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SUKLIMPO ‘TYRINĖTOJAI” H. HUGHES’O IR ELLIOTTO ROOSEVELTO

Neeikvos Atramento,

Pietinėje Franci jo j 
sta aukso kasyklos.

Ką pamanys Tarybų Są
junga ir kitos šalys, kurios

“Net klerikalų spauda 
nepajėgė užslėpt tą faktą,

Ką dabar darys anglai? 
Keturi penktadaliai filmų, 
rodomų Anglijoj, yra Ame
rikoje darytos.

sudaro tą komisiją? Jos 
aišku, atsilieps taip,* kaų 
šaukiama. O tai nežada tai 
koš ir ramybės.

Viršijo Visas Aplink-Pasaulines Keliones; Kartą Buvo Už 
migęs 1 Valandą 40 min. ir Vos Nesutiko j Kalną

Shanghai, Chinija. — 1,- 
000 rusų iš čia grįžta į So 
vietų Sąjungą.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

šoferiui vežt juos į Karme- 
lio kalną. Jie, .matyt, važia
vo sprogdinti karinius ang
lų įrengimus, bet kelionėje 
eksplodavo sproginiai ir pa
vojingai sužeidė visus tris 
žydus.

Žydų mina pirm to su
sprogdino anglų traukinį ir 
užmušė jo mašinistą.

Holandu Glostytojai 
Saugumo Taryboje

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

nėiimus “iki: lapkričio 17

Chiangas Vaišina Geh 
Wedemeyerj

Hollywood filmų karaliai 
smarkiai supyko ant Angli
jos už apkrovimą nesvietiš* 
kais taksais amerikiečių 
filmų. Jie pasakė,' kad jie 
jokių filmų Anglijon nebe-

Washington 
’klausomingas lėktuvų fab
rikantas Howard Hughes 
sakė kvočiantiems jį repub- 
lil<onam senatoriam: Aukš
tieji oficieriai palaikė są
mokslą su didžiosiomis lėk-

Arabai Ne Tik Plėšė, bet Keršijo už Pirmesnę Žydų Ataką; 
Žydu Sproginiai Taxi-Kabe Sužalojo Juos Pačius

.Chicago. — Kukurūzai ir 
avižos didžiuosiuose sandė
liuose pabrango taip, kaip 
dar niekuomet.’

Diplomatai Bėga nuo 
Paraguay Sukilėlių

Jam Atrodė Saugiau Namie 
Laikyti Pinigus

Sukapota Jaunave 
dė; Suimti 4 Vyrai

(Šiuos žodžius rašant 
republikonai senatoriai per
traukė ir atidėjo savo tyri-

Anglijos Darbiečiai Nelabai 
Pasitiki Att lee o Valdžia

Kur Tas “Svietkas”?
Meyeris pirmiau prisipa 

žino, kad* jis “tiktai 21 sy
kį” išrašė tokias sąskaitas

Amerikonų valdyba pra
šo sovietinę vyriausybę 
duoti kunigaikštuko moti
nos lavoną gydytojam 
skrosti, kad., galima būtų 
tikrai patirti * jos mirties 
priežastį. ,

London. — Traukinių su 
sidūrime užmušta 17 anglų

Jeruzalė.— Žydai ketina 
atkeršyt arabam už 4-rių 
žydų nužudymą.

pramonių soči alizavimo. 
(Attlee valdžia pasidavė 
Amerikos spaudimui, kuri 
priešinasi pramonių valsty- 
binimui.)

Kairieji darbiečiai reika
lavo, kad Attlee valdžia ne
gaišuodama darytų- naują,- 
plačią prekybos sutartį su 
Sovietais ir mažintų kari
nes išlaidas.

Berlin. — Gen.‘ Clay skel 
bia, kad amerikonai paliuo 
savo 8 milionus buvusių su 
imtų vokiečių. -

L. Pruseika mano, kac 
pralotas Macijauskas nebu 
vo jokiu šventuoju. Jis ra

Kiti 168 žmogžudžiai nu
teisti įvairiems kalėjimo 
terminams. Nė vienas nesi
gailėjo kruvinu savo dar
bų; visi sakė, kad' jie “gar
bingai” .elgesį, žudydami 
Rusijos piliečius.’kaip jiem 
“iš aukščiau išakyta.” Viso 
jie išžudė 97,000 rusiškų pi
liečiu.

Detroit, Mich. — Užkam 
pio gatvelėje čia rado su 
kapotą į gabalus kūną Jea

Lake Success, N. Y. — 
Amerikos ir Anglijos at
stovai Jungt. Tautų Sau
gumo Taryboje nenori, kad 
taryba spręstų Indonezijos 
skundą prieš užpuolikus 
holandus ir Egipto reikala
vimą, kad Anglija pasi
trauktų iš Egipto. Anglai- 
amerikonai todėl siūlysią 
Tarptautiniam teismui tuos 
klausimus spręsti.

Jau dabar kalbama, kad 
mokslas turi daug baisesnę 
karo priemonę už atominę 
bombą. Bakterijos ir mik
robai daug pigesni ir pavo
jingesni.

Baltimore, Md. — Auto
mobiliu mechanikas Ho
ward J. Suchs nepasitikėjo 
bankais ir laikė $7,013 na
mie. senoje nuo tabako blo
kinėje, pakabintoje skiepe, 
sienos įdubime. Atnešęs pa
skutinės savaitėš sutaupy- 
mus, jis pasiėmė blekinę ir 
Suskaitys, kiek visą pinigų 
turi. Bet blekinė buvo jau 
ištuštinta.

kuomet 'Elliottas Roosevel- 
tas buvo Europoje. Dabar 
republikonai vėl šaukia Me- 
yerį į “svietkus”, bet tas 
slapstosi ir peatsili’epia. O 
New Yorke viena kabareto 
mergina turi išėmus war
rant ą prieš Meyerį, kuris 
jai kūdikį įtaisęs.

The New York Times 
skaitome: “Jungtinės Vals
tijos atmetė Sovietų prašy
mą. Jos atsisako suteikti 
informacijas apie Japonijos 
užsienine prekybą.”

JAi labai idomu. Tai reiš
kia, kad talkininkų komisi
ja, kuri neva kontroliuoja 
visus Japonijos reikalus, 
nieko nereiškia. Ji sėdi To
kyo mieste ir nežino, kas 
Japonijoje dedasi. Gen. 
MacArthur atsisako jos na- 
inams suteikti informacijas. 
O ką jau bekalbėti apie, jų 
balsą tikroje Japonijos kon-

Maskva.— Sovietai kalti
na Italiją už 1,124 sovieti
nių karo belaisvių kankini
mą.

skupas Staugaitis. Jis buvo 
pavarytas iš klebono vietos 
už finansinį šmugelį. Žmo- 
riės, išėmus davatkas, jo 
nekentė.

“Klebonaudamas Ramy
galoj, jis vartojo bizūną ir 
tiek įsipyko žmonėms, kad 
j{ turėjo iškėlt Panevėžin.”

Tai jau du sykiu mūsų 
žemė apibėgo aplinkui sau
le nuo tos dienos, kai ant 
Japonijos miesto Hiroshi
ma buvo iš lėktuvo numes
ta atominė bomba. Tai bu
vo amerikiečių žygis, kurio 
pasaulis niekad nepamirš.

Nuo tos dienos prasidėjo 
diskusijos, ką daryt su ato
mine bomba ir energija. 
Prie išvados ir susitarimo 
tebėra neprieita. O visi 
no ir sutinka, kad be tarp
tautinės kontrolės atominė 
energija’, sukuopta į atomi
nę bombą, grūmoja išnaiki
nimu visai civilizacijai.

Berlin. ......__  ___
konų vyriausybė spėja, kad 
galėjo būti nunuodyta ku- 
nigaikštė Hermine, 59 me
tų, našlė buvusiojo vokiečių 
kaizerio' Viliaus II. Gal ją 
nunuodiję perlų-deimantų 
vagys per pokilį Hermines 
kambariuose- praeitą ket
virtadienį Frimkfurte-prie- 
Oderio, sovietiniame Vokie
tijos ruožte.

Herminės sūnus Ferdi
nandas amerikinėje Berly
no dalyje sakė policijai, kad 
viena mergina išvogė viso 
5 milionus dolerių vertės 
deimantų, perlų ir kitų kai
zerinių brangenybių iš so
vietinės srities ir pergabe
no juos į amerikinį Vokieti-

Chicago. — A’merikietis 
William P. Odom aplėkė 
aplink žemės rutulį per 73 
valandas ir 5 minutes, at
likdamas 119,645 mylias oro 
kelionės, ir sugrįžo Chica- 
gon sekmadienį 2:58 popiet. 
Jis vienui - vienas skrido 
“Reynolds Bombshell” lėk
tuvu, pertaisytu iš dvimo-

Awliscombe, Anglija. — 
Kunigas E. G. Mannington 
išspausdino tik tiek savo 
parapijos laikraštyje: “Aš 
nieko svarbaus negaliu pa
rašyti. Todėl neeikvosiu 
spaustuvės atramento.”

Nanking, Chinija. — Chi- 
nijos valdovas Chiang Kai- 
shekas surengė pokilį gen. 
Wedemeyeriui, prezidento 
Trumano pasiuntiniui. We- 
demeyerįs teiraujasi, kokių 
ginklų Chiangui reikia 
prieš chinų komunistus. 
Chiango komanda pranešė, 
kad komunistai ištrūko “iš 
spąstų” prie Geltonpsios li

tų amžiaus. Tapo suimtas 
jos vyras Harry Treaki, 50 
metų amžiaus mašinistas, 
vedęs ją tik prieš 11 dienu. 
Kartu areštuotas Harold 
Kitchen, 32 metu, kuris gy
veno su Jeane dvejus me
tus pirm jos ištekėjimo už 
Treakidj Be to,-policija sąi- 
ėmė du . jrcuą. tafrne; pat 
apartmentiriiame name, ku
rių drabužiai buvo krūvinį. 
Paties Treakio kambariuo
se atrasta kraujais aptaš
kyti Jeanės drabužiai, di
deli peiliai ir mėsos kap-

London, rugp. 11. — “So
cialistas” Anglijos premje
ras Clement Attlee susišau
kė darbiečįus ; seimo. atsto
vus ir siūlė neribotam lai
kui atidėti geležies-plieno 
pramonių ėmimą į valdžios 
rafikas. 100 dąrbiečių . susi
laikė nuo balšaVimo. O bal
savusieji tik 4 balsų daugu
ma pritarė atidėjimui tų

Jeruzalė. — 20 ginkluotų 
arabų plėšikų užpuolė žydų 
užkandinę ir pasilinksmini
mų užeigą Tel Aviv prie
miestyje. šaudydami sve
čius ir tarnautojus ir paga- 
liaus mesdami boųibą, už
puolikai užmušė 4 žydus ir 
sužeidė 10. Plėšikai apkra- 
tė kostumeriams kišenius, 
pasigrobė pinigus iš kasos 
ir pabėgo. . Jie buvo apsi
rengę karinėmis anglų uni
formomis ir angliškai davė 
įsakymus užpultiesiems, o 
tarp savęs arabiškai kalbė
josi.

Menama, kad arabai pa
darė tą žygi ne tik apiplėš
ti, bet ir atkeršyti žydams. 
Kerštas buvęs už tai, kad 
slaptosios žydų organizaci
jos Haganos šauliai pirm 
poros mėnesių nudėjo du 
arabus ir sužeidė septynis 
arabiškoje kavinėje Fegos 
miestelyje. Tada Hagana 
keršijo už pirmesnius ara
bų užpuolimus prieš žydų 
kolonijas.

Rusų Nužudžiau
Nuteisė Kalėt už 1,207

Senatoriui Brewsteriui, 
pagaliaus, pasidarė “per 
karšta” pirmininkauti tyri
nėjančiam komitetui; ir jis 
išvažiavo namo į Maine 
valstiją “atostogauti.” Savo 
vietoj jis paliko kitą re- 
publikūnų vadą, sen. Fer- 
gusoną.

Bet, kaip sąko New'Yor- 
ko Mirroro bendradarbis, 
Fergusonas su savo bend
rais taipgi jau norėtų nusi
kratyti tais tardymais. Re
publikonai bandė pasidary
ti politinio kapitalo 1948 
metų rinkimams prieš roo- 
seveltinius demokratus, bet 
patys, girdi/įkliuvo. A

Šen. Brewsteris, paspru
kęs iš savo komiteto, jau 
apsimeta “teisingu” tyrinę-.

Naiviškiausias protavi
mas yra tų, kurie sako: 
Mes vieni turime bombą ir 
jos pagalbą priverskime vi
są pasaulį mus mylėti ir 
gerbti!
~ Pirmojo karo metu Vo
kietijos kaizeris bandė nuo
dingu gazų pagalba laimėti 
karą ir pamokyti visus pa
klusnumo vokiečiams. Tai 
irgi buvo naujas, pirmiau 
jokiuose karuose nevarto
tas dalykas.

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

Oranienburg, Vokietija.- 
Sovietinė vyriausybė 'leido 
amerikonams ir kitiems ko- 
respondenams atsilankyti į 
Sachsenhausen koncentraci
jos stovyklą ir pasikalbėti 
su nuteistais hitleriniais 
žmogžudžiais. Vienas jų, 
Bruno-Fuchs skundėsi: “Aš 
nužudžiau tiktai 800 rusų 
piliečių, bet jie mane nutei
sė už 1,207” —- net 25 metus 
kalėti. Herbertas Mennsel 
prisipažino pats sušaudęs 
576 rusus. Jis taip pat gavo 
25 metus kalėjimo ir deja
vo, kad “perdaug baudžia
mas.” . •

teriai rašė iš Washington©, 
jog republikonai “apsvilo” 
fe “įklimpo” su savo tyri- 
nėiįmaisf prieš Hughesą, 
kaip karinių lėktuvų kon- 
traktorių, Republikonai y- 
pač stengėsi įvelti Roose- 
veltus. Jie pasakojo, būk 
nrezid. Roosevelto sūnus 
Elliottas už ^ąišes-fundiji- 
mus išgąvęs Hughes’ui lėk
tuvų užsakymus iš valdžios.

Tūli New Yorko laikraš
čių 'kolftmnistai statė klau
simą: Kodėl republikbnų 
komitetas, vadovaujamas 
senatoriaus Brewsterio, ne
tardo didžiąsias kompani
jas,-kurios valdžiai nuvogė 
bilionus dolerių?

Skundžiasi Nacis: “As Tik OOO 
Jie Mane

Haganos įspėjimas
Hagana, vadinama vidu

tinių žydų patrijotų organi
zacija, dabar išleido aplink
raštį, kuriame sako:

“Arabai dar labiau tero
rizuos mus; jie. telkiasi į 
plėšikų gaujas, kurios per
siorganizuos į “komman- 
do” būrius ir puls Palesti
nos žydus.”
Sprogo Amunicija Pagrob

tame Automobilyje
x Haifos mieste trys žvdai 
užgrobė taxi-kabą ir liepė

Iš kur dievai atsirado? 
Du metai.
Apie šventąjį pralotą.
Kaip šaukia, taip 

atsilieps. 
Rašo A. BIMBA

Chicagos dienraštyje Vil
nyje mūsų senas bedievis 
Metelionis duoda ilgą ir i- 
domu straipsnį “Dievas ir 
Jo Tvėrėjai.” Straipsnyje 
tikintieji ras daug apšvie
tus, o bedieviai daug me
džiagos sustiprinimui savo 
įsitikinimu.

Puiku būtų, jeigu toks 
straipsnis galėtų kokiais 
nors stebuklais pasirodvti 
Chicagos Drauge arba So. 
Bostono Darbininke! Bet 
kadangi mes netikime į ste
buklus, tai nelaukiame nė 
nanašių straipsniu laikraš
čiuose, kurie neturi jokio 
tikslo žmones šviesti, žmo
nėms tiesą pasakoti.

tuvų kompanijomis prieš 
Hughesą. . Jisai pastatęs 
greičiausiu žvalgybos lėktu
vų pavyzdžius. Bet karo 
reikmenų generolai, atmete 
juos. Tuo tarpu Lockheed 
lėktuvų kompanija -vogčia 
išgavus Hugheso planus ir 
ėmus statyt valdžiai pana
šius lėktuvus. Generolai pž- 
gyrė šiuos kopijuotus nuo 
Hugheso lėktuvus. ;

Hughes pareiškė, kad jei
gu jo statomas, valdžios už
sakytas, 200 tonų lėktuvas 
neskris, tai jis apleis Jungt. 
Valstijas ir niekuomet ne
grįš — taip jis risi tikinęs, 
jog tas oro milžinas sėk
mingai veiks.
Senatorius Brejyster Pa

spruko iš Kvotimų
Keli newyorkiniai repor-

FoVmosa, Argentina. — 
20 įvairių kraštų diplomatų 
perbėgo iš Paraguayans į 
Argentiną, kuomet sukilė
liai įsiveržė į Paraguayans 
sostinę Asuncion .(Pietinėje 
Amerikoje).-Sukilimas vyk
sta prięš Paraguayans dik- 
tatorių-prezidentą Higinio 
Morinigo. Jisai ne. kartą 
apšaukė sukilėlius “komu
nistais.”

