
Idėjinis Bankrūtas.
Gerinasi Prie Kišenių.
Hamburgo Gėda.
Ir Mirs, Jis Jiems 

Nedovanos.
Audra be Lietaus.-

Rašo A. BIMBA

“Ai- bus depresija?“ klausia 
Pijus Grigaitis ir atsako:

“Vienas būdas užbėgti jai 
už akiu būtų kainų numūši- 
mas ... ( j

“Ar yra kitoks būdas apsi
saugoti nuo depresijos, neži
nia. žmonės, kurie šituos 
klausimus studijuoja, dar jo 
nesurado“ (N., rugs. 8 d.).

Vienas tų žmonių, aišku, 
yra pats Grigaitis. Jis ieškojo 
ir nesurado. Vadinas, Gri
gaičio marksizmas subankru
tavo.

Jis visiškai pamiršo, kad yra 
toks dalykas, kaip socializ
mas. Jis netgi1 nežino, kad 
yra didelė šalis, kuri turi įsi-- 
vedus socializmą ir jokių de
presijų nepažįsta.

★ ★ ★
Kainas, tiesa, reikia numuš

ti. Bet tik Grigaitis gali tikė
ti. kad to ir užtektų depre
sijos pavojaus pašalinimui. 
Buvo laikai, kai kainos buvo 
labai žemos, bet depresija 
vistiek buvo.

★ ★ ★
Draugas praneša, kad pa

bėgėlių vadai laikė “kongre
są” jir nutarė viso pasaulio 
lietuvius, ypač amerikiečius, 
aptaksuoti duoklėmis. Ir nuo 
dabar, girdi, negalės skaitytis 
gerais lietuviais tie, kurie ne
mokės duoklių pabėgėlių už
laikymui. (D., rugs. 8.)

Jie tinginiaus ir dykaduo
niaus, o jūs dirbkite ir juos 
užlaikykite! Argi tai ne gra
žu?

Tik klausimas yra, ki^?k tų 
“gerų” lietuvių atsiras, kurie 
sutiks tokias duokles mokėti?

Pirmiausia, man atrodo, tu
rėtų pavyzdį duoti šimutis ir 
Grigaitis, patys save apsikrau
dami aukštomis pabėgėliams 
užlaikyti duoklėmis. Lauksi
me.

Daug geresniais ir patrijo- 
tingesniais lietuviais bus tie, 
kurie tiems pabėgėliams dar 
kartą rimtai ir rūsčiai pasa
kys: Liaukitės tinginiavę ir 
gudravoję. Grįžkite Lietuvon 
ir patys užsidirbkite duoną!

★ ★ ★
Trys anglų laivai sugrąži

no Vokietijon 4,400 žydų iš 
Palestinos ir spėka iškraustė 
Hamburgo mieste. Kurie' tą 
vaizdą matė, negali atsistebė
ti anglų žiaurumu.

šiuo savo žygiu darbiečių 
valdžia nepakėlė savo presti
žo žmonijos akyse, neigi pri
sidėjo prie Palestinos klausi
mo išsprendimo. Ji neparodė 
reikalingo žmonišktimo.

★ ★ ★
Ponas Lane, buvęs Ameri

kos ambasadorius Varšavoje, 
tebepyksta ant lenkų. Jis ne
gali jiems atleisti už tai, kad 
jam nepavyko Lepkijos valsty
bės vairą atiduoti reakcijonie- 
riams.

: Dabar iškyla aikštėn įrody
mai, kad šis ponas slaptai dar
bavosi prieš Lenkijos žmonių 
interesus, kišosi į Lenkijos vi
dinius reikalus.

Lane neapykanta supranta
ma. O komercinės spaudos 
špaltos jam plačiai atidarytos 
naująją Lenkiją plūsti ir nie
kinti.

★ ★ ★
Skaitydamas Amerikos ko

respondentų pranešimus iš Bu
dapešto. žmogus galėjai 
Įsivaizduoti, kad ten pra
sidėjo visų galų suirimas, kad 
socialistai bėga iš valdžios ir 
nuo •komunistų, kad tėvynės 
fronto koalicija pakriko ir tt. 
Bet iš tos jų sukeltos audros 
lietaus nebuvo. Koalicija te
begyvuoja, socialistai nepasi
traukia iš valdžios.

’Dar vienas reakcijos ir fa
šizmo troškimas neišdegė.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c
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Reikėsią Speciales
Kongreso Sesijos
"Europai Gelbėt"

Valstybės Sekretorius Pareiškė, Kad Vakarinei Europai 
Reikia Greitos Didžiulės Medžiaginės Paramos

Washington. — Valstyb. 
sekretorius Marshallas sa
kė reporteriams, jog Ame
rika turės duoti labai dide
lės ir greitos medžiaginės 
paramos vakariniams Eu
ropos kraštams, nelaukiant 
reguliarės kongreso sesijos, 
kuri įvyktų po naujų metų. 
Jeigu Amerika nepaskubės 
su tokia- pagalba, tai vaka
rinė Ėuropa “susidurs su 
nepakenčiamu alkiu ir šal
čiu,” kaip įspėjo Marshal
las. 0 tokios didžiulės pas
pirties 'Europai Amerika 
negalėtų duoti be kongreso 
nutarimo. Todėl reikėsią 
sušaukt nepaprastų kongre
so sesiją rudenį.

Bevinas Nori Lend- 
Lease Paskolų arba 
Amerikos Aukso

Kongresas turėsiąs skir
ti vakarų Europai gana pa- 
šalpų-paskolų, kad užtektų 
iki ta laiko, kuomet pradės 
veikti amerikinis Marshall o 
planas (su savo bilionais 
dolerių vakarinei Europai 
stiprinti prieš komuųįzmą).

WASHINGTONAS PRAŠO 
NEW YORKO POLICIJĄ 
APSAUGOT VIŠINSKĮ

Washington.— Amerikos 
valstybės depą rtmentas 
prašė New Yorko miesto 
policijos valdybą, kad pas
kirtų gana policininkų kai
po apsaugą Andriui Višin
skiu!, Sovietų užsienio mi
nistro pavaduotojui, kuo
met jis pirmadienį atplauks 
Queen Elizabeth laivu į 
New Yorką. Višinskis at
stovaus Sovietų ./Sąjungą 
Jungtinių Tautų seime, ku
ris atsidarys rugs. 16 d.

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn fl, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

Žymusis anglų dvasiškis daktaras Hewlet Johnson 
Canterbury dekanas, atvyksta į Budapeštą, Vengrijoje 
Šv. Stepono dieną. Jį pasitiko lėktuvų stotyje Vengrijos 
Moterų Sąjungos prezidentė Margit Odescalch, žmona 
vidaus reikalų ministro Mrs. Lazio Rajk, ir Julius Or- 
tutsy.
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Argentina Sustabdė “Kenuotos” 
Mėsos Pardavinėjimą Anglam’

Atmeta Anglijos Pinigus

Gromyko Įtaria, kad 
Amerika Nori Sau.

Atominio Trusto
Sovietu Atstovas Sako, Jog Amerika Stengiasi Išlaikyt 
Sau Atomų Monopoliją, o Ne Aprėžt Atomų Jėgą Karui
Lake Success, N. Y.— So

vietų delegatas Andrius 
Gromyko, kalbėdamas ato
minėje Jungtinių Tautų 
komisijoje, kaltino Ameri
ką, kad jinai “stumia at
gal” pasiūlymus dėl tikros 
atomų jėgos kontrolės pa-

DĖL VAGONU STOKOS 
SIŪLO SULAIKYTI 
ANGLĮ EUROPAI

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministras Be
vinas siūlė Amerikai pasi
rinkt vieną iš' dviejų — at
gaivint karinį Lend-Lease 
paskolų fondą arba pada
linti amerikinį auksą Ang
lijai ir kitiems nusmuku
siems vakarų Europos kra7 
štams. Kalbėdamas atsilan
kiusiems amerikonų legio
nieriams, Bevinas pareiškė, 
kad jeigu Amerika nepasi
dalins auksu arba nepanau
jins Lend-Lease paskolų, 
tai negalima būsią sutvir
tinti taiką pasaulyje.

Nepaprastai Gausingas 
Sovietų Derlius

■ %
London. — Maskvos radi

jas pranešė, jog beveik vi
soje Sovietų Sąjungoje šie- 
piet derliai viršija net ge
riausias viltis. Kolektyviai 
ūkiai, sparčiai dirbdami, 
jau baigia, tuos derlius su
valyti visose šalies dalyse.

KIEK VYRU IR MOTERŲ 
GERIA ALKOHOLĮ

Colorado Denver Uni
versiteto profesoriai ap
klausinėj o tūkstančius ame
rikiečių įvairiose valstijose, 
kas geria alkoholį, o kas ne. 
Pasirodė, jog dabar 75 nuo
šimčiai vyrų ir 56 nuoš. 
moterij vartoja alkoholį. 
Bet smarkiau ir reguliariai 
geria 27 nuošimčiai vyrų ir 
tik 8 nuoš. moterų. 

♦ •——MM—»
Pakars dar 4 Japonus

Yokohama. — Karinis 
amerikonų teismas nu- 
smerkė pakarti 4 japonus, 
kurie užmušė vieną austra
lą, bėgusi iš belaisvių sto-’ 
vykios laįke karo.

London. — Liepos mėne
si Anglija pardavė užsie
niams 13,800 automobilių už 
$14,400,000.

NAUJOS PASKOLOS
PLANAI ANGLAMS

Washington. — Menama, 
kad Trumano valdžia ga
lės duoti Anglijai kelis šim
tus milionų dolerių pasko
los iš savo Eksportų-Tm- 
portų Banko be kongreso 
leidimo. Anglija taipgi pra
šo leist jai naudot paskuti
nius $400,000000 senosios 
paskolos, kurie buvo užšal
dyti, kada anglai sustabdė 
apmokėjimą doleriais už ki
tų šalių turimus angliškus 
pinigus, svarus sterlingų.

POLICIJA SAUGO ŽMOG
ŽUDĮ ŽAGINTOJĄ NUO 
PUBLIKOS PEILIŲ

Lawrence, Mass. — Poli
cija atėmė peilius ir žirkles 
iš suėjusių į teismo rūmą 
žmonių, kuomet buvo atves
tas Vincent Dehechiaie.1 Jis 
prisipažino išžaginęs ir už
mušęs 7 metų mergaitę 
Louise Anne Kurpiel. Įnir
tę žmonės grūmojo patys 
nubaust nenaudėlį. Vincent 
Dellechiaie yra karinio lai
vyno veteranas.

London. — Argentina su
stabdė “kenuotos” - konser
vuotos mėsos pardavinėji
mą Anglijai: tai todėl, kad 
Anglija sulaikė išmokėjimą 
doleriais už anglų pinigus 
svaras sterlingu, kurių 
daug turi Argentina.

Argentinos valdžia tiktai 
už dolerius sutiktų parda
vinėti Anglijai kenuota mė
są, ypač todėl, kad pati Ar
gentina dažnai turi dole
riais apmokėti už perkamus 
iš Amerikos kenus (skardi
nes). Bet Londone jaučia
ma, kad Argentina reika
laus dolerių ir už šviežią

Anglijai p a r davinėjamą 
mėsą. ' Argentinos valdžia 
sakosi turinti jau perdaug 
angliškų pinigų, kurių be
veik niekas nęnori imti, už 
reikalingus, Argentinai pir
kinius.

* Pernai Anglija pirko iš 
Argentinos daugiau • negu 
pusę visos anglų vartoja
mos mėsos. Paskutiniu lai
ku Anglija sustabdė maisto 
pirkimą iš Jungtiniu Vals
tijų, kurios tik už dolerius 
teparduoda. Taigi 'mėsos 
aprėžimas iš Argentinos 
pusės yra juo didesnis smū
giu anglų mitybai.

Washington. — Valdinė 
važiuotės-transporto įstai
ga siūlė per ištisą mėnesį 
sulaikyt amerikinės anglies 
gabenimą Anglijai ir užim
tiems Europos kraštams. 
Ta įstaiga nurodo, kad 
trūksta prekinių vagonų 
angliai gabenti į prieplau
kas. Tie vagonai dabar rei
kalingi būtiniems dalykams 
išvežioti patiem amerikie
čiam. Šį siūlymą svarsto 
valstybės departmentas.

ANGLlJTįVEDE '' 
VERSTINĄ DARBĄ

Prieštaraują žydų Užtarė
jai Washingtone

Washington. — Valstyb. 
sekretorius Marshallas pra
nešė, kad jis prašė Angliją 
nesiųst 4,400 benamių žydų 
atgal į Vokietiją. Bet vals
tybės departmento narys J. 
S. Satterthwaite užgyre tą 
anglų žygį prieš žydus.

____________________ ( 4

JAPONŲ KARALIAUS , 
PUSPADŽIAI 
NEVA ŽINIA

Tokio. — Japonijos kara
lius Hirohito pasiuntė dvi 
poras čeverykų pas kurpių, 
kad naujus puspadžius pri
kaltų.

(Komercinė amerikonų 
spauda iš *to daro “svarbią 
žinią.”)

Lenkija Nusmerkė Mirt 
9 Kaip Amerikos ir i 
Anglijos Šnipus

Varšava. — Karinis Len
kijos teismas Krakove nu
smerkė pakarti . 9 fašisti
nius lenkus ir įkalino 7 ki
tus už tai, kad jie šnipinėjo 
Amerikos ambasadoriui A. 
B. Lane’ui ir Anglijos am
basadoriui Cavendishui- 
Bentickui prieš demokrati
nę Lenkijos valdžią. Teisme 
buvo nurodoma, kad Lane, 
pasiremdamas tų šnipų su
neštomis žiniomis, parašė ir 
eilę straipsnių amerikiniam 
žurnalui Life. Tie straips
niai buvo išspausdinti po 
antrašte “Kaip Rusija .Val
do Lenkiją.” ;

■ • / 
Pakelia Gelžkeliii Kainas 
Nuolatiniams Keleiviams

Washington. — Federalė 
prekybos komisija leido 
trylikai rytinių geležinkelių 
kompanijų. pakelti 15 iki 
25 nuošimčių kainas “kom- 
miuteriams”, kurįe perka 
bilietus važinėjimui, per 
mėnesį ar ilgiau iš viehos 
valstijos į kitą. Iš to pa
branginimo rytiniai z gele
žinkeliai gausią apie 10 
milionų dolerių • daugiau 
pelnofper metus.

Sen. Lodge Nustebęs 
Europine Propaganda 
Prieš Amerika t ’

Beverly, Mass. — Sugrį
žęs iš Europos, republiko- 
nas senatorius Henry' Ca
bot Lodge reikalaus, kad 
Amerikos ’valstybės depart- 
mentas stabdytų “neteisin
gą propagandą”, kuri sklei
džiama europiniuose kraš
tuose prieš Jungtines Vals
tijas. Visose jo aplankytose 
Europos šalyse* senatorius 
Lodge matė ir girdėjo laik
raščius, radijus iv žmones 
kaltinant amerikonus kaip 
imperialistus, išnaudotojus 
ir <vergėjus. Bet Lodge sa
ko, kad tai esanti “komu
nistų” propaganda. • -

Dygsta Klubai Remt Gen. 
Eisenhowerj i Prezidentus

I \ /

Washington. — Įvairiuo
se miestuose ant greitųjų 
susidarė klubai, kurie agi
tuoja-' nominuot generolą 
Eisenhowerj kandidatu į 
prezidentus 11948 m. rinki
mam. Eisdnhoweris sakė 
reporteriams, jog jis neturi 
jokių ryšių su tais klubais. 
Bet ar jis kandidatuos į 
prezidentus? — Šio klausi
mo gen. Eisenhoweris neat
sakė. , . ,

London. — Anglijos val
džia išleido įsakymą versti
nai imti į reikalingas pra
mones dirbančius nereika
lingose “raškažių” įmonė
se, saliūnų tinginius, gemb- 
lerius ir kitus parazitus. 
Nevedę žmonės galėsią bū
ti, pagal šį įsakymą, versti
nai perkraustomi į svarbius 
darbus kitose vietose.

Streikavusieji Yorkshire 
mainieriai jau , nusitarė 
grįžti darban.

Na Y. TEISĖJAS PECORA 
PARĖMĖ CIO VAŽIUO- 

TĖS. UNIJĄ
New Yorko aukščiausio 

teismo teisėjas Pecora nu
sprendė, kad N. Y. Auto- 
Busų korporacija, pagal 
pirmesnę sutartį, turi už- 
tikrint savo darbininkams 
pensijas visam amžiui. Kor
poracija buvo atsisakius 
pripažinti tokias pensijas. 
O CIO Važiuotos Darbinin
kų Unija del to skelbė strei
ką, pradedant nuo šio penk
tadienio ryto.

