojų sveikatą ir šeimyninį 
gyvenimą daugelio mūsų pilie
čių ir ypatingai veteranų.”

Majoras toliau nurodė, kad 
privatiškoji pramonė negali 
pilnai aprūpinti žmones butais, 
“nei yra prospektų, kad ji tai 

I išgalėtų artimoje ateityje, šalu- 
i tinę pagalbą, kokią gali suteik- 
Įti tiktai federalė vyriausybė, 
privalu teikti.”

New York. — Valdžia i 
sušaukė derybas tarp lai-v 
vų statymo kompanijų ir 
CIO Laivastačių Unijos.

šininkus.
Parodymui reakcininkams, i Lėktuvas vos nesudužo nusi- 

kad jiems neužleis kontrolės sa- leidžiant į LaGuardia stotį pra- 
vo unijoje, kailiasiuviai nešta- ėjusį trečiadienį. Nusileidžiant 
tė jokios opozicijos prieš esą- biskį per žemai skridęs, užkliu- 

^rnąją vadovybę, kurios priešą- dęs prie aikštės esamą pastatą 
kyje stovi apšauktas raudonu, ir apgadinęs “landing gear,” 
šiokiu ir tokiu, Irving Potash.! lėktuvas pavojingai slido, ta
il* nežiūrint, kad nėra opozici- čiau laimingai nutūpė ant Vie- 
jos, unijistai masiniai, ištiso- no sparno nukrypęs. Lėktuve 
mis šapomis eina balsuoti—pa-’buvo 41 asmuo, bet nesužeidė 
remti savo vadovybę. nė vieno..

Am. Darbo Partija Vėl 
Nominavo Adą Jackson

Brooklyniečiai dąrbo žmonės 
turime prieš savo akis naują 
darbymetę, o taip- pat naują 
progą ir naują galimybę pasių
sti puikią liaudies darbuotoją į 
New Yorko Miesto Tarybą.

Brooklyne — Kings County 
— šiais metais bus renkamas 
vienas tarybos narys (council
man) vietoje buvusiojo Antho
ny DiGiovanna, demokrato, ku
ris tapo paskirtas miesto teisė- 
ju-magistratu. .

Balsavimai tebeis proporcio- 
nalės atstovybės sistema, bal
suojant už kandidatą visos aps
krities skale.

Kings County Darbo Parti
ja iš karto buvo nominavusi 
Arthur E. Blyn. Bet šio
mis dienomis Blyn, organizaci
jos direktorius šioje apskrity
je, savo kandidatūrą ištraukė, 
kad išstatyti Mrs. Jackson.

Mrs. Jackson yra gabi, apsi
švietusi, darbšti ir kovinga sa
vo susiedijos gyventojų reika
lų gynėja, daug veikusi už pa
gerinimą namų, vaikams prie
žiūras, žaismavietes ir kitais 
darbininkų ir ypatingai bied- 
nuomenės reikalais. Ją reikėtų 
veikiai paremti visiems veli
jantiems miestui gerų įstatymų 
leidėjų ir geros tvarkos.

Prieš ją vyriausiais kandida
tais bus laikinai paskirtasis į 

j pasitraukusio DiGiovanna vie- 
j tą Thomas J. Mirabile, demo
kratų, ir A. J. Cincotta, repub- 

1 ikonų.

Šv. Jurgio Draugystės 
Piknikas Šeštadienį

Šv. Jurgio Draugystės 67-tas 
I metinis piknikas įvyks jau šį 
šeštadienį, birželio 28-tą, Dex
ter Parke, 74-11 Jamaica Ave., 
Woodhavene. Parkas — prie 
pat Elderts Lane stoties ant 
BMT Jamaica linijos.

Pradžia 2 vai. po pietų. Įžan
ga 60 centų (taksai įskaityti).

šokiams gros Pavidžio orkes
trą, jau per eilę metų patar
naujanti jurgiečiamsf

Piknike tikimasi skaitlingos 
publikos. Jurgiečių veiklus ko- 

imitetas laiškais kvietė draugi-į 
jas ii* kuopas. Daugelis yra ofi
cialiai nusitarusios dalyvauti. 
Prie‘to ir vietinių piknikų šie- 

jmet dar mažai buvo, didžiumą 
'išlijo lietus. Bet svarbiausia 
j tas, kad žmonės seniausią lietu
vių draugiją, kuri išsilaikė jau
na ir draugiška dvasioje, visuo
met turi noro paremti. R.