Pranešama, jog siaučia 
mūšiai : Asuncion gatvėse 
tarp sukilėlių ir Morinigo 
kariuomenės. Sukilėliai pir
miau apgavo Morinigo, ne
va apleisdami Concepcion 
miestą, o iš tikrųjų užtai
sydami priešams sląstus.

toju. Pirmiau jis nieko ne
sakė apie -aukštus karinin
kus ir ’tūlus valdininkus, 
kurie už kyšius išgavo rie
bius karinius užsakymus 
didžiosioms kompanijoms. 
Dabar Brewsteris ketina ir 
juos “imti nagan.” Jis, pa
galiaus, pripažino, kad tos 
kompanijos tyčia pralošda
vo tūkstantines valdiš
kiems savo patronams ir 
plačiai papirkinedavo gene
rolus.

Brewsteris dabar pats 
“apgailestauja”, kad pas
kleistos pasakos, būk Hu- 
ghes’o agentas Johnas Me
yeris samdęs šokikes ir 
plaukikes Elliottui Roose- 
veltui palinksminti; būk jis 
mokėjęs joms šimtines ir 
dvišimtines už vakarą.

torinio bombanešio Ą-26. 
Sugrįžusį Odomą entuzias
tiškai sveikino 10,000 čika- 
giečių minia/ iš anksto su
sirinkusi miestinėje lėktuv- 
aikštėje.

Lėkdamas nuo Anchorage, 
Alaskos, iki Fargo, N. It, 
Odomas buvo užmigęs per 
1 valandą ir 40 minučių; ir 
jeigu nebūtų laimingai pa
budęs, tai būtų sutiškęs į 
jau artimą aukštą kalną. 
Miegodamas ten jis skrido 
600 mylių. Tuo tarpu auto
matiški instrumental nelei
do lėktuvui nukristi.

Odomas viršijo višus ap- 
link-pasaulinių kelionių re
kordus. Jis 113 valandų ir 
44 minutėmis greičiau aplė
kė žemės rutulį, negu Wiley 
Post 1933 metais. Tai buvo 
jau antra tokia Odomo ke
lionė. Jis ir pernai pavasarį 
apskrido žemės kamuolį, 
bet tada užtruko 5 valandas 
ilgiau/ negu dabar.

Odom iš Chicagos lėkė 
pro Kanada, per Atlantą, 
Paryžių, Egiptą, Indiją, 
Chinija, Japoniją ir ilgą 
Pacifiko Vandenyno ruoš
tą. Savo kelionėje jis mažai 
tevalgė ir beveik visuomet 
labai miego norėjo.

Dabar Odom rengiasi 
greičio lektynėms nuo Los 
Angeles, Calif., • iki New 
Jersey.

Odomo žygius finansavo 
“ball” rašomųjų plunksnų 
fabrikantas Milton Rey
nolds.
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jos plotą. Kunigaikštukas 
Ferdinandas x skundėsi, kad 
iš jo kambarių Berlyne iš
vogta dalis tų brangenybių 
už 2 milionus doleriu. . v

Amerikonų policija klau
sinėja tūlą panelę Herbst, 
kuri dalyvavo ex-kaizerie- 
nės baliuje ketvirtadienį. Ji
nai yra artima to kunigaik
štuko draugė, o jis prisipa
žino, kad skirsis su savo
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Varžosi už Ispanijos Monarchistus
Neseniai šioje vietoje kalbėjome apie socialisto Prie

to pasižadėjimą kviesti Ispanijos monarchistus į bendrą 
frontą prieš gen. Franco. Prieto sakė, kad su komunis
tais jis susikalbėti negali, bet monar^histuš jis tikrai 
laimės savo pusėn ir jų pagalba nuvers “Franco, ir įsteigs 
Ispanijos respubliką.

Bet ką galvoja patys Ispanijos monarchistai? Tuo 
reikalu atėjo žinia iš Tangier, kur tarpe ispanų monar
chistai turi nemažai įtakos. Ten buvo atvykęs Infante 
Don Juan, kuris, sako, kad jam priklauso Ispanijos sos
tas. Išįranijoš “pasiuntinybė nežinojo, kaip atsinešti lin
kui tion Juan, tai kreipėsi į Madridą instrukcijų. Gen. 
Franco įsakė monarchistų vadą šiltai priimti ir gražiai 
pavaišinti.

Monarchistai esą labai pasitenkinę šiais įvykiais. Jie 
spęja, kad tarpe gen. Franco ir monarchistų vadų eiha 
pAsitarimai ir įvyks susitaikymas. Jei tai tiesa, tai Ispa
nijos monarchistai, kuriuos Prieto žada panaudoti nu
vertimui Franco, gerinasi prie Franco ir siūlosi jam tal
kon.

Vienas dalykas aiškus: Socialistai ir fašistai varžosi 
už lainūejimą monarchistų. Jų pagalba Franco nori savo 
diktatūrą sustiprinti, o Prieto nori su jais Franco nu
versti.

PATYS ŠA VE SIKlRTO
Ypatingai B ro ©klyno Vie

nybėje garsiai be paliovos 
giedama, kad Tarybų Lie
tuvoje lietuviškai nei išsi
žioti esą nebegalima, kad 
rusai užviešpatavę visose 
mokslo ir švietimo įstaigo
se. Bet štai pačioje Vieny
bėje rugpjūčio 8 dieną skai
tome padubtą sąstatą Kau
no Universiteto ’.pareigūnų 
ir mokslininkų. Pasiskaity
kite ir spręskite, kiek ten 
randasi rusų. Sąstatas 
toks:

Prorektorius mokslo ir 
mokymo reikalams prof, 
med. dr. B. Abraitis. Pro
rektorius mokymo ir auklė
jimo reikalams doc. J. T. Ar- 
iskin, Pirminės partinės U-to 
organizacijos sekretorius V. 
Kuzmickas, Pirminės U-to 
komjaunimo organizacijos 
sekretorius , Inčiūra, Medici
nos fakulteto dekanas doc. 
mok. kandidatas Z. Januške- 

Technologijos fakul- 
techn. 
Istori- 
deka-

Klasinė Majoro Logika
San Francisco miesto majoras Lapham atsisakė pa

skirti darbininką-unijistą į miesto “civil service” komi
siją. Kai darbo unijos smarkiai užprotestavo, tai majo
ras ‘davė tokį pasiteisinimą. Girdi, unijistas negalės tin
kamai ir teisingai miestui tarnauti, nes jis pirmoj on vie
ton pastatys savo Uniją ir savo klasinius interesus.

Todėl panašios komisijos ir jų viršininkai turi susi
dėti iš biznierių ir kapitąlistų. Darbininkai negali būti 
bešėliški, o. kapitalistai gali! Tokia to majoro logika.

Būtų visiškai bergždžias darbas ant Laphamo už tai 
pykti. Prieš išrinkimą majoru jisai buvo galva turtingos 
American-Hawaiian Steamship kompanijos. Vadinasi, jis 
protauja ir darbuojasi iš grynai klasinio taškaregio.
. z Klaida ne Laphamo,. bet Safi Francisco darbininkų, 
kurie jį majoru išrinko. Reikia tikėtis, kad jie gerai pa
simokė ir ateityje tokios klaidos hebepadarys..

vičius, 
teto dekanas prof, 
niok. dr. Baršauskas, 
jos Filologijos fakult 
nas doc. R. Mironas,t Staty
bos fakulteto dekanas doc. 
S. Vabalevičius, Architektū- 
fo^fakulteto dekanas doc. 
S. Stulginskis, Lietuvos TSR 
Akademijos nariai: prof. P. 
Mažylis, prof. V. Lašas, 
prof. A. Purenąs, Lietuvos 
TSR Aukščiausios Tarybos 
deputatas prof. K. Grybaus
kas, Karinės Katedros virši
ninkas gen. Įeit. V. Vitkaus
kas, Vietos 'komiteto pirmi
ninkas doc. Vidmantas, Stu
dentų profkomo pirminin
kas Boris, Universiteto Tary
bos sekretorius prof. J. Ja- 
nickis, Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos narys koresp. 
prof. J. Indriūnas.

IR KARDINOLAS
PAMATĖ ŠVIESĄ

Chicagos diėhraštis

Vo vizitil, %e tik po di
deliu Įspūdžiai , kaip imarife 
priėmė, bet U Viso esu suža-i 
Viltas lenkų os husi&t<L

Kardinolas Griffin nerado 
jokių įrodymų, !kad Lenkijoj 
religija būk tai persekioja
ma. Vieton to jis mate ir 
stebėjosi kūrybinėmis lenkų 
tautos pastangomis, ypač to-' 
se Lenkijos provincijose, ku
rias ji atgavo iŠ Vokietijos.

Kardinolas sakė: “Esu pil
nas nuostabos j&usnlų, nes! 
mačiau kaip daug atsiekė 
Lenkija, tiek dAūg nudirbusi 
per taip trumpą laiką.” Kar
dinolas^ sako,’kad nei kalbos 
negali būti Aįie grąžinimą 
vakarinių provincijų Vokie
tijai.

Kardinolas Griffin smar
kiai Užakcentavo: “*EšU ku
pinas vilties kas .dėl jūsų 
krašto ateities . . . Ėsu įsiti- 
kifięs, kad Lenkija nugalės 
viaas sunkenybes.”

Na, matot! O kokiomis 
gumbaiigėmijs sirgo tas pats 
kardinolas, kuomet jis ma- 

* liavojo baisius vaizdus to, 
kas^dedąši už “geležinės sie
nos.” i. jis pranašavo pra
gaištį ir kapus ir cfikošą, kur 
dabar hiato Užsidegimą gy
venimu jr Skaidrią Viltį.

“Vilnies’ ’patarimas lietu- 
viškienis marijonams, fr'an- 
ciškonams ir zakristijonams: 
Liaukitės bliuzniję prješ de
mokratinę Lenkiją! Liauki
tės šunis k orę ant Tarybų 
Lietuvos.

<. Jums teks praryti visas sa
vo insinuacijas ir šmeižtus!

Dar nespėjo ‘ nutilti tas 
šauksmas, kad būk “Mar- 
ŠhAlio Planas” “išgelbės 
Europą,” kaip ta pati spau
da ir radijo koinentatoriai 
šėriko: “Gelbėkime Angli-

Anglija, kuri su Franci j a 
ir Wąll Stryto politikais 
sugalvojo Marshallo Planą, 
kuri puolėsi “gelbėti Euro
pą’’, kuri keikė tuos, kurie 

t nenori priimti tos “pagal
bos”; kurios užsienio minis
tras Bevinas piktai kalbėjo, 
kad jo “kantrybė pasi
baigs” ir visiems jos ’’ne
klausantiems bus labai blo
gai, pati yra bėdoje.

Anglija — pasaulinė im
perija, kuri 141-ną kartą 
didesnius plotus valdo pa
saulyje ir dešimt kartų 
daugiau-gyventojų, negu ji 
pati turi, yra bėdoje. Bevi
nas bandė senu britų pa
pratimu pašūkauti, kaip le
vas, gąsdinti svietą, bet 
demokratinis pasaulis ne
nusigando.

Nors tas naujas alasas 
apie “gelbėjimą Anglijos” 
yra perdėtas, kad paleng
vinti jai sąlygas ąnt $3,750,- 
000,000 gautos Amerikoje 
paskolos ir, kad gauti nau
ją paskolą, bet Anglija yra 
krizėje. .

Kas ją prie Lo privedė? 
Pirma — kapitalistinės 
tvarkos nusenimas — atė
jęs ruduo. Antra — reak-

Turiu Gyvenimo Tikslą

Duonos Klausimas Rumunijoje
Nors jau du metai po karo, bet daugelyje Europos 

šalių duonos klausimas tebėra neišspręstas. Iš visur atei
na žinių, kad šios vasaros derlius jiežada didelio išgany
mo nuo duonos stokos. Visoje eilėje šalių oro sąlygos yra 
neprielankios geram derliui. ;

Rumunija yra viena iš tų šalių, kuri yra žemės ūkio 
šalis ir kurioje duonos klausimas tebėra vyriausia vals
tybės problema. Pernai rudenį per anksti užėjo šalna ir 
sugadino žieminius kviečius. Rumunijai metams reikia 
1,500,000 tonų kviečių dėl duonos* o šiemet teužaugino 
1,300,000 tonų. .

Tik Rumunijos laimę,4 kad šiemet puikiai užderėjo 
kukurūzai. Kukurūzų šiemet Rumunija užsiaugino 4,- 
000,000 tonų, O paprastai tesunaudoja 2,000,000. Tai reiš
kia, kad Rumunijoje šiemet alkio nebus.

Iš Tarybų Sąjungos Rumunija gaus 60,000 tonų kvie- 
’čhį ir 20,000 tonų miežių. '
Dviveidiška Politika Linkui Karo Kriminalistų

Kanadiečių Liaudies Balsas rašo:
Federališ ‘teisėjas Frahciš J. W. Ford nuteisė Bosto

ne'kalėjimu iki gyvos galvos ir $10,000 piniginės pabau
dos tūlą Dauglas Chandlerį, amerikietį, kuris laike karo 
kalbėdavo iš Berlyno radijo į amerikiečius, agituodamas- 
juos nekovoti prieš Vokietijos nacius. Jis buvo nusmerk- 
tas kaip Jungtinių ^Valstijų išdavikas. Kaltintojas reika
lavo Jam mirties bausmės.

Be abejonės, Dauglas Chandler buvo išdavikas ir 
gavo užtarnautą bausmę. Niekas negali jo užstoti. 
Klausimas tiktai stovi, kodėl Jungtinių Valstijų autori
tetai globoja kitų kraštų žmones, kurie yra pasitarnavę 
naciams daugiau, negu su propaganda? Britų ir ameri
kiečių zonose yra daug pabėgėlių, kurie organizavo dar
bininkus ir kareivius nacių fabrikams ir armijoms ir vi
sais kitais būdais padėjo naciams. Nekurie iš jų jau 
Jungtinėse Valstijose ir toliau tęsia fašistihę propagah- 
dą. .

Po britų ir amerikiečių zonas laisvai laksto Vengri
jos, Jugoslavijos, Pabalčio kraštų fašistai, kurie visomis 
jėgomis padėjo naciams. Atrodo, kad amerikiečių aky
se jie nėra nusižengėliai.

Išvada susidaro, kad amerikiečiai ir britai jau dova-

Chicagos diėhraštis Vil
nis smarkiai pagiria Angli
jos kardinolą, kūris nese
niai lankėsi naujojoje Len
kijoje ir gražiai apie ją iš- 
sireiškia. Dienraštis sako:

Anglijos kardinolas Ber
nard Griffin dabai .pasiten
kinęs savo vizitu Lenkijon, 
kur jis praleido dvi savai
tes. Pirm savo vizito jis 
(fažnai burnodavo dėl padė
ties Lenkijoj. Jo vaidentu
vė buvo ją aptvėrus “geleži
ne siena.” Po vizito geleži
nė siena išgaravo kaip kam
paras. t

Prieš išvažiuojant iš Var
šuvos jisai kaibv i isi su gru
pe katalikiškų laikraštininkų 
ir štai ką jiems pasakė: 
“Esu ne tik pasitenkinęs, sa

Mūsų š'ęirhą grįžo iš vie
no baŽiiytkainiio šiaurės 
Vakartį Sakšdnijbj’ė.

Paš amerikiečius neilgai 
teko pabūti^ Muš traukė te- 
vyrie, savo krašto žmonės, 
pastovus darbas, gyvenimo 
tikslas. Ten viso to hebuvo.

Darbo mūsų šeima netu
rėjo. Gyvenome ' bendroje 
stovykloje. Matėme bloges
nių dienų, todėl.^dėL maisto, 
kurį gaudavome, negalėjom 
skųstis. Bet neturėjau kan
trybės gyventi be darbo, 
gyventi be tikslo, 
džiajidalha j * 

siaš jaunystės dienas.
Išgirdome, kad galima 

grįžti į Lietuvą. Nieko ne
laukdami kreipėmės į tary
binį atstovą. Jis mielai pa
dėjo. Kelionėje buvohie ap
rūpinti.. geru maistu. Grįžę 
į Klaipėdą, iš pradžių nusi
vylėme: musų nanių vietoje

, nuobuo- 
eisti gražiau-

tuos pačius rakaliuš, kurie taip neseniai tarnavo na
ciams, išnaikinusiems Europoje milijonus žrnonių. To
kioj mažoj Lietuvoj pačiai su vietinių fašistų taikė, išžu
dė 200,000 žydų ir kita tiek kitų žmdhiiį, nacių priešų.

