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Kas Daros!
Karas ir “Sūdna Diena.” 
Po 25-rin Metų.
Jei T. Lietuva Būtų

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

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

Telephone: Stagg 2-3878

Rašo R. MIZARA

Tūlas Ohio valstijos vyras 
užmušė savo žmoną. Kai jį 
policija suėmė ir reikalavo pa
sakyti. kodėl jis ’ją nužudė, 
vyro pasiteisinimas buvo te
kis :
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—Ji buvo “perkąri;” ji sto
jo už darbo unijas. . .

New Yorko mieste tūlas ti
pas užpuolė barzdotą 
kataliku kunigą. Už 
pasiteisinimas buvo:

—Aš maniau, kad 
rusas...

Sicilijoj bjauriais 
išgarsėjęs banditas atsišaukė į 
žmones:

—Apsaugokime Siciliją nuo 
komunizmo!. . .

Milvvaukės mieste, tūlas ku
nigas padegė savo bažnyčią 
ir tuojau paskelbė:

—Šį piktą darbą atliko ko
munistai, dėl to, kad aš kovo
jau atėjizmą . . .

Tik vėliau išaiškėjo, jog tai 
buvo paties kunigo darbelis.

airiu
ką? Jo

jis yra

šiuos faktus pateikė niūjor- 
kiškis dienraštis Daily Work
er, pridėdamas:

“ Anti-komunzmo vardu ne 
tik Ohio valstijoj vyras atliko 
užmušėjystę, bet ir valstybių 
vyrai ir valdžios seka tuo pa
čiu pavyzdžiu. Hitleris nužudė 
milijonus žmonių, teisindama
sis tuo pačiu argumentu.”

Taip, daug kas 
naudojasi anti 
kaip šydu, savo 
bams pridengti.

Jei paimsime
ką spaudą, joje tam 
d žiu rasime rieškučias .

šiandien 
komunizmu, 

piktiems dar-

tūlą lietuviš- 
pavyz-

Jei Rusija ir toliau boiko-

tarti su vakarais, tai tuomet 
kils atominis karas, ir galimas 
dalykas, mūsų žemelė, šioji 
ašarų pakalnė, pavirs griuvė
sių krūva, o žmonėms ateis 
paskutinė teismo diena. . .”

Šitaip rašo Chicagos ^lari- 
jonų Draugas. Jis numato pa
sauliui “sūdną dieną,” jei tre
čias pasaulinis karas iškiltų. 
Tačiau, tai numatydamas, jis 
vis vien trokšta naujo karo— 
pasauliui pražūties. O kad pa
kurstyti ..Amerikos žmones prie 
karo, jis skelbia, būk “Rusija 
boikotuoja taiką...”

Draugas daro panašiai, kaip 
tas Milwaūkės kunigas, kuris 
padegė savo bažnyčią’...

25-rius metus, liepos 
d. Amerika buvo pri- 
Lietuvos nepriklauso-

Lietuva

INDIJA REIKALAUJA SUSTABDYTI 
HOLANDU KARĄ PRIEŠ INDONEZUS; 
MAHOMETONAI SMERKIA HOLANDUS

-------------- J--------------------------

Indėnai Laivakroviai Streikuos prieš Holandu Laivus; 
Bus Uždrausta Rolandam Skraidyti per Indiją

New Delhi, Indija.— Lai
kinosios indėnu valdžios vi- 
ce-prezidentas Jawaharlal 
Nehru atsišaukė į Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
bą, &ad sustabdytų užpuo- 
likišką Holandijos karą 
prieš Indonezijos respubli
ką, Javos ir Sumatros salo
se. Kartu jis pareiškė, jog 
“beveik tuojaus” bus su
stabdytas Holandijos lėktu
vų skraidymas per Indiją. 
Tuomet kariniams holandų 
lėktuvams pasidarytų kur 
kas tolesnė, aplinkinė oro 

•kelionė tarp Europos ir In
donezijos.

Pakistano, mahometonų 
valstybės, vadai Indijoje 
taipgi išreiškė užuojautą 
puolamiems indonezams ir 
pasmerkė holandtt karą.

Nehru pažadėjo Indone
zijai medikalę ir kitokią 
nekarinę Indijos pagalbą.

Karachi, Indija. — Indė
nai laivakroviai šiame uos
te pasmerkė Holandijos ka
rą prieš Indoneziją ir vien
balsiai nutarė neprikrauti 
ir neiškrauti holandų laivų.

Singapore. — Čia susida
rė devyniolikos organizaci
jų Komitetas Indonezijai 
Gelbėti. Komitetan įeinu ir 
Malajų Komunistų Partija. 
Komitetas nutarė organi
zuoti savanorius kovūnus 
talkon indonezams ir rinkti

4,500 Deportuotų Žydų 
Sėdėjimo Streikas

medžiaginę paramą Indone
zijos Respublikai prieš Ho- 
landiją.

Indonezijos vadai pir
miau šaukėsi į Ameriką ir 
Angliją, kad stabdytų Ho
landijos karą. Bet Ameri
kos ir Anglijos valdovai vis 
dar tebetyli.

Jungtinės Valstijos par
davė Holandijai didelius 
kiekius tankų, lėktuvų, pa
trankų ir kitų ginklų ir a- 
municijos — karui prieš 
Indonezijos Respubliką. A- 
merikoje išlavinti ir apgin
kluoti holandu marininkai 
taipgi puola indonezus.

Indonezai Degina Holandų- 
Amerikonų Įmones

Batavia, Java. — Parti
zaniški Indonezijos kovū- 
nai užkūrė šimtus gaisrų, 
kurie naikina holandų-ame- 
rikonų-anglų įmones —gu
mos medžių ir chinino 
plantacijas, žibalo apdirbi
mo fabrikus ir kt.

Keliolika Asmeny 
Žuvo per Nitratu 
Sprogimą Laive

ANGLAI PAKORĖ 3 ŽYDUS, O 
ŽYDAI ATKERŠIJO ANGLAM
Jeruzalė, liep. 29. — An

glai pakorė tris jaunus žy
dus kovūnus iš Irgun Zvai 
Leumi organizacijos. Irgu- 
niečių slaptas teismas buvo 
iš anksto nusmerkęs pakar
ti du savo suimtus anglų 
saržentus, jeigu anglai pa
kars tris minimus.žydų pa
triotus. Suprantama, kad 
jie jau pakorė tuos saržen
tus.

Anglai mirčia nubaudė 
tris irguniečius už tai, kad 
pastarieji su savo bendrais 
užpuolė Acre kalėjimą ge
gužės 4 d. ir paleido iš jo 
apie 250 arabų ir žydų po-

litinių i kalinių.’ Per susidū
rimus su anglais tada žuvo 
keliolika asmenų.

Slaptieji žydų kovūAai į- 
spėjo per savo radiją^ kad 
jie kraujuose skandins ang
lus už' trijų irguniečių pa
korimą, ir pradėjo atakuot 
policinius ir karinius anglų 
automobilius šaunamaisiais 
ginklais, rankinėmis 
natomis ir sprogdint 
pakastomis minomis.

Anglai grūmoja 
griežtą karo stovį Palesti
noj prieš, tokius žydų pat- 
r i jotus.

gra- 
juos

Smunka Kaltinimai Prieš 
Elliottą Rooseveltą

CHINU VALDOVAI NORI SUDARYTI 
TOKIĄ PADĖTĮ CHINIJOJ, KAIP 

GRAIKIJOJ, SAKO SOVIETAI
Chiang Kai-sheko Kariuomenė Todėl Įsiveržė į Mongolų 
Respubliką, o Pasakojo, būk Mongolai Užpuolę Chiniją

Prieš 
mėn. 28 
pažinusi 
mybę de jure.

Per tą laikotarpį 
daug ka išgyveno.

Nepriklausomybė suteikė 
tam tikrai klikai Lietuvoje 
progą kauptis turtus, gi masės 
darbo žmonių gyveno didžiu
liame skurde; fašizmas, re
akcija; žudymas, kalinimas ir 
kankinimas Lietuvos darbo 
žmonių vadų ir veikėjų buvo 
kasdieninis reiškinys Lietuvoj.

Dėl to 1940 m. Lietuvos 
liaudis pasiuntė velniop sme- 
tonizmą ir Lietuvą paskelbė 
tarybine respublika.

Paryžius. — 4,500 žydų 
deportuotų streikuoja sė
dėjimu anglų laivuose, atsi
sakydami iš jų išlipti. Kuo
met šie benamiai europiniai 
žydai slaptai plaukė savo 
laivais į Palestiną, anglai 
juos suėmė ir deportavo į 
Franciją, iš kurios uostų jie 
buvo išvykę Palestinon. 
Apie 1,000 tų žydų dabar 
serga.

FARMERIAI PRIVERSTI 
NAIKINTI DARŽOVES

Brest, Franci j a. — 
suprogo amoni jos nitratų 
krovinys Norvegijos Liber
ty laive. Eksplozijoj ir kilu
siuose gaisruose žuvo kelio
lika žmonių ir sužeista 500. 
Gaisrai sunaikino miesto 
geso įmonę, 'sudegino eilę 
namų ir apnaikino kelias 
ligonines. Miestui padaryti 
nuostoliai. siekia $800,000.

Prancūzai marininkai ir 
ugniagesiai gabiai kovojo 
prieš gaisrus. Kitaip, būtų 
galėjusi įvykti tokia nelai
mė, kaip Amerikos Texas 
City, kur pavasarį per nit
ratų eksploziją ir gaisrus 
žuvo apie 500 žmonių.

Amonijos, nitratai \ yra 
vartojami laukams tręšti. 
Jie taip pat gali būti naudo
jami kaip karinių sprogimų 
medžiaga.

SUr

Washington; — Pagarsė
jęs laivų statymo fabrikan
tas Henry J. Kaiser užgin
čijo įtarimus, būk su prez. 
Roosevelto sūnaus Elliotto 
pagalba Kaiseris su savo 
partneriu Howardu Hugh- 
esu išgavo valdžios užsaky
mus statyti didžiulius kari
nio transporto lėktuvus.

Kaiseris, kalbėdamas ty
rinėjančiam senato komite
tui, taipgi Užginčijo pasa
kas, būk jis šauniais poki- 
liais su samdytomis gražuo
lėmis papirkęs Elliottą 
Rooseveltą ir tūlus valdi
ninkus, kad duotų jam ir 
Hughesui tokių lėktuvų 
užsakymus už $18,000,000.

Kartu Kaiseris skundėsi, 
jog nežinia kodėl valdžia 
trukdė ir tramdė tų lėktu
vų statybą. Kaiseris įtarė, 
kad senosios, didžiosios lėk
tuvų kompanijos darė spau
dimą valdžiai prieš Kaiserį- 
Hughesą, kaip savarankius, 
nepriklausomus fabrikan
tus.

Savo laiške senatiniam 
komitetui Hughes taip pat 
griežtai atmetė įtarimus, 
būk Roosevelto sūnus Ellio- 
ttas už puikias jam vaišes 
pasistengęsj kad valdžia 
duotų lėktuvų užsakymus

Hughesui ir jo buvusiam 
partneriui. Kaiseriui.

Užginčija ūžimą su 
Merginomis

.Senato komitetas, vado
vaujamas republik. Brews- 
terio, pašaukė į. liudytojus 
Merrilą Meigsą ir Groverį 
Loeningą, buvusius valdiš
kos karinės Gamybos Ko
misijos narius. Abudu už
ginčijo komercinės spaudos 
ir’ radijo pasaVas, būk Hu
ghes brangiomis puotomis 
su samdytomis gražuolėmis 
papirkę Elliottą Roosevel- 
tą, kad išgautų iš valdžios 
riebius lėktuvų užsakymus 
Hughesu’ui.
Komiteto Pirmininkui Už- 

fundyta $1,400 Kelionė 
Hughes savo lAiške pri

mine, kad jisai suteikė $1,- 
400 vertės oro kelionių pa
čiam to komiteto pirminin
kui, senatoriui Brewsteriui. 
Brewsteris negalėjo išsigin
ti ir prisipažino, kad priė
mė tą dovaną, girdi, val
džios reikalais. Brewsteris 
taipgi skraidė su gražuolė
mis tik, girdi, todėl, kad 
“jos būtų bijojųsios su vie
nu Hughesu” skraidyti. Bet 
valdžia apmoka už keliones 
jos reikalais. Apie tai 
Brewsteris nieko nesakė.

Lake Success, N. Y. — 
Chinijos valdovai tyčia iš
provokavo karinius susikir
timus pasienyje tarp Išori
nės Mongolijos Liaudies 
Respublikos ir chinų armi
jos, pareiškė Sovietų atsto
vas Aleksiejus Krasilniko
vas, kalbėdamas Jungtinių 
Tautų komitete dėlei naujų 
narių priėmimo. Krasilni
kovas rėmė Mongolijos 
Respublikos aplikaciją į 
Jungtinių Tautų narius. '

Chinijos politikieriai kur
sto susidūrimus su Mongo
lija, norėdami, kad kitos 
valstybės (Amerika, Ang
lija) įsikištų prieš tą liau
dišką respubliką (galų ga
le, ir prieš Sovietus), sakė 
Krasilnikovas:

'‘Jie stengiasi nukreipti 
pasaulio dėmesį šalin nuo 
pilietinio karo (tarp Chini
jos valdžios ir chinų komu
nistų) ir sudaryti Chinijoje 
panašią phdėtį, kaip Graiki
joje. Jie nori išvystyti to
kias sąlygas, kad Jungtim

Kruvinas Mūšis tarp 
Karinės ir Miestinės 
Chinų Policijos

Shanghai, Chiniją. — 
Kautynėse tarp miestinės 
ir karinės chinų policijos, 8 
asmenys tapo nušauti ii’ 15 
sužeista. Riaušės prasidėjo 
iš toj kad trys chinai ban
dė su dviem tikietais įeiti j 
judamųjų paveikslų teatrą. 
Talkon miestinei policijai 
buvo pašaukti, kaliniai žan
darai. Miesto policija liepė 
kariniams 
nesikišti,
Dėl to ir įvyko mūšis tarp 
miestinių ir karinių polici
ninkų.

Po mūšio miestinė polici
ja sustreikavo, bei miesto 
majoras įprašė daugumą 
polięininkų grįžti į savo pa
reigas. Miestinės policijos 
būrys, tačiau, užpuolė 
suardė tą judžių teatrą.

policininkams 
o tie neklausė.

Susikirtimai Pietinėj (Korėjoj 
Tarp Demokratų ir Fašistų

Tam tikri žmonės landžiojo 
Washingtono k a n c eliarijose, 
prašydami, kad liepds 23 d. 
vyriausybė paskelbtų kaž ko
kią tai “Lietuvių Dieną.”

Jie' tikėjosi tą dieną sukelti 
nemažai triukšmo, bet nonai 
nieko nepešė.

Nors Washingtono vyriau
sybė dar vis nėra pripažinusi 
tarybinės Lietuvos vyriausy
bės, tačiau, niekas 
kad ji tai padarys, 
toj, tai po ryt; jei 
tap kitais metais.

Jeigu Lietuvos Tarybų Res
publika būtų Amerikos pripa
žinta, aišku, tai palengvintų 
amerikiečiams lietuviams su
sisiekimą su Lietuva; atsisteij?- 
tų normališkesni tarp mūs ir

neabejoja, 
jei ne ry- 
nb šiemet,

Vineland, N. J *— Farme- 
riai daržininkai pietinėje 
New Jersey valstijos daly
je naikina pupas, agurkus, 
batvinius ir kitas daržoyes, 
užardami jas, nes pirkliai 
per pigiai už jas siūlo. Pa
vyzdžiui, kur pernai farme- 
ris gaudavo $3.50 už bušelį 
agurkų, šiemet supirkinėto
jai duoda tik 80 centų iki 
$1.65. Tuo tarpu Camdeno- 
Philadelphijos apylinkėje 
vartotojai turi mokėti po 
penktuką 113 agurką.

