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Smagios Žinios!
Teisingas Dvasiškis. 
$200 Milionų Argentinai?
“Crossfire.”
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Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.
Amsterdamo (Hollandi joj) 

laivakrovių unija nusitarė boi
kotuoti tuos laivus, kurie plau
kioja tarp Indonezijos ir Hol
landijos.

Darbininkai - unijistai žino, 
jog kiekvienas laivas, dabar 
išplaukiąs iš Hollandijos uos
tų, gabens karinę medžiagą 
hollandų kareiviams; kariau
jantiems prieš Indonezijos 
liaudį.

Tolydžio Amsterdamo lai- 
vakroviai atsišaukė į viso pa
saulio darbininkus — per Pa
saulinę Darbo Unijų Federa
ciją—šaukdami ir juos skelbti 
boikotą visiems 
laivams, km- tik 
dys.

Tai sveikintinas
Tiesa, komercinė 

jau apšaukė Amsterdamo lai- 
vakrovius komunistais.

Tai nieko!
Šiandien komunistu apšau

kiamas kiekvienas žmogus, 
kuris tik taria žodį už liau
dies laisve!

U oi landi jos 
jie pasiro-

žygis!
spauda

O vienas h oi land as dvasiš
kis, Dr. A. W. Visser t’Hooft, 
dalyvaudamas Pasaulio Kirkš- 
čioniško Jaunimo konferenci
joj Oslo mieste, Norvegijos 
sostinėje, šitaip pasakė:

“Giliai jaučiu nusikaltimo 
paštą, gulančią ant mano Ša
lies pečių dėl tų baisių įvykių, 
kurie vyksta dabar, kai mes 
čia susirinkome į konferenci
ją-” ‘

Dvasiškis t’Hooft teisingai 
sako. Bet už tai ir jis gali bū
ti apšauktas komunistu!

Žinių agentūra ONA skel
bia, jog Amerika duosianti Ar
gentinai paskolos sumoje $200 
milionų.

Kam?
Tam, kad Argentina galėtų 

sutvirtinti savo pramonę. O 
kai ji sutvirtins pramonę, tuo
met, aišku, pasigamins dau
giau moderniškesnių ginklų. 
Peronas žino, ką daro!

Nebūtų nuostabu, jei 
kraštas, eidamas pagal 
mano doktriną, padėtų 
nui sutvirtėti.

Argi Perono valdžia bloges
nė už Graikijos monarchistų 
valdžią? Na, o Graikijai mū
sų kraštas paskyrė kelis šim
tus milijonų dolerių.

mūsų
Tru-

Pe ro-

Niūjorkiškio repu b likonų 
“Sun” bendradarbis Dąvid 
Lawrence rašo, jog slapta mū
sų krašto diplomatija gali 
įtraukti Ameriką į naują karą.

Mr. Lawrence nuomone, jei 
mūsų diplomatų veiksmai bū
tų viešai skelbiami ir visuome- 

i nei žinomi, tai Amerikos žmo
nės žinotų, kaip ir kur kas 
veikiama; kritika diplomatų 
klaidas pataisytu.

Mūsų nuomone, kenkia ne 
tik slapta diplomatija; taikos 
reikalui kenkia ir vieša vy
riausybės politika — Truma- 
no doktrina.

Kurie norite pamatyti gerą 
filmą, nepatingėkite nueiti į 
teatrą, kuriame (jūsų mieste) 
bus rodomas “Crossfire,” 
RKO kūrinys.

Tai ne tik įdomi, suintri
guojanti filmą, — tai sykiu ir 
pamokina.

“Crossfire
tizmą, 
priešai 
tinti.

New
Rivoli teatre.

muša anti-semi- 
kurį visokį liaudies 
naudoja fašizmui tvir-

Yorke ši filmą rodoma

Kunigų Draugas parašė edi- 
torialą po antrašte: “Maskva 
nori suženyti CIO su ADF.” 

* Šitų organizacijų “suženijį- 
mo” klausimas jau seniai bu
vo iškeltas ADF ir CIO vado
vybėse. Net ir Wm. Green 
kalba už abiejų organizacijų

Klerikalų Draugas mano,

Vengrijos Seimas Užgy- Hollandų Imperialistų Karas
rė Rinkimų Įstatymą

BUDAPEST. — Trečia
dienį Vengrijos parlamen
tas priėmė įstatymą, regu
liuojantį busimuosius naujo 
parlamento rinkimus, 
rie, sakoma, įvyks š. 
rugpjūčio mėn. 31 d.

Įstatymo balsavimas 
vo atliktas atsistojimu,
kokia penkiolika atstovu 
balsavo prieš šį įstatymą. 
Vadinasi, milžiniškas par
lamento narių daugumas 
balsavo už naująjį įstaty
mą.

Prieš Indoneziją Vis 
Labiau Plečiasi

į Indijos Spauda Smerkia 
Hol'andus Plėšikus

ku- 
m.

bu-
Tik

Švedija Suėmė Keletą 
Šnipy-Pabėgėlią

STOCKHOLM, Švedija.— 
Švedijos policija suėmė ke
turis iš Pabaltijo pabėgė
lius, kaltinamus išdavime 
tūlai svetimai šaliai žinių 
apie militarinius dalykus 
Pabaltijo kraštuose.

Iš viso buvo suimta 10 as
menų, bet vėliau šeši buvo 
paleisti.

(Žinią paskelbė . New 
York Times ir joje nėra nu
rodyta, kas tie keturi pabė
gėliai: lietuviai, latviai ar 
estai. “Times” prideda, jog 
suareštavimas, girdi, buvęs 
atliktas reikalaujant Sovie
tams.)

Tabako Dark Unijos 
Vadai “Apklausinėjami

WASHINGTON. — Ne- 
amerikinis komitetas pasi
šaukė Food, Tobacco and 
Agricultural Workers uni
jos (CIO) l'okalo 22-ro vir
šininkus ir pradėjo juos 
“per šerengą varyti.” Ne-? 
amerikinis komitetas ėmė 
juos klausinėti apie komu
nizmą,—paprastas dalykas!

Pašauktaisiais buvo Ro
bert Black, W. C. Shep
pard ir Edward McCrea. 
Kaip žinia, šitie trys asme
nys vadovavo tabako dar
bininkų streikui, kuris bu
vo laimėtas. Šie darbinin
kai dirba “Camel” cigaretų 
fabrike.

Klausinėjamieji atsisakė į 
kai kuriuos klausimus, duoti 
atsakymus. Jiems taip pa
tarė advokatas, “apklau
sinėjimuose” sėdėjęs.
DIDŽIAUSIOS LENKTY

NĖS PASAULIO 
ISTORIJOJ

DES MOINES, Iowa. — 
Harold E. Stassen, vienas 
republikonų lyderių, pareiš
kė čia, kad šiuo tarpu pa
saulis dalinasi J du. Tarp 
šių dviejų pasaulių—kapita
listinio ir komunistinio — 
eis didžiausios lenktynės 
pasaulio istorijoje, — lenk
tynės, kuris kurį pralenks.

Stasseno nuomone, tos 
lenktynės gali eiti be karo, 
bet Amerika privalo jomis 
susirūpinti.

jog darbininkų vienybės klau
simas — Maskvos padaras.

Kas tik yra geriausio dar
bininkams, vadinasi, išplaukia 
iŠ Maskvos,

Tai pripažįsta net ir Drau
go marijonai.

/

Indonezai Pareiškia, Kad Jie Deginsią Miestus; Buvęs 
Premjeras Sako: Respublikos Gynėjai Gins Savo Laisvę ir 

Garbę Iki Paskutinio Žmogaus
BATAVIA. — Indonezai 

jau pradėjo deginti strate
ginius miestuose pastatus 
ir eksplioduoti tiltus, kad 
jais nesinaudotų jųjų prie
šai hollandai, pradėję prieš 
Indonezijos respubliką ką
rą.

Tolydžio hollandų kariuo
menė, sakoma, užėmė mies
tą Cheribon, esantį Javos 
šiaurėje. Cheribon miestas 
stovi jūros pakraštyj ir tu
ri neblogą uostą.

Hollandų kariuomenė 
dviem ruožtais veržiasi lin
kui Indonezijos respublikos 
sostinės Jogjakarta. Šiame

Sovietai Nedalyvaus 
Rugpjūčio 19 d. Mitinge

LONDONAS. — Tarybų 
Sąjungos vyriausybė pa
reiškė, kad ji nedalyvaus š. 
m. rugpjūčio mėn. 19 d. 
konferencijoje, šaukiamo j 
tam, kad ten būtų aptarti 
preliminariniai taikai 'su 
Japonija dėsniai.

Maskvos vyriausybė sako, 
jog 1945 m. gruodžio mė
nesį Maskvos pasitarimuo
se buvo nutarta, jog pir
miau prieš darysiant taiką 
su Japonija, turi būti su
šauktas keturių didžiųjų 
ministrų pasitarimas — 
Amerikos, Tarybų Sąjun
gos, Chinijos ir Didžiosios 
Britanijos.

Besilaikydama to nutari
mo, Maskva sako, tarybinė 
vyriausybė atsisako daly
vauti be jos iniciatyvos 
šaukiamo j konferencijoj š. 
m. rugpjūčio 19 d.

mieste yra centrinė Indone
zijos vyriausybė.

Sakoma, jait keturi mies
tai pleška liepsnose: Salati- 
£a, Lawang, Sumedang ir 
Chichalengka.,

United Press žinių agen
tūra skelbia, jog respubli- 
kiečiai padegę Magalenga 
ir Surakarta miestus.

(Apie miestų deginimą 
tenka turėti dvejopą nuo
monę: juos gali padegti pa
tys respublikiečiai indone
zai, bet juos taipgi gali su
deginti ir hollandai bombo
mis iš lėktuvų. Hollandai 
nesigaili bombų, nes jų turi 
užtenkamai.)

Hollandai pasmarkino 
bombardavimą miestų iš 
lėktuvų, kuriuos jie gavo iš 
Amerikos pagal lend-lease 
įstatymą. Pereitą trečia
dienį buvo aštriai užpultas 
miestas Jogjakarta, Indo
nezijos sostinė, .

Indonezų kariuomenė, ne
turėdama užtenkamai gin
klų ir, galima sakyti, nei 
vieno gero lėktuvo, siekiami 
kariauti daugiau partiza
niškai. Be to, ji prideda 
keliuose minų ir kitokiais 
būdais trukdo hollandų ka
riuomenei.

(Vykdamasi į Indiją, bu
vęs-Indonezijos premjeras 
Sutan Sjahrir pareiškė 
Burmos .sostinėje: “Mes 
žinome, kad mūsų jėgos nė
ra lygios hollandų jėgoms, 
bet mes kovojame už savo 
laisvę ir garbę, — už savo 
išlikimą. Mes kovosime iki 
paskutinio žmogaus s u 
mintimi: laimėti ar žūti!”)

NEW DELHI. — Visa 
Indijos spauda, nepaisant 
politinių krypčių, išstojo su 
editorialais, smerkiančiais 
Hollandijos imperialistus, 
pradėjusius karą prieš In
donezijos respubliką.

Be to, Indijoje nekantriai 
laukiamas buvęs Indonezi
jos ministrų pirmininkas 
Sutan Sjahrir, kuris yra 
kelyje į šią šalį. Jo misijos 
tikslas: gauti pagalbos savo 
kraštui, besiginančiam nuo 
užpuolikų.’

Hollandai Komunistai 
Kovoja prieš Karą

AMSTERDAM, Hollandi- 
ja. — Šio miesto tarybon 
buvo įnešta rezoliucija, rei
kalaujanti pasmerkti Hol- 
landijos imperialistų žy
gius Indonezijoje. Rezoliu
ciją įnešė komunistai tary
bos nariai. Tačiau, socialis
tai su katalikais susivieni
jo ir rezoliuciją atmetė.

Amsterdame buvo pa
skelbtas vienos valandos 
darbininkų streikas prieš 
valdžios kariškus žygius In
donezijoje. Streike daly
vavo keli tūkstančiai darbi
ninkų, — socialistai jam 
priešinosi.

5 UŽMUŠTI, 59 SUŽEISTI 
COSTA RICOJ

SAN JOSE, Costa Rica.— 
Čionai įvyko darbininkų 
streikas, kuris iššaukė tarp 
policijos ir darbininkų susi
rėmimų, 
užmušti, 
Streikas 
būdžio.

(Costa Rica respublika 
yra Centralinėje Ameriko
je — mažytė valstybėlė.)

5 asmenys tapo 
gi 59 sužeisti, 

turi politinio po-

Kongresmanas Samuel Celler 
Reikalauja Tuojau Sulaikyti 

Karą Indonezijoje
Sako, Hollandai Imperialistai, Savo Žygiais Indonezijoje, 

Grūmoja Pasauliniam Saugumui ir Taikai; Marshallas 
Esąs Bešališkas tuo Atžvilgiu ' '

WASHINGTON. — Kon
gresmanas Emanuel Celler

ren R. Austin’ui, Amerikos 
delegatui' Jungtinėse Tau
tose, kad hollandų karas 
prieš Indonezijos respubli
ką “yra grąsinimas pasau
linei taikai ir saugumui.” 
Jis reikalavo, kad Jungtinės 
Tautos kogreičiausiai dary
tų žygius prieš hollandų 
plėšikus.

Kongresmanas Geller, 
tarp kitko, šitaip pasisakė:

“Hollandų imperializmas 
pradėjo naikinimo žygius 
Indonezijoj. Vietos indone- 
zų kariuomenė naudojama 
šaudymui savo brolių indo- 
nezų. Per tris ir pusę šimt
mečių hollandai valdė Hol
landų Indija® ir iš ten/plė
šėsi sau didelius pelnus . . .

“Karas visa tai pakeitė 
ir indonezai pareikalavo 
nepriklausomybės. Jie no
rėjo dalies savo gamybos, 
savo gamtinių turtų ir dar
bo.

“Padėtis susidarė tokia, 
kad ji grūmoja pasaulio 
taikai ir saugumui ir todėl 
reikalinga, kad šį klausimą 
Jungtinės Tautos svarstytų 
iV darytų viską, idant būtų 
sulaikytas karinis gaisras 
nuo plėtojimosi ir kad toli
mesniam kraujo liejimui 
būtų užkirstas kelias.”

Valst. sekretorius Mar-

shall pareiškė, jog Ameri
ka nesikišianti į Indonezi
jos reikalus. Be to, jis pa
reiškė spaudos korespon
dentams, kad hollandai, 
naudoją Amerikos ginklus, 
buvo gavę juos karo metu.

Iš Londono žinios skelbia, 
jog Anglijos užsienių reika
lų ministras Bevin sakė, 
jog Anglija turinti tam ti
kras priemones, kuriomis 
bandys sulaikyti karą Indo
nezijoje, bet jis, Bevinas, 
nepritariąs “skubiam veiks
mui.” Anglija atsisako šį 
klausimą iškelti Jungtinėse 
Tautose.

Prasidėjo Pasaulinio 
Jaunimo Suvažiavimas

Japonai Nori Atgauti 
Tūlas Kurilu Salas

VIENA. — Sovietų vy
riausybė pareiškė Austri
jos ministrų pirmininkui 
Leopold Figl’ui, kad Aus
trija galės gauti iš sovieti
nės Vokietijos zonos 150,- 
000 tonų anglies. Austrai 
tuo labai nudžiugo.

Lenkija ir Vengrija 
Nebegaus Pašalpos

»WASHINGTON.— Jung
tinių Valstijų senato pinigų 
paskaidymo komisija pa
reiškė, kad ji nukerta $18,- 
000,000 pinigų sumą nū o 
$350,000,000 sumos, “skiria
mos nuo karo nukentėju- 
siems žmonėms šelpti.

Ttie 18 milijonų dolerių 
nukertami nuo Lenkijos ir 
Vengrijos žmonių. Tai pa
tvirtino ir valstybės depart- 
mentas, pridėdamas, jog 
Lenkijai, esą, pagalba ne
reikalinga, nes ji savo pa
jėgomis greit atsigauna ir 
ten žmonės nebadaus.,

(Visiems yra žinomas šis 
faktas: Lenkijai ir Vengri
jai pašalpa nukertama dėl 
to, kad jos turi liaudiškas 
valdžias.)

' k ■

Gerhart Ėislerio Teismas 
Tebesitęsia; Budenzas 

Liudininko Suole
WASHINGTON. — Jau 

antra savaitė, kai čia tęsia
si žymaus vokiečių komu-< 
nisto Gerhart Ėislerio teis
mas. Praeitą trečiadienį ir 
ketvirtadienį tarp kitų liu
dininkų valdžia pasikvietė 
buvusį Jungtinių . Valstijų 
Komunistų Tartijos narį ir 
vieną Daily' Workerio re
daktorių Louis F. Budenz 
ir jį išstatė prieš Eislerį.

