
Dėkui, Draugai.
Festivalio Reikalai.
Organizacinė Ekonomija.
Niekšų Rolėje.
Irgi “Bėda.”

Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
K

Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00

. Kopija 5c

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 
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Telephone: Stagg 2-3878

THE LITHUANIAN DAILY
Iš Seattle, Washington, ga

vau atvirutę:
“Gerbiami Laisviečiai: Ge

ras dienas jums siunčia jūsų 
draugai: M. ir E. Baltrušai
čiai, M. ir O. Pūkiai, A. Ber- 
nat, Barbara Dansat, iš San 
Francisco Sutkienė, J. Sitko. 
Ir visi kiti jūsų geri draugai 
jus sveikina.”

Džiugu, kad taip toli gyve
ną mūsų draugai mūsų nepa
miršta, 
me esu 
visuose 
Pažįstu
draugus.

Tik sykį savo gyveni- 
buvęs Seattle ir tuose 
tolimuose vakaruose, 
ir atsimenu visus tuos

me
ru o-
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Jau labai uoliai mūsų 
nurinkai ir organizacijos 
šiasi prie didžiojo rytinių vals
tijų dainos, muzikos ir dailės 
festivalio. Tai bus sąskridis, 
kuriuo, tikiu, visa pažangioji 
visuomenė teisingai didžiuosis.

Tik su vienu dideliu sunku
mu tenka susidurti. Aš turiu 
mintyje festivalio dalyviu kaš
tų padengimą. Nelengva at
važiuoti į didmiestj ir keletą 
dienų pragyventi. Ypatingai 
chorams pasidaro milžiniškos 
išlaidos. ‘

Tokiame atsitikime tenden
cija yra atsidėti ant centro, 
ant festivalio rengėjų. Tame, 
man atrodo, buvo padaryta 
klaida su Chicagos festivaliu. 
Per daug. buvo prižadėta iš 
Centro. Paskui, kurie nepa
kankamai gavo iš centro, para
mos, nesijautė gerai.

Mano supratimu, tik labai 
būtinam, retam atsitikime fes
tivalio komisija galėtų paža
dėti dolerį kitą paramos. Be
veik išimtinai reikia remtis 
vietinių įplaukų šaltiniais. Tai 
reikalas tos’ kolonijos, iš ku
rios festivalio dalyviai važiuo
ja. '

‘Svarbu jau dabar tuo1 finan
siniu reikalu smarkiai susirū
pinti. Kuopos ir šiaip miesto 
organizacijos privalo bendrai 
darbuotis dėl sukėlimo! pinigų. 
Tai galima ir nesunku, jei tik 
energingai ir laiku bus imtasi 
už darbo.

Beveik visur yra geros va
lios, karštai meną mylinčių 
lietuvių, kurie, paprašyti ir pa
raginti, tam gražiam reikalui 
gražiai paaukos.

★ .★ ★ 1
Pas mus, reikia pasididžiuo

ti, puikiai prigijus organizaci
nė ekonomija. Niekur niekas 
pinigų nešvaisto. Kiekviena 
mūsų organizacija verčiasi 
taip atsargiai, kaip tik galima.

Paimkime mūsų didžiulę 
Lietuvių Literatūros Draugiją. 
Jos darbščiam sekretoriui te
mokame pusę algos!

Centralinį Komitetą renka
me tik iš vienos Brooklyno 
apylinkės, kad tik mažiau at
sieitų komiteto susirinkimai. 
Praktika parodė, kad taip ir 
gerai.

Tik griežtai ekonomizuoda- 
mi, mes galime nariams duoti 
tiek daug literatūros už tokią 
mažą metinę duoklę.

Beje, šiuo tarpu eina nomi
nacijos į • Draugijos komitetą. 
Paskui bus rinkimai.

Literatūros Draugija tvar
kosi demokratiškai. Joje nie
kas nesivaržo už vietas ir dar
bus. Visi, kurie žodžiu ar raš
tu nori Draugijai padėti, yra 
maloniai pasitinkami.

Karo metu vokietis renega
tas Dr. Reuter gyveno Turki
joje ir slaptai bendradarbiavo 
su-Hitlerio agentu von Papen. 
Dabar jį socialdemokratai iš
rinko Berlyno miesto majoru. 
Išrinko jį tik todėl, kad jis 
kadaise buvo išmestas iŠ 
munistų partijos ir dabar

(Tąsa 5-tam puslp.)
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VOKIETIJOS PRAMONĖS 
KŪLIMAS - MARSHALLO 
PLANO PAMATAS

Vakarinė Vokietija Laikoma Širdim Vakarinių Valstybių 
Bloko prieš Sovietus; Nepaisoma Karinių Atpildų

Washington.-Jungt. Vals
tijų valdžia planuoja dary
ti Ruhr kraštą, vakarinėje 
Vokietijoje, svarbiausiu pa
matu “Europos ūkiui at- 
steigti,” pagal Marshallo 
planą prieš Sovietus. Ame
rikonų ir anglų užimta, va
karinė Vokietija bendrai 
yra laikoma to plano šir
dim. Anglija ir Amerika 
susitarė pakelti plieno ga
mybą Ruhr krašte iki 11 
milionų tonų per metus, 
nors Potsdamo konferenci
ja leido tiktai 5 milionus 
800,000 tonų. Anglai-ame- 
rikonai planuoja berit an
tra tiek padidinti anglies 
iškasimą Ruhr krašte ir pa
smarkinti visas kitas vokie
čių pramones tame ruožte. 
Tuo tikslu Amerika ir An
glija žada įvesdinti Ruhr 
srityje bent $300,000,000. 
Amerika, matyt, nepaisys 
Potsdamo sutarties dėl ka
rinių atlyginimų kitiems 
talkininkams.

Ruhr yra anglų užimtas.

Amerika bijo,, kad Anglija 
nepervestų Ruhr angliaka- 
syklas į vokiečių valstybės 
nuosavybę. Tai būtų “soci
alizmas,” sako Amerikos 
valstybės ir karo depart
mental, o socializmas ti
krumoje esąs komunizmas.

Eina derybos tarp an'glų 
ir amerikonų dėl Ruhr pra
monės sutvarkymo.

Pirm Antrojo pasaulinio 
karo Ruhr kraštas pagami
no 70 nuošimčių minkšto
sios anglies Vokietijoj, du 
trečdalius plieno ir didelius 
kiekius sprogimų, dirbti
nės gumos, mašininių tepa
lu ir kt. ’

Anglai Grūmoja Karo 
Stoviu Palestinos Žydams

Šovė į Senatoriy, 
Bet Nepataikė

WASHINGTON. — Bu
vęs Washingtono policinin
kas Wm. L. Kaiser du kar
tu iš revolverio šovė, 
nepataikė senatoriui 
Bricker’iui . Menama, 
seris keršijo už tai, 
Brickeris piniginiai
skriaudęs jį, kuomet prieš 
15 metų bankrutavo namų- 
paskolų draugija Columbus, 
Ohio, kur tada abudu gy
veno.

JERUZALĖ. — Karinė 
anglų valdyba griežtai pa
reikalavo, kad žydai paleis
tų du pagrobtus anglų sar
žentus* o jeigu ne, tai an
glai įves karo stovį prieš 
žydus tam tikrose Palesti
nos srityse. Tuos saržentus 
sučiupo slaptieji žydų ko- 
vūnai. Jie pareiškė per sa
vo radiją, kad anglai turi 
dovanot gyvybę trims nu- 
smerktiems žydams; tuo
met žydai paleistų anglų 
saržentus.

bet
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POTVINIAI PASKANDI
NO 21 TURKĄ

ANKARA, Turkija. — 
Potviniai, kilę iš tvaniškų 
liūčių, suardė bei nunešė 10 
kaimų Turkijoje ir nuskan
dino 21 asmenį. Buvo su
naikinta ir daug javų ir gy
vuliu, v

SUDEGINĘS BAŽNYČIĄ, 
KUNIGAS IŠVYTAS

MILWAUKEE, Wis. — 
Calvary Presbyterionų pa
rapija pašalino ' kunigą 
Johną Lewisą, kuris pade
gė savo bažnyčią. Gaisras 
padarė $150,000 nuostolių. 
Teismas už tai davė kuni
gui 1 iki 5 metų kalėjimo. 
Kunigas( apeliuoja į aukš
tesnį teismą.

Jau Formaliai Peršama Įjungti 
Vokietiją į Vakarinių Šalių 
Bloką pagal Marshallo Planą

PARYŽIUI, liep. 14. --- 
Holandija ir ’Belgija oficia
liai pasiūlė įtraukt vakari
nę Vokietiją į amerikinį 
Marshallo planą, girdi, 
“Europos ūkiui atgaivinti 
ir pakelti.” Siūlymas perša 
negaišuojant apvienyti ūkį- 
pramonę ir finansus tarp 
trijų vakarinės Vokietijos 
sričių, kurias yra užėmę 
amerikonai, augiai ir fran- 
cūzai.

Holandija ir Belgija nuo 
seniai yra anglų politikos 
įrankiai.

(Hooveris ir kiti reakci
niai Amerikos politikieriai 
jau kartotinai tvirtino, kad 
Vokietija turi būti padary
ta atspirties branduoliu 
prieš Sovietus.)

Anglai-Francuzai Mašina
liai Pervaro Tarimus 
PARYŽIUS. - Švedijos 

atstovas protestavo, kad 
anglai-francūzai mašinaliai 
pervaro savo tarimus kon
ferencijoje šešiolikos vaka
rinių Europos kraštų dėl 
ūkio apvienijhno ir pakėli
mo pagal Marshallo planą.

Nikaraguos Valdžia . 
Ketina Šaudyt Visus 
įtariamus Komunistus

Švedų ir nofvegų atstovai 
taipgi kritikavo konferen
cijos komandierius, kad jie 
apeina Jungtines Tautas. 
Švedai ir norvegai pageida
vo, kad Europos ūkis būtų 
gaivinamas Jungt. Tautų 
žinyboje.

Konferencija nutarė 
įsteigt bendradarbiavimo 
komitetą, kuris apsvarsty
tų dalyvaujančių šalių ūki
nius reikalus ketveriems 
metams. Visos 16 šalių tu
ri savo atstovus šiame ko
mitete. I

Be to, nutarta sudaryti 
vykdomasis komitetas (ku
rį kontroliuos Anglija ir 
Franci ja).

Keturi antriniai komite
tai spręs tokius reikalus, 
kaip anglies, elektros jėgos, 
maisto, geležies - plieno ir 
važiudtės.

Bendrieji planai būsią 
vykdomi pagal visų 16-kos 
dalyvaujančių kraštų suti
kimą; bet sako, jog dabar
tinės tų kraštų prekybos 
sutartys galės būti pakeis
tos, girdi, pagal jų “suti
kimą.”

Angly irAmerikonu 
Šnipai Siekę Nuverst 
Albanijos Respubliką

GRAIKŲ MONARCHISTAI
RĖKAUJA, BŪK ALBANAI
ĮSIVERŽĘ Į GRAIKIJĄ
Patys Valdžios Lakūnai Sprogdina Lėktuvų Aikštes; Bombos 

Suardė Amerikonų ir Anglų įstaigas Sostinėje Athenuose
ATHENAI, Graikija. — 

Graikų monarchistu val
džia su didžiais riksmais 
paskelbė, būk apie 2,000 
graikų partizanų, albanu 
ir “tarptautinės brigados” 
kovūnu įsiveržė iš Albani
jos į Graikiją ir puolę Ko- 
nitsos miestelį, 10 mvlių 
nuo Albanijos sienos. Mo- 
narchistai pirmadieni sa
kė, kad jie atmušę ir išviję 
atgal į Albaniją tuos (savo 
išgalvotus) įsiveržėlius.

Paskutiniu laiku sprogi
nėjo bombos, ardydamos 
Graikijos monarchistu lėk
tų vių aikštes Eleusyj, arti 
sostinės Athenų, Solonikoj

Kubos Ministro Dvikova su 
Kritiku Senatorium

»

1

MANAGUA, Nikaragua. 
Šios respublikėlės valdžia 
pranešė, kad bus be teismo 
šaudomi žmonės, kurie nu- 

' žiūrimi kaip komunistai ar
ba kaip įtariami teroristai. 
Valdžia paskelbė dovanas 
už suėmimą asmenų, kurie 
bombomis ardė keturių 
mių valdininkų namus.

LAKE SUCCESS, N. Y.- 
Morokko žmonės per savo 
atstovą prašė, kad Jungti* 
nės Tautos paliuosuotų juos 
nuo Franci jos ir Ispanijos.

AMERIKONAI STUDEN
TAI NORVEGIJOJE

OSLO, Norvegija. — At
plaukė $00 amerikonų stu
dentų. Jie. porą mėnesių 
studijuos Norvegijos geo
grafiją ir kultūrą.

zy-

LONDON. — Albanijos 
premjeras gen. Einver Hox- 
ha sakė savo seimui, jog 
Albanija turi dokumenti
nius įrodymus, kaip Angli
jos ir Amerikos'šnipai ruo
šė ginkluotą sukilimą nu
verst demokratinę Albani
jos liaudies respubliką; bet 
valdžios budrumas sugniuž
dė jų sąmokslą.

HAVANA, Kuba. — Se
natorius Chibas per radiją 
aštriai kritikavo darbo mi
nistrą Carlą Socarrą. Dėl 
to -ministras pasitraukė iš 
vietos ir iššaukė senatorių 
Chibą į dvikovą. Jiedu ko
vėsi kardais, bet tik trupu
tį viens kitą apibadė bei 
apraižė . Po dvikovos So- 
carras, pagal prezidento G. 
San ’ Martino pakvietimą, 
sugrįžo j darbo ministeriją.

ir kitur. Menama, kad mo
narchistu priešai pačiose 
valdžios oro jėgose sprog
dino tas aikštes.

(Roma.—Atvykę iš Grai
kijos keleiviai pranešė, jog 
liejos 5 d.' monarchistu 
priešai bombomis suardė 
karinės amerikonų pasiun
tinybės rūmus Athenuose. 
Bombos taipgi apardė an
glų ūkinės pasiuntinybės 
patalpą, Graikijos oro jėgų 
centrą, Graikų Šelpimo 
Įstaigos rūmą ir sunaikino 
daug jų dokumentų. Per 
sprogimus ir gaisrus žuvę 
11 iki 20 žmonių.)
Areštuota 4,000 Unijistų ir 
Kitų Demokratinių žmonių

Monarchistu žandarai 
šiomis dienomis urmu areš
tavo 4,000 unijų veikėjų, so
cialistų, komunistų ir šiaip 
demokratinių žmonių. Dau
guma jų ištremti katorgon 
į salas; kiti iš anksto mir- 
tin smerkiami.

Nukritus Lėktuvui, 
Žuvo 21 Žmogus

'. VU- į
■ j

BEVEIK NEGIRDĖTAS
DALYKAS

Bostoniečiai Išvijo 
Fašistą G. K. Smithą

Pabranginta Kelione

WASHINGTON. — De- 
vyhiolika oro linijų prašo 
valdžią 25 nuošimčiais nu- 
pigint krovinių persiunti
mą lėktuvais. Tai beveik 
negirdėtas dalykas, kad 
kompanija prašytų nupi- 
gint jai kainas už “patar
navimus.”

MELBOURNE, Fla.—Nu- 
krito į pelkių mišką lėktu
vas DC-3. Su juom žuvo 
21 keleivis ir įgulos narys. 
Sužeista 15 . Tarp žuvusių 
yra 15 portorikiečių iš New 
Yorko apylinkės. Jiem bu
vo nupiginta kelionė į sve
čius senojon tėvynėn Porto 
Rikon. DC-3 buvo karinis 
lėktuvas, pertaisytas į ke
leivinį civiliams lėktuvą.

Boston.—Apie 1,000 susi
rinkusių žmonių Old South 
Meeting House neleido kal
bėti atvykusiam amerikinių 
fašistų vadui Geraldui L. 
K. Smithui. Niekinančiais 
šauksmais ir baubimais jie 
nuvijo Smithą nuo pagrin
dų. Jis per skiepą, pąga- 
liaus, pabėgo iš salės. Pu
blika šaukė: “Vąžiuok į 
Berlyųą!”- *

ALBANY, N. Y.—New 
Yorko valstijos aptarnavi
mų komisija pakėlė dau
giau kaip pusketuriolikto 
nuošimčio kelionių kairias 
keturiolika geležinkelių, 
veikiančių šioje valstijoje. 
Pabrangintas važiavimas 
New York Central, Penn
sylvania, Baltimore and O- 
hįo ir kitais geležinkeliais.

Rumunija daro prekybos 
sutarti su Bulgarija.

Easton, Pa.—Vėtra nune
šė beisbolo stadiumo pasto
gę; sužeidė 3 žmones.

YEMENO KUNIGAIKŠTIS 
TRUMANO SVEČIAS

26 UŽMUŠTI GATVEKA- 
RIŲ NELAIMĖJE

USTI, čechoslovakija. — 
Susikūlus dviem gatveka- 
riam į kits kitą, čia tapo 
užmušti 26 žmonės.

