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Birutės Vileišytės Laiškas. 
Pabėgėliams Įsidėmėtina. 
Kur Ona Vileišienė? 
Karas Baigėsi — Karai 

Tęsiasi.
Rašo R. MIZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

*

šeštadienį Laisvėje tilpusis 
Birutės Vileišytės - Tursienės 
laiškas iš Vilniaus turėtų ati
daryti akis ne vienam tų žmo
nių, kurie mėgsta plepėti kvai
lybes apie Tarybų Sąjungą.

Birutė Vileišytė - Tursienė 
yra duktė Jono Vileišio, bu
vusiojo kadaise Lietuvos atsto
vo Washingtone. Tai sesuo 
tūlos Devenienės (iš Water- 
burio), kuri burnoj a prieš Ta
rybų Lietuvą ir kuri šiuo me
tu, kaipo protestantė, išvyko 
į Europą.

Waterbury] Devenienė ir 
jos brolis Petras Vileišis yra 
privirę tiek ir tiek smalos tarp 
lietuvių, beplepėdami apie sa
vo sesutę Birutę. Dabar, štai, 
Birutė jiems atsako 
Lietuvos sostinės 
daug maž šitaip:

— Rūpinkitės nę

Toliau :
“ . . . Prisimenu žiaurų rusų 

emigrantų likimą. Dabar, po 
30 metų bastymosi, (jie) grįž
ta nevaržomi i Rusiją; ma
čiau, kiek šie žmonės vargo 
svetur, kiek tuščiai eikvojo 
energijos.”

Kitais žodžiais: Birutė Vi
leišytė - Tursienė sako lietu
viškiems pabėgėliams: grįžkit 
tėvynėn ir dirbkite, nes dar
bo čia daug, nes mūsų tautai 
reikalingi visi padorūs jos sū
nūs ir dukros naujam gyveni
mui kurti!

A. Stulginskas, inž. Šakenis, 
dr. 'Sipavičius, Stasys šilingas 
— visi dirba iš vien su josios 
vyru, inžinierium Karoliu Tur
sa, rašo Vileišytė.

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX«

Egiptas Prašo Jungt 
Tautas Išvaduot Jį 
Nuo Anglų Despotų

Gresia Karas dėl Angly Armijos Buvimo Egipte, Įspėjo 
Egiptėny Premjeras; Smerkė Anglijos Imperializmą

i Lake Success, N. Y. — 
Egipto premjeras Mah
moud Nokrašy įspėjo Jung
tinių Tautų Saugumo Tary
bą, kad jeigu Anglija dar 
laikys savo armiją Egipte 
ir Egiptiškame Sudane, tai 
kils didžiulis kraujo lieji
mas, o iš to galės išsivysty
ti karas visuose Viduriniuo
se Rytuose. Nokrašy prašė 
Jungt. Tautas priverst ang
lus pasitraukt iš Egipto ir 
atiduot jam Egiptiškąjį 
Sudaną.

Jisai karčiai smerkė des
potiškąjį . Anglijos imperia
lizmą ir nurodė, kaip ang
lai per 100 metų spaudė e- 
giptėnus ir slopino tautinę 
jų pažangą. Nokrašy pri
minė tankius kruvinus susi
kirtimus tarp anglų ir egip- 
tėnų praeityje. Egipto vy
riausybė dar stengiasi su
laikyti žmones nuo plates
nių veiksmų prieš anglus, 
bet negalima bus visuomet 
suturėti minių nuo atviros 
kovos už tautinę laisvę,

kaip persergėjo Nokrašy.
Nokrašy’ui atsakydamas, 

Anglijos atstovas Cadoga- 
nas pripažino, kad Egipte 
laikosi anglų imperializ
mas, bet nupasakojo, būk 
tai “kūrybinis, geradarin- 
gas imperializmas.” Cado- 
ganas užreiškė, kad anglai 
ir toliau bus Egipte pagal 
1936 metų sutartį ir nepri
pažins Egiptui Sudano.^

Egipto premjeras Nokra
šy teigė, kad ta sutartis 
nustojo savo reikšmės.

Egiptėnai Grūmoja Atvirti 
Karu prieš Angliją

Kairo.—Įtakingasis egip- 
tėnu laikraštis Akhbar EI 
Yom rašo: “Mes, žūt-būt, 
apvalysim Nilo upės klonį 
nuo anglų, net jeigu visi 
Jungtinių Tautų nariai 
mums priešintųsi. Jei Egip
tui nepavyks Jungtinėse 
Tautosej tatai reikš mažųjų 
tautų karą. prieš didžią
sias.” •' ‘ ‘.

AUSTRAI ATIDUOTI! SOVIETAM VOKIEČIŲ 7llinpa Renublikonil
FABRIKUS, BET AMEBIKONAI NELEIDŽIA Z1Unga ttepUDHKOnų

Viena, Austrija. -— Aus? 
trijos premjero dr. Karo 
Gruberioz valdžia sutinka 
pervest Sovietams visus 
209-nis vokiečių fabrikus 
rytinėje Austrijoje, ‘ pagal 
Potsdamo konferencijos nu-

tarimą; bet tam'priešinasi 
amęrikonų vyriausybė, kaip 
rašo New Yorko Times ko
respondentas Jame Reston. 
Amerikonai tvirtina, kad 
bent 49 tokie fabrikai buvę 
vokiečių “per prievartą iš
veržti iš austru.”

Uždaryta Ga. Kalinių Stovykla., 
Kur Sargai Nužudė 8 Negrus
Atlanta, Georgia. — Pa

taisų Taryba uždarė valsti- 
jinę verstinųjų darbų sto
vyklą Glynh apskrityje, kur 
kalėjimo viršininkas ir ke
turi sargai sušaudė aštuo
nis negrus kalinius liepos 
11 d. Taryba taipgi nu
sprendė panaikint kitas 
valstijines stovyklas, kurių 
kaliniai buvo varomi į vieš
kelių darbus. Bet pačios ap
skritys dar palaikys darbų 
stovyklas kaliniams.

Tie aštuoni negrai buvo 
nužudyti todėl, kad jie at
sisakė basi dirbt pelkėse, 
pilnose nuodingų gyvačių. 
Kalėjimo viršininkas su sa
vo sargais pasakojo, būk 
. «• > r' 1 -        ■■

negrai mėginę pabėgti. Ap
skrities komisionierius Sam 
Levine liudijo, jog kada bal
tieji sargai ėmė šaudyti, tai 
negrai1 bėgo tik į 
meras nuo kulkų, 
kan iš stovyklos.

Prisaikdintųjų
sudarytas vien tik iš baltų
jų, atrado “nekaltais” tuos 
žmogžudžius. Dėl to kilo 
protestų banga ištisoje ša- 
•yje.

Komisionierius Levine ki
tu atveju matė sargus gir
tus Glynn stovykloje. Jisai 
sako: “Sargai neturėjo jo
kio supratimo ir jie nežino, 
kaip šautuvą vartoti.”

Graikijos Monarchistų Valdžia 
Tik , Kaip Ant Siūlo Kabanti •

"Tyrinėjimai” Prieš 
Hughesą, Rooseveltą 1

Patiems Tyrinėtojams Pasidarė “Per Karšta”; Todėl Jie 
Uždarė Tyrinėjimus ir Sprunka iš Washingtono

Kadaise buvo rašyta, būk 
Stulginskas mirė. Gal ir taip, 
gal žinia apie mirtį pasiekė 
anksčiau, negu atėio Vileišy
tės - Tursienės laiškas, o gal 
buvo “persankstyva antis.”

Svambu tai. kad “į Sibirą-iš
vežtieji” dirba prie savo spe
cialybių — dirba savo profesi
jose ir kad jie vienas po kito 
grįžta Tarybų Lietuvon.

Jei Waterburio Laisvės skai
tytojai žino, kur gyvena Vilei-fįj 
švtės - Tursienės motina, Ona 
Vileišienė, tepaduoda jai šeš
tadienio Laisve su jos dukters 
laišku, 
dukrai 
resu.

Mes 
persiuntėme. kadangi nežino
jome. kur senutė gyveha.

Terašo motina savo 
Vilniun paduotuoju ad-

jai Birutes laiško ne-

Rugpjūčio 14 d. sukaks dve
ji metai nuo V-J Day, ^tai yra, 
nuo to laiko, kai Japonija ofi
cialiai pasidavė talkininkams.

Oficialiai antrasis pasauli
nis karas baigėsi, prieš dvejis 
metus, bet neoficialiai karas 
dar vis tebeverda keliose pa
saulio vietose: Chiniioj, Tndo- 
neziioi, Graikijoj, Paraguaju- 
je. Palestinoje.

Egipto padangėje debesys 
taipgi buriasi ir ten anksčiau 
ar vėliau gali Marsas paleisti' 
darban žaibus su perkūnijo- 
mis.

Egiptiečiai reikalauja, kad 
Angliia ištrauktu iš Egipto ir 
egiptiškojo Sudano savo armi
jas. Attlee su Bevinu. tačiau, 
atsisako egiptiečių balso klau
syti. * :

Visko ten galima laukti.

, Anglai vra ti^io^iniai atsa
kingi už kara Graiklioje, Pa- 
lestinoie. Indonezijoje.

Amerikiečiai tiesioginiai' at
sakingi už karą Chinijoje ir 
Graikijoje.

Paragna.fuie padėtis neaiš
ki’. Bot ir teų veikia svetimi 
imnerialistai.

Jei šiandien Amerika ir 
Angliia iš tikru i u siektų91 pra-

APIE KĄ NERAŠOMA 
AMERIKONU ŽURNALE 

SOVIETUOSE
Maskva.— Amerikos val

stybės departmentas leidžia 
savo žurnalą Amerika ru
sų kalba Sovietų Sąjungoj.

Sovietų žurnalas Kultūra 
ir Gyvenimas sako, jog a- 
merikonų žurnalas aprašo 
ir paveiksluoja tiktai tur
tingesniųjų gyvenimą; ja
me nematyt • darbininkų 
būklės. Girdi: “Amerika 
slepia, kad 1 nuošimtis gy
ventojų* Jungtinėse Valsti
jose turi 60 nuošimčių viso 
šalies turto, o dešimtys mi- 
lionų dirbančiųjų amerikie
čių einą biednvn.

“Amerika dailiai piešia 
savo farmerius. Bet 38 nuo
šimčiai jos farmerių neturi 
savo žemės, o 35 nuošimčiai 
farmų yra užmorgičiuota. 
Apie tai ji nerašo.”

Amerika taipgi užtyli 
niekšišką baltųjų elgimąsi 
su negrais ir indi jonais, sa
ko Kultūra ir Gyvenimas.

4 KALINIAI UŽRAKINO 
SARGUS IR PABĖGO

Salem, Mass. — Keturi 
faliniai, grūmodami revol
veriu, nuginklavo sargus, 
suvarė juos į kamerą ir už
rakino; atplėšė »“seifą”, kur 
buvo laikomi civiliniai kali- 
niij drabužiai; persirengė 
tais drabužiais; pasigrobė 
vieno viršininko automobilį 
ir nuvažiavo savais keliais. 
“Naujo gyvenimo” pradžiai 
kaliniai išplėšė ir $100 iš 
sargų. Menama, kad revol
veris jiems buvo įneštas su 
maistu .

[SAKOMA, ANGLAI 
PJUDO ARABUS 
ŽUDYTI ŽYDUS

Jeruzalė ’— Dr. Hussein 
F. Khalidi, aukštojo ara
bų komiteto sekretorius, į- 
tarė, kad patys anglai už
siundė arabų plėšikų šaiką, į 1
kuri nužudė keturis žydus 
kafeterijoj, Tel Aviv sri
tyje. Netyčia buvo užmuš
tas ii1 krabas kostumeris. 
Pirmadienį vienas arabas 
peiliu sužeidė žydą ir jo 
žmoną. .Tuomet susirinkęs 
žydų būrys užmušė tą ara
bą, ir sužeidė du kitus.

Athenai, Graikija. — Čio- 
naitinis New Yorko Times 
korespondenats i • Dana A. 
Schmidt rašo: =

Beveik niekas nepasitiki 
' Graikijos monarchistų val
džia. Karinė ir ekonominė 
Graikijos būklė dabar blo
gesnė, fiegU pernai šiuo lai
ku, ir vis dar eina blogyn. 
Prekė jai ■ ir turtingesnieji 
glemžiasi sau naudingus 
daiktus, ir dalį jų pardavi
nėja už auksą. Kįti, pasi- 
kuope kiek galint daugiau

turto, nešdinasi p užsienius.
Valdžia skelbė, kad ji su

naikinus 8,000 partizanų. 
Kovojančių prieš monar- 
chistus partizanų skaičius 
tuo tarpu pakilo nuo 15,000 
iki 20,000.

Net ūkininkai badauja. 
Laukuose pūva derliai, bet 
žmonės bijo išeiti jų imti. 
Nes žandarai dažnai puola 
derliaus rinkėjus. Žandarai 
spėja, kad valstečiai duos 
partizanams maisto.

imi UJU nicni/l^Qi pi c*- *v***4c^,

vesti pasaulyje taiką, — taika I taika I

būtų!
Tegu, pav., pasako Ameri

ka čiang-kai-šekui: “nutrau
kiame tau ginklų ir pinigų tei
kimą,” ir tuoj Chinijoje būtų

INDIJOS RIAUŠĖSE UŽ
MUŠTA DAR 35

Lahore, Indija. — Kruvi
nuose susidūrimuose tarpe 
indusų? ir»mahometonų už
mušta dar 35 asmenys ir 
sužeista 60.

Batavia, Java. — Ameri
kos konsulas Walter0Foote 
nulėkė į Indonezijos Res
publikos sostinę Jogjakartą 
ir 3 valandas kalbėjosi ‘ su 
indonezų vadais.

Fall River Audyklų • 
Darbininky Streikas

Daugybė Mišku Išdegė 
Vakarinėse Valstijose

Fall River, Mass. — Jau 
antrą savaitę streikuoja 1,- 
500 darbininkų, • nepriklau
somosios unijos nariai, 
prieš audyklas - verpyklas; 
reikalauja algos priedų. 
11,000 CIO unijistai atsisa
ko eiti per streiko pikieti- 
ninkų eiles. Todėl tapo su
paralyžiuoti t e k s t iliniai 
darbai.

San Francisco, Calif. — 
Tebepleška miškų gaisrai, 
kurie jau vien Californijoj 
sunaikino 20 tūkstančių ak- 
tu medžių. Taipgi plačiai 
dega miškai ir keliose ki
tose kaimyniškose valstijo
se. Sausra šią vasarą la
biau džiovina Calif orni ją, 
negu bet kada pirmiau per 
20 paskutinių metų.

Washington. — Demok
ratas senatorius CI. Pep
per, karinių senato tyrinė
jimų komiteto narys, reika
lavo pašaukt į kvotimus ge
nerolą H. H. Arnoldą, bu
vusį Amerikos oro jėgų 
galvą, ir generolą Carlą 
Spaatzą, dabartinį tų jėgų 
komandierių. Antrinio tyri
nėjimo komiteto pirminin
kas, republikonas senato
rius Fergusonas atmetė 
Pepperio reikalavimą.

Nepriklausomingas lėk
tuvų fabrikantas Howard 
Hughes sakė, jog aukštieji 
oro jėgų viršininkai panie
kino greičiausius karinius 
jo lėktuvus - Vijikus todėl, 
kad jis permažai jiems fun- 
dijo. Elliottas Rooseveltas, 
velionio prezidento sūnus, 
pirmiau tvirtino, kad trus- 
tinės lėktuvų kompanijos 
apdovanojo aukštuosius oro 
oficierius automobiliais; to
dėl buvę jom duota didieji 
karinių lėktuvų užsakymai, todėl, kad negalima suras- 
o Hughes‘p lėktuvai buvo ti “Svietko” John Meyer, 

~ RilHš pirmiau buvo Hughe* 
so agentas. Tas “svietkaš” 
pirmesniajame savo liudiji
me pasirodė sukčius/ žuli- 
kas ir Elliotto Roosevelto 
šmeižikas.

