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Stilsonas Tėvynėje. 
Atvažiavo, Bet Nedalyvavo. 
Plunksnobraižos Plepalai. 
Virš 15,000 ...

Rašo R. MIZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Katina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

LA1SVE-UBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. ¥.
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Telephone: Stagg 2-3878

THE LITHUANIAN DAILY
Naujuoju SLA organo re

daktorium, mirusiojo Pr. Bajo
ro vietoje, paskirtas J. Stilso
nas.

To norėjo P. Grigaitis, SLA 
apšvietos komisijos narys.

Mikas Vaidyla (Grigaičio 
apendicitas) su tuo sutiko ir 
dalykas baigtas!

Kokiu dievu Stilsonas šian
dien tiki, sunku pasakyti. Tiek 
žinoma: jis yra buvęs socialis
tas, komunistas, “kairesnis už 
komunistus,’’ vėliau ir vėl so
cialistas, paskui “krikščionis 
demokratas.”

Nuo dabar, jei Stilsonas no
rės būti prie SLA ėdžių, jis 
turės šokti pagal menševikų ly
derio muziką, — panašiai, kaip 
darė velionis Bajoras. Svar
biausia: jis privalės be atvan
gos niekinti Tarybų Lietuvą ir 
komunistus.

Tarn jis pasiruošęs!
* * *

dieną Juozas Tysliava 
pirštu i katalikų lyde-

MARSHALLAS ŽADA
GAUSINGAI REMT

Amerikonai Mokys Juos 
Kovot prieš Partizanus

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Liepos-July 18, 1947

WASHINGTON© TEISMAS NUTEISĖ 
KALĖJIMAN VIENUOLIKI VEIKĖJŲ 
PRIEŠ ISPANIJOS FAŠIZMU

Jie Baudžiami už II ai, kad Neišdavė Neamerikiniam 
Komitetui Fašizmo Priešų Vardus ir Adresus

ser-

Aną 
parodė 
rius:

—Kol Bajoras' buvo gyvas, 
jūs veikėte su juo išvien, o 
kai jis mirė—nei nosies nepa
rodė jo šermenyse . . . Tik dėl 
to, kad be kunigo buvo laidotas.

Vienas SLA narys dėl to ši
tų žodžių rašytojui pridėjo:

—Bajoro palaikus išlydint iš 
graboriaus koplyčios, nebuvo 
ne tik klerikalą lyderių, — ne
buvo nei P. Grigaičio, nei M. 
Vaidylos, — SLA apšvietos ko
misijos namų, specialiai iš Či
kagos atvykusių į Bajoro 
menis . ..

—Ką manote dėl naujo “Tė
vynės” redaktoriaus? — klau
siau minėtojo SLA nario?

—Manau, jog tai nešvari po
litika: logiškai sprendžiant, re
daktorium turėjo būti paskirtas 
Jonas Valaitis arba S. E. Vitai- 
tis.

—Kodėl ne protestantų ku
nigėlis Dagys, šiuo metu dirbąs 
Tėvynės redakcijoje? . ..

—Dvasiškis Dagys tai vietai 
netinka; jis gyveno Švedijoje 
ir ten jam esant, viskfc įvyko...

* ♦ *
Vienas plunksnobraiža aną 

dieną paskelbė tokią sensaciją: 
Wm. Z. Fosteris, būdamas 
Franci joje, kalbėjosi su fran- 
cūzų komunistų vadu Dūdos. 
Pastarasis, girdi, įsakė Ameri
kos komunistams darbuotis, kad 
juo greičiau įvyktų tarp ADF 
ir CIO organinė vienybė.

Fosteris atsako tam mela
giui: Jau prieš kelerius metus 
Amerikos komunistai energiš- 

. kai darbavosi dėl šitų organiza
cijų suvienijimo. Jie tuo reika
lu dirbo, 
j e.

Mūsų 
visuomet 
darbininkų judėjimo apvieniji- 
mo ne tik Amerikoje, bet visa
me pašaulyje. Darbininku vie
nybės bijosi tik jų priešai.

* * *
Graikijoje žmonių areštai, 

persekiojimai iebetęsiami. ži
nios skelbia: virš 15,000 asme
nų yra suimta.

Tolydžio Graikijos monar
chistų - fašistų valdžia teberė- 
kia: gelbėkit, nes partizanai 
mus pasmaugs.

Monarchistai sugalvojo “Tarp
tautinę Brigadą,” kurios nėra 
— gal kada bus. Ir visa tai da
roma tuomet, kai specialus 
prez. Trumano pasiuntinys 
Griswold, pasiekė Graikiją “rei
kalams sutvarkyti”!

Beš^lūs stebėtojai skelbia: 
didesnė ji Graikijos dalis yra 
partizanų kontrolėje. Dėl to 
i^is įdūkimas karaliaus Povilo 
patociuje.

Ar ilgai mūsų -kraštas rems 
prasiradusius Graikijos moilar- 
chistus? Ar ilgai mes padėsime 
jiems kankinti geriaAsius grai
kų tautos sūnus ir dukras? 

* ♦ ♦
Tenka pasveikinti organizuo-

WASHINGTON. — Ame- 
; rikos valstybės sekretorius 

Marshallas pasikalbėjime 
su laikraštininkais sakė, 
jog ši šalis duos Graikijos 
monarchistam visko/ ko tilt 
jiem reikės, kad galėtų su- 
mušt graikų partizanus. 
Amerikos oficieriar specia
liai lavins monarchistų ar
miją, kaip kariaut prieš 
partizanus, kovojančius už 
respublikos sugrą ž i n i m ą 
Graikijoje.

Amerika sius visus reika
lingus monarchistams gin
klus; amerikonai taipgi sti
prins karinę monarchistų 
dvasią prieš partizanus, 
pridūrė Marshallas.

Graikijos monarchistų 
valdžia ketina padidint sa
vo armiją iki 300,000, ir 

’Ameriką pilnai apginkluos 
ją.

Marshallas kartu prane
šė, kad Jungtinės Valstijos 
perleidžia Turkijai 10 pre
kinių laivų. Šie laivai duo
dami sąskaiton 100 milionų 
dolerių karinės paramos 
Turkijai. ’ s

Vienas D. Federacijos
Vice-Pirmininkas

dirba ir dirbs ateity-

žiniomis, komunistai 
veikė ir veikia dėl

UTICA, N. Y.—New Yor- 
ko valstijos Darbo Federa
cijos suvažiavimas nutarė 
raginti priimt vieną negrą 
į visos Darbo Federacijos 
vice-pirmininkus. Tai dar 
pirmą kartą Darbo Federa
cijos istorijoj būtų negras 
vykdomojoj jos Taryboj.. 
Suvažiavimas priėmė eilę 
rezoliucijų dėl unijinės ir 
politinės darbininkų vieny
bės.

Kitos rezoliucijos šaukia 
su trauky t ryšius su Franko 
fašistų valdžia Ispanijoj, 
pakelt minimum algą, kon- 
troliuot kainas ir tt..

Amerika ir Anglija Tariasi 
Smarkint Anglies ir Plieno 
Gamybą Vakarinėj Vokietijoj

WASHINGTON .— Kitą 
savaitę prasidės diskusijos 
tarp Amerikos ir Anglijos, 
kaip padidinti anglies iška
simus Ruhr krašte, anglų 
užimtame ruožte, vakarinė
je Vokietijoje. Anglija ir 
Amerika taipgi tariasi an
tra tiek pakelti plieno ga
mybą vakarinėje Vokieti
joje, pagal Marshallo planą, 
nepaisant nutarimo Pots
damo konferencijoj, kuri 
leido vokiečiams tik 5,800,- 
000 tonų plieno per metus 
pagaminti.

tus Baltimorės darbininkus ir 
visus pažangius žmones dėl iš
rinkimo j kongresą Edwardo 
A. Garmatz'o. Tai smūgis re
akcininkams!

Mainieriai degasi savo lempas iš naujo pasiruošdami 
eiti j darbą kasyklose su nauju kontraktu, pakeltomis 
algomis ir kitais pagerinimais. Darbininku solidarumas 
akyvaizdoje gręsusio Taft-Hartley įstatymo pagreiti
no gavimą kontrakto be' didelių kovų. Tai buvo smūgis 
pačiam aktui, kadangi jis draudžia rašytas samdytojų 
su darbininkais sutartis.

Aukšti Valdininkai Ragina 
Priimt Amerikon 400.000
Fašistinių Pabėgėlių

WASHINGTON. — Vals
tybės sekretorius Mar
shallas, karo sekretorius 
Pattersonas ir kiti aukšti 
valdininkai ragino kongre
są užgirt Štrattono bilių, 
kuris reikalauja įleist 
Amerikon apsigyventi 400,- 
000 pabėgėlių, laikomų sto
vyklose Vokietijoj. Mar
shallas ypač advokatavo

fašistiniams pabėgėliams iš 
sovietinių kraštų (Latvijos, 
Lietuvos, Estijos). Kal
bėdamas kongreso komite
tui, Marshallas sakė, jei 
jie būtų priimti į Jungtines 
Valstijas, tai dėl jų nerei
kėtų kivirčytis su Sovietais. 
Nes Sovietai vis reikalauja 
sugrąžinti pabėgėlius namo 
į tuos kraštus, iš kur jie 
atvykę.

HOOVERIS PLANUOS, 144 GUBERNATORIAI 
" REMIA MARSHALLO 

POLITIKA
KAIP PERTVARKAI 
ŠALIES VALDŽIA

WASHINGTON. — Re- 
publikonas kongreso atsto
vų rūmo pirmininkas Mar
tinas paskyrė reaakcininką 
Herbertą Hoovėrį, buvusį 
prezidentą, ir tris kitus re- 
publikonus - demokratus į 
komisiją, kuri planuos, 
kain pertvarkyti Amerikos 
valdžią ir padaryti ją pa
prastesne.

Sargai Sauvališkai Sušaudė
8 Negrus Kalinius

BRUNSWICK, Ga.—Ka
lėjimo viršinjnkas H.' G. 
Worthy ir baltieji sargai 
sauvališkai, be jokios prie
žasties sušaudė žardyje 8 
negrus kalinius praeitą sa
vaitę, kaip sako Sam A. Le
vine, apskrities komisionie- 
rius, žymus Brunswicko 
prekė j as. žmogžudžiai tu
rėtų būt įkalinti, pareiškė 
jis.

----------- ----------------------------------------- f
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Mergina Pabudo po G
Menesių Miego

SYDNEY, Australija. — 
Rita Argai, 25 metų mergi
na, susirgus mieglige, ne- 
pabusdama išmiegojo šešis 
mėnesius. Dabar jinai pa
budinta specialėmis gydy
mo priemonėmis ur jaučiasi 
visai sveika.

8HMH

SALT LAKE CITY, Utah. 
44-rių valstijų gubernato
riai čionaitinėje konferen
cijoje vienbalsiai užgyrė 
valstybės sekretoriaus Geo. 
Marshallo užsieninę politi
ką. Savo rezoliucijoje jie 
sako, kad Marshallo vado
vybėje Amerika sekanti tai
kos politiką . . .

Monarchistai Meluoja apie , 
Svetimųjų Talką Partizanam

ALBANIJA. — Albanų 
valdžia griežtai pasmerkė 
Graikijos monarchistų ūie- 
lą, būk albanų ar kitų sve
timtaučių būriai' persimetę 
per rubežių į talką graikų 
partizanams. Fašistiniai 
Graikijos monarchistai to
kiais melais stengiasi pasi
teisinti, kad jie neįveikia 
graikų liaudies kovūnų.

Savotiška Konferencija 
Taikai su Japonija

WASHINGTON. — Nors 
Potsdamo konferencijoje 
nutarta, / kad taikos1 sutartį 
su Japonija darys penki di
dieji talkininkai, bet Ame
rika dabar šaukia vienuoli
kos talkininkų konferenci
ją ir sako, kad dviejų treč
dalių balsų dauguma bus 
sprendžiamitos taikos

'.t

tas O. John Rogge išdėstė 
teismui, kodėl jie negalėjo 
duoti dokumentų Neameri
kiniam Komitetui, kuris 
jau ne kartą parodė palan
kumą fašistams. Tarp tų 
dokumentų yra vardai ir 
adresai tūkstančių Ispani
jos respublikiečių, kovotojų 
prieš Ispanijos Franko fa
šizmą, kuriuos šelpė ir gel
bėjo Bendrasis Prieš - Fa
šistinių Pabėgėlių Komite
tas. Jeigu Franko fašistai 
sužinotų jų vardus ,tai ker
šytų tų žmonių giminėms 
Ispanijoj. Kai kurie respu- 
blikiėčiai, pabėgusieji nuo 
Franko, Hitlerio ir Musso- 
linio fašistų, paskui sugrį
žo namo ir . dabar randasi 

__  ____ .„. Ispanijoj. Jiems gręstų 
bausmę, ir nurodinės, jog I mirtis, jeigu Franko fašis- 
kongreso N e a m e r i kinių 
Veiksmų Komitetas savai
me yra neteisėta įstaiga, 
kuri laužo Jungtinių Vals-. 
tijų Konstituciją..

Kodėl Jie Nedavė Doku
mentų Neamerikiniam 

Komitetui
Teisiamieji ir jų advoka-

WASHINGTON. — Dak- 
taras Edwardas K. Barsky, 
žymus rašytojas Howard 
Fast ir devyni kiti Ben
drojo Prieš-Fašistinių Pa
bėgėlių Komiteto vadai ta
po nuteisti kalėjiman ir po 
$500 piniginės baudos. 
Prieš-Fašistinio Komiteto 
pirmininkui dr. Barsky’ui 
skirta puse metų kalėti, o 
kitiems jdo 3 mėnesius. Jie 
nuteisti už tai, kad atsisakė 
išduoti adresus ir kitus ko
miteto dokumentus kongre
siniam Neamerikinių Veik
smų Komitetui. Todėl teis
mas atrado juos kaltais už 
“kongreso paniekinimą.” 
Jie duos apeliaciją Federa- 
liam apskrities teismui; 
prašys, kad panaikintų

tai sužinotų jų vardus. O 
negalima pasitikėti, kad 
Neamerikinis Komitetas iš
laikytų juos slaptybėje.

Prieš - Fašistinių Pabė
gėlių Komiteto knygose 
taipgi yra vardai tūkstan
čių amerikiečių, kurie au-_ 
kojo pabėgusių užsienin

J. Valst. Užgyrė Ablavą, 
Kurioj Suimta 15,000 
Demokratiniu Graikij

WASHINGTON. — Grai
kijos premjeras Maximos 
pranešė Jungtiniu Valstijų 
ambasadoriui L. Mac- 
Veagh’ui Athenuose ’šešias 
dienas iš anksto, kad Grai
kijos monarchistų valdžia 
darys urmines ablavas 
prieš unijų vadus ir kitus 
demokratinius graikus. 
Ambasadorius užgyrė tą 
medžioklę, kurioj monar
chistai suėmė 15,000 žmo
nių. Praeitą trečiadienį re
porteriai užklausė 'Aimeri- 
kos valstybės sekretorių 
Marshallą apie tas ablavas. 
Jis atsakė, kad tai naminis 
Graikijos valdžios dalykas.

“PARTIZANAI IŠTRŪKO,” 
SAKO MONARCHISTAI

ATHENAI, Graikija. — 
Graikijos monarchistų ko- 
mandieriai“ iš anksto gyrė
si, kad jie apsupsią ir su
naikinsią 2,400 graikų par
tizanų ties Kalpaki, už kele
to mylių nuo Albanijos ru- 
bežiaus. Dabar gi monar
chistai paskelbė, kad tie 
partizanai, girdi, “ištrūko” 
ir pasitraukė į Grammos- 
Gamila kalnus.

' Budapest.—Vengrų spau
da pranešė, kad Vengrija 
pasirašė prekybos sutartį, 
su Sovietais. \

klausimai. Amerika nepri
pažins Sovietam veto-atme- 
timo teises kai dėl taikos su 
Japonija.

