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Bombų Lietus —
Kanuolių Ugnis.

Hollandijos “Demokratija”.
Sako: Stilsonas Neapsiim- 

siąs.
Dar Apie Velionį Cvirką.

Rašo R. MIZARA

ft

šiuos žodžius rašant, Indo
nezijoje, ypačiai Java saloje, 
hollandų lėktuvai sėja ant 
žmonių galvų bombas, o ka- 
nuolės ir šautuvai lieja ugnį.

Ten prasidėjo karas, —ka
ras, kurį pasalingai pradėjo 
Hollandijos imperialistai tiks
lu, kad pasilaikius vergijoje 
milijonus indonezų.

žinios skelbia, jog hollan- 
diški kariai naudojasi ameri
kiniais ginklais — lėktuvais, 
tankais, šautuvais, — gautais 
iš Amerikos pagal lend-le»se 
įstatymą.

Indonezijoje amerikiniais 
ginklais yra slopinami milijo
nai tų, kurie trokšta laisvės ir 
nesibijo dėl jos kovoti.

Graikijoje amerikiniais gin
klais yra slopinami tie grai
kai patrijotai, kurie kovoja 
dėl to, kad Graikijoje būtų 
demokratija.

Koks tai pasityčiojimas 
Amerikos žmonių !...

• V 
is

su-Indonezijos respubliką 
daro vyriausiai dvi didžiulės 
salos — Java ir Sumatra, — 
abi gražios, abi tirštai žmonė
mis apgyventos, abi turtingos 
aliejumi, gurnu ir kitokiais 
gamtos šaltiniais.

Iš viso, sakoma, Indonezijos 
respublika apima virš 50 mili
jonų gyventojų, o pačioje Ho- 
llandijoje tėra tik apie 8 mili
jonai gyventojų.

Bet Hollandijai nepavyks 
ilgai laikyti vergijoje tuos mi
lijonus žmonių.

dėl savo laisvės ir jokia pajė
ga nebegalės tos kovos nuslo
pinti, kol pavergtos tautos iš
silaisvins.

Ar seniai čia pati Ilollandi- 
ja buvo vokiečių pavergta? 
Ar seniai ji šaukėsi Į pasaulį 
pagalbos ?

Karo metu Hollandija ko
vai prieš japonus ir vokiečius 
niekur neparodė griežtesnės 
atsparos. Indonezijoj Ilollan- 
dijos armija susmuko, kaip 
lepšė, kuomet ten pasirodė ja
ponai1. • *

šiandien, matome, hollan
dai jau ir vėl “smarkūs”, — 
smarkūs kovoti prieš begink
lius indonezus!...

O Hollandijos atstovas 
Jungtinėse Tautose nuolat iš
didžiai plepa apie demokrati
ją, apie tautų laisvę!

Hollandijos imperialistai 
nori matyti pasaulyje tokią 
demokratiją, kokia jie duoda' 
Indonezijai, kokia veikia 
Graikijoj, Persijoj, Ispanijoj!

Vienas priotelius man sakė, 
kad Juozas Stilsonas atsisakęs 
būti. “Tėvynės”, redaktorium, 
nors tą vietą Grigaitis jam pa* 
siūlė.

Sunku pasakyti, kaip ten 
'viskąs einasi. Jefgu jis atsi
sakė, tai tik dėl to, kad pama
nė, j^g būsimą jame SLA sei
me jis gali gauti “kiką.”

Matysime, kaip teh viskas 
bus!

4.

Tūli Petro Cvirkos kūriniai 
yra išversti Į dešimtis kitų kal
bų. Ypačiai populiari jo “že
mė Maitintoja”, kuri buvo iš
spausdinta mūsų dienraštyje 
prieš kelerius metus.

Vadinasi, Cvirka — patsai 
populiariausias lietuvių tautos 
rašytojas. Kostas Korsakas ra
šo:

“Perarti, tragiškai perarti 
tebėra jo mirtis, kad jau ga
lėtume imtis ramiai nagrinėti 
jo raštų puslapius.

“Mes stovime ties jo netikė
tai ankstyvu kapu nusvarinę 
galvas iš liūdesio ir pagarbos 
jam — talentingiausiam ir 
žymiausiam iš mūsų tarpo.”

f-t? . i liH Tenka sutikti su Kostu
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Amerikoje Gaminti Lėktuvai 
Sėja Bombas Ant Indonezijos 

Respublikos Žmonių
Indonezai Vienijasi Kovai prieš Bendrą Priešą; Mūšiai Verda 
Keliose Vietose, Bet Hollandai Vis Neišleidžia Smulkmenų

Be jokio karo paskelbimo, 
Hollandų armija Indonezi
joje tebetęsia karą, pradėtą 
prieš tris dienas. Hollandai 
naudojasi Jungtinėse Vals
tijose gamintais lėktuvais 
P-51 ir B-26, sėdami bom
bas ant Indonezijos miestų, 
aerodromų ir kaimų.

Indonezijos kariuomenės 
vadas, leitenantas genero
las Sudirman, aštriai pa
smerkė hollandus už tai, 
kad jie pradėjo karą jo ne
paskelbę, kad civiliniai žmo
nės galėtų pasisaugoti.

Hollandų ginkluotose pa
jėgose, atkreiptose prieš in
donezus, veikia viena divi
zija, kuri buvo ištreiniruo- 
ta Jungtinėse Valstijose, 
Quantico, Vermont. Ją 
treiniravo Amęrikos mari- 
ninkai ir toji divizija buvo 
ruošta japonams mušti, bet 
šiandien hpllandai ją nau
doja milijonams indonezų 
pavergti.

Indonezijos respublikos 
prezidentas Soekarno, tarp 
kitko, pareiškė:

“Aš esu tikras, kad tei
singumas yra mūsų pusėje. 
Esu pasirengęs šį visą rei
kalą pateikti prieš Jungti
nes Tautas, kurios buvo 
įkurtos taikai ir saugumui 
palaikyti visame pasaulyje. 
Atsišaukiu j visus tuos, ku
rie myli taiką, kad jįe pa
dėtų ši klausimą išspręsti.”

Gi Indonezijos kariuome
nės. vadas, leitenantas gen. 
Sudirman sakė: •

“Mes savo laisves niekam 
neatiduosime. Kiekvieną 
hollandų užpuolimą mes 
privalome atmušti.”

Hollandai kol kas nepa
skelbė jokių smulkmenų, 
kur, kokiose vietose eina 
mūšiai . Tiek žinoma, kad 
mūšiai įvyko prie Bandun- 
go, Bultenzorgo ir ktr va
karinėje Javoje.

Amerika, sakoma, hollan- 
dų-indonezų karo atžvilgiu 
laikysis “neutrališkai.”

Panašiai pareiškė ir An-

Abu šitie kraštai apgai
lestauja, kad hollandai pra
dėjo karą prieš indonezus, 
tačiau jie nieko negalį pa
daryti tam ’karui sulaikyti.

Pranešimai iš Javos skel
bia, kad indonezai yra pa
siryžę sunaikinti tiltus, 
taipgi kitokius pabūklus, 
kurie padėtų hollandams 
kariauti. ••

Niūjorkiškė komerčinė 
spauda nedrįsta pasmerkti 
hollandų imperialistų žy
gių. Tik angliškasis liau
dies dienraštis Daily Work
er išstojo prieš • hollandus 
imperialistus su editorialu 
ir tarp kitko sako:

“Hollandijos .valdžia tik

Korsaku, jog —-
“Gyvybės siūlas toks trapus—
“Akimirksnis — ir jau nutrū

ko...”

Tik Komunistai Kovoja 
Prieš Karą

Cohen Pasitraukė iš 
Valstybės Departmento

ką pradėjo karą prieš In
donezijos respubliką.

“Kuomintango valdžia te
betęsia didele plotme, nors 
pralaimintį, karą prieš Chi- 
nijos laisvinimo armijas.

“Graikijos valdžia veda 
karą prieš Graikijos parti
zanus.

“Britanijos valdžia tebe
tęsia karą prieš Palestinos 
žydus ir užmušė tris žy
dus laive, stovėjusiame ne 
Palestinos vandenyse.”

Dienraštis žymi, jog visi 
šitie karai, visi šitie impe
rialistų ir reakcininkų žy
giai, nors atliekami ketu
riose pasaulio dalyse, turi 
vieną bendrą ryšį: Tai Tru- 
mano - Marshallo doktrinų 
vykdymas.

Iš Maskvos ateina žinių, 
skelbiančių, kad tos šalies 
žmonės dėl karo Indonezi
joj kaltina Ameriką. Jie 
sako: jei tik Amerika pasa
kytų griežtą žodį hollan
dams, tai jie ir liautųsi ka
riavę.

HAAGA; Hollandija. — 
Kol kas visos politinės par
tijos, apart komunistų, pri
taria valdžios politikai, — 
kariauti prieš Indonezijos 
respubliką.

Socialistai, kurie turi 
daugiau parlamente narių 
negu komunistai, nori būti 
geri ir dėl to pataikauja 
valdžiai. Tik « Hollandijos 
komunistai drąsiai smerkia 
karą Indonezijoje.

WASHINGTON. — Ben
jamin Cohen, ilgūs metus 
ištarnavęs valstybės de- 
partmente, pasitraukė ir 
žada pagyventi laisvai, be 
jokio darbo. Jis buvo skai
tomas žymiu “rusišku eks
pertu,” nes, sakoma, Co
hen gerai žinojęs padėtį 
Tarybų Sąjungoje.

Pasitraukusiojo
pastatytas Charles E. Boh
len.

vieton

Katalikų Kunigas Sako 
Atiduokime Bažnytines 

Žemes Mažažemiams
*

Vulkaniniai Gazai 
Užmušė Daug Žmonių

MANAGUA, Nicaragua.- 
Vulkanas Cerro Negro pra
dėjo spjaudyti gazais, ku
rie čia padarė daug nuo
stolių; be kitko, užmušta 
daug žmonių.

Šis vulkanas stovi 13-kos 
mylių atstume nuo Leon 
miesto. Kai jis atsivėrė, iš 
jo “burnos” pradėjo veržtis 
akmenys ir pelenai, o vėliau 
ir gazai. Geriausios Nica- 
raguos farmos tapo sunai
kintos. Spėjama, kad ir1 
Leon miestas, turįs apie 70 
tūkstančių gyventojų, neiš
liks;. gyventojai evakuoja
mi.

BRATISLAVA, čechoslo- 
vakija. — Slovakijos katali
kų kunigas, Juozas Straka, 
reikalauja, kad visos baž
nytinės Slovakijos žemės,— 
vienas milijonas akrų,—bū
tų atiduotos mažažemiams 
ir bežemiams.

Tai retas toks atsitiki- 
kimas šių dienų pasaulyj. 
Bet kunigas Straka nėra 
paprastas kunigas: ' būda
mas katalikų dvasiškiu, ei
damas kunigo pareigas, jis 
tolydžio yra k komunistas. 
Su.juo eina apie 35 kiti 
Slovakijos katalikų kuni
gai. Dėl savo buvimo ko
munistu, kun. Straka šitaip 
sako:

“Komunistų partija yrą 
didžiausia partija čechoslo- 
vakijoje. šalies ministrų 
pirmininkas taipgi yra ko
munistas. Nepaisant to, 

•Vatikanas palaiko draugiš
kus ryšius su čechoslovaki- 
ja. Kodėl, tuomet, aš turė
čiau būti popiežiškesnis už 
patį jo šventenybę popie
žių?”

Kun. Straka 1944 metais 
kovojo prieš vokiečius ir už 
tai šiandien jis nešioja me
dalius ant krūtinės. Jo bu
vimas kunigu ir komunistu, 
kaip jis sako, nepakenkia 
nei vienam nei kitam.'

Šiandien kun. Straka yra 
direktorium Slovakijos ka
talikiškų kultūrinių reikalų 
tvarkymo srityje.

Kun. Straka sako: Šian
dien - bažnyčia Slovakijoj 
gauna daugiau finansinės 
paramos iš vyriausybės, ne
gu seniau gaudavo. Tuo 
būdu, jai žemė nereikalin
ga, — žemė reikia atiduoti 
tiems, kurie ją dirba.

Kun. S trakos parapija, 
kur jis klebonavo, turėdavo 
gražių įeigų — apie 15,000 

’kronų -($300) per mėnesį ir 
jis, kun. Straka, gaudavęs 
ten gerą algą.' Bet jis at
sisakė klebonauti, — jis 
dirba visuomeninį darbą už 
daug mažesnę algą, tačiau 
kun. Straka yra pasitenki
nęs, nes jis žino, kad dirba 
naudingą darbą savo kraš
tui.

Areštavo Loritzą Kaipo 
Šmugelninką

MUNICH, Vokietija. — 
Šiomis dienomis čia buvo 
areštuotas dr. Alfred Ųo- 
ritz, tuojau po karo buvęs 
Bavarijos “nunacinimo mi- 
nisteris.” Jis tapo suimtas 
kaipo šmugelninkas. Jis 
yra “rekonstrukcinės parti
jos” nariu.

Pasirodo, kad šis “nuna- 
cintojas” buvo susirišęs sū 
juodosios rinkos pelnagro- 
biais ir iš to gerai pasipini
gavo. Pas jį buvo rasta ne
mažai svetimos valiutos. 
Dabar d-ras Loritz yra 
Neudeck kalėjime.

BUENOS AIRES. — Su
sidaužius militariniam lėk
tuvui, 17 asmenų tapo už
mušta, tarp jų trys civili
niai.

Lėktuvas nukrito ant mi- 
litarinio aerodromo, bema- 
nevruodamas ir berodyda- 
mas žmonėms “savo gabu
mus.”

Prasti Derliai Sumažins 
Austrijoj Duonos Kieki

VIENA. — Vyriausybės 
apskaičiavimu, šiemet Aus
trijoje javai bus prastesni, 
negu buvo pernai, — o per
nai derlius buvo labai men
kas dėl prasto oro.

Iš viso javų šiemet ma
noma bus suimta apie 459,- 
000 tonų, o praeitais metais 
buvo 497,000 tonų. Vadina
si, šiemet Austrijoje grūdų 
kiekis bus tarp 50-60 nuoš. 
mažesnis, kaip buvo prieš
kariniais metais.

Austrai tikisi, žinoma, 
gauti daug duonos iš Bedės 
Šamo. Nepaisant to, Aus
trijos 
žiemą 
žus.

(Austrijoje stokuoja ir 
laukų darbininkų, bet tuo 
pačiu laiku ten gyvena keli 
šimtai tūkstančių pabėgę-' 
lių, daugiausiai fašistų, ku
rie nieko nedirbą, -bet vaL

žmonėms busimąją 
teks susiveržti dir-

MASKVA — Maršalas 
Vasily D Sokolovsky tapo 
apdovanotas aukščiausio 
laipsnio ordinu — Lenino 
ordinu—už didelius žygius, 
atliktu^ karo metu.
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115,000 Bedarbių “Dėl 
Stokos Plieno”

DETROIT, Mich. — Ge
neral Motors Korporacija 
paleido iš darbų 115,000 
darbininkų šiame mieste. 
Jie paleisti vienai savaitei 
ir pasakota, jog tai daro
ma dėl plieno stokos.

Sekamą savaitę kituose 
General Motors fabrikuose, 
esančiuose^ įvairiuose mies
tuose, bus paleista savaitei 
65,000 darbininkų;

Kodėl šiandien Amerikoje 
stokuoja plieno, niekas kol 
kas tikrai neišaiškino.