Hughes dabar pareiškė, 
jog sen. Brewsteris “pabė
go į Maine valstijos užmis- • 
kius, o Fergusonas pertrau
kė tyrinėjimus, todėl, kad 
jiems pasidarė (politiniai) 
per karštą Washin g tone.” 
Hughes pavadino juos bai
liais, savo kailio saugoto
jais. ;

Hughes pranašauja, kad 
republikonai jau niekad ne
panaujins savo tyrinėjimų 
prieš jį. Tais tyrinėjimais 
jie ypač bandė apspjaudyti 
Rooseveltų šeimą; jie pasa
kojo, būk Hughes’o agentas 
Meyeris vaišėmis ir dova
nomis papirkęs Elliottą 
Rooseveltą ir būk už tai 
Elliottas išgavęs . karinių 
lėktuvų užsakymus Hughe- 
s’ui už $40,000,000.

neigiami.
Vyriausiojo senatorių ty

rinėjimo komiteto pirmi
ninkas, republikonas sena
torius Brewsteris taipgi 
darbavosi didžiosioms kom
panijoms; dovanai keliavo

■ Pan American kompanijos ' 
lėktuvais ir viešėjo pas jos 
viršininkus.
Sen. Brewsterio ir Fergu- 

sono Manevrai
Antrinio komiteto pirmi

ninkas sen. Fergusonas bu
vo vėl pašaukęs Hughesą į 
kvotimus pirmadienį. Hu
ghes atvyko su liudytojais. 
Fergusonas pamatė, kad 
darosi “vis karščiau” re- 
publikonams .tyrinėtojams. 
Todėl Fergusonas uždarė 
tyrinėjimus iki lapkričio 17 
d. Senatorius Brewsteris 
jau pirm to išdūmė, girdi, į 
v'akaęijas Maine valstijon. 
Fergusonas pasakojo, jog 
tyrinėjimai pertraukiami

Indianos Standard žibalo 
kompanija per pusmetį pel- 

1 ne $40,936,430.
■ - ■ ■ 1 _________________________________

Prancūzų kariuomene ap
šaudė tautinę indėnų eiseną 
Karaikale, Prancūziškoje 
Indijoje.

SAUSRA SUNAIKINO 
LABAI DAUG JAVU 
EILE JE VALSTIJŲ

Washington. —' Karščiai 
ir sausra sunaikino didelius 
kiekius kornų (kukurūzų) 
ir kitų javų daugelyje va
karinių valstijų. Ypač kor
nų derlius todėl šiemet bus 
žymiai mažesnis, negu vi
dutinis. Daug kornų varto
jama mėsiniams ir pieni
niams gyvuliams šerti, ne
kalbant apie maistą žmo
nėms. Dėl žalingosios saus
ros todėl juo labiau pa
brangs valgiai, ypač mėsa.

JERUZALĖJE Iš BANKO 
IŠPLĖŠTA $1,400,000, BET 

ATGRIEBTA

Jeruzalė. — šeši ginkluo
ti vyrai ir viena mergina 
išplėšė $1,400,000 iš žydų 
banko. ‘Vienas plėšikas paz 
gautas ir pas jį rasta visi 
tie pinigai. Kiti plėšikai pa
bėgo.

z Tokio. — 400 amerikonų 
biznierių atvyko čia dėl 
prekybos su Japonija.

ANGLU SEIMAS DAVĖ VALDŽIAI KARINE GALU
London. — Buvęs Angli

jos premjeras Winstonas 
Churchillas ragino šeimą 
neduoti tokios “diktatoriš
kos” galios, kokios reika
lauja esamoji Darbo Parti
jos Valdžia. Churchillo pa
taisymas tapo atmestas 278 
balsais prieš 13(>.

Taigi premjero Attlee’o 
darbiečių valdžia turės pa
našią galią, kaip karo, metu 
— įsakyti darbininkams 
dirbti tam tikrose pramo-

0 Seimo Narys Kaltino Ameriką už Anglijos Krizi; Kairieji 
Smerkė Valdžią už Pasidavimą Jungt. Valstiją Komandai

nėse ir daryti kitus griež
tus žingsnius. Valdininkai 
sakė, jog to reikia, kad jie 
galėtu šalies ūkį gaivinti ir 
gelbėti Angliją iš krizio.

Darbietis seimo narys S. 
S. Silverman tvirtino, kad 
Amerika įklampino Angli
ją. Amerika davė. Anglijai 
paskolas, girdi,,;, tokiomis 
aršiomis, r savanaudiškomis

(perėmimą į valstybės nuo
savybę). Balsuojant, 100 jų 
susilaikė. Kiti gi tiktai ke
turių balsų dauguma. parė
mė valdžią šiuo klausimu.

(Visiem žinoma, kad A- 
merika priešinga* pramonių 
socializavimui, o anglų “so
cialisto” premjero Attlee’o 
valdžia klauso Amerikos, iš

sąlygomis, kad apšlubino 
anglų ūkį ir pramonę.

Darbiečių “Sukilimas”
Prieš Savo Valdžią

Darbiečių seįmo narių su
sirinkime kairysis , jų spar
nas smerkė valdžią už tai, kurios tikisi naujų pasko- 
kad jinai neribotam1 laikui lų.)
atidejo geležies ir plieno 
pramonių soči alizavimą

Australija svarsto tak- 
saiš apribot amerikinių ju- 
džių pirkimą.

“Nedegančioji” Maliava De
gė, Kaip Parakas

St. Louis, Mo. — Maliavų 
kompanija pasikvietė mies
to valdininkus, žadėdama 
parodyt, kaip naujoji jos 
maliava saugo namus nuo 
gaisro. Tuščiame sklype 
(lote) buvo tam tyčia pas
tatyti mediniai laiptai, nu
teplioti “saugiąja” maliava 
ir apipilti gazolinu. Kompa
nijos atstovas su pasitikeji- • 
mu priėjo ir padegė laiptus. 
Jie smarkiai užsiliepsnojo 
ir sudegė. Kompanijos pa
reigūnai ir miesto valdinin
kai “nežinojo, kur akis dė
ti,” o pašaliniai žiūrovai 
kvatojo.

.'JI
■r M

ORAS. — Būsią karšta.
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4r Bits Speciale Kongreso Sesija?
Komercinėje spaudoje jau keliamas klausimas apie 

reikalą speeįajės Kongreso sesijos šį rudenį. Prezidentas 
Trumanas esąs nelabai linkęs tokią sesiją sušaukti, bet 
gal turėsiąs pasiduoti spaudiniui... . <

Nereikia, žinoma, manyti, kad tokia sesija būtų su
šaukta aptarimui greitųjų Amerikos žmonių reikalų. 
Apįę tai aukštieji politikieriai juo mažiausia galvoja. 
Jeigu specialė sesija įvyks, tai ji turės tik vieną reika
lą, atseit, “Marshall'Planą” dėl “išgelbėjimo” Europos.

ArgunJentuojama šitaip: Dabartinė Vakarų Euro
pos šalių konferencija baigs savo darbą ir patieks prog
ramą apie vidurį spalių mėnesio. Toje programoje bus 
pažymėta, ko ir kiek' bus reikalaujama arba prašoma iš 
Amerikos.

Tuojau Washingtone įvairios Kongreso komisijos, 
kad neužtęsus laiko, paims tą programą apsvarstymui ir 
praves viešus apklausinėjimus. Tai ims keletą savaičių, 
bet darbas gali būti baigtas su pradžia gruodžio mėne
sio. Komisijų apdirbta programa tada turi eiti pilno 
Kongreso apsvarstymui ir priėmimui. Reguliarė Kongre
so sesija susirinks tiktai pradžioje sausio mėnesio. Vadi
nąs, reikėtų laukti ištisą mėnesį. Bet Europa negalėsian
ti laukti visą mėnesį. Todėl, girdi, prezidentas Trumanas 
turės sušaukti specialę sesiją pradžioje gruodžio mėnesio 
ir pareikalauti, kad Kongresas be jokio delsimo priimtų 
"Marshall Planą” ir paskirtų reikalingas sumas jo pra- 
vedimui gyvenimam Be Kongreso užgyrimo ir finansi
nių paskyrų vyriausybė gali tik kalbėti apie planą, bet 
nieko negali daryti dėl jo pravedimo gyvenimam

Puiki Darbo Unijų Programa
Organizuotų darbininkų reikalavimai ir troškimai 

nėra jokią pąslaptis. Jie turi programą, kuri naudinga 
yįąioms Amerikos darbo žmonėms. Tame beveik nėrą 
skirtumo tarpe Amerikos ĮDarbo Federacijos ir Indus
trinių Organizacijų Kongreso (CIO). Klausimas yra tik
tai, kaip tą programą pravesti gyvenjman ? Čia tai ir iš
kyla pasidalinimas ir nesusitaikymas.

Paimkime dabar patį vyriausį prieš organizuotus- 
darbininkus klausimą, būtent, Taft-Hartley įstatymą. 
Nėra nė vienos visoje šalyje unijos, kuri tam įstatymui 
pritartų. Tiek Federacija, tiek CIO yra griežtai pasmer
kę ir atmetę šį įstatymą. Abudu judėjimai yra pasiža- 

/ deję visomis priemonėmis prieš įstatymą kovoti ir busi
muosiuose rinkimuose šluoti iš Kongreso laukan višus, 
kurie už tą įstatymą balsavo.

Bet kas dedasi praktikoje? Kaip tik šiuo reikalu 
suąiduriama su naujais keblumais ir naujais pasidalini
mais. Beveik visos CIO unijos yra pasimojusios jau da
bar kovoti prieš įstatymą, nelaukdamos rinkimų. Jos į 
naujuosius kontraktus deda punktus, kad samdytojai ne
galėtų unijas traukti teisman ir reikalauti atlyginimo už 
tąįp vadinamus “neautorizuotus streikus.” Jos atsisako 
pripažinti naują National Labor Relations Boardą, kurį 
ųąųjąsis įstatymas paverčia samdytojų įrankiu prieš dar- 

- bininkus.
Tuo tarpu tūlos Federacijos unijos žada visus įsta

tymo potvarkius vykdyti gyveniman, visus reikalavimus 
pildyti. Pirmutinė unija, kuri tokį pasižadėjimą padarė, 
yrą International Ladies’ Garment’ Workers Unija, ku- 
rįąi vadovauja David Dubinsky su savo menševikiškais 
kolegomis, Jįs jau įsakė unijos lokalams nevengt įstaty
mu reįkająvimų naujuose kontraktuose, nors, girdi; mes 
buvome pasiliekame priešingi tam įstatymui.

< Kaip matome, čionai tarpe Federacijos ir CIO unijų 
f^asidąlinįmąs labai rimtas ir Taft-Hartley įstatymo ša- 
įpipkai labai džiaugiasi. Nereikia nė aiškinti, kad šis 

* nusistatymo skirtumas dar daugiau pablogina tarpe Fe
deracijos ir CIO santykius! - - '

__ L Panašiai nukentės kiti darbo unįjų programos geri 
punktai dėl nebuvimo bendrosios veiklos tarpe Federa
cijos ir CIO. Štai tie punktai:

Į. Tvirta pendų kontrolė ir žemomis rendomis namų 
- statymo projektai. >

2. Kongresas turį pastoti kelią infliacijai.
. 3. Taksų sistema tokia, kad taksus mokėtų tie, kurie 

pajėgią mokėti.
4. Kiekvįenąs, kuris nori dirbti, turį turėti teisę į 

darbą. > '
5. Minimum alga visuose darbuose turį būti 75 cen- 

tai .į valandą.
6. Mokytojams algų pakejirpas ir geresnių mokyklų 

statymas. . > 1
7. Tinkamas mediciniškas aprūpinimas visiems.
§. Padidintas ir praplėstas so.cialis saugumas.
9’ Vienoda mokestis už vienodą darbą visiems, peat- 

sižvelgiant į lytį, religiją bei rasę.
J.O. Teisingą farmeriams kaina už jų produktus J
11. Tinkama smulkiesiems biznieriams apsauga prieš 

stambiuosius kapitalistus ir monępolįus.
12. Pilnas civilinių teisių apsaugojimas.

I—
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Laiškai Iš Lietuvos
. : J. j
Rašo K. Daugirdas

“Naujienų” 274 Nr. įdė
tas raštas, kurjame įš dą- 
lies ką'lbama apie Lietuvos 
Mokslų Akademijos sesiją • 
ir jame pasakytą, kad toji 
organizacija nėra mokslų 
organizacija, o kokis tai 
bolševikų propagandos pr-. 
ganas, nes:

“Akademikas J. Matulis, 
skaitė pranešimą: “Penk
mečio planas ir mokslo už^ 
daviniai.”

Akademijos narys-kores- 
poųdentas J. Bučis: “Nau
jasis penkmetis / ir TSRS 
ekonominės galios išaugi
mas.” . į.

Akademijos narys prof, 
drg. Budrys: “l/PSRga' 
mybinitj.; jėgų' ; 'išąugimas 
penkmečio plano perspekty
voje.”: - ; /' , ■ . ‘ ..

LTS R > Mokslų Ąkademi- 
jos Žemės Ūkio^ Instituto 
direktorius V. Vązajinskas: 
“LTSR žemės ūkis nauja
me penkmetyje.”

“Naujienų” rašeivą pą- 
minėjęs šią “nemokslinę" 
Akademijos sesijps darbų 
programą, visąį “moksliš
kai” ją komentuoja!

“Kaip matote visi klausi
mai, svarstomi susirinki
me, thri grynai propagan
dinį, bet jokiu būdu ne 
mokslinį charakterį, .kaip 
ir pati Mokslų Akademija 
sukurta propagandos, bet 
ne mokslo reikalams.”

Skaitydamas šią tiradą 
prieini išvadą, kad “Nau
jienų” redakcijos nuomone, 
tikrieji mokslininkai yra 
vieTi tie, kurie dešimtme
čius tyrinėja šimtakojį, ku
rio ant trisdešimts septim 
tosios dešinės kojos antra
sis pirštas žyjpiai storesnis, 
negu visi lįkųsįeji pirštąi, 
ib kad šis moksMilis tyrinė
jimas ytin svarbus, kad bu
tu galima moksliškai įrody
ti, kokią įtaką turi tie ypa
tingieji šimtakojai į visų 
fašistinių komitetų veiklą, 
nukreiptą prieš Tarybų 
Lietuvą.

Antra, gal būt, “Naujie
nų” redakcija nųskriąusta 
todėl, kad mokslininkai nex 
siima tyrinėjimo, kodėl taip 
nupliko ponas .Grigaitis, — 
juk liaudies patarlė sako, 
kad nuplinka vien protau
jantieji žmonės?

Reikia atvirai prisipažin
ti, Rad Lietuvos darbo žmo
nės įsteigė Mokslų Akade-- 
mįją ir pakvietė joje dirbti 
žmones, ne blusų gaudyto^ 
jus, o rimtus, mokslui atsi
davusius savo tautos vyrus 
ir moteris, kurie savo dar
bais jau įrodė, kad jie nori 
ir gali dirbti rimtą moksli
nį darbą.

Lietuvos darbo žmonės 
nusprendė, kad per šį penk
metį, t. y. iki 1950 metų rei
kalinga dąrbuotis 4aip, ,;kad 
būtų galima ne tik atstaty
ti visa tai, ką karas sunai
kino, bet ir žymiai pralenk
ti prieškarinį krašto ekono
minį lygį.
;Štąi kodėl Mokslų Akade

mijos prezidentas J.-Matu
lis ir skaito pranešimą, ne 

13. Panaikinįmas balsąvimo taksų pietinėse valstijo
se- .

14. Išleidimas įstatymo prieš linčą. • ' 1
15. Taikos išlaikymas per Jungtines Jautas.

Netenka abejoti, jog tikrai suvienytomis jėgomis dar
bo unijos daug šios programos punktų galėtų laimėti be 
didelio vargo. Labai gaila, kad ir šiandien, nepaisant 
grūmojančio pavojaus, tarpe Federacijos ir CIO vadoyy^- 
bių susikalbėjimas tebėra taįp toli, kaip buvo prieš metūs 
ar daugiau Jąįkp. Tąčiau būtų klaida sakyti, kad jokio 
progreso nėta padaryta Jinkui unijų vienybės apacipse, 
eiliniuose ųarįuose. Ię visų Jcraštd kampų ateina žinių 
apie unijistų susirūpinimą esamąja pądetimi ir pastan
ga^ sudaryti bendrą veiklą pries grįįmojąnčiųs pavojus. 
Reįkia tikėtis, kad tas sąjūdis iŠ apačių stiprės Ir plėto
sis. Ateinantieji rinkimai turės suglausti darbinįnkįį ei
les vis didesniu mastu. ,

apie tai, kiek velnių galimai 
pasodinti aut ądatos smai- 
gąjįo, o apfe H, ■— ką mok
slininkai .turi atlikti, kad’ 
tas penkmečio planas tikrai 
būtų įvykdytas.

* *

O kas geriau, negu eko
nomijos fakulteto dekanas 
J. Bučas gali duoti smulkią 
penkmečio ekonominių už
davinių analizę?

Akademikas Budrys ir 
Žemės Ūkio Instituto di
rektorius V J Vazalinskas 
kalbėjo ąpjės fąį, kokių bū
du mokslininkai gali padėti 
savo tautai pčplanečio gale 
ne tik pasiekti, bet ir viršy
ti buržuazinės Lietuvos že
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žmogus yra godžiąusias 
už visus kitus gyvūnus. Jo 
ųžauginimąs ■’ taipgi yra 
sunkiausias.