MB

Anglija ir Sovietu 
Sąjunga Padarė Plačią 
Prekybinę Sutartį

LONDON. — Anglija pa
darė prekybos sutartį su 
Sovietų Sąjunga ketve- 
riems metams. Pranešama, 
kad sutartis bus galutinai 
pasirašyta ne vėliau kaip 
ateinantį pirmadienį. So
vietai siųs Anglijai grūdus, 
konservuotą žuvį ir kitus 
maisto produktus ir tiek 
medžių, kad anglai galės 
pasistatyti 30,000 namų. 
Anglija gaus milioną tonų 
kviečių ir kitų grūdų iš šie
metinio Sovietų derliaus. 
'Mainais už tai Anglija duos 
Sovietams mašinų, chemi
nių trąšų ir geležinkelių 
bėgių.

JANKIAM BUS DĖSTOMI 
VOKIEČIŲ “GERUMAI” 

, i

WASHINGTON. — Ame
rikos valdžia išleido brošiū
rą apie vokiečių kultūrą; 
joje ragina amerikonų ka
reivius Vokietijoj daugiau 
tėmyti vokiečių gerumus— 
“gražių ir paprastu dalykų 
meilę” ir kt. Prie blogų 
dalykų .priskaitoma vokie
čių karingumas. Brošiūra 
kursto jaukius prieš komu
nizmą.

------- ,----------
PALESTINOS KOVŪNAI 

UŽMUŠĖ ANGLĄ

Jeruzalė.—Slaptieji žydų 
kovūnai užmušė Vieną an
glų kareivį ir sužeidė try- 
likąA

respublikiečių šelpimui ir 
perkraustymui į tas šalis, 
kurios sutiko juos priimti 
nuolatiniam apsigyvenimui. 
O kongreso Neamerikinis 
Komitetas ir valdiškieji 
raudonųjų baubų medžioto
jai galėtų persekioti žmo
nes, kurie rėmė priešfašis- 
tinius Ispanijos kovotojus.

Tokiais sumetimais Prieš- 
Fašistinių Pabėgėlių Komi
tetas atsisakę išduoti savo 
dokumentus kongresiniai^ 
Neamerikinių Veiksmų Ko
mitetui.

Vienas teisiamųjų, dr, 
Louis Miller, pareiškė: 
Mums atrodo, kad “jeigil 
mes būtume rėmę Franko/’ 
tai Neamerikinis Komitetas 
nebūtų šaukęs mus į kvoti
mus.

James Lustig, CIO Elek- 
trikininkų Unijos pareigū
nas ,kitas teisiamųjų, sakė: . ’J 
“Mes turėjome apsaugoti 
remiamus žmones ir jų rė
mėjus, todėl negalėjome iš
duoti jų vardų ir adresų/ 
Mes nieko nenusikaltome, 
jei kova prieš fašizmą ne
būtų laikoma kriminaliu 
■nusikaltimu” . . .

Kiti penki buvusieji 
Prieš - Fašistinio Komitetu 
nariai teisme susvyravo; 
jie sakė, kad dabar sutiktų 
išduot Neamerikiniam Ko
mitetui dokumentus, jeigu 
jie juos turėtų . Jie taipgi 
pranešė, jog birželio pra
džioje jie pasitraukė iš 
Prieš - Fašistinių Pabėgė
lių Komiteto direktorių. 
Tuomi jie tiek užgerino tei
sėją, kad jis suspendavo 
jiem kalėjimo bausmę ir 
priteisė tiktai po $500 pi
niginės baudos sumokėti.

SKUBI PARAMA REAK
CININKAMS GRAIKI
JOJE IR TURKIJOJE

Dar kongresas nepaskyrė 
$400,000,000 pinigų Graiki
jai ir Turkijai stiprinti 
prieš bolševizmą, o Truma- 
no-Marshallo valdžia, ne
laukdama, remia demokra
tijos priešus tuose kraštuo-' 
se.

Negras Veteranas Gaus Savo 
Laimėtą Automobilį, Kurį 
Baltieji Bandė Nusukti

ANOSKIE, N. Carolina.- 
Negras veteranas Harvey 
Jones laimėjo naują Cadil
lac automobilį, kurį baltųjų 
Kiwanis Klubas leido lai
mėjimui. ’ Bet Klubas iš 
pradžios nepripažino negro 
bilietuko ir suruošė kitą 
traukimą; tada automobilis 
teko baltam daktarui 
tos i 
skandalas per spaudą ir ra 
diją visoj šalyj, kad Kiwa
nis Klubas susigėdo ir pasi
žadėjo nupirkt Jonesui au
tomobilį.

į

i

‘mi

S

4

* *

%

i i’’ 4 k

< i

st

baitam daktarui. Dėl 
žulikystės kilo toks

Lincoln, Nebr.— Nežinia 
kas pasmaugė 8 metų vai- 

ORAS.—Būsią lietaus. ką Chas. Mulhollandą.
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Vėl Masinė Negrų Skerdynė
Prieš keltą dienų Georgia valstijoje^ Glynn paviete, 

kalėjimo viršininkas įsakė kaliniams negrams eiti ir 
dirbti gyvatyne. Negrai, aišku, atsisakė prisakymo 
klausyti. Kalėjimo galva Worthy tada įsakė sargams 
atidaryti šautuvų ugnį į beginklius kalinius. Septyni ne
grai ant vietos krito negyvi, o aštuntas vėliau pasimirė 
nuo žaizdų.

Tai, aišku, buvo nepateisinamas masinis skerdimas 
beginklių žmonių. Dabar eina tyrinėjimas. Nereikia nė 
kalbėti, kad kalėjimo viršininkas teisinasi. Jis sako, kad 
kaliniai buvo pasimoję masiniai pabėgti, ir todėl rei
kėję į juos šaudyti. Betgi Glynn pavieto policijos galva 
Henderson teigia, kad jis ir keli policistai ten buvo ir 
matė.’ Jis sako, kad nieko nesimatė, kas būtų parodę, 
jog tie kaliniai bando pabėgti.

Kai kurie išlikę gyvi kaliniai liudija, kad Worthy bu
vęs girtas, kai įsakęs kalinius šaildyti.

Į šios skerdynės tyrinėjimą įsimaišė National Associ
ation for the Advancement of Colored People. Šios or
ganizacijos atstovai seka tyrinėjimą ir žiūrės, kad 
Worthy ir tie, kurie beginklius žmones šaudė, nebūtų nu
plauti nuo atsakomybės.

Vokietijos Atstatymo Pavojus
' Mūsų vyriausybė pasiuntė generolui Clay, Amerikos 

militariniam gubernatoriui Vokietijoje, plačias instruk
cijas, Jos yra visiškai naujas dalykas ir daugelis ame
rikiečių jas pasitiks su nusistebėjimu ir baime. Jose iš
dėstoma Amerikos politika Vokietijoje. Iš jų matome, 
kad Amerikos zona Vokietijoje bus padaryta centru dėl 
Europinių tautų bloko, kurį organizuoja Angliją ir Fran- 
cūzija.

> Trumpai ir drūtai, šios instrukcijos parodo, kad mūsų 
šalis yra pasiryžus beveik viską padėti į šalį, kad tik 

z greičiau Vokietiją atstatyti ekonominiai.^ Išskyrus gry
nai amunicijos ir ginklų pramonę, kuriai atsikurti ir 
plėstis esą uždrausta, visa Amerikos zonos gamyba tu
rinti dvigubai padidėti greičiausioje ateityje. Tai reiš
kia greičiausį atstatymą fabrikų ir įmonių. Netgi sa
koma, kad karo reparacijos turi palaukti Vokietijos eko
nominio atsistatymo.

Ką tai reiškia, šiandien daugeliui bus neaišku. Iš pa
viršiaus žiūrint, atrodo 'labai nekaltas dalykas. Bet 
greitas’ir pilnas Vokietijos ekonominis atstatymas reiš
kia tą patį, ką jis reiškė po Pirmojo Pasaulinio Karo. 
Tik paskutinis neišmanėlis šiandien gali nežinoti, kad 
tuos "atstatytus fabrikus pakilęs naujas Vokietijoj Hit
leris galės labai greit paversti amunicijos ir ginklų 
gaminimo priemonėmis. Taip buvo anais metais, taip 
galeš būti už metų kitų.

Šalys, kurias vokiečiai nusiaubė ir sunaikino, turės 
' .kentėti ir merdėti, negaus reparacijų, nes, pagal mūsų 

vyriausybės patiektą politiką, reparacijos gali pakenkti 
Vokietijos ekonominiam atsistatymui.

Antra, Potsdamo konferencijoj buvo aiškiai susitarta 
tarpe Anglijos, Francūzijos, Amerikos ir Tarybų Są
jungos, kaip ir kas bus daroma sir Vokietijos atsistaty
mu ir pramone. Tai visa dabar padeda į šalį ir be pa
sitarimo su talkininkėmis Amerika imasi viena savo 
zonoj% pravesti savotišką ekonominę politiką.

Švelniausia pasakius, mūsų vyriausybės pasirinktas 
kelias yra labai slidus ir pavojingas pasaulio taikai.

C kiniečio Filosofo Pasargai Amerikai
Žymusis chinų rašytojas ir filosofas prof. Chang 

Tung-sun patiekė savo nuomonę apie padėtį Chinijoj. Jis 
patarė Amerikai nemažinti Chinijos komunistų galios ir 
įtakos. Šiandien Chinijos komunistai esą' daug stipres
ni, negu bile kąda pirmiau.'

. Pats prof. Chang Tung-sun nesąs komunistas. Jis va
dovauja Šiaurinės Chinijos Demokratinei Lygai.

Vėl Atominių Bombų Sunaikinimo 
Reikalavimas ■

Tarybų Sąjungos atstovas Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryboje vėl judina klausimą apie sunaikinimą atominių 
bombų. Dabar Gromyko šį reikalą skaito nebeatidėlioja- 
mu. Jįs mano, kad Saugumo Taryba turi, padaryti nu
tarimą' • - f /♦. ,W. jt

Tiktai viena Amerika teturi ir tegamina atomines 
bombas. Kol tos bombos nesunaikintos ir kol jų gami
nimas nėra sulaikytas, pasaulyje negali būti ramybės. 
Aiominės bombos yra grūmojimas taikai. Jokia šalis 
negali atsisakyti ieškoti atominės bombos gaminimo pro
cesų ir negali kalbėti apie sumažinimą apsiginklavimo, 
kol viena šalis turi tų bombų prisigaminus ir dar dau
giau. jų gaminasi.

Šitokiais argumentais paremti Gromyko reikalavimai. 
Su jais reikia rimtai skaitytis. Jungtinės Tautos, kurios

NIAUS IŠLAISVINIMO
Dienraštis Vilnis rašo:
Suėjo trys metai nuo Vil

niaus išlaisvinimo dienos. 
Galingais Raudonosios Ar
mijos smūgiais pritrenkti ru
dieji barbarai turėjo nešdin
tis iš Gedimino miesto. Ant 
Gedimino Kalno vėl užple- 
vėsavo raudonoji vėliava.

Vilniun grįžo geriausi jo 
sūnūs ir dukros iš Tolimųjų 
Tarybų Sąjungos kraštų. Iš 
pat pirmųjų dienų jie metė
si kūrybiniu darban, — sy
kiu su visais savo tautiečiais, 
kurie išliko gyvi nuo vokie
čių teroro.

Salomėja Neris tuomet dai
navo: Tave mes, Vilniau, 
mylime daugiau! net už gyvev 
nimą. >

Širdis ir smegenys, visos fi
zinės jėgos buvo 'sumobili
zuotos, kad Vilnius būtų ver
tas savo senesnės'šlovės, kad 
jis išaugtų industriniu milži
nu, kad jis pataptų socialis
tinės kultūros židiniu ir švy
turiu.

Nuo liepos 13 dienos, 1944 
metų iki dabar, Vilniuje

Vilnius pralobo naujom in
dustrinėm įmonėm ir virto 
šalies industriniu centru. Vil
nas tapo centru intelektua- 
lio šalies gyvenimo su Moks
lų Akademija,- su garsingu 
Universitetu, su dideliu skai
čium visokįo tipo mokyklų. 
Ten Rašytojų Sąjungoj Cen
tras, ten Valstybės Filharmo
nija .

Per tris pastaruosius me
tus Vilnius patapo lietuvys
tės lopšys. Pirmą kartą savo 
istorijoj vilniečių didžiuma 
kalba lietuviškai.

Prisimename n e m i utimis 
Maironio žodžius :

“Antai pažvelkie, tai Vil
niaus rūmai dunkso tarp kal
nų plačiai! ; • • ’ „

“Naktis jį rūbais tamsiais, 
lyg dūmais dengia. Jis Ynie- 
ga giliai.’ ’

Taip buvo baudžiavos lai
kais. Taip buvo carizmo lai
kais, taip buvo pilsudskinin- 
kų okupacijos laikais.

Išaušo rytas, socialistinės 
tikrovės rytas. Ir Vilnius sa
vo spinduliais vėl šviečia vi
sai plačiai Tarybinei Lietu
vai.

Komercinė spauda ir ra 
jo komentatoriai daut

vimas Danijos, B 
Hollandijos, Airijos,

klų pagalbos pagal “Tru 
mano doktriną.” Republiko

Laiškas iš Lietuvos
Rašo K. DAUGIRDAS

Išgyvenęs Amerikoje 15 
metų ir visą laiką dalyva
vęs visuomeniniame lietu
vių gyvenime, aš turėjau 
geriausios progos įsitikinti, 
kad daugelis vadinamų “vi
suomeninių veikėjų” dirba 
vien savo asmeninio biznio 
reikalais ir visos jų idėjos 
turi vieną tikslą — paremti 
savąjį biznį. Lietuviškieji 
katalikų kunigai yra pasi
ruošę visiems velniams par
duoti savo dievą, kad tik 
daugiau apmulkintų lietu
vių darbininkus ir tuomi 
būdu išvilioti' iŠ jų daugiau 
dolerių. Lietuviškieji saliū- 
nininkai ir kiti kromelnin
kai šaukia už Lietuvą ir 
lietuvius dėl to, kad jie iš 
lietuvių darbininkų gauna
mų dolerių gyvena. Kas 
liečia taip vadinamus soci
alistus, tai apie jų lyderį p. 
Grigaitį net “Lietuviškoji 
Enciklopedija,” kurią jokiu 
būdu negalima pavadinti 
bolševikiška, rašė, kad tai 
žmogus be įsitikinimų, ku
ris išsigando kylančio ko
munistinio judėjimo, susiri
šo su lietuviškąja Amerikos 
buržuazija ir nuėjo jai tar
nauti. Apie kitus jų vadus, 
kaip Strazdas, ' Stilsonas, 
Jankauskas ir kiti, kurie 
savo politikoje jau kelis 
kartus vertėsi per galvą, 
nėra ko ir kalbėti.

Žinant visa tai, mane ne
nustebino tai, kad visi šie 
susijungė bendrai kovai 
prieš T. Lietuvą ir jos išsi
vadavusią liaudį ir kuomet 
tą kovą pavadino kova už 
Lietuvos išlaisvinimą, iš 
karto supratau visą jų 
veidmainingumą ir atvirai 
pareiškiau, kad tai yra eili
nis vandens* drumstimas, 
kad jame būtų lengviau 
gaudyti mylimas žuvytes- 
dolerius.

Tik pagalvokite. Pirmose 
savo eilėse jie išstatė tokius 
savo “artileristus,” kaip P. 
J. Žiūris, Julius Smetona, 
Žadeikis ir jiems pan'ašūs, 
aršūs lietuviškieji fašistai/ 
Šitie “artileristai” ir žo
džiu, ir per spaudą, ir per 
radiją kartoja seną palaką 
apie Lietuvos žmonių pa
vergimą ir baigia šūkiais, 
kad- Lietuva vėl turi būti 
sugrąžinta fašistams ir,

sūnelis 
darbi- 
neblo-

žinoma, Smetonos 
mokės su Lietuvos 
ninkais susidoroti 
giau, negu tatai mokėjo jo 
tėvelis. Po šių puolimų 
imasi pulti ir visi reakci
niai laikraščiai, ir po to, 
kuomet matoma, kad publi
ka pilnai jau sugraudinta, 
pradedama tuštinti jos ki
šenes.

