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Prieš porą savaičių gavau iš 
Buenos Aires seno argentinie- 
čio Jono Baltušninko laišką, 
primenantį man, jog šiemet 
sukanka lygiai 20 metų, kai 
aš pasiekiau Argentiną, kad 
padėti draugams leisti pirmą
jį Pietų Amerikoje lietuvių 
laikraštį “Rytojų.”

Vakar dienos Laisvėje skai
tytojas veikiausiai bus skaitęs 
argentiniečių telegramą, siųs
tą man ta pačia proga.

Pasirodo, kad argentinie
čiai, išvien su Uruguajaus lie
tuviais, buvo sušaukę special] 
sanskridį tam įvykiui atžymė
ti. ‘

Nuoširdi padėka, jums, 
draugai ir draugės, Argentinos 
ir Uruguajaus lietuviai, už 
sveikinimą!

Tuo reikalu, beje, para
šiau žiupsnelį atsiminimų, ku
rie tilps 4-tą j ame 
“Šviesos” numeryj.

Laikas bėga ir su juo kei
čiasi gyvenimas!

Prieš 20 metų į Pietų Ame
riką bėgo tūkstančiai Lietuvos 
sūnų ir dukrų, —jie bįėgo nuo 
smetoninės reakcijos, bėgo dėl 
baisiai sunkių ten ekonominių 
sąlygų.

Šiandien tūkstančiai Pietų 
Amerikos lietuvių yra pasiruo
šę grįžti atgal savo gimtinėn, 
—naujon, socialistinei! gimti
nėn !

Ponai smetonininkai, nuo 
kurių bizūno prieš 20 metų 
bėgiojo į visas pasaulio pu
ses darbo žmonės, šiandien 
patys bastosi po pasaulį, vi
saip plūsdami, > niekindami 
tarybinę Lietuvą dėl to. kad 
ten žmonės kuria naują gy
venimą, — gyvenimą be ponų 
ir fabrikantų, gyvenimą, pa
grįstą nauju principu : kas ne
dirba, tas nevalgo.

D/uig kas pasikeitė pasta
rųjų 20-ties metų bėgyj! Pa
sikeitė ne tik pasaulyje, bet ir 
pačiame Pietį] Amerikos lietu
viu gvvenime.

Toje pačioje Argentinoje 
prieš 20 metų buvo, palyginti, 
labai maigai prasilavinusiu, ap
sišvietusių lietuvių darbuoto
jų-

šiandien jie turi stambių 
pajėgu visose gyvenimo srity
se : laikraštininkystėje, sceni
niame mene ir visuomeniniai- 
organizacinėje Veikloje. I^egi 
visus juos čia išvardysi.

Daugelis šių dienų veikėjų 
prieš 2d metu dar negyveno 
Argentinoje: kiti jų buvo tik 
ką atvykę, žali, neapsipažinę 
su vietos sąlygomis, su ispa
nu kalba: jie buvo nedrąsūs: 
jiems vietos gyvenimas atrodė 
nesuprantamas, keistas, sveti
mas. - '•

Tik keletą po sveikinimo te
legrama pasirašiusiųjų tepaži
nau, gyvendamas Argentinoje.

F

Smagu konstatuoti tas fak
tas. kad senosios kartos vei
kėjai, atvykę ten prieš pirma- 

% pasaulini karą, dar gyvi,’ 
nors ne visi iie veikia (bent 
man taip iš čia atrodo).

Būtų labai smagu, jei šia 
proga visi buvusieji darbuoto
jai, veikę iš vien su manim, 
pataptu aktyviškesnjais; kad' 
jie įsijungtu i bendrąjį darbą 
su jaunesniaisiais.

Darbo argentiniečiai turi 
daug: išleidimas Vienybės yra 
vienas didžiųjų darbu—jei ne 
pats didžiausias. Prie to dar
bo privalo stoti kiekvienas ir 
kiekviena!

Tas pats .sakytina ir ąnie 
Uruguajaus lietuvius, su ku
riais man teko susipažinti ir 
išvien veikti prieš* 20 metu. x

Ten taipgi atsirado naujų 
žambių paiėcrui - tarp kurių 
būtinai • minėtinas Antanas 
Vaivuskas, Darbo redaktorius,

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

Legionierių Vadovai 
Dirbtiniai Gąsdina 
Sovietiniu Pavojum

Legiono Komitetas Reikalauja Verstino Kareiviavimo ir 
Giria Trumano-Marshallo Politiką “Prieš Komunizmą”
New York. — Ketvirta

dieni atsidūrė Amerikonu 
Legiono (karu veteranu) 
suvažiavimas Madison Sq. 
Garden salėje. Legionierių 
vadai užsitikrinę, « kad su
važiavimas priims ju rezo
liucijas, karštąi ginančias 
Trumano mokymą prieš 
sovietizmą.

Legiono vykdomasis ko
mitetas užgyrė rezoliuciją, 
kuri pasakoja apie “agre
singą komunizmo plitimą” 
ir būk tai apie tikrą karo 
pavojų Amerikai iš Sovie
tų pusės.

Komitetas ragina negai
šuojant įvesti jaunuolių re- 
krutavimą į verstiną karinį 
lavinimą.

Ta pati rezoliucija svei
kina karinę Trumano para
mą Graikijos monarchis- 
tams ir Turkijos valdovam, 
esą, prieš “komunizmo tva-

Sutartis Amerikos Žemynui 
“Ginti” nuo Šiaurinio iki 
Pietinio Poliaus

Petropolis, Brazilija. — 
Pranešama, jog antradienį 
Jungfin. Valstijos ir 20 Lo
tyniškos Amerikos respub
likų pasirašys sutartį su
vienytomis jėgomis ginti 
nuo svetimo užpuoliko bet 
kuri amerikinio žemyno 
kraštą visu ruožtu nuo 
šiaurinio žemės ašigalio iki 
pietinio. 1

Valdžia Duoda Sale Fašistų 
Vadui G, K. Smithui

Washington. — Vidaus 
reikalu sekretorius A. Kru- 
g.’as leido G. Li K. Smithui,' 
amerikinių fašistų vadui, 
kalbėti masiniame. susirin
kime valdinėje salėje Wa
shingtono Paminklo aikštė
je. Demokrafas kongreš- 
manas Adolphas J. Sabath 
protestavo prieš tą leidimą 
SmithuL , Kpigas atmetė 
protestą.

Fašistinis Smitho * mitin
gas šaukiamas vardu Krik
ščionių Mobilizacijos.

New York.,— Republiko- 
nas N. Y. valstijos guber
natorius Dewey pasižadėjo 
kalbėti Amerikonų Legiono 
suvažiavimui už verstinoš 
karinės tarnybos' įvedimą 
ir šaukti “atmušt komuniz
mą.”

ir visuomenininkas.
♦

Šis jaunas vyras seniau ka
daise gyveno Brazilijoje. Iš 
te* jis atvyko į Montevijejų 
ir šiandien nuoširdžiai ir ener
giškai iš peties dirba sykiu su 
kitais veikėjais, uruguaj tė
čiais.

Brazilijoje mūsų draugai sa 
vo laikrąščio neturi, bet veikė
jų turi jie gerų, — turi pra
silavinusių žurnalistų.

Tegyvuoja, teveikia 
Amerikos lietuviai! 

Pietų

na.” Legiono vadai taipgi 
džiaugiasi Marshallo planu, 
kuris siekia atremti “komu
nizmo pavojų” nuo vakari
nės Europos. •

Kitas rezoliucijos posmas 
reikalauja aprėžti veto tei
sę Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryboje, kad Sovietai 
negalėtų atmesti anglų- 
amerikonų bloko tarimus. 
Rezoliucija garbina ir Tru
mano valdžios pastangas į- 
traukti visas Lotyniškos 
Amerikos respublikas, esą, 
į bendrą Amerikos žemyno 
“gynimą”.

Susirinkime pirm oficia
lioj suvažiavimo atsidary
mo, generolas J. Lawton 
Collins, karo štabo galvos 
pavaduotojas, šaukė kong
resą greitai išleisti įstaty
mą verstinam rekrutavi- 
mui, ir reikalavo bent 1,- 
750,000 armijos, visuomet 
gatavai paruoštos, karui.

Vokiečio Pramonės 
Tūzai Svajoją apie 
Naują Karą

Nurnberg, Vokietija. — 
Byloie prieš 24 didžiuosius 
Vokietijos fabrikantus, a- 
merikinis prokuroras gene
rolas Telford Taylor įspė
jo, kad jie svajoja apie(nau- 
jo pasaulinio karo iššauki
mą. Tai tie patys vokiečių 
pramonės tūzai, kurie dau
giausiai pasidarbavo hitle- 
rizmui įvesti ir naciuš ap
ginkluoti Antram pasauli
niam karui.

Kongresmanas Perša 
Amerikai Užimti Visą 
Ruhr Krašto Pramonę

Washington. — Demok
ratas kongresmanas •.Au
gustinas B. Kelly, stambus 
angliakasyklų savininkas, 
ragino Ameriką ^perimti į 
savo rankas Ruhr krašto 
kasyklas ir visas stambią
sias pramones. Ruhr sritis, 
vakarinėje Vokietijoje, an
glų užimta. Abejojama, ar 
Anglija sutiks su Kelly’o 
pasiūlymu.

ANGLĮ] VALDŽIA, TAUPYDAMA DOLERIUS, 
SUMAŽINO ŽMONĖMS MAISTO KIEKĮ

London. — Anglijos1 “so
cialistų” valdžia, norėdama 
sutaupyti daugiau dolerių, 
išleido tokius įsakymus:

Uždraustą vartoti gazoli
nas pasivažinėjimui 1 dėl 
smagumo, be tikro Reikalo. 
Užginta anglams vykti ato
stogom į tuos kraštus, kur 
doleriais reikia .lėšas mokė
ti. keliaujantiems užsienin 
biznio reikalais bus ledžia- 
ma pasiimti tiktai po $32 
lėšoms per dieną, vieton iki

ITALIJA GAUSIANTI 
DAR $250,000,000

Washiugton. —Amerikos 
valdžia paskyrė $34,000,000 
pašalpiniams reikmenims 
pirkti Italijai. Teigiama, 
kad amerikonai Pasaulinio 
Banko bosai užgirs Italijos 
prašymą paskolinti $250,- 
000,000, nes reikią stiprinti 
Romos klerikalų valdžia 
prieš komunistų judėjimą.

ANGLAI BOMBOMIS 
VYS DEPORTUOJAMUS 
ŽYDUS Iš LAIVŲ

’Gibraltaras. — Anglai 
ašarinėmis bombomis vys* 
iš savo laivų į krantą apie 
4,500 žydų, jeigu žydai at
sisakys išlipt į Hamburgo 
uostą, kuomet anglai juos 
ten nuplukdys, kaip įspėjo 
anglų komandieriai. Anglai 
sugabens juos- į belaisvių 
stovyklą Vokietijoj. Šie žy
dai buvo užklupti, kuomet 
jie savo laivu Exdus slaptai 
plaukė į Palestiną.

Pranešimas Laisvės
Pikniko Darbininkams

Draugai, susirinkit ši ne- 
deldienj 9 valandą iš ryto 
i Rusų Klubą, North pusė
je. Ten bus mašinos, kurios 
nuveš Į pikniko vietą. O 
South pusėje susirinkit pas 
dd. Tureikius, 143 Pierce 
St.

Nepamirškite būti nedė- 
lioj, Augusto 31 d., North 
pusėje prie Rusų Klubo,į o 
South pusėje pas Tureikius 
apie 9 valandą. i

v Komisija.

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
PARAMA VOKIEČIAM 

f

Washington. — Amerikos 
Raudonasis Kryžius pasky
rė miliono dolerių vertės 
maisto, drabužių ir kitų da
lykų vargingiems'vokie
čiams,' ypač našlaičiams, a- 
merikinėje Vokietijos da
lyje. Tuos reikmenis Rau
donasis, Kryžius vadina at
liekamais nuo karo daik
tais. • ’ '

e

LĖKTUVO NELAIMĖJE 
ŽUVO 35
' Oslo, Norvegija. — Nu
krito norvegų lėktuvas, į 
vieną šiaurinę Norvegijos 
salą, žuvo 35 žmonės, jų 
tarpe vienas amerikonas.

Washington. —Jau už
baigta visi pasiruošimai 
-ginklams ir amunicijai siųs
ti. Graikijon ir Turki j on.

šiol leistų $40. 1
Mėsos pirkimas asmeniui 

numuštas nuo 24 centų iki 
20 centų ^brtės per savaitę; viešbutyje asmeniui valgyti 
tai viso būtų tiek/ kaip du 
^porkčapai”. Arbatos ski
riama tik dvi uncijos asme
niui per savaitę: Aprėžta ir 
įvairių kitų maisto produk
tų ' kiekiai.

Uždrausta pirkt gardė
siai iš, užsienių. Apribota 
bankietai viešbučiuose. 15- 
18 nuošimčių numušta mai-

Y.
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Amerikos Atstovai Nusako, ką 
Skirt į Naują Graikijos 

Ministrą Kabinetą
Žmones Pasipiktinę, Kad Juoku Paversta Graikijos Nepriklausomybė; Tsaldaris Žada 

“Platesnę” Valdžią, Sudarytą iš Remiančią Monarchists Partijų...
Athenai, Graikija. — Ka

raliaus Pauliaus skiriamas 
premjeru, m o n archistas 
Konstantinas Tsaldaris su
tiko tartis su kelių mažes
niųjų partijų vadais 
sudarymą naujo, 
“platesnio” ministrų kabi
neto; bet tai tik partijos, 

■ kurios bendradarbiavo su 
buvusiojo premjero Maksi
mose monarchine valdžia.

Pasidavė Amerikonams
“Tsaldaris pasidavė pa

geidavimam D. P.Griswoldo 
(direktorius Amerikos ka
rinės pasiuntinybės) ir no
rams amerikinio ambasado
riaus Lincolno MacVeagh,” 
kaip rašo New Yorko Ti
mes korespondentas D. Ad
ams Schmidt rugp. 28 d.

Pasak Schmidto, Tsalda
ris sutikęs dalyvauti ir to
kioje “plačioje sudėtinėje 
valdžioje, kurios premjeras

Washington© Valdžia 
Svarsto Kariuomenės 
Siuntimą Graikijon

Washington. — Jungtin. 
Valstijos ir Anglija disku- 
suoja apie anglų kariuome
nės ištraukimą iš Graikijos. 
Amerikos valstybės sekre
toriaus/pavaduotojas Lo
vett jau rugpjūčio 13 d. 
pripažino, kad valstybės de- 
partmentas tarėsi su karo 
departme^tu apie jankių 
armijos siuntimą Graiki
jon, kur jie pavaduotų ang- 
Jų kariuomenę.

Veto Teisės Aprėžimas 
Galėtą Suardyt Jungt. 
Tautas, Sako Gromyko

Lake Success, N. Y. — 
Amerikos ir Anglijos dele
gatai įvairiais manevrais 
siūlė aprėžti veto, tai yra, 
penkių didžiųjų Jungtinių 
Tautų teisę Saugumo Tary
boje atmesti - vetuoti dau
gumos tarimus. Sovietų at
stovas Andrius Gromyko 
užreiškė,. kaęl tie jų pasi- 
mojimai gali suardyt Jung
tines Tautas?

sto kiekiai valgykloms ir 
viešbučiams. Bus leista tik 
dvi dienas apsistojusiam 

priedam priė jo maisto ra- 
cionavirūo kortelės. Po to 
bus iš kortelės išskaitoma 
jo pavalgiai viešbutyje.

Tais ir kitais reikmenų ir 
išlaidų aprėžimais Anglijos 
valdžia tikisi per metus su
taupyti 228 milionus svarų 
sterlingų, tai būtų apie |912 
miliopų dolerių.

būtų neutralus (bešališkas^ 
žmogus.”
Neva Platesne, bet Tokia 

Pat Valdžia
Sofulio “liberalai” jau 

pirmiau atmetėk kvietimus 
prisidėti prie Tsaldario or
ganizuojamo kabineto. Tuo
met Tsaldaris paraškė, kad 
jis sudarys valdžią vien iš 
savo monarchistų. Bet 
Jungt. Valstijų ambasado
rius ir karinės paramos di
rektorius įkalbėjo Tsalda- 
riui, kad gražiau atrodytų; 
jeigu nauja Valdžia būtų 
“paplatinta” kitų partijų 
politikais, kurie seime rėmė 
paskutinį m o n a r c histo 
Maksimose ministru kabi- 
netą. Tuomet naujoji val
džia, girdi, “atstovautų” 
Graikijos žmones; tada
Amerika duotų juo daugiau 
paramos Graikijai, kaip
kad ambasadorius Mac-

2 Bilionai Dol. per Metus 
Moksliniai-Karinių 
Išradimu Darbam

• t
Washington. — Prezid.k 

Trumanas su savo moksline 
taryba pasiūlė išleisti po du 
bilionus dolerių per metus 
moksliniams; daugiausiai 
kariniams tyrinėjimams ir 
išradimams. Pusę tų lėšų,v 
esą, galėtu duoti korporaci
jos (nuo kuriu neslepiama 
ir atominiai sekretai).

