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LLD Duoklės.
Garbės Kuopos.
Skrajojančios “Baidyklės.”
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Lietuviu Literatūros Draugi
ja turi arti 7,000 nariu, orga
nizuotų į 169 kuopas. Duoklė 
yra tik $1.50 į metus nariui, 
kuris, gauna veltai tų metų iš
leistą knygą ir per metus žur
nalą “šviesą.“ šeimos nariai, 
tai yra, kurie neima literatū
ros, iki šiol mokėjo 10 centų 
į metus, dabar mokės'25c.

Draugijos Konstitucija rei
kalauja, kad kiekvienas na
rys savo duoklę pasimokėtų 
iki 1 d. liepos. Tas reikalinga 
tam, kad Centro Komitetas 
galėtų vesti organizacinius rei
kalus, paruošti knygą, išleisti 
“Šviesą.“ Bet ne visi nariai lai
ku atlieka organizacinę parei
gą. Todėl, CK nutarė duoklių 
pasimokėjimo laiką dar prail
ginti iki 1 d. spalių,’tai yra, 3 
mėnesiams. Pasimokėkite, ku
rie dar esate skolingi!

priklauso, kai- 
ir skaitlingiau-

Kuopos, kurios iki 1 d. lie
pos pasimoka pilnai, arba už 
ne mažiau narių, kaip jos tu
rėjo pereitais metais, tai skai
tosi garbės kuopomis. Iki šiol 
tokių kuopų jau yra 103, ir 
19 kp., Chicago, kuriai garbės 
kuopos vardas 
po didžiausiai 
šiai kuopai.

Pastaruoju 
kuopas įstojo 
Angeles, 
Alvinas.

laiku į garbės 
145 k p., Los 

sekretorius — J. A.

sakydavo: “Baimė
arba “bau-

Seniau 
turi dideles akis, 
ginta varna ir vištos bijosi.“ 
Nežinia, prie kurių prilyginti 
tuos, kuriems akyse vaidinasi 
visoki “skrajojanti šviesūs ra
tai“ ir “šoviniai,“ ar prie bai
lių, ar prie tų, kurie, menulį 
matydami, nori kitds įtikinti, 
kad mato sūrį.

Dirbtiniai Riksmai neva del Atomų Sekretų Išvogimo

Li-

metą Švedija 
derybas su

Mountbatten—Indijos 
General-Gubernatorius

New York. — 500 graikų 
demonstravo prieš Graiki
jos konsulatą.

Associated Press žinių 
agentūra iš Maskvos prane
ša, kad šiemet Tarybų Sąjun-

KAS DALYVAUS 4
KONFERENCIJOJE

PARYŽIUS. — Pilnai da
lyvauti sykiu su anglais ir

ORAS.—Būsią lietaus.

Kada pereitą 
vedė prekybos 
Tarybų Sąjunga, tai tūli im
perialistai, norėdami pakenkti 
toms deryboms pasakojo, būk 
virš Švedijos skraido koki tai 
“deganti šoviniai“ ar “rake
tos.“ Tūli tvirtino, kad tai So
vietų Sąjunga jas leidžia.'Bet 
kada ta prekybos sutartis ta
po pasirašyta, nepaisant tūlų 
protestų, tai išnyko visos tos 
istorijos.

Dabar kas tai “stebuklus” 
daro virš mūsų šalies. Jau net 
36-se valstijose matė “skraij 
dančias šviesias lėkštes.“ ži
noma, jau tūli vėl pirštu rodo 
į darbo žmonių valstybę.

Hearsto spauda rašo: “So
vietų darbas.“ Dabar Sovietai 
visame kame kalti. Suiro Pa
ryžiuj pasitarimas, jie kalti. 
Prastai Anglijoj atrodo pasė
liai, tai bolševikai kalti. Arti
nasi Amerikoje nedarbo kri- 
zis, čia vėl bus komunistų kal
tė. Dar apie 15 metų atgal 
tarybinės liaudies vadas pasa
kė, kad net kada kapitalisto 
pati pradeda tukti arpa jo 
vaikui pradeda pilvą skaudė
ti, tai jis ir jo reikalus ginan
ti kaltina darbininkus.

Italijoj įvyko teismas. Buvo 
teisiami keli Hitlerio genero
lai. Jų tarpe generolas Albert 
Kesselring. Yra faktais įrody
ta, kad pagal to Hitlerio ber
no valią buvo nužudyta 1,078 
demokratiniai italai, kaipo at- 
keršinimas už 30 nacių gyvas
čių. Generolas Buvo nusmerk- 
tas sušaudyti, bet britų gene
rolas John Harding, kuris Ita
lijoj yra vyriausias Anglijos- 
Amerikos armijų komandie- 
rius, pasigailėjo Hitlerio gene
rolo Kesselringo ir jam fnirtį 
pakeitė kalėjimu. “Varnas 
varną pažino ir į svečius pa
vadino.“ '

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metama
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00 •

Kopija 5c

Federacija Paskelbė 
Kovų, kad Panaikint 
Vergijos Įstatymų

Lietuvoje Mirė Rašytojas 
Poetas Butkų Juze

Wm. Green Pareiškė: “Neatlaidžiai Kovosime, iki Tafto 
{statymas Bus Panaikintas” ir Jo Rėmėjai Nušluoti

WASHINGTON. — 200 
Darbo* Federacijos unijų 
vadų nutarė neatlaidžiai 
kovoti, kad būtų panaikin
tas prieš - darbininkiškas 
Tafto-Hartley’o įstatymas. 
Savo priimtoje rezoliucijo-

Irano Valdžia Įvedė 
Karo Stovį prieš 
Laikraščius

TEHERAN, Iran. — Ira
no premjero Ghavamo val
džia paskelbė karo stovį ir 
uždarė šešis laikraščius už 
tai, kad jie kritikavo prem
jerą ir jo ministrus. Pa
sak jų, tie laikraščiai “kur
stę visuomenę prieš val
džią, kėlę išgąstį žmonėse 
ir šmeižę valdininkus.” Kai- 
kurie laikraščiai vadinę 
ministrus vagimis, o jų 
premjerą “vagių komandie- 
rium.” Premjeras Ghavam 
prisipažino amerikiniams 
korespondentams, jog karo 
stovis paskelbtas prieš to
kią spaudą. Uždarytų laik
raščių redaktoriai areštuo
jami bęi gaudomi.

Politinės Vedybos tarp 
Angly Karalaitės ir 
Graikų Ex-Karalaičio

LONDON. — Anglų ka
ralaitės Elizabethos vedy
bos su buvusiu Graikijos 
karalaičiu Philipu bus po
litinis biznis, kaip rašo 
Londono Daily Worker', An
glijos Komunistų Partijos 
laikraštis. Anglija su tų 
vedybų pagalba stengiasi 
išlaikyti savo sąjungą su 
Graikija ir pastiprinti savo 
viešpatavimą Viduržemio 
Jūroj. Philipas yra Grai
kijos karaliaus Jurgio 
Glucksburgo (vokiečių kil
mės) sūnus. Tapdamas An
glijos piliečiu, ^jis pakeitė 
savo pavardę į Mountbat- 
ten.

Dar Daugiau Dolerių Duos 
Graikijos Monarchistams ,

ATHENAI, Graikija. — 
Amerika duos Graikijos 
monarchistų valdžiai dau
giau pinigų,'negu 300 mi- 
lionų dolerių, kurie pirmiau 
paskirti kovai prieš bolše
vizmą. Ekstra pinigų bus 
duodama, girdi, “tik pašal- 
piriiams reikalams.” z

goj yra geresnis derlius javų, 
negu buvo laukta. Valdžia ir 
partija mobilizavo miestų jau
nimą padėti javus suvalyti.

Yra numatoma, kad tarybi
ne šalis galės labai daug pa
dėti savo kaimynams duonos 
reikale. Bet ir tas jau ne vi
siems patinka. Bet ką gi pa
daryti, kad jau tokia “Dievo 
valia.“

je jie šaukia darbininkus, 
kad rinkimuose sumuštu vi
sus tokius kongresmanus ir 
senatorius, kurie balsavo už 
tą įstatymą. Federacijos 
vadai kartu nusprendė eiti 
į federalius teismus Su įro
dymais, kad šis įstatymas 
laužo Jungtinių Valstijų 
Konstituciją, todėl turi bū
ti panaikintas.

Ši Federacijos vadų kon
ferencija, tarp kitko, pata
rė savo unijoms švęsti 1948 
m. rinkimų dieną, taip kad 
galėtų visą ją panaudoti 
rinkimų reikalams. Kartu 
konferencija įspėjo unijas, 
kad sutartyse su samdyto
jais jos nežadėtų susilaiky
ti nuo streiko. Nes jeigu 
sutartyje būtų įrašytas 
toks pasižadėjimas, tai 
kompanijos, pagal Tafto- 
Hartley’o įstatymą, galėtų 
tąsyti unijas po teismus net 
už savaime kylančius ma
žus vietinius streikus, ku
rie įvyksta be unijos užgy
rimo. . x

Federacijos pirmininkas 
Wm. Green ųžreiškė:

“Mes niekuomet nenusto
sime kovoję, iki Tafto- 
Hartley’o įstatymas bus at
šauktas ir iki bus per rin
kimus sumušti visi tie kon- 
.greso nariai, kurie balsavo 
už šį įstatymą.

“Šis įstatymas siekia pa
daryti unijas bejėgėmis, 
taip, kad darbo žmonės vėl 
galėtų būti sauvališkai iš
naudojami.
' “Bet Tafto - Hartley’o 
įstatymas jau davė tokį vai
sių, kad jis suvienijo dar
bininkus labiau, negu bet 
kada.”

John L. Lewis ragino nu- 
šluot tą įstatymą su bet ko
kiais jo taisymais.

LONDON. — Anglijos 
premjeras Attlee paskyrė 
lordą Mountbatteną Indijos 
g e n e ral - gubernatorium. 
Mbuntbattenas skaitosi dė
dė Philipo “Mountbatteno,” 
anglų karalaitės Elizabe- 
thos jaunikio.

WASHINGTON.— Repu- 
blikonas senatorius Bourke 
B. Hickenlooper pradūrė iš
pūstą muilo burbulą apie 
išvogimą neva svarbių ato
mini į slaptybių iš O ak 
Ridge, Tenn., fabriko, kur 
dirbama, medžiaga atomų 
bomboms. Misai, kongreso 
atominės jėgos komiteto 
pirmininkas, užginčijo New 
Yorko dienraščio Sun rėks- 
nišką pasaką, būk išvogta 
“labai sekretai” atominiai 
dokumentai iš to fąbriko.

Federalės valdžios agen
tai (FBI) surado tik tiel>, 
kad-du buvusieji armijos 
seržantai pasiėmė atmin-

Gavome pranešimą, kad Lietuvoje balandžio 22 die
ną mirė Amerikos lietuviams gerai žinomas rašytojas- 
poetas Butkų Juzė (Juozas Butkus). Prieš porą de- 
sėtkų metų Juozas Butkus gyveno Amerikoje, dau
giausia Eastone, ir bendradarbiavo mūsų spaudai. 
Paskui grįžo Lietuvon ir ten dalyvavo pažangiajam 
judėjime. Po didžiojo karo Butkus aktyviai dalyvavo 
Tarybų Lietuvos prikėlime iš karo griuvėsių. Mirė 
Klaipėdoje vėžio liga.

Visiškai trumpu laiku lietuvių tauta neteko keturių 
žymių rasytojų-veikėjų: Salomėjos Nėries, Liudo Gi
ros, Petro Cvirkos ir Butkų Juzės. Visi jie iki mir
ties buvo ištikimi prisikėlusios laisvos Lietuvos dar
buotojai.

GEN. DE GAULLE PERŠA 
MARSHALLO PLAN/ KAIP 
GINKL/ PRIEŠ SOVIETUS

PARYŽIUS. — Generolas 
de Gaulle, fašistuojančių 
francūzų vadas, šaukė va
karinės Europos kraštus 
susivienvt, pagal amerikini 
Marshallo planą, prieš So
vietų Sąjungą . Jisai krūp
čiojo dėl Sovietų galybės 
sustiprėjimo ir ragino 
įtraukti Italiją ir kitus bu
vusius karinius nacių ben
dradarbius į talką prieš 
Rusiją. Tuo tikslu gen. de 
Gaulle piršo buvusius Hit- ------ 1--------------,---------------------

Sovietų ^Kaimynai Atsisako nuo 
Paryžiaus Konferencijos dėl 
Marshallo Plano Europai

PARYŽIUS; liep. 10. — 
Vengrija atmetė Anglijos 
ir Franci jos pakvietimą i 
Paryžiaus konferenciją šį 
šeštadienį, kur bus svarsto
mas amerikinis Marshallo 
planas “Europos ūkiui su
vienyti ir pakelti.” Vengri
jos valdžia sako, kad ji ne
gali eiti į tokią konferenci
ja, kur nedalyvauja visos 
didžiosios europinės valsty
bės. O atsisakė dalyvauti 
Sovietų Sąjunga.

Kiek pirmiau Lenkija, 
Jugoslavija, Rumunija ir 
Bulgarija atmetė kvietimą 
į ta konferenciją . Dar ne
atsiliepė Albapija, bet su
prantama. kad jinai nedaly
vaus. Apie Suomiją kol kas 
spėliojama, ar jis siųs sa
vo delegatus į Paryžiaus 
konferenciją, ar ne.

Čechoslovakija turės savo 
atstovus konferencijoj, 
kaip tėmytojus, bet nežada 
prisidėt prie Marshallo pla
no vykdymo Europoj.

Čiai kai kuriuos popierius iš 
Los Alamos, New Mexico, 
d’rbyklos, kur nėra gami
nama atominė medžiaga.. 
Los Alamos fabrikas tiktai 
sustato atominės bombos 
mechanizmą.

Tie popieriai buvo paim
ti 1946 m. kovo mėnesį, ir 
juos jau seniai atgavo val
džios sekliai, kaip pranešė 
senatorius Hickenlooper. 
Du * seržantai, paėmusieji 
popierius, niekam jų nero
dė ir jiedu neturėjo jokių 
pasimatymų su “svetimo 
krašto agentais,” apie ku
riuos N. Y. Sun sapaliojo. 

’•Minimi popieriai dingo,
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Graikų Monarchists!
Areštavo dar 3,000 
Politinių Pažangūnų

Graikijos Valdovai, Buvę Naciu Bendradarbiai, Šaukiasi 
^menkos Armijos, nes Kitaip “Neišlaikysią Tvarkos”

lerio palydovus priimt ly
giomis teisėmis į vakarinių 
tautu šeima. Jis deklama
vo apie, girdi, “žiauresnį, 
negu nacišką pavojų lais
vei” iš Rusijos pusės.

Gen. de Gaulle ypač ra
gino sumegsti kuo tam
priausius ryšius tarp An
glijos ir Franci]os, ir su 
Amerikos pagalba vadovau
ti visiems vakarinės Euro
pos kraštams.. 
----------- ------------------------

Šveicarija priėmė pakvie
timą konferenciion, bet 
kartu pareiškė, kad jinai 
laikysis bepusiškumo, lais
vai darys prekybos sutartis 
su kitomis šalimis ir nepri
sidės prie jokio europinio 
bloko; Šveicarija nelaikys 
sau privalomais jokių tari
mu, kuriuos ta konferenci- 
ja padarys be Šveicarijos 
užgyrimo.

Aųffli i a—Amerikos Įrankis 
Dėl Vakarinių Valstybių 

Bloko. Sako Maskva
MASKVA. — Sovietų vy

riausybės laikraštis Izvies- 
tija rašo, kad Anglija tar
nauja kaip Amerikos įran
kis dėl vakarinių valstybių 
bloko sukūrimo prieš Sovie
tus ir prieš jų draugus, pa
gal Marshallo planą.

kada Los Alamos atom- 
bombų fabrikas buvo dar 
armijos rankose. Bet ko
mercinė spauda leido su
prasti, būk jie po to išvog
ti, kada atominiai projek
tai buvo pervesti į rankas 
civilės komisijos, kurios 
pirmininkas yra David 
lienthal.

