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Anglija teisia tariamą 
“sovietinį šnipą”

Chicago 
howeris pradeda gauti dau
giau ginčijamų bei- abejoti
nų delegatų nacionaliame 
republikonų suvažia v i m e. 
Bet dar nežįnia, ar Taftas 
ar Eisenhoweris bus nomi- 
nuotąš republikonų kandi
datu į prezidentus.

Taipgi reikalauja nušluot 
Teherano 
sutartis su Sovietais
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San Francisco veikėjai 
rėjo, kad mudu su Eva 
vyktume pas juos. Deja, 
padaryti nebuvo galima— 
kavo laiko.
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Adenaueris gąsdino, kad 
jeigu vakarinės Vokietijos 
seimas rieužgirtų siu sutar
čių, tai “visa Vokietija ne
išvengiamai taptų Sovietų 
pastumdėliu.”

Seimas, dabar per dvi die
nas svarsto ‘Adenauerio pa
siūlymą ir prądiniai balsuos 
i į. Tai bus tik bandomasis 
balsavimas. Galutinai sei
mas spręs tą klausimą tik 
rudenį, po vasarinių ato
stogų. . '

' Malikas pareiškė, kad t?,s 
neva Tarptautinis Raudo
nasis Kryžius yra tiktai

Hong Kong. — Audra ap
vertė 25 valtis, nuskandi 
nant 200 žvejų-,.

Peking. — Kinijos radi
jas vėl kaltino ąmerikonus 
už ligų bakterijų mėtymą į 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respubliką.

Chicago. — Republikonų 
Partijos suvažiavimo komi
tetas pagamino rezoliuciją, 
reikalaujančią panai kinti 
karines ir pokarines sutar
tis su Sovietų Sąjunga. x

Užtikrinta, kad visas jų 
suvažiavimas užgirs tą re
zoliuciją kaip dalį republi
konų platformos preziden
tiniams rinkimams.

Rezoliucija žada, kad:

Garbingas Laisvės platinimo veteranas Antanas Stri- 
peika, Elizabęth, N. J., Laistės piknike, Brooklyne, pri
davė vieną naują prenumeratą ir $113 aukų Laisvės fon
dui, viso-$120. Sveikiname Jus, Antanai, ir dėkojamą už 
taip gražų pasidarbavimą dienraščiui. Per Antaną Stri- 
peiką aukojo šie asmenys: .

A. Stripeika, Elizabeth, N. J,
Ad. Gudaitis, Linden, N. J.

Chicago,
tas Hooveris ragino repu
blikonų suvažiavimą no.mi- 
nuot senatorių Taftą kan
didatu į prezidentus.

Įvyko .kelios muštynės 
tarp Tafto ir Eisenhowerio 
šalininkų.

SNIEGAS VASARĄ
Laramie, Wyo 

liepos 7 d. nubaltino 
miestelio stogus, Wyoming 
valstijoj.

Al. Skairiuš, Elizabeth, N. J. ..
G, K., Elizabeth, N. J..................

J. Zaveckas, Perth Amboy, N; J 
(Tąsa 4<tam pusi.)

—Jeigu bus išrinktas re* 
publikonas prezidentu, jis 
pasistengs nušluoti prezi
dento Roosevelto ir Angli
jos premjero Churchilllo 
padarytas su Stalinu sutar
tis Jaltoje (Kryme) ir Te
herane; taipgi panaikinti

Raportas skaitytojams.
Kalifornijoje.
Rengiasi LDS Seimui.
Juo^ns Druskis.
Prc^resyvių partijos šuva
Su chicagiečiais. [žiavime.

Rašo R. MIZARA

Jokūbas Malikas, Sovietų 
atstovas Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboje, vetavo- 
atmetė amerikinį pasiūly
mą, reikalaujantį pasmerkt 
Sovietų Sąjungą todėl, kad 
Sovietai kaltina ameriko
nus už ligų bakterijų var
tojimą kare prieš Šiaurinės 
Korėjos Respubliką. '

Amerikos atstovas Ernest 
A. Gross tvirtino, kad So
vietai tuo kaltinimu tik 
“šmeižia ir apmeluoja šią

vienas Šveicarijos įstaiga 
ir susideda iš Amerikos, 
agentų.

Malikas reikalavo pa
kviest Korėjos liaudininkų 
ir Kinijos . atstovus kaip 
liudytojus, kuomet buvo 
įteiktas ' Saugumo Tarybai 
skundas prieš amerikonus 
kaip bakterijų vartotojus. 
Anglų - amerikonų blokas 
atmetė šį reikalavimą. •

Pereitą savaitę Malikas 
vetavo amerikinį pasiūly
mą, kad vadinamas “Tarp
tautinis Raudonasis Kry
žius” ištirtų kai tinimą 
amerikonų už bakterijų 
naudojimą kaip karo įaan-

London 
dininkai perša < pasiųsti po
litinę aųglų komisiją, kuri 
duotų patarimus generolui 
Clarkui, vyriausiam ameri
konų komandieriui, kak lie
čia Korėjos karą.

Jungtinės Valstijos šaltai 
atsiliepė į tą Anglijos pa
siūlymą. Amerikos valdi
ninkai žadėjo pranešti gen. 
Clarkui, kad jis tartųsi su 
amerikiniais ambasadoriais 
Japonijoj ir korėjoj pir
ma, negu darys • naujus, 
griežtesnius žygius Korėjos 
kare. Amerikonai sako, tu** 
retų užtekti Clarkui. savo : 
ambasadorių patarimo. į

(Generolas Clark griežtai 
atmeta anglus patarėjus.)

Daugelis Anglijos seimo 
narių kritikavo amerikonus 
už bombardavimą elektros 
jėgainių prie Jalu upes, 
plaukiančios rubežium tarp 
Šiaurinės Korėjos * Liaudies 
Respublikos ir Kinijos. Kri
tikai perspėjo, kad Ameri
kos lakūnai tokiais bombar
davimais gali įtraukti ka- 
ran Kinijos Liaudies Res
publiką.

Adenau&ris šaukia savo seimą 
tuoj užgiri karines sutartis

Washington, 
Franko fašistai reikalauja 
tankų, lėktuvų ir kitų nau- 
j o vinių ginklų; už tai jie 
duotų Amerikai karinių 
lėktuvų ir laivų stovyklas 
Ispanijoj. ,

Jungtinės Valstijos siūlo 
Ispanijai tik senesnius gin
klus ir 125 milijonus dole
rių medžiaginės paramos. 
Amerikos karininkai pras
tai žiūri į ispanų* fašistų 
armiją. Naujuosius ginklus 
jie visųpirm skiria Atlanto 
kraštų armijoms vakarinė
je Europoje. Sako, ypač 
tokių ginklu reikės būsima
jai vakarų Vokietijos Armi
jai — apie pusei milijono 
vokiečių kareivių.

Indonezija ir Indija 
atsisako siųst savo 
tėmytojus Korejon

London. —- Anglų teismas 
slaptai tardo valdinį radijo 
pareigūną W. M. Marsh al
ia kaip tariamą Sovietų 
šnipą.

Slaptoji policija suėmė 
Marshallą, kuomet jis kal
bėjosi su sovietinės ambasa
dos nariu P. Kuznecovu. 
Policiniai šnipai sakė tada 
suradę Marshallo kišenėje 
slaptą Anglijos valdžios do
kumentą.
•' Marshallas teisindamasis 
atsakė
tas popieris pakliuvo į ma
no kišenę. (Spėjo, kad gal

Už Aemrikos pasiūlymą 
balsavo 9 Saugumo Tary
bos nariai; nuo balsavimo 
susilaikė Pakistano atsto
vas. Prieš pasiūlymą bal
savo Sovietų delegatas, ku
ris ir nupuldė pasiūlymą. 
Nes Sovietai, kaip nuolati
nis Saugumo Tarybos na
rys, turi teisę aitmes.ti dau
gumos tarimus.

’ Sovietų delegatas Mali
kas pareiškė, jog tarptau
tinė advokatų Sąjunga. ir 
atsakingi mokslipinkąi pa
tikrino, kad amerikonai 
skleidę ligų bakterijas prieš 
Šiaurinės Korėjos liaudinin-

London. — Devyni An
glijos seimo nąriai, konser
vatoriai. reikalavo, kad ka
ralienė Elizabetha pašalin
tų kunigą Hewletta John- 
soną. episkopalų Canterbu- 
ry’o katedros dekaną. Jie^ 
premjero Churchillo parti- 
i o s politikieriai; kaltino 
kun.-Johnsoną už “apšmei
žimą” Amerikos. Mat, John- 
sonas, sugrįžęs po plataus 
lankymosi Kinijoje, pakar
tojo,. kad Amerikos lakū-

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos premje
ras. Adenaueris atsišaukė į 
savo seimą, kad tuojau ir 
bųtmai užgintų karines su
tartis. su Amerika ir vaka
rų ' Europos kraštais prieš 
Sovietų Sąjungą; > • ?

Adenauerio ■ valdžia^ yra 
pasižadėjus rekrutuoti apie 
pusę milijono vokiečių ka
riuomenės ir įjungti ja į 
tarptautinę armiją prieš 
komunizmą. /

nai mėtė choleros bei kitų 
ligų bakterijas į Šiaurinės 
Korėjos liaudininkus.. John- 
sonas sakė koresponden
tams nats matęs bakterines 
amerikonu bombas,/ parga
bentas iš Šiaurinės Korėjos 
ir rodomas Kinijoje.

Kun. Johnson as., 78 metų 
amžiaus, priešinasi karo 
kurstytojams ir ragina An
glija ir jos talkininkus su
sitaikyti su Sovietu Sąjun
ga per raimias derybas.

Buenos Aires, Argentina. 
—Kažin kas užtaisė bombą 
amerikini ame “Informaci
jų” khygynė. Bomba ap
ardė knygyno priejų, su
triuškino langus.ir sužeidė 
du praeivius. Argentinos 
policija areštavo 7 įžiūri
mus kaltininkus.

Jankių priešai birželio 25 
d. akmenim išbeldė didįjį to 
knygyno langą. • .

Įvyko kelios demonstraci
jos prieš Jungtinių Valstijų 
ambasadą. .

Jakarta, Indonezija.—Pre
zidentas Trumanas kvietė 
Indoneziją, kad paskirtų 
savo atstovus į .neutralių 
(bepusiškų) šalių komisiją. 
Sakė, ta komisiją turėtų tė- 
myti, kaip gražiai ameriko
nai elgiasi su belaisviais, 
Korėjos liaudininkais’'ir fi
nais, laikomais stovykįyse 
Pietinėje Korėjoje; matytų5, 
kaip teisingai amerikonai 
išskiria “atsisakančius na
mo grįžti belaisvius.”

Indonezijos valdžia atme
tė pakvietimą.

Indija jau pirmiau atme
tė tokį Trumano pakvieti
mą . .

Vetavo siūlymą pasmerkt 
Sovietus, kad jie kaltina 
jankius už karo bakterija

Prieš tūlą 
les lietuviai' neteko gero mū
sų spaudos ir organizacijų rė
mėjo,' Juozo Druskio. 
a Jis mirė.

Net ir įgulėdamas mirties 
patale velionis Juozas nepa
miršo mūsų spaudos.

Amžina jam atmintis!

Maskva.
munistų laikraštis Pravda 
reikalavo, kad 'valdžia iš
gaudytų visus burtininkus, 
raganius — dantų užkalbi- 
nėtojus, laimės, spėjikus bei 
“čėrąuninkus,” neva gydan
čius visokias ligąs šnabž
dėjimais, užkeikimais bei 
šventu vandeniu.

Burtininkai ir “raganos” 
yra senosios Rusijos liku
čiai. -

Toje pačioje Chicagoje pir
madienį prasidėjo republiko
nų partijos suvažiavimas, bet 
laiko stoka neleido man jame 
būti.

Republikonų suvažiavime, 
kaip jau žinoma, verda aštri 
frakcinė kova, bet toji kova 
yra- ne dė] principo, o dėl as
menų prezidento vietai.

Dvi stambiojo kapitalo kli
kos tarp savęs ėdasi, besivar- 
žydamoš pasigrobti valdžios 
vaįheles.

Angląt politikieriai reikalauja 
pąvaryt kunigą > IL John šoną už 
pranešimą apie karo bakterijas

Ei chicapečiais progresy- 
lietuvių veikėjais lurėjo- 
įdomų pasitarimą, kuria- 
vyriausias klausimas buvo 

sprendžiamas: ką darysime 
rinkiminėje kampanijoje i

Chicago j p Laisvei daugiau-

Ncy York. —čionaitinis 
World-Telegram' rašo, kad 
republikonų suvažiavimas 
Chicagoj taip “pragariniai 
trukšmingas, kaip beždžio
niškas pamišimas.”

Ilgai ir išsamiai buvo disku- 
suota rinkiminė platforma, — 
dokumentas, su kuriuo ši par
tija eis pas žmones, raginda
ma juos balsuoti už Progresy
vių partijos kandidatus.

Dėl kai kurių- -platformos 
punktų kilo karštų, ginčų. Su
važiavimas negalėjo jų iš
spręsti, tai paliko Nacionali
niam Komitetui.

' Suvažiavrnie dalyvavo dar
bininkų, farmerių, profesio
nalų ir intelektualų, — švie1 
tėjų, menininkų — atstovai.

Chicago. — Republikonų 
suvažiavimo vadai užgyrė 
prezidentinių rinkimų plat
formą, kurioje pasižada pa
naikint kainų ir rendų kon
trolę, nuimt; i kontrolę nuo 
darbininkų algų, numušt 
faksus ir sustiprint karines 
Jungtinių Valstijų, pajėgas.
NEUŽTIKRINA 
CIVILINIŲ TEISIŲ į

Republikonų platforma 
tik aplamai pritaria civilir 
nių teisių lygybei, neba
rant skirtumo dėl žmonių 
religijos, tautybės bei spal
vos; ketina darbuotis už 
teisingą samdą ir už linčia- 
vimų panaikinimą.

Bet jų platforma nerei
kalauja, kad šalies valdžia 
verstinai vykdytų tokias 
teises.

Amerikonų nuostoliai 
Korėjos kare

Washington. — Apsigyni
mo departmentas liepos 9 d. 
paskelbė, kad iki šiol jau 
112,128 Amerikos kariai se
kamai nukentėjo Korėjoje:

Užmušta 17,651; sužeis
ta 81,906; be žinios dingo 
12j571.

‘ Per savaitę nuo pirmes- 
nio oficialaus pranešimo to- 
kię nuostoliai padaugėjo

Beveik per tris savaites-te
ko pamatyti nemaža Ameri
kos ir sutikti daug žmonių.

Dabar reikia skaitytojams 
“išduoti” raportą.

Trumpai: Kalifornijoje iš
buvau lygiai dvi savaites; pa
mačiau daug įdomių vietų, 
apie kurias pirmiau buvau tik 
girdėjęs 
kių niekur kitur mūsų krašte 
nėra.

Dalyvavau. Los Angeles 
miesto lietuvių piknike; suti
kau eilę progresyvių lietuvių 
veikėjų ir su tūlais jų aptarė
me daug reikalų.

Pietinės Kalifornijos prog
resyviai lietuviai mūsų dien
raščio fondan sudėjo virš 
$300.00, gi Literatūros Drau
gija^ davė $50.00.

Nuoširdi jiems padėka!

ORAS.—Būsianti maloni 
giedra.

. Chicagoje praleidau ketu
rias dienas.

Buvau Progresyvių partijos 
suvažiavime, kur buvo nomi
nuotas prezidento vietai Vin
cent Hallinan 
dento vietai - 
Bass.

Palyginti su 194$ metų tos 
partijos suvažiavimu, įvyku- 
siWi Philadelphiioj, šis buvo 
imažesnis, bet konstruktyves-

siai dirba mūsų
Man ten esant, draugai chica 
giečiai sudėjo Laisvei

$10,000 FONDO SUKĖLIMUI LAIKAS 
PRATĘSTAS IKI RUGPICČ10 16-TOS 
Kviečiame visus stoti j talką 

dienraščio Laisvės paramai

Gerą pusdienį praleidome 
SU Al Kasparu-Casper ir jo 
malonia žmona.

A. Kasparas — žymūs LDS 
veikėjas, vajininkas: tą dieną, 
kai jis mus vežiojo po Los 
Angeles miestą ir jo apylin
kes, Kasparas įrašė į LDS 
penkis naujus narius! *

Angliškai kalbančioji LDS 
kuopa, Mixmasters, veikia 
gražiai ir pavyzdingai. į fte- 
šimtdj^ LDS 
kMaxmasteriai
Abatus,

glijos premjero sutartį su 
Stalinu, pasirašytą Potsda* 
me.

Republikonai smerkia ' dė- 
mokratų valdžią, kad jinai 
tomis sutartimis, esą, “lei
do Sovietaips pavergti ry
tinę Europą, pardavė ko
munistams Kiniją, atidavė 
jiems Mandžūriją... ir be
galiniai sustiprino naująjį 
priešą” (Sovietų Sąjungą).