Iki dvidešimt metų, jis, 
žmpgu.s, mokinasi. Jis iš
mokstą .skąį^ti, rašyti. Tū
li net išsiląvmą tūlose pro
fesijose Kiet ikj aukšto laips
nio.

Nuo dvidešimt iki tris-i 
dešimties metų savo am
žiaus, jis ieško sau skirtin
gos 1 y t,i e s asmens 
savo gyvenimui. Trumpai 
.sakant, tai meilės periodas.

Susiradęs sau tinkamą 
draugę, bei draugą, kuria 
lizdelį, kad auginus savo 
atsiradusias atžalas. Kad 
gyvenimą šiaip taip sustipo 
rinus ekonominiai, šis pe
riodas bus tarpe trisdešimt 
ir keturiasdešimt metų.

Na, o nuo keturiasde
šimt metų jaį pradeda kū-

Juta dalys 
pradeda' gestis Tada j au y r a 
būtinas Jąikač eiti prįe gy
dytojų ir ieškoti pagalbos 
sutvirtinimui savo sveika
tos.

Tųli-iūio§;;$ųsitvąrko, su
stipriną sąyb sv.ęikatą, p ki
ti mirštą dar nedagyyenę 
pusės ąmžiąųs.

Bet godumas, tai^yrą ne
išpasakytai, Na, pąžįųrėlęįm 
į mū.s turtįnge.snę klasę. Ji, 
jos nariai, krąųna turtus iš 
.darbininkų prakaito ir ąšą- 
rų. Turtų krovimui nėra 
saiko- Jei kas parūgoja apię 
tokią neteisybę gyvenime, 
tą apšaukia raudonuoju, 
šalies priešu, na ir dar pri
deda yįspkių būdvardžiu.

Edsel Ford mirė 'vos su
laukęs 49 metų. Nei milijo' 
nai neišgelbėjo jo gyvybės'.

Jo tėvas, Henry Ford, 
mirė sulaukęs 82 metų, Ra' 
šoma, įad jis buvęs tartim 
giausiu žmogumi pasauly,

Kaip sūnus, taip ir tėvas 
nenusinešė su savimi tų di
delių turtų, kuriuos sukro
vė šimtai tūkstančių darbi
ninkų, kaip su smegenim 
niais, taip ir su fiziniais 
gabumais žmonių.

Jų kūnai taipgi įdėti j 
žemę ir duos tiek trąšos, 
kąįp ir tų vargingų darbi
ninkų, kurie sukrovę jiem 
turtus. . -

mes ūkio išsivystymo lygį.
Tąiybų Lietuvos mpksli- 

nįnkai nori, kad liaudis ge
riau gyventų, kad puolat 
kiltų ’jos gerbūvis. Savo 
prąktįškąuie moksliniame 
darįę jie pirmojo ęi’Jėje va- 
dovąująsį tąis uždaymįais, 
kurie po karo iškilų lietu
vių totą! gimtojo krašto 
ir kultūros atkūrimo bei to
lesnio išvystymo srityje. 
Štai kodėl į Tarybų Lietu
vos mokslinį darbą įsijungė 
visi geriausieji Lietuvos 
moksliniai darbuotojai.

Kas bekalbėtų apie mok
slą, bet “Naujienoms” ge
riau apie jį nekalbėti. SkąL 
tant “Naujienas? pradedi 
manyti, kad jų rašimai pa
rašyti j ąu prieš keletą šimt
mečių ir kad jų autoriai jau 
kalbą iš anąpųs grabp. , J

Dar to neužtenka. Dėl 
turčių godumo įvyksta ka^ 
rąį. Tuose karuose žūstą 
milijonai jaunuolių. Žino' 
mą, tautos “apgynimui”, 
“demokratijos įvykdymui”, 
“karų ųžbąigimui.” O dabar 
jąų vėl pradedama rengtis 
prie kito kąro: “bolševikų 
išnaikinimui”! . •

Kokia ironija!

Į šešius mėnesius šių me' 
tų popiežius jau suspėję 
padaryti tikintiems “dešimt 
šventųjų.” Tą labai svarbiai 
pabrėžė ko merei ji nė spau' 
įą. Tie yjsį .šventieji, kartu 
ir djevąi, yrą žmogaus dar* 
bąs. Kas tik randasi ąnt šio 
kamuolio žemės, neįskai
tant gamtos suteiktus ar 
teikiamus dąiktus, apsireiš
kimus, yra žmogaus pro
duktas, išradimas, padary
mas. '‘ ’ > ■

Rodosi, tikinti žmonės 
turėtų tuomi /: susidomėti-' 
Nejaugi, ką jiems kunigai 
pakiša šventuoju,- jie turėtų 
taip vergiškai garbinti. At
rodo, kad dar taip yra. Na,, 
o jau gyyename dvidęšimtą 
šimtmetį nuo '“dievulio” gi 
mimo.

Bęt jei drįsti ką pasakyti, 
esi “antikristus”. Tai tokia 
kunigijos dorybė. .

Aš jau irgi pragyvenau 
daugiau puąšimčįo metų. Iš 
gyyenimd, rodosi, mpkinup.- 
'si. Bet tų įvykių gyvenime 
yrą tiek daug, kūd /tūlų nei 
nepatėmijį, Kaip apie ku
riuos norėčiau tarti keletą 
žodžių.

Daug draugų bei draugią 
pažįstu nuo senesnių .lai
kų. Susieinant, besikalbant 
išgirsti ir nusiskundimų- 
Štai draugas sako: A, ta 
manoji, tai nieko nesupran
ta. O, ta moteris, tai kas 
kita.

Arba, tankiai moteris už-, 
sipuola ant vyro: Tu liu^ 
bis, ot, anos vyras, tai kas 
kita.

Bet tąįp nėra. Ir neturė
tu bįį t.

Papr.ą,stąi žjųpnės sako: 
Svetimi dūmai akių ne.' 
graųžią. Tąį tąip bus ir su 
tokiais jšvedliojiniąis.

Visi esąme žmonės ir tu
rime gerų ir.. blpgų ypaty
bių. Bandykimė daugiau 
naudotis geromis ypatybė
mis, o blogesnes suvaržyki- 
me? ąprųbežįųpkįmę, jų ne- 
naudpkime.
t Pr, Jo—nis,

1 / T

Vaiko B«Wis Suardė Jąį 
Nervus, bet Valia Būbnyti - .

Stockton, Calif.Stockton, Calif. — Mažas 
berniukas Richardas Kraf- 
tas mėgo mušti būbnelį. Ke
li kaimynai kreipėsi-į teis
mą, kad sustabdytų būbni- 
jimą, o viena moteriškė rei-

E. Sklęryte '

Mokslo Metų Rezultatai ir 
Liaudies Švietimas Tarybų 

Lietuvoje
Apie 60,000 moksleivių 

šiais metais užbaigė res' 
publikos pradžios ir viduri- 
niąsias mokyklas. Vilniaus 
moksleiviai ir gimnazistai 
iškilmingai atšventė šį įvy
kį sporto švente — sparta- 
kijada, — kurioje jauni 
sportininkai miesto sta
dione, keliems ' tūkstan
čiams žiūrovų dalyvaujant, 
demonstravo savo meistriš- 
kurną bėgimo, rutulio stū
mimo, fechtavimo, šokimo į 
aukštį, futbolo ir kitų spor
to šakų srityje.

2,^00 jaunuolių ir mergi
nų šiemet baigė gimnazijas 
ir daugiau kaip 500 žmonių 
užbaigė suaugusiųjų gim
nazijas. Apie 100 žmonių 
gimnaz. baigė su aukso bei 
sidabro medaliais. Visiems 
abiturientam plačiai atver
tos, durys į visas aukštąsias 
mokslo įstaigas ir specia
lius technikumus. . Tarybų 
Lietuvos laikraščiai mirga 
skelbimais apie sąlygas stu
dentams priimti į aukštą
sias mokslo įstaigas bei vi- 
duriniąsias technikos mo
kyklas. Tarybų vyriausybė 
Lietuvos jaunimui suteikė 
neribotus galimumus tapti 
kvalifikuotais- specialistais, 
moksliniais darbuotojais.

"Mes turime^ išauklėti 
sveiką tarybinį Lietuvos 
jaunimą, kuris kurs laimin
gą šviesų gyvenimą socia
listinėje Lietuvoje” — sako 
Švietimo Ministras J. Žiug
ždą, .

3 metus užtrukusi vokie
čių okupacija padarė res- 
pubjikbs.’šyjetimo.reikalui 
milžinišką žalą, šimtai mo
kyklų bųyo uždaryta, su* 
grį.ąųta, šimtai mokytojų 
buvo . išvežti į Vokieitjos 
katorgą. “Dešimtys tūkstan
čių vaikų nutraukė savo 
mokslą, dešimtys tūkstan
čių jų buvo apskritai nete
kę galimumo mokytis raš
to. Ir dabar dar pradžios 
mokyklose mokosi nemaža 
13-15 metų amžiaus vaikų.

Vokiškųjų obskurantų už-* 
dąrytpsios mokslo įstaigos 
savo darbą pradėjo tuojau 
pat po Lietuvos išavadavi- 
mo, Nepaisant sunkių karo 
metų sąlygų, nepaisant 
fronto artumo kai kuriose 
vietose, Lietuvos jaunimas 
veržlia srove ėmė plaukti į 
mokyklas. 1945 metais mo
kėsi apie 300 tūkstančių 
žmonių, iš jų viduriniosiose 
mokslo įstaigose — 53 tūk
stančiai, kai tuo tarpu sme
toniniais laikais, 1939-1940 
metais viduriniosiose fhoks- 
lo įstaigose iš viso teišmokė 
26' tūkstančiai moksleivių.
Smetoninis fašistinis rėži-/rytąs šiais metais.
mas stabdė viduriniojo 
mokslo vystymąsi. Darbi
ninkų ir mąžežemių vals
tiečių vaikai neturėjo gali
mybės išeiti vidurinį moks
lą, q juo labiau aukštąjį 
mokslą.

Tarybų Lietuvoje besimo
kinančiųjų skaičius • nuolat 
kylą- •

1945 - 11946 mokslo metais 
buvo 309 tūkstančiai moks
leivių. ' '

kalavo $5,000 ątlyginimo iš 
vaįkp tėvų, todėl kad jis su 
savo “muzika” suardęs jai 
nervus. Teisėjas Ęąy Dun
ne patvarkė, jog vaikąs ga
lį bubnyti nuo 6:30 iki 8 
vai. kas vakafą, bet toles
niame nuo kaimynų kamba
ryje, gyvenančių toje pat 
pastogėje. /

2 ,

1946 - 1947 mokslo metais 
į 3,103 respublikos pradžios 
mokyklas, 101 gimnaziją ir 
į 206 progimnazijas atėjo 
apie 350 tūkstančių moks-

Ateinančiais 1947 - 1948 
mokslo metais moksleivių 
kontingentas padidės ligi 
369 tūkstančių žmonių, gi 
iš jų miestuose mokysis 97 
tūkstančiai žmonių, o kai
muose — 272 tūkstančiai 
žmonių.

Tūkstančiai darbininkų 
bei kaimo jaunimo jaunuo
lių ir merginų dabar mo
kosi viduriniosiose mokslo 
įstaigose Gimnazijos ir 
progimnazijos dabar įsteig
tos tokiuose Lietuvos kam
peliuose, kur apie jas anks
čiau niekas ir svajoti nega-

Tarybinė vyriausybė rū
pinasi ne* vien Jaunimu, ji 
taip pat rūpinasi apšviesti 
suaugusius, kurie dėl įvai
rių aplinkybių neturėjo ga
limumo pradėti arba buvo 
privęrsti nutraukti savo 
švietimą.

Jau 1946 metais respubli
koje veikė 12“ gimnazijų ir 
13 progimnazijų suaugu
siems, kur mokėsi 3,000 
žmonių. Neraštingumui ir 
mažaraštingumui likviduoti 
visoje respublikoje atidąry-' 
ta eilė kursų, o fabrikuose 
bei gamyklose funkcionuo
ja specialios darbininkų 
jaunimo mokyklos.

.Tarybų vyriausybė rūpi
nasi nepaliaujamai kelti 
liaudies švietimą Tarybų 
Lietuvoje, Tąs rūpinamasis 
pasireiškia .vis aidė j ančių 
finansavimu,’ skirtu .švieti
mo reikalams, ir įvairiomis 
priemonėmis neraštingu
mui bei mažavaštihgumųi 
likviduoti, kaip antai — vi
suotinio privalomo švietimo 
įstatymas, pradedant 7 me
tų amžiumi, mokyklos, 
bei progimnazijos suaugu' 
siems ir t.t.

Šiais metais respublikos 
biudžetas švietimo reika
lams numato 341 milijoną 
230 tūkstančių rublių; vien 
tik visuotinio apmokymo 
mokykloms išskiriama. 29 
milijonais rubliu daugiau, 
negu 1946 metais.

Naujiems mokytojų kad
rams paruošti skiriama 26 
milijonai rublių, 8,8 milijo
no rublių daugiau kaip 1946 
metais. Tos lėšos padės pa
ruoštu tarybinius mokytojus 
9-ose respublikos mokytojų 
seminarijose, Vilniaus vals
tybiniame pedagogikos ins
titute, Klaipėdos mokytojų 
institute, kuris buvo atida- 

‘ , Be to, 
tarybinius mokytojus bei 
mokslinius darbų otojųs 
ruošia Vilniaus ir Kauno 
universitetų fakultetai. *•

Didelę medžiaginę pagal
bą teikia mums broliškosios 
respublikos, iš kur už šim-- 
tuš tūkstančių rublių mums 
atgabenama p a g a 1 b inės 
mokslo priemonės.

Niekad Lietuva neturėjo 
tiek daug mokslo įstaigų, 
niekad .durys į jas nebuvo 
taip plačią! atvertos Lietu
vos darbiniųkų ir valstiečių 
jaunimui, kąįp dabar; fary- 
bų santvarkos metu.

Ir niekad Lietuvos jauni
mas taip nesiekė mokslo, 
šviesos, į kurią kelias dabar 
tapo toks prieinamas, — 
kaip dabar, kai tas kelias 
veda į naują šviesų gyveni
mą. -

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

WTO Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė' gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!* t

J. BULOTA

Marytės Melnikaitės Tėviškėje Už Geresnį Pasaulį
(Įspūdžiai iš Kelionės į 

« Zarasus)
Iš Turmanto geležinke

lio stoties išvažiuojame pa
vakare.

t <
—Iki Zarasų nuo čia bus 

nedaugiau 16 kilometrų, ke
lias neblogas, iki vakaro 
lengvai suspėsime nuva
žiuoti,—ramina mane vežė
jas, senyvas valstietis.

Kelias visą laiką tai kyla 
į kalną, tai vėl leidžiasi į 
pakalnę, kiekvienas kelio 

t vingis atskleidžia vis gra
žesnius vaizdus. Pro pušy
nėliais apaugusias kalvas 
mėlynuoja garsūs savo gra- 

♦ žumu ir žuvų gausumu Za
rasų ežerai. Pro tolumoje 
dunksančius miškelius sau
lė iš lėto krypsta į vakarus. 

*, Gražūs apylinkių vaizdai 
pririša prie savęs keleivio 
žvilgsnį. Ne be reikalo Za
rasai ir vadinami “Lietu
vos Šveicarija.”

Visur pakeliui dar ma
tyti praėjusio karo pėdsa
kai ,nes čia, Smalvos vals
čiuje, vokiečiai daugiau ža
los padarė atsitraukdami, 
kaip kituose Zarasų apskri
ties valsčiuose. Tačiau kur 
tik pažvelgsi, jau visur bal
tuoja atstatyti ir naujai 
statomi valstiečių trobesiai. 
Dar vieni metai, ir karo 
pėdsakai pranyks kaip ne
buvę.

Netoli kelio, prie naujai 
statomos daržinės, su kir
viu rankose triūsia viduti
nio amžiaus valstietis, ka- z _____ '
reiviška palaidine. Tai ma
no bendrakeleivio pažįsta
mas — demobilizuotas vals
tietis Aleksiūnas — ir mes 
sustojame pasikalbėti.

—Kaip sekasi statyba, ar 
jau tuoj vainiką kelsite?— 
užklausiau valstietį.

—Kaip matote. Kitą sa
vaitę manau užbaigti, — 
linksmai atsako valstietes.

—Kai grįžau iš kariuo
menės, užbaigęs “fricus” 
mušti, savo ūkio vietoje 

1 radau gryną vietą,—o da
bar, žiūrėkite, ° naują jau 
pasistačiau, tuoj užbaigsiu 

• daržinę Ir pradėsiu gyven
ti geriau kaip prieš karą. 
Nieko nebūčiau padaręs, jei 
ne vyriausybė., Padėjo man 
ir pinigais, ir miško me
džiaga, ir sėklų davė. Be
pigu, kada valdžioje savo 
žmonės.

