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Kaip Atlietuvinamas 
Vilnius?

Tiesos Nenori, Melą 
Garbina.

Naujas “Taikos” Balandis.
Koks Jis Gudrus*

Rašo A. BIMBA

Iš Vilniaus praneša, kad 
ten jau 50 nuoš. gyventojų 
yra lietuviai. O dar taip ne
seniai Vilniuje lietuvių be
veik nebuvo.

Man išvažiuosiant iš Vil
niaus pradžioje 1946 metų 
Vilniuje jau buvo 20 tūkstan
čių lietuvių. Gatvėse jau bu
vo galima sutikti lietuvių.

Bet klerikalų Draugas iš to 
pasidaro savotiškas išvadas. 
Jam niekas nepatinka. Tiesą 
jis apverčia aukštyn kojomis 
ir šaukia, kad tas reiškia, jog 
Vilniuje tie kiti 50 nuošim
čių yra rusai. Girdi, Vil
nius ne lietuviams, bet ru
sams. Visi lenkai jau seniai 
esą iš Vilniaus išgabenti.

______ ,/
Tai, žinoma, nonsensas. 

Toli gražu ne visi lenkai iš 
Vilniaus išgabenti. Niekas jų 
prievarta negabeno. Gabena
mi buvo tik tie, kurie savano
riškai norėjo išvažiuoti. Dau
gybė nenorėjo išvažiuoti ir 
pasiliko.

Kiti, kurie turėjo nuosavy
bes, gudravojo. Pavyzdžiui, 
tėvas su motina išvažiuoja 
Lenkijon ir ten gauna žemės, 
o čia, Vilniuje, pasilieka sū
nus arba duktė.

Tuo būdu Vilniuje pasiliko 
nemažai lenkų. Tat netiesa, 
kad tie kiti 50 nuoš. rusai. Tai 
puikiai žino ir patys Draugo 
redaktoriai, bet apgalvotai 
apgaudinėja savo skaitytojus.
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Anglų Riaušininkai Puolė 
Žydus, Degino Jų Bažnyčias, 
Daužė Krautuvių Langus
Palestinos Žydai Ketino Pakart po Vieną Anglą už 
Kiekvieną Nužudytą Žydą; Sprogdino Geležinkeli

London. — Anglų govė- 
dos užpuldinėjo žydus Lon
done, Liverpoolyj, Manche- 
steryj ir kituose mieštuose; 
keršijo už tai, kad žydų Ir
gun Zvai Leumi kovūnai 
pakorė du anglų saržentus 
Palestinoje.

Riaušininkai padegė ke
lias žydų bažnyčias, bent 
vieną fabriką ir daužė žydų 
krautuvių langus, šeštadie
nį ir sekmadienį anglai pa
darė 29 tokius pogromų žy
gius prieš žydus įvairiuose 
Anglijos miestuose. Suimta 
pora tuzinų riaušininkų.

Kuomet Liverpoolyje po
licija suėmė kelis riaušinin
kus, tai kiti akmenimis

bombardavo policijos stotį.

Jeruzalė.— Haganah, va
dinama pogrindinė žydų ar
mija, įspėjo, kad ji atkeršys 
tiem anglam, kurie nužudė 
5 žydus praeitą savaitę Tel 
Aviv mieste, Palestinoj. 
Griežtoji žydų organizacija 
Irgun Z vai Leumi paskleidė 
lapelius, kuriuose grūmoja 
pakart po vieną anglą už 
kiekvieną anglų nužudytą 
žydą.

Jeruzalė. — Slaptieji žy
dų kovūnai išsprogdino dvi 
minas, ardydami anglų 
naudojamą g e 1 e ž inkelį. 
Sproginiai užmušė vieną 
arabą ir sužeidė kitą.
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SEN. PEPPER RAGINA TYRINĖTI VISUS 
KARINIU LĖKTUVU FABRIKANTUS

Washington. — Demok
ratas senatorius Cl. Pepper 
reikalavo, kad. senato komi- 
tetas tyrinėtų 'visas kompa
nijas, kurios turėjo karinių 
lėktuvu užsakymus iš val
džios. Dabar gi sen. Brews- 
teris ir kiti republikonai 
komitete užsisėdo tiktai ant 
Howard© Hughes’o ir jo 
parnterio Kaiserio. Senato
rius Pepper nužiūri, kad 
kiti lėktuvų fabrikantai nu
mušė sau taksus bent tiek, 
kiek jie išleido vaišindami-' 
“šmėruodami” tarpininkus, 
per kuriuos gavo valdiškus 
užsakymus.

“*----------------- S
Pirmadienį buvo pašauk

tas į komiteto kvotimus El
liott Rooseveltas, velionio 
prezidento sūnus. Hughes’o 

‘agentas John W. Meyeris 
sakė, kad jis prafundijęs 
Elliottui Rooseveltui $5,- 
083; o Elliottas tada pasi
stengęs gauti lėktuvų užsa
kymus Hughes’ui. Bet Hu
ghes pranešė, kad jis dova
nai davė senatoriui Brews- 
teriui oro keliones už $1,- 
400. Hughes taipgi tvirtino, 
kad Brewsteris žadėjo 
tyrinėti Hugheso, jeigu 
starasis suvienys, savo 
liniją >su Pan-American 
kelių kompanija.

ne- 
pa- 
oro 
oro

BULGARŲ-JUGOSLAVŲ 
SUTARTIS TARNAUS 
TAIKAI,-DIMITROV

AMERIKA IEŠKO URVŲ, 
KUR GALĖTŲ ĮRENGT 
KARINIUS FABRIKUS

Holandija Priima Amerikos 
Tarpininkystę; Indonezija 
Nori Kelių Tarpininkų
Indonezija Siūlo Pasitraukt Atgal j Senąsias Linijas; 
Rolandai Nesutinka ir Stiprina Karines Savo Jėgas

Pravda Reikalauja Penkių 
Didžiųjų Susitarimo del 

Japonijos
•

Maskva.— Sovietų komu
nistų laikraštis Pravda rei
kalauja vienbalsio susitari
mo tarp Amerikos, Sovietų, 
Anglijos, Chinijos ir Fran- 
cijos dėl taikos sutarties su 
Japonija.

Atsiprašo Sovietus 
Už Ameįrk. Fašistų 
Žygį Washingtone

Belgrad, Jugoslavija. — 
Bulgarų premjeras Dimit
rovas pareiškė spaudos at
stovams, kad naujoji sutar
tis tarp Bulgarijos ir Jugo
slavijos tarnaus taikos pa
laikymui Balkanuose. Tai 
ūkinio ir kultūrinio bendra
darbiavimo sutartis. Dimit
rovas sakė, šiuo laiku tiktai 
monarchinė Graikijos val-

• Washington. — Karo se
kretorius Kenneth C. Ro- 
yall raportavo, -kad jo de- 
partmentas ieško gamtinių 
urvų ir apleistų kasyklų, 
kur galėtų įrengti karinius 
fabrikus. Tatai būsią reika
linga ypač atominio “apsi
gynimo” karui.

Batavia, Java. — Holan- 
dai ir Indonezijos Respub
lika paskelbė, kad jie iš
klauso Jungtinių Tautų . 
Saugumo Tarybos atsišau
kimo ir sustabdo karo veik
smus vidunaktį iš pirmadie
nio į antradienį.

Veikiantysis holandų ge
neral - gubernatorius Hu
bertus van Mook pabrėžė, 
kad holandai priima Ameri
kos tarpininkystę taikai į- 
vykdyti tarp Indonezijos 
respublikiečių ir Holandi- 
jos. Indonezų premjero A- 
miro Sjahriffoedino valdžia 
pageidavo, kad ne viena 
Ameriką, bet kelios šalys 
tarpininkautų holandam 
taikyti su Indonezijos Res-

Prezidentas Truman pasiun
tė Chinijon generolą Wede- 
meyer. Jis, kaip pirmiau gen. 
Marshall, ieškosiąs Chinijoje 
taikos. Gen. Wedemeyer net 
nesibijosiąs susitikti ir pasi
kalbėti su komunistais!

Kam čia svietui akis mui
linti r Dabar jau visiems aiš
ku, kad gen. Marshall manev
ravo ir net derėjosi su komu- i
nistais., tik vienu tikslu: lai- Į ,T v - * m .. , 
mėti laiko Chiang Kai - šėko /Nušovė Ai tįstą. Taikydama 
diktatūros sustiprinimui. _ Paveikslą

Beveik sykiu su gen. We- Chicago.— Policmano gy* 
demeyer Chinijon nuplaukė iš • vanašlė Louise Janthd nak- 
Amerikos už 30 milijonų dole-į tį nušovė artistą Johną S. 
rių Chiang Kai-šekui amuni- Wilsona jo kambariuose, 
eijos!--------- , Areštuota, jinai sakė: “Aš

Senatorius Brewster esąs pa- > taikiau į jo paveiksią ir tik 
sirengęs leisti savo kolegoms . netyčia pataikiau ‘ i pati 
senatonams istn-ti jam daro- Zmogu- Wilsonas nušautas 
mus užmetimus del kyšiu karo .? • , , •met * i greitai po to, kai paprašė

Koks jis nesvietiškai gu- i 1^ tapti jo Žmona.
drus! Ims, mat, jo draugai i
ir suras jį kaltu. Tokio.— Pranešama, kad

Senatorius Brewster yra ' Japonijos ministrų kabine- 
grynojo kraujo reakcijonie-i tas nori suvalstybint ang- 
rius. Jis yra vienas iš re- liakasyklas. 
publikonų partijos šulų. Nie
kas dar nematė, žmonės sako, 
kad varnas varnui į akį kirs
tų f ----------

Vienoje Jungtinių Tautų ko
misijoje . kilo spaudos laisvės 
klausimas. Smarkiai kalbėjo 
Tarybų Sąjungos atstovas Mo
rozovas; Jo kalba labai ne
patiko mūsų komercinei spau
dai. Morozovas neturėjęs pa
grindo sakyti, kad Amerikos 
spaudą kontroliuoja stambu
sis, monopolistinis kapitalas.

žurnalo šviesos trečiajam 
šių metų numeryje tilps labai 
įdomus L. Prūsei k os straipsnis 
apie spaudos laisvę Ameriko-

‘ je. Skaitykite ir 
kite su tikrąja 
spaudos padėtimi.

ORAS. — Būsią šilta.

Washington.— Amerikos 
valstybės departmentas at
siprašė Sovietų atstovybę, 
kad amerikiniai L. K. Smi- 
tho fašistai praeita ketvir
tadieni kabinėjo įžeidžian
čias iškabas prie Sovietų 
ambasados. Valstybės de
partment© atstovas sakė, 
“mes apgailestaujame, kad 
taip įvyko.” Apie tai jis 
pranešė ir Washingtono 
policijai. Bet policija nemė
gino suimt fašistinius truk- 
šmadarius, nors juos gerai 
pažino^

Už panašų įžeidimą sveti
mo krašto atstovybei kalti
ninkai galėtų būti nubausti 
iki dviejų mėnesių kalėjimo 
ir $100.

kariniais patronais) gresia 
suardyti taiką Balkanuose.

CIO UNIJA STENGĖSI 
IŠVENGT FORDO STREIKO

Švirkščiamieji ir 
Kiti Nauji Sovietu 
Lėktuvai Parodoje

publika., (Amerikos atsto
vas Jungt. Tautų Saugumo-J- 
Taryboje iš anksto parodė . 
palankumą Holandijai prieš 71 
Indoneziją.)

Indonezų vyriausybė no- * 
r i, kad holandų kariuomenė 
pasitrauktų atgal iki senų- 
jų pozicijų. Indonezai pra- ; 
šo, kad Jungtinės Tautos 
per savo atstovus nuolat 
prižiūrėtų pertaikos (pa- ’/i 
liaubų) vykdymą iš abiejų 
pusių. i'

Holandų valdžia pareiš
kė, kad ji nesitrauks iš nau
jų vietų, kurias užėmė per 
šį karą. Jų general guber
natoriaus pavaduotojas van 
Mookas dar grasinančiai i- 
tarė indonezus, kad jie, gal
būt, “sulaužys paliaubas”, o • 1 
tuomet holandai, nieko ne- ~ 
laukdami, panaujintų mū
šius iš savo pusės.

Aukštieji holandų 
ninkai pasakojo', būk 
Tautų Saugumoo
“kišasi i vidujinius Holan- 
dijos karalijos reikalus;” 
tačiaus holandai būsią to
kie geri, kad vykdvsią Sau
gumo Tarybos atsišaukimą. |

Beartėjant paliaubų va
landai, holandai dar labiau 
šuskubo siusti savo kariuo- j 
menę i Madurą ir kitas In
donezijos salas. Nežiūrint 
skelbiamos pertaikos, jie vi
sais garais stiprino karines 
savo pozicijas.

valdi
Jungt

sųsipažin- 
Amerikos

dievai įsi-Visi kapitalizmo
mylėjo j fašistuojančią Turki
ją. Ji gauna iš Amerikos 150 

. milijonų. Ji dabar kreipiasi 
j Tarptautinį Banką ir iš ten 
gausianti 200 milijonų dole
rių. *

O Turkija^ kare nedalyvavo. 
Jos miestai nesugriauti. Jos 
žmonės neišvarginti. Ji netu
rėtų gauti nė cento, o gauna 
šimtus milijonų. Mat, ji sutin
ka kovoti komunizmą!

I1

Palestinoje Nukautas 
Žydas Bankininkas

Haifa, Palestina. — Va
dinamieji “teroristai” Čia 
užpuolė banką, nukovė vie
ną jo žydą viršininką ir su
žeidė kitą; pasigrobė virš 
$5,000 ir pabėgo. To bafiko 
savininkai buvo laikomi 
Anglijos •pataikūnais:

Detroit, rugp. 4. — CIO 
unija davė naujus pasiūly
mus automobilių fabrikan
tui Fordui, norėdama iš
vengt savo 107,000 narių 
streiko, kuris buvo šaukia
mas šį antradienį. Pamati
niai unijos reikalavimai yra 
įsteigt pensijų fondą sam
dytojo lėšomis ir nebaust 
unijos už jos neužgirtus, at
sitiktinus streikus, nors 
Tafto-Hartley’o įstatymas 
siūlo už tai bausti.

Maskva. — Sovietai yra 
išvystę šešių naujų rūšių 
lėktuvus, tame skaičiuje ir 
varomus švirkščianciomis 
dujomis (jet). Naujieji lėk
tuvai dalyvavo metinėje o- 
ro jėgų parodoje sekmadie
ni. Vienos talkininkiškos 
šalies karinis atstovas pa
reiškė :

“Orlaivinė Rusijos pra
monė taip toli pirmyn nu
žengė po karo, kad reikia 
daugiau negu stebėtis.”

Pranešimai
spaudai sako, kad 
niai lakūnai tyčia 
viso savo mašinų 
Tarp parodavusių 
buvo nauji ketūr-motori-
niai oro transportai; gry-

Havana, Kuba. — Kubos 
premjeras del Castillo už
ginčijo pranešimus, kad 
Kubą lavina savo armiją į- 
siveržimui j Dominican res- 
publikėlę.

Numberg, Vokietija. — 
Traukiamas teisman, pasi
korė ligoninėje Emil Haus
smann, rinktinės Hitlerio 
gvardijos majoras.

amerikinei 
sovieti- 
nerodė 

greičio, 
lėktuvų

Bombay, Indija. — Indu- 
su - mahometonų riaušėse 
užmušta dar 3 asmenys.

nai švirkščiamieji lėktuvai 
ir tokie, kurie sykiu naudo
ja ir gazoliną ir švirkščia
mųjų dujų jėgą. •

’ Tarp parodos stebėtojų 
buVo ir premjeras Stalinas.

Anglijos Ūkis Taip Krinka, Kad Jai Reikia Naujos Greitos Pagalbos iš Jungtinių
Valstijų; Amerika už tai Reikalauja Nevalstybint Anglijos Pramonių

London. — Anglijos fi
nansams ir ūkiui grūmoja 
toks rimtas krizis, kad ji 
negalės laukti, iki Jungti
nės Valstijos, pagal Mar- 
shallo planą duos' daugiau 
dolerių: Anglija turės pir
miau prašyti naujos pasko
los iš Amerikos, kaip sakė 
anglų valdžios nariai.

Jungtinių Valstijų amba
sadorius L. W. Douglas le
kia iŠ Londono į Paryžių. 
Ten jis tarsis, su atvykusiu 
Williamu L. Claytonu, A- 
merikos valstybės sekreto
riaus padėjėju. Jiedu svars
tys, kaip Washington© val
džia turėtų gelbėti politinį 
savo partnerį—Angliją nuo 
susmukimo.

Anglijos premjeras Clem. 
Attlee šį antradienį išdės
tys seimui opiausius anglų

Anghj Valdžia Planuoja Jvest Verstinus Darbus, Kaip Karo Metu; Ilgint Darbo Laiką, Mažint [gabenimus iš Svetur Ty ~~”~3 U ~~
1 * .. į uzią pries ciemo Kratinius

vargus ir rūpesčius. Jis 
duos ir tūlus pasiūlymus 
tokiai būklei taisyti.