Republikonų rezoliucija 
kaltina Trumaną už Korė
jos karą, “kurio galima lįijįj 
tų,buvę išvengti,” ir sielo
jasi, kad demokratų valr 
džia “per silpnai giriklaVO” 
fciang Kai-šeko kinus tauti
ninkus Formozoje karui 
prieš Kinijos Liaudies Res- 

| publiką.
Republikonai pasižada 

veikti bendru frontu su va
karų Europos kraštais 

i prieš komunizmą, ginkluoti 
tuos kraštus, bet “neeikvo- 
ti tiek daug pinigų,” kaip 
Trumanas eikvoja, pirkda
mas Amerikai talkininkus.
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SU DIEVU,
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Abiejuose pasauliniuose 
karuose , beveik išimtinai 
tiktai krikščionys tedalyva
vo ir kraują liejo. Vienok 
už tai atsako ne krikščio-

supratimu kri^ščion iškęs 
etikos gyvenimo praktiko
je, paremtos ' meile, solida
rumu,ir žmoniškumu.”

Bet kai rimtai į šitą daly
ką pasižiūri, tai tuojau su
randi, kad ir pats Stepo
naitis -priklauso prie tų

Iš Progresyvių partijos 
suvažiavimo Chicago j e

' Rašo Rojus Mizara (
STRAIPSNIS PIRMAS
Antrasis Progresyvių par

tijos suvažiavimas įvyko 
liepos 4-5-6 dienomis Ash-

ten gali taikiai, prieteliškaį 
sugyventi daug respublikų. 
Praėjusią savaitę Britani
jos parlamente britų darbo

linti ja su 
ašis. ’ , « t

, Antro/i Sesija
Antroji/sesi ja pr: 

liepoKA dieną rytą, 
ninkama Vito Marca

ntonio,

sesija prasidėjo- 
ną rytą. Pirrni- 
ito Marcantonio.

P a vo kalbą M&rc> 
^įkėjas 
resmanas, —^)raX
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••■' PASAULINIS TAIKOS KONGRESAS
. : UNĖRA SVARBESNIO ir greitesnio reikalo, kaip kova

. dėl išlaikymo taikos. Tai žino kiekvienas naujo karo 
.priešas, kiekvienas taikos šalininkas. Todėl plačioji vi- 

c suomenė su džiaugsmu pasitiks paskelbimą, kad Austri- 
\jos sostinėje Vienoje bus sušauktas Pasaulinis Taikos 
•.•Kongresas gruodžio 5 d. Taip nutarė Pasaulnis Taikos 
.Šalininkų Komitetas.

Tas Taikos Kongresas bus plačiausiu mastu. Bus 
/.siekiama atstovybės nuo visų taiką mylinčios liaudies < 

, .grupių bei organizacijų, ir iš visų kraštų.
Netenka nė kalbėti, jog ir Amerikos taikos šalininkai 

‘įtęngšis šiame kongrese dalyvauti, Bet taip pat ne- 
. .tenka abejoti, kad jiems bus trukdoma pasiekti Vieną.

Jau dabar kietai užtrenktos durys išvažiavimui iš Ame
rikos tiems, kurie darbuojasi dėl taikos išlaikymo. Jau 
turėjome visą eilę atsitikimų,zkad Valstybės Departmen
ts nedavė leidimo išvažiuoti žmonėms su liberališkomis 

v pažiūromis.
— " As, kad išrinktiems delega-

H.tams į Pasaulinį Taikos Kongresą bus trukdoma išva- 
„.ziuoti. Tačiau tai nereiškia, kad Amerikos žmones ne- 
.-bus atstovaujami tame taikos sąskridyje. Vienas kitas, 
>; įęn patekęs, kalbės vardu milijonų amerikiečių, trokš- 

<;?tančių taikos ir ramybės.
■ ? Svarbu pasiruošimas. Svarbu dabar taikos šalinin- 

kams Taikos Kongreso šūkiais pasiekti plačiausias Anie- 
tikos žmonių mases.

- > : Tad labai galimas daikta

-<WAIP PIKTOJI GYVATE...”
KA1P IR BUVO TIKĖTASI, geriausia Republikonų 

konvenciją ir pačią partiją ^pibudino Herbert 
' Hoove ris, tas Amerikos reakcijos ir konservatizmo ka
raliui. Jis savo ilgoje prakalboje konvencijai pasakė, 
kad Amerika, republikonų vairuojama, turės elgtis 

-i -“kąip piktoji gyvatė.” Kas jai nepatiks, arba kas prieš I 
jąIneatsiklaups, ji tam kirs mirtingu smūgiu.

-i'f^aūkščiausias” uždėjo mums, amerikiečiams^ misiją vieš- > 
- patauti' visam pasauliui. Visi turi mūsų klausyti ir 
-^bijoti! . .
.-“•’■Panašiai toje pačięje'konvencijoje kalbėjo ir kitas am- 

<-žinąs atžagareivis generolas MacArthur . Jis irgi rei- 
, kalavo viso pasaulio Amerikai paklusnumo.

Gal kas pasakys, jog čia tėra dviejų nusidėvėjusių re- 
;? aKcionierių švaikščiojimai. Jie neatstovauja nei dvasios, 
;. :nei sentimento, neį politikos Chicagos konvencijos arba 
«?'Republikonų Partijos.

Bet; taip nėra. Tiek MacArthurui, tiek Hooveriuię 
L'konvencija sukėlė didžiausias ovacijas. Iki užkimimo ir 

pablūdimo konvencijos dalyviai jiemg plojo ir juos svei
kino.' Niekur nebeliko jokios abejonės, jog Hooveris ir 
MacArthuras yra. republikonų vadai,—ne technikinėje, 

’•/fcet dvasinėje ir moralinėje prasmėje.
■'^.’’Galimas daiktas, kad konvencija į rinkiminę platfor- 
y mą neįdės Hooverio reikalavimo paversti Ameriką 

gyvate.” Tai būtų per daug atviras išreiškimas 
' .savo troškimų, kuriems vargiai piliečiai pritartų lap- 

M *ičio rinkimuose. The N. Y. Times jau dviemis' atve- 
is patarė konvencijai MacArthuro ir Hooverio planų,

tis.” Taip mus moko Ma
rijonų Draugas. Ir todėl 
abudu karai uždavė smūgį 
ne krikščionybei, bet tai li
berališkai minčiai.

O kad mums, taip baisiai 
šiais laikais nesiseka ir kad 
gal turėsime naują karą, 
tai irgi nekaltinkite krikš
čionybės. Tai yra tik pa
prasta dievo bausmė arba’ 
koronė.- Taip irgi sako tas 
pats Draugas. >

O kas ir kaip tą.dievą 
taip baisiai užrūstino? Ir
gi sužinome. Draugas ra
šo :

“Po pirmojo didžiojo ka
ro taikos konferencijoje 
apie dievą ir religiją nė žo
džiu neprasitarta.

“Ir po antrojo didžiojo 
karo taikos konferencijoje 
Paryžiuje žmonės dar kar
tą išskyrė iš jos dievą...”

Ot kur buvo padaryti 
klaida, kuri dabar visiems 
taip neskaniai atsirūgsta.

Kas pikčiausia, anotDrau- 
go, tai kad ir toliau tie pa-, 
tys “siauro proto” žmonęs 
žada apsieiti be dievo. “Ar 
tai ne ~ patrūkimas tikėti, 
kad žmogus gali. atburti 
pasaulį iš sudraskytos civi
lizacijos skutelių be dievo 
pagalbos?”, klausia Drau
gas., • ’ •

Betgi eikime prie pra
džios:. Kam gi tas dievas 
daleido tą civilizaciją su
draskyti į skutelius?

kova už; kanapos';;, i į

moderniųjų pagonių, nes 
ir jis jau yra labai nusi
vylęs /krikščionybe. Jeigu 
jis nebūtų nusivylęs, tai ne
kalbėtų apie “atnaujintas 
krikščionybės idėjas” ir 
apie “nauja širdimi” žmo
gų. Jeigu senosios, krikš
čionybės idėjos buvo geros, 
tai kam reikia jas atnau
jinti? , Argi tas. nereiškia, 
kad tos idėjos paseno ir 
sugedo? Tas pats ir Su 
“krikščioniška širdimi.”

Steponaitis re i k a 1 a u j a 
žmogaus, su ^nauja širdi
mi.” , *

Bet mums atrodo, kad 
nieko neduos 'nei “atnau
jintos idėjos,” nei “nauja 
širdis.'” Krikščionybės daina 
jau atidainuota. Kovą su 
bolševizmu ji jau pralošė. 
Naujų pasekėjų ji nebegau
na. Vis daugiau ir daugiau 
žmonių' apsiginkluoja mok
slu ir atsikrato visokių 
prietarų.

land Auditorijoje Chicago- 
je.

Pilnų delegatų dalyvavo 
1,7197; broliškų delegatų — 
1,500. Jie atstovavo 41 vals
tiją. ,

Didžioje salėje ,kur su va
ži avirpas vyko, buvo iška
binti sekami obalsiai:

“Prekyba su visomis šali
mis užtikrins visiems dar
bus!”

“Tuojau baigti Korėjoje

“Amerikos liaudis trokš
ta taikos, — vyriausiai, ji 
■nori taikos Korėjoje. Korė
ja šiandien yra centriniu 
dienos reikalu. Amerikos 
liaudis nori žinoti, ką šie
met politinės partijos ir jų 
kandidatai darys dėl Korė
jos. Korėjos klausimas vir
šija višus kitus klausimus. 
Jis giliai paliečia kiekvieną 
Amerikos gyvenimo fazę. 
Amerikiečiai rei k a 1 a u j a, 
kad tas klausimas būtų iš
spręstas... Trumanas ir 
demokratai davė mums,ko-* 
rėjinę katastrofą...”

Marcantonio nurodė, jog 
prieš dvejis metus*. birželio y 
27 d. jis buvo vienintelis - 
Kongrese asmuo, drąsiai 
pasisakęs prieš įtrajijJUmą 
šio krašto į korėjinę katas- a. 

trofą. W ■
Demokratų ir rępUbliko- 

nų partijos 1948 metais, sa
kė kalbėtojas, žadėjo kovo
ti už civilines teises, už jų •.
praplėtimą ir išsaugojimą. 
Bet abidvi šios, partijos sa
vo pažadus numetė šalin, • i 
nes joms ne tai rūpi; joms 
rūpi karas. Negrų tauta 
persekiojama, prispausta, ( |
žudoma. Puolami darbi
ninkų judėjimo veikėjai. 
Faktai sako, nurodė Marc
antonio, jog taika Korėjoje, 
taika pasaulyje yra geriau
sias gynimas žmonių gyve
nimo lygio ir organizuotų
A 1 r • /J nk4 VI i 1 r* i / 4

prieš karo ruošėjų veiks
mus, kuriuos užgiria Taf
tas, Eisenhoweris ir Tru
manas ... ” ‘

Kalbėtojas nurodė, jog 
šiemet, rinkiminėje kampa
nijoje Progresyvių Parti
jai atsiras didžiausios pro
gos kovai už taiką, už lais
vę, už civilines teises.

Pagrindinė kalba
Vyriausiu vakaro kalbė

toją buvo^Dr. W. E. B. Du- 
Bois, .žymus pegrų moksli- 
n ink as, visuomenininkas, 
rašytojas, 84 metų amžiaus 
vyras, bet dar pilnas ener
gijos ir gyvumo.

Jis pasakė pagrindinę 
kalbą, — keynote speech, 
kaip priimta pas ameriko
nus vadinti tokias partijų 
■suvaŽinviihiJose - kalbas.

Pradžioje'savo kalbos jis 
griežtai smerkė karą ir jo 
ruošėjus. Jis greta kitko 
sakė: '

“Ką gi mes gavome iš 
‘Karo baigti karui’? Dau
giau karų !■ Ką mes gavome 
iš» ‘Karo išlaikymui demo
kratijos’? Mažiau demo
kratijos. Ką mes gauname 
iš ‘Šaltojo karo, vedamo už 
laisvę’? Mažiau laisvės gal
vojimui ir daugiau laisvės 
žmpnių žudymui.”

Palietęš rephblikonų par
tiją ir josios numatomus* 
prezidento vietai kandida
tus, Dr. DuBois sakė: 
_ “Jei norite taikos, neiš
rinkite prezidento vietai 
asmens, išmokslinto karui. 
Jei norite karo, ? išdrikite 
Eišenhowerį prėz i d e n t u, 
neš tik karo' reikalus jis 
težino...”'' •

O Taftas? Jis — tur
čius, jis turi daug nuosavy
bių, — jis atstovauja tur
čių interesus.

Dėl to Dr, DuBois sakė:
“Šięmet balsuokite už 

Vincent Hallinan, — advo
katą ir darbininkų vadovą, 
kuris, šiuo metu yra kalė
jime, nes šiandien sėdė j i-1 
mas kalėjime yra aukščiau
sias pagerbimas, kokį ši 
tauta tegali savo hęrojams 
suteikti; balsuokite už 
Charlottą Bass, kuri atsto
vauja juodąją Ameriką ir 
Arfierikos moteris.”

Dr. DuBois kalba buvo 
nepaprastai gili ir gražiai 
pasakyta. . Mums teks prie 
jos vėliau grįžti ir pasida-

“Atsteigti Teisių Bilių!” 
“Sužlugdyti džim-kroviz- 

mą — išrinkti negrus į val
dines Įstaigas!”

Liepos 4 diena buvo pra-1 
leista delegatų registravi
mui, o taipgi įvairių komi
tetų posėdžiams. Svarbiau:: 
sias komitetas buvo tas, 
kuris parūpino rinkiminę 
platformą. Šin komitetan 
buvo sutelkta pačios ge
riausios pajėgos, nes rinki-' 
mų platforma — didžios 
svarbos dokumentas.

Pirmoji sesija
Vakare prasidėjo masinė 

sesija; ji buvo entuziastiš
ka. Suvažiavimą atidarė 
partijos pirmininkas, buvęs. 
Minnesota valstijos gUber-' 
natorius Elmer Benson.

Tarp kitko jis pasakė:
“Šis momentas labai svar

bus. Mes susirenkame^ į' 
trečiąjį suvažiavimą, kuo
met mūsų priešai . buvo 
skelbę, būk mes'nesušauk
sime 'nei antrojo.'.. Mes 
susirinkome dirbti. Mes su- 
vykome sudaryti rinkiminę 
platformą..'. Mes kalbame 
už laisvąją Ameriką...”

Antruoju vakaro kalbėto
ju Bensonas pristatė Pro
gresyvių partijos vice-pįr-: 
mininką, Paul Robesoną, 
kuris tarp kitko sakė: ■

“1947 metais, dalyvauda
mas NAACP suorganizuo
tame pikietavime St. Louis 
mieste, aš nusprendžiau pa
sitraukti nuo koncertų es
trados ir stoti diena iš die
nos kovon už liaudį, iš ku-. 
rios esu kilęs. Laikydama-' 
sis logikos, kovodamas už 
pilnas civilines teises ir ly
gybę negrams, aš įstojau į 
kova už taiką...”

Robesonas atžymėjo eilę 
svarbių įvykių, pasireišku
sių žmonių kovose už laisvę 
ir civilines teises. Tarp tų 
įvykių svarbiausias buvo 
Peekskill “incidentas.”

Jis nurodė, jog pažangio
ji visuomenė, kovodama už. 
taiką, privertė par t i j(ą 
svarstyti klausimus, liečian
čius liaudies reikalus.

'■i

“Taigi,” sakė artistas-vi
suomenininkas, “šia nji i e n 
aš atsistoju prieš jus tvir
tesnis, negu kada nors esu 
buvęs savo įsitikinime, jog 
reikalas yra didesnis ir ga
limybės taipgi didesnės 
šiandien, kaip buvo seniau, 
mūsų partijai, kuri buvo 
sukurta prieš ketverius me
tus.” .

Toliau:
“Demokratų ir republi- 

konų partijų vadovai yra 
apsivieniję karo ruošimui. 
Besirengdami karui, jie 
priversti naikinti civilines ■ 
teises.. Visi jie atmeta vie-i 
nintėlį, tikrą dalyką, kurio 
trokšta ^pasaulio žmonės, 
būtent: taikų sugyvenimą' 
su Tarybų Sąjunga, su: 
kraštu, kuris parocįę, jog|

ĮŽEIDIMAS ATMINTIES 
APIE LINKOLNĄ

Prisimindama apie repu- 
blikonų konvenciją, Qhica- 
gos Vilnis rašo:

Internacionaliam Amfiteat- I 
re, kur vyks Republikonų Par
tijos konvencija, virš kalbėto
jų platformos' iškelta didelis 
Abe Lincolno atvaizdas. Fab
rikantų Susivienijimo, Preky
bos Runių čampionai ir mono,- 
pblinip kapitalo šulai, ‘ kurie' 
susirinks, kibinantį pirmadienį 
Iriternacio'rialiain Amfitfeatre, 
nori tuomi' parodyti, kad Lin
coln as yrą jų ideologas. Bet 
tai politinę šventvagystė.

