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Olandai džiaugiasi, kad jie 
beveik ’baigia triuškinti Indo
nezijos beginklius žmones. Ge
rai Anglijos ir Amerikos gink
lais ginkluotos olandu kolbm- 
nos veržiasi pirmyn ir šluoja 
gyventojus.

Olandijos vyriausybė sako, 
kad militariškai beveik jau 
viskas baigta. Dabar tik lieka 
klausimas suorganizuoti naują 
Indonezijos valdžią ir ją istip- 
rinti.

f) civilizuotasis pasaulis ty
li ir nieko nesako, štai nuoga, 
bjauri smurto politika, bet tyli 
Amerika, tyli Jungtinės Tau
tos 1

Tarybin inkuose eina ginčai 
dėl pabėgėliu globos. Iš jų 
spaudos sužinome, kad kun. 
Končius buvo sušaukęs plačią 
konferenciją. Joje dalyvavę 
visu jų organizaciją ’’aukštieji 
vadeivos.

Ponia Tysliavrene savo Juo
zo gazietoje supykusiai bara 
kunigėlį, kam jis- konferenci
joje pareiškęs, kad “visą šią 
organizaciją veikla tremtiniu 
reikaluose yra nonsensas.” Tai 
esą negražu ir nepadoru. 
(Vienybė, liepos 25 d.).

Su Tysliaviene ir kitomis 
tos nelaimingos vieros asabo- 
mis bėda tame, kad jos negali 
pakęsti tiesos net tokiame at
sitikime, kai jinai esti kieno 
nors išplepėta per neatsargu
mą. Tikrosios tiesos, tiesiai ir 
atvirai pasakytos, žinoma, jos 
bijo daugiau, negu piktosios 
dvasos šventinto vandens!

Kun. Končius, matyt, buvo 
smarkiai įkaitęs ir pasakė tai, 
kas tuo tarpu užėjo jam ant 
liežuvio ir kas visiems žino
ma. Visas tas taryhjpinkų ir 
smetonininkų triukšmas dėl 
pabėgėliu yra-vienas didelis 
nonsensas. Nieko jie nelaimės 
ir nieko neatsieks.

$u pabėgėliais bus šitaip: 
Sugrįš Lietuvon tie, kurie nėra 
kriminališkai nusidėję ir fa- 
žizmo nuodais neprisisunkę 
iki gyvojo kaulo. Jie Lietuvo
je suras vietas ir taps '^naudin
gais tautai ir žmonijai žmonė
mis. , A

Tie gi, kurie karo metu ben
dradarbiavo su hitlerininkais, 
arba kuriems ir protą ir dorą 
amžinai sugadino fašizmo 
nuodai, išsiblaškys po visus 
pasaulio kampus ir kur galės, 
gadins orą lietuvių kolonijose. 
Toks jų likimas, tokia jų atei
tis. Lietuvių tautai jie yra žu
vę ir nebereikalingi sutvėri
mai.

Mūsų vyriausybė sulaikė vi
sokį maisto gabenimą Lenki
jon. Padarė tai, sulaužydama 
iškilmingai padarytą pasiža
dėjimą. i

Vien intėlis pasiteisinimas, 
kad Lenkijos vyriausybė ne
klauso musu diktavimo, nesi
deda prie Marshall’o Plano, 
kritikuoja musu diplomatiją. 
Bet kur dora ir žmoniškumas?

Mūsų šalies prokuroras 
Clark neatsilieka nuo kitų 
gązdinime Amerikos žmonių 
raudonuoju baubu. Kurie jo 
žodžiams tiki ir* komunizmo 
bijo, dabar, aišku, nebegalės 
naktimis miegoti.

Savo ilgoje religiškoje pra
kalboje, pasakytoje liepos 24 
d. Des Moines mieste, proku
roras sušuko: “Będieviškasis 
komunizmas plinta laukinės 
ugnies greitumu.”

Jei tai būtų tiesa, tai šian
dien Washingtone jau sėdėtų 
Fosteris, o ne Trumanas. Bet
gi, kaip kiekvienas gali aiškiai 
matyti, dar nėra ir, kaip atro
do. negreitai dar bus.

Tai kam tas persūdytas gąz
dinimas savo nelaimingų pase- 
•kčjų? ,

Kai tokiomis kvailystėmis

i ■

užsiima Grigaitis, Tysliava ir 
kiti lietuviški balamūtai. tai 
dar galima suprasti. Bet? kai 
nonsensus plepa žmogus, ku
ris yra kabineto narys, tai 
daugiau, negu Sarmata.
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Anglija Neužtikrino 
Sovietam Dirbinių 
Mainais už Grūdus

London. — Pertrūko de
rybos dėl naujos prekybi
nės sutarties tarp Anglijos 
ir Sovietų Sąjungos. Mask
vos radijas sakė, derybos 
iškriko todėl, kad Anglija 
neužtikrino pristatyt gele
žinkelių bėgius (reles) ir 
plieninius vamzdžius mai
nais už kviečius ir kitus 
grūdus iš Sovietų.

Sovietai užginčijo anglų 
tvirtinimą, būk nesusitai
kyta dėl rusiškų kviečių 
kainos. Maskvos radijas pa
reiškė, jog anglai susitarė 
dėl kviečių kainos, ir So
vietai priėmė kur kas že
mesnę kainą, negu Anglija 
mokėjo už kviečius Argen
tinai ir Kanadai. Sovietai 
prašė pailginti jiem Angli
jos paskolą - kreditus iš 
1)941 metų ir sumažinti me
tines palūkanas iki 5 nuo
šimčių. Tai būtų tokios pa
skolai sąlygos,' kokias Ang
lija davė Francijai. Bet 
Anglija atmetė šį Sovietų 
pasiūlymą.

MIRĖ TRUMANO MOTINA, 
94 METU AMŽIAUS

Grandview. Mo. — Mirė 
prezidento Trumano moti
na Martha Ellen Truman, 
94 metų senutė. Ji palaido
ta pirmadienį. Šermenyse 
dalyvavo prezidentas. Buvo 
patvarkyta, kad niekas ne
siųstų velionei gėlių. Prez. 
Trumanas gavo daug už
uojautos telegramų ne tik 
iš Amerikos, bet ir iš dau
gelio kitų kraštų.

VOKIEČIAI MAINIERIAI 
REIKALAUJA SUVALS-

TYBINT KASYKLAS
Berlin.— Vokietijos Mai- 

nierių Unija reikalauja 
perimt angliakasyklas į 
valstybės nuosavybę. Sako
ma, Anglija tam pritaria, 
bet Amerika priešinasi.

---------------------------------------------

NUŠOVĖ SŪNŲ, PAŠOVĖ 
PAČIĄ IR MARČIĄ

Maplewood N. J. — Fre
derick F. Dieter, 76 metų, 
nušovė sūnų, 30 metų, pa
šovė savo pačią, sužeidė 
marčią ir pats mėgino nusi
šauti. žmogžudis gyvefio 
iš pinigų, kuriuos pirmiau 
pelnė kaip auksorius.

-Numato-Washington 
ma medvilnės audeklų pa
brangimas.

Generolas Eicenhower iš
lėkė į Alaską.

New Britam, Conn.
■ I

Mire Antanas Remeitis; 
bus palaidotas liepos* (July) 

‘30 d., 3 valandą popiet.
Caroling Remeitis.

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Liepos-July 29, 1947

Kongresas Pasižymėjo Imperialistiniais 
Ir Prieš - Darbininkiškais Veiksmais

' - I - '------------------- . ~ {g ----------------------------------------------------------------- p]---------------------------------------------------------------------------------------

Washington. — Pirmoji 
80-jo kongreso sesija užsi
darė sekmadienį 3:50 vai. 
ryto, ir kongresmanai ir 
senatoriai išvažiavo į pen
kių mėnesių atostogas, iki 
1948 m. sausio 2 d. Tai re
akcingiausias, republikonų 
vadovaujamas, prieš-darbi- 
ninkiškas, imperialistinis 
kongresas.

Prezidentas Trumanas 
arba kongresinė republiko
nų vadovybė galės rudenį 
sušaukti nepaprastą kong
reso sesiją, jeigu reikės 
skirti pinigų Marshallo pla
nui vykdyti (vakarų Euro
pai stiprinti prieš Sovietų 
Sąjungą). Specialė kongre
so sesija taip pat įgalėtų 
būti sušaukta, jeigu prezi
dentas arba republikonų 
vadai atrastų reikalą dary
ti griežtus žingsnius prieš 
tam tikras šalis.

Reakciniai Kongreso 
Darbai

80-sis kongresas per sep
tynis mėnesius pagamino 
eilę reakcinių įstatymų, 
tarp kurių yra šie:

Išleista prieš-darbininkiš- 
kas Tafto-Hartley’o įstaty
mas.

Užgirta Trumano moky
mas kovai prieš sovietizmą 
ir už Amerikos kapitalo 
viešptavimą pasaulyje.

Paskirta 400 milionu do
leriu f a š i s t uojančioms 
Graikijos ir Turkijos val
džioms ginkluotis ir stip
rintis “prieš komunizmą.”

Užgirta $332,000,000 pa
šalpų tūloms tautoms, kad 
Jungtinės Valstijos gąlėtų 
sutvirtinti savo pozicijas 
jose. Uždrausta šelpti Len
kiją ir Vengriją ’todėl, kad 
jos palaiko artimus ryšius 
su Sovietų Sąjunga.

Kas Gynė Pažangą 
Amerikos Kongrese

uzWashington.— Kovoje 
pažangius įstatymus ir tai
ką šiemetinėje kongreso 
sesijoje pasižymėjo demok
ratai senatoriai Pepper, 
Taylor ir Murray. Juos rė
mė dęsėtkas kitų senatorių, 
tarp kurių buvo ir vienas 
reįmblikonas, Morse iš Ore
gon valstijos.

Kovai už progresą kong
reso atstovų rūme vadova
vo darbietis kongresmanas 
Vito Marcantonio. Powell, 
Klein ir Celler iš New Yor- 
ko, Douglas ir Holified iš 
Californijos ir Eeberharter 
iš Pennsylvanijos.

Elizabeth, N. J
Staigiai mirė Juozas Si

monaitis; gyveno po 315 
franklin St., Elizabethe. 
Liepos 28 d., apie 5:30 vai. 
ryto jis nuo širdies ligos 
mirė. Juozas buvo dienraš
čio Laisvės skaitytojas ir 
rėmėjas. Apie laidotuves ir 
plačiau apie jo mirtį bus 
pranešta sekamoje laidoje. 
Šią liūdną žinią Laisvės ra
štinei per telefoną pranešė 
Elena Kudirkienė.

Išleido Prieš-Unijiiiį Taft-Hartley 
Bilių; Užgyrė Trumano Mokymą 
Prieš Sovietus; Rėmė Reakciją 
Republikonai Išvien su Atgaleiviais Demokratais Leido 

Pakelti Rendas 15 Nuošimčiu; Pakišo Po Stalu 
Bilius dėl Socialūs Apdraudos Gerinimo ir t.t.

Kariniam Amerikos stip
rinimui, sunjungta armijos, 
laivyno ir oro jėgos į vieną 
“apsigynimo” departmentą 
(kurio galva tapo laivyno 
sekretorius James Forres- 
tal).

Uždrausta darbininkams 
reikalauti atlyginimo už 
praeityje si?gaitšą laiką 
nuo įėjimo pro dirbyklos 
vartus iki darbo vietos ir 
už sugrįžimo laiką.

Užgirta kongreso Ng- 
amerikinio Komiteto bylos 
prieš Kūmunistų Partijos 
sekretorių Eugene Denni- 
są, prieš sulaikytą Ameri
koje Gerhartą Eislerį, veik
lų hitlerlzmo priešą, ir 
prieš vadus komiteto, re
miančio Ispanijos respubli- 
kiečius, ištrūkusius
Franko fašizmo.—Tie žmo
nės jau nuteisti.

Leista pakelta butų ren- 
das 15 nuošimčių neva pa
gal laisvą susitarimą tarp 
rendauninkų ir naVnų savi
ninkų. z
Sutartinė tarp Republikonų 
ir Reakcinių Demokratų

Pirmoji šio kongreso se-

nuo

Bilionas Dolerių Visokiem 
Kongresiniam Tyrinėtojam

......"■■"T" - -- -- ------------

Washington. — Republi
konų viešpataujamas kong
resas gyrėsi, kad jis “tau
pąs” šalies iždo lėšas. Bet 
šis kongresas išleis daugiau 
kaip bilioną dolerių savo 
nariams “tyrinėtojams.” A- 
pie 200 kongresmanų ir 46 
senatoriai važinės po Jung. 
Valstijas ir kitus kraštus, 
“tyrinėdami”, kas tik jiem 
patiks. Per 5 mėnesių ato
stogas jie, kaip kongresi
niai komitetai, nagrinės 
floJlywoodo judamųjų pa- 
_______ ___ , -- i--------------

Kvotimai Lėktuvų Fabrikantui Hughes ui
Washington. — Senato 

komitetas veda kvotimus 
prieš lėktuvų fabrikantą, 
milionierių Howardą Hu
ghes ir tūlus valdžios na
rius. Kvotėjai įtaria vidaus 
reikalų • sekretorių J. A. 
Krugą, prez. Roosevelto sū
nų Elliottą Rooseveltą ir 
Washingtono valstijos gu
bernatorių M. Walgreną, 
kad Hughes, girdi, su jų 
pagalba karo metu išgavęs 
$18,000,000 užsakymą di
džiuliams mediniams krovi
nių lėktuvams statyti. Bet 
nė vienas toks lėktuvas ne
pastatytas.

Komercinė spauda pįlna 
pasakojimų apie tai, kaip 
Hughes’o agentas John Wi

sija du sykiu užgyrė repub
likonų sumanymą numušti 
taksus turčių naudai, ir tik 
prez. Trumanas atmetė tą 
sumanymą.

Reakciniai demokratai 
senatoriai ir kpngresmanai, 
ypač iš pietinių valstijų, iš
vien su republikonais rėmė 
visus prieš-darbininkiškus 
ir imperialistinius bilius. 
Jie taipgi drauge su repub
likonais veikė prieš naudin
gus liaudžiai sumanymus.

Ko Kongresas Nepadarė
Kongresas nepadarė jokio 

žingsnio kainų kilimui su
valdyti nei gyvenamiems 
namams statyti, kurių rei
kia ypač veteranams.

Kongresas pakišo po sta
lu sumanymą, kuris reika
lauja pakelti būtinąją algą 
iki 65 arba 75, centų už dar
bo valandą vieton dabarti
nių 40 centų.

Jis neįgalino valdžios 
bausti negrų linčiuoto jus ir 
neužgyrė biliaus, reikalau
jančio palaikyti samdos ly
gybę darbuose tarp negrų, 
ateivių ir “tikrųjų” ameri
konu, v ♦ 

veikslų aktorius, • unijas, 
valdžios darbininkų ir tar
nautojų ištikimybę, “raudo
nuosius”, užsienių šalis, 
karines amerikonų jėgas 
svetur, atliekamų nuo karo 
daiktų pardavinėjimą, vadi
namą raketą darbo unijose 
ir t.t. O vienas kongresinis 
komitetas tyrinės kitų ko
mitetų išlaidas. Visi tie ty
rinėjimai iš esmės atkreipti 
prieš rooseveltinę politiką, 
prieš tariamą “komunizmo 
pavojų” ir prieš Sovietus 
bei jų draugus.

Meyeris išleidęs tūkstan
čius dolerių, bevaišinda
mas Krugą, ElliotLL Roose- 
veltą ir tūlus generolus. 
Toms puotoms pamarginti, 
ęsą, Meyeris samdydavęs ir 
gražuoles merginas, mokė- 
damag joms po $100 ir dau
giau už vakarą.

Lėktuvų fabrikantas Hu
ghes užginčijo, būkRoose- 
velto sūnus paveikęs val
džią duoti jam užsakymus.