Ir iš tikrųjų vyriausybė 
daug padėjo Zarasų apskri
ties valstiečiams. Ji padėjo 
atsistatyti ne tik buvusiam 
kariui Aleksiūnui. Perei- 

• tais metais 500 naujakurių 
ir nukentėjusiems nuo karo 
veiksmų valstiečiams per 
žem. ūkio kredito kooperhc. 
draugijas buvo suteikta 
apie 1 milijonas rublių pa- 

> skolų trobesiams • atstatyti 
ir 13,000 kb. metrų miško 
medžiagos.

v Tik per vienerius metus 
x valstiečiai atstatė daugiau 

kaip 500 trobesių. Valstie
čiai šiemet, jau antrą kartą 
po karo, išėjo sėti grūdus į 
savo laisvą nuo vokiškų iš
naudotojų žemę. Už tą že
mę atidavė savo gyvybę 
tūkstančiai geriausiųjų lie
tuvių tautos sūnų ir dukrų

I —jų tarpe ir didvyrė Ma-
ryte Melnikaite, kuriai ne
buvo lemta pamatyti, kaip 
kyla iš griuvėsių laisva jos

gražioji tėviškė — Zarasų 
apskritis.

Užvažiavus ant kalno, 
prieš mūsų akis išsisklei
džia vaizdingas Zarasų 
ežeras ir prie jo prisiglau
dę gražieji Zarasai—Mary
tės Melnikaitės gimtinė.

Tuoj įvažiavus į Zarasus, 
gatvių pakraščiais matosi 
suverstos gausios statybi
nės medžiagos — rąstų ir 
lentų krūvos,’ visur girdėti 
piūklų zirzimas, garsiai 
taukši stogus dengiančių 
darbininkų plaktukai. Gre
ta baltos, aukštomis kolo
nomis papuoštos gimnazi
jos, nusileidžiančios saulės 
spinduliose blizga skardi
nis stogas naujo dviejų 
dviejų aukštų pastato. Tai 
naujai pastatytieji apskri
ties vykdomojo komiteto 
namai, į kuriuos dar tik ne
seniai persikėlė apskrities 
įstaigos.

Įvažiavus Šiaulių gatvėn, 
mane nustebina abiejomis 
gatvės pusėmis išsirikiavę 
ilgos nedidelių naujų namų 
eilės. Kai kurie iš jų dar 
tik baigiami, aplinkui juos 
sukinėjasi dailidės, vieni į- 
stato langus, duris, kiti 
dažo sienas.

Atsisveikinęs su savo vežė
ju, Šiaulių gatve patraukiu 
ieškoti’ Marytės Melnikai
tės tėvų, kurie gyvena tru
putį toliau nuo miesto cen
tro Šiaulių gatvės gale.

Prie gražaus namelio du
rų mane sutinka senyva 
žilstelėjusiais plaukais, bet 
dar tvirtos laikysenos mo
teris — Marytės motina. Ji 
mane maloniai pakviečia į 
vidų.

Kambaryje visur junta
ma tvarkingos šeimininkės 
ranka. Viskas nuvalyta iki 
blizgėjimo. Ant sienos di
delis Marytės atvaizdas, 
languose daug gėlių. Su ma
lonia ir kalbia Melnikiene 
greit įsikalbame. Ji pasa
koja, kad vyriausybė šeimos 
neužmiršta, visokeriopai ja 
rūpinasi. • |

—37 metus mano vyras 
dirba šaltkalviu^ tačiau tik 
dabar mes pradėjome gy
venti kaip žmonės. Vyriau
sybė mums paskyrė name
lius. Vyras dirba šaltkal
vių dirbtuvės vedėju. Vai
kučius dabar galime leisti 
mokytis. Jadvyga jau an
troje gimnazijos klasėje, 
vyresnysis Viktoras — Vil
niuje, karo mokykloje.

Melnikienė mane nuvedė 
parodyti šaltkalvių dirbtu
ves, kurioms vadovauja 
jos vyras. Čia sparčiai re
montuojami žemės • ūkio 
įrankiai derliui nuimti.

Sugrįžę vidun, dar ilgai 
kalbėjomės su Melnikiene 
apie praėjusius juodus kru
vinosios vokiečių okupaci
jos laikus, apie dabar vyks
tantį Zarasuose naują gy
venimą.

—Jeigu būtų dabar Ma
rytė gyva, ji tur būt nebe
pažintų savo gimtųjų Za
rasų, — su ašaromis akyse 
khlba, Melnikienė.—Ne vel
tui mūsų Marytė paaukojo 
savo jauną gyvybę už švie
sią mūsų Tėvynės Lietuvos 
ateitį. Mūsų .šeima paga
liau kartu su visais lietu
viais susilaukė laisvės ir 
laimės, kurios savo tėvynei

taip troško Marytė,—pasa
kė, mums baigiant kalbėtis, 
Marytės motina.

Vėliąu su Melnikiene ap
lankėme Marytės kapą. Pa
čioje gražiausioje Zarasų 
vietoje, miesto centre esan
čioje aikštėje, po vainikais 
skęstančiu kukliu pamink
lu, ilsisi ’didvyrės palaikai, 
kurie čia iš 'Dūkšto buvo 
pervežti ir iškilmingai pa
laidoti, Tarybinei Armijai 
išvadavus Zhrašus.

Geriausieji Lietuvos dai
lininkai ruošia projektus 
didingam paminklui, kuris 
bus pastatytas lietuvių tau
tos didvyrei, vietoje dabar 
esančio laikino paminklo.

Zarasų miesto centrinės 
gatvės karo metu buvo nu
šluotos nuo žemės pavir
šiaus tikrąja to žodžio pras
me. Dabar karo padarytų 
sunaikinimų jau beveik ne
simato.

Šiaulių gatvėje stovi eilė 
naujų namų. Dar keturi di
deli namai Šiaulių gatvėje 
ir du namai Dariaus - Girė
no gatvėje dabar baigiami 
statyti. Pereitais metais 
taip pat užbaigti atstatyti 
apgriauti mūriniai valsty
bės banko, liaudies teismo, 
vietos laikraščių redakcijos 
ir spaustuvės pastatai.

Šiemet numatyta pasta
tyti atskiri gyvenamieji na
mai mokytojams, medicinos 
darbuotojams, erdvūs na
mai moksleiviams, 'viešbu
tis.

Iki šiol namai buvo stato
mi daugiausia mediniai. 
Jau šiais metais bus perei
ta prie mūrinės statybos. 
Zarasų apylinkės turtingos 
geru, plytoms tinkamu mo
liu. Be keturių apskrityje 
veikiančių plytinių, kurios 
gali duoti iki 1 milijono ply
tų per metus, Zarasų mies
to pakraštyje pradėta staty
ti moderniška plytinė, ku
rioje per metus bus paga
minama daugiau kaip mi
lijonas plytų.

Atstatytos ir išplėstos 
sveikato^.apsaugos įstaigos, 
kuriose nemokamai gydosi 
tūkstančiai Zarasų miesto 
ir apskrities gyventojų.

Smetonos valdžios laikais 
Zarasuose nebuvo nei poli
klinikos, nei tuberkuliozės 
dispenserio. Šiais metais 
poliklinika ir tuberkuliozės 
dispenseris jau priima ligo
nius. Iš sąjunginių respu
blikų gauta rentgeno apa
ratūra. Visuose valsčiuose 
veikia ambulatorijos, kurių 
nebuvo valdant Smetonai.

Apskrities centre atidary
ti kultūros namai, bibliote
kos, skaityklos.

Prieš karą Zarasų gim
nazijoje .buvo 200 mokinių, 
dabar joje mokosi 460. Be
veik dvigubai daugiau mo
kinių dabar mokosi ir pra
džios mokyklose. Zarasuo
se, Antalieptėje ir Dusetuo- 
se atidarytos gimnazijos su
augusiems. Tūkstančiai 
jaunuolių, anksčiau neturė
ję galimybės mokytis, dabar 
laisvai mokosi, geriausiose 
apskrities, o tai*p pat Kauno 
ir Vilniaus mokslo įstaigose. 
Galima drąsiai tvirtinti, 
kad dabar Zarasai žengia į 
tokį kultūrinio ir ūkinio gy
venimo pakilimą, apie kokį 
piekas anksčiau nebūtų drį
sęs nei svajoti.

hWtW
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Ona Milčienė
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“Neturėtu taip atsitikti nei šuniui,” sako šio Brook
lyn Trust Co. banko stręikierės vedamo šunelio plaka
tas. Algos taip mažos, jog nei šuniui kaulų nupirkti ne
užtenka, o firma atsisako pakelti algas, atsisako su dar
bininkais tartis, nori sulaužyti streiką ir uniją.

ROCHESTER, N.Y
Netekome Mylimos Drau

gės Onos Milcienės
Liepos 14 dieną, 1947 m., 

staiga nuo širdies ligos mi
rė mūsų brangi draugė Ona 
Milčienė. .

Štai Jos Darbai
\

Numezgė 500 didelių sve- 
terių. su ilgomis rankovėmis 
ir aukštais kaklais, vai
kams 150 sveterių, 59 poras 
pirštinių, 27 poras kojinių. 
Daugiausia pati pirko vil
nas. Pasiuvo vaikams daug 
drapanėlių. Aukavo vai
kams mokyklai visokių da
lykų: ,pQpieros, paišelių, 
plunksnų. (Nupirko gatavų 
naujų drapanų dviem de
šimtim vaikučių, į kiekvie
ną setą supirkdama ' viską, 
kas tik reikalinga einančiam 
į mokyklą .vaikui. Greta tų 
daiktinių dovanų, pinigais 
yra aukavusi virš šimto do
lerių ir Vilniaus Vėžio Li- 
'gos Institutui $35. O mais
to Lietuvai pagalbos paren
gimams tai jau sunku, ir 
aprokuoti.

Ji taip pat darbavosi rin
kime padėvėtų drapanų ir 
čeverykų Lietuvos žmonėms. 
Surinkusi, pati išskalbdavo 
ir sutaisydavo . Trumpame 
rašte negalima pilnai apra
šyti jos gerumą, jos suteik
tą Lietuvos žmonėms para
mą per Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetą.

Milčienė buvo tikinti mo
teris, bet ji nepaisė, kas 
gaus jos padarytas drapa
nas — juodas ar raudonas, 
bile tik bus aprėdytas. Už tai 
ji daug nukentėjo nuo tūlų 
parapijonų. Ją vadindavo 
“raudonskūre,” “bolševike.”. 
Net ir kunigas ją bardavo, 
kad ji mezganti “dėl bolše
vikų.” Bet ji nepaisė, dirbo 
ir dirbo.

Mes didžiai gerbiame 
mūsų draugę Milčienę ir 
lenkiame galvas prie jos 
karsto.

Ilsėkis, brangi drauge!
Draugė Milčienė palaido

ta su bažnytinėmis Apeigo
mis liepos 17 d., ketvirta
dienį, Holy Sepulchre kapi
nėse. Nors viduryje savai
tės, bet daug žmonių, didžiu- 
skaičiumi. automobilių, pa
lydėjo' į kapus . Daug gra
žių gėlių turėjo nuo draugų 
ir kaimynų. Mr. Savage, 
graverius, labai gražiai pa
tarnavo.

Velionė paliko savo myli
mą draugą Augustą Mil- 
čių liūdėti ir tęsti jos pra-

Velionė iš Lietuvos paėjo 
iš Žemaitijos: Telšių ap
skrities, Pavandenių' para
pijos, mergiškoji pavardė 
Ona Siurblaitė.

Iš Lietuvos atvyko 1906 
metais ir visą laiką išgyve
no Roches te ry j e, N. Y. Pri
gulėjo prie Šv. Jurgio para
pijos, prie Šv. Marijos 
Draugystės, prie Lietuvių 
Literatūros Draugijos - 50- 
tos kuopos ir prie Moterų 
Kliubo.

Kaip tik karas prasidėjo, 
mes sutvėrėme Mezgėjų 
Kliubą. Draugė Milčienė 
stojo prie mūsų ir dirbo 
taip pasišventusiai^ jog ga
liu drąsiai sakyti, kad nėra 
šioje šalyje kitos tokios di- 
džiadarbės, kaip mūsų bran
gi draugė Ona Milčienė. Ji 
Lietuvos nuken tėjusiems 
nuo karo pašventė daug sa
vo sveikatos, savo darbą ir 
aprėdė šimtus kovotojų ir 
vaikučių. Kada tik mums 
ko trūkdavo — ar vilnij 
mezginiams, ar maisto pa
rengimui Lietuvos pagalbai 
—bėgom pas draugę Milčie- 
nę.* Ji su šypsena ir meile 
sakydavo: prašykit, ko tik 
reikia, aš gelbėsiu viskuom, 
kuom tik galėsiu. Tai buvo 
mūsų motina, kuri visus 
priglaudė. •

Per daugelį metų Ameri
kos viešos mokyklos, koope- 
ruodamos su U. S. Immi
gration and Naturalization 
Service, ir įvairiomis civili
nėmis, patriotinėmis ir ge
rovės organizacijomis, laikė 
vakarines anglų kalbos ir 
pilietybės pamokas atei
viams, naujai atvykusioms 
ir seniai apsigyvenusiems 
čia. Kurie pasinaudoja šio
mis puikiomis progomis, 
apie tai nekalba, nerašo. Bet 
neseniai p. Anna Krassner, 
Rusijoj’ gimusi, vakarinės 
mokyklos .mokinė, parašė 
padėką, kuri buvo atspaus
dinta Baltimore (Mary
land) Bulletin of Educa
tion.
1 “Atvykau į Suv. Valstijas 
1906 m.,” rašė ponia Kras
sner, “ir dabar turiu pri
pažinti nemalonų faktą. 
Tik 1945 m. tapau Ameri
kos piliete. Kur buvau nuo 
1906 iki 1945 metų? Už
imta! Užimta! Labai už
imta, augindama šeimą iš 
12 vaikų. Turėjau mažutė
lę saldainių krautuvėlę. 
Nebuvau pilietė pagal įsta
tymą, bet širdyje buvau ge
ra pilietė. Penki mano sū
nūs kovojo kare. Ačiū Die
vui, jie visi grįžo į savo ša- 
!į.

“1943 m. nutariau, kad 
mano darbas šeimai baig
tas. Dabar aš galiu eiti į 
mokyklą. Gal ir ši sena gal
va galės ką nors išmokti— 
gal galėsiu rašyti, skaityti 
ir gal išlaikysiu pilietybės^ 
kvotimą. Pradėjau lankyti 
mokyklą. Buvo prie Broad
way ir Bank gatvių. Taip 
malonu. Jau skaitau, ra
šau ir tiksliai galėjau para
šyti sunkesnius žodžius. 
Pamanykite, aš galėjau ra
šyti laiškus savo vaikams ir

dėtus darbus. Ilsėkis, bran
gi drauge, amžinai! O 
draugui Milčiui didžiausia 
užuojauta.

Šie draugai ir draugės 
aukavo dėl gėlių velionės 
Onos Milcienės pagerbimui 
už jos didelius darbus gelbė
jime Lietuvos žmonių:

Mr. & Mrs. G. Savage $6.
Augustas Milčius $5.
J. G. Labeikai $3. w
Po. $2: J. M. Žemaičiai, 

V. Bullienė, A. L. Bekis.
Po •$!: A. Baltakiai, M1. 

Shiurkienė, O. Gužauskie- 
nė, E. čereškienė, A. Guo
bienė, V. Greibienė, J. Kon- 
tenienė, O. Malinauskienė, 
P. Balzarienė, A. Švedienė,
O. Šilinienė, B. Duobienė, 1 
D. Valtienė, S. Vaivadienė,
P. Vaivadienė, A. Evans.

Viso $36. Gėlių vainikas 
$15 ir vardam ūsų mylimos 
draugės Onos Milcienės au
kaujam Apšvietos Fondui 
$16. Dienraščiui Laisvei, 
kurią velionė mylėjo skaity
ti, $5. L. Bekešienė.

Vieša Padėka
' Visiems draugams ir 

draugėms, kurie man pagel- 
bėjote mano mylimos drau
gės šermenyse ir palydėjote 
į kapus, širdingai ačiū. 
Taip pat dėkingas esu drau
gams, draugėms ir Moterų 
KZiubui už gėles, visiems da
lyvavusiems laidotuvėse ir 
Mr. ir Mrs. Savage, grabo- 
riams, už gražų patarnavi
mą. . Augustas Milčius,

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) Tree., Rugp. 13t 1947

paskaityti jų atsakymus. 
Kaip puiku! ... ir viskas 
nemokamai. Amerika! Ga- 
liu lankyti mokyklą — ir vi-» į 
sas mokslas nemokamai! |
Norėčiau pasakyti kelis žo
džius apie mūsų mokytojus. 
Pasišventę žmonės — neiš
pasakyto kantrumo. Jie ne 
tik išmokina mus kaip skai
tyti ir rašyti, bet jie rimtai r 
išklauso mūsų visas bėdas.