.Lincolno atvaizdas, kaipo 
simbolis progreso, tinka ne 
republikoniškięms toriams, bet 
Ashland Auditorium, kur va
kar 'prasidėjo Progresyvių 
Partijos konvencija. Lincolnas, 
kuris visą savo gyvenimą va
dovavosi tuo giliu įsitikinimu, 
kad darbas.stovi aukščiau nei 
kapitalas, buvo su darbo žmo
nėmis, o ne su kapitalo oli
garchija. Lincolnas buvo nova
torius politiniam gyveniriie, 
liaudies tribūnas, negrų rasės 
emancipatorius. O kuo yra re
publikonų pilioriąi? Jie susi
metė vienon kompanijon su 
akliausiais demokratijos prie
šais,' su diktatoriais, palieko- 
nimis tos vergininkų oligarhi- 
jos, prieš kurią Lincolnas ve
dė žūtbūtinę kovą.

Kada savo konvencijos iš
vakarėse republikonų šulai 
riejasi savo tarpe dėl delega
tų iš pietinių valstijų, Negrų 
Pažangos Asociacijos (NAA- 
CP) lyderis Walteris White 
metė kaltinimą, kad delegą- . 
tai iš pietinių valstijų perka- 

> mi, mokant už dūšią po $2,- 
j , uni- <500, o tie delegatai yra su dik- 

ir kitoms organiząci- si'Įcrataią Sįąmb dvynukais.
Pietinių valstijų delegatai tu- 

“T.aigi, dar ilgas kelias jki | rėš republikonų konvencijos 
nepriklausoma , Pasveriamąją jėgą. Tai ką jau

Pats ’Nepriklausomybę
I .. L ’J- 1

''siaijnnų ir reikalavimų nedeti į partijos programą. Jais 
'pebūsią galima laimėti rinkimus. Vienas dalykas juos, 
karštai sveikinti konvencijoje, o visai kitas jų programą 

^jPĮriimti ir bandyti su ja laimėti rinkimus.
I* / Taip veikiausia ir bus padaryta. Tuojau paaiškės.

Senųjų partijif platformos yra tiktai politikierių kau- 
.■/Ice paslėpimui nuo žmonių savo tikrųjų troškimų. ‘Kai

ft

■

^praeina rinkimai, jie platformas pasiunčia į/muziejų.
Taip būdavo praeityje, taip bus ir šiemet. Ir republiko- 

konvencija nepasigailės gražių pažadų, bet visur ir 
yisuomet jų visus darbus lydės makarturizmas ir hū- 

ųvterizmas. * i •"'< ;

Irano premjeras Mohammed Mossadegh (de-Šineje) 
tariasi su advokatu tarptautiniame teisme, Plague, ' .
Olandijoje, aliejinių kivirčiy klausimu su Anglija.

Mūsų tautinė šventė iyi]a 
liepos 4 d., o Kanados. — 
liepos 1 d. Kanados kon
federacija buvo paskelbta 
1867 metais.. Kanadiškis 
Liaudies Balsas rašo:

“Niič to laiko Kanada pa
darė didelį progresą kaip eko
nominiai, taip ir politiniai. Ji 
šiandien turi daug didesnę ne- 

'VSf priklausomybę, negu kad tuo
met turėjo. Bet toli gražu ne 
.pilną. Iš valstybinio taškąre- 
gio, ji būtų kaip ir nepriklau
soma. Nesudarytų .didelio sun
kumo, jeigu /parlamentas pa
norėtų paskelbti respubliką, 
visai nepriklausomą nuo Bri
tanijos. Bet ekonominiai šian
dien Kanada nėra nepriklau
soma. Svetimas kapitalas, ypa
tingai Jungtinių Valstijų, do
minuoja visose ūkio šakose. 
Aišku, ji negali būti nepri
klausoma ir politiniai.

“Kanadiečių gyvenimą do
minuoja amerikiečiai ir kultu-' 
viniai ir organizaciniai. Pavyz
džiui, Kanada minta ameri
kiečių spauda, jūdžiais, radio 
programomis. Amerikiečiai 
dominuoją ' pkaųadiečių 
joms 
joms.

Kanada tapsi : 
pilnai. Reiks įdėti daug pa 
stangų visiems jos patrio 
tams.” ' .

ĮČią kalbėt apie kokį nors de
mokratinį procesą kandidatų 
pasirinkime. Politinių maklio-. 
rių mašina, o, ne eiliniai repub- 

KRIKŠČIONYBĖS DAINA Likonai bus jų konvencjjos bo-
JAU SUDAINUOTA
Su bolševikais, žinoma, 

visai blogai:'jie apsikrėtę 
ciibedievybės .nuodėme.” Bet 
jei tikėti J. Steponaičiu, 
Draugo bendradarbiu, tai 
mūsų baimė ir nelaimė tu
ri padidėti dar ir todėl, kad 
“pastariesiems, gal būt, ki
tą kamtą nesąmoningai, uo-; 
liai talkininkauja krikščio
nybe nusivylę modernieji 
pagonys, nesuprasdami, kad 
kovoje su bedievišku bolše
vizmu tebus, vienas nuga
lėtojas natrjaš žmoguj 
kurio širdis plaks tikruoju

sai.
»

ČIANGO ČEBATLAIŽIAI
•. “Kinai pasiruošę sukilti,” 
sako Čiangas, pagal Chica
nos Naujienų redaktorių. 
Taipgi Čiangas pareiškęs, 
kad “komunistai išskerdė 
daugiau kaip penkis milijo-t 
nūs žmonių!’ ar kad “gy
ventojai laukią .tautinės ar
mijos invazijos.”'

Tuo visai neabejoja Čian-i 
go čebątlaižys Grigaitis . ir; 
čiango ■ - sapaliojimus talpi- ’ 
na savo lą^ąštin su pa-! 
brėžimu.

Amerikos dArbininkųl 1 '
“Trumano valdžia naujo 

jo komunizmo baubą kafil 
ruošti ir savo politiniam, 
interesams praplėsti’,” šakė 
kalbėtojas. ' ' •

Šiandien, kai s i a u t ė j a |
krašte isterija, Marcanio- 
nio pabrėžė,, ' tenka visaip 
galimais būdais' prieš jį ko
voti, — tenka ginti mūsų 
kraštą nuo pražūties, ginti 
demokratiją. Kad apginti į
demokratiją, reikia ginti
komunistų ir Komunistų 
partijos konstitucines tei- ' 
sės. - L •;

Baigęs savo įžanginę kal
bą, pirmininkas Marcanto- 
nio pasakė, 
rinkimin ė s 
svarstymas

jog dabar bus 
p 1 a t f o r m o s 

ir priėmimas.
bus kitame

straipsny j.

London. — Urmu užplu-’ 
dęs vanduo nuskandino 6 
mainierius Point of Air an
gliakasy klo j.

" 1 ",l1 . .... -T.

_ .. . t i
Japonijos -mieste Osaka policija žiūrinėja sužeistus 

demonstrantus, kurie reikaiavo baigti Korėjos karą. 
Policija daugeli jy sužeidė, 150 areštavo. u* m



Pažinkime. Lietuvos 
sostinę Vilnių 

Rašo R. KRUTULYTĖ, 
Vilniaus Universiteto 

dėstytoja
VILNIUS—Tarybų Lie

tuvos sostinė, revoliucinių 
tradicijų miestas, adminis
tracinis ir kultūrinis, spar
čiai augančios pramonės 
centras. Mieste daug isto
rinių ir senosios architek
tūros paminklų. Vilnius, iš
sidėstęs kalvose nepapras
tai vaizdingose Panerių 
vietovėse, ’ jį kerta Neries 
upė, daranti čia posūkį į 
pietus.

Avau gilioje senovėje Ne- 
< ries ir Vilnelės upės san- 

V takoję būta sodybų. Vėliau, 
Gedimino laikais, Vilnius 
tapo administracinis Lietu
vos centras.. Siekdamas ap
siginti nuo kryžiuočių, Ge
diminas kalne, kurį tuomet 
iš pietų ir vakarti juosė Vil
nelė, iš šiaurės — Neris, o 
iš rytų — kalvų virtinė, pa
statė medinę tvirtovę. Pi
lis ir kalno papėdėje iškilę 
ūkiniai pastatai buvo ap
juosti mūrine siena. Vie
nas šios (sienos bokštų te
bestovi ir dabar Pilies aikš
tėje, priešais katedrą.

Gediminas, padaręs 1323 
Vilnių savo sostine, 
paversti miestą ir' 81, , .

'Lekonominiu krašto centru. 
^Buvo kviečiami amatinin

kai, pirkliai. Senojoje mies
to dalyje (dabartinė Gorkio 
gatvė) susikūrė ,prekybinis 
centras, išaugo eilė namų.

Penkioliktame amžiuje 
Vilnius jau buvo virtęs žy
miu prekybos ’ centru, per 
jį ėjo Rusijos ir Vakarų 
pirklių transportai: kailiai, 
sidabras, metalo dirbiniai 
ir kitos prekės. Vilnius pre
kiavo su Pskovu, Novgoro
du, Pavolgio miestais, Kon
stantinopoliu.

Pradžioje šešioliktojo am- 
žiauą, ryšium su totorių 
antplūdžio pavojumi, mies
tas buvo aptvertas trijų 
metrų storio siena su eile 

įkartų. Kai kur išliko šios 
sienos liekanos. Išliko ir 

^Medininkų vartai, vėliau 
pavadinti Aušros vartais.

Prekybinėje miesto daly
je iškilo mūrinė ^rotušė. 
Vienoje jos pusėje buvo pa
statytos kartuvės, kitoje — 
gėdos stulpas. 1781 metais 
pasviręs Rotušės bokštas 
griuvo, suardęs visą pasta
tą. Po dviejų metų, pagal 
talentingo, iš valstiečių ki
lusio lietuvių architekto 
Lauryno Stuokos - Gucevi
čiaus projektą, buvo pasta
tyta nauja rotušė. Tarybų 
valdžios metais jos rūmuo
se atidarytas Dailės muzie
jus.

Kartu su miestu augo ir 
jo priemiesčiai anapus Ne
ries ir Vilnelės. Plėtėsi pra
monė.

Kilo miesto kultūra. Maž-( 
daug prieš keturius dešimt- 

IBftiečiUsmečitts — 1579’metais—bu
vo atidaryta Vilniaus aka
demija, kurios ^bazėje 1808 
metais, įkurtas universite- 

k /rj3- aukštoji mokykla— 
< wiena seniausiųjų mūsų ša- 
ĮJj lyje. Vilniuje kuriasi spaus

tuvės, spausdinamos kny
gos, laikraščiai, čia mokė
si ir kūrė įžymusis poetas 
Adomas Mickevičius,

Vilnius — turtingos is
torijos i c s t;is, Įžymių įvy

kių liudytojas.
Senasis Vilnius buvo rusų 

ginklo šlovės liudytoju, jo 
gatvėmis žygiavo rusų ka
riai - nugalėtojai, drauge 
su visa liaudimi sutriuški
nę Napoleono antplūdį.

Du kartus — 1705 ir 1708 
metais — Vilniuje lankėsi 
Petras Pirmasis (didysis). 
Cerkvei, esančiai dabarti
nės Gorkio ir Bokšto gat
vių kampe, jis padovanojo 
atimtas iš švedų karines 
vėliavas. Čia jis krikštijo 
Hanibalą — didžiojo rusų 
poeto Puškino prosenelį.

19-ojo amžiaus pradžioje 
Vilniuje kurį laiką gyveno 
įžymusis rusų karo vadas 
Kutuzovas, tuometinis Vil
niaus general gubernato
rius.

Vilnius darosi vis dides
niu priešakinės demokrati
nės kultūros centru, cen
tru lietuvių tautos kovos 
dėl laisvės. Čia sueina 1863 
metų valstiečių sukilimo 
Lietuvoje gijos, čia 80-90- 
aisiais metais vis plačiau 
ima sklisti marksistinė li
teratūra: išverstieji į rusų 
kalbą Markso ir Engelso 
kūriniai, “Darbo išsivada
vimo” grupės leidiniai, pir
mieji Lenino veikalai.

Besivystant pramonei, 
19-ojo amžiaus pabaigoje 
atsiranda pramoninis pro
letariatas, o 1886-1887 me
tais kuriasi pirmieji -revo
liuciniai rateliai, su kuriais 
glaudžiai susiję pirmieji 
žingsniai Tarybų valstybės 
ir bolševiku partijos veikė
jo Felikso Dzeržinskio. 
Gausėja mięsto revoliuci
nės tradicijos. 18192 metais 
įvyko Gegužės Pirmosios 
demonstracija, parodžiusi 
proletariato brendimą, jo 
augantį kovingumą.

1895 metai į Vilnių at
vyksta Leninas. Jo atvyki
mas turėjo didelę reikšmę 
revoliucinėms o y g a nizaci- 
joms Lietuvoje sustiprinti. 
Atvykęs į Vilnių, Leninas 
rūpinasi “Iskros” platini
mu, jos kuo plačiausiu pan 
skleidimu.

Artėja 1905-1907 metų 
revoliucija. ‘ Auga Vilniaus 
darbininkų revoliucinis pa
kilimas. Prasidėjus revo
liuciniam įvykiams, Vil
niaus darbo žmonės stoja į 
aktyvią kovą su carizmu, 
kartu keldami į šią kovą 
Lietuvos liaudį.

Didžioji Spalio revoliuci
ja pradeda nauj ą gadynę 
lietuvių tautai, o taip pat ir 
jos senajai sostinei Vilniui. 
V ado vau j ant nenuilstamam 
revoliucionieriui Vincui 
Kapsukui-Mickevičiui, 1918 
m. spalių 1-3 dd. įkuriama 
Lietuvos Komunistų Parti
ją. 1918 metų gruodžio 8, d. 
Vilniuj/buvo sudaryta Lai
kinoji Lietuvos revoliucinė 
vyriausybe, o gruodžio 16 
d. Lietuva paskelbiama Ta
rybų ąocialistine respubli
ka su sostine Vilniumi.' 

• / Klesti Tarybų Lietuvos 
sostinės kultūra. Gausiam 
būriui Tarybų Lietuvos 
sostinės kultūros darbuoto
jų — rašytojų, kompozito- 
rių, dailininkų, artistų, re
žisierių, kinemaitograf i j o s

Hitlerininkų “blitzkriego” 
planai ir tarybinis karo 

laimėjimo planas
Ir dabar kapitalistinio pa

saulio politikai ir karo 
“strategai” negali atsaky
ti: kodėl Hitleris buvo 'su
muštas Tarybų Sąjungoj? 
Vieni iš jų aiškina, kad 
Hitleris “padarė klaidą,” 
kiti, kad jį “sumušė rusų 
žiema, teritorijos plotai, 
rusų nepaisymas mirties, 
talkininkų ginklai, antras 
frontas,” ir tt.

Visos tos teorijos yra vė
jo neštos ir pamestos. Vy
riausia tai; kad tie poli
tikai nenori ir negali su
prasti tarybinės santvarkos 
galybės, nenori ir nemoka 
suprasti žmogaus, kuris, 
įgijęs laisvę, jos neatiduos. 
Bet apie tas teorijas pakal
bėsime kada vėliau.
Koki buvo Hitlerio planai?

Kas gi yra fašizmas? Jis 
yra paskutinė priemonė ka
pitalistinės tvarkos išgelbė
jimui savo viešpatavimo. 
Kada jau kitokios priemo
nės neveikia, tai kapitalis
tinė klasė griebiasi atviros 
ir žiaurios diktatūros. Pa
matiniai, kaip “demokrati
nėj” Franci jo j, taip fašisti
nėj Vokietijoj buvo kapi- 

darbuotojų, liaudies meno 
meistrų — suteiktos premi
jos. Tarybų valdžia sukū
rė Vilniuje Mokslų akade
miją su jos gausiais insti
tutais, eile muziejų — Dai
lės, Revoliucijos, Etnogra
fijos ir kitus, respubliki
nius Dailės institutą ir 
konservątori j ą, Lie t u v o s 
kino (judžių) studiją. Re
konstruoti visu trijų sosti
nės teatrų ir filharmonijos 
rūmai, iškilo puošnus "Per
galės” kinas, pastatyti trys 
sportų stadionai su 30,000 
vietų. Vilniaus aukštosio
se mokyklose mokosi 5,000 
studentų — daugiau negu 
visoje Lietuvoje, buržuazi
jai valdant. Vyksta tech
nikumų, mokyklų, studentų 
bendrabučių, kultūros sta-' 
tyba.

Bus pradėti statyti puoš
nūs Centrinės bibliotekos 
rūmai. Jų knygų'saugyklo
se galės būti laikomi 2 mi
lijonai tomų knygų.

Vilnius tapo miestu-sodu. 
Kasmet jame sukuriama 
naujų skverų, alėjų. Vasa
rą jo gatvės ir aikštės nu
klojamos gėlių kilimais. Ne
ries vingyje ir '.Gedimino 
kalno papėdęje kuriami sp- 
dai ir parkai. Rekonstruo
jamos gatvės ir aikštės. 
Šiais metais pradedama 
stambių architektūrinių 
ansamblių statyba. Išaugo 
eile gyvenamųjų namų dar
bininkams miesto centre.