“LIBERALAI” BOIKO
TUOS VENGRIJOS
RINKIMUS

BUDAPEST. — Vengri
jos liberalų partijos vadai 
pareiškė, kad jie boikotuo
sią parlamentarinius rinki
mus, įvyksiančius š. m. rug
pjūčio 31 d. ,

Bet vadinamieji liberalai, 
sako žinovai, yra niekas 
daugiau, kaip reakcininkai. 
Nesitikėdami rinkimuose 
nieko laimėti, jie mano 
“boikotu” ką nors pasiekti.

IMli akiv '■ '■''‘‘CVv

Prezid. Trumanas Pareiškia, 
Jog Gyvename Gerbūvį, 

Bet Yra Pavojaus
Šiandien Amerikoje Turi Darbus 60,000,000 Civilių, Tačiau 
Kainų Kilimas Veda Šalį Į Netikrą Rytojų, Sako Prezidentas

WASHINGTON — Pre
zidentas Trumanas padarė 
pusmetinį pranešimą, — il
gą ir išsamų—ir jį pasiuntė 
Jungtinių Valstijų kongre
sui parodydamas, kokia 
šiandien šalyje padėtis..

Šį pranešimą - raportą 
jam padėjo sutaisyti Coun
cil of Economic Advisers, 
kabineto nariai ir kiti val
diški asmenys, todėl prane- 
šimas-raportas ■ tenka 
tyti pilnai patikėtinu 

| samiu.
Pagal pranešimą, 

dien Jungtinėse Valstijose 
turi darbus 60,000,000 civi
lių žmonių, — aukščiausia 
skaitlinė, kokią kada Ame
rika turėjo taikos metu. Tie 
asmenys, pagalba mašinų, 
pagamina per metus $225,- 
000,000,000 vertės visokių 
produktų.

Nors prieš keletą mėnesių 
pats prezidentas ir kiti 
aukšti valdžios pareigūnai 
numatė “recesiją” (nedar
bą), tačiau kol kas dar vis 
tos recesijos nėra.

skai- 
ir iš-

šjan-

5,000,000 Komunistų 
Amerikoje, Sako Steele

WASHINGTON. — Tūlas 
Walter S. Steele atvyko liu
dyti Ne-amerikiniam komi
tetui prieš komunistus ir 
beliūdydamas pasakė, jog 
Amerikoje šiandien esą 5,- 
000,000 komunistų “arba 
narių komunistinių, frontų 
organizacijų.” 1

Steele sakė, kad komu
nistai esą sumanytojai or
ganizuoti trečiąją, masinę 
politinę partiją Amerikoje, 
o Henry A. Wallace’o reda- 
g u o j a m a s savaitraštis 
“New Republic,” girdi, 
gaunąs pinigų “iš užsienio.”

Stokjardp Darbininkai 
įspėja Samdytojus

Packinghouse Workers 
unija (CIO) įspėja savo 
samdytojus, mėsos apdirbi
mo baronus, kad jie, sam
dytojai, nesisiektų naudotis 
Tafto-Hartley bilium ir lau
žyti stokjardų darbininkų 
uniją.

Jei jie tai sieksis daryti, 
tai organizuoti stokjardų 
darbininkai, 200,000 skai-. 
čiuje, dės visas pastangas 
kovai prieš samdytojus.

Šis įspėjimas buvo pada
rytas 300 stokjardų darbi
ninkų atstovų, susirinkusių 
konferencijon,. kurios sesi
jos vyko šiame mieste. .

' MASSILLON, O.—čionai 
vienas 6 metų amžiaus ber
niukas sakosi, kad jis už
mušė du mažiukus kūdi
kius, 
mas.” 
ligoninėje.

juodu “begydyda-
Jis pats dabar yra

Tačiau nedarbo pavojus 
nepraėjo, pranešimas sako. 
Norint jo, nedarbo, išveng
ti ,reiki a ne pakelti, bet nu
mažinti pragyvenimo pro
duktų kainos.

Prezidentas mano, kad 
anglies kasyklų savininkai 
neturėtų pakelti anglies 
kainų; plieno fabrikantai 
neturėtu kelti kainu ant 
geležies ir plieno.

.Prezidentas pripažįsta, 
jog, dėkui tam, kad pragy
venimo produktų kainos vis 
kilo ir tebekyla, tai pirkėjų 
padėtis darosi vis sunkes
nė; daugelis Amrikos žmo
nių šiandien priversti imti 
iš bankų pinigus pragyve
nimui, nes jų dabartinės 
Įeigos nepadengia išlaidų.

Tačiau prezidentas nepa
siūlė jokių konkrečių prie- 
mohių, kuriomis būtų gali
ma kainos suvaldyti. Tuo 
būdu tasai “negirdėtas 
gerbūvis,” kurį šiandien 
Amerikos žmonės gyvena, 
gali virsti į “negirdėtą 
“blogbūvį.” 1
—»  ------------ -------------- -----■ “Į"1

Kongresas ir Vėl Priė
mė Anti-Poll Bilių.

WASHINGTON. — Že
mesnysis Jungt. Valstijų 
atstovu butas, 290 balsais 
prieš 112. priėmė anti-poll 
taksų bilių, draudžiantį 
pietinių valstijų valdovams 
reikalauti iš piliečių taksų, 
kad jie, piliečiai, galėtų 
balsuoti. Tai jau ketvirtas 
tokis bilius tampa priimtas 
bėgyje pastarųjų penkerių 
metų, bet kiekvieną sykį, 
kai atstovų butas priima šį 
bilių, jis tampa “atmestas” 
senate, kur pietinių valstijų 
senatoriai filibusterinimu 
jo nepraleidžia.

Šioje sesijoje senatas ne
svarstys šio biliaus; jis bus 
paliktas 1948 metų sesijai.

Indija Bus Respublika
NEW DELHI, Indija.— 

Steigiamasis Indijos seimas 
jau gavo pranešimą iš sąvo 
konstitucinės komisijos. 
Komisija siūlo, kad Indija 
būtų paskelbta “suverenine 
nepriklausoma respublika.”

Tenka pridėti, kad šian
dien- yra dvi Indijos: Pa
kistanas ir Hindustanas, 
kuri vadina Indija. Pirmą
ją sudaro mahometonai, o 
antrąją—indusai.

NAUJAUSIA
KOMUNISTŲ PARTIJA

Naujoje Indijos vals
tybėje, Pakistane, kurią su
daro daugiausiai mahome
tonai gyventojai, įsikūrė 
naujausia Komunistų Par
tija, kurioss .sekretoriumi 
yra Tejasingh Swatanttra. 
Ši partija prisiuntė sveiki
nimą Amerikos Komunistų 
Partijai, o pastaroji—anai.
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Foreign countries, per year............................ $9.00
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.

Kruvinosios Imperijos
Palestinoje anglai terorizuoja žydus. Padėtis bjauri 

ir kruvina. Žydai laivais veržiasi į “pažadėtąją” žemę, 
o ginkluoti anglai juos gaudo ir deportuoja į koncen
tracijos stovyklas. Susikirtimuose žūsta žmonių iš abie
jų pusių. “Šventojoje” žemėje, kurią Anglijoš imperija 
pasiėmė globoti po Pirmojo Karo, kasdien žmonių krau
jas liejasi. Į anglų priespaudą žydai atsako teroru.

Egyptas reikalauja, kad Anglija ištrauktų ginkluotas 
jėgas iš Egypto ir Sudanui suteiktų nepriklausomybę. 
Ten bile dieną ir bile kur gali įvykti ginkluotų susikir
timų.

Anglijos kolonijoje Burmoje iš mašininės kanuolės 
nušauti septyni valdžios ministrai. Jie, matyt, buvo su
sitarę su anglais, kad “nepriklausoma” Burma pasiliks 
Britanijos imperijoje ir klausys jos diktavimų. Burmos 
žmonės pradėjo į juos žiūrėti kaipo išdavikus. Nors 
tikrų’davinių nėra, bet kalbama, kad juos nužudė toji 
grupė, kuri priešinga Burmos įjungimui į Britanijos 
imperiją.

Kas bjauriausia, tai kad šitos kruvinos imperijos lai
vą vairuoja socialistai darbiečiai. Jie ištikimai visur gi
na plėšikiškųjų imperialistų interesus. Bevin ir Attlee' 
gražiai pamiršo socializmą ir žmoniškumą.

- Holandijos imperijoje taip pat nekaltų žmonių krau- 
x jas liejasi. Tai irgi šalis, kuri svietui didžiuojasi savo 

demokratija, nors jos galva yra labai žemo išsilavinimo 
be jokio žmoniškumo turtinga karalienė Wilhelmina. 
Kai Holandija buvo vokiečių okupuota ir terorizuoja
ma, ši karalienė Amerikoje bankuose milijonais dolerių 
riebų biznį vedė.

Dabar skaitome, kad karalienė Wilhelmina, arba jos 
valdžia, pradėjo kruviną karą prieš Indonezijos Res
publiką. Atsisako tos kolonijos žmonėms suteikti ne
priklausomybę. Nori ir reikalauja, kad Indonezija pa
siliktų Holandijos imperijoje.

O buvo manyta, kad kartu su hitlerizmu ir fašizmu 
peklon važiuos ir monarchijos su imperijomis. Bet jos 
pasiliko ir tebetęsia savo misiją vergti ir 'plėšti kolonijų 
žmones.

Gaila, kad Amerikos spauda ir vyriausybė tylėjimu 
pritaria šitoms imperijoms ir monarchijoms. Daug kas 
nuo Amerikos priklauso. Tiek holandų, tiek anglų impe
rijos remiasi Amerįkos parama. Prezidentas Trumanas 
labai susirūpinęs gelbėjimu reaakcinių sąjūdžių Balka
nuose, Graikijoj ir Turkijoj, o nesuranda laiko nė žo
džiui ištarti prieš anglų ir holandų siautėjimą kolonijose.

Kas Ką Rašo ir Sako 
MASARYKAS 
NEPASITRAUKS

Tuojau po to, kai buvo 
pranešta, kad Čechoslova- 
kija nedalyvaus Paryžiaus 
konferencijoje dėl “Mar- 
shallo plano” pravedimo, 
tūli laikraščįai paskleidė 
žinių, būk Čechoslovakijos 
užsienio reikalų ministras 
Jan Masaryk pasitrauksiąs 
iš tos vietos. Girdi, tarp 
Masaryko ir ministrų pir
mininko Gottwaldo (komu
nisto) yra nesusitarimų: 
Masarykas — už dalyvavi
mą Paryžiuje, o Gottwal- 
das — prieš.

Tačiau prieš keletą dienų 
Pragoję Masarykas pareiš
kė spaudos koresponden
tams: “Jūs galite drąsiai 
pasakyti, kad aš neturiu jo
kios minties dėl pasitrauld- 
mo iš savo pareigų.”

Žinių agentūra ONA 
skelbia, kad Čechoslovaki
jos nedalyvavimas Pary
žiaus konferencijoje neįne- 
šė jokių nesusipratimų tarp 
Čechoslovakijos žmonių.

Padariusi ekonominę su
tartį su Tarybų Sąjunga, 
Čechoslovakija žino, kad ji 
turės užtenkamai duonos ir 
žaliavų, o tai reikš, kad 
Čechoslovakijos fabrikai 
dirbs, darbininkai turės 
darbo ir viskas, vadinasi, 
eis gerai.

Rimtai Pagrįsta Franoūzų Baimė
Taip smarkiai išgarsintas “Marshall Planas” susidu

ria su keblumais. Mūsų komercinė spauda jau bara An
gliją ir Francūziją. . Anglai atsisako dalyvauti konfe
rencijoje dėl pakėlimo anglies gamybos Vokietijoje. Tai 
esą prieš anglų interesus.

Francūziją protestuoja prieš Amerikos pasiryžimą at- 
steigti ir išplėsti Vokietijos pramoninę gamybą. Fran- 
cūzijos premjeras Ramadier esąs nepatenkintas, kad Ta
rybų Sąjunga ir kitos vakarų šalys atsisako dalyvauti 
“Marshall Plano” pravedime. Jis mano, kad be Tarybų 
Sąjungos niekas neišeis iš to viso plano. Ramadier esąs 
pasiryžęs daryti viską, kas tik galima, kad Tarybų Są
junga būtų “sugrąžinta” į Paryžiaus konferenciją!

Ramadier ypatingai susirūpinęs Amerikos politika 
linkui Vokietijos. Jis mano, kad toji politika veda prie 
atsteigimo tvirtos Vokietijos, kuri jau du sykiu šiame 
šimtmetyje užpuolė Francūziją.

Niekas negali sakyti, kad francūzų baimė neturi pa
mato. Mūsų šalies naujoji politika Vokietijoje stato į 
pavojų visas Europos šalis. Toji politika veda prie to
kios pat padėties, kokia susidarė po Pirmojo Pasaulinio 
Karo. Francūzai jau dabar pavojų jnato. Tą pavojų 
pamatys ir Ifitos šalys, kurios Paryžiuje konferuoja.

Ką Sako Jungtinių Tautų Komisija?
Fašistinė Graikijos valdžia jau seniai sušilus tvirtina/ 

kad Albanijoje esanti suorganizuota tarptautinė briga
da, kuri daro įsiveržimus į Graikiją. Dabar ten nuvy
ko Jungtinių Tautų komisija ir padėtį ištyrė. Komisija 
sako, kad jokių įrodymų nėra, jog kur nors veiktų tarp
tautinė brigada. Graikijos partizanai yra patys graikai.

Tai šitaip komisija prikalė Graikijos valdžią prie me
lagiais stulpo. Tačiau Amerikos komercinė spauda ne
siliauja rašius, kad Graikijos partizanai pareina iš Ju
goslavijos, Bulgarijos ir Albanijos, f

. Mūsų Šalies Darbai Patvirtina Jų Primetimą
Pereito šeštadienio ‘spaudoje tilpo du įdomūs praneši

mai—vienas iš Maskvos, kitas iš Washin'gtono.
Ip Maskvos praneša, kad Sovietų dienraštis Tzviesti- 

jos” daro Amerikai rimtą užmetimą. Dienraštis sako, 
kad Amerikos paramos gaus tiktai tos šalys, kurios

TA PATI “PATIEKA”
Anti - tarybiška spauda 

Amerikoje nuolat ir nuolat 
zaunija apie žemą rublio 
vertę Tarybų Sąjungoje. 
Naujienos, kurios Tarybų 
Sąjungai pranašavę žlugi
mą'tūkstančius sykių, kar
toja tas kvailybes ir tieši- 
jasi: “Badas plaka žmones 
skaudžiau, negu botagas.” 
Badas, vadinasi, .siautėja 
Tarybų Sąjungoje.

Jei ši pasaka būtų kar
tojama rečiau, gal daugiau 
durnių jai tikėtų. Bet kai ji 
nuolat ir nuolat kartojama, 
tai, žinoma, niekas ja nebe
nori tikėti.

Tarybų Sąjungoje bado 
nėra, nors gyvenimas teh 
dar vis sunkus — o jis sun
kus dėl. to, kad šalis buvo 
labai nuteriota, karo.

Tačiau ten žmonių gyve
nimas kasdien gerėja — 
kasdien atsiranda' nauji fa
brikai, išdygsta daugybė 
naujų namų, pastatoma 
nauju tiltų, nutiesiama my
lios naujų gelžkelių. Fabri
kai kasdien vis daugiau iš
leidžia naudojimui daiktų— 
gyvenimo produktų. Visa 
tai tarybinio piliečio gyve
nimą regimai gerina. Tai 
Žino, tai mato kiekvienas 
tarybinis pilietis ir jis dar 
didesniu entuziazmu dirba.