Kasyklos Viršila Kaltas 
Už 3 Mainieriu Žuvimą

Springfield. Ill. — Valsti
jos inspektoriai atrado, jog 
per angliakasyklos Orient 
num. 2 vedėjo A. Cook’o ap
sileidimą įvyko eksplozija, 
kuri užmušė' tris mainierius 
,rugp. 14 d.

Mainieriai reikalauja iš 
naujo tyrinėti kaltininkus 
pirmesnės eksplozijos, kuri 
Old Ben kasykloje pražudė 
27 mainierius.

TRUMANO SUSIRAŠINĖ
JIMAS SU POPIEŽIUM

Roifta. — Prez. Truma
nas atsiuntė popiežiui laiš
ką, kuriame sako, kad 
“dvasinės pasaulio jėgos tu
ri susiyienyt prieš taikos 
ardytojus.” Popiežius pasi
žadėjo bendradarbiauti su 
Trumanu kovoje, gird£ 
“prieš despotus”. (Abudu 
kallpa apie mobilizaciją 
prieš Sovietus.)

TREČDALIUI AMERI
KIEČIŲ SUNKIAU, 
NEGU PIRM KARO

New York. — Žurnalas 
Fortune apklausinėjo tūks
tančius amerikiečių įvairio
se šalies dalyse, ar jiem da
bar geriau ar blogiau gy
venti, negu pirm karo. 35 
iš kiekvieno šimto atsakė, 
kad dabar blogiau, o 34, 
kad geriau.

LAISVE-LIBERTY '
The Only Lithuanian Dally 

Ln the Eastern States. 
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Veagh paaiškino Tsalda- 
riui. * i

Kiek pirmiau ambasado
rius MacVeagh atmetė tū
lus Tsaldario siūlomus po
litikierius į ministrų vietas. 
Ambasadorius p a v a dino’ 
juos tiesiog “neleistinais.”

Tie Patys Monarchistų
• Bendradarbiai
Mažųjų ^partijų vadai, sil 

kuriais Tsaldaris dabar de
rėsis dėl premjero ir kitų 
ministru vietų, yra sekami:’ 

Sofoklis Venizelos ir prof. 
Pan. Kanellopulos iš “tauti
nės vienybės” partijos; so
cialdemokratas Geo. Pa
pandreou; St. Gonatas,Tau
tinis “liberalas”; Apostolos 
Aleksandris, reformistas, 
ir Sp. Markezinis iš Naujo
sios Partijos.

Amerikos ambasado
rius ir karinės Trumano pa
ramos direktorius per pen-
kiąs dienas kuždėjosi z su' 
Tsaldariu ir davinėjo jam 
nurodymus, ką skirti unau* 
ją valdžią. Panašius “pata
rimus” davė ir Anglijos am- . 
basadoriaus pavaduotojai 
Reilly. 1 .
Amerikonai “begėdiškai” 
kišasi i Graikijos valdžia, 
sako Pažangesni Graikai 

New Yorko Dailv News 
korespondentas Robertas 
Conway rašo , iš Graikijos 
sostinės Athenų: ■

Liberalai ir kairesnieji 
graikai savo laikraščiuose f 
su pasibjaurėjimu kalba, 
kaip “atvirai ir begėdiškai” 
Amerika ir Anglija kišasi į 
Graikijos vąldžios klausi
mus. Jie smerkia skiriamą
jį premjeru Tsaldarį kaip 
klusnų Amerikos ir Angli
jos tarną, kuris, ima ame- 
rikonų-anglų “patarimus”, • 
kaip privalomus įsakymus.
“Nepriklausomybė” — Tik 

Juokas
Graikų komunistai kalti

na monarchistų valdžią, 
kad jinai pavertė Graikijos 
nepriklausomybę tįk pigiu 
juoku.

Komunistai stato klausi
mą: Ką prezidentas Tru* 
manas pasakytų, jeigu Ru
sijos diplomatai taip “atvi
rai ir begėdiškai kištųsi į 
vidujinius reikalus šalių, 
turinčių artimesnius' santy
kius su Sovietais, negu ry
šiai tarp Graikijos ir Jung
tinių Valstijų?”

Bet kai N. Y. ; Daily 
News korespondentas nu* 
ėjo pas Tsaldarį, tai Tsal
daris jam pasakojo, būk ' 
Amerikos atstovai, girdi, 
“nesikišą į Graikijos val
džią, o tik du8dą patarimus 
bei nurodymus.”

»

ORAS. — Būsią giedra.

Athenai. — Demokrati
niai graikų partizanai lai
mėjo. eilę mūšių prieš mo
narchistų armiją šiaurinėje 
Graikijos dalyje.
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Nepateisinama Padėtis su Miestą Vaikais
Amerikos Komunistų Partijos pirmininkas William 

Z. Foster “Daily Workeryje” (rugpj. 27 d.) rimtai iške
lia labai rimtą Klausimą. Jis rašo apie Amerikosi miestų 
vaikus. Jis teigia, kad šiandien yra prasižengimas prieš 
visokį žmoniškumą leisti mūsų vaikams per vasarą kep
ti ir šusti miestuose. Visur už miestų guli didžiausi miš
kų, pievų, paežerių plotai. Per visą vasarą ten turėtų va- 
kacijas leisti ir gyventi priešmokyklinio ir mokyklinio 
amžiaus vaikai. Bet kodėl tos puikios vietos tuščios, o 
milijonai vaikų per vasaros karščius kankinasi dulkėtose 
ir švankiose miestų gatvėse? '

Fosteris ragina visuomenę tuo reikalu susirūpinti. 
Su juo reikia sutikti. Jei miestų ir valstijų valdžios susi
rūpintų, lengvai galėVų išgelbėti vaikus nuo vasarinių 
karščių ir pakelti jų sveikatą.

Fosteris teisingai sako, kad tos valdžios vaikų liki-e 
mu nesirūpins, jeigu nebus priverstas masinio spaudi
mo i§ liaudiškų organizatcijų ir tėvų-motinų pusės. Pir
moje vietoje stovi masinės darbo unijos. Turčių vaikai 
tik retas kuris vasaros karščius leidžia miestuose. To
dėl atsakomybė pirmiausia krinta ant darbininkų tėvų ir 
jų organizacijų. Jokios kitos liaudiškos organizacijos ne
turi tiek galimybių ir įtakos, kiek darbo unijos.

Reikia tiktai palinkėti, kad darbo unijos tuojau at
kreips savo dėmesį į Fosterio iškeltą klausimą ir tuojau 
pradės rūpintis vaikų padėtimi ateinančią vasarą. Vai
kus išvežęs prie ežero vienus lauke nepaliksi. Reikia pa
stogės ir priežiūros. Reikia vasarnamių ir kempių. Rei
kia milžiniško organizacinio aparato. Todėl reikia iš ank
sto rūpintis. Dabar laikas pradėti ruoštis dėl ateinančios 
vasaros.

Nesusitarimas Dėl Palestinos
Plačiai skamba gandai, kad Jungtinių Tautų Komi

sija, kuri keletą savaičių tyrinėjo Palestinos problemą, 
neprieina/ prie 'jokio susitarimo. Nuomonių tiek daug ir 
tiekėjos skirtingos, jog, sakoma, komisija rengiasi ofi- 
ciališkai pranešti apie nepajėgimą prieiti jokios išvados.

Tuo tarpu Palestinos klausimas virsta žiauriausiu 
tarptautiniu skandalu. Anglų užsispyrimas sugrąžinti 
4,500 žydų atgal į Vokietiją susilaukia plačiausio pasmer
kimo ir net pasipiktinimo. Tai toks žygis, kurio patei
sinimui nėra argumentų.- Ir jei dar Jungtinių Tautų Ko
misija nepatieks nieko konkretaus dėl Palestinos reikalo 
išsprendimo, tai anglams bus paliktos laisvas rankos ne
ribotai siautėti ir palaikyti teroro sistemą.

Pačioje Palestinoje išsiveržė kruvini susikirtimai 
tarpe žydų ir arabų.* Tai sena pasaka: Kai žydai ir ara
bai pešasi, tai anglų neliečia. Anglai moka pravesti po
litiką “padalink ir valdyk”. Indijoje ir kitose kolonijose 
jie tiktai ir galėjo šimtmečiais viešpatauti tokios politi
kos pagalba. Tame amate jie yra šimtaprocentiniai eks
pertai.

- Prancūzų Klaida
Francūzijos atstovas Parodi neleido Jungtinių Tau

tų Saugumo Tarybai tinkamai išspręsti Holandijos-Indo- 
nezijos karą. Jis vetavo pasiūlymą paskirti komisiją iš 
vienuolikos narių ir pareikalauti, kad abi pusės pasiduo
tų komisijos nuosprendžiui. Atrodo, jog ,tas įnešimas 
buvo visiems teisingas. Aišku, kad francūzai padarė 
klaidą ir uždavė taikos reikalui smūgį.

Kodėl francūzų socialistinė vyriausybė taip blogai 
pasielgė? Ogi todėl, kad jinai turi reikalą su-savo kolo
nijomis,’kurios irgi kovoja už tautinę nepriklausomybę. 
Francūzai palaiko holandus, kurie sako, kad Jungtinės 
Tautos iš viso neturi teisės kištis į jų santykius su indo- 
nezais.

Tas pats Parodi juk balsavo prieš Saugumo Tarybos 
nutarimą įsakyti abiem pusėm sustabdyti mūšius. Su 
francūzais balsavo Anglijos ir Belgijos atstovai. Tai ša
lys, kurios turi apžiojusios milijonus kolonijų žmonių. 
Jos Tie no r i, kad Jungtinės Tautos kištųsi į jų santykius 
su tomis kolonijomis. Todėl dabar Francūzijos valdžia 
sąbotažuoja Saugumo Tarybos pasimojimą užbaigti karą 
tarpe Holandijos ir Indonezijos. .

Mūsą Politika Vokietijoje Korėjoje
b Pietinė pusė Korėjos yra mūsų ginkluotų jėgų oku
pacijoje. Mūsų generolai ten praveda vyriausybės poli
tiką. Paskutiniais laikais ten įvyko platūs areštai. Sulai
kyta šimtai kairiojo nusistatymo žmonių. Mūsų vadovy
bė Korėjoje paskelbė, kad visos partijos, kurios sudaro 
liaudies fronįą, yra “neištikimos”, todėl areštavimas ju 
vadų ir narių esąs pateisinamas. Bet toji pati mūsų 
okupacinių jėgų vadovybė rtėra nė piršto pajudinus prieš 
dešiniuosius elementus.

Iš Vokietijos ateina’tokios pat 
bauginančios žihios. Bremen valstijoje mūsų 
okupacinių jėgų vadcrvybė uždarė trims savaitėms ko
munistų laikraštį, o septynioms dienoms socįaldemokra^ 
tų laikraštį. Abu laikraščiai apsilenkę su patvarkymais. 
Kas svarbiausia, kad toje valstijoje dabar eing( rinki
minė kampanija. Vadinas, kairiosioms partijoms burna

BROOKLYNIETIS KUNI
GAS ATKERTA 
REAKCININKAMS

Mūsų skaitytojai žino, 
kad grupė Amerikos dva
siškių neseniai apsilankė 
Jugoslavijoje ir iš ten grį
žę pateikė Amerikos visuo
menei savo raportą - pra
nešimą. Tame raporte jie 
pažymėjo, jog visi plepalai 
apie tai, būk Jugoslavijoje 
religija yra persekiojama, 
plepalais tik ir tegalima 
skaityti! , 

. Tai nepatiko aukštajai 
katalikų dvasiškijai. Bosto
no arkivyskupas Cushing ir 
kiti pradėjo nešvariai,/ne- 
kultūriškai pulti šįą dele
gaciją. <

Vienas delegačijįos narys, 
brooklynietis kunigas Phil
lips Packer Elliot, klebonas 
Pirmosios Presbyterijonų 
bažnyčios Brooklyne/atsa^ ‘ 
ko savo puolikams, — atsa
ko per laišką, tūpusį New 
York “Times” š. m. rugpiū- 
čio 26 d.

Be kitko, kun. Elliot nu-^ 
rodo:

“Yra metamas kaltini
mas, būk mūsų raportas 
‘baltina’ Jugoslavijos vy
riausybę. Toks kaltinimas 
yra absurdas. Nei jokia 
tauta negalima nubaltinti. 
Kiekviena vyriausybė, į- 
skaitant mūsiškę, x gali būti 
kritikuojama. Su kai ku
riais Jugoslavijos vyriausy
bės krypsniais šitų žodžių 
rašytojas nesitinka. Bet 
stebėtojui, kuris vyksta su 
objektyve dvasia, nėra jo
kio abejojimo dėl buvimo 
ten religijos laisvės. Baž
nyčios gyvenimas toje ša
lyje vyksta be jokių kliudy
mų iš vyriausybės pusės.”

Laiško rašytojas (kuni
gas) nurodo; jĮąd jįįs:ir visa 
delegacija ‘matė visur pake/- 
lėse kryžius ir Kristaus 
mūkas; delegacija kalbėjo
si su aukštaisiais katalikų, 
stačiatikių ir mahometonų 
bažnyčios dvasiškiais Zag
rebe, Belgrade, Liublijano- 
je ir Sarajeve. Visi pripa
žino, kad vyriausybė nevar
žo tikybinių, apeigų, nevar
žo religinių veiksmų,— pil
na tikybinė laisvė ten tebe
viešpatauja.

Toliau kunigas pažymi, 
jog katalikų dvasiškija A- 
merikoje tuo faktu turėtų 
džiaugtis, bet ne: užuot 
džiaugusis, ji pašėlusiai 
puola delegaciją ir jos ra
portą - pranešimą! j

Delegacija aplankė arki- 
vyskūpą Stepinacą, — karo 
metu buvusį nacių bendra
darbį, — kurį Jugoslavijos 
teismas nusmerkė kalėji- 
man. Kalėjime Stepinacas 
pasakė delegacijai, kad jis' 
yra gerai maitinamas ir 
gražiai užlaikomas. Delega
cija įdėjo .tatai į savo ra
portą.

Ar nepradės dėl to kata
likų dvasiškija Amerikoje 
delegaciją šmeižti! Katali
kų dvasiškija, norėjo, kad 
delegacija meluotų, kad ji 
įdėtų savo raportan, būk 
Stepinacas “badauja”! Jei 

sveikatingumo.,
Didelis skaičius Panevėžio cu

kraus fabriko darbininkų vyks-' 
ta šiais' metais į. respublikos ku
rortus ir 'poilsio namušO-Drus-. 
kininkus, ♦ Birštoną, Palangą 
Kulautuvą ir kt. (

-----------------  —  ---------——i- -i —L.—' ——----------------- . * - : • \ .
užčiaupta, tuo tarpu dešiniosios partijos, visokiais figų 
lapais prisidengę hitlerninkai, pilnai ir laisvai gali agi
tuoti už savo kandidątus.

Ar tai demokratija? Kų vertas bus po rinkimų pa
sididžiavimas, kad Bremen valstijoje kairieji prakišo rin
kimus? , D

k Bftiarbiai ir Darbai
Visoje Amerikos istorijojė nebuvo tiek dirbančiųjų, 

kiek yra šiandien. Valdžia praneša, kad šiuo tarpu yra 
60,079,000 dirbančiųjų. Prieš metus buvo sakoma, kad 
kai bus pasiekta 60 milijonų skaitlinė, tai apie jokihs 
bedarbius nė kalbos nebebus.

Bet nežiūrint to nepaprasto darbų pakilimo, šian
dien Jungtinėse Valstijose yra 2;584,000 vyrų ir mote
rų, kurie tinkami darbui, nori dirbti, ieško darbo, bet 
surasti negali. '

taip būtų delegacija pada
riusi, tai katalikų dvasišką
ja, būtų jai katutes paplo
jusi.

Stepinacas, nurodo kun. 
Elliot, buvo teistas ne kaip 
dvasiškis, bet Jkaip nacių 
bendradarbis, nacių šnipas, 
nacių talkininkas, padėjęs 
karo metu Hitleriui mėsinė
ti Jugoslavijos liaudį.

Ar amerikiečiai Vokieti
joje neteisia nacių * šnipų? 
Žinoma, kad teisia. Ne tik 
amerikiečiai, bet ir kitos 
tautos daro tą patį: tą pa
tį daro lenkai, čechoslova- 
kai, bulgarai; rumunai, ir 
kiti. Jie teisia nacių šni
pus, nacių bendradarbius, 
nepaisydami, kas jie: pro
fesionalai, dvasiškiai ar ei
liniai žmonės, — jei tik jie 
tarnavo naciams, padėjo 
jiems skersti nekaltus žmo
nes, — jie teisiami!

Kaip tik panašiai buvo 
pasielgta ir su arkivysku
pu Stepinacu!

Mūsų nuomone, kun. El
liot labai gražiai atsako sa
vo puolikams. Bet ar jie, 
pasiskaitę šį laišką, nutils?

Abejojame!
Jiems, matyt, yra įsakyta 

iš Vatikano taip, daryti ir 
jie savo darys!

Va, kodėl, katalikai dar
bo žmonės privalo būti* at
sargūs, turėtų visuomet to
kių “kritikų” pasisaugoti ir 
juos net pabarti, sugėdinti.