Vilkpėdėje, Antakalnyje, 
Kirtimuose, Geležinkelinin
kams miesto centre stato
mas didžiausias Vilniuje 
namas. Jame bus įrengta 
115 butų, didelės parduotu
vės. Iškilo didingi pamin
klai.- Plečiamas susisieki
mas ištaigingais autobu
sais, traukiniais, lėktuvais. 
Sąjunginės Vyr i a u s y b e s 
patvirtintasis Vilniaus mie
sto generalinis“ rekonstruk
cijos planas numato tolesnį 
Tarybų Lietuvos sostinės 
suklestėjimą. t

IS ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas ,
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talistinė santvarka. Ir ne- 
dyvai, kad Franci jos valdo
nai labiau bijojo savo dar
bininkų, jų santvarkos, ne-, 
gu Hitlerio okupacijos. Da- 
bas tas jau aišku.

Tas buvo aišku ir karo 
sąlygose, tik daugelis pra
žiūrėjome. Tarybų vyriau
sybės vadas 1941 metų lap
kričio 7 sakė: “Vokiečiai 
žinojo, kad jų politika žais
ti prieštaravimais tarp at
skirų valstybių klasių . ir 
tarp valstybių bei Tarybų 
šalies jau davė savo vaisius 
Prancūzijoje, kurios valdo
vai leidosi įbauginami re
voliucijos šmėkla, ir iš tos 
baimės padėjo Hitleriui po 
kojų savo tėvynę, atsisaky
dami nuo pasipriešinimo.” 

Suprantama, kad tie leng
vi laimėjimai apkvaišino 
Hitlerį ir jo sėbrus. Jie su
dalė perdėtą vaidentuvę, 
kad kapitalistiniame pasau
lyje neatsiras prieštarau
jančių hitlerizmui. Jie pa
miršo savitarpinius prieš
taravimus. Jie su panieka, 
žiūrėjo į tarybinę santvar
ką ir manė, kaip ir dabar 
daugelis mano, kad nuo 
pirmųjų smūgių ji sugrius.

Hitleris ir jo artimi gene
rolai 1940 metų gruodžio 18 
dieną, didžiausioje slapty
bėje, sudarė planą užpuoli
mui ant. Tarybų Sąjungos 
ir jos nukariavimui. Pla
nas buvo žinomas kaipo 
“Barbarossa” ir laikomas 
slaptybėje.

Pagal jį hitlerininkai 
slaptai sutraukė linkui Ta
rybų Sąjungos iki 170 divi
zijų, bendrai apie 3,000,000 
vyrų, 10,000 tankų, 12,000 
karo lėktuvų. Į savo pusę, 
įtraukė Suomiją, Rumuni
ją, Vengriją ir suplanavo 
iš pasalų užpulti, nes tikė
josi, kad tokis užpuolimas 
ant 50% jiems padidins ga
limybę karo laimėjimui.

. Hitlerininkai jautė, kad 
pavergtos Europos liaudis, 
nepaisant išdavikų valdi
ninkų, neapkenčia vokie-t 
čių jungo ir prieštaraus. 
Todėl jie siekė sunaikinti 
Tarybų Sąjungos karines 
jėgas į vakarus nuo Mask
vos, Leningrado ir Rosto
vo, į mėnesį ar pusę užimti 
Leningradą, Maskvą, Kije
vą, Rostovą ir priversti ta? 
rybinę šalį pasiduoti, kaip 
pasidavė Franci ja. O jau 
tada atsisukti linkui An
glijos ir Jungtinių Ameri
kos. Valstijų ir šioms Šalims 
padiktuoti savo politiką.

Hitlerininkai manė, khd 
tarybinė santvarka netvir
ta. Jie manė, kad,kaip tik 
pradės karą,- tai Tarybų 
Sąjungoje prasidės įvairių 
tautų nesūtikimai 
limai. ,

Jie manė, kad tarybinė 
armija yra menka, negalės 
tinkamai kariauti. Taip 
manė ne jie vieni, bet taip 
mano ir dabar daugejis ka
ro kurstytpjų,. nepaisant 
istorinių^faktų. .

Tarybine laimėjimo 
strategija

Karas yra tąsa politikos. 
Tarybinė šalis dėjo pastan
gas pastoti karui.kelią. Ka
da jis iškilo, kada ji buvo 
užpulta, tai pasuko visas jė
gaskaro laimę jimuE

Prieš ją.buvp galingas ir 

Šilki

žiaurus priešas. Hitleris 
turėjo su savimi visą Cen- 
trafinę ir Vakar. Europą 
ir čielybėje pagrobtą jos in
dustriją. Prieš Hitlerį ne
buvo antro fronto. Jis ga
lėjo mesti visas savo jėgas 
prieš tarybinę šalį. Iš pa
salų užpuldamas padarė jai 
daug žalos. Tarybinė ar
mija buvo neatmobilizuota, 
n e sutraukta į vakarus. 
Prie to Tarybų šalis turė
jo laikyti galingą armiją 
ant Mandžūrijos sienos 
prieš Japoniją ir ant Tur
kijos. Todėl karas prasidė
jo tarybinei šaliai nepalan
kiose aplinkybėse.

Tą išdėstė jos vadas 1941 
metų liepos 3 ir lapkričio 7 
dd. Bet hitlerininkai apsi
riko, kad tarybinė santvar
ka nestipri. Ji pasirodė sti
priausia, jos tautos vienin
gos, o apsigynimo jėgos 
galingos.

Jos ‘karių dvasia buvo 
stipri, nes jie gynė savo 
namus, savo miestus, šei
mas, tėvynę. Užimtuose 
plotuose nepasitiko hitleri
ninkų, kaip jie manė, kaipo 
“išlaisvintojų,” bet prasidė
jo prieš juos masinis parti
zanų karas. •„ Tarybinis ka
ro laivynas ir orlaivynas 
pasirodė savo aukštumoje. 
Tarybiniai ginklai ne tik 
neblogesni, bet savo' 'koky
be pralenkė hitlerininkų 
ginklus — lėktuvai, kulko
svaidžiai, tankai-, artilerija 
ir eilė kitu.

Per pirmus keturis mė
nesius tarybinė strategija 
buvo — aktyvus apsigyni
mas ir priešo jėgų naikini
mas. Ir jis davė didžiulių" 
rezultatų. Jeigu paimti už 
100% hitlerininkų veržimą
si į Tarybų žemę pirmą 
mėnesį, birželio 22 ir liepos 
22 dd., tai sekamą mėnesį 
jie jau įsiveržė tik 72%, 
trečią mėnesį — 37% ir tt. 
Jų pirmyneiga mažėjo. Pa
galiau prie Leningrado bu
vo sulaikyti. Prie Mask
vos, Rostovę ir Tikvino su
mušti.

Hitlerininkai maršavo 
pirmyn trimis kryptimis: 
viena linkui Leningrado, 
kita (vyriausia jėga) lin
kui Maskvos, o trečia linkui 
pietų — Rostovo. Ir visur 
jie buvo sulaikyti. Į ke
turis mėnesiuš laiko tary
binė šalis, neteko apie 2,- 
000,000 kovūnų; gi hitleri
ninkai apie 4,500,000 ’ už
muštų, belaisvių'ir sužeis
tų. - Kalnai jų amunicijos 
buvo sunaikinta. Kirsti 
smūgiai prie Jelnėš, Tikvi
no, Rostovo, Smolensko ir 
Maskvos sunaikino tą my- 
tą, būk į hitlerininkai * nesu- 
mušami. Apie tuos mušius 
kitados pakalbėsime. Pir
mąjį karo laikotarpį gali
ma pavadinti tarybiniu 
Malūnu, kuris sumalė hitle
rininkų karinę jėgą.

. Išeina, kad tarybinė karo 
strategija buyo pranašesnė 
už hitlerininkų ir kartu vi
sų tų, kurie numatė hitle
rininkų pergalę. •

Verta mums prisiminti
Tada, kai buržuaziniai 

“karo strategai” tik matė 
Hitleriui laimėjimus, ne
daugelis buvo tokių, kurie 

“sugebėjo blaivai pasverti 
esamą padėtį ię numatyti 

ateitį. Tarpe jų buvo mū
sų dienraštis ir kita darbi
ninkiška spauda, kurie nu
matėme sunkų, ilgą karą, 
bet galų gale hitlerininkų 
pralaimėjimą.

Žurnale “Šviesoj,” Nr. 3, 
1941 m., už liepos, rugpjū
čio ir rugsėjo mėnesius, 
aiškindamas fašizmo karą 
prieš-tarybinę šalį, tarpe 
kitko, rašiau, kad hitleriz- 
mas žlugs dėl sekamų są- 
lygų:

“Nors Vokietijos, Itali
jos fašistai ir jų talkinin
kai jau daug šalių pavergė, 
—skaitome ten, — jų tarpe 
ir Lietuvą, nors jie užgrobė 
didelius plotus Sovietų Są
jungos, bet jie negalės šį 
karą laimėti...

“(1) Fašistų karo jėgos, 
ypatingai gyvoji jėga, kas
dien silpnėja ir neturi iš 
ko jas atpildyti kariais.

“(2) Sovietų Sąjungos 
sausžemio ir oro jėgos, ne
išsemiamos. Sovietų liau
dis yra apvienyta kovai iki 
bus fašizmas išnaikintas. 
Anglijos ir Jungtinių Vals
tijų karo laivynai su pagal
ba Sovietų laivyno yra val
dovai jūrų...

“(3) Sovietų Sąjungos, 
Anglijos ir Amerikos kaip 
gyvosios, taip ir medžiagi
nės jėgos yra neišsemia
mos.

“(4) ' Pavergtose šalyse 
nuolatos auga žmonių pa
sipriešinimas fašizmui. Ita
lijos fašistų ■ silpnybė jau 
pasireiškė šiame kare, nes 
liaudis, nenori kariauti...” 

Tokius pateikiau faktus, 
kurie kalbėjo už tai, kad 
fašistai turės karą pralai
mėti. Ir, kaip matome, 
męs neapsirikome, nes da
rėme išvadas nevienpusiš- 
kai.

JAV, - ne vienintelės 
žemėje Jungt. valstybės

Amerikos Jungtinės Vals
tybės nėra vienintelės, ku
rios naudoja tą vardą. Eilė 
kitų vartoja tą patį išsi
reiškimą, bet tas mažiau 
žinoma. Pasėkoje, kalbant 
apie “Jungtines Valstybės,” 
mes visuomet omenyje tu
rime Amerikos Jungtines 
Valstybes. Bet verta žino
ti, kad Brazilija oficialiai 
save vadina “Brazilijos 
Jungtinės Valstybės (Esta- 
dos Unidos do Brasil), ir 
kad Meksika save, vadina 
“Meksikos Jungtinės Vals
tybės (Estados Unidos Me- 
xicanos).

Nuteista 12 cechų, kurie 
prašė Trumaną ir Chur- 
chillą užpult čechoslovakiją

London. — čechoslovaki- 
jos radijas pranešė, jog 12 
cechų tapo nuteisti kalėj i- 
man nuo 7 iki 20 metų kaip 
šalies išdavikai.

Teismas surado, kad jie 
siuntė prašymus preziden
tui Trumą nu i, Anglijos 
premjerui Churchillui ir 
popiežiui, ragindami karu 
užpult Čechoslovakiją ir 
sunaikint jos liaudie^ val
džią.

I

London. — Anglų darbi
ninkai demonstravo prieš 
atsilankiusį Amerikos ge
nerolą Ridgway, vyriausią 
vakarinių armijų koman- 
dierių,prieš Sovietus.
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Kaz. Bevardžio 
Margumynai
1878 metais, Mrs. Susan 

B. Anthony parašė prie J. 
V. konstitucijos pataisysią 
•ir įteikė senatui apsvarsty
ti, suteikimui moterims, bal
savimo teisių. Tas įneši
mas žėdname naujame kon
grese buvo pakartotas "ir 
tik po 41 metų bandymų, 
19119 metų birželio 4 d. mo
terys gavo teisę balsuoti;,

Jungtinėse Valstijose pa
staruoju laiku proporciotia- 
liai dirba plieno industrijo
je 670,000 darbininkų. Pra
eitais 1951 metais pagamin
ta 105 milijonai tonų plieno.

Jungtinėse Valstijose Vė
liavos pagerbimo diena 
įvyksta birželio 14 d.

1877 metais prezidentas 
Rutherford B. Hays, 100 
metų sukakties proga nuo 
vėliavos priėmimo, paskel
bė, kad žėdnuose metuose 
birželio 14 d. būtų atžymėta 
vėliava, ją išplečiant atvi
rame ore.

1936 metąis, kai Franklin 
D. Roosevelt buvo nominuo
tas antram terminui į J .V.* 
prezidentus,r demonstracija 
su šūkiais už Rooseveltąįę- 
sėsi valandą ir 10 minučių.

Jungtinėse Valstijose Ofi
cialiai pripažinta '^tautos 
himnu "Star Spangled Ban
ner” (žvaigždėtoji Vėlia
va) 1931 metais. Tada .pa
tvarkyta, kad giedant him
ną audiencija privalo atsi
stoti. ' * . u

Meksikoje, Choūla mieste, 
yra 365 bažnyčios, tai yra 
kiekvienai dienai metuose. - 
Tai religinis sauvaliavimas, 
kaį kunigai toje šalyje tu
rėjo neribotą galią. *

Fort Knox, Kentucky 
valstijoje, randasi Jungti
nių Valstijų paslėptas. Mik
sas. Spintos (vault) durys" 
sveria 26 tonus. Spyną su 
dviem kc<mbįnacijom. Du 
žmonės paslaptingai žino 
vieną kombinaciją. Priean
gyj dieną ir naktį stovi ka
reivių sargyba.

Pastaruoju laiku išsigar- 
sinusi Grandma Moses (An- , 
na Mary Robertson Mos.es) 
pradėjo piešinius piešti, su- 
laukus 80 metų amžiaus. 
Jos piešiniai dabar stovi sa
lia kitų žymių piešėjų kū
rinių galerijose.

Grandma Moses' gyvena 
Eagle Bridge, Nv Yj, bai- * 
gianti 92 metus amžiaus, 
bet dar ir dabar pasinėrus 
piešimo darbe.

Šių metų gegužės 1 die
ną Sing Sing kalėjime buvo 
1,705 kaliniai. 1,704 vyrai 
ir 1 moteris, laukianti nu
žudymo elektros kedėje.

Pagal cenzo apskaitliavi- 
mus, New Yorkas turi 7,- 
891,957 gyventojus. Londo
nas gyventojų turi 8,346,-
137. '

Kazys Ęevardis .

Manila, Filipinai. — Au
dra nuskandino daug vAl-.fl 
čių, pražudant 200 žvejų.
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FRANCISCO IR PORTLAND, OREGON
' Kadangi žmonės žingeidaun 
ja žinoti šį bei tą apie įvairius 
dalykus ir turėdami laiko va
žinėja vienur tai kitur, todėl 
tikiuosi, kad ir šis mano ap
rašymas bus naudingas, tūli 
gal vienu ar kitu dalyku galės 
pasinaudoti.
Apie kelionės pradžią

Jau mus senai noras viliojo 
kada nors nuvykti į Oregono 
Vplatiją, į Portlandą ir aplan- 
kyti tos apielinkės lietuvius 
taimerius, kurių dauguma gy
vena Oregon City apielinkėj.

’ Prasidėjus šios vasaros va- 
kacijų sezonui, tad ir aš ga
vau progą ištrukti iš dirbtu
vės ant savaitės laiko, ir pir
mas pasirengimas buvo va
žiuoti į Oregono valstiją, pa
matyti kaip ten žmonės gyve
na, koks skirtumas klimato 
nuo Kalifornijos, aplankyti 
mūsų senus pažįstamus ir susi- 

. pažinti su naujais žmonėmis.
Tad nieko nelaukę pasiren
gto. į kelionę.

Kadangi važiavom su savo 
automobiliu ir buvo vietos dėl 
penkių, tai prie mūs prisidėjo 
drg. Sutkai ir Marytė Radę, 
oaklandietė. Birželio 7 d. an
kstyvam ryte, susidėję reika
lingus daiktus į automobilių, 
leidomės į, kelionę per auk
suotu vartų (Golden Gate) 
tiltą į šiaurius, US 101 vieške
liu. Mintis buvo padaryti ke
lionę virš 700* mylių į vieną 
dieną, kol pasieksim spren
džiamą vietą.

- Oras -buvo maž daug ūka
notas ir nešiltas. Todėl vietom 
buvo galima paskubinti va
žiavimas. Nejučiom prašvil- 
pėm .pro daug mažų miestelių 
ir didesnių miestų, Santa Ro
sa, Ukiah ir apie pietus pasie
kėm Eureka už Š00 mylių 
nuo San Francisco. Nuo Cre- 
čent City pasukom į Oregono 
valstiją per milžiniškus rau
donmedžių miškus, kurie tę- . 
sėsi per ‘šimtus mylių. Nors 
labai įdomu matyti puikius 
gamtos vaizdus ir žaliuojan
čius miškus, įvairius kalnus- 
kalnelius ir kriaušingus kran- 
tus šalykeiėsė" ‘ kur pravesti 

j vingiuoti keliai, bet vairuojant 
ąutomobilį nėra kada į viską 
tjmyti. Pasiekus Grand Pass 
miestą oras daug pasikeitė ir 
ant laukų matėsi kitokį vaiz- 

, dai, nes ten lietus dažnai ly
ja, tai kur tik pažvelgsi, visur 
ifiatos puikus žalumas ir jau
čiasi kitokia atmosfera.