14 VOKIEČIŲ KRIMINA
LISTŲ NESMERKTI

BELGRADAS. — Pasi
baigė teismas 14-kos vokie
čių kriminalistu, iš kurių 
12-ka buvo nusmerkta mir
čiai, o du—ilgiems metams 
kalėti. Fritz Reiner, kuris 
karo metu buvo, Slovėnijos 
gauleiteriu, bus pakartas.

Teismas tęsėsi Ljubląna 
mieste, Slovėnijoj.

ROMA —• Popiežius Pi
jus XII padarė šventa Lou
ise Marie Grigntan, francū- 
zę. (

MM*

priims Amerikos diktavimą.
Iš Washington© ’praneša, kad mūsų Kongreso Atstovų 

Butas paskyrė Europos pagalbai ir. pašalpai $1,353,024,- 
900, bet su pažymėjimu, kad iš tos sumos neturi tekti nė 
vienas doleriu Lenkijai ir Vengrijai, nes jos atsisako pri
imti Trumano Doktriną ir paskelbti karą komunizmui!

Šis mūsų kongresmanų pasielgimas kaip tik patvirti
na “Izviestijų” primetimus. Darbai kalba daug garsiau 
už žodžius, žodžiais kažin kaip mūsų diplomatai gali 
teisintis, kad jų ekonominė ir finansinė parama Euro
pai nieko bendro neturi su politika, tačiau jų darbai 
parodo ką kitą. !

Tar. Lietuvos Energetinio Ūkio 
Atkūrimas ir Išvystymas

elektros energi- 
privesdavo prie 
žemo elektros 
suvartojimo gy-

Energetinis ūkis Lietuvo
je, prieš jai įsijungus į Ta
rybų Sąjungą, vystėsi labai 
silpnai. Užsienio kapitalo 
rankose buvo sostinės ir 
Lietuvos pramonės centro- 
Kauno aprūpinimas energi
ja. Elektros stočių statyba 
kituose miestuose buvo 
vykdoma arba privačių įmo- 
nininkų, arba miestų muni
cipalitetų. Privatūs įmoni- 
ninkai statė f? elektros sto
tis, turėdami tikslą pasiek
ti aukštą jų rentabilingumą 
ir pilną amortizaciją per 
gan ribotą laiką, ko pasėko
je privačios elektros stotys 
buvo statomos techniškai 
neužbaigtomis, jos buvo re
tai remontuojamos ir jų 
įrengimai gana greit susi- 
nešiodavo. Iš kitos pusės, 
trumpas arųortizacijos lai
kas ir aukštas įmonininkų 
pelnas sukėlė aukštus elek
tros energijos tarifus.

Municipalinės elektros 
stotys būdavo geriau pasta
tytos ir eksploatuojamos, 
bet aukšti 
jos tarifai 
ypatingai 
energijos 
ventojų tarpe. 1938 metų 
Lietuvos energetikos komi
teto duomenimis, Lietuva 
užėmė vieną paskutiniųjų 
vįėtų Europoje elektros 
energijos gamyboje ir su
vartojime. Metinis energi
jos suvartojimas vienam 
žmogui buvo lygus 12 kilo- 
vatvalandų, o gamyba apie 
17 kilovatvalandų.

Tarybų Lietuvos vyriau
sybė sujungė visas elektros 
stotis, pavedus jas vienai 
valdybai. Tuo pačiu buvo 
padėtas pagrindas teisin
gesnei jų eksploatacijai, 
technikinės sudėties su
tvirtinimui ir finansinės 
padėties, sustiprinimui. Lie
tuvos energetinis ūkis pra
dėjo kilti.

Tarybų Lietuvos energe
tinio ūkio išvystymas buvo 
vokiškųjų grobikų užpuoli
mo nutrauktas. Dauguma 
respublikos elektros stočių 
buvo okupantų sunaikinta. 
Petrašiūnų elektros • stotis 
Kaunas 16,400 kilovat ga
lingumo, Kauno dizelinė — 
1,500 kilovat, Vilniaus elek
tros stotis — 8,400 kilovat, 
buvo sugriautos, Klaipėdos 
elektros stotis — 19,500 ki
lovatvalandų galingumo bu
vo rimtai sužalota, o įren
gimai išvežti Vokietijon; 
Kėdainių, Panevėžio, Tau
ragės, Vilkaviškio, Alytaus, 
Ukmergės ir daug kitų 
elektros stočių buvo visiš
kai sunaikintos. 93% viso 
iki karo Lietuvoje turėto 
galingumo buvo pilnai iš
vesta iš rikiuotės.
Parama iš fotų Respublikų

Gyvenimas tačiau reika
lavo nedelsiant teikti elek
tros energiją pradėjusiems 
atgyti.miestams. Iš rytinių 
Tarybų Sąjungos rajonų 
buvo į Lietuvą atsiųsti 4 
energotraukiniai, kurie da
vė elektros, energiją atva
duotiems Kauno ir Vil
niaus miestams. Vyriau-

pramone porei-

galima pasakyti 
energijos gamy-

Rašo J. GELERIS
sybė paskyrė dideles lėšas 
krašto energetikos atstaty
mui. Broliškosios respu
blikos suteikė didelę para
mą, statybinėmis medžiago
mis, mašinomis ir įrengi
mais. Iš sąjunginių monta
vimo organizacijų atvyko 
specialistų brigados, ' kad 
padėti sugriautųjų elektros 
stočių atstatymui. Ir 1945 
metais buvo paleista dar
ban Klaipėdos elektros sto
ties pirmoji eilė. Kaune 
buvo kapitaliniai atremon
tuota popieriaus-celiuliozės 
kombinato elektros • stotis.
1946 metais pakilo dūmai iš 
Petrašiūnų ir Vilniaus elek
tros "stočių kaminų.

Tačiau šių atstatytųjų 
elektros stočių pirmosios 
eilės nepatenkina stambių
jų Lietuvos miestų ir jų ra
jonuose gyvenančių elek
tros vartotojų nuolat au
gančių poreikių. 1947 me
tais šios elektros stotys pa
sieks savo prieškarinio ga
lingumo, bet ir negalės pa
tenkinti vis augančius gy
ventojų ir 
kius.

Tą patį 
ir elektros 
bos atžvilgiu. Jau 1946 m. 
faktinė elektros gamyba 
trijuose pagrindiniuose res
publikos rajonuose — Kau
no, Vilniaus ir Šiąulių per
viršijo 1939 metų gamybą.
1947 metais elektros energi
jos gamyba rajoninėse 
elektros stotyse išaugs dar 
46%, lyginant su 1946 me
tais, tačiau, ir išie skaičiai 
nepatenkina atstatomos bei 
naujai statomos pramonės 
ir gyventojų poreikių.

Durpynai ir Jėgaines
Augantiems poreikiams 

patenkinti numatoma -pa
leisti darban naujas ener
getines jėgaines, pastaty
tas vietinio kuro — durpių 
bazėje ir panaudojant hi
droenergiją.

Lietuva turi didelius dur
pynus, išmėtytus beveik vi
soje respublikos teritorijo
je. Daug milijonų tonų 
durpių gali būti išnaudoja
ma energetiniams tiks
lams, gi buržuazinė Lietu
va pirko užsie"nyje brangiai 
kainuojančias akmens an
glis ir dizelinį kurą. Ar-, 
timiausioje ateityje numa
tyta pritaikyti dabar turi
mas elektros stotis dur
pėms, o taip pat statyti 
naujas durpės bazėje. To
limesnis stambių rajoninių 
elektros stočių tinklo išvys
tymas eis Neries ir Nemu
no vandens energijos iš
naudojimo keliu.

Jau šiais getais Vilniuje 
•pradedama statyba šilumi
nės elektrocentrinės, kuri 
dirbs frezuotomis durpė
mis, gautomis iš Vilniaus 
rajonų durpynų. Ši elek
tros stotis, greta elektros 
energijos, duos pigią šilumą 
miesto pastatų apšildymui. 
Vilniaus šiluminė elektro- 
centrine pajėgs apšildyti 
apie 4į milijono kubinių 
metrų plote. Sąjunginė vy
riausybė jau išskyrė šilumi
nei elektrocentrinei kom
pleksinius įrengimus, kurie 
šiuo metu atvežami į Vil
nių. 1948 metais Vilniaus’ 
šiluminė elektrocentrinė 
jau stos rikiuotėn. Energe
tinis Vilniaus elektros sto7 
ties pajėgumas jau šiemet 
viršys prieškarinį lygį, o
1948 inetais pralenks jį 
daugiau kaip du kartus.

Kauną ir jo augančią 
pramonę,' o taip pat gyven-

• 
tojų kultūrinius - buitinius 
poreikius aprūpins atstato
ma Petrašiūnų elektros sto
tis. Jau šiais metais elek
tros stotis pasieks prieška
rinį pajėgumą, o 1949 m. 
toli jį peržengsi ir užtikrins 
viso Kauno rajono aprūpi
nimą energija. ‘ Jau šiais 
metais elektros stotys per
eis į durpių kurą.

Patys svarbiausi energi
jos rajonai — Vilniaus ir 
Kauno — bus sujungti tarp 
savęs aukšto voltažo elek
tros perdavimo linija, kuri 
leis racionaliau eksploatuo
ti elektros stočių įrengi
mus, o pastačius hidroelek
tros stotis Vilniaus ir Kau
no rajonuose, leis pilniau 
išnaudoti energijos resur
sus abiems rajonams aprū
pinti energija.

Šiaulių Elnergetinis 
Rajonas

Didelę reikšmę respubli
kos ekonomikoj turės Šiau
lių energetinis rajonas, ku
ris turi maitinti elektros 
energija šiaurinę respubli- 
ko dalį. Šis energijos rajo
nas yra kąrtū ir greit au
gančios respublikos odos 
bei avalynės pramonės cen
tras. Aukšto įtempimo elek
tros perdavimo linijos 1948 
metų gale turės maitinti 
naujai-statomas statybinių 
medžiagų gamyklas. Be 
Radviliškio, Šeduvos, Pane
vėžio, kurie jau gauną elek
tros energiją iš rajoninių 
elektros stočių, bus dar pri
jungtas Kuršėnų miestas, o 
ateityje, per Telšius ir 
Plungę, elektros perdavimo 
linija nusities iki Klaipė
dos.

Buržuazinės Lie t u v o s 
energetikai neįvertino 
Šiaulių rajono išvystymo 
galimybių ir projektavo 
turtingų Rekyvos durpynų 
rajone naują elektros stotį, 
apriboję jos projektuojamą 
galingumą 7į - tūkstančių 
kilovatvalandų. Pirmoji 
šio objekto eilė buvo paleis
ta 1941 metais—keletą die
nų z prieš karo pradžią. 
Stočiai, laimei, buvo pada
ryti palyginti nežymūs su
gadinimai. ir ji buvo greit 
atstatyta ir paleista dar
ban. 1948 metais bus pa
leista antroji stoties eilė, 
galingesnė kaip buvo pro
jektuojama, bet Šiaulių ir 
gretimų rajonų auganti 

Išmesta iš savo apartmento, Mrs. Marion Stevens virš 
savaitę išsėdėjo ant šaligatvio. Penktą dieną miesĮavas 
vežimas nuvežė jos rakandus i miestavą sandėlį, bet ji 
vis likosi sėdėti ties buvusiu savo butu. Naktį ji kiek 
pramigdavo ant kariškos lovelės. Jai sakė, būk apart
mento reikią namo'prižiūrėtojui. Desėtkuose kitų namų 
pradėjo rendauninkus mėtyti iš namų su pasiaiškinimu, 
būk apartmento reikią dukteriai.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily), Tree., Liepos 23,

pramonę jau iškelia klausi
mą dėl tolimesnio žymaus 
stoties išplėtimo.

Vandens Jėgos 
Išnadtlojimas

Kaip jau anksčiau buvo 
nurodyta, tolimesnis Lietu
vos energetikos išvysty
mas turės eiti respublikos 
vandens jėgos išnaudojimo 
keliu. Bus statomos stam
bios rajoninės elektros sto
tys prie Neries ir Nemuno. 
Per trumpą laiką, praslin
kusi po Lietuvos išvadavi
mo, pilnai ištirta visa Ne
ries upės tėkmė, atsižvel
giant į upės energetinio iš
naudojimo galimybę, ir 
numatyti pirmaeiliai staty
bos objektai.

Vidurinėje ir žemutinėje 
Neries tėkmėje išdėstytos 
hidroelektros stotys bus 
daugiau kaip 100,000 kilo
vatvalandų galingumo. Jau 
atliekami Nemuno ištyrimo 
darbai.

Smulkiosios Elektros 
Stotys

Greta didelių elektros 'sto
čių statybos, respublikoje 
vyksta didelis darbas aprū
pinti energija smulkesnius 
miestus, į kuriuos dėl tolu
mo ir nedidelio, palyginti 
energijos suvartojimo, ne
racionalu būtų pravesti 
aukšto įtempimo elektros 
perdavimo linijas. Šių mie
stų aprūpinimą energija at
lieka vietinės nedidelės 
elektros stotys. Tiek sta
tyba, tiek šių stočių eksplo
atacija sutelkta. T. Lietuvos 
komunalinio ūkio ministeri
joje. Dėka centralizuotos 
sistemos buvimo, leidžian
čios išnaudoti mineralinius 
resursus ir sutvarkyti tech
niškai teisingą eksploataci
ją, pasisekė, palyginti 
trumpu laiku, atstatyti ir 
naujai pastatyti visą eilę 
objektų. Iki Tėvynės, karo 
pradžios tokių elektros sto
čių buvo daugiau kaip 60, 
po Lietuvos išvadavimo iš 
vokiškųjų okupantų, išsili- 
ko viso 8 elektros stotys, 
kitos buvo atsitraukiančių 
vokiečių susprogdintos ar
ba sudegintos. Jau 1945 
metų gale stojo rikiuotėn 
dar 35 elektros stotys, 1946 
metais buvo pastatytos 23 
elektros stotys. Alytus, 
Biržai, Marijampolė, Uk
mergė ir kiti miestai vėl ga
vo elektros energiją, Rasei
niuose, šakiuose, Švenčio
nyse, Telšiuose pastatytos 
pirmosios elektros . stočių 
eilės ir toliau atliekami jų 
išplėtimo darbai, kad dar 
šiais, 1946 metais, įvesti 
darban naujas energetines 
jėgaines.

(Tąsa 5-tam puslp.)
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Australijoje Maisto Kainos 
Nekyla, Palociai Nestatomi; 
Viešnios Apsako Priežastį
Amerikos Moterų Kong

reso Centre, 144 Bleecker 
St., New Yorke, taikėsi su
sitikti netikėtą viešnią, ku
rios namai randasi, ameri
kietiškai tariant, po mumis 
(down under), Australijo
je.

Moteriškė iš pažiūros — 
kaip ir visos viduramžės 
moterys. Drąsa ir išsilavi 
nimu — skirtinga: vikriai 
nardančiomis akimis, grei
tos galvosenos, su m omen- 
tališkais atsakymais į kiek
vienu klausimą.

Kadangi buvo susirinki
mas ir jame daug moterų 
iš visokių organizacijų ir 
tautų, viešnią apipylė de- 
sėtkais klausimų. Tarpe 
kitko, klausė:

—Ar po karo pabrango 
pragyvenimas?