Karininkų Įkvėptas 
Trukšmas

United Press rašo:
“Kai kurie Civilės Ato

minės Jėgos Komisijos. na
riai supranta, jog tūli kon
greso nariai ir armijos ra
teliai pradėjo kampaniją už 
atominės kontrolės sugrą-

ATHENAI, Graikija. — 
Monarchistai Graikijos val
dovai sukėlė lermą, būk ko
munistai rengią sukilimą 
valdžiai nuversti. Su to
kiais riksmais žandarai ir 
kariuomenė urmu užpuolė 
ir suėmė 2,800 iki 3,000 de
mokratinių graikų sostinė
je Athenuose ir priemies
čiuose. Toms ablavoms va
dovavo viešosios tvarkos 
ministras, generolas Napo
leonas Zervas, kuris karo 
metu bendradarbiavo su 
naciais okupantais.

Tarp suimtųjų yra ne tik 
politiniai pažangūs darbi
ninkai. bet ir advokatai, gy
dytojai, bankininkai ir laik
raščių redaktoriai. Dabar 
jie gabenami į kalėjimus ir 
koncentracijos stovyklas 
salose ir bus žiauriai teisia
mi. ‘

Areštuotų skaičiuje yra 
Kostas Gavrilidis, Valstie
čių Partijos pirmininkas; 3 
žymūs socialistai: komunis
tų laikraščio Rizospastis 
redaktorius Kostas Kara- 
iorgis ir Christos Kavafa- 
kis; demokratinio tautos 
vienybės fronto (EAM) se- 

I kretorius . Demetrios Par- 
silliades; Komunistų Parti
jos sekretorius Georgas Pa- 
parigos ir Kom. Partijos 
apšvietos skyriaus direkto
rė Rosa Timvriote.

Monarchistas - premjeras 
D. Maximos tarėsi su Jung
tinių Valstijų ambasado
rium Line. MacVeagh ir 
baugino jį, kad jeigu Ame
rika greitai neatsiųs savo 
kariuomenės, tai graikų 
valdžia, turbūt, nepajėgs 
“išlaikyti tvarkos,” ir de- 
mokratinis-partizanų fron
tas galėsiąs per sukilimą 

francūzais konferencijoje 
dėl Marshallo plano sutiko 
šie kraštai: Turkija,.Portu
galija, Graikija, Italija, 
Belgija, Airija, Islandija ir 
LuksemburgA Pranešama, 
kad taipgi dalyvaus Norve
gija, Švedija ir Danija.

žinimą armijai; todėl jie ir 
paskleidė pranešimus apie 
atominių slaptybių išvogi
mą/’

Riksmuose apie tą vagys
tę buvo bandoma įvelti Ko
munistų Partiją, Sovietų 
atstovybę Washingtone ir 
atominius Oak Ridge moks
lininkus bei darbininkus.

Du saržentai, bedirbdami 
Los Alamos fabrike, pasiė
mė tūlus dokumentus “dėl 
atminties ir įdomumo.” Jie 
(šiuos žodžius berašant) 
dar neareštuoti. Tačiau 
teisingumo departmentas 
ruošia bylą prieš juos.

nuverst šią valdžią.
(Graikijos premjero pa

vaduotojas Konstant. Tsal- 
daris, atvykęs į Washington 
ną, ilgai kalbėjosi su vals
tybės sekretorium Mar- 
shallu.)

Franko Laukia 200 
Milionu Paskolos 
Iš Amerikos

fa- 
la- 

pa-

MADRID.—Ispanijos 
fašistų valdžia dabar 
biau tikisi $200,000,000 
skolos iš Amerikos bankų, 
negu bet kada. Diktatoriaus 
Franko valdininkai sa
ko, jog amerikiniai bankai 
žadėjo tokią paskolą, jeigu 
Franko laimės balsavimus 
dėl jo teisės skirti sau įpė
dinius. Tuos balsavimus 
Franko “laimėjo” praeitu 
sekmadienį. (Spaudos pra
nešimai rodė, kad balsavi
muose dalyvavo tik apie 
trečdalis piliečių, bet Fran
ko valdininkai, nelaukdami 
balsavimų, iš anksto surašė 
jam “didžią balsų daugu
mą.”)

“Lekiančios Plokštės“— 
Karo Propaganda, Sako 
Lėktuvo Išradėjas

DAYTON, O.—Pati val
džia skleidžia pasakas apie 
kokias ten “lakstančias 
lėkštes ar plokštes” ir nu
duoda būk tai galį būti 
svetimo krašto sviediniai,— 
sakė Orville Wright, 75 me
tų, pirmo praktiško lėktuvo 
išradėjas. “Tai yra tiktai 
propaganda, su kuria val
džia nori gąsdinti žmones, 
būk šiai šaliai gręsia koks 
svetimas kraštas, — tęsė 
Wright. — Tos pasakos 
skleidžiamos paremti da
bartinę valstybės depart- 
mento kampaniją — įvelti 
mus į naują karą.”

Hartley Grasina Teismu 
Anglies Kompanijom

WASHINGTON.—Mink
štųjų angliakasyklų savi
ninkai pietinėse valstijose 
taipgi pasirašė sutartis su 
unija. Šios sutartys duoda 
mainieriams panašius algų 
priedus ir pagerinimus, 
kaip ir angliakasiams šiau
rinėse valstijose.

Kongresmanas Hartley, 
vienas iš vergijos įstatymo 
meistrų, grūmojo kompa
nijoms teismais; pasak jo, 
tos kompanijos sulaužė jo 
įstatymą prieš tokias pla
čias sutartis su unijomis.

i
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. Pasaulinis Šių Dienų Vaizdas
Anglija ir Francūzija džiaugiasi, kad iš dvidešimt 

dviejų užkviestų Europos tautų sutiko jų konferencijoje 
• dalyvauti dvylika. Dar tikisi vienos kitos šalies prisi

dėjimo. Čechoslovakija nutarus dalyvauti konferenci
joj, bet jokio pasižadėjimo nesanti davus dėl “Mar- 

j shall plano” priėmimo. ■
pechoslovakijos premjeras ir karo ministras išvyko 

Maskvon tartis. Spėjama, jog tai bus pasitarimas dėl 
“Marshall plano.”

Irano vyriausybė paskelbė šalyje karo stovį. Visam 
krašte sąjūdis. Valdžia esanti pasimojus visiškai nu
šluoti bet kokią opoziciją.

Palestinoje trijų mirtin nuteistų žydų apeliacija at
mesta ir nuteistieji bus pakarti. Žydų pogrindinis ju
dėjimas grūmoja anglams atkeršijimu už korimą.

1 Jungtinių Tautų speciališkoji komisija nutarė dar
kartą pakviesti Palestinos arabus išreikšti savo nuo
monę dėl situacijos. Iki šiol Palestinos arabai komisi
ją boikotavo arba ignoravo. Nemanoma, kad jie pa
keis savo nuomonę. Arabai reikalauja Palestinai visiš
kos nepriklausomybės ir nesutinka, kad ji būtų pada
linta į dvi valstybes—žydų ir arabų.

Graikijos liaudies organizacija “EAM” pasiūlė vy
riausybei pradėti derybas dėl susitarimo ir baigimo ci
vilinio karo. Pasiūlymas padarytas per Liberalų Par
tijos vadą Sophoulis. Kaip atsakymą kairiųjų pasiūly
mui, Graikijos fašistinė-monarchistinė valdžia pravedė 
masinius visoje šalyje areštus. Tik vienam Athenų 
mieste suareštuota du tūkstančiai žmonių. Graikijos 
kalėjimuose nebesutelpa politiniai kaliniai.

į Amerikos radijo komentatoriai beveik vienu balsu 
šaukia: Mes dabar negalime apleisti Graikijos valdžios, 
nes jai paskolinome milžinišką sumą pinigų.

Tas pats su Turkija. Turkijoje prasidėjo rimta po
litinė krizė. Demokratų Partija, kuri skaitosi opozi
cine partija, pareiškė, kad dabartinė Turkijos valdžia 
nesuderinama su demokratija. Bet, aišku, mūsų vy
riausybė tą valdžią palaiko, nes jai irgi esame paskolinę 
dideles sumas pinigų.

I M /

Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje Gromyko siūlo 
pripažinti tiktai Graikijos vyriausybę kalta už siautė- 

' jantį civilinį karą. Jis taipgi reikalauja, kad visos už
sienio ginkluotos jėgos, taip pat militariški patarėjai, 
turi išsikraustyti iš Graikijos. Tegul Graikijos žmonės 
patys tvarko ir veda savo reikalus.

Taip pat Gromyko reikalauja, kad visokia Graikijai 
ekonominė parama eitų per Jungtinių Tautų Ekono
minę ir Socialinę Tarybą. Anglai ir amerikiečiai, su- 

į prantama, šiam Tarybų Sąjungos pasiūlymui katego
riškai priešinasi.

Įš Londono praneša, kad Anglijoje visi šneka apie 
ateinančią krizę. Amerikos suteiktoji keleto bilionų do- 

* lerių paskola baigianti išsisemti, o Anglija savomis spė
komis negalinti išsiversti. Krizė Angliją kirsianti šį 
rudenį. Šiais metais Anglijos prekybos deficitas pa
sieks $1,800,000,000.

Plačiausį pranešimą apie Anglijos padėtį padarė 
darbietis Herbert Morrison, vienas žymiausių darbie- 
čių valdžios šulų. Jis pareiškė, kad iš Amerikos gau
toji paskola pasibaigs su šių metų pabąiga. Anglija 
prašiusi penkių bilijonų dolerių paskolos, , o tegavusi 
$3,700/000,000. Kas toliau bus, Morrison nežino ir išei- 

! ties nemato. Visa viltis esanti dedama ant “Marshall 
. plano” dėl visos Europos atstatymo. Bet ar tas planas 

išgelbės Angliją iš krizės, Anglijos valdžia nežinanti.
Francūzijos valdžia negali susitarti su valdžios tar

nautojų unijomis dėl algų ir darbo sąlygų. Tarnauto
jai ruošiasi visuotinam streikui. Premjeras Ramadier 
bijąs, kad tarnautojų streikas gali būti signalu visiems 
Frahcūzijos darbininkams statyti panašius reikalavi
mus ir Streikais siekti juos laimėti.

. Tik iš Tarybų Sąjungos ateina optimistiškų žinių. 
Prartlonės ir žemės ūkio reikalai esą pakrypę gerojon 
pusėn. Per antrąjį šių metų ketvirtį abelna pramonės 
gamyba pakilusi 15 nuoš. Leng^psios pramonės gamy
ba pakilo 26 nuošimčiais. Šiemet apsėtas žemės plotas 

' 20,000,000 akrų didesnis, negu buvo pernai.
Tarybų Sąjungos vyriausybė išsiuntinėjusi visoms Eu

ropos šalims Molotovo pranešimą apie Paryžiaus konfe
renciją ir “Marshall planą.” Tame pranešime išdėstoma 
Tarybų Sąjungos pozicija.

Mūsų šalies Kongreso Atstovų Butas iš naujo pri
ėmė tą patį taksų numažinimo bilių, kurį aną dieną 
prezidentas Trumanas vetavo. Tiktai tiek pakeista, 
kad taksų numušimo diena nukelta į 1948 metų sausio 
1 dieną. Dėlei dienos pakeitimo nemažai demokratų 
balsavo už bilių. Atstovų Bute bilius priimtas daugiau 
negu dviem trečdaliais balsų. Dabar bilius eina. Senato 
svarstymui. Ten republikonai ir dešinieji demokratai

PABĖGĖLIŲ LAIKRAŠ
TIS APIE BRAZILIJĄ

Lietuvių pabėgėlių laik
raštyj “Liet. Žodis” (išeidi- 
nėja 'Doltmonde, Vokieti
joj) telpa tūlo asmens laiš
kas iš Brazilijos. Laiško" 
rašytojas, matyt, jau seno
kai ten gyvena ir matęs 
Brazilijoje šilto ir šalto 
daugiau, aišku, šilto ir net 
karšto!) Jis šitaip rašo sa
vo draugui pabėgėliui Vo
kietijoje:

Aš dabar gyvenu Amazo
nių upes slėny, prie upes 
Madeira, 8° pietų pi. Čia ne
su įsikūręs, bet “gyvenu nuo
tykiais” jau ketvirti metai.

Įsikurti čia lengva, nes vi
są laiką šilta, šaltis 4-14°C, 
norma 4-25—35°C. Šilta iki 
4-39°C.

Ateivis čia negali iš anks
to nuspręsti, kokį amatą pa
sirinks, nes atvyksta kaipo 
kolonistas, išmoksta kalbą ir 
tada sprendžia, ką veikti.

Kol aš čia esu, galiu jupis 
parūpinti iš palmių lapų na
mus, pusėtinai lengvą užsi
ėmimą prie daržo, ar vištų 
ūkio, duodantį panem nos
trum qutft. amazonicum, kol 
išmoksit kalbą ir papročius, 
o tada “įvesdinsiu” į aristo
kratų tarpą, kur, manau, ir 
su darysit sau naujas galimy
bes.

Deja, nieko daugiau nega
liu garantuoti, nes operos so
listams ir žurnalistams did
miesčiuose yra palankiau įsi
kurti ir progresuoti, jei pa
siseka, o čia, provincijos 
miestely su 5,000 gyventojų, 
gali koncertuoti laiks nuo 
laiko, duoti pamokas turtin
giems be didesnės karjeros. 
Nors skurdo ir nėra, bet žur
nalistui čia perspėk tyvos 
menkos, nes kitų kalbų laik
raščių čia nėra (draudžia
ma), dirbti vietos spaudoj ir
gi negalima. Medicinos sri
ty svetimšalis gali dirbti tik 
tolimuose užkampiuose, be 
didesnių rezultatų. Vaistinin
kų čia yra perdaug.

šiame krašte aš jokių tur
tų nesudariau, ir ką uždir
bau, tą pravandravojau Ma
to Grosso ir Bolivijos paru- 
bežiais. Susigyvenau su Bra
zilija taip, kaip su Lietuva. 
Gavau laišką iš kolegos R. 
(Bavarija), ėjo 7 mėnesius. 
Jūsų ėjo oro paštu per 6 sa
vaites. Taigi, jei panorėsit 
vykti pas mane, praneškit, 

’aš eisiu bezdžionienos pame
džioti.’ . .

Nepamirškit, kad čia ma
liarija yra nuolatinis gyven
tojų palydovas ir negeriant 
apsaugos vaįstų, k.t. Atebri- 
no (Bayer) ar Atabrine 
(Mallinkrodt) ar chinino kas 
savaitę, susirgimas yra tik
ras. Chininas brangus, Ateb- 
rinas duodamas dykai.

'Čia miegame ne lovose, 
bet hamakuose (rede) pd 
marlės uždangalu (moskite- 
ro vadinamu) nuo moskitų 
apsisaugoti.

Girdėjau, kad buv. Liet, 
konsulas nori čia atsiųsti 

^emigrantų, bet tiesioginių ži
nių negavau. Pietuose dėl su
sigrūdimo ateivio galimybės 
yra labai ribotos, dėl ko aš 

nepajėgia sudaryti dviejų trečdalių daugumos.
Galimas daiktas, kad bilius bus priimtas abiejuose 

butuose dar šią savaitę ir pasieks prezidentą dėl pasi
rašymo. - ’

Falšyvi Liberalai
New Yorko mieste gyvuoja “Liberalų Partija,” ku

rią pernai suorganizavo Dubinskis ir kiti menševikai. 
Tos partijos vyriausia misija • kovoti New Yorko Dar
bo Partiją. Jinai ir susiorganizavo iš atskalūnų nuo 
Darbo Partijos. - >r

Tos Liberalų Partijos pirmininku yra Adolf A. Ber- 
le, Roosevelto laikais dirbęs valstybės departmente. Jis 
buvo nuvykęs Washingtonan ir kalbėjosi su prezidentu 
Trumąnu. Savo partijos vardu Berle užgyręs Tru- 
mano politiką ir pažadėjęs jam pąramą 1948 m. rinki
muose. CįfjSį!

