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Negailestingas mirtinas šir 
dies ligos smūgis kirto ir Juo 
zas Brodskis savo niūjorkiš 
kiame ofise prie deskos užmi 
go amžinu miegu.

Jis buvo, palyginti, 
senas vyras.
amžiaus. Jis daug ir sunkiai' 
savo gyvenime dirbo ir dar bū
tų dirbęs, jei ne. . .

Amerikoje yra tūkstančiai 
advokatų, bet nedaug yra to- i 
kių, kurie būtų buvę taip pla
čiai žinomi ir taip darbo žmo
nėms reikalingi, kaip buvo ži
nomas ir reikalingas advoka
tas Juozas Brodskis!

Nebuvo tos politinės bylos, 
valdančiosios klasės suruoštos * 
prieš darbo žmones, kurioje 
advokatas Brodskis nebūtų da- i 
lyvavęs,* — jei ne oficialiai, i 
tai neoficialiai.

Visuomet drąsus, su šypse
na veide, apdairus, malonus I 
Juozas Brodskis

J. Valstijos Siūlo 
Balkanų Komisijų, 
Nepaisant Sovietų

Planuojama Apeiti Sovietinį Veto, kuris Atmetė Jungt. 
Tautą Komisijos Skyrimą Balkanų Rubežiams Tėmyti

Lake Success, N. Y. — 
Amerika, Anglija ir jų ša
lininkai planuoja sudaryti 
savo komisiją Balkanų ru
bežiams tėmyti. Taip jie ke
tina apeiti Sovietų veto, 
kuris atmetė steigimą ofi-

stojo ginti eiales Jungtinių Tautų ko- 
kiekvieną klasinio priešo per- ' mjsjjos nuolat Stębėti Sie- 

i nas tarp Jugoslavijos - Al
banijos - Bulgarijos, iš vie- i 
nos pusės, ir Graikijos, iš 
antros pusės. Sovietų atšto-

Jis žinojo, jog gindamas už 
pultąjį darbininku veikėją, jis: 
gina pagrindinį Amerikos lais
vės ir teisėtumo principą!

ir Bulgarijos už tai, kad 
demokratiniai graikų par
tizanai kovoja prieš monar
chinius - fašistinius Graiki
jos valdovus, kaip priminė 
Gromyko.
Sovietai prieš Portugalijos, 
Airijos ir Trans-Jordano 

Priėmimą c-
Sovietų atstovas A. N. 

Karsilnikovas pasipriešino 
siūlymams priimt į Jungti-

ANGLŲ KAREIVIŲ 
POGROMAS PRIEŠ 
ŽYDUS PALESTINOJ

Palestina. 50 anglų 
kareivių šaudė į žydų lan
gus ir ardė žydų krautuves 
ir valgyklas pajūriniame 
miestelyje Parde Hanna. Šį 
pogromą anglai padarė ker
šydami žydarųs, kurie pako
rė du anglų šnipus saržen- 
tus.

Automobilių Darbininkų 
Streikai ir Lokautai

Holandija Sako, J ROLANDAI NUŠOVĖ 
MED1KALES PAGAL-Tautos Neturi Teisės bos lėktuvą

Stabdyti Jos Karo Bątavia, Java. — Du ka
riniai holandų lėktuvai nu- 

! šovė beginklį Indijos lėktu-
Holandy Atstovas Nepripažįsta Indonezų Respublikos ir Pa- vą, kuris nešė medikalius 

sakoja, būk Holandija Kariauja “tik” prieš Komunistus ^ktwir’znvo^Tn^8^ i«U 
~ , IciyIUVU /jUVU O dllgldlj D III“
rius šnekėjo, būk tiktai ko- donezai ii 1 indėnas. Holan- 

kelią trukšmą Jls nusautas Per

Ne sykį šitų žodžių rašyto- 
tojui’ teko peržengti velionio 
Brodskio ofiso slenkstį, klau-; kijos monarchistų provoka- 
srant patarimų tuo ar kitu le- i cijoms prieš jugoslavus, 
galiu reikalu. i bulgarus ir albanus. Juk ir

Nepaisant, kaip jis būdavo į laikinosios Balkanų komisi
jos dauguma suvertė kaičią 
ant Jugoslavijos, Albanijos

vas Gromyko ne kartą nu- nes Tautas fašistuojančią 
rodė, jog tokia komisija bū
tų tiktai priedanga Grai-

užimtas kitais darbais, velio- 1 
nis visuomet mielai priėmė, iš-į 
klausė ir suteikė patarimų.

Kiekvieną sykį apleidžiant 
jo ofisą, primindavau:

—Įstaiga, kurią aš atstovau
ju, tamstai už patarimus už-į 
mokės, — prisiųskite sąskaitą.;

—Eik, jau eik.'... — nu-; 
modavo jis ranka, nusišypso
damas. — Ūž ką Čia!. . .

Ir būdavau tikras, kad jo
kia sąskaita mano atstovauja
mos įstaigos ar organizacijos'

Portugaliją ir Airiją ir An- 
glijos :
Jordaną. . K r a silnikovas 
taipgi patarė atidėti priė
mimą Vengrijos, Austrijos, 
Rumunijos ir Italijos, iki 
bus pasirašyta taikos su
tartys su jomis.

Detroit, Mich.. — Strei
kuoja 7,000 Murray auto
mobilių rėmų darbininkų. 
Fordas paleido dar 22,000 
savo darbininkų, girdi, to
dėl kad nėra automobiliams 
rėmų. Bet iš tikrųjų Fordasi t-t m i rauu. Dei is imru ų r uruas pastumdėli Trans- ig anksto baudžia dar.

gyve-

mo vadai — jo draugai: Jim žydiios sąmokslo”.

Sen. Bricker Perša Taftą 
į Prezidentus

Columbus, Ohio. — Sena-

plienc\ ----------------------
nuo 5 London. — Kilo sujudi

mas dėl dviejų anglų sar- 
žentų pakorimo Palestinoj.

davo jis pats.
Amerikos darbo žmonės 

lenkia galvą ties palaikais 
Juozo Brodskio, — nuošir
daus, ištikimo draugo ir žy
maus advokato!...

Jo darbai niekad nemirs!

Amerikonas Nacių 
Agentas Nuteistas 
Visų Amžių Kalėti

Boston, Mass. — Federa- 
lis apskrities teismas nutei
sė amerikonų nacių agen- 

nepasieks. i te Douglasą Chandlerį ka-
V el i on is nebuvo “pinigo i lėti iki gyvos galvos ir su- 

žmogus.” mokėti $10,000 baudos. 
Chandleris karo metu sklei
dė nacių propagandą per 
Berlyno radiją, prieš Ame
riką, Sovietus ir kitus tal- 

i kininkus. Už tai jis atras- 
i tas kaltu kaip savo šalies 
■ išdavikas.

Chandleris teisinosi, kad, 
tarnaudamas vokiečiams, 
jis stengėsi apsaugot Ame- 

Patys riką nuo komunizmo pavo-

Gimęs Ukrainoje, Brodskis 
buvo atvežtas į Niujorką tuo
met, kai jis pasiekė vos 2-jus 
metus amžiaus.

Jo tėvas buvo rūbsiuvis. Peri 
vargus ir skerspaines velionis! 
baigė advokato mokslą.

Iš pat mažų dienų jis daly-' 
vavo politiniame darbininkų 
judėjime: buvo socialistas, o 
vėliau — komunistas. •. ! 
žymiausieji darbininkų judėji-1 jaus ir nuo ♦ “tarptautinės 

Dabar 
Larkin, John Reed, Charles E. j jis duoda apeliaciją aukš- 
Ruthenberg, Wm. Z. Foster, tesniam teismui. C 
Jis gynė, kai valdančioji kla
sė juos persekiojo; jis gynė 
Scottsboro berniukus; jis, vė
liausiai, gynė generalinį Kom
partijos sekretorių Eugene 
Dennisą.

Kai kuriose bylose Brodskis 
statydavo kitus advokatus

bininkus todėl, kad jie nu
sitarė neužilgo streikuoti, 
jei Fordas vis išsisukinės 
nuo žmoniškų derybų dėl 
sąlygų pagerinimo darbi
ninkams. Chryslerio ir

Washington. — Holandi
jos ambasadorius Eelco N. 
van Kleffens pasakojo re
porteriams, kad Jungtinės 
Tautos “neturi” teisės su
laikyt holandų karą prieš 
Indonezijos r e s p u bliką. 
Taip Kleffens atsiliepė į 
Australijos ir Indijos reika
lavimus, kad Jungt. Tautų 
Saugumo Taryba įsakytų 
sustabdyt karinius veiks
mus Indonezijoj. Jisai tvir
tino, kad Jungtinių Tautų 
čarteris leidžia Saugumo 
Tarybai kištis į karą tiktai 
tarp nepriklausomų kraštų, 
o Indonezija, pasak Klef
fenso, yra tik Holandijos 
imperijos dalis.

Tas holandų ambasado-

munistai 
prieš Holandiją; pasakojo, 
būk visos kitos indonezų #
partijos sutinkančios su ho- Amerika Gina Naciy 
landų politika. Atsakyda- m 0 • ■
mas į reporterių klausimą,; lUftllS MI0 dOVietŲ 
Kleffens įtarė • Sovietus,, _____
būk jie taipgi kurstą indo- j WashingtOn._ Jungtinės

f Valstijos pasiuntė Sovietam 
protesto notą dėl to, kad 
Sovietai ima sau į karinius 
atpildus nacių ir italų nuo-

klaida.” .

nežus prieš Holandiją.
Holandų valdžia pirmiau 

skelbė Indoneizįą kaip res- ' 
publiką Holandijos valsty
bės rėmuose. Bet iš dabar
tiniu 
pasirodė, kad holandai 
stengiasi suskaidyt Indone
ziją į atskiras “valstybes.” 
(Jeigu tatai pavyktų, i

V1 .vV. . “isavybę Vengrijoj, Bulgari-
į Kleffenso aiškinimų . . •!„ ’ , »joj ir Rumunijoj. Savo pro

teste Amerika sako, kad tū
li turtai priklausą aust-
rams, nors Sovietai laiko r Q I ’ 7

, . i . , . i-, juos vokiečių nuosavybe,holandai lengviau galėtų J(Sovietai ne karta aigkfa 
uinfnntnnti in mo \ x 'viešpatauti indonezams.)

| HJUlKČUllb. VIII yoici 1U 

nnunrn aivTO««r*niZA mn I Hudsono auto, kompanijos ! FRANKO NUSMERKĖ DAR i taipgi paleido kelis tūkš- 
! 10 RESPUBLIKIEČ1Ų i tančius darbininkų, girdi, 

i dėl automobiliu rėmu sto- j v
kos. Viso dabar Detroite y- 
ra apie 60,000 auto, darbi
ninkų be /darbo.

Madrid. — Ispanijos fa
šistų teismas nusmerkė 
mirti žyrhu respublikietį 
Jeronimą Marcheną ir nu
teisė devynis kitus respub- 
likiečius neribotą laiką ka
lėti. Šie devvni vra jauni 
žmonės, 18 iki 25 metų, jų 
tarpe ir dvi moterys.

Kodėl UNR.RA Sulaiko Pašal
pą Šiaurinei Chinijai

SUDEGĖ 22 MOTERYS
PARYŽIAUS KALĖJIME

Paryžius. — Kalėjimo 
gaisre sudegė bent 22 mo
terys. Dauguma* jų buvo į- 
kalintos už mažus nusikal
timus. Sakoma, kalėjimą 
padegė perkūnaą.

Sumatros Saloj Laimi bę.j

kad Potsdamo sutartis lei
do jiem imti tokią nuosavy-

Rolandai, o Javoje 
Indonezų Kovūnai

8 Bombanešiai iš Japonijos 
į Washingtoną

Tokio. — Iš čia skrenda 8 
amerikiniai bombanešiai B- 
£9 į Washingtoną. Jie stap- 

nt-1 teles tiktai Alaskoje ir tiki- 
_ . .v . , v - kr l si atlikt savo 7,000 mylių emejs indonezų respubh- 32 v’)anda/
Izinnni n rrii yy (T m Pnma- Y 1

Batavia, Java. — Rolan
dai praneša, kad Indonezi
jos saloje Sumatroje jie

1,500 Laivų Taisytojų 
Laimėjo Streiką

Philadelphia, Pa. — Šeši 
laivų taisymo kontraktoriai 
sutiko pridėti penkiolikai 
šimtų savo darbininkų po 
12 centų valandai, ir tie 
darbininkai, CIO ūnijistai, 
jau grįžta darban,- po 219 
dienų streiko. Bet tęsiasi

• Y. Ship
building korporaciją ir tū
las kitas.

Washington. — UNRRA, 
tarptautinių pašalpų admi
nistracija, pertraukė pa
galbinių reikmenų siunti
mą į Chinijos tautininkų iU 
chinų komunistų valdomas 
sritis šiaurinėje Chiniioje. 
Tai todėl, kad Chiang Kai- 
sheko tautininkų valdžia 
tramdo pašalpos siuntimą 
komunistinėms sritims. Ne
gana to. Tautininkų lėktu
vai kartotinai bombardavo 
ir apšaudė laivus, kurie ga- 
bepo pašalpą į komunistų 
užimtas vietas. \Seniaus | streikas prieš N.

Chandleris buvo Baltimore 
Sun dienraščio redakcijos 
narys. ’ «

priešakio, bet patį svarbiausi-1 torius John W. Bricker pir- 
ii bylai paruošti darbą atlik-, miau pats skaitėsi<vienu iš 

republikonų kandidatų į 
prezidentus 1948 m. rinki
mams. O dabar jis ragina 
republikonus nominuot kitą 

' reakcinį tos partijos sena- 
i torių Taftą kaip kandidatą 

į prezidentus.
Spauda skelbia, jog 

kainos tampa pakeltos 
ligi 10 dolerių tonui, 

tai reiškia?
Reiškia tai, jog visų

riimo produktų kainos dar 
aukščiau pakils. Pakils kainos 
namų, pakils kainos rūbų, pa
kils kainos ir maisto. O tai 
reikš darbo žmonių gyvenimo 
lygio puolimą žemyn.

Andai prezidentas Truma- 
nas viešai prašė anglies baro
nų ir plieno magnatų nekelti 
kainų.

Kas klausys!
Jiems reikia daugiau pelnų. 

Mūsų šalis, atsiminkime, re
miasi “laisvuoju verslu” (free 
enterprise).

New York o Timeso kores
pondentas VarŠavoje rašo 
daug maž šitaip-:
x“Lenkija kyla aukštyn fi

ziškai, bet žengia atgai pro
tiškai ...”

Kame dalykas?
Lenkija, atsistato, žmonės 

ištikimai dirba, medžiaginis 
gerbūvis kyla, bet. . . Lenki
jos liauids krypsta į kairę, at
sisako klausyti Mikolaičiko, 
nepaiso ponų!...

Mes pasakysime: Ji elgiasi 
korektiškai ir išmintingai!

Selassie Žentas Nusmerktas 
Mirt Kaip Išdavikas

Addis Ababa, Elthiopija. 
— Teismas nusmerkė mirt 
Ethiopijoš karaliaus Haile 
Selassie žentą, kunigaikštį 
Gugsą, k&ip tautos išdavi
ką.- Gugsa bendradarbiavo 
su italais okupantais pirm 
Antrojo pasaulinio karo,, o 
tame kare jis varė ethiopus 
į mūšius drauge su italais 
prieš anglus.

INDĖNŲ PROTESTAS 
HOLANDIJAI

New Delhi, Indija. — In
dėnai ragina savo valdžią 
protestuoti Holandijai, ku
rios lakūnai nušovė Indijos 
lėktuvą, gabenusį medikalę 
■pagalbą indonezams.

Jugoslavija Teisia 
Šnipus Intelektualus

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

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavų teismas tardo 
keturiolika slovėnų intelek
tualų ir profesionalų už 
šnipinėjimą Anglijos nau
dai prieš Jugoslavijos liau
dies valdžią. Profesorius 
Boris Furlan yra kaltina
mas kaip tų šnipų vadas. 
Šnipai davinėjo kariniai 
svarbias žinias Anglijos 
konsulatui Ljubljanoj ir 
“vakarinių talkininkų” šni- 
pijados centrui Šveicarijoj.

Senas Salavėišis Nukirto
Galva Senei Pačiai

L.

Sala-

Sudegė Amerikonų Fabri
kas Ispanijoj (

Seville, Ispanija. — Čia 
sudegė amerikonų Arms
trong kamščių ir linolijo 
fabrikas ir keli darbininkų 
namai. Gaisras padarė bent 
$3,000,000 nuostolių.