Australietė viešnia Mrs. 
Julia Nankivell atsakė, jog 
karo laiku ir pas juos buvo 
trūkstamų produktų pada
linimas ir nustatytos kai
nos. Po karo kainų kontrolė 
tapo panaikinta. Ar buvę 
bandymų kainas kelti? Kur 
tau nebus! Bet nepakėlė.

Buvę taip. Vienu iš kelių 
jos minėtų pavyzdžių įsitė- 
mijau pamidorų (tomato) 
prietikį. Kontroliuota kaina 
buvusi 15 centų už svarą. 
Rytą po iškontroliavimo 
svaras buvo tris kart po 
15-ką. Ką darė žmonės?

Darbininkai, sakė viešnia, 
Australijoje yra taip stip
riai organizuoti į savo uni
jas, jog turi visiems darbi
ninkų reikalams depart
ments - skyrius, tarsi ko
kia valdžia. Unijos preky
viečių komisija rytą per
žvelgė prekyvietes ir tuojau 
į uniją pranešė padėtį. Uni
ja į šapas ir per šapų dar
bininkus ir jų laikraščius 
pranešė visoms šeiminin
kėms: “Niekas šiandien 'ne
pirks nei vieno pomidoro.” 
Ir nepirko.

Sekamą rytą pamidorai 
vėl buvo po 15 centų svaras. 
Taip buvo ir su viskuo, kam 
bandė kelti kainas. Kainos 
tebesilaiko tokios pat, ko
kios buvo pirm iškontrolia
vimo. Daug kas atpigo.

— O kaip su namais, ar 
trūksta taip, kaip pas mus? 
klausia kita.

Viešnia atsakė, jog namų 
dar stokuoja, kadangi karo 
laiku ir pas juos visos me
džiagos ir darbo jėgos buvo 
pasuktos karui laimėti. Bet 
ne tiek stoka ir ne taip yra, 
kaip pas mus. Ji stebėjosi, 
kad pas mus stiepiasi į de
besis komerciniai pastatai 
ir privatiški turčiams palo- 
ciai, kuomet tūkstančiams 
gyventojų, tarpe tų ir iš 
frontų sugrįžusiems vetera
nams, trūksta paprasčiau
sio buto..

Pas juos esama taip: 
Gražus šeimai gyventi na
mas pastatydinamas už 
apie $6,000. Brangesnius 
statyti draudžiama, neduo
da tokiems medžiagų.

Įstatymas įstatymu, bet 
ar visi jo laikysis. Viešnia 
sako — nėra didesnių įsta
tymų laužytojų už piniguo
čius, jeigu jiems daleisi elg
tis pagal jų norą. Toks ra
dęsis ir jų susiedijoje. Ta

C

čiau ir piniguočių palociai 
nesistoja be darbininkų 
rankų, tad ir ten nuėjo dir
bti unijistai statybininkai. 
Pastebėję, jog prigabena- 
ma daugiau ir brangesnių 
medžiagų, negu leista, jie 
raportavo unijai, o ta pa
spaudė valdžion.

Už dienos statyba pra
bangaus palociaus, tarsi to 
biblijiškojo Babelio Bokšto, 
sustojo, medžiagos nuvežta 
ir darbininkai nuėjo statyti 
reikalingesnių namų. Tas 
palocius antri metai stovi 
nebaigtas. Ir niekas dau
giau nedrįso pradėti staty
dintis palocių iki nepasi- 
liuosuos darbo rankos ir 
medžiagos nuo* kitų pasta
tų.

Į klausimą apie moterų 
padėtį, viešnia pasakė vieną 
mums nepriprastą daluką 
— Australijoje visos našlės 
gauna iš valdžios paramos 
ir mergautinių vaikų moti
nos skaitomos lygiomis naš
lėmis, joms teikiama lygi 
pagalba. Pasakė ir daug ki
tų dalykų apie moteris, bet 
tas telieka kitam kartui — 
šis raštas ir taip pratįso.

— Ar gerai tvarko dar- 
biečių valdžia? z

—Darbiečių valdžia 
anaiptol dar nėra darbinin
kų ir farmerių valdžia, — 
atsakė viešnia. — Tai tik 
moderatorius, prilaikinėto- 
jas norinčių perdaug sau
valiauti. Jeigu ji atlieka ką 
gerą — o ji atlieka daug ge
ro, — tai dėka stiprioms 
darbo unijoms ir kitoms 
darbininkų organizacijoms, 
kurios domisi politika, gerai 
nusimano apie politiką, 
nuolatos energingai veikia 
ir organizuotai reikalauja 
iš valdžios vykdyti liaudžiai 
naudingą programą.

Kartais, sako viešnia, mes 
perdaug paspaudžiame į 
savo draugus valdžioje, bi
jodami, kad nenukryptų 
nuo darbininkiškai - liau
diškos platformos. Kitais 
atvejais, susidėjus tam ti
kroms sąlygoms, mūsų val
džia yra priversta nusileis
ti ne darbininkiškoms sfe
roms. Mes tuos nusileidi
mus priimame, jeigu pripa
žįstame, kad jie daromi iš
einant iš geriausių pastan
gų patarnauti didžiumai 
šalies gyventojų tokiame 
laipsnyje, koks galimas 
mūsų šiaridieninėje san
tvarkoje.

Įdomu tas, kad Mrs. Nan
kivell ir jos jauna duktė, 
Mrs. Joyce “Petey” Browne, 
atvyko viešniose pas neg
rus veteranus.

Laike karo, priešais jų 
namus ant Ellison Road, 
Sidney, buvę įsteigti neg
rams kariams barakai. 
“Mūsų namai niekad nebu
vo užrakinti,” sako jos. Ta
čiau negrai kariai joms jo
kios skriaudos nepadarė. 
“Negrai kariai buvo man
dagūs ir jie pagerbė mūsų 
namus, sako baltos austra-

Jų namuose lankęsi virš 
tūkstantis negrų kariškių. 
Bet, sakė jos, negalėsime jų 
visų atlankyti. Jos čia lan
kosi šešiems mėnesiams lai
ko, neįmanoma suspėti. Bet
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Kas nors iš mums mielų žmonių atida* 
vė gyvybę už laisvę nuo'fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!
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Kada Arthur Murray šokių studijos paskelbė dviem šimtams šokių mokytojų ir 
dviem tūkstančiams mokinių “lockout,” o pats pasirengė išvykti is miesto, sios 
gražuolės ji pasitiko ir iš LaGuardia lėktuvų stoties “išlydėjo” su tokiais plak
tais. Per šešias savaites darbininkai, United Office and Professional Workers Lo- 
kalo 16-to nariai, ragino ji susitarti su unija ir sutikti mokėti pragyvenimui bū
tiniausia minimum, bet vis be pasekmių.

Kada Arthur Murray šokių studijos paskelbė dviem

Tarybų Sąjungos Skraidančios Moterys 
Garbingai Atsirekomenduoja; Su

Lėktuvais Teikia Pagalbą
Didžiulė sklandytuvų ar

mada pasirodo horizonte, 
pilkame rūko ir dūmų ap
gaubtame Maskvos dangu
je. Taisyklingomis, trikam
pėmis rikiuotės linijomis 
ore sklandytuvai savo il
gais, smailais, sparnais 
primena į pietus išskren
dančių paukščių virtines.

Visos didžiulės eskadrilės 
priekyje skrenda pilkas, ke
turkampiais, sunkiais spar
nais dviejų motorų lėktu
vas. Jis iš karto velka devy
nis, trikampiu išsidėsčiu
sius sklandytuvus. -

Viršum Tųšino, Tarybų 
Sąjungos sportinės aviaci
jos miesto, sklandytojai 
staiga pradeda atsiskirti 
nuo lėktuvu.

Žvilgsnis su nuostabumu 
įsiremia aukštyn. Sklandy
to jai, sėdį kiekvienas savo 
mažutėje, vienišoje kabino
je, puikiai sutaria viso 
skrendančio kolektyvo mos
tui/

Čia jie — 27 sklandytu
vai susirikiuoja į tris eska
driles po ^devynis, čia' visi 
pradeda suktis ir lyg vytis 
vienas kitą ratu, bet vado
vaująs vėl kryptelėja į ki
tą šoną ir be jokio garso le
kiančios mašinos daro di
džiules S raides, vingiuoja 
kairėn ir, dešinėn,'puikiais 
plastiniais judesiais taip, 
kaip moka tik skraidantie
ji žmonės.

Tarybų Sąjungos sklan- 
-s 

daugiausia nespės dėl to, 
kad didžiuma pas jas sve
tinių negrų gyvena pietinė
se valstijose. Kadangi jos 
tenai tepažįsta tik negrus, tvardą. Tarybų Sąjungos la- 

• tad joms nesaugu ten vykti, kūnių rekordų nesumušė 
—- Nesaugu tiems neg-f dar jokis kitas kraštas.

rams, pas kuriuos nuvyktu- 
me,—paskubėjo dadėti jau
nuolė Mrs. Browne. Taip 
joms patarta. Jos- tyusi- 
sprenęlė patarimą pildyti, 
kad nestatyti, pietinių vals
tijų negrų gyvybes į pavojų. 
Čionai, šiaurinėse valstijo
se, jos atlankė daug negrų 
veteranų ir kaipo geros va
lios ambasadorės atnaujino 
pažintis. Kongresiete. 

dymo menas — pirmose 
vietose pasaulyje. TSRS 
sklandymo rekordai dar 
niekieno ligi šiol nenugalė
ti.

Sklandytojai vėl susiri
kiuoja vienon įžambion li- 
nijon po |9 .Visi jie skrodžia 
orą sparnais, daro posū
kius ir * pagaliau minkštai 
sėda į platų ,, Tušino aero
dromą.

Atmetamos sklandytuvų 
kabinų uždariuos. Iš sėdy^- 
nių pakyla skridusieji. Į 
tūpimo vietą važiuoja auto
mašinos. Jos tuoj nuvilks 
sklandytuvus šonan, nes toj 
vietoj tupia kita sklandyto
jų masinė grupė.

Nori pagauti akimis tuos 
sklandymo menininkus. Ir 
trumpa nuostabos minutė. 
Iš daugelio sklandytuvų pa
matai išlipančias moteris.

Mėlynais kombinezonais, 
šviesiaplaukės Tarybų že
mės sklandytojos laiko už 
sparno savo paukštį, pade
da jį prikabinti prie vilki
ko, paskui lydi tempiamus 
sklandytuvus.

Maskvoj ir jos apylinkė
se yra daug aero klubų, 
įkurtų prie didesnių fabri
kų, įmonių ir įstaigų. Dide
lis aero klubo narių skai
čius yra moterys. Joą neat
sitraukusios nuo tiesioginio 
darbo laisvalaikiais užsi
iminėja oro sportu, sklan- 
dydamos, skraidydamos ar 
šokinėdamos parašiutais.

Tarybinė lakūnė, savo su
gebėjimus ir pastangas ati
duodama socialistinei tėvy
nei, turi pasaulinio garso

Olgos Klepikovos, Procho- 
rovos, Grizodubovos, Ras- 
kovos, Osipenko vardai kar
tojami su meile ne tik Tary
bų Sąjungos jaunimo. Jų 
pasiekti rezultatai užfik
suoti pasaulinių aviacijos 
žygių lentelėse.

Olga Klepikova, nedidelio 
ūgio, linksmų akių mergai
tė, turi absoliutų pasaulinį 

sklandymo rekordą tiesia 
linija. Ji nuskrido be nusi
leidimo 749 kilometrus.

Pradžioje man nesise
kė skraidyti, — pasakoja 
Olga Klepikova.

— Matau, kad diena pui
ki. Keliantieji debesys kabo 
lyg balti rūmai mėlynuose 
plotuose. Draugai nardo 
aplink juos ir ištisomis va
landomis nenusileidžia, o 
aš, vos pakylu — turiu tuo
jau vėl sėsti žemyn. Nesb- 
gebu sklandytuvo sparnais 
“užsikabinti.”

I

Mano instruktorius po 
vieno tokio nevykusio skri
dimo šaukia:

— Nesiseka tau, .Olga!
— Nesiseka, draugas in

struktoriau.— Ir keliu ran
ką prie kaktos raportuoda
ma.

Instruktorius šypsosi.
— Juk tu be pošalmio, 

Klepikova. O prie nuogos 
galvos karinio saliuto ati
duoti negalima. Užmiršti, 
išsiblaškius...

Ir draugas instruktorius 
aiškina man, kad sklandy
tojui negalima būti išsiblaš
kiusiam. Reikia susikaupti, 
ugdyti visokeriopą pasta
bumą...

Įsidėmėjau- tai. Ir pradė
jo man sektis. O kai nutū
piau į vieno kolchozo lau
kus, prasRridus per 700 ki
lometrų, subėgo kolchozi- 
ninkai.

— Iš kur, sako, būsi?
— Iš Maskvos.
Jie žiūri į mane, iš akių 

matau, kad netiki, nes Mas
kva taip toli, o manp maši
na be jokio motoro.

Metai iš metų - tarybinės 
sklandytojos gerina savo 
sėkmę. 1940 metais'Tūloje 
įvyko 15-sios Visasąjungi
nės respublikos rungtynės. 
Net dvi moterys sumušė 
pirmiau užfiksuotą tarp
tautinį ijnoterų aukščio re
kordą;— 2,071 metrus’, pa
siektus taip pat tarybinių 
lakūnių-moterų. Sklandyto
ja Selenkova “užsikabino” 
be motoro ligi 2,200 metrų, 
o Prochorova palipė jo dar 
aukščiau — 3,250 metrų.

Smetoniškos Lietuvos Spauda 
Darbininkių Nepagerbdavo

Kaip patys ponai, taip 
ir jų spauda smetoniškoje 
Lietuvoje darbo moterį už 
nieką laikė. Bet dabar, ka
da Tarybų Lietuvos darbi
ninkai ir valstiečiai patys 
valdosi, darbininkių vardai 
dažnai figūruoja spaudoje. 
Sekamas tilpo Valstiečių 
Laikraščio pirmame pusla
pyje:
Naujas šviesus Puslapis 
Mūsų Respublikos Moterų 
Gyvenimo Knygoje

I
Laisvoji moteris parodė, 

kad ji yra didi jėg^i tarybi
nėj visuomenėje. Daug mū-

Šeimininkėms
Boston Navy Beans

4 puodukai navy beans
Pusė svaro lašinių (jei netu

ri, tai sviesto)
Ketvirtadalis puoduko ma- 

laso arba rudo cukraus
1 šaukštukas sausų garstvy- 

čių (mustard)
7 puodukai vandens.
Sudėk viską į blėką ir už

denk su sunkiu dangčių. Prieš 
uždengimą, gerai išmaišyk ir 
kepk ant lengvos ugnies 8 va
landas krosnyje (pečiuje).

Taip iškepusios, 
skanią vakarienę.

turėsite

BlynaiNepaprastai Skanūs
Pusė puoduko baltų miltų

.Pusė puoduko rupių kvieti
nių miltų

Pusantro šaukštuko baking 
powder

Pusė šaukštuko druskos
Vienas ir ketvirtadalis puo

duko pieno
Du šaukštai tirpyto sviesto.