Kas liečia trečiosios partijos judėjimą, tai šis falšyva's 
liberalas jį pasmerkė. Jo sųprątįmų, trečiosios partijos 
judėjimas esąs komunistų padaras. Jis, suprantama, 
lygiai priešingas tiems liberaląĮųs,.,,kuriems vadovauja 
Henry Wallace ir senatorius Pėpper. : "

ir pasitraukiau. Iš 30,000 lie
tuvių neužtikau nė vieno 
“ant stiprių kojų.” Tai ne 
U. S. A. VienintŠlė šaka at
eiviui prieinama, tai žemės 
ūkis, kuris dabar yra prote
guojamas.

Kadangi -karo artėjimas 
buvo aiškus, mes norėjome 
čia įkurti lietuvių koloniją, 
kad bėgliai turėtų kur pasi
slėpti. DULRas mus neparė
mė. Dabar matote kokiam 
stovy esame.
Porto Vetho, 1947. L 20.
Kaip matome, laiškas nė

ra optimistiškas. Jis nie
ko pabėgėliams nežada. O 
vis tik jau keli šimtai pa
bėgėlių buvo išgabenti į 
Braziliją, į fazendas, į rais
tus sunkiam, įkiriam gyve
nimui.

Mes jau ne kartą sakėme: 
tie pabėgėliai, kurie atsisa
ko grįžti Lietuvon, bet ieš
kosi išganymo Brazilijos 
pelkėse, kada nors labąi, la
bai dėl to krimsis.

KOLEKTYVIS DARBAS 
PALESTINOJE

Dienraštis Vilnis rašo:
Jungtinių Tautų delegaci

ja Palestinon išvagojo visus 
“šventosios” žemės kraštus. 
Sugrįžę Jeruzoliman delega
cijos nariai pareiškė savo 
nusistatymą, kad Palestinoj 
tiek daug kooperatyvų ir ko
munų. Komunalis ūkis, ben
drai vedamas ūkis, Palestino
je nėra išimtis, bet taisyklė, 
žydų bendruomenės atsiekė 
labai gerų rezultatų ypač 
žemės ūkio srityje. Net ty
rai paversta derlingais lau
kais. Kur pavienis asmuo 
nieko nebūtų atsiekęs, ten 
daug ko atsiekė bendra tal
ka, bendrai pravesti planai, 
bendrai valdoma mašinerija. 
Iš esmes ta sistema labai ma
žai kuo skiri lįsi nuo kolekty
vių ūkių. :

Farmeriai, susidėję į ko
munas, bendrai dirba ir visi 
lygiai dalinasi savo darbo 
vaisiais.

Delegatai matė, kaip jau
nuolių pulkąi maršuoja su 
raudonomis vėliavomis.

Ar tai bolševizmas ?
Jaunuoliai atsake: tai dar

bininkų vėliava!

TIK VERTINGUS 
KŪRINIUS

Pabėgėlių laikraštukas 
Vokieti j o je (“Mintis”) 
kreipiasi į savo vienmin
čius rašytojus ir knygų lei
dėjus tokiais žodžiais: “leis- 
kimojdktai vertingus kūri
nius.”

O kas gi gali pasakyti, 
kurie yra vertingi ir never
tingi? Kiekvienas rašyto
jas mano, kad jo kūrinys 
yra vertingas, kitaip jis, jo 
nerašytų. *

Matyt, “Mintis” nori, kad 
jos plauko rašytojai savo 
rašiniuose n e s i g a i 1 e t ų 
šmeižtų Tarybų Sąjungai ir 
komunistams1— tuomet jie 
bus “vertingi.” Tokius raš
tus pabėgėlių laikraštis ir 
pataria leidykloms (kurių 
neturi) leisti.

i
Išbandomas Tarybų Sąjungos inžinieriaus išrastas 

įrankis, telefono-televizijos setas, kuriuo pašaukus pa
geidaujamąjį tuoj matai, ar klaidingą numerį iššaukei.
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Reakcijos Talkininkai
Kiekvieną sykį,' kai tik 

reakcija iškelia savo galvą 
ir atidaro nasrus, bandyda
ma kramstelti darbininkų 
judėjimą, jai talkon stoja 
visokios veislės žmonės, — 
net ir tie, kurie save vadi
nasi “labai kairiais.”

Šiuo metu, kaip žinia, re
akcininkai pradėjo žiauriai 
pulti komunistinį judėjimą 
—vyriausiai Jungt. Valsti
jų Komunistų Partiją ir 
tuos, kurie bendradarbiau
ja su komunistiniu judėji
mu, atvirus antifašistus.

Štai, generalinis USA se
kretorius Eugene Dennis 
nusmerktas vieneriems me
tams kalėti ir $1,000 pasi- 
mokėti “už kongreso panie
kinimą.”

Štai, vokiečių komunistų 
vadas, Gerhart Eisleris, nu
smerktas vieneriems me
tams kalėti ir $1,000 pinigi
ne bausme už tą patį daly- 

Štai, Joint • Anti-Fascist 
Refugee Korhiteto nariai,-- 
16-ka iš viso,—teisme pri- 

i taspažinti kaltais ir jų 
pats likimas laukia, kaip 
Dennis’o ir Eislerio.

Tiesa, visi šitie asmenys 
nepasiduos žemesniojo teis
mo sprendimui,— jie ape
liuos į aukštesnes teismo 
instancijas, jei reikės,—net 
į aukščiausiąjį šalies teis
mą. Bet faktas pasilieka 
faktu, kad jie yra puolami, 
persekiojąmi.

Arba, štai; Ne-amerikinis 
komitetas pradėjo vajų 
prieš darbo unijas, — jam 
rūpi “jas apvalyti.”

Valstybės departmentas 
taipgi “valosi” — paleisdi- 
nėja .iš vietų “svetimos 
valstybės agentus,” vadina
si, tuos, kurie kada nors 
yra atvirą ir drąsų žodį pa
sakę prieš fašistus.

Reakcija, taigi, puola ir 
dar-galanda saVo dantis to- 
limesniafn “žygiui.”

Tuomet, kai valdiški or
ganai “valosi,” tūlose darbo 
unijose taipgi pradėtas 
kryžiaus karas, prieš pažan
gesnius veikėjus. Darbo 
unijų reakcininkai mojasi 
pasiekti savo tikslo net ir 
tuomet, jei ' pačios darbo 
unijos būtų suardytos.

Reakcijos Talkininkai
Kaip minėjai!, atviri’ re

akcininkai, darbininkų ju
dėjimo priešai, x mažai te
pasiektų, jei jiems nestotų 
talkon jų agentai, apsimas-’ 
kavę kairiomis frazėmis! ’

Reakcijos talkininkai “iš 
kairės” suvaidina fabrikan
tų naudai itin svarbų vaid
menį.

Štai Daily Workeryj tilpo 
eilė straipsnių, (parašytų 
George Morriso) apie tai, 
kaip “ura-kąirieji” elemen
tai grupuojasi ir talkinin
kaują monopolistiniam' ka
pitalui kovoje prieš komu

nistus ir jiems prijautė jus 
darbo unijose.

Pasirodo, jog neperseniai 
tūli iš USA Komunistų 
Partijos pašalintieji asme
nys dėl jų “ekstra-kairaus” 
nusistatymo (ultra - kairie
ji visuomet susisiekia su 
pačiais dešiniausiais) bu
riasi į krūvą, ieškodami tal
kininkų kovai “prieš komu
nistus.” Jie buriasi Nation
al Maritime Unijos (CIO) 
pastogėje ir iš ten žada už
duoti komunistams smūgį- 
o tai, reiškia: skaldyti uni
ją, kuri yra viena iš ligi 
šiol tvirčiausių CIO unijų.

. Trumpai, paaiški štai 
kas: pašalintieji iš kompar
tijos William F. Dunne, 
Charles Keith, Sam Darcy 
ir Verne Smith (pastara
sis gyvena Kalifornijoje, ų 
pirmieji — rytuose) sudarė 
specialų komitetą, pavadin
tą “ Committee of Cor
respondence/’ kuris vado
vauja jų- grupei, padėda
mas skaldyti darbininkų ju
dėjimą ir šmeižti kompar
tiją. Minėtas “CC” leidžia 
savo biuletinus, skleidžia 
savo žalingą propagandą, 
organizuoja kiekvieną at
matą prieš kompartiją.

Šią grupę tuojau pažino 
ir pasikvietė talkon Joseph 
Curran, National Maritime 
Unijos prezidentas, pradė
jęs kovą už “unijos apvaly
mą.’^ Mr. Curran žino 
“kairiųjų” vertę; jis jaučia, 
jis mano, kad su “kairiuo
ju” šūkiu ne vieną eilinį 
unijistą galima suklaidinti 
greičiau, negu su dešiniuo
ju-

Kaip pranešama, William 
F. Dunne turėjo pasitarimą 
su Joseph Curranu ir ki
tais NMU veikėjais: Jack 
Lawrenson, M. Hedley 
Stone, Thomas Drury ir ki
tais. Tame pasitarime bu
vo1 nustatyta: kovoti ligi 
tol, kol NMU eilėse neįlįs 
nei vieno komunisto!

‘ Ką tai reiškia?
Argi Ne-amerikinio ko

miteto nariai ne tą patį sa
ko? Argi jie nesako, jog 
reikia “apvalyti” darbo uni
jas nuo komunistų? Argi 
visokio plauko fašistai ne
skelbia, kad jie stovį “tik” 
už tai, kad iš darbo unijų 
būtų pašalinti komunistai? 
Ar Fabrikantų Ašsociaęįja 
ne tą patį daro?

Taip, visfcąs susiveda į tą

Vakar buvę komunistai,- 
šiandien stoja talkon Fa
brikantų Associacijai, am
žiniems < darbininkų judėji
mą priešams*!

. Išėję iš Komunistų Par
tijos per “kaires duris,” ši
tie elementai eina pas mo
nopolistinio kapitalo" agen
tus,per užpakalines duris, 
bet jie eina ir tiek.

Kiti Taipgi Grupuojasi
Be šitos, veikia ir kita iš

vestųjų iš kompartijos ar
ba niekad jai nepriklausiu
siųjų, bet “labai kairių” 
asmenų grupė, pasivadinusi 
“New Committee fofv 
Publications.” Jai vadovau
ja Lyle Dowling su savo 
žmona, Burkhadtienė su 
savo vyru ir keli kiti. Dar 
kai kurie išvestieji iš kom
partijos - veikia Bronxe, 
Queense (New Yorke) ir 
kitur. Be šitų veikia Ruth 
McKinley su savo vyru, 
Mintonu ir dar keli kiti.

Visų jų tikslas vienas ir 
tas pats: griauti USA Ko
munistų Partiją . Kitais 
žodžiais, padėti fašisti
niams elementams, padėti 
monopolistiniam kapitalui, 
padėti Fabrikantų Associa- 
cijai sugriauti komunistinę 
organizaciją.

Griauti gi galima visaip: 
kompartiją šmeižiant, ap
šaukiant ją “oportunisti- 
ne,” vadinant ją “sektanti- 
ne,” demoralizuojant josios 
narius kitokiais būdais ir 
kovojant prieš komunistus 
darbo unijose!

Sakoma, tūli šitų pašalin
tųjų iš partijos lyderių be 
armijos jau siekiasi susidė
ti su socialistais; kiti su 
trockistais; Dunne ir Dar
cy, sakoma, palaiko ryšius 
su Lewis Corėy (berods bu
vusiu Frainą!), su 'Scott 
Nearingu, su Thomasu, su 
lovestoniečiais, su dubinski- 
niais ir kitais. Tūli jų mez
ga ryšius su Reutheriu au
tomobilių darbininkų unijo
je; dar kiti—su kitais re
akcininkais darbo unijose.

Vienas darbininkas, Jim 
Alląn, buvo pakliuvęs į jų 
kliką,—pakliuvęs visai neti
kėtai. Jim Allan tarnavo 
kariuomenėje. Išėjęs civi
liniu gyveniman, jis, Allan, 
susitikę, , su Verne Smi^h 
(išvestu iš partijos)' ir ki
tais Kalifornijoje; vėliau 
su Dunne, Darcy, Keith ir 
kt. rytuose. Anie siekėsi 
įtraukti Allan’ą į savo ‘bu
čių, bet jis, 'apsidairęs, me
tė juos ir š. m. balandžio 
mėnesio 7 d. Daily Worke- 
ryj parašė straipsnį, iškel
damas aikštėn anti-komu- 
nistų klikos darbus.

Tie darbai, kaip minėjau, 
yra žalingi, kenksmingi ir 
pilnai supuola su reakcinin
kų fašistų darbais, bęmieri- 
jančiais pasmaugti komu
nistinį judėjimą'Amerikoje.

Lietuvis darbo žmogus 
raginamas “kairiųjų” mek- 
lerių pasisaugoti!

M. Galinis.

Du Suimti Italijoj, 
Girdi, už Ginklų 
Siuntimą Partizanams

GENOA, Italija. — Italų 
policija areštavo du vyrus, 
girdi, už ginklų siuntimą 
Graikijos partizanams; sa
ko, kad jie buvo paruošę 
didelį kulkosvaidžių ir ki
tų ginklų siuntinį tiem ko- 
vūnam prieš monarchistų 
valdžią.

Albany, N. Y.—15 metų 
jaunuolis Carl de Flumer 
tapo nuteistas 20 metų ka
lėti už tai, kad jis pakorė 
8 metų vaiką.

Berlin.—Vokiečių nUnaci- 
nimo teismas Saksonijoj 
nusmerkė mirti du gydyto
jus ir du feldšerius, kurie 
nužudė tūkstančius pamišė
lių.
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2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily), PenkE, Liepos

Nanking.—Chinijos val
dovas Chiang Kai-shek iš 
naujo mobilizuoja paleistus 
savo oficięrius, Karui prieš 
chinų kotnūnistus.



Dėl Petro Cvirkos ir Butkų Juzės Mirties
Gerb. Dr. A. Petrikai, 
Brooklyne.

Tikrai, aš vertas apibarti, 
kad taip ilgai Tamstai nie
ko nerašau. Prieš kurį lai
ką buvau pas rašytoją A. 
Venclovą ir radau jį rašan
tį T-tai laišką. Pasižadėjau 
ir aš tada parašyti.

Per šį laiką (kai A. Venc
lova rašė) įvyko mūsų gy
venime kaikurių pasikeiti
mų — stambiausias tai mū
sų neužmirštamo rašytojo 
Petro Cvirkos mirtis. Ge
gužės 1-sios vakarą kaip 
tik pas jį buvau kambaryje 
ir dar kartu suvalgėme jo 
paskutiniąją vakarienę . . . 
Tai labai skaudus įvykis. 
Teisybė, jis tą vakarą 
skausmingai atrodė. Visa
dos linksmas, kupinas hu
moro, tą vakarą jis buvo 
lyg užsimąstęs, susikaupęs 
ir kalbėjo, kad reikėsią 
rimtai gydytis, nes sveika
ta iš tikrųjų kritiškoje pa
dėtyje. Be to, pereitą va
sarą mirė jo motina širdies 
liga. Po to jis'pradėjo kal
bėti, kad ir jo tokia mirtis 
būsianti, nes jis paveldėjęs 
daug ką iš motinos, taigi ir 
silpną širdį. Bet motina 
mirė, bene sulaukusi 60 me
tų, o jis . . . trisdešimt sep- 
tynerių . . .

Dar ta vakarą kalbėjo 
apie naujus literatūrinius 
darbus. Sakėsi išvažiuosiąs

Taip Sako Šimtai Tūkstančių
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“Tiesa” ir 
neskubėda- 
ir pradėjo

(Naujakurys Romualdas 
Jusevičius pasakoja)

—Prašau man laikraščių, 
— Lapių pašte kreipėsi 
aukšto ūgio vyriškis. Jam 
padavė keletą egzempliorių 
laikraščių, čia: 
kiti. Vyriškis 
mas atsisėdo 
vartyti juos.