Visa ta dolerinė apgavys
tė daro labai šiurkštų įspū
dį net ir daugeliui reakcio
nierių pakeleivių. Koks tai 
f asistuojantis Martynas L. 
“Dirvos” Nr/45 rašo apie 
taip vadinamus visuomeni
nius veikėjus.

Tegu neužsigauna tiė vei
kėjai dėl mago išvados, bet 
tai yra ne kas kita kaip asr 
meniškumas, smulkmeniš
kumas, užsispyrimas, gar
bės troškimas, kito panieki
nimas, materializmas. Dau
gelis jų dirba tik todėl, kad 
pasipelnytų ir garbės įgytų.

Čia p. Martynas nieko 
naujo nepasakė. Jis pakar
tojo Amerikos susipratusių 
lietuvių darbininkų jau se
niai įsisąmonintą tiesą, kad 
visos Amerikos lietuvių fa- 
šistuojančios srovės, drum- 
stydamos visuomeninio gy
venimo vandenį, galvoja tik 
apie tai, kaip užtemdyti 
darbininkams sąmonę, kaip 
meškerioti iš darbininkų 
kuo daugiau dolerių.

Prez. Trumanas Aimes 
Taksy Biliy, Taikomą 
Turčiy Naudai

WASHINGTON. — Prez. 
Trumanas paskelbė, kad jis 
vėl atmes s republikėnišką 
taksų bilių, kurį kongresas 
priėmė turčių naudai. Se- 
natąs pirmadienį 60 balsų 
prieš 32 užgynė tą bilių,' 
Kad bilius galėtų tapti įsta
tymu, nepaisant prezidento, 
reikia bent dviejų trečdalių 
senato ir kongreso atstovų 
rūmo balsų. O tam trūks
ta dviejų senatorių bal
sų. Kongresmanai , dau
giau 
daliais balsų priėmė wšį 
taksų bilių, 
čiui Sutaupytų tūkštan- 
čius ir desetkus tūkstančių

Kongresmanai 
kaip dviem treč-

kuris tur

triukšmauja apie Marshallo 
Planą. Bet niekas negali 
išaiškinti ir parodyti to pla
no turinio. Generolas Mar
shall, birželio 5 d., savo kal
boj reikalavo, kad Europos 
šalys išdirbtų planą ir pa
teiktų Jungtinėms Valsti
joms, kiek ir kokių'reikme
nų jos pačios gali pasiga
minti, ir kokios .pagalbos 
Europa reikalauja iš Ame
rikos. I

Po to generolas Marshall 
sakė visą eilę prakalbų, bet 
niekur tas planas nebuvo 
išdėstytas. Prezid. Truma
nas paskyrė specialią komi
siją, kuri apskaitliuos Jung
tinių Valstijų galimybes, 
kiek ir kokios pagalbos ga
lima duoti.

Anglijos ir Franci jos val
donai suvažiavo, išdirbo 
Anglijos-Francijos, planą ir 
pasikvietė į Paryžių Molo
tovą, Tarybų Sąjungos už
sienio ministrą, kad jis pri
imtų tą Anglijos-Francijos 
planą, pagal kurį bus vyki
namas Marshallo planas.

Molotovas reikalavo pla
tesnių informacijų šiais 
klausimais: Kiek ir kokios 
pagalbos Amerika sutinka 
duoti Europai? Kokiomis 
sąlygomis ji bus duodama? 
Anglijos - Francijos plano 
jis nepriėmė; sakė, kad tas 
planas veda prie kišimosi j 
kitų šalių vidaus reikalus, 
veda prie to, kad Anglija- 
Frartcija paverstų Europą j 
savo tinstą, kuriame jos 
nori viešpatauti.
. Komercinė spauda ir ra
dijo komentatoriai iškelia 
šimtus apkaltinimų Tarybų 
Sąjungai ir demokratinėms 
valstybėms, kurios nesutiko 
dalyvauti Paryžiuje ir pri
imti Anglijos-Francijos siū
lomą planą. Kaltina, būk 
jos nenori kooperacijos, 
būk nenori, kad Europa 
greičiau atsibudavotų.

Suprantamą, kad prime
timai be pagrindo. Visi ži
no, kad liaudies demokrati
nės respublikos jau daug 
atsiekė atsistatymo darbe, 
visos jos turi savo šalims 
penkerių, trejų, ketverių 
metų planus. Jos nori ko- 
operavimo, susitarimo, bet 
tokio susitarimo, kuris ne
liestų jų nepriklausomybės, 
vidaus santvarkos, nevestų 
jų prie Graikijos, Turkijos 
ir Chinijos padėties.

Paryžiaus Konferencija 
ir Planas •

Anglija ir Franci j a, už- 
gyrimui’ jų plano, sušaukė 
konferenciją į Paryžių, ku
ri prasidėjo liepos 12 d. Ar 
gal ten buvo išdėstytas 
Marshallo Plano turinys? 
Nieko panašaus! Ten bu
vo tik mašinališkai prava
rytas Anglijos - Francijos 
planas. Prieš tai protesta
vo Švedijos, Norvegijos, 
Šveicarijos delegatai. Bu
vo sudaryti šeši komitetai, 
kurie “viską ištirs” ir pa
teiks Jungtinėms Valsti
joms reikalavimus, kokios 
pagalbos reikia Europai.,

Į konferenciją buvo šauk
tos 22 šalys, Anglija ir 
Franci j a, kaš* būtų sudarę 
24. Dalyvavo 16.valstybių 
ir valstybėlių.'8 Tūlos iš jų 
tokios mažytės — Luksem- 
burgas ir Islandija, kurių 
dalyvavirhas nieko nereiš
kia, apart skaičiaus. Ma4 
žai reikšmės sudaro dalyva-

nai pareiškė, kad jie skai
tysis tik su šios komisijos 
patarimu.

New York Times, kuris 
taip karštai remia Mar
shallo Planą, rašo, kad rei
kia įtraukti Vokietiją, kad 
be jos nebus pasisekimo. Jis 
siūlo, kad anglų - amerikie
čių okupuotą zoną turi būti
nai įtraukti. Ką gi tas ro
do? Rodo, kad mažiau yra 
vilčių susitarimui padary
mui taikos su Vokietija at
einantį rudenį\-

Marshallo planas yra di
desnėj skalėj tas pats, kas 
buvo metai laiko atgal — 
apvienijimas Anglijos-Ame
rikos okupuotų Vokietijos 
zonų. Pamename, kiek ta
da buvo triukšmo, kiek bu
vo prikalbėta, kad dabar 
anglai-amerikiečiai “paro
dys Sovietams, kaip reikia 
tvarkyti reikalus.” Kaip ži
nome, tas bandymas visiš
kai susmuko. Tą pripažino 
ir 'New York Times.

“Molotovo Planas”
Komercinė spauda rašo 

apie “Molotovo Planą,” 
nors Molotovas jokio plano 
niekam nesiūlė. Bet Tary-

įsteigtos taikos išlaikymui, jąegali nieko neveikti. Jų 
neveiklumas nusiginklavimo reikalais yra., padrąsinimu 
didžiosioms valstybėms toliau ginkluotis ir ruoštis nau
jam karui. ~ '

dolerių, o vidutiniai^ dar
bininkui tik keletą desėtkų 
per metus.

ROMA. — Popiežių ap
lankė^ Amerikos prekybos 
sekretorius Harriman.

carijos, Norvegijos, nes ir 
šios valstybės yra mažos ir 
biednos,’ taip kad viena Ju
goslavija yra ir didesnė, ir 
gyventojais skaitlingesnė, 
ir gamtiniais turtais bent 
dešimts kartų turtihgesnė, 
negu virš suminėtos valsty
bėlės.

Politiniai konferencijos 
sąstatą sudarė nemažas 
skaičius tų valstybių, ku
rios arba atvirai prieš 
Jungtines Tautas kariavo, 
arba buvo artimos Hitlerio 
rėmėjos, tai — Italija, Aus
trija, Portugalija, Turkija, 
Airiją, Šveicarija ir Švedi
ja.

Aišku, kad vien be to
kios milžiniškos šalies, kaip 
Tarybų'Sąjunga, jau bega
lima nei Europos ekonominį 
ūkį sėkmingai atstatyti, nei 
pasaulinę taiką išlaikyti, gi 

'konferencijoj nedalyvavo 
tokios stambios demokrati
nės liaudies respublikos, 
kaip Jugoslavija, Bulgari
ja, Čechoslovakija, Rumu
nija, Lenkija, Vengrija, 
Suomija ir Albanija.

‘ Aišku, kad nesuradimas 
bendros platformos, ant ku- 
rjos Europos valstybės ga-^bų Sąjunga ir demokrati- 
lėtų susitarti, pastato į pa
vojų net ir geriausius pla
nus. Nors toki laikraščiai, 
kaip New York Times, šau
kia: “A Good Start,” bet jų 
redaktoriai gerai supranta, 
kad tai labai bloga pradžia. 
Džiaugsmas, kad “nedalys 
vau ja Rusija,” yra tuščias.

Kaip Yra su Marshallo 
Planu?

Mes nesigilinsime i grū
mojimus — nutraukti di
plomatinius ryšius su Tary
bų Sąjunga, nieko nepar
duoti toms šalims, kurios 
nedalyvavo Paryžiaus Kon
ferencijoj, nes tai isterijos 
balsai.

Įdomu, kas laukia patį 
Marshallo nepaskelbtą pla
ną. Pirmiau buvo sakoma, 
pirm įvyksiant 16-kos vals
tybių konferencijai, kad 
kaip tik jos. išdirbs planą, 
pateiks Washingtonui, tai 
prezidentas Trumanas su
šauks specialią kongreso 
sesiją ir paskirs tam reika
lui pinigų. Matyti, tai buvo, 
spaudimas, kad daugiau 
valstybių 'vyktų į Paryžių. 
Pinigų, sakė, bus skiriama 
net iki $24,000,000,000 (dvi
dešimts keturių bilionų do
lerių) per ketverius metus.

Bet štai, liepos 14 d. iš 
Washingtono jau paskelbė, 
kad prezidentas Trumanas 
pasitarė su demokratų ir 
republikonų kongresiniais 
vadais ir priėjo prie išva
doj kad 1947 metais nebus 
skiriama pinigų \ pagalbai 
Europos atsistatymą (Mar
shallo Planui).

Toliau įJew York ‘Times 
korespondentas rašo: “Rei
kia pripažinti, kad tas pi
nigų skyrimas iškils kon
grese, galimas daiktas, vi
duje 1948 metų rinkiminės 
kampanijos.” Tada demo
kratai ir republikonai dės 
visas pastangas rinkimus 
laimėti, tai mažąi bus krei
piama atydos 'į Marshallo 
Planą,, nes ir vieni ir kiti 
pataikaus balsuotojams, 
stengsis ■ yeikti į jų jaus
mus, nenorės siūlyti finan
sinių' apsunkinimu.

Republikonai kongresma
nai atlaikė savo posėdį, pa
skyrė specialią komisiją su 
įgaliavimu visur eiti ir vis
ką apžiūrėti tų Šalių, kurios 
norės gauti paskolos pagal 
Marshallo Planą, arba gin-

nes liaudies respublikos su
judo ir' daro savo tarpe 
prekybos sutartis.

Kitaip ir būti negali, ka
da tūli ponai grasina toms 
šalims peklos kančiomis, 
kada gąsdinančias kalbas 
sako ponai Bevinai ir Ra- 
madieriai, tai demokratinės 
respublikos daro savitarpi
nes sutartis, kaipo lygi su 
lygia, kad viena antrai pa
dėti. i

Čechoslovakija pasirašė 
su Tarybų Sąjunga preky-- 
bos sutartį, pagal kurią iš 
Sovietų gaus, 1948 metais, 
400,000 tonų grūdų, 65,000 
tonų trąšų ir 20,000 tonų 
bovelnos. Gi Sovietai gaus 
iš Čechoslovakijos tam ti
krų jiems reikmenų, r

Bulgarija pasirašė sutar
tį su Sovietų Sąjunga, kad 
jos prekybos vertė į metus 
sieks< $87,000,000. Sovietų 
Sąjunga suteikia Bulgari
jai $500,000,000 
Bulgarija ir Vengrija savo 
tarpe taip pat pasirašė pre
kybos sutartį.

Bulgarija ir Rumunija, 
Jugoslavija v ir Čeęhoslova- 
kija, Lenkija ir 'čechoslova
kija, Suomija ir Bulgarija, 
Jugoslavija ir Albanija taip 
pat daro sutartis, panauji
na esamas^ siekia viena ki
tai padėti. Netenka abejo
ti, kad- tos šalys vienai ki
tai daug padės. Aišku, jei
gu jos galėtų vesti preky
bą su Jungtinėmis Valsti
jomis, tai ir joms būtų nau
dos atsistatymo darbe ir 
mums būtų naudos, nes ma
žesnis būtų ' besiartinantis 
nedarbo krizis., Ęet tam 
kenkia tie, kurie reikalau
ja: “Priimkite mūsų planą, 
arba ...”

Politinėj dirvoj . viešpa
tauja atominės bombos poli
tika, ekonominiuose reika
luose dolerių spaudimas — 
dolerinė diplomatija. Tas 
aiškiai buvo 'demonstruota 
Franci jos ir Italijos koalici
nių valdžių sugriovime, 
Graikijos, Irano ir Chinijos 
vidaus reikalų paneigime, 
Marshallo Plano reikale, 
kuris nors nepaskelbtas, 
bet reikalaujama besąlygi
niai jį priimti . Tai nėra 
velionio Roosevelto politika 
ir tai nieko gero nesiūlo 
Amerikos liaudžiai.

• \ D. M. šolonjskas.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Penkt., Liep.

a*.

paskolą.
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Pirmoji Vilniaus Universite
to Mokslinė Konferencija

Rašo JUOZAS BULOTA

200 Lietuvių Įstojo į LDS; 
Jaunimas Pralenkė Senimą

Neseniai Vilniuje įvyko 
Pirmoji Universiteto moks
linė konferencija. Konfe
rencijoje gausiai dalyvavo 
universiteto mokslinis per
sonalas, studentai, vyriau
sybės ir visuomeninių bei 
ūkinių organizacijų atsto
vai.

Senojoje Vilniaus univer
siteto aktų salėje konfe
rencijos dalyviai su dideliu 
dėmesiu klausėsi universi
teto rektoriaus prof. Zigmo 
Žemaičio atidaromosios 
kalbos. Prof. Žemaitis pa
žymėjo, kad Vilniaus uni
versitetas iš seno turi gar
bingų lapų savo istorijoje. 
Dar 18-19 amžiuje iš jo sie- 

,nų išėjo tokie mokslininkai 
kaip Počebutas, Snedeckiai 
ir kiti, kurių vardus žino
jo visa Europa.

—Svarbiausias mūsų uni
versiteto uždavinys. — pa
reiškė prof. Žemaitis,— to
liau tęsti garbingąsias mū
sų universiteto tradicijas, 
bet tam, kad mokslas kaip 
seniau nebūtų prieinamas 
tik privilegijuotiems sluok
sniams . Mūsų uždavinys— 
nešti mokslą į plačiąsias 
darbo mases, visaip plėsti 
ir ugdyti pažangųjį mokslą.

Baigdamas kalbėti prof. 
Žemaitis pareiškė karštą 
padėką Tarybų Lietuvos 
Vyriausybei, kurios visa
pusiškos paramos dėka Vil
niaus universitetas šian
dien jau gali pilnai dirbti 
ir toliau plėsti mokslinį 
švietimo darbą. Tai patvir
tina jau ir ta aplinkybė, 
kad šioje pirmoje konferen
cijoje moksliniai darbuoto
jai skaitė net 92 mokslinių 
pranešimų iš įvairių moks
lo sričių, v

Po Lietuvos Mokslų Aka
demijos prezidento profeso
riaus t Matulio pranešimo 
“Tarybinis mokslas Stalini
niame penkmetyje” konfe
rencijos dalyviai pradėjo 
darbą atskiromis sekcijo
mis.