Lenkija Gaus Daugiau Grūdų 
Iš Sovietų Sąjungos

Lake Success, N. Y. — 
Bulgarija duoda aplikaciją 
į Jungt. Tautas.

Varšava. — Lenkijos val
džia veda derybas su Sovie
tų vyriausybe dėl daugiau 
grūdų lenkams, nes’Jungti
nės Valstijos atsisakė duoti 
bent kokios maisto paramos 
Lenkijai. Teigiama, kad So
vietų Sąjunga perleis len
kams pakankamus grūdų 
kiekius, ir tai pigesnėmis 
kainomis, negu Lenkija mo
kėjo Amerikai ir Kanadai, 
pirkdama grūdus iš jų.

r.

mūsų tėvų šalies ryšiai. Tai 
būti] nemažas mums laimėji
mas.

Jeruzalė. — Anglai nu
sprendė sprogdinti namus, 
kuriuose nužiūri slaptus 
žydų kovūnus ]3rieš anglus.

Seoul,. Korėja. — Daugė
ja susikirtimai tarp demo
kratinių - kairiųjų korėjie
čių ir dešiniųjų, fašistuo- 
jančiųjų, pietinėje Korėjos 
pusėje, kuri užimta ameri
konų. Tuose susidūrimuose 
užmušta bent 5 asmenys 
per kelias paskutines die
nas. Kairieji užpuldinėja ir 
policijos stotis. .

Numatoma; kad toliau 
pasmarkės kova tarp kai
riųjų ir .dešiniųjų ameriki
nėje Korėjos dalyje, ypač, 
jeigu suirs derybos tarp 
Sovietų ir Amerik. atstovų 
dėlei bendros taut, valdžios 
sudarymo ištisai Korė
jai. Kairieji skleidžia daug 
lapelių prieš savo fašistus 
ir amerikonus pietinėje Ko
rėjoje. Šiaurinė Korėjos pu
sė yra laikinai Sovietų už
imta. > '■ ;

Sovietai siūlo sudaryt

__________  '4

tautinę valdžią tiktai iš de- 
•rnokratinių korėjiečių, ku
rie pripažįsta laikinę Ame
rikos - Sovietų globą Korė
jai, pagal Maskvos sutartį. 
Amerikonai perša j valdžią 
ir fašistuojančius dešiniuo
sius, kurie atmetą tą sutar
tį ir kursto riaušes prieš ją.

PAKELTA ALGA LAIVA- 
STAČIAMS

Socialistai ir Komunistai 
Švedų' Metalistų Unijoj

ir

Brooklyn, N.-.Y. — Todd 
Laivastatyklos sutiko pa
kelti streikuojantiem savo 
darbininkam algą 12 centų 
valandai; todėl j Te grįžta 
darban. Dabartinė unijos 
sutartis su kompanija yra 
silpnesnė UŽ senąją sutar
tį. Hdbokene, N. J., laiva- 
stačiai be streiko išgavo'to
kį pat priedą.

Stockholm, Švedija. — Į 
metinį Metalo Darbininkų 
Unijos suvažiavimą tapo iš
rinkta 128 socialdemokratai 
delegatai ir 39 komunistai. 
Sostinėje * Stockholme ir 
stambiame Goeteborgo mie
ste daugiausiai laimėjo-ko
munistai, o vidutiniuose 
miestuose — socialdemok
ratai. Švedijoje yra social
demokratinė valdžia, kuri, 
kiek įmanydama, padėjo 
saviškiams unijiniuose rin
kimuose.

ORAS. — Busią giedra.

Washington. — Per pir
muosius 6 mėnesius šiemet 
federalė valdžia paleido 78,- 
700 savo tarnautojų.

Tautos paskirtų tyrinėjimų 
komisiją.”

(Chinijos valdovai žino, 
kad dauguma tyrinėjimo 
komisijos palaikytų jų pu* 
sę, panašiai kaip Balkanų 
tyrinėjimų komisija teisino 
Graikijos fašistų- monar- 
chistų terorą prieš graikų 
demokratus ir smerkė Bul
gariją, Jugoslaviją ir Alba
niją, būk jos taikau ja grai
kų partizanams kovoje 
prieš monarchistus.)

Įsiveržimas
Sovietų delegatas Krasil

nikovas užginčijo Chinijos 
Chiang Kai-sheko valdžios 
pasakojimus, būk Išlauki
nės Mongolijos kariuomenė 
įsiveržus į Chiniją. Jisai 
pranešė, jog pulkas Chini
jos kariuomenės persimetė ~ 
per Mongolijos sieną, įsi- 
briovė 10 iki 15 mylių į 
mongolų žemę ir apsitvirti- 
no. Mongolų komandierius 
atsišaukė į chinų komandą, 
kad pasitrauktų iš svetimos 
žemės, o kuomet įsiveržėliai 
nepasitraukė, tai mongolų 
kariuomenė ir oro jėgos iš
grūdo juos laukan. Bet 
mongolai neperžengė Chi
nijos sienos, kaip užreiškė 
Krasilnikovas.

Amerikos atstovas Hay
den Raynor priešinosi Mon
golijos Respublikos priėmi
mui į Jungtines Tautas.' 
Anglijos ir Australijos de
legatai reikalavo “daugiau 
žinių” apie Mongolijos tin
kamumą į narius.

Tai jau antra Mongolijos 
aplikacija į narystę. Per- 
nykščia jos aplikacija buvo 
atmesta, taipgi per anglų- 
amerikonų pastangas.

—t------------

Trans-Jordan Prašosi 
į Jungtines Tautas

Lake Success, N. Y. — 
Trans-Jordano valstybėlė 
davė aplikaciją į Jungtines 
Tautas, ir už Trans-Jorda
no priėmimą tuojau pasisa
kė delegatai Amerikos, An
glijos, Chinijos, Brazilijos, 
Francijos, Syrijos ir Belgi
jos. Trans-Jordanas yra 
anglų atplėštas nuo Pales
tinos ir naudojamas 
Anglijos pastumdėlis.

kaip

POPIEŽIUS BIJO 
DARBININKU ĮSIGALĖJIMO

Roma. — Popiežius pa
siuntė laišką Francijos kle
rikalų vadui Charlesui Flo- 
ry’ui, šaukdamas neleist 
Organizuotiems darbinin
kams perdaug įsigalėti. Po-\ 
piežius ypač bijo, kad dai> 
bininkai neperimtų valsty
bės galios į savo rankas. 
Savo laiške jis perša išlai
kyti privačią kapitalo ir 
verslo nuosavybę ir 
stiprinti katalikų 
“mokslą” socialiuose 
muose.
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George Kuraitis 
Niek Pakalniškis 
..... Roy Mizara

$7.00
$3.75
$8.00
$4.00
$8.00
$4.00
$9.00
$4.50
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United States, per year......................

United States, six months ................
Brooklyn, N. Y., per year ..................
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Canada and Brazil, per year .............
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Žmonės ir Kongresas
Pirmoji 80-to Kongreso sesija užsidarė liepos, 26 d. 

Posėdžiai tęsėsi nuo sausio 6 dienos. Kongresas vėl susi
rinks tik 1948 metų sausio pradžioje, nebent prezidentas 
matytų reikalą sušaukti ekstra sesiją. Kaip viskas ro
do, tačiau, tokios ekstra sesijos prezidentas nešauks.

Dabar spauda ir žmonės plačiai diskusuoja šios se
sijos nuveiktus arba paliktus nenuveiktus darbus. Tai 
buvo sesija, kurioje abiejuose Kongreso butuose viešpa
tavo republikonų dauguma. Tiek demokratai, tiek repub- 
likonai, įnešdami bilius ir juos svarstydami, turėjo akį 
ant 1948 metų prezidentinių rinkimų. Kaip jau visai 
Amerikai puikiai žinoma, republikonų daugumai talkon 
ateidavo klika demokratų iš pietinių valstijų. Toji de
mokratų klika, tiek Senate, tiek Atstovų Bute, sudaro 
patį reakcijoniškiausį elementą. Todėl negalima sakyti, 
kad Kongreso nuveikti arba nenuveikti darbai priklauso 
išimtinai republikonų daugumui.

Dar daugiau, užsieninėje politikoje viešpatauja su
vienytas frontas tarpe demokratų ir republikonų. Visa 
toji politika vadinama “dviejų partijų politika.”

Ši Kongreso sesija, reikia pasakyti, įėjo istorijon 
kaipo viena iš reakcijoniškiausių sesijų nuo 1776 metų 
revoliucijos. Užsienio politikoje mums ji davė “Trumano 
Doktriną”, pagal kurią ši šalis turi visur ginti reakciją 
ir konservatizmą. Naminėje politikoje mes turime Taft- 
Hartley įstatymą, kurio pamatinis tikslas yra atimti iš 
Amerikos darbininkų visus laimėjimus ir sutriuškinti 
darbo unijų judėjimą. ’

Ši sesija panaikino kainų kontrolę ir plačiai atida
rė kainų kilimui duris. Kainos nesulaikomai tebekyla ir 
šiandien. Tam kilimui galo nesimato.

Kongresas nesurado nei laiko, nei progos svarstyti 
tokius bilius, kaip pakėlimas minimum algų skalės, pa
naikinimas “poli tax” sistemos pietuose, įvedimas baus
mės linčininkams ir kitus, kurie reikalingi krašto žmonių 
gerovei.

Senatoriai ir atstovai skubinasi namo pasiklausyti, 
apie juos mano žmones, kurie juos išrinko ir pasiuntė 

Washingtonan. Kad žmonės jiems pasakys, ką jie apie 
jų darbus mano, tai netenka abejoti. Bet jiems nereikė
jo Važiuoti namo, kad išgirsti žmonių balsą. Jie puikiai, 
pavyzdžiui, žinojo, ką Amerikos darbo žmonės mano apie 
Taft-Hartley bilių, kai bilius buvo svarstomas. Tačiau 
į tai nekreipė dėmesio.

Juos dabar žmonės galės pamokinti tik tada, kai at
eis rinkimai. Jie savo darbais puikiai įrodė, kam jie tar
nauja. Tie, kurie balsavo, už reakcinius bilius, neturėtų 
tikėtis žmonių paramos, kai bus nauji rinkimai.

, , ■ ■ -------- —r-

Jungtinių Tautų Komisijos Vienpusiškumas
Amerikos spauda vėl kelia triukšmą dėl to, kad 

Jugoslavijos valdžia atsisakė įsileisti Jungtinių Tautų 
komisiją ištirti Graikijos nusiskundmą, kad jugoslavai 
buvo padarę liepos pradžioje įsiveržimą į Graikiją. Pa
teisinimui savo žygio Jugoslavijos valdžia parodo tos 
komisijos vienpusiškumą arba šališkumą. Ji sako, kad 
dar birželio mėnesį Graikijos lėktuvai padarė Jugosla
vijon įsiveržimą. Tuojau buvo pranešta Jungtinių Tautu 
komisijai ir reikalauta, kad ji tuojau tą dalyką ištirtų. 
Bet komisija jugoslavų reikalavimą ignoravo, dalyko ne- 
iyrinėjo. Dabar gi, kaip tik graikai pasiskundė, tuojau 
komisija puolėsi tyrinėti ir reikalauja, kad Jugoslavija 
jai atidarytų savo duris.

Kaip atrodo, tai kas nors turėtų r i uitai patyrinėti šį 
minėtosios komisijos vienpusiškumą. Toksai jos susiinte- 
resavimas graikais ir nepaisymas kitų žmonių žemina 
Jungtines Tautas.

Sąjūdis už Henry Wallace
Demokratų Partijoje kyla didelė audra prieš Truma- 

no vadovybę. Liberališkuosiuose elementuose nepasi
tenkinimas auga dienomis . Tai parodo įvykiai Califor- 
nijoje. Ten smarkaus liberalo Kenny vadovybėje de- 
ihokratai reikalauja, kad 1948 metais demokratų kan
didatu į prezidentus būtų Henry Wallace. Jie turėjo 
konferenciją ir nutarė nuo dabar darbuotis dėl Henry 
Wallace nominavimo. Jie susisieks su savo bendramin
čiais kitose valstijose ir ruošis būsimajai demokratų 
konvencijai.

Prezidento Trumano pasekėjuose, natūralu, šis de
mokratų sąjūdis kelia susirūpinimą ir nerimą. Jie ma
nė, kad su tuo, kai Trumanas vetavo Taft-Hartlėy bi
lių, Trumano nominacija užtikrinta. Dabar jie mato, 
kad tas vienas Trumano žygis dar jo neišgelbėjo Ame
rikos darbo žmonių akyse.

Liberališkesni demokratai, kurie puikiai numato, kad 
su Trumano kandidatūra rinkimus laimėti bus sunku ar
ba neįmanoma, kelia Wallace kandidatūrą. Jie'mano, 
kad aplinkui Wallace kandidatūrą susiburtų visos šalies 
demokratiškos, progresyviškos jėgos. Jie sako, kad to
kiame atsitikime nereikėtų nei trečiosios partijos. Jeigu

Laisvėj liepos 14 dieną 
tilpo R. Mizaros strdibsnis 
“Dar Dėl Mūsų Jaunimo.” 
Jis palietė kelis labai svar
bius sumanymus mūsų jau
nimui. Verta kreipti aty- 
dos, gvildenti ar apkalbėti 
per savo spaudą, kad pra- 
vedus gyveniman. Ypatin
gai svarbus reikalas “poli
tinės apšvietos ir organiza
cinio sąmojaus, jgudihio, 
atsakomybės? Kiekvienas 
jaunuolis ant kiek. jam ar 
jai aplinkybės leidžia, pri
valėtų mokintis ir susipa
žinti su marksizmu, studi
juoti Markso, Engelso, Le
nino, Stalino ir kitus veika
lus, kurie nušviečia darbi
ninkų judėjimo istoriją.

Toliau jis rašo: '“Šian
dien‘mūsų jaunimas gali 
kur kas lengviau tų žinių 
įsigyti; šiandien, sakysime. 
New Yorke, veikia puiki vi
suomeninių mokslų moky
kla, žinoma, kaip Jefferson 
School. Chicagoje veikia, 
berods, Lincoln School, ku
riose dėstomos tokios moks
lo šakos, kokių kitose mo
kyklose nerasi.”

Čia R. Mizara pasakė pil
na burna tiesos žodį. San 
Francisco randasi Tom 
Mooney School. Savo lai
ku reakcija labai atakavo 
tą mokyklą, gal dėl to da
bar vadinama California 
Labor School. Bet su tuo 
mokykla nenustojo, savo 
vertės. Gal rasis daugeliui 
jaunuolių per tolima ar ne
galimas susisiekimas su šia 
mokykla, ar kitomis pana
šiomis mokyklomis. Mano 
supratimu, toki moksleiviai 
privalėtų kreiptis į Lietuvių 
Literatūros Draugijos cen
trą, ar į jos kuopų narius, 
ir reikalauti marksizmo 
mokslo knygų! Ši draugija 
yra išleidus , keletą labai 
svarbių knygų, kurios laiki
nai pavaduotų ir patenkin
tų pradžiamokslį, einant 
prie tolimesnio mokslo.