SKALDYTOJAMS 
NEPAVYKO

Šiuo metu St. Paul mie
ste (Minnesotoje) vyksta 
CIO Mine, Mill and Smel
ter Worker’s unijos suva
žiavimas. Unijos preziden
tas Maurice Travis pareiš
kė, kad ši organizacija šiuo 
mėty turi daugiau narių, 
negu kada nors yra turėju
si — 150,000' duokles mo
kančių narių.;'

Ir taip yra, nepaisant to, 
kad tūli gaivalai, ypačiai 
Conn, valstijoje buvo pasi- 
moję uniją suskaldyti. Tū
luose miestuose, kaip Wą-' 
.terburyje, pav., skaldyto- 
jąms pavyko kai kur iš
traukti iš minėtos unijos 
tūlus darbininkus, — ypa
čiai American Brass .fabri
ke. Tačiau kai kur ištrauk
tieji iš unijos nariai jau 
sugrįžto atgal unijon, pa
matę, kokį pragaištingą 
nuostolį jiems buvo padarę 
skaldytojai. Kiti žada su
grįžti?

Skaldytojai buvo pasimo- 
ję sugriauti uniją, naudo
damiesi raudonbaubizrhu. 
Girdi, šiai unijai' vadovau
ją komunistai, todėl ji es
anti negera. Bet dauguma 
darbininkų uhijistų skaldy
tojus pasmerkė ir vis trau
kia unijon daugiau narių.

PANEVĖŽYS.—Tarybų val
džia reiškia didelį rūpestingu
mą dėl Lietuvos darbininkijos

01.
Amerikinėje ,Konferenci

joje, kuri eina) Brazilijoje, 
Wall Štryto imperialistai 
deda pastangas, kad visos 
Amerikoje esamos šalys 
priimtų jų komandą. Jung
tinių Valstijų delegacija' de
da pastangų, kad ne vien 
visos 21-na amerikinės 
valstybės ir valstybėlės lai
kytųsi Chapultepec’o kon
ferencijos nutarimų, bet tu
rėtų juos sudrūtinti. .

Pagal Chapultepec’o nu
tarimus, tai, jeigu viena a- 
merikinė galis atsidurs kare 
su kokia kita valstybe, tai 
kitos turį atšaukti diplo
matinius atstovus, kaip/tai. 
konsulus, nutraukti politi
nius ir telegrafo, telefono1, 
pašto, radijo, prekybos ir 
kitus ryšius su ta vdlstybe, 
kuri kariauja prieš vieną 
amerikinę valstybę, ir net 
naudoti ginkluotas jėgas 
“agresoriaus atmušimui.”

Dabartinėje konferenci
joje republikonų vadas A. 
H. Vandenbergas pripaži
no; kad tai yra “ginkluota 
sąjunga prieš kitas pasau
lio šalis.” Generolas Mar
shall deda pastangų, kad 
dar daugiau sutvirtinus tą 
karinę sąjungą. Meksika ir 
Argentina reikalavo, kad 
tokių žygių imtųsi kitos a- 
merikinęs respublikos ’tik 
tada, jeigu viena amerikinė 
respublika bus kokios kitos 
šalies užpulta. Bet gen. 
MaAhall reikalauja neda
ryti skirtumo ar amerikinė 
respublika bus užpulta, ar
ba ji privesta prie karo, ki
tais žodžiais — ji patį da
rys užpuolimą.

“Revoliucija” Ecuador e
Iš po nakties Ecuadore 

(Eik va tory j e p jau atsirado 
nauja “demokratinė” val
džia. Karo ministras gene
rolas Carlos Mancheno nu
vertė buvusį prezidentą 
(diktatorių) Jose Maria 
Velasco Ibarrą ir patsai pa
siskelbė prezidentu.

Žinoma, Wall Stryto dip
lomatai ir politikai nesa
kys, kad čia yra paneigta 
liaudies valia, arba Elcuad. 
dabartinė valdžia yra nede
mokratiška, nes gen. Carlos 
Mancheno sutinka remti 
Wall Stryto politiką. Mūsų 
“demokratai” ieško “demo
kratijos” tik ten, kur liau
dis ima pati savo šalies rei
kalus tvarkyti. - ' • 1

Ecuador yra /Pietų Ame
rikoje, užima 275,936 ketv. 
mylias ploto; tai yra dides
nė, negu Franci j a, bet gy
ventojų turi tik apie 3,- 
200,000.

Mūsų šalyje siekiamas! 
pritaikinti Tafto - Hartley 
bilių, kad suardyti darbo u- 
nijų 'narių viehybę. Visur 
reikalauja, kad unijos pa
smerktų komuniątus. Ku
rios to nepadaro/tai toms 
grūmojama. Tokia jau de
mokratinė . tvarka!

Iš Japonijos grįždafrias, 
politinis vadas George At- 
cheson žuvo lėktuvui' nu
skendus. Tai buvo reakci
nis žmogus, daug kartų iš
stojęs prieš Japonijos dar
bo* liaudį ir sėbras Japoni
jos karaliaus. Jš Vengrijos 
parskrido S* . Thuransky, 
kurį, ten buvo ' areštavę už 
šmeižimą Vengrijos Jįau- 
dies ir Valdžios, bet kurį A- 
merikos diplomatai atėmė. 
Jį mūšų . šalyje sutiko, kai
po “didvyrį” w '

Brangumas visoje šalyje 
neišpasakytas. Algos darbo 
žmonių'nespėja brangumą 
pasivyti. Washingtonas pą- 
skelbė, kad iš priežasties 
sausros, kukurųzų derlius 
bus blogas.

Wright Field, Ohio, dir
ba apie 100 Hitlerio karo 
specialistų. Amerikos ofi- 
cierius juos charakteriza
vo: “Jie yra geriausi dar
bininkai.” Mat, tie Hitlerio 
specialistai dirba, , kad at- 
keršinti Sovietų Sąjungai 
už sumušimą Hitlerio ar
mijų. Matote, kurion pusėn 
pakrypo mūsų politika. Ša
lis, kuri išgelbėjo mūsų ša
lį ir pasaulį nuo Hitlerio 
nacių vergijos, tai dąbar 
mūsų ponai .globoja tuos, 
kurie nori atkeršyti Sovie
tams už sumušimą Hitlerio 
armijų, tai yra mūsų prie
šų armijų.

Anglija sako, kad ji ne
priims Tarptautinės Preky
bos reikalais konferencijos 
nutarimų, kurių siekiamasi 
Genevoje padaryti, jeigu 
tie tarimai kenks jos biznio 
reikalams. Reiškia, britai 
imperialistai sutinka pildy
ti tik tuos nutarimus, kurie 
jiems yra naudingi.

Bulgarija htmetė Angli
jos ir Jungtinių Valstijų 
protestus Nikola Petkovo 
reikale. Jos liaudies teis
mas nutarė sušaudyti N. 
Petkovą už šalies išdavys
tę ir šnipavimą užsienio 
valstybių naudai.

Londonas ir Washingto
nas protestus siuntė ne 
vien Bulgarijai, bet net Ta
rybų Sąjungai. Keistas 
Anglijos protestas, kuriame 
ji sako, kad Petkovo daly
kas nėra vien Bulgarijos vi
daus reikalas, nes jis apkal
tintas šalies išdavime ir 
suokalbyj su užsienio vals
tybe.

Išeina taip: jeigu Petko- 
vas buvo tAnglijos šnipas, 
tai nors jis ir yra Bulgari
jos pilietis, bet jau Bulgari
ja negali jo i teisti be Ang
lijos sutikimo.Kitais žo
džiais Anglija nori paimti 
protekcijon savo štiipų vei
kimą.

Bulgarija kaltina, kad iš 
užsienio padrąsinti Graiki
jos fašistai daro ant jos 
užpuolimus. Ji patraukė 
daugiau savo^armijos lin
kui Graikijos sienos, kad 
apsaugojus savo piliečius ir 
apie tai pranešė Jungtinių 
Tautų organizacijai.

Chinija vėl “fiksinama”. 
Šį kartą generolas Wede- 
'meyer padarė pareiškimą, 
kad generolo Chiang Kai* 
sheko valdžia turi įvesti 
griežtų politinių ir ekono
minių reformų.

Kodėl? Todėl, kad ji*at
gautų Chinijos žmonių pa
sitikėjimą. Iškalno galima 
sakyti, kad iš naujų “refor
mų” nieko neišeis, nes pa
neigiama Chinijos komunis
tai, o tai reiškia deihokra- 
tinė liaudis. Gen. Wedeme- 
yeriui tos reformos reika
lingos7 ne Chinijos gerovei, 
bet “komunistų nugalėji
mui”, tai yra Chinijos de
mokratinės liaudies. Visa 
ko galima susilaukti, —tai 
aktyviškesnės ir dar dides
nės Wall stryto imperialist, 
pagalbos Chinijos-. reakci
jai. 7

Bet ir tas nepajėgs .par
blokšti Chinijos . liaudies. 
Kas dėl “reformų”, tąi ar 
seniai tie patys ponai svei
kino Chiang JKai-sheką, 
kada jis įvedė “reformas”, 
priimdamas ant burdo nu- 
sišpicavusią “Sočia li^tų 
Partiją”, kada paskelbė 
“naują konstituciją”?

“Egyptian Mob Hails 
Soviet and Poland” — tokį 
antgalvį uždėjo New York 
“Times”, rugp. 24 id. Taip 
atsiliepė tas “demokratiš
kas” turčių didjapis apie

Egipto žmones, kurie svei
kino Sovietų ir Lenkijos po
litiką, reikalaujančią, kad 
britai, imperialistai pasi
trauktų Iš Egipto žemes.

Žmonės,,kurie reikalauja 
$avo šaliai laisvės ir svei
kina Sovietų ir Lenkijos 
politiką už tą laisvę, tai 
“demokratams” tik “mob” 
—r “gaujos.” Bet Graikijoje 
arba Chinijoje fašistai, ku
rie savo šalis išduoda Wall 
Stryto imperialistams,’ tai 
tam laikraščiui “demokra
tai”.

Francijos parlamente so
cialistai ir reakcininkai su
darė bloką ir‘ 404 balsais 
prieš 184, atmetė komunis
tų pasiūlymą suteikti Al- 
gerijos kraštui Francijos 
valstybės teises, kaipo ly
gios provincijos. (

Algerija yra Afrikoje, tai 
Francijos kolonija. Ji uži
ma 847,552 ketvirtaines my
lias ir turi apie 8,000,000 
gyventojų. Savo plotu ji 
keturis kartus didesnė už 
Franci ją. Atsisakymas su
keikti jai žmoniškų sąlygų 
gali tik daugiau Algerijos 
žmones paakstinti kovon už 
laisvę. •

Graikijoj krizis, ant Wall 
Stryto nuliūdimas. Jau sep
tinta Graikijos valdžia pa
kriko nuo to laįko, kada ji 
laikosi ant Anglijos durtu
vų ir Amerikos dolerių. 
Tsaldaris pasitraukė, nes jo 
planai neišdegė Jungtinių 
Tautų organizacijoje.

Nauja valdžia sudaroma. 
Ji neturės liaudies pritari
mo, kaip ir pirmesnes, nes 
bus angliško bloko padaras.

Graikijos fašistų kariniai 
lėktuvai kelis kartus skrai
dė virš Albanijos, Bulgari
jos ir Jugoslavijos žemių. 
Tos šalys' protestavo. Jos 
reikalavo iš Jungtinių Tau
tų organizac. imtis, žygių 
sulaikyti graikų fašistus.

Pranešama, kad Graiki
joj e partizanai suorganiza
vo savo vyriausybę, kurios 
tikslas išlaisvinti šalį iš fa
šistų ir užsienio imperialis
tų rankų ir suteikti Grai
kijos žmonėms sąlygas, prie 
kurių jie galės išsirinkti sa
vo valdžią.

Graikijos fašistų vyriau
sybė puolė Tarybų Sąjun
gos diplomatinius 'atstovus 
toje šalyje. Sovietai užpro
testavo.

Italijoje neribotam lai
kui pasiliks Jungtinių Val
stijų armij'a. Dabar ten y- 
ra •30,000 britų ~ ir 20,000 
Amerikos armijos. Jau se
niau buvo numatyta, kad 
Italijos reakcininkai dės 
pastangų, kad svetimų ša
lių armija pasilaktų, nes jie 
bijosi savo šalies liaudies.

Anglijos ir Amerikos ar
mijų palaikymas Italijoje 
yra teisinamas tuo, kad dar 
taikos sąlygos neįėjo į ga
lią, nes nevisos šalys tas 
sąlygas patvirtino. Bet tai 
tik priedanga.

Sakoma, kad Bologna, Fe
rrara, Madena ii\ Mantua 
srityse surasta įrodymų, 
kad ten yra aliejaus ir taity 
tikrų degančių dujų. Tuo
jau, susidarė kompanija, ku
rioje' amerikinis žibalo ka
ralius Standard Oil Co. įsi
gijo 62 nuoš. Šerų. Reiškia, 
jeigu ten bus surasta alie
jaus, arba galimybė naudo
ti tas dujas, tai jau Stand
ard Oil Co. apsirūpino jų 
valdymu. D. M. š.

X^ras: — Tu sakai atvyksta 
vyrai pianui išvežti. Juk aš tau 
daviau pinigų dėl sekančio įino- 
kėjimo? . >

žmona: — Taip, aš žinau, 
bet nesakyk nieko. Aš jiems už
mokėsiu, kai jie nuneš nuo vir
šaus^ Aš noriu, kad jis būtų 
svečių kambaryje.

1 —■ ■ I ,1, Į ■ ,|> .......... ................ —............................ . - - K --------- _ L
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Pittsburgho Spirgučiai Iš Tikrų Įvykių
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Atsiminimai iš Pirmojo Pasaulinio Karo

Laike praeito karo, tarpe 
fed erai ės valdžios ir darbda
vių riebiose sutartyse Pittsbur
gho ir apylinkės įmonėse ka
pitalistai pasidarė milžiniškus 
pelnus. Kad milžiniški pelnai 
jiems eitų ir toliau, tai dirbtu-' 
vių kompanijos nepaiso nieko, 
blogų dirbtuvės dalių nere
montuoja, nors tas gręsia sau
gumui darbininkų gyvasčių ir 
darbai eina be tam tikros sau
gumo priežiūros, dėl ko pas
kutiniais laikais eksplozijos 
dirbtuvėse ir nelaimingi atsiti
kimai pasikartoja. Tik trumpu 
laiku čia atsitiko stambios 
eksplozijos McKees Rocks ir 
East Pittsburgh dirbtuvėse. 
Paskui Neville Island eksplo
zijoj rugpjūčio 4-tą žuvo 6 
darbininkai. Tik ant rytojaus, 
rugpjūčio 5, ir vėl ištiko eks
plozija Jones & Laughlin 
Steel Corp, dirbtuvėje, kur žu
vo du darbininkai, kiti sužeis
ti. Tik virš paminėtose eksplo
zijose darbininkai daug nu
kentėjo.

Kas atlygins darbininkams 
už tas kančias, kas nubaus 
kaltininkus už papildytas 
žmogžudystes dėl pelno? Ka
da paprastas plėšikas padaro 
užpuolimą dėl pelno ar šiaip 
žmogžudystę papildo, tai įsta
tymai reikalauja žmogžudžiui 
mirties bausmės, bet kada ka
pitalistai dėlei pelno netaiso— 
neapsaugoja darbo vietų ir 
tuomi nužudo desėtkus darbi
ninkų, tai jie pasilieka liuosi 
ir dar gerbiami piliečiai! Ir to
ki “gerbiami piliečiai,” susite
pę rankas darbininkų krauju, 
dabar bando pasauliui diktuo
ti !

Kauno ‘Arklo’ žemės ūkio 
mašinų fabrike ir daugelyje 
kitų fabrikų, kurie dabar pir
mą kartą statomi Lietuvoje 
bevykdant didžiąją pokarinio 
penkmečio programą? Į Lietu
vos fabrikus visokios mašineri
jos, visoki įrengimai, L. R. sa
ko, “atvyksta į Lietuvą iš ten, 
iš kur pribūna nenutrūkstama 
srove -j mūsų respubliką ir 
traktoriai bei žemės ūkio ma
šinos, sunkvežimiai ir trąšos 
bei įvairūs kiti dalykai —Jš 
broliškųjų tarybinių respubli
kų, pirmoje eilėje, iš Rusijos.”

L. Rūtėnas nušviečia daly
kus ir apie Lietuvos ūkio at
statymą ir t.t. Daug gerų raš
tų iš Lietuvos ir kitų rašytojų 
telpa Laisvėj ir Vilnyj. Tik 
skaitant tokius raštus iš Lie
tuvos mes tikrai susipažįstam 
su dabartine padėtimi Lietu
voje. Lietuvių žinios ir' kiti ta- 
rybininkų laikraščiai, vietoj 
talpinti tikras žinias iš Lietu
vos, talpina pabėgėlių visokias 
iliuzijas, žinoma, jei Lietuvių 
žinių ir kitų tarybininkų laik
raščių skaitytojai žinotų, kaip 
dabar didvyriškai Lietuva at- 
sibudavoja ir kiek kriminališ- 
kų darbų atliko'kai kurie iš 
Lietuvos pabėgėliai, tai tų 
laikraščių jie neskaitytų ir pa
bėgėliams nei sudilusio cento 
neaukotų. Juk biedni, teisin
gi žmonės iš Lietuvos nebėgo.