Iš beveik keturių bilionų 
dolerių amerikinės paskolas 
po karo Anglija jau išeik
vojo tris bilionus; o likęs 
bilionas būsiąs išleistas per 
keletą mėnesių.

Sunkios Sąlygos
Paskolos sutartis nusako, I

kad Amerikos dirbiniai turi 
būti visai lygiomis įleidžia
mi su anglų dirbiniais į rin
kas Anglijos imperijos da
lyse ir jos kolonijose. Su
tartis taipgi reikalauja mo
kėti doleriais, o ne angliš
kais svarais sterlingų už 
perkamus amerikinius ga
minius.

Tokios sąlygos šlubina

anglų finansus ir pramonę. 
Anglijos valdžia prašys jas 
pataisyti savo naudai.
Patenkinti Amerikai, Ang

lija Neims Pramonių į.
Valdžios Rankas

Amerika reikalaus, kad 
“socialistinė”'' anglų valdžia 
neimtų į valstybės rankas 
geležies, plieno, geso ir kitų 
pramonių, jei Anglija nori 
naujos paskolos ir kitų len
gvatų iš Amerikos. Lemia
ma, kad anglai patenkins šį 
amerikonų reikalavimą.

(Nuolaidos Amerikai. — 
Maskvos laikraščiai rašo, 
kad Anglija tik su Ameri
kos pagalba ąalėtų išbristi 
iš sunkaus krizio; už tai A- 
merika .išreikalaus naūjų 
nuolaidų, kurioj juo labiau

apsunkins anglų ūkį. ‘ “Vie
na kaina,- kurią Anglija už
mokės už amerikinę para
mą, bus atsisakymas suval
stybinti anglų geležies ir 
plieno pramonę/’ sako Mas
kvos spauda.)
Kiti Anglų Valdžios Planai

Pranešama, kad Anglijos 
valdžia planuoja dar seka
mus žingsnių savo ūkiui pa
ramstyti :

Panaujint karinį įstaty
mą, pagal kurį darbininkai 
turėtų dirbti tokiose pra
monėse, kur vyriausybė lie
pia.

Pasmarkint angliės ga
mybą.
. Uždaryt nesvarbias pa
prastam gyvenimui pramo
nes.

Įvest ilgesnę darbo shvai-1 graikus-partizanus. Prašyt,

$500,006,000 numušt pre-^ 
kių įgAbenimus iš svetur,5 
už kuriuos reikėtų doleriais 
apmokėti.

Gazoliną vartot tiktai ti
kriems reikalams, o • ne 
šiaip važinėjimui automobi- 
liaisr

Dar labiau sumažint au
deklų ir drabužių kiekį an
glams, kad galima būtų 
daugiau tų dirbinių par
duot užsieniams.

Gal sumažint anglų ka
riuomenės skaičių Italijoj 
ir Vokietijoj, o iš Graikijos 
gal visat atšaukt Anglijos 
armiją, paliekant ameriko
nams “pareigą” palaikyti 
Graikijos monarchistų

kad Amerika apmokėtų lė
šas laikomos Vokietijoje 
anglų kariuomenės.
Gali Nusilpnet Partneryste 

Prieš Sovietus
Anglijos valdžia bijo, kad 

pasikartojantieji finansi
niai jos kriziai gali nusilp- 
nint Amerikos partnerystę 
su Anglija prieš Sovietų Są
jungą, kaip rašo Associa
ted Press, amerikinė žinių 
agentūra. y

vai-

300,000 Sveikino Bulgarijos 
Premjerą

Sofija, Bulgarija. — Su
grįžusį iš Jugoslavijos Di- 
mitrovą, komunistą Bulga
rijos ’premjerą, sveikino* 
300,000 minia.

O'



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Every day except Sundays and Holidays 

Established April 5, 1911
427 LORIMER ST., BROOKLYN 6, NEW YORK

. _______ Tel. STagg 2-3878
President ................. ........ ... George Kuraitis
Secretary Treasurer ....... Nick Pakalniškis
Editor ......................................... Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ...........................  $7.00
United States, six months ............................ $3.75
Brooklyn, N. Y., per year.............................. $8.00
Brooklyn, N. Y., six months .......................... $4.00
Canada and Brazil, per year ........................ $8.00
Canada and Brazil, six months....................  $4.00
Foreign countries, per year.......... .................. $9.00
Foreign countries, six months .../................. $4.50 ,

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

Kur Tikras Pavojus, Ten Tikra Vienybė
Beveik netikėtu greitumu Jungtinių Tautų Saugumo 

Taryba tarė savo galingą žodį dėl karo tarpe Olandijos 
ir Indonezijos. Taryba įsakė abiems pusėms tuojau sus
tot kariavus. Indonezijos respublika, suprantama, svei
kina šį žygį kaipo laimėjimą tiesos ir demokratijos, o 
Holandijos monarchiškai valdžiai nepatinka.

Ar šio Tarybos įsakymo holandai paklausys ir su
stabdys savo armijas? Tai klausimas, į kurį, šiuos žo
džius rašant, atsakymo dar nėra. Vilties yra, kad įsaky
mas bus išpildytas. Bet jeigu holandai atsisakytų Tary
bos įsakymo klausyti, kas toliau bus?, Aišku, kad Saugu
mo Taryba nebesitrauks iš užimtos pozicijos. Pagal 
Jungtinių Tautų Čarterį, jinai turės pradėti konkrečius 
baudymo žygius prieš Holandiją. Visos 52 tautos bus pa
kviestos tuojau paskelbti ekonominį boikotą ir sutrau
kyti diplomatinius ryšius. Jeigu ir to neužtektų, Saugu
mo Taryba turės surasti būdus miiltariškiems žygiams 
prieš holandus. Taryba savo armijos bei policijos dar 
neturi, tuo būdu turės didžiosios valstybės savo jėgomis 
holandus pašaukti prie disciplinos ir tvarkos.

Holandijos atstovas bandė Tarybą įtikinti, kad 
Jungtinės Tautos neturi teisės kištis į jos santykius su 
Indonezija, nes toji šalis tebesanti Holandijos kolonija. 
Jis teigė, kad tai būtų kišimasis į Holandijos imperijos 
vidinius reikalus. Bet Taryba nekreipė dėmesio į šitą 
argumentą. Kiekvienam aišku, kad tenai eina atviras, 
žiaurus karas tarpe dviejų spėkų, kad tas karas gali 
prasiplėšti ir pastatyti į pavojų visą taikos reikalą. O 
Jungtinių Tautų Čarteris nedvejojančiai pasako, kad 
Saugumo Tarybos pareiga palaikyti taiką, pastoti kelią 
karams. Juk tam visa Jungtinių Tautų organizacija yra 
sukurta! •

Tikrai begėdiškai pasielgė Britanijos, Francūzijos ir 
Belgijos atstovai. Jie susilaikė nuo balsavimo. Tuomi jie 
parodė,, kad jie nepritą^ią Saugumo Tarybos žygiui, bet 
nenori imti atsakomybės už pastojimą kelio sulaįkymui 
karo, išlaikymui taikos. Jų pozicija nesunku suprasti. 

x Tos trys šalys irgi turi daug kolonijų, kurios irgi bile 
kada gali prieš jas sukilti.

Šis Saugumo Tarybos žygis padarė didžiulės istori
nės svarbos precedentą. Tai reiškia, kad Taryba turi 
teisę kištis visur, kur taikai grūmoja pavojus. Tai pra
džiugins visus kolonijų žmones. Jie dabar jausis, kad 
Saugumo Taryba ir Jungtinės Tautos suteikia ir jiems 
protekciją prieš imperialistinių šalių provokacijas ir ko- 
lonijalius karus. Tai, aišku, negali patikti toms šalims, 
kurios turi pavergusios milijonus žmonių kolonijose.

Antrą didžiausios svarbos išvada iš šio įvykio yra 
tame, kad Tarybų Sąjunga ir Jungtinės Valstijos veikė 
vieningai. Tiesa, Tarybų Sąjungos atstovas Gromyko 
norėjo eiti toliau, tai yra, kad Saugumo Taryba įsakytų 
kariaujančioms šalims sugrąžinti savo armijas į tas pa
čias pozicijas, kuriose jos buvo, kai holandai karą pra
dėjo. Su tuo Jungtinės Valstijos nesutiko ir Gromyko 
turėjo pasitraukti iš tos pozicijos. Tačiau svarbu, kad 
pačiu reikalu abi šalys vienodai matė šiame kare taikai 
pavoju ir išvien balsavo. Tai prodo, kad kur yra tikras 
taikai pavojus, ten yra tikra vienybė. Tai visiškai nu
blunka ginčai dėl Balkanų, kur Amerikos globojama 
Graikija kabinėjasi prie Albanijos, Jūgbslavijos ir Bul
garijos. Ten taikai pavojaus nėra. Graikijoje karas yra 
civilinis karas, sukurtas .ant Graikijos žmonių anglų 
ginklais užkartos monarchistinės-fašistinės valdžios.^ ..

Kiekvienas žmogus, kuris trbkšta pasaulyje taikos 
ir ramybės, karštai pasveikins šį Saugumo Tarybos žy
gį ir parodytą vieningumą tarpe Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos. I

Kas Ką Kaso ir Sako Prieš Srovę Besiiriant
« ‘

MŪSŲ DŽIAUGSMAS 
JIEM BUVO NELAIMĖ

Iš pabėgėlių laiškų vis 
daugiau 'paaiški, kokia bai
si baimė apėmė x Lietuvos 
fašistus, kuomet vokiečiams 
pradėjo frontuose nebesi
sekti. Atsimename, _ kaip 
mes, Amerikos žmoiiės. su 
džiaugsmų ir vįlčia skaity
davome žinias, kad Hitlerio 
armijos yra triuškinamos, 
kad jos traukiasi atgal. Va
karuose jas triuškina ame
rikiečiai ir anglai, o rytuo
se Raudonoji Armija! Mes 
džiaugėmės, o Lietuvos fa
šistai verkė ir dejavo.

Štai Chicagos Naujieno
se, koks ten pabėgėlis Jonas 
rašo B. A. Rentauskui laiš
ką apie savo bėdas ir sako, 
kaip laimingai jis jau buvo 
Vilnįūje įsikūręs ir viskas 
hitlerininkų globoje jam 
klojosi, kaip inkstui tau
kuose. Bet, girdi,- “Nelaimei 
rusai pradėjo atgal vyti vo
kiečius ir netik iš Vilniaus, 
bet ir iš mielosios ^tėvynės 
reikėjo pasitraukti.” Mato
te, tėvynė pasidarė nebe
miela, ‘kai hitlerininkų ne
beliko. •

Jonas traukė tiesiai į 
Berlyną ir ten, matyt, kai
po geram hitlerininkų pa-, 
stumdėliui, pavyko apsigy
venti viešbutyje. Iš, Lietu
vos jis buvo prisiplėšęs ir 
atsivežęs daiktų ir jau Ber
lyno viešbutyje tikėjosi gy
venti laimingai. Dar vis jis, 
matyt, tikėjo, kad vokiečiai 
karą laimės ir Berlyne jo 
nepasieks.

Deja, girdi, “1945 mėty 
vasario mėn. 3 dieną per 
smarką amerikiečių lėktu
vų bombardavimą sunaiki
no tą viešbutį. .. Taigi li
kau taip, kaip buvau apsi
rengęs ..(N., liep. 28 d.). ;

Pradėjo rusai, pabaigė 
amerikiečiai! Nuo rusų dąr 
pabėgo su gera manta, o 
nuo amerikiečių bombų liko 
plikas gražus!

Ir šiandien; aišku, šis Jo
nas tebegriežia dantį ir te
bekeikia tą dieną, nelaimin
gą jam dieną, kada Hitlerio 
gaujos susilaukė galo. Da
bar, suprantama, šis Jonas 
trokšta atvažiuoti Ameri
kon ir iš amerikiečių marš
kinius atsiimti! '

VISIEMS UŽTENKA VIE
ŠŲJŲ MOKYKLŲ

Amerikoje katalikai turi 
prisisteigę daugybę parapi
jinių mokyklų.* Jose moks
las, aišku, stovi daug že
miau, kaip viešosiose mo
kyklose. Tai yra didelė 
skriauda katąlikų /vaikams. 
Be to, atskirimas katalikų 
vaikų nuo kitų religijų vai
kų yra dvasiniai' nesveikas 
reiškinys, nes pagilina reli
ginę neapykantą.

Chicagos Vilnis smarkiai 
kritikuoja katalikų hierar
chijos vajų už tai, kad val
stybė finansuotų parąpiji- 
nes mokyklas. Vilnis sako: 

Darbo Unijų Vienybė Tebėra Toli
Prieš keletą savaičių atrodė, kad Amerikos Darbo 

Federacija ir Industrinių Organizacijų Kongresas (CIO) 
tikrai eina prie susikalbėjimo ir vieningos veiklęs. Priė
mimas Taft-Hartley įstatymo buvo sujaudinęs organi
zuotus darbininkus taip, jog buvo manyta, kad jie nepa
kęs tų vadų, kurie šioje krizėje atsistos vienybei ant ke
lio. z , '.i I H J ■'$

Bet iš tų pakilusių vilčių bepaliko šešėlis; Mums at
rodo, kad Federacijos vadovybė turi prisiimti didžiąją 
dalį atsakomybės už tebesitęsianti darbo unijų judėjime 
pragaištingą pasidalinimą. Kai Federacijos Pild. Taryba 
atmdtė CIO Tarybos pasiūlymą tuojau susieiti ir išdirbti 
bendros veiklos programą prieš reakcijos kėsinimąsi ant 
darbo ųnijų judėjimo, buvo aišku, kad visas vienybės 
reikalas tampa pastumtas į šalį. Kartais be galo sunku 
net įsivaizduoti, kur Federacijos vadovybė tikisi nueiti 
su savo nepateisinamu užsispyrimu. Tos vadovybės nu
sistatymas, kad jokia bendroji veikla negalima jokiais 
bėgamaisiais klapsimais, kol neįvyks pilna, organinė vie
nybė tarpe Federacijos ir CIO, kuomet ji puikiai žino, 
kad tokia, vienybė yra ilgas, sunkus procesas, sudaro sun
kų nusidėjimą prieš darbininkų klasę.

^Katalikų bažnyčios hierar
chija veda intensyvią kam
paniją, kad valstybinis riždas 
rdrrttų parapijines mokyklas.

Į tą Federacijos nusistatymą dabar davė atsakymą 
Kongreso prezidentas Philip Murray. Jis nurodo, kad 
Federacija nenori vienybės, statydama organinę abiejų 
organizacijų vienybę prieš vieningos veiklos programą 
atmušimui reakcijos.' Jis sako,’ kad Federacija užsispy
rusiai nori sulaikyti organizuotus darbininkus nuo to
kios veiklos, kuri pasekmingai atmuštų reakcijos puoli
mus ir praskintų kelią į pilną unijų vienybę.

Murray sako, kad Kongreso vienybės komisija su
tiks susieiti* su Federacijos panašia komisija bile kada 
ir bile kur, kai tik' Federacija sutiks lapkalbėti klausimą 
ne tik organinės vienybės, bet ir bendrosios veiklos jau 
dabar. Vadinas, durys atviros atnaujinimui diskusijų 
apie veinybę. Tačiau visi, kurie supranta unijų vadus, 
negali 'nesuprasti, jog šitie abiejų vadovybių manevrai 
nežada darbo unijų vienybės jokioje numatomoje ateity
je* . ' v, < ' /

Tai pikta ir liūdna.'Džiaugiasi komercinė spauda. 
Taft, Hartley ir kiti reakcijonieriai jaučįasi saugiais, nes 
ką jiems, gali padaryti taip pasidalinę,; taip susiskaldę 
organizuoti darbininkai? ' ’ • V ' .

Tas s priešinga pamatiniams 
šios šalie^ nuostatams, tas 
priešinga JAV konstitucijai. 
Šioj šalyj bąasnyčia atskirta 
nuo valstybes ir valstybe nie
ku būdu neprivalo remti nei 
bažnyčią, nei jos įstaigas. . .

Kardinolai Spellman taip 
toli nuėjo, kad visus tuos, 
kurie priešingi federalių fon
dų eikvojimui parapijinėms 
m o k y k 1 o ms, vadina anti- 
amerikonais ir antikrikščio- 
nimis.

Pirmasai priedas prie 
Jungtinių Valstijų, konstitu
cijos aiškių aiškiausia bylo
ja, kad bažnyčia atskiriama 
nuo valstybės. Ne tik katali
kų bažnyčia, bet ir visos ki
tos bažnyčios. Presbiteri jo
nai, baptistai, metodistai, liu
teronai jokių privilegijų ne
reikalauja. Bet katalikų baž
nyčios godišiai įžūliai ir aro
gantiškai reikalauja privile
gijų savo sektantiškoms mo
kykloms. Kol kas jie kalba 
tik apie parapijines mokyk
las. Bet jeigu jiems pavyktų 
pralaužti federalio iždo, du
ris, tuomet jie pradėtų reika
lauti subsidijų ir kunigų* se
minarijoms, kaip tai yra Ka
nadoje.

