
Naciai Parsidavėlius Apgavo.
Netiki Tiesai, Melus

Nenorėjo Girdėt, tai 
_ Negirdėjo. .

Melas Virtęs Jų Dorybe.
Rašo A. BIMBA
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“Amerikoje“ (liepos 18 d.) 
P. Kalnis rašo straipsnį apie 
vokiečių organizuotus Lietuvo
je savanorių batalijomis. Au
torius sutinka, kad vokiečių 
pasiūlymą batalijomis organi
zuoti “Lietuvių Aktyvistų 
Frontas priėmė.“

Tai tas pats “frontas,” ku
ris dabar Lietuvoje sudaro 
miškinių banditų grupes ir 
kurį karštai remia Amerikos 
lietuviški klerikalai, smetoni- 
ninkai ir menševikai.

Kalnis pripažįsta, kad tokių 
savanorių niekšų susidarė net 
keli batalijonai. Jiems buvo 
skirta palaikyti namie (Lietu
voje) tvarką, kas reiškė sker- 
dim’ą žydų ir tarybinių lietu
vių. Apie tų fašistų siautėjimą 
daug girdėjau būdamas Lietu
voje. • i "

Viskas buvo gerai, kol 
tiems savanoriams buvo leista 
gyventi ir siautėti Lietuvoje. 
Bet naciai juos apgavo: pra
dėjo juos gabenti iš Lietuvos. 
Kalnis sako: “vieni buvo iš
siųsti į Generalinę Guberniją 
(Lenkiją), ar Ukrainą sargy
bų eiti, kiti i rytų frontą.”

Tada prasidėjo savanorių 
bėdos. Man esant Lietuvoje 
pasakojo, kad tuos, kurie ne
norėjo važiuoti iš Lietuvos, na
ciai bizūnais lupė ir prievarta 
vežė.

šių savanorių fašistų nerei
kia maišyti su iš Lietuvos vo
kiečių išvežtaisiais lietuviais 
vergijos darbams.

Toje pačioje “Amerikoje” 
skaitau, kad Vilniuje buvo pa- 

• skirta specialė specialistų ko
misija Petro Cvirkos mirties 
priežasčiai ištirti. Komisija, su
sidedanti iš žymiausių gydy
tojų ir chirurgų, surado ir pa
skelbė, kad Petras mirė “nuo. 
širdies paralyžiaus, sukelto 
širdies indų sklerozės.”

Bet šitai tiesai “Amerikos” 
redaktorius netiki ir tiek. Jis 
tebesapalioja, kad Petras bu
vęs pasidaręs nebeištikimąs 
komunistams ir todėl “turėjęs 

, žūti nuo savo pirmykščių glo
bėjų rankos.“

Taip gali rašyti tiktai viso
kį padorumą praradęs žmo
gus.

Su Keleivio redaktoriais ir
gi bėda. Jie rašo apie veiklą ir 
mirt) Butkų Juzės. Jie teigia, 
kad Butkų Juzės balso Tary
bų Lietuvoje nebegirdėjo.

Keleivio redaktoriai, aišku, 
to balso negirdėjo, nes jie ne
nori girdėti nė vieno balso, 
kuris skamba už Tarybų Lie
tuvą. Faktas gi yra, kad But
kų Juzė rašė iki pat mirties. 
Jo eilėraščiai tilpdavd tarybi
nėje spaudoje.

— yra 
palydo-

Chicagą.
16 d.) 

pradžią 
Lietuvių
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Svarbu, girdi', dar ir tas, 
kad stovyklose pabėgėliai gy
vena be darbo. O “gyvenimas 
be darbo gimdo ne tik tinginio 
nuodėmę. Apkalbėjimas, vai
dai, girtavimas, kortavimas, 
besaikė spekuliacija 
tai vis to nedarbo 
vai.. .”

Persikelkime į 
Naujienose (liepos 
skaitau be parašo 
straipsnio “Dvasinis 
Tremtinių Veidas.”
reikia žinoti, eina apie pabė
gėlius.

Straipsnio autorius sako:
“Net dekalogas žmonių psi

chologijoje nustojo įsakomo
sios ar įpareigojamosios ga
lios. Įsakymas nevok — psi
chologijoje nebesukelia kon
fliktų. Ribos tarp'mano ir ta
vo žmogaus pergyvenime din
go. Nuosavybės sąvoka, nebe
teko aiškumo. Nemeluok... 
Melas virto dorybe, kuri gavo 
propagandos vardą...”

i
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Hollandai Iš Pasalų Pradėjo 
Karą Prieš Indonezijos 

Respubliką
Apsiginklavę Amerikos Ginklais, Jie Tikisi Indonezijos 
Respubliką Sutriuškinti ir Laikyti Milijonus Žmonių Vergijoj

BATAVIA. J,ava.—Liepos 
20 d. čionai Hollandijos ka
riuomenė pradėjo karą 
prieš Indonezijos respubli
ką. . Karas buvo pradėtas 
pasalingai, panašiai, kaip 
darė Hitleris ir .Japonijos 
imperialistai.

Bet hollandai nesako, kad 
jie pradėjo karą, — jų gu
bernatorius Hubertus J. 
van Mook paskelbė, jog, 
girdi, buvo pradėti tik “po
liciniai veiksmai,” kad “ša
lyje įvedus tvarką/ ’

Pirmiausiai, gubernato
riaus įsakymu, buvo sua
reštuota keletas šimtų In
donezijos respublikos parei
gūnų; užgrobta radijo sto
tis ir jau kai kur įvyko su
sirėmimų tarp Hollandijos 
armijos ir Indonezijos res
publikos gynėjų.

Indonezijos respublikos 
sostinė , yra Jogjakarta 
mieste, esančiame Javos gi
lumoj. Šiuos žodžius ra- 

' šant. dar nežinoma, ką vei
kia ir ką žada veikti cen- 
tralinė Indonezijos ' respu
blikos vyriausybė, vadovau
jama premjero S u t a n o 
Siarhriro. kadangi telefo- 
niški susisiekimai nukirsti.

Hollandų kariuomenė In
donezijoje siekia 98,000 vy
rų, jie gerai amerikiečių 
marininkų išlavinti, jie ap
siginklavę amerikiniais gin-. 
klais.

Indonezijos kariuomenę 
sudaro apie 200,000 vvrų, 
bet jie menkai ginkluoti ir 
nėra taip išlavinti, kaip hol- 
landų.

(Iš Haagos, Hollandijos 
sostinės, pranešama, kad 
Hollandijos premjeras Lo
is Joseph Maria Beel sutei
kė pilną įpareigojimą van 
Mookui pradėti ofensyvą 
prieš Indonezijos respubli
ką. Podraug iš to paties 
miesto pranešimai skelbia, 
jog Hollandijoje komunis
tai pradėjo kampaniją prieš 
šį valdžios žygį; Hollandi
jos komunistai reikalauja 
liautis kariavus priqs Indo
neziją, paliekant tiems 
žmonėms teisę spręsti savo 
reikalus patiems.)

Indonezijos žmonės —ke
lios dešimtys milijonų jų — 
reikalauja nepriklausomy
bės, bet Hollandija, kuri 
tuos milijonus žmonių per 
ilgus laikus turėjo paver
gusi, atsisako Nuteiktą indo- 
nezams teisę turėti savo ne
priklausomybę. Hollandąi 
imperialistai dar vis mano, 
kad jie ginklo pagalba ga
lės Indoneziją laikyti pa
vergtą ir išnaudoti milijo
nus žmonių panašiai, kaip 
darė prieš karą.

Indonezai sako: mums

* ą V ’■•A?’..

buvo lengviau gyventi po 
japonais (karo metu), nes 
tie buvo mums suteikę nors 
šiokią tokią teise turėti sa
vo valžią, gi hollandai, ku
rie sakosi esą demokratais, 
atima iš mūs paskutinę tei
sę ir siekiasi patys būti 
viešpačiais mūsų krašte.

(Iš Indijos pranešama, 
kad ten iškilo didelis pasi
piktinimas Hollandijos im
perialistų “žygiais” — pa- 
salingu užpuolimu ant In
donezijos respublikos. Pan
dit Jawaharlal Nehru, lai
kinosios Indijos vyriausy
bės vice-prezidentas, pa
siuntė telegramą į Indone
ziją, pareikšdamas, kad jis 
ir visa indusų tauta pilnai 
stoja su Indonezijos respu
blika, prieš Hollandijos im
perialistus, besisiekiančius 
tą respubliką pasmaugti.)

Charles Chaplin Sutinka 
Būti Klausinėjamas

HOLLYWOOD, Cal.—Žy
musis filmų aktorius Ch. 
Chaplin, pasiuntė telegramą 
Ne - Amerikinio komiteto 
pirmininkui Thomasui, kad 
jis sutinka atvykti (“taksų 
mokėtojų lėšomis”) į Wa- 
shingtoną ir liudyti.

Kaip žinia, Thomas nori 
“varyti per /šerengą,” Chap
lina ir kitus žyMius Holly- 
woodo artistus ir rašyto
jus, kaltinamus komuniz
me.

“Aš nesu komunistas,” 
pareiškė Chaplinas savo te
legramoje. “Aš nepermal
daujamas kovotojas už tai
ką.”

“Tyrinėjimai” bus pada
ryti rugsėjo mėnesį Wash
ingtone.
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Šitaip genda ir pūva tie pa
bėgėliai. O kaip jau he kartą 
esu išsireiškęs, dalis jų pabė
gėliais tapo dėl baimės arba 
nacių propagandos. Jie galėjo 
būti naudingi Lietuvai. Išsi
gims ir visiškai pražus!

Poniutė Ingalls’iene Surasta Kalta Tarnaitės Pavergime

RINKIMAI VENGRIJOJE
BUDAPEŠTAS. — Ven

grijos susisiekimų minis
tras Erno Gero pranešė, 
jog naujo Vengrijos seimo 
narių rinkimai įvyks š. m. 
rugpjūčio 31 d., sekmadie
nį. 1

SEWARD, Alaska.—Apie 
25 mylių atstume nuo čia 
liepsnoja miškai, — gaisras 
vis plečiasi, naikindamas 
medžius - ifiilžinus be pasi
gailėjimo.

SAN DIEGO, Cal.—Mrs. 
Elizabeth Ingalls, 62 metų 
amžiaus moteriškė, kadaise 
buvusi žymi Bostono poniu
tė, tapo surasta kalta savo 
tarnaitės pavergime. Ją tei
sė federalinis teismas; ją 
surado kalta džiurė.. Tai 
p'irmas toks
riame buvo teisiama , ir su
rasta kalta moteriškė dėl 
13-tojo' Jungtinių Valstijų 
konstitucijos, pataisymo su

INDONEZIJOS RESPU
BLIKA PROTESTUOJA

PRIEŠ HOLLANDŲ 
IMPERIALISTUS

* i x

Batavia, Java.—Indonezi
jos respublikos vyriausybė 
pareiškė griežtą protestą 
prieš Hollandijos imperia
listus, pradėjusius k a r ą 
prieš Indonezijos žmones. 
Vyriausybė atsišaukia į pa
saulį, kad jis darytų ką 
nors sulaikymui pasalingo

Šeši Burmos Valdžios Nariai 
Nukauti, Laikant Mitingą

Kol kas Neišaiškinta Užmušėjystės Motyvai; Gal Išaiškės 
Vėliau; Tęsiami Areštai Kaltinamųjų Užmušėjystėje.
RANGOON, Burma. — 

Praeitą šeštadienį čionai 
tapo užmušti šeši žymūs 
laikinosios Burmos valdžios 
nariai, kai jie laikė savo 
mitingą.

Tarp užmuštųjų buvo ir. 
U Aung San, premjeras lai
kinosios valdžios.

Užmušėjai buvo trys as
menys, — kas jie yra, kol 
kas niekas nežino. Gerai 
apsiginklavę, jie įsiveržė į 
posėdžio salę ir . ten pradėjo 
šaudyti, šeši asmenys buvo 
vietoje užmušti, o du su
žeisti.

Spėjama, kad užmušėjys- 
tė padaryta politiniais su
metimais. Reakcininkai 
tuojau kaltę primetė komu
nistams, bet žinant, kaip 
reakcininkai šiandien ko
munistus kaltina‘už viską, 
kas tik įvyksta jiems nepa
tinkamo, tai ir šis komunis
tams kaltinimas reikia imti 
labai skeptiškai.

4,980 Vokiečių Nužudy
ta Dėl Hitlerio

LONDONAS.—Britų vy- 
riausybė surankiojo žinias 
apie tai, kiek buvo nužudy
ta vokiečių tuomet, kai 
1944 m. liepos 20 d. buvo 
pasikėsinta ant Hitlerio 
vybės ir pasikėsinimas 
išdegė.

Pasirodo, kad iš viso 
vo sušaudyta, pakarta
ba mirtinai nukankinta 4,- 
980 vokiečių.

0 jei pasikėsinimas būtų 
pavykęs, jei Hitleris tuo
met būtų buvęs užmuštas, 
tai visi šitie nužudytieji, 
veikiausiai, būtų patapę 
“garbingais žmonėmis.” \ 
. .... ....... , a—....

Tai Pirmas Toks Teismas, Atliktas po to, kai 13-tasis 
USA Konstitucijos Pataisymas Buvo Priimtas.

laužymo. Minėtasis patai
symas draudžia bent kam 
Amerikoje pavergti kitą 
žmogų. / i

Mrs.. Ingalls išlaikė pas 
save per 30 metų juodveidę 
tarnaitę, Dorą Jones, ver
gės padėtyje. Už • tai jai 
gręsia 5 metų kalėjimas ir 

užpuolimo ant josios žmo
nių.

Tuo pačiu sykiu, hollan- 
dai, • apginkluoti ameriki
niais ginklais, gautais pa
gal lend-lease įstatymą, 
pradėjo visapusį Itarą: mū
šiuose naudoja tankus, lėk
tuvus ir kitokias priemo
nes.
' Indonezijos respublika 
gal kaip nors pajėgs paduo
ti skundą Jungtinėms Tau
toms.

Kad komunistai nepritarė 
dabartinei Burmos val
džiai, kuriai vadovauja U 
Aung San, tai visiems ži
nomas faktas; nepritarė jai 
dėl to, kad ji pataikavo Bri
tanijos imperialistams. Bet 
komunistai yra priešingi 
individualiam terorizmui.

(Vėliausios žinios skel
bia, kad Burmoje pradėti 
areštai narių, priklausan
čių dešiniajai partijai, — 
Myochit partijai — nieko 
bendro neturinčiai su 
munistais; vadinasi, 
mesnieji komunistams 
tinimai atpuola.)

Menama, kad po šitos 
ąmogžudystės Burmoje 
prasidės teroras, kokio toji 
šalis nėra mačiusi. Reak
cininkai dės pastangų per
sekioti darbininkus ir inte
lektualus, o taipgi visus 
žmones, pritariančius ko
munistiniam judėjimui, ku
ris Burmoje vis auga ir 
tvirtėja.

ko- 
pir- 
kal-

Plieno Irusias Rengiasi 
Kelti Kainas

CLEVELAND. — Plieno 
pramonės magnatai ruošia
si pakelti kainas plienui. 
Jie teisinasi, jog pakėlimas 
angliakasiams algų “pri
vertė” anglies baronus pa
kelti anglies kainas. Tuo 
būdu dabar jie, plieno mag
natai, rengiasi pakelti savo 
produktų kainas.

Spėjama, kad plieno kai
nos bus pakeltos nuo $3 to
nui ligi $5, o kai kuri plie
no rūšis būsianti pakelta 
net .ligi $7 tonui. ’V

Visa tai žmonėms pragy
venimo produktų kainas 
pakels dar aukščiau.

$5,000 piniginės pabaudos.
Liepos 29 d. teisėjas pa

skelbs Mrs. Ingalls’ienei 
bausmę; sakoma, poniutė 
apeliuos į aukštesnįjį teis
mą.

Ta pati džiurė negalėjo 
susitaikyti dėl šitos poniu
tės vyro, Alfredo, ,tuo bū-

nJ

Vokietijos Gamybos Padidi 
nimas Nebus Vykdomas 

Tuojau
Visa Tai Padaryta Dėl Aštraus Francijos Protesto; 

Neužilgo Bus Tariamasi Paryžiuje.
BERLYNAS. — Jungti- pareiškė Washingtonui aš- 

nių Valstijų ir Anglijos val
dovai britų-amerikiečių zo
nose pareiškė, kad Vokieti
jos pramoninės gamybos 
padidinimas nebus tuojau 
vykdomas.

Spėjama, jog ligi š. m. 
rugsėjo mėnesio viskas bus 
palikta, kaip ligi šiol.