“1945 m. išlaikiau pilie
tybės kvotimą — aš, mažu
tėlės krautuvės savininkė 
—pilietė! Aš—motina 12 
vaikų, kurie >visi baigė 
aukštesnę mokyklą — pilie
tė.”

Ponia Krassner išlaikė vi- 
pus natūralizacijos reikala
vimus, ir žengė pirmyn. 
“Draugai,” ji sakė, “aš no
rėjau išmokti daugiau ii* ne
sustojau eiti į mokyklą. No
rėjau pasitikti kitų žmonių, 
su jais kalbėtis. Žmonės vi
sokių tautybių. Mes apsipa- 
žinome su viens kito papro
čiais, išsimokinome studi
juoti ir kartu gyventi. Ti
krai suprantame, ką reiškia 
būti amerikiečiu. Jeigu tik 
pasaulio visi žmonės taip 
gražiai sugyventų, kaip 
įvairių tautų žmonės sugy
veno mokyklose, tikrai būtų 
geresnis pasaulis!

“Taip, aš vis lankau va
karinę mokyklą.

“Mes padarysime geresnį 
pasaulį.”

FLIS—Common Council

Pristatykite 
Pavartotus 
Virtuvės 
Riebalus
ragina MARY MARGARET McBRIDE, 

Garsi Radijo Komentatorė

Vienas puikiausių darbų, ku
riuos bet kada atliko amerikie
tės šeimininkės, tai buvo pa
vartotų riebalų taupymas! Nuo 
1942 m. buvo sutaupyta jų virš 
800 milionų svarų. Bet, kaip 
nurodo Prekybos Sekretorius 
W. A. Harriman, šis darbas dar 
nebaigtas.’ "Nestik Jungtinėm 
Valstijom, bet visam pasauliui 
dar stokuoja reikalingų, riebalų 
ir aliejų., O mums Amerikoje 
ypač trūksta pramoninių rieba
lų.” Šių pramoninių riebalų 
arba jų produktų reikia gamin
ti daiktams, kuriuos mes kas
dien naudojame. Pavartoti rie. 
batai, kuriuos jūs pristatote, 
padės mums, iki susilauksime 
normalio jų kiekio.

VIS PRISTATYKITE 
VARTOTUS RIEBALUS
American Fat Salvage Committee, Inc.



AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS
7-10-47— Mažosios Lietuvos Buities Romanas

.......... ...... Rašo Ieva Simonaitytė
(Tąsa)

Ir Mikelis parašė, kad netrukus reikią 
išmokėti jo dalį. Buvo jau ir sprendybos. 
Nors ir ne šuniškai, sprendė komisija, 
bet juk, kas broliui,priklauso, reikia ati
duoti.

Tai tie pinigėliai, kuriuos ližė atite
kėdama atsinešė, jau išvyko į Karaliau
čių. Bet jų dar neužteko. Reikėjo prisi
skolinti.

Ir išvažiavo jaunuoju Šimoniu į Klai
pėdą ieškoti pinigų. Vargais negalais at
rado, žinoma, už aukštas palūkanas. Ir 
lupa tie žmonės nuo gyvo! Paskolintuo
sius pinigus pridėjo prie savųjų — na, 
ir vieno šaukiko, nusikorė.

Bet perrašinėjimas pas advokatą iš
tuštino ir savąją piniginę iki paskutinio 
grašio. Parvažiavo iš miesto tuščiomis 
kišenėmis.

O parvažiavus namo, kieme, visai nesi
slapstydamas, nekantriai jau laukė jų 
nejaukusis, pilkasis skurdas, ir vaipėsi 
lyg pikta pagada.

Kur ližė tik žengtų, kurHik koją keltų 
— visur ana baidyklė. Ką ji tik ir veiktų, 
ką bedirbtų — jau čia skurdo rankos. 
Atidaro‘ji, ryte pabusdama, akis — jau 
skurdas žvelgia jai į veidą nedora savo 
šypsena. Ir sekioja jis ją, iki ji nuo die
nos darbų pailsus vėl į patalą įgriūva.

Bet likimas pats tuo tarpu tik iš to
lo, lyg vanagas plėšrus, saugo kiekvieną 
Šimonių žingsnį. Jam dar ne laikas pa
sirodyti viešai. Jam Šimoniai nepa
bėgs ... Ir jis slapstosi pakrūmiais, pa
tvoriais ir kartais užkampiais.

Laikas bėga, bet nekeičia nei veido, nei 
spalvos. Ištikimas draugas palieka Aukš
tųjų Šimoniams skurdas.

— Pinigus į vandenį įmetęs, nors bur
bulą matai, — skundėsi kartą ližė Šimo
nienė savo kaimynei, senajai Kuprienei: 
— o dabar — sukišau savo pinigėlius į 
Šimonių ūkį, ir nieko nematyti! Čia kišk 
ir kišk, kaip į kiaurą maišą: ^niekada jo 
neužkiši. 41 p

— Bet juk dalių didelių išmokėti ne
reikėjo, — stebisi Kūprienė, — išimti
ninkų tik dar vienas — valgo prie pačių 
stalo. Tai aš visai nežinau, kaip čia su 
jumis yra... * >

— Na, ar nereikėjo Mikeliui atiduoti 
dalį? Kaip alkanas vilkas neiškentė jis 
mūsų nepuolęs, tuojau, kaip tik atitekė
jau. O menkai tatai ir nebuvo. Šimonių ( 
ūkiui tai jau geras, smūgis. Mikelis, re
gis, norėjo atkeršyti Krizui už tai, kad 
jis ant jo pasakė “paiks vokietis.” Bet 
kam ir tauškėjo tokius niekus: girdi, 
mes turime savo vaikus vokiškai auginti. 
Mes apie, vaikus tuokart nė sapnuoti ne
sapnavome, o, aiitra vertus, mes jau ži
nosime, kaip savo vaikus auginti. Na, nu
sikorėme jo pagaliau. O tada, mieloji, 
koks ūkis! Ar nereikia visa ką atstatyti? 
Ką perki — pinigų atsvara. O jų gauti 
iš kur nėra! • ,

— Ale, kaiminėle, dabar nedejuok. Rei
kėjo iš anksto apsižiūrėti. O juk ir apsi
žiūrėjai, ne katiną maiše pirkai, už vyro 
išėjai, kuris tau patiko; tai ir nešk da
bar visa su kantrumu.

— Taigi, taigi, kad patiko, šiaip ne
būčiau tekėjusi. Bet dabar, kad iš visų 
kampų prašo, thi dingsta ir meilė, ir pa
tikimas, na, pagaliau jau ir kantrumas.

— Kantrumas — karti žolelė! — pa
dūsavo Kūprienė.

— Geriau būčiau padariusi, kad tėvų 
būčiau klausiusi: ėjusi už Kebiliaus. 
Kaip tas manęs norėjo! Kad jis ir našlys, 
nebejaunas, bet ūkis be skolos. Visa kas 
naujai statyta. Šiandien galių nagus nui 
sikrimsti. Vakare rūpesčiai palydi į lovą, 
ryte vėl rūpesčiai prižadina. Dabar jau 
ir Krizas nebe tas pats, koks pirma bu
vo. Motina sakydavo, kad tik sutikti ga
lima! Bet kad vargai ir nelaimės akis 
bado, nė sutikimo nebėrą.

Ruprienė pažįsta tokius vargus. Jai 
dar blogiau; turint tinginį vyrą. Bet ji 
jau papratusi be skundimosi nešti savo 
vargus. O dabar jau ir vaikai priaugo. 
Sūnus ne tėvo pėdas seka. Ir jau, rodos, 
ūkis pradeda gerėti. Tai lyg raminti no
rėdama sako ji Šimonienei:

— Na, vieni kiti metai, o paskui jau 
priauga ir vaikai. Turėsi pagalbos, bus 
lengviau.

— Teisybė, ma’ho Viliuką, nors dar ir 
mažas, tik už ranką ilgesnis, jau galim A
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šen ten pasiuntinėti. Vasarą žąsis paga
nys, vištyčius prižiūrės. Būtų gerai, kad 
galėčiau mergą nusisamdyti. Būtų leng
viau. Dabar visur turiu pati būti;— ir 
laukuose, ir namie. Bet mergai vėl algos 
reikia.

Čia Kūprienė, kaip prityrusi moteris, 
ir sudavė Šimonienei:

— Dirbk, vark pati, taip jau mažiems 
ūkininkams likta. Ne ant aukso ožio už
sisėdai, už neturtingo būro išėjai. O bū
ras privalo kastis, privalo raustis po, že
mes patsai. Užtai ir duona daug skanes
nė. Sveikai moteriai, kaip tau, dėl darbo 
nereikėtų dejuoti. Kad pati dirbsi, dau
giau pasisekimo turėsi. Ak, dar esi jau
na, dar gana gali dirbti.

Kiek sugėdinta Šimonienė nuleido akis. 
Ar pasakoti Kuprienei, kad ji jau ne ne
be tokia sveika ir tokia stipri, 'kaip pir
ma, ypač po paskutiniojo vaiko? Ne, Ši
monienė nieko nebesakė. O Kūprienė ne
buvo dar savo kalbos užbaigusi ir tęsė 
toliau:

— Tik melskis dievo, kad jis visada ir 
visam kam savo žegnonę ir pasisekimą 
duotų. Jei nėra pasisekimo žemdirbiui, 
tai jau ir eina viskas atbulai.

— Juk aš ne sau vienai dirbu, — at
lenkė Šimonienė, — bet ir savo vaikams# 
Ir jiems norėčiau ką palikti, kad jie ne
privalėtų savo kojų kada nors po sve
timu stalu tiesti, kad neprivalėtų prie 
svetimų durų eiti duonos kąsnio prašinė
ti. Dėl to tai ir norėčiau pagalbos, dau
giau tuomet būtų galima kas pastatyti.

O Krizo Šimonio vaikų buvo daug. Čia 
radynos, čia krikštynos, čia vėl kartais 
šermenys.

Tuo tarpu pasimirė ir senoji Šimonie
nė. Vėl sprendybos, vėl šiokia tokia dalis 
reikėjo dar atiduoti Mikeliui.

— Visi žino, kad gerai gyvena Mikelis 
Karaliaučiuje, turi gerą vietą, gauna ge
rą algą ir gyvena kaip inkstas taukuose! 
O tačiau puola ir puola ant mūsų, — 
pyksta ližė.

— Teisybė, teisybė, — sako Krizas. Ir 
tyli galvą nuleidęs. O ližės pampėjimas 
nenutrūksta:

— Dedasi jis nebežinąs, kiek vargsta 
būrai. Daro taip, lyg brolis miltų kalnus 
radęs, pasiįmdamas tėviškę. Taip, taip, 
ar žino penima kiaulė, ką žiemmitinė 
ėda. O rasi ‘ir tikrai jis nori tave iš ūkio 
išvaryti. Bet to jis nesulauks, kol aš gy
va.

Atsitiko, kad dar kartą įgulė ližė Ši
monienė į lovą. Tai jau su aštuntuoju. 
Raitosi ji ir vaitoja iš nepasakomų skaus
mų. Pirma dantis sukandusi dejavo, bet 
dabar jau šaukia tiesiog iš nepakeliamų 
sopulių.

— Ak, Jėzau, gelbėk, pasigailėk!
Šimonienė atsimena gerai, kada pir

masis .sūnelis gimė, — nė pusės tiek 
skaų'smų nebuvo. Bet kas kartą darosi 
vis sunkiau. O šiandien sopuliai jau ne
pasakomi. Atslūgsta trumpai valandėlei, 
ir nuvargintasis moters kūnas išsitiesia 
pasilsėti. Bet neilgam, o vėl kaskart sun
kiau ir baisiau suramsto skausmai ligo
nę.

Kad tik bent veik Kūprienė. ateitų! 
Kaži, ar tas Viliukas kur užvirto — iš
ėjo ir nebegrįžta. Ir kitų vaikų nebegir
dėti. Imk, nors ir numirk, niekas nesi
rūpina. Kad jau būtų paskutinis. Nebe
reikia jau daugiau, nebereikia! »

Trys gyvi, ketvirtasis dabar pakeliui. 
Keturi ilsis Aukštųjų kapuose. Keturi 
grabeliai išlydėti per Aukštųjų kalną. 
Dėl visų daug verkta. Kiekvienas jų bu
vo Šimonienei brangus.

Ir vėl užima skausmai žadą.
Šimonių rėžy, Aukštųjų kapinėse, jau 

šauni eilė kryžių, vienas šalia kito. Prie 
kiekvieno, kryžiaus/ kaupas ar kaupelis. 
Visi jie ašaromis aplaistyti.

Pro duris įsiskubina Kūprienė:
— Pasiunčiau Viliuką pas tavo moti

nėlę. Aš viena juk negalėsiu apsigelbėti.
— Gerai, gerai!
Kada motina Ašmienė atsiskubino. —- 

jau visa kas buvo pro šalį. Nuvargusi, 
tyliai gulėjo ližė patale ir Snūduriavo.

—■ O' kas? — paklausė Ašmienė smal
siai.

— Duktė.
— Ak, vėl mergelė! Paskutinis. būtų 

galėjęs ir sūnus būti.
(Bus daugiau)

U/Butėnas r . . \ >

Biudžetas ir Lietuvos Atkūrimas
(Laiškas iš Vilniaus)

(Pabaiga)

1945, 1946 iy 1947 metų 
Tarybų Lietuvos biudžetų 
palyginimas vaizdžiai paro
do, kokį milžinišką žingsnį 
pirmyn padarė mūsų res
publika savo ekonominia
me Jšsivystyme po jos išva
davimo iš hitlerinės okupa
cijos.

11945 metų sausio mėnesį 
buvo baigta valyti Tarybų 
Lietuvos teritorija nuo hit
lerinių grobikų. Tais metais 
respublikos biudžetas, pa
gal pajamas sudarė 669,2 
mln. rublių ir pagal išlai
das 625,6 mln. rubjių. r

1946 metais Lietuvos TSR 
valstybinis biudžetas buvo, 
.įvykdytas pagal pajamas 
916,8 mln. rublių, pagal iš
laidas — 766,5 mln. rublių.

1947 metais Lietuvos TSR 
valstybinis biudžetas pagal 
pajamas ir pagal išlaidas 
jau prašoka 1 milijardą 
rublių. Spartus biudžeto 
didėjimas metai iš metų 
ryškiai parodo vis didėjan
ti respublikos ekonomikos 
ir kultūros pokarinio atsi
kūrimo ir išvystymo užmo
jį-

1947 metų Lietuvos TSR 
biudžetas pilnutinai atspin
di liaudies ūkio atkūrimo 
bei išvystymo tempų toles
nio didinimo uždavinius, 
kuriuos nubrėžė penkmečio 
antrųjų metų programa.

Biudžeto pajamos tokia 
apimtimi, kuri turi pilnu
tinai užtikrinti finansinę. 
bazę 1947 metų liaudies ti
ldo planui įgyvendinti.

Stambiausias p a j a mas 
duodą socialistinės įmonės. 
Padidėjusi gamybos apim
tis užtikrina žymų pajamų 
augimą 1947 m. įplaukos iš 
gyventojų ir paskolos su
daro nedidelį lyginamąjį 
svorį respublikinio biudže
to pajamų straipsniuose.

Respublikinio biudžeto iš
laidos, kaip jau buvo nuro
dyta, šiais metais sudaro 
daugiau kaip 1 milijardą 
rublių. Pagrindinė tos su
mos, masė -4 83,4%) skirta 
liaudies ūkiui finansuoti ir 
socialinėms -
priemonėms. Tie skaičiai 
ryškiai parodo, jog pa
grindinės mūsų biudžeto lė
šos skirtos darbo žmonių 
medžiaginiam bei kultūri
niam lygiui, liaudies ūkiui 
bei kultūrai toliau vystyti. 
Tuo mūsų biudžetas iš pa- 
šaknų ‘ skiriasi nuo buržua
zinės Lietuvos biudžeto, ku
rio pagrindinės lėšos buvo' 
išnaudojamos ne liaudies 
reikalams.