Katalikų hierarchijos kam
panija iššaukė aštrių protes
tų. Protestuoja vyskupas 
Bromley Oxnam, federalinės 
bažnyčių sąjungos preziden
tas, protestuoja presbyterijo
nų bažnyčios taryba, protes
tuoja baptistų konvencija, 
liuteronų sinodas ir naciona- 
lė tėvų-mokytojų asociacija.

Eilinius katalikus nereikia 
kaltinti. Tą nepadorią kam
paniją veda katalikų bažny
čios kunigaikščiai — tokie 
kaip Spellman, Stritch, Me- 
N'icholas. Tai jie nustato ka
talikų bažnyčios strategai ą.

Tuo pačiu sykiu tie “ga
nytojai” ir jų spoksmanai ve
da kampaniją prieš publiš- 
kas (svietiškas) mokyklas. 
Jos esą nemorališkumo Už
dai, jos esą antikrikščioniš- 
kos. Pats kardinolas Spell
man viešai , to nesako. Tą li
niją veda jo agentai.

Gerai įsitėmykite šiuos 
Tomo Jeffersono žodžius: 
“Versti pilietį mokėti kontri
bucijas propagavimui idėjų, 
su kuriomis jis nesutinka, yra 
nuodėminga ir tiraniška.”

Brotherhood of Electtįęal 
Workers Pacifiko srities vice
prezidentu, dabar paskirtas 
finansų sekretorium.

Laivas plaukdamas ant 
didelės jūros lengvai eina 
tada, kada jam lemta plau
kti su šrove. Bet kada tenka 
plaukti prieš , srovę, laivas, 
pagautas didelių, siūbuo
jančių bangų, kartais tam
pa nublokštas taip toli iš kę- 
lio, kad tik su pagelba gero 
kompaso gali jį vėl susiras
ti.

Amerikos pažangioji liau
dis šiandien taipgi grumia
si prieš srovę ir susiduria 
su galingomis imperializmo 
jėgomis. Imperializmui tar
naujanti spauda kur kas 
galingesnė už pažangiąją, 
mokyklos ir tūlos bažnyčios 
tebėra kapitalistų įrankiais. 
Kapitalistų įtaka dar pa
laiko ^didžiumą šios šalies 
žmonių nuo įmatymo, kur 
glūdi kelias nusikratymui 
kapitalistinio jungo. Ta 
įtaka laiks nuo laiko pavei
kia ir į pažangius piliečius, 
ir tik gerai apsišarvavę 
marksistiniu kompasu gali 
tinkamai vairuoti pažangų- 
jį judėjimą.

Mes, pažangūs, lietuviai, 
esame dalis tos pažangios 
liaudies; besiiriančios prieš 
tą galingą srovę. Mes savo 
jėgomis tvirtiname abelną 
pažangiosios liaudies judė
jimą. Bet iš pastarųjų dis
kusijų pasirodo, kad vado
vaujanti asmens ne vieno
du kompasu naudojamės. 
Ir tai bloga, nes tik vienin
gai suprasdami ir vienin
gai veikdami mes galime 
susilaukti pageidaujamų 
rezultatu.

Bloga, kad nekurie drau
gai, vietoje įtikinančiai da
lykus nušvietus, tuoj pri
meta kitaip žiūrintiems j 
diskusuojamą klausimą ko
kią tai ^siaurumo tendenci
ją,” “nedakainavimą sve- 
timkalbių tautinių organi
zacijų vaidmens, ir tt.” Tas 
tik pažeidžia tų asmenų, 
kuriems tokios tendencijos 
primetamos, prestyžą ir ne
daro gero mūsų judėjimui.

V. Bovinas diskusijas 
pradėjo mūsų jaunimo vei
klos klausimu. Jis palietė 
LDS sporto veiklą ir LMS 
meno ir kultūros reikalus. 
Keli diskusantai tuoj pri
metė Bovinui ir jam prita
riantiems paneigimą spor
to. Mat, kad pjačiau iš
dėstyti pažiūras į sporto 
veiklą, reiktų vien tuo klau
simu prirašyti bent kelias 
špaltas, ogi nekurie sportą 
palietė tik pripuolamai.

A. Bimba “Krisluose” 
trumpai -įr storai uždrožęs 
tiems sporto “neigėjams,” 
pataria imti pavyzdį , iš Lie
tuvos. Jis sako:

“Būdamas Lietuvoje ste
bėjausi Lietuvos jaunimo 
susižavėjimu sportu. Tokio
se baisiai sunkiose pokari
nėse sąlygose, visiškai’ su
griautam krašte, jaunimas 
kalba ir sapnuoja apie krep
šinį! Kaune, Sporto Palo- 
cviuje švietas nesutelpa, kai 
esti krepšinio komandų 
rungtynės.

“Niekur negirdėjau, kad 
'Paleckis, Sniečkus, Gedvilą, 
Rotomskis, Niunka, ar ki- 
tąs aukštas pareigūnas 
nors žodžiu išstotų prieš 
krepšinį ar kurį kitą spor
tą.” .

Please, d-gas Bimba, ne
statyk pavyzdžių iš Lietu
vos.’ Ten sportas jau valsty
bės vedamas. Mes dar netu
rime valstybės užlaikomų 
Sporto Palocių. Ten jau 
žmonės būdavo j a šalį ant 
socialistinių pamatų, kuo
met mes dar grumiamės su 
reakcija-, ir ne su bet ko
kia, bet tvirčiausia'pasauly
je. Jeigu Lietuvos jaunimas

Rašo Alice Jonikienė.K *
dešimtį metų ar daugiau at
gal būtų vien tik sportu te
sirūpinęs, šiandien dar jam 
nebūtų lemta “kalbėt ir 
sapnuot apie krepšinį.” Ir 
jeiguK mums rūpi, kad Lie
tuvos jaunimas amžinai 
naudotųsi savo sunkiai iško
vota laime, mes turime rū
pintis, kad Amerikos lietu
viai kuo daugiau savo jėgų 
duotų tam pažangiam Ame
rikos judėjimui, kad sulai
kyti Amerikos imperialistus 
nuo surengimo naujo karo 
prieš Sovietų Sąjungą. Ka
ras bus išvengtas tik jeigu 
bus nugalėtos fašistinės jė
gos šioje šalyje.

Bet grįžus" prie Bovino 
diskusinio straipsnio, mes 
randame, ne paneigimą 
sporto, tik pageidavimą tin
kamesnio' sporto mūsų pa
žangiam jaunimui- Jis sa
ko: '

“Ne viskas gerai ir da
bartiniam LDS sporte. Mes 
skaitome, kad detroitiečiai 
Tuo dideliu įvykiu’ turėjo 
‘daugiau susidomėti.’ Kuo 
čia domėtis? Kas čia dide
lio? Juk bolingo sportas yra 
tik tam, kuris juo žaidžia. 
Bolingo patalpos yra papra
sto biznio įstaigos. Bolin- 
gas neturi nei altų, nei so
pranų. Skirtumo nesudaro 
ar bolingo paikutes numuša 
Jonas ar Antanas.” f

Argi galima lyginti* šį bo
lingo turnamentą prie Lie
tuvos jaunimo krepšinio, 
Sporto Palociuje? Ar galė
jo mūsų pažangūs lietuviai 
dalyvauti ir “nesutilpti” to
je patalpoje (Bowling- 
Alley) ? Ir kam iš to būtų 
buvus naudą?

Labai gerai (fine), kad 
mūsų LDS jaunimas pasi
linksmino, pasitenkino 
tuom turnamentu. Chica- 
giečiai susipažino su detroi- 
tiečiais, brooklyniečiais ir 
kitų miestų jaunimu ir at
bulai. Tas blėdies mūsų judė
jimui nei mums nepadarė. 
Gal ir organizaciniai nau
dos kiek nešė.

Bet Bovinas nurodo, kad:
“.:. kuomet LDS ruošė

si bolingui; panašios organi
zacijos (IWO) centras ir 
jaunimo kuopos ruošėsi Pir
mosios Gegužės demonstra
cijai. Tos organizacijos cen
tro sekretorius sakė kalbą, 
jis ragino visas IWO kuo
pas dalyvauti Pirmosios 
Gegužės demonstracijoj. Ir 
buvo gana tikslus, socialis 
sportas, kuomet minėtos or
ganizacijos kuopų, tūkstan
čiai jaunimo, profesionalų, 
raštininkų ir dirbtuvių dar
bininkų spalvingai marša- 
vo'gatvėmis. Kodėl LDS tuo 
pačiu laiku turėjo organi
zuoti savo bolingo turna- 
mentą? Ar tai ne slopini
mas soeįalės veiklos? (Ma
no pabraukta—A. J.)

D-gas KGasiunas klausia:
“Argi gražu ir teisinga 

primesti, kad bolingo. turna- 
mentąs įvykęs Detroite, pa
kenkė Gegužės Pirmosios 
minėjimui?”

Gali būti, kad netiek pa
kenkė Gegužinės minėji
mui, kiek nuskriaudė lietu
viškąjį jaunimą. Ačiū tam, 
kad 'pažangusis judėjimas 
šiandien jau turi plačių ma- 
šių pritarimą, minėjijne da
lyvavo tūkstantinė minia; 
Bet tas pastatė mūsų pa
žangūjį, jaunimą labai pra
stoj šviesoj, ypač to jauni
mo vadovybę, kada besiren- 
giąpt prie tokio svarbaus 
minėjijno ta vadovybė skai
tė svarbesniu dalyku rengti 
bolingo turnamentą. Tas 
nuskriaudė kad ir mažą 
2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)Antrad., Rugp. 5, 1947

skaitlių jaunimo, kuris bū
tų dalyvavęs minėjime ir 
būtų arčiau susirišęs su 
Amerikos pažangiu jauni
mu. Ogi turnamentas būtų 
galėjęs įvykti tokiu laiku, 
kada nerengiama jokia so- 
cįal.ė veikla, reikalaujant vi
sos pažangiosios liaudies 
dalyvavimi.

Šitaip ‘ į dalyką žiūrint, 
man rodos, daugiau įkai
nuojame mūsų svetimkal- 
bių tautinių organizacijų ‘ 
vaidmenį. Kokį ‘ vaidmenį 
sulošė abelnam pažangio
sios liaudies judėjime bo
lingo turnamentas?

IWO organizacija nenei
gia sporto, ir manau, juomi 
užsiima. Bet Gegužės Pir
mosios minėjime dalyvavo.

Čia noriu pridurti, kad 
ne vien jaunimas yra pana
šiai “prasižengęs.” Aš ma
nau, kad mūsų organizaci
jos abelnai šiandien nededa 
tiek svax'oos ant tarptauti
nių. demonstracijų, minėji
mų ir tt., kiek dėdavo kiek 
laiko atgal. Ir tai taisytinas 
dalykas.

Sutinku su tais, kurie sa
ko, kad mes senieji veikėjai 
turime prisiimti kaltę už 
trūkumus jaunimo veikloj, 
kad mūsų jaunimo eilės ne
auga greičiau. Jau virš me
tai,. kaip nutarta išleisti 
jaunimui laikraštį. Kol kas 
dar nesimato nei intencijos 
leisti. Skundžiamės neturė
jimu spėkų. Daug sunkių 
darbų esame pravedę su 
mažom spėkom, galėtume ar 
tą atlikti. Turint tokį laik
raštį greičiau auklėtųsi jau
nosios spėkos.

Bet trūkumu literatūros, 
iš kurios jaunimas galėtų 
pasisemti klasinio • suprati
mo ir sąmoningumo nesi- 
skųskime. Visuose didmies
čiuose (New Yorke po nu
meriu 50 East 13th St.) ga
lima rasti: “Main Stream,” 
“New Masses,” ir tą puikųjį 
savaitinį žurnalą “The 
Worker.” Galima gauti 
“New Times,” kurį vado
vaujanti ir redakcijose dir
banti turėtų skaityti. Taip
gi ir tokias populiariškas, 
Howard Fast parašytas 
knygas, kaip “The Ameri
can,” “Freedom’s Road” ir 
kitas. “Marxism and The 
Democratic Traditions,” pa
rašyta A. Landy ne tik ver
ta perskaityti, bet turėtų 
būti ant jaunuolių vadų 
“must” sąrašo. Ogi ir “Vil
nies” angliškas skyrius pre
numeruojamas atskirai ir 
gan geras laikraštukas 
“nuo bado apsiginti.”

Aš manau,' kad Bovino 
diskusinis straipsnis išvys
tė neblogą sportą. Ne vien 
senesnieji, bet ir jaunimo 
keletas išreiškė mintis. 
Reiškia—skaitė, mąstė, ra
šė. Bolingas padeda' išvysty
ti tam tikrus muskulus, šis 
sportas vysto proto jėgas. 
Būtų gerai, kad dažniau 
mes savo trūkumus iškeltu
me ir tuomi pradėtume juos 
taisyti.1 Kritika nereiškia, 
kad mes neprisipažinsime, 
jog mes esame milžiniškus 
darbu .atlikę. Bet jeigu nu
matome, kad galime dau- 
gia atlikti, tai kodėl pasi
tenkinti ir neiškelti trūku
mus? .

ARGENTINOS KARO 
LAIVAS ISPANIJOJ

San Sebastian, Ispanija.- 
Į svečius atplaukė Argenti
nos karo laivas La Argen
tina. Ispanijos fašistai su
ruošė jam smarkią sveikini
mo demonstraciją.



Brooklyniškis Laisves Piknikas
Rašo JONAS KAŠKAITIS

(Pabaiga)

Ant greitųjų nors ran
kas, praeidami, pasikratom. 
Apkaitęs, pilnaveidis, apva
lus visur esantis dinamiška
sis dzūkas R. Mizara smar
kiai turėjo apsisukti. , To
kiame karštyje, tokioje Sut
roj išpleškinti prakalbą — 
tai ne juokų darbas. Reikia 
čia gero motoro ir geros 
dinamos! Žurnalistas, laik
raštininkas, rašytojas, or
ganizatorius, visokių di
džiųjų organizacijų ir ko
mitetų darbuotojas ir va
das, šitas stebėtinos ener
gijos ir patvarumo vyras 
visuomet, jau nuo daugelio 
metų, turi daug mano pa
garbos ir Įvertinimo: —Pri- 
vargote, drauge mielas, ši
tokiam kermošiuj. Ratų ra
tus reikia sukti.. .

— Tai, dar ne: Dar dau
gelį turiu susitikti. Atleis
kite, bėgu.

Ir čią pat jo priplaikioji 
pačiukė Ievutė, kaip katu- 
kė, prigludo ir nuolaidžiai 
šypsosi. Irgi iškaitusi: en
ergingai dainavo, visur su
kinėjosi. Taipgi riesta dzū
kai tė, Amerikoj išdygusi ir 
užaugusi. Energiška, veikli 
draugė. .Reta tokių.

Štai Čia pat, ant gonke- 
liu mūrinės tvoros, sėdi ir 
kitas mūsų nepavaduoja- 
masai, daugmeningas drau
gas ir vadas Antanas Bim
ba su žmona. Nelabai ką 
šiuokart teko su jais ir 
susieiti. Mat, toks čia šur
mulys. O salėj jau ir šokiai 
įsisiūbavo. Pavidžio orkes
tras kad-jau rėžia tai rė
žia!

— “Tara-tara, tėrė-tėrė,”
— juokom tariau, -besisvei
kindamas Bimbienei, ir — 
“Jurnalata.”

(—Gerą dieną, gerą ge
rą. Iki pasimatymo.)

— Draugas gal jau pra- 
mokot ir estotniškai?

Bimba lėtai nusišypsojo:
— Na, tai dar negalėčiau* 
pasirodyt. — O jo žmonu- 
tė, tokia kuklutė, tik ženk
liu gai galvą linkterėjo.

Pro šalį praeidamas A. 
Dagis, stabtelėjo trupučiu
ką. c

— A, “bieloručka”, svei
kas gyvas, — sveikinu jį 
juokaulyvai.

Linksmai nušvito jam 
veidas. Mat, tas pavadini
mas “bieloručka” gvvai jam 
priminė prieš kelioliką me
tų jo atsilankymą Maskvo
je. Jis man tuomet, sugrį
žęs iš tos atmintinos kelio
nės, pasakojo ‘vieną prieti- 
kėli.

Stovėjo jis ten, Maskvo
je, ant kokio bulvaro ar 
šiaip kur ant,gatvės. Apsi
taisęs amerikietiškai, sau 
švariai, šventiškai. O čia 
jam, pro šalį eidami iš dar
bo, keli jaunikliai, dėbtelė
ję į ji tiriamai akimis, 
pusbalsiai, nei tai bardami 
nei gėdindami, šuktelėjo: 
“bieloručka”. Vadinas, dy
kūnas, tinginys, gal net 
buržujus, baltutės ranky
tės... Mat, tuomet visi tenai, 
kaip skruzdelės, krutėjo, 
plušo, dirbo, veikei Ir taip 
bet kada nuo to laiko, susi
tikęs Dagį, aš jį vis sveiki- 
hu tuo jam atsitiktinai duo
tu būdingu epitetu:

— Gyvas sveikas, bielo- 
ručka’? Ir visuomet jis jau
kiai nusišypso.

Tai irgi menininkas, vai
dila, pažangus darbuotojas.