Pittsburgho Lietuvių žinios, 
kunigų laikraštukas, dabar re
daguojamas kunigo Rakausko, 
pusę vietos pašvenčia puoli
mui ir šmeižimui Tarybų Są
jungos ir Tarybinės 'Lietuvos. 
Jei ne Tarybų Sąjunga ir Ta
rybų Lietuva, tai Rakauskas 
tikrai nežinotu, ką dėti j savo 
laikraštuką. Dabar, ačiū viso
kiems pabėgėliams iš Lietuvos 
ir jų raštams, Rakauskas pil
nai šmeižtais aprūpintas.

Kaip kitierils šmeižikams, 
taip ir Lietuvių žinioms, labai 
tinkamą atsakymą duoda iš 
Vilniaus, iš Lietuvos, Lietuvos 
pilietis L. Rūtėnas. Tas laiškas 
tilpo Laisvėj rugpjūčio 8 d. 
laidoje. Tai ilgas ir svarbus 
dokumentalinis įrodymas.į La
bai svarbu jį pacituoti, nors 
dalinai.

L. Rūtėnas atmuša šmeižtus 
ir nurodo, kaip Lietuvos pra
monė visiškai buvo sunaikinta 
hitlerininku ir jų bendradar
bių, dabartinių pabėgėlių ?iš 
Lietuvos. L. Rūtėnas sako, kad 
Kaune jie susprogdino “Dro
bę,” “Inkarą.” “Gumą,” su
naikino metalo fabrikus, išve
žė įrengimus iš “Kauno Audi
niu,” iš Petrašiūnų popieriaus 
fabriko ir t.t. L. Rūtėnas nu
rodo. kad ir kitų Lietuvos 
miestų taip pat buvo fabrikai 
Visiškai sunaikinti, mašinerijos 
išvežtos Vokietijon.

Jis toliau sako: “Per trum
pą laika Lietuvos darbininkai 
savo didvyrišku darbu iš griu
vėsiu atkūrė didžiausia dalį 

‘krašto fabriku. Dar prieš 1947 
m. sausio 1 d. pramonės pro
dukcijos apimtis Lietuvoje iau 
buvo pasiekusi du trečdalius 
prieškarinio lygio.”

Toliau L. R. stato klausima 
ir vėliau duoda atsakymą, “iš 
kur atsirado nauji įrengimai 
Kauno ‘Drobėje’ ir Kąuno 
‘Audiniuose.’ ‘Inkare’ ir ‘Me
tale.’ Klaipėdos celiuliozės 
kombina.te. ‘Trinyčiu’ ir ‘Gul
bės’ tekstilės fabrikuose bei 
dešimtyse ir šimtuose kitų fa
briku, daugumoje atstatytų 
per dyejus metus, praėjusius 
nuo karo pabaigos? IŠ kur at
siranda įrengimai Vilniaus 
‘Elfos’ elektromotorų fabrike,

Darbininkai suėję kalbasi, 
dejuoja, kad kaip valstijos, 
taip federalėš valdžios maši
na yra pilnai' atsukta prieš 
darbo klasę. Didžiuma įstaty
mų. kaip Harrisburghe, taip 
Washingtone vis tankiau 
pravedama darbdavių - kapi
talistų naudai, o tuos įstaty
mus praveda mūsų išrinkti at
stovai, kuriuos mums įpiršo 
kapitalistai. Kad lietuviai dar
bininkai daugiau politikoj da
lyvautų. tai reikia plačiai su
siorganizuoti. Pradžią to dar
bo padarė LDS 8-tas ir LLD 
4-tas apskr. Liepos 20 d. mi
nėtos apskritys sušaukė pla
toką konferencija, kur buvo 
visapusiškai apkalbėta svar
bumas balsavimu rinkime įvai
rių atstovų ir viršininkų. 1 Iš
rinktas tam reikalui komite
tas, kuris šauks platesnius su
sirinkimus ir išdirbs planus 
balsavimo klausime. Vadovy
bėje to viso darbo stovi jau
nuolis Albertas Mikeška.

su sa- 
jūsų 
jums

Dirbk, Albertai, bendrai 
vo visu komitetu, mes 
darbo vaisių lauksim ir 
padėsim.

apartPittsburgho apylinkėj, 
plieno didžiosios industrijos, 
seka anglies pramonė — an- 
gliakasvklos. Anglis yra ša
lies industrijos gyvybės oksi- 
genas. Kaip gyvybė negali gy-, 
vuoti be« oksigeno, tain indus-; 
trija negali gyvuoti be ang
lies. Plečiantis industrijai, bū
tinai turi' plėsti ir anglies išė
mimas iš požemio. Anglies iš
kasimas pas mus taip išvysty
tas arba, geriau sakant, ang-. 
liakasiai pas mus taip pri
spausti, kad jie iškasa anglies 
keleriopai daugiau,, negu bije 
šalies angliakąsiai.

Šiuo sykiu ^alyg’insiu tik 
dvi stambias šalis: Anglijoj 
yra anie 700.000 angliakasiu, 
jie iškasa apie 200 milijonų 
tonų anglies į metus. Mūsų ša
lies angliakasių yra tik apie 
400.000, bet ar jūs žinote, kad 
musų angliakasiai iškasa net 
apie 900 milijonu tonų i metus 
anglies?! Neskajtant Sovietų 
Sąjungos, kitu šalin angliaka
siai irgi' iškasa apglies nrnpor- 
cijon aliai arti tain/ kain ir 
Anglijos angliakasiai., • Taigi, 
kiekvienas .mūsų angliakasis 
išrausia didžiausia kiekį ang
lies pasaulyje, dėl to darbda
viai — mainu savininkai pa
daro didžiausius pelnus.

Ir, ar žinot, kad dėlei to

PITTSBURGH, PA.
Gerai Daro Drg. Imbras
Drg. Frank Imbras jau ke

lintą straipsnį parašė į Lais
vės Pittsburgho skyrių. Tai 
gana įdomūs ir geri straipsniai 
iš jo pergyventų dienų po Ta
rybine Rusija, po pirmo pa
saulinio karo ir t.t. Paskuti
niame jo straipsnyje yra nuro
doma‘bjaurios melagystės ir 
šmeižtai '• per Povilą Dargį 
prieš pažangiuosius žmones. 
Teko kalbėtis su daug draugų 
ir visi sako, kad geri straips
niai ir yra įpageidaujama, kad 
drg. Imbras visados rašinėtų.

. . . J

klausimais, yra blogai. Daug 
yra tokių išsireiškimų: “Mes 
laimėjom tą, už ką per daug 
metų kovojom, kad Lietuva 
būtų valdoma per darbo kla
sės žmones, tai dabar turime 
atsilsėti!” '

Tiesa, darbo žmonės laimė
jo Tarybų Lietuvoje, jie galės 
po kelių metų lengviau gyven
ti, bet mes, Amerikos progre
syviai lietuviai, turime kur kas 
sunkesnį gyvenimą, ne kaip 
kad buvo keli metai atgal. 
Dabar čia susivienijo visi fa- 
šistuojanti elementai, lenda į 
lietuvių draugijas ir tuština jų 
iždus, lenda pas kiekyieną lie
tuvį biznierių ir pavienį, kad 
iškaulinus kelis
savo melagingos politikos. Tą 
visą matydamas, ar gali pro- 
gresyvis žmogus tylėti ir sėdė
ti rankas sūdėjęs? žinoma, 
kad ne! Prie kiekvienos pro
gos turime tą judošišką tero
rą atremti. Todėl mūsų ap
skričiai turi daryti viešus su
sirinkimus ir parengimus, kad 
visur ir visada galėtumėm 
jiems atsakyti.

dolerius dėl

pažangaus 
Varnagirio,

Taip Mes Pamirštame 
Savuosius

Drg. J. D. Sliekas, nors gy
vendamas tolimoj Floridoj, ne
pamiršo buvusio 
veikėjo velionio
kuris jau su virš metai laiko 
yra miręs. Sliekas, matydamas, 
kad mes, pittsburghiečiai, pa
mirštame tuos draugus taip 
greitai, kaip tik jie iš gyvųjų 
tarpo atsiskiria, prisiminė anie 
Varnagirį.

tarybininkai, meta 
purvus į tuos, kurie 
veikia ar atstovauja 
Lietuvą. Iš daugelio

Nesupranta, Kada Jis 
Veidmainiauja

P. Dargis, kaip ir visi sme
toniniai 
šmeižtų 
pritaria, 
Tarybų
tokių Tarybų Lietuvos atsto
vų yra operos dainininkas Kip
ras Petrauskas. P., Dargis per 
savo radio“ dažnai grajina re
kordus, įdainuotus Kipro Pet
rausko ir perstato, kad tai yra 
“Popular opera singer of Lith
uania Kipras Petrauskas.” čia 
tai nejučiomis Povilas veid
mainiauja. Kad kiek padarius 
savo radio programą populia- 
riškesnę, jis reklamuoja, kuo 
aukščiausia tuos dainininkus, 
kurių įrekorduotas dainas var
toja. Dargis ir kiti smetonirin- 
kai gerai žino, kad Kipras Pe
trauskas ne tik kad yra Tary
bų Lietuvos operos daininin
kas, bet yra Tarybų Lietuvos 
atstovas, kuris atstovauja 
rybų Lietuvos žmones.

iškil- 
Press 
diėn- 
apra-

Ta-

Gerai-Pavyko
LLD 87 kp. ir North 

moterų klubo piknikas liepos 
27 d. pavyko Labai gerai: ne 
tik kad buvo suvažiavę gra
žus kiekis progresyvių žmonių 
ir buvo laikas smagiai praleis
tas su senais draugais, bet ir 
pelno dėl rengėjų liko, kuris, 
be abejonės, bus sunaudotas 
naudingiems tikslams. Reikia 
pastebėti, kad tą pačią^dien^ 
visa fašistinė Smetona turėjo 
pikniką naudai hitlerininkų. 
Nors buvo per daug nedėldie- 
nių garsinta visose lietuvių 
bažnyčiose, per radio ir ant 
kiekvieno kampo, bet negalė
jo pirmeivių piknikui pakenk
ti. Girdėjau, kad-ir pustuzinis 
“pirmeivių” baliavojo fašisti- 
ninkų piknike. Tai, žinoma, 
paprastas įvykis...

Side

Ir Čia Būta “Gero Kataliko”
Skaitau Pittsburgh Press’e, 

kad Pearl L. Bergoff pakratė 
kojas New York o St. Vincento 
ligoninėje ir bus palaidotas su 
didelėmis katalikiškomis 
metais. Nors Pittsburgh 
yra kapitalistinės klasės 
rastis, bet vienok plačiai
šo apie tą “strike breaking 
king” Bergoff’ą, paduoda jo 
gyvenimo biografiją ir kaip.jis 
susikrovė milijonus dolerių, ži
noma. jis jau čia seniai yra 
pamirštas ir gal mažai kas at
mena tą Bergoff’ą, bet jis bu
vo -gerai žinomas McKees Roc- 
ko, Pressed Steel Cay Co. strei- 
kuojantiem darbininkam 1909 
metais vasaros metu, kada jis 
atvežė 4,000 organizuotų mu
šeikų- streikladžių ir rugpjū
čio 22 dieną nudarė skerdy
nes. Sulyg Pittsburgh Press 
pranešimą, tai buvo užmušta 
22 žmonės ir ‘ _
216. Kiek man yra atmena/na, 
tai ir lietuvių 
yra nukentėję, 
labai daug lietuvių dirbdavo 
Pressed Šteel Car kompanijoj f 
ir dar dabar tenai daug lietu
vių dirba. Tai mat. koks Ber
goff buvo geras Rymo katali
kų bažnyčios sūnus, ir jį da
bar iškilmingai katalikiškai 
palaidojo!

sužeista buvo

tuose mūšiuose 
nes tais laikais

Reikės Užsimokėti t
L. žinios., dėl savo naudos 

daro tankius parengimus ir vis 
lenda į Liet. Piliečių svetainę, 
nes tą svetainę iš komiteto 
gaudavo veltui. L. žinios laikė 
savo naudai koncertą liepos 
mėnesį ir užsimokėjo už sve
taine $30 ir per susirinkinią 
prašė grąžinti atgal. Bet susi
rinkimas atmetė jų reikalavi
mą vienbalsiai. Matomai, jau 
ir draugijos komitetui nusibo
do .tas nežmoniškas ubagavi
mas. . . f

Mažai Parengimų z
Nežinau, kodėl mūsų LDS ir 

LLD apskričiai ir kuopos ne
daro jokių parengimų. Visa 
vasara prąbėgo ir jokio išva
žiavimo nebuvo surengta per 
apskričius, Man rodos, kad tai 
yra apsileidimas. Nedarant jo
kių viešesnių susirinkimų, kur 
galima susieiti, vieniems su ki
tais, pasikalbėti / įvairiais

didžiausio skubotumo ir tų di
džiausių pelnų, proporcijona- 
liai daugiausia mūsų šalies 
mainierių ir žūšta ? Nei vienos 
šalies mainos proporcijonaliai 
tiek gyvybių nesuryja, kaip 
kad mūšų šalies mainos. Pas
kutiniais laikais tos mainų 
eksplozijos, tie jielaimingi at
sitikimai mainierių gyvybes 
šluoja pakartotinai, o kapita
las, investytas į mainas, vis 
plačiau pučiasi.

J. Kantrybė?

Gražina ir Gražina
Piliečių Draugija 

išleis apie $29,000 
“pagražinimų” : 
Dabar Liet. Mokąlo

Liet, 
tuojau 
visokių 
namo. 
Draugija praleis ir ^dėl kokių 
tai “pagražinimų” apie ketu
ris ar penkis tūkstančius dbje- 
rių. Kaip kurie pataisymai bu
vo reikalingi, bet yra ir tokių 
vietų, kur draugijų pinigai 
mėtomi be reikalo. Draugijos 
turi pinigų po kelias dešitat 
tūkstančių dolerių, tai ir rei
kalingi tie visi “pagražint 
mai”. . . Man atrodo, kad rei| 
ketų daryti kokius palengvini
mus dėl senų narių, kaipda-. 
bar yra daug pinigų.

jau 
• dėl 
savo

Bethunė miestas. Franci- 
įoį, , pagerbė C. Smagechę, 
pągimdžiusią 27 vaikus. 
Septyni jos vaikai dar įyvi.

Rašo FRANK IMBRAS
Kada prasidėjo pirmas pa- jodamas pro jį aš atidaviau 

saulinis karas, perkūnišku pagarbą (čest’), tada jisai 
greitumu buvo pravesta pirma klausia manęs, kur aš joju. Aš 
mobilizacija atsargos, kurioj atsakiau, kad aš joju savo da- 
ir aš buvau paimtas.

Iš Ukmergės didelį mūsų 
būrį nuvarė į Vilnių, kur pri
skyrė prie artilerij’čs- dalinio. 
Kada viskas buvo sutvarkyta, 
ir žėdnas kareivis turėjo savo 
vietą ir pareigas, vieną ankstų 
rytą gavom prišakymą prisi
rengti į kelionę, tai yra, į 
frontą, kuris žinomas buvo vi
siems, kad tai Paprūsėje.

Išsirikiavom su pilnu prisi
rengimu ir amunicija didelėje 
aikštėje, kur jau buvo prireng
tas altorėlis dėl 
maldų. Neužilgo 
voslavų kunigas 
sigirdo įsakymas 
siimti. Ir prasidėjo pamaldos, 
bagaslovijimas, k r a p i jimas, 
rūkinimas. Paskui sekė trum
pas pamokslas, kuriame kuni
gas vis minėjo, kad mes gerai 
kariautumėm ir gintumėm ca
rą, religiją*ir tėvynę, negailė- 
darni gyvasties — iki pasku
tinio lašo kraujo.

Po visų tų ceremonijų, pa
sigirdo įsakymas kepures užsi
dėti ir pirmyn.

Taip tausų artilerijos sun
kūs vežimai pradėjo dundėti, 
kaip griaustinis, centralinėmis 
Vilniaus gatvėmis. žmonės 
pro langus iškišę galvas žiūrė-1 
jo, o taipgi šaligatviai buvo 
pilni, mosikavo rankomis, tai 
skepetaitėmis: sakė 
“sudiev.” Daugumoje moterys 
verkė, šluostydamos 
nuo savo veidų. Mes kai' kat
rom, senesnėm, pasakydavome 
“neverk, motinėle, mes sugrį
šim” (nėplač, matuška, my 
vemiomsia).

Ir taip tą Vilniaus publiką 
palikome Vilniaus mieste, o 
mes įvažiavom į Vilniaus smė
liuotus ir kalnuotus laukus ir 
pušynus, kur pradėjome pa
žinti kelionės sunkumus, nes 
mūsų visi arkliai, taip, kaip ir 
mes, buvo sumobilizuoti ir jie 
niekad* nebuvo turėję tokių 
sunkių pakinkių ant 
sprando ir tokių sunkių veži
mų-niekad nebuvo vežę. Pra
dėjo pykti ir nebevežti. Mes 
einam jiems į pagalbą su bi
zūnais ir lazdomis, iš visų šo
nų apstoję pradedam lupt. Ir 
tai' kartais rezultatų nebūna. 
Jeigu 4 arkliai tempia į prie
kį,’ tai ’ 2 traukiasi atbulai. Pri
sieidavo dar 4 arklius kabinti, 
viso 10. Ir taip mes vargom 
iki pasiekėm plentą, nuo kur 
mūsų kelionė palengvėjo.