Hugheso partneris buvęs 
kitas fabrikantas, Henry 
Kaiser.

Republikonai stengiasi 
supurvinti Elliottą Roose- 
veltą. Tai pamatinis jų tik
slas šiame tyrinėjime.

Kongresas neišleido įsta
tymo pelnagrobiškiam tre
stam pažaboti. Jis nepanai
kino taksų, kurie keliose 
pietinėse valstijose . imami 
iš piliečių už teisę balsuqti 
federaliuose rinkimuose, j.

Šis kongresas nepagauta 
no jokių planų bedarbiams 
šelpti, nežiūrint, jog po 
kiek laiko gręsia >nasinis 
nedarbas.

Tapo ant lentynos'’ pa
džiauti sumanymai dėlei 
sveikatos apdraudos įvedi
mo ir dėlei senatvės ir ne
darbo apdraudų pagerini
mo bei paplatinimo. V

Nieko nenutarta dėl ša
lies valdžios paramos ap
švietei; atmesta bilius, rei
kalaująs gana lėšų, kad 
galima būtų suvaldyti pra
gaištingus upių potviniūs.

Riksmai Prieš “Raudo
nuosius”

Šioje kongreso 
nuolat girgždėjo 
čios kalbos prieš 
Sąjungą ir prieš 
gus jai kaimynus — Lenki
ją, Jugoslaviją, Čechoslova- 
kiją ir kitus. Prezidento 
Trumano sumanymu, buvo 
išleista įstatymas varyti 
per “ištikimybės” koštuvą 
visus valdžioj darbininkus 
ir tarnautojus; ir jau iš
šluota iš valdinių tarnybų 
šimtai žmonių pagal įtari
mus, kad jie esą komunistų 
bei Sovietų pritarėjai. Tuo 
tarpu reakcinis kongreso 
Neamerikinių Veiksmų Ko
mitetas aršiau negu bet ka
da ėmė tardyti ir persekioti 
darbo unijų vadus, prieš- 
fašistinius veikėjus ir pilie
čius. reikalaujančius bend- 
dradarbiavimo tarp Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos, 
kad galima būtų taiką išlai-

sesijoje 
kursta.n-
Sovietų

draugin-

Mėto Pažangius Chinus 
Studentus iš Mokyklų

Shanghai, Chinija. —Val
džia išmetė dar 430 studen
tų‘iš universitetų, kolegijų 
ir vidurinių mokyklų dėl to, 
kad jie reikalavo įsteigti 
demokratinę valdžią Chini- 
joj ir sustabdyt naminį ka
rą prieš chinų komunistus.

Wallace Smerkia Trumano 
Vajų Prieš Pažangūnus
Roslyn, N. Y. — Henry 

A. Wallace, buvęs Jungti
nių Valstijų vice-prezident., 
smerkė Trumano įvestus 
persekiojimus prieš libera
lus ir. pažangūnus valdinė
se tarnybose. '

Washington. — Per mė
nesį nuo gegužės 15 iki bir
želio 15 d. dešimčia nuo
šimčių pabrango vartoj ama 
jautiena ir veršiena, o kita 
mėsa ir žuvis apie 6 nuoš. 
Laike praeitos 80-jo kong
reso sesijos maistas bend
rai pabrango 31 nuošimčiu, 
lyginti su 1946 m. birželio 
kainomis.

Amerikoj Išlavinti 
Holandu Jūreiviai 
Puola Indonezus

B
į

Batavia, Java. — Atplau
kė nauji būriai Holandijos 
marinų, kurie buvo AmerL 
koje išlavinti. Jie tuojau 
užpuolė Indonezijos res
publikos pajūrio miestą Te-. 
galį. Amerikos1 žibalo kom
panijų specialistai lakioja 
su h olandų karininkais ir 
davinėja holandams patari
mus, kaip ir kur pulti indo
nezus. Indonezai degina gu
mos (robo) medžių miškus 
ir naikina žibalo kompani
jų įrengimus Javos ir Su
matros salose.

Hdlandai skelbia, kad jie 
atėmę iš iridonezų Chribon 
ir du kitus uostus Javoje. 
Tačiau jie pripažino, kad 
Indonezai kontr - atakuoja 
holandus rytinėje Javos da
lyje. Indonezų artilerija pa
darė skaudžių nuostolių ho
landams. Indonezai atgrie
bė nuo priešų kelis miestus, 
eilę kaimų ir geležinkelio 
stočių, v

INDIJOS SKUNDAS PRIEŠ 
UŽPU0L1KĘ HOLANDIJĄ I

New Delhi, Indija. — In
dijos vice-prezidentas • J. 
Nehru duoda skundą Jung. 
Tautoms prieš Holandiją, 
kuri užpuolė karinėmis jė
gomis naikinti Indoneziios 
respubliką. Menama, kad 
indėnų vyriausybė atims 
Holandijos lėktuvams teisę 
nusileisti Indijon.

•V
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GAI REIKĖTŲ TYRINĖT 
TYRINĖTOJĄ

ų 
H ■J

Washington. — Lėktuvų • 
fabrikantas Hughes laiške 
senato komitetui rašo, kąd 
dėl valdžios užsakytų jam 
lėktuvų jis turėjo $14,000,- 
000 nuostolių.

Pats senatorius Brews
ter, tyrinėjimų komiteto 
pirmininkas, dovanai kelia
vo Hughes’o lėktuvais tiek, 
kad būtu turėjęs užmokėti 
$1,400 už tas keliones, sako 
Hughes. O dabar Brewster 
kaltiną Hughesą, kad jis 
vaišino kitus įtakingus 
žmones, norėdamas per 
juos gauti lėktuvų užsaky 
mus iš valdžios.

4
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Brangenybės Kongresas

ORAS.—Būsią giedra.

mMwelKki

SOVIETU PASKOLA 
ALBANIJAI

London. — Maskvos ra
dijas pranešė, kad Sovietų 
Sąjunga suteikė paskolą- 
kreditą Albanijai. Paskolos 
sąskaiton Sovietai siųs Al
banijai žemdirbystės maši
nas ir lengvosios pramonės 
įrankius.

ANGLAI SUĖMĖ DAR 
DU LAIVUS SU 1,100 

ŽYDŲ
Jeruzalė.— Kariniai An

glijos laivai sučiupo dar du 
laivus, kuriais 1,1000 bena
mių žydų, vyrų, moterų ir 
vaikų, slaptai plaukė Pales
tinon apsigyventi. Suimtuo
sius anglai gabeno į belais
vių žardžius Cyprus saloj.

B
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“Pelitiniai kalbant, LDŠ 
stovi ant kryžkelės. Arba 
nacionalis veikimo ir jau
nimo komitetas išdirba vei-

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

Beprotiškas Kainų Kilimas
Prasidėjo banga naujo kainų kilimo. Pabrango an

glis, pabrango plienas, pabrango mėsa, pabrango, New 
Yorke, dviem centais pienas, pagaliau, skaitome, kad 
pabrangs net automobiliam pasistatyti vietos, arba ga- 
radžiai ir “liotai.” Automobilių pramonės viešpačiai 
sako, kad pabrangs automobiliai, nes pabrango plienas.

Tegul Amerikos žmonės jsitėmija: tai jiems dovana 
republikoniškojo Kongreso. Kongresas nuėmė kontrolę 

•nuo visų kainų. Nieko nereiškė protestai ir argumen
tai prieš kontrolės nuėmimą. Pernai rinkimus laimėję 
reakcijonieriai nusprendė eiti prieš žmonių valią ir 
interesus. Jie sakė, kad savo balsais žmonės juos įga
liojo daryti taip, kaip jie nori ir išmano.

Bet ar už tai žmonės balsavo?. Ne, ne už tai. Jie 
balsavo, kad gyventi būtų geriau ir lengviau. Jie bal
savo, kad būtų daugiau laisvės ir laimės. Bet jie gavo 
mažiau laisvės ir sunkesnį ekonominį gyvenimą.

Tai pamoka Amerikos žmonėms, kad jie laikinai buvo 
pamiršę hūverizmo laikus ir vėl pasitikėjo republikonais. 

> Negalima, žinoma, kaltinti vien republikonus. Reak
ciniai demokratai yra tos pačios medžiagos sutvėrimai. 
Visi jie susikalba, ir išvien eina prieš geriausius žmonių 
interesus.

Pati demėkratų administracija rimtai nekovoja prieš 
reakcijonierių siautėjimą . Daugelyje atsitikimų pats 
Trumanas parodė reakcijonieriams kelią. Naminėje po
litikoje prezidentas sulaužė geležinkeliečių ir angliakasių 
streikus ir tuomi praskynė kelią nelemtajam Taft-Hart- 
ley įstatymui. Užsieninėje politikoje republikonai ir re
akciniai demokratai tiktai palaiko administracijos po
ziciją. Trumano Doktrina ir Marshall Planas yra de
mokratiškos administracijos padarai.

Tai šitAip dalykai stovi.su senosiomis partijomis. Už 
tai visoje Amerikoje kalbama apie trečiosios partijos 
kūrimą 1948 metų rinkimams. Ypatingai organizuotuose 
darbininkuose nepasitenkinimas senosiomis partijomis 
didėja. Net United Mine Workers vadovybė, kuri taip 
aklai ir užsišpyrūsiai pernai stojo už republikonus, da
bar jau juos keikia ir vadina išdavikais. Pats John L. 
Lewis, matyt, jaučiasi skaudžiai nusivylęs savo republi- 
koniškais kolegomis.

Taigi, dirva trečiosios partijos klestėjimui yra plati 
ir derlinga. Ar ji tikrai prasidės su 1948 metų prezi
dentiniais rinkimais, tai kitas klausimas. Senųjų par
tijų politikieriai, suprantama, papirkimais ir gąsdini
mais stengsis vėl organizuotus darbininkus patraukti sa
vo pusėn. Visuomet praeityje panašiomis metodomis 
jiems pavykdavo išblaškyti sąjūdžius už trečiąją parti
ją. Jie tikisi laimėti ir dabar.

Mes gi pagyvensime ir pamatysime. O tuo tarpu visi, 
kuriems dasiėdė reakcijonieriai iš abiejų partijų, pri
valo vienytis ir darbuotis, kad jie būtų iššluoti iš busi
mojo Kongreso.

Albanija ir Britanija Tarptautiniame Teisme
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybd patarė Anglijai ir 

Albanijai savo ginčą dėl nuskendimo anglų laivo Albani
jos pakraštyje išspręsti Tarptautiniame Teisme. An- 
.glija su savo kaltinimu tuojau atsikreipė į teismą. Buvo 
manyta, kad Albanija atsisakys į teismą eiti, nes ten an
glų įtaka irgi atvirai jaučiama ir sunku tikėti, kad tasai 
teismas drįstų išeiti prieš anglų interesus. Tačiau da
bar praneša, kad mažytė Albanija sutiko teisme pasi
rodyti ir apginti savo interesus.

Šiuomi Albanijos žygiu labai patenkinti tie, kurie Sau
gumo Taryboje balsavo už pasiūlymą visą reikalą pa
lesti Tarptautiniam Teisingumo Tribunalui.

Reikia nepa’miršti, kad šiame ginče, kaip ir visuose, 
kūri’ūose įvelti anglai, Amerika palaiko anglus. Oz ne
reikia mažinti mūsų šalies įtakos, 'kai Tarptautinis Teis
mas paims anglų skundą svarstyti. Atmetimas anglų 
skundo reikštų smūgį ne tik anglų, bet ir amerikiečių 
prestižui . Vadinasi, teisingumas turės skaitytis su po
litika. Milžiniška imperija su galinga Amerika prieš 
“jtykŠtukį” Albaniją!

Galybe be Tiesos
Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje vėl iškyla klau-’ 

simas naujų narių priėmimo. Vėl ateina Albanijos apli
kacija. Mūsų šalies delegacija vėl priešinasi Albanijos 
priėmimui. Jinai esanti “nerami” ir joje santvarka mums 
nepatinkanti.

Visa Albanijos nelaimė yra tame, kad jinai atsisako 
šokti pagal Anglijos imperialistų muziką. Ji atsisako bū
ti anglų įrankiu. Todėl prieš ją keliami argumentai, ku
rie. neišlaiko kritikos. Priešinimasis Albanijos priėmimui 
nedaro garbės mūsų kraštui.

klos planą, kuriuoihi politi
nio dalyvavimo baimė bus 
ištrinta, arba LDS tęs šlu
bavimą miglotu keliu, ku
ris neatneša nieko apart 
laiks nuo laiko sportinę 
programą, tuo tarpu, kai 
kitų organizacijų jaunimas 
ieško, kovoja ir organizuo
jasi už geresnį pasaulį.”

Šiaip “Vilnies” anglų 
kalbos skyriuje (liepos 18) 
George Stalkauskas apibū
dino LDS jaunimo veiklos 
stovį ryšyje su plačia dis
kusija tuo' klausimu mūsų 
spaudoje.

Ir mes manome, kad tuo 
sakiniu padėtis tiksliausiai 
nušviesta. Mes manome, 
kad tas konstatuotas fak
tas yra aiškus visiems, ku
rie nori žiūrėti realybei į
akis.

Kelias turi būti surastas 
tos padėties pagrindiniam 
perkrėtimui.

.Visa eilė asmenų pasisa
kė spaudoje šiuo klausimu.' 
Ir LDS prezidentas J. Ga- 
siūnas savo straipsnio ant- 
galvyje klausia: Kaip jau
nimo klausimu diskusijos 
eina?

Mes suradome atsakymą 
tame pačiame straipsnyje, 
jo turinyje—jos neina kon
struktyvia linkme.

Kodėl?
Nes G. Starkausko apibū

dinimas, skaudžiai ir nuo
gai iškeltas, iškeltas ir vi
sos eilės kitų diskusijose 
dalyvavusių vis dar igno
ruojamas.

M
Neisime į detales — jos 

peralškios visiems, kurie 
sekė diskusiją. J. Gasiūnas 
dabar įdausia, kodėl mes "ir 
keli kiti pilnai parėmėme 
V. Bovino (diskusijos inici
atoriaus) mintis, kuomet 
ten yra nemažai klaidingų 
tendencijų. Jis cituoja ke
lius jo sakinius (arba dalis 
sakinių — nepriimtinas da
lykas draugiškoje diskusi- 
joje). %

Sutinkame, kelizišsireiški- 
mai nevykę, keli klaidingas 
mintis atstovauja.

Bet Bovino bendros min
tys k buvo paremtos dėl to, 
kad jos be baimės ir nuo
dugniai išvilko į dienos 
šviesą skaudžią padėtį. Nes 
jos pagrindiniai pataikė į 
tašką. Nes jės, suglau- 
džiant mintis, sakė:

LDS turi per kultūrinę, 
visuomeninę ir meninę Vei
klą, per tūrimą spOttą, pa
virsti į gyvą, į kasdieniniuš 
įvykius reaguojantį, kūną, į 
pažangią fVaternalę organi
zaciją ne vien programoje 
ir varde, bet kasdieniniame 
judrume, jautrume, švaria
me.

Svarba ne tame, ar Bovi
no ar Gasiūrio polemikoje 
buvo daugiau ar mažiau ne
vykusių išsireiškimų. Svar
ba tame, kad Boyino min
tyse jautėši gerinimo (ir 
drąsos žiūrėti faktams į 
akis) noras. 

■“ «a
Mes manome, kad disku

sija jau yra toli nuėjusi 
nuo pirmo Bovino-Gasiūno 
“susikirtimo.” Naujos min
tys,. nauji faktai ir labiau 
pamatiniai skirtingų nuo
monių reiškiniai buvo iš-, 
kelti. Bovinas davė pra
džią.

Noras tempti reikalą at
gal prie šabloniško sporto-

meno balanso klausimo, da-
lykų nepataisys.

Kur dabar stovime ? Taip, 
kaip klausia organizacijos 
prezidentas, kaip jaunimo 
klausimu diskusijos eina?