LĖKTUVŲ KOMPANIJA 
NUSUKO VALDŽIAI 3 
MILIONUS DOLERIŲ

Washington. — Vyriau
sia apyskaitų valdyba atra
do, jog viena karinių lėktu
vų kompanija nusuko val
džiai 3 milionus^ dolerių, 
kuomet darė sutartį dėl ka
riu. užsakymų baigimo. Tos 
kompanijos vardas slepia
mas.

GRAIKIJOS SEIMAS 
UžGYRĖ SOFULĮ

Athenai. — Graikijos sei
mas 279 balsais prieš 2 už- 
gyrė naująjį/premjerą. So- 
fulį, neva liberalą, ir jo mi
nistrų kabinetą. Dauguma 
ministrų yra monarchis^ai.

šaulyje. Jis tvirtino, kad 
Jungtinės Valstijos su savo 
šalininkų pagalba stengiasi 
išlaikyti atominės jėgos 
trustą - monopoliją ameri
konų rankose, kaip karo į- 
rankį. . ,

Amerikos delegatas Fre
derick Osborne sakė repor
teriams: “Aš manau, kad 
Gromyko daromi kaltini
mai yra neteisingi.”

Sovietai siūlė padaryt’ 
tarptautinę sutartį, pagal 
kurią būtų uždrausta var- 
tot atominiai ginklai, sus
tabdyta atominių bombų 
dirbimas ir sunaikinta jau 
gatavos atomų bombos. 
Amerika su savo bendrais 
atmeta šį siūlymą.

Francija Žada Viet 
Namui Tiktai Neva 
Nepriklausomybę

Paryžius. —» Francijps 
valdžia “atsišaukė paskuti
nį kartą” į Viet Namo ReS- 
publikos vadus (Indo Ghi- 
noje), kad jie sudėtų gink
lus ir priimtų tokias Fran
ci jos sąlygas dėl “nepri
klausomybės”:

Viet Namo Respublika 
turi pasilikti Francijos val
stybės rėmuose; Francija 
vadovaus i užsieninei Viet 
Namo politikai ir kontpb- 
liuos karines jos jėgas; 
Viet Namas turi leist lai
kyti karinius francūzų į- 
rengimus ir armijos jungi
nius.

Bombos Trims Cechų , 
Ministrams Užgesintos

Praga. —» Tapo Uiku su
sekti ir nuo sprogimo sulai
kyti trys siuntiniai su bom
bomis, adresuoti, čechoslo- 
vakijos užsienio reikalų mi
nistrui J. Masarykui, vice
premjerui Ženklui ir teisin
gumo ministrui P. Drtinai.

ŠYRIJOS'ARABŲ GRŪ- 
MOJIMAS PALESTINOS 
SKALDYTOJAM ,

Damaskas, Syrija. — Sy- 
rijos arabų genčių vadų 
suvažiavimas p a s i u n te 
Jungtinėms Tautoms grū
mojimą: Jeigu Palestina 
būtų padalinta į žydišką ir 
arabišką valstybes, tai ara
biški kraštai pakiltų “gink
lais ir krauju” galutinai 
Palestiną išlaisvinti.

Areštuoti 5 Chinijos*» 
Valdininkai

Nanking, Chinija. —Chi
ang Kai-sheko valdžia are
štavo penkis aukštus valdi
ninkus šiaurinėje Chinijoje. 
Jie kaltinami už suktybe^.

ORAS. — Būsią karštoka.
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Anglijos Mainierių Streikas
• ♦ >

' Vienas iš,keisčiausių dabartinėje Anglijoje priešta
ravimų yra padėtis jos anglies pramonėje. Kai prieš ke
letą mėnesių darbiečių valdžia nacionalizavo ar nupirko 
anglies kasyklas, buvo sakyta, kad su ta pramone visi 
neg aj avimai pasibaigs. Tačiau dabar 
girdime apie spontaniškus eilinių mainierių streikus. 
Yorkshire ir Grimethorpe distriktuose*streikuoja 45,000 
mainierių. Visi valdžios ir unijos vadovybės prašymai 

.ir grūmojimai nieko nereiškia, mainieriai darban ne
grįžta.

Kas įdomiausia, kad Anglijos mainierių unijos auk
štoji vadovybė yra labai pažangi (generalinis unijos sek
retorius Horne yra komunistas), kad toji vadovybė iš
vien su valdžia ragina mainierius grįžti darban. Sekreto
rius Horhe įtikinėja mainierius, kad jų streikas nepa
teisinamas, kad tos skriaudos, prieš kurias jie streikuoja, 
bent jau dalinai neišvengiamos, kad jų streikas pastato 
į pavojų visą Anglijos ekonomiją ir gali privesti darbie
čių valdžią prie susmukime. Ar mainieriai nori, kad to
riai laimėtų ir sudarytų valdžią? Ar jie laimėtų iš tokio 
perversirio valdžioje?

Šitie argumentai yra galingi ir rimti, tačiau jie ne
įveikia* eilinių mainierių ryžto savo reikalavimus laimė
ti streiko.pagalba. Mainieriai streikuoja, kaip atrodo, 
vyriausia prieš bandymą prailginti darbo valandas arba 
užkrauti ant jų daugiau darbo už tą patį mizerną atly
ginimą. Kai kasyklos buvo paimtos į valdžios rankas, 
buvo įvesta penkių valandų darbo diena. Tai buvo pada
ryta, sako sekr. Horne, su tuo supratimu, kad anglies 
gamyba ne tik nenupuls, bet dar pakils. Gi tuojau pasi
rodė, kad gamyba smarkiai nukrito. Dabar valdžia nori 

•darbo dieną prailginti viena valanda, nepridedant dau
giau algos. Prieš tai mainieriai protestuoja streiku.

Dar vienas dalykas, kaip paaiški, labai erzina Angli
jos mainierius, tai valdžios sudarytos anglies pramonės 
tarybos. Vyriausia visos šalies taryba beveik išimtinai 
susideda iš buvusių kasyklų savininkų. Rajoninės ir vie- 
tinės^tarybos taip pat sudarytos iš žmonių, kurie pirmiau 
mainieriams paskutinį kailį lupo, arba kurie nieko nenu
simano apie kasyklas ir mainierių darbo bei gyvenimo 
sąlygas. Darbiečių valdžia nepasitikėjo mainieriais ir 
jiems nesuteikė tose tarybose reikalingos atstovybės. 
Tarpe tų valdiškų tarybų ir mainierių santykiai labai į- 

. tempti. Tas kiršina mainierius ir daro juos mažiau su
kalbamais. Valdžia, matyt, nesiskubina tuos nesusiprati
mus pašalinti ir mainierių skundus patenkinti. Valdiški 
biurokratai nenori trauktis iš užimtųjų pozicijų ir pri
sipažinti prie klaidos. Jų užsispyrimas didina mainierių 
užsispyrimą ir draugišką susikalbėjimą padaro neįmano
mu. z i

Arabai ir Grūmojimai Nauju Karu
• Palestinos arabų vadovybė griežtai pasmerkia ir at

meta abudu Jungtinių Tautų'Komisijos raportus. Jai ne
priimtini nei daugumos, nei mažumos pasiūlymai. Ji 
priešinga bet kokiam Palestinos padalinimui ir bet ko
kiam žydų imigracijos į Palestiną praplėtimui.

Savo viešam pareiškime Palestinos Arabų Vyriausis 
kolnitetas net eina taip toli, jog grūmoja visam pasaiL 
liui nauju karu, jeigu Jungtinės Tautos bandytų savo 
komisijos planą pravesti gyveniman ir Palestiną padalin
ti į dvi valstybes. Palestina priklausanti arabams ir tik 
jie vieni turį teisę spręsti josios likimą.

Tas tik parodo, kad7 prieš Jungtines Tautas iškyla 
didžiausios svarbos problema. Palestinos arabai nėra 
vieni. Jungtinėms Tautoms priklauso penkios arabiškos 
šalys. Jos laikosi išvien ir palaiko Palestinos arabus. Jų 
balso nebus galima ignoruoti. Pravedimas plano, kuriam 
taip atkakliai visas arabiškas pasaulis priešingas, aišku, 
susidurs su didžiausiais sunkumais. Tai jau dabar aišku.

Hitlerinis Apskaičiavimas
Pereito sekmadienio The New York Times Magazine 

"Hanson W. Baldwin rašo ilgą straipsnį, apie santykius 
tarpe Tarybų Sąjungos ir Jungtinių> Valstijų. Jis pastato 
klausimą “Ar bus karas su Rusija?” ir paskui plačiai 
analizuoja abiejų šalių karines pajėgas. Iš visų pusių ir 
ant visų frontų jis sufanda, kad Tarybų Sąjunga esanti 
ištižųs ir silpna, kad Amerika ją kare nesunkiai supliek
tų. Tiesa, girdi, ji galėtų gal žaibo greitumu užimti visą 
Europą; bet tai būtų tilįtai laiko klausimas, kada Ame
rica galėtų, savo'karines jėgas perkelti Europon ir ten 

' su sovietais smarkiai, apsidirbti.
Visas šis Baldwino analizas labai atsiduoda hitleriš

ku apskaičiavimu. Pavyzdžiui, jis suranda ne tik kad 
Tarybų Sąjunga pramoniškai toli grąžu “atsilikus”, bet 
kad joje .visoje verdąs didžiausis tautų ir žmonių nepa- 

> sitenkinimas. Užtektų Amerikai prieš ją, girdi, pasiju
dinti ir tuojau visa sovietinė struktūra eksploduotų iš 
vidaus! • > t •

Panašiais apskaičiavimais ir išrokavimais Hitleris 
apgaudinėjo Vokietijos žmones. Jis jiems žadėjo su ru
sais apsidirbti vienu dideliu stuktelėjimu. Hitleris irgi 

*sake, kad Tarybų Sąjungos žmonės tik laukia karo su-
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KALIFORNIEčIAI
Už TREČIĄJĄ PARTIJĄ 

iDienraštis-Vilnis rašo:
Los Angeles įvyko nepa

prastai reikšminga konferen
cija, kurioj dalyvavo 600 de
legatų, atstovavusių šias or
ganizacijas: CIO, Darbo Fe
deraciją, Gelžkeliečių Broli
jas, Progresyvius Amerikos 
Piliečius, Naciohalį Negrų 
Kongresą ir tūlas mažesnes 
organizacijas.

Nutarta sukurt Progress
ive Party of California. Kad 
partijos kaKdidatų vardai 
būtų padetCJirit baloto, rei
kia surinkti 500,000 parašų. 
Bendra visų delegatų nuo
mone buvo ta, kad tiek pa
rašų nebus sunku surinkti.

Taigi, kalifornicčiai pacja- 
re pradžią. • ‘ .

Trečiosios partijos komite
tas, savo'atsišaukime, pareiš
kia : “Susikūrimas trečiosiąs 
partijos padarys galą Demo
kratų Partijos politikierių 
tvirtinimam, kad progresyviai 
neturi kur eiti . . . Padėji
mas trečiosios partijos ant 
baloto pamatinėse valstijose 
bus stipriausias įrankis pri
versti Demokratų Partijos 
bosus Pietuose ir . didmies
čiuose skaitytis su 
mis, kurie 
Wallace’ą.’ 
Demokratų
23 milionus balsų. Po to jos 
balsai pradėjo pulti. Reiškia, 
kad milionai žmonių, seniau 
balsavusių už demokratus, 
atsuko jai nugarą, nes nu- 

, siVyle. Tuos milionus buvu
sių demokratų galima suak- 
tyvint tik progresyvių olral- 
sių skelbimu, tik trečiosios 
partijos organizavimu.-

Kaliforniečiai rodo kelią 
visų kitų valstijų progresy- 
viams. Jau laikas pradėt 
platų organizacinį darbą.

New Yorko valstijoj vei
kia gaivi ir tvirta Amerikos 
Darbo Partija p Kaliforni
joj kuriasi Progressive 
Party of California (Prog- 
resyvė Kalifornijos Parti
ja). Kaip matome, iš abiejų 
Jungt. Valst. šonų prasi
deda rimtas judėjimas už 
trečios partijos kūrimą/ 
Tai rodo, kad darbo žmo
nės, pažangioji visuomenė 
nepasitenkina demokratų 
partijos vadovybe; o kai 
dėl republikonų partijos /— 
ji jau nebepataisoma 
niekad.

javų derlius.
Sakoma,, jie taip suraši

nėjo derlių, kad tūlose vie
tose net 62 nūbš. jd nuslė
pė, nusuko!

Kam jie tai daro? -
Ogi tam, kad amerikie

čiai daugiau savo maisto 
vežtų Vokietijon!

Žinių agentūros ONA ko
respondentas - Vokietijoje 
praneša, jog visos tokios 
vokiečių valdininkų sklei
džiamos “žinios” labai ner- 
vuoja amerikiečius valdi
ninkus, kurie rūpinasi vo
kiečių. maityba. j

Gen. Clay, Sako praneši
mas, taip pasipiktino tokio
mis tamsiomis vokiečių 
valdininkų . apyskaitomis, 
kad’jis, gen. Clay, neužilgo 
išleisiąs savo pareiškimą, į- 
spėjantį vokiečius, idant jie 
nesitikėtų gauti daug mais
to iš Amerikos.

Gen. Clay sako: vokiečiai 
patys privalo rūpintis mai
stu, nes Amerika * negalė
sianti į Vokietiją gabenti 
daugiau javų, kaip 300,000 
tonų kiekvieną mėnesį.

KOVA TIK PRASIDEDA 
Dienraštis Vilnis rašo:

Yra reiškinių, jog NLRB 
atkeisiąs Robert Denhamo 
patvarkymą, kad visi unijos 
viršininkai turi išpildyti afi- 
davitus, jog jie nėra komu
nistai. Denham, NLRB ad
vokatas, pasidarė ir jo dik
tatorium. Jis sake, kad per 
20 dienų < ttc afidavitai tijri 
būti išpildyti ir taip, kaip lis 
sako, o ne kaip tūli' unijų 
viršininkai siūlo.

CIO ir ADF viršininkai 
ko nepildysią to. Dalykas 
pasieks Aukščiausią Teismą, 
kame bus išspręstas to • įsta
tymo legalumas.

NLRB, matomai, to prisibi
jo ir žada* Dęnhamo patvar
kymą atmesti ar pakeisti.

Prieš tą įstatymą tiek žmo
nių eina, kad daugelis ir' jo 
rėmėjų pranašauja jam tą, 
kas atsitiko su blaivybės įsta
tymu — mažai kas paisė jo 
ir jis teko atšaukti.
Jei tik CIO ir ADF vie

ningai laikysis, jei tik tos 
abidvi organizacijos, pade
dant visai progresyvei A- 
merikos visuomenei, kovos, 
tai, aišku, Tafto-Hartley bi- 
lius turės būti atšauktas 
gal- greičiau negu tūli ma
no !

Mūsų komercijinė spau
da visu smarkumu skleidžia 
karinę atmosferą. Žinofna, 
ji įkvėpimą gauna iš tūlų 
mūsų valdžios pareigūnų 
darbų.

Mūsų šalies prezidentas 
turėjo svarbų reikalą su po
piežium. Spaudos skaityto
jai, be abejonės, skaitė laiš
kus, kuriuos “šventasis tė
vas” siuntė prež.'Truma- 
nui, o prez. Trumanas siun
tė jam. Jų minčių 'supuoli
mas/ yra šimtu nuošimčių!

Dabar įvyko Amerikos, 
kontinentų valdžių konfe
rencija, kurioj . taip nusi
tarta daryti, kad visų šalių 
privilegijuotų elementų rei
kalai būtų apsaugoti visam 
pasauly. Bet paviršutinai 
pasakyta — nuo poliaus iki 
poliaus jau apsisaugo jam.

Šitie du įvykiai komerci- 
jinę spaudą labai nudžiugi
no. Girdi: mes laimėjom du 
svarbius žingsnius pirmyn; 
viena , ekonominiu, — tur- 
būt militariniu, kitą —^dva
siniu - moraliu klausimu.

Svarbiausiu jie rokuoja 
dvasinį klausimą. Girdi, 
Romos katalikų galva,^po
piežius, labai turi įtekmės 
visam pasauly, o tas labai 
daug reiškia.