Viską sudėk į vieną indą 
ir gerai sumaišyk. Gerai ištau- 
kuok petelnę (skauradą), už
kaitink ir tada pilk tą tešlą į 
vidurį petelnės.
puses, gerai 
(Tie blynai turi
Iškepk tris blynus, sudėk vi
sus į vieną vietą, užtepk svies
to, apibarstyk cukrum ir už
spausk citrinos. Susuk j ri'tųr 
lį. Paskui sudėk Į karštą pe
telnę ir pakepk 1 minutę.

Vilnis.

Pakepk abi 
apyartydama.

būti ploni.)

WASHINGTON. — Me
nama, kad liepos 26 d. 
Jungtinių Valstijų kongre
sas baigs dabartinę savo se
siją. Nepaprastos sesijos 
(rudpnį) nemapoma 'šaukti. 
Vadinasi, kongresas žada 
susirinkti kitai sesijai tik 
1948 metų pradžioje.

Civilinės aviacijos tarny
boje. yra visa eilė ir motetų 
lakūnių, jos skraido ne tik 
sanitariniais lėktuvai^, bet 
ir sunkiais keleiviniais ir 
transporto lėktuvais, pla
čioje tarybų žemėje, viršum 
taigų, plačių kolchozų lau
kų ir naujai statomų mi - 
stų.

Labai daug moterų dirba 
kaip sanitarės ir gydytojos 
aviosanitarinėse stotyse.' Su 
lėktuvais jos skrenda į ten, 
kur reikalinga skubi medi
cinos pagalba, suteikia ją 
vietoje, paskui ligonį patal
pina lėktuvan, prižiūri jį 
skridimo metu ir atgabena 
į centro ligonines ar chirur
gines klinikas. Dainai iš 
lėktuvo ligonys vežąmi tie
siog ant operacinio stalo, ir 
tik sparnų dėka išgelbstįma 
gyvybė. V. 
------ ---------------------k
3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Tree., Liepos 23, 1947

sų respublikoje įžymių mo
terų, kuriomis pelnytai gali 
didžiuotis mūsų tauta. Štai,* 
pav., tabako fabriko jauna 
stachanovininkė drg. Spe- 
čiūtė. Ji kasdien Įvykdo po 
2.Į normų. Po 2 normas at
lieka artelės “Bakelitas” 
darbininkės Tomaševičiūtė, 
Zacharovaitė ir kitos. Taip 
dirbti gali tik laisva, sąmo
ninga moteris, tikra savo 
šalies šeimininkė.

Draugas Stalinas iškėlė 
tarybinei liaudžiai, o kar
tu ir lietuvių tautai, didžius 
uždavinius, atkuriant mūsų 
šalį ir vystant jos pramonę, 
žemės ūkį, mūsų liaudies 
kultūrą.

Daugiau pusės mūsų ša
lies gyventojų yra moterys. 
Tai milžiniška darbo armi
ja. Be aktyvaus ir energin-. 
go moterų dalyvavimo nei
ni a n o m a sėkmingai iš
spręsti nei vieno didelio 
uždavinio. Be visų mū
sų respublikos moterų 
pastangų neįmanoma užgy
dyti hitlerininkų mūsų ša
liai padarytųjų žaizdų, ne
galima pasiekti mūsų res
publikos ūkio suklestęjimo. 
Suprasdamos tai, mūsų mo
terys, susitelkusios aplinką 
komunistų partiją, kartu su 
visa mūsų liaudimi, spar
čiai dirba, kad dar labiau, 
suklestėtų mūsų Tarybų 
Lietuva, kad pakiltų Tary
bų Lietuvos darbo žmonių 
gerbūvis.
... Jei gyvenimas būtų 

knyga, ateinančios kartos 
galėtų perskaityti daug 
puikių puslapių, kuriuose 
auksinėmis raidėmis būtų 
aprašytas naujas, gražus 
mūsų moterų gyvenimas.

Garbė mūsų moterims — 
darbo didvyrėms, naujos, 
socialistinės šeimos auklė
tojoms! Tai jos pradeda 
naują, šviesų puslapį mūsų' 
respublikos moterų gyveni
mo knygoje...
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neles ir kelnaičių forma 9050 
gaunama 5 iki 10 dydžio.

- Dvidešimt ' penkis centus, 
kartu su pažytnėjimu numerio 
ir dydžio, siųskite: Amelia 
Burba, 427 Lorimer St 
Brooklyn 6, N. Y. ,
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Rašo Ieva Simonaityte ■ -------1 ■

(

(Tąsa)
Bet pagaliau jam lyg ir gaila, ir sū

nus pažvelgė tėvui į akis:
—Buvau, bet nieko neberadau. Jokio 

bokšto nebebuvo, jokios girios anapus Įs
ros, jokio...

—Bet kapas sode?!—Ne tėvo tai buvo 
balsas, bėt didžiosios Šimonio sielos de
jonė.

—Niekas mane į sodą neįleido. Nega
na dailiai buvau apsirengęs. Aš ėjau 
padaržėmis, maniau ką nors pamatyti. 
Vienas didelis ąžuolas buvo darže, bet 
kapo jokio nebemačiau. Visai jau ne taip 
ten buvo, kaip tu pasakodavai.

Ir Matas Šimonis jau vėl turi- kastuvą 
rankoj, ir dirba jis, ir kasa. Ne, dabar 
jau tėvas nebeieško sūnaus akių—žvil
giu klausdamas, ir tik retkarčiais žvelgia 
jis pietų link, iš kur šiltas atsipučia vė
jas. Bet ten, toli padangėse, ūksta, rasi 
ir dėl to jis susirūpinęs . . .

Ir susyk gailisi Etmonas tėvo, kuris 
staiga toks senas atrodo.

—Būt reikėję geriau ką nors pame
luoti, — kremtasi Etmonas. — Juk iš jo 
pasakojimų žinau, kaip ten atrodė kita
dos.

Bet ne, tėvui negalima meluoti. Juk 
ne meluoti tėvai jį augindami mokė. Vi
sada tiesą liepė kalbėti, nors tai ir skau
du būtų. Ir kodėl negali tėvas užmiršti 
praeities? Juk vis viena nieko nebesu- 
grąžinsi.

—Tėvas būtų nors šiek tiek prasi
džiugęs,—graužia Etmoną sąžinė:—juk 
jis patsai jau niekada nebenueis * tenai, 
patsai jau nebeįsitikins, ar tikrai taip 
yra. Ir linksmai jis dabar su manimi 
šnekėtų; aš galėčiau tylėti. Betgi jau 
pasakyta, nebeatšauksi.

Etmonas norėtų tėvą nuraminti, pa
guosti, tik nežino kaip. Jaunasis Šimo- 
niukas jau nebe didžftinų rūmuose gimęs 
augęs, kur vaikai bajoriškai auklėjami.

Jaunasis Šimoniukas gimęs Aukštu
muose, kur žiemą speigai laužo tvoras, 
trupina medžių šakas; kur vėjai ūžia ir 
švilpia pro ausis, lyg vaikai-išdykėliai vis 
rieškutėmis mėtydami smiltis į akis; kur 
vėsulai verčia medžius iš šaknų ir dras
ko šiaudinius stogus.

Etmonas Šimoniukas užaugęs Aukš- 
tujuose, kur saulė nemaloniai gali ke
pinti ir kaitinti; kur ne.' kartą nuo va
saros kaitros šilai užsidega, ganyklos 
nuraudonuoja; kur ne basas, o tik klum
pėtas tevaikščiosi per karštąją smiltį; 
kur užkilę iš visų keturių dangaus kraš
tų baugūs debesiai ir susitikę virš aukš- 
tujiškių galvų virsta skaudinga perkū
nija, kuri traška ir braška, lyg pats pra
garas būtų paleistas.

Čia augant dingsta lepumas ir lipšnu
mas. Čia jau vaiku būdamas tampi vyru 
tvirtu, atkakliu, kartais ir rupiu, lyg 
netašytu. z

Aukštųjų žiemos šalčių, Aukštųjų va
saros kaitrų ir Aukštųjų vargų užgrū
dinta jaunoji, būriškoji Šimonių karta..

Ir nuo tos dienos iš'Mato burnos jau 
niekas nebegirdėjo nė žodžio apie palik-* 
tąjį Įsros pakrantėje bokštą, apie kapą 
bajorijos sode. Ir užmiršta amžiams li
ko ta vieta, is kur kilęs pirmasis Aukš
tųjų Šimonis.

Keletas dar metų,, ir Matas Šimonis 
iškeliavo į anuos amžius. Visus Jį spau
džiusius vargus nusinešė jis į Ankštųjų • 
kapus. Bet tyliai kentėjusioji, nemirš
tamoji Šimonio siela liko Aukštujuose 
naujiems skausmams.

Ir tuomet Šjmonių likimas atskleidė 
antrąjį lapą.

TURTINGIEJI ŠIMONIAI
AUKŠTUJAI DEVYNIOLIKTAJAME 

AMŽIUJE
Aūkštujai beveik dykuma. Pušys 

kuone visos pušaitės tebėra. Ar jos čią 
žmonių rankomis sodintos, ar jos iš sa
vęs čia auga—niekas nepasakys. Kur 
tik akį kreipi, beveik visur lekianti smil
tis. Užkilęs (vėjas iš šiaurės ar pietų— 
pustys kur ir kaip panorės.

Kryžkelis per Aukštųjų kalną veda į 
visas dangaus puses. Bet kokie keliai!

Antai, vakarų link, kur važiuojama 
ar į Priekulę, į turgų, ar į geležinkelių 
stotį, ar su medžiais iš Žemaitijos į Vy- 
žeikius—išvažinėta septyni keliai. Ir ži
nok tu, žmoguj katras tikrasis! 'Jeigu

žiema, keliai pašalę, tai važiuojama tie
siai; jeigu pavasaris ar ruduo, tiesusis 
kelias palijęs, papliuręs, vandens čia 
kartais net iki kelių, tai važiuoji vis di
desnį ir didesnį vingį mesdamas,'kol pa
sieki septintąjį kelią. O vasarą, kada ke
liai išdžiovėję, taipjau pravartu mesti 
vingį, nes tiesiajame — smiltis iki ratų 
ašies.

Taip ir važiuojama per ganyklas ir ši
lus, kurie kaip ir niekam nepriklauso, 
nes niekas nedraudžia,—ir ieškai pato
gesnio kelio.

Bet kryžkelyje, ant Aukštųjų kalno, ir 
vidurdienį darosi nejauku, net baugu, 
nes visokių yra apie jį padavimų. Se
nieji žmonės sako, čia labai dažnai pasi
vaideną. Ne tik naktį, bet ir dieną, kada 
nė vieno krikštyto žmogaus čia nėra. Iš
eik tik ir būk ant kryžkelio tarp dvylik
tos ir pirmos dieną, tai, jeigu dievo per
leidimas, ir pamatysi visai juodą vokie
tuką su raudona apykakle, ir jis taip 
šnairomis žiūrįs. O jeigu drįsti jį pa
labinti, tai ir dingsta.

Kaži kodėl velnias taip labai mėgsta 
pasiversti į vokietį? '

O kartais pasirodo jis žmonėms, pasi
vertęs į gyvulį, kuris nepanašus nei į 
šunį, nei į veršį.

Jeigu žmogus praeivis esi krikščionis, 
tau nereikia nieko bijoti. Persižegnoji, 
ir piktenybė dingsta. O jei esi netikįs, 
tai velnias galįs pajuokti.

Ir tikrai taip atsitiko vienaki žmogui, 
Bartkui iš Šilininkų. Jis nieko netikėjo. 
O kai jam k&rtą pikta dvasia pasirodė, 
tai ir užkalbino ją Bartkus. Na, ir pa
juokė jį velnias. Čia pat vietoj iš proto iš
ėjo. Ei, kokia čia buvo bėda! Draskėsi, 
plėšėsi, lyg piktojo apsėstas, negelbėjo nei 
žolės, pei daktaras. Atėjo ir sakytojų, 
mokančių apskaityti. Ir tokių, kurie, tu
rėjo “Septintąsias Knygas Mozės”—ap
skaitė, kaip tiek,1 taip tiek. Pagaliau, 
nebežinodami ką daryti, nuvežė prie Že
maičių kunigų, tie jį dar išgydė.

Bet naktį—jau nedrįsk eiti per Aukš
tųjų kalną, visada ką nors pamatysi ar 
išgirsi. Kitąsyk dejuoja, verkia arba 
juokiasi, kriknoja. O tau tik šiaušiasi, 
tik šiaušiasi plaukai! •

Kartą Piktvardžių Dreižys parėjo iš 
Ašpurvių kaimo vėlai vakare iš susirin
kimo. Naujas buvo buvęs sakytojas, 
svarbų jis buvo -kalbėjęs žodį, kurį rei
kėjo apmąstyti. Pamažu žengė žmogus 
per Aukštųjų kalną, mintyse paskendęs. 
Aukštai, prie mėlynojo žvaigždėtojo dan
gaus, švietė mėnesėlis. Buvo pilnija. To
li Jr plačiai nė šapo krintant negirdėti— 
taip tylu.

Tik staiga pamato Dreižys šalia savęs 
einantį vyrą. Taip, eina vyras greta jo. 
Bet svetimojo veido niekaip ir niekaip ne
galima pažinti. Stebisi Dreižys, kodėl jis 
ateinant nieko negirdėjo.

Apsidrąsinęs sako Dreižys:
—Labą vakarą, kaimyn!

; Atrodo, lyg kad .svetimasis kepurę 
keltų.

A, tai "bus žmogus iš svetur. Vietiniai 
žmonės me tokie mandagūs. Bet ūmai 
nutirpo Dreižys: juodu yra du, o mėne
sėlis tik vieną terodo šešėlį.

Dabar suprato Dreižys, kas jį lydi. Ir 
drąsiai, ir garsiai pradėjo jis giedoti: 
“Šalin, velniai jūs pekliški.” ~ (

O piktenybė kaip pasirodė, taip ir pra
dingo. 1 .1

—Kodėl čia baugina? '
—Mat, tai tokia jau čia negera vieta 

iš senų senų laikų,—sako senieji žmonės:. 
—bauginimai dings, kai tą vietą kurią 
dieną pašventins.

O ir šiaip ant šio kryžkelio jau ne taip 
labai malonu. Jeigu vasara, tai saulė 
kaitina, ką kaitinti gali. Labudiev, vieš
kelio pakraščiais jau auga pušaitės; jų 
pavėsy eidamas dar gali pakęsti. ■ Šiaip 
nors imk ir iškepk! ’

O žiemą nemaloniau, ypačiai, jeigu žie
meliniai vėjai pučia. Sniegai ir smiltys 

, supustyti į griovius. O saugokis, kad ir 
tave patį vėjai į griovį nenuneštų.

Nuo kryžkelio į vakarus žiūrint, jau nė 
'pušaitės, nors ir taip menkos, nebepaste- 
bėsi. Juoduosius šilynus tarpais paįvai
rina vaivorynai ir bruknynai,...

Linksma būna čia vasarą šventadie
niais. Iš kaimyninių sodybų prisirenka 
pilni šilai vaikaičių,'kai sirpsta vaivorai 
ir bruknės. .

I ’ ■ /

(Bus daugiau)

IMMMN

Waterbury, Conn.
Laisves Metinis Piknikas
Pikniką dienraščio Laisvės 

naudai rengia Conn, valstijoje 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
ir, Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo apskričiai.