Atsisėdau greta Bursu- 
niškio kaimo naujakurio 
Romualdo Jusevičiaus ir 
išsikalbėjome. Jis mums 
papasakojo apie savo gy
venimą , džiaugsmus ir ne
laimės. Jo gyvenimo isto
rija — daugelio iš mūsų 
valstiečių, jo lūpomis kal
ba šimtai tūkstančiii . . .
Vakar Mes Buvome Vergai

—Dabar mes skaitome 
laikraščius. Jie rašo apie 
mūsų gyvenimą, nurodo 
laimėjimus ir klaidas. Lais
vai jaučiamės atėję į vals
čiaus vykdomąjį komitetą, 
susirinkimą. Nebijome pa
sakyti tiesos žodžio. O va
kar? Sunkūs buvo laikai. 
Niekuomet darbo žmogui 
nebuvo lengva ponų Lietu
voje.

Aš buvau 8 metų, kada 
. tėvas, pavargęs nuo sunkių 
darbo dienų ir vargo, atsi
gulė į lovą, ir . . . daugiau 
nebeatsikėlė, Prieš mirtį 
dar kažką man norėjo pa
sakyti, kalbėjo, jog mane 
laukia sunkūs darbai, lieka 
alkana šeima. Grubia nuo 
darbo ranka tėvas paglostė 
galvą, palaimino ir tepasa
kė:

—Ėik į gyvenimą ... 1
Aš ir išėjau tėvo pramin

tu nieko man gero nežadan
čiu keliu. Likusį mažą, ke
lių hektarų ūkelį pasida
lino giminės ir vedusios 
seserys. Tokia jau buvo 
tų laikų tvarka. Prieš ma
no motiną ir mane 

"atsistojo gresiančio ba
do šmėkla. Na, ir pasilei
dau per žmones. Iš pra
džių ganiau karves, vėliau 
pusberniu, tapau samdiniu. 
Ką geresnio galėjo pa
siekti vargšas beturtis naš
laitis berniokas?

—Dirbsi gerai — bus du

M

Dr. A. Petriką gavo laišką nuo Tarybų Lie
tuvos rašytojo Juliaus Butėno, kuriame randa
me platesnių informacijų apie mirtį dviejų 
Lietuvos rašytojų—Petro Cvirkos ir Butkų Ju
zės. Laiške,, kaip matysite, Butėnas taip pat pla~ 
tokai rašo apie knygos ir literatūros reikalus 
Lietuvoje. Laiškas skamba:

kur pasilsėtų pasigydyti ir 
pabaigsiąs pradėtąjį roma
ną “Upė negrįžta,” taip pat 
parašysiąs būtinai “Perga
lei,” nes ligi šiol nieko šia-, 
me žurnale jo beletristikos 
dar nebuvo spausdinta.

Šių metų “Pergalės” 4 nr. 
rengiamasi skirti P. Cvir
kai, kur bus duota įvairių 
rašytojų ir šiaip asmenų 
atsiminimų apie jį. Vis dar 
niekaip negalime apsipras
ti, kad P. Cvirka nepravers 
durų ir nepasirodys su 
šypsena veide ir nepasakys 
kokio humoro, nemes kam 
nors originalaus epiteto . . .

Balandžio 22 d. Kaipėdo- 
je mirė Butkų Juzė, savu 
laiku gyvenęs Amerikoje 
(1926 m. buvo jo atsimini
mai apie J. Janonį “Vilny
je”). Jis mirė vėžio liga. 
Teko būti laidotuvėse Tel
šiuose ir prie kapo žodį pa
sakyti. Apie Butkų Juzę, 
tur būt, bus mano straips
nis jūsų spaudoje, nes pa
siunčiau.

centneriai grūdų, kailiniai 
ir batai. Na, ir valgyti vir
tuvėje gausi. Tingėsi ir ne
klausysi — pirmą dieną šu
nims šėko piauti išvarysiu, 
— tokias sąlygas pastatė 
buožė Zasėiurinskas, pri
imdamas mane pusberniu. 
Na, ir teko man pas tą 
Zasčiurinską! Neturėjau 
poilsio nei dieną nei nak
tį. Turėjau dirbti už sa
ve ir už kitą samdinį. 
Ir vis dar blogai buvo. 
Neretai ir per žandą gau
davau. Pas buožę buvo di
delis šuo Margis. Gal nepa
tikėsite: jis geriau už mane 
gaudavo ėsti.

Pradirbau pas Zasčiu
rinską ištisus metelius. Gal
vojau gal pas kitą bus ge
riau. Skaudžiai apsirikau.

Patekau pas kitų buožę 
Zvicevičių. Bėgau nuo vil
ko, patekau ant meškos. 
Pas ‘Zvicevičių buvo • dar 
blogiau. Atlyginimas tas 
pats, o priekabių iš šeimi
ninko pusės dar daugiau. 
*Zvicevičius taip ir žiūrėjo, 
kad nusukus sutartą algą, 
rasti priežastį nemokėti. 
Pamatys lauke sukant pa
pirosą ir rėkia, kad per tris 
laukus skamba:

—Dar sustok, galgone, tai 
ir negausi metų gale pūdo 
grūdų!

Pasiutęs buvo. Išeinant 
ir suderėto atlyginimo ne
sumokė jo.

Taip ir vargau per metų 
metus pas buožes ir dvari
ninkus. Iš tiesų tais metais 
man ir nebuvo kur eiti. Be
darbių buvo tiek mieste, 
tiek kaime. “Nepriklauso
moje” Lietuvoje darbo ne
buvo. Nebuvo darbo žmo
nėms ir žemės.

Joks šviesos spindulys ne- 
nušvietė tų laikų mano gy- 
venimo. Tik 'kartais girdė
davome tylias kalbas apie 
tai, kad yra šalis, kur dar
bo žmonės visų gėrybių šei
mininkai, kur • nėra ponų ir 
samdinių. O, kaip tie žo
džiai mus viliodavo! Tą ša
lį, kur žmonės vadino So
vietais, mes dažnai minėda
vome.

1940 metais teko būti per

Šiek

Na, ką padarysi: mirtis 
natūralus gyvenimo reiški
nys — visi mirsime, 
tiek parašysiu apie save. 
Šiemet išėjo iš spaudos ma
no knyga “Žemaitės gyve
nimas,” trumpesnė nei 
anksčiau, su trumpa jos kū
rybos apžvalga, parašyta 
Žemaitės 100 metų gimimo 
jubiliejaus proga. Be to, 
suredagavau Jovaro poezi
jos rinkinį, parašiau gyve
nimo ir poezijos apžvalgą; 
ši knyga “Eilės ir dainos” 
taip pat išėjo. Dabar pa 
rengiau Leono Skabeikos 
poezijos rinkinį,. irgi su 
įvadu; taip pat beletristo 
Juozo Gurauskio apysakų 
rinkinį. Šis rašytojas bu
vo anksčiau užmirštas, apie 
jį savu 
tūroje”* 
klystu).

Savo 
maža ką tegaliu parodyti. 
Gal su laiku ką ir sukombi
nuosiu. Mat, įsileidau į ty
rinėjimus. Rengiu apie 

laiku rašiau “Kul-
(1938 m., jei ne-

originalių dalykų

gegužės pirmąją Kauno 
mieste. Gatvėse jodinėjo 
ginkluoti patruliai, skers
gatviuose stovėjo policinin
kai.

—Ko taip laukia? — už
klausiau beskubantį darbi
ninką. Tas apžvelgė mane 
nuo galvos iki kojų ir atvi
rai pareiškė:

—Bijo darbininkų ' maiš
to. Juk šiandien darbinin
kijos šventė, — atsakė. •

Grįžtant į namus radau 
atsišaukiųių, kuriuose ragi
no nepasiduoti smetoninin- 
kams, tikėti greita pergale.

Kaip Atėjo Laisvė
—Nuo šiandien gyveni

mas bus mūsų rankose. Te
gyvuoja liaudies vyriausy
bė, — išgirdome pirmame 
mitinge 1940 metų vasarą. 
Nuo to laiko mes dažnai ei
davome į mitingus, juose 
girdėjome žinias vieną 
džiugesnę už kitą. Kalbėjo 
tokie patys kaip ir aš ir 
šimtai kitų Lapių valsčiaus 
žmonių. Išrinkom Liaudies 
seimą. Džiaugėmės, kai su-' 
žinojom, jog mūsų išrinkti 
atstovai teisingai ir nedve
jodami vykdo mūsų valią. 
Iš karto pamatėm, kad pra
dėsim naujai gyventi. Viso
kių zasčiurinskų ir zviece- 
vičių sparnai buvo pakirpti. 
Iš kumetynų ir dvarų lūš
nų išėjo kumečiai ir kume
tės į tarybų valdžios duo
tą naują gyvenimą. Stalino 
konstitucijos saulė nušvietė 
ir Lapių valsčiaus kaimus. 
Ir .niekaip tada darbo žmo
gus netikėjo, kad sunkūs ir 
kruvini laikai dar kartą su
grįš. Tarybiniais laikais aš 
nebetarnavau pas buožes 
ir dvarininkus. Buvo vals
čiuje pažadėta duoti man 
žemės, padėti įsikurti. Lan
kiau suaugusių švietimo 
kursus.

i

Mirties Metai
Vieškeliuose pasirodė 

kiški tankai. Laukais 
purvini žali svetimi ir krau
jo trokštą kareiviai. Tuojau 
galvas pakėlė buožės ir 
smetoninirikai. Atėmė iš 
naujakurių žemes, sugriovė 
darbo žmonių viltį matyti 

vo- 
ejo

Lauryną Ivinskį ir jo ka
lendorius monografiją, ku
rios niekaip negaliu vis už
baigti. Šiemet minėsime 
400 metų lietuviškosios 
knygos sukaktuves. Šia 
tema irgi esu įsipareigojęs 
parašyti.

Leidyklos dabar dirba 
jaiv neblogai. Išeina gražių 
knygų. Net Grožinės Lite
ratūros Leidyklos leidinių, 
prisipažinsiu, nespėju per
skaityti. Pasirodo nema
žai. Pirmieji antrieji me
tai buvo sunkesni, nes hit
lerininkai traukdamiesi su
naikino elektros stotis ir 
kitus įrengimus, o be elek
tros srovės linotipas negali 
suktis. Dabar viskas jau 
atstatyta, ir darbas vyksta 
visu tempu. Knygų tiražai 
gana dideli — vis po 10,000 
ir daugiau, o seniau groži
nės literatūros leidiniai te
siekdavo 2,000 egz., o jei 
3,000 egz., atrodė, gerai. 
Jums tat žinoma.

Turiu padėkoti už parke
rį, kurį gavau drauge su 
kitais—gerai rašo, gražiai 
atrodo. Dėkoju. Stengsiuo
si neapvilti.

Lihkėjimų A. Bimbai, RĮ 
Mizarai.

Mano adresas: Vilnius: 
Sniadeckių g. 8.

J. Butėnas.
Vilnius, 1947 m. geg. 24 d.

save lygiateisiais piliečiais. 
Daug tūkstančių tikrų Lie
tuvos patriotų buvo sušau
dyta ir nukankinta Kauno 
IX forte ir kitose vietose. 
Gestapas ir jo pakalikai po
licininkai landžiojo po kai
mus ir ieškojo aukų išveži
mui į Vokietijos katorgą. 
Norėjo ir mane patį išvežti. 
Slapsčiaus. Spioviau į vi
sus vokiečių ir kubiliūnpa- 
laikių raginimus stoti į vo
kišką plėšikų gaują ir eiti 
kariauti prieš savuosius. 
Karo metu pasirodė, kas iš 
tikrųjų myli ir kariauja už 
Lietuvą. Dauguma gyven
tojų, kurie norėjo taikos ir 
ramybės, laukė Raudono
sios Armijos. Didžiausia 
šventė buvo, kai išgirdome 
tarybinių patrankų griaus
mą artėjant. Niekas negai
lėjo bėgančių vokiečių ir tų, 
kurių sąžinė sutepta nusi
kaltimais prieš darbo žmo
nes.

Prie Ginklo!
Raudonoji Armija išvada

vo mūsų apylinkes. Raudo
nosios vėliavos vėl laisvai 
suplevėsavo kaimuose ir 
miestuose. Tačiau vokiš
kieji grobikai dar stovėjo 
prie Šiaulių, vaikščiojo pa
vergtosios Klaipėdos gatvė
mis. Visi, kam buvo miela 
laisvė ir tarybinis gyveni
mas, paėmė ginklą ir išėjo 
į frontus padėti sutriuškin
ti fašistinius niekšus. Nuė
jau ir aš. Buožės ir jų 
agentai' kurstė neiti, sakė, 
kad greit grįš vokiečiai, jie 
vėl bus ponais ir valdovais. 
Mažai kas tam patikėjo. 
Mes juokėmės iš tų kalbų ir 
tų, kurie patikėjo buožių 
šnibždėjimui. Ir iš tikrųjų, 
jie žiauriai apsigavo.

Atsimenu pirmąją fronto 
dieną. Momentas, apie ku
rį ilgai galvojome — atėjo. 
Mes žygiavome artyn Klai
pėdos . Vokiečių priešini
masis buvo palaužtas, virš 
Klaipėdos iškilo raudonoji 
pergalės vėliava. Mums te
kų garbė, kartu su kitais 
Tarybinės Armijos dalini
ais, dalyvauti Klaipėdos iš
vadavime. Aš didžiuojuosi 
tuo.

Karas vis artėjo prie ga
lo. Kiekviena diena atneš
davo vis naujas pergales.
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Tarybinis ginklas baigė 
daužyti vokiškus fašistus 
jų pačių urve5> Broliškos 
latvių tautos dalis teritori
jos dar buvo okupuota, 
Liepojos vietovėse buvo įsi
tvirtinę vokiečiai. Lyg su
žeisti vilkai jie buvo pri
spirti prie jūros. Tuo metu 
mūsų daliniai rengėsi likvi
duoti paskutinį okupantų 
lizdą tarybinio Pabaltijo 
žemėje.

Per vieną susidūrimą su 
vokiečiais buvau sužeistas. 
Žaizda sugijo greit. Grį
žau j savo dalinį. Ruošė
mės žygiuoti atgal į Lietu
vos sostinę Vilnių. 'Keliuo
se laukė broliai ir seserys, 
nepažįstami žmonės buvo 
savi ir meilūs. Niekuomet 
kiekvienas iš mūsų neuž
mirš to didingo pergalės 
žygio per Lietuvos miestus 
ir kaimus. Mes žygiavome 
ir mus sutiko kaip ištiki
mus tėvynės sūnus-nugalė- 
tojus.

Paskutinis vakaras Tary
binėje kariuomenėje. Ruo
šiamės atgal į namus. Sto
jome prie taikaus darbo už 
Lietuvos atstatymą.
žemė Tiems, Kas Ją Dirba

Mane Lapiai gražiai suti
ko. Valsčiaus vykdomasis 
komitetas iki mano atvyki
mo rūpinosi šeima.

—Tai ką, nori žemės?— 
paklausė pirmininkas.

Žemės! Savo žemės. Juk 
apie ją aš 1 ir galvodavau 
piemenaudamas, ir vargda
mas pas buožes, gulėdamas 
šaltame fronto apkase ir 
važiuodamas traukiniu į 
namus.

—Demobilizuotiems pir
moje eilėje, — teisingai nu
tarė tarybinė vyriausybė. 
Tačiau brangios žemės už
teko visiems.

, Dvarininkas Sakalauskas 
laike vokiškosios okupaci
jos buvo ištikimas fašistų 
pagelbininkas. Jis skundė 
žmones, visaip padėjo , vo
kiečiams. Bijodamas liau
dies teisingumo pabėgo su 
kubiliūnpalaikiais. Man at
kirto valsčius 8 hektarus 
geros žemės buvusiame jo 
dvare. Davė namą gyveni
mui, tvartą, klojimą. Val
džia padėjo gautoje žemėje 
įsikurti.

—Dirbsime drauge,—nu
tarėm su Miku Petravi
čium, taip pat gavusiu bu
vusiame Sakalausko dvare 
žemės. * M. Steponėnas.

Laiškas iš Lietuvos
Mūsų veikėjas hartfor- 

dietis Valteris Brazauskas 
gavo laišką nuo savo sesu
tės iš Lietuvos. Apart as
meniško pobūdžio dalykė
lių, sveikinimo ir praneši
mo, kad tėvelis jau du 'me
tai miręs, Valterio sesuo 
Elvyra rašo:

“Visi dirbame kasdieninį 
darbą .ir gyvename pusėti
nai. Pas mus jau prade
da atšilti, jau pradeda žmo
nės į laukus eiti dirbti, jau 
ir medžiai pradeda žaliuoti.