Organizacijos prezidentas 
pamini kelius diskusijose 
dalyvavusius, kurie išreiš
kė savo mintis “Vilnyje”— 
lietuviškame, skyriuje. 'Jam 
susidarė įspūdis, kad kai 
kas jaunimo nesupranta. 
Jis betgi pražįūri aiškiai ir 
be ceremonijų išreikštas 
mintis to paties laikraščio 
ahglų kalbos skyriuje (Geo. 
Starkausko).

Kokia čia gali būti kalba 
apie jaunimo veiklos vertės 
nesupratimą? Argi noras 
šalia sporto ir kitos veiklos 
yra jaunimo nesupratimas? 
Prezidentas žino, kad taip 
nėra.

Prezidentas sako, kad
“veikimą, reikia plėsti.” Tai 
yra labai plati frazė. Taip
gi yra plačios frazės “la
biau pasitikėti jaunimu,” 
“leisti jiems vadovauti” ir 
tt.

Klausimas yra ne kokią 
rolę jaunimas turi vaidinti 
mūsų lietuviškame judėji
me. Klausimas yra, koks 
pats jo, jaunimo, veikimas 
turi būti.

Draugas Gasiūnas klau
sia:

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

Nežinome ; apie “gražu
mą,” bet galime pasakyti 
apie teisingumą: Tie, ku
rie tą faktą iškėlė, jį iš
kėlė kaip būdingą, kaip 
vaisių žalingos bendros ten
dencijos.

Jeigu kelti pagrindinę ža
lingą tendenciją organiza
cijoje ir paduoti ryškų pa
vyzdį, norint gerinimo, yra 
negražu — tie, kurie apie 
turnamentą rašė, negražiai 
pasielgė.

Mes nemanome, kad gy
va, pažangi organizacija 
gali sėkmingai veikti bijo
dama iškelti savo silpnybes 
arba nepalankiai atsiliepti 
apie vieną ar kitą žingsnį.

•W M

Gasiūno raštas baigtas 
šiuo, sakiniu:
_ “Per eilę metų sunkiai 
dirbdami galėjome išaugin
ti gražų demokratinį veiki-* 
hią lietuviį tarpe. Nehu- 
jeiskim ir dabar rankų. 
Tvirkinkime mūsų , organi
zaciją ir spaudos vadovybę 
ciagibiių jegbmis, kurios 
Ateityje galės dar pasek- 
mingiau tęsti tokį pat pa
žangų ^ĮArbą.”

Taip, nenuleiskime rari^ 
kų. Mokėkime pamatyti, 
kas nepageidautina judėji
me, mokėkime padaryti tie
sias ir logiškas išvadas, pa
statykime judėjimą dalimi 
bendro Amerikos pažan
gaus judėjimo.

Tik kuomet mes drįsime 
žiūrėti faktąmš į akis, kuo
met ieikaiui esant nebijo- 
šlitfė . padaryki pamatinio 
per krėtimo, tik tuomet su- 
prasiiPe, kad kaip tik pasi- 
tėnkiniinas esama padeti- 
•ftii. nežiūrint nedateklių, 
yra rankų Nuleidimas, mes 
sėkmihgiau tęsime pažan
gią Veiklą.

Washington. — Vokiečių 
komunistų vado Gerhart 
Eislerio teismas nesibaigė 
praeitą savaitę; jis tęsis šią 
savaitę.

Stetson Kennedy, kurio raš
tai numaskavo Kū Klux Kla
ną, Columbians ir kitas mūsų 
šalies fašistines grupes, .atei
nantį rugpjūtį Jpradč^ rašyti 
savaitinę kolumną darbininkų 
spaudoje. Jo raštus Federated 
Press pristatinės visiems savo 
ryšiams. Kennedy kolumnd In
side Out ir toliau aprašinčs 
slaptus Ku Kluksu ir kitų pa
našių grupių mitingus ir kitus 
veiksmus. Kennedy daug lai
ko praleidžia pietinėse valsti
jose, tad, be kitko, iš ten 'daug 
pranešinės apie CIO ir AFL 
kampanijas suorganizuoti tų 
valstijų darbininkus.

LAISVOJI
SAKYKLA

Pats Meluoja ir Kitą 
Privertė Meluoti

Keleivio Januškis savo 
liežuvyje susipainiojo ir jau 
nedaug ką išstenėjo perei
tam Keleivio numeryje. Sa
kosi, kad kokius tai mela
gysčių neskanumus valgąs. 
Bet už tai jis privertė L. 
Sudentą meluoti. Ir šisai 
vamtelėjd, kad su Steponai
čiu tik gatvėje susitikęs ta
rėsi (lyg būtų skirtumas, 
kur tarėsi!), kąd jis “ša
po j” dirbęs, kad jį Mičhęl- 
sonas turėjo parsivežti. Tai 
irgi kas žodis, tai melas! Ir 
viskas sulig Januškio užsa
kymo — žodis žodin.1 JNuo 
nešvarių melagysčių sukū- 
dęs, Januškis stumia prieš
aky savęs Sudentą. Mano, 
kad Sudentas, berašydamas 
už Januškį, sukūdės, o Ja
nuškis suriebės . . .

Jei Sudentą Michelsonas 
vežė, tai ne iš kur kitur, o 
tik iš Darbininko, nes jis 
ten ateidavo ir statydavo 
Vytį. Kam dar meluoti, 
kad dirbęs kur . ten šapo j ? 
Melagiui labai lengva nu
tverti už liežuvio. Tik pa
klausk: iš kur Michelsonas 
Sudentą vežė — ar ne iš 
Darbininko ? ir Sudentui 
liežuvis primintas! Paga
liau, kam čia Sudentui už 
Jahuškį meluoti, ir kam čia 
Januškiui Sudentą slėpti? 
Nusikratykit blogų minčių, 
pagiežos, melagysčių' ir ki
tokių nepadorumų, o gy
venkit padoriai — ir nerei
kės jokių stenėjimų, kad iš
sipainioti iš savo liežuvio. 
O padoriai gyventi juk yra 
labai lengva: tik nedaryk 
niekam blogo! Tai ir vis
kas ! Tą, juk, turėtų- žinoti 
net ir Sudentas, he tik Ja- 
nuškis.

j. Steponaitis.

ST. LOUIS, Mo.—Vietos 
Amerikos Darbd Federaci
ja įkūrė naują organizaci
ją, — Federation for Eco
nomic and Political Educa
tion. Ši organizacija užsi
ims daugiau politine ap- 
švieta ir dalyvaus politiko
je.

Būdenz prisipažino, kad 
jis, dabar yra ne tik “geras 
katalikas,” bet ir palaiko 
ryšius su FBI.

"Likviduoti” Yra Gyvi
A. SabulienŪ, So. Boston, 

ir Helen Janutienė, Wor
cester, abi gavo po laišką 
nuo Kęstučio Mateįis\ iš 
Barnaul miesto, Sibirijbs. 
Abu laiškai yra daug maž 
to paties turinio.

Kęstutis tarpe kitko ra
šo? “Dabartiniu laiku čia 
gyvenu aš vienas, nes moti
na’ir brolis Algirdas išvyko 
į Lietuvą, kur gyvena mūsų 
(Lietuvos) sostinėje. Aš 
dar čia pasilikau porai mė
nesių, nes turiu išlaikyt eg
zaminus. Rudenį, jeigu Die
vas duos, įstosiu į Vilniaus 
Universiteto Ekonomikos 
fakultetą.”

Abiejų tetų prašo jau ne
rašyti jam laiško į Barnau- 
lio miestį, nes už poros mė
nesių tikisi būti Vilniuje ir 
iš ten jis parašys. Janulie- 
nei laišką rašo rusų kalbo
je, o Sabulienei — lietuvių. 
Jaunuolis abi kalbas gra
žiai ir gerai vartoja.

Kaipgi Kęstutis Matelis 
atsirado Bąrnaulio mieste? 
Simanas Janulis pateikia 
platesnių žinių apie šį daly
ką. Kęstutis Matelis, jo bro
lis Algirdas ir Matelienė 
j du senai “yra bolševikų 
likviduoti (sušaudyti)” ir 
Keleivio, Naujienų, Drau
go ir panašios spaudos ap
verkti, apraudoti, žemėmis 
apkapstyti.

S. Janulis mums rašo:
“Anti-lietuviški, prohit- 

leriški laikraščiai jau 
daug kartų rašė, kad šie 
žmonės yra “likviduoti.” 
Kęstučio Matelio motina, 
tai yra mano žmonos pus-’ 
sešerė, Smetonos ' laikais 
buvo mokytoja ir apsivedė 
su pulkininku Mateliu. Ga
lite suprasti, ant kiek pul
kininkas Matelis buyb Sme
tonos mylimas ir ištikimas, 
kad 1940 metais Smetona 
paskyrė Matelį šaulių vadu.

“Žinomą, kada Sovietų 
Armija įžengė į Lietuvą, 
1940 metais, /kad neleisti 
Smetonai prijungti Lietuvą 
prie hitleriškos Vokietijos, 
tai naujos Lietuvos vyriau
sybės pulkininkas Matelis 
buvo suim'tas kaipo augšto 
laipsnio Smetonos viršinin
kas. .. < .

Jie buvo išsiųsti į Alta
jaus kraštą, Sibiran. Tada 
fašistų spauda su dideliu 
triukšmu rašė, kad “jie vi
si likviduoti.” Neužilgo po 
to mes gavome pranešimą, 

Mūšiams, atakoms ant darbininku ir progresyvių tę
siantis ^Graikijoje, Amerikos kariškos reikmenys yra 
kraunamos ant laivo American Victory, Staten Island, 
N. Y. Tuo pat sykiu valstybės sekretorius George C. 
Marshall įgalino Jungtinių Valstijų pasiuntinybę toje 

dalyje, teikti Graikijos armijai patarimus, kaip nugalėti 
partizanus, kovojančias už išlaisvinimą žmonių nuo sa
vųjų ir svetimųjų išnaudotojų.
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kad jie visi yra sveiki ir 
gyvi, gyvena Barnaulio 
mieste. Paskui prasidėjo 
karas ir ilgai ne
turėjome s u s i r a- 
šinėjimo. Du metai atgal, 
gavome pranešimą, kad jie 
gyvena, kad Sovietų val
džia neverčia juos' fizinį 
darbą dirbti, -kaipo buvu
sius inteligentus, bet jiems 
davė tinkamą darbą.

“1944 metais pulk. Mate
lis susirgo ir mirė. Jo žmo
na liko našle su vaikais. 
Vyriausybė jai davė darbą
— pridaboti naktimis rašti
nę, gi Matelių vaikai — Al
girdas ir Kęstutis lankė 
gimnaziją ir ruošėsi ten ant 
vietos įstoti į universite
tą. j

“Algirdas baigė gimnazi- 
jo mokslą šį pavasarį, ir 
kaipo ' lietuvis panorėjo 
grįžti j Lietuvą, nes jis ten 
gali būti naudingas—varto
ja gerai lietuvių kalbą ir 
rašybą. Iš šių Kęstučio laiš
kų matome, kad jis ir moti
na jau yra Lietuvoj, Algir
das lanko Lietuvos sostinės
— Vilniaus Universitetą. 
Kęstutis rašo, kad ir jis, 
kaip baigs gimnaziją, va
žiuos Lietuvon. Tai matote, 
kaip Sovietų valdžia juos 
'baudė’ ir 'likvidavo'.”

Prie šių Simano Janulio 
paaiškinimų jokių priedų 
nereikia. Kiekvienas pado
rus lietuvis gali tik pasipik
tinti tais, kurie visą karo 
laiką „ skelbė ?'ištremtų” 
vardus, rašė, kad “jie ' su
šaudyti”, arba “Sibire už
šalo”, kuomet net toki, kaip 
pulkininkas Metelis, ištrė
mime gyvenė daug leng
viau ir geriau, negu karo 
liepsnos apimtuose plotuose 
kiti Lietuvos arba kitų ta
rybinių respublikų piliečiai.

Dabar: tie patys ponai 
skleidžia bjauriausius me
lus apie Tarybų Lietuvą, 
kursto amerikiečius lietu
vius prieš savo tėvų šalį, 
prieš savo brolius, seseris, 
gimines, kurie ten kuria 
naują, laimingą žmogaus 
gyvenimą.

SACRAMENTO, Cal. — 
Šios valstijos seimelis pra
vedė įstatymą, pagal kurį 
automobilistams . licensijų 
(laisnių) “plates” bus iš
duodamos ne • vieneriems 
metams, kaip daroma kito
se valstijose, bet penke- 
riems ant syk.

stovi.su


ŽUDIKAI LIETUVOS BAŽNYČIOS PRIEDANGOJE
Šiurpulingi Lietuvos dvasiškuos darbai vokiškosios okupacijos metu; kruvini tarybiniu žmonių skerdikai ir vokiečių 
pastumdėliai įstojo į kunigų seminarijų ir buvo šiltai priimti; Lietuvos išdavikai bandė visą Lietuvos jaunimą parduoti 

vokiečiams ir išvežti vergijon.
Tamsiosiomis hitlerinės 

okupacijos dienomis ties 
lietuvių tauta pakibo di
džiausias jos istorijoje pa
vojus. Hitleriniai grobikai 
buvo pasišovę išnaikinti lie
tuvių tautą, kolonizuoti 
mūsų gimtinę vokiečiais. 
Tomis sunkiomis dienomis 
lietuvių tauta drąsiai ir 
ryžtingai stojo į kovą prieš 
vokiškuosius grobikus, įne
šė savo indėlį į Tarybų Są
jungos tautų kovą prieš ru
duosius barbarus. Tik sau
jelė niekšiškų išdavikų — 
lietuviškai - vokiškų naci
onalistų parsidavė tarnau
ti hitlerininkams, išdavikiš
kai padėjo jiems smaugti 
savo tautą. Tų parsidavė
lių tarpe nemaža buvo ir re
akcinių katalikų dvasinin
kų, kurie, užmiršę sąžinę ir 
pareigą, padėjo Votano 
garbintojams žudyti ir nai
kinti lietuvių tautą.

* * *
Per du kilometrus nuo 

Kauno—Zarasų plento pla
čiame Virintos upės slėny
je yra Kurklių miestelis. 
Vietos gražios, žemė der
linga, valsčius tirštai apgy
ventas.

Vieną pavakarį čia ir at
važiavo naujai * paskirtas 
klebonu kunigas Telksnys.

Po poros metų naujas 
Kurkliu klebonas ne ma
žiau 30 bekonų parduoda
vo per metus. Dideles pi
nigų sumas teikė karvių 
pienas, kasdien ištisais bi
donais statomas į vietos 
pieninę.

Dažnai per sekmadieni
nius pamokslus bardamas 
parapijiečius už jų “nedo
rus darbus” klebonas ra
gindavo dėti pinigus bažny
čios remontui. O sudėti li
tai ir centai eidavo kleboni
jos ūkio trąšoms ir įvai
riems padargams.

Katalikų veikimo centre 
jis grojo pirma dūdele. Vie
tinė šaulių organizacija jį 
laikė garbės pirmininku. 
Net ir Ukmergės apskri
ties tautininkų partijos pir
mininkas Mačiokas nieko 
be Telksnio nenuspręsdavo. 
Tų visų partijų ir pusiau, 
karinių organizacijų remia
mas ir nuolat palaikomas 
Kurklių dvarininkų ir buo
žių Telksnys buvo laikomas 
besąlyginiu diktatoriumi. 
Augo valdžios troškimas, 
augo gobšumas pinigams.

* * *
Atėjo nauji laikai.
Per kelias dienas Kurk

liai pasipuošė raudonomis 
vėliavomis. Miestelio aikš
tėje kasdien vyksta mitin
gai. Tribūnoje tie, kurių 
pasirodymo taip bijojo po
nai.