' Tokia dehiokbatija, kuri bandė būdavot! sau namų 
su fašistiniais mūrininkais, negalės gyvudti. Nuodais 
tręšiamas augalas negali bujoti. Jis žus. Anksčiau ar 
vėliau, bet tie* nuodai pakirs jo jėgas.

Bet dabar virto gerais jų draugais, talkininkais kovoje 
prieš SSRS. Jie pasisamdė juos taip, kaip ankščiau na
ciai juos buvo pasikinkę savo tikslams.

Demokratijai nėra jokio pliuso, kuomet ji samdosi

Gera Pradžia
Amalgameitų Rubšiuvių Unijos 'Pilclornioji Taryba 

išleido atsišaukimą į savo narius dėl susidariusias šalyje 
padėties. Tarybos pasiūlymiis karstai* ’užgyrė unijos .vir
šininkų konferencija, įvykusi Rochęšteryję. . .’ :, v

Šios unijos vadovybė rimtai, pasvėrė pavojų, į kurį 
pastato darbo unijas naujasis Taft-ljartley ..įstatymas. 
Priimtoje rezoliucijoje nurodoma, kad, paskutinė Kong
reso sesija parodė “visišką nepaisymą ir pahiekiiiimą 
Amerikos žmonių troškimams - ir ^reikalams.”

Toliau rezoliucija nurodo : “Vfe'Ur. juodžiausias • ak
tas, Tai priėmimas begėdiškojo Tąft-Haįtlėy įstatymo, 
kurį parašė Nacionalis’ Fabrikantų Susivienijimas ir ku
ris .yra dalimi visuotinojo. ofensyvd prieš organizūėtus 
darbininkus.” ... • ; .

Pildomoji Taryba šaukia tris šimtus tūkstančių uni
jos narių tuojau susirūpinti 1948 metų rinkimais. \ Jiė 
visur turi energingiausiai paremti Pdlitinęs Veiklos Ko
mitetą, kuris .yra CIO suorganizuotas. , Visut reikia 
darbuotis prieš išrinkimą tų kongtesman’ų, kurie balsavo 
už ta iStatvmai -

į^ąrtu su

žmonėmis mes
mo, demokratijos, taikos ir progreso 1 metais!”

š.tuksojo griuvėsių krūva. 
Kur gyvensime, kas duos 
valgyti? Ar greit sulauksi- 
hie eilės darbui gauti? Ta
čiau šię klausimai jau se-' 
kailčią f&iėną ’ dingo. Tarybi- ‘ 
neš valdžios organai mus 
dįjrųpino būtu, mudvi su se
serimi Greta tuojau gavo
me darbo “Trinyčių” teks
tilės fabrike, išrūpino 
mums ir mamai maisto kor
teles. Praėjo dvi savaitės— 
šeima atsistojo ant kojj. 
Mama senyva, tegu namie 
tvarką palaiko. Mano, se-: 
sers ir tėvelio, dirbančio a-i 
laūs darykloje, algų pilnai 
pakanka p r a g y venimui' ( 
Darbas fabrike patraukė, 
made. Šviesūs cechai, di
džiulės mašinos, krūvos ga
minių, einančių mūsų pla
taus krašto žmonių reika
lams, — kaip, visa tai gražu 
ir .didinga. Jau pirmomis 
dienomis Lietuvoje aš pa
stebėjau, kad čia kiekvie
nas. darbas yra vertinamas, 
.darbo žhiphės lygiai gerbia
mi, aukštinami. Kur be
dirbtum, ką begamintųm, i 
gali pasiekti aukšdiaušlą 
laiinėjimų tašką. Mūsų de
putatai taip pat iš įvairių 
darbo sričių iškilę žiųonės, 
Klaipėdietė Riįhkufė, mūsų 
atstovaš LTSR Aukšč. Ta
ryboje taip pat, “Trinyčių” 
fa^yiko darbininkė.

Tiiriningas ir įdoūiūš gy
venimas. Mario draugai, ku
rie liorniš diehomiš grįžo iš 
ąniėriįjtiėčių zonos, z stebisi 
mūšų darbais. Kai parodo
me Veikiančią įmonę ir pa
sakome,, fcad ją buvo Visiš
kai sunaikinęs priedas, jie 
sako, kad mes daVonie ste
buklus.

Didžiausias mūsų laimė
jimas — per trumpą laiką 
dirbti, tapau spartuole.

Kdip pulku turėti pras
minga, didelį tikslą. Aš no
rėčiau kad drauge su ma
nimi šiandien džiaugtųsi 
dar likę amerikiečių zono je į 
mana drhugąi'';.įr seneliai 
Klimkaiciąi. "

cine ir imperialistinė jos 
vadų politika.

Kodėl Anglija atsidūrė 
bėdoje, atsakymai bus:

(1) Kad “socialistai” išsi
žadėjo savo programos, savo 
pažadų, nevykino progresy
vių reformų gyveniman, ėjo 
ir eina imperialistų torių 
keliu, kad išgelbėti britų 
imperiją.

(2) Kad jie, kaip ir 
Churchill, laikosi suokalbių 
įr karo provokacijų politi
kos atsinešime linkui demo
kratinių liaudies respubli
kų, kuriose yra pravesta 
progresyvės reformos ir 
kurių gyvenimas gerėja.

Kokios yra ^Anglijos bė
dos?

(1) Jai stoka maisto, me
džio ir daugelio žaliadaik- 
čių fabrikams.

(2) jos išvežimai prekių 
į užsienį yra tris kartus 
mažesnį kaip buvo pirma" 
Antro Pasaulinio Karo. Jos 
įvežimai 'reikmenų iš užsie
nio, kaip atžymėjo Mr. At
tlee, 1946 metais davė $1,- 
4OO,00O,0OO (bilioną ir ketu
ris šimtus milionų dolerių) 
perviršį ant išvežimų; gi 
1047 metais tik į šešis mė
nesius laiko buvo $1,620,- 
000,000 perviršio!

(3) Kada šalies iš užsie
nio įvežimai taip viršina iš
vežimus, tai šalis eina prie 
bankrūtto. Anglija turi pirk
ti užsienyje duoną, kitas 
reikmenis, o parduoda už
sienyje mažai, kad gauti pi
nigų duonos ir kitų reikme
nų nusipirkimui.

Mr. Attlee sako, kad An
glija'“didžiumą savo'invest- 
mentų užsieniuose jau par
davė.” Tikrumoje, trane, 
Irake, Vokietijoje, Pietų 
Amerikoje ir daugelyje ki-j 
tų šalių tie invėstrhentai 
perėjo į jos “prietelio” — 
Wall Stryto rankas. Attlee 
sako, kad Anglijai bloga ir 
todėl, kad ji turi vyriausiai 
ve,sti prekybą su “vakarų 
šalimis”, kur “doleris tvir
tas.” Kas prie to privedė? 
Pamatysime!

Anglija nukentėjo įtarė, 
tai faktas. Bet ji mažiau 
nukentėjo, kaip Lenkija, 
Jugoslavija, Lietuva arba 
Sovietų Sąjunga. Kodėl 
Lenkija, Jugoslavija, Lietu
va nėra bėdoje, nepaisant, 
kad Wall St rytas nedavė 
paskolų?

Anglijos iš užsienio įveži
mas viršija į metus laiko 
ant $2,000,000,000 išvežimą. 
Kaip ji gali ’ padengti tą 
spragą ? Tiktai atiduodant 
(parduodant.už skolas) sa
vo įdėlius užsienyje, nes 
aukso Anglijos ižde veik 
neliko, arba savo tavorais.

Ką gi Anglija gamina? 
Ji gamina tą pat, ką ir A- 
merika. Ji negali į Ameriką 
atvežti gelžkelių relių, ga
zolino rynų, mašinų ir čia 
parduoti, kad už gautus pi
nigus nusipirkti sau reik; 
menų, neš tą .pati Amerika 
pasigamina. Mr. Attlee pri
pažino, kad Anglija didžiu
moje prekybą veda su Va
karais, kur užsienio- preky
ba jai yra kilpa ant kaklo.

Tai kodėl Anglija' neveda 
prekybos su Rytais, su Ta
rybų Sąjunga, Čechoslova- 
kija, L e n k i j a,, V e n- 
grija, Bulgarija, Rumunija 
ir kitdmis demokratinėmis 
šalimis? Kodėl penkis mė
nesius britai sėdėjo Mas
kvoje, (Jerejosi, norėjo gau- 
,ti 1,000,000 tonų Sovietų 
kviečių, o kada Sovietai pri
žadėjo 1947 m. parduoti“ 
Anglijai .1,000,000 tonų 
kviečių, 1-948 — jau 1,500,- 
000 tonų, o 1949 net 2,000,-

000 tonų, taipgi daug žu
vies, medžio ir kitų ?eika- 
lingų dalykų, tai britai ne
sutiko?

Todėl, kad Anglijos val
donai nenori, kad Sovietų 
Sąjunga ir kitos liaudies 
demokratinės šalys grei
čiau užgydytų karo žaiz
das. Sovietai reikalavo iš 
Anglijos gelžkelio bėgių, a- 
liejaus rynų ir mašinų. So
vietai iš Anglijos nereikala
vo nei aukso, kurio Angli
ja neturi, nei amerikoniškų 
dolerių, bet reikalavo to, ką 
Anglija gamina,’ ką ji gali 
duoti mainais už kviečius, 
medį ir žuvis! Bet Anglija 
nesutiko! Kodėl? Todėl, 
kad jos yra reakcinė, kari
niai provokacinė politika 
linkui Sovietų Sąjungos ir 
kitų demokratinių respubli
kų.

Anglijos nedraugiškas at- 
sinešimas linkui Sovietų 
Sąjungos muša ją pačią. Ji 
neveda prekybos ten, kur 
galėtų savo fabrikų dirbi
nius išmainyti ant jai rei
kalingų dalykų. Jos valdo
nai mažina duonos įvežimą 
į Angliją, palaiko racionali
zaciją, reikalauja ilgiau ir 
pigiau dirbti. Jie geriau su
tiks matyti šalyje nedarbą, 
negu laikytis tokios politi
kos, kuri būtų naudinga ir 
Anglijai ir liaudies demok
ratinėms šalims.

Londone ir Washingtone 
kalba apie “palengvini
mus.” Kokius? Suteikti 
Anglijai daugiau laisvių 
vesti prekybą su tpmis ša
limis, kurios nereikalauja 
doleriais mokėti. Tuomi 
pripažįsta, kad Anglijos 
prekyba su Rytais yra 
trukdoma pagal susitarimą. 
Reikia priminti, kad savo 
laiku Washington© politikai 
protestavo prieš Švedijos- 
Sovietų prekybos derybas. 
Švedija nepaisė ir padarė 
su SSSR prekybos sutartį, 
o Anglija, matyt, laikosi tų 
įsakymų.

Reiškia, dabar jau sura
do “Anglijos išgelbėjimą.” 
Jis, veikiausiai, bus paveli
jimas jai plačiau vesti pre
kybą su tomis šalimis, į ku
rias ji galės išvežti savo in
dustrinių gaminių. Bet tas 
jau pavėluota. Anglija jau 
pusėtinai apipešiota.

Iš kitos pusės, mažiau ji 
pirks Amerikoje, mažiau 
jai dolerių reikės, bet'dau
giau augs nedarbas mūsų 
šalyje.

Jeigu ir ant toliau bus 
laikomasi dabartinės politi
kos linkui Sovietų Sąjun
gos ir kitų liaudiškų de
mokratinių respublikų, jei
gu bus bilionai dolerių eik
vojama stiprinimui užsie
nyje reakcijos, tai ir nąujas 
“receptas” mažai pagelbės.

Vėliausios žinios iš Ang
lijos rodo, 'jog “kairieji” 
privertė Attlee B e vino vai-

i ,•

armija bus mažinama ant 
250,000 vyrų; taipgi, kad 
Anglija turi rūpintis dau~. 
giau prekybos reikalais Eu
ropoje. Bet rezoliucija vie
nas dalykas, o praktika ki
tas. Attlee-Bevino valdžia 
vargiai ir tą ištesės.

Iš kreivos politikos iš
plaukia paiųi ir sunki Ang
lijos ekonominė padėtis. 
Jeigu Anglijos valdonai ne
siektų kenkti kitoms ša
lims, jeigu jie norėtų palai
kyti prieteliškus santykius 
su liaudies demokratiško
mis šalimis, tai šiandie An
glijoje mažiau žmonėms bū
tų ‘vargo, ir gal yisąi nebū
tų, arba butų daug mažesnė 
dabartinė krizė.

D.M.Š.

AUž.;*, ... i---------------------------------------- ....— ...................... .............. ________---------------



jaunimas ir Mūsų Judėjimas
Rašo JONAS ORMAN AS

ar kitur pakalbėti, tai rei
kia jį pakviesti — o ne rū- 
goti, kad jis nekalbėjo, kad 
ir nepakviestas, pora mėne
sių vėliau.

Čia, žinoma, neisiu atsa
kinėti į visus užmetimus, 
kuriuos tūli draugai yra pa
darę ir kurie man atrodo 
perdėti ar neteisingi laike 
diskusijų. Bet ir tose disku
sijose apie jaunimą visi tu
rime prisipažinti, buvo 
daug neteisingų, perdėtų ir 
netobulų dalykų. Kaip, pa
vyzdžiui, vienas draugas 
vienu slapyvardžhr visaip 
švaistosi žodžiais, atakuo
damas asmenis nepamatuo
tai, o kitu slapyvardžiu šau
kia — kad jau užtenka to, 
eikime prie išvadų! Ir tas 
LDS veikimo kritikas pats 
tai darė, nebūdamas LDS 
nariu!

Mūsų Salės
Kas yra labai svarbu, tai 

mūsų salės, sueigų, susirin
kimu vietos. Kuriose kolo
nijose mūsų draugai orga
nizuotai jas turi įsisteigę ir 
jas švariai, gražiai užlaiko, 
žino, kad jos yra patrau
kiančios, kad nors daugely
je atsitikimų, jos yra ma
žos, kuklios, bet smagu jose 
dalyvauti. Žinai, kad kai 
paltą ar švarką joje pasika
binsi, tai jame neparsineši 
namo tarakonų. Žinąi, kad 
kai atsisėsi kedėje švariomis 
drapanomis, tai neatsistosi 
purvinomis. Žinai, kad jei
gu ant stalo ką rašysi, tai 
rankovė iki alkū
nės nebus paišina. 
Bet gaila, pas mus yra daug 
ir apleistų salių. Ir dar no
rime kad jose jaunimas da
lyvautų. /

Brooklyn e geriausias pa
vyzdys. Čia stačiai sarma
ta net svečiui parodyti ir pa
sakyti, kad čia mūsų orga
nizacijų centrai, čia mūsų 
patalpos. Jau seniai kalba
ma apie naujo namo įsigy- 
jimą. Bet tas vis dar atidė
liojama, vien tiktai poros 
draugų užsispyrimu. Jie 
mano, kad kol mūsų' judėji
mas gyvuos, tai užteks to, 
ką mes dabar turime. Bet 
argi judėjimas mirs, kada 
jie mirs? '

Kai kurie draugai barasi, 
kad vienas kitas jaunuolis 
jų paklausė: “Kada jūs pirk- 
site naują namą?” Gal ir 
netobulai jis išsireiškė. Gal 
jam reikėjo klausti: “Kada 
mes pirksime naują na
mą?” Bet pataisymas, pa
mokinimas, kaip klausimą 
statyti, vistiek jo neatsako. 
Tobulai klausiu — "Ka
da?!”

Chicago  j e buvo sumanyta 
įsigyti j LDS namą, kuris 
patarnautų jaunimui ir se
nimui. t. Kur jis dingo?

New Yorko apylinkėje 
buvo pradėta kalba apie įsi- 
gyjimą LDS kempės, apie 
kurią būtų galima visokis 
veikimas organizuoti net ir 
vasaros laiku — kur ji din
go?

Ant Galo
Kokios išvados iš to vis

ko? Išvados, kad pirmu syk 
mūsų judėjimas turi orga
nizacines formas vystymui 
visokios veiklos. • Ne vienoj 
organizacijoj, bet keliose. 
Ypatingai jaunimo veikla 
gali parodyti didelės pažan
gos šį rudenį, šią žiemą ir 
ateityje. Tiktai reikia dau
giau darbo, daugiau energi
jos įdėti — reikia šenesniem 
draugiškai atsinešti link 
jaunimo ir jam' pagelbėti 
stoti į pažangų judėjimą ir 
pradėti jam jį vadovauti.