Eidamas laiptais žemyn, 
žiūriu: ant asfaltinio grin
dinio, prie tvorelės, su kuo 
tai kalbasi Navalinskas net 
iš Binghamtono. Skubiai 
prieinu prie jo:

— Stebuklai, net iš ano 

tolimo “miestelio Galilie- 
jos.” Ir puikiai draugas 
atrodote, geijas “kuzavas”... 
Ar vienas, ar daugiau?

— Ne, mes penkiese atva
žiavom su automobilium.

Ir jis pasakė visų va- 
žiuolių vardus. Tolimi sve
čiai, iš tokios gražios kolo
nijos. Būtų miela susitikti.

O anava kas gi ten? Iš 
tikrųjų, kaip malonu pare
gėti! Mūsų ilgų metų Sie
tyno mokytoja (dar ir ko
kia mokytoja! Ir su žvake 
ieškodamas, kitos tokios ne
rastum!) — šalihaitė-Su- 
kackienė, o jai ant rankų 
gražutis, skaistutis, kaip 
jurginukas, gal trejų jau 
metelių Dimitriukas. Gra
žus, protingas veidukas, o 
akutės jam taip ir žiba ti
riamai. Motinos veidas pra
žydo palaimintu šypsuliu. 
Tėvas Juozas Sukackas, ir
gi spinduliuojančiu veidu, 
stūkso čia pat šalimais.

— Kaip malonu! Ant 
fotografijos, ką man prieš 
kelis mėnesius atsiuntėt, 
jūsų sūnaitis, taip išnašiai 
atrodo, o, akim pamačius, 
dar išnašesnis... Dimitrij 
Šostokovič. Jis ir bus Šos- 
takovič arba Toskanini, di
delio kalibro muzikas.

Ir Sukackienė apsidžiau
gė: vaikiukas tikrai toks 
protingas ir rodo nepapras
tų gabumų. Džiugu auginti 
būsima dideli žmogų!

— O žiūrėkite, kas ten,— 
smalsiai tarė Sukackienė: 
— mano tėvai iš Floridos 
atvažiavo pasisvečiuoti.

Iš tikrųjų: būrelyje besi
kalbančių netoliese pažinau 
Šalinienę ir Šalini, tik tuo 
tarpu nenorėjau kompani
jos sutrukdyti.

Kiek pasiėjėjęs, matau 
vėl filadelfiškius v bičiulius 
Mierkius. — Aš vis dairaus, 
ar neužeisiu daktaro Rep
šio, — tarė jis, smailiai 
žiūrinėdamas: — girdėjau, 
žadėjęs būti piknike. Dak
taras Repšys iš Kembrid- 
žio — visai netolimas Lie
tuvoje mano kaimvnas ir 
parapijietis, jūzintiškis.

— Ar šitaip? Jūzintiš
kis? Tai jis ir mano para
pijietis. O aš to ir nežino
jau. Prieš porą mėnesių 
buvau suėjęs prakalbose 
Bostone. Tikrai gerai atro
dė. Na, gerai, drauge, aš 
netrukdysiu. Ieškokite. Kai 
susitiksite, būtinai, būtinai 
ir mane sumedžiokite. Įdo
mus bus pasimatyti.

Pro šalį praeina Nik Pa
kalniškis: — O va štai ir 
manoji ateina, kartu su Ba
ranauskiene.

Tikrai. Ateina abidvi, 
rankom įsitvėrę, ir abiejų 
suniukai, kaip vijurkai, vie
nas kitą vejoja. Čia pat ir 
Baranauskas Petras, pa
tenkintai tėmija.

Pasisveikinom džiaugs
mingai. Pranutė Pakalniš
kienė taip puikiai užaugusi 
mergaitė, kad net miela 
žiūrėt. Pagyriau ją už tai. 
O ji taip kukliaį sau ir at
sako :

— Aš manau, kad gal jau 
per dikta pasidaliau.

—. Na, ne, visai ne. Pra
nutė atrodote dabar pa
čiam gerume. Pilnutė, ap
valainutė, kaip slyva. Jei 
ten pora svarų viršaus, tai 
ir ne pro šąli: juk tai ener
gijai gaminti reikia. Su to
kiu smarkiu šuniuku juk 
tenka prisilakstyti. O gal 
jau rengiatės atgal į LDS 
raštinę: juk teų dabar tik 
dvi mergaitės tėra. Visi 
jūsų ten laukia nesulaukia, 
visi jus mini.

Pranutė nuolankiai šyp
telėjo: — Bet kad dar nėra
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kur berniuko dėti, nėra su 
kuo palikti.

Elenutė Baranauskienė, 
kukli dzūkaitė, tik žiūri, 
galvukę pakreipusi, o jos 
berniukas ir visai jau atvi
rai pradėjo rodyt savo jau
ną dzūkišką veržlumą, 
stumdydamas už save jau
nesnį Pakalniškutį. Bara
nauskas turėjo privesti prie 
tvarkos.

Mums besikalbant, žiū
riu, kad iš tolo tykoja, žiū
rinėja į mane ta pati hart- 
fordietė Brazauskienė, ką 
pirmiau su ja kalbėjausi. 
Draugėj ir Brazauskas ir 
gal metų 11 berniokas. At
siprašęs, priėjau prie jų. 
Turėjau kai ką patarti.

Paskui teko susipažinti 
su, regis, net iš Klyvlando 
žmogum: viešėjęs pas savo, 
gimines čia kur, tai ir į 
pikniką atvažiavęs. Vadi
nas, tolimų svečių turėjo
me.

Jau ir prietema. O sve
čiai vis dar vaišinasi, ūžia, 
kaip bitės avilyje. Kiti jau 
ir gerokai įsiūžę. Metinė 
šventė, girdi, pasiūliot rei
kia. Tai mūsų didžiulis 
sambūrys, mūsų pažino- 
nys. Savi žmonės. Viena 
šeimyna.

Pritūpiau ant suolo, prie 
Maziliauskienės, beionietės. 
Apvalutė, pasitaisiusi: — 
Gražiai draugė atsigavusi. 
Tamstos dukraitėm irgi tokia 
gyvutė, puiki mergaitė. Ir 
graži ir tokia protinga! 
Kaip ji gabi moksle: ryte 
ryja knygas, ir vis tokias j 
sunkias, chemijas, matema- i 
tikas. Maziliauskas atsi- į 
džiaugt negali, turi kuo pa-! 
siguosti ir pasididžiuoti.

Maziliauskienė prasmin
gai šypsojosi. Ir tik žiūriu, 
kas čia gi dabar bus... Ant 
praretėjusios aikštelės stai
ga atsirado Jonas Zaleckas, 
ilgų metu bejonietis, dabar' 
Lindene kur prisiglaudęs. 
Stambus, kresnas, riestas 
dzūkas, nuo ano maištingo- , 
jo Perlojaus. Vyriškosios 
energijos dinamo. Miko ir 
Kipro kaimynas, gerai juo
du anais metais pažinęs. 
Taigi atsirado Zaleckas — 
ir vedasi jis už rankos be- 
joniete Skiparienę. Ta irgi 
pilnutė, apvalutė, riestano- 
sė gražuolė. Ir kad pasileis 
juodu šokti, suktis, trepsė
ti! Stebėtis reikia. Nei mu
zikos nei nieko. Bet kam 
čia muzikos, kai muzika vi
duje, krūtinėje! Juk tai vi
sų svarbiausia!

Kaip matai susidarė ap
linkui smalsuoliu ratas. Ži
ba veidai, žiba akys, pliauk
ši delnai. O šokikų pora 
kad jau varo tai varo! Net 
įdomu tėmyt. Gaivališkas, 
spontaniškas sūkurys.

Tirštėjančioje prieblando
je spingsi elektros žiburiu
kai, blankiai nušviėsdami 
knvburiuojaričią publiką. Iš 

. tolimesniųjų kolonijų atva
žiavę draugai jau spėjo ap
tuštinti savo vietas. . Man 
irgi metas važiuoti: kol 
pasieksi net tą kitą guber-, 
niją... Nenorom kiūtinu link 

’vartų. Rankų mostais atsi
sveikinu su stoviniuojan
čiais būreliais. Iki kito pa
simatymo, draugai mielieji 
ar dar mielesnės drauges! 
Et, kad daugiau tokių gra
žių sambųrių!

Štai ir Grandstryčio 
tramvajus. Ramiai sau sė
dime su Juozu Vaisu. Kal
bamės apie tūluš Kaliforni- 
jon išvykusius draugus. In- 
gelvudietis R. Repečka bu
vęs labai artimas Vaiso bi
čiulis. Dar ir jį patį kalbi
nęs Kalifornijdn važiuoti. 
O Kalifornijoj vis negi to-

Gavęs atostogas, leidžiau- 
si aplankyti savo senus 
draugus. Pirmiausiai nu
vykome pas Seną Vincą. 
Kasmet ten atsilankome ir 
kasmet pastebime vis di
desnę senatvės žymę. Ant 
farmos darbo daug, o pelno 
mažai. Šiemet pavasaris 
buvo lietingas. Geras plotas 
buvo kornais užsėtas, bet 
išmirko ir reikėjo antru sy
kiu arti ar sėti. Išmirko ir 
kiti pasėliai. Todėl viskas 
susivėlavo. Vadinasi, išlai
dos padidėjo, o įplaukų dar 
jokių.

Vincas nusiskundė, kad 
karo metu buvo blogai, bet 
ir dabar negeriau- Girdi, 
karo metu vištos vištas su
ėdė. Šerti neturėjau kuom. 
Pašaras arba'”lesalas bran
gus, o vištų kainos žemos. 
Parduodi kelioliką vištų ir 
už tuos pinigus nųperki li
kusioms lesalo. Tą išbaigęs, 
vėl parduodi kelioliką ir 
perki lesalą. Pagaliaus ap
sižiūrėjau, kad jau pasilie
kame be vištų, kitaip sakant 
— vištos vištas suėdė.

Karo metu negalima bu
vo gauti nei ūkiui reikalin
gų mašinerijų. Valdžia ne
va kontroliavo kainas. Bet 
ir čia buvo vartojamos gu
drybės. Štai pavyzdis. Daž
nai būna surengtos farme- 
riams varžytinės. Bet kai
nas gali kelti tik iki vadina
mų uždėtų lubų. Štai «’tovi 
vartotas traktorius, kurį 
parduoda iš varžytinių. 
Farmeriai kelia kainas. Sy
kiu net keli rėkia lubinę 
kainą. Daugiau nevalia kel
ti. Bet kuriam dabar par
duoti, kuomet keli sykiu tą 
kainą pasiūlė?

Aukcionierius nusišypso, 
iškelia sulaužytą grėblį ir 
sako: Šis grėblys eina prie 
traktoriaus; kas jį nupirks, 
tas traktorių gaus. Ir už 
grėblį užmoka .$83.00, kad 
tik traktorių gavus.

Abelnai šiemet farmų 
derlius išrodo neblogas, tik 
iš priežasties šalto ir lietin
go pavasario, tas derlius 
bus vėlesnis, negu kitais 
metais.

Vincas ir jo žmona nusi
skundė, kad jau pradeda

kia šutra, kaip kad čia bu
vo šiandien.

Grandstryčio požeminė 
stotis. Sudieu, drauge. Bū
kite sveikutis. Ir visu ke
liu vaizduotėj mirguliavo 
tas‘“Laisvės” piknikas. Ir 
gaila buvo, kad neteko su
sitikti dhr daugelio, dauge
lio draugių irdraugų. Ką 
jau darysi? Kįtą kartą ka
da nors. į . .

Du miško darbininkai tapo užmušti ir 10 sužeista, 
susikūlus tam sunkvežimiui. CIO International Wood
workers dėl to pareikalavo, kad kompanijos duotų 
saugią transportaciją j kempes ir iš jų. Sudužusis sunk
vežimis, sakoma, neturėjęs stabdžių ir kitų saugiam 
vairavimui priemonių. \
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pailsti, senatvė vis daugiau 
ir daugiau spaudžia. Klau
siu Vincą, kiek dabar tau 
amžiaus. Atsako: juk žinai, 
kad mudu vienvardžiai ir 
vienmečiai. Sakau, tai šie
met apvaikščiosime 67-rius. 
Vinčienė irgi neatsilieka, 
savo meteliais vejasi mudu.

Praleidę keletą dienų, at
sisveikinome, palinkėdami 
sveikatos, kuri yra branges
nė, negu viskas.

Vėliau aplankėme ir Nau
džius.'Pas juos nuvykome 
su draugais Venskūnais. 
Savo laikais drg. Venskū- 
nas susipažino su Nau
džium ir norėjo jį aplanky
ti/

Pasirodo, kad drg. Nau
džių kankina tas nelabasis 
neuritis. Jau daug gydyto
jų aplankė, bet nieko ne
gelbsti. Kas blogiausia, kad 
dirbti negali, visą žiemą be 
darbo ir nežinia, ar kada ga
lės dirbti. Visa gyvenimo 
našta gula ant draugės 
Naudžienės, kurios sveikata 
irgi nepergeriausia.

Seniau, kada susitinki 
draugus, tai pirmas klausi
mas — kaip viskas, kaip 
veikimas? Dabar — kaip 
jautiesi, kaip sveikata?

Ta nelaboji senatvė ne 
juokais sveikatą naikina. O 
darbavietėse darbas nesi- 
mažina, bet didinasi, sku
bos sistema eina vis smar
kiau ir iš tavęs produkcijos 
reikalaują daugiau.

V. Paukštys.

Buvęs OPA administrato
rius Leon Henderson liudyda
mas Jkongresiniam komitetui, 
Washingtone, įspėjo, kad ša
liai gręsia biznio pakrikimas. 
Kainos pakilo aukštyn toli už
pakalyje palikdamos algas, 
taip pat toji falšyva republi- 
koniškoji rendų kontrolė pri
sideda prie stūmimo šalies in
fliacijom j

Mokėkite Duokles
Kaip jau buvo pranešta, 

kad Centro Komitetas pra
tęsė narių duoklių pasimo- 
kėjimą iki 1 d. spalių. Pra
šome visus tuos narius, ku
rie dar nepasimokė j o savo 
duokles už 1947 metus, tuoj 
atlikti organizacinę parei
gą. Kuopų valdybas prašo
me matyti tokius narius ir 
paraginti užsimokėti duok
les.

Garbes Kuopos
Garbės kuopų Draugijo

je yra 110. Šios kuopos iki 
1 d. liepos pasimokėjo už 
visus narius duokles, arba 
jeigu tūlų dar yra nepasi- 
mokėjusių senų narių, tai 
su naujais nariais pasiekė 
1946 metų skaitlinę.

Tūlų kuopų valdybos ne
suspėjo iki vidurio mėnesio 
prisiųsti duokles, tai pada
rė vėliau. Pastaruoju laiku 
prie garbės kuopų yra pri- 
skaitomos sekamos:
Kp. Miestas i
22 Cleveland
29 Rockford 
68 Hartford

100 Timmins
145 Los Angeles.

Knyga ir šviesa
Knyga už 1947 metus — 

“Viduramžių Istorija” sku
biai spausdinama. Artistas- 
piešėjas R. Feiferis nupiešė 
gražų ir tinkamą knygos 
viršelio paveikslą. Knygoje 
bus virš 100 fotografijų, 
žemlapių ir piešinių.

“Viduramžių Istorija” y- 
ra labai svarbi ir reikalinga 
knyga. Pasaulis vėl nera
mus. Rolandai žudo indone- 
zus, britai su savo sėbrais 
suokalbiauja prieš nedidelę 
Balkanų valstybę Albaniją, 
Chinijoj eina didelis ir 
žiaurus naminis karas. Tai
kos nėra, kurios taip labai 
liaudis trokšta. Kad supras
ti šių dienų pasaulinę pai
nią padėtį, tai reikia žinoti 
pasaulio istoriją. Reikia ži
noti, kaip susidarė Didžioji 
Britanija? Kokią taktiką 
vartojo britai imperialis
tai? Kodėl jie virš septynis 
metus kariavo prieš Jungt. 
Valstijų žmones ir prie 
kiekvienos progos degino 
Washingtona, Baltimorę, 
Philadelphiją ir kitus mūsų 
miestus?

Kodėl mažytė Hollandija, 
kuri turi tik 9 milionus gy
ventojų, o ginklų pagalba 
viešpatauja už 10,000 mylių 
atstoję — Indonezijoje ir 
laiko pavergus 75,000,000 
ten žmonių? Kaip atsirado 
holandų viešpatavimas In
donezijoje? Kokią rolę ta
me vaidino ir vaidina Bri
tanija?

Į visus tuos klausimus ir 
šimtus kitų galima sėkmin
gai duoti atsakymą tik ži
nant istoriją. “Viduramžių 
Istorija” tam ir pasitar
naus. Ši knyga apima lai
kotarpį nuo pakrikimo Ro
mos Imperijos (pabaigos 
5j)0 metų) iki Francijos Re
voliucijos (1789 m.), tai 
yra apie dvylikos šimtų 
metų istorija. Ši knyga pa
teikia faktų apie kiekvieną 
iš esamų didelių ir mažų 
valstybių.