Seattle, Wash. — 
veišių (Išganyiųo) “Armi
jos” veikėjas Gust Johnso- 
nas, 78 metų, kirviu nukir
to galvą savo pačiai, 78 me
tų. Paskui jis bandė pasi
pjauti, bet nepavyko. Dabar, 
Gustas ligoninėje po areš
tu ir bus teisiamas, kaip 
žmogžudis, jeigu išliks gy
vas. Jis 60 metų gyveno su 
pačia.

kiečių Tebingtinggi, Pema- 
tangsiantar ir.tūlas kitas 
vietoves toje tabako ir 
mos plantacijų srityje; o 
Javoje holandai atmušę in- 
donezų atakas prieš 
tenzorgą ir atgriebę Chi- i 
chalengką. Siaučia įnirtę iaį surado du pakartus po ' 
mūšiai ties Surabaya. Indo- į medžiu saviškius saržentus. 
nezai turėjo gerų pasiseki - i 
mų atakose prieš holandus 
Semarange, Slatigoj ir Am- 
barawoj, Javoj, kaip prane
šė indonezų komanda. Ho
landai įsteigė neva savival- 
diškus kraštus Indonezijos 
salose Bangka ir Billiton, 
turtingose aliuminu ir eina, y .
NENDRIŲ SMAIGČIAI — 

INDONEZŲ GINKLAI 
Surakarta, Java.— Dau

gelis indonezų apsiginkla
vę tik ilgais • nendriniais 
smaigčiais kovoje prieš už
puolikus holandus. O holan
dai' ginkluoti naujoviškais 
Amerikos ir Anglijos pa
būklais.

r gu- Anglai Pakaruokliai 
Su Sprogimais

Bui
Jeruzalė, liep: 31. — Ang-

Žydų kovūnai, juos pakar
dami, 
nius. 
vieną anglų kareivį, 
met anglai ėmė lavonus nuo 
kartuvių.

Slaptieji žydų Irgun ko
vūnai pakorė tuos anglų 
šnipus, keršydami už tai, 
kad anglai pakorė tris jau
nus Irgun organizacijos na
rius.

pritaisė ir sprogi- 
Sproginiai sužeidė 

kuo-

Valdininkai Susirūpinę dėl 
PortorikiečiŲ Ateivybės

Smunka žemen Mięstas
Welch, W. Va. — Dauge

lis namų šiame 6,000 gyven
tojų miestelyje žymiai 
smunka žemyn. Tai esą to
dėl, kad iš po miestelin iš
imta perdaug anglies.

Anglija Žada Jau Neduot Ginklų prieš Indoneziją, bet 
Ginkluoja Rolandus, Nepaisant Darbininkų Protestų

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministras Be- 
vina*s pranešė seimui, kad 
valdžia uždraudė 1 siųst ho
landam ginklus karui prieš 
Indoneziją; jisai sakė, kad 
Anglija taip pat jau sustab
do ir lengvatas holandų ka
riuomenei lavintis- Singapo
re ir kitose anglų kolonijo
se. Bet Anglija ir toliaus

pardavinės holandam to
kius ginklus, kurie bus ski
riami “pačiai” Holandijai^ 
bet ne karui prieš Indone
ziją.

Kuomet Bevinas kalbėjo 
apie sulaikymą Holandijai 
ginklų prieš indonezus, tuo 
pačiu laiku Southamptono 
uoste buvo kraunama amu
nicija ir ginklai į Holandi-

jos laivą Saparoea, karui 
prieš Indoneziją. Bevinas 
leido suprasti, - kad šis lai
vas-galės / pergabenti kari
nius įrengimus į Holandiją, 
o kur tie įrengimai bus pas
kui siunčiami, tai jam ne 
galvoj... ’ i v

Laivakroviai jau kelis 
kartus trumpai streikavo 
prieš to laivo > prikrovimą

■I

ir savo mitinguose protes
tavo prieš anglų valdžią; 
jie smerkė valdžią už žmog
žudžių ginklavimą prieš In
donezijos žmones. Bet auk
štieji . “kazioni” unijos va
dai verčia laivakrovius 
baigti šį laivą prikrauti.

Washington. — Ateivy
bės valdininkai pradeda 
kalbėti, kad jau gal per
daug žmonių iš Porto Riko 
salos plaukia į Jungtines 
Valstijas — virš 2,000 per 
mėnesį, ir dauguma jų apsi
gyvena New Yorke ir 
Brooklyne. Valdininkai bi
ją, kad nereikėtų jų mai
tinti kaip bedarbių; be to, 
jei portorikiečiai ir toliau 
taip plauks į Jungt. Valsti
jas, tai pritrūks, girdi, dar
bininkų amerikinėms cuk
raus ir vaisių plantacijoms 
Porto Rikoj.
a

ORAS. — Būsią vešiau.

Queen Mary” Kalta už 338 
Jūreivių žuvimą

London. — Teismas atra* 
do, kad keleivinis didlaivis 
Queen Mąry dalinai kaltas 
už susidūrimą su Anglijos 
šarvuotlaiviu Curacoa 1942 
m. Tas šarvuotlaivis nu
skendo su 338 jūreiviais. J} :
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Kunigai Ieško Šviesos
Pažangesnių protestantiškų kunigų grupė, net sep

tyni, nuskrido Jugoslavijon pasiteirauti apie bažnyčios 
padėtį toje pažangioje šalyje. Juos pakvietė Jugoslavijos 
vyriausybė atvykti ir patirti tiesa; Kunigai sako, kad 
jie ypatingai rūpinsis patirti faktus apie nuteisima ir 
įkalinimą katalikų arkivyskupo Stepinatz.

Kunigų grupei vadovauja Dr. Shipler, redaktoAus 
žurnalo “The Churchman.” Komercinė spauda pasisku
bino šiuos kunigus paskelbti komunistais ir pusiau ko
munistais. Dr. Williams, vienas iš tos grupės, tikrai esąs 
Komunistų Partijos narys. 0 fašistinis Neamerikinės 
Veiklos Komitetas apkaltino Dr. Shipler priklausyme 
prie dvidešimties “raudonųjų” organizacijų. Visa tai, ži
noma, yra grynas melas. Bet juk tik melo pagalba re- 
akcijonieriai tegali kovoti prieš tiesą. Jie tiek daug yra 
prikalbėję ir prirašę, kad Jugoslavijoje sugriautos ir 
sudegintos beveik visos bažnyčios, kad iškarti arba įka
linti beveik visi kunigai, jog dabar jiems nesmagu bus, 
jeigu šie septyni kunigai sugrįš ir praneš tiesą apie baž
nyčios reikalų padėtį. Jie iš anksto rūpinasi atgąsdinti 
tikinčiuosius nuo teisybės. . ... ,

Minėtųjų kunigų misija pagirtina. Jie išsiskiria nuo 
tos didelės armijos dvasiškių, kurie aklai seka reakciją 
ir atkakliai kovoja prieš visokį progresą.

Tačiau, reikia priminti, šių kunigų tarpe nesiranda 
nė vieno kataliko. Romos kunigija taip disciplinuota, 
taip griežtai valdoma iš viršaus, jog neatsiranda tokių 
drąsuolių, kurie tai disciplinai pasipriešintų. Negalima 
įsivaizduoti, kad tarpe visų katalikų bažnyčios’kunigų 
nesiranda nė vieno, kuris tikėtų į šviesą ir progresą. To
kių į progresą tikinčių kunigų yra, bet jie sau tokias 
mintis pasilaiko, dvasiniai skursta ir ištikimai klauso 
komandos iš viršaus. Mažiausias žygis, švelniausias žo
delis prieš tą komandą, reikštų išmetimą iš kunigystės ir 
netekimą šiltos vietos ir storai apteptos duonos-. Kuris 
tik katalikų kunigas pastatė tiesą ir protą aukščiau pil
vo, tas buvo paskelbtas ėretiku ir išmestas iš kunigys
tės. * , ' *

Vatikano Laikraščio Pastaba
Vatikano dienraštis “L’Osservatore Romano” ir vėl 

prabilo dėl santykių tarpe rytų ir vakarų, tarpe Tarybų 
Sąjungos ir kapitalistinių demokratijų. Laikraščio re
daktorius ragina rimtai apgalvoti Tarybų Sąjungos kal
tinimą, kad ‘Marshallo Planas stato į pavojų Europos 
tautų nepriklausmybę. Šita baimė, jis. teigia, nesiriboja 
tik Tarybų Sąjungos žmonėmis ir vyriausybe. Kiekvie
noje šalyje tos baimės užtiksi nemažai.

Popiežiaus laikraštis mano, kad finansinė ir ekono
minė parama gali puikiai patarnauti Europos atstaty
mui. Bet jeigu toji parama sieks žmonių ekonominę lais
vę sunaikinti, tai jinai nepriimtina ir pragaištinga.

“L’-Qsservatore Romano” pastaba labai vietoje. Fi
nansinė ir ekonominė parama Europai yra reikalinga. 
Tos paramos neatmeta nė viena šalis. Tačiau visas klau
simas sukasi apie taį kokiomis sąlygomis toji parama 
iš Amerikos pusės siūloma? Jei toji parama reiškia, kad 
ją gaunančios šalys nebetenka savo ekonominio savisto
vumo, kad jos, pavyzdžiui, nebegali nacionalizuoti savo 
pramonės ir bankų, tai yra, laipsniškai įsivesti socializ
mą, tai tokia parama nėra parama, o pavergimas. To
kiomis sąlygomis Amerikos paramą atsisako priimti visa 
eilė kraštų. Joms, tiesa, bus sunkiau prisikelti iš karo 
griuvėsių, reikės daugiau ir didesnio pasiaukojimo, bet 
jos atsisako už tą paramą mokėti savo nepriklausomybe.

Vatikano laikraštis, matyt, nėra pilnai įsitikinės, 
kad vakarų Europa gali apseiti be rytų Europos, arba 
kad Europos perkėlimas į dvi dali yra geriausia ir iš
mintingiausia politika. Įdomu tas’faktas, kad Vatikano 
organas atsisako visą kaltę suversti tik ant rytų dėl Pa
ryžiaus konferencijos nepasisekimo.

Anglijos Lėktuvai Amerikoje
Iš Anglijos Amerikon atskrido šešiolika karinių lėk

tuvų. Jie čia padangėse maršrutuos ir rodys Amerikai 
sayo gabumus. Bet jų tikroji misija yra parodyti Angli
jos ir Amerikos militarinę vienybę.

Toks militarinės vienybės demonstravimas buvo vie
toje karo metu. Šiandien jis netarnauja taikos reikalui.

Taft ar Dewey?
New Yorko valstijos gubernatorius Thomas Dewey 

baigia savo ilgą maršrutą. Daug važinėjo, daug matė, 
daug mitingų atlaikė. Visi žino, kad Dewey rekrutavo 
pasekėjus 1948 metų rinkimams.

Informacinis industrialistų aplinkraštis “Industrial 
* New Review” teigia, kad republikonai turi du kandidatu 
—Taftą ir Dewey. Šiuo tarpu Dewey stovįs šiek tiek 
aukščiaus už Taftą. Bet, girdi, Tafto vardas gali grei
tai pakilti ir pralenkti Dewey. Viskas priklausysią nuo 
to, ką praktikoje parodys Taft-Hartley įstatymas. Jei

Tarptautinė Apžvalga
Amerikos Doleris ir 
Sovietų Kviečiai

Po Antrojo Pasaulinio 
Karo yra dvi pilnai savis
tovios jėgos, tai Jungtinės 
Valstijos ir Tarybų Sąjun
ga. Amerikos kapitalistai 
yra širdis kapitalistinio pa
saulio. Wall Stryto politika 
yra vedama išgelbėjimui 
kapitalistinės tvarkos kito
se šalyse.

Ir todėl, ar tai Lenkijoje, 
Jugoslavijoje, Albanijoje ar 
Franci j oje bus siaurinama 
kapitalist. ekonomika, • bus 
nacionalizuojami bankai 
ir stambioji industrija, tai 
Wall Stryto spauda ir dip
lomatija prieš tą veiks. Iš 
kitos pusės, kas kitose ša
lyse tarnauja gelbėjimui 
kapitalizmo, ar tai reakci
ninkas generolas Chiang 
Kai-shekas ar socialistas 
Kurt Schumacher Vokieti
joje, tai jie bus giriami ir 
užtariami.

Aiškiausiai tą demonstra
vo Trumano “mokslas” ir 
Marshallo Planas. Tik pa
galvokime, kad tokia Če- 
choslovakija, Jugoslavija ir 
kitos, kurios neprašo jokių 
loskų iš Wall Stryto, bet 
vien dėl to, kad nesutiko 
besąlyginiai priimti Mar
shallo Plano, tai toms ša
lims grūmojama visokiais 
būdais. Tai jau aiškiausias 
paneigimas kitų šalių ne
priklausomybės.

Aišku, kodėl taip piktai 
rašo Wall Stryto spauda, 
kodėl taip piktai puola ra
dijo komentatoriai Tarybų 
Sąjungą. Socialistinė šalis 
ne vien nenusilenkia prieš 
Wall Stryto valią, ' bet yra 
padrąsinimas ir pagalba ki
tų šalių nepriklausomybės 
išlaikynfūi.

Todėl, į kurią mes nepa
žvelgsime pasaulyje šalį, 
ornizaciją, ar įstaigą, tai 
mes matysime padalinimą 
žmonių, į “komunistus” ir, 
iš kitos pusės, į pridengtus 
“demokratizmu.”

Indonezijoje žmonės, ku
rie kovoja už savo šalies 
laisvę taip, kaip laike Ame
rikos Revoliucijos mūsų bo
čiai 'kovojo, tai jie šiandien 
vadinami “sukilėliais”, “ko
munistais”, “banditais”, gi 
holandai, kurie už 10,000 
mylių veda karą prieš Indo
nezijos liaudį, yra ginkluoti 
Amerikos ginklais, bus ger
biami ir pateisinami.

Francijoje, kurie sutiks 
už Amerikos paskolą laiky
tis Wall Stryto politikos, 
tai bus skaitomi “demokra
tais” ir Franci jos “patri jo
tais”, bet kurie riekalaus 
draugiškų santykių su Ta
rybų Sąjunga, arba strei
kuos už geresnes darbo są
lygas, ar didesnę algą, tai 
bus vadinami “sovietinio 
nusistatymo žmonės”, arba 
“svetimų idėjų žmonės”, ar
ba net “svetimos valstybės 
agentai.” ‘ K

'Mūsų šalyje kas stoja' už 
reakcinius bilius, taikomus 
prieš demokratiją, tas yra 
garbinamas, gi kas yra pri
verstas streikuoti, arba rei
kalauja lygių teisių neg
rams su baltais, arba stoja 
už Nepriklausomybės Dek
laracijos ir Bilių Teisių Ak
te paskelbtas laisves, kas 
kalba taip, rkaip kalbėjo 
Thomas Jeffersonas, Tho
mas Paine, Benjaminas 
Franklinas ir kiti Ameri
kos demokratijos tėvai, tai 
tas yra metamas iš valdžios 
darbų.

Užsidarė 80-to kongreso 
posėdžiai. Namų fronte jis 
paliko Taft-Hartley bilių, o 
užsienio — Trumano “mok
slą” ir Graikijos-Turkijos 
“pagalbos aktą.”

Generalis p r o k u roras 
Clark dejuoja, kad “komu
nizmas skleidžiasi, kaip 
gaisras”. Trečiosios Parti
jos organizavimas apšauk
tas “užsienio darbu.” “Ne- 
amerikinio” veikimo tyri
nėtojai pasišaukė liudyti V. 
Kravčenko, kurį Tarybų 
Sąjunga kaltina *pasisavini- 
me dalies šalies turto. Ką 
mes sakytume, kad tokio 
plauko žmogų Tarybų Są
jungoje naudotų niekinimui 
mūsų šalies tvarkos?

Korėjoje eina derybos 
tarpe Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos koman
dos. Pasisekimo nedaug, 
nes į jas veikia bendri san
tykiai. Amerikinėje zonoje 
buvo paskleista gandai, kad 
būk laike komisijos apsilan
kymo į sovietinę zoną, tai 
“buvęs žmonių sukilimas.” 
Tą prasimanymą užginčijo 
ne 'vien Sovietų generolas 
T. Štykovas, kuris pareiškė, 
kad kas skleidžia tuos gan
dus, tai matyti, kad tų rei
kalai labai blogi, bet ir A- 
merikos generolas A. E. 
Brown, galva tų derybų.