Keliai per miškus yra labai 
vingiuoti ir didžiuma kelių 
pravesta kalnų šone, pagal 
liįiąušinguvs upelius. Kartais 
kelias vingiuojąs! labai aukš
tai į kalbus, kad siekia aukš
čiau 10,000 pėdų, kur debe
sis maišosi lygiai su žeme. 
Automobilio motoras pradeda 
ppvaliau veikti, užsikemša au
sys ir jaučiasi kitokia atmos
fera, lengvesnis oras kvėpuoti.

.’Automobilio vairuotojas to- 
kiais keliais važiuojant turi 
bUt pilnai • blaivus, nes jeigu 
nejučiom pasuktum biskį per 
toli iš kelio, ar per greit va
žiuotum, tai reikėtų atsisvei
kinti su gyvasčia.
I*Privažiavus Oregono valsti

ją fr pervažiavus plačius miš
kus, keliai yra daug tiesesni, 
kad ir ne taip platūs. Dabar 
yra konstruktuojami nauji ke- 

> Oręgono valstijoj, kurio 
bus šimtu nuošimčių platesni 
ir. d a u g u m a tiesūs, eina 
miestas nuo miesto, kad net ir 
nakties laiku būna saugu va
žinėti. '

,Oregono valstijoj pakelyje 
teko sustoti nors ant trumpo 

.Miko, Grand Pass, Roseburg, 
Eugene, Albany, Salem, kuri 
yra Oregono . valstijos sostinė, 
o ųž $6 mylių nuo Salem ran
dasi Oregon City. Kadangi 
pakelyje buvo sunku gauti 
vįeta nakvynei, tai kelionę tę
sėm iki galo, iki West Linn, 
kur gyvena mūsų gerieji pa
žįstami, draugas Antanas 
šaRis-Shultz. Pasiekėm jo ūkį 
vidurnaktyje. Ilgai netrukus 
mes buvom įprašyti į stubą ir 
dar valandžiukę pasikalbėję

ilsėtis,
X

diena ant ūkės
rytojaus buvo sekma-
Tą dieną tos apielinkės

ėjome
Pirma

Ant 
dienia, 
organizuoti farmeriai* turėjo 
savo LDS susirinkimą draugų 
Rosemorių ūkyje, Washougal, 
Wash., apie 50 mylių už Co- 
lumbijos upės nuo West Linn, 
Ore. Tai ir mums buvo proga 
ten nuvykti ir pasimatyti su 
senais oregoniečiais ir. susipa
žinti ,su naujais draugais 
draugėmis. Ten 
mes nustebom 
skaitlingą LDS 
kai didmiesčiuose kuopos, ku
rios turi šimtus narių, turi 
mažesnius susirinkimus, paly
ginus, su farmų žmonių skai
čium. Kuopa, apart savų rei
kalų, nutaria surengti pikni
ką- d. Ulckių miškelyje dėl 
darbininkiškų laikraščių nau
dos. Po susirinkimo buvo pa
ruošti taip puikūs pietūs, kad 
atrodė tikrai kaip koks ban
ketas. Mes sanfranciskiečiai ta 
proga pasinaudojom, buvom 
labai draugiškai pavaišinti ir 
po pietų visi draugiškai pasi
kalbėjom per keletą valandų. 
Pavakaryje visi grįžom atgal 
į Oregono valstiją. Visi jautė
mės linksmus ir labai užganė
dinti dalyvavę draugiškoj su
eigoj. Diena buvo šilta ir sau
lėta, tai gerai pasinaudojam 
ir saulės kaitra ir draugų 
semorių draugiškumu^
Draugiškos sueigos

Mums važiuojant iš 
Francisco vyriausia mintis bu
vo, kad * nuvykus į Oregono 
valstiją aplankyti mūsų labai 
seną pažįstamą ir mano kai
myną iš Lietuvos, Joną ir Oną 
Grite, kurie jau eilė metų gy
vena Portlande, 6807 N. E. 
Union Avė. Aš atvykau iš Lie
tuvos pas savo sesutę į North 
Adams, Mass. Bet aš su ja ne
galėjau rodos gauti. Tad po 
keleto dienų mano Amerikoje 
gyvenimo, atvykau pas Joną 
Grite į Cleveland, O., ir aš pas 
juos išgyvenau apie pusmetį, 
kol pradėjau sau pragyveni
mą padaryti. Aš .persiskyriau 
su. Grite šeimyna 1912 m. ir 
iki šių dienų per 40 metų ne
buvau jų matęs.
Sužinojus, kad yra gyvi, man 

labai rūpėjo juos pamatyti ir 
pasikalbėti. Jonas Grite dar 
atrodo gerai ir dar vis dirbinė
ja barbernėje. Tik galvos 
plaukai taip balti, rodos, kad 
jis turi baltą kepurę ant gal
vos. Bet galva visai nepaliesta 
plikumo, dar turi visus plau
kus. Jis turi apie 82 m. am
žiaus. Jo žmoųa Ona atrodo 
suyargus, bet sveika ir pilnai 
apdirba stubos darbą, atrodo 
gana apsukriai vaikščioja po 
stubą.

Jų sūnus Eclwardas užlaiko 
vaistinę ant Grand ir Morri
son Ave. kampo Portlande. 
Duktė Birutė vedusi su radio 
inžinierium, turi prakilnų gy
venimą. Tik jos- vyras kiek 
laiko atgal liko parajižiuotas 
iš'pusiau ir nuo to nepasveiks- 
ta. Jis dirba sėdėdamas ant 
važiuojamo krėslo. Gyvena ir
gi Portlande.

Antradienį buvom užkviesti 
vakarieniauti pas drg. Vis
kius. Mes manėm, kad tik 
mes vieni ten busim, bet nu
vykus pas juos, privažiavo 
pilnas kiemas puikių automo
bilių ir didelis skaičius jų drg. 
ir giminių, kad ir didelėje 
stuboj buvo pilna žmonių. 
Taigi prie vakarienės buvom 
šiltai priimti.

Drg. Ulckiai turtingi žmo
nės. Turi savo ūkį patogioj 
vietoj, tarp žaliuojančių miš
kų ir aplink bėgantis upelis. 
Apie namus irgi atrodo gera 
tvarka, Ulskienė yra puiki 
valgių gamintoja ir moka sve
čius gerai priimti, pagamina 
skaųius sūriuš.

Trečiadienį viešėjomės ir 
vakarieniavom pas d. Dansot. 
Jie dar nesenai pastatė naują 
stubą su visais moderniškais 
įrengimais ir stuba naujausios 
mados. Tokia stuba tiktų dau-

ir 
nuvykę net 

pamatę tokį 
susirinkimą,

Ro-

San

giaų turčių; apgyvento] vietoj, 
del ūkės gyvenimo atrodo per
daug moderniška. Jis pats
yra. francūzų tautybės, vędęs 
su lietuve (Barbora Šukiene), 
turi gražų mažą ūkį prie 
Willamette miestuko.

Ketvirtadienį svečiavomės 
ir vakarieniavom pas mūsų 
senus pažįstamus, buvusius 
losangeliečius, Ąntaną ir Nel
lie Valančius, kurie randasi 
arčiau į Salem miestą, prie 
Canby, Ore. Užlaiko 80 akrų 
žemės ūkį ir turi visą moder
nišką mašineriją dėl žemės 
apdirbimo, grūdams malti ir 
lentoms pjauti, turi nemažai 
savo miško ii’ ganyklas. Ka
dangi Valančiai gyvena kiek 
nuošaliau nuo lietuvių, tad 
tam vakare nedaug jų kaimy
nų buvo atvažiavę. Vakarą 
praleidom draugiškais pasi
kalbėjimais. Galima pagirti, 
kad ūkių gaspadinės labai 
prasilavinę maisto gaminime. 
Kur tik buvom, visur maistas 
buvo pagamintas pirmos rū
šies ir visko net perdaug buvo 
prigaminta.

Penktadienį mes jau rengė- 
;nės vykti, iš kur atvykę. Tai 
draugai Šatai sumanė pada
ryti parę ir sykiu atsiskirti 
draugiškai su visais pažįsta
mais. Penktadienio vakare 
buvo visko ko tik kas norėjo, 
gerti ir valgyti. Vyrai žaidė, 
kazyriavo, moterys šnekučia
vo ir dainavo visokias liaudies 
dainas. Matukienė moka daug 
satyriškų dainelių, tai mus vi
sus prijuokino. Svečiai pradė
jo skirstytis apie vidurnaktį į 
namus.

Mes visur turėjom gerus 
laikus, bet pas draugus Šatus, 
tai nepaprastai viskas buvo 
gerai. Mus priėmė į savo na
mus kaip garbingus svečius. 
Kasdieną turėjom puikių pasi
kalbėjimų su jo draugė Domi
cėlė ir Antanu. Pagaliau dar 
surengė puikią puotą svečių 
išleistuvėms, šeštadienio ryte 
įdėjo ant kelionės visokio 
maisto, kad mos nebadautu
me, kol parvažiuosim į San 
Francisco. Tai buvo daugiau, 
negu gerai.

Jie turi 30 akrų ūkį, naują 
modernišką stubą ir kitus rei
kalingus ūkio trobesius. Gera, 
mašinerija, kokia reikalinga 
ūkiui ir namams. Liuosu laiku 
jis mums aprodė savo plačią 
gaspadorystę, turi įvairių įvai
riausių reikmenų ir gyvulių 
jaunų ir suaugusių.

Verta pažymėti šis bei tas 
apie draugą Šatą. Kada jis 
nuėjo dirbai ant ūkės, tai visi 
manė, kad jis ten bus tik lai
kinai ir mažai rūpinsis ūkio 
reikalais. OBiet . pabuvęs kiek 
laiko dalykai pasirodė kitaip. 
Šatas energingai gilinosi į 
ūkio gaspadorystę, jis labai 
sumanus prie namų ir lauko 
darbų, žodžiu, jis tinkamas 
prie visko. Kai draugas Šatas 
buvo nuvykęs į Sovietų Są
jungą, kurį laiką ten dirbo 
prie plytų korporacijos, ve- I

lįau nuvyko į .Maskvą, gavo 
antros kategorijos leidimą ir 
vairavo automobilius, vežiojo 
aukštus Soyietų valdininkus. 
Būdamas Amerikoj, jis niekur 
bėdos neturėjo su . darbais. 
Dabartiniu laiku jis mano, kad 
turtp, ką dabar turi, jų am
žiui užteks ir jie nenori turto 
krauti, kad kur nors būtų pa
slėpta bankuose. Šatai gyven
dami ant ūkės jau yra išau- 
kavę nemažą sumą pinigų dėl 
visuomeninių reikalų, dau
giausia remia darbininkiškus 
laikraščius ir organizacijas.

Man per eilę metų gyve
nant Amerikoj, bet dar pir
mą sykį teko turėti tokias 
pažymėtinas vakacijas, kurių 
ilgai nepamiršim.

Svečiuojantis pas oregonie- 
čius, teko susipažinti ir būti 
pas d. Matukus, Jazelckius, 
Motuzus ir d. Ambrozus. Ma; 
tukai turi nedidelį ūkį. Jų 
ūkis stovi tarpe miškelio iš 
vienos puses, o antroj pusėj 
bėga plati ir srauna Willame
tte upė. Apie namus viskas 
švariai ir tvarkingai sudaryta.

Teko lankytis pas d. Jazelc
kius, bet dėl stokos laiko ne
teko daug patirti apie, jų ūkį, 
tik mums išvažiuojant d. Ja- 
zelckienė apdovanojo su sū
riais, ir įdavė daug gerų linkė
jimų parvesti draugėm san- 
franciskiętėm. Skundėsi ji su 
sveikatą. Taipgi d. Ambrozas 
silpnas ant kojų, bet savo ūkį 
gerai apžiūri, jis yra Šatų .kai
mynas.

Kiek teko patirti, orego-< 
niečįai gerai verčiasi auginda
mi žemuoges, avietes, apy
nius ir riešutus. Tenka matyti 
ir nepaprastų augmenų, iš ku
rių daro gerą pragyvenimą:

Prieš išvažiuojant iš Ore
gono, per keturias dienas lie
tus lijo su maža pertrauka, 
tai važiuodami su virš 300 my
lių turėjom, kovoti su lietum.

Mums miestiečiams lietus 
yra įkiruis dalykas, bet ūki-t 
ninkams: tai brangiai, įkainuo
jamas dalykas. Kaip tik apie 
tą laiką;jau buvo įpranta šie
nauti ir dar, stovėjo laukuose, 
tai kai kuriem ir iškados pa
darė, —r sugedo šienas.

Važiuojant iš Oregono vals
tijos, buvo pastatyta valstybi
nė sargyba,.kuri atydžiai per
žiūri automobilius, kad nesi- 
veštum kokių augmenų, vai
sių ir tt. Kiek teko patirti, 
Oregone pardavinėja visokius 
vaisius, daržoves ir kitus da
lykus iš Kalifornijos, o jeigu 
atranda1 vežantis iš Oregono 
kad ir Kalifornijos vaisius, 
viską atima, nevalia įgabenti 
atgal. Atrodo labai keista 
trusto tvarka, gali nusipirkti 
ten ir valgyti, bet namo vež
tis nevalia.
Įdomus vaizdas

Važiuodami namų linkui 
važiavom US 99 vieškeliu, ku
ris yra daug moderniškesnis 
ir tiesesnis kelias, eina veik 
tiesiai pro Sakramento miestą 
iki San'Diego.

Valstybes sekretorius Achesonas kalbasi su Anglijos 
premieru Churchillu, kuris<tyra.JZ& metą amžiaus ir ma
nęs del senatvės pasitraukti iš valdžios vietos.

Prisieina užkopti ant labai 
aukštų kalnų,' kaip kalnas 
Shasta, kuris yra 14,162 pėdų 
aukštumo, tai arti trijų mylių 
aukščio, žemumoj 'dauguma 
augina žemuoges, o kada paž
velgi aukštyn, matosi milži
niški sniego kalnai, nUo kurių 
niekad nenušyla sniegas, žie
mą ar vasarą.'Per viršų kalnų 
tik maudosi debesys ir rodos 
koks vulkanas aplink kalną 
verda.

Važiuojant per miškus ma
tosi didelis Shasta vanden- 
puolis ir didelis ežeras, kuris 
vadinasi Shasta vardu.' Turint 
laiko būtų įdomu tas viskas 
pamatyti ir pastudijuoti.

Pervažiavom šimtus mylių, 
sutikom daug .traukinių ir tro- 
kų vežant medžius dėl lentų 
ir stubų statymo, bet veik 
niekur nesimatė statant naujų 
stubų. Oregono ir Washingto- 
no valstijos labai turtingos 
miškais, pristato lumberį į ki
tas valstijas, bet patys sau tik 
didžiumoj išdirba rakandus ir 
kitokias medžiagas, kaip tai 
poperį.

Beje teko gerokai kalbėtis, 
su d. Povilu Chapu. Jis sakė, 
kad Portlande jam gerai gy
venimas sekasi kriaučiauti ir 
iš visko gerai • atrodo. Mano 
kada vykti į Chicagą pa'sivic- 
šėti. ' Alvinas.

Mano pastaba
“Keleivio” redaktoriai 

šauna ir šauna į rusus ir 
vis nepataiko! Skaitau “Ke
leivio” 26-me numeryje, už 
birželio 25-tą, po antrašte 
“Švedų Atsakymas.” Rašo:

“Birželio 16-tą d. vienas 
švedų neapginkluotas lėk
tuvas ieškojo Baltijos jūro
je dingusio švedų lėktuvo. 
Ieškantis dingusiųjų lakū
nų lėktuvas buvo rusų už
pultas, apšaudytas ir nu
muštas. Švedų lėktuvas nu
krito į: jūrą, o jo įgulą iš
gelbėjo vokiečių prekybos 
laivas.”

Į pabaigą tas ‘‘Keleivio” 
peckelis rašo’: “Rašymas 
notų Maskvai yra tuščias 
dalykas. Maskvos > vadai 
meluoja per akis ir jie su
pranta tokį atsakymą, ku
ris šauna ir šauna tiesiai, 
o ne pro šalį.”

Dar savaite1 vėliau “Ke
leivio” num. 27-tame, už lie
pos 2, po antgalviu “Nuo- 
mą-Paskolą Prisiminus,” J. 
Str. rašo:

“Šiandieną visi žino, kas 
iš vadų neapdairume ga
vosi. Bet Amerika taip 
pat gerai žino, kad Rusija 
ir dabar, nežiūrint visų, po
karinių metų pašėlusio gin
klavimosi, vis dar nė iš tolo 
negali susilyginti su savo 
gamyba su Amerika, o.'to
dėl, iškilus naujam ' jėgų 
bandymui, būtų patiesta.”