Svarbiausias dalykas or
ganizavime jaunimo, tai 
jaunimo supratimas. Jeigu 
yra nemažai * nepažangaus, 
n e v e iklaus, neorganizuoto 
jaunimo lietuvių tarpe, tai 
reikia pirmiausiai suprasti, 
kodėl jis nepasirodo pažan
gus? Kodėl jis neveiklus? 

;JKodėl jis nepriklauso lietu
vių organizacijose? Vien tik 
pasakyti, kad jis yra “neti- 

4 kęs”, kad “jo galva bole 
pramušta ir jis nieko nepai- 

. so,” arba kad jis nepaiso 
nieko, išskyrus “good time” 
ir todėl yra “beveik silpna
protis,” nieko neišriš, ir nie
ko nepataisys. Bet mūsų 
draugai vienokiu ar kitokiu 
būdu tai daro, ir, žinoma, 
dar daugiau atitolina jauni
mą nuo mūsų judėjimo.

Kas reikalinga daryti? 
Pirmiausiai, reikia turėti 

i kantrybės. Kaip mes nepa
sidarėme pažangūs per vie
ną dieną, taip ir mūsų'jau
nimas nepasidarys. Mūsų 
pažangus judėjimas turi 

* prisitaikyti prie tokio jau
nimo. Jis turi surasti orga
nizacines formas ir organi
zacinį veikimą, kad patrau
kus jaunimą prie pažangių 
lietuvių organizacijų. Jam 

. • ims laiko, pakol jis susipa
žins su jomis, su jų įvairiu 
veikimu. Už kiek laiko, jei 
organizacija pasirodys, kad 
ji iš tikrųjų yra tokia, ko
kia jis manė, jeigu atsakys 
jo veikimo troškimams, pa
veiks į jo idealus teigiamai, 
išaiškins jam jo abejones ir 
klausimus įtikinančiai, tai 
jis pasiliks organizacijoj,’ ir 
susiinteresavęs jos veikimu, 

, pataps ne tiktai veikliu eili
niu nariu, bet vystysis į jos 
vadovaujančius narius, bus 
jos patrijotas. Nereikia pa
miršti, kad j čiagimius 
daug daugiau paveikia re
akcija, kuri turi savo spau
dą, radiją, movies nuodiji- 

. mui žmonių proto.
Reikalas yra tame, kad 

mes, kurie dabar esame va
dovybėje, su tuo jaunuoliu 
gražiai apsieitume. Jeigu 

' jis turi abejones, kad jos 
būtų tinkamai išaiškintos; 
jei jis rimtai kritikuoja, 
kad su juomi būtų rimtai 
skaitomasi, jeigu jo kritika 

k pareitų iš jo ne pilno padė
ties supratimo.

Mūsų diskusijose vienas 
draugas išsireiškė savo min
tis spaudoje.' Keli kiti drau
gai jį užpuolė, beveik kaipo 
priešą. Jis seniau dalyvavo 

'veikliai mūsų judėjime. Pa
staraisiais keliais metais 
mažiau teveikia. Tas jaunas 
draugas rašė savo mintis 
sąžiningai. Jis nurodė kai 
kuriuos dalukus, kurie yra 
taisytini mūsų judėjime. Jis 
veikiausia dalinai dėl tų 
priežasčių ir pasitraukė iš 
aktingesnio veikimo judėji- 
jne. Bet kai kurie mūsų “po
litikieriai” jį užpuolė, ne
gražiai išbarė, vienas net 
pavadino jį “skrendančios 
lėkštės pilotu’ ’ir kitaip. Ar 
tai buvo gražu, ar tai buvo 
draugiška?

Mūsų diskusijos dažnai 
nueina į kraštutinybes — 
pąvirsta “asmenine kova.” 
Tas negerai. Jaunas žmogus 
tokiame judėjime nenori 
dalyvauti.

Su jaunimu reikia gra
žiai, rimtai, draugiškai ap
sieiti. Pavyzdžiui, jeigu ir 
vadovaujantis jaunuolis at
važiuoja į miestą kokiu nors 
organizaciniu ar veikimo 
reikalu, ir manoma, kad jis 
galėtų kuts nors ant radijo

Jeigu greitu laiku tas ne
bus padaryta, tai judėjimas, 
į kurį mes esame tiek daug 
darbo įdėję, gali pradėti 
nykti. Reikia organizuoti 
daugiau jaunimui tinkamos 
veiklos, daugiau apšvietos, 
daugiau meniško - kultūri
nio veikimo, daugiau spor
to, daugiau socialinio veiki
mo. Viskas išeis gerai. Mes 
veikime visi padarome klai
dų. Reikia iš jų pasimokin
ti. ,

Rašykimes, kurie nesame 
nariais į LDS. Rašykime sa
vo sūnus ir dukteris. Ragin
kime juos dalyvauti kultūri
niame, politiniame, organi
zaciniame veikime. Padėki
me jiems organizuoti veiki
mą. Traukime juos į vado
vybę ir lavinkime juos va
dovybės'' pareigose. Iš jų 
taipgi lavinkimės. Sykį ant 
visados, meskimės visu en
tuziazmu veikti sulyg savo 
talento, patyrimo, patrauki-

Laimingas Gyvenimu 
Sugrįžęs

, 1944 metų liepos menesį 
atsidūriau Vokietijoje. Su 
daugeliu kitų lietuvių bu
vau iš Leipcigo nuvežtas 
prie Italijos sienos Alpių 
kalnuose, kur apie 8 mėne
sius dirbau statant vokiečių 
įtvirtinimus. Amerikiečiam 
pradėjus pulti visu, frontu 
ir jiems priartėjus prie mū
sų, aš su keliais kitais lie
tuviais pabėgome nuo vo
kiečių ir per frontą pasie
kėme amerikiečius. Didesnė 
mūsų dalis norėjo kuo grei
čiausiai grįžti į gimtąjį 
kraštą. Bet mus-užlaiko, 
tuo tarpu stovykloje prasi
dėjo agitacija, kad lietuviai 
negrįžtų namo. Mes trokš
tame žinių apie savo gim
tąjį kraštą, bet reakcionie
riai neleisdavo, i klausytis 
radijo pranešimų iš Tarybų 
Sąjungos, jie tikino, kad 
Lietuvoje esą beveik visi 
žmones išžudyti. Jie rody
davo net nuotraukas, ku
riose buvo atvaizduoti ma
siniai kapai bei lavonų krū
vos ir stengėsi mus įtikin
ti, kad tai išžudyti lietu
viai.

1946 m. žiemą stovykloje 
vieną kartą išgirdome, kad 
j Neapolį atvyko tarybinė 
delegacija, kuri ieško savo 
piliečių grįžti į tėvynę. At
virai prisipažinsiu, agitaci
ja prieš grįžimą į tėvynę ir 
kalbos apie terorą mane 
smarkiai įbaugino. Bet tė
vynės ilgesys nugalėjo bai
mę—aš, kad ir trukdomas, 
kreipiausi į tarybinę dele
gaciją ir po kiek laiko ga
vau dokumentus. Prasidėjo 
kelionė į gimtąjį kraštą. 
«Juo artyn, vis labiau prisi
mindavau stovyklos paska
las ir mane imdavo neri
mas — ką gi rasiu sugrįžęs.

Štai aš jau namie. Sugrį
žau į savo gimtus namus 
Gudeliuose. Aš vėl savo šei
moje. Tėvas dirba Gude
liuose valstybinėje lentpiū- 
vėje, sesuo — Ona Kava
liauskienė su savo vyru ir
gi sveiki. Jie laimingai iš
kentėjo vokiečių okupaciją. 
Kaip rūkas išsisklaidė sto
vyklos melagių skleisti gan
dai. Būdamas stovykloje, 
dėl netinkamo klimato ir 
begulėdamas ant žemės ga
vau bronchitą. Dabar mane 
nemokamai gydo ir jau jau
čiuosi neblogai, netrukus 
galutinai pasveiksiu.

Džiaugsmas ima, matant, 
kaip greitai žmonės išgydo 
žaizdas, kurias vokiečiai 
padarė kraštui. Džiugu, 
kad ir aš, kai tik pasveik
siu, galėsiu būtį naudingas 
savo tėvynei. Vyriausybė 
nesmerkia žmonių už jų 

mui jaunimo prie savęs. 
Taip mes laimėsime. Jaunas 
žmogus, susipažinęs su pa
žanga, pasiliks pažangus, 
bus veiklus. Nebijokime, 
kad turime perdaug vieno
kio ar "kitokio veikimo. Mes 
nei vieno veikimo neturime 
perdaug. Nebijokime ir klai
dų padaryti, nes jei bijosi
me, nieko neveiksime. “Kas 
nieko neveikia — to niekas 
nepeikia.”

Kas yra svarbiausia bile 
judėjime, tai apšvieta, spau
da. Ieškokime būdų, kad pa- 
skleidus daugiau spaudos, 
apšvietos mūsų jaunime. Pa
naudokime tam visokius bū
dus.

Mūsų judėjimas tada ne
mirs, kai senesnieji išmirs. 
Jaunimas, čiagimusieji, jį 
plės. Jeigu tik mes visi ban
dysime laimėti jaunimą mū
sų pažangiam judėjimui, 
mes jį laimėsime.

(Pabaiga)

prie
» <•

su- 
cuk-

anksytvesnius paklydimus, 
kiekvienas vertinamas pa
gal tai, kaip jis dirba at
statant kraštą, vis tiek kur 
bedirbtų — ar prie staklių 
fabriko, ar laukuose 
žagrės ar įstaigoje.

Vokiečiai bebėgdami 
griovė Marijampolės 
raus fabriką. Mūsų žmonės 
ėmėsi darbo ir, atstatę fab
riką, jau gamina cukrų. 
Buvęs fabriko šaltkalvis 
Juozas Žukauskas, išvijus 
vokiečius, ten nuo pirmos 
dienos direktoriauja. Už 
gerą darbą jis apdovanotas 
ordinu. Nuo pirmųjų fabri
ko atstatymo dienų šiame 
•fabrike dirba ir inžinierius 
J. ševelinskas. Jis vadovavo 
fabriko atstątymo darbams 
ir taip pat apdovanotas or
dinu. 104 fabriko darbinin
kai, dalyvavusieji atstaty
mo darbuose, apdovanoti 
medaliais. Apskrityje viena 
po kitos atgyja įmonės. 
Gudeliuose jau dabar j- 
steigta gimnazija, turinti 
daug mokinių.

Lietuviai, kurie dar ne
grįžo i savo gimtąjį kraš
tą! Nuoširdžiai patariu 
jums nedelsiant grįžti. Kam 
vargti svetimuose kraštuo
se, be ateities, be perspek
tyvos, amžino, ilgesio .ka
muojamam, kai čia kiekvie
nas lietuvis sugrįžėlis yra 
laukiamas svečias. Vokie
čiai išbėgdami padarė mū
sų kraštui daug žalos. Par
važiavę jūs prisidėtumėte 
prie taikaus kūrybinio dar
bo. Savi tarp savųjų kursi
me laimingą gyvenimą.

Kazys Padvelskis,
Marijampolės apskrities, 

Gudelių miestelis ir vals
čius.
1947 m. birželio 1 d.

Moteris Mėgino Nusižudyt 
Vokiečiu Minomis

La Spezia, Italija.— Ade
le Coppola taip susipyko su 
savo vyru, kad bandė susi
sprogdinti. Ji nubėgo į vie
tą, iš kur dar neišimtos vo
kiečių minos, ir per pusę 
valandos šokinėjo. Tuo tar
pu vyras šaltai stovėjo ir 
žiūrėjo. Bet minos nespro
go. Tuomet žmona įšoko u- 
pėn. nusiskandint, bet yyras 
ištraukė ją iš vandens.

Buenos Aires, Argentina. 
— 35,000 kepėjų streikavo 7 
dienas ir, kaip pranešama, 
laimėjo algos pakėlimą 30 
iki 50 nuošimčių.

NeW York. —’Mėsos kai
na pakilo 
bet kada 
20 metų.

aukščiau, negu 
per paskutinius

Paulius Važiuoja Laisves Piknikan!

lie- 
svieto minioj, prie 
pronaciniai tūzai, 

ir dar taip norėda- 
neturi galimybės pri- 
jūsų Pauliui bus karš- 

šienapjūtė — išdėstinėti

Kaip jau žinote, praėjusiais 
metais jūsų Paulius, dalyvau
damas Laisvės piknike Phil a- 
delphijoj, pasibrėžto tikslo 
pronaciniais reikalais pilnai 
neatsiėkė. Tas, žinoma/ dar 
nėra ganėtina priežastis, kad 
jau turime Lietuvą palikti 
valdyti Lietuvos mužikams. 
Praėjus pernykščiam Laisvės 
piknikui, išduodamas iš jo ra
portą apie dėtas mano pastan
gas Lietuvos bylos reikalu, 
pažymėjau, kad bus kiti me
tai ir bus kitas Laisvės pik- 
kas, kuriame vėl ir vėl jūsų 
Paulius visu atkaklumu sten- 
sis supažindinti piknikierius 
su pronaciniais reikalais.

Pasirodo, kad apsirikimo 
nepadaryta — kaip sakyta, 
taip ir įvyksta. Visi daviniai 
rodo, kad šiemetinis Laisvės 
piknikas Philadelphijoj bus 
dvigubai skaitlingesnis už per
nykštį. Taigi, tokioj daug- 
tūkstantinėj progresyvio 
tuviško svieto minioj, 
kurios 
kad 
mi, 
eiti 
ta 
progresyviam žmonėm prona- 
cinius vargus, nepasisekimus 
ir nedateklius.

Niekam nepaslaptis, kad 
šiais metais pronaciniai norai 
žymiai prasiplėtė, o kišeniuo- 
se tuštuma ir vis daugiau už
leidžia vietos nepasisekimų 
kirminams veistis. Mūsų 
fašistiniai pabėgėliai jau taip 
sukūdo, kad jų visus kaulus 
galima suskaityti per skūrą. 
O atpenėti juos nieku kitu ne
galima, tik amerikoniškais 
doleriais. Prie kūniško bado, 
dar prisidėjo ir morališkas 
smūgis. Kongresui* Strattono 
bilių pakišus pasuolėn, kaip 
visiem pronaciam, taip ir pa
bėgėliam moralė nuvyto, 
kaip gėlė, kirmino pagraužta. 
Jeigu galėtume iššaukti dole
rinį lietų, tai šitas ligas dar 
būtų galima pagydyti. Bet 
tam reikalingas razumas, ku
rio šiuom laiku pas pronacius 
kažin kiek nesugraibysi.

žinant, kad JiuoSnoriai nie
kas sau piršto nekanda, tai1 
agitacija, kad pronacinis pro
letariatas liuosnoriai sutiktų 
mokėti mėnesines duokles, 
dienos uždarbius, palaikymui 
fašistinės veislės pabėgėlių, 
galima pavadinti nepasiseki
mų iššaukta * isterija. Tokį 
suktą skymą pravesti jeigu 
kas sugebąs, tai juomi bus jū
sų Paulius, mieli mano pro- 
naciai.

Ne kitokiu tikslu ir į Lais
vės pikniką, jis galvotrūk
čiais rengiasi. Jei jūs maty-

PHILADELPHIJOS IR APYLINKĖS

Tai bus masinis sąskridis iš labai plačios apylinkės. Dalyvaus Brooklyna* 
Baltimore ir daugelis iš Penn^ylvanijos angliakasyklų miestų.
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Didelė Salė Šokiams ir Gera Orkestrą

■ Bus Gerų Valgių ir Visokių Gėrimų

PIKNIKAS
Paramai Dienraščio Laisvės

— RENGIA — '

PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS
SEKMADIENI
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(Feljetonas)
tumėt, kokios minios žmonių 
suplaukia į Laisvės piknikus, 
o ypač į philadelphiškius, tai 
kitam tulžis truktų iš pavy
do! O kiek jūsų Paulius pa- 
tėmijo, tai vis pinigingi žmo
nės. • • '

Savaime suprantama, kad iš 
jūsų Pauliaus pusės būtu vel
niškai neetiška bandyt pra- 
vest rinkliavą piknike prona- 
cinių skylių užlopymui. Turiu 
sugalvojęs labai gerą skymą 
piknikieriam apkirsti pirmiau, 
negu jie susipras, kas įvyko. 
Kad jūsų Pauliaus skymas ge
riau išdegs, negu kun. Kon
čiaus, suvienyt į vieną frontą 
visas pronacines skeveldras, 
tam neturėkit jokios abejonės, 
prieteliai. Nutykosiu tinkamą 
momentą ir paprašysiu pikni- 
kieriih nubalsuoti rezoliuciją, 
kurioje bus pasakyta, kad vi
sas pronacinis proletariatas 
privalo, mokėti priverstinus 
mokesčius pronacines valsty
bės finansavimui. 4

J

Nėra reikalo nei ‘ bažytis, | 
kad toks jūsų Pauliaus pasi
darbavimas ’bus keleriopai 
produktingesnis, negu visos 
pronacines kelionės į Wash- 
ingtoną. Pasiremdami Lais
vės piknikierių balsavimu, ga
lėsime nustatyt tokio didumo 
mokesčius pronacių pasekė
jam, koki užtikrins visos pro
nacines valstybės finansavimo 
išlaidas ir suteiks pabėgėliams 
tokias gyvenimo sąlygas, ku
riose jie galės gyventi, links
mintis, veistis ir pripildyti že
mę.