Vietoj daryti planus apie 
taiką pasauly, tai jie daro 
planus prieš “savo priešą” 
— kariavimui.

Mūs šalies viršininkai 
kalba apie “peace”, o ren
giasi karui.

Popiežius irgi kalba apie 
“barbarus.” Jis užmiršo: 
“Penktas, — neužmušk!”

Tai toki dalykai ■_ dedasi 
pasauly.

AR PAVYKS VOKIE
ČIAMS APSUKTI 
AMĖRIKIEčIUS?

Amerikiečių - anglų val
domoj Vokietijos zonoje 
Šiemet buvo nepalankus o- 
ras javai ne visur užde
rėjo; Kviečių ten, sakoma, 
šiemet bus 10 nuoš. mažiau, 
negu praeitaisiais metais. 
Bulvių taipgi bus mažiau.

Gudrūs vokiečiai valdi
ninkai (kuriais yra -visoki 
pronaciai, išgudrinti Hitle
rio šuleriai) tu 6 bando pa
sinaudoti. Jie Skelbia viso
kias baisias “žinias”, saky
dami, jog padėtis Vokieti
joje sekamą, žiemą būsianti 
labai sunki, jog Vokietiją 
žiemą būsianti “pasaulio Ii-

• — y y lgomne. • x
Supraskit, vokiečiai bū

sią nedavalgę, jie sirgsią 
dėl stokos maisto ir t.t.

Ir visą tai skelbia vy
riausiai tie vokiečiai valdi
ninkai, kuriems 'buvo pa
vesta surašinėti šiemetinis

GELEŽINKELIS, KURIS 
SUJUNGS BULGARIJĄ 
SU ALBANIJA

Iš Bulgarijos praneša
ma, kad tarp Jugoslavijos 
ir Bulgarijos tapo , padary
ta tokia sutartis, pagal ku
rią sekamais metais būsiąs 
pradėtas tiesti naujas gele
žinkelis, jungiąs Adriatiko 
jūrą su Juodąja jūra.

Naujas geležinkelis eis 
nuo Tiranos ^Albanijoj) 
Ter visą Jugoslaviją ir Bul
gariją iki Juodosios jūros.

Geležinkelis, z beje, bus 
pradėtas tiesti sekamą pa
vasarį.

rBe abejo, to kis geležinke
lis dikčiai padės visiems 
Balkanų kraštams žmonių 
gyvenimo lygiui pakelti.

‘f l

Washington. — žemdir
bystės departriiOntas s&ke, 
jog Jsiemą bus prastesnė 
mėsai ii’ mažiau jos.

* /

kilimui prieš bolševikus. Išgirs jie Hitlerio armijų trimi
tą ir audringai sukils! Kaip tai visa baigėsi, ąjandien jau 
istorija. Juokinga, kad The New York Times “militari- 
niai ekspertai” tą istoriją taip greitai pamiršo.

Tąsai Baldwino plepėjimas apie Rusijos bejėgybę 
yra vilgymas mažar protaujančių ir arti matančių žmo
nių apetito dėl naujo karo. Dar didesnis įgnorantas už 
Baldwiną pašakyę: Jeigu taip lengva su rusais apsidirb
ti, tai kodėl tuojau karo nepradėti? Panašiai dab&r Ame
rikos žmonių protą ir sąžinę kariniais nuodais nuodija 
visi naujo karo kurstytojai; visi hitlerininkai, visi fa
šistai. ’

Kada toki dideli žmones, 
kaip popiežius ir prez. Tru- 
manas, baugina svietą 
bolševizmu, tai nėra ‘ nuo-1 
stabu, nes tai jų amatas, 
darbas, vienus kitais gąs
dint. Bet štai Romos kata
likų Lietuvių Žiniose telpa 
korespondencija iš Detroit, 
Mich., kurioj pareiškia Ro
mos tikintiems, jog “Lietu
vių socialdemokratų 116 
kuopa tinkamai atžymėjo 
25 metų sukaktį, kaip Ame
rika pripažino Lietuvą de 
jure.”

Na, matote, kokie gud
rūs tie Detroito socialdemo
kratui. Jie svietui pareiškė, 
kaip gerai Amerika padarė 
pripažindama Lietuvą. O 
Lietuva buvo pripažinta to
dėl, kad ji buvo siena prieš 
Tarybų Sąjungą. Amerika 
nepripažino to fakto, kad 
Sovietų Sąjunga buvo dide
lė šalis, susidedanti iš 190 
milijonų gyventojų net iki 
1933 metų. Jau čia visiems 
aišku, kodėl Lietuva * buvo 
pripažinta..

Tie socialdemokratai net 
pasiuntė prez. Trumaęui 
“atatinkamą rezoliuciją.”

Dar to neužtenka. Mums 
aiškiai žinoma, kaip Tary
binės Lietuvos dar ir dabar 
nepripažįsta oficialiai Ame
rika. Taipgi Tarybų Lietu
vos priešai rašo, kad nei 
žodis necenzūruotas neišei
na iš Lietuvos svetur. Na, 
o Detroito “socialdemokra
tą/’ D. Kasparka susirin
kusiai publikai perskaitė 
liūdną laišką iš Lietuvos, 
-kurį gavo B. Keblaitienė. 
Laiške rašotna, kad jos 
brolio sūnų ir jo moterį 
“anksti iš ryto bolševikiški 
budeliai ištraukė dar mie
gančius iš lovų ir abudu su
šaudė”, įtardami juos esant 
“fašistais!”

Toliaus rašo: “Prie laiško 
buvo ir paveikslas tų, žiau
riai nukankintų lietuvių. 
Abu grabai sudėti palei vie-- 
nas kitą, o maži vaikučiai,

nuliūdę, 
liūdnas 
nys.”

Tiesa, 
nys.kBet kaip galėjo Lietu
vos cenzorius perleisti tękį 
laišką ir dar 
lais?

Kada 
meluoja? Jie visuomet me
luoją, typatingai taip vadk 
narni socialdemokratai.

Dabartiniai Amerikos so- i 
cialdemokratai susideda iš 
socialistinių ir kairiųjų at
matų mūs lietuviškam* gy
venime. Jie net nukeliavo į 
Romos katalikų spaudą su 
savo kovomis už savąjį so
cializmą.

Daugiau yra negu juo
kinga su tais žmonėmis.!

Raudonąjį baubą dideliai 
išpūtė. Visokios rūšies ele
mentai iš visų pakampių 
šaukia -išsižioję prieš ko
munizmą. Bet tamę šauk
sme prieš komunizmą yra 
tų elementų tikslas.

Tūlas John H. Davis, 55 
metų yra sulaikytas New 
Yorko mieste. Jis yra kalti
namas federalės valdžios už 
siuntinėjimą laiškų paštu 
apgaudinėjimo tikslais. Jo 
svarbiausiai tikslas buvo 
kova prieš komunizmą. 
Free Press rašo, kad ( jis 
apgavęs tūlas biznio įstai
gas ir bankus ant $20,000 
dar gegužės mėn., 1946.

Jis buvo savę pasivadinęs 
aukščiausiu prezidentu Na- 
cionalės Associacijos Gelž- 
kelių Stočių Darbininkų.

Pašto inspektorius tvir
tina, kad ta organizacija 
turinti tik du narius.

Na, o tikslas.: “raising 
funds to fight Commun
ism”.

xWell, jeigu prez. Truma
nas pradėjo tokią kovą, tai 
kodėl visokios rūšies ele
mentams nepasinaudot pro
ga! » _____

Reikia pagirti mūs spau
dos redaktorius, kurie vyk
sta “poilsiui.” Rojus Mizara 
važinėjo ^o Californiją. Jis 
labai nuosekliai aprašė jam 
matytas vietas ir įvykius 
Laisvėj. Dabartiniu laiku 
tik užsibaigė “Kelionės Už
rašai” V. Andrulio, Vilny. 
Jis irgi labai tinkamai raš
tu nurodė Vilnies skaityto
jams geografines šios šalies 
tas dalis, kurias jis pėrva- 
žiavo. Dar pridėčkui ir tin
kamų eilučių įterpdavo.

* Skaitydamas' tokius ke
liauninkų užrašus, daug ko 
gali išmokti.

Bravo, vyrai, už tokį ge
rą ir naudingą darbą.

Didelė kova eina ameri
kiečių tarpe, spaudoj, radio 
ir taip diskusijose, o ypa
tingai moterų tarpe dėl ilgi
namo andarokų. Daugeliui 
“kovotojų” . tas klausimas 
pasidarė svarbiu dienos 
klausimu. Rodosi, kad joms 
nėra svarbesnio klausimo 
gvvenime.

4 Kame čia yra skirtumas 
— colio ar dviejų andaro- 
kas. ilgesnis, ar trumpes
nis?

Demokratiniam mūs ju
dėjime turime du senus me
dicinos gydytojus; dakta
rus Graičiūną''ir Baltru
šaitienę. Viens jau visai ar
ti 80 metų, o' kits^arti 75 
metų. Abu juos pažįstu ar
ti keturiosdešimt metų.

Abu daktarai yra taipgi 
geri rašytojai. Labai Kdaug 
patyrimo gyvenime turi. 
Jie yra labai nuoširdūs ir 
malonūs žmonės. Būtų la
ibai geęai, kad jie dar po 
keletą straipsnelių parašy-

Senatorius Joseph C. O’Ma- 
honey iš Wyoming, sako, kad 
vieton kelti kainas, biznis tu
rėtų daugiau gaminti produk
tų. Nesvietiškai aukštos kai
nos neleidžia vartotojams 
pirktis reikalingų prekių. Jis 
ypatingai kaltino plieno indus
triją už atsisakymą pakelti ga
mybą. Tuomi jie parodo savo 
nepasitikėjimą Amerikai, sa
kė senatorius.

tų apie užsilaikymą gyve
nime tiems žmonėms, kurie 
kandidatuojame į jų amžį.

Daktaras Graičiunas ga
lėtų patarti šį bei. tą vy
rams, o daktarė Baltrušai
tienė — moterims.

Dabar neperseniai dakta
rė Baltrušaitienė lankėsi 
pas savo sūnų Saginaw, 
Mich. Ji buvo sustojus pas* 
draugus Tvaskus, Dear- 
borę, Mich. Mat, Baltru
šaitienė Tvaskų; šeimynos 
buvusi gydytoja, kada jie 
Pittsburghe gyveno. Labai 
gaila, kad Tvaska yra 
skaudžiai paliestas ligos. 
Be abejonės, dr. Baltrušai
tienė suteikė gerų patari-' 
nfų sergančiam draugui,
bei jo draugei. i

Dr. Baltrušaitienė ir jos 
anūkė, kurios pavardės ne
užsirašiau, dabar neatme
nu, atsiprašau, nuspren
dėm aplankyti garsią vietą: 
Greenfield Village. Tai gar
si Henry Fordo įstaiga. 
Ten yra sugabenta visokios 
rūšies seni įrankiai, kaip 
transportacijos/ taip*ir kiti 
buvę svarbūs gyvenimo 
reikmenys. Taipgi yra senų 
pastatų čionai atgabenta, 
kurie turėjo kokią nors 
svarbią reikšmę.

Užėjom taip •. vadinamon 
koplyčion. Tai bažnyčios 
pavydalas, kaip iš lauko, 
taip ir viduj.

Kaip visose bažnyčiose 
yra tam tikri obalsiai, už
rašai priešaky, taip ir joje 
yra užrašyta: “Martha- 
Maria.” Kląusiaū prižiūrė
tojo, ką tas reiškia: “Mar
tha buvo Henry Fordų mo
tina, o Maria yra Henry 
Fordo žmona.”

Velionis Fordas pagerbė 
savo motiną ir žmoną įdė
damas jų vardus didelėmis 
paauksintomis raidėmis tos 
koplyčios priešaky. Rodosi 
gana praktiškai jis pasiel
gė, daug geriau negu kata
likų tikėjime, kur visi gar
bina “panelę švenčiausią”^ 
kurios jie visai nėra matę, 
nei civilizuotų žmonių kū
riniuose, knygose nėra fak
tais įrodymų, kad tokia y- 
pata kada kur nors gyve
no.

Kas mane labiausiai nu
stebino, tai dr. Baltrušaitie
nės pajėgumas ir stiprumas 
taip lengvai, jausmingai 
vaikščioti per keletą valan
dų ir dar pusėtinai šiltame 
ore. Rodosi, ji būtų kokios 
dvidešimt metų senumo. 
Jos anūkė ir aš, tąipgi ma
no sūnus, riet nesuspėjome 
taip greit vaikščioti, kaip 
ji. • ’

. Daktąre, gyvenk dar 
daug metų! Pr. Jo—4tis.



Raportas iš Pikniko
/ •________ -________ Atsiminimai Apie Maskvą

(Feljetonas)
rinkliavą pinigų Lietuvos 
“vadavimui”, tai sumestų 
tokią krūvą, kuria būtų ga
lima užlopyti net kelioliką 
pro-Yiacinio kūno plyšių. 
Bet jūsų Paulius jau iš pa
tyrimo žino, ’kad atsarga 
pirmoj vietoj. Daug nprė- 
damas, gali išeiti nieko ne
pešęs. Patyrimu vaduoda
masis, pradėjau teirautis 
piknikierių, kokid jų nuo
monė apie tokius žmones, 
kurie laiko gyvulėlius, arba 
žvėriukus dėl savo malonu
mo, bet skūpisi duoti tin
kamą užlaikymą. Pasirodė, 
kad piknikieriai labai ap
gailestauja alkstančiųjų ir 
be pasigailėjimo smerkia 
pralobėlius, kurie alkanųjų 
neatjaučia. *

Patyręs pikniko dalyvių 
pažiūras į gyvenimą, drą
siai atidengiau jiems mano 
misijos tikslą. Sakau: Ger
biami prieteliai, turiu už 
unarą jums pranešti, kad 
dabartiniu metu lietuviški 
pro-naciai pergyvena labai 
įveržtą ir troškinantį lai
kotarpį. Besišaukdami j pa
saulinę sąžinę, daugumas 
jau įsitikinome, kad tokios 
pasaulinės sąžinės, , kurį 
klausytų pronacių balso, 
visiškai nėra.

Prie nusivylimo pasauli
ne sąžine, dar prisidėjo ir 
vidujinės kvarabos pro-na
cių šeimynoje. Pavojingiau
sia vidujinė kvaraba, tai 
piniginiai trūkumai. O tai 
yra todėl, kad visa ponija, 
kiek tik Lietuva jos turėjo, 
apžėlė nacinėmis ir fašisti
nėmis kudlomis ir visu sa
vo svoriu užgulė ant pro- 
nacinio proletariato ’spran
do. Pro-nacinis gi proleta
riatas toks neskaitlingas, 
kad vargidi viršina ponų 
skaitlinę, o tai dėl to, kad 
pronacinį prųletariatą- su
daro tik toki ; elementai, 
kuriem atrodo, kad gyveni
mas be ponų būtų prastes
nis, ne kaip barščiai be 
grybų. Ant ponų nelaimės, 
lietuvių darbininkų tarpe 
kažin kiek nesiranda tokių, 
kurie Jaikytų sau už una
rą ponus šerti. D.ėl šitos 
priežasties, pro-nacinę ka
ralystę piniginiai trūkumai 
smaugte smaugia. Čia tai ir 
pasireiškia baisi velniava 
pro-nacių karalystėje. Po
nai dejuoja, kad jie neda- 
šerti, gyvena pusbadžiai, o 
pro-nacių proletarai mano, 
kad jų ponai, būdami per 

-daug prisikimšę, pasidarytų 
tinginiai ir netektų noro 
Lietuvą vaduoti.