Po kelių dienu kelionės, pa
siekėm frontą, kuris jau buvo 
Prūsuose už K Gumbines. Ir 
taip ėjom sparčiai pirmyn, per 
Insterburgą linkui Karaliau
čiaus, kad mes greitai jau bu
vome 40 su virš kilometru nuo 
Karaliaučiaus. Taip kalbėjo 
mums. Po kelių dienų-atkak* 
lauš mūšio, mes nebeėjom pir
myn, bet pusėtinai pasitran
kėm atgal.

Viena pavakarį gavau įsa
kymą joti korpuso štaban, ku
ris radosi vokiečio dvare. 30 

I

Su virš kilometru nuo mūsų 
pozicijos į užpakalį. Gyvento^ 
i ai beveik visi1 buvo pasitrau
kę. tai pasiklaust nebuvo ko. 
tad be manos negalima buvo 
surast reikiamos vietos. Ko- 
mandierius padarė man brai
žinį. su kurio pagalba lengvai 
suradau ' tą dvą^a. •• kuriame 
buvo korpuso štabas. -T.

Dalykn atlikt greitai nega
lėjau, užsitraukė iki' vidunAk- 
tieS. Kada, su reikalais susi
tvarkiau, užsėdau ant žirgo ir 
iojau per ta dvaro \ kiemą į 
tuos vartus, per kuriuos aš iio- 
iau. Naktis buvo švjesi. dąn- 
o’us pilnas žvaigždžių, mėnu
lis kabojo beveik virš mano 
galvos. Aš pamačiau, vaikšto 
karininkas (ofTcierius) ir ran
koj turi dideli bizūną ir vis 
rąnka mankština mosikuoja, 
rodos, įieško aukos, kad kirs
ti kam nors, 'tfžnrtkalvie kari
ninko kazokai seka. Kada nš 
prisiartinau prie minėto ofi- 
cieriaus, pamačiau, kad jo 
laipsnis yra pujkininko. Pra-

laikymo pa- 
pribuvo pra- 
(popas). Pa- 
kepures nu-

mums

ašaras

savo

linin (v svoju čast), pridėda
mas vąše visoko • blogorodija. 
Tada jisai puolė prie manęs, 
artyn, o kazokai, būdami už
pakalyj jo, mojo man, kad aš 
bėgčiau, nuo jo atgal grei
čiau. Pakol aš paspaudžiau 
arklį ir norėjau apsigrįžti, ji
sai paspėjo du beširdiškus kir
čius man į nugarą suduoti, sa
kydamas, “va tavo dalinys.” 
Siekė kirsti ir trečią kirtį, bet 
nepasiekė manęs. Taip aš iš
trūkau iš to žiauraus kaiinin- 
kb.

Užsidegęs neapykanta prieš 
tokį karininko pasielgimą ir 
visai nekaltai manęs mušimą, 
klausiau savęs, dėl ko aš pa
bėgau, kodėl nekeršinau ant 
vietos? Ašaros bėga, aš šluos- 
taūsi ir vėl mintis persikeičia, 
kad tarytum man kas šnibžda, 
jog aš gerai padariau, kad ne- 
atkeršinau ir pabėgau. Būk’ 
kantrus, gal išliksi gyvas, su
grįši pas savuosius! Ir taip 
kankindamasis, tai gerom, tai 
blog'om mintim, pargrįžau i 
savo dalinį. Jau buvo trečia 
valanda ryto. Mano draugai 
ramiai miegojo, išskyrus sar
gybą ir viršininką.

Nusirengiau ir aš. Nugarą 
pekliškai skauda, bet pama-

tyt ipats sava nugaroš negalė
jau. Apžiūrėjau nusivilkęs sa- , 
vo kanapinę jrubašką, gal trū
ko nuo tokių smagių kir
čių, bet rubaška buvo sveika.

Už savaitės laiko aš paro' 
džiau savo nuogą nugarą sa
vo draugam. Draugai klausia: 
“Nu, kas tau jas- įdėjo?” sa
ko, “čia dvUkilbasos ant tavo 
nugaros, mėlynos, jau gelto- 
nyn eina.”

Aš išpasakojau visą istoriją, 
vėliau dažinojo ir komandie- 
rius mūsų dalinio, kad aš ga
vau mušt korpuso štabe.

Komandierius apklausinėjo 
mane, kaip dalykai buvo. Ujž 
ką aš gavau mušt. Aš pasa
kiau, kaip buvo. Jisai sako, 
“aš žinau, tai komendantas 
korpuso štabo, pulkininkas' 
Boikov.”

Taip metai po metų slinko 
tas mūsų gyvenimas. 
1917 m. revoliuciją visi 
resni karininkai, kuiie 
nusidėję kareiviams savo
rūmais, persikėlė iš vieno pul
ko į kitą, iš vienos baterijos į 
kitą, o mes paprastieji karei
viai nieko nenujautėm, būda
mi fronte, kad mes esam išva
karėse revoliucijos. Ir taip jie 
savo kailį išgelbėjo nuo at
keršijimo. žinoma, ne visi ka
rininkai buvo žiaurūs ir ne vi
siems reikėjo bėgti iš 
pulkų.

Po revoliucijos, kada 
tvėrė Raudonoji Armija,
nyko žiaurumai, pranyko vą
še blagorodijos, pranyko gos- 
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PITTSBURGH IR APYLINKES ■ 
LIETUVIŲ BIZNIU ĮSTAIGOS

JULIUS J. SHIMKETS
Moderniško maisto 

krautuvės Savininkas
1314 Reedsdale St., 

N. S. Pittsburgh, Pa

D. P. LEKAVIČIUS
Batų ir Raktų

Taisymo Dirbtuvė
1215 Beaver Aye., 

N. S. Pittsburgh, Pa.

z
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A. Grigaitis Restaurant
Geriausias patarnavimas 

ir maistas.
3545 Butler St.

Pittsburgh, Pa.

JOE RIZIKAS
Restaurant

Visokį Valgiai ir pėrimai
1100 Carson St. S. S.

<♦>

<♦>

<♦>

Tel. SC. 9003

ALBERT’S CAFE 
Albinas Kaulakis, sav.

Čia geri gėrimai ir 
skanūs valgiai
2130 Fifth Ave.,

Pittsburgh, Pa.
' Tel. CO. 8923

ZDANKUS BAR
Vieta gerų valgių ir 

įsigėrimų
Antanas Zdankus, sav.
100 Anderson St.,

N. S. Pittsburgh, Pa.
Tel. CE. 9852

PEPPER’S CAPE 
Antanas Pipiras, Sav.

Draugiška Užeiga
1920 Carson St.

S. S. Pittsburgh, Pa

Charles Lalushes 
TAVERN 

Užeiga Kalakutų, 
Dzūkų iy Žemaičių

1828 Carson SL
S. S. Pittsburgh, Pa.

i HE. 9683

MUSE CAFE 
Savukaitienė, sav. 

Geri Valgiai ir 
įsigėrimai 

Muse, Pa.

FELIX CAFE
Įvairūs gėrimai ir valgiai 

A

Felix Gthauskas, sav.
<*2210 Fifth Ave., 

Pittsburgh, Pa.
Tel. CO. 9210.

A. JOHNSON’S CAFE 
geras maistas ir gėrimai 
(Mount Oliver)
129 Brownsville Rd., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. HE. 9303

BEAVER AVENUE
Fish & Poultry Market
Stasys Orda, sav.

1204 Beaver Ave., 
N. S. Pittsburgh, Pa. *»

MELNIS CAFE 
K. Melnis, sav.

351 Pittsburgh St., 
Springdale, Pa.

Vladas Sadauskas, sav.
Geri valgiai ir 

visokį įsigėrimai
1701-3 Metropolitan St.
Pittsburgh, Pa.,

Tel. CE. 9474

Kai Būsite Washingtone, 
Sustokite pas

The t Maxwell House 
Savininkė, Edith Maxwell 

Vienatinis Lietuvių Tavernas. 
Woodland & Jefferson Ave., 

Washington, Pa.
Phone 9636 *

N. Rec. Bowling Alleys 
J. K. Mazukna, sav.

1321-25 Reedsdale Str., 
(Pittsburgh, Pa.

Tel. CE. 9585

Lietuvis Grabelius 
JOS. B. WENTZ, JR. 

Laidotuvių Direktorius 
Gražią koplyčią laidotuvėm 

duodame nemokamai 
1823 NO. FRANKLIN ST., 

N. S. Pittsburgh, Pa.
’ CEdar 2200 

METROPOLITAN 
Restaurant
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AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS
Wilkes-Barre, Pa •J

-7-10-47—
T

PRANEŠIMASLIETUVIŲ DIENA
Per Labor Day, rugsėjo 1, 

Sans-Souci parke įvyksta se
niausia Amerikoj Lietuvių Die
na. Tai yra tradicijinė Wyo
ming Klonio lietuvių šventė. 
Ši Lietuvių Diena yra rengia
ma per 34 mietus.

Rengia Dainos Draugija. 
Programa prasidės 5 vai. po 
pietų (DST). '

Kalbės teisėjas J. Aponick.
Dainuos Dainos Draugijos 

Choras.
Kurie nori išgirsti gražių 

dainų—prašomi dalyvauti.

i

Mažosios Lietuvos Buities Romanas
Simonaityte ====

Jos klydinėja ir ieškinėja — ko? — Tik 
vieno Miko, sukinėjasi vis apie jį.

O tos mintys, mintyk! K

Rašo Ieva

Urtės pa-

dėka dievo 
Nepakliūk

(Tąsa)
Bet, regis, dar niekas tokia džiaugs

minga širdim nėra giedojęs, kaip Urtė. 
Jos širdį.tebeglostė sakytojo pagyrimas: 
tokią dovaną retai kas teturi. Bet kas dar 
buvo malonu, tikrai maloniau buvo tai, 
kad Mikas, jai giedant, pritaria.

Padrąsinta Urtė, prdšė giedoti vis 
daugiau ir daugiau giesmių. Ir kaip pas
kutinė iškilmingai paskambėjo, lyg šven
tyklos himnas: •

“Tyko j tu, švenčiamasis” ...
Giesmei pasibaigus, šventiška tyla pa

vergė surinkimo vietą. Net Mikas užmir
šo varstyti Urtę akimis.

Tik sakytojas neužmiršo 
graudenti:

— Naudok vertingai ir su 
dovaną ir elkis išmintingai,
į srovę, kuri visa su savim paplėšia, at
imdama dangaus išganymą.

Tai buvo perlai, kurie riedėjo žemyn į' 
Urtės širdį. Su ašaromis akyse atbučia
vo Urtė sakytoją.

Pirmoji išėjo Urtė, o karštomis jos pė
domis sekė Mykąs. Ir tamsiame priebu
ty staiga jis nutvėrė Urtės ranką:

— Urtike!
Urtės širdis užšalo. Ak, šitas vienas 

žodis išvaikė visas dievotas mintis. Šitas 
vienas šūkterėjimas atplėšė krūtinėje ka
ži kokius, iki šiol dar niekieno nesuras
tus, vartus ir įleido, įleido ... ką? Die
vas žino ką! Visus savo jausmus tinka
mais žodžiais išreikšti dar niekas nėra 
galėjęs, dar niekam nėra pavykę! O jei
gu kas ir stengėsi juos atvaizduoti, nors 
ir kažkokiais parinktais žodžiais, tai būk 
tikras, kad jis netiksliai atvaizdavo. Dar 
niekada nepaliestos, nežinomos kažkokios 
stygos ėmė skambėti taip viliojančiai, 
taip saldžiai Urtės krūtinėje. Tiesa, ne 
taip jau labai Urtė tai nusimanė — jL tik 
meilų tų |tygų skambėjimą tejuto. O, tai 
buvo visai, visai kitaip negu šį vakarą 
surinkime. - \

O ta širdis, o ta krūtinė, užuot pasi
baisėjus šitokio nelemto, šitokio drąsaus 
Miko elgesio, po tokio vakaro, pradėjo 
taip linksfnai, taip džiūgaudama plakti.

Bet papratimas stipresnis už prigim
tį. Urtė išsiplėšė iš laikančių ją rankų 
ir, lyg nematyto kokio baisūno vejama, 
išbėgo iš priebučio į savo kamarėlę, į klė-

— Ar tu nepastebėjai, kaip Mikas vi
są laiką į tave žiūrėjo? — paklausė, kiek 
vėliau įėjusi, antroji merga.

— Nieko nepastebėjau, — melavo Ur
tė. •

— Ak, kad tu būtum mačiusi! Stačiai 
praryti jis tave norėjo.

— Eik, eik, nešnekėk tokių niekų, aš 
visai tuo netikiu.

— Tu tikėk! Matai, tu esi tokia daili, 
tokia nekalta. Tokių' vyrai labai nori, to
kias jie mielai išvadžioja, — labai rim
tai ir perspėjančiu balsu kalbėjo toliau 
Barbė: — O kad tu jiems ir kaži kaip 
priešinsies, vis viena pagaliau turėsi 
jiems pasiduoti. Bet daug kartų ir mer
gos pačios kaltos, kad tik jos vyrą pa
mato! Na, jau ...

Urtė seniai jau nebegirdėjo Barbės 
plepalų, o, apsiklojusi ir galvą su pata
lais, meldėsi. O josios maldos žodžiai bu
vo vis tie patys:

— Nevesk mus į pagundymą, nevesk 
mus į pagundymą, bėt gelbėk mus nuo vi
so pikto!...

• O širdyje paliestosios stygos dar te
beaidėjo ir perėjo pagaliau į graudų vir
pėjimą, išjudinančios visą silpnos, jau
nos mergaitėj kūną.

— Nevesk mus į pagundymą,—nesu- 
' skaitomą jau kartą šnibždėjo Urtės lū

pos, bet prieš akis stovi Mikas Sobrys, 
jaunas, gražus, stiprus. 0 jo akys, akys!

Miko akys, tos mėlynosios, t(js meilio-. 
sios, to degančios akys! Čia karstai ištar
tas jo žodis: Urtike! — ir karšta dre- 

, banti ranka! '
r Po šito atsitikimo Urtė pasiryžo vengti 

susitikti su Miku. O kalbėti su juo dar 
menkiau.

Ir vis dėlto ji tesvajojo apie Miką, apie 
tą gražųjį ir išdidųjį Miką Sobrį. Jo 
akių žibėjimas neišdilo iš jos atminties 
ir neišdils, tur būt, taip greit. Ne kdrtą 
užtiko Urtė save prie kaži kokių keistų 
viliojančių svajonių. Nusigąsdavo i ji ir 
ątengdavosi pakreipti mintis į kitokią pu
sę, bet suvaldyti minčių jau nebegalima.

—39—

_ ufų gali
ma jas išplėšti iš galvos, saldžiąsias sva
jones išdraskyti iš krūtinė/, numesti, su
trypti! O tačiau saldu sva , miela atsi
minti tą vieną, vienintelį ano vakaro 
meilų žodelį: Urtike! Vis dėlto laiminga 
ir džiaugsminga darosi krūtinė, visa tai 
prisiminus.

— Bet tai buvo surinkime, kada sve
čias kalbėjo apie dievo žodį, apie dievo 
meilę, apie pradžią visos išminties, — 
graudeno save Urtė:

— Saugokis, nenuklysk nuo tikrojo ke
lio! z

— Bet‘ kas jau atsitiko? — bara ji vėl 
save: — tai tik įsivaizdavimas! Mikas 
tikrai apie nieką nežino ir juoktųsi,’ jei
gu mano svaičiojimus patirtų. Tad liau
kis pagaliau svaičiojusi. Jis ūkininko sū
nus, o kas tu? Tarnaitė!

Bet kaži kokioje painiavoje likosi vis 
dėlto Urtė. Ir ji jautė šitą painiavą, ji 
jautė, kad. spendžiamas ar jau paspęstas 
jai tinklas, tik dar ji neįkliuvusi — tai .

Cicero, Ūl

Po praėjusio vakacijų periodo, mes grįžtame 
dirbti Su platesniu produkcijos nusistatymu, 
Dabartiniai planai suteikia daug daugiau dar
bo pfbgų moterims...
ir iš anksčiau patyrimo nėra reikalaujama.

Ar JŪS galite būti be šio darbo-užtikrinimo, 
darbo-pastovumo ir darbo-pasitenkinimo, ku
ris dabar yra siūlomas?

ji žino. Dar laikas pasitraukti, jo pasėkų 
išvengti. Bet saldi rodosi jai tą painiava, 
žibąs tasai tinklas, auksinis’. Linksma bei 
lengva širdimi ji pasiryžusi pulti į jį. 
Taip, ji jau jame, tame tinkle! Tik nie
kas dar neužtraukia, neužriša, neužmaz
gioja. ' .