Mokesčius išrinkti jokio 
keblumo neturėsime. Kurie 
atsisakytų, iš tų atimsime pi
lietines teises. O tai bus ly
gaus didumo bausmė, kaip 
ekskomunikavimas nuo baž
nyčios, ko nei vienas prona
cių pasekėjas .^nenorės užsi
traukti. Pasisekimų tikrumu 
jūsų Paulius pilnai įsitikinęs.

Ke kas kitas, kaip tik be
galinis noras pasitarnauti pro
naciam, jūsų Paulių veja Lais
vės piknikan. Tūkstančiam 
progresyvių žfnonių įdiegti 
pronacines simpatijas ir gau
ti jų paramos, tai tokia ver
tybė, kurios neatsversi apskri
tų metų melais.

Turint tokius vertingus pa- 
simojimus, jūsų 
tūkstančiai kitų 
ruošiasi Laisvės 
sais garais.
ruošta iki paskutiniam siūlui.

Ponia Pauliuvienė garbi
niuoja plaukus, o Paulius jau 
išsimaudė ir barzdą nusisku
to. Dabar tik laukia pasi
stiepęs ir kaip tik švilpukas 
švilpt, tai strykt į vežimą ir 
uždainuoja:

Paulius ir 
progresyvių 

piknikan vi
jau viskas pa-

Rieda mašinos, 
Dunda tramvajai— 

, Piknikan traukia i 
Jauni ir seniai. 
Ten svieto minios 
Didžios suplaukia, 
Kur gamtos grožis 
Kiekvieną šaukia. 
Kur šviesi saulė 
Sielą gaivina,

- Kur vienas kitą 
Draugu vadina! 
Viens kitam ranką 
Maloniai tiesia, 
Kalbas būreliais, 
O kiti dviese. 
Mintimis dalinas, 
Įspūdžius gaudo, 
Jaunos merginos 
Akimis “šaudo“: 
Tai į Antaną, 
Tai į Tamošių, 
Joną, Jokūbą, 
Ar į Lukošių. 
Visi čia randa, 
Kurie ko ieško: 
Marytė Praną, • 
Ignas Agniešką.

Paulius.

Norwood, Mass

I 
I

1

3 —Laisvė (Liberty, Lith. Daily)Antr., Rugpj. 12, 1947

v.rt

Iš LDS Kuopos Susirinkimo
LDS 3 kuopos susirinki-* 

mas atsibuvo 3 d. rugpjūčio, 
Lietuvių Svetainėje. ♦ Prie 
kuopos prisirašė jaunuolė L. 
M. Sadauskaitė. Kuopa nu
tarė, kad laike šio vajaus už 
jaunuolius į LDS daktaro* eg- 
zaminacijos lėšas apmokės iš 
savo iždo. Tai yra gera pro
ga jaunuoliams įsirašyti į • r 
LDS.

Tėvai ir motinos, paragin
kite savo sūnus ir dukteris įsi
rašyti į šią organizaciją, nes 
dabar kuopa apmokės dakta
ro egzaminavimo išlaidas.

Palyginus LDS nario mokes
tį su kitokiais inšiūrinais, tai 
narys apie 20% mažiau mo
ka ir yra apsidraudęs pašal
pa laiko ligos ir pomirtine. 
Todęl, raginame visus lietu
vius, kurie ' dar nepriklaušo 
prie šios, organizacijas, tai 
pasinaudoti šia proga.

LDS 3 kuopos susirinkimai 
įvyksta kas pirmas sekmadie
nis kiekvieno mėnesio, Lietu
vių Svetainėje, 6 vai? vakare. 
Taipgi, galite phsikalbėti su 
J. Grybu arba M. Uždaviniu, 
nes jie yra kuopos organiza
toriai, tai suteiks visas infor
macijas, kokiomis sąlygomis 
ir kaip galima įstoti į LDS.

Nanking, Chiniia. — Chi
ang Kai-sheko tautininkai 
skelbia, kad jie atgriebę 
nuo chinu komunistų Kiao- 
shsien miestą.
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TELEPHONE
BTAGD 2-5048

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

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

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

l/NKSMl/MAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETU VISKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alūs Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

MATTHEW P. BALLAS 
f * *

(BIELIAUSKAS)

' Laisniuotas Graborius
t 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.

AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS
-7-10-47—

Rašo Mikas Ragažius
Rašo Ieva

lai-

mes

geriau, k

RONKONKOMA 
8684

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

—24—

Gamykla Ir Jos
■ rjr — '•Žmones

: f

i

į

‘ \ (Tąsa)
— Ir nori tėvas, kad aš savo vaikus 

lietuviškai mokinčiau! Juk tai tik tiesiog 
beprotystė. Karaliaučiuje, kur beveik tik 
vieni vokiečiai gyvena! O kad norėsiu 
leisti sūnų studijuoti? Ar aš nežinau; ar 
ne pats patyriau, kaip blogai yra lietuvi
ninkui tarp vokiečių. O savo vaikui tą 
patį vargą užkarti? Ne! Ir ko tie būrai 
neįsivaizduoja — erzinasi toliau Mike
lis, — lyg jau ta lietuviška kalba dievas 
žino, kas yra! Ne, bet aš dar ir Krizui 
priminsiu, kad ir jis savo vaikus kurią- 
dien vokiškai mokytų, nors čia, kaime, tai 
bus sunku. Juk čia vieni lietuvininkai te
gyvena. Ir mokyklose juk dar tebemoko
ma lietuviškai. Na, kol Krizo vaikai taip 
toli paaugs, bus ir laikai kitokie. Reikia 
nurodyti Krizui į tai, kaip dėkingi mes 
turime būti vokiečiams už jų atneštą 
mums kultūrą ... Tiesa, žodžio “kultū
ra” jis dar nebus girdėjęs, reikės paaiš
kinti. Tėvas, berods, jau nesiduos įtiki
namas. Bet ir nereikalinga. Kaip sakė 
anąkart regierungsratas Baumann:

— Senieji griūva į < kapus, bet -jauni
mas turi mums priklausyti!

Bet lygiai čia, jau snausdamas, girdi 
Mikelis, kad jį kaži kas taip graudingai 
šaukia: Mikeli, Mikeli, sugrįžk! Ir jis 
mato tėvo mėlynąsias akis, kuriose at
sispindi kaži kas tokio, ko jis kitų atkyse 
niekada dar nepastebėjęs. Ir jo krūti
nėje staiga baisi tuštuma, kurios užpil
dyti jau hiekuo negalima . .. Ir—ir mie
gas užspaudžia akis. O sąžinė atsitraukė 
į tolimiausią širdies kampelį.

Betgi ir brolis neleidosi pasimokinti. 
Nėmaž! Visaip sterigėsi Mikelis įtikinti 
Krizą, kad neteisingas esąs tėvelis. Juk 
su laiku visa kas turėsią suvokietėti: ein 
Land —r ein Volk! — Viena valstybė, < 
viena tauta. -

— Eik, paiks vokieti, eik! — pasakė 
Krizas Mikeliui ir nuėjęs apsikabino sa
vo jaunąją žmonelę; per visą stubą nu-* 
skambėjo pabučiavimas.

- —Prapuolusysis sūnau! — pasakė 
tėvas sūnui atsisveikintnt. Daugiau nie-^ 
ko.

Tik motina išlydėjo sūnelį keleliu iki 
Aukštųjų kalno. Ir motina viena tik šir
dingų rado’ žodžių savo vaikui. Motina 
viena nepyko ant sūnaus dėl vokiečiavi- . 
mo: juk jis ponas. Tuo daug kas pateisi
nama ...

Vis dėlto Mikelis išvyko į Karaliaučių 
nepaprastai blogai nusiteikęs.

Jokūbas Šimonis nebeišgirdo jau ge
gužės balso. Tyliai jis iškeliavo, palikda
mas pasaulį ir visus jame vargus. Nie
kas nematė jo mirštant. Niekas nesuspė
jo ateiti, pagiedoti, vėlę palydėti.

Ir nereikėjo. Tik vieną kovo mėnesio 
rytą pastebėjo Šimonienė, kad tėtis taip 
ilgai ir tyliai miega. Bet artyn priėjusi 
pamatė, kad Jokūbas Šimonis jau po die
vo akimis. Šviesi šypsena ant veido. Be
veik linksmas jis atrodė.

Nors iš karto ir skaudžiai apsiverkė 
Šimonienė, bet greit nusiramino: kas to
kia šypsena ant lūpų gali numirti, tas 
jau mirdamas dangų atvirą mato.

Kas taip miršt — miršt gerai*!
Tuomet rašė, vieną tūkstantį aštuonis 

šimtus šešiasdešimt keturis.
KRIZAS ŠIMONIS IR JO VAIKAI

s SKURDO GALO NEMATYTI
k'Tekėdama už Krizo Šimonio, ližė Aš- 
mikė didžiu pasiryžimu apsiėmė atgai
vinti Šimonių, dabar jau ir jos, ūkį.

— Daili turi atgimti sodyba, dailesnė, 
negu buvo kadaise, ’— pasižadėjo ji. Ji 
jautėsi gana stipri ir turinti daug jėgų 
pradėti kovą su gyvenimu.

-—Linksma turi būti tokia koVa, — 
manė ji, — o kad linksma, tai ji ir įdo
mi. Krizas juk taipjau sveikas ir drūtas. 
Tik gero noro bereikia ir...

— ... laimės!. .. — užbaigė sakinį 
motina Ašmienė. Taip, ir ji kadaise jau
tei gana stipri, galinti net kalnus ap1 
versti, medžius iš šaknų išrauti. Bet ne 

. ta stiprybe gali žmogus gyventi.
Ką reiškia anksti kėlimo,
Kad nėr dievo padėjimo, —... *

sako būras, ir labai teisingai.
Skurde ji Tado Ašmio gyvenimą, skur

de jį ir paliks. Kad ližei prašvistų laimin
gesnėm dienos, kad ji tokių rūpesčių nepa

Mažosios Lietuvos Buities Romanas
Simonaityte =^=5=

žintų, .kokie krimto kadaise motiną; kad 
nakčia ašaromis pagalvės drėkinti,nerei
kėtų.

Rasi ližės uošviai ir geresni žmonės, 
rasi jie ližės nekankins, juk apie Šimo
nius dar niekas nieko blogo negirdėjęs.

Motina Ašmienė 
kartą pas Ašmį, 
uošviu gyvu. O 
žmonės! Visokių 
tik vien patyčių, 
uošvienė. Kalbas 
šiojo. Net sūnų mokino savo žmoną muš
ti. Ir kiek ją mušė jos vyras!

Bet to dar negana: mergos vietoj ji 
buvo! Senoji kamandavo, jaunoji turėjo 
klausyti. Į turgų, — pirkti parduoti, — 
sūnus su motina važinėjo. Žmonės juok
davosi :

—Nė vanduo per jųdviejų tarpą neper
bėgtų, — taip eina juodu susiglaudusiu.

O ji, Ašmio žmona, namie kaip veęgė 
dirbo. Net į bažnyčią eiti nemielai norė
davo ją išleisti senoji. Bet kantriai ken
tėjo Ašmienė, laukdama geresnių laikų. 
Pati sau jau jų nebesulaukė. Už tai lū
kuriuoja jų nors savo vaikams. Kiti dar 
jauni, tik ližė, kaip senesnioji duktė, 
pirmiau ir išteka.

— ližei tokių vargų, kaip man, rasi ir 
dera už akių, — mąsto toliau Ašmienė.— 
Bet-kad ne tokių, tai vėl kitokių vargų 
užeina. Nuo savo kryžiaus niekas neiš-

, atitekėdama kitą 
taip pat teberado abu 

kokie tai baisūs buvo 
jai patyčių darė. Ne 
bet ir visaip ją darkė 
po kaimus apie ją ne-

Rasi būtų ližei 
jusi už Aglonėnų KebiliausJ Jo ūkis ge
ras, be skolų. Bet ką gali žinoti: pirmo
sios pačios paliko daug vaikų; kaži kokie 
jie bus pamotei!

Išsiskyrė sau ližė Šimonių Krizą, tai 
tegu ir eina jau už jo. O jei tik sutiks, 
vienas kitą mylės, tai" ir vargai nebus 
taip sunkūs.

Ir ištekėjo ližė, kupina geriausių no
rų, puikiausių lūkesčių.

—Dirbsime, vargsime ir kęsime abu. 
Dviem arkliam visada lengviau vežimas 
traukti, negu vienam, — sako ji savo 
Krizui.

O šis jai pritarė akimis, linkterėdamas 
galva. Didžių galingų žodžių pasakyti jis 
niekada nemokėjo, ir buvo už tai labai 
laimingas, tokią gudrią ir išmintingą 
žmoną gavęs, kuri tuojau ir priežodį ži
no. ,

—Matai, Ilžele, kokiame neturte ir 
varge mes gyvename,,— kartą pastebėjo 
uošvienė Šimonienė.

— Dalinsimės vargu, mamyte! — lin
ksmai atsakė ližė. Ir, apsikabinusi uoš
vienę, ją širdingai pabučiavo. šitoji 
taipjau nudžiugo, kaip ir sūnus, gavusi 
išmintingą marčią.

—Bijau, su laiku atgrisi tų pyragų, 
apgailėsi atėjusi pas Šimonį, — nori ją 
toliau dar mėginti senoji.

— Neapgailėsiu! Juk pati pasirinkau 
tą vargą, pati norėjau tų pyragų. '

Ir senoji Šimonienė linkteri galva ir, 
nuėjusi į savo stubelę, pasiima maldų 
knygą, kur skaito ir meldžiasi už nese
niai mirusįjį Jokūbą — savo vyrą, už 
Krizą ir ližę, už Mikelį... čia prideda ji 
daug, daug žodžių iš savo širdies. Ir aša
rų srovės teka ir teka per pageltusį, var
gų išraižytą jos veidą. O pagaliau dar 
meldžiasi ji už save, kad veikiai galėtų 
ji pasekti Jokūbu.

Bet veik, veik atgriso jaunoji Šimo
nienė tų pyragų..' ’ -

Dar tik-keletą mėnesių po vestuvių, o 
' štai jau rūpesčiai gana sunkiai prislėgė 

jaunąją Šimonių laimę.
— Tik mokėti ir mokėti! —dejuoja 

sau ližė, — o iš kur tų pinigų imti!
Ne tik vien ūkį, bet ir visas jo vardu 

užrašytas skolas paėmė Krizas. Nusta
tytu laiku turi būti užmokėtos palūka
nos. Iš kur imti — skolintojui nerūpi.

Karvės dar tebestoji, sviesto nė sva
relio negali į turgų nugabenti. Iš kiau
lių nieko negaliųia padaryti. Nėra kuo 
šerti. Reikės pagaliau tų pačių ’karvių 
vieną dar parduoti, mat, ir pašaras jau 
bengiasi.

— Neaj>sigalvojote, būt reikėję jau 
•rudenį parduoti, nebūtų tiek daug paša
ro reikėję, — pyksta ližė.

— Teisybė — pritaria Krizas. Ginčy
tis jis nenori. O parduoti gyvulį jis taip 
pat nenori. Parduoti lengva, bet vėl įsi
gyti sunku.

(Bus daugiau)

Iš toli matyti ant Nemu
no kranto naujoji metalo 
fabriko “Pergalė” statyba. 
Tarp pajuodavusių nuo 
gaisro dūmų sienų liekanų, 
tarp krūvų geležinių maši
nų dalių, čia dabar tvirtai 
ir išdidžiai stovi keli nauji 
korpusai. Jie išsiskiria vi
same tame kažkada ugnies 
išdegintame rajone savo 
šviesiai rausvomis sieno
mis, lenktais stogais, sau
lės spinduliai blykčioja jų 
didžiuliuose languose.

Mechanikas inžinierius 
Bronikaitis veda mus į nau
jąjį cechą^Nr. A.

Toje vietoje prieš metus 
tebuvo tik laužo . kalnai. 
Šiandien gi stovi modernus 
pastatas, jau visiškai už
baigtas.

— Visas fabriko genera
linis atstatymas, kuris bus 
užbaigtas iki penkmečio ga
lo-kainuos 12,500,000 rubl.,
— sako jis. — Tai bus di
džiausia respublikos ga
mykla. Kaip matote, 
jau padarėme šį tą....