Gaukite į Draugiją nau
jų narių. Pakalbinkite savo 
kaimynus ir pažįstamus 
lietuvius. Lai jie tampa or
ganizacijos nariais ir gau
na taip labai svarbią kny
ga.

Atlikite Nominacijas
Su liepos pradžia buvo 

visoms kuopoms išsiuntinė
ta Centro Komiteto ir al- 
ternatų nominacijų blan- 
kos. Nominacijų blankos į

centrą turi būti prisiųstoj 
iki 25 d. rugpjūčio (Aug.)/

Reiškia, jau beliko ma-. 
žiau mėnesio ir reikia at
likti tą darbą. Kuopų val
dybos sušaukite skaitlingus 
susirinkimus, nominuokite 
draugus ir drauges/ kurie 
jūsų supratimu tinka eiti 
tas pareigas, surašykite ant 
blankų, kiek kuris gavo bal
sų, vieną blanką grąžinkite 
į centrą, o kitą pasilaikyki
te kuopoje.
Anglų Knygos Jaunuoliams

Jau buvo paskelbta Lais
vėje ir Vilnyje sąrašas, ko
kias anglų knygas jaunuo
liai gauna už 1947 metus. 
Tą sąrašą čia pakartajam. 
Prašome kuopų valdybas iš
sikirpti, parodyti nariams, 
imantiems anglų knygas ir 
pranešti į centrą, kokius 
setus jie pasirinko.

Tėvai, kurie turite vaikų, 
įrašykite juos į Draugiją ir 
gaukite jiems angliškas 
knygas. Jūs norite, kad jū
sų vaikai būtų susipratę, ei
tų progreso keliu, tai pra
tinkite juos skaityti liau
dies reikalus aiškinančias 
knygas, o vėliau nesigailė
site. s

Setų Sąrašas
Šiemet Lietuvių Litera

tūros Draugijos jaunuoliai, 
kurie ima anglų kalba kny
gas, tai turi gražų pasirin
kimą. Yra net penki skir
tingi setai. Jie sekami:
SETAS Nr. 1

The Years of War — Va- 
ssili Grossman. Knyga tu
ri 452 puslapiu, gražiai ap
daryta. Jos kaina $3.
SETAS Nr. 2

The Cross and the Arrow 
— Albert Maltz. Knyga tu
ri 450 puslapių, gražiai ap
daryta. ' - , f
SETAS Nr. 3

Angel in the Forest — 
Marguerite Young. Knyga 
yra 313 puslapių, gražiai 
apdaryta.

, SETAS Nr. 4
Focus — Arthur Miller. 

Knyga yra 218 puslapių, 
gražiai apdaryta.
SETAS Nr. 5

The Drums of Morning 
; — Philip Van Doren Stern. 
Ši knyga turi 630 puslapių,; 
vražiai apdaryta. Ji buvo 
duodama 11946 metais. Jeigu 
kurie jaunuoliai negavo, 
bet ją nori gauti, tai dar 
galima.

Kuopų valdybos, kuriose 
yra jaunuolių, imančių an
glų kalboje knygas, prašo
me šį paskelbimą išsikirpti 

i ir jaunuoliams parodyti. 
| Kuriuos setus jie pasirinks, 
tai praneškite mums. Ang
liškas knygas gauna tik tie 
jaunuoliai, kurie moka pil
nai $1.50 į metus. Tie. kurie 
moka tik šeimų duoklę — 
10 c., tai neturi teisės gauti 
knygas. Bet jeigu kurie no
rėtų gauti, tai kad ir da
bar pilnai sumokėję duok
les gali gauti.

Pakalbinkite ir tuos jau
nuolius į Lietuvių Literatū
ros Draugiją, kurie dar ne
priklauso. Bile' setą iš šių 
knygų pirkdami knygų 
krautuvėje turėtu mokėti 
apie $3, gi priklausydami 
prie LLD, tai gauna už sa
vo metinę duoklę, kuri yra 
tik $1.50.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretai’.

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn 6, N. Y.

United States Gumos 
kompanija per pusmetį ga
vo $11,020,729 pelno.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)Antrad.* Rugp. 5, 1947.
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Mažosios Lietuvos Buities Romanas
Simonaitytė s=
vartą namie palikęs ir išėjęs į ūkį arba 
tėviškę palaikęs, o būtų nugyvenęs, kaip 
nugyveno Kuprius Margiaus gyvenimą. 
Ne visi moka gyventi, ne visiems sekasi 
ūkį valdyti. Dabar išvargs sūnelis savo 
dvylika metų, liks valdininku, na, ir kas 
jam kenks?

— O jei Mikelis, vokiečiams besiklo- 
niodamas, — pyksta toliau'Šimonis, — 
užmirš esąs lietuvininkas, užmirš savo 
kalbą, savo gimtąją šalį... o kas tada?

—Neužmirš, ne!
— O kad ir neužmirš, spiaute jis vis- 

tiek spiaus į visa kas būriška, kaip tatai 
daro visi tie, kurie ėjo lengvesnės duonos 
ieškotis. Ir spiaus sūnus tėvui į akis, vi
sai nebesuprasdamas,, kad jo akys ap
muilintos svetimųjų. O kada jis gaus ge
rą duoną? Tada, kada jis bus išmokęs 
gerai vokiškai šveplioti ir iš širdies pa
sakyti: “ich bin deutsch.” O kada jis ta
tai iš širdies gelmės pasakys, tai ir ži
nok, kad jis tai seniai jau pats tikėjęs, 
ir tuomet tai jau mano sūnus nebe Ši
monis!

— Nebus taip blogai, nebus, nebijok! • 
— maldavo Šimonienė savo vyrą. — Ko
dėl tad Mikelis turi būti toks, kaip ir ki- 

“*ti! Jis yra gana gudrus vaikas, jis jau 
žinos, kaip reikia su vokiečiais apsieiti.

—Kaip visi kad žino! Ne, aš nekenčiu 
tų, kurie bėga paskui vokiečius, neken
čiu!

-—Ale tai tavo sūnus. O kodėl negali 
ir vienas lietuvininkų likti ponu? — vis 
užtardama sūnų, užsispyrusi klausia Ši
monienė-

—Kad lietuvininkas palikęs ponu, tuo 
savo žmonėms patarnautu, tai jau nie
ko nesakyčiau.

— Patarnaus mūsų Mikelis, patar
naus. Pamatysi, nudžiugsi ir pats.

— Neverta ginčytis su moterim, — 
pamanė sau Šimonis. — Jas vargu kada 
nors įtikinsi: jos tik užsispyrusios savo 
kalba, ir gana! Tik aš jaučiu, kad Mike
lis nuvarys mane į grabą.

Taip reiškiasi nemirštamoji Šimonių 
siela — protėvių palikimas. Per keletą 
kartų ji lyg tylėjo, miegojo. Bet šian
dien, kada ji mato, jog į svetimųjų eiles 
žada pakliūti vienas Šimonis, ji nerimau
ja.

Jokūbas Šimonis tik jaučia, kad nege
rai sūnus daro, palikdamas'vokiečių tar
nyboje. Jis jaučia, kad lietuvininkas turi 
save gerbti, o ne lankstytis prieš sveti
muosius. Jo sąžinė liudija, kad jis ir jo 
sūnus gali stovėti ir net stovi ant to pa
ties laipsnio, ant kurio stovi vokietis. 
Betgi vokietis lietuvį tokiu nepripažins. 
Už tai jis ir lieka, bent privalo likti Ši
moniams ir visiems lietuviams svetimas.

Bet kad Jokūbas Šimonis šį vakarą 
kaip nors dar patirtų, kiek jo protėviai 
vokiečių kankinti — jis čia nebesėdėtų, 
o jau būtų pakeliui į Karaliaučių, nors ir 
pėsčias, išvaduoti sūnų iš svetimųjų ran
kų. Arba, jeigu neklausytų grįžti namo, 
pasakyti jam, kad jis, Mikelis, — jau 
nebe Šimonis...

Bet Jokūbui Šimoniui Aukštųjų Ši
monių praeitis jau svetima. Perdaug ji 
jau tolima. Jis jos nebežino, jis tiktai ka
žin ką nujaučia, nerimaujant nemiršta
mąja! Šimonių sielai.

Per kiemą sunkiais būriškais žings
niais pareina Krizas Šimonis. Ir iš stuo
mens, ir iš liemens jis ūkininkas, niekas 
jau to nenuginčys. Uždėtoji ant jo pečių 
našta, nors ir kaži kaip suriki ji būtų, jo 
taip veikiai nepargriaus. O, jis tikras 
Šimonis! Atitarnavęs savo laiką kariuo
menėj, tuojau sugrįžo ir nė vienu žodžiu 
daugiau nebeminėjo Vokietijos ar vokie
čiu, lyg j U visai nebūtų.

Džiausiasi tėvas savo sūnumi, ir tam 
sykiui užmirštas nepaklusnusis Mikelis!

Džiaugiasi, tiesa, ir Šimonienė Krizu; 
bet motinos širdis daugiausia pas aną, 
kuris toli nuo namų. Jai taipjau būtų 
daug maloniau, kad Mikelis būtų namie 
ir paimtų tėviškę. Bet, tėvui barantis, 
reikia vaiką užtarti. O barasi ne tik tė
vas: baraši ir giminės, ir kaimynai. Vie- 
nė. užtarėją turi vaikas turėti. Tai ir už
taria jį motina.

Ne kartą ji, nuraukusi keletą grasių, 
siunčia sūnui, ir siuntinių vienas kitas 

. keliauja į Karaliaučių. Tėvas to nežino- 
Rasi jis ir nieko nesakytų, juk jis tėvas. 
Bet kaži kodėl jam nežinant siųsti malo
niau?

(Tąsa)
—Bet kad jis išperinamas, tai jis ne 

dvasia, o turi kūną ir kraują ...
Vis dėlto mįslė pasiliko neišrišta, nes 

jau atėjo vidurnaktis, ir arkliai pradėjo 
Įaugę nebekantrauti. O dar per Aukštų
jų kalną reikia važiuoti. Tikrai nemalonu 
po visų tų kalbų.

TĖVAS IR VAIKAI
Šventadienio vakaras. Saulė arti lei- 

senos. Pušyno šešėlis, ištįsęs į ilgį, sie
kia net kaimyno sodybą. Virš pušyno 
krankia’varnos, ieškodamos savo lizdų. 
Daug jų iškrapštinėta, perai išmušinėti. 
Tai padarė vaikai, girdėję iš tėvų, kiek 
žalos pridarančios varnos.

Paskutinį kartą suko gandras ore ra
tą ir ten rengėsi nusileisti į lizdą, kur 
jau nekantriai laukė patelė. Pamačiusi 
patį, gandrienė ražuodamos ėmė papno
ti, lyg ką pasakotų arba guostųsi par
skrendančiam savo vyrui. O šisai, nu
sileidęs į lizdą, piktai ir griežtai atsakė.

Nutilo gandrienė lyg įbauginta ir, nu
leidusi snapą, stengėsi* apdengti savo 
sparnais vaikučius, bet šie, nekantrau
dami, čia pro vieną, čia pro kitą mo
tinos sparnų kaišiojo savo snapus tėvo 
link: jie buvo alkani. Dar kartą nekan
triai sudardėjo tėvo snapas, ir tada už
viešpatavo tyla gandro namus klevo me
dyje, už skūnės.

Kiemelyje po kaštono medžiu ant suo
lelio sėdėjo Šimonis su Šimoniene ir šne
kučiavosi. Balta, juodai obuolainė katė 
meilavosi ir verpė ant Šimonienės akelių. 
Kartais žvilgterėdavo ji po stalu, kur 
sėdėjo nuo virvės paleistas kiemo šuo 
Murzis.

Murzis baisiai neapkentė katės. O ši, 
lyg tai žinodama ir tyčiodamasi, glostė 
Šimonienę, o kai kada ir Šimonio ranką, 
prieš Murzį vis aukščiau ir aukščiau kel
dama uodegą. Kelis kartus jau čiupte
rėjo Murzis už katės uodegos, bet da
vinys vis buvo toks pat: katė nusispiovė, 
o Murzis gavo nuo Šimonio per nosį.

—Kaži kur šiandien Krizas? Visą die
ną jo nebuvo, o dabar jau vakaras, — 
pradėjo po ilgesnės tylos Šimonis.

—Bus kur nors su jaunaisiais išėjęs.
—Ką manai, mamele, ar nepaduosime 

jau rudenį Krizui? Jis jaunas, stiprus, 
tegu dirba, tegu vargsta, o mudu eisiva 
pasilsėti. Man juk ne kas dar būtų, ma
ne pavaduoja Krizas. Dėl savęs galė
čiau dar keletą metų gyventi. Bet tu 
turi vis su tomis mergomis vargintis. Iš- 
siimsiva atitinkamą išimtinę ir ramiai 
praleisiva savo amžiaus vakarą. Aš ma
nau, Krizas ir norės jau pagaliau šei
mininku būti. Laikas jau būtų.

—Tiesa, bet kaip su Mikeliu: juk jis ir 
pareis savo dalį atsiimti.

—Nekalbėk man nieko apie Mikelį. 
Juk aš sakiau jam paskutinį kartą iš
einant: jeigu jis pasiliks Vokietijoje, tai 
nieko iš manęs negaus. Viską atiduosiu 
Krizui.

— Ale priklausančią jam dalį tik rei
kės atiduoti. Jau ir Krizas kitaip nesu
tiks. Jis nenorės palaikyti, kas ne jo, juk 
neteisus grašis į kaupą neina — pats vi- • 
sada esi sakęs.

— Nemanyk, mamele, kad man lengva 
sūnaus atsisakyti. Bet ar to reikėjo? Aš 
manau, ar reikėjo jam palikti Karaliau
čiuje? Ar jam namie vietos nebuvo? Jei
gu tėviškė jam negera, per prasta, — ir 
gerai: būtų atgavęs savo dalį, būtų iš
ėjęs kur nors į didesnį ūkį. Būtų šian
dien žmogus, būtų ūkininkas.

— Būtų, būtų! Na, bet ką dabar!
— Dabar jis lankstosi ten prieš vokie

čius, lyg kad kitaip ir negali būti, lenda 
jiems į užpakalį ir dar yra net dėkingas 
jiems, kad jie ...

— Ale, tėveli, kas taip nedailiai kal
ba! — nusigandusi įspėjo Šimonienė.

— Rasi ne tiesa? Ar ne kaskart jis gi
riasi, rašydamas laiškus: tai čia leitenan
tas, tai čia hauptmanas jį maloniai, gįr- 
di, “maloniai” užkalbinęs ir siuntęs . •. 
na, ar girdi! Šimonis duodasi siunti
nėtis !

— Kad esi valdinys, tai pats nesiunti
nėsi, — pamokė Šimonienė.

—Ale koks bent vargai jį varo būti- 
valdiniu, vokiečiams tarnauti?
- — Negali padyvyti vaikeliui, žinai, 
kad jis silpnas, sunkių darbų dirbti ne
įstengia. Nori lengvesnę duoną turėti. O 
ką būtų gelbėję, jeigu jis būtų per prie- (Bus daugiau)

CfflCAGOS
GRUBAS ATSIŠAU

DĖ Mė JUS
DŽIMIS
KIA Į “VILNIES

Džimis Grubas, geras "Vil- 
.nies” patriotas, užėjęs dienraš
čio įstaigon, padarė šį vertingą 
pareiškimą:

Mes privalome labiau rūpin
tis ‘‘Vilnies” .reikalais, mes t.u- 
rime saugoti “Vilnį,” kaip^sąvo 
akį. .

Didžiuma vilniečių gerai už
dirba ir turi mažiau1 ar dau
giau šutaupų. Manau visai ne
sunku surasti bent šimtą vil
niečių, kurie sudėtų jos reika
lams po 50 dolerių.

Jei susirastų šimtas vilnie
čių, kurie sutiktų pakloti po 
$50, susidarytų $5,000. Tai 
būtų stambi atsarga juodajai 
dienai. Kiekvienam progresy
viam laikraščiui reikalinga to
kia atsarga.

Kad parėmus savo sumany
mą, aš pirmas prisidedu su $50. 
(Tą sumą Džimis Grubas jau 
įnešė — Red.) Kas paseks ma
no pavyzdžiu?

Prisižadu kiekvieną metą 
mokėti tokią įnašą “Vilnies” 
sustipirnimui.

žmonės perka namus, auto
mobilius, įvairių kompanijų Še
rus, kiti perka brangias dova
nas įvairiomis progomis. Nieko 
prieš tai nesakau. Tokiuose at
vejuose skaitliuojama tūkstan
čiai dolerių, o laikraščiui, pa
prastai, numetama doleris ki
tas.

Bet laikraštis yra mūsų visų 
brangiausia nuosavybė. Laik
raštis yra idėjų, mokslo, pro
greso sandėlynas ir švyturys.

Nejaugi jis nevertas daug 
didesnės paramos?

Kapitalistų spauda vartalio
jo milionais. Ji milionierių, net 
bilionierių kontroliuojama. Mū
sų spauda yra visai kitokios rū
šies. Ji labai daug duoda, o la
bai mažai gauna.