Gerbiami draugai, dienraš
tyje Laisvėje mes randame 
daug teisingų žinių iš Lietu
vos, Amerikos ir viso pašau- 
lio. Laisvė vede agitaciją už 
karo laimėjimą prieš hitleri
ninkus. Dabar Laisvė veda a- 
gitaciją už pastovią taiką pa
saulyje, už tautų ir žmonių 
laisvę. Laisvė visada stojo ir 
stoja už demokratines liaudies 
teises, už geresnį darbininkų 
gyvenimą. Laisvė nuolatos at
muša Lietuvos žmonių priešų 
prasimanymus prieš mūsų bro
lius *ir seseris. Visi supranta
me, kad jeigu neturėtume 
dienraščio Laisvės, tai ir netu
rėtume tų teisingų žinių šalti
nio.

Mes, gyvenanti rytinėse val
stijose, esame patrijotais dien
raščio Laisvės, kaip vidurinių 
valstijų demokratiniai lietu
viai yra patrijotais dienraščio 
Vilnies. Tiesa, abu dienraščiai 
yra demokratinių lietuvių, abu 
vienodai gina liaudies reika
lus, bet simpatijos yra dides
nės vienam ar kitam tik todėl, 
katras arčiau yra ir greičiau 
paduoda žinias.

Taigi, visi demokratiniai 
lietuviai, visi darbininkai, vi
si, kurie mylite savo tautą ir 
laisvę, tai dalyvaukite šiame 
piknike, kuris įvyks sekmadie
nį, 3 d. rugpjūčio, Lietuvių 
Parke, 'už Lakewood, Water- 
buryje.

Bus koncertinė programa, 
kurią išpildys Laisvės Choras 
iš Hartfordo ir Vilijos Choras 
iš Waterbury. Jonas Gasiunas, 
LDS Centro Tarybos Preziden
tas pasakys prakalbą. Gaspa- 
dinės ruošia įvairiausių ir ska
nių valgių. Turėsime tinkamo 
išsigėrimo, o šokikams bus ge
ra orkestrą. Visus hrvisas pra
šome dalyvauti.

J. Strižauskas,
Apskričių Valdybos Narys.

Wilkes-Barre, Pa.
Piknikas

Nedėlioj, 27 d. liepos, Luc- 
rezia Grovę Parke, Minooka, 
netoli Scranton, įvyks labai 
geras tarptautinis piknikas. 
Kalbės Komunistų Partijos 
prezidentas kietosios anglies 
srityje — Joe.Dougher apie 
reikšmę Tafto-Hartley biliaus. 
^Kalbės sena veikėja močiutė 
Ella Bloor. Visus ir visas kvie
čiame atsilankyti.

Yra susitarta, kad automo
biliai pasitiks Minooka busus 
tarpe 2-ros iri4-tos valandos ir 
nuveš iki pikniko vietos nuo 
busų linijos.

Rengėjai.

Lowell, Mass.
Tolimi Svečiai ir Viešnės 
Prie Progos Muš Atlanko.

* Ta proga, kad mūsų apylin
kėje — Maynard, Mass., — 
'liepos 4-tą įvyksta “Laisvės” 
didysis piknikas ir čia tą die
ną suvažiuoja svečių iš visur, 
tai tie patys svečiai nepamirš
ta ir mūs lowelliecius atlankyti. 
Ir kiek ūpo ir džiaugsmo jie 
mums priduoda! Apie 10 vai. 
vakare, tik ką sugrįžus mums 
iš Maynardo, argi nepasirodys 
Lietuvių Piliečių Kliube bran
gieji svečiai: Juozas ir Zofija 
Aleksos iš Connecticut valsti
jos, Vadas Padgalskis iš New 
Mexico, Maine; Anna Zigmon- 
tienė iš Detroit, Mich, ir kiek 
vėliau Zigmontavičienė ir Zig- 
montavičius Liudvikas iš Phi
ladelphia, Pa., kuris, atlankęs 
savo sesutę, atlankė ir mane 
perduodamas geriausių linkėji
mų nuo draugų philadelphie- 
čių. Už tai širdingai jiems vi
siems ačiuoju!

Už kelių dienų vėliau atlankė 
mus lowelliecius, mūsų kliube, 
ir draugė Magdalena Milbutie- 
nė iš Tamaqua, Pa.

Kadangi Milbutai yra gyve
nę Lowellyje ir draugavę su 
Puskunigiais, tad nesmagią 
nuotaiką čia susirado radusi 
labai nesveikuojančią draugę 
Puskunigienę.

Michaėl ii’ Magdalena Mil
butai turi 2 dukteris ir vieną 
sūnų Charles, mokytojas, Ade- 
nė, norsė, ir jaunesnioji duktė 
Onutė.

Pabrėžiant trumpai, draugai 
Aleksai irgi yra gyvenę Low
ellyje ir dabar gyvena, rodos, 
New Haven, Conn. Jie ir yra 
geri veikėjai demokratiniam 
fronte.

Draugė Ona Zigmontienė, de- 
troitietė, yra sesutė Julės Gice- 
vičienės, — Bedford, Mass. Ona 
jau seniai, kaip pas mus buvu
si, tad buvo labai malonu ją 
susitikti kliube. Na, o draugas 
Padgalskis irgi jau seniai buvo 
matytas, o jie tisi sutikti pir
mą kartą mūsų naujoje įstaigo
je, todėl tas gal būt ir sudarė 
gerokai kiltingesnį ūpą.

Nuo to pasilieka pas mus 
graži atmintis ilgesniam laikui.

Kliubo nariai turėtų dau
giau ir tankfau * lankytis savo 
įstaigoje^ jeigu nori susitikti 
karts nuo karto tolimesnius 
svečius ir artimus draugus. 
Dabar girdėtis nusiskundimai: 
“Ot, nežinojau, kad tas ir tas 
bus-kliube.”

. Vietiniai lietuviai daug ką 
praleidžia būdami kur nors 
kitur, o ne savo įstaigoje. Juk 
kliubas, tai yra vietos centras 
ir susisiekimo vieta. Iš ( kitų 
miestų lietuviai žino, kur gali
ma tikėtis visus pamatyti.

Nemažai gerų svečių teks 
susitikti ir šį sekmadienį — 
liepos 27 d., piknike Freemano 
gojelyje, Acton Road, 27, imant 
iš Chelmsford Central. Gal ir 
ne taip ištolo, bet jau turiu pa
sižymėjusių svečių iš kitų

miestų, kurie dalyvaus mūsų 
piknike.

Busas paims visus žmones, 
kurie pribus į kliubo svetainę, 
14 Tyler St., kaip pirma valan
da po pietų. Piknike maisto ir 
gėrimų bus parūpinta pakan
kamai, tad netenka tuomi rū
pintis iš namų važiuojant. Yra 
užprašyta Bilidų orkestrą gro
ti, tad bus smagu piknikauti 
žaliojoj girelėje.

J. M. Karsonas.

Clevelando Žinios
Amerikos Lietuvių Moterų 

Kliubo susirinkimas įvyko 17 
d. liepos. Mažai atsilankė, 
nežinia dėl kokios priežasties. 
Draugės, neužtenka duokles 
užsimokėti, reikia rūpintis 
kliubo ir visuomenės reikalais.

Pagirtina, kad drg. Kripie- 
nė gavo dvi naujas nares. Bū
tų gerai, kad ir kitos draugės 
gautų naujų narių.

Pereitame susirinkime ne
buvo skaityta paskaita, todėl, 
kad per mažai narių dalyva
vo, tai atidėta ant sekamo su
sirinkimo, kuris įvyks 29 d. 
liepos, vokiečių svetainėje — 
Sachsenn Hali, 1406 E. 55th 
St. Visus kviečiame atsilanky
ti, nes paskaita bus Dr. J. J. 
Kaškiaučiaus parašyta apie 
sveikatą ir kiekvienam labai 
reikalinga.

Eva Simans.

Mahanoy City, Pa.
LDS 104 kp. rengiamas pik

nikas liepos 20 d. 1947 m., li
kosi atidėtas iki liepos 27 d., 
1947 m. Priežastis, tai per 
rengimo komisijos neapsižiū
rėjimą paskyrė tą pačią die
ną, kurioje jau buvo sureng
tas piknikas ir tikėtai išplatin
ti Moterų Kliubo iš mūsų mie
stelio, kurios taipgi yra mūsų 
geros draugės. Todėl LDS 104 
kp. piknikas įvyks liepos 27 
d., 1947 m., pas St. Kuržins- 
ką sode. Vieta jau visiem ge
rai žinoma. Pradžia kaip ir 
visados: nuo pietų.

• Draugai ir draugės, prašom 
lankyti šį mūsų pikniką, ku
riame galėsime pasitarti apie 
ateinantį mūsų dienraščio Lai
svės pikniką, kuris įvyks rug- 
pjūčio-Aug. 10 d., 1947 m., 
Brandonville giraitėje. Į šj 
pikniką būtinai visi ir visos 
turėsime atsilankyti.

Kviečia visus —
Rengimo Komisija.

WASHINGTON. — CIO 
reikalauja, kad 80-tasis 
kongresas- dar šioje sesijo
je priimtų įstatymą, nusta
tantį pagrindinę (mini
mum) Jungt. Valstijų dar
bininko algą iki 65 c. Ligi 
šiol pagrindinė darbininko 
alga, nustatyta įstatymu, 
40 c. valandai.
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DIDIEJI DIENRAŠČIO LAISVES
PIKNIKAI
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žemiau paduodame surašą, kur jau yra ruošiami j Į 

j I piknikai naudai dienraščio Laisves. Jei kur kitur H 
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|Į Waterbury, Conn.--Rugpj-Aug. 3 ||
| LIETUVIŲ PARKE, CHESTNUT RD.
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Philadelphia—Rugpjūčio (Aug.) 31 IĮ
CRESCENT PICNIC GROUNDS Į j

. 56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N. J. |
Tai bus prieš Labor Day šventę. 11
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Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir kra javus 
sudarau su ame-f^l 
rikoniškais. Rei-į-'l 
kalul esant ir.^ 
padidinu t o k i J 
dydžio, kokio Pa-Wi 
geidaujama. Tai- W 
pogi atmaliavoju N 
įvairiom spalvom.

Kampai Broadway Ir
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily), Tree., Liepos 23, 1^47



Tarybų Lietuvos Energetinio Ūkio BALTIMORE, MD. Raymond, Wash.
Atkūrimas ir Išvystymas

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
4š viso dabartiniu* metu 

jau dirba 68 elektros stotys. 
1947 metais šios elektros 
stotys duos 2į karto elek
tros energijos daugiau, 
kaip 1945 metais ir 50% 
daugiau kaip 1946 metais. 
Didelis dėmesys skiriamas 
statybai smulkių hidroe
lektros stočių, galinčių ap
rūpinti gyventojus pigia 
elektros energija.

Elektra Valstiečiams
Visiškai naujas dalykas 

respublikoj’e yra kaimo 
elektrofikacija, turinti tiks
lą plačiai įgyvendinti elek
tros energijos panaudoji
mą kaip žemės ūkyje, taip 
ir buityje. Buržuazinėje 
Lietuvoj , statis t i n i a i s 
duomenimis, elektras ener
gija naudojosi 19% gyven
tojų, beveik išimtinai gyve
nančiųjų miestuose. Tarp 
kita ko, visa eilė darbų, 
kaip kūlimas, pašarų pa
ruošimas, pieno separavi
mas ir daug kitų, gali būti 
atliekama su elektros pa
galba . Žemės ūkio elektro
fikacija, tačiau, įmanoma 
ten, kur yra daugiau ar 
mažiau stambių ūkinių vie
netų, kokie mūsų sąlygose 
yra kooperatinės draugijos, 
tarybiniai ūkiai ir mašinų- 
traktorių stotys. Žemės 
ūkio elektros stočių staty
bos finansavimas vykdo
mas ilgalaikio valstybinio 
kredito keliu.

Per šį penkmetį bus pa
statyta daugiau kaip 200 
kaimo elektros stotelių. 
Respublikos žemės ūkis tu-

ba-rėš galingą' energetinę 
zę, aprūpinančią elektros 
energija sunkiausius vals
tiečių darbus ir kultūri- 
nius-buitinius poreikius.

Šiais metais daugelyje 
vietų atliekami projektiniai 
tiriamieji darbai statybai 
šiluminių ir hidrostočių, 
kurioms sąjunginė vyriau
sybė išskiria 
įrengimus, 
mės ūkio mechanizacijos 
mokykloje suorganizuotas 
elektromechanikos skyrius, 
kuris ruošia naujai stato
moms elektros stotims kva
lifikuotą personalą .

Tokiu būdu, Lietuvos 
elektrofikacija įgyvendina
ma trimis kryptimis: sta
tant stambias .rajonines 
elektros stotis, sujungtas 
aukšto įtempimo elektros 
perdavimo linijomis, įren
giant vietines vidutinio di
dumo miestų elektros stotis 
ir statant kaime elektros 
stotis. Jau šiais, 1947 me
tais, pasiekusi prieškarinį 
lygį, Lietuvos energetika 
penkmečio pabaigoje 3 kar
tus viršys prieškarinę elek
tros energijos gamybą ir 
padės tvirtus pagrindus 
respublikos kultūrinio ir 
ūkinio gyvenimo suklestėji
mui.

reikalingus
Bukiškių že-

BUENOS AIRES. — Vė- 
liasiame militariniame pa
rade Argentinos armija pa
rodė, kad ji turi nemažai 
naujų ginklų. (Paradą ste
bėjo prezidentas Peron.) 
Kitais žodžiais: Argentinos 
armija visais būdais gin
kluojama.

knygos sukakties, 
kad knygynas pa- 
priėmė. Lietuvių 
Knygynas dėl su- 

komisijon delegatu

Liepos’14 dieną įvyko Lietu
vių Literatūros Draugijos 25 
kuopos susirinkimais. Narių at
silankė vidutiniškai, žinoma, 
galėjo būti ir daugiau.

Delegatai, kurie buvo iš
rinkti užkviesti Lietuvių Tau
tišką Knygyną prisidėti prie 
*apvaikščiojimo 400 metų lie
tuviškosios 
raportavo, 
kvietimą 
Tautiškas 
rengimo
išrinko Martiną Railą.

Bus šaukiamas bendras or
ganizacijų delegatų susirinki
mas, kuris išdirbs planą visų 
bendram apvajkščiojimui 400 
metų lietuviškosios knygos su
kakties. Lab&i gerai, kad kny-‘ 
gynas dalyvauja taip svarbia
me darbe, šis jubilėjus yra 
svarbus visai .lietuvių tautai. 
Literatūra yra svarbiausias da
lykas kiekvienam žmogui.

Komisija, kuri rengė para
mai' dienraščio Laisvės pikni
ką, pranešė, kad pelno liko 
$212. Nutarta dienraščio rei
kalams pasiųsti $150;' 10% 
atiduoti angliškai demokrati
nei apšvietai, o likę pinigai 
pasilikti LLD 25 kuopos ižde, 
vietos veikimui.

Liepos 3 d. neįvyko LDS 48 
kuopos susirinkimas, nes na
rių labai mažai atsilankė. Tai 
labai negerai, kad kuopos na
riai nekreipia atydos į savo or
ganizacijos susirinkimus. To- 
kis elgęsis kenkia kuopos vei
kimui. Kuopa yra išrinkus ko
misiją surengimui pikniko. 
Komisija susidūrė su tam tik
romis kliūtimis ir tas buvo rei
kalinga susirinkime aptarti. 
Bet kada nariai' neatsilankė, 
susirinkimas neįvyko, tai var
giai bus galima surengti ir tas 
piknikas.