Gandus paleido tie kores
pondentai, kurie nebuvo į 
tas derybas įleisti. Tas pa
rodo tos spaudos “vertę.” 
Kada toki korespondentai 
važiavo į Maskvą dalyvau
ti Keturių Didžiųjų konfe* 
rencijoj, tai apie “Rusiją 
raportus” jau gatavus nusi
vežė. Kada jie nebuvo įleis
ti į Sovietų zoną Korėjoje, 
tai jie visvieir iškepė savo 
“antį.” j.:

Chinijoj eina naujas per- 
sigrupavimas jėgų ir pasi
ruošimas didesniems mū
šiams. Chiang Kai-shekas 
išmetinėja, kad Amerika 
“permažai” jį remia. Iš Wa- 
shingtono, liepos 22 d. pra
nešta, kad nusiskundimas 
be pamato, nes nuo karo 

^pabaigos jis gavo už $824,- 
000,000 vertės ginklų, amu
nicijos' ir kitų reikmenų, o 
tie. daiktai buvo mažiau, 
kaip keturis kartus įkai
nuoti, kiek jų pagaminimas 
atsėjo.

Reiškia, patvirtino tai, 
kad Chiang Kai-shekas ga
vo iš Amerikos daugiau 
keturių bilionų dolerių var
tės ginklų ir amunicijos. 
Kaip pigiai jam “parduo
da”, parodo ir tas faktas, 
kad 130,000,000 šovinių 
“pardavė” už $656,568, ku
rių pagaminimas atsėjo net 
$6,566,589. Reiškia, net 10 
kartų pigiau, kaip tų gink
lų pagaminimas atsėjo. ,

Mandžurijoj gen. Čhiangx 
Kai-shekas neteko 180,000 
kareivių ir oficierių, kaip 
pranešė Mr. B. Welles. Chi
ang siūlo $200,000 už ko
munistų generolo Chu-Teh 
galvą, o komunistas pasiūlė 
tik $1 už pristatymą gene
rolo Chiang Kai-sheko gal
vos. Jis sako, kad ji dau
giau neverta.

Indonezijoje eina karas. 
Holandija užpuolė Indone
zijos rėspubliką. Ji giriasi 
“pasisekimais”. Bepig jai 
kariauti, kad hollandus’ ap
ginklavo angliškas imperia
lizmas. - Hollandija neturi 
nei 9,000,000 gyventojų, gi 
Indonezijoje yra apie 75,- 
000,000 žmonių. Mes mano
me, kad užpuolikai dar per-

Taft-Hąrtley įstatymas veiks gerai ir sklandžiai, 1948 
metais republikdhų kandidatu bus Taft.

Bet tarpe Taft ir Dewey skirtumo labai mažai tėra. 
Jie abudu yra Herbert Hooverio įtakoje. Abudu yra re
akcijos kandidatai. ( t '

į.

anksti džiaugiasi įięrgalė- 
mis. Susilauks jie partizanų 
karo.

Marshallo p a siūlymas 
tuojau daryti taiką su Ja
ponija nepavyko. Sovietų 
Sąjunga atmetė jį, reika
lauja laikytis pirmesnių su
tarčių. Chinija, žinoma, su
tinka, bet neatsisako nuo 
vetavimo teisių. Australija 
ir Naujoji Zelandija priima 
su rezervacijomis.

Graikijoje gąsidinim a i 
“tarptautine brigada” ir ki
tais batibais susmuko: Net 
patsai Graikijos generalis 
štabas buvo priverstas pri
sipažinti, kad jokios “tarp
tautinės brigados” ten ne
buvo. Reiškia, buvo blofas, 
kad paakstinti karinę pa
galbą iš Amerikos ir kurs
tyti liaudį prieš demokrati
nes liaudies respublikas.

Franci j a asipeikėjo ir už
protestavo prieš Marshallo 
planą, ‘pagal kurį siekiama 
tuč-tuojau imtis atbudavoti 
galingą Vokietiją. Net tūli 
karščiausi šalininkai tq pla
no sako, kad tas gali suda
ryti Franci jai pavojų iš 
Vokietijos pusės. Gal jie tą 
“pamatė” tik todėl, kad 
progresyvė ir komunistų 
spauda priminė, kad Vokie
tijos imperialistai žmogaus 
amžiuje tris kartus buvo 
užpuolę Franci ją — 1870, 
1914 ir 11939 metais.

Vengrijoje nauji parla
mento rinkimai įvyks sek
madienį, 31 d. rugpjūčio. 
Ąišku, kad progresyviai 
daugiau laimės, nes nuo 
pereitų rinkimų laiko daug 
žmonės išmoko. Vengrija ir 
Suomija pasirašė savo tar
pe prekybos sutartį — vie
na kitai padės. Iš Amerikos 
Vengrijai nebus duota pa
galbos, nes ją priskaito 
prie “raudonųjų.”

Rumunijoje sūimjtas Dr. 
Juliu Maniu, kuris skelbėsi 
Valstiečių Partijos vadu. 
Jis karo laiku bendravo su 
hitlerininkais. Po karo iki 
tiek sukompromitavo savo 
partiją, kad ji faktiškai pa
ti savę likvidavo.

Rumunija nepriėmė Ang
lijos ir kitų užsienio pro
testų, paskelbė, kad tai yra 
grynai jos vidaus reikalai 
ir patarimų iš užsienio ne
nori. Areštuoti tuojau bus 
teisiami ir iškels jų ryšius 
su užsienio reakcija.

Rumunija dar turėjo 
gauti 35,500 tonų kornų iš 
Jungtinių Valstijų, bet ji 
atsisakė, sako, kad turi sa
vo im iš Sovietų Sąjungos 
pakankamai kviečių. Ru
munijos parlamentas 258 
balsais prieš 1 užgyrė areš
tavimą ir teismui atidavimą 
Dr. Juliu Maniu, kaipo ša
lies išdaviko.

Jugoslavija netekus Trie
ste pireplaukos siekia į- 
rengti geras prieplaukas 
Fiume ir Susak miestuose. 
Ji mano,- kad neteisingai 
buvo atirųta nuo jos Tries
te prieplauka. Jai ten žadė
ta plotas, kur ji galėtų įtai
syti savo laivams bazę, bet 
Jugoslavija atsisako nuo 
tos “malonės”, kaip savo 
laiku Lfenkija atsisakė nuo 
tokios “malonės” Danzigo 
pprte.

čechoslovakijoj ant tiek 
didelė komunistų įtaka, kad 
daug katalikų kunigų par
tijoje priklauso. Taip kuni
gas Jozef Straka reikalau
ja, kad 1,000,000 akrų že- 
mės Slovakijoje, priklau
sančios katalikų bažnyčiai, 
tuojau būtų atiduota yals- 
tiečiams.

Žinoma, reakcininkai 
bando atsigauti, bet nevyk
sta. Vėl suimta 16 fašistų 
Vadų, kurie, su užsienio im
perialistų pagalba veikė iš 
pasalų.

Sovietų kviečiai ir sutar
tys. Praneša, kad šiemet

Lietuvos Liaudies Pagrin
dinis Pasiekimas
(Tarybų valdžios Lietuvoje

’ 7-sioms metinėms)
Proga tarybinės valdžios 

Lietuvoje įsikūrimo 7 metų 
sukakties, Justas Paleckis 
pareiškė:

JUSTINAS PALECKIS

“Kiekvieni metai, kurie 
praeina Lietuvą paskelbus 
Tarybinę, Lietuvos liau
džiai yra vis naujas ir 
naujas jų pasirinktojo ta
rybinio kelio teisingumo bei 
didingumo patvirtinimas. 
Tarybinės Lietuvos septin
tųjų metinių dieną norėtųsi 
atžymėti patį esmingiausią 
mūsų pasiekimuose, kas 
šiandien ypač ryškėja pa
saulin. politikos įvykių fo
ne, — būtent — Lietuvos 
liaudies • laisvės iškovoji
mas, sudarymas sąlygų to
liau žengti pažangos keliu, 
įsigijimas tvirto laido prieš 
bet kuriuos reakcijos mėgi
nimus pakreipti istorijos 
ratą atgal.

“Lietuvos liaudis buržua
zinės santvarkos laikais pa
žino visas klerikalinės bei 
nacionalistinės r e akcijos 
jungo formas, pradedant 
tariamu demokratizmu iki 
paties įžūliausio fašizmo. 
Buržuazinės Lietuvos isto
rija yra ryškus liudijimas, 
kaip saujelė išnaudotojų, 
dvarininkų, buožių, fabri
kantų, pirklių ir avantiūri
stų užsienio reakcinėms jė
goms padedant teroru, ap
gaule ir smurtu įvedė savo 
diktatūrą ir užgrobė val
džią didžiajai .tautos daliai 
•— darbo žmonėms, o reak
cijos valdžia — tai didžiau
sias stabdys pažangos vys
tymo reikaluose. Didelių 
aukų pareikalavo iš Lietu
vos. liaudies fašizmas, kuris 
ilgus metus nuodijo tautos 
sielą tamsybės ir šovinizmo 
nuodais, vedė nukreiptą 
prieš liaudį politiką, vieš-

patavo teroru ir smurtu, 
smaugė bet kurį pažangos 
pasireiškimą. Lengva įsi
vaizduoti, kas būtų buvę 
Lietuvoje^dabar, jei valdžia 
nebūtų buvusi tokia tvir
ta, ‘ nepajudinama ir neda
loma liaudies rankose, jei 
nebūtų sulaužyta ir sutriu
škinta reakcija.

“Lietuvos liaudis myli ir 
vertina savo tarybinę val
džią, kaip valdžią, kuri iš
gelbėjo ją iš pražūties hit
lerinės vergijos metu. Ta
rybų valdžia ątvedė ją į 
pergalę ir į visų Lietuvos 
žemių sujungimą. Lietuvos 
liaudis mato tarybinę ,val
džią esant patikimą ramstį 
prieš visokius reakcijos mė
ginimus pasikėsinti į jos 
teises bei laisvę.

“Rinkimai į Lietu vos 
TSR Aukščiausiąją Tarybą, 
įvykusiieji 1947 m. vasario 
mėnesį vėl įtikinamai pa
tvirtino Lietuvos liaudies 
valią, pareikštą 1940 m. lie
pos mėn. 21 dieną. Paskelbę 
tarybų valdžią, pasiauko
jančiu darbu liaudies ūkiui 
atkurti, sėkmingai vykdy
dami ir viršydami savo už
davinius darbininkai, vals
tiečiai ir Tarybų Lietuvos 
inteligentija ne žodžiu, bet 
darbu pareiškia savo atsi
davimą tarybinei valdžiai.

“Šimtai tūkstančių Lietu
vos liaudies sūnų kovėsi 
Tėvynės karo frontuose. 
Lietuvos liaudis, turėjusi 
nemaža nuostolių kovoje 
prieš fašizmą, buvo ir bus 
kartu su visa tarybine tau
ta, kartu su pažangiomis 
visos žmonijos jėgomis 
priešakinėse eilėse kovojo 
prieš reakciją už teisingą it 
ilgalaikę taiką.”

James C. Petrillo, Ameri
can Federation of Musicians 
prezidentas, atsakydamas į 
atakas ant jo organizacijos, 
sako, kad jo pareiga yra ap
saugoti muzikantus ir prižiū*- 
rėti, kad jie turėtų darbo. Jis 
sakė, kad 603\ iš 904 radio 
stočių nesamdd jokio gyvo 
muzikanto asmeniškai “dėl to, 
kad mes jiems duodame Paul 
Whiteman iš New Yorko ar 
Jack Benny iš Hollywood©, 
rekorduose.”
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labai geras derlius javų vi
soje Sovietų šalyje. Įsėta 
buvo daug’ daugiau, kaip 
pirmiau ir gerai užderėjo. 
Todėl galės daug grūdų iš
vežti į kitas šalis.

Albanijos respublika pa
sirašė su Sovietų Sąjunga 
sutartį, pagal kurią gaus 
Sovietų kviečių ir kreditų. 
Bulgarijos delegacija atvy
ko į Maskvą. Maskvoje bu
vo kelis mėnesius britų de
legacija, norėjo 'gauti 1,- 
000,000 tonų šių metų So
vietų kviečių, bet prie su
tarties neprieita. Anglija 
nesutiko pristatyti mašinų 
mainais už kviečius, ttaipgi 
nesutiko kainoje. Sovietų 
žinių agentūra sako, kad už 
nepadarymą sutarties atsa
ko anglai, nes jie norėjo tik 
sau gauti kviečių,'o nenorė
jo parduoti Sovietams ma
šinų. D. M. š.

MILIQNIERISKOS MINTYS
Chicagietis Glen Cordes, 15 

metų amžiaus, pasiskaitęs 
spaudoje apie milionieriaus 
Howard Hughes duotas šau
nias puotas, tapo ir pats su
imtas, milionieriškų minčių. Jis 
pasiskelbė esąs milionieriaus 
sūnumi ir pasikvietęs savo 
draugus nepaprastai duosniai 
pavaišino. Jo tėvas, eilinis 
žmogelis, kad ir nenoromis, 
užmokėjo “milionieriaus” sū
naus vieno paūžimo išlaidėles 
7— 166 dolerius. •

Gal būt vaikas dar nėra do
lerio uždirbęs, kad taip leng
vas turėjo į tėvo uždirbtą do
lerį pažiūras. Tačiau jis įrodė, 
kad jis tinka būti milionieriu- 
mi, žino, kaip pinigus išleisti.

" , “ ......... "" ......." 1
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CONNECTICUT VALSTIJOS LIETUVIŲ ATYDAI!

Milwaukee, Wis

Sekmadienį,

3 August, 1947
LIETUVIŲ PARKE

Jonas Gasilinas iš Brooklyno sakys kalbą

isve

and mu- 
Kinders. 
Publica- 
Califor-

vienas ligon- 
parinkta ant

'Vagi ir Mierkiu 
Standus, didžiulis,

mat, tada 
mašinos,

yra 
Dabarti- 

dalinai jomis

Vakare susitikau su vietos 
lietuviais. Smagu ♦ vėl su jais 
kalbėtis. Susirinkome Matto ir 
Evos Baltrušaičių namuose.

Ant rytojaus • atlankiau dar 
daugiau pažystamų. Buvome 
pas S. Kairį, senus Juodyšius, 
paskui pas Bintus.

Tik grįžt akim į. dešinę, 
ir akys apsistojo ant bent 
kelių šypsena pražydusių 
veidų. Tai gi čia mūsų mie
lieji filadelfieciai. Broliu
kai jūs mano! Sveikučiai, 
sveikutes! Mano mielas pa
rapijietis Mierkis, jūžintis- 
kis. Mierkiene — dusetiš- 
kė. Tuoj gyvai prisiminėm 
anas tolimas ir nuolat taip 
artimas gimtąsias vietas ir 
jaunųjų dienelių laikus. 
Mierkiene gerai atsimenan
ti 1905 metų revoliucinį są
jūdį, prakalbas Antazavės 
miestelyje, Vilniaus Seimą, 
chuliganus, kazokus, dra
gūnus... Niekad žmogus ne
užmirši to audringo laiko
tarpio, kurs ir nubloškė 
mane čia Amerikos užuvė-

CHESTNUT HILL RD., WATERBURY, CONN

(Už Lakewood Ežero)kad jis visą 
i kovojo už 

rei- 
ir ištikimai veikė unijoj, 
pat kaltinimai buvo pri- 
ir kitam vadui, Robert

kio pikniko praleisti negali
ma, — “atpuskas.”

Jaunutė porelė žydėte 
žydi nušvitusiais veidais ir 
nespėja priimdinėti pasvei
kinimų ir komplimentų iš 
pribūvančių svečių.

Štai pasisveikinam su 
Vincuku Paukščiu, netoli
mu kaimynu iš mūsų kraš
to Lietuvoje. Tarę vienas 
kitam keletą sakinių, tam
pant sutrikdyti: priėję dvi 
šmikščios aidietės kviečia 
būtinai apsistoti prie Aido 
choro stalo..: — Va, ten sta
čiai. Matote tą aukštai iš
tiestą sieksninę iškabą.

— O, taip, labai dėkui. 
J'ikrai bus malonu su ju
mis paviešėti.

Tai ir einam iš lengvelio. 
Su Paukštiene neteko nė 
pasisveikinti: kalbėjosi ji 
labai gyvai su kokia drau
ge, tai ir nenorėjau įsi
brauti. Maniau — susitik
siu paskiau, juk dar tik 3

Mierkis dajyvingai klau
sosi su daug reiškiančia 
šypsena.-— O žinai ką, su-

Iš visų Connecticut valstijos miestų ir mieste 
lių lietuvius kviečiame dalyvauti 

šiame piknike.

