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“Draugiškumo Tiltas.”
Mažiau Asmeniškumu.
Mokslo Įstaigos Atstatymas.

Rašo R. MIZARA

rinitai 
tvirtu- 
k Jausi-

linija,

Iš Paryžiaus pranešama, 
jog ten "aukštesniuosiuose 
valdiniuose rateliuose” 
diskutuojamas Mažino 
mų linijos pailginimo 
m as.

Mažino tvirtumų
kaip žinoma, prieš anh’ąjį pa
salti i n į karą, buvo pravesta 
tarp Vokietijos ir Franci jos 
pastarisuos apsaugai.

Tosios požeminės tvirtumos, 
tačiau, vokiečių nesulaikė, — 
jos tik apvylė daugybę fran 
cūzų, kurie prieš kava sau
giai jautėsi, manydami, būk’ 
jų Mažino tvirtumos vokiečius’ 
sulaikysiančios.

Kai kurie sako, jog Mažino 
tvirtumų linija dėl to nesulai
kė vokiečių, kad ji nebuvo 
pravesta ligi pat šiaurūs jū
ros.

Be* objektyvūs karo reika
lu žinovai užginčyja ir tai, 
teikdami, kad jokia "žemiš
koji” tvirtumų linija nesulai
kys priešo, jei už jos nestovės 
gerai lavinta armija, turinti 
tvirtą artileriją ir oro pajė
gas.

Man-Suomiai turėjo savo 
nerheimo tvirtumų liniją.

Vokiečiai turėjo savo Siep? 
friedo tvirtumų liniją.

Kiekvienam aišku', ka;p jos 
buvo i šipulius paverstas.

Anglai buvo apginklavę 
Singapūrą ir skelbė, jog tai 
nenugalima tvirtuma. ‘Deja, 
jos kaiiuolės buvo atsuktos 
*‘ne į tą pusę,” iš kurioj prie
šas atėjo. . .

Atominėje
minės tvirtumos, tokios 
Mažino, mažai tereiks, 
rodos, turėtų įsidėmėti 
vienas.

gadynėje pož'e- 
kaip 
Tai, 

kiek-

1 ir ru- 
statyti skersai 

tiltą, jungianti šias

Per 70 metų bulgarai 
. munai tarėsi i

Dunojų
dvi kaimynines šalis.

Bet kalbos pasiliko kalbo
mis, o tiltas pastatytas taip ir 
nebuvo.

Koks susisiekimas tarp Bul
garijos ir Rumunijos ligi šiol 
buvo, buvo atliktas keltuvais 
(ferries).

Tačiau šiuo metu tarp šių 
dviejų kraštų prasidėjo nauji 
draugiškumo vėjai pūsti.

štai, neseniai Rumunijos mi
nistrų pirmininkas Groza ofi
cialiai apsilankė Bulgarijoje 
ir jis su Bulgarijos premjeru 
Jurgiu Dimitrovu tarėsi apie 
glaudesnių ryšių sudarymą 
tarp šių dviejų kraštų.

Pasitarimuose buvo paga
liau nutarta statyti skersai 
Dunojų tiltą, kuris bus pava
dintas "Draugiškumo Tiltu.”

Sakoma, iš Bulgarijos pusės 
tiltas prasidės , ties Russe, o 
Rumunijoj jis baigsis ties Gu
ri gevo miesteliu.

Pas tūlus mūsų jaunimo 
klausimų d iškukuoto jus pasi
reiškia perdaug asmeninio po
būdžio užsigauliojimų. x •

Tai nėra sveikas dalykas. 
Užtenka raštuose liesti esmi

nius, pagrindinius mūsų jauni
mo judėjimo reikalus. Tik to
kia savikritika yra sveika ir 
tik tokia savikritika gali paša
linti netikslumus, pasireiš- 
kančius mūsų gyvenime.

Ieškoti paskyrių kaltininkų 
dėl mūsų gyvenime pasireiš
kiančių trūkumu taipgi ne vi
suomet yra sveikas dalykas.

Sutikime, kAd visas- mūsų 
judėjimas neša atsakomybę 
už tą ar kitą spragą, pasireiš
kiančią jame.

Iš Budapešto pranešama, 
jog Vengrijos Mokslų ir Meno 
Akademijos pastatams atkur
ti dabartinė vyriausybė pasky
rė apie $130,000.

šie pastatai buvo sugriauti 
talkininkų bombų (karojne- 
tu), o’ pabaigti • » 1« • 4- a

vokiečių, prieš
naikinti —

pabėgimasis

.T-i

Darbą Žmonių f 
Dienraštis / 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00
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DAR LABIAU ŠĖLSTA HULIGANIŠKOS 
ANGLŲ GOVEDOS PRIEŠ ŽYDUS; 

DEGINA ŽYDŲ ĮSTAIGAS
Anglai Urmu Areštuoja Žydų Vadus Palestinoje; Slaptieji 
Žydų Kovūnai Užmušę Dar Vieną Anglą ir Pagrobę. Kitą

London, rugp. 5. — Jau 
trečią dieną paeiliui šėlo 
anglų riaušės prieš žydus. 
Riaušininkai degino žydų 
bažnvčias, dirbtuves, daužė 
žydiškų krautuvių langus ir 
grobė jų prekes įvairiuose 
miestuose — Londone, ‘Li- 
verpoolyj, Birminghame, 
Manchesteryj, Newcastle; 
Glasgowe, Škotijoj; Cardif- 
fe, Vali jo j, ir daugelyje ki
tų vietų.

Govėdos stabdė gatveka- 
rius ir auto-busus, kad jais 
užblokuotų kelią gaisrinin
kams, važiuojantiems gais
rų gesinti. Policija suėmė 
kelis tuzinus riaušininkų.

Huliganai Birminghame 
ant gatvių stambiai išrašė 
atsišaukimus: “Krikščio
nys, sukilkite! Priešinkitės

Anti-Semitizmas tarp 
Vokiečių ir Amerikonų 
Vokietijoje

Seelisberg, Šveicarija. — 
Amerikonas dr., Sterling 
Brown, atvykęs iš Vokieti
jos, sakė: Labai plačiai iš
sivystęs anti - semitizmas 
(priešingumas žydams) Vo
kietijoje; ir jeigu talkinin
kai atšauktu- savo kariuo' 
menę, tai “įvyktų atviri ir 
žiauriausi susikirtimai tarp 
vokiečiu ir žydų.”

Dr. Brown yra ameriko
nų'armijos religinis pata
rėjas Vokietijoje. Jis tvir
tina, kad neapykanta žy
dams dabar taip paplitus, 
kaip ir Hitlerio laikais. Ne
gana to. Tarp Amerikos ka
reivių .ir’ civilių pareigūnų 
taip pat gyvuoja anti-semi- 
tizmas. Karinė amerikonų 
vyriausybė kovoja prieš tą 
blogumą, bet neturi pasise
kimo, sako dr. Brown.

_______________ i

Pittsburgh© Coke kom
panija pelnė $1,864,538 per 
pusmetį.

“TYRINĖTOJAI’’ MĖGINA TIK APTERŠT VELIONĮ PRĖZID. ROOSEVELTĄ
Washington. — Republi- 

komr vadovaujamas, senato 
komitetas bando tiktai su- 
Durvint velionį prezidentą 
Rodseveltą, kaip pareiškė 
jo' sūnus Elliottas Roose
veltas. Tuo tikslu republi- 
konai, šio “tyrinėjančiojo” 
komiteto nariai, įtaria, būk 
Elliottas Rooseveltas, bu
vęs lakūnų brigadierius ge
nerolas karo metu, pavei
kęs prez. Rooseveltą duoti 
riebius" lėktuvų užsakymus

------------ ----------—i------------ -
Vengrijos sostinės.

Dabartinė Vengrijos vyriau
sybė mano, jog krašto atsta
tymas privalo būti pravestas 
plačiu baru: atkurti reikia ne 
tik fabrikai, tiltai, geležinke
liai, bet ir mokslo ir 
įstaigos.

Taip ir turi būti! 4

meno
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žydiškiems bizniams!”.,
Visur buvo girdėt riks

mai : “Atkeršyt žydams!” 
(už du anglų saržentus, ku
riuos irguniečiai. žydai pa
korė Palestinoje, atsiteisda- 
mi už tai, kad anglai pako
rė tris irguniečius).

Ablavos Prieš Palestinos 
žydus

Jeruzalė, rugp. 5.r — An
glai areštavo keturių Pales
tinos miestų žydų majorus 
ir suėmė daug žydti miesti
nių tarybų narių, Haga- 
nah’os (slaptosios žydų “ar
mijos”) ir kitų žydų orga
nizacijų vadų.

Pranešama, kad žydų 
bomba tuo tarpu užmušė 
dar vieną anglų policininką 
ir kad jie pagrobę vieną 
anglų kareivį.

Generolai Ėmė Dovanas 
Nuo Fabrikantų

Washington, rugp. 5. — 
Velionio prezidento sūnus, 
Elliottas Rooseveltas pra
nešė tyrinėjančiam senato
rių komitetui, kad* aukštie
ji komandieriai ėmė auto
mobilius ir kitas stambias 
dovanas nuo fabrikantu: 
už tai jie stengėsi išgauti 
kariniu darbu užsakymus 
tiem fabrikam.

Elliottas taipgi sakė, kad 
trvs aukštieji kariniai va
dai pakėlė ii i brigadierius 
generolus karo metu, nors 
jis pats to nenorėjo ir net 
protestą vo. O republikonai 
i tarė, būk prez. Rooševeltas 
iprašęs savo sūnų į genero
lus.

Anglu Kariuomenė Būsian
ti Atšaukta iš Graikijos

London. — Anglų valdžia 
ketina ištraukt savo ka
riuomene iš Graikijos atei
nanti rudenį. Menama, kad 
jų vieton Amerika sius sa
vo kariuomenę Graikijon.

Elliott Rooseveltas Užginčija Pasakas, Būk Jis Paveikęs Prezidentą Rooseveltą Duot Hughes’ui Lėktuvą Užsakymus ®
Howardui Hughes’ui; būk 
Elliottas patarnavęs Hu- 
ghes’ui. už tai, kad Hughe
s’o agentas J. W. Meyeris 
prafundijęs Elliottui $5,- 
000.

Elliottas Rooseveltas, sa
vo noru atvykęs liudyti se- 
natiniam komitetui, pabrė
žė, kad prez. Rooseveltas 
nieko bendra neturėjo su 
karinių lėktuvų užsakymais 
Hughes’ui; jie buvo kitų 
valdininkų užsakyti, be jo
kio įsikišimo iš prezidento 
pusės.

Elliottas Rooseveltas sa
kė, kad jis nebuvo net gir
dėjęs apie Hughesą iki 1943 
metų, kuomet Hughes jau 
turėjo valdiškus l'ėktuvų 
užsakymus. Tais metais EI- sevelto priešą:

Atšauktas Streikas 
Prieš Fordą

Detroit, rugp. 5. — CIO 
Automobilių Dar bininkų 
Unija atšaukė savo streiką 
prieš Fordo fabrikus. Uni
ja išreikalavb šitokios nuo
laidos iš Fordo: Jisai ne
trauks pačią uniją teisman 
dėl nuostolių, kuriuos jam 
padarys mažieji, atsitiktini 
streikai, kylantieji be uni
jos užgynimos kol bus tę-

SOVIETAI AUSTRIJOJE UŽĖMĖ ŽIBALO 
FABRIKU, KURĮ AMERIKONAI SAVINASI

Viena, Austrija. — Kari
nė Sovietų vyriausybė už
ėmė Lobau žibalo perdirbi
mo fabriką. Sovietai tvirti
na, kad fabrikas buvo vo
kiečių nuosavybė, o Potsda
mo sutartis leidžia Sovietų 
Sąjungai pasiimti vokiečių 
nuosavybes rytinėje Aust
rijoje. ?

Amerikonai sako, kad tas 
fabrikas priklauso ameriki
nei Vacuum ir angliškai 
Shell žibalo kompanijoms. 
Amerikos atstovai šitaip 
aiškina: Tos jų kompanijos 
turėjo savo skyrius Ham-

Holandai Tik po Grobių 
Nustojo Šaudyti

Batavia, Java. — Holan- 
dija visu įkarščiu prigrūdo 
tiek naujos savo kariuome
nės į Indoneziją, kiek tik 
paspėjo; užėmė tiek naujų 
pozicijų, kiek tik įkabino, ir 
tiktai po to paskelbė, kad 
holandai jau sustabdo' karo 
veiksmus, pagal Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybos 
sprendimą.

Indonezijos respublikie- 
čiai kartu sustabdė mūšius 
iš savo pusės. Bet jie dar 
nepriėmė Amerikos, kaip 
taikos tarpininko tarp indo- 
nezu ir holandų. C v »

VAISINGA ŠEIMA
Soldiers Grove, Wis." — 

Fredo Schoville’o žmona, 37 
metu, pagimdė jau 18-tą 
kūdiki per 22 vedybų me
tus. * Tik vienas vaikas te- 
mirė. ■ ■ 

liottui Rooseveltui, tuo lai
ku fotografinių karo lakū
nų pulkininkui, aukštoji ko
manda liepė grįžti iš Šiau
rinės Afrikos ir peržiūrėt 
Hughes’o statomus lėktu
vus, ar jie tiktų fotografi
nei oro žvalgybai. O senieji 
žvalgybos lėktuvai buvo to
kie lėti ir nelemti, kad vo
kiečiai šaudė juos, “kaip' 
molines antis,’’ sakė Eilliot- 
tas Rooseveltas.' Lengvi ir 
greiti mediniai lėktuvai at
rodė Elliottui tinkami; to
dėl jis ir užgyti juos.

Elliottas tęsė, kad jis ta
da visai nenorėjo vykti iš 
Šiaurinės Afrikos į Jungti
nes Valstijas. ‘Nes tatai ga
ilėjo būti' prezidento R!oo- 

ms priekabė 
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siamos derybos su unija, 
nors tos derybos užtruktų 
ištisus metus.

Svarbiausias ginčas tarp 
Fordo ir unijos buvo dėl to, 
kad Fordas spyrėsi naudoti 
Tafto-Hartley’o įstatymą ir 
per teismus reikalauti iš 
unijos atlyginimo už vieti
nius “sauvališkus” streikus.

burge ir vadinosi Vokiško
mis Vacuum ir Shell kom
panijomis. Šie skyriai ir 
pastatydinę Lobau fabriką 
Austrijoj 1942 m. Bet pa
čios Vacuum ir Shell kom
panijos. Amerikoj ir Angli
joje, girdi, tada .nežinojo, 
kad jų vokiškos “filijos” 
statė žibalo fabriką Austri
joj.

Jungtinių Valstijų atsto
vas dabar užprotestavo 
prieš Lobau fabriko perė
mimą į rusų rankas. Sovie
tų delegatas žadėjo patik
rinti dokumentus.

Kruvini Tunisiečių- 
Francūzv Susikirtimai

Tunisija. — Šioje Franci- 
jos kolonijoje kilo mirtini 
susikirtimai tarp streikuo
jančių tunisiečių darbinin
ku ir francūzų kariuome
nės. Pranešama, Uad fran- 
cūzai nušovę 15 streikierių, 
o tunisiečiai sužeidę 6 fran- 
cūzus.

STOKUOJA CHINIJAI
ANGLIES

Nanking, Chinija. — Šie
met trūksta 6,000,000 tonų 
anglies chinams,. kaip ra- 
port^vo Chinijos premjeras 
Chang Chun. Dėl to jis kal
tino chinų komunistus. Per 
pilietinį karą su Chiang 
Kai-shęko tautininkais ko
munistai užėmė kai kurias 
angliakasykias. o tūlos ki
tos liko užgriautos.

i

šnekėti, būk prezidentas 
paršaukęs savo sūnų iš ka
ro pavojų. ‘

Elliottas prisipažino, kad 
sugrįžęs pabaliavojo s u 
Hughes’o agentu Meyeriu, 
bet pareiškė, jog pats už
mokėjo savąją lėšų dalį. 
Kartą jis buvo pasiskolinęs 
$1,000 iš Meyerio, bet su- * 
grąžino paskolą su 6 nuo
šimčiais.

Meyeris pridirbo bilų a- 
pie fundijimus Ęllįottui tuo 
laiku, kuomet Elliottas ėjo 
karines pareigas užsienyje. 
Ir Meyeris prisipažino se
natoriam, sakydamas: “Ne
žinia kodėl aš užrašiau, būk 
tada fundi jau Elliottui 
Roosėveltui; galbūt todėl, 
kad man jo vardas patiko.”