NEW YORK. — Atlėkė 
Yemeno valstybėlės kara
laitis Seif Abdullah, pagal 
Amerikos valdžios pakvie-x 
timą. Yemen, pietinėje da
lyje Arabijos pussalio, turi 
žibalo versmių ir gausingų 
mineralų 'kasyklų. Ameri
ka nori išnaudot Yemeno 
gamtos turtus.

ORAS.—Būsią giedra.
\ ' •

Prekybinės Sutartys tarp Sovietų ir Jų Kaimynų Atsvarai prieš Marshall© Planą
PRAGA, Čechoslovakija. 

Sovietų Sąjunga' daro pla
čias prekybos-pramonės su
tartis su savo kaimynais, o 
kaimynai ruošiasi ir tarp 
savęs išvystyti platesnį ben
dradarbiavimą ūkio srityje. 
Tai bus atsvara prieš vaka
rinių šalių statomą bloką, 
pagal amerikinį Marshallo 
planą.

SUTARTIS SU ČECHO- 
SLOVAKUA

• Sovietai padarė prekybos 
sutartį su Čechoslovakija 
penkiems* metams. Sovietų 
Sąjunga, pagal šią sutartį,

Sovietai Padarė Plačias Prekybos Sutartis su Čechoslovakija ir Bulgarija, Suomija su Bulgarija ir Lt.
-------  —.................... ............. II, Į ... ... —L. -■ ■    ------------------ -- ...... ■ ■ ■ . ■

pristatys 1948 metais Če- 
choslovakijai 400,000 tonų 
kviečių ir kitų grūdų, 65,- 
000 tonų trąšų, 20,000 tonų 
medvilnės (bovelnos)/ kie
kius geležies,’ mangano, 
chromo, vilnų, sėklų, fosfa
tų ib kt. Mainais už tai 
Čeechoslovakija duos Sovie
tams gelžkelinių įrengimų, 
maašinų ,techninių įrankių, 
cukraus ir kitų dirbinių.

Čechoslovakijos premje- 
ras Klementas Gottwaldas, 
sugrįžęs iš Maskvos, pareiš
kė: L

Ši sutartis vėl pabrėžia, rybos Maskvoje yra puikus 
pavyzdys bendradarbiavi
mo /tarp tautų... Tai tikra 
pagalba Europai.”

BULGARIJOS PREKY
BOS SUTARTIS SU

SO V. SĄJUNGA
SOFIJA, Bulgarija—Bul

garų valdžia užgyre preky
bos sutartį su Sovietiį Są
junga šiems ir ateinantiems 
metams. Prekybos vertė, 
pagal sutartį, bus $87,000,- 
OOOb/.

Sovietai siųs Bulgarijai 
automobilius, trokus, trak-

■

kokios begaliniai svarbios 
paramos gali mūsų respu
blika gauti iš draugingos 
Sovietų Sąjungos dėlei mū
sų saugumo, nepriklauso
mybės ir ekonominių reika
lų-

“Šiomis dienomis daug 
šnekama apie ūkinį Euro
pos atkūrimą (pagal Mar
shallo planą), bet niekas 
negali tikrai pasakyti, kaip 
tas atkūrimas , galėtų būti 
įvykdytas. -

• “Aš manau, kad mūsų de-

torius, mašinas,vaistus, gu
mą, geležinkelių ‘ vagonus, 
medvilnę ir tt. Bulgarija 
mainais gabens Sovietams 
tabaką ir kitus*savo ūkio 
produktus.

Sykiu Sovietai suteikė 
Bulgarijai $500,000.000 pa- 
skolų-kreditų keliems me
tams.

Tuo pačiu laiku Bulgari
ja padarė $10,000,000 pre
kybos sutartį su Vengrija.

Suomijos Sutartis su 
Bulgarija

Anglijos radijas pranešė,

o------------------------------- —
jog Suomija padarė $l,00Q,- 
000 prekybos sutartį su 
Bulgarija. Prekyba eis ap
sikeitimu. produktais.

Lenkijos Sutartis Su 
čechoslovakija

Lenkija padarė plačią 
prekybos suiąrtį su Čecho
slovakija. Lenkija siųs Če- 
choslovakijai anglį, cinką ir 
kitas medžiagas, o mainais 
už tai gaus iš Čechoslovaki
jos mašinų ir technikinių 
įrankių. Su pagalba čecho- 
slovakų mašinerijos, Lenki
ja tikisi davaryti savo plie
no gamybą iki miliono tonų 
per metus.
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Ko Siekia Generolas de Gaulle?
Francūzijoje susektas monarchistų ir fašistų suokal

bis nuversti respubliką. Tarpe suareštuotų armijos ge
nerolų randasi gen. de Gaulle pasekėjų. Socialistų vado
vaujama vyriausybė, veikiausia iš baimės, nesako, ar 
pats de Gauhe tiesioginiai įveltas į tą suokalbį.

Tuo tarpu de Gaulle kalba viešai ir siūlosi vadu Fran
cūzijoje pravesti šimtu procerttų “Trumano doktriną.” 
Jam didžiausias priešas esąs komunizmas. Jis šaukia 
Francūziją padėti viską į šalį ir kovoti komunistus.

Tai tik parodo, kad įe Gaulle energingai mokėsi Hit
lerio, Mussolinio ir Napoleono istorijos, atseit, kad dema
gogija ir smurtu reikia siekti galios. Generolas mano, kad 
šiuo tarpu Francūzijos sunkioje padėtyje jis turi progų 
pakilti į diktatorius.

Tik vieną dalyką de Gaulle pamiršo išmokti iš anų dik
tatorių istorijos, būtent, jų likimą. Hitleris, Mussolinis ir 
Napoleonas savo karjeras baigė mizernai. Ne gražesnis 
likimas, suprantama, laukia ir de Gaulle.

Jokiu būdu negalima tikėti, kad Francūzijos liaudis, 
tiek daug pati pergyvenus karčių prityrimų su diktato
riais, kibs dabar ant de Gaulle meškerės ir suteiks jam ga
lią. Aplinkui jį, aišku„'susiburs visos monarchistinės, fa
šistinės ir šiaip reakcinės jėgos ir daug kraštui žalos pa
darys. Apie tai netenka abejoti. Be to, Ramadier ir Blum 
flirtavimas ir bendradarbiavimas su dešiniosiomis parti
jomis prieš komunistus pagelbsti de Gaulle kurtis tas 
aukštas iliuzijas. Tokia politika silpnina demokratijos 
atsparumą. Francūzijoje, kaip ir visur kitur, tikroji de
mokratija remiasi darbo žmonių vienybe. Socialistinė gi 
vyriausybė neturi su savim Francūzijos darbininkijos. 
Atmesdama komunistų bendradarbiavimą, jinai sudavė

• demokratijai smūgį.
k Tačiau netenka abejoti, kad Francūzijos demokratija 
sukuops laiku pakankamai jėgų visus degolistus laiku su
drausti. Tai, ko taip ištroškusiai siekia gen. de Gaulle, 
yra nepasiekiama.

»

Laivų Statymo Darbininkų Streikas (Lokautas)
Jau ilgokai yrj užsitęsęs keleto desėtkų tūkstančių lai

vų statymo pramonės darbininkų streikas. Streikui va
dovauja CIO. Industrial Union of Marine .ir Shipbuild
ing Workers of America. Derybos tarpe unijos ir samdy
tojų neduoda jokių rezultatų. Taip pat iki šiol veltui bu
vo pastangos valdžios tarpininkų abi puses sutaikyti.

> Reikia pabrėžti, kad unijos reikalavimai yra labai ma
ži. Ji tik reikalauja, kad algos būtų pakeltos 13 centų į 
valandą ir kad darbininkai gautų daugiau laiko atosto
goms. Tačiau ir šituos nedidelius reikalavimus samdyto
jai griežtai atmeta.

Unija netgi teigia, kad tai ne streikas, bet lokautas. 
’ Samdytojai' uždarė fabrikus ir išmetė darbininkus lau

kan, kąi buvo pareikalauta naujo kontrakto ir algų pa
kėlimo. Todėl unija atsikreipė į įvairių valstijų valdžias 
ir ragina jas laivų statymo darbininkams išmokėti nedar
bo apdraudą.

Užsispyrė ir Europą Padalino
Niekas nesidžiaugia einamąja Paryžiaus ekonomine 

konferencija. Amerikos komercinėje spaudoje nesimato 
jokio entuziazmo. Visi šneka prislėgtu ūpu. Kitaip ir bū
ti negali. Toje konferencijoje tedalyvauja šešiolika šalių,' 
kurių tarpe yra visa eilė tokių, kurios aukštojoje politi
koje nevaidina jokio vaidmens. Pavyzdžiui,,, ką gi reiš
kia Luksembūrg arba Islandija? —

Tarybų Sąjunga, Lenkija, Suomija, Čechoslovakija ir 
Balkanų kraštai atsisakė dalyvauti. Tos sąlygos, kurias 
pastatė Amerika, joms nepriimtinos, nes jų priėmimas 
pažeistų jų nepriklausomybę. Jos sako, kad jos taptų 
Amerikos kapitalo lėlėmis ir išnaudojimo objektu. Ge
riau jos sukuops savo jėgas ir savo jėgomis kelsis iš karo 
griuvėsių, negu tapti vergėmis Amerikos kapitalo.

Paryžiaus konferencija nedvejotinai pabrėžia tą faktą, 
kad Europa tapo perskelta į du lageriu, taip vadinafnus 
vakarus ir rytus. Tą perskėlimą padarė Anglija ir Pran
cūzija, sutikusios klausyti Amerikos kapitalo diktavimo.

Nereikia pamiršti, kad Paryžiaus konferenciją atme
tusios šalys neatmeta Amerikos ekomoninės paramos. 
Tik vieno dalyko jos reikalauja, būtent: kad toji parama

Kas Ką Rašo ir Sako

kurie į

bago- 
skirta 

vargšų —0

<
Sovietų įvesta 
panaikinimas

REFORMA VOKIETIJOS 
' MOKYKLOSE

New Yorko “Herald Tri
bune” korespondentas Ber
lyne, John Elliott, rašo apie 
pravedimą sovietinėje Vo
kietijos zonoje mokyklose 
reformų, kurios,anot kores
pondento, būsiančios “revo
liucinės.” Patsai tų refor
mų. branduolys būsiąs to- 
kis:

Nuo dabar visi vaikai, lan
ką pradžios mokyklas, pri
valės jas lankyti per aštuo
nerius metus. Ligi šiol, bago- 
tesniųjų vaikai po ketverių 
metų, ėjo į aukštesniąsias 
mokyklas, kurios paruošė 
juos universitetams. Gi bied- 
nųjų vaikai, po ketverių me
tų, buvo siunčiami į amatų 
mokyklas, šiandien mokyto
jai spręs, kurie vaikai gali 
eiti į universitetus, o 
amatų mokyklas.

Vadinasi, ligi šiol 
čių vaikams buvo 
universitetai 
amatų mokyklos. Dabargi 
visa tai griežtai pakeičia
ma: universitetus lankys 
tie, kurie parodys gabumų, 
o ne tie, kurie daugiau pi
nigų turi.

Toliau:
Kita svarui, 

reforma — 
bažnytinių mokyklų. Tarybi
niai pareigūnai sako, jog ap- 
švieta privalo rūpintis vals
tybe, o ne bažnyčia. D-rė 
Torhorst pareiškia, jog reli
gijos mokymas bus nedrau
džiamas. Dvi valandi per sa
vaitę bus leidžiama dvasiš
kiams dėstyti‘vaikams religi
ja mokyklose, bet dvasiškiai, 
kurie religiją dėstys, negaus 
už tai algos iš valstybės —< 
jiems turės sumokėti bažny
čia, juos siunčianti.

Taip, tai didelė pažanga! 
Ir tai vis dėka tarybiniams 
pareigūnams, — nei Ang
lija, nei Amerika savo zono
se tokių reformų neprave
da. Ten bagotas — visur 
bagotas. Jo vaikams atdari 
universitetai; ten dėstoma 
religija, kaip ją dėstė pir
miau, už ką kunigams algas 
apmoka valstybė.

Šių reformų pravedimu 
rūpinasi daktarė Marija 
Torhorst, pirmiau buvusi 
social-demokratė, bet karo 
metu patapusi komuniste. 
D-rė Torhorst yra baigusi 
Bonno ir Goettingeno uni
versitetus. Prieš Hitlerio 
įsigalėjimą, ši švietėja mo
kė Karolio Markso moky
kloje Berlyne.'

Dabar d-rė Torhorst ap
sigyveno Weimaro mieste, 
Turingijoje. Čia ji eina pa
reigas švietimo ministerijos 
pirmininkės.

Tiesą, d-rė , Torhorst su
sitinka ir kliūčių. Tokioje 
Turingijoje 1945 m. teko 
paleisti net 80 nuoš. visų 
pradžios mokyklų mokyto
jų, —jie buvo naciai. Teko 
viskas iš naujo pradėti. 
Stokuoja mokyklinių vado
vėlių, .—stokuoja daug ko. 
Bet d-rė Torhorst pasiryžu
si visas kliūtis nugalėti ir 
pradėti Vokietijos žmonių 

padėtų šalims atstatyti savo ekonomiją, o ne pavergtų 
jas. Pavyzdžiui, būtų saužųdystė Lenkijos ar Čechosl'ova- 
kijos naujajai demokratijai priimti Amerikos paramą 
tokiomis sąlygomis, kurios reikalauja, kad jos atsižadėtų 
nacionalizavimo savo stambiųjų įmonių ir bankų, arba 
sutiktų perorganizuoti savo vyriausybes taip, jog jos pa- 
tepkintų Amerikos buržuazijos supratimą apie demokra
tę- .

Tame ir yra visas dalykas. Tai pagrindas visiems nesu- 
sipratimams ir pasidalinimams tarpe rytų ir vakarų.

• Rytų liaudis savo pasiektų laimėjimų jokiu būdu negali

atsižadėti, kad nusipirkus Amerikos ekonominę paramą. 
Kaina per daug aukšta ir per daug neteisinga!

Taip atsakė tos valstybės, kurios atmetė Anglijos ir 
Francūzijos pakvietimą į Paryžiaus konferenciją.

Dabar tik istorija galės išspręsti, prie ko prives šis 
Europos padalinimas.

Mes nesame tie, kurie tame jau mato^ naują karą. Tie
sa, naujoji padėtis iškels naujų problemų. Bet, mums at
rodo, pasaulis užtenkamai pasimokė iš pereito karo. Pa
saulis užtenkamai supranta, ką kaštuotų naujas karas 
,naujomis priemonėmis. Nieku būdu negalima tikėti, kad 
tas pasaulis jau pasiruošęs arba ruošiasi papildyti sau- 
žudystę.

Tai, žinoma, nereiškia, kad nėra tokių, kurie naujo 
karo trokšta ir sušilę darbuojasi už jo atvedimą. Tokių 
elementų pilna Amerikoje ir, Europoje. Tačiau ateitis 
;priklauso ne jiems. Ateitis priklauso tiems, kurie tiki į 
pasaulį be karų. Per baisias kančias žmonija eina prie 
kio pasaulio.

perauklėjimo darbą nuo pat 
pagrindų.

AR NEW YORKE GAU 
BŪTI HOLLYWOODAS’?

' New Yorko miesto majo
ras O’Dwyer deda pastan
gų, kad į New Yorką par
traukus “Hollywoodą.” Tai 
yra, jis akstiną filmų mag
natus gaminti daugiau fil
mų mūsų didmiestyj, kur 
miesto valdžia žada suteik
ti tam reikalui visokių len
gvatų.

New Yorko miesto ribose 
yra apie pora filmų studi
jų ir čia filmos yra gamina
mos, bet norima, kad jų 
daugiau būtų gaminama.

New Yorko Herald Tri
bune skelbia: tai yra gali
ma, tik reikią apdairumo. 
New Yorke filmų gaminto
jai galį surasti daugiau ta
lentų negu kur kitur.

Tačiau, jeigu čia filmų 
gaminimas ir bus padažnin- 
<tas, tai visvien, sakoma, 
visos filmų* pramonės iš 
Hollywoodo negalima bus 
perkelti. Kodėl? Todėl, kad 
ten labai, daug pinigų yra 
sukišta į studijas. Todėl, 
beje, kad Kalifornijoje 
gamta yra tinkamesnė fil- 
moms gaminti: milžiniški 
kalnai, plačiosios dykumos, 
okeanas, orandžynai, oras 
pastovesnis, ir tt. Visa tai 
filmų gamintojams svarbu 
turėti.

Kaip ten bebūtų, skelbia
ma, jog neužilgo New Yor
ke bus įkurtos dar kelios 
filmų studijos ir ateityje 
čia bus vis daugiau ir dau
giau filmų pagaminta.

KONGRESO NUTARI
MAS APIE PREZI

DENTO ĮPĖDINIUS
WASHINGTON. — Kon

greso atstovų rūmas 365 
balsais prieš 11 nutarė, kad 
jeigu vice-prezidentas mir
tų ar būtų pašalintas, tai 
prezidento pareigas turi ei
ti atstovų rūmo pirminin
kas Senatas jau pirmiau 
taip nutarė.