Toliau R. Mizara rašo: 
“Angliškuose skyriuose pri
valėtų atšpindėti visas mū
sų visuomeninis gyvenimas 
—sportinis, meninis, politi
nis,, kultūrinis.” Nėra abe
jonės, kad sportas, bile ko
kios šakos, lavina, mankšti
na visą žmogaus kūną ir jo 
protą. Bet šiandien didžiu
ma Amerikos sportininkų 
yfa taip sužavėti sportu— 
dažnai vadinama sporto li
ga, kad jie pamiršta /Visą 
kitą, vien kalbasi apie spor
tą. Laikraščiuose» po pus
lapius knisasi apie sportą, 
varto, satyros puslapius, o 
pirmo puslapio politines ži
nutes, antgalvius tik akim 
perbėga ir baigtas kriukis. 
• Būdamas rytinėse valsti
jose tėmijau meninę veiklą, 
ypatingai mūsų chorus. Pa
lyginamai chorai atneša la
bai daug naudos visiems, 
neišskiriant lyties ar am
žiaus, kad tik sveikata lei
džia. * Jaunimą mokina lie
tuvių kalbos* taipgi laisvai 
leidžia semti iš praeities lie
tuvių tautos tradicijas. 
Chorai privalėtų būti ugdo
mi, kur mes nepasiuksime, 
New .Yorke ar. San Fran
cisco.

Nedaro skirtumo, kur 
mes nebūsime, politinis vei
kimas tarpe jaunimo yra 
labai apleistas. O tai netu
rėtų taip būti, ypatingai po 
šio pasaulinio karo. Ne 
vienas jaunuolis nukentėjo 
ir gavo gerų pamokų į taip 
trumpą laikotarpį, čia R. 
Mizara rašo: “Jaunimas 
priverstas pelnytis duoną 
savo darbu — nesvarbu, ar 
tas darbas atliekamas fa
brike ar raštinėj . . . Jeigu 
taip, tai esminiai reikalavi
mai yra tie patys, kaip tė
vo, taip sūnaus arba duk
ters.” Čia rašytojas sumi
nėjo nemirtiną tiesą! Gal 
šių dienų jaunimui, pavir
šutiniai žiūrint, atrodo, kad 
jie gyvena brandesnį gyve
nimą moderniškose aplin
kybėse, negu kad jų tėvai. 
Bet pamatiniai taip nėra. 
Išnaudojimas jo tėvo ar 
motinos, sykiu jų jaunuo
lio, nė per nago juodymą 
nepasikeitė. Mark sizmo 
mokslas, daugiau negu 
šimtmetis, tai patvirtina. 
Reikia nepamiršti to fak
to: juo moderniškesnė ka
pitalizmo sistema, tuo di
desnis išnaudojimo reikala
vimas. Naujo būdu išras
ta mašina dirba daug spar
čiau, to paties mašina rei
kalauja ir iš žmogaus, o to 
rezultatas — vienas įgauna 
visą pelną < be darbo, o ku
ris dirba su mašina, laimi 
tik nuotrupas. Užėjus kad 
ir menkai krizei, tuo dau
giau rasi darbininkų be 
darbo gatvėj. Juo mes mo- 
derniškiau gyvename, tuo 
mūsų našta darosi sunkes
nė; tai patvirtina šie du 
metai po karo. Dėl šių ir 
kitų priežhsčių, jaunuolių 
tėvai privalėtų paakstinti 
savo vaikus prie politinės 
veiklos. Žmogus, apsigin
klavęs politiniai, sugeba or
ganizuotai geriau kovoti ir 
laimėti kovą iki pergalės.

Lietuvių Kalbos 
Palaikymas

Prie pabaigos R. Mizara 
prisimeha apie lietuvių kal
bos mokyklėles. Man ro
dos, kajp Chicagoje, Brook- 
lyne, Clevelande ir kituose 
didmiesčiuose, lietuviais ap
gyventuose centruose; be
rods, būtų galima iškovoti 
lietuvių kalbos vietą vaka
rinėse mokyklose^; berods, 
italai giriasi, kad jie turėjo 
savo kalbos kursus vakari
nėse mokyklose San Fran
cisco.. Jų čia priskaitoma 
apie 70 tūkstančių . Žino
ma; reikia pasiteirauti, da
ryti tinkamo spaudimo į 
miesto publikos moksleivių 
komitetus. Kaip žinoma, 
lietuviai daugumoje gyvena 
daigiausia grupėmis, kai
mynystėje. Kur to negali
ma, galima suorganizuoti 
savilavinimosi lietuvių kal
bos mokyklėles pas kaimy
ną; kuris turi talpų butą. 
Taip išsiauklėtų kadrai. 
Tai duotų gerų rezultatų, 
būtų gražios naudos pa
tiems ir savo, tdutai,

Pacific.

Nors kainos keliamos, rendu kontrolė n aikinama ir žmonėms stokuoja nami|, tie 
ponai kongresmanai ir senatoriai vyksta iš Washington© atostogų po nutarimo spe- 
cialės kongreso sesijos nešaukti. Iš kairės: Maine republikonas Wallace White, Mass, 
rep. Joseph Martin, Kentucky dem. senatorius Alben Barkley, Mich. rep. seta. Ar
thur Vandenberg, Texas dem. Sam Rayburn, Indianos rep. Charles Halleck.

Apie Amerikoje Augusius Lietuvius

Trumanas bus kandidatu, susidarys trečioji partija,,ku
ri nutrauks daug balsų nuo demokratų, ir republikonų 
laimėjimas bus užtikrintas. Tai tokiais sumetimais Ca
lif ornijos demokratai siūlo gelbėti demokratų partiją 
nuo suskilimo ir 1948 metų rinkimus nuo republikonų.

Kol kas iš kitų valstijų ęlar nieko nesigirdėt apie 
Wallace kandidatūrą ant demokratų partijos tikieto. Jo 
šalininkai, be abejonės, galvoja, svarsto ir ieško geriau
sios išeities. ■ t

Taipgi įdomu, kad iki šiol tuo klausimu nėra pasisa
kius nė viena didžioji darbo unija; Gražiai'tyli Mur
ray ir Green. Veikiausia organizuotų darbininkų va
dovybė temija ir laukia, kur ir kaip sąlygos pakryps.

Daug yra kalbama ir ieško
ma būdų, kaip įtraukti Ame
rikoje gimusį lietuvių jauni
mą į progresyvių judėjimą. 
Kaip pasirodo, tai visokių kal
tinimą yra jaunimo antrašu, 
bet tikrumoje kuokalčiausiais 
yra mūsų senesni lietuviai, at
vykę iš Lietuvos ir per dauge
lį metų vadovaujanti organi
zacijoms.

Nors jų jau amžius ir ener
gija neleidžia tinkamai darbą 
atlikti; bet vadovybę jie ne
nori perleisti jaunesniems. 
Čia paduosiu pavyzdžių iš 
mūsų lietuvių kolonijos.

Praeitą pavasarį Moterų 
Kliubas 
dviejų 
dviejų 
turėjo 
nutarė 
būsimajai vakarienei.
turėjo būti gerai, tokia valia 
komisijos didžiumos, bet vie
na komisijos narė, iš senesnių, 
pasikvietė antrą iš senesnių ir 
permainė komisijos tarimą 
maisto klausime.- Aišku, Ame
rikoje gimusios komisijos na
rės labai užsigavo, bet nemo- 
kėdamos ar nenorėdamos už 
tai kritikuoti, tai iš komisijos 
pasitraukė.

Antras pavyzdis: viename 
Laisvės Choro susirinkime vie
nam senų narių pirmininkau
jant, vienas iš Amerikoje gi
musių narių davė įnešimą cho
ro gerovei. Bet, matyti, tas 
įnešimas nepatiko pirminin
kaujančiam, tas sudavė kūje
liu į stalą ir sumanymo įne- 
šėjas turėjo nutilti.

Trečias pavyzdis: Lietuvių 
Kooperacijos Namo komisija, 
susidedanti iš Amerikoje gi
musių narių, parandavojo sve
tainę dėl vakarienės. Tada 
vėl senesni pakenkė. Moterų 
Kliubo išrinkta komisija, iš 
senesnių narių nusitarė tą pat 
dieną turėtų išvažiavimą. Ka
da Kooperacijos komisija tą 
pastebėjo ir užklausė Moterų 
Kliubo komisijos, kodėl jos 
rengia tą p&t dieną, nes Ko
operacijos seniai jau buvo pa
imta svetainė ant tos dienos, 
tai viena iš Moterų Kliubo 
komisijos narių atsakė: “Ką 
mes paisome, jeigu jūs norite, 
tai galite savo parengimą 
rengti, o mes rengsime savo.” 
žinoma, Kooperacijos komisi
ja nukėlė savo parengimą į 
kitą dieną.

Gal kam atrodo, 
įvykiai yra mažos 
dalykai, bot reikia 
kaip tas paveikia 
nius draugus ir drauges, ku
rie jaučiasi, kad senesni nesi
skaito su jaunesnių nuomone, 
pasiūlymais, noru veikti ir 
darbuotis.

Kalbant apie tuos ameriki
nius lietuvius - jaunuolius, 
reikia pasakyti, kad visų jie 
nori veikti, netingi dirbti, nei 
prie maisto ' gaminimo, nei 
prie kitokių parengimų dar
bų. Taipgi, jie enęrgingai da
lyvauja dainavime, 
vaidinime, žodžiu, 

daug darbo.
Bet • dažnai mūsų

pavasarj
išrinko komisiją iš 

Lietuvoje gimusių ir 
Amerikoje. • Komisija 

susirinkimą, trys nares 
kokį maistą pagaminti 

Viskas

kad toki 
Reikšmės 
suprasti, 
į jaunes-

veikalų 
atlieka

senesni

draugai ir draugės, vietoj pa
gelbėti, patarti jaunesniems, 
ramiai išklausyti jaunesnių 
mintį, tai savo elgesiu tūlus 
jaunuolius atstumia nuo veiki
mo. O kaip tik reikia veikti 
priešingai, reikia taip daryti, 
kad Amerikoje gimęs lietuvių 
jaunimas būtų kuoplačiausiai 
įtrauktas į mūsų organizaci
jas, prie dainos, . kultūrinio 
veikimo ir kitų darbų.

Jau man žinomų keletas 
jaunuolių nesilanko į pamo
kas. Kada paklausi jų, kodėl 
jie nesilanko į choro pamo
kas arba parengimus, tai at
sako, kad jie negali susitai
kyti su tais “seniais.” Kažin, 
ar ir kitose kolonijose taip 
yra? “1 hope not!” <

Dažnai pagalvoji, kodėl se
nesni draugai nepamąsto, kad 
jie amžius negyvens, kad jų 
sveikata mažėja, kad ateitis 
tai jaunimui priklauso ir todėl 
reikia jaunimą įtraukti į vei
kimą. Kartą jaunuolis sakė: 
“Kažin> kaip tie seni draugai 
numirs, tai ar jie paliks savo 
dvasią organizacijas palaikyti 
ir jose veikti.”

Reikia atminti, kad Ame
rikoje augęs jaunimas turi 
kitokias pažvalgas į sportą, į 
daugelį kitų dalykų, negu tie 
lietuviai, kurie gimė Lietuvoje, 
kur nors sodžiuje, kur tokių 
dalykų nebuvo. Bet reikia su
prasti, kad Amerikoje jauni
mas nei kiek nemažiau rūpi
nasi gyvenimo reikalais, kaip 
ir suaugę draugai.

Vienas iš Amerikoje 
Augusių Lietuviu

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

530 Summer Ave* * Newark, N. J
Tel. Humboldt 2-7964

PROTO IR NERVŲ VEIK
SMAI PRIKLAUSO NUO 

/ MITIMO
Visa kas žmogaus orga- 

nizrhę priklauso nuo jo mi
tinio būklės. Atseit, nuo 
maisto rūšies, bent dalinai, 
priklauso ir jo centrinės 
nervų sistemos reiškiniai— 
jos sielos ypatumai — jo 
proto gabumai ir nervų 
veiksmai.

Ak, žinoma, apsigimimas 
arba paveldėjimas nustato 
bendrą organizmo veidą, jo 
fizinę ir dvasinę išvaizdą ir 
palinkimus. Bet gyvenimo 
aplinkybės, ypač maisto są
statas, daug ką nusveria 
gerojon pusėn. Iš tikrųjų, 
yra visa eilė proto bei ner
vų ligų, kurios išsivysto iš 
netikusio maisto, iš stokos 
jame tam tikrų būtinų dės
nių — labiausiai vitaminų.

Visi vitaminai turi savo 
įsvaros žmogaus organiz
mui, o daugiausiai vitami
nas B, tūlos 'sudėtinės jo 
dalelėsr Iš tų vitamino B 
dalelių labiausiai nervus ir 
smegenis veikia vitaminas 
BĮ arba ti j aminas, taipgi 
nijacinas arba nikotine rūk- 
štis.

Stoka vitamino BĮ arba 
tijamino palaipsniui maži
na medžiagų apykaitą sme
genų audiniuose, ir iš to iš
sivysto psichiniai, tai yra 
protiniai nenormalurpai.

Tarp kitko, vitaminas BĮ 
padeda geriau susinaudoti 
maisto angliavandžiams, 
tai yra miltiniams valgiams 
—skrobylams ir saldiniams. 
Kai esti vitamino BĮ per- 
mažai, tai angliavąndžiai 
gerai neištirpsta ir nesusi
geria į kraują. Ir iš to au
diniuose ir kraujo skysčiuo
se susidaro žalingos pyruvi- 
nės rūkšties, o tatai sutruk-

do deguonies susigėrimą į 
kraują ir į kūno audinius. 
O, kai mažiau esti deguo
nies audiniuose, taigi ir 
smegenų audiniuose, tai jos 
pradeda gerai nebeveikti, 
protas eina menkyn.

Ilgainiui taip pritroškę 
smegenų audiniai pradeda 
ir gesti, pradeda išsigimti, 
degeneruotis. Susidaro į 
juos riebalinių lašeliukų, į- 
vyksta kraujo nutekėjimų į 
smegenis tai šen tai ten. 
Smegenys vietomis sutyžta 
ir tada jau jų nebegalima 
tose vietose atitaisyti.

Jeigu toks smegenų ge
dimas dar nebuvo pertoli 
nuėjęs, tai didžiulės dozės 
vitaminų, ypač vitamino 
BĮ, pasuka gerojon pusėn. 
Tobuliau tada susinaudoja 
angliavaridžiai, mažiau su
sidaro tos netikusios pyru- 
vinės rūkšties, ir daugiau 
prieina deguonies į smege
nų audinius; Ir tada smege
nys gėriau veikia. Protas 
prasiblaivo, atmintis pasi
daro geresnė ir pasitaiso 
žmogaus bendra savijauta. 
Dingsta taipgi visokie* ner
vų gėlimai, tirpuliai ir mau
dimai, praeina neuralgijos.

To taip esmingo vitamino 
BĮ ir kitų vitamino B da
lelių turi kepenys, kiauši
niai, kumpis, bravoro mie
lės, javų grūdai, šviežios 
žolės, gėlės ir daržovės. Vi
suomet reikia tokio maisto 
gausiai vartoti. Ir, dadėč- 
kui, reikia vitaminų prepa
ratų, daugmeningų — viso
kių vitaminų, ir didelėmis 
dozomią. Tada daug kas pa
gyvėja ir atsitaiso žmogaus 
organizme, pagyvėja ir 
smegenų ir nervų veikimas. 
Skaidresnis pasidaro pro
tas, geresnės mintys, sma
gesnė nutaiką.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Trečiad., Liep. 30, 1947



Binghamton, N. Y

Pasimatysime susirinki

Moterų Skyriaus
Sekretorė, O. Girnienė.