Charles AL Klimas 
Gavo Naują Laipsnį

Charles Al. Klimas, sūnus 
Richmond Hill gyventojų 
Agotos ir Mato Klimų, nese
niai gavo Masters Degree in 
Civil Engineering. Mokslą tam 
laipsniui gauti Al. buvo be
veik išėjęs pirm išvykimo ka- 
riškon tarnybon, dabar tik 
grįžo užbaigti-panaujinti prieš 
kelis metus įsigytą žinybą1 ir 
parašyti užbaigos dokumentą 
(thesis). •

Al yra narys LDS, seniau 
buvęs nariu toje apylinkėje 
gyvavusios jaunimo kuopos, o 
dabar, kartu su tėvais, pri
klauso bendrojoje 13-toje. 
Pirm karo tūlą laiką buvo na
riu ir LDS Nacionalio' Jauni
mo Komiteto. Jo tėvas, ilga
metis tos kolonijos ir bendro
jo Brooklyno lietuvių judėji
mo darbuotojas, taip ■ pat 
dienraščio Laisvės direktorius, 
teisėtai džiaugiasi išauklėjęs 
ir į svietą išleidęs gabią ir iš
mokslintą šeimyną. R.

Frances Mažilis Baigė 
Vidurinę Mokyklą

Frances Mažilis, duktė Do
nato ir Frances Mažilių, gyve
nančių East New Yorke, šiomis 
dienomis baigė Franklin K. 
Lane High School. Jinai žada 
siekti daugiau mokslo, eis į 
Hunter Kolegiją.

Frances yra narė Aido Cho
ro ir gabi pianistė. Ir bendrai 
turi polinkio veikti meno srity-' 
je. Paskiausiuose choro koncer- • 
tuose - vaidinimuose dalyvavo I 
mergaičių dainininkių ir šoki- i 
kių grupėse. Gražiai kalba lie-! 
tuviškai (kada nepamėgdžiojai 
Lietuvoje augusių lietuvių, su-; 
ambrijusių savo kalbą frank-j 
krukiškai). Gal būt ir nenuo-;

Nuteisė Apgaviką
Jimmy Collins, 44 m., po

niškai sukinęsis po Broad
way ir Hollywooda, nuteistas 
20 iki 40 metų kalėti už ap
gavystes ii’ už tai, kad jis ne
pasakė, kur padėjęs $350,000 
iš $804,000, nusuktų iš Mer- 
genthaler Linotype firmos.

Collins ir jo bendras Irwing 
Cohen buvo . kaltinami, kad 
jiedu su firmos kasininku Wil
liam Arthur Nickel apsuko 
firmą. Jie fušeriavę apyskai
tas, išrašinėję čekius nesa
moms firmoms, o taip pat. ir 
esamų firmų vardais' išrašy
tus čekius sugudravoję sau 
pasukti, pasirašyti patys ir iš
keisti.

Niekelis, dirbęs didelę dalį 
savo amžiaus firmai, pasta
ruoju laiku uždirbdavęs iki 
$64 savaitėje, bet vis nepra- 
lobęs, matomai, pasigodėjo Į 
pralobti ir užgyventi taip, 
kaip nedirbantieji. Tame, 
kaip jam atrodė, galėjo jam 
padėti anie gudrūs sukčiai. 
Tačiau patyrė, kad turtingą 
nėra lengva apsukti.

Cohen jau seniau buvo 
nuteistas nuo 7 ir pusės iki 20 
metų. Collins’ui teisėjas lei
dęs per savaitę apgalvoti. Lei
dęs suprasti, kad jei jis pasa
kysiąs, kur likusieji pinigai, 
gal būsiąs baustas lengviau, 
o'jei ne — nei vienos dienos 
negyvensiąs kalėjimo išlauky- 
je, kur galėtų pasinaudoti tais 
pinigais.

Majoras Paskelbė UN 
Čarterio Dieną

New Yorko majoras William 
O’Dwyer oficialiai paskelbė 
birželio 25-tą Jungtinių Tautų 
čarterio Diena. Specialiame at
sišaukime majoras ragino mies
to gyventojus “minėti Jungti
nių Tautų įsteigimo antrąją su
kaktį” ir “bendrai melsti” tai 
įstaigai pasisekimo.