Kada prašalinti Šitą min
čių kirtimąsi tarp ponų ir 
proletarų, kreipiuosi į ju
mis, gerbiami piknikieriai, 
prašydamas jūsų malonios 
paramos. Paramos prašau 
ne piniginėje formoje, bet 
pareiškimu, simpatijos alks
tantiems pro-naciniam po- > 
nam. ' „ ,

Matote, gerbiamieji, keb
lumas susidaro tame, kad 
pro-na.cių ponai neturi le- 
galės galios vartoti prie
vartą išliežimui tiek pinigų 
iš savo proletarų, kiek jiem 
norisi. Pastarieji gi sava
noriai nesutinka atiduoti 
kas dievo — dievui, kas po
no — ponui.v Nežiūrint to 
fakto, kad pro-nacių gene
rolai turi gerų pažinčių su 
daugybe kongresmanų ir 
senatorių, bet gi kongresas, 
dėl nesuprantamų genero
lam priežasčių, nesiima iš
leisti įstatymo, nusakančio 
pro-naciniam proletariatui, 
verstinai mokėti duoklę po- 
jių išmaitinimui. Išeitis iš 
šios negeistinos padėties^ 
glūdi ne kitur, kaip prave- i 

rėčiąu galimybę pravesti dime generolam pageidau- , 
! I * •

j Kaip jau žinote, mieli 
mano pro-naciai, *Jūsų Pau
liaus dalyvavimas Laisvės 
piknike, atsibuvusiam Phi- 
ladelphijoj rugp. 31 d., tu
rėjo vienų vienintelį tikslą, 
— pričinavotis už pagerini
mą pro-naciam būklės. Gy
venant nuolatinėje įtakoje 
pro-nacinių bėdų, rūpesčių, 
dejonių ir miglotoje apsiau
toje nežinomos ateities, jū
sų Pauliui- labai sunku su
prasti, o dar sunkiau at- 

# l vaizduoti, pikniko dalyvių 
šventadienišką nuotaiką ir 
dvasinį pasitenkinimą gy
venimu, kuriame nėslankio- 
ja nepasisekimų baimės 
šmėkla. Sakau jum tiesą, 
kaip kunigui, kad yra svie
te žmonių, kurių gyvenimas 
akmenimis nesvaido.

, štai įvyksta'* Laisvės pik
nikas, į kurį suvažiuoja 
tūkstančiai dalyvių iš -pla
čiausios apylinkės. Nežiū
rint to fakto, kad iš šitų 
tūkstančių žmonių retas 
kuris kalba poterius, tačiau 
Dievas jų pasirinktą dieną 

. išpuošė visais jo turimais 
gražiausiais brilijantais! 
Apžvelgus visa tai, turi į- 
sitikinti, kad šitie žmonęs 
yra pataikę į gyvenimo dė
lių. Toki sopuliai, kurie 
kankina pronacinį svietą, 
šitiem žmonėm nežinomi ir 
nejaučiami.

Toks striokas, kaip jau
timas slinkimo žemės iš po 
kojų, Laisvės pikniko daly
viam visiškai nesupranta
mas, nes jiems to netenka 
pergyventi. Juos nekankina 
išdavystės, p a r d avystės, 
grobimai, parsidavimai, pa- 
.vergimai ir šimtai kitokių 
“imu”, nuo kurių dieną ir 
naktį diegliuose raivosi 

^pro-nacinis kankinys.
Visa tai matant ir jau

čiant, visai suprantama 
priežastis, kodėl jūsų Pau
lių apsėdo nesuvaldomas 
pavydas. Dabar pasidarė 
suprantama ir ta priežas
tis, dėlei kurios Naujienų 
korespondentas (Piknikuo
se Buvęs) taip bjauriai bur- 
liokuoja eks-mainieriečius, 
suvalkiečius, biznieriečius, 
žagariečius, našliečius ir 
moteriečius už neatsilaiky- 
mą prieš progresyvį trauki
mą ir bėgimą nuo pro-na- 
cių, kur po kojomis jaučia
mas žemės drebėjimas. Tu- 

‘ rite žinoti, gerbiamieji, kad 
prie pažangiečių toks ga
lingas traukimas, jog net 
jūsų Paulius turi naudoti 
visas pastangas,, kad atsi- 
laikyt prieš pakusą, kuri 
neperstojamai kala į ausį: 
“Atsikratyk puvėsių.. Mesk 
t% prakeiktą pro-nacizmą 
su jo visais sopuliais • ir 
kankynėmis ir ženk, kur al
suoja nauja ir maloni gy
vybė.”

Kad nenuslyst nūo pro- 
* nacinio kelio, kad atsilaikyt 

prieš pakusą ir netapt pro- 
gresyvės bangos nuplautu į 
laisvu gyvenimu 

f jančią jūrą, jūsų 
prigrąsino save 
Dievo rūstybės 
“Pauliau, turėkis* 
nors ir dantimis 
mas, netapk" pronacių • rei
kalų išdaviku. Jei neatsilai
kysi- prieš pakusą, tai dr. 
Grigaitis tave taip baisiai 
prakeiks, jog -net ir pekla 
tave išmes iš savo nasrų.’}

Šitokiu savęs’ prigrąsini- 
mu jūsų Paulius susitvirti
nęs, pradėjo čiupinėti pik- 
nikierių jausmus, žiūrinė- 
daųias, iš kurios pusės prie 
jų būtų t galįma prieiti su 
pro-naciniu reikalu. Pama
niau vienas sau: Tai kad 
čia tarp tų taip maloniai 
nusiteikusių piknikierių tu-

CIO United Auto Workers tik sekundomis aplenkia 
Taft-Hartley Įstatymą, kuris draudžia pasirašyti kon
traktus uždaros šaptes sąlygomis. Sėdi (iš kairės) 
Fordo industrinių santykių direktorius John Bugas ir 
unijos vice-prezidentas Richard T. Leonard. Stovi: 
Fordo viršininkas Manton Cummings, unijos advoka
tas Maurice Sugar ir UAW| Lokalo 600 prezidentas 

Thomas Thompson.

Žinios iš Lietuvos
a

' Rašo L.
Šiauliai. — Šiaulių mies

tas, stambus ekonominis bei 
kultūrinis Lietuvos centras, 
niekad neturėjo miesto van
dentiekio. Vandentiekio sta
tyba tebuvo pradėta tik ta
rybų valdžios metais, 1941 
m. Beft vokiškieji fašistiniai 
grobikai nutraukė šią sta
tybą. Dabar statyba atsi
naujino.

Statomas 45 metrų auk
ščio vandentiekio bokštas. 
Jau išbetonuotas vandens 
bakas ir pradėta montuoti 
siurblius bei vandens pas
kirstymo įrengimus. Dideli 

banguo- 
Paulius 
amžinos 
bausme: 
Pauliau,- 
griežda-

jamo įstatymo. Tam reika
lui atlikti, turiu paruošęs į- 
statymo projektą, kuris nu
sako, kad pro-nacinis prole
tariatas privalo verstinai 
mokėti savaitines duokles 
ponų maitinimui. Mokestis 
neprivalo būti didesnė, kaip 
vienas trečdalis savaitinio 
uždarbio. Kurie sutinkate 
su šio projekto turiniu, ger
biami piknikieriai, prašau 
pakelti ranką!

Jūsų Pauliaus nuostabai, 
rankų miškas/pakilo oran, 
kokid nebuvo tikėtasi. Ka
da paklausiau, kas prieš 
projektą, nei viena ranka 
nepajudėjo. ’

Kaip matote, gerbiami 
pro-naciai, įstatymas pra
vestas visų pikniko dalyvių 
vienbalsiu nubalsavimu ir 
įeina galion su ta diena, be 
niekeno ratifikavimo.

Jūsų Paulius savo atliko, 
žadėtą įstatymą pravedė. 
Kaip jūs dabar jum pri- 
kląusomas duokles "rinksite 
iš savo pasekėjų, tai jau jū
sų reikalas.

Baigdamas turiu primin
ti, kad bus kitas metas, bus 
ir kita^ Laisvės piknikas, 
kuriame jūsų Pauliui gali 
pavykti prikalbint pikni- 
kierius, kad. nubalsuotų ati
duoti Lietuvą pro-naciam: 
Turite žinoti, kad tokiam 
nubalsavimui bus reikalin
gas tam tikras balsų įkai
čius. Todėl jau dabar visi 
agituokite, kad į kito meto 
Laisvės pikniką suplauktų 
kuo skaitlingiausios minios 
žmonių, o jūsų Paulius sa
vo užduotį atliks pagal ge
riausią savo išgalę.

. Reikšdąmas aukštą pa
garbą ir didelę padėką Lai
svės pikniko dalyviam už 
suteiktą paramą, pasilieku 
su guodone iki sekančio pa
simatymo. Paulius?

Levinienė.
darbai atliekami vandentie
kio trasoje — 3 kilometrų 
ilgio pagrindinėje magis
tralėje. Jau sukloti vamz
džiai trijų šimtų metrų ba
re. Gręžiami arteziniai šuli
niai. Pirmas toks šulinys 
netrukus duds vandenį.

Statytojai įsipareigojo 
pirmąją.vandetiekio eilę pa
leisti į darbą iki Spalio re
voliucijos 30 metinių.

'Kaunas. — Sparčiai at
statomas metalo apdirbimo 
fabrikas “Pergalė”. Griu
vėsių vietoje auga cechai, 
dirbtuvės. Mechaniniame 
ceche įrengta ir paleista' j 
darbą pirmoji staklių par
tija. Sėkmingai statomas 
korpas “A”, kurio cechuose 
.bus gaminami sraigtai, vi
nys, viela.

Taip pat sėkmingai vyk
sta metalo apdirbimo fab
riko “Metalas” atstatymo 
darbai. Užbaigtas didelis 
korpąs “C,” kuriame turės 
tilpti ^cinkavimo ir kalvės 
cechai, taip pat cęchūs, ku
riame bus gaminami durų 
ir langų apkaustai. Šį .mė
nesį jau pradės veikti garo 
kūjis. '

Biržai. — Po karo smar
kiai savo veidą pakeitė Bir
žų miestas. Miestas auga ir 
pavirsta kultūriniu bei ge
rai sutvarkytu, respublikos 
apskrities centru. Jau pra
sidėjo galingo linų verpimo 
-audimo' kombinato “Siū
las” statybos darbai. Penk
mečiui besibaigiant greta 
kombinato korpų i išaugs 
darbininkų miestelis, bus 
pastatyta pradžios mokyk
la, vaikų darželis ir kitos 
kultūrinės įstaigos.

Dešiniajame Agluonos li
pęs krante dar šiais metais 
bus pradėtas statyti 600 
vietų naujas kinoteatras. 
Arti jo bus pastatytas 500 
vietų dramos teatras. Ki
tais metais bus pradėta sta
tyti nauja ligoninė.

Šiaurinėje miesto dalyje 
pradedamas veisti didelis 
kultūros bei poilsio parkas, 
kur taip pat bus įrengtos 
aikštelės įvairiems sporto 
žaidimams.
Vilnius,’ 1947 m.

liepos m.

žadąLondon. Anglai : \ 
atsisakyt nuo Palestinos 
“globojimo.” *

visos pa- 
iš buržu- 
į Tarybų 
bevaisės, 
stebuklą

Kadą-1936 metų pavasari 
man pirmą ‘ kartą teko pa
kliūti į Maskvą, aš negal
vojau,* kad ateis laikas, ka
da teks šiame mieste išgy
venti porą metų, ir tai ne
paprasčiausiu laiku, kad jis 
man, kaip ir kitiems lietu
vių rašytojams bus svarbus 
etapas jų gyvenime ir lite
ratūriniame darbe.

Maskvą pamatyti svajo
jau' seniai. Deja, 
stangos išsiveržti 
azinės Lietuvos 
Sąjungą likdavo 
Tik per kažkokį 
1936 metų pradžioje po il
giausių vaikščiojimų į bur
žuazinės Lietuvos įstaigas 
pavyko gauti leidimą porai 
savaičių išvažiuoti į Lenin
gradą ir Maskvą nedide
liam mūsų dailininkų ir ra
šytojų būreliui.

Suprantama, kad mums 
įdomu buvo pamatyti nau
jąjį socializmo pasaulį, pir
mąją, darbininkų ir valstie
čių valstybę, prieš kurią 
žvangino ginklais visi im
perialistinės Europos gink
lanešiai ir kuri nėnugalimai 
traukė į save visų pažangių 
Europos žmonių akis ir šir-

Pamatę Leningradą, ap
žiūrėję didžiulius jo meno 
turtus — Ermitažą, Rusų 
muziejų-ir kit., susipažinę 
su miesto vietomis, kur vy
ko revoliuciniai įvykiai, pa
buvoję teatruose ir užtekti
nai prisigėrėję Nevos kran
tinėmis, graikščiaisiais til
tais ir nuostabiomis miesto 
panoramomis, “Raudonąja 
strėle” „mes išvažiavome į 
pasaulio širdį — į Maskvą.

Savo metu aš aprašiau 
šios savo kelionės įspūdžius 
ir išspausdinau juos “Kul
tūros” žurnale. Maskva, ne
paisant to, kad aš prieš tai 
jau buvau matęs Europos 
didmiesčius, darė man mil
žinišką įspūdį. Didžiulis ju
dėjimas' marmurinės metro 
stotys, jo puikūs muziejai, 
nuostąbūs teatrai, kultūros 
įstaigos — visa tai, kas te
ko pamatyti per trumpą 
Maskvoje buvimo laiką, — 
strigo atmintin giliau už 
bet ką. mdtyta ligi tol. De
ja. tada Maskvoje,, išbūtas 
laikas buvo pernelig trum
pas, kad būtų buvę galima 
nuodugniau susipažinti su 
šio didelio, įdomaus, įvai
raus miesto gyvenimu.

Jau tada Maskvoje užsi
mezgė pirmosios • pažintys. 
Atsilankymas į Tarybinių 
Rašytojų Sąjungos klubą, 
buvimas s.usirinkinfe, pa
švęstame Majakovskio mi
nėjimui, buvo pirmasis, bet 
ne paskutinis. Čia pirmą 
kartą mus, Lietuvos rašyto
jus, pasirodžiusius klubo 
salėje, nuoširdžiai pasveiki
no Maskvos rašytojai, su 
kuriais po kfelerių metų li
kimas šuvedė? ilgam vaisin
go bendro darbo laikui. At
simenu, paminėjime dabar 
jau miręs garsusis inter
pretatorius J a c hontovas 
skaitė Majakovskį. Kai mes 
įėjome į salę, į mus atsigrę
žė daugybė rašytojų akių, 
ir pirmininkaujantis, visai 
salei plojant,'sveikino mus, 
savo kaimynus, buržuazinės 
Lietuvos rašytojus. Vėliau 
mes ilgai* kalbėjomės sų 
draugais Maskvos rašyto
jais visais mus ir juos do
minusiais klausimais prie 
gausingai vaisiais ir vynu 
apstatyto stąld...Labai grei
tai ištirpo plonas nepasiti
kėjimo ledelis. praėjus 
pusvalandžiui mes kalbėjo-

Rašo Antanas Venclova
mes, kaip 1 seni pažįstami, Į miausiais Tarybų Sąjungos 
nuoširdžiai ir atvirai.

‘ x IL
Nuo to laiko Maskva dar 

labiau mane traukė j save. 
fĮejgu ir seniau aš kiek ga
lėdamas sekiau * tarybinės
literatūros plėtotę, tai po 
kelionės į Maskvą visa tai, 
kas lietė tarybinį meną ir 
ypačiai literatūrą pasidarė 
kasdieninio mano dėmesio 
objektu. Vakarų Europoje, 
ypačiai Vokietijoje, grės
mingai kelaint galvą fašis
tiniam slibinui, tuo metu 
kiekvienam galvojančiam 
žmogui darėsi vis aiškiau, 
kad Tarybų Sąjunga, kad 
Maskva lieka vienintelis 
laisvės švyturys vis plates
nėje sutemų karalystėje. 
Nuosekli Tarybų Sąjungos 
kova dėl taikos, dėl kolek
tyvinio saugumo, jos nuo
lat planingai kylanti eko
nomika ir sriautingas kul
tūros ūgis džiugino kiekvie
ną socializmo šalies draugą 
ir Į<ėlė baisią neapykantą 
nas kiekvieną jos priešą. 
Fašizmas vis aukščiau kėlė 
savo kruviną galvą, Hitle
rio rudosios gaujos pradėjo 
mindžioti Europos dirvas, 
kraująis laistyti okupuotų
jų miestų gatves ir skverus.