7-se sekcijose buvo pada
ryti 92 pranešimai, kurių su 
dideliu susidomėjimu klau
sėsi didelis skaičius moks
linių darbuotojų, studentų, 
'visuomeninių atstovų .

Diskusijose, kurios gyvai 
vyko mokslinių darbuotojų 
tarpe, apsvarstant skaity
tuosius pranešimus, buvo 
pareikšta daug naujų ver
tingų minčių.

Istorijos-Filologijos sek
cijos posėdyje su dideliu su
sidomėjimu buvo išklausy
tas Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos nario prof. V. 
Mykolaičio-Putino praneši* 
mas: “Literatūriniai ele
mentai pirmosiose lietuviš
kose knygose,” o taip pat 
prof. P. Galaunės praneši
mas “Žemaičių liaudies rai
žinių tyrimo problemos.”

Ekonomikos mokslų sek
cijoje moksliniai darbuoto
jai, gyvai apsvarstė vyriau
siojo dėstytojo M. Grego- 
rausko pranešimą “Žemės 
ūkio kooperacija Lietuvo
je” ir vyr. dėstytojo Pau- 
liukonio pranešimą apie 
“Lietuvos mėsos pramonės 
technikinės gamybinės ba
zės išvystymą pokarinio 
penkmečio metais.” Šie pra
nešimai buvo pripažinti ge
rai paruoštais. Nutąrta 
abu minėtuosius praneši
mus atspausdinti atskirais 
leidiniais.

Teisės mokslų sekcijoje 
buvo skaityti 6 pranešimai, 
iš kurių 3 nutarta atspaus
dinti. Žymesnieji iš jų —

prof. P. Pakarklio “Kry
žiuočių baudžiamosios tei
sės ir baudžiamojo proce
so panaudojimas lietuviams 
pavergti? ir doc. Zigmo Ba- 
levičiaus “Teisiniai darbo 
santykiai.”

Chemįjos mokslų sekcijo
je labai įdomų pranešimą 
padarė vyr. dėstytojas A. 
Kaušpėdas apie dujų gamy
bą ir jų išeigą, šansai des- 
tiliuojant durpes. Šis pra
nešimas -turi didelę prakti
nę reikšmę, ryšium su tuo, 
kad netoli Vilniaus Balto
sios Vokės durpyne prade
damas statyti didelis dujų 
fabrikas.

Fizikos-matematikos mo
kslų sekcijoje pažymėtinas 
docento H. Horodničiaus 
praneš imas “Dialektinis 
materializmas ir modernio
ji fizika,” vyr. dėstytojo V. 
Paulausko — “Lame inte
gralinės lygties sprendimas 
eilutėmis” ir prof. P. Braz
džiūno — “Al - Cu (alavo- 
vario) kieto tirpalo elektri
nė varža.”

Smetoninės vyriausybės 
valdymo laikais, Lietuvos 
miškai buvo negailestingai 
naikinami. T ū k s t a n čiai 
hektarų miško buvo atiduo
ta iškirsti dvarponiams, 
kaip atlyginimas už nusa
vintą-jų žemę. Daug nu
kentėjo miškai taip pat ka
ro ir vokiškosios okupaci
jos metais. Dabar iškyla 
uždavinys kuo greičiau at
želdinti respublikos miškus, 
papildyti juos naujomis me
džių Rūšimis.

Ši tema buvo plačiai gvil
denama gamtos mokslo sek
cijos mokslinu? darbuotojų 
pranešimuose. Įdomius pra
nešimus šiuo klausimu pa
darė doc. M. Jankauskas 
“Maumedžio medynai Lie
tuvos respublikoje,” prof. 
V. Vaitkus “Medžių sėklin- 
gumas 1946 m. Lietuvos 
miškuose” ir vyr. dėstyto
jas L. Šernas “Gamtinės at
rankos miške klausimu.”

Medicinos mokslo sekcijo
je pranešimuose vyravo te
rapijos įvairių ligų klausi
mai.

Dideliu praktišku patyri? 
mu buvo pagrįstas vyr. dės
tytojo L. Laucevičiaus pra
nešimas “Liumbago ir Mi- 
ologijų gydymas chloreti- 
liu,” vyr. dėstytojo Z. Mac
kevičiaus — “Paraproktitų 
gydymas,” doc. N. Jndra- 
šiaus — “Psichozių esmė ir 
gydymas” ir kit.

Su < dideliu susidomėjimu 
buvo klausomas prof. B. 
Zacharino pranešim as 
“Chirurgų koya su skaus
mais” ir doc. S. Čepulio 
pranešimas “Visiškas be- 
dantiškumas.”

Konferencijos užbaigia
majame plenumo posėdyje 
buvo priimta rezoliucija, 
kurioje pareiškiama padė
ka Tarybų Lietuvos vyriau
sybei už jos paramą moks
liniam darbui, o taip pat' 
įsipareigojama* dar labiau 
išplėsti mokslinį tiriamąjį 
darbą.

Konferencija gavo sveiki
nimus, iš Tarybų Sąjungos 
Aukštųjų Mokyklų Minis
terijos, Estijos Mokslų 
Akademijos ir Karelijos- 
Suomijos valstybinio uni
versiteto. t

Washington. — Bus ge
rinamas atominis fabrikas 
Los Alamos, New Mexico.

New York.—Sveiksta de
mokratas senatorius Ro
bert Wagner.

Belgijos ministras pirmininkas Paul Henri Spaak atidengia plaketą toje viętoje, 
kurioje žuvo daug amerikiečiu karių sulaikant nacių prasilaužimą per mūsų li
nijas (battle of the Bulge) 1944 metų žiemą. Tai buvo Hitlerio paskutinis bandy
mas prasilaužti iš apsupimo. Amerikiečiai kariai čia garbingai atlaikė savo pozi
cijas ir paskui vėl žygiavo pirmyn.

Generolas Literatas — “Intrigų Auka”
Sustojome Custer mieste

ly. Po kairei * yra Custer 
Battlefield, kur generolas 
Custer krito kovoje su 
Sioux indionais. Su juo 
krito visas pulkas jo ka
rių—264 vyrai.

—Gaila, kad nevažiuoja
me pro gen. Custer mūšio 
lauką, norėčiau matyti jo 
statulą, — sakau savo san- 
keleiviui, nesenai įsėdu
siam mūsų busan. -

—Žinai kai ką apie didį
jį generolą? Mokykloj jums' 
aiškino?—klausia jis, kaip 
tai nesimpatingu tonu.

—Mokykloj ir šiaip skai
čiau šį tą,—aiškinausi.

—Tai įdomu.
—Literatas buvo, nevien 

generolas.
—Žmoną turėjo rašytoją, 

kiek žinau, — pridėjo mano 
sankeleivis jau šiltesniu, 
simpatingu tonu.

—Jis pats irgi rašė,—spy
riausi aš.

—Išmintingas žmogus 
buvo, dėlto nesiginčysime. 
Indionai užmušė ir kaip. 
Vięus jo vyrus užmušė, o 
jo vis dar nelietė — užmu
šė patį paskutinį.

—Indionai nevisai kalti 
už jo mirtį, kaip sako kai 
kurios informacijos, bent 
kai kurios informacijos 
taip sako.

Mano sankeleivis jau vi-, 
sai įšilo, pasidarė švelnus 
ir draugiškas. Pasikraipė, 
lyg pasiruošdamas ilgesnei 
kalbai ir tęsė:

—Oficialiai p a s k e 1 bta, 
kad jis su savo pulku karių 
ėjęs sutikti būrį indionų, 
bet vietoj mažo būrio įėjo 
tarp dviejų genčių karių ir 
likosi sumuštas . . . Tikres
ni daviniai tačiaus ką kitą 
sako . . .

—Šį tą esu skaitęs, bet 
norėčiau daugiau,— pridė
jau aš.

—Geriau suprasti visą 
skaudų tą įvykį reikia per- 
sistatyti sau visą to perio
do padėtį šiose srityse. Ka
da pradėta čia tiesti gelž- 
keliai, suvažiavo visokio 
elemento. Vieni- atvažiavo 
dirbti, kiti išvilioti pinigus 
iš dirbančių. Prie didelių 
darbų visuomet susikūrė ir 
tamsios gūštos, tas lengvai 
suprantama. Godūs, norin
ti greit praturtėti čia atvy
kę pradėjo vertelgystę bui
volų kailiais. Šaudė juos, 
naikino. Lupo odas, vežė 
į rytus.

—Indijonai susirūpino, 
kad greit jiems maisto ne
liks, nes buivolai buvo vie
natinis jų maisto šaltinis, 
ar bent vyriausias šaltinis.

—Prie to, visais kitais bū
dais indionai ąpgaulioti. Už 
beverčius blizgučius, imta iš 
jų gan brangūs daiktai.

—Tarpe indionų buvo to
kių, kurie tik progos ieš
kojo karui prieš baltuosius.

Ir susidaro įtempta situa
cija.

—Bet aš per toli į laukus 
išėjau. Grįškime prie ge
nerolo.

—Generolas George Arm
strong Custer gimė 1830 
metais, Ohio valstijoj. Ji
sai baigė West Point Mili- 
tarinę Akademiją . Civilia
ns e Amerikos kare jisai ge
rai pasižymėjo daugely mū
šiu.

—Po Civilio karo, 1868 
metais, jis atsiųstas, su 
gen. Hancock, prieš Che
yenne (Šajan) indionus. 
Mūšyje prie Wichita upės 
jis smarkiai indionus su
mušė. Jisai betgi nepuolė 
ir nežudė indionų be reika
lo. Kaip tik priešingai, jis 
stengėsi gelbėti jiems kur 
galėjo. Jis įsigijo tarp in
dionų gerą vardą.

—Gelžkelių magnatai no
rėjo pravesti kelią per In
dionų Teritoriją. Indionai 
tam priešinosi, sakydami, 
kad gelžkelis atgabena vi
sokių avantiūrininkų ir 
grobiku. Pravedus per In
dionų Teritoriją gelžkelį, ir, 
čia visai neliks buivolų ir 
kitų gyvūnų, reikalingų in
dionų maistui.

—Gen. Custer norėjo dau
giau laiko įtikinimui indio
nų ir geruoju gavimui jų 
leidimą. Reikėjo perkelti 
daug indionų kitur, duoti 
jiems gerą vietą. Gelžkelių 
magnatai tačiaus tuo tarpu 
buvo labai galingi, valdžioj 
įtakos turėjo. Jie nenorėjo 
nei kiek laukti.

—Cheyenne ir Sioux 
(Su) indionai pasikvietė ki
tas gentis talkon. Susidarė 
galinga armija jų karių. 
Tūli žmonės tada aiškino, 
kad gen. Custer, kuris‘bu
vo prielankus indionams, 
tyčia pastatytas į tokią vie
tą, kurioje jo mirtis buvo 
neišvengiama. Jis pats irgi 
tai žinojo, bet tam nebuvo 
pasirinkimo.

Jį atakavo labai didelė 
armija. Indionai skynė jo 
karius vieną po kitam, bet 
nelietė paties Custerio. Jis 
užmuštas pats paskutinis.

—Vertas dėmesio ir tas 
faktas, kad indionai turėjo 
naujausius šautuvus, daž
nai dargi naujesnius negu 
mūsų armija turėjo. Kaip 
tai? — gal klausite. Visai 
lengva atsakyti: tie patys 
grobikai, kurie vežė buivolų 
odas į rytus ir krovėsi už 
jas sau pinigus, taipgi spe
kuliavo ir šautuvais. Tafe 
buvo uždrausta, bet jie ra
do būdus slaptai tą vertel
gystę vesti. Jie parūpino 
indionams šautuvų.

—Didis generolas, mano 
prieteliau, buvo auka intri
gų ir godžių grobikų.

—Mūsų gelžkelių sąžinė 
nevisai tyra. Jų istorija tu

ri juodų momentų,—‘pridė
jo jis.

—Ar buvo galima to iš
vengti ? — kas tai atsiliepė 
ne visai mandagiai.

—Buvo. Aš žinau, kad 
dabar diskusuoti tai leng
viau, negu tada buvo da
lykas tvarkyti, bet jei būtų 
norėta mažiau pelno, jei bū
tų daugiau paisyta žmo
gaus sveikatos ir gyvybės; 
jei būtų stengtasi geriau 
suprasti tikrasis ameriko
nas—indionas,—dalykai bū
tų kitaip buvę, — tvirtino 
mano sankeleivis.z

—Ir generolas Custeris 
būtų buvęs labai naudingas 
tolimesniems 'santikiams su 
indionais. Gal knygų būtų 
apie juos parašęs. Bet ji
sai krito berods birželio 25, 
1876 metais, taigi, 46-tus 
metus eidamas.

Indionai sumušti dėka 
tiems, kurie vakarus gerai 
žinojo, kaip .William Cody, 
gerinus žinomas kaip Buf
falo Bill, kaip Bill Hitch
cock. Bet daug tas atsiėjo.

—Kultūros vedimas tarp 
puslaukinių daug atsiėjo 
visur, kaip krikščionybės 
vykdymas tarp pagonių, — 
kas tai pridėjo su autorite
tu kalbos tone.

—Sulyg tavęs, tai jei žmo
gus spiriasi nuo kultūrini
mo ar krikščioninimo, . tai 
geriausiai jį užmušti. Pras
tas, prieteliau, tokis kultū
rinimas ir prastas pavyzdis 
naujo dievo įvesdinimui.

—Su atsilikusių kultūri
nimu ir krikščioninimu yra 
ta bėda, kad visur pirmiau
sia eina pasipelnijimas. Ne
žiūrint tikslo, ir nežiūrint 
orginalių sumanytojų, pel- 
nagrobiai įkiša savo rankas 
skatikų pasirinkti,— tvirti
no originalių sumanytojai, 
nuožmusis vis.o naikintojas 
—pelnas—visur pasireiškia, 
grobikai įsimaišo ir ima pa
versti viską į auksą,—pri
dėjo mano kolega sarkas
tiškai.

—O visgi kada nors žmo
nija to nusikratys, — kaip 
ir klausdamas pridūrė jau
nas vyras, kuris sakė dir
bąs Anaconda vario kasy
klose.

Saulė jau buvo žemai. 
Paraudo dangus virš Rocky 
kalnų aukščiausio ruožto. 
Iš rytų pusės slinko vis di
desne jėga tamsa, milžinas 
debesys.

Darėsi nykiau ir bendros 
kalbos retėjo. Girdėjosi tik 
negarsūs vienur kitur dvie
jų pasikalbėjimai.

Netoli manęs sėdinti mo
teriškė negarsiai niūniavo:

Oh, give me this land, 
This land that’s free; 
This cowboys’ West— * 
That’s where I’ll be.
(O, duok man šią žemę, 
Šią laisvąją žemę;

Nuo šių metų sausio 1' 
d. iki liepos 1 d. į mūsų Su
sivienijimą įrašė 200 lietu
vių. Įsirašydami Į LDS, jie 
patapo didžiulės lietuvių 
fraternalės šeimos- nariais, 
—tos šeimos, kuri jau turi 

arti 9,000 narių. Šios gar
bingos šeimos nariai susi
deda iš vaikų, jaunuolių, 
pilnai suaugusių ir senuo
lių net iki 85 metų amžiaus.

Kaip geri tėvai rūpinasi 
savo šeimos auginimu ir 
bu jojimu, taip LDS vaji- 
ninkai - veikėjai nuoširdžiai 
rūpinasi naujų narių gavi
mu, savo organizacijos au
ginimu. Per praėjusius še
šis mėnesius 70 vajininkų 
stojo darban ir įrašė tuos 
200 naujų narių. Jie tuo at
liko pavyzdingą patriotinę 
savo fraternalės šeimos pa
reigą.

Pasižymėjusių vajininkų 
. tarpe mes matome 25 čiagi- 
mius jaunuolius, kurie ben
drai įrašė šimtą naujų na
rių. Vajuje, kaip matote, 
jaunimas susilygino su se
nimu. O tai parodo, kad 
mūsų Susivienijimas ‘turi 
tvirtą pamatą augti ir bu
joti, nes jo jaunimas dar
buojasi, kad LDS padaryti 
skaitlingiausią lietuvių fra- 
ternalę organizaciją Ameri
koje.