Ava Gardner parodo vilio
kės sekretus, kuriuos ji var
todavo atkreipti garsinimų ve
dėjo Clark Gable atydą nuo 
biznio problemų. Taip dedaii
naujoje filmoje “The Hucks
ters,” pašiepiančioje komerci
nes radio programas. Rodo 
New Yorko Capitol Teatre.

ne

Los Angeles, Calif

Šeimininkėms

i

NENUSIBODO VEDUSIEMS

Vaiku

Ar Daržovę
dienomis taikėsi per- 
plotas New. York o 

farmų srityse. Sodai

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

daržo, 
viską, 
ar ką

dirbusių darbininkų teises, pakelti algas ir išmokėti jas 
ir už praėjusi laiką. Čia jos matomos pikietuojant 
kompanijos ofisą Chrysler bildinge. ,

Mūsų Veikėjų Paveikslai 
Mūsų Laikraščiuose

šiam raštui mintis gavo
si peržiūrėjus neseniai gau
tą Pirmojo Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongreso Leidinį. 
Kongresas įvyko rugpjūčio 
24-27, 1946 m., Montevideo, 
Uruguay. Kongreso apra
šymas išleistas Buenos Ai
rėse, Argentinoje.

Gal niekas pasaulyje nė
ra taip aržu, kaip dirban
čiam prie laikraščio skaity
ti toks laiškas:

“Atvykstu į Laisvės kon
certą. Bet, susimildamoji, 
nedėk mano paveikslo į 
Laisvę. Kad neįdedate visų 
iš mūsų miesto, nedėkite 
nei vieno, nes tas pasunki
na mūsų organizacijos vei
kimą...”

Arba bus koks suvažiavi
mas. Suradai kokį paveiks
lą, apsidžiaugei. Jog tai be 
galo smagu parodyti žmo
nėms atvykstantį svečią- 
viešnia. O amerikietiškai 
tariant: “Seeing is believ
ing.” Parodymas svečių ir | 
mūsų didžiosioms iškil
mėms padeda. Bet žiūrėk, 
atbėga arba atrašo kuri ge
ra draugė su šturmu: 
“Kam įdėjai mano paveik
slą? Pamatysi, bus bėdos. 
Draugės pamanys, kad aš 
prašiau...”
Ar Geriau Be Paveikslų?

Veikiausia kiekvienas e- 
sate pastebėję, kad laikra
ščių reporteriai fotografai 
yra apkuliami, jų brangūs 
aparatai sudaužomi norint 
nutraukti tam tikrus pa
veikslus. O ar jie nustoja 
paveikslus traukę? Ar jie 
nustoja paveikslus varto
ję? Niekuomet. Paveikslai 
yra laikraščio akys, langai.

Išmainyti paveiksluotą 
laikraštį ant nepaveiksluo
to būtų lygu išmainyti mo
dernišką butą ant dūminio 
arba lėktuvą ant lanku pa- 
sprengta kumelaite kirki
namo vežimėlio. Tad ir mes 
ieškome paveikslų. Ieškome 
tam tikrų agentūrų, kurios

kolonijos tą galėtų 
Jos pačios turėtų 

tam

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisve ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai Užrašymu dienraščio Laisvės!

%

Leslie Long, detroitietė dai
nininkė, buvo ištraukėja lai
mėjusio tikieto ant naujo au- 
tomobiliaus Kivanis Klubo ba
liuje. miestelyje Ahoskie, N. 
C. Bet kada leidėjai atsisakė 
auto atiduoti laimėtojui Har
vey Jones, veteranui, dėl to, 
kad jisai negras, dainininkė 
pasipiktino, atsisakė kitą ti- 
kietą traukti. Žinia paplito po 
visą šalį, pasipylė protestai ir, 
pagaliau, Jones gavo savo lai-

pristatytų paveikslų 
vien tik mums draugiškų 
žmonių, bet ir priešiškų. 
Spaustuvės darbininkai pa
deda laiko ir įstaiga paneša 
lėšas tuos, paveikslus pada
ryti. 0 čia, štai, turime ke
lių desėtkų iš geriausių 
žmonių gatavus paveikslus, 
turime progą nors ret
karčiais pavartoti ir mūsų 
tikslams patarnauti, bet at
eina įsakymas netalpinti 
arba apibarė už jau patal
pintą. Ir stojasi klausimas: 
Nejaugi* žmogus turi laukti 
mirties, kad jos-jo paveik
slas galėtų tilpti savame 
laikraštyje.

Atrodo, jog kur kas ge
riau būtų, kad ir pats pa
veikslo savininkas galėtų 
matyti savo paveikslą laik
raštyje, dar gyvas būda
mas.

Pre Mažai Turime 
Paveikslų?

Ne atmesti talpinimą jau 
turimųjų, bet įvesti gavimą 
daugiau paveikslų mums 
reikia. Tiesa, laikraštis 
pats iš savo iždo neišgalėtų 
padaryti visų savo skaity
tojų ar rėmėjų paveikslų, 
mes priversti tenkintis pa
darymu pačių žymiausiųjų 
va j įninku (net ir tų ne visų 
esame paveikslus turėję). 
Tačiau 
išrišti.
įvesti padirbdinimą 
tikrą darbą atlikusių žmo
nių paveikslų.

Labai reta kuri kolonija 
turi valdybų rinkimuose 
varžytines už vietas. Visa 
didžiuma turi vargo valdy
bas išrinkti. Dėl ko negalė
tų per metus sąžiningai dir
busiai valdybai arba per 
metus rengusiai pranfogas 
gaspadinei padirbdinti pa
veikslą pagarbai jos už pa
aukotą darbą organizacijos 
'gerovei? O atsiunčiant 
juos į kokį suvažiavimą ar 
kad ir šiaip jiems atvyks
tant į centrus, kur išeidinė- 
ja mūsų laikraščiai, nors 
žodžiu pranešti, jog atvyks
ta, ir priminti: “įdėkite pa
veikslą-” t

Paveikslai kainuotų kele
tą dolerių. Tačiau bent po 
vieną kas metai padaranti 
kolonija sudarytų spaustu
vėse kelių desėtkų paveikslų 
sandėlį. Tai prisidėtų prie 
gražinimo mūsų laikraščių, 
patarnautų mūsų 'būsi
moms pramogoms (apie at
vyksiančius laiku pranešus 
ir įdėjus jų paveikslą). Ir 
patiems taip pagerbtiems 
būtų graži atmintis. Pa
gerbtojo priminimas, kad 
toji ar kita organizacija pa- 
darydino paveikslą už pa
vyzdingą sekretorystę, pir- 
mininkystę, gavimą naujų 
narių ar skaitytojų, rengi
mą pramogų ar atlikimą 
kokio kito darbo savaime 
būtų agitacija už paveikslą 
padirbdinusią organizaciją.

Minėtajame Pietų Ameri
kos lietuvių leidinyje ran
dasi arti 50 grupių ir atski
rų asmenų paveikslų. Jų są
lygos sunkesnės visapusiš
kai, bet'jie išgalėjo. Jų laik
raščiuose taip pat telpa 
daug lietuvių paveikslų? 
Matomai, nelaukia, kad įdės 
po mirties, kada jau užtik
rinta “pavyzdingas išsilai- 
kymąs iki galo-” Su dide-

Pan American World AirWays stewardeses, CIO 
Transport Workers Unijos, laimėjo reikalavimą tuojau

Žinokit Skirtumą Tarp Saulės 
Užgavimo ir Perkaitimo

Visiškai skirtingos yra 
šios nelaimės viena nuo ki
tos. Ir visai skirtingos pa
galbos reikia. Nepažinimas 
ligos rūšies, išvirkščias tei
kimas pirmos pagalbos pa- 

•blogins gydymą ir gali būti

Iš Moterų Kfiubo Veikimo

Šiuo laiku veikimas, nors po 
valiai, bet žingsnis po žings
nio vis eina pirmyn, sudarom 
šiek tiek progreso.

mėnesio susirinkime 
valdybos dalyvavo, 
draugių iš valdybos

Liepos 
tik pusė 
nes pora 
buvo išvykusios atostogas pra
leisti svetur. Todėl nebuvo 
•pateikti pusmetiniai raportai 
finansiniai ir abelno veikimo. 
Bet smagu tas, kad1 kliube da
lykai eina tvarkoje, isparda- 
vėm nemažai literatūros, Sa- 
lomėje Nėris, ir kitokios.

Praėjusiam kliubo susirinki
me likosi įrašytos dvi naujos 
narės, Salomėja Blass ir Jean 
Bogdal. Apie d. Blass dar ne
teko patirti, bet gerai žinau r
jauną draugę Jean Bogdal — 
ji yra įžymi veikėja LDS 205 
Lygos ir labai malonaus būdo 
draugė. Todėl malonu, kad 
mūsų moterų kliuban įstoja 
tokios draugės. Tikimės, kad 
jos mums daug pagelbės mo
terų veikime.

Moterų Apšvietos Kliubas 
daro planus, kaip geriau at
žymėti savo šešių metų gyva
vimo sukaktį arba jubilėjų, 
kuris sukanka spalių pradžio
je. Buvo pavesta valdybai su
daryti planus. Valdyba sura
do tokį pasiūlymą:

Svetainė paimta North Star 
Auditorium, 1,631 W. Adams 
Blvd., rugsėjo (Sept.) 28-tai. 
Perstatysime juokingą trijų 
veiksmų komediją “Moterims 
Neišsimeluosi.” Taipgi tą va
karą bus išleisti keli gražūs 
dalykai. Visas ’pelnas skiria
mas darbininkiškai spaudai.

Susirinkimas planą u.žgyrė 
ir dabar darbas eina pirmyn; 
veikalą mokinasi mūsų ga
biausi lošėjai, tikietųkai par
davinėjami ir t.t. Tai, kaip 
matome, valdyba nesnaudžia. 
Mes prašome visų narių ko
operuoti su valdyba, tai galė-

liais gyrimais įr pergyri- 
mais asmenų gdl verta pa
laukti iki po mirties, bet 
paveikslai, mąn rodosi, įei
na į kitą kategoriją.' Galė
tų tam užtekti bile kurio 
gerai atlikto darbo, ypatin
gai tokio, kuriam paaukota 
metų ar kelių liuoslaikis. O 
vertas pagarbos yra kiek- 
kienas darbas, kuris organi
zacijai reikalingas.

5. Sasna.

sime tikėtis gerų darbo vai
sių.

Artimoje ateityje, rugpjū
čio (Aug.) 3 d., turėsime di
delį išvažiavimą miesto parke 
(Arroyo Seco) bendrai su 
LLD kuopa. Narės prašomos 
įsitėmyti, kad susirinkimo ne
bus* svetainėje. Tik, jeigu bus 
liuoso laiko, tad po pietų ga
lėsime atlikti susirinkimą par
ke. Išvažiavimas prasidės nuo 
10 vai. ryto. Pietūs 1 vai. 
Stengkitės įsigyti tikietus iš 
anksto, — galite gauti pas 
mūsų org. nares.

M. Alvinienė.

“Moteris Įneštų daugiau 
harmonijos i susirinkimus,” 
sakė Yonkers’o kapnsilmanė 
Edith P. Welty, siūlydama 
skirti moterį i miestavąjį Hou
sing Authority. Anot jos, mo
terys mažiau barasi be reika-

Pirmojoje vergų savinin
kams teisti byloje po vergijos 
panaikinimo, ponia Alfred In
galls, 62 metų, Bostono “aukš
tosios draugijos” narė, buvo 
federalės džiūrės nuteista San 
Diego, Kalifornijoje, už laiky
mą vergijoje negrės tarnaitės. 
Negrė per desėtkus metų tar
davo jai be jokios užmokes- 
ties, tikėdamosi, kad ponia pa
dedanti jai jos uždarbį i ban
ką. Po gręsme kalėjimo ir be
protnamio, tarnaitei buvę už
drausta nuo jų išeiti ar bent 
kam pasiskųsti.

priežastimi mirties, sako 
didžiojo New Yorko Saugu
mo Tarybos viršininkas Ha
rold K. Kramer.

Saulės užgavimas (sun
stroke) yra priešinga liga 
perkaitimui (heat prostra
tion). Tačiau, kad abi dau
giausia pasitaiko .vidurva
sario karščiuose, jų skirtu
mo neįsitėmiję žmonės daž
nai palaiko viena ir ta pačia 
liga ir bando teikti pirmąją 
pagalbą vieniems ir kitiems 
vienodą.

Saulės užgavimo pirmuo
ju požymiu yra “staigus, 
galvą plėšiantis galvoskau- 
dis. Po to/pilnai užgautas 
saulės žmogus netenka są
monės. Jo temperatūra ne
paprastai pakyla, kartais 
iki 110 ir daugiau l’aipsnių.

Saulės užgautam pirmo
sios pagalbos užduotis, jei
gu bent kokia pagalba tei
kiama pirm daktaro pribu
vimo, tur būti mažinimui 
kūno temperatūros.

“Perkaitusiam, kaip tik 
priešingai, temperatūra nu
puola, jis jaučiasi šiurpu
lingas, šaltas, bekraujis. Jo 
kūnas randasi visai pana- me.

šioje padėtyje, kaip kad 
žmogaus pritrenkto - nu
stelbto po sužeidimo. Nežiū
rint, kaip karšta būtų die
na, pirmiausia reikia vis
kas daryti ♦pakėlimui kūno 
temperatūros.

“Abiejuose nuotikiuose 
reikia greičiausia šauktis 
daktaro.

“Geriausis būdas išveng
ti saulės užgavimo ar per
kaitimo yra visuomet lai
kyti galvą pridengtą nuo 
tiesioginių saulės spindulių, 
vengti per sunkios mankš
tos saulėje, ieškoti pavėsio, 
jeigu pasijunti, kad* silpnė- 
ji, svaigsti ar šiurpas pra
deda krėsti.

“Patartina karštame ore 
teikti kūnui ekstra druskos 
maiste, gėrimuose ar table- 1 
tėlėse, kad atpildyti su pra
kaitu prarandamą druską. 
Stoka kūne druskos yra vy
riausia priežastimi nusil
pimo kaitrose ir sekančio 
.šiurpulingumo,” sako sau
gumo tarybos patarimas.

Su druskos ėmimu eks
tra, žinoma, privalo būti la
bai atsargūs tie, -kuriems 
dėl kokio’š nors ligos už
drausta druską vartoti. 
Normališkai sveikam žmo
gui patsai apetitas pasako, 
prašyte prašo suvalgyti ką 
nors sūraus po darbo, ku
riame daug prakaito išliejo-

Sukenuokite Kiekvieną Uogą darbą dirbantiems žmonėms, 
ypatingai karštame ore daug 
skriaudos . nepadarys prareti- 
nimas mėsos patiekalų ar su
mažinimas porcijų, d ap nd ant 
daugiau ko kito, ne mėsiško.

Pavadavimui mėsos labai 
tinka visokios pupelės, riešu
tai, kiaušiniai, sūriai, žuvis. O 
gerų žuvų pastaruoju laiku ga
lima gauti prieinamai* Aišku, 
perkant žuvį, dar labiau, kaip 
perkant mėsą, reikia apsižiū
rėti, kad būtų saugiai šviežia 
arba visai nepirkti.

Pavyzdžiui, labai apetitą 
dilginančiai ir naudingai gali
ma pagaminti fillets. Juos pa
dažo kiaušinyje su pienu, ap-’ 
volioja miltais, paspragina 
prieš ugnį, sudeda ant apgruz- 
dintos duonos riekelių ir pa
duoda greta daržovių, su ko
kiu stipriu sosu.

Šiomis e 
važiuoti 
valstijos 
atrodo nykūs. Dėl vėlybo pa
vasario ankstybieji žiedai nu
šalo, tik pavėlavusieji, silpnes
nieji pražydo po šalnų ir už
mezgė. Tokių vaisių mažai.