Darbai vykdomi pagal 
tam tikrą planą, su tokiu, 
apskaičiavimu, kad pirma
sis atkurtasis cechas, tuo
jau galėtų įstoti darban ir 
padėtų kitai statybai, mon
tavimui, paleidimui gamy
bom

Pirmieji penkmečio me
tai “Pergalėje” nepraėjo 
veltui. Pabaigtas vienas iš 
pagrindinių fabriko taškų
— mechaninis cechas. Ir jis 
ne tik statybiniai užbaig-, 
ta^, bet jame pastatytos ir' 
mašinos. Jos jau dirba. Štai 
mes įžengiame į pirmąjį 
korpusą.

Didžiulė salė. Ant betono 
kolonų iškelta masyvi, lenk
ta stogo konstrukcija. Pla
tu, šviesu, erdvu. Ir žmo
nės, kurie vaikščioja po 
naująjį cechą — atrodo'ma
žučiukai prieš tą imponuo
jantį platumą, aukštumą ir 
salės ilgumą.

Čia sumentuota naujos 
staklės. Jos visos jau dirba. 
Prie frezerių, mechaniškų 
gręžtuvų stovi, petys į pe
tį, šalia senų darbininkų, ir 
didelis būrys vaikinų.

—FGA broliukai, — rodo 
į juos, šypsodamasis meis
tras Kapišaitis. — Mūsų 
“Pergalėje” veiks daug 
naujų žmonių. Ir štai pir
moji būsimų darbininkų 
partija praeina savo apmo
kymą.

Mechaninis cechas šiuo 
metu gamina dalis naujo
sioms mašinoms. Jau atre
montuota 13 vietos trauki
mo agregatų, 18 vinių kali
mo mašinų, baigiamos su
tvarkyti šriubų staklės. 
Skubėti reikia, nes šalia 
pačio cecho yra beveik pa
baigta atstatyti dar viena 
milžiniška patalpa, kurioje 
jau išsidėstė gamybiniai į- 
rengimai. Statybininkai sa
vo planus -vykdo sparčiai, 
nuo jų nenori ątsilikti ir 
gamybininkai, kuriems, at
rodo, niežti delnai greičiau 
išsitiesti korpuso ' A antro
je dalyje, statynyje B...

Įdoųiių žmonių turi “Per
galė.0

Štai senas darbininkas 
Gegužis. Senais laikais teko 
jam tarnauti visokiems po
nams, lankstytis prieš viso
kius cecho viršininkus.

Mes surandame Gegužį 
prie_darbo.

' Brigadininkas Adamonis 
prašnibžda:

— Gegužis pernai/ dvi 
metines normas įvykdė. Ir 
šiemet iš dviejų šimtų pro-

centų neišeina.... .
Rekordiniai trumpu 

ku fabrike buvo atstatyti 
keturi presai metalui ap
dirbti. O reikia atsiminti, 
kad valant statybos aikštę, 
iš po plytų kalnų ištraukė 
gabalus kažkokių sudaužy
tų ųiašinų. Nieks ir negal
vojo, kad tie geležiniai lui
tai kieno nors, kada nors 
bus sujungti, o jiems pa
jėgs įkvėpti gyvybę.

Bet vienas žmogus, kurį 
fabrike vadina “auksinių 
rankų .meisteriu” draugas 
Kapleraitis Yyžosi atgaivin
ti šias mašinas. Daugumą 
trūkstamų detalių jis nesu
rado. Gerokai pavargo ir 
pakankino savo smegenis 
Kapleraitis, bet laiptą po 
laipto peržengė kol atiden
gė prėsų konstrukcijos pas
laptį. Presai stojo gyveni- 
man, užgijo jų žaizdos, jie 
išsitiesė ir jųjų plieniniai 
raumenys tarytum gavo 

gyvo kraujo. ■
Matė draugo Kapleraičio 

atkuklumą du jo pagelbi- 
ninkai. Ir abu jie patys už
sidegė kūrybos karščiu. 
Pradėjo tarp savęs lenkty
niauti jaunasis Bagočiūhas 
ir keturiasdešimties metų 
šalkalvis Pranckevičius.

.Vienas stojo prie vieno 
preso remonto, antrasis' 
prie antro. Ir kas greičiau!

Šimtas dvidešimt normos 
nuošimčių užrašo vieną die
ną Bagočiūnui. Kitą dieną 
gi — šimtas dvidešimt pen
ki nuošimčiai stovi prie 
Pranckevičiaus pavardės. 
Ir taip visą laiką lenkty
niaudami, vis keldami savo 
išradingumą, jie atrasdavo 
kokį nauįą, geresnį, spar
tesnį gamybos būdą. Dar
bas jau atidarė šiems žmo
nėms platų akiratį.

Anksčiau laiko abu baigė 
presų remontą^ tada, neno
rėdami, nei atsikvėpti, šoko 
prie sriegimo mašinos.

Kur mes iki šiol dirbom? 
Štai va, aprūkusiomis sie- 
nomi buvęs sandėlis. Tam* 
sus, langiukai dulkėmis ap
traukti, z kartais ir lašas 
kapteli- ant pakaušio... Gi 
čia prieš tave naujasis rū
mas kyla. Pagalvoji, žmo
gus, kad greit mašinos mū
sų ten stovės, taip norisi 
viską vienu atsikvėpimu už
baigti. Gi fabrikas dabar 
bus ne toks; kaip čia Til- 
mansas kažkada buvo pa
daręs. Išeini tada po darbo
— ar žniogus, ūr suodis vis 
tas pats...

Kas statyboje nežino dar’ 
vieno įžymaus jo atstatinė
tojo gruzino įnžinieriaus 
Šoto čidžiavadze.

Čia jį matai prie korpuso 
B statybos, o už minutės jis 
jau medinėje kontoroje pa
silenkęs prie brėžinio, o už 
kelių ’ minučių jis jau prie 
dėžės/ iš kurios išima stak
les, atsiųstas tiesiai iš 
Maskvos.

Čidžiavadze — metalo 
pramonės inžinierius nuo 
1927 metų.

— Mūsų sostinėje Tbili
syje yra ne tokių fabrikų....
— pasakoja jis, mikliai 
žingsniuodamas pro naują
ją statybą. — Aš pats da
lyvavau prie statybos įmo
nės, kurioje šiuo metu dir
ba dešimtys tūkstančių 
darbininkų. Tai buvo milži
niškas darbas, daug sun
kesnis, kaip čia, “Pergalė
je”. Bet pastatėme tenai, 
padarysime ir čia... Mes gi 
tarybiniai žmonės.

Šis pilnas energijos ir 
darbo entuziazmo vyras te-'

kalba tik apie tai, .kaip 
greičiau būtų galima# “Per- 
galę” galutinai atstatyti.

Štai jis rodo po stogebu 
į mašiną, visą raudonų dul
kių nubertą.

— Tai vienintelis tos rū
šies įrengimas visoje mūsų 
respublikoje! Inžinieriai Iz
raelis ir Girševičius ją su
montavo, o “Pergalės” sta
tyboje mes visa puikiai pa
naudojau!. “Cementka” va
dinasi aparatas... Gamina 
jis mums rišamąją medžia
gą sienoms. Ir iš ko ? Suma
la visą besivalkiojantį sta
tyboje gružą' į štai šiuos 
raudomis miltus. Dedame 
prie jų -truputį cemento ir 
gaunasi pakaitalas kal
kėms ir cementui. Labai di
delė ekonomija! Labai! Ir 
Šota čidžiavadze šypsosi.— 
Penkiasdešimts pro centų 
statybos darbų atlikta 
“Pergalėje.” Sunkiausia bu
vo pradžia, o dabar jau kas 
kita... Su naujuoju moder
niu cechu mes dabar iau iš-

ėjome iš kūdikio amžiaus ir 
stojom ant tvirtų kojų....

...1950—tais metais “Per
galės” vielos gaminių sky
rius duos tūkstančius tonų 
gaminių. Iš šio skyriaus iš
eis vynys statybai, ukcoliai, 
metaliniai audiniai, rezgi
niai baldams, spyruoklės 
matracams, grandinės. To- 
.kios stambios gamyklos dar 
niekad nebuvo Lietuvoje. O 
kad naujoji “Pergalė” iš- 
tiesų bus sukurta — tai lai
duoja šiandien atlikti dar
bai.

INDIJOS AMBASADORĖ 
SOVIETAM

Maskva. — Atlėkė Vi ja j a 
Lkašami Pandit’ienė, kaip 
pirmasis Indijos ambasado
rius Sovietų Sąjungai.

Salonika, Graikija. — Šio 
antro didžiausio Graikijos 
miesto žmonės įsitikinę, 
kad partizanai užims Salo
nika ir padarys ją savo so
stine.

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

KiekViacą šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) .

Laidotuvių
Direktorius

\ Liūdesio valandoj icreip- 
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna-' 
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

' būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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WATERBURY, CONN.
GERAI PAVYKO 
LAISVĖS PIKNIKAS
. Sekmadienį, rugpjūčio 3 d., 
Lietuvių Parke, įvyko Laisvės 
naudai piknikas,' kurį rengė 
bendrai LLD ir LDS Connect
icut valstijos apskričiai.

į pikniką buvo ne vien vie
tos žmonių prisirinkę, bet ir 

s iš kaimyniškų valstijų apsčiai 
suvažiavę. Buvo niujorkiečių, 
iš Massachusetts ir Rhode Is
land valstijų ir gal kitų. Wa- 
terburiečiai sušilę dirbo, kad 
pavalgydinti* ir pagirdyti sve
čius, kurių taip skaitlingai bu
vo atsilankę. Vietos drau
gai plačiai parašys ir ačiū pa
sakys visiems dirbusiems šia
me piknike.

Pikniko programa susidė
jo iš prakalbos ir dainų. Pir
mininkavo V. Valaitis. Jonas 
Gasiūnas, LDS prezidentas, 
pasakė trumpą, bet tinkamą 
prakalbą apie Amerikoje esa
mą padėtį, reakcijos siautimą 
namie ir imperialistinę poli
tiką užsienyje.

Jis aiškino LDS organizaci
jos tikslus, nuveiktus darbus 
karo laiku dėl pergalės, ir da
bartinį veikimą. Aiškino svar
bą lietuviams priklausyti prie 
šios organizacijos. Dabar yra 
vajus už įrašymą naujų na
rių į LDS. Ragino lietuvius 
įsirašyti į vietines LDS kuo
pas, kurių yra Connecticut 
valstijos miestuose ir mieste
liuose. Į šią organizaciją yra 
priimami vaikai nuo 3 metų 
ir suaugę iki 60 metų, nerei
kia mokėti įstojimo, nei į 
pašalpos, nei apdraudos sky
rius įrašant.

Dainavo Vilijos Choras iš 
Waterburio. Jis sudainavo 
keletą dainų, • kurios publikai 
gerai patiko, kuri gausiai ap- 
lodiravo. Laisvės Choras iš 
Hartford pasirodė skaitlingai 
ir gražiai,- kurį jail žino ne 
vien Connecticut valstijos lie
tuvių publika, bet ir kitų vals
tijų. Jis sudainavo daug dai
nų. Publika .garsiai plojo.

Ig. Kubiliūnas iš So. Bosto
no sudainavo tris dainas, liau
diškas dainas. Jam dainuo
jant dainavo ir publika, nes 
didžiumą dainų moka. Tai 
gan gražiai išėjo.

Turėdamas atostogas ir aš 
dalyvavau šiame piknike ir 
džiaugiausi, kad atvažiavau, 
nes šioje valstijoje esu gyve
nęs, tai daug suėjau draugų 
ir pažįstamų, kurių per dau
gelį metų jau buvau nematęs.

Su tūlais dar jauni būdami 
susipažinome ir draugavome. 
Bet daugeliui metų prabėgus 
vieni kitus sutikę net nega
lėjome pradžioje k pažinti. 
Plačiai teko pasikalbėti su

B

PASIRUOŠKITE MOKYKLOMS
Nelaukite paskutiniu dienų, tuojau užsisakykite mo
kykloms medžiagą, taip kad rudeny sulaukę tuojau 

galėtumėte pradėti mokyklas. Tuojau įsigykite 
šias knygas:

ENGLISH-LITHUANIAN 
SELF-INSTRUCTOR 

Parašė dr. J. J. Kashkevich
252 Puslapių. Kaina $2.00

Tai rankvedys angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai. 
. Taipgi gali pasinaudoti lietuviai mokytis angliškai.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 
Sutaikė dr. D. Pilka

Pritaikyta Amerikos Lietuviams.
Kaina $1.00.

Vaikų Mokykloms yra labai parankus rankvedėlis.
LAĖAS RYTAS 

Parašė Juozas Jtfrginis 
Kaina 50c. 

Persiuntimą Apmokame.

Vaikam įdomių pasiskaitymų knyga
JAUNUOLIŲ ŠVYTURĖLIS 

Paraše R. Mizara
Kaina 50c. <

Persiuntimą Apmokame.
Mokesti prašome prisiųsti kartu su užsakymu. 

Visos aukščiau sužymėtos knygos randasi dienraščio 
Laisvės knygyne. Rašykite:

LAISVĖS adm.
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Waterburio ir kitų lietuvių 
kolonijų veikėjais apie pro
gresyvių veikimą. Vėliau pa
rašysiu įspūdžių plačiau.

G. K.

Camden, N. J.
Gavęs liuosą valandėlę su

maniau pasidalinti mintimis su 
Laisvės skaitytojais. Pas mus, 
tuom kartu didelių naujienų 
nesigirdi, bet taip atrodo, kaip 
prie įvykių pripranti.

Laivų statybos fabrikas, ku
ris yra didžiausias visoje mū
sų apylinkėje, jau kelios sa
vaitės stovi ir nedirba. Kom
panija tą padėtį vadina strei
ku, o darbininkai — lokautu. 
Kompanija atsisako vesti bent 
kokias derybas su darbininkų 
atstovais. Ji teisinasi, kad dar 
neatėjo laikas. Ji sako, kaip 
jai ateis laikas, tai atidarys 
fabriko duris, ims darbinin
kus, kokius nori, visai nesi- 
skaitydama su unija. Išeina, 
kad ims streiklaužius, kurię 
turės dirbti vietoje streikie- 
rių. Kaip tas baigsis, tai vė
liau pamatysime. •

Darbininkai yra organizuoti, 
'laikosi'' tvirtai ir vienybėje. 
Atrodo, kad kompanija su 
įvairiais savo skymais negalės 
juos apgauti1. 4 •

Tarpe lietuvių progresyvis 
judėjimas yra, kaip ir apmi
ręs. Tiesa, čia niekados ne
buvo jis stiprus. Vienok ir 
mes prie ateinančio žiemos 
sezono rengiamės veikti smar
kiau. Mūsų jėgos sustiprėjo, 
nes čia apsigyveno progresyvė 
P. Navalinskų šeima, kurie 
pirmiau gyveno Philadelphi- 
joje. Navalinskai nusipirko 
namą, .labai gražioje vietoje, 
ištaisė j apartmentus, tūlus 
kambarius išnuomavo, o ki
tuose patys gyvena. Jų nau
jas namas yra 1182 Jackson 
St., Camden, N. J.

Mūsų miesto lietuviai visi, 
kaip vienas, ruošiasi dalyvauti 
dienraščio Laisvės piknike, 
kuris įvyks 31 d. rugpjūčio, 
Crescent Picnic Grounds, 56 
Cornell Ave., Glaucester 
Heights, N. J., žinomas, kaip 
Philadelphijos ir apylinkės 
Laisvės iknikas.

Piknikas įvyks toje pat vie- 
vietoje, kaip ir pernai. Vieta 
patinka. Na, tai iki pasima
tymo Laisvės piknike.

\ Camdenieti.s.

Washington. — Amerika 
skubotai siunčia Turkijai 
ginklus, sykiu ir mašineri
ją kariniams vieškeliams 
tiesti.

i < i t Į

Policijos atakoms ant pikietuojančių Remingtoh-Rand šapos darbininkų prie Ben
ton Harbor, Mich., nepavyko sudaužyti streikierių dvasios nei vieningumo. Vadovau
jami CIO United Electrical, Radio and Machine Workers Unijos, tie 3,000 darbinin
kų ir vėl buvo pikiete sekamą dieną ir taip per kelias savaites iki privertė kompa
niją atsisakyti nuo streiklaužystės ir susitarti su unija. Unijistai laimėjo po 8 centus 
daugiau mokesties per valandą, 6 šventadienius su alga ir teisę arbitracijos iš 
naujo persvarstyti algas, jeigu pragyvenimas vis brangtų.