Louis F. Budenz liudijo, 
būk jis Eislerį pažinęs 1935 
metais, būk Eisleris tuo
met, kaipo “kominterno 
agentas,” kišosi į Daily 
Workerio “vidujinius rei
kalus” ir būk jis, Eisleris, 
rašęs (tarp 1941 ir 1945 m.) 
straipsnius Daily Worke- 
riui po Hans Bergerio sla
pyvardžiu.

Bet ten pat teismo salėje 
sėdėjo ir Daily Workerio 
bendradarbis Joseph Staro- 
bin, — Starobin rašė pami
nėtuosius straipsnius,

.* ite1 ■

bet

kadangi jis ėmė medžiagą 
iš vokiečių anti-fašistų, tai 
nedėjo, po jais savo pavar
dės, bet naudojo slapyvardį.

Tarp valdžios, liudininkų 
buvo ir “Zaęk,” kurio tikro
ji pavardė KornfeSder. Eis- 
lerio advokatas Isserman,' 
v a r y d a mas Kornfedderį 
per šerengą, patyrė, kad šis 
asmuo dabar dirba tūlam 
Homer Martinui^ kuris sa
vais laikais buvo automobi
lių darbininkų unijos “va
das” ir norėjo padaryti tą 
uniją kompaniška.

Liudijo ir Helen R. Bry
an, Joint Anti - Fascist Re
fugee komiteto sekretorė. 
Ji pareiškė, kad šis komite
tas gelbėjo visiems anti-fa- 
šistams finaųsiškai, jis 
gelbėjo ir Eisleriui. Per 
Eislerį komitetas išmokė
davo anti-fašistams pabėgė
liams pinigus.

Abejojama, ar šis Eisle- 
rio teismas 
savaitę.

TOKIO. — Japonai prašo 
gen. MacArthuro, kad jis 
sugrąžintų jiems pietines 
Kurilų salas — Kunashiri, 
Etorofu ir Chikotan.

Kaip žinoma, Jaltos kon
ferencijos 'nutarimų, visos 
Kurilų salos turėjo pereiti 
Tarybų Sąjungos žinion. 
Raudonoji Armija jas užė
mė karo metu, — sumušusi 
japonus. Šiuo. metu visos 
Kurilų salos yra Tarybų 
Sąjungos dalimi.

PRAGA, čechoslovakija. 
—Šiomis dienomis visi ke
liai pasaulio jaunimą ve(Įa 
į čechoslovakijos sostinę 
P r agą. Traukiniais, lėktu
vais ir automobiliais 
vyks. Tikimasi, jog suva
žiuos iš užsienio apie 10,000 , 
jaunų vyrų ir moterų —- 
daugiausiai studentų.

Pragoję prasideda Pa
saulinės Demokratinio Jau
nimo Federacijos suvažiavi
mas; ši federacija, sakoma, 
turi apie 50,000,000 narių. 
Iš Anglijos atvyko 600 jau
nimo; iš Francijos—800, iš 
Kanados — apie 100; iš 
Jungtinių Valstijų kol kas 
tik apie 26. Atvyksta jau
nimo iš Azijos, Afrikos; 
slavų tautos turi dideles at- . 
stovybes.

(Gaila, kad Amerikos lie
tuvių jaunimas ten neturės - 
savo atstovybės.—Red.) t

Aštrūs Ginčai dėl 
Mažytės Albanijos

užsibaigs šią

7,000 Darbininkų 
Sustreikavo Detroite

DETROIT.t-7,000 darbi
ninkų, priklausančių Mur
ray Body Lokalui 2, UAW- 
CIO, sustreikavo praėjusį 
trečiadienį, reikalaudami 
kai kurių pataisų jų1 kon
trakte su samdytojais. Tarp 
kitų pataisų, streikieriai 
reikalauja išmesti iš kon
trakto tą punktą, kuris lei
džia samdytojams traukti 
valdiškan teisman unijis- 
tus, einant Tafįo-Hartley 
įstatymu.

Šis streikas buvo iššauk
tas su žinia United Auto
mobile Workers unijos cen
trinių viršininkų.

LAKE SUCCESS, N. Y,- 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos komitete iškilo aš
trių ginčų dėl mažytės Al- ' 
banijos priėmimo į Jungti
nes Tautas.

Tarybų ^Sąjungos ‘atsto- 
vas, Gromyko padėjėjas 
Aleksei N. Krasilnikovas^ 
pareiškė, jog tūlos didžio
sios valstybės nenori Alba
nijos priimti į Jungtines 
Tautas tik dėl to, kad ji 
atsisako pasiduoti “dolerio 
kontrolei.”

KAI ŠUO LAIŽO SAVO 
PILVĄ . . .

LAKE SUCCESS, N. Y.- 
Andrei Gromyko, kalbėda
mas apie Kravčenko liudiji
mą Ne-amerikjniame komi
tete ir apie tai, kad komer
cinė spauda tiek daug apie 
Kravčenko “išmintį” rašė, 
pasakė:

“Kai š,uo neturi nieko ki
to veikti, jis laižo savo pa
pilvę. Kai kada žmonės tuo 
susidomi ir visa tai stebi.”

r
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Pirmoji Byla Prieš Unijas
New Yorko Independent Fur Manufacturers Associa

tion patraukė teisman kailiasiuvių unijos New Yorko 
tarybą. Reikalauja pusės milijono dolerių atlyginimo.

Fabrikantų Susivienijimas kaltina uniją, pasiremda
mas naujuoju Taft-Hartley įstatymu. Tas įstatymas 
draudžia boikotavimą firmos, kuri turi reikalą su strei
ko paliesta firma, bet kurios darbininkai nestreikuoja. 
Fabrikantai sako, kad unija yra sulaužius tąjį įstaty
mo punktą.

Unija patraukta į federalinį teismą,< nes Taft-Hartley 
įstatymas paliečia visą šalį, visą Ameriką. Istorinė šios 
bylos svarba yra tame, kad tai bus pirmas .išbandymas 
Tąft-Hartley įstatymo tiesotumo, tai yra, ar jis sude
rinamas su šalies Konstitucija ir Teisių Bilium. Vie
naip ar kitaip, byla pasieks * šalies Aukščiausį Teismą. 
Jei fabrikantai pralaimės žemesniąjVme teisme, duos 
apeliaciją į Aukščiausį Teismą. Tą patį, aišku, darys 
ir unija, jei pralaimės žemesniąjame teisme.

Šios bylos didelė svarba dar ir tame, kad tai bus pa
skatinimas kitiems samdytojams pulti darbo unijas. 
Teismai kaštuoja milžiniškas sumas. Daugelio unijų gi 
iždai yra maži. Juos lengva teismais ištuštinti ir uni
jas pastatyti kritiškon finansinėm padėtin.

Bet, iš kitos pusės, šis užpuolimas ant kailiasiuvių dar 
daugiau suvienys organizuotus darbininkus prieš tąjį 
streiklaužišką įstatymą. Iš diskusijų ir protestų stadi
jos bus pereita prie konkrečių žygių prieš tuos, kurie 
už Taft-Hartley bilių balsavo. Bus, žodžiu, rimčiau su
sirūpinta politine veikla. Nereikia nė kalbėti, kad šis 
užpuolimas ant kailiasiuvių paskubins darbo unijų apsi- 
vrenijimo procesą. Pavojus unijoms aiškus. Tik gerai 
suvienytomis jėgomis jos gali atsilaikyti. Tai dar ir 
šiandien nemato tiktai tie, kurie nieko nemato.

i ; Įdomu ir tas, kad užpuolimas padarytas ant unijos, 
kurios vadovybė yra atvirai kovinga. Unijos preziden- 

' tas Gold yra žinomas komunistas. Kiti unijos viršinin
kai taip pat neslepia savo kairumo.

Fabrikantai, matyt, vartoja strategiją. Jie mano, 
•kad ši unija nesusilauks iš kitų unijų ir šiaip visuo
menės tokios paspirties, kokią gautų unija su dešiniąja 
vadovybe. Bet reikia tikėtis, kad jiems teks skaudžiai 
nusivilti. Visi organizuoti darbininkai supras, ką jiems 
reikštų šios kailiasiuvių unijos pralaimėjimas.

Senas Plėšikų Teisinimasis
Holandijos karalienės Wilhelminos valdžia teisinasi 

prieš Ameriką ir prieš Jungtines Tautas dėl karo Indo
nezijoje. Ji buvusi priversta pradėti ginkluotus milita- 
ribius žygius prieš Indonezijos Respubliką, nes ten tvar
kos nesą. Indonezijos valdžia ir žmonės sulaužę su Ho- 
Įąndija sutartį.

Bet šiam karalienės pasiteisinimui niekas netikės. Jis 
yra perdėm apgavingas ir nepaslėps Holandijos valdžios 
troškimo palaikyti po savo padu septyniasdešimts mili
jonų Indonezijos gyventojų. Tasai jos pasiteisinimas ne
apgaus nei Amerikos žmonių, nei Jungtinių Tautų.
, , j T ■

Specialistų Galvos ir Amerikos Žmonių Kišenius
Paryžiuje susirinkę šešiolikos šalių specialistai sap

nuoja ąpie milžiniškus planus Amerikos žmonių kiše- 
' niaus kaštais. Jie sako, kad torus šalims iš Amerikos 
i reikės mažiausia kasmet po tris bilijonus dolerių per 
\ tris metus. Vadinas, Ameriką turės 'suteikti vakarų 
. 'Europai devynis bilijonus dolerių!

Tik viena mintis neduodanti tiems geriems specia
listams ramybės, būtent, ar Amerikos Kongresas tokias 
milžiniškas sumas skirs ir ar Amerikos žmonės iš savo 
kišenių sutiks mokėt? Tai klausimas, į kurį jie neranda 
atsakymo. Jie žino, kad visas “Marshall Planas” tėra 
popierinis pažadas.

Vienas dalykas Amerikoje jau aiškiai pastebimas, at
seit, Amerikos atšalimas linkui Paryžiaus konferenci
jos ir “Marshall Plano.” Toje pačioje komercinėje spau
doje, kuri prieš keletą savaičių “Marshall Planu” ža
dėjo užgydyti visas Europos žaizdas, dabar tik retkar
čiais beprisimenama.

Patys Paryžiaus konferencijos dalyviai nerodo jokio 
• entuziazmo. Joje nedalyvavimas Tarybų Sąjungos ir 
•visos eilės kitų šalių kelia nerimą Francūzijoje. Amer 
rikos vyriausybės pareiškimas, kad nuo dabar mūsų 
politika Vokietijoj bus atstatyti Vokietiją industriniai, 
vėl Vokietiją padaryti Europos pramoninės gamybos 
ašimi ir centru, užpylė šalto vandens už kalnieriaus Ra- 

.mądierui ir kitiems Francūzijos socialistams. Jie pra
deda dairytis ir matyt, kad visas šis Amerikos planas 
gali pastumti Francūziją į šalį. Jie teigia, kad nuo da
bar Europos šalims industriniu vadu turi būti ne Vo
kietija, bet Francūziją, Toje vadovybėje jie mato atei
ties garbę įr saugumą. Bet, jų supratimu, ne tuo keliu 
pasimojus žygiuoti Amerika. Ir visi jos planai, tuo bū-

Parama Dienraščiui
Vasaros karščiams užėjus 

šiek-tiek susilpnėjo mūsų 
dienraščio įplaukos.’ ‘Neran
giai ateina atsinaujinimai 
prenumeratų. Tuom reika
lu nereiktų laukti vėsesnės 
dienos.' Aplaikius praneši
mą, kad prenumerata pasi
baigė, geriau tuojau pa
siųsti mokestį. Atsiminki
te, kad firmos, kurioms 
Laisvė yra skolinga, reika
lauja apmokėti bilas į laiką.

Finansinės paramos dien
raščiui aukomis šiuom tar
pu aplaikėme gausiai. Dau
gelis Laisvės patriotų, ap- 
laikę atvirutę, kad prenu
merata pasibaigė, prisiuntė 
.po $10; už prenumeratą $7 
ir po $3 paaukojo.

Čia paduodame aukoju
siųjų surašą:

kieno ir A. Merkis, Phila
delphia, Pa.; Sofija Berži- 
nienė, Brocktpn, Mass.; A. 
Dapkus, Baltimore, Md., 
P. P. Gribas, Grayland, 
Wash.; K. Rukenas, Lin
den, N. J.; Julius Kalvaitis, 
Brooklyn,. N. Y.; J. Kama
rauskas, -Girardville, Pa.

Naujų prenumeratų pri
siuntė: Geo. Shiftiaitis, 
Brockton, Mass., ir M. 
Svinkūnienė, Waterbury, 
'Conn.

Visiems aukojusiems dė
kojame už gražia paramą. 
Prašome visų dienraščio 
skaitytojų pasekti tuos, ku
rių vardai aukščiau iš
spausdinti.

Laisvės Administr.
Senatorius Claude E. Pep

per, Floridos demokratas, ir 
14 kitu senatorių, įteikė sena
tui. biliu, kuriuomi reikalauju 
atšaukti Taft-Hartley įstaty
mą. /Panašu biliu kongresui 
įteikė Michigan© demokratas 
kongresmanas John T. Lesins
ki.

Didingas Rainier
Rašo V. ANDRULIS

Ant Sniego Liepos Menesį
SEATTLE, Wash. — Pa

taikiau čia atvykti geru lai
ku. Matas Baltrušaitis ir 
Stasys Beišenas turi atos
togas. Pirmadienį, liepos 
14, leidomės į Rainier Na- 
cionalj Parką, apie 100 my
lių nuo Seattlio. Parkas ap
ima 377.78 ketvirtainių my
lių.

Paslysi ir stok prieš “die-
vo sūdą”, — pridėjau aš, 
nors Matas vargiai girdėjo 
mus.

Leidomės žemyn.
Kaip aukštai mes buvom, 

nežinau. Kalnas turi 14,- 
408 pėdas aukščio. Mes bu
vom, rodos prie pat vir
šūnės, nors viršūnės nebu-

Liet. Moterų Apšvietos 
Klubas ir LLD 145 kp., Los 
Angeles, CaL, $78.

W. Klimas, Branchville, 
N. J., $20.

Po $10: M. Baltuliopytė, 
San Francisco, Cal.; Anta
nas Jakštys, Detroit, Mich.; 
Petronėlė ir Walter Cook, 
Chicago, Ill., Stanley But
kus, Philadelphia, Pa.; LLD 
15-ta Apskritis (per J. Že- 
brį), Cleveland, O.

Mr. ir Mrs. Strauss, Bal
timore, Md., $6.

Po $5: S. T. Smith, Los 
Angeles, Cal.; LDS 9-ta Ap
skritis, Springfield, Ill.; J. 
Deltuva, Hanover Sta., 
Md.; A. Galkus, Philadel
phia,' Pa.; drg. Nargela, 
Flushing, L. L; Jonas Dau- 
žickas, Trenton, N. J.; Ben 
ir Nellie Skubliskai, Rich
mond Hill, N. Y.; Ignas 
Krivickas, Baltimore, Md.; 
Jonas Mineikis, Montello, 
Mass.; , Jurgis Martinas, 
Philadelphia, Pa.; P. A. Ja- 
tul, Stoughton, Mass.; A. 
L. M. Klubas (per A. Kel
ly), Cleveland, O.; Vincas 
Jakubonis, Waterbury, 
Conn.

Po $3: V. Navickas, An
sonia, Conn.; S. Šaltys, 
Rockford, Ill.; Pranas Č.e- 
reška, Brockton, Mass.; A. 
Sanders, Marlboro, N. Y.; 
Elizabeth Vilkaitė, San 
Francisco, Cal.; Eva Cibul- 
skienė, Nanticoke, Pa.; Jos. 
Egeris, Hudson, N. H.; J. 
Vosilius, Danbury, Conn.; 
Kazimiera Merkelienė, 
Brockton, Mass.; Peter C. 
Mack, Hallstead, Pa.; J. 
Štripeika, Cleveland, 0.; 
Mrs. Alex Gasper, Grand 
Rapids, Mich.; Pranciška 
Radzevičienė, Bridgeport, 
Conn.; Petras Jankauskas, 
Wilkes-Barre, Pa.; A. Li- 
deikienė, Great Neck, N. 
Y.; S. Leščius, Philadel
phia, Pa.

Po $2.50: V. .Krasnickas, 
Waterbury, Conn.; J. A. Je
rome, Barre Plains, Mass.; 
A. Apšegienė, Auburn, Me.

Po $2: Stanley Raymond, 
iš ' Baltimore, "Md.; Jonas 
Gaitis, Brooklyn, N? Y.; 
Petronėlė Katinienė, Wa
terbury, Conn.; Joe Dillis, 
Cleveland, O.; F. Obrekes, 
Millinocket, Me.