Taigi, taigi, “gerbiamas” 
redaktorėli, labai dėkoju už 
paliesimą tos nelabosios 
Rusijos! įet jūs turėtu
mėt nepamiršti šito seno 
lietuvių priežodžio: Jei 
kiaulę,. ragus turėtų, visą 
svietą ;išbady tų.... -

Jūs lygiai taip žinote, kad 
Rusija> būtų patiesta, iški
lus susirėmimui, .kaip “tir 
krai” žinote, kad tas šve
dų lėktuvas buvo negin
kluotas? Ar tu tą lėktuvą 
matei, ar jis. buvo ginkluo
tas? O betgi jis galėjo būti 
ir ginkluotas. . ; ; .

O aš jums, “mieli” redak- 
torėliai, pasakysiu tikrą 
tiesą: niekad, o niekad jū
sų troškimai Rusiją paties
ti neišsipildys! Juk Hitle
ris irgi taip manė. O juk 
Hitleris — tai ne -jūs. Hit
leris turėjo savo globoje 
jau visą Europą. O betgi 
pats'tapo patiestas, ųe Ru
sija. Jūs, pleperiai,* lygiai 
taip sulauksite patiesti Ru
siją, kaip sulauksite ^išlais
vintos” Lietuvos!

S—kų Jurgis

$10,000 FONDAS
(Tąsa nuo. 1-mo psl.)

P. Vaičionis, Cranford,, N. J.........
Ad. Lukoševičius, Elizabeth, N. J. .
W. Damasevich, Elizabeth, N. J. .. .
Laisvės Rėmėjas, Elizabeth, N. J, ..
P. Savičius, Elizabeth, N. J. ............................ 5.0^
J. Gasparaitis, Hillside, N. J .... 3.00
Laisvės Skaitytojas, Hightstown, N. J. .— 2.00
R. Kašėta, Elizabeth, N. J. '........... ‘ • 2.00
Pereitą savaitę žymus brooklynietis Petras Grabaus

kas viešėjo senoje lietuvių kolonijoje, Shenandoah, Pa. 
Jis ten, pasimatydamas su giminėmis ir draugais, pri
siminė ir apie Laisvės fondą. Sukolektavo $56.50 aukų ir 
vieną prenumeratą. Viso pridavė $63.50. Per jį aukojo:

Chas Romikaitis, Reading, Pa.......... . ...............$10.00
Draugas iš Frackville, Pa.................................... 10.00
Eleanor Stankevičienė, Shenandoah, Pa.............10.00
Chas Zabagevičius, Reading, Pa. 
Ant. Kazokas, Shenandoah, Pa. 
Marg. Bus, Shenandoah, Pa. ... 
George Pauliukonis, Shaft, Pa. ..
Amb. Zalenka, Frackville, Pa. .
Petras Urbonas, Ashland, Pa.’ ...

Po $1: Alek Jenynas, Mahanoy City, Pa.; Petras 
Kecesky, 'Mahanoy City, Pa., ir Ant. Yanusonis;
Port Carbon, PA; Juozas Čekaitis, Shenandoah, 
Pa., 50c. ’ ,

S. Sasna sukolektavo piknike ir .pridavė $78.00. Fer. 
ją aukojo:

Petras ir Ona Marozai, Waterbury, Conn.
Domicėlė Gabalienė ...., 
Ona šleivienė..................
Draugė iš Queens .........
Petrukas, Richmond Hill 
Jurgią ir Anelė Kanopa .. 
Brownsvillietis ................
A. Balčiūnas........... .
J. Aleksynas ....................
E., Philadelphia, Pa.........
Anna ir Antanas, Leonardo Zurnis atminčiai

J. Stakvilevičius
J. Barkus.......

5.0Q
5.00

5.00 
'5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
2.00

$10.00 
10.00 
10.00 

. 6.00 
. 5.00 
. 5.00 

. 5.00 
. 5.00 • 
. 5.00 
.5.00

5:00 
. 5.00 
. 1.00 
. 1.00

M. Stakoff ant blankos surinko piknike ir pridavė 
$58.00. Per jį aukojo:
'A. Kalakauskienė^Brooklyn, Si. Y.............. .  $10.M
Julė ų- Edvardas BazilMus^ai..........................lO.bu
Juozas Šukaitis, Brooklyn, N. Y.......... ............  5.00
J. Zayan ,Brooklyn, N. Y> .................. . 5.00

. Jonas Urbonas, Brooklyn, N. Y............... .......... 5.00 .
Napoleonas Kisielius, Brooklyn, N. Y. ........ 5.00 
Jonas Kriaučiūnas, Brooklyn, N. Y................ 2.00
Jonas Balsys, Baltimore, Md.......... ... . .............. 2,00
Frank Vaitkus, Brooklyn, N. Y........................ 2.00
Mr. & Mrs. Kuntz, Brooklyn, N. Y................ 2.00
Chas Krasnickas, Waterbury, Conn.................. 2.00

Po $1: Juozas žiūraitis, Jonas Petkus, Agnes 
Grubb, Petras Stankevičius, J. Steponaitis, M; Žie
delis, Petras Daugėla, Pranas Žavią.
A. Smith, Philadelphia, P., pridavė $14.00 už prenu

meratas ir $6.00 aukų. Per Smithą aukojo: ' '
L. Zigman, Philadelphia, Pa.........................  ‘*$3.00
Lithuanian, Philadelphia., Pa...................  3.00
R. Merkis, Philadelphia, Pa., sukolektavo ir pridavė.

$13.00. Per jį aukojo:
A. Adomaitis, Philadelphia, Pa.......... . .............$5.00 '
H. Mattis, Philadelphia, Pa. ...................... v 5.00' J
J. Skruop, Philadelphia, Pa .......z...............?. 3.00
-Cliffside Park, N. J., laišku įteikė $30.00. Už L. t 

prenumeratą $7.00 ir $23.00 aukų į fondą. Aukojo:
Kazys Bevardis—$10.00 ir V. Katinąs-į-$13.00, v
K. Petrikienė, Brooklyn, N. Y., sukolektavo ir pridavė

$4.00. Per j^aukojo: D
Walter Žukas, Elizabeth, N. į......... . • $2.00
V* JanulęVičienė . i....... A............ . ; 4 į..»*. 2.00

\ Iš gražiosios Floridos. V. Paukštys prisiuntė ,$10.00.
Aukojo sekami: v ■ > f*

Bevaikiai Tėvai, Miami, Flat........... .  $5.00
V, ir A. Paukščiai, Miami, Fla. A............... 4.00
S. Meisonas, Miami, Fla. ............. . 1.0Q

$10.00 
. 5.00 
. 3.00 
. 3.00 
. 1.50 
.1.00

Daugiau dovanų įteikė šįe‘ asmenys:
Kazys JuŠka'uskas, Baltimore, Md. .......
A. Taraška, San Leandro, Gal. ..........
J. Gustaitis, So. Boston, Mass... y r......

' Chas Kayutis, Lowell, Mass.......... .... ... .
A.' Misevich, Worcester; Mass. ..........
J. ^ilinskas, Boston, Mass.’ .................... ..
Anderson, is Rochester, N. Y., prisiuntė $13.00 auką. v A 

l^er jį aukojo šie asimenys: 4
, J. PaJskis, Scottville, N. Y. .. z A. A.. 5.00

J. Severinas; Brooklyn, K. • Y. ••••••.......... x 5.00
J. Rinkevičius''.. ............... •'• • • * •••••• B.00 į ■
Širdingiausiai dėkojame visiems, kurių vardai auW T 

čiau išspausdinti, už taip gausias dovanas dienraščiui. 
Šią savaitę fondas pašoko aukštyn virš dviem tūtetąn- 
čįais dolerių. Gražu! Darbuokimės kiek išgalėdami, 
kad sūkėlti vi$ą $10,000. • • Laiąvfe Administracija

f r" iri1 ■■■■"■ i i 1 ' I . jySIL'"1 14 .......
(Liberty)-tPenkUdien., Li*po»-July 11, 195
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Montello, Mass.
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RENGĖJAI

Kvebeko provincijoj gana 
mizernos ir todėl jaunųjų 
studentų per daug netrau
kia, mokyklą baigus, tapti 
mokytojais.

Scottville, Mich.

MONTREAL, CANADA

& Erų

GYVIEJI KOVOJA
2-29-52 Paraše ŽANAS LAFITAS

(Tąsa)

taip pat pasakoją, kad Hansas esąs 
užmuštas kalnuose savo paties kareivių! 
.(Vėliau tai pasitvirtino. Hansą užmušė - 
po kelių valandų, pabėgus iš stovyklos, 
Jozefo Poltrumo žmonės.) Užtat nežinia, 
kas atsitiko su Pantera, teisingiau — 
su dviem Panteromis, nes paskutinėmis 
dienomis mums teko ypatinga garbė: 
stovykloje buvo Briuneris/ Rudoji Pan-- 
tėra, ir Kiugelis, Juodoji Pantera (tas 
pats esesininkas, kuris sutiko mus, kai 
atvykome. į Mauthauzeną).

Mes svarstome šiuos įvykius buvusios 
kontoros patalpoje. Čia visi mūsų bičiu
liai: Barta, Kovotojas, Antonenas ir vie
nas jugoslavas iš Melko. Buvusis stovy
klos raštininkas Albertas, atvykus ame
rikiečiams, pareiškęs, kad jis norįs pasi
likti vietoje ir tvarkyti stovyklos vidaus 
reikalus, vis dėlto nutarė, kad protin
giau pasprukti. Kūno, buvęs stovyklos 
seniūnas, nors jam ir nebuvo ko bijoti 
liaudies įniršimo, taip pat dingo.

> Ivabar šeimininkai—mes.
į Reikia spręsti.

Mums paskelbė, kad pusė buvusių ka
linių gali būti perkelta į civilines stovy
klas pjie Šteinbruko. Rusai, čekai ir len
kai nutarė vykti ten.

Jie jau renkasi aikštėje, skubėdami 
kuo greičiau palikti neapkenčiamas vie
tas. Viršum minios plazda vėliavos.

Kas minutė įbėga prancūzai pasitei
rauti :

—r Ką mums daryti? .
— Mes liekame!
— Taip, — pritaria Antonenas. — 

Čia-mums bus geriau. Mes turime kepy
klą,'virtuves, sandėlius, ligoninę. Mes 
visai galime sutvarkyti tą ūkį.

—Jugoslavai, ispanai, vengrai, italai, 
° pat atskiros nedidelės grupės taip 
pat. nori likti, pareiškia Kovotojas.
" Barta apgailestaudamas palieka mus, 
bet, kadangi čekai nusprendė išeiti, jam 
tenka-eiti su jais.

Ąs tekšnoju jam per petį.
,—-Gerai, gerai, Barta, pasimatysime.

Stovykloje liko dar gerokai žmonių— 
80Q prancūzų, 500 jugoslavų, 300 italų, 
ispąpai, vengrai, visų tautybių grupės. 
(Paskutinėmis dienomis iš Osvi-encimo ir 
Melko atvyko dešimtys komandų. Jų tar
pe 30 komandų, priklausančių Mauthau- 
zenui kaip centrui. Pati Ebenzė šios “me
tropolijos” atžvilgiu buvo paprasta ko
manda.) Su ligoniais tai sudaro daugiau 
kaip dešimt tūkstančių žmonių.^Išvada
vimo išvakarėse pagal stovyklos patikri
namąjį sąrašą 1945 metų gegužės 5 die
ną iš bendro 16,650 kalinių skaičiaus li
gonių buvo 7,566.)

Visiems jiems reikia duoti valgyti.
Kovotojas pareiškė:_____ ■ .________

—Aš liepiau užkurti krosnis dešimtą 
valandą., Dieną mes turime duoti visiems 
po porciją sriubos. Beveik visi virėjai— 
ispanai ir jugoslavai. Iš-pradžių jie bu
vo beatsisaką nuo bet kurio darbo, o pas
kiau sutiko eiti į seną vietą. Reikės pa
siųsti jiems talką, nes 'dabar jie neapsi
dirbs. Šiaip ar taip/šiandien išsiversime.

Reikia dar išrinkti stovyklos adminis
traciją.

Kartu su ispanų, vengrų ir italų at
stovais mes nutarėme išrinkti Ogiustą 
internacionalinio komiteto pirmininku ir 
pavesti jam stovyklos viršininko funk
cijas.

• Antonenas, puikiai susigaudąs sudė
tinguose stovyklos- vidaus valdymo reika
luose, išrinktas sekretorium.'

Mūsų bičiulis Kovotojas, kuris savo 
iniciatyva jau ėmėsi, rimtai organizuoti 
tiekimą, sutiko vadovauti šiam darbui, 
kuris šią minutę įgyja lemiamą reikšmę.

Apie administracijos aparato sustipri
nimą pagalvosime paskui, dabar stačiai 
nėra kada.

Kai mes baigėme posėdį, įėjo vienas 
prancūzas ir pareiškė:

— Amerikos karininkas sargybos bū
ste, jis nori kalbėti su stovyklos virši
ninku.

—Gerai, einu, —-paprastai atsako' 
Ogiustas, tartum jis visą gyvenimą bū
tų ėjęs tas pareigas.

Jis sugrįžta po kelių minučių ir pra
neša :

— Karininkas pasakė, kad jie patys 
ims dalyti sriubą ir maistą, kurį atsive
žė su savimi.

—Galima įsivaizduoti, kas iš to išeis! 
—choru' sušunkame mes.

Pro stovyklos vartus išeina lenkai. Jie 
palieka mus.

—Laimingos kelionės!
Paskui lenkus eina maža belgų vora, 

visiškai tvarkingai, su vėliavininku 
priešakyje. Pirmas žygiuoja Žiulis.

Aš rėkiu jam pavymu:
—Kur?

— Žemyn, į čekų stovyklą.
Ir jis niūriai priduria, rodydamas sa

vo draugus:
. — Štai nenori pasilikti čia.

— Jūs dar grįšite!
— Na, žinoma, grįšimel

* * *
Mes išsiskirstėme į butus.

. Ogiustas ir Antonenas įsikūrė buvusio 
stovyklos raštininko kambaryje. Pran
cūzų nacionalinio komiteto biuro na
riams buvo leista užimti mažą gretimą 
kambarį. ,

Čia yra ir mūsų darbo patalpa, ir val
gykla, ir miegamasis.

O stovykloje .tuo tarpu įvyko, tik tai, 
ko mes bijojome.

(Bus daugiau)

$505 LB PARAMOS
J L

Žiemos šalčiai ar va
saros karščiai, visi žino 
vis vien, kad Liaudies 
Balso reikalai' tie patys. 
Jis turi išeiti reguliariai. 
Jo role pažangiems* Kana
dos lietuviams nepavaduo
jama. Todėl Montrealo pa
žangūs, susipratę lietuviai, 
net ir vasaros kaiščių lai- 
kdtarpyj, kiek korespon-: 
dentui pavyko surinkti ži
nių, pavieniai ar atviro oro 
susibūrime, atliko sąžinin
gai savo vasarines parei
gas ir sukėlė Liaudies Bal
sui finansinės paramos 
$505.

Tai garbingas montrea- 
liečių darbas! Puiki laik
raščiui parama! Kiti lietu
viai, geri Liaudies Balso 
patriotai, kurie to dar ne
padarėte, tuojau padaryki-1 
te, atlikite savo pareigą — 
paremkite vasarinį Liau
dies Balso finansinį vajų!

MIESTO PERTEKLIUS
Oficialiai pranešta, kad 

miesto finansinė apyvarta 
per metus .laiko, nuo gegu
žio 1 d., 1951 m., iki balan
džio 30 d., 1952 m., buvo 
sekanti: per metus miestas 
turėjo įvairių įplaukų $90,- 
005,394, o visokių išmokėji
mų — $83,325,872.

Reiškia, palyginus įplau
kas su išmokėjimais, mies
tas turi pertekliaus $6,796,- 
161.

Liko nuliūdime jo žmona 
Ona, trys sūnūs: Alex, kuris 
užsiima auginimu kalakutų i? 
turi miestelyje malūną, taipgi 
parduotuvę ūkininkams paša
ro; Tarpia gyvena, Dayton, 
Ohio, kur turi savo dirbtuvėlę, 
ir Kazimieras gyvena Illinois 
valstijoje ir dirba dirbtuvėje. 
Taipgi liko 0 anūkai ir anūkės 
ir du pusbroliai ir trys mar
čios.'

Rodos dar tvirtas buvo ir 
niekas negalėjo pamastyt, 

kad jfe išsiskirs iš mūsų tar
po. Bet pasirgęs porą mėnesių 
ir užbaigė savo gyvenimą. '

Ilsėkis, mielas drauge Ta
dai, mes tave ilgai prisiminsi
me !

Reiškiu, širdingą užuojautą 
Lapenų šeimai ir giminėms 
perleisti tas nuliūdimo valan
das. F. Žukas

Connecticut Valstijos

PIKNIKAS
Didysis Visos Valstijos Sąskrydis 

Įvyks Sekmadienį

LIEPOS 13 JULYH

Gera Muzika Šokiams - Geri Valgiai ir Gėrimai,

Li$hi House Grow
Station 23, East Hartford, Conn.