Kaip žinia, amerikiečiai 
ir anglai buvo pasinio ję 
pradėti didesnę gamybą 
Vokietijos fabrikuose, — 
gamybą tam, kad būtų ga- 

I Įima juo daugiau pramoni
nių produktų eksportuoti. 
Vadinasi, buvo siekiamasi 
visiškai atmesti į šalį Pots
damo sutartį, kuri vokiečių 
pramoninę gamybą buvo 
apribavusi.

Bet kai Francijos valdžia

Burtuos Policija Areš
tuoja Suokalbininkus
RANGOON. Burma. — 

Burmos policija pradėjo 
areštuoti suokalbininkus, 
kurie, sakoma, užmušė sep
tynis laikinosios valdžios 
narius praeitą sekmadieni. 
Nužudytųjų tarpe, kaip ži
nia, buvo ir U Aung San, 
premjeras.

Beareštuojant, trvs asme
nys buvo nušauti. Tarp su
imtųjų yra ir buvęs BUrmos 
premjeras Usaw. priklau
sąs Myochit partijai.

Spauda skelbia, jog dau
gybė asmenų tapo areštuo
ta ir ablavos dar vis nesi
liauja. Areštuojami dau
giausiai konservatyviai.

PAUL RAMADIER IR 
TARYBŲ SĄJUNGĄ

PARYŽIUS. — Francijos 
premjeras Paul Ramadier 
skelbia, kad jis negali įsi
vaizduoti, kaip Europa ga
lima būtų atstatyti be Ta
rybų Sąjungos bendradar
biavimo. Vadinasi, Rama
dier mano, jog “Marshallo 
planas” niekaip nebus gali
ma pravesti, jei nebus susi
tarta su Tarybų Sąjunga.

Be to, Francijos premje
ras sako: reikia darbuotis, 
kad tarpe Amerikos ir Ta
rybų Sąjungos gyvuotų 
draugiškumas, nes tik tai 
pasauliui padėtų atsistaty
ti ir pasaulį/vestų prie pa
stovesnės taikos.

du jis buvo paleistas. Gali
mas daiktas, kad Alfredas 
bus teistas iš naujo, jei val
džios prokuroras matys, 
kad bus galima surasti jį 
kaltu.

Šis teismas atkreipė į sa
ve nemažai dėmesio. Tenka 
žinoti tai, kad šiandien ne
mažai yra tokių, kurie lai
ko pavergę savo tarnus, — 
ypač pietinėse valstijose,— 
tačiau niekas jų neliečia.

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern State*.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. ¥.

Telephone: Stagg 2-3878
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trų prieš tokį žygį protestą, 
tai dabar visi tie planai ta
po tūlam laikui atidėti.

Franci ja nenori, kad 
Amerika ir Anglija tuojau 
pradėtų atgaivinti Vokieti
jos pramonę, pakelti ją į 
aukštą gamybos laipsnį ir 
tuo būdu suteikti Vokietijai 
galimybes vėl ginkluotis ir 
vėl ruoštis naujam karui. 
Franci ja žino, ką reiškia 
tvirta Vokietija, — Fran- 
cijai visa tai lėšavo milijo
nai žmonių gyvybių ir dau
gybė turto.

Nors, dabartinė Franci
jos valdžia, vadovaujama 
Bidaulto ir Ramadiero, ne
apkenčia Tarybų Sąjungos, 
tačiau ji žino, kad francūzų 
tauta yra priešinga “Mar
shallo planui,” pagal kurį 
turėtų būti atstatyta Vo
kietijos pramonė pirmiau, 
negu tų kraštų, kuriuos vo
kiečiai sugriovė laike karo.

Dėl to Bidault ir Rama
dier šiandien jau mato, kad 
jiedu nuėjo pertoli ir kad, 
jeigu Vokietijos pramonė 
būtų dabar imtasi atstaty
ti aukštame laipsny j, tai 
francūzų tauta pareikalau
tų 'dabartinę Franci j ds val
džią pasitraukti; tuomet, 
aišku, komunistams tektų 
sudaryti nauja valdžia.
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Reikalauja Greit Teisti 
Sąmokslininkus

o

BUCHAREST. — Ruma- j 
nijos spauda reikalauja 
greit ir aštriai bausti dr„ 
Juliu Maniu, ‘ “valstiečių” 
partijos vadą, ir visus ki
tus sąmokslininkus, kurie 
neseniai buvo suimti.

Tūli šitos partijos narių 
buvo pasirengę išlėkti slap
tai į užsienį, bet policija 
juos sučiupo aerodrome; 
pas juos buvo rasta daug 
svetimų kraštų valiutos — 
dolerių.

Spauda sako * “vals
tiečių partija” turėtų bųti 
tuojau paleista, taipgi tu
rėtų būti suimti toki asme
nys, kaip Constantin Bra- 
tianu ir kiti sąmokslininkai 
prieš demokratinę Rumuni
jos vyriausybę. ♦ «

NEREMS WARRENO
SAN FRANCISCO'. — 

Kalifornijos Amerikos Dar
bo Federacija pareiškė, kad 
ji ateityje niekad nerem- 
sianti dabartinio Kaliforni
jos gubernatoriaus Earl' 
Warreno, jei jis kur nors 
kandidatuotų valdiškai vie
tai. Jis skaitomas darbi 
ninku priešu.

FRESNO, Cal. — Vietos 
demokratų partijos nslriai 
(pažangesnieji) pradėjo^ 
rimtą kampaniją už tai, 
kad 1948 m. Henry Wallace 
būtų demokratų kandidatu 
prezidento vietai.
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Foreign countries, six months ...................... $4.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 
at Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Karališkoji Dinastija Darbo Unit jose
Prie kokios beprotystės kartais prieina darbo unijų 

biurokratai, tai puikiai parodo padėtis International 
Longshormen’s Association. Joje jau daug metų biuro
kratiškai viešpatauja tūlas sutvėrimas vardu Joseph P. 
Ryan. Jis turi kliką, kuri sudaro vadovybės mašiną ir 
nustelbia nors mažiausią ir švelniausią opoziciją.

Dabar toji klika unijos konvencijoje Joseph P. Ryaną 
išrinko unijos ‘‘prezidentu” iki jo gyvos galvos! Pana
šiai gen. Franco pasiskelbė Ispanijos valdytoju iki gy
vos galvos, o kai jis mirs, tai savo įpėdinį paskirs. , Mi
nėtos unijos apjakėliai nenuėjo taip toli, jog pavesti Ry- 
anui paskirti savo įpėdinį. Bet pats jo išrinkimas visam 
amžiui prezidentu reiškia įvedimą unijort monarchijos. 
Dabar Ryaną teisingai su pašiepimu unijistai vadina 
King Ryan! * • !

Ko Jie Delsia ir Laukia?
CIO prezidentas Murray, pagal CIO Pild. Tarybos 

nutarimą, pasiuntė Amerikos Darbo Federacijos prezi
dentui Green pakvietimą, kad abi organizacijos tuojau 
sudarytų bendrą frontą atšaukimui Taft-Hartley biliaus 
ir išrinkimui į Kongresą tokių žmonių, kurie simpatizuos 
darbo žmonėms. Kiekvienas, kuris supranta šių dienų 
padėtį, pasveikins CIO vadovybę už tokį garbingą ir 
reikalingą žygį. J

Bet šį pakvietimą atmeta Green ir visa Federacijos 
vadovybė. Atmeta tuo pasiteisinimu, kad bendroji po
litinė veikla esanti neįmanoma be pirmiausia organiniai 
nesuvienijus CIO ir Federacijos. Todėl Green žada 
greitoje ateityje sušaukti abiejų vienybės komisijų su
sirinkimą ir kalbėti apie abiejų centrų greitą suvieni
jimą. V; ;

Mes visuomet buvome ir tebesame karščiausiais orga
ninės CIO ir Federacijos Vienybės šalininkais. Bet tas, 
kas nėra visiškai aklas, negali nematyti to fakto, jog 
greitas organinis apvienijimas neįmanomas. Tai gali pa
imti, kad ir prie' geriausių norų, mėnesių mėnesius.

Tuq tarpu politinė padėtis Amerikoje, kas liečia orga
nizuotus darbininkus, įkaitus iki eksplozijos. Taft-Hart- 
ley įstatymas turėtų atidaryti akis ir akliausiam unijų 
biurokratui, kad politinė bendra organizuotų darbinin
kų veikla neatidėliojama. Joks organizuotų darbininkų 
prietelius negalės suprasti šios Federacijos vadų tak
tikos. Kiekvienas paklaus: Kodėl negali eiti pasitari
mai dėl organinės CIO ir Federacijos vienybės greta 
abiejų organizacijų susitarimo jau dabar laikytis išvien 
prieš Taft-Hartley įstatymą? Kur čia prieštaravimas?

Štai ką jau parodė praktika. Jau pernai buvo pradėti 
pasitarimai dėl abiejų centrų organinio suvienijimo. Bet 
pasitarimuose iškilo rimti nesusipratimai, dėl kurių ir 

' patys pasitarimai tapo atidėti. Kiekvienam buvo aišku, 
kad taip labai reikalinga ir pageidaujama organinė CIO 
ir Federacijos vienybė bus ilgas ir sunkus procesas. 
Todėl jau tada CIO vadovybė pasiūlė Federacijos vado
vybei tuojau sudaryti- bendrą frontą kongresinių rin
kimų kovoms. Federacijos lyderiai tąjį pasiūlymą at
metė. Demokratų ir republikonų reakcijonieriai atsidu
so ir apsidžiaugė. Organizuoti darbininkai išstojo pa
sidalinusiai. Tik todėl į Kongresą pateko toki Taftai- 
Hartleys, Ivesai ir kiti. Tai buvo nepateisinama iš Fe
deracijos pusės klaida. Niekam netenka abejoti, kad 
jeigu 1946 metais būtų buvęs sudarytas bendras politi
nės veiklos frontas, Kongreso sudėtis būtų buvus visiš
kai kitokia ir veikiausia Taft-Hartley įstatymas nebūtų 
pamatęs įdienos šviesos.

Gaila ir jpkta, kad Federacijos vadovybė nepasimokė 
iš tos didelės klaidos.

Francūzija Šiaušiasi
■ Amerikos pasij-yžimaš industriniai atstatyti ir susti
printi Vokietiją nepatinka Francūzijai, kuri bėgiu Vie- 
nos.kartos buvo du sykiu vokiečių užpulta. Jos nepa
sitenkinimą ir protestą oficiališkai išreiškė ambasado
rius Bonnet. Jis ne tik pareiškė Francūzijos nepasiten
kinimą, bet diplomatiškoje kalboje rimtai pagrūmojo. Jis’ 
manęs, kad visa Paryžiaus konferencija dėl “Marshall 

“Plano” galinti susidurti su keblumais, jeigu Amerika lai
kysis savo pareikšto nusistatymo link Vokietijos pramo
nės.

Ypatingai Francūzija esanti priešinga išplėtimui Vo
kietijos plieno gamybos. Ji nesanti priešinga atstatymui 
anglies gamybos, bet anglies perviršis turi eiti ne Vo
kietijos plieno pramonės pakėlimui, bet, užsienin repara
cijoms.

Keista, kad Franci jos1 diplomatai iki šiol dar nema
to, jog visas-“Mąrshall Planas” remiasi Vokietijos at- 
steigimu į galingą industrinį kraštą. Argi ne Ameri
kos kapitalas po Pirmojo Pasaulinio Karo atstatė Vo
kietiją? Tuo pačiu pavojingu Keliu mūsų vyriausybė 
žygiuoja ir dabar. , . •

Kaip Eina Jaunimo Klausimu Diskusijos? Ievai Simonaitytei 50 Metų
Drg. V. Bovinas savo 

rašte nurodo tai, ką mūsų 
veikimo centrai ir demo
kratinių lietuvių suvažiavi
mai jau senai numatė ir at
žymėjo, kad mūsų jaunimo 
vadovybę reikia žymiai ge
rinti, naujus jaunimo ka
drus sukurti, tvirtesnę jau
nimo vadovybę išvystyti. 
Buvo juk kalbėta, kad rei
kia ruoštis čiagimiams lie
tuviams savaitinį laikraštį 
išleisti. Taipgi buvo kal
bėta, kad reikėtų ruoštis 
prie nacionalės mokyklos 
sukūrimo. 'Nusitarta iš
leisti anglų kalba brošiūrą 
apie Lietuvą. Bet tiė ta
rimai tebėra tik tarimais. 
Dėl stokos tiems darbams 
reikalingų jėgų mes visa tai 
paliekame ateičiai.

Darbintas, Stebėtojas ir 
Jonikienė kritikuoja mane, 
kam aš parašiau, kad d-go 
Bovino' rašte yra pesimiz
mo, LDS sporto paneigimo 
ir LDS jaunimo veiki
mo nedakainavimo. ' Bovi
no straipsnis, jų nuomone, 
ištisai geras, nekritikuoti
nas. O mano nuomonė yra 
kitokia. Apart gerųjų, tei
giamųjų pusių, tame rašte 
yra nemaža doza neigiamų
jų tendencijų, kurios tą 
straipsnį žymiai atskiedžia.

Minėtieji draugai ištisai 
užgiria d. Bovino, straipsnį, 
aišku, todėl, kad jie irgi tu
ri tas pačias siaurumo ten
dencijas — paneigti LDS 
sporto veikimą ir net ne- 
dakainuoti svetimkalbių 
tautinių organizacijų vaid
mens. Tai žalinga tenden
cija, kuri mūsų veikimui 
pusėtinai kenkia.

Čia noriu pacituoti kele
tą d. Bovino straipsnio sa
kinių, kurie, mano nuomo
ne, turi savyje pesimizmo 
ir kitas neigiamas tenden
cijas.

1. “Vienok, nepaisant ir 
tų didelių pastangų, iš LDS 
jaunimo organizavimo pa
žangiam judėjimui rezulta
tai labai maži ... Ar čia 
nėra kas nors pamatiniai 
negero? . . . Tautinės sa
višalpos organizacijos yra 
ateivijos produktas,” todėl 
netinkąs ameriko n i š k a m 
jaunimui.

2. “LDS ir kitos panašios 
organizacijos negali pilnai 
ekonominiai aprūpinti ame
rikoniškąjį jaunimą,” nes 
“jie organizuoja jaunimą 
jau pasenusiais ateivių or
ganizacijų pamatais.”

3. “Bet mes jau turime 
LDS. Būtų klaidinga truk
dyti jaunimo organizavimą 
į LDS.”

4. “Sporto mes turime 
perteklių.”

5. “Sporto veikla slopina
me socialę, meno, kultūros 
veiklą.”

Tame ilgame straipsnyje 
randasi ir daugiau panašių 
išsireiškimų, kurie neata- 
tinka tikrenybei.

Jeigu taip mes visi kal
bėsime, kad LDS nęgali 
“aprūpinti” jaunimo, tai 
nei patys tėvai, nei jų vai
kai nebepaisys LDS.

Jeigu mes nematome iš to 
didelio darbo gerų rezulta
tų, tai,kam tada ir rūpin
tis LDS auginti ir tvirtin
ti?

Argi galima sakyti, kad 
šiuo metu “sporto mes tu
rime perteklių,” kuomet 
mes jį tik pradedame atgai
vinti?

Kur-yra įrodymas,' kad 
sportas slopina socialę, me
no ir kultūros veiklą?

l I II II m I IMF

Tas negali patikti ir nepatinka Vokietijos kaimynams 
—nepatinka ne Francūzijai. Bet liausimas yra, kiek 
mūsų vyriausybė kreips dėmesio į šį Bonneth užprotes- 
tavimą? v į ■ .; 2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Antrad., Liep. 22, 1947

Argi gražu ir teisinga 
primesti, kad bowling tur- 
namentas, įvykęs Detroite, 
pakenkė Gegužės Pirmo
sios minėjimui?

Tokiais ir panašiais ar
gumentais pasirėmę, su
prantama, mes niekur ne
galime nueiti; tik galime 
pasipešti, nes jie neišlaiko 
rimtos kritikos.