Žymėtina ir tai, kad pir
mojo ir antrojo bertainio 
dovanas laimėjo čiagimiai. 
Pirmojo bertainio dovaną 
nusinešė A. .Petrovich, 205 
jaunimo kuopos vajininkas, 
Los Angeles, Calif. Antro
jo bertainio dovaną pasiėmė 
Lillian Gugas, 208 jauni
mo kuopos sekretorė-va j i- 
ninkė, Detroit, Mich.

Kas sakė, kad LDS jau
nimas neveikia? Vajuje jis 
geriau pasirodo, negu seni
mas. Proporcionaliai imant, 
jaunimas yra toli segimą 
pralenkęs, nes čiagimiai su
daro nedaugiau vieną visų 
LDS narių trečdalį.

Galima pastebėti ir tai, 
kad tose kolonijose, kur mes 
turim'e kiek didesnį sporto 
ir kultūrinį veikimą, ten 
mūsų jaunimas geriau pa
sirodė vajuje. Detroitas, 
Clevelandas, Los Angeles, 
Chicaga, Brooklynas — tai 
mūsų veikimo centrai, ku
riuose jaunimas gauna ne
mažai naujų narių. Pasiro
do, jog sportas ir kultūrinis 
veikimas mums suteikia ne
mažai naudos: jie išjudina 
naujas jėgas, kurios su 
laiku susilieja su mūsų 
veikimu. Nei vienoje kitoje 
lietuvių organizacijoje. to
kio 'jaunimo veikimo nesi
mato, koki mes turime.

Iš to visko galima pada
ryti sekama išvada:

1. LDS jaunimas geriau 
atsižymi vajuje, negu seni
mas. Pas senimą matosi 
tam tikro nerangumo, su
stingimo, neįsitraukimo į 
vajaus darbą.

Šiuos kauboj Westus—
Aš noriu čia palikt.)
Jau matosi Rocky kalnai. 

Dar sunku juos atskirti 
nuo debesių, bet toliau va
žiuojant jife ryškėja. Kelio
se vietose, tarp aukštų vir
šūnių,.makosi sniego. Ilgai 
.reikėjo važiuoti iki prisiar
tinome prie jų.

Didingi Rocky kalnai. 
Keistai menkas atrodo pa
kalnėje Big Timber mies
čiukas . Kalnai užtvėrė 
mums kelią, tai važiuojame 
į pietus, iki bus žemesni 
kalnai, kur žmogus galėjo

2. Ten mes gauname nau
jų narių kiek daugiau, kur 
mes turime tvirtesnį spor
to ir kitokį veikimą.

3. Jeigu s.enimas ir jau
nimas geriau kooperuotų 
sporto, meno ir. kitame kul
tūriniame veikime, tada su
sidarytų geresnės sąlygos 
LDS auginimui.

Mes vajuje galime daug 
geriau pasirodyti. Jeigu bū
tume visi smarkiau pasi
darbavę, tai per šešis mė
nesius būtume įrašę nema
žiau 400 naujų narių.

Kodėl iki šiol tik 52 kuo
pos tegavo naujų narių? 
Kodėl gi 128 kuopos dar nei 
vieno naujo nario neįrašė?

Reikėtų rimtai susirū
pinti tuo, kad visas kuopas 
įtraukti į vajaus darbą.

Suaugusiųjų kuopos ir 
čia pasilieka užpakalyje 
jaunimo kuopų, nes iš 12 
LDS jaunimo kuopų 6 kuo
pos jau turi naujų narių, o 
iš 170 suaugusių kuopų tik 
46 kuopos įrašė naujų na
rių. Proporcionaliai ir čia 
jaunimo kuopos toli pralen
kė suaugusiųjų kuopas.

Ką mes turime daryti, 
kad žymiai paspartinti va
jų ir iki sekamo LDS Sei
mo 1948 m. įrašyti 2,000 
naujų narių?

1. Visas mūsų pažangu-, 
sis, demokratinis veikimas' 
turėtų į tą svarbų darbą 
įsitraukti. LDS’ nariai ir 
nenariai, menininkai, spor
tininkai, kultūrininkai, visi 
visuomenės veikėjai turėtų 
stoti talkon.

2. Kad pasiekti daugiau 
dar prie LDS neprigulinčio 
jaunimo, turime sustiprin
ti ir praplėsti sporto, meno 
ir kitą kultūrinį veikimą. 
Rudeniui atėjus reikėtų 
rengti daugiau prakalbų/ 
paskaitų, apšvietos vakarų, 
koncertų ir juose pakalbėti 
apie LDS, kad gauti dau
giau naujų narių. •••

3. Turime aktyviau daly
vauti bendrame mūsų de
mokratiniame veikime, ku
ris visiems mums neša daug 
naudos.

Sveikindami , tuos 200 
naujų narių, įstojusių > į 
fraternalę mūsų šeimą/ 
kartu pasirįžkime' įrašyti 
daug daugiau naujų narių.

J. Gasilinas, 
LDS prez.

Po to, kai Chicagos teisė
jas atsisakė tuos gyventojus 
išmesti iš buto, namą savinin
kas nugriovė laiptus. Kad iš
laikyti šeimą gyva, tėvas pa
siunčia aukštyn maistą pinti
nėje. Dabar, leidus “savano
riai” kelti rendas 15 nuošim
čių, rendauninkų problemos 
padaugės ir pasunkės. .Mies
tuose steigiasi rendauninkų ly
gos, kad bendrai apginti sa
vo butą.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Penkt., Liep. 18, 1947
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-7-10-47— Mažosios Lietuvos Buities Romanas
Rašo Ieva Simonaityte

(Tąsa)
Reikėtų sukalbėti visą “Tėve mūsų.” 

Rodosi, ir aplinkui stovintieji našlaičiai 
to laukia. Tik kad toliau bus: kaltės at
leidimas . . ;

—Ne, nekalsiu pats savęs prie kry
žiaus! Aš ne dievas. .. aš žmogus! Jie 
žinojo, ką jie darė, atimdami mums tė
viškę. Tik viena prašau: nevesk mane į 
pagundymą! švarios turi pasilikti pas
kutiniojo Šimonio rankos! *

Kada rytuose patekėjo aušra, pažadė
dama- skaistų rytmetį, pasakė Matas di
džiajam kapui sudiev. Atsisveikino ir su 
verkiančiais našlaičiais.

Ir išėjo Matas — su keliais ryšulėliais 
rankose. Išėjo iš tėviškės.

O kada atsisuko - dar kartą tėviškės 
link paskutiniu žvilgiu atsisveikinti ba
joriją, pastebėjo jis mojantį jam su
diev ... senelį bokštą. Jis, lyg norėdamas 
sekti paskutinį Šimonį, ilgai ir toli jį 
lydėti, visiškai pakrypo į Įsros vagą.

. sios vietos. Bet kojos iš išgąsčio lyg švi
no pripiltos: vos pavilkti tegali. O žvė
rys, tik keletą sieksnių nuo jo atstu, 
staugia didžiu įniršimu. Kelis kartus at
sisuko dar jaunikaitis: rasi dingo jau 
♦vilkai, o rasi vejasi paskui. Ne, žvėrys 
grįžta antai į girią.

L

m

a Sunkiai atsidusdamas, didelio kadagio 
užvėjy parsitiesė jaunikaitis keleivis.

Pietų saulė jau maloniai šildė, žadin
dama gamtą, viliodama pavasarį par
vykti kuo greičiausiai. '

Apylinkėj, visur, kur tik akys rodė, 
/daugiau nieko nematyti, tik šilynai ir 
ganyklos kupstuotos, kurmrausliuotos ir 
šen ten kadagių krūmeliai. Ten, toli, ry
tų linl<, lyg ilga, tamsi, be jokių raštų, 
juosta — mėlynuoja giria. Pilkosios ga
nyklos ir juodieji šilynai pamažu jau 
pradeda žaliuoti.

Aukštai ore skrenda gandras šiaurės 
link.

—Tur būt, porelė, kiek pavėlavusi, 
grįžta į tėviškę, — pamanė jaunuolis. — 
Senasis jų lizdas kur nors ant stogo jų 
jau laukia, ir jie ten gyvens laimingai. 
Džiaugsis ir žmonės, pamatę grįžtantį 
gandrą į jų sodybą, į senąją savo vietą. 
O aš, kas laukia mūnęs? Niekas, — ir vėl 
kaži kas skaudžiai suspaudė jauųojo ke
leivio krūtinę.

Iškilęs į orą vieversys, lyg juodas, vir
pąs taškas, atsimuša į skaisčiuosius pa-. 
vasario'debesėlius. Keletas varnų skuba 
girios link, krankdamos kimiu balsu.

Atsistojusi ant kupsto pempė, neman
dagiai kraipo uodegą, įžūliai ir labai 
įtartinai žiūrėdama į keleivį, pradedantį 
jau snausti. Ir kaip neįtarti: tokių dvi
kojų pem'putė čia dar nemačiusi. Nė vie
nas žmogus čia dar neužklydo, bent to 
neatsimena kuoduotė. Šiaip šalį ji pažįs
ta gana gerai. Čia jos tėviškė. Aure, už 
ano didžiojo kupsto pirm keletos žiemų 
išsirito* ji iš margo pempės kiaušinėlio ir 
išsižiojo, pamačiusi mėlynąjį dangų ir 
ugningąjį saulės kamuolį, kuris ją gana 
maloniai šildė, motinai lakstant padan
gėmis, o, be to, ji buvo labai alkana, 
klykė, lyg ją kasTčimę- .

Keleiviui pirma paržingsniuojant, ji 
V klykė, lyg ją kas smaugtų. Ji manė, kad 

jau atėjo galas taip sunkiai sutaisytam 
jos lizdeliui, rūpestingai sudėtiems kiau
šinėliams. Bet pakeleivingasis nekreipė 
dėmesio nei į jos klykavimą, nei. ieško
jo jos lizdelio, tik, kaži ką liūdnai su sa
vimi kalbėdamas, atsitiesė kadagio už-

Saulė jau šauniai pakrypo į pavakarį. 
Atsibudo jau ir keleivis, atsisėdo ir, .al
kūnės pasirėmęs, susimąstė.

Staiga ausis išgirdo keistą garsą, lyg 
/kas vejamas bėgtų per šilynus. Jau ir ki
mus lojimas girdėti. Suprato keleivis, 
kad čia pavojus, naujas pavojus. Bet kur 
pasislėpti! Jau daugiau nieko nebelieka, 
tik pavojui drąsiai į akis žiūrėti. O juk 
tai jau ir nebe pirmas, o jei ir šį kartą 
g^vas išliktų, tur būt, ir ne paskutinis.

Pašoko jaunuolis nuo žemės ir žvelgė 
miško link, iš kur pasigirdo triukšmas. 
Mato: tiesiai į jį atbėga stirnaitė, veja
ma trijų pasišiaušusių vilkų. Stirnaitė 
užbėgo- už krūmo ir šalia keleivio, lyg iš 
jo pagalbos prašydama, pargriuvo. Su
virto vilkai ant stirnaitės, ir per vieną 
akimirksnį gyvulėlis buvo sudraskytas. 
Tik, rodos, neužteko žvėrims grobio, nes 
pradėjo tarpu savęs piautis.

Keleivis lyg ne savo rankomis susila
sinėjo ryšulius ir skubėjo iš tos baisio-

Saulė jau leidžiasi per Aukštųjų šilus 
į vakarinį savo guolį. Tik, gėrėdamosi 
pavasario dailumu, jos pačios, tik jos iš
viliotu Aukštu juose, dar kartą pasuko 
miegūstą savo veidą Aukštųjų link, nu
berdama žėrinčiais spinduliais pušų ir 
eglių šakas ir jų kamienus apliedama 
aukso srove.’ Ir tada prisidengė saulė rū
kų patalu.

Bet ten, papušyny, ant baltos, vėjo su
pustytos smilties, stovi vienų vienas žmo
gus. Iš pietų jis atėjo. Rytuose miškas. 
Ranka pridengęs akis, žvelgia jis į šiau
rę ir vakarus. Šalia "šilų ir ganyklų nie
ko ten daugiau nematyti.

Bet, ne ... ten, toli, vakaruose, rodosi, 
šmėkšo bažnyčios bokštas. Lyg linksmiau 
pasidarė žmogui, lyg drąsos ir nurami
nimo pridavė anas nepažįstamasis bokš- 

. tas: jis rodo, kad kur'nors čia*ir žmonių 
gyvenama. Artybėje, rods, nieko nema
tyti.

Keleivis nuėjo aplink pušyną. Čia kiek 
toliau pievutė, ten aukštuma, o vėl kiek 
toliau j pietus pasikartoja šilų dykuma. 
Panorus čia pasilikti, tik ant šjįtos aukš
tumos tegalima pasistatyti trobelę.

—Pakasinėsiu žemę, padarysiu sieną 
iš velėnų, apklosiu stogą lapais, ir bus 
tam kartui kur palįsti. Tiesa, taip gyve
no pas mus tik baudžiauninkai, ir tai dar 
ne visi. O dabar aš taip gyvensiu? Ir'ko
dėl ne, kuo aš geresnis už anuos? Galiu 
jiems, būti dėkingas, kad pamokino mane 
tokius namelius statyti.

— Rytoj reikės susirasti kirviui ir 
kastuvui kotą, o tada į darbą. Šiandien 
jau vėlu.

Pailsęs keleivis susilasė sausų šakų, 
susilaužė statdžiūvių ir pasikūrė ugnį. 
Prie ugnies taip smagu bus pasišildyti. 
Taipjau, jam miegant, ugnis turės vil
kus nuo jo baidyti. Vieną kartą iš vilkų 
nagų iškliuvęs, nenorėtų jis dar kartą 
į juos pakliūti. Tad, susisiaustęs į drabu
žius, keleivis kietai užmigo. Tepabudo tik 
tada, kai saulė jį prižadino.

Tai buvo Mato Šimonio pirmoji naktis 
Aukštujuose.

Bet Matas apsiriko- manydamas, kad 
čia niekur negyvena žmonių. Visai ne
toli, tik už pušyno, kuris, berods, tolo
kai nusitęsia rytų link, gyvena ūkinin
kų ir butelninkų. Butelninkėliai pasi
statę ant dvaro laukų, nelaisvi jie yra 
žmonės: privalo eiti į lažą, dirbti nusi
gyvenusiam, nusigėrusiam ponui.

Ūkininkų nedaug čia gyvena, tik ke
letas. Ir Ašpurvis. Tik ne toks jis jau 
didelis ūkininkas, nors ir laisvas žmogus, 
ne baudžiauninkas. Už tai ir jo sodyba, 
nors ir ne prabangi, bet pavyzdinga, ir 
tai čĮidelė čia dabar retenybė.

Vakar vakare, bežygiuodamas lauke, 
Ašpurvis pastebėjo sukurtą už pušyno 
ugnį. Išėjęs už vartų, ilgai stebėjo, ar 
ugnis plėsis. Rasi pušyną kas padegė? 
Bet šiuo metu pušynas taip lengvai deg
ti negalėtų.

—Rasi koks vargšas pakeleivis nori 
pasišildyti. Vakaras šiurpus, nors jau 
pavasaris. Jeigu- geras žmogus, kodėl 
neužeina pas mus? Juk tiek vietos dar 
būtų.
, Ir šįryt, atsikėlęs, sako Ašpurvis žmo

nai :
—Vakar vakare mačiau už pušyno 

ugnį. , ’ . ,
—Eik jau, juk ten žmonių negyvena, 

užsidegti niekas’ negali. Rasi klystžva
kės,—paabejojo Ašpurvienė.

—Klystžvakėms per didi tai buvo ug
nis; rasi keleivis koks, eisįu pažiūrėti.

Baimingai pastebėjo Ašpurvienė, bene 
geriau būtų neiti.

—Ar ne visokių bastosi aplinkui val
katų? Jeigu kas buvo, tai jau ir nuėjo, 
dievas žino kur.

—O ką gali žinoti?—atlenkė Ašpurvis 
jr išėjo į pušyną..

(Bus daugiau)

IŠ Visuotino ULC Narių 
Susirinkimo.