L. Rutėnas 0

Biudžetas ir Lietuvos Atkūrimas
(Laiškas iš Vilniaus)

Reakciniai Amerikos* lie
tuvių laikraščiai nuolat 
svaičioja apie išvežimus iš 
Lietuvos: jie veža ir žmo
nes, ir fabrikus, ir mokyk
las, ir ką tik jų liguista 
fantazija gali pakelti ant 
savo biaurių sparnų. Jeigu 
būtų galima kokį nors pus
protį tuo įtikinti, jie pradė
tų rašyti, kad bolševikai iš
vežė ir pačią Lietuvą; kad, 
sakysime, paversti Baikalo 
ežerą lyguma. Jei patikėti 
reakcinei Amerikos lietuvių 
spaudai, Lietuvoje jau se
niai neturėtų būti nei žmo
nių, nei miestų, nei kaimų. 
Tuo tarpu Lietuvoje žmo
nės ramiai dirba, stato fab
rikus, sėja laukus, mokosi 
mokytose. JKaip gaila, kad 
jie nežino, jog juos jau se
niai išvežė ir kad visa Lie
tuva, kurią jie kelia iš ka
ro griuvėsių — tai bolševi
kų propaganda!

Neseniai katalikiškas 
laikraštis “Amerika” pada
rė stambų išradimą išveži
mų technikoje: jis ėmė ir 
išvežė iš Lietuvos ...biudže
tą. Taip, nesijuokite. Kaž
koks Bizaitis 1946 m. gruo
džio d. laikraštyje “Ameri
ka” ėmė ir išvežė iš Lietu
vos biudžetą!!

Pasirodo, “Amerika” at
rado naują Ameriką: Ta
rybų Lietuvoje biudžeto vi
sai nėra. Biudžeto vietą 
užėmė lunatiko Bizaičio ha
liucinacijos: “Lietuva Rusi
jai per 1946 metus turi su
mokėti daugiau kaip mili
jardą rublių.” Pasirodo, 
kad didžiulės lėšos, kurias 
tarybų valdžia kasmet iš
leidžia pokariniam Tarybų 
Lietuvos ekonomikos ir kul
tūros atkūrimui bei išvys
tymui, jos darbo žmonių 
medžiaginės gerovės bei 
kultūros kėĮimui — tai 
“Lietuvos liaudies apiplė
šimas” ir “kontribucija Ru
sijai.” .

■ Tame pačiame “Ameri
kos” rašinyje atrandame 
naują Ameriką ne tik melo 
technikoje, bet ir melo ma
tematikoje. Tai naujausias 
atradimas moksle. Antai, 
pažiūrėkite. Iki šiol jūs ma
nėte, kad jeigu 2+3=5, tai 
reiškia 5 ir viskas. “Ameri
ka” su lunatiko Bizaičio pa
galba sukūrė naują aritme
tiką: kadangi 5—3+2, reiš
kia 5=5+2+3=10. Taip 
“Amerika” pasielgė s u 
skaičiais apie Tarybų Lie
tuvos biudžetą. Paėmusi 
skaičius iš. Lietuvos TSR 
Finansų Ministro • Drobnio 
pranešimo apie 1946 m. mū
sų respublikos biudžetą, 
“Amerikos” redakcija pa

darė tokį fokusą: atskiras 
sumas, iš kurių susideda vi
sa bendroji biudžeto paja
mų suma (pajamos iš socia
listinių įmonių, įplaukos iš 
gyventojų, iš valstybinės 
paskolos ir^t.t.) ji sudėjo *ir 
prie gautos sumos dar kar
tą pridėjo bendrą pajamų 
sumą ir išėjo tikrai astro
nominis skaitmuo. Matyt, 
“Amerikos” redakcija savo 
skaitytojus laiko pilnuti
niais idiotais, jeigu ji jiems 
pakiša panašią aritmetiką.

Įrodžiusi, kad jeigu 
5=2+3,'tai 5=10, “Ameri
ka” gautais rezultatais ne
pasitenkino. Prie gautos su
mos ji pridėjo dar vieną 
sumą: biudžeto likutį se
kantiems metams, kuris pa
prastai figūruoja tiek są
junginiame-biudžete, tiek ir 
respublikiniuose biudžetu'o- 
te. Tą likutį “Amerika”* į- 
skaitė į savo bendrą melą, 
kad galėtų vis didesnį biu
džetą išvežti iš Lietuvos.
Metai.

(1.000
1926 .............. . ..................
1930 ..................... ..............
1932 .........................••.....
1935 ....................................
1937 . ........................ ••

kapi talas
litų)

619.059
85.851
90.874

105.465
110.883

Prie tos oficialios smeto
ninės lentelės galime dar 
pridėti, kad 1939 m. bend
ras Lietuvos akcinių bend
rovių kapitalas siekė 97,- 
400.000 litų (jis sumažėjo 
dėl Klaipėdos krašto oku
pacijos), o užsienio kapita
lo dalis — 56.300.000 litų 
(padidėjo nežiūrint Klaipė
dos netekimo). Tuo būdu 
bendras Lietuvos akcinių 
Kendrovių kapitalas per 12 
metų padidėjo iš Viso nuo 
69 milijonų iki 97 milijonų 
litų, o užsienio kapitalo da
lis akcinėse bendrovėse pa-' 
didėjo per tą patį laiką nuo 
7,6 milijono iki 48 milijonų 
litų. 1939 /metais užsienio 
kapitalui įjau priklausė le
miančioj i dalis viso Lietu
vos akcinių bendrovių ka
pitalo. Per metus užsieniu 
kapitalistai gaudavo. Lietu- 
yoję, dąųgįą+.kąip mjįi-

' L1TUANICA SQUABE

RESTAURANT
ŠtfeVen Augustine & Frank Sanko > 

SAVININKAI . •“ , .
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN®

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMAplENlAlS
Kiekvieną 'dieną yra didelis paširinkinfaa visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. , BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergrebn 4-9612
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Įdomu, kad svaičiojimais 
apie pinigų išvežimus iš 
Lietuvos užsiima žmonės, 
kurfų draugai, būdamį prie 
valdžios, ne tik'“Vežė” mi
lijonines sumas iš iždo į 
savo kišenę (prisiminkite 
Purickį, Petrulį, Lapeną ir 
šimtus kitų!), bet ir, visą 
įjietuvą buvo pardavę už
sienio kapitalui, kuris iš 
krašto kasmet išpumpuoda
vo daugelį milijonų litų.

Pacituosim oficialią sme
toninę statistiką. Prieš mus 
1938 m. Kaune anglų kalba 
išleista Prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų knyga ”10 
metų Lietuvos, ekonomikos” 
(“Ten years of Lithuanian ■ 
economy — report of the 
chamber of commerce, in
dustry and crafts”). Toje 
knygoje 32 ir 33 puslapiuo
se pateikiami tokie skaičiai 
apie Lietuvos akcinių bend
rovių bendrą kapitalą ir 
užsienio kapitalo dalį bend
roje kapitalų sumoje:

užsien. kapit. 
(1.000 litų)

7.600 
19.400 
32.457 
45.207 
47.969
\

jonų litų pelno.
Štai, gerbiamieji skaity-’ 

tojai, kas ir kaip vežė iš 
Lietuvos į užsienio kapita
lo seifus liaudies darbo 
vaisius!

Tarybų Lietuva pasiekė 
visišką * n e p riklausomybę 
nuo užsienio kapitalo ir at
kuria savo liaudies ūkį be 
užsienio kapitalo. Graikijos 
ir Kinijos patyrimas mega- 
li suvilioti. Tarybų Sąjun
gos, darbo žmonės savo 
darbu sukūrė pagrindinį fi
nansinį šaltinį ūkinei ir 
kultūrinei statybai remti — 
socialistines sankaupas. Au
gant, mūsų ekonomikai, au
ga biudžeto pajamos, didė
ja ir išlaidos tolesnei Sta
tybai. Tai ypač,ryškiai at
sispindi Ta'rybų Lietuvos 
biudžetuose, ties kuriais 
noriu kiek plačiau sustoti.

... /Daugiau, bus)..., .. ...r

Chicagos Žinios
ATĖMĖ PINIGUS IR 
UŽRAKINO DĖŽĖJE

Ankšti ryte, George J. Fee, 
Berwyn, Ill., ėjo nusipirkti 
laikraščio. Trys Danditai pa
stojo jam kelią, atėmė iš jo 
$300 pinigais ir $1,000 ver
tės auksinių papuošalų. Atė
mę pinigus, jie įkišo jį į au- 
tomobiliaus dėžę, pavežę kiek, 
paliko automobilių ir pabė
go.

Fee buvo tiek laimingas, 
kad tdje dėžėje buvo gelež
galių, tą'i jis galėjo atmušti 
ūžraktį ir tuo būdu pasiliuo- 
šuoti.

★ ★ ★ 
Rūpinasi Mokytojų 
Algų Pakėlimu

Atvyko į Chicagą naujai 
paskirtas Chicagos mokyklų 
vyriausias inspektorius H. C. 
Hunt. Jis vos1 atvykęs tuo
jau tarėsi su Charles John 
Whipple, a mokyklų boardo 
prezidentu, kad būtų pakel
tos Chicagos 14,000 mokytojų 
algos. »

* Whipple, pasižadėjo prašyti 
gubernatoriaus Green, kad 
jis šauktų specialią tuo rei
kalu legislatures sesiją.

H. C. Hunt gauna algos 
po $25,00.0 į metus. Jis pir
miau ėjo tokias pat parei
gas Kansas City, Mo.

LDS Chicagos Merginų 
Sorority Gražiai Parėmė 
Veteranų Namų Reikalą

LDS Sorority laikė savo 
mitingą, kuriame buvo plačiai 
diskusuotas likusio iždo nuo 
karo meto paskyrimas.
' Kadangi buvo nusitarta su
keltus pinigus dėl karių ap
dovanojimo niekam kitam ne
skirti, tai tame susirinkime ir'* 
nutarta $89 paaukoti dėl Al 
Blozis ĄVC. Minėtą sumą 
AVC . turi suvartoti įsigijimui 
veteranų namų.

Sorority, teisingai padarė 
apdovanodama veteranus, nes 
tie pinigai jiems ir buVo su
kelti. Nare..

Laimėjo Streiką
Po septynių savaičių strei

ko, darbininkai Richardson 
Co., Melrose Park, grįžo į dar-

'Kampai Broadway ir Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES
512 Marion St.,z Brooklyn, 1

Tel. GLenmore 5-6191

Fotografas
Traukiu paveikslus familijųĮ ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus , paveiks- 
lūs ir kraj&vusjl 
sudarau sti ame-J 
rikoniškais. Rei-F 
kalui esant irLs 
padidinu tčkioiO 
dydžio, kokio pa
geidaujama, Tai- 
pogi atmaliavojū 
įvairiom spalvom.

'Kampai Broadway ir

Iš priežasties Agotos Bloznelienes mirties, laiki
nai nepriimsime atostogautojų. Tie kur jau yra pa-. 
darę iš anksto rezervacijas, prašome panaikinti. 
Vėliau pranešime, ar priimsime atostogautojus.

Bloznelių Farma
R. F. D. 2, Cauterskill Rd. Catskill, N. Y.

Telefonas Catskill 885M1 
-♦ . — 

VAKACIJOM VIETA
- Puikj farma, tinkamai įrengta vakacijoms, 

Catskill kalnuose, arti Kingston, N. Y.
1

GERAS VALGIS—ARTI MAUDYNES
Mokestis $30.00 į Savaitę '

tiXCI
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 Lino Bus (going to Kingston) at Hotel Dixie, 

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

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

Tėl. Ėigh Falls 3185

HELP WANTW—MALE • f 
REIKALINGI vyrai

- —- " ■   - 1 ... liįįį,;

Jacquard
Staklių Taisytojai 

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

Nuolatinis darbas. Gera alga. 
Pasikeičiamais ai f tais.

KREIPKTTĖS
HAFNER 

ASSOCIATES 
19-19 24th AVĖ. 
Long Island City 

Ravenswood 8-7500
(188)

bą. Kompanija pasižadėjo 
apmokėti už 3 šventadienius 
per' metus ir pakeiti algą po 
1'61/2 cento už valandą.

Toje dirbtuvėje veikia 
RCLPWU 323 vienetas (CIO). 
Tad to vieneto valdyba vado
vavo streikui. Rep.

NUBAUSTAS BEKOJIS

Liverpool, Anglija. — lan 
Scott, pamokytas pilietis, 
baigęs Oxfordo Universite-* 
tą, važiavo girtas kedėje 
ant ratų — jam buvo nu? 
pjautos abidvi kojos.* Už 
girtumą teismas jį nubau
dė $100 ir uždraudė per vie
nus metus važinėti toje ke
dėje. ■ |

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

LLD 28 kp. susirinkimas įvyks 
rugpjūčio 13 d., 7:30 v. v., 103 Greeh 
St. Malonėkite visi nariai dalyvauti, 
yra svarbių reikalų aptarti, kaip tai 
nominavimas viršininkų j Centro 
Valdybą, Šis reikalas turi būt atlik
tas ir tuoj pasiųstas j Centrą nte 
vėliau kai 25 d. rugpjūčio, tad da
lyvaukite visi. — F. Sekr. (185-186)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 13 d., 8 v. v. LDP Klube, 
408 Court St. Draugai, būtinai da
lyvaukite visi šiame susirinkime. — 
V. K. Sheralis, sekr. (185-186)*

PAJIEŠKOJIMA)
Pajieškau savo pusbrolio Jtiozb 

Gurevičiaus. Iš Lietuvos kilęs ntio 
Mariampolės apskr., Liudvinavo 
valsč. Anksčiau gyvendavo Philadel
phia, Pa. Jo paties, arba kas žino 
kur jis randasi, prašau atsišaukti, 
būsiu labai dėkinga. Pajieško jo pus
seserė Petronėlė Morkevičienė, 
466 Broadway, Boyonne, N. J.

(185-187)
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kei etą žo-

Brooklyno

so
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GERAI PATYRĘ BARBERIAI

15
Vi-

Partijos
; Ar-

Kalkutta. — Tndusų go- 
vėda išplėšė 11 mahometo
nu iš traukinio ir nužudė.

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

TeI.SOuth 8-5569

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

TeI.EVergreen 7-6808 
221 South 4th Street

II I

nuo 
33rd 

kur lengvai

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

Išskiriant trečiadienj 
ir sekmadieni.

' Valandos:
Penktadieniais Uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS
IR ALUS

1 ei-

Viešnia
ištai

KELIONĖ $3.00 Į ABI PUSI

b

menas!

NwWto^ij^Zinlos
Reikalaus Pakelti Algas 
Visiems Bankų 
Darbininkams

Financial Employes Guild, 
dalis CIO Office and Profes
sional Workers, tuojau pradės 
kampaniją už pakėlimą algos 
visiems didžiojo New Yorko 
bankų darbininkams. Kampa
niją ves sąryšyje su vedamu 
tos unijos streiku prieš Brook
lyn Trust Co. bankus.

Sąryšyje su tuo vajumi, 
Wall Street srityje jau dali
nami lapeliai, kuriuose išdės
tomi reikalavimai. Reikalauja 
pridėti po $15 algos per sa
vaitę, arba 30 nuošimčių, kat- 
raip pareis daugiau.

Sveikina iš Asheville, 
North Carolina

Paulina Jasilionienė ir He
leri Pine (Žukaitė), abi bing- 
hamtonietės, sveikina laisvie- 
čius iš Asheville, North Caro
lina valstijos, kur jiedvi 
džia savo atostogas.

Penktadienį, Laisvės 
goję lankėsi Rožė Gailiūnienė, 
iš Hartford, Conn. Ji apsisto
jo pas brooklyniečiup Jonušo- 
nius, o į Laisvės įstaigą ją pa- 

• lydėjo brooklynietė Mrs. Lie- 
pienė. Viešnia matė įstaigos 
mašinas ir jomis labai domė
josi. Išvykdama, dienraščiui 
Laisvei dovanojo $2.

Jaunieji Michelsonai 
Atostogauja Puerto >
Rikoje

Adv. Keistutis Michelsonas 
su žmona Helen leidžia ato
stogas Puerto Rico sostinėje 
San Juan mieste.

Rašytame Mizaroms atvy- 
ruke jiedu, be kitko, prime
na :

“Ši vieta, iš tikrųjų, yra 
vieta didelių prieštaravimų - — 
yra čia labai turtingų ir labai 
biednų, vargšų. Daugumas 
žmonių gyvena pašiūrėse, ap- 
ramstytose kuolais. Tai bent 
reginiai! ...”

Puerto Rico sala priklauso 
Jungtinėms Valstijoms . šiuo 
metu daug puertorikiečių at
vyksta į Jungtines Valstijas, 
daugiausiai New York an, 
duonai pelnytis. Darbininkų 
gyvenimas Puerto Rico salose 
tiesio# apverktinas, sako pu- 
ertorikiečiai, su kuriais tenka 
pasikalbėti.