Pagal ligšiolines taisyk
les, jeigu prezidento vietą 
užėmęs vice - prezidentas 
mirdavo, tai prezidentystė 
turėdavo pereiti valstybės 
sekretoriui, paskui iždo se
kretoriui ir tt.

CLOSE PITCH

; JĮ- " American Red Cross Photo ■
i A U.S. Afmy Air Forces private .and.;

, ; a Red Cross field director, In Berlin i 
; seek recreation in a time-honored 
} American game—barnyard golf..

Liepos 3 dieną buvo pa
minėta trys metai išlaisvi
nimo Minsko iš nacių oku
pacijos. Minskas nacių oku
pacijoj išbuvo lygiai tris 
metus, nes Hitlerio go vedos 
į Minską įsiveržė 3 d. lie
pos, 1941 metais. Naciai 
sugriovė Minską veik iki 
pat pamatų ne vien laike 
mūšių, bet ir savo okupaci
jos laiku. Jie pavertė kny
gynus į karo sandėlius, su
griovė kultūros paminklus, 
o bėgdami vėl ardė, ką tik 
suspėjo. Minsko laimei, So
vietų Armija juos grūdo 
taip greitai, supo ir naiki
no, kad jau nedaug progų 
jie turėjo naikinti ir dras
kyti Minską ir jo apylinkes.

Minskas atsistato. Į tris 
metus atremontuota ir pa
leista darban 74 industri
nės įmonės, jau veikia 11 
aukštesnių mokslo įstaigų, 
16 technikinių mokyklų, yra 
30 mokyklų, į kurias lan
kosi 18,000 vaikų ir studen
tų, 16 ligoninių. Gyvenna
mių srityj atremontuota ir 
naujai pastatyta 120,000 
kūbiškų metrų. Iki 7 d. 
lapkričio, kada bus minima 
30 metų Tarybų Respublikų 
sukaktis, tai Minskas siekia 
dar daug darbų, baigti .

Atsistato ne vien Mins
kas, bet visa tarybinė Bal
tarusija. Birželio mėnesis 
buvo paskelbtas mėnesis at- 
remontavimui ir naujai sta
tybai gyvennamių. Dirbo 
net 4,141 brigada toj sri
tyj. Jos atliko milžinišką 
darbą. Jeigu pirmiau į me
tus laiko buvo sodžiuje ir 
miesteliuose pastatyta 10,- 
717 gyvennamių, tai į de
šimts dienų laike šio vajaus 
buvo pastatyta 1,523 nauji 
gyvennamiai.

Atręmontavimo, ir naujų 
gyvennamių statybos dar
bai iššaukė negirdėtą liau
dies entuziazmą. Jauni
mas ir senimas, miestų, 
miestelių ir kaimų gyvento
jai stojo į darbą. Poilsio 
dienas, sekmadienius auko
jo tam reikalui. Vieną sek
madienį tik Polocko pro
vincijoj į tuos darbus išėjo 
15,000 savanorių žmonių su 
dideliu kiekiu sunkvežimių, 
arklių ir atliko didelius 
darbus.

Bet nors Baltarusija jau 
daug užgydė karo žaizdų, 
bet dar ims ne metus ir ne 
du, kol bus pasiekta tas, ką 
jos gyventojai tūrėjo pirm 
karo. Hitlerininkai vien 
Mogilevo provincijoj visiš
kai sunaikino 90 sodžių, 

! <15,179 valstiečių namus ir
visuomeniškus ■ na- 

Ten jau atremontuo-
1,725 
mus.
ta ir naujai pastatyta 3,- 
728 gyvennamiai, 2,000 vi
suomeniškų namų, 85 mo
kyklos; prie darbo dirbo 
316 brigadų.

Ištisi plotai Baltrusijos, 
kaip ir kitų tarybinių res
publikų, taip baisiai buvo 
nacių nuterioti, kad žmo
nės gyveno į žemę įsikasę. 
Kada jų plotus Sovietų Ar
mija išlaisvino, tai jie sa
kė: “Gyvensime urvuose, 
bet, atstatysime kelius, fa
brikus, kad sutvirtinti mū
sų armiją, kad varyti na
cius net iki Berlyno ir ten 
jiems galą padaryti! Jeigu 
mūsų draugai, broliai, sū- 
nai ir dukros, gali ne vien 
karo 'fronte gyventi, bet ir 
mušti hitlerininkus, tai ir 
mes galime gyventi urvuo
se, bet atstatyti susisieki
mo kelius ir industriją, 'kas 
yra pirmiausiai reikalinga 
apgynimui mūsų laisvės.”

Jie savo atsiekė. Tarybi
nė armija grūdo nacius iki 
pat Berlyno ir ten padarė 
galą jų viešpatavimui. Balt-

I rusijoj jau daug fabrikų ir 2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Antr., Liep.

dirbtuvių atremontuota, 
naujai pastatyta. Greta to 
silpniau buvo imtasi už 
darbo gyvennamių reikale. 
Dar yra žmonių, kurie gy
vena požeminiuose urvuo
se. Dar daug vargo ir sun
kumų reikia pergyventi. 
Bet jau atėjo eilė, kada 
liaudies energija ir entu
ziazmas pasuktas į atre- 
montavimą ir naujų gyven
namių statybą. Nėra abe
jonės, kad tikslas bus pa
siektas. D. M. Š.

Pennsylvanijos mainieriai laukia savo algos pirm ato
stogų, kurias jie pradėjo anksčiau, protestuodarpi prieš 
Taft-Hartley bilių. Virš 200,000 pradėjo dešimties die
nų “atostogą” birželio 28-tą, tuomi leisdami suprasti, 
kad jie negrįš dirbti, kol nebus pasirašytas kontraktas. 
Nusigandę tokio mainierių solidaraus žygio, didžiuma 
savininkų šiaurinėj kasyklų srityj pasirašė kontraktą.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newtfrk, N. J
Tel. Humboldt 2-7964 .

VAIKščIQKITE, BŪKITE 
DAUGIAU LAUKE

Ar šilta ar šalta, ar saulė 
ar lietus, ar vasara ar žie
ma, būkite' dažniau ore, 
vaikštinėkite. Vasarą ypa
tingai, kada pati gamta 
kvieste kviečia į laukus, į 
miškus, į parkus, į pikni
kus. Nebūkite sutingėliai 
ir sustingėliai. Eikite, ju
dėkite, žaiskite, plaukioki
te, bėgiokite. Judėjimas yra 
gyvenimas, sustingimas ir 
stagnacija yra mirtis. Ne
sustinkite pirma laiko.

Yra visokių sportų, gim
nastikų, rungtynių, šokių. 
Visa tai labai tinka jaunam. 
Pagyvenusiam ir sensterė- 
jusiams rungtynės ir atle
tika netinka, nes tai per- 
sunku širdžiai. Užtat vi
suomet tinka pasivaikščiot. 
Taigi ir eikite, vaikščioki
te, ■ susimildami, taisykite 
savo sveikatą, išjudinkite 
kraujo apytaką, raumenų 
judesiais padėkite tai na
bagei jūsų širdžiai leng
viau kraują išvarinėti. Juk 
nuo to priklauso visos jū
sų sveikatos ir savijautos 
būklė. Žinoma, pakaitomis 
pasilsėkite, atsiduskite, nes 
toks yra gyvenimo ritmas. 
Kieno aukštas kraujospū
dis, tiems ypač reikia pe
riodiško poilsio kas diena: 
pagulėt pogulio bent kartą 
ar dukart per dieną. 0 par 
skui ir vėl krutėt, darbuo
tis nuosaikiai.

Vaikščiokite bent po 
valandą kas diena. Tai 
sveikaš, malonus paprotis. 
Tai padės palaikyti jūsų 
sveikatą geresne. Vaikš
čiokite, kada tik gaunate 
progą. Jei dieną neišpuola 

riai Aiken ir Hatch ragina 
sušvelninti prieš-darbinin- 
kišką Tafto-Hartley’o įsta-, 
tymą.

Ankara, Turkija.—Demo
kratiniai turkai reikalauja, 
kad pa'sitrauktų premjeras 
Recep Peker, kaip teroris
tas, demokratijos nevido
nas.

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas vienbalsiai 
nutarė, kad Amerika turi 
“globoti” .atimtas iš japbnų 
salas. 1 

pasivaikščioti,

ir darbai neleidžia, tai eiki
te pasivaikščiot kada vaka
re. Jei galite, eikite spar
čiai, žvaliai. Jei negalite, 
tai vis viena eikite kad ir 
iš lengvo ir po pusketvir
tos mylios per valandą. Pa
gyvenusiam pakaks ir pu
sės šitų mylių.

Eidami 
apsivilkite vely lengviau. 
Apsiaukite patogiais ba
tais, kad jums kojų nenu- 
spaudytų ir nenutrintų. Jei 
nėra su kuo, tai eikite ir 
vienas. Bet daug geriau 
dviese, ypač vyrui su mote
rių—patinkama, miela mo
terių. Tai bus ne tiktai fi
zinio, bet ir jausminio 
smagumo. Lengvučiai, 
savaimingi pokalbiai,' nuo
monių pasikeitimai suteiks 
jums estetinio pasitenkini
mo, prablaivys nuotaiką, ir 
išsklaidys nuobodos ir su- 
niurimo ūkus. O paskui 
gera nuotaika bus jums pa- 
akstinimu veikti, dirbti, 
krutėti. Šiuo atveju ypač 
naudingi piknikai, geguži
nės. Čia susieini į pažintį 
su daugybe žmonių, įgyji 
simpatijų ir draugiškumo 
ryšių. Išgirsti daugybę nuo
monių, kalbų, patarimų, 
dainų, muzikos. Prisižiūri 
į šurmuliuojančią publiką 
ir gauni įkvėpimo gyventi 
ir veikti visuomenės labui, 
gyventi ir kovoti prieš Vi
sokią neteisybę. .

Ir bendrai, būkite dažniau 
draugijoje, 
piknikuose, 
ekskursijose.
te namie kur kampe, vienu
moje’. Nelaikykites atsiša
linę ir užsiskleidę savo 
smulkučių, užgaidų lukšte.

e

su žmonėmis, 
mitinguose, 
Nemūksoki-

ra



Lietuvių Organizacijos ir Jų 
Spauda Argentinoje

Kaip neorganizuotas, palai
das darbininkas yra bejėgis, 
taip organizacija be savo 
spaudos — laikraščio yra silp
na — beginklė; lyg kariuo
menė, neturinti ginklų. Tad, 
suprantama, kad darbininkai 
stengiasi būti organizuotais, 
turėti savo spaudą — laikraš
tį, knygas in taip toliau.

Argentinoje lietuviai irgi 
neatsilieka nuo to prakilnaus 
darbo, jie didina ir plečia sa
vo organizacijas, dirba išlai
kymui ir rėmimui savo spau
dos ir platinimui literatūros.

Rodos, bus svarbu nors 
trumpai peržvelgti praeitį, iš 
ko matysime, kokia buvo pra
džia ir kokiais keliais žengia 
ir progresuoja.

Kas bus iš pirmųjų atga
benęs į šį kontinentą lietuvių 
kalbos spausdintą žodį, tai iki 
šiol negalima teisingai pasa
kyti, bet iki šiolei sulyg turi
mų davinių reikia atiduoti to
ji gąrbė Aušrininkui, seneliui 
Andr. Višteliauskui — Višta- 
liui, kuris yra patekęs i Pietų 
Ameriką 19-to šimtmečio pa
baigoje, ir kaipo mylintis savo 
kalbą, galima pilnai tikėtis, 
kad A. J. Vištalius neapsiėjo 
be laikraščio ir knygų.

Teko man jis aplankyti 
Hospicio de las Mercedes Bu
enos Aires, 25 dieną vasario 
mėnesį, 1912 metais; tai sale 
jo lovos du ilgi stalai ir abu 
apkrauti lietuvių ir rusų litera
tūra. Matomai, kad jis daug 
rašinėjo į Lietuvą ir Jungtines 
Amerikos Valstijas. Daugiau
siai į “Tėvynę” Jungtinėse 
Valstijose, ir susirašinėjo su 
daktaru Jonu šliupu. Tuom 
pačiu kartu jis rengė lietuviu 
ispanų kalbos žodyną ir rank
raščius, rodos, buvo įteikęs 
Jurgiui Paugai ir A. JušČiui 
(bet mirus Vištaliui ir J. Pau
gai, nežinia kur dingo tie 
rankraščiai).

Antras lietuvių kalbos spau
dos platintojas buvo Jurgis 
Pauga. Jis iškviesdavo litera
tūros iš Lietuvos, Prūsų Lietu
vos ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų, žinoma, daugiausiai 
lietuviška dvasia, nes jie abu
du neapkentė kunigų. J. Pau
ga buvo nusipirkęs ir rankinę 
spaustuvėlę, bet, rodos, .apart 
laiškams rašyti popierio su 
dainelėmis, ko nors svarbesnio 
neatspausdino. Jis dirbo, gy
veno ir mirė Pineyroj.

Tolimesnis literatūros plėti
masis ir vystymasis tai bus 
1909 metais, tuo laiku jau bus 
ir pradžia organizuoto darbo. 
To garbė tenka Lietuvių Dar
bininkų Sąjungai “Igualidad,” 
susitvėrusiai 3 dieną liepos, 
1909 metais. To darbo inicia
toriais, rodos, bus buvę: A. 
šmulkštis, J. Uoselis, Jurg. 
Didžioms, A. Vaitiškis; bet tą 
pačią dieną yra apsimokėję 
narinį mokesnį 26 nariai. Toji 
draugija susiorganizavo Bue
nos Aires miesto dalyje Pa
lermo. Vėliau ši draugija, dėl 
tam tikrų aplinkybių, pasiva
dino “Diegas,” (rodos, J. Uo
selio įnešimu). Pirmas; lietuvių 
parengimas įvyko 1909 metais 
liepos 24 dieną (Palermos da
lyje). Tuo pačiu metu draugi
jos vardu išrašortia literatūros, 
tai yra knygų ir laikraščių iš 
Lietuvos, už penkiasdešimts 
pesų (tuo laiku ižde radosi 
$140,90).

Apie tą pat laiką Rosarijos 
lietuviai suorganizavo draugi
ją ir knygynėlį “Krivių Kri
vaitis.” To iniciatyva, tur būt, 
buvo dar ir dabar pažangiųjų 
lietuvių Rosarijo organizacijo
se veikiantis senukas Juozas 
Mainionis ir kiti senieji Rosa- 
rtjos lietuviai.

Prie iškvietimo ir platinimo 
lietuviškos literatūros vėliau 
.prisidėjo ir kitos draugijos: 
SaviŠalpinė D-ja Vargdienis” 
(suorganizuota 1911 m.), Su
sivienijimas Lietuvių Argenti
noje, “Aušros žvaigždė,” 
“Neptūnas” ir t.t.

Geriau suprato ir Įvertino 
reikalą literatūros tai Lietu

susirūpinus Lietuvių Darbininkų Ap- 
švietos Draugija Pietų Amerikoj, ta 
stipriausioji lietuvių organizacija. 
Jai pritaria “Aušros žvaigždutė,” 
Scenos Mėgėjų Ratelis Rosarijoj, 
bailės Dramos Ratelis Berissoj. Bet 
reikalingas bus pritarimas ir visos 
lietuviškos visuomenės.

Tad draugai ir draugės; žinokit1 
kad tik LDADPA tai galės atlikti ir 
visokį su Ua nesutartingieji bus skai
tomi netikrais šio užmanymo savi
ninkais. O jau tų “savininkų” yra, 
ir juos reik pažint.

Tad LDADPA laukia Jūsų prita
rimo.

šis atsišaukimas išleistas 
rugpjūčio 21 d., 1926 m., 
spausdintas mašinėle ii/po juo 
pasirašo Liet. Darbininkų Ap- 
švietos Draugijos Spaudos 
Fondo Komitetas.

Vėliau lieka numatyta ir 
nuspręsta laikraštį leisti spau
dos bendrovės vardu, kas ir 
tampa suorganizuota — Spar
dos Bendrovė “Rytojus” ir 
taip tapo išleistas laikraštis 
“Rytojus^’ kurio pirmas nu
meris pasirodė vasario mėn. 
pradžioje, 1927 metais.

Ve, kaip prabilsta “Ryto
jus” į lietuvius Pietų Ameri
koje:

“Atėjo ta valanda, kad jr mes, 
lietuviai darbininkai, įkūrėme savo 
spaudą (Argentinoje) Pietų Ameri
koje, išleisdami pirmutinį laikraščio 
numerį. Tegul jis aplanko kiekvieno 
mūsų brolio butą — lindynę; tegul 
suramina visus pargrįžtant nuo dar
bo sunkaus; tegul jis parodo tiesą, 
tegul pranašauja darbo žmonijos 
laikus. Ši diena lai būna dėl mūsų 
brangi.”

Toliau, tame pat numeryje 
rašo:

“Jei mes Argentinos (ir bendrai 
Pietų Amerikos) lietuviai darbinin
kai nesilaikysime vienybės, nebus 
tarpe mūsų santaikos, tai mes savo 
jaunutę tik ką gimusią spaudą greit 
palaidosime, iš ko tik priešai pasi
džiaugs.”