Brooklyniškis
Laisvės Piknikas

ALLIS-CHALMERS KALTI
NAMA KLAST AVIME.

United Auto Workers (CIO) 
lokalas 248 kaltina Allis-Chal- 
mers kompaniją bandymu klas
tingu būdu įkalintu Harold 
iChristoffell, kui^į grand džiūrė 
tardė už “kreivą prisiegą.” 
Christoffell neva užsigynęs esąs 
komunistas liudijant prieš Dar
bo Buto komitetą.

Harold Christoffell buvo mi
nėtos unijos prezidentas nuo 
pat įsikūrimo 1937 metais iki 
1944 metų. Kompanija jo labai 
neapkentė dėlto, 
laiką atsidavusiai 
Allis-Chalmers darbininkų 
kalus 
Tokie 
mesti 
Buše.

Christoffell, Buše ir UAW 
vice-prez. R. J. Thomas liuos- 
noriai stojo prieš Darbo Buto 
komitetą, kurio vyriausia galva 
yra kongresmanas Fred Hart
ley, praėjusio vasario mėnesį, 
manydamas, jog jie yra šaukia
mi liudyti prieš Hartley bilių 
ir apie einantį streiką Allis- 
Chalmers darbininkų. Vietoj 
to, juos pradėjo kamantinėti 
visai kitais klausiniais ir pradė
jo tikrą ataką prieš pačią uni
ją. Be jokio varanto liepos 23 
Christoffell vėį buvo' areštuo-

Vienam gale tiltas galimas 
atidaryti. Ten jis taip pritai
sytas, kad gali pasitempti ir 
tas leidžia, vandeniui kylant, 
tiltą pakelti.

Tikrai tai didelis inžiniery- 
stės stebuklas.

Štai ir Seattle. Kaip Rymas, 
jis stovi ant “septynių kalnų”. 
Bet, ne kaip Ryme, didžiausi 
pastatai čionai yra ne bazili
kos, ne bažnyčios, o bankai ir 
kitos komercinės įstaigos, biz
nio tvirtovės. Bazilikos 
tvirtovės feodalizmo 
nė santvarka tik 
remiasi.

Didingai stovi 
būtis. Vieta jam 
aukšto kalno.

Miestas guli ant kranto Pu
get Sound — didelės Pacifiko 
įlankos. Pacifiko laivai čia at
plaukia.

Industrinis miestas, bet 
švarus. • • .

Šiuo tarpu čia jau nėra lie
taus. šiemet betgi dar gerokai

- žaliuoja tyruose. Sta
nau j i namai. šimtai

siedai? Labai mylėčiau da
bar susitikti Jūžintų dvaro 
grafą Vaįsbną. Juk gal at
meni. Sako, jis buvęs pabė
gęs Vokietijon, o dabar gal 
jau ir:jis atsibaladojo Ame
rikon. Tai svolačius buvo! 
Mes su tėveliu mūri jom jo 
dvare kambarį. Ir tuomet 
sustreikavo d a r b ininkai. 
Tai t^s lapė grafas Vaiso- 
nas — Weissenhoff’as pa
sakė lukterėt ligi rytdienai: 
jis apsisvarstysiąs ir algas 
pakeisiąs. O jis, rupužė, tuo 
tarpu per telefoną pasišau
kė iš Rokiškio anstoli, kad 
pribūtų rytoj su kareiviais. 
Tie pribuvo ir laukė, kaip 
pasalūnai šunys, pasislėpę 
dvare. Na, kai po pietų su
sirinko streikieriai, tai juos 
ir suėmė kareiviai. Kai ku
riems prisiėjo ir po metus 
išsėdėt kalėjime, kitiems— 
trumpiau. Tai žaltys tas 
kryžiuočių išpera.

— Taip, puikiai atsimenu 
tą pasipūtėlį grafą. Mačiau 
jį porą kartų Gačionių 
dvare pas poną Ražaną.

— Pažįsti ir Ražaną? Tai 
irgi buvo paukštis, gudri 
lapė — Petrušis Ražanas—- 
Rosen, irgi veikaiusia turė
jo vokiško kraujo. Bet šis 
buvo nuolaidesnis, daugiau 
veikė aplinkiniais keliais, 
savo naudai.

Mums taip besikalbant, 
štai prieina Sapranauskie- 
nė. Pasisveikinom gražiai, 
prisiminėm pirmesnius su
siėjimus, piknikus, prakal
bas. Kaip malonu susieit, 
gražiai ]/asikalbėti!

Bet vienu ypu kalbėtis il
gai negalima, — mat, pik
nikas. Žmonės šurmuliuoja, 
ir su visais norėtum bent 
žodį tarstelti, pasisveikinti.

Prie to paties stalo dar 
keli filadelfieciai.

— Sveikutę, Julyte Šmi
tiene !

Draugė Šmitienė, kaip ir 
visuomet, gražiai atrodo, 
apvalutė, gludi, šmikšti. 
Kur tolėliau su kuo kalbė
jęs, prieina ir Smitas. Irgi 
neprastai atrodo. Sako, 
jaučiąsis pusėtinai, pasitai-

tas. Christoffell sako,. jog jis 
nesistėbi, nes j iš visko tikisi iš 
parsidavėlių kongrese, ir iš ki
tų kompanijos pakalikų, ir dar
bininkai atsakys jiems kovingai 
gindami savo uniją ir savo va-

Vakaruose pasimatė baltas 
ruožtas. Jis ryškėjo. Mes arti
namės prie kalnų, kurie laiko 
atitverę Pacifiko drėgną orą, 
ir kurie neleidžia sunkesnių 
debesių šion pusėn. 1

Rytuose manoma, kad Wa
shington ir Oregon valstijos 
yra žalios, pilnos medžių, ir 
augmenų. Tikrai gi tik dalis 
abiejų valstijų yra tokia. Apie 
du trečdaliu veik plika, sausa 
žemė; tik vakarų pusėj aukš
tų kalnų tos valstijos yra ža
lios ir daug “barzdotų miš-

Dienraščio Laisvės 
PIKNIKAS

“KRISTAUS KLAIDA”
SPOKANE,.Wash. ~ Atva

žiavome čia anksti ryte. Išbu
sime virš valandos laiko. Išė
jau pasivaikščioti. Miestas dar 
miega, tuščias. Sutikau tik du 
girtu piliečiu. Jie garsiai svei
kino, švedišku akcentu. Gir
tą švedą retai tenka matyti, 
švedų čia gal yra daug, tai 
visokių netrūksta.

Spokane (tariasi: • Spo- 
kian) tikrai yra moderniškas 
miestas. Gatvės plačios, tie
sios. Namai dideli. Daug puoš
nių krautuvių. Gelžkelio sto
tis irgi moderniška. Tai di
džiausias ir puošniausias mie
stas visoj šioj srityj.

Už pusantros valandos jau 
traukėme link Seattle. Turė
sim važiuoti dar 295 mylias.

Keliai platūs, iškilrjgoti kits 
per kitą. Išvažiavus iš miesto 
majėsi didelė iškaba: “Kristus 
mirė už griešninkus.” Tai pir
ma religiška iškaba vakaruo
se. Massachusetts religiškų iš
kabų pilna. Čia tai retenybė.

— Tai buvo didelė klaida, 
— pareiškė mano naujas san- 
keleivis.

— Kieno ir kokia klaida?— 
sakau.

— Kristaus klaida. Kam 
reikėjo mirti už nusidėjėlius? 
Vieton geriems ką nors duo
ti, už bloguosius pasiaukpjo.

Keli netoli jo sėdinti garsiai 
juokėsi. Viena senyva mote
riškė piktai susiraukė.

— Tai ne juokas. Ir dabar 
ta klaida kartojama. Mažai 
kas paiso gerųjų. Daug rūpi
namasi. kaip patenkint ar už- 
bovinti negerus, nenuolan
kius, — tęsė jis.

— Taip ir yra 
kitas. — Jei miesto dalis ne
švari, tai žinok, kad ten gy
ventojai geri, nuolankūs savo 
aldermanui. Kur jie negeri, 
nuolat reikalauja, ten viskas 
švariau ir geriau. Daug kas 

•giria nuolankius, bet mažai 
kas jų paiso, dūmais laiko.

— Lenkų apgyventas sritis 
pažinsi pagal daugį ir didumą 
bažnyčių. Suomių — pagal 
daugį svetainių. Aš pats len
kas, žinau, — pridėjo vienas 
toliau, sėdinčių.

— Kiekvienoj tautybėj yra 
gerų ir blogų, pažangių ir at
silikusių žmonių, — argumen
tavo senyva moteriškė. — Ir 
visi prisidėję prie šios šalies 
budavojimo. Vokiečiai —me
chanika, skandinavai — žem
dirbyste, italai gelžkelių tiesi
mu, slavai sunkiais darbais 
kasyklose ir fabrikuose; žydai 
prekyba. Civilizacijos pakraš
čiuose, kur kiti nedrįso krau
tuves uždėti, žydai uždėjo. Jie 
drabužiais šalį aprūpina —už
ėmė visą tą industriją. Mūsų 
šalis dėlto didi, kad joje yra 
visiems vietos, bent iki šiol 
Buvo. Visi žmonės davė šiai 
šaliai ką geriausio jie atsivežė.

Moteriškė dėstė savo argu
mentus vieną po kitam.

“Kristaus klaida” taip ir 
nustelbta.

Saulė ėmė kaitinti. Kalbos 
lėtėja. Jos pasiskirstė į dviejų 
ar trijų pokalbius, bet vis ta 
pačia tema. Taip visuomęt es
ti po ginčų. Po bendros kalbos 
seka Atskiri pokalbiai.

Važiuojame savotiškai įdo
miais laukais. Slėniuose tyrų 
brūzgynai, daugiausia “sage
brush”, o aukščiau, ant kalne
liu, kviečiai auga. Matyti jie 
auginami pagalba irigacijos, 
kitaip juk žemumose būtų-ge
riau javams.

Viskas išdžiūvę. Kviečiai 
jau geltoni ir piaunami. Tai 
pirma visos kelionės vieta, kur 
jau prasidėjo rugiapiūtė.

Užu vejose labai karšta, 
bet aukštose vietose pučia 
stiprus vėjas.

Niekur nesimato nieko ža
lio. Farmų trobesių kaip ir nė
ra. Jei kur ir taikosi keli, sto
vi plikam lauke.

Columbia Basine privažia
vome ežerą ir alkūnę Colum
bia upės, čia tarytum Afrikos 
Oasis 
tom i

Jau atsirado upelių. Jie bė
ga iš kalnuose tirpstančių le
dų ir sniego. Kalnai prietelin- 

Prie 
iriga- 
Jomis 
palei-

ti žemyn. Jei valstybė turėtų 
savo rankose inęlustrijas, daug 
medžio būtų galima išimti ir 
sunaudoti. Korporacijoms, ku
rios daro pelnus iš lumbėrio, 
neapsimokėtų tuos medžius iš
imti, ypač kada reikia saugo
ti kitus nuo išlaužymo.

šiuose kąlnuose yra dideli 
turtai. Jie dar neliesti. Daug 
kalnų ir miškų', yra valstybės 
rankose ir paversti naciona
linis parkais. Tas gerai, nes 
neleidžiama miškus naikinti 
pelno tikslams.

Važiavimas šiuo keliu ver
tas vien tuos didingus miškus 
ir kalnus pamatyti. Nemanau, 
kad tie vaizdai kada nors iš
dils atmintyje.

Pravažiavus kalnus, tuojau 
pasimatė Seattle miesto mū
rai, stovinti aukštumose.

Pervažiavome tiltą, . kuris 
gali pakilti kai vanduo paky
la, nors jis cementinis. Tai 
įdomus moderniškos inžinie- 
rystės kūrinys. Tiltas guli ant 
tam tikrų tankų, kurios la
bai sunkios, bet viduryje tuš
čios, tai pluduruoja. Jos pri
laikomos sunkia vogą, rete
žiais nuleista ežero dugnan.

Tas reikėjo daryti dėlto, 
kad ežeras labai gilus, vieto
mis turi 150, pėdų gylio ii- fi
ziniai negalima stulpus pasta-

gi vietos gyventojams, 
didesnių upelių įtaisyta 
ei jai aukštos rynos. 
pumpuojamas vanduo 
džiamas iškastais upeliukais 
ant laukų. Laukai čia gražūs, 
žali. Vietomis upeliai labai 
žemai teka. Vanduo pumpuo
jiamas kokia nematoma maši
na labai aukštai, kad iš tam 
tikro punkto jis galėtų bėgti 
toli į laukus.

Įvažiuojame miškus.
Iš visų iki šiol matytų kal

nų ir miškų, šie įspūdingiausi. 
Eglės ir pušys aukštos ir tie^ 
sios. Tokių gražių medžių ma
čiau tik tarp Aukštadvario ir 
Trakų, Lietuvoje. Tiesios, kaip 
styga, ir aukštos, kaip bokštai, 
eglės ir pušys didingai auga, 
tarytum taikydamos viršūnė
mis į aukštą dangų.

Šalę vieškelio į Trakus bet
gi nėra aukštų kalnų, čiohai 
jie savo viršūnėm bado dangų 
ir piausto debesius. Tik skysti, 
balti debesėliai per juos plau
kia nekliudomi, kiti visi kliū
va už jų ir praeina tik upių 
keliais, ir tais slėniais, kuriais 
mes važiuojame.

Kokie vaizdai! žiūri į dan
gų. Kiek akia sumatai, vis 
medžiai. Kai kurie tarytum į- 
kalti į uolas. Daugelis eglių 
išdžiuvę. Matyti išaugus joms 
pritrūko maisto ir vandens, 
nes žemės tose aukštumose y- 
ra nedaug. Jų šaknys^ vėjas ir 
litus nespėja padaryti užtekti
nai žeinės ir drėgnumo jas 
maitinti.

Vienų medžių jau viršūnės, 
kitų dar šaknys — taip iki 
pat kalno viršaus, iki pat jo 
sniego kepurės.

Gerokai aukščiau vieškelio 
lėtai slenka pakalne iškirstu 
keliu raudonas traukinys. Ji
sai nebėga, “žingsniu eina” 
kalno ruožtu, kaip ir čiupinė
damas kelią, kad kur nenu- 
virstų.

Vieškelis tai iškyla lygiai su 
žemesniais kalnais, tai vėl nu
sileidžia iki upės lygio. Nuo 
kalnų revais teka vanduo. Jis 
“peni upę”, kuri pravedus 
mums kelią per kalnus.

Kiek čia to medžio! Kiek 
čia sugriuvusių iiį pustančių 
didelių eglių. Kiek išdžiuvu
sių, laukiančių savo eilės kris-

SUIJUS. 
augalo

tas, — net miela žiūrėti.
Mums taip erzeliuojant 

su filadelfiečiais, prieina 
du vyrai: aukštesnysis su 
ūsiukais, regis, matytas, 
bet gerai neprisimenu.

— Tai gi aš židžiūnas, 
“Laisvės” linotipistas.

— O, kaip gi! Atliktas 
Krukis, Profesorius Krie
nas! Žinoma, pamenu, bet 
anuomet draugas lyg kitaip 
atrodėt.

— Gali būt, — 
dirbau prie tos 
darbininkiškai apsitaisęs, ir 
dar žiemą. Bet aš noriu jus 
supažindinti su geru ir ga
biu draugu.

Ir pasisveikinai? su greta 
stovėjusiu jaunyvu vyru.

— Tai draugas net iš 
Bostono, Kazys Kinderis. 
Turi gabumų. Va, žiūrėki
te: jis parašė ir žodžius ir 
muziką.

Ir tuopradž Kazys Kin
deris su šypsuliu įteikia 
man, atminčiai, savo kūri
nį :— Parašiau laike to 
antrojo karo. Valdžia pasi
rūpino, kad atspausdinti, 
atmušti, ir tai turėjo gra
žaus pasisekimo.

Paėmiau rankon, vartau, 
skaitau: “Queen 
blue sky. Words 
sic by Charles 
Nordyke Music 
tions, Hollywood, 
nia.”

Populiariai sudėta dai
na, kariška, apie orlaivius, 
kad jie padėtų pergalėt 
priešą, dėl mūsų laisvės. 
Autorius tuoj brūkšt- ’ 
brūkšt parašė autografą, 
kad man padovanoja savo 
muzikos leidinį, atminimui.