—Šiandien mes šeiminin
kai šioje žemėje. Turim 
gaut žemės. Tegy vuo j a liau
dies vyriausybė,—kalba. Ja
nonių dvaro kumetis šeš- 
plaukis. '

—Šalin smetonininkus,— 
plentų darbininkas pakelia 
sugniaužtą kumštį. Į vir
šų iškyla šimtai kumščių ir 
galingas “valio” nuaidi oru.

Dvarai ir klebonijos nu
sigando liaudies triumfo. 
Juk pakilo vargingieji, ku
rie iki šiol penėjo turčius. 
Liaudis su raudonomis vė
liavomis žengia pirmyn.

Kurkliuose jau klebonau
ja Katinas, Telksnio bičiu
lis ir draugas. Telksnys 
jau keleri metai Ukmergės 
parapijoje eina vyriausio 
“nuodėmių ganytojo” par
eigas.’ Lietuvai pasiskelbus 
tarybine respublika, Telks

nys dingo. Vieni kalbėjo, 
jog pabėgo į Vokietiją, ki
ti, kad pasislėpė.

Atėjo 1941 metų birže
lis. Laukuose brendo gau
sus derlius. Kasdien buvo 
matyti vis didesni nauji 
laimėjimai laukuose ir fa
brikuose.

Ramiai tą nakti miegojo 
darbo žmonės. Niekas ne
drumstė ramybės.

Staiga plentuose pasirodė 
bombų sprogimų sukelti 
dulkių debesiai. Pirmieji 
atsitraukiančios Raudono
sios Armijos daliniai darbo 
žmoniii buvo palydimi gai
lesčio ir nerimo pilnais 
žvilgsniais. Artėjo didžiau
sioji lietuvių tautos nelai
mė.

. . . Pirmadienis, birželio 
23 diena. Mūsų armijos 
daliniai traukiasi, plentas 
pilnas mašinų, pėsčių ir va
žiuotų žmonių. Kas kelios 
minutės ore pasirodo lėk
tuvai su svastika. Jie neša 
mirtį.

Buožinio Trakinių kaimo 
pusėje dažnai girdėti šau- 
tuvių ir kulkosvaidžių tra
tėjimo šūviai. Apkasuose 
prie vieškelio į Malėtus ap
sikasę banditai nepralei
džia nieko. Šiuo keliu dau
giausia važiuoja taikūs gy
ventojai, kurie bėga nuo 
vokiškosios vergijos. Žu
dikai, palaiminti kunigo 
Katino, atbėgusio čia iš 
Ukmergės/ir nuolat remia
mi vokiečių parašiutininkų, 

‘žudo kiekvieną mėginantį 
pravažiuoti į rytus. Traki
nių kaime bėgliai sulaiko
mi. Iš motinų atimami ma
ži vaikai. Vyrai ir moterys 
nurengiami nuogai. Girdė
ti klaikus juokas ir širdį 
veriąs klyksmas. Girti bu-, 
deliai tyčiojasi iš nepilna
mečių mergaičių. Suimtie
ji varomi netoli kaimo prie 
anksčiau paruoštos duobės 
ir šaudomi. Grobia m a s 
įvairus turtas, kuris čia pat 
dalijamas tarp gaujos na
rių.

Klebonas Juozas Katinas 
organizatorius ir vyriau
sias “aktyvistų” štabo Tra
kiniuose vadas.

Tarp vis daugiau šėlstan
čių dvikojų galvijų ramiai 
vaikšto Katinas.' Ant ran
kovės raikštis su vokiška 
svastika.

Per kraujo klanus*' ir 
žmonių vargą ' J Kurklių 
miestelį ir apylinkes atgar
mėjo hitlerininkų gaujos.

Viršum Virintos laukų 
sklaidosi dūmai, rūksta de
gėsiai. Iš dvarų ir plačių 
ūkių išeina naujakuriai, iš
varomi .grįžusių bistramų, 
graužinių ir steikūnų, at
gavusių savo valią buožių. 
Grįžta vergija.

Pirmas okupacijos sek
madienis. Katinas Šypsosi 
nušvitusiu veidu.

. . . Trakinių kaime su
šaudyta per 500 žmonių. 
Banditai savo tarpe pasida
lijo per 60 dviračių, didelį 
kiekį drabužių, kito turto.

Tomis ^dienomis užteko 
kuriam nors buožei pasa
kyti:

—Jis komunistas ... — 
ir teismas buvo artimiau
siuose galulaukės krūmuo
se.

Prie Kurklių klebonijos 
aukštai iškelta vėliava su 
juodu svastikos kryžiumi. 
Pas kleboną nuolat lankosi 
įvairių laipsnių hitleriniai 
karininkai. Visi priimami 
išskėstomis rankomis. Gir
tuokliaujama, kalbama, 
juokiamasi,

Miestelyje nuolat šaudo
mi žmonės. Liejasi tarybi
niu žmonių kraujas. Nu
žudytųjų turtą skirsto Juo
zas Katinas. Artimiausi vo
kiečių pagalbiniękai-iš kle
bono rankų gauna didelius 
kiekius įvairių drabužių, 
baldu, c

Kada hitleriniai okupan
tai buvo savo laikinu laimė
jimų viršūnėje, Katinas 
bažnyčioje ragino tikin
čiuosius padėti plėšikiškai 
Hitlerio kariuomenei.

Darbo liaudis pergyvena 
baisias dienas. Žmonės žu
domi, kankinami, grūdami 
į kalėjimus. Kurkliu gy
ventojai randa mirtį Tra
kinių kaimo, Pivoniios miš
ko kapų duobėse. Kiekvie
name kaime, miestelyje ir 
apylinkėje lieiasi nekaltas 
kraujas. Į Kauną,, kaip 
vyriausi okupacinės val
džios budeliai, atvyksta 
Krameris. Rentelnas, Lože. 
Lietuvos išdavikų priešaky
je atsistoja senas vokiškas 
šnipas ir gestapo . agentas 
Kubiliūnas . Jau ir vokiš
kame Lietuvos žemėlapyje 
Lietuvos-vardo nesimato. Jį 
vokiečiai nutrynė palikda
mi šlykštu “Ostlando” pa
kaitalą. Visiškai aišku,"jog 
vokiečiai siekia lietuvių 
tautos pražūties.

Tačiau Katinas iš saky
klos, vietinis buožė Biliūnas 
susirinkimuose, išgama 
Kurlinl$us mokykloje rė
kia:

t—Visomis priemonėmis 
padėkime vokiečiams. Jie 
kuria naują Europą . . .
'Ir iš tiesų! Hitlerininkai, 

ištikimai remiami panašių 
katinų, biliūnų ir kitų buo
žinių išperų, darbo žmonių 
galvomis ir ašarų upeliais 
kūrė “naująją tvarką” Eu
ropoje.

■-!: * *

Pivonijos šilas dreba nuo 
šūvių. Trata šautuvai, au
tomatai, kulkosvaidžiai. Tik 
vakar geltoname smėlyje 
iškastos plačios liuobės pri
sipildo šimtų žmonių Javo- 
nais. Nuo Ukmergės juda 
pasmerktųjų mirti kojonos. 
Čia vaikai, moterys, vyrai 
ir žilagalviai seneliai.

Žudikams vadovauja vie
tinis kapitalistas Deveikis, 
saugumo viršininkas Paš
kevičius, keli' vokiečių ka-' 
rininkai esesininkų unifor
momis. Pikti ir degtinės 
prigėrę veidai buvo kupini 
nematyto gyvuliškumo ir 
neapykantos. Kapų duobės 
ir žemė aplinkui nusidažė 
kraujumi. 1

Galvažudžių tarpe Kurk
lių buožės sūnus Semaška ir 

Kūnai keturių iš septynių negrų, užmuštų šioje Brunswick, Ga., kalėjimo kempė
je, guli ant žemės. Wardenas, sakoma, šaukęs, “duokite jiems,” o sargai juos šaudė. 
Pradėjo tyrinėti, ar buvęs pavojus jų pabėgimo. Iš pat pradžių jau buvo žinoma, 
kad wardenas buvo girtas.

policininko Kavaliausko sū
nelis Antanas Kavaliaus
kas. Ju rankose rūksta šau
tuvai. Semaškos ir Kava
liausko rankos spaudžia 
gaidukus ir žudo žmones.

Po keliu dienu klaikiu or
gijų ir žvėrišku žudvnių 
galvažudžiai grįžta į įvai
rias apskrities vietas. Veži
muose ryšuliai drabužių, 
batu, įvairių daiktų. Daug 
priplėšto grobio vežasi, 
tarp kitų ir Kavaliauskas 
su Semaška. Nužudytu 
žmonių kraujas matyti iš 
kiekvieno nuvilkto drabu
žio, apsiausto ir bato.

Rudens metu Kavaliaus
kas su Semaška atiduoda 
policijai turėtus ginklus ir 
važiuoja į Kauno kunigų 
seminarija. Juos čia priima 
išskėstomis rankomis semi
narijos vadovybė. Vaka
rykščiai žmogžudžiai šian
dien klieriku drabužiais, 
apsimetė avelėmis. Semina
rijos vadovybė puikiai ži
nojo apie Semaškos, Kava
liausko ir daugelio kitų, bu
vusių klieriku eilėse, darbe
lius pirmomis okupacijos 
dienomis. Asmeninėse bylo
se, kur buvo pažymėta, ką 
užpildąs ankietą veikė pir
momis karo dienomis, dau
gelis klierikų išdidžiai už
rašydavo :

— Bendradarbiavau su, 
Wehrmachto kariais...

Ir tai seminarijos vado
vybė laikė tikro ištikimu
mo ir atsidavimo ženklu!

Ukmergės apskrities dar
bo valstiečiai pasakoja, jog 
paskutiniais vokiškųjų fa
šistų okupacijos metais Ka
valiauskas ir 'Semaška buvo 
įšventinti į kunigus;

Ukmergės miesto bažny
čiose jie klausė išpažinčių. 
Dievo ir katalikų bažnyčios 
vardu atleisdavb žmonėms 
nuodėmes. Tik vakar krau
ju je išteptas rankas bu
čiuodavo moterėlės, suklai
dintas jaunimas, žmogžu
džiai ir plėšikai klausė iš
pažinčių, laikė mišias, barė 
žmones už netikėjimą į die
vą, už tai, kad maža auko- C- Z Z

ja bažnyčiai. Klausantieji, o 
kurie nežinojo kas slepiasi 
po kunigiška sutana, tikėjo 
Kavaliauskui, pildė Semaš
kos nurodymus. Ir šiandien 
tie patys žmonės klausia: 
ar gali, būti didesnė švent
vagystė ir pasityčiojimas iš 
žmogaus, jo teisių, proto ir 
sąmonės?!

* * *

Pirmomis karo dienomis 
Ukmergėje ' pasirodė ir 
Telksnys, buvęs Ukmergės 
klebonas. Pirmas jo, kaip ir 
Kurklių klebono Katino,

žygis buvo išvaryti nauja
kurius ir miestiečius, ture- 
jusius sklypus buvusioje 
klebonijos ūkio žemėje.

Telksnys — Ukmergės 
parapijos klebonas. Pas jį 
atsilanko iš miesto komen
dantas, karinių žandarų va
dovybė, naujai paskirtas 
apskrities viršininkas, vo
kiečių statinys Vitkus. 
Telksnys skiriamas “konfi
skuoto” turto7 padalinimo 
komiteto jpirmininku. Pasi
rašinėdamas baldų ir dra
bužių išdavimo vokiečiams 
ir policininkams kvitus, 
Stepas Telksnys nenu
skriaudžia ir savęs. Jis pa
ima savo nuosavybėn buvu
sį pavasarininku “Maldos” 
knygyną ir didelę knygų 
taisymo dirbtuvę su pui
kiais namais. Reichsmarkės 
plaukia tūkstančiais. Telks
nys ruošia nuolatinius ba
lius. O Pivonijoje trata šū
viai....

O nuo sakyklos kas sek
madienis girdėti politiniai 
pranešimai, tarybinės san
tvarkos ir darbo liaudies 
burnojimai.

Pas Telksnį lankosi visi 
lietuvių tautos Ukmergės 
išdavikai, vokiški repatri
antai. Jiems Telksnys dos
nus.

Vieni po kitų slenka okiP 
pacijos metai. Pirmieji lai
kini vokiečių laimėjimai 
baigiasi. Tarybinė Armija 
sutriuškina vokiečius ties 
Maskva, o vėliau ties Sta
lingradu ir kituose fron
tuose. Nebepadeda Hitlerio 
teikiami geležiniai kryžiai 
ir melaginga Gebelso pro
paganda. Artėja vokiškojo 
fašizmo katastrofa.

Netolimą atpildo už vi
sus niekšingus darbus va
landą jaučia ir Lietuvos iš
davikai. Vis dažniau ir 
dažniau padangėje pasiro- 
dą raudonžvaigždžiai lėk
tuvai pranašauja Lietuvos 
darbo žmonėms greitą pa
vasarį.

Didžiausi nuostoliai fron
te reikalauja iš vokiečių 
daug tūkstančių vyrų. Vo
kietijoje jų nėra.

Rlentelno ir Ložės ragina
mi kubiliūnininkai sumano 
šlykščią komediją lietuvių 
tautos vardu.

Lietuvos išdavikai taria
si pas Kubiliūną.

1943 metų balandžio 5 
dieną Kaune susirenka 
“tautos atstovų” konferen
cija. Suvažiuoja stropiai 
gestapo atrinktos išgamos. 
' Toje balagano konferen

cijoje, kaip Ukmergės “at
stovai” dalyvauja lietuviš
kai vokiškas apskrities vir-1

šininkas Vitkus ir parapi
jos klebonas Telksnys. Nuo
traukose, kurias išspausdi
no vokiškas laikraštis lie
tuvių kalba “Ateitis” ir ki
tur, mes matome Telksnį. 
Tarp 90 suvažiavusių išda
vikų didelė dalis su juodo
mis sutanomis.

Ši išdavikų konferencija 
nutarė įvykdyti, Lietuvoje 
visuotinę mobilizaciją į hit
lerinę kariuomenę, daugelį 
jaunuolių išvežti į Saksoni
jos ir Silezijos anglių ka
syklas, į Drezdeno ir Ham
burgo fabrikus. “Tautos 
atstovai” nutarė savo tau
tą sukišti į besotį hitlerinės 
karo mašinos pilvą. Balan
džio 5 dienos niekšybės da
lyviai ir vaidintojai pasiun
tė panegirikos laišką Hitle
riui. Po laišku 90 parašų, 
jų tarpe ir kunigo Telks
nio...

Po konferencijos Telks
nys grįžta į Ukmergę. Vi
suose valčiuose ir įstaigose 
gestapininkai rengia susi
rinkimus, kuriuose ragina 
stoti į vokiečių kariuomenę, 
važiuoti į Vokietiją.

Ukmergės gimnazijoje 
visi mokiniai suvaromi į di
džiąją salę. Atvyksta ges
tapininkų lydimas Telks
nys.

— Jūs turite vykdyti 
konferencijos n u tarimą. 
Tegu nelieka nė vieno neiš
važiavusio i frontą ar Vo
kietiją, — kalba klebonas. 
Salėje nuotaika prislėgta, 
juntamas pasipiktinimas. O 
Telksnys apsiputojęs vis 
ragina būti paklusniems 
Hitleriui, okupacinei san
tvarkai.

Daugelyje . vietų tomis 
dienomis agitavo Ukmergės 
klebonas. Tačiau jokios 
provokacijos ir žabangos 
negalėjo' užmaksuoti tikrų
jų hitlerinių okupantų ir jų 
bendrininkų tikslų. Lietu
vių tautoje nerado pritari
mo niekingo atminimo faši
stinio balagano balandžio 5 
dienos Kaune niekšiški nu
tarimai ir tiesioginiai mėgi
nimai tautą įstumti į pra
žūtį.

•k 4*
Naktis viršum Lietuvos 

po truputį sklaidėsi. Parti
zanų šūviai ir minos po 
traukiniais rodė nepalau
žiamą tikėjimą greita per
gale. Frontas stovėjo prie 
Vitebsko, netoli Minsko.