Gegužės 31 d. 'įvyko metinis 
ULC narių susirinkimas, kuria
me dalyvavo apie 80 narių, jų 
tarpe nemažai moterų ir CeD 
ros skyriaus veikėjų. Jaunuo
lių avyko nežymus skaičius. Su
sirinkimui buvo pateikti valdy
bos ir revizijos komisijos pra
nešimai, kuriuos susirinkusieji 
užgyrė. Pranešėjais 'buvo: A. 
Brelingas, J. Janulionis, R. Va
lionis ir J. Donkus. Iš praneši
mų sužinota, kad ULC yra at
likęs didelių darbų, • kurių žy-. 
mesni: įsigijimas inventoriaus 
už apie $750.00, atlyginta sko
lų sumoje $1,350.00, išlaikomas 
radijo pusvalandis (padedant 
Argentinos lietuvių kolonijai), 
nario mokesčio į mėnesį buvo 
gauta po $60.00 ir tt.

Slaptu balsavimu išrinktas 
pirmininku Antanas Vaivuskas, 
iždininku Juozas Lekavičius. 
Be jų, į valdybą išrinkti kiti 11 
narių, kurie pirmame savo po
sėdyje pasiskirstė pareigomis 
sekamai: pirmininko pavaduo
tojas — V. Navikauskas, sek
retorius — J. Janulionis, proto
kolų sekr. — J. Petruškevičius, 
J. Stanulis — iždininko pava
duotojas, R. Valionis — kny
gininkas, J. Pileckas, P. Bliu- 
vas, J. Jasinevičius, S. Žilionis, 
S. Kupstas ir J. Trinskis — pa
rengimo bei turto komisija.

Į revizijos komisiją išrinkti: 
J. Grigonis, O. Lukaševičiūtė 
ir "B. Vanagaitis.

Susirinkimas pasiūlė tris 
kandidatus išrinkimui atstovo 
aplankyti Tarybų Lietuvą, bū
tent: J. Janulionį, S. Rasiką ir 
A. Vaivuską. Iš šių kandidatų 
bus renkamas vienas atstovas 
viešame kolonijos susirinkime, 
slaptu balsavimu.

Susirinkusieji užgyrė buvu
sios valdybos pravestus darbus 
ir pritarė numatytai ateities 
veiklai.

SUSIŽEIDĖ.
Prie namų griovimo darbų 

gegužės 23 d. susižeidė kairiąją 
ranką mūsų tautietis Balys 
Tvarijonavičius, ‘ kompanijos 
“Piqueta” darbininkas. Buvo 
perrištas Traumatologijos in
stitute. Gydosi namie.
LIAUDIES TEATRO VEIKLA

Mūsų Liaudies Teatro meno 
mėgėjai gerokai pagyvino sa
vo veiklą. Pradedant nuo š. m. 
kovo mėn. perstatė šiuos vei
kalus : “Vakar ir šiandien,” 
(kupletas), “Sugrįžo,” “Pintor 
de un muerto” ir “Pusseserė 
Salomėja.” Visi šie veikalai bu
vo pritaikyti pagal turimą sce
ną ir mūsų publikai jie labai 
patiko.

Da/bar yra ruošiami scenai 
sekanti veikalai: “Kuprotas 
oželis” ir “Aušros sūnūs,” ku
rie bus suvaidinti bėgyje .birže
lio ir liepos mėnesių. Prie šių 
veikalų pastatymo ruošiasi ge-

muzi-

Uru- 
didelė

riausi Liaudies Teatro meno 
mėgėjai. Laukiama, kad publi
ka susidomės ir skaitlingai at
silankys pamatyti šių vaidini
mų.
ISTORINĮ ĮVYKĮ VAIZDUO
JĄS GYVAS PAVEIKSLAS 
Liepos 21 sukaktuvėms pa

minėti, Albinas Ragauskas su
kūrė dviejų sftidengimų gyvąjį 
paveikslą, vaizduojantį Lietu
vos paskelbimą tarybine res
publika, vokiečių okupaciją ir, 
pagaliau, išvadavimą ir Tėvy
nės prisikėlimą. Gyvasis vaiz
das yra lydimas dainų, 
kos ir atpasakojimo.

Toks scenos numeris 
gvajaus lietuviams yra
naujiena, nes jis bus statomas 
pirmu kartu. Publika šį gyvąjį 
vaizdą pamatys ULC scenoje 
liepos mėn. 20 d.

PASIRODĖ ŽURNALAS 
“•URSS” -

Pasirodė įdomus savo turiniu, 
gražus savo išvaizda Tarybų 
Sąjungos Atstovybės Informa
cijų skyriaus leidžiamas žur
nalas “URSS,” numeris' pir
mas. žurnalas išeidinės kas sa
vaitę. Prenumeratos kaina ligi 
metų galo nustatyta $3.00. Ad
resas: Jose Benito Lamas 2888, 
esq. Ellauri (Pocitos).

žurnalas pavaduoja buvusįjį 
TSRS Atstovybės informacijų 
biuletenį. ULC klubuose galima 
gauti žurnalą nusipirkti po .10 
"centų, o taip pat ir užsiprenu
meruoti. (Iš “Darbas.”)

Scottville, Mich
Iš Ūkininkų Pikniko

Scottville ūkininkų Draugi
ja turėjo skaitlingą pikniką.

Liepos 6 dieną, gražioj' gi
raitėj (miškelyje) suvažiavo 
virš 200 ūkininkų ir svečių va
sarotojų. Matėsi daug chica- 
giečių.
knygutė Salomėja 
grafija. 
kienė sakė, 
kiek turėjo. Būtų galėjus daug 
daugiau parduoti. Matote, ūki
ninkai1 mėgsta skaityti gerą li
teratūrą, o ypatingai Salomė
ja Nėris, biografija žymiosios 
mūsų lietuvių tautos poetės, 
rašytojos, kurią piktoji mirtis 
išskyrė iš gyvųjų tarpo 1945 
metais.

Lietuviai ūkininkai, matytis, 
praturtėjo. Suvažiavime matė
si daug gražių naujų automo
bilių. Nors tarpe jų buvo ir 
pasidalinimo, progresyviai vil
niečiai ir tarybininkai, bet 
bemkrai piknike dalyvavo.

Teko šnekėtis su draugu La
penų. Mat, jis buvo to rengi
mo gaspadorius. žmogus se
nyvas, bet turi energijos ir 
noro dirbti draugijiniame ju
dėjime. Girtinas scottviliečių 
ūkininkų veikimas ir palaiky
mas lietuvybės. J*K.

Buvo pardavinėjama 
Nėris bio- 

Draugė E. Klastaus- 
pardavusi visas,

...,l... .. ... ... ..... ... ...
DIDIEJI DIENRAŠČIO LAISVES
PIKNIKAIj! f
žemiau paduodame surašą, kur jau yra ruošiami j 

Į piknikai naudai dienraščio Laisves. Jei kur kitur j 
Į yra ruošiama ir žemiau dar nėra pažymėta, tai pra- į 
I šome gret pranešti, o mes pažymėsime. .-.

------ ............... ' !

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

RENGIA LDS IR ALDLD APSKRIČIAI

1 Shenandoah Apylinke—Rugp.-Aug. 10 
BUS BRANDONVILLE GIRAITĖJE 
Rengia vietos lietuvių organizacijosi --- — -———

| Philadelphia—Rugpjūčio (Aug.) 31
[ CRESCENT PICNIC GROUNDS
I .56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N. J.

Tai bus prieš Labor Pay šventę.

MtaM

Prez. Trumano paskirtas j svarbią Federate Susisie
kimų Komisiją, kongresmanas Robert F. Jones (deši
noje), tapo išaiškintas esant nariu Juodojo Legijono, 
kuris yra žinomas kaipo prieš-katalikiškas, prieš-žy- 
diškas, prieš-negriškas. Čia jis pasikalba su sen. Edwin 
C. Johnson, Colorados demokratu, tuo tarpu, kai Se- 
natinis Komercijos Komitetas pažvelgia Į jo praeitį. 
Vienas liudininkas sake, kad jis pats asmeniškai įraše 
Jones’ą i fašistini Juodąjį Legijoną 1934 metais.

CLEVELAND!) ŽINIOS

tau- 
tau- 
tau-

Didelis ir Gražus Buvo 
Piknikas.

Piknike dalyvavo įvairių 
tų ir rasių žmonių. Tūlos 
tos turėjo stalus su savo
tiškais valgiais ir gardumy
nais. Taipgi buvo ir lietuvių 
stalas su tikrai, lietuviškais vai-, 
giais. Lietuvių, kaip iš tokios 
didelės kolonijos, piknike buvo 
tik mažytis būrelis. Tas lyg ro
dytų, kad mūsų pažangieji lie
tuviai nebesijaučia esą dalimi 
tos didžiulės Clevelando darbi
ninkų šeimos, kuri susideda iš 
visų Clevelande gyvuojančių 
tautų, kurios laiko Komunistų 
Partiją savo vadu. Tarpe jau
nimo, dalyvavusio piknike, ne
grų jaunuolių matėsi daugiau
siai. O tai labai svarbu, kad ir 
negrų jaunimas ima suprasti 
bendro pažangaus veikimo bū
tinumą.

Prakalbų programas nebuvo 
ilgas, bet buvo visapusiškai 
svarbus. Peter V. Cacchione sa
vo kalboje perbėgo darbininkų 
kovų už geresnį būvį ir jų lai
mėjimų laikotarpį nuo Thomas 
Jeffersono iki Franklin D. 
Rooseveltoi ir nupiešė dabarti
nių Washingtone sėdinčių reak-

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842 
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Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

cijonierių pasikėsinimą sunai
kinti liaudies laimėjimus.

Elizabeth Gurley Flynn savo 
kalboj, padarė plačią pasaulinę 
peržvalgą, paliesdama ir Tru
mano doktriną. Abudu kalbėto
jai pabrėžė reikalingumą Ame
rikos žmonėms organizuotis 
prieš kylančią reakciją. Cac- 
chione pareiškė, kad “Visa 
Amerikos liaudis, nuo Pacifiko 
iki Atlantiko ir nuo Didžiųjų 
Ežerų iki Meksikos Įlankos, 
privalo susivienyti ir organi
zuotai pastoti kelią reakcijai.” 
Taipgi, kalbėtojai ragino vyk
dyti darbo unijų vienybę prieš 
Tafto-Hartlcy bilių, kuris yra 
pavojingas darbo unijoms ir 
abelnai visiems darbo žmonėms.

Rep.

Amerika, neatsiklausda- 
ma Sovietų, šaukia rugpjū
tyje vienuolikos kraštų 
konferenciją taikai daryti 
su Japonija.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964
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Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
IŠ senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
rikoniškais.
kalui esant 
padidinu toki 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway Ir Stone Avė. 
prie Chauncey SU, Broadway Line

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai Poplar 4110

to
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Lietuviški Naciai - Lowell, Mass.

Nacistinės priespaudos 
laikais, Lietuvos liaudis 
laukė dienos, kada galės pa- 
siliuosuoti, kada ateis jų iš
vaduoti laisvės kovotojai.

Kuomet Tarybinė Armi
ja žygiavo pirmyn, vydama 
nacius iš savo žemės, triuš
kindama jų banditiškas 
gaujas, pas lietuviškus na
cius, kurie tarnavo gestape, 
kilo didžiausias sumišimas 
ir baimė. Jie, nežinodami 
nei kur lysti, šaukdami, kad 
“raudonieji” jau arti, bėgo 
kur kas galėjo. Šie lietu
viški niekšai nešdinosi sy
kiu' su vokiečiais iš Lietu
vos. Didžioji jii dalis bėgo 
gilyn j Vokietija link Są
jungininkų fronto, ten pa
siduodami belaisvėn.

Daugumas šių Lietuvos 
liaudies budelių randasi ir 
dabar Sąjungininkų zonose 
koncentracijos stovyklose, 
bet keletas jų jau pasiekė 
Pietų Amerikos .pakraščius; 
keletas jų randasi ir mūsų 
tarpe. Su kuriais teko kal
bėtis, tai sakosi, kad apie 
politiką nieko nenori žinoti. 
Ir kuomet užklausi, kodėl 
bėgote iš Lietuvos, gauni 
atsakymą, kad “bėgo nuo 
bolševikų.”

Vienas iš šių pabėgėlių, 
ponas Kairelis, jau nusiėmė 
savo kaukę ir parodė tikrą
jį nacio veidą. Birželio 3- 
čią dieną Beriso lietuvių 
draugijos “Mindaugas” su
rengtame parengime ukrai
niečių salone “Prosvit” da
lyvavo ir pabėgėlis “ponas” 
Kairelis kaip svečias, nese
niai atvykęs iš Europos. 
Rengėjai prašė šį asmenį, 
kad jis ką nors papasakotų 
apie Lietuvą. Žinoma, “po
nas” sutiko su mielu noru.

Užšokęs ant scenos persi
statė Lietuvoje esąs buvęs

Laisvoji Sakykla
SO. BOSTON, MASS.

Keleivio Januškis Melagis
Prisiėjus reikalui man pasi

duoti operacijai, prisiprašiau 
L. Sudento, kad padirbėtų už 
mane iki sustiprėsiu. Kai ga
nėtinai sustiprėjau ir galėjau 
vėl operuoti linotypą, tai ke- 
leiviečiai man pranešė, kad aš 
jau jiems nereikalingas. . . 
Kad keleiviečiai biąuriai pasi
elgė, tai visi žino ir todėl at
sirado žmonių, kad apie tai 
parašė kai kuriuose laikraš
čiuose. Aš dėkoju savo priete- 
liams, kurie užsistojo už ma
ne ir apgina teisybę. Tačiau, 
padaryta, tai padaryta, tegul 
jau taip ir būtų praėję.

Bet Keleivio J. Januškis la
bai “mandriai“ šoko pateisin
ti negražų pasielgimą. Jis pra
eitam “K.” numery sako, kad: 
“J. Steponaičio liga pastatė 
mūsų laikraštį prieš pasirinki
mą: ar stistabdyti laikraščio 
leidimą, ar pasisamdyti kitą 
nuolatinį darbininką.“ Kas žo
dis, tai melas! Ir tik tokis Ja
nuškis. tegali taip meluoti. Aš 
Keleivį nepastačiau “prieš to
kį pasirinkimą.” Aš suradau 
žmogų, kuris mane pavaduo
tų, iki sustiprėsiu. Man reikė
jo kelis mėnesius anksčiau pa
siduoti operacijai, bet, kad ne
nukentėtų laikraštis, tai tol 
Vilkinau, iki neprisiprašiau 
Sudentą, kad jis už mane pa
dirbėtų.

Šitą faktą žino ne tik patys 
keleiviečiai, bet ir kiti south- 
bostonieČiai. • Todėl taip įme
luoti, kaip J. Januškis meluo
ja savo skaitytojams apie ma
ne tiktai gali labai nepadorus 
žmogus. Januškis taip pat me
luoja, kad “Am. Lietuvy“ bu- 

~vo “ilga istorija.” O ten buvo 
vos virš pusšpaltėy rašinėlis. 
Aš tai mačiau, matė visi “Am. 
Liet.“ skaitytojai, matė ir Ja
nuškis. Bet kadangi kiekvie
nas teisybės žodis Januškiub 
bado akis, tai jam ir tokia ži
nia atrodo “ilga istorija

dideliu žmogumi — teisėju 
ir pirmieji, jo žodžiai buvo 
nukreipti prieš “rusus bol
ševikus. Tarp kitų nesąmo
nių, kurias pratę kalbėti 
nacionalistai arba jų ber
nai, pradėjo pasakoti, kaip 
ten “žmones šaudo,” kaip 
“kankiną,” kaip ‘‘vežą į Si
birą” ir tt. Pasisakė, kad 
jis irgi esąs nukentėjęs: jį 
“bolševikai buvo įkišę ver- 
dančian vandenin;” matė, 
kaip “bolševikai, negalėda
mi ponioms arba ponams 
numauti žiedų, nukąsdavo 
pirštus,” ir kitų nesąmonių 
pripasakojo.