Labai žemai dėkui, drau
ge. Aš jį ir dabar laikau 
pasidėjęs, pavartau, skaiti
nėju, derinu muziką. O 
tuomet Kinderis pusbalsiai 
man ir padainavo: gai$a 
skambėjo gana smagiai.

Draugas * R. židžiūnas 
svetingai pakvietė prie sa
vo stalo: va ten. trečias sta
las anapus Aido.

(Daugiau bus)

“trail erių” patarnauja kaip 
gyvenimo butai. Atrodo, mies
tukas naujai gimęs.

Toliau vėl nuobodūs laukai.
Pagalios pasimatė pliki 

krantai, tarytum senų mūrų 
griuvėsiai. Privažiuojame Co
lumbia upę. Brangi ji šios sri
ties gyventojams. Ji teikia ja
vams gyvybę. Be jos čia būtų 
vieni tyrai.

Per mylių mylias ji teka gi
liai, apie 1,000 pėdų įsirėžąs. 
Stebėtina, kaip vanduo per 
milionus metų perskriodė to
kias uolas, šioje vietoje ji yra 
Nemuno pločio, gal ir gylio, 
tik Nemuno krantai veik vi
sur apaugę medžiais ir krū
mais, o šios upės krantai pli
ki. Arčiau vandens riogso uo
los, kaip sugriautos bažnyčios 
bokštų likučiai.

Daugiau pusvalandžio ėmė 
busui išvažiuoti iš slėnio. Jis 
slinko žingsniu, kripiuodamas 
savo pėdsaką. Prie pat upės 
yra kaimelis, poilsiui pavar
gusioms keliauninkams.

Didingi Kalnai — Žmogaus 
Prieteliai

Rašo JONAS KAŠKAITIS
Tai ir piknikas. Dar ir 

koks piknikas! Seniai tokio 
didelio nebuvo. .Puikus pa- 
žmonys, puikus sambūrys! 
Metinė šventė. Kiek čia 
gražaus svietelio suplaukė! 
Net ir iš tolimesnių naujo
kynų. Kiek susitikimų, pa
sikalbėjimų arba bent pasi
sveikinimų, pasimatymų! 
Daug jų įvyko, o dar dau
giau neįvyko, — nebesuspė- 
ta... Ketvirtoji liepos, 1947, 
pažymėtina dienelė!

Ir oras pasitaikė toks 
nepaprastai skaistus, gra
žus. Dienelė net blizga. O 
pirma to, ištisomis savaitė
mis vis buvo toks sumūkęs, 
apniukęs, drėgnas, lietingas 
oras. Ir į galą savaitės iš- 
sišvietė, kaip retai kada. 
Lyg pagal kokią sutartį!

— Na, dėlto dievulis ir 
myli laisviečius: oras, kad 
geresnio ir negalŲbūti!

Daugelis taip gyrė nušvi
tusiais veidais, ir džiaugės 
gražia dienele ir gražiu, 
šurmulingu pikniku.

Dar kelionėje į pikniką, 
Grandstryčio tramvajuje 
teko, bent iš tolo, susieiti su 
važiuolių būreliu. Teko pa
sėdėt greta ir pasikalbėt su 
seneliai! buvusia labai įžy
mia jaunuolių veikėja B. 
Paltanavičiūte (Bertha 
Fulton). Puikiai atrodo, 
gražiai subrendusi, kaip 
prisirpusi uoga. Keli metai, 
kaip ištekėjusi. Rodė gal 
penkių ar šešių metukų 
dukraitės atvaizdėlį. Visai 
pritinkama atžala!

Pasiėjėję keletą kvartalų, 
įeinam į pikniko vietą. Tai 
'Klaščiaus daržas. Įeinam ir 
ūmai paskendam žmonių 
bangose. Tik spėk sveikas 
sveikintis. Dirsteli aplinkui 
•— ir nenusimanai, į kurią 
čia dabar pusę pirma pa
sukti.

Čia pat prie vartų mus 
praleidžia Jurgią Kuraitis. 
Kaip ir išpuola, oficialiu 
pritiklumu, filosofiškai nu
siteikęs. Su ženklinga šyp
są mus palydi budelėj sė
dįs nuoširdus darbuotojas 
Valius Bunkus Keletą žo
džių tarstelėję, pasisveiki
nam su . visur esančiu vik
riu Kaz. Balčiūnu.

Užu stalo paliai darželį, 
medžių pavėnyje, sėdi Leli
ja Kavaliauskaitė - Beltie- 
nė, kaip ir visada, gyva ir 
greita su taikliu žodžiu.— 
Aš iš jūsų išmokau dar 
vieną gerą žodį: mūvėti ko
jines.

— Šitaip? Tai iš to radi
jui rašinėlio. Akyla mergai
tė ir pastabi.

Greta besėdįs Nik. Pakal
niškis dalyvingai šypsosi, 
padėdamas Kavaliauskaitei 
bilietukus tvarkyti. —- Ir 
Pranutė jau yra?

— Dar ne. Pribus vėliau 
su šuniuku.

Mums besišnekant, praei
na pro šalį net iš E. Ročes- 
terio atvažiavęs, seniau gy
venęs Arlingtone, netoli 
Bostono, d. Malinauskas. 
Vis toks })at jaunuoliškas, 
guvus. Štai ir jo dukraitė 
Teima, neseniai ištekėjusi 
už B. Makūtėnienės sū
naus. Stovi visa grupelė ir 
gyvai kalbasi. Pasisveiki
nam. — Ne tinginiai. Iš to
li atvažiavot, net iš kitos 
gubernijos...

— O kaipgi. Reikia. To-

J. Gasiūnas
, GRAŽŲ DAINŲ PROGRAMĄ DUOS: 

LAISVĖS CHORAS, iš Hartfordo, vadovaujamas Wilma Hollis, ir vietinis VI 
LIJOS CHORAS, vadovaujamas Gertrūdos Ulinskaitės.
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Detroito Žinios Paterson, N. J.

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

(Tąsa)
Ii’ šildo šiandien saulelė maloniai! O 

tas vyturėlis ten, ore! Iš džiaugsmų ne
gali išeiti. Kaip tau gerai, paukšteli! Tu 
nežinai, tur būt, kas tai yra senatvė, kas 

; tai yra vargas, rūpesčiai. Koks kupinas 
visokių vargų yra žmogaus amžius ir 
kiek reikia jam grumtis' su rūpesčiais, 
pakol jis į kapą įgriūva.

— Bet vis viena, stovint praėjusio gy
venimo angoje, galima pasakyti; ne vel
tui vargtą.

— Krizas išmintingas vaikis, doras. 
' Atgavęs gyvenimą, tikrai mokės gyven

ti. Be baimės galima jam ūkį atiduoti. 
Negirtuoklis, nepralaidokaus. Jis ūkį 
dar padidins, kaip didino visi Šimoniai, 
kiek įstengė.

— Ūkio trobesiai nauji, ti}< gyvenamo
ji sena, sulinkusi, reikės netrukus naują 
statyti. Kai ateis marti, atsineš ir pini
gų, galės pasistatyti tokią, kokia patiems 
patiks. Juk visa ko užtektinai. Galėsi
me ir turtingą marčią gauti.

Sėdėdamas ant griovio pylimo, Šimo
nis snūduriuodamas svajoja. Ir mintys 
kaži kaip susimaišė viena su kita. Bet 
nieko. Minčių į turgų neveši. Jos ateina, 
jos praeina — niekas jų nemato.

Ir gerai taip. Kartais jos, tiesa, ir ga
na išmintingos, bet kartais — tai jau 
nenorėtum parodyti jų žmonėms. Bet 
jos visada sudaro geriausią draugystę 
žmogui, sėdinčiam vienam atstu nuo ki
tų. O žmogui, mylinčiam gamtą, visai ir 
nereikia draugų, jie tik našta gali būti, 
sunkenybė. Kartais lyg kokia bausmė jie 
persekioja žmogų, mylintį vienatvę. Ši
monis žino, kokios tuščios daugiausia jų 
kalbos. O kokia turtinga gamta. Turtin
ga visa kuo—ir džiaugsmu, ir tyla, tie
sa, kartais ir neganda ...

į Nesitverdamas linksmybe, atitrapsno- 
I. • ja baltas, jaukus avinaitis. Smalsus jis, 

jam įdomu sužinoti, kas ten sėdi.. Ilgai 
, ♦ rstovi jis ir spėja. Ir su koja trenkia į
i žemę, lyg pabaidyti norėdamas ... Paži- 
Inęs šeimininką, papurto galvutę ir šuo

liais nulekia pas skaudžiai verkiančią 
savo motiną.

Sūnaitis nesitveria iš linksmybės, o 
motina verkia ir rūpinasi dėl pramušt
galvio.

Juk ir su žmonėmis taip būna kartais. 
Ir, atsiminęs Mikelį, savo sūnų, sunkiai 
atsiduso Jokūbas.

|L ' .4 t _

Ir jau nori rauktis kakta, nes akys 
nebemato gamtos smagumų, o žiūri 
kiaurai per visa. Ten, Karaliaučiuje ...

Pylimu ateina kaimynas Kurpius, ba
sas, batus per petį persitvėręs, kepure 
rankoj nešinąs, giesminės kišenėj.

— Labąryt, kaimyn!
— Dėkui, dėkui, Martyn! Ir tu įsten- 

* gi dar pėsčias į bažnyčią eiti, taip toli?
— Dievo namai niekada nėra per toli, 

\ ' kad ir už penkių mylių. Na, o dabar juk 
ptimatyti galime. Žinoma, kuris nenori 
bažnyčios lankyti, tam ji visada per to- 

x Ii, — kalbėjo Kuprius, lyg atmintinai bu
s' tų išsimokinęs posmelį.

— Gerai, gerai, Kupriau, kaip sau no
ri!

■ \ — Ne kaip aš, o kaip dievas nori! Kam
j; stovi ana bažnyčia, kam ji statyta? — 

nori pasiginčyti Kuprius.
— Ak, tai tik dėl to reikia ją būtinai 

• z lankyti? — sulenkė jį Šimonis.
Susigriebė Kuprius:
— Ne, ne dėl to, bet kad ten dievo žo

dis apsakomas.
;— Ak, kaimynėli, štai mano bažnyčia 

. — Jie gražūs laukai, pilni žegnonės; o
siūbuojantieji javai, tamsieji pušynai — 
tai man geriausi sakytojai, čiulbaują 
paukšteliai — geriausi giesmininkai; 
virš viso mėlynasis dangus, auksinė sau
lė.

— Nepiktžodžiauk, Jokūbai! Dievas 
neapsijuokdina. Kas nežino, kad tu tur
tų bradoje, kaip muselė meduje. Ir kaip 
Iftuselė iš medaus kodžio savo gyvybės 
nebeišneš, nors medus ir labai saldus, 
taip ir tu savo dūšią žemiškuose turtuo
se nuskandinsi, į pragarą nuvarysi!

Šimonis nusišypsojo. Kas jį tikrai pa
žįsta, tas žino, kad jis jau ne toks tur
tuolis, kaip piktų liežuvių skelbiama, ir 
kad jis jau niekada netroško begalinių 

. turtų. Tik gaila, pavyduokliai jam dau
giau turtų primeta, negu jis tikrai turi.

O toksai pavyduoklis ir Kuprius.
— Gąila, kad tu ne sakytojas, Marty

nai, — pastebėjo Šimonis. — Mano bro
lis apie musėlę medaus k'odyje dar nieko 
nežinojo pasakyti. Negerai, kad tu toks 
pavydus. Juk kad tu bažnyčioje esi ir 
apie kitų žmonių turimus ar beturimus 
turtus galvoji,.tai jau laiko neturi nė už 
savo dūšelę pasimelsti. Tavo širdis pil
na kartybės. Doram žmogui tatai visai 
nepritinka. Tu pavydi žmonėms menko 
turtelio. Reikėjo dirbti ir vargti, kiek aš, 
kiek mano tėvai ir tėvų tėvai vargo, tuo
met nebūtų ko pavydėti,— turėtum pats.

— Aš nerinkau ir nerenku žemiškų 
turtų, kuriuos rūdys ir kandys suėda. Aš 
dangiškų turtų ieškau! — akis į dangų 
pakeldamas, išdidžiai atsakė Kuprius.

— Tinginy! — pamanė Šimonis, bet , 
nepasakė.

Gan didis ir geras buvo kadaise Mar
gių ūkis. Naujai pastatytas, be skolų. 
Neturėdamas sūnaus, Margis atidavė 
ūkį dukteriai. Atėjo Kuprius į žentus. 
Ir nuleido ūkį. Pirma girtuokliavo, puo
tavo, tinginiavo. O kada jau ir tvoros iš 
neturto buvo nekūrentos, kada tvarte 
vos viena raiša ir akla kumelė beliko ir 
pusdvėsė karvė — “prisivertė” Kuprius.

— Kuprius prisivertė nuo šieno ant 
šiaudų, — juokėsi kaimynai: — matysi
me, kaip dabar jis gyvens.

Bet tinginiui į lovą niekas nieko neat
neš, do pirštus kryžiais sukeitus, darbai 
neatliekami. Ir skursta jis toliau.

-y Kaip kas išmano, taip save gano,— 
atlenkė dabar Šimonis; jis nemato rei
kalo ginčytis su Kuprium.

Numojo ir Kuprius ranka, lyg duoda
mas suprasti: netinka dievo kūdikiams 
ginčytis su bedieviais. Ir, pakišdamas ki
tą kalbą, paklausė, kur brolis šiandien 
besąs?

i — Vis dar po vyžeikėnus tebesukinė- 
jasi. Pas ką jis šiandien surinkimą lai
ko ir laikys — nežinau.

O savyje vėl pamanė Šimonis:
— Jis toks, kaip tu! Nenorėdamas 

dirbti, jis giriasi, kad dievas jį pašaukęs 
sakytoju. Na, manęs dėl. Juk ir tokių 
žmonių turi būti pasauly. Bent niekam 
bloga jis nedaro. O mano nuomonę apie 
savę jis jau žino, už tai ir menkai te
pareina namo.

Pasirodžius Anskiui namie, Jokūbas 
tuojau įspraudžia kastuvą ar šakę jam 
į rankas:

— Še, broleli, einam dabar į laukus. 
Darbai laukia.

— Bet man reikia apmąstyti, — spi- 
riaisi Anskis,’— šeštadienio vakarą tu
riu surinkimą.

— Ak, 'ligi šeštadienio vakaro dar 
daug laiko apmąstymams.

— Bet mano dieviškasis pašaukimas!
— Žinai, kad tavo dievišku pašaukimu 

netikiu, tokių pašauktų — pilni pakam
piai. ,|k. |

—Brolau, apgalvok, kad broliai saky
tojai, priimdami mane į savo tarpą, pa
kėlė į sakytojus. O tu juokiesi. Bet vis 
viena melsiuos, melsiuos ii’ už tave, kad»..

— Gerai, taip! Labai gerai, bet Rašte 
pasakyta: “melskis ir dirbk!”

Šitokie pasikalbėjimai visada pasibai
gia taip, kad Anskis, susirišęs ryšulius, 
ištraukia į žmones, o Jokūbą *visada la
bai aštriąi subara jo žmona:

— Kaip tu gali jam, savo broliui, , to
kius žodžius j akis drėbti! Rasi jis iš tik
rųjų dievo pašauktas. Juk, kad jis mel
džiasi, tai jau tiesiog sienos dreba.
i Taip, taip, sienos dreba, čia tavo 
tiesa!

Lengviau atsikvėpė Šimonis, kada pa
galiau nusiskubino įkyrusis kaimynas. 
Ir sudiev užmiršo pasakyti ĮCuprius. O 
rasi ir neužmiršo, tik iš piktumo nepasa
kė, nes jį labai raudina ir erzina Šimo
nio būdas. Ypač savo- šypsena jis gali 
Kuprių į grąžtus išvaryti.' O galvoje tik 
sukasi ir sukasi Šimonio turtai ir ben
drai visa Šimčnija. \

Du broliu turėjo Jokūbas Šimonis. Bet- 
Danielis žuvo kariuomenėj. Niekas neži
no kaip. Tik tėvas gavo žinią, kad sūnus, 
ir daugiau nieko. Bet jis bus toks pat 
kietsprandįs buvęs, kaip ir Jokūbas.