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

AMERIKOS DELEGATAS PRIEŠINASI 
RUMUNŲ IR VENGRŲ PRIĖMIMUI 

1 JUNGTINES TAUTAS
Anglų-Amerikonu Blokas Saugumo Taryboj Atmetė Sovietų 

Pasiūlymą Atšaukt Svetimą Kariuomenę iš Graikijos
Lake Success, N. Y. — 

Amerikos atstovas Jungtin. 
Tautų Saugumo Taryboje, 
Haydenas Raynoras griež
tai ragino atmest Rumuni
jos ir Vengrijos aplikacijas 
į Jungt. Tautų narius. Jis 
tvirtino, kad tuose dviejuo
se kraštuose, girdi,, “nėra 
'žmoniškumo laisvių ir tei
sių.” Sykiu jis “.abejojo, ar 
tokios valdžios, kaip vengrų 
ir rumunų, galėtų atlikt 
pareigas pagal Jungt. Tau
tu čarterį.” 4. C

Antra vertus, Amerikos 
delegatas piršo į Jungtines 
Tautas priimti Italiją ir 
Austriją, taipgi ir tokius 
fašistuojančius k r a š tus,

Egiptas Prašo Išvaduot 
Nuo Angly Imperialistų

Lake Success, N. Y. ■— 
Egipto valdžia antradienį 
ryžtingai atsišaukė į Jung
tinių Tautų Saugumo Tary
bą prieš Angliją; prašė 
Jungtines Tautas, paga- 
liaus, išlaisvint egiptėnus 
nuo priespaudingo anglų 
imperializmo.

Chinchillas Nori Pavaryti 
Socialistų Valdžią

London. — Buvęs Angli
jos premjeras Churchillas, 
reakcininkų vadas, viešoj 
savo kalboj reikalavo nau
jų rinkimų, kad būtu suda
ryta jo partijos valdžia vie
toj darbiečių-socialistų. Vi
są kaičią už sunkų Anglijos 
krizį Churchillas suvertė 
ant darbiečių valdžios.

NELEMTAS GINČO 
LAIMĖJIMAS

Oakland, Md. — James 
W. Hoover, 28 metų, smar
kiai susiginčijo su f ar mere 
Elzie Layman. Ginčą jis 
“laimėjo” tik tadą, kai savo 
troku tyčia suvažinėjo El- 
zię, sako policija, Hooveris 
bus teisiamas kaip žmogžu- 
dis.

Be to, Meyeris liudijo, 
kad kitos kompanijos, norė
damos karinių vaįdžios už
sakymų, fundijo savo 
draugams ne.mažiau, kaip 
Hughes’as.
Kodėl Netyrinėjami Kiti 

Fabrikantai? Klausia
Pepper

Demokratas senatorius 
Claude Pepper,' tyrinėjan
čiojo komiteto narys, statė 
klausimą: Kodėl republiko- 
nai netyrinėja tokių trusti- 
nių kompanijų, kaip Gene
ral Motors, United States 
Plieno Korporacija ir Pan 

’American lėktuvų kompa
nija?. Sen. Pepper ragino 
komitetą: Jeigu jūs turite 
pilietinės drąsos, tai pasi-
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kaip Portugalija ir Airija.
Pirmiau Amerika prieši

nosi priėmimui Albanijos ir 
Išorinės Mongolijos Liau
dies Respublikos.
Atmestas Pasiūlymas del 

Graikijos
Saugumo Taryba atmete 

Sovietų delegato pasiūlymą 
— ištraukti visą svetimų 
kraštų kariuomenę iš Grai
kijos ir pavesti Jungtinių 
Tautų komisijai tvarkyti 
visą medžiaginę. paramą, 
kuri bus duodama Graiki
jai. Prieš šį pasiūlymą bal-. 
savo amerikonas, anglas ir 
7 jų pritarėjai. Pasiūlymas 
gavo tik du balsus — Len-. 
kijos ir Sovietų.

Amerikietis Buvo 
Suimtas už Vengry 
Valdžios Šmeižimą

Budapest, Vengrija. — 
Stephen Thuransky, ameri
konų Harvester kompanijos 
"agentas, garsiai keikė ir , 
šmeižė Vengrijos Respubli
ką, rėkaudamas didžiojoj 
Budapešto gatvėje. Vengrų 
policininkai už tai areštavo 
jį. Kada po apklausinėjimo 
Thuransky buvo išvestas 
laukan, gal kelionėje į kitą 
kalėjimą, tai vienas Ameri
kos atstovybės narys įstū
mė Thuransky ir jo pačią 
į oficiali amerikinį automo
bilį, nusivežė jį į Amerikos • 
ambasadą ir taip, girdi, iš
gelbėjo nuo “raudonųjų”.

Vengrijos įstatymas rei
kalauja kalėjimo tiems, ku
rie šmeižia demokratinę jos 
respubliką. Thuransky yra 
lenkas, gavęs Amerikos pi
lietybę 1930 m.

Washington.— Valdiškas 
eksportų importų bankas 
davė Italijai 23,000,000 kre
ditu, v

ORAS.—Būsią giedra.

žiūrėkite, kiek šios kompa
nijos prafundijo savo drau
gams,* ieškodamds karinių 
užsakymų iš valdžios. Kuo
met Hughes’o agentas da
lino “dvidolerinius lipsti- 
kus” savo draugų žmonoms 
bei mylėtinėms,“ kiti stam
bieji fabrikantai davė bran
gius aliejinius artistų pieš
tus paveikslus savo priete- 
liams, pastebėjo sen. Pep
per. Čia pat Washingtone 
tyrinėtojai galėtų surasti, 
kokius puikius apartmentus 
kiti kariniai kontraktoriai 
samdė savo geradariams ir 
kokias išlaidžias puotas jie 
kėlė jiems.

•

Nanking, Chinija. — Bus 
teisiami du jankiai už dvie
ju chinų nužudymą.
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Tyrinėt Tyrinėtojus
Kas dabar dedasi Washingtone, tai tikras skandalas. 

Sento komisija tyrinėja suktybes, surištas su kariniais 
kontraktais. Tai, žinoma, gerai ir kiekvienas pilietis pil
nai užgirs. Turi būti išverstos aikštėn ir visoje šviesoje 
parodytos visos suktybės, kurios.buvo papildytos karo 
metu. Mūsų jauni vyrai tūkstančiais galvas guldė ir 
kraują, liejo skaitlinguose karo frontuose; o namie kapi
talistiniai plėšikai ir tūli valdininkai milijonus į kišenes 
žarstėsi.

Bet kas kiekvieną pilietį piktina, tai tyrinėjimo ko
misijos sudėtis. Jos pirmininku yra senatorius Brewster. 
Prieš jį yra iškelti juodžiausi kaltinimai. Jis irgi kalti- 

' namas kyšių ėmime, dalyvavime' suokalbiuose, naudai 
kapitalistinių pelnagrobių. Viešus apkaltinimus padarė 
lėktuvų statytojas Howard Hughes, kuris yra tyrinėja
mas. Jis nurodo, kad formoje apmokėjimo kelionių kaš
tų, nuo jo senatorius Brewster yra gavęs $1,400. Jis pa
rodo, kad senatorius yra susirišęs su tūlomis lėktuvų 
kompanijomis. Hughes reikalauja, kad Teisingumo De- 
partmentas tuojau ištirtų Brewster veiklą karo metu!

Tai rimti ir skaudūs kaltinimai. Galimas daiktas, 
kad jie nėra pagrįsti. Bet tai galėtų nustatyti tiktai nuo
dugnus ištyrimas. Vienas dalykas, tačiau, aiškus: Brew
ster negali būti tyrinėjimo komisijoje, kuomet prieš jį 
patį iškelti toki skandalingi kaltinimai. Argi gali visuo
menė bepasitikėti tokia komisija ir tyrinėjimo bešališku
mu ? Jokiu būdu negali.

Išvada aiški: Brewster turi pasitraukti ši tyrinėji
mo komisijo, o prieš jį iškelti kaltinimai turi būti tuojau 
ištirti. • ; ;

Jungtinių Tautų Laimėjimas
Jungtinių Tautų Saugumo, Tarybos įsakymas, kad 

Holandija ir Indonezijos Respublika nustotų kariavusios 
davė teigiamų rezultatų. Abiejų pusių armijoms įsaky- 

, ta šaudymą sustabdyti. Visi nesusipratimai turi būti ati
duoti arbitracijai. Indonezijos Respublika reikalauja, kad 
arbitracijai komisija būtų sudaryta iš keleto šalių atsto
vų ir kad ji būtų Saugumo Tarybos priežiūroje.

Šis paklausymas Saugumo Tarybos įsakymo labai 
pakels Jungtinių Tautų prestižą. Tai pirmas jaunutės 

' organizacijos bandymas neleisti karo gaisrui plėstis. 
Rezultatais džiaugsis kiekvienas taikos mylėtojas.

Amunicijos Fabrikai po Žeme
Spauda praneša, kad vyriausybė sušilusi ieško urvų, 

olų ir tunelių, kuriuose bus įsteigti amunicijos ir karo 
įrankių fabrikai. Ypatingai atominės bombos gamyklos 
būsiančios sukištos po žeme. Karo sekretorius Royall 
sako, kad pirmutinis bandymas bus padarytas su lėktuvų 
fabriku. Pirmiausia reikės ištirti galimybes masinės 
gamybos po žeme. Paskui bus ant tos vietos metama ato
minė bomba ir žiūrima rezultatų. • O gal nuo atominės 
bombos nebus galima pasislėpti nė po žeme!

Visas šis naujas planas dvokia pasiruošimu karui. 
Niekas Amerikoj nekalba apie sumažinimą apsiginklavi
mo, apie pasitikėjimą Jungtinėmis* Tautomis dėl taikos 
išlaikymo, dėl agresorių sudraudimo. Tą girdi kitos 
šalys ir'jos taip pat iš naujb ginkluojasi. Atrodo, kad vi
si-pereito karo šiurpulingi patyrimai jau pamiršti. Ka
žin kokiu pasitenkinimu šnekama apie apsiginklavimą ir 
pasiruošimą. /

Palestina ir Balkanai
Visiškai skirtingą pavyzdį žmonijai suteikia Balka

nų šalyje. Tarpe jų ginčai ir kruvini susikirtimai per 
amžius buvo skaitoma “normališka” padėtimi. Bet šian
dien niekas nebegirdi nieko apie tai, kad Balkanai yra 
“parako bačka”. Tokios parako pačkos nebeliko nuo tos 
valandos, kai Jugoslavijoj, Vengrijoj; Rumunijoje, Bul
garijoje, Albanijoj įsikūrė naujosios demokratijos. Bul
garai ir jugoslavai paęirašė draugiškumo ir nepuolimo 
sutartį. Jas paseks kitos šalys. Nebereikia amžinai gin
čytis, nebereikia nesusipratimus spręsti ginklais!

Balkanai iš parako bačkos pavirto' ramiu ir taikin
gu pasaulio kampu. Išskyrus daugiatautę Tarybų Są
jungą, niekur kitur, kur žmonįų sąstatas toks mišrus, 
šiandien neviešpatauja toks ekonominiai ir politiniai 
gražus sugyvenimas.

Tai dar vienas įrodymas, kad kalti ne žmonės, bet 
ekonominė ir politinė santvarka. Kur*viešpatauji nerif 
bota kapitalizmo gailia, ten tarpe žmonių verdi’neapy
kanta, ten visuomet parakas sausas. Kur tik/kapitaliz
mas nuverčiamas, arba kur jam ragai aplaužomi, ten 
tuojau pakyla žmoniškumas ir tarptautinė’meile?

Didžioji Britanija yra 
milžiniška imperija. Bet ją 
purto kolonijų ir pusiau-ko- 
lonijų žmonių sukilimai — 
Palestinoje, Sudane, Indi
joje, Egipte ir kitur.

Pati Anglija užima 94,- 
279 ketvirtaines mylias ir 
turi 47,500,000 gyventojų. 
Jos* kolonijos ir ‘dominijos’ 
turi 13,237,775 ketv. mylių 
ir 510,000,000 gyventojų. 
Reiškia, Britanijos kolonijų 
plotas yra 141 kartą dides
nis už Angliją, o kolonijų 
gyventojų yra daugiau 10 
kartų, negu Anglijoje.

Bet tai dar ne viskas. 
Prie šių jos kolonijų nėra 
priskaityta Palestina, E- 
giptas, Irakas, Trans-Jor
danas5, įmenąs, Burma ir 
daugelis kitų šalių, kurios 
skaitomos “bepriklausomo
mis,” bet tikrumoje yra An
glijos kolonijos.

Buvo laikai, kada anglai 
didžiavosi, kad ant jų im
perijos niekados saulė nenu
sileidžia — visose pasaulio 
dalyse jie turi kolonijas. 
Buvo laikai, kada Anglija 
skaitėsi galinga valstybė in
dustriniai ir kariniai, tai 
buvo “marių karalienė.”

Bet dabar laikai pasikei
tė ir įnešė į Didžiosios Bri
tanijos imperiją vidujinį 
krizį. Iš Pirmo Pasaulinio 
Karo (1914-1918) Anglija 
išėjo apsilpus ir turėjo nu
sileisti Jungtinėms Valsti
joms, 1921 m., karo laivyno 
klausime. Pasibaigė “jūrų 
karalienės” viešpatavimas 
ant jūrų.

Nauji išradimų pasieki
mai — lėktuvai, submari- 
nai, radaras dar daugiau 
aprėžė: “jūrų kąralienės” 
pirmenybę ąnt jūrų. Hitle
rio užkariavimas Norvegi
jos ir Cretos salos įrodė, 
kad jūrinis karo laivynas 
negali pastoti kelio armijai, 
apsaugotai galingo orlai- 
vyno.

Iš Antro Pasaulinio Ka
ro (1939—1945) Anglija 
išėjo dar silpnesnė, negu iš 
pirmo. Jos valdonai lordai, 
Churchillai ir veidmainiški 
“socialistai” — Attlee ir 
Bevinas, turėjo sutikti, kad 
Jungtinės Valstijos užima 
kapitalistiniame pasaulyje 
pirmą vietą, nes jos turi 
daug galingesnį jūrinį karo 
Saivyną, orlaivyną, indust
riją, atsistojo pirmon vieton 
pasaulinėje ’ prekėyboje ir 
politikoje, o Anglijai prisi
ėjo sutikti su paklusnaus 
partnerio role.

Anglijoje, kaip reakcinin
kai iš Churchillo lagerio, 
taip “socialistai” Attlee ir 
Bevinas, rūpinasi kaip iš
gelbėjus imperiją nuo pa
krikimo ir deda viltį ant 
Wall Stryto imperializmo. 
KRIZIS STUKSI Į DURIS

Bet gyvenimas turi savo 
kelius ir įstatymus. Kapi
talistinė tvarka susilaukė 
rudens ir šalna pirmiausiai 
palietė Anglijos imperiją, 
kuri nėra čięla, kuri sulip
dyta iš įvairių tautų ir tau
telių, kuri turi daug prieš
taravimų savo viduje.

“Crisis For 'Britain Is 
Coming In Fall” — liepos 
12 d. rašo iš Londono Mr. 
H. L. Matthews, New York 

I '

Timeso korespondentas. Ir 
toliau jis rašo, kad tas kri- 
zis ūrtinaši, kaip juodas de
besys: “Amerikos ( paskolos 
dolęriai baigiasi.. ✓. Anglija 
būsimais metais turi iš už
sienio įvežti už $6,800,000,- 
000 (šešis bilionus ir aš- 
tunis šimtus milionų dole
rių) reikmenų. Ji turi viltį 

biniais — gelžkelių bėgiais, 
aliejaus rynomis ir kitais 
dalykais-

Bet jų politika neprilei
džia prie to. Tada kas lieka 
Anglijai, kada užsienio 
įvežimai, daugiausiai iš 
Jungtinių Valstijų, viršija 
ant $2,000,000,000..jos išve
žimus? Tą spragą ji galėtų 
padengti, užmokėdama auk
su, jeigu Anglija jo turėtų. 
Bet jos aukso reikalai yra 
blogiausi. Prieš karą Ang
lija turėjo 600,000,000 sva
rų sterlingų aukso, o dabar 
liko jau tik 3,000,000 sva
rų sterlingų.