“Brolelis sakai, kad jū
sų laikraščiai rašo, jog pas 
mus buvę daug banditų. Tas 
tiesa, jų buvo. Banditais, 
žinoma, buvo ne geri žmo
nės, bet Lietuvos išgamos 
ir kurie buvo prisigėrę fa- 
šistų kvapo. Bet užėjus 
amnestijai, dauguma pasi
davė, atnešė ir atidavė ko
kį surūdijusį šautuvą. O 
kitus sutvarkė' mūsų išlais
vintojai raudonosios armi
jos daliniai.

“Žinoma, per tą laiką 
banditai pridarė daug ža
los, nužudė daug nekaltų 
žmonių, šeimų ir mažų vai
kų, taip pat ir kankindavo 
visokiais būdais. Bet da
bar jau viskas baigiasi, jau 
galima ramiai sau gyven
ti . •. *. ”
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Francijos užrubežiams ministras Georges Bidault pa
sikalba su Anglijos užrubežiams ministru Ernest Bevin, 
Paryžiuje, apie J. V. sekretoriaus George C. Marshall’© 
planą.

IŠ ARGENTINOS
Pavyzdingas Va karas.

BERISO. — šeštadienį, ge
gužės 17 dieną, A. L. S. “L. L.” 
4-to Rajono Beriso lietuvių pa
stangomis buvo suruoštas įdo
mus ir. gražus vaidinimų ir šo
kių vakaras, kuriame apart 
skaitlingos Beriso lietuvių pub
likos, buvo atvykę daug svečių 
iš Buenos Aires.

Jau iš anksto publika pradė
jo rinktis į vakarą ir paskirtą 
valandą salonąs jau buvo pilnu
tėlis. Programa atidaryta su 
Argentinos ir Lietuvos himnais. 
Po to, A. L. S. “L. L.” 4-to Ra
jono vardu tarė žodį Rajono 
pirmininkas M. Sabalis, kuris 
kvietė visus lietuvius prie drau
giškumo ir vienybės, kad ben
dromis jėgomis kovoti prieš vi
sus fašizmo likučius, kurie vėl 
pradeda rodyti savo bjaurius 
suterštus nekaltu žmonių krau- X
ju snukius. Kalbėdamas apie 
Tarybų Sąjungos liaudies did
vyriškumą, Tarybinės Armijos 
karžygių narsumą ir partizanų 
pasiaukojimą, primindamas 
kritusius šioje gigantiškoje ko
voje didvyrius, prašė publikos 
pagerbti jų atmintį atsistojimu 
vienai minutei tylos. Kas buvo 
su didžiausiu pritarimu priim
ta.

Toliau draugas Sabalis primi
nė, kad dar neseniai kaip nuga
lėtas baisiausis žmonijos prie
šas; dar nenudžiūvo ašaros nuo 
motinų veidų už milijonus kri
tusių narsuolių; dar teberiogso 
griuvėsiai sugriautų miestų ii’ 
kaimų, liudijančių kiekviename 
žingsnyje fašistinių budelių 
žvėriškumus, ir vėl reakcinis 
Amerikos ir Anglijos imperia
lizmas padedant nugalėto naci- 
fašizmo likučiams ruošia nau
jas skerdynes, nukreiptas prieš 
visų tautų užtarėją ir taiką my
linčią Tarybų Sąjungą. Nuo to 
pragaištingo . visai žmonijai 
darbo neatsilieka ir lietuviško 
fašizmo likučiai ir jo bernai, jie 
leidžia visokias provokacijas ■
prieš Tarybų Sąjungą, šmeižia : Washington. — Ameriko- 
mūsų tėvynę Tarybų Lietuvą ir ; nu Legionas ragina įvest 
jos liaudies valdžią norėdami i verstiną rekrutavimą.

3 pust—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Penkt., Liepos 11, 1947
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■ Šis St. Louis groserninkas žino, kad pakeltos kainos 

ne visuomet pelningos mažiukui.-Vieton pardavinėti 
duoną pakilusiomis kainomis, jis išstatė plakatą, patar
damas kostumeriams patiems keptis duoną, kad neper
mokėti. Daugelis kitų mažųjų krautuvių savininkų at
sisakė pardavinėti pabrangintą duoną.

i .* >

paslėpti prieš visuomenę savo 
kruvinas rankas suterštas mūsų . 
&’olių ir sesių krauju. Mūsų 
pareiga dirbti visiems ir ben
dromis jėgomis, kad numaska- 
vus šiuos gaivalus ir parodžius 
jų tikrąjį veidą, nežiūrintį kokia 
skraiste jie dangstytųsi. Drau
go Sabalio kalba buvo kelius 
kartus pertraukta su griausmin
gomis ovacijomis iš publikos 
pusės.

Toliaus buvo suvaidinta ko
medija “Ant Rytojaus” gabių 
ir prityrusių Beriso lietuvių 
menininkų. Taipgi Beriso jau
nuoliai pasakė keliatą eilučių 
lietuvių ir vietos kalboje. Iš 
Buenos Aires atvykusieji L. L. 
Teatro jaunuoliai 
išpildė k’eliatą klasiškų 
po vadovyste prityrusio 
tojo N. Orlovo, kuriuos 
lietuviai dalyvavusieji 
vakare sutiko ir palydėjo su 
griausmingais apliausais.

Baigiantis scenos programai 
jaunuolis E. Pilikauskas Lietu-* 
vių Jaunimo Klubo ir L. L. Te
atro- vardu pasveikino visus Be
riso jaunuolius ir pasižadėjo jo 
atstovaujamų organizacijų var
du, reikalui esant, visuomet 
prisidėti meno jėgomis prie pa
rengimų, ruošiamų berisieČių 
pastangomis.

Po scenos programos tęsėsi 
linksmi šokiai ir draugiški pa
silinksminimai tarp vakaro da
lyvių. Apie ketvirtą valandą ry
to publika pradėjo skirstytis į 
namus. Buvęs.
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Potviniai Chengtu, Chini- 
joj, išvijo 100,000 žmonių iš 
namų.

Jį

Irane paskelbtas karo sto
vis prieš kritikuojančius 
valdžią laikraščius.

A

Washington. — Plienas 
būsiąs pabrangintas $5 to
nui.

a $



AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS "Viskas Aplink Mus"
-7-10-47— Mažosios Lietuvos Buities Romanas

Simonaityte. ,Rašo Ieva

(Tąsa)
Etmonas, vyresnysis Šimonio sūnus, 

mato aną kunigaikštį šuoliais jojąnt per 
laukus vis tolyn ir tolyn paskui priešus, 
iki išveja juos iš savo krašto. Jis mato 
dvasios akimis, kiek žūva priešų, kuriuos 
ištiko Lietuvos gynėjų kardas. Jis gir
di lietuvių laimėjimų šauksmus. Ir jo 
akys žiba, veidai kaista: kad .šiandien 
taip būtų, kad šiandien ten jotų Lietu
vos kunigaikštis, ir jis, Etmonas, su juo 
drauge!

Nedaug kitokį įsivaizduoja jį sau ir 
Lukošius, antras Šimoniukas, tik jis ne
labai mielai atsimena kraują ir 'lavonus. 
Už tai jis jau ir mato grįžtantį, iš karo 
kunigaikštį, apvainikuotą laurų vainiku, 
kurį jam pynė edelmonaitės.

Endriaus vaizduotėj kunigaikštis pa
našus į jo tėvelį, baltagalvį, žilabarzdį ir 
jau sulinkusį į. kuprą. Endriui kuni
gaikštis nelekia, šuoliais nejoja, o tik, 
kaip jo tėvas čia, bokšto viršūnėj, taip 
ansai ties anuo ąžuolu žiūri į tolį. Kaži 
kodėl jam gaila ano vaizduotės kuni
gaikščio, ano senelio. Ir lyg jis priva
lėtų ar užjautimo reikšti, ar drąsos pri
duoti, prižengia prie tėvo ir braukia ran
ka per sulenktą jo kuprą.

Bet Mato kunigaikštis kaskart kitoks. 
Šiandien jis tikrai beria smilkymo žolių 
į aukuro ugnį. Ir štai jo veidas, ap
šviestas liepsnos, sužiba ugningai,/kaip 

xtikro kunigaikščio. Jo rūbą lengvai vė
jas palytėjo; ne, nedaug jis jį užgavo, 
kad nesudarkytų karališkos statulos. 
Kaire ranka tvirtai jis laiko puikųjį žir
gą. Nemėgsta Matas karo, nors ir jo
kios kovos jis nebijotų, bet kam žudyti 
žmones, kam pralieti kraują? Tiktai jei
gu gintis reikia. Mato vaizduotėj nesi
rodo šiandien nė vieno užmušto kryžeivio: 
Jie išvaryti iš krašto. Ir už tai, kad lie
tuvių nė vienas nenužudytas, kad visi jie 
sugrįžę dabar dainuoja laimėjimo dainas 
—už tai Mato kunigaikštis aukoja lietu
vių dievams. Ir ąžuolas milžinas ošda
mas pritaria lietuvių dainai. O aplinkui 
žaliuoja pievos ir žydi gėlės baltai, rau
donai, mėlynai ...

Ir Lydija nemato lavonų, tik grįžtan
čiam kunigaikščiui priešais ji neša ąžuo
lo vainiką, pintą tėvų sode.

Bet jaunutės Jonės vaizduotė užvis 
drąsiausia: pagrįždamas iš karo Lietu
vos valdovas,—taip, valdovas,—šuoliais 
jodamas, pagavo ją ir išsigabeno į Lietu
vą.

. —O mūsų sienose ans kunigaikštis il
sėjosi po sunkiosios kovos,—ilgai tylėjęs, 
pasakydavo senis kaskart iš naujo.

—Šiame bokšte jis pats sekė kiekvie
ną priešo judesį.

—Ir jau niekada šis bokštas nebema
tys Lietuvos kunigaikščių!

—Bet juk tai nesvarbu,—neiškentėda
ma ir nieko nenusimanydama, pradėjo 
plepėti Jonė. — Bokštas vis viena jau 
griūva. Svarbu tik, kad rasis dar vienas 
valdovas, kuris mūsų šalį atims iš vo
kiečių.
' Niekas nieko pleputei neatsakė, tik 

Matas suraukė kaktą dėl to, kad per
traukta tyla. ‘Širdies gilumoje jis pri
tarė Jonutei. O sugrįžus Šimoniui su 
vaikais pas motiną, šitoji sunkiai atsi
duso:

—Tai tu jau vėl . . .
Bet daugiau sakyti nedrąsu.
Ir dar vienas rūpestis pastaruoju lai

ku spaudžia Šimonienę: vaikai jau pa
augę, Idikas beveik visiems jau vesti. Bet 
ką L Lietuvių bajoraičių niekur, rodos,' 
nebeliko, o edelmonaičių vaikai nenori. 
Etmonas griežtai anąsyk pareiškė josiąs į 
Lietuvą susirast sau.žmonos. Negelbėjo 
motinos perspėjimai, prašymai, nurody
mai, kad ir čia yra mergaičių, dailių ir 
net gelsvakasių baronaičių.

—Maų •atsieina palaikyti tėvų paliki
mą, ne tik vardas, bet ir kraujas turi 
palikti grynas,—pareiškė Etmonas.

Lukošius, tiesa, lyg ir žvalgaujasi su 
edelmono Goldstromo dukrele, bet tėvas 

’ visada, tatai priminus, labai kaktą su
raukia, nors ir tyli. Jisai mano, kad Lu
košius ir Šimonių vardą neša, taigi ir 
susipras be perspėjimo.

Štai ir Lydija jau priaugo. Laikas 
tekėti. Piršosi jau grovo Stolbekio sū
nus.

Bet Lydija griežtai ir išdidžiai pasa
kė:

—Ar aš, Šimonytė, tik nusigyvenusio 
edelmono beverta? Aš bajoraitė ir tik už 
lietuvio bajoro teeisiu.

O kur tų bajorų rasti!
Tuo tarpu ne tai Lydijos rūpestis. Ką 

tik išeina ji pintiniu nešina į kiemą, tuoj 
užkalbina stropiai kinkantį arklius dar
bininką:

—Na, Grigaiti, ką veikia žmonelė?
—Dėkui, panaite! Ji visą naktį mie

gojo. O šį rytą sakės jau kelsianti. Juk 
reikia ir apsivalyti, mažiuką numaudytt

Lydija linkterėjo galvą ir nusiskubi
no. O Grigaitis, linksmai švilpaudamas, 
pliaukščiojo botagu.

Tikrai, Grigaitienė jau atsikėlusi; 
Lydija ją subarė:

—Ar tu negali nors vieną antrą dieną 
pagulėti? Kas tave varo iš lovos! O jei 
liga atlauš?

—Tegu dievas taus dangaus karalys
tę duoda, panaite, bet jau nebegaliu aš, 
vargšė, tavo malone ilgiau naudotis. Man 
gėda pamanius, kad bajoraitė ateina į 
tokį prastą butelį, pas prastus būrus.

—Gerai, jau gerai.’ O ką veikia sū
nelis?

Ir bajoraitė nusilenkė ant margojo vy- 
gęlip, kur gulėjo silpniausias pasaulio 
pilietis. Lydija žinojo, kad mirtis jau 
greit užspaus jam akis amžiams, bet nie
ko nesakė. ' Motina gana greit pati pa
tirs, kam dabar jau širdį skaudinti!

Palikusi Grigaitienę, nusiskubino pas 
Dabarienę, kuri metų metus guli ligos 
patale. Pats Dabaras eina.pas baroną 
į lažą. Pytą anksti išeina, vakarą vė
lai pareina. Niekas neturi laiko pasirū
pinti ligone; jei ne Šimonytė, supūtų Da- 
barienė.

Šimonio sūnūs dirba laukuose drauge 
su darbininkais. Ir darbininkams links
miau, ir darbas eina sparčiau. O šian
dien reikia žiūrėti, kad darbas būtų at
liktas kiek galima savo jėgomis.

Ir Matas dirbo per dieną stropiai 
drauge. Bet dabar jau saulė arti leise- 
nos, ir anksčiau negu kiti parėjo Matas 
iš laukų ir nuėjo miško link. Kaži kas 
jį vis ten traukė .. . pasvajoti?

Bet neatsisėdo jis šį kartą kaip pra
tęs, o žingsniavo vis tolyn, iki perėjo į 
kitą miško pusę. Ten jau barono Gold
stromo laukai.

O kas ten darosi? Ar tai ne jaunasis 
eledmonas? Taip; jis. Ką jis ten spardo? 
Užmiršta Matas, kad čia jau nebe jo tė
vo laukai, tik skubina į tą pusę.

— Aš tave pamokinsiu, prakeiktasis 
šunie!—rėkia baronas.

Dabar jau mato Matas, kas čia deda
si: ant žemės guli Dabaras, visasz kruvi
nas. Vienu šuoliu Matas ten. Nė žodžio 
neprataręs, sudavė edelmonui, kad tas 
kuone pargriuvo.

Šimoniai visada rūpinosi engiamais, 
tai jau jiems prigimta, Ir čia, daugiau 
nebekreipdamas domės į baroną, Matas 
atkėlė kruvinąjį D^barą.

—Kas čia! buvo, ką tu padarei?
—Nieko nepadariau, tik '..
—Kaip tu drįsti, vaike!—jau atsipei

kėjęs vokietis-rengėsi pulti Matą.
' Bet Matas nėmaž nesudrebėjo. Stačiai 

žiūrėdamas baronui į akis, aiškiai ir 
skambiai atsakė:

—Iki šiol tikėjau vokiečius esant tik
rais edelmonais, bet šitoks tavo elgęsys 
parodo jus.kitokius! Ar visi edelmonai 
tokie? Visi jie taip skriaudžia vargšus 
baudžiauninkus? Ką? Na, nieko neatsa
kai?

—Kaip tu drįsti. ..
—Visai paprastai: lietuvis neskriau

džia žmonių ir neleidžia skriausti nė ki
tiems, vis viena, nors tai būtų ir vokietis 
edelmonas.