Rasi jį vokiečiai prie sienos pastatė .
(Bus daugiau)

Piliečių Kom. Apsivalė nuo 
Žalingų Elementų

Michigano Piliečių Komite
tas (The Michigan Citizen’s 
Committee) savo susirinkime 
trečiadienį, liepos 16 d., priė
mė programą'tuojautinės veik
los vendų kontrolės klausime 
ir kovai prieš Taft-Hartley ir 
Calahan įstatymus.

Jau astuoni menesiai kaip 
Reuther brolių klika vedė sa
vo žalingą darbą šiame komi
tete, varinėjant frakcinius gin
čus ir nedaleidžiant prie kon- 
struktyvio veikimo. Bet prieš 
minėtą susirinkimą, eilinių na
rių pasmerkta, ta grupė rezig
navo, paliekant komitetui de
ficito $1,400. Vienok atsikra
tęs šios vienybę ardančios 
grupes, komitetas nuo dabar 
galės pradėti konstruktyvį 
darbą.

Apart brolių Reuthcr’ių, re
zignavo James II are, 1. Po- 
kempner, Edward Swan, Mar
garet Edwards ir Ben Gold
stein.

Michigano Piliečių Komite
tas dabar žada pasmarkinti 
veiklą, kad sutraukus visus 
pažangius piliečius visas pa
žangiąsias organizacijas kovai 
prieš kylančias kainas ir ypa

tingai darbuosis, kad miestas 
ir valstija išleistų rendų kon
troliavimo įstatymus. Jis taip
gi darbuosis, kad būtu atšauk
ti Taft-Hartley ir Callahan 
įstatymai. Atsikratę nUo žalin
gai veikiančių ir komitetui 
kenkiančių elementų, likusieji 
vadai žada veikti speciališkais 
klausimais su bile organizaci
ja, nežiūrint, kad su tos orga
nizacijos programa iv nepilnai 
sutiks, nežiūrint, ar Ui būtų 
organizacija kokiais tikėjimiš- 
kais pagrindais organizuota, 
ar būtų venos ar kitos politiš
kos partijos šalininkė. Jei tik 
organizacija dėsis prie veiki
mo prieš aukštas rendas, prieš 
persekiojimą negrų, prieš per
sekiojimą ateivių, šis komite
tas veiks su tokia organizaci
ja.

Komitetas ragina visas or
ganizacijas susisiekti su juom 
ir bendrai veikti prieš reakci
jos puolimą ant darbininkiš
kos liaudies.

Komiteto Narys.

Washington. — Prekybos 
departments skaičiuoja, 
kad visokiai statybai šiemet 
Amerikoj bus išleista $12,- 
200,000,000.

Mūsų Kalendorius.
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 84 kuopos susirinkimas 
įvyks, sekmadienį, 3 d. rugpjū
čio, pas J. Bimbą, 161 E. 16th 
St. Visi nariai malonėkite da
lyvauti, nes turime daug svar
bių reikalų atlikti, t

1. Yra atėję LLD Centro Ko
miteto narių nominacijos blan
kus, kurias turime būtinai šia
me susirinkime atlikti.

2. Apskričio konferencijoje 
yra nutarta, kad kiekviena kuo
pa privalo sukelti po $1 nuo na
rio į centro knygų fondą, šį 
reikalą turėsime aptarti, kokiu 
būdu tą padarysime.

3. Turime išrinkti darbinin
kus dėl tarptautinio pikniko, 
kuris įvyks sekmadienį, 10 d. 
rugpjūčio, Rusų Parke, W. 
Patersone. Į šį pikniką reikia 
važiuoti imant busą No. 4 ant 
Market St. ir išlipti ant Mc 
Bridge Ave., du blokus pavažia
vus nuo High Bridge.* * *

Pas mus audimo pramonė 
rimtai pradėjo “šlubuoti.” Vie
nos dirbtuvės užsidarinėjo neri

botam laikui, kitos, kad ir dir
ba, tai jau nepilną laiką. Bosai 
sako, kaip ir visada, kad jie ne
turi orderių. Unijos vadai ma
no, kad iš dalies darbai suma
žėjo todėl, kao unijos kontrak
tas su bosais baigėsi 1 d. rug
pjūčio, 1947 m. Manoma, kad 
bosai tiksliai mažina darbus, 
kad nugąsdyti darbininkus, kad 
jie nereikalautų daugiau algų 
darydami naują kontraktą.

Darbininkų tarpe yra noro, 
kad reikia reikalauti daugiau 
algos, nes pragyvenimo reik
menys labai pabrango, su sena 
alga negalima žmoniškai gyven
ti. Kad išaiški&tį šį reikalą, tai 
džekarinių unija šaukia visuo
tiną narių susirinkimą, šešta
dienį, 2 d. rugpjūčio, 10 vai. ry
to, Karpenters Hali. Unija 
kviečia visus narius dalyvauti 
ir susipažinti su tikra padėčia.

J. Bimba.

Anglija Laukia “Pajaus”
Londbn. — Anglijos val

dininkai kalba, kad reikės 
pradėt leisti apyvarton ^r 
600 milionų dolerių aukso 
atsargą, kol Anglija gaus 
daugiau pinigų iš Amerikos 
pagal Marshallo planą.
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A< Vasaris Atidaro
Kailinių—Fur Coat Krautuvę

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Jau viską Įrengė nuosavame būdinke iš- 

dirbitnui visokių pavedu iš brangių kailių. 

Vasaris siūs naujus kailinius ir pertaisis 

nešiotus i naujas madas.

•
VASARIO FIRMOS OFICIALIS VARDAS YRA A. Vasaris

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842
J * • ’ • • •

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

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

Ir Stone Ave.
Broadway Lin«

Warris’ Furriers
Complete Fut Service

735 NO. MAIN ST. BROCKTON, MASS.
TELEFONAS BROCKTON 8-1246 *

Atidarymo Paroda Bus Trys Dienos

Rugpjūčio-August 1, 2 ir 3 dienomis

Nuo 10-tos y., ryto iki 9-tos v. vak.

Siuva Kailinius 
nuo avikailių 

iki brangiausių
Mtink Kailių

Ateikite į atidarymo parodą. Pamatykite Vasario išdirbystės kai
linius nuo paprasčiausių iki aukščiausios rūšies ir pamatysite paties 
Vasario iniciatyva išdirbamas kailiukų gėles.

Vasaris įsitaisė biznį nuosavame name, kur jo operuojama dirbtu
ve ir Show Roorh, nedaug kainuoja. Todėl jis gali parduoti kailinius 
daug žemesnėm kainom negu tos krautuvės, kurios moka aukštas 
randas.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pienus pas

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

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

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

CHARLES J. ROMĄN
(RAMANAUSKAS)

B

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) - *

LaisniuotOs Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas btis Užtikrintas ir Už prieinamą kainą. 
Pdlkla! Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodanti)* 

Mylimiems Pašarvoti Ddvanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

- . , . 1 . - - - - -- • i
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CHICAGOS ŽINIOS
Numaskavo Fašistinius 
Propagandistus Prieš 
Čekoslovakijos esamą 
Tvarką

Tik ką atvykęs po penkių 
savaičių vizito Čekoslovaki
joje, Adolf Kacer, Ameri
kos Čekų Tautinio Susivie
nijimo prezidentas, griež
tai pareiškė, kad ten nėra 
jokios “geležinės sienos” iš 
Tarybų Sąjungos pusės. Jis 
sako, kad jam teko daug 
vietų atlankyti ir patirti, 
kad vietos gyventojai savi
stoviai kuria naują gyveni
mą ir atsistato iš po karo 
griuvėsių.

A. Kacck vyko į 'Čeko
slovakiją reikale statomos 
ligoninės velionio preziden
to F. D. 
čiai arti 
Pinigai 
surinkti 
jose.

Kacer 
tuose matosi daug daugiau 
Amerikos karių vaikščio
jant gatvėse, negu Tarybi) 
Sąjungos. Jis užakcentuotai 
pasakė:

“Melagingi raportai duo
dami, kad rusai paėmė Če
koslovakiją savo kontrolėm 
Pragos vyriausybė negali 
suprasti, kodėl tas daroma 
ir kokius metodus ji turėtų 
vartoti atmušimui tų mela
gingų raportų.”

Toliau jis sakė:
“Čekoslovakai labai nuo

širdžiai atsineša link Tary
bų Sąjungos ir jie žymi, 
kad šiame kare prieš Vo
kietiją ir abelnai fašizmą 
Tarybų Sąjunga neteko 15,- 
000,000 žmonių. Vokiečiai 
norėjo pavergti ir išnaikin
ti Čekoslovakijos žmones, 
rusai atėjo ir išgelbėjo 
juos. Aišku, kad Čekoslova
kija bus amžinai dėkinga ir 
drauginga jiems.”

Kas svarbu, tai, kaip jis 
aiškina, suvalstybinimas 
industrijos. Jis sako, kad

Roosevelto atpiin- 
Brno, Moravijoje, 
pastatymui buvo 
Jungtinėse Valsti-

pasakė, kad mies-

pati didžioji Čekoslovakijos 
industrija valstybės ranko
se. Tačiau reikia pažiūrėti 
dėl ko tas daroma. Svar
biausia tas, kurie suspėjo, 
išbėgo j Vokietija ar kitas 
šalis, kad nebūtų jiems at
mokėta už jų fašistinius 
darbus. Kiti, kurie tiesiogi
niai dirbo su naciais, nu
bausti. Tad tokių elementų 
turtas ir yra suValstybini- 
mas. Tik turint valstybei 
savo rankose didžiąją in
dustriją tegalima lengviau 
ir greičiau karo nuteriotą 
šalį išbudavoti.

Dabar jau aišku, kodėl 
toks staugimas atsuktas 
prieš Čekoslovakiją. Tai 
kad ji nusavino nacių ben
dradarbių turtus. Tie rėks
niai nepaiso, kad jie yra ly
giai kalti, kaip vokiški na
ciai dėl surengimo to bai
siojo karo, kuriame išžudy
ta arti 100,000,000 žmonių.

Aišku, kad reakcininkai 
plotų delnais, jei Čekoslova
kijoje valdžia taip elgtųsi, 
kaip Graikijoje.

Nacių melai tik tokiems 
žmonėms patikėtini, kurie 
visai neprotauja arba pa
tys yra naciško nusistaty
mo. Europos liaudis, kuri 
pergyveno nacių terorą ir 
pernešė jų baisią okupaci
ją, daugiau ne simpatizuos 
ir nepritars naciškai pro
pagandai, tai jau 
aišku kiekvienam 
niam žmogui.

turi būti
rimtes-

Svarbus Pranešimas
Visiems gerai žinomas fil- 

mininkas Jurgis Klimas, pa- 
simojo didelio masto darbą 
ir prašo visų mūsų organi
zacijų su juom kooperuoti.

Jis turi filmą, kurią par
vežė Antanas Bimba iš Lie
tuvos, sėdosi, kad dar dau
gelyje kolonijų nebuvo ro
dyta ir yra svarbu, kad ją 
matytų.

Antra filmą, tai pirmuti
nė lietuvių kalboje filmą, 
labai graži, spalvota filmą, 
užsivadina KUPROTAS 
OŽELIS. Tai iŠ Lietuvos gy
venimo, muzikais komedi
ja.

Trečia filmą, tai iš Lietu
vių Meno ir Kultūros Festi
valio, įvykusio Chicagoje, 
pereitą rudenj.

Yra prašoma, kad kurio
se kolonijose jau buvo ro
dyta filmos iš Lietuvos ir 
Kuprotas Oželis, vis vien 
nepasitraukti iš šio darbo, 
nes bus parodytos ir kitos 
interesingos ir svarbios fil
mos, ir tuomet bus galima 
sudaryti tą tinklą, su kurio 
pagalba bus galima pereiti 
visas lietuvių kolonijas.

Todėl, draugai, rugpjūčio 
mėnesio susirinkimuose ap
tarkite ir man tuoj praneš
kite, apie kuri laiką jums 
bus patogiau suruošti tin
kamą vakarą. Kaip tik pik
nikai pasibaigs, šis darbas 
turėtų prasidėti. Tad, drau
gai, praneškite, kada dar
bas bus galima pradėti.

Rašykite į GEO. KLIMAS 
(filmininkas kalbančiu fil
mų, gamintojas ir rodyto
jas), 669 — 6th AVENUE, 
BROOKLYN 15, N. Y.

(176-177)

Ruošiasi Teisėjų 
Rinkimams

Lapkričio 4 d., Chicagoje 
įvyks aukštesnio teismo 
teisėjų rinkimas. To teismo 
teisėjai gauna mokėti $17,- 
000 į metus.

Rėpublikonai buvo manę, 
kad jie turės dvi vietas no
minacijose, bet teisėjui Ro
bert E. Crowe1 pareiškus, 
kad jis palaikys kandidatū
rą, tai tik lieka viena vieta 
teisėjo E. L. Frankhauser, 
kuris liepos 25 d. minėjo ša- 
vo 85 met. gimtadienį.

Rėpublikonai numato į 
teisėjus nominuoti Russell 
Root, kuris buvo ant repub- 
likonų baloto/ į Chicagos 
majoro vietą, bet nebuvo 
išrinktas.

Demokratai irgi numato, 
kad teisėjas Charles Wil
liams, l$uris yra 85 metų, 
rezignuos iš tejsėjo parei
gų. Tad į jo vietą yra du 
numatomi, kaip tai: W. 
Crowley ir S. Epstein.

Rep.

DE GAULLE ŠAUKIA 
PRIEŠ SOVIETUS

Paryžius. — Fašistuo j an
čių francūzų vadas, genero
las de Gaulle, yšaukė visus 
savo t buvusius šalininkus 
susiburti įr “ginti Franci- 
ją,” girdi, nuo komunistų 
pavojaus iš vidaus ir 
Sovietu iš išorės.

nuo

DU JAUNI ŽMOGŽU
DŽIAI PAKARTI

Lansing, Mich. — Teismo 
sprendimu, tapo pakarti 
Cecil Tete, 22 metų, ir 
George Gumton, ,21 metų. 
Jiedu, mažiuko keliaujančio 
cirko “aktoriai-”, užmušė 
vieną tėvą ir sūnų, išplėšda
mi $4.50. Buvo pakarti taip, 
kaip prašė — greta.

Mergaite Nuskandino Du 
Pusbrolius

Khartoum, Sudan. — 
Jauna mergaitė, burtininko 
duktė, paskandino du savo 
pusbroliukus, 2 ir 8 metų 
amžiaus. Jinai pyko, kad 
tėvas neleido jai įstoti į 
burtininkų draugijų. Dabar 
mergaitė tardoma ir tiria
mas jos protas.

RemingtoYi-Rand firmos. bandymai atgaivinti negražiai paskelbusią 1936 metų 
streiko laužymo techniką, neišdegė 1947 metais. Prie Ilion, N. Y., šapu buvo atsiųs
ti profesionaliai streiklaužiai ir keli vielos šnipeliai sukelti darbininkuose ūpą už 
grįžimą į darbą be laimėjimo, bet 2,000 darbininkų išėjo pikietuoti masiniai, skebų 
nepraleido ir sunaikino bosų planus. Streikui vadovauja CIO Unitpd Electrical, 
Radio and Machine Workers Unija.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

, J jį
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PATYRUSIŲ OPERATORKŲ 
TUOJAU REIKALINGA 
NUOLATINIAI GERAI APMOKAMI

DARBAI ATDARI
$30 Minimum Kvalifikuotom 

Operatorkom
VISAS DARBAS NUO KAVALKŲ 

ATLIEKAMAS
KREIPKITĖS Į

MRS. HAZEL CHAMPINE

Berk-Ray Corp.
RIVER IR MIDDLEBURG STS. 

TROY, N. Y.

Minersville, Pa
Birželio 26 dieną automo- 

biliaus tapo užmuštas Motie
jus Marcinkevičius (Marty- 
naitis). Velionis dirbo už bar- 
tenderį Lietuvių iNeprigulmin- 
game Kliubc. Nelaimė įvyko 
jam iš darbo einant ,jąu vėlo
kai, apie 12 valandą naktį.

Automobilių vairavo šio 
miesto vaikinas B. Sausanavi- 
čiaus sūi/us. Motiejus buvo 
nuvežtas j ligoninę, bet po ke
lių valandų mirė.

Velionis buvo laisvų pažiū
rų žmogus, dienraščio Laisvės 
skaitytojas. Jis paremdavo 
progresyvį judėjimą, pagal sa
vo išgalę. Jis buvo apie 65 me
tų amž.iaus, bet jeigu ne ta 
nelaimė, tai dar galėjo gyven
ti. Tapo palaidotas 30 d. bir
želio, į Mt. Rose kapus, lais
vai iš šermeninės visų gerbia
mo V. Tusino, kuris manda
giai patarnavo.