— Dabar jau pamažu pareina tavo ei
lė, — kalba Aukštųjų Šimonių likimas, 
kiek nuošaliai stovėdamas: — Dar duo
du tau laiko pasidžiaugti gyvenimu, bet 
nedaug jo beliko. Laikas bėga, skubinasi 
į amžinybę, o visa kas privalo išsipildy
ti. Šimoniai privalo išgerti savo taurę iki 
du^no — ir linksmybės, ir kančių.

Turgaus diena. Sobriai jau anksti iš
važiavo į miestą. Marė, pačių duktė, išė
jo į kaimynus. Barbei besižygiuojant, 
Urtė turėjo austi.

Pritrūkusi ataudų, bėgo Urte į klėtį 
jų parsinešti. Būdama netoli klėties, Ur
tė pastebėjo, kad durys atid&ros. ’ Kaip 
čia? kas būtų užmiršęs jas uždaryti? 
Daugiau nieko betgi nemanydama, atstū
mė ji jas ir įbėgo į klėtį prie skrynės, kur 
turėjo būti ataudų kamuoliai.

Staiga trinkis. Urte krūptelėjusi pa
kėlė akis: durys užsidariusios>Bet kaip, 
juk vėjo nė kvapo! Ak, <^sgąstis! Klėty 
stovi Mikas, Kaži koks šiurpulys nupurtė 
Urtės kūną. Lyg apsvaigusi, be nieto — 
rengėsi ji vėl išeitie

— Kur $ini? Juk dar nepasiėmei, ko' 
tau reikėjo, — pastebi Mikas.

Susiprato Urtė. Nori ji slėpti savo 
jausmus, kurie tiesiog apsvaigina jos va
lią, ir, šiek tiek nuduodama ramumą, ati- ' 
daro skrynę ir ima ješkoti, ko jai reikia. 
Bet.staiga pagavo ją baisi baimė. Prakai
tas nupylė jos veidą. Nervihgai ėmė dre
bėti rankos. Nerado, ko ieškojo, tik vertė, 
mėtė vieną daiktą per kitą, nes jautė Mi
ką pamažu artinantis. Kiekvieną/ Urtės 
judesį stebi Sobriūfis ir, rodos, gėrisi, 
matydamas ją taig sujudusią.

Pagaliau prabilo jis:
— Urtike,-ar tu marięs bijai? Nerei

kalinga tavo baimė, aš ne žmogžudys. 
Urtike, pažiūrėk į mane ir pasakyk, ar aš 
iš tikro toks baisus, kaip tu, rasi, manai?

Urtė silpnai nusišypsojo:
— Tu mane nugandinai! Šiaip ko man 

bij.oti! Turiu labai daug darbo, ir reikia 
skubėti; — tai sakydama, mėgino ji vėl 
pro Miką praeiti ir bėgti namo.

Bet jos nusišypsojimas, nors ir toks 
menkas, tofe nekaltas,, paveikė kaip Alie
jus degančią ugnį. Jis išplėšė jai iš rankų 
kamuolius, nusviedė kaži kur į kertę ir 
ėmė ją traukti prie savęs: •

— Urtike, Urtike, aš ... juk žinai, kad 
aš tave myliu... Žinai? Urtike, juk su
pranti ! f ' . •

w Koks geidulingas, koks aistringas jo 
balsas! Ne, tai jau nebe balsas, nebe šau
kimas, — tai jau ... Taip ... Kas tai? 
Urtė nežino, kaip tatai pavadinti. Ji dar 
nepažįsta šitokios1 padėties. Visa tai sve- 

/tima: 0 tačiau taip nepasakomai saldų! 
Bet Urtė susivokia ir susipranta, kad ši
ta valanda, ,nbrs ir tokia svajinga, bet ir 
pavojinga. Iškliūti, iškliųti,,dieve;mano! 
Nors šį kartą dar iškliūti! Jausdama 
karštą jo kvapą, matydama jį taip geidu
lingai alsuojant, Urtė ėmė kovoti beveik 
nežmonišką jėga. -

v (Bus daugiau) •

Iš LLD 92 Kp. Veikimo
Rugpj. 11 d., kuopos susi

rinkime valdybos raportuose 
buvo pažymėta, kad kuopa 
geram stovyje. Duoklės beveik 
visų sumokėtos, išskiriant tik 
2 narius. Taipgi gauta 4 nau
ji nariai. Kuopa ir finansiniai 
sustiprėjo.

Taipgi raportuota, kad ser
ga 3 kuopos nariai. Tai yrą> 
dd. Dumčiai, kurie gyvena ant 
ūkio ir drg. J. Balakas susir
go nuo karšto oro. Diskusuota 
ir kiti klausimai. Aukuota iš 
kp. iždo $3 Ateivių Teisių 
Gynimo Komitetui. Be to, dar 
draugai pridėjo po $1: J; Bal- 
čas, J. Dcičkus, A. Martinio
nis; M. Butvilą 50c. Viso 
$6.50.

Nariai atkreipė atydą į na
riams gerai žinomą kuopos 
n£rį “Ciceroną,” kuris, rašy
damas Vilnies No. 184 kabi
nėjasi prie kuopos veikėjų. Jis 
korespondencijoje sako: “Ci
ceros LLD 92 kp., mano su
pratimu, atsilikusi su darbais; 
jos aprašytojai džiugiau .apra
šo, negu veikia.”

Kuopos aprašymai visuomet 
yra teisingi ir neperdedami., 

j Trūkumų yra visose organiza
cijose, yra jų ir Cicerono va
dovaujamose organizacijose, 
bet jis savo nemato, o tik ma
to kitų. Tai nėra draugiška 
kritika. į.

Susirinkime buvo narės iš 
Moterų Choro ir LDS 109 kp. 
Jos nusistebėjo, kad tose or- 
gaiųzacijose mažai žinoma 
apie rengimą perstatyti veika
lą “Marti.” Ir net 3-jų draugi
jų, kuriomis Ciceronas taip 
<daug giriasi. Kuopos nariai ži
no, kad tas narys vos 2-3 kar
tus į metus atsilanko į kuopos 
susirinkimus, ir tai tik sukelia 
ypatiškų ginčų. Viename to
kiame susirinkime, kur daly
vavo drg. Vėšys, apskričio 
sekretorius, tas narys, “C.”, 
kabinę josi prie kuopos rašti
ninkės Dočkienės asmeniniais 
reikalais ir trukdė Vėšio pa
skaitą. žinoma, kuopos nąrįąi 
parems statymą veikalo “Mar
ti,” nors kuopa nekviečiama. 
Tačiau tegul “C” žino, kad 
nariai supranta jo “draugiš
ką” kritiką. , ,

K. Korespondentas.

Chicagos Žinios
Skerdyklose Darbai Sumažėjo

Mėsos industrijas darbinin
kai bėdavoja, jog dabartiniu 
laiku darbai per pusę sumažė
jo. Darbų sumažėjimo prie- 
.zasti's aiškinama, .būk -nepa
prastiems karščiams ūžėjus, 
gyvulių pristatymas pasidavė 
nepaprastai sunkus. Daugybė 
gyvūlių išgaišta nepasiekę vie
tos. Tokiu būdu kompanijos, 
kad išvengti nuostolių,' suiaiki- 
nėja gyvulių pristatymų.

Kiti gi kalba, būk mėses 
yrą perviršis, dėl jos negirdį 
tai iškilusių kainų,, žmonėš 
stengiasi kuo mažiausiai jos 
pirkti.

Prie tų visų priežasčių, įjri- 
skaityti tenka ir dabartiniai 
karščiai, šiltesniam orui užė
jus, žmonės mėsos mažiati val
go, kiti; sveikatos žvilgsniu, su 
vis. susilaiko nuo mėsos val
gymo. .

Visi rezultatai rodo, jog da
bar jau visi numano artėjąntj 
krizį ir šalyje didelį sukrėti- 

*mą. - Šipulis.Šipulis

DARBO VALANDOS: 8 A. M. IKI 5 P. M

CLUETT, PEABODY & CO., Inc
(202)

J
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PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS
SEKMADIENĮ

Rugpjūčio - August 31
CRESCENT PICNIC GROUNDS

CORNėLl AVE., GLOUCESTER HEIGHTS, N. J.

ANT RYTOJAUS LABOR DAY ŠVENTE
....... .• .Y- J-' ' ' . ' ■ . '

Tai Hus niasihis sąsjkridis iš labai plačios apylinkes. Dalyvaus Brooklynas,
Baltimore ir daugelis iš Peiinsylvahijos aųgliakašykliį miestų.

Didelė Salė Šokiams ir Gera Orkestrą *

56

Biis skanių valgių ir gėrimų. Alaus gausite didelėmis bačkomis ir mažesnėmis bačku
tėmis: Taipgi galėsite gauti šaldytuvus prie bačkų.. ..... :. .... ....“.r. .. “.. v. ..

Iš Bi’Odklyiio Busai Eis į Šį Pikniką
KELIONE $3.00 ROUND TRIP

Iš Central Brobklyno
_Nuo Leitos įstaigos

56 Hudson. Avė,, 8:30 v. ryto
Brooklyniečiai, kurie norite busais važiuoti i ši pikniką, malonėkite tuojau užsisa- 

t , kyti vietas; bei Įsigyti busu bilietus.

Iš Williamsburgho
Nuo Laisvės salės 

.419 Lorimer St.> į-tą v. ryto

iT*'- ■ ■ - i c ' ...... •• ' •
.KELRODIS: Automobiliais iš Philadelphijos per Delaware Bridge keliu Crescent Blvd. (Route 130) 

nuo tilto 5 riiailies iki Nicholson Rd. Čia ant vieno kampo yra Billy’s Musical Bar, ant kito kampo At
lantic Gas Station;-Čia sukite po dešinei ir 1 blokas iki pikniko vietos. x
,.z Busais: Nuo Market St. Kerry, išėję laukan, neimkite, kito buso, kaip tik No. 2 Gloucester Heights. 
Tas bųsas daveg iki pikniko. Bušai iš ryto nuo 9:15 vai. eina kas pusę valandos. Grįžtant iš parko busai 
eis nuo 6:11 P. M. y

Iš New Yorko automobiliais važiuokite Route 1. Ties New Brunswick, prie Circle, sukite po kairei ir 
'važiuokite apie. 40 mailių iki .Nicholson Rd„ lųtr nht yįeno kampo yra Billy’s Musical Bar, ant kito kampo 
Atlantic Gas Station; čia sukite po dešinei ir už vieno bloko rasite pikniko vietą.

1 Rockaways komersantai siū
lo kurorto srityje į vešli auto 
pastatyrtio Peterius.

*

škeLbkitės laisvėje

i

4 pust, Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Penkt,, Bsigp. 29, 1947
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Atsiminimai iš Pirmojo Pasaulinio Karo. Civiliniu Teisių Kongresas Prašo Paramos MAHANOY CITY, PA.. HELP WANTED—PEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
podinai, o įsigyvendino tarpe 
karininkų ir kareivių draugiš
kumas. Karininkai skaitydavo 
paskaitas ir lekcijas karei
viams, aiškindami apie eko
nominį ir politinį žmonijos gy
venimą ir apie išnaudojimą 
žmogaus žmogumi ir t.t. Ka
reivis pasidarė žmogumi ir 
pilnateisiu piliečiu, galėjo at
sisėst už stalo su karininku ir 
eit, kur tik nori, ar į gražų 
restoraną, ar į teatrą, ar į 
parką. Iškabas su užrašais nu- 
iminėjo nuo tų vietai, kur bu
vo sakoma: “Nevalia karei
viam įeiti, ir šunis įsivesti.” 
Man pasitaikė būti Kijeve va
saros laiku, ir eiti pro gražų 
parką, kuris aptvertas geleži
ne tvora. Publika įeina ir išei
na per gražius geležinius var

LOWELL, MASS.
Sekmadienį, rugpjūčio 24 d., 

atsibuvus So. Bostone gražiam 
ir skaitlingam Bostono apylin
kės veikėjų posėdžiui, kuria
me ir Jonas Gasiūnas iš 
Brooklyno dalyvavo, dar gana 
anksti posėdžiui užsibaigus, 
grįždamas į Lowellį patrau
kiau tiesiog į IWO pikniką 
Lowellio pašonėj, kurį j’engė 
graikų tautybės žmonės.

Kiti gi, kartu su Jonu Ga
šlūnu, iš to gražaus posėdžio 
patraukė į Montellos pikniką, 
kuris, manau, irgi buvo skait
lingas svečiais ir gražus turi
niu.

Lowelliečių piknikas buvo 
įvairus tuomi, kad jame apart 
pačių graikų dalyvavo ir kito
kių žmonių: lietuvių, rusų, 
lenkų ir latvių. Tai vis de
mokratiniai nusistatę žmonės.

Iš Nashua, N. II., atvažia
vo draugų Vilkauskų šeimy
na ir atvežė didelę vištą, pik
nikui paaukotą. Tas gerai 
pagelbėjo pikniko tikslui. O 
jų tikslas buvo labai kilnus: 
kad pagelbėt Graikijos liau- 
diečiams, kurie veda mirtiną 
kovą už demokratinę santvar
ką savo šalyje.

Draugai Vilkauskai savo 
duosnumu, kaip ir visada,

' • <'

; Svarbus Pranešimas
Visiems gerai žinomas fil- ; 

I; mininkas Jurgis Klimas, pa-; 
1; simojo didelio masto darbą; 
< ir prašo visų mūsų organi- 

zacijų su juom kooperuoti.
Jis turi filmą, kurią par- 

• I vežė Antanas Bimba iš Lie-! 
!; tuvos, sakosi, kad dar dau- 

; gelyje koloniją nebuvo ro
dyta ir yra svarbu, kad ją; 

;! matytų. <
Antra filmą, jtai pirmuti

nė lietuvių kalboje filmą,! 
labai graži, spalvota filmą, 

'iužsivadina KUPROTAS 
OŽELIS. Tai iŠ Lietuvos gy-; 
venimo, muzikalė kumedi- 

;Ja. ’ :
Trečia filmą, tai iš Lietu-! 

!;vių Meno ir Kultūros Festi-i 
i valio, įvykusio Chicagoje, 

pereitą rudenį.
Yra prašoma, kad kurio-; 

Ise kolonijose jau buvo ro-; 
dyta filmos iš Lietuvos ir 
Kuprotas Oželis, vis vien! 
nepasitraukti iš šio darbo,; 
neš bus parodytos* ir kitos 
interesingos ir svarbios fil
mos, ir tuomet bus galima 
sudalyti tą tinklą, su kurio! 
pagalba bus galima pereiti; 
visas lietuvių kolonijas.

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

Rašykite į GEO. KLIMAS; 
(filmininkas kalbančių fil
mų, gamintojas ir rodyto
jas), 669 — 6th AVENUE,; 
BROOKLYN 15, N„ Y. 

tus, o viršum vartų iškaba su 
užrašu: “Drausmingai užginta 
kareiviam įeiti ir šunis įsives
ti” (strogo vospresčiajetsia 
nižnim cinam chodit į sobak 
vodit).

Mes, kareiviai, turėjom pa- 
sitenkint pro tvorą pažiūrėti, 
kaip publika vaikštinėja ir 
laiką praleidžia tame gražia
me parke.

Kartais man prisieina susi
ginčyti su savo draugais lietu
viais apie dabartinę Sovietų 
Sąjungą ir carrfię Rusiją, ku
rie skaito tą fašistuojančią 
spaudą ir tiki toms visoms 
melagystėms apie Sovietų Są
jungą, o caristinę Rusiją gi
ria, net ir patį carą giria, gir
di, jisai buvo geras žmogus ir 
lietuviai gerai gyveno prie ca
ro! #3$ 

šiame klausime labai gražiai 
pasirodė, čia pat dalyvavo ir 
keletas partizanų atvykusių. 
Kaip puiku buvo juos matyti 
šokant tautišką šokį ir ^girdė
ti dainuojant kovos dainas!

Jų melodingose dainose ga
lima buvo jausti ir suprasti 
partizanišką ryžtingumą už 
pergalę. Tėmijant tų ketu
rių jaunų vyrukų vikrumą, ro
dos, taip ir sprendi jų senos 
tėvynės liaudies dvasios kil
numą.

Ehe, manai sau, kruvinajam 
fašizmui gi neatsilaikyti prieš 
milijonus tokių kovūnų! 
Anksčiau ar vėliau jie mokės 
ir sugebės apvalyti savo »šalį 
nuo jiems užkarto fašizmo.

' ★ ★ ★
Dabar gi mes lietuviai ren

giame pikniką toj pačioj Free
man© girioj, šį sekmadienį, 
Aug. 31 d., po pietų. Busas 
pribus prie Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainės, 14 Tyler St., 
kaip 1 vai., ir iš čia žmonės 
bus nuvežti į pikniką'už labai 
mažą kainą.

Mūsų piknike irgi bus gra
žaus įvairumo ir kelių tauty
bių žmonių.

L.' P. Kliubo parengimai-yra 
labai populiarūs, plačiai žino
mi ir svečių mylimi. Mes ti
kimės turėti svečių iš kitų 
miestų. Mes manome, kad 
Lawrence draugai ypatingai 
supras, jog jie turi mus pir
miau matyti, negu mes juos 
matysime jųjų puikiajame 
Maple Parke, Septemberio 28, 
kur yra geriausiomis pastan
gomis rengiamas Lietuvių Li
teratūros Draugijos 7-tos Ap
skrities metinis ir tai rudeni
nis piknikas-.