Ankstyvą 1944 metų pa
vasarį Telksnys išvažiavo į 
Panevėžį. Kišenėje gulėjo 
arkivyskupo laiškas, kuria
me buvo parašyta, jog už 
“didelius nuopelnus tautai 
ir tėvynei” jam suteikiamas 
praloto titulas ir kad jis 
skiriamas žymiai aukštes
nėms pareigoms Panevėžy
je

Iš bažnyčios vadovų pa
gyrimus už “gerą” d&rbą, 
gavo ir Kurklių klebonas 
Katinas, kunigas Kava
liauskas ir Semaška.

* * *
Paskutinėmis okupacijos 

dienomis, kada už poros 
šimtų kilometrų dusliai 
dundėjo frontais ir plentu 
Kauno link bėgo vokiškos 
mašinos, vadovaujant Kati
nui ir vokiškiesiems kari
ninkams buvo skubiai suda
rytas planas pagal gestapo 
sąrašą naktį sušaudyti, a- 
pie 100 valsčiaus šeimų. 
Bežemiai, mažažemiai ir 
darbininkai ištisomis šei
momis turėjo žūti nuo niek
šų rankų už tai, jog jie no
rėjo laisvo gyvenimo, laukė 
grįžtant tarybų valdžios.

Katinas įsakė pakartoti
nai: '

— Veikti tik naktį ir kal
tę suversti partizanams bei 
raudonarmiečiams...

žmogžudžiai' s k u b ėjo 

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Antrad., Liep. 29, 1947,

vykdyti paskutinio savo po
nų įsakymo;

Greitas Tarybinės Armi
jos karių žygiavimas nelei
do nacionalistams įvykdyti 
baisią niekšybę. Jau liepos 
23 dieną išvaduotojai mies
telyje iškėlė raudoną vė
liavą.

Lyg rūkas nuo laukų, iš 
gyvenimo padangės dingo 
Katinas ir Telksnys, nuo 
pelnyto atpildo ir liaudies 
teisingumo pasislėpė žmog
žudžiai Kavaliauskas ir Se
maška.

Antru kartu ir visiems 
laikams lietuvių tauta pra
dėjo gyvenimą iš naujo.

* * *
Ukmergės gatvėmis juda 

mašinos, šaligatviais į visas 
puses skuba darbo žmones. 
Miesto įmonių kolektyvai 
gerai atlieka savo darbo už
davinius.

Nepažinsi ir Kurklių. 
Pasikeitė žmonės ir visas jų 
gyvenimas. Nė ženklo nebe
liko nuo vakarykštės vergi
jos statytojų. Tačiau žmonių 
širdyse dega neapykanta 
galvažudžiams.

Šiandien Ukmergėje ir 
Kurkliuose žmonės kiti. Jie 
kalba apie kunigų ir nacio
nalistų darbus neapykantos 
laipina širdimi.

Ir todėl šiandien vargas 
tiems, kurie bažnyčioje ar 
kitoje priedangoje mėgina 
tęsti kruvinus, priešliaudiš- 
kus darbus. Jei ne šiandien, 
tai rytoj jie bus amžiams 
pašalinti iš kelio, galingų 
darbo žmonių žingsnių su
trypti. P. šermukšnis.

—————— 9

Greenwood Lake, N. Y.
Greenwood Lake, N. Y., 

randasi apie 40 mylių nuo 
New Yorko. Ežeras skiria 
New Yorko ir New Jersey 
valstijas. Ežeras; kaip vietos 
gyventojai pasakoja, tęsiasi 
apie 9-nias mylias ilgio, nėra 
tai platus, bet gražus, su dide
liais kalnais ir miškais aplin
kui. Paežeriais ir kalnuose 
“pridygę” namų, kuriuose va
saros laiku miestų gyventojai 
leidžia atostogas, gyvena ir 
išvengia vasaros ‘ karščių. Prie 
ežero yra pusėtinai žuvininkų, 
bet žuvautojai turi turėti lei
dimus.

šioje gražioje vietoje turi 
vasarnamj gerai žinomi New 
Yorko ir New Jersey apylin
kėj draugai Stasiukaičiai iš 
Cliffside, N. J., tai draugiški- 
ir svetingi draugai. Per visą 
vasarą čionai gyvena Stasiu
kaitienės motina, kuri turi 
virš 80 metų. Reikia pasakyti, 
kad ji tvirta, dirba namų ir 
daržo darbus, turi gerą atmin
tį ir gerą nusiteikimą politi
koje. Čia kiekvieną penkta
dienį atvyksta Stasiukaitienės 
brolis Antanas Pavidis,, žino
mas muzikantas, ir visą vasa
rą būna Stasiukaitienės sū
nus.

Ir ačiū draugams Stasiukai- 
čiams, gavęs atostogas turėjau 
progą šioje taip gražioje vie
toje su moteria praleisti liuos- 
laikį miške, gamtos gražume, 
dideliuose kalnuose ir gražia
me Stasiukaičių name prie 
puikaus ežero. Laikas gražiai 
ir greitai prabėgo žaidžiant, 
užsiimant sportu ir žuvavimu. 
Tai bus nepamirštamos atos
togos.

Reikia priminti, kad tai vie
nintelė lietuvių šeima šioje 
kalnuotoje vietoje, miške, su 
dideliais medžiais, turinti sa
vo vasarnamį. Daugiai| lietu
vių šioje apylinkėje neteko 
matyti, neigi draugai Stasių- 
kaičiai žino, kad jų čia būtų. 
Tačiaus pasiekti šią vietą ne
turint automobiliaus nėra 
lengva.

Baigdamas tariu • nuoširdų 
ačiū draugams Stasiukaičiams 
už tokį draugiškumą ir jų mo
tinai už skaniai pagamintus 
valgius. Aš ir moteris sakome 
ačiū draugams Stasiukaičiams 
už svetingumą ii' nuoširdumą.

A. S. Matuliai.
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AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS
7-10-47—- Mažosios Lietuvos Buities Romanas

!■;■■■■■■ Rašo Ieva
- (Tąsa)

Ir jau pradalgė pasibaigė. O Anė ant 
kulnų—pėdas jau surištas, į šalį pames
tas.
'—Ak, kur kiti kirtėjai pasilikę!
Greit nutveria Jonas Anę, nubučiuoja 

ją, nuglamonėja. O ji tik rausta, tik 
rausta.

—Paleisk, Jonuk, pamatys kiti . . . iš- 
. juoks!

Dar kiek paglamonėja Jonas savo 
žmonelę, dar kartą pažiūri jai į akis. Ak, 
šiandien jis į poną nemainytųsi, šiandien 
jis turtingesnis už karalių! Ir nutveria 
vėl dalgį Strazdas. Dar didesnę jis nori 
užsimoti pradalgę.

Paskamba šūvis iš griovio. Krūpte
lėjo Jonas Strazdas, ir akys jo ieško 
žmogaus, čia šaudančio.

Iš griovio išlenda Pusernos sūnus ir 
žiūri, ką jis padaręs.

Jonas ^Strazdas nepamatė, kaip tyliai 
susmuko jo žmonelė, jo Anelė ant ražie

nų. Kulka ištiko Strazdienę galvoj. Ir 
ji čia pat vietoj negyva.

Ir kai jis tai pastebėjo, lyg proto ne
tekęs pargriuvo ties stingstančiu Anelės 
kūnu. Ir verkė, ir šaukė glamonėdamas 
lavoną. O talkininkai lyg nutrenkti sto
vi išbalę, nors diena kaitri.

Bet staiga atsistojo Strazdas, sugriebė 
Pusernutį . . .Jei ne kiti būtų išgelbėję 
išblyškusįjį vaiką, jis jau būtų lavonas.

Bet čia jau ir Puserna. Jis nesupVan
ta baudžiauninko. Dar niekada jis apie 
tai nepamanė, kad ir baudžiauninkas ga
li verkti dėl sielos sopulių.

Atmonas leidžia Strazdą prie savo ar
klio pririšti. Skaudžiai pentinais subadė 
jis savo juodojo žirgo pašomus ir lyg vė
tra nulaidino per laukus, vilkdamas pas
kui save Strazdą.

Žirgas apsiputojęs, o Strazdas pusgy
vis, kai parlėkė į dvaro kiemą. O amt
monas neklausė nieko: kodėl, kaip, ką... 
tik įsakė tiek ir tiek Strazdui rykščių at
skaityti.

Bet Strazdas daug jų jau nebejautė...
Parsiskubino jaunasis Pusernukas iš 

laukų. Bėgo prašyti tėvo neleisti už
mušti baudžiauninko:

—Aš kaltas, aš nušoviau jo žmoną!
—Gerai, labai gerai!—velniškai nusi

kvatojo amtmonas, o sūnus išėjo. Žiū
rėti į tėvo akis ir jis baidosi . . .

Gražus Lamsočių gyvenimas, gražiau
sias priekuliškiuose. Pernai mirė Lam
sotienė, šįmet tėvas nori paduoti ūkį 
vienturčiui savo sūnui Adomui.

O Adomas jau apsirinkęs dailią sau 
mergelę, dailiausią iš visų—toli ir pla
čiai—Aukštųjų Šimonių Anikę. Viena-' 
tinę Šimonių dukrelė, už tai ir užaugo 
daili, lyg lelija, visų mylima, visų glo
bojama.

Vestuvės bus švenčiamos puikiai, pra
dedant jau ketvirtadienio diena—juk ne 
baudžiauninkai, o laisvi ūkininkai Šimo
niai Ir Lamsočiai, ir gali.

Graži rugsėjo mėnesio diena. Aukštu- . 
jų šilai žydi, lyg pasipuošę ypatingai ko
kiai šventei. /

Ant savo pačios užauginto, jurginomis 
papuošto širvio joja Anikė Šimonytė į 
sujungtuves; nuotaką puošia rūtų vaini
kas. Margi kaspinai apsupa mergaitę. 
Ir tokia ji graži, kad ir vėjas, kvapą 
įtraukęs, tyli. Tik širviui užkabinus 
greitesnę žinginę—puikiai pakilo kaspi
nai į orą. Neiškentėdamas vėjas kukliai 
žaidžia nuotakos papuošalais, ir nuota
ka dar gražesnė.

Paskui jojantieji vestuvininkai negali
• atsigėrėti marčios dailumu.

O aitt kalnelio, Priekulėje, sutinka jau
nikis savo marčią.

Ir ^laikas jau -eiti į bažnyčią. Anikė 
laiminga: gražus juk Lamsočių Adomas. 
'Bet kukliai, lyg gėdingai, nuleidžia ji 
savo galvutę. Ir nemato, kad iš bažny
čios išsirioglino baisūnas ir paliko tarp
dury stovėti.

Stabterėjo Adomas Lamsotis ir.kietai, 
suspaudė savo dešinę, .visai užmiršda
mas, kad joje ilsisi jo ja\mavedės ranka.

Pakėlė akis Šimonytė, ir tuožyg įsmego 
į jos veidą amtmono Pusernos akys. Su
drebėjo jaunoji ir nubalo. Ir visai neju
čiomis prisiglaudė ji prie Adomo.

—Aa!—pasakė ponas ir tada pama
žu nuėjo. Ne, daugiau nieko. Bet Ši
monytės širdis sudejavo.

Simonaitytė -- . .. ........... ——4

pati nesuprato, tik nujautė, kad begėdiš
kai ją užgavo, jos garbę įžeidė vokietis 
savo akimis. Ir dvi didelės ašaros greit 
nusirito per veidus.

O tamsioje bažnyčios kertėje, lyg va
gis koks pasislėpęs, tupėjo Šimonių liki
mas. Neišmąstoma šypsena išbraižinė
jo jo veidą. Nerūpėjo jam kiti, viena 
tik Šimonytė, dabar jau Lamsotienė, ir 
Lamsotis.

Jautė jaunoji šaltąjį likimo žvilgį. 
Šimonių siela jautri ... Ir šalti šiurpu
liai vienas per kitą slinko jos nugara.

Bet greit buvo užmirštas anas įvykis. 
Tiesiog išdilo jis iš jaunosios’Lamsotie- 
nės. atminties. Ar ne širdis perpildyta 
didžiosios laimės!

Atėjo pavasaris su naujais darbais ir 
vargais, bet jauniesiems Lamsočiams vi
sa lyg žaislas. O dar juo labiau, kadan
gi... jei visa kas gerai... tai jau 
rudenį ...

Ir kai Anelė šitą pakuždėjo į Adomo 
ausį, šisai iš neapsakomo džiaugsmo pa
ėmė savo žmonelę ant rankų, lyg bran
giausią ir jautriausią kokį daiktą, ir 
nunešė į lovą:

—Dabar tu man* nieko nebedirbsi. Tu 
piršto į šaltą vandenį nebekiši!

—Bet, Adomukai, moterys sako: ge
riau, jeigu dirbi, sveikiau.

Anksti rytą atsikėlė jaunoji Lamso
tienė linksma ir daili, kaip visada. Jau 
taisosi ir Lamsotis palikti malonųjį savo 
guolį: vasara, darbų be galo.

— O kieno tie veršiai?-staiga sušunka 
Lamsotienė.—Saugok dieve! Visas avi
žų plotas ne .tik išbraidytas, bet ir su
tryptas.

Supyko ir šeimininkas:
—Vargas nežino, žmonės nemoka savo 

gyvulių suvaldyti. Mūsų niekada nę- 
braidžioja po svetimus javus.

Bet senis Lamsotis buvo jau pirmiau 
pastebėjęs bandą; nuėjęs išvijo ją iš avi
žų ir suvarė į kiemą. Kieno tie veršiai, 
niekas nežino: apylinkėje gyvena daug 
ūkininkų.

Bet apylinkėj gyvena ir šuniškų žmo- 
nių.

Štai ant juodo eržilo įlaidina į kiemą 
nuo batų aulų iki pasišiaušusių plaukų 
galingas ąmtmonas Puserna.

—Tu pavogei dvaro bandą!
Ne klausimas tai buvo, ne spėliojimas, 

bet atsvėrimas ir jau teisinis sprendi
mas.

— Aš nevogiau, atsakė senasis Lam
sotis, — o tik išvariau iš .mūsų avižų, 
kurios baisiai sutryptos, ir visa šiometi- 
nė daga šalin. Kam banda priklauso — 
nežinojau, o kam ji priklauso, tas veik 
jos pasiges ir eis ieškoti, maniau.

— Tylėk! — sjiriko amtmonas tokiu 
balsu, kad senis Lamsotis nubalo kaip 
drobė. Sūnus sudrebėjo, o jaunoji Lam
sotienė. skaudžiai pradėjo verkti.

—Tuojau varyk bandą į dvarą, seni.
— Tėvelis senas, gali parvirsti brisda

mas per Miniją ir nuskęsti, — pasisiūlė 
sūnus į tėvo vietą.

Sušvilpė amtmono bdtągas per orą, 
nukrisdamas ant jaunojo Lamsočio ku
pros : - <

— Ir tau ateis laikas, šunie !

Mirė Antanas Brazdžiūnas
Čionai mirė Antanas Braz

džiūnas, sulaukęs 66 metus. Į 
šią šalį atvažiavo 1910 m. Su 
mažom išimtimis visą laiką iš
gyveno Norwoode. Iš Lietuvos 
paėjo čiuladų kaimo, Panevė
žio apskrities. Paliko nuliūdi
me nAšlę Elzbietą Vietytę- 
Braždžiunienę, dvi seseris ir 
vieną brolį Lietuvoj,— Elzbie
tą, Uršulę ir Petrą.

Antanas Braždžiunas buvo 
laisvų ir pažangių pažiūrų 
žmogus. Prigulėjo ir rėmė 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
9 kp., Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 3 kp., Norwoodo 
Lietuvių Piliečių Ęliubą, Di
džiojo Kunig. Keistučio Drau
giją ir buvo CIO unijos narys.