Kada, pagaliau, griuvo 
nekenčiamasis Smetonos 
režimas, ir Lietuvos darbi
ninkai bei valstiečiai paėmė 
valdžią į savo rankas, Lie
tuvos liaudis parodė didelį 
pasitikėjimą ir keletui mū- 
4ųVašytojų, iškeldama juos
į vadovaujantį darbą ir iš
rinkdama i Liaudies seimą. 
Tai buvo įvykis, niekad ne
girdėtas buržuazinėje Lie
tuvoje, kur menininkas, ra
šytojas ‘ buvo buržuazijos 
pastumdėlis. Ir, -štai, su Lie
tuvos Liaudies seimo įgalio
tąja komisija man teko vėl 
atvykti į Maskvą...’ Aš, atsi
menu milžiniškas maskvie
čių minias prie Baltarusi
jos stoties, džiaugsma, su 
kuriuo Socialistinės Mask
vos darbo žmonės sutiko 
mus. naujos tarybinės res
publikos atstovus. Didžiulė
je Gorkio gatvėje, nuo pat 
stoties Ii ei miestų’ centro 
stovėjo būriai džiaugsmin
gu žmo’niu. sveikinančių at
vykusius fš Tarvbinės Lie
tuvos... Šiomis istorinėmis 
dienomis, kada mūsų ir ki
tu dviejų Pabaltijo resnub- 
likų atstovai buvo didžio
sios Maskvos dėmesio cent
re. Maskva mus sutiko iau 
nebe kaip savo svečius, bet 
kaip nuoširdžius z draugus, 
if e t, d ar,daugiau — kaip Iv- 
o’iateisius savo šalies pilie- 
•čius. Prieš mus atsivėrė še
ri m’n Kremliaus vartai, ir 
Lietuvos .isiiunP’imas i Ta- 
rvbu Seinno-os tautu šeima 
virto didžiule viso krašto 
švente. Tai buvo neužmirš
tamos' dienos, baigusios' 
buržuazini ir pradėjusios 
nauja tarybini mūsų tautos 
ištoriios periodą ir nuolati
nio kilimo ir visokeriopo 
audimo laika. Mes, Lietuvos 
rašvtojai, drauge su savo 
krašto darbininku, valstie
čiu ir darbo inteligentu at
stovais buvome šviesiosiose 
Kremliaus salėse greta gar
bingiausiu Tarybų Salim
uos žmonių. Liudas Gira, 
Salomėja Nėris, Petras 
Cvirka. Kostas Korsakas — 
štai musu rašytojų būrvs. 
kuriam teko aukšta garbė 
dalyvauti,' TSRS Aukšč. 
Tarybai priimant istorinį 
sprendimą dėl Tarybų Lie
tuvos įsijungimo į Tarybų 
Sąjungą. Pirmoji lietuvių 
rašytojų .pažintis su'įžy- 
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literatūros, meno ir mokslo 
žmonėmis, užsimezgusi TS
RS Aukšč. .Tarybos kulua
ruose, buvo džiaugsmingas 
susitikimas -su tais žmonė
mis, su kuriais vėliau vis 
glaudžiau jungė bendras 
darbas ir kova prieš fašiz
mą.

Neužmirštamas šio laiko
tarpio momentas buvo pir- 

imą kartą mūsų pamatytas 
didžiausias mūsų epochos 
žmogus — Stalinas. Jis da
lyvavo istoriniuose Aukš
čiausiosios Tarybos posė
džiuose, jis kėlė taurę už 
naujųjų Pabaltijo respubli
kų klestėjimą sesijos daly
viams surengtame bankete 
Georgijaus salėje. Visam 
amžiui neužmirštamas man 
liks susitikimas su Stalinu 
jo kabinete, kur jis priėmė 
vadovaujančius mūsų res
publikos draugus, ir kalbė
josi apie pustrečios valan
das... Mes sėdėjome prie 
kuklaus žalia gelumbe ap
kloto stalo ir čia pat sėdėjo 
Stalinas, atidžiai klausyda
masis mūsų pasakojimo a- 
pie Lietuvą. Kiekvienas di
dingo žmogaus žodis, kiek
vienas jo posakis rodė, kad 
Stalinas puikiai informuo
tas apie mūsų kraštą, kad 
jam visiškai aiškios jo 
problemos ir reikalai. Prob
lemos, kurios mums rodėsi 
labai sunkiai teišsprendžia- 
mos, išgirdus Stalino posa
kį, lėtai ir tyliai ištartą 
draugišku ir juokaujamu 
tonu, pasidarydavo mums 
aiškios ir suprantamos, jos 
nušvisdavo tartum nauja 
šviesa... Buvo kalbama apie 
mūsų respublikos pramo
nės kėlimą, apie švietimo 
reikalus, apie amžinosios 
Lietuvos sostinės Vilniaus 
problemas. Stalinas teira
vosi apie mūsų kultūrą, 
mūsų seną kalbą ir jo žo
džiuos/ mes jautėme di
džiulį susidomėjimą jaunų
jų respublikų kultūros kili
mu, didžiulį norą matyti 
jaunąsias respublikas žy
dinčias' ir laimingas.

Tuo pat metu, rugpjūčio 
pradžioje, mūsų rašytojai 
turėjo didelį malonumą 
garbingai įeiti į Tarybų Są
jungos rašytojų šeimą. Ma
skvos rašytojai surengė 
naujųjų respublikų rašyto
jams draugišką vakarą. 
Vakaro šeimininkas buvo 
“Petro P’ autorius, dienas 
žymiausių tarybinės ’litera
tūros. kūrėjų, Aleksiejus 
Tolstojus. Aplink vieną sta
lą susėdo naujųjų Pabaltijo 
respublikų rašytojai drau
ge su žymiausiais T. S-gos 
literatui*, kūrėjais. M. Šo- 
lochovas, Vs. Ivanovas, K» 
Fedinas, V. Katajevas, K. 
Treniovas, E. Petrovus* 
Korneičukas, gruzinų dra
maturgas Dadiani, Lebede
vas - Kumačas, prof/ Kir- 
potinas ir kiti — atvyko pa
gerbti naujųjų respublikų 
literatūros atstovus. Gau
singos kalbos iš abiejų pu
sių, nuoširdūs* sveikinimai 
ir linkėjimai, , atviri pokal
biai prie vaišių'stalo buvo 
labai gera pradžia nustaty
ti asmenišką kontaktą.

, (Tąsa bus)

Reikėsią Greitos Paramos 
Vakarinei Europai

Washington. — Valstyb. 
sekretorius Marshallas į- 
spėjo, kad apie spalių mė
nesį Amerika “būtinai” tu
rės duoti paramos vakari
niams Europos kraštams.

Nasca, Peru. — Išsiveržė 
naujas ugniakalnis. /
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— O kas ten kyla toksai pilkas, toksai 
baltas? Tai bene rūkas, — mąsto Hein- 
cas: — taip, tikrai rūkas. Bet žiūrėk, ar 
nekyla iš žemės figūra, laiba ir lanksti, 
ir žengia 1 yg kilni aristokratė salono 
parkietu arba lyg marti baltu šydu, kurs 
toks lengvas, toks' švelnus. Jį neša, jį 
taiso ir dailina -sesutės — deivės, visos 
baltai rėdytos,

— Dabar aš suprantu, — kalba Hein- 
cas Šimonis, — kodėl lietuviai tiek daug 
apie deives kalbėjo ir dainavo. Pamačius 
šitokį gamtos žaismą, ir negali kitaip, 
turi likti poetu. Dėl to kiekvienas lietu
vis .poetas.

Pakilo mėnulis aukščiau. O ties prū
siškojo mokyklų inspektoriaus •• kojomis 
dailiai nupiešė jis pušaitės siluetą smilty. 
Meniškai ir charakteringai atvaizdavo 
kiekvieną šakelės bl-uožą ir kuone kiek
vieną spyglelį.

—Mūsų menininkams reikia akade
mijas metų metus lankyti, — kalba to
liau Heincas: — jie turi bastytis po pa
saulį dėl studijų ir sugrįžę težino, kaip 
atrodo aukščiausieji pasaulyje kalnai, 
koksai atrodo pietų padangis, kaip pie
šiama palmė. Bet jie nežino, kokia tėvy
nėj daili pušaitė. Tikrai nežino. Ir nėr 
ko stebėtis, juk jie nepažįsta/ šitokios ša
lelės, su šitokia pilnija, kuri vienu tyliu 
mostu atidengia gamtos paslaptį.

Dingo ganykloje figūros, pilka siena 
pakilo rūkas kiek aukščiau ir nutraukė 
pamažu tolyn į šilus, kur riokso Aukštų
jų viensėdžių butelėliai. Įsiautė rūkas 
viensėdijas, lyg į globą jas paimdamas, 
bet neuždengė jų visai: Jų stogeliai 
šmėkšo lyg vaiduokliai. Pro rūką sužyb
so vienoje trobelėje silpnas žiburėlis. 
Dingsta ir vėl atsiranda. Ir rūkas au
džia vainiką aplink jį, lyg menininkas, 
piešdamas, galvas šventųjų.

Visa kas lyg užburta, visa kas lyg sva
jonė. Toks bene atrodė pasaulis pradžioj, 
kada jis rbjum tebebuvo.

Lengvas šlamesys pasigirsta ore, lyg 
vėjas švelnia r£nka brauktų per rugie
ną.

Įdomu, kas tai? —Du dideliu tamsiu 
paukščiu perskrido per kalną ir' nutūpė 
pušyne. Tai pirmasis garsas, kurį išgir
do šitoj užburtoj tyloj Heincas. Sušla
mėjo daugiau pušyne ir garsiai, lyg nu
sigandusi, sukranksėjo varna.

—Ne, šito disonanso nereikėjo, — ta
rė Heincas Šimonis, — bet, fur būt, ir 
tai priklauso prie šios romantikos. •

Per kalną parsiskubino margas šu
naitis. Jis taip filosofinių minčių pagau
tas, kad nė pastebėt nepastebėjo sveti
mojo.

NeYoli, žolyne, sucirpė žiogas, labai 
apsimiegojęs.

— jKad nors vieną kokį vaiduoklį pa
matyčiau !—užsimano Heincas Šimonis. 
— Juk aš ir lietuvis. Aš jau nestengčiau- 
si jo paslaptybių atidengti, kaip tai da
ro mokslininkai. Bet, rodos, ne tokioj 
laimingoj valandoj aš gimęs, arba ne
bent Aukštu juose ...

— Aukštųjų kaimeli, tu šventasis 
krašteli, paslaptingo grožio ir kilnumo 
tavyje apstumas, tik duonos neturi už
tenkamai tu savo vaikams! — garsiai 
kalbėjo Heincas Šimonis: — Jei aš čia 
palikai norėčiau, ai1 būtų man' vietos? 
Ne, aš čia nereikalingas. Niekas manęs 
čia nelaukė, niekas manęs ir nepasiges 
man vėl išėjus. Bet4 mano gelsvakasė ba
joraitė, argi ji nelaukė manęs? ZO jai su 
manim išėjus, ar pasiges jos Aukštująi?

Šaltas atpūtė vėjas, lengvai atsikvėpė 
pušys. Artimiausioje viensėdijoje pragy
do triukšmingait gaidys .. .dar kartą ir 
dar kartą. Prasijuokė Heincas Šimonis. 
Jis atsiminė tėvo pasakojimą: jeigu vie
nas žmogus-šiluose paklysta, nebežino 
kur nueiti, tai tuojau pragysta kur nors 
gaidys.

— Ne, broleli, tu apsisapnavai, aš ne
paklydęs. Aš parvykau į savo tėvų šalį

Simonaityte -.................... - —......-
mus. O tada... geltonkasė bajoraitė bus 
mano ir tegul pavydi man mano draugai 
tą perlą, kuris tegalimas rasti tik čia, 
Aukštu juose.

Anksti pradėjo suvažiuoti svečiai, visi 
“ant tos naujienos”. Visi 'jaunosios Ši
monienės gentys jau čia. Tik iš Šimpnio 
pusės dar niekas. Bintakiai ir Ane te
kviesti, bet ir tie patys dar neatvyko.

Su visais svečiais pasikalbėjo Mikelis 
meilingai ir širdingai, netikėtai greit ji
sai su jais susidraugavo.

■—Toks ponas, o toks jis žemas!—gė
rėjosi moterys. — Matyt, Šimonis. Di
dystės jokios jis nepažįsta.

Ne, šiandien Mikelis Šimonis jau ne
bepažįsta didystės, bet jis atsimena .. . 
kada tai buvo? Kiek praėjo jau metų? 
Trisdešimt? — Mikelis Šimonis slapčia 
skaičiuoja pirštų pagalba.

Seniai, seniai tatai buvo! Tuokart jis 
jaunas ir labai išdidęs parėjo į tėvo na- 
mu§ apsilankyti. Buvo brolio Kristupo 
vestuvės. O jam, Mikeliui, buvo gėda su 
būrais lietuvininkais kalbėtis. Vokiškai 
jie nemokėjo, o jis, kaip Prūsijos valdi
ninkas, nenorėjo su jais lietuviškai šne
kėti. Žmonės, svečiai, žiūrėjo į jį, kaip 
į beždžionę, pasikumšterėdami vienas ki
tam į pašonę. Tai buvo tuokart.

Mikelį Šimonį, žilabarzdį senelį, atmi
nus tai, ir šiandien dar nupila prakaitas 
iš gėdos.

— Dėde, ar neitu4n į kiemelį po me
džiu pasisėsti? Tau, matyt, negerai sau
lės kaitra, — pastebi Vilius. Bet Mikelis 
Šimonis šluosto nosine veidą ir galvą, 
numoja Viliui su ranka ir paskui jau 
vėl šnekučiuoja su atvykusiais svečiais.

Bet Heincas nemokėjo ir, matyt, ne
norėjo prie atvykusiųjų svečių prisitai
kinti. Pasirėmęs tvoros, stovi ir stebi jis 
atvykstančiuosius svečius. Ta, kurios jis 
laukia, dar vis nepasirodo. Kelis kartus 
jis jaųz klausė vieno’ ir kito, kur Urtė? 
Visi patraukė tik pečius ir pakraipė gal
vą. / ’ (

Jau ir Bintakiai atvyko, pagaliau ir 
Anelė Šimonikė. Bet Urtės kaip nėra, 
taip nėra.

Kur ji, kas su ja? Kodėl niekas apie 
ją nieko nekalba? Kodėl visi vangstosi 
duoti jam atsakymą p nekantriu^ jo 
klausimus? Ką mano sau tie žmonės, ko
dėl aš atvykau? — Gal jie'mani),' kad aš 
tikrai tik jų šilų lankyti atvažiavau? Oi, 
ne! Tai tik prie progos. —i Heincaą atsi
mena savo vakarykščių sentimentų ir 
jam, prūsiškam mokyklų inspektoriui 
šiandien jau lyg ir gėda to. Na, kodėl 
negalima kartais ir pasvajoti,'pasigėrėti 
gamtos grožiu,- kurio čia gyvenantieji 
niekada nepastebės! — Juk aš, kaipo vo
kietis, pažįstu meną ... t

Betf deja, šiandien, dienos šviesoj vis
kas atrodo vėl kitaip, taip paprasta, taip 
menka . .. Tėvas .... Visi atgyvenę se
niai begyvena atminimais. Tegul jis gė- 

• risi, tegul jis džiaugiasi tuo, ką čia ra
do, juk jam daugiati jau nieko ir nebe
liko.*

— Bet... kur Dora? ... Ji nenorėjo, 
kad ją Dora vadinčiau... Kaip juokin
ga! Nieko kito neturėdami, jie — tie 
lietuviai, — tai bent psąvo vardą, įsikam 
dę stengiasi stipriai laikytis. Urtė . .. 
Šlykštu.. . Bet, priprasi, mergaite, pri
prasi ! Negerai, kad anąmet nepaliko 
Karaliaučiuje, būtų šiandien jau verta 
vokiečio vardo. Palaužtas jau būtų ir jos 
užsispyrimas. Jau būtų išmokusį vertinti 
tai, kas jai iš mūsų pusės teikiama...

— Gal tikrai neverta tiek ce/emonijų?
— samprotauja Toliau Heincas Šimonis.
— Bet ji man,: patinka ir aš jos noriu. 
Dabar jau jinai suaugusi, pilnų metų, 
jau ir daug vargų bene bus mačiusį. 
Šiandienai jau supras ią laimę, kurią 
galiu suteikti aš.. . Bet. . kur jinai?

Antai bėga Anė per kiemą, Heincas 
pasišaukia ją pačiumpa už pečių ir 
stipriai laiko: *

— Kur Dora?

' Fašistas Ima Ieškoti
x Susimylėjimo

1942 metais likosi atimti pi
lietybės popieriai Dr. Otto Al
bert Willumeit, už tai, kad jis 
veikė ►Vokiečių, —■ Amerikonų 
"Bundo organizacijoje. Jis tas 
piliety'stės popierhs buvo ga
vęs^ 1931 m., Lake Apskrity
je, Ind.' ' - ■ ' ,

Dr. Willumeit randasi sulai
kytas Ellis Island, ir stovi -ant 
deportacijos, sąrašo į Vokieti
ją. Kol kas jo prašymas at
mestas. t. ' . ► 1

Kas svarbu, tai kad nacių 
agentai, matydami, jog šioje 
šalyje reakcija pradeda kelti 
galvą, ' tad - fašistinis elemen
tas ima atsigaivinti ir net pra
šyti pilietybės, kad vėl galėtų 
skleisti fašizmą.