St. Tamašauskas, Kings
ton, ‘Pa., $1.50.

Po $1: Mrs. Mary Mc
Donald, Baltimore, Md.; J. 
Calvin, Kokomo, Ind.; Ale- 
kas Velička, Brooklyn, N. 
Y.; R. Merkis, Helen Mer-

MANILA, Filipinai.—Ne
žinomi asmenys užmušė 
vieną Amerikos karį ir su
žeidė kitą. Užmušė jystė 
įvyko Clark Field srity j.

Klausimai ir Atsaky
AR GALI PAKEISTI 

SAVO VARDA?
Klausimas. — Atvykau į 

Suvienytas Valstijas prieš 
keturis metus. Išsiėmiau 
savo pirmas pilietybės po- 
pieras ir sukakus, penkiems 
metams prašysiu pilnų pi
lietybės popierių. . Ameri
kiečiai negali ištarti mano 
vardą. Tas man kenkia 
biznyje ir socialiame gyve
nime. Kaip galiu pakeisti 
vardą ?

Atsakymas. — Pridėk ap
likaciją pakeisti vardą su 
savo natūralizacijos prašy
mu. Naturąlizacijos Teis
mas galės pakeisti vardą, 
kada įgysi pilną pilietybę ir 
gausi naują pilietybės cęrti- 
fikatą nauju vardu. Teis
mas paprastai autorizuoja 
pakeitimą, kada žmogus 
duoda gerą priežastį. Jeigu 
pakeitimas yra dalis tavo 
naturalizavimo, nereik mo
kėti pinigų už pakeitimą. 
Suprantama, kad gali bet 
kada pakeisti vardą per 
teismą. Tuo būdu turėsi

Nariai Amerikos Veteranu 
Komiteto parodo kitiems na
mų ištroškusiems žmonėms, 
kas reikia daryti paspaudimui 
į kongresą reikalavimo priim
ti Wagner - Ellender - Taft 
bilių. Jų pasistatyta ant šali
gatvio raštinė žemutiniame 
New Yorke pagelbsti kaimy
nams parašyti peticijas jų 
kongresmanams.

du, gali tapti Francūzijos didžiausia nelaime.
Štai kodėl Francūzija protestuoja prieš Amerikos po

litiką Vokietijoje ir štai kodėl pats Ramadier esąs pasi
ryžęs dėti visas pastangas, kad Tarybų Sąjungą laimėti 
“Europos rekonstrukcijos planui,” 'kurį žada išk’epti 
Paryžiaus konferencija. Tarybų Sąjunga veiktų tartum 
kokia atsvara prieš Ameriką—užtartų Francūziją įr ne
leistų Amerikos imperialistiniam kapitalui praryti visą 
Europą! • • •

Tai tokios dūmos eina iš Paryžiaus ip plinta po pasaulį.

mai
užmokėti teismo iškaščius. 
Jeigu pakeisi vardą po išsi- 
ėmimo natūralizacijos po
pierių ir norėsi gauti na
tų r ai i zaci j os ce r ti f ika t ą
nauju vardu, turėsi užmo
kėti $5 dėl naujo certifika- 
to.

VAIKŲ PILIETYBE
Klausimas. — Mano vy? 

ras tapo pilietis vasario 7 
d., 1943 m. Aš prašiau pas
kutinių popierių prieš ketu
rias savaites. Mes turime 
du vaiku, mergaitę 12 metų 
ir sūnų 20 metų. Abu gimę 
Lietuvoje. Kokia yra pilie
tybė mūsų vaiku?

Atsakymas, — Kadangi 
nesi Amerikos ^pilietė,’ vai
kai skaitomi ateiviai. Jeigu 
išsiimsi pilietybės popieraš 
prieš dukters 18 metų gim
tadienį, ji įgys pilietybę 
abiejų tėvų, jeigu ji legaliai 
buvo įleista į Suvienytas 
Valstijas. Tamstos sūnus, 
Jturis jau virš 18 metų am
žiaus,, pats turės prašyti pi
lietybės.

KAIP SUŽINOTI, 
KADA ATVAŽIAVAU?

Klausimas. — Atvykau į 
šią šalį prieš 40 .metų, bet 
nepamenu nei dienos, kada 
atvažiavau, nei vardo laivo, 
ant kurio atvažiavau. No
riu prašyti pilietybės popie
rių ir nežinau ką daryti.

Atsakymas. — Gali pra
šyti pilietybės, jeigu: (1) 
jeigu gali parodyti, kad įva
žiavai į Suv. Valstijas prieš 
liepos 1 d., Ii9i24 m.; (2) jei
gu nuo to laiko gyvenai šio
je šalyje; (3) jeigu gali pa
rodyti, kad esi žmogus ge
ro charakterio; (4) jeigu 
neišdeportuojamas. . ~ ;

Jeigu gali prisilaikyti prie 
viršminėtų reikalavimų, pa
rašyk arčiausiam District 
Office of the U. S. Imrpi- 
gration and Naturalization 
Service, ir prašyk, kad pa
siųstų “Certificate of Law
ful Entry, Form' N-105.” 
Jeigu bus galima patikrin
ti šią aplikaciją, “Record of 
Registry” bus padaryta ir 
Tamstai išduotas “Certific
ate of Lawful Entry.”' Ka
da gausi tą certifikatą, ga
lėsi prašyti pirmų popierių. 
Reikės užmokėti $18 už to
kį “Certificate of Lawful 
Entry.”

F. L. I. S.

VARŠAVĄ. — Lenkijos 
pramonės ministras Mine 
išvyko į Paryžių tarimaisi 
dėl sudarymo prekybos su
tarties tarp Franci jos ir 
Lenkijos.

Didisai Rainier, visuomet 
su sniego kepure, matosi iš 
toli. Džiaugiausi proga jį 
matyti iš arti. Tai aukš
čiausias kalnas šiaurvaka
rinėje dalyje.

Važiavom keturiese: Ma
tas ir Eva Baltrušaičiai, St. 
Beišenas ir aš. Beišeno au
tomobilius rieda palikda
mas miestuką po miestuko. 
Aplinkui gražios farmos.

Rainier’as vis artyn mus. 
Dar rodos apie 30 mylių 
nuo jo jau pradėjome kop
ti aukštyn.

Nacionalis parkas. gra
žus. Daug visokių medžių. 
Atrodo, kad šio miško žmo
gaus ranka dar nelietus. 
Čia yra sugriuvusių sker
sai ir išilgai kits kitą dau
gybė medžių. Vieni jų bai
gia pūti ir tuo teikia mais-

bo galima matyti, nes ji rė
žė debesius ir buvo juose 
paskendus. Kai kada ir vir
šūnę galima matyti, bet ne 
šiandien.

Žemyn leidomės kitais ta
kais. I

Pirma kopimo į kalną aš 
neturėjau ambicijos. Ma
nau, pavargsime. Beišenas 
betgi paaiškino, kad čionai 
kitaip jautiesi, negu -einant 
bile, kur prieš kalną. Ir tei
sybė. Taip aukštai užėjome, 
o nuovargio nejautėm, gal 
dėlto, kad oras čia jau la
bai skystas. Kai kada man 
lyg ir truko kvapo, bet gi
liai patraukus kvapą vėl 
gerai pasijauti.

Keista ir tas, kad čia, 
prie sniego ir ledų, vistiek 
nešalta. Kada saulė kaitina, 
ji yra labai karšta, bet abel- 
nai ne karšta.

tą kitiem medžiam. Tiek 
daug čia oksigeno. Medžiai 
net tamsiai žali. Drėgna.

Pagalios važiavom stačiu 
krantu.' Žemyn žiūrėti ne
jauku, net padus dilgčioja. 
Anapus gilaus griovio stovi 
kaip siena stati uola ir 
bljzga kaip marmuras.

Po ilgo kripiavimo prieš 
kalną pagalios pasiekėme 
galą kelio. Čionai yra puoš
nus viešbutis, turistams 
klubas, eibės visokių “suvi- 

■ nyrių,” keleiviams kišenius 
palengvinti, ir įspūdinga 
kalno viršūnė, su sniegu ir 
ledynais.

Apžiūrėjom viską, para
šėme kelįoliką atviručių vi
si bendrai ir leidomės pės
ti prieš kalną. Mūsų “eks
pedicijos” vadas buvo St. 
Beišenas. Jisai čia daug 
sykių buvęs, laipiojęs po 
kalnus, slidinėjęs ledynais. 
Jis gerai žino, šį kalną.

Susidaro keistas įspūdis. 
Štai, šalę takelio gėlės au- 
'ga, o šalę jų “sniego lopas.”

Nuo kalno bėga upeliu
kai. Ant jų ledas užsidėjęs. 
Vietomis jau . nutirpęs le
das. Matosi per akmeniu
kus gurgenąs vanduo.

— Kad neįlūžtume, —sa
kau, čiuopdamas kojomis 
snieguotą ledą.

— Negilu, nedaug sušlap
tume ir ledui lūžus, bet ne- 
luš, dar tvirtas—sako Bei-
senas.

Męs raginome Baltrušai
tienę'Tikti žemai, bet ji ne
lieka. Eina su mumis arti 
pat galo-kelio.

Matas- Baltrušaitis pasi
rodė smarkiausias ir, anot 
Beišeno, “labiausia ambi
cingas”. Jis ėjo ne visai 
saugiais krantais, kopė vi
sų pirmiausia. Beišeno ir 
mano sveikata gerokai var
žo mūsų ambicijas smar
kauti šioje aukštumoje. 
Mudu ėjome palengva ir 
pasilsėdami. Pagalios pri
kopėme pačius ledynus ir 
sniego kepurės “brilių.” 
Toliau jau gali kopti tik 
ekspertai, kurie turi tam 
tinkamus čeverykus. Mud
viejų ambicijai jau užteko. 
Evuka jau biskutį atsiliko, 
tik Matas vis dar ėjo aukš
tyn pakrante griovio, už
veisto ledynais.

— O tu ten perdaug ne
smarkauk, paslysi ir nusiri
si, — sako Stasys. '

Dėlko saulė, taip karšta, 
sniego nesutarpina? Že
mai tas sniegas negalėtų 
laikytis, nors saulė ne taip^ 
svilina.

Išaiškinimas yra toks:
Juo aukščiau — juo skys

čiaus yra medžiagos — mo
lekulę Patys saulės spihdu- t 
liai, neatsimušę į jokią me
džiagą, nešildo. Juo mažiau 
molekulų, tuo mažiau saulė 
gali tarpinti sniegą. Jis čia 
dėlto ir laikosi, nors visai 4 
nešaltą, dargi karšta dieno
mis. Į rankas, į veicĮą saulės 
spinduliam atsimušus, jie 
labai kaitina, ’ bet į sniegą 
jie kitaip veikia. Tik kur 
žemę įšildo, sniegas grei
čiau tirpsta.

Ant pačios kalno viršū
nės'Spinduliai žemės nieka
dos nepasiekia. Kalno snie
ginė kepurė dėlto visą vasa
rą pasilieka nesušildyta; ji 
taip stovi visados.

Stebėjausi, kad po tokio 
laipiojimo ne tik tą dieną 
kaulų neskaudėjo, bet ant 
rytojaus, nors buvau nepra
tęs ir paprastai, po didelio * 
tampymosi, ant rytojaus 
prastai jausdavausi.

Beje, prie viešbučio pa
stebėjome automobilius iš. 
New Yorko, Massachusetts, 
Ohio, Illinois ir kitų tolimų 
nuo čia valstijų. Maniau 
gal pažįstamą sutiksiu. Ap
ėjau visas lobes, bet veltui.’

Bušai irgi ateina Čia du 
kartus į dieną. Jie kupini 
žmonių. , ‘

Apėję kas žingeidžiau, 
leidomės nuo kalno. Kad 
neužkištų ausų, kramtėme 
gumą. Taip užkomandavo 
Beišenas, taip mes darėme. 
Ausyse kartais kas tai 
spragtelėjo, bet klausa nė 
momentui mus neapleido.

Vakarop vėl buvome Se
attle. Aplankymas didžiojo xf 
Rainier man tikrai buvo į- 
spūdįngas. Tai žingeidi ir 
naudinga “ekspedicija.”

Geras žmogus Beišenas, 
gaila, kad ,jo sveikata šiuo 
tarpu sušlubavus.

RIO de JANEIRO.—Čio
nai atvyko Amerikos iždo 
sekretorius John W. Sny
der/ Jis sakosi atvykęs 
atostogų, tačiau žinovai tei
gia, kad jo atostogos yra 
susijusios su bizniu. Sny
der atlėkė privačiu prez. .1
Trumano lėktuvu.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Penkt.,
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come tax.” Bilius vadinasi 
Split Tax Bill, kuris leidžia 
vedusiems skirtingai mokant 
įeigų taksus sutaupyti pinigus 
sekančiai: Jeigu vedusios po
ros pajamos - income buvo 
$3,500, tai sutaupins $9.50; 
jeigu pajamos bus $7,000, tai 
sutaupins $114; jeigu paja
mos bus $10,000, tai sutaupins 
$342; jeigu pajamos bus 
$100,000, tai sutaupins $12,- 
854; bet jei pajamos sieks 
$500,000, tai taksai sutaupins 
$23,921 ir t.t. Na, broli ir se
se darbininke, bet jei jūs tu
rėsite įeigif mažiau kaip $3,- 
000, tai dėl jūsų demokratiška 
valdžia nesibaderiuos, jums 
sumažinimo “income tax” ne
bus, nes minėtas bilius ne dėl 
jūsų pagamintas.

Tai čion tik du bilius pami
nėjau ir tai tik biliai vienos 
Pennsylvania valstijos praves
ti, o tų visokių bilių yra pra
vesta ne tik mūsų valstijoj, 
bet ir kitose valstijose ir Wa
shingtone federalės valdžios. 
Tai ot dėl ko turtingi vis da
rosi turtingesni, o biedni dar
bininkai vis biednesni. Tai ot 
dėlko laike .rinkimų įvairių 
miestų, valstijų ir federalės 
valdžios pareigūnų kapitalis
tai paleidžia visu garu visas 
savo dūdas. Jie rėkia ir agi
tuoja per savo spaudą, per 
bažnyčias, per radiją už savus 
kandidatus. Jie apmoka viso
kiems savo klapčiukams, duo
da kyšių, tipsų, pažada poli
tiškus darbus ir vėliaus politiš
ką užtarimą. Rinkimuose už' 
savus kandidatus kapitalistai 
reakcijonieriai griebiasi viso
kių priemonių ir net teroro. 
Savo milijonų jie negaili, pa
rodo rinkimų kampanijai duo- 
snumą viešą, bet daugumoje 
slaptą. Už tuos milijonus iš
leistų pinigų rinkimų kampa
nijai, kaip matot, tik iš dvie
jų virš paminėtų Pennsylvani
jos bilių, jie tuo^ milijonus su 
kaupu atsiirps. Kapitalistų 
tainai Harrisburghe ir Wa
shingtone pravesdami įvairius 
bilius pilnai ir su kaupu savo 
bosams atsilygina. Gaila, kad 
Amerikos darbininkai politika 
taip mažai rūpinasi ir tikrus 
savo reikalus užmiršta, ypač 
mes, pittsburghiečiai lietuviai, 
turėtum apie tai pagalvoti.

Tiesa, nekurtos lietuviškos 
grupės įsivelia į politiką ir lai
ke rinkimų dirba dėl tų, nuo 
kurių gauna gražų užmokestį 
ir politišką pažadėjimą. Kad 
ir praeitą metą mes matėm 
tuos lietuvius, tuos žmones, 
kurie buvo generaliais organi
zatoriais Pittsburghe senelius 
SLA narius prikalbinti, kad 
pristotų mokėt į SLA dvigu
bas mokestis už tą pačią ap
draudą, ir' už tai šimtus ^dole- 
rių sau iš SLA fondo pasiėmė. 
Vėliau matėm tuos žmones 
dirbant su republikonais ir ki- 
tai£ politikieriais. Užsibaigus 
rugiapiūtei rinnkimų kampa
nijoj, vėliau tie žmonės puolė' 
si į draugijas pinigų ieškoda
mi būk tai “Lietuvai atpirkti.” 
Dabar tie žmonės dar mato 
progą rinkimui pinigų būk tai 
pabėgėlius iš Lietuvos gelbėti. 
Taigi, sakau, yra Pittsburghe 
ir lietuvių “politikierių”, bet 
toki politikieriai garbės lietu
viams nedaro.

J./ Kantrybe.

SPALIŲ MĖN. PRADeS 
GABENtl KARIŲ 

PALAIKUS

PARYŽIUS. — Amerikos 
karių palaikai, besiilsį Eu
ropoje, bus pradėti gabenti 
namo spalių mėneĄ, sako 
pranešimai. Tik tt| karių,- 
žuvusių kariniuose veiks
muose,—palaikai bus. gabe
nami namo, kurių tėvai ar 
giminės pareikalaus.