Mes turime galybes fak- 
tų-davinių, parodančių, kad 
LDS jaunimo veikimas, 
prieš karą išvystytas ant 
pusėtinai aukštos skalės, 
davė bendram mūsų veiki
mui gerų pasekmių. Cho
ruose, meno rateliuose', so
cialiame veikime mes jau
nuolių matome nemažai. 
Mūsų chorai daugumoje su
sideda iš LDS narių. Loka
linėse organizacijose taipgi 
galime pastebėti jaunų vei
kėjų. Turime keletą unijų 
veikėjų ir tt. Bet ar mes 
esame tuo pasitenkinę ? 
Anaiptol ne. Karas, aiš
ku, mūsų jaunimo veiki
mui smarkiai pakenkė. Da
bar, po karo, turime vėl iš 
pradžių jį pradėti. Turime 
kurti sporto grupes, meno 
ratelius, naujus chorus; 
turime padėti pamatą pla
čiam jaunimo veikimui. 
Reikia dėti labai daug pa
stangų naujų jaunimo ka
drų išvystymui, jaunimo 
vadovybės tvirtinimui. Tai 
nelengvas darbas, reikalau
jąs artimos jaunimo ir se
nimo kooperacijos. Mums 
reikia iš jaunosios kartos 
daugiau redaktorių, orga
nizatorių, kalbėtojų,

Smagu atžymėti tai, kad 
LDS jaunimo veikla šiuo 
metu žymiai stiprėja, LDS 
vajuje dabar dalyvauja 
graži jaunuolių grupė ir 25 
čiagimiai įrašė per šešis 
mėnesius šimtą naujų na
rių. Vajaus darbu jauni
mas gerokai pralenkė seni
mą. Tai pirmą sykį taip at
sitiko LDS istorijoje.

Šiuo metu ir meno jėgos 
žymiai stiprėja. Kai kur 
nauji chorai kuriasi, vieno
je kitoje vietoje dramos 
grupės organizuojasi. O 
tame veikime taipgi LDS 
jaunimas, žymų vaidmenį 
vaidina.

Chicagoję įvykęs ' meno- 
kultūros festivalis parodė, 
jog pas mus meninių jėgų 
yra nemažai. LDS jauni
mas, taipgi pavyzdingai pa
sirodė festivalio paruošime 
ir jo programos pildyme.

Rytinių valstijų lietuvių 
meno - kultūros festivalis, 
kuris įvyks lapkričio mėn., 
Brooklyne, taipgi žymiai 
prisidės prie pakėlimo me
no - kultūros veikimo, tiek 
senimo, tiek jaunimo tarpe. 
Rytiečiai prie to smarkiai 
ruošiasi.

Bėda su mumis, senai
siais veikėjais, yra tame, 
kad mes jaunimo veiklos ir 
vaidmens nedakainuojame. 
Bėda dar ir tai, kad mes 
nesirūpiname į svarbias va
dovaujančias vietas dau
giau jaunimo įtraukti. Dėl
to pas mus permažai jauno
sios kartos redaktorių, or
ganizatorių, kalbėtojų ir tt.

‘Tie draugai, kurie neda- 
kainuoja jaunimo vaid
mens mūsų veikime, panei
gia sportą .ar meną ar ki
tokį kultūrinį veikimą, kar
tu žymiai prisideda prie 
mūsų veikimo siaurinimo. 
Ne siaurinti, bet plėsti jį 
mes privalome.

Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Suvažiavime iškel
tas lietuvių balsuotojų kliu- 

bų organizavimo klausimas 
gali taipgi žymiai praplėsti 
mūsų veikimą, jeigu mes 
mokėsime jį tinkamai gy
venimam pravesti. Jauni
mas tuose kliubuose gali 
vadovaujamą vaidmenį vai
dinti. Ką mes darome tuo 
svarbiu klausimu? Ar jau 
tarėmės, kaip sėkmingai su
organizuoti juo plačiausius 
visokių politinių pažiūrų 
balsuotojų kliubus?

'tame pačiame suvažiavi
me buvo iškeltas klausimas, 
kaip pagyvinti lokalinių 
komitetų veikimą, kaip su
organizuoti komitetus tose 
lietuvių kolonijose, kur jų 
nėra ir galima suorganizuo
ti? Ar jau svarstėme tą 
klausimą?

Kiekvienoje didesnėje lie
tuvių kolonijoje reikėtų su
daryti tinkamas planas, 
kad padėti tvirtesnis mūsų 
demokratiniam veikimui 
pamatas. Vieni senesnieji 
veikėjai, be jaunuolių koo
peracijos, aišku, negali to 
padaryti. Labai svarbu, 
kad tuose komitetuose veik
tų ir jaunuoliai. Visur tu
rėtų būt artima tarp se
nimo ir jaunimo kooperaci
ja.

Norime, kad mūsų jauni
mas pažintų klasinius rei
kalus, būtų sąmoningas. 
Bet ką mes jiems duodame? 
Senimas turi dienraščius 
“Laisvę” ir “Vilnį,” taipgi 
daug marksistinės literatū
ros. Bet kaip su jaunimo 
apšvieta? Gerai, kad “Vil
nis” išleidžia nemažą savai
tinį anglišką skyrių, bet 
“Laisvė” ir to neduoda, 
šiuo metu pasitenkina vien 
savaitiniu puslapėliu. O 
mes norime, kad mūsų jau
nimas būtų sąmoningas.

Mūsų jaunimo veikimas 
turėtų būt kelis kartus pla
tesnis, negu dabar jis yra. 
Jis turi jau apimti ne tik 
antrąją mūsų gentkartę, 
bet ir trečiąją, čiagimių lie
tuvių vaikus. Nemažai jų. 
jau turime Lietuvių Susi
vienijime. Daug jų galima 
įtraukti į mūsų Susivieniji-' 
mą ir j&tfie išauginti juos 
tikrais LDS patriotais. O 
tai nelengvas ir labai at
sakingas darbas. Reikėtų' 
kurti vaikučių mokyklėles 
visose didesnėse lietuvių ko
lonijose. Reikėtų rūpintis 
apie įvedimą trečiajai kai> 
tai skyrių mūsų spaudoje.

Mes turime panaudoti 
sportą, meną ir kitą kultū
rinį veikimą kaip priemonę 
mūsų tikslų pasiekimui. 
Jeigu mes mokėsime gra
žiai, .nuosekliai, kūrybiniai 
veikti, tai mūsų ateivių su
kurtos organizacijos pilnai 
gali atatikti antrajai ir tre
čiajai gentkartei, jos gali 
nešti mūsų branginamas 
tautines ir progresyves«tra- 
dicijas.

Per metų eilę . sunkiai 
dirbdami galėjome išaugin
ti gražų demokratinį veiki
mą lietuvių tarpe. Nenu- 
leiskime ir dabar rankų. 
Tvirtinkime mūsų organi
zacijų ir spaudos vadovybę 
naujomis čiagimių jėgomis, 
kurios ateityje galės dar 
sėkmingiau tęsti tokį pat 
pažangų darbą.

J. Gasiūnas.

Radijo Priimtuvai
BUTRIMONYS. ■<— Čia be

veik visi gyventojai jau turi 
savo namuose radijo garsiakal
bius. Radijo mazgas įsteigtas 
miestelyje ir jau veikia. Radi
jas, kuris Smetonos laikais čia 
buvo prieinamas vien turtin
giesiems, ypatingai aukštes
niems valdininkams, 'dabar ran
dasi kiekvieno darbininko ir 
valstiečio namuose:

šiemet žymiajai Lietuvos 
rašytojai Ievai Simonaitytei 
sukako lygiai 50 metų am
žiaus. Mūsų skaitytojams 
bus įdomu su rašytoja pla
tėliau susipažinti, kadangi 
jie skaito (Laisvėje spausdi
namą) žymiausią jos kūrinį 
—“Aukštųjų Šimonių Liki
mas.” žemiau talpiname ne
ilgą Juliaus Butėno raštą 
apie Simonaitytę — straips- 

' n is tilpo “Literatūra ir Me
nas” laikraštyj, išeidinėjan- 
čiame .Vilniuje. Ta pačia 
proga nuo savęs rašytojai 
linkime: ilgiausių metų! — 
L. Reck

1941 m. vasarą hitleriniai 
barbarai, įsiveržę į Tarybų 
Lietuvą, pirmiausiai šoko 
suvesti sąskaitas su di
džiausiais savo priešais —- 
tarybiniais .žmonėmis. Su 
nemažesniu įniršimu jie 
puolė ir tuos mūsų krašto 
žmones, kuriems buvo gerai 
pažįstama jų “kultūra” 
Klaipėdos krašte, ir kurie 
savo raštais buvo pradėję 
demaskuoti vokiškuosius 
imperialistus. Po Tarybų 
Lietuvos knygynus pirmo
mis dienomis lakstė gesta
pininkai ir su didžiausiu 
įnirtimu graibstė rašytojos 
Ievos Simonaitytės parašy
tąsias knygas: “Aukštųjų 
Šimonių Likimas, “Pavasa
rio Aūdroje,” “Vilius Kara
lius.” Į pirmąsias jų iš
leisto indekso eiles buvo 
įrašyti šių knygų pavadini
mai. 1

Hitlerininkai niršo, kad iš 
jų pavergtojo Klaipėdos 
krašto išėjo lietuvių rašy
toja, kuri savo kūriniuose 
įsidrąsino demaskuoti vo
kiškųjų grobikų nutautini
mo ir tautų naikinimo me
todus. Laimei, pati rašy
toja išvengė hitlerinių bu
delių rankų.

Ievai Simonaitytei šiomis 
dienomis suėjo penkios de
šimtys metų. Jos raštai 
mūsų skaitytojui gerai pa
žįstami. Už jos romaną 
“Aukštųjų Šimonių Liki
mas” 1936 m. buvo suteik
ta literatūrinė premija.

I

Ievai Simonaitytė gimė 
1897 m. sausio 23 d. Str'ag- 
nuose Vanaguose, Klaipė
dos apskrityje. Josios tė
vai buvo darbininkai ir 

dukteriai atitinkamo moks
lo negalėjo suteikti. Bai
gusi pradžios mokyklą ir 
komercinius kursus, ji ilgą 
laiką dirbo Klaipėdos “Ry
to” spaustuvės korektore, 
vėliau “Keleivio” redakcijo
je. Paskiau tarnavo ad
ministracinėse įstaigose. 
Daug skaitydama, lavinda- 
mosi nuo 11920 m. Ieva Si
monaitytė pradėjo rašinėti, 
nors nebuvo kam jai padėti 
ir patarti. Ir štai, 1936 m. 
ji pasirodo iš karto su di
deliu “romanu, kuris į lie
tuvių literatūrą savo tema
tikos naujumu įnešė dide
lio originalumo.

Nors Klaipėdos kraštas 
kelioliką metų buvo grįžęs 
prie Lietuvos, tačiau niekas 
neparodė literatūros kūri
nyje, kokiose sąlygose to 
krašto žmonių kartų kar
tos gyveno, kokios įtakos 
veikė ir dėl ko tenai buvo 
tokis stipris vokiškai fa
šistinis elementas.

Per “Aukštųjų Šimonių 
Likimo”v puslapius praeina 
kelių lietuviškų būrų šeimų 
gyvenimo epopėja. Bau
džiavų gadynė, maro metai, 
Bismarko politikos laikai. 
Lietuviai vis stumiąmi ir 
stumiami į šalį, jie bau-

džiauninkai, ponai — vokie
čiai, miesčionys— vokiečiai. 
Prasideda lietuvių kalbos 
niekinimas, o vokiškosios 
aukštinimas. Jei pradžioje 
dar religijos pagalba laikė
si lietuvių kalba, tai vėliau 
vokietinimas ima smarkiai 
skverbtis per protestonišką 
bažnyčią. Prasimuša kuris 
nors iš lietuvininkų į švie
suolius — jis dingęs savo 
tautai: suvokietėja, jei ne 
pirmoji karta, tai antroji ti
krai. Ir per visą veikalą 
matome tarytum 'griūvant 
didelį kaimą, juo tolyn, juo 
labyn artėjantį prie lygu
mos. Taip griūva ir nyks
ta Šimonių karta, ligi išsi
baigia iki paskutinio ainio.

Rašytoja Ieva Simonaity
tė ir pirmaisiais tarybiniais 
metais aktingai buvo įsi
jungusi į tarybinės lietuvių 
literatūros kūrėjų gretį. 
Dėl to hitleriškosios okupa
cijos metais jai teko kęsti 
aršius tardymus, grasini
mus.

Gerai pažindama, nuo 
pat vaikystės dienų patyru
si savo pačios nugara vo
kiškųjų nacionalistų žvėriš
kumą, ji per pastarąją oku
paciją tiksliau negu kuris 
kitas įžiūrėjo jų būdinguo
sius bruožus. “Pergalės” 
1945 m. No. 2 jos atspaus
dintoji apysaka apie “Adol
fą Kemperį” mums parodo 
ligi kaulų gryną hitlerinį 
okupantą, su kryžiuočių 
ordino šunų veržlumu vyk
dantį, žmogėdros fiurerio “į 
rytus veržimosi” politiką. 
Bet čia- jisai susiduria ne 
su nulenktais sprandais, 
ant kurių tik reikia sėsti 
ir jodinėti. “Narsusis” 
Kemperis patiria kas tai 
yra tarybiniai partizanai ir 
pamato, kad čia jam siusti 
nėra taip lengva, kaip jis 
įsivaizdavo vykdamas į šį 
krašta. v 

♦

Nors būdama nestiprios 
sveikatos, Ieva Simonaitytė 
dabar kuria naujus kūri
nius, rengia spaudai .naujų 
savo originalių apysakų 
rinkinį. Linkėtina d-gei Si
monaitytei dar daug metų 
vaisingai turtinti įarybinę 
lietuvių literatūrą.

J. Butėnas.

Anglijos karalius užgyrė 
seimo priimtą bilių dėlei ža
damos Indijai nepriklauso
mybes.

Senatorius Harley M. Kil
gore, West Virginijos demo
kratas, kritikavo ši kongresą, 
kad “jis patarnavo stambia
jam bizniui veik kiekvienu 
klausimu. Fabrikantui pasiūly
tasis Taft-Hartley įstatymas, 
sakė jis, yra “blogas, nepatei
sinamas, baudžiavinis,” taipgi 
didžiausias akstintojas indus
trinės nesantaikos. >
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"Dvynai Miestų"
“ D i džiausi a s Pa satil y j ey ’ 

M alumi Centras,
Minneapolis, Minn. — 

Šis apie pusės miliono gy
ventojų miestas skaitomas 
didžiausiu malūnų centru 
visame sviete. Mat, Minne
sota, kaip ir kelios kitos vi- 
durvakarinės valstijos, yra 
kviečių ir rugių centras.

Minneapolis yra ne taip 
senas miestas. Teisybė, pir
mieji baltveidžiai, jėzuitai 
misionieriai čia atvyko be
rods 1680 metais. Gerokai 
vėliau uždėtas miesčiukas, 
kuris pavadintas St. Antho
ny. Dar vėliau tas miestas 
pakeistas į Fort Snelling. 
Pagalios abu miestai susi
jungė.

Minneapolis gąyo čarterį 
tik 1855 metais.

Kitoj pusėj Mississipi 
upės yra miestas St. Paul, 
taipjau nemąžas. Abu šie 
miestai vadinami “Dvynai 
miestų” ir sudaro didelį 
centrą šiaurinės vidurvaka- 
rių dalies.

Čia yra visokios, industri
jos, bet pirmauja malūnai, 
kurie duoda labai didelį 
nuošimti miltu šalies mais
tui. X

Daugiausia čionai iš Eu
ropos suvažiavo skandina
vų, ypatingai švedų. Ne 
taip seniai buvo paprasta’ 
girdėti tariant Yon Yonson, 
vieton John Johnson (Džan 
Džanson). Švedai, mat, ne
ištaria dža. Jis taria ja. 
Dabar betgi tarmėje nėra 
didelio skirtumo nuo kitų 
miestų.

Skandinavai, atvykę A- 
merikon buvo pažangūs 
žmonės. Dvynai miestų se
niau tat ir buvo žinomas, 
kaipo progresyvus centras. 
Dar ir dabar net ir repub- 
likonai čia pažangesni. Pa
vyzdžiui, Stassenas yra gan 
pažangus, palyginus su 
Hooveriu ir kitais kietar 
kakčiais republikonų politi
kieriais. Stassenas turi būti 
pažangesnis, kitaip jo įtaka 
čia nupultų.

Lietuvių Minneapolyje 
yra nedaug, bet yra Ameri
kos mažesnių kolonijų, kur 
lietuviai gerai veikia. Čia 
kažin kaip tai progresyvio 
judėjimo nėra buvę, išsky
rus vienu tarpu, kada čia 
buvo apsigyvenę keli naujai 
iš rytinių valstijų atvažia
vę. Vienas jų buvo M. Žal- 
dokas.

Minneapoly yra Minneso- 
tos valstijos universitetas, 
kuris uždėtas pirmiaus, ne
gu miestas susiorganizavo

miestu. Jis, berods, uždėtas 
1851 metais.

Minneapolis guli prie 
Missisippi upės. Pro jį taip
gi teka Minnesota upė, kuri 
įteka Mississippėn žemiau 
St. Paul.

Miestas yra apie 800 pėr 
dų aukščiau jūrų lygmalos.