CONNECTICUT VALSTIJOS LIETUVIŲ ATYDAIL,

Dienraščio Laisvės

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos ir Liet. Darbininkų 

Susivienijimo vietinės kuopos.

Sekmadienį,
Rugpjūčio 3 August, 1947

LIETUVIŲ PARKE
CHESTNUT HILL RD., WATERBURY, CONN.

(Už Lakewood Ežero)

t , f.
į. i. L slfeĮjlte'

r -■

Laisves Choras iš Hartford, Conn.,vadovaujamas Wilma Hollis
Dainuos Laisves Choras iš Hartfordo ir vietinis' Vilijos Choras, vadovaujamas 

Gertrudes Ulinskaites. JONAS GASIŪNAS, LDS prezidentas, iš
Brooklyno, sakys prakalbą.

EDDIE RUDAITIS ORK ESTRA GROS ŠOKIAMS
Pradžia 1 vai. po pietų ‘ Įžanga 35c (taksai įskait.)

Amerikos Lietuvių Centro 
išleisti lapeliai: “Del Ko Ne
grįžti Lietuvon?” labai gerai 
atsako į šių dienų klausimą. 
Jie gerai platinasi tarpe lietu
vių. Kiek teko girdėti, tai net 
ir aršiausi Lietuvos priešai tu
ri liežuvį prikąsti, nes ten fak
tai iškelti.

Tegul žino pabėgėliai, kad 
kur jie nevažiuos į kitas šalis, 
ten jų pyragai nelaukia. Jie 
turės svetur gyventi ir sunkiai 
dirbti, jeigu jie nepriims nuo
širdaus jų kvietimo atgal į 
Lietuvą.

LLD 35 Kp. Korespondentas.

Los Angeles, Calif.
Mire Charles Clever

Liepos 12 d. staiga mirė 
mūsų geras kaimynas ir lietu
viams gerai žinomas bendra
darbis Charles Clever. Palai
dotas arba sudegintas Grand 
View kapinėse, Glendale, Ca
lif. Paliko liūdesyj savo myli
mą gyvenimo draugę Aliną’ 
Clever ir du sūnus — Ralph ir 
Carol. Velionis turėjo ir du 
broliu, vieną Chicagoj, o an
trą Rygoj — Latvįjoj, bet 
dėl tam tikrų kliūčių vienas su 
antru retai kada susirašinėda
vo ir mažai vieni kitus žinojo, 
kur kuris gyvena.

Velionis Clever gimęs Lat
vijoj, Bauskės apylinkėj, bet 
lankęs lietuvių mokyklą ir 
gerai lietuviškai kalbėjo.- At
vykęs į Ameriką 1913 metais, 
į Boston, ‘Mass. Vėliaus ilgo
kai gyvenęs Chicago, Cleve- 
lande, Detroite ir apie 18 mė
nesių atgal apsigyveno ' Los 
Angeles, Calif.

Gyvendamas visose koloni
jose velionis veikė sulyg ge
riausio supratimo dėl darbo 
^ruonių klasės, mylėjo dailę ir 
muziką, ir Detroite yra daug 
atsižymėjęs dainuodamas so
lo ir lošime operečių ir pažan
giųjų veikime. Buvo labai 
naudingas draugas latvių or
ganizacijose ir mokino latvių 
chorą, taipgi yra mokinęs ir 
lietuvių chorus. Prigulėjo prie 
latvių darbininkų draugijos ir 
Civil Rights Federacijos.

Kadangi mirtis buvo staigi, 
mirė dirbdamas pas savo 
draugą Glendale, Calif., to
dėl laidotuvės įvyko priemies- 
tyj, Glendale. Susirinko apie 
1Q0 žmonių dviejų tautų: lat

vių ir lietuvių. Latvių choras 
sudainavo liūdną dainelę ir 
paskambino gražią meliodiją 
ant fortepijono jo sūnus Ca-^ 
rol. Pora jo gerų draugų pa
sakė atsisveikinimp prakalbė- 
les latviškai ir nuo lietuvių 
pasakė kelis žodžius d. L Le
vanas (angliškai). Lietuvių 
choras, išreikšdamas simpati
ją velioniui, atsiuntė puikų 
gyvų gėlių vainiką. Karstas 
mažai buvo matyti per gėlės, 
nes buvo nepaprastai daug ir 
įvairių vainikų nuo drau
gų, organizacijų ir simpatikų. 
Pas visus matėsi liudėsis, nes 
taip staigiai mirtis išplėšė iš 
mūsų tarpo tokį gerą ir visų 
mylimą draugą! Mirti'es prie
žastį pripažino, kad velionis 
turėjo širdies silpnumą ir mi
rė dėl širdies sustojimo. Da
bartiniu laiku velibnies šeima 
gyvena 402 West 45 St., 
Angeles.

Reiškiame 
Šeimynai — 
nams.

------------- T-------

Šis-Tas Apie Kaliforniją
Birželio -30 dieną automobi- 

liumi išvažiavome į Kaliforni
ją dėl pabuvimo 16-kos die
nų. Po trijų dienų kelionės jau 
buvome- Hollywoode. Paskui 
nuvažiavome į Los Angeles 
pas drg. Levanus.

Levanai yra draugiški žmo
nės, išvežė mus pavažinėti ir 
parodyti apylinkes — žymes
nius dalykus. Buvome nuvykę 
ir į Long Beach. Po to para
kome pas Levanus į namus. 
Jau seniai iš spaudos žinojo
me, kad jie yra geri veikėjai, 
o drg. Levanicnė dainininkė. 
Na dabar ji mums ir padaina
vo savo skambiu balsu. Labai 

'ačiū už vaišes, draugiškumą ir 
dainas. ■

Levanai daug dirbo karo 
laiku pergalei. Ignas Levanas 
buvo pirmininku Pabaltijos 
Tautų Komiteto — lietuvių, 
latvių ir estų, kur- pardavinė
jo karo bonusus. Levanienė 
prie to daug prisidėjo dainuo
dama. Turi daug laiškų ir me
dalių nuo valdžios už tą gerą 
darbą.

Jie turi du sūnus, puikūs 
vyrai, kurie ėjo augštus mok
slus. Leo Levanas ketina ves
ti, jau turi apsirinkęs mergi
ną.

Liepos 6 dieną ir mums te
ko dalyvauti LLD 145 kuopos 
susirinkime, ir įstojome į šią 
lietuvių kultūros ir apšvietos 
organizaciją, susipažinome -su 
daugeliu draugų ir draugių, 
kaip tai Alvinais, Repečka ir 
daugeliu kitų. Tik gaila, kad 
drg. Repečka serga. Teko pa
tirti, kąd kuopa turi apie 100 
narių, bet susirinkimas buvo 
neskaitlingas. Tai negerai, 
kad nariai nesilanko į susirin
kimus.

Kas dėl Kalifornijos, tai ji 
nėra taip graži, kaip ją gar
sina. šiuo kartu labai buvo 
sausa, viskas? runda, daugelis, 
dalykų nudžiūvę, o geriamas 
vanduo prastas. Bet Kalifor
nija turi labai gerus kelius- 
vieškelius, kurių tiek daug yra 
Lcfr Angeles ir Hollywoodo 
apylinkėse.

Kelionę turėjome" gerą, į 
Kaliforniją važiavome tris 
dienas,z o grįžti užėmė ketu
rias. Patiko man Los Angeles 
lietuvės ‘moterys, kurios yra 
veiklios. Jos įdomauja visuo
meniškais reikalais, kiekvie
name svarbesniame klausime 
ima balsą ir reiškia savo min
tį. Taip ir turi būti. A. B.

WASHINGTON. — Pra
ėjusiais metais Amerika iš
vežė užsienin 30,000,000 to
nų anglies.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

''Wllllllllllllllllllllllllllllllll^

Los

užuojautą 
moteriai ir

jo
sū-

J. M. Alvinai.

pranešimai .
PHILApELPHIA, PA.

Veikiančio Komiteto susirinkimas 
įvyks liepos 25 d., 8 vai. vak., Liau
dies Name, 735 Fairmount Avė. Da
lyvaukite, ne tik V. K. delegatai, bet 
ir šiaip organizacijų nariai, nes bus 
duodamas raportas iš prisirengimo 
Laisvės pikniko ir pagalbėsit ap
svarstyt kas dar yra nealikta ir ko
kius trūkumus turim. Reikės gerai 
prisirengt prie tokio didelio pikniko, 
kuris įvyks rugpjūčio 31, Crescent 
Picnic Grounds, 56 Cornell Ave., 
Gloucester Heights, N. J. — P. Puo- 
dis, sekr. (169-170)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. svarbus susirinkimas 

įvyks liepos 24 d., 318 Broadway, 
8 vai. vak. Bus svarstoma reikalai 
liečianti pikniką, kuris įvyks rug
pjūčio 24 d. Svarbu moterims daly
vauti šiame susirinkime, tad prašo
me nepamiršti. — J. S. (169-170)

F.W.Shalins
(Shalinskas) s

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias sūteikiąm nemokamai 

/ visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

\a/vvvwwvwvwwv\/vvvvwvwvvvvvvvv

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

> I X» |

MH
I * *

i 426 LAFAYETTE STR., į 
! Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172 
^MMMMMeMMatMMMMW*******^*************^

Taksai Pasilieka Toki, 
Koki Buvo

WASHINGTON.—Jungt. 
Valstijų piliečiai turės mo
kėti tokius taksus, kokius 
šiuo sykiu moka. Pasirodo, 
kad kongresas negalėjo su
mušti prez. Trumano veto 
tam biliui, kuris siekėsi nu
mažinti (daugiausiai tur
čiams) taksus. Žemesnysis 
kongreso butas nugalėjo 
prezidento veto, bet kai 
balsavo senatas ,tai jis ne
pajėgė sudaryti dviejų treč
dalių balsų ir tuo būdu bi- 
lius atpuolė.

Dabar tikimasi, kad 1948 
metais pats Trumanas pa
siūlys' taksus numušti — 
mat, tuomet bus prezidento 
rinkimai.

JERUZOLIMAS. — Vie
nas britų konstabelis buvo 
nušautas, o penki kariai su
žeisti; tai yra ‘‘atsakymas” 
žydų teroristų dėl laivo 
“E'xodus” grąžinimo Fran
ci jon, sako pranešimai. 
Konstabelis nušautas Hai- 
foje. ”

t'

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERY!

REIKALINGOS 
PATYRUSIOS 

SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ 
OPERATORES 

AUKŠTOS MOKESTYS - 
NUO KAVALKŲ 

KREIPKITŽS 
RABHOR ROBES 

Concord & Water Streets 
S. NORWALK, CONN.

(169)

Biznieriai, Skelbkitės Laivėje

BAR & GRILL 
Lietuviška Alude 

DEGTINE, VYNAS 
IR ALUS 

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

VAKACIJOM VIETA
Puiki farma, tinkamai įrengta vakacijoms, 

arti Kingston, N. Y.

GERAS VALGIS—ARTI MAUDYNĖS
Mokestis $30.00 į Savaitę f

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

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 “Graen Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

Geriausias -Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
^Valgykite Pietus pas (

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

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

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

MATTHEW P. BALLAS
i (BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas Ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo*

Mylimiems Pašarvoti Dovanai '

660 GRAND ST. . BROOKLYN, N. Y.

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Tree., Liepos 23, 1947



Iš Lietuvių Gimnastų 
Klubo Pusmetinio 
Susirinkimo

Gimnastų Klubas vietiniams 
ir apylinkės gyventojams ge
riau žinomas savo angliškuoju 
vardu, Lithuanian * Athletic 
Club, pagal savo įstatymus, 
liepos mėnesio susirinkime 
perrinko viršininkus - valdy
bą. Joje yra: Prezidentu — 
Petersonas, vice-prez. Pranas 
Venis, susirašinėjimų sekr. 
Mykolaą Swingela, fin. sekr. 
Kazys Mitchell, ižd. Juozas 
Antanavičius, knygvedžiu An
tanas Lukoševičius, biznio ved. 
Steponas Bredes, direktoriai 
Pranas Aleksis, Kasperas 
Bumbulis ir Povilas Kyrius. 
Baro gaspadoriumi yra vi
siems žinomas Billy Walton.

Perrinkti viršininkai, prie 
vaišių, pasakė po trumpą kal
bą, kaip veiks dėl klubo ge
rovės, visi žadėjo glaudžiai 
kooperuoti.

Klubas gerai stovi finansi
niai: turi nuosavą namą ir ja
me užlaiko aludę, daro gerą 
biznį, 
siems 
niems 
žiau.

Lietuvių Atletų 
rėš išvažiavimą 
(Aug.) 17 d., Patrick Corner, 
N. J. Bušo bilietas į abi puses 
$2. Pietų tikietas taipgi $2, tai 
viso atsieis $4. Bet geras pasi
linksminimas. L. A. Klubas vi
sur ir visuomet patenkina da
lyvius savo parengimuose ar/ 
išvažiavimuose. Todėl nieko 
nelaukdami įsigykite bilietus. 
Gausite pas klubo narius.

Klubietis.

Todėl valdininkams vi- 
pakeltos algos -— vie- 
daugiau, kitiems ma-

Klubas tu- 
rugpjūčio

Tamošiūnas Serga
Kazys Tamošiūnas, Brook

lyn© pirmųjų kuopų narys, 
serga, jau antra savaitė, ran
dasi ligoninėje — French Hos
pital, 31st St., tarp 9 ir 8th 
Avės., New Yorke. Draugai 
suteiktų jam malonumo atlan- 
kymu. Klauskite Charles Tho
mas.

Linkime draugui greitai 
sveikti;

pa-

MIRĖ
• Liepos 19 d. mirė Albina 

Žukauskienė, Jamaica ligoni
nėj, Jamaica, L. I. Buvo 59 m. 
amžiaus, gyvenusi 199 No. 6th 
St., Brooklyne. Kūnas pašar
votas grab. J. Garšvos koply
čioje, 231 
Brooklyne.
liepos 22 d., St. Lawrence ka
pinėse, New Haven, Conn. Ve
lionė paliko nuliūdime vyrą 
Joną.

Bedford Ave.,
Laidotuvės įvyko

Girdėjote Lietuvių Laisvės Radiją?
Sekmadienio ryto, liepos 20 (veikti savo tėviškės ir 

brolių naudai.
O-to gražaus veikimo tėviš

kėje tiek ir tiek! Penkmečio 
planas varomas visais garais. 
Lenktyniuodami, vienas kitą 
ragindami, laisvi piliečiai dir
ba plačiais užmojais ir ypais. 
Ir kyla pramonė ir didėja na
šumas. Iš pelenų ir griuvėsių 
iškyla dirbyklos ir fabrikai. 
Jau pradeda veikti Kaune me
talo “Pergalės” fabrikas, kurį 
rudieji barbarai buvo pavertę 
klaikia laužų ir griuvėsių krū
va. Panašiai ir kituose mies
tuose. Sudarkyti. išrausyti 
keliai, išgriauti tiltai beveik 
visur jau sutaisyti, atremon
tuoti. Noksta ir bręsta plačių
jų Lietuvos laukų derlius.

Kitu atveju A. Bimba 
džiaugsmingai pranešė apie 
kultūros ir meno klestėjimą 
laisvoje Tarybų Lietuvoje. Dir
ba, kruta, kuria talentai viso
se meno šakose: rašytojai 
etai, skulptoriai, 
muzikai , artistai.
liaudis ir jos įsteigtoji valsty
bė teikia menininkams pripa-* 
žinimą ir pagarbą. Ypačiai' at
sižymėjusiems duoda garbės 
dovanas, prizus, Stalinines 
premijas.

Pranešėjas J. Siurba pa
skelbė LDS artimųjų kuopų 
pikniką Laisyės parke, Linde- 
ne, liepos 27 d. Taipgi Lietu
vių Laisvės Radijo Klubo pik
niką 17 rugpjūčio d., toj pa
čioj vietoj. Būkime ten visi— 
ir būtinai!

d., brukliniškio LLRK pro
grama padarė jaukų įspūdį. 
Pranešimų, žinių bei skelbi
mų prozė ryškiu kontrastu py
nėsi su muzikos ir liaudies dai
nelių poezija. Muzika ir dai
nos tiems skelbimams ir pra
nešimams sudarė gražų foną.

Ir muzikinė programos da
lis buvo šiuokart savingai nau
ja ir originali. Skambėjo gy
vas balsas, gyvų piano garsų 
lydimas, nors buvo ir viena 
plokštelė — bet koks puikus 
tai buvo rekordas!

Gyvą, jauną ir malonų klau
syti balsą radijo bangomis 
gausiai mums pademonstravo 
su gabiosios mūsų muzikes 
Bronės Šalinytės - Sukackie
nės sugabi jaunute mokinė Do- 
loroza Petronytė. Dainavo ji
nai bent keturiais išstojimais, 
harmoningai pianu šalinytės 
lydima, ir vis daugiausia Mi
ko Petrausko kompozicijos 
dainas. Išėjo paguodžiamai ir 
pagirtinai.

• Labai gerai Laisvės Radijo 
Klubo vedėjai daro, pasirūpin
dami gyvų dainininkų. Gyvi 
originalūs balsai vis skamba 
kitaip, negu iš plokšteliu — 
gyviau ir aiškiau. Be to, tai 
yra ir gera proga mūsų muzi
kinėms jėgoms viešai ir pla
čiai pasirodyti ir save išbandy
ti.

Iš plokštelės skardžiai ir 
melodingai nuskambėjo mūsų 
garsiojo operos tenoro Kipro 
Petrausko balsas. Bet koks tai 
malonus, artistiškai suvaldo
mas, pilnas, apvalus, brandus 
balsas! Ir man rodos, kad. jei
gu jau duoti plokšteles, tai vis 
geriat pasirinkti tikrai meniš
kai išpildytas, o ne bet kokias 
ten polkutes ir kažkaip su- 
šniauksotas balabaikas. Nuo 
džiaziško tipo barškalų, visur 
ir visada tirštai pripildančių 
orą, ir taip jau net koktu da
rosi visam ir 
sim.

Tiesa, mūsų 
sakyti', vengė
valo kakofonijų — ir 
darė.
gramų eilė iš tikrųjų skleidžia 
dainą, muziką, meną ir kul
tūrą, greta su politiniais ir 
moksliniais pamokymais.

Dviem atvejais davė prane
šimų A. Bimba. Rimtai, ryškiai 
ir nuoširdžiai, įtikinančiai. Su
imti jau bent keturi lietuvių 
tautos ir tėvynės išdavikai, fa
šistiniai kriminalistai, veržliai 
ir arogantiškai besišvaitą pa
bėgėlių tarpe. Patys besisteng
dami pasislėpti ' už nugaros 
daugelio nekaltų pabėgėlių, 
jie visaip sulaikė nuo grįžimo 
savo tėviškėn, purvais ją 
drapstė, ciniškai niekino ir na- 
chališkai melavo. Ir tokių juo
dų nevidonų dar tebėra pilna 
visur. Jei patys nenori ir bijo 
grįžti Lietuvon, tai tegul bent 
nekliudo norintiems grįžti ir

net skaudu

radijas, galima 
šitos rūšies jo- 

gerai 
Tegul šita radijo pro-

savo

ne
tapyto jai, 
Dėkingoji

PASIMATYKIM ŠĮ SEKMADIENĮ
Sekmadienį, 27 d. liepos, vi

sų LDS Trečios Apskrities ri
bose kuopų šventė. Kartą į 
metus visos LDS kuopos ap
skrities ribose turi vieną pik
niką. Apskrities ribose randa
si 17-ka kuopų ir 17-ka kuopų 
platina tikietus ir už parduo
tus tikietus tiesioginiai pasilai
ko pinigus kuopų ižduose, tad 
tikimės gražaus lietuviu są- 
skridžio, turtingo, kaip seni
mu, taip" ir jaunimu. Antano 
Pavidžio orkestrą duos įvairios 
muzikos.

Kuopos, kuopų darbuotojdi 
ir visi LDS nariai iš New Yor- 
ko ir New Jersey valstijų ma
loniai kviečiami prie skaitlin
go atsilankymo. Savu atsilan
kymu paremsite savų kuopų 
parengimą, , parodysime soli
darumą ir savos organizacijos 
pagerbimą. Suvažiuodami pa
rodysime, kad Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo kuopos

šioje apylinkėje sū tūkstančiu 
narių apskrities ribose yrą 
graži šeimyna, kuri įvertina 
organizaciją ir -kuopų paren
gimą.

Ir kuopų darbuotojai netu
rite pamiršti, kad prisiųstųmėt 
gražų būrį dirbti piknike dar
bininkų, ypatingai šiame pa
rengime reikalinga kelių m©*- 
terų prie valgų, vyrai nėra to
ki tinkami, l^aip moterys, tam 
darbui.

Linden, Liberty Park. 340 
Mitchell Ave., visiems Šioje 
apylinkėje gerai žinoma. Tie, 
kurie mylite maudytis, turite 
atsivežti savus maudymosi siū
tus ir čia visai arti miestava- 
me parke galėsite gražiai išsi
maudyti ir paplaukioti. Išsi
maudę, vakare gerai pasi
linksminti ir pamokti, nuobo
dumo nebus. z

Kviečia,
Apskrities Komitetas.

Aukos Piety Amerikos 
Lietuvių Pažangiajai 
Spaudai

Walter Meilūnas 
Vis Dar Serga

Filmos-Teatrai

Kaip jau žinoma, tūlas lai
kas atgal, buvo tilpęs atsišau
kimas laikraščiuose Laisvėje 
ir Vilnyje, į pažangiuosius lie
tuvius, apie Pietų Amerikos 
lietuvių darbininkų sunkią 
būklę ir jų spaudos parėmimą.

Pereitame Laisvės piknike, 
liepos 4 d. Klaščiaus parke, 
Maspeth, šiam tikslui, per R. 
Feiferį, paaukojo šie asmenys: 

■ Lillian Belte $5.
M. Tęsk y $3.
Po $1: S. Kawalchuk, A. 

Meškys, A. Krapaviskas. A. 
Deikus, A. Balčiūnas, Sutkus, 
A. Merkys.

A. Merkienė 50c.
Lietuvos' Draugas, kaip ir 

visuomet, parodė labai kilnų 
žestą, paaukodamas 200 dol.

Viso suaukota 215 dolerių 
ir 50 centų.

šidingai ačiū visiems auko
tojams.

Liepos 19 d. teko atlankyti 
W. Meilūną. Liepos 16-tą die
ną jam padarė operaciją ant 
kojos. Operacija buvo ląbai 
sunki ir skaudi, per 3 valan
das išlaikė ant operacijos sta
lo. Jo sveikata eina geryn, bet 
vaikščioti dar negali.

W. Meilūnas yra Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo dar- • 
bininkas per daugelį metų. 
Tad linkiu jam geros sveika
tos ir greitai grįžti prie dar
bo.

Walter Meilūnas randasi 
Halloran Veterans Hospital, 
Staten Island 2, N. Y.

Viena iŠ Lankytojų.

Antanas Plowga, 59 m. am
žiaus, mirė liepos 19 d., 
B’klyn State ligoninėje. Gyve
no 1148 Hancock St., Brook
lyn. Kūnas pašarvotas grab. 
J. Garšvos koplyčioje, 231 
Bedford Ave., Brooklyne. Lai
dotuvės įvyks liepos 23 d., Šv. 
Jono kapinėse. Paliko žmoną 

‘Julią, 3 dukteris, 1 sūnų ir 2 
anūkus.

Virš minėtų laidotuvių pa
reigomis rūpinasi graborius J. 
Garšva.

Radijo Klubo nauji' nariai 
ir rėmėjai, garbingai pasižy
mėjo ir šiuokart. Vyrai už tai!

Labai gerai padarė progra
mos vedėjai, padalydami dar 
vieną įvairumą. Sveikatos pa
tarimus (apie išsiplėtusias ga
rankščiuotas gyslas) skaitė Le
lija Kavaliauskaitė - Beltienė. 
Puikiai, aiškiai ir sklandžiai 
perskaitė. Balsas jai skambėjo 
skardžiai, su gera intonacija 
ir (fikcija. “Amerikonkutė,” o 
daug kuo prašoka ir tūlus 
“importuotus,” įgudusius vei
kėjus. Mat, Lelija—“Ateities 
žiedo” mokinė, Vinco Paukš
čio įstatyta į lietuviškas vė
žes. Tai dar viena priežastis, 
kodėl būtinai mums reikia 
daugiau Lietuvių Kalbos Mo
kyklų, tokių, kaip brukliniškė 
Juozo Byrpno vadovybėje ir 
čikagiškė Julės Skeberdytės ir 
Agotos Kenstavičienės vado
vybėje. O kur dėjosi kitos ko
lonijos? Iniciatyvos trūksta?

Beje, ar nereikėtų daryti 
nors trumpučių, subendrintų 
radijo pranešimų apie Ameri
kos įvykius ir politiką, apie 
klasinių kovų verpetus. Tai 
kai kam padėtų atidaryti akis 
ir ęusiprasti ir sukrust. O kru- 
tėt taip labai reikia! Nepasi
duot juodoms įsisiūbavusios 
reakcijos jėgoms!

JONAS KAŠKAITIS

“Crossfire” — įdomi, Svarbi 
Filmą!

“Crossfire,” RKO Radio 
Pictures, Inc. filmą, šiuo metu 
rodoma Rivoli Teatre, New 
Yorke, yVa viena iš įdomiau
sių filmų, gamintų šięmet. Tai 
kūrinys, kuriame drąsiai' iške
liamas anti-semitizmo klausi
mas.

Filmoje vaidina toki žymūs 
aktoriai, kaip Robert Young, 
Robert Mitchum, Robert Ry
an, Gloria Grahame ir kiti. 
Robert Young turi vyriausią 
rolę, — jis vaidina detektyvų 
kapitono rolę ir joje labai tin
ka.

Veikalas suintriguoja stebė
toją iš pat pradžių, štai, sa- 
liūne geria keli Jungt. Valsti
jų armijos kariai ir pora 
vilių. Iš saliūno užeina tūli 

pas Joseph Samuels, 
karį, 
ūžia.

Cl- 
ką-* 
bu- 
ge-ir ten, per naktį 

Samuels juos vaiši-

Samuels randama

riai 
v tįsį 
ria, 
na.

Ir štai 
negyvas, užmuštas. Kas jį už
mušė ? Klausimas stipriai su
intriguoja stebėtoją. Eina ty
rimai, eina apklausinėjimai. 
Nuožiūra yra, kad jį užmušė 
tas kareiviukas,u kurio pinigi
nė buvo rasta Samuels namuo
se, — jis buvo <labai girtas. 
Bet jo draugai teigia (jų tar
pe ir saržentas Keeley), jog 
tai negali būti.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, ■ 

Savininkas x
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

MH

Dvynukės seserys, Mrs. Ka
therine Donahoe ir Mrs. Wini
fred* Murphy, gyvenančios 760 
49th St., Brooklyne, praėjusį 
šeštadienį abi susilaukė kūdi
kių.

Robert Young ♦ Robert Ryan 
Robert Mitchum

“Crossfire”
Rodoma Dabar.

RIVOLI
Broadway ir 49th St.

Durjs atsidard 10 A. M. 
Atvėdintas oras. 

Nebrangios Kainos.

Drąsus Parodymas Religinės 
Neapykantos Amerikoj šiandien! 
Beprotiškos neapykantos istorija,; 
žmogžudystė be tikslo!

^tell Andersen, pianistė, skambins Grieg Concerto 
šio trečiadienio vakarą, liepos 23-čią, Lewisohn Stadiu- 
me, 138th St. ir Amsterdam Ave., New Yorke, Simfo- 
niškai orkestrai vadovaus Hans Schwieger.

Šitaip dalykams esant, ty
rinėjimas tęsiamas toliau, štai 
ir kitas asmuo, Floyd, tampa 
užmuštas. Kas jo užmušėjas!?

Pagaliau, į pabaigą išsiaiš
kina: abiejų užmušėjas yra 
vienas ir tas pats; abu užmu
šė anti-semitizmu persisunkęs 
karys, apie kurį iš sykio ne
buvo mesta nuožiūra. ,

“Crossfire” parodoma, kaip, 
be jokios prasmės ir reikalo, 
tūli amerikiečiai tampa užnuo- 
dinti anti-semitizmo nuodais, 
kurie juos veda į pelkes, veda 
į kraštutinumus ir kaip visa tai 
kenkia mūsų kraštui.

Tai pamokinąs 
įdomus veikalas ir 
pamątyti kiekvienas 
k y to j as.

veikalas, 
jį turėtų 
kino lan-

Ndr.

Michael Crowe ir John Cos
tello areštuoti ir sulaikyti to
limesniam kvotimui kaltinant 
apiplėšime, kurį jie pravedę su 
žaisliniu šautuvu.

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

L1TUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine’& Frank Sapko

> SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis \pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IK NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
(Tel. EVergrecn 4-0612

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
i ’

Also Write Ups of Business Books

Ill Ainslie St. Brooklyn, N. Y. Tel. EV. 4-3048
............ .... 1 .......... ■ ■ , •■=

Buknienė Sugrįžę 
Iš Ligonines

J. Rušinskas 
Atostogauja

Jackson Heights’ų J. Ru
šinskas, j gavęs savaitę laiko 
atostogų, išvyko į Minersvillę 
poilsiui. Rušinskai kadaise Mi- 
nersvillėje ilgai gyveno, ten 
turi daug pažįstamų, tuo bū
du, kai tik kuris sugauna lais
vo laiko, tai ir traukia ten. 
Grįš namo šeštadienį.

po-Išbuvusi ligoninėje apie 
rą. savaičių, Anastazija Buk- 
nienė pamažu sveiksta, gale 
praėjusios savaitės parvyko iš 
ligoninės namo, į Brooklyną. 
Tačiau dar nėra visiškai paki
lusi, iš po sunkios operacijos 
nėra lengva atgauti spėkas. •

Linkime greit sustiprėti ir 
lauksime sugrįžtančios į me
no ir kitus veiksmus, kuriuose 
Nastutė taip ištikimai tarna
vo pirm jos sveikatos pareika
lavimo pataisų.

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienj.

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

TeL SOuth 8-55S9

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

Repairing & Upholstering

Bar Varnishing, Carpenter
Work

k

Polishing & Finishing .

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

Peter Kapiskas

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais Uždaryta

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

L f censed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.
TeL EVergreen 8-977Q

Peter 
KAPISKAS
BAR &GRILL

Degtines, Vynai jr Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8174

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Karnom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

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

Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI .
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom. /

ir

Ką Tik Jūs Pirkaite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON. - I
Jeweler

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

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily), Treč., Liepos 23, 1947