Kviečiame visus į šį gražų pasilinksminimą

MIESTAS APELIUOJA
Kaip žinia, pabaigoj per

eitų metų Montrealo mies
to taryba pravedė įstaty
mą, kuriuo vaduojantis me
tų laikotarpyj laike šešių 
religinių švenčių visos 
krautuvės verčiamos užsi
daryti. Septynios didžiosios 
krautuvės patraukė miestą 
į teismą, ir aukštesnysis teis
mas kelios savaitės atgal 
miesto žygį pripažino ne- 
konstituciniu. Ęitais žo
džiais, aukštesnysis teismas 
pravestą miesto įstatymą 
pripažino nelegaliu.

Dabar iš miesto raštinės 
pranešta, kad miestas ape
liuoja .prieš tokį aukštes
niojo teismo sprendimą.

SAMDINIAI ŠALDYTU- 
VAN, $4,000 LAUKAN

Ankstyvą pirmadienio ry
tą (birž. 30 d., 11 vai. ry
te) trys kaukėmis apsidėję 
ginkluoti plėšikai įsibrovė 
į Cafe St. Jacques, 415 St. 
Catherine St., E. (kur se
niau buvo čekoslovakų sa
lė). Radę du darbininku— 
raštininkę ir prižiūrėtoją, 
įvare juodu į šaldytuvą, 
užrakino ir pasigrobę $4,- 
000 pabėgo.

^Nukentėjusieji uždaryti 
šaldytuve išbuvo 15 minu
čių, kol savininkas atvažia
vęs paliuosavo. Sako, var
giai būtų iškentėję šaltį, 
jei nebūtų nutraukę elek
tros vielų ir nesulaikę šal
dymo procesą.

“Laisves” piknikui dovanos 
ne prie Moterų stalo

Liepos 4 d. piknikierių 
mėjimdj dovanas įteikė:

Worcester, Mass. LLD 155 - 
moterų kuopa bonką degtinės, 
keptą vištą ir pyrago. Surinko 
Įplaukų Pilkauskienė su Kala- 
kauskiene $24.25.

Paulinos Grinevičienės iš 
Spencer, Mass., dovana, meks- 
tinė staltiestė ir sūris. Surinko

įplaukų J. Jųgienė, Yeskevi- 
čienė <ir Midkienė $12.50.

Onos Stankienės dovana, 
rankų darbo lėlės, ir ji pati 
surinko įplaukų. $13.05.

Lawrence, Mass., Evos Kra- 
likauskienės dovana, apmetė
ti abrusukai ir ji pati surinki) 
įplaukų $12.00.

Vilkauskiutė atvežta iš Chi- 
cagos, Ilk, dovana, keik., Eva 
Kralikauskienė su Korpaučitr. v 
surinko įplaukų $10.00.

Pitchburg, Mass., Evos Ta- 
mulionies dovana, gražus ran
kų darbo paduškų užvalkalai 
ir nosinės. Ona .Samulienienė 
surinko įplaukų $26.25. . * 
' Lowell, Mass. .Daugirdien&e 
ir Čiuladienės dovaną rūko
riams gražus indas. Kiek į§s ' 
pačios surinko įplaukų, .nesu
žinojau.

Kitos dovanos, kaip tai mo
terų stalui maistas, įvairiausi 
skanumynai, kurių buvo gau
siai, visos suaukotos. Tai K. 
čereskienės žinioje visi auko
tojų vardai, matysite valiau.

Tradicinis Laisvės spaudos 
piknikas naujoje vietoje gra
žiai sėkmingas buvo. Progra
ma puikiai išėjo ir piknifcie- 
rių nuotaika buvo linksma ir 
draugiška. J*

London. — Anglijos vai 
džia įsakė taip griežtai set- . 
gėti karinio laivyno stotis, 
kaip karo metu.

FĖRAS DAR NEKILS
Čia buvo pasklidę gandai,- 

kad miesto Transportacijos 
Komisija planuoja pakelti, 
transportacijos bilietų kai
nas. Tačiau pereitą savai
tę oficialiai buvo pranešta, 
kad kol kas dar pasilieka 
ta pati fėro kaina — ma
žiausiai dar per ateinan
čius šešis mėnesius. Ta
čiau iš antros pusės rodo,; 
kad už šešių mėnesių ar už 
metų veikiausiai tikrai bus 
pakelta važinėjimo kaina.! 
Dabar kainuoja vienas ti- 
kietas 10 centų, 3 už 25 c.

Taipgi bėgyje 6 mėnesių, 
tikimasi, gal jau bus pa-: 
ruoštas, naujas planas.buda- 
vojimui požeminio susisie
kimo — bet tik planas... 
Komisija tiek tik teturi tei
sės. Kaip paruoš planą ir 
jį patieks miesto'’valdybai, 
tada pastaroji tik studijuos,* 
ar imtis tokio milžiniško: 
darbo. Nors prįpažįįsta, kad 
prie dabartinės sistemos, 
u ž sig r ūdų sioš važiuotės 
mieste, iš tikrųjų, labai 
sunki, nepakenčiama pade-1 
tis. '

MOKYTOJŲ TRŪKUMAS
Macdonald Kolegijos dėl 

mokytojų mokyklos direk
torius prof. David Munroe 
pereitą savaitę čia paskel
bė, kad Kvebeko provinci
joj protestonų mokykloms 
mokytojų tebejaučiamas di
delis trūkumas. Jis, pa v., 
pastebėjo, kad 150 mokinių- 
studentų, kurie birželio 5 d. 
baigė mokytojų seminariją 
ir McGill universiteto ap- 
šviėtos departmentą, visi 
buvo paskirti savo Vietoms 
pirmiau, negu jie išėjo iš 
kolegijų.

Mokytojų trūkumas dau-. 
gumoje susidaro iš to, kad 
plečiantis gyventojų skai
čiui, plečiasi mokinių skai
čius ir mokyklų tinklas. 
Bet prie tor.žtoonaa,><mkįa. 
pridėti, kad mokytojų- algos

SUNKIAI SUSIŽEIDĖ 
VAIKUTIS

Aįeko ir Jean’ės Paulaus
kų sūnus Bobby, 10 metų 
amžiąus, nukrito nuo stogo 
ir labai sunkiai susižeidė. 
Paguldytas St. Luke ligoni
nėje. Yra vilties, kad pa
sveiks. J.

Tadas Lapenas mirė birže
lio 17 d. ir likosi palaidotas 
birželio 20 d. Velionis iš Lie- ' 
tuvos paėjo Kauno rėdybos, • 
Pumpėnų valsčiaus ir Vilskių 
kaimo. Į Ameriką atvyko 1905 1 
m. Chicagon, kur ir apsivedė.1 
Rodos 1917 m. pirko ūkį 
Scottville, Mich., dvi mylios 
nuo miestuko.

Su velioniu JLapėnu susipa
žinau1 1920 m. Pasitaikė jis 
atvyko ^pas kaimyną rinkda
mas prenumeratas “Naujie
noms.” Ten mudu pasiginči-1 
jom apie “Naujienų” rolę. Vė
liau man persikėlus gyventi 
netoli Lapenų mudu tankiau 
susieidavom ir Tadas užsirašė 
“Vilnį”, o vėliau prisirašė 
prie LLD ir likosi draugijoje 
iki mirties.

Velionis daug darbo įdėjo 
suorganizavime, L. U. Draugi
jos, kurios iždininku buvo iki 

I mirties. Lapenas politikoje 
laikėsi gerai, , bet su kitų srio- 
vių žmonėmis ginčų nevesdavo, 
tai su visais sugyveno gerai, 
bet >už farmerių reikalus kovo
davo.

Hooverio laikais, pradėjus / 
farmerių ūkius' licituoti už 
skolas, mes farmeriai, pradė
jom rengti demonstracijas 
prie te.ismabučių. Velionis vi
suomet dalyvavo. Reikalavom, 
kad prailgintų laiką, išmokė ji- 1 
mui skolų, nors Lapenas jau 
buvo savo ūkį išmokėjęs ir 
jam negręse pavojus netekti 
ūkio, bet jis gelbėjo 'kitiems 
jų kovoje. Taipgi ųe retai pri
sidėdavo su aukom darbinin
kiškiems reikalams. Labai ky
lėjo žuvaut,, medžiot. Būdavo 
kiek tik likus laiko, tai jis prie 
upės ar ežero jau ir žuvauja.

Tadas, tūrėjo /plačią pažin
tį su svetimtaučiais, todėl ir jo 
laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių iš apylinkės. Buvo la
bai daug gėlių prie jo karsto, 
.kas-rode,..kad-• turėjo, -daug. 
draugų

Mainieriai, Jūsų

PIKNIKAS!
šis pįknikas yra paramai
DIENRAŠČIO LAISVĖS

RUGPJŪČIO 3 AUGUST
SWANK’S GROVE 

(BRANDONVILLE, PA.) 
Įžanga su taksais $L00

Kiekvienas apšvietą mylintis žmogus turi dalyvauti
šiame piknike ir tuomi paremti dienraštį Laisvę. 

Čia bus svečių ir iš tolimesnių kolonijų. 
Bus valgių gėrimų ir muzika šokiams.

........... ' ...................... ... ....................... .|l|l

SO. BOSTON HARDWARE, Inc
JOHN KLIMAS, Mgr.

322 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Mūsų dideliame sandėlyje yra visko, kas tik reikalinga 1 
prie namų pataisymo ir išdabimmo iš vidaus ir lauko.
Chi-Namel Paint Tei.: so. 8-1756

I '

-- —

Praleiskite Savo Vakacijas 
Atlantic City, N. J.

Lietuviški namai ant ,pat 
blizgančios jūros kranto.

t
Apartmentai ir rūmai su virtuvės privilegijomis

dienai, savaitei ar sežonui.-

17IOI ImTPC 125 ATLANTIC AVĖ VlVLJLl M Atlantic City, N. L

Vakacjjų rezervavimui telefonas: •
ATLANTIC CITY 5-2338

Kainos nuo $#00 iki $2.50 į dieną asmeniui.

Norintieji turėti linksmas vakacijas atvažiuokite

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1

Liūdesio valandoj kreipkitės prie .manęs 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti. , .

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa
Telefonas* Poplar 4110

■ '<t.i?.r n "S'i n<■l"H’ w:—— --------- . ..... —- -
5 pusi,--Laisve (Liberty) ■’•Berik tądien., Liepos-July 1L



IŠ LIETUVOS
“TRINYČIŲ” FABRIKE

3 KLAIPĖDA, IV. 29 d. — 
Klaipėdos “Trinyčių” medvil
nės verpimo fabriko, kolekty
vas sprendžia rimtą ir atsa
kingą uždavinį: aprūpinti 
respublikos trikotažo ir teks- 

’• tiles pramonę aukštos koky
bės verpalais. Milžinišką vaid
menį čia turi suvaidinti’ socia
listinis lenktyniavimas. Įmonės 
partinė ir profsąjunginė orga
nizacijos nuosekliai šalina 
tuos trūkumus, kurie iki šiol 
tebepasireiškia organizuojant 
šį svarbų judėjimą. Mes stip
riname kovą priėš formaliz
mą vadovaujant socialistiniam 
lenktyniavimui. Todėl jau da
bar socialistiniai įsipareigoji
mai įgavo konkretesnį ir tiks- 
lingesnį pobūdį. Pas mus nusi
tarta tvarka, kad kiekvieno 
mėnesio 9—12 d d. suvedami 
įr aptariami socialistinio lenk
tyniavimo rezultatai darbinin
kų susirinkimuose

Pastaruoju metu mūsų įmo
nė »gavo iš broliškųjų respub
likų daug naujų puikių įren
gimų. -

Kovo mėnesio gamybos pla
ną fabriko kolektyvas sėkmin
gai įvykdė. Balandžio mėnuo 
pasižymi naujais mūsų kolek
tyvo gamybiniais laimėjimais: 
paros planai įvykdomi 105 — 
110 procentų.

Pagrindinį dėmesį mes da
bar kreipiame į kokybinius ro
diklius. Spręsdami šį uždavi-

• nį, “Trinyčių” fabriko darbi
ninkai/ inžinieriai ir techni
kai studijuoja, apibendrina ir 
prilaiko priešakinį gamybinį 
patyrimą, šiuo metu mes ko- 
voj’ame už keturių mėnesių 
gamybos plano įvykdymą pir
ma laiko. L Kirkelis

Svečiai

.„'■„..u.m'iiiw./mmi caB8saaeaifciiiiil.u£S'.7Bg..iuai,wwitfiMMiii ii'i ......11 *

NewYorko^/M^Zlnfoi
Pradeda kalbėti apie naujusI Nuoširdi padėka

kitas Lietuvių 
Centre įsikūru-

Centras jiems 
verta brook ly- 

didžiausias pas-

tame pagel-

savo gyvem- 
broliai sųsi-

Laisviečius atlankė trys bro
liai Klastom Juozas iš Chica* 
gos, Stasys iš Michigan ir Ju
lius, brooklynietis. Jie apžiū
rėjo ir visas 
Kultūriniame 
sias įstaigas, 
patiko. Sako, 
mečiams dėti
tangas jį išlaikyti. O visi kiti 
privalome jiems 
bėti.

Pirmu kartu1 
me visi septyni
rinkę vienon vieton. Net at
menamoje vaikystėje neturė-' 
ję tam progos. Vienam pasi
taikydavo būti iššauktam mi- 

I litariškon tarnybon, kitam bū- 
, ti svetur, trečias tebebuvo ma
žas.

Šią savaitę jau minėtieji 
trys, taipgi Feliksas iš H.ari- 
son, Kazimieras iš Newarko 
ir Pranas iš 
sirinks pas 
Vladislovą, 
džiaugs jo
kios ligos. Pasitars. Nusitrauks 
paveikslus.

Kitą visos šeimos, gimines 
ir artimųjų draugui pobūvį tu
rės pas brolį Praną, 
Necke.

Great Necko su- 
vyriausią brolį
Bronxe. Pasi-

pakilimu iš sun-

Great

Kal-

naiiiij projektus

planuos kada 
nes tam: viskam

3 vietų Brook-

New Yorko miestinė gyve
namiems butams įstaiga pas
kelbė, kad numatyta vieta li
kai naujų projektų, kurių 7 
turėtų būti Brooklyne. Juose 
visuose bendrai numatyta į- 
rengti 16,000 apartmentų. 
Bet... statybą 
nors ateityje, 
nėra pinigų.

Pasiūlymai
lyne ir 3 Manhattane, taipgi 
vienos Bronxe jau įteikti mies
tui planuoti komisijai užgirti, 
o kitos dar, tik svarstomą.

Kalbų apie tuos projektus 
bus daug, ypatingai pirm rin
kimų. Bet viltis gauti tuos 16,- 
006 apartmentų tik mažytė, 
nes Kongreso skirtoji pinigų 
suma leidžia tuojau statyti 
tiktai 2,478 butus. Dar kdtus 
2į402 butus turinčius apart-

mentus gal statys— jei mies
tas išgalės skirtį tam pinigų. 
Gi miestas pastaraisiais me
lais vis dejuoja stoka pinigų.

Brooklyniečiams projek
tams vietos, jeigu kada juos 
statys, numatytos sekamos:

Tarp Bergen ir Pacific Sts. 
ir Troy ir Ulica Avės.

Tarp Belt Parkway, Įlųnter 
Ave., Bay 38th 
Sts.

Tarp Linden 
mont, Wortman 
len Avės, ir Hendrix St.

Tarp Rockaway ir 
Parkways, Seaview Ave. 
102nd St. -

Dar kiti projektai numatyti 
Coney Islande, Williamsbur- 
ge ir Spring Creek srityse. 
Bet tiems nei rubežiai dar 
nenustatyti.

ir Bay

Blvd., 
ir Van

41st

Ver-
Sic-

Beit 
ir E.

visiems 
priete-

Motinos užstojo 
pavojingą gatvę

Whelan streikas 
laimėtas

T. Tilvyčio poemds 
“Usnyne’’ .aptarimai

. • VILNIUS, IV. 29 d. —Sta
linine premija apdovanota T. 
Tilvyčio poema “Usnyne” ne- 
Bfehidi išleista nauju leidinių, 
susilaukė didelio darbo žmo-

- nių susidomėjimo. Sekmadienį 
poemos aptarimai įvyko Kau
ne,, Žiežmariuose,.. Kovarske, 
Tytuvėnuose ir .Anykščiuose. 
Minėtuose rajonuose aptari
mus* surengė rajoninės biblio
tekos. Poemos autorius, Stali
ninės premijos laureatas T. 
Tilyytis susitiko su skaityto
jais Žiežmarių bibliotekoje ir 

" Kaune įvykusiame miesto vi- 
■ dūriniu mokyklų abiturientų 
susirinkime, * skirtame aptarti; 
poemą “Usnyne”. Žiežmariuo
se pranešimą apie poemą pa
darė mokytoja Urbonienė, 
Kaune po mokytojos šalčiūtės 

referatus 
Mikėnas,

Damb-

Ona Kalvaitienė (Jono 
Vaičio žmona, Maspethe) tu
rėjo operaciją. Penktadienį, 
liepos 11-tą, grįš iš ligoninės. 
Antrašas: 70-03 Caldwell
Ave., Maspeth.

—o—
Pavojingoje padėtyje tebe- 

siranda Helen Andruškevičie- 
nė, kuri jau du mėnesiai guli 
St. Barnabos ligoninėje, New 
Yorke.