Mūsų spauda jau seniai bu
vo iškėlus faktus, kaip Lietu
voj, baigiantis pirmam pa
sauliniam karui, kunigai no
rėjo gauti kokį vokietuką bū
ti Lietuvos karalium. Dabar 
Pittsburghe lietuviškas laik
raštukas, kunigų kontroliuo
jamas, Lietuvių žinios, patal
pino straipsnį kokio tai St. 
Devenio, kuris pripažįsta, kad 
vokiečio kandidato Uracho į 
lietuviškus karalius iš lietu
vių pusės didžiausiu simpati- 
ku buvo kunigas J. Purickis. 
Vėliau “trylikos balsų didžiu
ma .Valstybės Taryba išrinko 
Urachą Lietuvos karalium, pa
renkant jam Mindaugio Il-ro 
vardą.” Taigi trylika žmonių 
klerikalų Lietuvos Valstybės 
Taryboj buvo iškepę visai Lie
tuvai karalių ir jį apkrikštijo 
Mindaugui Antruoju. Toliaus 
minėtame straipsnyje nurodo 
Urachų giminės “didingumą” 
ir “garbingumą”, ir t.t.

Kad Lietuvoj klerikalai lai
ke pirmo pasaulinio karo tu
rėjo ryšių su kaizeriu ir kad 
Lietuvoj klerikalai ir tautinin
kai laike antro pasaulinio ka
ro turėjo ryšių su Hitleriu, tai 
jau dabar visiems aišku ir da
bar, kas tik nori, gali suprast, 
dėl ko jų tiek daug bėgo iš 
Lietuvos kartu su Hitlerio ar
mija. Galima dabar suprast ir 
dėl ko dabar klerikalai ir tau- 
tininkai-fašistai čionai rėkia 
gelbėt tuos pabėgėlius. Vieno 
dalyko negaliu suprast, kodėl 
tie vadinamieji lietuviški so
cialistai ir sandariečiai įsika
binę į klerikalus lyg koks da
gys į veršio uodegą, vis paskui 
baladojasi. Gal Bakanas ir 
Dargis gaus po ordeną, o 
Pivariunas, Virbickas ir Koli- 
čienė visuotiną griekų atleidi
mą !

Jau kiek laiko, kaip Pitts- 
burghp politikieriai vis pla
nuoja Pittsburghą pagražinti. 
Planuoja, kaip apsaugoti Pitt
sburghą nuo dūmų, nuo suo
džių. Planuoja apvalyti Pitts
burgh© žemutinį smailagalį — 
Triangle nuo pastatų-namų. 
Sulyg patiekto plano, apie 23 
akeriai apvalytos žemės bus 
paversta f parką, kuris vadin
sis Point Park, prie Point 
Bridge. Minėta žemė miestui 
kainuos apie šešis ir pusę mili
jono dolerių. Viso parko įren
gimas kainuos apie 30 milijo
nų dolerių.

Dėl pradžios minėto plano 
iš tam tikro federalio fondo 
Pittsburghui jau paskolino 
ketvirtadalį milijono dolerių, 
vėliaus Pittsburghas paskolą 
atmokės,,tik be nuošimčio. Li
kusią sumą nori gauti pasis
kolinti iš The Equitable Life 
Assurance • Society of New 
York. Jįgu paskolą gautų ir 
viskas eitų, kaip politikieriai 
sako, tai griovimas namų ir 
žemės .lyginimas prasidėtų 
1949 ar 1950 getais.

Pennsylvanijos fabrikantai- 
darbdaviai sutaupins apie 27 
ar 30 milijonų dolerių, į me
tus bedarbių apdraudos tak
sais. Gubernatorius J. H. Duff 
pasirašė bilių, kuris pravestas 
numušimui bedarbių apdrau
dos taksų apie 50 nuošimčių. 
Bilius pravestas pamatuojant 
tuo, kad bedarbių apdraudos 
fonde pinigų šiuo laiku yra 
užtektinai, žinoma, užtektinai, 
mokant bedarbiams tokią ap- 
draudą, kokią mokėjo tais 
laikais, kada viskas pragyve
nimui buvo pigu. Dabar iški
lus pragyvenimui neribotan 
aukštin, vietoj nustatyt aukš
tesnę bedarbiam apdraudą, 
tai reakcijonieriai dalinai pa- 
liuosuoja . kapitalistus nuo 
taksų.

Dar vienas bilius Pennsyl- 
nijoj pravestas dėl sutaupymo 
pinigų turčiams taksais ant 
didelių jeigu — “federal in-

Iš Tikrų Įvykių
Moka Girtis ir Meluoti

Koks tai L. ž. reporteris 
pripėckojo visokių melų ir pa
sigyrimų apie buvusį North 
Sides kelių draugijų pikniką. 
Tas peckelis meluoja, kad būk 
bolševikai tą pikniką boikota
vę, bet pavykęs labai gerai ir 
daug pelno likę dėl hitlerinin
kų. Toliau giria to pikniko 
rengimo komitetą, kad nekvie
tė popierinių draugijų atsto
vus prisidėti prie to pikniko 
rengimo.

Tam pagyrų ir melagių 
puodui štai ką turiu pasaky
ti : bolševikai jo'kių parengimų 
neboikotuoja ir nebuvo boi
kotuotas nei šis piknikas, net 
kai kurie pirmeiviai tame pik
nike dalyvavo. Kad kai kurie 
komiteto nariai nuo1 Sūnų Lie
tuvos Draugijos ir Rymo Ka
talikų Susivienijimo kuopos 
boikotavo LDS kuopą, kuri vi
sados dalyvaudavo per ilgus 
metus, nekviesdami jos prisi
dėti. Visos North Sides lietu
vių draugijos rengdavo bend
ra išvažiavima ir išvažiavimo 
pelną paskirdavo kokiam lab
daringam tikslui, šiais metais 
pora komiteto narių, kurie 
norėjo pasitarnauti Hitlerio 
šalininkams, bijodami, kad jų

i ti Lietuvos išdavikų. Tą hitle
rininkų bernai gerai žino.
Ir vis Reikalauja tų $500.

Pora metų atgal tarybinin- 
kai buvo užpuolę B. Pivaru- 
nienę, kad jiems atiduotų ko-

plano kas napagadintų, ne
kvietė pažangiųjų draugijų ir 
to klausimo nekėlė viešuose 
draugijų susirinkimuose, bet 
turėjo geras akis lysti pas 
pažangiuosius žmones, kad 
pirktų tikietus į tą jų pikniką.

Nors peckelis giriasi per L. 
ž., kad buvęs labai didelis 
piknikas, bet kaip atskaita 
buvo sudaryta, tai pelno buvo 
tik trys šimtai dolerių. Man 
gi labai gerai yra žinoma, kad 
pirmesnieji piknikai, kurie bu
vo rengiami per visus northsi- 
diečius, būdavo daug didesni 
pelnu ir nebūdavo taip bai
siai žmonės lupami už valgius 
ir gėrimus, kaip kad buvo 
šiam pikniko.

Dar toliau tas peckelis gar
bina tuos komiteto narius, kad 
jie nekvietė “popierinių drau
gijų.” Matomai, jo noras yra 
pavadinti LDS1 kuopą popieri
ne draugija, čia turiu pasaky
ti,jam ir jo kolegom, kad LDS 
kuopa North Sidėj yra antra 
didžiausia ir turtingiausia 
draugijų ir susideda iš didelio 
skaičiaus narių iš įvairių pa- 
žvalgų. LDS 160 kuopa visa
dos prisidėjo prie paramos 
Lietuvoje gyvenančių žmonių, 
bet niekados neis į talką rem-

kius tai $500. Bet, matomai, 
Pivaruniene tų pinigų Jiems 
nedavė, nors tarybininkai ir 
pusėtiną skandalą kėlė. Tai 
dabar per L. ž. kokia tai Piva- 
runienės gera “prietelka” vėl 
paieško tų penkių šimtų dole
rių, bet dabar reikalauja, kad 
jinai tuos pinigus atiduotų į 
BLSF. \

Dalykas yra toksai: Dar 
karo pradžioj Pittsburgho mo
terų grupė susiorganizavo po 
vadovyste Pivardnienės Nuo 
Karo Nukentėjusiems žmo
nėms šelpti. Po tokiu vardu 
buvo sukeltas fondas iš apie 
$500. Kada buvo labai reika
linga pagalba dėl Lietuvos 
žmonių, tada tų pinigų nesiun
tė. į Lietuvą, nes, mat, bijojo, 
kad “bolševikai negautų”. 
Mat, logika pas juos yra to
kia : jeigu bolševikas, tai ne 
žmogus, nors jis ir būtų ge
riausias Lietuvos sūnus. Taip 
tie pinigai buvo sukelti dėl 
Lietuvos žmonių, kurie visus 
karo vargus iškentėjo ir dabar 
pasiliko ištikimi Lietuvos pi
liečiai. 

/

Dabar pažiūrėsime, ar Pi- 
variunienė išklausys savo 
“prietelkos” ir atiduos tuos 
pinigus dėl Lietuvos išdavi
kų ?

(Tąsa ant 4-to pusi.)

1946 metais, birželio mene- 
šio pradžioje Pittsburghe pa
simirė taurus ir darbininkų ju
dėjimui atsidavęs drg. Juozas 
Varnagiris. Iš amato buvo fo
tografas. Gaila, kad iki šiol 
niekas iš Pittsburgh iečių ne
parašė kiek plačiau apie ve
lionį, o jis labai užsitarnavo 
gyvas būdamas daugiau, negu 
nors trumpos jo biografijos, 
vien tik iš to laikotarpio, ku
rį jis pragyveno Pittsburghe.

Su velioniu pirmą sykį su
sipažinau 1917 metais. Pažin
tis įvyko vasaros laiku, Aido 
Choro svetainiukėje, ' ant 5th 
Avė., kur buvo tų laikų visas 
Pittsburgho progresyvių lietu
vių centras — LSS 6 k p., 
ALDLD 33 kp., LMPS 21 kp. 
ir Aido Choro. Taip Viename 
iš virš minėtų kuopų susirin
kime, į kurį atėjo velionis su 
savo draugu (taip pat foto
grafu) Raudu ve. Tuomet Juo
zas buvo gal apie 30 metą am
žiaus, aukštas, paliesęs, bet 
atrodė sveikas, drūtas ir ener
gingas. Jis pasisakė atvažia
vęs iš Skrantų ir atidarąs čia 
Pittsburghe fotografijų studi
ją ant Carson St., S. S. Pitts
burghe. Nuo minimos pažin
ties su velioniu betarpiškai 
tekdavo susitikti visokiuose 
lietuviškuose parengimuose bei 
sueigose.

Velionis nebuvo tas asmuo, 
kuris tik dėl biznio visur ei» 
tų, kad pasirodyti tarpe lietu

vių. Ne. Jis visur ėjo pas žmo- '.įL 
nes — darbininkus, kad pats 
buvo darbininkas ir suprato, 
jog tik organizuotai ir vienin- 
gai veikdami, darbo žmonės*• 
gali kada nors ir kaip nors 
atsiekti šiokių tokių laimėjimų 
ir t.t. Jis jau tuomet buvo ge- ‘ '.<&& 
rokai išbandytas anų laikų so- ' j 
cialistas ir atsidavęs darbo SB 
žrponių judėjimui. Jis papasa- 
kodavo labai įdomių priety- ■ 
kių iš tų laikų Scrantono ir ' 
apylinkių socialistų su kuni- 
gaiš kovų, taipgi ir keletą in- 
cidentų su jo pusbroliu kun. 
Varnagiriu Brooklyn, N. Y., ir /"į į 
t.t. . AAįjil

Bet Pittsburghe jam prisiri- * 
šus prie biznio, prie to, dė- ’ J; ,- '• 
lei jo labai lėtaus ir ra- ’ 
maus būdo, o dar vėliau 
ir dėlei nesveikatos, 
v e 1 i o nis niekad neėmė pir- v 
menybes — vadovybės kur 
nors, bet jis niekad nėsusvy- '
ravo, kad reiktų iš bent kurios ' .•>
darbininkiškos^ organizacijos ; v
bent laikinai pasitraukti, —- “>■ :
ne, ne Juozas tai darys!

Net ir Palmerio reakcijos ; ?
laikais Juozas buvo pasiryžęs ■ . į 
ir ištikimas Komunistų Parti- - 
jos narys ir, kuomet kitur bu- 
vo pavojinga susirinkti, pas jį 
“nebuvo” pavojinga į studiją J ’ 
susirinkti ir aptarti tolimes- ‘ 
nius K. P. reikalus.

Bene daugiausiai su savo 
darbu velionis prisidėjo, tai 

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Melagingi Šmeižtai Ne visada 
Išeina Ant Gero Melagiams

Rašo FRANK IMBRAS
Man teko girdėt, keletą iš 

Lietuvos, o taipgi iš Vokieti
jos atbėgusių, sakant prakal
bas ir šmeižiant bolševikus. 
Kai žmogus girdi 1 tokias be 
sąžinės melagystes ir tikrai ži
nai, kad begėdiškai meluoja, 
tai kažin kaip nemalonu daro
si. Man neima gailestis, kai 
jie sako, kad bolševikai to
kias baisenybes ir terorą da
rė, kaip tai: akis išbadė,,, pil
vus perpjovė, iš nugarų dir
žus išrėžė, ant kryžių iškry- 
žiavojo, nes aš žinau, kad to
kių dalykų nebuvo ir bolševi
kai to nedarė. Bet nemalonu 
darosi, kad mūsų lietuvis tau
tietis, kas jisai nebūtų ar ji
sai,būtų buvęs Lietuvoj ponas 
ar kunigas, ar koks profesio
nalas, ar prasčiokas, ant tiek 
sunįekšėjo ir sąžinės neteko 
dėl saumylystės, jog taip me
luoja. Būtų paprasta, jei tokie 
ponai sakytų, kad bolševikų 
valdžia mums nepatinka, nes 
jie atėmę iš mūs dvarus ir ati
davė biedniokam, atėmė iš 
mūs fabrikus iš suvalstybino. 
Poniškai mums nebeduoda gy
venti, tai mes tokios Lietuvos 
nenorim ir mes j on nevažiuo- 
sim. Bet savo priešą neteisin
gai baisiom kriminalystėm ap
kaltint, tai jau tikrai hitleriš
kas pasielgimas. Hitleris/ savo 
biblijoj “Mein-.Kamp” sako: 
meluok, meluok ir da meluok. 
Bet kas su Hitleriu atsitiko?

Bolševikų priešai vartoja 
tą kriminališką metodą, nuo 
pat bolševikų revoliucijos juos 
melagingai šmeiždami. Bet 
jau šiandien tų pačių šmeiži
kų pabėgėlių rusi] desėtkai 
tūkstančių pargrįžo į savo tė
vynę iš Franci jos, iš Chinijos 
ir iš kitur. Tik jau ne į Rosijs- 
kąją Imperiją, ale į Sovietų 
Sąjungą. Taip atsitiks ir su 
fnūsų daugeliu lietuvių pabė
gėlių.

Lietuva ir visa lietuvių tau
ta išgelbėta nuo pražūties, 
kurią Hitleris buvo prirengęs. 
Daugelis tų pabėgėlių lietuvių 
prisidėjo prie naikinimo Lie
tuvos piliečių ’(apskaičiuoja* 
ma, kad sunaikinta apie 400 
tūkstančių).

Lietuva greitu tempu kelia
si iš karo griuvėsių ir prisikels 
ir po metų kitų galėsim, kas 
gyvi sulauksim, aplankyti1 sa
vo brangią tėvynę Lietuvą. 
Galėsim aplankyk ir tuos ka
pus arba miškelį, kur, anot

pabėgėlių, būk tai bolševikai 
sunkvežimiais vežę ir žudę. 
Bet mes rasim šimtus kapų 
miškeliuose ir išgirsim tikrą 
istoriją savo ausimis, kad tuo
se miškelių kapuose amžiumi 
ilsiai ne bolševikų aukos, o su
žvėrėjusių nacių vokiečių ir jų 
pagelbininkų lietuviškų fašis
tų, kurie ir pabėgo kartu su 
nacių armija, ir tą nacišką 
propagandą tebevaro.

Tie pabėgėliai laukia, kad 
prasidėtų karas. Jie mano, 
kad Lietuvą atims iš lietuvių 
ir atiduos jiems. Ne, broliai, 
nelaukite, tie laikai negrįš, nes 
ir šventraštyje yra parašyta, 
kad išaukštinti bus nužeminti, 
o nužeminti bus išaukštinti, 
alkstančius pripildė gėrybė
mis, o turtingus tuščius išlei
do. Kas pakelš kardą, tas žus 
nuo kardo. Taip išrodo, kad 
tie laikai' atėjo ir jokios me
lagystės nepagelbės ir dalykai 
nesipildys taip, kaip melagiai 
nori.