Piliečiai turėtų kelĮi protes
tus, prie grąžinimą pilietybės 
nacių agentams.

Priešfašistas.

Tėvas Rado Mirusi Sūnų;
Krūtinėje įsmeigtą Peilį
John P. O’Shaughnessy, 

4330 Wilcox, išėjo į^pagrabą, 
paliko sūnų John, kaip jis-sa- 

^<o, gerame ūpe. Grįžęs naktį 
rado sūnų paplūdusį kraujuo
se, o krūtinėje stovėjo -8 co
lių peilis.

Arti mirusio sūnaus stovėjo 
atversta maldaknygė, kur bu
vo parašytas sekamas punk
tas : .

“Vyras nusižudęs save, sa
ko, kad tai padarė dėl meilės, 
dėl beširdės moters, 'kuri tik
tai juokiasi dėl jo įpuolimo į 
desperaciją; kurios išdidumas 
dar padidės, kuomet ji žino, 
kad vyras nusižudė dėl jos.”

Tėvas, kuris rado sūnų, nu- 
sižudžiusį, sako, kad jo sūnus 
neturėjęs jokio flirto su ki
tomis moterimis, af)art nesusi
pratimo su žmona. Rep.

Vaikai Pralaimėjo Bylą
Prieš kiek laiko 14 berniu

kų, kurie buvo vasarnamyje, 
išėjo pasivaikščioti. Kaip jie 
savo skunde sakė, kad nuė
jus į Will apskrities apylinkę, 
buvo užpulti ir sumušti.

Vaikų prižiūrėtojas kuni
gas sako, kad kaip kurie vai
kyčiai ir dabar turi ženklus' 
nuo to sumušimo.

Dar daugiau, vaikai sakė, 
kad Alb. Dralle, Momėe ūki
ninkas, kuris irgi yi*a šerifas; 
juos užpuolęs, sumušęs ir šau
tuvą atstatęs į juos, privertė 
suklaupti ir atsiprašyti,, o jei 
to jie nedarysią, tai bus nu-, 
šauti.
Dralle gynėsi, kad jis jų ne

mušęs, bet tik užkirtęs su 
lazdos raiščiu, o šautuvo jis 
visai neturėjęs, jį nešė jo sū
nus.

Beje, Dralle sakė> kad jis 
ėjęs žiūrėti, kas dedasi toje 
apylinkėje po to, kai ūkinin
kas Emery Harr pašaukė ir 
sakė, kad tie berniukai švie
čia į pravažiuojančius auto
mobilistus su batareikomis 
nuduojami, kad jie rengiasi 
a’pi plėšti. •

Teismas. Drallę išteisino.

Tie berniukai buvo Our La- 
dy of Pompeii bažnyčios kem
pėje ir jos parapijonų vaikai.

j Ūkininkas.
B A • - u ★ . Y" ■

BANDITAI ATĖMĖ $730.00 
k Naktį trys - apsiginklavę 
banditai įsiveržė j Mrs. E. Le
onard butą,' 2282 ' Clybourn. 
Jie pareikalavę ,kad ji atiduo
tų jiems $750, kurftios tur,į pa
rėpusi. Jai atsisakius atiduo
ti, banditai sumušė ją ir vis 

“reikalavo, pinigų.
Kilus triukšmui, Leonardo 

duktė Loreta atbėgo pažiūrė
ti. Plėšikai pagavo ją, su
rišo ir grasino nušauti, jei ne
pasakys, kur pinigai.

Moteris atidavė pinigus, ku
rių turėjo $730. Pasiėmę pi
nigus, banditai pabėgo;

Paul Robeson Dainuos AYD 
Koncerte Chicagoj

Pasauliniai paskilbęs, negras 
dainininkas-baritonas Paul 
Robeson dainuos - Amerikos 
Jaunimo už Demokratiją 
(AYD) koncerte, kuris įvyks 
rugsėjo 30 d., 8:15-vai. vak., 
Orchestra Hali. Taip pranešė 
Mollie Lieber, veikiantis AYD 
sekretorius.

Kitą dalį programos pa
ruoš Paul Robesono sūnus, 
kuris yra karo veteranas ir 
dabar lanko Cornell Universi
tetą.

Programa bus viena iš pui
kiausių. Tad, kurie norite 
dalyvauti minėtame koncerte, 
įsigykite tikietus iš anksto. 
Jų galite gauti AYD rašti
nėje, 166 W. Washington 
St., kambario Nr. 312.

Kurie negirdėsite to kon
certo, ilgai' gailėsitės.

Veteranai Pradeda Kovą Prieš 
Negrų Užpuolimus 

Englewoode
Dar. neseniai praėjo puoli

mo banga ant negrų Fern
wood apylinkėje. Ir vos spė
jus policijai • ten dalykus ap
malšinti, vėl jaučiamos rasis
tų provokacijos Englewoodo 
apylinkėj^. Pastaruoju laiku 
ten užpulta keli negrai.

Dar daugiąu. Sekmadipnį 
busas nėfcrų grįžo iš Justice 
Parko pikniko. Bušui sustojus 
kampe 61'st St. ir Racine Ave.,, 
likosi suareštuota apie 10 ne
grų neva už gemblerystę. Jų 
tarpe areštuota Miss Ethel 
Payne, 6210 So. Throop Ave., 
narė Illinois International’. 
Commission.

Veteranai pasirengę ruošti 
protesto mitingus gatvėse. 
Siųsti delegatus, pas majorą 
Kennelly ir rinkti parašus iš 
tos apylinkės gyventojų, kad 
būtų sustabdytas rašistų puo
limas ant ramių negrų.'

Tam darbui vadovaus 
UNAVA Englewood Skyrius.

E. J. Kelly Ligoninėje
, Per ilgus metus buvęs Chi- 

cagos miesto majoras E. J,. 
Kelly trečiadienio ryte išvež
tas i ligoninę. Jis turi irifek-

• \

ciją dešinės kojos kelyj. Dak
tarai mano, kad jam teks ge
rokai pabūti ligoninėje.

Nežiūrint, kad Kelly jau tu
ri 71 metus ir serga, jis vis- 
tiek neatsisako nuo vadovys
tės sukėlimui fondo Mercy li
goninei.

Jo kambarys ligoninėje pil
nas prineštas visokių gėlių.

Nubausti už Lošimą 
Policistų Rolės

Teisėjas J. A. Schiller nu
baudė pasimoketi $100 ir teis
mo išlaidas Leo Burns ir John 
Walsh. '

Aukščiau minėti vyrai priė
jo prie Theodore Burns bu
to, 11 E. Peaijson St., liepos 
12 d., pasisakė, kad jie esą 
policistai ir atėjo jo areštuoti. 
T. Burns įsileido juos į butą, 
tada jie atėmė iš jo laikrodį, 
žiedą vertės $150 ir $3 pini
gais.

Tačiau už vagystę dar ne
pasmerkti. Kitas teismas dar 
bus rugsėjo 22 d. V.

Duos 1,100 Naujų Lovų 
Veteranams Ligoniams
V eteran Administrac i j a 

reikalauja, kad būtų įrengta 
daugiau veteranams ligoniams 
lovų, Downey ligoninėje.
« Viso numatoma gauti 1,100 
naujų lovų, kurioj bus pada
lintos sekančių ligų ligoniams: 
600 lovų džiova sergantiems 
veteranams, 300 lovų nervų 
ligoniis sergantiems ir . 200

I

■

I

ne kaip paklydėlis, o kaip, smalsuolis. Aš 
tik norėjau pamatyti tą savo tėvo ilgesio 
priežastį. Nusiramink, aš ilgai neklai
džiosiu, o netrukus vėl grįšiu tenK iš kur 
čia atsiradau, Bet aš paimsiu,, gal būt, 
pagrobsiu vieną, kurią žinau čia, Aukš- 
tujuose, kurv man patinka. Ji*netinka 
šiam kraštui, ji skirta kitokiam gyveni
mui, ji skirta man ... Aš ją performuo
siu, perliesiu ir tada duosiu tinkamus rė-

— Kas?... — nesupranta .Anelė: — 
Tokios pas mus nėra.

— Na ... Urtė, manęs dėl.'/
— Jos ... nėra/ /. > • ........
— Kaip tai, nėra? Ar ji kur išvažia

vo? • ’ '
— Ne.,.. — Anė rangosi ir sukinėja

si Heinco naguose, stengiasi ištrūkti iš 
jo rankų, bet riesiseka. ’ , ’

(Bus daugiau)

U.N. Facts and Faces • ETHIOPIA

One of the oldest countries in the world,1 
with a royal house which traces its descent 
froih King Solomon dnd the Queen of 
Sheba, Ethiopia covers some 350,000 square 
miles-of mountainous north-east Africa, 
bordering on the Sudan lit the West, on 
British Kfehya' in'''the StJuth, and on. 
French, British 1 add forinėįjy Italian

Somaliland and Erjtrea id the East and North. Her* population is 
more than .12,000,000, many belonging to the Coptic Church, one 
of the oldest Christian faiths id ekištėnee. Addis? Ababa is her 
capital, The Country’s official language is?Amharic (see map), 
Ethiopia was represented on the flrs^ Special Sessioh of tlife U.N. 
General Assembly by Ras H. S. Imru. Her flag is green,, gold.and 
red, with the country’s emblem, the Lion of Judah, in the center. .

lovų abelnomis ligomis ser
gantiems. ,

Washington© vyriausybė pa
žadėjo leisti vartoti buvusias 
kareivines, McIntyre ir Law
rence, skersai kelią nuo 
Downey. V.

Chicagos Miesto Taryboje 
Eina Svarbus Ginčas

Miesto Tarybos posėdyje 
kilo karštos diskusijos wardų 
sulyginimo reikalu. Republi- 
konų aldermanų vardu, kurių 
yra 17, kalbėjo Theron W. 
Merryman. Jis reikalavp, kad 
būtų\ paskelbtas gyventojų 
cenzai Jis nurodė, jog yra 
tarimas, kad kas 10 metų turi 
būti perskaitomi gyventojai ir 
nustatoma palei jų skaičių 
ward/j rubežiai. Kaip dabar 
yra, nuo 1931 metų, nėra ap
skaičiuota gyventojų skaičius, 
t. y., jau 6 metai, kaip ^vė
luotas reikalas.

Prie republikonų alderma
nų prisidėjo ir tūli demokra
tai.

Tarybos pirmininkas Willi
am J. Lancaster pasiūlė už
baigti diskusijas. Be to, šauk
ti til^ tuo reikalu kitą susi
rinkimą.

Ką republikouai turėjo min
tyje, sakydami, kad jie pra
dės veikti tuo reikalu, jei pa
ti Taryba nesirūpins, nėra 
žinoma, bet tūli spėlioja, kad 
rinks piliečių parašus, reika
laujant cenzo.

PADARYSIME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS
Malonu pranešti, kad Laisvės spaustuvės pa

dėtis su darbininkais yrą pilnai normali. Jau 
tyrime reikalingą sąstatą darbininkų ir galime 
atlikti'visokius spaudos darbus.

I

Organizacijoms galime atspausdinti konsti- > 
tucijas, mokesčių, knygeles ir visokius kitus 
spaudos darbus.' Taipgi greit galime padaryti 
parengimams plakatus, tikietus ir kitokius dar
bus.

DAROME KALENDORIUSh J

šieųiet jau. darome bizniams kalendorius. 
Turime didelį pasirinkimą visokių paveikslų.

Biznieriai, kurie norite apdovanoti savo kos- 
tumioriuŠ kalendoriais, kreipkitės į Laisvės 
spaustuvę ir jūs būsite tinkamai aprūpinti.

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

Telefonas STagg 2-3878

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
• •

Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Paikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

I

■5

■
I
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Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj Kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarpa- 
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošto mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 ML Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 411®

11 ‘j1 Į>.................. . ,.......................... . ................ .. 11 11 I.......... ...  ..... .. ................................................. ..... ............
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Waukegan, ID
' Johns-Manville Pakėlė Algas

Johns-Manville asbestos iš- 
dirbimo įmonės viršininkai ir 
Tarptautinė Chemikalų Dar
bininkų Unija (AFL), atsto
vaujanti tos įmonės 1,800 dar
bininkų, sutiko ir pasirašė pa
taisymą prie kontrakto, kuris 
teikia darbininkam po 10 cen
tų į valandą daugiau mokes- 
ties. Naujas pathisymas įei-1 
na galion tuoj po pasirašymo, j

Pataisymas taipgi prailgina 
kontraktą šešiais mėnesiais. 
Be pataisymo jis būtų užsi
baigęs su kovo 29 d., 19 18 m. |

Unijų duokles kompanija iš- Į 
kolektuos tik iš tų darbinin
kų, kurie raštiškai reikalavi
mą priduos kompanijai. To, 
mat, reikalauja Taft-Hartley 
Aktas. V.

Trys inkubatoriai suteikia laikinus nanjus tiems trijukams .Jų tėvai, Mr. ir Mrs.x 
Harvey Noennick, losangeliečiai, niekur negalėdami gauti nuosavo buto gyveno su 
uošviais. Bet dabar, prisidėjus šeimoje da r trims, sunkiau bus išsitekti.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGO^ MOTERYS

Registruotos Slauges
. ir %
SLAUGIŲ PAGELBININKRS 
Guolis ant vietos ar kitur

Nuolatinis Darbaą 
Kreipkitės

WOONSOCKET HOSPITAL
115 Cass Ave. Woonsocket, R. I.

(216)- t -
JAUNA MERGINA 

kaipo Lotinos pagelbininkp?
Patyrimas nereikalingas, bet tinkamas dar
bas tai, kuri norėtų išmokti būti gera šei
mininkė. Vaikų nėra. Asmenybės paliudi
jimai reikalingi. Gaus nuosavu kambarĮ 
ir maudynę. Maža alga laike mokinimosi.

RAŠYKITE I 
ADVERTISER

105 REMINGTON ROAD 
MANHASSET, L. I.

(213)

REIKALINGOS
~ OPERATORES

Prie $5.75 ir $9.75 
SUKNELIŲ

Kreipkitės Tuojau
J. BELMONTE DRESS CO,

5-43—48th -Ave. Ixmg Island City
(214)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

.....................  ■ ■■ ----- —K—-..——-----

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS MERGINOS
AMŽIAUS 

18-30 
MOKYTIS.

DAILAUS AKŲRATNO DARBO '
APMOKAMOS š.VENTĖS-VAKĄCIJOS SU ALGA 

PAKILIMAI
PUIKIAUSIOS DARBU SĄLYGOS 

Turi Būt Gero Typo Ir Su Gerom Rekomendacijom

BAKER & CO., INC
Employment Office Entrance

378 McCARTER HIGHWAY, NEWARK, N. J.d '
(216)

Kathleen laiminga— 
gauna smetoningesnj pieną

Kadangi Mrs. D. Sullivan, 78 Ham
ilton Ave., Yonkers, N. Y. žino, 
jog Borden’s Golden Crest Pienas 
yra smetoningesnis. tai jinai duoda 
jį savo dukteriai Kathleenai.

Ir kaip Kathleen mėgsta jį!
Jūsų vaikai taip pąt džiaugsis 

šiuo skaniu, maistingesniu pienu. Jie 
ir greičiau suvirškins jį, todėl kad 
jis homogenized. Ir jo Vitaminas D 
duos jiems naudos. ,

Golden Crest yra visų puikiausias 
Borden pienas.

GOLDEN CREST MILK
Vitamin D • Homogenized

Centas centan, 
geriausias jums maisto 

pirkinys yra pienas’

Svarbus Pranešimas
Visiems gęrai žinomas f ii-, 

mininkas Jurgis Klimas, pa
singojo didelio masto darbą 
ir- prašo visų mūsų organi
zacijų su juom kooperuoti.

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

Antra filmą, tai pirmuti
nė lietuvių kalboje fjlma, 
labai graži, spalvota filmą, 
užsivadina KUPROTAS 
OŽELIS. Tai iš Lietuvos gy
venimo, muzikalė komedi
ja.