I ) ' 'I. 1 ■

po-

prie tos gatvių sankry-

srities gyventojai, ypa- 
motinos, jau seniai rei-

Dr. A. Petriką 
rašo iš atostogų

sužeidus’ 9 i

Nuoširdžiai dėkoju 
mano draugams bei 
liams, kurie atlankė mane bū
nant ligoninėje ir namuose. 
Neįmanoma kiekvienam at
skirai pasiųsti padėkos laišką, 
nes labai daug nuoširdžių 
draugų bei draugių atlankė 
asmeniškai. Dar daugiau ga
vau laiškų su gerais linkėji
mais net iš tolimų miestų, 
kaip tai: iš Chicagos, Cleve-. 
lando, Toledo, Rochester, Bal- 
timorės if iš kitų miestų. Vi
siems., širdingiausiai dėkavoju.

Birželio 3 dieną užklupo 
mane sunki vidurių liga, bu
vau priverstas pasiduoti ope
racijai. Operacijos skausmus 
perkentėjęs, jaučiausi geriau. 
Išbuvęs ligoninėje tris savai
tes, gal prisieis išbūti namie 
dar triš" savaites, neišeinant į 
darbininkiškus parengimus, 
kas mane labai nuobodžiauja 
ir nervuoja, kad aš negaliu 
su draugais sykiu veikti t>ei 
pasilinksminti. k

Dar kartą visiems drau
gams ir draugėms dėkavojh 
už jūsų geraširdiškumą.

Julius Kalvaitis,
833 Hart St., B’klyn 37, N. Y.

—o—
Iš džiaugsmo, kad yra vil

tis pasveikti mano vyrui Ju
liui, aukoju $10 į $10,000 
Laisvės paramai Fondą.

Taipgi Juozas Sabaliauskas 
1 iš 'Yonkers, N. Y., atvažiavęs 
[ atlankyti mano vyrą, paauka
vo į virš minėtą Fondą $10. 
Tad viso bus $20.

Visiems draugams ir drau
gėms, kurie atlankė mano ser
gantį vyrą bei laiškais linkėjo 
geros sveikatos, 
dek&voj'u.
v Sų ( geriausiais linkėjimais, 
j • į ■ 1 Marijona Kalvaitienė

feLEktRA JĮ UŽMUŠĖ

Thomas Bennett, Flush ingo 
gyventojas, darbininkas, buvo 
gavęs atostogas. Bet, kaip ir 
dauguma darbininkų, jas lei
do patalsinėdamas namie į- 
vairius reikmenis. Jam taisant 
elektrišką drabužių džiovin
tuvą*, elektros jungtuvas pa
lietė šlapią žemę ir jis tapo 
užmuštas. Sugrįžusį iš krau
tuvės žmona atrado jį mirusį.

Trūkus Aliejaus laidui dažų 
maišymo kambaryje Joma ša- 
poje, Bronxe, iškilo gaisras. 
Sužalojo dalį pastato.

REIKALAVIMAI
MALE and FEMALE

Reikalinga pora priežiūrai farmos, 
apskritų metų darbas, reikia turėti 
draiverio laisčius. Kreipkitės:

Mr. Lewis, 37-W. 57th St./ N.Y.C. 
Tel. Plaza 5-9181. (129-134)

Reikalinga viduramžiaus vedusi 
pora padirbėti prie namų ruošos ir 
biskį pagelbėti prie lengvb šapos 
darbo. Patyrimas nereikalingas, mes 
išmokysime. Gaus .ir 4 
apartmentą. Kreipkitės: 
Wool Stock Co., 46 Canal 
York City, N. Y.

kambarių
Aptekar

St., New

Reikalinga namų darbininkė;'jau
na moteriškė, mylinti vaikus. Guor 
lis ant vietos. Nuosavas kambarys ir 
vonia. Skambinkite: Bayside 9-7787.

(135-136)

žmonaDr. A. Petriką su
Margareta buvo nuvykę atos
togų į Kanadą, Quebec pro
vinciją. Iš ten ju’odu rašo at
viruką laikraščiams:

‘"Kanados gyvenimas nela
bai įdomus, net skurdus.

“Rytoj važiuojam į Maine.
Namo grįšime šio mėn. 20 d.”

Didelis būrys, gal apie 
ra šimtų moterų; su vaikais 
ir kūdikiais ant rankų bei ve
žimėliuose, užstojo kelią prie 
Blake Avė. ir Osborn Sts., 
Brooklyne. Moterys kovoja už 
lempą 
žos.

Tos 
tingai
kalauja ten lempos. Bet mes, 
“biedni amerikonai,” neišgali
me lempos, nes mums reikia 
bilijonų dolerių pademonst
ruoti mūsišką demokratiją 
svetur. Reikalavimą lempos 
paaštrino praėjusį pirmadienį 
ten automobiliui
metų vaiką Ralph Whiteside.

Į protestą susimobilizavo 
Brownsville Houses projekto 
gyventojos, prisidėjo ir kįtos 
motinos. Blokada tęsėsi pen
ketą valandų iki trafiko vir
šenybė sutiko lempos reikalą 
svarstyti ir pastatė ten poli- 
cistą saugoti trafiką iki lem
pos klausimas bus išspręstas.

SENUKAMS NAMŲ KAINA

Prašo slaugiu talkos
Raudonasis Kryžius atsi

šaukė į prof esi jonales slau
ges, kad jos registruotųsi

'pranešimo savo 
skaitė . moksleiviai 
Medekšaitė, Cypinąs, 
rauskaitė, Verbauskaitė. Poe-I tas. T. Tilvytis kalbėjo apie 
tolesnius sumanymus, skaitė 
naujus savo eilėraščius.

Radijo stotys mašinų-traktorių

'< VILNIUS, IV. 29 d. — Ply
šiams tarp MTS centrinių so
dybų ir traktorinių brigadų 
palaikyti broliškose respubli
kose plačiai naudojamas radi
jas. Tam tikslui skirtos spe
cialios radijo stotys “Urožai” 
^“Derlius”).

Tarybų Lietuvos MTS gavo 
iš broliškųjų respublikų kele
tu šimtų tokių kilnojamųjų ra
dijo stočių. Jos paskirstytos 
Tirkšlių, Varnių, Pagėgių, 
Dūkšto, Kėdainių ir eilei kitų 
MTS. Iš viso šiais metais ra
dijo stotis turės eilė MTS. 
Kiekviena jų vienu metu ga- 
lė^ palaikyti radijo ryšius tarp 
10-15 vietovių. S. šapavičius.

Iš TŲ NAMŲ NEBUS-PELNO 
: Brooklyne daugeliui vienos 
Šeimos namų, šioje gyvenamų 
Damų .stokoje buvusių perdirb- 

' ty į' dviems ir trims šeimoms 
patalpas, gali tapti uždary
tais, nės į juos neįvesta apsau
gos nuo gaisro priemonių.
ų Daug tokių namų esą nau>- 

jai nupirkti tų, kurie. tikėjosi 
jų dalinu perdirbimu padary
ti pelningais. x

Bronze gyventojas John v. 
Coston prisipažino įvykdęs 
tris apiplėšimus, kuriuose ma
žai pelnęs. Teisinosi, kad plė
šikauti jį spyrė skolos, kurių 
turįs net $2,000.

SKELBKITSS LAISVĖJE

RANDAV0J1M
Išsinuohnuoja du fornišiuoti kam

bariai. Pavieniams arba vedusiai 
porai be vaikų/ Graži apylinkė. Va
žiuokite Culver line traukiniu iki 
Ditmars Avė. stoties. Dėl daugiau 
informacijų, kreipkitės pas Charles 
Meškėną, 319 Ditmars Avė. (kam
pas E. 4th St.), Brooklyn, N. Y.

(134-136)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Valymo ir Siuvimo 

biznis (Cleaning & Tailor Shop). 
Įsteigta per 8 metus. Žema renda. 
Ilgas rendavimas Geriausias pasiū
lymas virš $800. Greitai atsiliepkite. 
Skambinkite: GEdney 8-9002 tarpe 
9 vai. ryto ir 7 v: v. (135-139)

Menorah Senukams Namų į- slaugyti ištiktų^ vaikų paraly 
staiga Brooklyne yra pasimo- 
jusi surinkti milijoną dolerių 
statybai naujų pastatų. Ir kas 
metai surenkama daug tūks
tančių dolerių senukų išlaiky
mo lėšoms.

žiaus. Bijomasi, kad paraly
žius (polio) karščių sezonu 
gali pasklisti plačiau. Paskiaū- 
siais keliais menesiais šiemet 
buvo daugiaū susirgimų negu 
pernai tuo pat laikotarpiu.

Whelan Dfug krautuvių 
darbininkai laimėjo savo rei
kalavimus, nors tūlais klausi
mais ir unija padarė šiokių 
tokių nuolaidų nuo originalio 
reikalavimo.

Vyriausiu, reikalavimu buvo 
5 dienų, 40 valandų savaite1 
ir firma sutiko tai išpildyti. 
Bet išsiderėjo, kad 40 valan
dų savaitę įvykdys ne vienu 
kartu, ne tuojau, bet laipsniš
kai, bėgiu 9 mėnesių. O iki 
pereis į 40 valandų, jiems mo
kės po tiek ekstra, kiek jiė 
gauna' už dviejų valandų dar
bą; Taigi,: gautas šioks toks 
algų priedas. ■ . - c

Unija sako, kad toje kom- 
paniškoje vaistinių krautuvių 
sąjungoje’ algos esančios ma
žesnės už algas dirbančiųjų 
nepriklausomose vaistinėse. 
Ji nurodo, kad registruoti vai
stininkai gauna pas Whelan 
tiktai $64.50 iki $68.50, kuo
met kitur mokama $75 mini
mum.

Kitų darbininkų algos tik 
vidutinės arba apgailėtinai 
menkos. Pavyzdžiui, unija 
parodo, kad pardavinėtojų al
gos yra $37.50 iki $40.50, 
pirm atėmimo taksų.

Streikieriai, Retail Drug 
Ejmployes Unijos Lokalo 
1199-to nariai, laikėsi solida
riai ir veikliai. Visos 53 krau-(O kas tie du- Vienas taipgi 
tuvės buvo pikietuojamoš. j biznierius, bet partinis demo-
Unijos centre 210 50th St;,! kratas. O kitas — 
New Yorke, darbas virte virė, bantis salesmarias. 
visuomet buvo pilna unijistų. 
Vieni fašė lapelius, spausdino, 
kiti nešė jwos publikai. Pasė
ka buvo ta, kad jiems šį kar 
tą užteko streiko ir i_ 
dienų.

Pirmesniame streike prieš 
tą pačią firmą jie tupėjo ,pi- j 
kietuoti ,17 savaičių. ,

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

LLD 6-tos kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, Liepos-July 14-tą, 
Lietuvių Tautiško Namo Kamba
riuose. Pradžia 7-tą vai. vakare. 
Valdyba ir nariai prašomi dalyvauti, 
nes yra daug gerų darbų atlikta, 
bus išduotas raportas. Taipgi kuo
pos piknikas turės įvykti Augusto 
3-čią. Reikia išrinkti Komitetą. —■ 
Finansų Raštininkas. (134-135)

Parsiduoda naujas moderniškas 
namas, 4 kambarių, attic ir skiepas, 
fomika sinka, šeSTos šėpos indų susi
dėjimui; automatiškas aliejum ap
šildymas (vandeniu šildoma). Žemės 
plotas — frontas 60 pėdų, ilgio 110 
pėdų. Mortgage’ius sulig susitarimo. 
Kaina $10,000, randasi Huntipston, 
L. I. KELRODIS: Northern Tylate 
Parkway, Exit 40; 110 Route, /Hun
tington. Išvažiavę apačia tilto J 
Route 110, važiuokite* North, linW 
Huntington apie % mailės. Ten raF» 
gite šaką kelių ir parašą Amityville 
Road. Važiuokite Amityville Rd., 
apie bloką ir pusę ir po tiesiai rasi
te namą.

Telephone: Huntington 4-5759 R. t 
(133-136)

“Kokią uniformą reikėtų apsivilktų kad Įžymiau pa» , 
sirodyti konvencijoje.”

MONTELLO, MASS.
Metinis piknikas Lietuvių Tautiško 

Namo Parke, Winter St. ir Keswick 
R<1 rengia Vienybės Pašelpinė 
Draugystė. Įvyks sekmadienį, liepos- 
July 13 d Pradžia 1-mą vai. dieną, 

I bus gera muzika, puiki programa,

PARSIDUODA
Parsiduoda butcher shop, delica

tessen ir grocery store kombinacija , 
su alaus laisniais. Puikiausia vieta 
tam bizniui, nauji rakandai. Priežas
tis pardavimo — savininko nesvei
kata. Matykite Mr. Chirck,

177 Avenue A, New York City 
Tel. AL. 4-3668. , (130-134) '

nuoširdžiai j ir valgiai ir gėrimai. Įžangos nėra.
Visus kviečiame atsilankyti, turėsi
me gerus laikus žaliame pušyne.

(134-135)

Pagirtinas mokėjimas 
pasirinkti ir...

Geri,, gerutėliai piršliai tie 
komercinės spaudos korespon
dentai ir rašytojai. < Po Mac- 
Arthuro pasakytos kalbos re- 
publikonams konvencijoje, 
New York o' laikraštis Daily 
News paskelbė, jog apklausi- 
hėjo daug asmenų ir paskel
bia jų nuomonę, kaipo visuo
menės nuomonę.

Kokia ta nuomonė? Visi sa
kė, kad prakalba puiki, išsky
rus du., j

Kas tie visi ? Fabrikantai, 
stambūs biznieriai, viešbučių 
savininkai ir panašūs, viso 10.

NEW HAVEN, CONN.

Liepos 13 .d, autobusas išvažiuos 
nuo Lietuvių salės, 243 N. Front St., 
12:45 vai. dieną, o nuo Wallace ir 
Humphrey Sts., 1 vai. dieną. Norin
tieji važiupti j pikniką, būkite lai
ku. Kelionė į abi pusi $1.65.

Galėsite gražiai praleisti laiką 
prie Conų. upės, susitiksite su pažįs
tamais ir įsigysite pažintį" su nau
jais. Tad kviečiame visus būti Light 
House .Grove, East Hartforde. — 
J. K. Ų32-136)

PEIST LANE 
DRUGS, Ing.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St. > , j 

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai,' kosmetikai, kūdi
kiam. reikmenys, Įvairūs daikte
liai ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai Žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G.
EDWIN LANE, Ph. G..

Tel EV. 7-A2SS .

PETRAS KAPISKAS
\ * IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

BAR & GRILL 'f
■ eilinis, d ir-

Pasiūlė nemokėti už
pikieto 9 netaisytus namus

Sušauktai tyrinėti nesaugu
mą namų £rand džiūrei teisė
jas .Sobel pasiūlė svarstyti, 
budus, t kuriais būtų galima 
prispirti nesaugių namų savi
ninkus vykdyti nuostatus. Gre
ta kitko, jis sakė, gal reikėtų 
leisti nemokėti rendų.

Ta pati d žiūrė — 4 mote
rys ir 19 vyrų — turės spręsti, 
ar Mjrs. Honig kalta dėl gais
ro 1101 Bedford .Ave., kur 
žuvo 7 gyvybės. Yra žinoma, 
kad oficialiu padegėju buvo 
,nepilnaprotis asmuo. Tačiau 
ją gali kaltinti už tai, kad na- 
mę nebuvo gelbėjimuisi iš 
gaisro priemonių.

DARBININKŲ LAIKRAŠTIS 
SKELBIA VAJŲ X

Agnliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker paskelbė 
vajų gauti .7,500 naujų skai
tytojų. \

Tie skaitytojai turi būti 
gauti skubiai, sako atsišauki-1 
mas. ’

Laikraščio kaina metams 
(dienraščio ir sekmadieninio 
bendrai) $12 (Bronx ir Man- 
h attan apskrityse $14).* Ai? 
skirai vien tiktai dienraštis 
$10, atskirai vien tik savaitl 
nio kaina $2.50 metams. Ta 
kaina galioja laike vajaus. Ne 
vajaus metu kaina už abu yra 
$14 metams. Adresas: 35 E. ty ligoninėje nuo apkumšČia- 
12th St., New York 3, N. Y..

Didmieątyje laikraštis gau
namas ir ant standų veik viso
se darbo žmonėm apgyvento
se srityse. ,

PERDAUG PARODĖ GALIUS
Carl A. Passaro, brookly- 

nietis, 190 svarų, tapo areš- 
tuotas, kai jo žmona Frances, 
$5 svarų, atsidūrė Kings Coun-

vimo. Jai gal įlaužti šonkau
liai ir kai kas pažeista vidu
je. Mrs. Passaro, 24 metų, 
jau turi tris kūdikius ir lau
kiasi ketvirtojo.

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y
Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
KASOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
. Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Matthew A 
.BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

UP-TO-DATE .

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrė Barbertal

> 426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
s

DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. T.

Tel. EVergreen 7-6868 

-VALANDOS:
&—12 ryte; 1—8 vakare

6 pusl.-Laisve