Visą laiką buvo Laisvės 
dienraščio* skaitytojas ir rė
mėjas. Beveik visą savo gyve
nimą dirbo sunkaus darbo in
dustrijoje — geležies foundrė- 
je. Prie velionio karsto buvo 
labai daug gėlių, nuo visų virš 
minėtų organizacijų, giminių 
ir draugų. Į kapus palydėjo 
pora desėtkų automobilių 
žmonių. Ant kapinių atsisvei
kinimo kalbą pasakė profeso
rius B. F. Kubilius. Palaidotas

odd Highland ka
pinėse 19 d. birželio 1947 m.

Širdinga užuojauta našlei 
Elzbietai Braždžiunienei, vi
siems giminėms ir draugams. 
Ilsėkis, Antanai, šaltoj žeme
lėje ! Mes pasilikę dirbsim 
pažangos darbą.

Palydovas.

APKALTINO 
CHRISTOFFELI

WASHINGTON. — Fede
rate grand džiurė surado 
Harold R.c Christoff elį kal
tu “priėmime kreivos pri- 
siegos.” Mr. Christoffel sa
kęs, būk jis nesąs kompar
tijos nariu, gi federate 
džiurė sako, jis esąs komu
nistas.

H. R. Christoffel, kaip ži
nia, vadovavo ilgai besitę
susiam automobilių darbi
ninkų streikui Allis-Chalm- 
ers (prie Milwaukes). Jis 
yra žymus unijistų vadas ir 
dabar jis bus teisiamas.

Washington.—Amer, kon
grese reakcininkai rūpina
si, kad juo greičiau būtų 
galima suteikti Kravčenkai 
(sovietiniam pabėgėliui) A- 
merikos pilietybę.

A. Vasaris Atidaro
Kailinių—Fur Coat Krautuvę

Jau viską Įrengė nuosavame būdinke iš- 

dirbimui visokių parčdų iš brangių kailių. 

Vasaris siūs naujus kailinius ir pertaisis 

nešiotus i naujas madas.

VASARIO FIRMOS OFICIALIS VARDAS YRA A. Vasaris

Warris’ Furriers
735 NO. MAIN ST. BROCKTON, MASS.

F Telefonas brockton 8-1246

Nuotaka nė

— Jau pietūs, o uošvis dar negrįžta, 
—skundžiasi Lamsotienė mergoms, i

, — Rasi jį primušė užveizdas.
—O rasi jis Minijoje nuskendo.

Nerimauja ir sūnus: rods, tebeperša 
dar nugara nuo ano botago smūgio, tėvo 
betgi reikėtų eiti ieškoti.

— O jeigu daugiau dar supykinsiu' už- 
veizdą? . '

Nė darbas šiandien neina nuo rankų 
— visa kas eina atbulai.

— Reikia eiti paklausti žmonelės, ar 
tik neiti į dvarą?

Jaunoji Lamsotienė negali širdies 
krimtimo nuraminti. Ar eina į vieną tro
bos galą, ar į kitą — visur ta pati bai
dyklė, visur ta pati nemalonė. Kelis kar
tus jau buvo ji prie išimtininko stubeles 
(stubelė Maž. Lietuvoj vadinamas ma
žesnis kambarėlis šalia didžiojo — stu- 

Jbos, ten gyvena paprastai išimtininkai) 
durų, bet nedrįso į vidų žengti.

Pagaliau sugrįžusi įėjo, apsižvalgė; 
visa kas nejauku, trūksta to taip mylimo 
seno žmogaus. Jis malonus ir geras, kaip 
tikras jos tėvas, ir dabar jai atrodo čia, 
lyg viskas būtų tuščia.

(Bus daugiau)

Rugpjūčio 1, 2 ir 3 dienomis Antano Vasario krautuvėje bus atida
rymo paroda. Atidarymo parodos dienomis Antanas Vasaris duos 
lankytojams prisiminimui dovanas.

Jei 'jūs manote pirkti naujus kailinius -*■ naują Fur Koatą šiemet, 
nueikite į Vasario krautuvę parodos diėnose, pašimatykite su Vasariu 
ir jis jums suteiks naudingų patarimų. Vasario patarirfrais jūs sutau
pysite gerokai pinigų pirkdami fur koatą..

Jei jums reikia taisyti fur koatą ar perdirbti j moderninę madą 
tuojaus kreipkitės pas Vasarį. Vasaros sezonu jis jums atliks patai
symų ir persiuvimo darbus už nepaprastai žema kainas.

' Ronkonkoma
* 8684

• ' TELEPHONE 
8TAGG2-M48

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAŠ) 

Laisniaotas Graborius
LiūdSsio valandoje kreipkitės pas mus> 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
-....................... f S

WORCESTER, MASS

Balsuotojų Kliubas
Liepos 20 d. susirinko nuo 

šešių progresyvių' skirtingų or
ganizacijų 15 atstovų į Lietu
vių Svetainę. ALDLD 11 kuo
pos atstovas J. Jaskevičius ati
darė susirinkimą pareikšda
mas, kad visų pirma išrinkti 
pirmsedį ir sekretorių susirin
kimui pravesti. Taip ir pada
ryta, suregistravus atstovus 
eita prie apkalbėjimo reikale 
LPBK. Po keleto draugų kal
bų, aiškinant tą reikalą, buvo 
vienbalsiai nutarta sutverti 
LPBK. Išrinkta į komitetą 
pirm. J. J. Bakšys, sek. J. Ki- 
žys, ižd. H. Gurskienė.

Susirinkimai nutarta laikyti 
kiekvieną mėnesį 3-čiam sek- 
madienyj iš^ryto, kaip 10 vai., 
ir, reikalui esant, komitetas 
sušauks specialius susirinki
mus. Nusitarta surengti pikni
ką rugsėjo 7 d. Olympia Par
ke.

Susirinkimo atmosfera buvo 
gana armoninga ir entuzias
tiška. Būtų gerai, kad veikiai 
darbuotųsi kliubas savo srity
je. Linkėtina geriausio pasise
kimo.

LPBK. Korespondentas.

W. FRANKFORT, Ill.— 
Niujorkiškio Daily Work- 
erio korespondentas Frank 
Mucci sako, kad jau prieš 
virš tris mėnesius Old Ben 
Mine 8 kasykla buvo nesau
gi. šios kasyklos ekspliozi- 
joj, kaip žinia, žuvo 27 an
gliakasiai.

WASHINGTON.— Valst. 
sekretorius Marshall turė
jo pasitarimą su Hollandi- 
jos ambasadorium Klef- 
fens. Pokalbio turinys ne
žinomas.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame-| 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir vĮgg, <4* 
padidinu toki 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- JMF
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.' G-

Kampai Broadway Ir Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. ^Lenmore 5-6191

ir pavienių.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
' Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Is 5-ių patrovų Iš 7-i’ų patrovų

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 Grand Street,
.(Skersai nuo Republic Teatro)

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar-4110

Biznieriai, Skelbkites
UT ^Z^-rTLZ^V

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Antrad., Lie p. 29, 1947
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velandą apie. 20 mėty atgal, oTd'raugė Sukackiene Vale jo, Cailf. HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

,r

Iš St.Petersburg įRytines Valstijas 
Ir Atgal

Važiuodama iš St. Peters
burg, Fla., į rytines valstijas 
atlankyti savo giminių ir my
limų draugų, negalėjau nesu
stoti ir Clevelande, kur tuom 
laiku turėjo atvažiuoti Detroi
to pažangiečių choras dainuo
ti Clevelande, A. L. Moterų 
Kliubo rengiamam Motinų. 
Dienos pagerbimo koncerte, 
kuris įvyko gegužės 11. Gar
bė Detroito choristėms, kad 
jos taip gražiai sudainavo. 
Nors nekurtos jau ir paliestos 
įvairių bėdų, bet jos visos pil
nos energijos ir nepaliauja 
dirbusios įvairiose draugijose 
ir platinime mūsų spaudos.

Detroitas turi garbės turėti 
dvi geriausias mūsų spaudos 
vajininkes, tai drauges Janu- 
lienę ir Smitrevičienę. Malo
nu buvo matyti visus savo idė
jos draugus ir drauges. Nors 
ir mažai laiko turėdama, .no
rėjau paspausti ranką visiems. 
O čia dar tą pačią dieną buvo 
ir dveji šermenys, norėjosi 
nors vienus ir jų atlankyti. 
Nuėjau į šermenis J. Karsoko, 
kuris to koncerto jau nebe
girdėjo. šeštadienį dar dirbo 
ir tik parėjęs namo iš darbo 
pasimirė. Jo gyvenimo drau
gė liūdi, verkia, netekusi 
savo mylimo gyvenimo drau
go, nors jis to negirdi ir nebe
mato — jam pasibaigė visos 
bėdos ir vargai. Velionis Kar- 
sokas buvo pažangus ir geras 
draugas. Lai būna tau, drau
ge, lengva žemelė! ‘ '

Pirmadienio 
12, apleidau 
1-ma valanda 
kiaus Pittston, 
kau atlankyti
Katkauskus ir kitus savo gimi
naičius. Nors jau buvo vėlyva 

ryte, gegužės 
Clevelandą ir 
nakties pasip- 

Pa. čia atvy- 
savo gimines

Sekmadienį,
Rugpjūčio 3 August, 1947

neponeliai, d 
žmonės.

Kova Prie
Prieš mano

530 Summer Avenue, 
Newark 4, N, J. 

HUmboldt 2-7964

CONNECTICUT VALSTIJOS LIETUVIŲ ATYDAl!

Dienraščio Laisvės

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos ir Liet. Darbininkų • 

Susivienijimo vietines kuopos.
LIETUVIŲ PARKE '

CHESTNUT HILL RD., WATERBURY, ČONN.i
(Už Lakewood Ežero)

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

Gertrudes Ulinskaitės. JONAS GASIŪNAS, LDS prezidentas, iš
Brooklyno, sakys prakalbą. ’

EDDIE RUDAITIS ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Pradžia 1 vai. po pietų Įžanga 35c (taksai įskait.) •

naktis ir lynojo, bet jaunuolių 
matėsi mieste visur, prie sa- 
'liūnų, krautuvių tarpduriuose 
ir kitur. Pasiekiau Katkaus- 
kus. Jų paklausiau, kodėl to
kiu vėlyvu laiku tiek daug 
jaunų žmonių gatvėse matosi, 
ar jiems nereikės į darbą eiti 
ryte. Jie man paaiškino, kad 
šie vyrukai yra antro pasauli
nio karo veteranai ir jie nie
kur nedirba. Į mainas jie ne
nori eiti dirbti, o kitokių dar
bų čia mažai yra. Dabar jie 
gauna iš valdžios po $20 į sa
vaitę. Bet kada ta mokestis iš
sibaigs, tai nežinia, koks bus 
jų likimas ir ko jie griebsis 
tuomet. Man gaila pasidarė tų 
j aunu vote r a n ų. Didžiu
mai iš jų karas skaudžiai pa
veikė į jų nervus ir sveikatą, 
mažai jų sveikų. Tokių vetera
nų tėvams irgi sunku.

Aplankiau kitus savo gimi
naičius, Chrlsciunus, kurie tu
rėjo puikiai išaugusį brolį, ku
ris buvo ir geras mechanikas. 
Jis pradžioj karo dirbo prie 
amunicijos instruktorium ir 
prižiūrėjo fabriko mašineriją. 
Vėliau išėjo į kariuomenę. Ka
re tapo sužeistas ir iš to gra
žaus vyro dabar jau invali
das. Jis rengiasi išvažiuoti į 
veteranų ligoninę. Jo gyveni
mo dienos liūdnos. Bet mintys 
jo sveikos. Jis sako, “ne aš 
vienas, bet milijonai jaunų 
žmonių pateko tokiam liki
mui.” Jis neapkenčia karo 
kurstytojų, sako, karas nau
dingas tik turčiams, o darbo 
žmonėms didžiausia nelaimė.

| Gegužės 14 d., 5-tą valan
dą ryte, pasiekiau Brooklyną. 
čia ir vėl lyja lietus. Apsis
tojau pas jaunus žmones, 
draugus Pakalniškius. Labai 

malonūs jauni žmonės, sutei
kė man poilsio vietą ir gar
džius pusryčius. Paskiau, su 
drauge Pakalniškiene,' nuėjo
me į dienraščio Laisvės įstai
gą pasimatyti su Laisvės šta
bo žmonėmis, kurių taipnlgąi 
buvau nemačiusi. Visur apžiū
rinėj au, pasikalbėjau su re
dakcijos ir administracijos 
darbuotojais. Visi darbais ap- 
siyertę, nors dirba skubiai. 
Tai man nesinorėjo jų ilgiaus 
trukdyti* Man labai patiko 
jauna draugėj kurios pavar
dės nebeatsimenu, kuri* labai 
skubiai darbuojasi administra
cijos raštinėj. Draugas Anta
nas Bimba vis toks linksmas, 
smagus, nors ir pavargęs nuo 
darbo/

Štai jau ir vėlyVt pietūs. 
Draugė Sa^na nusiveda į val
gyklą, kur gavome prisivalgy
ti visokių gardžių daržovių. 
Dar pasikalbėjus,su vienu ki
tu jau ir vakaras. 
Sasna vežasi mane 
mitingą, kur turėjo 
William Z. Fosteris, 
grįžęs iš Europos.

Draugė 
į masinį 

kalbėti 
neseniai 
Draugas

Fosteris pilnas energijos, jo 
kalba aiški. Jis nušvietė, kaip 
Europos demokratinės šalys 
energingai kelia savo šalis iš 
griuvėsių ant demokratinių 
pamatų. Tik užsienių re.akcijoę 
nieriai daro toms šalims daug 
žalos — sako Fosteris. Tos 
reakcijonierių valdomos šalys 
kišasi į demokratinių šalių vi
dujinius reikalus, remia vidu
jinius priešus ir visokiais bū
dais stengiasi sunaikinti tų ša
lių demokratiją. Buvo man 
malonu pasimatyti su buvusiu 
clevelandiečiu, draugu Amte- 
riu ir paspausti jam dešinę. 
Draugas Amteris apleido Cle-

York u 
reikia 

bėgant

betgi dar atsimena visus Cle- 
velando veiklesnius žmones ir 
jis liepė parvežti nuo jo vi
siems geriausių; linkėjimų.

Vėlai grįžome iš masinio 
mitingo namo pas Gužus ir 
dar vėliau ėjome miegoti, bet 
7-tą valandą ryte draugė Sas
na jau išbėgo į Laisvės redak
ciją prie savo darbo. Ji tokid 
silpna ir tiek mažai poilsio te- 
gavusi — tik jos pasišventi
mas priduoda jai tiek daug e- 
nergijos dirbti tiek daug. Pa
pusryčiavus, draugas Gužas 
išsivežė mane parodyti New 
Yorką. Čia patyriau, kad 
brooklyniečiams yra sunkokas 
susisiekimas su New 
sūbvėmis, kuriomis 
daug kartų persėsti, 
laiptais tai į viršų, tai į apa
čią. Vagonų durys automatiš
kai atsidaro ir užsidaro, o per 
atsidariusias duris kemšasi 
daug žmonių ir jeigu nespėtai 
su kitais įsigrūsti iki durys au
tomatiškai užsidarys, tai gali 
būti atsitikimas, kad tavo są- 
keleivis nuvažiuos, o tu liksi 
bestovįs. Draugas Gužas rū
pestingai mane pavažinėjo ir 
pavedžiojo po Ne\v Yorką, nu
sivedė į gerą teatrą ir palydė
jo ant' stoties. Draugas parodė 
daug užuojautos mano silpnai 
sveikatai. Tik nežinau, kaip aš 
draugui Gužui atsidėkosiu už 
jo suteiktą malonumą.