Žiemą čia esti didelių 
šalčių, bet kurie buvę Chi- 
cagoj ir čia, sako, keli laip
sniai daugiau šalčio čia yra 
šilčiau, kaip Chicagoj. Mat 
šaltis sausas, o Chicagoj 
koks tai drėgnas. Michigan 
ežeras vasarą įšildytas, pa
veikia į orą ir žiemą — su- 
drėgnina jį ir padaro įky
resniu laike šalčių. Chicaga 
taipgi abelnai stovi žemai.

Žemdirbystę Minnesotoj 
kiek pirmiaus išbujojo, kaip 
valstijose toliau į pietus. 
Čionai pradėta sėti žiem
kenčiai javai, kurie taipjau 
gali atlaikyti ir didelį karš
tį. Kansas ir kitos valstijos 
į pietus daug ką patyrė iš 
Minnesotos žemės ūkio rei
kalais.

Minnesota, kaip ir Wis- 
consinas, turi daug ežerų ir 
ežerėlių. Jie turbūt užsilikę 
“įspaudimai” nuo ledų ga
dynės, kaip ir didieji ežerai, 
kurių šiaurvakarinė dalis 
pasiekia Minnesota.

Miestas stovi ant St. An
thony Falls, Mississippi 
upėj. 1917 metais pastaty
tas didelis tvenkinys. Min
neapolis po to tapo upių 
laivininkystės centru.

Bet svarbiausias Minneso
tos portas yra Duluth mie
ste, prie didžiųjų ežerų.

Sustojau čia tik vienai 
dienai. Iš čia važiuoju į 
Butte, Mont., paskui į 
Seattle, Wash.

Vaizbos Butas giriasi, 
kad Minneapoly yra 22 eže
rai ir ežerėliai, kad Minn. 
valstijos Universiteto kam
pus apima 750 akrų žemės. 
Beje, Minneapolis buvo vie
nas didesnių centrų, kur 
trockistai vežikų uniją 
kontroliavo, dabar betgi 
apie juos nesigirdi. V. A.

Mokinių Skaičius
KAUNAS. — Šiais metais 

Kauno pradinėse mokyklose yra 
virš 8,500 mokinių.

Gimnazijoj ir progimnazijoj 
mokosi virš 7,000.

Aštuntoj klasėj buvo apie 500 
studentų.

Mokinių- saviveikla pusėtinai 
pagyvėjo. Veikė apie 15 savi
veiklos būrelių su arti 400 na
riu. c

Šviežutėlė po pasimatymo su Ispanijos fašistu dik
tatoriumi Franco, Mrs. Eva Peron, Argentinos prez. 
žmona, dabar randasi Italijoje. Čia jinai matoma su 
premjeru Alcide de Gasperi bankiete, suruoštame jos 
pagarbai. Bet Italijos darbininkai prieš ją protestavo. 
Amerikos reakcininkai nori ją atsikviesti ir čionai vieš
nagei!. Sakoma, Amerikos Veteranų Komitetas pasitik
tų ją su protesto demonstracijomis, kaip pasitiko Ita
lijos darbininkai.

AFL United Mine Workers prez. John L. Lewis 
(kairėje), vice-prez. John O’Leary ir valdinis tarpinin
kas James Dewey išeina iš unijos centro po susitari- 

- mo su šiauriniu valstijų angi iakasyklų firmomis ir plie
no kompaniją atstovais. Sutarti tuojau užgyrė unijos 
atitinkami komitetai.

Atomine Energija
*

(Feljetonas)
Tuojau po to, kai buvo 

paskelbta, kad atomai skal
domi, kaip balanos, ir krau
nami į rietuves, atsirado 
daugybė pranašų, kurie 
pranašaavo,kad greitoje at
eityje žmogaus fizinis dar
bas bus pakeistas atomine 
energija. Tuomet buvo sa
kyta, kad atominė energi
ja bus pritaikyta\ industri
jai, transportui — sausže- 
friiu, vandenynais .ir oru,— 
medicinai, skalbyklom, lai
dotuvėm ir kitokiem žmogų 
varginantiem darbam at
likti. Bet dabar apie visus 
tuos žadėtus gerumus tyku, 
kaip po/audros. Mat, apsi
žiūrėta, kad pakinkius ato
minę energiją gamybai, ne 
mažiau dviejų trečdalių 
darbininkų būtų išmesta iš 
darbo. Iš vienos pusės, tas 
būtų kapitalistams labai 
maloni dievo dovana, ne
reikėtų darbininkam algų 
mokėti, bet, iš ^kitos *pusės, 
tas sukeltų tokią audrą, 
nuo kurios pradėtų kapita
listinio palociaus langai by
rėti.

Noks Amerikoje bolševi
kiškas obalsis “kas nedirba, 
tas nevalgo” ne visus palie
čia, bet darbininkai nuo jo 
išsisukti neturi jokios gali
mybės: kaip tik netenka 
darbo, tuojau turi nustoti 
ir valgę. Šią tiesą kapita
listinis svietas geriau žino 
negu dauguma darbininkų. 
Už tai kapitalistinė akis 
tuojau nužiūrėjo, kad įvedi
mas atominės energijos ga
myboj kapitalistinei siste
mai nutiestų kelią j amžiną 
atilsį Kokia bus naūda iš 
rietuvių produktų, jeigu 
nebus pirkikų? Jeigu na
mai apšildomi afomine 
energija stovėtų tušti, tik 
dėl to, kad bedarbiai netu
rėtų išteklių užsimokėti 
rendos už kambarius, tai 
būtų tiek naudos, kaip iš 
bažnyčios be parapijonų.

Atsižvelgiant į tai, ' kas' 
Viršuj pasakyta, atominė 
energija pritaikyta tik 
dviem sritim, kurios nesu
daro pavojaus kapitalisti
nio kūno s veikią t ai.

Atominė energija labai 
pasekmingai veikia kėlimui 
kainų. Visi laužo galvas, 
klausinėja ir niekur negau
na atsakymo, kokia pekliš
ka galybė tas prakeiktas 
kainas - nešioja padangė
mis? Nei prezidento “pra
šymas,” kad kainos nusileis
tų nors šion pusėn debesių, 
nei paskirtų komisijų tyri
nėjimai suradimui kainų 
kilimo priežasčių —• pasek
mių neduoda.

Taigi, broliai ir ponai, 
seserys ir ponios, jūsų Pau-

liūs trumpai ir aiškiai jurri 
pasako, kad šiame biznyje 
veikia atominė energija ir 
veiks tol, iki mūsų kišeniai 
ištuštės, kaip po pietų bliū- 
dai.

Antra sritis, kurioje vei
kia atominė energija, nebus 
prasižengimu užvadinti 
protiniu sandėliu. Šioje 
srityje, buvo mestasi pa
siekti iki šiolei negirdėtos 
drąsos ir neėmimui atsako
mybės, kas kalbama ir kas 
veikiama. Šito pasekmėje 
tuojau atsirado ištisos vir
tinės tokių “idėjų,” kurios 
normaliais laikais būtų bu
vusios laikomos nenorma
lios vaizduotės utopijomis. 
Štai keletas pavyzdėlių: 
churchillininkai ir hooveri- 
ninkai, griebėsi sugrąžint 
praėjusį laiką. Manė galė
sią pasirodyti galingesniais 
už pasakiiškąjį Jozujį, ku
ris savo paliepimu sustab
dė “saulės ėjimą.” Bet sau
lė vis sukasi, vis šviečia ir 
laiką stumia pirmyn.

Kad užbėgti laikui už 
akių, atominės energijos 
maišomas razumas sugalvo
jo visasvietinę valdžią, su
vienytų valstybių Europą, 
amerikonišką “leadership” 
ir daugybę kitokių biesų. 
Bet visi šitie sumanymai 
mūsų politikieriams taip 
sekasi, kaip vištai plaukio
ti. Dėlei šių nepasisekimų, 
visas mūsų visuomenines 
įstaigas surėmė nepaken
čiamas politinis vidurių už
kietėjimas,kuris palietė val
diškų įstaigų • tarnautojus, 
kongreso ir senato narius, 
diplomatus, teismines įstai
gas, kapitalistinių ir fašis
tinių laikraščių redakci
jas, korespondentus, ko
mentatorius ir visų tikybi
nių sektų vadus. Kaipo pa
sekmė politinio vidurių už
kietėjimo, viskas iškrypo iš 
normalios vagos.

Dabar stropiai ieškoma 
užkietėjimui paliuosuoti 
priemonių. Tam siūloma 
tūkstančiai visokių suma- 
nyrfių. Atominės bombos, 
pasiučiausių ligų bakteri
jos, doktrinos, planai, su
daužymas unijų, perkrikš- 
tinimas fašizmo į demokra
tiją, ir taip žengiama nuo 
vienos kvailystės prie kitos. 
Bet užkietėjimas nemažėja. 
Politiniai viduriai pučiasi 
kaip kalnas. Dėlei šito pū
timos! visuomeninio gyve
nimo vairuotojai labai aiš
kiai “mato” įsivaizduotas 
baisenybes ir kaip neregiai 
atsidaužia kaktomis į bute-1 
nybę. I

' Pasirodo, kad atominė 
energija ne visur duoda 
pageidaujamas pasekmes.

Praėjus karui ir pradėjus 
taikos laikotarpį, karo nu
skriaustos tautos keliasi ir 
konsoliduojasi; taip gyvenimas 
įeina į normalias vėžes. Euro
poje, kur žiauriu įsiutimu pra
ėjo karo audra, kur viskas bu
vo. naikinama ir griaunama, 
dabar susid’arė liaudies val
džios — demokratinės laisvos 
vyriausybės ir veda tose šaly
se atstatymo ir atkūrimo (1 ar
ba. Tik karo kaltininkai naci- 
fašistai ir jų sėbrai, tik karo 
kriminalistai, išbėgę iš savųjų 
kraštų, kad išvengus liaudies 
teismo, blaškosi po įvairias ša
lis, ieškodami užtarimo ir 
šmeižia išsilaisvinusias šalis, 
stengdamiesi tuo pasiteisinti. 
Tose jų. pastangose pasprukti 
nuo teisingumo rankos, be
slėpdami liaudies krauju su
teptas savo rankas, skelbiasi, 
esą nekaltomis karo aukomis 
ir verkšlena, kad juos netei
singai kaltina, o tuom pat kar
tu ciniškai — niekšiškai pildo 
kitą biaurų, prasikaltimą, 
šmeiždami Europos išsilaisvi
nusiuose kraštuose sudarytas 
liaudies vyriausybes, dergia 
herojiškąją tarybų šalį — di
džiausiu pasiaukavimu suplie
kusią žiauriojo nacifašizmo 
jėgas — ir visaip provokuoja 
ją, o kartu ir kitas demokra
tines laisvąsias šalis, tikslu su
kelti naują karą prieš Tarybų 
Sąjungą, kad vėl galėjus grįž
ti į savo šalis ir užsirioglinti 
.ant jų liaudies sprando.

Betgi, šie nenaudėliai, iki 
šiol buvę, Anglijos ir šiaurinės 
Amerikos palaikomi Vokieti
jos, Švedijos ir kitų kraštų zo
nose, dabar, Maskvos konfe
rencijoje, priėjus prie nutari
mo panaikinti iki šiol laikytas 
jų veik kariniai organizuotas 
stovyklas, jau neturi ten vie
tos, turi ieškoti, kur dėtis. Taip 
dūžta jų iliuzijos greitu laiku 
pulti Tarybų Sąjungą ir kitas 
laisvąsias Europos šalis; ma
to, kaip nyksta buvęs jiems 
pritarimas nekurtuose reakci
niuose slouksniuose, nes niekas 
šiuo laiku nemato reikalo vel
tis į naujas neapgalvotas ir 
nežadančias jokio pasisekimo 
avantiūras; tad šiems pagedu
sioms žmonėms belieka tik dvi 
išeitys: gauti įvažiavimo vizą 
į kurią nors Amerikos šalį, 
arba grįžti į savo gimtąjį kraš
tą ir stoti prieš liaudies teis
mą.

Tokia yra dabartinė padė
tis kartu su naciais pabėgusių
jų kolaborantų ir karo .prasi-
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Pronacių Isteriką

dar

svajonėmis tik ir 
taip ir lietuviškų 

“A. L. Balso” pro- 
ponų svajonės ka-

■

kaltėlių; kartu su jais tokio
je apgailėtinoje padėtyje ran
dasi daugelis ir dorų žmonių, 
kurie nacių suklaidinti ir įbau
ginti, bėgo kartu su jais; to
kiems, suprantama, nėra jo
kio pavojaus grįžti į savo gim
tinę ir be, abejo, daugelis, su
pratę tikrąjį jų padėties stovį, 
grįš, kad stojus į ramų ir kon
struktyvų, savo šalies darbą.

Kartu su kitų tautų ir lietu
viškiems nacių kolaborantams 
pasidarė karšta, ir jiems bai
sus teismas už jų prasikalti
mus stovi prieš akis. Dauge
lis jų jau spėjo pasprukti į 
Šiaurės Ameriką, kiti nusiba- 
Jadojo į Braziliją, keletas pa
teko ir Argentinoje. Visi jie 
sakosi esą nekalčiausiais 
aniuolėliais, skundžiasi jų 
skriauda, bet kartu begėdiš
kai šmeižia naująją tarybinę 
Lietuvą ir jos išlaisvintojus, jie 
stengiasi čia gyvenančių lietu-J 
vių akyse nupiešti ją bjauriau
siomis spalvomis' Išsinešdinus 
iš čia buvusiam smetoninio fa
šizmo atstovui Griaužiniui su 
jo klika, jie spiečiasi “A. L. 
Balso” pastogėje, grupuojasi 
apie tuos avantiūristus ir de
magogus, kurie dar neseniai 
m a s k a vosi demokratiškumo 
kauke, o dabar jau atvirai iš
stoja prieš bile kokį demokra
tišką pasireiškimą ir atvirai 
garbina Griaužinį su jo klika 
ir visus nacių kolaborantus, 
atbėgusius čia ar likusius Eu
ropoje.

Čia atsibaladojusių bėglių 
veikla, kad ir nekalčiausiais 
jie pasivadintų, jau visiems 
aiškiai parodė jų nacifašistinę 
spalvą. Jų vieši pasirodymai, 
šmeižiant savo gimtinę ir jos 
išlaisvintojus juos neabejoja
mai priskiria prie tėvynės iš
gamų šaikos. Užteks priminti

šiomis provokacijomis ir kvai
lais klausimais, arba gali ten 
pasiųsti kitą kokį suklaidintą 
savo pastumdėlį, nes ten pri
ima žmones, kas kreipiasi su 
kokiu nors reikalu ir į klausi
mus atsako, kuomet jie yra 
rimti. Bet iš minėtos “sensaci
jos” pasirodo daugiau niekas, 
o tik biauriar prasimanytas 
melas. Nejaugi “A. L. Balso” 
ponai nežino, kad į užsienio 
konsulatus ar atstovybes vi
daus policija neina ir nesiki
ša? Be to, Tarybų Sąjungos 
konsulato pareigūnai neturi 
reikalo imtis tokių priemonių 
su žmonėmis ir moka išrišti, 
nors ir sudėtingiausius klausi
mus, ramiu būdu. Jeigu tokį 
melą parašė “A. L. B.” ponai, 
tai vien dėl to, kad savo skai
tytojus mano esančiais kvai
liais ir manydami, jog tokio 
melo nesupras. Tuo jie ap
šmeižia Tarybų konsulatą ir 
kartu nori sulaikyti lietuvius 
nuo lankymosi į jį sutvarky
mui savo dokumentų.

Bet ką gi atsiekia tokiais 
savo šmeižtais? Tik skaityto
ju pasipiktinimą. Lygiai tą 
patį, ką atsiekė išbėgę iš Lie
tuvos nacių kolaborantai ir 
buvusieji Smetonos laikų liau
dies engėjai, nes kas kart jų' 
pritarėjai mažėja ir kas kart 
mažiau kas betiki jų melams; 
ir taip jie liekasi našlaičiai, 
atskiriami nuo visuomenės ir 
joje randanti tik pasipiktini
mą biauriais jų darbais.

Tuščios svajonės, nors ka
žin kaip, kas norėtų, kad jos 
išsipildytų, 
tepasiliks; 
pronacių ir 
tegu o j amų 
d a nors vėl atgimdyti smeto
ninę priespaudą Lietuvoje yra 
tik tuščios svajonės, tik nepa
gydomų, nacifašizmo baciliais 
užsikrėtusių žmonių beviltiš
kos pastangos sugrąžinti pra

to vadinamo daktaro Kairelio, ėjusius laikus, žmonės myli 
kaip “svečio,” pareiškimą Be- ! pažangą, trokšta geresnio gy- 
rissoje, grasinant publiką su-: venimo ir nuolatiniai kovoja 
kišti į kalėjimą, kad pamačius i už jį; jie pasišventusiai, mil- 
juose Himlerio ar1 kitų nacį-i žiniškomis darbo rankų jėgo- 
fašistinių budelių siekius; iš 
to lengva spręsti, kaip jie el
gėsi būnant naciams Lietuvo
je ir kaip elgtųsi, jeigu gale- 
tų iš naujo pergalėtojais su
grįžti į mūsų gimtinę.

Jeigu kėlime kainų veikia 
su geriausiomis pasekmė
mis, tai kaipo protinis sti- 
muliantas atominė energija 
pasirodė tiek naudinga, 
kaip iš pūsčių pagautas 
laukinis arklys vežime. Ir 
ponus išbarstė ir vežimą 
sudaužė. Įvedė į tokį politi
nį dumblyną, kurin nugrims 
bilijonai dolerių ir patiems 
politikieriam nebus galima 
išsikepurnėti be naujo Me
si j ošiaus.

Niekam nėra paslaptis, 
kad naujo išvaduotojo lau
kiama iškylant iš fašistinių 
griuvėsių. Pasirodo, kad iš 
visų durnysčių, kokias 
Hitleris atliko, darniausia 
buvo ta, kuria jis ištėškė 
sau smegenis. Jeigu Hitle
ris dabar būtų gyvas, tai 
jis būtų demokratijų myli
miausiu svečiu ir nepava
duojamu patarėju.

Jūsų Paulius yra to su
pratimo, kad vėliausi sky- 
mai: atominės bombos se
kreto “pavogimas,” skrajo
jančios lėkštės ir padidin
tais garsais triūbįjama Pa
ryžiaus konferencija, politi
nio vidurių, užkietėjimo nė 
kiek nepalengvins.

Lietuviškiem pronaciam, 
o. sykiu ir jūsų Pauliui, bū
tų didžiausias unaras, jeigu 
dr. Grigaitis sugebėtų nuo 
šitos misteriškos ligos-išra
šyti tinkamą receptą.

Pasilieku laukiantis,
Paulius.

M?

Bet čia atbėgę tėvynės išga
mos nėra vieni, jie turi kitus 
lygius jiems, ktfrie jau nuo 
sęniai čia gyvena ir padeda 
tame šmeižtų ir provokavimo 
darbe prieš gimtąją šąli. “A. 
L. Balsas,” visiškai nusiėmęs 
kaukę, rodo tikrai nacišką sa
vo snukį ir kiekviename savo 
numeryje visaip bjaurioja Lie
tuvą ir jos vyriausybę. Daeina 
net iki visai kvailų ir tiesiog 
provokacinių prasi manymų. 
Savo Nr. 819, įdeda neva sen-^ 
saciją: “Mykolas Judickas bu
vo konsulate” ir kad ten “kon
sulato valdininkai jam pašau
kė policininką ir liepė suimti.” 
Mes gerai žinome, kad “A. L. 
Balso” ponai,e mylinti priešta- 
rybinius šmeižtus, provokuo
dami per savo laikraštį, gali 
nueiti ir į konsulatą su pana-

mis, gyvenimo ratą suka pir
myn link geresnės atęities, 
link didesnės laisvės ir skais
tesnio gyvenimo. Nežymus bū
relis išsigimusių iš savo gim
tosios šalies pasitraukusių ele
mentų nepajėgs sulaikyti gy
venimo eigos, nepajėgs grą
žinti praėjusiu, jau negrįžtan- 
čių, tamsiųjų laikų, nes gyve
nimas visuomet žengia pir
myn, ne atgal. 

f ’

Taigi, staugkite K isterišku 
balsu, meluokite ir šmeižkite, 
kiek galite, jeigu jau be to 
negalite apsieiti, vistiek su tuo 
nieko neatsieksite, o tik pa
liksite visai vieni, nes ir tie, 
kurie jūsų suklaidinti 
šiandien jūsų klausosi ir skai
to tąjį jūsų šmeižtiapį, rytoj 
paliks jus, pasukdami kartu 
su visais pažangiaisiais lietu
viais, kad ėjus progresyviu 
keliu, kad žygiavus kartu su 
savo gimtine laisvąja Lietuva 
į joje bekuriamą laisvą ir lai
mingą gyvenimą.

(Iš Arg. “Vienybės”)

HF

'i? 11

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Antrad

X J

Taft-Hartley biliui tapus Įstatymu, AFL prez. Wil
liam Green pareiškė: “Mes organizuosimės politiškai 
išmesti iš kongreso kiekvieną kongi'esmaną, kuris bal
savo už tą bilių.” Pasiruošdami tam, unijos viršininkai 
ir 75 unijų advokatai susirinko į Washingtoną pasitarti. 
Iš kairės: generalis patarėjas Joseph Padway, Green, 
Cliff Langsdale ir George E. Roewer.

Liep. 22 1947
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pažadėjo kitados 
užmiršti praeitį.

Mažosios Lietuvos Buities Romanas
— ■ Rašo Ieva

(Tąsa)
Ji jau prisipažįsta sau, kad jis daug 

gražesnis už Ermanį.
Ir malonus sapnas nunešė mergaitę 

per žalias pievas ir lankas . . . toli, toli! 
Nešė saulės link. Ir mergaitė lėkė sapnų 
sparnais . . . nulėkė į nematytą kraštą: 
ten teka sriauni upė, į dailias bangas ji 
klosto savo vandenėlį. O saulutė, tik už
tekėjusi, nori čia save pamatyti, pasigro
žėti savo dailumu, lyg mergaitė jauna. 
Bet krūmeliai, sergį pakrantę, siūbuoja, 
vygiuojasi ir užstoja saulelei kelią. O 
ten, antai, bokštas, dar nematytas, bet 
toks pažįstamas. Ak, Matas anąkart pa
sakojo . .. sakė jau griūvąs tas bokštas. 
Bet Gerdos sapne bokštas nemano griūti, 
jo dantuotoji viršūnė saulės spindulių 
vainikuota ... O ten, sode, jau laukia . 
Matas Šimonis Gerdutės.

— Matai, Matai! — sušuko laimingo
ji mergaitė. O Matas apkabinęs glaudė 
ją prie savo širdies.

Šventadienis. Šiandien ir Šimoniui 
pirmoji poilsio diena. Štai skūnės sparai 
jau pakelti, ir kitų tobesių planas jau 
padarytas.

Laukai dailiai žaliuoja, vaisingas ža
da būti šįmet ruduo.

Matas Šimonis šiandien tikrai ilsisi. 
Jis guli po - jovaru, kurio viena lapų pusė 
tamsiai žalia, kita balta, sidabrinė. Jo
varas vienas primena vėl Matui tėviškę: 
nuo dvaro toli, toli į lauką ir viešąjį kelią 
vedė tiesus, jovarais apsodintas, platus 
takas. Ir kaip tik šis jovaras čia pakly
dęs, kas jį čia pasodino — nežino. Rasi 
jau jis čia ir skirtas Šimoniui.

Aptvėrus daržą tvora, jovaras paliks • 
daržo kampe. Jaukiau atrodys namuose 
ir maloniau.

—O daržą kitais metais prisodinsiu 
vyšpių, obelių, kriaušių. ‘Ir serbentų, 
agrastų, aviečių vėliau įsodinsiu.

— Nedidelis bus mano daržas, ne toks 
jau, kaip paliktos tėviškės sodas. Čia nei 
ąžuolai seni beoš, nei pavasarį kaštonai 
bežydės,, nei vasarą senos liepos, kuriose 
vieši bitelių pulkai. Bet mano jis bus! Ir 
kam beminėti praeitį, senąją tėviškę! 
Kas buvo, nebegrįš. O juk ir pušų bei 
eglių daina maloni, nors ir liūdna ji, ir 
kartais skamba lyg dejonė. s

— Ir kodėl visa taip liūdna, ir tos min
tys! Juk aš toks jaunas! E! Būk vyras, 
Matai, — sako jis sau.

—Ar nešviečia saulė ir čia gana skais
čiai, ar nečiulba paukšteliai? Tiesa, lak^ 
štingalos šį pavasarį negirdėjau, kaip 
kadai Įsros pakrantėj ...

— Ir tu kitam pažadėta, Gerdute. O 
dar vokiečiui! Koks būčiau, laimingas, 
kad būtum laisva. Kad tu žinotum, kaip 
tavęs ilgius. Kaip būtų malonu šiandien 
pas jus viešėti, tau, Gerdute, į akis žiū
rėti. Bet vokietį sutikti Gerdos namuose 
—ne, nenoriu. Ar tai jau toks mano liki
mas, kad ikaras ir vokiečiai turi man vi- 
saką atimt}? Gerda, Gerda!

Virš Mdto galvos sukukavo gegutė ir, 
lyg juokais nesitverdama, nusikvatojusi 
nulėkė pušyno link.

-—Ko tu, palaidūnė, čia darkais, — 
sako Matas pykdamas ant gegutės.
/ —Ar< tu sergi, Mątai, kad taip dejuo-

— Viešpatie! — Mątas pašoko nuo že
mės: prieš jį stovi Gerda Ašpurvytė.

Ir nei vienas, nei antras iš karto neži
no, ką pasakyti. O Gerda lyg krauju nu
pilta, tik raudonuoja, tik raudonuoja . . . 
gėdos kupina.

O Matui stebuklas. Juk jis manė, kad 
Gerda sėdi namie, šalia savo sužadėtinio. 
O dabar .. tik ištarė jos vardą . . . Bet 
ar ne gana iki šiol svajota, ar ne gana 
dejuota, ir, rodėsi, bevilčiai. Ar ne gana 
vakarais . . . vietoj maldelės . . . Gerda, 
Gėrda4 brangi! Kalbėta! O kalbant “Tė
ve mūsų”—ne į dangų kilo mindys pa
maldingai, kaip motinos mokinta, o vi
sada tik Gerda jam tevaizdavosi, jos akys 
pilnos ašarų.

Bet keblusis nedrąsumas greit dings
ta, palikdamas vietą nepasakomam 
džiaugsmui:
, —Ne, aš nesergu, Gerdyte, tam laiko 
neturiu, o rasi ir sergu . . . ilgesio liga. 
Ar supranti, ko aš' ilgiuos? Duok bent 
penkis, turim nors pasisveikinti. Eikš, 
pasisėsime, pasikalbėsime. Jokių namų 
dar hėturiu, kaip matai, ir negaliu į pa-

Simonaityte............... .............- ■ - , ■ ..■= •'-< 4

togesnę vie ą pakviesti. Ir pavaišinti 
negaliu. Bet rasi nebetrdkus įurėsiu ir 
aš savo landynę. O, kad ir paakiui įlį
siu, atbulas išlįsiu, bet bus mano,—kalba 
ir kalba Matas.

—Na, na, taip blogai jau nebus,—pra
drįso pagaliau ir Ašpurvytė.

—Kad ir ne visai taip, bet panašiai,— 
juokiasi Matas.—O kada aš prasigyven
siu, praturtėsiu, tuomet jau pasistatysiu 
didesnius namus.

—Bet aš manau, kad jau visai nerei
kalinga didesnių. Aukštu jams užtenka.

—Bet mane ne.
—Ak, pasitenkink tuo, ką turi, ir bū

si laimingas,—pamokino jį mergaitė.
Ir netrukus juodu jau geriausiu drau

gu.
Šauniai pakrypusi jau buvo saulė į va

karus, kada Gerda ėmė rengtis eiti na
mo.

—Tai tu tikrai rengiesi eiti už vokie
čio?—liūdnu ii** beveik piktu balsu staiga 
paklausė Matas.

—Rengiausi.

—Aš jau niekada neisiu už vokiečio ir 
niekada nenorėjau eiti, kad ne tėveliai 
taip labai būtų prikalbėję. Bet šiandien, 
rodos, ir jie jau kitos nuomonės.

—Ar jau kitą turi?—klausimas mai
šytas viltim ir baime.

Gerda tyli, ir ką gi pagaliau atsakyti!
Lyg tirdamas, lyg atspėti norėdamas 

mergaitės mintis, žiūrėjo Matas jai į 
akis tokiu žvilgiu, kuris daug klausia, 
dar daugiau pasako. Dar kartą nuraudo 
Gerda, bet žvilgis žvilgį išlaikė.

Ii” nežinia, kaip tai atsitiko, bet atsi
tiko, kad Gerda jau Mato glėbyje, ir, jo 
nubučiuota, glaudė savo galvą prie jo 
krūtines.

—Mano Gerda, mano širdele!
—Bet tu esi bajoras,—lyg abejingai, 

lyg įsitikinti norėdama prikišo Gerda 
Matui.

—Mes, lietuviai, visi esame bajorai, 
nors ir duonos kąsnio prašinėdami ei
tum. Dvarų tau teikti negalėsiu, mer
gaite, moliniai bus mano nameliai. Ar 
norėsi čia šeimininkauti.

—Kad nenorėčiau, čia nestovėčiau,— 
atsakė Gerda.

Bet dar paslėpė akis nuo Mato žvilgio. 
Jai tik dabar . . . tik dabar prisiminė, 
ką vakar vakare buvo apsiėmusi šian
dien padaryti—nesirodyti Matui, jį pa
stebėjusi, pasislėpti. O dabar . . ; visai 
kitaip padaryta. Pamačiusi Matą be
gulinti ant žemės, jau nebemanė daugiau 
grįžti, o lyg kokios nematomos rankos 
traukiama, vis artyn ir artyn link jo ėjo.

—O dabar norėčiau tau padėti namus 
statyti.

—Ne, Gerdute, mano molio darbas tau 
per sunkus. Ne tau šilai kirsti, molis 
mindžioti, molis karuoti. Visa tai vyrų 
darbai. O tavo tėvelis man ganą pade
da. Palauk iki rudens.
• —Gerai, aš prisirengsiu namie, kiek 
reikia. '

—Taip, ir tada pradėsime naują gy
venimą. Tu ir aš.

—Tu ir aš!—lyg priesaika nuskambė
jo iš.raudonų mergaitės lūpų.

—Koks aš laimingas, Gerdute, koks aš 
laimingas!

—Ar apie senąją tėviškę nebegalvosi?-
—Nebegalvosiu. Tavo meilė bus ge

riausias mano žaizdoms vaistas.
Tai buvo, kada rašė vieną tūkstantį, 

septynis šimtus ir dvylika.

SERGANTI ŠIMONIŲ SIELA
Laikas bėga, metai banguoja lyg jūrės 

tolyn ir tolyn: ar į krantą - užuomaršą, 
kur sudūžta ir išnyksta lyg putojančios 
bangos, ir niekas jų daugiau nebemini; 
ar daužosi į uolas—grūmojantį likimą.

Matas Šimonis ’ rado priebėgos, rado 
uždingsnio Aukštųjų pakalnėje. Atplad- 
kęsjš audroje šėlstančio' okeano į ramųjį 
uostą laivelis įkrypo į įlanką; ir išmes-, 
tasis inkaras stipriai įsitvėrė į gelmę.,

Niekas Šimonio čia nebekrutina, nie
kas nebekliudo, lyg užmirštas jis būtų. 
Ir tai Matui malonu. Krūtinėje žaizdos 
pamažu jau gyja, globojamos Gerdos 
rankų. Širdis nebekraujuoja. Tačiau Ši
monių siela serga ir amžius dar sirgs. 
Neišgydomas skaudulys joje slepiasi. 
Gerda to nežino. W negali to žinoti. Juk 4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily), Antrad., Liep. 22,

Philadelphia-Rugpjūčio (Aug.) 31 
CRESCENT PICNIC GROUNDS

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

, 1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

jai Matąs nebeminėti,

Pažadėjo, o tačiau priaugantiems savo 
vaikams jis nuolat pasakojo apie dar sto
vintį Įsros pakrantėje bokštą, iš kurio 
galima matyti seną ąžuolą, po kuriuo ki
tados Lietuvos karalius stovėjęs.

—Ar turėjo jis ir auksinį vainiką ant 
galvos?—paklausė anądien jauniausioji 
Mato dukrelė Katrytė.

—Žinoma, turėjo,—atrėžė sūnus Au
sis,—karaliai visi vainikuoti.

—Tai jau ne tiesa, kad karaliai, į ka
rą eidami, vainiką užsideda,—pamokino 
Etmonas, kuriam jau laikas į kariuome
nę. *

—Bet kaip kareiviai tada žino, kad jis 
karalius?—nori Katrytė žinoti.

Ilgai ginčijasi vaikai dėl vainikuotojo 
karaliaus. Motina juokiasi ir džiaugiasi, 
kad‘vaikai tokie gudrūs. O tėvas tyli.-

Mato Šimonio sielą kankina skaudus 
ilgesys.

Ir šita sielos kančia, šitas skaudulys 
persiduos iš tėvo vaikams, į eilių eiles. 
Ir rasi tik po amžių kada nors išdils. 
Bet randas vis paliks. Ir rasi tuomet ne 
vienąs Šimonis klaus savęs: ką reiškia 
tai?

O rasi jis supras, rasi nujaus arba rasi 
bus jam jau užtekėję naujieji laikai.

Mato Šimonio sūnų lEltmoną jau šaukia 
į kariuomenę. Priruošė motina kelionei 
ryšulių kelis. Nors ir verkė, bet ir džiau
gėsi Šimonienė: jos sūnus jau kareivis!

Tėvas ir motina išlydėjo sūnų per ši
lus. Iki Aisės upelio ėjo motina drauge. 
Širdingai ten ji atbučiavo sūnelį.

—Aš palydėsiu dar iki Veviržo,—sako 
tėvas: — prižiūrėsiu, kad plaustininkas 
gerai perkeltų per upę.

O tada nutvėrė Šimonis sūnaus ranką 
ir prašė klausytis:

—...Ten tai teka Įsra. Eik paupiu to
lyn ir tu pamatysi bokštą, seną, jau pa
krypusį, plyšiuotą. Nueik į dvarą ir žiū
rėk, kas ten dedasi. O dvaro sode yra 
didelis kapas . . . Nueik ir pasimelsk 
prie jo . . . mano vardu! O rasi užeisi ir 
į bokštą. Ten, apsižvalgydamas, žiū
rėk į vakarus: ten stovi senas ąžuolas;

kitados čia augo du. kamienu iš vieno 
kelmo ... juk tu žinai.

Kur Etmonas nežinos!
Ir ties Veviržu atsisveikino sūnus. Il

gai stovėjo 'Matas Šimonis ant Veviržo 
kranto ir žvelgė paskui sūnų, kol jis pa
galiau dingo iš akių.

Po metų kelių grįžo Etmonas iš ka
riuomenės, žymiai paaugęs, sudrūtėjęs. 
Dailesnis. Ir judrus, ir prašmatnus, tai 
čia, tai ten įpindamas vokiškų sakinių. 
Šimonienė nežino iš džiaugsmo kur tver- 
tis.

—Ir tas. Etmono mandrumas!
Brolis ir sesuo juokiasi pilvą susiėmę, 

juodviems naujiena, nes brolis Etmonas 
ir pats kamanduoja:

—Gewehr auf, marsch, marsch! — ir 
pats žygiuoja su pagaliu per kiemą.

Tik tėvui dar nė kartą nepažiūrėjo sū
nus į akis. Visada stengiasi nepalikti su 

__ .tėvu vienas. Praėjo ne viena diena ir sa- 
vaite, o Šimonis dar vis nepriėjo sūnaus 
paklausti.

O sūnus lyg tyčia tai čia, tai ten vokiš
kai mekena.

Ir kartą, pagaliau, kastuvais nešini, 
išėjo tėvas ir sūnus į lauko galą.

Abu tyli, abu viena mintis kamuoja. 
Atsikosi tėvas, atsikosi ir sūnus. Dau
giau nieko. Pagaliau Matas Šimonis ne
beiškenčia :

—Žinoti, žinoti!
Metė tėvas kastuvą, nutvėrė sūnų už 

pečių,—čia pastebėjo Matas, kad sūnus 
už jį jau šauniai didesnis ir petingesnis, 
labai į brolį Etmoną panašus.

—Ar buvai,'Etmonuk?
Etmonas rauslioja su koja žemės 

grumstą ii* su kulnim trenkia, ir su kas
tuvu kerta, pasirodo, kad tai akmuo, ap
lipęs moliu.

—Buvau.
—Na, ir ką^ kaip?—Tėvo balsas dreba, 

nors ir menka šypsena stengiasi jo lūpas 
nušviesti.

—Kaži, ar tai jau tėvas sensta?—pa
manė sau Etmonas,—juk tokiu dreban
čiu balsu jis niekada nekalbėdavo.

(Bus daugiau)
%

Cleveland, Ohio
Ar Nebūtų Gerai?

Nors jau buvo nemažai ir 
bus dar daug piknikų ir išva
žiavimų, ir tai gerai, nes sma
gu praleisti laiką ant tyro oro 
ir pasimatyti su savo draugais 
ir draugėmis, bet kol kas dar 
negirdėti, kad clevelandicčiai 
kalbėtų apie spaudos pikniką. 
Mano supratimu, reikėtų su
rengti vieną bendrą pikniką 
mūsų spaudos ir apšvietos 
naudai bent sykį į metus. Ma
no nuomonė tokia, kad Cleve- 
landas, Akronas ir Youngs- 
townas surengtų bendrai pik
niką spaudos naudai. Tai bū
tų geriausias piknikas už vi
sus kitus, nes mūsų spaudai 
reikalinga parama. Mes tada 
jaustumės, kad atlikome dide
lį ir naudingą darbą ir, be to, 
mes galėtume susieiti su savo 
artimų kolegijų draugais, pa
sikalbėti ir pasidalinti minti
mis apie šių dienų klausimus.

Man pažvelgus į spaudą, 
matosi, kad mažiausios lietu
vių kolonijos gali surengti dėl 
spaudos pikniką ar išvažiavi
mą, o mūsų kolonijai tas dar
bas visai lengva atlikti, tik rei
kia padirbėti biskį daugiau.

Ką sakote, clevelandiečiai, 
akroniečiai 
čiai ? Ar 
bendrai ?

ir youngstownie- 
rengsime pikniką

Policija Bus Smarkesne
Cleveland© miestas nupirko 

300 naujų revolverių policijai. 
Dabar 'mūsų policija bus 
smarkesnė. O prieš ką? Nagi 
prieš streikicrius, kurie reika
laus gardesnio duonos kąsne
lio. Prieš plėšikus, tai nereikia 
jiems naujų šautuvų. Policija 
visuomet pataiko per vėlai nu
važiuoti, kada kur eina api
plėšimas.

U.N. Facts and Faces

The Republic of Cuba, the “Pearl of the 
Antilles,” is 44,164 square miles in area, 
with a population of 4,800^000. It lies be
tween the Gulf of Mexico, the Strait of 
Florida and the Atlantic Ocean in the North, 
and the Caribbean Sea in the South. It is an 
island blessed with rich semi-tropical vege-

tation, producing a wide variety of fruits and vegetables, as well as 
minerals. Sugar and tobacco constitute the principal exports. The capi
tal is Havana. Cuba is a member of the Economic and Social Council 
and of the General Assembly of the United Nations. Her Representative 
is Dr. Guillermo Belt. Her flag shows a white star on a red triangle 
and three blue and two white horizontal stripes of equal width.
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426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.
Tel. MArket 2-5172

Pirmą sykį Cleveland© isto
rijoj miestas liepos 4 d. suren
gė Miesto Stadiume paminėji
mą 171 metų Amerikos Ne
priklausomybės/ Buvo įvairi 
programa. Publikos susirinko 
virš 60,000. Dar niekados tiek 
daug nebuvo žiūrėtojų.

Gal bus daugiau gaso. East 
Ohio Gas Co. pranešė, kad į 
Clevelandą gali atvaryti gaso 
kasdieną po su virš 345,000,- 
000 kūbiškų pėdų. Manoma, 
kad sekančią žiemą nebus ga
so trūkumo, nes gaso mano 
gauti iš Texas valstijos. Būtų 
gerai, kad išsipildytų praneši
mas.

Žilas Petras.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius
Fotografas

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

Kampa* Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

ir Stone Avė. 
Broadway Line

žemiau paduodame surašą, kur jau yra ruošiami 
piknikai naudai dienraščio Laisves. Jei kur kitur 
yra ruošiama ir žemiau dar nėra pažymėta, tai pra
šome gret pranešti, o pieš pažymėsime. ..

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

RENGIA LDS IR ALDLD APSKRIČIAI

Shenandoah Apylinkė—Rugp.-Aug. 10
BUS BRANDONVILLE GILAITĖJE 
Rengia vietos lietuvių organizacijos

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

* Laidotuvių
Direktorius

1947
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Liūdesio valandoj Kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modęrniškai įkošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.



BRAZILIJOS LIETUVIŲ KOLONIJOJ
Brazilijos Lietuvių Dovana 

Mūsų Tėvynei Lietuvai

S. PAULO. — Kampanija 
už įvykdymą PPAL Kongreso 
priimtos rezoliucijos sukėli
mui 25,000 urugv. pezų, pa
siuntimui Pietų Amerikos lie
tuvių vardu dovanos mūsų 
Tėvynei Lietuvai, apturėjo di
delį pasisekimą. Demokratinė 
Brazilijos lietuvių kolonija už
sibrėžus šimtą tūkstančių kru- 
zeirų planą išpildė su geroku 
perviršiam, suaukodama 156,- 
107 kruzeirus. Tai vargingos, 
biednos lietuvių kolonijos bro
liškai ištiesta pagalbos ranka 
dėl savo brolių ir sesučių bus 
nepamirštamu solidarumo ir 
meilės ženklu kaipo geriausia 
atmintis ilgam prisiminimui iš
siilgusių savųjų, kurie taip 
daug nukentėjo nuo amžino 
savo priešo —« vokiečio.

Už suaukotą Brazilijos lie
tuvių virš minėtą aukų sumą 
mūsų tėviškei paskirta dova
na bus medicinos chirurginiai 
įrankiai ir vaistai.

Minėta stambi aukų suma 
suaukota iš keturių skirtingų 
Brazilijos vietų, būtent:
S. Paulyj suaukota 135,782 kr. 
Rio de Janeiro 
Porto Alegrėjc 
Kurityboje

pat niekuomet neatsisako, pa
aukoti sulyg išgalės bet kokio 
progresyvio judėjimo reika
lams. štai, kad ir per savo 
metines sukaktuves, užsisakė 
DARBĄ ir dar 8 kruz. paau
kojo. Jis yra baldų dirbtuvės 
savinink. Kaipo gerai stovin
tis pramonės savininkas jis sa
vo draugiškumu ir nuoširdu
mu toli pralenkia tuos lietu
vius, kurie, šiek tiek pakilę, 
pasipučia ir nežino, kaip nosį 
riesti, ko iš Albino nei tru
pučio nesimato. Tokiam žmo
gui taip pat iš širdies galima 
palinkėti ilgų ilgiausių ir lai
mingiausių metii!

Tas-tis.

Viso Brazilijoje

11,472
7,230
1,623

156,107 kr.
Žilvytis.

Pažangaus - Lietuvio Židinyje

Kovo mėn. 12 d. Albinas 
Vasiliauskas atšventė 40 pra
ėjusių pavasarių sukaktuves. 
Jo paties iniciatyva buvo su
rengtas “churasco” visiems at
ėjusiems pasveikinti gimimo 
dienoje. A. Vasiliauskas yra 
stisipratęs lietuvis, gražiai iš
auginęs šeimą. Lietuvių orga
nizacijose aktyviai nedalyvau
ja, bet liet, parengimų veik 
niekuomet neapleidžia ir taip

Begėdžiai Lupikai Kišami 
Kalėjiman

Karo metu prasidėjusios 
“juodosios rinkos” kainos dar 
iki dabar tebesitęsia, o blo
giausia, tai su mėsos kainomis. 
Ji parduodama be kortelių, 
bet kas iš to? Gaidgystėje rei
kia stoti eilėn, kad išlaukus 2 

•—3 vai., gautum klg. kaulų, 
plėvių ir lajaus. Visa geroji 
mėsa išnešiojama žmonių siur
bėlėms, arba tiems, kurie gali 
mokėti brangiau. Bet paskuti
niu laiku policija pradėjo gau
dyti tuos begėdžius ir kišti ka
lėjimam o svetimšaliai bus iš
tremiami.

Bet už vis blogiausia, kad ir 
lietuviai yra įsivėlę į tą biaurų 
biznį.

Be abejo, už nusižengimą 
bus tinkamai nubausti, bet kas 
nuplaus tą 'gėdą, kurią toki 
gobšai padaro? Nes vardas 
“lituano” plačiai vietos laik
raščiuose nuskambėjo. Gaila, 
kad* turime kolonijoje visokių 
begėdžių - lupikų. Bet, ką gi 
padarysi ? Reikia tikėtis ir 
laukti iki policija užbaigs su 
tokiais gobšais. O kad už
baigs, tai ir abejoti netenka.

Tas-tis.

organizaci-

šeimų yrą 
nuosavybę,

CHICAGOS ŽINIOS
Plieno Liejyklų Darbininkai 
Nepasiduos Tafto-Hartley įsta

tymo Suvaržymams

International Union of Mine, 
Mill & Smelter Workers 
(CIO) pareiškė antradienį, 
kad ji pasirengusi griežtai ko
vai prieš Taft-Hartley įstaty
mą. Kad tą kovą pravesti sėk
mingai, prieita prie išvados, 
kad turi visos darbo unijos su
daryti bendrą kovos frontą ir 
pastoti tam žalingąin įstaty
mui kelią.

Aukščiau minėta unija, at
stovaujanti 100,000 organizuo
tų darbininkų, susijungs į kovą 
bendrai su United Steelwork
ers, United Electrical Work
ers ir kitomis CIO unijomis. 
Taipgi bendrai veiks ir su AFL 
unija.

Minėtos unijos vadovybėje 
esanti asmenys per 3 dienas 
posėdžiavo Morrison viešbuty
je ir darė planus ,kaip pasek- 
mingiau pravesti tą kovos bū
dą.

Vyriausi unijos pasmerkimo 
punktai Tafto-Hartley įstaty
mo yra šie:

1) Tas naujas įstatymas yra 
vienas iš griežčiausių įstaty
mų prieš darbininkus ir darbo 
unijas visoje Amerikos istorijo
je. 2) Tai išdavas National 
Association of Manufacturers. 
3) Pats vyriausias jo tikslas 
esąs, kad numušti darbininkų 
pragyvenimą ant žemiausio 
laipsnio, sumažinant jų uždar
bį. O tai padaryti, reikia su
griauti unijas.

Iš to susirinkimo išpląukė 
mintis, kad darbininkai, pasi
rašydami kontraktą, neleistų 
įrašyti, kad pažada, jog ne
streikuos.

Unijos ignoruos naują įsta
tymą ir ves tvarką pagal pir- 
mesniį taisyklių. Unijų laik
raščiai ves neatlaidžią kampa
niją, kad tas įstatymas būtų 
panaikintas.
.• Unijos sako, kad jos nuo 
dabar imsis tikrų priemonių 
dėl to vergovės įstatymo su
naikinimo.

Trys Elektrikuoti prie Chica- 
gos Auto Nelaimėje

Važiuojant troku Roger G. 
Rasmussen, 25 m., 4313 N. 
Laramie Ave., trokas paslydo 
ir po kelių susvyravimų ^atsi
mušė į elektros stulpą. Vai
ruotojas iškrito po troku. Pra
važiuojanti žmonės pastebėjo 
nelaimę ii* sustojo į pagalbą. 
Jais buvo: Samuel Adorns, 32 
m„ 319 So. Kildare Ave. ir 
George Janis, 34 m., 4051 So. 
Sacramento Ave.

Betraukiant nelaimingąjį iš 
po troko, trūko elektros viela 
ir užmušė Adams ir Janis.

Toji nelaimė ištiko arti 
Wauconda, ant 12 kelio. Tad 
Wauconda gyventojai, pama
tę tą tragediją, atbėgo į ne
laimės vietą pagalbon.^ Jais 
buvo John Farris, 22 m. ir jo 
sesutė .Anita, 17* m. Bet ir 
jiems gelbstint, .John buvo pri
trenktas, tik dirbtino kvėpa
vimo mašinos pagalba likosi 
jo gyvybė išgelbėta, o Anita 
smarkiai apdegė.

Courtney, Pa.
Liepos 4 dieną atvykau aš į 

šį miestą, kur gyvenau nuo 
1901 iki 1927 metų ir turėjau 
valgomųjų daiktų ir kitokių 
reikmenų krautuvę. Kada na
mai sudegė, tai po to ir išsikė
liau kitur gyventi.

Čia buvo susitvėrus Lietu
vių Darbininkų Pašalpinė 
Draugystė, kuri vėliau įstojo į 
Aukščiausios Prieglaudos or
ganizaciją, o dar vėliau perėjo 
į Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimą. čia susitvėrė SLA kuo
pa, gyvavo ir socialistų kuopa, 
taipgi Lietuvių Literatūros 
Draugijos skyrius.

LDS kuopa gyvuoja gerai ir 
turi apie 50 narių, ji laiko su
sirinkimus pas St. Docį, New 
Eagle. iCourtney apylinkėj gy
vuoja SLA 92 kp., kuri turi 
apie 20 narių. Kitos seniau gy
vavusios kuopos ir 
jos jau yra mirę.

Courtney lietuvių 
12, veik visi turi
dirba anglies kasyklose. Dabar 
visu upės pakraščiu eina dide
lis darbas — nugriautos stu- 
bos, nuversta plytnyčia, dirbau 
ma, kasama, lyginama, nes sta
to dviejų milionų dolerių ver
tes West Penn. Electric Co. 
dirbtuvę. Darbas yra skubina
mas. Katrie toje apylinkėje 
gyvena, tai tikisi turėti darbo 
ir'jų savastis pakils aukštai.

Courtney Poste, taip vadi
namoj vietoj, seniau buvo dvi 
anglies kasyklos, kurios jau 
daugiau neveikia, nes anglis 
išimta. 1923 metais tose kasy
klose įvyko didelis sprogimas, 
kuriame žuvo 120 žmonių. Iš 
Lietuvių Draugystės žuvo 23 
nariai, jų tarpe keletas vedusių, 
paliko šeimas. Daug gerų lietu
vių žuvo toj nelaimėj, o Drau
gystė turėjo dėl kiekvieno nario 
išmokėti po $150 pomirtinės ir 
dar po dolerį nuo kiekvieno na
rio.

Tas uždavė tai Draugystei 
smūgį, nes jos iždas pasiliko 
tuščias, daug narių iš Draugi
jos išstojo, taip, kad iš buvusių 
150 narių geliko tik 35. Po to 
Draugystė ir įstojo į APLA. 
Nelaimėj kaip tai išsigelbėjo 
lietuviai Pranas Anis, kurs ir 
dabar dar yra gyvas, Jurgis 
Gamulis, kuris jau yra miręs. 
Išliko ir Antanas Bražinskas, 
bet jis vėliau kitose anglies ka
syklose žuvo. Nelaimės laiku 
kasykloj dirbo apie 200 žmonių. 
Kasykla nuo mano krautuvės 
buvo tik apie 500 pėdų atstoj. 
Eksplozijos buvo 
mas, koki liūdni 
matyti, tai sunku 
ti ir įsivaizduoti.

Krautuvę 'atidariau 
vienis būdamas, ten 
1901 metais, išauklėjome du sū
nus ir dukrą, pas kuriuos dabar 
gyvenu, šioj vietoj buvo šešios 
anglies kasyklos, gi dabar jau 
tik viena kasykla dar dirba, gi 
kitos penkios 
anglis išimta.

Už mylios 
Courtney yra
New Eagle, kur gyvena 18 lie
tuvių šeimų. Veik visi turi nuo
savus namus. New Eagle mies
telis greitai auga, statosi nauji 
namai. Nuo pereitų meti] yra 
mm jų gyvennamių pastatyta 
apie šimtas, taisomos gatvės, 
tiesiami keliai. Daugelis darbi
ninkų dirba prie Pennsylvania 
kompanijos gelžkelio, kiti fabri
kuose. Bet lietuviai, veik visi 
dirba anglies kasyklose. Lietu
vių karinėj tarnyboj buvo 18 ir 
visi grįžo sveiki. /

D. P. Lekavičius.

didelis baisu-
vaizdai teko

prisimin-net

dar pa
vedžiau

Išgelbėjo nuo Mirties, o 
Vėliau Išniekino

Birželio 27 d., 15 metų mer
gaite pabėgo iš mergaičių 
prieglaudos namų. J* pabėgusi 
slapstėsi Chicagoje. Liepos 4 
d. mergaitė nuėjo į Michigano 
ežerą ir Ten maudėsi. Kaip ten 
atsitiko, kad ji pradėjo skęsti. 
John Hurar, 24 m., 1539 W. 
Harrison St., pamatė ją skęs
tant, priplaukė prie jos ir iš
gelbėjo jos gyvastį.

Kuomet mergaitė atsipeikė
jo, jis klausė, kur ji gyvenan
ti. Atsakymą gavo, kad atvy
kusi iš kito miesto ir neturin
ti dar buto. Vaikinas parsive
žė ją į namus ir laikė ją iki 
pirmadienio, t. y., iki polici
jai buvo pranešta apie naują 
gyventoją.

Policiją atvykus ir suėmus 
mergaitę. Ji pasisakė, kad 
Hurar su ja elgėsi, kaip su 
žmona ir neišleidęs iš buto.

Policija išvežė mergaitę į 
prieglaudos namus, o Hurar 
areštavo.

Rep.

uždarytos, nes

atstumo nuo 
kitas miestelis—

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks, 
liepos 24 d., 8 v. v., 318 Broadway. 
Visi nariai dalyvaukite, nes turime 
svarbių reikalų atlikti, nepaisykite 
šilumos. — Kom, (168-169)
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Atrodo biski rūpestingas. Tai ponas Andrew J. May, 
buvęs kongresmanas iš Kentucky, reakcinis demokra
tas, kalbasi su savo advokatu. Jis šauksmu apie raudo
numo pavojų bandė paslėpti savo suktybes ir šmuge
lius, bet ši kartą nebepavyko. May Tederalio teismo ta
po nuteistas už kyšininkyste, suktybes ir suokalbius. 
Buvęs galingo Kongresinio Militariskiems Reikalams 
Komiteto pirmininku ir tą vietą naudojęs savo asme
niškam pasipelnymui, turės atitupėti kalėjime apie 6- 
metus.

TORONTO, CANADA
Tarptautinis Piknikas.

Tarptautinis darbininkų pik
nikas Toronte įvyks liepos (Ju
ly) 27, Dawes Road Picnic 
Grounds. (Reikia važiuoti 
Bloor ar College gatvėkariu iki 
Dawes Road, o paskui eiti į 
šiaurę.)

Programoj dalyvauja Pete 
Seegar ir Daily Tribūne choras, 
Don Ryerson vadovybėj; spor
tininkai, orkestrai, lėnktyniuo- 
tojai ir kiti.

Pikniko žvaigžde gaus $100 
kelionę į kurią nors įdomesnę 
vietą. Komitetas.

GERAI NUSISEKĖ BEN
DRAS PANIKAS

Birželio 29 dieną Wilson par
ko įvyko bendras progresyvių 
organizacijų piknikas. Diena 
pasitaikė graži, tai ir žmonių 
prisirinko nemažai. Jie pralei
do laiką labai smagiai ant švie
žio oro, pavėsyje.

Nuolatinė mūsų organizacijų 
rėmėja V. Masienė, westonie- 
tė, paaukojo labai gražų sūrį ir 
didelį keiką, kurie buvo išleisti 
ant laimėjimų. Laimėjo J. Va
laitis. Draugei Masienei didelis 
ačiū už dovanas.

O. Matukynienė ir H. Janu
šienė pagamino skanią vištą, 
kuri taipgi buvo paleista ant 
laimėjimo. Laimėjusieji turėjo 
skanius pietus.

Piknike buvo ištraukti Sūnų 
ir Dukterų Draugijos laimėji
mai. Pirmą dovaną laimėj® J. 
Viltrakis, antrą — J.^Paplaus- 
kas, o trečią — T. Kubiliūnas.

Šokiams griežė gera muzika, 
tad orui atvėsus pikniko daly
viai smagiai pasišoko iki išsi
skirstė į namus,

Pavėny. Komisija.

Spiayios Vestuves.
Liepos 5 dieną 3 valandą po 

piet apsivedė K. Pempė, buvęs 
torontietis, dirbęs prie Liau
dies Balso, o dabar tabako au
gintojas, su A. Jusaityte, mū
sų seno veikėjo draugo V. Ju
saičio dukrele.
-Vestuves surengė draugai 

Jusaičiai savo namuose, kur 
buvo sukvietę būrį giminių ir 
draugų ir draugių iš Toronto ir 
Detroito. Torontiečiai džiaugėsi 
susitikę senus pažįstamus, gy
venusius ir veikusius Toronte, 
draugus Butkus. Turiu pasaky
ti, kad draugai Jusaičiai labai 
gražiai visus priėmė ir skaniai

Iš priežasties Agotos Blozneliencs mirties, laiki
nai nepriimsime atostogautojų. Tie kur jau yra pa
darę iš anksto rezervacijas, prašome panaikinti. 
Vėliau pranešime, ar priimsime atostogautoju^.

R. F. D. 2, Cauterskill Rd.
Telefoną^ Catskill 885M1

Ar Jūs Ieškote Progų 
Muštis su Policija?

/ ——
Pažvelgus į komercinės 

spaudos antraštes, atrodytų, 
būk darbininkai, tarsi pavasa
riniai z gaidukai, tik staiposi 
pamatyti policistą ir kibti jam 
į akį.

New Yorko Daily News virš 
paveikslo ir žinios apie Brook
lyn Trust Co. bankų centro 
pikietavimą ir policijos ataką 
ant pikieto uždėjo tokią ant
raštę : “Bank Pickets Fight 
Cops.”

To paties laikraščio kitoje 
vietoje pasakyta taip, kaip 
buvo. Gal viršytos neapsižiū
rėjo, o gal privengė savo re
porterių, kurie juk taip pat 
yra darbininkai.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS 
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REIKALINGOS 
PATYRUSIOS 

SIUVAMŲJŲ mašinų 
OPERATORES 

AUKŠTOS MOKESTYS 
NUO KAVALKŲ 

KREIPKITiS 
RABHOR ROBES 

Concord & Water Streets 
S. NORWALK, CONN. 

(i«0)
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Blznjeriai, Skelbkite Laivėje

Hayden Planetariumas pa
siruošęs parodyti ir saulės dė
mes (sun spots), kad išaiškin
ti jų reikšmę ir veikmę į mū
sų žemę.
-b...................................—    k

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. I
680 Summer Avenue, K

Newark 4, N. J. p
HUmboldt 2-7964 |

^iiiiiiiiiiiiininniiiiiinniira^^

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Sutelktam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

pavaišino, kad svečiai nei ne
pajuto, kaip vakaras prabėgo.

Po tostų ir linkėjimų jauna
vedžiams geriausio pasisekimo, 
draugė Dabravolskienė, šeimi
ninkams sutikus, atsišaukė pa- 
remt mūsų svetainę. Visi sve
čiai sutiko ir bematant suauko-* 
jo $18.50. Aukojo sekančiai: A. 
ir K. Pempės (jaunavedžiai) 
aukojo $3.00, Jusaičiai, Masie
nė, Butkai (detroitiečiai), Stu- 
kai, A. Karosas, Dabravolskiai 
po $2.00, A. Astašauskienė (de- 
troitietė), E. Betkienė, Bąrš- 
taitienė ir Padolskis po $1.00, 
Mr. Morris 50 centų.

Visiems aukotojams širdingai 
ačiū, o jaunavedžiams linkiu 
geriausio pasisekimo.

Ten Buvęs.

Worcester, Mass.
Mirė Juozas Valatka

Liepos 17 d. skaitlingas bū
rys, gal daugiau šimto ypatų, 
palyd ėjom į Vilties kapines 
amžinai ilsėtis Juozą Valatką, 
69 metų amžiaus. Juozas mi
rė liepos 15 d., miesto ligoni
nėj. Jis jau ilgą laiką nesvei- 
kavo, pagaliaus ūmai kraujo 
apytaka, sugedo ir mirė. Pali
ko nuliūdime mylimą moterį 
Margarietą, dvi dukteris — 
Beatrice ir Rūtą ir brolį Anta
ną New Yorko mieste. Juozas 
atvyko į šią šalį 1910 m. Ilgą 
laiką dirbo duonos kepykloje 
kaip kepėjas, prigulėjo prie 
pažangių organizacijų — Lie- 
tuv. Sūnų ir Dukterų Broliš
kos Draugijos, ALDLD 11 kp. 
ir SLA 57 kp. Palaidojimo ap
eigos atlikta laisvai, D. G. Ju- 
sius pasakė kelius žodžius*gra- 
boriaus bute ir ant kapinių. 
Grab. P. Karalis mandagiai 
patarnavima atliko.

D. J.

Boston, Mass.
Tarptautinis Darbininkų 

Piknikas
Metinis Mass, valstijoje 

tarptautinis darbininkų pikni
kas įvyks sekmadienį, 27 d. 
liepos, Lietuvių Tautiškame 
Parke, Montello, Mass.

Bus gera sporto programa. 
Kalbėtojai sakys kalbas ir iš
aiškins šių dienų svarbius 
klausimus, kaip Amerikoje, 
taip ir bendrai pasaulyje.

Įvairios tautos turės savo 
tautiško maisto stalus. Lietu
vių demokratinės moterys ruo
šiasi turėti savo stalą su įvai
riausiais tautiškais valgįais — 
kugeliais, bapkomis, ausukė
mis ir kitokiais gardumynais. 
Kad lietuvių stalas būtų gau
sus maistu, tai energingai rū
pinasi So. Bostono, Norwoodo, 
Montello ir kitų miestų mote
rys. Atsilankykite skaitlingai!

H. Tamas.

VAKACIJOM VIETA
Puiki farma, tinkamai įrengta vakacijoms, 

arti Kingston, N. Y.

GERAS VALGIS—ARTI MAUDYNES
Mokestis $30.00 į Savaitę

Automobiliais privažiuojama Route 9-W iki Kingston, iš Kingston 
keliu 209 iki Stone Ridge, tada keliu 213 iki farmos (apie 4 mailes).

By Bus, take Short Line Bus (going to Kingston) at Hotel Dixie, 
42nd St. and 8th Ave., New York City, and get off at Rosendale.

MRS. NELLIE DAUENHAUER 
Box 325, Stone Ridge, N. Y.

Tel. High Falls 3185

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
*

459 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) * Telefonas EV. 4-8694

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.
-------- ------------- ----------------—r— • ■>........................................

RONKONKOMA
8684

ntn,.'.ua..-'w .kt

telephone
BTAGG 2-8048

MATTHEW P. BALLAS
(BDCLLAUSKA8)

LaisniJotas Graborius
‘Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus * 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kaina.
Puikiai Įrengtos Įlvl Koplyčios, Duodamos 

/ Mylimiems Pašarvoti Dovanai

. 660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

5 pust—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Antrad., Liep. 22, 1947
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Užsiysta Policija Prieš. Lietuva Keliasi iš Karo 

Banko Streikierius Griuvėsių

K 

2

Per 20 minučių policija su 
lazdomis atkartotinai metėsi 
į masinį banko streikierių pi- 
kietą praėjusį ketvirtadienį, 
prie centralinės Brooklyn 
Trust Co. raštinės, 177 Mon
tague St., Brooklyne. Bet dar
bininkai nesitraukė.

'Trys pikietai areštuoti. Vie
nas iš jų pramušta galva, bu
vo nuvežtas į ligoninę. Reikė
jo keturių stičių žaizdai už
siūti.

Harvey Frankel, 32 metų, 
socialis darbuotojas ir narys 
CIO United Office and Profes
sional Workers of America, 
apdaužytas per galvą lazdo
mis, kada jis protestavo prieš 
policijos ataką ant moterų pi- 
kietų. Frankel sako, kad jį ap
daužė policistas William Ap- 
fel.

Nežiūrint, kad jis buvo ap
daužytas, susiūta galva, Fran
kel buvo nutemptas į teismą 
prieš teisėją Rolland Sala, ap
kaltinti atakoje.

Kiti areštuoti buvo Leon 
Berney, U0PWA vice-prezi- 
.dentas, ir Murray Ansis, uni
jos organizatorius. Ansį nu
baudė 30 dienų, bet bausmę 
suspendavo. O Frankel ir Ber
ney dar turės stoti į teismą 
rugsėjo 8-tą, tačiau juos pa
leido be kaucijos.

Po areštų, policija atsitrau
kė ir pikietininkai maršavo 
netrukdomai.

Pikietas pastatytas ir prie 
visų 24-rių banko skyrių.

Ne Nuostabu
New Yorke per eilę pasta

rųjų metų buvo išėjęs iš ma-

FILMOS
/

Veikalas “Rip Van Winkle”
New York City Center' of 

Music and Drama Theatre 
(55th St. ir 7th Ave.) vaidi
namas nepaprasto žanro vei
kalas “Rip Van Winkle.” Su
kurtas jis iš pasakos-legendos.

Labai, labai seniai, dar 
prieš Amerikos revoliuciją, 
New Yorko Catskill kalnuose, 
prie Hudson upės, buvo kai
melis “Falling Waters?’ Iš 
pradžios visa žemė priklausė 
linksmaus būdo amžinam gir
tuokliui Rip Van Winkle. Visą 
tą žemę jis pragėrė turto ir 
garbės ištroškusiam Derrick 
Van Beekmanui.
- Jis turėjo rūstaus, aštraus 
būdo darbščią žmoną Gret
chen ir dukterį Minnie. Vieną 
audringą naktį žmona pritrū
ko kantrybės ir parėjusį girtą 
savo vyrą išmušė ir išmetė iš 
namų. Gaila jai jo buvo, bet 
taip turėjo atsitikti, nes jis 
jau šimtus sykių pasižadėjimo 
nebegerti neištesėjo.

Rip Van Winkle išsidavė į 
Catskill kalnus ir pateko į be
kalbio, taip pat legendiško 
Catskill . kalnų “dievaičio” 
Hendrick Hudson vadovauja
mą keistų sutvėrimų grupę. 
Ten jie jam dar “užfundino” 
tokio smarkaus- gėrimo, jog 
Winkle užmigo ant milžiniško 
kelmo ir tik pabudo po dvide
šimties metų! Pabudo baisiai 
apdriskęs, visiškai pražilęs ir 
apžėlęs. Jam atrodo, kad jis 
miegojo tiktai vieną naktį.

Sugrįžta jis į kaimelį, vis-

Drąsus Parodymas Religinės 
Neapykantos Amerikoj šiandien! 
Beprotiškos neapykantos istorija, 
žmogžudystė be tikslo!
Robert Young * Robert Ryan 

Robert Mitchum

“Crossfire”
*Rodoma Dabar.

RIVOLI fl **
Broadway ir 49th St,

; * Durys atsidaro 10 A. M. 
Atvėdintas oras.

'• Nebrangios Kainos.
I «»«»»»,»«»»»—«,» «»»<»>—■•>,»»»««<*. 

dos sistematiškas daužymas 
pikietininkų. Vienur kitur, iš
kilus atakoms, išsiaiškina ir 
vietinės įtakos. Pasirodo, ši 
ataka irgi lengvai išaiškina
ma. Banko prezidentas ponas’ 
George McLaughlin yra buvęs 
New Yorko policijos viršinin
ku. Be abejo, jis žinojo, kur 
kreiptis, kad gauti “geriausią” 
patarnavimą, nes turi ryšių 
nuo senovės. O ir šiandieną 
jis skaitomas vienu iš galin
giausių demokratų partinės 
mašinos figūrų.

Pono McLaughlin preziden
tystė jam neša $50,000 algos 
metams. Jo pareiga žiūrėti, 
kad bankas per daug neišmo
kėtų algomis kitiems, kad 
banko ir jo dalininkų pelnai 
aiigtų. O tai reikš pakėlimą ir 
jo paties'“skrumnios” algelės.

Tie “bagočiai” banko darbi
ninkai, kurie “patys nežino, 
ko nori,” kuriems priminti jų 
vietą buvo užsiųsta policija, 
kaip jų .unijos atstovas sakė 
reporteriams, reikalauja pa
kelti algas. šešios dešimtys 
nuošimčių to banko darbinin
kų parsineša namo mažiau 
$35 savaitei. Mažiau penkių 
nuošimčių, šiokie tokie virši
ninkėliai, parsineša iki $55. 
Daug kasininkų uždirba ma
žiau $40 savaitei ir knygve- 
dės po $30. Bet firma atsisa
kė su darbininkais tartis.

Šis yra pirmas žymaus ban
ko streikas Brooklyne ar bile 
kur šalyje. CIO planuoja tuo
jau niobi! izuoti viso miesto 
paramą streikui.

TEATRAI 
kas pasikeitę — žmonės, vaiz
das. Jau praėjus Amerikos re
voliucija, vietoj An g l’i j o s 
George III, visur matosi Geor
ge Washington. Jo duktė Min
nie išaugus į nepaprastą gra
žuolę. Jo žmona apsivedus su 
anuoju grobuonių turtuoliu. 
Niekas jo nebepažįsta, niekas 
jam netiki, kad jis yra tasai 
Rip Van Winkle. Visi, sako, 
kad Winkle mirė prieš dvide
šimts metų.

Tik pagaliau jam pavyksta 
įtikinti Minnie, kad jis yra jos 
tėvas. Pagaliau atpažįsta jį ir 
jo žmona Gretchen, kuri su 
mielu noru išveja antrąjį vy
rą, turtuolį, if priima atgal 
savo malonų girtuoklį Rip. 
Daug geriau su girtuokliu, ne
gu su saumyliu turtuoliu!

Komedija nukreipta prieš 
girtuokliavimą ir saumylišku- 
mą.

Sunkiausia ir ilgiausia rolė 
yra Rip Van Winkle. Ją ne
paprastai gabiai vaidina Phil
ip Bpurneuf./Jo žmonos Gret
chen rolėje vaidina Grace Co- 
pin, o dukters Minnie — kai 
ji buvo mažytė, Jimsey Som
ers, o kai užaugo — Frances 
Reid.

Veikalas gražus ir patrauk
lus. Rep.

Jau Prakastas 
Brooklyn© Tunelis

Kasėjai Battery Park-Brook- 
lyno Tunelio liepos 18-tos va
karą .prakasė kiaurai. Dirbu? 
šieji iš Brooklyno šono su at- 
sirausiančiais iš Manhattan, 
susitiko kur nors purve, ties 
viduriu East River.

Tunelio kasimas buvo pra
dėtas 1940 metais. 1943 m. 
nutraukta jjarbas tikslu taupy
ti fhedžiagas ir darbo jėgas 
karui. 1945 metų rudenį pra
dėjo iŠ naujo.

Kada pabaigs, tunelis bū
siąs ilgiausias požemio kelias 
Amerikoje.' Turės 9,117 pėdų 
nuo vartų iki vartų. Holland 
Tunelis turi 8,557 pėdaą. Lė- 

|šuos $84,000,000.

(A. Bimbos prakalba, pasakyta 
per radiją liepos 20 d., 

Brooklyn, N. Y.) 
Gerbiamieji Laisvės , Radijo 
Klubo Programos 
Klausytojai!

Prieš keletą dienų gavome 
labai svarbų pranešimą iš Mu- 
nicho, Vokietijos, kad ten išvie- 
tintų asmenų lageryje tapo su
areštuotas Vilniaus hitlerinin
kų Gestapo galva Garbert Paul- 
haber ir trys lietuviai jo pagel- 
bininkai — Sakalauskas, Vas- 
lovičius ir Šidlauskas. Paul- 
haberiui vadovaujant ir šitiems 
trims parsidavėliams padedant, 
Vilniuje, buvo išžudyta daugiau 
kaip šimtas tūkstančių žydų ir 
tarybinių lietuvių.

Netenka abejoti, kad šitie 
kriminalistai bus sugrąžinti 
Lietuvon ir atiduoti liaudies 
teismui. Pagaliau jie turės už
mokėti už savo kriminalystes.

Šių keturių kriminalistų su
areštavimas, aišku, sukėlė di- 
džiausį nerimą kituose pabėgė
liuose su panašiais žmogžudiš
kais rekordais. Jie dabar dar 
smarkiau darbuojasi, kad įkal
bėti nenusikaltusiems pabėgė
liams negrįsti Tarybų Lietu
von.

Dar taip neseniai buvęs Lie
tuvoje ii’ girdėjęs Lietuvos 
žmonių pasakojimus apie hit
lerininkų ir lietuviškų fašistų 
siautėjimą karo metu, aš daž
nai pamanydavau: Nejaugi tei
singumo ranka nepasieks tų 
žmogžudžių, pabėgusių iš Lie
tuvos ir gyvenančių Vokietijo
je! Tikiu, jog šitie keturi areš
tai yra tik pradžia. Tikiu, kad 
visi kriminalistai bus pažinti, 
sumedžioti /ir priversti užmokė
ti už savo darbus. Nemanau, 
kad atbėgusieji Amerikon išsi
suks nuo užsitarnautos baus
mės. Kas nors, kada nors ir 
juos pažins ir iškels aikštėn jų 
baisiuosius nusižengimus prieš 
lietuvių tautą ir prieš visą žmo
niją.

* * *
Džiugu skaityti pranešimus 

iš Lietuvos apie ekonominį at
sistatymą. Darbšti ir tvirta 
Lietuvos liaudies ranka nepa
prastai smarkiais tempais kelią 
kraštą iš griuvėsių. Tarybų 
Lietuvos pramonės produkcijos 
apimtis padidėjo 1946 metais 
57 nuošimčiais, o bendras dar
bo išnašumas pakilo 18 nuoš. 
Paskutiniai pranešimai iš Vil
niaus kalba apie jau pasiektus 
didelius naujus pramonės lai
mėjimus šių metų pirmaisiais 
dviem ketvirčiais. Penkių metų 
planas pravedamas visose įmo
nėse dideliu pasisekimu.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y:
' Tel. EVergreen 4-9612

STANLEY P. ZUBAWICZ(ZUBAVIČIUS) ■
Atlieka bizniams, namų savininkams ir individua- 
lams valdžios taksų atskaitas visose valstijose ir 

miestuose. Taipgi užveda bizniams knygas.

TAXES—Business, Estate and Individual 

For all States & Cities 

Also Write Ups of Business Books

111 Ainslie St. Brooklyn, N. Y. Tel. EV. 4-3048

Į mane ypatingai gilų įspū
dį .’daro pranešimas iš Kauno 
apie atstatytą metalo fabriko 
“Pergalės.” Savo akimis 1945 
metų žiemą mačiau “Pergalės” 
fabriko - griuvėsius — taipgi 
mačiau griuvėsius maisto fab
riko ir kitų buvusių didžiulių, 
moderniškų 1 Kauno fabrikų. 
Vaizdas buvo toks’ slegiantis, 
toks baisus, jog ašarų akyse 
negalima buvo išlaikyti.

Kalbėjausi su saujale metalo 
fabriko darbininkų-’kalvių, ku
rie vieno sugriauto pastato iš
valytam ir sulopytam kampely
je gamino blėkini'us kibirus. 
Jie man sakė: Atvažiuok už ke
leto metų, šios vietos nebepa
žinsi. Ant šių griuvėsių pakils 
naujas, šaunus, metalo fabri
kas, kuriuomi didžiuosis visa 
laisvoji Lietuva! Tikėjau aš 
šiais pūslėtomis rankomis Kau
no metalo fabriko kalviais.

Dabar skaitau pranešimą, 
kad ant tų metalo fabriko 
griuvėsių jau pakilo eilė mo
derniškų pastatų, kad didžiulės 
moderniškos mašinos jau pra
deda suktis, kad vienas po ki
tam nauji fabriko skyriai pra
deda veikti. Tarybinė vyriau
sybė yra paskyrus fabriko at
statymui 12,500,000 rublių. 
Pilnai fabrikas bus atstatytas 
ir smarkiai praplėstas tiktai 
pabaigoje Penkių Metų Plano, 
tai yra 1950 metais. Tai bus 
pati didžiausia Lietuvos pramo
ninė gamykla!

>Įc sfc

Karas ir vokiškieji okupan
tai padarė beveik visiškai ne
pereinamus Lietuvos kelius. Jie 
nepaliko sveiko nė vieno tilto ant 
didžiųjų Lietuvos upių. Taip pat

Joan Caulfield, žvaigždė 
filmoje “Dear Ruth,” Brook
lyno Paramount Teatre, Flat
bush ir DeKalb Avės, Prie-
danąs rodo “King of the Wild 
Horses.”

savo akimis mačiau sugriau
tus tiltus. Dabar skaitau, kad 
jau atremontdota šimtai kilo
metrų plentų, atstatyta ir atre-
montuota šimtai tiltų, paruošta 
didžiuliai kiekiai statybinių 
medžiagų.

Visur, žodžiu, verda atstaty
mo darbai. Buvęs amerikietis, 
daugeliui iš jūs girdėtas ir pa
žįstamas, K. Daugirdas (Sta- 
lioraitis), kuris dabar gyvena 
ir darbuojas Vilniuje, rašo, kad 
pagerbimui Tarybų Sąjungos 
30 metų sukakties, Lietuvos 
žmonės pasižadėjo Šių metų di
džiulį penkmečio planą pravesti 
į > dešimtį mėnesių. Su pasidi
džiavimu jis pareiškia: “ir mes 
tą pažadą ištesėsime!”

* * *
'Lietuvių tautos moksliniai ir 

meniniai atsiekimai šiandieną 
labai aukštai vertinami visoje 
Tarybų Sąjungoje. Neseniai vi
sa eilė įvairiose literatūros, 
meno ir mokslo srityse atsižy
mėjusių lietuvių tapo apdova
noti stalininėmis premijomis. 
Pirmojo laipsnio premija pas
kirta žymiajai lietuvių tautos 
poetei, vienai puikiausiųjų] tary
binės lietuvių literatūros atsto
vų, Salomėjai Nėris, mirusiai 
pačiame savo poetinio talento 
žydėjime. Stalininės premijos' 
paskyrimas šiai didžiajai lietu
viui tautos poetei yra aukščiau
sias jos paliktųjų puikių kūri
nių įvertinimas, jos poezijos 
nemirtingumo pripažinimas.

Antrojo laipsnio premija pa- i 
skirta grupei Liet, dramos tea
tro veikėjų. Pirmoje vietoje sto
vi žymusis Liet, .dramaturgas 

ir režisorius Borisas Dauguvie
tis, su kuriuomi būdamas Lie- 
tuvoje turėjau garbės asmeniš
kai susipažinti ii’ maloniai pasi- ■ 
kalbėti. Premijomis taipgi ap
dovanoti artistai Juozas Rud- 
zinskas, Alfonsas Radzevičius, 
Galina Jackevičiūtė ir kiti.

žymusis Lietuvos skulptorius 
Juozas Mikėnas apdovanotas 
antrojo laipsnio premija už su
kūrimą Karaliaučiuje pamink
lo “Pergalė.” Juozas Mikėnas, 
beje, šiemet išrinktas Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos nariu.

Tas tik parodo, kad šių dienų 
Lietuvoje labai aukštai stato
mas ir gerbiamas kiekvienas 
Lietuvos sūnus arba dukra, 
kuris arba kuri savo talentą ir 
gabumus panaudoja visos liau
dies, viso krašto gerovei, kuris 
arba kuri nuoširdžiai šilta ran
ka darbuojasi dėl sukūrimo 
naujo, laisvo, laimingo socia
listinio gyvenimo. Nė vienas nė
ra pastumtas į šalį, nė vienas 
nėra pamirštas.

TONY’S ■
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos:
( -L—— ,O VclKcllC

Penktadieniais Uždaryta

Frank Givis
Taiso Visokius Namu Ra
kandus - Furniture. Sutai

so Medį ir Permali?, vo j a.
f

Repairing & Upholstering

Bar Varnishing, Carpenter 
Work

Polishing & Finishing
I

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

/

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

3 DIDELIS PIKNIKAS
M I I

Rengia Lietuvių Darbininkų Susvienijimo New 
Yorko ir New Jersey Kuopos

SEKMADIENĮ, LIEPOS 27 JULY
.Lietuvių Liberty Parke

340 Mitchell Ave., - - - Linden, N. J.
A. PAVIDIS Orkestrą Gros šokiams 1

Įžanga 55c. (taksai įskaityti)
Kviečiame New Jersey ir New Yorko LDS narius ! 

ir svečius skaitlingai dalyvauti šiame piknike. 1 
---------------------------1 ♦ ■--------------------------

Kelrodis: Automobiliais iš Brooklyno Highway No. 1 i 
i Linden, N. J., iki Woods Ave., po dešinei ir ja važiuoti j 
iki Simson Avė., ir po kairei vieną bloką iki Mitchell 
Ave. Iš Eliabetho ar Newark o busu 44 iki Woods Ave., ir 
paeiti apie 3 blokus iki Simson Avė., kur bus po kairei ir 
Mitchell Ave.

Traukiniais nuo Penn stoties iš New Yorko, 7th Avė. & | 
38rd St., galima važiuoti sekamom valandom: 11:40, j 
1 :05, 2:10, 3:35, 4 :08, 4 :50. į
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Dar Vienas Nušautas 
Gengsteriu Kare

Jack Rybakoff, 39 m . po
žeminio pasaulio sėbrų buvęs 
įtartas pernai nušovus vieną iš 
priešingos gengės, nušautas 
praėjusio penktadienio vaka
rą prie 619 E. 6th St., New 
Yorke.

Penktadienį taipgi mirė li
goninėje antrasis iš dvieju bu
vusių pašautų ketvirtadienio 
vakarą. Reiškia, jau trys už
mušti bėgiu poros dienų.

Smarkus lietus liepos 17-tos 
rytą vėl užliejo miesto žemes
nes gatves. Palikti gatvėse au
tomobiliai vietomis buvo iki 
“fenderių” apsemti.

Peter Kapiskas

6 push—Laisve (Liberty, Lith. Daily), Antrad., Liep. 22, 1947

BAR & GRILL 
Lietuviška Aludė 

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. V. 

Tel. EVergreen 8-9770

\ Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vvnai ir Alus
RH EINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174