Gal kur tarpkalnėse ar į 
pietinį kraštą, kur šilčiau, ge
riau pavyko, bet šiaurvakari
nėje dalyje farmeriai liūdni.

Laukuosse žaliavos, tie'sa, 
netrūksta, atrodo pavasariš
kai, bet jau būtų laikas dau
geliui daržovių bręsti, o dar 
nespėjo peržydėti, užmegsti. 
Net ir daigai kai kur gal iš
pūs — nuo per dažnų ir di
džių lietų laukai prūdais pa
tvinę. Farmeriai patys tebe- 
valgo daržoves iš po stiklo ar 
iš toliau atgabentas.

Reiškia, vietinių vaisiu ir 
daržovių bus mažoka. Kitur, 
pavyzdžiui, pietiniame New 
Jersey farmeriai verčiami ap
arti daržoves, nes perkupčiai 
ir kenuotojai visai neperka 
arba nori nupirkti už pusdykį 
tikslu pakelti kainas. Tie ne- 
daaugę ir tie aparti produk
tai vers mus mokėti per aukš
tas kainas, arba alkti.

Taigi, neužleiskite 
Atsargai sukenuokite 
ką jūsų daržas duoda
išgalite prieinama kaina nusi
pirkti nuo farmerių ar turgu
je.

New Yorko valstija yra an
tra iš eilės maitintoja New 
Yorko miesto ir gal pirmuoju 
aruodu toliau nuo porto esan
tiems miestams. ’ Tik Kalifor
nija su sayo apskritus metus 
bręstančiais sodais ir daržovė
mis aplenkė New Yorko vals
tiją miesto turguje. . Florida 
buvo trečia, New Jersey ket
virta.

Vietoje Mėsos
Joks kitas valgis pilnai 

pavaduoja mėsos. Tačiau 
augusiems, fiziškai lengvą

ne-
su-

Frank Thomas Slaughter, 
89 metų amžiaus, ir Isabell L. 
Jones, 70 m., gyventojai K a- 
nosha, Utah, aną dieną išsiė
mė leidimą vestis. Jiedu jau 
abu našliai. Jisai turįs 50 anū
kų, 30 proanūky ir du jau iš 
trečiosios savo pakalenijos. Ji
nai turinti 16 vaikų. Bet, skun
džiasi jie, “vieniems nuobo
du,” desėtkai vaikų ir anūkų 
neatstoja vieno vyro ar žmo
nos.

Kempės Bosai Kaltina
mi Žulikystėje

Sulaikyti Mrs. Lukeman ir 
Volgare. Jie kaltinami apgavi
me vaikų kempės tėvų. Abudu 
paleisti po $2,500 kaucijos. Jie 
esą vaikų tėvams skalni $18,- 
000.

Mrs. Lukeman pati yra pen
kių vaikų motina. Minėtoji 
vaikų kempė randasi ant Shel
ter Island ir vadinasi “Camp 
Paul Jones.”

ALDLD 20-tos kuopos mo
terų skyriaus susirinkimas 
įvyks penktadienį, rugpjūčio 
1-mą dieną, Lietuvių Svetainė
je, 315 Clinton St. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Pageidaujama, 4 kad visos 
motorų skyriaus narės daly- 
vautumėm šiame susirinkime, 
nes turime daug svarbių rei
kalų atlikti. Bandykime visos 
susirinkti laiku, kad pirmiau 
atėjusioms nereikėtų per ilgai 
laukti.

Yra draugių, kurios dar 
nemokėjo duoklių už šiuos 
metus. Būtų labai gerai, kad 
draugės pasirūpintume tuo
jau * pasimokėti. Bandykime 
pakalbinti tas moteris, kurios 
dar nepriklauso prie mūsų 
moterų skyriaus, kad prisira- , 
šytų. 
me.

Today's Pattern

9426 
SIZES 
11-17

Forma 9426 gaunama 11 
iki 17 dydžio. > \

Dvidešimt penkis centus» - 
kartu su pažymėjimu numerio 
ir dydžio, siųškite: Amelia / 
Burba, 427 Lorimer St., ® 
Brooklyn 6, N. Y.
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—7-10-47— Mažosios Lietuvos Buities Romanas
----- --- Rašo Ieva

' (Tąsa)
Akys nuklysta į daržą. Ties langais ei

lė bičių avilių. Toliau keletas obelių, pa
tvoryje serbentynai; už tvoros dobily
nas .. . Kaži ko tos akys tik ir ieško!

Ten Minija vinguriuota, dailiai mede
liais, krūmeliais įrėmuota. O ten, toliau...

Lamsotienė žino, jeigu ji pasistiepia 
ant kojų pirštų, tai ji mato... Ten yra... 
baisus šiurpas nupylė nugarą. Staiga 
atsiminė jaunoji Lamsotienė jos sutuok
tuvių dieną. Visai tokie pat šiurpuliai ją 
tuokart, Puserną pamačius, krėtė... 
Taip, ten galima matyti — baisu pagal
voti, o dar baisiau ištarti žodį... kartuvės.

— Reikia eiti pietų žiūrėti, rasi senis 
. jau parėjo, — raminasi jaunoji Lamso

tienė. »
Kaip maloniai čia saulė šviečia. Kaip 

linksmai zirzia bitelės, — senelio taip 
mylimos bitelės, kurias jis per dienas 
saugo, jų žygius seka, su anomis kalba
si, lyg su žmonėmis. Niekada nereikia 
seneliui užsidengti veido ir rankų. Nie
kada bitelės jam neįgelia.

Prie lango stovi žemas suolelis, į kurį 
uošvis atremia kai kada nuvargusias sa
vo kojas.

— Jeigu aš’taip pasilipčiau, tai nė pa
sistiepti nereikėtų. Ir matyčiau, kas ana
pus Minijos darosi. Bet ką jau ten pa
matysiu !

Jaunoji nori eiti iš kamabrio. Ji bijo 
tiesiog savęs.

Ne, ne, nežiūrėti, kam tai?
Bet, lyg kieno traukiama—jau lipa, 

jau stovi ji ant suolelio.
Anapus Minijos taipjau daug medžių. 

Bet anuodu jovaru stovi sau atskirai, 
kur įtaisytos kartuvės. Taip, taip... o 
kas ten, ak, kas ten? Ko bėginėja žmo
nės... vienas, du, keturi... tėvelis...

— O, Jėzau!...
Išgirdo virtuvėje mergos Jėzaus vardą 

ir kimų bildesį. Lygiai įeina šeimininkas , 
iešokti savo žmonos.

— Kaži ko šaukia šeimininkė Jėzaus...
Galvotrūkčiais įpuolė į stubelę Lamso- 

tis. Bet jau jo nebereikėjo: jo žmona, jo 
mylimoji Anikė, guli asloje su perskelta 
galva! Dar kelis kartus sutrukčiojo šir
dis, lyg dejuodami, lyg apgailestauda
ma:

— Juk aš dar tokia jauna! Dar tik te
prasidėjo laimingas mano gyvenimas!

Jau nčbeatidarė Anikė savo mėlynųjų 
akių, jos jau amžiams uždarytos!

Bet kas priežastis jos mirties? Ėmė 
dairytis Adomas Lamsotis. Nieko nema- 

- tyti. O tik štai skrynės kampas kruvi
nas, keli plaukai prikibę... Bet kaip... Ak, 
štai prie lango suolelis apvirtęs. Ir ka
da jau lavonas ėmė stingti, paguldė jį 
Ądomas ant žemės ir tada nuėjo prie 
lango.

x— Kodėl ji lipo ant suolelio, ką ji ten 
matė?

Išsitiesė Adomas ir sustyro. Susvyra
vo jis ir kuone- pargriuvo auktiniokas 
ant lavono. /

Klykdamos išbėgo mergos į kaimynus 
pagalbos. Atėjo kaimynai.

Bet jie jau žinojo, kad anapus Minijos 
kabo pakartas senelis Ųamsotis...

Dideli žmonių debesys lydėjo Lamso- 
tienę — Aukštųjų Šimonytę į kapus.

Ir kada šeši vyrai Lamsotienės pačios 
austomis ir- baltintomis marškomis nu
leido jos kūną į duobę, į paskutinę atil
sio vietelę, nė vi'ena akis neliko sausa. 
Tėvas Šimonis ilgais,’ baltais plaukais 
Stovi ties duobe. Jo akyse nėra ašarų. 
Ne, jis nemano verkti. Tiesa, atimta jam 
viša, kas brangiausia. Išplėšta jam šir
dis iš krūtinės. Bet taip dievo likta: taip

t": mokina vokiečiai.kunigai.
— Ar dievas taip nori, kad Šimonių 

laimė būtų ardoma vokiečių? Ar tai tik
rai jo valia?— klausia Šimonis savęs.

— Argi nebus pasakyta ir jiems ka-

" “Iki čia, ne toliau” ?! •
Gal būt, bus, bet kada, kada?!
Šimonių siela kenčia.
— Tik nenifsiminti — stiprina jis pats 

save. — Jeigu nusiminsime, jau nebega
lėsime gyventi, turėsime jau patys pasi
laidoti. O, ne! Mes norime gyventi, mes- 
lietuvininkai! Tai ir žiūrėkime vokiečiui, 

lietuvininkus, į akis sukankinančiam 
panieka!

—IŠ

Simonaitytė -..... -. ... ... —
Duslu bildėjimu krinta žemės grums

tai ant pušinio grabo į duobę.
Lamsotis svyruoja: kiekvienas subil

dėjimas pamažu skverbiasi vis gilyn ir 
gilyn į jo širdį. Ir jis jau, tur būt, nebe
išlaikys.

Tėviška Šimonio ranka nutvėrė žentą 
už alkūnės.

— Nusiramink, sūnau, — ramiai sako 
įs žentui.

— Iš kur tik ima tėvelis tiek jėgų!— 
pamanė Adomas.

— Tėveli! — kaži ką nori sakyti Ado
mas, bet čia suklinka Šimonienė, moti
na: W .

— Niekados aš tavęs jau nebepamaty
siu, mano dukrele!

Ir kada iš kapų
Prikelsi kūną mano!

Atskamba žmonių balsai į Šimonienės 
ausį. - -

Bet kaži kodėl nėra paguodos, nėra 
nuraminimo...

O kerštas lyg smailus kylys stringa į 
krūtinę, vis gilyn ir gilyn. Ir ašaros tik 
teka, tik teka...

Bejėgiai būrai, lietuvininkai!'

Laikas užgydo ir skaudžiausias sielos 
žaizdas. O Adomui Lamsočiui reikėjo 
šeimininkės. Tai ir atitekėjo kaimyno 
Rauslio duktė Mariukė. Rauslys nedaug 
tegalėjo duoti dalies pinigais, už tai ati
davė kampą žemės, .kuris ribojosi su 
Lamsočių laukais, maždaug apie vieną 
ūbą.

Netruko nė metai, kaip jau prie Lam- 
socįų rodynos.

Ir vieną tik kartą paėmė Mariukė sa
vo vaikelį į rankas ir didele meile pri
spaudė karštai prie savo širdies kūdikį, 
lyg jau visai jo nebenorėtų padėti iš ran
kų. Bet staiga pradėjo raibti akys:

— Imkite vaikelį, — pasakė jaunoji 
motina ir išsitiesė lovoje.

— Juk sakiau, kad dar esi per silpna, 
— pyko senoji Rauslienė.—Atsidižaugsi 
gana dar su tuo kriokliniu! — Tai ne
skambėjo piktai, o taip, kaip sakoma pri
tyrusios motinos. Bet jaunoji Lamsotie
nė to nebegirdėjo.

Namiškiams linksmai begeriant pipi
rinio ir bevalgant lėlės koją, jaunoji mo
tina tyliai iškeliavo į anuos amžius.

Lyg pasigesdamas motinos, klykė ir 
šaukė jaunasis pilietis vieną dieną ir vie
ną naktį. O tada klyksmas mažėjo, virto 
dejavimu, ir po šešių dienų Lamsotis pa
laidojo savo antrą žmoną... su kūdikiu 
glėbyje.

Viena nelaimė sekė kitą.
Dar Adomas Lamsotis nenusiramino, 

dar tebevaikščiojo jis kaip paklydęs — 
čia pot laukus, čia po kiemą, lyg nesavas. 
Vieną dieną ateina jo svainis, Rauslys, 
irgi jaunas ūkininkas.

— Tu numarinai mano seserį, grąžink 
man dabar jos dalį — tą žemės sklypą!

Adomas nė manyti- nemano tatai da
ryti. Žemė jam priklauso visai teisėtai. 
Vis dėltto, jeigu svainis ateitų kaip žmo
gus, jug galėtum apie tai pasitarti.

Ir žodis vienas kitas vis piktesnis, vis 
baisesnis. Ir skaudūs išėjo barniai. Paga
liau nebeusivaldydamas iš keršto jauna
sis Rauslys pagriebė iš malkinės į kerą 
įkirstą kirvį ir pirm, kol Adomas Lam
sotis susiprato, ištiko jį skaudus kirvio 
.smūgis. ,

Ne, užmušti Rauslys nenorėjo. Tik pa
mokinti. Bet Adomas Lamsotis jau guli 
kraujuose ir nebesijudina. Ne, tik dar 
pakėlė ranką, išsitiesė kūnas, dar kartą 
sutrukčiojo, — ir daugiau nieko!

O Rauslys stovi šalia užmuštojo, kir
vis rankoje. Jo akys virsta iš galvos.

— Baisus sapnas, — mano sau Raus
lys, — kad tik bent galiausiai atsibus
čiau! .s, <

— Stipri tavo ranka, Rausly, Donner- 
wetter! Vienu Smūgiu įstengei tokį vyrą, 
kaip Lamsotis, partiesti! Ha-ha-ha! — 
biauriai nusijuokė šalia jo amtmonas 
Puserna. , • .

— Kad aš tave taip būčiau partiesęs, 
tai nors žinočiau, kad'gerą darbą atlikau, 
—dygterėjo į Rauslio galvą mintis. — 
Kaip būtų .. . kad jau ... tad jau ...

Bet jau paimtas jam iš rankos kirvis 
ir numestas į malkinę.

— O kas dabar? Rausly, — hi-hi-hi! 
-—lyg šėtonas žviegia vokietis.

Z I

(Bus daugiau)

Rezignavo Fašistų Vadas .
Pastaruoju laiku rezignavo 

Kvebeko provincijos Bloc Po
pulaire partijos vadas, Andre 
Laurendeau. Rezignacijos prie
žastį nurodo kaipo nesutikimą 
su partijoj vedama .politika.

Bloc Populaire yra grynai 
pronaciška, francūzų tautinin
kų partija, dažnai nueinanti 
savo siekiuose iki kraštutinu
mo, kad “Kanada yra, dėl 
francūzų.” Ji taipgi siekias* 
Kvebeko ■ provinciją atskirt; 
nuo Kanados. Bet, aplamai, ši 
partija kuo toliau, tuo labiau 
darosi 
krikti.
greitai visai pakriks, nes dau
gelis partijos vadų jau yra re
zignavę ir įstoję į National 
Union partiją, kitą panašią 
Bloc Populaire partijai orga
nizaciją.

žeisti. Eksplozijai įvykus, to 
namo gyventojai ,iš 29 apart- 
mentų, turėjo , bėgti į. gatvę 
vienais naktiniais marškiniais. 
Tačiau eksplozija nepasikarto
jo, o gaisras greitai buvo lik
viduotas.

nepopuliariška, ima
Nekurie spėja, kad

Trys Sužeisti Eksplozijoj
Liepos 10 d. naktį ant tre

čio aukšto apartmente ant Ci- 
,Ąy Hall St. įvyko eksplozija ir 
gaisras. Eksplozija nunešė na
mo sieną ir sužeidė tris asme
nis. Viena mergina yra kritiš
koj padėtyj, kiti lengviau su-

Stebėtinas Žaibo Darbas

Queens Road, Valois, liepos 
5 d. vidunaktį, žaibas pridarė 
stebėtinų dalykų.