Norwoodo Vyrų Choras dai
nuos vadovybėje gerbiamo 
mokytojo Stasio Pauros. Ten, 
veikiausia, kalbės LLD centro 
sekretorius drg. D. M. šoloms- 
kas (jis yra kviečiamas). Ten 
dalyvaus iš visų kolonijų lie
tuviai. Aš irgi.

J. M. Karsonas.

Binghamton, N. Y.
Lietuvių Meno Festivaliui, 

kuris rudenį įvyks Brooklyne, 
aukavo sekami: P. C. Mack, 
Blue Bird viešbučio savinin
kas, $5; gėlininkas J. K. Vai
čekauskas $2; B. ir V. Zmi- 
traitės, gražinimo saliono sa
vininkės, $1; A. J. K. Naya- 
linskai |>1. Viso tam reikalui 
sukelta $9. Ačiū visiems už 
aukas!

Peter Mack yra pažangus 
lietuvis, kurjs užlaiko viešbutį 
tarpę Great Band ir Hall
stead, Pa., apie 15 mylių nuo 
Binghamtono,, ant ' kelio į 
Scrantoną. Pravažiuojanti 
'lietuviai raginami sustoti ir 
susipažinti su viešbučio savi
ninku ir puikiu patarnavimu.

Aukų Rinkėja.

Trumano pasiuntinys My
ron Taylor ilgai kalbėjosi 
su popiežium.

Sustreikavo 8,000 Angli
jos. mainierių prieš valdžios 
įsakymą daugiau anglies iš
kasti.

Civilinių Teisių Kong
resas , kreipiasi su sekamu 
pareiškimu ir prašymu: /

N ė* a merikinio Veikimo 
Komitetas pasimojo siau
rinti Živilės Amerikos žmo
nių teises. Jis grasina or- 
ganizuotiem darbininkam. 
Anti - fašistiniai kovotojai 
teisiami ir baudžiami. Sve- 
turgimių teisės taipgi ban
domos susiaurinti, jų lei
džiama spauda užgniaužti.

Anti-fašistinių kovotojų 
rėmimo komiteto nariai, 
kurie darbavosi, kad pa
remti Ispanijos lojalistus, 
kovojusius prieš fašizmą, 
šiandien nubausti kalėjimu 
ir pinigine bausme. Eugene 
Dennis, Komunistų Parti
jos generalis sekretorius, 
taipgi nubaustas. Gerhart 
Eisler, vokietis anti-fašis- 
tas ir keli kiti nubausti. 
Nubaustieji apeliavo į auk
štesnį teismą.

Neamerikinio Veikimo

Allentown, Pa.
Nežiūrint, kad naujasis 

Taft-Hartley įstatymas drau
džia unijoms užsiiminėti poli
tika, remti bent kokį kandi
datą. tekstiliečių unijos pre
zidentas Emil Rieve atsišaukė 
į 8-to Pennsylvanijos kongre- 
sionalio distrikto piliečius 
remti demokrato II. Storch 
kandidatūrą. Jis kandidatuo
ja į kongresmanus.

Tekstiįiečių unijos prezi
dentas parašė ypatiškai laiš
ką visiems unijos nariams ir 
unijos lėšomis jį pasiuntė. 
Laiške jis pareiškė:

“Mes turime pasiųsti į Kon
gresą tokius kaip Storch, ku
ris pasižada atšaukti Taft- 
Hartley įstatymą ir kuris aiš
kiai pasisako už pravedimą 
tokios programos, kuri duos 
mums tinkamus socialius įsta
tymus.’ ’ ‘ **•**• v

Kandidatas Storch,' narys 
Laikraštininkų Gildijos (Ame
rican Newspaper Guild-CIO), 
vienas iš pirmutinių tos uni
jos tvėrėjų ir dabartinis jos 
prezidentas, kandidatuoja 
specialiuose rinkimuose rug
sėjo 9 d. Kaipo veteraną ir 
darbininkų reikalų gynėją, jį 
indorsuoja šios valstijos AFL 
ir CIO, taipgi ir gelžkeliečių 
brolijos, veteranų trupės, mo
kytojai ir kitos pažangios or
ganizacijos.

Storch kandidatūra remia 
ir CIO prezidentas Phillip 
Murray ir Walter P. Reuther 
nuo United Auto Workers.

Tekstiliečių unijos preziden
tas Emil Rieve pareiškė, jog 
jo unija remia Storch ne dėl 
to, kad jis kandidatuoja ant 
demokratų sleito, bet jo unija 
kooperuos su bile politine par
tija, kuri statys kandidatus, 
vertus visų pažangių piliečių 
paramos. Allentownietis.

London. — Vadinamas 
“įtakingiausias” anglų dien
raštis London Times jau 
pasižadėjo kovot prieš Ang
lijos socialistų valdžią. ,
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NAUJI FUR COATS
Nauji visokios rūšies kailiniai 

(fur coats)

GERIAUSIOS KOKYBĖS 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

• A

Pilnas aptarnavimas visokiu 
darbu prie kailinių:

Pataisymai, Madų Perdirbimai 
ir Išvalymai.

W ARRIS’ FUR SHOP
• 735 North' Main St. \ 
BROCKTON 7, MASS.

Telefonas »Brockton 8-1246 
• I 

Sulyg sutarties iš anksto, 
laikysime krautuvę atdarą 
vakarais ir sekmadieniais.

l/WtOIIAI WVWIAiSAIWUVMVWIAilAf □

Komitetas dabar grąsina 
tyrinėti unijas ir kitas de-- 
mokratines organizacijas, 
persekioti pažangius veikė
jus, fašistinį darbą varyti 
pirmyn.

Civilių Teisių Kongresas 
pasirįžo persekiojamuosius 
ginti visais galimais bū
dais. Jis gina juos žemes
niuose teismuose, gina 
aukštesniuose teismuose, 
ir taipgi gins pačiame 
Aukščiausiame Teisme, kad 
įrodyti, jog tie persekioja
mi anti-fašistiniai veikėjai 
neteisingai kaltinami ir 
kartu įrodyti, jog Neame
rikinio Veikimo Komitetas 
nelegaliai veikia. Civilių 
Teisių Kongresas tuomi gi
na visų demokratinių žmo
nių teises.

Tam didžiuliam darbui 
reikia nemažai finansų. Ci
vilių Teisių Kongresas turi 
tuojau sukelti nors $150,- 
000, kad galėjus teismuose 
persekiojamuosius apginti.

Todėl kreipiamės į drau
gijas ir visus lietuvius pra
šydami finansinėj para
mos.

Aukas galite siųsti seka
mu adresu: Civil Rights 
Congress, 205 E. 42nd St., 
New York 17, N. Y.

Taipgi prašome jūsų 
draugijos priimti rezoliuci
ją reikalaujant atšaukti- 
panaikinti Neamerikinio 
Veikimo Komitetą. Tokia 
rezoliucija geriausia siųsti 
jūsų valstijos senatoriams 
ir kongresmanams.

George Marshall,
Civilių Teisių Kongreso 

pirmininkas.

CHARLES .1. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) '

TELEPHONE
STAGG 2-5043

••

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) ' * 

Laisniuotas Graborius
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.
. ..........? N , ■ . ................................................................. —......... ..
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS ’ !

II . « I

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

’ ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
> . i

11 Geriausias Alus Brooklyne

P ARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
v V

459 Grand " Street, Brooklyn, N. 1 Y.
u - (Skersai nuo Republic Teatro) / Telefonas EV. 4-8698

9

Paveiksle matome keturis brolius Kuržinskus: 
Povilas, Jonas, Mykoląs ir Stasys

Mirė Mykolas Kuržinskas 
liepos 27, š. m.,> po sunkios 
operacijos, kuri ir užgesino "jo 
gyvastį, vos tik sukakus 56 
metams, nes jo plaučiai puvo 
sužeisti nuodingais gazais I- 
jam pasauliniam kare, Fran- 
cijoj.

Buvo pašarvotas namuose 
ir palaidotas, kaip ir jojo ve
lionis brolis Jonas Kuržinskas 
(kuris tik 10 mėn. atgal atsi
skyrė nuo mūs), su kariškomis 
apeigomis — tas liūdnas karo 
triūbelis vėl liūdnai užtriūba- 
vo ir garsūs karo šūviai ai- 
dėjo, kada kūną stūmė žemyn, 
tik palikdarpi plevėsuojant 
vėliavą...

Mykolas'jau yi-a trečias mi
ręs iš keturių Kuržinskų bro
lių; kurie jaunučiai atvažiavo 
iš beveik puikiausios šeimos 
Tryškiuose ir čia linksmai 
laisvi gyveno, dalyvaudami vi
sose laisviečių. pareigose ir bu
vo (vienas dar yra) Laisvės 
skaitytojai per ilgus metus.

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj Kreip- • 
ki|ės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

' ' Veloniai Jonas ir Mykolas, 
jausdami mirtį, labai prašė 
žmonių, kad juos ir laisvai 
palaidotų prie jųjų pirmutinio 
brolio Povilo, Laisvės kapinė
se, Shenandoah. Bet jų pra
šymas dingo kaip ir jųjų ga
būs kūnai. Mykolas paliko 
liūdinčią žmoną Rožę, dvynu
kę seserį Eugeniją Ivoškienę 
((Lester, Pa.), Anną Yaniš- 
kevičienę (Ringtown, Pa.) ir 
brolį Stasį (Mahanoj City, 
Pa.).

Ilsėkis, brangusis dėdelyte, 
ir tegul tavo motutė, kuri gu
li netoli, ir berželis svyrūnėlis 
ramybę teikia Mahanoyaus 
aukščiausiame kalne.

“Kuržinskų” Bronė.

• Scranton, Pa.
Dolerį aukavo draugė, ku

ri šiomis dienomis kovoja su 
mirčia. Tai draugė N* N., dėl 
tūlų priežasčių ji prašė, /kad 
jos vardą negarsinti.

Virš minėta draugė įstojo į 
mūsų eiles tik keli metai at
gal ir labai gražiai pasirodė, 
atmušdama fašistų visus me
lus, tik gaila, kad liga palau
žė jos sveikatą. Ji negali da
lyvauti mūsų didesniuose pa
rengimuose. ' Aš linkiu jai' 
greit pasveikti ir vėl dafbuo- 
tis progresyvių eilėse.

P. Šlekaitis.

Amerikos bombanešiai 
nuolat skraidys į Vokietiją 
ir Japoniją.

Iranas skleidžia gandus, 
kad Sovietai siunčią dau
giau kariuomenes į Irano 
pasienį.

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

Newnxk 4, N. J.
HUmboldt 2-7964
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Stone Avė.
prie Chauncey St., Broadway Line 

JONAŠ STOKES
512 Marion St., Brooklyn.

Tel. GLenmore 5-6191

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavusA 
sudarau su ame-(p 
rikoniškais. Rei-h 
kalui esant ir a 
padidinu toki oO 
dydžio, kokio pa-^ 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampai Broadway ir

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko*

SAVININKAI , #
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIEN£ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE '

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

5 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Penkt., Rugp. 29, 1947

Merginos — Žiūrėkite — Moterys
LENGVAS

ŠVARUS
SĖDINT

SUSTATYMO IR
MAŠINOS DARBAS

Pradinė alga 65 iki 70c i valandą. Po jel- 
dirbimo periodo, dirbančiosios nuo kavalkų, 
uždirba po 80c iki 90c j valandą. Valandos: 
8 A.M. iki 4:30 P.M.

LEVITON MFG. CO.
Employment ofisas atdaras nuo pirmadienio 
iki penktadienio, 236 Greenpoint Avcnne, 

Brooklyn.- G.G. Crosstown Ind. Suow.
Greenpoint Ave. Stotis 6

(203)

OPERATORĖS
Prie Suknelių 

NUOLATINIS DARBAS
GERA ALGA

ROJO MANUFACTURING CO.
1258 PARK AVE.

N. Y. C. ,
(201)

Lampshade Darbininkes
TURI BŪT PATYRUSIOS

GARANTUOTAS NUOLATINIS 
DARBAS 

Labai Gera Alga. Geros Darbininkes 
gali uždirbti iki $1QO j Sava’itę.
NATIONAL LAMPSHADE 

COMPANY
923-925 WESTCHESTER AVE. 

BRONX, NYC.
/(201)

MERGINOS
Vyniojimui sidabrinių valgymu) įrankių 

Gera Alga. Nuolatinis Darbas.
Pageidaujama gyvenančių Ixmg Island City

CROMWELL SILVER MFG. CORP. 
40-05 21st Street, 

LONG ISLAND CITY
(201)

i

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYŠ

Geri Nuolatiniai Darbai
i pas

STANLEY 
TOOLS 
VYRAI

Diržų Tekintojai 
Jack Polišiuotojai

Jack Poli^iavimui Mokiniai 
Materiolų Kr austyto j ai

MOTERYS
Dėžių Darytojos 

Dėžių ‘Dariniui Mokinės 
Prie Stalų Darbininkės 

Sustatytoj os. 
%

Kreipkitės:
EMPLOYMENT OFFICE 

Elm & Chiirch Sts. 
New Britain, Conn.

(197-202)

I

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD ir LDS Apskričiai rengia 
pikniką, įvyks rugp. 31 d. Lietuvių 
Sąryšio Parke, Light House Grove, 
E. Hartforde. Bušų Stotis 23, ant 
Glastonbury Kelio. Pradžia 12 vai. 
dieną. Dainuos Laisvės Choras, vad. 
Wilma Hollis, Waterburio Vilijos 
Choras, vad. Gertrude Ulinskas. 
Kalbės Jonas Siurba, LDS Centro 
Sekretorius. Turėsime užkandžių ir 
gėrimų. PASTABA; Busas nuveš į 
pikniką ir vakare parveš. Susirinki
me prie Laisvės Choro salės, 155 
Hungerford St., 1 vai. dieną.

Kviečiame vietinius ir iš apylin
kės dalyvauti šiame piknike. — 
Kom. (200-201)

; Matthew A. j
i BUYAUSKAS!

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

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

i-i—1*\—ii-ii-t—i—i——i—-i——



i AMERIKOS VETERANŲ KOMITETAS GINS 
PROPORCIONALĘ ATSTOVYBĘ

Turintiems Bendro 
Pikniko Tikiety

LLD ir LDS 1-jų kuopų val
dybos ir iš jų paėmusieji par
davinėti tikietų bendro pikni
ko, įvykusio ^rugpjūčio 23 d., 
tuojau atsiskaitykite. Priduo- 
kite likusius tikietus ir pini
gus už parduotus tikietus ne 
vėliau rugpjūčio 31-mos, Lais
vės raštinėje, su pažymėjimu 
priduoti G. Kuraičiui ar P. 
Bukniui. G. Kuraitis.

Lietuvių Laisvės Radio Klubo Reikale

Areštavo Pikietuotojus
--------- ę

, Devyni pikietuotojai už- 
streikuotų Hecht, krautuvių 
buvo areštuoti. Merginas kal
tino “netinkamame apsirengi
me.“ Teisėjas jas atleido b C 
kaucijos, tačiau dar liepė su
grįžti į teismabutį.

Merginos sako, kad jos bu
vo apsirengusios atitinkamai 
karštam orui, tai ir viskas. 
Taip rengiasi visokių madų ir 
prekių garsintojos, tačiau jų 
niekas neareštuoja.

Tamkus Dabar Namie
Juozas Tamkus, ilgokai pa

buvos ligoninėje, dabar ran
dasi namie. 314 McDougal St., 
Brooklyne. Namo parvyko ne 
dėl to, kad jau būtų pasvei
kęs, bet kad buvimas ligoni
nėje įkyrėjo, o įmatomos nau
dos iš ten buvimo nesulaukė. 
Kadangi vis dar turi prisi
laikyti prie namų ir lovos,, 
Tamkus labai džiaugiasi, kad i 
jo draugai ir pažįstami jį at
lanko.

Frank Reinhardt.

šiuomi pranešame, kad Į 
mūsų Radijo Klubą įstojo 
daugiau narių bei rėmėjų. 
Mums'malonu pranešti seka
mas pavardes:

Katrina Leseck, Hillside, 
N. J., $15.

Po $10: Feliksas Milvydas, 
Bayonne, N. J.; ^Monika 
Evans - Ivanauskienė, N e w 
Lots, L. L; Jonas Lazauskas, 
Richmond Hill, N. Y.; Juozas 
Zeidat, Brooklyn, N. Y.

Po $5: 'Mike Panelis, Ba- 
vonne, N. J.; Jonas Gabrai- 
tis, Brooklyn, N. Y.; Stasys 
Misiūnas, Brooklyn, N. Y.; 
Geras Rėmėjas, Brooklyn, N. 
Y.; R. ir E. Mizaros, Jackson 
Heights, N. Y., ir LLD 185 
kp. ir LDS 13 kp., Richmond 
Hill, N. Y.

Po $3: Anna Spencer. Brook
lyn, N. Y.: Juozas Wanagas, 
Catskills, N. Y.; J. Steponai
tis, Brooklyn, N. Y.; Elsie 
Silk, Livingston, N. J.

Po $2.50: Petronėlė Marke
vičienė ir Jonas Markevičius, 
Bayonne, N. J.