Man aprašant pabėgėlių 
melagystes, prisimena mūsų 
Pittsburghe plačiai žinomas 
Povilas Dargis. Aš atsimenu, 
kai Povilas Dargis atvažfavo 
iš Lietuvos į šią šalį pas savo 
brolį Joną Dargį į McKees 
Rocks, Pa. Aš tada dirbau 
APLA 2 kuopos kliube už gas- 
padorių. Man vienas kliubo 
narys atėjęs pasakė, kad pas 
Joną Dargį > atvažiavo grino- 
rius iš Lietuvos, jauniausias 
Dargio brolis. Ale tas gnno- 
rius, girdi, pamokytas gerai, 
Lietuvos Universiteto studen
tas, gali prakalbas sakyti. 
Mislinu sau, reikia nelaukti il
gai, nueiti pas tą grinorių su
sipažinti ir mažu galima bus 
surengti prakalbas. Viena, kad 
užgirsti apie Lietuvą, o kita— 
sutrauksiu publikos ir prie 
baro . padarysiu biznio dėl 
draugijos.

Taip ilgai nelaukęs nuėjau 
su Vienu draugu, kuris ir su
pažindino mane su ponu stu
dentu, Povilu Dargiu. Aš už
klausiau, gal ponas studentas 
galėsi pasakyti prakalbą mū
sų kliube ?' Atsakė, galima. Ir 
užklausė manęs, kokioj temoj 
aš norėčiau, kad jisai sakytų 
prakalbą. Aš sakau, ponas 
studente, pasakyk apie Lietu
vą, kaip dabar Lietuvoje žmo
nės gyvena ir kaip Lietuva 
tvarkosi, ir tam panašiai. Po
vilas Dargia sako, geriausia 
būtų pasakyti prakalbą temoj

“Lietuvos ekonomija ir užsie
nių politika.” Aš sutinku su 
tema ir nuskirtam laiką.

Atėjo paskirtas laikas, pu
blikos prisirinko beveik pilna 
svetainė. Atėjo nuskirta va
landa, aš pats perstačiau po
ną Povilą Dargį ir pakviečiau 
kalbėti. ■ Ponas studentas, pa
kalbėjęs kiek apie Lietuvos 
ekonomiją ir užsienių politi
ką, pradėjo šmeižti ir plūsti 
bolševikus. Pasibaigus 1-mam 
pasauliniam karui, girdi, kai 
atėjo bolševikai į Lietuvą, iš
rodė blogai, ant vienos kojos 
čebatas, ant kitos vyža; vie
no žiponas toks, kito kitoks ir 
tam panašiai. Ir kaip, girdi, 
bolševikai elgėsi* blogai. Ir 
taip su šmeižimu prakalbas 
užbaigė., Ašį girdėdamas tuos 
jo šmeižtus, žinojau tikrai, 
kad ponas studentas begėdiš
kai meluoja ir savo žadėtos 
temos nesilaikė. Bet aš kantry
bės turėjau ir dėl bizniškų jš- 
rokavimų nesikišau.

Kada Povilas Dargis pa- 
klaūsė, gal kas duosite klau
simus, tai vienas iš progresy
vių narių paklausė: Kur taip 
buvo, kad bolševikai moteris 
žagino ir moterims krūtis 
pjaustė? Povilas atsako: Mar
cinkonių kaime, Ambrozaitie- 
nei taip padarė. Taip ir užsi
baigė tos prakalbos su 'triukš
mu- o

Praslinkus gana ilgam lai
kui, aš jau nebebuvau kliube 
už gaspadorių, bet aš vis lai
kiau savo mintyje to kaimo ir 
moters vardą, kurią bolševikai 
išžaginę nupjaustė krūtis.

Vieną gražų vasaros vaka
rą ponas Povilas Dargis atva
žiavo pas rųane į stubą. Pa
vaikščioję po daržą ir po jar
dą, atsisėdom ant porčių laip
tų, pradėjom šnekučiuoti apie 
politiką. Aš tada sakau: Po

vilai, pasakyk man teisybę, ar 
bolševikai darė taip blogai, 
kaip, kad sakei savo prakal
bose, l^ūk jie žagino moteris ir 
krūtis pjaustė? Povilas Dar-'' 
gis, juokdamos ir ranka mos
telėjęs, sako, “Eik sau, eį^, 
nei bolševikai taip dare, nei 
taip buvo; aš norėjau bolševi
kus pajuodinti, tai taip ir sa
kiau. Dar kai kas šoko klaust, 
kur taip buvo? Ogi koks var
das kaimo ir moters užėjo ant 
mano minties, tą pasakiau. O 
ar jie nuvažiuos ištirt?!”

Tai tokių ponų saumylių to
kia sąžinė. 3 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Penkt., Liep. 25, 1947. .



(Tąsa)
—Daite chleba!— sakydavo jis paga

liau, ir jo akys jau nebebūdavo baisios, 
o tiktai prašančios. Kartais atrodydavo 
net lyg ansai verkti norėtų.

t

AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS

Tatai suprasdavo Šimoniai. Ir pavai
šindavo pabėgėlį ne tik duona, bet ir 
sviestu, sūriu, pienu.

—Spasibo, matuška!— sakydavo" išei
damas maskolis ir pabučiuodavo Šimo
nienei ranką.

Ir ilgai dar kalbėdavosi-Šimoniai apie 
pabėgėlį maskolių kareivį ii’ apgailes
taudavo : ę į-

—Kur dings dabar vargšas!
O vaikai iš baimės ilgai negalėdavo 

užmigti vakarais. Motina ir žiburį* tu
rėdavo palikti per visą kiaurą naktį, nes 
šiąip galėjo pasirodyti tos juodosios akys.

Ir tikrai, nuėjus Matui Šimoniui į ka
pus, likimas atvertė kitą gyvenimo lapą. 
Lengviau atsikvėpė Šimonių vaikai.

Pradėjo ūkis didėti, aruodai pildytis 
taip, kad iki naujos dagos jau nebeišsi
semdavo. Kįtaip pradėjo laukai žaliuoti, 
atsirado vaisingi metai. Praturtėjo Ši
moniai.

Nors pasaulio pakraščiuose ir nerima
vo žmonės, vaidijosi, ginčijos^, vainikuo
tos galvos karus sumanė, f svetimus 
kraštus traukė žmonių pavergti, turtų 
pasiplėšti — Šimoniai Aukštu juose kad 
ir girdėjo visokių gandų, bet patys nieko 
nejautė, nieko nepatyrė ir nieko nematė. 
Ir gyveno nieku nesirūpindami.

Tik vieną kartą, iškilus -kaži kokiam 
karui, buvo pašauktas ir Šimonių vienas. 
Išvyko .Šimonis pėsčias, traukė per ši
lus, persikeldino arba ir patsai perbrido 
per upes, upelius ir žingsniavo vieške
liais Karaliaučiaus link į karą. Kara
liaučius toli, kelionė ilga ir sunki.

—Aš, Šimonis iš Aukštųjų, esu pa
šauktas į karą,—atvykęs į Karaliaučių, 
prisistatė jis komendantui.

Ir, komendantui dar nepasakius, kur 
Šimonis turi pasidėt?, įsiskubino pro du
ris kaži koks žmogus ir įteikė jam raštą.

Perskaitė komendantas, sugniaužė ir 
numetė po stalu popierių. O patsai, la
bai susijaudinęs, ėmė tekinas bėgioti po 
kambarį:

,—Verflucht, verflucht nochmal!
Bet Šimonis dar vis čia tebestovi ir ne

žino, ką daryti. Nei jam eiti, nei jam čia 
palikti, šėlstant aficieriui. w z

—Was stehst du da noch, du, Kamei ?-- 
putoja vokietis.

—Pone, aš atėjau į krygį . . .
—Der Krieg ist aus, marsch nach 

Hause!
Taigi, kol Šimonis nužygiavo į Kara

liaučių, pasibaigė karas, ir Šimonis par
grįžo vėl tais pat keliais namo, kuriais 
buvo išvykęs.

Ilgai, ilgai pasakodavosi apie tai 
aukštujiškiai. Užmiršo pagaliau jau, 
katras tai buvo Šimonis ir kada tai bu
vo. O sunku tatai ir atminti, vokie
čiams taip dažnai bekariaujant.

Kad likimas pastovesnis ir ne toks svy
ruojąs būtų, kad ne vis iš nauja užsima
nytų pulti Šimonius, tai šiuo ir baigtųsi 
apysaka.

Bet, nors kelios Šimonių kartos ir be 
jokių pažymėtinų prietykių gyveno—gi
mė, augo, karšo ir mirė, kaip visi kiti 
pasaulio piliečiai,—tai vėl atsiminė Jiki- 
mds, kad tikrai nori jis išnaikinti Šimo
nius, ir vėl kartą skaudžiai juos‘aplankė, 
dar ne visai pasibaigus aštuonioliktajam 
amžiui.

' PRIEKULĖ
Stovėdamas ant Aukštųjų kalno ir 

žvelgdamas į pavasario ar rudens vaka
rus, galų pastebėti bokštą.

Tai Priekulės bažnyčia. Prie Prieku
lės parapijos priklauso ir Aukštujai. 
Šioje bažnyčioje krikštyti, įžegnoti, o 
daugiausia ir sujungti visi Aukštųjų Ši- 
moniukai ir Šimonytės. Mato Šimonio 
vaikai ir vaikų vaikai.

I Sena tai bažnyčia. Stiprieji akmeni
niai mūrai stovi iš švedų laikų. Amžius 
čia stovi ir amžius dar stovės. Bažnyčia 
jau daug galėtų papasakoti apie laimę 
ir nelaimę, apie džiaugsmą ir kančias 
čia gyvenusių ir gyvenančių žmonių, jos 
parapijiškių. Kiek ašarų čia krito iš 
akių prispaustųjų būrų—ji viena težino. 
Bet ji tylėjo ir tylės. ‘

IŠ TIKRŲ ĮVYKIŲ

-7-10-47— . Mažosios Lietuvos Buities Romanas --- /
Rašo Ieva Simonaityte —-----—

Ir ašanAipeliai išdžiūva kai kada. Ir 
vargą vargstantieji vienas po kito tyliai 
griūva į kapus; Bet kapinėse aplink 
bažnyčią ne vieta būrams baudžiaunin
kams ar lietuvininkams ūkininkams. Ki
tur skirtas jų kapams smiltynų sklype
lis? .

Jiems niekas paminklų nestatė. Tik 
pušinį, kirviu aptašytą kryžių, su sto
geliu ar be stogelio, atsižvelgiant į tai, 
kas laidojamas, — vyras ar moteris, — 
įstatė į žemę ties kapu artimieji. Be 
vardo, be jokio pažymėjimo. Mirė žmo
gus—būrelis, dingo ir jo vardas, lyg jo 
niekada nebūtų buvę, ir niekas jo jau 
daugiau nebepasigedo.

—Jis lenkės nepaliko,—toks priežodis 
palydėjo' jį į kapines. Ir, tiesa, užrau
siant kapą raudonąja smiltim, nuriedė
davo keletas ašarų žemyn; tylų jos reiš
kė skausmą, bet dejonės niekas negir
dėjo.

Kapinėse aplink bažnyčią laidojami tik 
ponai: dvarininkai, kunigai, amtmonai 
ir panašūs. Bet vienas ponas čia pa
laidotas nerado sau ramybės. Nebuvo jos 
nusipelnęs.

Tai buvo Priekulės riterio dvaro už- 
veizdas ir amtmonas Puserna. Baisiau
sias žmogus pasaulyje. Ir piktas jis bu
vo, ir neteisus. Ir tokį jis pasistatė sau 
paminklą, kad amžius jį minės apylinkės 
gyventojai. Amžiais pasakos žmonės 
apie nelaimin'gają ir neramiąją Puser- 
nos vėlę, kuri niekur nerado sau vietos.

Kiek jis, gyvas būdamas ir Priekulėje 
viešpataudamas, užmušė baudžiauninkų, 
vargšų būrų, kiek jų badu išmarino ar 
šiaip nelaimingų padarė, niekas nežino.

Niekas tuokart knygų nerašė, pana
šių įvykių neįamžino. , O kas ir rašys! 
Būrai nemokėjo plunksnos valdyti. O 
kurie mokėjo, tai buvo mokyti žmonės, 
ponai; o yarnas varnui į akis nekerta.

Bet senų žmonių atmintis geresnė už 
bet kokią istorinę knygą. Ir iš lūpų į lū
pas eina padavimas, niekada neužmirš
tamas, apie beširdį, velniui pasirašiusį 
amtmoną.

Tik karts nuo karto padavimas darosi 
paslaptingesnis ir lyg nesuprantamesnis.

Ir koks tai buvo žmogus tas Pusąrna!
Auštant pavasariui x ir sugrūmojus 

pirmajai perkūnijai padangėse, atbunda 
visa gamta, ir prasidžiunga ne tik po
nas, bet ir vargšas būras.

Vienas tik amtmonas apsiniaukęs lyg 
audringa rudens naktis.

Aure ežeras. Jame kurkia varlės sa
votiškas giesmes. Visi tatai džiaugsmu 
pasveikina, būdami tikri, kad jau nebe
grįš žiema, nebebus šalnų. Vienas tik 
Puserna negali to girdėti. Kiekvienas 
varlės sukurkimas eina lyg peilis jam 
per širdį. Tai primena kaži kokią pava
sario naktį, apie kurią tik jis viehas te
žino.

Ir kai tiktai išaušta pavasaris, sugru
mia pirmoji perkūnija — sušaukia amt
monas pas save baudžiauninkų būrį, įtei
ki kiekvienam botagą, įsako naktimis 
pakaitomis stovėti prie dvaro ežero ir 
plakti varles. Bet nors dvaro ežere ir 
nutildavo varlės,—apylinkėj gana grio
vių griovelių, riš kur garsiai atskamba 
varlių kyarksėjimas. Ir amtmonas vėl 
keikia, negalėdamas miegoti. Sąžinė 
graužia ... O kitą dieną,. įniršęs Puser
na ūžia ir putoja lyg jūra.

Rugiapiūtė. Lažininkai dirba- išsijuo
sę. Rugiai griūva pradalge per pradalgę.

Aure Strazdas su jaunąja savo žmona. 
Vakar buvo vestuvės. Jis antrininkas,, 
neturtingas, bet gražus ir stiprus. Par
sivedė, sau žmoną — Anelę Vanagikę iš 
Aukštųjų. Daili ji mergina, nors ir vargo 

/spaudžiama augusi ir ne kartą juodos 
duonelės su druska pasikrimtusi dirbo, 
vis dėlto jos akys žiba, veidai rausta, 
kiek kartų tik pažiūri ji į savo Joną. Ir 
kiek čia meilės, ir kiek čia laimės!

Ir Strazdo dalgis kerta kuo didžiausią 
pradalgę lyg per, vėją.

—Ar ne per greit kertu? Ar suspėsi 
' parišti?

Anė nesuspės! Ji jau pažįstama kaip^ 
stropiausia darbininkė. Jai visa* tik juo
kai.

—Ar greičiau nebeina?—juokiasi jau
noji.

—Palauk, palauk! ' >
(Bus daugiau)

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
“Laimėjo”

Pittsburghas yra centras 
minkštosios anglies kasykloms 
ir plieno - geležies išdirbys- 
tėms. Angliakasiai šį sykį lai
mėjo algų pakėlimą ir kitokių 
geresnių sąlygų be streiko, ži
noma, tai yra gerai, kiekvie
nas darbininkas to reikalauja 
ir kiekvienas tam turi pritarti. 
Dabar tik yra klausimas, ant 
kiek tas darbininkas galės 
džiaugtis tuom laimėjimu? 
Nespėjus algas pakelti, dar 
tos pakeltos užmokesties nė 
vienas mainierys negavo, o 
jau anglies toną pakėlė nuo 
$1.25 ir aukščiau; geležies to
ną $5.00, o paskui seka pakė
limas už viską, kas tik yra 
reikalinga žmogaus gyvenime. 
Reiškia, kaip tik greitai gausi 
kelius dolerius daugiau užmo
kėti už darbą, taip greitai 
valdančioji klasė tą dolerį iš 
darbininkų atims atgal! Dar
bininkų geresnės sąlygos ir 
laimėjimas bus tada, kacja di
džiųjų korporacijų pelpas bus 
aprubežiuotas...