Pradžioje žaibas smogė į 
prie namo esantį medį, aplen
kęs aplink namą, srpogę tarp
duriu ir išmušė keturiug durų 
stiklus/ perskėlė dviejų ./durų 
rėmus, perėjo, per visą, triobą 
ir išėjęs laukan ,ąpt stogų nu
mušė 6 stogo lėkęs, atgal su
grįžęs vidun, į toiletą, sudau
žė nekurtuos daiktus ir paipo- 
mis nuėjo žAnėn. Tas žaibas 
parvertė trioboje vieną asme
nį, bet neužgavo. Viskas įvy
ko taip greitai, kad žmonės iš 
karto nė, nesusivokė, kas čia 
dedasi.

Buffalo, N. Y. — Strei
kuoja 2,000 malūnų darbi
ninkų.

ANTANAS VASARIS 
Kailinių Išdirbėjas 

Naujoje Nuosavoje Vietoje

IŠDIRBA
KAILINIUS

nuo
AVIKAILIŲ 

iki
BRANGIŲ

MINK KAILIŲ

P1AMATYKIT į 
•VASARIO I

SHOW ROOM t
ATIDARYMO |

PARODĄ i

Aug. 1, 2 ir 3 dd.

DARO ANT

UŽSAKYMŲ

Pamatykite
Dirbtuvę ir 

Sandėli

Antanas Vasaris

t 
t

Antanas Vasaris atidaro biznį-nuosavame name. Atidary
mas1 įvyks rugpjūčio (Aug.) 1, 2 ir 3 dd. Jo įstaigoj oficialia 
vardas yra WARRIS FURRIERS, 735 N. Main St., Brock
ton 7, Mass.

Vasaris turi įsitaisęs dirbtuvę—show room -ir sandėliui 
spintas. Jis siuva naujus kailinius, visokios rūšies, nuo ‘pa
prastų avikailių iki brangiausių Mink Furs. Jis taipgi tai
so senus kailinius, perdirba į naujas madas ir išdirba kai
liukų gėles, pritaiko prie spalvos jūsų kailinių., Viską 
atlieka nuosavoje dirbtuvėje.

Antanas Vasaris yra žymus visuomenininkas. Per keletą 
metų jis 'buvo L.D.S. Centro vice-pirmininku ir yra dabar 
veiklus 'LDS narys naujojoje Anglijoje. Vasaris dar berniu
ku būdamas pastojo dirbti prie kailinių išdįrbystėje, kur jis 
puikiai' išsilavino to amato. Vasaris visu laiku geidė užsi
dėti pats kailinių išdirbimo biznį. Bet iškilus antrajam pa
sauliniam karui jis buvo pašauktas į jmilitarę tarnybą. Taigi 
tuom momentu jo svajones apie biznį, žiaurūs karo vėjai iš
blaškė į visas puses.

Tačiau karas baigėsi, Vasaris grįžo vėl į civilį gyvenimą 
ir ėmėsi įvykinti savo svajones į realų darbą. Partneriais 
užsidėjo kailinių išdirbimo biznį. Partnerystė ir sunkus po
kariniai laikai' trukdė biznio progresui. Taigi Vasaris 
nusisprendė ir įsisteigė kailinių išdirbimo biznį, pats savo 
kaštais, nuosavame name ir grynai pats ant savęs.

Vasaris sako: mano didžiausias noras ir geismas yra 
teisingai ir akuratnai patarnauti žmonėms, kurie pas mane 
kreipsis kailinių įsigijimo reikalu. Kreipkitės pas. Vasarį, 
pasinaudokite geru darbu ir žemesnėms kainoms, negu kitur. 
Vasaris jums patarnaus teisingai. . „ '

RONKONKOMA
8684

' i a
TELEPHONE
BTAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Grdborius
Liūdėsio valandoje kreipkitSs pas mua . ( 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai {rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
* a j _• . \ . k ‘ o .• .. A.2

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Visos kietosios anglies srities lietuviai 
yra kviečiami į

LAISVES PIKNIKĄ
4

Kurį rengia 
Shenandoah Lietuvių Organizacijos 

Sekmadienį, Rugpjūčio-August 3 d.
Brandonville Giraitėje

J Kviečiame iš visos apylinkes miestų ir miestelių lie- 
! tuvius dalyvauti šiame piknike, čia pasimatyęite 
i su savo draugais ir paremsite dienraštį Laįsvę.

—4,

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome. Akinius 
. A k - A V

" i

Drš. Stenger & Stenger 
. Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 
' Tel. ST. 2-8342

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais.
kalui esant ir 
padidinu toki 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampa* Broadway Ir Stone Avė. , 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. VAKARIENE 85c
Iš 5-ių patrovų ' Iš 74ų patrovų

VAKARIENĖ šeimai Iš dviejų 
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

*
\Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma

lonu. Mandagus patarnavimas.
Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei pare. Pra

šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.
Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 

Žemos kainos už viską.
Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

t—t------ ------------------------ --------------------------------------------------- •

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS ’

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

n. ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. n
♦

ą ,, Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIĖKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

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

-M—- «—M—m— ■—n H.—

r

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

BHH Laidotuvių
■MM Direktorius

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

. me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu . ir kainomis 

* būsite phtenkinti.

1113 Ml. Verptoji St- 
Philadelphia, pa

Telefonas Poplar 4110

Biznieriai, Skelbkites
“Laisvoje

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily), Trečiad., Liep. 30, 1947



CHICAGOS ŽINIOS
BĖGO VOGTU AUTOMOBI
LIU IR UŽSIMUŠĖ

Policija pastebėjo smarkiai 
Važiuojantį automobiliu, pasi
leido jį vytis. Pastarasis dar 
smarkiau pradėjo važiuot. To 
pasekme, nustojo lygsvaros ir 
įvažiavo į murinę sieną.

Pasirodo, kad tai buvo Wal
ter Brozny, 24 m, 5067 Sunny
side avė. Jis buvo pavogęs tą 
automobilių ir bandė pabėgti, 
bet atsimušus automobiliui į 
sieną, jis užsidegė, kartu ap
degė mirtinai ir W. Brozny.

Policija sako, kad jo rekor
dai buvo prasti, jis buvęs 
areštuotas už kelias vagystes.

VILNIES DIDŽIULIS 
PIKNIKAS ARTI

Netik Chicagos pažangieji 
lietuviai ruošiasi dalyvauti 
būsiančiame Vilnies piknike, 
bet ir daugelis kitų kolonijų 
lietuvių rašo laiškus ir ruošia
si atvykti į Chicagą. Aišku, 
jie žino, kad nėra didesnio pa
rengimo bei pažmonio Chica- 
goje, kaip Vilnies piknikas. 
Viena, kad į jį suvažiuoja iš 
visų apylinkių lietuviai. Ant
ra, kad tame piknike leidžia
ma išlaimėj imams vertingos 
dovanos, prie kurių kiekvienas 
turi progą laimėti.

Kiek girdžiame, tai netik 
Chicagoje, bet ir visose Jung
tinėse Valstijose yra platina
mi Vilnies pikniko tikietai. 
Tai gražus ir gerbtinas veikė
jų elgesys.

Čia noriu priminti Chicagos 
lietuviams, kad jie rengtųsi 
dalyvauti minėtame piknike, 
kuris įvyks rugpiūčio 17 d., 
Justice Park Gardens. Be to, 
kad ne tik patys dalyvautų, 
bet užkviestų savo pažįsta- 

,mus bei draugus, nes tokiame 
pažmonyje dalyvavimas reiš
kia du dalykus, vienas, nau
dingai laiko praleidimas ir 

CONNECTICUT VALSTIJOS LIETUVIŲ AT YDAI!-

Dienraščio Laisves

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos ir Liet. Darbininkų

Susivienijimo vietinės kuopos.
Sekmadienį, 

Rugpjūčio 3 August, 1947
.LIETUVIŲ PARKE

CHESTNUT HILL RD., WATERBURY, CONN.
(Už Lakewood Ežero)

Laisves Choras iš Hartford, Conn.,vadovaujamas Wilma Mollis
► Dainuos Laisvas Choras iš Hartfordo ir vietinis Vilijos Choras, vadovaujamas® 

Gertrudes Ulinskaites. JONAS GASIŪNAS, LDS prezidentas, iš
Brpoklyno, sakys prakalbą. x a

EDDIE RUDAITIS ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Pradžia 1 vai. po pietų Įžanga 35c (taksai įskait.) s

parama dienraščiui, antras, 
susitikti su senais veikėjais į- 
vairių kolonijų.

Apie vaišes netenka aiškin
ti, nes Vilnies sueigose visuo
met jų nestokuoja.

Lauksime skaitlingo ir vi
sapusiai pasekmingo pikniko.

Vilnietis.

MIESTO TARYBA ŠAUKIA 
POSĖDĮ RENDU REIKALE

Išsiuntinėta telegramai vi
siems aldermanams, kuriuose 
jie kviečiami dalyvauti Mies
to Tarybos posėdyje, kuris į- 
vyks rendų kontrolės reikale.

Majoras Martin II. Kennel- 
ly sako, kad jis bus pilnai pa
siruošęs nominacijoms į komi
tetą, kuris susidės iš trijų as
menų, viešbučių rendų kontro
lės reikale.

Rendų kontrolė paliestų 38,- 
000 viešbučių kambarius.

Pirmadienį butų komitetas 
turėjo susirinkimą, kuriame 
12 balsavo už pradėjimą kon
trolės darbo, du visai nebalsa
vo, o prieš nebuvo nei vieno.

Tame susirinkime dalyvavo 
ir viešbučių organizacijos at
stovai, jie smarkiai prieštara
vo prieš rendų kontrolę.

Majoras Kennelly taipgi sa
kė, kad penktadienio posėdy-* 
j e bus aptartas paskyrimas 
tam tikros sumos pinigų džio
vininkų sanatorijoje esamų 
sąlygų pagerinimui.

LAIKAS PASILIUOSUOTI 
NUO SPĖLIOJIMU

Sykį ant visados' pasiliuo- 
suok nuo burtų, prietarų ir 
spėliojimų. žinok, kad bur
tai, prietarai ir spėliojimai at
sirado, aiškiau pasakius, gimė 
tavo makaulėje mintis, kada 
tavo kūną suspaudė skaus
mas. Kad prašalinti kūne 
skausmą, stvėreisi visokių bū
dų : tai braukei, tai tepei, tai 

šaldei, tai šildei, tai gėrei ar- 
batžolę ir taip begaliniai vi
sokeriopais būdais mėginai 
sustabdyti kūne skausmą. Kai 
kada tokis mėginimas paleng
vino, arba ir suvis sustabdė 
skausmą kūne. Ip tas giliai įsi
gyveno tavo mintyje. Tas 
pats ir su sielos jausmais, ku
rie tave nemažiau kankina, 
kaip kūno skausmai, čia tu 
irgi stvėreis pats* save gydyti: 
šokiais, daina ,muzika, ir ne
pajutai, kaip sielos skausmą— 
liūdesį nors laikinai pamiršai.

Tyras medicinos mokslas 
tuos kūno dalių ir sielos skau
smus ištyrė. Ištyrė ir be burtų, 
prietarų ir spėliojimų pritaikė 
prie gydymo. Viskas kas da
bar reikalinga, tai turėti di
desnį pasitikėjimą gydyto
jam ir reikale klausti gydyto
jo patarimo, o ne mėginti pa
čiam “bobutės” surastais vais
tais gydytis.

Dr. A. L. Graičiūnas.

Nubaudė Už Triukšmą
Dwayne Leonard, 1220 

Adams, sustojo pailsėti arti 
Jackson ir 18th. Beilsėdamas 
jis užmigo padėjęs galvą ant 
vairuojamo rato. Bemiegant 
prispaudė auto triubą. Pasta
roji rėkė be sustojimo. Apylin
kės gyventojai pašaukė poli
ciją. Pastaroji suareštavo Le
onard ir nubaudė pasimokėti 
$20 baudos už kėlimą triukš
mo.

Jenkins, Ky. — Sustrei
kavo daugiau kaip 2,000 
angliakasių dėl to, kad 
kompanija pavarė 69 mai- 
nierius.

Jugoslavija ir Albanija 
atmetė prašymus ameriko
nų komisijos, tyrinėjančios 
Balkanus, įleisti tuos tyri
nėtojus į Jugoslav! j*ą ir Al
baniją.

NEWARK, N. J. HELP WANTED—FEMALE I HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS I REIKALINGOS MOTERYS

Apie Pavergtąją Indiją.
'Gyvename sūkuringą laiko

tarpį, kupiną svarbių ir ženk- 
lingų nuotykių. Nors ir pavir
šium, nors ir apyčiupai, ne
lengva visa tai aprėbti ir ne
lengva atitinkamai susivokti 
toje tirštoje veiksnių ir ato- 
veiksnių painiavoje.

Ir vis dėlto visų mūsų pa
reiga, kuo tik kas gali, prisi
dėti prie demokratinio, pažan
giojo gyvenimo sparno, da
lyvauti,jo judėjime. Neprivalo 
būti atsiribojimo ar apsileidi
mo.

O pažangusis judėjimas 
plačiai, plačiai išsišakojęs, ir 
mums reikia plačių užmojų. 
Platūs judėjimo ir veikimo ho
rizontai. Pažiūri plačiau ir to
liau, — ir daug ką pamatai, 
daug ko pasimokai.

Prieš keletą dienų teko re
ta, vieninga proga. Teko iš
girsti apie tolimą, .tolimą, bet 
labai didžiulį kraštą Indiją. 
K. P. narių grupei kalbėjo į- 
žymusis Indijos sūnus Syed 
Sibtay Hasan. Prakalbos įvy
ko Continental Hali patalpoje, 
liepos 11 d.

Draugas Ilasanasi — didelio 
kalibro veikėjas. Išėjęs du 
universitetu — ir nuolat tebei
nąs patį sunkųjį gyvenimo 
universitetą. Narys Indų Tau
tinio Kongreso ir redaktorius 
to Kongreso organo, The 
National Herald Daily, kartu 
su Panditu Nėru. Taipgi re
daktorius žurnalo Asia and 
Africa ir New Indian Litera
ture.. Autorius daugelio raštų 
anglų ir indų kalboje, rašyto
jas ir poetas. Daug keliavęs, 
po visą pasaulį, kalbėjęs dau
gelyje vietų Amerikoje, as
meniškai ir radijo bangomis. 
Vienas redaktorių ir kores
pondentų Indijos Kom. savait
raščio Peoples Age. Jungtinių 
laikąaščių korespondentas prie 
U. N. (Jungtinių Tautų).

Ir pranašus, pažiūrėt ir pa
siklausyt, vyras! Išlakiai nu
augęs, liesus, lainas, jaunuo
liškas, nors jau einąs 45 me
tus. Juodos žvilgios akys deg
te dega po juodais mirklais. 
Net mėlynai juodi, digūs, kaip 
ražiena, plaukai/ Visa jo pa
ilgo gludaus veido povyza to
kia atvira, draugiška.

Ir ko^s jis žiniuonis! Nors 
vakaras buvo beveik nepaken
čiamai tvankus, karštas ir 
drėgnas, visi klausovai, kaip 
prikalti, sėdėjo ir klausėsi tos. 
įstabios pamokos.