Paimkite tik vieną “Vilnies” 
numerį. Kiek ten įvairios me
džiagos, kiek naudingų politi
nių raštų, kiek visokių žinių ir 
tai gerų žinių, nenudažytų fal- 
šyvomis spalyųinįs. Kiek ten ži
nių ir straipsnių apie Tarybų 
Lietuvos gyvenimą!

Mums “Vilnis” lešuoja tik 
kelis centus į dieną ir retkar
čiais mes pridedam mažą auką.

Todėl aš ir metu šūkį: Susida
rykime bent šimtas žmonių, ku
rie sudėtų “Vilnies” reikalams 
$10,(00!

Kas man pritars, kas įneš at
sargos fondan $50?

Džimis- Grubas.

Po Miestą Pasidairius-
“Lėkiojancios* , Torelkos.” 

Komercinė spauda daug ra
šė apie “skrajojančiais me
talines lėkštes.” Reakcinin
kai tvirtino, kad būk “Stali
nas jas leidinėja.’y

Daugelis “matė” jas vi
soje šalyje skrajojant, bet 
nei vienas nematė nukrin- 
tant. Tiesa, vienas katalikų 
kunigas Wisconsino valst. 
buvo atradęs torelką, kuri 
pataikė į bažnyčios kampą, 
bet kada specialistai patyri-’ 
Dėjo, tai surado, kad tai nie
kas kitas, kaip sukamas 
(rato pavidale) pjūklas ir 
ant jo rado vardą kompani
jos, kuri pjūklą pagamino 
Čia pat Amerikoje. Taip tas 
kunigo “stebuklas” ir su
smuko.

Bet aš aną dieną mačiau

ir tą, kas torelkas leidžia ir 
kur jos nukrito. Tai atsiti
ko mano kaimynystėje. Vy
riškis bėgo jau gatve, o nuo 
antro aukšto moteris leido 
tas “skrajojančias lėkštes.” 
Jeigu man netikite, tai ga
liu pristatyti liudininku 
ir savo kaimyną, kuris nuo 
vienos torelkos turi galvoje 
guzą.

“Pasiųstų į Sibirą.” Ne 
vien lietuviški liaudies prie
šai skleidžia bjaurius me
lus apie liaudies demokrati
ją. Nuo jų nei kiek neatsi
lieka lenkai atžagareiviai. 
Aną dieną sutikau seną am
žiumi pažįstamą lenką ir 
klausiu:

— Kodėl, seneli, neva
žiuojate į Lenkiją, ten lai
mingai baigti savo dienas, 
juk sakėte, kad turite sū
nų?

— Ponuli, kur gi važiuo
si į Lenkiją, nagi kunigas 
ir mūsų gazieta sakė, kad 
visus lenkus išsiunčia į Si
birą. Kur jau man senat
vėje bus noro Sibiran pa
tekti.

Paaiškinau jam apie tai, 
kad tos pasakos, tai darbo 
žmonių priešų išmislas-

—Gal ir taip, — sako 
senelis. — Lai ponas Dievas 
nubaus tuos melagius pek
los kančiomis.

Peticijos. Chicagoje yra 
renkamos peticijos, kad su
organizavus naują politinę 
partiją—Progresyvių Par
tiją. Reikia surinkti iki 
150,000 parašų tų piliečių, 
kurie turi teisę balsuoti. 
Partija siekia statyti kan
didatus balsavimuose, kurie 
įvyks 4 d. lapkričio.

'Gąsdina karu. Komerci
nė spauda ir radijo kęmen- 
tatoriai tiek daug prirašo 
ir prikalba Apries darybų 
Sąjungą, kad tas, ką jie rašė 
ir sakė prieš Hitlerį ir Mus- 
solinį karo 'laiku, tai yra 
tik menkniekis. Tada būda
vo paduoda karines žinias— 
šaltai, be jokios agitacijos, 
na taip, kaip laike kumšty
nių “anaunseris” aiškina 
“right,” “left” ir tiek.

Dabar kas kita. Kiekvie
nas iš jų neriasi iš kailio, 
kad tik baisesniais persta
tyti “rusus,” “bolševikus,” 
“komunistus,” “Sovietus,”* 
na ir jų “satalitus,” taip jie 
vadina visas demokratines 
šalis, kurios nešoka pagal 
Anglijos ir Wall stryto im
perialistų ^muziką. Ir vis 
gąsdiną “bolševikišku ka
ru.”'Patys prisigaminę ato
minių bombų ir patys bijosi.

“Pasnikavome.” Kainos 
ant mėsos baisiai iškilo. To
dėl CIO unija, kuri turi 
200,000 narių buvo paskel
bus savaitę boikotavimb 
mėsos- Visi piliečiai buvo 
šaukiami nepirkti mėsos. 
Daugelis paklausė.

• Metalistų Konferencija. 
Metalo Unijos, CIO, delega
tai turės konferenciją Mor
rison viešbutyje, kuri prasi
dės 17 d- rugpjūčio.

‘ . Laisvės Koresp.

RONKONKOMA
8684

telephonic
STAGG 2-8043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

/ J Mylimiems pašarvoti,Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y,
4 pusi.-?—Laisvė (Liberty,

Į EUROPĄ.
Sam Parks, 33 metų, pirmi

ninkas Wilson lokalo 25, UAW 
(CIO), spalio 11-tą d. išvažiuo
ja Europon, kur jis' susipažins 
su tų kraštų darbininkais ir 
ten esančiomis pokarinėmis są
lygomis.

Kartu su juo vyks ir jo žmo
na. Mr. ir Mrs. Parks išlaimė- 
jo tą kelionę “Chicago Star” 
naujų skaitytojų vajuje.

Rugsėjo 20-tą d. jiems bus 
surengta išleistuvių puota 
Amalgamated Clothing Wor
kers svetainėj, 333 S. Ashland 
Avė.

Bruno $£30. Ji pakeitė karo 
bondsusir dar pasiskolino $150! 
dėl to reikalo. “Kontrakto- 
rius” pasiėmė $330 ir išdavęs 
pakvitavimą dingo.

KUNIGAS TEISIAMAS 
Už DVIPATYSTĘ

Salisbury, Anglija. —An
glikonų bažnyčios kunigas 
Carles H. C. Lamb, būda
mas vedęs, paėmė dar šliū- 
bą su jauna mgrgše. Užtai 
bus teisiamas. Lamb buvo 
Anglijos lakūnų kapelionas 
karo metu.

APGAVO KARIO MOTINĄ.
Mrs. Elizabeth Bruno, 7639 

Dobson, labai rūpinasi,, kaip jos 
sūnus, kuris dabar randasi 
Hines ligoninėje, pasveikęs su
ras butą.

Mrs. Bruno sūnus Wesley 
Forbes, 23 m., kariaudamas 
prieš japonus gavo maleriją ir 
vis dar serga. Bet daktarai 
tvirtina, kad greit jis bus pa
leistas iš ligoninės. Tad motina 
nusitarė garažą perdirbti į bu
tą. Tuojaus prisistatė kontrak- 
torius ir pareikalavo iš Mrs.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome* Receptus: 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

ŠIRDIES LIGOS SPAR
ČIAI DAUGeJA v ,

I 
Saratoga Sprigs, N. Y. — 

Kas metai vis labiau dau
gėja širdies ligos, krauja
gyslių sugedimai ir nervų 
“išsigimimai”. Tatai prane
šė daktaras Leonas Stern- 
feld, New Yorko valstijos 
sveikatos .direktorius, ' kal
bėdamas sveikatinėje gy
dytojų konferencijoje pra- - 
eitą savaitę. Buvo svarsto- * . 
ma, kaip atitaisyti tų ligų 
paliestus žmones.

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

Knmpa« Broadway ir Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIĘTŪS 60c. -VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų , Iš 7-ių patrovų

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

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

Kiekvianą 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

t

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias ,Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
. (Skersai nuo Republic Teatro)

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

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

I

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Ml Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonu Poplar 4110

Lith. Daily)Antrad., Rugp. 5, 1947

-Atšakiu. &
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

h

MOTERYS 
(18 IKI 30 METŲ) 

Mokintis Siūti 
Ant Textile Maišų 

MODERNINĖ DIRBTUVĖ 
ŠVENTĖS IR VAKACIJOS 

SU ALGA

BEMIS BRO. BAG C& 
52nd ST. & 2nd AVE. 

BROOKLYN, N. Y.

ATKARPŲ. PATYRIMįAS NEREIKALINGAS. 2 
r'vu A. A T r! A '1* 'S

t

MOTERYS
ATRINKIMUI NAUJŲ VILNONIŲ

GERA ALGA 
9-11 BOERUM ST., BROOKLYN. 
_ ________________________________ (182)

NORI IŠTEKĖTI, BET 
SUŽADĖDĖTINIS 

EUROPOJE
Klausimas. — Dirbdama 

sū ŪSO Europoje, susipaži
nau su vienu jaunikaičiu. 
Man grįžus į Su v. Valstijas, 
nutariau už jo ištekėti. Jo 
šalies kvota yra labai ma
ža ir jau per kiek laiko jam 
nebus galima atvažiuoti. 
Kaip galiu pagreitinti jo 
imigraciją?

Atsakymas. — Jeigu ga
lima, išvyk Europon ir te
nai apsiveskite. Jis tada 
galės gauti “preference 
quota visa.” Tada, kada jau 
apsivesite, galėsi paduoti 
Petition No. 1-133, pasiun- 
čiant jį į US Immigration 
and Naturalization Service 
in Philadelphia, paduodant 
visus faktus apie ištekėji
mą ir turėsi imti atsakomy
bę, kad Tamstos žmogus 
niekad nebus “public 
charge.” Kada tavo prašy
mas bus užgirtas, Amerikos 
konsului užsienyje bus pra
nešta. Tavo žmogaus var
das bus uždėtas ant sąrašo 
žmonių, kuriems reikia iš
duoti “preference quota vi
sas.” IrTš eilės, Amerikos 
konsulas jam išduos vizą, 
jeigu jis bus kvalifikuotas 
pagal mūsų imigracijos 
įstatymus.

vykti- į šią šalį ir dirbti ant 
ūkio čionai. Jis agrikultū- 
ristas. Ką turi daryti?^

Atsakymas.—Jeigu Tams
tos pusbrolis yra išlavin
tas agrikultūristas — jeigu 
moko ūkininkystes kolegi
joj arba universitete, arba 
jeigu jis vedė ūkį, jis gali 
prašyti “first preference 
quota visa.” Jeigu čionai 
jis užims manadžerio vietą 
ant ūkio, jis turi gauti iš 
ūkio savininko kontraktą 
kaipo įrodymą, kad jis nie
kad netaps visuomeniška 
našta. Contract Labor Law, 
kuris draudžia įleidimą at
eivių, kurie atvyksta į šią 
šalį darbų tikslams, neliečia 
tavo pusbrolio, nes šis įsta
tymo parūpinimas liečia tik 
asmenis, kurie dirbtų ran
kų darbą.

REGISTRUOTOS SLAUGES 
ABELNAS DARBAS—8 VALANDŲ DIENA

* GYVENTI ČIA PAT
REGULIARIAI ŠIFTAI 

Apmokamos Vakacijos, Pašalpa Ligoj ir Lt.
Kreipkitės į Supt, of Hospitals

DU BOIS HOSPITAL
MAPLE AVE., . DU BOIS, PA.

(182)

KAIP ŪKININKAS GALI 
ATVAŽIUOTI

Klausimas. — Mano pus
brolis Vokietijoj nori at-

KAIP TAPTI SUVIENY
TŲ VALST. PILIEČIU

Common Council for 
American Unity išleido 95 
puslapių knygelę “How to 
Become a Citizen of the 
United States” (paruošta 
Marian Schibsby ir Read 
Lewis). Paduoda kiekvie
ną natūralizacijos proceso 
žygį ir turi 131 klausimą ir 
atsakymą aplikantams. Pa-f 
duoda Amerikos Konstitu
ciją. Kaina yra 35 centai. 
Siųskite pašto ženklelius 
arba money orderį į Com
mon Council for American 
Unity, 20 West 40th Street, 
New York 18, N. Y.

“Jis neį akių nesudėjo nuo' to laiko, kai kongresui 
nepavyko perbalsuoti taksų veto. Reiškia, taksais su
mokėtų tūkstantėlių atgal negaus?*

MONTREAL, CANADA

TORONTO, CANADA
Aukos Lietuvos Žmonių 
t Paramai

Jau buvo minėta, kad už
sakyti instrumentai dėl Lietu
vos žemės ūkio Akademijos, 
negalima buvo pasiųsti Lietu
von, dėl tam tikrų sąlygų, ku
rios egzistuoja tarpe valsty
bių. Bet mums yrą linksma, 
kad tie instrumentai vis vien 
pasieks Lietuvą Brazilijos lie
tuvių vardu.

Taipgi spaudoj buvo minė
ta, kad Kanados Lietuvių Na- 
cionalis Komitetas yra gavęs 
kitą, labai svarbų, projektą, 
t.y., nupirkimui instrumentų 
dėl Kauno universiteto medi
cinos fakulteto. Instrumentai 
užsakyti per Surgical Supplies 
Co. Ltd., Toronto, sumokant 
$8,000. Jei neatsiras išlauki
nių kliūčių, tai kompanija 
da greitu la’iku siuntinį 
ruošti.

Kadangi aukos gausiai
augo, tai ir užsakymas padi
dės. Labai linksma pranešti, 
kad šis siuntinys bus didelis ir 
svarbus, tai tenka padėkoti vi
siems .rėmėjams, kurie su gau
siomis aukomis atėjo į pagal
bą atstatymui mokslo įstaigų 
sugriautos Tėvynės Lietuvos. 
Jūsų aukos, kurias jūs sudėjo- 
te iš sunkaus darbo uždarbio, 
jau siekia arti $10,000. Ir atei-

4a- 
pa-

pa-

ty prisiminęs apie auką šiam 
garbingam tikslui, jausies esąs 
patrijotas savo tautos..

Jei kas dar nėra prisidėjęs 
su auka prie šio siuntinio — 
gal ir paskutinio — kviečia
me visus prisidėti.

Kaip matyti, Toronto Lietu
vių Demokratinis Komitetas 
rengiasi aplankyti visus To
ronto lietuvius, kurie dar nėra 
prisidėjęs su auka ir tikisi gra
žiai užbaigti vajų.

Štai, kaip patrijotal įverti
na tą svarbų žygį su auka. 
Lietuvos Draugas, amerikietis, 
prisiuntė čekį sumoje $1,000. 
Jis pirmiau yra,aukavęs $300. 
Tai graži auka ir didelis pasi- 
aukaviįnas. Jo vardas puoš 
Amerikos lietuvių istorijos la
pus.

Taipgi kitas stambus rėmė
jas, draugas A. Stadalninkas, 
torontietis, paaukavo $50. Pir
miau jis yra aukavęs $25.

Už gausias aukas tariu di
delį ačiū.

Aukotojų sąrašas taipgi ruo
šiamas ir bus kartu pasiųstas 
su minėtu siuntiniu. Įamžinkit 
savo

kompozitoriaus

Pagarsėjusios Lietuvaitėm 
Dainininkės Montreale

Vasarai atėjus, Montreale 
yra rengiama daug puikių ir 
didelių koncertų atvirame ore, 
ant Mount Royal kalno. Sha- 
let, ir Molson Stadiume. Mon- 
trealo publika skaitlingai lan- 
kosi į šiuos koncertus, nes jie 
iš tikrųjų yra puikūs gražiais 
vasaros vakarais. Į tuos kon
certus artistai yra kviečiami 
iš New Yorko bei kitur.

Porą savaičių atgal, ten įvy
ko garsaus
Oscar Straus koncertas, 
me koncerte 
lietuviams pažįstama daininin
kė lietuvaitė Biruta Ramoškai
tė. Ji dainavo keletą dainų 
dueto su geru dainininku A. 
Orda. Muzikos kritikai jos 
dainavimą labai pagyrė, Ji yra 
anglų laikraščiuose tų, kritikų 
vadinama “ekspertas lengvos 
operos ir Straus kompozicijos 
dainų.“

Pas Montrealo lietuvius ji 
yra atvykus porą kartų dai
nuoti Liaudies Balso koncer
tuose. Montrealo lietuviuose ji 
yra palikusi malonius įspū
džius ir ji yra visų gerbiama 
ir mylima.

dainavo plačiai

DIDIEJI DIENRAŠČIO LAISVES

vardą su auka.
J. Barčas,
KLNK Sekretorius, 
230 Dovercourt Rd. 
Toronto 3, Ont.

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

Shenandoah Apylinke—Rugp.-Aug. 10
BUS BRANDONVILLE GIRAITĖJE 
Rengia vietos lietuvių organizacijos

Philadelphia—Rugpjūčio (Aug.) 31
CRESCENT PICNIC GROUNDS

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

Nėra. Pastogės Veteranams
Liepos 15 d., sulig fėdera- 

lės valdžios įsakymo, šešiolika 
šeimų išmetė į lauką su ma
žais vaikais ant šv. Elenos sa
los iš kareivių barakų, kuriuo
se šeimos, niekur kitur negau- 
damos buto, laikinai gyveno. 
Juos išmetė vien už tai, kad 
“pamokyti,“ jog “skvuoteriau- 
ti“ neapsimoka. Dvylika šeimų 
buvo taip vadinami “skvuote- 
riai,“ nes jie be valdžios lei
dimo buvo įsikraustę, o ketu
rios šeimos buvo išmestos už 
neapmokėjimą nuomos.