(Parašius šiuos žodžius, 
mums pranešė, kad Michelso- 
nai jau sugrįžo iš Puerto Ri
ce).- ,

Važiuokime į Philadelphijos 
DIDYJĮ LAISVES PIKNIKU

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

Laisves raštinėje.

CENTRAL BROOKLYN 
Busas išeis 8:30 vai. ryto, nuo Napoleono Leitos įstaigos, 

56 Hudson Ave. Iš Williamsburgho busai išeis 
nuo Laisvės salės, 9-tą vai. ryto.

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

tai bus laiko atsilsėki, jei ir vejiau grįžtumėte 
/iš pikniko.

Daugelis Rengiasi į Radio Pikniką, 
Įvyksiantį Šį Nedėldienį, Rugpj. 17-tą

Norėdami paremti lietuviš
ką ir darbininkišką radijo 
pusvalandį, prie kurio New 
Yorko ir apylinkės lietuviai 
pradeda priprasti, kaip ir 
prie savo kasdieninio laik
raščio, labai daugelis rengią
si vykti į Lietuvių Laisvės Ra
dijo Klubo ir ALDLD 2-ros 
Apskrities pikniką. Jis įvyks 
rugpjūčio (August) 17 d., 
Lithuanian Liberty Parke, 340 
Mitchell Ave., Linden, N./J. 
Kadangi pikniko rengėjai turi 
ir busą paėmę dėl patogesnio 
važiavimo piknikan, tai dau
gelis jau įsigijo buse vietą, 
o daugelis dar teiraujasi pas 
Lillian Kavaliauskaitę - Belte 
apie gavimą ten vietos, telefo- 
nuodami STagg 2-3878

Buse tuščių vietų dar yra— 
jų dar galima gauti, tik ne
reikia laukti paskutmės die- 
ros. Bet jeigu kas ir negau
tų buse vietos, tai nereikėtų 
dėl to nusiminti. Iš Broekly-

Aido Choro Pirm, Evos Mizarienės Kalba, 
Sakyta per Radiją Praeitą Sekmadienį

organizaciją, 
kurios pirminin- 
man tenka eiti.

lietuvių Aido 
tikrai viena sė

li etų vi ų draugijų.

Praeitą sekmadienį per 
Lietuvių Laisvės Radijo Klubo 
pusvalandį (iš stoties WBYN) 
Aido Choro pirmininkė, Eva 
Mizarienė, pasakė sekamą 
kalbą apie chorą:

Ryžtuosi tarti 
džių apie plačiai girdėtą me
no 
Aido Chorą, 
kės pareigos

Brooklyno 
Choras yra 
niausiu jų
Tai įstaiga, kurios tikslas bu
vo, tebėra ir, be abejo, bus— 
mena, dailė, lietuviškoji liau
dies daina.

Kai kurie lietuviai, kuriems 
rūpi išlaikymas mūsų ^tėvri 
kalbos ir tradicijų, susitikę 
viens kitą klausia: “Kaip il
gai Amerikoje gyvuos lietuvy
bė?”

Į šį klausimą galima atsaky
ti visokiais žodžiais, bet, man 
rodosi, tinkamiausias atsaky
mas bus toks:

Amerikoje lietuvybe gyvuos 
iki tol, kol čia bus lietuviškai 
kalbama • ir eis lietuviškoji 
spauda, kol čia bus girdima 
brangi lietuviškoji daina.

Liaudiškas choras — vienas 
tvirčiausių pagrindų Ameriko
je lietuvybei palaikyti; tai'lie
tuviškosios kultūros ir tradi
cijų tvirtuma.

Paimkime mūsų Aido Cho
rą, kurį gerbiami radijo klau
sytojai ne sykį yra girdėję 
dainuojant įvairiuose parengi
muose, pramogose, ruošiamo
siose jo paties ir kitų organi
zacijų.

no labai lengvai ir patogiai 
galima į Lindeną piknikan nu
vykti traukiniu, gelžkeb'u, ku
ris priveža beveik prie paties 
pikniko parko.

Kaip tik pikniko laiku išei
na net šeši traukimai 
Penn stoties, New Yorke 
St. & 7th Ave 
galima privažiuoti iš bile ku
rios Brooklyno dalius. Trauki
niai išeina šiuo laiku: 11:40, 
1 :05, 2 :55, 3 :35, 4 :08, 4 :50.

O kurie turi automobilius, 
tai iš New Yorko piknikan va
žiavimas tik juokas: tiesus 
kelias iki pat pikniko vielos, 
Highway 1, į Linden, N. J.

Newjersiečiai iš • daugelio 
vietų piknikan važiuoja Ru
sais iki Elizabetho, arba per 
Elizabeths į Lindeną, kuriems 
automobiliu nepatogu.

Reikia pastebėti, jog pikni
kas vistiek įvyks, jeigu ir ly
tu. A. Gilmanas.c

Mūsų choras jau gyvuoja 
arti per keturias dešimt me* 
tų. Jis įsikūrė 1911 metais. Per 
tą laiką kiekvieną savaitę (kai 
kada ir dažniau) choro nariai 
rinkdavosi ir mokįndavosi dai
nuoti lietuviškas liaudies dai
nas. Ne sykį jie mokėsi opere
tes ir net operas ir jas pasta
tė scenoje beveik pilnoje to
bulybėje.

Arti kpturias dešimts me
tų!. . . Tai nemažas laikotar
pis. Daugelio* pačių pirmųjų 
choriečių jau nebėra gyvųjų 
tarpe; nemažas jų skaičius pa
sitraukė dėl visokių priežas- 
čių-priežastėlių. Kas užėmė 
pasitraukusiųjų vietas?

Jų vaikai! O jei ne jų, tai 
jų <j raugų, jų vientaučių vai
kai. Ir choras vis tebegyvuo
ja. Aido Choro nariai ir šiuo 
metu renkasi į salę ir mokosi 
dainuoti — dainuoja, kad net 
miela!

Ką jie dainuoja? Lietuviš
kas dainas! •

Įsivaizduokite sekamą: Įsto
ja į Aido Chorą jaunuolis, ma
žai temokąs lietuviškos kal
bos. Kas su juo daroma? Jis 

.mokomas dainuoti lietuviškai, 
o kad mokėti lietuviškai dai
nuoti, jis priverstas mokytis 
lietuvių kalbos — ištarti gerai 
lietuviškus dainos žodžius ir 
drauge pamilti lietuviškos 
liaudies dainos dvasią, pagau
ti josios sielą.

Biskelis po biskelio jaunuo
lis arba jaunuolė ir išmoksta 
lietuviškos kalbos.
x Dalyvaudamas organizaci
niame Aido Choro gyvenime, 
lankydamasis mitinguose, jis 
susipažįsta ir su organizacinė
mis problemomis; jis ar ji ne
jučiomis susipažįsta su Visuo
meninėmis apšviesto žmogaus 
pareigomis.

Matote, kaip jaunas žmogus 
tobulina savo sielą ir protą ir 
podraug tampa naudingesnis 
sau ir visuomenei, — savo tau
tai. Tai reiškia lietuviškų tra
dicijų palaikymą, tai reiškia 
lietuviuko meno puoselėjimą!

Aido Chorui priklauso jau
nų ir suaugusių. Kiekvienas ir 
kiekviena čia suranda sau vie
tą. Pas naują atvykėlį am
žiaus neklausiame. Mums tik 
svarbu, ar jis’gali kiek nors 
dainuoti, ar jis ar jų turi bal
są ir klausą, būtinai reikalin
gą kiekvienam choristui dova
ną. *

Mūsų chorui vadovauja jau
nas, gabus muzikas Jurgis Ka
zakevičius, brooklyniškis. Jis 
pasiaukojusiai dirba, kad cho
ras gražiai; dainuotų ir gaiety 
pasirodyti prajndgrise.

Aido Choro' valdybą^sudaro 
Eva Mizarienė, pirmininkė;

I >»■p**#/1

Darbiečiai Kritikavo
Gubernatoriaus Rendu
Tarybas

Amerikos Darbo J 
vykdantysis sekretorius 
thur Schutzer kritikavo gu
bernatoriaus Dewęy paskyri
mus į vietines rendų kontro
lės tarybas. Jisai sako, kad 
jau žinomieji paskyrimai rodo 
Dewey pataikaujant real es
tate interesams.

Pavyzdžiui, Schutzer ima 
Westchester sritį, kur į tarybą 
paskirti trys real estate žmo
nės, vienas auto prekybinin
kas ir vienas biznio įstaigų pa- 
skelbėjas.

“Šiuose paskyrimuose visai 
neįleista rendauninkų minties 
atstovo. Tai tipiškas gub. De
wey atminėsimas i dalyką.” sa
ko Schutzer.

Tos tarybos turės teisę re
komenduoti remias išk cnt.ro- 
liuoti ar pakelti toje apylin-

Jeigu būtų buvę laikytasi 
“demokratinės p r o c e d'ūros, 
reikėjo paskirti ne vien tik 
real estate atstojus, bet taip 
pat rendauninkų, darbininkų, 
Vartotojų ir veteranu atsto
vus,” pareiškė Schutzer.

------ ;---------- A------

Du iš nukeldintų į žemesnius 
laipsnius policijos inspektorių, 
Richard Schalow ir Walter T. 
Hourigan, rezignuosią. Kiti 
du, Joseph Reit ir Michael J. 
Boyle, liksis tarnyboje.

Long Islande, prie Brook
haven, pradėjo statyti pirmu
tinę taikos meto atominės 
energijos stotį. Užimsiant! 6,- 
000 akrų plotą.

Šiomis dienomis iš New 
Yorko išvežami paskutiniai 
trys vokiečiai, karo kaliniai, 
išskyrus 24 pabėgusias ir 
vokiečių ir italų ligonių, 

buvo 430,353.

Matthew Petrauskas, 70 
amžiaus, gyveno 19 Ainslie 
Street, Brooklyn. N. Y., mirė 
rugpjūčio 9 d., Kings County 
ligoninėje. Kūnas pašarvotas 
graboriaus J. Garšvos koply
čioj, 231 Bedford Ave., Brook- 
lyne. Laidotuvės Įvyks rugpjū
čio 13 d., Šv. Jono kapinėse. 
Velionis paliko nuliūdimo tris 
sūnus ir vieną dukterį.'

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J- Garšva.

Alekas Velička — vice pirmi
ninkas; Petras Grabauskas — 
iždininkas; Elena Bručas ir 
Anele Ventienė sekretorės.

Mūsų choro pamokos įvyks
ta kiekvieną penktadienį, 8 
vai. vakare, Laisvės salėje, 
419 Lorimer St., Brooklyn, N.

Per liepos mėnesį mes bu
vome pertraukę pamokas, lei
dome choristams pasilsėti. Da
bar jas ir vėl pradedame, nes 
turime ruoštis Meno Festiva
liui, kuris įvyks šių .metų lap
kričio 27, 28, 29 ir 30 dieno
mis, Brooklyne, Be to, ruošia
mės ir savo koncertui, kuris 
įvyks spalių mėnesį; mokomės 
naujas dainas, su kuriomis ga
lėtume pasirodyti prieš publi
ką gražiai ir garbingai.

Tuo būdu kviečiame Brook
lyn© lietuvių visuomenę remti 
mūsų A|ido Chorą, — remti 
atsįlankant į tas pramogas, 
kuriose choras dainuoja. v

Tėvus ir motinas raginame 
akstinti jūsų vaikus patapti 
Aido Choro nariais.

Teateina jie į Aido Choro 
pamokas kiekvieną penktadie
nį Laisvės salėje, 419 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. Lygiai 8 
valandą vakaro.

Tegyvuoja mūsų Aido Cho
ras!

Tegyvuoja ^žavingoji lietu
viška liaudies daina ir lietuviš
kasis

Majoras Prašęs Pinigų 
Tunelio Statybai

Majoras O’Dwyer lankėsi 
Washingtone pas prezidentą 
Trumaną praėjusią savaitę. Su 
juopii jis pasikalbėjęs 20 mi
nučių. Jisrten lankęsis prašyti 
daugiau federalės paskolos 
statybai Brooklyn- Battery tu
nelio. Tuneliui ola jau prakas
ta, bet statybos medžiagoms 
ir viskam pabrangus, iš anks
to numatytosios sumos nebe
užtenka.

Originaliai iš valdinės Re
construction Finance Corpora
tion ' buvo gauta paskolos 57 
milionai. Dabar majoras pra
šęs padidinti paskolą iki 71,- 
000,000. Spauda, tačiau, daug 
rašė, būk majoras buvęs pas 
prez. tartis dėl miesto demo
kratų pablogėjusių santykių su 
darbiečiais. \

Ištraukė Žuvusių 
Lakūno Kūnus

Sekmadienį darbininkai 
kėlė iš Bowery Bay praėjusį 

/penktadienį sudužusiojo Ame
rican Airlines DC-3 lėktuvo 
liekanas. Jame atrado sėdin
čius savo sėdynėse prie vairo 2 
įgulos narius — vairuotoją ka
pitoną William A. Davidson, 
34 m.z, iš Wantagh, N. Y., ir 
jo padėjėją Walter R. Zundel 
iš Jackson Heights.

Vis dar tebeieškojo kūno 
mechaniko Howard H. Hic
key iš Far Rockaway, N. Y. 
Kiti du (iš skridusių penkių) 
įgulos nariai buvo išgelbėti 
pirm lėktuvo paskendimo.

Lėktuvas, lėšavęs $130,000, 
buvo skridinamas išbandymui 
tokios rūšies lėktuvų. Kas nors 
jame staiga sugedo ir, kaip 
atrodo, vairuotojas bandė jį 
nutupdyti LaGuardia stotyje, 
bet negalėjo. Iškėlime lėktu
vo iš 45 pėdų gelmės darba
vosi per ištisą dieną.

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.
........................................  u

Peter Kapiskas
Tel. EVergreen 4-8174

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom 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 Nužemintom Kainom.

, Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

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

SU

Drs. Stenger & Stenger 
' Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

iš-

Licensed Undertaker

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

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

Matthew. A.
BUYAUSKAS

i -I

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Radę Gemblerystėje 
Kaltų Policistų

Keturi buvę aukšto laipsnio 
inspektoriai policijos viršinin
ko Wallander tapo pažeminti, 
perkelti ant kapitono laipsnio 
ir paskirti tik į vietas be atsa
komybės, pavaduoti regulia
rius kapitonus jų nedirbamo
mis dienomis.

Kiti 23 įvairių laipsnių po- 
licistai perkelti į kitas stotis ar 
žemesnius laipsnius.

Menama, jog tai pasekmė 
einančio tyrinėjimo ir dauge
lio įtarimo turėjus ryšių 
gembleriais.

ŠILTA, BET RAMIAU
New Yorko miestas buvęs 

36 nuošimčiais tykesnis buvu
siomis karščiausiomis dienomis 
praėjusią savaitę, kaip skelbia 
Duetone Sound Laboratories. 
Įstaiga pravedė tyrimus 500 
miestų.

Sako, garsas ne taip gerai 
keliaująs karštame ii’ drėgna
me ore. šaltas oras teikia gy
vumo garsams, kaip kad ir 
žmonėms, sako jie.

Jie gal primiršo dadėti ir 
tą, kad karštomis dienomis 
desėtkai - tūkstančių newyor- 
kiečių mamų su vaikais buvo 
išvykusioš į Coney Island, ar
ba buvojo vienuose apatiniuo
se, savo apartmente, pasi- 
šlakstant šaltu vandeniu.

Iš vidurvakarių link New 
Yorko keliaujančioji karšto 
oro banga nekliudysianti mū
sų miesto. Chicagoje trečia
dienį buvo 101 laipsnis šilu
mos.
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Ką Tik Jūs Pirkaite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

6 pusi., Laisve (Liberty, Lith. Daily), Antr., Rugpj. 12, 1947
/
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SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Rugpjūčio 14 d. įvyks ALDLD 1 
kuopos susirinkimas, Laisvės salė
je, 419 Lorimer St. Pradžia 8 vai. 
vakare. Nariai kviečiami dalyvauti, 
nes yra svarbių reikalų aptarti. 
Taipgi kviečiame šiame susirinkime 
ir rugpjūčio 23 d. pikniko komisiją 
dalyvauti (žinote, kad rugp. 23 d. 
yra rengiamas piknikas visų Brook
lyno organizacijų, National Parke, 
Woodside, L. I.), nes turime tartis 
pikniko reikalu.

Geo. Kuraitis. (186-187)

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 t17 m. Pirkėjai 
tuoj gali perimti. Vieta 135 mailių 
nuo New Yorko. Kreipkitės j U. S. 
Hotel, 13 R, Valatie, N. Y.
_______________(x)_______________

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

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. | 
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964 
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Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinins

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager-
JOHN A. PAULEY

■>

231 Bedford Avenue

Ppfpr
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

feEER & ALES
£

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.