Nežiūrint visų tos įstaigos 
silpnybių, vis viena ji tebėra 
vienintele priemone koordinuo
ti pasaulio šalių veiklą, vairuo
ti pasaulį taikos keliu. Liau
džiai liekasi užduotis paremti 
jos gerus žygius ir vadus, nu
rodyti klaidas ir iš jų išeitį, 
blogus vadus pavaduoti geres
niais. Visą tai žmonės gali pa
daryti rinkdami, remdami savo 
šalies vis geresnę byriausybę, 
vis geresnius šalies įstatymų 
leidėjus.

New York. — Daugeliui 
pirkikų streikuojant, žada
ma papigint mėsa 10 nuo
šimčių.

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

——.-—t.., uū" ,-----------

- LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-961JB

SKELBKTTĖS LAISVĖJE

REIKALAVIMAI
Reikalingas bartenderis, patyręs 

prie Bar & Grill biznio. Gali atsi
kreipti, kad ir nepatyręs, bile tin
kamas tame biznyje, mes išmokinsi
me. Dėl daugiau informacijų, prašo
me kreiptis j Happy Days Bar &

stabu tie jos dailiški polinkiai, ;Grill, 426 South 5th St.. Brooklyn, 
kadangi ir jos motina pirm iš-'N- Y- (147-152)
ėjimo dukters auginti taipgi' 
■buvo aidietė. Josios tėvas tal PARDAVIMAI

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Gale Storm, Victor Moore ir Charlie Ruggles sceno
je iŠ filmos “It Happened on 5th Avenue,” Roy Del 
Ruth produkcijos. Rodoma Rivoli Teatre, Broadway ir 
49th Street, New Yorke.

kino Lietuvai pagalbos teikime, 
prie išsiuntimo drabužių. Tai
gi, visuomeniškų tėvų tokia au
ga ir duktė.

Linkime Mažilytei geros klo
ties kelyje į aukštesnį mokslą.

MIRĖ
Agota Graičiuvienė, 66 m. 

amžiaus* gyveno 55-33 61st St., 
Maspeth, mirė birželio 24 d., 
Kingston Ave. ligoninėje. Kū
nas pašarvotas Bieliausko kop
lyčioje, 660 Grand St., Brookly
ne. Bus palaidota birželio 28 
d., 10 vai. ryto, šv. Jono kapi
nėse. -Laidotuvių apeigas pri
žiūri graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Paliko nuliūdusius sūnų Bind- 
gman, 2 dukteris Marselą Si- 
reikienę ir Helen Pakęs ir vieną 
seserį Oną Žemaitienę, šeima 
prašo gimines, draugus ir pa
žįstamus suteikti paskutinį pa
tarnavimą.

Parsiduoda namai. Cypress Hills-r- 
6 kambarių, driveway, garas. $4,500.

2- viem šeimom, mūrinis, 11 kam
barių. maudynės, $4,790.

3- rim šeimom, mūrinis, 17 kamba
rių, maudynės, $7,990.

Kampinis 3-rim šeimom namas, 
mūrinis 17 kambarių, garas, gara- 
džiai.

4- riom šeimom mūrinis namas, 
driveway,' 4 kambariai.

7-niom šeimom, atskiras mūrinis 
namas, garas, garadžiai.

12-kai šeimų, atskiras mūrinis na
mas, po 3 ir 4 kambarius. 40x100.

16-kai šeimų, atskiras mūrinis, 
sudrūtintas. 40x100. Visi turi kam
pinius kambarius ir tuščią fliorą.
B. Zinis, 499 Grand St.. B’klyn, N.Y.

Republic 9-1506.

Frank Givis
Taiso Visokius Namų Ra
kandus - Furniture. Sutai

so Medį ir Permaliavoja.

Repairing & Upholstering

Bar Varnishing, Carpenter 
Work

Polishing & Finishing

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

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

—.---------------------------------------------------------------------------------- -

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

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kainom.
t I

Nepaprastai Žemom Kainom!

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

Taipgi Links ir Pendants

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

TeI.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos: į?“1?rytve
į 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI
' STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainu Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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