Darbo (Progresyvės Partijos 
veikėjai padėjo toms šeimoms, 
užimti tuos tuščius butus, už 
tai tuos veteranus apšaukė 
“raudonuka'is“ ir dabar tfais 
nenori rūpintis.

Miesto valdybos pirminin
kas Asselin pasmerkei tokį fe- 
deralės valdžios pasielgimą ir 
prižadėjo dėti pastangas, kad 
valdžia atkreiptų didesnę ąty- 
dą į esantį butų krizį Montre
ale. Tačiau Ottawoj mažai 
tuo rūpinamasi.

Viena moteris, atvykusi iš 
Anglijos pas savo vyrą į Mon- 
trealą ir dabar išmesta iš bu
to, laikraščių reporteriams pa
reiškė, kad Anglijoj buvo ge
riau laike “blite“ negu dabar 
Montreale.

Misterija ant Laivo “Maria G” 
Išsiaiškino

Balandžio 25, Indijos van
denyne ant laivo “Marta G,” 
kuris priklauso Kanados laivu 
kompanijai, rastas lavonas 
maisto sandėly. Lavoną pripa-

žino esant vokiečio pabėgėlio, 
gyvenusio Kinijoj ir vadinamo 
“Shanghajaus Harry.” šis vo
kietis buvo dalinas savininkas 
kavinės Shanghąjuje.

Policija turėjo daug vargo, 
kol išaiškino to žmogaus ant 
laivo atsiradimą ir jo mirtį. 
Buvo manyta, kad tas žmogus 
buvo nužudytas. Vėliau išsi
aiškino, kad jis mirė nuo šir
dies ligos. Bet sąryšy su ta 
mirtimi, yra areštuoti to laivo 
du jūrininkai. Jie yra kaltina
mi už slėpimą to asmens ant 
laivo ir jo mirtį. Tąme sandė
ly, kur jie laikė paslėpę Harry, 
buvo nepaprastai šilta ir jam 
apsirgus, nedavė žinios kapi
tonui. Tokiu būdu Harry mirė, 
negavęs medikalės pagalbos. 
Jei pagalba būtų jam buvus 
suteikta, gal jis nebūtų miręs'.

Mirus Harriui, tie du jūri
ninkai norėjo įmesti jį į jūrą, 
bet kitiems nepritarus, buvo 
palikta virėjui jį surasti “iš 
netyčių“ sandėlyje.

Šio įvykio išaiškinimui tru
ko pusėtinai daug laiko, nes 
jūrininkai buvo sulyg kinų 
tradicijos “kraujo broliai“ ir 
nenorėjo vieni kitų išduoti.

“Kraujo broliais“ tampa ta
da, kai įlašinę vienas antro po 
lašą kraujo, jį išgeria. Tokiu 
būdu jie tampa “giminėmis“ 
ir vienas už kitą visada užsto
ja.

Suėmė Du Banditu
Liepos 16 d. policija suėmė 

du asmeniu po,to, kai jie iš
plėšė Provincial Bank ant 
Lauriel St. Jie buvo pasivogę 
$7,58’7.

Dėl jų suėmimo daug pasi
darbavo vienas jaunas vyru
kas, laikraščio Star darbinin
kas, kuris, pamatęs vagišius 
išeinant iš banko ir numetant 
revolverį, pasiėmęs taksį juos 
sekė ir pranešė policijai.

Suimtieji yra broliai, Jotyi 
ir Graham Maden, iš Montre- 
alo. *

Gilins §t, Laurence, Kanalą
Ottawoj tapo pasirašytas su 

Mąrfhę Industries ”Cq. kont
raktas dėk pagilipimo St. Lau
rence upės kanalo. Šis darbas 
truksiąs 5 metus laiko ir kai
nuos $14,097,769.

Reporteris.

New York. — Westing
house Electric kompanija 
per pirmąjį pusmetį šiemet 
gavo $21,735,442 gryno pel
no.

' PRANEŠIMAI
PRANEŠIMAS MIAMI 

LIETUVIAM, s ■-

Rugpjūčio, (Aug.)' 10 d. bus grą
žus pažmonys išvažiavimas į Gre- 
nals Park. Išvd^iavįmą rengia LDS 
54 kuopa. Kviečiame Miamęs lietųr 
vius dalyvaut kartu, .laiką praleisti 
su kuopiečiais iš pat ryto iki vaka
ro. — Komisija J per G. Daminaitis.

MIRĖ MARY LEVICKAS
Ilgų metų Kenoshos gyvento

ja Mary Levickas mirė savo 
namuose, 7413 Twenty-seventh 
avenue, sulaukusi 64 metų am
žiaus. Paliko nuliūdime 
Adomą, du sūnus: Steve 
kas Kenoshoj ir Joseph 
kas Chicagoje. Taipgi
keturi anūkai ir' keturios sese
rys: Dora Raugas ir Josephine 
Gustis Chicagoje ir dvi Lietu
voje. Motinėlės mirties nesu
laukę mirė sūnus Adomas ir 
duktė Josephine. Mirė taipgi ir 
vienas brolis Wajteris.

Velionė Mary Levickas, po 
tėvais Bendikaitė, gimė Judrė
nuose, Lietuvoje. Į Ameriką 
atvyko kartu su tėvais 1899 me
tais ir apsistojo Chicagoje, kur 
praleido mergystės dienas ir 
lankė mokyklą. Už Adomo Le
vicko ištekėjo 1902 metais ir 
1904 metais persikėlė gyventi 
Kenoshoj. 1913 metais velionė 
grįžo į Lietuvą ir ten išgyveno 
iki liepos mėn., 1925 m., kada 
vėl grįžo į Kenoshą ir gyveno 
iki mirties.

Reiškiu gilią užuojautą liku
siai šeimai ir visiems gimi
nėms.

MEDAUS MĖNESĮ BAIGĖ 
KALĖJIME.

Liepos 20 d. Chicagos polici
ją suėmė Fred Ęelde ir jo žmo
ną Dolores, kurie tik trys die
nos anksčiau buvo susituokę. 
Suimtas taipgi ir svotas Leo 
Arvanitakis iš Chicagos.'Jauna
vedžiai čia apsivedė penktadie
nį, liepos 18 d. Suimtieji laiko
mi ryšyje su keliom vagystėm. 
Jie suimti plėšiant pieno stotį 
Chicagos šiaurvakarių dalyje.

Detektyvas Frank Conway 
sako suėmęs jaunavedį Fred 
Felde, kenoshietį, viduje sto
ties, o jo'žmoną lauko pusėje su 
$180 rankose. Arvanitakis vė
liau suimtas pavo namuose ir 
laikomas tyrinėjimui.

Jaunavedis tik birželio 5 d. 
tapo paleistas iš Waupun kalė
jimo, kur išbuvo virš du metus 
už apiplėšimą Star Barn Grill, 
Kenosha apskrityje, kovo 
1945 m. Kovo 6 d., 1945 m., 
tapo nusmerktas. ,

Apskričio šerifo rekordai
do, kad kartu buvęs areštuotas 
ir Arvanitakis, kuris buvęs su
rištas su minėtu apiplėšimu. Jis 
taipgi buvęs nusmerktas, bet 
bausmė buvus suspenduota su 
supratimu, kad jis atlygins už 
pavogtus daiktus ir $338 pini
gais. Bet matyt, kad nei kalėji
mas, nei kitos bausmės jaunuo
lius nepataisė. Dabar ir vėl jie 

bus

giją ,kad “kupranugaris grei
čiau išlys per adatos skylutę, 
negu bagočius įeis į dangaus 
karalystę.“ Nagi Šventas Tė
vas, Piuš XII, ne tik bagotas, 
bet bilionierius, nes visas Va
tikanas jam priklauso.

žinoma, popiežius ir nemano 
su Cadillac karu važiuoti į dan
gaus karalystę, nes jam labai 
puiku gyventi ant šios ašarų 
pakalnės, nors tie baisūs sap
nai apie komunizmą jį dažnąi 
kankina.

Darbo pas G. M. netekęs ir 
Cadillac karo ragavęs, pasilei
dau darbo j ieškoti po mažas ša
pas “jobing shops,” apie 8 ir 
9 mylias. Ten mąžos šapos dyg
sta kaip grybai po lietaus, nes 
už Detroito miesto rubežių tak
sai nėra labai brangūs ir sykiu 
mano pabėgti nuo organizuotų 
darbininkų.

Sustojau 
dirbtuvėlės, 
jaunų vyrų 
tais veidais 
rios pasašyta: “STRIKE.“ Už
klausiau jų dėlko jūs streikuo
jate. Gaunu atsakymą, kad dėl 
pripažinimo CIO unijos ir 15 
centų į valandą algos pakėli
mo. Puiku!

Palinkėjau jiems greito lai
mėjimo ir nuvažiavau savo ke
liu.

prie vienos mažos 
žiūriu stovi 'būrys 

su saulės nubučiuo- 
,su iškaba, ant ku- 

STRIKE.

UAW-CIO' 155 Vienetot 
Narys Ed. Sheputis.

4, 
jis

ro

įsiveržė ir veikiausiai 
skaudžiau baudžiami.

Kenoshietis.'

Detroit, Mich
G. M. Atleido 115,000 

Darbininkų.
General Motors korporacija 

atleido iš darbo apie 115,000 
darbininkų dėl “stokos pli.eno“ 
ir kitų dalykų. Reškia, nėra 
darbo — nebus nei pėdės.

O maisto kainos pasilieka 
tos pačios, labai aukštos. Ant 
galo n'amų savininkai bando ir 
renda/ pakelti savo rendaunin- 
kams. O kur drapanos, čėbatai 
ir kiti dalykėliai?

Darbininkas su keletą mažų 
vaikučių turi labai pagalvoti, 
kad visiems užtektų .pieno nors 
sykį ant dienos'.

Man teko dirbti pas G. M. 
apie 20 metų ir ten buvau darbe 
sužeistas. Iš tos priežasties 
mano širdis pasidarė silpna. 
1945. metais tapau paleistas iš 
darbo. G. M. ponai pasakė man: 
“Kada tavo sveikata pasitaisys, 
tada, galėsi sugrįžti ir pradėti 
kitą 20 metų.“

Kadangi mano* širdis pasi
darė sipna ir skerečiojasi daž
nai kaip “fašistas po graikų 
karalystę,“ tai darbo pas G.
man daugiau nebus. Geras vi- 
keišinas,(tik nemokarpas!

G. M. turį gerą širdį, tik 
dėl savp darbininkų. Kam? Na
gi popiežių (Pope Pius XII, 
Vatican Cit^y) apdovanojo su 
Cadillac limozinu’ vertės “tik“ 
$14,000. .

Mums darbininkams yra sa
koma per šventą raštą ir kuni-

M.

ne

Norwood, Mass.
Pare Gimtadienio Proga.

26 d. liepos draugei Onai 
Casper, jos artimos draugės ir 
draugai suruošė parę chinų 
restorante. Praleista vakaras 
labai linksmoje ir draugiškoje 
nuotaikoje.’Pasakyta daug gra
žių linkėjimų, kad dar daug 
gimtadienių praleistų ir veiktų 
pažangiajam darbininkų judė
jime. Įteikta ir dovanų nuo vi
sų dalyvių ir nuo savB mylimo 
vyro.

Ona Casper buvo labai nuste
binta, kad ji negalėjo ne tik ži
noti, bet nei jausti apie tos 
parės rengimą. Tai tikrai neti
kėtas įvykis. Ji visiems gražiai 
padėkojo už parę /ir dovanas.

Vienu Pažangiu Biznierių 
Mažiau — Negerai.

Norwood-Montello apylinkėj

žinomas lietuviškame judėjime 
biznierius Juozas Krasauskas 
pardavė savo grosernę - bučer? 
nę. Jis išvažiavo poilsiui į Cle
veland, Ohio.

Kaip žinoma, Krasauskai yra 
visų demokratinių lietuvių or
ganizacijų nariais ir jose vei
kia pagal geriausią savo išga
lę. Gaila, kad Krasauskas par
davė biznį.

Mary Misevičienė sirgo virš 
mėnesį laiko, dabar jau v<ikš- K 
tinėja. ' •

Antanas Aliukas smarkiai" 
susirgo ir randasi Norwoodo li
goninėje. Linkiu Antanui ir 
Mary greitai pasveikti!

Norwoodo moterys: N. Gry« 
bienė, Julia. Družienė, E. Kuru* 
lienė, O Casper, M, Kroli ir E. 
Brazdžiūnienė gražiai pasidar
bavo dėl partijos pikniko, kuris 
atsibuvo 27 d. liepos MonteHo, 
Mass. Jų pasidarbavimu buvo 
padaryta keliatas desėtkų dole
rių pelno. Garbė jums, draugės, 
už gražų pasidarbavimą! Pats 
piknikas buvo didelis ir bus pel
no keliatas šimtų dolerių.

žvalgas,

SUGAUTAS NENAU-
dėlis

McKeesport, Pa. — Poli
cija sugavo žmogžudį-ža- 
gintoją Johną Henry, kuris 
bandė stogais pabėgti. Jis 
kaltinamas, kad išžagino 5 
metų mergaitę, o Norris- 
towne, Pa., nužudė vieną 
merginą.

į'..'>
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J. J. KAŠKIAUČIUS, S 
530 Summer Avenue, 

• Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964 
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F. W. Shalins
(Shalinskas) E

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite /Forest Parkway ij 
i WOODHAVEN, N. Y.
; Suteikiam garbingas laidotuves £

$150 ■ .
? Koplyčias suteikiam nemokamai ? 

visose dalyse miesto. ?
1 Tel Virginia7-4499 l

Matthew A.
BUYAUSKAS

••

►•4

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

4M

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

V AKACIJOM VIETA
Puiki farma, tinkamai įrengta vakacijoms, 

Catskill kalnuose, arti Kingston, N. Y.

GERAS VALGIS—ARTI MAUDYNĖS
Mokestis $30.00 į Savaitę

’ X »
Automobiliais privažiuojama Route 9-W iki Kingston, iš Kingston 

keliu 209 iki Stone Ridge, tada keliu 213 iki farmos (apie 4 mailes).
By Bus, take Short Line Bus (going to Kingston) at Hotel Dixie, 

42nd St. and 8th Ave., New York City, and get off at Rosendale.

MRS. NELLIE DAUENHAUER '
Box 32£>, Stone Ridge, N. Y.

Tel. High Falls 3185

5 pust.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily ĮAntrad., Rugp. 5,
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Išsikraustyti Savo Valdybas

Jaunas Kalifomietis
l¥Y | »V VI V*iššoko is Viešbučio

Radio Mylėtojų ir Rėmėjų 
Žiniai

Du Teisėjai Atsisakė 
Teisti Streikierius

Jaunas ir turtingas kai:for- j --------
Yiietis John W. Frick, per va- : Jau beliko tik virš savaitės 
karą pabaliavojęs su trimis ki-1 laiko . iki didžiojo ir įvairiojo 
tais savo pažįstamais ar drau
gais Waldorf-Astoria viešbu
čio Starlight Roof salione. vė
liau iššoko 18-ką aukštų ant 
šaligatvio ties 49th St. ir Park 
Ave., New Y.orke. Ant vietos 
užsimušė. Ir vos neužkrito ant 
dviejų praeinančių kariškių.

Frick atrodęs liūdnas, ne
valgęs, tik išgėręs kelis apy- 
stiprius gėrimus. Tačiau jo 
draugai nemanę, kad jis rado
si kritiškame ūpe. Su buvusia 
tarp 3 vyrų viena moteriške, 
Mrs. Beatrice Campbell, šo
kęs, paskiau atsisveikinęs ir ----- ... .o-----
nuėjęs, neatkreipęs į save jų busu, už prieinamą kainą. Bu- 
specialės domės. Tik du pa- sas jau yra paimtas ir vietos 
tarnautojai matę, kaip jis per- galima užsisakyti tuojau. Jei- 
lipo tvorelę ir nušoko, bet iš- gu neužteks vieno buso, gau- 
gąstyje nespėję gelbėti. Nonų- sime kitą.

Kurie mėgstate važiuoti bu
su, užeikite arba patelefonuo
kite Laisvės raštinėn — ST; pasitenkinimo visiems. Taipgi 
2-3878 — ir pasikalbėkite su i šokiai tęsjs iki vėlumos prie 
Lillian Kavaliauskaite, Radijo populiarės orkestros.
Klubo sekretore, kuri jums

I suteiks buse vietą. , noms, visi rengkimės į radijo
Būtinai reikia prisiminti ir ; pikniką 17 d. rugpjūčio!