Vėlai naktį, apie 12-tą va
landą, pasiekiau mažą mieste
lį Tariffville, Conn., nuo ku
rio netoli gyvena mano bro
lis, Jurgis Kavaliauskas. O 
čia visur tamsu, tik viename 
saliūne pamačiau šviesą, tai ir 
užėjau. Viduje pilna jaunų 
vyrukų ir nekurie kaišioja pi
nigus į “laimėjimo” mašinas, 
kiti geria. Paklausiau aš tų 
vaikinų, ar jie nežino tos vie
tos, kur mano brolis gyvena. 
Vienas iš jų man sako gra
žiai lietuviškai: “Taip, teta, aš 
žinau ir tave nuvešiu.” Jau
nuolis su savo automobilium 
mane nuvežė ir važiuodami 
pasikalbėjome. Paklausus, ko
dėl jūs jauni žmonės tokioj 
vėlumoj būnate saliūne, jau
nuolis sako: “Mes čia dirba
me per dienas didžiulėse ta
bako plantacijose, o nuo dar
bo atliekamu laiku mes čia 
turime bažnyčią, saliūnus ir 
mažytį kalėjimą, tai ir viskas, 
ką meš čia turime.” Tas jau
nuolis pasakė daug teisybės, 
nes čia niekas nepasirūpina, 
kad suteikti šios apylinkės 
jaunuoliams kokios nors pa
doresnės vietos, kurioje, jie 
galėtų praleisti savo atlieka
mą laiką ir pasilinksminti, čia 
tabako plantacijų darbininkai 
neorganizuoti, tai bosai su 
jais elgiasi, kaip bosams pa
tinka. Vasaros metu kompani
jos parsigabena juodų darbi
ninkų iš Bahama salos, kurie 
joms dirba už pigesnį atlygi
nimą. Parsigabena ir kolegijų 
studentus, atostogų laike, ka
da plantacijose pasidaro dar- 
bymetė. Atveštiems iš kitur 
darbininkams kompanijos tu
ri išbudavojusios barakus, ku
riuose jiems suteikia guolį ir 
maistą, čia yra ir pasiturin
čių ūkininkų, kurie verčiasi 
tabako auginimu. Teko kalbė
tis su vienu pasiturinčiu lietu
viu ūkininku, kuris sakosi, kad 
dabar jam viskas eitųsi ge
rai, nes dabar už pieną ir ta
baką moka brangiau, negu 
bent kada pirmiau, tik bėda, 
kad darbininkų nesą galima 
gauti. Bet ta bėda bene bus 
tame, kad ūkininkai yra įpra
tę ūkio darbininkams pigiai 
mokėti, tai nori, kad ir dabar 
jiems dirbtų pusdykiai, tai 
darbininkai ir neina pas juos 
dirbti. Patariau ūkininkui pa
sikviesti pabėgėlių prie savo 
ūkio darbų. Bet ūkininkas sa
kosi matęsis su keletą jųjų, 
bet. jie esą tik 
sunkaus darbo

Numirėlio 
grįžimą link 

namų, atsiminiau, kad mano 
dar nebaigta atlankyti dvi ge
riausios ir veikliausios drau
gės, tai draugė K. Sukackienė,, 
Worcester, Mass., ir draugė 
Ona Visockienė, Kensington, 
Cohn. Anksti rytą išvažiavau 
iš Tariffville,/O apie pietus jau 
buvau krautuvėje, kurioje 

i dirba. 
Toks buvo netikėtas susitiki-' 
mas su drauge Sukackiene, 
ka'd tik žiūrime viena į kitą ir 
atrodo, lyg sapne matome vie
ną kitą, nes per ilgą laiką ne
buvome mačiusios viena kitos. 
Laiko pasikalbėjimui turėjom 
tik 3 valandas, o naujo pas 
abi buvo daug. Pavalgiūsios 
pietus, nuėjome į paikutį. 
Saulutė biskutį šildė, tai susi- 
sėdusios ramiai pasikalbėjom. 
Draugė Sukackienė atrodo 
gerai, pilna energijos. Dirban
ti įvairiose komisijose, dailėje 
ir tarptautiniame pažangia
jame judėjime. Tarpe kitko, ji 
man papasakojo tokį atsitiki
mą: Vienas pažangus drau
gas dar sirgdamas žinojo, kad 
jo moteris, jam mirus, laidos 
jį su bažnytinėmis apeigomis. 
Tai tas draugas dar prieš mir
tį prašė draugės Sukackienės, 
kad ji pasakyti) prakalbėlę 
prie jo karsto. Jam mirus, ve
lionio pageidavimas - buvęs 
perstatytas kunigui ir kunigas 
pavėlinęs Sukackienei kalbėti 
ant kapinių. Sukackienė trum
pai nušvietusi velionio pavyz
dingą gyvenimą, kaip jis dar
bavosi pažangiose draugijose 
ir skleidė apšvietą tarpe dar
bininkų. Jai kalbant užėjo į 
kalbėtojos priešakį suklaidin
ta, tikinti moteris'ir pradėjo 
kalbėtoją kolioti visokiais ne
padoriais žodžiais. Bet drau
gė Sukackienė nesitraukė nei 
pėdos iki baigė savo kalbą—' 
reiškia, Sukackienė laimėjo, 
išpildydama velionio prašy
mą ! 4.

Atsisveikinant su drauge 
Sukackiene padarėm prižadą, 
kad neužilgo vėl pasimatysi
me, ir atsis'veiknusi tuojau pa
ėmusi traukinį nuvažiavau i 
Kensington, Conn., atlankyti 
Onute Visockienę. Draugė Vi
sockienė dar vis liūdi savo gy
venimo draugo Vinco, kurį ne
gailestingoji mirtis išplėšė iš 
gyvųjų tarpo. Velionis buvo 
mylimas plačioje apylinkėje, 
jis mokino chorus, vaikų drau
gijėlę Hartforde ir daug dar
bavosi pažangiam darbe. Jis 
buvo sugabus ir namuose, tu
rėjo įsitaisęs rakandų dirbtu
vėlę, kuri ir dabar dar gyvuo
ja draugės Visockienės vado
vybėj. Todėl tokį brangų gy
venimo draugą yra sunku pa
miršti. Maloniai pasikalbėjo
me su Onute, raminau aš ją, 
kiek galėjau. Bet atsiskyrėme 
abi su ašaromis. Važiuodama 
link St. Petersburgo mąsčiau 
—kodėl pasauly tiek daug liū
desio ir ašarų ?

Gegužės 24 pasiekiau 
Petersburgą 
turėjome LLD 45-tos kuopos 
susirinkimą. Susirinkimas bu
vo dar skaitlingas, gavau dar 
vieną naują nayį. Mūsų prele
gentas Pranas Pakalniškis da
vė įdomią paskaitą apie liau
dies rašytojo Theodoro Drei- 
serio gyvenimą ir jo nuveik
tus darbus. Tapo nutarta per
traukti susirinkimų laikymą 
iki rudeniui, kada draugai su
grįš iš žieminių valstijų. Yra 
vilties, kad į St. Petersburgą 
sekahtį sezoną atvažiuos dau
giau lietuvių, kaipo į vieną iš 
puikiausių turistams miestų, 
pastoviam apsigyvenimui. Ta-' 
da bus visients smagiau čia 
gyventi ir patogiau darbuotis 
draugijiniame darbe.,

Maloniai atsisveikinę su vi
sais pasiliekančiais draugais, 
birželio 3-čią apleidome St. 
Petersburgą. O rudenio sulau
kus, vėl bus malonu pasimaty
ti su visais.

St.
o ant rytojaus

Eva Simans.

ŠIEK TIEK PAMAŽINTA 
TRUMAN UI LĖŠŲ

Washington. — Prezid. 
Trumanas reikalavo $37,- 
Š00,000,000 karinių ir kito
kių lėšų baldžiai per 12 mė
nesių. Kongresas numušė 
apie $2,750,000,000 nuo tos 
sumos.

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D. į

' <

Šio miestelio busų vairuoto
jai išėjo į streiką, reikalauda
mi atnaujinti kontraktą. Jie 
priguli prie Amalgamated 
Ass’n of Streets, Electric Rail
way and Coach Employers of 
America unijos.

Pradžioje streiko miesto 
administracija griežtai atsisa
kė pildyti darbininkų reikala
vimą. Paskelbė per laikraš
čius, kad 60 vairuotojų su
spendavo ir pąjieškojo streik
laužių. Unija į tai atsakė grą- 
sindama generaliu streiku. Po 
12-kos dienų streiko tūrėjo 
unijai nusileisti .ir pasirašė 
kontraktą.

Automobilistų Žiniai
Kalifornijos -valstijoj auto 

nelaimių skaitlinės už 1946 
metus parodo, kad 3,826 žmo
nės buvo auto nelaimėse už
mušta ir 75,144 sužeisti. Pasi
rodo, kad Kalifornijoj auto 
nelaimių yra didesnis nuošim
tis, kaip kitose valstijose. Tas 
padarė daug nuostolių.

Kalifornijoj per 18-ką me
tų auto nelaimėse buvo 51,- 
852 žmonės užmušti ir 924,- 
768 sužeisti. Valstijoje yra 
3,500,000 auto užregistruoti 
ir 4,500,000 laisniuotų vai
ruotojų. 1946 metais gazolino 
kompanijos pardavė 
000,000 galionų 
70,000,000 galionų 
mojo namų aliejaus.

Skaitlinės parodo, 
859 vaikai, mokyklos 
buvo auto nelaimėse 
arba sužeista 1946 m. Daug 
nelaimių atsitinka, kada girti 
važinėja. Per metus buvo a- 
reštuota 700,000 auto vairuo
tojai, 5,489 pasiųsti į 
mus ir auto bausmės 
$8,006,304.

Tas parodo, 
daugiau atsargumo su 
važiuojant. Turėsime 
kad 1947 metai bus 
gesni.

2,500,- 
gazolino ir 

kūrena-

kad 17,- 
amžiaus, 
užmušta

k ai ė j i- 
siekė

kad
i

reikia
auto
viltį, 

laimin-

“Stebuklai”
Nežinau, kaip rytinėse val

stijose visuomenė atsinešė į 
tas pasakas apie “skrajojan
čias lėkštės”, bet Kalifornijo
je tai per dvi .savaites radijas 
ir laikraščiai gąsdino žmones. 
Politikai sirgo “skrajojančių 
lėkščių” epidemija, o silpnų 
nervų žmonės drebėjo įgąsdin
ti.

Turčių didlapiai kas dieną 
pirmame puslapyj rašė, talpi
no net ir paveikslus. Ir kas 
tas “skrajojančias lėkštės” 
matė? Jas matė gubernatoriai, 
aukšti karo viršininkai, univer
sitetų ir kolegijų profesoriai, 
kunigai, policininkai, jūrei
viai, kareiviai, ir kiti politikai,

F. W. Shalitts
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica A Venue

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

VAKACIJOM VIETA
Puiki f alina, tinkainai Įrengta vakacijoms, 

Catskill kalniiėše, arti Kingston, N. Y.

GERAS VALGIS—ARTI MAUDYNĖS
Mokestis $30.00 į Savaitę

Automobiliais privažiuojama Route 9-W iki Kingston, iš Kingston 
keliu 209 iki Stone Rid^e, tada keliu 213 iki farmos (apie 4 malles).

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

‘ □►•ta
MRS. NELLIE DAUENHAUER

Box 325, Stotie fedgfe, N. Y.
Tįel. High Falls 3185
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MM!

opęIratOrcs 
dirbti prie vaikų plaitikinių nuo lietau* ap

ylinkių. Linksmo* darbo sąlygos.
( ROCK NOVELTY,

326 WEST 41ST STREET, N. Y. C.
..................... ..

HELP - WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PRO6YTOJAS
Ant Gero Rūšies Vyrų Koatų

Nuolatinis Darbas. Gera Alga.
Kreipkitės ant 9-tų Lubų

17 EAST 16th ST.
Algonquin 4-1530.

bet mažiausiai paprasti žmo
nės, kurių tiek daug yra.

O apie formas, ką ir kalbė
ti. Vienos, kaip lėkštės atro
dė, kitos, kaip laivas, trečios 
— Jungtinių Valstijų vėliavos 
formoje, ketvirtos — baran- 
kos formoje, penktos — zepe- 
linas, šeštos — amerikoniško 
dolerio formoje; kitiems rodė
si, kaip kavos puodelis, o ki
tiems jau formoje Tarybų Są-- > 
jungos penkiakampės žvaigž
dės ir 1.1.

Radijas ir spauda kaltino 
Sovietį Sąjungą, kad būk tii 
ji visokius tuos “stebūklus” 
daro. SSSR konsulas Los An
geles mieste griežtai tą už
ginčijo. Jis pareiškė, kad So
vietų Sąjunga respektuoja ne
liečiamybę kitų šalių, kad ji 
jokių tų “stebuklų” ant Ame
rikos žemės bedaro, kad jeigu 
Sovietų Sąjungai reikalinga 
koki bandymai daryti, tai ji 
turi savosios teritorijos pakan
kamai.

Blofino ilgai, bet paskūi 
pradėjo aiškinti, kad tai oro 
stočių specialiai oro tyrihlūi 
baliunai. šiuo kartu triukšmas 
baigėsi, gal tik iki kito karto, 
kol. vėl tūlus apims isterija.

Vakacijos
Gavęs vakacijas, išėjau į 

gatvę, dairausi ir nežinau į 
kurią pusę žingsniuoti. Neta
riu savo automobiliaus, o si! 
gatvekariais, busais ne daug 
galima atsiekti.

Kitais metais vakacijų lai
ku važiuodavau į kalnus, prie 
vandens šaltinių. Dabar, svei
katai pagerėjus, tai nuspren
džiau aplankyti kai kuriuos 
savo senus pažįstamus, su ku
riais rečiau teko matytis. 
OakUndo mieste aplankiau 
septynias šeimas. Visi svetin
gi, laimingai gyvena, turi 
nuosavus namus, turi vaisinių 
savų medžių.

Vaičiūnas pavaišino skaniu 
u. Budra savo automobiliu-
pavažinėjo ir aprodė apy- 
es. Karosienė pavaišinąIi 

skaniais persikais. Budrų dvi 
dukros yra vedę su ‘kitatau
čiais, gražiai ir laimingai gy
vena. Jaunesnioji dar tik bai
gė pastatyti labai gražų na
mą, —laimingo gyvenimo!

Pacific, h,

Matthew A.
BUYAŲSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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



» NewWko^AfeZlnftH
Toks Pelnikavimasis 
Turėjo Pakelti 
Prekių Kainas

Bosų dokininkų teisme, New 
Yorke, buvo iškelta viena iš 
priežasčių, dėl ko prekės nesvie
tiškai pabrangsta iki pasiekia 
vartotoją. Komercinė spauda, 
tačiau, mato tik pakėlimus dar
bininkams algų. Esą, tik dėl 
kėlimo darbininkams algų ky
lančios kainos.

Liepos 23-čią teisme liudijo 
p-lė Anna E. Brady, miestavo 

•Marine and Aviation Depart
ment knygvedė, per kurios 
rankas ėjo teisiamojo milionie- 
riaus dokininko James V. Audi- 
tore sąskaitos. Ji teisme pripa
žino miesto jam siųstas bilas ir 
iš jo užmokesčiais gautus če
kius.

Miss Brady, gyvenanti 101-57 
116th St., Richmond Hill, pa
rodė, kad Auditore firma už 
vietą miestavoje numerio 1-mo 
prieplaukoje, prie Battery 
Park, miestui mokėjo po 30 
centų per dieną. Gi laivo Kotor 
savininkams už tą pačią vietą 
rokavo po 50 dolerių per dieną. 
Už stovėjimą laivo ir paskui 
prekių tenykštėje prieplaukoje 
laivo firma sumokėjo Audito- 
rei viso $8,372, o miestas Audi- 
torei už tą visą laiką buvo parė
kavęs tiktai $1,853. Tačiau ir iš 
tų $1,008.80 tebėra miestui ne
mokėti, nors Auditore iš laivo 
firmos atsiėmė viską.