Į kapus palydėjo gražus bū
relis velionio draugų ir drau
gių. Iš Lietuvos paėjo iš Su
valkijos, iš Degučių, Marijam
polės priemiesčio.

Ilsėkis, geras drauge, amži
nai, lai tau būna lengva že
melė ! •

Liepos 11 d. mirė draugė 
Milerčikienė, po tėvais Pau- 
žiūtė, J. Paužos sesuo. Paliko 
nuliūdime brolį J. Paužą, tris 
sūnus, dukterį ir kitų giminių. 
Palaidota 15 dieną —- religi
niai. '

Velionė pirmiau buvo vedus 
su A. Puku, bet vyrui pasimi
rus, apie 10 metų atgal, apie 
5 metai atgal, vedė su P. Mi- 
lerčiku. >

Reiškiu giminėms užuojau
tą.

Ljepos 13 dieną su Paukš- 
taičiais nuvažiavome į pikni
ką Shenandoah’ry. Diena buvo 
graži, taip, rodosi, kad ir gam
ta padeda progresyvinius, nes 
apie tą laiką veik kasdien lie
tus lijo.

Piknikas buvo gražus,, links
mas, tik ne gana skaitlingas. 
‘Rodosi, kad tokioje skaitlin
goje lietuvių kolonijoje, kaip 
Shenandoah, tai jis turėjo bū
ti skaitlingesnis. Daugjausiai 
buvo senesnio amžiaus žmo
nių, jaunimo tikrai permažai. 
Ypatingai, kaž kodėl kasyklų 
srityje jaunimas neįtraukia
mas į mūsų judėjimą ir paren
gimus. *

Asmeniniai esu užganėdin
tas, nes teko sueiti daug savo 
idėjos draugų ir draugių ir pa
sikalbėti apie svarbius visuo
meninius reikalus, taipgi kar
tu linksmai padainavome liau
dies dainų.

Dalyvavo mūsų žinomi 
duonkepiai — Grabauskai iš 
Frackville, Audickas iš Lost 
Creek, Pauliukonis iš Gilber
ton ir apsčiai , pažįstamų iš 
.Shenandoah. Smagiai praleidę 
dieną, traukėme linkui namų 
gerame ūpe. Tiek apie atsibu
vusį Shenandah’ryje Laisvės 
naudai pikniką.' .

Laisvėje perskaitę, kad Mą- 
i hanoy City draugai turės pik

niką 20 d. liepos, važiuojame 
ir ten, reikia būti jų piknike, 
reikia pasimatyti su draugais.

Kartu pasiimame. ir J. Ru- 
šinską, brooklynietį, kuris čia 
leidžia vakacijas. Laisvėje 
skaitėme, kad šis piknikas 
įvyks S. Kufžinsko darže, bet 
nebuvo nurodyta, kaip jį susi
rasti.

Todėl turėjome dau^ pava
žinėti, kol daržą suradome. 
Daržą suradome, bet pikniko 
nebuvo, taip ir turėjome grįžti 
ničko nepasiekę. Tik 
patyrėme, kad jie dėl 
ten priežasties pikniką 
į 27 d. liepos.

Kenosba, Wis

vėliau 
kokios 
nukėlė

Dabar mačiau spaudoje, kad 
dienraščio Laisvės paramai 
yra rengiamas piknikas nedė
lioję, 10 d. rugpjūčio, Bran
donville giraitėje, Shenan
doah apylinkėje, kur tikima
si sutraukti daug lietuvių iš vi
sos plačios apylinkės.

V. Ramanauskas.

Waterbury, Conn
ATSIŠAUKIMAS

Visi geros valios lietuviai, 
gyvenanti Connecticut valsti
joje, ar ir toliau, kviečiami da
lyvauti gražiame, ir geram 
tikslui, išvažiavime — geguži
nėje, sekantį sekmadienį. Vi
sas smulkmenas šio, prie Wa- 
terburio įvykstančio pikniko, 
randate tam tikrame skelbime.

Tai bus susitikimas visos 
Conn, valstijos progresyvių 
žmonių, kur bus gera orches
tra, įvairių gėrimų • vieta gam
tišku žvilgsniu yra nepapras
tai graži ir bus smagu pra
leisti sekmadienis jidėliarie ir 
linksmamę būryje.

Išvažiavimą ruošia, varde 
LDS ir LLD apskričių, — Wa- 
terburio vietinės kuopos. Pel
nas bus skiriamas dienraščiui 
Laisvės

ALDLD 3 čios apskrities
Sekr., P. B.

MIRĖ DVI LIETUVĖS ,

Pradžioj šio' mėnesio čia mi
rė dvi lietuvės. Liepos 6 d. 
St. Catherine’s ligoninėje mirė 
Anna Kelocki, po tėvais Klau- 
šiūtė. Mirė sulaukusi ,71 me
tus, išsirausi veik metus laiko. 
Priklausė prie Šv. Petro baž
nyčios.

Velionė gyveno Kenoshoje 
nuo 1906 metų. Jos vyras Juo
zas mirė 1924 metais, taipgi 
viena duktė, Josephine Adam
ski, jau mirus.

Velionės liūdi dvi dukterys 
— Mrs. Henry Schwartz ir 
Mrs. Walter Schultz ir trys 
sūnūs: Albertas, Alekas ir 
Petras. Visi gyvena Kenoshoj. 
Taipgi liko šeši anūkai.

Liepos 8 d., savo namuose, 
1713 Fifty-fourth st., mirė 
Caroline Karetskis, sulaukusi 
62 metu amžiaus. Sirgo tik 
apid. aštuonias savaites.

Velionė atvyko ir apsigyve
no Kenoshoj 1910 metais. Bu
vo katalikė, priklausė prie 
Šv. Petro bažnyčios. Paliko 
nuliūdime vyrą Antaną, vieną 
sūnų Albiną Chicagoje, seserį 
Veroniką . Lelis Lietuvoje ii’ 
penkis anūkus. Kenoshietis.

REGISTRUOTOS SLAUGES
ABELNAS DARBAS 
GYVENTI ČIA PAT 

REGULIARIAI ŠIFTAI
Apmokamos Vakacijos, Pašalpa Ligoj ir t.L 

Kreipkitės į Supt, of Hospitals 
DU BOIS HOSPITAL

MAPLE AVE., DU BOIS, PA.

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Lietuvių Knygyno piknikas įvyks 
rugp. 3 d., 1 vai. dieną. Liet. Taut. 
Namo Parke, ant Keswick Rd. Ken
kimo Komisija kviečia visus daly
vauti. (176-177)

JAUNA MERGINA
KAIPO MOTINOS PAGELBINLNK6

Patyrimas nereikalingas, bet tinkamas dar
bas tai, kuri norėtų išmokti būti gera šei
mininkė. Vaikų" nėra. Asmenybės paliudiji
mai reikalingi. Gaus nuosavą kambarį' ir 

maudynę. Maža alga laike mokini moti.
RAŠYKITE J 
ADVERTISER 

115 REMINGTON ROAD 
MANHASSET, U 1.

Detroit, Mich.
Fordas Sulaužė Prižadą

Dar nesuėjo dvi savaitės, 
kaip Fordo kompanijos fore- 
manai grįžo dirbti, kaip For
das Sulaužė savo prižadą, at
leisdamas 38 iš jų. Fordas ^bu
vo prižadėjęs nekeršyL nei 
vienam iš streikierių.

F o r e m a nų Susivienijimas 
tuojau sušaukė nepaprastą su- 
siriųkimą visų 3,8()U narių, 
dirbančių Fordo įmonėje. Su
sirinkime susivienijimo prezi
dentas Robert JI. Keys nuro: 
dė, kad visi atleistu įi buvę 
aktyvūs streike. Kompanija, iš 
kitos* pusės, sako, kad atleis
tieji būk vartoję spėką strei
ke ir kad kompanija tokių ne
norinti savo dirbtuvėje. Susi
vienijimas žada perduoti visą 
dalyką į NLRB išspręsti kuo 
greičiausiai, nes pradėjus 
veikti Taft-Hartley įstatymui, 
rugpjūčio.22 d., Foremanų Su
sivienijimas 
tęisių.

neturės
\ Rep-

NETIKĖTAI PAS 
LIETUVIUS ŽYDŪS

Daug lietuvių, sergančių 
nacių liga, ’ ypatingai anti
semitizmu, įsitikinę, kad žy
dų tauta, tai tik drumzlas 
tarpe “grynakraujų” kokios 
nebūt tautos žmonių. Jų nuo
monė, kad žydų' tėvynė Pa
lestiną, kad žydai savo gimto 
krašto nesiilgi, kad vaikystės 
dienomis praleistų apylinkėse 
vietų neatsimena ir nekamuo
ja jų prisiminus jas nostalgi
ja.

Bet štai! Sekmadienį vaikš
tinėjant pilnam piknikuojan- 
čių žm'onių Ryan’s Woods, 
ir žiūrinėjant į iškabintas prie 
kiekvieno žmonių piknikuo- 
jančių būrio iškabas, užtįn- 
kam ir “Kalvarija Aid Socie
ty Picnic.” Dinkterėjo min- 
tin, kas čia per kai vari jiečiai 
nepanašaus būdo į lietuvius. 
Vienas iš mūs, drg. J. Bagdo
nas priėjo paklausti. Pasiro
do, kad (lietuviai žydai kalva- 
rijiečiai. Senyvi žmonės užkal
binti kalba lietuviškai, ir ma
tyt, didžiuojasi, kad nuo Kal
varijos.

Be abejonės, jų krūtinėse 
kutena vaikystės dienose pra
leistų vietų atsiminimas. Ilgi
si Kalvarijos. Bet gyvenimas 
laiko čia atbloškęs toli nuo 
Lietuvos Kalvarijos, taip kaip 
mus visus svetimam krašte.

Gaila. Gaila, kad mes lietu
viai neturim tamprių ryšių su 
tais Lietuvos patriotais žydais 
bendrų tikslų siekirtiui, ypa
tingai palaikymui bendrai 
bendradarbiavimo su Tarybų 
Lietuvos liaudimi lietuviško
sios kultūros kėlimui tarpe į- 
vairių pasaulio tautų.

Ekskursantas.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

nuo
2 vai. dieną

HARTFORD, CONN.
Iš Hartfordo išeis du busai 

155 Hungerford St., 
Kaina į abi pusi $1.25. Važiuojame
į Laisvės pikniką, kuris įvyks rugp. 
3 d., Waterbury. Tad įsigykite bilie
tus iš anksto, nes vėliau negausite 
vietos. Tikietus galima gauti pas W. 
Brazauską. Tikietus turi visi Lais
vės Choro nariai. Važiuokite visi. — 
Komisija. (176-177)

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

rugp. 4 d., 7:30 v. v. Liet. Taut. Na
mo kambariuose, prašome* visus 
rius dalyvauti. — G. Shimaitis.

(176-177)

na-

NEW HAVEN, CONN.
Kurie norite važiuoti į Laisvės 

pikniką, Waterbury, 3 d. rugp., tai 
užsiregistruotkite pas Komisiją. Bu
šas išeis nuo kampo Wallace ir 
Humphrey St., 1 vai. dieną. Kuriem 
pakanku, tai būkite prie Lietuvių 
salės. $1.15 kelionė į abi pusi, $1 as
meniui. — Kom. (175-177)

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964 

''ihiiiiiiiiaiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

PROSYTOJAS
Ant Gero Rūšies Vyrų Koatų

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

17 EAST 16th ST.
Algonquin 4*1530.

(179)

FORMANAS
Patyręs

SASH IR DURŲ DIRBTUVĖJE 
Priimti Pilną Atsakomybę

WEST NEW YORK LUMBER
& SUPPLY CO.

PARK AVE. & 52nd ST., 
WEST NEW YORK, N. J.

Tel. Union 3-1811
(178)

PARDAVIMAI .
Parsiduoda 2-iem šeimynom na

mas po 4 kambarius ir veranda. Yra 
Barnė, kur galima laikyt karves, ar- \ 
ba kad norite galite laikyti ir višti- 
nyčią. Taipgi yra sodelis ir didelis 
daržas, kur galima visko pnisodint. 
Yra šeši lotai. 2 lotai ant Harrison 
St. (be stubos), 2 ant Stanton St. 
(su sodu) ir 2 ant Madison Hill Rd.,- 
(galima sėti, ar šienauti). Jeigu pa
geidaujama, galima viską pirkti, na
mą ir rakandus už labai prieinamą 
kainą. Kadangi vyras mirė, tai vie
nai moterei sunku užlaikyti. Reika
las skubus! Tad prašome tuoj kreip-. 
tis pas Mrs. F. Bobul, 191 Harrison 
St., Box 712, R. F. D. 1, Clark 
Township, N. J. (175-177)

Matthew A
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

VAKACIJOM VIETA
Puiki farma, tinkamai įrengta vakacijoms, 

Catskill kalnuose, arti Kingston, N. Y.

GERAS z VALGIS—ARTI MAUDYNĖS
Mokestis $30.00 į Savaitę

Automobiliais privažiuojama Route 9-W iki Kingston, iš Kingston 
keliu 209 iki Stotie Ridge, tada keliu ?13 iki farmos (apie 4 maitos).

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

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

Tel. High Falls 3185

—— ------------------------------------------------------------------- <.........-—   ■— '
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Žemaitis Prašo Siųsti Lietuviy Laisves Radio
... i

Į Lietuvą Laisvę Klubo Reikale
Elektra Užmušė 
Darbininką

Joseph Brenner, 40 m., Con- ■ 
solidated Edison firmos darbi- »

I 1.........  *' t

Miesto Tarybai Įteikti* 
Trys Biliai Dėl Nainy

Liepos 29-tą New Yorko 
ninkas, dirbo ant stulpo prie- : Miesto Taryba ėmėsi veikti 
šais 81 Newport Ave., Brook- I rendų kontrolei pastipiinti ii 

, lyne. Jo apsaugos diržo meta-! Prieš evikcijas. Įteikti tapybai 
line saga palietė virš jo buvu- trys biliai. Juos pasirašė di- 
sią aukšto pajėgumo perlaidą. 
Galinga elektros srovė jį mir
tinai elektrifikavo. Brenner1 
gyveno Jamaikoj.

Joseph M. Macaluso, 60 m.. ; - 
porteris, nukrito nuo keltuvo apsvarstymui, 
stogelio olon du aukštus, dar
be, 12 John 'St., New Yorke. ! ren(^as 
Užsimušė. ho įstatymo leistame laipsny-

_ __________  ,je, taipgi nusakytų baudas — 
! pinigines ir’kalėjimu — tiems

Jau Dabar per Brangiai |
Mokame už Elektrą, o ' jX^a’

Dar Nori Kelti Kainas ,statų p'-asikalts,iams bai,sti-”
______ I Antrasis bilius kalba apie

Taip pareiškė Amerikos evikcijas. Jis^ reikalautų savi- 
Darbo Partijos sekretorius ninkus pranešti butų ir sveika- 
Arthur Schutzer valdinei Pub- tos departmentams dešimčia 
lie Service Commission, ragin- dienų iš anksto būsimas evik 
damas neleisti kainas kelti, cijas. Bet nereikalauja svei 
Consolidated Edison 
įstaigai yra padavusi prašymą j 
leisti pakelti elektros kainas.

Schutzer primena komisijai 
jog Federalės Pajėgos Komisi- i geidaujamų 
jos raporte už 19 16 metus pa- namų 
žymėta, kad newyorkieciai ir |J

Lankėsi Svečias
• 1 •

Kanadietis

cijoms jiems nei nesapnuojant 
tapti tikraisiais namų savinin
kais.

Abieji tie biliai reikalauja 
prasikaltusius bausti ne dau
giau $500 ar 90 dienų kalėji
mo arba abiejomrs baudomis 
kartu.-

Trečiasis bilius leistų naujų 
ar naujai perdirbtų namų sa-

į pasirašė di
džiumos vadas Joseph T. 
Sharkey, Brooklyno demokra
tas, o iš čia biliai perduoti Vi

suomenės Gerovės Komisijai.' 
i Jos pareiga bėgiu 10-ties die
nų sušaukti posėdžius tų bilių -vininkams nustatyti naują ren-

• i dų skalę. Tokią teisę jie turi
Vienas iš tų bilių užšaldytų j jr dabar. Naujasis įstatymas 

dabartiniame federa-1 tik neleistų iš naujo nuolat: 
i kelti rendas be specialaus
m i estąvos 
naujo pakėlimo rendos.