Vis Dar Streikuoja
Jau arti dviejų mėnesių tę

siasi streikas didžiųjų trokų 
kompanijų darbininkų. Dar
bininkai reikalauja algų pa
kėlimo 35 centų į valandą, 
kompanijos siūlo 15 centų. 
Darbininkai laikos gana tvir-

gę prie pikniko, kuris įvyksta 
liepos 27 d., Serbų sode? Sa
ko, viskas tvarkoje, tikietų 
daug išparduota, reikia tikė
tis, kad bus daug žmonių. Aš 
ir taip manau.

Tuo pačiu tarpu drg. Leka
vičius sąko: “štai jau turiu ti
kietų Vilnies pikniko, tai bus 
gera proga paplatinti mūsų 
piknike.” Ir ant galo sako: 
“Aš rengiuos važiuoti Chica- 
gon į Vilnies pikniką.”

Ką Lekavičius sako, tą ir 
padaro. Kiek vėliau girdėjau, 
kad ii' Karsokai apie tą laiką 
žada būti Chicagoj. Tai1 ir 
man gal reikės išsikrapštyti ir 
visus susitikti Vilnies piknike. 
Jeigu aš tenai nuvažiuosiu, 
tai, be abejonės, ir visus pa- 
švitiniečius susitiksiu.

Ir Pittsburghiečius 
Aplanko Seni Draugai i

Susitikau buvusią seną 
pittsburghietę Oną Špokas iš 
Philadelphijos ir jos brolį 
Ezerskį iš Chicagos. Abudu 
atvažiavo aplankyti senų pa
žįstamų ir draugų. Ona buvo 
Pittsburgho gyventoja, bet 
jau daug metų kaip gyvena 
Philadelphijoj ir u ž 1 aiko 
Beauty Salon, tačiau vis nepa
miršta jaunystės dienų _drau
gų ir juos aplanko. Tikrai.yra 
smagu susitikti su senais drau
gais ir prisiminti senuosius 
laikus...

mirimas... Kol jaunas, gal nie
ko, bet į senatvę tai negerai. 
Juozas buvo .vienas iš tų. Jis 
savęs neapisė, nežiūrėjo, ką 
ir kada valgė, nepaisė, kaip 
silsėjosi, o čia, dar liga prisi
metė ir taip be laiko į kapus... 
Negerai būt šykštuoliu ir sati- 
myliu, bet negerai1 ir visiškai 
savęs nepaisyti. •

Taip, ilsėkis, mielas drau
ge, ir lauk, kol ir mes — dar 
gyvi, palengva, bet nuolatos, 
pas tave susirinkisme...

J. D. S.

Bayonne, N. J.
Drg. M. Panelio “Autingas”

13-ta d. liepos M. Panelio 
užeiga turėjo “autingą.” Au
tingas įvyko Liberty Parke, 
Linden, N. J. Svečių buvo 250, 
mat tiek parduota2 kaip M. 
Panelis sakė, įžangos tikietų. 
Tikietas buvo $4 asmeniui ir 
už tuos pinigus buvo pikni- 
kantai nuvežti iš Bayonnės į 
Linden, N. J. ir visą dieną 
valgydinami ir vaišinami. 
Valgių ir gėrimų buvo visiems 
pakankamai. Piknikieriai di
džiumoje svetimtaučiai —Pa
nelio įstaigos lankytojai.

Kalbant apie M., Panelį tu
riu pasakyti, kad tai mūsų ju
dėjimo geras ir nuoširdus rė
mėjas, niekuomet neatsisako 
paremti kaip darbu, taip ir fi
nansiniai ir jeigu kada įvyksta 
kokis parengimas mūsų judė

jimo paramai Bayonnė j e, tai 
M. Panelis visuomet gerai pa
sidarbuoja, kaip tai tikietų 
platinimu, arba, reikalui e- 
sant, ir pinigiškai. M. Panelis 
gerai parėmė* Laisvės Radio 
Klubą.

. Ne visi biznieriai būna nuo
širdūs mūsų organizacijoms.’ 
Tačiaus drg. M. Panelis yra 
mūsų organizacijų narys ir 
jeigu mes turėtume daugiau 
tokių biznierių ir mūsų reika
lų rėmėjų, tai turėtume kuo
mi pasigerėti. Tačiau nekurie 
iš mūsų biznierių yra griežtai 
nusistatę prieš pažangą.

Iš šio “autingo” drg. M. 
Panelis materialės naudos 
mažai ar visiškai neturės. Rei
kia atminti, kad visą dieną 
250 svečių turėjo maitinti, ap
rūpinti gėrimais f ir nuvežti. 
Teisybė, didžiumoje atvyko 
savomis mašinomis, bet 4-ri 
dideli busai svečius nuvežė.

Vieną klaidą reikia primin
ti, įvykusią tame, kad buvo 
garsinama, jog busai išeis 10 
vai. ryte, o išėjo 11.30 ryte. 
Busai apleido Linden, N. J., 
tarpe 9-nių ir 9.30.

Dalyvis.

WASHINGTONAS.— Se
nate yra įneštas sumany
mas, kad būtų panaikinta 
$8,000,000 Suomijai skola. 
Toji skola yra pasilikusi 
dar nuo 1-mojo pasaulinio 
karo;

1

tai ir yra viltis pilnai laimėt, 
nes kaip kurios ' smulkesnės 
trokų kompanijos jau prade
da susitaikyti su darbininkais, 
išpildydamos jų reikalavimus.
Žada Aplankyti Chicagą ,»

Aną dieną sustojau drg. 
Lekavičiaus “šapoj”. Paklau-' 
siau, kaip gerai yra prisiren-

Daug Nori Aplankyti
Tarybų Lietuvą

Su kuom tik susitinku ir 
pasikalbu apie , Lietuvą, tuo
jau išgirstu pageidavimą, kad 
nori aplankyti Lietuvą. Reikia 
tikėti, kad ateis ta diena, ka
da sudarysim didelę ekskursi
ja vien iš pittsburghiečių...

V. B.

PRISIMINUS DRG. VARNAGIRI
(Tąsa, nuo 3-čio pusi.) 

pa^merinei reakcijai siaučia/it. 
Daugeliui jaunų vyrų, tuomet 
dalyvavusių Aido Chore, rei
kėjo apleisti Pittsburghą, nors 
ant trumpo laiko, ir tokiu bū
du choras turėjo iškrikti, o 

^čia lietuviška publika reikala
vo kokio nors veikimo — pa
rengimų, vaidinimų, koncertų, 
balių ir 1.1. Progresyviai vie
tos lietuviai negalėjo atiduoti 
tas minias tautininkams ir ku
nigams, reikėjo kas nors da
ryti. Susirinkom pas velionį į' 
studiją ir nutarėm suorgani
zuoti teatrališką ratelį, po ku
rio vardu juk bus galima ap
eiti reakciją ir duoti publikai 
parengimų.

Ratelis tuoj pradėjo gana 
sparčiai suktis, duodamas 
publikai didesnius ir mažes
nius perstatymus ir kitus pa
rengimus. Vargu ar buvo nors 
vienas veikalas pastatytas, ku
riam nebūtų dalyvavęs Juo
zas^ Tiktai paskutiniais rate
lio ‘gyvavimo metais, kuomet 
velionio sveikata jau visiškai'

pašlijo, atsisakė nuo poros 
vaidinimų. Jo asmenyje visuo
met galėjai rasti užuojautą, 
draugiškumą ir visokią para
mą, kokią jis galėjo suteikti. 
Manau, kad nebuvo to dar
bininkų judėjimo vajaus, rink
liavos, prie kurios Juozas'ne
būtų prisidėjęs pagal išgale,^ 
jo net nereikėdavo prašyti, 
raginti, dažnai jis'.pats pasi- 
siųlydavo. Oh! Kaip mažai to
kių žmonių beturime...

Juozas buvo nevedęs ir, 
turbūt, nepaliko čia, Ameri
koje, jokių giminių, nes nie
kad apie juos neužsimindavo. 
O tai labai gaila, kad jam 
gyvenimas taip lėmė, jog mirė 
pavieniu. Aš tankiai sieloda- 
vausi: kodėl jis nesusitinka 
kokią moterį ir neapsiveda? 
Nes labai aiškiai buvo galima 
įžiūrėti, kad jo vienišas gy
venimas buvo nepilnas, su vi
sais kasdieniniais trūkumais.

Vyras be žmonos, tai be 
namų, be tinkamos priežiūros 
ir maisto, žodžiu tai merdė
jantis gyvenimas — palengva

51 SCRANTON-WILKES-BARRE, PA.
I į ' ---- . —. .1 

DIDELĖ NAUJIENYBĖ SCRANTONO IR
H . WILKES-BARRE APYLINKEI!

PIKNIKAS£ Į
Ii RENGIA
I i LITERATŪROS DRAUGIJOS 12-TAS APSKR. i :
II Įvyks

Sekmadienį, liepos 27 July
Bus Labai Gražioje Vietoje

ROCKY GLEN PARKE
Moosic, Pa.

|
Labai paranku privažiuoti iš. Scranton įr iš Wil-

I ] kes-Barre. Tačiaus bus svečių ir iš toliau: Philadel- 
| j phia, Brooklynas, ir Baltimore taipgi yra susidome-
II ję šiuom pikniku ir rengiasi atvažiuoti

TTž fKKOO VALGIAI IR GĖRIMAI *

I

I

|

DIDIEJI DIENRAŠČIO LAISVES

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

Kampaa Broadway ir Stoną Ava. 
prie Chauncey St., Broadw^ .Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

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

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

RENGIA LDS IR ALDLD APSKRIČIAI

Shenandoah Apylinke-Rugp.-Aug. 101
BUS BRANDONVILLE GIRAITĖJE | 
Rengia vietos lietuvių organizacijos

/ <

Philadelphia-Rugpjūčio (Aug.) 31
CRESCENT PICNIC GROUNDS

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

r 
I 1 
I Liūdesio valandoj Kreip- 

. kites prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 pusi.—-Laisvo (Liberty, Lith. Daily), Penkt., Liep. 25, 1947
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j • , y ' '■•r / ’ . ' ■- ■ 'ri ■ . ' '<■ ' ' '

BOSTON, MONTELLO IR APYLINKEI
Paskutinis Pareiškimas 

Pikniko Klausime
žinau, kacb šis klausimas 

suinteresuos ne vieną Laisvės 
skaitytoją, manantį, kad čia 
suras visas pasekmes Laisvės 
pikniko, atsibuvusio liepos 4, 
Maynard, Mass.

Bet ne, apie Laisvės atsibu
vusį pikniką ir jo pasekmes 
šitame rašinyje dabar neminė
siu. Apie tai bus pasakyta se
kančiame Rašinyje, kiek vė
liau. .

Dabar noriu priminti apie, 
atsibuvusį praplėstą Laisvės 
pikniko komiteto posėdį, ku
ris įvyko So. Bostone praeitą 
sekmadienį. Ten ir išgirdome 
apie tas džiuginančias pasek
mes mūsų bendro darbo my
limo liaudies dienraščio Lais
vės paramai.

Pirmininkaujant tame posė
dyje jaučiau didelį pasitenki
nimą, matant draugų ir drau
gių didelį rūpestingumą jų 
raportuose, jų patyrimuose, jų 
sumanymuose kitiems metams 
ir tam panašiai.

Visi pasiliko smagiame upe 
ir pasiryžime kitais metais 
dar geresnes " pasekmes pa
siekti.

Orlando, Florida

b

)

Klaidos Pataisymas
Laisvės Nr. 153, liepos 3 d., 

tilpo* mano laiškas, rašytas 
draugui D. M. šolomskui, 
LLD centro sekretoriui.

Tame laiške yra įsiskver
busi labai nemaloni klaida, 
padavime draugo J. Juraičio 
adreso. Ten paduota: John 
Uraitis (Juraitis), Box 15, 
Old Apopka Rd., Orlando, 
Fla. O turėjo būt sekamai:

John Uraitis, Box 318, R.
No. 2, Old Apopka Rd., Orlan
do, Fla.

Atsiprašau draugo Juraičio 
ir skaitytojų už šią nemalonią 
klaidą.

★ ★ ★ •
Visai neseniai atvažiavo iš 

Amsterdam, N. Y., į Orlando 
Antanas Labanauskas su žmo
na. Draugai Lietuvininkai su
rengė priimtuvių puotą, ku
rioje svečiai drg. Juraičiai, 
Jukienė ir aš dalyvavome. Iš 
pasikalbėjimo sužinojau, kad 
Labanauskai mano čia apsigy
venti. Geriausio jiems pasise
kimo ! ,

Kaip atrodo, tai rudenį mes 
čia sutversime Lietuvių Litera
tūros Draugijos kuopą.

J.. Vilkelis.

Montello, Mass.
Pastaruoju laiku apsirgo 

Antanas RaMa, savininkas Na
tional Cafe; 666 No. Main St., 
Brockton, Mass.

Karo metu ir dabar vis dar 
sunku gauti darbininkų, tad 
pats Raila sunkiai dirbdavo 
prie biznio. Aišku, jog privar
go' ir dėl tos priežasties palū
žo sveikata. Yra vilties, poil
siu Raila vėl atitaisys savo 
sveikatą.

Raila yra'pažangus žmo
gus, remiantis darbininkišką 
judėjimą. Linkime Tau, drau
ge Antanai, greito sustiprėji
me. Prietelius.

Dviračio “Pirkinys” Jums
Dirbtuvės Kaina 1 
Sutaupą iki 20%

Armstrong ir
Nuo $49.50

2 rankiniai stab’ž ai <u 3 ar i greičių 
giromis (arba be jų.) Stipriai rubudavoti 
ii -ere nll.no ir storoko chromo. Pato

gios odos sėdynės. Inner tube't Ir cs;

Norman Dviračiai

CYCU.PALACE

>.; • Gi^.'ii a. t

O man, apart visko, buvo 
smagu ir tas, kad tame gra
žiame ūpe keletas Bostono 
žmonių pasižadėjo atvažiuoti 
ir dalyvauti Lowellio piknike, 
kuris yra rengiamas šį sekma
dienį, liepos 27, Lowell Prog
resyvių Lygos rengiamąjame 
Freemano gražiame miške. 
Tai erdvi ir puiki vieta pra
leisti keletą valandų su drau
gais, pažystamais ir vienmin
čiais.

Į pikniką važiuojant reikia 
imti iš Chelmsford Central: 
Acton Road No. 27, ir pava
žiavus apie 4 ir pusę mailės 
po tiesiai rankai pamatysite 
stovinčias mašinas ir pikniką. 
Tikslas yra svarbus ir prašo
me jį paremti.

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

Visi pribūkite anksčiau .ir 
čia svetainėje susitiksime visi.

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

J. M. Karson.

Detroit, Mieli
Juozas Likas—Tragingai Žuvo

Liepos 14 d. čionai laike 
audros tapo elektros užmuštas 
ir ligi nepažinimo sudegintas 
lietuvis, Juozas Likas.

Kuomet žaibas perkirto vie
ną storesnių elektros vielų, 
vienas vielos galas nupuolė 
ant Likų garažo stogo. Tai 
Juozas norėdamas išgelbėti 
garažą nuo sudegimo pagrie
bęs šluotkotį nustūmė vielą 
nuo stogo, 0 toji, puldama, 
kiek išsitiesė ir pasiekus Juo
zą partrenkę ir vienu sykiu a- 
pie jį apsiviniojo. Kol pagal
ba pribuvo, sudegino į anglį..

Detroito lietuvių tarpe Li- 
kas buvo mažai žinomas. Prie
žastys gal ir nepateisinamos ir 
gal tik jam žinomos, dėl ko 
jis ,pasitf*auke iš lietuvių judė
jimo. Taigi, laidotuvėse vieti
nių lietuvių gal tik 2-3 daly
vavo. Bet iš seniau Juozas Li
kas turėjo daug ir gerų drau
gų, nes ir pats buvo geras ir 
ištikimas draugas. Man su 
Juozu teko susipažinti ir sy
kiu veikti lietuvių darbininkiš
kose organizacijose Lawrence, 
Mass., o vėliau Cleveland, 
Ohio. Ypatingai Lawrence Li
kas buvo pirmesnėse eilėse bi
le darbe. Buvo uolus literatū
ros platintojas. Buvo pionie
rius suorganizavime ir vėliau 
ne mažai darbo pridėjo prie 
Maple Parko, kuris Massachu- 
ssetts lietuviams yra gerai ži
nomas kaipo pirmas lietuvių 
'parkas.