Nedrįso vokietis tverti Mato, kurio 
akys žibėjo taip energingai ir grasinan
čiai įsmeigtos į baroną. Ir netvėrę. Tik, 
baisaus pykčio krečiamas, prasunkė pro 
dantis:

—Bus tau atkeršyta, verdammter Li- 
tauer!

Ir nuėjo savo keliu. O Matiks parvedė 
Dabarą namo, parvedė taip baisiai su
muštą dėl to, kad jis, grįždamas iš lažo, 
drįso/ pasiimti kelis pagaliukus malkų iš 
barono miško.

(Bus daugiau)

Knygos Apžvalga— 
Stephen Pearce

Kada mes kovojame, mes 
plakame viens kitą. Bet du 
Pietų Amerikos indi jonai 
kovoja pagaliu mušdami 
akmenį ir šaukdami viens 
kitą bjauriais vardais. Es- 
kimosai kovoja tykiai, dai
nuodami įžeidžiančias dai
nas. Ar žinote, kodėl iš 
šiaurės žmonės yra blondi
nų melsvų akių, kuomet 
šiltų žemių žmonės rusvos 
spalvos, tamsių akių ir tam
sių ^plaukų?, Ar tas viskas 
reiškia, kad iš vidaus žmo
nės skirtingi viens nuo ki
to?

Jos iliustruoto j knygoj 
“All About Us” (Capital 
Pubk Co.) E. K. Evans 
atsako tuos ir kitus biolo
giškus, sociologinius ir is
torinius klausimus taip aiš
kiai ir išmintingai, kad net 
ir augęs žmogus, netik vai
kai (kuriems knyga para
šyta), gali apie save daug 
išmokti. Panelė Evans pui
kiai aprašo faktus, ir iš jų 
aišku, kad nepaisant kas
dieninių jpročių,' išvaizdos, 
rasės ir tikybos, pasaulio 
žmonės panašūs ir ne skir
tingi. Mes visi paeiname iš 
vieno šaltinio, nors žemės 
drebėjimais, potviniais ir 
amžinu ieškojimu maisto 
per visą pasaulį išsklaidyti 
šimtmečiais atgal. Ir įpro
čių ir išvaizdos skirtumai 
paeina nuo klimato ir geo- 
grafinių sąlygų.

Panelė Evans paaiškina 
spalvą sekamai: “ ‘melanin’ 
yra vardas chemikalo/ ku
ris duoda odai rusvą spal
vą. “Caroten’ yra chemi
kalas, kuris duoda geltoną 
spalvą. Žmogus su daug 
‘melanin’ odoje bus rusvas, 
žmogus su daug ‘caroten’ 
bus geltonai rūdas. Žmo
gus su trupučiu ‘melanin’ 
odoje ir trupučiu ‘caroten’ 
ir tokia plonutėle oda, kad 
galima matyti kraujo gys
leles, bus ružavai, rudai 
baltas. Baltas žmogus mą- 
žai turi ‘melanin’ ir ‘caro
ten.’ Mūsų oda tik apden
gia kūno mėsą ir kaulus. 
Tas neliečia nei mūsų vidu
rių nei smegenų. Gas tas 
pakeičia mūsų išvaizdą ir 
tik todėl mes skirtingi.”

Panelė Evans paaiškina 
amerikiečius sekamais go
džiais: ‘/Jie paeina iš įvai
riausių vietą, įvairiausiais 
veidais ir įvairiausiais bū
dais . . .( Jie visi buvo skir
tingi ... Šie žmonės iš skir
tingų žemių. Bet buvo skir
tingi tik prieš atvykimą į 
Naująjį Pasaulį. Kada čia 
apsigyveno, nors vienu bū
du į viens kitą buvo pana
šūs. Jie buvo panašūs to
dėl, kad buvo amerikiečiai. 

i Būti amerikiečiu neturi 
nieko bendro *su vieta, kur 
žmogus pirmiau gyveno. 
Nedaro skirtumo, prie ko
kios rasės žmogus priklau
so arba į kokią bažnyčią 
eina. “Sunku matyti skir
tumą tarpę italo, kuris eina 
į katalikų bažnyčią, ir ita
lo, kuris eina į sinagogą,” 
sako panelė Evans. Čia visi 
žmonės yra amerikiečiai, r_______

nes “amerikiečiai yra žmo
nės — visi žmonės, kurie 
atvyko čia gyventi.” Nebū
tų mūsų šiandieninės Ame
rikos, jeigu ispąnai ir an
glai ir francūzai nebūtų at
ėję čia, jeigu olandai, rusai 
ir afrikiečiai nebūtų atėję. 
Nedaro skirtumo, ar ame
rikiečiai atvyko 1600 ar 
1942 metais. Svarbu, kad 
jie atėjo ir kad mes visi 
čia esame.

“Visi žmonės, kurie čia 
atvyko, • ką nors atsivežė. 
Gal jie atsivežė naujo mais
to arba naujus būdus mais
tui gaminti.' Kartais atsive: 
žė naujų įrankių, naujų 
mašinų. Arba žinojimą 
kaip piešti gražius paveiks
lus. • Jie atsivežė naujų bū
dų gydyti ligonius . . . Keis
ta būtų mums mėgti savo 
traukinius, savo radiją, sa
vo knygas, savo maistą, ir 
tuo pačiu laiku neapkęsti 
tų amerikiečių, kurie juos 
atvežė.

Panelė Evans baigia sa
vo knygutę — “žmonės yra 
specialūs todėl, kad jie yra 
MES.' Ir žodis ‘MES’ 
reiškia kiekvieną žmogų 
pasaulyje.” FLIS.

Clevelando Žinios
Gelžkeliečių Brolija, Svarstys

Vergovės Įstatymą,
Gelžkeliečių Brolija (The 

Brotherhood of Railroad Train
men —• nepriklausoma) šaukia 
visų brolijos skyrių pirminin
kus, kurių yra 150, į specialį 
susirinkimą rugpjūčio 4 d., kad 
visapusiškai apdiskusavus Taft- 
Hartley įstatymą.

Brolijos prez. A. F. Whitney 
paskyrė unijos advokatus ge
rai išanalizuoti tą naują vergo
vės įstatymą ir minėtam susi
rinkime išdėstyti jį unijos sky
rių pirmininkams. Tas bilius 
neliečia Gelžkeliečių Brolijos, 
nes yra specialis įstatymas, ku
rio ta unija turi prisilaikyti.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavusZ 
sudarau su ame-fj 
rikoniškais. Rei-B 
Įkalui ' esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampan Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn.

Tel. Gpenmore 5-6191

Ir Stone Avė. 
Broadway Lina

J. J. KAŠK1AUČIUS, M. D. I
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Franko Pirm Balsavimų 
Suskaite Sau Balsus

HENDAYE, Ispanijos pa
sienis.—Keli liudytojai sakė 
darbininkiškos spaudęs ko
respondentui, kad Franko 
fašistai jau pirm balsavi
mų surašė neva piliečių pa
duotus balsus už diktato- 
riau§ Franko taisyklę, pa
gal kurią jis skirs sau įpė
dinius.

Federacijos Konferencija 
Prieš Tafto įstatymą

WASHINGTON. — Dar
bo Federacijos vadų konfe
rencija svarsto planus ko
vai, kaip panaikinti prieš- 
darbininkišką Tafto-Hart- 
ley’o įstatymą.

Washington. — Valstybes 
sekretorius Marshallas ra
gina senatą užgirt prijun
gimą Amerikai užimtų ja
poniškų salų.
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DR.ALFONSO LOPEZ

COLOMBIA

Colombia, situated in the extreme northwest 
of South America, is 448,794 square miles in 
area and has a population of 9,523,200. Co
lombia is bounded by Panama in the north, 
Venezuela and Brazil in the east, Ecuador 
and Peru in the south, and the Pacific Ocean 
in the west. The country, traversed by three 

ranges of the Andes, produces various agricultural products as well as 
valuable minerals. The capital is Bogota. Colombia is a member of the 
General Assembly and of the Security Council of the United Nations. 
Iler representative on the Council is Dr. Alfonso Lopez. Her flag carries 
three unequal horizontal stripes, ranging yellow, blue, red from top.
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Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD

BEER & ALES

32 Ten Eyck St. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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 Ml Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė
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IR ALUS
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JOSEPH ZE1DAT
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną.-

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. N
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Marijampolės Cukraus Fabriko 
i? Atgimimas

Rašo M. RAGAŽIUS

mestos viena ant kitos.
Buvo galima sprogstamąją, 

medžiagą pavartoti tam, kad 
sudaužyti šiuos griuvėsius. Ta
čiau gaųiyklos darbuotojai 
norėjo išgelbėti bent tas apa
ratų liekanas, kurios dar bu
vo išlikę.

Ir tarybinė valia, patriotiz
mas, ryžtumas — buvo stip
resni už mirtiną pavojų, žmo
nės ėjo į griuvėsius. Jie dirbo 
su didžiausiu atsidavimu. At
skiromis dalimis kybančios 
mašinos buvo nuleistos, išmon- 
tuotojų išvilktos į fabriko kie
mą1. Dėl geros darbo organi
zacijos nei vienas darbinin
kas nenukentėjo.

Statyboje buvo išlikęs 7 
aukštų plieno vamzdžių van
dens bokštas su grupe siurb
lių ir kompresorių. Nuo spro
gimų šioji daug šimtų tonų 
svorio masė puse ipctro pa
slinko į šoną, ruošdamasi 
griūti. . .

Mechanikas Didžiagalvis il
gai galvojo kai jis išgirdo, 
kad bokštą reik visiškai išar
dyti ir pastatyti naują. O juk 
fabriką — jis žinojo — reik 
kaip galima greičiau paleisti. 
Tada šis jaunas vyras pasiūlė 
drąsų sprendimą.

Reikia atitiesti visą bokštą.
Ir mechaniko Didžiagalvio 

sprendimas buvo priimtas. Bu
vo įkaitintos sulinkusios plie
ninės sijos. Paskui kranais jas 
pradėjo tiesti. Per dieną vos 
2—3 centimetrus išlyginda
vo... Atrodė, kad šis darbas 
niekad nebus galima įvykdyti. 
O tačiau vandens bokštas bu
vo pastatytas į savo vietą. Jis 
tapo toks, koks buvo prieš su
naikinimą. Sprendimas sutau
pė daug mėnesių darbo!

Kai vieni žmonės išardinė- 
jo griuvėsius — kiti pradėjo 
montuoti aparatus, mūryti sie
nas.

Mūrininkas Eidukevičius iš
vedė naujų korpusų penkia
aukštes - •šešiaaukštes sienas. 
Naujame projekte prie fabri
ko buvo pristatytos erdvios 
laboratorijos, dušai darbinin
kams, poilsio kambariai. Ma
rijampolės fabrikas pasidarė 
erdvesnis ir gražesnis, negu 
jis anksčiau buvo.

Pakrosnevičius ir Stankevi- 
čius vadovavo ^brigadoms, ku
rios iš sumaigytų, suplėšytų, 
sprogime ištaškytų gabalų dė
jo ir taisė vakumo aparatus, 
išgarinimo ir nuvalymo kati
lus, filtravimo -presus ir kitą 
įrengimą.

Statyboje buvo mestas šū
kis: kuo daugiausiai išnaudo
ti visą vietoj esančią medžia
gą. In šito statybininkai šven
tai laikėsi. O točiau koks tai 
buvo kruopotus ir sunkus dar- 
Iras! Vien tik sunkių maišyk
lių aparatus, sulankstytus, 

1. Griuvėsiai
Marijampolės cukraus fab

rikas degė. Baisių liepsnų ug
nis laužė sienas, kurčiai tra
tėdami griuvo metaliniai bal
kiai, šnypšdama tirpo geležis. 
Kibirkščių debesys šoko ligi 
pat dangaus, kai griūdavo j 
gaisrų jūrą sunkūs cukrui.ga
minti aparatai. . .

O už fabriko teritorijos be 
paliovos gaudė ir gaudė arti
lerija. Ten tarybiniai pulkai 
grūdo per Suvalkiją hitleri
ninkus.

Į cukraus fabriko teritoriją 
atėjo darbininkų būrelis, o 
taip, pat naujai paskirtas di
rektorius Žukauskas.

Baisų jie čia rado vaizdą. 
Vokiečiai fabriko sunaikini
mui pavartojo 15 tonų sprogs
tamosios medžiagos. Milžiniš
kas kaminas buvo taip užmi
nuotas, kad jis virsdamas nu
griuvo ant didžiųjų fabriko 
mašinų. $

Ir štai — po sprogdinimo — 
didžiausi ir brangiausi fabri
ko įrengimai buvo sutraiškin- 
ti, geležys ištirpintos, didžiu
liai cukrui virti bosai buvo su
versti į krtZvą, kelias dienas 
siautęs gaisras viską išdegino.

Pirmasis darbas, kurio ėmė
si marijampoliečiai cukrinin- 
kai, buvo gesinimas akmens 
anglies kalno, gulėjusio fa
briko kieme. Direktorius ir 
darbininkai dirbo kelias pa
ras be miego be poilsio... 
Jiems pavyko išgelbėti 1.500 
t. anglies.

Ką toliau daryti? Pats fa
brikas buvo sunaikintas-' taip, 
kad pirmiausiai jį reikėjo vi
siškai išardyti, nuardyti griu
vėsius iki pamato, o tada tik 
pradėti statyti naujas sienas, 
ieškoti mašinų, statyti jas į 
vietas.

O Čia dar vyko karas. Trū
ko medžiagų, nebuvo pakan
kamai darbo rankų. Ir darbi
ninkų iš viso su direktorium 
kartu tebuvo tik 34 žmonės.

Kai žmonės lyg skruzdės 
judėjo gamyklos griuvėsių 
kalne, vyriausybė asignavo lė
šas fabrikui statyti. Iš broliš
kų respublikų pasipylė gausi 
parama medžiagomis, trūks
tamais aparatais, patarimų, 
specialistais.

1944 metais rudenį prasidė
jo didinga ir įtempta Mari
jampolės cukrininkų kova už 
naujos gamyklos atstatymą.
2. Darbo Didvyriai

Fabriko vyriausias inžinie
rius Ševelinskas ėmė organi
zuoti senųjų griuvėsių išardy
mą, statybos vietos nuvaly
mą. Tai buvo labai sunkus ir 
pavojingas darbas.

Geležinis stogas buvo nu
griuvęs ant cukrui gaminti 
mašinų bei aparatūros, o 
sprogimų bangos • buvo už

DID1EJII DIENRAŠČIO LAISVĖS 
PIKNIKAI

• - ' ’
žemiau paduodame surašą, kur jau yra ruošiami 11 

piknikai naudai dienraščio Laisves. Jei kur kitur | 
yra ruošiama ir žemiau dar nėra pažymėta, tai pra- | 
some gret pranešti, o mes pažymėsime. ...

Waterbury, Conn. - Rugpj.-Aug. 3 
LIETUVIŲ PARKE, CHESTNUT RD. 

RENGIA LDS IR ALDLD APSKRIČIAI

Shenandoah Apylinkė-Rugp.-Aug. 10
1 BUS BRANDONVILLE GIRAITĖJE

Rengia vietos lietuvių organizacijos

Philadelphia—Rugpjūčio (Aug.) 31 
CRESCENT PICNIC GROUNDS

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

kaip armonikos dumplės, rei
kėjo tiesinti devynius mėne
sius !

žmonės dirbo lauke, žiemos 
metu, per pūgas, šalčiuose. 
Brigada lenktyniavo su briga
dą. Kas greičiau, kas geriau 
atliks savo uždavinius. Vien 
tik gamybos mašinų buvo nau
jai padarytos 122, ištaisyta 
keliolika kilometrų vamzdžių, 
tūkstančiai kilogramų geležies 
buvo išlyginta, sušveisuota į 
reikalingus gabalus, pagamin
ta 30,000 varžtų.

Vienu metu kai kurioms 
mašinoms pritrūko dalių, ku
rios buvo žuvusios sprogimo 
metu. Be jų fabrikas būtų ne
gyvas.