I apie būsimą šiame piknke j A. GILMANAS,
programą. Ta bus viena išALDLD 2 Apskr. Pirm.

i Lietuvių Laisvės Radijo Klu
bo ir ALDLD 2-ros Apskrities 
PIKNIKO, kuris įvyks nedė
lioję, rugpjūčio (August) 17 
d., Lithuanian Liberty Park, 
340 Mitchell Ave., Linden, N. 
J. Taigi jau laikas visiems 

prisirengti,-. susirūpinti
' idant jame būt galima daly- 
| vauti.

matoma, dėl ko jis žudėsi.

BRONX, N. Y
Mirė O. Aleknavičius

Liepos 19 d. likosi palaido
tas O. Aleknavičius. Alekna
vičius keletas metų atgal bu
vo* Literatūros Draugijos 23- 
čios kuopos narys ir “Laisvės” 
skaitytojas. Literatūros Drau
gijos 23-čia kuopa laikydavo 
pas jį susirinkimus ir, tais 
laikais, buvo mūsų judėjimo 
karštas rėmėjas. Organiza
vimosi sklokos laikais buvo 
jos priešas ir tvirtai palaikė 
Literatūros Draugijos centro 
pusę. Buvo pirmo pasaulinio 
karo veteranas.

Tais laikais, kuomet vyko 
lietuviai ir kitų tautų žmonės 
į Sovietų Rusiją, komunas, tai 
ir velionis Aleknavičius su vi-ir velionis Aleknavičius 
sa šeima buvo išvykęs 
vietų Rusiją. Rusijoje 
vęs, jei neklystu, arti 
metų, sugrįžo atgal į šią šalį 
ir vėliai buvo Literatūros 
Draugijos narys ir nebuvo mū
sų judėjimo priešas, neigi bu
vo nusistatęs prieš Sovietus, 
bet atbulai—Sovietų rėmėjas.

Bet gyvenimas nestovi ant 
vietos. New Yorko ir Bronxo 
lietuviai, progresyvio judėji
mo veikėjai, apleido šį miestą. 
Mūsų organizacijos neparodė 
gyvumo ir velionis Aleknavi
čius paliko už organizaciojs 
/sienų ir, jau keletas metų, ne
bebuvo mūsų spaudos skaity
tojas. Tačiau mūsų parengi
mus tankiai lankydavo ir pa
skutinį kartą teko gyvą jį ma
tyti “Laisvės” piknike,’ketvir
tą dieną liepos. Atrodė li
gos nukankintas ir man už
klausus apie sveikatą, atsakė, 
kad tik ką parėjo iš ligonbu- 
čio ir vistiek nesijaučia gerai.

Parvykęs iš ligonbučio, pa-

išbu- 
dvejų

bile 
ma- 
pro- 
jau

teismo 
bankų 

teisėjas 
pareiškė:

Dr. A. Petriką, leisdamas 
atostogas šiaur—rytinėje 
Yorko valstijos dalyje,

“Adir'ondakų kalnai 
gražūs, tik čia gana 
ypačiai naktimis ...”

Na, o pas mus, didmiestyj, 
tenka pasakyti, vis karščiai 
mažai atlėžo.

Beje, dr. A. Petriką iš ato-1 
stogų grįš rugpjūčio 11 d.

New

labai 
šalta,

Gyventojai Leo Alexander 
valdomuose namuose. 111 
Monroe St., New Yorke, ma
no, kad tų namų savininkas 
yra pikčiausias už visus. Ji
sai visiems, apie dviems šim
tams šeimų, įsakė išsikrausty
ti ne vėliau rugsėjo 1-mos.

Įsakymuose net nepasako 
i priežasties — išeikite ir vis- 
! kas.

Visuose kituose llj-o to sa
vininko valdomuose namuose 
taipgi kilo rūpestis. Mano
ma, kad visų laukia tas pats 
vėliau, jeigu pirmojo namo 
gyventojai pralaimėtų. Pir
moji viena stub a esanti pa
rinkta išbandymui po gero 
strategijos aprokavimo — ten 
gyVenanti kovai prieš infliaci
ją tarybos vadovė Selma 
Teich. Savininkas aprokavo, 
kad jeigu šios stubos gyven
tojai nepajėgs susiburti ir ap
siginti, tai iš kitų galėsiąs jau 
drąsiai mesti lauk kiekvieną, 

i iš kurio negalės paimti dau- 
1 gi a u rendos.

Naujieji, praėjusį antradie
nį “primarėse” (nominacijo
se) išrinktieji Amerikos Dar
bo Partijos komitetai Šiomis 
dienomis praveda savo susirin
kimus išrinkimui viršininkų.

New Yorko apskrities ko
miteto toks susirinkimas su
šauktas rugpjūčio 4-tos vaka
rą, 351 W. 18th St.* T 

šaukia 
Lost

• hurst, 
rinks
Schermerhorn St.

Queens 
vakarą, 

, Elm- 
susi- 
3 0 1

Pirmutinis nuo 
Brooklyn Trust Co. 
streikierių atsisakė 
Roland Sala. Jis
“Mano simpatijos yra su stret- 
kieriais.” Einant teisdarybės 
taisyklėmis, simpatizuojąs vie
nai ar kitai pusei teisėjas ne
gali būti bešališkas, neturėtų 
bylos spręsti.

įvairiausių programų, ką 
piknike kas turėjo progos 
tyti ar girdėti. Dainų 
gramos dalį išpildys šie
girdėti ant mūsų radijo daly
viai : Alma Kasmočiūtė, Viola 
Čypajtė, Lillian Bastytė ir Ai
do Choro Vyrų kvartetas, ku
rį sudaro šie brooklyniečiams 
ir apylinkei žinomi vyrai — 
iPetras Grabauskas, A. Velič
ka, Al Purvėnas ir Tony Na
vikas. O politinę ir sveikatos 
reikaluose programos dalį iš
pildys šie jau girdėti ant Lais
vės radijo dalyviai: Domini
kas šolomskas ir dr. J. J. 
Kaškiaučius.

Ir ši įvairi ir įdomi progra
ma bus vedama taip, kaip ra
dijo klausytojai girdi radijo 
programas oru kas nedėlios 
rytą.

Reikia dar priminti, jog ger
ti ir valgyti bus visko ir iki

rugp. 6-tos 
Battalion Hall,

Kings darbtečiai
11-tos vakarą,

TAISO GELŽKELĮ
Long Island gelžkelių firma 

pertaisys-panaujins 16 mylių 
kelio tarp Jamaica ir Rose
dale. Pataisos kainuosiančios 
apie 15 tūkstančių dolerių per 
mylią. Su laiku tąsysią ir 
visas 155 mylias kelio, 
mens pamatai-pagrindas 
šuosiąs $2,325,000.

KOMUNISTAMS
vieta labai 

įvairiais 
brooklyniečiai 

nuvykti ir 
’ ” jeigu taip pagei- 
Jie galės ten važiuoti

Nors pikniko 
pasiekiama 
tačiau

■ lengvai
' būdais,
i galės piknikan
■ “poniškai,’
dantų.

Atidėję reikalus kitoms d įe

Daily Worker Aprašo Laužytojus Banko Streiko
Angliško darbininkų laik-1 Brooklyno labdarybėms. 

raščio Daily Workerio žymu- i 
sis kolumnistas Art Shields 
aprašo, kas kuomi yra Brook
lyno Trust Co. pusėje prieš 
streikierius. Anot Shields:

“Prieš-darbininkiškų šnipų 
požeminis pasaulis dirba iš- 
vieno su Brooklyno puošnio- 

labdarybos 
Brooklyn 
Rekordai 

narių tos
kapitalo turin- 
firmos pasako

sios draugijos ir 
vadais sulaužyti 
Trust Co. streiką, 
direktorių tarybos 
$253,000.000 
čios bankinės
viską. v

“Brooklyn Trust taryboje 
rasi Pinkerton Detektyvų 
Agentūros direktorių ben
draujant su vadovaujančiais

ilsėjęs,* gavo darbą ir išdirbo 
tik 4-rias valandas ir mirė.
• Kuomet nepriklausė prie jo
kių pašalpinių draugijų, tai jį 
palaidojo valdžia ir pirmo ka
ro veteranai prie kapo tris 
kartus iššovė. Paliko mote
rį, sūnų ir'dukterį.. Jau ke
letas metų kaip su moterimi 
negyveno. Moteris biedna, iš
tekliaus neturėjo velionio pa
laidojimui. Tačiau laidotuvė
mis į kapus lydėjo visa ve
lionio šeima ir keletas lietu
vių. Priklausė prie Demokra
tų Klubo, Bronx’e, bet iš De
mokratų Klubo niekas šerme
nyse nedalyvavo.

Velionį Žinantis.

Frrol Flynn su Barbara Stanwyck žvaigždėse filmo- 
je “Cry-Wolf,” rodomoje Strand Teatre, Broadway ir 
47th St., New Yorke. Priedams yra Įdomūs asmenų ak
tai rcenoje.

teisi- 
Sur- 
New

Teisėjas Sala pasitraukė 
savanoriškai, po viešo pasisa
kymo už streikierius.

Antrasis atsisakė nuo 
mo streikierių Abner C. 
pless, po to, kai didžiojo
Yorko CIO prašė vyriausio 
miesto teisėjo paskelbti Sur- 
pless netinkamu streikierius 
teisti. Surpless buvo pasiro
dęs aitriai nusistačiusiu prieš 
streikierius.

Mažiau Išleidžiama 
Naujiems Pastatams

Ak-
lė-

Vagys nakčia išlaužę Park 
Slope Chevrolet Co. “saugią
ją” šėpą, Brooklyne, ir išvo
gę $2,800.

Lietuvių Komunistų Kliubo 
susirinkimas įvyks rugpjūčio 
5-tos vakarą, šį antradienį, 
paprastoje vietoje.

Valdyba.

PARDAVIMAI

MIRĖ
am-

Pink-
Trust

prieŠ- 
giminės.

ainys

“Buvęs policistas sėdi toje 
pačioje streiklaužiškoje tary
boje su nariais pasakiška? tur
tingos Pratt šeimos, dalimi 
Standard Oil grupės, ir su at
stovais Morgan, duPont ir 
Mellon šeimų.

‘Šeimyniški’ Ryšiai
“Veiklus National Associa

tion of Manufacturers, žino- 
ft 

mojo prieš - darbininkiškojo 
(NAM yra sutrumpintas virš- 
minėtos fabrikantų sąjungos 
p a v a d i n imas) direktorius 
taipgi ų yra dalimi Brooklyn 
Trust gaujos.

“Lewis M. Gibb yra 
ertono žmogus Brooklyn 
taryboje.

“Gibb paeina iš senos 
darbininkiškų šnipų
Gibb yra tiesioginis 
originaliojo Allen Pinkertono, 
kuris įsteigė pirmąją darbinin
kams šnipinėti agentūrą 1850 
metais, prieš 98 metus. Ir jis 
yra vienu iš paveldėjų turto, 
kuris sukrauta iš sufrėmavimo 
19-kos kietosios anglies mai- 
nierių, kurie buvo pakarti 
1877, 78 ir 79 metais, ir iš 
Šimtų kitų Pinkertono suokal
bių prieš Amerikos darbinin
kus.” M

Daily Workerio kolumnistas 
Shields, rugpjūčio 4-tos laido
je, apsako kas kuomi yra ir 
kiti užstreikuotosios bankų 
firmos direktoriate. Jie visi 
tokie, rašo jis, kurie negali 
nei turi reikalo suprasti strei
kuojančių darbininkų “bando
mosios kovos už teisę visiems 
finansinių įstaigų darbinin
kams gauti gerą algą h' turėti 
civiles teises.”

Brooklyn Trust Co. strei- 
kieriai yra policijos trukdomi, 
stumdomi, apdaužomi ir areš
tuojami. / Per ilgą laiką pas
kiausiais metais tokio žiau
raus persekiojimo streikuojan
čiu darbininku nebūdavo. 

C v

Valstijos planuose naujiems 
pastatams New Yorko miestui 
paskyros mažėjančios, kaip at
rodo iš raporto, pateikto valsti- 
jinio darbo departmento virši
ninkui Edward Corsi, už gegu
žės mėnesį.

Gegužės m/ėnesį buvo numa
tyta miestui 62,3 nauji pastatai, 
su- 13 milijonų dolerių jų lė
šoms. Balandžio mėnesiui buvo 
numatyta planai 911-kai naujų 
pastatų, su 18 milionų dol. jų 
lėšoms. Tačiau pataisoms nu
matytų pastatų gegužės mėnesį 
buvo daugiau, negu balandžio.

Kituose 103-sę miestuose ir 
kaimuose (ne New Yorke) 
skaičius statysimų naujų pas
tatų buvo didesnis (4,808 gegu
žės mėnesį palyginus su 4,365 
balandžio mėn.j, tačiau pasky
ros ir tiems buvo apie šešiais 
milionais mažesnės.

Linkėtina, kad statymas pa
didėtų, ne mažėtų. New Yorko 
valstijos visa didžiuma miestų 
yra seni, o miestuose gyventojų 
skaičius auga. Visur stoka vi
suomeniškiems reikalams ir 
privatiškiems. namams tinkamų 
pastatų. Gauti butą komerci
niams reikalams ar gyvenimui 
neįmanoma.

Gabias labai sužalo i > bu
vusį Lebanon ligoninės pasta
tą, Bronxe, pastaruoju laiku 
vartotą garmentiečių cenl.'T'..

it tinas pašarvotas gra-

Albertas Kutu lis, 37 m.
žiaus, gyveno 609 Bedford 
Ave., Brooklyne, mirė rugpjū
čio 2 d., Kings County ligoni
nėje.
boriaus Bieliausko koplyčioje, 
660 Grand St., Brooklyne. 
Laidotuvės įvyks rugpjūčio 5 
d., 10 vai. ryto, šv. Jono ka
pinėse.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Evą, 3 brolius: Juozą, 
Franą ir Petrą, seserį Fran
ces, ir tolimesnius gimines.

namuose, 
pašarvotas. Laidos
5 d., šv. Jono ka-

nuliūdime- moterį 
sūnus: Joseph, Lo-

Simanas Valentinavičius, 85 
metų amžiaus, gyveno 403 
Chauncey St., Brooklyne, mi
re rugpjūčio 2d., 
kur ir 
rugpjūčio 
pinėse.

Paliko 
Frances, 4
uis, Edward ir John, 2 duk
teris: Mary Vaitukaitienę ir 
Constance Fatapienę, 9 anū
kus ir 3 proanūkus.

Simanas Valentinavičius pri
klausė prie šv. Jurgio Drau
gystės.

Abejų viršminėtų laidotu
vių apeigas prižiūri grabo- 
rius Matthew P. Ballas (Bie
liauskas) .

PER MĖNESJĮ 20,000 
ATLEIDO IŠ FABRIKŲ

New Yorko valstijoje dar- K 
bai metalinėse, mašinšapėse ir 
drabužių industrijose mažė
ją nuo kovo mėnesio. Vienu 
tik mėnesiu (gale gegužės ir 
pradžioje birželio) atleista iš 
darbų 20 tūkstančių darbinin
kų. Bendras išmokdstis algo
mis, vienok, nesumažėjęs. 
Bendrą algų kiekį pakelė 
daug kur gautieji tebedirban
tiems pakėlimai algų.

.......  ""T"'"----- ---
Notice i« hereby given that Salvatore 

Armetta, 1638 West 8th Street, Brooklyn, 
New York, has registered his trade-mark 
"Armetta" with the Secretary of State of 
New York, to be used on food products. >

Rugpjūčio 1-mą mieste pie
nas pakc’tas po centą kvortai. 
Farmeriams pakelia po 44 
'centus už šimtasvorį.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos: j ^B^are

Penktadieniais. Uždaryta

Majorui O’Dwyer esą pasiū
lyta legalizuoti loterijas ir jas 
aptaksuoti. Esą, tuo būdu 
miestas gautų 50 milionų dol. 
metinių pajamų.

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

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

Repairing & Upholstering
Bar Varnishing, Carpenter 

Work
Polishing & Finishing

Kurie turite pataisymui1 rakan
dų, parašykite man atvirutę, aš 
ateisiu į jūsų namus ir padarysiu 
aprokavimą. Jū$ stebėsitės mano 
geru darbu.

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

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienj.

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

Tel. SOuth 8-6569

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR AKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-961JB

Peter Kapiskas

Parsiduoda viešbutis, su bizniu— 
Bar & Grill. 3-jų aukštų namas. 7 
garadžiai, lotas 150x150, 42 kamba
riai. Netoli vandenio, arti Main Rd. 
Biznis išdirbtas per 17 m. Pirkėjai 
tuoj gali perimti. Vieta 135 mailių 
nuo New Yorko. Kreipkitės j U. S. 
Hotel, 13 R, Valatie, N. Y.

(x)

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK IR 

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kp. ir LLD 185 kp. susi

rinkimas jvyks rugpjūčio 7 d., pas 
dd. MisviČius, 185 Montauk Ave. 
Brooklyne. Nariai kviečiame daly
vauti. Prašome įsitėmyti, kad LLD 
185 kp. bus nominacijos j Centrą, 
tad dalyvaukite visi. — M. Klimas.

(181-182)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.

TeL EVergreen 8-9770

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus

BEER &/ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kainom.

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

Branzalietai ir Spilkps.
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 
nužėmintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirkaite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)Antrad., Rugp. 5, 1947