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

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

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

(filmininkas kalbančių fil
mų, gamintojas ir rodyto
jas), 669 — 6th AVENUE, 
BROOKLYN 15, N. Y. (

Kansas City, Kansas

kad būsianti 
kampo,” pa- 
“Aš sakau, 
kryptis prie 

pelnų ir ma- 
pajėgų turi 
kad išvengus

Profitieriai Veda Šalį Prie 
Depresijos, Sako Murray

Darbo Dienos minėjimo kaL
• boj, paleistoj į visos šalies} 
žmones per radiją, CIO pre
zidentas Phillip Murray^ per
spėjo klausovus, kad hiūsų ša
lis žengia link kitos depresi
jos, prieš kurią pereitoji gali 
atrodyti tik menkniekis.

“Aš nesakau, 
Į depresija jau už 
brėžė Murray, 
kad dabartinė 
nuolat kylančių 

j žesnių pirkimo 
būti sulaikyta,
ekonominio chaoso ateityje.”

Prisiminęs, kaip National 
Association of Manufacturers . 
tvirtino, jog nuėmimas kainų ! siekė 92 laipsniu, ir tėmijo il- 
kontrolės sureguliuotų kainas, giausią procesiją, kurioje dar- 
Murjay sakė, kad “aukštos; 
kainos ir dideli pelnai šian- į 
diėn tikrai įrodo, kad mūsų į 
pusėj buvo teisybė, o mūsų 
oponentai buvo klaidingi.”

Murray perspėjo, jog dar
bininkai yra pasiryžę kovoti 
ir jie yra pasiryžę nedaleisti 
jokiems įstatymams susilpnin
ti ar sunaikinti jų unijas. Jie 
yra pasiryžę pamainyti da
bartinius kpngresmanus, kurie 
eina prieš darbininkus, ik iš-

• trinti iš statuto knygų tą be

PRANEŠIMA!
MONTELLO, MASS.

i Piknikas, Lietuvių Taut. Namo 
; Parke, Winter St., ant Keswick 
j Rd., įvyks rugsėjo 14 d. Pradžia 1 
i vai. dieną. Bus muzikalu programa. 
Valgių ir gėrimų. Rengia L. T. Na
mo Draugovė. — Kom. (211-212)

WORCESTER, MASS.
Rugsėjo 14 d.,| Olympia Parke, 

i įvyks Aido ’ Choro piknikas. Kvie
čiame vietos ir iš apylinkės publiką 
i dalyvauti. Rengėjai prisirengę visus 
gerai pavaišinti. Aido Choras.

(211-212)

PHILAQELPHIA, PA.

LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 14 
i d. rugsėjo, 7:30 v. v./ 735 Fair
mount Avė. Dalyvaukite-skaitlingai, 

, nes turėsime ’ rinkt delegatus į 6-to 
Apskr. konferenciją, kuri įvyks spa
lių mėnesį Baltimorėje. — ,J. Šmi
tienė, sekr. )211-212)

. Draugai, 
čia girdėsim) 

raportus. — J. M. Lu

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

i rugsėjo 14 d., 10:30 v. ryto, 29 En- 
;dicott St. Draugai, wrasau visų da
lyvauti, čia girdėsimo du svarbius 

r. M. Lukas, sekr. 
(211-212)

J. J. KAŠK1AUČ1US, M. D. Į
630 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

'IMIMlfflM

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

gėdišką Taft-Hartley Aktą. 
Jų pasiryžimas jau matomas 
jų veikloje — demokratinėje 
veikloje — politinėje veikloje.

Amerikos darbininkams jau 
atgriso .bežiūrint, kokį blogą 
pavyzdį mūsų šalis duoda pa
sauliui, sakė Murray. Jie no
ri tikros demokratijos, ne 
švelnių kalbų apie šios demo
kratijos sistemos galimybes.

Tą pačią dieną Murray kal
bėjo CIO surengtam masiniam 
mitinge, kuriame dalyvavo 3,- 
500 publikos. Jis ragino klau- 
sovus kovoti iki bus sumuštas 
Taft-Hartley Aktas ir visi už 
jį balsavę bus išmesti iš Kon
greso.

Pirmutiniam 
parade po antrojo pasaulinio 
karo čia žygiavo virš 6,000 
darbininkų. Virš 30,000 sto
vėjo šalygatvėse, nors karštis 

ienos

bininkai nešė virš 50 įvairių 
floatų ir daugybę didelių pla
katų, smerkiančių Taft-Hart- 
ley Aktą ir raginančių prie 
politinės veiklos.

Kaip visur, taip 
miesto darbininkai, 
pažangūs piliečiai, 
pastarųjų dienų įvykiais, kaip 
šioje šalyje, taip I ir užrube- 
žiuose, rengiasi ptie aštrių 
ekonominių ir politinių kovų.

CIO Narys.

ir mūsų 
ir šiaip 
sukrėsti

Kaip matyt, 
diena

jau dabar
neku-

First Na- 
bonus 325 

išmokant 
National 

117 vete-

Veteranai Išsikeitė $135,000 
Vertės Bonų

Trys vietiniai bankai išmo
kėjo 585 antrojo pasaulinio 
karo veteranams už jiems skir
tus bonus $135,000 rugsėjo 1 
d. ' Originaliai, valdžiai mi
nėtus bonus išleidus, buvo nu
statyta, kad tik už/ penkių 
metų juos bus galima iškeisti, 
bet liepos pabaigoje Kongre
sas nutarė išmokėti juos* pra
dedant su rugsėjo 1-ma. Už 
bonu^ mokama 2!4%. Prezi
dentas Trumanas atsišaukė į 
veteranus nekeisti tuojau bo
nų, tyč't? pasilaikyti juos “juo
desnei” dienai, 
ta “juodesnė” 
riems veteranams 
pasireiškia.

Sulyg raportais, 
tional Bank iškeitė 
veteranams, viso 
$76,000; Kenosha 
Bank iškeitė bonus
ranų, sumoje $28,628; Brown’ 
National Bank aprūpino 143 
veteranus, kurie gavo pinigais 
apie $31,000. z

Nors visuose didesniuose 
miestuosp. veteranai urmu bė- 
go į bankus išmainytų bdnus, 

. bpk pietinėse -valstijose dau
giausiai jų pačioj pirmoj die
noj bėgo į bankus ir keitė sa- 
.vo bonus. Daugelis prisipaži
no, kad reikia pinigų apsimo
kėti senas skolas. /

Ekonomistai tėmija, kokią 
įtaką -tų bbnų iškeitimas turės 
ant biznio abelnai, ir naudoja 
tai kaipo barometrą veteranų 
ekonominės padėties tik dve
jus metus po karo laimėjimo, 
arba V-J Dienos. Tokis sku
bumas prie iškeitimo bonų ro
do, kad veteranai, bendrai pa
ėmus, atsidūrė keblioj finansi
nėj 
taip

padėtyj. Kitaip nebūtų 
greit keitę bonus.

Kenoshietis.

Milwaukee, Wis.
ŠIS TAS .

‘Rugsėjo 2‘ d. bankų kler
kus dirbo sušilę. Tą dieną 
Milwaukej veteranams bonų 
iškeista už $1,134,000, Ka
dangi čia yra net 13. bankų, 
tai didžiuma iš norinčių iš
keisti bonus spėjo iškeisti dar 
prieš pietus. Tik mažas skait
lius nespėjo iškeisti iki pietų. 
Wisconsine veteranų skaitlius 
siekia 181,000, kurių bonai 
siekia $10,()60,000. Apie tre
čia dalis tų ^veteranų gyvena 
Milwaukej, kaip apskaitliuoja 
įvairios veteranų agentūros.

Dar bankai buvo uždaryti, 
kaip veteranų eilės apstojo ir 
laukė atidarymo, kad išsikei- 
tus bonus. Matyt, kad ir 
mūsų veteranams, kaip ir ki
tų miestų, pinigų stoka.

★ -k ★
Wisconsino Demokratų Par

tijos valstijos pirmininkas Ch. 
♦P. Greene, kalbėdamas per 
radijo stotį WEMP, labai už- 
atakavo Republikonų Partiją, 
mesdamas visą kaltę dėl aukš
tų -kainų tai partijai. Tarp 
kitko jis pasakė:

“Per ketverius karo metus 
kainos pakilo tik 15 nuošimčių 
po demokratų administracija. 
Vėliau republikonai palaidojo 
OPA. Į mažiau negu 12 mė
nesių jie jau pajėgė pakelti 
kainas ant maisto dar 35%.”

Toliau, primesdamas, kad 
republikonai klausė diktavimo 
specialių interesų grupių (reiš
kia, turčių), jis pareiškė:

“Demokratai dirbo 14 me
tų, kad suteikus algos dar
bininkams tam tikras' teises 
darbo. Republikonai visą tą 
14-kos metų darbą nušlavė į 
kelias trumpas valandas, kiek 
reikėjo išleisti Taft-Hartley 
bilių.”

Greene sakė, kad reikia po
litinės veiklos, ' kąd atitaisyti 
tą nepakenčiamą pavdavystę.' 
Bet Greene, matyt, už.piiršo, 
kad demokratai irgi balsavo 
už Taft-Hartley bilių ir visa
me kame ėjo ranka rankon su 
republikonais naikinime visko, 
ką Roosevelto administracija 
davė darbininkams.

' Veterans Voluntee'r Politik
ai Committee pasiuntė poten- 
čialiams ’ kandidatams į mies
to majorus lakštą su tam ti
krais .klausimais (question
naire). Vienas, iš jų pateko 
advokatui Henry S. Reuss, 
antro pasaulinio karo veteran 
nut

•Atsakydamas į klausimus, 
Reuss pačiu svarbiausiu .klau
simu ar reikalu statė namų 
statymo klausimą. Jis sakė’, 
kad tau No. 1 miesto proble
ma. Jis nurodė, kad virš 15,- 
OOO 'Miltvaukės šeimynų reika
linga butų, kurie išsinuomuo- 
tų už mažiau kaip $60.

Kaip visur, taip Jr šiame 
mieste namų stoka vargina 
žmones.

★ ★ ★
Darbo Dienoj įvairiose ne

laimėse žuvo 454 žmonės; 
293 iš jų trafiko nelaimėse. 
Nacionalė Apsaugos Taryba 
pranašavo, kad Darbo Dienoj 
nelaimėse žus tik 250. - Pasi
rodo, kad nelaimių, buvo dau
giau negu tikėtasi.

Elizabeth, N. J.
- PATAISA

Rugsėjo 10-tos laidoje, 5- 
me puslapyje, aprašyme ve- 
lionies Vaclovo Sheralio mir
ties ir laidotuvių, minint šei
mą ir gimines, minint praleis
tas sūnus. Turėjo būti:

Velioniš paliko nuliūdime 
moterį Lillian, sūnų Wallace, 
tris' dėdes—Edvardą ir Domi
ninką Brooklyne, ir Petrą Kin- 
daravičįų, Elizabethe,—kelias 
pusseseres . . .

Už nemalonią klaidą atsi
prašome.

CHICAGOS ŽINIOS
■

Prigėrė Du Studentai
Trys karo veteranai, studen

tai išėjo pasimaudyti, • nežiū
rint, kad maudymosi sezonas 
užsibaigė ir daugiau nėra 
maudynių sargų.

Jiems nuplaukus nuo kran
to apie 20 metrų, vienas iš .fix, 
tai yra William A. Jones, 
4438 Woodlaw pradėjo šauk
tis pagalbos. Hubert W. Da
vis, užgirdęs ir plaukęs į pa
galbą, bet ^beplaukiant pama
tęs, kad jau nėra jų trečio 
draugo Jerome Abbott.
‘ Nežiūrint, kiek dėjo pastan
gų D’avis, bet nesuspėjo abie
jų išgelbėti. Pribuvusi polici
ja išgelbėjo nusilpusį Davis, o 
kitus abu jau negyvus išne- 
šė/iš vandens.

visi trys vyrai buvo vetera
nai ir lankė Illinois College of 
Optometry, 4170 Drexel 1.

Jie maudėsi Michigano eže
re, ties 49th St. V.

Rockford, Ill.
CHICAGA—Nr. 1 C1EL1US, 

SAKO LUCAS

Senatorius Scott Lucas, de
mokratas, kalbėdamas jam su
rengtam bankiete, pranašavo, 
kad kilus atominiam k^’ui, 

\Chicaga ^būtų pirmutinis cie- 
lius (No. 1 target). Jis sa
kė, kad mūsų šalis turi būti 
prisirengusi “išleisti bilionus 
dolerių,” kad užtikrinus taiką.

Lucas tvirtino, kad tarptau
tinė padėtis reikalauja išlai
kymo militarinės jėgos, nes 
esą, “rusai supranta vien tik 
spėką.”

Ponas Lucas, žinoma, visai 
neprisiminė, kad karo kursty
tojai yra ne “Rusijoį,” bet 
šioj šalyj; kad ši‘•šalis šuo
liais rengiasi užpuolimui, f

ANGLAI’ ĮKALINO 50 
BENAMIŲ ŽYDŲ VADŲ

Hamburg. — Anglai įka
lino 50 žydų, kurie vadova
vo sgvo tautiečių pasiprie
šinimui, kuomet "anglų ka
reiviai grūdo ir mušė juos 
laukanxiš laivų. Anglai pa
sakoja, kad vieno laivo dug
ne radę žydų bombą. Tuos 
4,400 benamių, žydų anglai 
suvarė į koncentracijos Sto
vyklą. Anglam padėjo vo
kiečiai policininkai.

Kapų Puošimo Dienoj ne
laimėse žuVo 504, Liepos Ket
virtos savaitės gale žuvo 546. 
Tai vis “švenčių aukos.”

Milwaukiete.

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI 
DAILYDES 

* f

MOKAMOS UNIJINES ALGOS ’

COLUMBIA REKORDŲ DARBAS 
•

KREIPKITĖS
Edwin Moss & Son, Inc.

GRANT ST. & SUMMERFIELD AVE. 
BRIDGEPORT, CONN.

Phone Bridgeport 3-7646 arba Bridgeport 4-4|77
(212)

FORGING HEATERS 
NEEDED

Nuolatinis Darbas 
Aukštos Algos

Kreipkitės
STORMS DROP FORGING 

COMPANY
' 70 Storms Court

EAST SPRINGFIELD, MASS.
.(212)

UžGIRS PENKIAS 
TAIKOS SUTARTIS

London. — Anglija pa
skelbė, kad didieji europi
niai talkininkai pirmadienį 
Paryžiuje ir Maskvoje už- 
girš taikos sutartis su 
penkiais buvusiais Hitlerio 
palydovais — Italija, Ru
munija, Vengrija, Bulgari
ja ir Suomija.

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų Socialistų Partijos 
suvažiavimas nutarė, kad 
jie bendrai su komunistais 

*lurėtų gorint rinkimų įsta
tymą.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI •
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių* valgiq

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-96IJB

•i——n—a_la_a_a_■' ’

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
'i Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI • į

11 •

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

POLIŠIUOTOJAI

SMILTIM ŠVEITĖJAI

TEKINIMO MAŠINŲ,

OPERATORIAI

Pageidaujama Patyrusių 
i ' % >

Tačiau Ne Būtinai

Bonai* Mokami už Naktinį 
x Darbą

Pasitarimas Fabrike 
nuo 8 iki 4 vai.

Pradedant Pirmadieniu, 
baigiant Penktadieniu

ENGLISHTOWN 
CUTLERY, LTD.
f-Harrison Avenue

^Englishtown, N. J.
(215)

Laconia, N. H. — Areš
tuotas Wni. Roberts, 16 me
tų, kaltinamas už tėvo už
mušimą.

i,

* j

B •1

5 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Penkt., Rugs. 12, 1947
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» NewYorko^/žžz^Zinl(H
Daug Naujo ir Gražaus Girdėsime Vyturėlio Koncerte

Suzanna Kazokytė, soliste

Prašome Talkos
Lietuvių K. Kliubas regia

me bankietą užbaigai Įvienų 
kampanijų, pradžiai kitų ir 
pradžiai sezono, su pelnu, jei
gu jo liktų, civilių teisių gy
nimi^, Jvyks spalių (Oct.) 4- 
tos vakarą, Laisvės salėje.* Ka
lakutienos vakarienė su alumi 
prie .valgio kainuos $2.

Šį kartą mūsų prašymas -vi
siems nariams ir draugams 
toks: Page Įbėkite parduoti
tikietus is anksto. Pardavinė
jančių paprašyti pirkti, įsigy
kite. L. K. Kl. Valdyba.

Streikuoja
Užstreikuotas ir piketuoja

mas restauranas, esąs prie 
Grand St. ir Union Avė. 

t Trumpai pasikalbėjus su pi
ketuotojais, sužinota, jog 
streikuoja už uniją ir unijines 
sąlygas. P. V.