šiomis dienomis Laisvėje 
lankėsi iš Toronto (Kanados) ' 
Pranas Gaižauskas, kuris at
vyko Brooklynan praleisti sa
vaitę laiko atostogų. Jis apsi- 

J j » pas savo brolį, Juozą 
užėjo!

stojo pas savo brolį, 
Gaižauską, tad abu ir 
Laisvėn.

šį sykį prisirašė bei prisidė- Antanas Bimba praneš svar- 
jo finansiniai priex LLR Klu-1 bių žinių. Anaunseriu bus Ro
bo sekamai: Į jus Mizara.

Mike Panelis, Bayonne, N. i Visais kitais reikalais, skel- 
J., $10? pimais bei pranešimais, kreip-

Po $5 > Niek Katinas, Mas-' kites į Klubo sekretorę, Lil- 
peth, N. Y., Juozas ir Savūnė į lian K. Belte,. 427 Ixirimer 
Bimbai, Pateršon, N. J., VIa-!St., Brooklyn 6, N. Y. čekius 
das Morkus, Newark, N. J.

Kazys Pužauskas, Woodha
ven, N. Y.,„$3.10.

Vincas ir Ona Kasparai,
Newark, N. J., $2.

Po $1 : Juozas Gerulis (se
nas veteranas), Newark, N. J., 
ir Antanas Globičius, Newark, 
N. J.

Klausykitės radio šį sekma-1 prūde dabar žydi daugybė le- 
dienį. Išgirsite gražiai dainuo- j Ii jų. Kadangi rytinės užsida- 
jant duetą, susidedantį iš Ne- 

Laisvei į lės Ventienės ir Elenos Feife- 
Joms pianu akompa-

Žutautas Povilas, Vilkaičių 
kaimo, iš Lieplaukės, . Telšių 
apskrities, atrašė Laisvei tokį 
atviruką:
Gerbiamas Tamsta,

Ponas redaktoriau, sveikinu 
tamstą su šituo laišku ir lin
kiu kuo daugiau išplatinti 
Laisvę laikraštį.

Aš išsiunčiau tamstai, laišką 
uze.iojjj. prašiau, ]<ad atsiųsk man 

, laikraštį Laisvę ir kalendorių, 
įprašiau 1947 m., ir prašiau 

Lietu-1 nurodyti, kaip atsiųsti tai 
i Laisvei pinigus ir kiek už pus- vazia-, ,. v . v . i .. .I mėtį, ąs noriu užsisakyti į 

i mano laiš
ką; siųstą' kovo mėn., 1947?

. Dabar aš atsiunčia

Pr. Gaižauskas — buvęs' 
brooklynietis. Išvykęs į 
vą, jis ten pabuvojęs, 
vo Kanadon, kur dabar gyve-1 ~ Ar gavai
v. _ ; „.. i o .na jau 18-ti metai.

žymi dainininkė Elena
įstaigos užgyrimo gutienė, — jo duktė; 

Brooklyne gimusi.

Progresyviai Demokratai 
Atlaikė Savo Pozicijas

Praėjusį antradienį įvyku
siose partinių kandidatų no
minacijose (primaries) .buvo 
kelios kontestuojamos vietos 

kelti, cijas. Bet nereikalauja svei-tuv ^urj0 sparno demokra- 
Co. tai katos departmenfo cei^^^a";tai laimės oficialę vietą ant 

demokratų baloto.
Sekamą rytą, pažvelgus į 

komercinės spaudos antraštes 
ir ilgas painias koresponden
cijas galėjai pamanyti, būk 

i kovingas darbietis kongresma- 
! nas Vito Marcantonio tuose 

l.U i distriktuose viską pirm to val
dęs ir nominacijose viską pra- 

t laimėjęs.
Tik angliškas darbininkų 

I laikraštis Daily Worker meta 
' tikros šviesos ant tų buvusių 
nominacijų. Pasirodo, kad

l tų, kaip to reikalauja Davis- 
Connolly bilius. Taip pat ap- 

' ribotų mėtymą iš namų nepa- 
gyventojų, vadi- 

------ 1 “nuisance” įnamiais. 
Leistų išmesti tik tokius, ku- 

dabar moka aukščiausias kai-H’hi užsilaikymas būtų pripa-1 
visiškai nepakenčiamu I

I ir kenksmingu patogumui ir ■ 
i saugumui kitų gyventojų.”

Kita dalis antrojo biliaus j 
nusako, kad butų departmen-1 
tas neturėtų užgirti jokių pla- Į 

i nų pataisoms namų, jeigu tąsi

nas už elektrą. Aukštesnes už 1 žintas 
gyventojus kitų 200 miestų, 
turinčių ne mažiau 50,000 gy
ventojų. O juo daugiau g/ver 
tojų gyvena suglaustame plo
te, tuo pigesnis turėtų būti ap
tarnavimas. _________________ _
__ Raporte pažymėta^ kad New nėra ^^' progresyviai demokratai atlai-

i k ė savo, o kai kur ir pasijudi- 
| no pirmyn.

O ką su tuoĮturėjo Marcan
tonio, juk jis nekandidatavo?

Marcantonio, inat, praėju
siuose kongresmanų rinkiniuo- 

i se buvo išrinktas esant oficia- 
1 liu demokratų ir darbiečių 
kandidatu. Taigi, reakcininkai 

I dabar ir bando daryti išvadą, 
kad jeigu progresyviojo spar
no demokratai - naujadalybi- 

! ninkai ne visi, visuose distrik- 
! tuose laimėjo vietą ant demo
kratų tįkieto šio rudens rinki
mams, tai sekamuose kongres
manų rinkimuose ir Marcan
tonio nebegausias demokratų 
nominacijos.

Kaip i Tai Žiūri Patys 
Demokratai? >

$4.79 už 100 to ar padauginimui apartmen- 
valandų. ’ Už tokį i tų. Kaip dabar yra, ne kartą 

Clevekn.de moka savininkai bando rendaunin- 
Cincinnatti — $2.50, kus išmesti iš buto neva na

mo pataisoms, bet jokių pa- 
nedaro, tik

Yorke mokama 
kilowatt 

' pat kiekį
$2.65,
Tacoma — $1.70, Memphis

--$2.50, Buffalo — $2.78 San matinių pataisų
Francisco — $2.92. Detroit — šian ten įkala kokį tuziną vi- 
$3.19, Chicago — $3.65.

• Schutzer toliau sako savo 
•pranešime valdinei komisijai:
/‘Vartotojas jau dabai yra 

prispirtas pabrangusio piagy- 
venimo, gręsiančio rendų pa
kėlimo 15 nuošimčių, kampa
nijos pakelti subway f erą, o j jo, jei 80 nuošimčių visų “pa- 
dar grasinama pakelti jo bi- state gyvenančių rendauninkų 
Jas už elektrą.” 
i Darbo partija nurodinęja, 
kad firmos tikros.os išlaidos 
nėra žinomos. Kad nors “skai
čius darbininkų nuo'1935 iki j 
1947 sumažėjo nuo buvusių 
40,000 iki 20,000. vienok kom-1 
panijos vadovaujamų viršinin
kų skaičius padvigubintas.

’ • “Tokie daviniai rodo reika
lą nuodugnaus ištyrimo,... 
kad kainos vartotojams būtų 

' * numažintos, ne pakeltos,’’ 
ko darbiečių pareiškimas.

• nių ir renduoja kitiems, aiš 
ku, jau pakeltomis rendomis.

Dar kita dalis reikalau ja i 
suvaldyti naujai iškilusi “ko
operatyvų” raketą. Ji nusako, 
kad perkantysis apartmentą 
neturi teisės išmesti gyvento-1 

o I jo, jei 80 nuošimčių visų

s a

i.

KELIONĖ $3.00 Į ABI PUSI

nebus sutikę, kad apartmen- 
tas būtų parduotas kitiems ar
ba patys nebus išpirkę apart- 
mentų, kuriuose gyvena.”

ši pastaroji taisyklė, nepa-' 
stotų kelio tikriesiems koope- į 
ratyvams. tik pastoti! mėty
mui rendauninkų iš namų su
sidarius savininko su pačia ;ir 
uošve, “šiaudiniam kooperaty- 

į vui” tikslu pakelti rendas.
Dar kita provizija antraja

me biliuje reikalauja, 
; namo pirkėjas 
įmokėjęs bent 

i piniginės namo 
-- :—) teisės

kad 
privalo būti 

25 nuošimčius 
vertybės pirm 
reikalauti iš-

Jęhn Samuel, 20’ metų, 
riškis, rastas pasikoręs ant sa-' gavimo 
vo diržo Bronx kalėjime, po mesti rendauninką, kad gauti 
taikai jis ten buvo uždarytas apartmentą sau. Mat, randasi 
po arešto už susivaidijimą su daugybė naujų 
kitu vyriškiu aludėje.

“savininką.”
kurių vardai naudojami evik-

Važiuokime į Philadelphijos 
DID Y JĮ LAISVES PIKNIKĄ

I -----------« »----------

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 

Laisves raštinėje. > ,

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.

ar money-orderius išrašykite 
sekamai: Lithuanian Liberty 
Radio Club.

Širdingai dėkojame virš mi
nėtiems prieteliams už aukas.

L. K. B., Sekr.

Brook lyno Botaniško Daržo

De
yra Lietuvos laikraštį vardu Tary-1 rienės. J , ’ '

I bų Žemaitija, apskrities laik- i nuos Robertas Feiferis. Taipgi 
----jraštį. Todėl prašau ir man at-I N. Ventienė padainuos ir solo.

siųsti Laisvę-laikraštį ir kalen- i Tad nepamirškite, nusistatyki-
I dorių .1947 m. Aš Laisvei iš- j te priimtuvą ant 1430 klc., 
I pirksiu Tarybų Žemaitiją,

• man Laisvę atsiųsk.

I te priimtuvą ant 1430 klc., 
o Į sekmadienį, rugpj. 3 d., 10:30 

vai. ryto ir klausykitės 11 
Ival. ryto, per *stotį WBYN.

ro po piet, o naktį žydinčiosios 
apie pietus, tai geriausias lai
kas matyti visas yra apie 10 
valanda ryto, saulėtą dieną.

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

Frank H. J. .Sampson, Tam- 
manės vadas, kurio kanuidatai 
laimėjo 8-se iš 10-ties distrik- 
tų, aštuonioliktame kongresi
niame distrikte, atsisakė iš to 
laimėjimo daryti ataka ant 
Marcantonio. Jis reporteriams 
atsakė:

“Visai ne apie jį mes statė
me klausimą.” Sampsonas taip 
pat atsisakė spekuliuoti apie 
tai, ar jis statys, ar rems ar 
nerems Marcantonio demokra
tų kandidatūrai sekamuose 
kongresmanų rinkimuose, 1948 
metais.

Kaip iš Tikro Nominuota?
Aštuntajame distrikte, ku

rio kandidatai šiek tiek' gali
ma rišti su Marcantonio, tri
lypį kontestą į demokratų .ly
derius laimėjo William P. 
Flood, dabartinis lyderis, ku
ris pernai rėmė savo apskri
ties komitetą tam komitetui 
užgyrus kongresmaną Marc
antonio. Distriktas išrinko 274 
Flood’o rėmėjus 
krities komitetą.

Prieš Flood’ą 
vienas žinomas 
rėmėjas Frank
Jo rėmėjų į komitetą išrinkti' 
103. Kitas prieš Flood’ą kan
didatavo, nusistatęs prieš nau- 
jadalybininkus, James G. Do
novan. šio rėmėjų į komitetą 
išrinkti 143.

Skaičiumi balsų tie trys sto
vėjo sekamai: FĮood — 1,173, 
Donovan — 1,09*4, Holachek 
— 1,078.’a. *

Aiškus Marcantonio rėmė
jas Holaęhek^ąįyigubino

narius i aps-

kandidatavo
Marcantonio

A. Holachek.

sa-

Redakcijos Pastaba
Lietuvoje rastųsi daug 

rinčių skaityti Laisvę, o Ame- ! 
rikoje daug norinčių skaityti!' 
Lietuvos laikraščius. Šimtai Bar & Grill. 3-jų.aukštų namas. 7 
žmonių norėtų taip apsikeisti į garadžiai, lotas 150x150, 42 kamba- 
—užrašyti i Lietuva Laisvę, o ' ?andeni0, jį111 Ma!n, JU'

j 1S ten gauti savo gimtosios ap- tuoj gali perimti. Vieta 135 mailių 
jskrities ar kurį bendrąjį visos | nuo New %Yorko. Kreipkitės j U. S. 
šalies laikraštį. Deja, kol Ta-iHote1, 13 R, Valątie, N. Y.

1 T-l' _ _ (X)

no-vo pajėgas bėgiu metų, 
pernykščių nominacijų iki 
Šiemet jis laimėjo 9 distrik- 
tus & 26-šių. Pernai buvo lai
mėjęs tik 4. O tai rodo pro
gresyvių jėgų 
te.

Dešimtame 
me) laimėjo 
John P. Morrissey, kuris per
nai buvo atsisakęs remti Mar
cantonio.

Sampsonas, pernai majoro 
O’Dwyer remtas į Ta’mmanės 
lyderius, sako, kad jo šalinin
kų laimėjimai šiose nomina
cijose rodo apskrities demo- . 
kratų pritarimą majorui.

Taigi, nominacijose nei 
klausimas ėjo apie Marcanto
nio, nei žengta atgal ten. kur I 
kandidatai buvo turėję kokį i m. amžiaus, gyveno 809 Flush- 
artimesnį veiksmą su Marcan- > įng Avė., Brooklyne, mirė 31 
tonio. Tačiau komercinė spau- j d. liepos, namuose. Kūnas pa- 
da vis vien “atrado” Marcan
tonio “pralaimėjus.”

T-as.

nuo 
siu.

a u girną d i strik

AD (vidurinia- 
assemblymanas

Dėl Philadelphijos 
Pikniko

Kiekvienas dienraštį Laisvę 
branginantis žmogus, kiekvie
nas mylintis linksmai ir gra
žiai laiką praleisti, privalo ži
noti, kad philadelphiečių ren
giamas Laisvės naudai pikni
kas įvyks rugpj. (Aug.) 31 
dieną. Tai bus sekmadienį, 
prieš Labor Day.

Ar jau turite busų tikietus 
važiavimui į gražią iškilmę? 
jei dar neturite, tuojau įsigy
kite.

Philadelphiečiai yra malo
nūs žmonės, puikiai pasitinka 
svečius. Važiuokite į 
pikniką, pasimatykite 
ladelphiečiais.

Iš Brooklyno eis

Laisvės 
su phi-

busai į 
Philadelphijos pikniką, 
giamą naudai dienraščio Lais
vės. Kelionė $3 Round Trip. 
Iš ankąto įsigykite busų bilie
tus ir sau linksmai traukite į 
pikniką.

ren-

Atvykstantis Vatikano Cho
ras bus oficialiai priimtas 
Miesto Salėje liepos 30-tą. O 
pirmasis koncertas įvyks rug
pjūčio 2-rą, Polo Grounds. 
Choras, didžiumoje, susideda 
iš jaunukų. Gieda bažnyti
nes melodijas.

PARDAVIMAI
Parsiduoda viešbutis, su bizniu- 

Šimtai nar & Grill. 3-jų.aukštų namas.

rybu Lietuva nėra mūsų vy- ( 
| riausybės oficialiai pripažinta, į 
i tol tokie siuntinėjime^ vieni ki- i 
tiems laikraščių ar kitų siun-1 
tinių 
rinti.

ir jų gavimai nėra užtik- 1 Frank Givis

MIRĖ
Kazimieras Ra f an a v i č i u s, 65

šarvotas grab. J. Garšvos kop
lyčioje, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 

| rugpj. >4 d., Šv. Jono kapine- 
| se. Velionis paliko nuliūdime 
žmoną, 2 sūnus, 1 dukterį ir 

' anūką. Laidotuvių pareigomis 
rūpinasi grab. J. Garšva.

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEID AT
411 Grand St, ' 

Brooklyn 11, N. Y.
............. "I"

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770 
♦

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
' Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

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 8-5589

Taiso Visokius Namų Ra
kandus - Furniture. Sutai

so Medį ir Permaliavoja.

Repairing & Upholstering
Bar Varnishing, Carpenter 

Work
Polishing & Finishing

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

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

Peter Kapiskas

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 7-6888 
221 South 4th Street

9—12 ryte 
1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais Uždaryta

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus 
rheingoLd 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kainom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 
Branzalietai 4r 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 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)Penkt. Rugp7. 1. 194j

Clevekn.de