“Rytojus” visų lietuvių bu
vo sutiktas su entuziazmu; 
skaitytojai, platintojai, bend
radarbiai augo kas dieną, bet 
su laikinuoju redaktorium Br. 
švedu nebuvo galima susiro- 
kuoti, gal dėl tos priežasties, 
kad tuo laiku neturėti atsa- 
kantesnio, Br. švedas statėsi 
per daug išdidžiai. ,

Kad išlaikius vienybę ir pa
tį laikraštį,- skubiai kreipiama
si į Amerikos Jungtinių Vals
tijų draugus ir jų organizaci
jas, nurodant kritišką mūsų 
padėtį. J. Valstijų, draugai su
prato mūsų reikalą, nes žino
jo, kad lietuviai tūkstančiais 
plaukė į Pietų Ameriką ir ten 
būtinai buvo reikalingas laik
raštis, o prie jo ir žmogus, 
prityręs spaudai ir pasišven
tęs darbininkų klasės’ reika
lams. J. Valstijų draugai ski
ria vieną iš geriausių savo 
draugų vykti į Argentiną, o 
taipgi aukoja gerą dalį savo 
finansų atsiuntimui to draugo. 
Bet čia dar ne viskas, jie tuo 
pat kartu siunčia milžiniškas 
glėbius literatūros į Pietų 
Ameriką.

Į gautą prašymą Jungtinių 
Valstijų draugai, laišku iš ge
gužės 27 d., 1927 m., prisiun
tė sekantį atsakymą:

Brangūs Draugai:—
Jūsų laišką iš 23 d. balandžio ga

vome ir gegužės 21 d. Biuro posėdy 
atydžiai svarstėme jūsų, reikalavimą 
pasiuntime tinkamo draugo. Reikia

vių Socialistų Sąjunga, sutver
ta 4 d. gruodžio, 1914 metais, 
Quilmej. Tos organizacijos 
iniciatoriais buvo: Mykolas 
Adamonis,. Jonas Balacas, Jo
nas Baltušnikas, Povilas Ja- 
sinskas, J. Kaikaris ir J. ir 
Juozas Vasiliauskas. Tuojaus 
po susiorganizavimo, už mėne
sinius nario mokesčius ir tam 
suaukotus pinigus, užsirašo 
knygų ir laikraščių, o 20 d. 
balandžio 1915 metų atsišau
kė į Jungtinių Valstijų lietu
vius :

ATSIŠAUKIMAS J AMERIKOS 
LIETUVIUS LIETUVIŲ SOCIA

LISTŲ SĄJUNGOS 
ARGENTINOJE

Kreipiamės į Amerikos Lietuvių 
Socialistų Sąjungos draugus, taipgi 
sykiu ir į kitas lietuvių Draugijas, 
maldaudami aukauti j Lietuvių So
cialistų Sąjungą Argentinoje, nor*; 
per dešimt draugų vieną knygą, dėl 
padidinimo bibliotekos, kas pirmiau
siai reikalinga mūsų draugų apšvie
timui, nes dar trumpas laikas kaip 
susitvėrus L. S. S-ga Argentinoje, 
tarp mažo skaitliaus draugų neišga
lim savo spėkomis įsteigti dėl mūsų, 
reikalingos bibliotekos, dėlto nuošir
džiai kreipiamės į draugus Ameri
kiečius, tikėdamiesi, jog pagelbėsite 
mums šiame reikale. O mes, stengsi
mės kitokiu būdu atsiteisti.

Vienbalsiai nutarta visų draugų 
L. S. S-gos Arg. ir pirmos kuopos 
pasiųsti šį prašymą į Amerikos drau
gus lietuvius.

Po šiuo atsišaukimu pasira
šo “L. S. S-gos Komitetas: 
org. M. Adamonis, sekr. J. 
Kaikaris ,fin. sekr. J. Balacas, 
ižd. J. Baltušnikas ir knyg. P. 
Jasinskas.

Vėliau, kuomet J. Valstijų 
draugai suorganizavo .Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugiją, jie nepamir
šo ir mūsų paraginti, kad pa
taptume tos organizacijos na
riais. Vėliau net trys kuopos 
buvo Argentinoje, t. y.: Bue
nos Airėje, Berisoje ir tolimo
je Patagonijoje, su kurių pa
galba ir buvo platinama gera 
lietuvių literatūra Argentino
je ir bendrai visoje Pietų 
Amerikoje.

1918 metais Įvyksta Lietu
vių Kongresas, po iniciatyva 
L. S. S-gos Argentinoje. Kon
grese iškeltas klausimas ir 
priimtas leisti lietuvišką laik
raštį L. S. S-gos vardu, laik
raščiui duotas vardas “Prole
taras.” Išrinkta spaudos ko
misija. Redaktorium paskir
tas paprastas darbininkas drg. 
Tomas Žebrauskas, spaustuvė
lė (rankinė) nupirkta nuosa
va ir 1919 m. išeina pirmas ir 
antras “Proletaro” numeris-, 
trečias jau nebepasirodo. Tai 
tokia buvo pradžia/ir pabaiga 
pirmojo lietuvių laikraščio Ar
gentinoje. Nors ir su geru ūpu 
ir norais, bet esant mažam 
skaičiui draugų ir silpnai sto
vint finansais, neįstengė toliau 
leisti darbininkų laikraštį.

Po 1914 — 18 metų karo, 
(maždaug 1924 — 25 metais) 
pradėjo atvykti daugiau lie
tuvių į Argentiną, tuomet Lie
tuvių Komunistų Grupė Ar
gentinoje numatė būtiną rei
kalą organizuoti kokią nors 
demokratinę, populiarę drau
giją, kas ir buvo suorganizuo
ta 1924 metais — Lietuvių 
Darbininkų Apšvietoš Draugi
ja. Vėliau, susitvėrus tokiai 
pat organizacijai ir Urugvaju
je, tapo pavadinta L. D. Apšy. 
D-ja Pietų Amerikoj. Ši drau
gija išaugo į kelis šimtus narių 
su desėtkais kuopų.

Gegužės 22 — 25’ dd., 1926 
metais, Buenos Airėj įvyksta 
kitas lietuvių kongresas. Kon
greso sumanytojai yra L. K. 
Grupė ir LDADPA, bet Kon
grese dalyvauja atstovai iš 
įvairių draugijų ir vietų; t. y., 
Buenos Aires ir ję apylinkių, 
Berisso, Rosarijos, Kordobos, 
Patagonijos ir iš Urugvajaus 
Montevideo, šiame Kongrese 
nutarta būtinai leisti lietuviš
ką laikraštį ir tampa išrinktas 
spaudos fondo komitetas, ku
ris į visuomenę kreipėsi sekan
čio turinio atsišaukimu:

DRAUGAI IR DRAUGES
Argentinos ir abelnai Pietų Ame

rikos lietuviams neapsakomai būtina 
spauda. Be jos lietuviai blaškomi 
nežinystos gelmėse: nėra susirišimo 
—nėra • gyvumo—nėra nieko. Tuom 

pasakyti, kad jūs šiame klausime 
esate labai laimingi, nes gausite tą, 
ką norėjote. Biuras nutarė pasiųst 
d. R. Mizarą, kuris yra geras redak
torius, kalbėtojas, poetas ir dailinin
kas tik ne muzikantas.

Vadinas gausite gabesnį žmogų 
negu, kad jums reikia. Atsiminkite, 
kad d. Mizara galės ir knygučių 
jums parašyti. Bet redaktorių tai jau 
tikrai turėsite gerą. Kalbėtojas taip
gi neprastas.

Oficialiai dar negavome sutikimo, 
kad važiuos, bet vienam draugui jau 
atrašė, kad važiuos. Kaip ten nebūtų 
vienas atvažiuos, nes yra nutarta, 
jei d. M. pastatys rimtas priežastis, 
dėlei* kurių negalės važiuoti, antras 
kandidatas yra d. M. Bacevičius.

Vėliau gausite kitą pranešimą, kas 
ir kada atvažiuos. Galėsite sų prie
šais drūtai kovoti,'nes gausite gerą, 
politikierių. Bet atsiminkite, kad jis 
bus ne amžinas ir jūs visi bendrai 
turėsite dirbt, kad ,ant vietos išau- 
klėtumėt veikėjus ir rašytojus. 

t

Todėl1 mobilizuokite visus, kad bū
tų prisirengę sutikt svečią ir drau
giškai sugyventų, nes turėsite gerą, 
draugišką draugą.

' Draugiškai, P. V. žalpis.

Draugas Rojus Mizara — 
Mikas Rasoda atvyko ant vie
nų metų laiko, bet, matyda
mas reikalą, pasiliko ir ant 
antrų, prailgindamas pasą.

“Rytojaus” metinėse sukak
tuvėse, (“Ryt.”, Nr. 8 [51] 23 
d. vasario 1928 m.) vedama
jame straipsnyje randama šie 
žodžiai:

“Mums brangi diena 25 vasario 
todėl, kad metai laiko atgal tą dieną 
Argentinos lietuviai darbininkai pra
dėjo leisti savo laikraštį,' pirmutinį 
laikraštį lietuvių kalba Pietų Ame
rikos Kontinente — “Rytojų.” Ji 
mums.brangi, nes tą dieną, supras
dami, kad be spaudos ir organizaci
jų, be apšvietoš laikraščio ir knygų 
— darbininkų klasė negalės tinka
mai apsišviesti ir kovoti už savo 
kasdieninius reikalus ir galutinus, 
išleidome pirmą numerį savo “Ryto
jaus”.”

šiandien mes be organizaci
jos, be savo spaudos jau nega
lime nei minutės apsieiti. Kuo
met visame kapitalistiniame 
pasaulyje proletariatas veda 
galutiną kovą su išnaudoto-, 
jais, tai ir mes, lietuviai, ne
galime pasilikti nuošaliai.

Nei vienas neturime teisės 
manyti, kad ir “be manęs ap
sieis”; negalima taip žemai 
vertinti savo spėką ir gabu
mus; kovoj už darbo klasės 
reikalus kiekviena mintis, ga
bumai ir spėkos yra reikalingi 

'ir juos visi turime teikti orga
nizuotai.

Jau daug laiko praėjo nuo 
pirmųjų mūsų organizuoto 
darbo ir spaudos daigų, dau
gelis iš seniau veikusių drau
gų yra pasitraukę, vieni jų 
skaitosi senais, antri sako, 
kad tegul dirba jaunesni ar 
gabesni, o kiti dar dėl kitokių 
priežasčių nustojo aktyvumo. 
Tikrai pasišventę kovotojai 
niekuomet nepasensta ir ne
pavargsta, jie visuomet jauni, 
galingi ir pilni prityrimo or
ganizuotam veikime. Jaunoji 
karta atjaus ir supras senųjų 
veikėjų išvarytą vagą mūsų 
visuomeninio veikimo dirvoje, 
įvertins nudirbtąjį darbą ir 
mokės pasinaudoti senųjų vei
kėjų pasėtąja sėkla, ji mokės 
ruošti — kurti naują prakil
nią ateitį žmonijai, nes ateitis 
priklauso jai — jaunajai kar
tai.

Jonas Baltušnikas.

Pamėgdžiodami dešimtukinių krautuvių turto paveldėją Barbarą Hutton’iūtę 
ir mėlyhkraujus jos palydovus, CIO Wholesale and Warehouse Workers Loka- 
lo 65-to nariai nikietuoja firmos centralini pastatą prie Broadway, New Yorke. 
Pamėgdžiotojos nešamasis plakatas šaukia: “Mano grafai gauna tik po $100,- 
000 metams, aš neišgaliu pakelti tiems darbininkams algos.” Firma buvo at
sisakiusi kelti algas ir norėjo panaikinti uždaros šapos sąlygas. Bet tuojau po 
šios demonstracijos pasiūlė po $2 algos priedo. '
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Kyla Lietuvos Mėsos Bei Pieno Pramone
Antruosius stalininio 

penkmečio metus Lietuvos 
mėsos bei pieno pramonė 
pradėjo nuo esamų įmonių 
rekonstruavimo ir naujų 
cechų bei šaldytuvų staty
bos, didindama produkcijos 
gamybą ir išplėsdama jos 
asortimentą . c.

Vilniaus mėsos kombina
tas atlieka didelius atku
riamuosius darbus. Čia iš
plečiamas šaldytuvas, mon
tuojami nauji įrengimai.

Sėkmingai sezoną pradė
jo Naujosios Vilnios mėsos 
kombinatas. Šviesiuose kor
pusuose prie upės kranto 
dabar gaminama daugiau 
kaip 20 dešrų ir rūkytų mė
sų rūšių — tris kartus dau
giau, negu pernai: Masinę 
medicinos preparatų gamy
bą įsisavino naujai sukur
tas insulino cechas. Šiais 
metais kasdien gaminama 
tūkstančiai bonkų hemato- 
geno, spermino, o.varino ir 
kitų preparatų. Tame mė
sos kombinate pirmą* kartą 
Lietuvoje sutvarkyta medi
cininių riebalų gamyba iš 
kaulų.

Stambios mėsos įmonės 
kuriamos Kaune. Greta 
veikiančio šaldytuvo stato
mas naujas mėsos kombina
tas. Pirmieji jo korpusai 
jau pastatyti, padėtas pa
matas skerdyklos, dešrų ir 
kitiems cechams. Visi daug 
darbo reikalaujantieji pro
cesai bus sumechanizuoti, 
dešros bus gaminamos kon
vejeriniu metodu. Naujasis 
mėsos kombinatas į eksplo
ataciją stos penkmečio pa
baigoje.

Kaune sukurtas insulino 
fabrikas, kuriame darbuo
jasi didelė grupė mokslinių 
darbuotojų. Fabrikas vei
kia pagal naują technologi
nį ciklą.

Tauragės, Ukmergės ir 
kituose mėsos kombinatuo
se kuriamos specialios ba
zės gyvuliams papenėti.

Šiais metais visuose Ta
rybų Lietuvos mėsos kom
binatuose gyvulių skerdi
mas bei mėsos sudorojimas 
bus atliekamas vertikaliniu 
metodu.

Dideli rekonstrukcijos 
darbai atliekami Panevėžio 
mėsos kombinate. Naujai 
pastatytose patalpose įren
giami kompresoriai ir kiti 
įrengimai. Kombinate pa
statytas paukščių cechas, 
kuris per parą praleidžia 
5,000 žąsų, vištų irz kalaku
tų. Čia taip pat paleistas į 
darbą didelis konservų ce
chas, sutvarkyta masinė 
konservuotų liežuvių, ka
lakutų ir įvairiausių drebu
čių gamyba.

Mėsos kombinato konser
vų ceche įrengiamos naujos

Rašo 
^PARAŠUTINIS

mašinos dėžutėms herme
tiškai uždaryti, autoklavai 
ir kepimo vonios. Mėsa bus 
sūdoma mechaniniu būdu. 
Nebepažįstamas taps ter
mostatinis skyrius. Jo im
lumas padidinamas beveik 
tris kartus. z

Panevėžio mėsos kombi
nate pajėgumas ligi metų 
pabaigos padidės 30%.

Klaipėdoje statomas di
delis šaldytuvas — ligi 10,- 
000 tonų mėsos bei pieno 
produktų talpos, tiems pro
duktams vienu metu laiky
ti. Be to, plečiamas jau 
veikiantis mėsos kombina- 
ta's. Iš naujo atstatomas 
šaldytuvas, užšaldymo ka
meros, paukščių cechas.

Pagal naujausią techniką
įrengiamas Šiaulių mėsos 
kombinatas, čia įrengiami 
virimo katilai, mašinos mė
sai malti. Artimiausiais 
metais Šiauliai taps stam
biausiu mėsos apdirbimo 
centru Tarybų Lietuvoje.

Respublikos mėsos kom
binatu r e k o n s truavimas

CHICAGOS ŽINIOS
Ką Žmonės Kalba

Teko girdėti keliose vietose 
žmones kalbant ir vartojant 
labai neteisingus argumentus: 
“Lietuvos nėra!” “Lietuva pra
žuvusi.” Tie argumentai visiš
kai neteisingi. Lygiai būtų 
taip, jei nuvažiuotum iš Chi- 
cagos į Kaliforniją ir sakytum, 
kad Chicagos nėra. Arba, sa
kysime, jei kada nors III. bū
tų išrinkta pažangi valdžia, 
kuri daugiau rūpintųsi darbi
ninkų reikalais, o ponai, pa
bėgę į Wise, valstiją ir ten jie 
šauktų, kad jau nebėra Illi
nois valstijos. Taip pat būtų 
neteisinga kalba.

Lietuva kaip buvo, taip teb
ėra. Tik iš Lietuvos išbėgę po
nai, ponios ir buvę valdinin
kėliai rėkia, kad jiems Lietu
vos nėra. Tiesa, Lietuvoj neli
ko dvarponių, vertelgų ir fa
brikantų. Bet dėl to Lietuva 
nei kiek nenukentėjo ir nenu
kentės. Lietuva tebėra, tik nė
ra poūų ir ponių. Lietuva yra. 
Tarybų Lietuva, kuri atstovau
ja Lietuvos liaudį — daugu
mą Lietuvos žmonių.