____________

Miestas Reikalaus 
Ciepyti Šunis

Staten Island, vieta daugelio 
palaidų šunų ir turinti didį 
skaičių pasiutusių šunų kas 
metai, sudarančių ir žmonėms 
tos baisios ligos* pavojų, tu
rės įčiepyti visus savo šunis.

Savanoriška šunų čiepijimo 
kampanija buvo vedama per 
virš mėnesį. Nemokamu šunų 
čiepijimu pasinaudojo 6į,580 
šunų savininkų. Aprokuojama 

zapie porą tūkstančių šunų 
įČiepijo pas privatiškus veteri
narus. Bet dar apie 9 tūks
tančiai esą nečiepytų .

Sveikatos departmentas nu
tarė reikalauti juos įčiepyti iki 
spalių 1-mos. Po to nelais- 
niuotų šunų savininkai galės 
būti baudžiami iki $500 ir vie
nų metų kalėjimo. O paga
vus, tokius šunis sunaikins bė
giu 48 valandų, jeigu savinin
kas neatsišauks. O jei atsi
šauks ir norės šunį atgauti, tu
rės per 6 mėnesius mokėti už 
šunies užlaikymą miestavoje 
daboklėje. *

Bernice Bakalchuk, 15- 
kos metų amžiaus, gyvenan
ti ssą Powell Street, laimė
jo Brownsvilles vąil/inukų klu
bo konteste bobby-soxer kara
lienės .titulą. Turėsianti tur
tingą vaikinais jaunystę.
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Amerikine Premjera
Iš Leningrado — Klasikinio Balleto tradicinių namų — ateina 

• ši pirmutinė užsceninė istorija naujų Rusijos žvaigždžių.

, Artkino ■ 5

^Russian Ballerina”
vaidina GALINA ULANOVA, žymiausia Rusijps Prima Balle
rina, ir MARIA REDINA, su Balleto Korpusu iš Leningrado 
Valstybinio Teatro Operos ir Balleto.

Leninfilni Veikalas

STANLEY 7th Ave.,
THEATRE Vėsus

fi
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Vyturėlio, styginės muzikos 
ir dainos ansamblio, pirmasis 
metinis koncertas įvyks jau šį 
sekmadienį, visiems žinomoje 

’ Lietuviu Amerikos Piliečių 
i Kliudo salėje, 280 Union Avė., 
I Brook lyne. ', <

štai, ką mes toje nepapras
toje iškilmėje girdėsime:

Vyturėlį grojant ir jo atski- 
i ras grupes ir solistus grojant 
Į ir dainuojant.

Su - visu ansambliu ir atski
rai girdėsime:

Suzanną Kazokytę ir
Lillian Bastytę, dainuojant;
Florence Kazakevičiūtę gro- 

jant armonika;
Merginų Kvintetą dainuo

jant.
Be to, girdėsime vyturiečių

Viešbučiu Darbininkų 
Unija Gins Savo 
Viršininką

Viešbučiu ir Restauranu 
Darbininkų Unija, AFL, jo
sios ’jungtinė taryba, praėju- 
šį antradienį pareiškė, kad ji 
gins savo finansų sekretorių 
Michael J. Obermeier nuo 
deportavimo. Jį graso depor
tuoti sumetimu, kad jis “no- 

! rįs spėka nuversti valdžią.” 
'Obermeier yra Vokietijoje 

J gimęs. Greta finansų, sekre
toriaus pareigų jungtinėje ta
ryboje nuo 1937 metų, jis 

[taipgi yra Hotel and CKib 
^Employees Unijos Lokąlo 6-to 
i p re z i (lentas.

Jungtinė Taryba, atstovau
janti 42,000 viešbučių, klubų 

■ ir restauranu darbininkų, pa- 
į reiškė pasitikėjimą Oberme- 
i ier’iui ir pažadėjo jį visomis 
išgalėmis ginti. Greta kitų jo 
darbų, unija įvertino jo su
derėtą ir keturiomis valando
mis pirm Taft-Hartley akto 
įėjimo galion pasirašytą su
tartį trim dešimtim tūkstan
čių viešbučių darbininkų.

Akyvaizdoje Obermeierio 
pavyzdingo rekordo ir unijos 
laimėjimų prie jo vadovybės, 
unijistai skaito ataką ant jo 
esant ataka ant pačios uni
jos, pastangomis silpninti, su
daužyti uniją. Deportacija, 
sako jie, taikoma atsimokėti 
jam už 35 metus tarnybos 
darbininkų judėjimui ir ypa
tingai už jo veiklą akstinant 
sveturgimius darbininkus rem
ti Jungtinių Valstijų -karo pa
stangas prieš nacių Vokietiją 
ir Japoniją.

Kitos unijos, turinčios ko
vingų sveturgimių savo eilėse, 
taipgi pasiruošia atmušti xata
kas ant jų ir'ant savo unijos.

Pagerins Turgavietę
Miestas, pagaliau, išklausy

siąs Loųg Island farmerių 
skundo, pagerinsiąs Brooklyn© 
farmerskąją turgavietę, esan
čią Canarsie. Tam tikslui nu
tarta skirti $860,000. Įrengsią 
stogelius vežimams pridengti 
nuo saulės ir. lietaus, taipgi 
platformas iškrovimui produk
tų.

bet. 41st ir 42nd Sts.
Tel. WI 7-9686

žymius svečius menininkus:
Igną Kubiliūną, iš Bostono, 

dainininką ir grojiką, kurį 
anais metais išgirdę brookly- 
niečiai nenorėjo beišleisti na
mo ;

Aleksandrą Nichil, gitaros, 
ekspertą, kuris parodys, ką 
gali padaryti gitara, jo ranko
se mokanti raudoti ir kvatoti.

, Koncerto pradžia 3 vai. po 
pietų, o po koncerto dar bus 
naujų linksmybių šokiuose 
prie Jurgio Kazakevičiaus or
kestrus. Vyturiečiai taipgi tu
rės ir gerų'vaišių.

Įžanga $1, vien tik šokiams 
50c.

Jeigu dar neturite tikieto, 
vely įsigykite tuojau, kad už
tikrinti sau vietą tame gražia
me koncerte.

Nuvykę Į Washington^ 
Newyorkieciai Laimėjo 
Koncesiją

Nuvykusi miestiečių ren- 
dauninkų, vartotojų, unijų, 
darbiečių delegacija kol kas 
laimėjo tiek, kad federališ 
butams viršininkas Frank 
Creedpn atidėjo užtvirtinimą 
gub. Dewey paskirtos šiai 
valstijai rendų kontrolės ko
misijos.

Delegacija vyko raportuo
ti ir protestuoti, kad Dewey 
i tą komisiją paskyrė stam
biųjų real estate žmones. Ji 
sake, kad iš tokių, rendaunin- 
kai negali gauti jokios užtar- 
ties. Prašė tokios vienpusiš
kos komisijos nepriimti. Tai
gi, pirmasis žingsnis laimė
tas.

Mergaitę Atėmė Nuo 
Dviejų Motiną

Dvi motinos—viena tikroji, 
kuri mokėjo už dukrytės auk
lėjimą, o kita auklėtoja—išė
jo iš Queens teismabučio aša
rodamos, kad teismas nuo jų 
abiejų atėmė 11-kos metų 
mergaitę Barbara Ann Smith 
ir padėjo ją į vaikų prieglau
dą.

Mergaitė pati isteriškai 
raudojo. Į tą ■ pačią prie
glaudą jinai buvo padėta pir
miau, atėmus ją nuo auklėto
jos. Iš tos pat įstaigos jinai 
buvusi pasiųsta ant farmos 
Staten Islande dirbti už 10 
centų per valandą, nors turin
ti’širdies nesveikatą. Atvež
ta į kliniką, Brooklyne, mer
gaitė pabėgusi pas auklėtoją.

Dėl ko ją atima, neskel
biama. Vaikų globos draugija 
aiškinasi, būk tai daVoma dėl 
pačių vaikij gero. ,

Jos auklėtoja Mrs. Bertha 
Koch atėjo į teismą vedina 
advokatu. Su ja atvyko 30 
jos kaimynų liudyti, jog mer
gaitė pas ją gyveno linksmai, 
patenkinta. Bet teisėjas 
James T. Hallinan neleido jų 
į kambarį, kuriame buvo 
svarstoma byla.

Mergaitės tikroji motina 
Mrs. Dai^y Nisch irgi prieši
nosi atėmimui dukters nuo 
auklėtojos. Ji sakė spaudos 
atstovams, kad va*ikų globos 
draugija neva atsiklaususi jos 
leidimo mergaitę išvežti ant 
farmų. Bet jai buvęs persta
tytas clalykas taip, kad jeigu 
jinai tam kliudysianti, organi
zacija “ją patrauksianti -į teis
mą ir kaltinsianti ją esant ne
tinkama motina.” Nusigandu
si, Mrs. Nisch sutikusi.

Kuo ta nepaprasta? kova 
baigsis, sunku pasakyti. Kilus 
visuomenėje susidomėjimui, 
gal išsispręs naudingai. •

Mrs. Sarah Markowitz, 51 
m., užsimušė nukritusi ar nu
šokusi nuo stpgo 6 aukštų 
apartmentinio namo priešais 
savo namus, 6812 Bay Park
way, Brooklyne.
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Ignas Kubiliūnas, solistas

Apsivedė
Ruth Kanoja, duktė Juozo 

ir Marijonos Kanopų, susivedė 
su, kaimynu, vaikystės drau
gu Benny Prudente, sūnumi 
Mr. ir "Mrs. Nicola Prudente. 
Santuoka įvyko St. Sylvester 
bažnyčioje, o puota Essex Ta
vern. Puotai gerų ir gausių 
vaišių gaspadinėmis buvo pla
čiai žinomosios Brooklyne gas- 
padinės, laisvietės ir kirubie- 
tės, jaunosios dėdienė Anelė 
Kanopa ir Josephine Augųtie- 
nė.

Jaunieji apsigyveno josios 
tėvų namuose, 490 Lincoln 
Ave., East'New Yorke.
' Linkime jauniesiems laimės 

poroje. Rep.

Juan Crespo, 21 m., tarnau
jąs Armijos Transportacijos 
Korpuse, Brooklyne, tapo 
areštuotas už turėjimą, kaip 
jis sakė, atmintinio pištalieto* 
kuriuomi pašauta Mrs. Anita 
Wong. Pištalietas iššovęs be
valant.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kriaučių Neprigulminko 
Klubo pusmetinis susirinkimas jvyks 
rugsėjo 12 d., Liet. Piliečių Klubo 
salėje, 280 Union Avė. Kriaučiai- 
klubiečiai būtinai dalyvaukite susi
rinkimo, dabokite klubo veikimą, 
nes tai yra kriaučių turtas senat
vėje ir nelaimėje galima vidns kitą 
susišelpt. Kviečiame ir tuos kriau- 
čius, kurie nepriklauso prie klubo, 
įstoti. įstojimas tik $1.00. Po susi
rinkimo, klubiečiai nesigaili pasimy
lėt viens kitą. — Klubietis. I 

(211-212)

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

VALĄNDOS:
9 A. M. —>12 N.; 1 — 8 P. M, 

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienj.

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

Tel. SOuth 8-5569
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TONY’S
up-to-date

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

t

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

BAR & GRILL 
Lietuviška Aludė 

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

Dewey Nesimatė
Su Motinomis
x Gub. Dewey dingo, “kaip 
kamparas,” praėjusį antradie
nį, kada motinų delegacija, 12 
moterų, atvyko su juo pasikal
bėti apie vaikams priežiūras, 
kurias jis 'liepė uždaryti.

Gu6’. tą dieną buvo mieste, 
sustojęs Hotel Roosevelt. De
legacija, lydima virš dviejų 
šimtų motinų ir vaikų, atvyko 
prie viešbučio. Delegatės su
ėjo į vidų, bet, »kaip sakoma, 
vaikščiojo jos nuo “Ainošiaus 
pas Kaipošių” ir niekur nera
do to vaikų “mylėtojo,” kuris 
pirm rinkimų dažnai matyda
vosi apsistatęs’ vaikais.

Motinos mano, kad toks vir
šininkas, kuris laiko šešių šim
tų milionų dolerių perviršį iž
de, o uždarinėja vaikams pri- 
žiūrėtuves ir dar turi pakan
kamai ūpo tapti šalies prezi
dentu, .negalima praleisti ne
pamatytas. Tad delegacija 
bus siunčiama į jo namus, 
Pawling, N. Y., šio mėnesio- 
21 -mą, sekmadienį.

Kita motinų delegacija lan
kėsi pas kaunsilmaną Joseph 
Sharkey ir gavo pažadą, kad 
kaunsilmano Quill rezoliucija, 
reikalaujanti palaikyti vaikų 
prižiūrėtu ves tokiomis, kaip 
yra/ bus įteikta miesto tarybai 
apsvarstyti.

Delegacija buvo išrinkta 
pirm to įvykusioje masinėje 
demonstracijoje, Madison Sq. 
Parke. Kalbėjo 'Mrs. Edy th 
Lutzker, Child Care Center 
Parents Association pirminin
kė; daktare Agnes Snyder,

prie Chauncey St., iJroauwny mne

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmoro 5-6191

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

. kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis
? 'Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai kęptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar? 

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkime.

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves

S150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Bank Street mokyklos virši
ninkė; Mrs. Janet Karlson.

Kalbėtojos smerkė tokias 
sąlygas, kuriose praleidžiama 
daugiau kriminalybei, negu 
švietimui; kuriose kraunama 
ižduose kalnai aukso varguo
menės vaikų ir motinų lėšo
mis. Jos pasižadėjo tęsti ko
vą prieš tas sąlygas ir tikisi, 
kad visuomenė jas parems.

Delegacijos pasiuntimo pas 
gub. Dewey lėšoms moterys 
tą patį sekmadienį, rugsėjo 
21-mą, ruošia pobūvį Old 
Nick’s patalpose, 55th St. ir 
2nd Ave., New Yorke. Jį 
rems, į jį susirinks visų mies
te esamų vaikams pri žiūrėtu- 
vių dalyvės. čia pat išgirs 
ir sugrįžusios delegacijos ra
portą.

Motinų kova už pri žiūrėtu - 
vos vaikams yra remtina vi
siems, kas nori matyti mūsų 
ateities pilietiją išauklėtą tin
kamai. M. K. S.

nBrooklyniėčiai 
Fricdmein ir Jacob Golding- 
ėr, 55 ir 52 metų, tapo su
žeisti automobilisto Herman 
Enicųff. Jis teisinosi, kad jie 
staiga išėję iš už, gatvekario.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dri A. 'Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel.EVergreen 7-6868

Valandos: 9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Peter Kapiskas

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

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

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

Kiekvianą šeštadienį jvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Sale išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.1

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai 

•Parduodami Labai Nužemintom KaVnom.

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

Branzalietai ir Špilkos. 
Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDELIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI žįEMOM KAINOM

Compaktaij Perlai, odos dirbiniai paauksuoti džiuleriai ir
' daugybė kitokių daiktų ir daiktelių Nužemintom Kainom. 

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom. '

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

&OBĖRT LIPTON
Jeweler *

. 701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn.
( I »

6 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Penkt., Rugs. 1Ž, 1947 
* •

Buvo Apvogę 
Laisvės Kaimynus

Naktį iš sekmadienio į pir
madienį blogdariai buvo įsi
laužę į Laisvės kaimynų Mr. ir 
Mrs. M. Morello šaltainės ir 
saldžių gėrimų parduotuvę, 
294 Union Avė. Įsilaužta pro 
duris iš apartmentinio namo 
koridoriaus. Durys niekad ne
buvo vartojamos, patys apart- 
mento gyventojai kai kurie 
net nebuvę pastebėję, kad ten 
radosi durys, bet tiems, kam 
jų reikėjo, atrado.

Vagis suėmė pamačius mies
te pardavinėjant cigarus ir 
kitus išvogtus daiktus. Dalį 
grobio iš jų atėmė ir sugrą
žino savininkams. Mr. Mo
rello sako: Vagims didesnė 
nelaimė, negu mums. Mes 
gyvensime ir be to, o jie turės 
•praleisti daug metų kalėjime. 
Bet, ką padarysi, jie to ieško
jo. Rep.

Licensed Undertaker

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

231 Bedford Avenue

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

Peter 
KAPISKAS 
BAR'& GR/LL z

Degtinės, Vvnai ir Alus 
RHEINGOLD

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174