Po $2: P. Bieliauskas, Rich
mond Hill, N. Y.; Jurgis 
Grabliauskas, Brooklyn, N. 
Y.; Peter North, Elizabeth, 
N. J.; R. Mizara, Jackson 
Heights, N. Y .

Po $1: Bernardas Mizara, 
Worcester, Mass.; A. But- 
kauskas, Richmond Hill, N. 

I Y.; Ona Sakaučienė, Bayonne, 
N. J.; Elzbieta Bakūnihnė, 
Cliffside, N. J.; Mr. & Mrs. 
Pečiulis, Cliffside, N. J.; Geo. 
Jamison, Livingston, N. J.; 
Frank Brazūnas, Brooklyn, 
N. Y.

Tai graži parama mūsų

Klubui vesti toliau kultūrinį 
darbą. Prašome įsitėmyti — 
ypač vietinių draugų, kad vi
si pranešimai turi būti pri
duoti ne vėliau trečiadienio. 
Vien tik mirties pranešimus 
ar šiaip labai. svarbias žinias 
priimsime penktadieniais.

Programoje Šį Sekmadienį

Klausykitės mūsų programos 
šį sekmadienį, per stotį 
WBYN, 1430 klc., 10:3,0 vai. 
ryto. Išgirsite talentingą dai
nininkę — Amelia Young-Jes- 
kevičiūtę. Ji anksčiau yra 
padainavus mūsų klausyto
jams, bet esame gavę keletą 
prašymų, kad ir vėl ją pa
kviestu me padainuoti. Tad 
dabar išpildomo klausytojų 
prašymus. Pakvietėme Ame
lia Juškevičiūtę padainuoti ir 
ji mielai priėmė mūsų pakvie
timą. Jai pianu akompanuos 
Bronė Sukackienė - Šalinaitė. 
Prašome pasiklausyti.

Visais radijo reikalais 
kreipkitės į Klubo Sekretorę. 
Skambinkite STagg 2-3878, 
arba parašykite sekamu ant
rašu : Lithuanian Liberty 

i Club, Ątt. Secretary, 427 Lo
rimer St., Brooklyn 6, N. Y.*

Širdingai dėkojame viršmi- 
nėtiems prieteliams už jų gau
sią paramą. Kviečiame"ir ki
tus gerus lietuviui prisidėti 
prie mūsų kultūrinio darbo.

L. K-tč, LLRK Sekr.

Sovietai atmetė Amerikos 
sifilymą įtraukt ir (fašisti
nius) dešiniųjų vadus į Ko
rėjos valdžią.

Per Ištisą Parą 
Pumpavo Vandenį

Praėjusį trečiadienį per vi
są dieną tebepumpavo vande
nį iš žemutiniųjų dalių Inde
pendent subways Greenpoint- 
Will iamsburg sekcijoje. Van
duo buvo prilijęs ir nuo už
tinusių gatvių subėgęs į sub
ways antradienio vakarą, lai
ke žaibų audros per dvi va
landas smarkiai palijus.

Pumpuojantis vagonas su 
keliomis mažesnėmis pumpo- 
mis tebedirbo ir mūsiškėje 
Metropolitan-Grand stotyje.

Veteraną Stumte 
Stumia iš Gyvenimo

James Morrison, 34 metų, 
paliegęs veteranas, tapo iš
mestas iš buto praėjusį pirma
dienį. Išmestas už suvėlavi
mą rendos, kuriai pinigus jis 
turėjo gauti iš veteranų be
darbių fondo, bet dėl jam ne
žinomos priežasties negavo 
laiku čekio ir neturėjo iš ko 
pasimoklti.

Grasinamas išmetimu, Mor
rison praėjusią savaitę, alka
nas, vaikščiojo po miestą, 
įstaiga nuo įstaigos, kad kaip 
nors išaiškinti savo padėtį ir 
gauti pagalbos. Jis gavo po 
to, kada jį rado ant* vienos 
įstaigos apalpusį iš alkio ir 
nuovargio. Labdarybės De- 
partmentas pripažino jį reika
lingu pagalbos ir davė jam 
čekį vendai už du mėnesiu. 
Jis su tuo čekiu nuskubėjo pas 
savininką praėjusį šeštadienį, 
bet savininkas neėmė. Pasi
naudodamas pirmiau gautu 
leidimu išmesti, pirmadienį iš
metė iš buto.

Amor. Veteranų Komiteto 
šios apylinkės taryba savo su
sirinkime, įvykusiame praėju
sio pirmadienio vakarą*® vien
balsiai nutarė remti proporci- 
onalę atstovybę ir tuos kandi
datus, kurie ją rems. t

Miesto reakcininkai yra pa- 
simoję prašalinti proporciona- 
lės atstovybes balsavimų sis
temą, kadangi ji yra demo
kratiškiausia iš visų esamų 
mūsų šalyje.. Dėka jai, dar
bininkai taipgi išrinko savo 
atstovų į New Yorko Miesto 
Tarybą. Be jos darbininkai, 
nors būdami didžiumoje, ne
būtų galėję išrinkti savo at
stovų .

Tos sistemos demokratišku
mą puikiai žino ir atvirai pa
sako proporcionalės atstovy
bės (proportional representar 
tion sutrumpintai PR) prie
šai. Tik jie nepasako atvi
rai, kad ta sistema naudinga 
darbininkams. Jie sako, būk 
ji naudinga tik “raudonie
siems.”

įstatymų leidime. Tačiau da-‘ 
bar, kol ta sistema tebetar
nauja darbininkams, reakci
ninkai rėkia prieš ją.

Šį Rudenį Balsuosime
Tos sistemos palaikymo ar 

panaikinimo klausimas eis 
balsavimui šį rudenį įvyksian
čiuose rinkimuose.-* Reakci
ninkai specialiai parinko tam 
tokius .metus, kuriuose visai 
mažai kas tebus renkama. Jie 
mano, kad eiliniai žmonės ne
supras PR svarbos — bile tik 
nerenkame prezidento, jie ne
užsiregistruos ir negalės bal
suoti. O reakcininkai savo 
klapčiukus suverbuos ir lai
mės — taip jie mano.

Darbininkams svarbu many
ti kitaip. Svarbu jau dabar 
mobilizuotis registracijai ir 
balsavimams, kad laimėti iš
laikymą PR balsavimų siste
mos, tarnaujančios \ darbinin
kams ir visiems geros, visų 
žmonių, valdžios norintiems 
newyorkieciams. T—as.

Quill Ragina Dewey 
Išlaikyti Vaikams 
Prižiūrėtuves

New Yorko Miesto Tarybos 
narys Michael Quill praėjusį 
antradienį įteikė tarybai rezo
liuciją, kurioje reikalauja iš 
valstijos daugiau paskyrų iš
laikymui vaikams priežiūrų. 
Kreipėsi į tarybą, kad ji tą re
zoliuciją priimtų, kad varde 
visos miesto įstatymdavystės 
būtų pareikalauta to, kas 
miesto žmonių gerovei reika
linga.

Gub. Dewey didžiuojasi, 
kad valstija turi ižde daug 
pinigų, skiria krūvas pinigų 
šauniems vieškeliams. Bet 
miesto visuomenininkai į tai 
žiūri kitaip. Jie sako, kad ge
riausias investmentas miestui, 
valstijai ir šaliai yra gerai 
prižiūrėti, sveikai kūniškai ir 
dvasiniai išauklėti vaikai.

Hamilton, Calif. — Paste
bėta dar viena mažytė pla
neta tarp Marso ir Jupite
rio...

MEMAQTVIflTEI "minčių policija M E. m O I I RI 8 E I, Šnipinėja!
n

t
%’

Likęs be pastogės, Morrison 
vėl nuėjo* į United Negro and 
Allied Veterans įstaigą, Har
leme, kuri jam buvo pagel- 
bėjusi gauti rendai pinigus.

NEMATYK!,.. NEKLAUSYK!... NEKALBĖK!...
BET JEIGU TIKRAI NORITE IŠLAIKYT SAVO AMERIKINES TEISES —

SUSTABDYKITE “MINČIŲ POLICIJĄ”! — PANAIKINKITE 
“NEAMERIKINĮ” KOMITETĄ!

f

Įstaiga padės jam kojoti už 
gavimą kito buto. O kol kas, 
trečiadienį, 'veteranas vis dar 
tebegyveno gatvėje.

Mirė
Eva Siebert (Siebertienė), 

76 m. amžiaus, gyvenusi Ha
milton ir Green Avės., Patch
ogue, L. L, mirė rugpjūčio 26 
d. ,Kūnas pašarvotas 1680 
Grove St., Brooklyne. Bus pa
laidota rugpjūčio 30 d., Šv. 
Jono kapinėse.* Laidotuvių 
apeigas prižiūri graborius 
Matthew P. Ballas (Bieliaus
kas)'. •

Velionė paliko nuliūdusius 
du sūnus, George ir Albertą, 
1 dukterį Helen, 4 anūkus, 
seserį "Catherine Marūnienę ir 
tolimesnius gimines.

Kada Nors Rėks 
už Tą Sistemą

Ta sistema, beje, būtų nau
dinga ir jiems patiems, jeigu 
miesto darbininkai jau dabar 
būtų pakankamai susipratę ir 
susivieniję, kaip darbininkai. 
Darbininkų partija būtų di
džiausia. O prie dabartinės 
mūsų šalyje esamos dviejų, 
partijų sistemos laimėjusioji 
partija valdo viską. Tačiau 
mūsų miestas, savo atskiru 
įstatymu, prasilenkia su dvie
jų partijų sistema, prileidžia 
miesto įstatymdavystėje par
tijas ir nepartinius turėti 
balsą pagal tą, kiek jie bal
suotojų atstovauja.

Kada nors, kada darbininkų 
partija bus galingiausia mies
te, pamatysite, tie patys re
akcionieriai 'rėks už propor- 
cionalę atstovybę, kad patys 
galėtų nors dalinai dalyvauti

REIKALAVIMAI
Reikalingas bartenderis, teisingas 

ir sąžiningas. Pageidaujama, kad bū
tų patyręs, -bet jeigu atsišauktų ir. 
nepatyręs, išmokinsime darbą. Del 
daugiau informacijų, prašome kreip
tis j Happy Days Bar & Grill, 
426 South 5th St.. Brooklyn, N. Y.

(199-204)

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

| DANTŲ GYDYTOJAS

I Dr. A. Petriką
I BROOKLYN, N. Y.
S fcel.EVergreen 7-6868
ft 221 South 4th Street
| Valandos: į
S į 1— 8 vakare
a Penktadieniais Uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

. Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus 
RHEINČOLD

BEER & ALES

32 Ten Eyck St. 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8174

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

Jūs žinote, kas yra tie “minčių 
poįicininkai”: J. Parnell Thomas, 
John Rankin ir kiti nariai kon
greso Neamerikinių Veiksmų Ko
miteto. ,

Jie jau uždarė burnas dauge
liui liberalių radijo komentato
rių. Jie verčia Hollywood^ vaiz
duoti gyvenimą taip, kaip Jiem 
patinka. Jie grūmodami Įsakė val
diniams ir kitiems darbininkams 
sustabdyt masinius Wallai’e’o su
sirinkimus. Jie kišosi j rinkimus 
ir unijų reikalus. Jie kovojo prieš 
visus, apart fašistų, siekdami JUS 
supančioti.

Ateina jūsų eilė. “Minčių poli
cija’,’ jau varžo jūsų protą, jūsų 

* laisvę, jūsų darbą, jūsų organiza
ciją, ju teisę pasirinkti draugus. 
Todėl neapsigaudinėkite.

Sustabdykite juos dabar, kol 
dar galite. Su Jais negalima ar
gumentuoti; su jais negalima su
sikalbėti; nėra jokios prieglpb- 
stles nuo jų. Tik viena išeitis tėra 
—PANAIKINT JUOS!

Viena amerikiečių organizacija 
ėmėsi darbo, sumušt juos vienin
teliu sėkmingu būdu: per kovą 
teismuose, ginant “Neamerikinio” 
KomitNo aukas.

PILIETINIŲ TEISIŲ KON
GRESAS (CIVIL RIGHTS CON
GRESS) < GALI ATLIKTI TĄ 

/DARBĄ SU j’ftSŲ PAGALBA.
Pamatiniai apsaugoti visų ame- • 
rikiečių pilietihes teises; PTK pa
siryžo teisminiai apginti daugeli 
tų aukų, kurios kaltinamos už 
Thomaso-Rankino Komiteto pa
niekinimą.

ITK padeda kovoti kun. Ri
chardui Morfordui,1 - direktoriui 
Nacionalės Tarybos dėl Amerikos- 
Sovietų Draugiškumo ir 17-kai 
narių Bendrojo Prieš - Fašistinių 
Pabėgėlių Komiteto narių, tai 
yra, organizacijoms-, kurios veda 
savo apsigynimo bylas.

CTK gina

GEORGE MARSHALL’Ą, kurio 
“nusikaltimas” buvo tame, kad 
jis kovojo prieš Neamerikinj Ko
mitetą nuo pat jo atsiradimo prie 
Martino Dies, kaip prieš pavojų 
Amerikos demokratijai. , Jis už
ginčijo Rankin’ui teisę įtraukti 
rėmėjus Nacionalės ^onstitucinių 
Laisvių Sąjungos į Dies juodraš
čius.

GERHARTĄ EI.^LERJ, vokietį 
komunistą ir kovotoją prieš na
cius, kuris buvo suimtas pagal 
Thonteso siundymą ir dėl kurio 
pradėta aršesni riksmai prieš rau
donuosius, negu, bet kada po 1919.

EUGENE DENNISĄ, general! 
Amerikos Komunistų Partijos se
kretorių, kuris nepripažino kon
stitucinės teisės "Neamerikiniam” 
Komitetui. To komiteto tikslas 
yra uždrausti šią ir kitas mažumų 
partijas ir pirmutinis pasimoji- 
mas įkalinti komunistų vadus.

LEONĄ JOSEPUSONĄ, New 
Jersey advokatą ir Komunistų 
Partijos nar|. Jis, kaipo amerikie
tis, veikliai darbavosi Europos 
pogrindyje prieš Hitlerį 1930-siais 
metais.

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

Tel. SOuth 8-5569 
____________________________________

CIVIL RIGHTS CONGRESS
205 EAST 42nd STREET, NEW YORK 17, N. Y.

PILIETINIŲ TEISIŲ KONGRESAS 
GINA JŪSŲ LAISVĘ DAU

GELYJE FRONTŲ
CTK surinko faktus prieš Bilbo. Jis surinko 
parodymtis, pagal kuriuos buvo ištirtas tas 
Mississippi reakcininkas ir neįleistas j 
Senatų.
CTK veda neatlaidžią kovą, kad būtų pa
naikinta lynčiavimal; tuo tikslu gina Neg
rus Amerikiečius pietinių valstijų teismuose, 
ir daro spaudimą, kad būtų išleistas įstaty
mas prieš lynčiavimus, priimtas^ Case-Wagner 
bilius, kaip įstatymas prieš linciavimus/ Ko
vodamas prieš Jim Crow, prieš antį-semltiz- 
mą, prieš raudonųjų C-dikus, dienoje vietoje 
po kitos, jis teisminiai gina piliečius, kurių 
teisės buvo paneigtos.

Kiek Laisvė Verta Jums Patiems?
CTK turi atsidėti ant savanorių aukojimų 
amerikinėms teisėms ginti. Šiai organizacijai 
greitai reikia bent $15,000, kad galėtų ap
mokėti lėšas bylų, vedamų ThcąnaHO-Rankino 
kankiniams ginti ir atremti "minčių polici
jos” propagandą.

------------------v------------- -_J

Aukokite šiandien apsaugai 
nuo “minčių policijos” rytoj
(-------- --------------------------------------------------
( CIVIL RIGHTS CONGRESS SW-1 j
I 205 East 42*1 Street, New York 17, N. Y. j

[—] Enclosed is my contribution of $...........to ’
help in the campaign to abolish the Thomhs- I

I Rankin Un-American Activities Committee. J
Į [~| Let me know flow I can help in my com- I 
I 'munlty to further the campaign of CRC. | 
I Name ...................................................................... I
I |

Address ,..... r... 1
’M

| City ................................... ................. Zone.........

1 Please make checks payable to
| RAYMOND C. INGERSOLL, Treasurer 1
L---------------_----------------- - ~J

BAR & GRILL 
Lietuviška Aludė 

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.
---- --- - - - 4......... . .

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager ,
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

: — ■

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-9770

Egzaminuojant Akis, 
Rašome, Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Ys

Tel. ST. 2-8342

J———

5 (Shalinskas) į

Funeral Home I
5 / ’ C

84-02 Jamaica Avenue
s Opposite Forest Parkway į

WOODHAVEN, N. Y.,
5 Suteikiam garbingas laidotuves ?

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai ? 

visose dalyse miesto. £
Tel Virginia7-4499 '

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
lonų. Mandagus patarnavimas. z

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.
T

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom KaTnom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

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

Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

* 1 9

Compaktai, Perlai, odos dirbiniai paauksuoti džiuleriai ir 
daugybė kitokių daįktų ir daiktelių Nužemintom Kainom. 

Religijiniai daiktai, abrbzdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirkaite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
T 1 <
Jeweler

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

6 pusk, Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Penkt., Rugp. 29, 1947