Tad, dabar Lietuva yra vi
sos visuomenės Lietuva, o ne 
ponų Lietuva, kaip buvo prie. 
Smetonos valdžios.

M. Z.

Pašovė Jaunuolį
Eugene Parbs, 17 m. nuėjo 

su savo draugais į Jackson 
Park. Juos pasitiko kiti ketu
ri jaunuoliai ir pradėjo muš
tis. To pasekmė, E. Parbs bu
vo pašautas į koją. Piktada
riai pabėgo, atlikę kriminabš- 
ka darba. V V

Įtarti Du Broliai Apiplėšime
Mrs. Mary Anton, 3937 

Monticello, pripažino Law
rence ir Paul Davenport, kad 
jie užpuolė ją liepos 4 d., jos 
valgykloje ir atėmė iš jos 
$300.

Abu suareštuotieji ginasi, 
kad jie Pepadarė tos krimin i- 
lystės. Bet policija turi jų 
prastus rekordus nuo seniau. 
Tad jie sulaikyti gilesniam 
tyrinėjimui. * Rep.

• Mirė Karolina Dirkienė
Sekmadienį pasimirė Karo

lina Dirkienė. Ji jau gerokas 
laikas sirgo. Prieš-3 metus žu
vo kare jos sūnus ,nuo to ji la
bai susigraudino ir pradėjo 
sirgti.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Stasį Dirkų ir dukterį 
Betty. Seserį ir jos yyrą Vil
kimus ir eilę kitų giminių.

Reiškiame gilią simpatiją 
velionės šeimai ir artimiesiems 
jų liūdesio valandose;

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Antr., Liep. 15t 1947.

įgalins jau šių metų pabai
goje jų paros imlumą pa
didinti iki 6,000 centnerių.

Didelių laimėjimų pasie
kė Lietuvos sviesto gamin
tojai. Respublikoje atkurta 
ir atiduota į eksploataciją 
150 sviesto fabrikų. Dau
gelyje sviesto fabrikų įren
giami separatoriai, vonios 
ir matavimo aparatūra, 
gauti iš broliškų respubli
kų.

Atstatytos ir paleistos 7 
stambios sūrinės. Šėtos, 
Jurbarko ir kitų miestelių 
sūrinės pradėjo savo sezo
ninį darbą. Jos gamins 
apie 10 rūšių sūrius.

Šiais metais Lietuvos 
sviesto fabrikai ir sūrinės 
pagamins produkcijos tris 
kartus daugiau, negu per
nai. Šiais metais Lietuvo
je pirmą kartą atnaujina
ma po karo bekonų ir liar-
do, fasuotos mėsos ir deli- 
katesinių konservų gamy
ba.

Tarybų Lietuvos mėsos 
bei pieno pramonės įmonės 
per šiuos metus pagamins 
už 10 milijonų rublių dau
giau produkcijos, negu per
nai.

Gaila, kad sulaukusiai vos 
pusės amžiaus teko skirtis iš 
gyvųjų tarpo.

Draugė.

Kaltina Šerifus Ėmime Kyšių '
Sekmadienį šeima išvyko į 

Palos Park piknikauti. Sako, 
kad atėjo du šerifai, Charles 
Overfield ir John Colovus, iš 
Home wood stoties ir pareika
lavę leidimo. Tiems jo netu
rint, jie norėjo areštuoti, o 
padavus $5 kyšių jie nuėjo ir 
paliko juos ramybėje.

Minėtus šerifus pažino ir 
apskundė Walsh. Pastarasis 
dabar veda tyrinėjimą. Tačiau 
minėti šerifai ginasi, kad jie 
n e ėmę kyšių.

Suėmė 3 Piktadarius
William S. Stanton, važiuo

damas pasivažinėti, buvo su
laikytas jauno vaikino. Jis 
prašė Stanton, kad jį pavežtų. 
Tas sutiko. Už poros blokų jis 
pamatė du savo draugu ir jų 
prašė pavežti.

Bet tiems sulipus į automo
bilių, Stanton buvo sumuštas 
ir pasodintas į užpakalį auto- 
mobiliaųs.

Piktadariai pavažinėję apie 
valandą ir pusę, išmetė Stan
ton Jr įsakė, kad nepraneštų 
policijai. Bet už kiek laiko 
policija areštavo visus tris va
gilius. Rep.

Išniekino Merginą
Banditai pagavo merginą su 

vaikinu ties 37th ir Leavitt 
Sts. Išvežiojo per tūlą laiką 
automobiliuje, sumušė, mergi
ną išniekino,-atėmė pinigus ir 
išmetė iš automobiliaus.

Policija sako, kad tai pir
mas toks brutalus.užpuolimks 
Chicagoje, imant nuo Kalėdų 
laikotarpyje iki dabar.

Atėmė $3,000
Naktį, du ginkluoti plėšikai 

užpuolė S. ir L., .4759 N. Ked- 
zie Avė., valgyklą. Jie atėmė 
visus pinigus, kurių su paslėp
tais buvo $3,000.

Manoma, kad vagiliai anks
čiau buvo nužiūrėję, kad ran
dasi tokia suma pinigų.

Plėšikai paspruko nepagau
ti. Rep.

SHANGHAI. — Chinijos 
valdžia išleido bonus už 10 
milionų amerikinių dolerių. 
Bonų pinigai skiriami ka
rui prieš chinų komunistus.

Graikijos monarchistai 
giriasi sumušę 4,000 parti
zanų ties Albanijos rube- 
žium.
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(Tąsa)
Šiuo atžvilgiu Matas vokiečių dar ne

pažino. Patsai savo akimis to dar nebu- 
vo matęs. O motinos buvo stengtasi įti
kinti, kad vokiečių edelmonai esą tokios 
pat kilnios sielos, kaip ir lietuvių bajo
rai. Tik dabar jis pažino, dabar jis savo 
akimis pamatė, pats įsitikino, kad vokie
čių edelmonai ne tie, kokiais jie dedasi 
esą. t

Motina pasakytų: “Ne visi tokie, vai
keli!” Bet Matas jau tiki brolio Etmono 
žodžiais, kad esama ir dar baisesnių.

Nepasakojo Matas niekam savo prie
tykio su baronu Goldstromu. Girtis jis 
nemėgsta, o motina tik be reikalo krims
tus dėl sūnaus nemandagumo ...

O kitą dieną, motinos įkalbinėtas, užsė
do Lukošius ant žirgo ir išjojo pas baro
ną Goldstromą prašyti baronaitės ran
kos.

Puikus Lukošiaus žirgas. Mandriai iš
jojo Lukošius. Kelis kartūs jis atsisuko 
žiūrėti, ar ne motina kur matyti. Taip, 
aure, sode. Ji moja sūneliui balta skepe
taite. Patenkintas Lukošius gyvenimu. 
Jis įsitikinęs, kad jau laukia jo gelsva
plaukė edelmonaitė.

Tikrai, pilies bokšte pro mažą langelį 
jau mojo baronaitė. Ji davė kaži kokį 
jam ženklą.

Sudundėjo, sutraškėjo pilies tiltas, 
žengiant per jį Šimonio Lukošiaus žir
gui. Ir šuoliais įjojo jis į pilies kiemą.

Jaunoj Lukošiaus krūtinėj sutvaskėjo 
kraujas greičiau ir linksmiau, kad tik 
greičiau ten būtų. Kodėl neišeina Ortru- 
dė jo sutikti?

Bet pilies kieme Lukošiaus jau laukė 
jaunasis baronas—su botagu rankoj. Nė 
žodžio nesakęs, skersai ir išilgai rėžė jis 
Lukošiui į veidą.

—Šį pasveikinimą perduok savo bro
liui!—velnišku balsu nusijuokęs ir apsi
sukęs nuėjo į rūmą vokietis.

Ir taip baisiai vokiečio nužemintas 
grįžo namo garbingojo bajoro Šimonio 
sūnus Lukošius. Katram broliui padėko
ti už tai gali, jie nežino. Katras jo brolių 
bent būtų drįsęs kaip nors paliesti baro
no Goldstromo garbę?

Etmonas? Jie! Jis dar niekada nėra 
, matęs reikalo ginčytis su vokiečių edel- 
monais.

—Mano garbė to neleidžia,—sakyda
vo jis.

Tiesa, Etmonas nekenčia baronaičio, o 
tai dėl to, kad jis, būdamas lietuvės mo
tinos vaikas, taip labai neapkenčia lietu
vių, prie progos ar be progos juos darko 
ir šmeižia. Bet visada Etmonas yra ėjęs 
baronui iš kelio.

Endrius? Endriui paprastai tik ūkis 
terūpi. Jis pirmasis kelia, paskutinis nu
eina į patalą. Ir jokio kito rūpesčio jis 
nepažįsta. Kokių ginčų galėtų jis turėti 
su baronaičiu?

O Matas? Tasai svajotojas, jaunas, 
silpnutis ir ... baimingas ... Ne.

Ir Lukošius negali įspėti. Tačiau juo 
ilgiau jis spėlioja, juo darosi jam aiš
kiau, kad tasai antausis buvo jo nupel
nytas, tik ne iš vokiečio barono, o iš sa
vo tėvo turėjo jį gauti.

Pamatęs senąjį bokštą, Lukošius nu
raudo iš gėdos. Ne, dar nė vienas Šimo
nis nebus parsinešęs iš svetimtaučio ant-, 
ausį. Dovanoti to negalima. Tik kaip, 
kaip atkeršyti? Tėvui sakyti? Tėvas at
silieptų, kad labai gerai Goldstromukas 
padarė.

—Ne tokios marčios, ne tokių giminių 
aš pageidauju,—griežtai jis buvo juk 
pareiškęs.

Ką pasakyt motinai, kuri daugiausia 
čia kalta? Lukošius nutarė tylėti, nie
kam nieko nesakyti: gana jau gėdos;

Ir senis bokštas, lyg linkterėdamas se
nąja savo galva, numetė naują mūro da
lelę.

Tad Lukošius iškėlė tik kumščią Gold
stromo dvaro link.

—Atkeršysiu tau, išgama! Ne dėl ba
ronaitės .:. pasilaikyk ją sau, bet lietu
vių bajoro garbę nepigu įžeisti!

MARAS!/• ■ . f

Tuokart rašė vieną tūkstantį septynis 
h šimtus ir devynius.

Rugiapiūtė. Išgąstinga kaitra kanki- 
* na žmones ir gyvulius. Ne vien tik šuli- 

, niai išdžiūvę, bet ir pati Įsra vietomis 
sausa. Jau pernai buvo giedra, ir užper

nai. Seniai jau žmonės su baime laukia 
kokio nors vargo ypatingai užeinant. Ba
dą jau kenčia daug žmonių. Nėra ko val
gyti dėl pernai ir užpernai buvusios gie
dros.

O vakar vakare pareidami keli būre
liai iš lažo pastebėjo kažkokį keistų pasi
rodymą. Saulė jau buvo netoli leisenos. 
Tik staiga, dideliu ūžimu, perlėkė per 
orą juodas šešėlis. Sparnuotas, baugus, 
panašus į piktąjį. Nulėkė saulės link ir 
kelis kartus sklandė aplink ją, net visai 
ją uždengdamas.

Ne vienas tai matė, bet keli. Ir didelis 
išgąstis juos pagavo. Atsiminė žmoneliai 
senų padavimų, kur apie panašius pasi
rodymus kalbama. Bet jeigu kas pasako
jo, tai niekas netikėjo; sakė: tai įpasakos, 
ir liksiančios pasakomis.

Ir mačiusieji aną šešėlį visą naktį ne
miegojo. Jie ėjo dar savo pažįstamų įspė
ti, kad užeinanti dievo bausmė. Atsirado 
vienas ir kitas, kurie ir jau anksčiau bu
vo matę ženklų danguje.

Praslinko pagaliau ir ta baugioji nak
tis, ir rytą, patekėjus saulei, radosi kiek 
drąsiau ir smagiau, nes iki tol juk niekas 
neatsitiko. Bet ir saulelė kažkodėl lyg 
ašarose paskendusi šį rytą. Lyg nusi
gandusi, be jokių spindulių plaukia lyg 
purviname vandeny ... Rodosi, saulė 
kaip ir nedegina, bet karštis lyg didėja, 
ir žmonės, būrai, baudžiauninkai beveik 
atsikvėpti nebegali. Taip užima jiems 
kaži kas žadą.

Ir štai, grovo Stolbekio dvare įvyko tat 
pirmiausia. Dar trumpą valandėlę, ir 
stačio žmogaus šešėlis tuojau būtų ro
dęs pietus. Staiga pargriuvo ant žemės 
keli darbininkai ir nebekelia.

—A,—sako atšankindamas užveizdas: 
—tai jūs jau pailsę! Dar ne pietūs. Marš 
į darbą!

Bet darbininkai raitosi ant žemės lyg 
kirmėlės ir jau visai nebegirdi, ką už
veizdas sako.

—Tai aš jūsų tingumą išvarysiu, — 
suriko vokietis ir mušė botagu sergan
čius, besiraitančius.

Tačiau kankiniai nebekėlė, o netrukus 
pavirto lavonais.

Stabtelėjo užveizdas iš karto pamany
damas darbininkus užmušęs. Tą pat pa
manė ir kiti laukuose dirbantieji ir fiž- 
veizdo užnugary grasino jam dievo baus
me.

. Palikęs lavonus, nujojo vokietis /toliau. 
O ten, ąname lauko gale, jau raitosi mir
ties sopuliuose keletas moterų. Viena jų 
jau nebesijudina.

Dar daugiau nustebo užveizdas. Ir bai
liai ėmė teirautis, ką tak reiškią.

Niekas nieko nežinojo, niekas nesu
prato, kokia čia galėtų būti. liga. Tik štai 
mirštančiųjų moterų kūnai pajuodavo 
kaip anglis.

Nuleido užveizdas rankas. Botagas iš
krito jam iš pirštų,—šito jau jis daugiau 
nebevartos. Ir žvalgosi jis be supratimo, 
kas dedasi aplinkui, nes ten vėl vienas 
tyliai jau sukniubęs ant piautuvo am
žinam miegui. O čia vėl suklumpa jauna 
mergaitė ... Ir jau beveik pusė darbinin
kų guli laukuose lyg pakirsti ant žemės.

Oras darosi vis tvankesnis. Vėjo nė 
kvapo nejausti. Užveizdas šluosto pra
kaitą ir iš baimės, ir iš karščio.

—Maras!
Niekas neištarė to žodžio, niekas nė 

nemanė kalbėti. Bet žodis paskambėjo. 
Paskambėjo lyg išgąstingas teisėjo tri
mitas. O štai keletas darbininkų tarėsi 
matantys aną šešėlį, kuris jau vakar, 
baugindamas žmones, sklandė ore. Ne
žiūrėdami užveizdo, suklupo likusieji 
darbininkai ant žemės:

—Apsaugok mus, viešpatie, nuo ma
ro !

Nubalęs kaip drobė užveizdas šuoliais 
nulaidino namo pranešti grovui. kas įvy
ko. ' ' ' '

Galvatrūkčiais sumetė grovas keletą 
reikalingiausių daiktų į vežimą ir išsi
skubino į Karaliaučių. Iš ’ ten manė to
liau vykti, kur galėtų apsisaugoti nuo 
maro.

Bet pakeliui negyvas nusirito nuo pa
sostės vežikas.' Baisiai persigando gro
vas Stolbekis ir, stabo ištiktas, sukniu
bo vežime. Pasijutę arkliai laisvi susisu
ko ir grįžo namo. Ir parvežė atgal grovo 
Stolbekio lavoną.

O kitų dieną jau nebebuvo laukuose 
dirbančių žmonių.

r

Ir mirė žmonės, baudžiauninkai, bū
rai lietuviai. Mirė ne tik pavieniui, mi
re krūvomis. Nameliai,buvęs pilni sveikų 
žmonių, dabar pilni lavonų. Krito žmo
nės lyg lapai šalnos pakąsti. Vieno lavo
no jau niekas nebelaidoja. , Laidojama 
krūvomis. Grabų niekas nebepažįsta.

Atsiėjo pačiai vyriausybei rūpintis la
vonais. Suverčia juos į dideles duobes ir 
užpila žemėmis be kunigo palaiminimo,
be kryžiaus. Tik supilami ten aukšti 
kaupai, kad žmonės ir po šimtmečių at
sisektų, jog čia maro kapai buvę.

Ir tamsusis, baugusis maro šešėlis 
sklandinėjo virš žmonių galvų vis dar ir 
dar.

Ir ėjo gandas, šiurpulingas, baugus: 
naktį kitose trobelėse, pažvelgus pro lan
gus į jų vidų, galima esą pamatyti nere
gėtą keistą žiburį, o Jo šviesoje vaikščio
jančios baltai apsirengusios freilinės. Ir 
tai esąs ženklas, kad iš šitų trobelių kitą 
rytą išnešią paskutinio'žmogaus lavoną. 
Bet ir žmogus, kuris šitas baltąsias frei- 
lines pamatąs, netrukus mirštąs.