Tai kas lieka daryti? 
Reikia vėl prašyti. Ameriko
je paskolų, kad galėtų tą 
prekybos deficitą padengti. 
Bet pastaroji paskolą, kurią 
ji Amerikoje gavo $3,750,- 
000,000, reikalauja iš Ang
lijos po $140,000,000 į me
tus įmokėti .nuošimčių. Jei
gu gaus kitą, tai dar dides
nė bus skola. Tuo kartu tas 
nepakelia naminės industri
jos gamybos, negerina ša
lies finansinio stovio ir žmo
nių gyvenimo laipsnio.,

Imperialistinė užsienio 
politika dar daugiau blogi
na jos finansinę padėtį. Rei
kia atminti, kad anglai im
perialistai vien Graikijoje 
sukišo $500,000,000, rem
dami reakciją. Jiems dide
lių išlaidų daro karas prieš 
liaudį Palestinoje, rėmimas 
holandų Indonezijoje ir ki
tur, z

: Didelis yra • apsunkini
mas Anglijos žmonėms už
laikymas 1,200,000 armi
jos, jų politika Vokietijoje 
ir kitose šalyse.

“IŠEITIS” — DARBI
NINKŲ KAINA

Anglijoje lordai ir Chur
chill giria “socialistų” poli
tiką linkui Sovietų Sąjun
gos ir demokratinių šalių, 
bet jau nesutinka su jų na
mine politika. Jie sako, kad 
jeigu Amerikos fabrikan
tai pigiau padaro prekes, 
tai ir anglai to turi siekti. 
Kaip? Mušti anglų darbi
ninkų algas, taip, kad ang
lai galėtų pasaulinėje rin
koje konkuruoti pigiomis 
kainomis.

Bet kaip gyvena Anglijos 
žmonės? Mr. H. L. Matth
ews rašo, kad žmonės ir taip 
baisiai' vargingai gyvena. 
Mėsos asmuo į savaitę gau
na 27 centų vertės. Višta 
kainuoja nuo $5 iki $6. Pa
gal racionalizaciją kiekvie
nas žmogus į savaitę gauna 
tik 7 Uncijas riebalų — 
margarino ir taukų; bekono
— dvi unicijas į savaitę; 
pieno—stiklą į dieną; mui
lo— 9 uncijas į mėnesį lai
ko. Duona yra racionalizuo
ta ir jos nepakankamai.

Persikų ir aprikosų sva
ras kainuoja 80 centų, sly
vų — 50 centų, pomidorų
— 40 centų, viena figa — 
40 centų, 20 cigaretų dėžu
tė —67 centai.

Didelis trūkumas drabu
žių, gyvenamųjų, transpor- 
tacija. sunki ir vis 'blogėja. 
Valstybės taksai yra aukš
čiausi pasaulyje. Na, ir prie 
šių sunkių aplinkybių ne 
vien britai lordai, bet ir 
Amerikos “kitos politikos” 
advokatai siūlo kirsti Ang
lijos darbininkams algas ir 
mano,, kad tas jų pasimoji- 
mas pataisytų finansų pa
dėtį ir išvengtų Anglijoje 
nedarbo !Jeigu jie tai vykins 
gyveniman, tai tas dar 
daugiau ’pagilins krizį.

Anglijos padėtis galėtų 
pagerėti atsisakius agresy- 
viškos. ir “kietos” imperia
listų pil tikos santykiuose 
su Tarybų Sąjunga ir kito
mis Jiaudies demokratinė-

išvežti už penkis bilionus 
dolerių ... Amerikos pasko
los jau išleido du bilionus ir 
du šimtus milionų dolerių. 
Liko tik vos apie vienas bi
donas, kuris iki rudens iš
sibaigs.”

Anglija turi viltį, kad iš 
finansinio krizio ją galėtų 
išgelbėti tik pakelini as jos 
išvežimo į užsienius, arba 
Marshallo planas, jeigu jis 
būtų tinkamai Anglijai pri
taikytas-

Bet Anglija vos atgavo 
apie vieną trečdalį prieška
rinės užsienio prekybos, tuo 
kartu Jungtinių Valstijų 
išvežimai į užsienius virši
ja $20,000,000,000 į metus, 
yra keturis kartus didesni, 
negu prieš karą buvo. 
“Prietelis” Wall .Strytas 
'daug pasaulinių rinkų pa
veržė iš anglų.

Kad subalansuoti Angli
jos finansus, tai pirmiausiai 
reikia, kad jos , išvežimai 
daug-maž susilygintų su 
įvežimais. Dabar kaip ma
tome, tai iš užsienio įveži
mai į metus laiko viršija 
ant $2,000,000,000 jos iš
vežimus.

Bet kad daugiau į užsie
nį išvežti, tai reikia dau
giau pagaminti tų dalykų, 
be kurių Anglijos gyvento
jai apsieitų, kurie atliktų 
nuo jų išvežimui į užsienius. 
Kaip gi pagaminsi jų dau
giau, kad prie dabartinės 
tvhrkos Anglijai’ “visko sto
ka,” kad reikia užsienyje 
pirkti duoną, medį, medvil
nę, tabaką, žuvį ir kitas 
reikmenis?

Kad sėkmingai vesti rin
koje konkurenciją, tai rei
kalinga, kad anglų prekės 
nebūtų prastesnės ir bran
gesnės, kaip konkurento. 
Dabar gi, nepaisant, kad 
Anglijos darbininkų ' algos 
daug mažesnės už Jungti
nių Valstijų darbininkų al
gas, bet prekę, kurą Ame
rikos kapitalistai gali pa
daryti ir į rinkąK pristatę 
parduoti už 63 centus, ang
lams atsieina 91 centą.

Kita, Anglijos • valdonai 
bijosi, kad Sovietų Sąjun
ga, gaudama iš užsienio 
mašinerijos, greičiau galės 
atsistatyti, todėl jie penkis 
mėnesius derėjosi Maskvo
je ir negalėjo prieiti prie 
prekybos sutarties.

Sovietai sutiko Anglijai 
dar šiemet parduoti 1,000,- 
000 tonų grūdų, daugiau
siai kviečių; 1948 metais— 
1,500,000 tonų; 1949 me
tais jau 2,000,000 tonų 
grūdų. Sovietai sutiko Jki 
1050 metų Anglijai prista
tyti 2,030,000 dėžes žuvies 
ir po 53,000 standardus 
medžio.

Iš Anglijos jie reikalavo 
50,000 tonų relių šiemet ir 
po 100,000 tonų relių per 
būsimus . tris metus ; taipgi 
į metus po 100,000 tonų ry- 
nų žibalo perleidimui. Ma
noma, kad Anglija tą galėjo 
pagaminti, bet baimė, kad 
tas padės Sovietams, nelei
do jos atstovams susitarti.

Panašios politikos Angli
jos valdonai laikosi ir lin
kui kitų liaudies dęjnokra- 
tinių respublikų. Jie bijo 
greito sustiprėjimo Lenki
jos- Jugoslavijos, Bulgari
jos ir kitų šalių. Jie vietoje 
gerinti santykius, užsiima 
propagan<|a if protestais..

Anglijai prekyba su So
vietų Sąjunga ir kitomis 
demokratinėųiis šalimis bū
tų naudinga, nes ji galėtų 
už Sovietų) grūdus, medį, 
žuvį' ir kitąs reikmenis at
mokėti savi industrijos dir

Lietuvos Bitininkystes 
Atkūrimas

Rašo Arg. B.
Lietuvos bitininkystė, ka

ro ir vokiškosios okupacijos 
metais, bene daugiausia nu
kentėjo iš visų kitų smul
kiųjų žemės ūkio šakų. Jei
gu 11940 metais Lietuvoje 
buvo 35,215 bitynų su 206,- 
880 bičių šeimų juose, tai 
1944 m. išvijus vokiškuo
sius grobikus, respublikoje 
buvo suskaičiuota tik 14,- 
900 bitynų su 36,766 bičių 
šeimų. Lietuvos valstiečiai 
iš seno ypatingai gerbė bi
tes. . Suardyti ar apiplėšti 
bičių avilį, buvo skaitoma 
didžiausiu nusikaltimu — 
lygiu šventvagystei.

Rudieji okupantai Lietu
vos bitininkystei padarė 
milžinišką žalą. Valstiečių 
soduose, kur seniau obelų 
žieduose dūzgė tūkstančiai 
bičių, pasiliko tik tušti, iš
ardyti aviliai.

Respublikos bitininkystę 
reikėjo atkurti. Išlikusi bi
čių šeimų dalis buvo labai 
silpna,, medus iš avilių iš
plėštas, artėjant žiemai, ne
delsiant buvo būtina orga
nizuoti dirbtiną bičių mai
tinimą cukrumi. Vyriausy
bė tuoj išskyrė respublikos 
bitininkams kėliau dešimtis 
tūkstančių kilogramų cuk
raus bičių maitnimui. Aps
krityse buvo organizuotas 
agronomų — bitininkystės 
specialistų tinklas, kurie 
padėjo valstiečiams - biti
ninkams atkuriant sunai
kintuosius bitynus. Atku
riant ir vystant bitininkys
tę, pagrindan buvo padė
tas sąjunginių respublikų 
bitininkystės specialistų pa
tyrimas, kuris pasiekė pui
kių rezultatų , karo sunai
kintųjų rajonų bitininkys
tės atkūrimo reikale. Susi
pažinti su sąjunginių res
publikų bitininkystės spe
cialistų darbo patyrimu, į 
Maskvą buvo nuvykę agro
nomas Radzevičius iš Vil
niaus sodininkystės techni
kumo ir agronomas Štaras 
iš Kauno. Jie užmezgė glau
džius ryšius su kitų sąjun
ginių respublikų bitininkys-

Už trijų dienų po nufotografavimo tų sugrįžtančių j 
darbą išlikusiųjų gyvais Centralia mainierių (111 ten 
žuvo kasyklose kovo menesi), Įvyko kita nelaimė West 
Frankfort, Ill., kui* žuvo 28 ijxainieriai ir pavojingai 
apdegė šeši kiti. t ,

mis šalimis, ir griežtai 
imantis . namie reformų 
liaudies naudai • aprė- 
žiant kapitalistų ir lordų 
pelnus Jr valią, pastatant 
žmonių gerovę pirmori vie
ton. Bet.tam -nėra tinkama 
dabartinę, “socialistų” val
džia. » D. M. š.
-----------------------------.■■."-j" ——....................................................................................-........................ .................................. ......—... ■    
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Juozaitis
tės specialistais.

Dabartiniu metu respub
likos bitininkystė, kuriai 
Tarybų Lietuvos /Vyriausy
bė teikia visokeriopią pa
galbą, su sąjunginių res
publikų parama bitininkys
tės įrankiais ir įrengimais, 
sparčiai atsikuria.

1946 metais bičių šeimų 
skaičius respublikoje pakilo , 
iki 170,000, tai yra beveik 
penkis kartus daugiau, ne
gu 1944 metais. .Tūkstančiai 
valstiečių - naujakurių -už
vedė pas save naujus bity
nus.

Pagal penkmečio planą 
^numatyta iki penkmečio pa
baigos atkurti respublikos » 
bitininkystę iki prieškari
nio lygio, tačiau kaip maty
ti iš aukščiau duotųjų pa
vyzdžių, daugelis respubli
kos apskričių šį uždavinį 
žymiai perviršys.

Tarybų Vyriausybė rūpi
nasi , paruošti kuo didesnį 
bitininkystės s p e cialistų 
skaičių. Kiekvienam vals
čiui numatyta paskirti po 
vieną bitininką - specialis
tą. Kauno ir Vilniaus sodi
ninkystės technikumai per 
šį penkmetį išleis 325 jau
nus bitininkystės specialis
tus, # kurie visi dirbs vals
čiuose. Kasmet ruošiamuo
se kelių mėnesių kursuose 
praeina apmokymai, prity
rusių agronomų vadovauja
mų šimtai respublikos biti
ninkų. Respublikoje numa
tyta įsteigti 6 bičių stebėji
mo punktai, kurie dirbs 
mokslinį tyriamąjį darbą.

Garsusis bitininkys tės 
specialistas, prof. Kriščiū
nas šiuo metu ruošia popu
liarų bitininkystės vadovėlį 
valstiečiams, kurį Tarybų 
Lietuvos Vyriausybė išleis 
masiniu tiražu.

Respublikos bitininkystei 
vystyti atsiveria plačios ga
limybės Lietuvos valstie
tis vėl savo sode ramiai triū
sia apie bičių avilius, jis da
bar tikras, kad jo bityno 
niekas daugiau neišdras
kys.

KADA ATPIGS MĖSA

Washington. —■ Žemdir
bystės departmentas lemia, 
kad mėsa atpigs tik tada, 
kai fabrikų darbai pradės 
šlubuoti ir biznis ims smuk
ti.* j



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

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Argi Musų Šalyje 
Reikia Badauti?

“Mes turime ganėtinai žemės. Mes turime medžiu ir lentų. 
Mes turime plieno ir’visokių kitokių medžiagų. Mes turime 
darbininku. Mes turime spėkų ir proto. Todėl nėra tokio daly
ko, kurio mes negalėtume suplanuoti ir nuveikti, jei tik mes 
prie to sieksime. Bet mes tą turime atlikti bendromis pastan
gomis. Todėl nei minutei nepaliaukime remti organizuotų dar
bininkų patiektus planus ateičiai. Ateitis bus mūsų — papras
tųjų žmonų.”

Seni Sijonai ir 
Naujos Mados

Taip rašė mūsų žymioji, ko-j jie turėjo iš ko mokėti — tarp 
vingoji veikėja K. B. Karosie- 
nė, kovo 12, 1944 metais, sa
vo brošiūrėlėje “Moteris ir 
Karas,” kurią išleido Lietuvių 
Literatūros Draugijos Moterų 
Komitetas.
Kada Budėjome—Laimėjome

Brošiūrėlėje ji pramatė ka-> 
ro laimėjimą. Ragino moteris 
imtis atsakomingo darbo pa
greitinti tą laimėjimą. Numa
tė, kad po karo reakcija ban
dys atimti darbininkų laimėji
mus. Kad iš dirbančiųjų, ypa
tingai iš moterų, bandys atim-^ 
ti darbus. Jog užkeltomis kai- 
nomis bandys šalį įtraukti in- 
fliacijon, kad iš milionų žmo
nių sugrobti uždarbius ir taup- 
rnenis saujos finansierių iž
du osn a.

Karosienė ragino moteris 
darbuotis už geresnę ateitį. 
Pirm visko, ragino darbuotis 
rinkimuose, kad iš naujo iš
rinkti prezidentu Rooseveltą 
ir kitus naujadalybininkus.

Moterys tais reikalais buvo 
didelė didžiuma balsuojančių 
piliečių ir joms, tame skaičiu
je ir lietuvėms, paklausiusioms 
Karosienės raginimo, tenka 
kreditas. Rooseveltas tada bu
vo išrinktas. Ir jeigu ne to ko
vingo liaudies prieteliaus mir
tis, įvykusi už kelių mėnesitj 
po išrinkimo, gal šiandien ne
reikėtų motinoms su kūdikiais 
badauti, gatvėse, parkuose gy
venti.

Apsileidimo Brangi Kaina
Mūsų šalis ir.šiandien tebe

turi visko, ko turėjo anais me
tais. tik nebeturime pažangios 
valdžios, neturime pažangaus 
kongreso.

Laimėjus prieš fašizmą ka
ro frontuose, ne visi suprato, 
kad fašizmas dar neišnaikin
tas. Dąugelis nuėjo sau snaus
ti, manydami, kad kartą paki
lęs progresas jau gerai eis pir
myn savaime. Jie užmiršo tą 
amžinai teisų vieno mūsų res
publikos tėvų pareiškimą, kad 
tik amžinuoju budėjimu iš
saugosime laisvę. Per mažai 
veikę, 1946 metų rinkimus, di
džiumoje, atidavėme reakci
ninkams.

Už snustelėjimą rinkimuo
se dabar brangiai užmogame 
didėjančiu nedarbu, panaikin
ta- kainų kontrole ir aukštomis 
kainomis, skurdu be namų ir 
daugelio šeimų jau visišku ba
davimu.

Motina su Trimis Vaikais 
Badavo

Praėjusį šeštadienį, New 
Yorke praskambėjo ne pirma 
ir ne paskutinė, bet viena iš 
eilinių šios gadynės panašių 
žinių:

Mrs. Virginia Allen, 35 me
tų, trijų vaikų motina, žmona 
bedarbio Raymond Allen, al
ko per ilgą laiką ir visiškai 
badavo per pastarąsias dvi sa
vaites, kad galėtų kelis kąs
nius daugiau paduoti alkstan
tiems vaikams.

Mrs. Allen atkreipė į savo 
šeimos likimą domę tiktai ta
da, kada jinai apalpo Brook- 
lyno Prospect Parke nuo išba- 
dėjimo ir toje padėtyje poli
cijai ją atradus tapo nugaben
ta į Kings County ligoninę.

• Išsiaiškino, kad Mr. Allen, 
45 metų, su šeima tapo išneš
tas iš buto prie Emerson Park 
ir DeKalb Ave. Jie buvę pra
siskolinę $44 rendomis. Kito 
buto nebuvo galima gauti, nei 

jų penkių dar turėję viso $22 
turto ir laukę iš bedarbių fon-( 
do $21 čekio. Tad visa .šeima, 
kartu su dvynukais sūneliais, 
5 metų ir 2 metų amžiaus du
kryte, ištisas 2 savaites gyve
no parke. Tėvas diena dienon 
bėgiojęs ieškoti darbo, o mo
tina badavo, kad po didesnį 
kąsnį suteikti vaikams, vilda
mosi sulaukti dienos, kad gal. 
vyras gausiąs darbą, gal šei
ma išsigelbės.
Didvyriška Motina, Gėdinga 

Santvarka
Ne kiekviena motina išten

ka pajėgos taip atsiduoti vai
kams. Tačiau pagerbiant ją, 
negalima nemanyti, kad jos 
didvyriškumas galėjo baigtis 
jai mirtimi ir vaikams karčia 
našlaityste. Ar to reikia mū
sų šalyje, turtingiausioje ka
pitalistinėje šalyje pasaulyje? 
Nereikia. Didžiausia nelaimė 
ir gėda mums, kada mes. iš
leisdami milonus ir bilionus 
dolerių išlaikyti visokius erkes 
ant sprando žmonėms Graiki
joje, Chinijoje ir kitur, sa
viems kūdikiams ir motinoms 
leidžiame badauti, būti be pa
stoges.

Tiesa, tai daro mūsų val
džia, mūsų neatsiklaususi. Vie
nok šiuo momentu man ypa
tingai prisimena Mrs. Elea
nor Rooseveltienės atsišauki
muose į moteris ne kartą pa
reikštas įspėjimas, jog mes ne
galime už viską kaltinti vien 
tik valdžios. Privalome kaltin
ti ir save, kad mes nuveikėme 
išrinkti geresnę valdžią, kad 
neveikiame sudrausti esamąją 
valdžią nuo leidimo šalies vai
kų ir motinų į baisų skurdą ir 
badą. • Mažytė.

Vaikai Mokys Tėvus
Nesijuokite, taip bus, 

taip gali būti.
Tėvai — praėjusips gady

nės žmonės, vaikai — da
barties ir ateities. Kada 
dabartiniai tėvai lankė mo
kyklas, daug ko dar nebu
vo išrasta, atrasta, paga
minta. .0 išėję iš mokyklos, 
įkliuvę rūpesčiuose, po šei
mos išlaikymo našta, ėda
mi nesaugumo keliamų bai
mių, abejonių retas* bespėja 
pasekti, kas naujo pasauly
je. Taip būna su didžiuma 
politikoje, taip būna moks
lų ir net paprasčiausiose, 
visiems žinotinose sveikatos 
srityse.

Neseniai įvykusiame A- 
merikos Medikalės Sąjun
gos susirinkime, valdinė^ 
vėžio ligai kontroliuoti į- 
staigos direktorius Massa
chusetts valstijoje, dakta
ras Herbert L. Lombard, 
sakė, kad apsaugai nuo vė
žio reikalinga daug švieti
mo. Bet, sakė jis toliau, di
džiausia problema yra su 
kuo nors nauju mokslo sri
tyje pasiekti - suaugusius. 
Jaunimą jie pasiekia mo
kyklose.

Daktaras Lombard siūlė 
tam tikslui panaudoti vidu
rines mokyklas ir liaudies 
m o k y klų aukštesniąsias 
klases. Aiškinti mokiniams 
sveikatos klausimus taip,

Šokių mokytojai išbando naujoviškus žingsnius priešais užstreikuota Murray’s šo
kių studiją, dramatizuoti jo atsisakymą su mokytojais tartis. Retėžinės bandos 

“kalinės” ir “Simonas Legre” yra nariais CIO United Office and Professional
A

Workers. i
1

Aš Laiminga, Kad grįžau į Tėvynę
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1944 metų šaltomis vasa
rio mėnesio dienomis Kau
no Il-sios gimnazijos 7 kla
sės mokinė Danutė Dinei
kai tė ir jos draugės Nijolė 
Petrauskaitė, Gražina Dos- 
kytė, Aldona Kražickaitė, 
Regina Petkaitė ir'kitos, at
sisakiusios mokytis vokie
čių kalbos, buvo išvežtos 
Vokietijon.

Ir štai, specialūs su ha- 
kenkreicais vagonai riedėjo 
nežinomu keliu- Kiekvienas 
kalvojo apie savo gimtąjį 
miestą, mylimus tėvus, 
draugus, prisimindamas tą 
laisvą gyvenimą, kurį jiems 
buvo suteikusi tarybinė val
džia prieš karą. 0 dabar 
juos vežė vokiečių nelais
vėn.

Drezdene vagoną atidarė 
“SS” karininkas ir šiurkš
čiu balsu, lygiai tokį jie gir
dėjo Kaune iš vokiškųjų ka
reivių, įsakė rikiuoti jau
nuolius ir mergaites ir vesti 
į lagerį.

— Sekančią dieną mes 
jau dirbome o stiklo fabrike, 
—pasakoja Danutė. — Čia 
buvo išimtinai jaunuoliai ir 
mergaitės atvežti iš Ukrai
nos, Baltarusijos, Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Lenkijos 
ir kt.

Mūsų- be galo sunkus 
darbas buvo atlyginamas 
menku daviniu ir mušimais.

Ilgokai vilkome mes šito
kią pasigailėtiną būseną.

Pirmas šyptelėjimas su
spindo mūsų veiduose tuo
met, kai mes sužinojome 
apie Vilniaus ir Kauno iš
vadavimą . . .

0 toliau .. . toliau tarybi
niai kariai šturmu paėmė 
fašistinį lizdą — Berlyną. 
Tačiau mums nepasisekė 
susitikti su tarybiniais ka
riais . •. nies atsidūrėme 
anglų okupuotoje zonoje. 
Ne tik lietuviai, bet taip pat 
ir estai, latviai galvojo, jog 
greit pateks Tėvynėn.

Tačiau laukimas nepasi
tvirtino. Mus suskirstė pa
gal tautybes ir • perkėlė į 
kitus lagerius.

... .Pirmais mėnesiais 
mums žadėjo, kad greit leis 

kad jie sugebėtų ir žinotų 
turį pareigą savo* žinybą 
perduoti tėvams.

vykti pas tėvus, bet vėliau, 
iš logerio pareigūnų, vis 
dažniau ir dažniau tekdavo 
išgirsti žodžius: “palauki
te,” “neskubėkite,” “suspė
site” ir tt., kurie pagaliau 
virto antisovietiškais šmeiž
tais.

Vakarais jaunuoliai ir 
mergaitės paslapčia rink
davosi į kurį nors kambarį 
ir dalinosi r sAvo mintimis, 
prisiminimais apie Tėvynę. 
Šalininkų grįžti Tėvynėn iš 
pradžių buvo nedaug, bet 
vėliau jų skaičius sparčiai 
didėjo. Tačiau mūsų taYpe 
atsirado, silpnavalių, netgi 
ir aršių tarybinės santvar
kos priešų, kurie - aktyviai 
agitavo prieš grįžimą Ta- 
vynėn. 

- 1

Skundimas, sekimas, nu- 
siklausymas — tapo pa
grindine tų žmonių specia- 
■ybe.

Kartą, kai mes kalbėjo
mės, į mūsų kambarį įsiver
žė lagerio komendantas.

—Ką jūs čia veikiate, 
ponai ? Išsiskirstykite! t-— 
sušuko lagerio komendan
tas Alois Enderberger.

Jeigu žmogus kuriame 
nors mieste paliks bent da
lelytę savo širdies, tai tas 
miestas trauks jį prie savęs 
.visą jo gyvenimą. , Gi mes 
visi gimėm, gyvenom ir mo
kėmės Kaune, Šiauliuose, 
Panevėžyje ..., dirbome to
je žemėje, kurią prieš karą 
davė mūsų tėvams Tarybų 
valdžia. Mes tvirtai nuta
rėm grįžti Tėvynėn.

Sunku įsivaizduoti kiek 
kartų žmonės vaikščiojo pas 
komendatą, kad dasimuš* 
ti jo priėmimo. Ir jeigu (at
skiriems .asmenims pavyk
davo patekti pas jį, tai jie 
išgirsdavo visuomet vieną 
ir tą patį atsakymą: “Pa
laukite — mes jus sugrą
žinsime Tėvynei pralobu- 
siais žmbnėmis.” •Toliau 

\ 

sekdavo dideli pažadai *...
Tačiau, po kelių pareiški

mų ir primygtinų prašymų, 
man pasisekė išgauti doku
mentus vykti Kaunan. Aš 
išvykau tik šų tuo, ’kuo bu
vau apsirengusi. Sapratau, 
jog visi komendanM paža
dai — išpūstas frazės.

Grįždama Kamo galvo
jau: Nuo ko pjradėti? Kaip 

laikytis? Kaip aš gyvensiu? 
Galvoje sukosi įvairios min
tys. Prisiminimai apie tė
vus, gimines ir draugus py
nėsi su sakiniais, .kuriuos 
kalte kaldavo mums lage
ryje: “Lietuvoje badas, su
ėmimai, trėmimai, stoka 
tvarkos”-.. .

Tačiau grįžusi į gimtąjį 
miestą, pamačiau — Kauno 
gyvenimas pralenkė visus 
mano laukimus. Ėjau aš 
puikaiusiu Stalino prospek
tu, perėjau Vytauto parką. 
Vokiečių sužalotų medžių 
vietoje žaliavo jauni beržai, 
pušys, eglės. Prieš mano 
akis plaukė veidai žmonių, 
kurių atkaklaus kūrybinio 
darbo, įkvėpimų dėka Lie
tuvos liaudis žengia nau
jau gyveniman, prie naujų 
liaudies laimėjimų visose 
respublikos ūkio srityje.

Ant suolelių sėdi jaunuo
liai ir mergaitės, skaito 
knygas, o netoliese žaidžia’ 
Vaikai. Dabar pas studen
tus ir moksleivius vasaros 
atostogos. Danutė prisimi
nė, kaip okupacijos metu 
vokiškieji grobikai uždarė 
Kauno aukštąsias moky
klas, išvaikė profesorių - 
dėstytojų kolektyvą. Ji taip 
pat prisiminė, kaip jos 
draugių broliai ir seserys 
slapta eidavo pas profeso
rius į butus laikyti egzami
nų. O dabar aukštosiose 
mokyklose mokosi darbinin
kų,' tarnautojų ir valstiečių 
vaikai — visi tie, kurie 
trokšta mokytis.

.. . Tame name, kur gy
veno Danutė, ji savo tėvų 
nesurado. Vokiečių okupa
cijos metu jie dingo be ži
nios.

' Kas daryti ? Pas ką krei
ptis dėl pagalbos? Kaimy
nai patarė Danutei hueiti į 
miesto vykdomąjį komitetą.

— Tarybų valdžia nepa
liks jūsų bėdoje, padės, — 
taip kalbėjo visi tie, pate ku
riuos ji kreipėsi patarimo.

Sekančią dieną ją priėmė 
Vykdomoji komiteto pirmi
ninkas drg- Maniūšis. Jis 
įdėmiai iškalusė . Danutę. 
Jai buvo išduota vienkarti
nė piniginė pašalpa, suras
tas butas. Imtasi visų prie
monių surasti Danutei dar
bo, pagal jos pageidavimą

Mes galime būti labiausia 
pasitenkinusios savo senais 
drabužiais, ypač jei tie drabu
žiai yra geros medžiagos ir 
gero darbo, jeigu jie mūsų fi
gūrai teikia kredito. Bet at
eina nauja mada, išrasta tam, 
kad mums parduoti naują 
drabužį Užkinkoma propa
ganda mums tą drabužį par
duoti, nežiūrint, turime mes 
tam ištekliaus, ar neturime, 
reikia mums jo, ar nereikia.

Reikia labai didelio pajėgu
mo atsilaikyti prieš propa
gandą už naujas madas. Aš 
gi buvau nusisprendusi, kad 
man šį rudenį nėra reikalo ką 
nors naują pirkti, kad galiu, 
apsieiti su turimais ir nekel
dinti aukščiau jau ir taip 
aukštai užkeltų kainų. Bet 
beskaitant sekmadienį komer
cinio laikraščio madų pusla
pį pasijutau beveik nuoga 
esanti .— mano miegkambario 
užduryje nesiranda nei vie
no sulyg naujausios mados 
drabužio.

Kartu su tuo man prisiminė ' 
šis tas iš praeities, kaip mad- , 
numas kartais gali pavirsti į 
įkyria prievarta, kuri, paga- i 
liau, priveda prie netikėjimo | 
madomis.

Pirmąją mano auka madų 
galiai buvo mano šonų kan
čia nuo “apkalimo” geleži
niais lankais gorsetu, tarsi 
kokios bačkos. Lankstytis ne
patogu, išlindusios gelažtės 
gramdo, gnybia, duria šonus, 
bet mano gerosios patarėjos 
tikrina, kad Amerikoje netin
ka merginai dėvėti be gorse- 
to. Girdi —- ^pilvas išvirsta, 
lašiniais apauga.

Nors man atrodė, kad tam, 
yra kitos priežastys, bet ma
da liekasi mada, reikia nusi
leisti. Taip ir kenčiau, iki 
vieną sekmadienį Marijos 
Draugystė turėjome metinę 
iškilmę, sėdėjome per visas 
trejas mišias bažnyčioje. 
Klaupėmės ir sėdomės daug 
kartų. Kada pradėjome mar
guoti, pasijutau, kad kas tai 
už manęs kliūva. O tai būta 
mano “lankų,” beklūpčiojant 
ir besilankstant muštis į krū
tinę, išvarytų lauk ties pačia 
mano platuma ir sėdantis už
riestų į virsjų, tarsi rogučių 
pavažos. Kas daryti? Mar
šu osi, svietas matys maršuo- 
jant “raguotą” ne vietoje, 
bėgsi -iš maršo —- irgi matys. 
Susigriebiau. Visos turėjome 
eiti dievotume sudėjusios ant 
krūtinės rankas, o aš savąsias 
nuleidau ant šlaunų. Už tą 
“kaitrą” bažnyčioje savo pir
mą ir paskutinį gorsetą pa
siunčiau į šiukšlyną, ir bendrai 
praradau tikėjimą madomis.

Per sekamus arti 35 metus 
gyvenau be gorseto ir dar nie
kas iš niekur neišvarė dėl to, 
kad be jo.

žodžiu, madoms prisitaiko
me tam, kad labiau įtikti ki
tiems, ne sau.

su tokiu išrokavimu, kad ji 
galėtų tęsti mokslą Vakari
nėje gimnazijoje suaugu
siems.

Iš Vykdomojo komiteto 
Danutė išėjo džiaugia šir
dimi, trokšdama kuo sku
biausiai pradėti dirbti ir 
bendroje lietuvių. tautos 
šeimoje kurti sau puikią 
ateitį. Jai norėjosi sušukti 
taip, kad ją išgirstų visas 
pasaulis ir visi tie, kurie 
randasi už Lietuvos ribų: ‘ 
— Draugai ir prieteliai! 

Aš laiminga ir džiaugiuos, 
kad grįžau Tėvynėn, į savo 
mylimą Kauną.
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Sijonai Bus Ilgesni

Ir man ta mada patinka. 
Karo metu, taupant medžia
gas, sijonai buvo per trumpi. 
Gal tik iš šimto vienai teikia 
kredito iki kelių ar trumpes
nis sijonas. Kas daryti su se
nais trumpaisiais? Pailginki
me.

Didžiuma yra colį ar dau
giau palenkti apačioje. Gal 
to ir užteks, jei nebuvo per 
nemierą trumpas.

Aukštoms ar toms, kurių si
jono palankos spalva bus pa
silikusi skirtinga nuo dėvėto
jo šono, teks planuoti ką ki
tą. Tam šiemet mados palan
kios. Yra dedami visokie pla
tūs diržai, sijono “antrieji 
aukštai” (tunics, peplums) 
iš skirtingų medžiagų — išti
si, įstriži, sutraukti, klostyti- 
niai ir kitokie. Matosi dėtų 
plačių diržų, su tos pat me
džiagos kokiu kyliu ar raiš
čiu ant šono.

Visa tai leis lengvu būdu 
nuleisti sijoną žemyn nuo* 
juosmens. Juosmeniui varto
tosios medžiagos dadėjus pa
puošalus apykaklei, ranko
vėms gausis visai naujos iš
vaizdos suknelė.

Kitas labai lengvas būdas 
pailginti seną atskirą sijoną 
yra uždėti paprastą pamuša- 
linį gabalą prie juosmens ir 
dėvėti su žaketinės formos 
bliuzėmis, siekiančiomis že
miau juosmens. Tokios bliu-- 
zės šiemet labai madoje.

N. M.

NUŽUDĖ AR NUSIŽUDĖ

Tyrinėjama kokiu būdu 
Rėva Rzninick, newyorkiete, 
Mount Sinai ligoninės slaugė, 
atsidūrė Lake George, priešais 
Atlas Hotel' Beach, paskendu
si keturiose pėdose vandens. 
Tokioje gelmėje ji negalėjo 
prigerti netyčia. Ją pažino
jusieji sako, kad ji visuorhet 
atrodė linksma. Ir ketvirta
dienį, vakarą prieš jos mir
tį, atrodžiusi' linksma. Prie 
Lake George ji buvo nuvy
kusi keturioms savaitėms • ato
stogų. ‘

Forma 9122 gaunama 6 iki 
14 dydžio.

Dvidešimt penkis centus, 
kartu su pažymėjimu numerio 
ir dydžio, siųskit/e: Amelia 
Burba, 427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.
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— Ar girdi, Krizai, — prišaukė parei
nančiam sūnui tėvas.

— Na, ką, tėveli?
— Mudu tik kalbėjova apie padavimą.

Aš jau norėčiau rudenį. Ar norėsi?
— Man dar laiko! Gyvenk dar kokius

metus. A& dar ...
— Na, ką dar? Aš maniau, tu džiaug

sies, kad pagaliau liksi šeimininku, o 
štai, man rodos, tu nori išsisukinėti. Ko
dėl?

—Ne, tėveli, bet dalykas su Mikeliu 
turi dar paaiškėti, nenorėčiau jam už 
akių pulti. Juk jis senesnis už mane.

Tėvas piktai suraukė kaktą. Mikelis, 
vis tik Mikelis! O ką jis daro? Kartūs 
žodžiai jau renkasi ant Šimonio lūpų. 
Bet motina, norėdama nukreipti tėvo 
mintis, įsikišo:

— Pačios, rodos, ir dar neturi apsisky
ręs? Norėčiau, kad apsiskirtum iš geros 
giminės, garbingą mergelę. .Žinoma, kad 
ir atitinkamą dalį ji turi turėti.

— Ne visos garbingos giminės merge
lės gauna didelių dalių, mamyte!

— Na, tai imk tokią, kuri gauna- Ma-
• nau, patsai žinosi, kas tau pritinka.

Bet Krizas težinojo, kas jam patinka!
— ližės Ašmikės giminės nei prigavi

kai, nei vagys, nei vienas kalėjime nesė
dėjęs, bet vis viena niekas dar nepatvir- 

% tino, kad Ašmiai garbinga giminė. Už 
tai ir negali drįsti Krizas ližę vesti. Da
lies ji ir nedaug tegaus: nedidelio ji ūki
ninko duktė.

O tik ližė jam viena tepatinka. ližė ne 
tik daili, išmintinga, bet ir apsisukanti 
mergelė. Krizas ją imtų ir be jokios da
lies, bet jo tėvai nusistatę kitaip, be to, 
reikės juk ir Mikeliui tuojau dalį išmo- 

C keti.
Tėvam labai tiktų Stonaitikė. Stonai

čiai turingi: jie dukterį pinigais appils, 
— sako kaimynai, — jei tik ją kas ims. 
Žinoma, su savo pinigais ji gali ištekėti 
į dar didesnį gyvenimą; negu Šimonių. > 
Bet Krizas žino, jei jis tik siųstų pirš
lius,,' Stonaičiai tvertų visa dešimčia ... 
Tačiau Krizas nenori.

— Raktams panešioti, taip, bet darbui 
ji netinka! O Šimonių ūkiui reikia šei
mininkės, kuri pati darbo nebijo. Už sti
klo pastatyti savo žmonos Krizas nenori.

Ilgai Krizas galvojo ir mąstė, kas da
ryti. Bet užėjus saldžiam snauduliui, ati
dėjo klausimą: kad reikės, bus ir išeitis.

i? ' GALO PRADŽIA.
Vasara. Liepos mėnuo. Saulė ne tik 

kepina, bet ir svilina. Visa, kas žmonių 
rankomis sodinta, — nusvilę.

Jau visur rugiai kertami, bet kas iš 
jų! Kai kur nė antros sėklos nebus! Ba
das jau šiepia dantis džiūgaudamas. Va- 
sarojas taip jau beveik visas privarytas, 
bet miežiai, štai; nė per dalgį. O pavasarį 
atrodė visa taip gražiai. Roputės visos- 
pageltusios, nė. žydėti beveik nežydėjo šį
met. Ne tiktai kas žmonių rankų sėta ar 
sėdinta, bet ir visa gamta ištroškusi van
dens, lytaus!

Kiek savaičių jau kepina, degina sau
lė, negailestingoji, baisioji, išgąstingoji 
saulė! Viskas lįste lenda atgal į žemę lyg 
nogėtų pasislėpti nuo baisiosios saulės 
kaitros. Medžiai, — lapuotieji ir spyg
liuotieji, — lyg apsvilę. Aukštųjų šilai, 
kuriems už mėnesio jau laikas žydėti, 
tiesiog pajuodavę. Vienur kitur matyti 
rūkstant, — kaip jie užsidegė, niekas 
nežino.

O kas išgąstingiausia — gyventojų šu- z 
‘ liriiąi išdžiūvę. Nebėra vandens nė sriu- ' 
bai virti. Galvijų jau nė manyti nema-

9 nyk girdyti iš šulinių. Prūdai ‘— visi iš
džiūvę sausai, tiesiog susproginėję jų 
dugnai.

—Sulauksime bado! — dejavo Šimo- s 
' niėnė vieną pavakarį.

—Jau nė rasos nebekrinta, dangus 
lyg užrakintas! Kas bent prisimena to
kių sausų metų. Lytingų būdavo, daug 
kartų daga ant laukų supūdavo. Bet to-' 

' kios giedros nebeatmenu.
— Šiandien gandras jau, paskutiniu 

du savo vaiku išmėtė iš lizdo, — ėmė pa
sakoti Krisas. — Vienas dar plasnojo, 
plasnojo sparneliais, bet, matyti, sužeis
tas netrukus padvėsė. Juk seniai jie jau 
ir kentė badą! Seniai jau nebėra nei var-

I ’ lių, nei sliekų ar šiaip ko. *
— Tai ženklas, kad dar taip veik ne

gausime lytaus. Tikrai turėsime badu 
numirti!

■— Nerūpinkis apie rytiškąją dieną, 
mamele, — atsakė linksmindamas Šimo
nis.

— Teisybė, teisybė, be Vis dėlto skau
du visa ką manyti alpstant ir mirštant 
be lašelio vandens.

— Tai žmonių nuodėmės, — pasigirdo 
Anskio Šimonio balsas iš jo kambario.

— Ar ne gana mokinu jus mylėti die
vą, melstis, išpažinti’ savo nuodėmes • ir 
pereiti į privertimo- kelią. Gana šaukiau, 
gana meldžiausi, kad atsivertų tavo akys, 
Jokūbai! Bet mano balsas liko kaip šau
kiančiojo tyruose. Tokios užkietintos šir
dies, kaip tavo, galima dar eiti ieškoti. 
O esi mano brolis.

— Liaukis, Anski, liaukis!' .
— Taip, taip, tu niekada nenori tei

sybės girdėti! Taip jau darė bedieviai 
pirm amžių, kada dievas leido tvaną. Jau 
tuokart žmonės neklausė pranašų. O ka
da pamatė dievo teismą, tada jau buvo 
per vėlu- Taip ir šiandien. Bet šiandien 
ne tvanu, o ugnim dievas sunaikins neti
kinčius.

— O tave?
— Dėl nusidėjėlių ir bedievių turi 

•kentėti ir dievo žmonės.
Jokūbas patraukė tik pečius:
— Kas turi ateiti — ateis ir be tokių 

dykaduonių pamokslų .. .

Seniai jau saulė nusileido, bet vakaro 
pašvaistė šviečia lyg užtekančios saulės 
aušra. Atrodo,'lyg saulė, tiktai apsisuku
si, vėl užtekės*iš vakarų.

Bet tai jau ne vaizdas, galįs nuramin
ti Aukštųjų šilų viensėdžius, susirūpinu
sius dėl dideliosio^ giedros. Tai baugus 
vaizdas, primenąs kaži ką ypatinga. Pa
švaistė atsimuša< į medžius — pušis, ber
žaičius ir apušes. Tiesiog matyti, kaip 
dreba apušės lapai. Medžių lapai ir spyg
liai geltoni, bet ne paauksuoti, o baisio
sios saulės gruzdesiai.

Užlinkusi už horizonto saulė šaiposi iš 
įbaugintosios žiponijos.

Nusigandę ir nusiminę šilų viensėdžiai 
nedrįso į poilsį eiti. Nors akys merkiasi, 
kūnas drimba tiesiog iš nuovargio į žemę. 
Bet šita vakaro pašvaistė, šitos žaros 
ten.-.

— Tai ženklai prie dangaus.
. — Tai yra prieš dar didesnę giedrą.

— Didesnės nebegali būti giedros, juk 
jau visa kas sudegę. — Badų sulauksi
me, baisių badų!

—Ne tik bado sulauksime, bet ir ma
ro. Juk iš bado atsiranda ir visokių ligų...

Taip ir panašiai kalbasi šį. vakarą 
viensėdžiuose.

Rasi šitokia pašvaistė ir ne* taip baugi 
būtų pasirodžiusi — juk' pasirodo tokių 
dažniau — jei ne tokia išgąstinga gied
ra būtų viešpatavusi, kuri nebūtų jų šir- 

• dis pripildžiusi nusiminimo ir baimės.
Bet kas tai: ariapūs Aukštųjų kalno, iš 

rytų —nušvinta kita pašvaistė. Ne rytų 
tai aušra, juk dar vakaras. Ne, visai į 
tai ir nepanaši. Štai lyg sparnai suplas
nojo ore: gaisras.

— Ugnis, ugnis!,
-----Na, kas gi bent prasimano šiuo me
tu nusisvilinti?

— Iš kur imti vandens gesinti?
Gaisras didėja, plečiasi. Štai jau (ir 

šauksmai vieškelių:
— Ugnis, ugnis! — kartimis ir kibi

rais nešini bėga žmonės ugnies link. Ir 
kibirus nešasi, —’juokinga! Iš kur to 
vandens semsi?

— Ugnis, ugnis!
— Kas dega?
— Dar nežinome. Bet reikia gelbėti, 

vis viena, kas degtų! Vandens gesinti nė
ra, tai reikia nors .plėšti iš ugnies kas 
išplėšti galima.

— Ugnis, ugnis!
Iš visų šalių — tiesiai per laukus, ši

lus, iš tolo ir iš a'|*ti bėga žmonės gaisro 
link.

— Ugnis, ugnis! ■
— Kas gi pagaliau dega?
Ir štai, ant Aukštųjų kalno atvykęs, 

jau matai, kas dega.
Šimonio sodyba liepsnose!
Ugnis iškilo iš tvartų, kurie apkimšti 

pernykščiu šienų. Tai geras kąsnis ug
niai. Bet kaip čia ugnis atsirado, to nie
kas nesupranta. /

(Bus daugiau) ' -

DETROITO ŽINIOS
Patiko Tragiška Mirtis J dožą

■ \ . , ’ 

a A lik'Utktfu 'Y I >

Juozas Likas
Liepos 14 d. Juozas, kaip 

paprastai, parėjo iš darbo, 
kaip 3 vai. po pietų. Netrukus 
užėjo smarki audra; kuri nu
kirto didoką elektros vielą su 
apie 4,000. waltų jėgos. Vielai 
užkritus ant tvoros palei jo 
namą, pradėjo degti tvora, 
tuomet Juozas, matomai, ne- 
numatydamas tame pavojaus 
pasiėmė šluotą ir bandė ją 
numesti nuo degančios tvoros. 
Tai bedarant jį pagavo elek- 
ros srovė ir kolei pribuvo pa
galba, jis jau buvo negyvas. 
Tai taip netikėtai ir tragiškai 
žuvo Juozas Likas.

Kitose miesto dalyse tokios 
vielos pravestos po žėme, bet 
toje dalyje jos viršui ir nuola
tos gręsia pavojumi tos apy
linkės gyventojams. Kiek te
ko patirti, tai jau ne pirmas 
tokis atsitikimas, žmonės turė
tų priversti elektros kompani
jas įrengti tokias apsaugas, 
kad tas daugiau nepasikarto
tų.

P o 1 i t i n ėmis pažvalgomis 
Juozas pasekė savo vyresnįjį 
brolį Petrą, kuris daug veikė 
1905 metų revoliucijos, laiko- 
tarpu, už ką buvo nuteistas 
visam amžiui kalėjimai!, kur 
jis ir mirė.

1909 metais Juozas atva
žiavo į šią šalį turėdamas , 
tik 20 mėtų amžiaus. Pirmiau
sia apsistojo Lawrence, Mass, 
ir nieko nelaukdamas stojo į 
pažangias tų laikų organizaci
jas. Jis velke jose , pagal ge
riausią savo supratimą. Jis 
stojo į Socialistų kuopą, į.Liau
die Chorą ir daug* dirbo sve
taines įrengime, pknikų darže 
ir jos šėrininku būvo iki pat 
thirties. Jis skaitė ir rėmė vi
są pažangiąją rhūsų Spaudą. 
Tačiau Juozas turėjo daugiau
sia patraūkimb ir pasitenkini
mo veikdamas meno srityje.

1920 metais Juozas persike^ 
lia į Cleveland^. Čid'nais pir
miausia pasirodė tdend srity
je. Jis veikė Mirtos Chore ir 
Meno Sąjungos kuopoje, bet 
tuom pačiu laiku jam nebuvo 
svetimos ir politinės organiza
cijos. Jis buvo n Arid ir Darbi
ninkų Partijos.

Depresijos laikotarpiu su
manė persikelti į Detroitą. Ap
leisdamas Cleveląndą, savo gi
minaičiui S. K. Mūžanskui pa
sakė: Aš dabar apleidžiu Cle- 
velandą ir vietinį veikimą, tai 
tu dabar stok ir dirbk ir už
imk manė vietą. Nežinau, ar 
nuo tos ar tam panašios aspi
racijos, drg. Mažanskas pra
dėjo daugiau veikti taip, kad 
šiandieną jo organizacinis vei
kimas yra žinomas ne vien 
Clevelandiečiams, bet ir per 
visą plačią Ameriką.

Juozas tapo palaidotas lie
pos 17 d., Grand Lawn kapi
nėse, Detroit, Mich. Paliko di
deliame nuliūdime sūnų Juozą 
Detroite, seserį Elzbietą Pan
zer Clevelande ir brolį Kazi
mierą Montreale, Canadoje.

Ilsėkis, drauge, o mes, tavo 
idėjos draugai ir visi artimie
ji, tavęs ir tavo gražių visuo
meninių darbų neužmiršime!

J. Žebrys.

BOSTONO IR APYLINKĖS APSKRIČIŲ 
IR KOLONIJŲ ATYDA1

Brangūs draugai ir draugės. 
—visi kolonijų veikėjai ir visų 
lietuviškų organizacijų ir Pa
žangiųjų Lietuvių Tarybos 
valdyba—čia tenka^gyvai ir 
skubiai kreipti jūsų atydą į 
vieną . labai svarbų ir neati
dėliotiną dalyką I

Dalykas yra tame, kad 
prieš mus stovi eile be galo 
svarbių klausimų, kuriuos pa- 
sibrėžė Tretysis Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimas. 
Kad tuos klausimus tinkamai 
ir neatidėliotinai įgyvendinti, 
reikia Bostono apylinkės lie
tuviams turėti bendrą labai 
plačią lietuvių konferenciją.

Kad surasti iniciatyvą ir 
tokiai konferencijai gbrą pro
cedūrą, mums reikia pirmiau 
turėti prisirengimui platų po
sėdį, kaip ir visokiems dides
niems darbams įvykdyti. Dėl
to ir yra šaukiamas tokis pra
plėstas ' posėdis rugpjūčio 
(Aug.) 24, šių metų, kaip 11 
30 rytę^ So. Boston, Mass,, 
Liet. Pil. Kliubo viršutinėje 
svetainėje, 318 Broadway.

Klausykite, draugai, kaip 
jau minėjome, dalykas yra 
svarbus ir neatidėliotinas; 
karštis ar šaltis, lai nieks ne
sulaiko mus nuo svarbių par
eigų !

Visų apskričių nariai: LLD 
7-ta apskritis, LDS 1-ma ap
skritis, Jaunimo skyriai; Me
no Sąjungos apskritis, Mote
rų Sąryšio vaidyba, Pažangių
jų Lietuvių Tarybos valdyba 
ir visų kolonijų veikėjai bei 
atstovai', mūsų visų lygi par
eiga gyvai susirūpinti ir daly
vauti šiame šaukiamame posė
dyje. . -

Tik dalyvaudami posėdyje 
suprasi'mė, kekia svarbi, Už
duotis yra, ir d^Vaū'gsihiČs sa
vo pareigas atlikę, kaip, ir 
privalo geri, rūpestingi dar
buotojai I

Tai bu smūsų prisirehgi- 
mas šiame posėdyje, gal būt 
didžiausiam šuva ž i a v i m u i 
Naujosios Aiilglijos lietuvių. '

Prie darbo visi, draugai ir 
draugės!

LLD 7-tos Apskr. Pirm.
J. M. Karsdnas.

14 Madison St.
Lowell, Mass.

Prierašas prie Posėdžio 
Šaukimo

Draugai, reikalas labai 
svarbus, o laikas pertrumpas, 
kad vesti susirašinėjimą su 
draugais dėl šaukiamo posė
džio, todėl reikalo verčiamas 
ir iš Lietuvių Centro paragin
tas, pasiėmiau iniciatyvą 
šaukti šį posėdį, kuriame bus 
išdirbtas planas Šaukimui pla
čiosios Bostono‘ apylinkės lie
tuvių didelio suvažiavimo.

Tik posėdyje surasime tin
kamą laiką tokiai plačiai 
konferencijai ir visą reikalin
gą prisirengimą.

Prašau glaudžios kooperaci
jos, kad šis. darbas nusisek
tų kuopuikiausiai pažangiųjų 
lietuvių labui.

Draugiškai,
J. M. Karbonas.

Binghamton, N. Y.
Literatūros' Draugijos 20-toš 

kuopos nariuose reikalingas 
pagyvėjimas organizaciniams 
darbams. Organizacija yra 
tam, kad ji šį tą veiktų. Su
sirinkimai gali suplanuoti 
daug svarbių darbų, reikia 
juos nudirbti.

Šieniet jau por'a susirinkimų 
neįvyko, neš maža narių, teat
ėjo. Ateinančiame susirinki
me, rugpi'ūčio 8 d., turėtų da
lyvauti visi nariai, nes reikės 
nominuoti kandidatus į Cėiitro 
Komitetą. Taipgi1 yra kiti da
lykai1, reikalingi aptarti. Da
lyvaukime ! J.

Naujosios

Oklahoma City. — J. J. 
Bourbahnais pati skundė 
savo žiaurų vyrą. Teismo 
rūme už tai jis skustuvu 
suraižė pačią; tada polici
ninkas nušovė vyrą.

Great Neck, N. Y
Paskutinis Pakvietimas

Šiuomi pranešame, kad vi
sų Great Necko lietuvių drau
gysčių ir kliubų rengiamas 
bendras piknikas įvyksta šį 
sekmadienį, rugpijūčio 10 d., 
A. J. Kasmočių parko svetai
nėje, 91 Steamboat Rd., Great 
Necke.

Smagu pažymėti, kad mūsų 
lietuvių draugystės moka gra
žiai sugyventi ir svarbesniais 
klausimais bendrai veikti. Pa- 
šidėkavojant tam gražiam ir 
draugiškam susitarimui mes 
pajėgiame ką nors didesnį ir 
gražesnį surengti.

Taigi, ir šitas mūsų paren
gimas yra rūpestingai ren
giamas, todėl, kad užganėdin
ti atsilankiusią publiką. Tiek 
galima pasakyti,: apart ska
nių valgių ir gėrimų, mes tu
rėsime ir gražią programą. 
Kalbės Dr. Ališauskas (Allen) 
ir Mr* II. Fauersten. Bus vi
sokių žaislų ir tt. O, kaip 
rengėjams būtų linksma, kad 
visi Great Necko lietuviai at

silankytų į šį parengimą. Bū
tų dar linksmiau ir gražiau, 
kad atsilankytų mūsų broliai 
lietuviai iš tolimesnių kolo
nijų. ' . ;

Todėl mes kviečiame visus 
dalyvauti šiame bendrame 
piknike. Jūsų, atsilankymas 
bus aukštai įkainuojamas. 
Pradžia 3 vai., kaina už įžan
gos tikietą 60 c. šokiams 
gros G. Kazakevičiaus orkes
tras iš Brooklyn©. P. B.

Pirmas ir Mokslingas Peek
skill Negras Policininkas
Peekskill, N. Y. — Dar 

pirmą ‘kartą šio miesto is- 
otrijoj negras priimtas į 
policiją. Jis yra karo vete
ranas Charles H. Bolden, 
baigęs West Virginijos Ko- 
legiiją. Dabar liekamu nuo 
tarnybos laiku Boldenas 
lanko New Yorko Univer
sitetą; siekia magisto laip
snio moksle.

Nanking. — Chinijos val
džia tikisi naujos paskolos 
iš Amerikos.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.• t
Paikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Aylkniems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
t

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.
ji. : ‘ ‘•*n- ~~ —

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

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. 
------------------------------------------------------------------------------------------- t—

_

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori graliai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas "Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti. (

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. i
„ Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
< 11

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

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

______ t ■

Laidotuvių
MMMMKBmI Direktorius

Liūdesio valandoj Kreip- 
. kitės prie manęs dieną 

ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vemon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
•  »—>   Ii II 11 . H I »r IM*

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)TrečiacL, Rugp. 6, 1947

v



dnCAGOS ŽINIOS
/

k Dariaus-Girėno Mirties Pami- 
* nėjimas vėl Pravestas Pigiu 

Propagandistiniu Pobūviu

Kongreso narys Fred Bus- 
bey, atstovaujantis 3-čiąjį Chi- 
cagos kongresinį distriktą, ša
lyje plačiai yra žinomas kaip 
Illinois Kankinas. Praeitą sek
madienį jis savo kalboje prie 
Dariaus-Girėno paminklo tą 
“reputaciją” pilnai apsaugo
jo-

Busbey, republikonas ir 
“Tribune” marionete, sakė-, 
kad męs randamės karo stovy- 

4 j e prieš Sovietų Sąjungą nuo 
pat jos įsikūrimo — pradedant 
1917-tais metais. Kitaip sa- 

. kant, mes radomės karo stovy
je ir per praeitą karą, kuomet 
ėjo bendra kova prieš Hitlerį, 
— bet Busbey ir jam panašūs 
radosi visai kitokiame “karo 
stovyje.” Ir jis pridėjo, kad, 
anot jo, komunistai padėjo su
mušti Hitlerį, nes jie prieš 

mus... ' '

Olis ir Vanagaitis, “origi
nališkieji” smetonininkai, vy
ravo.. Krikdemai buvo jų 
aliantai. Mūsų Deat-socialistai 
iš Naujienų pastogės nebuvo 
kviesti. Gal praeities nuodė
mės juos jau padaro nepatiki
mais tokiame būryje?

Beje, kalbėjo ir “konsulas” 
Daužvardis, atstovaujantis ne
egzistuojantį Smetonos reži
mą. Sėdėjęs prie Dr. Griniaus, 
kurio .valdžią* Daužvardžio 
Smetona nuvertė, kitas kurio
zas tuomi buvo sudarytas.

Konsulas atsiprašė, kodėl 
kalbės lietuviškai, > “nes ir 
Jungtinių Tautų Organizaci
joje visokios kalbos vartoja
mos.” Pripažinęs, kad Tarybų 
Sąjunga pirma, dar prieš 
Ameriką, pripažino Lietuvos 
nepriklausomybę, jis, tuojau 
susigriebė kalbąs ne pagal li
niją ir paleido kiršinimo tva
ną.

Darius ir Girėnas nebuvo

f< *

U.N. Facts and Faces .... CZECHOSLOVAKIA

CESKOSLOVENSKOf

oH
//// /

•plzeR i J

u ^0V,CE •0RNO

.JAN PAPANEK

$ • KC&CE

’ The Republic of Czechoslovakia is 49,358
______ . square miles in area, with a population of 

about 14,447,000. Without access to sea, it 
is bounded on the Ijlorth by Germany and 
l*oland, on the East by Poland and Rumania 
on the South by Rumania and Austria and 
on the West by Germany. Largely moun

tainous, the country formerly was one of the richest in Europe; forests* 
mineral resources and agricultural products are abundant. The capita! 
is Prague. Member of the United Nations General Assembly and of the 
Economic and Social Council, Czechoslovakia is represented at U.K 
headquarters by Dr. Jan Papanek. Her flag carries two horizontal 
stripes, white and red, of equal width, and a blue triangle on the left.,

Busbey buvo tik vienas kal
bėtojas Dariaus ir Girėno pa
minėjime, kuris sekmadienį 
po pietų vyko prie šių dviejų 
heroiškų lakūnų paminklo 
Marquette parke. Rengėjai 
buvo Dariaus ir Girėno Legio
no postas. Bet platforma buvo 
atidaryta visiems, kurie tik 
norėjo kuo daugiau kiršinti 
prieš Tarybų Sąjungą — ir 
kuo mažiau kalbėti apiė pa
čius didvyriškus lakūnus.

O’Konskio nebuvo, bet jo 
substitutas Busbey turėjo juos 
patenkinti. 'Grigaičio nebuvo, 
bet substitutas šimutis ranko
mis mosikavo, nors publika 
balso negirdėjo (P. A. sistema 
buvo apgailėtina, ar jos visai 
nebuvo — susirinkusieji matė 
kalbėtojus, bet visai silpnai 
girdėjo).

Koks tai aptiekos savininkė
lis suriko, kad mes turime 
smarkiau ginkluotis — ir keli 
jo žodžiai buvo išgirsti. Koks 
tai prakaituojantis leitenantas 
— pulkininkas, sąžiningai pil
dydamas savo, štabo įsakymą, 
nekantriai prasėdėjo per visą 
ceremoniją, kad vėliau pasa
kyti visų kariškių dabar nau
dojamą prakalbą už visuotiną 
karo tarnybą.

Koks tai lakūnas leitenan
tas buvo perstatytas kaip he
rojus, buvo perstatytas jo tė
vas, motina ir senelė — ir vis 
dėl to, kad jis į karinę akade
miją West Point’e pateko per 
Busbey rekomendaciją.

Ir tas viskas dėjosi minėji
me, kuris turėjo būti skirtas 
Dariaus ir Girėno atminčiai!

Nors visas turinys buvo pi
gesnis negu praeityje, paviršu
tinis blizgėsis buvo bandytas 
padaryti didesniu. Kiti legiono 
postai, šalia Dąriaus - Girėno, 
buvo sutraukti. Ironiškai, da
lyvavo ir segreguotų negrų 
postų atstovai — tikriausiai, 
nežinodami, kiek rasistų ir 
pro-fašistų knibžda ant plat
formos. > •

Ironiškai, kelius žodžius 
kalbėti buvo atvežtas ir K. 
Grinius. Dvasioje nupuolęs se
nelis, kuris kadaise buvo de
mokratas, sudarėv apgailėtiną 
vaizdą šitame jomarke.

pagerbti Marquette parko su- 
gužėjime. Lietuvos liaudis, ku
rią tie du lakūnai mylėjo ir į* 
kurią skrido, juos pagerbė 
kukliai ir jausmingai, padėda
ma vainiką prie kapo, — ir 
grįždama prie savo tėvynės 
atstatymo darbo. St.

Tūkstantines Minios AntiLin- 
činėje Demonstracijoje - 

Reikalavo Veikimo

“Valdžia, prezidentas Tru- 
manas ir administracija pasi
tenkina žodžiais prieš negrų 
linčiavimus, bet nesiima veiks
mo;” “Generalinis prokuroras 
linčius pasmerkia bendrais žo
džiais, — bet nekaltina žvė
riškųjų linčiuotojų. netraukia 
jų atsakomybėn;” “Amerikos 
liaudies žmonės nori, ne kalbų, 
bet veiksmo prieš linčmotojus 
Pietuose!”

Tie šūkiai ir tos mintys bu
vo išreikštos didžiulėje anti- 
linčinėje demonstracijoje prie 
Parkway ir 35-tos gatvės kam- 
pb, negrų kvartalo širdyje. 
Bet ne vien negrai dalyvavo 
demonstracijoje, —• tūkstanti
nėje m’hioje baltieji sudarė 
apie pusę dalyvių.

Plačiai atstovautos buvo 
darbo unijos, religinės organi
zacijos ir jaunimas. UPWA- 
CIO (pakuotojų) vardu kal
bėjo kovingas tos unijos va
das F. March, elektristų (UE- 
CIO) vardu P. Nixon ir dau
gelis kitų. Kalbėjo atstovai 
nuo protestantų ir žydų reli
ginių grupių.

Miesto majoras .Kentielly 
buvo kviestas ir ragintas pa
skelbti antilinčio savaitę, bet 
nesiteikė atsilankyti.

Rezoliucijos buvo minios 
vienbalsiai priimtos prieš lin
čius ir pasiųstos atatinkamoms 
valdžios įstaigoms Wasliingto- 
ne ir Jungtinių Tautų Organi
zacijai New Yorke.

Rep.

Mrs. Bose Romito, 29 m., 
mirtinai perverta peiliu, na
mie, 346 Beekman Avenue, 
Bronx'. Jos vyn^s Charles, be
darbis veteranas, būk prisipa
žinęs j;/ nudūręs. Tik prieš 
penketą mėnesių jie buvo su- 
sivedę.

«»«»»»»*«»»<»«»«»»»»«»»»«<»»»« Hiiumuuiim.i |

DIDIEJI DIENRAŠČIO lAISViS
PIKNIKAI
žemiau paduodame surašą, kur jau yra ruošiami 

piknikai naudai dienraščio Laisves. Jei kur kitur 
yrą 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.

................ ..........    .....OX.,•(«•(•(•> (OI <>•<<■• •••«•••••>   "7 MIJUK •

CLEVELAND!) ŽINIOS
Rengiasi prie 1948 Rinkimų

UEWU (United Electrical 
Workers Union) Ohio valsti
jos politinės veiklos (PAC) 
komitetai turėjo savo posėdį 
Columbus, O. Iš 55 lokalų, 53 
turėjo savo atstovus tame po
sėdyje. Iš Clevelando atsto
vauta Federal Welders įmonės 
lokalas, White Sewing Machi
ne ir National Carbon.

Posėdyje daugiausiai laiko 
pašvęsta išdirbimui plano dėl 
ateinančios prezidentinių rin
kimų kampanijos, kaip ang
liškai sako: “Political Action 
Drive.” Bus dedamos pastan
gos apsivalyti nuo tokių val
dininkų, kurie veikia naudai 
NAM ir balsavo už prięš-dar- 
bininkiškus bilius. Bus bandy
ta sukoordinuoti visų C1O-PAC 
(politinės veiklos komitetų) 
veiklą, kad vieningai būtų 
darbas varomas.

Iš delegatų^‘raportų paaiš
kėjo ,kad yra dedamos pa
stangos, kad tie, kurie balsa
vo už Taft-Hartley vergijos 
įstatymą ir kitus priešdarbi- 
ninkiškus bilius, nebūtų iš
rinkti į kongresą .Jie yra: C. 
H. Bender (rep.), F. P. Bol- 
t6n (rep.), abu iš Clevelan
do; C. J. Brown (rep.), Blan- 
chaster, R. H. Burke (rep.) 
Dayton, H. H. Carson (rep.), 
Cincinnati, P. W. Griffith 
(rep.) Marriette, W. E. Hess 
(rep.) Cincinnati, R. F. Jones 
(rep.) Lima, E. R. Lewis 
(rep.) St. Clairsville, J. II. 
McGregor (rep.) W. Lafayet
te, A. F. Weichel (rep.) San
dusky.
' Susilaikė nuo balsavimo F. 
C. Smith (rep.) iš'Marion.

Darbininkų pusę gerai pa
laikė ir balsavo prieš tuos bi
lius: R. Grosser (dem.), M. A. 
Feighan (dem.), abu iš dū

kius tarptautinėse unijose.
Kita rezoliucija pasmerkė 

unijos administraciją už im
perialistinius siekius ir politi
ką, vedančią prie tarptautinių 
santykių ardymo, nurodant, 
kad Carey grupės (block) 
darbuotė veda prie vidujinės 
suirutės ir tuomi padeda dau
žyti uniją. Tas darbas varo
mas imperializmui pataikau
jančių demagogų, kad vienybę 
ardžius iš vidaus.

Užsieninės politikos rezoliu
cija sako, kad dabartinė mū
sų šalies palitika ardo pasau
linę taiką ir aiškiai yra per
matoma, kad ji veda prie pa
vergimo paprastos darbo liau
dies didžiųjų biznierių intere
sams, kaip šioje šalyje, taip ir 
užsienyje.

Mes, lietuviai, taipgi turė
tume išsikirpti viršui paduo
tus vardus visų mūsų atstovų, 
kurie veikė prieš mūsų intere
sus, kad; rinkimams atėjus, 
juos turėtume po ranka.

V. M. D.

Neves Derybų, Pakol Sugrą
žins Išmestuosius

Moslo Machinery Co., 2443 
Prospect Ave,, 13 darbininkų 
išėjo į streiką, pareikšdami 
simpatiją dviem savo sandar- 
bininkam, kuriuos kompanija 
pavarė iš darbo. Šios įmonės 
darbininkai priguli uLw uni
joj.
, Įmonės savininkas Ernest 
P. Moslo pavedė savo advoka
tui visą dalyką. Advokatas 
užkvietė streikierius į dery
bas. Streikieriai atsisakė derė
tis, pakol jų draugai nebus 
priimti atgal į darbą.

Moslo, išgirdęs darbininkų 
nusistatymą, pareiškė, kad jie 
visi yra atleisti iš darbo ir, 
kad jis uždarąs, savo dirbtu-.

Jersey City, N. J.
Tykus, Ramus Gyvenimas 

t

Mūsų lietuvių progresyvis 
veikimas eina iš šios šalies 
lietuvių žemėlapio. Buvę ir 
pasižymėję veikėjai paseno, 
sutingo ir liuosą nuo darbo 
laiką sunaudoja poilsiui. Or
ganizacijų veikimas užmirštas 
dalykas. LDS 133 kuopa,, 
vasaros laiku laiko susirinki
mus kas antrą mėnesį. Lite
ratūros Draugijos 16-ta kuo
pa nė to nepadaro, ir kuomet 
įvyksta LDS kuopos susirinki
mas, tai žiūri į kuopos narius 
ir stebiesi: visi auksinio ju
biliejaus jaunikiai, jaunamar
tės žilagalviai, plikiai, o jau
nų žmonių nesimato.

Teisybė, reikia pasakyti, 
kad karo laiku buvo dedamos 
pastangos jaunus vyrus LDS 
133 kuopos narius palaikyti 
kuopoje,. už juos* buvo moka
ma iš kuopos iždo jų mėnesi
nės duoklės, ir buvo manoma, 
kad kuomet karas pasibaigs 
ir mūsų kuopos jauni vyrai 
parvyks iš karo tarnybos, tai 
bus seniam lengviau — užims 
kuopos valdybos pareigas ir 
plės, organizacijos ribas. Ta
čiau, nieko iš to neišėjo. Ne 
tik jauni vyrai nėra aktyvūs 
kuopoje, bet kuopos nariai 
niekuomet nemato jų susirin
kimuose. Gaila, bet manau, 
kad ne tik mūsų kuopoje yra 
toki dalykai, bet ir kitose 
kuopose.

Knygynas
Literatūros Draugijos 16-ta 

kuopa turėjo didelę šėpą pil
ną įvairių knygų, kaip tai mū
sų organizacijos, taip ir kitų 
svarbių knygų. Jos nebuvo 
naudojamos, ir kuomet drau
gai sutiko jas visas pasiųsti į 
Tarybų Lietuvą, tai jos ati
duotos ir pasiųstos. Šėpa ati
duota 16-tos kuopos nariui, ir 
taip daugelio metų triūsas — 
surinktos knygos — čia nepa
siekė tikslo. Bet jas gavus 
Lietuvos liaudis, turime viltį, 
skaitys it skaitydama įver
tins. Kito kelio nebuvo, nėra 
draugų, kurie jas skleistų vie
tos lietuvių tarpe. Visi,seni 
ir nusiskundžia neturį laiko 
bent kokį darbą dirbti.

Kuopa narių skaičiumi stovi 
vietoje. Drg. J. B. Paserps- 
kiui mirus, jo vietoj gautas 
kitas. Tačiaus, kad kuopa 
darytų progresą, nieko tokio 
nėra. Pilietis.

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
,Jeigu jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAUDĖ
JIMO, RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS, SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO. NEURITIS, PODAG
ROS . ir t.t., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kud 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BĄN- 
DOMĄJJ KIEKJ) be jokių lėšų jums. Ne
siųskite pinigų, o tildai savo vardų ir adre
sų, tad mes jums tuoj pasiųsime tablotėlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lėr.uos, jei nepatiks.

I / f , /

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
RĘIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

RĖGISTRUOTOS 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)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

, * REIKALINGI
Patyrę rankovių ir kainicrių siuvėjai, kraštų 
siuvėjai, operatoriai prie moteriškų džiaketų.

Nuolatinis darbas. Labai gera alga.
SELBERT CLOTHES, INC.

v 19 Hope Street, _ 
Brooklyn, N. Y.

Detroit Mich
Už Wallace Kandidatūrą.

Nesenai atsibuvusioj Wayne 
County CIO pirmojoj konstitu
cinėj konvencijoj, delegatai 
vienbalsiai nutarė veikti, kad 
Demokratų partijos 1948 metų 
konvencijoj būtų nominuotas 
Henry Wallace, kandidatuoti į 
prezidentus.

Konvencijoj dalyvavo keturi 
šimtai delegatų, atstovaudami 
350,000 unijistų. Jie labai dide
le didžiuma balsų sumušė troc- 
kistų siūlomą propoziciją, kad 
darbuotis tik už darbo kandida
tus ir majorą Detroite, o su 
prezidentiniais rinkimais “nesi- 
klapatyti.”

Konvencijos Politinės Veik
los Komitetas 'pasisakė už Tre
čiąją Partija (PAG), priėmė 
rezoliuciją ir perduos būsimai 
valdybai ir ekzekutyvei tary
bai su reikalavimu, kad pradėtų 
budavoti trečiąją partiją.

Konvencija, dalinai nusikra
čius trockistų įtakos, parodė 
tikrai tinkamą atsinešimą link 
negrų unijistų, statant iš jų ke
lis į-aukščiausias unijos vado
vybės vietas. Dar visai nesenai 
velstijos CIO susirinkime so- 
cial-demokratų Reuther-Scholle 
šalininkai atsisakė statyti neg
rą į vadovybę arba unijos val
dybą. , ‘

Konvencijoj nutarta įsteigti 
County Labor Congress, kurio 
užduotis bus darbuotis už dar
bo liaudies kandidatus rudeni
niuose rinkimuose. Taipgi dar
buotis, kad sudaryti bendrą uni
jų (CIO ir AFL) Darbo Dienos 
demonstraciją, kad tuomi suda
rius ' milžinišką demonstraciją 
prieš Taft-Hartley Aktą. Kal
bėta ir tinkamai reaguota į 
Callahan Aktą, FEPC ir Ne- 
Amerikinių Veiksmų Komitetą. 
Delegatai ragino uniją kovoti 
prieš Trumano Doktriną. Pasi
sakyta prieš taikos laiku kon- 
skripciją. Nutarta laikyti kon
venciją kas metą.

Delegato Draugas.

MOTERYS
ATRINKIMUI NAUJŲ VILNONIŲ 

ATKARPŲ. PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
GERA ALGA

9-11 BOERUM ST., BROOKLYN.
___________________ (IIP .. f

OPERATORES
DIRBTI PRIE

SINGER SEWING MAŠINŲ
NUOLATINIS DARBAS

EASTERN BAG CO.
129 WEST 20TH ST. (3-čios lubos) į

N. Y. C. r
____  _____ (1M) -i

RANKINĖS 
GUZIKINIŲ SKYLIŲ SIUVĖJOS 

Patyrusios prie overkoatų ir top koatų. 
Darbas nuo Kavalkų 

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA
N. MERCURO & CO.

221 BERGEN ST, NEWARK, £1. J;
' MARKET 3-1702 • ■

(188)

BROCKTON, MASS. 1

LDS 1-mos Apskrities 
" Metinis Piknikas

Rugpjūčio 10 d., Lietuvių 
Tautiško Namo P^,rke Montel
lo, Mass., įvyks LDS 1-mos 
Apskrities metinis piknikas. *• 
Reikia imtis aktyvaus dalyMu- 
mo visoms kuopoms , apskri
ties ribose, nes sykį į metus* 
laiko pikniką ir yra malonu s 
suvažiuoti, pačiame vasaros 
gražume, susitikti tolimesnius 
draugus, pažįstamus ir gimi
nes. šiame piknike bus labai 
žingeidi programa: yra apsiė
mę dalyvauti programoje 
Montello didelis mišrus Liuo- ■ 
sybės Choras, vadovaujamas 
Ed. šiugario, Norwoodo Vyrų 
Choras, vadovybėje S. Pauros.

Taipgi gauta nuo LDS Cen
tro Sekretoriaus J. Siurbos 
pasižadėjimas atvykti ir daly
vauti piknike. Jis pasakys 
prakalbą šių dienų svarbiais 
klausimais. Taip pat dalyvaus 
LDS vice-prezidentas Antanas-*- 
Vasaris ir visi Apskrities Kom. 
nariai.

Parūpinimui gėrimų ir val
gių ir šiaip reikalingų daiktų ' 
piknikui darbuosis moritellie- 
čai, bet reikia nepamiršti, ypa
tingai artimesnių kolonijų 
kuopos, kad išrinktų pagelbi- 
ninkų pjknike.

Moterys ruošiasi prie atski
ro valgių stalo, tai ir iš toli- ‘ 
mesnių kolonijų galima kokis 
nors “migdolas” dėl stalo at
vežti atvažiuojant į pikniką, 
tas paįvairins patiekalų dau
gi-

Iki pasimatymo piknike.
. D. G. Justus,

LDS 1-mos Apskr. 
pirmininkas.

velando; W. B. Huber (dem.) 
iš Akron, M. A. Kirwan 
(dem.) iš i Youngstown. Sena
toriai iš Ohio, Taft ir Bricker 
(republikqnai) abu balsavo 
už tuos žalingus bilius ii’ yra 
aršūs reakcionieriai.

UEWU delegatai pripaži
no, kad darbas bus' sunkus. 
Kad tuos gaivalus prašalinti 
iš -kongreso ir senato, reikės 
pašvęsti daug energijos.

Delegatai raportavo, kad 
Ohio valstijoj einant strei
kam, didžiumoje unijos laimė
jo ir buvo sėkmingai susitai
kyta. Toje konferencijoje 
taipgi nutarė, kad geriausiai 
atsižymėjusiem lokalam, ku
rie paskleis daugiausiai rinki
minės literatūros, surinks dau
giausiai dolerinių bumaškų dėl 
CIO-PAC, suteikti dovartas ar
ba garbės ženklus. Tų lokalų 
darbas įrodys nuoširdumą tam 
svarbiam darbe, kad išrinkus 
tikrus liaudies atstovus į se
natą ir kongresą.

Taipgi priimta kęlios rezo
liucijos. Viena reikalauja, kad 
UEWU Nacionalė Taryba pa
reikštų savo nusistatymą link 
Tarptautinės K o n v e n c ijos; 
kad UEWU neremtų ir pa
smerktų visus, kurie neremia 
unijų, ir remia imperialistų sie-

vę. Bet Moslo sakė, kad biznis, 
vis tiek eis ir be tų darbinin
kų. Unijos vadas Joe Krės 
ponui Moslo atkirto: “Tu savo 
produktų neišveši* iš dirbtu
vės. Mes pastatysime prie 
dirbtuvės pikietą ir laikysime 
iki streikas bus užbaigtas.”

Mat, ponas Moslo norėjo 
pagązdinti uniją, bet atsikan
do dantis ir unija jo neišsi
gando.

Kitas mažiukas užsispyrėlis, 
kuris vis ignoravo uniją, da
bar jau šiek tiek suminkštėjo. 
Ta iyra savininkas Van Dorn 
Iron Works, kuris dabar už- 
kyietė UAM-CIO į derybas ir 
unija sako, kad derybos einan
čios sklandžiai. Tik dar kom
panija nenori 'pasiduoti algų 
ir “seniority” klausimuose. 
Jau keturi mėnesiai, kaip 150 
tos įmonės darbininkų ved,a 
streįką..

V. M. D.

NORTHWAY PIIARMACAL CO.
' 439 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK 
Dept. 85.,

PRANEŠIMAS
Pajieškau savo pusbrolio Stasio 

Klimariskio, kilusio iš Pusylų kai
mo, Šakėnų' valsčiaus, Šiaulių Aps
krities.

Taipgi pusesei^ęs Kazlauskaitės iš 
Vazalų kaimo, Šiaulių ąpskr., Šakė
nų valsč. Atsiliepkite Į šį antrašą: 
Rafael Klimanskis] Constitucion 137, 
D-5, Avellaneda,, Luenos Aires,

Argentiną. (181-183)
, . . 7. -

x Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kra javus/ 
sudarau su ame-Į 
rikoniškais. Rei-f 
kalui esant ir| 
padidinu toki oi 
dydžio, kokio pa-^ 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojū 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway ’ ir 
prie Chauncey St., Broadway Lint

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-Q191

Stone Ave.

VAKACIJOM VIETA
Puiki farma, tinkamai įrengta vakacijoms, 

Catskill kalnuose, arti Kingston, N. Y.

. GERAS VALGIS—ARTI MAUDYNĖS
. Mokestis $30.00 į Savaitę

t
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) eat Hotel Dixie, 

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

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

Tei. High Falls 3185
• ii " ' "" • • —..—i

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)Treciad., Rugp. 6, 1947
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Sėkmingas LDS Kuopų 
Piknikas

PIKIETUOS ANGLŲ 
ySTAIGĄ

Siūlo Perbalsuoti 
Unijos Klausimą

įvairios 7 prie miestavojo 
tranzito sistemos veikiančios 
unijos ir grupės apkląusinėja- 

' mos, ar jos norėtų leisti per
balsuoti darbininkams, kurią 

'Uniją jie pasirenka juos at- 
vauti.

CIO Transport Workers 
Unija jau seniai reikalauja 
tokio oficialaus, tarpininkys- 
tės tarybos prižiūrimo perbal- 
savimo. Praėjusį gegužės mė
nesį TWU buvo išleidusi tam 
pritaikytas korteles, kurias 
pasirašė 23,105 darbininkai iš 
29,000 dirbančių 1 ant tų lini
jų. Jose buvę pasisakyta už 
TWU. Unijos priešai v ištiek 
veda visokius atkalbinėjimus, 
tad unija mano, kad būtų ge
riau, jeigu balsavimai būtų 
dar kartą pravesti, valdines 
įstaigos priežiūroje.

Apklausinėjimą, ar leisti 
balsuoti, praveda Committee 
of 100 on Transit, su valšti- 
jinės tarpininkystės tarybos 
pirmininko Arthur 
pritarimu.

Girdėjot Lietuviui Laisves Radiją?
praėjusio sekmadienio, rug- 

brukkliniškio 
išėjo taip 

Buvo šis tas

turėjo užpildyti
Labai visi laukėm

Amerikos Moterų Kongre
sas šaukia masinę pikieto li
niją prie Anglijos įstaigos— 
British Information Service,— 
30 Rockefeller Center, New 
Yorke. įvyks rugpjūčio 6-tą, 
pietų laiku, 12:30.

Stasiukaitis, 
Kaškiąučius, 

Varisonas, 
Vinikaitis,

Užkurėnienė ir 
Atleiskite, jeigu

Sekmadienį, 27 d. liepos, 
įvyko sėkmingas LDS New 
Yorko ir New Jersey vaistų u 
kuopų piknikas. Diena pasi
taikė graži ir karšta, ir ren
gėjų buvo manyta, jogei pa
rengimų lankytojai išvažinė
jo į pajūrius. Bet tie, kurie 
dalyvavo, matė, kad svečiu 
buvo daug, kaip senimo, taip 
ir jaunimo.

Darbininkai turėjo sunkiai 
dirbti, kad susirinkusius sve
čius patenkinti, kaip valgiais, 
taip ir gėrimais. Iš toliau ma
tės Malinauskienė iš Roches
ter, N. Y., ir Senas Vincas iš 
Gibbstown, N. J. Programos 

‘kitokios nebuvo, išskiriant Jo
no Ormano ir Seno1 Vinco, ku
rie pasakė po trumpą prakal
bėję apie Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimą. Drg. Kasperas 
Vš Newark, N. J., verbavo 
naujus narius ir platino lite
ratūrą. Atvyko ir drg. K.- 
Steponavičius iš Cliffside, N. 
J. |Nors žmogus be kojų, 
bet parengimų lankytojas. Jį 
atvežė su mašina. Garbę rei
kia suteikti drg. Bakūnui už 
atvežimą Steponavičiaus Į 
pikniką. Dovanas gavo: Ši
mėnas iŠ Paterson, N. J., pir
mą. Antrą — A. Vildžius iš 
New York City, trečią—ba- 
yonnietis.

Kas esate pametę akinius 
piknike, kreipkitės pas A. 
Matulį, 18 Vreeland Terr., 
Jersey City, N. J., ir jie jums 
bus sugrąžinti. Akiniai geri 
ir, matomai, brangūs.

Kuopų sekretoriai, įsitėmy
kite apskrities pirmininko A. 
Matulio naują antrašą.ir ne
rašykite senu. Naujas antra
šas telpa aukščiau.

“Well,” ir Brooklyno lietu
viai jau įpranta lankyti mūsų 
parengimus Linden, N. J. Ir 
šiame kuopų piknike matėsi 
gražus būrys tų, kurie pir
miau niekuomet 
v© į rengiamus 
valstijoj mūsų 
Kuopos, kurios 
įžangos tikietus 
pasidarė gražaus pelno. Kaip 
jaunimas, taip ir senimas gra
žiai šoko prie A. Pavidžio or- 
kestros.

Visiems Ačiū
Ačiū visiem dirbusiem pik

nike. Dirbo sekami: Vertelis,

Paskutinę Dieną Prie 
Darbo Užsimušė

Trys vyrai, vienos šeimos 
nariai, užsimušė baigdami mū
ryti kaminų būsimam Fresh 
Meadows gyvenamų namų 
projektui, Flushing’e. Jie dir
bo 170 pėdų aukštumoje, pa
kibę ant pastolio kamino vi
duje. Pastolio laikytuvai trū
ko nuo jų pačių , svorio persi- 
keičįant vietomis. Nukritu
sius dar dabaigė primušti ant 
jų iš sujudintos kamino ga
lūnės virstančios krūvos ply
tų.

William A. Cudd, 51 metų, 
tapo užmuštas ant vietos. Jo 
sūnus William, 23 metų, ir jo 
brolis Boyce, 33 metų, dar bu
vo gyvi, bet mirė bevežant Į 
ligoninę. Ta diena buvusi pa
skutinė jų darbe prie to ka
mino. Užbaigę, jie žadėję 
grįžti į Chesnee, S. C., iš kur 
buvo atvykę čia dirbti.

Kampanija už Švarą 
Maisto Krautuvėse

šiomis dienomis sveikatos 
department© inspektoriai pa
tikrina maisto krautuves, ypa
tingai tas, kurios parduoda 
gatavą valgyti' maistą deli
catessen. Pirmą kampanijos 
dieną, pirmadienį, ' keturiose 
tokiose krautuvėse konfiskavo 
289 svarus maisto kaipo ne
tinkamo valgyti.'

Konfiskuota sūrio, kenuotų 
produktų, sausų grūdinių (ce
reals), džiovintų vaisių ir ft. 
Vienur rado nešvaroje užlai
kytus, kitur nusendintus su
pliekus perdaug ar neturint 
sistemos išleidime.

Kelios kitos krautuvės pa
šauktos į teismą.

PUOŠĖSI PAGAL LAIKUS
Mrs. Liza McKenzie, Molo, 

Mo., gyventoja, minėjo šimto 
metų sukaktį.’Iškilmei, ji dė
vėjo po drabužį iš kiekvieno 
ketvirtadalio šimtmečio madų. 
Tarpe kitų įvairybių, ji turė
jo skrybėlę, su kuria puošėsi 
būdama 16-kos m-etų amžiaus.

PROTESTUOS PRIEŠ 
POGROMUS PALESTINOJ

Brooklyn© rytinėje dalyje, 
Brownsvilleje, liepos 6-tos 
vakarą šaukiamas masinis 
mitingas protestui prieš perse
kiojimus žydų Palestinoje. 
Rengia kelios tos susiedijos 
organizacijos, x atvirame ore, 
prie kampo Hopkinson ir Pit7 
kin Avės. Prasidės 8:30.

dėjas nuo dabar yra R. Mi- 
zara. Mizaros baritonas, tin
kąs dainai, tinka ir kalbai. 
Lengva klausytis ir suprasti.

Iš pranešimų matyt, kad 
L. L. R. Klubas .gauna vis 
daugiau naujų narių ir rėmė
jų. Kaip gerai, kaip gražu! 
Tegul auga radijo narių ir 
rėmėjų skaičius! Tegul ir ki
tos lietuvių didesnės koloni
jos įsisteigia savo radiją. 
Klyvlandas turi pats pirmasai 
padaryti iniciatyvą ir pavyzdį. 
O paskui seks Bostonas, Ro- 
česteris, Usteris ir taip toliau 
—visa virtinė. Krustelkite, 
draugai, a? Laikas, jau lai
kas, metas!

Programos vedėjas pabars
tė vietos žinių — apie gim
tadienius, santuokas, pikni
kus. Gerai visi įsitėmykite: 
šito LLRK piknikas bus Lin- 
dene, Laisvės parke, sekma
dienį, rugpūčio 17 d. Kartu 
bus ir antrosios LLD apskri
ties piknikas, atseit, jungtinis 
bus piknikas. Programa pik- 

' nike bus vedama taip, kaip 
ir iš radijo stoties. Tai bus 
įdomu kiekvienam pasižiūrėti 
ir pasiklausyti.

Lilija Kavaliauskaitė-Beltie- 
nė gana ryškiai perskaitė pa
tiektą sveikatos paskaitėlę —- 
apie vidurių užkietėjimą. Vi
duriai turi savo ritmą. Ne
krikdykite jo kokiais draskan
čiais vaistais. Nebandykite 
pilnai ir švariai išvalyti storo
sios žarnos: ji yra tam tyčia 
rezervuaras, kurs turi išsituš
tinti savaime.

Antanas Bimba patiekė 
žiupsnelį žinių iš Lietuvos. 
Mokslo įstaigos, mokyklos, iš- 
dinamituotos, išgriautos hitle
rinių pasiutėlių, jau daugumo
je atstatytos. Mokyklų skai
čius smarkiai padidėjo, taip
gi ir mokinių skaičius. Pasta
tytos daugelyje miestų ir su
augusiems gimnazijos ir pro
gimnazijos. Neraštingumas 
plačiais šuoliais likviduoja
mas. Padaugėjo mokytojų 
seminarijos. Vilniuje įvyko 
sporto rungtynės—spartakija- 
da. Liaudies švietimo reikaT 
lams Lietuvos Tarybų valdžią 
skiria dideles pinigų sumas. 
Taisomas kelias į naują, švie
sų gyvenimą. Daugelyje vietų 
pastatyta nauji namai, įmo
nių ir dirbyklų patalpos, pie
ninės, ūkiški pastatai, ambu
latorijos, sanatorijos, skaity
klos. Auga bitininkystė, ama
tai, pramonė.

Bimbos paduodamos iš Lie
tuvos žinios visiems mielos ir 
paguodžiamos.

Tai dabar vėl visi klausy
kime LLRK programos seka
mą sekmadienį, iš WBYN sto
ties, 1430 kc., kaip pusė po 
dešimtos ryto.

Churlis, šaulis, 
Jamisonas, T. 
Anuškis, Briedis, 
Dainius, Grubis, 
V ertelienė, 
Bakūnienė.
kurių vardus praleidau. Taip I Majoras O’Dwyer pasirašė 
visi bendrai dirbdami galime j bilių, kuriuomi einant turės 

nuveiktais gauti leidimus visi auto pa
statymui garadžių ir lotų sa- 

i vininkai. f *

pasigėrėti 
darbais.

savo
A. MATULIS, 

Apskrities Pirm.

piūčio 3 d.,
LLRK programa 
sau, “misėtinai.” 
kitaip.

Muzikinę ir dainų progra
mos dalį 
plokštelės.
Elenutės Feiferienės ir Ane- 
lytės Ventienės dueto. Šios 
dvi mūsų lakštutės taip malo
niai pasirodė prieš keletą sa
vaičių. Deja, šiuokart nebu
vo: pranešėjas R. Mizifra pa
aiškino, kad A. Ventienė1 tru
putį susirgo ir dainuot nega
lėjo, o viena pati Ė. Feife- 
rienė, tur būt, nebuvo • prisi
rengusi duot mums solo, nors, 
žinau, ji būtų tai puikiai iš
pildžiusi. Gaila., Nuoširdžiai 
visi radijo mėgėjai linki Ven-

■ tienei netrukus atsigauti ir 
: jaukiai pamarginti radijo pro- 
| gramą.

Gyvų balsų neturint, prisi- 
• ėjo vedėjams tenkintis plokš
telėmis. Dvi plokštelės buvo 
visai geros ir muzikališkai 
vertingos.

Oktetas (nesuspėjau pa
gauti, koks, — bene Lietuvoj 
pagamintas?) skambiai ir su- 

I tartingai sudrožė 
i trausko , regis,

pripažinęs | variantą: “ 
daugiau. Nemunėlis teka.

Meyer

Antra, savaitė nedirba Jo 
nas Barkus, Laisvės korekto 
rius. Gydytojas 
influenza ir ką
Šiuos žodžius rašant, jo svei
kata jau

Clark Gable ir Deborah Kerr scenoje iš filmos “The 
Hucksters,” šaipančiosios iš garsinimų biznio. Rodo
ma Capitol Teatre, Broadway ir 51st St.f New Yorke.

Miko Pe- 
sumodernin- 

Tykiai, tykiai 
ko 
Su 

Ra

Buvo 
pasiklausyti ir pasigerėti, 

pasukus gerojon tokiomis plokštelėmis bet 
pusėn, bet daktaras dar liepęs (ja negėda pasirodyti, 
ilsėtis.

Kita puiki plokštelė buvo 
Onos Katkauskaitės (Anna 
Kaskas) įdainuota “Mano 
Rožė.” Sklidinai pilnas, ap
valus, gražiai valdomas kontr
alto balsas, maloniai

Prieš porą 
sunkiai susirgo, 

nėra pasaulyje te

Matyt, iš ga- 
važinėti — žiemomis 

ten, o vasaromis 
šiaurines valstijas — 
randasi, o karščiuose 
irgi ne visi nori.,Nuo

Kelinta savaitė sunkiai ser
ga Jonas Puodžiūnas, kriau- 
Čius.

Linkime draugams greitai 
pasveikti.

Puodžiūnas rudenį buvo iš-, vintas tuo magnetišku 
vykęs žiemavoti Floridoje, bot I ir proto gaivumu, 
ten jam nepatiko, išvyko į 
Texas. Iš Teksu nuvyko į 
Arizoną. *Fen jautėsi geriau 
žiemos metu, bet pavasarį 

•pradėjo skųstis perdaug var
ginančia šiluma, 
savaičių ' 
Reiškia,
kios vietos, kur silpna sveika
ta žmogui visada būtų gerai.

Pas jį nuvykęs jo brolis Jo
nas Gužas rašo, kad Arizono
je dabar būna iki 108 laips
nių šilumos ir po daugiau, bet 
oras ten sausas, tad i sveikam 
žmogui yra pakenčiamas.

Apylinkės mažai apgyven
tos, rašo jis. 
linčių 
gyventi 
grįžti į 
nedaug 
spirgėti
šalčio, mat, lengviau apsigin
ti' drabužiais ir pečiumi, ne- 

' gu karščiui pastoti kelią. R.
Slastuose prie Montauk 

Point, L. L, buvo pagauta 803 
svarų tuna. Būtų buvęs gau
dytojui didelis laimikis. Bet 
nenorėdama patekti ant lėkš
tės steiku, žuvis taip “spardė
si,” jog sugadino $500 vertės 
(plastinės medžiagos, kol ją su- 
gavo. ■’ •

PARDAVIMAI

nuspal- 
j a usnių

reikėjo

nutrepėtomis
Ar ji “graži” 

polkutė, bet ji

tapo “suba- 
nuvažoto- 

polkute- 
ar “sma- 
vis tau 

vis

polkutė yra 
lietuviškas 

svarbi įve- 
kad su ja

Nežinau, kam tai 
bet . . . gera, graži rekor 
duotoji muzika 
lansuota” vis tomis 
mis, 
mis. 
gi”
vienodai tiurliurliuoja 
pumpuoja ir žviegia,- ir vėl 
ir vėl apsisukdama “lietuviš
kos” muzikos variantus. Ar 
gi jau iš tikrųjų nėra iš kur 
pasirinkti ko dailesnio? Keis
ta, manytum, kad 
koks tautiškas 
himnas ar kokia 
damoji melodija,
šį kartą net ir prasidėjo pro
grama. Programai atidengti 
įvadą galėtų padaryti bent da
lis baro Lietuvos himno ar 
kokięs visuotinos liaudiškos 
dainos, bet ne polkutė.

Pasiklausykite, kad ir ant 
tos pačios WBYN stoties kitų 
tautų programif. žiūrėkite, 
kaip skoningai, kaip sumanin
gai visa kas ten suderinta. 
Kai pusė po aštuonių—karpa- 
torusų, kaip devynios—lenkų, 
o tuojau po mūsiškei, kaip H 
vai. — ukrainų programos. 
Reikėtų ir mums iš ten kai ko 
pasimokyti.

Vyriausias programos ve-

čechoslovakija jau gauna 
kviečių iš Sovietų, pagal 
naują sutartį.

kurie 
nesilankyda- 
New Jersey 
parengimus, 
nepatingėjo 
platinti, tai

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

(x)

Notice is 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.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

9—.12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos: Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Užsiimti motinyste — ne juokai, atneša baimių ir 
išgąsčiu Ludmilai Čelikoskajai ir Verai Orlovai, vaidi
nančioms dvi sesutes satiriŠkoje Tarybų Sąjungos Vil
moje “Twins,” pirmu kartu pradėtoje rodyti Stanley 
Teatre liepos 26-tą. Priedams rodo 
mas. Teatras randasi ,7th Avė., prie

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, Ni Y.

LDS 1 kp. susiriųkimas įvyks rug
pjūčio 7 d., Laisvės salėje, 419 Lori
mer St.; 7:30 v. v. Dabar eina vajus 
gavimui naujų narių j LDS, atsives
kite ir naujų narių. Taipgi pasižiū
rėkite j knygutes, užsimokėkite, kad 
neliktumėt suspenduoti. — M. Sta- 
kovas, prot. rašt, (181-182)

EAST NEW YORK IR 
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kp. ir LLD 185 kp. susi
rinkimas įvyks rugpjūčio 7 d., pas 
dd. Misvičids, 185 Montauk Ave. 
Brooklyne. Nariai kviečiame daly
vauti. Prašome įsitėmyti, kad LLD 
185 kp. bus nominacijos į, Centrą, 
tad dalyvaukite visi. — M. Klimas.

(181-182)

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

Repairing & Upholstering
Bar Vanishing, Carpenter 

Work
Polishing & Finishing

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

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

-------- —r————

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

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

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8174

Didelis Išpardavimas!

kitas, trumpas*ril- 
42nd SC

‘ VALANDOS:
M. — 12 N.; 1 — 8 P. M.
Išskiriant trečiadieni 
' ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5569

Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai 
Parduodami Labai Nužemintom Karnom.

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

Branzalietai ir Špilkos.
Taipgi Links ir Pendants

■ TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMOpfAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI '

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

\ SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN®

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
/. Tel. EVergreen 4-0612

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
i nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. DailyJTrečiad., Rugp. 6, 1947
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