Kalbėjo draugas Hasanas, 
apie šių dienų Indijos proble
mas. Senos, senos tai kultūros 
kraštas,' tūkstančiais metų ra
miai sau gyvavęs. Nebuvo 
tuomet luomų-ir kastų ir ti
kybų griežto susiskaldymo. 
Nebuvo tarpe jų nei tų piovy- 
nių ir ergelių, kol plėšrioji* 
savanaudiškoji imperijalistinė 
Anglijos ranka nepasėjo savo 
piktosios sėklos.

Apie 15 šimtmetį įsisteigė 
Indijos pakraščiais nedidelė 
mahometonų kolonija. Su vie
tos gyventojais susiteikė sau 
ramiai, kaimyniškai. Ir tik 
prieš kokį porą šimtų metų 
pradėjo Britanija varyt sa
vo griežtai suplanuotą paver
gimo ir išnaudojimo pofitiką. 
Jau didis senovės tautų pa
vergėjas Julius Cezaris užra^ 
še istorijos lapuose pamatinę 
savo kariškų pasisekimų tai
syklę: “divide et impera” 
(padalyk ir valdyk). Britani
ja tai gerai išmoko ir godžiai 
praktikavo. Sistematingai .ir 
neatlaidžiai vis tolyn ir labyn 
plėtė savo kolbniries valdas, 
kol galutinai pavergė visą 
milžinišką kraštą. Britanijos 
valdininkai ir kariai supjudė 
Indijoj visokius kalbinius, ti
kybinius ir tautinius k i virčius 
ir nesivaržydami lupikavo it 
engė gyventojus. Tais nuolati
niais lupikavimais jie vis la
byn nugyvendindavo ir skur
dindavo indus. Ir vis labiau 
turtėdavo Anglijos veltaėdžiai 
toriai didžiūnai. ‘Indija virsta 
atkakliųjų grobuonių laimi
kiu. Jos gyventojai tampa 
vergais ir kolonais, vergovinės 
žemelės vabalais. Ir taip klas
ta ir brutal inga galia nuka
riauta visa Indija. Su senobine 

teisena piktnaudžiauja' pribu
vėjai galiūnai vargšus žmone- 
lius. Vergiški darbai, visokios 
pajafnos, mokesčfų ir ančdė- 
lių pabaudos, baudžiauninkų 
lažas ir piniginės pagalves: 
visa tai siurbi šalies syvus. 
Kad,lengviau sektųsi pavergi
mo ir išnaudojimo sistema, 
gyventojai tolydžio buvo lai
komi tamsoje ir nemokšišku
me. Tiesos žodis, kas ten iš
tiktųjų dėjosi varganoje šaly
je, negalėjo pasiekti plataus 
pasaulio. Tiksli klastinga pro
paganda senaip ir naujaip 
niokojo šalį. Visas , valdonų 
dėmesys buvo sutelktas dvasi
niam vergų luošinimui ir čiul
pimui iš jų syvų. Valdininkai 
ir jų glomojamieji pirkliai 
mainais sukeisdavo kokius 
daiktus, už menkus blizgu
čius sudorodavo vertingą ža
liavą.

Ne visa kas apsieidavo ra
miai, be pasipriešinimų. Drau
go Hasano gentainiai ne kar
tą darė bandymų išsilaisvinti 
iš tos niekingos verguvės. Įtū
žę prieš pasipūtėlius pavergė
jus, visuotinio pasipiktinimo 
perimti, tai iįen tai ten indai 
sudarydavo ginkluotus sukili
mus, bet neatiaidi despotų 
ranka žiauriai visa tai su- 
gniužydavo ir sutrėkšdavo...

Brangiai atsieina žmonių 
laisvė. Indų tarpe visokių bu
vo laisvės apaštalų, tautinio 
sąjūdžio vadovų. Pavojinguo
sius anglai mokėjo jslidžiai 
nudėti, o nepavojinguosius 
taktiškai laikė, savaip infor
muodami pasaulį, kas ten de
dasi, “toje fanatikų, fakirų ir 
tamsuolių indų beviltingo at
silikimo šalyje”...

Tai šitokioje dirvoje prisiei
na darbuotis 80,000 K. P. na
rių. Ir kaip jie stebėtinai, at
sidėjusiai ir drausmingai dar
buojasi! Grupelėmis pasiskiiv 
stę, “keliais apaštalų” pereina 
jie visą šalį ir rengia ją išsi
laisvinimui. Drausmės, solida
rumo ir pareigingumo dvasia 
visus**juos riša krūvon ir grū
dina pąsišventusiam darbui.

Kaip daug galima pasimo
kyt iš tų kovingų darbuotojų! 
Ar žinote, kiek teįstengia K. 
P. narys, pareigūnas išleisti 
per mėnesį savo pragyveni
mui, kad save gyvą išlaikius? 
Ogi dešimt dolerių per mėne
sį! Taip, su 10 dol. K. P. val
dybos narys turi išsiversti, turi 
padengti visas asmenines, sa
vo išlaidas už visą mėnesį: 
maistą, būstinę, rūbus,; kelio
nę, knygas, pramogas — visus 
savo .mielo gyvenimo reikme
nis... Ir tai šių dienų brange
nybės ir trūkumų akivaizdoj.

Gana. Nei menkutės dale
lės čia neaprašysi, kad davus 
skaitytojui kiek aiškiau ap
čiuopiamą vaizdą...

Kalbėtojas paprašė -aukų 
Indijos K. Partijai. Kad taip 
būtų buvęs viešas didelis mi
tingas, kita būtų buvusi isto
rija. Bet tokiame mitinge au
kų rinkimą daryti negi gau
tum leidimo, dabartiniame 
juodosios reakcijos įdūkime. 
Tai ir prisiėjo kalbėtojai ten
kintis tik mažu parinktųjų 
būreliu. Ir tas būrelis vis dėlto 
sukrapštė tam prakilniam 
darbui virš 200 dol.

Dar vienas žymėtinas daly
kas. Draugas Hasanas pabrė
žė ir kelis kartus pakartojo 
viso pasaulio vieningumą pla
čiame išsilaisvinimo maštabe. 
Bile kokia kova prieš pries
paudą ir išnaudojimą, bile 
-koks tos rūšies sąjūdis, ar jis 
bus Indijoje, ar Kinijoje, ar 
Egypte, ar Palestinojo, ar In
donezijoje, ar kur Amerikos 
dirvonuose, vis jis vienas ki
tam padeda. Pasiseks išsilais
vini Indijai, džiaugsis tuo ir 
sustiprės visas demokratinis 
pasaulis. Pasiseka kur darbi
ninkams laimėti kovoje dėl 
geresnio duonos kąsnio, ge
niau pasidaro ir kitų vietų > 
darbininkams. Tautinė, kolo- 
ninė, ekonominė bei politinė 
kova siūlų siūlais susijusi su 
visų pasaulio dalių tokiomis 
kovomis.

Todėl ir mums visiems rei
kia-- plačiau dalyvauti visoke
riopose kovose už laisvę, rem-

1 50
PATYRUSIŲ OPERATORKŲ
TUOJAU REIKAUINGA
NUOLATINIAI GERAI APMOKAMI

. DARBAI ATDARI
$30 Minimum Kvalifikuotom

()per atorkom
VISAS DARBAS NUO KAVALKŲ

ATLIEKAMAS
KREIPKITĖS Į , , , 

MRS. HAŽEL CHAMPINE

Berk "Ray Corp.
RIVER IR MIDDLEBURG STS.

TROY, N. Y.

ti viso pažangiojo demokrati
nio sparno posūkius. Pasiten
kinti vien tik siauručiu lietu
višku judėjimu — ir tai tik 
drugnai, tik vasarošilčiai, nė
ra paguodžiamas dalykas, 
įteikia užsimoti plačiau.

Jonas Kaškaitis.

Serga 1,000 žydų tarp 
4,500 tų, kuriuos anglai de
portavo atgal Francijon.

PRANEŠIMAI
NEWARK, N. J.

Sietyno Choro mitingas įvyks lie
pos 30 d., 180 New York Avė Tai bus 
paskutine repeticija šią vasarą, 
taipgi turime daugelį svarbių reika
lų aptarti. Po mitingo bus užkandžių. 
— Reporteris.

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas ?įvyks 

rugp. 1 d., 7:30 v. v. Kadangi pra
eiti 2 susirinkimai ne visai buvo pa
sekmingi, nes daug reikajų yra užsi
likusių, tai į šį susirinkimą malonė
kite būti visi ir laiku, kad galėtume 
visą tai išlyginti. — V. W. Želių.

(175-176)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

1 d. rugp., 7:30 v. v., 407 Lafayette 
St. Turimo daug reikalų aptarti, 
prašau visų narių dalyvauti. — A. 
Jocis, F. R. (174-176)

NEW HAVEN, CONN.
Kurie norite važiuoti į Laisvės 

pikniką, Waterbury, 3 d. rugp., tai 
užsiregistruotkite pas Komisiją. Bu
šas išeis nuo kampo Wallace ir 
Humphrey St., 1 vai. dieną. Kuriem 
paranku, tai būkite prie Lietuvių 
salės. ?1.15 kelionė į abi pusi, $1 as
meniui. — Kom. (175-177)

J. J. KAŠK1AUČ1US, M. D. |
580 Summer Avenue, , |

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

F.W. Sh alins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

V AKACIJOM VIETA
Puiki farma, tinkamai įrengta vakacijoms, 

Catskill kalnuose, arti Kingston, N. Y.

GERAS VALGIS—ARTI MAUDYNES 
. t

Mokestis $30.00 į Savaitę

Automobiliais privažiuojama Route 9-W iki Kingston, iš Kingston 
keliu 209 iki Stone Ridge, tada keliu 213 iki farmos (apie 4 mailes).

By Bus, take Short Line Bus (going to Kingston) at Hotel Dixie, 
42nd St. and 8th Ave., New York City, and get off at Rosendale.

Į

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

Tel. High Falls 3185

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily), Trečiad., Liep. 30, 1947 ■ -1

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PROSYTOJAS
Ant Gero Rūšies Vvrų Koalų 

Nuolatinis Darbas. Gera Alga.
Kreipkitės ant 9-tų Lubų 

17 EAST 16th ST.
Algonquin 4-1530. 6

• (179)

Akron, Ohio. — Sustrei
kavo 1,700 unijinių darbi
ninkų prieš U. S. gumos 
kompaniją.

Egiptas. — Afabų va
dai pasmerkė holandų karą 
prieš Indonezijos respubli
ką. •

PARDAVIMAI
Parsiduoda 2-iem šeimynom na

rna? po 4 kambarius ir veranda. Yra 
Barnė, kur galima laikyt karvA, ar
ba kad norite’ galite laikyti ir vištl- 
nyčią. Taipgi yra sodelis ir didelis 
daržas, kur galima visko prisodint. 
Yra šeši lotai. 2 lotai ant Harrison 
St. (be stubos), 2 ant Stanton St. 
(su sodu) ir 2 ant Madison Hill Rd., 
(galima sėti, ar šienauti). Jeigu pa
geidaujama, galima viską pirkti, na
mą ir rakandus už labai prieinamą 
kainą. Kadangi vyras mirė, tai vie
nai moterei sunku užlaikyti. Reika
las skubus! Tad prašome tuoj kreip
tis pas Mrs. F. Bobul, 191 Harrison 
St., Box 712, R. F. D. 1, Clark 
Township, N. J. (175-177)

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ
REUMATIZMO

ARTHRITIS
Jeigu jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAUDĖ
JIMO. RAUMENŲ GĖLIMO. SCIATIKOS. 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS. SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO, NEURITIS. PODAG
ROS ir t.t., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKjf be jokių lėšų jums. Ne
siųskite pinigų, o tiktai savo vardą ir adre
są, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėlių. 
Visi, nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lėšuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMACAL CO. 
439 North Street 

ROCHESTER 5, NĖW YORK 
Dcpt. 85.

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR.
Newark, N. J.
Tel. MArket 2-5172
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iMire Joseph Brodsky, Žymus

Darbininkų Advokatas
Žada Bausti už Vertimą 
Kelti Rendas

|. K
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Nacių Lekajam Jau 
Darosi Karšta

Laisvėj ir radio programoje 
buvo pranešta apie 4 Vilniaus 
budelių, iš kurių 3 lietuviai, 
Sakalauskas, VasileviČius ir 
Šidlauskas, Vokietijoj tarp 
pabėgėlių pasislėpusių atpaži
nimą ir areštą. Tas buvo pra
nešta birželio 26 dienos “Jew
ish Journal’e” ir, kaip tikėta
si, pasirodė ir mūsų spaudoje. 
Be abejo, tie žmogėdros bus 
grąžinti ten, kur reikia, atpil
do atsiimti.

Pabėgėlių bei išvietintų ne
laimė yra tame, kad tokie 
paukščiai, kaip Sakalauskas ir 
kiti, galėjo tarp jų pasislėpti 
ir grąsindami juos dominuoti. 
Negalima užginčyti, kad pa
bėgėlių dauguma nėra prasi
kaltę — padorūs žmonės. Ir 
tik dėl to jie negrįžo, kad tie 
nacių talkininkai pasigavo 
juos į savo bučių, kad už jų 
pasislėpus. Galima daleisti, 
kad ir taip atvykėlių į U. S. 
rasis žpionių su švaria sąžine. 
Na, o atvykti į U. S. nėra joks 
prasikaltimas. Juk tūli žmo
nės ir prieš karą daug pastan
gų eikvojo, kad i “aukso ’ša
lelę” pakliuvus. Kodėl pabė
gėlis (ar .išvietintas) negali to 
siektis, kuomet jam proga pa
sitaiko? .

Retkarčiais pasitaiko šiuos 
svetelius susitikti. Pasirodo, 
kad ne visuomet jie tokiais 
yra, kokiais bando nuduoti. 
Kartais labai “dievotas” kata
likas išsireiškia. kad religija 
pasilaiko dėl to, kad “kas 
nors” iš to labai gražiai tunka. 
Galima daleisti, kad su laiku, 
pagyvenus ant nuosavos duo
nelės, ne vienas ir ekonominiu 
klausimu pakeis savo nuomo
nę.

Kurie nebuvo paliesti naci
nių nuodų, tie jau Lietuvoje. 
Sugrįžo Lietuvon ir šių žodžių 
rašėjo giminaitis, Juozas Si
monaitis. Mat, jis buvo pa
prastas kaimo bernelis - arto
jėlis ,niekam neprasikaltęs, tai 
jis drąsiai vyko atgal tėvynėn. 
Ir nors pabėgėliai vis kartoja, 
kad jų ten mirtis laukė, bet 
Simonaitis jau virš 2 metus 
ten išbuvo ir dar vis gyvas.

vis
ži-

Antrasis giminaitis dar 
sėdi numylėtoj Vokietijoj, 
noma, kaip tas madoje, sušilęs 
jieško Amerikoj durnelių, kad 
pasigavus amerikoniško “ab
rako.” Gal būt Lietuvon jis 
jau ir bijęs grįžti, nes jis bu
vo stambi smetoniško plauko 
šiška. Tokį, labai prastą pus- 
brdlį, kuris dabar randasi 
“švenčiausioj” Amerikoj (pa
bėgėlių terminas) labai malo
nėtų jis susirasti. Na, o Lietu
voje nenorėjo jo pažinti.

Tai tokie tie Dievo paukšte
liai, kurie dabar Lietuvos, tar
si ugnies, bijo.

Iks^s Igrikas.

Girdėjot Lietuvių Laisves Radiją?
Praėjusio sekmadienio, lie

pos 27 d., brukliniškio LLRK 
programa buvo gana skirtin
ga. Nebuvo pranešimų iš Lie
tuvos. Ir šiaip gal mažiau bu
vo žinių. Bet už tat muzikinė 
dalis buvo nepaprastai turtin
ga ir nepaprastai maloni.