Einant miesto dokams įšren- 
duoti įstatymais, Auditore turė
jo tuos dokus vartoti pats, ka
dangi jie išrenduojami tiktai 
vartotojams. Tyrimas parodė, 
kad jam dokų nereikėjo. Jis tik 
susigrobė dokus, kad galėtų 
daugeriopai pelnytis.

Reiškia, tuos virš 7 tūkstan
čius ekstra dolerių, vienos fir
mos permokėtus kitai tik už 
prekių pastovėjimą, turėjo vėl 
permokėti tas, kas tas prekes 
pirko. O tai vis dėka mūsų 
“laisvajai prekybai,” kuri var-

T

Ant merginos suknelės užlietas gėrimas pradėjo gin
čą ir antisemitiškus pliovojimus, vėliau privedančius 
prie žmogžudystės vien dėl to, kad vieni neapkentė 
kitų religijos. Scenoje iš filmos “Crossfire” yra Wil
liam Phips, Robert Ryan, Mario Dwyer ir Sam Lev- 
vene. Filmą pradėta rodyti liepos 22-rą, Rivoli Teatre, 
Broadway ir 49th Street, New Yorke.

Rugpjūčio (August) 31 d., įvyks didysis philadel- 
phiečių piknikas paramai dienraščio Laisves. Iš 
Brooklyno eis busai į tą didžiąją iškilmę. Kurie 
norėsite važiuoti busais, tuojau užsiregistruokite 

Laisvės raštinėje.

KELIONĖ $3.00 J ABI PUSI

Tasai piknikas įvyks sekmadienį, prieš Labor Day. " 
Kaip matote, ant rytojaus po pikniko bus šventė, :: 

tai bus laiko atsilsėti, jei ir vėliau grįžtumėte 
iš pikniko.

Šis piknikas bus jau paskutinis šį sezoną. Tad pa
sinaudokite puikia proga. Pasimatykite su phila- ■ 

delphiečiais, pasilinksminkite ir paremkite 
savo dienraštį. *
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Važiuokime j Philadelphiios 
DIDYJĮ LAISVES PIKNIKĄ

Boro Park Rendauninkai 
Prase Majoro Pagalbos

Boro Park sekcijoje, Brook- 
lyne, jau daug buvo išmetimų 
iš namų ir dabar desėtkams gy
ventojų yra įsakyta išeiti už 
dienos kitos ar už keleto savai
čių. Tas visus įstūmė į didį rū
pestį. Mėtant lauk iš buto vie
nus, niekas nežino, kuris bus 
sekamas, žmonės buriasi į 
Rendauninkų ir Vartotojų Ta
rybą ir per ją bando kaip nors 
apsaugoti savo namus.

Gyventojai per savo organi
zaciją kreipėsi į miesto majorą 
William O’Dwyer ir į visus mie
sto tarybos narius su raportu 
apie padėtį ir pasiūlymais.

Yra Tuščiu Apart m entų
Rendauninkų Taryba nurodė, 

su kokiais sunkumais susiduria 
išmestos iš butų šeimos. Nuro
do, kad ten pat esama ir tuš
čių apartmentų, bet kartą iš- 

, mestosios iš vienų, jokiu būdu 
negali surasti įėjimo į tuos tuš- 

1 čius. Taipgi nurodė, kad šeimos 
metamos iš namų melagingais 
tikslais. Pavyzdžiui, įvardyta 
vienas, kur šeima išmesta iš 
buto prieš šešis mėnesius, būk 
tai dėl to, kad reikėję to apart- 
mento pačiam namo savininkui. 
Bet po išlaikymo kelis mėnesius 
tuščio, savininkas apartmentą 
neseniai parendavo kitiems.

Pasiūlymuose miesto vyriau
sybei rendauninkų organizaci
ja ragina:

Statyti mieste namų be išlau
kinių subsidijų, kaip tai pasiū- 

dan švento pelno gali lupti nuo 
vartotojo devynis kailius.

Perklausihėjant Miss Brady 
toliau, sužinota, jog Auditore 
firma taip pat paėmė $1,800 iš 
savininkų laivo Davis, kuomet 
miestui buvo sumokėta tiktai 
$273, tačiau ir tuos sumokėjo 
laivo agentas, o ne toji iš mies
to renduojanti prieplaukas Au
di torės firma. .jij X! 

lė darbietis Eugene P. Con
nolly.

Tuojau pravesti tyrimą ir 
išdirbti programą pagelbėti 
mažųjų namų savininkams per
taisyti jų namus z į galimus iš- 
renduoti svetimiems. Daugelis 
mažųjų namų yra per erdvūs 
jų savipinkams, bet negali iš- 
renduoti, nes yra senoviškos 
statybos, nepritaikyti prie mie- 
stavojo “multiple dwelling 
law,” o savininkai pertaisymui 
neturį ištekliaus ir be miestavo- 
sios paramos Joijo rizikuoti.

Padėtis Išmestųjų iš Pido.
Pavyzdžiui išmestųjų iš buto 

likimo, Rendadninkų ‘Taryba 
priminė spaudoje plačiai apra
šytųjų Weismanu ir Levitt’ų 
šeimas.

Weismanai gyvena su ištekė
jusia dukterimi apartmente to 
paties namo, kuriame jie pir
miau gyveno. Gyvena devyni 
žmonės trijuose kambariuose, 
savininko nuolat užkabinėjami 
ir reikalaujami išeiti.

Levitt’ų šeima išsiskirstė į 
kelias vietas pas kitus žmones. 
Viena grupė susikraustė su to
kiais, kuriems patiems ne už il
go gręsia evikcija.

Nurodoma, kad viename tik
tai bloke ant 52nd St. randasi 
ant išmetimo 6 šeimos, tarpe 
tų vienas dvasiškis su šeima. 
Tokia padėtis, sako raportas, 
“yra pavojinga mūsų demokra
tijai.”

Taryba su raportu įteikė ir 
peticiją su 200 parašų tų žmo
nių, kuriems jau reikia pagal
bos.

Darbo Partija Ragina 
Įsteigti Progresyviu 
Bloką prieš Reakciją

Kalbėdamas apie ką tik už
baigusį sesijas Jungtiniu Vals
tijų 80-:: Kongresą, Uyman 
Blumberg, Amerikos Darbo 
Partijos sekretorius N°w Yor- 
ko valstijoje, štai ką turėjo 
pasakyti:

“SverL’ausiu šiandieną poli
tiniu ir ekonominiu faktoriumi 
Amerikoje yra buvimą* reak
cines koalicijos prieš Ameri
kos žmonių interesus.’’

Blumbergas sako, kad toji 
k’oalcija republikonų “su tū
lais reakciniais demokratais 
buvo aiški kiekviename balsa
vime, kuriame tiktai jie buvo 
iššaukti aiškiai pasfisakvti (roll 
cal) — balsuoti.”

“Vienintele priemone pra
šalinti tą koaliciją yra vienin
ga vijų progresyvių ve’kla — 
veikla kiekviename warde, 
precinkte ir rinkimų distrik- 
te.”

Tai reiškia, beje, visiem pro
gresyviam daugiau budrumo, 
planingumo ir daugiau maty- 
mosi su žmonėmis jų darbavie
tėse ir atlankymą jų su litera
tūra, spauda. Jokios priemonės 
dar nepąvadavo tų ištisomis ga
dynėmis išbandytų sėkmin
giausių būdų.

Pilnėtuos Užstreikuotą 
Kepyklą

AFL ir ęiO unijistai, iš vi
sokių unijų, masiniai pikietuos 
Hanscomb Baking Corp., 35th 
St. ir 35th Avenue, Long Is
land City, šio trečiadienio po
pietį, tuojau po darbo, tarp 4 
ir 6 valandos. Demonstraciją 
šaukia Queens Trade Union 
Komitetas, paramai seniąi 
streikuojančių tos firmos ke
pyklų darbininkų.

Komitetas kreipėsi į firmą, 
ragindamas tartis su darbi
ninkais ir pranešdamas, kad 
unijistai netoleruos unijps lau
žymo .

Streikieriai yra nariais Ba
kery and Confectionary Wor
kers International Unioh of 
America Lokalo 50-to.

Pas Lietuvius Kriaušius 
Lokale Fašistinė 
Diktatūra Smunka

Birželio 26 d., į lietuvių 
kriaučių nepaprastą susirinki
mą, kuriame buvo renkamas 
delegatas, kriaučių suėjo ga
na daug, pilna Amalgameitų 
Unijos svetainė, 11 Arion 
Place.

Pas lietuvius kriaučius per 
metų metus delegato buvimas 
buvo aprubežiuotas, galėjo 
būti ne daugiau dvejus metus. 
Bet dabartinė lokalo taryba 
lokalo tarimą sumaišė su dum
blu, paliko tą patį delegatą 
tretiems metams.

Reikia turėti mintyje, kad 
eiliniai kriaučiai palikimui de
legato tretiems metams buvo 
prešingi, didžiuma jų nebalsa
vo, o tik tėmijo. fašistinį ma- 
nievrą, jų jėgas. O tos jėgos 
taip subliūško susirinkime, jie 
patys sarmatinosi žiūrėti į 
rankų pakėlimus. Kriaučių ir 
kriaučių vienių buvo susirinki
me’svetainėje netoli 700, o tas 
jų vadas, fašistinio smurto ve
dėjas Jonas didysai gavo bal
sų 190. Didesnio ir aiškesnio 
susmukimo nereikia.

Pagal gavimą tiktai tokio 
skaičiaus, tokio nuošimčio bal
sų, tai lietuvių lokalas ir 
kriaučiai paliko be delegato. 
Likosi delegatu išrinktas, be 
kriaučių balsų, tiktai tas, ku
ris iš kontraktorių aukas ren
ka ir giriasi gaunąs aukų šim
tais visokiems fondams.

O tai vis apsileidimas pačių 
kriaučių. Ypatingai iš kairiųjų 
nei vienas nepaėmė balso ir 
neperstatė kriaučiams dalyko. 
Pirmininkas to vengė. Jis tik 
sau panosėje pasakė, jog bus 
balsuojama tik už vieną, da
bartinį delegatą, kad kriau
čiai negirdėtų. Didžiuma neži
nojo, kad reikia pakelti ran
kas prieš dabartiriį delegatą, 
jie likosi belaukia progos bal
suoti už kitą.

Tai tikrai fašistinis smurtas 
pravarytas mūsų organizaci-

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.
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LITUANICA SQUARE

RESTAURANT *
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
\ ' - -

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN^

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
(RUBAVIČIUS)

»
Atlieka bizniams, namų savininkams i'r .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
■ i • , .

V ’

111 Ainslie St. Brooklyn, N. Y« ; Tel. EV. 4-3040

Stoka Patalpą Sulaikė 
Kaimyną Laikraštį 
Ameriką

Lietuviu klerikalu leidžia
mas savaitraštis Amerika pra
ėjusią savaitę neišėjo. Prie
žastis: laikraščiui rendavoto- 
sios patalpos prie So. 9th St. 
perėjo į naujų savininkų ran
kas, tad Amerika' turėjo išsi
kraustyti, o naujoje vietoje 
dar nebuvo spėję įsikurti.

Koncertai Parkuose 
Baigsis 10-tą

----------------- ’ i

Edwin Frank' Goldman’o 
koncertai miestavuose parkuo
se baigsis rugpjūčio 10-tą. 
Brooklyno Prospect Parke pas
kutinis koncertas įvyks šešta- i 
dienio vakarą, 9-tą. »
Kas Pametėt Dirbtinus Dantis 
Piliečių klubo Piknike?

Kas tai pametė dirbtinus 
dantis laike Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klubo pikniko, 
liepos 20 d., Liberty Parke, 
Linden, N. J. Taipgi kas tai 
pametė ir akinius. *

Tie daiktai dabar randasi 
pas parko savininką. Galite 
atsišaukti telefonu: Linden 
2-2568.

joje. Jiems viskas valia. Bet 
ateis laikas, kada tam smur
tui bus blogai. Darbininkai vi
sada nesiduos taip mulkinami, 
kuomet bosai - kontraktoriai 
į padanges keliami.

Tame susirinkime dalyvavęs 
vienas buvęs lokalo delegatu 
teisingai pasakė: “Bus su mu
mis bloga, turint delegatą, ku
ris kolektuoja iš bosų: pini
gus, kriaučiai turės nesmagu
mų. Kuomet delegatas prade
da iš kontraktorių aukas rink
ti, tai toje dirbtuvėje dirban
tis kriaučius turi tuos pinigus 
kontraktoriui uždirbti. Niekad 
niekam bosas nėra davęs šim
tų dolerių už dyką.”

Šitas buvusio delegato pa
sakymas labai teisingas ir rim
tas, kriaučiai ir kriaučiuvie- 
nės turėtų rimtai pagalvoti, 
kam atiduoti savo balsą.

Šermukšnis.

Apskundė Gelžkeliu 
Kompaniją .

Mrs. Berta Mae Watkins, 
gyvenanti 318 W. 135th St., 
patraukė f teismą dvi geležin
kelių kompanijas. Reikalauja 
iš jų atlygint $25,000 už pa
darytą jai skriaudą, prievarta 
atėmimą iš .jos jai parduotos 
iš New Yorko sėdynės ir įda
vimą jos areštui.

Mrs. Watkins, negrė, buvo 
pirkusi tik i etą su numeri uotą 
sėdyne ištisai kelionei iš New 
Yorko į West Palm Beach, 
Floridoje. Davažiavus Jack- 
sonvillę, du kompanijos agen
tai pareikalavę, kad jinai per
sikeltų kitur, užleistų savo sė
dynę baltiesiems. Ji užprotes
tavo. Tada pašaukta to mies
to policija ir ji areštuota.

Mrs. Watkins, National As
sociation for the Advancement 
of Colored People pagelbsti- 
ma, skunde sako, kad kompa
nija sulaužė jos teises, kaipo 
interstate (tarpvalstijinės) ke
leivės. Jeigu nusipirktoje 
kedėje keleivių negali palikti, 
tai neturi to žadėti, neturi to
kios kėdės parduoti. O jeigu 
kartą kėdę pardavė, jinai tu
rėjo teisę joje keliauti neper- 
sek i o j a m a, n etru k d omą.

Long Islapd Railroad dadės 
penkis elektriškus Diesel in- 
žinus vartojimui miesto ribo
se, kad prašalinti dūmus ir 
suodžius.

Frank Givis
Taiso Visokius Namų Ra
kandus - Furniture. Sutai

so Medį ir Permaliayoja.

Repairing & Upholstering
Bar Varnishing, Carpenter 

Work
Polishing & Finishing

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

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

!;■ Manager
’ JOHN A. PAULEY

J Licensed Undertaker

A
231 Bedford Avenue

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

Peter Kapiskas

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumaf ir Džiuleriai
- Parduodami Labai Nužemintam Kainom.

Nepaprastai Žemom Kainom!
I

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

Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

, Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
s nužemintam kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Antrad., Liep. 29,1947

Pasiusta Piety Ameri
kos Lietuviams Piniginė 
Parama

Džiugu mums, Pietų Ameri
kos Lietuvių Pažangiai Spau
dai Remti Komitetui pranešti, 
kad jau pasiuntėme Urugva- 
jun pirmą piniginę paramą, t. 
y. 252 doleriu.

Siunčiame Urugvajun todėl, 
kad Pirmame Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongrese buvo nutar
ta palikti Centras Montevideo, 
Urugvajuje. Ir Centras, sulyg 
reikalingumo, skirs mūsų pa
siųstą piniginę paramą visose 
trijose valstybėse, t. y. Argen
tinoje, Urugvajuje ir Brazilijo
je esančiai pažangiąja! spaudai.

Esame tikri, jog mūsų broliai 
ir sesės pietamarikiečiai įver
tins šią šiauramerikiečių pa
ge Ibą.

Ižd. H. Feiferienė.

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 8-5539

, .TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos: į l-r o vakare
Penktadieniais Uždaryta

KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus
RHEINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174