Pimkim, pavyzdžiui, 1939 
metų buržuazinės Lietuvos 
biudžetą. Pirmąją vietą ja
me užėmė išlaidos valdymo 
aparatui išlaikyti. Tiems 
tikslams buvo asignuota 
daugiau kaip 30 nuoš. visų 
biudžetinių išlaidų. Be di
džiulės valdininkų armijos 
išlaikymo, vienas pagrindi
nių išlaidų šaltinis buvo mil
žiniško policijos aparato ir 
fašistinės žvalgybos išlai
kymas. , . . v

Antrąją vietą buržuazi
nės Lietuvos biudžete užė
mė. išlaidos, kurios oficia
liai vadinosi “Krašto ap
saugos išlaidomis.” 1939 
metais tiems ^tikslams buvo 
asignuota 23,2% visų biu
džetinių išlaidų. Tikrovėje 
tos išlaidos su krašto ap
sauga nieko bendro neturė
jo. Vienintelis buržuazinės 
Lietuvos kariuomenės tiks
las buvo kova sut vadina
muoju “vidaus priešų” — 
kova su Lietuvos darbinin
kais ir valsteičiais. Prade
dant 1926 metaiš, slhėtohi-

kultūrinėms

nid perversmo metais, ka
riuomene buvo pagrindinis 
fašistinio režimo ramstis. 
Asignavimai “krašto ap
saugai” tokiu būdu faktiš
kai buvo skirti fašistinei 
diktatūrai paremti.

Daugiau kaip pusė visų 
smetoninės Lietuvos biu
džeto lėšų buvo skirta tiks
lams, tiesioginiai ar netie
sioginiai susijusioms su 
liaudies masių engimu, su 
fašistinės valdžios rėmimu.

Tuo pat metu liaudies 
švietimui 1939 metais buvo 
asignuota tik apie 16 nuoš. 
biudžetinių išlaidų..

Menkiausios biupžetū su
mos fašistinėje Lietuvoje 
buvo asignuojamos žemės 
ūkiui. O ir tie asignavimai 
daugiausia buvo panaudo
jami buožėms “premijuoti” 
ir dvarininkams “kompen
suoti.”

1947 metų Tarybų Lie
tuvos biudžetas liaudies ū- 
kiui finansuoti numato 
387,4 mln. rublių arba 55,- 
4% daugiau negu 1946 me
tais. Bet to, visa eilė pra
mones įmonių ir naujų sta
tybų yra finansuojami iš 
bendrasąjunginio biudžeto. 
Iš tos sumos pramonėj fi
nansuoti skiriama 204,1 
mln. rublių arba 81% dau
giau, negu praeitais metais. 
Tokie stambūs asignavimai 
įgalins pilnutinai finansuo
ti visas 11947 metų planines 
užduotis Lietuvos TSR vie
tinei pramonei 
išvystyti.

1947 metų 
planas nustato 
nės bei vietinės, valstybinės 
bei kooperatinės pramonės 
bendrą produkciją 285 mi
lijonų rublių suma nekinta- 
ribomis, 1926-1927 m.m. kai
nomis. Tai 40 nuoš. prašoka 
1946 metų bendrąją pro
dukciją.

Numatyta 60% daugiau 
iškasti durpių, 44 nuošim
čiais daugiau pagaminti> 
elektros energijos, 426% 
daugiau plytų, 7 kartus 
daugiau čerpių, 63 nųoš. 
daugiau langams stiklo, 70 
nuoš. daugiau popieriaus, 
165 nuoš. daugiau tolio, 
110 nuoš. daugiau kalkių, 
42 nuoš. daugiau piautos 
miško medžiagos — negu 
1946 metais. Žymiai išaugs 
lengvosios tekstilės pra
monės gamyba. Medvilnės 
audinių bus pagaminta 6 
kartus daugiau, negu 1946 
metais/ vilnonių audinių — 
140% daugiau, šilko audi
nių — 159 nuoš., odinės a- 
valynės 166 nuoš., guminės 
avalynės — 174 nuoš., koji
nių ir puskojinių — 282% 
daugiau negu pereitais me
tais. Žymiai padidės metalo 
apdirbimo pramone.

Žemės , ūkiui finansuoti 
šiais metais asignuojama 
69,2 mln. rublių suma arba 
29,7% daugiau negu perei
tais metais. Pagrindiniai a- 
signavimai skiriami agro
nomijos, zootechnikos ir ve
terinarijos punktų skaičiui 
padidinti, veisliniams gyvu
liams, įrengimams, įran
kiams bei inventoriui įsigy
ti, o taip pąt melioracijos 
darbąms atlikti.

. Komuniliniam ūkiui ir
• . ■ - • • * * , t j

butų statybai asignuojama 
56,8 mln. rublių arba 6,2% 
daugiau negu 1946 metais. 
Iš tos sumos 23,2 mln. rub
lių skiriama butų fondui 
jr komunalinėms . įmonėms 
statyti bei ątkurti. 1947 
m. plano numatyta atkurti 
bei atstatyti apie 166.600 
kvadratinių metrų butų 
ploto, pastatyt eilę tiltų, 
baigti statyti vandentiekį 
Klaipėdoje ir Šiauliuose, 
perduoti į eksplotaciją pir-

šiais

atkurti bei

valstybinis 
rešpūbliki-

mąją dalį naujosios Vil
niaus vandentiekio stoties 
Tupatiškėse, pastatyti res
publikos apskrityse 11 ko
munalinių elektrinių ir t.t.

Beveik ,50 nuoš., visų Lie
tuvos TSR valstybinio biu
džeto asignavimų skiriama 
socialinėms - kultūrinėms 
priemonėms.

Liaudies švietimui
metais asignuojama 341,2 
mln. rublių — 100 milijonų 
rublių daugiau, negu 1946 
metais. Tie asignavimai 
pilnutinai užtikrina mokyk
lų tinklo tolesnį išplėtimą 
respublikoje. 1947 kietais 
Lietuvoje turi funkcionuoti 
?.O44 pradžios mokyklos, 
211 progimnazijų. MoksleL 
vių skaičius pradžios ir vi- 
duriniosiose mokyklose pa
sieks 374.000 žmonių. Vai
kų darželiuose bus 7.600 
vaikų, o auklėtinių skaičius 
vaikų namuose pasieks 4.-. 
000 žmonių.

Asignavimai aukštosioms 
mokslo įstaigoms šiais me
tais sudaro 17,4 mln. rub
lių sumą arba 35% dau
giau, negu pereitais metais. 
Technikumams asignuoja
ma 29,4 mln. rublių suma 
arba 47,8% daugiau, negu 
11946 metais. Tuosę skai
čiuose ryškiai atšispindi 
respublikos aukštųjų moks
lo įstaigų bei aukštųjų tech
nikos mokslo įstaigų toles
nis augimas antraisiais 
penkmečio metais.

Mokslinio tyrimo įstaL 
goms šiais metais asignuo
jama 19,8 mln. rublių suma 
arba 30,1% daugiau, negu 
pereitais metais, kas liudi
ja žymų mokslinių tyrimo 
darbų išplėtimą respubliko
je.

„ Politinio šietimo priemo
nėms Iš valstybinio biudže
to skiriama 24,5 mln. rublių 
suma. Ta suma bus panau
dota 320 bibliotekų, 2.855 
klubams - skaitykloms iš- 
ląikytį ir kitoms priemo
nėms finansuoti.

s Bendros išlaidos teatro 
menui šiais metais nustaty
tos 30,9 mln. rublių suma. 
1947 metais 13 respublikos 
teatrų turi duoti v 2.023 
spektaklių' ir 64 premjeras.

Be to, plačią veiklą turi 
išvystyti Valstybinė filhar
monija, Liaudies ansamblis 
ir Liaudies kūrybos namai.

Visi aukščiau paminėti > 
skaičiai ryškiai rodo nenu- 
ilstamą tarybinės valdžios 
rūpinimąsi lietuvių tautos 
kultūrinio lygio kėlimu, 
tautinių jos inteligentijos 
kadrų ugdymu, mokslo ir 
meno išvystymu Lietuvoje. 
Niekad buržuazinėje Lietu
voje liaudies švietimui, kul
tūrai, mokslui, menui nebu
vo skiriama ir dešimtos da
lies tokių stambių asignavi
mų, kurie šiems tikslams 
kasmęt skiriami Tarybų ' ► 
Lietuvos vyriausybės.

Sveikatos apsaugai šiais 
metais asignuojama 122,3 
mln. rublių, 37,2 mln. rub
lių daugiau kaip 1946 m. 
1947 metais žymiai padidės 
gimdymo namų, lovų skai
čius ligoninėse, lovelių Skai
čius lopšeliuose ir vaikų 
darželiuose. . *

Šiais metais .numatyta 
padidinti išlaidas valstybi
nei pagalbai teikti nėščioms 
moterims, daugiavaikėms ir 
vienišoms motinoms. Nuo 
Lietuvos TSR išvadavimo 
iš hitąlrinės okupacijos mo- * 
mento ligi 1947 m. sausio 
mėn. 1 d. išmokėta 93,2 
mln. .rublių, o, vien tik 1946 
metais — 65,2 mln. rublių.

Išlaidos socialiniam aprū
pinimui 1947 metais siekia 
52 mln. rublių sumą — 22,8 
mln. rublių daugiau, negu 
praeitais metais. Vien inva
lidų namams išlaikyti nu
matyta 16,5 mln. rublių. 
Tuose namuose valstybės 
lėšomis gyvena 3.918 inva
lidų.

Štai tiesa apie Tarybų 
Lietuvos biudžetą. Tegu 
skaitytojas pats daro išva
dą, ko verti lietuvių tautos 
priešų prasimanymai bei ♦ 
šmęįžtai.
Vilnius, 1947 m.

Washington. — Atvyko 
Anglijos pasiuntiniai tartis, 
kaip padidinti anglies iška
simus Ruhr srityj, vakari
nėje Vokietijoje.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964 g
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas "Grflen^Star Bar and GrilĮ,” nes žino, kad visados bus 'patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GlVlAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

BARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

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

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

1 M— M, įimti j

J ‘ ■ 1 1 » 1 1 1 • - . ' 1 ■ 1 ■' J

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1 Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj Kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką 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

4 pusi., Laisve (Liberty, Lith. Daily), Tree., Rugp. 13, 1947
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REPUBUCA DOMINICANAI
ir

AJLANTI.CO
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HELF WANTED—MALE - 
REIKALINGI VYRAI

BUSAS Į LAISVĖS PIKNIKĄ 
PHILADELPHIJOJ

rū7N. Fact* and Face* . ■ . DOMINICAH REPUBLIC 
» f*. ■

I

Worcester, Mass.
ALDLD 7 Apskrities Ribose

Laisvės numeryj 180-tam, 
už rugpjūčio 5-tą dieną, ALD
LD Centro sekretorius drg. 
D. M. šolomskas savo rašiny
je “ALDLD Reikalai” paduo
da gerų informacinių žinių iš 
ALDLD stovio. Tai labai ge
rai . Reikėtų daugiau ir dau
giau raštų Laisvėje, Vilnyje ir 
Liaudies Balse apie Literatū
ros Draugijos reikalus ir ją 
liečiančių raštų.

Visi šios garbingos (ap- 
švietą nešančios) Draugijos 
darbuotojai gali daug tuomi 
rašiniu pasinaudoti Draugijos 
labui, jeigu tik rūpestingai 
darbuosis. Reikia tą raštą 
išsikirpti ir kur nebūsi, su sa
vim jį turėti, kad pasinaudo
ti kalbinant žmones stoti į 
eiles Lietuviu Literatūros 
Draugijos.

Tik pažiūrėkime, kokia 
graži-trumpa recenzija ten pa
talpinta apie šių—1947-tų — 
metų būsiančią
duramžių Istoriją”! 
tykime bei 
tiems žmonėms, 
kalbiname tapti 
brangios, 
tarpe, 

Čia 
ki jų 
anglų
sirinkti vieną iš jų angliškai 
skaitanti žmonės, 
binkime stoti į LLD 
lietuvius ir angliškai 
čius žmones.

Bet šiame rašte
blausiai rūpi pasakyti ve kas; 
Kaipo apskrities pirmininkas, 
labai širdingai noriu primin
ti visoms 7-tos apskrities kuo
poms, kad mūsų apskrities ri
bose visur būtų tinkamai pa
sidarbuota taip, kad visos 
kuopos, didelės ir mažos, įei
tų į garbingųjų kuopų skai
čių. Tai bus išlaikytas ega- 
minas į aukštesnį skyrių.

Dar turime kelias geras sa 
vaitos iki spalio 1-mos, tai ii 
pasibrėžkime sau ‘ rimtai ir 
užduotingai, kad ne tik nei 
vienas senas narys nepasilik
tų už LLD ribų, bet savo kuo
pas privalome padidinti nau
jai nariais—senimu ir jauni
mu.

Draugai ir draugės, kilkime 
savo apskrityje aukštyn na' 
rių skaičiumi. Kuomet augan
čio medžio viršūnė kyla aukš
tyn, tai 
nys ir 
tyn.

Mūsų
ri daug garbingos tradicijos iš 
praeities. Praeityje mes jau 
toli esame nukeliavę, bet to 
dar negana; juk vidurkelyje

knygą “Vi- 
Paskai- 

parodykime ją 
kuriuos mes 
nariais šios

vienatinės lietuvių 
organizacijos.
vėl eilė setų (net pen- 
pasirinkimui) knygų 

kalboje, kurias gali pa-

neapsistosime, nes dar tikslas 
nepasįektas. Auginkime ir 
stiprinkime savo mylimą or- 
ganizacįją iki aukščiausiam 
laipsniui! Verbuokime naujus 
narius iki pat naujų metų! 
Ruduo tam darbui labai pa' 
togus laikas, tad ir sunaudo
kime jį tam tikslui. Mūsų 
metinėje konferencijoje, kuri 
įvyks, veikiausia, lapkričio 
mėnesyje, turėtų kuopų rapor
tai gražiai skambėti naujų na
rių skaičiumi.

Reikia ir tas priminti, kad 
nariai moka metinių duoklių 
tik $1.50 ir gauna knygas 
minkštais viršeliais, bet norint 
gauti knygą kietais apdarais, 
reikia damokėti kuopos sekre
toriui 50c ir jam pasakyti, 
kad jūs norite knygos su kie
tais viršais, tokią ir gausite. 
Tik tą reikia padaryti iš anks
to, kol knyga dar neužbaigta. 
Aš myliu knygą geriau su ge
rais apdarais.

Parodykime jaunuoliams su
rašą anglų kalboje knygų — 
lai jie patys pasirenka knygą. 
Paremkime būtinai knygų lei
dimo fondą, nes mūsų metinė
mis duoklėmis sunku padengti 
knygų ir šviesos leidimo lė
šas.

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

Todėl kal- 
pad orius 
skaitau-

pian la-

žinokime, kad jo šak- 
šakos skleidžiasi pla-

LLD 7-ta apskritis tu-

Par-

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Rugpjūčio 17 d., Liet. Taut, 
ke, įvyks dviejų kolonijų metinis
piknikas. Jį ruošia dvi LLD kuo
pos, t. y., So. Bostono ir Montellos. 
Šiame parengime bus įvairių pasi
linksminimų ir muzikalė programa. 
Taipgi bus valgių ir gėrimų, 
džia 1 vai. 
tinius ir iš 
lyvauti.

Pra- 
dieną^ Kviečiame vie- 
apylinkės lietuvius da-

Komisija. (187-188)

DETROIT, MICH.
Rugpjūčio 17 d., Draugijų Salėje, 

įvyks LLD 52 kp. susirinkimas. 
Kadangi liepos mėn. susirinkimas li
ko praleistas dėlei spaudos pikniko, 
tai dabartiniame susirinkime turėsi
me truputį daugiau labai svarbių 
reikalų atlikti. Padarykite visi na
riai kuo didžiausią pastangą daly
vauti šiame susirinkime.

Valdyba. (187-188)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas jvyks 

17 d. rugpjūčio, 11 vai. ryto, 3014 
Yemans. Visi nariai būkite laiku, 
nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti, taipgi bus nominacijos j Cen
tro Valdybą.

Sekretorius. (187-188)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto ir Laisves 

Pikniko Komisijos susirinkimas 
įvyks rugpjūčio 17 d., Liaudies 'Na
me, 735 Fairmount Ave. Visų 
Laisvės skaitytojų, organizacijų na
rių ir- apsiėmusių dirbti Laisvės 
piknike prašome nepamiršti daly
vauti šiame ^svarbiame susirinkime, 
nes piknikas įvyks už dviejų savai
čių, tad reikia galutinio apsvarsty
mo ir prisiruošimo prie darbo.

P. Puodis, Sekr. (187-188)

Vaikų Mokykloms yra labai parankus rankvedėlis.
LABAS RYTAS 

Parašė Juozas Jurginis 
Kaina 50c. - 

Persiuntimą Apmokame.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 
Sutaisė dr. D. Pilka

Pritaikyta Amerikos Lietuviams.
Kaina $1.00.

Vaikam įdomių pasiskaitymų knyga
JAUNUOLIŲ ŠVYTURĖLIS 

Parašė R. Mizara' / Kaina 50c.
Persiuntimą Apmokame.

Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsakymu.
Visos aukščiau sužymėtos knygos randasi dienraščio 

Laisvės knygyne. Rašykite:

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

PASIRUOŠKITE MOKYKLOMS
Nelaukite paskutinių dienų, tuojau užsisakykite mo
kykloms medžiagą, taip kad rudens sulaukę tuojau 

galėtumėte pradėti mokyklas. Tuojau įsigykite 
šias knygas:

ENGLISH-LITHUANIAN 
SELF-INSTRŲCTOR

Parašė dr. J. J. Kashkevich f
252 Puslapių. Kaina 82.00

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

OCEANO -
PCa

MAR CARIBEDR.MAX HENRIQUEZ-URENŽA |
70

%

The Dominican Republic, occupying the 
eastern enfl of the Island of Hispaniola in 
the Caribbean Sea, is* 19,332 square miles 
in area and has a population of 1,826,400. 
The Spanish-speaking Dominican Repub
lic shares the rich island, discovered by 
Columbus, with its French-speaking neigh-

bbr, Haiti. Agriculture and stock raising axe the principal Industrie# 
of the mountainous hut fertile country. The capital ąnd chief port is 
Ciudad Trujillq, formerly known as Santo Domingo. The Dominican 
Republic is a member of the United Nations General Assembly and 
is represented at U.N. Headquarters by Dr. Max Henriquez-Urena. 
Her flag is red and blue with a white cross and a seal in the center.

So. Boston, Mass
Moterys Gražiai Pasižymėjo; 

Ateities Darbai
Praėjus didžiajam dienraščio 

Laisvės piknikui, jaučiamės di
džiąją vasarinio sezono darbo 
dalį atlikę.

Nors praeitojo Laisvės pik
niko darbuotojų susirinkimo 
raporte LLD 2-ros kuopos mo
terų auka neskambėjo, bet jos 
davė gražią dovaną moterų sta
lui. Taipgi per visą dieną prie 
jo dirbo. Ir nemažai išpardavė 
Laisvės pikniko serijų.

Tarptautinis Piknikas
Atsibuvęs liepos 27 dieną, 

Tautiškame Parke, Montello, 
buvo sėkmingas. Lietuvių sta
las, kurį buvo suruošusios So. 
Bostono, Norwoodo ir Montel
los moterys, davė gražią dova
ną darbininkų apsigynimo rei
kalams, — $65.50.

Stalui aukavo:
Po $5: M. Krasauskienė, P. 

Usevičienė. 1
Y. Niaurienė $3.
Po $2: dd. Niukai, V. Nor- 

butienė, J. Žekonis .
Po $1: M. Kazlauskas, U. 

Kavaliūnas, M. Ųombrauskas, 
S. Rainard, J. M. Lukas, S. 
Penkauskas, J. Grybas, K. Be- 
nulis, B. Tamašauskas, R. Ba
ronas, G. Lekas, J. Kubaitis.

Maistą aukavo LLD 2-ra mo
terų kuopa ir H. Tamašauskie
nė. Drg. montellietės: A. Ku- 
baitienė, B. Petrukaitienė, B. 
Gutkauskienė. Drg. norwoodie- 
tės: J. Družienė, N. Grybienė, 
A. Kaspariene. Ačiū visiems už 
dovanas.

Du Piknikai Tautiškame 
Parke, Montello

Ateinantį nedėldienį, rugpjū
čio (Aug.) 17 dieną, įvyksta di
delis bendras So. Bostono ir 
Montellos LLD k-pų piknikas, 
j kurį 
lankyti 
ką.

yra kviečiami visi atsi- 
ir smagiai praleisti lai-

Antras Piknikas

Įvyksta rugpjūčio 24-tą,‘ne
dėlioję. Jį rengia bendrai So. 
Bostono LLD 2-ra kuopa ir Mo
terų Skyrius. Jame bus graži 
muzikalė programa. Bus įvai
raus namie gaminto maisto : kil- 
basų, kopūstų ir kitko, šis pik
nikas irgi bus gražiajame tau
tiško namo .pušyne. Tad reng- 
kimės visi iš anksto.

B ūsas į pikniką eis nuo 318 
Broadway, tad bus gera proga 
visiems nuvykti į pikniką. Ko
mitetas prašo' viltų 'pasipirkti 
kelionės tikietus iš anksto ir už
sitikrinti sau, kad tikrai galė
site būti piknike. Bušo tikietus 
galite gauti pas d. G. Lėkį, J. 
Shukį ir kitus.

Susirinkimas

Ateinantį ketvirtadienį, rug
pjūčio 14 d., 8 vai. vakare, 318 
Broadway,’ įvyks LLD moterų 
susirinkimas, kuriame turėsi
me aptarti ir prisirengti prie 
šių dviejų piknikų. Taipgi turi
me ir kitų svarbių reikalų ap
tarimui. Tad kviečiame ir drau
gus dalyvauti.

DETROITO ŽINIOS
Kas Girdėti

Nesitikėjome turėti vasaros, 
bet su viduriu liepos atšilo, o 
rugpiūčio mėnuo siekia net 100 
laipsnių.

Daugelis 'dirbtuvių užsidaro 
geros“dėl karščio,” nes 

ventiliacijos!
O bosų ofisai 

cooled.”

nėi‘a

yra air

nario Mor-LLD 52 kuopos 
kūno dukrelei buvo surengta 
“shower party.”

Seka kita “shower party,” tai 
mūsų Aido choristei ir lošėjai 
Daubaraitei. Jos jaunikis — 
tai buvęs karininkas ir dabarti
niu laiku Wayne universiteto 
studentas K. Garelis, narys 
LDS 208 kuopos.

Laimingo gyvenimo po 
tuvių 1

<

ves-

Cho- 
LKM 

Aido Choras 
’ Chicagoje,

Draugijų Svetainė bus atda
ra vien dėl jų nedėlioj, 11 vai. 
iš ryto, 17 dieną rugpiūčio, tai 
pribūkite visi, kurie dar netu
rite “Prisikėlusios Lietuvos,” 
tai visi gausite tą veikalą.

Bus ten ŽMOGUS, kuris ją 
jums suteiks!

Daug LjJb 52 kuopos narių 
serga. Kiti net labai sunkiai, 
kaip tai: Twaska, šiurmaitjs, 
Gugiepė, Milickienė, Andriuške
vičius, Ęrakaitis ir kiti.

Ne visi žinomi, bet visiems 
linkiu pasveikti!

Aido Choras, rodos, buvo pri
žadėjęs pagražinti Draugijų 
Svetainę.

Vasara jau prie pabaigos, o 
nieko dar nesimato.

Kažin kąs būtų, jei aidiečiai 
suskubtų sVi pagražinimu, nes 
jie kuo daugiausiai ją ir nau
doja ! S.

KĄ

Kaip girdėtis, lai Aido 
ras -apsikeis su • Chicagos 
Choru veikalais, 
suvaidins “Laimą
o Chicagos LĮCM Choras—“Rio‘ 
Ritą” Detroite. ' •

Tas labai pagirtina ir pagei
daujama.

Sakoma, kad dar esama LLD 
52 kuopos nąrių, kurie nėra ga
vę “Prisikėlusios Lietuyos.”

Jie visi galės tą svarbų drg. 
A. Bimbos veikalą gauti Drau
gijų Svetainėj. i -

DARYTI DĖL SKAUSMŲ
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAŪDĖ-

Piknikas Jvyks Rugpjūčio 31
Praeitam LLD 136 kuopos 

susirinkime Jonas Degutis iš
davė puikų raportą iš kelionės 
busų į Laisvės pikniką, kuris 
atsibuvo liepos 4 d., Maspethe.

Kadangi Jonas Degutis pra
ėjusiam Laisvės piknikui pasek
mingai buvo suorganizavęs bu- 
są, tai nuo viršminėto laiko 
LLD 136 kuopa Jonui pripa
žino aukšto kapitono laipsnį.

Jonas Degutis, kad pakelti sa
vo prestižą dar aukštesnių laips
niu, pasiūlius suorganizuot 
busą į Philadelphiją, mielai ap
siėmė, sakydamas: Mielai apsi
imu suorganizuoti į Laisvės 
pikniką busus, o ne busą, su ku
riais išvešiu pusę Kearnės ir 
Harrisono, jei tik pavyks gau
ti busus. Dabar tik prašau jū
sų visų kooperacijos.

Dar vieno svarbaus dalyko 
kapitonas reikalavo ir visi to 
paties pageidavo, tai kad phi- 
ladelphiečiai, Laisvės pikniko 
rengėjai, rezervuotų mums sta
lus parke, kad kapitono Jono 
busų pasažieriams nereikėtų po 
parką klaidžioti, ieškant sau 
vietos.

Na, draugai philadelphiečiai, 
ką sakote ? Dar kartą jūsų ma
lonės prašome! Taip pat pra
šome draugų Bekampių tatai 
padaryti.

Kaip Kas Žing.eidaus
Rugpjūčio 5 d., Liet. Sūnų 

Dukterų Broliškos Draugijos 
susirinkime teko girdėti žingei
džių raportą. Šis susirinkimas 
pagerbė du liepos mėnesį miru
sius narius. Pirmesniuose susi
rinkimuose buvo pagerbta po 
vieną narį mirusį; Šį syk du. 
Reiškia, mūs, senuolių, eilės 
skubiai mažėja. Trys nauji na
riai prisirašė šiame susirinki
me.

Iš finansų sekr. raporto pasi
rodė, kad liepos mėn. Draugija 
turėjo įplaukų virš $1,700, o iš
laidų virš $2,000.

Draugijos globojamas Liet. 
Darb. Kliubas šiais matais daug 
ištaisymų ir pagerinimų pada
rė; tojletų naujų įbudavojimas 
ir visos patalpos išmaliavoji- 
mas kainavę arti $6,000. Nauji 
stalai ir kėdės 'apie $2,000. Da
bar yra. gražu ir smagu 
kliube.

Draugijos atstovai iš 
Progr. Balsuotojų Kliubo
ve raportą, kad LPBK gražiai 
jau pradėjęs funkcijonuoti. Dar
bas didelis ir platus. Kvietė at
silankyti į Balsuotojų Kliubo 
susirinkimus ir bendrai disku- 
suoti valdininkų ir politikierių 
tinkamumus. Susirinkimas ra
portą entuziastiškai priėmė.

Jacquard 
Staklių Taisytojai 

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

Nuolatinis darbas. Gera alga 
Pasikeičiamais šiitais.

KREIPKITĖS
HAFNER 

ASSOCIATES 
19-19 24th AVĖ. 
Long Island City 

Ravenswood 8-7500
(188)

ti senus pažįstamus, o worceste- 
riečiai tikrai gali pasididžiuoti 
turėdami taip puikų Olympia 
Parką, čia atvykęs kiekvienas 
gali jaustis, kaip kokiame ku
rorte laiką leidžiąs.

KP B K Korespondentas.

Jeigu__ _____ ______ _____________  _________
Jllfto. RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS. 

-STRĖNŲ SKĄUSMŲ, NEURALGIJOS, SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO, NEURITIS, PODAG
ROS ir 1.1., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kiu) 
Jūs pamėgintumėte RADĘ TAJIRETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKĮ) be jokių l.ėSų jums. Ne-: 
siųskite pinigų, o tiktai savo vardų ir adre
sų, tad įneš jupis tuoj pasiusime tabletčiių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lėr-tio.*, jei nepatiks.

NORTHWAY I’HARMACAL CO.
489 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK
Dept. 85.

būti

V. Žilinskas.

Liet, 
išda-

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

kilusio iš Puškonių 
parapijos, Rokiš- 
Amerikon išvykęs 
praneš, iš anksto

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

TeL SOuth 8-5569

Aš, Marijona Vaškūnienė, pajieš- 
kau Jurgio Stapčinsko, Birštono 
miesto. Smetonos laikais, jis ap
sigyveno Argentinoj. Aš esu jo mo
tinos sesuo. Kas žinote apie jį, 
malonėkite man pranešti. Marijona 
Vaškūnienė, 201 Third St., Wyoming, 
Pa. (187-189)

VALANDOS:
9 Ą. M- — 12 N.; 1 — 8 P. M. J 

Išskiriant trečiadienį
ir sekmadienį. I

Pajieškau savo pusbrolio Juozo 
Gurevičiaus. Iš Lietuvos kilęs nuo 
Mariampolės apskr., Liudvinavo 
valsč. Anksčiau gyvendavo Philadel
phia, Pa. Jo paties, arba kas žino 
kur jis randasi, prašau dtsišaukU, 
būsiu labai dėkinga. Pajieško jo pus
seserė Petronėlė Morkevičiepė, 
466 Broadway, Bayonne, N. J.

(188)

Aš, Ona šeškąitė - Dovjdavičienė, 
pajieškau Romašių Kalpoko, Povilo 
ir Anelės sūnaus, 
km., Panemunės 
kio apskrities. 
1904 m. Kas
dėkoju ,arba paties prašau atsiliepti 
šiuo adresu: Petras Dovidėnas, Rua 
Yulio Conceicao, 397. (Bom Re
tire), .Sao Paulo, Brazil.

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PAJILŠKOJIMA1
Marijona šabūnienė pajieško sese

rų Emilijos Kvajauskienės ir Bar
boros Petraškienės, kilusios Iš Že
maitkiemio km., Birštono parapijos, 
Amerikon išvykusios prieš 1914' m. 
karą. Kas žino, prašau pranešti, 
būsiu dėkinga, arba pačios atsiliepki
te šiuo adresu: Maria Šabūnienė, 
Rua Areal No. 99 Sao Paulo, Bra
zil. (187-189)

Manila. — Filipinų CIO 
darbo unijų suvažiavimas 
pasmerkė prieš-darbininki- 
šką Amerikos Tafto-Hart- 
ley’o įstatymą.

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

Matthew A 
BUYAUSKAS

F. W. Shalins
(Shalinskaa) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue.

Opposite Forest Parkway 

WQODHAVEN, N, Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

ir Stone Ąve. 
Broadway Line

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
IŠ senų padarau \ 
nąujųs paveiks
lus ir krajaVus
atidarau su ame-^5 
rikoniškais. 
kalu! esant lr^ 
padidinu toki 
dydžio, kokio pa- x < 
geidaujama. Tai
pogi atmąliayoju 
Įvairiom spalvom. 

Kcuppaa . Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES 
542 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

Nepaprastas ALDLD 11 kuo
pos piknikas įvyks rugpjūčio 24 
d. Olympia Parke. Pikniko svar
ba, kad prieš atidarymą parko 
praeitą pavasarį, kuopos reng
tas piknikas neįvyko jš priežas
ties laibai blogo oro. šį sykį pa- 
simota rengti platesnėj formoj, 
kad atpildžius visus-trūkumus. 
Užprašyta moterų 155 kuopa 
bendradarbiauti. Iš likusio pel
no bus skiriama pinigų dėl cen
tro leidimui literatūros. Pikni
ke ruošiama sporto programa, 
ex-ri.stikas J. J. Bakšys paruoš 
porą ristikų. Bus svečių iš kitų 
miestų. Tai gerai, jog tai ge
riausia proga piknikuose susiei-

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

RONKONKOMA
8654

TEEEPĮ1ONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniaotas Graborias
Liūdesio 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

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA B RO O KLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IB NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

5 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Tree., Rugp. 13,



Sugrįžo Jonas Valentis
Praėjusią savaitę sugrįžo į 

Brook lyną iš atostogų plačiai 
žinomas režisierius Jonas Va
lentis. Jis su motina atostoga
vo Kalifornijoj. Grįždami jie 
sustojo Chicagoj ir ten motina 
pasiliko trurrjpam laikui pavie
šėt, o Jonas parskubėjo namo.

Oro atžvilgiu, apsigyvent 
Jonas pasirinktų San Francis
co. Jis aplankė Hollywooda ir 
buvo susitikęs su eile aktorių. 
Daugelio jų gyvenimas esąs la
bai skurdus dėl per didelio jų 
išnaudojimo.

Ar Valentis vyks Kaliforni- 
jon apsigyvent, kol kas nežinia. 
Brooklyn© lietuviai menininkai, 
aišku, nori turėt jį savo tarpe. 
Valenčio vadovybėj Brooklyne 
gražiai pastatvta ilga eilė vei
kalų. S. V.

Armijoje Maistas
Yra Geras

— Nėra programos nei žva
kių ; įrankiai ir indai papras
ti, ir nieko nereikia mokėti už 
vietą, bet valgis nepaprastai 
geras.

Taip kalbama ne apie kokį 
restoraną, bet apie moderniš
ką reguliarės armijos valgyk
lą, sako armijon rekrutavimo 
vedėjai.

Generolas Courtney H. Hod
ges, vyriausias armijai virė
jas, neseniai įvykusioje konfe
rencijoje sakė: “Per energin
gą programą, patvarkytą J. 
V. Armijos viršininko, pilnu
moje remiamą armijos ben- 

t drabučių viršininko ir maisto 
specialistų, armijos mityba pa
siekė armijos istorijoje pir
miau nebuvusio laipsnio, šian
dieną. . . armijos valgydini- 
mas prilygsta valgydinimui 
geriausiose tos rūšies įmonėse 
Jungtinėse Valstijose.”