Greta programos vedėjo J. 
Siurbos, kaipo kitas pranešė
jas, figūravo tik vienas Jonas 
Gasiūnas. Kaipo LDS pirmi
ninkas, jis pabrėžė didelę 
svarbą kiekvienam būtinai ap
sidrausti nuo ligų, nelaimių 
bei mirties nuotykių. Nelai
mingų atsitikimų šių dienų 
sūkuringame, įtemptame gy
venime visur pilna. Fabrikuo
se,' įmonėse, gatvėse,' važiuo- 
tėje, net ir savo namuose at
sitinka tūkstančiai visokių ne
laimių. O kur gi dar tos nela
bosios ligos? Būtinai reikia 
nedelsiant apsidrausti Lietu
vių Darbininkų Susivienijime. 
Organizacija gera, tvirta, pa
žangi, kiekvienam prieinama. 
Ir tai didelė teisybė.

Muzikinei programos daliai 
išpildyti radijo vedėjai pasirū
pino šiuokart gauti pačią 
stambiąją, pačią įžymiąją 
Amerikos lietuvių tarpe, o ir 
šiaip plačiose muzikos sferose, 
dainininkę Birutą Ramoškaitę, 
čia, tai jau buvo tikrai didžiu
lis afsižymėjimas!

Tūkstančiai lietuvių radijo 
klausytojų turėjo progos pa
sigėrėti didžiuliu dramatiško 
soprano balsu. Biruta Ramoš
kaitė — įgimta aukšto kalib
ro artistė. Kaip sidabrinis var
pelis, skambėjo jos pilnas, 
brandus, puikiai išlavintas ir 
artistiškai valdomas balsas, 
nuo pačių aukštųjų ligi žemų
jų notų stebėtinai gražiai iš
pildytas, skambus, skardus ir 
tuo pačiu tarpu toks muzikin- 
gas, malonus balsas, kokį iš
girstum tik didžiojoje opero
je arba aukštosios rūšies kon
certe. Jos balso platumas — 
diapasonas, lankstumas — niu
ansai ir nuoširdi, giliai atjaus
ta vidinė jo spalva,- taip ryš
kiai apipavidalinanti dainos 
tūrinį, sudarė vieningą voka
linį pilnumą, kurio klausyda
mas, negali atsigėrėti.

Ramoškaitė dainavo trimis 
atvejais. Pirmas jos pasirinki
mas, rodos, Sullivan’o kompo
zicijos “Dream” vertimas — 
“Sapnas,” buvo išpildytas pil
nu artistišku pritiklumu. Pia
nu kiekvieną kartą akompa
navo mūsų lavingoji muzikė 
Bronė Šalinaitė-Sukackienė.

Antrą kartą Ramoškaitė 
mums patiekė irgi sulietuvin
tą melodiją “Tyluma.”* Savo 
giliu įžvalgumu ir dalyko per- 
jautimu, artistė vokaliniai 
mums nupiešė romantišką 
ėma .

Bet trečias pasirihkimas 
giliau smigo sąmonėn ir
labiau virbino širdies stygas. 
Tai buvo, lietuvių liaudiškų 
motyvų daina: “Ne margi sa
kalėliai.” Jon dainininkė įdėjo

tiek savo gilaus jausmo ir taip 
širdingai ją nuspalvino, kad 
negalima buvo atsigrožėti. 
Taip, originaliosios lietuviškos 
melodijos, perduodamos origi
nalia lietuvių kalba, pasiekia 
stebėtinos tobulybės.

Buvo ir dvi plokštelės. Bet 
koks nejaukus kontrastas. Pa
prastos n u vazotos “smagios” 
polkutės. . . Argi jau, gimta
dienį paskelbus, reikia jį pa
lydėti būtinai kokia turliur 
liuojančia “linksma” polkute? 
Juk plokštelių yra tokia įvai
rybe. Kad ir trumpučių, bet 
yra ir gan gerų — ir dainų ir 
taip kokių instrumentiniu re
kordų. Kodėl neišrinkti ko 
vertingesnio ir prakilnesnio?

Lelija Kavaliauskaitė gana 
pritikliai ir paguodžiamai per
davė kai ką iš medicinos sri
ties. žniogaus nervų ir proto 
ypatumai daug priklauso ir 
nuo jo mitybos. Paprastas 
gamtinis maistas ir vitaminų 
gausa dažnai atitaiso tūlus 
nervų ir proto suirimus.

Programos vedėjas Jonas 
Siurba pranešė gražų skaičių 
naujų LLRK narių ir rėmėjų, 
taipgi keletą skelbimų, pikni
kų, vietos lietuvių gyvenimo 
nuotykių. Visi atsiminkite: už 
trejeto savaičių bus LLRK pik
nikas Lindene. Bus duota vi
sai tokios pat rūšies originali 
radijo programa, kaip ir mums 
tekdavo girdėti sekmadienių 
rytais. Susitiksime visi rug
pjūčio 17 d. Laisvės parke, 
Lindene.

Radijo programos vedėjas 
J. Siurba pranešė, kad nuo se
kamojo sekmadienio progra
mų vedėju bus R. Mizara. Mi- 
zara jau gerokai įgudęs radi
jo darbbotojas, prieš keletą 
metų turėjęs patyrimų toje 
dirvoje. Tai, kai pusė po de
šimtos sekmadienio rytą, atsu
kime stotį WBYN, 1430 kc.

Protestas prieš Britą 
Terorą

Amerikos žydų Darbo Ta
ryba liepos 30-tą, pietų per
traukoje, šaukia masinį mitin
gą gatvėje prie 38th St. ir Se
venth Ave., New Yorke, pa- 
skilbusiajame drabužių cent
re. •

Proteste prieš persekiojimą 
žydų Palestinoje buvo pasiža
dėjęs kalbėti kaunsilmanas 
Eugene P. Connolly, valstijos 
senatorius Kenneth Sherbell ir 
Žydų Liaudies Broliško Ordino 
veikėjas Jack Goldman.

po-

dar 
dar

Hillmano Sukaktis•
Arrialgameitai šaukia masi

nį mitingą liepos 30-tos vaka
rą, Carnegie Hall, paminėti 
Sidney Hillman. Hillmanas 
mirė liepos 10-tą, po išbuvimo 
Amalgameitų Siuvėjų Unijos 
vadovybėje per 32 metus.

Areštavo Du Banko 
Pikietuotojus » *

Du unijistai, pikietavusieji 
užstreikuotą Brooklyn Trust 
Co., tapo areštuoti praėjusį 
pirmadienį jiems bandant kal
bėti į du skebus, išeinančius iš 
banjio. Skebai išėjo lydimi 
banko sargo, kurį unijistai sa
ko esant reguliariu Pinkerton 
agentu. Sargas pradėjo prie 
pikietuotojų priekabiauti, pa
šaukė policiją ir areštavo 
streikierę Judy Roland ir 
Lloyd Herbert, unijos atstovą. 
Unija kovos prieš nuteisimą.

Areštas įvyko prie Park 
Slope skyriaus* 127 Seventh 
Ave.

Liepos 28-tą, New Yorke, 
staiga mirė žymus advokatas 
Joseph Brodsky, 57 metų, šir
dies ataka jį suėmusi darbe. 
Apie 7 vai. vakaro atėjusi į 
raštinę jo sekretorė Betty 
Fleischer rado jį jau mirusį. 
Jis turėjo .raštinę *100 Fifth 
Ave. Gyveno 159-34 Riverside 
Drive, West.

Brodskis, kovingas advoka
tas, yra vedęs daug darbinin
kiškų ir liaudiškų bylų, taip 
pat sakęs prakalbų ir rašęs 
spaudoje darbininkų ir liau
dies gynimo reikalais. Yra bu-

ves patarėju paskilbusioje 
Scottsboro byloje, taipgi gy
nime žymių darbininkų vadų, 
įskaitant paskiausia gintąjį 
Amerikos*. Komunistų Partijos 
generalį sekretorių Eifgene 
Dennis.

NEBUVO £IRTAS

Jeigu norėjęs gauti stiklą 
šalto ajaus, liepos 29-tos po
pietį ar prievakarį radai kai- 

įmyno aludę 
buvo dėl to, 
truktelėjęs 
dienis buvo 
nominacijų 
Dėl to nuo
vakaro aludės uždarytos.

uždarytą, tai ne- 
kad jis pats būtų 
perdaug. Antra- 
p arti jų kandidatų 
diena (primary). 
3 po pietų iki 10

Važiuokime j Philadelphijos 
DIDYJI LAISVES PIKNIKĄ

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

Laisvės raštinėje.

MIRĖt
Agnės Maurušaitienė,,77 m., 

amžiaus, gyveno 121 North 
4th’ St., Brooklyne, mirė liepos 
28 d., Kings County ligoninėj.. 
Kūnas pašarvotas grab. J. 
Garšvos koplyčioj, 23:1 Bed
ford Ave., Brooklyne. Laidotu
vės įvylks liepos 31 d., šv. 
Traicės kapinėse.' Velionė pa
liko nuliūdime dvi giminaites 
(nieces). Laidotuvių: pareigo-' 
mis rūpinasi graborius J. 
Garšva.

KELIONĖ $3.00 Į ABI PUSI

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

tai bus laiko atsilsėti, jei ir vėliau grįžtumėte 
iš pikniko.

Šis piknikas bus jau paskutinis šį sezoną. Tad pa
sinaudokite puikia proga. Pasimatykite su phila- 

delphiečiais, pasilinksminkite ir paremkite 
savo dienraštį.

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

650 5th Ave., kamp. 19th St. 
BROOKLYN, N. Y. 
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Naujoji miesto ąpartmenti- 
nių viešbučių ir bendrabučių 
rendoms ir butams prižiūrėti 
komisija, su Paul Ross prieša
kyje, ’buvo susirinkusi praėju
sį penktadienį ir išsidirbo savo 
veiklai taisykles. Tos 'taisyklės 

i žadėta užrekorduoti miesto raš
tinėje liepos 28-tą ir tuojau

Pirmarankis susipažinimas ’ įejna galiom 
su įvairiais politiniais posū-i 
kiais ir jiems pritaikomais' 
įstatymais, suplanavimas gy-i ninko, 
nimo darbininkų, organizacijų 
ir vadų, einant tais įstatymais, 
bet nekompromituojant jų idė
jų, pažiūrų yra sunkus dar
bas. Tokių pareigų, tokių bylų 
niekada netrūko, visuomet bu
vo perdaug ir Brodskis jose 
buvo pasinėręs. Juo labiau da
bar, prasidėjus naujoms ata
koms ant darbininkų ir jų va
dovybės, susidarė galybė dar
bo. Jo sekretorė ir draugai sa
ko, kad Brodskis pastarosio
mis keliomis savaitėmis dirbo 
labai sunkiai, dirbo perdaug.

Dirbo daug ir darbe mirė.

Anot Ross, komisijos pirmi- 
, “komisija nedvejos pa

naikinti bile kurį remty pakili
mą, jeigu bus įrodyta., kad bu
vo sutikta pakelti ?'.< prievartos- 
spaudimo. Tokiais nuotikiais 
mes panaudosime ir baudžia
muosius Miestavojo Rendome 
Įstatymo nuostatus,sako Ross.

RADO UŽMUŠTĄ

Alfred (Shots) Lofredo, 34 
metų, gyvenęs 1704 76th St., 
Brooklyne, rastas suvarstytas 
kulkomis Bath Beach apylin
kėje, tuščiame lote prie Har
vey ir 25th Avė. Policijai jis 
buvęs žinomas, kaipo mažasis 
mobsteriukas, su ilgu areštų ir 
kalėjimo rekordu. Menama, 
kad jis buvęs ten pat ir sušau
dytas. Jo kūną atrado parei
nanti pora, sekmadienio vaka
rą, apie 10 vai. Jo brolis ir 
dabar esąs kalėjime už api
plėšimą.

Tai Bent Klaidelė!
Paskelbiant balsavusius už 

ar prieš bilių uždrausti balsa
vimo taksus (poll tax), New 
York Times buvo paskelbęs 
dešimtį New York o kongres- 
manų balsavus prieš tą bilių, 
kuris reikalauja panaikinti 
poll tax.

Atrodė keista, niekas nesi- į
tikėjo tokio balsavimo iš ne\y- j Gaila, kad negalėjo ilgiau gy- 
yorkiečių, kurie, didžiumoje, j venti ir turtingais patyrimais 
balsuoja pažangiai. j dar daug metų tarnauti liau-

Sekamą rytą tilpo pataisa. į clžiai, kuri giliai įvertino jo 
nuopelnus ir liūdi netekus, 
žmonės visuomet minės drąsų, 
energingą savo gynėją, kokiu 
buvo Brodskis. *

Ramaus, tau, liaudies gynė
jau, poilsio!

jog tie dešimtis balsavo taip, 
kaip reikėtų, ne už palaiky
mą, bet už prašai i n imą poli 
tax.

Philadelphijos Piknikas
Brooklynas visada skaitlin

gai dalyvauja Laisvės pikni
kuose Philadelphijoje. Ir šie
met busai važiuos iš Brookly- 
no. Dabar jau laikas užsisa
kyti vietą busuose .Kaina $3 
Round Trip.

Visi laukiame dienos malo
naus .pasimatymo su philadel- 
phiečiais’. Visi rengiamos va
žiuoti. Tik nesiVėlinkime už
sisakyti vietas busuose iš anks
to. Nes ant tos dienos sunku 
gauti busų. Jei iš anksto už
sisakysite, tai, jei reiktų, dau
giau busų galėtume gauti ir 
galėtume visi, kurie norėsime, 
nuvažiuoti į pikniką.

Piknikas įvyks rugpj. (Au
gust) 31 d. Po pikniko ant ry**

tojaus bus Labor Day Šventė. 
Tai bus galima atsilsėti, kad 
ir vėliau iš pikniko sugrįžus.

žinokime, jog philadelphie- 
čiai su mumis taip pat nori 
pasimatyti, kaip mes norime 
su jais.

Tad nepraleiskite progos, 
j važiuokite į tą pikniką. 
______ u------------------------------

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Sveikatos Kultūros Draugijos pus
metinis ir labai svarbus susirinki
mas įvyks liepos 31-mą, 7:30 v. vak., 
419 Lorimer St. Bus raportai iš pra
eities, turėsime padaryti tarimus 
žieminio sezono veikimui ir turėsime 
pertvarkyti valdybą. Todėl visi na
riai pribūkite laiku, kad nereikėtų 
viens kito laukti*, galėtume laiku 
pradėti ir užbaigti. — S. K. D.

(175-176)

Frank Givis
Taiso Visokius Namų Ra
kandus - Furniture. Sutai
so Medį ir PeTmaliavoja.

Repairing & Upholstering

Bar Varnishing, Carpenter 
Work

Polishing & Finishing

Kurie turite pataisymui rakan
dų, parašykite man atvirutę, aš 
ateisiu I jūsų namus ir padarysiu 
aprokavimą. Jūs stebėsitės mano 
geru darbu.

FRANK GIVIS

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos: į 1— 8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

LITUANICA SQUARE
Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITftJE

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

STANLEY P. ZUBAWICZ
(ZUBAVICIUS)

Atlieka bizniams, namų savininkams ir individua- 
lams valdžios taksų atskaitas visose valstijose ir

miestuose. Taipgi užveda bizniams knygas. >

TAXES—Business, Estate and Individual 

For all States & Cities

Also Write Ups of Business Books
■ 1

111 Ainslie St. Brooklyn, N. Y. Tel. E V. 4-3049

6

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kamoip.

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

Branzalietai ir Špilkos.
Taipgi Links ir Pendants

DIDEĘIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės
- . nužemintom kainom.

s Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith/Daily), Trečiad., Liep. 30, 1947