Tai tiek šiuomi sykiu aš ga
liu parašyti apie taip tragin- 
gai žuvusį draugą Juozą Li
ką. Gal draugai, turėję arti
mesnes ypatiškas pažintis, pa
rašys daugiau. Paliko Detroi
te jau vedusį sūnų Juozą. Su 
moteria jau kėliolika metų 
buvo išsiskyręs ir jinai kaž
kur dingo. Bent mes apie ją 
žinių neturim. Likas tarpo pa
laidotas Grand Lawn kapinė
se, Detroite. Tebūnie jam len
gva Detroito žemelė. Mūsų 
nuoširdi užuojauta jo gimi
nėms ir draugams. <

Mudu su drauge į laidotu
ves patekome visai pripuola
mai. Atvažiavome į Mt. Cle
mens mineralines maudynes 
“pasisemti sveikatos” ir per 
radiją išgirdome, kad laike 
audros Detroite žuvo du žmo
nės, vieno vardas Juozas Li-, 
kas. Paabejoję, ar tas pats, 
nuvažiavome ir smulkmeniš- 
kiau sužinojome. Ir tokiu bū
du pasitaikė atiduoti paskuti
nį patarnavimą draugui.

V. Romandas,

WASHINGTON. — Kon- 
gresmanas Kari E. Mundt,, 
ąršus reakcininkas, įnešė į 
kongresą bilių, pagal kurį 
komunistai turėtų susire- 
gįstruoti “kaipo svetimos 
valstybės agentai.”

Desėtko tautų piknikas, 
Montello Lietuvių Tautiškame 
Parke, įvyks liepos (July) 27 
d., 1947.

Pradžia 12-tą valandą die
ną. Bus įvairių žaislų, muzi
kos ir prakalbų. Taipgi skir
tingų tautų moterys turės pa
ruošę savo mylimo tautinio 
maisto. Lietuvės moterys iš So. 
Boston, Montello ir Norwoodo 
ruošia lietuviškų valgių atski
rą stalą.

Į šį dešimties tautų pikniką 
Bostono ir apylinkės kviečia
me visus lietuvius suvažiuoti ir 
su daugeliu kitų tautų organi
zuotais žmonėmis linksmai

CHICAGOS ŽINIOS
/

PERPIGIAI PARDAVOJO —- 
AREŠTUOTAS

Grįžus iš karo tarnybos 
John JI. Kiers, 26 m., 104 W. 
110 st., atėjo mintis padaryti 
žmones linksmais. Jis nupirko 
500 dėžių cigarečių, kuriose 
yra 10 pakučių, mokėdamas 
po $1.70 už dėžę, o pardavė 
po 80c Vėliaus jis pradėjo su- 
pirkintėi radijus ir šaldytuvus 
ir parduoti už pusę kainos.

Paskutiniu laiku, jis pradė
jo parduoti automobilius po 
pusę kainos. Jis surinko pini
gus iš 30 pirkėjų ir jau nu
pirko 15 automobilių, juos ati
davė 15 įdavusių pinigus, o 
kiti turi laukti iki jis gaus 
daugiau užsakymų.

Gal tas jo žmonių apdova
nojimas būtų, tęsęsis ir ilgiau, 
jei gasolino stoties darbinin
kas nebūtų pranešęs slaptai 
policijai, kad jis žino asmenį, 
kuris gali parduoti automobi
lių už pusę kainos.

Policijai areštavus John H. 
Kiers jis jiems sakė, kad jis 
sudėjęs visas sutaupąs karo 
metu* įgytas į tą biznį ir dar 
prieš du mėnesiu laimėtus 
$5,,000 arklių lenktynėse. Da
bar jis 'prie savęs neturįs jo
kių pinigų.

Ką policija durys s,u tuo 
naujos rūšies biznierium, ku
ris norėjo žmones pradžiugin
ti, dar nėra žinios. Rep.

SUGAVO ŽMŲGŽUDJ
William Quinn važiavo į 

namus, 3315 Madison. Jį čia 
pasitiko Albert Spagnola ir 
pareikalavo iš jo pinigų. 
Quinn spyręs jam, Spagnola 
paleidęs šūvį į galvą, nuo ko 
Quinn mirė.

Policija išgirdusi šūvį pasi-

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

Liepos 27 d., Lietuvių Parke įvyks 
LLD ir LDS kuopų metinis pikni
kas, pradžia 1 vai. dieną ir tęsis iki 
9 vai. vakaro. Šokiams gros Ed. Ru
daičio orkestrą. Kviečiame vietinius 
ir iš apylinkės lietuyįus dalyvauti. 
Kurie dar nebuvote Lietuvių Parke 
Šiemet, pamatysite, kad žymiai pa
gražinta. — Komisija. (170-171)

NEW HAVEN, CONN.
LDS 16 kp. ir LLD 32 kp. rengia 

busą į Laisvės pikniką rugpjūčio 3 
d., ir kurie norite važiuoti, galite 
užsisakyti vietą. Komisija kviečia 
visus važiuoti į tą didelį. ir gražų 
suvažiavimą, linksmai praleisite lai
ką. Matykite komisijos ntires: A. 
Šoliūnienę ir B. Vaitkevičienę.

(179-171)

BOSTON; MASS.
Metinis Mass, valstijoj tarptau

tinis piknikas įvyks liepos, 27 d., 
Liet. Taut. Parke, Montello. Bus ge
ra sporto programa. Kalbėtojai iš
aiškins šių dienų svarbius klausi
mus. Kalbės Henry Winston, nat. 
org.. įvairios tautos turės savo tau
tiško maisto stalus. Lietuvių demo
kratinės moterys ruošiasi savo stalą 
su įvairiausiais tautiškais valgiais- 
kugeliais, bapkomis, ausukėmis ir 
kitokiais gardumynais. Kad lietuvių 
stalas būtų gausus maistu, tai ener
gingai rūpinasi So. Bostono, Norvyoo- 
do, Montello ir kitų miestų Mote
rys. Kviečiame dalyvauti. — H. Ta
rnas. (170-171)

MOOSIC, PA.
Literatūros Draugijos 12-ta Ap

skritis rengia pikniką 27 d. liepos, 
Rocky Glen Parke, Kviečiame Wil
kes-Barre ir apylinkės lietuvius da
lyvauti piknike, linksmai praleisti 
laiką. — J. Stankevičius, Fin. Sekr.

• (170-171)

MONTELLO, MASS.
Didelis piknikas įvyks liepos 26 

d., Liet. Taut. Namo Parke, Winter 
St. aht Keswick Rd. Rengia vietinė 
CIO batų unija. Įžanga veltui. Kvie
čiame visus, dąlyvaųtk Kom.

(170-171) 

naudingai laiką praleisti.
Šis piknikas bus daug* kuo

mi Skirtingesnis nuo lietuvių 
piknikų, šis piknikas bus sy
kiu ir politinė išraiška prieš 
reakciją, už Amerikos žmo
nių laisvę, už pasaulinę taiką 
ir už kitus liaudies reikalus.

Todėl kiekvieno padoraus 
lietuvio ir lietuvaitės privalu
mas yra atsilankyti.

Bostono ir apylinkės 
Lietuvių Komitetas: >

M. Tamašauskiene,
M. Dambrauskas,
K. Beniuiis,
G. Shimaitis, r
J. Grybas.

leido vytis “cab”, kuriame į- 
lipo Spagnola ir sulaikė “cab” 
ties Cicero aVe. > *

A. Spagnola aiškino polici
jai sekamai: Jis gėręs taverne 
ir nužiūrėjęs, kad Quinn turi 
daug pinigų. Nusitaręs jį pa
sekti. Tuo laiku buvo “cab” 
vairuotojas John De Bartolo, 
jis ir jam nupirkęs gerti. Išė
jus Quinn pro duris, jis papra
šęs, kad “cab” vairuotojas' jį 
nuvestų iki Spaulding. Bet jis 
nesakė De Bartolui, kad jis 
seka Quinn. Privažiavus 
Spaulding, jis paprašęs, kad 
jo vairuotojas ten palauktų.

Kuomet atėjo Quinn ir jis 
pareikalavo iš jo pinigų, o 
pastarasis spyręs jam, tai jo 
revolveris akcidentaliai iššo
vęs. Bet policija tam netiki, 
nes iššauta .3 kartus. Policija 
radusi ir kulkas.

Policija mano, kad toji 
žmogžudystė papildyta ne, a- 
piplėšimo tikslu, o kitais su
metimais, tad dabai1 veda pla
tų tyrinėjimą..

APVOGĖ ŽUVUSIŲ 
KARIŲ MOTINĄ

Mrs. Barbara Mezey, 515 
E. 88 st., išvyko į pikniką su 
savo vyru Frank. Namuose ji 
paliko tik gautus iš valdžios 
$600 kaipo mokestį už žuvu
sį sūnų ir $100 vertės laikro
dį, kurį buvo nupirkusi ant
ram žuvusiam sūnui, bet laik
rodis nepasiekė jo, nes jau tuo 
laiku buvo žuvęs, Tad paštas 
grąžino motinai ir ji laikė jį 
atminčiai. %

Taipgi buvo ir daugiau auk
sinių dalykų namuose. B^t 
kai grįžo iš pikniko į namus 
jau jų nerado. Būta stuboje 
vagių ir viskas išnešta-.

CALCUTTA, Indija.—Še
ši asmenys'Užmušti ir du 
sužeisti riaušėse, iškilusio
se šiame mieste praeitą tre
čiadienį.

F.W.Shalins
• f

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

VAKACIJOH VIETA
Puiki fai-ma> tinkamai įrengta vakacijoms, 

Catskill kalnuose, arti Kingston, N. Y.

‘ GERAS VALGIS—ARTI MAUDYNĖS
Mokestis $30.00 į Savaitę <

* ■ 

/

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

j
By Bus, take Short Line Bus (going to Kingston) at Hotel Dixie, 

42nd St. and 8th Ave., New York City, and^et off ąt Rosendale. '

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

Tol. gigh Falls 3185 ’ .

RONKONKOMA 
8684

MATTHEW P. BALLAS 
x\ (BIELIAUSKAS)

' Lai sni uotas Graborius
Liūdėsi© valandoje kreipkite paa mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai (rengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 

Mylimiems PaSarvotf Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N, Y

- I . ................................................... 1
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STOGDENGIAI
Ir Šoninių Sienų Vyrai

VIENTIK PATYRĖ
NUOLATINIS DARBAS

TILO
92-56 165th St.,
JAMAICA; L. I.

' (173)

Svarbi Naujiena
Jau žinom iš laikraščių, kad 

Vilnies redaktorius d. V. An
drulis dabartiniu laiku lankosi 
Washington o ir Oregono val
stijose, lietuvių kolonijose, su 
svarbiais reikalais. Jam ren
giamos prakalbos.

Los Angeles lietuvių organi
zacijų nariai yra gavę prane
šimus nuo d. V. Andrulio ir 
ten pažymi, kad pradžioj rug- 
pjūčio-Aug. atvyks d. Andru
lis ir į Los Angeles pasisve-. 
čiuoti ir dalyvaus mūsų orga
nizacijų išvažiavime rugp. 3 
d., Arroyo Seco Parke.

Gali būt, kai mes, sužinosi
me kaip ilgai svečiuosis Los 
Angeles d. Andrulis, tai mūsų 
organizacijos irgi surengs vie
šą pasikalbėjimą ar prakal
bas, bet tuo laiku galim tik' 
tiek pažymėti, 'kad losangelie- 
čiai ir priemiesčių lietuviai 
skaitlingai dalyvaukite išva
žiavime rugp. 3d., ten turėsi
me svečių, ne tik Andruli, bet 
daug svečių^ iš įvairių miestų 
ir valstijų, tai galėsime pasi
kalbėti draugiškai - ir laiką 
praleisime linksmai.

Pas Mus Svečiuojasi Jonas 
Valentis

Teko Susieiti ir draugiškai 
pasikalbėti su brooklyniečiais 
svečiais, su draugu Jonu Va- 
lenčiu ir jo motina. Minėti 
svečiai atvyko į Kaliforniją 
apžiūrėti ūkio reikalus prie 
mažo miestelio OJAI, 70 my
lių nuo Los Angeles. Ten pa
buvę trumpą laiką atvyko į 
Los Angeles ir čion mylėtų 
apsigyventi, jeigu susirastų 
tinkamą gyvenimo vietą. Sa
ko, kad 
klimatas 
Valeneio 
kad tris 
Angeles, 
vio nesutiko ir niekur ant gat
vės negirdi lietuviškai kal
bant.

Draugas Valentis trumpam 
laikui nuvyko į San Francisco 
pasimatyti su draugais ir 
svarbiais reikalais. rįžęs iš 
ten dar mano pasiviešėti po 
Los Angeles ir grįš į Brookly- 
ną sutvarkyti savo dalykus.

M. Alvinienė./

jiems labai patinka 
ir kiti dalykai, tilf 
mamytė skundžiasi, 
dienas išbuvo Los 

o dar nei vieno lietu-

J. J. KASKIAUČIUS, M. D. |
I530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

'MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR.,
- . Newark, N. J. _

I

Tel. MArket 2-5172
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Bethlehem, Pa. Reikalingos Patyrusios

Mrs, 
1460

duk-

Mirė V. Kumpauskiene
Mrs. Veronika Kumpauskas 

(Rimkūnaitė), velionio Justi
no Kūmpausko žmona mirė 
liepos’ 22 ’d., St. Lukes ligoni
nėje, Bethlehem. Bus palaido
ta -šeštadienį, 26 d. liepos, 9 
vai. ryto iš jos sesers 
Frank Žukauskas, namų, 
Philip St.

Paliko nuliūdime , dvi 
ras — Mrs. Edw. M. Walton, 
gyvenančią Detroit ir Mrs. 
John J. Williams, iš Phila.; 
du sūnus — Stanley ir Peter, 
tris anūkus, seserį.Mrs. Frank 
Žukauskas, du brolius — Stan
ley Rimkūiias, Bethlehem ir 
John Rimkūnas iš Hellertown.

Dukros, sūnūs ir giminės 
praneša šią liūdną žinią vi
siems ir visoms Mrs., Veroni
ka Kumpauskas pažįstamiems 
ir artimesnius kviečia į laido
tuves.

Kumpauskai, 
Velionės Vaikai.

MUNICH, Vokietija. — 
Buvęs Amerikos nacių 
“furjeris” Fritz Kuhn tapo

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS ' '

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Gr«en Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. '
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

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

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

Salę išnuomuojame dėl puotų, poįdlių, krikštynų, parių, vestuvių. 
' Žemos kainos už viską.
. Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

---------L, a ............... .... .. .......— ■

TKLEFUONĘ 
8TAQG

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ORNAMENTAL IR ĮVAIKIŲ 
Iron Layer-outs ir Fitters
Turi būt aukštos rūšies mechanikai ' 

Dėl pasitarimų šaukite Mister Brocke, 
Elizabeth 2-3000.
Ar kreipkitės j

ELIZABETH IRON WORKS
GREEN LANE ELIZABETH, N. J.

<172)

♦ OPERATORIAI • • KIŠENIŲ SIUVĖJAI
’ • KALNIERIŲ UŽDĖJIKAI • RANKOVIŲ BŪRĖJAI

• RANKOM SKILPŲ SIUVĖJAI IR STATYTOJAI
• UŽBAIGEJ4I

Nauju Moteriškų siūtų dirbtuvė tiA-i puikiausių darbų lavintiems jlarbininkama. Nuo
latinis darbas ir puikiausia mokestis. ’Daug darbininkams pašalpų Kreipkitės tųoja'u.

BER BEN FASHIONS, INC.
54 SUMMER AVENUE, NEWARK, N. J.

Humboldt 5-4042 (173)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MQTERYS

Prie Mattress ir Upholstery 
DaYbo ant power siuvamųjų mašinų 
AUKŠČIAUSIOS ALGOS 
40 VALANDŲ SAVAITE ‘ 
NUOLATINIS DARBAS 
Vien tik patyrusios torui kreipiasi

Į Mister Forte
ALLIED SLEEP PRODUCTS CO., INC. 

560.ACAOEMY AVE-, 
PROVIDENCE, R. I.

(172)

REIKALINGOS 
Vien Tik Patyrusios 

Siuvamųjų Mašinų 
Operatores

.PUIKIAUSIOS ALGOS 
. LINKSMOS DARBO SĄLYGOS, 
.MUZIKA LAIKE DARBO IR 
POILSIO PERIODAIS
ESSKAY DRESS CO.

24 Mason Street 
Pawtucket, R. I.

(172)

' MERGINOS
Klijavimui ant džiulerių 

GERA ALGA
NUOLATINIS. DARBAS 
Linksmos Darbo Sąlygos 
JULES SCHWAB & CO.

321 FIFTH AVE., N. Y- C?.
(178)

suimtas ir jis savu 
bus teisiamas; jį teis nuna 
cinimo teismas.

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

M
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Komunistai Akstiną 
Rendauninkus Ginti 
Savo Botą

Komunistai didžiajame New 
Yorke pradėjo kampanija at
mušti namų savininkių firmų 
bandymus pakelti rendas 15 
nuošimčių.

• Išleistuose lapeliuose, kurių, 
sakoma, komunistai paskleidę 
po miestą $250,000, aiškina, 
kad federalė rendų kontrolė 
tebeapsaugo rendauninkus iki 
kovo mėnesio, 1948 m. ir kad 
po to valstijinis įstatymas įeis 
galion pradžioje, birželio mė
nesio.

Už keliamas kainas ir ren
das, kalti yra Fabrikantų Są
junga, republikonų didžiuma 
kongrese ir Trumano demo
kratai, sako komunistai. Kalti
na ir gub. Dewey, kad jis tak
sais iš žmonių surinktų pini
gų perteklius skiria šauniems 
vieškeliams ,o labai mažai ką 
žmonių namams.

Komunistai taipgi ragina 
paremti bilių prieš evikcijas, 
įteiktą miesto tarybai per ko
munistus kaunsilmanus Davis 
ir Cacchione ir darbiečius 
Connolly ir Quill.

Banko Stre&ieriai 
Prašo Majoro Talkos

Streikuojantieji Brooklyn 
Trust Co. darbininkai prašė 
majoro O’Dwyer ištraukti iš 
užstreikuoto banko miestavus 
fondus, taipgi uždrausti ban
kui prekiauti miestavais bo- 
nais, jeigu bankų firma nepa
klausys tuojau susitarti su 
darbininkais.

, Streikieriai, susirinkę Hotel 
\St. George, taipgi protestavo 
majorui, kad jis nesiteikė ma
tytis nei su jokiu unijos ko-į 
mitetu ar viršininku pasitarti 
streiko reikalais. Jie sako, 
kad buvęs miesto administra
cijos stiprus pasisakymas prieš 
Taft-Hartley Aktą, uždeda at
sakomybę prižiūrėti, kad 
miesto bankininkai ir kiti sam
dytojai nevartotų to akto su
ardymui buvusių padorių san
tykių tarp samdytojų ir dar
bininkų.

Unija taipgi prašė policijos 
apsaugos tiems depozitoriams, 
kurie nori iŠ užstreikuoto ban
ko ištraukti savfc fondus. Strei
kieriai suteikia depozitoriams 
bemokamą transportaciją. 
Daug depozitorių jau esą per
kėlę savo fondus į kitus ban
kus, kadangi nenori briautis į 
užstreikuotą banką pro pikie-

Paukščiai ir Jakščiai 
Atostogauja

Busmanai Pradėjo 
Derybas iš Naujo

Policijos Viršininkas
Gina Inspektorių

Nainy Savininkai Išradę 
“Kooperatyvą”

Praleiskite Šį Sekmadienį 
Gražiame ir Naudingame 

LDS Kuopų Piknike
Šį sekmadienį, liepos 27rtą, 

įvyks visų šios apylinkės Lie
tuvių Darbinipkų Susivieniji
mo kuopų piknikas, su nauda 
iš to pikniko pačioms kuo
poms,' dalyvaujančioms pikni
ko rengime. Įžanga tik 55c.

Piknikas įvyks jau visiems 
žinomame
Parke, 340 Mitchell Ave., Lin
den, N. J. Patsai pikniko par
kas yra gražus, patogus, ilsėtiš 
ir linksmintis. Stalai medžių 
pavėsyje, atviro oro salė šo
kiams. čia pat rengėjai turės 
gerų valgių ir gėrimų užtenka
mai visiems.

Mėgstantieji pasivaikščioti 
ar ramiai pasiskaityti čia pat 
ras miestavą parką su gražiais 
pavėsiais ir takeliais pasivaikš
čiojimui. čia pat ir miestava- 
sis maudynių prūdas.

Šokiams gros A. Pavidžio 
orkestrą.

Į pikniką atvyks LDS nariai 
ir svečiai, iš visos artimosios 
New Jersey-New Yorko. Bus 
svečių ir iš toliau, kadangi da
bar atostogų laikas, pas visus 
randasi atostogautojų, kurie 
norės pasimatyti su newyor- 
kieciais savo senais draugais, 
giminėmis iš visos šios apylin
kės.

Taigi, turėsime netikėtų pa
simatymų ir naujų pažinčių.

Kelrodis •
Iš New Yorko-B rook lyno pa

togiausia yra važiuoti trauki
niais. Įsėdi Pennsylvania stoty
je, 33rd St. ir 7th Ave., New 
Yorke, išsėdi Lindene. Paėjus 
kelis mažus blokučius Woods 
Ave., išgirsti pikniką. Pasi-

1 sukti po dešine, Simson Avė.

Visi Rūpinkitės 
Bendrojo Pikniko 
Rengimu

Bendrasis kuopų piknikas 
įvyks rugpjūčio 23-čią, Wood
side, L. I. Tikietai jau seniai 
padaryti, LLD ir LDS pirmo
sios kuopos pasiėmė po pusę 
šimto pardavinėti iš anksto. 
.Kitos bendrai rengime daly
vaujančios • pasiimkite tikietų 
pas Kuraitį.

Taipgi jau gatavi lapeliai. 
Juos reikėtų plačiai paskleisti 
pirmiau įvyksiančiuose pikni
kuose, kaip tai, kriaučių ir 
LDS 3-čios apskrities, kuris 
įvyks sekmadienį, liepos 27-tą. 
Kadangi ^liepos 26 d. gaunu 
atostogų, išvažiuosiu iš New 
Yorko, tad prašau kitus komi
teto narius, V. Bunkų, J. Ko
vą ir G. Waresoną tuo rūpin
tis. G. Kuraitis.

Queens busmanai pradėjo 
derybas už naują kontraktą, 
prie naujo „arbitratoriaus. Jų 
reikalavimas prašalinti iš ar
bitratoriaus • pareigų teisėją 
Isidore WasserVogel buvo pa
tenkintas. Naujuoju arbitrato- 
rium yra teisėjas Edward Ma
guire.
' Unija 
mokestį 
valandą 
t ės.

Naująjį pasitarimą tarp 
Green Bus Lines ir Triboro 
Coach Corp, su Amalgamated 
A^ociation of Street, Railway 
and Motor Coach Employees 
bokalais 1179 ir 1104 sušaukė 
pats majoras O’Dwyer.

reikalauja pamatinę 
d a vesti iki $1.75 už 
ir 40 valandų savai-

P o 1 i c i j o s' komisionierius 
Wallander stojo ginti vyriau
sią policijos inspektoriaus pa
dėjėją John J. Martin, kuris 
Queens d žiūrės teisme buvo 
įtartas vienu iš ginančiųjų lo- 
terninkus už kyšius.

I
Wallander sako, kad Mar

tin buvęs nuvykęs pas loter- 
ninkus jo paties siunčiamas, 
po to, kai jis gavęs skundus. 
Siųstas patirti padėtį ir ra
portuoti viršininkui, ką jis ir 
padaręs.

Svečias

Išėjo j Kalėjimą

Vaikas Užsimušė, 
Įlūžęs į Skiepą
Su laiptais

Lietuvių Laisvės Radio 
Programos Žvaigždė 
Šį Sekmadienį

Sulaikyti Trys Mušeikos.
Policija suareštavo tris jau

nus vyrus ir kaltina juos geng- 
sterizme. Suareštuoti šie: Jo
seph Maniscalvo, 20 metų ; Ed
ward Galinsky, 32 metų, ir An
drew Wallen, 31 metų.

i
Joseph F. Fay, buvęs 

national Operating Engineers 
Unijos vice-prezidentas, pasi
davė distrikto prokuroro raš
tinėje, atbuvimui astuonių ir 

į pusės metų iki 16 metų kalė
jime. Jis, kartu su James V. 
Bove, unijos biznio agentu, 
194 5 m. buvo nuteistas už suo- 
kalbiavimą išgauti iš Dela
ware Water Supply Projekto 
būdavote jų $368,000.

Inter-

Liepos 24-tą laisviečius at
lankė Juozas Vasiliauskas iš 
Detroit, Mich., brolis brookly- 

! niečiams jau gerai žinomojo 
dainininko Aleksandro Vasi- 

i liausko. Juozas taipgi yra dai
nininkas.

Streikuoja Busmanai
Apie 700 Queens autobusų 

vairuotojų 
diena. 
Coach
Lines, Ine., talkon 
policija laužyti streiką.

streikuoja kelinta
Firmoms, Triboro 

Corp, ir Green Bus 
siunčiama

Per virš tris metus 
Carmelita Simmons, 
gyvenanti 114 W. 134th St., 
New Yorke, prašinėjo namo 
savininkų pataisyti laiptus, ve
dančius iš gatvės į skiepą.

Praėjusį ketvirtadienį jos 
jauniausias sūnus Richard, 6 
metų, eidamas tais laiptais su
kliko ir dingo. Jis įlūžo su 
laiptais. Ant jo užkrito viskas, 
kas buvo ant laiptų ir ant vie
tos užmušė.

Mrs.
39 m.,

Filmos--Teatrai

Išmetė į Gatvę su 
Visais Kriukiais

, Laisvės gavo sekamą atviru
ką iš Gibbstowno:

“Daug labų dienų nuo visų 
į . Seno Vinco ‘piliečių.’

Atostogas leidžiame smagiai.”
Pasirašo: V. ir A. Paukščiai, 

taipgi V. ir E. Jakščiai. Vadi- 
naši, visi jie keturi leidžia 
atostogas New, Jersėje.

Filmos “Dear Ruth” ir “King 
of the Wild Horses”

Trečiadienį, liep. 23, Prook- 
lyno Paramount teatre, teko 
m’atyti virš minėtas dvi, kartu 
rodomas filmas.

Filmą “Dear Ruth” parodo 
dvi teisėjo dukteris — Ruth, 
vyresniąją ir -Myriam, jaunu
tę, apie 15 metų mergiščią, 
kuri pasižymi savo veiklumu 
karo pastangose ir kitokiame 
maždaug progreso; viskame vei
kime. Karo pastangose ji siun
čia kariams pundelius ir laiš
kus. Bet 'aiškus rašydama ka
riams, ji juos rašo savo vyres- 
nėsės sesers Rūtos vardu ir 
tuomi sudaro kon’pnKacijas, 
kada per laiškais susirašinėji
mą įsimylėjęs į menamą suau
gusią “Rūtą” karys paskren
da iš Italijos pirmo, kartu su
sitikti su tariama jo mylima...

Antra filmą, “The King of 
the Wild Horses,” atrodo tick 
turi svarbos, kad joje parodo
ma laisvę mylinti tėvas ir sū
nus. Tik daugumoje jie tą sa
vo laisvės troškimą pareiškia, 
globodami laukinius arklius, o 
žmonių laisvė jiems ne tiek 
daug rūpi. . .

Abi virš minėtos filmos ver
tos pamatyti. ‘ Rep.

pra-

BIRUTA RAMOŠKA
Šio sekmadienio priešpietį, 

liepos 27-tą, Lietuvių Laisvės 
Radio Klubo programoje dai
nuos Biruta Ramoškaitė
ėjusį sezoną dalyvavusi ilgai 
ant Broadway vaidintame vei
kale “Street Scene.” Birutai 
akompanuos muzikė Bronė Su
kackienė (šalinaitė).

Kalbės Jonas Gasiūnas, di
džiosios lietuvių darbininkų 
pašalpinės — Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo — pirmi
ninkas.

Lilija Belte, LLR Klubo sek- 
retorė-iždininkė, skaitys dak
taro J. J. Kaškiaučiaus svei
katos patarimus. Kitas žinias 
perduos Jonas Siurba, anaun- 
seris.

Patariame nepraleisti šios 
nepaprastos progos.

Lietuvių Laisvės Radio Klu
bo programos girdimos kas 
sekmadienio rytą, nuo 10:30 

stoties 
radio.

Mrs. Maude Mitchell, gyve
nusi 44 W. 135th St., New 
Yorke, buvo įkąsta* šunies. Po 
to jinai išbuvo 10 dienų ligo
ninėje. Kiek pagerėjusią, fyet 
dar tebešlubuojančią išleido, 
pasiramsčiuojant kriukiais.

Liepos 17-tą ją; išmetė iš bu
to. Ją nešte nunešė Į kaimynų 
apartmentą skersai gatvę. Ra
kandai buvo palikti gatvėje ir 
užėjęs lietus juos apgadino. 
Po to juos nuvežė į miestavą 
sandėlį, kaipo griozdus, kliu
dančius praeiviams. Vienok ir 
ten jos rakandai jai nesaugūs. 
Ji gavo iš miestąvo sandėlio 
įsakymą atsiimti rakandus 
pirm 30 dienų aVba būsią iš
parduoti iš varžytinių.

Mrs. Mitchell sako, jog sa
vininkas išmetė ją už tai, kad 
jinai apsiskundė miestui dėl 
nebuvimo reikiamų pataisų.

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Kanados
I

Black Horse Ale

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

iki 11 valandos, iš 
WBYN, 1430 ant jūsų

Mint

JOSEPH ZEID AT
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.
L

Frank Givis
Taiso Visokius Namu Ra- €
kandus - Furniture. Šutai-

• \ T

so Medį ir Permaliavoja.

' TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Repairing & Upholstering 
I

Bar Varnishing, Carpenter 
Work

Polishing & Finishing

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

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

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

Ko dabar neprasimano na
mų savininkės firmos, kad iši 
kraustyti rendauninkus arba 
pakelti jiems rendas ir be jų 
liuoso noro, nors rendų kėli
mas tegali būti tik “savano
riškas.” Pirmiau jau girdėjo
me apie reikalus ąpartmentų 
superintendentams, dukterims, 
sūnums, o dabar jau išrado ir 
kooperatyvus.

Pumdauninkų organizacija 
šiomis dienomis susekusi Har
leme sekamą:

Morris Rittner, prezidentas 
1688 Park Avenue Corpora
tion, paskelbęs parduodąs vi
sus ten esančius apartmentus 
kooperatyvui. O tas “prave- 
siąs pamatines pataisas ir. par
duosiąs atskirais apartmen- 
tais.” Tad visiems gyvento
jams įteikti pranešimai, kad 
jiems “parduosią apartmentą 
pirm pasiūlymo bendrai publi
kai.” Rendauninkams liepė 
prašyti namo prižiūrėtojo, kad 
tas sudarytų sutartį 
mui su savininku.

Rendauninkai jau 
visa tai atsiduoda
permokėjimu už apartmentus 
arba išmetimu iš buto. Harle
me pilna išmetimų iš namų.

Mrs. Mary Gunn, 84 metų, 
sakėsi gyvenanti tame name 
penki metai. Pirm to tame pa
čiame pustrečio kambario 
apartmente gyvenusi jos duk
tė, kuri dabar jau mirusi. Mrs. 
Gunn sakė, kad jinai pati no
rėtų išeiti iš to buto, jeigu bū
tų kur, nes apsilupusiomis sie
nomis ir lubomis kambarius 
sunku palaikyti švariai.

pasimaty-

žino, jog 
vienu —

v

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5569

life y š'
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Peter Kapiskas

■ė. „

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

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

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174
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Scena iš filmos “The Perils of Pauline,” antra savai
mė rodomos Paramount Teatre, prie Times Square. Prie
dams yra gražūs scenos aktai.
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Mikolas žvingela, 
amžiaus, gyveno Staten Island, 
N. 'Y., mirė liepos 23 d:, ligo
ninėje. Kūnas pašarvotas grab. 
F. W. šalinsko-Shalins koply
čioje, 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y. Laidotuvės 
įvyks liepos 25 d., Cypress 
Hills kapinėse, 3 vai. dienią. 
Velionis paliko nuliūdime bro
lius Antaną ir Juozą žvinge- 
lus ir seserį Magdaleną Selio- 
kienę. Laidotuvių pareigomis 
rūpinasi graborius šalinskas.

Velionis buvo narys Lietu
vių Atletų Klubo ir ėjo finan
sų sekretoriaus pareigas.
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Eugene Valt, 75 m., pavo
jingai subadęs' peiliu savo 
dukterį Mrs. Catherine Mee
han, 34 metų. Esą, senis susi
erzinęs už tai, kad jinai vidur
nakčiu norėjusi pavedžioti šu
nį; Šeima gyvena 25-75 43rd 
St., Ąstorijoje.

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

i v
PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

STANLEY P. ZUBAWICZ
(ZUBAVIČIUS)

Atlieka bizniams, namų savininkams ir individua- 
lams valdžios taksų atskaitas visose valstijose ir 

miestuose. Taipgi užveda bizniams knygas.

TAXES—Business, Estate and Individual 
For all States & Cities 

Also Write Ups of Business Books

111 Ainslie St. Brooklyn, N. Y. Tel. EV. 4-3049

Didelis Išpardavimas!
I

Daimąntai, Laikrodžiai, Platinumaj ir Džiuleriai 
Parduodami Labai Nužemintom Kaihom.

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

Branzalietai ir Špilkos. 
Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

ROBERT LIPTON
, Jeweler

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Penkt., Uep. 25,
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Ką Tik Jūs Pirkaite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.