Generolas Dwight D. Ęį: 
senhovver pasikalbėjime su 
spaudos atstovais neseniai yra 
pareiškęs: “Aš norėčiau būti 
atmenamas kaipo viršininkas, 
kuris padarė ką nors armijai 
maisto gaminimo srityje. Mais
tas yra dalimi kariškio algos 
ir. . . nei dalis jo algos nebus 
falšyva.”

Maistas yra gaminamas me- 
dikališko depąrtmento prie- ■ 
žiūroje, pagal moksliškai pa
ruoštą bendrąjį “meniu,” kad 
būtų sveikas, balansuotas, pa
kankamos porcijos. Mechaniš
ki daržovių valytojai, maisto 
maišytojai, šaldytuvai, spaudi
mu virimas ir net indu plovi
mas daro maistą nesuterliotą, 
nesugadintą ir gražios išvaiz
dos, prilygstantį pačių geriau
sių valgyklų maistui.

Atėję tiesiai iš mokyklos į 
armiją jaunuoliai gauna pa
kankamai vitaminų subudavo- 
jimui stipraus kūno ir vyres
nieji pasitenkinę, kaip su mo
tinos virtu, sako vedėjai ar- 
įpijon rekrutavimo stočių Wil- 
Tiamsburge, kviesdami jauni-

t • > :

Važiuokime į Philadelphijos 
DIDYJĮ LAISVES PIKNIKU

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.

KELIONĖ $3.00 Į ABI PUSI

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 švente, 

tai bus laiko atsilsėti, jei ir vėliau grįžtumėte 
t ' iš pikniko.

Vyturėlis Pasiruošia Čiulbėti 
Mums ir Kitoms Kolonijoms

Vyturėlio Ansamblio Kvintetas. Iš kairės: Natalija 
Nagulevičiūtė, Valentina Nevinskienė (Venckūnaitė), 
Anelė Ventienė, Lilija Bastytė, Helen Bručas.

šios vyturiukės muzikos an
samblyje Vyturėlyje skambi- 
na-groja, jos ir dainuoja su vi
su ansambliu, jam grojant ir 
atskirai.

Kvintetas — tik vienas iš 
daugelio numerių būsimąjame 
Vyturėlio pirmame koncerte, 
kuris jau tik už mėnesio. 
Įvyks rugsėjo 14-tą, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliube, 280 
Union Avė., Brooklyne.

Koncertui programa Jau su
planuota. Jos atžymėjimo kny
gelė, su biznierių pasiskelbi- 
mais ir muzikos ir dainos me
no mylėtojų sveikinimais ne 
už ilgo jau eis į spaudą. Vy
turėlis yra didelis priedas lie
tuvių liaudies meno judėjime, 
tad svarbu biznieriams pasi
skelbti ir visiems kitiems pa
sveikinti.

Meno patrijotai ir/prieteliai 
be delsimo matykite Vyturėlio 
vedėją jaunuolį Ed Sidney-Ži- 
džiūna, Laisvės spaustuvėje 
dienomis ar vakarais, Vyturė
lio praktikose, kurios vyksta 
kiekvieno trečiadienio vakarą, 
Laisvės salėje, 419 Lorimer 
St., Brooklyne. Arba įteikite 
bile kuriam iš Vyturiečių.

Vyturėlis Tarnauja 
Organizacijoms

Vyturėlis jau praėjusį sezo
ną daug patarnavo organiza
cijoms. šį sezoną taipgi yra 
pasiruošęs tarnauti ir turi pa
žymėtinų užkvietimų. Be vie
tinių, kurių ateina daugiau, 
negu spėja priimti, Vyturėlis 
jau yra užkviestas koncertuo
ti Bridgeport© ir Hartforde. 
Conn.

Vyturiečių merginų kvinte
tas kartą seniau yra dainavęs 
Lietuvių Laisvės Radio Klubo 
programoje ir vėl dainuos šio 
mėnesio 24-tos rytą. Progra

mą į armiją. Stotys randasi: 
viena — 246 Graham Ave.-, o 
kita — 1612 Broadway. 

mos transliuojamos kas sek
madienio rytą iš stoties WB- 
YN, 1430 ant jūsų radio. Lai
kas visuomet tas pats — nuo 
10:30 iki 11 vai.

Taigi, Vyturėlis ir jo gru
pės gražiai tarnauja visuome
nei. Mes pasitarnaukime sau 
ir jam užtikrinimu vietos pir
majame jo koncerte, įsigijimu 
tikietų iš anksto. Tuomi paro
dysime vyturiečiams, kad mes 
mokame įvertinti jų gražu 
darbą. Kaina $1. Gaunami 
Laisvės raštinėje pas Liliją 
Belte ir pas vyturiečius.

KomunistyĮkretorius 
Sugrįžo iš Ligoninės

Eugene Dennis, Amerikos 
Komunistų Partijos generalis 
sekretorius, sugrįžo iš Mt. Si
nai ligoninės namo po ilgokos 
ii- sunkios ligos. Sveiksta ir ne 
už ilgo sugrįšiąs į kovotojų ei
les, kaip pranešama spaudai.

Komunistai šiuo tarpu pra
veda dvigubą kampaniją re
akcininkų persekiojamo sek
retoriaus vardu — verbuoja 
naujus narius ir sukelia fon
dą Denniso,. savo partijos ir 
bendrai darbininkų judėjimo 
gynimui. Mat, jeigu būtų leis
ta įkalinti Dennis’ą, galėtų ir 
Įkalintų bile ką. Mūsų* gady
nėje bile kuris, kas nepritaria 
fašistams, yra apšaukiamas 
komunistu ir galėtų būti tam
pomas po teismus* ir įkalina
mas, kaip kad nori įkalinti 
Dennis’ą. *

Dennis jau yra nuteistas re
miantis reakcininkų Thomas- 
Rankin Un-American Komite
to kaltinimais. Jo byla ape
liuota ir bus svarstoma U. S. 
Circuit Court of Appeals ru
deninėje sesijoje.

Tačiau komunistai savo va
do gynime neatsideda vien ant 
teismų, bet. kaip ir visais dar-
bininkų reikalais, taip ir šiuo, 
sjekia informuoti visuomenę ir 
jos viešu, masiniu nuomonės 
pareiškimu palengvinti •, bylos 
išsprendimą. Komunistai’ vyk
do masinius mitingus atvirame 
ore kas dieną. Tūli klubai pra
veda savo susiedijose po porą 
mitingų per savaitę.

Mitinguose komunistai var
toja garsiakalbius,, jais per
duoti dideliem būriam sueinan
čių kalbas, dainas, paskelbia 
literatūrą, kurios parduoda
ma tūkstančiais kopijų.

Lietuviu Komunistų Kliu- 
bas, Brooklyne, taipgi turi li
teratūros ir yra pasiskyręs per 
ši mėnesi sukelti $240 į Den- 
nis’q ir liaudies teisių gynimo 
fondą. Jie. be abejo, kreipsis 
ir į daugelį nepartiniu žmonių 
su s literatūra ir fondo reika
lais. Komunistų partijos, rei
kalai yra visų darbo žmonių 
reikalai, tad žmonės juos vi
suomet noriai paremia tuo, 
ko partija nurodo esant rei- 

x kalinga. L. K. N.

Ir Vėl Puiki Programa
Kalbu apie Lietuvių Laisvės 

Radio programą, girdimą kas 
sekmadienio ryto 10:30 vai., 
iš stoties WBYN, 1430 klcs.

Praeito sekmadienio rytą 
buvo viena iš įspūdingesnių 
programų. Great Necko daini
ninkės, čypaitė ir Kasmočiūtė 
gražiai padainavo, jų malonūs 
švelnūs balseliai jautriai skam
bėjo. Tos jaunos lakštingalos 
puikiai atsirekomendavo. Vi
suomenininke drg. Mizariepė 
įdomiai apibudino Aido -Cho
rą, pateikdama mums įdomių 
žinių iš Choro praeities ir da
bartines veiklos. Dr. Kaski.au- 
čiaus naudingi patarimai dėl 
žmogaus pamatinių sveikatos 
dėsnių. Dėkui dainininkėms 
Čypaitei ir Kasmočiūtei. visuo
menininke! gerb. Evai Miza- 
rienei ir gerb. Dr. Kaškiaučiuf.

Negalima praleisti nepažy
mėjus programos užbaigos, 
“Ant Kalno Karklai Siūbavo.” 
Netikėtai užgirdąs Lietuvos 
“karklelius siūbuojant,” pa
sijunti, gailia rasele prideng- 
toj žalioj lankoj, ankstų rytą, 
pauksnyje šienelį bepjaunąs. 
Girdi rasotus karklus švelnaus 
vėjelio kartkartėmis siūbuo
jant, Verknos tylios, bet grei
tos bangos į Nemunėlį sku
bant - liūliuojant, tankiam 
karklyne pasislėpusią šimta- 
balsę lankštingalą čiulbant - 
dainuojant. Prisimeni jaunus 
draugus-drauges, kurių tarpe 
ir tu esi, po sunkaus darbo 
vėlai' vakare “Ant Kalno Kar
klai Siūbavo” dainuojant.

Dėkui programos vedėjui 
gerb. Mizarai už “Ant Kalno 
Karklai Siūbavo,Įfį Mes tiki
mės ir vėl Čypąltį' ir Kasmo- 
čiūtę girdėti, ’..•mes laukiame 
daugiau tokių liaudies daine
lių: — “Ant Kalno Karklai 
Siūbavo,” “Lėk Sakalėli per 
Ežerėlį” ir kitų.

Iksas.
s

Rendauninku Atstovai.1 *r.
Lankėsi Pas Miesto 
Valdininką

Delegacija nuo ‘tų rendau
ninku, kurie jau yra gavę 
miestavus išmetimo iš namų 
įspėjimus, lankėsi pas New 
York o miesto real estate divi
zijos Tlirektorių William M. 
Ellard. Jie reikalavo, kad 
miestas darytų Ra nors suteik
ti išmetamiesiems kitas patal
pas. 1

Delegacijai, su Mrs. Mild
red Wickson priešakyje. Mr. 
Ellard užtikrinęs, kad nei vie
na tų šeimų nebūsiančios iš
mestos iki nebus rastas atitin
kamas ir jų išgalėms prilygs- 
tamas kitas butas.

Bet tai liečia ne visus, o 
tiktai miesto išmetamuosius 
iš butų tose vietose, kur plo
tai nuvalomi statybai naujų 
projektų. Ir tas gaunama tik
tai dėka tam, kad tūlų sričių 
gyventojai yra ;jau gerai orga
nizuoti. Mrs. Wickson yra 
Brooklyno Rendauninku Tary
bos sekretorė. ,

JŲ PERSTATYTOJAS—- 
SUKNELĖ

Iš Anglijos į New Yorką 
atvyko jaunuolė Sheila Hynes, 
pas asmeniškai dar nematytą 
vaikiną. Vienintelis dalykas, 
kuris turėjo juos suvesti į as
menišką pažintį, buvo jos dė
vima mėlyna suknelė, gauta 
nuo to vaikino, Harold Conley, 
iš St. Albans.

Jiedu, tačiau, buvę ilgą lai
ką pažįstami iš laiškų. Susira
šinėti pradėję po to, kai jos 
ryšiai sų asmeniškai pažintu 
brėoklyniečiu vaikinu, Conley 
draugu, nutrūkę. .Mergina at
vyko su' Čonley vestis, jeigu 
asmeniškai ^viskas atrodysiu 
taiff, įkaip iš laiškų.

Neišsigąskite 
Naktinėtojij

Jeigu naktį iš 12-tos į 13-tą 
būsite girdėję vaikščiojant sto
gais žmones, neįtarkite. blo
guose tiksluose — ne visus. 
Tai gal bus buvę astronomijos 
studentai ar mėgėjai ir šiaip 
idonųiutojai išėję pažiūrėti 
skraidančių meteorų.

Meteorų skraidymo tikima
si sekamomis keliomis dieno
mis, bet paties didžiausio ti
kėjosi 13-tą, nuo 1 vai. ryto 
iki aušros. Be abejo,' jie ne
paliaus skraidyti ir išaušus, 
bet tuomet jų nematysime.

LABAI ŠILTA?

Ne, ne labai šilta, bet labai 
drėgna buvo praėjusį pirma
dienį. už tai taip šutriai jau
tėmės. šilumos buvo 84 laips
niai, o drėgmės 89 nuošim
čiai.

Streiklaužiai Sužalojo 
Banko Streikieriy Salę

Brooklyn Trust streiklau
žiai įsilaužę i streikierių sa
lę praėjusį pirmadienį, kaip 
praneša angliškas darbininkų 
dienraštis Daily Worker. Su
daužyta rakandai, rašomoji 
mašinėlė ir užterlioti streikie
rių pikietuose nešami plaka
tai.

Aaron Schneider, streikui 
vadovaujančios CIO United 
Office and Professional Work
ers direktorius šioje apylin
kėje, skunde majorui O’Dwy- 
yer dėl to Įvykio sako, kad 
blogdarybė papildyta policijai 
stovint skersai gatvės nuo 
streiko patalpų, 40 Clinton St., 
stovint neva sargyboje Brook
lyn Trust Co.

Unijos viršininkas skunde 
taip pat sako, kad “banko 
prezidento George V. Mc- 
Laughlin’o pozicija, kaipo bu
vusio policijos komisionieriaus 
ir davėjo aukų demokratų par
tijai, matomai, daleidžia spau
dimą Į policijos departmentą 
ir kitus jūsų administracijo
je.”

Unija skundžiasi, kad ma
joras lig šiol nieko nedarė, net 
nei neatsakė į unijos prašymą 
tarpininkauti išrišimui streiko.

Nuėjęs i policijos stoti apsi- 
skųsti, kad jo auto kas pavo
gė, brooklynietis Irving Ken
dall tapo areštuotas. Priežas
tis: pirm jo buvo areštuota ir 
ten atitempta jo mašina po to. 
kai joje radę £embleriškų ti
kietų su užrašu Irving,

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y. 
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DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos: '
į 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Viskas Prirengta, iš
Brooklyno Eis Busas

Lindenietė drg. Vertelienė, 
kuri tiek daug jau yra dirbus 
ii- tebedirba darbininkiškų or
ganizacijų piknikuose ir rūpi
nasi jų pasisekimu, rašo šių 
žodžių rašytojui:

“Viskas jau prirengta dėl 
RADIO PIKNIKO, kuris Įvyks 
17 d. rugpjūčio.”

Jeigu jau drg. Vertelienė 
sako, kad viskas prirengta, tai 
ir yra prirengta. Reiškia, val
gyti ir gerti bus visiems iki 
pasitenkinimo, pasišokant prie 
žavėjaučios muzikos ir pasi
klausant Įvairios dainų pro
gramos. O reikia nepamiršti, 
jog programoje yra ir dr. J. 
J. Kaškiaučius su patarimais 
sveikatai.

Pasižymėkite atmintyje ge
rai, jog šis RADIO PIKNIKAS 
Įvyksta šį nedėldienį, rugpjū
čio (August) 17 d., Lithuanian

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Rugpjūčio 14 d. jvyks 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 17 m. Pirkėjai 
tuoj gali perimti. Vieta 135 mailių 
nuo New Yorko. Kreipkitės j U. S. 
Motei, 13 R, Valatie, N. Y.

(x)

REIKALAVIMAI
KAS TURITE KAMBARĮ?

Reikalingas kambarys jaunam 
mokyklą lankančiam vyrui. Nori 
užimt su 1 diena rugsėjo (Sept.). 
Pageidaujama Richmond Hillyj, Ja- 
maicoj, East New Yorke arba ku
rioj kitoj ramioj ir švarioj miesto 
dalyj. Pranešt Laisvės raštinei, 427 
Lorimer St., Brooklvne. Tel. ST. 
2-3878.

(187-188)

Peter Kapiskas

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom KaVnom.
4 

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.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
x Jeweler

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

6 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Tree., Rugp. 13, 1947

Liberty Park, 340 Mitchell 
Ave., Linden, N. J., rengiamas 
Lietuvių Laisvės Radio Klubo 
ir ALDLD 2-ros Apskr.

Bušui Paskutines Dienos

Dėl patogesnio brooklynie- 
čiams vykimo i pikniką, yra 
pasamdytas didelis busas, už 
prieinamą' kainą. Norinti va
žiuoti piknikai! busu, pasitei
raukite Laisvės ofise pas Ra
dio Klubo sekretorę Lilian Ka
valiauskaitę, arba telefonu — 
STagg 2-3878. Jinai parūpins 
jums vietą buse. Bet norint už
sitikrinti jame vietą, privalo
te užsisakyti tuojau, nes galop 
savaitės gali pritrūkti vietų.

A. Gilmanas.

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
: JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker
l I

1
231 Bedford Avenue

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

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus
RHE'INGOLD

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174