Ir štai kalvis Kvedas sura
do mieste vokiečiųjsusprogdy- 
tą metalui tirpinti krosnį, su
taisė ją ir pradėjo čia pat fa
brike atlieti visas reikalingas 
detales. 25 tonas metalo lie
jinių padarė Kvedas.

Elektros inžinierius Gylius 
iš surinktos medžiagos sutaisė 
ir fabrike įrengė 3 kilometrus 
kelių elektrotraukiniUms, 8 ki
lometrus požeminių jėgų ka
belių, o taip pat pastatė savo 
konstrukcijos centrinę skirsto
mąją lentą, be to, motorų val
dymo lentas. Fabriko elektros 
įrengimas pasidarė kelis kar
tus modernesnis kaip jis buvo 
anksčiau.

Dabar stovint >prie rodiklių 
lentos matyti, kaip dirba visi 
elektros motorai. Vienu myg
tuku galima visus varyklius 
paleisti arba užgesinti.

Ir dar daugybę patobulini
mo, naujienų, išradimų pada
rė marijampoliečiai savo my
limajame fabrike.

Kiekvienas darbininkas bu
vo ne tik statytojas, bet iš
radėjas, konstruktorius, nova
torius. Ir tai suprantama — 
naujasis Marijampolės cuk
raus fabrikas turėjo būti ne 
privačių, biznierių įmone, bet 
visos tautos, visos liaudies.
3. Šalis Padeda Statybai

> fabrikui pastatyti reikėjo 
daug lėšų, daug pastangų. Ta
rybų valdžia iki šiol darbams 
■davė 5 su puse milijono rub
lių. Iš Ukrainos buvo atsiųsta 
fabriko širdis — turbina ir 
elektros gamykla. Iš kitų res
publikų buvo atgabenta siurb
liai, elektros motorai, įvairios 
medžiagos. Broliškos tarybi
nės tautos ištiesė pagalbos 
ranką, be kurios fabriko at
statymo darbai būtų buvę ne
įmanomi.
' Daug rūpesčių sukėlė nau
jojo kamino pastatymas. Lie
tuvoje nėra specialistų to
kiems darbams. IF štai iš Mas
kvos atvyksta aukštųjų fabri
kų kaminų statytojų brigada. 
Per labai trumpą laiką į Ma
rijampolės dangų pakyla 60 
metrų aukščio dūmtraukis.

'Suvalkijos valstiečiai taip 
pat atėjo padėti fabrikui pri
sikelti. Iš padėtų į gamyklos 
sienas vieno milijono, plytų, 
du šimtus tūkstančių, paskoli
no valstiečiai.
4. Fabriko Paleidimas

1 Ir pagaliau džiaugsminga 
diena atėjo mariampoliečiams. 
Fabrikas buvo paleistas.

Susirinko šaunūs fabriko 
statytojai, atvyko LKP (b) CK 
ir Ministrų Tarybos atstovas, 
suvažiavo apylinkių valstie
čiai, cukrinių runkelių augin
tojai, didelė minia marijam
poliečių. Buvo ko visiems pa
sidairyti po naujai atgimusią 
tarybinę gamyklą.

Didžiulis centrinis korpu
sas, visiškai1 užbaigtas, raudo
nomis plytų sienomis, su pil
kos geležies bokštais, su til
tais/ su gigantu dūmtraukiu, 
apsuptas dar 33 įvairiais pa
statais. Ir ko čia nėra! Gata
vi sandėliai cukrui, įvairių rū
šių dirbtuvės remonto dar
bams, valgykla darbininkams, 
teatras, sodas, tepiso aikštelės, 
poilsio kambariai.

Tai ištisas miestukas su ke
liomis savo geležinkelio šako
mis, kuriose manevruoja cuk

rinių runkelių prikrauti garve
žiai. i ■ . ! i ■■ i ; Į

Iškilmingame mitinge fabri
ko teatre kalbėjo džiaugsmo 
žėrinčiais veidais darbininkai 
statytojai1. Spartuolis Jonaitis 
Julius pareiškė:

—Gražų ir galingą mūsų 
fabriką vokiečiai sunaikino, o 
mes pasistatėme dar stipres
nį.

Po mitingo visi perėjo į pa
tį fabriką.

Geležiniais laiptais, pro mil
žiniškus difuzijos aparatus iš- 
garintojus, mašinas, greitąją 
turbiną, vakumo aparatus, 
pro begalinį voratinklį vamz
džių, elektros kabelių, siurb
lių, kompresorių — susirenka 
visi antrojo aukšto aikštelėje, 
prie transportieriaus, kuriuo 
teka runkelių skliautelių ban
ga, gaunama iš runkelių spe
cialiu prietaisu, čia praside
da cukraus kelias.

Transportierius turi nešti 
baltas cukrinio runkelio skiau
teles iš* difuzijos aparatų tolyn, 
į kitus agregatus, vamzdžiais,

PASIKEITIMAI NEANGLIŠKU LAIKRAŠ
ČIŲ SKAITMENYSE AMERIKOJE

Pirmą kartą per 200 metų 
vokiečių spauda Su v. Valstijose 
randasi antroj vietoj, ne pir
moj. Pirmas laikraštis neau
gi iškoj e kalboje pasirodė Ger
mantown, Pennsylvanijoj 1739 
m. Pagal statistiką (Common 
Council for American Unity, is
panų laikraščių yra 130 ir jie 
yra pirmoj vietoj.

Statistika padengia 1,010 sve
timų kalbų laikraščių Suv. Vals
tijose, arba 5.6% visų -v— 17,- 
831 laikraščių ir leidinių čia iš
leistų 1946 m. Pagal kalbą šie 
1,010 leidiniai dalinasi seka
mai :

Ispanų ___________  130
Vokiečių _________  115 

Tokios scenos matėsi ant keliu Šimtu laivų ir ant do
kų New Yorko ir kituose portuose pirm kompanijų pa
sirašymo sutarties su CIO National Maritime Unija. 
Pakėlus marininkams algas 5 nuošimčiais, davus 9 ap
mokamus šventadienius ir ilgesnes atostogas darbas 
ir vėl atgijo. *

V

CIO Wholesale and Warehouse Workers Unijos Lo- 
kalo\65-to vaikučiams pravesto kontėsto laimėtojai su 
teisėjais. Iš kairės, apačioje: Patsy Ann Noonan,’An
thony Jbhrison, Rima Moscowitz; viršuje: lokalo prez. 
Arthur Osman, teisėjai —i Pearl Primus, Šokėja; (Rus
sell Countryman, laikraščio PM dailės direktorius; Ray
Lev, pianiste/....

kol ten, kitame fabriko gale pa
byra begalinis baltas cukraus 
smėlis..

Paskutinės minutės prieš 
fabriko paleidimą. Prie trans
portieriaus, perrišto raudonu 
kaspinu, buriasi' darbininkai, 
inžinieriau ;

Vyriausybės atstovas Bilevi- 
čius kerpa raudonąjį kaspiną. 
Suūžia transportierius. Jo 
plieniniai pirštai pagriebia ’ir 
neša tolyn cukrinių runkelių 
masę. Nesibaigiančia srove 
runkeliai/kyla pirmyn, tolyn, 
vis greityn, į tuščių mašinų 
nasrus . . .

Fabrikas pradėjo dirbti!
Sukaukia iškilmės sirena. 

Plati, griausminga, ilgai ne
nutylanti gaida, tas gyvas fa
briko balsas eina per laukus, 
pro suvalkiečių sodybas, į 
platumas, Lietuvos darbo 
valstiečiams. Ir tartum sako 
—štai jūsų fabrikas gražuolis 
ir gigantas gyvas! Jį prikėlė 
tarybiniai žmonės, jį sukūrė 
stalininis penkmetis.

Italų ______ -______ 102
Lenkų ____________  79
žydų__________i___ ’56
Vengrų ____________ 54
čekų ______________ 52
Francūzu __________ 43
Švedų_____________ . 42
Norvegai ______  33
Slovakų^_____________ 31
LIETUVIŲ__________ 28
Graikų ______________26
Portugalų ___________ 23
Suomių ____   20
Armėnų ____________ 17
Danų _____________  17
Rusų _____________  17
Ukrainiečių______ ’.__ 15
Chinų _____   14
Hebrew ____  14

VYRAI ir MOTERYS VYRAI ir MOTERYS
MALE and FEMALE,MALE and FEMALE 

------ -—: ;—rr— ........ •........................................ . .......................

REIKALINGI DARBININKAI
MOTERIS—7:00 A.M. iki 5:00 P.M. ar
5:00 P.M. iki 11:00’PM,
Elektros Pajėga Presų Operatorės
Koja Minamų Presų Operatorės 
Prie Stalų Darbininkės

VYRAI—7:00 A.M. iki 6:00 P.M.
Elektros Pajėga Presų Operatoriai
Abelnai Patikrintojai, Press Departmente 

I • 

VYRAI—6:00 P.M. iki 5:00 A.M. 
Vyras nustatymui elektros pajėga presų 
Elektros Pajėga Presų Operatoriai 
Tumbling Barrel Operatoriai

Kreipkitės i The Whitney Chain & Mfg. Co.
237 Hamilton Street, Hartford, Conn.

Kroatų --------------------- 13
Arabų -----------------  12
Carpatho-Rusų--------- 12
Slovėnų ___________  12
Olandų __________ .•— 9
Japonų _____________  9
Rumunų______________6
Bulgarų ____________  4
Serbų ________________4
Albanų ____________  2
Estų ____________1- 2
Latvių _____________  2
Welsh _______________ 2
Esperanto __________ 1
Flemish _________t__ 1
Korėjų _____________  1
Ladino ______________ 1
Wendish______________1

1,010
FLIS.

PRANEŠIMAI

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

13 d. liepos, 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Turime aptart apie Laisvės 
pikniką, kuris įvyks 31 d. August. 
— Sekr.’ (158-159)

BALTIMORE, MD.
Liepos 13 ei. Įvyks didelis piknikas 

Kardash Shore, Evergreen Park. 
Bušai išvažiuos nuo Lietuvių Salės, 
851 Hollirtš St., 11 vai. ryto, nuo 
Pratt ir Eden Sts., 11:15 vai. — Dil
lon ir Robinson, 11:30 vai. Russian 
Ind. Church, 1723 E. Fairmount 
Ave., 12:45 vai. dieną. Kelionė į abi 
pusi 75c. Įžanga Į Shore S5c. Kelro
dis: Eastern Ave. iki Josenhans Cor
ner, sukite po dešine į Holly Neck 
Rd., trys mailes į dešinę, sukite prie 
iškabos į Evergreen Park į Kar
dash Shore. Bus muzika, vaišių ir 
galėsite maudytis. Visus užkviečia 
Jaunimo Klubas, Am.-Rusų Frater- 
nalė Dr-stė ir Ukrainų-Ame. Frat. 
Unija, IWO. — Kom. 158-159).

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Sutelktam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499 '

SKALBYKLAI DARBININKAI 
Visokių Rūšių Įdomūs Darbai 

CONSOLIDATED LAUNDRIES 
LACKAWANNA LINEN (Shore Division) 

PKOSYTOJAI, LEIDĖJAI, PRIĖMĖJAI. 
TAISYTOJAI, MAZGOTOJAI, PAKUOTO- 
.IAI, SURIfiP.JAI, IŠTRAUKIMUI VYRAI. 
MR. PRICE—ASBURY PARK 2-1400 
1100 SIXTH AVE,,'NEPTUNE, N.J.

 (168)

POPIEŽIUS SMERKIA 
‘STREIKĄ” PRIEŠ 
KŪDIKIŲ GIMDYMĄ

Roma. — Popiežius, kal
bėdamas svečiams iš Kana
dos, aštriai pasmerkė ame- 
rikonės Margaretos San- 
ger’ienės pasiūlytą “strei
ką” prieš kūdikių gimdy
mą. Sangerienė piršo susi
laikyti per 10 metų puo kū
dikių gimdymo badaujan
čiuose kraštuose.

WORCESTER, MAS$.
ALDLD Moterų 155 kp. susirin

kimas įvyks liepos 14 d., 7:30 v. v. 
Liet, salėje, 29 Endicott St. Malonė
kite visos narės' dalyvauti ir naujų 
atsiveskite. Turime daug svarbių 
reikalų aptarti. —-A. W. (158-159)

HARTFORD, CONN.
Viso Conn. Apskr. piknikas įvyks 

liepos 13 d., Maenner Chor Park, 
Route 1, West Haven. Bus gerų kal
bėtojų, užkandžių ir gera progra
ma. HartfordicČiai važiuosime auto
mobiliais nuo Laisvės Choro salės, 
12 vai. dieną. Rengėjai — Labor 
Press Fund Comrqpttec. (158-159)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

liepos 13 d., 10:30 vai. ryto, 29 En
dicott St. Draugai, dalyvaukite visi, 
Užsimokėkite metinę duoklę, kurie 
dar to nepadarėte. Bus raportas iš 
spaudos pikniko ir kitų reikalų. — 
J. M. Lukas, sekr. (158-159)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Teatrališko Ratelio pik

nikas įvyks 13 d. liepos, Liet. Taut. 
Namo Parke, 1 Vai. dieną. Bus mu
zika, skanių valgių ir gėrimų. Kvie
čiame dalyvauti. — Komisija.

(158-159)

Ši dvieju dešimtų pėdų te
legrama, siųsta Pennsylvani- 
jos senatoriams Edward J. 
Martjp ir Francis J. Myers, 
raginanti juos kovoti prieš 
Taft-Hartley bilių, aiškiai pą- 
rodo, koks buvo žmonių nusi
statymas po visą šalį. Parodo, 
kaip melagingas tas republi- 
konų tikrinimas, būk jie turį 
“nuo liaudies rtfandatą” prieš 
darbininkus Įstatymus kepti. 
Šimtai tūkstančių žmonių pa
rašų tokiomis telegramomis, 
peticijomis, atskirais laiškais 
ir rezoliucijomis buvo siunčia
mi Į Washingtoną, bet tikrojo 
liaudies mandato ponai nepa
klausė.

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR.
Newark, N. J.
Tel. MArket 2-5172
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Areštavo Prigirdyto 
Kūdikio Motina

Atradus išmestą iš jūros į 
krantą kūdikį ir apžiūrėjus 
drabužius, skalbyklos žymėmis 
nešini, policijos ekspertai grei
tai atsekė pas Veroniką Ann 
Johnson, gyvenusią 44-B Mor
ton St., New Yorke.

Johnson i ūtė be jokio spaudi
mo prisipažinusi policijai, kad 
ji 5 mėnesių amžiaus sūnelį 
prigirdžiusi maudynėje ir pas
kiau išvežusi į Port Washing
ton, ten pasisamdžiusi valtį, iš
vežusi nuo kranto ir įmetusi į 
vandenį. Vaikas “tapęs jai 
sunkmena,” sakiusi ji detekty
vams. Prie to, ji maniusi “nie
ko blogo nedaranti,” nes, “ei
nant Dievo valia,” jis atgimsiąs 
Į kitą pasaulį.

Vyriškis, kuris esąs kūdikio 
tėvu, visai nežinąs, kad jinai 
turėjo kūdikį, tikrino jinai.

Teismo paskirtas Jos gynėju 
advokatas Benjamin Schmier 
argumentavo, kad jinai jam 
pasirodžius “religinė fanatikė.” 
Kad mergautiniu! kūdikiui gi
mus ji praradusi proto lygsva
rą. Teisėjas ją pasiuntė į Belle
vue proto ligonių skyrių ištyri
mui.

Mergina paeinanti iš taip va
dinamų savi garbių namų, čia 
užsiimdinėjusi paišyba.

Padėka
Aido Choras turėjo Laisvės 

piknike savo stalus, apkrautus 
gerais valgiais. Turėjo ir gėri
mų.1 Skaniai pasivaišino, links
mai pabaliavojo.

Stalo mobilizacijoje ir gaspa- 
dinystėje pasidarbavo May 
Merk. Jai talkino Mary Mise
vičiene, Vincas Kariūnas ir J. 
Kovas.

Aidas dėkingas visiems dir
busiems ir prisidėjusioms prie 
šio pokilio.

Viena iš A i d ieč ių.

Vėl Žmogžudystė
Mrs. Sheila Mannering, bu

vusi aktorė, apie 45 metų, graži 
moteris, rasta pasmaugta jos 
pačios apartmente, 333 W. 57 
St., New’ Yorke.