Dąbaras, Goldstromo lažininkas, pat
sai palaidojęs savo žmoną,—nebebuvo nė 
vieno, kuris jam būtų padėjęs,—lėtais 
žingsniais parėjo per kiemą. Jis toks 
silpnas, kad vos kojas pavilkti begali. 
Skilvį graužia alkis, akys merkiasi iš 
nuovargio. Namo jis nemanė eiti: baugu 
buvo ten ir nejauku. Bet kur pagaliau 
rasti dabar jaukumo! Jis žengė per kai
mą nesižvalgydamas. Bijojo pamatyti 
nemaloniųjų dvasių.

Nė pats nesuprato, kaip tai atsitiko, 
kad atsidūrė prie savo trobelės.

—Ne, neisiu į vidų!—galvojo jis.\ ,
Bet visai iš netyčių pakėlęs akis, pa

matė savo trobelėje keistų būtybių. Už
miršo Dabaras, kad buvo pasiryžęs neiti 
ten, kur vaikščioja freilinės dvasios. Lyg 
nematomos rankoj traukiamas priėjo 
prie lango pažiūrėti, kas viduj dedasi.

Ir kaip gražų atrodė jo trobelėje: lova 
dailiai pataisyta, stalas baltai .dengtas, 
ten visokių valgių sukrauta. Prisiminė 
Dabarui, kad jis baisiai išalkęs. Nuo pat 
ryto nieko nevalgęs. O štai anos freilinės s 
ir pastebėjo jį: Meiliai ėmė jos moti žmo
gui žengti į vidų. Jau nieko nebegalvojo 
daugiau Dabaras, o tiktai žengė į trobe
lę. Rankos jau nutvėrė skląstį. Nėmaž 
nešte bejosi jis, kad durys iš ' lauko už
sklęstos. Įėjo,, užskleidė iš vidaus. Per
žengęs per stūbos slenkstį, pamatė savo 
žmoną prie stalo besėdinčią ir gardžiai 
bevalgančią. Meiliai ji pažvelgė į savo 
vyrą:

—Labai buvau išalkusi,—sako ji savo 
vyrui, kuris nė kiek nesistebia, namie- 
matydamas palaidotą savo žmoną.— 
Laukiau tavęs, valgysiva dabar abu. Ir 
visada paliksiva krūvoj. Jau į lažą tau 
nebereikės daugiau eiti.
vKitą rytą duobkasiai išnešė Dabaro 

lavoną.

DIDIEJI DIENRAŠČIO LAISVES

žemiau paduodame surašą, kur jau yra ruošiami 
piknikai naudai dienraščio Laisvės. Jei kur kitur 
yra ruošiama ir žemiau dar nėra pažymėta, tai pra
šome gret pranešti, o mes pažymėsime. .. Drs. Stenger & Stenger

Optometrists 
394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342
Waterbury, Conn. - Rngpj-Aug. 3 

LIETUVIŲ PARKE, CHESTNUT RD. 
RENGIA LDS IR ALDLD APSKRIČIAI

BUS BRANDONVILLE GIRAITĖJE 
Rengia vietos lietuviu organizacijos

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

■■■■■IMflB; Laidotuvių
Direktorius

Philadelphia-Rugpjūčio (Aug.) 31
CRESCENT PICNIC GROUNDS

56 Cornell Ave;, Gloucester Heights^ N. J.
Tai bus prieš Labor Day šventę.
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Iš priežasties Agotos Bloznelienės mirties, laiki
nai nepriimsime atostogautojų. Tie kur jau yra pa
darę iš anksto rezervacijas, prašome panaikinti. 
Vėliau pi'anešjme, ar priimsime atostogautojus.

> -I
Bloznelių Farma

R. F. D. 2, Cauterskill Rd. - Catskill, N. Y.
Telefonas ęatskill 885M1

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- 1 
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 pusk-—-Laisvė (Liberty* Lith. Daily), Antr., Liep. 15, 1947

Ir įvyko, kad toli ir plačiai apie Įsros 
upę nebebuvo žmonių matyti. O kas dar 
gyvas, ką maras lyg iš apsirikimo buvo 
palikęs, tasai ryte, išėjęs į gatvę, baimin
gai apsižvalgo, ar tik nepamatys dar ko
kį žmogų. Juk negali būti visi išmirę!

Nieko nebematyti.
—Lipsiu—sako,—ant stogo ir iš ten 

apsižvalgysiu. Aure, ten toli, matau . . . 
rūksta kaminas. .Tai čia bene bus dar 

Binghamton, N. Y. t
Bekerienė Dėkinga 

Lankytojams
Marijona Bekeriene serga 

jau ilgokas laikas. Mažai ir iš 
lovos teišlipa. O būdavo smar- , 
ki vaikščiotoja, visur ji nuei-. 
davo, daug ką aplankydavo.

žmogus. Tenai, ak, ten net iš dviejų ka
minų iškyla dūmai. Dievui dėkui, dar 
yra žmonių!

Ir skubina žmogus patsai pakurti ug
nį,' nes gali atsitikti, kad vienas kitas 
ir iš kitų trobelių laukia ženklo.

Ir ne tik būrus: ir bajorus, ir edel- 
monus aplankė juodasis maras.

Štai vieną rytą, dar labai anksti, įei
ną tėvas Šimonis pažadinti savo vaikų.

—Veikeliai, kelkitės, mamytė . . .
Nusigandę nubėgo vaikai į tėvų mie

gamąjį. Matas pirmasis suklupo ties 
motinos lova; jis be galo myli savo mo
tiną.

—Sudiev!—pasakė til^ motiną ir iške
liavo. O jos lavonas tuojau pajuodavo 
kaip anglis;

Maras jau ir Šimonių namuose. Pir
moji skaudi auka.

Bet ne laikas dabar verkti ar dejuoti. 
Reikia lavoną gabenti • į lavoninę. Tik 
štai sode pasigirsta klyksmas. Matas bė
ga lyg ne savas, kiek kojos neša, .bėga 
žiūrėti, kas čia darosi. O nujautimas 
jau sako, kad čia nauja maro auka be
santi.

Vyresniosios glėby miršta jaunesnioji 
Šimonių dukrelė, dailioji Jone. Pakol 
Matas supranta, kas daryti, jau atbėgo 
Etmonas, atplėšė Lydi ją nuo lavono. Jis 
buvo girdėjęs, kad reikią lavonų saugo
tis: iš jų galinti prilipti liga. O, nors 
vieną seselę jis norėtų apsaugoti nuo mir
ties! Vargšas nežino, kad Lydija tik 
buvo apsilankiusi Grigaičių butelyje, 
kur Grigaičių abu jau lavonu. Ji rado 
ten tik mažulėlį jų vaikelį. Jis, rodos, 
toks silpnutis, tik akis užspaust bereikia 
—tačiau jis dar gyvas ir nemano mirti. 
Verkia tik ir dejuoja.

Lydija parsigabeno mažulėlį į rūmus. 
Taip parėjo maras į Šimonių dvarą. Ly
dija lyg nesava nuėjo į savo kambarį, kur 
verkia mažasis- Grigaitukas. Tik ji jau 
kaip ir nebegirdi mažiuko verksmo. O 
jai pačiai tvinsta ašaros per'Veidus :— ir 
dėl motinos, ir dėl sesulės.

O kitą rytą ji jau nebeišeina iš savo 
kambario. Ir vaiko vaitojimo nebegirdėt. 
Nujautė tėvas, kad jau ir antros dukters 
nebėra, kad vienas po kito atplėšiami jų 
vaikai. Bet reikia eiti žiūrėti, rasi tik... 
- Lydija taip dailiai klūpo prie Grigai- 
tuko vygio, lyg kalbintų vaikelį, lyg 
žaistų su juo. Lydija negali būti negy
va. Ji ne! .*..

(Bus daugiau)

Dabar ir ją kai kas atlan
ko, net ir dovanų atneša. Už , 
dovanas ji dėkoja S. Vainei- 
kiui, A. Klimui, , J. Mašanaus- 
kui, E. čeponienei, Gen. Če
ponytei, M. Čeponytėj, P. Ja- 
silionienei, V. Kaminskienei, 
S. Evans, II. Vėžienei, E. Tin- 
kūnienei, A. žvirblienei, U. ši- 
moliūnienei, II. Žakienei, J. 
Gabužiui, A. Garnienei, Hen
riui Konečny, E. čekanauskie- 
nei, Stasei Skrebytei, A. Skre- 
bienei, II. Pagiegalienei, C. 
žolynienei, A. Tvarijonienei, 
J. Kaminskienei, M. Liužinie- 
nei, M. Kazlauskienei, B. Kas- 
travickicnei ir A. Mačiukienei.

Ligonė gavo nemaža laiškų, 
sveikatos linkėjimų iš kitų 
miestų. Vis tai suraminimas, 
paguoda, draugiškas atjauti
mas. Ji dėkinga visiems.

P. Jasilioniene.

So. Boston, Mass

gauja užpuldinėja žmo- 
Su manimi taip ir atsi- 
birželio 27 d., vienoj

Jie mane parmušė, 
pinigų, mano

bet te-

tiksliai 
Legiono

Keliaujanti agentai, arba 
kurie užsiimate kokiais nors 
biznio reikalais, tai saugoki
tės, kada būnate So. Bostone, 
nes čia veikia chuliganų gau
ja.

Ta 
nes. 
tiko,
įstaigoj, 
atėmė smulkių 
brangiąją rašomą plunksną, 
paišelį, sudraskė drabužius ir 
fiziniai, nors nedaug, 
ko nukentėti.

Ta plėšikų gengė 
vadinasi Amerikos
vardu, kad kenkti organizaci
jai ir sėkmingiau pravesti sa
vo darbą. Tikrumoje, tai yra 
paprasti valkatos ir latrai. Jų 
veikla daugiausia pasireiškia 
tarpe C, E gatvių ir Broad
way.

W. Yurkevičius.

Champaign, Ill.—Areštuo
ta Bettė Gruveraitė už A. 
C. Tiltono nužudymą.

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D. Į
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. I
HUmboldt 2-7964 !
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Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius
Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus jfiH 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio, 
dydžio, kokio pa-V 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

Kampai Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn] 

Tel. GLenmore 5-6191

ir pavienių.

ir Stone Avė. 
Broadway Line



SKAITYTOJŲ BALSAI Los Angeles, CaL Montreal, Canada HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MENŠEVIKŲ IR KLERIKA
LŲ REDAKTORIŲ MELAI. 
Atsivertęs menševikų ir kle

rikalų laikraščių editorialinius 
puslapius, tuojau patėmiji, kad 
jų rašytojai redaktoriai yra 
amžini dirbančiosios liaudies ir 
savo tautos priešai. Tie žmo-' 
nes, kurie daro sau gyvenimą iš 
geraširdžių, apgautų žmonelių, 
taip persisunkę neapykanta So
vietų Sąjungai ir Tarybų Lietu
vai, taipgi viso pasaulio komu
nistams, kad jie nei vieno savo 
laikraščio numerio nepajėgia iš
leisti neapdrabstę savo nuodin
gomis seilėmis tų kiltadvasių 
pasišventėlių, kurie yra pasiau
koję savo tautai, visai žmonijai.

Skaitau “Keleivyj” už birž. 
11 d., kur ant pirmo puslapio 
rašo: “H. Stassen stovi už dar
bo bilių,” paskiau sako: “Vie
nas iš republikonų kandidatų į 
prezidentus 1948 m. rinki
mams, Harold Stassen, pasisa
kė už dabar kongrese priimtą 
darbo bilių. H. Stassen mano, 
kad tas bilius yra geras, nuosai
kus ir daug geriau yra turėti 
tokį bilių, kaip neturėti jokio. 
Jei administracija Washingtone 
bus bešališka, tai tas bilius ne
bus jokia skriauda darbo uni
joms, sako Stassen.”

Matot, mielas skaitytojau, 
kaip “Keleivio” redaktoriai 
trokšta, kad tas fabrikantų pa
rašytas bilius pataptų' įstaty
mu! Jie skaitytojam nesako, 
jog tai prieš - unijinis bilius, 
bet tik “darbo bilius.” Tafto- 
Hartley’o bilius, nebus jokia 
skriauda darbo unijoms. “Ke
leivio” redaktorius nepridėjo 
jokių pastabų Stassenui, o tas 
reiškia, kad pats redaktorius, 
kaip ir Stassenas, tą bilių užgi
na .. .

Taip menševikų, taip kleri
kalų redaktoriai nešaukia žmo
nių į kovą prieš tą vergijos bi
lių, kuris, jeigu praeitų ir tap
tų įstatymu, tai ne tik padary
tų didžiausią gėdą Amerikos 
demokratijai, bet ir visą šalį 
nulaistytų darbininkų krauju.

“Keleivis” už birželio ketvir
tą rašo:

“Maskvos radio praneša, kad 
Sovietų Rusijoj panaikinama 
mirtis bausmė. Pagarsėjęs Sta
lino budelis Andriejus Višins
kis, kuris apsiputojęs reikala
vo mirties bausmės “pasiutu- 
siems šunims” Bucharinui, Zi- 
novjevui, Kamenevui ir kitiems 
bolševikams vadams, dabar 
Pravdoje rašo šitaip: Dekretas 
(apie panaikinimą mirties bau
smės) atidengia naują lapą 
Sovietų istorijoj.

“Sovietų valstybės tęsia nenu
ilstamą kovą už demokratijos 
reikalą, už stiprinimą visuoti
nos taikos ir saugumo visoms 
tautoms ... Sovietų tautos pasi
tiks šitą didelį įvykį socialisti
niame humaniškume su dideliu 
pasitenkinimu. Tai duoda nau
ją įrodymą apie Sovietų valsty
bes stiprumą, apie masių prisi
rišimą prie tėvynės ir Sovietų 
valdžios, kuri su pasitikėjimu 
žygiuoja po vadovybe didžiojo 
mokytojo draugo Stalino, į vis 
naujas ir naujas pergales.”

Dabar redaktorius šitaip 
aiškina Višinskio raštą : “Mes 
davėme ilgą ištrauką Višinskio 
giesmelės apie socialistinį hu
maniškumą ir Sovietų demo
kratiją. Sovietų demokratija 
yra kruviniausias režimas žmo
nijos istorijoj. Bet to režimo 
budeliai ir propagandistai, gi
riasi pasauliui savo žmonišku
mu ir progresu, savo demokra
tija ir taikingumu. Tikrenybė 
su tuo humaniškumu yra visai 
kitokia, negu Višinskis sako. 
Tikrenybė yra ta, kad Rusijoj 
reikalingi yra priverstino darbo 
vergai. Milioninės prievartos 
darbininkų masės stovyklose 
(14 milionų vergų!) miršta 
kaip muselės. Mirštantiems pa
keisti reikia naujų vergų. Todėl 
Stalinui daug pelningiau yra 
visokius tikrus ir tariamus pra
sikaltėlius siųsti į prievartos 
darbo stovyklas, kaip juos žu
dyti. Stalino humaniškumas 
reiškia, kad iš nuteisto žmogaus 
pirma bus iščiulpta visas jo 
dajHbingujnas ir tada jis galės 
mirti prievartos darbo stovyk
lose, kada jo darbo jėgos bus 

išsemtos ir kada jis bus atida
vęs savo prakaito sunkią duoklę 
Stalino humaniškumui. Tokia 
yra tikra to dekreto prasmė.”

Nu, ką manai, mielas skaity
tojau, apie tokius redaktorius? 
Jie nuo skaitytojų tikrovę pa
slepia, apverčia niekšingiau
siais meldis, sumaišo su pur
vais ... Tai tikri Hitlerio, Go- 
ebbelso įpėdiniai. Bet gi jie ra
šo, ir ką tu jiems padarysi! O 
nelaimingi skaitytojai, kurie 
neskaito kitų laikraščių, nežino 
tikros teisybės. Jie mano, kad 
jų redaktoriai labai mokyti vy
rai, viską žino ir tokio melo 
jiems negali rašyti. O papras
tas darbo žmogus tų šlamštų 
skaitytojas, nei nepagalvoja, 
kad tas jų “mokytas redakto
rius” — bjauriausias niekšas ir 
jų pačių didelis priešas. Man 
atrodo, kad toki žmonės, kaip 
klerikalai, menševikai, kurie vis 
dar savinasi socialistų vardą ir 
kt. tos veislės redaktoriai ne
verti, ką juos nešioja siera že
melė ... Jie be jokios gėdos, be 
sąžinės graužimo taip baisiai 
meluoja, žmones laiko tamsy
bėj — klaidina, kad tik ilgiau 
jie nežinotų tikros teisybės! 
Dabar po tokio baisaus karo, 
visų tautų, ne tik lietuviai, 
žmonės išeiviai svetur trokšta, 
kad greičiau kaip galima susi
siekti su savo senomis tėvynė
mis, susirašyti laiškeliais, su 
savo tėveliais, kurie juos tufi, 
broliais, seselėmis, visu kuo 
jiems padėti atsikurti. Bet fa
šistai, Hitlerio išperos tą viską 
trukdo. Jie landžioja pas Wash
ington© valdovus, su jais laiko 
“kokusus,” jiems ten prikalba 
nebūtą dalykų, kitus paperka 
skaniais “sandvičiais,” ir taip 
apgaudinėja žmones.

Bet ateis laikas, kai visi ju- 
došiai, dirbančios liaudies ne
prieteliai, turės jieškoti medžio, 
kuris priims juos pasikarti...

Susninkų Jurgis.

SKAUDI CONNECTICUT 
BAUSMĖ UŽ CIGARETŲ 
TAKSŲ VENGIMĄ

HARTFORD, Conn.—Gu- 
bernatorius pasirašė seime
lio nutarimą — bausti iki 
vienų metų kalėjimo ir $2,- 
000 tuos, kurie gabensis ci- 
garetus iš kitur, vengdami 
Connecticut valstijos taksų. 
Pakelis cigar e tų šioje vals
tijoje aptaksuotas 3 cen
tais. Uždrausta įsigabent 
daugiau kaip tris pakelius 
cigaretų be taksų iš kitų 
valstijų. Šis Connecticut 
įstatymas atkreiptas ypač 
prieš netaksuotų cigaretų 
įgabenimus iš New Jersey 
valstijos.

Sovietai neleidžia Chinų 
tautininkų kariuomenės į 
Port Arthurą.

Marion, Ohio. — Nežinia 
kas pasmaugė kapinėse JZo- 
rą Greves, persiskyrėlę.

Išsiliejusi ištisas mylias į krantus, Mississippi, pati 
atėjo Į prieplaukos vedėjo raštinę St. Louis mieste, vie
ton laukti jo ateinant. Potvyniai iškėlė upės vandenis 
virš 39 pėdų aukščio. Potvynį sekė smarkus žemės dre
bėjimas. ’ 6 » <

Smerkdamas kongresą už 
“nežengimą nei žingsnio ribo
ti pragyvenimo brangumą,” 
CIO Textile Workers Unijos 
prez. Emil Reeve ragina fede- 
ralę vyriausybę pravesti tyri
mą ir gal sugrąžinti kainų 
kontrolę.

Worcester, Mass.
Gera Naujiena

Lietuvių Progresyvių Bal
suotojų Kliubo steigimui su
sirinkimas draugijų atstovų 
įvyksta liepos 20 d., 10 vai. 
ryto, 29 Endicott St. Jau nuo 
balandžio mėnesio ALDLD 11 
kuopa padarė iniciatyvą įkur
ti kliubą. Mūsų sriovė iki šiol 
labai mažai tekreipdavo do
mės į rinkiminį veikimą, bot 
kada dabar reakcija taip puo
la darbininkų teises ir laisves, 
kadangi ateinančiais, 194'8, 
metais bus prezidentiniai'’ rin
kimai, tai sumanytojai ir rado 
gražaus prijautimo. šis ko
respondentas jau gali įvardin
ti sekamų draugijų atstovus 
steigimui kliubo. Bus atstovai 
nuo Liet. Sūnų ir Dukterų 
Broliškos Draugijos — J. J. 
Bakšys, J. Lujcas ir J. Gustai
tis; LDS 57 kp. — D. G. Ju- 
sius, Senkus ir P. Sadauskas; 
ALDLD 11 k p. — J. Jaskcvi- 
čius, S. Janulis ir Pilkauskas; 
ALDLD 155 kp. (moterų kp.) 
— M. Stankūnienė ir A. Vosy- 
lienė; Aido Choro — J. Kižys 
ir Gurskienė, ir kitų organiza
cijų.

Sumanytojai sako: būtų ge
rai, kad bile draugija, — nes 
jų daugybės yra šiame mies
te, — sužinojus apie įsikuria- 
mą kliubą, atsiųstų atstovus ir 
be specialio kvietimo. Steigia
masis susirinkimas nuosekliau 
galėtų išgvildenti taisykles ir 
pateikti programą veikimui. 
Jie sako, kad nesvarbu, kokią 
partiją pirmiau rėmei, — de
mokratų, republikonų, socia
listų ai’ komunistų, nes LPBK 
darbuosis už pažangių, pro
gresyvių valdininkų išbalsavi- 
mą. Bevardis.

Washington.— Fabrikan
tų Susivienijimas reikalau
ja numušti 6 bilionus dole
rių taksų valdžiai per me
tus.

Wilshire Ligonbutyje
Guliu vienas kambaryje ant 

baltai užtiestos lovelės. Slaugės 
ateina tik tada, kada jas pa
šauki per skambutį, arba val
gio laiku atneša valgyti. 
Skausmai raižo pusiau ir vie
ną koją be sustojimo gelia, 
rodos,'kad koks šimtas fašistų 
užpuolė badyti mano koją: 
tik duria ir duria be sustoji
mo. Tokioj padėtoj papuolus, 
visokių minčių ateina į galvą 
ir vėl vartausi, raitausi, tai 
ant šono, tai ant nugaros, ir 
vėl ant kito šono ir riečiuosi 
dvilinkas ir vėl tiesiuosi, bet 
vis tas pats: visokios mintys 
vaikščioja galvoje. Manau, 
sau: kodėl žmonės turi tiek 
daug kentėti? Kodėl tą nega
lima būtų sustabdyti kokiu 
baisiu ir stebuklingu išradi
mu ?

Mokslinčiai išranda, kaip 
žudyti žmones, kaip išnaikinti 
didelį miestą vienu rankos 
mostelėjimu, o čia žmogų už
puolė kokis tai prakeiktas 
skaudulys, nei aš pats neži
nau, nei daktarai nežino, ko
dėl taip atsitiko. Pas vieną nu
eini, tai skaičiuoja valgį. Sa
ko, tau tas ir tas kenkia, ir 
vistiek geriau nesidaro. Pas 
kitą nueini, tai vėl tau prade
da badyti, tampyti, sako, tau 
yra ne tas, bet šitas! Tave 
reikia apmūryti. kokiu gipsu, 
nes tau yra toks dalykas, kad 
turi būti apmūrytas, nejudė
ti. Ir vistiek nieko negelbsti. 
Pas trečią nueini, sako — eik 
į ligonbųtį, reikia nuimti pa
veikslai. Ir kokių prajovų jie 
ten su tais paveikslais (X- 
Ray) nepridaro. Rodos, kad 
tikrai jau bus sužinota, bet' 
vistiek nieko tikro nepasako, 
dėl ko taip skauda ir kas tą 
skausmą pagimdė; kodėl taip 
biauriai, įkyriai skauda?

Manau sau: po šimts velnių 
su jumis visais! Išradimai yra 
ir lengvai sužino, kada saulė 
užtems ir kur tas užtemimas 
bus, Europoje, Amerikoje ar 
kur kitur, šimtai tūkstančių ir 
milionai mylių nuo mūs. O 
čia daktarai išėję tam moks
lą, bado, tampo ir negali su
rasti pas tokį ploną žmogutį, 
kaip aš, kas tą visą blogumą 
pagimdė.

Jeigu viskas nebūtų parem
ta ant biznio, jeigu daktarai 
ir ligonbučiai norėtų žmogui 
tikrai pagelbėti, tai, žinoma, 
jiems nebūtų bėdos' surasti. 
Bet kaip dabar yra, tai viskas 
sudaryta taip, kad kuo dau
giausiai iš nelaimėn papuolu- 
sio žmogaus pasinaudoti, kuo 
daugiausiai pinigų ištraukti.

\
Išbuvau tris dienas, ir vis 

mane tyrinėja. Ateina dakta
ras, įduria kokią adatą, ir jau 
$10. Ateina slaugė, ištrina nu
garą kokiu keistu vardu už- 
vardyta mosčia, $4.75. Einant 
gulti slaugė atneša kokį baltą 
grūdelį, nei cento vertės netu
rintį, 35 centai. O jau su tais 
X-Ray atvaizdais, tai kokių 
prajovų, jie ten nepridaro, ir 
kiekvienas nuvežimas į X- 
Ray kambarį pareina nuo 
$10 iki $50. Ir taip prirašyta 
ant lakšto, kurį jie vadina 
“statement,” nuo centų iki 
keliasdešimts dolerių. Ir taip 
žmogus turi kamuptis ir mokė
ti pinigus iki jie tave ištiria, 
geriau sakant, iki pasipelno.

Viską surašė, užsimoku ar
ti dviejų šimtų dolerių už tris 
dienas (išskiriant daktaro lė
šas. Dar tam reikės mokėti at
skirai) ir einu pro duris. Pa
siveja slaugė ir sako: Tik ką 
šaukė per telefoną, dar 15 
centų nepridėta. Gerai, sakau, 
še tau 15 centų, o, sakau, 
jums už pasivijimą nereikės 
atlyginimo? Pasižiūrėjo, bet 
nieko nesakė. Nieko ir neda
viau.

Ir jūs manot, kad tai jau 
surado, kame priežastis to 
baisaus skausmo ? > Vis dar 
abejonė. . . Gal tas, gal ne.

R-ka.

Donald Graham, 16 m., gy
venęs su tėvais 60-18 188th 
St., Flushinge, rastas prigėręs 
baloje, kurioje radosi tik 18 
colių vandens . ...’

PARTIJOS RENGIASI PRO
VINCIJOS RINKIMAMS

National Union ir liberalų 
partijos padidino veikimą vi
soje provincijoje, numatydamos 
generalius provincijos rinkimus 
1948 metais.

Premjeras Duplesis, išrink
tas 1944 metais, gali viešpatau
ti iki 1949 metų, Bet numato
ma, kad jis rengiasi prie naujų 
rinkimų kitais metais, t. y., 
1948-tais. Susišaukęs savo pri
tarėjų mitingą, darė planus 
prieš jo prašalinimą iš valdy
bos — iš House of Fernand 
Choquete R. C.

Už trijų savaičių liberalų ly
deriai ir kalbėtojai imsis mitin- 
gauti dėl provincijos rinkimų. 
Godbout bus vyriausjs kalbėto
jas rugpjūčio 3-čią dieną, Ter
rebonne ir St. Therese.

Duplesis sakosi būsiąs taip 
pat labai užimtas, kaip ir jo ka
bineto kolegos. Jis pareiškė, 
kad aktyviau veiksiąs prieš 
komunistus ir paaštrinsiąs el
gesį su streikieriais ir unijo
mis Montrealio distrikte.

MERGINOS DAR NERADO
Liepos 4-tą dieną, vakare, 21 

metų jaunuolis pasikvietė jau
ną mergaitę pasivaikščioti. At
ėjus iki Viger kampo, priešais 
juos- užvažiavo karas jiems už 
kelio. Tame kare buvo trys vy
rai.* Vienas iš jų palaikė mer
giną, o du surišo jaunuolį. Su
rišę, jam taip, smogę į galvą, 
kad jis netekęs sąmonės. Už 
keletos valandų policija rado 
vaikiną arti Rodier ir Notre 
Dame St. Nugabentas į Notre 
Dame ligoninę, labai prisvai- 
gintas. O merginos dar nerado.

APIPLĖŠĖ CIGARŲ 
KRAUTUVĘ

Liepos 5-tą apiplėšė United 
Cigar krautuvę, 405 St. iCathe- 
rine St. West. Į krautuvę įėjęs 
nedidukas, smulkaus sudėjimo 
vyras. Mrs. Pauliot, tos krau
tuvės vedėja, atėjusi jam pa
tarnauti. Jis atrėmęs į ją šau
tuvą, pareikalavęs pinigų. Re- 
gisteryje moteris turėjusi 30 
dolerių. Jis pasigriebęs pinigus 
ir nubėgęs gatvėmis.
APDEGĖ DOMINION KAMPO 

BILDINGAS
Liepos 6-tą dieną, 7 vai. v., 

apdegė Montrealio turistų my
limiausias bildingas. Gaisras 
nugązdino šimtus apylinkės gy
ventojų ir vizitorių. Padaryta 
žalos du ar trys tūkstančiai.

MONTREALE DAUG 
STUDENTŲ

Į McGill Universiteto fran- 
cūzų kalbos ir geografijos va
sarinius kursus privažiavo daug 
studentų.

French vasarinė mokykla vi
sados turi užsiregistravusių 
studentų 300. Didžioji jų dalis 
yra iš Amerikos, bet yra ir iš 
kitų šalių? iš Bermudos, Bri
tish West Indies ir South Ame- Ii 
rica.

Geografijos vasarinėje mo
kykloje, katra yra patalpinta 
Stanstead Kolegijoje, yra su- 

’važiavusių studentų net iš 20 
steitų ir keturių provincijų. 
Sakoma, kad ten suvažiuoja 
geriausieji studentai. Koresp.

DAKTARŲ ŠEIMA.
Minnesotos Valstijos mieste

lyje Winona randasi bene tipiš
kiausia šeima sveikatingumo 
atžvilgiu, šeimos tėvas, William 
F. G. Heise, praktikuoja medi
ciną nuo 1898 metų. Vyriausis 
sūnus Herbert yra . operacijų 
daktaru, William — pediatristu 
(vaikų auklėjimo - gydymo), 
Phillip — obstetrikos, gyneko- 
logijos (gimdymo ir moterų li
gų), Paul — pathologijos (dia- 
gnostytojas - tyrinėtojas ligų 
priežasčių), Carl — ausų, no
sies ir gerklės specialistas.

Daktarų šeima pastaruoju 
laiku pasimojo atsidaryti milio- 
no dolerių, vertės kliniką.

PAJIEŠKOJIMA1
Pajieškau savo dviejų dėdžių, 

Nikodemo Striungio ir Motiejaus 
Šteinio. Abudu gyvena Brooklyn) 
N. Y. Aš esu sūnus Simano Striun
gio. . Atvažiavau iš Švedijos, prašau 
atsišaukti sekąmuj antrašu: Juozas 
Striungis, 840 Highland Ave., Wa
terbury, Conn. Arba Jonas Chesnius, 
8910 — 107th Ave., Ozone Park, 
N. Y. " (181-162)•

STALIORIAI 
ir 

UŽBAIGEJAI
Pilnai patyrę prie

• pataisymo darbų 
Automatiški pakėlimai 
40 vai., 5 dienų savaitė

Macy’s Warehouse
47-44—31st St.

LONG ISLAND CITY
(162) '

t............._______ ___________

DAILYDES
Nuolatinis Darbas

Kreipkitės pas
THE TURNER 

CONSTRUCTION CO.
WOODYARD

of
Scovil Mfg. Co.
Hamilton Avenue

WATERBURY, CONN.,
Tel. Waterbury 4-5171

(162)

IŠ ARGENTINOS
Klausykimės Lietuviško Radio

BUENOS AIRES. — Mūsų 
broliai urugvajiečiai, jau senas 
laikas kaip per radio bangas 
skleidžia lietuvišką žodį, muzi
ką ir dainas. Jų radio progra
ma įvairi ir įdomi; kas keletą 
sykių pasiklausė—sunkiai pra
leis sekmadienį - be lietuviško 
radio pusvalandžio.

Per radio veikia gabiausi te
nykščiai lietuviai: redaktorius 
A. Vaivuskas, lietuviškų parem 
girnų žvaigžde Angelė Matule
vičiūtė, dainininkė O. Mockiūtė, 
etc.

Apart gražios muzikos ir dai
nų, duoda naudingų ir įdomių 
informacijų ... ’

Dabartiniu metu radio (pa
togumo atžvilgiu) pralenkia 
spaudą, teatrą ir muziką. Kar
tais vienas radio pusvalandis 
daugiau įspūdžių padaro, negu 
visos savaitės knygų bei laik
raščių skaitymas.

Gaila, kad yra dar lietuvių, 
kurie sakosi nesuranda, arba 
sunkiai girdi lietuvišką radio 
iš Urugvajaus, per “Expecta- 
dor” stotį.

Transladuoja kas sekmadie
nis C. X 14 onda corta, radio 
“Expectador” de Montevideo, 
nuo B1/? iki 10 vai. Nepraleiski- 
me nepasiklausę...

S. Gimbutas.

F.W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbihgas laidotuves i

' $150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

, visoše dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

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

^►»>WW»^\*WW>*W*V^r*^W%*k^<^****^*W%^***»***W*^**^

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

x Laisniuotas Grabortus
• . Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Antr., Liep. 15, 1947

OPERATORĖS 
SINGER MAŠINOS 

Gyvenančios New Jersyje!
Kodėl dirbti New Yorke, jei jus gyvena

te New Jersey? Naudokitės esamais 
darbais mūsų naujame fabrike.

KREIPKITĖS
KNITWEAR CREATORS

2311 West St., 
Union City, N. J. 
Ar Šaukite Union 5-7664

(IM)

VIELŲ SUVEDĖJOS
Patyrusios prie B & C Mažų Amplifier unitų. 

, 5 dienų — 40 Valandų Savaitė
GERA ALGA

BOETSCH BROS.
223 E. 144th St., Bronx, N. Y.

(1«)

VYRAI ir MOTERYS 
MALE and FEMALE

SKALBYKLAI DARBININKAI 
Visokių Rūšių Įdomūs Darbai 

CONSOLIDATED LAUNDRIES
LACKAWANNA LINEN (Shore Division) 

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

(163)

ATIDARO NAUJĄ
. DIRBTUVĘ

VYRIŠKŲ
GERESNĖS RŪŠIES COATŲ

REIKALAUJA
Operatorių - Siuvėjų - Finišerių 

Rankom Kilpų Siuvėjų 
Prosytojų, rankom ir mašina, 

Bushel Merginų — Patikrintojų 
VIEN TIK PATYRUSIŲ 
VYRŲ IR MOTERIŠKIŲ

Kreipkitės
LITT CHINITZ, INC.

85 — 5th AVENUE, N. Y. C.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

leriškai komunistų neapken
čia.

Ir taip Vokietijos socialde
mokratai nepasimokė iš anų 
laikų. Jie tada su savo pikta 
politika praskynė Hitleriui ke
lią ir dabar nori tą pačią is
toriją pakartoti.

Tik, jų nelaimei, dabar ne
be tie laikai. Su judošystėmis 
dabar jiems toli važiuoti ne
teks.

Nauja “bėda” su Vengrija. 
Opozicijonieriai s k u n d žiasi, 
kad reikės surinkti tam tikrą 
kiekį piliečių parašų, norint 
pastatyti kandidatus į parla
mentą. Mūsų komercinė spau
da bara Vengrijos vyriausybę 
už tokį patvarkymą.

Bet čia pat, Amerikoje, be* 
veik visose valstijose, be pi
liečių parašų jokio kandidato 
naujai partijai arba mažai 
balsų gavusiai pirmesniuose 
rinkimuose partijai negalima 
'pastatyti.

X ‘jį'“S



Filmos-Teatrai

16 Amerikiečių Byloje Prieš 
Ne-Amerikinį Komitetą

laisvės kituose skyriuose jau 
buvo rašyta apie bendro prieš- 
fašistiniams pabėgėliams rem
ti komiteto veiklą ir apie tai, 
kad kongresinis neamerikinei 
veiklai komitetas pasimojo. tą 
komitetą persekioti.

Persekiojimą pradėjo nuo 
vyriausių vadovaujančių 16-kos. 
Jų priešakyje stovi pasauliniai 
žinoma figūra .— daktaras Ed
ward K. Barsky, kuris fašis
tams užpuolus Ispaniją vyko 
tenai organizuoti medikališką 
pagalbą kariaujantiems prieš 
fašizmą. Kiti yra panašiai pa
sižymėję žmoniškumo veikloje.

Prieš daktarą Barsky baisiai 
tūžo fašistai prieš desėtką me
tų, kada jisai mobilizavo pagal- 
Iba ir patsai dirbo karo lauko 
ligoninėse, buvusiose nelega
liems ankstybiesiems kariauto
jams prieš fašizmą baisiai sun
kiose sąlygose. Protarpiais, ka
da turėjome tokį kongresą ir 
valdžią, kurie daugiau paisė de
mokratijos, fašistai buvo šiek 
tiek susivaldę, bet niekad neuž

miršo ir neatleido kovojusiems 
prieš fašizmą.

Dabartinis Ne-amerikinis 
Komitetas, įpėdinis negarbin
gos atmintfes Dies komiteto, 
pradėjo kamantinėti ir perse
kioti Barskį ir 15 kitų, su juo- 
mi veikusių Joint Anti-Fascist 
Refugee Komitete.

Išaiškinimui bylos ir jos pa
sekmių demokratinei Amerikos 
visuomenei, jeigu nebūtų su
stabdytas persekiojimas tų še
šiolikos, įvyks masinis mitin
gas ateinančio pirmadienio va
karą, 8:30 valandą, * Waldorf- 
Astoria Hotel, 50th St. ir Park 
Ave., New Yorke. - Ballruimis 
vėsus. Tačiau jei jis būtų ir 
pirtiškai šiltas, svarba padėties 
reikalautų kiekvienam sąmonin
gam fašizmo priešui ten būti. 
Tikietai tik $1.20.

Kalbės patsai daktaras Ed
ward K. Barsky, Ira A. Hirsch- 
mann, O John Rogge, taipgi da
lyvaus programoje ir kiti žy
mūs kalbėtojai, visuomeninin
kai, menininkai.

Iš Lietuvių Literatūros 
’ Draugijos 1 Kp. Susirin-, 

kimo ir Veiklos
Susirinkimas įvyko liepos 10 

d., Laisvės svetainėje. Nariai 
buvo kviesti atvirutėmis, daly- 

— vavo nemažas būrys. Nomina
vome viršininkus į LLD Cen- i 
trą 1948-49 metams. Valdybos 
raportas: Organizatorius pri
davė iškolektavęs 5 narių duo
kles už 1947 metus. Sutvarkyti 
LLD 2-ros Apskrities pikniko Į 

» tikietai. Nariams pasidarbavus 
jų pardavime, kuopai liko $15. 
Ačiū draugams ir draugėms, pa
sidarbavusiems kuopos vardu.

Pakalbėta plačiai, kaip pa
gerinti LLD 1-mos kuopos vie
tinį veikimą. Nutarta:

Spalių (Oct.) mėnesio pa
baigoje surengti 32 metų su
kakties jubiliejinius pietus. Po, 
to visą žieminį sezoną rengti 
kas savaitė kartą paskaitas 
įvairiais klausimais. Tokiu bū
du gal bus galima išvystyti I 
naujų veikėjų ii- senus įkinkyti i 
į darbą veikti tą, kąz gali.

Bendras visų vietinių kuopų 
« piknikas įvyks rugpjūčio (Au

gust) 23 d., Čechoslavų Natio
nal Parke, Woodside, L. I., 
N. Y. G. K. raportavo, kad įžan-> 
gos tikietai gatavi. Buvo atneš
ti į kuopos susirinkimą. Kuopa 
pasiėmė iš anksto parduoti 50 
tikietų. Tuojau nariai pasiėmė 
pardavinėti: S. Griškus 5, šo- 
lomskai 10, L. Nikvidavičius 10, 
A. Malinauskai 5, J. E. Gužas 
5, G. Wareson 10.

Pikniko komisija turėjo susi
rinkimą. Nutarta padaryti 2,-

Sėdi Prie Rakandu Ant 
Gatvės Jau Kelinta 
Diena; Nėra Namy

Mrs. Marion Stevens, išmes
ta iš apartmęnto 40 W. 52nd 
St., New Yorke, praėjusį sek
madienį baigė trečią ant šali
gatvio sėdėjimo ir gulėjimo 
dieną. Ji sakė, kad nei matosi 
galimybės gauti kitą apartmen- 
tą, nei turi vietos rakandams 
pasidėti.

Mrs. Stevens išmesta iš na
mų neva dėl to, būk savininkui 
esąs reikalingas apartmentas 
įleisti namo prižiūrėtoją, nors 
namas ne nuo vakar stovi. Kas 
nors lig šiol jį prižiūrėjo ir tas 
prižiūrėtojas kur nors gyveno.

Prijaučiantieji kaimynai da
vė jai karišką, audeklinę lovy
tę, o draugiškas krautuvninkas 
žadėjęs duoti lango užlaidą jos 
rakandams pridengti lietuje. 
Kas sekamas?

finansai reikalingi. Ateinantį 
pavasarį reikės delegatus siųs
ti į seimą, privalo turėti ižde 
apie keletą šimtų. Moterų Ap- 
švietos Klubas taipgi rūpinasi 
apšviela tarpe moterų ir abel- 
na. Tai padarykime minimą 
pikniką sėkmingu.

Kuopos stovis: Dar nepasi- 
mokėjusių už 1947 m. narių yra 
17. Gautas vienas naujas. 
Draugai, LLD 1 kp. nariai, ku
rie žinote esą dar nemokėję, 
matykite D. M. šolomską ar G. 
Kuraitį bile dieną, 419 Lori
mer St., Brooklyne. Koresp.

000 lapelių. Jeigu reikės, bus ir 
daugiau galima padaryti, bet 

• visi turime prisidėti prie garsi
nimo to pikniko, kad nei vie
nas lapelis nebūtų numestas už 
dyką.

Kaip jau žinome, bendro pik
niko iniciatoriumi buvo. LLD 
1-ma kuopa, apšvietos organi
zacija. Jos centras leidžia kny
gas ir žurnalą šviesą. Popiera 
ir darbas pabrango, o LLD pas- 
kiausiame suvažiavime duoklė 
nariui pasiliko kaip buvus, 
$1.50 į metus, tik šeimos nario 
duoklę pakėlė — vieton 10 cen- 
tų, mokės 25c. Tačiau ir ta šie
metinės literatūros leidimui ne
padės, kadangi pakeltą duoklę 
pradės mokėti tik už 1948 me- 

Y'f tus.
Tai tą žinodami, turime šį 

pikniką padaryti sėkmingu. 
Kuopa gaus daug pinigų, pa
aukos į knygų leidimo fondą.

Kitos prisidėjusios prie ben
dro pikniko yra LDS 1-ma 

i kuopa,- Moterų Apšvietos Klu
bas, Aido Choras. LDS kuopai

LaGuardia Kritikavo Berle 
Ataką ant 3-čios Partijos

Buvęs New Yorko majoras 
LaGuardia laikraštyje PM kri
tikavo Adolp A. Berle, libera
lų partijos pirmininkė pareiš
kimą, būk trečiosios partijos 
klausimas sumanytas komu
nistų centre.

LaGuardia sako, kad toks 
argumentas yra “tuščias ir ne
pamatuotas.”

“Trečiosios partijos pagei
davimo įkalbos yra girdimos 
visur šalyje, kiekvienoje vals
tijoje, šapose, ofisuose, far- 
mose, kasyklose, ant kampo 
grosernėje, taip pat kolegijo
se ir universitetuose.”

LaGuardia sakė, jog dar 
nėra aišku, ar trečioji partija 
jau veiks 1948 metų rinkimuo
se. Ir, įspėjo, kad “per anksti 
nuoširdžiaį liberalų grupei 
prieš trečią partiją pasisaky
ti. Dabartinis Kongresas yra 
pakankamai reakcingas ir be 
gavimo tokio užtikrinimo iš tų

Nevertėjo Pradėti 
Ginčytis

John Bremer susikivirčijo 
su Benjamin Westerfeldt. Pri
ėję prie to, kad Bremeriui te
ko zuikio rolė —kelio nepasi
rinksi. Bėgdamas, jis pataikė 
įšokti į atkastą rynoms suves
ti gilią grabę, prie 28 N. Wil
liam St., New Yorke. Sunkiai 
susižeidė ir dar tapo areštuo
tas, Mat, išlikusysis sveiku Įti
kino policiją, būk anas pradė
jęs kivirčą, jį užpuolęs. Ki
taip, sako, jis nebūtų bėgęs.

Iš šalies žiūrint, sunku tik
rinti, dėl ko anas bėgo: gal 
dėl to, kad kaltas, o gal ir 
dėl to, kad vijikas atrodo apie 
100 svarų didesnis vyras.

Sveiksta
Amilė Liepienė pox Laisvės 

pikniko apsirgo gripu. Jau pra
stai jautėsi piknike. Bet iš an
ksto buvo pasiruošusi piknike 
pavaišinti draugus ir pažįsta
mus, tai atvyko į pikniką, čia ji 
pavaišino prietelius ir grįžusi 
namo dėjo galvą ant paduškos 
ir išgulėjo lovoje ištisą savai
tę.

Dabar Amilė Liepienė jau 
vaikštinėja, bet vis dar jai 
skauda galvą ir jaučiasi silpna, 
gripo suvarginta.

Mrs. Liepienė yra žmona 
Mikolo Liepos, kuris turi ta
vern 324 Devoe St., Brooklyn, 
N. Y.

Mrs. Ruby Welch, 44 m., 
68-35 Burns St., Forest Hills, 
nubadžiusi save žirklėmis savo 
motinos Mrs. Ellen Hopkins 
namuose, 340 E. 57th St., New 
Yorke. Jos motina sakiusi, khd 
Mi’s. Welch, našlė, laiks nuo 
laiko įpuolanti į nusiminimą.

Robert Merrįll, Metropolitan baritonas.

New Yorko Paramount
Prie Times Square, pradėjo 

rodyti “The Perils of Pauline,” 
paremtą tikruoju gyvenimu 
aktorės Pearl White, kuri iš
kėlė ankstybųjų filmų gamybą 
j aukštumas ir save i filmų 
karalienes.

pačių grupių, kurios labiausia 
kenčia po dabartinėmis eko
nominėmis sąlygomis.”

Tuomi Laftuardia leido su
prasti, kad nors liberalų parti
ja pagal vardą turėtų būti pa
žangi, kad susidėdama iš 
darbininkiško elemento (iš
skyrus vadovybę) ji turi prie
volę įstoti su pažangiaisiais, 
bet tarnauja reakcijai.

Jeigu Jau Bus Trečia 
Partija 1948 Metais

LaGuardia sako, “ji bus dėl 
to, kad Amerikos žmonės jau 
bus išsėmę visą kantrybę, ir, 
kaip kitais nuotykiais mūsų 
istorijoje, bus atradę reikalą 
sustabdyti kombinaciją ar są
jungą idėjų ir politikos tarp 
dviejų didžiųjų • partijų. Tre
čioji partija ateis, jeigu mūsų 
šalies žmonės pamatys, kad 
mes patenkame į vienos parti
jos su dviem vardais sistemą.”

Bandė Nusižudyti, 
Numarino Seserį i,

Mrs. Maude Kaufman, 59 
metų, rasta mirusi savo kam
baryje, Bronxe, po to, kai jos 
kaimynai suuodė gasą, įėjo į 
butą ir rado jos seserį Mrs. 
May F. Clarke, 57 m., susi
rangiusią virtuvėje prie pe
čiaus. su atdaru gasu. Norėju
siąja nusižudyti atgaivino. Jų 
motina mirusi prieš porą mė
nesių.

Fėro Kėlimo Šalininkai 
Džiaugiasi

Valdinėms įstaigoms leidus 
pakelti Long Island R. R. va- 
žiuotės kainas, New'Yorko 
miesto subvių fėro kėlimo ša
lininkai džiaugiami ir argumen
tuoja: “Jeigu užmiesčio gelž- 
keliams valia kelti kainas, dėl 
ko subway neturėtų kelti.”

Daug sęenų perstato origi
nalius jos veiksmus, kuriuose 
ji pergyvenus “tūkstantį mir
ties pavojų.” Ji vaidino tais 
laikais, kada technika dar ne
buvo pasiekusi galimybių ma
tomai pavojingus veiksmus 
padaryti nepavojingais.

Embassy Newsreel Teatruose
žiniškose filmose rodo, 

kaip chiniečiai Shanghajuje 
užatakuoja du japonus .karo 
kriminalistus, nuteistus mirti 
už žiaurumus. Argentinos po
nia Peron iškilmingai sutinka
ma fašisto diktatoriaus Fran
co valdomoje Ispanijoje. Prie
dams rodo “Divorce — USA.”

Stanley Teatre
Sėkmingai rodoma Tarybų 

Sąjungos ir jos žmonių istori
ja filmose. Apima laikotarpį 
nuo 1924-tų iki š. m. Priedams 
rodo šit] metų gegužines iškil
mes Maskvoje.

Hugo E. Rogers, Manhattan 
prezidentas, pritariąs statybai 
garadžių po Bryant ir Madi-son 
Square parkais.

Liepos 14-tą pradėta lėktu
vais susisiekimas tarp Los An
geles ir New Yorko tik su vie
na stotimi kelyje..

Jeruzale. — Dingo dar 
vienas anglų karys. Gal jį 
taip pat pagrobė slaptieji 
žydų kovūnai.

PART-TIME SECRETARY

| A Red Cross Gray Lady helps two hospitalised veterans oatch up 
their letters home.

<•

Peter Kapiskas

Pėter 
KAPISKAS
BAR & GR/LL

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174
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I
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New Hyde Parke statys 
naują Long Island gelžkelio 
stotį Lėšuos $35,420.

Buvęs majoras LaGuardia 
sugrįžo iš ligoninės, ten išbu
vęs arti 4 savaites po operaci
jos.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

Trečiadieni, liepos 16 d., 8 v. v. 
Liet. Neprigulmingo Klubo Name, 
269 Front St., įvyks LDS 46 ir LLD 
24 kuopų susirinkimas. Visi nariai 
būkite. Kurie turite LDS 3-čios Ap
skrities laimėjimo tikietus — sugrą
žinkite tikietus ar pinigus. — Kp. 
Valdyba. (161-162)

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados
Black Horse Ale

JOSEPHIZHDAT
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

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 7-6888 ' 
221 South 4th Street

Vandos:

Penktadieniais Uždaryta

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
; JOHN A. PAULEY

' n • \ : \ •
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| GREEN STAR BAR & GRILL
j LIETUVIŠKAS KABARETAS
i . n
I Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina
| pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti. ,

1 ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

I
* ' z

Geriausias Alus Brooklyne f

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

i '

i 459’Grand Street, Brooklyn, N. Y.
I (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698 (

jt:.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Išx5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

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

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

■ Kiekvieną šeštadieni {vyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėlimais aptarnaujame žemom kainom.
—I....................     i i- ■—»

Frank Givis
Taiso Visokius Namų Ra
kandus - Furniture. Sutai

so Medį ir Permaliavoja.

Repairing & Upholstering
Bar Varnishing,1 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.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kainom.

« Nepaprastai Žemom Kainom!
Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 

jBranzalietai ir Špilkos. 
Taipgi Links ir Pendants

• DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Antr., Liep. 1

Ką «Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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