Publikoje pradėjo kilti 
nepasitenkinimas klausant 
šio “pono” kalbos. Kal
bėtojas supyko, pradėjo 
spardytis ir mušti kumščia 
į stalą, rėkdamas: “Kam 
nepatinka, išeikite. Aš jus 
visus galiu į kalėjimą su
kišti.” Taip triukšmingai 
“ponas” Kairelis baigė^avo 
litaniją apie bolševikus, 
kaip kad kalbėdavo buvu
siame “Ostlande.”

Berisiečiai lietuviai, gir- 
dėjusieji Kairelio prakajbą, 
juokdamiesi klausia viens 
kito: Ar gali būti tiesa, 
kad šį “poną” bolševikai 
buvo pamirkę verdančiame 
vandenyje? Nes jis nei kiek 
neatrodo apšutęs. Argi ne
turėjo jie peilio nupiauti 
pirštui, kad turėjo dantimis 
kąsti, ir argi taip lengva 
nukąsti žmogui pirštą? . . .

Gaila; kad draugija “Min
daugas,” kurios didžioji na
rių dalis susideda iš sker
dyklos darbininkų, duoda 
lietuviškam naciui kalbėti 
ir leidžia tokias nesąmones 
pasakoti, kuo žemina drau
gijos ir visų lietuvių vardą.

Banis.

būkJanuškis meluoja ir tai, 
“Tą būtų padaręs ir “A. 
ir “Laisvė“ ir bet koks kitas 
laikraštis.” Kiek man yra ži
noma, iki šiol dar nei vienas 
lietuviškas laikraštis nėra taip 
padaręs. Tiktai “Keleivis“ to
kiais šlykščiais darbeliais spe- 
cijalizuoja, ir jau ne pirmą 
kartą I

J. Steponaitis.

Louis Stupsky, 46 m., new- 
yorkietis, sužeistas nukritus 
po traukiniu Independent li
nijos Tremont Ave. stotyje, 
Bronx.

“Ne, mes neišgalime šapai vėdyklių, - atidarykite 
langus“ . .°
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CIO Industrial Union of Marine and Shipbuilding Workers nariams esant gerai 
organizuotiems ir vieningiems, nebebuvo reikalo masiniai pikietuoti.. Tie du prie 
Camden, N. J., dokų tik po biskį prižvel gia, pasiskaitydami laikraščius atsilošę kė
dėje. Darbininkai yra didžiumą,. organiza cijoje jų galia. Kur’jie organizuoti ir so
lidarūs, su jais skaitosi samdytojai ir valdžia. i

Chicagos Žinios
Legiono Advokatas Protestuo
ja prieš Komunisto Išmetimą

Amerikos Legiono postas 6.8 
balsais prieš 7 nubalsavo iš
mesti iš posto komunistą Ja
mes Balanoff.

James įstojo į Pietinės da
lies Chicagos Legioną, kaipo 
garbingai atitarnavęs Jungti
nių Valstijų armijoje. Būda
mas nariu nieko neprasikalto. 
Tačiau reakcionieriai, sužino
ję, kad jis yra komunistas, pa
singojo jį išmesti iš posto.

Po to nutarimo posto ad
vokatas Clem L. U. Clemens 
užprotestavo, sakydamas: 
“Kas liečia demokratinius 
principus, Balanoff yra nekal
tai išmestas. Norint jį išmes
ti, reikia surasti teisingas kal
tinimas. Aš taip sakydamas 
apginu teises kiekvieno šios 
šalies piliečio. Būkime atsar
gūs. Mūsų šalies įstatymų 
žymas gali pažeisti mus 
čius, pastumti į pavojų, 
ginkime šalies įstatymus.“

Vėliau jis pasakė, kad.. Ba
lanoff turėtų paduoti skundą 
Amerikos Legiono, 3 distrikto 
komitetui.

lau- 
pa- 
Ap-

Tyrinėja Žmogžudystę

Alex Goldberg, 36 m., 1523 
So. Kostner Ave., likosi areš
tuotas, kuomet jis bandė įeiti 
į West End Theater, 121 N. 
Cicero Ave., be bilieto.

Kuomet jį areštavo, polici
ja rado jo kišenėse 25 nosi
nes. Daugumoje moteriškos ir 
jose buvo surišti pinigai.

Prieš kiek laiko buvo u4- 

mušta' Mrs. Libert ir tas pats 
žmogus buvo įtartas užmuši
me, bet liko išteisintas. Dabar 
vėl policija pradės tyrinėjimą 
Mrs. Libert mirties reikale.

Jerry Keller Apsivedė su

Mildred Čipiute
Plačiai chicagiečiams ir ro- 

selandiečiams pažįstami pa
žangūs jaunuoliai, ypač meni
ninkams, Jerry Keller ir Mild
red Čipiūtė sukūrė šeimyninį 
gyvenimą.

Jerry Keller yra LKM Cho
ro pirmininkas. Mildred yra 
puiki šokikė ir dainininkė, 
taipgi ir Lietuvių Liaudies Te
atro protokolų sekretorė.

Linkime jiems ilgiausio ir 
laimingiausio gyvenimo.

Kur jaunavedžiai praleis 
“medaus mėnesį,“ neteko pa
tirti.

Pažįstamas.
£

Lansing, Mick
Auto Darbininkų Alga

Darbininkai, dirbanti Michi
gan valstijas automobilių ir 
automobilių dalių įmonėse, ge
gužės mėnesį, abelnai paėmus, 
uždirbo po $55.66 Savaitinės 
algos, sulyg valstijos darbo 
departmento pranešimo. Dar
bo savaitė abelnai buvo 37.3 
vai-. Mokestis už valandą abel
nai atsiėjo biskis daugiau kaip 
doleris.

Rockford. Ill
Pokilis pas Drgg. Bubalius
Birželio 29 d. įvyko pokilis 

Bubalių namuose. Tą dieną 
d-gė Katrytė Bubalicnė turėjo 
gimtadie'nį, o Petro Bubalio 
buvo varduvės.

Draugai Bubaliai užsikvietė 
nemažai svečių. Buvo ne tik 
vietinių, bet ir iš toliau. Iš 
Chicagos buvo Bubal ienos se
sutė ir švogeris, Darata ir Jo
nas Dagiai. Apie Dagius gali
ma pasakyti štai ką: Nors ir 
pasiturinčiai gyvena, bet yra 
nuolatiniai Vilnies skaitytojai 
ir darbininkiško judėjimo rė
mėjai.

Pamiškiai, ūkininkai, irgi 
dalyvavo minėtame pokilyjo. 
Tillie Panuškienė ir jos duktė 
Mrs(. Bukola prisirašė prie mo
terį kliubo. Nors gyvena apie 
28 mylios nuo Rockfordo, jos 
sako, vistiek atvažiuosiančios 
į susirinkimus.

Draugai Bubaliai maloniai 
priėmė svečius skaniais val
giais ir kitokiomis- vaišėmis. 
Atsisveikinant Katrytė Buba
lienė apdovanojo paminklė
liais (souvenirs) m-ūsų moto
rų kliubo nares, kurių gimta
dienis pripuola tą mėnesį/, bir
želio mėnesį, ir kieno tai var
duves pripuola tą mėnesį. Pa
dainavę “Happyw Birthday,” 
j'tibiliejanter, skirstėmėš links
mi ir draugiški, dėkavo'dami 
draugams Bubaliams už vai
šes. Linkiu abiem 
mo.

ilgo gyveni-

Drauge,

Racine, Wis
Naujas Namų Projektas

Jau bus du metai, kaip Dist. 
Council 8 United Auto Work
ers (CIO) paskyrė komitetą 
studijavimui gyvenamų namų 
problemos. Namų ir pas mus 
trūksta. Komiteto pasidarba
vimu, susidarė kooperatyvas— 
Cooperative Homes Ass’n., ku
ris praneša, kad jau tam rei
kalui turi nuo 2j/2 iki trijų mi- 
lionų dolerių. Projektą finan
suoja kelios didelės apdraudos 
kompanijos.

Minėtas susivienijimas jau 
apipirko žemės 372 akerius In
tams ir jau rengiasi statyti 
projektą po vardu Green 
Crest. Planuojama įrengti gra
žias žaislavietes ir vingiuojan
čias gatves taip, kad visi na
mai būtų gerai apšviesti.

- Morgičiai didžiumoje bus 
apdrausti Federal Housing 
Administracijos. Darbininkai 
laukia nekantriai, kad projek
tas būtų užbaigtas, nes dau
gelis neturi, kur pastoviai gy
venti. Kol kas 
ar bus 
kokios

nepranešama, 
kokios rcstrikcijos ir 
bus rondos. Rep.

ARGENTINOS
Iš Moterų Susirinkimo
'BUENOS AIRES. — Šių 

metu gegužės mėnesio 11 d. 
įvyko ALS “L. L.” Moterų 
Skyriaus aktyvisčių susi
rinkimas, kuriame dalyva
vo 12 moterų.

Susirinkime buvo labai 
plačiai apibūdinta ir išdis- 
kusuota Moterų Skyriaus 
veikimo darbas, taip pat 
plačiai aptarta apie ateities 
veikimą. Kadangi, artėja 
Moterų Skyriaus įsikūrimo 
metinė sukaktis, tad numa
tyta šia proga ruošti šven
tę, kuri įvyks birželio 22 d. 
Plačiau apie šią ruošiamą 
šventę bus paskelbta se
kančiame “Vienybės” nu
meryje.

Reikia pažymėti, kad pa
skutiniuoju laiku moterys 
pradėjo daugiau domės 
kreipti į susirinkimas ir ak
tyviai dalyvauti juose. Tai 
yra labai pagirtinas daly
kas; nes kiekvienam žmo
gui, stovinčiam organiza
cijoj, nelankymas susirinki
mų yra neleistinas, nes dėl 
to nukenčia mūsų organi
zuotas veikimas. Tad, pri
mindama apie susirinki
mus, prašau visų moterų 
dalyvauti kuo skaitlingiau
siai. Tokiu būdu galėsime 
daug daugiau: pakelti įmūsų 
organizaciją, ’ sustiprinsime 
organizatyvį darbą ir dau
giau nuveiksime.

Korespondentė.

Maskva.—čia atvyko Al
banijos premjeras Enver 
Hoxha.

, Kų Veikia Progresyviai 
žmonės ?

Lowell io pažangesni darbi
ninkai nesnaudžia kilus svar
besniems klausimams. Pavyzdį 
galima paimti, kad ir iš tokio 
įvykio, kaip protestai prieš 
Tafto-Hartley bilių, kuris pra
vestas ir jau tapęs įstatymu 
suvaržymui darbo žmonių uni
jų ir paneigimui darbininkų 
teisių.

Pas mus šis klausimas su- 
tiktas labai rūpestingai; pasi
darbavus tinkamai pažangie
siems žmonėms, birželio mėne
syje buvo sušauktas didelis ma
sinis mitingas, kuriame daly
vavo miesto konsulai. Pareikš
tas didelis protestas prieš virš- 
minėtą bilių ir pasiųstas mies
to majoras į Washingtoną, rei
kalavimui, kad prezidentas 
Trumanas vetuotų — atmestų 
tą kenksmingą darbo žmonėms 
bilių.

Tai buvo labai geras žygis 
Lowellio darbininkų unijistų 
ir kitokių.. Tam darbavosi vi
si sąmoningieji žmonės, o jų 
tarpe ir mes lietuviai.

Tai buvo visų tautų vieningas 
darbas ginti . savo reikalus; 
nors reakcija nepaisydama di
džiumos troškimo, vistiek savo 
užmačias pravedė. Pasirodo, 
kad darbo žmonės turi dar ge
riau jungtis ir vieningai veik
ti.

Liepos 27 dieną, vėl turėsi
me gražų tarptautinį apsijun- 
gimą. šį kartą, tai jau piknike 
visų tautų žmonės susisieks. 
Mat, liepos 27, Lowell Progre
syvių Lyga rengia pikniką 
Freemano gražiame miške. Tai 
erdvi ir puiki vieta praleisti 
keletą valandų su draugais, pa
žystamais ir vienminčiais.

Į pikniką važiuojant reikia 
imti iš Chelmsford' Central:' 
Acton Road No. 27, ir pavažia- 
vus apie 4 ir pusę mailės po tie
siai rankai pamatysite stovin
čias mašinas ir pikniką. Tiks
las yra svarbus ir prašome jį 
paremti.

Yra rengiamas busas, kuris’ 
labai patogiai nuveš žmones į 
pikniką ir atgal. Busas eis nuo 
Liet. Pil. Kliubo svetainės, 14 
Tyler St., kaip pirmą valandą 
po pietų.

Visi pribūkite anksčiau ir 
čia svetainėje susitiksime visi.

Piknike turėsime svečių ir iš 
kitų miestų, tad bus smagu vi
siems susitikti ir pasitarti 
mums svarbiais reikalais.

J. M. Karson.
< -------------------------------- ;------------------*—r—

lįįrmosios. šeimos susikraus
tė į miesto atremontuotą ir 
perdirbtą į apartmentus buvu
sią Liaudies Mokyklą 101, 
86th St., Brooklyne.

F.W.Shalins

I
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves$150
š Koplyčias'suteikiam nemokamai 
į visose dalyse miesto.
į Tel Virginia7-4499
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGOS. 
PATYRUSIOS 

SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ 
OPERATORES 

AUKŠTOS MOKESTYS 
NUO KAVALKŲ 

KREIPKITĖS 
RABHOR ROBĖS 

Concord & Water Streets 
S. NORWALK, CONN. 
:. i; (169)

MERGINOS 
MOTERYS 

Prie Polišiavimo
Vien Tik Patyrusios 
Dirbti Prie Plastikų

Gera Alga
Nuolatinis Darbas

5 Dienų Savaitė
Kreipkitės

Victory Optical 
Company 

9-13 Mulberry Place
NEWARK, N. J.

, (165)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

INDŲ PAKUOTOJAI
Su patyrimu pakuoti j crated tierces, 

barrels ir casks.
40 VALANDŲ SAVAITE

MADDOCK & MILLER
129 — 5th Avenue

New York City
(166)

London. — Anglijos mi
nistrų kabinetas nutarė pu
siau sumažinti tabako pir
kimą iš Amerikos, taupyti 
dolerius.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS, w

Liepos 20 d., 10 vai. ryto, 29 En
dicott St. šaukiama susirinkimas 
suorganizavimui Lietuvių "Progresy
vių Balsutojų Klubo, kuris rūpin
tųsi išrinkti demokratinius kandi* 
datus į valdvietes. Visos draugijos, 
organizacijos, klubai prašomi pri
siųsti savo atstovus. — šaukėjai.

(164-165) \

SCRANTON, PA.
Literatūros Draugijos 39 kp. susi

rinkimas įvyks 20 d. liepos, pas E. 
Geležauskienę, 1210 Blaif Avė., 2 
vai. dieną. Visi nariai dalyvaukite, 
nes turime gerai prisirengti prie bū
siančio LLD 12-tos Apskr. pikniko, 
kuris įvyks 27 d. liepos, Rocky Glen. 
Parke. Taipgi turime daug reikalų 
aptarti. — P. Šlekaitis, . sekr.

(164-165)

MAYNARD, MASS. 
PIKNIKO KOM, ATYDAI.

Laisvės pikniko, įvykusio May- 
narde, galutinę atskaitą padaryti, 
įvyks susirinkimas 20 d. liepos, 2 v. 
dieną’. 318 W. Broadway, South Bos
ton, Mass. Komitetų nariai turinti 
reikalo ar šiaip suinteresuoti, malo
nėkite būti susirinkime? — D. G. J.

(164-165)

Matthew A. ■ 
BUYAUŠKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIKEKTORIU8

t

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.
TeL MArket 2-5172
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* New Yorko^/Wtf Zinlot
Kas Sakė, Kad Stoka 
Kambarių?

Herbert Livingston Satter- 
lee, 83 metų (buvęs prieš ke
letą metų mirusiojo J. P. Mor
gano švogeris), gyvenęs 17- 
kos kambarių apartme?ite, IV 
Beekman Place, kaip skelbia
ma po jo nusišovimo praėjusį 
pirmadienį.

Žinoma, jūs ir aš tokio buto 
nenorėtume, nes tai būtų be
reikalinga vergija. Nebūtų no
rėjęs nei velionis Satterlee, 
jeigu pačiam būtų reikėję ap
žiūrėti, bet jis turėjo 9 tarnus 
ir daug daugiau pinigų, negu 
reikia pragyvenimui, tad ir 
gyveno vienas 17-je didelių, 
puošnių kambarių, kaip ko
kioje .pūstynėje, kuomet kiti 
žmonės 
mėtomi 
žmonės 
muojasi 
riukų.

Satterlee-iš profesijos buvo 
advokatas.

Tą pačią dieną, kada Sat
terlee nusišovė 17-je kamba
rių, Mrs. Marion Števens ket
virta diena tebesėdėjo ant ša
ligatvio prie išmestų iš buto 
jos rakandų priešais 46 W. 
52nd St. Ten pat ji tebesėdė
jo 5-tą ir 6-tą dieną. Penktą 
dieną jos rakandai buvo nu
vežti į miestavą sandėlį, kad 
nelaikytų “užbarikaduoto” ša
ligatvio, bet ji pati vis, tebesė
dėjo, neturėdama kito buto ir 
norėdama paskelbti visuome- 

« nei jai padarytą skriaudą.
Bet pas mus visa ta nelygy- 

, bė vadinama demokratija.

iš kairės ir dešinės 
iš namų, kuomet kiti 
po kelias šeimas ka- 
poroje mažų kamba-

i
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Jieva Nevickienė, 70 m. am
žiaus, mirė liepos 16 d., Hac
kensack, N. J. Anksčiau gy
vendavo Brooklyne, po antra
šu 316 Central Avė. (kai‘jos 
vyras Andrius mirė, 1916 m., 
tai nuvyko gyventi į Carls-aut, 

J N. J., po antrašu 557 Second 
St.). Kūnas pašarvotas grab. 
J. Garšvos koplyčioje, 231 
Bedford Ave., Brooklyne, Lai- 

. dot u vės įvyks liepos 19 d., Šv. 
‘ Jono kapinėse. Velionė paliko 

nuliūdime dukterį Mrs. Alice 
Mayer ir sūnų Joną.

Laidotuvių pareigomis 
pinasi graborius J. Garšva.

rū-

Chris Holly, aukšta blondi
nė, laimėjo šiemetinį Miss Mo
dem Venus titulą Coney Is
lando Steeplechase Parke pra
vestuose gražuolės rinkimuo
se. Pernai tą titulą turėjo Eve
lyn Peterson.

Lietuvių Laisves Radio 
Klubo Reikale /

Jungtinių Tautų 
Festivalis

Kaip matėte anksčiau, šį 
sekmadienį girdėsite puikią 
programą. Dainuos Dolores 
Petronaitė, iš Maspeth, N. Y. 
jai akompanuos Bronė Sukac
kienė (šalinaitė). Dolores yra 
dainavusi lietuviu parengi
muose, tad daugelis mūsų 
programos klausytojų išreiškė 
pageidavimą, kad ji suteiktų 
malonumo, dainuojant oro 
bangomis, 
sukti savo radio šio 
nio rytą, nuo 10:30 
Stotis WBYN, 1430

Gavome daugiau 
rių ir rėmėjų, štai jie:

Po $10: Antanas Kazakevi
čius, Newark, N. J., Juozas 
Vaičekauskas, Brooklyn, N.

maičiai,
Bondze;
Y.: Juozas Sabaliauskas, Val-

'B’klyn,
New Y< N.

Po $1 : Julia Lazauskienė, 
Jamaica, N. Y.; Povilas Kas-* 
paras, Newark, N. J. , B. Bal
trušaitienė, Richmond Hill, N. 
Y.; M. Pakštienė, Kearny, N. 
J.; Faustinas Dūlis. B’klyn, N.

dainuojant
Nepamirškite atsi- 

sekmadie- 
iki 11 vai.

nauju na-

Jc/ciai. Bridgo-
Bla’das Zoruba,

Po $5: A. 
port, Conn.; 
Brooklyn,~N. 
Binghamton, 
Bunkus .Brooklyn. N. 
Belinis. Genoa. N. V.: 
Jurgaitis, Union City, 
M. Jurevičienė, Las

čiauskas, Jamaica, N. 
Roy Sidney, B’klyn, N.

Po $3: F. Lideikis, 
Neck, N. 
B’klyn, N.

Po $2: 
B’klyn, N.
nė, Richmond Hi’*L N. Y.; A. 
Abromaitis. B’klyn, N. Y.; 
Kazys Viltrakis, New York

Antanas 
Y.; Ona

Va lis

Juozas

New 
Pluš- 
L, ir

Great
Bark .is,

Bimba,

bi. Izabelė ir Rapolas La

Tai graži parama. Malonu, 
kad taip gausiai remia mūsų 
lietuviai, kurie myli klausytis- 
lietuviško žodžio oro bango
mis.

Mes kviečiame ii* lietuvius 
biznierius pasveikinti mūsų 
Radio programą. Dėl daugiau 
informacijų, liečiant pasveiki
nimus, prašome kreiptis į 
Laisvės Radio Klubą, 427 Lo
rimer St., Brooklyn. N. Y. Ra
šykite Klubo sekretorei Lillian 
K. Belte, kuri mielai suteiks 
jums informacijas.

Gimtadienių, krikštynų ir 
parengimų pranešimus vėliau
siai galime priimti 
niais, 
galime 
nių.

Tad
šį sekmadienį, Station WBYN, 
1430 klc., 10:30—11 vai. ryto.

Čekius 
siųsdami, 
karnai:
Radio Club, 
427 Lorimer St.,

trečiadie- 
o mirties pranešimus 
priimti iki penktadie-

prašome pasiklausyti

ar money-orderius 
prašome išrašyti se- 
Lithuanian Liberty 

ir adresuokite: 
Brooklyn 6,

L. K. B., sekr.

MAJORAS PASIRAŠĖ MIESTAVĄ 
RENDU KONTROLES DILIU

Liepos 16-tą, New Yorko 
majoras Q’Dwyer pasirašė 
miestavąjį rendų kontrolės bi- 
lių.

Naujasis bilius, žinomasis, 
, kaipo Sharkey bilius, kol kas 
paliečia tik viešbučių regulia
rius gyventojus ir atskirais 
kam b a r i ais išrenduojamus 
bendrabučius. Nepaliečia ap- 
aitmentinių ir privatiškų na
mų. Nepaliečia nei pakelei
viams nakčiai ar dviem iš- 
renduojamų viešbučiuose ‘kam
barių kainos.

Tačiau net tA ribota koiltro- 
lė apsaugos apie 300,000 pa
stoviai gyvenančių apie ketu
riuose šimtuose rezidencinių* 
viešbučių ir keliolikoje tūks
tančių “boardinghouzių.”

Rendos užšaldomos tokio-

mis, kokios buvo šių metų 
želio 30-tą, 
lion naujojo 
n ori o” rendu €

Darbininkų
organizacijos
toks įstatymas
visų miesto gyventojų apsau
gai.

bir- 
ga- 

sava-
pirm įėjimo 
fed erai io 
pakėlimo.
ir kitos liaudies 
reikalauja, kad

būtu įvestas

Sveikina iš Atost
Kaip viskas pas jus, Brook

lyne, einasi ?
Mes laiką leidžiame labai 

gerai. Oras čionai yra sausas 
ir vieta labai gera pailsini.

Siunčiame geriausius linkė
jimus visam Laisvės persona
lui. Iki pasimatymo!

Vera ir Valis Bunkai.

š. m. rugpjūčio 13 d., Rand
all's Island Stadiume (prie 
Triboro tilto, New 
įvyks Jungtinių Tautų festiva
lio.

Tuo reikalu praeitą antra
dienį Town Hall’ėje įvyko lun- 
čas (užkandėlis), kuriame da
lyvavo įvairių tautinių grupių 
atstovai.

Šį pobūvį sušaukė Wox-ld 
Festivals for Friendship, Inc., 
įstaiga, kurios atstovai išdės
tė tai, kokios rūšies tas fes
tivalis bus. Kalbėjusieji karš
tai pasisakė už tai, kad Jung
tinių Tautų organizacija pa
sekmingai gyvuotų, kad mes 
turėtume vieną pasaulį, o ne 
du, kad ateityje žmonijai ne
tektų išgyventi kitas pasauli
nis karas, kad pasaulyje gy
vuotų taika.

Apie patį festivalį ir jo po
būdį tiek galima pasakyti': 
jame, bus muzikos, bus dainų, 
bus tautinių šokių, bus rodo
ma filmą. Jungt. Tautų simfo
nijai vadovaus žymusis orkes
trų vadas ir muzikas dr. Leo
pold Stokowski. Metropolitan. 
Operos dainininkas Aleksand
ras Kipnis dainuos parinktines 
operų arijas, tarp kurių bus 
ištraukų iš operos “Boris Go
ti u n off.”

Raginami visi pirkti festi
valiui tikietus, kurių kaina 
yra nuo 60c iki $1.80. Orga
nizacijos ir grupės tikietus ga
li gauti didesniais skaičiais ir 
prie vienos vietos taip, kad 
perkantieji galėtų sėdėti vie
noje vietoje, jei nori.

Visokiais (taipgi ir tikietų 
gavimo) reikalais reikia 
kreipti pas World Festivals 
for Friendship, 
45th St., Room 
York 19, N. Y. 
bilt 6-1948-9.

Yorke)

Inc., 2 w.
1704, New

Tel. Vander-

Rendu Klausimas Kils 
Teisėiy Rinkimuose

Menkai buvęs lig šiol girdė
tas šiais metais, liepos 16-tos 
rytą į Brook lyną - New Yorką 
atsibaladojo perkūnas. Atsivo
žė “ugnies” ir be galo daug 
vandens, kurį tebepilsto visur 
be saiko ir taupos jau antra 
diena.

'Trečiadienio rytą lietus bu
vo staigus, smarkus, bet ne il
gai. Turintieji 8 vai. ryto apie 
pusvalandį keliauti 
lietaus nei nematė.
subway giedroje, išėjo giedro
je ir stebėjosi radę 
daug vandens.

Staigus lietus daug 
gavo. Išvyk tįsieji į
anksčiau, palikę- pravirus lan
gus, daug kur atrado kamba
rius pasriuvusius vandeniu, 
žemesnėse vietose ir subway 
traukiniai buvo sustoję, kol 
vanduo nuseko. Vietomis gat-

“Kad Tave Perkūnėlis!”

Liepos 16-tą latsviečius at-

pripilta

subvėmis, 
— Įėjo . į

ką ap- 
darbus

vės buvo tapusios prūdais, už
lieti skiepai.

Laike audros, New Yorke, 
įgriuvo didžiojo žuvų turgaus 
Fulton St., centralines dalies 
lubų plotas,, virš . garadžiaus. 
Turgaus prižiūrėtojas Frank 
Williams, 56 metų, gyvenąs 
427 Watkins St., Brooklyne, 
sužeistas, nugabentas į ligoni
nę.

Nelaimė galėjo būti daug i
didesnė, jeigu toje vietoje bū-j lankė Juozas ir Emilija Mase- 
tų buvę daugiau žmonių. Kris- • vičiai iš Montreal, Canada.

Atvykę čia trumpam vizitui. 
Lankėsi pas josios giminaitę, 
gerą laisvietę Nekvidavičienę 
ir jos šeimą. Svečiai dovanojo 
penkinę dienraščio reikalams.

Svečiai iš Kanados
> J_____

Juozas Verbyla su žmona * 
iš Montreal, Canada, pralei
džia savo vakacijas didžiaja
me New Yorke. Trečiadienį 
juodu aplankė Laisvės įstaigą 
ir paaukojo dienraščio reika
lams $5.

damas, 500 svarų geležinis 
balkis sutriuškino ten pastaty
tas dvi mašinas.

Nubyrėjo tinkas nuo lubų 
ir mūsų “palociaus” kai kurio
se vietose .

Ketvirtadienio rytą vėl bu
vo sugrįžęs smarkus ir ilgas 
lietus su žaibais ir griaustiniu. 
Laisvės kieme paliko pusėtiną 
prūdą. Kadangi ėjo plačiu 
ruožu, atrodo, bus vėl prida
ręs daug žalos.

Staigus smarkus lietus tre
čiadienio rytą išplovė gelžfce- 
lio trekęs ties Woodbury, L. I. 
Pastatyti busai pravežti ke
leivius pro tą vietą kol patai
sys trekes.
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Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

Peter Kapiskas

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias AJus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

I

Victor Mature i.r Peggy 
Cummins filmoj “Moss Rose,” 
Rofcy Teatre, 7th Ave. ir 50th 
St., New Yorke.

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

Tel. SOuth 8-5869

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)
459

Telefonas EV. 4-8698

Amerikos Darbo Partija 
New Yorke paskelbė, kad 
kandidatai į teisėjus ateinan
čiuose rinkimuose b„us vyriau
siai sprendžiami iš jų atsine- 
šimo į rendauninkų reikalus. 
Sako partijos komitetas:

“Rendauninkai, kurie taip 
pat yra ir balsuotojais, griež
tai reikalaus išrinkti miesto 
teisėjais tuos, kurie pripažįs
ta, kad žmonių teisės yra 
aukščiausiu dėsniu. Išrinkti 
tuos, kurie atsisakys leisti lu- 
pikaujantiesiems namų savi
ninkams paversti mažojo 
žmogaus teismą i masinio mė
tymo iš namų agentūrą.”

Komitetas priminė, jog tei
sėjai gali teismus palaikyti 
žmoniškais, tikrojo' teisėtumo 
įstaigomis, jeigu jie to pano
rės. Tam pavyzdį yra< seniau 
davęs teisėjas William Mor
ris ir tūli kiti. Po pirmojo ka
ro, 1920 m., kada buvo pasi
reiškusi panaši stoka namų, 
Morris patvarkė, kad jis ne
pasirašys nei vieno įsakymo 
išmesti žmones iš namų, jeigu 
tiktai jie sutinka pasimokėti 
rendą. Kitas teisėjas buvęs 
atsišaukęs į kitus teisėjus taip 
pat su raginimu nei vienam 
nepasirašyti .išmetimo dbku- 
mentų.’ v

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Valandos:

Frank Givis

f

Ką Tik Jūs Pirkaite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue \

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Penkt., Liep. 18,

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

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

j 9—12 ryte
J 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

*0

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

i Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

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

Iš atvirlaiškio supratome, 
jog jiems taip gerai sekasi 

i atostogauti kur nors Catskill 
i kalnuose, Stonebridge apylin- 
i kėje.,Linkime gerai pailsėti.

Draugai Bunkai abu yra 
užsipelnę gero pailsio ne vien 
tik kaipo darbininkai, bet ir 
kaipo veikėjai. Vera — pasi
ryžusiu, pastoviu dalyvumu 
Aido Chore ir vaidyboje. Valis 
— darbuotėje keliose organi
zacijose ir Laisvės direktoria- 
te. O dar neseniai baigėsi jo 
kelių metų nuolatinės parei
gos Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komitete, taisymas ir siun
timas drabužių Lietuvos žmo
nėms, r

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

•DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

■---------------------------------------------------------------------------------------- 1 ........................... '' ■ ■ —■

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

Kiekvidhą šeštądienj įvyksta puota, pasivaišinimas bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kainom.
, Nepaprastai Žemom Kainom! '.
Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 

Branzalietai ir Špilkos. >
Taipgi Links ir Pendants

Sigmund Romberg, kompozitorius, vadovatls New 
Yorko Philharmonic Symphony orkestrai ši -šeštadieni, 
liepos 19-tą, Lewisohn Stadium ,138th St. ir Amster
dam Ave., New Yorke. Jis sudarys programą savo kū
rinių ir kitų populiariškų melodijų. Jam talkins dainos 
solistai Gene Marvey, tenoras; Esther Borja ir Leonne 
Hali, sopranai.

Kanados
Black Horse Ale

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

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

Repairing & Upholstering
Bar Varnishing, Carpenter 

Work
Polishing & Finishing

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukes 
nužemintom kainom.

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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