Virš 150 asmenų buvo per- 
klausinėti per dieną trečiadie
nį, po jos atradimo apie 9 vai. 
ryto, bet nebuvo suradę kalti
ninko. Tarpe klausinėtųjų 'bu
vo jos pačios tarnaitė, namo 
darbininkai ’ ir gyventojai, o 
taip pat ir daug kitų, kurių 
vardus rado jos užrašuose.

Hollywoodo Didžiausi Talentai ... Skaisčiausioj Broadway’s naktinėj 
Vietoj! Puošnus, smagus muzikalis veikalas, pilnas juokingų nuotikių!
GROUCHO MAR * CARMEN MIRANDA * ANDY RUSSELL 

STEVE COCHRAN * GLORIA JEAN 

“COPACABANA”
I

Pradžia šiandien!

BROADWAY THEATRE, Broadway ir 53rd St.
Vėdin. Oras — Nebrang. Kainos — Nuolat Rodoma

Joan Caulfield ir Mona Freeman scenoje iš linksmos 
komiškos filmos “Dear Ruth,” rodomos Paramount 
Teatre, Brooklyne.

Bandys [vesti Miestavą 
Įstatymą Visų Rendoms

Miestavą rendų kontrolės bi- 
lių ruošias brooklynietis kaun- 
silmanas Joseph T. Sharkey, 
miesto tarybos vice-pirminin- 
kas. šis bilius, jeigu taps įsta
tymu, užšaldytų rėndas visų 
gyvenamų namų.

Paskiausis, miesto .tarybos 
'nutartas -ir miestavosios bud- 
žeto tarybos praėjusį trečiadie
nį užgirtas, įstatymas uždrau
džia kelti rendas tiktai pasto
viesiems viešbučių gyvento
jams, taipgi gyvenantiems po

Ko Siekia Stambiųjų
Namų Savininkai?

Ne visi namų savininkai yra 
lupikai, kaip pasirodo iš rašto 
apie Bronx parinktinių namų 
savininkų mitingą ir planus, 
kurie pateko į anglišką darbi
ninkų dienraštį Daily Worker 
sekamą dieną po mitingo. O 
šaukėjų buvo įsakyta mitingą 
laikyti didžioje slaptybėje.

Kvietimuose į parinktųjų na
mų savininkų mitingą buvo Įsa
kyta, sekamai:

“Reikia special ė s atsargos, 
kad šis pranešimas nepatektų į 
išlaukinių rankas. Kad būtu
mėt įleistu, malonėkite atsineš
ti ir vokų, kuriame šį pranešima 
gavote ir parodykite jį prie du
rų.”

Mitingas įvyko liepos 8-tos 
vakar*.

Ta visa paslaptis, nuotrauko
je, atsidūrė Daily Worker pir
mame puslapyje, liepos 10-tos 
laidoje. Atsidūrė ir tas, ką jie 
kalbėjo, kadangi su parinktai
siais atėjo ir neparinktasis 
Daily Workerio aras reporteris 
Harry Raymond. Kalbėtojai 
mitinge ąaukė:

“AY vien tik lo-kos nuošim
čių daugiau rendos mes norime 
nuo savo r end alininkų. Mes tu
rime žiūrėti ateitin — į 25 nuo
šimčius, 30 nuošimčių ar dau
giau.”

Prakaituodami, trys šimtai 
savininkų, plojo, kai kurie dar 
pastiprindami savo pritarimą 
trypimu kojomis, rašo reporte
ris.

Kaip prie to daeiti? Kalbėto
jas pataria:

“Man rodos, neišmintinga 
siųsti rendauninkams jokių ra
šytų. įspėjimų, kad jie pasirašy- 

kąmbarį išrenduojamuose na
muose.

Komunistai ir darbiečiai 
kaunsilmanaį prašė Sharkio, 
kad jis į savo bilių dar įdėtų ir 
reikalavimą pristatyti iš sveika
tos department© liūdymą pirm 
išmetimo bile ko iš buto. Tiki
masi, kad tas sustiprintų ren- 
dauninkų bylą, kadangi vargiai 
rasis toks sveikatos apsaugos 
srityje dirbąs profesionalas, ku
ris drįstų paliudyti, būk išmeti
mas iš namų eitų J sveikatą iš
metamiesiems. / 

tų už 15-/co.s' nuošimčių pakėli
mų. Manau, geriau tai pasakyti 
žodžiu.

“Pažiūrėkite į. tuos laiškus, 
■išspausdintus laikraščiuose, ku
rie buvo siųsti viešbučių ren
dauninkams. Man pikta būtų 
tokiais laiškais prašinėjimu 
gauti man primestus 15 nuošim
čių už metų, kuomet aš bandau 
gauti 30 nuošimčių ar daugiau.”

Tų patarimų davėjas buvo du 
šimteliu svarų sveriąs Sumner 
A. Sirtle, Bronx Boraugh Tax
payers League, Inc., įstatymda- 
vystei atstovas. Sirtl buvo pas
kutinis kalbėtojas slaptame pa
rinktųjų namų savininkų susi
rinkime antradienio vakarą, 
Terrace Room, Concourse Pla
za Hotel, Bronxe.

Be abejo, tokie pat mitingai, 
su tokia pat programa, įvyko ir 
kitose dalyse miesto.

OPA jiems buvusi, lietuviš
kai tariant, “rakštimi po skū
ra.” Pirmiausia kalbėjęs Allan 
S. Feldman, tos lygos direkto
rius, sakė:

“Mes prakaitavome ir pra
kaitavome už panaikinimų ren
du kontrolės. Mes siuntėme de
legacijas į Washingtonu. Mes 
išleidom, daug pinigų. Jūs gir
dėjote. kų sakė Quill (darbietis 
miesto tarybos narys) šį po- 

i pietį. Quill organizuos rendau- 
ninkus, kad jūs negautumėt tų 
pakėlimų,. Rendauninkai jau 
yra pasikėlę į mūšį. Dabar lai
kas apsaugoti jūsų invest,men- 
tus.",

Savininkai, kaip paduoda to
liau reporteris, žino ir kur jų 
geriausia proga laimėti. J. O. 
Pedersen, lygos direktorių pir
mininkas, sakė:

“Penkiolikos nuošimčių nėra 
gana. Nėra nei pusė to, kiek 
mes turėtume gauti. Savanoriš
kas 15 nuošimčių pakėlimas 
mažai dabar tereiškia. Bet mes 
norime būti organizuoti už 8 
mėnesių nuo dabar, kad galė
tume nuvykti į Albany, frepub- 
likoniškų seimelį, kur labai ma
žai tesiranda Quill’u ir Shar- 
key’ų. Mes norime, kad seime
lis mums duotų ne 15 nuošim
čių, bet 25 ir 30 nuošimčių pa
kėlimų.”

Savininkų kova už aukštes
nes rendas, sakė jis, turi tapti 
“nuo bloko iki bloko kova” 
prieš “komunistus, socialistus, 
Quill’us ir City Hali.”

Sirtl užbaigė raginimu savi
ninkų būti kiekviename • mies
to tarybos mitinge, kur bus 
svarstomas rendų klausimas ir 
ten, “net jeigu pirmininkas ir 
lieps neploti, būkite girdimi vis 
vien. Triukšmaukite. Jie nega
lės jūsų išmesti.”

Brooklyn© High School of 
Automotive Trades, Green- 
pointėje, planuoja įvesti mo
kymą vairuoti auto mašinas. 
Tai būsiąs išbandymas. Po 
dviejų metų tyrinėjimo, jei pa
sirodys praktiška, įvesią ir į 
kitas mokyklas.

Gale praėjusios savaitės iš 
užrakintos raštinės ir saugio
sios šėpos, Hygrade Ice Cream 
Co., Bronx, vagys išnešė $5,- 
000. ■ _

Pikietuoja Šokių 
Mokyklą

Lygiai gražiais žingsniais, 
kaip kad jie moko šokti, Arthur 
Murray Dance Studio mokyto- 
jos-mokytojai pikietavo studiją; 
praėjusio trečiadienio vakarą. 
Priežastis: Murray nutraukė 
derybas su jų unija — CIO Of
fice and Professional Workers 
Lokalu 16-tu.

Unija sako, kad tai “lockou- 
tas.” Įstaiga atleido 200 vete
ranų mokytojų po to, kai tapo 
sustabdytas gavimas įmokesčių 
j GI mokinių fondą. Kitos stu
dijos, sako unija, tebepalaiko 
veteranus, laukdamos panauji- 
nimo paskyrų Tam fondui.

Šimtai Newyorkieciy 
Pikietavo Graikijos 
Konsulatą
. Virš penki šimtai asmenų, 
atstovaujančių 25 organizaci
jas, pikietavo Graikijos konsu
latą, New Yorke, liepos 9-tos 
prievakarį, 'tuojau po darbo. 
Kita grupė buvo nuvykusi prie 
Sherry-Netherlands Hotel, kur 
būna Graikijos valdininkas 
Tsaldaris.

Nešamuose plakatuose ir žo
džiu pikietuotojai apsakė šim
tams /praeivių, ką daro fašistinė 
Graikijos valdžia, kuri žudo, 
persekioja buvusius kovotojus 
prieš nacius.

Vėliausiuose pranešimuose iš 
Graikijos sakoma, kad paskiau
siose ablavose ant demokrati
nių. žmonių įkalinta 2,500. Tar
pe jų esą ne vien tik eiliniai 
darbo žmonės, kurie visuomet 
patenka reakcijos pirmosiomis 
aukomis. Areštuotų esama ad
vokatų, daktarų, bankierių, lai
kraščių redaktorių i)- politinių 
vadų.

Pikietuotojų plakatuose, be 
kitų, buvo tokie įrašai:

“Tnumano Doktrina, priden
gia žmogžudystes, areštus, iš
trėmimus ”

“Graikijos valdžia vidutiniai 
nužudo po 20 žmonių per die
nų.” ‘

“Washingtonas nėrų priešin
gas ‘legaliems’ ‘court martial’ 
u žmušinėj imams.”

“Mr. Marshall: apsauga 
Graikijos fašizmui yra impe
rializmu.”

Nastė Buknienė 
Sveiksta

Po padarytosios operacijos, 
Nastė Buknienė sveiksta, žy
miai geryn eina. Tačiau ligoni
nėje jai teks išbūti iš viso apie 
pora savaičių.

Kaip vakar buvo minėta, 
draugė Buknienė yra Memorial 
Hospitalyj, 68th St., prie First 
Ave., New Yorke. Kambarys: 
601. Reikia klausti: Mrs. feuck. 
Galima įeiti be jokios kortos.

Lankymo valandos! kasdien 
tarp 1:3Q ir 3 :Q0 v. po pietų; 
vakarais (apart sekmadienių) : 
tarp 7:30 ir *8:30 vai.

Pri važiuoti geriausiai First 
Avė. busu.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja didelis furnišiuotas 

kambarys. Galima lengvus valgius 
pasidaryti. Visi paisymai, gesas, 
karštas vanduo, kabinetai. Prašome 
kreiptis po antrašu: 200 South 2nd 
Street, Brooklyn, N. Y. (157-159)

* Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager i
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker !'

231’Bedford Avenue
■ Brooklyn 11, N. V.
TeL fcVergreen 8-9770
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Susirgo Jonas Ragelis. Jį iš
tiko nelaimė, 1 dieną liepos 
nuvežė Wyckoff Heights ligo
ninėn. Padaryta operacija ant 
vieno šono ir gydytojas sakė, 
kad turės daryti ant kito šo
no. Aplankiau sekmadienį. Sa
ko, kad jaučiasi geriau.

Draugas Ragelis yra narys 
LLD 138-tos kuopos.

Lankymo valandos: sekma
dieniais nuo 2 iki 3, antradie
niais ir penktadieniais — - 7-8.

Velinam draugui greito pa
sveikimo.

Gal Kas Radote?
Nelaimė man atsitiko, iš 

Laisvės pikniko parvažiuoda
mas, pasijutau neturįs “poc- 
ketbuko.” Nežinau, kaip ten 
atsitiko. Buvo gal apie 15 do
lerių. Mano, ten buvo kokie 
popini iai. Jeigu kas man juos 
sugrąžintų, duočiau pusę tų 
pinigų. Mano adresas: Louis 
Szpak. 510 E. 12th St., N.Y. 
C. Tel. GR. 7-3212.

Ju ber ip John Murphy, bro
liai, gyvenę 139 Halsey St., 
pirmadienio vakarą pavojin
gai pašauti susiargumentavus 
su Conrad Corum, 86 Han
cock St. Corum areštuotas įta
rimu, kad jis juos pašovęs. 
Barnis įvyko prie Fulton St. 
ir Arlington Place.

ANN RICHARDS 
linksmoje juoku filmoje “Lost 

Honeymoon,”

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
^BROOKLYN, N. Y.
Tel.EVergreen 7-6868

221 South 4th Street

Valandos: 1
į 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Frank Givis, I

Taiso Visokius Namų Ra
kandus - Furniture. Sutai
so Medį ir Permaliayoja.

Repairing & Upholstering
Bar Varnishing, Carpenter 

Work
Polishing & Finishing

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

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

Rockaway rezorte- 33 namų 
s a v i n i n k ai, išrenduoj autieji 
k a m b arius atostogautojams, 
prisipažino, kad namai nėra 
pakankamai apsaugoti nuo 
gaisro. Teisėjas atleido juos 
nuo bausmės, jeigu bėgiu dvie
jų savaičių ' pristatys planus 
pataisoms, padarymui namų 
saugiais gyventojų sveikatai il
gy vybei.

Palengviniiųui pataisų, gais- 
ragesybos ir butų (housing) 
departmental bendrai, praves 
inspekcijas ir teiks bendrus 
reikalavimus.

VAIKAS ŽUVO TRAUKINIO 
’ NELAIMĖJE

Anthony Manno, 11 metų, ta
po užmuštas traukinio y- su
triuškintas tarp vagono ir die
nos BMT Jamaica linijos Cle
veland St. stotyje.

Vaikas buvęs išlipęs iš trau
kinio Van Siclen stotyje, bet 
pasilikęs kaip nors įkliuvęs į 
duris ir taip atvežtas iki Cle
veland stoties.

Max Lichtman, 68 m., pri- 
svaigęs IRT Lexington linijos 
125th St. stotyje ir nukritęs 
nuo platformos. Jis spėjęs nu
siristi nuo bėgių į šalį, bet pir
mojo vagono ratai dar paga
vo ir nupjovė dešinės rankos 
tris pirštus.

New York. — Darbo Fe
deracijos laivakrovių uni
jos suvažiavimas nutarė 
kovot, kad Tafto-Hartley’o 
įstatymas būtų panaikin
tas.

t-----

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
** Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

■ ■ -_______ ■ ~ - 1 -

/

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

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

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

Valgiais’ ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kalbom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

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

Taipgi Links ir Pendants

DIDĖLIS 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. .

Ka Tik Jūs Pirkaite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

. 701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn.
- -- - - - - ---------------------------------- ....... . ... ... ......... ■ ib.’/
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Ferruccio Tagliavini filmuo
toje operoje “Barber of Sevil
le,” Golden Teatre, 45th St., 
New Yorke .

BRANGŪS KAČIUKAI

Nežinau, kokios jie yra veis
lės — gal “karališkų” kačių, 
gal ne, tačiau trys penkių die
nų amžiaus kačiukai krautu
vininkui, 100 W. 84th St., 
New Yorke, kainavo daug var
go.

Kačiukai užrėpliojo už šal
dytuvo. Dirbo jis pats, pasi
šaukė gyvuliukų globos drau
giją, bet negali kačiukų iš ten 
prašalinti. Tada pašaukė po 
licijos grupę. Po dviejų valan
dų darbo ,tie kačiukus “išlais
vino,” bet tik po išpjovimo 

i dviejų skylių grindyse. O tos 
jau kainuos ir pinigo.

Prie Bellevue ligoninės, New 
Yorke, atidaryti du nauji sky
riai, taikomi atsteigimui svei
katos vaikų paralyžiaus ištik
tiems.

Telefonas EV. 4-8698

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų




