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Toliau, Marshallas dėstė 
reporteriams, kad Amerika 
buvo nutarusi duoti pasko
lą per vengrų bankus. Bet 
“raudonoji” Vengrijos val
džia, girdi, išvijo bankinin
kus užsienin; todėl Ameri
kai nelikę su kuom reikalus 
vesti. Suprantama, jog pas
kola atšaukta dar ir dėl to, 
kad vengrų policija buvo a- 
reštavus amerikietį gemb- 
lerį už Vengrijos įžeidimą.

Lake Success, N. Y. — 
Amerikos atstovas Osborn 
užreiškė, jog Sovietų pla
nas dėl atominės jėgos kon
trolės “visai nepriimtinas.” 
Sovietai siūlė negaišuojant 
uždraust atominių ginklų 
gaminimą, užgint jų varto
jimą karui ir sunaikint vi
sus esamus atominius pa
būklus. Sovietai atmetė a- 
merikinį planą su “laikine” 
atomine monopolija Ameri-

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

SULŪŽO ARKLIŲ LENK
TYNIŲ STADIUM

Goshen, N. Y. — Sulūžus 
stadiumo daliai, su griovė- 
siais nukrito 546 tėmytojai 
arklių lenktynių; 73 sužeis
ti. Viso publikos buvo 18,-

sybę už tai, • kad vengrų 
policija areštavo Thuran- 
szky, kuomet jis viešai plū
do Vengrijos valdžią.

Circleville, Ohio, policijos 
vadąp William F. McGrady 
pranešė Daily Workeriui, 
kad Thuranszky buvo pi
gios rūšies raketierius. 14 
sykių j is , buvo areštuotas už 
gembleriavimą numeriais, 
iki .patys piliečiai, paga
lbaus, jį išvijo. Tada jis 
apsigyveno vištinėje savo 
farmoje Lithopolyj, bet ir 
ten vare numerių raketą. 
Kuomet policija padarė* jam

Thuranszky prisipažino 
kad jis per metus nieko ne
pardavė, neva atstovauda
mas tą biznį Vengrijoj

DEGINOSI JAUNA 
MOTINA

Miami, Fla. — Maria Ba
tista, 27 metų amžiaus mo
tina, apsipylė gazolinu, pa
degė jį ir taip pavojingai 
apsidegino,. kad veikiausiai 
turės mirti. Ligoninėje ji 
prašo daktarų * negydyti 
jos; sako, “nenoriu gyven-

Perša Pailgint Darbo Laiką ir “Užšaldyt” Darbininkus 
Pramonėse; Tikisi Naujos Paskolos iš Amerikos

GAL PAMIŠĘS, NUŽUDĖ 
TRIS ŽMONES

SKAITYTOJŲ IŠLAIDOS 
LAIKRAŠČIAM<

Washington. —- Ameri
kiečiai pernai išleido $1,- 
016,000,000 laikraščiams ir 
žurnalams, tai 526 milio- 
nais daugiau kaip 1936 me
tais.

Storai Pasakyta Tiesa.
Lietuviškiems Kunigams

Pavyzdys.
Kelias į Dangų.
Indolecio Prieto. •

Rašo A. BIMBA

Washington. — Howard 
Hughes, lėktuvu fabrikan
tas, po priesaika liudijo 
antriniam senato tyrinėji
mų komitetui, kad republi- 
konas senatorius Brews- 
ter’is mėgino priverst Hu- 
ghes’o Trans-World oro li
niją susijungt su Didžiąja 
Pan American oro linija. 
Jeigu Hughes suvienys sa
vo lėktuvų linija su Pan 
American, tai senatorius 
Brewster žadėjo netyrinėt, 
kaip Hughes gavo lėktuvų 
užsakymus iš valdžios, būk 
tai su prez. Roosevelto sū
naus Elliotto pagalba. To
kiu būdu Brewsteris bandė 
“juodrankiškai” priversti 
bei “moraliai papirkti” Hu- 
ghesą, kaip pastarasis aiš
kino tyrinėjantiems senato
riams.

Sen. Brewster, tyrinėtojų 
vadas, užginčijo tokius ban
dymus iš savo pusės, bet

Lake Success, N. Y. —- 
Australijos delegat. Hodg- 
sonas siūlė Jungt. Tautų 
Saugumo Tarybai rezoliu
ciją, kuri šaukia Graikiją, 
Albaniją, Jugoslaviją ir 
Bulgariją “sustabdyti vi
sus provokacijų žygius.” 
Australo rezoliucija sykiu 
piršo sudaryti Jungtinių 
Tautų komisiją tėmyti ru- 
bežiams tarp Graikijos, iš 
vienos pusės, ir Albanijos,' 
Jugoslavijos ir Bulgarijos, 
iš antros pusės. Sovietų de
legatas Andrius Gromyko 
priešinosi tokiai komisijai, 
todėl ir atmetė visą Austra
lijos pasiūlymą. O Saugumo 
Taryba atnfetė Lenkijos pa
siūlymą atsišaukti j Grai
kiją ir tris minimus jos kai
mynus, kad visi keturi gra
žiuoju susitartų ir sumeg- 
stų kaimyniškus ryšius.

Ispanijos menševikų vadas 
Indolecio Prieto irgi susižavė
jo Trumano Doktrina. Jis pa
reiškė, kad jis eis pas monar- 
chistus ir kvies juos vienybėm 
Jo: ton vienybėn sutilpsią z visi 
ispanai, išskyrus komunistus.

štai gražus pavyzdys lietu
viškiems kunigams. Eikite, 
broliai Kristuje, dirbkite ir gy
venkite kartu su parapijonais. 
Padirbėkite visą dieną, o va
kare pasimelsite. Jei yra dan
gus, kaip jūs sakote, tai štai 
vienintelis kelias.

Nuo kun. Strazdelio laikų 
ne vienas lietuvis kunigas ne
gyveno su vargšais. O jų rųio 
tų senų laikų gyveno ir mirė 
labai daug. Visi jie pamilo 
turtus ir raškažius. Už kiek
vieną “Tėve Mūsų“ nuo ko 
nors atlupa dolerį arba rtiblį.

Washington. — Kariniš 
Amerikos lėktuvkivis Ley
te ir keli šarvuotlaiviai ir 
naikintuvai plaukia Graiki- 
jon ir Turkijon. Leyte ne
šasi 100 karinių lėktuvų. 
Jie ten skraidys, pareikšda- 
mi pagarbą tų kraštų val
dovam.

komunistais ir žydų gauja.” 
Po antrojo arešto, ame

rikinės ambasados valdinin
kai išplėšė Thuranszky iš 
vengrų policijos.

Washington
-Valstijos užprotestavo Ru
munijai, kad jinai uždari 
tariamąją “valstiečių” par
tiją ir areštavo Julių Manių 
ir kitus jos vadus. (Rumu
nijos valdžia, sudaryta iš 
visų didžiųjų partijų, kalti
no neva valstiečių vadus, 
kad jie planavo su naminių 
fašistų ir užsienių pagalba 
nuverst demokratinę rumu
nų valdžią.)

Caermarthen, Anglija. — 
Anglų sosto įpėdinė Eliza- 
betha dalino laimėtojam 
dovanas lauko ūkio parodo
je. Viena parodos karvė su
pyko0 ant suspitusių žmo
nių, puolė ir partrenkė vie
ną moterį. Prie pat mote
ries stovėjo karalaitė. La
kūnai ir policija nusigando, 
kad karvė taip nepasveikin
tų pačią karalaitę. Todėl jie 
tuojau ratu apsupo Elzbie-

London. — Socialistas 
premjeras Clement Attlee 
trečiadienį pasiūlė seimui 
savo planą Anglijai gelbėti 
nuo. visiško ūkinio susmuki
mo. Iš esmės Attlee šaukė 
anglų dauguomenę mažiau 
valgyti, daugiau dirbti. Ko
va prieš krizį, pasak jo, tai 
“naujas Britanijos mūšis.”

Attlee įspėjo, kad jau šie
met bus išeikvota ameriki
nė $3,750,000,000 paskola.

Vienas aukštas valdinin
kas sakė amerikonam re-, 
porteriam, kad Anglija ti
kisi gauti naują paskolą iš 
Jungtinių Valstijų 1948 me
tų pradžioj, pagal Marsha- 
llo planą. O jeigu Mershallo

Washington.— Ąmerikos 
valstybės sekretorius Mar
shallas paskelbė, kad jo 
valdžia atšaukė 7 milionų 
dolerių paskolą - kreditus 
Vengrijai. Tai todėl, kad 
Vengrija esanti “Sovietų 
viešpataujama.” P a skola 
žadėta, ypač tuo tikslu, kad 
Vengrija galėtų pirkti med
vilnės (bovelnos) iš Ameri-

nglijos Darbo 
Žmones Mažiau Valgyti, Daugiau Dirbti

New Yorko Daily Wor
ker kreipėsi į Ohio valstijos 
policiją, teiravosi žinių apie 
lenką Amerikos pilietį Ste- 
pheną Thuranszky, kuomet 
Wa^hingtono valdžia dėl jo 
aštriai užprotestavo Veng
rijai. Amerika rūsčiai 
smerkė Vengrijos vyriau-

vinimų, kaip Attlee su 
džiaugsmu pranešė seimui.

Attlee Nekliudė Turčių 
Pelnų

Komunistų laikraštis Lon
don Daily Worker smerkė 
premjero. Attlee programą, 
kuri siūlo '“pabloginimus 
darbininkams, bet visai 
nekliudo turčių.”

Siūlydamas darbo žmo
nėms mažiau maisto ir dra
bužių, Attlee nereikalauja 
pakelti taksus pelnams.

Ilgoje savo \ kalboje jis 
jau neprisiminė apie žadė
tą geležies ir plieno pramo
nės pervedimą į valstybės 
nuosavybę. (Tam priešinasi 
Amerika.)

prisipažino, kad per -telefo
ną apie tai kalbėjosi su Hu- 
ghesu.

Hughes sakė, Brewsteris 
bando “išsimeluoti.”

Čia Hughes priminė, jog 
Brewsteris tokį spaudimą 
jam darė per pietus 1947 m. 
vasario 10 d. savo kamba
riuose Mayflower Kotelyje. 
Hughes sakė žinojęs, koks 
“vijurkas” yra Brewsteris. 
Todėl jis atsivedė vieną vy
rą vardu Heflin kaip liudy
toją.

Republikonų vadovauja
mas - komitetas uždraudė 
Hūghes’ui ir* Brewsteriui 
“kryžiavai” vienas kitą 
klausinėti. Aišku, kad jie 
nori neleist Hughes’ui su- 
klampint Brewsterj.

Pamatinis republikonų 
tikslas šiame tyrinėjime y- 
ra supurvinti prezidentą 
Rooseveltą ir jo sūnų Ellio- 
ttą. Bet purvai tyška atgal.

Detroit, Mich. — Dėl ne
pakenčiamų karščių, trečia
dienį nedirbo 36,160 auto
mobilių darbininkų. Termo
metras rodė 96 laipsnius. 
Karščiai sustabdę tūlus 
darbus ' ir Chicago j ir kai 
kuriose pietinėse valstijose.

vės rūstybės. Karvė galėjo 
ir jiem bakstelėti. Bet jie 
aukojosi sostui.

Ir šiandien ten šis geras ku
nigas tebegyvena ir tebesidar
buoja. Meldžiasi jis tik po 
darbo vakarais.

Pagaliau, jo bandymu susi
žavėjo kiti trys kunigai ir at
sikraustė pas jį gyventi.

Kųn. Loew mano, kad tik 
dabar jis supranta ir pažįsta 
darbo žmogaus gyvenimą, jo 
sielos ir jausmą polinkius. Aš 
tam tikiu.

Zurich, Šveicarija. — 
Šveicarai supuvusiomis to- 
meitėmis apmėtė atvirą 
automobilį, kuriuopi važia
vo Eva Peronienė, Argenti
nos diktatoriaus pati. ŠveL 
carijos valdžia atsiprašė 
Perono Evą ir areštavo 3 
Darbo Partijos narius.

planas neišdeętų, tai anglai 
turėtu dar kiečiau susiverž
ti pilvus, negu perša Attlee.

Ką Attlee Siūlė
Premjeras Attlee, be kit

ko, davė seimui tokius pa
siūlymus :

Pusvalandžiu pailginti an
gliakasiams darbo dieną; 
iki 1948 m. balandžio iškas
ti 4 milionus tonų anglies; 
1948 m. pagaminti 14 milio
nų tonų plieno.

• Padidinti žemės ūkio pro
duktų kiekį 400 milionų do
lerių vertės iki 1951-52 me
tų; 40 nuošimčių sumažinti 
maisto įgabenimus iš tų 
kraštų, kurie parduoda- tik 
už dolerius.

“Užšaldyti”, darbininkus 
būtinosiose pramonėse taip, 
kaip karo metu.

Trečdaliu sumažinti ga
zolino vartojilną asmenims 
ir fo nuošimčiu numušti jo- >5 r- v

susikalbėti, bet su komunistais 
neturįs bendrosios kalbos.

Prieto suorganizuosiąs tokią 
Ispanijos respubliką, su mo
narch istų pagalba, kurios jo
kios fašistinės peklos .vartai 
nebegalėsią nuversti!

Anglijai Ištraukti iš Krizio, 
Attlee Siūlo Sumažint Maisto 

Įgabenimus iš Užsienių

vertėsi.
Vengrijos vyriausybė, at

sakydama į Amerikos pro
testą dėl Thuransky’o, pra
nešė, kad jis jau antru kar
tu buvo areštuotas už veng
rų . respublikos įžeidimą. 
Pirmą kartą jis buvo tik į- 
spėtas ir paleistas.

Antru atveju policija su
laikė Thuranszky, kuomet 
jis atsisakė parodyti savo 
pasportą. Negana to, jis iš
plūdo Vengrijos valdžią, 
“siųsdamas ją peklori” ir 
apšaukdamas “purvinais

Lėktuvų Fabrikantas Hughes 
Tvirtina, kad Republikonas 
Sen. Brewster „Meluoja”

Virginia City, Nevada.— 
Per ilgus laikus prostituci
ja šiame mieste buvo pripa
žinta kaip viena reguįiarių 
profesijų. Paleistyvystės 
namams buvo duodami val
diniai leidimai, ir kai ku
rios prostitutės buvo ger
biamos kaip žymios miesto 
ponios. Bet praeitą savaitę 
įvyko žmogžudystė - savi- 
žudystė paleistuvių namų 
srityje. Todėl prisaikintųjų 
teismas, pagaliaus, ir nu
sprendė atimt kekšynams 
leidimus.

Amerikoje išeina laikraštu
kas “The Catholic Worker.” 
Jis išeina labai retai. Paskuti
nis numeris išėjęs už du mė
nesiu, liepą ir rugpjūtį.. Kas 
jį leidžia ir kas ji kontroliuo
ja, neaišku. Neigi tai be galo 
svarbu.

Paskutiniame “The Catho
lic Worker” numeryje skai
tau kunigo Suavet ilgą apra
šymą apie kunigą Loew, fran- 
cūzą.

Istorija trumpa, bet labai 
graži ir pavyzdinga. Kunigui 
Loew nusibodo turtai ir kuni
gijos švelnus gyvenimas. Jis 
priėjo išvados, kad tuo keliu 
negalima nei pačiam’patekti į 
dangų, nei nuvesti parapijo- 
nus.

Ką gi gali išlepęs, nusipenė
jęs, šiaudo nepajudinęs klebo
nas suprasti apie darbininką, 
mainierį, plienb vergą, bedar
bį, laužyno gyventoją, užmirš
tą ir apleistą skurdžių?

Princeton, Ind 
automobilių dalių biznie
rius Roy Turpin nupjovė 
savo seseriai galvą ir nušo
vė farmerį Charlesą Batė- 
maną' ir jo žmoną. Turpin 
suimtas ir kvočiamas kaip 
kriminalis pamišėlis.

Kunigas Loew paprašė vys
kupą ir gavo leidimą eiti pas 
tuos Marseilles vargšiis, tarpe 
jų ir su jais pagyventi.

Reikėjo darbą susirašti, nes 
kun. Loew pirmu sykiu savo 
gyvenime nusprendė iš pra
kaito kaktos savo duoną val
gyti!

Darbas prie laivų krovimo 
pasirodė jam per sunkus, ne- 
panešamas. Susirado kitą, 
kiek lengvesnį, prie ^nglies. 
“Užteko tik trijų šio gyveni
mo mėnesių ir jis, kun. Loew, 
suprato iš vidaus skurdą šių 
darbininkų, dirbančių tik po 
pusę dienos.”

Butą gyvenimui kun. Loew 
irgi susirado tarpe vargšų, 
lūšnoje ir purvyne.

“per karšta”, tai Thuransz
ky pabėgo į Columbuš, 
Ohio, ir ten gembleriavo.

Circleville laikraščio, He- 
raldo . redaktorius Tomas 
Wilsonas sakė Daily< Wor
keriui: “Kur tik Thuransz
ky pasisukdavo, visur ne
smagumų padarydavo. Ge
riau būtų, jeigu Amerika 
paliktų jį ten pat” (Veng
rijoj).

Amerikos valdžia dabar 
lėkdina 'nąmo tą nuteistą 
raketierių, kaip gerbiamą 
pilietį.

Kuomet' Vengrijos sosti-

kiekį bizniams.
60 nuošimčių daugiau 

dirbinių pagaminti, negu 
1938 metais, ir kuo dau
giausiai jų pardavinėti už
sieniams.

Griežtai aprėžti judamų
jų paveikslų įgabenimus 
Anglijon.

Atšaukti 133,000 anglų 
kariuomenės iš užjūrių iki 
šių metų pabaigos ir dar 
67,000 ik 1948 m. kovo.

Prašyti, kad Jungtinės 
Valstijos palengvintų su
tarties sąlygas, kuriomis 
Anglija gavo paskutinę pa
skolą. Ypač pageidaujama, 
kad Amerika nereikalautų 
dolerių už parduodamus 
Anglijai reikmenis ir kad 
priimtų angliškus pinigus, 
svarus sterlingų. Amerikos 
valstybės sekretorius Mar
shallas sutiko derėtis dėl 
tos paskolos sąlygų paleng-

“NEKALTA MERGAITE”
‘ — ŽMOGŽUDĖ
Las Vegas, Nev. — Per 

pamaldas kalėjime Loisa 
Hardy, 21 metų, prisipaži
no, kad ji su savo vyru J,o- 
sephu įsiviliojo miškan biz- 
inerių J. W. Mc Lainą, 48 
metų, ir nužudė jį. Jose- 
phas taipgi prisipažino, o 
raštikoje savo išpažintyje 
Loisa sako:

“Žmonės mane visuomet 
laikydavo malonia, nekalta 
mergaite. Jeigu jie būtų ži
noję mane iš vidaus, tai bū
tų giedoję kitokią giesmę.”

“Amerikos Darbo Federaci
jos Taryba sabotažuoja vieny
bę,” didelėmis raidėmis sako 
Industrinių Organizacijų Kon
greso organas “The CIO 
News.” Pasakyta storai ir aš
triai, bet labai teisingai.

Federacijos vadai atmetė 
CIO pasiūlymą tuojau sudary
ti bendrą frontą atmušimui 
reakcijos. O tie patys vadai 
dažnai ir gražiai šneka apie 
unijų vienybę. Jie ndrį tikros, 
organinės vienybės.

Nori vienybės, bęt nenori 
bendrai veikti!

Jeruzale. — Augiai pa 
siuntė į koncentracijos sto 
vykią dar tris žydų Sionis 
tų vadus. n

Sene Surakindavo Suaugu
sius Savo Vaikus •

Minneapolis. — Areštuo
ta senė Bertha Anderson, 
kad jinai surakino ir laikė 
kaip kalėjime savo'sūnus 
Martiną, 42 metų, ir Cla
rence, 38 metų, ir dukterį 
Violetą, 35 metų. Senė sa
kė: “Taip dariau dėl ge
riausios naudos jiem pa
tiem.”

nes Budapešto policija su- Klausimas, kuomi jis ten 
ėmė Thuranszky už respub
likos įžeidimą, jisai sakėsi 
esąs atstovas amerikinės 
International H a r v este^r 
kompanijos, žemės ūkio į- 
rankių fabrikantų. Daily 
Worker todėl užklausė tos 
kompanijos centrą Chica
go j apie Thuranszky.* Har
vester atsakė, kad jo nėra 
tarp tos kompanijos atsto-
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Imperijos, Socialistai ir Kolonijų 
Žmonių Kraujas/

Iš Paryžiaus atėjo žinia, kad Francūzijos kolonijoje 
Tunisijoje įvyko žiaurus, kruvinas susikirtimas tarpe 
streikierių ir kariuomenės. Devyniolika žmonių, mato
mai, streikierių, ant vietos nudėta, o keletas desėtkų su
žeista. i

Francūzijos valdžios pryšakyje stovi socialistai. 
Premjero vietą turi užėmęs socialistų vadas Ramadier. 
Vietoje išlaisvinti Francūzijos kolonijas, suteikiant joms 
nepriklausomybę, socialistai laikosi imperialistinės poli
tikos. Neseniai jie kraujuose skandino žmones Indo-Čhi- 
nijoje, dabar skerdžia Tunisijos darbininkus.

Didžiosios Britanijos valdžios vairas irgi socialistų 
rankose. Jų įsakymu žmonių kraujas liejasi Palestinoje.

Tai du pavyzdžiai, kurie puikiai pavaizduoja šių die- 
> nų dešiniųjų socialistų politiką ir vaidmenį. Visa istorija 

nėra mačiusi tokio išsigimimo, tokios renegatystės. O 
buvo laikai, kai į socialistus kolonijų žmonės žiūrėdavo 
kaipo į savo draugus ir išvaduotojus. Buvo laikai, kuo
met socialistų propagandoje imperialistinis plėšikavimas 
būdavo negailestingai kritikuojamas ir smerkiamas, šių 
dienų socialistai gi pasidarė plėšikiškojo, stimpančio im
perializmo užtarytojais ir gynėjais. Jie tapo didžiųjų 
imperijų kapitonais ir vadais. Churchill pasodintas į už
pakalinę sėdynę, o Attlee sėdi prie Britanijos imperijos 
vairo!

Prieš keletą desėtkų metų niekas nebūtų tikėjęs, kad 
tokie laikai ateis. Būtų atrodę didžiausia beprotystė pra
našauti, kad ateis laikai, kuomet tie, kurie skelbiasi so
cialistais, atsistos didžiųjų imperijų pryšakin ir impe
rialistų naudai vergs kolonijų žmones. Bet tie laikai atė
jo. Visi tatai mato. Gyvą ir baisų pavyzdį šiandien vi
siems suteikia Anglijos ir Francūzijos socialistai.

Ką Jiems Pasakytų Amerika?
/

Amerikos pilietis Thuransky su savo žmona atsidū
rė Vengrijoje, sulaužė šalies įstatymus ir buvo suareš
tuoti. Gabenant iš vieno kalėjimo į kitą, Thuransky 
nutrenkė vieną policistą, jo žmona puolėsi ant kito, dar 
ten “pasitaikęs” trečias amerikietis padėjo, pagrobė abu
du Thuranskius, įsivertė į Amerikos legacijos automobi
lį ir paspruko.

Ką pasakytų Amerika, jeigu čionai Vengrijos ar ku
rios kitos šalies piliečiai svečiai šitaip pasielgtų? Radi
jas ir spauda sukeltų didžiausį triukšmą. Valdžia irgi 
netylėtų. Tuo tarpu šitą amerikiečių chuliganišką žygį 
beveik atvirai mūsų spauda giria ir sveikina.

Begėdiškas Smurtas Mississippi Valstijoje
Aukščiausio Teismo patvarkymu, Mississippi valsti

joje negrai turi teisę dalyvauti demokratų partijos nomi
nacijose .(primaries). Net dvylika tūkstančių negrų už
siregistravo. Spėjama, kad apie pusė jų išdrįs eiti ir 
balsuoti.

Ęet eidami balsuoti, jie turės pasirašyti pareiškimą, 
kad jie sutinka su demokratų partijos programa ir po
litika toje valstijoje. O toje Mississippi demokratų pro
gramoj e. pateisinamas linčas ir pasmerkiamas federalinis 
įstatymas, kuris pasmerkia diskriminaciją prieš negrus. 
Vadinas, negrai turės padaryti pasižadėjimą, kad jie 
sutinka su negrų linčiavimu ir su diskriminacija prieš 
juos! »

Tai toks bjaurus politinis smurtas, toks piktas pasi
tyčiojimas iš žmogaus teisių ir savigarbos, kokis retai už
einamas istorijoje. Tai dedasi čia pat Amerikoje ir de
dasi tada, kada mūsų vyriausybė beveik kasdien siunčia 
notas ir protestus Rumunijai, Vengrijai ir Jugoslavijai, 
kad būk ten piliečių politinės teisės esančios negerbia
mos. i v , £• 'L'

Politinis Republikonų Triksas
' Senato Komisijos tyrinėjimas kontrakto tarpe val

džios ir lėktuvų statytojo Howard Hughes virto papras
tu politiniu cirku. Čia aiškaii kyšo republikonų suokal
bis apipurvinti ruzveltinius demokratus. Jie prikibo prie 
Roose vėl to sūnaus Elliott Roosevelto. Jį pašaukė Wa- 
shingtonan ir valandų valandas klausinėjo. Klausinėji
mas daugiausia sukosi apie tai, kaip Elliott Rooseveltą ir 
jo žmonų Fay daugelį kartų vaišino Hughes agentas Me
yer. Bet kodėl toji komisija netyrinėja kitų aukštose vie- 
tose sėdinčių asmenų, kurie buvo karo metu dar išlai
dojau vaišinami ? Be to, Rooseveltas įrodė, kad tasai Me
yer turi įsirašęs į savo knygas vaišinimą Roosevelto ir 
tada, kada Rooseveltas buvo Europoje ir rūpinosi karo 
reikalais. Jis pats prisipažino, kad jis dažnai panaudoda
vo Elliott Roosevelto vardą, kaipo žymaus asmens, nors 
Rooseveltas nieko bendro su vaišėmis ir vaišinimu netu
rėjo.

-'’Galimas daiktas, kad Meyer yra republikonų agen-

Lokalines Lietuvių 
Konferencijos

Šiomis dienomis išsiunti
nėta nemažai informacinių 
laiškų į visas didžiąsias lie
tuvių kolonijas lokalinių 
konferencijų šaukimo klau
simu. Patariama šį rudenį 
tokias konferencijas su
šaukti.

Konferencijų dienotvar
kei numatomi’ maž daug šie 
punktai:

1. Demokratinių žmonių 
kova prieš reakciją, .karo 
kurstytojus, gynimas per
sekiojamų anti-fašistų.

2. Pasiruošimas preziden
tiniams rinkimams, trečios 
partijos klausimas.

3. Įvairios lokalinės prob
lemos, kurios svarbiausiai 
paliečia visuomenę.

4. Lietuviškosios proble
mos: kova su faišstuojan- 
čiaislietuviais, lietuvių bal
suotojų. kliubų organizavi
mas, vietinių veikimo komi
tetų veikimas, jaunimo 
problemos, mūsų kultūrinis 
veikimas.

Jau dabar laikas planuo
ti, kaip sušaukti juo sėk
mingesnes konferencijas.

Dėkoja už Finansinę 
Paramą

Drg. V. Bovinas, LMS 
Festivalio Komiteto sekre
torius, rašo Amerikos Lie
tuvių Centrui:

“Širdingai ačiū už didelę 
jūsų paramą LMS Festiva
liui, kuris įvyks šių metų 
rudenyje.

“Mes manome, kad jūsų 
ir kitų organizacijų finan
sine ir moralė parama šiam 
didžiam darbui tikrai jį pa
darys sėkmingu.

“Po šio festivalio* meš ga
lėsime pradėti kitus rneno- 
kultūros darbus, ypač orga
nizavimą lavinimosi ratelių. 
Lavintų jėgų trukumą mes 
jaučiame visur, choruose, 
vaidintojų grupėse ir ki
tur. Bet toki darbai bus 
galima įvykdinti tik su pri
tarimu ir parama viso pa
žangaus mūsų judėijmo.”

Amerikos Lietuvių Cent
ras tam tikslui iš savo iždo 
paskyrė šimtą dolerių ir 
taipgi kartu kviečia visus 
.tą festivalį remti.
Pabėgėlių Problemos

Washingtone svarstoma, 
kaip daugiausia įsileisti iš 
Europos pabėgėlių, - kurie 
dėl vienos ar kitos priežas
ties atsisako grįžti į savo 
gimtinę.

Tarp tų pabėgėlių, žino
ma, yra nemažai visokių 
kvislingų, kurie karo metu 
bendradarbiavo Hitleriui, 
padėjo skersti savo krašto 
demokratinius žmones. Ka
dangi jiems Europoje pasi
daro nepatogios gyvenimo 
sąlygos, tai dabar jie ver
žiasi į Ameriką.

Tarp lietuvių pabėgėlių 
galima rasti didelį tokių 
kvislingų skaičių. Jie dabar 
ięško būdų atvykti į Jung
tines Valstijas. Tūliems, iš 
tikro, ir pasiseka čia atvyk
ti. 0 čia atvykę jie ramiai 
nesėdi, bet savo fašistinį 
darbą varo pirmyn.

Demokraitnės organiza
cijos įspėja J. V. Valstybės 
Departmentą ir kitąs atsa

kingas įstaigas, kad jie įsi
leisdami pabėgėlius būtų 
atsargūs, kad kartu neįsi
leistų tokių, kurie su na
ciais bendradarbiavo.

Panašų įspėjimą pasiuntė 
ir Amerikos Lietuvių Cent
ras.

Savo a t s i š aukimuose 
“Dėl ko negrįžti Lietuvon” 
Centras nurodo, kad tie lie
tuviai, kurie nėra fašisti
niais darbais susitepę savo 
rankų, turėtų grįžti savo 
gimtinėn, kurioje juos lau
kia dideli visuomeniniai 
darbai.

J. Gasiunas, ALC sekt.

Detroit. — Packard Co. 
pabrangina savo automobi
lius 7 procentais.

KnNiMteMiiS

Laivyno sekretorius James. V. 
Forrestal tapo paskirtas gy
nybos sekretoriumi — viršinin

kų visų armijos, laivyno ir 
ir orlaivyno jėgų.

Ponas ir Poniute
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DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

530 Summer Aye. Newark, N. J
Tol. Humboldt 2-7964

VIDURIŲ UŽKIETĖ
JIMAS

Vidurių, užkietėjimas pri
vargina žmones labiau, ne
gu bet kokia kita liga — ir 
ypač Amerikoje. Ir jokiai 
kita ligai neišeikvojama 
tiek pinigų, kiek tam įkiria- 
jam užkietėjimui gydyti. 
Gydo, gydo žmoneliai ir vis 
neišgydo. Kiek tų visokių 
viduriams liuosuoti piliulių, 
tablečių, miltelių, šaknelių, 
lapelių! Nuo jų vaistinėse 
lentynos lūžta. Didžiulis tai 
biznis vaistų gaminimo į- 
monėms, agentams, vaisti
ninkams, gydytojams ir 
chirurgams. O vartotojams 
— tai* tik daugiau žalos.

ApieįUŽkiętėjimą — viso
kių nesąmonių prirašyta 
daugiau, negu apie kokią 
kitą negailimą. Todėl pana
grinėkime šitą nelemtąjį 
trūkumą kiek nuodugniau.

Visų pirma imkime fizio
logiją. Storoji žarna — tai 
išmatų rezervuaras. Į sto
rąją žarną susidaro nebe- 
permalamos ir nebesunau- 
dojamos maisto dalys, ku
rios kūnui nebereikalingos. 
Todėl jos ir prašalinamos. 
Kiekvienam turi būti su
prantama, jog storoji žarna 
negali būti švari švarutėlė, 
kaip numazgota ranka. Jau 
tokia tos žarnos gamtinė 
pareiga, kad ji būtų nešvari 
ir talpintų nešvarumus. *

Ir kvaila būtų bandyti 
išvalyt, iššluot ar išmazgot 
tą storąją žarną. Reikia tik 
žiūrėt, kad ji priprastų 
gamtiškai išsituštinti, be 
jokių dirbtinių priemonių. 
Nė nebandykite sukrikdyti 
gamtos planą. Storąjai žar
nai suvaldyti yra savaimin
gi, autonomiški nervai — 
savistovieji nervai. Jie ir 
veikia savaimingai. Žmo
gus savo valia gali sukont
roliuoti tik apatinius su
raukiamuosius raumenis, 
na ir pilvo paviršutinius 
raumenis.

Vadinas, išvalyti ir šva
rios laikyti storosios žar
nos negalimi. O. vis dėlto 
daugelis žmonių suklaidinti 
ir sumišę, perimti tos ne
lemtosios mintieji būk būti
nai reikią išvalyti stotąją

žarną. Tam jie ir ryja viso
kias draskančias piliules, 
karčias druskas ir skys
čius’ — ir tuo tik, visai be 
reikalo, jaudina ir erzina 
vidurių plėves ir sudarko 
gamtos paskirtąjį planą.

Dar* ir kitas pamišimas 
vargina nesusipratėlius, būk 
būtinai kas diena turį valy
tis viduriai, būk be to žmo
gus negalįs būti sveikas. 
Tai labai klaidinga nuoipo- 
nė, lyg ir koks pamišimas.

Užsirašykite sau storai 
stačiai ant kaktos, kad 
kiekvieno žmogaus žarnos 
turi savo periodiškumą. 
Vienam jos valosi kas die
ną, gal net ir dukart ir tris
kart per j diepą, o kitam — 
tik kas antra, kas trečia 
dįena; Tai taip ir turi būti. 
Toks jau gamtos ritmas. 
Nekrikdykite jo ir nebala
dokite be reikalo vidurių, 
nesilpninkite jų ir nepratin
kite prie botago. Nors *jūs 
ir kaž kaip įkalbinėtų viso
kių vaistų kromelninkai ir 
jų skelbimai ir barškalai ir 
radijai, — būkite protingi. 
Susipraskite ir gerai at
minkite, kad tie visokie 
liuosuojamieji vaistai tik 
sugadina vidurių fiziologi
ją, o pataisyt jų nepataiso 
ir užkietėjimo neišgydo. 
Tiek šiam kartui. Toliau ši
tą dalyką nagrinėsime kitą 
kartą. .

Baltimore, Md.
f

tas. Jo pagalba norima diskredituoti velionį Rooseveltą. 
Tai pareiškė ir Elliott Rooseveltas. Nori įtikinti Ameri
kos žmones, kad per savo sūnus prezidentas buvo susi
rišęs su tamsiomis jėgomis.

Mes jau esame nurodę, kad tyrinėjimas yra geras 
dalykas. Turi būti surasti ir iškelti aikštėn visi šmugel- 
ninkai, kyšių ėmėjai, valdiškų vietų išnaudotojai, pasipi
nigavimui ir apiplėšimui vyriausybės ir visuomenės. Bet 
tyrinėjiinas turi būti švarus ir bešališkas. Šis tyrinėji
mas neatrodo tokiu. Jame per daug atvirai ^matosi ne
švari politika.

Vietinis Bendras Komite
tas, kuris dirbo ir surinko di
delę stimą pinigų; taipgi dra
bužių ir apsiavimų Sovietų 
Sąjungos nuo karo nukenteju- 
siems žmonėms, kuris suside
da iš Lietuvių, rusų ir Ukrai
ną, rengia pikniką. Komite
tas sukvietė visas pažangias 
organizacijas, kurios karo me
tu rėmė ir aukavo nukentėju
sioms žmonėms. 1

11 organizacijų prisiuntė sa
vo atstovus į pirmą susirinki
mą nuo 6 tautų. Delegatai 
sumanė surengti didelį pikni
ką su įvairia programa — 
sportu, dainomis, - prakalbo
mis Piknikas įvyks šio mė
nesio 1.7 d., Kardash Shoro 
Evergreen Parke.

i «

Pikniko - pelnas bus lygiai 
padalintas visoms organizaci
joms. Mano supratimu, mes 
lietuviai turėtume gerai iš
garsinti , ir ' dalyvauti šiame 
piknike.

Komitetas nutarė surengti 
pirmą žieminį maskaradų ba
lių ^spalių 31 d., Lietuvių di
džiulėj svetainėj. Visi pasi
gaminkite tautiškus kostiu
mus. St. Raymond.

Sulaukus vasaros, žmo
gus susilauki piknikų, juo
se jauti smamugų, malonu
mų ir sykiu išgirsti visokių 
kalbų ir dejavimų.

Dabar į lietuvių piknikus 
nemažai atsilanko pabėgė
lių arba išsivietinusių. Tar
pe linksmų kalbų, smagių 
“dainų” aplink bačkutes ap
sėdusių, išgirsti ir įdomių 
pokalbių.

Sėdi viena moteriškė. 
Prie jos prieina vyriškis.

— Sveika, poniute!
— Sveikas, ponas.
— Na, kaip poniutei 

tinka Amerika?
— Ponas klausi, kaip 

tinka Ainerika? Geriau 
sai neklaustum.

— Kodėl, poniute?
— Jeigu galima būtų,

vidurnaktyje atsikėlus bėg
čiau iš šios Amerikos. Bet 
dabar...

— Ar taip jau poniutei 
nusibodo Amerikoj?

—- Ne nuobodžio klausi
mas, pone, bet gyvenimo.

— Bet juk Amerikoj žmo
nės gyvena geriau, negu 
Lietuvoj ar kur kitur Eu
ropoj.

— Neteisybę ponas sakai. 
Darbininkams gal čia ir pa
tinka, bet mums ... Lietu
voj mes, inteligentai, buvo
me gerbiami, aukšti parei
gūnai, prieš mus galvas 
lenkė. Turėjome savo namą, 
sodą“ laikiau dvi tarnaites- 
O dabar ..Ar gali ponas 
įsivaizduoti dabartinę mano 
padėtį? Aš, baigus gimnazi
ją, per savo amžį rankų ne
pridėjus prie paprasto dar
bo, dabar turiu cukrinėje 
dirbti. Tai baisu! Mano 
žmogus Lietuvoje buvo gar
sus profesionalas, prieš ku
rį teisėjai galvas lenkė, da
bar turi valkiotis be jokios 
pagarbos!' Be protekcijos 
negali tinkamesnę tarnystę 
gauti. 0 kur protekciją gau
si? Viskas žydų rankose — 
žydai advokatai, žydai tei
sėjai ir reikia jiems nusi
lenkti. Ar tai ponas tokį gy
venimą vadini gyvenimu. 
Manau ir Sibire nebūtų 
sunkiau .. .

Moteriškė nutilo. Abu
du sunkiai atsiduso, šnypš- 
tukus išsitraukę, akis nusi
šluostė, kurios iš susijaudi
nimo, matomai, apsiašaro
jo. Patylėję abudu susira
mino':— Visgi taip nebus, 
Europa susitvarkys ir mes 
vėl grįšime savo tėvynėn...

O man prisiminė Adomo 
ir Jievos likimas, kuomet 
Dievas pasakė: “Eik Ado
mai iš rojaus, pažink procę 
arto j aus •..”

•Einu toliau. Sėdi vieniša 
moteriškėlė. Prieina kita ir 
gretimai atsisėda. Valandė-

lę pasėdėję, pradeda kalbė
ti. Pastaroji prabylo:

— Neseniai atvykome iš 
Vokietijos. Manėme, kad 
čia, Amerikoj, bus geriau, 
bet apsigavome. Geriau bū
tume Vokietijoj pasilikę. 
Ar poniutė irgi pabėgėlė?

—Taip, pabėgėlė. Bėgom 
į Franciją, iš' Francijos į 
Pietų Ameriką, o iš ten į 
v • čia.

— Nepatinka čia mums, 
sunkus gyvenimas, reikia 
dirbtuvėje dirbti...

— Tai kodėl Lietuvon 
negrįžo te?

— Kokion Lietuvon? 
dabar Lietuvos nėra.

— Njekus kalbate! 
tuva buvo ir pasiliko, 
tvarka ^pasikeitė.

— O Kodėl poniute 
gote, jųįgu Lietuva buvo ir 
pasiliko?

— Bėgom nuo smetoninės 
valdžios, nuo tos supuvu
sios ponijos, kuri jodinėjo 
ant darbo žmonių sprando. 
O dabar jau čia apsigyve
nome-

Poniutė nutilo, nieko ne- 4 
atsakė. Valandėlę patylė
jus, vėl prabilo:

—Į kokią bažnytėlę, po
niute, einate?

— Kokia arčiau randasi.
— O prie kokios parapi

jos priklausote?
— Prie jokios. Prie para

pijos prikįusyti, tai reiš
kia dykaduonius šerti, o aš 
jų nenoriu*šerti.

Gavus tokį atsakymą, po
niutė, lyg širšės įgilta, pa
šoko ir leidosi į kit# parko 
galą. i

Pasirodo, nepataikė kam 
pasiskųstsi, padejuoti. Visi 
išsivietinę dejuoja, visi 
skundžiasi ir vis dar laukia, 
kad kas nors atvaduos Lie
tuvą ii*1 juos vėl sugrąžins... 
Jie viltimi gyvena.

* švenčioniškis.

juk

Lie- 
tik

Norwood, Mass
VYRŲ CHORAS RUOŠIASI 

Į PIKNIKĄ

Pirmosios Apskrities 
įvyksta sekmadienį, 
rugpjūčio, Lietuvių 

Montello,
Norwoodo Vyrų Cho-

LDS 
piknikas 
10 d. 
Tautiškame Parke, 
Mass,
ras yra pasiruošęs- dalyvauti 
ir pasirodyti su naujomis dai- 
nomjs. Norwood© lietuviai ♦ 
ruošiasi masiniai dalyvauti. 
Kviečiame ir svečius. J. G.

21 NEGRAS SUDEGĖ, 
SUSIKŪLUS TROKAM
Waxahachie, Tex. — At

sitiktinai susidūrė gazolino 
trokas su paprastu troku, 
kuriuom 38 negrai važiavo 
darban. Bent 21 negras su-

Frankfort, Ill., mainieriu šeimos, giminės ir draugai 
liūdnoje tyloje sutinka išnešamus iš Old Ben No. 8 
kasyklos 30 mainieriu, užmuštų anglies dulkių eksplo
zijoje. Nelaimė įvyko netoli Centralia, kur tik prieš 
keletu mėnesių buvo užmušti 111 mainieriu.

--------------- ----------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------
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Jaunimas ir Mūsų Judėjimas
Rašo JONAS ORMANAS

T.
Dėl to, kad dabartinėse 

diskusijose tūli naudoja la
bai daug iškraipytų faktų 
ir netikslių išsireiškimų, 
kaip apie LDS Jaunimo vei
klą, įtaip ir apie mūsų visą 
jaunimo judėjimą ir mūsų 
judėjimą abelnai, manau, 
kad pateikimas tūlų faktų 
kaip tik pasitarnaus atmos
feros “ataušinimui” ir su
grąžinimui diskusijų atgal 
Į rimtą vagą.

Kaip žinoma, mūsų dis
kusijos prasidėjo su drg. 
Bovino straipsniu.. J o 
straipsnis, kaip pasirodo, y- 
ra ne vien jo paties mintis. 
Tūli kiti draugai išreiškė 
panašią mintį apie mūsų ju
dėjimą. Svarbu, kad jie iš
kelia savo mintis, nes tik 
taip mes galime žinoti, kur 
yra nesusipratimai.

Pirmiausia, mano many
mu, reikia imti klausimą: 
kas mes esame? Kas yra 
LDS (Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas) ? Kas yra 
fraternalė organizacija? 
Kas yra masinė organizaci
ja? Paskui, kas yra LMS 
(Lietuvių Meno Sąjunga)? 
Kokia jos rolė? Kokį -vei
kimą ji turi turėti?

Turime taipgi suprasti 
skirtumą tarpe judėjimo ir 
vienos kurios organizacijos 
kuri dalyvauja mūsų judė
jime. Kai kurie mūsų drau
gai paima vieną organizaci
ją ir pažvelgę į ją paviršu
tiniškai, suranda tam tikrų 
trukumų, todėl, kad kita or
ganizacija kitaip veikia, ge
riau veikia, jo supratimu. 
“Reikia čia ką -rftrs taisy
ti— žiūrėk, ten taip ir taip 
daroma — kodėl čia taip 
pat nedaroma?”

Bet į judėjimą reikia žiū
rėti kaipo į labai sudėtipgą 
dalyką. Pavyzdžiui, paimki
me simfonijos orchestrą. 
Kiek čia įvairių, {variausių 
instrumentų, ir visi kitaip 
valdomi! Iš vienų išeina 
garsas, kada į juos puti, iš 
kitų išeina, kada muši. Vie
nus reikia pūsti vienaip, 
kitus kitaip. Vienam reikia 
•smičių braukti striūnas, o 
kitame reikia mušti striū
nas. Bet kai visi sutartinai 
groja, griežia tą pačią me
lodiją, muziką, kaip graži 
simfonijos muzika susida
ro! Taip veikia, kaip judė
jimas. Kiekvienas instru
mentas savo vietoje. Kiek
vienas turi sulošti savo ro
lę. Taip, kaip organizacijų! 
judėjime.

Čia duotame pavyzdy pa
sirodo, kad ir skirtingas ro
les lošdami instrumentai 
gelbsti atsiekti bendrąjį 
tikslą. Kas gi būtų, jei tas, 
kuris skambina pianu,. už
simanytų, kad ir smuikinin
kas taip pat skambintų 
sipuikos striunomis, kaip 
pianistas skambina piano 
striunomis?

Judėjime kiekviena orga
nizacija, skirtingai veikda
ma, siekdama tam tikrų 
tikslo, turi irgi pasisekimo. 
Kai kurie mūsų draugai to, 
pasirodo, nesupranta. Jie 
nemato skirtumo tarp Lite
ratūros Draugijos ir LDS, 
tarp Meno Sąjungos ir LDS 
jaunimo, tarpe bile kitos 
organizacijos ir partijos, 
tarpe bandomų įsteigti bal
suotojų kliubų ir politinės 
partijos. Jie mano, kad vi
sos turi veikti kaip viena, 
tokiu pat būdu. Jeigu LDS 
kiek nors skiriasi nuo LMS 
veikime, tai reikia LDS 
taisyti!

Jie nori viską suvienodin
ti. O jeigu visi būsime vie
nodi, tai judėjimo nesuda-' 
rysime. Silkių bačkoje visos 
silkės yra veik vienodos ir 

jų yra labai daug, bet jos 
judėjimo nesudaro. Kas ki
ta su simfonijos orchestra.

Arba paimkime laikrodį. 
Kiekvienas ratukas, kiek
vienas šriubukas turi savo 
tikslą, kuris gelbsti laikro
džiui sudaryti judėjimą. 
Bet jeigu visi ratukai ir vi
si šriubukai būtų vienodi, 
laikrodis neitų.

Todėl ir pas mus, viena 
organizacija užsiima vieno
kiu veikimu daugiau negu 
kita. Kitaip nereikėtų nei 
skirtingų organizacijų. Vie
na užsiima savišalpa, lab
darybe, sportu, sveikatos ir 
kitokia apšvieta. Kita dau
giau specializuojasi drama, 
dainavime, muzikoje, ir t.t. 
Trečia leidžia knygas ir 
ketvirta veda kitokį veiki
mą. Amerikos Lietuvių 
Centras visą tą veikimą 
bando koordinuoti. Visas 
tas sudaro mūsų pažangų 
lietuvių judėjimą.

Visos organizacijos turi 
stengtis tik geriau atlikti 
savo pareigą, savo rolę. Jei
gu vienas ar kitas instru
mentas orchestroje negerai 
valdomas, jis gali, kad ir 
geriausią melodiją sugadin
ti. Todėl' 1muzikantai bando 
vis lavintis, kad geriau ga
lėtų atlikti savo pareigas 
orchestroje.

Dabar apie mūsų organi
zacijų skirtingas roles. Mū
sų ALDLD leidžia knygas. 
Ji domisi daugiausiai lite
ratūros platinimu. Lįętuvių 
Meno Sąjungoje susispietę 
daugiausia tie draugai, ku
rie veikia dramoje, choruo
se, tapyboj, dainavime, mu
zikoje ir t.t. Tikslas jų prr 
gulėjimo meno sąjungoje 
yra tame, kad jie galėtų 
kolektyviai, darydami per
žvalgas, įvertinimus viens 
kito darbu, pagerinti koky
bę savo srities veikimo pa
žangiajam judėjime. Jų tik
slas taipgi yra įtikinti ir 
kitus, kad pažangus menas 
visose srityse yra teisin- 
giausis, tikriausis lietuvių 
menas, kuris yra kartu ir 
menas ir organizatorius. Jie 
su menę pagalba tarnauja 
judėjimui. Juo menas bus 
aukščiau ištobulintas Me
no Sąjungoje, juo jis judė
jime bus naudingesnis.

Dabar paimkime LDS. 
Yra tokių draugų, kurie 
sako, kad tai tiktai biznio 
organizacija ,— inšiurans 
kompanija; p a s i vadinusi 
draugija. Jeigu kas -norįs 
inšiuranso, tai galįs ateiti 
ir įsirašyti. Jie nemato di
delės svarbos, kurią LDS 
sulošia pažangiajame judė
jime. Jie nemato to veiki
mo, kurį LDS, kaipo fra
ternalė organizacija, gali ir 
turi sulošti.

Nesupratimas LDS ro
lės lietuvių gyvenime buvo 
priežastis atakų pernai ant 
tų draugų, kurie buvo su
manę LDS vardą permai
nyti platesniu, kad jis galė
tų savo rolę sėkmingiau at
likti. Nesupratimas organi
zacijos rolės sudaro daug 
skerspainių, kurios kenkia 
organizacijos augimui. Ne
supratimas organizacijos 
rolės taipgi yra pagrindu 
tos filosofijos, būk reikia 
balansą padaryt tarpe spor
to ir meno veiklos, suma- 
žirit sporto veiklą, nes 
“sporto mes turime pertek-' 
lių” .

Dabar, kokią rolę LDS 
turi sulošti mūsų pažangia
jam judėjime? LDS yra di
džiausia pažangioji lietuvių 
organizacija, kuri jau da
bar siekiasi 10,000 narių. 
Ji yra masinė organizacija, 
kuri prie savęs traukia vi
sokių pažvalgų žmones.

Prigulėjimas prie LDS sa
vaime nereiškia, kad žmo
gus yra politiniai pažan
gus, kad jis kairus.

Į LDS ateina nariai su 
visais savo papročiais, vi
sais įsi tikinimais,- ir iš jų 
nereikalaujama kokios 
nors jiems nepriimtinos 
veiklos. Bet LDS yra pa
žangi organizacija ir todėl 
ji užsiima veikimu, kuris 
yra pažangus, kuris ' bent 
netrukdo idėjinės pažan
gos.

Prie LDS priguli žmonių, 
kurie yra įvairiausių įsitL 
kinimų — joje yra nariais 
ir praktikuojančių katalikų, 
ir tautininkų, ir sandarie- 
čių ir taip vadinamų socia
listų. Reiškia, organizacija 
yra labiau sudėtinga už vi
sas kitas. Jos veikimas turi 
būti jiems pritaikytas. ,

LDS Role Jaunime
Kaip bendrai, LDS turi 

ir siekiasi prie savęs pri
traukti įvairių pažiūrų lie
tuvius, taip ir jaunimo tar
pe tą pati daro.

Prie LDS jaunimo veiki
mo turi rastis vieta vi
siems lietuvių kilmės žmo
nėms. Jame turi būti vietos 
ir veikimo:

1) Jaunimui, kuris inte
resuojasi sportu, o jo yra 
labai daug.

2) Jaunimui, kuris pra
deda interesuotis meno ir 
abelnai kultūriniu veikimu 
bile srityje.

3) Jaunimui, kuris inte
resuojas ąpšvietos veikimu, 
socialiais, visuomeniniais 
klausimais ir ant kiek tokio 
jaunimo pradeda atsirasti, 
LDS jaunime yra sąlygos ir 
tokiam veikimui.

4) Jaunimui, kuris rfiyli 
tiktai pasilinksminti ir 
“good time” turėti, ir vei
kimas reikailngas, kuris 
juos patenkintų.

5) Jaunimui, kuris dar 
niekuo kitu nesirūpina, bet 
tik noris pasinaudoti LDS 
apdrauda, pašalpa, etc.

Visoms šioms penkioms 
jaunimo rūšims reikia turė
ti veikimo, kad jis organi
zacijoj pasilaikytų. Jeigu 
mes norime sportininkų tu
rėti LDS organizacijoj, tai 
reikia jam ir sportą orga
nizuoti. Jeigu nori turėti 
bile kitokį veikimą, reikia 
jį irgi organizuoti. Tas vei
kimas savaime pats pa
trauks ir kitus, kurie, turi 
panašius palinkimus. Daly
vavimas vienoje veikimo 
srityje jaunuolį priartins 
prie organizacin. “įsisąmo
ninimo”, padarys jį orga
nizacijos patriotu. Tada ir 
kitokis veikimas jį užinte- 
resuos. Tai fraternalės or
ganizacijos rolė.

LDS jaunimo komitetai 
kaip tik tokią programą ir 
bando vykinti. Nesuprati
mas tos LDS rolės sporte 
ar kitur, kaip tik trukdo tą 
veikimą. Detroite, kai įvy
ko Nacionalis- Bowling 
Turnamentas, senesnieji 
draugai ne tiktai jį ignora
vo, bet dar kai kurie jo or
ganizavimui trukdė, kaipo 
nereikalingą “zabovą”. To
dėl “Detroito publika jų vi
sai nematė”, jeigu skaitysi
me, kad Detroito jaunimas 
nėra dalis Detroito publi
kos.
’ Kalbant apie sportą, rei
kia draugams priminti, kad 
kiek sporto mes turime, tai 
visas suorganizuotas išim
tinai pačių čiagimių. Suge
bėjimas tai padaryti paro
do tam tikrą organizacinį 
įsisąmoninimą, supratimą 
organizavimo būdų, ir pa
rodo, kad nors šioj veikimo 
šakoje vadovybė vystosi ir 
klesti. Senesnieji veikėjai 
mažai, jeigu nors kiek, 
jiems padėjo. Bet kitas vei
kimas, meno ir t.t., susi
laukia ’daugiau paramos iš

Teisybe Apie Tarybų Lietuvą, Atsakymas Šmeižikams 
—:-------  • a ______________________ ra--------------------------------------------------

. Amerikos lietuvių tarpe 
varoma plati kampanija, 
siekianti, kad jaunoji karta 
neatitrūktų nuo lietuvių 
kultūros, kad ji labiau do
mėtųsi Lietuvos reikalais ir 
lietuvių tautos gyvenimu.' 
Tai, be abejo, girtinas sie
kimas. Tačiau reakcinė A- 
merikos lietuvių visuome
nes dalis toje kampanijoje, 
matomai, siekia ne tiek 'kel
ti jaunosios ’kartos meilę 
Lietuvai, kiek jai skiepyti 
neapykantą Lietuvos liau
džiai, kuriančiai savo nau
ją, laimingą gyvenimą be 
išnaudotojų ir jų politinių 
atstovų ,globos.

<

Reakcinės Amerikos lie
tuvių spaudos angliškieji 
puslapiai, skirti lietuvių 
kalbos n e b emokantiems, 
marga tokiu gausumu šlyk
ščiausių melų bei laukinių 
prasimanymų, iš kurių 
jaunoji lietuvių karta, gi
musi ir išaugusi Amerikoje, 
galėtų susidaryti apie Lie
tuvą nuomonę kaip apie al
kanų žvėrių gyvenamą dy
kumą. Tai rodo tiktai dar 
vieną kartą iki ko priėjo 
reakcionieriai savo neapy
kantoje prieš išvaduotąją* 
Lietuvą ir jos liaudį.

“Draugas” 1947 m. sausio 
3 d. savo angliškame priede 
paskelbė šlykščiausią raši
nį apie Tarybų Lietuvos e- 
konomiką, pavadintą “Rau
donoji ekonominė politika 
Lietuvoje” (Red economic 
policies in Lithuania). Ta
me, atsiprašant, “straipsny
je” “Draugo” bendradar
biai pateikė savo skaityto
jams melų ir nesąmonių to
kios gausybės porciją, kad 
net didžiausiam Tarybų 
Lietuvos priešui, tur būt, 
sunku buvo ją suvirškinti. 
Matyti patys nujausdami, 
kad net ir Tarybų Lietuvos 
priešams, jeigu jie tik bus 
išlaikę protinių gabumų mi
nimumą, jų prasimanymai 
šį kartą atrodys kaip nepa
žaboti melai, jie pridėjo 
kvailą /pastabą, jog jų 
šmeižtai — tai * “praneši
mas”, gautas tiesiog iš Lie
tuvos, ir kad “dėl aiškių 
priežasčių nei pranešimo 
šaltinis, nei kelias, kuriuo 
jis pasiekė išorinį pasaulį; 
negali būti nurodyti.”

Mes galėtume tą “paslap
tį” atidengti skaitytojams: 
šaltinis, iš kurio “Draugas”’ 
gavo savo “pranešimą”, yra 
purvina jo bendradarbių 
fantazija, ir tatai savaime 
atsako ir į antrą klausimą, 
kaip jis pasiekė išorinį pa
saulį. Nebūtiems dalykams 
prieš Lietuvos liaudį rašyti 
nereikia ’pąslaptingų šalti
nių: tam reikia tik nešva
rios sąžinės ir pardavikiš- 
kos plunksnos.

Savo melų traktatą “pa
slaptingojo pranešimo’” au
torius iš “Draugo” šmeižtų 
dirbtuvių pradeda išmany
mais apie Tarybų Lietuvos 
žemės ūkį. “Paslaptingu ke
liu, (gal per šventą dva
sią?) jisai sužinojo, jog 
1946 metų pavasarį' Lietu
voje liko neapsėta nuo 40 
iki 50 nuoš. visos žemes. O 
tuo tarpu jau 1946 metais, 
nežiūrint .sunkių hitlerinės 
okupacijos, padarinių, di
džiulėje daugumoje Lietu
voje apskričių buvo pasiek
tas prieškarinis pasėlių plo
tas, o šiais metais prieška
rinis pasėlių plotas bus pa
siektas visose apskrityse.
■ ■■ ■■■ ................................. Ill .. ....................................   n ilMidur

senesnių draugų. O visą, 
mūsų veikimą reikia lygiai 
remti. Jis visas yra svar
bus. Nerėmimas bent ku
rios dalies veikimo yra ne-, 
supratimas ir neįvertini
mas to veikimo rolės mūsų 
judėjime. (Bus daugiau)

Rašo L. Rulonas 
(LAIŠKAS IŠ VILNIAUS)

Jau dabar visiškai pasiek
tas prieškarinis linų pasėlių 
plotas ir žymiai viršytas 
prieškarinis cukrinių run
kelių pasėlių plo'tas. Savo 
biauriam melui “pagrįsti” 
“Draugas” turi sugalvoti 
naują melą, dar šimterio
pai šlykštesnį: girdi, apie 
pusė Lietuvos žemės nedir
bama todėl, kad jos savi
ninkai išvežti į Sibirą arba 
nužudyti. Paliksime “Drau
go” sąžinei tuos laukinius 
šmeižtus apie tarybų val
džią. Matyt, inkvizicijos 
garbintojai ir Hitlerio pa
kalikų globėjai, kitomis ka
tegorijomis, kaip masinės 
žudynės, negali galvoti. 
Mes tik galėtume pasakyti: 
šalin jūsų biaurias rankas 
nuo mūsų brolių artojų, ku
rie tarybų valdžios padeda
mi tokiu nuostabiu greitu
mu atkuria okupantų nu
niokotą krašto žemės ūkį!

“Paslaptingojo” praneši
mo kombinatorius iš savo 
stalčiaus ištraukė dar vieną 
baidyklę kvailiams išgąs
dinti : Tarybų Lietuvos 
valstiečių pristatymus vals
tybei.

Valstiečiai tikrai pristato 
valstybei grūdus ir kitus 
žemės ūkio produktus. Ta
čiau “Draugo” pastangos 
padaryti iš pristatymų bai
dyklę— bergždžias darbas. 
Kai “Draugo” draugai bu
vo Lietuvoje prie valdžios, 
jie nesirūpino, kad darbi
ninkai būtų sotūs. Jie nesi
gailėjo ir kulkų prieš alka7 
nūs darbininkus. Užtenka 
prisiminti 1925 metų sausio 
19 dieną, kai krikdemų val
džia pasiuntė raitąją poli
ciją prieš bedarbių minią, 

k susirinkusią Kauno Rotu
šės aikštėje ir reikalavusią 
darbo ir duonos. Dabar 
Lietuvos darbininkai turi 
savo valdžią, kuri jais rū
pinasi. Valstiečių pristaty
mai užtikrina valstybei 
miesto gyventojų' aprūpini
mą. Pačių pristatymų nor
mos tokios žemos ir, paly
ginti su nuolatine pagalba, 
kurią valstiečiams kasdien 
teikia tarybų valdžia, jos 
tokios nereikšmingos pa-1 
tiems valstiečiams, kad pa
starieji juos atlieka visai 
lengvai. Pernai Tarybų Lie
tuvos valstiečiai savo noru 
juos atlikę prieš nustatytą
jį terminą.

Pristatymų normos ne
vienodos atskiroms ūkių 
grupėms. Normos milžiniš; 
kai ūkių daugumai maž
daug sudaro nuo 30 iki 50 
kilogramų grūdų nuo hek
taro. Gi naujakuriai^ kurių 
Lietuvoje daugiau kaip 80,- 
000, atleisti nuo pristaty
mų- ' , •

Šmeižtų meisteris iš 
“Draugo” redakcijos pada
rė mažą falsifikaciją, kuri 
labai būdinga jo “darbo” 
metodui. Turintiems maksi- 
malinę žemės normą— 30 
ha grūdų pristatymo nor
ma siekia 65 kilogramus 
nuo hektaro.'“Draugas” ra
mia sąžine išbraukė kilog
ramus ir padarė iš to cent
nerius, padidinęs tokiu bū
du nęrmą 100 kartų. Koks 
apgailėtinis “netikslumas”! 
Tačiau ir neskaitant šio 
“netikslumo”, kuris, matyt, 
yra menkniekis “Draugo” 
praktikoje, jis, rašydamas 
apie pirstatymus, minėjo 
tik vieną ūkių ? savininkų 
grupę, būtent tuos, ‘ kurie 
turi maksimalinę 30 ha nor
mą. Tačiau tokių ūkių Lie
tuvoje yra iš viso 4-5 nuoš. 
Didžiausią dalį valstiečių 
dabar sudaro vidutiniokai, 
o jiems grūdų 

norma yra apie 30-40 kilo
gramų nuo ha.

Štai tiesa apie pristaty
mus, kurie, kaip žinia, da
bar praktikuojami ne tik 
pas mus, bet ir daugelyje 
Europos šalių, nukentėju
sių nuo karo. Kaip matote, 
bolševikai įvedė 
labai žemas pristaty
mo normas, kurios, be to, 
dar mažesnės tiems, kurie 
turi mažiau žemės. Tokia 
tvarka, žinoma, “Draugui” 
negali patikti. Kai Lietuva 
buvo valdoma pagal jo sko
nį, dvarininkai ir šiaip tur
tingi žemvaldžiai iš vyriau
sybės gaudavo nuolatines 
premijas, o vargingųjų val
stiečių ūkius parduodavo 
už nepakeliamas skolas iš 
varžytinių. Miestuose pre
mijas gaudavo turtuoliai, 
kurie pasistatydavo puoš
nius rūmus, o darbininkus, 
nepajėgusius užmokėti už 
nuomą, išvarydavo iš jų 
butų pakraščių bakūžėse. 
Dabar Lietuvoje tokios 
tvarkos nėra ir nebebus. 
Veltui apie ją svajoja 
“Draugas.”.

Savo fantastiniam vaiz
dui apie padėtį Lietuvos 
kaime paipldyti “Draugas” 
sugalvojo dar vieną nesą
monę: girdi, turintieji 30 
ha žemės turi sumokėti 
mokesčių 10,000 rublių. Čia 
vėl įvyko mažas “netikslu
mas”. Besiskubėdamas išši
fruoti savo “paslaptingą” 
pranešimą iš Lietuvos, 
“Draugo” bendradarbis pri
dėjo nulius. Valstiečių pini
giniai mokesčiai Lietuvoje 
tikrai nežymūs ir aukščiau
sioms grupėms neviršija 
kelių šimtų rublių per me
tus. • ‘

Nuostabiu lengvumu ap
sidirbęs su Tarybų Lietu
vos žemės ūkiu, mūsų did
vyris ėmėsi susidoroti su 
jos pramone. Čia jis paro
dė dar didesnius stebuklus. 
“Visi stambesni fabrikai 
buvo demontuoti ir ju įren
gimai išvežti į Rusiją” — 
pareiškė jis. Norėdamas iš
galvoti rekordinį melą, 
“Draugo” bendradarbis at
sidūrė . nepavydėtinai kvai
loje padėtyje. Mat, “baisie
ji bolševikai” iš “st.ambes- 
nių fabrikų” jokių įrengi
mų negalėjo išvežti, nes 
Lietuvos išvadavimo mo
mentu juose beveik jokių į- 
rengimų neguvo. Juos išve
žė vokiečiai, padedami 
“Draugo” draugų, kurie 
hitlerininkus sutiko kaip 
“išvaduotojus”. Hitleriniai 
okupantai didžiąją dalį Lie
tuvos fabrikų visiškai su
griovė, o iš likusiųjų paliko 
vien tik tuščius korpusus, 
išvežę įrengimus. Antai 
Kaune jie susprogdino“Dro- 
bę”, “Inkarą”, “Gumą”, su
naikino metalo fabrikus, iš
vežė įrengimus iš “Kauno 
Audinių”, iš Petrašiūnų 
popieriaus fabriko ir t.t.' 
Klaipėdoje, kurioje iki 1939 
metų buvo sukoncentruota 
30 nuoš. Lietuvos pramo
nės, hitlerininkai nepaliko 
nei vienos pramonės įmo
nės. Tas pats įvyko Šiau
liuose,, kur buvo stambiau
si. Lietuvoj e odos — avaly
nės fabrikai. Apie visa tai 
šmeižtų fabrikuoto jas iš 
“Draugo” redakcijos beveli
ja tylėti. Kaip jam nenuty
lėti tų faktų, jeigu jis turi 
užsakymą žūt būt iš Lietu
vos išvežti fabrikų įrengi
mus į Rusiją! .

Bet skaitytojui galime 
štai ką papasakoti: per 
trumpą laiką Lietuvos dar

bininkai savo didvyrišku 
darbu iš griuvėsių atkūrė 
didžiausią dalį krašto fab
rikų. Dar prieš 1947 m. sau
sio 1 d. pramoninės produk
cijos apimtis Lietuvoje jau 
buvo pasiekusi du trečda
lius prieškarinio lygio. Ir 
tai įvyko krašte, kur visa 
pramonė okupantų buvo iš
vesta iš rikiuotės! Iš kur 
atsirado nauji įrengimai 
Kauno “Drobėje” ir “Kau
no Audiniouse”, “Inkare” ir 
“Metale”, Klaipėdos celiu
liozės kombinate, “Triny
čių” ir “Gulbės” tekstilės 
fabrikuose bei de
šimtyse ir šimtuose kitų, 
fabrikų, daugumoj atstaty
tų per dvejus metus, praė
jusius nuo karo pabaigos? 
Iš kur atsiranda įrengimai 
Vilniaus “Elfos” elektro- 
motorų fabrike, " Kauno 
“Arklo” žemės ūkio mašinų 
fabrike ir daugelyje kitų 
fabrikų, kurie dabar pirmą 
kartą statomi Lietuvoje be
vykdant didžiąją pokarinio 
penkmečio programą? At
sakymas į šį klausimą la|)ai 
paprastas. Įrengimai at
vyksta į Lietuvą iš ten, kur 
išsijuosę be saiko “Drau
go” bendradarbiai veža į- 
rengimus iš Lietuvos. Jie 
atvyksta į Lietuvą iš ten, 
iš kur nenutrūkstama sro
ve į mūsų respubliką plau
kia ir traktoriai bei žemės 
ūkio mašinos, sunkvežimiai 
ir trąšos bei įvairūs kiti 
dalykai — iš broliškųjų ta
rybinių respublikų, pirmoje 
eilėje iš Rusijos. “Draugas” 
su savo ubagiška fantazija 
bendrai negali įsivaizduoti, 
kaip tai viena respublika 
gali padėti kitai ir prie to 
dar be dolerių, kaip tai ki
tos respublikos nesavanau
diškai gali padėti Lietuvai 
gręįt atkurti savo ekonomi
ką/ Bet faktai iš to nesi
keičia: Lieka faktu, kad 
Lietuva, kuri iš antrojo pa
saulinio karo išėjo nepaly
ginti daugiau nuniokota ne
gu iš pirmojo pasaulinio 
karo, dabar atsikuria nepa
lyginti greičiau negu po 
pirmojo karo. Ir tai įvyksta 
dėl to, kad ji yra tarybinė 
respublika, Tarybų Sąjun
gos narys, kad jai broliškai 
padeda kitos respublikos.

Žinoma, mes pergyvena
me sunkumus. Naikinamo
jo karo ir baisiosios hitle
rinės okupacijos padarinių 
negalima likviduoti per 
dvejus metus.

“Draugas” džiaugiasi tais 
sunkumais kaip brangiau
siu radiniu. Tačiau neilgai 
tie ponai džiaugsis. Diena 
iš dienos kraštas vis spar
čiau atsikuria. Mes per 
penkmetį atliksime Lietu
voje atstatomuosius dar- 

<bus, kurie netarybinėmis 
sąlygomis būtų reikalavę 
dešimtmečių.

Likviduodami šiurpius o- 
kupacijos ir karo padari
nius, mes per penkmetį 
praktiškai sukuriame Lie
tuvoje naują pramonę ir at
liekame pramoninę statybą, 
savo ■ apimtimi viršijančią 
pramoninę statybą per dau
giau kaip dvidešimt buržu
azinės Lietuvos metų. Pa
našiais tempais atkuriame 
ir žemės ūkį. Apie kultūrą 
jau nėra reikalo kalbėti. 
Mokyklų, teatrų, kultūros 
įstaigų atžvilgiu mes jau 
dabar esame žymiai pralen
kę prieškarinį lygį.

“Draugo” falsifikacijos, 
žinoma, spartaus Tarybų 
Lietuvos atkūrimo nesulė
tins, Jos tiktai rodo jų au
torius esant Lietuvos prie
šus, neapkenčiančius jos 
laisvosios liaudies.

pristatymo 3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) Penkt., Rugp. 8, 1947.
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(Tąsa)
— Bet tik kas nors užkūrė sodybą! Iš 

savęs neužsidegė, — spyrėsi bernas.
— Žinoma, kas nors užkūrė. Bet tasai, 

kas jis bebūtų, nuo savo bausmės neiš-

Bernas nuėjo savo mintimis nešinas. 
Nuėjo įsitikinęs: padegęs tik Anskis, ne 
kas kitas.

—Kad Šimonis nenorįs tikėti, tai jo 
valia. Sakoma, kad pikti darbai visada 
į aikštę iškyla. Pamatysime. Kad Šimo
nis nori — tylėsiu.

0 Šimonis, palikęs visa, vos gyvas nu
svyravo į laukus. Ne, dabar niekam nesi
rodyti. Dabar tik vienam, vienam būti!

*— Taip, ne kitaip yra! Kad aš ne tuo
jau tat pamaniau. O tu, išgama, tu, iš
gama! — dejavo Šimonis. — Tu siurbė
lė! Tu, tu, ne kas kitas! O kas dabar? 
Dabar tik reikia žandarui pranešti, ku
ris tave tuojau į kalėjimą pasodintų. Ir 
niekas nebeliktų iš viso tavo dievo pašau
kimo. Ir žmonės, kurie dar šiandien tavo 
pašaukimu tiki, atsitrauktų nuo tavęs, 
pasibaisėtų! Ir vertas esi pasibaisėjimo, 
tu, išgama! 1 '

—Bet... nevesk mus į pagundymą, 
nevesk! Aš Šimonis, jis Šimonis, abu vie
no tėvo esava vaikai, abu vienos motinos 
esava auklėtu ... Ar abu ir būsi va niek
šai?

—Ne, ne! Kad jau ir sutepei savo są
žinę, tu, veidmainy, tai nors Šimonių 
vardas tegu nebus valkiojamas po kalė
jimus.

Jokūbas Šimonis'verkė, verkė pirmą 
kartą vyru būdamas, verkė ilgai ir skau
džiai.

SAKYTOJAS ANSKIS ŠIMONIS
Pasitraukęs nuo žmonių, teisiančių jo 

Brolį, Anskis nubėgo pasiimti ryšulių, 
kurie dėl visa ko jau buvo padėti daržo 
kampe. Apsižvalgė Anskis,- ar niekas jo 
nemato, ir nusiskubino keleliu pušyno 
link. Bet kur link dabar žingsnius kreip
ti? Anskis tikrai nežino. Viena tik aišr 
ku: greičiausiai iš tos nelaimingosios vie
tos ... greičiau, greičiau!

Bet atsisukti dar reikia ... kaži kodėl. 
Rasi ir gailesys verčia, rasi ir patenkini
mas gundo:

— Atsigręžk, žiūrėk, ką padarei. Visa 
šalis toli ir plačiai nušviesta tavo darbu!

Atsisuko Anskis Šimonis ir kuone par
griuvo iš išgąsčio. Braukia ranka per 
akis, lyg nubraukti norėtų kaži kokį vai
zdą. Bet baisusis reginys pasilieka ... ■

— Ne, to neiiorėjau, gyvenamoji netu
rėjo degti. Juk čia ir mano visa nauda! 
Pamokinti aš jį tenorėjau, mano brolį. 
Ar negana jo šaipytasi iš manęs.

Anskis, atsiminęs vėl brolį, atsitiesė 
visu ūgiu:

—Dabar gerai ir taip.
Stengiasi Anskis nutildyti taip staiga 

atbudusią savo sąžinę, tik tai nepigiai 
pavyksta. Stengiasi pats sau įkalbinėti, 
kad jis tikrai gerai padaręs, kad juo pa
sinaudojęs dievas, kaipo savo įrankiu... 
Lyg priešininką kokį įtikinti norėdamas, 
garsiai jis sušuko:

— Taip turėjo būti, ir gerai! Taip!
Dar kartą atsisuko jis į degančią so

dybą, lyg atsisveikinti norėdamas. Bet 
pikta šypsena iškraipė jo veidą:

— Taip, brolau, atsilyginova vienas 
kitam. Aš nebe sakytojas, 'tu nebe ūki
ninkas daugiau! Abu mudu šiandien ly
giu.

Ilgai žiūrėjo Anskis gaisro link. O vei
das toks patenkinimo kupinas, akys tik 
žaibuoja iš džiaugsmo.
. Pagaliau, gana pasigėrėjęs tuo vaizdu, 
nusisuko; bet kas tai?

— Visas pušynas liepsnose... Ak, ne, 
ne, tik taip per akis pasirodė... Ir tos 
akys kaži kodėl... ar jau silpnyn eina...

Bet širdies gilumoje jis žino, kad jo 
sąžinė jį kankina ir gąsdina. Vienas ir 
kitas baimės šiurpas nukrečia Anskį. Jis 
drebą lyg apušės lapas. Ir vos pasisuko 
vieškeliu Priekulės link.

Kryžkely dar kartą sustojo, dar kartą 
atsigręžę: ugnis jau pradėjo silpnėti. Su
gniaužė Anskis kumščią ir iškėlė aukš
tyn:

— Ar ir dabar dar, brolau, ar ir da
bar dar?

Simonaityte ------------- ----------- #
'Pagaliau nusisukęs, sunkiais žings

niais nuėjo savo keliu.
— Kur nueisiu, čia namai; — galvoja 

Anskis: — neprapulsiu, dievas gelbės 
savo...

Bet čia ir vėl, lyg aštrus peilis, dygte
rėjo sąžinės balsas:

— Dievas geibi savo vaikus. Bet kas 
tu? — sustingo vėl Anskio žingsnis. Ko-, 
jos nebenori klausyti. — Rasi ir nuvar
gęs esu, — raminasi sakytojas: — tikrai 
esu nuvargęs! Jau šauniai7 po vidurnak
čio. Vakarinė pašvaistė jau traukiasi į 
rytus. Pailsėsiu kiek.

Atsisėdo Anskis Šimonis, ant vieškelio 
krašto į pakrūmį. Bet negana, kad iš
gąstis ir baimė pasikeisdami jį kankina. 
Pradeda ir širdis sopėti. Vis daugiau ir 
daugiąu ... Veltui jis stengiasi įpasakoti 
savo sąžinei, kad ne* jis uždegęs sodybą, 
kad kaži kas kitas... Veltui! Širdis so
pi vis daugiau ir daugiau. Sąžinė prade
da jį krimsti vis skaudžiau.

— Kažį kas ten šnekučiuodami atei
na? Ak, tai pareina vyrai nuo ugnies,— 
toliau užslinko už 
geriau, kad niekas

— Ar tu matei 
Anskis klausimą.

—Girdėjau, kad ji buvusi apalpusi,— 
pasigirsta atsakymas, — beveik jos jau 
nebeatgaivinę. Bet ir ne juokai: visa kas, 
visa kas teko ugniai! Aš ir šiandien sa
vo žmonai sakiau: — Apsižiūrėk tik, sa
kau, apsižiūrėk! Juk jeigu tik viena ki
birkštėlė užlekia ant Stogo, ir jau esame 
dingę!

— Bet ant Šimonių tvarto jokia ki
birkštis negalėjo užlėkti.

— Čia padegta, visai aišku!
— Man taip keista pasirodė su Šimo

nio broliu ...
— Na, na, tu tik nesakysi, kad Anskis 

tai padarė. Jis sakytojas ...
— Dievą kišenėj nėšio’, o velnią po 

laukus gainio’, — nusijuokė kaimyųąs.
O Anskio, tai girdinčio, krūtinėje jau 

nebe sopi, o tiesiog degte dega.
— Sakytojas... — hm, hm. Lyg kad 

sakytojai ne žmonės, — pyksta Anskis. 
— Kodėl brolis man toks buvo? Dėl jo ir 
man dabar teks be tėviškės aplinkui bas
tytis. Aš jį tik pamokinti norėjau ...

Sąžinę, tiesa, dar turi Anskis Šimonis.

krūmelio Anskis — 
nepamatytų!
Šimonienę? — girdi

Kaip visada, taip ir šį rytą Bertienė, 
žymi vyžeikėnuose ūkininkė, jau anksti 
ant kojų. Šeimyna seniai jau laukuose. 
O Bertienei,. vienai palikus namie, pil
nos rankos darbo. Čia paršeliai, čia ver
šiukai, čia tos vištos, čia tos antys. Tik 
bliauja, žviegia, klykia ir katnoja. Visi 
per kits kitą. Ir rykai dar sumazgoti, ap
sišluoti. Kurinas antai, iš prigimties blo
go ūpo, nedaliai sukriokterėjo, pamatęs 
įeinantį į kiemą žmogų. Subruzdo kiemo 
šunys, didžiausią pakėlė triukšmą.

Išbėgo Bertienė žiūrėti, kas toks ank
stybas svečias. Ak! ir nudžiugo širdis, 
ir akys iš džiaugsmo sušvitėjo.

Per. kiemą lėtais žingsniais, matyt, la
bai nuvargęs, įeina Anskis Šimonis; Ran
kas į priejuostę šluostydama, šeimininkė 
išbėgo pasitikti svečią.

— Dieve duok labą rytą! — nusiže
mindamas ir net kepurę pakylėdamas* 
pasakė Anskis.

— Dėkui, dėkui!
’ Ir ... Kaip ir per gąrsiai nuskambėjo 
pabučiavimas. Lyg baijningai apsidairė 
sakytojas.

— Nieko nėra, Anski, nebijok, visi 
laukuose. Aš vienų viena visame gyveni
me, — susigėdo šeimininkė, kad perdaug 
jau meili prieš svečią .pasidarė, — Bet 
ne, tegul jis žino, kad jis jai patinka.

— Ak, tu vieną! — ir dar kartą nu
skambėjo pabučiavimas. Tiesa, suprato 

, abudu, kad tai ne broliškas pasibučiavi
mas. Bet juk niekas nemato.

— Aš dar turiu bėgti šunis palakinti, 
— kiek susimaišiusi, atsiprašė Bertienė, 
pajutusi, kaip Anskio rankos pamažu nu
slydo jos liemeniu.

Išbėgo Bertienė į virtuvę ir greit už
kaitė pusryčius svečiui. Bet ir šunų neuž- 
miršio. Išnešė jiems net > gerai pabaltintą 
putrą. Jai šiandien šventė, tai tegu ir 
gyvi daiktai tatai jaučia ...

O. Anskis, patenkintas meilingu priė
mimu, šypso.

z (Bus daugiau)

MONTREAL, CANADA
PASIMIRĖ

Liepos 24. dieną pasimirė 
Elzbieta žvingilienė, po tė
vais Vepeliūnaitė. Tapo pa
laidota pirmadienį, liepos 22 
d., Cote dės Niege kapinėse.

Tebegyvena Palapinėse
Iš šešiolikos šeimų, išmes

tų iš karinių barakų ant šv. 
Elenos salos, už *‘skvuoteria- 
vimą,” dar penkios šeimos te
begyvena palapinėse. Val
džia juos išmetė su mažaife 
vaikais, bet kitų būtų jiems 
neduoda. Jais daugiausiai rū
pinasi labdaringos organizaci
jos. Jie gyvena palapinėse, 
valgyt verdasi lauke, kaip či
gonai. Daugelis žingeiduolių 
atvažiuoja, pasižiūrėti, 
tie žmonės gyvena.

Jų buvusius butus 
policija, kad kas vėl 
neapsigyventų.

kaip

saugo 
Juose

mon-

daug 
ant 
Bet 

savo

St. Agathe
St. Agathe daugeliui 

trealiečių—lietuvių ir kitų — 
yra ne tik girdėtas, bet ir 
gerai žinomas miestukas. Tai 
nedidelis miestelis, su keliais 
tūkstančiais vietinių gyven
tojų, 60 mylių nuo Montrea- 
lo, Laurentian kalnuose. Pats 
miestukas yra ant gražaus

• ežero kranto. Iš Montrea- 
lo į St. Agathe eina geležin
kelis, vingiuodamasis per kal
nus ir klonius. Pastaruoju 
laiku yra užbaigtas plentas, 
kuriuo tūkstančiai' automobi
lių praūžia kasdien. St. 
Agathe yra puiki vieta vasa
rotojams ir tūkstančiai mon- 
trealiečių praleidžia tenai sa
vo vasaros atostogas. Mieste
lyje yra 18 viešbučių ir 
vasarnamių, pristatytų 
ežflro krantų ir salose, 
miestukas garsus apart
gamtos grožybių ir turistų dar 
ir tuo, kad jame randasi di
delė džiovininkų ligopinė, va
dinama Royal Edward Laure- 
tian Hospital. Toje ligoni
nėje gydėsi keletas lietuvių 
ir dabartiniu Taiku ten ran
dasi jauna lietuvaitė, Mary 
Žilinskaitė, iš Point St. Char
les, ir Petrauskas./

Ligoninė yra pastatyta prie 
kalno, nuošaliai nuo miestuko 
ir yra įdomi. Ji susideda iš 10 
atskirų namų, kurie turi' pa
našumo' į kareivių barakus — 
siauri ir ilgi. Daugybės langų 
ir galerijos, * atsuktos į rytus, 
kad gautų daugiau saulės švie
sos.

Keturi namai yra skirti' mo
terims, kiti keturi vyrams, vie
nas slaugėms ir dar yra vienas 
didžiulis kelių aukštų namas, 
ketvertą metų atgal pastaty
tas ir moderniškai įrengtas, 
kur yra laikomi silpnesni ligo
niai, vyrai ir moterys .

Ligoninės atmosfera yra 
jauki ir ligoniai, apart medi- 
kalės pagalbos, gali įsigyti 
mokslo bei išmokti amato, ku
ris duoda galimybės uždar
biauti esant ligoninėje ir. su
grįžus į namus. Yra mokoma 
daryti rankų darbo skOrinius 
rankininkus (purses), diržus, 
valyzus, taipgi yra dėstomos 
pamokos biznio srities. ' Yra 
didelis knygynas, veltui priei
namas ligoniams.

Silpnesni ligoniai visą laiką 
laikomi lovose, bet sustiprėju
sius perkelia į kitą vietą ir to
kius jau išleidžia išeiti pa
vaikščioti į lauką ir po apylin
kes. Miestuko svaigių gėrii\ių 
parduotuvėms yra griežtai už
drausta pardavinėti tiems li
goniams svaigius gėrimus. Už 
prasižengimą yra atimami lei
dimai.

Didžiuma ligonių yra iš 
Montrealo. Ligoninės autori
tetai nusiskundžia, kad kas 
metai po 200 ir daugiau ligo
nių atmetami dėl stokos vietos.

Man aplankius Žilinskaitę, 
teko pastebėti, kad ligoninė 
yra sausakimšai perpildyta 
ligoniais. Miegamajame kam
baryje, lova prie lovos prista
tyta taip, kad yra sunku pra
eiti.

Todėl šis. vardas St. Agathe 
sukelia daugeliui montręalie- 
čįų įvąirių prisimiiujnų. Vie
niems jaukius, kitiems liūd
nus. Daugelis ligonių pasveiks-

joje 
die-

ta, bet daug kam tenka 
užbaigti savo gyvenimo 
nas. Džiova yra sunki ir pavo
jinga liga.

Primuse “Pat” Sullivan
Pirmadienio naktį, liepos 27, 

vienoj kavinėj prie uosto tapo 
sumuštas buvęs Seamen’s uni
jos pirmininkas “Pat” Sulli
van ir jos organizatorius. Abu 
buvo smarkiai apdaužyti; per
kirstos lūpos, išmušti keli dan
tys ir išjuodinti paakiai. Poli
cija areštavo tris jūrininkus, 
unijos narius, kaltinamus ar
dyme ramybės. Vienas iš tų 
jūrininkų areštavo Sullivan ir 
kaltina jį, kad jis pradėjo 
muštynes. Sullivan yra paleis
tas po $550 kaucijos.

Kaip yra žinoma, Sullivan 
yra parsidavėlis, kurjs motė 
Seamens uniją ir išvadino ją 
komunistine. Jis suorganizavo 
kitą uniją, vadinamą Canadi
an Lake Sailors unija. Bet 
kaip matyti, jam nelabai1 se
kasi ir turi pats eiti ieškotis 
savo unijai narių, už ką, žino
ma, ir įvyko peštynės. Už pri
mušimą jis apkaltina komu
nistus ir Seamens uniją, kuri 
būk tai nori jį “nužudyti.” 
Ketino jis pakelti kruviną ka
rą Seamens, unijai ir policija 
buvo susirūpinusi. Spec aliai 
buvo paskirti policmanai1 pa
truliuoti palei uostą, bet nie
kas neįvyko, nes, tur būt. Sul
livan neturi užtektinai jėgų 
pasirodyti.

vienas iš 
Kvebeko 

7.369 bal-

Pirma Moteris Kandidatė i 
Provincial! Seimelį

Liepos 23 d. įvyko balsavi
mas Huntingtone, Kvebeko 
provincijoj, į provinciali sei
melį. Balsavimai buvo įdomūs 
tuomn kad pirmu kartu Kve
beko provincijoj moters buvo 
kandidate, tai Mrs. O’Connor, 
oficial, Liberalų partips kan
didato. Bet rinkimus ji nelai
mėjo. Laimėjo Union National 
atstovas J. Rennie.

Huntington yra 
mažiausių valsčių 
provincijoj. Turi tik
suotojus. Rinkimai praėjo ga
na įtemptai; dalyvavo net 6,- 
080 balsuotojų. Mrs. O’Con
nor gavo tik 726 balsais ma
žiau už savo oponentą
Miestas Turi Paug Nuosavybes

Monirealo miestas turi1 50,- 
000 tuščių piečių vertės $11,- 
000,000 ir 350 namų, kurie 
kainuoja už aplaikymą $1,- 
059,000 ir $85,000 už apžiūrė
jimą tiltų 'ir tunelių.

Į miestui priklausančių na
mų skaičių yra įskaitomos tur- 

Botanikos sodas, 
esanti restoranai, 

ugniagesių ir policl
inics-

gavietės, 
parkuose 
toiletai, 
jos stotys, vandentiekis, 
to valdybos namai ir daugelis
kitų. Pasirodo, kad miestas 
yra turtingas, bet tuo pačiu 
kartu paskendęs didžiausiose 
skološe. 'Reporteri^.. .

į Egzaminuojant Akis, 
\ Rašome Receptus 
Darome Ir Pritaikome Akinins

SHENANDOAH, PA

Visos kietosios anglies srities lietuviai 
yra" kviečiami į

LAISVĖS PIKNIKĄ
Kurį rengia

Shenandoah Lietuvių Organizacijos

Sekmadienį, Rugį) jūčio-August 10 d.
Brandonville Giraitėje

Kviečiame iš visos apylinkės miestų ir miestelių lie
tuvius dalyvauti šiame piknijke. čia pasimatysite 

su savo draugais ir parefnsite dienraštį Laisvę.

RONKONKOMA 
8684

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
’(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas G r abortus
Liūdėsio Valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

T

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas6; ,

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

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

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

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

Valgiais ir garimais -aptarnaujame žemom kaiAom.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Telefonas EV. 4-8698

V

459 Grand Street, 
(Skersi nuo Republic Teatro)

Dis. Stenger & Stenger
Optometrists 

. 394-398 Broadway 
Brooklyn, Na Y. 

Tel. ST. 2-8842
Liūdėsi© valandoj Kreip
kitės. prie manęs dieną 
ar naktj, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokįų grupių ir pavienių. 
Iš Senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs if krajavus 
sudarau su ame-/|r 
rikoniškais,. Rei-B 
kalų! esant ir-1 
padidinu toki o> 
dydžio, kokio pa-’t 
geidaujama. Tai
pogi atmąliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampai Broadway ir Stone Ąve. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

JONAS STOKES
SI2 Marion St., Brpoklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

SKELBKITĖS LAISVĖJE"
4 push-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)Penkt., Rugp. 8, 1947
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VISI KELIAI VEDA Į MONTELLO, MASS > DENMARK

DANMARK ^SKAGERAK

hmm

tfTEGA'
lAALBi

,'AAftHUS

MBENH

WILLIAM BORBERG
asai

(185)

Karscnas

(184)

PHILADELPHIA, PA

(188)

PRANEŠIMAI

jau

VAKACIJOM VIETA
Puiki farma, tinkamai, įrengta vakacijoms

PAJIEŠKOJIMAI

Tel. High Falls 3185

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VEJLE£ 
E3BJER.G

gyveno, 
krautuvę, 
penktoje

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

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

sunki pakuta uždėta . .
Senas Krikščionis

nervų, kad taip 
vo gyvybe.

gamintojas ir rodyto 
6tji AVENUE

tai užginčija, bet neatsako 
į jokius policijos klausi
mus.

Jaunuolis Sukapojęs Tėvą
Detroit. — Edwardas 

Small, 17 metų berniukas, 
areštuotas, kad jis su savo 
bendrais mirtinai sukapo-

OPERATORfcS
DIRBTI PRIE

SINGĘR SEWING MAŠINŲ : 
NUOLATINIS DARBAS 

EASTERN BAG CO.
129 WEST 20TH ST. (3-čios lubosi 

N. Y. C.

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

mirė Alena 
(Kulak), 52

MONTELLO, MASS.
Metinį pikniką rengia LDS 1 Aps

kritis, rugpjūčio 10 d. Liet. Taut. 
Parke. Bus graži programa, dainuos 
Norwood Vyrų Choras ir Montello 
Liuosybčs Choras. Kalbės LDS Cen
tro sekretorius Jonas Siurba. Kvie
čiame visus vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. — Kom. (182-183)

sei- 
Die- 
pas 
nu-

GREAT NECK, N. Y.
Great Necko Lietuvių organizaci

jos bendrai rengia pikniką, rugpjū
čio 10 d. A. ir J. Kasmočių Salėje, 
91 Steamboat Rd. Pradžia 3 vai. 
dieną. Muzika šokiams nuo 5 v. v. ir 
tęsis iki vėlumos nakties. įžanga 
60c. Jurgio Kazakevičiaus Orkestrą 
gros šokiams. Turėsime įvairių Val
gių ir gėrimų. Bus žaislų, ir kitų 
įvairumų. Kalbės Dr. Al Ališaus
kas ir F. Feurerstain, kurie paaiš
kins Great Necko rinkimų kampani
jos reikalus. — Užkviečia Rengimo 
Komisija. (182-183)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

10. d. rugpjūčio, 10:30 vai. ryto, 29 
Endicott St. salėje, visus prašau da
lyvauti

in I ................* '.“J ’Įt'" V1’ ........ ?* ' ' ....... ........■■ "
5 pusi.—Laisvė (į4berty, Lith. Daily) Penkt., Rugp. 8, 1947

J. J. KAŠKIAUČIUS, H. D.j 
630 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. L
HUmboldt 2-7964 I

'^IIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIIIH

Nuo 11 iki 16 d. liepos 
čionai buvo Joyce.e cirkai. 
Buvo daug žingeidžių dalykų, 
parodyta, ką gali atlikti išsi
lavinę žmonės. Ant aukšto, 
125 pėdų stulpo visaip supo
si ir raitėsi moteriškė. Apačio
je nebuvo apsaugos tinklo, 
žiūrint į ją, net baimė ima. 
Mąsčiau, kad turi būti stiprių 

rizikuoja sa-

REGISTRUOTOS SLAUGES 
ABELNAS DARBAS—8 VALANDŲ DIENA 

GYVENTI ČIA F?1T 
REGULIARIAI ŠIFTAI

Apmokamos Vakacijos, Pašalpa Ligoj ir Lt 
Kreipkitės j Supt, of Hospitals 

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

< (182)

gių vienminčių 
pos turės progos 
kaip jos myli 
organizaciją 
pareigas.

Matthew A. 
BUYAUSKAS

mos. 
vulis 
save, 
mirė

Philadelphia—Rugpjūčio (Aug.) 31
CRESCENT PICNIC GROUNDS 

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

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

mire 
nuliūdime tris 
sūnus.

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

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

19 Hope Street, 
Brooklyn, N. Y.

. M. Lukas, sekr, 
(182-183)

Liep'os 18 
Kalakauskienė 
metų. Paliko nuliūdime vyrą 
Joną, dvi seseris ir 4 brolius.

Liepos 27 d. mirė S. Cook- 
Yucienė, 65 metų. Paliko nu
liūdime sūnų —Juozapą ir 2 
anūkus. Pratarčiai 
buvo išraudavo jus 
keturias stubas,' o 
pati gyveno.

Liepos 27 d. 
kienė. Paliko 
dukteris ir du 
„ Liepos 27 d. mirė Kazimie
ras Gloveckis, 44 metų. Pa
liko liūdesyje žmoną I3erthą, 
4 brolius ir dvi seseris. Ve
lionis gyveno Kansas City, 
Mo. Kūną parvežė ir palai
dojo mūsų mieste. Mirusieji 
lai ramiai ilsisi, o gyviems, jų 
giminėms, reiškiu užuojautą.

WORCESTER, MASS.
Moterų 155 kR. susirinkimas įvyks 

rukp. 11 d., 7:30 v. v., Liet. Salėje, 
29 Endicott St. • Malonėkite visos da
lyvauti ir naujų atsiveskite, yra 
daug svarbių reikalų aptarti. — A. 
W. (183-184)

Liepos 30 d. sudegė dide
lis namas, kuriame sudegė du 
arkliai ir 12 kiaulių. Penkta
dieniais būna turgai, tai ūki
ninkai suveždavo į tą namą 
visokių gyvulių pardavimui. 
Nuostolių gaisras padarė apie 
$44,000. Spaudoj buvo ^ra
šyta, kad bene bus vaikai pa
degę bežaisdami briežiukais.

Gaisras Įvyko dienos laiku. 
Netolimai buvo gazolino tan
kai, tai ugniagesiai juos la
biausiai gynė, bijodami, kad 
nepradėtų sproginėti. Aplin
kui daug žmonių gyvena, tai 
sudarė pavojų. Gyvena pa
prasti darbo žmonės, čia tur
čių nėra.

Jacquard 
Staklių Taisytojai 

Turi būti pilnai patyrę prie 
4x4 C. & K. Staklių

Nuolatinis darbas. Gera alga 
.... Pąsijceičiamąis šifrais.

KREIPKITF.S
HAFNER

ASSOCIATES 
19-19 24th AVĖ. 
Long Island City 

Ravenswood 8-7500

Pabaigoje liepos lankiausi 
garsiajame Montello. Čia yra 
stambi lietuvių kolonija, stip
rus pažangiųjų lietuvių judė
jimas. Dėka George Šimaičio 
darbštumui, daug čia yra 
dienraščio Laistės skaitytojų.

jšiuo tarpu /linkiai serga du 
geri dienraščio Laisvės patrio
tai : Antanas Raila ir Stasys 
Baronas. Antanas Raila turėjo 
skaudžią širdies ataką. Jau 
ketvirta savaitė, kaip jis pa
guldytas ant lovos ir daktaro 
Įsakyta jam nei kojos nekelti 
iš lovos pėr ištisą mėnesį.

Turėjau progos aplankyti 
Railą ir pasikalbėti su juomi. 
Jis jaučiasi visai gerai. Nepa
sitenkinęs daktarų įsakymais 
gulėti lovoje, bet pildo tuos 
nemalonius patvarkymus, su
prasdamas, kad daktarai dau
giau žino apie jo sveikatos pa
dėtį,'negu jis pats gali jausti.

Sekmadienio vakare, su 
George Šimaičiu nuvykome į 
Knygyno pikniką. Ten drau
gai mums pranešė kitą nema
lonią žinią, kad sutikiu gripu 
ar gal plaučių uždegimu ap
sirgo Stasys Baronas. Gaila, 
kad per vėlai apie tai sužino
jau, nespėjau aplankyti Baro
no.

Baronas yra senas dienraš
čio Laisvės bendradarbis ir 
žymus visuomenininkas. Jis 
yra veiklus ir meno srityje per 
ilgus metus.

Senęsnieji amžium ir veik
la visuomenininkai Stygienė ir 
Barkus išrodo .dar jauni, svei
ki, pilni energijos, linksmi ir 
gražiai darbuojasi organizaci
jose.

Turėjau malonumo pasima
tyti su draugais Mineikiais. 
Jiedu abu jau vėlybo amžiaus 
žmonės, bet linksmi <ir žingei- 
daujasi politika, darbininkiš
kame judėjime pėda pėdon 
jiedu eina su kitais montellie- 
čiais. P. Buknys.

Didžiulis Piknikas
Gedimino Draugystės susi

rinkime, įvykusiame rugpjū
čio 1-mą dieną, draugas G.’ 
švedas, pirmininkas, pranešė, 
kad rugpjūčio 24-tą yra ren
giamas didelis piknikas trijų 
organizacijų: Gedimino Drau
gystės, Piliečių Kliubo ir LDS 
11-tos kuopos. Rengiamas visų 
bendrąi, labai gražioje vieto
je, prie ežero, pas Antaną Ar
lauską, Glen Edith, W. Webs
ter, N. Y.

Visi Rochesterio lietuviai 
prašomi dalyvauti ir paremti 
šias progresyves organizaci
jas. širdingai kviečiami atva
žiuoti draugai ir draugės ka
nadiečiai, binghamtoniečiai ir 
iš kitų apylinkės miestų. Kvie
čiame visus atvykti ir draugiš
kai praleisti laiką, čiarrandasi 
visokie patogumai pasilinksmi
nimui. Kas norės, galės pasi
šokti, pasimaudyti ar pažu
vauti. Visiems užtikrinam ge
rus laikus. Nepamirškite, rug
pjūčio (Aug.) 24-tą visi į pik- 
ni'ką!

Mūsų Miesto Ligoniai
Draugė Ona Kristutienė la

bai serga, randasi ligoninėje/ 
labai kritiškoje padėtyje. ’ Ji 
yra Moterų Kliubo narė. Mes 
labai jos apgailestaujame ir 
vėliname kuo greičiausiai pa- 
sverkti.

Draugas Yenčis labai susir
go, irgi randasi ligoninėje.

Patiko nelaimė d. Augustą 
Milčių. Palaidojęs savo myli
mą draugę, dar nespėjęs savo 
gyvenimo sutvarkyti, norėjo 
važiuoti į darbą. Nespėjus į 
busą įlipti, kitas sunkvežimis 
trenkė tam busui į šoną ir 
draugą Milčių trenkė į geleži
nę rankeną, užgavo vidurius. 
Dabar d. Milčius jaučia skaus
mus. Randasi namie. Labai 
gaila gero žmogaus. Net 
nelaimės ant sykio, tai 
perdaug.

B.x Duoba buvo susirgęs, 
jau geriau jaučiasi.

Visiems ligoniams vėliname 
greitai pasvėikti ir dalyvauti 
su mumis. Koresppjųdęptę.

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

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

Antra filmą, tai pirmuti
ne lietuvių kalboje filmą, 
labai graži, spalvota filmą, 
užsiyadina KUPROTAS 
OŽELIS. Tai iš Lietuvos gy
venimo, muzikalė komedi-

IŠTISĄ SAVAITĘ
(185)

Pajioškau šavę pusbrolio Stasio 
Klimanskio, kilusio iš Pusylų kai
mo, Šakčnų valsčiaus, Šiaulių Aps
krities.

Taipgi puseserės Kazlauskaitės iš 
Vazalų kaimo, Šiaulių apskr., Šake
lių vaisė. Atsiliepkite į šį antrašą: 
Rafael Klimanskis, Constitucion 137, 
D-5, Avellaneda, Buenos Aires, 
Argentina. (181-183)

The Kingdom °f Denmark has an area of 
16,575 square miles and a population of ap- 

‘ proximately 4,000,000. Oęcupying the pen-
insula of Jutland and several island? be- 

S&Kttg tween the Baltic and North Sgas, it is a
gmffi hShqSEkSi country of low, undulating plains and grass 
------------------------*------- lands, separated from her Scandinavian sis
ters, Sweden and Norway, by two narrow straits. Once world famous 
for her dairy products, Denmark was occupied and stripped by Ger
many during World War II and is now recovering. She is a member of 
the U.N. General Assembly and is represented at U.N. Headquarters by 
Minister Plenipotentiary William Borberg. Her capital is Kobenhavn 
(Kopenhagai); her flag shows a red field quartered by a white cross.

nuo skambių dainų LDS 1-mos 
apskrities metiniame piknike!

Draugas Jonas Siurba Cen
tro sekretorius, veikiausia yra 
jau prisiruošęs šiame svarbia
me momente pasakyti svarbią 
prakalbą. Tai bus naudinga 
visiems pasiklausyti.

šiemet jau neperdaugiausia 
piknikų turėsime, nes vasaros 
dalys jau prabėgo mums nei 
nepastebėjus, tad tikimasi, 
kad šis sekmadienis nebus vel
tui praleistas ir nesunaudotas 
šiame gražiame, masiniame 
piknike. Čia bus gera proga 
dar kartą susitikti daug bran- 

O LDS kuo- 
pasi rodyti, 

savo savišalpos 
ir atlieka savo OPERATORIAI

* . * ' **
Patyrusios prie zigzag mašinos iššsiuvimui 

coat fronts
NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA.

KREIPKITĖS ŠIANDIEN
Crown Coat Front Co., Inc.
105 East 16th St., N. Y. C.Skirta LDS Piknikui

Pušys smalingos, 
žalios-garbuotos, 
Oškite švelniai
Dainų akordą,

Kad visų mintys
Bendraį vairuotus 
Piknike mūsų— 
LDS varde. J. M. 1

Darbai anglies kasyklose ei
na gerai. Kaip kurios kasy
klos dirba šešias dienas į sa
vaitę. Paprastam darbininkui 
moka po $13.05 į dieną, gi 
gręžėjai ir sprogdintojai 
gauna už 7„darbo valandas 
po $15 į dieną. Gi kada dir
ba šešias dienas į savaitę, tąi 
už šeštą gauna $20, bet už tą 
šeštą dieną valdžiai atskaito 
po 20 centų nuo dolerio. Ka
syklų darbas yra sunkus ir 
pavojingas.

A. Čekanauskas. .

Išmainė Klastuotą Čekį

Liepos 11 d. vyras sustojęs 
Leę Fulmer’s service station, 
2105 Roosevelt ' Roą L išrašė 
stoties savininko vardu čekį 
vertės $50, naudojant First 
National Bank of Milwaukee 
blanką. A.nt čekio pasirašė 
vardą L. M. Baird. Bet už 
kiek' laiko čekis sugrįžo, nes 
jis buvo klastuotai išrašytas. 
Matyt, vyras visiškai neturėjo 
pinigų tame hąnke. Dabar Ne
tekty vai ieško vyro, pasirašiu
sio čekį ir mano, kad jis bus 
tas pats', kuris jau žinomas 
ne tik čia, bet visoj šalyj kai
po klastuotų čekių rašytojas.

Kenoshietis.

tuojau susėdo garbingų svečių 
vietoje ir valgė, gėrė stiprų 
vyną. Muzikantai pavargo 
begrodami, o kunigiokai jų 
nepaisė. Pagaliau , vienas įsi
drąsinęs priėjo arčiau ir pra
dėjo, išmetinėti kunigams, 
kad jie tik ėda ir ėda, 
o muzikantams nenori išmesti 
nė dešimtuką. Supykęs muzi
kantas pasakė daug nemalo
nių žodžių kunigų antrašu. 
Tokis nemajidagumas užgavo 
dvasiškas asabas ir kunigu- 
žiai pasikėlę išėjo iš vestuvių 
puotos . . .

Tai kaip šį pasielgimą pa
teisinti? Seniau visi puldavo 
kas pirmiausia pataikys kuni
gėliui “rankutę” pabučiuoti, o 
dabar išbarė už nemandagu
mą, kad už maršą nėdavė nė 
dešimtuko, kuomet, anot mu
zikanto, kai mes nueinam pas 
juos, tai už viską dolerius pa
ima ! . . . i j

Jei šis vargšas muzikantas 
kada nors nueis išpažinties 
pas bile kokį kunigėlį ir tei
singai išpasakos tokį pažemi
nimą trijų kunigėlių, tai jam 
bus

RANKINES
GUZIKINIŲ SKYLIŲ SIUVĖJOS

Patyrusios prie overkoatų ir top koatq. 
Darbas nuo Kavalky

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA
N. MERCURO & CO.

221 BERGEN ST, NEWARK, N. J. 
MARKET 3-1702

______________________ (188)

GERAS VALGIS—ARTI MAUDYNĖS 
Mokestis $30.00, į Savaitę

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

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

MRS. NELLIE DAUENHAUER

Vincent-McCall Pakėlę Algas

United Furniture Workers 
of America (CIO) lokalo 729 
prezidentas Roger V. Vincent, 
pranešė, kad ’Vincent McCall 
kompanija pasirašė kontrak
tą vieniems metams ir pakėlė 
algas nuo 5 iki 19 centų į'va
landą., Algų pakėlimas įeina 
į galią su rugpjūčio 4 d. Gau
nantiems mokestį už išdirbtas 
valandas pakėlė nuo 5 iki 15 
centų, khi. kurie apmokami 
sulyg darbo kiekio (incentive 
workers) gaus'nuo 6(0 iki 9 
centų daugiau į valandą.

Apart to, darbininkai dar 
gaus apmokėti \už tris nedir
bamas šventes, kas dar padau
gina jų mokestį po ILS cento 
į valandą. .
, Šioj firmoj liepos 1 dieną 
dirbo 180 darbininkų, priskai- 
tant ir ofiso darbininkus. Fir
ma išdirba lovas ir kitokius 
guoliui rakandus.

Tai viena iš seniausių įmo
nių Kenosha mieste, turinti sa
vo dirbtuvę ir Cnicagoje.

Kodėl gi Montelloj, o ne 
kur kitur visų' kelių, suvedi
mas? Todėl, kad šį sekma
dienį, . rugpjūčio (Aug.) 10, 
Lietuvių Tautiško Namo Par
ke, Keswick Rd., yra rengia
mas didelis LDS 1-mosios Ap
skrities piknikas.

Taip esant, žinoma, jog iš 
visų kolonijų suvažiuos būriai 
lietuviu ir daug lietuviško 
jalinimo. Juk prie muzikos ir 
šokių jaunimui tik ir paūžti! 
Gi pati dainų programa, ku
rią duos Montellos Liuosybės 
Choras ir INorwoodo Vyrų 
Choras, visiems žinoma, bu^ 
graži ir žavinga.

Beje, Liuosybės Choras ne
dalyvavo Maynardo piknike, 
liepos 4-tą, tokiu būdu nete
ko girdėti choro puikaus iš
silavinimo dainavime, tad 
šiam piknikui gerbiamas cho
ro mokytojas Edvardas šu- 
garis ir visi choristai padės 
daug pastangų gražiam pasi
rodymui.

Taipgi, gerbiamas Stasys 
Pauras turi gerai paruošęs 
norwoodiškius dainininkus; 
kad taip pat savo skamban
čiomis dainomis niekam nepa
siduoti. Puikiai susiūbuos gra
žiojo parko aukštosios pušys

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

FLAWS 
ALBANY’S KRAUTUVĖ 

AUKŠTŲ MADŲ
MOTERIMS •

NAUJAI ĮSTEIGTA
REIKALAUJA SIUVĖJŲ

PATYRUSIŲ
PRIE KOATŲ, SIUTŲ IR

SUKNELIŲ ;
NUOLATINIS DARBAS. 

GERA ALGA.
GERIAUSIOS DARBO

SĄLYGOS 
KREIPKITĖS 

ASMENIŠKAI PAS
FLAWS

10 N. PEARL ST.

Trečia filmą, tai iš Lietu
vių Meno ir Kultūros Festi-I 
valio, įvykusio Chicagoje/ 
pereitą rudenį. j

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

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

Rašykite į GEO. KLIMAS 
(filmininkas kalbančių fil
mų 
jas), 669 
BROOKLYN 15, N. Y.

' (182-183)

Dievulį Apgaudinėja ir 
Kunigėlius Pažemina

Buvo sakyta, kad kunigai 
tai* yra Dievo tarnai, Os bažny
čios prisakymai tai dieviški 
patvarkymai. Jei kas šven
tuosius bažnyčios prisakymus 
peržengia, tai didžiai sugrie- 
šija.

Taip mus mokino tėvai ir 
kunigai. Daug prisakyta kas 
didelis griekas, kas mažesnis, 
kokia dūšia bus išganyta, ko
kia eis į pragarą. Jei kas 
pervargęs benešdamas gyveni
mo kryželį nusižudo — pasi
karia ar kaip kitaip nusima- 
lina, tai jau prakeiktas pa
karuoklis, tokis nei į bažny
čią, nei į katalikų kapines ne
bus įleistas.

Taip sakė, taip ir darė. O 
kaip dabar? štai pas mus 
kiek laiko atgal buvo tokis at
sitikimas: Netoli Spring Gar
den ir Marshall gatvių gyve
no lietuviška šeima per kiek 
metų. Turėjo įnamį be

Na, laikas atėjo, 
pašaukė šeimininkę 
ji paprasta mirčia 

kunigėliai patarnavo 
kaip geriausia galėjo. Na, ir 
jai nebus vargo įeiti į dan
gaus karalystę, nes čia buvo 
viskas paruošta, griekai at
leisti.

Psilikęs senas įnamis buvo 
labai nuliūdęs, kad juos Die
vulis atskyrė. Už poros sa
vaičių jis sumanė patsai ke
liauti pas 'šdimininkę. Pasiė
mė savo gražų paveikslą, dar 
iš pirmo, pasaulįųio karo lai
kų, kuomet jis buvo kareivio 
drabužiuose, taipgi ir gaspa- 
dinės gražų paveikslą, pasta
tė ant staliuko, pasiėmė mal
daknygę, perskaitė svarbias 
maldas atsiklaupęs. Na, ir su
diev, pasauli, paleido kulką 
ir gyvybė dingus, o dūšelė— 
keliauk pas ją.

Kuomet tas buvo atideng
ta, policija apžiūrėjo, laik
raščių reporteriai aprašė, nie
ko negalėjo įtarti piktadarys
tėje, tai lavoną atidavė ar
timam lietuviui graboriui, kad 
palaidotų.

Laidotuvės įvyko iškilmin
gos, švento Andriejaus baž
nyčioje, su kunigėlių patar
navimais ir kūną užkasė Šv. 
Kryžiaus kapinėse.

Seniau Lietuvoje' tokie sau- 
žudžiai buvo prakeikiami, o 
čia taip “geri,” kaip Dievo 
pašauktieji . . .

Kita keistenybė. Jei kur 
kunigėlis pasirodo viėnas ar 
keli, tai visi atiduoda d i-, 
džiausią, pagarbą, visi nusi
gąsta. Jei kur pasitaiko ko
kia puota, tuojau neprašyti 
prie stalo sėda, geria, ėda, 
krūtines pastatę ...

Štai neseniai šventojo Jur
gio parapijonas turėjo vestu
ves. Buvo daug svečių ir 
muzikantų, šią puotą atlankė 
net trys kunigėliai. Kuomet 
jie įžengė į svetainę, juos 
muzikantai tuojau pasitiko su 
gražiu maršu. Muzikantai 
grojo. gana ilgai. Kunigai
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Atostogauja Lietuvių Laisvės Radio 
Klubo Reikale

Laiškas iš Atostogų

Išatostogų.
Y., jinai rašo

aš prisitaikiau

Josephine Augutienė, darbš
ti kliubietė,' Laisvės skaityto
ja ir nuolatinė lietuvių didžių
jų bankietų ir vestuvių gas- 

. padinė, pagaliau, ištrūko nuo 
gaspadinystės 
Glens Falls, N. 
laisviečiams:

Galų gale ir
progą išvykti iš New Yorko, 
tad čia smagiai atostogauju. 
Sveikinu visus.

Linkime draugei Augutie- 
nei gerai pailsėti, kad ištektų 
spėkų sekamoms gaspadinys- 
tėms. Girdėti, kad ateinan
tis organizacinis darbo sezo
nas bus dar pilnesnis bankie
tų.

Unijos Nekentėjas Gal 
Padegęs Teisėjo Auto

Teisėjo magistrato Roland 
Sala auto apdegintas stovint 
gatvėj priešais jo namus, 984

Brooklyne, 
6-tos rytą.

kokio

Bushwick Ave., 
anksti rugpjūčio 
Teisėjas išsireiškė, kad auto 
galėjo būti padegtas
“kerštaujančio sukiužusio uni
jos priešo ar fanatiko” už 
tai, kad teisėjas pasisakė sim
patizuojąs Brooklyn Trust 
Co. bankų streikieriams.

CIO United Office and 
Professional Workers unijos 
prezidentas James Durkin 
taipgi sako, kad apdeginimas 
teisėjo mašinos, atrodo, turįs 
ryšio su streiku. Teisėjas Sa
la , atsisakė areštuotus strei- 
kierius teisti, pasitraukė nuo 
pareigų atvedus teisti pikie- 
tuotoją. Taipgi yra nariu 
Brooklyn Citizens
įsisteigusio paremti 
darbininkų uniją.

Komiteto, 
banko

Marcantonio Įstatymas 
Pagelbės Marininkams

KongreSmanas Marcantonio
Kongresmano Marcantonio 

(darbiečio) pasiūlytajam bi- 
liui tapus įstatymu, prezi
dentui Trumanui jį jau pasi
rašius, sveturgimiai marinin- 
kai dabar vėl galės plaukioti 
Jungtinių Valstijų iždinės pa
remiamais laivais. Paliečia 
visus, kurie nors vieną kelio
nę atliko dirbdami ant Ame
rikos laivų karo laiku.

Nuo birželio 1-mos svetur- 
gimiams buvo uždrausta dirb
ti ant Amerikos laivų. Dėl to 
daug laivų negalėjo išplaukti, 
o įgudę marininkai turėjo 
skursti be darbo.

Marcantonio įstatymas, ta
čiau, yra tik laikinas. Jis ga
lios tik iki balandžio 1-mos, 
ateinančių metų,
da pastangas, kad pirm 

Jaiko būtų priimtas 
niečio demokrato 
Celler įteiktas bilius 
lietybę visiems tiems
kams, kurie ištarnavo po tris 
metus karo laiku.

Unijos dė
to 

brookly- 
Emanuel 
duoti pi- 
marinin-

FILMOS
Linksmieji “Dvynukai

"M

Dabar rodomi Stanley Te
atre, 7th Avė. ir 42nd St., 
New Yorke, “Twins” baigią 
aavo dienas. Ateinantį šeš
tadienį pradės rodyti kitą, 
taip pat linksmą Tarybų Są
jungos filmą “Pageant of 
Russia.”

“Twins” yra smagi, pilna 
juokų satyra. Greta linksmu
mo, tačiau, yra gana kandi 
putniems, saumyliškiems val- 

■ dininkams, norintiems tašti 
didžiais patrijotais ir visuo
menininkais, o tikrovėje besi
rūpinantiems tik 
Mikhail žarovas 
vaizduoja tokį 
junti dėkingumą

'Žmonai (kurią jis buvo pa
metęs nėščią), kada jinai, su- 

t&ekusi jį pačiame jo karjeros 
aukštume, viešoje vietoje del-

savo pilvu, 
puikiai pa- 
poną. Pa- 
jo buvusiai

... ~ ,

Kas savaitę vis gauname 
naujų narių bei finansinės pa
ramos nuo gerų prietelių, ku
rie geidžia išgirsti oro bango
mis lietuvišką žodį, šį sykį įsi
rašė į Klubą (tūli padidino 
savo duoklę - dadėjo prie pir
miau įmokėtos) :

Petras ir Izabelė Anuške- 
vičiai, Newark, N. J., $10.

Stefanė Sasna, Brooklyn, N.

Po $5: J. Ruseckas ir šei
ma, .Brooklyn, N. Y.; Niek 
Katinas, Maspeth, N. Y.

Jurgis Kaškus, Mays Land
ing, N. J., $1.

Širdingai dėkojame už gra
žią paramą.

Prašome pasiklausyti šį sek
madienį, girdėsite dainuojant 
dvi malonias dainininkes, Vio
lette čypaitę ir Alma Kasmo- 
čiūtę, abi iš Great Neck, N. 
Y. Jos pasiruošė sudainuoti 
gražias daineles. Eva Mizarie-

nė kai ką pasakys apie brook- 
lyniečius dainininkus - aidie- 
čius. Tad atsisukite savo radio 
priimtuvą ant 1430, rugpjūčio 
10-tą d., 10:30. vai. ryto ir 
klausykitės iki 11 vai. Progra
ma bus įdomi. Stotis WBYN.

Beje, norime priminti brook- 
lyniečiams ir iš apylinkės, kad 
mūsų Radio Klubas, kartu su 
ALDLD 2-ra Apskritimi, ruo
šia pikniką rugp j. 17 d., Lin
den, N. J.

Brooklyniečiams yra užsa
kytas busasp 33 pasažieriams. 
Tad, kurie norite važiuoti bu
sti (daug patogiau negu trau
kiniu), tuoj užsisakykite vie
tą, nelaukite paskutinės die
nos, kuomet vietos bus užim
tos. Kelionė į abi pusi $2. 
Skambinkite Klubo sekretorei 
L. Kavaliauskaitei ir užsisaky
kite vietą. Telefonas Stagg 
2-3878. Ilgai nelaukite!

Vieši Posėdžiai 
Svarstymui Miestavy 
Rendoms Biliy

New Yorko Miesto Tarybo
je yra įteikti trys biliai, lie
čianti apartmentinių ir kitų 
gyvenamų namų rendų kon
trolę ir kitas problemas. Apie 
tuos bilius Laisvėje buvo pla
tokai rašyta, šiuomi primin- 
tina tas, kad .organizacijos 
gali siųsti savo atstovybes pa
sisakyti už ar prieš tuos bi
lius.

Pirmasis viešas posėdis 
tiems biliams svarstyti (pu
blic hearing) įvyks ateinantį 
antradienį, rugpjūčio 12-tą, 1 
vai. dieną, Oity Hall, New 
Yorke.

Šiuo klausimu esą gauta iš 
desėtkų organizacijų prašy
mai leisti jų atstovams pasi
sakyti tame posėdyje. Rei
kalauja balso abieji—namų 
savininkai ir rendauninkai.

Rendauninkai remia tuos 
bilius, bet reikalausią jų pa
stiprinimo. Savininkai kovos 
prieš tuos bilius.

Biliai (įteikti kaunsilmano 
Joseph Sharkey, brooklynie- 
čio), vienas apsunkintų savi
ninkams rend auninkų išmeti
mą iš namų be rimtos prie
žasties, antrasis nusako bau
dą prasižengiantiems rendų 
įstatymui, o trečiasis neleis
tų nuolatos kilnoti pertaisy
tų namų rendas be atitinka
mos miestavosios įstaigos 
dimo.

Minės Marksizmo 100 
Mėty Sukaktį Su 
Mitingu Gardene

Komunistų organizacija 
New Yorke šaukia masinį mi
tingą paminėti marksizmo 

šimtmetinę sukaktį. Tos su
kakties proga, sakoma, ofici
aliai, iškilmingose ceremonijo
se, bus į partiją priimta tūks
tančiai naujų narių, įsirašan
čių jau dabar, mitingui 
si r u oši m o kampan i j o j e.

Mitingas įvyks rugsėjo 
tą, didžiajame Madison 
Gardene.

lei-

Vincas Balčiūnas tapo 
žeistas Pitz 
pjūčio 6-tą.
žies ašis ir pavojingai sužalo
jo. Balčiūnas y^a kauniškis.

Linkime jam greit ir pilnai 
pasveikti.

su-
Fondoje, rug- 

Jį pagavo gele-

TEATRAI
nu “aptašo” ausis.

O filmos kita 
Liudmila čelikovskaja, 
žiabalsė pamestinukų 
kų laikina auklėtoja 
niniame gyvenime 
žmona, perstata labai 
na auklėtoją, 
ir visi kiti, 
tėte “Twins/

žvaigždė 
gra • 

dvytiu- 
kasdie- 
žarovo 
mylėti-

Įdomiai vaidina 
Jeigu o ar nema- 

’ pralaimėjote ti
krai smagų vakarą.

Paramount Teatre
Prie Times Square, pradėjo 

rodyti naują filmą “Welcome 
Stranger,” su Bing Crosby, 
Joan Caulfield ir Barry Fitz
gerald. Scenoje, Carmen Ca
vallaro su savo orkestrą ir kt.

’ “The Best Years of Our

Išbuvusi daug mėnesių ant 
Broadway, Astor Teatre, ši 
filmą pradeda paskutinę sa
vaitę. šiame teatre bus dar 
7 dienas.

pa-

New Yorko Darbiečiai 
Perrinko Viršininkus

Po įvykusių partinių nomi
nacijų (primaries),-New Yor
ko apskrities' darbiečių iš
rinktieji į komitetą buvo su
sirinkę praėjusio pirmadienio 
vakarą. Perrinko valdybą, 
nusistatė artimiausių darbų 
sritį.

Apskrities viršininkais per
rinkti visi buvusieji: kongres- 
manas Vito Marcantonio pir
mininku, kaunsilmanas Eu
gene P. Connolly sekretorium, 
Samuel Burt iždininku.

darbiečių ir toliau, 
būvo paleisti1 girdai, 
Marcantonio užsirašy-

Marcantonio Pasiliks 
Darbiečių

Tame pat susirinkime Marc- 
’antonio pareiškė, kad jis pa
siliks 
Mat, 
būk
siąs demokratu, kari gauti de
mokratų nominaciją, tuomi 
apeinant naująjį valsti.iinį 
Wilson-Pakula įstatymą. Ta
sai įstatymas reikalauja par
tinio apskrities komiteto suti
kimo, kad kitos partijos narys 
gąlėtų būti nominuotu į kan
didatus ant tos partijos tikie- 
to.

Marcantonio nurodė, jog 
tas įstatymas buvo specialiai 
gamintas prieš jį. Bet, sakė 
jis:

“Esu pasiryžęs demokratų 
viršininkus išgelbėti nuo gal- 
voskaudžio. Esu pasiryžęs ri
zikuoti ir pasitikiu, .kad jei
gu mano vardas bus uždėtas 
ven tik ant vienos linijos 
(darbo partjos linijos), žmo
nės žnos, kur jį rast.

Pra ė j u si u os e r i n k i m u ose
Marcantono buvo ant abiejų— 
darbiečių r demokratų tikietę, 
o dar pirmesniais — ant visų 
trijų, įskaitant ir re publ ikonų 
tikietą. Dabar, reakcininkams 
pravedus įstatymą tokį, kad 
jis galėtų būti kandidatu tik 
vienos partijos, reikiant pasi
rinkti, Marcantonio viešai pa
reiškė,
Amerikos Darbo Partiją

kad jis pasirenka

Drauge Juozai Byrone : •
Atostogų planas neina taip, 

kaip namie suplanuoji.
Anksti iš ryto pakilęs, lietu

čiui krapnojant, nusiskubinau 
į Dixie’s Bus Terminal, 42nd 
St., New Yorke, pasipirkau bi
lietą kelionei į WateYbury, 
Conn. Bušų vardas — Flying 
Eagle tiekiantieji arai.)

Stotyje sėdėjome sumirkę 
prakaitu, laukėme tos minutės, 
kada išveš į tyrą orą. Miesto 
oras užterštas automobilių • de
ginamo gaso. Na, o busų sto
tyje to smoko kvėpuojamame 
ore dar dabgiau. <

Per New Yorką grūmėmės 
su virš valandą laiko. Ryto de
šimtą visos gatvės būna už
kimštos sunkvežimiais ir vie
tiniais autobusais. '

Kai netankiai važiuoju, ran
du daug pagerinimų kelei
viams važiavimo sąlygose. 
Kuomet paskiausia važiavau 
ta linija — Short Scenic vieš
keliu — busuose sėdynės bu
vo senos, vienam storesniam 
atsisėdus, kitam nebūdavo vie
tos. Dabar busai moderniški. 
Sunkių valizų į vidų neima, 
padaryta vieta po apačia. 
Lengvą valizą valia neštis į

✓ pasidėti ant lentynos, 
pritaisyta virš keleivių 

erdvios, šva- 
užtiesalais ap-

Fielding Rezignavo 
ALP Viršininkystę, 
Bet Liekasi Nariu

Leidimį kimisionierius Ben
jamin Fielding, buvęs darbie- 
čių viršininkystėse, bet pasta
ruoju Ižtiku aštriai kritikuotas 
už sutikimą leisti kelti 
iki 8 centų, rezignavo iš 
tijoje užimtų atsakingų 
eigų.
biečių balsuotoju 
Amer. Labor Party (member).

Komisionieriumb jis buvo 
paskirtas su darbiečių reko- 
Ynendacija. Pastaruoju laiku 
majoras O’Dwyer jį paskyrė į 
savo Vykdomąjį Administraty- 
vį Komitetą, kuris pasiūlė fė
rą kelti.

Tačiau pasiliksiąs

vidų, 
kuri 
galvų. Sėdynės 
riais baltais 
dengtos.

Tuo keliu važiuojant mato
si graži gamtinė scenerija. Va
sarą matai sužaliavusiais me
džiais apdengtas akmeninių 
kalnų aukštumas ir įlankas, 
kurios primena Lietuvos ža
liuojančias lankas-pievas. žie
mos metu matosi nuogi ak- 
menys-uola, kalnai. Tarpkal- 
nėse matosi didesnių ir 
žesnių ūkininkų 
Mažesniuose ir 
miesteliuose jau 
kelios-dešimtosios

Tą scenerija..

ma- 
apgyventa. 
didesniuose 
gyvena gal 
gentk.artės.

matant man
prisimena mokykloje Physical 
Geography aiškinimai apie le
dų gadynę. ' ‘

(Aiškinimas apie ledų ga
dynę perduota kitan Laisvės 
skyrium — J. B.)

Pasiekęs Naugatuck, ap
lankiau brolį ir seserį. Ką tik 
pradėję dirbti gumos išdirbys- 
tės darbininkai. Turėjo 2 sa
vaites atostogų. Taigi, kaip 
visur, taip ir čia stoka kamba
rių, net svečiui nėra vietos nei 
pas gimines. Nuvažiavau į 
Waterbury, pasiėmiau viešbu
tyje kambarį. Labai patenkin
tas: $3 už naktį, bet visi pa- 
rankumai — maudynės, radio, 
telefonas ir taip toliau.

Dabar, sėdėdamas \^ater- 
burio miesto parke, laukda
mas nedėlios ir Laisvės pikni
ko, parašiau šį rašinėlį.

Julija Meškienė Ligoninėje
Draugė Julija Meškienė, 

Liet. Literatūros Draugijos 
185 kuopos narė, rugpjūčio 6 
d. pasidavė ligoninėn pusėti
nai sunkiai operacijai. Ji 
randasi St. John’s Hospital, 
480 Herkimer St., netoli At
lantic Ave. ir Albany St.

Kambarys 415. Lankymo 
valandos nuo 10 ryto iki 9 va
karo.

Linkime draugei Julijai 
greitai pasveikti.

Vincas ir Anastazija 
Paukščiai.

KELIONĖ $3.00 Į ABI PUSI

perimti. Vieta 135 mailių 
Yorko. Kreipkitės j U. S. 
R, Valatie, N. Y.

(x)

fėrą 
par- 
par- 
dar-

(enrol led

PARDAVIMAI
Parsiduoda viešbutis, su bizniu— 

Bar & Grill. 3-jų aukštų namas. 7 
garadžiai, lotas 150x150, 42 kamba
riai. Netoli vandenio, arti Main Rd. 
Biznis išdirbtas per 17 m. Pirkėjai 
tuoj gali 
nuo New 
Hotel, 13

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys. Yra maudynė ir šiluma. Gali 
atsiliepti vedusi pora arba pavienis 
vyras. Kreipkitės pas; Frank Černia- 
vičius, 57-23 63rd St., Maspeth, L. I., 
N. Y. (183-185)

Važiuokime į Philadelphijos 
DIDYJĮ LAISVES PIKNIKU

Fielding su tuo su-

paskyrimo komisio-
Fielding buvo darbo

Pirm 
nieriumi, 
partijos šios valstijos sekreto
riumi, o New Yorko Apskri
ties Komitete ir vice-pirmi- 
ninku partinio kliubo 5-me 
Assembly Distrikte tebebuvo 
iki šių laikų. Jis, tačiau, ta
po trinktas į apskrities komi
tetą bendruoju nariu (at- 
large).

Frank Givis
Taiso Visokius Namų Ra
kandus - Furniture. Sutai

so Medį ir Pėrmaliavoja.

Repairing & Upholstering 
%

Bar Varnishing, Carpenter
Work

Polishing & Finishing

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

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

įW.

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home
; 84-02 Jamaica Avenue
■ . Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
; Suteikiam garbingas laidotuves f

#150
; Koplyčias suteikiam nemokamai £ 

visose dalyse miesto. į
J Tel Virginia7-4499 į

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

. GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

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

Išskiriant trečiadienj 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5569

LITUANICA SQUARE
- , ■_> _ — ■ .LI ■ A -W>' % A ‘ ~ -w ——m

RESTAURANT
I

Steven Augustine & Frank Sanko
" SAVININKAI /

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA UI NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

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

Laisves raštinėje.

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

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

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

delphiečiais, pasilinksminkite ir paremkite 
savo dienraštį.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Parsiduoda žemės 7i akrai. Yra ir 
namas su 6 kambariais ir maudyne. 
Moderniški rakandai. Yra maudynė, 
karštas ir šaltas vanduo. 15 obelių, 
3 vyšnių medžiai, 32 klevai. Termai 
— $6,000 — $3,000 pinigais. Vieta 
randasi Ulster County. Rašykite se
kamu antrašu: P. O. Box 63, 
Sta. “A,” B’klyn 6, N. Y.

9—12 ryte 
1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais Uždaryta

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

Peter Kapiskas

Notice is hereby Riven that Salvatore 
Armettn, 1638 West 8th Street, Brooklyn, 
New York, has reRistered his trade-mark 
"Armetta” with the Secretary of State of 
New York, to be used on food products.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

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

KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai,-Platinamai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintam Kairiom.
( Nepaprastai Žemom Kainom!

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

Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

/

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

\ Ręligi jiniai daiktai, abrozdai ir 'stovylukės 
nužemintam kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)Penkt., Rugp. 8, 1947




